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  األزهر، مجهورية مصر العربية.
 yahoo.com@١٩٢٨_drmakhlouf الربيد اإللكتروين:

  امللخص 

يهدف البحث إىل : تقومي ألسنة اخلطباء الدعاة إىل اهللا تعاىل، وإىل اإلسالم، 
ديب والبالغي لديهم، وإقبال اجلمهور لالستماع إليهم، ومضاعفة وتنمية الذوق األ

  االنتفاع خبطَبهم، مبا تتضمنه من علم، وأسلوب جيمع بني الفصاحة والبالغة .

والبحث يتناول : إرشاد اخلطباء الدعاة إىل كيفية التعبري يف خطبة اجلمعة عن 
: بالصوت املسموع، واللفظ  املعاين، واملشاعر، واألحاسيس، واملواجيد بأمور ثالثة

  املُتفَوه به، واإلشارة أو حركات اجلسم واجلوارح، وهي مكونات اإللقاء .

ولكل من الصوت، واللفظ، واإلشارة عوامل معينة، إذا التزم اخلطباء الدعاة ا، 
أفضى ذلك االلتزام إىل إجادة وجناح إلقائهم يف خطَبهم، وقد بسطُّها يف ثنايا البحث، 

سبق ذلك تصدير البحث بذكر طرق حتصيل اإللقاء اجليد والناجح خلطبة اجلمعة، و
وأمهية ذلك اإللقاء . وقد أقمت هذا البحث على عدد من املناهج العلمية اليت حتفظ 
عليه موضوعيته وأكادمييته، وتجنّبه اإلنشائيةَ والعشوائية، وهي كاآليت : املنهج 

عبتا (مصادرها االستقرائي : وفيه تذا البحث من مظا املادة العلمية اخلاصة ت
ومراجعها القدمي منها واحلديث)، ومجعتها يف وحدة موضوعية، واملنهج االستداليل : وفيه 
استشهدت بنصوص من القرآن الكرمي، والسنة النبوية، وأقوال بعض العلماء 

املوضوع، املنهج االستنباطي : املتخصصني يف هذا الفن، واليت متثل قواعد منهجية هلذا 
ومن خالله : حللت النقول من النصوص، وأقوال بعض العلماء واألدباء واخلطباء حتليال 
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علميا موضوعيا ، املنهج الوصفي: وفيه وصفت من خالل املشاهدةَ والواقع حال بعض 
إللقاء اخلطباء الدعاة بصيغة العموم، دون ختصيص ألحد منهم بعينه، من حيث : جودة ا

  وجناحه، ورداءته وفشله، وأما النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها :

إن اإللقاء ميثل خلطبة اجلمعة أمهية قصوى وعظمى، فهو الذي يبث احلياة يف اخلطبة  – ١
حيث ينقلها إىل حيز الوجود من بني صفحات الكتب، فبدون اإللقاء ال تكون 

فف، دفينةً بينها، وأشبه ما تكون باملوتى، خطبة مجعة، وتظل حبيسة األسفار واألر
  إنه خلطبة اجلمعة كالوقوف بعرفة بالنسبة لفريضة احلج دون مبالغة .

إن إجادة وجناح إلقاء خطبة اجلمعة بشقَّيه الصويت واللفظي واإلشاري حيتاج من  –٢
 اخلطيب إىل : استعداد فطري، ورقي ذوق، ودربة ومران، وإجادة للغة العربية
بآداا وبالغتها، وصوتياا، ومطالعة لكتب الفصحاء والبلغاء، واألدباء، وتلك 

  هي طرق حتصيله، فضال عن التزام اخلطيب بضوابط استعمال اإلشارة.

ضرورة قيام وزارة األوقاف، وإدارة الوعظ بدورات تدريبية لألئمة والوعاظ على  – ٣
  اإللقاء اخلطايب، يحاضر فيها :

  الدعوة والثقافة اإلسالمية جبامعة األزهر الشريف .أساتذة  –أ 

والدعاة والوعاظ الذين هلم دور بناء يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، وإىل دينه، املشهود  - ب
  هلم بالكفاءة .

  أساتذة اللغة العربية وآداا، والصوتيات أو فقه اللغة جبامعة األزهر الشريف  –ج 

ملية خلطبة اجلمعة يف املرحلة اجلامعية بسنواا الدراسية يف جيب العناية بالدراسة الع – ٤
  الكليات الدينية والعربية، بقدر العناية بدراستها النظرية.

  الكلمات املفتاحية: خطبة اجلمعة، اإللقاء، اخلطيب، األسلوب، النطق، اإلشارة، اللفظ.
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Delivering Friday Sermon And Factors Of Success  
A fundamental And Analytical Study  

Makhlouf Muhammad Muhammad Galagel.  
Department of Da'wa (Preaching) and the Islamic culture, Faculty of 
fundamentals of the Islamic religion and Da'wa (or Preaching) in 
Tanta, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: drmakhlouf_١٩٢٨@yahoo.com 
Abstract: 

This Summary deals with the following points: 
First: The aim of the research:   

Improvement of the language of the preachers to Allah Almighty and 
to Islam. 
Development of their literary and rhetorical taste. 

Attraction of more audience and increase in the benefit of their 
sermons due to great knowledge and eloquent style. 

Second: A brief note of the subject of the research: 
This research deals with: Instructing preachers how to express 
meanings, feelings, and emotions in Friday sermons through three 
means: 

Audible voice, eloquent words, and gesture i.e facial and physical 
expressions. These are known as speech components. Each one of 
them has special factors. The preacher's adherence to these factors 
leads to their excellence and success in delivering sermons. 

Third: The research methodology: 
I based this research on a number of scientific. They are stated as 
follows: 
The inductive approach: in which the scientific martial for this 
research is compiled from its old and modern sources and references. 
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The Inferential approach: In which, I cited texts from the Holy 
Qur’an, the Prophetic Sunnah and sayings of some specialized 
scholars that represent systematic rules for this topic. 
The deductive approach: through it, I analyzed the transmission of 
texts and statements of some scholars, writers and preachers with an 
objective and scientific  analysis. 
The descriptive approach in which I described some field samples of 
preachers, in terms of their quality  and badness. 
Fourth: The conclusion which contains the most important results 
and recommendations: 
First: The results:  

The art of oratory is very important for the Friday sermon. Without 
the possession of this skill, there will be no Friday sermon. It is like 
standing on Arafat during pilgrimage. 
Proficiency and success in delivering the Friday sermon with regard 
to both audio and verbal terms, require that the preachers possess an 
instinctive willingness, high taste, hard training, mastery of Arabic 
language with its grammar, morphology as well as, the preacher’s 
adherence to the rules of using facial and physical expressions. 

Second: recommendations: 
The Following points are recommended by the research: 

The Ministry of Endowments (Awqaf) and the department of 
preaching must conduct training courses for Imams and preachers to 
teach them  rhetorical delivering through giving lectures by:  
Professors of Da’wa and Islamic culture at Al-Azhar university. 

Famous Imams and preachers who have a constructive role in the 
field of Da’wa to Allah Almighty and His religion. 

Professors of Arabic language and literature, phonetics and 
philology at  Al-Azhar university.. 

keywords: Friday Sermon, Delivering, Preacher, Style, 
pronunciation, Facial and Physical Expression, Word. 
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  املـقـدمـة  

، أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ، ونستغفره ونستهديه، ونستعينه حنمده، هللا احلمد
  ... مرشدا وليا له جتد فلن يضلل ومن، املهتد فهو اهللا يهد من، أعمالنا سيئات ومن

  وبعد

 تكون ال اإللقاء فبدون، اخلطبة هو اخلطايب اإللقاء:  قلت إذا مبالغا أكون فال
  . وأعماله، وشروطه، احلج أركان لبقية بالنسبة بعرفة الوقوف مبثابة امنه إنه، خطبة

، وفشال جناحا مصريها يف أو، اخلطبة جناح يف القصوى األمهية له كانت:  هنا ومن
 من الوجود حيز إىل مبضموا وينقلها، احلياة فيها يبث الذي فهو، ذلك يف عجب وال
 وأشبه، بينها دفينة، واألرفف الصفحات نيب حبيسة تظل وبدونه، الكتب صفحات بني
  . باملوتى تكون ما

 أحتفظ وأن وملكايت، مواهيب كل أفقد أن يل قدر لو: [ )زيغلَر زيع( يقول هلذا
 من ألنين، واإللقاء التحدث على القدرة هي هذه تكون أن أتردد فلن، فقط بواحدة
  . )١(]  بسرعة البقية أسترد أن أستطيع خالهلا

 عبارة اجلمعة وخطبة، » جناحه وعوامل اجلمعة خطبة إلقاء: «  بعنوان ثحب وهذا
 اخلطبة لنقل حاملة ووسائل املضمون، ذلك عن تعرب أساليب وجمموعة، مضمون:  عن
  . اخل...  والكتاب، الصوت ومكربات القول، كوسيلة وأسلوبا، مضمونا اجلماهري إىل

 من خيلو ال وهو، ومعلوم ثابت ةاخلطب موضوع هو الذي اخلطايب املضمون ذلك

                                                             
 . ت). د. مبتصرف يسري ( ٧٤سعيد حممد الصاوي، صأ د/» اخلطيب وعوامل جناحه«نقال عن كتاب:   )١(
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  ... األخالق أو، الشريعة أو، العقيدة يف شيء
 من وختتلف، فمتغرية اخلطبة موضوع أو اخلطايب املضمون عن املعربة األساليب أما

  . املوضوع لطبيعة تبعا ختتلف كما، ملستواه تبعا ورداءةً جودةً، وضعفا قوةً آلخر خطيب

 طريق عن وأساليبها مبضامينها اخلطبة عن ملعبّرا اإللقاء يكون ما قدر وعلى
 العلمي املستوى رقي عن ذلك ينبئ ما قدر على، جيداً جلمهوره اخلطيب مشافهة

  :  حيث هدفها وحتقيق، اخلطبة جناح يكون:  مث ومن، وبالغته، وفصاحته، للخطيب

  . مضموا من العلمية االستفادة – أ

 إليها وجذم، حجته بقوة بالفكرة أقنعهم حيث، إليه موإمالته، به اجلمهور وإقناع – ب
  . اإللقاء ذلك يف أسلوبه وحسن، إلقائه جبمال

، ويا أمراً شرعية تكليفات من املضمون ملقتضيات اجلمهور ذلك استجابة ترجيح – ج
  ... تعاىل اهللا بإذن، وتركا فعال

 اخلطبة عن وانصرافهم، اجلمهور نفور يكون ما قدر على اإللقاء رداءة قدر وعلى
  : بالضرورة يعين مما، واخلطيب

  . رسالته أداء يف الداعي اخلطيب فشل – أ

  . أهدافها حتقيق عن اخلطبة قصور – ب
 وثواب، االستفادة نعمة وحرمام، عنه اجلمهور عزوف تبعة اخلطيب حتمل – ج

  . االستجابة

 إجيابا( اخلطبة على أو، طبةاخل يف اإللقاء تأثري يكون مدى أي إىل ندرك:  هنا من
  ... براهينها وعصمة، مضموا أو موضوعها جودة رغم)، سلبا أو
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 تعددها على )١( اإللقاء جناح بعوامل االهتمام ضرورة:  يستلزم الذي األمر
 ما على - اإلطالة، خشية البحث هذا يف منها ببعض وسأكتفي كثرية، وهي، وتنوعها

، والصرف، كالنحو:  )الوسائل( اآلالت بعلوم االهتمام ومنها،  تعاىل اهللا شاء إن سيأيت
، عقيدة من األصول بعلوم االهتمام بقدر والشعري النثري بشقيه واألدب، والبالغة
 علوم فإن، بشرفها وتشرف، الغايات حكم تأخذ الوسائل إذ، ... وأخالق، وشريعة
 وشريعة عقيدة من نهامضامي أو اخلطابة موضوعات( لألصول خادمة هي هذه اآلالت

 على اإلسالم عرض يف طريقتهم وجناح إجادة من الدعاةَ اخلطباء تمكَّن حيث)، وأخالق
...  واحملاضرات، والندوات، الدينية الدروس من وغريها، خطبهم خالل من املستمعني

 ،» اجليد اإللقاء«  هي اجلمعة خطبة خالل من اإلسالم عرض يف الطريقة وإجناح وإجادةُ
  ... يءالرد اإللقاء هو اخلطبة ملوضوعات العرض يف الطريقة ورداءة وسوء

 ضعيف لكنه، فائق علمي مبستوى متمتعاً الداعي اخلطيب يكون فقد:  وعليه
 عن اجليد اإللقاء أو اجليد التعبري يستطيع فال، الوسائل أو اآلالت علوم يف املستوى
  ... !! . فيخفق اضراتهوحم، وندواته، ودروسه، خطَبه عبر اإلسالم

 علوم فجعل، ذلك إىل عنه اهللا رضي الغزايل حامد أبو اإلمام انتبه:  قدمي ومن
 الشرعية العلوم كسائر الكفايات فروض من تعلمها وجعل، الشرعية العلوم من اآلالت

                                                             
  :  وعوامل جناح اإللقاء اخلطايب أنواع  )١(
 .منها ما يتعلق بالصوت، وأمهها : امتالك اخلطيب صوتا حسنا، تلوين الصوت، وتنغيمه  
  ومعىن، وجمانبة الغريب والوحشي منه، والبعد ومنها ما يتعلق باللفظ، وأمهها : الوضوح يف اللفظ مبىن

الصريف، وضرورة عن األلفاظ املبتذلة والسوقية، وسالمة اللفظ حال نطقه من اللحن واخلطأ اإلعرايب و
قيام اللفظ على اجلمع بني األساليب البالغية األدبية من تشبيهات، وكنايات، واستعارات، وجمازات، 
وحمسنات بديعية، واألساليب اإلنشائية من أمر وي، واستفهام، وتعجب وغريها، وأساليب احلقيقة، 

  وذلك متشيا مع طبيعة اخلطبة، ومقتضياا .
 شارة، وأمهها : االلتزام بضوابط حسن اإلشارة . ومنها ما يتعلق باإل 
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 علوم إحياء" كتابه يف فقال )١(» الغايات حكم تأخذ الوسائل: «  قاعدة على بناء، ذاا
:  الشرعية العلوم وأما» : [  الكفاية فرض هو الذي العلم بيان« : وانعن حتت" ينالد

  :  أضرب أربعة وهي.  ومتممات، ومقدمات، وفروع، أصول:  وهلا، كلها حممودة فهي

 اهللا رسول وسنة، وجل عز اهللا كتاب:  أربعة وهي.  األصول:  األول الضرب
  . الصحابة روآثا، األمة وإمجاع، وسلم عليه اهللا صلى

 بل، ألفاظها مبوجب ال األصول، هذه من فُهم ما وهو. الفروع:  الثاين الضرب
، وغريه )به املنطوق( به وامللفوظ اللفظ من الفهم بسببها فاتسع، العقولُ هلا تنبه مبعان
 إذا يقضي ال أنه )٢(»  غضبان وهو القاضي يقضي ال: «  السالم عليه قوله من فهم كما
  : ضربني على وهذا.  مبرض متأملا أو جائعا، أو ا،خائف كان

  . الفقهاء ا واملتكفل، الفقه كتب وحيويه:  الدنيا مبصاحل يتعلق:  أحدمها
، احملمودة وأخالقه، القلب أحوال علم وهو:  اآلخرة مبصاحل يتعلق ما:  والثاين

  . تعاىل اهللا عند مرضي هو وما، واملذمومة

                                                             
هذه العبارة مرادفة للقاعدة األصولية : [ للوسائل حكم املقاصد، واملقاصد هي الغايات]. ينظر :   )١(

الفوائد يف اختصار املقاصد . لإلمام / أيب حامد حممد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم، امللقب 
/  ١دمشق، ط :  –، حتقيق د / إياد خالد الطباع، الناشر : دار الفكر املعاصر ٤٣بسلطان العلماء، ص 

 هـ .  ١٤١٦

: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو  ١٣أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : كتاب األحكام، باب   )٢(
» ن ال يقضني حكَم بني اثنني وهو غضبا« )، وهو من حديث أيب بكرة بلفظ : ٧١٥٨غضبان . رقم (

م . وأخرجه اإلمام  ١٩٩٧ -هـ  ١/١٤١٧بريوت، ط :  –، الناشر : املكتبة العصرية ٢٢٣٦/  ٤
)، وهو من ١٦: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (٧مسلم يف صحيحه : كتاب األقضية، باب 
 – ١٣٤٣/  ٣» ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان « حديث عبد الرمحن بن أيب بكرة بلفظ: 

 القاهرة (د . ت) . –الناشر : دار إحياء الكتب العربية  ،١٣٤٤
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 – الشرعي العلم من أي – منه جتري اليت وهي.  اتاملقدم:  الثالث والضرب
 وسنة، تعاىل اهللا كتاب لعلم) وسيلة( آلة فإما، والنحو، )١( اللغة كعلم، اآلالت جمرى
 أنفسـهما يف الشرعيـة العلـوم من والنحـو اللغة وليست، وسلم عليه اهللا صلى نبيه

 بلغة الشريعة هذه ءتجا إذ، الشرع بسبب فيهما )٣( اخلوض يلـزم ولكـن، )٢(
  . اخلط كتابة علم:  اآلالت ومن، آلة اللغة تلك تعلم فيصري، العرب

  : إىل ينقسم فإنه القرآن، علوم يف وذلك. املتممات:  الرابع الضرب
  . احلروف وخمارج، القراءات كتعلم:  باللفظ يتعلق ما - 
 كمعرفة بأحكامه لقيتع وما، النقل على يعتمد فإنه كالتفسري باملعىن يتعلق وما - 

 مع منه البعض استعمال وكيفية، والظاهر والنص، واخلاص والعام، واملنسوخ الناسخ
  . أيضا السنة ويتناول، الفقه أصول يسمى الذي العلم وهو، البعض

 وأمساء، وأنسام، وأمسائهم بالرجال فالعلم: واألخبار اآلثار يف املتممات وأما
 من الضعيف ليميز، بأحواهلم والعلم، الرواة يف عدالةبال والعلم، وصفام الصحابة

  . به يتعلق ما وكذلك، املسند عن املرسل ليميز بأعمارهم والعلم، القوي
 فروض من – تعلمها حيث من – كلها بل، حممودة كلها الشرعية العلوم فهذه

  . )٤(]  الكفايات
                                                             

علم اللغة هو : دراسة اللغة على حنو علمي، بغية الكشف عن النظام العام للغة، الذي يتكون من أنظمة   )١(
جزئية هي النظام الصويت ،والنظام الصريف، والنظام النحوي، والنظام الداليل . [ يف علم اللغة العام : أ 

اململكة العربية السعودية، ط :  –الدمام  –، الناشر : مكتبة املتنيب ١٤بد العزيز أمحد عالم ص د / ع
 م ] . ٢٠٠٦ -هـ  ١/١٤٢٧

 أي يف ذاما .  )٢(

 أي تعلمهما .   )٣(

 –باختصار، ط : القاهرة  ٢٨، ٢٧/  ١إحياء علوم الدين : لإلمام / أيب حامد حممد بن حممد الغزايل   )٤(
 م .  ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧للتراث  دار الريان
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 اهللا رمحه الغزايل مدحا أبا اإلمام أن:  معي الدعاة اخلطباء وليلحظ، هنا وأحلظ
 وبني )املقدمات أو الوسائل( اآلالت علم تعلم بني الشـرعي احلكم يف سـوى تعاىل
  . واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما ألن ذلك، ذاا الشرعية العلوم تعلم

 على وفهمها الشرع، علوم من واملتممات والفروع،، باألصول العلم ميكن ال إذ
 بنثره واألدب، والبالغة، والصرف، والنحو، اللغة علم بتعلم إال الصحيح وجهها
 الشرع علوم تعلم أن على للداللة»  املقدمات«  بـ الغزايل اإلمام ومساها، وشعره
 يتم ال فما، ... بآلياا العلم يسبقه أو يتقدمه أن البد هذه ومتمماته وفروعه، بأصوله

  . -  أسلفت كما – واجب فهو به إال الواجب

 الكرمي القرآن إذ:  البحث هذا يف إمامي النبوية والسنة، الكرمي والقرآن:  اهذ
 عليه اشتمل ومبا، وأخالق وشريعة، عقيدة، من عليه اشتمل مبا تعاىل اهللا إىل دعوة كله
  .  عنها تعرب وأساليب ألفاظ من

 بالغةوال الفصاحة من وبلغ، العرب بلغة نزل، املعصوم، املعجز تعاىل اهللا كالم وهو
 مبثل جمتمعني يأتوا بأن وحتداهم، منهم والبالغة الفصاحة أساطني فأعجز، اإلعجاز اية

 عبدنا علَى نزلْنا مما ريبٍ في كُنتم وإِنْ  : إياهم خماطبا تعاىل قال، فعجزوا منه سورة
 لَم فَإِنْ) ٢٣( صادقني كُنتم إِنْ اللَّه وند من شهداَءكُم وادعوا مثْله من بِسورة فَأْتوا

  . ) ١ (  للْكَافرِين أُعدت والْحجارةُ الناس وقُودها الَّتي النار فَاتقُوا تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا

،  للقواعد تطبيقا،  الكرمي القرآن من وضيئة نصوصا البحثَ أَعدم مل : هلذا
  ... له ويؤصل،  ويقومه، البحث يدعم مبا للمعاين جتسيداو

،  منطقا العروبة بين أبلغ وسلم عليه اهللا صلى فصاحبها:  النبوية السنة أما

                                                             
 . ٢٤، ٢٣سورة البقرة : اآليتان   ) ١ (
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 من وخري، الدعاة إمام وهو،  البالغ ومرامي، القول مبناحي وأدراهم،  بيانا وأفصحهم
 حنو على هلا وأسس واعد،الق هلا أرسى الذي هو بل، وأساليبها، الدعوة وسائل طبق

 ومنها، تدي وديه، نقتدي وسلم عليه اهللا صلى فبه القرآن، بعد وعمليا نظريا معصوم
  : من تتضمنه مبا، اجلمعة خطبة: 

  . دعوية علمية مادة – أ
 ا يتعلق وما،  ... وإشارة ولفظا صوتا:  عنها وتعبّر ،ا وتؤدى، تلْقَى وأساليب – ب

  ... مباشرة وغري، مباشرة أخرى وأمور، ضوابط أو، عناصر أو ،شروط من

  . هلا ناقلة ووسائل – ج

 ا أصلْت مناذج وسلم عليه اهللا صلى الوضيئة الشريفة سنته من اختذت:  هلذا
 والعلماء األثبات، األئمة )١( قرائح به جادت مبا بياا يف مستعينا، البحث ملوضوع
 بدلوي اإلدالء مع)، اإلسالم( العظيم الدين هذا حلفظ تعاىل اهللا )٢( قيضهم الذين األفذاذ

  ... ذلك إىل سبيال استطعت ما

 أُثر وما، وشعرا نثرا العرب كالم من أُثر ما:  البحث هلذا التأصيل يف ذلك يلي
 واألدباء واخلطباء الدعاة من والبلغاء الفصحاء وإرشادات توجيهات من كذلك

 يرتبط وما، عامة بصفة اخلطابة ولعلم، لإللقاء وثابتة راسخة قواعد لمتث اليت، والشعراء
                                                             

القرحية : ملكة يستطيع ا اإلنسان ابتداع الكالم، وإبداء الرأي (ج) قرائح [ املعجم الوجيز لنخبة من   ) ١ (
لقاهرة ا –، ط : اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ٤٩٦أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة ص  : 

 م ] . ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

هيأهم : يقال قيض اهللا له الشيء : هيأه وسبته من حيث ال حيتسب، وأتاحه له [ معجم منت اللغة :   ) ٢ (
 -هـ  ١٣٧٧بريوت  –. الناشر : مكتبة احلياة  ٦٧٨/  ٤للعالمة اللغوي الشيخ / أمحد رضا  

 ] .  ٥٢٣م، واملعجم الوجيز :  ١٩٥٨
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  . وأساليب، ووسائل، موضوعات من ا
  . األداء أو اإللقاء طريقة:  ومنها

 يف الدعاة اخلطباء أكابر من املُحدثني علمائنا كتب به ذخرت عما:  فضالً هذا
 وتطبيقيا نظريا له قعدت ثحي، العلم هلذا أصيال مصدرا كذلك تعد واليت، عصرنا
 واألدباء العلماء من القدامى كتب ومن، أصحاا خربات من العلمية مادته استمد تقعيدا

  ... الدرب على يسري أن يريد من لكل وموجّها، نافعا زادا يعد ما واخلطباء والبلغاء

 أو إجادة، سلبا أو إجيابا اإللقاء إىل تتعدى اليت اآلثار أن إىل:  أُنبه أن وأود:  هذا
  : على تعتمد أغلبها يف هي، فشال أو جناحا، رداءة

  . والفكر العقل وإعمال، االجتهاد= 
  . والذوق= 
 أو، الكتب من النقل على اعتمادا منها أكثر الدعوي العمل ساحة يف والتجربة= 

  . واملراجع املصادر

 كالما وليس، كانمب الصعوبة من والسليب اإلجيايب بشقيها اآلثار فاستخراج
 يستشفها، واقعية حلقائق رصد إنه، ... العشوائي أو السطحي التصور على يقوم إنشائيا

 جتاربه حقل من الداعي اخلطيب ويستنبطها والدعوة، اخلطابة علم يف الباحث ويستنبطها
 وجوه مالمح يف ويحسه ويلمسه يراه ما عرب، دينه وإىل، تعاىل اهللا إىل الدعوة يف

 الصوت،: حيث مكونات من حيمله مبا، اخلطبة إلقاء وبعد أثناء وخماطبيه عيهمستم
 بدلوي أدليت وقد، املستمعني أولئك لدى نتائج من عنه يسفر وما، واإلشارة، واللفظ

  .   واجلهد الطاقة قدر على هذا يف
  والفضل املدد ومنه، القصد وراء من تعاىل واهللا
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  : املوضوع أمهية
  : أمهها، نقاط عدة يف تتجلى املوضوع هذا أمهية إن

 على الدعاة للخطباء املُعينة الوسائل أحد يعد البحث هذا موضوع إن – ١
 قد مبا والتطبيقية، النظرية العلمية جلوانبه تفصيالت من به يتعلق وما، اإللقاء معرفة
 حبيث، العملية الدعوية حيام يف لديهم وإجناحه وإجادته حتسينه إىل النهاية يف م يفضي

، يعرف املوهبة هـذه افتقد ومن، موهبته به )١( يصقل خطابيا موهوبا منهم ولد من
  ...  سليقة له واإللقاُء ملكة، له اخلطابةُ تصري حىت ويتمرن ويتدرب،

واستمالتهم بوجه ، اجلمهورإىل حد كبري جداً يف إقناع  سهمتإجادة اإللقاء  إن – ٢
، وتكليفات، ستجابة إىل ما حتتويه اخلطبة من توجيهات وإرشاداتودفعهم إىل اال، أخص

  .  )٢(» ومن البيان سحرا ، إن من الشعر حكماً« وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: 
 املواعظهي هذه » إن من الشعر حكما « [ قوله صلى اهللا عليه وسلم : 

  ر : ما كان يف الشعواألمثال اليت يتعظ الناس ا. قال ابن بطال
، واالستسالم له، وإيثار طاعته، ووحدانيته، وتعظيم له، والرجز من ذكر اهللا تعاىل

   )٣(ذموم]وما كان كذبا وفحشا فهو م، فهو حسن مرغَّب فيه
ألن اهللا تعاىل ، هذا مدح» ومن البيان سحرا « [ وقوله عليه الصالة والسالم : 

                                                             
 » .  ٣٦٧املعجم الوجيز ص«ورها، وينميها يقال: [صقَلَ كالمه: هذَّبه ونمقه]يهذا، ويط  )١(

/  ١بريوت، ط:  –)، الناشر : مؤسسة الرسالة ٢٧٦١رقم ( ٤٨٦/  ٤أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )٢(
م، قال حمققه الشيخ شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهو من حديث ابن  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

  عنهما ...عباس رضي اهللا

/  ١٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لإلمام احلافظ / أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين   ) ٣ (
 بريوت (د . ت) . –، الناشر : دار املعرفة ٤٣١ – ٤٣٠
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، القلوب إليه مليلليه وسلم بالسحر اهللا ع ىوشبهه صل، امنت على عباده بتعليمهم البيان
  .  )١(ويميلها إىل ما يدعوا إليه ] ، فالبيان يصرف القلوب، وأصل السحر الصرف

  : املوضوع اختيار أسباب

 غري عددا إن – ١:  أمهها األسباب من جمموعةٌ املوضوع هذا اختيار إىل دفعين مما
 يفتقدون لكنهم، للدعوة يؤهلهم ما العلم من لديهم يكون قد الدعاة اخلطباء من قليل

 بالسآمة ويصابون، إليها اجلمهور استمالة من كثريا اخلطبة فتفقد، اجليد أو احلسن اإللقاء
 العلمي املستوى ضعف اإللقاء ضعف إىل أُضيف إذا سوءا األمر ويزداد، ... وامللل
  . والسنة بالقرآن لديهم

 وهي منهم، كثري لدى اخلطايب لقاءاإل ضعف أسباب إىل الدعاة اخلطباء تنبيه – ٢
 وعدم، وتطبيقيا نظريا وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة بعوامل الكافية معرفتهم عدم: 

 عن وانصرافهم، وتطبيقيا نظريا واألدب، والبالغة والصرف، النحو، لعلم إجادم
 أو النثرب يتعلق فيما سواء..  واحملدثني منهم القدامى والبلغاء الفصحاء كتب مطالعة
 أو إلقاؤهم به يتحسن الذي بالقدر العلوم هذه إلجادة سعيهم بغية وذلك، .. الشعر

  . اإلسالمية اخلطابة هي دعوية وسيلة أهم يف أداؤهم

 يف اخلربة وذوي، املتخصصني أيدي على اإللقاء على واملران التدريب قلة – ٣
 رعاية حتت هلم تدريبية دورات إجراء يستلزم الذي األمر، ... الدعوي اخلطايب اال

 إدارة – األوقاف وزارة – الشريف األزهر مشيخة( املتعددة مبؤسساته الشريف األزهر
 هذا يف املتخصصون فيها حياضر ،)األزهر جامعة:  طليعته ويف، التعليم قطاع – الوعظ
 وإدارة، فاألوقا وزارة يف اخلطباء الدعاة من واألكفاء، األزهر جامعة أساتذة من اال

                                                             
، الناشر : دار ٣/٤٦٢صحيح مسلم بشرح النووي . لإلمام / أيب زكريا حميي الدين بن شرف النووي   ) ١ (

 م . ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧القاهرة،   ط :  /  –ان للتراث الري
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  . الوعظ
  : السابقة الدراسات

 سبيل على» الدعوي اخلطايب اإللقاء«  موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات
، العامة املكتبات يف مضنٍ حبث بعد أنه ذلك...  نادرة بل قليلة االستقالل أو اإلفراد
 بكتا يف مبفرده تناولته ودراسات كتب عن األزهر جامعة كليات مكتبات وبعض
  : وهي كتب ثالث إال أجد مل، واحد

»  وحماذيره – ومقوماته – مفهومه – اخلطايب األداء: «  بعنوان كتاب:  األول
  . )ت. د( طنطا – الزهراء مطبعة: ط، خضر اخلالق عبد حممد يسري/  الدكتور لألستاذ

 علي/  اإلعالمي لألستاذ»  والتقدمي اإللقاء فن مهارات: «  بعنوان كتاب:  الثاين
 وهو ،] م٢٠١٣ اإلسكندرية – الدولية حورس مؤسسة:  الناشر[  علي اجلليل عبد

 يتواءم ما منه أخذت وقد، ... والتلفازي، اإلذاعي اإللقاء على صاحبه فيه يركز كتاب
 على حفاظا، إليه احلاجة دعت إذا عنه املنقول يف متصرفا، اخلطايب الدعوي اال مع

  ... ةالدعوي اخلطابية الصبغة

 ونشر طبع( عسر الوارث عبد لألسـتاذ»  اإللقاء فن: «  عنوانه كتاب:  الثالث
، الدعوي اال عن كبري حد إىل بعيد وهو)، م ١٩٩٢ للكتاب العامة املصرية اهليئة: 

 يتناسب ما منه فأخذت، ... واملسرحي التمثيلي اإللقاء خلدمة خصيصا كُتب حيث
  ... األمر اقتضى إذا والسياق، العبارة يف التصرف مع، موضوعي وطبيعة

 أو مبحث«  حتت»  اإللقاء«  أدرجت اإلسالمية اخلطابة كتب وأغلب:  هذا
 مطلب أو مبحث«  وإفراد، اخلطابة علم يف ومباحث مطالب جمموعة ضمن»  مطلب
 الدعوة جمال يف أمهيته مع وكيفا كما يتناسب وال، حقه يوفيه ال املوضوع هلذا»  واحد

  ... األجالء ألساتذيت الكبري احترامي مع، ... التبليغو
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 وأن، حسن بقبول تعاىل اهللا يتقبله أن أرجو، مستقل»  حبث«  بـ أفردته:  هلذا
  ... اخلطايب الدعوي اال يف اإلسالمية املكتبة إىل إضافة يكون وأن، ... به ينفع

  : املوضوع صعوبة

  : يلي فيما املوضوع هذا صعوبة تتمثل

 مع وإدراجه به، مستقلة حبوث يف اخلطايب اإللقاء موضوع يف الكتابة ندرة أو قلة – ١
 من حقَّه يستويف ال جيعله مما، - أسلفت كما – األخرى اخلطابة علم موضوعات

، وتطبيقيا، نظريا جوانبه واستبانة، معامله لتحديد اجلهد من ملزيد وحيتاج، الدراسة
  ... االستقالل سبيل على فيه الدراسة درةلن وذلك، ... سهال ليس أمر وهو

 املعرفة مبجرد يتحقق ال الدعوي اخلطايب اإللقاء موضوع يف الكتابة إجادة إن – ٢
 اال يف الثرية الطويلة بالتجربة مرهونة هي بل، وقواعده، العلم هلذا النظرية

، غيوبال، وأديب، فين ذوق صاحب فيه يكتب من يكون وأن، اخلطايب الدعوي
 النحو بعلم تسلحهم ضرورة عن فضال، ومرمى، ومعىن لفظا، بالكلمة يحس

 إجادة فليست، ... الصحيح النطق من يمكَّنه حبيث والتطبيقي النظري والصرف
 اخلطايب الدعوي اال يف يعملون ممن لكثريين حىت، أحد لكل متاحة فيه الكتابة

 الفين، احلس على -  آنفا لتق كما – فيه الكتابة إجادة لتوقف وذلك، ...
 يف وعلميا نظريا والثرية الطويلة التجربة عن فضال واللغوي واألديب، والذوقي،

  ... وبيئيا، واجتماعيا، نفسيا املخاطبني بأحوال واإلحاطة الدعوة، جمال
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  : البحث ) ١ ( منهج
 موضوعيته عليه حتفظ اليت العلمية املناهج من عدد على البحث هذا أقمت

  :  كاآليت وهي، والعشوائية اإلنشائيةَ وتجنّبه، كادمييتهوأ

 عامة قضية إىل منها للوصول جزئية قضايا تتبع[  وهو:  االستقرائي املنهج – ١
 ومراجعها مصادرها( مظاا من البحث ذا اخلاصة العلمية املادة تتبعت وفيه، )٢(]  كلية

، والتناسق، الترابط على تقوم موضوعية وحدة يف ومجعتها)، واحلديث منها القدمي
  ... والتضارب التناقض وجمانبة، والتناغم

، )٣(] واقعها ويفسر، الظاهرة أو الفكرة يصف الذي وهو: [الوصفي املنهج – ٢
  . الواقع يف وتطورها، وجودها سر أو سبب يفسر أو، وواقعها وجودها يعلل اي

 بصيغة الدعاة اخلطباء بعض حال الواقعو املشاهدةَ خالل من وصفت:  وفيه
 ورداءته وجناحه، اإللقاء جودة:  حيث من، بعينه منهم ألحد ختصيص دون، العموم
 اخلطايب اإللقائي باملستوى النهوض إىل داعيا، كلًّ يف األسباب على واقفا، وفشله

 ديدها،حت بعد وجناحه اإللقاء إجادة بعوامل االلتزام ضرورة خالل من وذلك، الدعوي
 ينتفي حىت السلبيات بذكر مقرونا النقيض، من والتحذير اإلجيابيات، بذكر مصحوبة

                                                             
املنهج : هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم، بواسطة جمموعة من القواعد العامة اليت   ) ١ (

يمن على سري العقل، وحتدد عملياته، حىت يصل إىل نتيجة معلومة . [ مناهج البحث العلمي . د / عبد 
 م ] . ١٩٧٧/  ٣الكويت، ط :  –، الناشر : وكالة املطبوعات ٥ص الرمحن بدوي 

بتصرف يسري،  ٧٤مناهج البحث العلمي، وضوابطه يف اإلسالم . أ . د / حلمي عبد املنعم صابر، ص   )٢(
 هـ .  ١٤١٨ –) ١٨٣العدد  ( – ١٦السنة  -مكة املكرمة  –الناشر : رابطة العامل اإلسالمي 

إيران (بدون  –. الناشر : دار الكتاب اإلسالمي  ١٩٣/ عبد اهلادي الفضلي ص أصول البحث : أ د   )٣(
 تاريخ) .
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  .  وعال جل اهللا على وحسام، قصروا إن العذر عنهم
 عنه تنتج قضايا إىل مبدأ من فيه نسري الذي هو: [  االستداليل املنهج – ٣[ 
  .  )١(]  جتربة إىل التجاء دون بالضرورة

 إنشاء يف يبحث منهج هو – البحثية جتربيت خالل ومن هذا لىع بناء – وأقول
 حمل للقضية النفي أو اإلثبات معرض يف توظيفها وكيفية)، عقلية أو كانت نقلية( األدلة

  . ونتائج مقدمات عبر، البحث
 بعض وأقوال، النبوية والسنة، الكرمي القرآن من بنصوص استشهدت وفيه

