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والحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محّمد 

وعل���ى اآل���ه الطاهرين، ق���ال اهلل تعالى في كتاب���ه الكريم: {چ 

چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ }.
قبل الخو�س في غم���ار قواعد هذا الفّن  وتلّم�س قعر هذا اليّم 

ال ب���ّدّ من مقّدمة ب�سيط���ة نتعّرف من خاللها عل���ى اأنواع الخطب 

وكيفّية تق�سيم البحث في هذا الكتاب، الذي ناأمل اأن يفيد القارئ 

الكريم، وي�ساع���ده على �سياغة واإلقاء الكلم���ات والخطب بنجاح 

اأكبر.

اأن���واع الخط���ب كثيرة  اإاّل   اأّنه  يمكن اإرجاعها اإلى ثمانية اأنواع 

وهي ت�سترك فيما بينها باأمور وتختلف في اأخرى.

 اأّما  االأمور التي تّتفق فيها فهي القواعد العاّمة للخطابة والتي 

�س���وف تاأخذ الكاأ�س االأوفى من البحث و اأّم���ا  االأمور التي تختلف 

فيها فهي ما و�سع الأجله هذا البحث.

واالأنواع الثمانية هي:

الخطب الدينّية، ويلحق بها مجال�س التعزية.. 1

مقّدمة
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الخطب ال�سيا�سّية، ويلحق بها الخطب البرلمانّية.. 2

الخطب الع�سكرّية، ويلحق بها خطب الفتوحات.. 3

خطب المنافرات والمفاخرات.. 4

خطب المنا�سبات واالأعياد وت�سمل:. 5

اأ- خطب المحافل.

ب - خطب التكريم والمدح والتهنئة.

ج- خطب النكاح والم�ساهرة.

د- خطب الرثاء والعزاء.

الخطب ال�سرعّية وت�سمل:. 6

اأ- خطب �سالة الجمعة.

ب- خطب االأعياد عيد االأ�سحى وعيد الفطر.

خطب المرافعة واالتهام وت�سمل الخطب الق�سائّية.. 7

الخطب العلمّية وت�سمل خطب المناظرات.. 8

وبا�ستعرا�س كّل واحد من هذه االأنواع على حدة مع ذكر خ�سائ�سه 

وممّيزاته و�سبط موارده واأوقاته يعلم ما بينها من الفرق.

هذا وللخطابة ثالثة اأركان وا�سحة يقع البحث عنها في ف�سول 

ثالثة وهي:
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الف�صل الأّول: الخطيب.

الف�صل الثاني: المخاطب اأي الجمهور، وقد ي�س���ّمى بالم�ستمعين 

والنظارة.

الف�صل الثالث: الخطاب، اأي الكالم الذي يلقيه الخطيب.

وه���ذا التق�س���يم يعتم���د على تق�س���يم فطاح���ل العلم���اء الذين 

تعّر�سوا لعلم الخطابة اأمثال ابن ر�سد والفارابي وابن �سينا.

واأخيرًا ي�س���ّر معهد �س���ّيد ال�س���هداء Q للمنبر الح�سينّيّ اأن 

يقّدم هذا الكتاب »درو�س في فّن الخطابة« �س���من �سل�س���لة المواّد 

الدرا�س���ّية ل���دورة اإعداد خطب���اء المنبر الح�س���ينّي وهو تلخي�س 

لكتاب »فّن الخطابة« من تاأليف �س���ماحة ال�سيخ ابراهيم البدوي، 

والذي ن�سكره على جهوده المباركة التي قّدمها لنا.

�سائلين اهلل تعالى اأن يوّفقنا للمزيد من العطاء في �سبيل اإبقاء 

�س����علة النه�سة الح�س����ينّية م�سيئة لل�س����الكين في طريق الهدى اإّنه 

نعم المولى ونعم المجيب.

{ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې    

.
(1(

ې ې ې}
واحلمد هلل رّب العاملني

 Q معهد �شّيد ال�شهداء

للمنبر الح�سينّي

)1) �سورة طه:28.
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محتويات الكتاب

الف�صل الأّول: الخطيب 

الف�صل الثاني: الخطاب 

الف�صل الثالث: المخاطب 

الف�صل الرابع: نماذج من الخطب 





تتعّرف في هذا الفصل على:

الف�صل الأّوّل:

اخلطيب

منزلة الخطيب عند المخاطب. 1

�سلوك الخطيب في نظر المخاطب. 2

مقّدمات اإلقاء الخطاب. 3

الواجب فعله حال اإلقاء الخطاب. 4





وه���ي الت���ي تبحث عن الحال���ة العاّمة للخطيب بمعن���ى  اأّنها ال 

تخت�ّس بحال الخطاب واإلقاء الكالم بل تتعّر�س لحاالت الخطيب 

عموم���ًا وماذا يجب عليه اأن يفعل قبل حال الخطابة كي ي�س���تطيع 

التاأثير على الجمهور بال�سكل المطلوب، ويبحث فيها عن نقطتين 

رئي�ستين:

النقطة األّوىل: منزلة اخلطيب عند اخملاطب
مّما يزيد في تاأثير هذا االأ�س���لوب � اأي الخطابة � على الجمهور 

. فلمعرفة �سخ�سّية الخطيب 
(1(

منزلة الخطيب في نفو�س �سامعيه

االأث���ر البالغ ف���ي التاأثير عل���ى المخاطب. وذلك فيم���ا اإذا كان له 

�سخ�سّية محترمة �سعى في اإيجادها قبل اأن يخاطب النا�س ويطلب 

منه���م االقتناع بما يقوله. فلمعرفة منزلته تاأثير كبير في �س���هولة 

انقياد الم�ستمعين اإليه واالإ�سغاء له وقبول قوله، فاإّن النا�س تنظر 

)1) جواهر البالغة، �س36.

الدرس األّول:

الجهة العاّمة للخطيب
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اإل���ى من قال ال اإلى ما قيل. وذلك بديه���ّي، اإذ  اأّنهم اإذا عرفوا اأن 

الخطيب الذي يتحّدث اإليهم هو العالم الفالنّي اأو القائد الكذائّي 

اأو الوجيه الفالنّي فاإّنهم ين�س���تون اأكثر مّما ين�ستون لرجل عادي 

وتوؤّثر كلماته فيهم ب�س���كل اأكبر م���ن تاأثير كلمات اأخطب الخطباء 

فيم���ا لو كان مجهواًل  اإاّل  م���ا ندر من الحاالت مّما هو على خالف 

ذلك.

والمنزلة الجيدة يكت�سبها الخطيب في الحياة العاّمة من ك�سب 

علم اأو من�س���ب اأو نبوغ في ميدان من الميادين الحياتّية المحّببة 

اإلى النا�س.

ثّم اإّن معرفة هذه المنزلة اأو فلنقل تعريف المخاطب على هذه 

المنزلة)وهي اأمر مهّم و اإاّل  ال يتحّقق المطلوب(تح�س���ل باإحدى 

طريقتين:

الطريقة الأّولى:	 

االأ�سلوب الذي كان مّتبعًا قديمًا. وهو اأن يبداأ الخطيب بتعريف 

نف�س���ه، ح�س���به ون�س���به اإن كان له ما يت�س���ّرف به منهما. اأو يثبت 

لنف�س���ه ف�س���يلة يكون بها اأهاًل الأن ي�س���ّدق، كما قال تعالى حاكيًا 

.
(2(

: {ٻ ٻ پ پ}
(1(

Q عن هود

فاإّن ذلك ي�ستدعي احترام الم�ستمعين واإقبالهم عليه. وكذلك 

)1) تلخي�س الخطابة، ابن ر�سد، �س30.

)2) �سورة االأعراف، االآية: 68.
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لو اأثبت لنف�س���ه ف�س���يلة ال يمكن الأحد نكرانها. اأو نفي �سيئة عنها 

ما نجا منها  اإاّل  اأ�س���حاب الفخر والف�سل كاأن يقول: »اأيها النا�س، 

اعلموا اأّني اأنا من ل يعرف الفرار ول النكو�ص«. ونحو ذلك.

ولذلك نجد كثيرًا من الخطباء القدامى كانوا يبداأون خطابهم 

بق���ول: »اأّيها النا����ص من عرفني فقد عرفني، ومن ل���م يعرفني فاأنا 

اأعّرفه بنف�سي. اأنا فالن بن فالن، فاعل كذا وكذا، تارك كذا وكذا... 

وهكذا«.

ولنعط���ك عل���ى ذل���ك اأمثل���ة حّية. ا�س���تمع اإل���ى قول ال�س���ّيدة 

الزه���راء O ف���ي خطبتها ال�س���هيرة الت���ي األقتها في م�س���جد 

الر�س���ول Pفي المدينة بح�س���ور الخليف���ة االأّول تطالبه بحّقها 

م���ن ميراث اأبيها، حيث قالت في م�س���تهّل كالمه���ا: »اأّيها النا�س، 

اعلم���وا اأّن���ي فاطمة، واأبي محّمد P اأقول ع���وداً وبدواً، ول اأقول 

.
(1(

م���ا اأق���ول غلط���اً، ول اأفع���ل م���ا  اأفع���ل �سطط���اً«

ومن ذلك اأي�سًا قول بعلها علّي بن اأبي طالب Q في م�ستهّل 

خطب���ة يعظ بها النا�س ويبلغهم فيها اأحكام اهلل: »تاهلل لقد علمت 

تبلي���غ الر�س���الت واإتمام العدات وتم���ام الكلمات وعندن���ا اأهل البيت 

.
(2(

اأبواب الحكمة و�سياء الأمر«

فاإّنه مّما ال �سّك فيه اأّن المخاطب بعد اأن يعلم اأّن المتحّدث اإليه 

)1) االحتجاج، الطبر�سّي، ج1، �س124.

)2) نهج البالغة، من كالم له )ع(، رقم 120، �س176.
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ال يق���ول غلطًا اأو يعلم اأّن المتكّلم معه خبير في تبليغ الر�س���االت، 

وعنده العلم باالأحكام، �سيتوّجه اإلى ا�ستماع ما يقوله غاية التوّجه 

وبالتالي يكون مجال اإقناعه بما يراد اإقناعه به اأكبر واأ�سهل.

الطريقة الثانية:	 

وهي الطريقة المّتبعة حالّيًا، وهي اأن ياأتي �سخ�س اآخر ي�سّمى 

ف اأو عريف الحفل فُيطلع الحا�س���رين عل���ى مكانة وقدر  بالمع���رِّ

د له ف�سائله وي�سّوقهم  المتكّلم ويبّين لهم منزلته وعظم اأمره ويعدِّ

اإلى ما �سيقوله لهم ثّم يمدح المو�سوع الذي �سيتكّلم الخطيب فيه. 

وبكلم���ة اأخرى يمّهد للخطيب اأر�س���ّية االإلق���اء المثمر. ولكن هذا 

ف بات يهتّمّ بتبيين منزلة الخطاب  االأ�سلوب يكاد يهجر الأّن المعرِّ

اأكث���ر م���ن اهتمامه بتبيي���ن  منزلة الخطيب بل ربما ال ي�س���ير اإلى 

الخطيب  اإاّل  بذكر ا�سمه اأو لقبه.

ف ال ب���ّد له من اإجادة الخطابة اأي�س���ًا ك���ي يتمّكن من  والمع���رِّ

تقدي���م الخطيب اإلى النا�س بال�س���كل المطل���وب الذي يترك فيهم 

ف من  التاأثير ويهيئهم لال�س���تماع اإليه واالإقبال عليه. وال بّد للمعرِّ

اأمور:

1- اأن يكون �سوته جهورّيًا عالّيًا م�سموعًا لجميع الحا�سرين.

2- اأن يتكّلم بهدوء وكاأّنه  يلقي ال�سعر على م�سامعهم.

3- عليه اأن يهت���ّم بمخارج الحروف واإتق���ان التلّفظ بالكلمات 

ب�سكل �سليم ووا�سح وقوي.
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4- اأن ي�ستعمل العبارات الجزلة الفخمة حّتى كاأّنه  يقول �سعرًا 

اإذ اأّن التعريف اأ�سبه �سيء بال�سعر الحديث فال بّد اأن ي�ستمل 

على ت�سابيه وكنايات وا�ستعارات ب�سكل منا�سب.

5- عليه اأن ُيلب�س كالمه ثوبًا من البديع باأن يطّعمه ب�س���يء من 

ال�س���جع العفوّي المطل���وب اأو بقليل من الجنا�س وما �س���ابه 

ذلك.

6- علي���ه اأن ال يطي���ل ال���كالم واأالَّ يك���ون ق���د اأخ���ذ دور م���ن 

يق���وم بتقديم���ه للجمه���ور الإلقاء الخط���اب، فاإّن ه���ذا يثير 

ا�سمئزازهم.

النقطة الثانية: سلوك اخلطيب يف نظر اخملاطب:
اإّن قناع���ة الم�س���تمع ب�س���لوك الخطيب له���ا مزي���د التاأثير في 

اإم���كان اإقناعه وعدمه فاإّنه مّما ال �س���ّك في���ه اأّن الخطيب اإذا اأراد 

اأن يثب���ت اأم���رًا م���ا ويقنع به النا�س ال ب���ّد اأن يكون مقتنع���ًا به اأّواًل 

وقبل االآخرين. فاإذا كانوا يعلمون اأّن �س���لوكه على خالف ما يقوله 

ف�س���وف لن يكون لكالمه اأّي تاأثير فيهم. اإذ كيف يقنعهم بح�س���ن 

قول ال�س���دق واالبتع���اد عن الكذب مث���اًل في حال  اأّنه���م يعلمون  

اأّنه  من اأّول الكّذابين. اأم كيف يقنعهم ب�س���رورة اال�ستب�س���ال في 

الحرب وه���و المعروف عندهم باأّنه  جبان. وكيف يطلب منهم اأن 

يزهدوا في الدنيا وهو مقبل عليها؟ فاإّن هكذا خطيب لن يح�س���د 
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من كثرة كالمه  اإاّل  التعب والن�س���ب، هذا اإن لم ي�س���تهزئوا به بل 

ربما �سربوه ببع�س ما تي�ّسر لهم من القمامة.

واأح�سن مثال ي�سرب لتبيين تنا�سب �سلوك الخطيب مع كالمه 

وم���دى تاأثي���ره عليهم خطبة الحّجاج بن يو�س���ف الثقف���ّي في اأهل 

العراق، وما جاءت به من اأثر عجيب اأّدى اإلى اإذعان الجميع الأمره 

واأمر خليفته بعد اأن عجزت الدولة االأموّية عن �سبط اأمور العراق 

وكبت الفتن والم�ساكل التي ما تكاد تخبو حتى تهّب من جديد.

 ما 
(2(

، وفي �س���بح االأع�س���ى
(1(

فقد جاء في تاريخ ابن ع�س���اكر

حا�سله:

»ق���دم الحّج���اج اأمي���راً عل���ى الع���راق وقد دخ���ل الم�سج���د معّمماً 

بعمام���ٍة ق���د غّط���ى بها اأكثر وجه���ه متقّلداً �سيف���اً متنّكب���اً قو�ساً يوؤّم 

المنب���ر، فقام النا�ص نح���وه حتى �سعد المنبر فمكث �ساعة ل يتكّلم 

وه���م ل يعرفونه، فقال النا�ص بع�سه���م لبع�ص: »قّبح اهلل بني اأمّية 

حيث ت�ستعمل مثل هذا على العراق«.

 لكم«؟
(3(

حتى قال عمر بن �سامئ الرجمّي: »األ اأح�سبه

فقالوا: »اأمهل حتى ننظر«.

فلّما راأى عيون النا�س اإليه ح�سر اللثام عن فيه ونه�س فقال:

)1) تاريخ ابن ع�ساكر، ج4، �س53.

)2) �سبح االأع�سى، ج1، �س128.

)3( معنى اأح�سبه هو اأرميه بالحجارة ولكّنه هنا كناية عن القول القا�سي.
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الثنايا اب���ن ج���اّل وط����اّلع  تعرفونياأن����ا  العمامة  اأ�سع  متى 

ي���ا اأهل الكوف���ة  اأّما  واهلل اأّني الأحتمل ال�س���ّر بحمل���ه، واأحذوه 

بنعله، واأجزيه بمثله واإّني الأرى روؤو�س���ًا ق���د اأينعت وحان قطافها، 

واإّن���ي ل�س���احبها واإّني الأنظ���ر اإلى الدم���اء تترقرق بي���ن العمائم 

.
(1(

واللحى، قد �سّمرت عن �ساقيها ف�سّمر

فاإّن كالمه هذا مع ما كان قد ا�س���تهر عنه من الظلم والق�سوة، 

و اأّنه  من اأ�س���ّد النا�س حّبًا ل�س���فك الدماء، واأّنه  من اأق�سى النا�س 

قلب���ًا، حتى قيل  اأّنه  لم ياأخذ ثدي اأّمه لير�س���عه حينما كان طفاًل  

خ بدم �ساة، قد عمل فيها عمله واأخافهم من بط�سه  اإاّل  بعد اأن ُلطِّ

و�سطوته المعروفين.

ومّم���ا يدّلّ عل���ى مدى تاأثي���ره فيهم ما جاء في كتاب ق�س����س 

 بعد اإيراد خطبته المتقّدمة من  اأّنه  قال: »يا غالم، اقراأ 
(2(

العرب

عليهم كتاب اأمير الموؤمنين«.

فقراأ: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، من عبد اهلل عبد الملك اأمير 

الموؤمنين اإلى من بالكوفة من الم�سلمين... �سالم عليكم...«.

فلم يقل اأحد منهم �سيئًا فقال الحّجاج: »اأكفف يا غالم«.

ث���ّم اأقب���ل اإلى النا�س فق���ال: »�سّلم عليك���م اأمي���ر الموؤمنين فلم 

  اأّما  واهلل لأوؤدبّنكم غير هذا 
(3(

ت���رّدوا علي���ه �سيئاً، هذا اأدب ابن نهية

)1) هذا مثل ي�سرب في الحّث على الجّد في االأمر، مجمع االأمثال، ج2، �س93.

)2) ق�س�س العرب، ج3، �س37.

)3) ابن نهية ا�سم �ساحب ال�سرطة الذي كان قبل الحّجاج في الكوفة.
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الأدب اأو لت�ستقيمّن، اقراأ يا غالم كتاب اأمير الموؤمنين«.

فلّم���ا بل���غ اإلى قول �س���الم عليكم لم يبق اأحد في الم�س���جد  اإاّل  

قال: »وعلى اأمير الموؤمنين ال�سالم«.

وهذا يدّل ب�سكل وا�سح على مدى تاأثير كالمه عليهم وما ذلك  

اإاّل  لما ذكرنا من التنا�س���ب بين ال�س���لوك والقول، ولذلك ترى اأن 

خطبه الوعظّية لم يكن لها ذلك االأثر على اأحد، بل كانت مو�س���ع 

ا�س���مئزاز وتعّجب، ا�ستمع اإلى ما ورد من مثال لعدم التنا�سب بين 

�سلوك الحّجاج وخطبه الوعظّية.

خطب الحّج���اج يومًا فقال: »اأّيها النا�ص، ق���د اأ�سبحتم في اأجل 

منقو����ص وعم���ل محف���وظ...« اإلى اأن قال: »ه���ذه �سم�ص عاد وثمود 

وق���رون كثي���رة بين ذل���ك، ه���ذه ال�سم�ص الت���ي طلعت عل���ى التبابعة 

والأكا�س���رة وخزائنه���م ال�سائ���رة بي���ن اأيديه���م وق�سوره���م الم�سيدة 

ث���ّم طلع���ت عل���ى قبوره���م. اأي���ن المل���وك الأّول���ون؟ اأي���ن الجباب���رة 

المتكّب���رون؟ المحا�س���ب اهلل، وال�س���راط من�س���وب، وجهن���م تزف���ر 

وتتوّقد، واأهل الجّنة ينعمون في رو�سة يحبرون، جعلنا اهلل واإّياكم 

روا باآيات اهلل لم يخّروا عليها �سّماً وعمياناً«. من الذين اإذا ذكِّ

فكان الح�س���ن الب�س���رّي يقول: »األ تعجبون من ه���ذا الفاجر؟ 

يرق���ى عتب���ات المناب���ر، فيتكّل���م كالم الأنبي���اء وين���زل فيفتك فتك 

(1(

الجّبارين. يوافق اهلل في قوله، ويخالفه في عمله«؟

)1) جمهرة خطب العرب، �س301.
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وبما اأّن الح�سن الب�سرّي وغيره من اأهل العراق و�ساكنيه مّمن 

ح�سر خطبته لم يكونوا ليجروؤوا على معار�سة الحّجاج والرّد عليه 

لم يجيبوه بما ي�س���تحّقه من الجواب وي�س���خروا من���ه.  اأّما  لو كان 

المتكّل���م غيره لكان لقي جزاءه موفورًا كما ح�س���ل لل�س���ّحاك بن 

قي����س حين خطب في اأهل الكوفة اأنف�س���هم فقال: »بلغني اأّن رجاًل 

ًل ي�ستم���ون اأئّمة الهدى ويعيب���ون اأ�سالفنا ال�سالحين،   الَّ منك���م �سُ

اأّم���ا  وال���ذي لي�ص له ندٌّ ول �سري���ك، لئن لم تنتهوا عّما بلغني عنكم 

لأ�سع���ّن فيكم �سي���ف زياد، ثّم ل تجدوني �سعي���ف ال�سورة، ول كليل 

ال�سف���رة.  اأّم���ا  اأّن���ي ل�ساحبك���م الذي اأغ���رت على بالدك���م فكنت اأّول 

م���ن غزاها ف���ي الإ�سالم، و�سرب م���اء الثعلبّية وم���ن �ساطئ الفرات، 

رات في  اأعاق���ب م���ن �سئ���ت واأعف���و عّمن �سئ���ت. ولقد َذع���ْرُت المخ���دَّ

خدوره���ّن واإن كان���ت الم���راأة ليبكي ابنها فال ترهب���ه ول ت�سكته  اإّل  

بذك���ر ا�سمي. فاتق���وا اهلل يا اأهل العراق. اأن���ا ال�سّحاك  بن قي�ص اأنا 

قاتل عمرو بن عمي�ص«.

فقام اإليه عبد الرحم���ن بن عبيد االأزدّي فقال: »�سدق الأمين 

واأح�س���ن الق���ول. وما اأعرفن���ا واهلل بما ذكرت. ولق���د لقيناك بغربّي 

تدمر فوجدناك �سجاعاً مجّرباً �سبوراً.

ث���ّم جل�س وهو يق���ول: » اأيفخ���ر علينا بما �سن���ع ببالدن���ا اأّول ما 

رنه اأبغ�ص مواطنه اإليه«. ذكِّ
ُ
قّدم؟ واأيم اهلل لأ

ويعني باأبغ�س مواطنه  اأّنه  حينما اأغار ال�س���ّحاك على الحيرة 
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اأر�س���ل له علّي Q جنودًا كثيرين منه���م عبد الرحمن بن عبيد 

هذا فهرب ال�س���ّحاك فاأدركوه وقتلوا اأ�سحابه ثّم اأوغل في الفرار 

فلم يلحقوه.

ف�س���كت ال�س���ّحاك قلياًل وكاأّنه  اأخزى وا�ستحى ثّم قال وبكالم 

ثّم نزل.
(1(

ثقيل: »كان ذلك اليوم باآخره«

)1) اآخره بثالث فتحتات يعني اآخر ال�س���يء ونهايته، يري���د كان ذلك اليوم نهاية اأمري، اأقرب الموارد، 

ج1، �س6.
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خال�صة الدر�س

للخطيب العاّمة  الجهة 

نف�سه الخطيب  تعريف 

وجود معّرف

ل بّد له من اأمور:

اأن يكون �سوته جهورّيًا. 1

اأن يتكّلم بهدوء. 2

ال��ح��روف . 3 بمخارج  يهتّم  اأن 

واإتقان التلّفظ

اأن ي�ستعمل العبارات الفخمة. 4

من . 5 ث��وب��ًا  ك��الم��ه  يلب�س  اأن 

البديع

اأن ال يطيل الكالم. 6

ال�سامعين. 1 توؤّثر في نفو�س 

واالإقناع. 2 القبول  في  توؤّثر 

علم. 1

من�سب. 2

نبوغ. 3

قناعته بما يقول. 1

قول ال�سدق واالبتعاد عن الكذب. 2

اأن يكون �سلوكه العملّي موافقًا لما يقوله. 3

منزلة الخطيب عند 

المخاطب

�صلوك الخطيب في نظر المخاطب

مكت�سبة من اأهّميتها

المنزلة تعريف 
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يقع البحث عّما يج���ب على الخطيب فعله حال االإلقاء اأو قبله، 

والكالم فيها من جهتين اأو فلنقل في مو�سعين:

املوض��ع األّول: مقّدم���ات إلق���اء اخلط���اب وه���ي ثالث 
مقّدمات رئيسّية:

الأّولى: االطالع على اأ�سول فّن الخطابة وحفظ قواعده وال�سعي 

لتطبيقه���ا اأثناء اإلقاء الخطاب مهما اأمك���ن، فاإّن ذلك اأمر 

اأ�سا�س���ّي لمن يريد اأن ي�س���بح خطيبًا ناجحًا. و اأّما  اأولئك 

الذي���ن يخطبون ف���ي النا�س دون اأن ي�س���يروا على هدى من 

اأمرهم ودون اأن يعرفوا ما يجب فعله وما يجب تركه فاأولئك 

�سيبقون خطباء فا�س���لين مدى عمرهم. واإن و�سلوا ف�سوف 

ي�سلون متاأخرين بعد اأن يكونوا قد اأفنوا كثيرًا من عمرهم 

في التعّلم من التجارب.

الثاني���ة: كث���رة المطالعة والتمّع���ن في كّل ما يق���راأ وحفظ اأكبر 
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ق���در ممكن من القراآن ونهج البالغة مع االطالع التاّم على 

معن���ى ما يحف���ظ، وعلى المنا�س���بة التي نزلت فيه���ا االآية، 

واألقي���ت فيه���ا الخطب���ة، وعل���ى م���ا ورد فيها م���ن محّطات 

بيانّي���ة اأو مفردات لغوّية ف�س���يحة اأو تراكي���ب بليغة اإلى ما 

هنالك من اأمور ت�س���اعد من يّطلع عليها في طالقة الل�س���ان 

وح�سن التعبير عن المق�سود، ويعطيه مخزونًا من االألفاظ 

والمعاني الجميلة التي ال غنى في هذا الم�سمار عنها.

وق���د اأّكد ابن االأثير عل���ى ذلك في كتابه »المثل ال�سائر في اأدب 

الكاتب وال�ساعر« حيث قال: »اإّن في الطالع على اأقوال المتقّدمين 

م���ن المنظوم والمنثور فوائد جّم���ة، لأّنه  يعلم منه اأغرا�ص النا�ص 

ونتائج عقولهم، يعرف به مقا�سد كّل فريق منهم واإلى اأين ترامت 

ب���ه �سنعت���ه ف���ي ذلك. ف���اإّن ه���ذه الأ�سي���اء ت�سح���ذ القريح���ة وتقّوي 

الفطن���ة... فاإّن���ه اإذا كان مّطلع���اً عل���ى المعان���ي الم�سب���وق اإليه���ا قد 

.
(1(

ينقدح له من بينها معنى غريب لم ي�سبق اإليه«

ث���ّم اإّن من يري���د اأن يكون خطيب���ًا ناجحًا فعلي���ه اأن يّطلع على 

مق���دار جليل م���ن العلوم خ�سو�س���ًا ال�س���يرة والتاري���خ واالأخالق 

والتف�س���ير واأ�س���ول الفقه وال�سيا�س���ة وعلم االجتماع وعلم النف�س 

والمنطق، باالإ�س���افة اإلى جمع المعلومات المتفّرقة الذي يح�سل 

باالإكث���ار من مطالعة المج���اّلت التي تحتوي عل���ى مباحث دقيقة 

)1) المثل ال�سائر في اأدب الكاتب وال�ساعر.
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واإح�س���ائّيات ذات اأرقام موثوقة واأخبار العالم االإ�س���المي وحتى 

غير االإ�س���المي، فاإّن الخطيب يحتاج اإلى كثرة االطالع من جهة، 

واإل���ى حفظ اأهّم ما يقراأه من جهة اأخ���رى، وقد نقل الجاحظ في 

البي���ان والتبيين عن الخليل بن اأحمد الفراهيدّي  اأّنه  قال: »تكّثر 

.
(1(

من العلوم لتعرف، وتقّلل منها لتحفظ«

وكّلما ازداد المخزون الثقاف���ّي عند المرء ازدادت قدرته على 

اكت�ساب ثقة النا�س الذين ي�ستمعون لكلماته.

الثالثة: المران والممار�سة. فاإّنه ما من علم  اإاّل  ويحتاج �ساحبه 

للممار�س���ة والتمرين و اإاّل  ف�سوف ياأتي عليه يوم يرى نف�سه 

فيه وحيدًا ن�سب ما كان له من ماء علم، وجّف ما كان لديه 

من معين فّن. وربما اأعطت الممار�سة ما ال يمكن اأن تعطيه 

���ل المتمّر�س اإلى قواعد  المطالعة اأو الدرا�س���ة، اإذ قد يتو�سّ

جديدة ونظرّيات حديثة، ويح�س���ل عل���ى ملكات خطابّية ال 

يمكن تح�سيلها  اإاّل  بكثرة التجارب في هذا الحقل.

وال اأدّل على ذلك مّما ن�ساهده ونلم�سه من اأن االإن�سان الذي 

يقف على المنبر الأّول مّرة يرى فيه ارتباك وا�سطراب ظاهران، 

وال يقدر على اأداء ما لديه من معلومات ب�سكل مطلوب ولو كان 

متبّحرًا. عالمًا 

)1) البيان والتبيين، �س141.
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و اأّما  من تمّر�س على �سعود المنابر واإلقاء الخطب وتعّود على 

مقابل���ة النا����س والتحّدث اإل���ى الجماهير واالإقب���ال عليهم بوجهه 

فنراه يهدر كال�سيل الجارف، بل ال يكاد يتّم عبارة جيدة  اإاّل  ويبداأ 

باأخرى اأجود، وهكذا اإلى اأن ي�سغف الجمهور بقوله وياأن�س بكالمه 

ويتمّنى الم�ستمعون لو اأّن خطبته تلك لي�س لها نهاية.

