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 العودة فهد بن الشيخ/ سلمان فضيلة

ٌءء ، التعبير وطريقة والسلوب للغة ا كتابية أم ، منطوقة لفظية أكانت سوا
ٌءء هي مسطرة، .  تحملها التي والفكار والمعلومات، للحقائق وعا

ّدم أن حقه ، الجميل المضمون فإن شك ودون َقُق ، به يليق جميل قالب في ُي
من جزء هي الفكرة بها تقدم التي الطريقة : إن المفكرين بعض قال ولذلك

.  ذاتها الفكرة
.  صحيح وهذا

ًا ولعل وسلم- حال عليه الله الرسول- صلى صفة مثل في يتبين منه جزء
عليه الله صلى أنه عبدالله بن جابر حديث من مسلم صحيح ففي ، الخطبة
َقُمّرت خطب إذا كان وسلم ُتُه وعل ، عيناه اح ُبُه واشتد ، صو ّنه حتى غض كأ

ّبحكم ، جيش منذُر ْثُت ويقول ، ومّساكم يقول: ص ِع ُب َقُة أنا : (  ، كهاتين والساع
ِرُن ْق َقُي ِة بين و ُوسطى إصبعيه: السباب َقُير فإن ؛ بعد : أما ويقول ، وال الحديِث خ

َقُر ، الله كتاُب ُي الهدي وخي ُتها المور . وشّر محمد هد ٍة , وكّل محدثا بدع
ٌءة ً ترك .من نفسه من مؤمٍن بكل أولى : أنا يقول ثم ، ضلل ومن ، فلهله مال

ًا ترك ْين ًا أو د ) . وعلّي فإلّي ضياع
هذا كان ؛ والتحذير التخويف أمر عن يتكلم وسلم عليه الله صلى كان فحين

.  تعّمل ،ول تكلف غير من ، صوته ونبرات ، وجهه قسمات على يبدو
صيغة ، وسلم عليه الله صلى استخدم وبيانها الساعة تقريب إلى انتقل وحين

ّدللة إلى يضم حتى ، إصبعيه بين الجمع وهي ، ملفتة عملية اللفظية ال
ًا ًا إيضاح ًا عملي .  الذهن في يستقر مشهود

َقُقراٍت صيغة على جاءت والفوائد النتائج بعض ذكر إلى تدّرجّ وحين مفصولة َقُف
ِم بعضها يأخذ ، موجزة ِزما ّباُت كأنها السامع أذن إلى وتنطلق ، بعض ِب ْقد ح ِع

.  نظيم
الواضح من ) كان ... الخ نفسه من مؤمن بكل أولى ( أنا بقوله ختم وحين
َقُة وأن هدأت قد اللهجة أن َقُة الدور َقُتها بلغْت قد للحديث الطبيعي .  نهاي
ًا النووي قال ولذلك َقُدّل6/156(  الحديث هذا على تعليق َقُت ُيْس أنه على به ) " 

َقُفّخم أن للخطيب ُيستحّب َقُر ُي ِة أم ُلخطب َقُع ، ا َقُتُه ويرف َقُل ، صو َقُيْجُز ، كلُمُه و
َقُن ًا ويكو اشتداد ولعل ترهيب، ،أو ترغيب من فيه يتكلم الذي للفصل مطابق

ًا إنذاره عند كان غضبه ًا أمر ًبا وتحذيره ، عظيم َْقُْط .. " .  جسيًما َقُخ
تلخيص مسلم في سمرة بن جابر حديث في " الوارد " السحر تعبير إن
َقُل َقُيْسبي فهو " ، " البيان لمهمة دقيق ُذ ، العقو ِرُب ، باللباِب ويأخ ْط ُي َقُن و الذا

َقُحّرُك ، ُي َقُر و ّدُل ، المشاع َقُب ُي ُع ، القناعاِت و َقُن َقُب ويص .  العجائ
والتوفيق النجاح أسباب من الرفيع والذوق ، المرهف الدبي الحس فإن ولذا

ًا أو ، مقالًة أو ، كان خطبًة ، الخطاب في .  آخر شيئ
ِطلين قضايا من قضية عن ناجحة مرافعًة كان راٍق أسلوٍب وُرّب ْب . وُرّب الُم

