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  : أما بعدبسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

تعد الخطبة من أهم وسائل الدعوة إلى اهللا وهي قديمة قدم الزمان، وقد اعتني اإلسالم بها عناية بالغة، وبها بدأ 

  .النبي نذارته إلى أهل مكة

 

قناع واالستمالة، والخطيب الواعي المؤثر في مستمعيه كالقائد الذي يبث في جنده روح وقوة الخطابة مدعاة لإل

 .جاعة والحماسةالتضحية والش

 
  .فهيا بنا نتعرف على فن الخطابة وكيفية تطوير الخطيب نفسه وصون أمانة الكلمة التي والها اهللا إياها  
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  ::َالخطابةَالخطابة  تعريفتعريف

 النحــو علــى وذلــك اللغــوي، المعنــى علــى ًســريعا نتعــرف أن يحــسن االصــطالح فــي َالخطابــة لمفهــوم نعــرض أن قبــل

  :التالي

   ١اللغة كتب في جاء

َخطب َ ًخطابة وعليهم وفيهم َالناس َ َ ًوخطبة َ ْ ْخطبة عليهم ألقى :ُ َوخطب .ُ ًْخطبا ًفالنة َ َْوخطبة، َ
  .للزواج طلبها ِ

ُوخطب    .كالما إليه ّوجه أو وحادثة، كالمه ِوخطابا، مخاطبة وخاطبه .ًخطيبا صار :َخطابة َ

ْوفصل الكالم، :ِالخطابو  َالخطاب َ ّمخـل اختـصار فيـه يكـون ال خطـاب هـو ِ
ِ
ّممـل إسـهاب وال ُ

ِ
ْوالخطبـة ،ُ  الكـالم :ُ

ٌمتكلم به ِيخاطب المنثور ِّ ًجمعا ٌفصيح ُ ْ ُصدره :الكتاب ومن م،إلقناعه الناس من َ َخطب جمع ْ ُ.  

اب  ـَّــوالخط  يقـــوم مـــن أو ُالخطبـــة، الحـــسن لخطيـــبوا ].وكـــسرها الخـــاء بـــضم[ الخطبـــة للكثيـــر للمبالغـــة وصـــف :َ

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــي َبالخطاب ـــــــــــــــــــــره، المـــــــــــــــــــــسجد ف ـــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــن والمتحـــــــــــــــــــــدث وغي  .ُخطبـــــــــــــــــــــاء جمـــــــــــــــــــــع .الق

ْوالخطب ْالخطبـة، ومنـه الكـالم، فـي المراجعـة :بوالتخاط والمخاطبة َ ْالخطبـة مـن ويقـال ُ  ومـن ، وخطيـب ِخاطـب :ُ

ــــــــــــة ب .غيــــــــــــر ال خاطــــــــــــب :ِالخطب ـــــــــــوالخط ْـ ــــــــــــر ًأيــــــــــــضا :َ ــــــــــــذي العظــــــــــــيم األم ــــــــــــه يكثــــــــــــر ال  .التخاطــــــــــــب في

 

  االصطالح في َالخطابة وأما

 لـــسردها، داعــي وال الكمــال، إلــى أقــرب وبعــضها مالحظــات، مـــن يخلــو ال بعــضها شــتى، بتعريفــات ُِّعرفــت فقــد 

 فـي َالممكـن َاإلقنـاع تتكلـف قـوة" :ابأنهـ أرسـطو تعريـف َالخطابة؛ به ُّعرفت ما أقدم ومن .بعضها بذكر هنا وأكتفي

  ٢ ."َفردةالم األمور من واحد كل

 :بأنها َالخطابة تعريف -  أرى فيما - التعريفات أجمع ومن

 ."ِواستمالته ِوإقناعه الجمهور، ِمشافهة ُّفن" 

 .ًمدونا ًشعرا أو كتابة كانت وإال مشافهة، من فالبد

 .وصية أو حديثا الكالم كان وإال يستمع، جمهور من والبد

                                                 
  . القاموس المحیط1-
  .عبد الرحمن بدوي/أرسطو طالیس، الترجمة العربیة القدیمة، تحقیق و تعلیق د . َالخطابة  2-
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 من البد ثم اعتقده، كما ليعتقدوه بالبراهين َويؤيده للسامعين، رأيه الخطيب يوضح بأن وذلك اإلقناع، من والبد

 كيف بها ّيتصرف عواطفهم زمام على  َويقبض َيهدئها، أو سامعيه نفوس الخطيب يهيج أن بها والمراد االستمالة،

ًِمحزنا، أو �سارا شاء، ًمضحكا ُ ِ
ًمبكيا، أو ُ  .السكينة إلى أو الثورة إلى ًداعيا ُ

ُفأسسً وإذا  ٣" واستمالة وإقناع، وجمهور، مشافهة،" :َالخطابة ُ

 

 ::َالخطابةَالخطابة  علمعلم

 يدرسه، من بيد يأخذ الذي َالخطابة علم فهو ّتعلمه؛ ومجال الفن هذا دراسة محل أما َالخطابة، ّفن عن هذا

 .ًخطيبا يكون أن إلى بها، ويلتزم بقواعده، ُويلم قوانينه، على ويقف

ِّتعرف َقوانين موعمج" :بأنه َالعلم هذا ََّوعرفوا َيعنى فهو ،بالخطاب اإلقناع َوحسن بالكالم، التأثير َطرق َالدارس ُ ُ 

 من إليه يتجه أن ينبغي وما صفات، من الخطيب عليه يكون أن يجب وما اإلقناع، ووسائل التأثير طرق بدراسة

 أمام الطريق ينير بهذا وهو ها،وترتيب وأساليبها الخطبة ألفاظ عليه تكون وما المختلفة، الموضوعات في المعاني

َليربي َالخطابة استعداد عنده من َوينمي ِملكاته ِّ  إصالح طريق إلي ويرشده عيوب، من عنده لما َّويطب استعداداته، ِّ

 ٤"السبيل ويسلك الدرب، في ليسير نفسه،

 والذي َالخطابة ُوعلم بها، لقياموا َللخطابة، الممارسة إنه عنه نقول أن يمكن والذي َالخطابة، ُّفن - ْإذن - فلدينا

  .كليهما تعريف من سبق كما َالخطابة، فن لممارسة التقنين أو والتقعيد التنظير عن عبارة بأنه نقول أن يمكن

  

 . األلوكة شبكة /محمد علي سماعيلإ د.أ /الخطابة وعلم الخطابة عريفت :المصدر
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 كل في ادةــــــــــقوال والدعاة والعلماء المصلحون إليها يلجأ التي الوسائل من جحة وسيلة وستظل الخطابة زالت ما

 رــــــــالتحذي أو ؛معينة بمهمة النهوض أو معينة، فكرة عن للدفاع النفوس في الثقة وبعث ،العقول لتحريك العصور

 .معينة أعمال من

 بعض لدى والتوبة األمل باب فتحت خطبة من وكم ،اتهموتصور الناس عادات في ًتحوال أحدثت خطبة من وكم

  .حليفهم النصر فكان جيوش قلوب تثبيت في أثرت خطبة من وكم ،فتنة ثائرة أطفأت خطبة من وكم المخاطبين؛

 ،والحرب السلم في والتربية، والدعوة والتعليم عالماإل في للتأثير مهمة أداة الشامل بمفهومها ُالخطبة كانت ولئن

 وخصائص بميزات الخطب جميع عن تتميز الجمعة خطبة فإن ؛والقوة والضعف والضراء السراء الح وفي

  .أخرى خطبة أي تقاربها أو تساويها أن يمكن ال أهمية ذات تجعلها

 

 المسلمون ويلتقي المنابر، أعواد بها ُتهز أسبوعية عبادة فهي خاصة، مكانة -الخطب بين من- الجمعة فلخطبة

 من والتحذير للخير الدعوة من حظهم أخذوا قد ومعانيها، بكلماتها متأثرين ويصدرون لسماعها، ممساجده في

  .والشر اآلثام

 

 شتى في عليهم والتأثير الناس سلوك صياغة في الفعال دورها لها اإلسالم شعائر من شعيرة الجمعة فخطبة

 عيدهم وجعله الجمعة، بيوم المسلمين اهللا َّخص فقد ،اهللا إلى الدعوة خدمة في البارز دورها ولها المجاالت،

 ًوتوحيدا لقلوبهم، ًجمعا إليها بالسعي لمينالمس وأمر وخطبتها، الجمعة صالة فيه عليهم وفرض األسبوعي،

 للمسلمين ًوتبصيرا للعزائم، ًوشحذا للهمم، وإيقاظا لشاردهم، �وردا لغافلهم، ًوتنبيها ،لجاهلهم ًوتعليما لكلمتهم،

 تعظيم على ًجميعا لهم ًوتثبيتا جهله؛ يسعهم ال وما عليهم، يجب ومما عدوهم، ومكايد وعقيدتهم، دينهم قبحقائ

 بالغة، وأهمية سامية مكانة الجمعة لخطبة كان وغيره لهذا .اهللا حرمات

  ]وتصرف باختصار ٢٢ ، ٢١ ص زهرة ألبي )الخطابة( انظر[ 

. 

  :اآلتي في وأهميتها مكانتها الجمعة خطبة بها اكتسبت التي األمور أهم إيجاز ويمكن

 ،فضله وبيان التبكير إلى والندب يخطب؛ واإلمام اللغو عن والنهي خطيب،لل واإلنصات ،لها بالسعي األمر .١ 
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 المسلم يفوت أال :التبكير إلى للندب الجليلة الحكم من ولعل ،ومكانتها الجمعة خطبة أهمية يبين كله ذلك

  .ةالخطب من شيء سماع

 أتوا قد ،الستماعها صاغية بآذان ويجلسون ،عذر له من إال عنها يتخلف وال يحضرونها، المسلمين فجميع

َأيـها َيا" :تعالى اهللا ألمر استجابة طواعية َالذين َُّ
ِ َإذا َُآمنوا َّ َنودي ِ

ِ ِللصالة ُ ِيـوم ِمن َِّ
ْ ِالجمعة َ

َ ُ ْفاسعوا ُ َ ْ ِذكر َِإلى َ ْ ِالله ِ ُوذروا َّ ََ 

ْالبـي ْذلكم َعَ ُ ٌخيـر َِ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتـعلمون ُ ُ َ ْ  -وسلم عليه اهللا ىصل- اهللا رسول منه حذر مما خائفين ؛]٩:الجمعة[ "َ

ْمن":بقوله َتـرك َ َ َثالث َ ٍجمع ََ َ ًتـهاونا ُ ُ َ ْمن َ
ِغير ِ ٍعذر َْ ْ َطبع ُ ُالله ََ ِقـلبه ََعلى َّ ِْ َ"٥  

  

 ئــةف وال ،طبقــة دون طبقــة وال أحــد، دون بأحــد تخــتص ال نهــاإ حيــث العامــة، الــدعوة نــشر وســائل أهــم مــن أنهــا .٢

 العلميـــــة وطبقـــــاتهم هممـــــستويات فـــــي بيـــــنهم تبـــــاين علـــــى ؛الجمعـــــة خطبـــــة يـــــستمعون الحـــــضور جميـــــعف ،فئـــــة دون

 وفــيهم والــشيخ، الــشاب وفــيهم ُّاألمــي، ومــنهم المــتعلم ومــنهم  ضــعيفة ومــنهم اإليمــان قــوي فمــنهم ؛واالجتماعيــة

 للخطبـة والتحـضير اإلعـداد حـسن مـع - تعالى اهللا بعون يمكن عظيمة فرصة فهي ؛والخفير واألمير ،ُوالفقير ُّالغني

  .راغبين باختيارهم يحضرون الذين هؤالء على التأثير -

 اإلصـــالح طرائـــق تنفيـــذ دون تحـــول التـــي العقبـــات تـــذليل يعنـــي الحـــضور فـــي التنـــوع هـــذا أن ذلـــك إلـــى أضـــف

 واحــد، آن فــي يخــاطبون كلهــم رئيسوالــ والموظــف ،والمعلــم والطالــب العمــل، حبوصــا العامــل فــإن تماعيــة،االج

 مـنهم فئـة علـى مـسئوليةال تحمـل وال ،األخـرى الفئـة غيـاب فـي مـنهم فئـة بتخاطـ فـال ،مـسؤولياتهم أمام ويوضعون

 صـــالة يـــشهد ال ممـــن فكثيـــر وحـــدهم، األخيـــار علـــى ًمقـــصورا لـــيس فحـــضورها آخـــر جانـــب ومـــن .األخـــرى دون

 يحــــضرون ال ممــــن للكثيـــر يتحــــدث وأن الجميــــع، يخاطـــب أن للخطيــــب يتــــيح وهـــذا ،الجمعــــة يحــــضر ماعـــةالج

ــد المجــال هــي باختــصار إنهــا ؛المــساجد ودروس والنــدوات المحاضــرات  خاللــه مــن والــذي اةللــدع المتــاح الوحي

