دورة صناعة اخلطيب

استخدام التقانات املعاصرة ف حتضير اخلطبة
د .سامر مظهر قنطقجي
اخل#طبة ليس#ت ح#واراً؛ ب#ل ه#ي إل#قاء ال#كالم م#ن خ#طيب ع#لى س#ام#عيه ،وح#تى ت#صل اخل#طبة ل#لسام#عني
البد من استيعاب مفاصل رسالة اخلطيب.
ت#تأل#ف ال#رس#ال#ة م#ن ث#الث#ة ع#ناص#ر ه#ي :م#رس#ل ال#رس#ال#ة ،ون#ص ال#رس#ال#ة ،ومس#تقبل ال#رس#ال#ة؛ ف#إذا ل#م
تصل الرسالة كما ينبغي للمخاطبني؛ فقد يكون السبب أحد هذه العناصر الثالثة أو أكثر.
ل#ذل#ك وج#ب ع#لى اخل#طيب أن ي#توج#ه ملس#تمعيه مب#ا ي#عرف#ون#ه ل#غة وب#يان#اً وب#الغ#ة ب#ال#قدر ال#ذي يُ#ناس#بهم
ول#يس ب#ال#قدر ال#ذي ي#ناس#به ه#و؛ ف#قد ذُك#ر ع#ن ع#ليٍّ رض#ي اهلل ع#نه ق#ول#ه :خ#اط#بوا ال#ناس مب#ا ي#عرف#ون
أحت##بون أن يُ##كذب اهلل ورس##ول##ه؟ .ول##قد ت##علمت أن أب##دأ ب##ات##هام نفس##ي ق##بل غ##يري م##ن ن##بي اهلل
س#ليمان ع#ليه الس#الم وه#و ال#ذي آت#اه اهلل م#ن ال#قدرة م#ا ل#م ي#ؤت#ه ل#غيره ،ف#قد ذك#ر ال#قرآن ال#كرمي ع#لى
ل#سان#ه :وَتَ#فَقَّدَ ال#طَّيْرَ فَ#قَالَ مَ#ا لِ#يَ الَ أَرَى الْهُ#دْهُ#دَ أَمْ كَ#انَ مِ#نَ الْ#غَائِ#بِنيَ )ال#نمل .(۲۰ :وه#ذا م#نهج
يُحتذى.
ومب##ا أن أف##هام ال##ناس ت##ختلف م##ن م##كان آلخ##ر ،وم##ن زم##ن آلخ##ر ،وج##ب ت##غيير اخل##طاب ع##لى ه##ذا
األس#اس؛ ف#لنتصور أن ش#اع#راً م#ن ش#عراء اجل#اه#لية يُ#لقي ع#لى م#سام#عنا ش#عراً ك#ما ك#ان يُ#لقى ف#ي س#وق
عكاظ؛ عندئذ ملا فهم أغلب السامعني ما يُقال.
ل#قد ح#ضرت خ#طباً ف#ي ع#دة ب#لدان أج#نبية ح#يث ال#ناس م#ن م#ختلف األج#ناس ،ول#غات#هم م#ختلفة،
ومس##توى م##ا ي##عقلون##ه م##ن ل##غة ال##بلد امل##قصود ت##تفاوت ك##ثيراً؛ ف##في روم##ا أل##قى اخل##طيب خ##طبته
ب#االي#طال#ية ث#م أع#اده#ا ب#ال#عرب#ية ث#م ق#ام ش#خص ب#جان#ب امل#نبر ل#يعيد ت#لخيصها ب#اإلن#كليزي#ة؛ أم#ا ف#ي
باريس فكانت اخلطبة باللغة الفرنسية ثم أُلقي ملخصها بالعربية ،أما في باكو ،وكوالملبور فألقيت
اخلطبة باللغة احمللية دون اعتبار للغة أخرى.