  . املوضوع هلذا منهجية قواعد متثل واليت، لفنا هذا يف املتخصصني العلماء

 هي قضايا عدة أو قضية من الذهن انتقال وهو:  االستنباطي املنهج – ٤[ 
 الربهنة صوره أوضح ومن.  املنطق قواعد وفق النتيجة هي، أخرى قضية إىل املقدمات
، مؤقتة أو ئيةا بصفة ا مسلَّم مقدمات على االستنباطي املنهج هذا ويقوم، الرياضية

  .  )٢(]بالضرورة عنها تنتج ونتائج

 واألدباء العلماء بعض وأقوال، النصوص من النقول هذه حللت:  خالله ومن
، وحديثا قدميا التخصص ألهل والبيان بالشرح مدعوما موضوعيا علميا حتليال واخلطباء

 – منهم فرد والباحثُ – العلم وطالب، الباحثني تمكَّن نتائج استنباط عن وأسفر
 يف والعشوائية واإلنشائية والزلل التخبط من حيفظهم سريا ضوئها يف السري من متكنهم
  . اخلطايب اإللقاء

  .  بعضا بعضها خيدم، متداخلة العلمية فاملناهج، األخرى املناهج عن يل غىن وال: هذا
                                                             

 . ١٨مناهج البحث العلمي . أ . د / عبد الرمحن بدوي ص   )١(

مناهـج البحث العلمـي وآداب احلـوار واملناظرة . أ . د / فرج اهللا عبد الباري أبو عطا اهللا . ص   )٢(
 م (بدون مكان الطبع) . ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣/  ١، ط : ٤٨٩
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  : البحث  خطة
  : وخامتة، مباحث وأربعة، مقدمة:  إىل قسمتها وقد

 اختيار أسباب – املوضوع أمهية – املوضوع طبيعة عن نبذة وتتناول:  املقدمة
  .البحث منهج -  املوضوع صعوبة – السابقة الدراسات – املوضوع

   اجلمعة خلطبة وأمهيته، حتصيله وطرق، اخلطايب اإللقاء: األول املبحث
  : انمطلب يهوف.  وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره احلسن الصوت:  الثاين املبحث
  .  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره احلسن، الصوت أمهية:  األول املطلب
  . بالصوت اخلطايب اإللقاء وجناح إجادة شروط:  الثاين املطلب

  : مطالب أربعة وفيه.  وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره اللفظ:  الثالث املبحث

  .وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره، ومبناه روفهح يف اللفظ وضوح: األول املطلب
  .وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره معناه، يف اللفظ وضوح:  الثاين املطلب
  . وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره، اللحن من النطق سالمة:  الثالث املطلب
  . وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره،  األديب البالغي األسلوب:  الرابع املطلب

  :مطلبان وفيه. وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودورها اإلشارة:  الرابع املبحث

  . اخلطايب اإللقاء يف اإلشارة أمهية:  األول املطلب
  . وجناحه، إجادته يف ودورها، اخلطايب اإللقاء يف اإلشارة حسن ضوابط:  الثاين املطلب

  . والتوصيات النتائج مأه وا:  اخلامتة

   : ويتناول:  الفهرس
  .  واملراجع املصادر فهرس
  . املوضوعات فهرس
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 األول املبحـث

  اجلمعة خلطبة وأمهيته ، حتصيله وطرق ، اخلطايب اإللقاء

  : ثالثة جوانب يتناول بحثامل هذا عنوان

  . االصطالحي مفهومه حيث من اخلطايب باإللقاء يتعلق:  األول

  . إمجاال اخلطايب اإللقاء حتصيل بطرق يتعلق:  الثاين

  . اجلمعة خلطبة اإللقاء بأمهية يتعلق:  الثالث

  : اللغة يف اإللقاء  – أ
 حروف من إليه تضاف ام وحبسب، اشتقاقاا مبختلف اللغة يف ترد )لَقي( مادة

  : منها متعددة مبعان اجلر

  . ونبذه الشيء طرح - 
  . املالقاة أو اللُّقْيا - 
.  الشيء طرح على يدل املعتل واحلرف والقاف الالم: [  اللغة مقاييس معجم يف

  . )١(]  نبذته:  وألقَيته، لُقَى واجلمع، اللقاء من فُعلَه:  واللُّقْية، املالقاة:  واللقاء

  . والدعوة والتعلم، واالستقبال، التلقي - 

 فالنا يتلقى وفالن، استقبله:  وتلقاه، االستقبال هو:  والتلقي: [  العرب لسان يف
 أنه:  فمعناه )٢(  علَيه فَتاب كَلمات ربه من آدم فَتلَقَّى  : تعاىل وقوله، يستقبله أي: 

                                                             
/  ٥معجم مقاييس اللغة. أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق أ د / عبد السالم حممد هارون   )١(

 م . ١٩٩١ -هـ  ١٤١١/  ١بريوت، ط :  –، الناشر : دار اجليل ٢٦١ – ٢٦٠

 . ٣٧سورة البقرة : من آية   )٢(
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  . )١(]  ا ودعا، وتعلمها، عنه أخذها
  . ما شيء إبالغ - 
  .  والدعوة والتعليم والتلقني اإلمالء - 
  .  واإلصغاء واإلنصات االستماع - 

:  القول عليه وألقى، إياه أبلغه:  وبالقول، القول إليه ألقي: [  الوسيط املعجم يف
 فالنٌ وألقى له، واستمع، به )اهتم( اكترث:  باال إليه وألقى، كالتعليم وهو، أماله

  .  )٢(]  وأصغى استمع:  السمع فالن وإىل ،السمع

  : اآليت يتبني تقدم مما

  : أمهها، معان عدة ا ويراد، اللغة يف تطلق )لَقي( مادة أن

  . املشافهة أو القول طريق عن ما شيء إبالغ – ١
  . والتلقي، واملعنوي املادي واالستقبال املالقاة أو، أكثر أو اثنني بني اللقاء – ٢

  . واإلنصات، واإلصغاء، ستماعاال – ٣

   والدعوة، الغري عن واألخذ التعلم أو، التعليم أو التلقني أو اإلمالء – ٤

  . ونبذه الشيء طرح – ٥
                                                             

، ٤٠٦٦/  ٥لدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري لسان العرب. لإلمام أيب الفضل مجال ا  )١(
 مصر (د . ت) . –، الناشر: دار املعارف ٤٠٦٧

، الناشر : مطبعة األوفست ٨٦٩/ ٢املعجم الوسيط . لنخبة من أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة   )٢(
الوجيز: لنخبة من أعضاء (د . ت) . وينظر : املعجم  ٣القاهرة، ط :  –(شركة اإلعالنات الشرقية) 

هـ  ١٤٢٩القاهرة، ط :  –، الناشر: اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ٥٦٣جممع اللغة العربية ص 
 م . ٢٠٠٨ -
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 حتقيق شريطة، القول أو املشافهة طريق عن ما شيء إبالغ هو فاإللقاء:  وعليه
 من كل أكان سواء )بينهما املباشرة الرؤية( واملُتلقي املُلْقي بني املباشرة املالقاة أو اللُّقيا
 خطيب بني كما، مجاعة واملتلقي، فردا امللقي كان أم، مجاعة أم فرداً واملُتلقي املُلقي
  ... واملصلني اجلمعة

  : االصطالح يف اإللقاء:  ثانياً
 يعدو ال اختالف وهو، الفن هذا علماء بني االصطالحية اإللقاء مفاهيم اختلفت

 كان لذا، وضعفا قوةً املفهوم مبطلوب الوفاء يف تفاوا مع، فمتقاربة ايناملع أما، األلفاظ
  ... وتعارض تضاد اختالف ال، وتعاضد، وتكامل تنوع، اختالف

  : بعضها ذي هي وها

 طريقة: [بأنه تعاىل اهللا رمحه شليب اجلليل عبد/الدكتور األستاذ عرفه :األول  املفهوم
  . )١(]  وقلوم )عقوهلم( أذهام إىل ا املعلومات اءوإ، الناس إىل باخلطبـة التحدث

  : فيه الباحث ورأي التعريف بيان

  : شقني يتضمن التعريف هذا

 ختضع الطريقة وهذه» :  الناس إىل باخلطبة اخلطيب حتدث طريقة: «  األول
 على خطيب لكل )والذوقي واألديب، والبالغي،، اللغوي( والبياين، العلمي للمستوى

دقدر فعلى...  عدمها من وجناحه اإللقاء جودة شروط على اشتماهلا حيث من، ةح 
 والعكس، جيدا اإللقاء يكون ما قدر على والنجاح اجلودة شروط من الطريقة هذه قرب

  ... بالعكس
                                                             

القاهرة (بدون  –. الناشر : دار الشروق  ٣١اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل شليب ص   )١(
 تاريخ) .
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، أذهام إىل – اخلطبة أي – ا املعلومات وإاء: « قوله وهو: اإللقاء أثر:  الثاين
  ... إليها واستمالتهم - اخلطبة موضوع – املعلومات ذه اعهمإقن أي»  وقلوم

 عن الزمة كنتيجة واالستمالة اإلقناع يف متمثال اإلجيايب األثر على نص هنا وهو
  ... اإللقاء مطلق وليس، اجليد اإللقاء التعريف ذا يريد تعاىل اهللا رمحه فهو، اجليد اإللقاء

  : قَيدان ينقصه التعريف وهذا
   املشافهة قيد – أ

 إىل املعلومات وإاء«  قوله أن على:  واالستمالة اإلقناع بقيد التصريح – ب
 خصوصا ما التصريح اَألوىل لكن، واالستمالة اإلقناع معىن يتضمن»  وقلوم أذهام

   واملفاهيم، التعريفات يف

 الناس إىل يتحدث قد اإلنسان ألن، التعريف يف فضروري:  املشافهة قيد أما
 الكتابة يف فالن أسلوب:  فيقال، أسلوب هو وإمنا، إلقاًءا ليس فهذا، الكتابة بطريقة

  ... كذا الكتابة يف فالن إلقاء:  نقول أن يصح وال، كذا

، قولية وسيلة الكتابة:  قالوا لذا مكتوب، قول لكنها قول، الكتابة أن صحيح
  ... به متفوه وأ، به متلفظ قول اإللقاء بينما، مكتوب قول ألا

 وقلوم الناس عقول خماطبة من اهلدف فهو:  واالستمالة اإلقناع قيد أما
  ... اخلطبة تتضمنها اليت باملعلومات

 الناس إىل باخلطبة التحدث طريقة:  هكذا التعريف يكون أن ينبغي:  وعليه
 واستمالتهم ا همإقناع بغية، وقلوم) عقوهلم( أذهام إىل ا املعلومات وإاء، مشافهةً

  . والنهي لألمر امتثاهلم على يبعث مبا، إليها

 فن: [ بأنه تعاىل اهللا رمحه عسر الوارث عبد/  األستاذ وعرفه : الثاين  املفهوم
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  . )١(]  ومعانيه، ألفاظه توضح صورة على بالكالم النطق
  : التعريف بيان

  : اآليت على حيتوي أجده التعريف هذا يف وبالنظر

  . بالكالم النطق وفن، فن اإللقاء نأ – ١

  : معينة هيئة أو وصف أو صورة على بكالم نطق هو إمنا، آليا نطقا ليس إذا فهو – ٢
 هذه خترج حبيث، خمرجه من حرف كل بإخراج وذلك:  ألفاظه توضّح -  أ
، النطق عيوب من ساملة منقوصة، غري كاملة املتكلم أو اخلطيب فم من حبروفها األلفاظ

  ... بغريها تلتبس ال اليت، املعاين حمددة مميزة:  بالتايلو

 نغمات( بنـربات املعاين هـذه عن بالتعبري وذلك:  معانيه وتوضح – ب
 إنه، إلقاء أي ليس بذاته املعاين يوضح الذي فاإللقاء، جتسيدها حد إىل تناسبها )صوتية
  : على يتوقف ذلك لكن، ذكرت ما بنحو املعاين عن املعبّر اإللقاء

  . دقيقا واسعا شامال فهما خطَبه ملوضوعات اخلطيب فَهم - 

 ونغمات بنربات عنها التعبري يستطيع حىت، هلا وتذوقه باملعاين، إحساسه وعلى - 
  . املستوى وذاك، الصورة ذه تناسبها صوتية

 أو نربات من يالئمها مبا عنها التعبري هو:  إيضاحها – مثال – الفرح فمعاين
  . اخل...  واخلجل، والغضب، والقلق احلزن معاين وكذلك، السامع حيسها صوتية نغمات

  : شقني ذو خطايب أسلوب فاإللقاء:  وعليه
                                                             

القاهرة  –، طبع ونشر : اهليئة املصرية العامة للكتاب ٥عبد الوارث عسر، ص  فن اإللقاء : لألستاذ /  )١(
 م . ١٩٩٢
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، للمعاين اجلمايل التذوق أو واجلمال، الذوق على يعتمد باعتباره: فين شق[ 
  .. توائمها ونغمات بنربات عنها والتعبري، ا واإلحساس

  .)١(]  النظرية والقوانني القواعد على يعتمد رهباعتبا:  علمي شق

، الوجدان ويغذي، العاطفة يرقق الذي لإللقاء الروحي اجلانب ميثل الفين والشق
  . االستمالة حيقق مث ومن

  .  يستميل وال يقنع وهو، له املادي اجلانب ميثل العلمي والشق

 ذات يف وأحدث مالة،واالست اإلقناع فحقق الشقني، بني مجع ما اإللقاء وخري
 من هدفه حيقق الذي الكامل اإللقاء ذلك هو أو، .. وثقافيا نفسيا وتكامال توازنا املتلقي

  ... والثقايف، النفسي والتكامل التوازن املتلقي ذات يف ويحدث، واالستمالة اإلقناع،

 من ا يليق مبا اخلطبة إلقاء: [  بأنه حمفوظ علي/  الشيخ وعرفه : الثالث املفهوم
 مبا:  أي»  ا يليق مبا: «  قوله )٢(]اجلسم وحركات، الصوت وموافقة، اللفظ حسن

  ...  واإلشارة، الصوت ونربات، اللفظ حسن من معناها يناسب

 ينقصه كان وإن، دقيق وجيز أسلوب يف املطلوب إىل وأقرب أعم التعريف وهذا
 صاحب على ختفى ال أمور وهذه، والغاية واهلدف إليه، واملُلقَى املُلقي،:  على التنصيص
  . بداهةً ا للعلم عليها التنصيص ترك وأراه، التعريف

  : اخلطايب لإللقاء الباحث تعريف

 وغريه اخلطايب اإللقاء:  أقول أن أستطيع لإللقاء تعريفات من سبق ما على بناًءا
                                                             

 بتصرف يسري . ٦املرجع السابق، ص   )١(

القاهرة (بدون  –. الناشر : دار االعتصام  ٦٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب . للشيخ / علي حمفوظ ص   )٢(
 تاريخ) .



 
           ٦٨٧ 

 

 

  : أربعة أمور على يقوم األخرى األنواع من
١ – حاسيسوأ، ومشاعر، معان  .ربععنها وي :  

  . ومبانيه حروفه يف واضح بكالم – ٢

  . جتسيدها حد إىل تناسبها صوتية ونغمات وبنربات – ٣

  . تالؤمها وإحياءات وحركات وبإشارات – ٤
 األداء خالل من للجمهور اخلطيب الداعي خماطبة فن هو:  فاإللقاء: وعليه

 واللفظ، املسموع بالصوت واألحاسيس، عرواملشا، للمعاين املناسب اجليد) التعبري(
 رضا رجاء واستجابة، واستمالة، إقناعاً، فيهم التأثري بغية، واحلركة، واإلشارة، به املتفوه

  . واجلنة تعاىل اهللا

.  مباشرة الغري واملخاطبة، املباشرة املخاطبة:  هنا ا مقصود التعريف يف واملخاطبة
، اإلشاري اإللقاء هي والثانية، باللسان املشافهة طريق نع يتم الذي اإللقاء هي فاألوىل

 تتم ال ألا، مباشرة غري خماطبة وأُسمّيها، ... واحلركة اإلشارة طريق عن يكون الذي أو
 واجلسم، وغريها والرأس والعني،، كاليد اجلوارح بعض بواسطة تتم بل، والشفة باللسان
 املخاطبة وتشمل والشفة، اللسان، طريق عن تتم املباشرة املخاطبة بينما...  عموما

  ... واللفظ، بالصوت
  : اخلطايب اإللقاء عناصر

  : يف ممثلة أركانه أو عناصره اكتملت حيث جامعا، أراه التعريف وهذا

  . )اخلطيب الداعي( املٌلقي – ١
  ... معان من عليه اشتمل مبا:  )اخلطبة موضوع( املُلْقَى – ٢

  . )جلمهورا( إليه املُلقَى – ٣
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  . )اإلشارة – الصوت – )١( املشافهة بطريق القول( الوسيلة – ٤
 أو اخلطبة موضوع صياغة يف املمثل اإللقاء يف اخلطيب أسلوب وهو: األسلوب – ٥

 مع تتواءم بصورة شفهيا اخلطيب يلقيها، معينة لفظية وصيغ، بعبارات مضموا
  ... وترهيبا ترغيبا بشقيها احلسنة عظةواملو، احلكمة عن خيرج ال مبا، املوضوع طبيعة

  . )واالستجابة – واالستمالة – اإلقناع(:  اهلدف – ٦
  . )واجلنة تعاىل اهللا رضا(:  الغاية – ٧

  : اخلطايب اإللقاء أنواع

  : نوعان أنه يتضح لإللقاء السابق تعريفي من

  . لفظي صويت إلقاء:  األول

  . حركي إشاري إلقاء:  الثاين
 خالل من للجمهور اخلطيب الداعي مشافهة فن:  هو اللفظي لصويتا فاإللقاء

 املتفوه واللفظ، املسموع بالصوت واألحاسيس، واملشاعر، للمعاين املناسب اجليد األداء
  . واجلنة، تعاىل اهللا رضا رجاء، واستجابة، واستمالة، إقناعا فيهم التأثري بغية، به

 هلجة ذات، صوتية ونغمات، نربات نم منه ينبعث ما:  املسموع بالصوت وأقصد
  ... املعاين يواءم صادق طبيعي انفعال عن نابعة خطْبِيّة أو، خطابية

، للمعاين املناسب اجليد األداء خالل من اجلمهور خماطبة: هو اإلشاري واإللقاء
 فيهم التأثري بغية، والصوت للفظ املصاحبة واحلركة باإلشارة واألحاسيس، واملشاعر

  . واجلنة، تعاىل اهللا رضا رجاء، واستجابة، واستمالة، اإقناع
                                                             

 إذ هناك قول بطريق الكتابة .  )١(



 
           ٦٨٩ 

 

 

، ورأسه، ووجهه، اخلطيب جسم من تبدو حركات:  هي اخلطابية واإلشارة[ 
 وإيضاحه، )١(]  اخلطيب به يتفوه الذي الكالم ودعم تأييد شأا من، جوارحه وسائر

  ... وجتسيده

، اللفظي: نوعيه أو لشقيه جامع تعريف له اخلُطيب أو اخلطايب فاإللقاء:  وإذن
، ومييزه، خيصه تعريف نوع لكل يفرد أن – أكادمييا أو علميا – واألنسب، واإلشاري

 كل تعريف من يل جتلت فروق من بينهما ملا وذلك، للنوعني واحد بتعريف يكتفَى وأال
  . بيانه سبق الذي النحو وعلى، حده على نوع

  : لقاءباإل بعثوا وأنبياؤه تعاىل اهللا رسل

 على بالكالم النطق فن: [  أنه، العنوان هلذا املناسبة السالفة اإللقاء تعريفات من
  . )٢(]  ومعانيه، ألفاظه توضح صورة

 يبعثوا ومل، بالكالم بعثوا واألنبياء والرسل[ ، به يتفوه كالم إذن فاإللقاء
  . الصمت أو بالسكوت

 ويسبح، تعاىل اُهللا ويعظَّم، املنكر عن ىوينه، باملعروف يؤمر فبالكالم:  غرو وال
  .. حبمده

 خلَق  : شأنه جل فقال، عباده على به اهللا من الذي وهو، الكالم من والبيان
 فَنفْع، اللسانُ إال القلوب أوعية إىل يؤديه ال كله والعلم )٣(  الْبيانَ علَّمه) ٣( الْإِنسانَ
  ... لفاعله خاص الصمت ونفع وسامعه،، لقائله عام )المالك أو النطق( املنطق

                                                             
 بتصرف يسري . ٦٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب . الشيخ / علي حمفوظ ص   )١(

 . ٥فن اإللقاء . األستاذ / عبد الوارث عسر ص   )٢(

 . ٤، ٣سورة الرمحن : اآليتان   )٣(
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 تبـارك وقـال، »فصاحة من أمجل رجل على رأيت ما: «  سريين بن حممد قال
 : فصاحته لعدم )١( واستيحاشه، السالم عليـه موسـى نبيـه عن حكاه فيمـا وتعاىل
 يأَخونُ واره وه حي أَفْصنا مانسل لْهسفَأَر ميًءا عقُنِي رِددصي  )٣(]  )٢( .  

، تعاىل اهللا رسـل به بعث مما إذن )مشافهةً القول وسيلة( اللفظي الصويت فاإللقاء
، خطبهم عرب )اإلسالم( تعـاىل اهللا لدين تبليغهم كان طريقـه وعن، وأنبياؤه

 خطبة يف لقاءفاإل، ... إلقاء من يوائمها ما هلا وسيلة وكل، ... وندوام، ودروسهم
 بـ يسمى ما وهو، ... وهكذا، واحملاضرة، والندوة، الديين الدرس يف عنه خيتلف اجلمعة

  » . القول وسيلة« 
  ... اخلُطْيب أو اخلطايب اإللقاء حول هنا ومدارها الدراسة وموضع

  : إمجاال اخلطايب اإللقاء حتصيل طرق:  ثانياً
 بصفة اجلمعة خبطبة املنوط واإللقاء ،عامة بصفة اخلطايب اإللقاء حتصيل طرق إن

 إلقاء هو اإللقاء أن أساس على وذلك، أنواعها بشىت اخلطابة حتصيل طرق هي هي، خاصة
 مسامع إىل كتابة ا صيغت اليت وعباراا وجملها،، مبضموا اخلطبة نقل هو أو، خلطبة
، اخلطبة هو اإللقاء فمتعلَّق، اخلطيب من املشافهة بطريقة أو، شفهية بطريقة، الناس

 حبيسة، صماء جامدة اخلطبة تظل وبدونه، اآلخر عن أحدمها ينفك ال صنوان وكالمها
 من والفاعلية، واحليوية، احلياة فيها يبث الذي هو اإللقاء بينما، النور ترى ال، األوراق

  ... وأساليب، ووسائل، مضامني من تنتظمه مبا اجلمهور مسامع على بثها خالل
 اخلطايب اإللقاء لتحصيل طرقا تكون ألن تصلح اخلطابة حتصيل فطرق:  مث ومن

                                                             
 .٢٦٢أي عدم شعوره باألنس. يقال: [استوحش فالن: مل يأنس] املعجم الوجيز ص   )١(

 . ٣٤سورة القصص : من آية   )٢(

 بتصرف يسري . ٢٨٧ – ٢٨٦/  ٢د الفريد العق  )٣(



 
           ٦٩١ 

 

 

 االستجابة مث، إليها واالستمالة ا اإلقناع حتقق معينة بأساليب اخلطبة عن معربا باعتباره
  . واجلنة، تعاىل اهللا رضا أو، واآلجل العاجل يف السعادة من يتبعها وما، تعاىل اهللا بإذن

 إلقائها حتصيل وطرق، اخلطابة حتصيل طرق أن على الفن اهذ علماء اتفق:  هلذا
  : التايل النحو على إمجاال هي بالتبعية

 أن ذلك وأمارة، )١( األساس هو وهذا:  الطبيعي واالستعداد، الفطرة:  األول[ 
  : اخلطيب يكون

  ... وحنوها، ومتتمة وفأفأة، ولُكْنة، لُثْغة من الكالمية العيوب من خاليا – أ

 طَلْق، فصيحا اخلطيب يكون وأن، صحيحة حروفه خمارج تكون وأن – ب
 وخاطر، أملعي وعقل، جهوري صوت ذا، الفؤاد ذكي)، القلب( اجلنان ثابت، اللسان
  . )٢(]  نافذة ونظرات، مدركة وفراسة، متيقظة سريعة وبديهة، حاضر

  ...  وتطبيقيا ريانظ وفقها وأدبا وبالغة وصرفا حنوا العربية اللغة إجادة:  الثاين

، وشعرا نثرا واخلطباء والبلغاء الفصحاء أساليب مطالعة من اإلكثار:  الثالث
 مجال من فيها ملا ومتذوقٍ، فيها اإلقتاع وجهات، التأثري ملناحي متعرف دراسةَ ودراستها
  .  التعبري وحسن، األسلوب

 أا:  أمهها مجة فوائد ورواملنث املنظوم من املتقدمني أقوال على االطالع يف أن ذلك
  . )٣( اخلطابة ملكة فيه تنمي، واألساليب، املعاين من ألوانا الداعي للخطيب تقدم

                                                             
 بتصرف يسري (مرجع سابق) . ١٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : لألستاذ الشيخ / علي حمفوظ ص   )١(

بتصرف  ١٨تارخيها يف أزهى عصورها عند العرب) : لإلمام / حممد أبو زهرة ص  –اخلطابة (أصوهلا   )٢(
 ة (بدون تاريخ) .القاهر –يسري . الناشر : دار الفكر العريب 

 بتصرف . ١٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : للشيخ / علي حمفوظ ص   )٣(



 
           ٦٩٢ 

 

 

، اخلطابة لعلم النظرية القواعد تلك وهي:  اخلطابة وقوانني أصول معرفة:  الرابع
، بإلقائها وأ، بوسائلها أو، ا تصاغ اليت بأساليبها أو، اخلطبة مبوضوع منها تعلق ما سواء

  ...  ذلك بغري أو، ذاته باخلطيب أو

 تنمو فإا، اخلطابة على التدريب هو واالرتياض:  واالحتذاء االرتياض:  اخلامس
  . واملمارسة باملران

، أثرها فيقتفي، املتقدمني أساليب إىل الداعي اخلطيب يعمد أن:  واالحتـذاء
 كثريا حيفظ بأن وذلك، )١(أهدافه وحيقق، جماله يف خيدمه الذي بالقدر منواهلا على ويسري

 من حتتاج اخلطابة فإن، والبيان والبالغة بالفصاحة عرفوا الذين األولني خطب من
، عبارات بعدة والواحد املعىن عن ا يعرب، ومتنوعة كثرية تعبريات إىل الداعي اخلطيب

  . )٢(]  النفوس السأم يصيب ال حىت
 خالل من وإلقاًءا مضمونا اخلطابية امللكة على داعيال اخلطيب يتحصل وحني

 واستجابة، واستمالة، إقناعا دعوته أهداف يديه على تتحقق الذكر آنفة الطرق هذه
  . تعاىل اهللا مبشيئة

، القلوب يف كالمه أنفذَ وما، النفوس يف مكانته أعظم ما: [  شأنه هذا وخطيب
  . للعواطف إثارته أشد وما

 إليه وتترامى، قلوم حوله تلتف، القوم أنظار حمط بذلك أصبح فقد:  غرو وال
 بالرغبة نفوسهم وميتلك، عصوا إذا به ويستخضعهم، قسوا إذا بالقول يستميلهم، آماهلم

 م فيقذف، اهللا كلمة إلعالء واجلهاد احلماس روح فيهم وينفخ، أخرى وبالرهبة، تارة

                                                             
 باختصار . ١٨، ١٧املرجع السابق ص   )١(

 بتصرف . ١٩اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٢(
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 األرواح بل األموال استوهبهم فإذا، بالقول مهل ويلني، دكا يديه بني فيدكوا، اجلبال
  . )١(]  سامية ملكانة إا تاهللا، له وهبوها

 نظريا الصحيحة العلمية بطرقه اإللقاء حتصيل على الدعاة اخلطباء فليحرص
 ما ووجدانا عقال مجهورهم يف التأثري من ينالوا حىت، واإلجادة احلسن حد إىل، وتطبيقيا

 ممن قَولًا أَحسن ومن  : سبحانه قوله يف إياها تعاىل اهللا بوأهم اليت املرتلة إىل م يرقى
 يف راحبة لتجارة إا وحقا،  )٢(  الْمسلمني من إِننِي وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا

  .   واآلجل العاجل

  : )معةاجل خطبة يف اإللقاء مقام( اإللقاء أمهية:  ثالثا

  : واالصطالح اللغة بني اجلُمعة

  :  اللغة يف - أ
  : منها، املعاين من جمموعة على يدل وهو)، جمع( الفعل من مشتقة:  اجلمعة

  . واحد هدف على واالتفاق، والتوحد، واأللفة، املتفرّق مجع - 

 اُهللا -و.  بعض إىل بعضه ضم:  جمعا – املتفرق جمع: [  الوجيز املعجم يف جاء
ألَّفها:  القلوب  .عموج ا، اجلمعة شهدوا:  الناسوواجتمع، فيها الصالةَ وقَض القوم  :

 فيه تصلى الذي:  اجلامع مسجد أو، اجلامع املسجد:  واجلامع.  بعض إىل بعضهم انضم
 الكبري العدد:  الناس من واجلماعة.  الناس ألجله جيتمع خطر له:  جامع وأمر، اجلمعة

:  واجلُمعةُ.  القيامة يوم:  اجلمع ويوم، واحد غرض جيمعها الناس من وطائفة، الناس من
 من اخلميس يلي الذي اليوم:  ةـاجلُمع ويوم، بينكما ما جمعةَ اهللا أدام:  يقال:  اُأللفة

                                                             
 بتصرف واختصار (مرجع سابق) . ٢٩فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : ص   )١(

 . ٣٣سورة فصلت : آية   )٢(



 
           ٦٩٤ 

 

 

 وفكرة، خاص لغرض أعضاء من تتألف طائفة:  واجلمعية.  جمع )ج( األسبوع أيام
  . )١(]  تركةمش

 جيتمع:  اليوم فذلك، اجلمعة يوم طبيعة مع تتفق تعددها على املعاين وهذه:  أقول
 اإلصغاء هو، واحد هدف جيمعهم، تفرقهم بعد وحمبة أُلْفة يف املساجد يف املسلمون

 العبادات ألوان من ذلك إىل وما، واالستغفار والدعاء والذكر، الصالة وأداء، للخطبة
  . اليوم ذلك األعداء خياف لذا، املسلمني بني واالحتاد الوحدة مبعىن يوحي يوم وهو... 

  : الشرعي االصطالح يف اجلمعة خطبة – ب

 املنابر على تلقَى اليت اخلطبة: [  هي الشرعي االصطالح حيث من اجلمعة خطبة
، ودواعيه الشر عن وصرفهم، فيه وترغيبهم، اخلري على الناس محل بقصد، اجلمعة يوم

  . الشرع أمر يقتضيه ما حسب أمرهم وواقع، بأحواهلم وتبصريهم
 التأثري مرماها، الكلم فنون يف التصرف على مقدرة:  اخلطيب جانب من واخلطبة

  . )٢( ووجدانه عقله مبخاطبة، املستمع نفس يف
 الدين باسم فيها ويتحدثُ، اجلُمع يف املنابر على تلقى دينية خطبة:  هي أو
 والعسكرية، السياسية، احلياة جماالت شىت ويف، اآلخرة أمور كافة يف اخلامت ياإلسالم

، وتذكريا، وتنظيما توجيها وغريها والثقافية واالجتماعية، واالقتصادية، والقضائية،
  . )٣(]  وإرشادا، ونصحا، ووعظا

                                                             
 . ١١٧ – ١١٦املعجم الوجيز :   )١(

بتصرف يسري، الناشر : دار  ٣٣٧معامل يف منهج الدعوة : للشيخ / صاحل بن عبد اهللا بن محيد ص   )٢(
 م .١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠/  ١جدة، ط :  –األندلس اخلضراء 

صرف يسري، بت ١٥٤ – ١٥٣اخلطابة وأمهيتها يف الدعوة إىل اهللا تعاىل . أ د / سعيد حممد الصاوي ص   )٣(
 م (بدون مكان الطبعة) . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨/  ١ط : 



 
           ٦٩٥ 

 

 

 اخلطبة موضوع عن تقل ال الدعوي اخلطايب اال يف قصوى أمهية ولإللقاء:  هذا
 جيدة بصورة مجهوره اخلطيب مشافهة طريق عن موضوعها يعرض الذي هو إذ، ذاا
 أو جودته قدر وعلى، والنفرة امللل على تبعث رديئة بصورة أو، املستمعني اجتذاب تثري

  : أبرزها، عدة أمور يف تكمن األمهية تلك، اخلطبة مستوى يكون رداءته

  : وتطبيقيا نظريا اخلطابة علم دراسة من األساسي اهلدف اإللقاء ميثل -  ١
 ينبغي ما املرء يعرف أن يكفي ال: [  جرية الرمحن عبد/  الدكتور األستاذ يقول

 فال، اخلطابة علم دراسة من الغرض هو هذا، ينبغي كما يقوله أن جيب بل، يقال أن
 اعم التعبري أمامه، العلوم حتصيل من أصعب هو ما فأمامه، عاملا يكون أن اخلطيب يكفي

 الغرض هو اإللقاء يعترب ولذا، املستمعني إىل معارف من حصله ما وتوصيل، عقله يف
 سوف – اإللقاء أي – خالله ومن، وتعلمها ،وتعليمها اخلطابة دراسة وراء من األساسي

  . اخلطيب على حنكم
 خيرج لن الذي املكان يدخل أن قبل فقد، مجهور إىل يتحدث أن قبل إذا واخلطيب

 على اخلطابة تدريس يشهد مل اإلسالمي التعليم تاريخ وإن...  مذموما أو ممدوحا إال منه
 بطريقة اخلطابة يدرسون كانوا األوائل فاملسلمون اآلن، لنا املعروف النظري النحو
 إليه ناظرون وهم، بوجهه عليهم مقبال، زمالئه أمام التالميذ أحد يقف، عملية

 الفنية األمور مراعيا اإللقاء يف فيبدأ، حدثالت يف أستاذه له يأذن مث، ومنصتون
  . والسليقة بالفطرة عندهم املركوزة )١(]والعلمية

  : اإللقاء رهن فشلها أو اخلطبة جناح -  ٢
 جناح يف العوامل أهم من واإللقاء: [  تعاىل اهللا رمحه شليب اجلليل عبد/  د أ يقول

                                                             
م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨/  ٣، ط : ٣٣١اخلطابة وإعداد اخلطيب . أ د / عبد الرمحن جرية ص   )١(

 (بدون مكان الطبعة) .