وق���د اأطلعن���ي اأحد المع���ارف العلم���اء  اأّنه  بينما كان يح�س���ر 

حف���اًل خطابّي���ًا قد دعي اإلي���ه كبار الخطباء في اإي���ران جاءه اأحد 

االأ�س���خا�س �سائاًل اإّياه عن تف�س���ير اإحدى االآيات. ف�سرحها له بما 

ح�سره وما هي  اإاّل  دقائق حتى ارتقى ذلك ال�سخ�س المنبر وبداأ 

خطاب���ًا حول معنى تلك االآية وما يرتبط ب���ه من اأمور، وهو يتدّفق 

كال�ساّلل باأ�سلوب رزين وحركات محكمة ونظرات موّزعة والنا�س 

م�س���دودون اإليه وكاأّن على روؤو�س���هم الطير، حتى اأّنني قد اأعجبت 

به وكدت اأ�سّكك في نف�سي باأّن الذي ف�ّسر االآية لم يكن اإّياي. وهذا 

ي�سير بو�سوح اإلى اأهمّية الممار�سة والمران.

 اأّما  اأمثلة تاأثير الممار�س���ة على متعّلم الخطابة فكثيرة نكتفي 

بمثالين:

المثال الأّول:	 

ديمو�ستين اأحد اأخطب اليونانّيين القدامى وقد قيل اإّنه حينما 

حاول التكّلم على المنبر الأّول مّرة اأثار في �سامعيه غريزة ال�سحك 

واأخذوا ي�س���خرون منه،  اإاّل   اأّنه  �سّمم على اأن يكون خطيبًا واأخذ 
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يتم���ّرن عل���ى الخطابة اإلى اأن و�س���ل اإلى مرتبة م���ن التمّكن منها 

اأمكن معها القول  اأّنه  خطيب اليونانّيين االأوحد.

المثال الثاني:	 

ما يحكى عن ف�س���يلة ال�س���يخ اأحمد الوائلّي وهو من م�س���اهير 

الخطباء الم�س���لمين المعا�س���رين في ميدان الخط���ب الدينّية بل 

بع����س اأن���واع المحا�س���رات العلمّية اأي�س���ًا فقد نقل  اأّن���ه  قال عن 

نف�س���ه  اأّن���ه  حينما ح���اول الخطابة الأّول مّرة �س���حك منه زمالوؤه 

الذين كانوا ي�ساركونه در�س الخطابة. ولكّننا نرى  اأّنه  بالممار�سة 

والمثابرة و�سل اإلى مرتبة يغبط عليها، ومدح من كبار العلماء.

و اأّم���ا  بالن�س���بة لما قيل من لزوم وجود ما �س���ّمي باالإ�س���تعداد 

الفط���رّي للخطابة عند من يريد اأن ي�س���بح خطيب���ًا فلي�س لذلك 

اأ�سا�س من ال�سّحة، اإذ يمكن الأّي اإن�سان وّطد نف�سه على اأن ي�سبح 

ها و�سعى لذلك  خطيبًا وعزم على تحّمل الم�ساق من اأجل خطب ودِّ

دون ياأ�س اأو ملل محاواًل جهده تعّلم فنونها وتطبيق قواعدها، فاإّنه 

�سينالها ال محالة ولو لم يكن عنده ذلك االإ�ستعداد المزعوم.

املوضع الثاين: ما يجب فعله حال إلقاء اخلطاب.
اأّوًل: ال بّد من ذكر ثالث تو�س���يات نقّدمها للخطيب كي ينتفع 

بها في هذا المجال وهي:

الأّول��ى: من الم�ستح�س���ن للخطيب اأاّل يكون جائع���ًا فارغ المعدة 
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وال �سبعانًا متخمًا. فاإّن لكّل منهما اأثرًا �سلبّيًا عليه. فال�سبع 

يمنعه من اأن يتمّتع ب�س���وت عال ونف����س طويل، بل قد تتلّبد 

اأف���كاره وياأخ���ذه النعا�س فيتث���اءب وحينئٍذ يفق���د الخطاب 

رونقه وتاأثيره على النا�س، كما اأّن الجوع يمنعه من التمادي 

في الكالم، ومن تنا�س���ق ال�س���وت، فاإّن البدن يعطي جهدًا 

ح���ال الخط���اب خ�سو�س���ًا اإذا كان هن���اك حاجة لل�س���وت 

العال���ي. فلو كانت المعدة خالية ال يمكن للج�س���م اأن يتحّمل 

جهدًا كبيرًا كما هو ظاهر ووا�سح.

الثانية: يح�س���ن به اأي�س���ًا اأن يكون مرتديًا ما ينا�سب جّو الحفل 

م���ن البرودة والحرارة و اإاّل  اأخذته رع�س���ة القّر فمنعته عن 

حرّية التكّلم اأو اأ�س���ابه الحرور فت�س���ّبب عرق���ًا مّما يجعل 

الم�س���تمعين يعّدون ذلك خجاًل من���ه وارتباكًا، وهما عيبان 

في الخطيب.

الثالث��ة: يح�س���ن ب���ه اأي�س���ًا قبل ح���ال التكّلم اأن يدخ���ل اإلى بيت 

الخالء ويق�س���ي حاجته كي ال ت�سيبه المدافعة حين التكّلم 

���ر خطبته فيخّل بالمطلوب اأو ي�سطّر اإلى  في�سطر اأن يق�سّ

اأفعال اأخرى ال تليق به. ومّما ال ي�س���ُك فيه اأن ذلك له تاأثير 

قويٌّ على التفكير.

ثانياً:  اأّما  ما يجب فعله حال الخطاب يمكن ح�س���ره في �سبع 

م�سائل:
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الم�ساألة الأّولى: يجب اأن يكون الخطيب م�ستح�سرًا كّل النقاط 

التي يري���د اأن يتعّر�س لها فيما لو كان خطابه ارتجالّيًا وذلك باأن 

يكون قد ن�س���ق اأف���كاره التي يريد اأن يطرحها ورتبها م�س���بقًا. فال 

ب���ّد اأن يقدم ما حّقه التقديم ويوؤّخر ما حّقه التاأخير ويهّيئ لذلك 

بع����س االألفاظ المعّينة ي�س���تعين بها حال االإلق���اء تكون كمخزون 

لغوي عنده. وال بّد اأن يكون م�ستذكرًا الكالم الذي يريد اإلقاءه كي 

ال ياأخذه ح�سر الكالم في�سيبه العّي كما ح�سل مع كثيرين اأمثال 

م�س���عب بن حّيان حين دعي الإلقاء خطبة في منا�س���بة عقد نكاح 

ولّما وقف للتكّلم اأخذه العّي وارتبك وت�س���ّتت اأفكاره فن�سي ما كان 

يريد قوله فاإذا به يقول: »لقّنوا موتاكم �سهادة اأن ل اإله  اإّل  اهلل«.

فغ�س���بت اأّم العرو�س اأ�سّد الغ�سب وقالت له: »عّجل اهلل موتك 

األهذا دعوناك«.

.
(1(

ف�سحك النا�س جميعًا

ولو لم يكن الخطيب م�س���تعّدًا وم�ستح�س���رًا اأفكاره لواجه اأحد 

اأمرين:

اأن يق���ول ما ال يريد قوله، وقد يكون ثم���ن ذلك غاليًا، باأن . 1

يتلّف���ظ باألف���اظ ال يريدها ت�س���ع من �س���اأنه ، اأو يتلّفظ بما 

يكون م�ستم�سكًا عليه لخ�سومه فيف�سح لهم المجال للحّط 

من قدره و�س���معته، اأو يتكّلم بما يثير ال�سخرية واال�سمئزاز 

كما ح�س���ل الأحد الخلفاء العّبا�س���ّيين حينما �سعد المنبر 

)1) جمهرة خطب العرب، ج3، �س352.
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الإلق���اء خطب���ة الجمعة وق���د كان على نزاع م���ع زوجته اإثر 

خالفات وقعت بينهم���ا فخرج وهو يفّكر بطالقها، وحينما 

ا�ستوى على المنبر قال: » اأّما  بعد...« فانعقد ل�سانه ون�سي 

م���ا كان يريد اأن يقوله فما نط���ق  اإاّل  بقول: »زوجتي فالنة 

طالق«. ف�سحك النا�س منه �سحكًا �سديدًا.

اأن يترك المنبر دون اأن يتكّلم ب�سيء و�سط جّو من ا�سمئزاز . 2

الجمهور و�سخريته. اللهم  اإاّل  اإذا كان حاّد الذهن متوّقده 

فاإّنه قد ينجو بنف�سه باأن يورد كالمًا اأخر غير ما كان يريد 

قوله اأّواًل.

 ومنهم 
(1(

وق���د اتفق ذلك لكثيرين من الخطباء الم�س���هود لهم

 اأحد اأمراء �سج�ستان حيث �سعد المنبر يوم الجمعة 
(2(

ثابت قطنة

فن�س���ي م���ا كان يريد قوله وارتّج عليه وظهر ذل���ك للنا�س فتدارك 

قائ���اًل: »�سيجعل اهلل بعد ع�سر ي�سراً وبعد عّي بياناً، واأنتم اإلى اأمير 

فّعال اأحوج منكم اإلى اأمير قوال: واأن�سد:

فاإّنني اأك��ن فيكم خطيباً  ف��اإّل 
(3(

ب�سيفي اإذا حدَّ الوغى لخطيب

ويقال  اأّنه  لّما و�س���ل نباأه اإلى خالد بن �س���فوان قال: »واهلل ما 

عال ذلك المنبر اأخطب منه في كلماته هذه«.

)1) راجع باب نوادر الخطباء في اأواخر هذا الكتاب.

)2) وفي كتب اأخرى “ثابت بن قطبة”.

)3)  اأّما لي ال�سّيد المرت�سى، علم الهدى، ج4، �س21.
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خال�صة الدر�س

اأهّم ما فيه:

1� ا�ستح�س���ار كّل نق���اط الخطاب.

2�  تن�سيق االأفكار المطروحة م�سبقًا

3�  مراعاة التقديم والتاأخير

4�  تهيئة بع�س النقاط

5� ا�س���تذكار الكالم الم���راد اإلقاوؤه

من اآثار عدم ال�ستح�سار:

1� اأن يق���ول الخطيب م���ا ال يريد 

قوله مّما يوؤّدي اإلى ال�سخرية.

2� اأن يترك المنبر دون اأن يخطب  

اإاّل  اأن يك���ون ح���اّد الذه���ن.

ة للخطيب الجهة الخا�صّ

ما يجب فعله حال الإلقاء

ال�ستح�سار
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املسألة الثانية: اإلهتمام باملظهر اخلارجي
االهتم���ام بالمظهر الخارجّي للخطيب بحي���ث يظهر  اأّما مهم 

بما يدعو اإلى تقديره واحترامه والوثوق بقوله وبما يتنا�سب مع ما 

يريد اأن يقوله. وذلك يح�سل باأمرين:

الأمر الأّول: لبا�صه وهندامه.	 

م���ن الالزم عل���ى الخطيب اأن يعرف نف�س���ّيات المجتمعين وما 

يجب على مثله اأن يظهر به بينهم. فقد يقت�س���ي المقام اأن يظهر 

الخطيب باأفخر لبا�س واأح�سن بّزة ما يليق به.

وق���د يقت�س���ي اأن يظه���ر بمظه���ر متوا�س���ع كزاهد اأو نا�س���ك. 

وذلك يختلف باخت���الف الدعوة التي يدعو اإليها وباختالف طباع 

الحا�س���رين. فكثير من الواعظين يتاأّثر النا�س بهم بمجّرد النظر 

اإليهم قبل اأن يتفّوهوا بكلمة.

البكالّي  نوف  ي�سفها  التي  الهيئة  على  خطيبًا  اأّن  تعتقد  اأال 

الدرس الثالث:

ما يجب فعله حال اإللقاء: 1
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 Q الموؤمنين  اأمير  خطب  من  خطبة  م�ستهّل  في  يقول  حيث 

بن  علّي  الموؤمنين  اأمير  الخطبة  بهذه  »خطبنا  يرويها:  اأن  قبل 

اأبي طالب Q بالكوفة وهو قائم على حجارة ن�سبها له جعدة 

بن هبيرة المخزومّي وعليه مدرعة من �سوف وحمائل �سيفه ليف 

.
(1(

وفي رجليه نعالن من ليف وكاأّن جبينه ثفنة بعير«

اأال تعتقد اأّن الخطيب الذي على هذه الهيئة �سيوؤّثر في �سامعيه 

وعظه وحّثه لهم على الزهد والتقوى والتق�ّسف.

وك���م من خطي���ب في مجال����س ذكرى عا�س���وراء يدف���ع النا�س 

بمجّرد م�ساهدة هيئته اإلى البكاء وقبل اأن ينب�ّس ببنت �سفة.

وال بّد اأي�س���ًا للخطيب اأن يظهر بما يليق به  اأّما م الجمهور كي 

ال يثير تهّكمهم وا�سمئزازهم.

فمث���اًل: لو كانت عمامة الخطيب مائلة اأو كانت عباءته مقلوبة 

اأو كان ثوب���ه ممّزقًا اأو قمي�س���ه و�س���خًا وما �س���ابه ذلك، ف�س���وف 

ل���ن يكون االأقدر عل���ى االإقناع وال االأقوى في الحم���ل على االنقياد 

واال�ستماع.

الأمر الثاني: �صحنة وجه الخطيب.	 

ق���ال الفاراب���ّي:  ومنها اأي من االأمور الت���ي ال بّد منها للخطيب 

»�سحن���ة وج���ه الإن�س���ان اأو �سكل���ه و�س���كل اأع�سائ���ه ومنظ���ره اأو فعل���ه 

عندم���ا يتكّلم مثل اأن ينذر بورود اأمر مخوف قد قرب فيرى وجهه 

)1) نهج البالغة، خطبة رقم 182، �س260.
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.
(1(

وجه خائف اأو هارب«

وق���د قال اأبو علّي ابن �س���ينا في هذا الم�س���مار: »و اأّم���ا  الحال 

المح�سو�س���ة غي���ر الق���ول كمث���ل م���ن يخبر بب�س���ارة، و�سحن���ة وجهه 

�سحن���ة م�سرور مبته���ج، اأو يخبر باأطالل اآّف���ة و�سحنة وجهه �سحنة 

.
(2(

مذعور خائف، اأو ينطق عن تقرير بالعذاب اأو الثواب«

فمالمح وجه الخطيب وتقاطيع جبينه ونظرات عينيه وحركات 

يديه اأمور معّبرة وموؤّثرة في ال�سامعين فيما اإذا ا�ستطاع اأن يح�سن 

الت�سّرف بها ح�سبما يريده البيان.

وبعبارة اأكثر �س���راحة يجب على الخطي���ب اأن يكون ممّثاًل في 

مظهره الخارجّي وحركات حاجبيه ويبدو حزينًا في مو�سع الحزن 

وغليظًا فّظًا في مو�سع ال�سّدة.

ب���ل ربما يجب عليه في بع�س االأحي���ان اأن يبكي اأو يتباكى فيما 

لو دعت الحاجة اإلى ذلك. ويبدو م�س���رورًا م�ستب�س���رًا في مو�س���ع 

ال�س���رور. ويبدو بمظهر الواثق من قوله الموؤمن بدعوته في مو�سع 

يتطّلب ذلك.

)1) الخطابة، الفارابّي، �س10.

)2) ال�سفاء، ق�سم الخطابة، �س10.
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خال�صة الفقرة:

ال������ل������ب������ا�������ص وال��������ه��������ن��������دام:

1 - مراعاة جّو المنا�سبة

2 - مراعاة م�سمون الخطاب

3 - مراعاة الجمهور المخاطب

����س���ح���ن���ة وج������ه ال���خ���ط���ي���ب:

1 - الوجه والعالمات المرت�سمة

2 - ال�سكل واالأع�ساء

3 - االأفعال والهيئة العاّمة

الإه���ت���م���ام ب��ال��م��ظ��ه��ر ال���خ���ارج���ّي

م����ا ي���ج���ب ف��ع��ل��ه ح�����ال الإل����ق����اء

ة للخطيب الجهة الخا�صّ

املس��ألة الثالثة: ما يجب فعله حال االلقاء مدح القبيح 
وذّم احلسن:

ال ب���ّد للخطي���ب اأن يك���ون ق���د ت���دّرب عل���ى تطوي���ع العب���ارات 

واال�ستفادة من االأمور بح�سب الحاجة وت�سخير كّل االأدلة ل�سالحه 

حّتى لو كان ظاهر الدليل غير موافق لمطلوبه.

وذلك باأن يتمّكن من اأمرين:

الأمر الأّول: مدح القبيح.	 

قد تدعو الحاجة الإظهار وجه الح�سن في من ا�ستهر بالقبح.
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فمثاًل ق���د تدعو الحاجة اإلى مدح فا�س���ق فينظر الخطيب اإلى 

النواح���ي االأخرى غير الف�س���ق ويخت���ار منها ما يمك���ن مدحه به. 

فيق���ول مثاًل: » اأّنه  �سمح �سهل غير متزّمت ول متعّنت، منفتح على 

الآخري���ن لطي���ف المعا�سرة خفيف الروح يخ���دم النا�ص... الخ« وما 

�سابه ذلك.

وقد يمدح االأبله االأحمق باأّنه  ب�سيط �سافي النف�س بريء براءة 

االأطفال ال ت�سوبه �سائبة الغدر والمكر، وال يهتّم باأمور الدنيا مهما 

عظم���ت وتعّقدت، و اأّنه  ال يزال على فطرته التي فطره اهلل عليها 

لم تغّيرها الخطايا والذنوب...

ام الذي يتتّبع ع���ورات النا�س فال يكاد  ���از النمَّ وق���د يمدح الهمَّ

ي���رى عيبًا  اإاّل ّ وين�س���ره في المجتمع، فيخبر به القا�س���ي والداني 

باأّن���ه  �س���ادق و�س���ريح وال تاأخذه ف���ي اهلل لومة الئ���م، و اأّنه  يقول 

الحّق ولو على نف�س���ه. و اأّنه  ال يمكنه ال�س���كوت ع���ن قبيح الفعال، 

وال ي�ستطيع اأن يغ�ّس طرفه حينما يرى �سّرًا لما فيه من علّو الهّمة 

وكبر النف�س، والأّنه  لي�س ب�سيطان اأخر�س... اإلى ما هنالك.

الأمر الثاني: ذّم الح�صن.	 

قد يقت�س���ي االأم���ر اإظهار بع�س م�س���اوئ اأمر معلوم الح�س���ن. 

فقد يذّم االإن�س���ان الموؤمن المحافظ على دينه باأّنه  جاف متزّمت 

رجع���ّي ال يمكن ال���كالم معه، ولي�س عنده للحّل الو�س���ط مجال وال 

يقتنع ب�سيء وال يقبل ن�سيحة اأحد... الخ.
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وق���د يذّم ال�س���جاع باأّن���ه  متهّور طائ����س يرمي بنف�س���ه في كّل 

مخوفة، ويبحث عن ال�سّر ويلقي بيديه اإلى التهلكة... الخ.

وقد يذّم الكريم باأّنه  م�سرف جاهل بحّق المال وقيمته، ويعطي 

من ي�ستحّق ومن ال ي�س���تحّق، واأّن النا�س ي�ستفيدون من طيب قلبه 

وياأخذون اأمواله بحّجة  اأّنه  كريم وهو ال يعرف  اأّنهم ي�ستحمقونه، 

وباأّنه �س���وف ياأتي���ه يوم يلتفت فيه اإلى نف�س���ه ويدرك خطاأه وذلك 

حينما يجد نف�س���ه محتاجًا لم���ا في اأيدي النا�س حيث لن يجد من 

ي�ساعده بدرهم.

وقد يذّم الحليم الذي ي�سفح عمن اآذاه اأو ت�سابى معه اأو تكّلم 

معه بما ال يليق به، يذّم باأّنه  جبان ال يجراأ على دفع االعتداء عن 

نف�سه حتى تطاول عليه الكبار وال�سغار.

واأّن فيه ذّلة، و اأّنه  متعّود على ا�س���تماع ال�س���باب وال�ستائم فلم 

تع���د توؤّثر فيه �س���يئًا... اإلى ما هنالك من اأمثل���ة لمدح القبح وذّم 

الح�س���ن مّما ال يخفى على الق���ارئ الكريم. فاإّن التدّرب على هذه 

االأم���ور تطّوع اال�س���تعماالت والعبارات بين ي���دي الخطيب وتجعل 

ذهنه متوّقدًا م�ستح�س���رًا لكّل �س���وؤال جوابًا مهّيئًا لكّل �سخ�س ما 

ينا�سبه من الكالم.

واعل���م اأّن م���ا قّدمناه لك لي����س دعوة العتماد اأ�س���لوب الكذب 

ف���ي الخطاب اأبدًا ولي�س ت�س���جيعًا على التعّر����س لالآخرين بالنقد 

والتجري���ح كما قد ي�س���بق اإل���ى اأذهان البع�س مم���ن تخفى عليهم 
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الن���كات العلمّي���ة واإّنما هو تو�س���يح لفك���رة اأدبّية وج���الء لقاعدة 

خطابّية، لو اأتقنها الخطيب الأخذت بيده اإلى اإظهار الحّق والدفاع 

عنه وك�س���ف زيغ المبطلين وتفنيد كالم من ال ي�ستعين على مراده  

اإاّل  بالكذب، والنفاق في�س���ّلط ال�س���وء على نقاط �س���عفه وموا�سع 

زالته كي ال يعود اإلى ا�ستحماق النا�س للت�سّلط عليهم.

واعل���م اأي�س���ًا  اأّن���ه  لي�س فيما ذكرنا �س���يء من الك���ذب بل هو 

�سدق نا�سع غاية ما في االأمر  اأّنه  ت�سوير قبيح لل�سورة الح�سنة 

اأو ت�س���وير ح�سن لل�س���ورة القبيحة وذلك يح�س���ل بال�سكوت عن 

المحا�س���ن وذك���ر ما ه���و موجود من الم�س���اوئ، وهذا اأمر �س���ائع 

بين الف�س���حاء ممن يعرفون موا�س���ع الكلم ولم ينكر من ال�سرع، 

ولنعطك على ذلك �ساهدًا حّيًا:

ورد ف���ي البي���ان والتبيي���ن اأّن ر�س���ول اهلل P �س���األ عمرو بن 

االأهتم عن الزبرقان بن بدر وهو حا�س���ر فقال عمرو: » اأّنه  مانع 

لحوزته مطاع في اأذينة«.

فق���ال الزبرق���ان: »يا ر�س���ول اهلل، اإّنه ليعل���م مّني اأكث���ر مّما قال 

ر بي«. ولكّنه ح�سدني يا ر�سول اهلل في �سرفي فق�سّ

 �سيق 
(1(

فق���ال عمرو بن االأهتم حينئذ: »وهو واهلل زم���ر المروؤة

ال�سدر لئيم الخال حديث الغنى«.

فنظر النبّي P ف���ي عينيه فقال: »يا ر�سول اهلل، ر�سيت فقلت 

)1) زمر المروؤة اأي قليلها.
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اأح�س���ن م���ا علم���ت، وغ�سب���ت فقلت اأقبح م���ا علم���ت، وغ�سبت فقلت 

اأقبح ما علمت. وما كذبت في الأّولى ولقد �سدقت في الآخرة«.

.
(1(

فقال ر�سول اهلل P: »اإّن من البيان ل�سحراً«

وحّتى تطمئن نف�سك اإلى ما قلناه لك وال يبقى في نف�سك منه �سيء 

�سن�سرب لك مثااًل حّيًا على مدح القبيح واآخر على ذّم الح�سن.

ورد ع���ن الحّج���اج  اأّنه  حينما مر�س وفرح اأه���ل العراق بذلك 

واأرجف���وا بموته وبلغه ذلك تحامل حتى �س���عد المنب���ر فقال: »اإّن 

طائف���ة من اأهل العراق، اأهل ال�سقاق والنف���اق، نزغ ال�سيطان بينهم 

فقال���وا: »مات الحّجاج«. وم���ات الحّجاج فمه؟ وهل يرجو الحّجاج 

الخير  اإاّل  بعد الموت؟ واهلل ما �سّرني اأاّل اأموت واأّن لي الدنيا وما 

فيها. وما راأيت اهلل ر�س���ي بالتخليد  اإاّل  الأهون خلقه اإبلي�س. قال: 

.
(2(

{ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ   چ چ}

كما روى ابن �س���الم الجمحّي في طبقات ال�س���عراء  اأّنه  اجتمع 

جرير والفرزدق عند �س���ليمان بن عبد المل���ك وهو يومئذ خليفة، 

واأتى باأ�س���رى من الروم، وكان في حر�س���ه رجل من بني عب�س قد 

علم اأّن �سليمان �سياأمر اأ�سحابه ب�سرب اأعناقهم.

فاأت���ى الفرزدق فق���ال: »اإّن اأمي���ر الموؤمني���ن جرى ب���اأن ي�سرب 

هوؤلء الأ�سرى«. وحّثه على اأن يكون هو ال�سارب لهم. واأتاه ب�سيف 

)1) البيان والتبيين، �س43 و184.

)2) مروج الذهب، ج2، �س142. و�سرح ابن اأبي الحديد، ج1، �س151
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. فقال الفرزدق: »مّمن اأنت«؟
(1(

كليل كهام«

قال: »من بني �سّبة اأخوالك«.

واأمره �سليمان ب�سرب عنق بع�سهم. فتناول ال�سيف من العب�سّي 

 �س���عرة ولم يوؤّث���ر به اأثرًا. 
(2(

ث���ّم هّزه ف�س���رب به عنقه فما ح�ّس

ف�سحك �سليمان والنا�س وقال: »هذه �سربة �سيقول فيها هذايعني 

جريراً وتقول فيها العرب«.

رًا لها ب�س���ورة  فق���ال الف���رزدق )متخّل�س���ًا من �س���يئته م�س���وِّ

(3(

ح�سنة(:

ول نقتل الأ�سرى ولكن نفكهمفهل �سربة الرومّي جاعلة لكم 

اأب���اً ع���ن كلي���ب اأو اأب���اً مثل دارم
(2(

اإذا اأثقل الأعناق حمل المغارم

فانظر كيف بّدل ال�سيئة بالح�سنة وعّبر عن عجزه عن قتل الرومّي 

باأّنه  قد تعّود على فّك االأ�سرى ولم يتعّود على قتلهم. وهذه مفخرة 

ما بعدها مفخرة وتعري�س بالخليفة وتفاخر عليه.

وقد ن�س���ب اأبو حّي���ان التوحيدّي في كتابه الب�س���ائر والذخائر 

اإلى �س���قراط تعريفًا للخطابة ورد فيه ه���ذا القول: »قيل ل�سقراط 

الفيل�سوف. - وكان من خطبائهم - ما �سناعة الخطيب؟ قال:.

اأن يعّظم االأ�سياء الحقيرة وي�سّغر �ساأن االأ�سياء العظيمة«.

وهذا تعبير اآخر عن مدح القبيح وذّم الح�سن«.

)1) ال�سيف الكهام هو ال�سعيف ال�سي ال يقطع.

)2) ح�ّس يعني قطع وحلق. يقال ح�ّس ال�سعرة اأي قطعها.

)3) طبقات ال�سعراء، ابن �سالم الجمحّي، �س93.
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خال�سة الفقرة:

ة للخطيب الجهة الخا�صّ

ما يجب فعله حال الإلقاء

مدح القبيح
ذّم الح�سن

التدّرب على تطويع العبارات
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املسألة الرابعة: الوقوف على مرتفع
ال ب���ّد للخطي���ب اأن يقف على مرتفع يطّل ب���ه على الجمهور كي 

يروا وجهه ويتاأّثروا بكلماته واإ�س���اراته. ولق���د جرت العادة قديمًا 

وحديثًا باأن ين�س���ب للخطيب منبر من خ�س���ب، ولو لم يكن هناك 

منبر وكانت الخطابة في الفالة يعمل له منبر ب�سيط من الحجارة 

كما مّر في و�س���ف نوف البكالّي لعل���ّي Q، اأو من رحل الدواب 

كما ح�س���ل لر�س���ول اهلل P، ف���ي خطبة الوداع حي���ن ن�ّس على 

خالفة علّي Q، اأو اأن يقف الخطيب على مرتفع عال، اأو ي�سعد 

اإلى ه�س���بة كما ح�سل مع الر�سول P حينما �سعد ال�سفا وقال: 

»يا �سباحاه«.

فاجتمع���ت اإليه قري�س. فاأخبره���م بنزول اآية: {ڇ ڇ 

.
(1(

ڇ}
ويح�س���ن في الخطيب اأن يقف معتم���دًا على اإحدى رجليه فاإذا 

)1) مجمع البيان، الطبر�سّي، ج4، �س206. واالآية من �سورة ال�سعراء ورقمها 214.
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تعبت اعتمد على االأخرى. فاإّن ذلك يعينه على تحّمل طول الوقوف 

اإلى اإتمام خطبته واإن طالت.

و اأّما  االإ�س���ارات فه���ي اأمر مهّم للخطيب وال يمكن اال�س���تغناء 

عنها في اإثارة م�س���اعر م�ستمعيه. قال الجاحظ: »الإ�سارة واللفظ 

�سري���كان ونعم العون هي له، ونع���م الترجمان هي عنه، وما اأكثر ما 

.
(1(

تنوب عن اللفظ وتغني عن الخّط«

وال بّد في االإ�سارة من اأمور:

الأمر الأّول:	 

اأاّل تكون مبتذلة مت�سّنعة ي�سعر المخاطبون  اأّنها مق�سودة واأّن 

الخطيب يتعّمدها فاإّن ذلك يذهب بتاأثيرها ويفقدها رونقها، فال 

بّد اأن تبدو عفوية قد �س���درت منه من غير ق�سد و اأّنه  لم يت�سّنع 

فيها ولم يتكّلف.

الأمر الثاني:	 

اأاّل تكون على ن�سق واحد بحيث يكون تكّررها وا�سحًا للناظرين 

وذلك كما لو ظّل يحّرك يده بحركة واحدة وعلى ن�سق واحد طيلة 

وال  الجمهور  انتقاد  مو�سع  في  الخطيب  يجعل  ذلك  اإّن  الخطبة 

اأن  بّد  فال  االإقناع.  على  الم�ساعدة  في  المطلوبة  النتائج  يعطي 

تكون الحركات متنّوعة بتنّوع اأ�سلوب الكالم من االأخبار واالإن�ساء 

كثيرة  تكون  اأن  بّد  وال  ذلك  �سابه  وما  واال�ستفهام  التعّجب  ومن 

كفعل الممّثلين و اإاّل  لم تكن »نعم العون«.