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وأن#ا ش#خصياً واجه#ت ه#ذه اإلش#كال#ية ف#ي دروس أل#قيتها ف#ي ف#رن#سا وف#ي ال#هند؛ ح#يث اض#طررت ف#ي
األخ#يرة أن أغ#يّر م#حاض#رت#ي كُ#لياً ب#عدم#ا ع#لمت أن#هم ي#فهمون ال#عرب#ية؛ ل#كن وبس#بب ال#عدد ال#كبير
م ##ن احل ##ضور ال ##ذي ن ##اه ##ز العش ##ري ##ن أل ##فاً غ# #يّرت م ##حاض ##رت ##ي واس ##تخدم ##ت ف ##يها التبس ##يط ف ##ي
االص#طالح#ات وال#تمثيل ال#بيان#ي ل#تصل م#سام#ع احل#ضور ،وف#عالً ح#صل ش#يء م#ن ذل#ك م#ن خ#الل م#ا
سمعته من تعليقات.
ك#ما غ#يّرت م#رة م#حاض#رت#ي ف#ي أح#د ال#بلدان ال#عرب#ية؛ ح#يث أل#قيتها م#رم#زة ع#ن االق#تصاد وأس#ميته
ب#االق#تصاد )×(؛ ب#عدم#ا ت#بني ل#ي أن أك#ثر احل#ضور ي#تصف ب#ال#علمان#ية؛ ب#ل أغ#لبهم متش#دد ل#ها ،وب#عد
ان#تهاء احمل#اض#رة وإع#جاب احل#اض#ري#ن مب#ا ق#لته؛ ت#اب#عت مفس#راً ل#هم ال#رم#ز ب#قول#ي :م#ن ش#اء م#نكم اس#تبدل
)×( ب#كلمة )اإلس#الم#ي( فه#ذا ق#صدي ،وم#ن ل#دي#ه ح#ساس#ية م#ن ذل#ك ف#ليدَع األم#ر ك#ما أوض#حته؛
فشعرت أن وقع ذلك أجمل بني اجلميع.
ل##قد اس##تفدت م##ن امل##نهج التج##ري##بي ال##ذي أس##سه ن##بي اهلل إب##راه##يم ع##ليه الس##الم؛ ك##ما ذك##ر ال##قرآن
ال#كرمي ف#ي س#ورة ال#بقرة ع#لى ل#سان#ه ع#ليه الس#الم) :وَلَـ#كِن لِّ#يَطْمَئِنَّ قَ#لْبِي(؛ ف#هو أب#و األن#بياء واخل#ليل
وأول املس#لمني ،وال أظ#نه ك#ان ب#حاج#ة ل#تلك التج#رب#ة؛ ف#هو ق#د أس#لم ق#بل أن ي#سأل رب ال#عامل#ني ع#ن
ت##لك التج##رب##ة ال##تي زادت ط##مأن##ينته ،وأحس##به ق##د ف##عل ذل##ك ك##ي ي##ترك ل##لناس م##ن ب##عده فُ##سحة
يتح#رك#ون ف#يها ق#بل أن يُ#طلق أح#دٌ ع#ليهم )غ#ير م#ؤم#نني( أو )غ#ير مس#لمني( .ول#طامل#ا اس#تخدم#ت
هذا األسلوب في محاضراتي حول العالم كما فعلت في معهد الفكر اإلسالمي بباريس.
إن ال##كالم امل##قال أو امل##كتوب ي##جب أن ي##كون مُ##وث##قاً ب##طري##قة ع##لمية وم##نهجية ال ب##طري##قة ال##رواي##ة
ال#قصصية ،ول#علي أذك#ر ف#ي ه#ذا امل#قام ال#دك#تور م#عاوي#ة ع#رب#ش؛ ف#لطامل#ا شه#دت#ه يس#تهل خ#طبته وه#و
ي#بني ع#ناص#ر اخل#طبة؛ ث#م ت#راه يش#رع ف#ي ش#رح ال#نقاط ت#باع#اً ،ث#م ي#لخص ف#ي آخ#ر خ#طبيته م#ا ج#اء ع#ليه
س#ري#عاً .إن امل#قام م#قام رس#ول اهلل ص#لى اهلل ع#ليه وس#لم ،وه#و أح#ق م#قام ب#ال#كالم اجل#زل امل#وث#ق امل#بني
على احلقائق وهذا منهج قرآني ،ومنهج نبوي.