ٍة على ِجنايًة كان متهالٍك ضعيٍف أسلوٍب َقُر ْك ٍة ِف ٍة عظيم .  نبيل
ًنا- أّن –يحدث والذي ُع َقُمْن أحيا ٍر يتشب ّيل صحيح بنظ الحجج صواب أن إليه ُيخ

الشاعري الدبي القالب في إخراجها من ُيعفيه يملكها التي والنقلية العقلية
.  السر

ّق َقُة أّن يدرك أْن عليه أّن والح َقُن ، العرِض جود ِة وحس َقُة ، الصياغ وملئم
ِة على ُيْضِفي اللفظي الخطاِب َقُع َقُصا ًا الحجة َقُن والتأثير والقناع القوة من مزيد



 .
َقُة إن ثم َقُع ُفِق َقُس ُل ِبها ، الفكرة شمولية في تكون كما ، ا ِقطاٍع مع وتناُس

ُلسلوِب شمولية أيًضا- في –تكون ، الناس من عريٍض ِه ، ا الطار عن وخروِج
.  الخاص

المجموعة هذه في ممثلة المة يخاطب أنه يستحضر الذي الخطيب إن
ِة َقُخ ًا يبني ، له الُمِصي ، بعض مع بعِضها المة تقارب إلى عابرة قوية جسور

.  وشعوبها وفئاتها بشرائحها
ًا يخاطبها ثم ويستلها الفئة هذه يختزل والذي ًا خطاب ًا خصوصي .. قد مستديم

بين الفوارق فيعّمق ، ذلك نقيض إلى – يدري ل أو يدري حيث من – ينساق
.  المة فئات

ًا كانت الفوارق أن ولو ٍم أو ، فهم بمزيد لفئة تميز ٍة .. أو عمٍل أو ، عل ّي ِز َقُم
ٍة ٌءب فإن ، شرعي َقُر- حينئذ- صائ ْتب ل الم هي، حيث من تنقل فئة فكل ، فيه َقُع

.  وأبقى وأنقى أرقى هو ما إلى
ترسيخ فترسيخها مصطنعًة أو إقليمية أو مناطقية الفوارق تلك تكون حين أما

.  المؤمنين بين للفرقة
ٍة لهجة على فالتكاء ، ذلك من جزء واللغة ، بمصطلحاتها والحفاوة ، خاص

ِة ، المعالجة شمولية دون .. يحول وتراكماتها ، وأمثالها ، ومفرداتها َقُع َقُس و
.  التواصل وامتداد ، الطرح

اللئق القالب هي ، والغراب التقعر عن البعيدة ، السهلة الفصحى واللغة
ٌءم جمهور يسمعها التي بالخطبة المعاجم لغة إلى الخطيب يترقى فل ، عا

السوق لغة إلى ينحط ول ، سامعه عن اللفكرةة تحجب التي ، والقواميس
ُد التي المبتذلة ِه َقُس ُتْز ُفهم أو ، لديه فيما النا ِر وذاك هذا يمنع ول ، عنه َقُتْص

ْينة بين الحماض من ٍٍة والخرى الف ٍة بلفت ، بالخطبة الفلّح تربط مفهومة عابر
ّده ُه اختصاٍص لذي أخرى أو ، معناها إلى وتش َقُهُر ّكي تب َقُز ُت َقُمُه و .  فه

ٌءة الخطبة ولن ٌءة ، تتكرر عاد ٌءب ، تنتظم وشريع ْأ يجمل فإنه ، يدوم ود
َقُبر، وتنويع ، اليات تصريف في العظيم القرآن بهدي يقتدي أن بالخطيب ِع ال

َقُي وأن ، البداع واستشراف ِط َقُة ِلُخطبته ُيع ْهده ُعصار َقُة ، ُج ّده وُخلص .  َقُك
، ومراجعتها ، وصياغتها ، مادتها إعداد في يصرفه الذي الكافي فالوقت

ًة منها سيجعل ، فيها النظر وتقليب َقُمًة ماد المستمع وسيشعر ، ثريًة غنية َقُدِس
ُه المتحدث استفرغ حين ، والتقدير الحترام محل أنه – محالة ل–  َقُد ْه لجله ُج
ّدم ، َقُلًة ليست إنها ، المرتبة المنتقاة المادة هذه له فق ول ، كتاب من ُسل

ً ًكا ارتجال ِب َقُت ّهٍل من ُمْر َقُأ َقُت َقُد ول ، غير ًئا ول ، فراٍغ تسدي ْب إلى صاحبه يتطلع ِع
.  منه الخلص