)1) البيان والتبيين، �س69 من الجزء االأّول، تحقيق ال�سندوبّي.
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الأمر الثالث:	 

يجب على الخطيب اأن ال يتنّقل على المنبر وال يعتمد االإ�سارات 

اإلى  اأو  ممّثل  اإلى  يتحّول  ال  كي  الخفّية  الحركات  وال  الم�سحكة 

مهّرج. فعليه مثاًل اأن ال يهتّز وال ي�ستدبر وال يلتفت بكّل بدنه من 

جهة اإلى اأخرى، وال يحّرك رجله وال يهّز برقبته وال يغمز بعينيه 

هذه  فكّل  واأقوالهم  باأفعالهم  االآخرين  يقّلد  وال  ل�سانه  يخرج  وال 

االأمور تف�سد الجّو العاّم للخطبة.

وهن���اك بع�س الحركات تعّد م���ن اآفات الخطيب، وهي اأن يكثر 

من ال�س���عال اأثن���اء االإلقاء، اأو م���ن االلتفات يمنة وي�س���رة، اأو باأن 

يق�س���ر نف�س���ه عن اإتمام الجملة التي بداأها في�س���تعين بنف�س ثان 

الإتمامها، واأن يفتل اأ�س���ابعه، اأو اأن ين�سغل بالعبث بلحيته، اأو يكثر 

من الم�س���ح عليها اأو على �س���اربيه، فاإّن كّل ذل���ك من العيب الذي 

ال ب���ّد للخطيب اأن يتخّل�س منه فيعّود نف�س���ه على النف�س الطويل، 

وي�س���عى جه���ده للتخّل����س من ال�س���عال ف���ي الخطاب���ة، ويقلع عن 

العادات االأخرى الم�سار اإليها.

وقد جمع اأحدهم هذه الحركات ببيت من ال�سعر فقال:

 وال��ت��ف��ات و�سعلة
(1(

ب��ب��ه��ر م��ل��يء 
(3(

 وفْتِل الأ�سابع
(2(

وم�سحة عثنون

)1) البهر يعني انقطاع النف�س واالإعياء.

ة. )2) العثنون هو اللحية وقيل ما ينبت على الذقن خا�سّ

)3) البيان والتبيين، �س1.
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خال�سة الفقرة:

مّما ي�ساعد على:

روؤية وجهه. 1

التاأّثر بكلماته. 2

التاأّثر باإ�ساراته. 3

ل ب����ّد ف���ي الإ�����س����ارات 

من اأمور:

اأاّل تكون مبتذلة مت�سّنعة. 1

اأاّل تكون على ن�سق واحد. 2

اأاّل تكون م�سحكة. 3

ة للخطيب الجهة الخا�صّ

ما يجب فعله حال الإلقاء

الوقوف على مرتفع

ة بالوقوف على المنبر تو�سيات خا�سّ

اأن ال يتنّقل على المنبر. 1

اأن ال يكثر ال�سعال. 2

اأن ال يكثر االلتفات. 3

اأن ال يفتل اأ�سابعه. 4

اأن ال ي�ستعين باأكثر من نف�س واحد في الجملة. 5
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املسألة اخلامسة: مقتضيات اإللقاء
هناك اأمور يقت�س���يها االإلقاء تختلف باخت���الف اأنواع الخطب 

وتتلّخ�س في �سّتة اأمور:

الأمر الأّول: كيفّية الوقوف على المنبر.	 

ال بّد للخطيب الذي يكون في مو�سع الحما�س ويريد اأن يدّب 

ال�سجاعة في قلوب �سامعيه اأن يقف وقفة متاأّهب م�ستعّد وكاأّنه  

اأع�سابه  تكون  واأن  لحظات،  بعد  الحرب  �ساحة  اإل��ى  �سينزل 

ع�سبّية  يديه  وحركات  وخاطفة  �سريعة  والتفاتاته  م�سدودة 

فيها  تتاأّجج  عين  من  تخرج  محرقة  الم�ستمعين  اإلى  ونظراته 

الع�سكرّية  الخطب  في  مهّم  ذلك  كّل  ف��اإّن  وق��ّوة.  حما�سًا  الّنار 

وهو اأدعى لحملهم على اال�ستب�سال ولدّب ال�سجاعة والجراأة في 

قلوبهم.

وال بّد لمن كان في مقام الوعظ واالإر�ساد واأمر النا�س بالتقوى 

وترك المعا�س���ي اأن يقف بارتخاء نوعًا ما، ويحّرك يديه بحركات 

خفيفة بطيئة في مو�س���ع الخ�س���وع، وبحركات الحذر في مو�س���ع 

اإث���ارة الخوف، فيفتح فاه قلياًل بم���ا يعّبر عن ذلك فيما لو تعّر�س 

لذك���ر اأم���ر مخيف كما لو تكّلم عن جهّنم اأو عذاب القبر اأو �س���ّدة 

االألم وما �س���ابه ذلك. وهكذا في �س���ائر اأن���واع الخطب يراعي ما 

ينا�سبها.
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الأمر الثاني: طريقة النطق بالكلمات.	 

تارة يقت�سي اأمر الخطابة اأن تخرج الكلمات من الفم م�سدودة 

���ة وكاأّن هناك من ينتزعها من الفم بقّوة في�سدر للحرف  مترا�سّ

�س���وت يتنا�سب معه �سّدة و�س���عفًا، وتارة يقت�سي اأن تخرج هادئة 

ناعمة تكاد ت�س���به النجوى. فاإّن ذلك اأبلغ في اإي�س���الها الخ�س���وع 

اإلى قلوب ال�س���امعين، وتارة تقت�س���ي اأن تخرج عادّية ال �سّدة فيها 

وال �س���عف، كم���ا في الخط���ب العلمّية. كّل ذلك يرج���ع اإلى معاني 

الكلمات وما يتنا�سب معها.

الأمر الثالث: نظرات الخطيب.	 

ال بّد من توزيع النظرات على الم�س���تمعين كّل بح�س���به. فالذي 

يكون م�سدودًا للكالم متوّجهًا لما يقال، ينظر اإليه وكاأّنه  الم�ستمع 

الوحي���د فيزداد اأن�س���ًا وا�س���تماعًا واإقب���ااًل، والذي يكون في �س���هو 

وغفل���ة عّما يقوله الخطيب يتوّجه الخطيب اإليه وكاأّنه  ي�س���األ عن 

اأمر عر�س له في اأثناء الكالم، ثّم ين�س���ت قلياًل ليتوّهم الم�ستمع  

اأّن���ه  ي�س���األه عن الجواب واأّنه  ينتظر منه االإجاب���ة، وبما  اأّنه  غير 

ملتفت اإلى ال�س���وؤال وال يعرف بم���اذا يجيب تدخل الرهبة في قلبه 

ف���ي اطالع الحا�س���رين عل���ى غفلته اأو جهل���ه باالإجابة في�س���طّر 

حين���ذاك للتوّجه وتركيز ذهنه عل���ى فهم ما يقوله الخطيب كي ال 

يقع في ذلك مّرة اأخرى وحينئذ ي�سهل اإقناعه. وال بّد للخطيب اأن 

ينظر في عيون ال�س���امعين كّي ال ي�س���عروا  اأّنه  بعيد عنهم فيما لو 
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رّكز نظراته في ال�سقف كما يفعل كثير من المبتدئين في الخطابة 

خوفًا من اأعين الناظرين.

وهن���اك كثير م���ن الخطب���اء لي�س له���م الجراأة عل���ى مواجهة 

الم�س���تمع والنظ���ر ف���ي عينيه كما ح�س���ل للجن���رال كرافت حيث 

كان يخ�س���ى م���ن ذلك فن�س���حه اأحد علماء الخطاب���ة بالنظر في 

اأنوفهم كي يتوهّموا  اأّنه  يتظر اإلى اأعينهم فال ي�سعرون باأّنه  بعيد 

.
(1(

عنهم

وكذلك عليه اأن ال ينظر من خالل النافذة اإلى الخارج وال يلهو 

عن م�ستمعيه بمراقبة كتاب اأو اأّي �سيء اآخر.

الأمر الرابع: خروج الكالم من القلب.	 

يجب على الخطيب اأن ي�س���عر ال�س���امع باأّن ما يقوله يخرج من 

قلبه واأّنه  من جملة اعتماداته التي ال تقبل ال�سّك والترديد. وذلك 

ب���اأن يتفادى قدر االإمكان التوّقف بي���ن الكلمات والتلّكوؤ في النطق 

به���ا، فاإّن ذلك مّما يجعل الم�س���تمع م�س���ّتت الذهن ومت���رّددًا في 

االقتن���اع بما يق���ال اأو على اأقل تقدير ال يجد في نف�س���ه ما ي�س���ّده 

لالقتناع به.

وق���د قي���ل قديمًا: »ال���كالم ال���ذي يخرج م���ن القل���ب يدخل 

�سحم���ة  يتج���اوز  ل  الل�س���ان  م���ن  يخ���رج  وال���ذي  القل���ب،  ل���ى  اإ

الأذن«.

)1) اأ�سول فّن الخطابة، علّي با�سا �سالح، �س29. وكرافت رئي�س اأميركا عام 1869.
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الأمر الخام�س: تنا�صب المعاني وطريقة التلّفظ.	 

التلّفظ  طريقة  ت��ك��ون  اأن  على  يحر�س  اأن  الخطيب  على 

تحتاج  اال�ستفهامّية  الجملة  فمثاًل  لمعانيها،  منا�سبة  بالعبارات 

الخبرّية  الجملة  تلّفظ  لنمط  التلّفظ مغاير  اإلى نمط خا�ّس من 

المثبتة،  الجملة  عن  تلّفظها  طريقة  تختلف  والجملةالمنفّية 

تلّفظ  اأ�سلوب  ذكرنا  مّما  واأو�سح  الجمل.  اأن��واع  �سائر  وكذلك 

ًا ال يقوم مقامه غيره وال  اأ�سلوبًا خا�سّ لها  فاإّن  التعجبّية  الجملة 

يدرك  االإن�سان  اأّن  اإاّل  بالعبارة   الكريم  للقارئ  تو�سيحه  يمكن 

بالكالم  التلّفظ  في  ال�سحيحة  و�سليقته  ال�سليم  بطبعه  ذل��ك 

م�سترك  وهو  اأخرى  اإلى  لغة  من  يختلف  ال  ذلك  اإّن  بل  العربّي، 

بين جميع النا�س.

فلو تلّفظ الخطيب بالجملة التعجبّية اأو اال�ستفهامّية كما يتلّفظ 

بالجمل���ة الخبرّية لدّل ذلك على  اأّنه  غير ملتفت اإلى معناها ولما 

ح�سل للم�ستمع تلك الفائدة المرجّوة منها.

واأكث���ر ما يقع الخطيب بهذا النوع من الخطاأ فيما لو كان يقراأ 

خطابه عن الورقة، اإذ يجد نف�سه قد بداأ بجملة على النهج الخبرّي 

مث���اًل وال يلتف���ت اإلى  اأّنها تعجبّية اإاّل بعد اأن يتّمها، خ�سو�س���ًا اإذا 

كان يقراأ الخطبة الأّول مرة.

وهذا ال يح�س���ل لم���ن يخطب ارتج���ااًل اإاّل ن���ادرًا كذلك يمكن 

ر خطبته وطالعها مرارًا قبل اإلقائها. تجّنبه اإذا ح�سَّ
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الأمر ال�صاد�س: مراعاة  اأّما كن الوقف والدرج.	 

حينما تنتهي الجمل���ة ال بّد من التوّقف هنيهة ليعلم المخاطب 

انتهاءها وال يتوّهم ات�س���الها بما بعدها. و اأّما  في و�س���ط الجملة 

فال بّد من و�س���ل الكالم مع بع�س���ه البع�س حتى ال ي�سبح مقطعًا 

خاليًا عن الفائدة التاّمة المرجوة من الكالم. وال ي�سّح الدرج في  

اأّما كن الوقف وال الوقف في  اأّما كن الدرج، فال بّد من مراعاة كّل 

منهما بح�سب المقام.

وال ب���ّد اأن تكون  اأّما كن الوقف �س���افية بّين���ة. وال يمكن معرفة 

ذل���ك واإدراك���ه من خ���الل القراءة بل ال ب���ّد من تتّبع ا�س���تعماالت 

الخطباء واال�ستماع اإلى خطبهم والتاأمل في ال اأّما كن التي يقفون 

عليها وال اأّما كن التي يدرجونها.
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خال�صة الفقرة:

الجهة الخا�صة للخطيب

ما يجب فعله حال الإلقاء

مقت�صيات الإلقاء

ال�����ك�����الم 

م������ن ال���ق���ل���ب

ن����ظ����رات 

ال�����خ�����ط�����ي�����ب

ت�����ن�����ا������س�����ب 

اللفظ مع  المعنى 

ك���ي���ف���ّي���ة 

ال���������وق���������وف

اإ�سعارال�سامع 

بقبول الخطيب 

للفكرةتفادي 

التوّقف

توزيع 

النظرات النظر 

في العيون 

مالحظة الم�ستمع 

تنبيه الغافل

االإ���س��ت��ف��ه��ام 

النفي

 التعّجب...

ت������اأّه������ب 

=ح�������م�������ا��������س

ارتخاء = الوعظ

مراعاة الوقف والدرجطريقة النطق

م�سدودة = حما�س

هادئة = الوعظ

التوّقف عند اإنهاء 

الجملة الو�سل في

 و�سط الجملة
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املسألة السادسة: التحّلي بخصلتني:
ال بّد للخطيب اأن يتحّلى بخ�س���لتين مهّمتين في باب الخطابة 

هما:

الأولى: ح�صور الذهن.	 

يجب اأن يكون الخطيب حا�سر الذهن حال االإلقاء. ملتفتًا اإلى 

كّل م���ا يقول���ه، واإلى ما يمكن اأن يرد عليه من اعترا�س���ات وكيفّية 

التخّل����س منها واالإجاب���ة عنها. ف���اإذا فاجاأه اأحده���م باعترا�س 

رّده برد ح�س���ن لين دون اإظهار عجز اأو جهل اأو تاأّفف. واإذا �س���األه 

بع�س���هم عن اأم���ر يتعّلق بخطبت���ه يكون معّدًا له الجواب ال�س���افي 

و اإاّل  وج���د نف�س���ه في م���اأزق ال يعرف الخروج من���ه وينق�س بذلك 

غر�سه فال يتمّكن من اإقناع الجمهور بفكرته وال تلقينهم عقيدته. 

ولنعطك على ذلك مثااًل:

دار بي���ن ال�س���ّيدة زين���ب بنت عل���ّي L وعبي���د اهلل بن زياد 
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الدرس الخامس:

ما يجب فعله حال اإللقاء:3



حوار بعد خطبة األقتها بح�س���وره اأظهرت فيها نق�سه وعدم تدّينه 

واأح�س���ت عليه عيوب���ه وذنوبه، فق���ال راّدًا عليها، يق�س���د اإبطال 

قولها  اأّما م الحا�سرين:

»من هي هذه المتنكرة«؟

فقال بع�س من ح�سر: »هي زينب بنت علّي«.

فق���ال لها بمكر وخبث محاواًل اإظهارها م�س���تحّقة لما وقع بهم 

من ال�سبي واالإذالل فيكون بذلك بريئًا ولم يفعل ذنبًا ي�ستحّق عليه 

التوبيخ: »الحمد هلل الذي ف�سحكم واأكذب اأحدوثتكم«.

فقالت الحوراء O: »الحمد هلل الذي اأكرمنا بالنبّوة وطّهرنا 

م���ن الرج����ص تطهي���راً، اإّنم���ا يفت�س���ح الفا�س���ق ويك���ذب الفاجر وهو 

غيرنا«.

فلّما �س���مع هذا التعري�س به  اأّما م منا�سريه �سلك طريقًا اآخر 

الإفحامها: »هل راأيت ما �سنع اهلل باأخيك الح�سين«؟

فقالت له ببيان ف�س���يح: »م���ا راأيت اإّل جمياًل، ه���وؤلء قوم كتب 

اهلل عليهم القتل فبرزوا اإلى م�ساجعهم و�سيجمع اهلل بينك وبينهم 

فتح���اج وتخا�س���م فانظ���ر لم���ن الف���الح يومئ���ٍذ، ثكلتك اأّم���ك يا بن 

مرجانة«.

فاأط���رق عبي���د اهلل بن زياد ال يحي���ر جوابًا وقد اأفحم وا�س���ود 

.
(1(

وجهه

)1) معالي ال�سبطين، الحائرّي، ج2، �س112، بت�سّرف.
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ولي����س هناك اأو�س���ح داللة عل���ى اأهمّية ح�س���ور الذهن حال 

الخط���اب مّما ج���اء في اآخ���ر خطب���ة المتقين لالإم���ام علّي بن 

فاعتر����س  العاب���د  هّم���ام  �س���عق  حينم���ا   ،Q طال���ب  اأب���ي 

رجل م���ن الحا�س���رين على االإم���ام بقوله: »فم���ا بالك ي���ا اأمير 

الموؤمني���ن«؟

يق�سد اأّنه هو الذي كان ال�سبب بموت هّمام.

فاأجاب���ه Q: »ويح���ك، اإّن ل���كّل اأج���ل وقت���اً ل يع���دوه و�سبب���اً 

ل يتج���اوزه، فمه���اًل ل تع���د لمثله���ا فاإّنم���ا نف���ث ال�سيط���ان عل���ى 

.
(1(

ل�سانك«

الثانية: ح�صن التخّل�س.	 

اإّن م���ن االأمور المهّمة للخطيب اأن يجي���د التخّل�س من الخطاأ 

لو ح�س���ل ووقع فيه، ويح�س���ن االعتذار عن ذلك، فاإّن كّل اإن�س���ان 

معّر����س للخط���اأ ال محالة، ولعّله من المواقع ال�س���عبة عليه  اأّما م 

الجمهور الذي كان يقف فيه ملّقنًا وم�س���ّددًا يظهر بظهر المحتاج 

اإلى من يعّلمه ويقّوم اعوجاجه وي�س���لح خطاأه. فاإن كان الخطيب 

ماه���رًا يعرف كيف يدير دّفة الخال�س، نجا بنف�س���ه اإلى �س���اطئ 

االأم���ان باعتذار ح�س���ن اأو بطريٍق خفّي ي�س���لكه للهروب من ورطة 

الغلط، ويظهر نف�س���ه كاأّنه  تعّمد ما �س���در من���ه واأّن ذلك لم يكن 

���ح  ���رر تلك العّلة ويو�سّ خط���اأ واإّنما ق�س���ده لعّلة في نف�س���ه، ثّم يبِّ

)1) نهج البالغة، رقم 93، خطبة المتقين، �س503.
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ال�س���بب الذي دعاه اإلى ذلك بوجه �سليم ب�سيط ال يدع للم�ستمعين 

�سّكًا وال ريبًا.

و�سن�سرب لك مثالين لتو�سيح ح�سن التخّل�س واالعتذار:

الأّول:	 

في فتح بالد خرا�س���ان كان قتيبة بن م�س���لم قائدًا لجيو�س بني 

اأمّية وكان وكيع بن االأ�س���ود التميمّي اأحد قادة جنوده، وقد �س���عد 

وكيع هذا يومًا لوعظ النا�س واإر�س���ادهم فقال في �س���من خطبته: 

»اإّن اهلل خل���ق ال�سم���اوات والأر����ص في �سّتة اأ�سه���ر«. فانبرى له رجل 

.
(1(

من الحا�سرين قائاًل: »اإّنما كان ذلك في �سّتة اأيام«

فقال وكيع بلهجة الب�س���رة الواثق من نف�س���ه وكاأّنه  لم ي�سدر 

.
(2(

منه اأّي خطاأ: »واأبيك لقد قلتها واإّني لأ�ستقّلها«

اأّي اأّنه يرى اأّن �س���ّتة اأ�س���هر قليل على خلق ال�س���ماوات واالأر�س 

فكي���ف ب�س���ّتة اأي���ام؟ فما ذل���ك اإاّل الأّن اهلل قوّي عزي���ز فال بّد من 

اإطاعته وعدم التعّر�س له بالمع�سية.

المثال الثاني:	 

روي اأّن ال�س����يخ محّمد تقي فل�س����فّي �س����احب كت����اب الطفل بين 

الوراثة والتربية، وهو من م�ساهير الخطباء االإيرانّيين المعا�سرين، 

كان يخطب في منا�س����بة مرور اأربعين يومًا على وفاة المرحوم اآية 

 } �س���ورة 
ٍ
ام يَّ

َ
ِة اأ ْر�َس َوَما َبْيَنُهَما ِفي �ِس���تَّ

َ
���َماَواِت َوااْلأ  الَِّذي َخَلَق ال�سَّ

ُ َّ
)1) اإ�س���ارة اإل���ى قوله تعال���ى: {اهلل

االأعراف، االآية: 54.

)2) جمهرة خطب العرب، ج3، �س357.
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اهلل البروج����ردّي الذي كان مرجعًا لل�س����يعة اآن����ذاك، فقال في طّي 

خطابه هذه العبارة: »اإّن اآية اهلل البروجردّي دامت بركاته...«.

وه���ذا خطاأ منه اإذ كان عليه اأن يقول قد�س �س���ّره اأو رحمه اهلل 

اأو »اأ�سكن���ه اهلل ف�سي���ح جّناته« اأو ما �س���ابه ذلك م���ن العبارات التي 

تق���ال في هكذا مق���ام فالتفت اإلى خطاأه وتابع قائ���اًل: »نعم دامت 

بركات���ه لأّن���ه  واإن ذهب للقاء رّبه اإّل اأّن بركات اأفعاله الخّيرة دائمة 

ول تزال بيننا«.

خال�صة الفقرة:

ة  الجهة الخا�صّ

ما يجب فعله حال الإلقاء

التحّلي بخ�صلتين

ح�����������س�����ن ال�����ت�����خ�����ّل�����������سح�������������������������س������������ور ال������������ذه������������ن

وذلك بالطرق التالية:

اعتذار ح�سن. 1

التخّل�س بطريقة خفّية. 2

اإظهار التعّمد بالخطاأ. 3

ونعني به:

االلتفات اإلى كّل ما يقول. 1

االنتباه لالعترا�سات. 2

الرّد بلين دون اإظهار عجز. 3

الجهوزّية للجواب ال�سافي. 4

قدرة الخروج من الماأزق. 5
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املسألة السابعة: قدرة السيطرة على اجمللس
ال بّد اأن يتحّلى الخطيب بالقدرة على ال�س���يطرة على المجل�س 

من جهة اإ�س���غاء الحا�سرين جميعًا. فاإن حاول بع�سهم الت�سوي�س 

عرف كيف يتوّجه نحوه وهو يتابع كالمه ب�س���وت عال وكاأّنه  يقول 

له: »ل تتكّلم اأثناء كالمي«.

واإذا اأح����سّ باأّن هناك م���ن يتكّلم مع جال�س بجانبه عرف كيف 

يورد في �س���من كالم���ه وعلى نحو الجملة االعترا�س���ّية ما يعّر�س 

في���ه بهما مّما يجعلهما يقلعان عن ذلك ويوؤّدب بذلك الباقين فال 

يحاول اأحد خلق �سو�ساء اأثناء االإلقاء.

وقد يكون من المنا�سب اأن ي�سمت قلياًل ب�سكل ملحوظ لي�سمع 

النا�س الحا�س���رون �س���وت الذي يتكّلم مع زميله فيخجل ويم�سك 

وال يعود لمثلها.

وكّلم���ا كان الخطي���ب متفاعاًل م���ع خطابه وكان خطاب���ه موؤّثرًا في 

الم�ستمعين كّلما �سيطر على الحفل اأكثر، و اإاّل  ف�سوف لن يتمّكن من كبح 

جماح ال�سو�ساء التي قد تزداد حتى تتغّلب عليه وتلزمه ال�سمت.

 وقد ورد في كتاب الخطابة لمحّمد اأبو زهرة كالم لديكوب، وهو 

اأحد علماء النف�س الفرن�س���ّيين وكان نائبًا في البرلمان الفرن�سّي، 

ي�س���ف به الخطيب النيابي الفا�س���ل الذي ال يعرف كيف ي�س���يطر 

على الم�ستمعين: »اإذا ا�ستوى على المنبر اأخرج من محفظته اأوراقاً 
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فن�سره���ا  اأّما م���ه على الترتيب و�سرع يخط���ب مطمئّناً، وهو يفخر 

في نف�سه باأّنه  �سيبّث عقيدته لت�سكن روح �سامعيه، لأّنه  وزن اأدّلته 

وحّررها واأعّد �سيئاً كثيراً من الإح�ساءات والحجج واأيقن اأّن الحّقّ 

في جانبه واأّن معار�سه ل يثبت  اأّما م الحقيقة التي ياأتي بها.

وهكذا يبداأ معتمدًا على �س���واب راأيه وا�س���فًا اإخوانه باعتقاده  

اأّنه���م ال يطلب���ون  اإاّل  الحّق. وبينما هو يخطب اإذ تاأخذه الده�س���ة 

من ا�سطراب الحا�سرين ويتقّزز من ال�سو�ساء الناتجة من ذلك 

اال�سطراب ويت�ساءل؟

- »لماذا ل ي�سود ال�سكون«؟

- »وما ال�سبب في هذا ال�سطراب«؟

- »وما ال�سبب القوي الذي يحمل ذلك على ترك مجل�سه«؟

فيف���رك حاجبي���ه والحي���رة تعلو جبينه ويم�س���ك ع���ن الكالم 

في�سّجعه الرئي�س، فيعود ب�س���وت مرتفع فيزيد االأع�ساء في عدم 

االإ�س���غاء، فيجهر ويهت���ّز فتزداد الجلبة من حوله ويعود ال ي�س���مع 

نف�سه فيم�س���ك عن الكالم مّرة اأخرى. ثّم يخ�سى اأن يدعو �سكوته 

اإلى اأ�س���وات االأقفال فيرجع اإلى الخطابة بما فيه من قّوة وهناك 

تعل���و الجلب���ة ويختل���ط الحاب���ل بالنابل مّم���ا ال يقدر على و�س���فه 

.
(1(

الوا�سفون«

ومن كّل ما تقّدم خالل الم�س���ائل ال�س���بع، ن�ستخل�س  اأّنه  يجب 

)1) الخطابة لمحّمد اأبو زهرة.
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على الخطيب اأن يكون �سائقًا ماهرًا يعرف مق�سده وهدفه جّيدًا. 

في�س���ير بمن معه من الم�س���افرين الذين يقّلهم اإل���ى النقطة التي 

حّددها لنف�سه عالمًا بمكان تحّركه وابتدائه عارفًا بمو�سع و�سوله 

وانتهائه. ي�س���رع بهم طورًا ويبطئ اأحيانًا ويذهب بهم �سمااًل مّرة 

ويمينًا مّرة اأخرى حتى اإذا تعب الرّكاب من ال�سفر و�سعروا بالملل 

من طول الجلو�س عرف كيف يعرج بهم على واحة مريحة يتناولون 

���ة طريفة اأو حكاية  ق�س���طًا من الراحة في ظاللها فيورد لهم ق�سّ

م�سحكة اأو مثااًل غربيًا في�ستعيدون ن�ساطهم وتتجّدد عزيمتهم ثّم 

يتابع بهم الم�س���ير اإلى الهدف المحّدد والنقطة المرجّوة وهم في 

غاية الن�ساط وال�سرور والراحة.

خال�صة الفقرة:

ة  الجهة الخا�صّ

ما يجب فعله حال الإلقاء

قدرة ال�صيطرة على المجل�س

بالطرق التالية:

جملة اعترا�سّية منّبهة. 1

انتباه . 2 الإث����ارة  قلياًل  ال�سمت 

الحا�سرين 

التفاعل مع الخطاب . 3
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خال�صة الدرو�س: )2، 3، 4، 5(

للخطيب  ة  الخا�صّ الجهة 

الخطابة اأ�سول  قواعد  حفظ 

والتمّعن  المطالعة  كثرة 

والممار�سة المران 

االإ�ستح�سار

تطويع

 العبارة

م������ا ي��ق��ت�����س��ي��ه 

االإلقاء

ال����������ق����������درة ع���ل���ى 

ال�سيطرة

الخطاب  اإل���ق���اء  م��ق��ّدم��ات 

الخارجي  بخ�سال الوقوف على مرتفع المظهر  ال��ت��ح��ّل��ي 

تو�سيات:

اأن ال يكون جائعًا اأو �سبعانًا. 1

اأن ال يكون حاقنًا. 2

ارتداء ما ينا�سب جّو الحفل . 3

ما يجب فعله حال اإلقاء الخطاب
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الف�صل الثاني:

اخلطاب

في هذا الفصل تتعّرف على:

 تهيئة مواّد الخطاب.. 1

االإرتجال.. 2

�سياغة الخطاب.. 3

ماّدة الخطاب.. 4





األمر األّول: تهيئة مواّد اخلطاب 
يمك���ن و�س���ع منهاج تدريج���ّي لتهيئة م���واّد الخط���اب وجمعها 

يتكّون من �سّت مراحل تخدم الخطيب ب�سكل كبير ال بّد من اتباعه 

للمبتدئ وكّل من لم يتمّر�س في هذا الفّن .

و اأّما  من تمّر�س فيه وا�س���تّد �س���اعده فقد ال يحتاج في تح�سير 

خطابه  اإاّل  اإلى مراجعة ب�س���يطة لبع�س الم�سادر لي�سيف اإليها ما 

لديه من معلومات �س���ابقة وين�ّسق الجميع في ذهنه ليخرج بخطبة 

كاملة متكاملة.

وهذه المراحل هي:

المرحلة الأّولى:	 

تحدي���د نوعّي���ة الخط���اب المنوّي اإلق���اوؤه، كاأن يك���ون في حقل 

االأخالق اأو في حقل التف�س���ير اأو ال�سيا�س���ة اأو التاريخ اأو الق�س���اء، 

كما لو كان الخطيب قائدًا ع�س���كرّيًا اأو م�س���وؤواًل �سيا�سّيًا اأو واعظًا 
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دينّي���ًا اأو محا�س���رًا في عل���م التاريخ اأو كان محامي���ًا عن متهم اأو 

وكي���اًل للنيابة العاّمة اأو ما �س���ابه ذلك، ف���اإّن عليه اأن يحّدد نوعّية 

الخطاب.

