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 ورئيس قسم اللغة العربية بالجامعة االسالمية بغزة                                               

 

قليلية مين غيير أراه من فقر فيي اسسيلوو وضيعي فيي اسداي ليد  ف ية  من الدواعي لكتابة هذا الموضوع ماإن 

 أو ضعفا في استفادتهم . ،الدعاة والخطباي والمدرسين وغيرهم، مما يسبب نفورا لد  الناس

أهيم  إحيد سيتخدمها إليايام ميا نرييد لن يرين فهيو نأهمية كبييرة، فهيو الوسييلة اسوليي التيي له ي إللقاإن فن ا

وهو سالح  من أسلحة الممثليين سيواي فيي وسيائل اإلعيالف أو فنيون المسيرح واإلذاعية والسيينما  ،وسائل الكلمة

دين والاييحابة رضييوان م والخلفيياي الرا يي ،اإللقيياي الرسييل رضييوان م عليييهمفيين وقييد اسييتخدف  ،والتلفزيييون

 ،فكسيب كثيير مينهم القليوو ،الرؤساي والزعمياي مين كيل جينس وليون –وقد استفاد من فن اإللقاي كذلك  ،عليهم

 فالتي حولهم استباع .

ويمكن لإلنسان أن يكتسب فن اإللقاي، فهو مهارة كباقي المهارات كالخط وقيادة السيارة وغير ذلك، إال أن يمنع 

وتنميو ميع  ،وهيي تنميو ميع بعيت التيدريبات التطبيقيية ،كالاغر أو مشكالت حقيقيية فيي النطي  ،من ذلك مانع

 الزمن ومع طوم الممارسة .

 مسيتخدما   ،قياف الملقي بنقل معلوماته ومشاعره وأحاسيسه عن طري  الكالف إلي المستمع أساسهواإللقاي الناجح 

 في ذلك نبرات صوته وأجزاي جسده .

 ء الناجح:أهم عناصر اإللقا

 غيره.في مهتما به وأن يتأثر به قبل أن يؤثر  ،البد أن يكون الملقي متفاعال مع ما يريد إلقايه -1

 البد من وضوح الاوت وسالمة نط  الحروف وتركيب الكلمات. -2

 البد من استخداف أجزاي الجسد كاليدين وتعبيرات الوجه وحركات الجسد. -3

وكييذلك الاييوت ذو  ،لقيياي، فالاييوت الخافيي  يجلييب النييوفإن نبيرة الاييوت ميين اس ييياي المهميية فييي اإل -4

أما الاوت القو  فيجلب النشاط واالنتباه، كما أن نبرات الاوت قد تجلب الحيزن أو  ،الوتيرة الواحدة

 الفرح .

 :أهم الخطوات للوصول لإللقاء الناجح 

 علييه وسيلم  مين تعليم علميا قام رسيوم م صيلي متعالى، ، بحيث يبتغي من وراي ذلك وجه م اإلخالص -1

 .مما يبتغي بها وجه م ال يتعلمه إال ليايب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوف القيامة 

 أو ليارف وجوه الناس إليه فهو في النار  ،أو ليمار  به السفهاي ،  من طلب العلم ليباهي به العلمايو 

 :اختيار الموضوع المناسب-2

 ،المناسب للكالف هو الخطوة اسولي إللقاي ناجح فمهما كان االهتماف بدرجة جودة اإللقاي ا تيار الموضوعف

والبيد أن يتيوافر فيي الموضيوع المناسيب أميور  ،فلن يكون له فائدة وأهمية إذا كان الموضوع غير مناسيب

 منها:

واسحيدا  الجاريية  أن يكون الموضوع مناسبا للزمان الذ  يلقي فيه فكلما كان التواف  بين  الموضوع -أ

 .البتةفالكالف عن الزواج في وق  وقوع مجزرة صهيونية غير مناسب  ،كان أكثر وقعا وقبوال

أو عن تلو  البي ة في  ،أن يكون الموضوع مناسبا للمكان الذ  يلقي بيه فالكالف عن الزواج في المقبرة -و