  .عالجمي يخاطبون

 

 ،يابهمث أحسن ولبسوا وتطيبوا اغتسلوا قد أكثرهم فترى ؛الذكر لسماع أنفسهم هيئوا قد ضورالح هؤالء أن .٣ 

 مهيئة النفوس هفي تكون خاشع مهيب جو الجمعة لخطبة فيتهيأ ؛لالستجابة قابلة بقلوب المساجد ىإل وأتوا

ُاْلحضور ويشعر ،واالستماع للتلقي ُ  .هللا وطاعة عبادة في أنهم فيه ُ

 

 الواحد لعاما في الخطب عدد أن يعني مما ؛أسبوع كل في تكرارها -ًأيضا-  وأهميتها مكانتها على ويدل .٤ 

 وثمراته جليلة، آثاره كانت إعداده ُأحسن افإذ ،ًمتكامال �دراسيا ًمنهجا يمثل اوهذ ؛خطبة خمسين على يربو

                                                 
 ووافقه مسلم، شرط على وصححه ) ١٠٣٤ ( واحلاكم ،) ١٣٦٩ ( والنسائي وحسنه، ) ٥٠٠ ( والرتمذي ،) ١٠٥٤ ( داود وأبو ،٤٢٤ / ٣ :أمحد رواه -5

   .الذهيب
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 المسلمين بين بقي ما ،الحضور يحتاجه مما ًموضوعا خمسين يتناول سنة كل في خطيب كل أن فلو ؛عظيمة

ٌحدث مسلم عن غاب وال ، الضرورية األحكام في جاهل    .تجاهه عليه يجب وما َ

  

 ،والجدب والخصب ،والخوف واألمن والحرب، السلم في :األحوال كافة في ثابتة مستمرة عةالجم خطبة أن .٥

  .والدعوة والتربية التأثير في خاصة أهمية لها يجعل مما

 

 ذكر عالءإل -وسلم عليه اهللا صلى- الرسول ابه اهتم ولذا ؛باألمة النهوض في الخطبة هذه ميةأه تكمن هنا من

 تحدث وقد ؛الهوى إتباع مغبة من وتحذيرها الطرق أقوم إلى وتوجيهها األمة وإرشاد ،سبيله إلى والدعوة اهللا

َوكان" :فقال الجمعة خطبة في ديهه عن "المعاد زاد" في القيم ابن اإلمام ُيـعلم ََ ّ َ َُأصحابه ُ َ ْ ِِخطبته ِفي َ
َْ َقـواعد ُ ِ

َ َ 

ِاإلسالم َ ْ ُوشرائعه، ِْ َ
ِ
َ َ ْويأمرهم َ ُ ُ ُ َْ ْويـنـهاهم َ ُ َ ْ َ ِِخطبته ِفي َ

َْ َعرض َإذا ُ َ ُله َ ٌأمر َ ْ ْأو َ ٌنـهي، َ ْ َكما َ َأمر َ َالداخل ََ
ِ َوهو ّ ُ ُيخطب َ ُ ْ ْأن َ َيصلي َ ّ َ ُ 

ِركعتـين؛ ْ ََ َونـهى َْ َ َاْلمتخطي َ ّ َ َ َرقاب ُ ِالناس َِ ْعن ّ َذلك َ ُوأمره َِ َ ِباْلجلوس َََ ُ ُ ِ"٦.  

 ولرسـوله بالوحدانيـة، لـه والـشهادة وتمجيـده، اهللا علـى الثنـاء بهـا يقـصد التي الخطبة" :الجمعة خصائص من وذكر 

 عمـا ونهـيهم جنانـه، وإلـى إليـه يقـربهم بمـا ووصـيتهم ونقمتـه، بأسـه مـن وتحـذيرهم اهللا، بأيام العباد وتذكير بالرسالة،

   .٧"لها جتماعواال الخطبة مقصود هو فهذا وناره؛ سخطه من يقربهم

َوكــان" :آخــر موضــع فــي وقــال ُمــدار ََ َ ِخطبــه َ َِ ِحمد ََعلــى ُ
ْــ ه َ ِالل ِوالثـنــاء ّــ

َّ ه َ ِعلي
َْــ ِبآالئــه َ ِ َ ِوأوصــاف ِ

َ ِكمالــه ََْ ِ
َ ِومحامــده، َ ِ ِ

َ َ ِوتـعلــيم َ ِ
ْ َ َ 

ِقـواعد ِ
َ ِاإلسالم، َ َ ْ ِوذكر ِْ ْ ِ ِاْلجنة َ ّ ِوالنار َ ّ ِواْلمعاد، َ

َ َ ِواألمر َ َْ ْ َبتـقوى َ ْ َ
ِالله، ِ ِوتـبيين ّ َِْ ِِموارد َ َ َِِغـضبه َ ِومواقـع َ ِ

َ َ ُرضـاه؛ َ َ َفـعلـى ِ َ َهـذا َ َكـان َ َ 

َمدار َ َِِخطبه َ َوكان .... ُ ُيخطب ََ ُ ْ ّكل ِفي َ ٍوقت ُ ْ َبما َ
ِتـقتضيه ِ ِ َ ْ ُحاجة َ َ َاْلمخاطبين َ

َِ َ ْومصلحتـهم ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ"٨    

 به تقوم وما ،الناس يحتاجه ما خطيبال يختار أن وهو ،الجمعة خطبة في مهمة قاعدة تعد ةاألخير الجملة وهذه

  .كله للدين جامع أمر وهذا ؛الدارين في مصالحهم

 

 الوسائل كثرأ فهي ؛اإلصالح وبث الدعوة ونشر الدين، تبليغ في ًمتميزا ًمهما اًموقع تحتل الجمعة خطبة تزال وال

َوجد فإذا ؛والمستويات والطبقات الفئات ختلفم ومخاطبة ،الصحيح الفكر وعرض الحق، بيان في فعالية ِ
ُ 

 األثر له يكون مما ،فيه يخطب الذي المجتمع ومشاكل اتحاج فهم إلى أسرع كان الموفق المؤهل الخطيب

 العام الرأي توجيه في اًمباشر ًأثرا الجيد الخطيب من الجيدة للخطبة أن فيه شك ال فمما ؛اإلصالح في الطيب

 التأصيل بين يجمع منهج وفق - وسلم عليه اهللا صلى– حمدم نبيه وهدي اهللا كتاب إطار في ،اإلسالمي

  .عصرنا في نعيشه الذي الواقع وفقه ،والسنة للكتاب الواعي التام لفهما بين ،والمعاصرة

                                                 
   .٤١٣ / ١ : ) املعاد زاد( انظر -6
   .  .٣٨٦ / ١ :السابق املصدر -7
   .  ١٧٤ / ١ :السابق املصدر -8
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٨

 اهللا خشية نفسه في ويبعث ،المجرم نفس من الشر جذور بكالمه يقتلع الدعوة َّهم الحامل الواعي الخطيب إن

 نفوس في النبيلة العواطف ظوإيقا الضمائر إصالح عمله أن يعي إنه ،الناس اونةومع العدل وقبول الحق وحب

  .للبشرية شيء أنفع هو الذي تعالى اهللا بشرع االلتزام على النفوس هذه وتربية ،األمة

 في ًموقعا والقضايا الهموم هذه وتحتل ،ًكبيرا ًاهتماما أمته وقضايا معهمجت هموم يولي الذي هو الواعي والخطيب

 من والتحذير ،خير كل وتدعيم الحق إلى بالدعوة معه والتجاوب المجتمع حركة في اإلسهام بأهمية فيشعر ،نفسه

  .منه والتنفير شر كل

 

 العام المفهوم هذا من يستمد أن أسرارها على والمطلع الشريعة بمقاصد العارف الواعي الخطيب شأن ومن

 التي دعوته ذلك ويجعل ،النفوس في معناه وتقوية نشر على ويعمل ،اإلسالم في االجتماعي إلصالحل الشامل

ْومن" : تعالى اهللا لقول ًتطبيقا أسبوع كل الناس إلى منبره من يعلنها َ ُأحسن َ َ ْ ًقـوال َ ْ ْممن َ َّ َدعا ِ ِالله َِإلى َ َوعمل َّ
ِ َ ًصالح َ

ِ
 اَ

َوقال َ    ] ٣٣:فصلت ["المسلمين من َِِّإنني َ

 ومعايشته الحدث مفه كيفية إلى وينبههم ،ًإيمانيا ًربطا األمة بقضايا عيهمستم يربط أن الواعي الخطيب يفوت وال

 تحليالت من يعاني المسلم والعقل ،ومضطربة ساخنة، بأحداث يموج اليوم إلسالميا فالعالم ؛اإليمان ضوء في

 ينتظر ليالمص فإن ولذا !يرهغ أو فالن، يريد ما وفق أو يرتئيه، منهج وفق القضايا يصور الذي المضلل اإلعالم

 الكلمة أمانة يدرك أنه يعرف ألنه ؛يقول فيما يثق الذي الخطيب من ةالقضي وعرض ،الصادقة الكلمة يسمع أن

  .ومسؤوليتها

 

 النفس شهوات مع آخر شأن فلها اهتمام، أي ُتعيرها وال الساحة قضايا مع تتفاعل ال سلمينالم من طائفة وثمة

 وأقدرهم الناس وأقرب ،بها واالهتمام المسلمين، قضايا مع التفاعل فيها يغرس لمن تحتاج فئةال وهذه ؛ورغباتها

  .الجمعة خطيب هو ذلك على

 ،الخاصة واالجتهادات ،السياسية التحليالت في يفرط أن يينبغ ال ،القضايا هذه عن الخطيب يتحدث حينو

 في الشرعي والمنهج ،عنها الصادقة واألخبار القضية، وجه بيان على يركز إنما والصواب، للخطأ عرضة هي والتي

  .معها التعامل

 

 في تؤثر أن يمكن أخرى لةوسي أي من الجماهير نفوس في ًتأثيرا وأكثر فاعلية أشد الصادق الخطيب إن

 زمانه مصباح عالم وكل ،نفع وقع حيث وكالغيث دائم، نفعها العذبة كالعين الصادق فالخطيب ؛المجتمع

   .اقتبس به مر من وكالسراج ،وعصره زمانه أهل به يستضيء

  

التفسير أهل ملتقى :المصدر
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 يمكـن التـي الموضـوعات ندرة إلى ذلك سبب ُيرجع وبعضهم الموضوع، اختيار كيفية من الخطباء من كثير يشتكي

 .وعأسب كل تتم الخطبة أن سيما وال الناس، من الكثير وتناسب الخطيب يتناولها أن

 وضــعف ومعلوماتــه، إطالعــه ومحدوديــة علمــه، قلــة :هــي الخطيــب عنــد النظــرة لهــذه الــرئيس الــسبب أن وأحــسب

 الموضـوعات جميـع يعـالج أن الخطيـب اسـتطاع لمـا ًيوميـا تتكـرر كانـت لو الخطبة فإن وإال .الناس واقع إلى نظرته

  .الفتن معها وكثرت الناس، قلوب في نةالديا فيه ضعفت الذي المتغير، العصر هذا في الناس يحتاجها التي

  

  الخطبةالخطبة  موضوعموضوع  اختياراختيار  عندعند  وضوابطوضوابط  معاييرمعايير..    

 الخطيب ذهن في ووضوحه الهدف تحديد ضرورة .١

 خاص وهدف عام هدف خطبة فلكل االختيار عملية في الكبير أثره ولذلك

 الجمعة خطبة أي - بها صديق" : يقول حيث - اهللا رحمه - القيم ابن اإلمام قول فيوضحه :-العام الهدف أما

 بأسه من وتحذيرهم بأيامه العباد وتذكير بالرسالة، ولرسوله بالوحدانية له والشهادة وتمجيده اهللا على الثناء" –

 الخطبة مقصود هو فهذا وناره، سخطه من يقربهم هما ونهيهم جنابه، وإلى إليه يقربهم بما ووصيتهم ونقمته،

 .إليها واالجتماع

  ."المصلين على ينعدم أو أثرها ويقل فيها روح ال صورة صارت العام الهدف هذا عن الجمعة خطبة تابتعد وكلما

 وربمــا ،الخطبــة مــن العــام الهــدف وضــوح عــدم إلــى األحيــان مــن كثيــر فــي يرجــع الجمعــة لخطبــة االختيــار صــعوبة إن

  .لذلكً تبعا أثرها فيقل منه وتقلل العام الهدف على تطغى الصغيرة الخاصة األهداف كانت

 

 الخطبة في -وسلم عليه اهللا صلى- النبي هدي معرفة .٢ 

ــر هــي إنمــا -وســلم عليــه اهللا صــلى- خطبــه كــان ( :-اهللا رحمــه- القــيم ابــن اإلمــام القــ  مــن اإليمــان ألصــول تقري

 ألعدائــه أعــد اومــ طاعتــه وأهــل ألوليائــه اهللا أعــد ومــا والنــار الجنــة وذكــر ولقائــه ورســله وكتبــه ومالئكتــه بــاهللا اإليمــان

 .)وأيامه باهللا ومعرفة ًوتوحيدا ًإيمانا خطبته من القلوب فيمأل معصيته، وأهل

 وبيئتهم المستمعين ألحوال ًمناسبا الموضوع يكون أن .٣ 

  
  

  خطبة ؟خطبة ؟الالكيف تختار موضوع كيف تختار موضوع ..٣٣
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  .وتفكيرهم عقولهم لمستوى ًمناسبا يكون وأن اهتمامهم، َّمحل وتكون تشغلهم، التي للمشكالت ًومراعيا

  

 الزمنية المناسبة مراعاة ّيفضل وعالموض اختيار وعند .٤

 اإلسـراء عـن موضـوعه الخطيـب َيختـار ثـم بـدر، غـزوة المناسـبة تكـون أن ًمثال يحسن فال عنها، ًبعيدا يكون ال وأن

  .والمعراج

 

 المسلمين بين الخالف إثارة عن ًبعيدا الموضوع يكون أن .٥ 

ِّمجمع أنه يعلم أن الخطيب فعلى َ ِّمفرق، ال ُ ّمشتت ال لصفوفل ِّوموحد ُ ُ.  