ل#كن ه#ل اخل#طيب أو امل#تكلم م#ضطر ل#ذك#ر االس#تشهاد أم ي#أت#ي ب#ال#رواي#ات امل#شهورة مم#ا اس#تقر ن#قله
ووثقته الروايات واألحاديث أو رسخه الفقهاء عبر الزمن؟
أليس من حق املتلقي أن يحصل على معلومة صحيحة موثقة؟
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أل#يس إل#قاء ال#كالم ع#لى س#ام#عيه وم#تلقيه مب#ا يس#يء ل#عقول#هم ب#ال#كالم امل#غلوط أو اخل#اط#ئ ه#و مب#ثاب#ة
اخليانة للحاضرين؟
أترك لكم استنباط األجوبة عن هذه االستفسارات؟
االنترنيت ومصادرها:
ل##قد ك##ان##ت وم##ا زال##ت ال##كتب واجمل##الت ال##علمية ال##ورق##ية م##صدر امل##علوم##ة ل##لباح##ثني ،وق##د ت##عارف
الباحثون على قواعد متيّز جيّدها من غيره للحصول على املعلومة الصحيحة أو األصح.
ل#كن ظه#ر ف#ي ال#عقود األخ#يرة حت#دٍ ك#بير مل#ن ج#عل م#ن ن#فسه مُ#تكلماً وخ#طيباً ب#ني ال#ناس ،وازداد ذل#ك
التح#دي ف#ي ال#سنوات األخ#يرة؛ ف#صارت االن#ترن#يت م#صدراً ه#ام#اً م#ن م#صادر امل#علوم#ات ،وانتش#رت
امل##واق##ع وك##ثرت وص##ارت م##نبراً للج##ميع؛ ل##كن وبس##بب ك##ثرة ت##راك##م ه##ذه امل##علوم##ات ب##دت ظ##اه##رة
ال#بيان#ات الضخ#مة ظ#اه#رة مس#تشري#ة؛ ح#تى أن الش#رك#ات س#ارع#ت ل#بناء مح#رك#ات ب#حث ت#خوض
وت#غوص ف#ي أع#ماق ه#ذه ال#بيان#ات الس#تخراج م#علوم#ات يُ#بنى ع#ليها .م#ا أت#اح للج#ميع ف#ي ال#غال#ب أن
ي#كون ل#ه م#صادره؛ ب#ل وم#ا يُ#شفي غ#ليله ،ب#سهول#ة ل#م ت#كن م#عهودة؛ ب#عدم#ا ك#ان#ت ال#كتب ال#ورق#ية
صعبة عليه وبعيدة عن متناوله.
وه##ذا أم##ر يس##ري ع##لى امل##تكلم وامل##تلقي ف##ي آن واح##د؛ ف##ما أسه##ل أن ي##سمع ال##ناس ك##الم #اً ث##م
ي#سارع#ون ل#لبحث ع#نه ف#ي ال#نت ث#م ي#شارك#ون رأي#هم ف#يه .وه#ذا س#لوك ل#ه إي#جاب#يات#ه ك#ما أن ل#ه
س#لبيات#ه .وم#ا ي#همنا ه#و :ال#ترك#يز ع#لى اخل#طيب؛ م#ع ض#رورة ت#وع#ية امل#تلقني ع#ند ال#لزوم للتح#ري ع#ن
دقة مصدر بياناتهم.