المرحلة الثانية:	 

تحديد عنوان المو�سوع الذي �سيتناوله في خطبته، مثاًل:

»الغيبة« في المو�سوع االأخالقّي.

»تف�سير �سورة القدر« في علم التف�سير.

»تحدي���د الموقف العملّي للم�سلمين ف���ي مقابل الغزو الفكرّي« 

في عر�س المفاهيم االإ�سالمّية، اأو تطبيق ال�سيا�سة االإ�سالمّية.

»معركة النهروان« في التحليل التاريخّي.

»الدف���اع ع���ن مته���م بالقت���ل« في القانون والق�س���اء. وما �س���ابه 

ذلك.

المرحلة الثالثة:	 

طلب المو�س���وع من مظاّنه من الكت���ب التي تتعّر�س لهذا النوع 

م���ن الخطب اأو البح���وث، وعليه اأن يراجع كتابين في كّل علم على 

اأقّل تقدير، وكّلما طالع اأكثر وّعدد الم�سادر كان اأف�سل، فاإّن ذلك 

يعطيه مجااًل اأو�س���ع في ا�س���تعرا�س االآراء ومناق�ستها واال�ستفادة 

منه���ا في اإثبات المطلوب، ويف�س���ح ل���ه المج���ال للتعّر�س لدقائق 

االأمور وجزئّياتها، ففي مو�س���وع »الغيب���ة« يراجع مثاًل: »المحّجة 

البي�ساء« للفي�س الكا�سانّي وكتاب »الغيبة« لل�سهيد الثاني...
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وف���ي مو�س���وع التف�س���ير يراجع مث���اًل: »الك�ّساف« للزمخ�س���رّي 

و»مجمع البيان« للطبر�سّي...

وفي المو�سوع التاريخّي يراجع مثاًل: »تاريخ الطبرّي« و»مروج 

الذهب« للم�سعودّي وهكذا.

»ويمكن معرفة الكتب التي تحتوي على مراد الخطيب بوا�سطة 

اأمرين:«

1 - اأن يك���ون عن���ده اط���الع تف�س���يلّي على ما ف���ي الكتب التي 

تخدم���ه نتيجة مطالعاته ال�س���ابقة، اأو اط���الع عام اإجمالي 

على الكتب التي تمّت اإلى مو�س���وعه ب�سلة بحيث لو راجعها 

لتفّتحت  اأّما مه اأبواب اأخرى وم�سادر ثانية لمو�سوعه.

2 - مراجع���ة فهار�س المكتب���ات العاّمة في الم���ادة التي يريد 

البحث فيه���ا، فيبحث في فهار�س م���اّدة التاريخ عن الكتب 

الت���ي تنا�س���ب مو�س���وعه وهك���ذا ف���ي التف�س���ير واالأخ���الق 

.
(1(

وغيرهما«

ويج���ب اأاّل تخفى على الخطيب هكذا اأم���ور و اإاّل  فعليه اأن يعود 

للمطالع���ة العاّمة لمّدة من الزمن فيقراأ بتروٍّ واإمعان ويكتب روؤو�س 

اأق���الم لما قراأ. ويحفظ ما ل���ه عالقة بالموا�س���يع التي يحتمل اأن 

يتطّراأ لها ويبحث عنها.

)1) راجع حول هذا المو�سوع كيف تكتب بحثًا اأو ر�سالة الأحمد �سلبي، �س41.
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المرحلة الرابعة:	 

البحث عن ال�س���واهد الت���ي تنفع الخطيب في دعم المو�س���وع 

ال���ذي يريد التحّدث فيه كالبحث عن االآي���ات التي تتعّر�س للغيبة 

مث���اًل واالأحادي���ث ال�س���ريفة واالأق���وال الماأثورة والق�س����س التي 

تنا�سب المقام وبع�س االأ�سعار واالأمثال وما �سابه ذلك مّما �سياأتي 

تف�سيله وكيفّية اال�ستفادة منه.

ولعّل البحث عن ال�س���واهد اأو ما ن�سّميه باالأعوان اأ�سعب واأ�سّق 

من البحث عن اأ�س���ل المو�س���وع، وذلك الأّن االأع���وان اأمور جزئّية 

متفّرقة هنا وهناك، فربما تح�س���ل على �ساهد لالأخالق من كتب 

التاري���خ وربما تح�س���ل على �س���اهد لل�سيا�س���ة من كتب التف�س���ير 

وهكذا...

ويمك���ن القول ب���كّل و�س���وح اأّن �س���عة اطالع الخطي���ب، وكثرة 

معلوماته ومحفوظاته تظهر جلّية في هذا الم�سمار.

فم���ن الخطب���اء البارزي���ن م���ن با�س���تطاعته اأن يعتم���د عل���ى 

محفوظات���ه في اإلقاء الخط���ب الطوال ويذكر فيها من ال�س���واهد 

واالأعوان ما ال يدع عند ال�س���امع �س���ّكًا في �س���ّحة كالم���ه واأحقّيته 

���ة من هنا ويروي حادثة من هن���اك ثّم يدعمه باالآيات  فيورد ق�سّ

القراآنّية وبال�س���عر المحفوظ ب�س���كل دقيق. وعليه اأاّل ين�س���ى اإيراد 

ا�سم �ساحب االأبيات اأو اأ�سماء االأ�سخا�س الذين نزلت االآية فيهم 

ة حولهم. اأو دارت الق�سّ
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المرحلة الخام�صة:	 

كتابة النقاط الرئي�س���ّية على ورقة ب�س���كل مرّتب ومن�ّس���ق على 

هذا ال�سكل:

اأ - االآي���ة اأو الحدي���ث اأو الق���ول الماأث���ور ال���ذي يفتت���ح ب���ه 

الخطاب.

���ة التي ت�س���لح للمقّدمة كمدخل  ب - بع�س االألفاظ الخا�سّ

اإلى قلب المو�سوع.

ج - طرح المو�سوع، وذلك على النحو التالي:

1 - تعريف محور البحث وتو�سيح المعاني التي تحيط به.

2 - ذكر التق�سيمات والتفريعات ب�سكل مرّتب ومنّظم.

3 - تبيين حكم كّل ق�سم.

د - االأدّلة وال�س���واهد واالأمثلة على كّل ق�س���م من االأق�س���ام 

المتقّدمة باأن تكتب اإلى جنبه.

ه� - الق�س����س المنا�س���بة للمقام والتي ال ب���ّد من توزيعها 

بال�سكل الذي يتنا�سب مع نقاط البحث...

ة كاالآيات واالأحاديث واالأمثال  و - االأعوان العاّمة اأو الخا�سّ

واالأ�س���عار، وم���ا اإل���ى هنالك... ب�س���رط توزيعها ف���ي  اأّما كنها 

المنا�سبة حين الكتابة اأو على االأقل حين االإلقاء.

ز - الخاتمة وما يمكن اأن يوجد فيها من األفاظ بها اأو اأعوان 

كذلك كما �سياأتي في بحث الخاتمة.
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فاإذا كان للخطيب �س���ابقة خطابّية ويتمّتع بذهنّية جّيدة يمكنه 

اأن يكتف���ي به���ذا المق���دار من التح�س���ير و اإاّل  فال ب���ّد اأن يمّر في 

المرحلة ال�ساد�سة.

المرحلة ال�صاد�صة:	 

���اًل، كم���ا لو كان الخطيب يكت���ب بحثًا اأو  كتابة الخطاب مف�سّ

ر�سالة اأو مقالة، وال يوجد كثير فرق بين الخطاب والبحث  اإاّل  من 

حيث نوعّية الق�س���ايا التي ت�س���تعمل في الخطابة فاإّنها م�سهورات 

ذائع���ات في الغالب دون البح���ث العلمّي اأو المقال���ة االأدبّية، ومن 

حيث االألفاظ الرّنانة التي يمتاز بها االأ�س���لوب الخطابّي عن غيره 

وهكذا من حيث التكرار فاإّنه ي�ستح�سن في الخطابة وال ي�ستح�سن 

في غيرها.

ث���ّم بعد اإتمام الكتابة يطالع الخطاب عّدة مّرات وي�س���ّحح ما 

وقع فيه من الخطاأ ثّم يقراأه ب�س���وت ع���ال عّدة مّرات ليتعّود على 

قراءته وال يفاجاأ به على المنبر.

فاإن كان الخطيب مبتدئًا فال بّد له اأن ي�س���طحب معه االأوراق 

التي كتب الخطاب عليها ليتلوه من على المنبر.

ونن�س���ح الخطيب هنا اأاّل يظه���ر االأوراق للمخاطبين اإن اأمكنه 

ذلك وخ�سو�سًا اإذا كان المو�سوع طوياًل وقد ا�ستغرق عّدة اأوراق، 

اأو كان قد كتبه على ورقة كبيرة، فاإّن روؤية المخاطب لهذه االأوراق 

الكبي���رة ومعرفت���ه باأّنها �س���تتلى عليه بعد قليل باأكمله���ا تقود اإليه 
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ال�س���جر وال�س���اأم باكرًا حّتى ف���ي بداية القراءة. فاإن اأمكنه �س���تر 

االأوراق الكثيرة خلف المنبر �سترها، و اإاّل فاالأح�سن اأن تكتب على 

ورق���ة واحدة اأو اثنتين من الحجم المتو�ّس���ط اأو ال�س���غير، وعدم 

مراعاة هذا االأمر �سيوؤّدي بالخطيب اإلى نف�س الم�سير الذي و�سل 

.
(1(

اإليه الخطيب النابي الذي مّر كالم »ديكوب« عنه

و اأّما  اإذا كان �ساحب خبرة �سابقة وتجربة ما�سية فاالأح�سن له 

اأن تكتب روؤو�س االأقالم فقط، اأي يكتفي بالمرحلة الخام�س���ة التي 

تق���ّدم الكالم عنها، ثّم ي�س���ع الورقة في كّفه ب�س���كل غير ملحوظ 

للجمهور وي�س���رع في خطابه. فاإذا احتاج اإلى مراجعة اآية اأو نقطة 

ما ا�سترق النظر اإلى الورقة فقراأها اأو ا�ستذكر بها ما يريده.

وهذا االأ�سلوب مّتبع عند كثير من الخطباء. وقد �ساهدت العديد 

من الخطباء ال يبدو عليهم التحّرج من هذا االأ�سلوب، وميزته اأّنه 

ارتجال اإلى حّد م���ا ويعين على االرتجال التاّم. والمخاطب يرتاح 

اإلى الخطاب االرتجالّي اأكثر بكثير من ارتياحه للخطاب المقروء 

عن الورقة.

وبم���ا اأّن ال���كالم قادن���ا اإل���ى االرتج���ال فلنبحث عن���ه في هذا 

الف�سل.

)1) راجع �س 60، من هذا الكتاب.
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خال�صة الدر�س 

الخطاب  تهيئة  م��راح��ل 

الرئي�صّية النقاط  ط��ل��ب ال���م���و����ص���وع م���ن م��ظ��اّن��ه كتابة 

ونعني به:

االآية اأو الحديث اأو القول  •

ة للمقّدمة •  بع�س االألفاظ الخا�سّ

طرح المو�سوع  •

االأدّلة وال�سواهد •

الق�س�س المنا�سبة •

ة • االأعوان العاّمة والخا�سّ

الخاتمة •

ة تو�صيات خا�صّ

للمتمّر�سين للمبتدئين 

يمكن معرفة الكتب بوا�سطة اأمرين:

اأو . 1 اإجمالي ّ اطالع  لديه  يكون  اأن 

تف�سيلّي على الكتب 

مراجعة فهار�س المكتبات العاّمة . 2

البحث  يريد  التي  ال��م��اّدة  ف��ي 

فيها

يكتب روؤو�س االأقالم فقط. 1

غير . 2 ب�سكل  كّفه  ف��ي  ورق��ة  ي�سع 

ملحوظ

يعود . 3 للمراجعة  االح��ت��ي��اج  عند 

للورقة

مطالعة الخطاب عّدة مّرات . 1

ا�سطحاب االأوراق . 2

كتابة الخطاب على ورق �سغير . 3

اأو و�سط
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األمر الثاين: االرجتال.
ال بّد للخطيب اأن يعّود نف�س���ه على االرتجال في�سارك في اإلقاء 

الخطب في المنا�س���بات الب�س���يطة وبين اأ�س���دقائه ث���ّم يحاول اأن 

يرتجل في منا�سبات اأكبر واأهّم، وهكذا اإلى اأن ي�سل اإلى المرتبة 

المطلوبة.

تعريفه: والم���راد من االرتجال هنا اال�س���تغناء عن الورقة واإن 

كان بع�سهم يف�ّسره باأّنه االإلقاء دون تح�سير مطلقًا.

ما ي�صاعد على الرتجال:	 

ومن اأهّم االأمور التي ت�س���اعد على االرتج���ال كثرة محفوظاته 

و�س���عة اإطالعه، بل يمكن القول  اأّنه  من ال�س���عب جّدًا اأن ي�سبح 

المرء خطيبًا مرتجاًل بدون محفوظات يعتمد بها.

وهن���اك اأ�س���ياء معّين���ة اإذا حفظه���ا الخطي���ب �س���اعدته على 

االرتجال:

الدرس السابع:

اإلرتجال 
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اأّوًل: اأكب���ر ق���در ممكن م���ن الق���راآن الكريم حفظ���ًا محكمًا مع 

مراعاة كّل ما في االآية من حركات و�س���كنات واالطالع على 

معاني االآيات اإجمااًل.

ثاني���اً: اأكب���ر ق���در ممك���ن م���ن االأحادي���ث النبوّي���ة وروايات 

اأو م���ا  االأئّم���ةR، وخ�سو�س���ًا االأحادي���ث الق�س���يرة 

ي�س���ّمى بالكلمات الق�س���ار.

ثالثاً: بع�س خطب نهج البالغة مثل:

اأ - خطبة المتقين.

ب - خطبة الجهاد.

ج - الخطبة ال�سق�سقّية.

د - خطبة الحّث على ال�سالة.

ه� - كتابه Q اإلى عامله في الب�س���رة عثمان بن حنيف. 

ف���اإّن فيه���ا ماّدة وا�س���عة يمك���ن اال�ست�س���هاد بها ف���ي كثير من 

المو�سوعات.

و - عهده Q اإلى مالك االأ�ستر عامله على م�سر.

رابع���اً: اأكبر ق���در ممكن من االأقوال الماأثورة والحكم واالأ�س���عار 

واالأمثال.

خام�ساً: جمع ما تي�ّس���ر من الق�س����س الهادفة والق�س���يرة التي 

كان لها اأ�س���ا�س في الكتب دون ما كان على �س���بيل الخرافة 

واالأ�سطورة، اللهم  اإاّل  بع�س الق�س�س العظيمة الفائدة.
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�ساد�س���اً: اأكب���ر قدر ممكن م���ن ا�س���تعماالت البلغ���اء وعباراتهم 

وتركيباتهم القابلة للحفظ.

�سابع���اً: االعتياد على ا�س���تعمال الكلمات الجزل���ة مكان الكلمات 

المبتذلة.

»دمعة«،  مكان  و»عبرة«  »غيمة«،  مكان  »ديمة«  يقال:  اأن  مثل 

مكان  و»اأدي���م«  »ال�سيف«  مكان  و»�سارم«  »اأ�شد«،  مكان  و»ليث« 

من  هنالك  ما  اإل��ى  وم��ا  »ال����ورق«  مكان  و»قرطا�ص«  »ال���ت���راب«، 

األ�سن  على  �سار  مّما  غيرها  من  اأجمل  اإّنها  الوا�سح  من  األفاظ 

النا�س وتوؤّدي نف�س المعنى تقريبًا.

وال�سي ء االأ�سا�سي الذي يحتاجه االرتجال هو االإلقاء وممار�سته 

بي���ن النا�س والتع���ّود على مواجهته���م واالإقبال عليه���م. فاإّن ذلك 

يعّلم الخطيب اأ�س���ياء كثيرة ال يمكنه اأن يتعّلمها من الخطابة التي 

تعتمد على الورقة. فقد يحتاج الخطيب في بع�س االأحيان اأن يغّير 

بع����س االأفكار التي وردت في �س���من خطابه نتيجة عرو�س طارئ 

ي�س���تلزم ذلك كما لو كان في �سمن الخطاب فقرة ترحيب بقدوم 

�س���خ�س يتوّقع ح�سوره الحفل ولم يح�س���ل ذلك اأو بالعك�س، فقد 

يلزم الترحيب به لمجيئه فجاأة. فاإن كان الخطيب مرتجاًل اأمكنه 

فع���ل ما يريد م���ن االإطالة اأو التق�س���ير اأو الح���ذف اأو الزيادة اأو 

التبديل لبع�س االأمور اأو غير ذلك مّما ال يتي�ّسر فعله لمن ال يمكنه 

اال�ستغناءعن الورقة.
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وللخطابة تالوة ممّيزة عن االرتجال يجب اأن ال نبخ�سها حّقها 

وه���ي: اأّن الخطيب المرتجل قد يلتب�س عليه ما كان يريد اأن يقوله 

ثّم ياأتي اإلى ذهنه اأّي �سي ء مّما ي�سلح للمقال بخالف من ي�ستفيد 

مّم���ا كتبه، فاإّن ورقته في جيبه يتفّقدها قبل ال�س���عود اإلى المنبر 

فاإذا ا�ستوى عليه اأخرجها وتال ما فيها.

وال يمك���ن للمرتج���ل التخّل����س من ه���ذه الحال���ة  اإاّل  اإذا كان 

متمّر�س���ًا حاّد الذهن متوّقد الب�سيرة فاإّنه ياأتي بدل الكالم الذي 

كان يريد اأن يقوله ون�س���يه بكالم اآخر ربما كان اأح�س���ن من االأّول 

واأجمل.

وم���ن الجدي���ر بالذك���ر هن���ا اأّن العرب ل���م يكونوا لي�س���تعملوا 

االإلق���اء االإمالئّي اأو ما �س���ابه ذل���ك في خطبهم مطلق���ًا، بل كان 

عالمهم وجاهلهم �س���ّيدهم وم�سودهم، اأميرهم وماأمورهم يلقون 

خطبهم ارتجااًل، ولذلك ا�س���تهروا باأّنهم اأقوى ال�س���عوب طّرًا على 

االرتجال.
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خال�صة الدر�س 

الرت������������������ج������������������ال 

م�������ّم�������ا ي�����������س�����اع�����د ع������ل������ى الإرت�����������ج�����������ال  ت��������ع��������ري��������ف��������ه 

اال�ستغناء 

عن الورقة ال 

االإلقاء دون 

التح�سير مطلقًا

حفظ اأكب���ر قدر ممكن م���ن القراآن . 1

الكريم 

حف���ظ اأكبر قدر ممكن م���ن الروايات . 2

خ�سو�سًا الق�سيرة

حفظ بع�س الخطب المهّمة. 3

حف���ظ اأكبر ق���در ممكن م���ن االأقوال . 4

والحكم واالأ�سعار واالأمثال 

جمع ما تي�ّس���ر من الق�س�س الهادفة . 5

والق�سيرة

حفظ اأكبر قدر ممكن من ا�ستعماالت . 6

البلغاء وعباراتهم 

الكلم���ات . 7 ا�س���تعمال  عل���ى  االعتي���اد 

الجزلة والفخمة
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األمر الثالث: صياغة اخلطاب 
يقع البحث في �سياغة الخطاب من جهتين:

الجهة الأّولى: هيئته.

الجهة الثانية: ماّدته.

هيئة الخطاب 	 

ت�سّكل الهيئة العاّمة للخطاب من ثالثة اأجزاء رئي�سّية هي:

1 - مقّدمة.

2 - عر�س.

3 - خاتمة.

وقد ق���ال عنها ال�س���يخ الرئي�س: »ولالأقاوي���ل الخطابّي���ة �سدر 

.
(1(

واقت�سا�ص وخاتمة«

)1) ال�سفاء، ق�سم الخطابة، �س236.
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المقّدمة:	 

وهي م���ا يقّدم���ه الخطيب بين يدي المو�س���وع ال���ذي يريد اأن 

يتعّر�س ل���ه في خطبته من عبارات لطيفة يفتتح بها كالمه ليهّيئ 

ال�س���امعين لالقتناع بما �س���ياأتي في �سمن العر�س. وي�سترط فيها 

اأمران:

الأّول: اأن ال يك���ون فيها ما ي�س���ي ء للمخاطبي���ن، اأو ينّفرهم من 

ا�س���تماع الخطبة، مث���ل اأن يذكر ما يزعجهم م���ن اأخبار اأو 

يعّدد ما فيهم من م�س���اوئ اأو يتلّفظ باألفاظ نابية اأو يعر�س 

اأفكارًا مرفو�سة عندهم �سلفًا، اللهم  اإاّل  اإذا كان رئي�سهم اأو 

من ال ي�ستطيعون االإنكار عليه. والمهّم اأاّل يكون في المقّدمة 

ما يف�سد التئام اأذواق المخاطبين مع الخطاب.

الثاني: اأن يتحّرز الخطيب من اإيراد ما يثير الح�سا�س���ّيات فيما 

بينه���م وهذا ي�س���ترط ف���ي كّل الخطاب وعل���ى االأخ�ّس في 

المقّدم���ة. فال يذك���ر فيها ما يذكرهم بع���داوة قديمة فيما 

بينهم، اأو ما يعّد عندهم تغليبًا لبع�س ال�سامعين على بع�س 

خ�سو�س���ًا اإذا كان���وا طائفتين اأو قبيلتي���ن متنافرتين ونحو 

ذلك.

والف���رق بين ه���ذا ال�س���رط و�س���ابقه اأّن االأّول يكون ح�سا�س���ّية 

بي���ن الخطي���ب والجمهور بينما ه���ذا يوجد الح�سا�س���ّية بين نف�س 

الحا�سرين الذين يتكّون الجمهور منهم.
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���اًل في  و اأّما  ما يجب اأن يقال في المقّدمة ف�س���وف ياأتي مف�سّ

الجهة الثانية اأي ماّدة الخطاب.

العر�س:	 

وهو ما يريد الخطيب طرحه من الدعاوى واالأدّلة مّما عليه اأن 

يقنع الجمهور به. وهو العمدة في الخطاب واأ�سا�سه وركيزته. فاإن 

نجح الخطيب فيه حّقق هدفه من الخطبة و اإاّل  فلي�س ن�سيبه  اإاّل  

االإخفاق. وي�سترط فيه اأمران اأي�سًا:

الأّول: اأن يق�ّسم االأفكار التي يريد عر�سها تق�سيمًا �سليمًا �ساماًل 

لجميع ما يحتوي عليه المق�س���م من جزئّيات يلزم طرحها. 

وال ب���ّد اأن يعر�س االأق�س���ام ب�س���كل وا�س���ح و�س���هل خال من 

التعقيد كي ي�سهل على ال�سامع ت�سّورها و�سبطها. والتحّرز 

ق���در االإمكان عن ا�س���تعمال االأ�س���لوب العلم���ّي الجاف كاأن 

يق���ول: »ال�سي ء الفالنّي ل يخل���و اإّما كذا اأو كذا فالأّول دليله 

ك���ذا وي���رد علي���ه كذا والثان���ي كذا وي���رد عليه ك���ذا« واإّنما من 

الم�ستح�سن جّدًا اال�ستفادة من االأ�سلوب االأدّبي باأن يعر�س 

االأق�س���ام متنا�س���ّيًا الطريقة المبتذلة للتق�س���يم م�س���تعماًل 

عبارات اأدبّية جّيدة، على هذه الطريقة:

ق�ّس���م المتقّدمون الكائنات االأر�س���ّية اإلى ثالث���ة اأجنا�س عاّمة 

ت�س���ّمى بالموالي���د الثالث���ة، وهي: الجم���اد، والنب���ات، والحيوان. 

وعّرفوه���ا باأّن منها ما ينمو ومنها ما ينم���و ويعي�س ومنها ما ينمو 
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ويعي�س ويح�ّس.

الثان���ي: اأن تك���ون االأف���كار واالأق�س���ام التي يراد طرحه���ا مرّتبة 

ومترابطة ببع�س���ها البع�س كي ي�سهل على ال�سامع االنتقال 

م���ن اأّوله���ا اإل���ى ثانيه���ا وهك���ذا اإل���ى الو�س���ول اإل���ى الغاية 

المن�س���ودة. وهذا االأمر له فائدتان: االأّولى  اأّنه  ي�س���ّهل على 

ال�س���امع ت�س���ّورها وا�س���تيعابها جميعًا. والثانية  اأّنه  ي�سّهل 

على الخطيب حفظها واإلقاوؤها.

الخاتمة:	 

وتحت���وي الخاتم���ة على �س���ورة اإجمالّي���ة لما جاء ف���ي العر�س 

م�سوغة ب�س���كل محكم ومخت�س���ر بحيث يبقى ما ورد فيها عالقًا 

في اأذهان ال�س���امعين اأطول مّدة ممكنة بعد انتهاء الخطاب. وفي 

الخاتمة يكون ا�س���تخال�س النتائج من المو�سوع وتقديمه كق�سّية 

كلّية اإلى الجمهور.
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خال�صة الدر�س 

ال��������خ��������ات��������م��������ةال������������ع������������ر�������������ص 

�������س������ي������اغ������ة ال������خ������ط������اب 

ه��������ي��������ئ��������ة ال���������خ���������ط���������اب 

ال��������م��������ق��������ّدم��������ة

تق�سيم االأفكار تق�سيمًا .1

�سليمًا.

ت����رت����ي����ب االأف������ك������ار .2

وربطها.

ون�����ع�����ن�����ي ب���ه���ا 

م�������ا ي����ق����ّدم����ه 

بين  ال��خ��ط��ي��ب 

المو�سوع  ي��دي 

ال���ذي ي��ري��د اأن 

في  ل��ه  يتعّر�س 

خ���ط���ب���ت���ه م��ن 

ليهّيء  ع��ب��ارات 

ال�������س���ام���ع���ي���ن 

ل����الإق����ن����اع ب��م��ا 

�سمن  ���س��ي��اأت��ي 

ال��������ع��������ر���������س 

ون�����ع�����ن�����ي ب���ه���ا 

ال���������������س�������ورة 

لما  االإج��م��ال��ّي��ة 

جاء في العر�س 

م�����������س�����وغ�����ة 

محكم  ب�����س��ك��ل 

بما  وم��خ��ت�����س��ر 

اأث��ر  بقاء  ي���وؤّدي 

اأط��ول  الخطاب 

م�������ّدة م��م��ك��ن��ة 

ب���ع���د اإن����ه����ائ����ه 

ت�����ع�����ري�����ف�����ه�����ا:ت�����ع�����ري�����ف�����ه�����ا: �������س������روط������ه������ا:�������س������روط������ه������ا:

يك���ون . 3 ال  اأن 

فيه ما ي�س���ي ء 

طبي���ن  للمخا

من . 4 التح���ّرز 

اإي���راد ما يثير 

الح�سا�س���ّيات 

اأدّل���ة . 5 م���ن 

ى  و ع���ا د و

�س . 6 �ستخال ا

من  ال��ن��ت��ائ��ج 

ال����م����و�����س����وع 

ت������ق������دي������م . 7

ال����م����و�����س����وع 

كلّية  كق�سّية 

الجمهور اإل���ى 
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بما اأّن الخطاب ينق�س���م اإلى االأج���زاء الثالثة التي بحثنا عنها 

في هيئة الخطاب فال بّد من تناول هذه االأق�س���ام بعينها في ماّدة 

الخطاب.

ال ب���ّد اأن تحت���وي المقّدمة على ما نفتتح به الخطبة كالب�س���ملة 

والحمد وال�س���الة عل���ى النبّي واآله عن���د الم�س���لمين، اأو االكتفاء 

بال�س���الم عل���ى الجمهور كما يفع���ل غيرهم وربم���ا كان هناك من 

غير الم�سلمين من ال يتحّرج من البدء بها بدون اأّي �سي ء من هذا 

القبيل.

وكان الم�س���لمون ي�س���ّمون الخطبة التي ال يبتداأ فيها بما ذكرنا 

بالبتراء، ولعّله الأجل ذلك �س���ّميت خطبة زياد بن اأبيه التي األقاها 

حينما توّلى الب�س���رة م���ن قبل معاوية بالبت���راء حتى عرفت بهذا 

اال�سم.

ثّم بعد الحمد والثناء يدخل الخطيب في ذكر اأمور عاّمة تكون 

اًل في العر�س. كعنونة لما �سوف ياأتي الكالم عنه مف�سّ
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وال ب���ّد في المقّدم���ة من مراعاة اله���دوء والتمّهل ف���ي االإلقاء 

وا�ستعمال االألفاظ الجزلة الرقيقة الناعمة مهما اأمكن.

وال باأ����س باأن تكون محتوية على بع�س اال�س���تعارات والت�س���ابيه 

مّما يجعلها ح�سنة مقبولة لدى ال�سامع.

وغالبًا ما تلقى المقّدمة ب�س���وت منخف�س كما قّدمنا في بحث 

االإلق���اء،  اإاّل  الخطب الع�س���كرّية فقد يلزم االأم���ر بل لعّل ذلك هو 

الغالب فيها اأن يبداأ الخطيب بكلمات قا�سية فخمة وب�سوت عال، 

كاأن يق���ول: »ب�س���م اهلل قا�س���م الجّباري���ن، مبي���ر الظالمي���ن، مدرك 

.
(1(

الهاربين، نكال الظالمين، �سريخ الم�ست�سرخين...«

وتختل���ف افتتاحي���ات الخط���ب باخت���الف اأنواعه���ا، فالخطب 

الدينّية مثاًل اإن كانت من خطب الوعظ واالإر�ساد تفتتح عادة باآية 

كريم���ة من الق���راآن الكريم اأو بحديث نبوّي اأو حديث قد�س���ّي وما 

�س���ابه ذلك. واإن كانت من خطب المجال�س الح�سينّية تفتتح عادة 

بع���ّدة اأبيات �س���عرّية ت�س���ّور بع�س ما جرى في كربالء وما �س���ابه 

ذلك.

وفي غير الخط���ب الدينّية تختلف االفتتاحّيات من خطيب اإلى 

اآخر ومن حفل اإلى حفل ومن مو�سوع اإلى مو�سوع ومن جمهور اإلى 

جمهور مّما ال يمكن تحديده.

فقد يب���داأ الخطيب افتتاحّيته بذكر ق���ول ماأثور الأحد الحكماء 

)1) مفاتيح الجنان، دعاء االفتتاح، �س180.