 

َمعتبـــــــرا ًأمـــــــرا الموضـــــــوع ِيعـــــــالج أن .٦  ـــــــزان فـــــــي ُ ـــــــالنفع المـــــــسلمين علـــــــى ويعـــــــود اإلســـــــالمية، الـــــــشريعة مي  .ب

 عليـه ينبنـي ممـا هـي وال الـشرع، اهتمـام دائـرة عـن بعيـدة موضـوعات اختيـار إلـى َيعمـد أن الخطيـب مـن يحسن فال

  .المسلمين رلجمهو نفع أي عن ًتماما عارية تكون أحيانا بل عمل،

 

 الواحــــــــــــدة المدينـــــــــــة أو الواحـــــــــــد الحــــــــــــي خطبـــــــــــاء مـــــــــــن وغيـــــــــــره الخطيــــــــــــب بـــــــــــين التكامـــــــــــل ضـــــــــــرورة .٧

 ، معينـة زمنيـة فتـرة خـالل والمجتمـع الفـرد احتياجـات تلبـي حيـث خطبـه فـي الخطيـب عنـد ًأيضا التكامل من والبد

 فالتكامـل لغيرهـا، مجـال يبقـى ال حتـى األحكـام فـي يتوسع أو العقيدة جانب ويهمل ًمثال السلوك جانب يغلب فال

ـــي ـــولى أن يعن ـــب يت ـــب فـــي المناســـبة المعلومـــات عـــرض الخطي ـــشريعي العقـــدي الجان  والـــسلوكي واالجتمـــاعي والت

  .واألخالقي

  

  للخطبةللخطبة  ّالجذابّالجذاب  العنوانالعنوان  الختيارالختيار  الستالست  المفاتيحالمفاتيح  

 ًجـذابا العنـوان يكـون وحتى ًوجذابا ًمناسبا ًعنوانا له تختار أن يجب عنه التحدث تود الذي للموضوع دكتحدي بعد

  :-عنوانك اختيار في األسرار هذه ّتعلم

 .الفرعيات إبراز دون للموضوع الرئيسية الفكرة خالله من تحدد ًعنوانا اختر .١

 )ا؟ًموضوع تحضر كيف( :مثلً دائما التشويق يجلب االستفهامي األسلوب  .٢

 )كلمات ثالث ( عن العنوان كلمات عدد يزيد ال أن حاول  .٣

 ))النجــــــــــاح خماســــــــــية(( :مثــــــــــلً جمــــــــــاال أكثــــــــــر تجعلــــــــــه فهــــــــــي نوانــــــــــكع فــــــــــي األعــــــــــداد خدماســــــــــت  .٤

 .للسامعين واستثارة جاذبية أكثر هي الفردية األعداد أن وهو األعداد اختيار في آخر ّبسر وأخبرك

 .آنذاك أسهل فاختياره تكبته ما آخر هو العنوان اجعل .٥
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  وحداثة ًإبداعا فيه لواجع ًومشهورا ًمكرورا يكون الذي العنوان عن ابتعد .٦

   

  الخطبةالخطبة  موضوعموضوع  اختياراختيار  علىعلى  يساعديساعد  بمابما  قسمينقسمين  إلىإلى  الجمعاتالجمعات  تقسيمتقسيم  ويمكنويمكن--::  

  :مهمة مناسبات توافق جمعات :األول القسم -

 :نوعين على المناسبات وهذه

 :طارئة مناسبات ـ أ

 ًأيـضا ومنهـا دث،حـ فيمـا رأيـه الخطيـب مـن ينتظرون فهم الناس؛ وعرفه واشتهر البلد أو الحي في يحصل كحدث

 .ونحوها وكوسوفا والشيشان، فلسطين، كقضايا :وآخر حين بين تشتعل التي المسلمين قضايا

 وال مبالغـــة بـــال الحقيقـــي القـــضية حجـــم تبـــين شـــرعية، معالجـــة الموضـــوعات هـــذه مثـــل يعـــالج أن للخطيـــب وينبغـــي

 .عرضها مجرد يكفي فال ا،تجاهه عليه يجب وما القضية، هذه في المسلم موقف يبين َثم ومن تهوين،

 .ونحوها المحدثة البدع من والتحذير وراء،وعاش والحج كرمضان :األعوام بتكرر متكررة مناسبات ـ ب

 ولربما موضوعاتها، في جديدة خطب إعداد إلى يحتاجون ال إذ الخطباء؛ من كثير عند مريحة المناسبات وهذه

 .منها الملل موأصابه ترديدها، كثرة من فيها خطبهم الناس حفظ

 بكل الناس إفادة ويودون موضوعاتها، في التجديد ويحبون بخطبهم، يهتمون من تقلق المناسبات هذه أن بيد

 .ممكنة وسيلة

 منهـا الخطيـب يطـرق عام كل في ،عدة موضوعات إلى الواحد الموضوع تفتيت يمكن عام كل في التكرار ولتالفي

 .ًموضوعا

 :معينة مناسبات فقتوا ال جمعات :الثاني القسم -

 موضــوعات علــى المخطــط هــذا ويــشتمل عليــه، يــسير ًمخططــا لهــا يــضع أن الخطيــب ويــستطيع األكثــر، هــي وهــذه

 :ذلك فوائد ومن مختلفة، فنون وفي عدة،

 .عليه الوقت ضاق إذا سيما وال الخطبة، موضوع اختيار في حيرته عدم .١

 مـن فيهـا يفيـده مـا حـصل وكلما مخيلته، في تدور وهو شهور عليه يمر قد إذ يطرحها، التي الموضوعات نضج .٢

 .استذكره أو ّقيده، وقراءاته مطالعاته

 خطتــه فــي كــان إذاً فمــثال الوقــت؛ مــن كثيــر وتــوفير واحــد، فــن فــي كانــت إذا موضــوعات، عــدة بحثــه ســهولة .٣ 

 واحــدة، مــصادرها إن إذ كلهــا؛ لبحثهــا كجلــسته منهــا واحــد لبحــث جلــسته فــإن العقيــدة، فــي موضــوعات خمــسة

 .متقاربة ومظانها

 .إماللهم وعدم المصلين على التنويع .٤
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  للحـديثللحـديث  ًقسماًقسما  منهامنها  جمعةجمعة  كلكل  فيفي  يختاريختار  كثيرة،كثيرة،  أقسامأقسام  إلىإلى  الموضوعاتالموضوعات  تقسيمتقسيم  ويمكنويمكن  

  ::األقساماألقسام  تلكتلك  ومنومن  موضوعاته،موضوعاته،  منمن  موضوعموضوع  عنعن

 ومن .فيه الخطب من عدد استخراج يمكن منها موضوع وكل كثيرة، موضوعات وفيها :بها يتعلق وما العقيدة .١

  .ذلك له تبين العقيدة كتب من المطوالت طالع

 بعض تصحيح المقصود ولكن اإلفتاء، أو األحكام سرد المعنى وليس واسع، باب ًأيضا وهي :العبادات .٢

 .وهكذا ..منها المهجور على والحث فضائلها، وبيان فيها، األخطاء

 .يتجدد صورها من ًكثيرا أن سيما وال ًأيضا، كثيرة موضوعات وفيها :المعامالت .٣

 بواقع ربطه مع الفوائد من فيه ما ويذكر ًحديثا، أو قصيرة سورة أو آية فيختار :السنة أو الكتاب من نص .٤

 مرة ألول الناس كأن حتى ًعظيما، ًأثرا لذلك أن الحظت وقد للفوائد، سرد مجرد يكون وال ومعاشهم، الناس

 له فهمهم ألن ولكن مشهور، أنه مع الحديث هذا يسمعون مرة ألول أو ة،اآلي أو السورة هذه إلى يستمعون

 .قبل من يعلموها لم مفيدة ومعان جديدة، استنباطات لهم عرض الخطيب ألن أو ًخاطئا، كان

 .ومتأخرة متقدمة كثيرة، متخصصة كتب وفيه عريض، طويل باب وهي : واآلداب األخالق .٥

ــا ويكــون عنهــا، ينفــصل أن ويمكــن ]٤[ بفقــرة يلحــق نأ يمكــن وهــذا :والــسنة القــرآن قــصص مــن .٦  ًخاصــا هن

 .القصص غير في ذكره سبق وما بالقصص،

َالسير .٧  مـن واالسـتفادة واشـتهاره، بـروزه وأسـباب صـاحبها، علـى الـضوء ويلقـي بارزة، شخصية يختار :والتراجم ِّ

 العلمــاء مــن أم بإحــسان، لهــم التــابعين مــن أم ـ عــنهم اهللا رضــي ـ الــصحابة مــن كــان ســواء وســيرته، أقوالــه

 ًوحديثا ًقديما المشاهير

 ذلك من ويستخرج منها، جانب عن أو عنها يتحدث معركة أو ًحديثا يختار :اإلسالم ومعارك النبوية السيرة .٨

 .والعبر الدروس

 :منهـــا الـــشرع وموقـــف واألحــداث والمـــصطلحات األفكـــار مـــن المــستجدات فيـــه ويـــذكر :فكريـــة موضــوعات .٩

 .منها المسلم وموقف الغربية والحضارة والحداثة، والعلمانية ة،كالديمقراطي

 ألن صـالحة الكبـرى الـساعة عالمـات مـن عالمـة أو ملحمـة أو فتنـة وكـل :الـساعة وأشراط والمالحم الفتن .١٠

 .شرعية ومعلومات نصوص من فيها ما لغزارة خطبة، من أكثر ربما بل مستقلة، خطبة تكون

 القنطـــرة، الحـــساب، البعـــث، الميـــزان، الـــصراط، :كثيـــر شـــيء الموضـــوعات مـــن وفيهـــا :وأحوالهـــا القيامـــة .١١

 أهلهمـا، أعمـال أهلهمـا، وصـف وصفهما، :كثيرة موضوعات وفيهما والنار، الجنة :كذلك ،..الديوان الحشر،

 .إليهما الموصلة الطريق

  .ًأيضا واسع باب وهو :والرقائق المواعظ .١٢
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 خطـب منها موضوع كل في جزئية موضوعات إلى منها موضوع كل تقسيم ويمكن الكلية، الموضوعات بعض هذه

  .كثيرة

  

 هـــذه مـــن لموضـــوع جمعـــة كـــل فـــي يتعـــرض بحيـــث محكمـــة؛ خطـــة فـــي ورتبـــه التقـــسيم، هـــذا عمـــل إذا فالخطيـــب

 مـــا علـــى ويطلعهـــم الـــشريعة، مجمـــل النـــاس يعلـــم أنـــه إلـــى إضـــافة ًآنفـــا، ذكرتهـــا التـــي الفوائـــد اســـتفاد الموضـــوعات

 فــي التـشتت بـدل واحـد موضـوع فــي االختيـار عـن ذهنـه بحـصر نفـسه ويــريح ومعاشـهم، معـادهم فـي إليـه يحتـاجون

  .كثيرة موضوعات

  

 المصادر

 (كيف تختار موضوع الخطبة؟/ مجلة البيان)

 خطباؤنا هل يحسنون اختيار موضوعاتهم؟ /مجلة الدعوة - ٨١/١٧٦٥)

 (معايير اختيار موضوع خطبة الجمعة / أ.د. إسماعيل علي محمد)

 (فنون خطابية ومهارات إلقائية / صيد الفوائد)
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 والحلول المعاني من بثروة وتمده ،قلبه ُتحيي ثقافية مصادر من بد فال فراغ، من وظيفته الخطيب يمارس ال

 .والمجتمع الفرد لمشاكل الالزمة

 من متجدد ٍبزاد حياته الخطيب يجدد لم فإذا.للشاربين اًسائغ اًبشرا بدوره ليقدمها ،منها يغترف مناهل وهي