 
           ٦٩٦ 

 

 

 واألساليب العبارات حسنة ألفكار،وا املعاين جيدة اخلطبة تكون فقد، فشلها أو اخلطبة
  ... رداءته قدر على فائدا فتضيع اخلطيب، من جيد بإلقاء تظفر ال مث، ا كُتبت اليت

 جودة ولكن، وأساليبها، وتكوينها، إعدادها يف ذلك من أقل اخلطبة تكون وقد
  . منها مفائد فتتحقق، واستمالة إقناعا منها جزئية كل املستمعني إىل تنهي إلقائها

، به ويربطهم املستمعني، انتباه يشد أن بإلقائه يستطيع الذي هو املوفق واخلطيب
، موحية خطبته تكون أن هذا من وأكثر، وعواطفه انفعاالته ويشاركونه، أفكاره فيتابعون

، إليه يدعو ما إىل مشاعرهم وتوجه، عواطفهم وتوقظ، جديدة ومعاين أفكارا فيهم تولد
  . )١(]  اجليد اإللقاء مع إال هذا نم شيء يكون وال

، اجلمعة خطبة ضعف أسباب من اإللقاء سوء[  الفن هذا علماء عد:  املقابل ويف
  : صوره ومن

 واإلخبار، والتعجب، االستفهام صيغ فيه تستوي الذي الرتيب األسلوب ذلك
  . دهعن العظة تأثري ويضعف، اخلطيب متابعة عن املستمع ذهن يصرف مما، وغريها

 وواقعهم، الناس حياة عن اخلطبة بعد:  مثل لضعفها أخرى أسباب عن فضال هذا
 بصورة اخلطب تكرار أو ،)٢(]  املوضوعات وتكرار املوضوعية، الوحدة وافتقادها

 يضيف أن دون، عام كل يكررها مث، السنة مجع بعدد خطبه اخلطيب حيدد بأن، دورية
  ... الناس وواقع، احلياة أحداث تفرضه جديدا

  : ومثرا اخلطبة روح اجليد اإللقاء -  ٣

 وشأنه: [ األداء أو اإللقاء أمهية عن –تعاىل اهللا رمحه– حمفوظ علي/  الشيخ يقول
                                                             

 بتصرف يسري . ٣١اخلطابة وإعداد اخلطيب . أ د / عبد اجلليل شليب ص   )١(

 ري .بتصرف يس ١١١نفس املرجع ص   )٢(



 
           ٦٩٧ 

 

 

، مشاعره السامع نفس إىل اخلطيب ينقل) األداء( اإللقاء حبسن ألنه، عظيم اخلطابة يف
  . الغاية من يقصد حيث إىل وجيذبه، أهواءه وحيرك

 من فكم، صحيفة يف قراءا عن فضال للخطابة اخلطيب جيعل:  اإللقاء نوحبس
 ما فوق الطرب وهزة، االرتياح من مساعها يف الناس فيجد، إلقاءها الرجل يحسن خطبة
 سرداً عليهم يسردها من إىل يستمعون ما وفوق، صحيفة يف يقرءوا عندما جيدون
 )١(]  فيه روح ال وجسم، مثمرة ريغ شجرة األداء جودة دون فاخلطبة.  متشاا

  . املستمعني يف التأثري الفتقادها

 به، اخلطبة واجهة )واإلشارة، واللفظ، الصوت( الثالثة مبكوناته اإللقاء -  ٤
  :  تشوه أو تجمل

 اإللقاء أمهية يف أحد جيادل ال: [  مسك أبو أمحد مصطفى/  الدكتور األستاذ يقول
 تربز أو، مكتمال – اإللقاء أي – كان إن مجالَها تظهر اليت اجهةالو هو إذ، اخلطبة يف

 وهي، جوانبه من جانب أي يف ضعف أو تقصري اإللقاَء شاب إن وتشوهها رداءتها
، األداء أو اإللقاء يف يستخدمها اليت وألفاظه، اخلطيب صوت:  يف تتمثل جوانب

  . جسمه وحركات، يده وإشارات

 واأللفاظ، للمعاين املصورة الصافية والنربات، القوية جرةواحلن، احلسن فالصوت
 العيوب من وخالية، املعاين بتنوع تتنوع طبيعية خطابية بلهجة املؤداة والعبارات واجلمل
 يف ا واإلتيان، بقدر استخدامها مع اجلسم وحركات، اليد وإشارات، اللسانية
  ...  املعىن سبينا مبا ومالحمه وجهه أسارير استخدام مع، موضعها

، القلوب إىل ينفذ أن اخلطيب ا يستطيع، هذه بأوصافها املكونات هذه كل

                                                             
 دار االعتصام . –، ط : القاهرة ٦٤فن اخلطابة وإعداد اخلطيب . الشيخ / علي حمفوظ ص   )١(



 
           ٦٩٨ 

 

 

 جناح يف يسهم مبا، مشقة أو معاناة أي دون العقول على ويهيمن، النفوس على ويسيطر
  . )١(... ]  اخلطبة

 ومفردات عناصر من حتتها يندرج ما وعلى، تعددها على األمهية وهذه : ولـأق
، اللغة:  علوم وهي اإللقاء من تحسّن اليت بالوسائل التسلح ضرورة مدى نال توضح
، وشعرا نثرا والبلغاء الفصحاء كتب ومطالعة، واألدب، والبالغة، والصرف، والنحو

 يف والتعمق التزود الداعية اخلطيب يف يكفي فال، ... والتطبيق النظرية بني جتمع وبصورة
 العلوم هذه درس ما فهو، اخل...  وأصوله، والفقه، ديثواحل، والتفسري، العقيدة علوم
 يف عرِض إذا إال والتأثر التأثري من هدفه حيقق ال والبالغُ، للناس ليبلغها إال تنوعها على

، به خياطبهم أو، عليهم يلقيه مبا اإلقناع عن النهاية يف يسفر، قوي جزل، مشوّق أسلوب
  . إليه واستمالتهم

 االنكليزي الربملان يف قدمية حكمة هناك» : [ كارنيجي دايل«  قولُ:  ذلك يؤكد
 وليس)، اإللقاء( اإلنسان به يتحدث الذي األسلوب على يعتمد شيء كل إن: «  تقول
  » . ذاته حبد املوضوع على

 قويا أثرا تترك أي – طويال متضي املتواضعة العلمية املادة جيعل اجليد اإللقاء إن
 علمية مادة بأفضل يتميز الذي فاخلطيب – الطويل املدى على املستمعني نفوس يف إجيابيا

 فتظْهر، للغاية جيد بشكل يتكلم أن يستطيع الذي اخلطيب بل، الدوام على يفوز ال
  . مستوى قبلها ما دون كانت وإن، األفضل هي مادته

 وكيف ؟ يلقيه من:  اخلطاب يف مهمة أشياء ثالثة هناك: «  موريل اللورد وقال

                                                             
 ١٥٨، ١٥٧املدخل لدراسة اخلطابة وطرق التبليغ يف اإلسالم . أ د / مصطفى أمحد أبو مسك ص   )١(

 م  ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣مكتبة اإلميان  –القاهرة  – ١بتصرف كبري، ط : 



 
           ٦٩٩ 

 

 

  . )١(]  األخرية هي الثالثة هذه بني من أمهية األقل والشيء»  ؟ يلقيه الذي وما ؟ يلقيه
 على ويؤكد، الصحة من شيء فيه لكن، مبالغة من خيلو ال كان وإن الكالم وهذا

  ... ذاا العلمية املادة من أكثر والقلوب العقول يف تأثريه نفوذ ومدى، اإللقاء أمهية

  : األمهية هذه اذامل
  : التالية لألسباب األمهية هذه لإللقاء كان وإمنا

، واالجتماعية، الدينية واملناسبات، املساجد يف اخلطباء أداة هو اإللقاء أن[ = 
 ومجع اجلادة، األفكار وعرض، اجلمهور وحشد، واإلرشاد للوعظ والسياسية، والثقافية
  . العام والرأي، الكلمة وتوحيد، الصفوف

 عرب للمدعوين إبالغه يريد ما إلبالغ يستخدمها، للداعية وسيلة أهم اإللقاء أن= 
  . اجلمعة خطبة السيما، والندوات، واحملاضرات، الدينية والدروس، اخلُطَب

 للخطبة العلمية املادة ونقص عيوب من كثريا حيجب اجليد اإللقاء أن= 
  . للخطيب العلمي الزاد قلة كبري حد إىل ويعوض، ومضموا
 له تنفتح إلقائه جودة وبقدر)، اخلطيب( املُلقي شخصية يربز اجليد اإللقاء أن= 

 اخلاصة احلياة يف جناح وفرص، اجتماعية عالقات لبناء األبواب له وتنفتح، القلوب
  . )٢(]  والعامة

، اإللقاء وفن علم يدرس أن لدعوته جناحا أراد إذا اخلطيب على كان:  هلذا
، تعاىل اهللا إىل الدعوة ميدان يف ومثرته أمهيته قدر على فائقة وأمهية، خاصة ايةًعن ويوليه

  ...  دينه وإىل
                                                             

بتصرف يسري، ودراسة وتعليق أ د / حممد أبو زيد الفقي، ط: دار  ٩١دايل كارنيجي ص فن اخلطابة :   )١(
 املستقبل لكتابة الرسائل العلمية (بدون تاريخ ومكان الطبع) .

بتصرف واختصار (بدون  ١٢٤فن اخلطابة بني التأثري والتأثر : أ د / فوزي عبد العظيم رسالن قمر ص   )٢(
 بيانات للطبع والنشر) .



 
           ٧٠٠ 

 

 

  

  

  
 
 

 

  مطلبان وفيه
  

 

 

  



 
           ٧٠١ 

 

 

  الثـانــي  املبحث

  وجناحه  ، اخلطايب اإللقاء إجـادة يف ودوره، احلسن الصـوت
 

  : اللفظ على الصوت تقدمي

 متثل وعبارات ومجل، كلمات، منها تتكون حروف جمموعة هي – لغة أي – اللغة
 فالذي، والكتابة، الذهن إطار تتجاوز مل إذا صماء لغة تظل لكنها...  معينة عانلم رموزا
...  عنها املعبّر الصوت هـو واحلياة احلركة فيها ويبعث، الوجود حيّز إىل يربزها
 األصوات من جمموعة[  بأا )هـ ٣٩٢ ت( جين ابن – اللغة أي – عرفها حتـى

  . )١(]  أغراضهم عن قوم كلُّ ا يعبّر اليت
 ومجل كلمات أو ألفاظ صورة يف مصوغ مسموع صوت:  إذن فاللغة، حق وهذا
 األلفاظ من جمموعة ثناياه يف حيمل مسموع صوت هي أو، حمددة معان ذات وعبارات
  ...معينة معان على الدالة والعبارات واجلمل

 اجلاحظ عثمان أبو يقول، الوجود إىل األلفاظ إبراز يف ودوره، الصوت أمهية وعن
 وال، موزنا كالما وال، لفظا اللسان حركات تكون ولن، اللفظ آلة هو والصوت: [ 

 إخراج وسيلة أي، » اللفظ آلة هو والصوت: « قوله]  )٢( الصوت بظهور إال منثورا
 كل، للفظ آلة كوما يف الصوت مع يشترك كذلك واللسان.  الوجود إىل اللفظ
  . اللسان يكوّا أن بعد األلفاظ حيمل فالصوت، معني باعتبار

                                                             
، حتقيق أ د / حممد علي النجار . الناشر : اهليئة املصرية ٣٣/  ١اخلصائص : أليب الفتح عثمان بن جين   )١(

 الطبعة الرابعة (بدون تاريخ) . –العامة للكتاب 

 باختصار . ٧٩/  ١البيان والتبيني   )٢(



 
           ٧٠٢ 

 

 

 املرسل ااز سبيل على اللغة عن به معبراً الكرمي القرآن يف اللسان ورد هنا ومن
، املُبرزة بألفاظها اللغة نطق آلة أو النطق آلة – اللسان أي – فهو، اآللية بعالقة

  ين ىن من ّٰ  : قرآنال لغة نوعية حمدداً تعاىل اهللا قال، بالصوت واملسموعة
 مي زي  ري ٰى ين ّٰ :  شأنه جل وقال، )١(  ِّ جه
  . )٢(  ِّ جب هئ مئ خئ  حئ ييجئ ىي ني

 مي زي  ري ٰى ين ّٰ : [ اجلاللني تفسري يف جاء
 بياض من  ِّ ييجئّٰ  ،وعجمية عربية من لغاتكم أي  ِّ ىي ني

 وألوانكم لغاتكم تعدد على – واحدة وامرأة، واحد رجل أوالد وأنتم، وغريها وسواد
  ِّجب  ٱّٰ تعاىل قدرته على دالالت  ِّ جب هئ مئ خئ  حئ  ّٰ  - 

  . )٣(]  العلم وأويل، العقول ذوي
 جمازا به يعرب كذلك -  اللسان أي – وألنه، كالصوت النطق آلة هو إذن فاللسان

 فاللسان، بالصوت إال تسمع وال، تظهر ال اليت تلك وهي، ألفاظ من حتمله مبا اللغة عن
  . األمساع إىل حيملها لصوتوا، حبروفها األلفاظ يكوّن

 حيمل الذي هو ألنه، » اللفظ مبحث«  على»  الصوت مبحث«  قدمت:  هلذا
، الناس مسامع وإىل، اخلارج إىل وينقلها، ومعان دالالت من تتضمنه مبا حبروفها األلفاظ
 ذات وعبارات ومجل بألفاظ معان من نفسه يف عما يعرب أن يستطيع ال األصم أن بدليل

 والفتقاده الوجود حيز إىل ينقلها أو حيملها الذي الصوت الفتقاده وذلك، حروف

                                                             
 . ١٠٣سورة النحل من آية :   )١(

 . ٢٢سورة الروم : اآلية   )٢(

 . ٣٤٠ ص تفسري اجلاللني  )٣(



 
           ٧٠٣ 

 

 

 فاأللفاظ، واملعاين الدالالت ذات باإلشارات ذلك عن ويستعيض، اللسان سالمة
 عدم الصوت عدم، اللفظ وجد الصوت وجِد، ... وعدما وجودا بالصوت مرتبطة
 ففي، الصوت بأا اللغة عرفت وهلذا، انينفك ال باآلخر مصحوبا يصدر فكالمها، اللفظ
 ودور، )١(]  أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات جمموعة:  اللغة: [  الوجيز املعجم
، مفيدا معىن تؤدي، مجمعة حروف هيئة على واأللفاظ الكلمات تكوين هنا اللسان

  . يظهرها والصوت

 واللفظ، للغة املنطوقة رةالصو هو اللفظ»: [اإللقاء فن مهارات: «كتاب يف وجاء
 وال، الصوت يوجد وقد، )٢(]  صوت بدون لفظ ال إنه بل، الصوت بغري يكون ال هنا

 احلروف عن جمردة أصوات عنهم تصدر ،)٣( اخلُرس بعض عند وذلك، اللفظ يوجد
  . واأللفاظ والكلمات
 مرأ هنا واإللقاء الصوت بني العالقة ذكر : اخلطايب باإللقاء الصوت عالقة

  : التوفيق تعاىل وباهللا فأقول، منه البد ضروري
 شقي أحد الصوت أن:  وهي، اخلطايب واإللقاء الصوت بني وثيقة عالقة هناك

 ينفك ال اإللقاء من جزء فالصوت، معا واللفظ الصوت من مزيج هو اإللقاء إذ، اإللقاء
  . عنه

 ألنه، ومباشرة ائيةتلق بصورة اإللقاء إىل يتعدى ومجاله الصوت فحسن:  مث ومن
 حسن وكذلك، الدرجة بنفس اإللقاء على تنعكس اإللقاء ورداءة، ذاته اإللقاء من جزء

                                                             
، »اخلصائص « من كتابه » ابن جين « ، ولعل أعضاء جممع اللغة العربية نقلوا هذا املعىن عن ٥٦٠ص   )١(

 وهو معىن اصطالحي .

 بتصرف يسري . ١٢٧مهارات فن اإللقاء والتقدمي . أ / علي عبد اجلليل علي ص   )٢(

]  ٢٥١/  ٢أو خلقة، فهو أخرس [ معجم منت اللغة يقال : خرِس خرساً : انعقد لسانه عن الكالم عيا   )٣(
. 



 
           ٧٠٤ 

 

 

  . كالصوت منه وجزء، اإللقاء شقي أحد ألنه ؛ رداءته وأيضا، اإللقاء إىل يتعدى اللفظ
 اخلطيب ما يتفوه واللفظ الصوت من مزيج هو اإللقاء:  أقول أن وأستطيع

  . واستجابتهم واستمالتهم، إقناعهم قصد، ما موضوع يف مجهوره ما يخاطبل، الداعي
  : نوعان فهو، اخلطايب اإللقاء نوعية:  ذلك يؤكد

  . لفظي صويت إلقاء= 
  . إشاري إلقاء= 

 إيضاح يف يعاونه لكنه، عنه ومستقل، األول النوع عن منفصل اإلشاري واإللقاء
  . عليها والتأكيد، وتثبيتها، املعاين

 – اللفظ – الصوت:  ثالثة اإللقاء مكونات أن:  من سابقا قلته ما يرادف وهذا
  . اإلشارة

 السابقة التعريفات عن كثريا خيتلف ال آنفا ذكرته الذي اإللقاء تعريف أن على
  .    معناها يف منها قريب وهو، لإللقاء



 
           ٧٠٥ 

 

 

  األول املطلب

  وجناحه ، يباخلطا اإللقاء إجادة يف ودوره، احلسن الصوت أمهية

  : الصوت مفهوم:  أوالً

  : اللغة يف – أ

  :  منها، معان بعدة العربية املعاجم يف )صات( مادة وردت

  .                 )١(]  ناداه:  به صوت: [  يقال:  املناداة= 
  . )٣(]  الصائح:  والصائت، )٢( صاح: وصواتا صوتا صات: [ يقال:  الصياح= 
  : حاالصطال يف – ب

 وقد، اللغة يف مفاهيمه عن كثريا خيتلف ال االصطالحي مفهومه يف والصوت
  :  أنه منها، معانيها يف متقاربة وكلها، تعريفات بعدة عرّف

 اهلواء بتموج حيدث اإلنسان صوت أن ذلك:  جسمني بتصادم يتموج هواء – ١[ 
 يف اليت صوتيةال باألوتار يصطدم عندما، الزفري عملية يف اجلوف من اخلارج

 قال[ ، )٤( املنفاخ يشبه مبا تقومان اللتني الرئتني بفعل اندفاعه أثناء، احلنجرة
  . )٥(» ]  الرئة يف والصوت، الدماغ يف العقل: «  عنه اهللا رضي علي اإلمام

                                                             
 . ١٨٢، والقاموس احمليط : ٥٤٧/  ١املعجم الوسيط   )١(

 . ٥٤٧/  ١املعجم الوسيط   )٢(

 . ٥١٠/  ٣معجم منت اللغة   )٣(

 (مرجع سابق) . ١٠٠فن اإللقاء . أ / عبد الوارث عسر ص   )٤(

. الناشر : دار إحياء التراث  ٩٧/  ٢عبد ربه األندلسي العقد الفريد : للفقيه / أمحد بن حممد بن   )٥(
 م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧/  ١بريوت، ط :  –العريب 



 
           ٧٠٦ 

 

 

  )٢( )١( الصّماخ إىل حيملها باهلواء قائمة )حالة( كيفية هو  – ٢
 والتعريف. )٣(ما جسم اهتزاز من ناشئة متوجات حتدثه الذي السمعي األثر هو – ٣

  . وتكوينه، الصوت حدوث كيفية ذكر ألنه، ومشوال وضوحا أكثر األول

، )٥( التأليف يوجد وبه، )٤( التقطيع به يقوم الذي واجلوهر، اللفظ آلة هو الصوت – ٤
 بظهور إال منثورا وال موزونا كالما وال لفظا اللسان حركات تكون ولن

  . )٦(]  والتأليف بالتقطيع إال كالما احلروف تكون وال، الصوت

 من الكالم حيمل الذي فهو:  الصوت وظيفة على اشتمل األخري التعريف وهذا
 ومجمعا،  وعبارات جمل إىل مجزًءا اخلارج إىل وينقله، رئتيه من أو، اإلنسان جوف
  . موضوعية وحدة يف متكاملة موضوعات هيئة على

 عن قوم كلُّ ا يعبّر أصوات: [  بأا للغة السابق التعريف صحة يؤكد وهذا
 موجات على الشتماله وذلك، الصوت بوجود إال للغة وجود ال إذ )٧(]  أغراضهم

 احلنجرة يف ةـالصوتي باألوتار اصطدامه بعد، اخلارج إىل الرئتني طريق عن حتمله هوائية
                                                             

 ] . ٥٤٢/  ١الصماخ : قناة األذن اليت تفضي إىل طبلته [ املعجم الوسيط   )١(

 . ١١٨التعريفات للجرجاين ص   )٢(

 . ٥٤٧/  ١املعجم الوسيط   )٣(

زيئ األلفاظ على هيئـة مفردات، ومجل وعبارات مفيدة [ يقال : قَطَّع التقطيع : التجزيئ . أو جت  )٤(
 . ٥٠٨وتقَطَّع الشيُء : تفرقَت أجزاؤه ] املعجم الوجيز :  –أجزاًء  –الشيء : جعله قطعا 

التأليف : التجميع أو جتميع الكالم على هيئة موضوعات متكاملة تتخلَّلُه مفردات ومجل وعبارات . [   )٥(
، ٥٦ألَّف الكتاب : مجعه ووضعه، واملؤلَّف : الكتاب يدون فيه علم ] . املعجم الوجيز :  يقال :

 .  ١٩٦/  ١ومعجم منت اللغة 

 (مرجع سابق) . ٨٤، ٨٣/  ١البيان والتبيني   )٦(

 .  ٧٩٦، والكليات للكفوي ص ٣٣/  ١اخلصائص : البن جين   )٧(



 
           ٧٠٧ 

 

 

، واألنفي، الفمي التجويف عن عبارة هو:  اإلنسان عند النطقي أو الصويت واجلهاز[ 
 إال اإلنساين الصوت خيرج فال، )١(]  والرئتني، اهلوائية والقصبة، واحلنجرة، واحللق
  . حده على جهاز كل، األجهزة هذه بواسطة

  . وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره، احلسن الصوت أمهية:  ثانياً

 فيما وجناحه وحتسينه اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره، احلسن الصوت أمهية تتمثل
  : يلي

، واألحاسيس، املعاين عن التعبري يف ويساعده، اللفظ يظهر الذي هو أنه – أ
 ويتعدى، وتواءمها، تناسبها منه ونغمات نربات انبعاث خالل من وإيضاحها، واملشاعر

 واللفظ الصوت ألن، ةومباشر تلقائية وبصورة، الوصف ذا وجييء، اإللقاء إىل ذلك
 شخص ما يتفوه ولفظ صوت اإللقاء إذ، اإللقاء عني هو اخلطيب قبيل من ما املتفوه

  . ما
 التأثري اخلطابة يف احلسن وللصوت: [  تعاىل اهللا رمحه حمفوظ علي الشيخ يقول

 وذلك، وأغراضه، مقاصده عن والكاشف، اخلطيب يريده عما املترجم ألنه، األكرب
 أي – هلا واملصور كالشارح ملعانيها املناسبة ونغماته بنرباته إنه حيث، األلفاظ هملصاحبت
 قلب إىل األقرب الطريق هو كان لذا، عنه بالكشف تستقل مما وملرادها، -  لأللفاظ
  . )٢(]  السامع

 إذ، ومباشرة تلقائية بصورة ذاته اإللقاء إىل حسنه يتعدى احلسن الصوت – ب
 فبينهما، الداعي اخلطيب ما يتفوه واللفظ الصوت من مزيج – تأسلف كما – اإللقاء

                                                             
، الناشر : مكتبة ٢٧اللغوي: أ د / رمضان عبد التواب ص املدخل إىل علم اللغة، ومناهج البحث   )١(

 . ٧٩٦هـ، والكليات : للكفوي ص  ١٤٣٣اململكة العربية السعودية، ط :  –املتنيب 

 بتصرف . ٦٥فن اخلطابة وإعداد اخلطيب . للشيخ / علي حمفوظ، ص   )٢(



 
           ٧٠٨ 

 

 

 من هبة والصوت، اإللقاء عني ما املتفوه واللفظ الصوت أن يف تتمثل وثيقة عالقة
 الصوت ذي املفوه خطيبهم يف آثارها الناس يستشعر كربى ونعمة، وعال جل اخلالق
  ... احلسن

 التعبري وسائل أهم اإلنسان صوت يكون قد» : [  اإللقاء فن«  كتاب يف جاء
 االرتفاع بني يتراوحه املعاين يؤدي وهو اإلنساين والصوت، بدقة النفس يف عما

 تبعا والفخامة، والرقة، األداء يف والبطء والسرعة، واالنطالق واالحنباس، واالخنفاض
  .  وطبيعتها املعاين، هذه لنوعية

 بالفطرة ميارسه فهو، اإلنسان مع يخلق طبيعي األداء هذا بأن نؤكد أن ونستطيع
 سامعيه ولكن)، آ( فيقول، فقط )واأللف اهلمزة( حبريف يبدأ حني األوىل طفولته منذ

 أو، أُمه يستدعي هو أو، يغين أو، مرتاح راض أو، غاضب أنه:  هذه )آ( من يدركون
  . ونغماته، ونرباته، الصوت نوعية هي ذلك حيدد والذي، يتأمل أنه

، تربيته على القائمون يفهمه تعبريا بصوته يعرب األعجم احليوان بأن أيضاً نقول بل
 على، فيها الشك إنسانية طبيعة النفس يف عما به والتعبري، نرباته وتنويع، الصوت فتلوين

 لعلم النظرية والقوانني القواعد )١( تصَقلَها حىت وحدها تكفي ال الفطرة أو الطبيعة أن
  . )٢(]  تفعيلها عم، اخلطابة

  .  اللفظ مجال من اجلماهري يف وتأثريا سحرا أكثر اإللقاء يف الصوت مجال – ج

 على تعاىل اهللا من نعمة احلسن الصوت: [  تعاىل اهللا رمحه احلويف أمحد/  د أ يقول
                                                             

 ] . ٣٦٧: [ املعجم الوجيز  -وتنميها وتطورها  -ذا وتنمقها   )١(

بتصرف واختصار . وينظر : فن اخلطابة .  ١٠٠ – ٩٩فن اإللقاء. لألستاذ / عبد الوارث عسر ص   )٢(
دراسة وتعليق أ د / حممد أبو زيد الفقي، طبع ونشر : دار املستقبل  ١٠٢ – ١٠١دايل كارينجي ص 

 لكتابة الرسائل العلمية (د . م . ت) .



 
           ٧٠٩ 

 

 

 وكثريا...  إيقاعاته وحسن، رناته وصفاء، نغماته حبالوة ويبهِر، يسحر ألنه، خيطب من
 األفنان تتمايل كما النفوس فتتمايل، ببالغته سحره من أكثر بصوته اخلطيب يسحر ام
، الصوت يف تكون البالغة» :  كولد شفو الرو:     «  قال ولذا، السحر بنسيم )١(

 وتنويع بتلوينه تتحقق الصوت يف والبالغة، )٢(]  الكالم اختيار يف تكون كما، واملالمح
 أو، موضعه يف الشيء وضع حيث، باحلكمة أشبه البالغة إذ، للمعاين اطبق ونغماته نرباته
  . احلال ملقتضى موافقة أو مطابقة مبعانيها والعبارات واجلمل األلفاظ جميئ

 يبهرون اخلطباء من فكم: [  خضر اخلالق عبد حممد يسري/  د أ ويقول
  :  ذلك دالئل منو، بيام سحر من أكثر إلقائهم وجودة، أصوام حبسن السامعني

 يؤثر فال، القراءة يف األداء حيسن ال لكنه، جمود متقن حافظٌ القرآنَ يقرأ قد أنه= 
  . مستمعيه يف

  .. أدائه وجودة، صوته حبسن سامعيه فيبكي مبتقن، ليس من القرآنَ يقرأ وقد= 

 كما تكن مل مكتوبة قرأناها فلما، ا وتأثرنا، خطبهم مسعنا أشخاص من وكم= 
 أثرا واإللقاء للصوت أن على يدل مما حرفا، تنقص ومل حرفا، تزد مل أا مع عناها،مس

  . )٣(]  ذاته اللفظ من أكثر السامع يف كبريا

 تعاىل اهللا يهبه أن – وبالغته وفصاحته علمه جبانب – اخلطيب حظ حسن فمن
                                                             

]، وذلك كاألغصان املزينة ذات األلوان  ١٢٣١وز آبادي ص األشياء املزينة [ القاموس احمليط . للفري  )١(
 املتنوعة واملتعددة .

م  ٢٠١٢/  ٦القاهرة، ط :  –. الناشر : دار ضة مصر  ٢٩فن اخلطابة . أ د / أمحد حممد احلويف ص   )٢(
. 

 ٧١ – ٧٠األداء اخلطايب (مفهومه ومقوماته وحماذيره) . أ د/ يسري حممد عبد اخلالق خضر ص   )٣(
 طنطا (د . ت) . –بتصرف يسري، ط : مطبعة الزهراء 



 
           ٧١٠ 

 

 

 تتذوق يدمواج وقلوبا، مستوعبة وعقوال، صاغية آذانا مجهوره من جيعل، حسنا صوتا
 الندي الصوت لذلك املصاحبة املعاين أجواء يف حملقة بروحانية اجلمال وذاك، احلسن هذا

  ... يشاء من يؤتيه تعاىل اهللا فضل وذلك، اجلميل

 أصيل شريك فهو، وحتسينه انتقائه وضرورة، اللفظ إمهال يعين ال ذلك أن على
، اآلخر وختلف، أحدمها بوجود اإللقاء جناح ينتظر وال، باإللقاء النهوض يف للصوت
  . واحد آن ويف، معا ولفظ بصوت إال إلقاًء يكون ال فاإللقاء

 االستمالة حيث، هلدفها اخلطبة حتقيق يف يسهم املعرب احلسن الصوت – د
  : واالستجابة واإلقناع

 ذاته اإللقاء إىل ينسحب املعاين عن تعبريه ودقة وجودة، الصوت حسن أن ذلك
، شقيه أحد هو إذ، اإللقاء عني – أسلفت كما – الصوت ألن، ودقة وجودة حسنا

  .  ذاته لإللقاء ودقة جودة تعبرييا ودقته وجودته، لإللقاء حسن الصوت فحسن

 صدق يف املعاين عن املعرب الصوت» : [  اخلطابة لدراسة املدخل«  كتاب يف
 قوةَ اخلطاب بيانَ يزيد كما، وروعته، وحتسينه اإللقاء إجادة يف يزيد كالم ودقة، هلجة
 العقول وينبه، النائمة القلوب يوقظ أن الداعي اخلطيب يستطيع به إذ، وإقناعٍ تأثريٍ

  . الشاردة
 وهي، األذنني:  يف يتمثل، دقيق استقبال جبهاز مزودون خطيب ألي املستمعني إن

.  سبحانه العظيم خلالقا بقدرة والقلب، العقل إىل ا املُتلفَّظ الكلمات توصل اليت القناة
 وبني اجلميلة األصوات بني التمييز بقدرة اإلنسان يف السمع جهاز تعاىل اهللا زود وقد

، الثاين النوع من النفور وعلى، وعشقه وحبه، األول النوع إىل امليل على فَطَره مث، غريها
  .. وبغضه وكرهه

 أن فليعلم، لبيانه تأثري وقوة، وأدائه إللقائه وإجادةً حتسينا اخلطيب أراد فإذا
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 صوت خالل من وعرضه، بليغ أسلوب يف خطبته معاين بصياغة يكون ذلك إىل املدخل
 خيرج الكالم جيعل مما فذلك، طبيعي انفعال عن نامجة، املعاين عن معربة نربات ذي حسن

  . )١(]  استئذان دون القلوب إىل ويصل، اآلذان فيتجاوز اخلطيب قلب من

  :  أقول

 صوت نربات يف آثاره تظْهر لكن، املتلقي عن خفي أمر القلب يف ما أن ومع
 آيات من آية وتلك، وقالبا قلبا ا ويتأثر، املتلقي ذلك ويدركها فيستشعرها، اخلطيب

 اهللا أسرار من سر هو بل، جوفاء بكماء صماء آلة هو ليس إذ، اإلنسان خلق يف تعاىل اهللا
 يخفى ال عدمه من اإلخالص فإن، تعاىل هللا قلوبهم الدعاةُ اخلطباُء فَلْيخلص...  تعاىل
  ...  واآلثار بالدالئل الناس على

                                                             
 بتصرف . ٨٤املدخل لدراسة اخلطابة . أ د / مصطفى أمحد أبو مسك ص   )١(



 
           ٧١٢ 

 

 

  الثـانـي باملطلــ

ــوت وجناحه اخلطـايب اإللقـاء ادةإجـ شـروط   بالص

 تتحقق بالصوت وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة فإن:  ذكره تقدم ما على بناًء
  : اآلتية الثالثة بالشروط

، إلقائه يف يتجلى احلُسن ذلك فإن:  حسنا صوتا بالفطرة اخلطيب امتالك:  لاألو
 أسلفت كما – اإللقاء ألن، اجليد لإللقاء واملباشرة األوىل البادرة هو احلسن الصوت إذ
 من كثريا يفقده احلسن الصوت اخلطيب وافتقاد، واللفظ الصوت من مزيج إال هو ما –

 ذلك ويتصور، وبالغة، بفصاحة يتمتع كان ولو، املخاطبني يف تأثريه ومن، اإللقاء حسن
  ...  )١( أَجشا الصوت كان ما إذا

 عن[ ، حسنة أصوات ذوي السالم عليهم وأنبياؤه تعاىل اهللا رسل كان:  هلذا
 صلى اهللا رسول من صوتا أحسن أحدا مسعت ما: «  قال عنه اهللا رضي عازب بن الرباء

 حسن إال نبيا اهللا بعث ما: [  تعاىل اهللا رمحه قتادة عن روي وقد، )٢(»  وسلم عليه اهللا
 وجذم، حوهلم املدعوين جتميع عوامل من هذا ألن، ])٣(»الصوت حسن، الوجـه

 يف اجلمال حب على جبلت والنفس،  منهم والتعلُّم،  هلم السماع يف وترغيبهم،  إليهم
  . شيء كل

                                                             
 ] . ١٢٩/  ١اجلَشة : صوت خيرج من اخلياشيم فيه بحة وغلَظ [ املعجم الوسيط   )١(

/  ١) ٧٦٩: القراءة يف العشاء، رقم ( ١٠٢أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : كتاب األذان، باب   )٢(
٢٣٦ . 

املغين عن محل «)، وقال العراقي يف ٣٠٣، برقم (١٣٨أخرجه الترمذي يف الشمائل احملمدية ص   )٣(
، أخرجه الترمذي »ما بعث اهللا نبيا إال حسن الوجه، حسن الصوت « ، حديث : ٧٤٢/  ١» األسفار 

صلى اهللا » وكان نبيكم حسن الوجه، حسن الصوت « يف الشمائل عن قتادة عن أنس، وزاد قوله : 
 عليه وسلم .
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 سعةً، املكان حجم مع متناسبا – نهحس مع – الصوت يكون أن:  الثاين[ 
 يف يصري حىت ينخفض فال: [ اجلمهور من احلضور عدد ومع، وفضاًءا مبىن، وضيقا
  . وذاك هذا بني يكون بل، يزعجهم )٢( صياحاً يكـون حىت يعلو وال، )١( مهساً آذام

، سهل فاضاالخن بعد العلو فإن، فشيئا شيئا يعلو مث، منخفضا يبتدئ االبتداء وعند
 اقتضته إذا إال وقعه يحسن فال االرتفاع بعد اخلفض أما، مقبول السامعني على )٣( ووقْعه
  .  كثريا يتكرر أال شريطة، املعاين طبيعة

 الذي الزمن وبني ) الصوتية قدرته ( طاقته بني يوازن أن اخلطيب على جيب ولذا
 طاقته قدر على هذين ولْيجعلْ ، بذله جيب الذي الصويت واهود،  خطبته تستغرقه

 ظهرا وال، قطع أرضا ال )٤( كاملنبت وكان، للغاية الوصول قبل اإلعياء أصابه وإال، تلك
  . )٥(]  أبقى

 األماكن يف فالصوت، املكان وبني الصوتية مقدرته بني يالئم أن:  أيضا وعليه[ 
 اهلواء يف منه سريانا رعأس الساخن اهلواء يف وهو، اخلالء يف منه إمساعا أقوى املغلقة
  . )٦(]  البارد

                                                             
همسا : تكلم معه كالما  –اهلمس : الكالم اخلفي الذي ال يكاد يفْهم، يقال : [ همس فالنٌ إىل فالن   )١(

 » . ٦٦٢/  ٥معجم منت اللغة « خفيا ال يكاد يفْهم ] . 

، فالصوت العايل جداً معيب، والصوت اهلادئ » ٣٧٥يز ص املعجم الوج« الصياح : صوت يف قوة .   )٢(
هـ  ١٤١١بتصرف يسري، ط :  ١٩٢جدا معيب أيضا . [ علم اخلطابة . د / حممد شوقي نصار ص 

 م ] .  ١٩٩٠ -

 . ١٠٩٣/  ٢الوقع : األثر [ يقال : مسعت وقْع املطر، وكان هلذا وقع يف نفسي ]، املعجم الوسيط   )٣(

)٤(  تبانقطع. والرجلُ املُن : تبته على نفسه . وانّفَوفْرِط فيه حىت رمبا ييقال ملن يبالغ يف طلب الشيء، وي :
 ] . ١٧٤، وينظر : القاموس احمليط : ٣٨/  ١يف السري: جهد دابته حىت أعيت [ املعجم الوسيط 

 . ١٢١ – ١٢٠اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٥(

 . ٢٩. أ د / أمحد احلويف ص فن اخلطابة   )٦(
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 اإللقاء جتعل، الصوت مستوى يف الوسطية مراعاة حيث، الشرط هذا وتوافر
 نرباته لدالئل وإدراك، واستمتاع، وترحاب، بأرحيية يتلقونه، اجلمهور عند مستساغا

 ياحص هو وال، منها االستفادة أو اخلطبة مقصود عليهم يفوّت مهس هو فال، ونغماته
 حتقيق يف ذلك يسهم:  ثَم ومن، أفكارهم ويشتت، أعصام ويثري، ويزعجهم يؤرقهم
  . ألهدافها اخلطبة

 )١( التفنن أو تنغيمه أو، تلوينه أو، تنويعه أو، الصوت تشكيل ضرورة:  الثالث
  : وتعددها املعاين لتنوع تبعا فيه

  : أقول بدء ذي بادئ

، واحد معىن على مشتمال يكون أن بداهةً ستحيلي اجلمعة خلطبة موضوع أي إن
 كل بل، واحدة صوتية نربة على خطبته يف يسري أن الداعي للخطيب يسوغ حىت

 حيتاج فيه معىن وكلُّ، ومتنوعة متعددة معان على يشتمل استثناء دون خلطبة موضوع
 النهاية يف كَوّنت وتنوعها تعددها على املعاين وهذه، وتالئمه تناسبه به خاصة صوتية لنربة

  ... متكامال واحدا موضوعا

، للخطبة الواحد املوضوع يف املعاين وتنوع بتعدد وتتنوع تتعدد الصوت فنربات
 وعرضها اخلطبة طول يف واحدة صوتية وترية على أو، واحدة نربة على فالسري:  مث ومن
  : اآليت ويعين، ويشوهه، سناحل واألداء، اجليد اإللقاء ومع، املعاين هذه طبيعة مع يتناىف أمر

 لعدم، ومضامني معان من اجلمهور على يلقيه ملا الداعي اخلطيب فهم عدم – أ
  . للخطبة اجليد إعداده

 غري اخلطيب إذ.  واخلطيب اخلطبة مع اجلمهور تفاعل عدم:  والنتيجة – ب
                                                             

 تشكيل الصوت، أو تنويعه، أو تلوينه، أو تنغيمه، أو التفنن فيه، كلها ألفاظ مبعىن واحد   )١(
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 إن!! ؟ معه اجلمهور يتفاعل فكيف، بوتقتها يف منصهر غري، أصال خطبته مع متفاعل
  ... يعطيه ال الشيء فاقد

 خيضع أمر هلا املالئمة الصوتية والنغمات بالنربات املعاين عن التعبري أن على
 وعلو، معها والتفاعل، إعدادها بعد هلا اجليد الفهم:  عنها التعبري ويصقل، للفطرة
  . واملران والدربة، املشاعر ورقي، الذوق

 وحتسني اإللقاء، جلودة الشرط هذا ضرورة عن هوغري زهرة أبو حممد اإلمام يقول
 معربه صوتية بأشكال صوته اخلطيب) ينوّع( يشكل أن: [ وجناحه اخلطيب لدى األداء

 التعبري يف ويعاوا املعاين، على الداللة يف األلفاظ مع يشترك الصوت فإن، )١( املعاين عن
 )واألحاسيس املشاعر( والعواطف لألفكار، مالئمة ووقفاته ونغماته نرباته فيجعل[ .)٢(]عنها
، صوته يلون أن فالبد، حينا ومتعجب، حينا ومتهكم، تارة وساخط، تارة مبتهج فهو

  . )٣(]  وجتسيدها تصويرها حد إىل، والعواطف، واملعاين األفكار هذه ليالئم وينوعه

 أن وهو:  الصوت يف )٤( التفنن: [  بـ -  البيان يف كزيادة – أيضا هذا ويسمى
، واللوم، والتوبيخ، والتعجب، االستفهام معاين يعطي بأن وذلك، املعاين طبق جيعله

                                                             
الصوت إذا مل يكن معربا عن املعاين بنربات ونغمات وألفاظ تناسبها، خرج عن كونه إلقاًء خطابيا،   )١(

ي معرب، وليس مطلق أسلوب، اإللقاء : هو التعبري وأصبح أسلوبا سرديا، فاإللقاء : أسلوب خطايب شفه
عن املعاين بدقة باللفظ، والصوت إىل حد جتسيدها، ومن مث: فكل إلقاء أسلوب، وليس كل أسلوب 
إلقاًء، فهناك األسلوب السردي الذي يسرد صاحبه األلفاظ فيه سردا دون إحساس مبعانيها، والعكس 

 بالعكس يف اإللقاء، أو األداء .