 يه.المسجد غير مالئم، فال بد للكالف من موافقة المكان الذ  يلقي ف

فهناك موضوعات عامية يمكين الكيالف فيهيا فيي  ،أن يكون الموضوع مناسبا لأل خاص الذ  يلقي إليهم -ت

وال يناسيب  ،فالموضوع الذ  يلقي للشباو ال يناسب اسطفيام ،التجمعات العامة التي تضم أكثر من ف ة

 وما يناسب طالو االبتدائي أو اإلعداد  ال يناسب طالو الجامعة. ،كبار السن

فإن ذليك  ،يعملون به أو مما ال يهمهم أو يتعل  بهم وع مما يعلم به السامعون أو ممايكون الموضال  أن - 

 ويستثقل وال يجد  . ،نفعه ليقل



فال يجوز تكرار نفس الموضوع بنفس اسسلوو والطريقة لينفس  ،أن ال يكرر الموضوع بأسلوو واحد -ج

مختاره ومرة ، فمرة ر اسسلوو وطريقة العرضفإن كان البد من التكرار فال بد من تغيي ،اس خاص

 مفالة.

فيال بيد أن يكيون الموضيوع ذا هيدف أو  ،أن يكون للموضوع أهيداف يرييد الميتكلم إيايالها للمسيتمعين -ح

 وليس لمجرد تفريغ العواطي. ،أكثر

وكيذلك أن ييتقن  ،ويحفي  أدلتيه أو يكتبهيا ،فيقيرأ عنيه ،وال بد من كل ذلك من تحضيير الموضيوع جييدا -خ

وال يتيوهم متيوهم أن التحضيير  ،راية اآليات واسحاديث واسسماي واسماكن التيي سيترو  موضيوعهق

 .المتحد  ويقلل من كفايته ةمما يعيب مقدر

أن يعزف علي العمل بما يقوم سن العمل هو غاية العليم وبيه يكيون الفيالح وليذا كيان الرسيوم صيلي م  -د

 والناس ينظرون إلي الداعية علي انه القدوة. عليه وسلم يستعيذ من العلم الذ  ال ينفع

 : ممارسة اإللقاء تدريجيا  

وهذا  ييي عياد ، ويمكين  ،إن كثيرا  من المبتدئين يشعرون بالحرج والرهبة من مقابلة الناس والحديث أمامهم

فه ايريلي ال يقيع الشيخي فيي موقيي حيرج يمكين أن  ؛التغلب علي ذلك بالعزيمة والتكرار مع التدرج في ذليك

 عن اإللقاي بشكل كامل.

 -ويكون التدرج كما يلي :

 ويكرر ذلك . ،ويتخيل أن أمامه جمع من الناس ،أن يقوف باإللقاي باوت مرتفع في مكان  ام 

  أو أماف أناس ال يتحرج منهم. ،أماف جمع من الاغار بإلقائهيقوف بعد ذلك 

 ويكيرر مهم، ت من ال يشعر بالحرج أميابعد فترة من الزمن يقوف بإلقاي الموضوع في مسجد يرتاده بع

ملكتيه  ازدادتفكلميا ازدادت ممارسيته  ،تتكون لديه ملكة يزوم معهيا أ  حيرج مين اإللقياي نذلك إلي أ

 .إلي أن يابح اإللقاي سجية ال يتكلفها ،و برته

 :عرض الموضوع 

  د أن تتوفر أمور وال ب ،نبدأ بعرض الموضوع ،مناسبينبعد ا تيار الموضوع بعناية وفي وق  ومكان

 -مهمة منها :

 وال قوييييا  جيييدا  ييييؤذ   ذان  ،بحييييث ال يكيييون الايييوت ضيييعيفا  ال يكييياد يسيييمع ،اسداي الايييوتي الجييييد

وال سييريعا  جييدا  ال يكيياد يفهييم بييل  ،وأن ال يكييون بطي ييا  يجلييب الكسييل والنييوف ،ذلييك ولكن بييين،السييامعين

بييل يخلييط فيي أدائييه بييين رفييع  ،وال بييد ميين تنوييع اسداي الاييوتي فييال يكيون علييي وتيييرة واحيدة ،بينهميا

 الاوت و فضه وبين السرعة والبطي يشكل متجانس وسلس .

