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 الملخص:

البشرية مجعاء ة عن لقد قامت املدارس بأنواعها املتعددة، ومستوياهتا املتباينة، مبهمة إزالة األمي
 ك  مكا  يف دنيا الناس، قامت كذلك املساجد واجلوامع بإزالة اجلهالة عن الرجال والنساء يف

ية للمسلمني وزما . وقد ظلت خطب اجلمع والعيدين عرب قرو  عديدة مبثابة برامج التوع
هم على نواهيعامة، كما كانت مبثابة خطب برملا  حيث يلقي رؤساء البالد ووالهتا أوامرهم و 

قادة الفكر يف األمة. وقفت املقالة على منوذجني من اخلطب املنربية اليت يلقيها األئمة، و 
أو  املساجد أيام اجلمع والعيدين على أساس استخراج ما فيهامن حماسن، وأماكن جيب

على اجلوامع يف هذا  يستحسن النظر إليها لتعم الفائدة، واهلدف منها غربلة اخلطب اليت تلقى
ساجد ال تزال تلقى وقت مقارنا هبا يف األيام اخلالية. وقد توصلت املقالة إىل أ  بعًضا من املال

ت معظمها اليوم ترتجم خطبها باللغة العربية اليت اليفهمها السواد األعظم يف بيئاهتم، وإ  كان
 إىل اللغات احمللية.

لية، التجديد .يا، اللغات احملاخلطب املنربية، اجلوامع اإلسالمية، نيجي الكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة:

لها مواطن لعبادته، إ  اهلل سبحانه وتعاىل قد فض  من األرض بقاعاً، اختصها بتشريفه، وجع
  1يضاعف فيها الثواب، وينمي هبا األجور

ة من األماكن األساسية يف حياة املسلمني، فهو مركز احلياة السياسي 2 يعّد املسجد
لم فيها املسلمو  واالجتماعية واالقتصادية، ومقر اإلدارة، يضاف إىل ذلك أنه املدرسة اليت يتع

ملثال الذي أمور دينهم، وأحكامهم عقيدهتم، وكا  مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا
، انطلق املسلمو  يف عهد الراشدين إىل األمصار 3انتشروا يف األقاليماحتذاه املسلمو  حني 

مو  به يف ناشرين لواء اإلسالم، وداعني إىل اهلل. وكا  من الطبيعي أ  يكو  أول عم  يقو 
ليكو  مبثابة  هذه املناطق هو إنشاء املساجد، ففي ك  منطقة أو مدينة، أنشىء اجلامع الكبي

شكالت فضال ومكا  اجتماع املسلمني ليتشاوروا فيما يواجههم من م مركز التوجيه واإلرشاد،
4عن الدور األساسي للمسجد، وهو إقامة الشعائر والعبادات  

ن رهبٍة، وال عن ومما يؤكد أ  اإلسالم، انتشر بني سكا  غرب أفريقيا عن رغبة، واقتناع، ال ع
ستار  دعاة اإلسالم حتت إكراٍه من ذويه، إنه ظ  ينتشر يف ظ  سيادة دول ، واستطاع
أ  دل ذلك على شىء، فإمنا  5التجارة أ  يستغلوا الظروف اليت هيأها االستعمار لنشر دينهم

د منذ ظهور يدل على أ  تاريخ الرتبية اإلسالمية باملساجد ارتباط قوي، إذ كانت املساج
لى مر السنني، دة عاإلسالم حىت اليوم املكا  الرئيس لنشر الثقافة اإلسالمية، واستمرت موجو 
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ن قاصرة على أنه ويف خمتلف بالد العامل اإلسالمي. وأمهية املسجد يف احلياة اإلسالمية مل تك
يها األخبار مكا  للعبادة فحسب، وإمنا كا  معهدا للتعليم، ودارا للقضاء، وساحة تلقى ف