 بتصرف . ١٢١اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٢(

 بتصرف يسري . ٢٩فن اخلطابة . أ د / أمحد احلويف ص   )٣(

أي التنوع : من [ الفن : وهو الضرب (النوع) من الشيء ]، القاموس احمليط : للفريوز آبادي ص   )٤(
١٢٣١ . 
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، والوعيد والوعد، واحلرية، والندم، والتحزن، والتهويل، والتفخيم، والزجر، والتقريع
، عنها التعبري يف ويوائمها، يناسبها ما الصوتية والنغمات النربات من حقها ذلك إىل وما

  ... اخلطبة موضوع تفسري يف يساعد فذلك، عليها الدالالت يف لفاظَاأل ويساعد

، الشدة مواطن يف ويشتد، اخلفض موضع يف صوته خيفض أن:  هذا حتت ويندرج
 احلديث ويف، هادئ والعفو، والسماحة، واللني والرفق، الرمحة عن احلديث يف مثال فهو
  ... وهكذا اخبص غاضب منها والترهيب املنكرات وإنكار، العذاب عن

، الدعاء عند وذلك، التطامن موضع يف )١( ويتطامن، التأفف موضع يف ويتأفف
 الفخر مواضع يف النفس وعلو، العزة ويظهر، بأنفه ويشمخ.  واالسترحام، واالستعطاف

  . القبيل هذا من هو مما ذلك غري إىل )٢(] والعلماء العلم شرف ذكر ومواضع، واحلماسة

 يف التنويع هو:  والتنغيم» [  التنغيم«  بـ األصوات علم يف ىيسم التفنن وهذا
، مقاال مقام لكل أن فكما  فيه املقول املقام حبسب أو، معناه حبسب إلقائه أو الكالم أداء

 غري فالتهنئة.  اقتضاه الذي املقام تناسب أدائه أو، إلقائه يف طريقة مقال لكل فكذلك
  ... وهكذا والتوبيخ، والتأنيب، النصح غري وهو، الرثاء

 الكالم كأداء.  )٣( معناه على يدل مبا الكالم أداء هو التنغيم:  قل شئت وإن
 وهكذا، باإلنكار تشعر بطريقة واإلنكاري، باالستفهام السامع تشعر بطريقة االستفهامي

                                                             
 ] . ٢٧٠٧/  ٤يتطامن : يسكن وينخفض ويهدأ [ لسان العرب . البن منظور   )١(

 بتصرف واختصار . ٦٦فن اخلطابة وإعداد اخلطيب . للشيخ على حمفوظ ص   )٢(

وعرف كذلك بأنه : ارتفاع الصوت واخنفاضه مراعاة للظرف املؤدى فيه، أو هو تنويع األداء للعبارة   )٣(
مطبعة  –القاهرة ، ط : ٨٥على حسب املقام املقولة فيه . [ التجويد واألصوات : أ د / إبراهيم جنا ص 

م ]، وينظـر : الصوتيات اللغوية (دراسة تطبيقية على أصوات اللغة  ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨١السعادة 
هـ  ١٤٣٠القاهرة  –، الناشر : دار الكتاب احلديث ٣١١العربية) أ د / عبد الغفار حامد هالل ص 

 م . ٢٠٠٩ -
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  . )١(]  اخل...  والتبشري، واإلنذار، والزجر، والتلهف، والندم التعجب،: 
  :  أقول هذا على وبناًء

 اخلطيب فعلى، ضروري أمر وجناحه اخلطايب اإللقاء إلجادة الشرط هذا توافر إن
 منه ينبعث ما خالل من وذلك:  ومنوعا منغما بالصوت املعاين عن التعبري:  إذن الداعي

 لتجدد، وتوائمها، املعاين هذه تناسب ومؤثرة معربة خطابية صوتية ونغمات، نربات من
، وإقناعا، ورهبة رغبة املعاين هذه مع تتكيف أجواء وتعيشه، والنشاط احليوية املتلقي يف

 فعال، ويا أمرا مبقتضاه للعمل والدفع، واالستمالة، االقتناع على النهاية يف تساعده
  ... وتركا

، فيه تغري ال، واحد وبشكل، واحدة وترية على يسري منطيا صوته جيعل أن أما[ 
 ألن.  )٢(... ]  وانصرافا نفورا مث، ومالال سآمة نفسه يف ويلقي، معاملست ينيم ذلك فإن
 مع التفاعل أفقده الذي األمر، خطبته موضوع اخلطيب فهم عدم:  للجمهور يعين هذا

 ونغمات نربات من يناسبها مبا عنها والتعبري، ومعايشتها، اخلطبة يف املتنوعة املعاين
  ... معها وتفاعلهم، اجلمهور يف ريهاتأث بالتبعية اخلطبة ففقدت، وألفاظ

  : القول وخالصة
 حسنا الصوت على تضفي توافرها وعند، جمتمعة السابقة الشروط هذه فإن

، مناسب صويت مستوى ويف، جتسيدها حد إىل املعاين عن معربة بنربات مصحوبا ومجاال
، والتعلُّم، ستمتاعواال، اإلنصات فيكون، الدرجة بنفس ذاته اإللقاء إىل يتعدى وبالتايل

  .  اإللقاء عني مها به املتفوه اللفظ مع فالصوت  غرو وال، تعاىل اهللا بإذن واإلذعان
                                                             

بتصرف واختصار . الطبعة الثالثة (د  ٢٦٨ – ٢٦٧أصوات اللغة العربية . أ د / حممد حسن جبل ص   )١(
 . م . ت) .

 بتصرف يسري . ١٢١اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٢(
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  مطالب أربعة وفيه
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  الثالـــث املبحث

  وجناحه ، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره اللفظ
 

  : اللفظ مفهوم
، به نطق:  بالكالم وتلَفَّظَ، به نطَق:  لَفْظاً – بالكالم )لَفَظَ(: [ الوجيز املعجم يف

 لغالبا يف مصدرها هوائية متوجات:  والتلفُّظ.  الكلمات من به يلْفَظُ ما واللفظ
  .  أجهزته الصوت وأعضاء، )١(]  الصوت أعضاء تشكلها، احلنجرة

 موجات حتملها، معينة معان على دالالت ذات كلمات جمموعة : اللغة يف فاللفظ
  . اإلنسان فم من خروجها حال هوائية صوتية

 اليت األصوات تلك:  على»  لغةً«  لفظ يطلق" : [  اللغة علم"  كتاب يف جاء
 واإليضاح بياا يريد حاجات من حيس عما ا معربا، اإلنسان يف النطق ازجه ينتجها

 يتعدى ال األصوات هذه أمام الفرد موقف أن وبدهي...  معينة بكلمات مصحوبة عنها
  : احتمالني أحد

  . )املُلقي( لألصوات منتجا يكون أن فإما= 
  . )املستمع أو املتلقي( هلا متلقيا يكون أن وإما= 

 تكون وبذلك، والتلقي اإلصدار هذا حدود يف األفراد بني التفاهم عملية موتت
 اليت، واملعامالت، واملعلومات املعارف تبادل حيث، األساسية وظيفتها أدت قد اللغة

  ...  وفروعها أنواعها تعدد على واحلضارات، االجتماعية العالقات شبكة ا تتحقق

 يف تعدو ال الصوتية املوجات تلك أو، ألصواتا هذه حتملها اليت اللغوية واأللفاظ
                                                             

 . ٥٦٠ص   )١(



 
           ٧٢٠ 

 

 

 معىن عن للتعبري يتخذ أن يصلح لفظ كل، دالالت على الرموز مبثابة تكون أن حقيقتها
  . )١( استعماله على )واتفقوا أمجعوا( وتواضعوا، عليه الناس اصطلح مىت، املعاين من

 داخل يف اللهجات اختالف وكان بل، بينها فيما اللغات اختالف كان:  مث ومن
  . الواحدة اللغة

 كالم إذ، عاقال خملوقا اإلنسان بكون أو، اإلنسان بعقل متصلة اإلنسانية واللغة
 األصوات هذه إن، معينة ألصوات اإلنساين اجلسم من أعضاء إصدار جمرد ليس اإلنسان

 حىت متعددة عقلية عمليات ذهنه يف تقوم واملستمع، األذن إىل توجه ألفاظ من حتمله مبا
  .  حمددة معان على دالالت إىل األصوات تتحول

 نفسه يف تقوم وبعده الكالم وأثناء، الكالم يف يشرع أن قبل نفسه واملتكلم
 علم ارتباط كان، هذا غري كثريٍ ومن، هذا ومن، النفسية أو العقلية العمليات من سلسلة

  ] . )٢( النفس بعلم اللغة

، البعض بعضها مع وتتفاعل، املعلومات فيه صبت الذي الوعاء هو والعقل[ 
  . اخل...  وعلميا اجتماعيا )٣(]  لإلنسان واملميزة املستقلة الشخصية خالهلا من لتتكون

                                                             
من خلق اهللا تعاىل، وليست من صنع البشر وهي داللة على وجوده  –بصفة عامة  –أقول : اللغات   )١(

د أَلْهم خلقه بالنطق ا، ويسر هلم األسباب سبحانه، ووحدانيته، واتصافه بصفات الكمال، واجلمال، وق
ومن آياته خلْق  لذلك، فهي ليست من ابتداع البشر فيما بينهم، يؤكد ذلك قول اهللا تعاىل : 

[ سورة الروم :  ني ـم إِنَّ في ذَلك لَآيات للْعالمـالسماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُ
 ] . ٢٢آية 

بتصرف يسري، الناشر: دار املعارف، ط  ٧٦علم اللغة (مقدمة للقارئ العريب) أ د/ حممود السعران ص   )٢(
 م . ١٩٦٢: القاهرة 

بتصرف يسري،  ٢٠٠يف التربية املستمرة وحمو األمية وتعليم الكبار . للعالمة أ د / عبد الغين عبود ص   )٣(
 م .  ١٩٩٢/  ١القاهرة، ط :  –نهضة املصرية الناشر : مكتبة ال



 
           ٧٢١ 

 

 

 ولغوية، دينية ثقافة من حتمله وما، الراجحة بعقليته الناجح اخلطيب والداعية
 الشجية الندية وأصواتها، لبليغةا الفصيحة بألفاظها املعاين منه تتدفق وشعرا نثرا وأدبية

 يطوّع مبا، املتميز وأدائه، اجليد إلقائه خالل من، هلا واملناسبة، عنها املعربة الواضحة
واستمالة، إقناعا وغايات، أهداف من اخلطبة حول يدور ملا والوجدان األلباب ،

  . تعاىل بإذنه واآلجل العاجل يف وسعادة، واستجابة
 فم من خيرجان، اآلخر عن أحدمها ينفك ال والصوت اللفظ أن:  سبق مما وأحلظ

 والصوت، اللسان طريق عن حبروفه اللفظ يتكون حيث، واحدة صحبة يف اإلنسان
 اللفظ ومن، الصوت بدون للفظ وجود فال، .. ومعانيه بدالالته الوجود حيز إىل حيمله
 توافر من البد، وجودته حسنه لإللقاء يكتمل ولكي، اإللقاء يتكون والصوت به املتفوه
  . اإللقاء عني ألما، معا والصوت اللفظ يف واجلودة احلُسن



 
           ٧٢٢ 

 

 

  األول املطلب

  ومبناه حروفه يف اللفظ وضوح

  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره

  :  متهيد

  : وأنواعه، الوضوح مفهوم
  : اللغة يف – أ

  . )١( واإلظهار اإلبانة وأ والظهور، البيان:  هو اللغة يف الوضوح

  : االصطالح يف – ب

 ويتقبله، الفهم إىل يتأدى حىت، اخلفي املعىن )٢( قناع كشف: [  االصطالح ويف
  . العقل

 فقال عباده، على به ومن كتابه، يف تعاىل اهللا ذكره الذي هو البيان فذلك
  . )٤(]  )٣(  ِّ رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ّٰ :تعاىل

                                                             
)١(   األمر حضو –يقال : و . روحا : بانَ وظَهضو حضإذا ظهر . و-ي الصبح حضأبانه -و : فالنٌ األمر

وأظهره . والواضح : ضد اخلامل، لوضوح حاله، وظهور فضله، ويقال : رجل واضح احلَسب : 
البياض من كل شيء [ املعجم الوسيط  –القمر . و  -و –وبياض الصبح  –ظاهره، والوضح : الضوء 

١٠٨/  ٢ . [ 

[ القناع : ما تغطيّ به املرأة  ٥١٨القناع : السّتار، أو ما يستر به الشيُء : ويف املعجم الوجيز ص   )٢(
 رأسها، وما يستر به الوجه ] . 

 . ٤ – ١سورة الرمحن : اآليات   )٣(

 . ٧٦/  ١، والبيان والتبيني ٦/  ٢الفريد  العقد  )٤(



 
           ٧٢٣ 

 

 

  : الوضوح أنواع
  : هنا بالوضوح وأعين

 املتكلم بفعل أو، ذاته يف )والعبارات واجلمل الكلمات( اللفظ وضوح – أ
  . )١( ومبناه حروفه:  يف للمتلقي

  ... ومجاله وحسنه، وبالغته بفصاحته احتفاظه مع، معناه يف وضوحه – ب
 بنوعيه أو بشقّيه الوضوح ألن ذلك، به خاصاً مطلباً نوع لكل عقدت وقد

 بتطبيق مطالب ألنه، املستمع أو املخاطَب أو للمتلقي ضروري أمر هنا واملعنوي لفظيال
 لنهي تركا أو، مندوبا أو واجبا، ألمر فعال أكان سواء، الداعي اخلطيب من يسمع ما

  . مكروها أو حمرما

 إذا إال يفهمه ولن، ثانيا إليه ومييل، به ويقتنع، أوال يفهمه أن البد يؤديه ولكي
  . هلا اخلطيب إلقاء حالَ معناها ويف، مبناها يف له واضحة وأساليبها اخلطبة ألفاظ تكان

  :  هي أساسية أهداف ثالثة لديها خطبة كل إن» : [  كارنيجي دايل«  يقول

  . واإلقناع التأثري – ٢  .  ما شيء إيضاح – ١

  . اخلطبة ملضمون املترجم السلوك ذلك وهو )٢(]  التحرك على احلث – ٣
                                                             

مبىن اللفظ : املبىن : ما بين (ج) املباين . وحروف املباين : احلروف اهلجائية تبنى منها الكلمة، وليس   )١(
  للحرف منها معىن مستقل .

أي  –صحيح البنية  هيئة البناء، ومنه : بِنية الكلمة : أي صيغتها، وفالن -والبِنية : ما بين (ج) بِنى : و
]، وحروف الكلمة مبثابة أعضاء اجلسم لإلنسان واحليوان،  ٧٥/  ١[ املعجم الوسيط  –األعضاء 

 فالكلمة مبثابة اجلسم، واحلروف أعضاؤها .

 بتصرف يسري . ١٥٧فن اخلطابة : دايل كارنيجي ص   )٢(



 
           ٧٢٤ 

 

 

  : ثالثة أمور يف – غالبا – يتمثل الداعي اخلطيب هدف:  هذا من انطالقا وأقول
 الكتاب يف جاء ما وفق، تعاليم من ومعىن مبىن الناس يف بثه يريد ما إيضاح= 

  . والسنة
 اليت الفكرة لوضوح مثرة يأيت وهو:  الوجداين والتأثري، العقلي اإلقناع= 

  . ضهاعر وإجادة، اخلطبة عليها اشتملت
 للمتلقي السعادة عليها يترتب، قبلها ملا ائية مثرة وهي:  واالستجابة اإلذعان= 

  . واجلنة تعاىل اهللا رضا أو واآلجل، العاجل يف املدعو أو
  . بناء عنه يتفرع وما، أساس فاإليضاح

  : واإليضاح الوضوح عن قالوا

 ببيانه إال يكون ال فهمه وألن، مبقتضاه والعملُ، فهمه الكالم من اهلدف وألن
  :  قالوا وإيضاحه وضوحه أو، وتبيينه

 من والبيان، عمى واجلهل، بصر العلم أن كما، عمى )١( والعي، بصر البيان«  -  ١[ 
  » . اجلهل نتاج من والعي، العلم نتاج

 ترمجان والبيان، العقل رائد والعلم، الروح رائد العقل:  هارون بن سهل وقال – ٢
  . العلم

  . املُبِني الناطق احلي:  اإلنسان حد:  )٢( املنطق صاحب وقال – ٣
 وحياة، العلم احللم وحياة، العفاف الروح وحياة، الصدق املرء حياة: «  وقالوا – ٤

  » . البيان العلم
                                                             

: العجز عن التعبري اللفظي مبا يفيد  [ العي ٤٤٤العي : العجز عن بيان املراد، ففي املعجم الوجيز :   )١(
 املعىن املقصود ] .

 أرسطو .  )٢(



 
           ٧٢٥ 

 

 

 عماد والبيان،  الروح عماد والعلم،  البدن عماد الروح: «  التوأم ابن الـوق – ٥
  . )١(» ]  العلم

  : يف اللفظ إيضاح أو بوضوح – أسلفت كما – تحققي والبيان

  . ومبناه حروفه= 
  . ومعناه= 

 هذه تكون أن جيب ومعناها مبناها يف اخلطبة ألفاظ إيضاح أو وضوح ومع
 تتزاحم وال، خمارجها من وإظهارها إبرازها يف اللسان يتعثر ال، النطق سهلة[ األلفاظ
 أوتار يهز خاص، )٢(رنني ذات تكون وأن، تتباعد وال، خمارجها تتقارب فال، حروفها
  .  العقول ويقْنِع ، )٣( ]الشعور ويثري، النفس

                                                             
 . ٧٧، ٧٦/  ٤، ج ٦/  ٢، والعقد الفريد ج ٧٧/  ١البيان والتبيني . للجاحظ   )١(

نغمة صوتية خاصة : يقال [ رنَّ رنينا : صوت وصاح، والرنة : الصيحة الشديدة، والصوت احلزين   )٢(
 .  ٣٨٩/  ١البكاء ] املعجم الوسيط : عند الغناء أو 

 . ١٠١اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(



 
           ٧٢٦ 

 

 

  األول املطلب

  ومبناه حروفه يف اللفظ وضوح

  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره  

  : بـ يتحقق )١( ومبناه حروفه يف اللفظ وضوح إن
  : خمرجه من حرف كل إخراج= 

 الصحيح أو الطبيعي خمرجه من به ينطق حرف كل يالداع اخلطيب وإخراج
  : باآليت يتحقق

  . اللفظ لوضوح املعوقة النطق عيوب من اخلطيب هذا سالمة – أ
 ورسومها حبروفها حمتفظةً املتلقي، مسامع إىل فيه من الكلمات خروج – ب

   اخلطيب أراد كما تبديل وال فيها تغيري ال، منقوصة غري سليمة
 وبالغة فصاحة وصف يف تعاىل اهللا رمحه الرافعي صادق مصطفى/  ذاألستا يقول

 يف دقيقة العربية حروف كانت وإذا: [  وسلم عليه اهللا صلى والدعاة اخلطباء إمام
 اإلعداد إنه، عليها ولد وسلم عليه اهللا صلى فإنه خاصة رياضة تقتضي خمارجها،
  . )٢(]  اإلهلية والتربية، الروحي

 عليه اهللا صلى نطقُه ترتَّه: [  تعاىل اهللا رمحه العقاد حممود عباس/  األستاذ ويقول
 يف إيقاعها على فائقة قدرة لديه وكانت، وخمارجها احلروف نطق عيوب عن وسلم
 من فما، سليم منطق يف، سليم كالم صاحب وسلم عليه اهللا صلى فهو، مواقعها أحسن
 صلى أنه على صادق دليل وهو إال اتالثق الرواة حفظه وسلم عليه اهللا صلى له حديث

                                                             
 . -كما سبق  –مبىن اللفظ : جمموعة حروفه اليت يبنى منها، أو يتكون منها   )١(

 .١٥١نقال عن كتاب: اخلطابة بني النظرية والتطبيق أ د / حممود حممد عمارة ص   )٢(



 
           ٧٢٧ 

 

 

 فصاحة من رزِقَه ما جزاَء املوضوع فصاحة من ورزِق، الكلم جوامع أويت وسلم عليه اهللا
  . )١(]  الكالم وفصاحة، اللسان

 هي كما، املعاين واضحة والعبارات اجلمل أو األلفاظ تكون أن:  ذلك يتبع – ج
  . هلا املتكلم بإيضاح أو، ذاتيا معانيها حوضو كان إذا وذلك واملباين احلروف واضحة

 واجلمال اجلودة من بشيء األداء أو اإللقاء احتفاظ تثمر جمتمعة األمور هذه – د
 على يعينه إمجاليا إملاما )٢( التجويد بعلم الداعي اخلطيب إملام يستلزم وذلك...  واحلسن

  ... النطق يف ومستحقها حقها احلروف إعطاء

  : لنطقا عيوب آثار من

 استبداله أو، خمرجه غري من الكلمة حروف من حرفا الداعي اخلطيب إخراج إنَّ
، لذلك تبعا معناها يف وتغيري، الكلمة مبىن يف تغيري يتبعه، مغاير أو آخر حبرف النطق يف

 يف املستمع أو املتلقي فَتوقع، اخلطيب أرادها اليت الكلمة غري املتلقي لدى الكلمة فتصبح
 يقول مبا صلتها وما ؟ معناها وما ؟ الكلمة هذه ما:  حاصله سؤاال عنده وتثري ،لَبس

 من الفراغ بعد جوابا اخلطيب من طالبا، اخلطبة أثناء نفسه على يطرحه سؤال ؟ اخلطيب
  !! )اجلمعة صالة( الصالة أداء

                                                             
 بتصرف يسري . ١٤٩، ١٤٨سابق ص نقال عن املرجع ال  )١(

التجويد لغة : التحسني. وهو القول اجليد احلسن. ويف االصطالح : إخراج حروف اهلجاء من خمارجها   )٢(
، الناشر: دار ٣٤، ٣٣الصحيحة [ القول السديد يف علم التجويد . أ / علي اهللا بن علي أبو الوفا ص 

ف بأنه : [ إجادة األداء (اإللقاء)، وذلك بإعطاء م، كما عر٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤بريوت  –ابن حزم 
احلروف حقوقها، ورد احلرف إىل خمرجه وأصله، والنطق به على كمال هيئته من غري إفراط وال تفريط 

الطبعة الثالثة : (د . م . ت)  – ٣٠٨وال تكلف ] أصوات اللغة العربية . أ د / حممد حسن جبل، ص 
. 



 
           ٧٢٨ 

 

 

  : اآليت املضار من يحدثُ وهذا
 من االستفادة نسبة عنده فتتضاءل:  طيبللخ الكاملة املتابعة عن املتلقي صرف:  األول

  . معها والتفاعل،  اخلطبة
 بفهمها، املنوط اخلطبة مقصود من جزءا املتلقي على اخلطيب ذلك يفوت وبالتايل:  الثاين

  .. ملضموا واالستجابة إليها وامليل ا، واالقتناع
 من أكثر والعبارات لفاظباأل متعلق التعبري إذ، اإللقاء جودة على سلبا ذلك يؤثر: الثالث

  . آخر شيء أي

:  أمهها قواعد اجليد ولإللقاء» : [  اخلطيب وإعداد اخلطابة«  كتاب يف جاء
 احلروف فإخراج)، النطق يف حروفها متييز( الكلمة أجزاء ومتييز، احلروف خمارج حسن

  . اإللقاء جودة عليها تقوم اليت واألسس القواعد من الصحيحة خمارجها من
 ينطق، ألثغ يكون أن – املثال سبيل على – اخلطيب من يكرهون العرب وكان

نا والراَء، سينا الشنيغَي ،ضيع فذلك، تاًء والكافاء ي يف املستمعني يوقع وقد، اخلطبة 
  . فهمه يف املشقة من شيئا يكلفهم األقل على أو، )١( لبس

 إن: « فيقول، ربيناملتك وأخالق، الكرب أثر عن – مثال – خطيب حتدث فإذا
 كلمة يف سينا الشني نطق حيث» .  نفْسه الناس يطيق فال، وينتفس، يزهو قد السخص

  . زهوه أي»  نفْشه« و، كالديك يزهو:  مبعىن » ينتفش« و»  الشخص« 
  ».عظيم ضغغ إىل انتباغه يفضي قد املنتبغ كاجلغح السيء السخص إن: «يقول أو

                                                             
مور، وعدم التمييز بينها، وعدم معرفة احلقيقة فيها . يقال : =   [ لَبس عليه اللبس : اخللط بني األ  )١(

 س: الشبهة، وعدم الوضـوح ]  –األمره، واللَّبرِف حقيقتعلَطَه عليه، حىت ال يا: خساملعجم « لَب
رب)، [ اللَّبس بالفتح : اخلَلْط من باب (ض ٨٠٠، ويف الكليات : للكفـوي ص » ٥٥٠الوجيز : 

 وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغريه ] .



 
           ٧٢٩ 

 

 

 تورمه أي – انتباه يفضي قد املرتفع املتورم أي.  املُنتبِر كاجلرح:  أنه يريد وهو
  . عظيم ضرر إىل – وارتفاعه

 أي – وهذا، مراده عن جدا بعيد معىن وهو، والعبقرية بالنبوغ كالمه فيلتبس
  . )١(]  سيء – هكذا النطق

 اوملعناه، الكلمة ملبىن مغريا خمرجه غري من احلرف إخراج كان مدى أي إىل فانظر
  . األداء أو اإللقاء حسن من غاضا، املراد عن بعيد معىن إىل

 يضر فإنه داعيا، خطيبا يكون أن البيّنة النطق عيوب ببعض ولد من بنفسه فَلْينأَ
 تلك فليعاجل داعيا خطيبا يكون أن له قُدّر وإذا، حرج املريض على وليس، ينفع مما أكثر

، واَألناة، بالصرب متسلحا التخاطب طبيب إىل جوءوبالل، البيانية بالرياضة العيوب
  . املخاطبني بعض من والتهكم للتندر مثاراً يصري ال وحىت، والتدرج

  :  احلروف خمارج تعوق أخرى بيانية عيوب

 إخراج تعوق اليت )٢( اللثغة غري األخرى البيانية العيوب أو، النطق عيوب ومن
                                                             

 بتصرف يسري . ٣٢اخلطابة وإعداد اخلطيب . أ د / عبد اجلليل شليب ص   )١(

 –اللثغة : تعذر النطق حبرف، والنطق حبرف آخر بدله . واحلروف اليت تدخلها اللثغة أربعة هي : القاف   )٢(
  ] . ٤٨مد أبو زهرة ص الراء [ اخلطابة . لإلمام / حم –الالم  –السني 

واللثغة يف هذه احلروف تكون بنطقها حبروف أخرى، فاللثغة يف حرف الراء تكون بنطقه ياًء أو غينا، أو 
ذاال، أو ظاء، ونطقه ياء أو غينا هو الغالب . مثال ذلك : عمرو . فاأللثغ قد ينطقها عمي، أو عمغْ، أو 

  ل : مظَّة عمذْ، وعمظ، وقد ينطق كلمة (مرة) فيقو
واللثغة يف حرف (السني) تكون بنطقه (ثاء) : كقوهلم أليب يكسوم أيب يكثوم . ويف حرف القاف طاء . 
 (يمج) : كقول األلثغ (طال يل) يريد (قال يل) . ويف حرف (الالم) تكون ياء أو كافا . مثل قول األلثغ

، وهو يريد (ما العلَّة يف هذا) . وهكذا [ البيان وهو يريد أن يقول (جملْ)، وكقوله (مكْعكَّةُ يف هذا)
 باختصار ] . ٣٥، ٣٤/  ١والتبيني 
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  :  يلي ما مبناها يف واضحة غري الكلمات فتكون، الصحيحة خمارجها من احلروف بعض
  . )١( التاء يف التردد وهي:  التمتمة – ١[ 

  . )٣( الفاء يف )٢( التتعتع:  الفأفأة – ٢

 وإذا، تمتام – الشخص أي – فهو التاء يف اللسانُ تتعتع إذا:  األصمعي قال
  . فَأْفاء فهو الفاء يف تتعتع

  :  العيبين هذين نفسه عن ينفي الزحف أبو قال
 متتـــــــــــــــــــــــــام وال بفَأْفَـــــــــــــــــــــــــاٍء لســــــــــــــــــــــــت 

ــثري وال   ــرِ كــــــــــــــ ــالمِ يف  )٤(  اهلُجــــــــــــــ )٥(  الكــــــــــــــ
 

    
 يف اإلطالـة( له معىن كبري ال الذي الكثري والكالم، احلشو:  هنا باهلُجر ويعين

  . )٦( القبيح والكالم، الفُحش:  وأصلـه)، دواعيها غـري من الكالم

 لسانه يف:  يقال. [  إرادته عند اللسان على الكالم ثقَلُ وهي:  احلُبسةَ – ٣
  . بصعوبة فيه من الكالم يخرج لكنه، يتكلم فهو )٧(]  عليه يثقل الكالم كان إذا، حبسة

                                                             
 . ٢٨٨/  ٢العقد الفريد : البن عبد ربه   )١(

)٢(   يكه يف عنف  -، و- عجز  –التردد : يقال : [ تعتع فالن يف كالمه : تردد يف عالشيَء : قلقلة، وحر
[ تعتع يف الكالم : تردد من حصرٍ أو  ٧٢٦اموس احمليط ص . ويف الق ٨٨/  ١املعجم الوسيط ] « 

. [ يع 

 . ٤٩اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(

 ] . ٦٤٥اهلُجر : اهلذيان، والقبيح من القول [ املعجم الوجيز :   )٤(

 . ٣٨، ٣٧/  ١البيان والتبيني . للجاحظ   )٥(

 . ٣٩ليل شليب ص اخلطابة وإعداد اخلطيب . أ د / عبد اجل  )٦(

 . ٣٩/  ١البيان والتبيني   )٧(
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  . )١(]  العجم لكالم مشبِها الكالم يكون أن وهي:  الطَّمطَمة – ٤
  : حق يف التطبيقية الناحية من وهذا

 وأصبح، فيه واستوطن، عريب بلد يف وعاش، تعرب الذي )األجنيب( عجميّاأل – أ
  .  منهم فرد كأنه

 يف كالمـه فيصبح، لغتهم من شيئا وعرف، باألعاجم اختلط الذي والعريبّ – ب
، الفارسية، نوعها كان أياً )األجنبية( واألعجمية، العربية اللغتني من خليطا احلروف بعض

  . اخل... اإلندونيسية أو، املاليزية أو، األملانية أو، الفرنسية أو، اإلجنليزية أو ،الرومانية أو

 على تؤثر فإا العيوب هذه ببعض مصابا كان إذا الداعي اخلطيب أن والشك
 عند املعىن غري واملعىن، اللفظ غري اللفظ فيصري، احلـروف بعض عن اإلبانة بعدم نطقه

 يتخلص أن - آنفا قلت كما – الدعاة اخلطباء من شأنه ذاه من ولْيحاولْ، ... املستمع
 واألنف، التخاطب بأطباء واالستعانة، )٢( البيانية بالرياضة:  بأمرين العيوب هذه من

  .  واحلنجرة واألذن

  :  اخلالصة

 عيب بسبب خمرجها غري من الكلمة حروف بعض إخراج أن:  القول وخالصة
  : النطق عيوب من

   . مبناها ستمعامل عند يغري= 

  . معناها ويغري= 

                                                             
 . ٢٨٨/  ٢العقد الفريد   )١(

 وأعين ا : تدريب اللسان وتعويده على النطق الصحيح للحروف اليت يتعثر يف نطقها   )٢(
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 أو مقصودها يدري فال، لبس يف )واملشاهد املستمع( املتلقي يوقع:  مث ومن= 
  ... مرادها

 حسنه من قسطا فيفقد، ومعانيه، ألفاظه يف اإللقاء على سلبا ذلك وينعكس
  ... السفهاء لدى واستهزاء تندر حمل ذا اخلطيب يصري وقد، ... وجودته



 
           ٧٣٣ 

 

 

  الثاين لباملط

  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره ، معناه يف اللفظ وضوح

  :  معناه يف اللفظ وضوح مفهوم

 إلقائه حال الداعي اخلطيب من تصدر اليت والعبارات واجلمل األلفاظ يف يكفي ال
 تكون أن جيب بل، منها تتكون أو، منها تبىن اليت حروفها يف واضحة تكون أن اخلطبة
  . كذلك معناها يف ةواضح

 اليت والعبارات واجلمل األلفاظ تكون أن:  به أعين معناه يف اللفظ ووضوح
 معرفة يف يحتاج ال حبيث، ذاا يف املعاين واضحة اجلمهور على الداعي اخلطيب يلقيها

 ومجاهلا، )٢( وبالغتها )١( بفصاحتها احتفاظها مع، العربية للمعاجم الرجوع إىل معانيها
  . )٣( اإليضاح حبجة املُبتذَلة السوقية باأللفاظ وال، العامية باأللفاظ يتكلم فال. ..