88



اأو الفال�س���فة، وربما بداأ بذكر مثل �سعبّي اأو ببيت من ال�سعر. وقد 

ي�س���رع الخطيب في خطبته بتقديم نف�س���ه كاأحد اأف���راد الجمهور 

طالب���ًا منه���م اأن يعّدوه واح���دًا منه���م واأاّل ينظروا اإلي���ه باعتباره 

�س���احب مركز مرموق اأو من�س���ب اجتماعّي اأو م�سوؤولّية �سيا�سّية، 

وربم���ا كثر ذلك في افتتاحّيات الخطب االأخالقّية حيث يذكر لهم 

الخطيب اأن ما �س���يعظهم به اإّنما ه���و تذكرة له قبلهم، و اأّنه  يعّلم 

نف�سه قبل نفو�سهم فاإّن ذلك يدعو لراحة نفو�س �سامعيه واإقبالهم 

عليه.

وق���د يبداأ الخطيب بذكر ما هو م�س���ّلم عندهم مّما ال ي�س���ّكون 

ف���ي �س���ّحته حتى اإذا دل���ف اإلى العر����س اتخذ ذل���ك ذريعة وبنى 

عليه اأفكاره لي�س���ل اإلى مطلوبه مّما لم يكون���وا يتوّقعونه، وحينئٍذ 

ال يج���دون مفّرًا من االإذع���ان بما جاء، ومن اأمثلة ذلك ما ورد في 

افتتاحّية خطبة الوداع التي األقاها ر�س���ول اهلل P في غدير خّم 

حيث اأراد اإلزامهم بوالية علّي بن اأبي طالب بعده وفيهم من يكره 

ذلك فقال: »األ�ست اأّولى بكم من اأنف�سكم«؟

قالوا: »اللهم بلى«.

فق���ال: »من كنت م���وله فهذا علّي م���وله. الله���م وال من واله 

.
(1(

وعاد من عاداه وان�سر من ن�سره واخذل من خذله...«

وكذلك ما ورد في خطبته بقومه حينما نزل قوله تعالى: {ڇ 

)1) الغدير، العاّلمة االأمينّي، ج1، �س11.
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ڇ ڇ} حي����ث جمعهم وقال لهم: »اأراأيتك����م اإن اأخبرتكم 
اأّن العدّو م�سبحكم اأو مم�سيكم ما كنتم ت�سّدقوني«؟

قالوا: »بلى«.

.
(1(

قال: »فاإّني نذيٌر لكم بين يدي عذاب �سديد«

ومن االفتتاحّيات الناجحة في ا�س���تدراج الم�س���تمعين اأن يقول 

الخطيب اإذا كان يخطب خطابًا ع�س���كرّيًا ويهدف اإلى حّثهم على 

اال�ستب�سال والت�س���حية: »اأّيها الأبطال، يا من قهرتم الأعداء حتى 

خافتك���م الأم���م، ي���ا من ل���م يركع���وا لظالم ق���ّط ولن يركع���وا مهما 

تكاث���رت الأع���داء وتكالب���ت ف���ي وجهه���م الوحو����ص ال�ساري���ة، اأنت���م 

ال�سجعان يا اأباة ال�سيم... الخ«.

ثّم بعد تقديم هكذا مقّدمة يذكر لهم ما يريده.

ومّم���ا يح�س���ن ف���ي المقّدم���ة مراع���اة اال�س���تهالل. وه���ي من 

المح�ّس���نات البديعّي���ة وق���د عّرفوه���ا باأّنه���ا: »ا�ستمال ال���كالم في 

.
(2(

المقّدمة على اإ�سارة اإلى ما �سيق الكالم له«

ح لك براعة اال�ستهالل بالمثال نعر�س بين يديك ما ورد  ولنو�سّ

في مقّدمة كتاب ال�سمدّية في النحو لل�سيخ البهائّي حيث قال:

»اأح�س���ن كلم���ة يبت���داأ به���ا ال���كالم، وخير خب���ر يختم ب���ه المرام، 

حم���دك الله���م عل���ى جزي���ل الأنع���ام. وال�س���الة وال�سالم عل���ى �سّيد 

)1) مجمع البيان في تف�سير القراآن،الطبر�سّي، ج4، �س206.

)2) �سرح مخت�سر المعاني، العاّلمة التفتازانّي، �س246.
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الأن���ام، محّم���د واآله الب���ررة الكرام �سّيما ابن عّم���ه علّي Q الذي 

ن�سب���ه علماً لالإ�سالم، ورفعه لك�سر الأ�سن���ام جازم اأعناق النوا�سب 

.
(1(

اللئام ووا�سع علم النحو لحفظ الكالم...«

انظ���ر اإلى كلم���ة »يبتـــداأ«، »خب���ر«، »كلم���ة«، »ن�سب���ه«، »رفعه«، 

»علم���اً«، »ج���ازم«، »النوا�س���ب«، وكلمة »ك�سر« والحظ تنا�س���بها مع 

المو�سوع الذي و�سع له ذلك الكتاب وهو علم النحو.

وهك���ذا ظهر لنا كيف ناأتي بمقّدمة موّفقة في م�س���تهّل خطبتنا 

وما علينا  اإاّل  التمّرن والتطبيق.

وف���ي ختام بح���ث المقّدمة نقّدم لك مثااًل حّي���ًا يحتوي على ما 

ذكرنا من �سرائط وياأخذ بيدك كي تح�سن افتتاحيات الخطب:

ق���ال علّي Q في مقّدم���ة خطبة المنافقين، بعد الب�س���ملة: 

»نحمده على ما وّفق له من الطاعة وذاد عنه من المع�سية، ون�ساأله 

لمّنت���ه تمام���اً وبحبل���ه اعت�ساماً. ون�سه���د اأّن محّمداً عب���ده ور�سوله 

ة، وقد تلّون له  خا�ص اإلى ر�سوان اهلل كّل غمرة، وتجّرع فيه كّل غ�سّ

الأدنون، وتاأّلب عليه الأق�سون وخلعت اإليه العرب اأعّنتها، و�سربت 

اإلى محاربته بطون رواحلها...«.

ث���ّم ق���ال في �س���من العر����س: »اأو�سيك���م عب���اد اهلل بتق���وى اهلل 

والزاّل���ون  الم�سّل���ون،  ال�ساّل���ون  فاإّنّه���م  النف���اق  اأه���ل  واأحّذرك���م 

المزّل���ون، يتلّون���ون األواناً، ويفتنون افتنان���اً، ويعمدونكم بكّل عماد، 

)1) �سرح ال�سمدية، الح�سينّي، �س4.
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.
(1(

وير�سدونكم بكّل مر�ساد...«

فالح���ظ كيف ب���داأ بالحمد وال�س���الة وكيف �س���ّمن ال�س���الة 

االإ�س���ارة اإلى ما يريد التعّر�س له ف���ي العر�س، وكيف ذكر األفاظًا 

توحي بما �س���ياأتي مث���ل كلمة »العت�سام بحب���ل اهلل«، وكلمة »تلّون« 

وكلمة »تاأّلب« مّما يتنا�سب مع النفاق كما هو ظاهر.

)1) نهج البالغة، خطبة رقم 194، �س207.
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جهة اللفظ:
االأم���ور التي تراعى في األفاظ العر�س اإّما الزمة اأو م�ستح�س���نة 

ال يجب مراعاته���ا، اأّما االأمور التي يلزم مراعاتها فع�س���رة اأمور، 

ولكن قبل ا�ستعرا�س���ها ن�ستمع اإلى ما جاء في ال�سفاء حول اأهمّية 

جهة اللفظ في الخطاب وهو:

»للفظ �سلطان عظيم، وهو اأّنه قد يبلغ به، -اإذا اأحكمت �سنعته- 

ما ل يبلغ بالمعنى، لما يتبعه اأو يقارنه من التخّيل. فاإذعان النف�ص 

.
(1(

تهّيئه لها قّوة اللفظ فيقّرب البعيد من الت�سديق«

و اأّما االأمور الع�سرة التي يجب مراعاتها فهي:

الأّول: و�صوح اللفظ.	 

ال ب���ّد اأن تك���ون االألف���اظ التي يتك���ّون منها الخطاب وا�س���حة 

للمخاطبي���ن بحي���ث يمكنهم فهمها ب�س���رعة م���ن دون حاجة اإلى 

كثي���ر تاأّمل واإعمال نظر. فاإّن و�س���وحها يقّرب الهدف من متناول 

)1) ال�سفاء، ق�سم الخطابة، �س220.
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يد الخطيب حيث ي�س���بح من ال�س���هل عليه حمله���م على االعتقاد 

ب�س���ّحة ما يقول���ه. وكيف ياأمل التاأثير عليهم اإذا ا�س���تعمل كلمات 

غريبة بعيدة عن اأذهانهم ال يفهمونها  اإاّل  بالرجوع اإلى كتب متن 

اللغة.

الثاني: مراعاة القواعد النحوّية.	 

فيج���ب اأن يح���ّرك اأواخر الكلم���ات تحريكًا �س���حيحًا، ويبتعد 

عن اأ�سلوب ت�س���كين اأواخر الكلمات فرارًا من الوقوع في االأخطاء 

النحوّي���ة ف���اإّن ذلك يعود عليه ب�س���لبية كبيرة حيث ينزل م�س���توى 

خطابه اإلى اأدنى الم�س���تويات وي�س���بح عامّيًا لي�س عليه اأي م�سحة 

من الف�ساحة.

وال يخف���ى عليك اأي�س���ًا اأّن الخطاأ في تحري���ك الكلمات يغّير 

المعنى تغييرًا اأ�سا�س���ّيًا بل ربما اأف�سد المعنى في بع�س الحاالت. 

اأال ترى اأّن قوله تعالى: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې} لو قراأ 

ب�س���ّم لفظ الجاللة ل�س���ار المعنى اأّن اهلل ه���و الذي يخاف من 

العلماء، واأّن قول���ه تعالى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ} لو 

ق���راأت كلمة »ر�سوله« بالك�س���ر ل�س���ار المعن���ى اأّن اهلل بري ء من 

ر�س���وله.

كّل هذا باالإ�س���افة اإلى ما يتركه الخطاأ النحوّي من ا�س���مئزاز 

في نفو�س �س���امعيه، وا�ست�س���غار قدره وقد مّر ما لذلك من تاأثير 

عليهم.
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الثالث: مراعاة القواعد ال�صرفّية:	 

اللغة العربية لغة اال�ستقاق وللكلمة ا�ستقاقات متنّوعة ومتعّددة، 

وعل���ى الخطي���ب اأن يجيد ا�س���تقاق ما يريده من األف���اظ كي تكون 

األفاظ خطابه �س���حيحة ال�سياغة والت�س���ّرف، وذلك يحتاج اإلى 

اطالع على القواعد الرئي�س���ّية في علم ال�سرف واإتقانها، فمثاًل: 

يقال »نهى« »ينهى« ولي�س »ينهي« و»ينهَون« ولي�س »ينهُون«. ويقال: 

»حاك الثوب« »يحوكه« ولي�س »يحيكه«... وهكذا.

الرابع: التلّفظ اللغوّي ال�صحيح.	 

لكّل كلمة باالإ�س���افة اإلى ما لها في علمّي النحو وال�س���رف من 

اأحكام تلّفظ خا�ّس من الناحية اللغّوية اأي في اأ�سل و�سعها يفّرقها 

« ولي�س  عن غيرها مّما ي�سابهها من االألفاظ. فمثاًل يقال: »ِمْن َثمَّ

«، ويقال: »الَغ�ْسل« اإن اأردنا الم�س���در، و»الُغ�ْسل« اإن اأردنا  »ِم���ْن ُثمَّ

ا�سم الم�سدر... وهكذا.

الخام�س: مراعاة التذكير والتاأنيث.	 

والم���راد هنا المراعاة في كامل الخطبة ف���ي الحاالت كّلها اإذ 

اأّن هناك بع�س الحاالت المحرجة للخطيب من هذه الناحية فقد 

يتعّر�س للكالم عن مجموعة ن�س���اء ومجموعة رجال ويبتلى بلزوم 

اإرجاع ال�سمائر ب�سكل �سحيح اإلى كّل بح�سبه فيقال مثاًل: »حينما 

دخ���ل عّدة ن�س���اء دكان بائع الأزه���ار وهن يلب�سن ثياب���اً فاخرة اأ�سرع 

البائ���ع لخدمتهّن ثّم دخل ثالثة رجال واألقوا التحّية على الجميع 
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فاأجب���ن عليه���م ال�س���الم. وعندما ح���اول الرج���ال اأن يجل�سوا خجل 

الن�سوة واأردن الن�سراف...«.

ھ  ھ       ھ  ھ   ہ  ہ  {ہ  تعال���ى:  ق���ال 

ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 
وئ         وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ    ىى  ې   ې   ېې  ۉ  ۉ  ۅ      ۅ  ۋ  ۋ 
یی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ 

.
(1(

ی  ی جئحئ مئ   ىئيئ جب حب خب}
ال�صاد�س: مراعاة المفرد والمثّنى والجمع.	 

 اأّما  مراعاة المفرد فاأمر ي�سير وكذلك الجمع اإلى حّد ما، واأّما  

المثّنى فال تخلو مراعاته من �س���عوبة خ�سو�سًا اإذا اجتمع المثّنى 

مع الجمع اأو مع المفرد.

ولنع���د اإلى نف����س المثال المتق���ّدم لنطّبقه على حال���ة التثنية: 

»حينم���ا دخلت امراأتان دّكان بائع الأزهار وهما تلب�سان ثياباً فاخرة 

اأ�س���رع البائ���ع لخدمتهما ثم دخ���ل ثالثة رجال واألق���وا التحّية على 

الجمي���ع فرّدت���ا عليهم ال�س���الم. وعندما حاول الرج���ال اأن يجل�سوا 

خجلت المراأتان واأرادتا الن�سراف«.

ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ  تعالى:  ق��ال 

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)1) �سورة الممتحنة، االآية: 9.
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ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   
.

(1(

ڇ}
ال�صابع: الترّفع عن الألفاظ الدنيئة.	 

كثي���رًا ما يحت���اج الخطي���ب اأن يعّبر ع���ن اأمر ي�س���تقبح ذكره، 

كالعورة وف�س���الت االإن�س���ان وما �س���ابه ذلك فال بّد له حينئذ من 

ا�ستعمال الكناية بدل الت�سريح كي ال يثير ا�سمئزاز ال�سامعين.

وقد قال ال�س���يخ الرئي�س في هذا الم�س���مار: »وقد يبّدل ال�سم 

بالق���ول، اإذا كان الت�سري���ح ي�ستب�س���ع، مث���ل ال�س���م ال�سري���ح لف���رج 

الن�ساء، فالأح�سن اأن يبّدل فيقال: »عورة الن�ساء«، كما يبّدل ا�س���م 

»الحي�ص« بدم الن�س���اء، ويبّدل اال�س���م ال�س���ريح للجم���اع »بلم�ص 

الن�شاء«. وربما بّدل اال�س���م بال�س���فة المفردة فيقال بدل اال�س���م 

ال�س���ريح للجم���اع الوطئ، وبدل ا�س���م ذلك الذي له���ن »العورة«. 

.
(2(

وربما تركت ال�سفة وُفِزع اإلى الت�سبيه واال�ستعارة«

)1) �سورة الق�س�س، االآية: 23.

)2) ال�سفاء، ق�سم الخطابة، �س217.

97



الثامن: مراعاة تعدية الفعل المتعّدي ولزوم الالزم.	 

ال بّد اأن يعّدى الفعل المتعّدي اإلى مفعوله اأو مفعوليه اأو مفاعليه 

بح�سب ا�ستعمال كّل فعل.

كما ال بّد من التعدية بالحرف المنا�س���ب اإذا اأريد تعدية الفعل 

ال���الزم فيق���ال مثاًل: »ذهب���ت اإليه« وال يق���ال: »ذهبت ل���ه«. ويقال: 

»رغبت عنه« اإذا اأريد التعبير عن اإدبار النف�س عن ال�سي ء و»رغبت 

فيه« اإذا اأريد اإقبال النف�س... وهكذا.

التا�صع: مراعاة الرباطات.	 

الرباطات هي الحروف واالأدوات التي يقت�س���ي النطق بها مّرة 

اأخ���رى الرتباط كالم اآخر بها، فيجب االلتف���ات اإليها ومراعاتها، 

فمث���اًل اإذا قال المتكّلم: » اأّما  اأنا فقد قلت كذا« فاإّنه يجب اأن ياأتي 

باأّما  اأخرى تقابلها فيقول مثاًل: »واأّما  اأنت فما فعلت �سيئاً«.

فاإّن الوقوف على » اأّما « االأّولى هو نق�س���ان في الكالم  اإاّل  في 

حالة يراد فيها التعوي����س وهي نادرة. وعلى الخطيب اأن ال يباعد 

بين الرباطين بح�س���و كثير ين�س���ي م���ا بينهما من االت�س���ال، واأن 

يراعي حّق الرباط من التقّدم والتاأخير، جاء في ال�سفاء اأّنه يجب 

اأن يقول: »لّما كان كذا، كان كذا«.

فاإّن حّق لّما اأن تقدم ويقول: »كان كذا لأّن كان كذا«.

.
(1(

فاإّن تقديم »لأّن« قبل الدعوى �سمج

)1) ال�سفاء، ق�سم الخطابة، �س213.
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العا�صر: �صبك الجمل.	 

يج���ب مراعاة الدّق���ة في �س���بك الجمل، بحيث تك���ون محكمة 

ومتينة وكاأّنها ت�س���در عن ت�س���ميم وروّية، وذلك باأن يقّدم الفعل 

وياأت���ي بالمفع���ول بعد الفاعل  اإاّل  اإذا كان مقت�س���ى الحال خالف 

ذلك مثاًل لو اأراد الح�س���ر فيقّدم المفعول ب���ه على الفعل اأو على 

الفاعل وما �س���ابه ذلك. والخال�س���ة ال بّد من مراع���اة ما تتطّلبه 

قواعد علم المعاني في هذا الم�سمار.

ولترابط الجمل وقّوة �س���بكها االأثر الفّعال في م�ساعدة ال�سامع 

عل���ى �س���المة االنتقال من فك���رة اإلى فك���رة واالرتقاء بم�س���اعره 

واأحا�سي�س���ه م���ن حالة اإلى حالة حّتى الو�س���ول اإل���ى حالة االإقناع 

بالغر�س وذلك بالو�س���ول اإل���ى ذروة االنفعال مع الخطيب والتاأّثر 

بقوله.
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خال�صة الدر�صين: )9، 10(

������س�����ي�����اغ�����ة ال������خ������ط������اب 

م��������������������������������������اّدة ال�������������خ�������������ط�������������اب 

ال����������������م����������������ق����������������ّدم����������������ة

ال���������������������������ع���������������������������ر����������������������������ص 

تق�سيم االأفكار

 تق�سيمًا �سليمًا

طرح االأفكار 

ب�سكل 

مرّتب ومترابط

ونعني به ما يطرحه الخطيب 

م���ن دع�����اوى واأدّل�������ة الإق���ن���اع 

ال��ج��م��ه��ور وه����و ال��ع��م��دة في 

الخطاب وركيزته 

�����������������س����������������روط ال���������ع���������ر����������ص ت���������������������ع���������������������ري���������������������ف���������������������ه 

�سروط المقّدمة

م��راع��اة ال��ه��دوء وال��ت��م��ّه��ل في . 1

االإلقاء

ا���س��ت��ع��م��ال االأل����ف����اظ ال��ج��زل��ة . 2

والفخمة

ت��ح��ت��وي ب��ع�����س اال����س���ت���ع���ارات . 3

والت�سابيه 

ت��خ��ت��ل��ف م���ق���ّدم���ات ال��خ��ط��ب . 4

باختالف نوعها

البدء بما هو من الم�سّلمات عند . 5

الجمهور

ببع�س . 6 ال��ج��م��ه��ور  م��خ��اط��ب��ة 

الكلمات التي يتمّيز بها

تحتوي 

وال�سالة . 7 وال��ح��م��د  الب�سملة 

P على النبّي واآله

ال�سالم على الجمهور. 8

عاّمة . 9 اأم��ور  ذك��ر  في  الدخول 

تكون عناوين للعر�س 
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الف�صل الثالث:

اخملاطب

في هذا الفصل تتعّرف على المخاطب:

بالنظر اإلى الخطاب.. 1

بالنظر اإلى الخطيب.. 2

بالنظر اإلى اأ�سلوب االإلقاء.. 3





الجمه����ور هو الم�س����تمع االأ�سا�س����ّي ال����ذي يتوّجه اإلي����ه الخطيب 

بكالمه ف����ي كّل اأنواع الخطب ليقنعه بما يري����د، وينقل اإليه اأفكاره 

وت�س����ّوراته. فهو المق�س����ود بالوع����ظ فيريده الخطي����ب اأن يّتعظ، 

وه����و المراد بالتحمي�س فيريده اأن ي�ستب�س����ل، وهو المعني في اإلقاء 

الخطب العلمّية فيريده الخطيب اأن يتعّلم وتزداد معرفته وهكذا.

ويبحث في الجمهور من جهات ثالثة:

الجهة الأّولى: الجمهور بالنظر اإلى الخطاب.

الجهة الثانية: الجمهور بالنظر اإلى الخطيب.

الجهة الثالثة: الجمهور بالنظر اإلى اأ�سلوب االإلقاء.

اجلهة األّوىل: اجلمهور بالنظر إىل اخلطاب.
ينق�سم الجمهور بالن�سبة لما يقوله الخطيب اإلى ثالثة اأنواع:

1 - عام���ّي: ونري���د من���ه م���ن ال حظَّ له م���ن العل���م  اإاّل  ما قّل 

وندر.

103

الدرس الحادي عشر:

الجمهور



2 - مثّقف اأو متعّلم: ونعني به من تعّلم اإلى مرحلة ال تجعل منه 

عالمًا كما هو �ساأن طالب الجامعات وطلبة الحوزات.

3 - عالم: وهو من ا�ستنار بنور الهدى وعكف على الكتب درا�سة 

وفهمًا حتى �سار له راأي �سائب واطالع وا�سع.

الجمهور العاّمي:	 

غالبًا ما يكون الجمه���ور العاّمي غير منطقي، فال يقبل االأمور 

البرهانّي���ة المعّق���دة ولو كانت على حّق و�س���دق واأف���ادت اليقين. 

فيرف�سها ال الأّنها على حّق واإّنما لتعقيدها. ولذا يحّب هذا الجمهور 

الكالم ال�س���هل، المب�ّس���ط الذي يتنا�سب مع م�س���تواه وقدرته على 

الفهم.

يقول ال�س���يخ المظّفر: »فالجمهور ل يخ�سع للبرهان ول يقنع 

به كما ل يخ�سع للطرق الجدلّية لأّن الجمهور تتحّكم به العاطفة 

اأكث���ر م���ن التعّقل بل لي�ص له ال�سبر على التاأّمل والتفّكر ومحاكمة 

الأدّل���ة والبراهي���ن. واإّنما ه���و غالباً �سطحّي التفكي���ر فاقد للتمييز 

الدقي���ق، توؤّث���ر في���ه المغري���ات وتبه���ره العب���ارات البّراق���ة وتقنع���ه 

الظواه���ر الخاّلب���ة. ولع���دم �سب���ره عل���ى التمييز الدقيق نج���ده اإذا 

عر�س���ت له فكرة ل يمكنه التفكيك بين �سحيحها وفا�سدها يقبلها 

.
(1(

كّلها بما فيها من خطاأ اأو يرف�سها كّلها بما فيها من �سواب«

وعلى هذا يحتاج من يريد التاأثير على العوام اأن ي�سلك م�سلكًا 

)1) المنطق، ال�سيخ المظّفر )411).
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غير الم�س���لك البرهان���ّي والجدلّي باأن يلجاأ اإلى اأ�س���لوب الخطابة 

وي�س���تفيد م���ن الم�س���هورات الذائع���ات واال�ست�س���هادات باالأقوال 

الماأثورة، والكلمات العاطفّية وقد مّر كيفّية ذلك في محّله.

الجمهور المتعّلم 	 

مّما ال �سّك فيه اأن المثّقف اأميل اإلى البرهان من العاّمي. وهو 

في بع����س االأحيان يحّب االأف���كار المعّقدة واالأرق���ام الدقيقة مّما 

يحت���اج اإلى التركيز والتاأّم���ل حّتى اإذا اأعمل فيها فكره ورّكز تاأّمله 

اإلى فهمها �س���عر بلذة غريبة ون�س���وة عارمة وح�س���ب نف�س���ه نابغة 

عظيم���ًا وعالمًا كبيرًا، وكبر في عينيه الخطيب الذي ا�س���تطاع اأن 

ياأتي بهذه الفكرة على دّقتها فيتاأّثر به ويقبل كالمه في الحال.

والمتعّل���م مع ه���ذا ال يختلف كثي���رًا عن العوام، ف���اإّن االإثارات 

العاطفّية واالأ�ساليب الخطابّية توؤّثر فيه تمامًا كما توؤّثر في العاّمي، 

اإذ اأّن المثّقفين اأي�سًا ال يتخّلون عن عواطفهم في كثير من اآرائهم 

واعتقاداته���م بالرغم من قناعاتهم في بع����س االأحيان باأّنها غير 

�سادقة ويجب اال�ستغناء عنها واتباع التعّقل والترّوي.

فم���ن اأراد اأن يخطب في المثّقفين ال بّد ل���ه اأن يدمج البرهان 

بالجدل وكليهما مع الخطابة حتى ين�سج من الجميع ن�سيجًا جديدًا 

له كّل القدرة على التاأثير على هذا المخاطب، ويتكّفل بحمله على 

االقتناع والر�س���وخ واالإذعان. والخطاب مع المثّقفين والمتعّلمين 

يجب اأاّل يكون باالأمور التي يتعّلمونها في مدار�سهم وحوزاتهم و اإاّل  
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�ساروا حينئذ علماء وتحّول الخطاب اإلى خطبة علمّية. نعم يمكن 

اال�س���تفادة من بع�س ما تعّلموه ك�س���واهد واأمثلة �س���ريطة اأن يتقن 

الخطيب الفكرة التي �سيعر�س���ها اأو االأمر الذي ي�ست�س���هد به بكّل 

دّق���ة. ويمكن اأن يك���ون تاأثير الخطيب اأكبر ف���ي حال عر�س فكرة 

معّينة در�سوها واقتنعوا فيها فعار�سها وفّندها واأثبت بطالنها ثّم 

اأظهر لهم فكرة �س���حيحة اأكثر دّقة وا�س���تواء، ف���اإّن هكذا مناورة 

كفيلة باأن تجعله عندهم مقبواًل اإلى اأق�سى الدرجات.

الجمهور العالم 	 

اإذا كان الجمه���ور مكّون���ًا م���ن العلماء، كما يح�س���ل عادة في 

الموؤتم���رات الفكرّي���ة والعلمّي���ة اأو المهرجانات االأدبّية وما �س���ابه 

ذلك، فاإّنه ال بّد للخطيب من اأن يحكم اأدّلته ويزن براهينه ويع�سد 

كالمه بما يفيد القطع واليقين وال ي�ستعمل معهم من االأ�ساليب ما 

ي�س���تعمله مع العوام كاالأقي�س���ة الظنّية والمغالط���ات واأخذ النتائج 

من الم�سهورات، واالعتماد على ما يعرف العلماء �سعفه ويدركون 

زيفه وعدم �سدقه.

 اإاّل اأّنه مع كّل ذلك ال ي�ستغني الخطيب عن االأ�ساليب الخطابّية 

ف���ي اإي�س���ال المعاني اإلى اأذهان العلماء ب�س���كل موؤّثر وخ�سو�س���ًا 

جودة االألفاظ والف�ساحة والبالغة واال�ست�سهادات بالماأثور.

واأح�س���ن ما يرتاحون اإليه كعلماء، االإيجاز وح�س���ن االأداء، واأن 

يك���ون كالم الخطيب معهم من موقع مخاطب���ة العلماء، فاإّن ذلك 
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ي�س���ّجعهم على اإب���داء مزيد اهتم���ام ويقبلون على اال�س���تماع بكّل 

ز االقتناع. عناية وبالتالي ي�سبحون في حيِّ

واأكث���ر ما يعجب العلم���اء في الخطيب اأمران: الجدة، وح�س���ن 

البي���ان ف���اإّن العالم الواع���ي اإذا عر�س���ت عليه فكرة جدي���دة، اأو 

مطل���ب علمّي حديث، اأو األفت نظره اإلى نكتة دقيقة لم يكن ملتفتًا 

اإليه���ا من قبل ارتاح كثي���رًا وازداد احترامه لمن جاء بها فاإّنه يعّد 

ذلك من االمتنان عليه. وهكذا اإذا اأح�س���ن المتكّلم البيان واأظهر 

مكنون���ات �س���دره وبنات اأفكاره بكالم وا�س���ح وف�س���يح. فكم من 

فكرة قديمة اأعجبت العلماء حين األب�س���ها قائله���ا ثوبًا من البيان 

جديدًا ولّونها بلون من الف�ساحة والبالغة.

فاالألفاظ الجزلة والتن�س���يق المحكم واال�س���تغناء عن الزوائد 

والح�س���و وترابط ال���كالم وتزيين���ه ببع�س االقتبا�س���ات والمقابلة 

والطباق كّل ذلك يجعل اأنواع الجمهور واقعين تحت تاأثير �سحر ال 

يمكن االإفالت منه وهو ما عناه ر�سول اهلل P بقوله كما مّر: »اإّن 

من البيان ل�سحراً«.

ورد ف���ي مقّدمة كتاب »الن����صّ والجتهاد« اأّن ال�س���ّيد المرحوم 

العاّلمة عبد الح�س���ين �سرف الدين } حينما �سافر اإلى م�سر 

للمّرة الثاني���ة متخفّيًا بكوفّية وعقال ب���دل العمامة خوفًا من جور 

الفرن�س���ّيين الذي���ن كان���وا يالحقون���ه با�س���تمرار، قادت���ه االأقدار 

للم�س���اركة في مهرجان اأدبّي ح�س���ره كبار االأدباء اأمثال ال�سعراء 
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اأحمد �س���وقّي وال�س���اعر حافظ اإبراهيم ومي زي���ادة وغيرهم من 

االأدب���اء. ووقف عل���ى المنبر بزّيه الذي لم يدعه���م يتعّرفون عليه 

فبداأ كالمه بقول ال�ساعر:

فال م�ست بي في طرق العلى قدم اإن لم اأقف حيث جي�ص الموت يزدحم 

ف�سّفق الجمهور عاليًا وظّنوا  اأّنه  �ساحب هذا البيت، ولّما هداأوا 

قال:

»رحم اهلل ال�ساعر ال�سّيد حيدر الحلّي حيث يقول:

فال م�ست بي في طرق العلى قدم اإن لم اأقف حيث جي�ص الموت يزدحم 

ف���دّوت القاعة بالت�س���فيق مجّددًا اأكثر من االأّول���ى، ثّم اأفا�س 

عليه���م من �س���جال بيانه فرواه���م بمعي���ن تبيانه، يزّي���ن الفكرة 

باالألوان، ويع�س���د الدعوى بالبرهان، وهو خالل ذلك ينقل خاتمه 

م���ن اأ�س���بع الآخر حت���ى اأتى على نهاي���ة كالمه وهم به م�س���غوفون 

ويتمّنون اإطالة الكالم وات�ساع الوقت.