 اًدائم نفسه يكرر فسوف ومتغيراتها الحياة يواكب المعرفة،

 " .العسل من جرام مائة تعطينا أن أجل من الزهور من ًمليونا تمتص النحلة" :يقولون ولذلك

 لناسا يجد حتى منه بد ال أساس ،وهذا لخطبةل إعداده في عينيه نصب يجعلها أن للداعية بد ال بليغة حكمة

 الداعية الخطيب ِّيعلم بها التي َّالعدة هو ذلك إلى إضافة المشكالت وحلول ،التساؤالت إجابة الخطيب عند

 الشبهات، وتفنيد اإلقناع على ًاقادر الخطيب يكون اًأيض وبه الواقع، بحقائق ويبصرهم الشرع، أحكام الناس

  .والتوجيه التوعية في اًومبدع العرض، في اًومتقن

ًمقنع الكالم ليكون بد وال  دعواه صحة على يبرهن أن الخطيب بها يستطيع وأدلة وبراهين حجج على يشتمل أن اُ

 .الواقع ومعايشة العلم وطلب باإلطالع إال هذا يكون وال يريد، ما وصواب

 

  :الخطيب أخي

 ويتابع الوحي، مشكاة من يقتبس وعصري، أصيل إسالمي بخطا إلى تتطلع اليوم المسلمة األمة جماهير إن

 التي الواقع ومتغيرات األحداث ومستجدات العصر قضايا على الغراء الشريعة أشعة ويسلط الحياة، خطوات

 وشموليته، اإلسالم وسطية من بروح القضايا هذه كل ويعالج .والرد القبول بين حيرة في إزاءها المسلم يقف

 على القدرة في الفقهية وأحكامه األصولية قواعده وتفرد الحسنة، والموعظة بالحكمة الدعوة في منهجه وتميز

 نفسه تعاهد لمن إال يتأتى ال الخطاب هذا أن شك وال .كلها البشرية الحياة لمشكالت الحلول واستنباط وصف

 .واإلطالع والمتابعة بالقراءة واعتنى المستمر، بالتثقيف

 كما به يهتدي اًنبراس مجتمعه في يكون فإنه لعلما طلبة سلك في واندرج العلم من اًوافيً حظا الخطيب نال وإذا

 الظلماء، في ُيهتدى بهم السماء، في النجوم بمنزلة األرض في إنهم" :العلم وطلبة الفقهاء عن القيم ابن قال

 ،واآلباء األمهات طاعة من عليهم ضأفر وطاعتهم والشراب، الطعام إلى حاجتهم من أعظم إليهم الناس حاجة

 ّوعز فكيف ،ًوفضالً شرفا به لكفى المالئكة لمبعا وااللتحاق العالمين رب من القرب إال العلم في يكن لم ولو

  

  مكتبة الخطيبمكتبة الخطيب. . ٤٤
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 "بحصوله مشروط به منوط واآلخرة الدنيا

  :الخطيب أخي

 أطايب للناس رجلتخ كتبها بطون في والغوص لإلبحار زادك هي فن، كل في مراجع تضم مكتبة يديك بين أضع

   .والمسلمين اإلسالم بك اهللا ،نفع التمر أطايب ينتقى كما الكالم

  

 التفسيرالتفسير  كتبكتب  ::   

 .جرير ابن تفسير - 

 .كثير ابن تفسير - 

 .السعدي تفسير -  

  .الشنقيطي ،البيان أضواء -  

 .قطب سيد القرآن ظالل في - 

 .الشعراوي تفسير - 

 للصابوني التفاسير صفوة -  

  .القرطبي لإلمام القرآن ألحكام لجامعا -  

 .القيم البن القرآن أقسام في البيان -  

 .الباقي عبد فؤاد لمحمد الكريم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم -  

 واإليمان العقيدة في: 

 تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب- 

  .القيم ابن كتب- 

 األشقر عمر -  العقيدة سلسلة - 

 القرضاوي - والحياة اإليمان - 

  .ياسين نعيم لمحمد اإليمان-  

 سابق سيد- إسالمنا- 

  .الزنداني للشيخ التوحيد -

 .للقرطبي اآلخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة - 

  .اهللا عبد بن سليمان - التوحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير - 

 .األشقر عمر- والشياطين الجن عالم - 

  .األشقر عمر - عوذةوالش السحر عالم - 

  .القرضاوي يوسف -اإلسالم في العبادة - 
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 .األشقر عمر - اهللا في العقيدة - 

  .الغزالي محمد - المسلم عقيدة - 

 .عزام اهللا عبد- الجيل بناء في وأثرها العقيدة - 

 .القيم ابن - السعادة دار مفتاح - 

 .بالي وحيد- والشياطين الجن من اإلنسان وقاية - 

 .القحطاني سعيد-  اإلسالم في البراء و الوالء - 

  .للبيهقي ،اإليمان شعب - 

  ثثالحديالحدي  فيفي 

 .وشروحها الستة الكتب -

 .الحديث في األلباني الشيخ كتب -

 للنووي الصالحين رياض -

 للمنذري والترهيب الترغيب صحيح -

  .نوح سيد - نبوية توجيهات - 

  .الحنبلي رجب ابن- والحكم العلوم جامع - 

  .العفيفي طه- الرسول وصايا من - 

  والدعوةوالدعوة  الفكرالفكر:: 

 زئبق محمود محمد ،جريشة علي - الفكري الغزو أساليب -

 .قطب محمد -  العشرين القرن جاهلية- 

 .قطب سيد -  الدين لهذا المستقبل- 

 ."الحسن أبو" الندوي -المسلمين بانحطاط لعالما خسر ماذا- 

 .راشدال احمد محمد - الداعية إيجابية- 

 .زيدان الكريم عبد -الدعوة أصول- 

 .فارس أبو محمد - اإلسالم في السياسي النظام-. 

 .الحوالي سفر- العلمانية- 

 .محمود الحليم عبد-  المجتمع في وأثره الفكري الغزو- 

 .القرضاوي يوسف- الداعية ثـقافة- 

 .الغزالي محمد - والدعاء الدعوة في دراسات .. اهللا مع- 

 .بكـار الكريم عبد - الدعوي بالعمل للنهوض تمقدما- 

 .محمود الحليم عبد علي - اهللا إلى الدعوة فقه- 
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 .فارس أبو محمد- الدعوات في والمحن االبتالء- 

 .علوان اهللا عبد- الداعية أخالقية-  

 .نوح سيد- الطريق على آفات-  

  .الخولي البهي - الدعاة تذكرة-  

  .يبيالهض حسن- قضاة ال دعاة-  

 .علوان اهللا عبد -الداعية روحانية- 

 .الباللي الحميد عبد- المنكر إنكار في الدعوة فقه- 

  .الباللي الحميد بدع - الدعاة صفات من المصفى- 

  .الديلمي الوهاب عبد-  القرآن قصص في الدعوة معالم- 

 .العفاني سيد- الهمة علو في األمة صالح- 

  .عقيل بن حسن بن دمحم- القمة إلى طريق الهمة- 

  .الدعوة فقه في العين رسائل سلسلة- 

  والسيروالسير  التاريخالتاريخ  وفيوفي:: 

  .هشام ابن لإلمام النبوية، السيرة - 

 .للذهبي اإلسالم، تاريخ- 

  .كثير البن والنهاية، البداية -

  .جرير البن ،األمم تاريخ -

  .موسى بن عقيل بن لمحمد ومختصره للذهبي النبالء أعالم سير- 

  .للشوكاني ،الطالع البدر- 

 .نعيم البو األولياء حلية-  

 .السباعي مصطفى- التاريخ في عظماؤنا- 

 .للصالبي النبوية السيرة-  

  .النبوية للسيرة الحركي المنهج- 

  .للكاندهلوي الصحابة حياة - 

 .حوى سعيد- الرسول - 

 .القيم البن عاديالم زاد - 

 .شاكر لمحمود اإلسالمي التاريخ-

   .هشام ابن لإلمام ،النبوية السيرة- 
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  اللغةاللغة  وفيوفي  

 العرب لسان -

 المنير المصباح- 

 المحيط القاموس-

 الصحاح مختار-

  فارس البن اللغة مقاييس معجم-

  والشعروالشعر  األدباألدب  وفيوفي    

 قتيبة البن المعارف-

 قتيبة البن الكاتب أدب- 

 للحموي األدباء معجم-  

 قتيبة البن األخبار ،عيون- 

 للجاحظ والتبيين يانالب- 

  .للهاشمي األدب جواهر-  

  .حبان البن الفضالء ونزهة العقالء روضة - 

 .لألصمعي األصمعيات -

 .القرشي زيد ألبي العرب أشعار جمهرة -

 .األنباري البن السبع القصائد شرح -

 .تمام ألبي الحماسة-

  واألخالقواألخالق  التزكيةالتزكية::  

   الغزالي- الدين علوم إحياء -

   .- الميداني الرحمن عبد -.وأسسها اإلسالمية األخالق -

  .األندلسي مفلح ابن -الشرعية اآلداب - 

 .الصواف محمود- والشعوب األمم هدم في الذنوب أثر -

   .- للنووي األذكار -

  .القيم البن الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة -

  .القيم البن الفوائد -

  .الباللي يدالحم عبد الشيطان مداخل في البيان -

 .فريد أحمد النفوس تزكية -

  .الجوزي ابن إبليس تلبيس -
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 .العزي المنعم عبد- السالكين مدارج تهذيب -

 .حوى سعيد-ً وأخالقا ًثقافة اهللا جند -

  .القيم ابن -الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب -

 .طبارة عفيف - اإلسالم نظر في الخطايا -

  .الغزالي دمحم- المسلم خلق -

  .الجوزي ابن -الهوى ذم -

  .الدنيا أبي ابن - الدنيا ذم -

  .المحاسبي الحارث- اهللا لحقوق الرعاية -

 .الراشد محمد - الرقائق -

  .مشهور مصطفى - الطريق على زاد -

  .الهيثمي حجر ابن-  الكبائر اقتراف عن الزواجر -

  .الهاشمي محمد- المسلم شخصية -

  .القرضاوي يوسف -  قرآنال في الصبر -

  .الدنيا ابي البن اللسان وآداب الصمت -

  .القيم ابن -الصابرين عدة -

  .الغزالي محمد- والدعاء الذكر فن -

 .المطوع جاسم - التائبين ديار إلى المستغفرين قطار -

 .غدة أبو الفتاح عبد العلماء عند الوقت قيمة -

 .لمقدسيا قدامه البن القاصدين منهاج مختصر -

  .الجوزي ابن -المدهش -

 .المطوع جاسم- دمار أم عمار الوقت -

 .القرضاوي المسلم حياة في الوقت -

 .القيم البن األفراح بالد إلى األرواح حادي -

 .الجوزي البن الخاطر صيد -

  والمجتمعوالمجتمع  األسرةاألسرة:: 

 .علوان ناصح اهللا عبد- األوالد تربية -

 .األشقر عمر- نياإلنسا المجتمع على وأثره الربا -

  .طبارة عفيف -اإلسالمي الدين روح -

  .أيوب حسن- اإلسالم في االجتماعي السلوك -
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  .قادري اهللا عبد- اإلسالم في المسؤولية -

  .األشقر عمر -اإلسالمية الشخصية معالم -

  الفقهالفقه  فيفي:: 

  .قدامه البن ،المغني-  

  .للنووي المجموع، -

  .للشوكاني ،الجرار السيل -

  .خان صديق ،الندية الروضة -

  .حزم البن المحلى، -

  .سابق للسيد ،السنة فقه -

 .لأللباني المنة، تمام -

  .للشوكاني ،األوطار نيل -

   .للصنعاني ،السالم سبل -

  الفقهالفقه  أصولأصول  فيفي:: 

  .للزركشي ،المحيط البحر-  

  .المنير الكوكب شرح -

  .للشنقيطي ،المذكرة -

 .البنود رنش السعود، مراقي شرح -

  .للشوكاني ،الفحول إرشاد -

 حزم البن ،حكاماأل أصول في اإلحكام -

  .زيدان الكريم عبد- الفقه أصول في الوجيز -

  المصطلحالمصطلح  كتبكتب  وفيوفي  ::    

  .كثير البن الحديث، علوم اختصار -

  .حجر البن ،الفكر نخبة -

  .شروحها مع البيقونية -

  .سخاويلل ،المغيث فتح شرحها مع العراقي فيةأل -

 .حجر ابن الصالح، ابن كتاب على النكت -

  .للسيوطي ،الراوي تدريب -

  

الفوائد صيد /المصدر
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  وكتابتهاوكتابتها  الخطبةالخطبة  إعدادإعداد  أهميةأهمية  

 أو عناصــر يــضع وبعــضهم - باالرتجــال ويكتفــون النــاس، علــى يلقونهــا التــي خطــبهم يكتبــون ال الخطبــاء مــن كثيــر

  .كتبهم من تصويرها أو باستعارتها وذلك غيرهم، خطب بأخذ وأ - صغيرة ورقة في أقالم رؤوس