 شيء لكل جامع اسم:  البيان: [ «  تعاىل اهللا رمحه اجلاحظ عثمان أبو يقول
لك كشف اعني حىت، املعىن )٤( قفْضاليت والغاية األمر مدار ألن، حقيقته إىل بالسامع ي 
 وأوضحت، اإلفهام بلغت شيء فبأي، واإلفهام الفهم هو إمنا والسامع ئلالقا إليها جيري

                                                             
 ] . ٧١٦/ ٢من اللحن، واإلام، وسوء التأليف [ املعجم الوسيط  الفصاحة : البيان وسالمة األلفاظ  )١(

/  ١بالغة : حسن البيان، وقوة التأثري، مع مطابقة الكالم ملقتضى احلال، وفصاحته [املرجع السابق ال  )٢(
٧٢ . [ 

األلفاظ السوقية املبتذلة : هي تلك األلفاظ اليت يأباها الطبع، ويتقزز الناس من مساعها، ومتجها أمساعهم،   )٣(
 و ختدش احلياء ... اخل .ال تسامها باجلفاء واجلالفة، ولكوا تؤذي املشاعر، أ

قناع املعاين : مستور املعاين، واخلفي منها . فـ [ القناع : ما تغطي به املرأة رأسها، وما يستر به الوجه   )٤(
 » . ٥١٨املعجم الوجيز : « (ج) أقنعة ] 



 
           ٧٣٤ 

 

 

  . )١(» ]  البيان هو فذلك، املعىن عن
، الفهم إىل يتأدي حىت اخلفي املعىن قناع لك كشف شيء كل البيان: [  وقيل

  . )٢(]  العقل ويتقبله

  : غريها ويف اجلمعة خطبة يف املعاين وضوح ضرورة

 حبيث، والعبارات واجلمل األلفاظ من الغامض ينتقي أن لداعيا باخلطيب يليق فال
 بل، اخلطيب سؤال إىل أو، العربية املعاجم إىل معناها معرفة يف املستمع أو اجلمهور يفتقر
 أن دون، وبالغتها وفصاحتها حبسنها احتفاظها مع، معناها يف منها الواضح خيتار أن عليه

 فاللغة، املعىن وضوح حتريه حبجة أو، واضحة كونت أن حبجة، العامية إىل ا ينحدر
  . البليغ الفصيح بالواضح ثرية بفروعها العربية

 املعاين أقدار يعرف أن – غريه أو خطيبا – للمتكلم ينبغي: [  والتبيني البيان يف
 مستوى( املستمعني أقدار وبني بينها ويوازن)، وغموضها وضوحها حيث من مستواها(

 أقدار فيقَسّم، يناسبها كالما ذلك من طبقة لكل فيجعل)، املعاين هلذه موأفهامه مداركهم
  . )٣(]  املستمعني وأقدار، املعاين أقدار على الكالم

 واضحا )املنطوق اللفظ( القول يكون أن جيب» : [  الدعوة أصول«  كتاب ويف
 املعاين إيصال كالمال من الغرض ألن، السامع عند مفهوما، إام وال فيه غموض ال، بيّنا

  . الداعي اخلطيب يكلمه من إىل املطلوبة

 واضحا الكالم يكون فقد، وفهمه الداعي اخلطيب نفس ليس الوضوح ومقياس

                                                             
 باختصار . ٨٦/  ١البيان والتبيني   )١(

 . ٦/  ٢العقد الفريد   )٢(

 ار .بتصرف واختص ١٣٨/  ١  )٣(



 
           ٧٣٥ 

 

 

 يكون فقد، بذاته القول وضوح املقياس ليس وكذلك، إليهم بالنسبة غامضا، له بالنسبة
 يكون أن هو إذن اسفاملقي، إليهم بالنسبة واضح غري ولكنه، بنفسه واضحا الكالم
 ام  يل ىل ّٰ  : تعاىل قوله عليه يدل الذي هو وهذا، عندهم واضحا الكالم
، الداعي للخطيب ال، هلم فالبيان ،)١(  ِّ ىنين نن من زن رن مم

  . ذاته للكالم وال
، اخلطاب فهم على والقدرة العلم من واحد مستوى يف ليسوا يسمعونه والذين

 والعبارات، والواضح البسيط األسلوب ةخطب كل يف الداعي اخلطيب اختار فإذا
، ومستويام، مداركهم اختالف على )٢(]  اجلميع ا وانتفع، اجلميع فهمها القصرية

  . متفاوتة بنِسب واالنتفاع الفهم كان وإن

                                                             
 . ٤سورة إبراهيم : من آية   )١(

 –بتصرف يسري، الناشر : دار الوفاء  ٤٧٥، ٤٧١أصول الدعوة . أ د / عبد الكرمي زيدان ص   )٢(
م . وينظر : املدخل إىل علم الدعوة (دراسة منهجية  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨/  ٣املنصورة، ط : 

 ١٤٣١/  ٤دمشق، ط  –ار الرسالة العلمية ، الناشر : د٣١٤شاملة) أ د/ حممد أبو الفتح البيانوين ص 
 م . ٢٠١٠ -هـ 
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  : وآثارها، اجلمعة خطبة يف املعاين وضوح معوقات من
  : اجلمعة خطبة يف املعاين وضوح يعوق مما

  : األلفاظ من )٢( والوحشي )١( الغريب الداعي اخلطيب الاستعم: أوالً

، ذاا يف املعىن غامضة أي، املخاطَبني على غريبة لكنها، فصيحة األلفاظ وهذه
 بيئة يف متداولة وال مستعملة ليست وحشية، العربية املعاجم إىل معناها معرفة يف ويحتاج

 أو، حضرية بيئة يف بدوية عبارات ستعمالكا، السبب هلذا املعىن غامضة فهي، املخاطبني
 الداعي اخلطيب الستخدام، بليغة غري فصاحتها مع وهي، بدوية بيئة يف حضرية عبارات

 ال حضرية وعبارات، احلضري يعرفها ال بدوية عبارات فهناك، موضعها غري يف إياها
  . أكثرها وما، البدوي يعرفها

، الغريبة والعبارات واجلمل اظَاأللف الداعي اخلطيب استعمال فإن:  هلذا
 واالقتناع، فهمها حيث، اخلطبة مقصود عليهم يفوّت مجهوره أمام خطبته يف والوحشية

 فالبد، وتركا فعال، ويا أمرا، الشرعية التكليفات من مبقتضاها والعمل، إليها وامليل، ا
، ومقصودها هدفها ةاخلطب حتقق حىت، الواضح املعىن ذات األلفاظ استعمال من للخطيب

  . البالغ من واملقصود الغرض انتفى وإال

                                                             
يقال : [ غَرب الكالم غَرابةً : ». التعقيد املعنوي « الغريب : الغامض اخلفي يف معناه، ويسمى بـ   )١(

 . ١٤٧، والقاموس احمليط : » ٦٧١/  ٢املعجم الوسيط « غَمض وخفي ] 

] أي غري مألوف (معروف) االستعمال يف بيئة  ٧١٩/ ٥اللغة الوحشي : غري املستأنس [ معجم منت   )٢(
املخاطبني، وذلك لعدم تداوله يف التعامل اللغوي يف تلك البيئة . واملراد به هنا : الكالم يلقى يف بيئة غري 
بيئته . مثل بعض كالم البدو يلقى يف بيئة احلضر مع فصاحته، والعكس بالعكس، وعرب البدو هم 

، وهم أكثر فصاحة وبالغة من عرب احلضر [وكل ما ال يستأنس من الناس فهو العرب اخلُلص
 . ٩٨وحشي]. انظر : الكليات : للكفوي ص 



 
           ٧٣٧ 

 

 

 واضحا اللفظ يكون أن جيب: [  تعاىل اهللا رمحه زهرة أبو حممد اإلمام يقول
 عن يبعد ال )١( مرماه إىل والوصول، معناه إدراك السهل من، معروفا وقريبا، مكشوفا
، مداركهم على يعلو غريبا كان وإال، معروفهم عن )٢( يتناءى وال، السامعني مألوف
 العربية من الشاكلة هذه على اليت الكلمة تكون وقد.  أهله غري به يخاطَب وحشيا

، خياطبها اليت اجلماعة عند شائعة غري ولكنها، العرب عند شائعة كانت اليت، الصحيحة
 مبا للعمل يداًمته، وجدام وإثارة، فيهم للتأثري اخلطبة ألن، ا خماطبتهم يستهجن وهلذا

 االستعمال مأنوس، هلم مفهوم هو مبا إال ذلك يكون وال، ونصائح إرشادات من انتظمته
  . )٣(]  عندهم

 يف اخلطيب )٤( يغرِب أن اخلطأ من:[تعاىل اهللا رمحه احلويف أمحد/د أ ويقول
 التعقيد أو التغريب أن ذلك، املستمعني على معانيه يغلق تساميا بتعبريه ويتسامى، أسلوبه
، اخلطبة أثناء للعبارات والتأويل املعاين، يف التفكري إىل ويحوِجهم، يالئمهم ال املعنوي
 فهم يف املتمثلة اخلطبة مقاصد عليهم يفوّت مما، )٥(]  واخلطيب باخلطبة صلتهم فتنقطع

  . واملواعظ والتوجيهات النصائح من مبقتضاه والعمل، به واالنتفاع، مضموا

، رفق املعاين تلخيص:  حرير بن داود أبو يقول» : [  والتبيني البيان«  ويف

                                                             
مرمى الشيء : هدفه أو اجلانب املستهدف منه [ فاملرمي : موضع الرمى . وهو اهلدف الذي ترمى إليه   )١(

 . ٢/٦٥٦منت اللغة السهام، واملقصد الذي تتوجه إليه اآلمال ] معجم 

 . ٨٢وال يبعد : يقال [ ناَء : بعد ] القاموس احمليط   )٢(

 بتصرف يسري . ١٠٣اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(

يأيت بالغريب الغامض املستعصي على الفهم [ يقال : أغْرب يف كالمه : أتى بالغريب البعيد عن الفهم ]   )٤(
 . » ٤٤٧املعجم الوجيز « 

 . ١٦٨فن اخلطابة . أ د / أمحد احلويف ص   )٥(



 
           ٧٣٨ 

 

 

 يتحقق والتشادق، )١(]  بغض البادية أهل غري من والتشادق، عجز بالغريب واالستعانة
 ألنه، للخطيب املستمع بغض إىل ويؤدي، الكالم من والوحشي، الغريب باستعمال

سحمنه ي أهل من فهو، اخلطبة من االستفادة نعمة حرمه وقد، لفوالتك، والتعايل التكرب 
 منهم، تكلف ألنه بغيض، احلضر أهل من هو بينما، فيهم طبيعة ألنه بغيض غري البادية
 النفوس متجها، مقبولة غري يئة منهم فيخرج والكالمية، البيانية ملألوفام خمالف

 اخلطيب من الصادر الوحشيو الغريب لذلك املستمعني فهم عدم عن فضال، واألمساع
  . واملتقعر املتشادق

 مقرونة واحملبة، األلفاظ ختري )٢( واؤها، ... الطبع اخلطابة رأس: [  أيضا وقال
 وكان، النفس إىل بغيض وكثريه قليله والتكلف، التكلف بقلة أي )٣(]  االستكراه بقلة

  » . التكلف مبجانبة مقرونة واحملبة: «  يقال أن األوىل
 مقرونة واحملبة( العبارة وهذه، )٤( النفس إىل مكروه ألنه ؛ بذلك مسي واالستكراه

  :  أمرين تعين )االستكراه بقلة

 معناها يف الواضحة السهلة األلفاظَ غريه أو كان داعيا اخلطيب اختيار أن:  األول
 ةمس اخلطب وسائر اجلمعة خطبة على يضفي وحسنها وبالغتها بفصاحتها احتفاظها مع

  .ومضمونا إلقاًء واجلمال والبهاء احلسن

                                                             
 . ١٢٣/  ٢، والعقد الفريد ٤٤/  ١البيان والتبيني   )١(

البهاء : اجلمال وحسن اهليئة [ التوقيف على مهمات التعاريف : لإلمام / حممد عبد الرءوف املناوي ص   )٢(
هـ  ١٤١٠/  ١ر املعاصر، ط : دار الفك –، حتقيق د / حممد رضوان الداية . الناشر : بريوت ١٤٦

 م ] . ١٩٩٠ -

 . ٤٤/  ١البيان والتبيني   )٣(

 » . ٨١٦/ ٢املعجم الوسيط « فالنةً : أكرهها على الفجور ]  -يقال : [ استكره الشيء : كرهه، و  )٤(



 
           ٧٣٩ 

 

 

 من والوحشي بالغريب والتشادق التكلف جمانبته يعين هذا اختيار أن:  الثاين
 فيحرصون، وطبيعته سجيته على لكونه، له حمبة مستمعيه قلوب يف جيلب وهذا، الكالم

، همهماف يف مشقة جيدون ال حيث ؛ اخلطبة إثر واخلطبة، له واحلضور، مالزمته على
 حني بالعكس والعكس، وهكذا، .. مبوجبها والعمل، إليها واالجنذاب، ا واالقتناع
 حيث، والعبارات واجلمل والكلمات األلفاظ من والوحشي، واملعقَّد الغامض استعماله

 من يعتريهم عما فضال، اخلطيب من اجلمهور ونفور، اخلطبة فهم وعدم، اإللقاء رداءة
  . وامللل السأَم

  : اخلطيب يف ونقيصة، والطبيعة للحكمة جمانب والوحشي الغريب استعمال

 علمه وعن، عمد عن األلفاظ من والوحشي الغريب إىل الداعي اخلطيب جلوء إنَّ
 مستوى حيث من أحواهلم يراع مل ألنه، للحكمة مجانب له املخاطبني فهم بعدم سلَفا

 لديه شخص وهو، الطبيعة عن خروج ألنه، املطلوب على وزيادة تكلف وفيه، مداركهم
  » . تعرف خالف«  بـ يكمله أن يريد، بالنقص شعور

، بالتفصح الفصاحة وال، بالتفقه الفقه ليس:  قالوا» : [ الفريد العقد« يف جاء
 والعجم العرب عليه اتفقت ومما، نفسه يف جيده لنقص إال كالمه يف متزيد يزيد ال ألنه

  » . أملك عالطب: «  قوهلم
  : الشاعر قال

ــلُّ ــرئٍ كـــــــــ ــع امـــــــــ ــاً راجِـــــــــ ــيمته يومـــــــــ )١(لشـــــــــ
 

 حـــــــــــــــــنيِ إِلَـــــــــــــــــى أَخالقـــــــــــــــــاً تخلَّـــــــــــــــــق وإِنْ  

    
 لنبيه تعاىل اهللا قال، وجه كل من مذموم والتكلف، طبعه على شيء كل مدار إن

                                                             
: [الشّيمة :  ١٣٩]، ويف الكليات ص  ٥٢٣/  ١الشّيمة : الطبـع أو اخلُلُق [ املعجم الوسيط   )١(

 لكسر : الطبيعة ] .با



 
           ٧٤٠ 

 

 

  . )١(  ِّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ّٰ  : وسلم عليه اهللا صلى
 إذا املاء أن كما، طبعه إىل ترده حىت العادة نزعته طبعه بغري تطبع من:  وقالوا

 ال بالعسل طليتها لو املرة والشجرةُ، الربودة من طبعه إىل عاد ساعة وتركته، أسخنته
  . )٢(]  مرا إال تثمر

  : األلفاظ من والوحشي الغريب الدعاة اخلطباء استعمال قلة

 والعبارات واجلمل األلفاظ من والوحشي يبالغر إىل الداعي اخلطيب جلوء أن على
 ليكتفي يعد مل فيها لتبحره فهو، اللغة يف ضلوعه على دليال – األحيان بعض يف – يكون قد

 الدعاة من كثري فواقع، الواقع بشهادة نادر بل قليل وهذا، منها الواضح بالفصيح
  ... وآداا، الغتهاوب، وصرفها، بنحوها العربية اللغة يف ضعاف بأم يشهد اخلطباء

 أحوال يراعي أن احلكمة فمن اللغة يف بارعا الداعي اخلطيب كان لو وحىت
 ذلك اعترب وإال، فهمه عليهم يتعسر مبا خياطبهم أن ال، يفهمون مبا فيخاطبهم، مستمعيه

  ...  وتعاليا تكربا منه
 من والوحشي الغريب استعمال إىل مضطرا الداعي اخلطيب يلجأ قد:  نعم

 ألفاظ به نبويا حديثا أو، قرآنية آية مسامعهم على يلقي كأن، والعبارات واجلمل أللفاظا
 العرب بلغة نزل الكرمي القرآن أن باعتبار، ملستمعيه بالنسبة وحشية ألفاظ أو، غامضة

 عليه اهللا صلى الرسول أن وباعتبار عليه جيب هنا، والبدوي منهم احلضري، وهلجام
 بلغتهم بيئام اختالف على العرب كل العرب الشريفة نتهبس خياطب كان وسلم

 يلجأ وال، الكالم من البليغ بالفصيح ويوضحها، معناها إىل املستمعني ينبه أن وهلجام
  ... مهذبة كلمات تكون أن شريطة، لضرورة إال العامية إىل

                                                             
 . ٨٦سورة ص : آية   )١(

 . ٣٠٤، ٣٠٢/  ٢العقد الفريد . البن عبد ربه   )٢(
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  : وسلم عليه اهللا صلى الدعاة إمام عن التكلف نفي
 عن األمة خيرب أن وسلم عليه اهللا صلى الدعاة إمام آمراً ىلتعا اهللا يقول:  هلذا

  : عنه أمرين بنفي الكرمي شخصه

  . دعوته على مادي أجر أخذُ:  األول

 والكلمات األلفاظ باستعمال التكلف ومنه:  شيء كل يف التكلف:  الثاين
 جل قوله وهو، دعوم حال الناس على إللقائها والوحشية الغريبة والعبارات واجلمل

  . )١(  ِّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ّٰ  : شأنه
 ما املشركني هلؤالء حممد يا قل:  تعاىل اهللا يقول: [  العظيم القرآن تفسري يف جاء

 ابتغي وإمنا، الدنيا احلياة عرض من تعطونيه أجرا النصحِ وهذا، البالغ هذا على أسألكم
 ما على أزيد وما:  أي»  املتكلفني من ناأ وما«  اآلخرة والدار، وجل عز اهللا وجه بذلك

 وال، عليه أزيد وال، أديته به أُمرت ما بل، عليه زيادة أبتغي وال، به تعاىل اهللا أرسلين
  . )٢(]  منه أنقص

 قوله يف التكلف نفسه عن الداعي اخلطيب ينفي أن جيب:  هذا على وقياسا
 من والوحشي بالغريب إتيانه أن ذلك، وسلم عليه اهللا صلى بإمامه اقتداًء، وعمله

 عن خارج وغريها اجلمعة خطبة إلقائه حال ا والتقعر والتشدق، والعبارات الكلمات
 فهو:  مث ومن، بغيضة مقيتة وزيادة، املطلوب على وزيادةٌ، الدعوة يف به املأمور إطار

 أحوال اةمراع وعدم، احلكمة انبته، منه والتخلص عنه الترته وجيب، عنه منهي تكلف
  . أفهامهم مستوى يف املخاطبني

                                                             
 . ٨٦سورة ص : آية   )١(

/  ٤تفسري القرآن العظيم . لإلمام احلافظ / عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي   )٢(
 . ت) .القاهرة (د  –، الناشر : مكتبة دار التراث ٤٤، ٤٣



 
           ٧٤٢ 

 

 

  :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل بغيض املتكلف
 ما: ذلك من، التكلف من والتنفري والزجر، بالترهيب النبوية السنة ذخرت

 عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي جابر عن[  سننه يف الترمذي اإلمام أخرجه
 وإن، أخالقا أحاسنكم القيامة يوم جملسا مين وأقربكم، إيلَّ مأحبك من إن: «  قال وسلم

، » واملتفيقهون، واملتشدقون، الثرثارون القيامة يوم جملسا مين وأبعدكم إيلَّ أبغضكم
 اهللا صلى قال ؟ املتفيقهون فما، واملتشدقون، الثرثارون علمنا قد اهللا رسول يا:  قالوا
  . )١(» ]  املتكربون: « وسلم عليه

  : الشريف احلديث من الشاهد موضع
 هو:  واملتشدّق، تكلفا الكالم الكثري هو:  الثرثار: [  األحوذي حتفة يف جاء

 من أصله:  واملتفيهق، - للبدو تقليدا – لكالمه وتعظيما تفاصحا شدقه بِملْء املتكلم
، فيه ويتوسع، بالكالم فمه ميأل الذي ألنه، التشدق مبعىن وهو، االمتالء وهو:  الفَهق
 بـ وسلم عليه اهللا صلى النيب فسره وهلذا، غريه على واستعالًء، وفضله لفصاحته إظهارا

   الفهق إىل بالدافع تفسري»  التكرب«  بـ»  الفَهق«  وتفسري،  ) ٢ ( ] انتهى»  التكرب« 
 ما الكالم من وليختر، التكلم حال وطبيعته سجيته على الداعي اخلطيب فليكن

 للهدف وحتقيقا، يقول ملا املخاطبني فهم على حرصا، معناه ويف، لفظه يف واضح بيّن هو
                                                             

كتاب الرب والصلة، باب » : سنن الترمذي « أخرجه اإلمام الترمذي يف اجلامع الصحيح املسمى بـ   )١(
القاهرة، ط  –، الناشر : مكتبة البايب احلليب ٣٧٠/  ٤) ٢٠١٨: ما جاء يف معاين األخالق، رقم ( ٧١

 الوجه . م . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب من هذا ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢/  ١: 

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. لإلمام احلافظ/ أيب العال حممد بن عبدالرمحن ابن عبد الرحيم   )٢(
م،  ١٩٩٠ -هـ  ١/١٤١٠بريوت، ط :  –، الناشـر : دار الكتب العلمية ١٣٦/  ٦املباركفوري 

/  ٤د القوي املنذري والترغيب والترهيب . لإلمام احلافظ / أيب حممد زكي الدين عبد العظيم بن عب
مجهورية مصر العربية،  –، حتقيق أ د / محزة النشريت وزميلَيه . الناشر : مكتبة األهرام ٢٢٣ – ٢٢٢
 م . ٢٠٠٠/  ١ط : 



 
           ٧٤٣ 

 

 

  . تعاىل اهللا بإذن االستجابة على الباعثان واالستمالة، اإلقناع:  حيث، دعوته من
ولْيتجنب عليه اهللا صلى اهللا رسول يبغضه ال حىت، التكلم حال هيئته يف التكلف 

، إفراطٌ والتكلف، الوسطية دين إىل داعٍ أنه عن فضال، الوعيد هذا من ويسلم، وسلم
والطبيعة، واالعتدال، الوسطية هذه عن وخروج .  

 ال ما وكل، غريب فهو ذاته يف األلفاظ من املعىن غامض هو ما كل:  وإذن
 على الغموض يف الغريب مع ويشترك، وحشي فهو املخاطبني بيئة يف استعماله يتداول

، اخلطيب يف نقيصة ولكونه، الدعوة يف والطبيعة احلكمة انبته، نبهجت وينبغي، املخاطبني
، الواضحة السهلة اللفظية والبدائل، باملترادفات العامل لغات أثرى العربية اللغة فإن

  . حده على بيئة لكل املالئمة
، عاميا اللفظ يكون أن ينبغي ال وكما: [  اهللا رمحه اجلاحظ عثمان أبو يقول

 بدويا املتكلم يكون أن إال، وحشيا غريبا يكون أن ينبغي ال فكذلك، اسوقي وساقطا
 )١( رطانة السوقي يفهم كما، الناس من الوحشي يفهمه الكالم من الوحشي فإن، أعرابيا

:  الكالم فمن، طبقات يف أنفسهم الناس أن كما، طبقات يف الناس وكالم.  السوقي
 وكله.  والثقيل واخلفيف، )٢( والسمج قبيحوال، واحلسن واملليح، والسخيف، اجلزلُ
  . )٣(]  وتعايبوا متادحوا قد وبكلًّ، تكلموا قد وبكلًّ، عريب كالم

  : اإللقاء على والوحشي الغريب استعمال آثار من:  ثانياً

 اإلتيان وهي -  الصورة هذه إن:  أقول البيان يف وزيادة، سبق ما إىل إضافة
 اخلطباء من الوقوع قليلة - به والتقعر والتشدق، األلفاظ من والوحشي بالغريب

                                                             
 .]١٢١٠، والقاموس احمليط ص ٢٦٨ز: رطانة السوقي: كالمه وهلجته وطريقته يف ذلك [املعجم الوجي  )١(

 ] . ٢٠٤/  ٣، ومعجم منت اللغة ٤٦٤/  ١القبيح [ املعجم الوسيط   )٢(

 . ١٤٤/  ١البيان والتبيني   )٣(



 
           ٧٤٤ 

 

 

 والبالغي اللغوي مستواهم ارتقى ممن إال تصدر ال ألا، نادرة تكن مل إن، الدعاة
 نثراً واألدب، والبالغة، والصرف، النحو يف ضعاف الدعاة اخلطباء من والكثري، واألديب
  ... تتكلم واحلقائق، شاهد بذلك والواقع، وشعراً

، الكرمي القرآن خالل من والوحشي الغريب استعمال عن اإلسالم ى وإمنا
  : أمهها، سلبية آثار من عليه يترتب ملا – سبق كما – النبوية والسنة

  .  واملألوف الطبيعة عن واخلروج، التكلف= 
، كذلك يكون وكيف، متكرب من إال يصدر ال وهو:  املخاطبني على االستعالء= 
  ... وسلم عليه اهللا صلى النيب ووريث، داعية خطيب هو إذ، ةالقدو فيه واملفترض
   وهو:  هدفها اخلطبة فقدان= 

، وأحكام، وتشريعات، وعبادات، عقائد من اخلطيب إليه يدعوهم ملا املدعوين فهم -  أ
 واخلطيب، إليه يدعوهم ما بوضوح إال يتحقق ال الفهم فذلك، وأخالق وقيم

 من والوحشي الغريب دعوته يف استعمل ضعاملو أو الصورة هذه يف الداعي
 وكيف، العربية للمعاجم بالرجوع إال معانيها تعرف ال اليت تلك وهي، األلفاظ
  . ؟ الغموض مع الفهم يتحقق

 بدهية نتيجة وهو:  وقلبا عقال ساحتهم عن إليها وامليل، باخلطبة االقتناع غياب - ب
  . والغموض للتكلف

 إذ، شرعية تكليفات من اخلطبة عليه اشتملت ما تطبيق لىع قدرم عدم:  مث ومن -  ج
  !! .؟ مفهوم غري أو جمهول لشيء والتطبيق وامليل اإلقناع يكون كيف

 املعبّر اخلطايب األسلوب يتسم أن جيب: [  تعاىل اهللا رمحه احلويف أمحد/  د أ يقول
 اإلقناع أساس عاينامل فهم ألن، املعىن ووضوح، العبارة بسهولة )١( )اخلطايب إللقاء(

                                                             
بينما  اإللقاء مطلقا : هو نقل الكالم إىل الغري عن طريق املشافهة، سواء كان ذلك الغري فردا أو أكثر ...  )١(

                                                                                                                 = 



 
           ٧٤٥ 

 

 

 يتعلق فيما سواء، شرعا املتلقي ا املكلف اخلطبة مضامني ألداء متهيدا، واالستمالة
  . والقيم األخالق أو، الشريعة أو، بالعقيدة

، )٢( سوقيا )١( مبتذال الكالم يكون أن العبارات أو األسلوب بوضوح أعين وال
  :  أريد وإمنا، شعبيا وشائعا

، املتعلمني أنصاف يفهمه، وسهولة وضوح يف وساميا، قوة يف سهال يكون أن= 
 من وغريهم احلرف وأصحاب، األميون كذلك ويفهمه، مبثله اإلتيان عن يعجزون ولكن
  . العامة

 ويوائم، البيئة )٣( ويشاكل، واملكان الزمان ويالئم، املستمعني يوافق وأن= 
  . البيانية اخلطيب مقدرة عن وينبئ، املوضوع

 يهبط ومل، إليه فرفعهم املتعلمني وأنصاف، العامة يف خطب من البارع فاخلطيب
 ينايف ال كما، )٤(]  ودقتها العبارة قوة ينايف ال السهولة إىل واجلنوح، ... إليهم هو

  . البيانية ومهارته، اخلطيب براعة على دليل وهو، وبالغتها فصاحتها
                                                                                                                                                     

 اإللقاء اخلطايب هو : نقل اخلطيب كالما إىل مجهور من الناس عن طريق مشافهته إياهم . فهو تعبري=   
 شفهي، أو أسلوب تعبريي عن املعاين بطريق املشافهة .

مبتذال : ممتهنا لقبحه، وخروجه عن حد الوقار، وعدم تالئمه ملقام املخاطبني . يقال : [ ابتذل الشيَء   )١(
 » . ٤٢املعجم الوجيز ص « والثوب : امتهنه ] 

سوقي : غري جيد الصنع [ املعجم  السوقي : املنسوب إىل السوق، أو السوقة . ويقال : هذا الشيء  )٢(
] واأللفاظ السوقية غري جيدة التركيب، غري جيدة املعاين، فهي قبيحة شكال  ٤٨٢/  ١الوسيط 

 ومضمونا .

] فال يأيت هلم من األلفاظ ما خيالف عرف البيئة، فما  ٣٤٨يشاها ومياثلها : [ املعجم الوجيز :   )٣(
 ه أهل القرى ... وهكذا .يخاطَب به أهل املدن ال خياطَب ب

 بتصرف كبري . ١٦٩ – ١٦٨فن اخلطابة . أ د / أمحد احلويف ص   )٤(



 
           ٧٤٦ 

 

 

  : قاءاإلل يف املعاين وضوح آثار من:  ثالثاً
 الغريبة األلفاظ خالل من املعاين من الغامض الداعي اخلطيب استعمال كان إذا
 من الواضح استعماله فإن، سبق ما حنو وعلى، اإللقاء على السلبية آثاره له والوحشية

  : حيث، هدفها اخلطبة حتقيق:  وهو، متاما النقيض عن يسفر معانيها يف األلفاظ

  . اخلطبة ونمضم املخاطبني استيعاب – أ
  . ذلك مقومات طياته يف حيمل مادام، إليه وميلهم، به اقتناعهم – ب
  ...  رشيد إسالمي سلوك صورة يف، اخلطبة مضمون تفعيل على فيهم اهلمة بعثُ – ج
 للمعاين املستمعني إدراك فإن:  اإللقائي األسلوب جبمال والوجداين العقلي التمتع:  د

 حسنه، رداءته أو جودته : حيث من اإللقاء ملستوى منهم إدراك يتبعه لوضوحها
 واجلمل األلفاظ ودقة ورقة جزالة مع السامية املعاين يف الوضوح وذلك، قبحه أو

 عقلية متعة إىل للمعاين إدراك جمرد من عنده فيتحول، املتلقي لدى اإلدراك يطور
 من يزيد مما، الواضحة يةالسام املعاين هذه به أُدّيِت الذي اإللقاء جبمال ووجدانية

  . ملضامينها واستجابته، معها وتفاعله، إليها وميله، باخلطبة اقتناعه

 عليه اهللا صلى اهللا رسول سيدنا وريث،  داعية خطيب هو الناجح واخلطيب
 إياه خماطبا تعاىل قال، واإللقاء التعبري ومجالِ، األداء وحسنِ، والبيان، البالغ يف وسلم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰ  : وسلم عليه اهللا صلى
 بل، كان لفظ بأي مقصوده تبيان الداعية اخلطيب يف يكفي وال. [  )١(  ِّ  ٌّ

 إقناعا املخاطبني يف التأثري يستهدف تعبريٍ، وأوضحه، تعبري بأبلغ ذلك يتم أن البد
  . للنواهي واجتنابا، لألوامر امتثاال الطاعة إىل م ينتهي حبيث، واستمالة

                                                             
 . ٤٤سورة النحل : من آية   )١(



 
           ٧٤٧ 

 

 

 اخلطيب سيما ال، اإلنسان على )١( البيان نعمة ومجال جالل ندرك:  ناه ومن
 إمام منهج على سريا )٢(] الباطل وإبطال احلق، إحقاق من به يتمكن الذي الداعي
 مبناحي وأدراهم بيانا، وأفصحهم منطقا، العروبة بين أبلغ وسلم، عليه اهللا صلى الدعاة
  . البالغ ومرامي، القول

 من سليماً يكون أن: «  فقال ؟ البيان ما:  الربمكي حيىي نب جلعفر قيل[ 
  »  التأويل عن غنيا، التعقـد من بريئا، الصنعة عن بعيـدا، التكلـف

 مبىن الوضوح من كالمه إذ )٣(]  املفسر عن أغناك من البليغ:  األصمعي وقال
ىنعر إىل حيتاج ال حبيث ومّمفس .  

 كان ما الكالم وأحسن، يحسن ما امرئ كل قيمة: «  عنه اهللا رضي علي وقال[ 
 يف معناه كان ما الكالم أحسن أي )٤(» ]  لفظه ظاهر يف ومعناه، كثريه عن يغنيك قليله
  . لفظة ظاهر

 كل:  فقال ؟ البالغة ما للعتايب قلت:  فقال يل صديق حدثين:  اجلاحظ وقال[ 
نم لوضوحها يفه.  )٥(]  إعادة غري من حاجته أفهمك مفهحلظةَ أو، األوىل الوهلة من ت 

                                                             
البيان : الكالم أو النطق الذي يبِني به صاحبه عن املراد من األفكار واملعاين [ قال احلسن : البيان يعين   )١(

. وبه يكون اإللقاء أو األداء اللفظي  ٢٧٠/  ٤ام ابن كثري لإلم» تفسري القرآن العظيم « النطق ] 
 والصويت، بإخراج احلروف من خمارجها .

مكتبة  –املنصورة  – ١، بتصرف، ط : ٣٩اخلطابة بني النظرية والتطبيق. أ د / حممود حممد عمارة ص   )٢(
 م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨اإلميان 

، الناشر : دار ١٧٤، ١٧٣، ١٧٠/  ٢سلم بن قتيبة الدينوري عيون األخبار : أليب حممد عبد اهللا بن م  )٣(
 م . ١٩٢٥ -هـ  ١٤٢٣القاهرة  –الكتب املصرية 

 . ٨٣/  ١البيان والتبيني . أليب عثمان اجلاحظ   )٤(

 . ١١٣/  ١البيان والتبيني   )٥(



 
           ٧٤٨ 

 

 

  ...  فيه ما احلال ومراعاة، احلكمة من هذا ويف، للتفكري وقت إىل حتتاج وال، مساعها
، والبيان بالوضوح تتسم أن جيب وعباراته اخلطيب ألفاظ فإن: [  سبق ملا وإمجاالً

، والوحشي، غريبال عن بعيدة، املقصد إىل الوصول سريعة، اإلدراك سهلة لتكون
، وهيبته، خطبته للخطيب حتفظ، مبتذلة غري حمترمة تبقى الوقت ذات ويف، والتكلف

  . )١(]  منتقاه ألفاظ يف وجاللَه مكانته وللموقف، ووقاره
 مع، ومرانه دربته وكثرة، ذوقه وعلو، اخلطيب لغة رقي على يتوقف هذا لكن

  ... للخطبة ميةالعل باملادة املنوط، العلمي مستواه رفعة

  : اإليضاح وسائل من

  : يلي ما املعاين إيضاح على الداعي اخلطيب تساعد اليت الوسائل ومن

 وذلك:  النطق حال اآلخر عن معىن كل يتميز حبيث،  بدقة املعاين عن التعبري= 
 نطقها طريقة يف حقها عبارة وكل، كلمة وكل، لفظ كل الداعي اخلطيب يعطي بأن[ 

 على يدل بشكل ينطقها املؤكدة فاجلملة، غريها عن ومتيزها، معناها حتدد ليتا بالصورة
 كل يف وهكذا )٢(]  االستفهام منه يتبني بشكل ا ينطق االستفهامية واجلملُ، التوكيد

 رغم املعاين وهذه، ... اخل والتهكم، والتوبيخ، واإلنكار، التعجب كجمل، نظري
 دقيقة تكون حينما عنها التعبري يف ا النطق طريقة أن إال، الكالم سياق من وضوحها
  ... إيضاحها من تضاعف

 سريعة، األداء سريعة ألا، للمتلقي املعاين تقرب مما فهي:  القصار اجلمل[ = 
  . األثر متالحقة، الفهم

                                                             
 . ٤١اخلطابة بني النظرية والتطبيق . لألستاذ الشيخ / علي حممد الربابعة ص   )١(

 بتصرف . ١١٩ – ١١٨اخلطابة . لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٢(



 
           ٧٤٩ 

 

 

 يف للخطيب مجهدةٌ، للسامع مملةٌ، التأثري بطيئة الطويلة والعبارات اجلمل بينما
  ... فهمها يف للمتلقي جمهدة )١(]  إلقائها

  : خطبة من منوذج
 وباعدمت، القرابة قربتم: [ «  بالبصرة خطبته يف زياد قول القصار اجلمل ومن

 خياف ال من صنيع، سفيهه عن )٢( يذُب منكم امرئ كل، العذر بغري تعتذرون، الدين
 فمن، عقوبة ذنب لكل أحدثنا دوق، تكن مل أحداثا أحدثتم وقد، معادا يرجو ال أو، عاقبة
قْناه قوما غرقق ومن، غررقربا نبش ومن، قلبه نقبنا بيتا نقب ومن أحرقناه، قوما ح 
  . )٣(]»فيه حيا دفناه

 أو املتلقي على يسهل، خطبة من جزء يف، القصار اجلمل من جمموعة فهذه
، ... واملقصد، عىنامل واضحة كوا عن فضال، تكلف أو مشقة دون، متابعتها املستمع
 أو موضوعاا كانت سواء، ووضوحها جملها يف هكذا الدعاة خطب كل فلتكن

 ا يتفوه اليت بألفاظه اإللقاء فإن، خلقية أو تشريعية، أو، عقدية بقضايا منوطة مضامينها
 حققي، املباين حِسنةَ، املعاين واضحة تكون حني، مجهوره ا يشافه أو الداعي، اخلطيب
  ...  وأهدافها مراميها للخطبة

                                                             
 بتصرف واختصار . ١٧٧ – ١٧٦فن اخلطابة . أ د / أمحد احلويف ص   )١(

يدافع عنه وحيميه، يقال : [ الذب : الدفع واملنع والطرد، ورجل مذب وذَباب : دفَّاع عن احلرمي،   )٢(
 . ١٤٨٣/  ٣ألهل : أي محاهم ] لسان العرب وذَيذَب الرجلُ : إذا منع اجلوار وا

 . ١٧٧نقال عن كتاب : فن اخلطابة . أ د / أمحد احلويف ص   )٣(



 
           ٧٥٠ 

 

 

  الثالث املطلب

  اللحن مــن النطـق سالمة

  وجناحه، اخلطايب اإللقـاء إجـادة يف ودوره 
 اخلطأ من سالمته:  تعين )٢( اللحن من النطق وسالمة، الكالم هو:  )١( النطق

، النحو دبقواع اخلطبة إلقائه حال اخلطيب بالتزام يكون وذلك، والصريف )٣( اإلعرايب
  :  حيث، والصرف

 واملعاجم، الصرف علم ذلك وسبيل اللغة، يف وردت كما الكلمة )٤( بِنية نطْق –  أ
  . العربية

 وذلك حروفا، أو أفعاال أو كانت أمساًءا، ووصال وقفا الكلمات أواخر ضبطُ – ب
 حقه ما ونصب الرفع، حقه ما رفْع حيث وتطبيقيا، نظريا النحو بعلم منوط

   اخل...  اجلزم حقه ما وجزم اجلر، حقه ما وجر النصب،
  : النتيجة
  : ذلك على ويترتب

 وأراه، املعىن نصف – يقولون كما – الصحيح اإلعراب فإن:  املعاين صحة – ١
                                                             

 ] . ٩٣٩النطق : التكلم بصوت وحروف تعرف ا املعاين [ القاموس احمليط   )١(

لغة واإلعراب، اللحن : اخلطأ . يقال : [ لَحن يف كالمه : أخطأ اإلعراب، وخالف وجه الصواب يف ال  )٢(
، أو هو صرف الكالم عن سننه اجلاري عليه بإزالة » ٦٤املعجم الوجيز : « فهو الحن، وحلَّان ] 

 ] . ٦١٨اإلعراب [ التوقيف على مهمات التعاريف : لإلمام املناوي ص 

 . ٤١١اإلعراب: يقال : [ أعرب الكالم : طبق عليه قواعد النحو ] املعجم الوجيز:   )٣(

ية الكلمة : جمموعة احلروف اليت تبنى (تتكون) منها الكلمة، واليت ا صارت كلمة على هذا النحو، بن  )٤(
، بتصرف . وبنية الكلمة : هي موضوع علم الصرف ٧٥/  ١وتسمى (صيغة الكلمة). املعجم الوسيط 

 .من حيث ضبطها بالشكل، ما عدا احلرف األخري، فإن ضبطه بالشكل هو مهمة علم النحو 



 
           ٧٥١ 

 

 

  . املعىن أرباع ثالثة
 السنن تعلَّمون كما النحو تعلموا:  عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قال[ 

، وأخالقه، وشرائعه بعقائده، الدين فهم على صاحبه يساعد تعلمه ألن، )١(]  ئضوالفرا
 به إال الواجب يتم ال وما، عامة بصفة وجماالته، أنواعه بشىت العلم فهم على يساعد كما
 مستواه ضعف على أمارة الداعي للخطيب اللغوي املستوى ضعف فإن لذا، واجب فهو

 بن عمر قال هلذا، علوم من ما يتصل وما، النبوية ةوالسن، الكرمي بالقرآن العلمي
 تعلمون كما )٢( واللَّحن والسنن الفرائض تعلموا: [ «  أيضا عنه اهللا رضي اخلطاب
  . )٣(» ]  القرآن

 الدينية الثقافة كانت وإذا: [  تعاىل اهللا رمحه عمارة حممد حممود/  د أ ويقول
 األوىل ولكن، كذلك له الزمة اللغوية الثقافة فإن، األوىل بالدرجة اخلطيب للداعية الزمة
  .  واألدوات الوسائل لزوم تلزمه والثانية، الغايات املقاصد لزوم تلزمه

، اإللقاء أو األداء وصحة، اللسان لسالمة الزمة وصرفها وحنوها مبفرداا واللغة
  . )٤(]  لفهما وصحة، املعىن لسالمة كذلك والزمة، السمع يف أثرها حسن عن فضال

 ويتعدى بل ومجاال، حسنا، اللغة سالمةُ عليه تضفي حيث:  اإللقاء إجادة -  ٢
 ضبط – اإلعراب: [  يقال لذا ذاته، اخلطيب شخص إىل اجلمال وذاك، احلسن هذا

                                                             
 . ٢١٩/  ٢البيان والتبيني . للجاحظ   )١(

 ] . ٢/٨٥٣اللَّحن : اللغة . يقال : هذا كالم ليس من لَحين، وال من لَحن قومي [ املعجم الوسيط   )٢(

، الناشر : اهليئة املصرية العامة ٢٦/  ١كتاب األمايل : أليب على إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي   )٣(
م . وهذا النص أعم يف مضمونه من سابقه، ألن متعلق األمر فيه :  ١٩٧٥ة، ط : القاهر –للكتاب 

 فقه اللغة، وليس النحو فقط . –األدب  –البالغة  –الصرف  –النحو 

املنصورة، ط  –، الناشر : مكتبة اإلميان ٦٠اخلطابة بني النظرية والتطبيق . أ د / حممود حممد عمارة ص   )٤(
 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨/  ١: 



 
           ٧٥٢ 

 

 

   )١( ووشيه، الكالم حلْيةُ – الكلمات أواخر يف النطق
  : الشعراء بعض وقال

)٢(كــــــنِاألل كــــــالم مــــــن يبســــــط النحــــــو
 

ــه واملـــــــــــرء     يلْحـــــــــــنِ مل إذا )٣( تكرمـــــــــ

     
ــت وإذا ــن طلبـــــــــ ــوم مـــــــــ ــا العلـــــــــ  أَجلَّهـــــــــ

ــا    ــها فأجلُّهـــــ ــيم منـــــ ــنِ مقـــــ  ] )٤( األلســـــ
     

 والصرف النحو بقواعد االلتزام عبر وإعرابا بِنيةً كالمه والعالم اخلطيب فضبط
  . واآلذان للمواجيد ممتعا بالتبعية اإللقاء جيعل كما، ومعىن لفظا لألمساع مستساغا جيعله

  ... وينمّقُه، يزِينه بل )٦(]  )٥( القدر يف امللح مبرتلة العلم يف النحو:  قيل[  لذا
 هو )وصرفيا إعرابيا الصحيح( احلسن النطق: [  زهرة أبو حممد اإلمام ويقول

  . )٧(]  اجليد لإللقاء األوىل الدعامة

 ووقْعه، األمساع يف رونقه لإللقاء ظحيف الفصيح واألداء، الصحيح فالنطق[ 
 – تأَنًّ – أناة يف تتأمله مث، تسمع ما فتعي القلوب له ويفتح، النفوس يف الساحر

                                                             
 ) .٦٧٠حسنه (املعجم الوجيز :   )١(

لَكْنا ولُكْنةً : عي وثقل لسانه، وصعب عليه اإلفصاح، لعجمة يف لسانه، فهو ألكن، وهي  –لَكَن فالن   )٢(
]، ويقال ملن ال يفْصح بالعربية :  ٢٠٦/  ٥، ومعجم منت اللغة ٨٧٠/  ٢لكناء [ املعجم الوسيط 
 ٤] والعجمة : احلُبسة يف اللسان [ معجم منت اللغة  ٦٢٦همات التعاريف : ألْكن : [ التوقيف على م

 /٤٠  . [ 

 وذلك على قدر مكانته اليت اكتسبها من إجادته للنحو والصرف .   )٣(

 . ٢٩١/  ٢، والعقد الفريد ١٥٧/  ٢عيون األخبار . البن قتيبة   )٤(

 ] .  ٤٨٤ا يطبخ يف القدر [ القاموس احمليط : ]، أو م ٤٩٢اإلناء يطبخ فيه [ املعجم الوجيز :   )٥(

، الناشر : دار الكتب املصرية ١٥٥/  ٢عيون األخبار : أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   )٦(
 م . ١٩٢٥ -هـ  ١٣٤٣القاهرة، ط :  –

 . ١١٧اخلطابة :   )٧(



 
           ٧٥٣ 

 

 

  . )١(]  يسمع ملا والتقبل، االستجابة سبيل للمستمع يتمهد وبذلك، وارتياح
 فهذا:  ةباللغ منهم العلماء السيما، اجلمهور عند ومرتلته، اخلطيب قدر رِفْعةُ – ٣

 الصالة عليه القرآن ونيب القرآن، بلغة واعتزازه ووالئه وحبه عقله، رجاحة يعين
  . والسالم

 فتعلم، صغريا عينه يف كنت من عني يف تعظُم أن سرك إذا: «  شربمة ابن قال[ 
 وال كنت مبن فكيف، )٣(» ] السلطان من وتدنيك، )٢( املنطق على جتريك فإا، العربية
كبريا أعينهم يف زلْت .!!  