ُه .. اختار الحاذق الخطيب فذلك َقُد ، ظاهرة بعناية حديثه بها استهل التي محاِم
ّوع َقُب ، فيها ون َقُس في َقُوْحِشّي كل منها واستبعد ، ُخطبته موضوع وبين بينها ونا

ُدّر وحلّها ، المعنى في أو اللفظ َقُساِت من ، نظيم ب َقُب ولم ، الكريم الهدي ق
ِطْل ُيِمّل ُي ُيِخّل يقّصْر ولم ، َقُف ًا يكرر ولم ، ف ولم ، السآمة على يبعث تكرار

ِرب ْغ ًا ُي .  الملمة إلى يجّر إغراب
ْينة بين ركن وربما ْينة الف ّنكاح ُخطبة أو ، الحاجة بُخطبة الستفتاح إلى والف ال

ٍم - دون والشراح المصنفين بعض سماها كما–  .  بها صارم التزا
، الحاديث من سواه وفي ، مسلم في جابر حديث في السنة بها وردت فلقد

َقُة أن يعني ل هذا أن بيد ًا ثّم ًا التزام ذاتها ألفاظها إّن بل يتخلف ل صارم
ً وقارن ، وأخرى رواية بين تختلف ًا عنه المنوه جابر حديث مثل بحديث ، سابق
.  ضماد قصته عنهما- في الله عباس- رضي ابن عن جواره إلى مسلم ساقه



ْقد مجلس على قصرها العلم أهل وبعض يسعفه ل ما هذا ولكن ، النكاح َقُع
.  الدليل

مما وهو ، الصلة في الستفتاح لدعاء مختلفة صيغ السنة صحيح في جاء وقد
ّد فيكون ، سّره في المرء يتلوه ً عليه أش ًا وأكثر ، إقبال بالك فما ، استحضار

 ؟ غيره يسمعه فيمن
ٍم التزام دون ومن ، منوعة معتدلة صالحًة فقراٍت فلتكن منها بنوع صار

ّوثب المستِمع من يستّل َقُح المت ًا ليمنحه ، والتوقع التطلع رو َقُوض الخلد عنه ِع
ّلها الخطبُة . ولتكِن وشواغلها النفس هواجس وراء والسترسال ًا ك ل ، قصد

َقُل َقُل ول تهوي َقُر ول ، تطوي َقُر ول ابتسا ٌءد ولكْن ، اختصا ٌءل قص كانت كما ، عد
ًا عليه الله -صلى محمد خطبة ًا وصلته ، وسلم- قصد حديث في كما ، قصد

.  وغيره مسلم عند سمرة بن جابر
َقَُقُقام بالحال يليق ما المأثور الدعاء جوامع من وليتخير دون ، والموضوع والم

ٍء َقُضّرع، بتخّشع ويتلوه ، المعتدين يحب ل الله فإن ، إفراط ول اعتدا وت
ِر ٍة ساعة فهي ، وابتهال قلب وحضو أبواُب فيها لدعوته تفتح أن ُيرجى إجاب

.  السماء
َقُع وليتجنِب َقُف السج ّل منه جاء ما إل ، مذموم فإنه ؛ وخطبته دعائه في المتك

ًا ّلِف عن عليه المتفق الحديث وفي ، عناء دون عفو من أنه السجِع متك
.  الكهان إخوان

ًا التحديد على أعرف ول ًا سبب َقُر الخطباء لتجنب وجيه .  وتفصيًل جملًة الشع
الغالب يكون أن ول ، شعرية أمسية إلى الخطبة تتحول أن يصلح . ل نعم

التنويع من فيهما ، المناسبة تسوقهما بيتان أو بيت لكن ، الشعر عليها
بن الشريد من يستزيد وسلم عليه الله صلى كان ولقد ، الكثير والجاذبية

َقُة شعر من معك : هل له ويقول ، مسلم صحيح في كما سويد أبي بِن أمي
ْلِت ٌءء؟ الّص ) قصيدة مائة أو بيت مائة ( يعني قافية مائة : فأنشدته قال شي

ٍء وكّل مطلوب وغيره هذا في والتوسط ِه في شي ِن ّبا ٌءن إ َقُن وإّن ، حس ِر م الشع
. لحكمّة