ن ة إذ كا   مكانت يف كثي من املساجد، مكتبات كبي   6اهلامة، ومركزا تقوم منه الثورات 
7عادة كثي من العلماء أ  يوقفوا كتبهم على اجلوامع واملساجد  

لمني، وكا  للجامع الكبي يف ك  بلد، رمز الوحدة اإلسالمية حيث جيتمع زعماء املس
التزال هذه الوحدة وأعياهنم، وجتارهم يف ك  مجعة، يتبادلو  اآلراء يف أمور الدين والدنيا مًعا، و 

فال يزال تدين  وم رغم ظهور تعدد اجلوامع يف ك  بلد اليوم، ألهنا، وإ  تعددتقائمة حىت الي
8بالوالء للجامع العتيق   

األمر، وتسيطر على أجواء  وتعتمد اخلطبة يف بنائها اللغة السليمة، واملعىن املؤثر لتمتلك ناصية
وللخطبة  9ني اهالساحة، وتستمي  قلوب اجلماهي بقوة إقناعها، وما تقدمه من احلجج والرب 
وم. ومن هذه تقاليد كانت معروفة منذ عصر ما قب  اإلسالم، وبقي بعضها متبعا إىل الي
مهيب اجلانب،  10التقاليد أ  يقف اخلطيب على نشز من األرض، ممسكا بعصا معتجرا 

بقي تأثي الوقوف  قوي اجلنا  واحلجة، فصيح اللسا ، جهي الصوت، ذا نربة حمببة مؤثرة، وقد
11لى مرتفع من األرض ساريا حىت اليومع  

يه، وساحة وتكمن أمهية اخلطابة يف أهنا ركيزة اإلصالح، وقطب الرحى يف عملية التوج
ق وقد ارتبطت بفريضة الصالة وصفوفها أخال 12للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة لألدب

جماالت  يف وفضائ ، هي لباب اإلسالم، وقد مارست الدولة اإلسالمية خمتلف نشاطاهتا
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، ومنطلقا ئال لإلغاثة، واخلدمة الصحية، واالجتماعيةو القضاء، واإلفتاء، كما كا  املسجد م
وتنبثق أمهية اخلطابة من أمور : 13للجيوش، ودارا للضيافة، يستقب  الوفود القادمة   

كوهنا حاجة نفسية.-1  

ظاهرة من ظواهر اجملتمع البشري . -2  

اعليتها.وحدهتا الكلمة بسحرها وف -3  

بيا  من البيا  الذي هو نعمة اهلل على اإلنسا  . -4  

14سالح من أسلحة الدعوة . -5  

من واجبه أ  لكن اخلطيب يف ميزا  الدعوة، التنتهي مهمته عند تصوير الواقع كما رآه، ف
االنتهاء عما يستمي  الناس إىل ما يدعو إليه، استمالة حتملهم على الطاعة يف حال األمر و 

مستوى اجملتمع  هم عنه ليستطيع حبق أ  يؤدي دوره يف إحداث التغيي املطلوب علىينها
15الذي تعيش فيه   

 صالة الجمعة:

مس هي إ  صالة اجلمعة فريضة افرتضها اهلل على املسلمني كما افرتض الصلوات اخل
 ومن تلك16شروطها، ولكنها زادت عليها شروط أخرى، ألهنا تقع مرة واحدة يف ك  أسبوع

عليها ما يأيت : الشروط ما اتفق عليها الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيها، ومن الشروط املتفق  



 

E-BOOK OF MASJID, ZAKAT AND WAQF MANAGEMENT 2018 (IMAF 2018) (E-ISBN 978-967-13087-4-5). 4TH 

DECEMBER 2018, BANGI, SELANGOR, MALAYSIA.    Page 150  
  
 