 اكتسب إذ، )٤(]  للوضيع مجال فإنه النحو تعلموا:  السختياين أيوب وقال[ 
  .... إلقائه ومجال، لغته سالمة من اجلمال ذلك

 على وأمارة، الدين من هو العربية اللغة وغريه الداعي اخلطيب فتعلُّم:  كلًّ وعلى
  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول وحبه، تعاىل هللا حبه

 املصطفى أحب تعاىل اهللا أحب من: [  الثعاليب منصور أبو اللغوي العالمة يقول
 ومن، العرب أحب وسلم عليه اهللا صلى العريب النيب أحب ومن، وسلم عليه اهللا صلى
، والعرب العجم أفضل على الكتب أفضل ا نزل اليت العربية اللغة أحب العرب أحب
، لإلسالم اهللا هداه ومن، إليها مهته وصرف، عليها وثابر، ا عنِي العربية أحب ومن

 خري وسلم عليه اهللا صلى حممدا أن اعتقد، فيه سريرة حسن وآتاه، لإلميان صدره وشرح
                                                             

بتصرف يسري، الطبعة الثالثة  ٨مد حسن جبل ص أصوات اللغة العربية (دراسة نظرية تطبيقية) أ د / حم  )١(
 (د . م . ت) .

 أي تعودك على سالمة النطق ...  )٢(

 . ١٥٥/  ٢عيون األخبار   )٣(

 . ٢١٩/  ٢البيان والتبيني : للجاحظ   )٤(



 
           ٧٥٤ 

 

 

، واأللسنة اللغات خري والعربيةَ، األمم خري والعرب، امللل خري واإلسالم، الرسل
 وسبب، الدين يف التفقه ومفتاح، العلم داةأ هي إذ، الديانة من تفهمها على واإلقبالُ
  . املتنافسون فليتنافس هذا ويف، )١(]واملعاد املعاش إصالح

  : اخلطايب اإللقاء على وأثره، النطق يف اللحن

 نقيض إىل يؤدي اجلمعة، خطبة إلقاء حال النطق يف اخلطيب حلن فإن: املقابل ويف
  : حيث، وحنوا صرفا الضبط بقواعد االلتزام مثرات من سبق ما

 فاعال، يحيله به مفعوال كان إن النصب حقه ما رفع فإن:  املعاين فساد – ١
 ويف، املعنيني بني ما وشتان، وهكذا به، مفعوال حييله فاعال كان إن الرفع حقه ما ونصب

  .. عقب على رأسا هلا قلب بل، للمعاين إفساد هذا

 بتصحيح اخلطيب يعني أن جيب[  : تعاىل اهللا رمحه زهرة أبو حممد اإلمام يقول
 مالحظة الكلمات بِنيةَ فيالحظ، وعباراته مفرداته يف ومالحظته به، ينطق الذي الكالم

 ذلك فيذهب)، سوقه( فيقول اخلطباء كبعض بفتحتني )سوقَة( بكلمة مثال ينطق فال، تامة
 آخر يف النحو قواعد توجبه ما بغري ينطق وال، معناه عن فضال، وائه القول بروعة

 من خارجا أن روِي«  مبا اخلطيب ولْيعترب، يقلبه وقد، املعىن يفسد ذلك فإن، الكلمات
  : البيت هذا قصيدة يف قال اخلوارج

ــب والــــــــــــــبطني يزيــــــــــــــد ومنــــــــــــــا  قَعنــــــــــــ

ــا   ــؤمنني أمــــــــــــري ومنــــــــــ ــبيب املــــــــــ  شــــــــــ

    
:  وسأله قائلَه طلب مروان بن امللك عبد علْم إىل البيت وصل فلما.  )أمري( برفع

: «  قلت ولكين، هكذا أقل مل:  فقال!! ؟»  شبيب املؤمنني أمري ومنا: «  القائل أنت
                                                             

فقه اللغة العربية : للعالمة / أيب منصور الثعاليب . مقدمة اجلزء األول، تصدير د  رمضان عبد التواب،   )١(
 م . ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨/ ١القاهرة، ط:  –الناشر: مطبعة مدين



 
           ٧٥٥ 

 

 

 عبد فأعجب)، املؤمنني أمري يا شبيب منا أي(»  أمري«  وفتح»  شبيب املؤمنني أمري ومنا
  . )١(] سبيله وأخلى، بفطنته امللك

  : املعنيينِ بني كبري وفرق:  أقول

 حنن منا شبيبا أن» :  شبيب املؤمنني أمري ومنا«  الرفع على:  األول فاملعىن
 على تعدّ وهذا... املؤمنني أمري من بدلٌ»  شبيب«  فـ، املؤمنني أمري وهو، اخلوارج
 واحد لقطر أمريان جيتمع ال إذ، مروان بن امللك عبد للبالد األصلي األمري وجاه منصب

 بل، عمد عن )أمري( لفظ يرفع مل إذ، بتةً املعىن هذا يقصد ال هوو، ... واحد آن يف
   اخلطأ بطريق

 حنن منا شبيبا أن أي، » شبيب املؤمنني أمري ومنا«  النصب على:  الثاين املعىن
 ما على مبين، األداة حمذوف منادى»  املؤمنني أمري«  فـ.  املؤمنني أمري يا اخلوارج
 من إقرار هذا ويف» .  شبيب املؤمنني أمري يا ومنا: «  والتقدير، الفتح وهو، به ينصب

  ... سبيله وأخلى، عنه عفَى هلذا...  باإلمارة مروان بن امللك عبد بتفرد البيت هذا قائل

  . األمثلة من شئت ما ذلك على وقس

 الكلمة آخر يف احلركة اختالف كان كيف:  -  الالحن اخلطيب أيها – فانظر[ 
 اللفظي املدلول ينقلب قد بل، املعىن يفِْسد اللحن يف يقع الذي فاخلطيب، للمعىن مغرياً

  ... منه قصد دون )٢(]  املراد وعكس، املطلوب نقيض إىل لكالمه
                                                             

، وقد حبثت عن مصدر الرواية فوجدا يف كتاب : عيون ١١٨اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )١(
دار  –، ط : القاهرة ١٥٧، ٢/١٥٥األخبار : أليب حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

  » .يزيد « بدل » سويد « م، لكن فيها  ١٩٢٥ -هـ  ١٣٤٣الكتب املصرية 
       شبيب ؤمنِنيالْم ريمنا أَمو   .:.   وقعنب والبطني ديومنا سو 

 . ١١٨اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٢(



 
           ٧٥٦ 

 

 

  : وأقبحه اللحن شر
 عليه اهللا صلى رسوله وسنة، تعاىل اهللا كتاب يف كان ما وأقبحه اللحن وشر

 إذا، احلالل وحترمي، احلرام حتليل إىل يؤدي وقد، املراد املعىن إفساد إىل يؤدي فإنه، وسلم
  ... معينة عقدية لقضية متناوالً كان إذا الكفر إىل يؤدي قد بل، شرعي حبكم منوطا كان

 فقال املنورة املدينة قدم أعرابيا أن» : [  باملأثور التفسري يف املنثور الدر«  يف جاء
 حىت، براءة سورة رجلٌ فأقرأه ؟ وسلم عليه اهللا صلى حممد على أُنزل مما يقْرئين من: 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ّٰ  : الكرمية اآلية أتى
!!  رسوله من أبرأ أيضا:  فقال»  ورسوله«  باجلر فقرأها )١(  ِّ يئ ىئ نئ مئ

 من أتربأ:  أعرايب يا فقال، فدعاه – عنه اهللا رضي – عمر وبلغ، األمر الناس فاستعظم
 رجل فأقرأين املدينة قدمت:  املؤمنني أمري يا:  فقال ؟ وسلم عليه اهللا ىصل اهللا رسول
 هكذا ما: عمر فقال.  منه أبرأ فأنا رسوله من بريئا اهللا يكن إن:  فقلت، براءة سورة
 فقال، » ورسولُه«  بالضم عليه فقرأ! ؟ املؤمنني أمري يا فكيف: قال. أعرايب يا اآلية

 أال – عنه اهللا رضي – عمر فأمر.  منه ورسولُه اُهللا بريء مما ئأبر واهللا وأنا:  األعرايب
قْرئي قواعده أي )٢(]  النحو فوضع الدؤيل باألسود وأمر، العرب بلغة عاملٌ إال الناس .  

، جليا خطأً الكرمي القرآن قراءة يف يخطئ الذي ذلك من أعجب مث أعجب إنين
 على، العاملني رب من أُنزل كما سكناتوال باحلركات ومضبوط، منقوط القرآن أن مع

                                                             
 . ٣سورة التوبة : من آية   )١(

، الناشر ٣٨٣/  ٣الرمحن بن أيب بكر السيوطي الدر املنثور يف التفسري باملأثور : لإلمام جالل الدين عبد   )٢(
م، وينظر : مدرسة الدعاة : لألستاذ  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١/  ١بريوت، ط :  –: دار الكتب العلمية 

 ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢/  ١القاهرة، ط :  –، الناشر : دار السالم ٣٠٠/ عبد اهللا ناصح علوان ص 
 م .



 
           ٧٥٧ 

 

 

  . التسليم وأمت الصلوات أفضل عليه املرسلني خامت
 يف القرآن قراءة وأن خصوصا، املصحف يف مدونة هي كما اآليات يقْرأ مل فلماذا

 حنو من اللغة بقواعد علم على يكون أن قارئه من حتتاج ال صحيحةً قراءةً املصحف
  ... وغريمها وصرف

  : بأمرين مرهون القرآن قراءة يف اخلطأ القارئ بجتن إن
  . أكثر أو شيخ يد على يقرأه أن:  األول

 كان إذا إال اللهم، املصحف يف الدقيق بالنظر مصحوبة قراءة يقرأه أن:  الثاين
  .. شيخه يقْرِؤه كما فَلْيقرأْه، للبصر فاقداً

، مبفرده يقرأه يقرأه من أنَّ:  مرجعه القرآن قراءة يف اخلطأ أن على يؤكد وهذا
، القرآن قراءة يف يخطئ، داع خطيب على عار لوصمة وإا، ... بشيخ استعانة ودون
 عليه العدنان النيب سنةُ ذلك يف تليه والذي، آن كل يف لدعوته األول املصدر ميثل الذي

  . والسالم الصالة

  : اإللقاء رداءة – ٢

 تغيري وبالتايل، الكلمة بنية تغيري من يتبعه امب الصرف قواعد من اخلطيب حتلل إن
 سلبا يتعدى قلبه أو املعىن فساد من يستتبعه مبا والنحو قواعد من كذلك وحتلله، معناها

  . )١(] تأثريه ومجال، وقعه وحسن، رونقه حيث من اخلطبة بإلقاء فيذهب[، ذاته اإللقاء إىل

نكان[  وقد، ومعىن لفظا اخلطبة قاءإل يشوه وحنوا صرفا خطبته يف اخلطيب فَلَح 

                                                             
 . ١١٨اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )١(



 
           ٧٥٨ 

 

 

  .)٢(] »الوجه يف )١(اجلدري آثار من أقبح – الكالم أو النطق – املنطق يف اللحن: «يقال
[  كبري حد إىل مستها ومجال اخلطبة، أثر يضيع وجودته اإللقاء حسن وبضياع

 ضاع ِسدهيفْ ما النطق اعترى وإذا، اجليد لإللقاء األوىل الدعامة هو احلسن فالنطق
 وال، البيان وراء من إليه يسمو ما اخلطيب وفقد، وأثرها اخلطبة معه فضاعت، اإللقاء
 غري على املعىن يفْهـم ما وكثريا، الرديء النطق من أكثر اجليد باملعىن يذهب شيء
 للمراد وتشويهها، للمعىن حتريفها مع اللغوية واألخطاء[  )٣(]قلبه النطق ألن، وجهه
  . )٤(]  السمع منها وينفر، عالطب ميجها

  : مكانته وانتقاص، اخلطيب هيبة ذهاب – ٣

 النحو قواعد درس وقد، الشريف األزهر إىل وينتسب، حلّان خلطيبٍ ينتظَر ماذا
  ؟ طائل ذلك وراء من يكون أن دون تعليمه مراحل شىت يف وتطبيقيا نظريا والصرف

  .أعينهم؟ أمام يتضاءل أم إكبار نظرةَ للغةبا منهم العلماَء خصوصا، الناس إليه أينظر

  .] )٦( للشريف )٥( هجنة تركـه فإن النحـو تعلموا: السختياين أيـوب قال[ 
                                                             

]، أو  ٩٥اجلدري : حمى معدية تتميز بطفح حلَيمي على اجللد، يتقيح، ويعقبه قشر [ املعجم الوجيز :   )١(
 ] . ٣٨٨هو قروح يف البدن تتقيح [ القاموس احمليط : 

. وهو منسوب إىل عبد امللك بن مروان، وهذا نصه يف [العقد الفريد  ٢١٦/  ٢البيان والتبيني   )٢(
 » .اللحن يف الكالم أقبح من التفتيق يف الثوب، واجلدري يف الوجه ]: « ٢/٢٩٠

 . ١١٧اخلطابة : لإلمام حممد أبو زهرة ص   )٣(

 ١٤٢٢/  ١دار السالم، ط :  –، الناشر : القاهرة ٣٠٠/  ١مدرسة الدعاة : د/عبد اهللا ناصح علوان   )٤(
 م . ٢٠٠١ -هـ 

 ٦تقول : ال تفعل كـذا فيكون عليك هجنة [لسان العرب  اهلجنة يف الكالم : ما يلزمك منه العيب،  )٥(
 ]، ويف الكليات : [ اهلُجنة: بالضم يف الكالم ما يعيبه ] . ٤٦٢٦/

 . ٢١٩/  ٢البيان والتبيني   )٦(



 
           ٧٥٩ 

 

 

 تدل، القدامى واألدب اللغة علماء عن املأثورة السابقة النصوص كانت وإذا
  .النقيض على املخالفة مبفهوم تدل فإا، النطق سالمة يتحرون من قدر رفعة على مبنطوقها

 على هجنة واللحن، للوضيع مجال اإلعراب:  مروان بن امللك عبد وقال[ 
  . )١(]  الشريف

:  قال املؤمنني؟ أمري يا الشيب إليك عجِل لقد:  مروان بن امللك لعبد وقيل[ 
، كتابا عمر إىل احلُر أيب بن احلصني وكتب[ ، )٢(]  اللحن وتوقع، املنابر ارتقاء شيبين
  . )٤(]  سوطا كاتبك )٣( قَنّع أن – عنه اهللا رضي – عمر إليه فكتب، منه رفح يف فلحن

 اهللا رضي – عمر عليه عاقب خطأ وهو، أسلوبه ويف، الالحن وجه يف قبح فاللحن
 أعجز الذي القرآن باسم يتحدث داعية خبطيب فكيف...  بالضرب صاحبه – عنه

، ... العرب أفصح والسالم الصالة ليهع القرآن نيب وباسم، والبيان الفصاحة أساطني
 وكانوا، حلَّانون مجاعة العرب بني من كان[  وقد!! ؟ نصيب العربية سوق يف له وليس

 خالد وكان، حلن أو أخطأ إذا املتحدث حيتقرون اخللفاء وكان، )٥( والتنذر املثل مضرب
: «  املنرب فوق ووه مرة قال، حلانا وكان، املعروفني اخلطباء من القسري اهللا عبد بن

  : الشاعر فيه قال حىت، سخرية فاختذوها )٦( ماًء أطْعموين

                                                             
 . ٢٩١/  ٢العقد الفريد   )١(

 . ٢٩٠/  ٢العقد الفريد   )٢(

] . املعجم  –أو ضربه به  –السوط أو العصا : عالَه به  قَنّع : أُعلُه، يقال : [ قَنع فالنا بالسيف أو  )٣(
 . ٧٩٢/  ٢الوسيط 

 . ٢١٧، ٢١٦/  ٢البيان والتبيني   )٤(

 . ٩٤٧/  ٢على فالن : سخر منه ] املعجم الوسيط  -السخرية . يقال : [ تنادر : حدث بالنوادر و  )٥(

 قف واملاء يسقى وال يطعم، ويبدو أنه قاهلا من رهبة املو  )٦(
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ــلَّ ــابر بــــ ــن املنــــ ــوف مــــ ــن خــــ ــعٍ ومــــ  هلَــــ

 اهلَــــــــربِ يف جــــــــد ملَّــــــــا املــــــــاَء واســـــــتطعم   

    
  . )٢( )١(]  وأسوأ أفحش فإنه النحوي اخلطأ أما
 عن بعزله فأمر )٤(]  )٣( أميطوه:  قال، ّ يلحن إماما لنا إن:  للحسن رجل وقال[ 

 والوعاظ واخلطباء األئمة على العزل طُبّق لو وأعتقد، القرآن لغة على الغرية إا، عمله
 ال وحنن... !!  باملائة عشرة إال أعدادهم كثرة على منهم يبقى لن احلاضر عصرنا يف

 وصرف حنو من اللغة قواعد بإجادة قبلهم نفوسنا ونوصي ونوصيهم، هذا هلم نرجو
، األساس ولديهم، األدوات ميلكون فهم، جماهلم يف خيدمهم الذي الوجه على وبالغة

، واألناة، والصرب، اإلرادة بقوة التحلي مع...  لقواعده ورفعٍ، تنمية إىل يفتقر لكنه
  ...  واألمل

  : والعامية الفصحى بني

 اخلطيب مليستع أن منه فأشنع[  والسوء بالفُحش يوسم النحوي اخلطأ كان إذا
، الفصيحة العربية باللغة يتكلم حلنه مع الالحن ألن، خطبته يف كثريا العامية اللغة الداعي

، )٥( سامعيه على غَمض شيئا ا ليفسر عامية مجلة أو كلمة يستعمل أن له يسوغ وإمنا
                                                             

 . ٣٥اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل شليب ص   )١(

  والشاعر هو : حيىي بن نوفل . والنص الذي بني يدي كاآليت :  )٢(
          مطْعلٍ   .:.   واستوه نوم وفخ نراويلَ ملَّ السيفـامل ب دبِ  اء ملا جاهلَر  
  بةً   .:.   وكان يولع بالتشـديق يف اخلُطَبِ وأحلـن الناسِ كـلَّّ الناسِ قاط         

 . ١٢٢/  ١البيان والتبيني 

، ويقـال : [ ماط يميط ميطا : » ٥٩٦املعجم الوجيز : « اعزلوه : يقال : [ أماطه : حنَّاه وأبعـده ]   )٣(
 » . ٧١٠القاموس احمليط : « تنحى وبعد، ونحى وأبعد ] 

 . ٢٩١/  ٢العقد الفريد   )٤(

 بتصرف يسري . ٣٥اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل سليب ص   )٥(
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 العامية اجلمل بعض يستعمل أن بأس فال، ... لتفسريه الفصحى من بديال جيد ومل
  . )١(]  منها يكثر أال على، غرضه حلتوضي

 يبايل فال، وقواعدها بالعربية الناس جهل فرصة ينتهز اخلطباء بعض:  كذلك[ 
 يكن مل اللحن من كالمه وخال، أجاد لو أنه وحجته، املفعول برفع وال، الفاعل بنصب

 ألن، بريك خطأ هذا أنَّ[  واحلق، )٢(]  يلحن الذي اخلطيب وبني بينه يفَرّق من مثة
 فاللغة أميا، كان ولو حىت املستمع، يستشعره مجاال، اإللقاء على تضفي النطق سالمة

 استعمال أو، الفصحى نطق يف واللحن، العامة يف حىت وتأثريها مجاهلا هلا الفصحى،
 ويفقدها، واجلمايل واألدائي العلمي تأثريها اخلطبة يفقد منها اإلكثار أو، اخلالصة العامية
  ... ومكانته هيبته اخلطيب ويفقد، قيمتها

 من النوع هلذا أو، األسلوب هلذا يسترحيون ال، مثقفني املستمعني بني إن مث
 يعلمهم أيضا هو، وعلما دينا سامعيه يعلَّم اخلطيب أن وكما، شعورهم يؤذي بل، اإللقاء
 الصالة عليه النيب ةوسن القرآن عن متحدثا باعتباره، األداء وكيفية، والتعبري اللغة

 إىل جتذم اجليدة واخلطبةُ، املساجد خطباء من كثريا الطلبة ناشئو ويستفيد، والسالم
  . )٣(]  ينفرهم ما كثريا الفصحى يف واللحن، العامية واللغة، مساعها

 يف هلم تظهر اليت آثارها خالل من اللحن من اخلطبة سالمة يستشعرون فالعامة
  ... أوىل باب من غريهم ذلك ويستشعر، وبالغته تهوفصاح، اإللقاء مجال

                                                             
 بتصرف يسري . ٢٣املرجع السابق ص   )١(

 ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨/  ٣، ط : ٣٣٧، ٣٣٦اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد الرمحن جرية ص   )٢(
 م (بدون مكان الطبع) .

 بتصرف يسري . ٢٤، ٢٣ليل شليب ص اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجل  )٣(
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  : الجـالع
 الشريف بأزهرنا الدينية الكليات خرجيي أغلب إن:  قلت إذا مبالغا أكون ال

 أو إلقاًء ميلكون ال فأغلبهم:  ثَم ومن، اإللقاء إجادة يف ا يستعان اليت العلوم يف ضعاف
 صارت حىت، واملران الدربة يف أخلصوا ومن، منهم املوهوبني باستثناء، جيدا خطابيا أداًء

  ... تتكلم واحلقائق، شاهد والواقع، هم ما وقليل، ملكة هلم اخلطابة
 يف ذلك يسهم حبيث وحنواً، صرفا اللحن الداعي اخلطيب جمانبة إىل السبيل وإن

  : هي وجناحه إلقائه إجادة
، العقائد أبواب يف النبوية نةالس من كبري وقسط، وجتويده الكرمي القرآن حفظُ= 
  ... واألخالق والقيم، واملعامالت، والعبادات
  . وتطبيقيا نظريا والبالغة والنحو، الصرف علم قواعد إجادة= 
  .  وشعرا نثرا واألدباء والبلغاء الفصحاء كتب مطالعة= 
  . واملران الدربة كثرة= 

 أو كتاب له يكون أن له اخلري فمن: [  الصفر من يبدأ ال الالحن اخلطيب وألن
 مثل وذلك، قواعدها ويعرف، أحكامها ليتذكر، وآخر حني بني إليه يرجع اللغة يف أكثر

« و، » عقيل بن شرح«  وكتاب، هشام البن»  الصدى وبل الندى قطر: «  كتاب
 فاخر حممد العزيز عبد/ الدكتور لألستاذ النحو وتوضيح، اجلارم لعلي»  الواضح النحو
  . تعاىل اهللا رمحهم

 بعض عليه ويقرأ، متخصص عامل على اللغة قواعد اخلطيب يراجع أن ضري وال
 فال، الصحيح النطق ويتعود، لسانه يستقيم حىت، سيلقيها اليت واخلطبة العربية النصوص

، له الناس ازدراء من فيسلم )١(]  االنتقادات من لكثري تعرضه اليت األخطاء يف يقع
                                                             

ر : دار ـبتصرف . الناش ٨١، ٨٠وة واإلرشاد : أ د / حممود علي محاية ص ـسبيل الرشاد يف الدع  )١(
                                                                                                                 = 
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  ... وآداا باللغة منهم العلماء خصوصا
 )٢( ذَرِب، فصيحا )١( لَِسنا اإللقـاء جيـد الداعي اخلطيب يصبح[  ـذا

فهو، وعدته ثروته هو – كالمه – منطقه ألن، التعبري على قديرا، )٣( الريق بليلَ، اللسان 
 وقاد، ماألم تزعم وال، واحلديث القدمي يف املنابر هز وما، يستميل ومبنطقه، يقنع مبنطقه

إال اجلماهري ن٤(]  الفصحاء اللُّس( .  
 عقيدة اإلسالمي بالدين العلمي مستواه رفع من الداعي للخطيب والبد= 

 منها فيأخذ، اإللقاء يف لالنطالق تساعده اليت العلمية املادة ليمتلك، وأخالقا وشريعة
 تلك هي العلمية ادةامل أن ذلك، ... وتوجيهات تعاليم من للناس بثه يريد ما قدر على
 يكون ال وبدوا، عنها يعرب اليت املعاين أو، اخلطبة موضوع أو اإللقاء مضمون متثل اليت

 املعبّرة والعبارات واجلمل األلفاظ جمموعة واإللقاء، املعىن هو املضمون إذ، ذاته اإللقاُء
 اآلخر بدون أحدمها ديوج وال، مجهوره اخلطيب ا يشافه واليت، املعىن هذا عن شفهيا

 بل، ... منه جدوى ال معىن بال وقالب )٥(]  املعاين قوالب األلفاظ: [  قالوا وقد، ...
  ... يلزم ما لزوم من أو، باآلخر مرتبط أحدمها وجود ألن ؛ له وجود ال، منعدم

                                                                                                                                                     
مصر (د . ت) . وينظر : اخلطابة يف اإلسالم وإعداد اخلطيب الداعية : أ د / مصلح  –املعارف =   

 . ١٤٨سيد بيومي ص 

 ] . ٤٠٣٠/  ٥فصيحا [ لسان العرب   )١(

 ] . ٣٢١/  ١فصيح اللسان، أو حاد اللسان [ املعجم الوسيط   )٢(

]، واملراد : خترج من فيه األلفاظُ الطازجة الرطبة الندية احلسنة  ٧٢/  ١ندي الريق [ املعجم الوسيط   )٣(
 الثرية باملعاين اليت تنعش الوجدان .

 سري .بتصرف ي ١١فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )٤(

وفيه [ ذكر العباس بن احلسن الطاليب رجال فقال : ألفاظه قوالب  ١٧٠/  ٢عيون األخبار : البن قتيبة   )٥(
 معانيه ] .
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   الرابع املطلب

  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودوره، األديب البالغي األسلوب

  : األسلوب مفهوم

  : اللغة يف – أ
  : ومنها، الكالم سياق حيددها معان بعدة اللغة يف سلب مادة ترد

 أسلوب سلكت:  ويقال، الطريق:  األسلوب: [ يقال:  واملذهب الطريقة= 
  . كتابته يف الكاتب طريقة -و، ومذهبه طريقته:  كذا يف فالن

 فنون:  القول من أساليب يف أخذنا:  يقال.  أساليب )ج( الفن:  واألسلوب
  . )١(]  متنوعة

  : االصطالح يف – ب

، وأفكار معان من عرضه يراد ما عرض: [بأنه اصطالحا األسلوب وعرف
  . )٢(]  ةمعين شروط ذات وصيع عبارات يف وأحكام ومبادئ

 يف وطابعه أثره له شكل يف واملرتبة املختارة اللفظية الصورة: [  بأنه عرّف كما
 وهذا.  )٣(]  واإلقناع والتأثري اإليضاح قَصد، املعاين عن ا للتعبري املستعملة اللغة

                                                             
، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٨٣، وينظر : الكليات : للكفوي ص ٤٥٧/  ١املعجم الوسيط   )١(

٤١١ . 

، الناشر : دار الطباعة ١٧١راهيم عبد الرمحن عتلم ص الدعوة اإلسالمية يف العهد املكي : أ د / إب  )٢(
 م . ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢/  ١القاهرة، ط :  –احملمدية 

بتصرف،  ٢٩أسـاليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة : أ د / محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار ص   )٣(
 م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦/  ١الرياض، ط :  –الناشر : دار إشبيليا 
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   ودقة، مشولية أكثر التعريف
  : أقول أن أستطيع هذا على وبناًء

 اخلطيب ا يعرض اليت الطريقة تلك: هو هنا األديب غيالبال باألسلوب املراد
 جمازية بأساليب، إسالمية وأحكام ومبادئ، وأفكار معان من عرضه يريد ما الداعي

، تشبيهات بني ما، املقام يقتضيها متنوعة أدبية بالغية صوراً تتناول )وشعرية نثرية(
 والتأثري اإليضاح بغية، ريهوغ وطباق جناس من بديعية وحمسنات، واستعارات، وكنايات
  . واإلقناع

 األساليب استخدام على قدرته:  ويحسّنه الداعي اخلطيب إلقاَء يجمّل ومما:  هذا
، عني رؤيا كأا، وجتسيدها اإلسالمية املعاين تصوير يف وشعرها بنثرها األدبية البالغية
 والبلغاء الفصحاء كتب عةومبطال، والبيان، والبديع، املعاين بعلم ذلك يف مستعينا
  . واملران الدربة مع، االقتضاء حسب، واألدباء

 وينمي، املخاطَبني لدى الشعور اخلطيب به يحيِي مما األساليب من النوع فذلك
 اآلثار قلوم يف ويرسّخ، واألفكار املعاين أذهام يف ويثبّت، والوجدان الذوق فيهم

 من وتقوّم، والفكر، الوجدان من تهذب، طويال أمداً اعليةالف ممتدةَ فتظل، والثمرات
  ... السلوك

 الداعي اخلطيب يعرض أن:  وهو، بشرط مرهون التأثري هذا حدوث لكن
 أو احلضور كل يفهمه سهل بيّن واضح بأسلوب إلقائه خالل من خطبته مضمون

، احلرف وأصحاب، املتعلمني وأنصاف، املتعلمون:  متفاوتة بِنِسبٍ ولو، املخاطبني
  . العامة من وغريهم، واألميون

، الداعي اخلطيب ذكاء على يتوقف إنه، اهلني باألمر ليس األمر هذا حتقيق أن على
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 نظريا وآداا اللغة يف براعته عن فضال، تعاىل اهللا إىل الدعوة جمال يف )١( وحنكته وخربته
  ... وعمليا

 وأمثاله، ونثره بشعره واألدب: [  تعاىل اهللا رمحه عمارة حممد حممود/  د أ يقول
 به ويجوّد، لسانه به يثَقَّف فهو:  اخلطيب للداعية مهم وخطبه، ووصاياه، وحكَمه
، الفائقة واألساليب، الرائقة العبارات من أبواب على ويقفُه، حسه به ويرهف، أسلوبه

 الروائع على نافذة له ويفتح، غةالبال واحلكم، السائرة واألمثال، املعربة والصور
 الداعية يستخدمها اليت البليغة الشواهد من ألوف بل مئات على يده ويضع، والشوامخ

 مثرته وغَناء، وشعره بنثره وأدب.  )٢(]  وأبلغه موقع أحسن القلوب يف فتقع، حملها يف
 أسلوبا بهالكتسا، اجلد ساعد عن اخلطيب الداعي له يشمر بأن حري، النحو هذا على

  . واألمل العمل على ويبعث، املواجيد ويمتع، العواطف يثري كهذا
  : اخلطبة بأسلوب اإللقاء عالقة

  : بينهما فرقا هناك أن واحلق.  اخلطبة إلقاء هو اخلطبة أسلوب أن البعض يفهم قد

 وجمل، وعبارات بصيغ واملُعد، املكتوب الكالم ذلك هو:  ذاا اخلطبة فأسلوب
  . معني بوصف

 عن، الناس من مجهور إىل األسلوب ذلك الداعي اخلطيب نقل فهو:  اإللقاء أما
  . به إياهم مشافهته طريق

                                                             
ة : التجربة والبصر باألمور . ويقال : حنكَت التجارب الرجلَ حنكًا، وحنكًا : أحكمته وهذبته [ احلُنكَ  )١(

 ] . ١٧٥املعجم الوجيز : 

. وينظَر : مدرسة الدعاة :  ٦١اخلطابة بني النظرية والتطبيق: أ د / حممود حممد حممد عمارة ص   )٢(
 ١٤٢٢/  ١القاهرة، ط :  –، الناشر : دار السالم ٣٠١، ٣٠٠لألستاذ / عبد اهللا ناصح علوان ص 

 م . ٢٠٠١ -هـ 
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  ... بينهما كبري وفرق، مكتوب تعبري اخلطبة وأسلوب، شفهي تعبري:  فاإللقاء
 بل، آخر شيء الناس مسامع على وإلقاؤها، شيء ذاا اخلطبة فأسلوب:  وعليه

 أو جودة املستوى يف به كتبت اليت اخلطبة أسلوب يغاير قد إلقائه يف اخلطيب وأسلوب
 اخلطبة أسلوب غري وهو.  كذا اإللقاء يف أسلوبه:  فالن الشيخ:  يقال لذا...  رداءة

 يف أسلوبه يقصدون، كذا اخلطبة يف فالن الشيخ أسلوب:  قالوا لو وحىت، .. املكتوب
   وتأثر تأثري عالقة بينهما لكن...  اإللقاء

 إىل مشافهةً اخلطيب ونقله، وبالغته فصاحته يف جيدا اخلطبة أسلوب كان فإذا
 ذلك ملستوى تبعا جيدا اإللقاء كان)، معربة أي( إلقائية وبطريقة، هو كما مجهوره

  ... به كُتبت الذي األسلوب

 اخلطيب ونقلَه، وبالغته فصاحته يف اجلودة متوسط اخلطبة أسلوب كان وإذا
 يف اجلودة متوسط اإللقاء جاء، معربة أو إلقائية وبطريقة، هو كما مجهوره إىل مشافهةً
  ... وبالغته فصاحته

 لذلك تبعا اإللقاء جاء، برداءته هو كما اخلطيب ونقله رديئا األسلوب كان وإذا
  . وبالغته فصاحته يف املستوى متدين، رديئا" 

 إلقاء يأيت مث، رديء أو، متوسط بأسلوب تكتب أو اخلطبة تصاغ قد:  لكن
  . واملستوى اجلودة عايل أو، جيدا هلا اخلطيب

 مستواه رقي أو، اخلطيب إلقاء جودة إىل راجع حينئذ اخلطبة جودة يف والسر
 إىل سيء من نقله حنو على املكتوب اخلطبة أسلوب يف تصرف حيث، واألديب البالغي
  ... وهكذا منه، أحسن إىل حسن من أو حسن،

 إلقاء يأيت مث، اجلودة عايل أو، جيد بأسلوب كتابتها حال اخلطبة تصاغ وقد
، اخلطبة أسلوب إىل وليس، أيضا ذاته اخلطيب إىل حينئذ ذلك فمرجع، رديئا هلا اخلطيب
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 بأسلوبه اخلطبة مضامني عن عبر إذ، إلقائه ورداءة، واألديب البالغي مستواه تدين حيث
  . إلقائه داءةور، مستواه لتدين اخلاضع، به اخلاص

 خاص والثاين، باخلطيب خاص األول اخلطبة أسلوب غري اخلطبةَ إلقاُء:  وإذن
  . وتأثر تأثري عالقة بينهما والعالقة، املكتوبة باخلطبة

  : اخلطبة وطبيعة األديب البالغي األسلوب
، منه البد، ضروري أمر حسن أديب بالغي بأسلوب اخلطبة معاين عن التعبري إن

  : نيلسبب وذلك

 تعاىل اهللا خلقه بل، خالصا عقال ليس املتلقَّي أو املخاطب اإلنسان أن:  األول
 هذه مع يتواءم مبا معه التعامل من فالبد.  والوجدان والعاطفة والروح، العقل من مزجيا

، والعاطفي الوجداين جانبه إىل يوجه، أديب بالغي بأسلوب فيخاطَب، املزدوجة الطبيعة
 فقدت إذا ألنه، العقل إىل يوجه الذي والرباهني احلجج على قائم بأسلوب طَبيخا مثلما

 وفقدت، منها والوجدان الشعور عنصر ذهب[  احلسن األديب البالغي األسلوب اخلطبة
  . االستمالة وهي )١(]  ومزاياها، خصائصها أكرب

 هائبور ورغائب ورقائق مواعظ أغلبها يف اجلمعة خطبة طبيعة أن:  الثاين
 هو الغالب يف يناسبها والذي، واألحاسيس والعواطف واملشاعر الوجدانَ تخاطب

 مضامني من إليه يلْقَى ما إىل استمالة املتلقي عند يحدث الذي األديب، البالغي األسلوب
 من الوجداين اجلانب هذا يف احلقيقة أسلوب إمهال يعين ال هذا لكن، اخلطبة عرب شرعية
 املضامني تقرير يف أثرها خيفى ال اليت األساليب من فهو، الترهيبو الترغيب خالل

  .  معا ووجدانا عقال وترسيخها

                                                             
 . ١٠١اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )١(
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 احلالوة إىل – الكالم – املنطق حاجة إن: [  والتبيني البيان صاحب يقول
 به وتثْنى، القلوب به تستمال ما أكثر ذلك وإن، والفخامة اجلزالة إىل كحاجته والطالوة
 يف تتمثل ما أكثر تتمثل الكالم يف والطالوة واحلالوة، )١(]  املعاين به زينوت، األعناق

  ... األديب البالغي األسلوب

 املريدين، قلوب يف املعاين تزيني:  قال ؟ البالغة ما:  عبيد بن لعمرو وقيل[ 
 والشعر، نثرال:  ذلك ويتناول، ] )٢( األذهان عند املقبولة اآلذان، يف املُستحسنة باأللفاظ

  ... وغريها بديعية وحمسنات، وكنايات، واستعارات، تشبيهات من ينتظمانه مبا

  : احلسن البالغي األسلوب حتت يندرج ومما
 كتابه يف تعاىل اهللا كنى وقد:  ظاهره يقْبح الذي املعىن عن )٣( اللطيفة الكناية[ 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ّٰ  : أنهش جل فقال، بالغائط احلدث وعن، باملالمسة اجلماع عن
 بن عمر قال.  غيطان ومجعه، الوادي:  والغائط، )٤(  ِّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ

  : كَرِب معدي
ــم ــن وكـــــــــ ــائط مـــــــــ ــن غـــــــــ ــلْمى دون مـــــــــ  ســـــــــ

ــسِ قليــــــــــــلُ   ــه لــــــــــــيس اُألنــــــــــ ــع بــــــــــ )٥(  كتيــــــــــ
 

    

 ني مي زي ري  ٰى ين ّٰ  : تعاىل وقال...  واد من وكم:  أي

                                                             
)١٤/  ١  )١ . 