وعند نزوله عن المنبر عّبر اأحدهم عن مدى اإعجابه، والظاهر  

اأّنه���ا كانت االأديب���ة اللبنانّية مي زي���ادة، فقالت: »ل�س���ت اأدري هل 

البيان اأطوع اإلى ل�سانه اأم الخاتم اإلى بنانه«.

ويع���ود الف�س���ل في ذل���ك كّل���ه اإلى ق���درة الخطي���ب على دمج 

الموؤّثرات الخطابّية بالبراهين واالأقي�س���ة دون اأن يبخ�س البالغة 

حّقه���ا في كالمه فيخرج بالنتيجة المتوّخ���اة. ولقائل اأن يقول اأّنه 
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���ًا اإاّل اأّنه  في هذا الع�س���ر الذي  واإن كان المخاطب جمهورًا خا�سّ

انت�سرت فيه اآالت الت�سجيل ال بّد اأن ينقل كالمه اإلى م�سمع جمهور 

اآخر غير الذي خاطبه اأّواًل فيرى في الكالم ما ال يقبله كما لو كان 

الخطاب اأّواًل مع جمهور عامّي ثّم �سمعه العالم فال بّد اأن يرى فيه 

ق�س���ايا ذائعة ال تقوم على البراهين واالأدّلة فيكون ذلك عيبًا فيه 

و�سعفًا في خطابته، وفي الجواب على ذلك نقول: اإّن البالغة هي 

اأن تراعي المخاطب الذي تتوّجه اإليه بخطابك دون اأن تلحظ من 

�سياأتي بعده لي�س���مع اأو يقراأ خطابك، فاإّن مراعاة مقت�سى الحال 

ح�سبما قّررها علماء البالغة ال ت�سمل اإلى حال الم�ستمع المبا�سر. 

وال يعيب اأحد على البليغ اإذا تكّلم بح�سب م�ستوى المخاطب، تارة 

باأ�سلوب وطورًا باأ�سلوب اآخر اأو تارة ب�سهولة وطورًا بتعقيد وقد قال 

ر�س���ول اهلل P: »نح���ن معا�سر الأنبياء اأمرن���ا اأن نكّلم النا�ص على 

قدر عقولهم«.

وف���ي هذا المقام يذكر  اأّنه  قيل لب�س���ار بن ب���رد: »اإّنك لتجي ء 

بال�س���ي ء الهجي���ن المتف���اوت«. ق���ال: »وم���ا ذاك«؟ قي���ل: بينما تثير 

النقع وخلع القلوب بقولك:

هتكنا حجاب ال�سم�ص اأو تمطر الدمااإذا م���ا غ�سبن���ا غ�سب���ه م�سرّية 

���س��ّي��دا م��ن قبيلة اأع��رن��ا  م��ا  و�سّلمااإذا  علينا  �سّلى  منبر  ذرى 
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نراك تقول:

الــــــبــــــيــــــت رّبــــــــــــــــــــة  ربــــــــــــابــــــــــــة  ن�����������س�����ّب ال��������خ��������ّل ب�����ال�����زي�����ت 

ودي�������������ك ح�����������س�����ن ال�����������س�����وت ل��������ه��������ا ع���������������س�������ر دج������������اج������������ات 

فقال ب�س���ار: لكّل وجه ومو�سع، فالقول االأّول جّد. والثاني قلته في 

رباب���ة جاريت���ي، واأنا ال اآكل البي�س من ال�س���وق، وربابة لها ع�س���ر 

دجاجات وديك فهي تجمع لي البي�س. فهذا القول عندها اأح�س���ن 

.
(1(

من: »قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل« عندك

)1) البالغة الوا�سحة، �س259.
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اجلهة الثانية: اجلمهور بالنظر إىل اخلطيب.
الجمهور بالن�سبة للخطيب متعّدد االآراء متنّوع االأهواء. فال بّد 

للخطيب، كي يوؤّثر على الجمهور، من اأن يدر�س بيئتهم وعاداتهم. 

فمن ال�سامعين من يحّب اأن يكون الخطيب ف�سيحًا مفّوهًا ومنهم 

من يحّبه ذا اأ�س���لوب مب�ّس���ط اإلى العامّية اأقرب ومنهم من يحترم 

الخطي���ب ويقّدره غاي���ة التقدير فيعطيه كام���ل اهتمامه وخال�س 

اإ�س���غائه، ومنهم من ال يعطي���ه اأدنى اهتمام، فال يتوّجه لما يقوله 

وال يتهّياأ ل�س���ماع كالمه وكاأّن الخطاب لي�س موّجهًا اإليه، وفي مثل 

���ة  هكذا حالة ال بّد من مراعاة بع�س االأ�س���اليب الخطابّية الخا�سّ

لجذب اهتمامهم واإلزامهم باالإ�سغاء والتوّجه.

فمن هذه االأ�س���اليب: اأن يبتدرهم الخطيب بفعل غريب وغير 

ماألوف عنهم، كاأن يقوم بعمل مخالف لما اعتادوا عليه �س���ابقًا. 

فاإذا كان المتعارف عليه عندهم �س���عود المنبر اإلى اأعلى درجة 

الجمهور بالنظر إلى الخطيب 

الدرس الثاني عشر:
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�س���عد هو اإلى بع�س���ه اأو بالعك�س. اأو يخطب فيهم واقفًا اإن جرت 

الع���ادة اأن يخط���ب فيه���م من جلو����س. وربما لزم االأم���ر اأن ياأت 

بكلم���ات غريبة في م�س���تهّل الخطبة الإث���ارة اهتمامهم كما يذكر 

بع�س المف�ّس���رين اأّن ذلك قد ح�س���ل مع ر�سول اهلل �سلوات اهلل 

علي���ه وعلى اآله حينما: {ھ ے ے          ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ 

.
(1(

ڭ}
فربما �س���ّفقوا وربما �س���ّفروا وربما غلطوا فيه ليغلطوا النبّي 

ف���ي تالوت���ه فاأنزل اهلل تعالى في م�س���تهّل بع�س ال�س���ور الحروف 

المقّطعة التي كانت تثير ا�ستغرابهم مثل: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

پ}  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  و{ٱ  پپ}  پپ  ٻ  
و{ٻ} و{ٿ} وما �س���ابه ذل���ك فاإّنهم كان���وا حينما يلغون 

وي�س���ّفقون كي ال ي�س���معوا، يبداأ النبّي P بتالوة هذه الحروف 

تدريجّيًا فيجدون اأنف�س���هم في و�س���ع جديد وغري���ب فال يملكون 

اأنف�س���هم عن االإن�س���ات وهم يح�س���بون اأّن محّمدًا ق���د فقد عقله 

.
(2(

فياأتيه���م كالم اهلل: {ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ...}

ومنها:

اأن يثير الخطيب في م�ستمعيه انفعااًل نف�سّيًا اأّول االأمر كالخوف 

اأو الغ�س���ب اأو الفرح وال�سرور اأو االنزعاج والتذّمر اأو اأن يخبرهم 

لت، االآية: 26. )1) �سورة ف�سّ

)2) الميزان في تف�سير القراآن، الطباطبائّي، ج18، �س7 بت�سّرف.
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خب���رًا م�س���ّوقًا ومثيرًا ثّم يعدهم بالتفا�س���يل و اأّنه  �سيو�س���ح لهم 

االأمر خالل الخطبة. فينتظرونه ب�سوق.

اأو اأن يروي لهم حادثة طريفة ت�س���حكهم فتقبل اأنف�س���هم على 

اال�ستماع اإليه.

وقد يبداأ الخطيب بما يزعج الم�ستمعين وهذا قليل وال يح�سل 

النف���ع من���ه  اإاّل  اإذا كان الخطيب اأمير الق���وم وقائدهم مّما ال بّد 

للجمهور من اال�س���تماع اإليه واالن�س���ياع الأوام���ره، وذلك كما كان 

ي�س���نع الحّجاج بن يو�س���ف الثقف���ّي حيث كان يب���داأ خطبته بقول 

ال�ساعر:

الثناي���ا وط���الع  ج���ال  اب���ن  اأن���ا 
(1(

مت���ى اأ�سع العمام���ة تعرفوني

واالأ�س���لوب االأكث���ر نفع���ًا ف���ي م�س���األة االنفع���االت النف�س���ّية 

ا�س���تعمال ما ي�س���ّمى عن���د علماء الخطاب���ة باالأقاوي���ل الخلقّية 

وه���ي »الأقاويل التي تحمله���م على اأن يتخّلق���وا باأخالق ما  واإن 

ل���م تك���ن فيه���م، وتت�س���ّور اأنف�سه���م ب�س���ورة اأه���ل العل���م بال�س���ي ء، 

وتفع���ل اأفع���ال م���ن ل���ه تل���ك الأخ���الق وتل���ك العلوم واإن ل���م يكن 

.
(2(

له���م �س���ي ء م���ن ذل���ك«

»وذل���ك يح�س���ل بادعاء المتكّلم اأّن قوله اإّنما يت�سح لذوي الفكر 

الثاقب والذهن ال�سليم عن و�ساو�ص الم�سّلين، مثل ما كان ي�ستعمله 

)1) تاريخ ابن ع�ساكر، ج4، �س52.

)2) الخطابة، الفارابّي، �س14.
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.
(1(

جالينو�ص الذي يتكّلم بالطب«

اأو اأن يق���ول له���م الخطيب اأّول كالمه  اأّنه  متعّجب من نف�س���ه 

فه���ذه اأّول مّرة يخطب في قوم وترتاح نف�س���ه هكذا ارتياح، »ول 

اأظ���ّن ذل���ك  اإّل  لأّن الذي���ن اأقف بي���ن اأيديهم خطيب���اً هم من اأهل 

العل���م والوع���ي والإيم���ان والتدّي���ن ومم���ن يعرف���ون قيم���ة العل���م 

والمعرف���ة«.

ومنها:

اإظه���ار اأّن الأم���ر ال���ذي يتكّل���م فيه اأم���ر عظيم ومه���ّم وذلك باأن 

يق���ّدم ف���ي م�ستهّل كالم���ه مقّدمة تحتوي على تعظي���م الأمر الذي 

.
(2(

فيه وتفخيمه وت�سغير �سّده وتهوينه«

و اأّم���ا  الجمه���ور ال���ذي يح���ّب الم���دح واالإطراء ف���ال باأ�س باأن 

يمدحهم الخطيب بما يتنا�س���ب مع غر�سه، كاأن يثني على علمهم 

وحّبهم للمعرفة اإذا كان يخطب فيهم يحّثهم على العلم والتعّلم اأو 

يمدح �سجاعتهم واأخال�سهم اإن كان يريد منهم التوّجه اإلى �ساحة 

الح���رب اأو يمدح وطنّيته���م وحّبهم للوطن وتفانيه���م من اأجله اإن 

كان يريد اأن يحملهم على موقف �سيا�سّي معّين وهكذا.

ولي�س اأف�س���د عل���ى الخطيب من ابت���داء كالمه ب���ذم ّالجمهور 

والحّط من قدره وتعنيفه ولو كان ذلك حّقًا و�سدقًا فاإّن ا�ستقبالهم 

)1) الحكمة العرو�سّية، ابن �سينا، 21 و22.

)2) الخطابة، الفارابّي، �س35.
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بالذّم يذهب من نفو�سهم حّب التوّجه ورغبة اال�ستماع.

ف���اإن كان لدى الخطيب حاجة ف���ي تاأنيبهم على اأمر بدر منهم 

يمكن���ه اأن ي�س���تعمل ف���ي مط���اوي كلمات���ه اأ�س���لوب التعري�س دون 

فيتكّلم 
(1(

الت�سريح »وذلك باأن ين�سب الفعل اإلى واحد والمراد غيره«

عن جماعة من النا�س دون ت�سميتهم وي�سفهم باأّن فيهم الخ�سال 

الت���ي يري���د اأن يذّمها ويظهر قبحها. واأّن هوؤالء قد يكون بع�س���هم 

�سمن الحا�سرين، اأو ربما ال يوجد اأحد منهم، و اأّنهم قّلة، و اأّنهم 

.
(2(

ال قيمة لهم وال وزن عند النا�س«

والخال�س���ة اأّن التجاوب النف�س���ّي بين الخطيب والجمهور اأمر 

اأ�سا�س���ّي وال بّد منه. فلو ح�س���ل من الخطيب م���ا ينافي ذلك من 

اأذّي���ة اأو ت�س���جير فاإّنه لن يجن���ي من خطبته  اإاّل  الف�س���ل والخيبة 

والخ�سران. ولمهارة وبراعة الخطيب هنا مجال وا�سع حيث يمكنه 

قبل ال�سروع بالخطبة اال�ستعالم عن حال الجمهور واالطالع على 

خ�سائ�سه وعاداته وما يحّب وما ال يحّب واأن ير�سم خّطته للدخول 

اإلى قلوب م�س���تمعيه قبل الوقوف عل���ى المنبر حتى اإذا وقف عليه 

اأخذ يطّبقها على اأكمل وجه.

وال اأزال اأذكر اأن اأحد العلماء خطبنا بخطبة في اأّيام عا�سوراء 

م���ن اإحدى ال�س���نوات وكان لها االأث���ر الكبير في نفو�س���نا وال اأزال 

)1) مخت�سر المعانّي، الفارابّي، طوفا، �س140.

)2) المنطق، ال�سيخ المظّفر، �س421.
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اأذكر  اأّنه  حينما اعتلى المنبر كان الجّو ال�س���ائد غير مالئم على 

االإطالق، و�سو�سات و�س���حكات، ذهاب واإياب، وهم�س ودندنة في 

كّل اتج���اه ولكّنه وقف �س���امتًا ال ياأتي باأّي حركة �س���وى النظر في 

وجوهنا �س���امتًا كاأّن���ه  ينتظر نزول الوحي حتى اأخ���ذ مّنا العجب 

من هذا الخطيب ماأخذه فاأن�ست المجل�س اأّيما اإن�سات وعالمات 

الف�س���ول على وجوهنا ن�سائل اأنف�سنا ماذا دهى هذا ال�سيخ؟ حتى 

اإذا وج���د الجّو مالئمًا بداأ كالم���ه مفتتحًا بالحمد والثناء ثّم قّدم 

مقّدمة ع���ن اأهمّية الذكرى واأهمّية الح�س���ين Q وكم يجب اأن 

نحترمه ونحترم ذكراه ومجل�س���ه وهكذا اأكمل م�س���تمّرًا باأ�س���لوب 

�س���ل�س وعبارة وا�س���حة حت���ى اأخذ بمجام���ع قلوبنا واأو�س���لنا اإلى 

الهدف الذي حّدده لنا.

وال يظّن���ن خطي���ب اأّن باإمكانه اأن ي�س���ل اإلى مبتغ���اه في اإقناع 

المخاط���ب م���ا لم يراع هذه الجوانب التي ه���ي على قدر كبير من 

االأهمّية.

اجلهة الثالثة: اجلمهور بالنظر إىل اإللقاء.
لي�س لالأ�س���لوب الذي يتبّناه الخطيب درج���ة معّينة من القبول 

عند اأنواع الجمهور بل لكّل جمهور ذوق خا�ّس وحالة ممّيزة تجعله 

يقبل اأ�س���لوبًا ويرف�س اآخر. فاالأ�س���لوب الحما�سّي ي�سحك ال�سيوخ 

ويثير تهّكمهم و�س���خريتهم، واالأ�س���لوب الر�س���ين ي�سجر ال�سباب 
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والنا�سئين. فال بّد من معرفة اأخالق واأهواء الجمهور واأذواقه وما 

هو المقبول لديهم وما هو المرفو�س عندهم وما هو الموؤّثر عليهم 

دون �سواه كي يتمّكن الخطيب 

على �سوء ذلك من تهيئة واإعداد ثّم اإلقاء خطابه بال�سكل الذي 

يتنا�سب معهم كي ال يكون كطاحن الماء اأو ناقل الهواء.
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ال�������������م�������������خ�������������اط�������������ب 

ال���������������ج���������������م���������������ه���������������ور

ال���������������خ���������������ات���������������م���������������ة

تعريفه 
ج�������ه�������ة ال������ب������ح������ث 

عالم  متعّلم  عاّمي 

الخطاب  اإلى  بالنظر  الجمهور 

الجمهور بالنظر اإلى الخطيب 

االإلقاء اإل��ى  بالنظر  الجمهور 

خ�سائ�سه:

غ��ي��ر . 1 غ����ال����ب����ًا   

منطقيّ 

االأم���ور . 2 يقبل  ال   

ال�����ب�����ره�����ان�����ّي�����ة 

المعّقدة

 ي���ح���ّب ال��ك��الم . 3

ال�سهل والمب�ّسط

ف��ي��ه . 4 ت�������وؤّث�������ر   

االإثارات العاطفّية 

واالأ������س�����ال�����ي�����ب 

الخطابّية

خ�سائ�سه:

البرهان . 5 اإلى  اأميل   

من العاّمي 

بع�س . 6 ف���ي  ي���ح���ّب   

االأح�����ي�����ان االأم������ور 

البرهانّية المعّقدة

االإثارات . 7 فيه  توؤّثر   

واالأ�ساليب  العاطفّية 

الخطابّية كالعاّمي 

 ينبغي اأن يخاطبوا . 8

اإاّل  تعّلموه  م��ا  بغير 

من باب ال�سواهد

خ�سائ�سه:

المفيدة . 9 المحكمة  االأدّل��ة  يحّب   

للقطع و اليقين 

ال��ظ��ن��ّي��ة . 10 ي��ق��ب��ل االأق��ي�����س��ة   ال 

والمغالطات 

ال��ن��ت��ائ��ج من . 11 اأخ����ذ  ي��ق��ب��ل   ال 

الم�سهورات 

من . 12 �سعفه  يعرف  ما  يقبل  ال   

البراهين 

 يحّب االإيجاز وح�سن االأداء. 13

 التكّلم معهم من موقع كونهم . 14

علماء

الجزلة . 15 االأل���ف���اظ  ب��ه��م  ت��وؤّث��ر 

والتن�سيق المحكم.

 ال يحّب الح�سو الزائد. 16

ال��ذي  االأ���س��ا���س��ّي  الم�ستمع  ه��و 

كّل  ف��ي  بكالمه  الخطيب  اإل��ي��ه  يتوّجه 

وينقل  يريد  بما  ليقنعه  الخطب  اأن��واع 

اإليه اأفكاره وت�سّوراته 

خال�صة الدر�صين: )11 و12(
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تتعّرف في هذا الفصل على:

الفصل الرابع

مناذج من اخلطب 

خطبة المتقين.. 1

خطبة المنافقين.. 2

خطبة الجهاد.. 3

4 ..R في ف�سائل اأهل البيت

في ذّم اإبلي�س.. 5

عيد الفطر.. 6

7 ..Q خطبة االإمام الح�سين

8 ..O خطبة ال�سّيدة الزهراء

9 ..O خطبة ال�سّيدة زينب

من خطب الزواج.. 10





روي اأّن �ساحبًا الأمير الموؤمنينQ يقال له هّمام كان رجاًل 

عابدًا، فقال: يا اأمير الموؤمنين، �سف لي المّتقين حّتى كاأّني اأنظر 

اإليهم.

 َواأح�ِس���ْن 
َ
اٌم، اَتِق اهلل فتثاق���لQ عن جوابه، ثّم ق���ال: َيا َهمَّ

 َمَع الذيَن اَتُق���وا َوالِذيَن ُهْم ُمْح�ِس���ُنون. فلم يقنع هّمام 
َ
ف���اإنَّ اهلل

به���ذا الق���ول حتى عزم علي���ه، فحمد اهلل واأثنى عليه و�س���ّلى على 

النبّيP ثّم قال: 

 �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َخَلَق اْلَخْلَق ِحيَن َخَلَقُهْم َغِنّيًا 
َ
ا َبْعُد، َفاإِنَّ اهلل مَّ

َ
اأ

اُه  َيُة َمْن َع�سَ ُه َمْع�سِ رُّ ُه اَل َت�سُ نَّ
َ
َيِتِهْم، اِلأ َعْن َطاَعِتِهْم، اآِمنًا ِمْن َمْع�سِ

َعُهْم ِمَن  َطاَعُه، َفَق�َس���َم َبْيَنُهْم َمَعاِي�َسُهْم َوَو�سَ
َ
واَل َتْنَفُعُه َطاَعُة َمْن اأ

َعُهْم.  ْنَيا َمَوا�سِ الدُّ

َواُب، وَمْلَب�ُسُهُم  اِئِل، َمْنِطُقُهُم ال�سَّ ْهُل اْلَف�سَ
َ
َفاْلُمتَُّقوَن ِفيَها ُهْم اأ
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الخطبة األّولى:



 
ُ
َم اهلل ا َحرَّ اَرُهْم َعمَّ ْب�سَ

َ
وا اأ ُع، َغ�سُّ ، وَم�ْس���ُيُهُم التََّوا�سُ

(1(

اُد ااِلْقِت�سَ

ْنُف�ُس���ُهْم 
َ
َلْت اأ اِفِع َلُهْم، ُنزِّ �ْس���َماَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم النَّ

َ
َعَلْيِه���ْم، وَوَقُفوا اأ

َجُل الَِّذي َكَتَب 
َ
، وَلواَل ااْلأ

(2(

َخاِء َلْت ِفي الرَّ ِتي ُنزِّ ِمْنُهْم ِفي اْلَباَلِء َكالَّ

َلى  ْج�َساِدِهْم َطْرَفَة َعْيٍن �َسْوقًا اإِ
َ
ْرَواُحُهْم ِفي اأ

َ
 َعَلْيِهْم َلْم َت�ْسَتِقرَّ اأ

ُ
اهلل

َواِب، وَخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب.  الثَّ

ْعُيِنِهْم، َفُهْم 
َ
���ُغَر َما ُدوَنُه ِف���ي اأ ْنُف�ِس���ِهْم َف�سَ

َ
َعُظ���َم اْلَخاِلُق ِفي اأ

اُر َكَمْن َقْد  ُم���وَن، وُهْم والنَّ  َفُهْم ِفيَها ُمَنعَّ
(3(

���ُة َكَم���ْن َقْد َراآَها واْلَجنَّ

ُموَنٌة، 
ْ
ُبوَن. ُقُلوُبُه���ْم َمْحُزوَنٌة، و�ُس���ُروُرُهْم َماأ َراآَه���ا َفُهْم ِفيَه���ا ُمَعذَّ

ْنُف�ُسُهْم َعِفيَفٌة. 
َ
، وَحاَجاُتُهْم َخِفيَفٌة، واأ

(4(

ْج�َساُدُهْم َنِحيَفٌة
َ
واأ

 
(5(

ْعَقَبْتُهْم َراَحًة َطِويَلًة، ِتَجاَرٌة ُمْرِبَحٌة
َ
يَرًة، اأ امًا َق�سِ يَّ

َ
���َبُروا اأ �سَ

�َسَرْتُهْم َفَفَدْوا 
َ
ْنَيا َفَلْم ُيِريُدوَها، واأ َراَدْتُهُم الدُّ

َ
���َرَها َلُهْم َربُُّهْم. اأ َي�سَّ

ْجَزاِء اْلُقْراآِن 
َ
ْقَداَمُهْم َتاِليَن اِلأ

َ
وَن اأ افُّ ا اللَّْيَل َف�سَ مَّ

َ
ْنُف�َس���ُهْم ِمْنَها. اأ

َ
اأ

 .
(6(

ْنُف�َسُهْم وَي�ْسَتِثيُروَن ِبِه َدَواَء َداِئِهْم
َ
ُنوَن ِبِه اأ ُلوَنَها َتْرِتياًل، ُيَحزِّ ُيَرتِّ

وا ِباآَيٍة ِفيَها َت�ْس���ِويٌق َرَكُنوا اإَِلْيَها َطَمعًا، وَتَطلََّعْت ُنُفو�ُس���ُهْم  َفاإَِذا َمرُّ

)1) ملب�س���هم ال���خ، اأي اأّنهم ال ياأتون من �س���هواتهم اإاّل بقدر حاجاتهم في تقوي���م حياتهم فكان االإنفاق 

كثوب لهم على قدر اأبدانهم لكّنهم يتو�ّسعون في الخيرات.

)2) نزل���ت ال���خ، اأي اأّنهم اإذا كانوا في ب���الء كانوا باالأمل في اهلل كاأّنهم كانوا ف���ي رخاء ال يجزعون وال 

يهنون، واإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف وحذر النقمة كاأّنهم في بالء ال يبطرون وال يتجّبرون. 

)3) اأي ه���م عل���ى يقين من الجّنة والّنار كيقين من راآهما، فكاأّنهم في نعيم االأّولى وعذاب الثانية رجاء 

وخوفًا.

)4) نحافة اأج�سادهم من الفكر في �سالح دينهم والقيام بما يجب عليهم له.

)5) يقال اأربحت التجارة اإذا اأفادت ربحًا.

)6) ا�ستئثار ال�ساكن هيجه، وقارئ القراآن ي�ست�سير به الفكر الماحي للجهل فهو داوؤوه.
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وا ِباآَيٍة ِفيَها َتْخِويٌف  ْعُيِنِهْم. واإَِذا َمرُّ
َ

َب اأ َها ُن�سْ نَّ
َ
اإَِلْيَها �َسْوقًا، وَظنُّوا اأ

َم و�َسِهيَقَها ِفي  نَّ َزِفيَر َجَهنَّ
َ
َلْيَها َم�َس���اِمَع ُقُلوِبِهْم، وَظنُّوا اأ ���َغْوا اإِ �سْ

َ
اأ

ْو�َساِطِهْم، ُمْفَتِر�ُسوَن ِلِجَباِهِهْم 
َ
، َفُهْم َحاُنوَن َعَلى اأ

(1(

وِل اآَذاِنِهْم �سُ
ُ
اأ

ْقَداِمِهْم، َيْطُلُبوَن اإَِل���ى اهلِل َتَعاَلى ِفي 
َ
ْط���َراِف اأ

َ
ِه���ْم وُرَكِبِهْم واأ ُكفِّ

َ
واأ

ْتِقَياُء. َقْد َبَراُهُم 
َ
ْبَراٌر اأ

َ
َهاَر َفُحَلَماُء ُعَلَماُء، اأ ا النَّ مَّ

َ
َفَكاِك ِرَقاِبِهْم. واأ

���ى،  اِظُر َفَيْح�َس���ُبُهْم َمْر�سَ ، َيْنُظُر اإَِلْيِهُم النَّ
(2(

اْلَخْوُف َبْرَي اْلِقَداِح

ْمٌر 
َ
، وَلَقْد َخاَلَطُهْم اأ

(3(

 ِم���ْن َمَر�ٍس، وَيُقوُل َلَقْد ُخوِلُطوا
ِ
وَما ِباْلَقْوم

َعِظيٌم. 

ْعَماِلِهُم اْلَقِلي���َل، واَل َي�ْس���َتْكِثُروَن اْلَكِثيَر، َفُهْم 
َ
���ْوَن ِم���ْن اأ اَل َيْر�سَ

َحٌد 
َ
���َي اأ . اإَِذا ُزكِّ

(4(

ْعَماِلِهْم ُم�ْس���ِفُقوَن
َ
ِهُم���وَن، وِم���ْن اأ ْنُف�ِس���ِهْم ُمتَّ

َ
اِلأ

ْعَلُم ِبَنْف�ِس���ي ِمْن َغْيِري، 
َ
َنا اأ

َ
ا ُيَقاُل َلُه، َفَيُقوُل: اأ  َخاَف ِممَّ

(5(

ِمْنُه���ْم

ي ِبَنْف�ِسي، اللُهمَّ اَل ُتوؤَاِخْذِني ِبَما َيُقوُلوَن، واْجَعْلِني  ْعَلُم ِبي ِمنِّ
َ
ي اأ وَربِّ

ا َيُظنُّوَن، واْغِفْر ِلي َما اَل َيْعَلُموَن. َل ِممَّ ْف�سَ
َ
اأ

ًة ِفي ِديٍن، وَحْزمًا ِفي ِليٍن،  َك َتَرى َلُه ُقوَّ نَّ
َ
َحِدِهْم اأ

َ
َفِم���ْن َعاَلَمِة اأ

)1) زفير الّنار؛ �س���وت توّقدها، و�س���هيقها ال�س���ديد من زفيره���ا كاأّنه ترّدد الب���كاء اأو نهيق الحمار، اأي 

اأّنهم من كمال يقينهم بالّنار يتخّيلون �س���وتها تحت جدران اآذانهم، فهم من �سّدة الخوف قد حنوا 

ظهورهم و�سّلطوا االنحناء على اأو�ساطهم، وفكاك الرقاب خال�سها.

)2) القداح: جمع قدح- بالك�س���ر- وهو ال�س���هم قبل اأن ير�ّس. وبراه: نحته، اأي رّقق الخوف اأج�س���امهم 

كما ترّقق ال�سهام بالنحت.

)3) خول���ط في عقل���ه اأي مازجه خلل فيه، واالأمر العظيم الذي خالط عقولهم هو الخوف ال�س���ديد من 

اهلل.

)4) م�سفقون: خائفون من التق�سير فيها.