  17أوال : أ  تكو  يوم اجلمعة، وال تكو  يف غيه من األيام أبًدا

:18الخطابة   

ر  العشرين يف معروف أ  اخلطابة فن مهم من فنو  النثر الفين، فقد ظلت اخلطابة يف الق
:ارا كبيا يف انتاجات كتابنا، وذلك يرجع إىل األسباب اآلتيةنيجييا ازده  

ازدياد اجلوامع،  ارتفاع عدد املسلمني يف املنطقة، وازدياد عدد املد  والقرى كما أدى بدوره إىل
ة يف أيام اجلمعة، ومصليات العيد مما أسفر عن كثرة األئمة الذين يلقو  اخلطب باللغة العربي

إ  الفقهاء،  ليس للخطابة العربية جمال إال على املنابر الدينية حيث 19يةوأيام األعياد السنو 
قى على الناس بالعربية يف اشرتطوا أ  يكو  بعض اخلطب الدينية عربية كاخلطابة املنربية اليت تل
20اجلمع واألعياد بغض النظر عن فهمها، وعدم فهمها للمستمعني  

ماعية هم األمة من األمور السياسية واالجتواخلطابة يف هذا الوقت، صارت هتتم مبا ي
با مجة خمتلفة واالقتصادية بدل االقتصار فقط على القضايا الدينية فلذا،جيد الدارس خط

 اللغة العربية، املوضوعات واالجتاهات يف أسلوب فين رائع يدل على رسوخ أقدام اخلطباء يف
االفتتاح  األساسية املأثورة من ويف طريقة األداء هبا، ومع هذا، فإهنا احتفظت بسماهتا
21بالبسملة، واحلمدلة، والصلصلة، مث االختتام بالدعاء   
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ع هلا، واخلطبة ركن هام من أركا  اجلمعة، ب  هي جوهر اجلمعة ولبها، ومن أج  االستما  
واخلطبة وعظ، وإرشاد، ونصح، وتذكي من  22سقطت ركعتا  من ركعات الظهر األربع

23خروية ها لتوعية األمة وتوجيهها ملا فيه سعادهتا الدنيوية واآلالقرآ  والسنة، وكل  

 

 خطب الجمع في نيجيريا

اختذها  كانت اخلطابة املنربية أهم مظاهر الوعظ واإلرشاد يف مجيع عصور اإلسالم، وقد
ة اجلمعة،  اإلسالم أسلوبا من أساليب الدعوة إىل اهلل، وشرعها مرة يف ك  أسبوع عند صال

  24تسقاءيف ك  اجتماع ديين كالعيدين، واحلج، والكسوف، واخلسوف، واالس كما شرعها
هلا تقليدي، وآخر إ  اخلطب اليت تلقى أيام اجلمع يف نيجييا تتجه إىل نوعني اثنني : أو 

احل، خيتار ابتكاري . أما اخلطب التقليدية فهي عبارة عن خمتارات من خطب السلف الص
ية . وهذا أ  يبتكر اخلطبة من عنده لقلة علمه يف اللغة العرباإلمام ما شاء منها إذا عجز 

ب يستعا  هبا يف النوع من اخلطب كثي جدا عند أئمة املساجد يف اجملتمع النيجيي، ومثة كت
يانا، ألهنم وهم يف مث  هذه احلالة كحاطب لي ، يصيبو  تارة، وخيطئو  أح 25هذا اجملال

اخلطب  خاصة، ويف العامل العريب اإلسالمي عامة. ومناليراعو  الشؤو  اجلارية بالبالد 
ثما  بن فودي يف املشهورة اليت يلقيها األئمة يف بعض مساجد نيجييا خطبة قاهلا الشيخ ع
تلى عليهم من ك  أيامه، ويقرأوهنا عليهم مكررة حىت حفظها بعض املصلني، ألهنا هي اليت ت

 مجعة.
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:26والنموذج من هذه اخلطبة   