 . ١٧٠/  ٢عيون األخبار : البن قتيبة   )٢(

 ] . ٤٠٧الكناية : أن يكنى عن الشـيء، ويعرض بـه وال يصرح [ كتاب الصناعتني : ص   )٣(

 . ٦سورة املائدة : من آية   )٤(

 . ٢٠/  ٥، ومعجم منت اللغة ٨٠٦/  ٢أحد [ يقال : ما باملكان كتيع : أي أحد ] املعجم الوسيط   )٥(
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 النفس تشمئز مما الربص لفظ ألن، )٢(]  الربص عن بالسوء فكنى )١(  ِّ جئ يي ىي
 بسماع النفس تتقظظ:  والتربز، ذكره من يستحيا مما واجلماع، ... بسماعه وتنقبض

 هذا من وسبحان، تعبري من أعفَّه وما، كتاب من أجلَّه فما، ... رؤيته عن فضال، لفظه
  ...  كالمه

  :  جناحهو اخلطايب، اإللقاء إجادة يف األديب البالغي األسلوب دور

  : أقول تقدم ما على بناًء
 قدرة:  ومجاال وحسنا جودة عليه فيضفي، إجيابا األداء أو اإللقاء يف يؤثَّر مما= 

 أديب بالغي بأسلوب املعاين وجتسيد تصوير على وكتابتها اخلطبة صياغته حال اخلطيب
 املقام اقتضى إذا، ااز جانب تغليب مع وااز، احلقيقة بني أسلوبه يدور حبيث، حسن
 أسجاع من بديعية وحمسنات واستعارات، وكنايات،، تشبيهات:  من ينتظمه مبا، ذلك

 كساء فهي، )٣(]  األبدان من الثياب مبرتلة املعاين من األلفاظ[  أن ذلك، إخل...  وطباق
  .  األبدان كساء الثياب أن كما املعاين

 به كُتبت كما اخلطيب ينقله حيث اإللقاء إىل مساته تتعدى شأنه هذا وأسلوب
 السمات تلك عليه فتضفي، مسموع ولفظ، مسموع بصوت مشافهةً مجهوره إىل اخلطبة
 ويحيي، وجدام وينعش، به املخاطبني مشاعر يرطب ومجاال، ورونقا، وحسنا جاذبية

 امب اخلطبة مضمون إىل االستمالة جانب فيهم وينمي، ... والروحي املعنوي اجلانب فيهم
  . واالستقامة، والعمل، اإلذعان إىل داعيةً شرعية توجيهات من حيتويه

 إثارة إىل حاجة يف اخلطايب األسلوب: [  تعاىل اهللا رمحه احلويف أمحد/  د أ يقول
                                                             

 . ٢٢سورة طه : من آية   )١(

 . ٢٧٧، ٢٧٦/  ٢العقد الفريد   )٢(

 . ٢٣٧اخلطابة بني النظرية والتطبيق : أ د / حممود حممد عمارة ص   )٣(
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 يكْفُلُ حينئذ فإنه، أديب بالغي أسلوب يف سيق إذا إال يتحقق ال وذلك، الشعور
 لذلك، وتتوحـد، تتجاوب حبيث، اخلطيب عرمبشا السامعني مشاعر وميزج، االستمالةَ

  » . بليغ ال متكلم التحميس دون باإلقناع يكتفي الذي إن» : «  دالمري«  قـال

 فهي، » اجلماهري يف اخلطيب هي والعواطف األهواء إن» : «  رفالور«  وقال
  .  وأجوائها، اخلطبة طبيعة على الغالبة

 وحياة وقوة، وإجادة مجاال طيباخل إلقاء يكِْسب الذي هو األسلوب وذلك
 املشبوبة والعواطف، احلية باملشاعر األديب البالغي أسلوبه غناء مقدار على فيه تسري

  .  )٢(]  رقيق أديب سياق يف اسدة املعاين حنو الذهنية والصور، )١(

 حقق إن فهو، جمردة خربية أساليب يف موضوعها أو اخلطبة مضامني عرض أما
 إال اللهم واملالل بالسآمة واجلمهور، باجلفاف اخلطبةً ويصيب، االستمالة ققحي ال اإلقناع

 واألساليب اخلربية، األساليب بني املزج من فالبد ،والترهيب بالترغيب مصحوبا كان إذا
 تغليب مع لكن، سواء على واالستمالة اإلقناع يتم حىت اخلطبة يف األدبية البالغية

 – اخلطبة طبيعة مع ومتشيا االستمالة لعنصر ترجيحا، اخلطبة يف ةاألدبي البالغية األساليب
  .  -  أسلفت كما

، اخلطبة يف اردة العلمية احلقائق ذكر من اإلقالل ينبغي:  وبالقياس هنا من= 
، مستها عن اخلطبة يخرج منها اإلكثار ألن، منها املطلوب حيقق مبا إليها اإلشارة وتكفي

 واخلطبةُ، واملالل بالسآمة كذلك املستمعني ويصيب، كذلك فافباجل ويصيبها، وطبيعتها
 املواطن ومتس، املستمع لتستميل إال كانت ما وهي، ورقائق ورهائب رغائب أغلبها يف

                                                             
 ١يقال : رجل مشبوب : حسن الوجه، متوهج اللون، ذكي الفؤاد شهم ] املعجم الوسيط  احلسنة : [  )١(

 /٤٨٩ . 

 بتصرف . ١٧٢، ١٧١فن اخلطابة : أ د / احلويف ص   )٢(
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 تلك هي األساليب من يوائمها فالذي مث ومن، آخر شيء من أكثر كيانه يف الذوقية
 تكون أن بشرط لكن، اخلربية يباألسال وكذلك، الراقية األدبية البالغية األساليب

  . والترهيب الترغيب عرب مسوقة

 بني اخلطابية األساليب يف التنويع فينبغي» : [  اخلطابة فن«  كتاب يف جاء
 حياة أسلوبه يف ويبعث، التأثري للخطيب حيقق مما فهذا، واإلنشاء واخلرب، وااز احلقيقة

 أسلوبه يكون ال حىت، وااز واحلقيقة ،واإلنشاء، اإلخبار بني )١( يراوح أن متجددة
 من نوعا ويحدث، املغايرة ذه السامعني نشاط جيدد وحىت، فَيملُّ واحدة وترية على

 األساليب خالهلا من اخلطيب يتخري املغايرة وهذه.  والوجدان العقل خماطبة يف التوازن
 بني التناسب فيتحقق، إخل ... وتعجب، واستفهام، وي، وأمر، خرب من للمعىن املالئمة
 الصوت، نربات يف مغايرة تستتبع األساليب يف واملغايرة التنويع أن كما، واملعىن اللفظ

 وعلى، ناحية من الوضوح على عون كله وهذا.  واإلشارة، والوقفة، اإللقاء وطريقة
  . )٢(]  أخرى ناحية من التأثري

، احلقيقة طرائق من وفيها، ساليباأل متشعبة، باأللفاظ ثرية العربية واللغة= [ 
 من إليه حيتاج مبا الداعي اخلطيب وميد، احلاجة يسد ما وااز، واالستعارة، والتشبيه

  . )٣(]  التعبري وأنواع، القول فنون

                                                             
]، واملراوحة بني العملني : أن  ٢٨٠رواح الشيئني : تناول هذا مرة، وهذا مرة [ املعجم الوجيز :   )١(

 ] . ٢٤٦لقاموس احمليط : يعمل هذا مرة، وهذا مرة [ ا

 بتصرف . ١٧٨فن اخلطابة أ د / أمحد احلويف ص   )٢(

 . ١٠٦اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(



 
           ٧٧٤ 

 

 

  : بليغة خطب من منوذجان
  : األول النموذج

 دقأص ال واهللا أصبحت: [ له خطبة يف عنه اهللا رضي علي اإلمام قول:  ذلك من
 ؟ طبكُم ما ؟ دواؤكم ما ؟ بالكم ما، بكم العدو أوعد وال، نصركم يف أطمع وال، قولكم
  . )١(]  حق؟ غري يف وطمعا ورع؟ غري من وغفلةً ؟ علم بغري أقواال، أمثالكم رجال القوم

 تعجب مث، حاهلم من تعجب مع، نصرهم من ويأسه، هلم بتكذيبه إخبار فهذا[ 
  .  )٢(]  حق غري يف وطمعهم، علم بغري لقوهلم وإنكار

  :  أقـول
 ملا رتيب خالص خربي بأسلوب املعىن هذا عن عنه اهللا رضي علي اإلمام عبر ولو

 هلجة يف واإلنشاء اخلرب بني مجع حيث، به خاطبهم الذي كهذا تأثريا ثناياه يف حمل
  .  ينهميق وقوة، وشهامتهم، خنوم ذهاب على التحسر يعصرها، مؤثرة صادقة

 وفق ليكونوا، أنفسهم من ويغريوا، بالذنب يشعرهم أن:  شأنه من أسلوب وهو
، احلق نصرة أجل من والنفيس بالنفس اجلادة التضحية حيث، منهم اإلمام أراد ما

  ... الباطل وخذالن
 يف اخلطايب األسلوب به يتميز مما: [  تعاىل اهللا رمحه شليب اجلليل عبد/  د أ يقول

 ألا، التعجب وصيغ، االستفهام صيغ استعمالُ فيه يحسن أنه:  واإلثارة ويلالته مقام
  . اخلربية اجلملُ تؤديه ال ما املقامات هذه يف تؤدي

 من به عما فضال، املقام هذا يف ا مسلَّما حجةً يكون يكاد اإلنكاري واالستفهام
                                                             

 . ١٧٨أ د / أمحد احلويف ص » فن اخلطابة « نقال عن كتاب   )١(

 . ١٧٨فن اخلطابة : أ د / احلويف ص   )٢(



 
           ٧٧٥ 

 

 

هب٢(]  وإثارة )١( ج( .  
  : الثاين النموذج

  :  ضاأي ذلك ومن
 يا: [ « خطيبا فيهم وقف وقد، العراق أهل يف الثقفي يوسف بن احلجاج قول= 

، واملسامع، والعصب، والدم اللحم فخالط استبطأكم، قد الشيطان إن:  العراق أهل
 ارتفع مث، )٥( واَألصماخ، )٤( املخاخ إىل أفضى مث، )٣( والشغاف، واألعضاء، واألطراف

 دليال واختذمتوه، خالفا وأشعركم، وشقاقا، نفاقا فحشاكم، خوفر، باض مث، فعشعش
 أو، وقْعة تعظكم أو، جتربة تنفعكم فكيف، تستشريونه ومؤامراً، تطيعونه وقائدا، تتبعونه

  . )٦(! » ] ؟ بيان ينفعكم أو، إسالم يحجِزكم

، املعاين عم تناسبا فخمة جزلة بألفاظ الفخمة اجلزلة املعاين عن عبر:  هنا فهو
 صور: [  حيث البالغية بالصور مستعينا، العراق أهل من خاطبهم من واقع مع وتناسبا

 ذه احلني، ذلك يف نفوسهم يف والفساد الشر وتأصيل، العراقيني بغي والقارئ للمستمع
 مشخصاً أمامه املعىن هذا ويتصور يستحضر القارئ أو السامع جتعل اليت احلسية الصورة

                                                             
جبهاً : قابله مبا  –عن حاجته . يقال : [ جبهه  جبه : خزي وتنكيس للمخاطب به، ورد الشخص  )١(

، والقاموس ١١١، ١/١١٠يكره، ورده عن حاجته، وجبهه : أخزاه، فنكَّس جبهته ] املعجم الوسيط 
 . ١٢٥٢احمليط : 

 .  ٢٤اخلطابة وإعداد اخلطيب ص   )٢(

 ] . ٢٢٨٥/  ٤الشغاف : غالَف القلب، وهو جلدة دونه كاحلجاب [ لسان العرب   )٣(

 ]  ٥٧٤املخاخ : مجع مخ، واملخ معظم املادة العصبية يف الرأس [ املعجم الوجيز ص   )٤(

، ومعجم ٤/٢٤٩٥اَألصماخ : خرق األذن الذي يفضي إىل الرأس أو إىل األذن نفسها [ لسان العرب   )٥(
 ] . ٤٩٠/  ٣منت اللغة 

 . ١٣٨/  ٢البيان والتبيني   )٦(



 
           ٧٧٦ 

 

 

جمام١(]  س( .  
  : أقـول

 اخلربي األسلوب مع املستوى ذا السامع نفس يف ليتمكن املعىن هذا كان وما
 ويف، املناسبة واألدبية البالغية بالصور استعانةً احملسوس صورة يف املعنوي فإبراز، ارد
 وحيقق، اهاالنتب ويلفت الذهن، يف ويثبتها، ويوضحها، املعاين يقرب مما مشوّق فين قالب

 املخالفات وترك، احلذر وأخذ االنقباض من ويضاعف، الترغيب حال االستمالة
  . هلا ركني وركن، اإلسالمية للدعوة أصيل هدف وهو...  الترهيب حال واملنهيات

 باألساليب احملسوسات، صورة يف املعنويات إبراز على الداعي اخلطيب فَلْيحرص
  . يريد ما دعوته يف له ليتحقق، ترهيبوال الترغيب حال املناسبة العربية

 وإذا، فاجتنبوه شيء عن يتكم إذا: «  وسلم عليه اهللا صلى النيب قول:  ذلك يؤكد
  . )٣( )٢(»  استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم

 حوله ما يتأمل، راق أديب ذوق لديه يكون أن الداعي باخلطيب يحسن:  ولغريه هلذا
، وبالغي، لغوي خمزون من لديه مبا تلك تأمالته عن ويعبّر، بعقله يتأمله كما، وعاطفته بوجدانه

 أساليب من لديه ما جبانب، قلوم بشغاف يأخذ، مشوق راق أسلوب يف ويجسده، وأديب
  ... ألبام بنواصي تأخذ قوية جزلة خربية

                                                             
 . ١٥٠شأا وميادينها) أ د / حممود رسالن ص اخلطابة (ن  )١(

: االقتداء بسنن رسول  ٢أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه : كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب   )٢(
/  ١بريوت، ط :  –، الناشر : املكتبة العصرية ٢٢٧٥/  ٤) ٧٢٨٨اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رقم (

 يب هريرة رضي اهللا عنه .م . وهو من حديث أ ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

قال صاحب فتح الباري : [ هذا النهي عام يف مجيع املناهي، ويستثىن من ذلك ما يكره املكلف على   )٣(
أي » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « فعله، كشرب اخلمر، وهذا على رأي اجلمهور . قوله : 

 . ٢٧٦/  ١٣افعلوا قدر استطاعتكم ] 



 
           ٧٧٧ 

 

 
 واحملدثني منهم مىالقدا والبلغاء الفصحاء خطب مطالعتهم:  اجلانب هذا فيهم ينمي ومما

 إقناعا تحدث كي، ... املعاصرة عنصر توافُر ضرورة مع، منواهلا على والسري، حملاكاا
  . اخلطبة هدف خالهلما من يتحقق واستمالة

 سواء، والترهيب بالترغيب تتحقق اخلطايب األسلوب يف االستمالة أن:  القول وخالصة
 البالغي( اازي األسلوب يف لكنها، إنشائيا أو خربيا، جمازيا أم حقيقيا اخلطايب األسلوب أكان
  وفاعلية تأثرياً وأكثر وأكمل، أمت) األديب



 
           ٧٧٨ 

 

 

  

  

  

  
 

 

  مطلبان وفيه

 


 

  
  
  



 
           ٧٧٩ 

 

 

  الرابع املبحث

  وجناحه، اخلطايب اإللقاء إجادة يف ودورها اإلشارة

  : اإلشارة مفهوم

  : اللغة يف – أ

 أو وبيده، إليه وأشار، منظره حسن:  شورا – الرجلُ )شار([  الوسيط املعجم يف
، )١(]  اخلروج أو الدخـول إىل كالدعـوة، املعاين من معىن عن معربا إليه أومأ:  وهاحن
  . )٢(]وعرضه وإظهاره شـيء وإبـداء[ 

 استعملت إذا واإلشارة، احلسية يف حقيقةٌ إطالقها عند واإلشارة: [  الكليات ويف
 باليد اإلمياء املراد يكون )إىل( بـ استعملت وإذا، بالرأي اإلشارة املراد يكون )على( بـ

  . احملسوسات يف»  إىل أشار« و، املعنويات يف»  على أشار«  فـ )٣(]  وحنوها

  : االصطالح يف – ب
 إضافة مع، هلا اللغوية املعاين عن خيرج ال اخلطايب االصطالح يف اإلشارة ومفهوم

  . االصطالحي املعىن ختص قيود

 جسم من تبدو حركات: [  أاب تعاىل اهللا رمحه حمفوظ علي الشيخ عرفها
 يتفوه الذي الكالم وتأييد توضيح شأا من جوارحه وسائر، ورأسه، ووجهه، اخلطيب

                                                             
 (مرجع سابق) . ٥١٨/  ١الوسيط  املعجم  )١(

، حتقيق أ د / عبد ٢٢٦/  ٣معجم مقاييس اللغة : لإلمام اللغوي / أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا   )٢(
 م . ١٩٩١ -هـ  ١٤١١/  ١بريوت، ط :  –السالم حممد هارون . الناشر: دار اجليل 

بريوت،  –، الناشر : مؤسسة الرسالة ١٢٠ص الكليات : أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي   )٣(
 م . ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣/  ٢ط : 



 
           ٧٨٠ 

 

 

  . عليه والتأكيد، وتثبيته، دعمه أي]  )١( به
  .)٢(] املراد منه يفهم بشيء التلويح أو، وحنوها باليد شيء تعيني: [بأا عرِّفت كما

  : اإلشاري اإللقاء مفهوم

  : أقول أن أستطيع وسابقه التعريف هذا لخال من

 املناسب اجليد )التعبري( األداء خالل من اجلمهور خماطبة فن هو:  اإلشاري اإللقاء
 وإما،  االستقالل سبيل على إما،  واحلركة باإلشارة واألحاسيس،  واملشاعر، للمعاين

  ... استجابةو، واستمالة إقناعا فيهم التأثري بغيةَ والصوت للفظ مصاحبةً

 ورداءا، اإلشاري اإللقاء حسن يعين وحسنها، إشاري إلقاء ذاا يف فاإلشارة
، فحسب هذا وليس.  اإللقاء ذلك عني هي احلالني كلتا يف ألا، اإلشاري لإللقاء رداءة

، اللفظي الصويت اإللقاء أو، واللفظ الصوت إىل حسنها يتعدى حسنة تكون حني إا بل
 مرهون اإلشارة حسن أن على.  بالعكس والعكس، مباشرة بصورة إليه حسنها نعكسوي

  . -  تعاىل اهللا بإذن سيأيت كما – اإلشارة بضوابط الداعي اخلطيب بالتزام

 ،واحد آن يف إلقاءان حينئذ جيتمع واللفظ للصوت مصاحبة اإلشارة تكون وحني
  . إشاري وإلقاء، لفظي صويت إلقاء

                                                             
 (مرجع سابق) . ٦٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : الشيخ علي حمفوظ ص   )١(

 . ٥١٨/  ١املعجم الوسيط   )٢(



 
           ٧٨١ 

 

 

  األول املطلب

  اخلطايب لإللقاء اإلشارة أمهية

 حتديد يف واللفظ الصوت معاونة:  يف تتمثل هنا اخلطايب لإللقاء اإلشارة أمهية إنَّ
 والتأكيد، الذهن يف وتثبيتها، وجتسيدها، وإيضاحها، املرادة واألحاسيس واملشاعر، املعاين
  .وجناحه، اإللقاء أو ألداءا إجادة تكون ما قدر على، ذلك يكون ما قدر وعلى، ... عليها

 وإيضاح، حتديد يف أي – شريكان واللفظ اإلشارة: [  اجلاحظ عثمان أبو يقول
 البيان من نوع اإلشارة أن ذلك، عنه هي الترمجان ونعم له، هي العون ونعم ،- املعاين

]  والسيف، وبالثوب، واملنكب، واحلاجب، والعني، والرأس، باليد تكون وهي، ووسائله
 حينئذ ؛ املطلوب قدر وعلى، موضعها ويف، للفظ مصاحبة تكون أن شريطة وذلك، )١(

 بأا وتوصف، نقص أو زيد دون بدقة واألحاسيس واملشاعر املعاين عن معربةً تكون
  . اإللقاء حسن من تزيد، حسنة إشارة

 الدواعي وتوافُرِ، إليها اخلطبة حاجة مع اإلشارات من اخلطبة خلت وإذا
 والصوت اللفظ كان مهما، جوانبها بعض يف الغموض من شيء شاا، تخدامهاالس

  ... املراد عن وصدق وبدقة بوضوح معربا
، مفهومة متحركة لغة أو، منظورة لغة واإلشارة» : [  اخلطابة فن«  كتاب يف جاء

 الئمامل موضعه يف اقترانا ا املتلفظ والعبارات اجلمل أو، باللغة اإلشارة اقترنت فإذا
  . عليه والتأكيد، الذهن يف وتثبيته، وإيضاحه، املراد تعيني حيث، عظيما تأثريا أثرت

 العواطف عن للتعبري يكفي ال ونغماته نرباته تتغري مهما اخلطيب صوت أن ذلك
، الوجـه ومالمح، واملنكبني، والرأس، اليد )إشارات( حركات تساعده أن فالبد، كلها

                                                             
 باختصار . ٧٨، ٧٧/  ١البيان والتبيني   )١(



 
           ٧٨٢ 

 

 

 وجود عند أو، دواعيها وجود عند )١(]وغريها احلاجب توإشارا، العينني ونظرات
  . الستخدامها ضرورة

، هلا املشاهد املستمع وفهم، املعاين إيضاح من تضاعف واإلشارات احلركات فهذه
 الصويت باإللقاء ليحدث كان ما أمر وهو، وجناحه اإللقاء إجادة يف دور له يكون مما

 إذا اليد بغري أو، باليد اإلشارات من اإللقاء دةجلو إذن فالبد... [  وحدمها واللفظي
 ويثبت، ويثبته املعىن يوضح مما اإلشارات هذه فإن، ومضموا اخلطبة طبيعة استدعتها

  )٢(]  سامعه نفس يف أثره

 يقف الذي واخلطيب، الصوت وإعالء، النفَس على اخلطيب تساعد واإلشارة[ 
  . )٣(]  يتكلم مذياعا يشبه جامدا

 من – اإلشارة وحسن – وحسنها: [  تعاىل اهللا رمحه حمفوظ علي الشيخ قولوي
، الفكر نقل يف النطق تشارك ألا، عظيم شأن اخلطابة يف وهلا، باللسان البيان حسن متام

  . اخلطيب وانفعاالت

 كان مهما – للخطيب ضرورية فهي، عنها يستغين حديث صاحب يكاد وال
  . )٤(]التأثري من ينبغي ما إىل ويصل، النتباها حيرك ا، -  واضحا كالمه

  : أقول تقدم ما على وبناء
 الصوت معاونة:  يف – أسلفت كما – تتمثل اخلطايب لإللقاء اإلشارة أمهية إن

                                                             
 بتصرف . ٢٧فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )١(

 بتصرف يسري . ٣٤طابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل شليب ص اخل  )٢(

 . ٢٨فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )٣(

 . ٦٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : الشيخ / علي حمفوظ ص   )٤(



 
           ٧٨٣ 

 

 

، الذهن يف وتثبيتها، وجتسيدها، وإيضاحها، واألحاسيس واملشاعر املعاين حتديد يف واللفظ
 واستجابتهم، إليها واستمالتهم، اخلطبة مبضمون عنياملستم إقناع بغية، عليها والتأكيد
  . واملواعظ، واإلشارات، النصائح من ملقتضياا

 اإللقاء يتكامل واللفظي، الصويت اإللقاء مع املناسب اإلشاري اإللقاء وباجتماع
، االستجابة على الباعثان واالستمالة اإلقناع حيث، اهلدف حتقيق يف ويتعاونان، اخلطايب
  ... اخلطايب لإللقاء اإلشارة أمهية يه وتلك

 من اخلطيب جيد[  حني حصوصا املعىن عن بالتعبري اإلشارة تستقل:  وأحيانا
 وأليق،  ةـدالل أبرع فتكون،  معناه تؤدي إشارة فيشري،  معني بلفظ يصرح أال الالئق
 أو، ضوالعر بالشرف مباشرة صلة وهلا، احلياء ختدش اليت األلفاظ مثل )١(]  باملقام

  . )٢(]  لفظ من أبلغ إشارة رب: [  قيل هذا ويف، ... الشخصية الكرامة

                                                             
 . ٢٨فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )١(

 . ١١٥/  ٢العقد الفريد   )٢(



 
           ٧٨٤ 

 

 

  الثاين املطلب

  اخلطايب اإللقاء يف اإلشارة حسن ضوابط

  وجناحه ، إجادته يف ودورها

 خطَبهم يف الدعاة يستخدمه، صامت دعوي أسلوب اإلشاري اإللقاء أو اإلشارة
 به للتعبري وذلك، وحماضرام وندوام، ينية،الد دروسهم يف أيضا ويستخدمونه، خاصة

 سبيل وعلى، مبفرده تارةً ذلك على والتأكيد، منها املراد وحتديد، وإيضاحها، املعاين عن
  . الغالب وهو، اللفظي الصويت اإللقاء مع وتارة، االستقالل

 وضع هلذا، الدعاة اخلطباء من أحد كلُّ استعمالَه يجيد ال فن، اإلشاري واإللقاء
 إن، وجناحه، الناس يف وتأثريه، جودته تضمن كي، استعماله كيفية يف ضوابط العلماء

  : كاآليت وهي، ا الدعاة اخلطباء التزم
، أخرى إشارة مكان إشارة اخلطيب يستخدم فال:  موضعها يف اإلشارة تكون أن – ١[ 

 مع يتناىف مما ذلك فإن، ... حتتاجها ال اخلطبة من موضع يف اإلشارةَ يستعملْ وال
  . الدعوة يف احلكمة

 املستمعون يشعر لكي وذلك:  له موافقة، للمعىن مالئمة اإلشارة تكون أن – ٢
 اإلشارة إذ، هلا معىن ال عابثة حركات كانت وإال، عليه داللتها بقوة واملشاهدون

  . )١( والتأثري االنفعال وليدة
، تتقدمه فال، له مصاحبة تكون بأن: ]  )٢( دهبع تأيت وأال، الكالم اإلشارةُ تسبق أال – ٣

 إيضاحا املعاين فتزداد، املعاين عن التعبري يف القول مع لتتزامن، عنه تتأخر وال
                                                             

 . ١٢٢أبو زهرة ص اخلطابة : لإلمام / حممد   )١(

بتصرف، الناشر :  ٤٠اخلطابة يف اإلسالم، وإعداد اخلطيب الداعية : أ د / مصلح سيد بيومي ص   )٢(
 م . ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨/  ٢القاهرة، ط :  –مكتبة الد العريب 



 
           ٧٨٥ 

 

 

  . وتقريرا وتأكيدا، وتثبيتا
  : وأقـول

، املعاين حتديد:  وظيفتها اإلشارة ألن، القول سبقت إذا لإلشارة فائدة وال معىن ال
 وجود لعدم للمعاين وجود وال، عليها والتأكيد، وتقريرها، الذهن يف وتثبيتها، وإيضاحها

  . بعد به يتلفظ مل اخلطيب إذ، عنها املعبّر القول
.  شيء ال! ؟ القول سبقت إذا تشري معىن أي وإىل، اإلشارة تدل فعالم:  مث ومن

 قهامتعلَّ وجود لعدم، حينئذ وظيفتها تفقد حيث، القول قبل وجودها من فائدة ال إذن
  .  معان من تتضمنه مبا األلفاظ يف املاثل

 متعلَّقها وجود لعدم، منها جدوى ال فإنه، القول بعد اإلشارة جاءت إذا كذلك
 من ملزيد تصاحبه إشارة إىل حاجة يف كان الذي القول من اخلطيب فرغ قد إذ، أيضا

 ال إىل إشارة تكان القول ذلك بعد اخلطيب استعملها وإذا، املراد للمعىن اإليضاح
  ...  عبثا فتكون، شيء

 بأن وذلك: )١( تصغر وال تكرب فال، املعىن قدر على اإلشارة تكون أن – ٤[ 
 عباراته تكون من القوي اخلطيب فإن، منها اخلطيب يكْثر فال، احلاجة قدر على يكون

، بسمته يذهب ذلك فإن، واحلركات، اإلشارات من يكثر فال، ذاا يف قوية وإيضاحاته
  . )٣(]  واملشاهدين املستمعني عند ومهابته )٢( وروائه

 من ويغض، اخلطيب وقار من يرتل واإلفراط املبالغة حد إىل اإلشارة من واإلكثار

                                                             
 . ٣٤٨اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد الرمحن جرية ص   )١(

 ] . ٣٩٧/  ١حلسن : [ املعجم الوسيط الرواء : احلُسن أو املنظر ا  )٢(

 بتصرف . ١٢٣اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(



 
           ٧٨٦ 

 

 

:  قالوا لذا، ا ويتندر، اجلمهور منها يسخر، هذلية شخصية صورة يف يظهره وقد، قيمته
 أن اخلطيب فعلى االنتباه، عن للسامع وصرف ،)١(خطَلٌ باليد اإلشارة من اإلكثار[ 

، إمهال بغري املناسب موضعها يف إشاراته يستعمل من املوفق واخلطيب[  ،)٢(]  منها يقلل
  . إفراط وال تفريط بغري أو، )٣(]  إسراف ودون

 أو، ما معىن إيضاح يف إليها احلاجة مع كليةً اإلشارة اخلطيب يترك ال كذلك
  . عليه التأكيد أو، هنالذ يف تثبيته

 تلقائية بصورة اخلطيب ذات من صادق النفعال أثرا اإلشارة تكون أن – ٥
 يف واالستمايل اإلقناعي تأثريها فقدت وإال، اصطناع وال، فيها تكلُّف ال، منضبطة
  . املشاهد املستمع

 الطبيعية،:  اإلشارات وأفضل: [  تعاىل اهللا رمحه حمفوظ علي/  الشيخ يقول
  . )٤(]  املتصنعني ومبالغة العامة، غلظة بني املتوسطة طيفة،الل

 وليدة – الصادقة – اإلشارة: [  تعاىل اهللا رمحه شليب اجلليل عبد/  د أ ويقول
 اخلطيب صفات أهم يفقد نفسه بكالم متأثرا يكون ال الذي واخلطيب، والتأثر، االنفعال

  . غريه يف التأثري يفقد أو، )٥(]  املؤثرة

                                                             
اخلَطَلُ : خطأ وحياد عن الصواب، واضطراب، يقال : [ خطَلَ خطَالً : حاد عن الصواب، وأخطأ .   )١(

[  ٣١٩وقيف ص ، ويف الت» ٢٠٣املعجم الوجيز : « واخلَطَلُ : الكالم الفاسد الكثري املضطرب ] 
 اخلَطَلُ : بفتح اخلاء املعجمة والطاء : الكالم الفاسد املضطرب ] .

 . ٢٨فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )٢(

 بتصرف يسري . ٣٤اخلطابة وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل شليب ص   )٣(

 . ٦٧فن اخلطابة وإعداد اخلطيب : للشيخ / علي حمفوظ ص   )٤(

 . ٣٤وإعداد اخلطيب : أ د / عبد اجلليل شليب ص اخلطابة   )٥(



 
           ٧٨٧ 

 

 

، الوجدان وعبارة، الشعور صوت األحيان من كثري يف اإلشارة: [  قالوا لذا
  .  إرادة غري من شعوري بدافع أصابعه ويقبض، وجهه ويعبس، جبينه )١( يتغضن فالغاضب

 ألن، املعاين على الداللة وتقوية، والشعور االنتباه إثارة يف أثر لإلشارة كان:  هلذا
 تلك والثالثة، لفظية والثانية، صوتية إحداها:  دالالت ثالث عليه تدل اإلشارة مع املعىن

، موضعها ويف، له معاونةً، للفظ مصاحبة اإلشارة تكون حني وذلك، البيانية اإلشارات
  . تقل وال تزيد فال، احلاجة قدر وعلى

 بدافع بل، باإلرادة يكون ال أي، اندفاعي شعوري بعضها البيانية واإلشارات
 أو، للدهشة احلاجبني كتحريك، اخلطايب موقفه يثريه الذي يبللخط الوقيت اإلحساس

 يعمد قصدي إرادي وبعضها، االحتقار عند )٢( الشرز النظر أو، للغضب اجلبني تغضن
  . للتأثري اخلطيب إليه

 يف الكالم تأكيد يف أثر ذات فهي إرادية ال أم إرادية اإلشارات أكانت وسواء
 واللفظ الصوت دالليت مع اإلشارة داللة الجتماع وذلك )٣(]  وتقويته، السامع نفس
  . تأكيدا أو، الذهن يف تثبيتا، تقريرا أو إيضاحا املراد املعىن على

 موقف ويوهن، وامللل للسأم يدعو ما تكرارها يف فإن:  اإلشارة تكرر أال – ٦[ 
  . )٥( )٤( قوله تأثري ويضعف، اخلطيب

                                                             
]، والغضون : مكاسر اجللد، ومكاسر كل شيء [ التوقيف  ٦٧٩/  ٢يتثىن ويتكسر [ املعجم الوسيط   )١(

 :٥٣٩ . [ 

 ] . ٣٤٢الشرز : نظرة اإلعراض أو الغضب أو االستهانة، يقال : نظر إليه شرزا [ املعجم الوجيز ص   )٢(

 بتصرف . ١٢٢ة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص اخلطاب  )٣(

وأقول : إذا تكرر املعىن يف موضع آخر، وبلفظ آخر، فال مانع من تكرير اإلشارة، إذا كان يف تكريرها   )٤(
 تثبيت للمعىن، وتأكيد له، مع حتاشي املبالغة يف تكريرها ...