أنواع املواقع على االنترنيت:
ميكننا التمييز بني:
 .۱م#واق#ع اخ#تصاص#ية :ك#موق#ع ال#دُرر ال#سَنية ،وم#رك#ز أب#حاث ف#قه امل#عام#الت اإلس#الم#ية ،وم#وق#ع
ق#وام#يس ال#لغة ال#عرب#ية واألج#نبية .وه#ذه امل#واق#ع يسه#ل ال#تعرف ع#لى اخل#لفيات ال#علمية ل#لقائ#مني
ع#ليها .ويج#در اإلش#ارة إل#ى أن االس#تشهاد به#ذه امل#واق#ع ي#حتاج ذك#ر ت#اري#خ ال#دخ#ول إل#يها ألن
محتوياتها قد يتغير دون بيان أو انذار مسبق.
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 .۲م#واق#ع ال#علماء امل#شهوري#ن :وه#ذه امل#واق#ع ص#ارت مب#ثاب#ة ال#ناط#ق ب#اس#مهم؛ ف#أي ق#ول يُ#نقل ع#ن
أح#ده#م ي#جب أن ي#كون مُ#ثبتاً ف#ي م#وق#عه ال#رس#مي؛ وإال ف#إن م#ا يُ#نقل م#شكوك ف#يه ع#نه .وك#لما
كان املوقع ينتمي لفئة  httpsبدال من  httpكان أكثر موثوقية.
إن إش#كال#ية نس#ب ال#كالم وامل#ؤل#فات ق#د ت#عرض ل#ها ال#علماء ق#دمي#اً ،ح#يث ك#ان ال#نُساخ م#نوط ب#هم
ن#قل م#ا ي#قول#ه ال#عال#م وال#فقيه ث#م ن#قله ل#لناس ،ون#ذك#ر إش#كال#ية نَس#ب ك#تاب احل#يل حمل#مد ب#ن
حسن الشيباني كمثال على ذلك.
 .۳م#واق#ع امل#نتدي#ات :ه#ي م#واق#ع ت#طرح م#واض#يع ل#لنقاش ي#كون أص#حاب#ها ع#ادة م#عروف#ني ،وت#خضع
ال#نقاش#ات ل#رق#اب#تهم ،م#نها م#ا ي#كون اخ#تصاص#ي وم#وث#وق؛ ك#منتدى )أه#ل احل#دي#ث( م#ثال ال#ذي
يُ#قدم ال#نصائ#ح وال#فتاوى وم#ا ش#اب#ه ،وم#نها م#نتدي#ات غ#ير اخ#تصاص#ية ت#قدم م#علوم#ات ليس#ت
بذات قيمة علمية.
 .٤م#واق#ع اج#تماع#ية :ه#ي م#واق#ع ع#ام#ة ل#لناس يح#ررون وي#ضيفون ك#تاب#ات ت#خصهم وب#ال#تال#ي ه#ي مت#ثل
وج#هات ن#ظره#م أو وج#هات م#تبناة م#ن ق#بلهم؛ ك#الفيس#بوك وت#وي#تر م#ثال .وه#ذه امل#واق#ع ت#قدم
معلوماتها بالنص والصوت والصورة.
 .٥م#واق#ع ال#وي#كيبيدي#ا أو امل#وس#وع#ات م#فتوح#ة امل#صدر :ه#ذه م#واق#ع يح#رره#ا أش#خاص م#أذون#ون م#ن
مديرو هذه املواقع.