وم املنيات، ووضع  الذي عال بعزته الربيات، ورفع بقدرته السموات، وزينها بالنجاحلمد هلل
هادة تنفع األرض، وزينها بالنبات، وأرساها بالرواسي الشاخمات، وأشهد أ  الإله إال اهلل ش
انات، وصلى عند املمات، وأشهد أ  حممدا عبده ورسوله، قد قام بتبليغ الرساالت، وأداء األم

املؤمنات، وسلم ، وعلى آله املنتخبني السادات، وأوزاجه الطاهرات، أمهات املؤمنني و اهلل عليه
يصلح لكم  عليهم وعليهن تسليمات . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا،
 أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

 اخلطبة الثانية :

اهلل ونفسي  العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، أوصيكم ياعباد احلمد هلل رب
ء وامتحا ، بتقوى اهلل العظيم املنا ، وأحذركم من الدنيا إذ ليس هلا أما ، ب  هي دار بال

وم فرحها وسرورها ال يدوما ، عزها وملكها عن صاحبهما مسلوبا ، أيامها ولياليها مه
ن الفحشاء هلل يأمر بالعدل واإلحسا ، وإيتاء ذي القرىب، وينهى عوأحزا ، أيها الناس إ  ا

27واملنكر، والبغي يعظكم لعلكم تذكرو ، يغفر اهلل لنا ولكم   

 ويقوم اإلمام برتمجتها إىل اللغة احمللية، ولكنها يف الغالب اليرتجم

كنه يف العلوم ، ومتالنوع الثاين هو اخلطبة اليت يبتكرها اخلطيب من عنده، معتمدا على ذوقه
ييا بشك  خاص، العربية واإلسالمية، ويراعي يف ذلك، قضايا الساعة، ومقتضى احلال يف نيج
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تجديد مبا جاء يف ويف العامل العريب واإلسالمي بشك  عام. إ  اإلسالم نفسه قد أقر بشرعية ال
اىل يبعث تعاحلديث الذي رواه أبو داؤد واحلاكم وغيه وصححه األئمة الثقات: " إ  اهلل 

فالتجديد مشروع وثابت وواقع  28هلذه األمة على رأس ك  مائة سنة كذمن جيدد هلا دينها 
تاج إىل جتديد بالنص، وليس بعد بيا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيا . وك  عصر حي

29يناسبهـ ليجرب القصور، ويستكم  النواقص، ويعاجل األدواء   

30اها الشيخ آدم عبداهلل اإللوريومن اخلطب املبتكرة خطبة ألق  

جع  يقول على سبي  املثال : "... احلمد هلل الذي جع  الصحة أصال ألجسام األنام، و 
عزيز : " وننزل من املرض عارضاً هلذا األص  السليم، أشهد أ  ال إله إال اهلل القائ  يف كتابه ال

ه ورسوله النا حممداً عبده ورسولالقرآ  ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني" ، وأشهد أ  سيدنا ومو 
عليه وسلم : ما  القائ  يف حديثه الشريف : " عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل

سلم عليه وعلى أنزل اهلل داًء إال وأنزل له شفاء غي املوت واهلرم" )رواه البخاري(. اللهم ص  و 
ا بعد :آله وأصحابه والتابعنب هلم بإحسا  إىل يوم الدين. أم  

وه  تعلم أ  هناك مستشفى 31فيا أيها املسلم الصادق:ه  تعلم أ  هناك أمراضا للجسم؟
ألمراض ألمراض النفس، كما كانت أدوية ألمراض اجلسم؟ وه  تعلم أ  هناك أدوية وأطباء ل
تشفى النفسية كما كا  األطباء لألمراض اجلسمية؟ وه  دخلت يف يوم من األيام إىل مس

ب يف يوم من بلة الطبيب إذا وصف الدواء املرير للمرض، وه  قبلت من الطبيالنفوس ملقا
 األيام نصيحته الغالية؟
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هي  إ  األمراض النفسية هي األخالق القبيحة، والرذائ  الذميمة، وأ  املساجد1عباد اهلل
واعظهم هي مستشفى األمراض النفسية، وأ  الوعاظ واخلطباء هم األطباء، وإ  نصائحهم وم