 . ١٢٢اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٥(



 
           ٧٨٨ 

 

 

 على مستقلة إشارة منهما كل واقتضت – صفتان اجلملة يف اجتمعت إذا – ٧
، يناسبها مبا الثانية الصفة إىل اإلشارةُ فتصوب] :  )١( لألخريةَ اإلشارة جعلت – حده

 ومنعا، اإلشارات من لإلكثار حتاشيا، هلا إشارة استعمال دون األوىل الصفة وتترك
  ... وجِدا إن واحد آن يف الضدين الجتماع

 يستدعى معنيان أو صفتان الواحدة اجلملة يف اجتمع إذا:  ولأق أخرى وبعبارة
، واحدة بإشارة اخلطيب اكتفى – احلدوث قليل وهذا – تناسبه مستقلة إشارة منهما كل

 مجلة يف إشارتني فإن، األوىل دون الثانية للصفة أو، الثاين للمعىن اإلشارة هذه وتكون
  . إخالل دون لكن، أمكن ما اإلشارة من اإلقالل ،واحلكمة كثري واحدة

، » األبطال رجاهلا قتال على يقووا لن، جبناء مصر أعداء: «  قولك:  ذلك مثال
:  وهي، الثانية للصفة أو، الثاين للمعىن وتكون، مناسبة واحدة بإشارة هنا اخلطيب فيكتفي

 جبناء«  وهي، األوىل الصفة وأما» .  مصر رجال«  لـ وصفا جاءت اليت»  األبطال« 
، منها لإلكثار جتنبا، إشارة هلا تجعل فال»  مصر أعداء«  لـ وصفاً وقعت اليت» 

  » . البطولة« و»  اجلُبن«  معىن يف الضدين والجتماع

 )٢( هلا تبعا، وتثور، وتسرِع، وتهدأ، فتبطئُ: املعىن طبيعة مع اإلشارة تتفق أن – ٨[
، )٣( العاطفةَ اإلشارةُ لتطابِق، ملتهبا داحا الكالم كان إن مثال سريعة اإلشارة فتكون
  . اخل...  واالستعطاف، واإلحسان، الرمحة مقام يف، هادئا الكالم كان إن وبطيئةً

                                                             
 بتصرف يسري . ٢٨: أ د / أمحد احلويف ص  فن اخلطابة  )١(

. وينظر : لسان الدعوة  ٤٠اخلطابة يف اإلسالم وإعداد اخلطيب الداعية : أ د / مصلح سيد بيومي ص   )٢(
 -هـ  ١٤٢٥/  ٢، ط : ٢٦٢بني اإلعداد واالنطالق : أ د / عبد الناصر أمحد حسيب صاحل ص 

 م (د . م) . ٢٠٠٤

 . ٢٩محد احلويف ص فن اخلطابة : أ د / أ  )٣(



 
           ٧٨٩ 

 

 

  . )١( وجهه تخفي وأال، جسمه أمام من اإلشارة متر أال – ٩
، األمام إىل اليمىن رجله كانت إن )اليمىن يده( يمناه اخلطيب يستعمل وأن – ١٠

، مباشرا يف دور وللفطرة، للفطرة أغلبها خيضع الضوابط هذه أن على )٢(]  لعكسوا
  . ا االلتزام على الداعي اخلطيب وتساعد

 بأدائها والتزامه، ا اخلطيب معرفة قدر على، اخلطابية اإلشارة ضوابط هي تلك
، املعاين حتديد حيث، وتنوعها تعددها على هدفها اإلشارة حتقق املرجتى الوجه على

، وجناحه اإللقاء جودة تكون مث ومن عليها، والتأكيد، الذهن يف وتثبيتها، وإيضاحها
  : أمران ذلك وسبيل، بالعكس والعكس

 ومن، املعاين عن تعبري اإلشارات أن ذلك:  للخطبة اجليد التحضري:  األول األمر
 السابق )قيودوال الضوابط( وفق موضعها يف اسـتعماهلا اخلطيب يسـتطيع فلن:  مث

 حد إىل جوانبها كل يستوعب فَهما ملعانيها وفهمه، خلطبته اجليد حتضريه بعد إال ذكرها
  ... ومعايشتها، معها التفاعل

 بل، اإلشارية للضوابط النظرية الدراسة تكفي فال:  واملران الدربة:  الثاين األمر
، اخلطايب اإللقاء أو األداء عرب التفعيله ضمانا وذلك، اخلطبة قبل عليها التدريب من البد

 يف مؤثرا، عمليا واقعا إحالتها بعد، الذهن يف تثبيتها على اخلطيب يساعد مما فذلك
  . ذلك يف كبري دور الفطري ولالستعداد، ... وجودة ومجاال وحسنا، بيانا اإللقاء

                                                             
 –، الناشر: مكتبة اإلميان ٩٢اخلطابة بني النظرية والتطبيق : أ د / حممود حممد حممد عمارة ص   )١(

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨/  ١املنصورة، ط : 

 . ٢٩فن اخلطابة : أ د / أمحد احلويف ص   )٢(



 
           ٧٩٠ 

 

 

  : اإلشارة عيوب من
 من الداعي طيباخل لتحلل نتيجة تأيت أنواعها مبختلف اإلشارة عيوب إن
 تلك.  هلا إمهال أو، ا جهل عن منها حتلله كان سواء، السابقة اإلشارية الضوابط
 السابق ضوابطها من فارغة اإلشارة جميء هي أو، السابقة الضوابط نقيض هي:  العيوب
  . ذكرها

  : اإلشارة عيوب من: [  تعاىل اهللا رمحه عمارة حممد حممود/  د أ يقول

  . تدعمه وال املعىن مع تأيت عندما ذلكو:  الضعف – ١

 مطابقة غري اإلشارة تكون أو، سبب بال اخلطيب )١( حيتد عندما وذلك:  اإلام – ٢
  . للمعىن

 ناحية من املصري الذوق وأن[  خصوصا )٢(]  استعماهلا يف واإلفراط املبالغة – ٣
  . )٣(]  تاإلشارا قلة يف الرغبة حيث من، االجنليزي الذوق يشبه اخلطابة

 ما ختالف، عديدة مناذج من ومنوذج، كل من بعض هي اإلشارية العيوب وهذه
  ... مر ما حنو على اإلشارة ضوابط من سبق

                                                             
د : ما يعتري اإلنسان من ]، واحلَد ١٦٧/  ١حيتد : اي يغضب، ويغلظ القول [ املعجم الوسيط   )١(

 ] . ٢٩٩الغضب [ القاموس احمليط : 

 . ٩٢اخلطابة بني النظرية والتطبيق : أ د / حممود حممد عمارة ص   )٢(

 . ١٢٣اخلطابة : لإلمام / حممد أبو زهرة ص   )٣(



 
           ٧٩١ 

 

 

  القـول حمصـلة

  : القول وحمصلة

 اإللقاء عني وهي، اخلطايب اإللقاء مكوّنات أحد اجلمعة خطبة يف اإلشارة إن – ١
 أسباب توافرت إذا مبكان الضرورة من واخلطيب للخطبة وهي، اإلشاري
 املعاين حتديد أو تعيني يف اللفظي الصويت اإللقاء تساعد حينئذ فهي، استعماهلا

 ذاك وما، عليها والتأكيد، وعقال قلبا املستمع كيان يف وتثبيتها، وتبيينها، املرادة
، العرفب الناس يعرفها، معني معىن على داللة هلا إشارة وكل، لغة اإلشارة ألن إال

  . التداول وكثرة
 ألهدافها وحتقيقها، اجلمعة خطبة يف لإلشارة الداعي اخلطيب استعمال إجادة إن – ٢

، الراقي والذوق، الفطري االستعداد: وهي أال اخلطيب يف شروط توافر على يتوقف
  . سبق ما ضوء يف اإلشارة استعمال بضوابط وااللتزام، والدقة، واملران والدربة



 
           ٧٩٢ 

 

 

  ةاخلامت

 عليه حممد سيدنا، املرسلني أشرف على والسالم والصالة، العاملني رب هللا احلمد
 أن وأشهد، له شريك ال وحده، اهللا إال إله ال أن وأشهد، التسليم وأمت، الصلوات أفضل
 وصحبه آله وعلى، عليه وبارك وزد وسلَّم صلَّ اللهم، ورسوله عبده حممدا ونبينا سيدنا
  . الدين يوم إىل بإحسان عهمتب ومن، أمجعني

  وبعد
 – جناحه وعوامل اجلمعة خطبة إلقاء: «  حيث، البحث موضوع عايشت فقد

 النتائج بأهم منها انتهيت، موضوعية علمية معايشةً عايشته، » -  حتليلية تأصيلية دراسة
  :  اآلتية والتوصيات

  : النتائج:  أوالً

 واملواجيد واألحاسيس واملشاعر املعاين عن ريالتعب هو الدعوي اخلطايب اإللقاء إن – ١
، اخلطبة مبوضوع املخاطبني مجهور إقناع بغيةَ، واإلشارة واللفظ، بالصوت

 اهللا رضا أو، واآلجل العاجل يف سعادم رجاَء، واستجابتهم، إليها واستمالتهم
  . واجلنة، تعاىل

 له الوقت ذات يف وهو، اجلمعة خطبة جناح عوامل من عامل ذاته يف واإللقاء
  . التفصيل من بشيء البحث هذا تضمنها ما وهي، وجناحه إلجادته عوامل جمموعة

  . واإلشارة، واللفظ، الصوت:  ثالثة اإللقاء مكونات إن – ٢

  : نوعان الدعوي اخلطايب اإللقاء أن نعلم املكونات هذه من وإن
 واألحاسيس شاعروامل املعاين عن الشفهي التعبري وهو:  لفظي صويت إلقاء – أ

  . واللفظ بالصوت واملواجيد
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 باإلشارة واملواجيد واألحاسيس واملشاعر املعاين عن التعبري وهو:  إشاري إلقاء – ب
  . واحلركة

 مصاحبا يكون أن جيب أو، اللفظي الصويت لإللقاء مصاحبا يأيت اإلشاري اإللقاء إن – ٣
 ذهن يف وتثبيتها، املعاين احإيض يف اللفظي الصويت اإللقاء معاونة ومهمته، له

  . واحد آن يف إلقاءان حينئذ فيجتمع، أمهيتها على والتأكيد، املخاطبني
 اخلطبة يف احلياة يبث الذي فهو، وعظمى قصوى أمهية اجلمعة خلطبة ميثل اإللقاء إن – ٤

 تكون ال اإللقاء فبدون، الكتب صفحات بني من الوجود حيز إىل ينقلها حيث
، باملوتى تكون ما وأشبه، بينها دفينةً، واألرفف األسفار حبيسة تظلو، مجعة خطبة

  . مبالغة دون احلج لفريضة بالنسبة بعرفة كالوقوف اجلمعة خلطبة إنه

:  إىل اخلطيب من حيتاج واللفظي الصويت بشقَّيه اجلمعة خطبة إلقاء وجناح إجادة إن – ٥
، وبالغتها بآداا العربية للغة ةوإجاد، ومران ودربة، ذوق ورقي، فطري استعداد

  . حتصيله طرق هي وتلك، واألدباء، والبلغاء الفصحاء لكتب ومطالعة، وصوتياا

:  إىل -  سبق ما على بناًء – حيتاج اجلمعة خلطبة اإلشاري اإللقاء وجناح إجادة إن – ٦
 التزام عن فضال، والدقة، واملران والدربة، الراقي والذوق، الفطري االستعداد

  . - سيأيت كما – اإلشارة استعمال بضوابط اخلطيب
 عوامل بتوافر مرتبط كاملة وافية بصورة وجناحه اجلمعة خطبة إلقاء إجادة إن – ٧

 يف ال، جمتمعةً واإلشارة، واللفظ، الصوت يف – باإللقاء أي – به املنوطة النجاح
  .  فقط اثنتين أو منها واحدة

  : يلي ما بالصوت املنوط اجلمعة خطبة إلقاء وجناح إجادة عوامل وأهم أبرز إن – ٨

  . حسنا صوتا اخلطيب امتالك – أ
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  . وفضاًء ومبىن وسعةً، ضيقا املكان طبيعة مع الصوت تناسب – ب
  . املعاين توائم ونربات بنغمات تنويعه أو، الصوت تلوين – ج

 ومن، اإللقاء قَّيش أحد – الصوت أي – فهو، ولفظ صوت الشفهي اإللقاء إن –د
 وما. لإللقاء رداءة ورداءته، لإللقاء ومجال حسن ومجاله الصوت فحسن:  مث

 عني مها واللفظ الصوت أن أي صنوان، فهما، اللفظ يف يقال الصوت يف يقال
  . وسلبا إجيابا يعتريه يعتريهما وما اإللقاء،

  : هي باللفظ املنوطة ويالدع اخلطايب اإللقاء وجناح إجادة عوامل وأهم أبرز إن – ٩

  : ومعىن مبىن اللفظ وضوح= 

  : يلي مبا فيكون مبىن وضوحه أما

  . خمرجه من حرف كل بإخراج – أ
، والفأفأة، اللُّثْغةَ مثل، البيانية النطق عيوب من الداعي اخلطيب سالمة – ب

  . اخل...  والطمطمة، والتمتمة

  . يةوالصرف النحوية األخطاء من اللفظ سالمة – ج

  : باآليت فيتحقق معىن وضوحه أما

  . والبالغة الفصاحة مراعاة مع، األلفاظ من والوحشي الغريب باجتناب – أ
  . والتبيني البيان تعين:  والفصاحة

 موافقة ومضامني معان من حتمله مبا والعبارات واجلمل األلفاظ جميء تعين:  والبالغة
 املقام املقالُ وافق فإذا، مقال مقام لكل:  قيل وقد.  فصاحتها مع احلال ملقتضى

  . احلال ملقتضى مطابقا املقال كان
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، اإللقاء من نوع هي اخلطبة حال الداعي اخلطيب إليها يلجأ اليت اإلشارة إن – ١٠
 املراد تعيني يف واللفظي الصويت اإللقاء يساعد وهو، اإلشاري باإللقاء ويسمى
 ضروري فهو مث ومن عليه، والتأكيد الذهن، يف وتثبيته، وإيضاحه، وحتديده

 ذلك، استعماله دواعي توافرت طاملا، األحوال من حبال عنه يستغين ال للخطيب،
 بالعرف للجمهور معروفة وهي، املعاين على دالالته وله، لغة اإلشاري اإللقاء أن

  . والتداول

:  هي إلشارةبا يتعلق فيما وجناحه اخلطايب اإللقاء إجادة عوامل وأهم أبرز إن – ١١
  : التايل النحو على وهي، اإلشارة بضوابط الداعي اخلطيب التزام

 يستعملْها وال، فائدة لغري اخلطيب يستعملْها فال:  موضعها يف اإلشارة تكون أن – أ
  . وهكذا، عبثا استعماهلا كان وإال، أخرى إشارة مكان

  . له موافقة، للمعىن مالئمة اإلشارة تكون أن – ب

 حتقيق ميكن كي له مصاحبة تكون بل، بعده تأيت وأال، الكالم اإلشارةُ تسبق أال – ج
 املعىن حتديد يف )واللفظي الصويت اإللقاء( واللفظ الصوت إعانة من هدفها
  . وتأكيده الذهن، يف وتثبيته وتبيينه، املراد،

 قدر على تكون بل، تكثُر وال تقل فال، املعىن قدر على اإلشارة تكون أن – د
  . اخلطيب من دقة يتطلب وهذا، احلاجة

 ذات من صادق النفعال أثرا تكون أن جيب بل، مصطَنعة اإلشارة تكون أال - ھـ
 يف واالستمايل اإلقناعي أثرها تفقد ال حىت، منضبطة تلقائية بصورة اخلطيب
  . واملشاهد املستمع

  . واملَلَل للسأم يدعو تكرارها فإن، بعينها تكَرر أال – و
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 يف معينة شروط بتوافر إال جيد مبستوى عمليا الضوابط هذه تطبيق اخلطيب يستطيع ولن
 – واملران الدربة – الذوق رقي – الفطري االستعداد:  وهي أال شخصه أو ذاته

  . االستعمال يف الدقة

  : التوصيات:  ثانياً

  : اآليت البحث به يوصي ومما
 ذلك فإن مر، ما حنو على اجلمعة خلطبة اإللقاء ةبأمهي الدعاة اخلطباء تبصري ضرورة – ١

  . ألهدافها وحتقيقها، جناحها إىل يؤدي مما، خطبهم يف إجادته حتري إىل م يدفع

 على والوعاظ لألئمة تدريبية بدورات الوعظ وإدارة، األوقاف وزارة قيام ضرورة – ٢
  : فيها يحاضر، اخلطايب اإللقاء

  . الشريف األزهر جبامعة اإلسالمية فةوالثقا الدعوة أساتذة – أ
، دينه وإىل، تعاىل اهللا إىل الدعوة يف بناء دور هلم الذين والوعاظ والدعاة - ب
  . بالكفاءة هلم املشهود
 الشريف األزهر جبامعة اللغة فقه أو والصوتيات، وآداا العربية اللغة أساتذة – ج

.  

 نظريا اخلطايب إلقائهم وجناح إجادة إىل م املفضية الوسائل إجادة الدعاة على جيب – ٣
 وفقه وشعرا، نثرا بشقَّيه واألدب، والبالغة، والصرف، النحو:  وهي، وتطبيقيا

  . والصوتيات اللغة،

 حبيث، النظرية بدراستها العناية بقدر اجلمعة خلطبة العملية بالدراسة العناية جيب – ٤
 اجلانب على االقتصار دون، معا اجلانبني اجتيازه على الطالب جناح يتوقف
 مبثابة – أرى فيما – للخطابة العملية الدراسة فإن، اآلن معهود هو كما، النظري
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 لعلم النظرية الدراسة فيه تفَعل الذي املكان ذلك فهي، للطبيب بالنسبة املشفى
 دفاهل وحتقيق، الوجود حيّز إىل وإخراجها، الذهن يف تثبيتها على يعمل مما، الطب

  . الصحي الوعي وانتشار، املرضى شفاء حيث، دراستها من

 يف وشعرها بنثرها األدبية البالغية األساليب الداعي اخلطيب استعمال ضرورة – ٥
، ورقائق مواعظ أغلبها يف فإا، ذاا اخلطبة طبيعة مع متشيا وذلك، خطَبه

  . األساليب من النوع هذا هو يناسبها والذي، ورهائب، ورغائب
 ملا، واًء، ومجاال، ورونقا، حسنا اإللقاء على تضفي بدورها األساليب وهذه

 جناس من بديعية وحمسنات، واستعارات، وجمازات، وكنايات، تشبيهات من تنتظمه
 االستجابة على باعثة وتكون، اخلطبة مضمون حنو املستمعني فتستميل، اخل....  وطباق

  . تعاىل اهللا بإذن
 الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد
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  واملراجع املصادر فهرس

  . الكرمي القرآن:  أوالً

 : التفسري يف كتب:  ثانياً

 الغد دار:  الناشر.  واحمللي، السيوطي الدين جالل:  اإلمامان.  اجلاللني تفسري - ١
 . م ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦/  ١:  ط، القاهرة – العريب

 كثري بن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد:  احلافظ اإلمام.  العظيم القرآن تفسري - ٢
 . )ت.  د( القاهرة – التراث دار مكتبة:  الناشر.  الدمشقي القرشي

:  ط، محوش مأمون/  د أ.  املسنون والصحيح الترتيل منهج على املأمون التفسري - ٣
 . )م.  د( م ٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨/  ١

 بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل:  اإلمام.  باملأثور التفسري يف املنثور الدر - ٤
 -  هـ ١٤١١/  ١:  ط، بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر.  السيوطي
  . م ١٩٩٠

  . )املتون( النبوية السنة كتب:  ثالثاً

 بابن الشهري، القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو:  احلافظ اإلمام.  ماجه ابن سنن  - ١
 – العربية الكتب إحياء دار:  الناشر.  الباقي عبد فؤاد حممد/  أ حتقيق، ماجه

 . )ت.  د( القاهرة
 السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو:  احلافظ اإلمام.  داود أيب سنن  - ٢

 . )ت. د( بريوت – العصرية املكتبة: الناشر.  األزدي
.  سورة بن عيسى بن حممد عيسى أبو:  اإلمام.  )الصحيح اجلامع( الترمذي سنن  - ٣

 . م ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥/  ٢:  ط، القاهرة – يباحلل البايب



 
           ٧٩٩ 

 

 

.  البخاري إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو:  احلافظ اإلمام.  البخاري صحيح  - ٤
 . م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨/  ٢:  ط، بريوت – العصرية املكتبة:  الناشر

.  النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو:  اإلمام.  مسلم صحيح  - ٥
 . )ت. د( القاهرة – العربية الكتب ياءإح دار: الناشر

 عبد بن حممد اهللا عبد أبو:  احلافظ اإلمام.  احلديث يف الصحيحني على املستدرك  - ٦
 ١٤١١:  ط، بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر.  النيسابوري احلاكم اهللا

 . م ١٩٩٠ -  هـ
:  الناشر.  الطرباين أمحد بن سليمان القاسم أبو:  احلافظ اإلمام.  الكبري املعجم  - ٧

 .  م ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥:  ط، القاهرة – احلرمني دار

 حتقيق، حنبل بن حممد بن أمحد اإلمام.  حنبل بن أمحد اإلمام مسند موسوعة  - ٨
 ١٤٢٠ بريوت – الرسالة مؤسسة:  الناشر.  وآخرين األرناؤوط شعيب/  الشيخ

 . م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ بريوت – الرسالة مؤسسة، م ١٩٩٩ -  هـ
 : النبوية السنة شروح يف كتب:  رابعاً

 الشيخ لألستاذ.  وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث يف لألصول اجلامع التاج - ١
 . األزهر صوت جريدة – ناصف علي منصور: 

 عبد بن حممد العال أبو:  احلافظ اإلمام.  الترمذي جامع بشرح األحوذي حتفة - ٢
:  ط، بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر.  املباركفوري الرحيم عبد بن الرمحن

 . م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠/  ١
 املكتب:  الناشر.  الصباغ حممد/  د أ.  النبوي احلديث يف الفين التصوير - ٣

 . م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٩ بريوت – اإلسالمي
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 – النووي شرف بن الدين حميي زكريا أبو:  اإلمام.  النووي بشرح مسلم صحيح - ٤
 – الفكر ودار، م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧:  ط، القاهرة – للتراث الريان دار

 . م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨:  ط، بريوت

 العظيم احلق مشس حممد الطيب أبو:  العالمة.  داود أيب سنن شرح املعبود عون - ٥
 . م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر.  آبادي

 بن حممد بن علي بن أمحد : احلافظ اإلمام.  البخاري صحيح بشرح الباري فتح - ٦
، م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧:  ط، القاهرة – للتراث الريان دار – العسقالين حجر
 . )ت.  د( بريوت – املعرفة ودار

 دار:  الناشر.  الشني شاهني موسى/  د أ.  مسلم صحيح شرح املنعم فتح - ٧
 . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣/  ١:  ط، القاهرة – الشروق

 : العقيدة يف كتب:  خامساً

 حتقيق، الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو:  اإلمام.  العقيدة كتاب - ١
/  ١:  ط، دمشق – قتيبة دار:  الناشر.  السريوان الدين عز العزيز عبد األستاذ
 . هـ ١٤٠٨

 : واألدب اخلطابة يف كتب:  سادساً

 خضر، اخلالق عبد حممد يسري/  د أ.  )وحماذيره ومقوماته مفهومه( اخلطايب األداء - ١
 ) .ت.  د( طنطا – الزهراء مطبعة:  ط

 عبد/  د أ حتقيق، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو:  العالمة.  والتبيني البيان - ٢
 .م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥ مصر – اخلاجني مكتبة – ٤:  ط، هارون حممد السالم
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 أبو حممد/  اإلمام.  )العرب عند عصورها أزهر يف تارخيها – أصوهلا( اخلطابة - ٣
 . )تاريخ بدون( القاهـرة – العريب الفكر دار:  الناشر.  زهـرة

 اإلعالم دار:  الناشر.  الربابعة حممد علي/  الشيخ.  والتطبيق النظرية بني اخلطابة - ٤
 . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األردن –

 مكتبة:  الناشر.  عمارة حممد حممد حممود/  د أ.  والتطبيق النظرية بني اخلطابة - ٥
 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ملنصورةا – اإلميان

:  الناشر.  بيومي سيد مصلح/  د أ.  الداعية اخلطيب وإعداد اإلسالم يف اخلطابة - ٦
 . م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨:  ط، القاهرة – العريب الد مكتبة

 .)ت. م. د( رسالن حممد حممود/د أ]. وميادينها نشأا[ اخلطابة - ٧

 – الشروق دار:  الناشر.  شليب اجلليل عبد/  د أ.  اخلطيب وإعداد اخلطابة - ٨
 . )تاريخ بدون( القاهرة

 - هـ ١٤٢٨/  ٣:  ط، جرية الرمحن عبد/  د أ.  اخلطيب وإعداد اخلطابة - ٩
 .  )الطبعة مكان بدون( م ٢٠٠٧

/  ١:  ط، الصاوي حممد سعيد/  د أ.  تعاىل اهللا إىل الدعوة يف وأمهيتها اخلطابة - ١٠
 . )الطبع مكان بدون( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 مكان بدون.  الصاوي حممد سعيد/  الدكتور األستاذ.  جناحه وعوامل اخلطيب - ١١
 . الطبعة وتاريخ

 حبث[ ، احلكرة علي علي البصري عبد/  د أ.  واخلطيب اخلطابة يف دراسات - ١٢
 – حمكمة سنوية – بطنطا اإلسالمية والدعوة الدين أصول كلية حولية من مستل
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 ] .  م ٢٠٠٦ -  ـه ١٤٢٧ لعام – عشر السابع العدد
 التراث إحياء دار:  الناشر.  األندلسي ربه عبد بن أمحد:  الفقيه.  الفريد العقد - ١٣

 . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧/  ١:  ط، بريوت – العريب

 الناشر.  الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد حممد أبو:  العالمة.  األخبار عيون - ١٤
 . م ١٩٢٥ -  هـ ١٤٢٣ القاهرة – املصرية الكتب دار: 

 – للكتاب العامة املصرية اهليئة:  ونشر طبع.  عسر الوارث عبد/  أ.  اإللقاء فن - ١٥
 . م ١٩٩٢ القاهرة

 دار:  ط، الفقي زيد أبو حممد/  د أ وتعليق دراسة، كارنيجي ديل.  اخلطابة فن - ١٦
 . )الطبع ومكان تاريخ بدون( العلمية الرسائل لكتابة املستقبل

:  ط، القاهرة – مصر ضة دار:  الناشر.  احلويف حممد أمحد/  د أ.  اخلطابة فن - ١٧
 . م ٢٠١٢/  ٦

 بدون، (قمر رسالن العظيم عبد فوزي/  د أ.  والتأثر التأثري بني اخلطابة فن - ١٨
 . )والنشر الطبع بيانات

 دار:  الناشر.  حمفوظ علي/  الشيخ األستاذ.  اخلطيب وإعداد اخلطابة فن - ١٩
 . )ختاري بدون( القاهرة – االعتصام

:  الناشر.  البغدادي القايل القاسم بن إمساعيل علي أبو:  العالمة.  األمايل كتاب - ٢٠
 . م ١٩٧٥:  ط، القاهرة – للكتاب العامة املصرية اهليئة

/  ٢:  ط، حسيب أمحد الناصر عبد/  د أ.  واالنطالق اإلعداد بني الدعوة لسان - ٢١
 . )ت.  د( م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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:  الناشر.  مسك أبو أمحد مصطفى/  د أ.  التبليغ وطرق اخلطابة لدراسة املدخل - ٢٢
 . م ٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣/  ١:  ط، القاهرة – اإلميان مكتبة

 مؤسسة:  الناشر.  علي اجلليل عبد علي/  أ.  والتقدمي اإللقاء فن مهارات - ٢٣
 مطبعة:  ط، هـ ٢٠١٤ – ٢٠١٣/  ١:  ط، األسكندرية – الدولية حورس
 . )ت.  د( طنطا – الزهراء

، الصفوري السالم عبد بن الرمحن عبد/  الشيخ.  النفائس ومنتخب االس نزهة - ٢٤
 رـمص وريةـمجه – األهرام مكتبات:  رـالناش.  النشريت محزة/  د أ حتقيق

 . )ت.  د( العربية
 : اإلسالمية الدعوة يف كتب:  سابعاً

.  العمار الرمحن دعب بن ناصر بن محد/  د أ.  املعاصرة اإلسالمية الدعوة أساليب - ١
 . م ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦/  ١:  ط، الرياض – إشبيليا دار:  الناشر

:  ط، املنصورة – الوفاء دار:  الناشر.  زيدان الكرمي عبد/  د أ.  الدعوة أصول - ٢
 . م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٨/  ٣

، القاهرة – التراث دار:  الناشر.  اخلويل البهي/  الشيخ األستاذ.  الدعاة تذكرة - ٣
 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨/  ٨:  ط

 دار:  الناشر.  عتلم الرمحن عبد إبراهيم/  د أ.  املكي العهد يف اإلسالمية الدعوة - ٤
 . م ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢/  ١:  ط، القاهرة – احملمدية الطباعة

 املعارف دار:  الناشر.  محاية علي حممود/  د أ.  واإلرشاد الدعوة يف الرشاد سبل - ٥
   )ت.  د( مصر –
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 حممد حممود/  د أ.  الكرمي القرآن يف السالم عليه موسى قصة من عوةالد فقه - ٦
/  ٢:  ط، الكوم شبني – اإلسالمية الفرقان مكتبة:  الناشر.  عمارة حممد

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠
.  البيانوين الفتح أبو حممد/  د أ.  )شاملة منهجية دراسة( الدعوة علم إىل املدخل - ٧

 . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١/  ٤:  ط، دمشق – ةالعلمي الرسالة دار:  الناشر

 – السالم دار:  الناشر.  علوان ناصح اهللا عبد/  الشيخ األستاذ.  الدعاة مدرسة - ٨
 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢/  ١:  ط، القاهرة

 دار:  الناشر.  محيد بن اهللا عبد بن صاحل/  الشيخ.  الدعوة منهج يف معامل - ٩
 . م ١٩٩٩ -  ـه ١٤٢٠/  ١:  ط، جدة – اخلضراء األندلس

.  حمفوظ علي/  الشيخ األستاذ.  واخلطابة الوعظ طرق إىل املرشدين هداية - ١٠
 . م ١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩/  ٩:  ط، القاهرة – االعتصام دار:  الناشر

 : اللغة فقه أو اللغة أصول يف كتب:  ثامناً

 وتاريخ مكان بدون( ٣:  ط، جبل حسن حممد/  د أ.  العربية اللغة أصوات - ١
 . )الطبع

 ١٣٨١:  ط، القاهرة – السعادة مطبعة.  جنا إبراهيم/ د أ.  واألصوات التجويد - ٢
 . م ١٩٦٢ -  هـ

.  النجار علي حممد/  د أ حتقيق، جين بن عثمان الفتح أبو اإلمام.  اخلصائص - ٣
 . تاريخ بدون – الرابعة الطبعة – مصر – للكتاب العامة املصرية اهليئة:  الناشر

 الغفار عبد/  د أ.  )العربية اللغة أصوات على تطبيقية سةدرا( اللغوية الصوتيات - ٤
 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ القاهرة – احلديث الكتاب دار: الناشر.  هالل حامد
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 املعارف دار:  الناشر.  السعران حممود/  د أ.  )العريب للقارئ مقدمة( اللغة علم - ٥
 . م ١٩٦٢:  ط، القاهرة –

 عبد رمضان/  د أ تصدير.  الثعاليب منصور أبو/  العالمة.  العربية اللغة فقه - ٦
 . م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٨/  ١:  ط، القاهرة – مدين مطبعة:  الناشر.  التواب

 اململكة )الدمام( املتنيب مكتبة.  عالم أمحد العزيز عبد/  د أ.  العام اللغـة علم يف - ٧
  م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧/  ١:  ط، السعودية العربية

 ابن دار:  الناشر.  الوفا أبو علي بن اهللا علي/  أ.  جويدالت علم يف السديد القول - ٨
 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ بريوت – حزم

 -  هـ ١٤٣٧:  ط، ربيع علي أمحد/  د أ.  العربية األصوات علم إىل مدخل - ٩
 . )الطبع مكان بدون( م ٢٠١٦

.  التواب عبد رمضان/  د أ.  اللغوي البحث ومناهج، اللغة علم إىل املدخل - ١٠
 .  هـ ١٤٣٣/  ٤:  ط السعودية، العربية اململكة – املتنيب مكتبة:  رالناش

  : البالغة يف كتب:  تاسعاً

 الس.  العماري حسن حممد علي/  د أ.  وسلم عليه اهللا صلى الرسول بالغة -  ١
 م ٢٠١٠ ديسمرب -  هـ ١٤٣١ احملرم – القاهرة – اإلسالمية للشئون األعلى

  ] . ١٧٥ العدد[ 

 بن اهللا عبد بن احلسن هالل أبو/  العالمة.  )والشعر الكتابة( نيالصناعت كتاب -  ٢
 – العلمية الكتب دار:  الناشر.  قميحة مفيدة/  د أ حتقيق، العسكري سهل

 . م ١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤ بريوت
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 املطابع لشئون العامة اهليئة.  عوين حامد/  د أ.  البالغة يف الواضح املنهاج -  ٣
 . م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ القاهرة – األمريية

 : العلمية املناهج يف كتب:  عاشراً

 إيران – اإلسالمي الكتاب دار.  الفضلي اهلادي عبد/  د أ.  البحث أصول -  ٤
 . )تاريخ بدون(

، الكويت – املطبوعات وكالة، بدوي الرمحن عبد/  د أ.  العلمي البحث مناهج -  ٥
 . م ١٩٧٧/  ٣:  ط

 أبو الباري عبد اهللا فرج/  د أ.  واملناظرة احلوار وآداب، العلمي البحث مناهج -  ٦
 . )الطبع مكان بدون( م ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣.  اهللا عطا

 رابطة، صابر املنعم عبد حلمي/  د أ.  اإلسالم يف وضوابطه العلمي البحث مناهج -  ٧
 . هـ ١٤١٨ – )١٨٣( العدد – ١٦ السنة – املكرمة مكة – اإلسالمي العامل

 : ةالعربي املعاجم يف كتب:  عشر احلادي

 احلنفي، اجلرجاين الزين السيد علي بن حممد بن علي الشريف السيد.  التعريفات -  ١
 . م ١٩٣٨ - هـ١٣٥٧ القاهرة – احلليب البايب مكتبة، ١: ط

/  د حتقيق، املناوي الرءوف عبد حممد/  اإلمام.  التعاريف مهمات على التوقيف -  ٢
 - هـ ١٤١٠/  ١:  ط، بريوت – الفكر دار:  الناشر.  الداية رضوان حممد

 . م ١٩٩٠

.  آبادي الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد/  اللغوي العالمة.  احمليط القاموس -  ٣
 . م ٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥ بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر

 العلمية الكتب دار:  الناشر.  الفراهيدي أمحد بن اخلليل/  العالمة.  العين كتاب -  ٤
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 .  م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤/  ٢:  ط، بريوت –

: الناشر.  الكفوي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو/  اللغوي العالمة.  الكليات -  ٥
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ بريوت – الرسالة مؤسسة

 اإلفريقي منظور بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو/  اإلمام.  العرب لسان -  ٦
 ) .تاريخ بدون( مصر – املعارف دار،  املصري

 احلياة مكتبة دار:  الناشر.  رضا أمحد/  األستاذ اللغوي العالمة.  ةاللغ منت معجم -  ٧
 . م ١٩٦٠ -  هـ ١٣٧٩:  ط، بريوت –

/  د أ حتقيق زكريا، بن فارس بن أمحد احلسن أبو/  اإلمام. اللغة مقاييس معجم -  ٨
 هـ ١٤١١/  ١:  ط، بريوت – اجليل دار:  الناشر.  هارون حممد السالم عبد
 . م ١٩٩١ - 

 لشئون العامة اهليئة، بالقاهرة العربية اللغة جممع أعضاء من خنبة.  الوجيز املعجم -  ٩
 . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ القاهرة – األمريية املطابع

 األوفست مطبعة، بالقاهرة العربية اللغة جممع أعضاء من خنبة.  الوسيط املعجم -  ١٠
  . )ت.  د( القاهرة –) الشرقية اإلعالنات شركة(
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  فهرس املوضوعات
  خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرفة..............................................  البحث ملخص

  خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرفة...................................  : البحث من اهلدف:  أوالً

  ٦٦٥  ...............................................................................  ةاملقدم

  ٦٧٣  ......................................................................  : املوضوع أمهية

  ٦٧٤  .............................................................  : املوضوع اختيار أسباب

  ٦٧٥  ..................................................................  : السابقة الدراسات

  ٦٧٦  ....................................................................  : املوضوع صعوبة

  ٦٧٧  .......................................................................  : البحث منهج

  ٦٧٩  .......................................................................  : البحث  خطة

  ٦٨١  ..................  اجلمعة خلطبة وأمهيته حتصيله، وطرق  اخلطايب، اإللقاء:  األول املبحث

  ٧٠١  ..........  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجـادة يف ودوره احلسن، الصـوت:  الثاين  املبحث

  ٧٠٥  .........  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره احلسن، الصوت أمهية:  األول املطلب

  ٧١٢  ......................  وتبالص وجناحه ايباخلط اإللقـاء إجـادة روطش:  الثاين باملطل

  ٧١٩  ........................  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره اللفظ:  الثالث املبحث

  ٧٢٢  .  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره ومبناه حروفه يف اللفظ وضوح: األول املطلب

  ٧٣٣  ....... وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره  معناه، يف اللفظ وضوح:  الثاين املطلب

  ٧٥٠  .......  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره اللحن من النطق سالمة:  الثالث املطلب

  ٧٦٥  ......  هوجناح اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودوره األديب، البالغي األسلوب:  الرابع املطلب



 
           ٨٠٩ 

 

 
  ٧٧٩  ......................  وجناحه اخلطايب، اإللقاء إجادة يف ودورها اإلشارة:  الرابع املبحث

  ٧٨١  ..........................................  اخلطايب لإللقاء اإلشارة أمهية:  األول املطلب

  ٧٨٤  .....  وجناحه إجادته، يف ودورها اخلطايب اإللقاء يف اإلشارة حسن ضوابط:  الثاين املطلب

  ٧٩٢  .............................................................................  :  اخلامتة

  ٧٩٢  .......................................................................  : النتائج:  أوالً

  ٧٩٦  ....................................................................: التوصيات:  ثانياً

  ٨٠٨  ..................................................................  : املوضوعات فهرس
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