)5) زكى: مدحه اأحد.
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���دًا ِفي  واإِيَمان���ًا ِفي َيِقيٍن، وِحْر�س���ًا ِفي ِعْلٍم، وِعْلمًا ِفي ِحْلٍم، وَق�سْ

ٍة،  ْبرًا ِفي �ِسدَّ اًل ِفي َفاَقٍة، و�سَ ، وُخ�ُس���وعًا ِفي ِعَباَدٍة، وَتَجمُّ
(1(

ِغًنى

. َيْعَمُل 
(2(

جًا َع���ْن َطَمٍع وَطَلب���ًا ِفي َحاَلٍل، وَن�َس���اطًا ِفي ُهدًى، وَتَحرُّ

ِبُح  ْكُر، وُي�سْ ُه ال�سُّ ���اِلَحَة وُهو َعَلى َوَجٍل، ُيْم�ِس���ي وَهمُّ ْعَماَل ال�سَّ
َ
ااْلأ

َر ِمَن اْلَغْفَلِة،  ِبُح َفِرحًا، َحِذرًا ِلَما ُحذِّ ْكُر، َيِبيُت َحِذرًا، وُي�سْ ُه الذِّ وَهمُّ

َعَبْت َعَلْيِه َنْف�ُسُه  ْحَمِة. اإِِن ا�ْسَت�سْ ِل والرَّ اَب ِمَن اْلَف�سْ �سَ
َ
وَفِرحًا ِبَما اأ

ُة َعْيِنِه ِفيَما اَل َيُزوُل،  . ُقرَّ َلَها ِفيَما ُتِحبُّ  َلْم ُيْعِطَها �ُس���وؤْ
(3(

ِفيَما َتْكَرُه

. َيْمُزُج اْلِحْلَم ِباْلِعْلِم، واْلَقْوَل ِباْلَعَمِل. َتَراُه 
(4(

وَزَهاَدُتُه ِفيَما اَل َيْبَقى

ْكُلُه، 
َ
، َخا�ِس���عًا َقْلُبُه، َقاِنَعًة َنْف�ُس���ُه، َمْنُزورًا اأ

ُ ُ َ
َمُلُه، َقِلياًل َزهلل

َ
َقِريبًا اأ

َتًة �َسْهَوُتُه، َمْكُظومًا َغْيُظُه. اْلَخْيُر  ، َميِّ
(5(

ْمُرُه، َحِريزًا ِديُنُه
َ
�َس���ْهاًل اأ

ُم���وٌن. اإِْن َكاَن ِفي اْلَغاِفِلي���َن ُكِتَب ِفي 
ْ
���رُّ ِمْن���ُه َماأ ُموٌل، وال�سَّ

ْ
ِمْن���ُه َماأ

. َيْعُفو 
(6(

اِكِريَن َل���ْم ُيْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِليَن اِكِري���َن، واإِْن َكاَن ِفي الذَّ الذَّ

 ،
(7(

ُل َمْن َقَطَعُه. َبِعيدًا ُفْح�ُسُه ْن َظَلَمُه، وُيْعِطي َمْن َحَرَمُه، وَي�سِ َعمَّ

���رًا َمْعُروُفُه، ُمْقِباًل َخْي���ُرُه، ُمْدِبرًا  ن���ًا َقْوُل���ُه، َغاِئبًا ُمْنَكُرُه، َحا�سِ َليِّ

)1) ق�سد اأي اقت�سادًا. والتجّمل: التظاهر بالي�سر عند الفاقة اأي الفقر.

)2) التحّرج: عّد ال�سيء حرجًا اأي اإثمًا اأي التباعد عن طمع.

)3) اإن ا�ست�س���عبت: اأي اإذا ل���م تطاوعه نف�س���ه فيما ي�س���ّق عليها من الطاعة عاقبها بع���دم اإعطائها ما 

ترغبه من ال�سهوة.

)4) ما ال يزول هو االآخرة وما ال يبقى هو الدنيا.

)5) منزورًا: قلياًل. وحريزًا: ح�سينًا.

)6) اأي اإن كان بين ال�س���اكتين عن ذكر اهلل فهو ذاكر له بقلبه، واإن كان بين الذاكرين بل�س���انهم لم يكن 

مقت�سرًا على تحريك الل�سان مع غفلة القلب.

)7) الفح�س: القبيح من القول.
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َخاِء �َسُكوٌر.  ُبوٌر، وِفي الرَّ ، وِفي اْلَمَكاِرِه �سَ
(1(

اَلِزِل َوُقوٌر ُه. ِفي الزَّ �َسرُّ

. َيْعَتِرُف ِباْلَحقِّ 
(2(

َثُم ِفيَم���ْن ُيِحبُّ
ْ
اَل َيِحي���ُف َعَلى َمْن ُيْبِغ�ُس، واَل َياأ

َر، واَل  ���يُع َما ا�ْسُتْحِفَظ، واَل َيْن�َسى َما ُذكِّ ْن ُي�ْس���َهَد َعَلْيِه. اَل ُي�سِ
َ
َقْبَل اأ

اِئِب، واَل  ���ارُّ ِباْلَجاِر، واَل َي�ْس���َمُت ِباْلَم�سَ ، واَل ُي�سَ
(3(

ْلَقاِب
َ
ُيَناِبُز ِبااْلأ

ْمُتُه،  ُه �سَ ���َمَت َلْم َيُغمَّ . اإِْن �سَ َيْدُخُل ِفي اْلَباِطِل، واَل َيْخُرُج ِمَن اْلَحقِّ

 
ُ
���ى َيُكوَن اهلل ���َبَر َحتَّ ���ْوُتُه، واإِْن ُبِغَي َعَلْيِه �سَ ���ِحَك َل���ْم َيْعُل �سَ واإِْن �سَ

ا����سُ ِمْنُه ِفي َراَحٍة،  ُه���و الَِّذي َيْنَتِقُم َلُه. َنْف�ُس���ُه ِمْنُه ِفي َعَناٍء، والنَّ

ْن َتَباَعَد َعْنُه  ا�َس ِمْن َنْف�ِسِه. ُبْعُدُه َعمَّ َراَح النَّ
َ
ْتَعَب َنْف�َسُه اِلآِخَرِتِه، واأ

َ
اأ

ْن َدَنا ِمْنُه ِليٌن وَرْحَم���ٌة، َلْي�َس َتَباُعُدُه ِبِكْبٍر  ُه ِممَّ ُزْه���ٌد وَنَزاَهٌة، وُدُنوُّ

ُه ِبَمْكٍر وَخِديَعٍة. وَعَظَمٍة، واَل ُدُنوُّ

ِميُر 
َ
. َفَق���اَل اأ

(4(

���ْعَقًة َكاَنْت َنْف�ُس���ُه ِفيَها اٌم �سَ ���ِعَق َهمَّ َق���اَل: َف�سَ

:Qاْلُموؤِْمِنيَن

َنُع اْلَمَواِعُظ  َهَكَذا َت�سْ
َ
َخاُفَها َعَلْيِه. ُثمَّ َقاَل اأ

َ
َما واهلِل َلَقْد ُكْنُت اأ

َ
اأ

؟! 
(5(

ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن
َ
ْهِلَها! َفَقاَل َلُه َقاِئ���ٌل: َفَما َباُلَك َيا اأ

َ
اْلَباِلَغ���ُة ِباأ

َجٍل َوْقتًا اَل َيْعُدوُه، و�َس���َببًا اَل َيَتَجاَوُزُه، 
َ
َفَقاَلQ: َوْيَحَك! اإِنَّ ِلُكلِّ اأ

ْيَطاُن َعَلى ِل�َساِنَك. َما َنَفَث ال�سَّ َفَمْهاًل، اَل َتُعْد ِلِمْثِلَها، َفاإِنَّ

)1) في الزالزل اأي ال�سدائد المرعدة، والوقور الذي ال ي�سطرب.

)2) ال ياأثم الخ ال تحمله المحّبة على اأن يرتكب اإثمًا الإر�ساء حبيبه.

)3) اأي ال يدعو باللقب الذي يكره وي�سمئز منه.

)4) �سعق: غ�سى عليه.

)5) فما بالك ال تموت مع انطواء �سّرك على هذه المواعظ البالغة، وهذا �سوؤال الوقح البارد.
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ُهُم  َفاِق، َفاإِنَّ ْه���َل النِّ
َ
ُرُكْم اأ َحذِّ

ُ
���يُكْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْقَوى اهلِل، واأ و�سِ

ُ
اأ

ْلَوانًا، وَيْفَتنُّوَن 
َ
ُنوَن اأ ، َيَتَلوَّ

(1(

الُّوَن اْلُمِزلُّوَن لُّوَن، والزَّ الُّوَن اْلُم�سِ ال�سَّ

���اٍد،  ���ُدوَنُكْم ِبُكلِّ ِمْر�سَ ، وَيْعِمُدوَنُك���ْم ِب���ُكلِّ ِعَماٍد، وَيْر�سُ
(2(

اْفِتَنان���ًا

، وَيِدبُّوَن 
(4(

ٌة، َيْم�ُس���وَن اْلَخَف���اَء ���َفاُحُهْم َنِقيَّ ، و�سِ
(3(

���ٌة ُقُلوُبُه���ْم َدِويَّ

 ،
(5(

اُء اْلَعَياُء ���ُفُهْم َدَواٌء، وَقْوُلُهْم �ِس���َفاٌء، وِفْعُلُهُم الدَّ ���راَء، َو�سْ ال�سَّ

َج���اِء، َلُهْم ِبُكلِّ  ���ُدو اْلَب���اَلِء، وُمْقِنُطو الرَّ ، وُموؤَكِّ
(6(

َخاِء َح�َس���َدُة الرَّ

)1) الزالون من زل اأي اأخطاأ. والمزالون من اأزله اإذ اأوقعه في الخطاأ.

)2) يفتن���ون اأي ياأخ���ذون ف���ي فنون من القول ال يذهب���ون مذهبًا واحدا. ويعمدونك���م اأي يقيمونكم بكّل 

عم���اد. والعم���اد ما يقام عليه البناء اأي اإذا ملتم عن اأهوائه���م اأقاموكم عليها باأعمدة من الخديعة 

حتى توافقوهم. والمر�س���اد: محل االرتقاب، وير�س���دونكم يقعدون لكم ب���كّل طريق ليحوّلوكم عن 

اال�ستقامة.

)3) دوية: اأي مري�س���ة من الدوى بالق�س���ر وهو المر�س، وال�س���فاح: جمع �سفحة، والمراد منها �سفاح 

وجوههم، ونقاوتها �سفاوؤها من عالمات العداوة وقلبوكم ملتهبة بنارها. 

)4) يم�س���ون م�سي الت�س���ّتر ويدّبون اأي يم�سون على هيئة دبيب ال�س���ّراء اأي ي�سيرون �سريان المر�س في 

الج�سم اأو �سريان النق�س في االأموال واالأنف�س والثمرات.

)5) الداء العياء:  -بالفتح- الذي اأعيى االأطباء وال يمكن منه ال�سفاء.

)6) ح�سدة: جمع حا�سد، اأي يح�سدون على ال�سعة واإذا نزل بالء باأحد اأكدوه وزادوه واإذا رجى اأحد �سيئًا 

اأوقعوه في القنوط والياأ�س.
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صفات المنافقين

الخطبة الثانية:



 ،
(2(

َل���ى ُكلِّ َقْل���ٍب �َس���ِفيٌع، وِلُكلِّ �َس���ْجو ُدُم���وٌع ، واإِ
(1(

���ِريٌع َطِري���ٍق �سَ

 ،
(4(

ْلَحُفوا
َ
ُلوا اأ

َ
، وَيَتَراَقُبوَن اْلَج���َزاَء، اإِْن �َس���اأ

(3(

َن���اَء ���وَن الثَّ َيَتَقاَر�سُ

وا ِلُكلِّ َحقٍّ َباِطاًل،  َعدُّ
َ
�ْسَرُفوا، َقْد اأ

َ
واإِْن َعَذُلوا َك�َس���ُفوا، واإِْن َحَكُموا اأ

وِل���ُكلِّ َقاِئٍم َماِئاًل، وِل���ُكلِّ َحيٍّ َقاِتاًل، وِلُكلِّ َب���اٍب ِمْفَتاحًا، وِلُكلِّ َلْيٍل 

�ْس���َواَقُهْم، 
َ
����سِ ِلُيِقيُموا ِبِه اأ

ْ
َمِع ِباْلَياأ ���ُلوَن اإَِل���ى الطَّ ���َباحًا، َيَتَو�سَّ ِم�سْ

ُهوَن،  ُفوَن َفُيَموِّ ، وَي�سِ
(6(

ُهوَن ، َيُقوُلوَن َفُي�َسبِّ
(5(

ْعاَلَقُهْم
َ
وُيْنِفُقوا ِبِه اأ

 ،
(8(

���ْيَطاِن ���يَق، َفُهْم ُلَمُة ال�سَّ ���َلُعوا اْلَم�سِ �سْ
َ
، واأ

(7(

ِريَق ُنوا الطَّ َقْد َهوَّ

ْيطاِن ُهُم  نَّ ِحْزَب ال�سَّ ال اإِ
َ
���ْيطاِن، اأ ولِئَك ِحْزُب ال�سَّ

ُ
يَراِن، اأ وُحَمُة النِّ

اْلخا�ِسُروَن.

)1) ال�سريع: المطروح على االأر�س، اأي اأّنهم كثيرًا ما خدعوا اأ�سخا�سًا حتى اأوقعوهم في الهلكة.

)2) ال�سجو: الحزن، اأي يبكون ت�سّنعًا متى اأرادوا.

)3) يتقار�س���ون كّل واح���د منه���م يثني على االآخر ليثني االآخ���ر عليه، كاأّن كاّلً منهم ي�س���لف االآخر دينًا 

ليوؤّديه اإليه وكّل يعمل لالآخر عماًل يرتقب جزاءه عليه.

)4) بالغوا في ال�سوؤال واألّحوا. واإن عذلوا اأي الموا ك�سفوا اأي ف�سحوا من يلومونه.

)5) ينفق���ون اأي يرّوج���ون من النفاق- بالفتح-، �س���ّد الك�س���اد. واالأعالق: جمع علق، ال�س���يء النفي�س، 

والمراد ما يزّينونه من خدائعهم.

)6)اأي ي�سبهون الحّق بالباطل.

)7) يهّونون على النا�س طرق ال�سير معهم على اأهوائهم الفا�سدة ثّم بعد اأن ينقادوا لهم ي�سلعون عليهم 

الم�سائق اأي يجعلونها معوّجة ي�سعب تجاوزها فيهلكون.

)8) اللّمة- بال�س���ّم- الجماعة من الثالثة اإلى الع�س���رة والمراد هنا مطلق الجماعة، واللّمة بالتخفيف: 

االإبرة تل�سع بها العقرب ونحوها، والمراد لهيب النيران.
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���ِة َفَتَحُه اهلُل  ���ا َبْع���ُد؛ َف���اإِنَّ اْلِجَه���اَد َب���اٌب ِم���ْن اأَْب���َواِب اْلَجنَّ اأَمَّ

���يَنُة،  ْق���َوى، وِدْرُع اهلِل اْلَح�سِ ���ِة اأَْوِلَياِئ���ِه، وُه���و ِلَبا����سُ التَّ ِلَخا�سَّ

 ، لِّ ، َفَم���ْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه اأَْلَب�َس���ُه اهلُل َثْوَب الذُّ
(1(

ُت���ُه اْلَوِثيَقُة وُجنَّ

���ِرَب َعَلى َقْلِبِه  ، و�سُ
(2(

���َغاِر واْلَقَماَءِة َث ِبال�سَّ و�َس���ِمَلُه اْلَباَلُء، وُديِّ

 
(4(

ِييِع اْلِجَهاِد، و�ِسيَم اْلَخ�ْسَف ، واأُِديَل اْلَحقُّ ِمْنُه ِبَت�سْ
(3(

ِبااْلأ�ْسَداِد

���َف.  �سَ وُمِنَع النَّ

اَلِء اْلَقْوِم َلْياًل وَنَهارًا و�ِس����ّرًا  َلى ِقَت����اِل َهوؤُ ����ي َق����ْد َدَعْوُتُكْم اإِ اأَاَل واإِنِّ

ْن َيْغُزوُكْم، َفَو اهلِل َما ُغِزَي َقْوٌم  واإِْعاَلن����ًا، وُقْلُت َلُكُم اْغُزوُهْم َقْبَل اأَ

)1) جّنته- بال�سّم- وقايته.

)2) ديث مبنّي للمفعول من ديثه اأي ذل�له. وقموؤ الرجل ككرم قماأة وقماءة اأي ذّل و�سغر.

)3) االأ�س���داد: جمع �س���ّد يريد الحجب التي تحول دون ب�س���يرته والر�س���اد، قال اهلل:" وجعلنا من بين 

اأيديهم �سّدًا ومن خلفهم �سّدًا فاأغ�سيناهم فهم ال يب�سرون"، ويروى باالإ�سهاب وهو ذهاب العقل اأو 

كثرة الكالم، اأي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكالم بال فائدة.

)4) - اأديل الحّق منه اأي �س���ارت الدولة للحّق بدله. و�س���يم الخ�س���ف اأي اأّولى الخ�سف وكلفه، والخ�سف 

الذّل والم�س���ّقة اأي�س���ًا، والن�س���ف- بالك�س���ر- العدل، ومنع- مبني للمجهول- اأي ح���رم العدل باأن 

ي�سّلط عليه من يغلبه على اأمره فيظلمه.

خطبة الجهاد

الخطبة الثالثة:
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ْت  ، َفَتَواَكْلُتْم وَتَخاَذْلُتْم، َحتَّى �ُس����نَّ
(1(

َق����طُّ ِفي ُعْقِر َداِرِه����ْم اإِالَّ َذلُّوا

َعَلْيُك����ُم اْلَغاَراُت، وُمِلَكْت َعَلْيُك����ُم ااْلأَْوَطاُن، وَهَذا اأَُخو َغاِمٍد )َو( َقْد 

، واأََزاَل  ����اَن اْلَبْكِريَّ ����اَن ْبَن َح�سَّ ، وَقْد َقَتَل َح�سَّ
(2(

َوَرَدْت َخْيُل����ُه ااْلأَْنَباَر

ُج����َل ِمْنُهْم َكاَن َيْدُخُل  نَّ الرَّ ، وَلَقْد َبَلَغِني اأَ
(3(

َخْيَلُك����ْم َعْن َم�َس����اِلِحَها

ْخ����َرى اْلُمَعاِهَدِة، َفَيْنَت����ِزُع ِحْجَلَها وُقُلَبَها  َعَلى اْلَمْراأَِة اْلُم�ْس����ِلَمِة وااْلأُ

 ،
(5(

، َما َتْمَتِنُع ِمْنُه اإِالَّ ِبااِل�ْسِتْرَجاِع وااِل�ْسِتْرَحاِم
(4(

وَقاَلِئَدَها وُرَعاَثَها

، َما َناَل َرُجاًل ِمْنُهْم َكْلٌم، واَل اأُِريَق َلُهْم َدٌم، 
(6(

َرُفوا َواِفِريَن ُثمَّ اْن�سَ

َفَلو اأَنَّ اْمَراأً ُم�ْسِلمًا َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا اأَ�َسفًا َما َكاَن ِبِه َمُلومًا، َبْل َكاَن 

 ، ِبِه ِعْنِدي َجِديرًا، َفَيا َعَجبًا، َعَجبًا واهلِل ُيِميُت اْلَقْلَب، وَيْجِلُب اْلَهمَّ

ُكْم، َفُقْبحًا  ِقُكْم َعْن َحقِّ ِمَن اْجِتَماِع َه����وؤُاَلِء اْلَقْوِم َعَلى َباِطِلِهْم وَتَفرُّ

����ْرُتْم َغَر�سًا ُيْرَمى، ُيَغاُر َعَلْيُكْم واَل ُتِغيُروَن،  ، ِحيَن �سِ
(7(

َلُكْم وَتَرحًا

)1) - عقر الدار- بال�سم-و�سطها واأ�سلها، تواكلتم: وّكل كّل منكم االأمر اإلى �ساحبه، اأي لم يتوّله اأحد 

منك���م ب���ل اأحاله كّل على االآخر، ومنه يو�س���ف الرجل بالوكل اأي العاجز، الأّنه ي���كل اأمره اإلى غيره. 

و�سّنت الغارات: فرقت عليكم من كّل جانب كما ي�سّن الماء متفّرقًا دفعة بعد دفعة، وما كان اإر�سااًل 

غير متفّرق يقال فيه �سّن – بالمهملة-. 

)2) - اأخ���و غامد: هو �س���فيان بن ع���وف من بني غامد، قبيلة م���ن اليمن من اأزد �س���نوءة، بعثه معاوية 

ل�سّن الغارات على اأطراف العراق تهوياًل على اأهله. واالأنبار: بلدة على ال�ساطىء ال�سرقّي للفرات، 

ويقابلها على الجانب الغربّي هيت.

)3) - جمع م�سلحة- بالفتح- وهي الثغر. والمرقب: حيث يخ�سى طروق االأعداء.

)4) - المعاهدة: الذمّية. والحجل- بالك�سر-: خلخالها. والقلب بال�سّم: �سوارها. والرعاث: جمع رعثة 

ويحّرك بمعنى القرط، ويروى رعثها ب�سّم الراء والعين جمع رعاث جمع رعثة.

)5) - اال�سترجاع: ترديد ال�سوت بالبكاء، واال�سترحام: اأن تنا�سده الرحم.

)6) - وافرين: تامين على كثرتهم لم ينق�س عددهم، والكلم- بالفتح-: الجرح.

)7) - ترح���ًا بالتحري���ك: اأي هّم���ًا وحزنًا اأو فقرًا، والغر�س: ما ين�س���ب ليرمى بال�س���هام ونحوها، فقد 

�س���اروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم ن�س���ب ال يدفعون، وقوله: ويع�س���ي اهلل، ي�سير اإلى ما 

كان يفعله قّواد جي�س معاوية من ال�س���لب والنهب والقتل في الم�س���لمين والمعاهدين ثّم اأهل العراق 

را�سون بذلك اإذ لو غ�سبوا لهّموا بالمدافعة.
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����ْيِر  َمْرُتُكْم ِبال�سَّ َذا اأَ ����ْوَن، َفاإِ ����ى اهلُل وَتْر�سَ وُتْغَزْوَن واَل َتْغُزوَن، وُيْع�سَ

ا  ْخ َعنَّ ، اأَْمِهْلَنا ُي�َس����بَّ
(1(

ُة اْلَقْيِظ اِم اْلَحرِّ ُقْلُتْم َهِذِه َحَمارَّ اإَِلْيِهْم ِفي اأَيَّ

ُة  َبارَّ ����َتاِء ُقْلُتْم َهِذِه �سَ ����ْيِر اإَِلْيِهْم ِفي ال�سِّ ، واإَِذا اأََمْرُتُكْم ِبال�سَّ
(2(

اْلَحرُّ

 ، ا اْلَبْرُد، ُكلُّ َه����َذا ِفَرارًا ِمَن اْلَحرِّ واْلُقرِّ ، اأَْمِهْلَنا َيْن�َس����ِلْخ َعنَّ
(3(

اْلُقرِّ

. ْيِف اأََفرُّ وَن َفاأَْنُتْم واهلِل ِمَن ال�سَّ َفاإَِذا ُكْنُتْم ِمَن اْلَحرِّ واْلُقرِّ َتِفرُّ

اِت  َج���اِل واَل ِرَج���اَل، ُحُل���وُم ااْلأَْطَف���اِل وُعُق���وُل َربَّ َي���ا اأَ�ْس���َباَه الرِّ

ْت  ْعِرْفُكْم، َمْعِرَفًة واهلِل َجرَّ ي َلْم اأََرُكْم وَلْم اأَ ، َلَوِدْدُت اأَنِّ
(4(

اْلِحَج���اِل

، َقاَتَلُك���ُم اهلُل، َلَقْد َماَلأُْت���ْم َقْلِبي َقْيحًا، 
(5(

َنَدم���ًا، واأَْعَقَبْت �َس���َدمًا

 ،
(6(

ْنَفا�س���ًا ْهَماِم اأَ ْعُتُموِن���ي ُنَغَب التَّ ���ْدِري َغْيظًا، وَجرَّ و�َس���َحْنُتْم �سَ

���َياِن واْلِخْذاَلِن، َحتَّى َلَقْد َقاَلْت ُقَرْي�ٌس  ِيي ِباْلِع�سْ واأَْف�َس���ْدُتْم َعَليَّ َراأْ

اإِنَّ اْبَن اأَِبي َطاِلٍب َرُجٌل �ُسَجاٌع وَلِكْن اَل ِعْلَم َلُه ِباْلَحْرِب، هلِلِ اأَُبوُهْم؛ 

 ،
(7(

وَه���ْل اأََح���ٌد ِمْنُهْم اأَ�َس���دُّ َلَها ِمَرا�س���ًا، واأَْق���َدُم ِفيَها َمَقام���ًا ِمنِّي

ْفُت َعَلى  َن���ا َذا َقْد َذرَّ ���ُت ِفيَها وَما َبَلْغُت اْلِع�ْس���ِريَن، وَها اأَ َلَقْد َنَه�سْ

، وَلِكْن اَل َراأَْي ِلَمْن اَل ُيَطاُع.
(8(

يَن تِّ ال�سِّ

)1) - حّمارة القيظ: �سّدة الحّر.

)2) - الت�سبيخ بالخاء المعجمة والتخفيف والت�سكين.

)3) - �سّبارة ال�ستاء: برده، والقّر- بال�سّم-: البرد.

)4) - حجال جمع حجلة: وهي القّبة ومو�سع يزين بال�ستور والثياب للعرو�س. ورّبات الحجال: الن�ساء. 

)5) - ال�سدم محّركة: الهّم اأو مع اأ�سٍف اأو غيٍظ. والقيح: ما في القرحة من ال�سديد. و�سحنتم �سدري: 

مالأتموه.

)6) - النغب جمع نغبة: كجرعة وجرع لفظًا ومعنى، والتهمام- بالفتح-: الهم وكّل تفعال فهو بالفتح اإاّل 

التبيان والتلقاء فاإّنهما بالك�سر، واأنفا�سًا: اأي جرعة بعد جرعة.

)7) - مرا�سًا: م�سدر مار�سه مّمار�سة ومرا�سًا اأي وزاوله وعاناه.

)8) - ذرفت على ال�ستين: اأي زدت عليها، ويروى نّيفت بمعناه. وفي الخطبة روايات اأخرى ال تختلف عن 

رواية ال�سريف في المعنى واإن اختلفت عنها في بع�س االألفاظ. اأنظر الكامل للمبّرد.
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، وَيْعِرُف َغْوَرُه وَنْجَدُه، َداٍع 
(1(

َمَدُه
َ
ُر اأ وَناِظُر َقْلِب اللَِّبيِب ِبِه ُيْب�سِ

اِعَي. ِبُعوا الرَّ اِعي واتَّ َدَعا وَراٍع َرَعى، َفا�ْسَتِجيُبوا ِللدَّ

َرَز 
َ
���َنِن، واأ َخُذوا ِباْلِب���َدِع ُدوَن ال�سُّ

َ
���وا ِبَح���اَر اْلِفَت���ِن، واأ َقْد َخا�سُ

َحاُب  �سْ
َ
 وااْلأ

(3(

َعاُر ُبوَن، َنْحُن ال�سِّ الُّوَن اْلُمَكذِّ ، وَنَطَق ال�سَّ
(2(

اْلُموؤِْمُنوَن

َتاَها ِمْن 
َ
ْبَواِبَها، َفَمْن اأ

َ
ْبَواُب، واَل ُتوؤَْتى اْلُبُيوُت اإِالَّ ِمْن اأ

َ
واْلَخَزَن���ُة وااْلأ

َي �َساِرقًا.  ْبَواِبَها �ُسمِّ
َ
َغْيِر اأ

ْن َنَطُقوا  ْحَمِن، اإِ ، وُهْم ُكُنوُز الرَّ
(4(

)منه���ا( ِفيِهْم َكَراِئُم اْلُقْراآِن

ْر  ْهَلُه، وْلُيْح�سِ
َ
ُدْق َراِئٌد اأ ، َفْلَي�سْ

(5(

َمُتوا َلْم ُي�ْسَبُقوا ���َدُقوا، واإِْن �سَ �سَ

َلْيَه���ا َيْنَقِلُب،  ���ُه ِمْنَها َقِدَم واإِ ْبَن���اِء ااْلآِخَرِة، َفاإِنَّ
َ
َعْقَل���ُه، وْلَيُك���ْن ِمْن اأ

)1) ناظر القلب، ا�ستعارة من ناظر العين: وهو النقطة ال�سوداء منها، والمراد ب�سيرة القلب بها يدرك 

اللبي���ب اأم���ده اأي غايته ومنته���اه، والغور ما انخف�س من االأر�س. والنجد م���ا ارتفع منها، اأي يدرك 

باطن اأمره وظاهره.

)2) اأرز ياأرز- بك�سر الراء في الم�سارع- اأي انقب�س وثبت، واأرزت الحّية الذت بحجرها ورجعت.

)3) ما يلي البدن من الثياب والمراد بطانة النبّي)�س(.

)4) ال�سمير الآل النبّي والكرائم: جمع كريمة، والمراد اأنزلت في مدحهم اآيات كريمات. والقراآن كريم 

كّله وهذه كرائم من كرائم.

)5) لم ي�س���بقهم اأحد اإلى الكالم وهو �س���كوت اأي يهاب �سكوتهم فلم يجروؤ اأحد على الكالم فيما �سكتوا 

عنه.