عاىل: " يا أيها دوية. هلذا، دعانا اهلل إىل زيارة هذا املستشفى مرة يف ك  أسبوٍع بقوله تاأل
كم خي لكم إ   الذين آمنوا إذانودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع ذل

ها ما إ  األمراض اجلسمية كثية متنوعة من 1عباد اهلل 9كنتم تعلمو "، سورة اجلمعة، اآلية:
، وإذا مل هو خفيف سريع الزوال، إذا ما عوجل بسرعة كالصداع، والدوار، واإلسهال، واإلمساك

خالق، و يعاجل بسرعة، تفاقم املرض، وصعب العالج، وأعقب الفساد واملوت، وكذلك األ
 منها ما هوثقي ، بطىء الزوال كاجلنو ، والعمي، والشل .

يقدر تها إال املهرة من األطباء، وكذلك األخالق الوهذا الداء العضال ال يقدر على معاجل
ف شرها على معاجلتها صغار اخلطباء والوعاظ. ومن األمراض اجلسمية ما هي معدية، ال يق

يوجد من  ام، والوباء، واجلدري،\عند من أصيب هبا ب  يسري إىل ك  من يقرب منها كاجل
  يسري شرها عند من أصيب هبا، باألخالق، ما هي معدية ب  ك  األخالق املعدية اليقف 

غري شرها سائر اجملتمع البشري. هذا هو الشاهد يف ك  مكا ، أل  مداومة السكرا ، ت
زيد جرمية بشرب اخلمر، ومصاحبة البغاة، تدعو إىل الدخول يف الزنا، ومقارنة اللصوص، ت

32السرقة، وك  قرين باملقار  يقتدي.  
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ها يعاجل اخلطب بصورة مل يسبق هلا مثي ، وجعلوقد استطاع اإللوري أ  يوسع دائرة 
وتاريٍخ،  موضوعات شىت، ومشكالت عدة من اقتصاٍد، وسياسٍة، واجتماٍع، وديٍن، وأخالٍق،

33شأنه يف ذلك شأ  املصلح الذي يضع برناجما، وافيا مكتم  العناصر  

العاملية، وتعاجل و إضافة إىل ذلك، فإ  خطب الشيخ عبد اهلل اإللوري تتناول األحداث احمللية 
فصحى، وترتجم إىل اللغة القضايا املهمة يف الدين والدنيا، يلقيها من فوق املنرب باللغة العربية ال
34بية الفصحى.احمللية)يوربا( فوراً ليستفيد هبا من مل يكن يتحدث أو يفهم اللغة العر   

قدمي  أل  الطابع الوكا  الشيخ آدم عبد اهلل اإللوري أول من مح  هذا الطابع اجلديد، 
ية بدو  ترمجتها إىل املألوف لدى الناس يف اخلطب قراءة بعض الكتب املؤلفة يف اخلطب املنرب 
35ي موضع الدعاء اللغة احمللية  فرتى الذين مل يفهموا معىن هذه اخلطب يقولو  آمني يف غ  

قد حترر أسلوهبا ، فوقد أخذت اخلطابة الدينية يف هذا الوقت شكال خيالف أشكاهلا يف املاضي
  من قيود السجع الذي طغى على اخلطب اليت شهدناها من قب ، فصار األئمة اآل

ارف اللفظية يستعملو  أسلوبا مرسال، يهتم باملعىن أكثر من اهتمامه بالتالعب من الزخ
36اخلارجية   

ثقافة املسلمني يد وعندما التزم اإلسالم اللغة العربية يف عباداته، ونسكه، إمنا يهدف إىل توح
فيه باللغة  من ك  جنس، فيدخ  أي مسلم أي مسجد يف ديار الغربة، فيستطيع أ  يصلي