 

  :االرتجال سيئات ومن

ْوتدرس ُتنسى الخطبة أن  وهذا التسجيالت، في وتباع خطبهم تسجل المتميزين الخطباء وبعض إلقائها، بانتهاء َ

 .ذلك بعد تضيع ثم معينة، مدة يحفظها ًأيضا

َّفتصو منه تؤخذ ثم فيتقنها خطبة ُيعد وقد  مائة بها فيخطب اإلنترنت في ُتدخل أو كتاب، في تطبع أو وتوزع رُ

 لم تعالى اهللا إال عددهم يعلم ال خلق بها فينتفع األرض؛ من مختلفة أنحاء في أكثر أو خطيب ألف أو خطيب

ُيـتصور إعدادها وقت الخطيب يكن َّ َ  .بها الهائل العدد هذا انتفاع ََ

َسبق ما َّولعل َ ُذكره َ ْ
 بإعدادها والعناية خطبهم، كتابة إلى لخطباءا يدفع ِ

 

َعرض َّأن بيد البحث؛ في طريقته باحث أو مؤلف أو خطيب أو كاتب ولكل المؤلف، مثل والخطيب  التجارب ْ

 :أبرزها من لعل الفوائد من جملة يحقق المجاالت هذه في

ًمجربا ًمنهجا بإعطائه ومساعدته المبتدئ توجيه .١  َُّ  .ةالخطب إعداد في َ

ُّأعد التي الطريقة تكون قد .٢  آخذ عليها َّأطلع فحين منها، أيسر ُُطرق وهناك العسر، من شيء فيها الخطبة بها ُ

 .بها

 وفـي وخبراتهم، ِتجاربهم بتبادل ًبعضا بعضهم يكمل والناس للخطأ، معرض العمل، ناقص األصل في اإلنسان .٣ 

 طريقــة فــي لخطــأ إصــالح أو عنــدي، لــنقص ٌتكميــل الخطبــة إعــداد فــي وطــرائقهم اآلخــرين ِتجــارب علــى اطالعــي

  .اإلعداد

  

  

  
  

  وإلقاء خطبة مؤثرة وإلقاء خطبة مؤثرة كيفية إعداد كيفية إعداد ..٥٥
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  الخطبةالخطبة  إلعدادإلعداد  الالزمةالالزمة  الخطواتالخطوات  

 .بعناية الموضوع اختيار .١ 

 مـــادة أن للخطيـــب سيتـــضح الجمـــع وبعـــد المختـــار، للموضـــوع والعناصـــر واألفكـــار والنقـــول النـــصوص جمـــع .٢

 تكــون أن وإمـا بهـا، فيكتفـي مناسـبة؛ تكـون أن وإمـا وع،موضـ مـن أكثـر إلـى فيقـسمها كثيـرة؛ تكـون أن إمـا :الخطبـة

 تكـون آخـر موضـوع عـن وبحـث الموضـوع، هـذا َّأجل الوقت عليه ضاق فإن أخرى، مظان في البحث فيزيد قليلة؛

 .متوافرة مادته

ِخطبته في سيجعلها التي والنقول النصوص اختيار بعد .٣ 
َْ   )عليها تدل عناوين( مختصرة عناصر لها يضع ُ

 العناصــر فيجعــل الخطبــة؛ فــي لوضــعها مناســبة يراهــا التــي رؤيتــه حــسب بنــصوصها وضــعها التــي العناصــر يرتــب .٤

 .متوالية المترابطة

 .المذكورة العناصر من للثانية وما األولى للخطبة ما يقرر والترتيب الفهرسة بعد .٥

 جمعها التي والمادة وضعها، التي الخطة حسب بالصياغة يبدأ ثم .٦ 

  ::منهامنها  الصياغةالصياغة  أثناءأثناء  لهالها  التنبهالتنبه  ينبغيينبغي  أمورأمور  ناكناكوهوه

 أثنــاء نفــسه تعجبــه فــال ذلــك؛ فــي الــنفس ومجاهــدة الخالــصة، النيــة واستحــضار كتابتــه، فــي تعــالى هللا اإلخــالص -أ

 له المصلين مدح يتذكر أو الكتابة،

 سـيجعله ذلـك ألن الخطبـة؛ بهـذه المخاطـب كأنـه أي السامع، محل نفسه ويضع بقلبه، الخطبة مع يعيش أن -ب

 وتقنعه ويحبها يرضاها التي العبارات يختار

َّأحس إن -ج َ ٌمـشتتة، َُأفكـاره َّوأن الكتابـة، فـي يجاريـه ال القلم َّأن الخطيب َ ََّ َ ٌمـشوش وذهنـه ُ ْفـليتـوقف َّ َّـ َ ََْ  الكتابـة؛ عـن َ

 أخرى مرة إليها يعود ثم ينساه، أو يشغله ما يزيل حتى

ِجهـة مـن الجمـل أو كلمـاتال بعـض عليـه أشكلت إذا -د  يريـده، الـذي المعنـى علـى َداللتهـا أو صـرفها أو ْإعرابهـا ِ

 .صحتها يعلم بأخرى يستبدلها أو النحو أهل من يعلم من عليها يسأل أن إما خياران فله فصيحة غير كونها أو

 وعـدم صـحيح، بـشكل بـةالخط قـراءة علـى ذلـك يعينـه حتـى ونهايتهـا؛ الجمـل وبدايـة التـرقيم، بعالمـات العنايـة -هــ

 .والتلكؤ التوقف وكثرة واإلعادة، التعتعة

  الجمعةالجمعة  خطبةخطبة  أجزاءأجزاء  

ــه، الخطيــب بهــا يــستهل التــي وهــي :المقدمــة :ًأوال ــه بهــا ويجــذبهم لــسماعها، الــسامعين ويهيــئ خطبت  ونجــاح .إلي

  .بداياتها األمور عسيرات إن إذ خطبته؛ بقية في بالنجاح كفيل فيها الخطيب

 :منها أمور جملة فيها الخطيب اعيير أن وينبغي

 فـي ولـيكن" :المقفـع ابـن قـال لسماعه؛ األذن ِّومهيئة له، ِّوممهدة الخطبة، بموضوع وثيقة صلة ذات تكون أن - أ

 ."حاجتك على دليل كالمك صدر
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َتكون أن - ب ُ  .الخطبة لمجموع وقصرها طولها في مناسبة َ

  الموضوع صلب :ًثانيا

 :ييل ما يراعي أن وينبغي

ِوتسلسلها، األفكــار ترتيــب -أ
ُ ْــَ  يقفــز وال واإلقنــاع االســتدالل مــن حقهــا أعطاهــا وقــد إال فكــرة مــن ينتهــي ال بحيــث َ

ًمرة األولى إلى يعود ثم أخرى فكرة إلى َأخرى؛ َّ ْ َّفإن ُ َذلك َِ ُيـربك َِ ِْ َالسامع ُ
ِ ُويشوش َّ ِّ َ ُ  .عليه َ

ِيـشبع فــال األفكـار، بــين التـوازن -ب ْ  كــل يــشبع الخطبـة أول فــي فتـراه األخريــات، حـساب علــى فيهــا ويطيـل فكــرة ُ

 وال استــشهاد بــال ًســردا الباقيــة األفكــار ســرد تعــب بأنــه يحــس لمــا ثــم لهــا، النــصوص ويحــشد فيهــا، ويطيــل فكــرة

ــده لــيس الخطيــب َّأن :ذلــك وســبب األول، فــي طرحــه ممــا أهــم أنهــا وربمــا أهميتهــا، رغــم إقنــاع،  ٌكامــل ُّتــصور عن

 .خطبته وقت يقدر أن الخطيب فعلى وقت من تستغرق وكم مادة، من فيها وما لخطبته،

 الخاتمة :ًثالثا

ُويـعلق المخاطب، َسمع يطرق ما آخر هي ْ  قلبه في الموضوع تثبيت في أسهمت َمتقنة، جيدة كانت فإذا بذهنه، َ

 .الخطبة وراء من َالمبتغى الهدف إلى الوصول في وساعدت ووجدانه،

 ًموضوعا يكون أنه الغالب في آخر، موضوع إلى الثانية الخطبة في وينتقل األولى، الخطبة في يجعلها بعضهم

 قبل خطبائنا عند ًمستخدما كان األسلوب وهذا ًمسجوعا، ويكون التقوى، على ويحث بالنار يذكر ًمعتادا، �وعظيا

 .اليوم إلى ينهجونه منهم السن كبار بعض يزال وال سنوات،

 موضوعها، نفس وفي باألولى موصولة الثانية الخطبة يجعلون - علمي حسب -  العصر هذا في الخطباء وأكثر

  :منهجين ذلك في وينهجون

 .اإلســـــــــــالمية البحـــــــــــوث كخاتمـــــــــــة فتكـــــــــــون مركـــــــــــزة؛ بعبـــــــــــارات الخطبـــــــــــة موضـــــــــــوع فيهـــــــــــا يلخـــــــــــص أن - أ

 َّالتكــرار، لتالفــي أحــسن؛ المــنهج هــذا ّولعــل طرحــه، الــذي الموضــوع حيــال الــسامعين مــن المطلــوب يــذكر أن -ب

 .الموضوع عرض من الفائدة ولحصول

  الشروطالشروط  هذههذه  فيهافيها  تتوفرتتوفر  أنأن  البدالبد  مؤثرةمؤثرة  خطبتكخطبتك  تكونتكون  ولكيولكي::--  

  واألركان األصول تقرير :ًأوال

 الفينـة بـين عليهـا والتأكيـد ذكرهـا مـن يـأنف وال والعقيـدة، اإليمـان مسائل بتقرير خاصة عناية للخطيب يكون حيث

 .العظيمة الجوانب تلك فيهمل النـزعة، هذه عليه وتطغى كانت، أيا بالمستجدات الولع به يستبد وال واألخرى،

  التنويع :ًثانيا

 الزمانية وظروفها مقامها يناسب بما خطبة كل موضوعاتها في الخطيب ينوع التي هي النافعة الناجحة فالخطبة

 معينة فترة في جميعا عليه يأتي أن يحاول علمياً بيانياً خطا لنفسه يرسم بل يعيد، وال يكرر ال بحيث والمكانية،
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 ما جميع إلى واستمع استوعب أنه إلى يطمئن الخطيب؛ هذا يفارق يكاد ال الذي المستمع إن بحيث يحددها؛

 ولكن إليها، الحاجة تتأكد التي الموضوعات بعض الخطيب يعيد وقد شيء، منه يفته ولم دينه، أمور في يحتاجه

 .مختلف وعرض مغاير بأسلوب

  العلمية :ًثالثا

 شرعي، منبر من يتحدث ألنه العلمي؛ التأصيل على الخطيب فيها يعتمد التي هي المؤثرة؛ الناجحة فالخطبة

 تنسب إعالمية وسيلة أو ديوانية أوً خاصاً موقعا المنبر وليس المؤصل، الشرعي الطرح لتلقي الناس يحضره

 .يطرح يماف اهللا يتقي أن الخطيب فعلى ذاته، للشخص

   االستداللية :ًرابعا

 السامعين ليربط النبوية؛ واألحاديث القرآنية اآليات من األدلة بكثرة الخطيب يزينها التي هي المؤثرة؛ فالخطبة

 .ًثانيا المطروحة القضية وليثبت ًأوال، الشرعية التلقي بمصادر

   الوعظية: ًخامسا

 ولــيس ،وســلم عليــه اهللا صــلى المــصطفى هــدي كــان كمــا الــوعظ، عنــصر علــى الناجحــة الخطبــة اشــتمال مــن والبــد

 أو التخـويفي الجانـب علـى الـوعظ معنـى يقـصرون ممـن الكثيرون يتصور قد كما له، مقابال أو للعلم، قسيما الوعظ

َْومركـــــب وعـــــاء، هـــــي بـــــل فقـــــط الترغيـــــب  أو األخالقيـــــة أو العباديـــــة، أو اإليمانيـــــة الموضـــــوعات لجميـــــع وقالـــــب َ

 .االجتماعية

  االستباقية :ًسادسا

 يخـشى التـي والفتن األحداث أو وحدوثها، وقوعها يتوقع التي القضايا نناقش بل الراهنة القضايا على نقتصر ال أن

ــا مــصائب كانــت إن أســبابها مــنً تحــذيرا أو ومواســم، مناســبات كانــت إن ألحكامهــاً توضــيحا وذلــك وقوعهــا،  وفتن

 .ومنكرات

 

  اإللقائية؟اإللقائية؟  مهاراتهمهاراته  الخطيبالخطيب  ينميينمي  كيفكيف  

 موضـوع إلقـاء حالـة فـي وكـذلك للمبتـدئين وخاصةً جدا مهم فالتدرب الخطباء يتدرب كذلك الممثلون يتدرب كما

  .جديد

  -:مؤثر إللقاء النصائح هذه وإليكم

 .بالتسجيل ًمسبقا للخطبة االستماع -

 مـــن نـــوع ذلـــك فـــي كـــان وإن إلـــخ،… الكراســـي – األثــاث : مثـــل جمـــاداتال علـــى أو المـــرآة أمـــام الـــدرس إلقــاء 

 أمامـك وكـأن والخجـل الخـوف إزالـة -:فمنهـا فوائـد لـه هـذا ولكـن المبالغـة مـن أنـه ذلـك إلى ينظر والبعض الطرافة
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 كيـد تحـرك اآلخـر وفـي صـوتك ترفـع الموضع هذا ففي اإللقائية المهارات على التمرس اًوأيض إليهم تتحدثً أناسا

  .وهكذا

  .تطويره إلى تحتاج ما بقدر الثناء يهمك وال ذلك بعد آراءهم وخذ فقط شخصين على الدرس إلقاء جرب - 

ـــــــــد حـــــــــديثك مـــــــــدة قـــــــــس - ـــــــــدرب عن ـــــــــم الت ـــــــــذي الوقـــــــــت حـــــــــسب عـــــــــدل قـــــــــم ث ـــــــــك ســـــــــيتاح ال ـــــــــال ل  .ًفع

ــــــــــف ال - ــــــــــدرب أثنــــــــــاء تتوق ــــــــــة تــــــــــؤدي أن حــــــــــاول بــــــــــل الت ــــــــــرك ًكاملــــــــــة الخطب  .للنهايــــــــــة المالحظــــــــــات وأت

 .الخاتمة الوقفات – النقالت – القصص – المقدمة :في خاصة واالرتياح بالتمكن تشعر حتى ربتد - 

 التطبيق أثناء اختالفات وجود من مانع ال -

  :حديثك في التالية النقاط أحد جرب البداية في وإثارتهم الجمهور لجذب - 

 معروفة وغير مثيرة قصة اذكر. 