Rفضائل أهل البيت

الخطبة الرابعة:
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َعَمُلُه 
َ
ْن َيْعَلَم اأ

َ
 َعَمِلِه اأ

ُ
���ِر َيُكوُن ُمْبَتَداأ اِظُر ِباْلَقْلِب اْلَعاِمُل ِباْلَب�سَ َفالنَّ

���ى ِفي���ِه، واإِْن َكاَن َعَلْيِه َوَقَف َعْنُه، َفاإِنَّ  ْن َكاَن َلُه َم�سَ ْم َلُه، َفاإِ
َ
َعَلْيِه اأ

���اِئِر َعَلى َغْيِر َطِريٍق، َف���اَل َيِزيُدُه ُبْعُدُه َعِن  اْلَعاِم���َل ِبَغْيِر ِعْلٍم َكال�سَّ

اِئِر َعَلى  ِح اإِالَّ ُبْعدًا ِمْن َحاَجِتِه، واْلَعاِمُل ِباْلِعْلِم َكال�سَّ ِريِق اْلَوا�سِ الطَّ

نَّ ِلُكلِّ 
َ
ْم َراِجٌع، واْعَلْم اأ

َ
�َساِئٌر ُهو اأ

َ
���ِح، َفْلَيْنُظْر َناِظٌر اأ ِريِق اْلَوا�سِ الطَّ

َظاِه���ٍر َباِطنًا َعَلى ِمَثاِلِه، َفَما َطاَب َظاِهُرُه َطاَب َباِطُنُه، وَما َخُبَث 

���اِدُق �س���لى اهلل عليه  �ُس���وُل ال�سَّ َظاِهُرُه َخُبَث َباِطُنُه، وَقْد َقاَل الرَّ

 وُيْبِغ�ُس َعَمَل���ُه وُيِحبُّ اْلَعَمَل وُيْبِغ�ُس 
(1(

 ُيِحبُّ اْلَعْبَد
َ
واآل���ه:" اإِنَّ اهلل

نَّ ِلُكلِّ َعَمٍل َنَباتًا، وُكلُّ َنَباٍت اَل ِغَنى ِبِه َعِن اْلَماِء، 
َ
، واْعَلْم اأ

َبَدَنُه")	)

واْلِمَياُه ُمْخَتِلَفٌة، َفَما َطاَب �َس���ْقُيُه َطاَب َغْر�ُس���ُه وَحَلْت َثَمَرُتُه، وَما 

ْت َثَمَرُتُه. َمرَّ
َ
َخُبَث �َسْقُيُه َخُبَث َغْر�ُسُه واأ

)1)اأّن اهلل يح���ّب ال���خ اأي يحّب م���ن الموؤمن اإيمانه ويبغ�س ما ياأتيه من �س���يئات االأعمال وال يفيده ذلك 

الح���ّب مع هذا البغ�س اإاّل عذابًا يتطهّر به من خبث اأعماله، ويحّب من الكافر عمله اإن كان ح�س���نًا 

ويبغ����س ذات���ه اللتياثها بدن����س الكفر، وال ينتفع بالعم���ل المحبوب اإاّل نفعًا موؤّقتًا ف���ي الدنيا وله في 

االآخرة عذاب عظيم، فال يكمل لالإن�سان حّظه من ال�سعادة اإاّل اإذا كان موؤمنًا طّيب العمل.

)	(- يوجد بهام�س االأ�س���ل: ) الموؤمن اإذا �س���درت منه �س���غيرة فاهلل يحّبه ويبغ�س عمله، والكافر اإذا 

اأح�سن فاهلل يحّب عمله وال يحّبه(.
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اْلَحْم���ُد هلِلِ الَِّذي َلِب�َس اْلِعزَّ واْلِكْبِرَياَء، واْخَتاَرُهَما ِلَنْف�ِس���ِه ُدوَن 

���َطَفاُهَما ِلَجاَلِلِه،   وَحَرمًا َعَلى َغْيِرِه، وا�سْ
(1(

َخْلِقِه، وَجَعَلُهَما ِحًمى

وَجَع���َل اللَّْعَن���َة َعَلى َمْن َناَزَع���ُه ِفيِهَما ِمْن ِعَباِدِه، ُث���مَّ اْخَتَبَر ِبَذِلَك 

���ِعيَن ِمْنُهْم ِمَن اْلُم�ْس���َتْكِبِريَن،  ِبيَن، ِلَيِميَز اْلُمَتَوا�سِ َماَلِئَكَتُه اْلُمَقرَّ

���َمَراِت اْلُقُل���وِب، وَمْحُجوَب���اِت  َفَق���اَل �ُس���ْبَحاَنُه وُه���و اْلَعاِل���ُم ِبُم�سْ

ْيُتُه وَنَفْخُت ِفيِه ِمْن  اْلُغُيوِب:{اإِنِّي خاِلٌق َب�َس���رًا ِمْن ِطيٍن، َفاإِذا �َس���وَّ

ْجَمُعوَن اإِالَّ 
َ
ُروِح���ي َفَقُعوا َلُه �س���اِجِديَن، َف�َس���َجَد اْلَمالِئَك���ُة ُكلُُّه���ْم اأ

���َب  ���ُة، َفاْفَتَخَر َعَلى اآَدَم ِبَخْلِقِه، وَتَع�سَّ ���ْتُه اْلَحِميَّ } اْعَتَر�سَ اإِْبِلي����سَ

���ِبيَن، و�َس���َلُف اْلُم�ْسَتْكِبِريَن،  َماُم اْلُمَتَع�سِّ ���ِلِه، َفَعُدو اهلِل اإِ �سْ
َ
َعَلْيِه اِلأ

َرَع  ���ِة، وادَّ  ِرَداَء اْلَجْبِريَّ
َ
ِة، وَناَزَع اهلل ���ِبيَّ �َس���ا�َس اْلَع�سَ

َ
���َع اأ الَِّذي َو�سَ

َرُه اهلُل ِبَتَكبُِّرِه،  غَّ اَل َتَرْوَن َكْيَف �سَ
َ
َذلُِّل، اأ ِز، وَخَلَع ِقَناَع التَّ َعزُّ ِلَبا�َس التَّ

َع���دَّ َلُه ِفي ااْلآِخَرِة 
َ
ْنَيا َمْدُحورًا، واأ ِعِه، َفَجَعَل���ُه ِفي الدُّ ���َعُه ِبَتَرفُّ وَو�سَ

�َس���ِعيراً. 

)1) الحمى: ما حميته عن و�سول الغير اإليه والت�سّرف فيه.
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���َياوؤُُه،  ���اَر �سِ ْب�سَ
َ
ْن َيْخُلَق اآَدَم ِمْن ُنوٍر، َيْخَطُف ااْلأ

َ
 اأ

ُ
َراَد اهلل

َ
وَل���و اأ

ْنَفا�َس َعْرُف���ُه، َلَفَعَل، وَلو 
َ
ُخُذ ااْلأ

ْ
، وِطي���ٍب َياأ

(1(

وَيْبَه���ُر اْلُعُق���وَل ُرَواوؤُُه

ِت اْلَبْلَوى ِفيِه َعَلى اْلَماَلِئَكِة،  ���َعًة، وَلَخفَّ ْعَناُق َخا�سِ
َ
َفَعَل َلَظلَّْت َلُه ااْلأ

���َلُه، َتْمِييزًا  �سْ
َ
 �ُس���ْبَحاَنُه َيْبَتِل���ي َخْلَقُه ِبَبْع�ِس َما َيْجَهُلوَن اأ

َ
وَلِكنَّ اهلل

ِبااِلْخِتَباِر َلُهْم، وَنْفيًا ِلاِل�ْسِتْكَباِر َعْنُهْم، واإِْبَعادًا ِلْلُخَياَلِء ِمْنُهْم.

)1) الرواء- ب�سّم ففتح- ح�سن المنظر. والعرف- بالفتح- الرائحة. 
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على  وه��ي  ال��ع��ي��د،  ���س��الة  بعد  الجماعة  اإم���ام  بها  يخطب 

اأمير  عن  الفقيه،  يح�سره  ال  من  كتاب  في  ال�سدوق  رواه��ا  ما 

الموؤمنينQ كما يلي: 

ُلَماِت  ْر�َس، وَجَع���َل الظُّ ���َماَواِت وااْلأَ ���ِذي َخَل���َق ال�سَّ اْلَحْم���ُد هلِلِ الَّ

ِهْم َيْعِدُلوَن، اَل ُن�ْس���ِرُك ِباهلِل �َس���ْيئًا واَل  ِذيَن َكَفُروا ِبَربِّ والنُّوَر، ُثمَّ الَّ

���َماَواِت وَما ِفي  َنتَِّخُذ ِمْن ُدوِنِه َوِلّيًا، واْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َلُه َما ِفي ال�سَّ

ْنَيا وااْلآِخَرِة وُهو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر، َيْعَلُم  ااْلأَْر�ِس، وَلُه اْلَحْمُد ِف���ي الدُّ

َماِء وَما َيْعُرُج  َما َيِلُج ِفي ااْلأَْر�ِس وَما َيْخُرُج ِمْنَها، وَما َيْنِزُل ِمَن ال�سَّ

���يُر،  ِحيُم اْلَغُفوُر، َكَذِلَك اهلُل اَل اإَِلَه اإِالَّ ُهو اإَِلْيِه اْلَم�سِ ِفيَها وُه���و الرَّ

نَّ  ���َماَء اأَْن َتَقَع َعَلى ااْلأَْر�ِس اإِالَّ ِباإِْذِنِه اإِ واْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي ُيْم�ِس���ُك ال�سَّ

ا�ِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم. اهلَل ِبالنَّ

���َك اأَْنَت اْلَعِليُّ  نَّ اللُه���مَّ اْرَحْمَنا ِبَرْحَمِت���َك، واْعُمْمَنا ِبَمْغِفَرِتَك، اإِ

���ِذي اَل َمْقُنوٌط ِم���ْن َرْحَمِت���ِه، واَل َمْخُلوٌّ ِمْن  اْلَكِبي���ُر، واْلَحْم���ُد هلِلِ الَّ

خطبة عيد الفطر

الخطبة السادسة:
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ِنْعَمِت���ِه، واَل ُموؤَْي����ٌس ِمْن َرْوِح���ِه، واَل ُم�ْس���َتْنِكٌف َعْن ِعَباَدِت���ِه، الَِّذي 

ِت ااْلأَْر�ُس اْلِمَهاُد، وَثَبَتِت  ���ْبُع، وا�ْسَتَقرَّ َماَواُت ال�سَّ ِبَكِلَمِتِه َقاَمِت ال�سَّ

���َماِء  َياُح اللََّواِقُح، و�َس���اَر ِفي َجو ال�سَّ َوا�ِس���ي، وَجَرِت الرِّ اْلِجَباُل الرَّ

���َحاُب، وَقاَمْت َعَلى ُحُدوِدَها اْلِبَح���اُر، وُهو اإَِلٌه َلَها وَقاِهٌر، َيِذلُّ  ال�سَّ

ُروَن، وَيِديُن َل���ُه َطْوعًا وَكْرهًا  ���اَءُل َل���ُه اْلُمَتَكبِّ ُزوَن، وَيَت�سَ َلُه اْلُمَتَعزِّ

اْلَعاَلُم���وَن، َنْحَم���ُدُه َكَم���ا َحِمَد َنْف�َس���ُه، وَكَما ُه���و اأَْهُلُه، وَن�ْس���َتِعيُنُه 

ْن اَل اإَِلَه اإِالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل �َسِريَك َلُه،  وَن�ْس���َتْغِفُرُه وَن�ْسَتْهِديِه، وَن�ْسَهُد اأَ

َيْعَل���ُم َما ُتْخِفي النُُّفو�ُس وَم���ا ُتِجنُّ اْلِبَحاُر، وَما َت���َواَرى ِمْنُه ُظْلَمٌة، 

ٍة  واَل َتِغي���ُب َعْن���ُه َغاِئَبٌة، وَما َت�ْس���ُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِمْن �َس���َجَرٍة، واَل َحبَّ

ِف���ي ُظُلَم���اٍت اإِالَّ َيْعَلُمَه���ا، اَل اإَِلَه اإِالَّ ُه���و، واَل َرْط���ٍب واَل َياِب�ٍس اإِالَّ ِفي 

ِكَتاٍب ُمِبيٍن، وَيْعَلُم َما َيْعَمُل اْلَعاِمُلوَن، واأَيَّ َمْجًرى َيْجُروَن واإَِلى اأَيِّ 

دًا َعْبُدُه  ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن، وَن�ْس���َتْهِدي اهلَل ِباْلُهَدى، وَن�ْس���َهُد اأَنَّ ُمَحمَّ

ُه َقْد َبلََّغ ِر�َس���ااَلِت  ِميُنُه َعَلى َوْحِيِه، واأَنَّ وَنِبيُُّه وَر�ُس���وُلُه اإَِلى َخْلِقِه، واأَ

���ِه، وَجاَهَد ِفي اهلِل اْلَحاِئِديَن َعْنُه، اْلَعاِدِليَن ِبِه، وَعَبَد اهلَل َحتَّى  َربِّ

اأََتاُه اْلَيِقيُن �سلى اهلل عليه واآله.

يُكْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْقَوى اهلِل الَِّذي اَل َتْبَرُح ِمْنُه ِنْعَمٌة، واَل َتْنَفُد   اأُو�سِ

ْعَماُل،  ِمْن���ُه َرْحَمٌة، واَل َي�ْس���َتْغِني اْلِعَباُد َعْن���ُه، واَل َيْجِزي اأَْنُعَم���ُه ااْلأَ

َز  ���َي، وَتَعزَّ َر اْلَمَعا�سِ ْنَيا، وَحذَّ َد ِفي الدُّ َب ِفي التَّْقَوى، وَزهَّ الَِّذي َرغَّ

َل َخْلَق���ُه ِباْلَمْوِت واْلَفَناِء، واْلَمْوُت َغاَي���ُة اْلَمْخُلوِقيَن،  ِباْلَبَق���اِء، وَذلَّ
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���ي اْلَباِقي���َن، اَل ُيْعِج���ُزُه اإَِب���اُق  و�َس���ِبيُل اْلَعاَلِمي���َن، وَمْعُق���وٌد ِبَنَوا�سِ

ٍة، وُيِزيُل ُكلَّ  اْلَهاِرِبيَن، وِعْنَد ُحُلوِلِه َياأْ�ِس���ُر اأَْهَل اْلَهَوى، َيْهِدُم ُكلَّ َلذَّ

ْنَي���ا َداٌر َكَتَب اهلُل َلَها اْلَفَناَء، واِلأَْهِلَها  ِنْعَم���ٍة، وَيْقَطُع ُكلَّ َبْهَجٍة، والدُّ

ُم ِبَناَءَها، وِهَي ُحْلَوٌة  ِمْنَه���ا اْلَجاَلَء، َفاأَْكَثُرُهْم َيْنِوي َبَقاَءَه���ا، وُيَعظِّ

نُّ ُذو  اِظِر، وَي�سَ اِلِب، واْلَتَب�َس���ْت ِبَقْلِب النَّ ���َرٌة، وَقْد َعِجَلْت ِللطَّ َخ�سِ

ِعيَف، وَيْجَتِويَها اْلَخاِئُف اْلَوِجُل، َفاْرَتِحُلوا ِمْنَها َيْرَحُمُكُم  ْرَوِة ال�سَّ الثَّ

ْكَثَر ِمَن اْلَقِليِل، واَل  ���َرِتُكْم، واَل َتْطُلُبوا ِمْنَها اأَ اهلُل، ِباأَْح�َسِن َما ِبَح�سْ

نَّ اأَْعُيَنُكْم  ْوا ِمْنَها ِباْلَي�ِسيِر، واَل َتُمدُّ ُلوا ِمْنَها َفْوَق اْلَكَفاِف، واْر�سَ َت�ْساأَ

وا  رُّ ُنوَها واأَ�سِ َع اْلُمْتَرُفوَن ِبِه، وا�ْسَتِهيُنوا ِبَها واَل ُتَوطِّ ِمْنَها اإَِلى َما ُمتِّ

نَّ ِفي َذِلَك  َي واْلَفاِكَهاِت، َفاإِ َلهِّ َم والتَّ َنعُّ اُكْم والتَّ يَّ ِباأَْنُف�ِس���ُكْم ِفيَها، واإِ

َغْفَلًة واْغِتَرارًا.

َرْت واأَْدَبَرْت، واْحَلْوَل���ْت واآَذَنْت ِبَوَداٍع، اأَاَل  ْنَي���ا َق���ْد َتَنكَّ  اأَاَل اإِنَّ الدُّ

اَلٍع، اأَاَل واإِنَّ  واإِنَّ ااْلآِخَرَة َقْد َرَحَلْت َفاأَْقَبَلْت واأَ�ْس���َرَفْت، واآَذَن���ْت ِباطِّ

اُر،  ُة، واْلَغاَيَة النَّ ْبَقَة اْلَجنَّ َباَق َغدًا، اأَاَل واإِنَّ ال�سُّ َماَر اْلَيْوَم، وال�سِّ اْلِم�سْ

ِتِه، اأَاَل َعاِمٌل ِلَنْف�ِس���ِه َقْبَل َيْوِم  اأَاَل َفاَل َتاِئٌب ِمْن َخِطيَئِتِه َقْبَل َيْوِم َمِنيَّ

ْن َيَخاُفُه وَيْرُجو َثَواَبُه، اأَاَل واإِنَّ  اُكْم ِممَّ يَّ ُبوؤْ�ِس���ِه وَفْقِرِه، َجَعَلَنا اهلُل واإِ

، َفاْذُكُروا اهلَل  َهَذا اْلَيْوَم َيْوٌم َجَعَلُه اهلُل َلُكْم ِعيدًا، وَجَعَلُكْم َلُه اأَهاْلً

ُكْم،  ُة َنِبيِّ َها �ُسنَّ نَّ وا ِفْطَرَتُكْم َفاإِ دُّ َيْذُكْرُكْم، واْدُعوُه َي�ْس���َتِجْب َلُكْم، واأَ

َها ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُكْم َعْنُه وَعْن ِعَياِلِه  ُكْم، َفْلُيوؤَدِّ ٌة َواِجَبٌة ِمْن َربِّ وَفِري�سَ
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ِهْم وَمْمُلوِكِهْم،  ���ِغيِرِهْم وَكِبيِرِهْم، وُحرِّ ُكلِِّهْم، َذَكِرِهْم واأُْنَثاُهْم، �سَ

اعًا ِمْن  و �سَ اعًا ِمْن َتْمٍر اأَ و �سَ ���اعًا ِمْن ُبرٍّ اأَ َعْن ُكلِّ اإِْن�َس���اٍن ِمْنُهْم �سَ

َقاِم  َمَرُكْم ِبِه ِمْن اإِ ِطيُع���وا اهلَل ِفيَما َفَر�َس اهلُل َعَلْيُك���ْم واأَ �َس���ِعيٍر، واأَ

���اَن وااْلأَْمِر  ���ْوِم �َس���ْهِر َرَم�سَ َكاِة وِحجِّ اْلَبْيِت و�سَ ���اَلِة واإِيَتاِء الزَّ ال�سَّ

ْهِي َعِن اْلُمْنَكِر وااْلإِْح�َس���اِن اإَِلى ِن�َس���اِئُكْم وَما َمَلَكْت  ِباْلَمْعُروِف والنَّ

���َنِة،  ِطيُع���وا اهلَل ِفيَما َنَهاُك���ْم َعْنُه، ِمْن َقْذِف اْلُمْح�سَ اأَْيَماُنُك���ْم، واأَ

واإِْتَياِن اْلَفاِح�َسِة، و�ُسْرِب اْلَخْمِر، وَبْخ�ِس اْلِمْكَياِل، وَنْق�سِ اْلِميَزاِن، 

اُكْم ِبالتَّْقَوى،  َمَنا اهلُل واإِيَّ ْحِف، َع�سَ وِر، واْلِفَراِر ِمَن الزَّ و�َسَهاَدِة الزُّ

وَجَع���َل ااْلآِخ���َرَة َخْي���رًا َلَنا وَلُكْم ِم���َن ااْلأُوَل���ى، اإِنَّ اأَْح�َس���َن اْلَحِديِث 

ِقيَن ِكَتاُب اهلِل اْلَعِزي���ِز اْلَحِكيِم، اأَُعوُذ ِباهلِل ِمَن  واأَْبَل���َغ َمْوِعَظِة اْلُمتَّ

ِجيِم  ْيَطاِن الرَّ ال�سَّ

{ٱ      ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}.
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روي اأّنه �سلوات اهلل عليه لّما عزم على الخروج اإلى العراق قام 

خطيبًا، فقال:

 الحمد هلل وما �س���اء اهلل، وال حول وال قّوة اإاّل باهلل، و�سّلى اهلل 

على ر�س���وله و�س���لم، خّط الموت على ولد اآدم مخّط القالدة على 

جيد الفتاة، وما اأّولهني اإلى اأ�س���الفي ا�س���تياق يعقوب اإلى يو�سف، 

وخير لي م�سرع اأنا القيه، كاأّني باأو�سالي يتقّطعها ع�سالن الفلوات 

بين النواوي�س وكربالء، فيمالأن مّني اأكرا�سًا جوفًا واأجربة �سغبًا، 

ال محي����س عن ي���وم خّط بالقلم، ر�س���ى اهلل ر�س���انا اأهل البيت، 

ن�س���بر على بالئه ويوّفينا اأجور ال�س���ابرين، لن ت�س���ّذ عن ر�سول 

اهلل لحمت���ه، وهي مجموعة له في حظيرة القد�س، تقّر بهم عينه، 

وتنج���ز لهم وعده، من كان فينا باذاًل مهجته موّطنًا على لقاء اهلل 

نف�سه فليرحل معنا، فاإّني راحل م�سبحًا اإن �ساء اهلل.

Qخطبة اإلمام الحسين

الخطبة السادسة:
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حّدثنا محّمد بن المتوّكل عن علّي بن الح�سين ال�سعد اآبادّي 

عن  مهران  بن  اإ�سماعيل  عن  البرقّي  اهلل  عبد  بن  اأحمد  عن 

اأحمد بن محّمد بن جابر عن زينب بنت علّيL، قالت: قالت 

فاطمةO في خطبتها:

هلل فيك���م عه���د قّدمه اإليك���م، وبقّية ا�س���تخلفها عليكم، كتاب 

اهلل بّين���ة ب�س���ائره، واآّي منك�س���فة �س���رائره، وبره���ان متجّلي���ة 

ظواه���ره، مدي���م للبرّية ا�س���تماعه، وقائد اإلى الر�س���وان اأتباعه، 

وموؤّد اإلى النجاة اأ�سياعه، فيه تبيان حجج اهلل المنيرة، ومحارمه 

المحّرمة، وف�س���ائله المدّونة، وجمله الكافية، ورخ�سه الموهوبة، 

و�س���رائعه المكتوبة، وبّيناته الجالي���ة، ففر�س االإيمان تطهيرًا من 

ال�س���رك، وال�س���الة تنزيها من الكبر، والزكاة زي���ادة في الرزق، 

وال�س���يام تثبيتًا لالإخال�س، والحّج ت�س���لية للدين، والعدل م�س���كًا 

للقل���وب، والطاعة نظامًا للمّلة، واالإمامة لّمًا من الفرقة، والجهاد 

عّزًا لالإ�سالم، وال�سبر معونة على اال�ستيجاب، واالأمر بالمعروف 

Oدة الزهراء ـّ خطبة السي

الخطبة السابعة:
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م�س���لحة للعاّمة، وبّر الوالدين وقاية عن ال�سخط، و�سلة االأرحام 

منم���اة للعدد، والق�س���ا�س حقنًا للدم���اء، والوفاء للنذر تعّر�س���ًا 

للمغف���رة، وتوفية المكايي���ل والموازين تغّييرًا للبخ�س���ة، واجتناب 

قذف المح�س���نات حجب���ًا عن اللعن���ة، واجتناب ال�س���رقة اإيجابًا 

للعّف���ة، ومجانبة اأكل اأم���وال اليتامى اإجارة من الظلم، والعدل في 

االأح���كام اإينا�س���ًا للرعّية، وحّرم اهلل عّز وجّل ال�س���رك اإخال�س���ًا 

 َحقَّ ُتقاِتِه فيما اأمركم به، وانتهوا عّما نهاكم 
َ
ُقوا اهلل للربوبية، فاتَّ

.
(1(

عنه«

)1) علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج1 �س 248.
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ق���ال ال���راوي: قامت زينب بن���ت علّي بن اأب���ي طالبL في 

مجل�س يزيد لعنة اهلل عليه فقالت:

 رّب العالمين، و�سّلى اهلل على ر�سوله واآله اأجمعين، 
َّ

 الحمد هلل

�س���دق اهلل �س���بحانه كذلك يقول:{ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ} اأظنن���ت يا يزيد حيث 
اأخذت علينا اأقطار االأر�س، واآفاق ال�س���ماء، فاأ�س���بحنا ن�ساق كما 

ت�س���اق االأ�س���ارى، اأّن بن���ا على اهلل هوان���ا، وبك علي���ه كرامة، واأّن 

ذلك لعظم خطرك عنده، ف�س���مخت باأنفك، ونظرت في عطفك، 

جذالن م�سرورًا، حين راأيت الدنيا لك م�ستو�سقة، واالأمور مّت�سقة، 

وحين �س���فا لك ملكنا و�س���لطاننا، مهاًل، مهاًل، اأن�س���يت قول اهلل 

تعالى: {گ ڳ ڳ ڳ              ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ڻ ڻ 

ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ}اأمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك 
حرائ���رك واإم���اءك و�س���وقك بنات ر�س���ول اهلل �س���بايا، قد هتكت 

�س���تورهن، واأبديت وجوههن، تحدو بهن االأعداء من بلد اإلى بلد، 

Oـّدة زينب خطبة السي

الخطبة الثامنة:
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وي�ست�س���رفهن اأهل المناهل والمناقل، ويت�سّفح وجوههن القريب 

والبعيد، والدني وال�س���ريف، لي����س معهن من رجالهن ولّي، وال من 

حماتهن حمّي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه اأكباد االأزكياء، 

ونبت لحمه بدماء ال�سهداء، وكيف ي�ستبطئ في بغ�سنا اأهل البيت 

من نظر اإلينا بال�س���نف وال�سناآن، واالإحن واالأ�سغان، ثّم تقول غير 

متاأّثم وال م�ستعظم: 

ث����ّم ق���ال���وا ي���ا ي���زي���د ل ت�����س��ّللأه������ّل������وا وا����س���ت���ه���ّل���وا ف���رح���اً

منتحيًا على ثنايا اأبي عبد اهلل �س���ّيد �س���باب اأهل الجّنة تنكتها 

بمخ�س���رتك؟! وكيف ال تقول ذلك وقد نكاأت القرحة، وا�ستاأ�سلت 

ال�سافة، باإراقتك دماء ذرّية محّمدP، ونجوم االأر�س من اآل عبد 

المطلب، وتهتف باأ�س���ياخك زعمت اأّنك تناديهم، فلتردّن و�س���يكًا 

موردهم، ولتودّن اأّنك �س���للت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت 

ما فعلت، اللهم خذ بحّقنا وانتقم من ظالمنا، واأحلل غ�سبك بمن 

�سفك دماءنا، وقتل حماتنا.

 ف���واهلل م���ا فري���ت اإاّل جلدك، وال ج���ززت اإاّل لحم���ك، ولتردّن 

على ر�س���ول اهلل بما تحّملت من �س���فك دماء ذرّيته، وانتهكت من 

حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع اهلل �س���ملهم ويلم �س���عثهم 

وياأخذ بحّقهم {گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ }، ح�س���بك باهلل حاكمًا وبمحّمٍد خ�س���يمًا وبجبرئيل 
ظهيرًا، و�س���يعلم من �سوى لك، ومّكنك من رقاب الم�سلمين، ِبْئ�َس 
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���َعُف ُجْندًا، ولئن جّرت علّي  �سْ
َ
اِلِميَن َبَداًل واأّيكم �َس���رٌّ َمكانًا واأ ِللظَّ

الدواهي مخاطبتك، اإّني الأ�ست�س���غر قدرك، واأ�س���تعظم تقريعك، 

واأ�ستكبر توبيخك، لكن العيون عبرى وال�سدور حرى، اأال فالعجب 

كّل العج���ب لقت���ل حزب اهلل النجب���اء بحزب ال�س���يطان الطلقاء، 

فه���ذه االأي���دي تنطف م���ن دمائنا، واالأف���واه تتحّلب م���ن لحومنا، 

وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العوا�س���ل، وتعفوها اأمهات 

الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنمًا، لتجدّنا و�سيكًا مغرمًا، حين ال تجد 

 ِلْلَعِبيِد.
ٍ
م اإاّل ما قدمت، وما َربَُّك ِبَظالَّ

 فاإلى اهلل الم�س���تكى وعليه المعّول، فكد كيدك وا�س���ع �سعيك، 

ونا�س���ب جه���دك، ف���و اهلل ال تمحو ذكرن���ا، وال تمي���ت وحينا، وال 

تدرك اأمدنا، وال ترح�س عنك عارها، وهل راأيك اإاّل فند، واأيامك 

اإاّل ع���دد، وجمع���ك اإاّل ب���دد، يوم ين���اد المن���اد: {ىئ ىئ ىئ ی 

ی}، فالحم���د هلل ال���ذي خت���م الأّولن���ا بال�س���عادة، والآخرنا 
بال�سهادة والرحمة، ون�ساأل اهلل اأن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم 

 
ُ
المزي���د، ويح�س���ن علينا الخالف���ة، اإّنه رحيم ودود، وَح�ْس���ُبَنا اهلل

وِنْعَم اْلَوِكيُل.
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وكمث���ال على خط���ب الن���كاح نذكر الخطب���ة المعروفة با�س���م 

»خطبة علّي بن مو�سى الر�ساQ« حيث يقول فيها:

الحمد هلل الذي حمد في الكتاب نف�سه، وافتتح بالحمد كتابه، 

وجعل الحمد اأّول محّل نعمته، واآخر جزاء اأهل طاعته، و�سّلى اهلل 

على محّمد خير البرية، وعلى اآله اأئّمة الرحمة، ومعادن الحكمة.

والحمد هلل الذي كان في نبئه ال�سادق، وكتابه الناطق، اأّن من 

اأحّق االأ�س����باب بال�س����لة واأّولى االأمور بالتقدمة �س����ببًا اأوجب ن�سبًا 

واأمرًا اأعقب غنى، فقال جل ثناوؤه:{ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  

، وق����ال جّل ثناوؤه:{ٱ ٻ ٻ 
(1(

ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ }
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ  ٻ 
، ولو لم تكن في المناكحة والم�س����اهرة اآية منزلة 

(2(

ٿ ٿ}
وال �سّنة مّتبعة لكان ما جعل اهلل فيه من بّر القريب، وتاأّلف البعيد 

)1) �سورة الفرقان االآية 54.

)2) �سورة النور، االآية 32.
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الخطبة التاسعة:



ما رغب فيه العاقل اللبيب، و�س����ارع اإليه الموّفق الم�س����يب، فاأّولى 

النا�����س باهلل من اتبع اأمره، واأنفذ حكمه، واأم�س����ى ق�س����اءه، ورجا 

جزاءه، ونحن ن�ساأل اهلل تعالى اأن يعزم لنا ولكم على اأوفق االأمور، 

ثّم اإّن فالن بن فالن من قد عرفتم مروءته وعقله و�س����الحه ونّيته 

وف�سله، وقد اأحّب �سركتكم، وخطب كريمتكم فالنة، وبذل لها من 

ال�س����داق كذا، ف�سّفعوا �س����افعكم، واأنكحوا خاطبكم في ي�سر غير 

.
(1(

ع�سر، اأقول قولي هذا واأ�ستغفر اهلل لي ولكم

)1) بحار االأنوار، المجل�سّي ج 103، �س265.
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