  وقد ورد أن الرسوم صيلي م  ،يمينا  ويسارا   بااللتفافالوجه  وتعبيراتيستخدف الملقي اليدين والعينين

فالعينان مين أهيم وسيائل االتايام  ،عيناه وعال صوته وا تد غضبه علية وسلم كان إذا  طب احمرت

يمينيا  ويسيارا   بااللتفياتويسيتعين الملقيي ، فيالنظر إليي المسيتمعين أمير مهيم أثنياي اإللقياي ،اآل رينمع 

فيقبيل عليي الحاضيرين بحييث يشيعر كيل فيرد مين  ،والعنايية االهتميافيشمل المكان بنظيره المعبير عين 

رضي م عنه قام   كان رسوم م بن العاص  ورو  عمر ،نيه ويخاه ويقبل عليهالحاضرين أنه يع

ظنني   حتىوكان يقبل بوجهه عليِ  ،صلي م علية وسلم يقبل بوجه وحديثه علي  ر القوف يتألفه بذلك

رات أميا تعبيي ،أني أحسن القوف . وكذلك يستخدف اليدين للداللة والتأكيد علي المعاني التيي يتحيد  عنهيا

 يتقنها . حتىيتدرج في استخداف هذه التعبيرات  نوينبغي للملقي أ ،الوجه فلهما داللتها المعروفة

 ويجييذبهم إليييهن ذلييك يييؤثر فييي السييامعين س ؛ال بييد ميين عييرض الموضييوع بطريقيية اإللقيياي ال القييراية ، 

 العينان واليدان . ذلك استخداف يساعد في

 ليس من المناسب  سنهثم الخاتمة  ،انتقل إلي عناصر الموضوعثم  ،عند عرض الموضوع ابدأ بالمقدمة

 التنقل بين عناصر الموضوع بتخبط.

  بتعيدد الموضيوعات همومشاعرالبد من االقتاار علي موضوع واحد، كي ال يتشت  انتباه السامعين، 

تكيون  كيأن  ،كان  هناك حاجة لتعيدد الموضيوعات إذاإال  ،بعضا  من هذه الموضوعات ىينس ي الولك

مناسبة تتعدد فيها اسحدا  بحيث تابح هيذه المناسيبة رابطيا  ينتقيل مين  اللهيا إليي موضيوعات هناك 

 أ ر .

 فيي أحييان قليلية فيال بيأس فيي  إال إذا كان هناك حاجة إلي اإلطالة ،احرص علي اال تاار غير المخل

وسن  ،عضه بعضيا جيراي اإلطاليةفالكالف ينسي ب ،ولد كذلك النسيانيو ،فالكالف الطويل يولد الملل ذلك،

 المستهدفين فيهم المشغوم والمريت والمتعب والعجوز الذ  يش  عليه طوم الخطبة .



 فكثيير  الهتمياف بالمقدمية اهتماميا  يديداولذلك البد مين ا ؛إن أهم ما في الكلمة أو الخطبة كلماتها اسولي

وهنيا تبيرز  ،ال فسييذهبإو ،نتباهيه اسيتمرفإذا كان في المقدمة ما يشد ا ،من الناس في عجلة من أمرهم

ويستطيع المتكلم جذو اهتماف المسيتمعين  ،مقدرة وموهبة المتكلم في جذو المستمع إليه من أوم الكالف

 :من  الم اسمور التالية

 فالمشاعر اإلنسانية  ،أن يذكر أمورا مشوقة ستأتي مع إبهامها وعدف اإلفااح عنها في المقدمة

 نستأنس ونسلم علي أهلها. حتىنهانا القر ن الكريم أن ند ل بيوتا غير بيوتنا وقد  ،بيوت مغلقة

 كأن يقوم أتحد  إليكم في دقائ  معدودة  ،أن يشير في البداية إلي قار الزمن الذ  سيستغرقه

 .عن كذا وكذا

 .أال يطيل في صيغة الحمد و اصة في الكلمات والخطب والمواع  القايرة 

  كيأن يتحيد  عين اسحيدا   ،ن ميد ل مناسيب لميا ييراد الحيديث عنيهمن اسفضل أن يبحيث عي

أو  ،العاميية كاسمطييار والحييواد  الشييهيرة واسزمييان الشييريفة والمناسييبات الدينييية فييي وقتهييا

 التعلي  علي  يات تلي  أو حديث سمع أو موقي حال.