 ًشيئا يشاهدون دعهم أو صورة اعرض. 

 الجواب في يفكرون ودعهم اإلجابة واضح غير ًمثيرا ًسؤاال اسأل. 

 المستمعين تدهش إحصائية اذكر أو ًمذهال ًبيانا أو حقيقة اذكر. 

  

 بحاجـة أنهـم ويشعرون البداية من فيك المستمعين ثقة يزرع فهذا دقيقة أول في ستقوله ما ًغيبا تحفظ أن حاول -

  .منك لالستفادة

 بالخطيب لست أنا ( يقول بأن االعتذار المقدمة في الملقي يقترفه الذي الواضح واللبس دحالفا الخطأ من إن -

 إن ًوعذرا للتذكير فقط وإنما الجديد لدي فليس أمامكم ألتحدث أحدهم أحرجني إنما المتميز الملقي وال البارع

 ).القادمة الدقائق في أمللتكم

 االفتتاحية هذه بعد !!؟ اهتمام أي يعيروك أن أو معك التركيز نهمم تريد ثم المقدمة في هذا أتقول لك اهللا غفر

 تغتفر فلن واإللقاء الخطابة في فن كل واستعملت جديد بكل وأتيت موضوعك في أبدعت وإن حتى السوداوية

 الحقيقية القاعدة ألن والعظماء الخطباء مراتب إلى للوصول تطمح كنت طالما اإللقاء فن في الزلة هذه لك

 في الملقي به همس الذي الطابع أذهانهم في ويعلق بالبداية يتأثرون المستمعين أن يحكيان الميداني واقعوال

 حقيقة ولكن التواضع باب من بعضهم يقولها كان إنو ، بها أعلم وهو نفسه عن يتحدث كان إذا وخاصة آذانهم

 بالمتحدث المستمعين ثقة تتزعزع الكلمات فبهذه موضعه هذا ليس

 )اآلخرين تميز من تستفيد أن من مانع وال ( حركته طريقة أو لبسه أو نظرته أو صوته في غيرك قلدت ال -

 الشارع في صديق مع الحديث تتبادل وكأنك وتحدث طبيعية حركتك اجعل  -

 ًطبيعيا تبدو فلن سجعي أو بالغي أسلوب استعمال تتكلف وال )بها المبالغ الفصحى :وهي( الكالم تقعر ال  -

 أذكــر بــل فيهــا للــشك ًمجــاال تتــرك فــال ًتمامــا صــحيحة بالفعــل وهــي غريبــة إحــصاءات أو معلومــات كــرتذ إذا  -

 .ًمثال مرتين راجعتها أنك
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  : مثل موقفه حسب فكل الكالم في السرعة تنويع  -

 التالية المواضع في بطيئا كالمك يكون أن تحتاج -: 

  . لإلثارة .د   تةالنك لنهاية .ج    الجادة الفكرة .ب   المعقدة الفكرة  . أ

   النكتة بداية عند سريعا كالمك يكون أن وتحتاج .  

 شاندها – ضحك ( الجمهور تفاعل عند تقف أن تحتاج(  

 منهم واحد كل تشعر وأن الحضور جميع إلى تنظر أن المهم من ؟نظراته ما اكأدر وما .. يلقالم نظرات- 

 ثم ثوان أربع أو لثالث شخص كل عند بهما وتوقف نيكبعي الحضور بين عشوائيا انتقل ثم له تتحدث وكأنك

  . غيره إلى انتقل

  .. ابتسم .. ابتسم .. ابتسم- 

  . ديكتاتوريـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــدو يجعلـــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــذا الجمهـــــــــــــــــور إلـــــــــــــــــى بإصـــــــــــــــــبعك ُتـــــــــــــــــشر ال -

  اآلخرين في يؤثر حتىً عظيما به إيمانك وليكن داخلك منً نابعا واجعله وحركاتك بصوتك حديثك مع تفاعل -

 بــالغ فلهــا واحــدة واحــدة أصــابعه علــى بعــدها يالملقــ يقــوم أن لنقــاط تعــداد هنــاك كــان إذا والرائــع الجميــل مــن-  

 . األثر

  . بـــــــالجمهور أكثـــــــر التـــــــصاله ادعـــــــى فهـــــــو واقفـــــــا الملقـــــــي يتحـــــــدث بـــــــأن األفـــــــضل فـــــــإن التجربـــــــة مـــــــن

  واالرتباك؟واالرتباك؟  الخوفالخوف  عندعند  تفعلتفعل  ماذاماذا  

 النــاس كــل بــه ويمــر طبيعــي فــالخوف .. الجمهــور مواجهــة عنــد يخــافون النــاس مــن % ٧٠ أن وجــد اســتبيان فــي 

  :الخـــــــــــوف عـــــــــــالج وهـــــــــــاك .. عليهـــــــــــا التغلـــــــــــب يمكـــــــــــن الظـــــــــــاهرة فهـــــــــــذه ،المحتـــــــــــرفين حتـــــــــــى

 لـبعض نظـرك وجـه ثـم بـبطء وأخرجه اًعميق اًنفس فخذ آلخر أو لسبب ُخائفا كنت إذا( :الحمادي علي .د يقول- 

 وحــاول ويــسير هــين األمــر إن نفــسك تحــدث أن يمكنــك كمــا نهمأعيــ إلــى تنظــر وال الجمهــور رؤوس فــوق الوقــت

  .التيسير وأسأله باهللا استعن وذاك هذا وقبل االبتسامة، تتصنع أن كذلك

  .للجمهور دخولك قبل يدك افرك-

 .عنـــــــــــك الخــــــــــوف يطـــــــــــرد يجعلــــــــــه ممـــــــــــا بنفــــــــــسك ثقتـــــــــــك يزيــــــــــد مـــــــــــرات عــــــــــدة للخطبـــــــــــة قراءتــــــــــك إن-

  .حاجز تجعلها وال - سخرية وجدت وإن - طبيعي ذافه وأكمل ترتبك فال كلمة في تخطئ وقد- 

  

 :المصادر

 الحقيل محمد بن إبراهيم .د الشيخ !الجمعة؟ خطبة تعد كيف

 محمد علي اسماعيل د.أ / الجمعة خطبة أجزاء

 الخضيري اهللا عبد بن محمد .د / مؤثرة خطبتك تكون كيف

الفوائد صيد موقع إلقائية، ومهارات خطابية فنون
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 بالمسؤليةبالمسؤلية  الشعورالشعور  ))١١((  

 التي وظيفته تلك كانت ولو حتى اهللا، وجه خاللها من ويقصد يؤديها، رسالة صاحب بأنه الخطيب يشعر أن يجب

 .يمل وال يكل ال الناس، إلى إيصالها محاولة في طاقته كل يستفرغ الرسالة صاحب ألن وذلك منها، يقتات

 .ًقوال الناس أحسن من وسيكون حليفه، سيكون النجاح فإن الخطيب نفس في الشعور هذا توفر ما إذا والحقيقة 

 

 اإلخالصاإلخالص  ))٢٢(( 

 برباط متاعه ويحزم ومبتغاه، دربه إلى به تصل مطية، اإلخالص يتخذ خطيب هو والمؤثر الناجح والخطيب

 .واألرض السماوات قيوم من الخوف

 

 الموهبةالموهبة  ))٣٣((

 المختلفة والمعارف بالعلوم يثقلها موهبة، ذا يكون أن لها يتصدى لمن ينبغي ولذا فن، الخطابة

 

 الثقافيالثقافي  والزادوالزاد  العلميالعلمي  الرصيدالرصيد  ))٤٤((

 هو ذلك إلى إضافة المشكالت وحلول التساؤالت، إجابة الخطيب عند الناس يجد حتى منه بد ال أساس وهذا

 الخطيب يكون ًأيضا وبه الواقع، بحقائق ويبصرهم الشرع، أحكام الناس الداعية الخطيب ِّيعلم بها التي َّالعدة

 والتوجيه، التوعية في ًومبدعا العرض، في ًومتقنا الشبهات، وتفنيد اإلقناع على ًقادرا

 :-به والمقصود

 .األحاديث من كبير عدد وحفظ منه كبير جزء األقل على أو ًمكينا ًحفظا اهللا كتاب حفظ- 

 يحبون الناس أن خاصة الفكرة، وربط العبرة الستخالص لطيفة مادة فيه إذ الكريم؛ القرآني القصص في النظر- 

 .األداء من اللون هذا

 .الناس بحياة وربطها عنهم األسوة وأخذ الصحابة وحياة النبي غزوات في النظر- 

 .والصالة باإلمامة المتعلقة الشرعية باألحكام العلم- 

 .السابقة األمم حياة من والعبر الدروس الستلهام التاريخ بعلم معرفة له يكون أن- 

  
  

ًكيف تكون خطيبا متميزا؟. . ٦٦ ًكيف تكون خطيبا متميزا؟ً ً  
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 .اللفظ وجزالة العبارة وسالمة وسالسة اللسان، لطالقة والفكرية األدبية الكتب بعض معايشة في الرغبة- 

 .اإلسالم وأعداء أمته وواقع اإلسالمي العالم بواقع المعرفة- 

 معجم لديه يبنت لغوية مهارة تالكوإم المعاني علوم اللفظية بالتراكيب الجيد إلمامه وكذلك اللغة، علوم دراسة- 

 .أداء وأبدع طريقة بأروع المعنى عن التعبير على فائقة بقدرة يزوده المفردات من واسع

 

 باهللاباهللا  االستعانةاالستعانة  ))٥٥((

 وكلك ولو عقده شاء وإن لسانك أطلق تعالى اهللا شاء فإن وقوته تعالى اهللا بحول وتتكلم تخطب إنما أنك تذكر

 .وعجزت لعييت نفسك إلى اهللا

 

 قدوةقدوةالال  تحقيقتحقيق  ))٦٦((

 الخطيب فالتزام أقواله، مع أفعاله تتطابق أن ينبغي ولذا فيه، النظر ويدققون الخطيب، سلوك إلى ينظرون فالناس

 مخالفة أما المستمعين، عند ًمقبوال كالمه يجعل خطبته، في إليه يدعو ما وتطبيق عام، بوجه اإلسالم بأحكام

 .بكالمه وال به يثقون ال المستمعين يجعل فإنه للقول، العمل

 

 الشجاعةالشجاعة  ))٧٧((

 التهور عن ًبعيدا للموقف، التقدير وحسن بالحكمة التحلي مع الحق، قول في ًشجاعا الخطيب يكون أن

 .المحسوب غير واالندفاع

 

 بالنفسبالنفس  الثقةالثقة  ))٨٨(( 

 يبدع وكذلك الجمهور وعقول قلوب إلى ًوصوال أكثر سيكون أنه شك ال الجأش رابط الخطيب يكون عندما

 .رسالة من إيصاله يريد فيما أكثر

 

  الجماهيرالجماهير  معمع  الصلةالصلة  ))٩٩((

 عن ويسأل مرضاهم، فيعود وبينهم، بينه ًتقاربا يحدث وأن مستمعيه، أقصد بجمهوره، الصلة وثيق يكون أن

 .الناس أيدي في عما نفسه يعف أن مالحظة مع لمشكالتهم الحلول وضع في ويشارك غائبهم،

 