إن امل#واق#ع ال#ثالث#ة األول#ى ال#ساب#قة يسه#ل ت#صنيفها وت#تبعها م#ن ح#يث ط#بيعتها وم#ن ح#يث م#ذه#بها
الفقه#ي وج#ودت#ها ،ودرج#ة تش#دده#ا وانح#راف#ها؛ ب#ينما ي#صعب ذل#ك ع#لى ال#نوع ال#راب#ع ألن ك#ل م#وق#ع
يح#رره ص#اح#به ب#اع#تباره ص#فحته ال#شخصية ،وق#د ال مي#كن م#عرف#ة م#ن ه#و وراء ت#لك ال#شخصيات
امل##دي##رة ل##لصفحة بس##بب ت##خفي ال##كثيري##ن خ##لف أس##ماء مس##تعارة ف##ي أغ##لب احل##االت .أم##ا ال##نوع
اخل#ام#س ف#يمكن ألن#اس مح#ددي#ن حت#ري#ر ن#صوص#ه؛ ل#كن ل#يس ب#ال#ضرورة أن ي#كون#وا م#وث#وق#ني ،وم#ا
ي#جب ال#توق#ف ع#نده أن ه#ذه امل#واق#ع ل#ها شه#رت#ها ف#ي ال#عال#م ،وال مي#كن جت#اه#لها؛ ف#فيها ال#كثير م#ن
البيانات الصحيحة واملوثوقة وما دون ذلك.
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الكتب واجملالت االلكترونية:
ت#عتبر ال#كتب االل#كترون#ية ب#دي#ال ع#ن ال#كتب ال#ورق#ية ب#غض ال#نظر ع#ن رأي ال#بعض وول#عه ب#ال#ورق#ية،
فهذا تغيير طبيعي يتناسب والتطور العلمي ،كما ان معارضته أمر طبيعي أيضاً.
وي#عتبر ان#تشار ال#صيغ االل#كترون#ية ع#ام#الً ح#اس#ماً ف#ي ج#علها أم#راً واق#عاً ب#ل رمب#ا ي#كون ه#و ال#شكل
الرئيس ،والشكل الورقي هو البديل؛ أي أن األدوار ستنقلب رأساً على عقب.
إن م#ن ال#كتب االل#كترون#ية م#ا ه#و م#تاح وق#اب#ل ل#لتعدي#ل ك#ملفات مح#ررات ال#نصوص TXT, DOC,
 ،Pagesوم##نها م##ا ه##و غ##ير ق##اب##ل ل##لتعدي##ل ك##صيغ  PDF, iBooksوق##د ت##سمح ب##عض ال##تقنيات
بتعديل جزئي في هذه امللفات؛ لكن من املمكن تتبع هكذا تعديالت بتقنيات محددة.
وق#د انتش#رت ال#كتب امل#صورة ع#ن األص#ل ال#ورق#ي وال#تي ت#تاح ف#ي م#لفات م#ن ن#وع  ،PDFوت#عتبر ه#ذه
ال#كتب م#صدراً م#ري#حاً ل#لبعض؛ ب#ل ي#عتبره#ا آخ#رون األوث#ق .وم#ن امل#واق#ع ال#تي ت#تعام#ل مب#ختلف ه#ذه
الصيغ :موقع )الشاملة( ،وموقع ).(PDF Books
ول ##قد ب ##دأت م ##كتبات ع ##رب ##ية ع ##ري ##قة ف ##ي دخ ##ول ه ##ذا امل ##ضمار ك ##امل ##كتبة ال ##عرب ##ية ال ##كبرى
 ،arabicmegalibrary.comوم##وق##ع ك##تب إس##الم##ية  ،kutub-pdf.netوس##يدخ##ل غ##يره##ا
هذا املضمار حتى ال يجد نفسه على قارعة الطريق؛ أي خارج السوق.
مي#كن للج#ميع ال#تواص#ل م#عي ألي اس#تفسار أو إض#اف#ة أو ت#عدي#ل .رح#م اهلل ال#شاف#عي ال#ذي ق#ال :رأي#ي
صواب يحتمل اخلطأ ،ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
ﻻ ﺗﻨﺴﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ دﻋﺎﺋﻜﻢ
حماة )حماها اهلل( في الثالثاء ۲۰۱۷-۱۱-۲۸
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