ية، ولكن لذلك، مح  الفقهاء على التزام العربية يف اخلطب املنرب  37العربية كما يف بلده 
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 –ما غي العرب ذلك، ينفع العرب يف بالدهم، فإهنم يستفيدو  منها فيغيوا أوضاعهم . أ
38فإمنا يلزمهم أ  يستعملوا ما يستفيدو  منه من اللغات –مث  نيجييا   

 خطبة الجمعة بين اللغة العربية واللغات المحلية:

يلة اللغة أداة التفاهم بني األسرة الواحدة، والشعب الواحد، واألمة الواحدة، هي أول وس
عواطف اشرة لنق  الشعور والأل  اللغة هي الوسيلة املب 39لتحصني الثقافة، وتكوين احلضارة 

ا من ذهن إىل ذهن، ومن شخص إىل شخص، وهي اليت ترتجم عن أفكاراألمة يف آماهل
فراد وآالمها، وهي إذ  رباط الوحدة، واإلخاء، وأداة التضامن، والتفاهم، والتعاو  بني أ

40الشعب واألمة  

 ضرورة ترجمة الخطب المنبرية إلى اللغات المحلية :

السواد األعظم من  نربية اليت تلقى يف اجلمع واألعياد، ليس هلا أي تأثي علىإ  اخلطب امل
زال تلقى باللغة املسلمني يف غرب أفريقيا عموما، ويف نيجييا خصوصا، ألهنا كانت  وال ت

 وقد أحل بعض األئمة على مجاعته إلدخال 41العربية فاليستفيد منها إال العلماء وهم قليلو  
 من اإلمام لرتمجة اخلفيفة يف ترمجة اخلطبة، وذلك بأ  يتقدم واعظ معنّي بعض التعديالت 

لقاء أو بتذكي الناس بشىء من القرآ  واحلديث قب  إ 42اخلطبة للناس قب  إلقائها بالعربية
بالعربية مث  أو بإلقائها باللغة احمللية إال اآليات واآلحاديث فتكو  43اخلطبة بنحو ربع ساعة

44ات احملليةترتجم إىل اللغ  
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يف أوقات  أما يف الوعظ واإلرشاد بوجه عام، فقد حرص علماء نيجييا على أداء هذا الوعظ
اط فلك  إمام بني مجاعته، ولك  عامل بني تالميذه، نش 45رتيبة، ويف ك  فرصة ساحنة

عضهم ملموس، من هذا الوعظ واإلرشاد خصوصا يف أيام رمضا  ولياليه حيث يرتجم ب
ألئمة وقد بدأ التطور يف نيجييا، فصار ا 46سر بعضهم احلديث يف األيام والليايلالقرآ ، ويف

47يرتمجو  اخلطب إىل اللغات احمللية، مشاال وجنوبا   

العربية إىل أ  أغلب  يرى بعض مثقفي العربية واإلسالمية يف نيجييا تقدم اخلطب اإلسالمية
كوا العربية، نطًقا س العربية احلديثة الذين ملاألئمة يف مشال نيجييا، كانوا من خرجيي املدار 

  خطب معينة وكتابًة، على خالف ماكا  حيدث يف املاضي حيث اقتصر األئمة على ترتي
48منسوبة إىل الشيخ عثما  بن فودي وجنله حممد بّلو  

 توجيهات إلى خطباء المنابر في نيجيريا:

اجلامعات مع إىل مدارس لتعلم الكبار كأوال : على أئمة املساجد وخطبائها أ  حيولوا اجلوا
49احلديثة اليت تعين بتعليم الشباب والتعليم من املهد إىل اللحد  

بالنفع العام،  ثانيا : عليهم أ  حياولوا اجلوامع برملانا إلرشاد احلكومة إىل ما يعود على األمة
لسالم يف اجملتمع وعليهم أ  حيولوا اجلوامع إىل مستشفيات لعالج املرضى النفسية ليسود ا

50العام   

 ثالثا : إزالة التمييز العنصري بني مسلمي مشال نيجييا وجنوهبا.
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 رابعا : إبطال احتكار املناصب الدينية يف أسر معينة، وبيوت حمدودة.