  إليهإليه  يدعويدعو  بمابما  القناعةالقناعة  ))١٠١٠((

 .والتأثير اإلقناع على ًقادرا يكون حتى إليه، يدعو بما تامة قناعة على ونيك أن
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  النطقالنطق  وجودةوجودة  اللساناللسان  فصاحةفصاحة  ))١١١١((

 يكون فال ًولينا، ًقوة اإللقاء، حسن مراعاة وكذلك للخطيب مهم أمر الحروف مخارج وسالمة اللسان فصاحة إن

 .السامع يمل ال حتى واحدة، وتيرة على اإللقاء

 

  والمظهروالمظهر  الهندامالهندام  حسنحسن  ))١٢١٢((

 .له واإلنصات نحوه واالنجذاب إليه االلتفات إلى أدعى ذلك ألن .حسنة وهيئته مالبسه تكون أن عليه فينبغي

 .والتعقيد التكلف حد إلى اللباس في المبالغة عدم مراعاة مع

 

  والرفقوالرفق  الليناللين  ))١٣١٣((

 أما وإقناعهم، استمالتهم إلى أدعى ذلك ألن الناس مع والتلطف والرفق باللين االتصاف الناجح الخطيب على إن

ِخذ" :تعالى قال جدواه، وعدم فشله الواقع أثبت فقد والشدة والغلظة العنف أسلوب َاْلعفو ُ ْ ْوأمر َ ُ ْ ِباْلعرف َ
ْ ُ

ْوأعرض ِ ِ ْ ََ 

ِعن َاْلجاهلين َ
ِ ِ

 ١٩٩األعراف "َ

 

  والطاعاتوالطاعات  بالعزائمبالعزائم  التميزالتميز  ))١٤١٤((

 إلى الناس تدعو كيف إذ ًعظيما اإليمان من حظه يكون أن دون وقبول يزتم أو وتوفيق، نجاح للداعية يتصور فال

 قليلة به ومعرفتك واهية به صلتك و أحد

 أن إال الغيوب، عالم إال يعلمها وال الناس على تخفى التي القلوب بأعمال شيء أكثر تتصل العظمى الغاية وهذه

 .واألفعال األقوال في بوضوح تظهر ذلك آثار

 

  اعاعاإلبداإلبد  ))١٥١٥((

  .األساليب من المألوف عن للخروج لديك نفسي استعداد في يكمن إنما الخطيب أيها نجاحك شرط إن

 .البديع الجديدً مضيفا المعلومات ويجمع ويسأل ويفكر يقرأ الناجح فالخطيب

 

  الفرصالفرص  اغتناماغتنام  ))١٦١٦((

 -:تكون أن بد ال والفرصة الشرع بمقياس ويقيسها واألحداث الفرص يتصيد الذي هو الناجح الخطيب

  .والواقع طرحه المراد للمضمون مناسبة- 

  .أدنى وال أعلى ال المصلين مستوى على تكون أن- 

 

 بموضوعهابموضوعها  واإللمامواإللمام  للخطبةللخطبة  والجيدوالجيد  المبكرالمبكر  اإلعداداإلعداد  ))١٧١٧((
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   العواطفالعواطف  إثارةإثارة  ))١٨١٨((

 على يعود ال حتى يفعل لم وإال فعل اإلثارة هذه يحتمل كان فإن الخطبة مضمون إلى ينظر أن للخطيب ينبغي

 .بالنقض نفسه

 

  عقولهمعقولهم  قدرقدر  علىعلى  الناسالناس  مخاطبةمخاطبة  ))١٩١٩((

 يالحظ أن للخطيب بد ال إذ بهم، االرتقاء عدم فيً سببا يكون قد ذلك على االستمرار لكن ، مطلوب أمر وهذا

 .عنده الحضور تطور ثم ًأوال نفسه تطور

 

 السامعينالسامعين  مراعاةمراعاة  ))٢٠٢٠((

 ًمتجنبا عقولهم قدر على العامة مع العبارة في فينزل السامعين، عداداست التأدية حال يراعي أن للخطيب ينبغي

 ًحكيما الطبقات جميع مع فيكون الخاصة، مع ويتأنق األوساط، مع ويتوسط مداركهم عن البعيدة اللغوية األلفاظ

 .باطل زخرف كل عن كالمه في يتجافى حال كل وفي مواضعها، في األشياء يضع

 

   أمتهأمته  واقعواقع  يعيشيعيش  ))٢١٢١((

 اآلمال في وينفث الداء، ويهون الجراح، ويمسح اآلالم، فيخفف وآمالها، أمته آالم يدرك من هو المؤثر الخطيب

 .عالية رحبة آفاق نحو بها ويرتقي لينتشي

 

   األولوياتاألولويات  ترتيبترتيب  ))٢٢٢٢((

 يحسن من هو الذكي اللبيب والعاقل وعاجل، ملح وكلها وضروري حيوي وكلها مهم كلها أمور عدة تجتمع قد

 .يقبله ما على التأجيل يقبل ال وما ًإلحاحا، األقل على ًإلحاحا واألكثر المهم، على األهم فيقدم والتقدير التقييم

 

  المرونةالمرونة  ))٢٣٢٣((

 البدائل تعدد أن ينبغي بل ًواحدا، ًخيارا بنودها من بند كل تحت تضع ال الخطابية لخطتك وضعك فعند

 فهذه !فيها الموضوع الوحيد الخيار يتيسر لم إذا الخطة تتعطل أن ال اآلخر، أتيح واحد يتح لم فإن والخيارات،

 .المرونة صور من صورة

  

 النتائجالنتائج  تعجلتعجل  وعدموعدم  الصبرالصبر  ))٢٤٢٤((

 أن معنى فليس نضجها، قبل الثمار قطف إلى يستبق وأال متعجل، غير ًصبورا ًمتدرجا يكون أن للخطيب ينبغي

 المطلقة والطاعة -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول وأمر اهللا مرأل االمتثال عن مرات عدة جمهوره َّكلم الخطيب



ًكيف تكون خطيبا متميزا؟. ٦                                            فتح المجيب في زاد الخطيب                              ً 

  
 

٣١

 الفوري لإلقالع عليهم والتحريج والتضييق اإللحاح إلى مباشرة فينتقل ذلك ثمار قطف يتعجل أن الشرع ألوامر

 !ًدهرا عليها واعتادوا ًعمرا عايشوها قد مخالفات عن

 

   والمأمولوالمأمول  الواقعالواقع  بينبين  المقارنةالمقارنة  ))٢٥٢٥((

 .فقط النظرية األفكار على الناقد اقتصر إذا الناس يسأم قد السلوكيات وتقويم خطاء،األ نقد في

 بهذا معني بأنه الحالة هذه في يشعر منا واحد كل إذ .فيها نقع التي أحوالنا هي الهتمامنا إثارة األشياء فأكثر

 سواه دون الكالم

 

  اإلسالماإلسالم  شموليةشمولية  فهمفهم  ))٢٦٢٦((

 وأخالق وعقائد ومعامالت وآداب عبادات من محتوياته، وجميع وله،بشم اإلسالم يفهم المؤثر الخطيب

 .وتشريعات

 .عرضه ويحسن اإلسالم يفهم من إلى اليوم أحوجنا فما

  

 

  : المصادر

  الفوائد صيد/ ًناجحا ًخطيبا لتكون وصية خمسون

  الفوائد صيد / إلقائية ومهارات خطابية فنون

  لخطباءا ملتقى / السليم الخطابي التخطيط مالمح
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  ما أعظم مسؤولية الكلمةما أعظم مسؤولية الكلمة ! !  

 بالكلمة ّليتكلم العبد ّإن" :يقول -والسالم الصالة عليه- الهدى ونبي !الكلمة مسؤولية أعظم ما :اإليمان إخوة

 لها ُيلقي ال اهللا، سخط من بالكلمة ّليتكلم العبد وإن درجات، بها اهللا يرفعه ،ًباال لها ُيلقي ال اهللا، رضوان من

 صحيح"والمغرب المشرق بين ما أبعد النار في بها ُّزلني" :لفظ وفي ،البخاري صحيح"جهنم في بها يهوي ًباال،

  .مسلم

 السلطان عند يقولها التي هي النار، في بسببها صاحبها يهوي التي الكلمة :-اهللا يرحمه- البر عبد ابن قال

 ذلك، إلى ّأدت ربما لكنها ذلك، القائل ُيرد لم وإن لهالكه، اًسبب فتكون لم،المس على بالسعي وأ بالبغي الجائر

 .إثمها القائل على فيكتب

  

َويكتب الدرجات، بها َترفع التي والكلمة   عنه ّيفرج أو مظلمة، المسلم عن بها يدفع التي هي الرضوان، بها ُ

 ًمظلوما بها ينصر أو كربة،

 

 أو بكبيرة بالمسلم التعريض في تكون وأن والرفث، الخنا من الكلمة كونت أن يحتمل" :عياض القاضي ويضيف

 .ذلك يعتقد لم وإن والشريعة، النبوة بحق استخفاف أو بمجون،

 

 أن قبل يقول ما يتدبر أن ينطق أن أراد لمن فينبغي اللسان، حفظ على ٌّحث الحديث هذا في :النووي ويزيد

  .أمسك وإال تكلم، مصلحة فيه ظهرت فإن ينطق،

  ًلتقل خيرا أو لتصمتًلتقل خيرا أو لتصمت 

َّنمكن أن المهم فليس المسؤولية، هذه نعي وحين :المسلمون أيها  نقول، ما َنعي أن األهم ولكن القول، من ُ

  .العالمين ّرب رضا الغاية ّولكن نقول، عما بعضهم أو الناس يرضى أن يكفي وليس

 حين تسكت أو الصمت، يلزمك حين فتتحدث خرس،أ أو ًناطقا، ًشيطانا تكون أن احذر: الكلمة أمانة إطار وفي

 واليوم باهللا يؤمن كان من" الصمت؟ أو الخير قول اإليمان لوازم من أن عنك يغيب وهل النهي، أو األمر يلزم
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ّوهل علمت أن أفضل المسلمين  ،البخاري صحيح "ليصمت أو اًخير فليقل اآلخر من سلم المسلمون من لسانه "َ

 .َوأين أنت من طريق الجنة، وهو مرهون بضمان اللسان والفرج؟؟ إسناده صحيح "ويده

 

ٌويل" !ولمزهم اآلخرين وهمز الكلم، سواقط عن ًرادعا بالويل كفى ْ ِّلكل َ ُ ٍهمزة ِ
َ َ ٍلمزة ُ

َ َ  بالكفر وكفى ،]١:الهمزة[ "ُ

ْولئن" : مستهزئة ساخرة ٍكلمة ّجراء من ًماحقا ًذنبا
َِ ْسأْلتـهم َ ُ َ َ َّليـقولن َ ُُ ُنخوض َُّكنا َماَِّإن ََ ُ ُونـلعب َ َ ْ َ ْقل َ ِأبالله ُ َّ ِِوآياته َِ

َ ِِورسوله َ
ُ َ َ 

ْكنتم ُْ َتستـهزئون ُ ُِ ْ َ ْ ُتـعتذروا ال * َ
ِ َْ ْقد َ ْكفرتم َ ُْ َ َبـعد َ ْ ْإيمانكم َ ُ ِ

َ   ]٦٦-٦٥:التوبة[ " ِ

  

    الفواحشالفواحش  أعظمأعظم  علمعلم  بغيربغير  اهللاهللا  علىعلى  القولالقول 

ْقل": وأفشحها أعظمها ٍعلم بغير اهللا على ولالق بقي بطن، وما منها ظهر ما الفواحش، تعاظمت وإذا َإنما ُ َحرم َِّ َّ َ 

َربي َاْلفواحش َِّ
ِ

َ َظهر َما َ َمنـها ََ ْ
َوما ِ َبطن َ َ َواألثم َ ْ

ِْ َواْلبـغي َ ْ َ ِبغير َ َْ ْوأن َاْلحقِّ ِ ُِتشركوا ََ ْ ِبالله ُ َّ ْلم َما ِ ْيـنـزل َ ِّ ًسلطان ِِبه َُ َ ْ ْوأن اُ ُتـقولوا ََ ُ َ 

ِالله ََعلى َتـعلمون ال َما َّ ُ َ ْ  .]٣٣:األعراف[ " َ

 

 أربع المحرمات اهللا ّرتب" :-اهللا رحمه- القيم ابن اإلمام يقول :اآلية هذه تأويل في العارفون قاله ما وإليك

 أعظم هو بما ّثلث ثم والظلم، اإلثم وهو منه ًتحريما أشد هو بما ثنى ثم الفواحش، وهو بأسهلها وبدأ مراتب،

 بال اهللا على القول وهو كله ذلك من ًتحريما أشد هو بما ّربع ثم ،-سبحانه- باهللا الشرك هو منهما ًتحريما

 .وشرعه دينه وفي وأفعاله، وصفاته أسمائه في علم بال -سبحانه- عليه القول يعم وهذا علم،