 الموضيوع؛  ال بد من  الم الخطبة من إيراد قاة مثيرة أو أبيات من الشعر تناسب الحد  أو

لميا فييي ذليك ميين تجديييد النشياط لييد  السيامع وتقوييية انتباهييه، وال بيأس ميين إييراد طرفيية مييا أو 

 موقي إلبعاد الملل وتجدد النشاط .

 و اصيية فييي القيير ن الكييريم والحييديث  ،الحييديث بلغيية عربييية سييليمة بعيييدة عيين الزلييل والخطييأ

فالخطيييب الييذ   ،أعييين السييامعينسن ذلييك مييدعاة لشييد االنتبيياه وإكبييار المييتكلم فييي  ؛الشييريي

لكن لييس  ؛ويكثر فيها من اس طاي اللغوية أو النحوية يقل لد  المستمعين ،يتحد  بلغة ركيكة

بيل البيد مين وضيوح  ،في الكالف والغريب مين اسلفياظ ني هذا أن يتكلي وأن يورد الوحشيمع

فالتحيد   ،ما يناقت ذلكمفاستخداف الكلمات الغريبة غير المفهومة  ،الكلمات ووضوح معانيها

به القر ن الكيريم   وميا أرسيلنا مين رسيوم إال   باللغة العربية التي يفهمها السامع هو مبدأ ناد

قيام الرسيوم  ،وعليه فال بيد مين معرفيه عقيوم المسيتمعين وميداركهم ،بلسان قومه ليبين لهم  

 ر عقولهم  قدصلي م عليه وسلم   أمرت أن أ اطب الناس علي 

  من التأني فيي الكيالف تقيوم عائشية رضيي م عنهيا   ميا كيان رسيوم م صيلي م علييه  البد

 لعاد سحااه ايحد  حديثا لوعده  ،وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا

  طبعا ،نعم ،الحذر من تكرار بعت العبارات مثل  : يعني. 

   ي م عليه وسلم عنيدما ويقتد  بالرسوم صل ،في اللسان والبذايةالترفع عن الغلظة في القوم

 ولو كن  فظا غلي  القلب النفضوا من حولك  ،  فبما رحمة من م لن  لهمتعالى وصفه م 

  أهييم مقبلييون فيسترسييل فييي  ،ال بييد ميين قييوة المالحظيية للجالسييين وإدراك أحييوام المسييتمعين

 أف معرضون عنه فيتجه بحديثه إلي ناحية أ ر . ،الحديث ويستمر

 وليذلك فيال بيد مين  ؛وهيو أقيرو إليي التيذكر ،معه النياس مين الملقيي هيو الخاتميةإن   ر ما يسي

م الكالف عنه ويستحسن جعل ذلك في تاالهتماف بالخاتمة بأن يجعلها قايرة يوجز فيها أبرز ما 

 .عناصر مختارة 

وأ يييرا ال ترتبييك وال تخييي فاالرتبيياك والرعشيية والخييوف هييي نتيجيية إفييراز الغييدة الكظرييية لهرمييون 

ومن حكمة الخال  أن هذا الهرمون الذ  جعلك تشعر بهذا الشعور سوف يتحوم إليي  ،وهي طبيعيةرينالين، سدا

فيإذا  يعرت برعشية فيال  ،فإذا  عرت بذلك فخذ نفسا عميقا وهيد  أعايابك ،محفز لك لإلبداع في إلقاي ما تريد

كيي تفيرا الطاقية التيي  ؛بمكبير الايوت وما علييك إال تمسيك بالطاولية التيي أماميك أو ،سنها طبيعية جدا ؛تخي

  .فإذا  ف  النسيان فال بأس من كتابة الخطبة أو عناصرها اسساسية علي ورقة تكون في يدك  ،تجعلك ترتبك