 خامسا : منع تدخ  غي املختصني يف شئو  الدين اإلسالمي.

51رافات سادسا :ترك حماربة بعضنا بعضا حتت حماربة البدع واخل  

 سابعا : تعميم نفع اخلطب املنربية وجتديدها وفق األحداث.

52ثامنا : إنشاء رابطة ألئمة املساجد حىت يتعارفوا ويتحدوا   

بية من شئو  تاسعا : إنشاء معهد لتخريج أئمة أكفاء، ينوبو  املسلمني يف ك  صغية وك
 املسلمني .

ي فيه أو العم  عليه التجديد يف واقع نيجييا، فالتفكفاجملتمع اإلسالمي أكثر احتياجا إىل 
والشك، أ   53إلصالح  وضعهم، إمنا هو يف احلقيقة إصالح للقطر كله، ولألمة بأسرها 

رهم الدنيوية صالح املسلمني بصالح أئمتهم الذين هم مسؤولو  أمام اهلل، وأمام الناس يف أمو 
54واألخروية مًعا  

 الخاتمة :

اء والفقهاء إىل خطب اجلمع والعيدين ال يزال اجلدال والنقاش قائما بني العلميرى البحث أ  
اء الذين يفتو  بأ  اليوم بشأ  ترمجتها إىل اللغات احمللية . فقد آمن  فريق من أصحاب الفقه
ة الظهر، وحرصا أ  اخلطبة يف مثابة الركعتني من صالة اجلمعة تكملة ألهنا تقع يف وقت صال
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لفريق، اليسمح كما لو كانت يف صورة الركعة على حقيقتها يف الصالة. وهذا ا  اليدخلها خل 
55بالرتمجة بأي حال من األحوال  

ا معاملة مستقلة، إذ إهنا وفريق ثا ، يعترب اخلطبة عنصرا مستقال ال صلة هلا بالصالة، فيعاملوهن
طب العربية املنربية إىل اخليف هيئة الوعظ واإلرشاد والتذكي والنصح. وهذا الفريق يسمح برتمجة 

 اللغات احمللية لغرضني:

ي، فال بد من أواًل : لكي يستفيد  العوام واخلواص من إلقاء الوعظ واإلرشاد، والنصح والتذك
 فائدة يف ما قضاها إلقائها بلغة القوم الذين ميثلو  السواد األعظم يف اجلمع والعيدين وإال فال

55إلقائه  الواعظ أو املرشد، والناصح يف  

إىل أقوم الطريق،  ثانيا : اخلطبة جيب استغالهلا إلنقاذ الشعب من املهالك واملصائب، وهتدي
لشهادتني، ويف كمال اإلسالم أ  قر  اخلطبة بأعظم ركن يف اإلسالم ركن يف اإلسالم بعد ا
مي تمع اإلسالوجع  منها فرضا ونفال خيطب فيها املسلمو  ك  أسبوع مبا يناسب حاجة اجمل

56 

ية يف اجلمع واألعياد لو أ  خطباء املنابر يف نيجييا، شعروا بواجبهم يف جتديد اخلطب املنرب 
تصادية تبصر الستطاعوا أ  جيعلوا من خطبهم األسبوعية دروسا دينية اجتماعية سياسية اق

هم، م، وأمتالسواد األعظم من املسلمني ما هلم من احلقوق أو عليهم من الواجبات حنو أنفسه
والقرآ  يقول: 57وحكومتهم، ولتغي الوضع الذي هم عليه اآل  إىل أحسن وضع وأفض  

150-149"إ  اهلل ما بقوم حىت يغيوا ما بأنفسهم"،  سورة الرعد :   
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