 

َالخطب أعظم ما أال ْ  زمام، وال لها خطام ال الكلمة فتصبح !علم بغير شرعه وعلى اهللا على القول يشيع حين َ

َويسخر الدين، َُْيـنتقص األحالم، سفهاء الحديث ّويتصدر لسان، كل على والتحريم التحليل ويسري  بالمتدينين، ُ

ََّوتـغيب  :يقول واهللا القول، في العدل ّكفة ّوتخف العامة، أمر في الرويبضة وتتحدث الحق، كلمة ُتحاصر أو ُ

َوإذا" ِ ْقـلتم َ ُْ ُفاعدلوا ُ ِ ْ َْولو َ َكان َ َقـربى َذا َ ْ  ]١٥٢:األنعام[ "ُ

  

    والعلماءوالعلماء  الدعاةالدعاة  علىعلى  الكلمةالكلمة  مسؤوليةمسؤولية  ِعظمِعظم 

 والدعاة، واألمراء، العلماء، على مسؤوليتها وتتعاظم الكلمة، ألمانة الحاجة تشتد األجواء، هذه ظل وفي هنا،

 الكتمان، وعدم البيان العلماء لدى الكلمة فمسؤولية بحسبه، وكل والمربين، اإلعالم، ورجاالت والمفكرين،

ْوإذ" الدنيا أعراض فوق وهو بالقضاء، أولى اهللا وميثاق ِ َأخذ َ َ ُالله َ َميثاق َّ َ
َالذين ِ

ِ ُأوتوا َّ َاْلكتاب ُ ُلتبـيـنـنه َِ َُّ ُ ِّ َ ِللناس َ َّ  َوال ِ

ُتكتمونه َُ ُ ْ ُفـنبذوه َ َُ َ َوراء َ َ ْظهورهم َ
ِِ ْواشتـروا ُُ َ َ ْ ًثمن ِِبه َ َ ًقليال اَ َفبئس َِ َيشتـرون َما َِْ ُ َ ْ  ُّيزل ِالعالم ّوزلة ].١٨٧:عمران آل[ " َ

ٌعالم، بها  .ُيقال كما الطبل، لها ٌومضروب َ
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 في وحسن الدعوة، في وحكمة مخلصة، وقلوب صادقة، ألسنة دعوتهم في الكلمة فمسؤولية الدعاة، أما

ُادع" بالحسنى ومجادلة الموعظة، ِسبيل َِإلى ْ ِ َربك َ ِباْلحكمة َِّ ِ
َ ْ َِواْلموعظة ِ ِ

ْ َ َِحسنةاْل َ َ ْوجادْلهم َ ُ
ِ

َ َِّبالتي َ َهي ِ
ُأحسن ِ َ ْ َ " 

  ].١٢٥:النحل[

  

  تكنتكن  والوال  ......كنكن((  الدعويةالدعوية  الخطابيةالخطابية  اآلداباآلداب  بعضبعض((   

 :ًمتبجحا تكن وال ًمتأدبا، كن :ًأوال

 المسلمين، بين المخالفة أو الخطأ هذا ينتشر أن وخشيت مخالفة، أو خطأ في وقع من على وقفت فإذا

 تذكر فال ؛)كذا فعل حين فالن أخطأ( :تقل وال ،)كذا يفعل من ُيخطئ( :فقل لناس،ا منها ِّتحذر أن وأردت

 .إليه تلمح وال المخطئ اسم

 :ومنها عديدة، محظورات واتقيت كثيرة، بآداب ووفيت أنجزت فقد ذلك فعلت فإن

 بال ما" :قولي -وسلم عليه اهللا صلى- النبي كان فقد المعروف، النبوي المنهج وهو: َالمباشرة َتجنبت .١

   .البخاري صحيح"…صالتهم في السماء إلى أبصارهم يرفعون أقوام

 منك، ونفورهم لك الناس عداوة من فنجوت : والهيئات األشخاص تجريح من َبرئت .٢

َوسعت .٣  مجتمع، عيب صححت فرد خطأ تصحح أن فبدل الثالثة، الفائدة هي وتلك : اإلسقاط مجال َّ

 فقد الكالم عممت إن أما ًفرديا،ً خطأ أصلحت فإنما والنقد بالتصحيح تهوخصص ًشخصا حددت إن فإنك

 .الخطأ ذلك في تقع أن َّحصنتها أو كلها، الجماعة خطأ َّقومت

 ِّيخصص، وال ُيعمم أن األحداث؛ تناول في القرآن منهج هو وهذا

 والواقعة؛ الحدث حورم أنهم مع وأعدادهم أشخاص أسماء ذكر القرآن ُيغفل ما ًفغالبا ذلك؛ من وأكثر

 فتية عن تعالى- قوله ذلك ومن األسماء، تعيين من زائدة فائدة وال العبرة، هو المقصود أن على ًتنبيها

َسيـقولون" :الكهف ُ ُ َ ٌَثالثة َ ْرابعهم ََ ُ ُِ ْكلبـهم َ ُ ُْ  الفتية عدد وما الثاني؟ ومن األول؟ الرجل فمن ،]٢٢ :الكهف[ " َ

 .وحدها العبرة هو المهمف يهم، ال :الجواب وأسماؤهم؟

 

 :ًمتعاليا تكن وال ًمتواضعا، كن :ًثانيا

 ،)الخواتيم وسوء الذنوب من اهللا أنجاكم( :تقل وال ،)الخواتيم وسوء الذنوب من وإياكم اهللا نجاني( :فقل

 .َالمخاطبين من ًفردا نفسك اجعل

 -:الغنائم هذه غنمت خطابك، في تتعال ولم تواضعت إن - الخطيب أخي-  وإنك

 .قلوبهم عنك انصرفت المخاطبون فيك أحسها لو التي التكبر تهمة نفسك عن َنفيت .١

ُتجنب .٢
ِ  ُّعدوك والنهي واألمر الخطاب في عنهم نفسك عزلت إذا َمن الناس فمن :بك الفتنة غيرك ُ
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 عن وتعزل-  وتنهى وتأمر تعظ المنبر فوق رآك إذا َمن - ومنهم- ومنهم إليهم، أشرنا وهؤالء ًمتعاليا، ًمتكبرا

 فيك ظنوا حتى ورفعوك َّفقدسوك والخطأ، الزلل في الوقوع من مأمن في فظنوك بك؛ افتتنوا -نفسك ذلك

 !الفتن أعظم من -الخطيب زميلي تعلم كما- وهذه !المالئكية

َجنبت .٣   .الغرور إليك يتسرب أو العجب يدخلك أن أقصد :بنفسك االفتتان نفسك َّ

 

 :ًِمكررا ًنمطيا تكن وال ًمجددا، ًمبدعا كن :ًثالثا

ِّتغير أن من ترهب أن وإياك الخطباء، من سبقوك من أحد قالب في نفسك تضع أن فإياك  ُخطبك استهالل ُ

 .المزيد منك ينتظرون ًدوما متشوقين واجعلهم بجديد، يوم كل عليهم اخرج بل السامعون عهده عما

 معك وتالقت الجموع، إليك انجذبت مجددين،ال من وأصبحت خطبتك في النمطية عن تخليت فإن

 .وأفهامهم أفئدتهم من بغيتك فبلغت العقول، بكالمك واقتنعت القلوب،

 

 :ًجبانا تكن ال لكن ًحكيما، ًحصيفا كن :ًرابعا

 ًحصيفا كن المتاعب، لنفسك وتجلب الشقاق بذور وتبذر الفتن فتزرع بلدك حكومة تهاجم أن من ًفبدال

 سواه، صالحية بعدم وآمنوا الناس أدركه فإن المراد، األمر في الصحيح اإلسالمي وذجالنم واطرح ًذكيا

ِّيفرقوا أن استطاعوا  .والصواب الخطأ بين ُ

 في ِّرسخ ًمباشرا، ًهجوما -عقود منذ-  المدارس في باالختالط سمحت التي الحكومة تهاجم أن من ًفبدال

 المناسب الوقت يأتي حتى حرمته على يؤكد اإلسالم وأن المستهتر االختالط في كله الشر أن الناس عقول

 .الفتنة تلك القتالع

 احتسب فساعتها ،-غيره استقر كما- المجتمع في يستقر أن تخشى جلل سوء أمر يستجد أن إال اللهم

 .وهن وكل جبن كل عنك وانفض الئم، لومة فيها تخاف ال قومة هللا وقم نفسك،

 

 :ًمعسرا تكن وال ًميسرا، كن :ًخامسا

 يرفع والوعيد، الزجر في والمبالغة بالتهديد، لصوتك ورفعك التشديد، موضع غير في تشديدك أن أتظن

ِّستنفرهم، إنك بل كال، :أقول اإلسالم؟ حدود ومقيم الشريعة راية رافع ُّفيعدوك الناس عند قدرك  منك ليس ُ

 !ذاته الدين من بل وحدك،

 صلى-  اهللا رسول خير ما" :عائشة وقول األصيلة وقواعده اإلسالمي الدين معالم من والسماحة اليسر إن

 .الناس كله يحفظه ،"أيسرهما أخذ إال أمرين بين -وسلم عليه اهللا

 قيام عن تكلمت فإن منهما، باأليسر إال الناس تأمر فال مباح، حالل كالهما أمرين بين أنت ِّخيرت فإن

 هو وقته وأفضل الفجر، قبيل إلى العشاء صالة بعد من قتهو" :قل بل الليل، جوف على تقصره فال الليل
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ْفألن ؛"الليل جوف  .ًأصال يقيمه أال من خير الليل أول يقيم َ

 الوجه ألن كاف غير هذا" :تقل فال المرأة، من الوجه يكشف الذي الخمار حكم عن متبرجة سألتك وإن

 ".النقاب لتلبسي المستقبل في ِقيتتر وربما الصحيح، الطريق على جيدة خطوة هو" :قل بل ،"عورة

 أو صيام من فاتك ما تعيد أن عليك يجب" :له تقل فال ًتائبا، للصيام أو للصالة ًتاركا كان من جاءك وإن

ُّتجب التوبة إن" :قل ولكن ،"صالة  "فات مما االستغفار وأكثر يستقبل، فيما فأحسن قبلها، ما ُ

 َّعددت وإن أطعت إن الجنة وستدخل :معها فقل عصيت، نإ النار ستدخل :فقلت منبرك على كنت وإذا

 ألف أكثر الحالل وأصناف" :قل أو ،"طيب حالل كله ذلك عدا وما" :بعدها فقل وكذا، كذا اهللا محارم من

 "الحرام أنواع من مرة

 ًدائما ختارت أال معناه بل كال، الترغيب، مع الترهيب تستخدم وأال والترقي بالمعالي تأمر أال هذا معنى وليس

 .أمكنك ما والتبشير بالتيسير عليك وأن واألشق، األصعب

 

 :ًعييا تكن وال ًفصيحا، كن :ًسادسا

َمثل إن :الخطيب زميلي  كمثل عقيم، وأسلوب ركيكة بلغة يطرحها ثم متقنة، خطبة تحضير في يجهد من َ

 هديته صفو هذا يعكر أليس ،بالية متسخة ورقة في لفها ثم قيمة هدية شراء في الكثير المال دفع رجل

 !شأنها؟ من ويحط

 مشوق وبأسلوب بليغة جزلة بلغة ُألقيت ما إذا اإلعداد المتوسطة الخطبة إن :أقول حين أبالغ ال إني بل

 خاصة المستمعين وقلوب عقول في ثمرتها وأنتجت إعدادها، في التقصير من ًكثيرا ذلك َّعوض َّأخاذ،

 .منهم المثقفين

 على تأثيرها من ًعظيما ًقدرا تضمن أسرارها، واستكشف أساليبها، وأتقن القرآن، لغة لغتك؛ فتعلم

 .مخاطبيك

 

 عاجي برج في تعش وال الواقع، عش :ًسابعا

 وهم المسلمين َّحدث الذي القرآن من الدرس وخذ ومستجداته، ألحداثه ًمتابعا بالواقع، ًملتحما كن

ِغلبت" :ًقائال كلية، صراعهم خارج أمة عن مستضعفون
َ
ُالروم ُِ َأدنى ِفي * ُّ ْ ِاألرض َ ْ َ ْوهم ْ ُ ْمن َ

ِبـعد ِ
ْ ْغلبهم َ ِ ََِ 

َسيـغلبون ُ َ
ِْ ِبضع ِفي * َ ْ َسنين ِ

ِ  .عاجي برج في ًمنعزال تكن فال ،]٤-٢ :الروم[ "ِ

 األفالم" في الشرع حكم ما :سئل وقد الشاشات إحدى على بعيني رأيته الذي العالم ذلك ألذكر وإني

 !"المباحات من فهي المحرمات من وخلت هادفة، األفالم هذه كانت إن" :ًقائال العالم فنطق ؟"السينمائية

 اليوم أفالم من شيء يخلو وهل !الهادفة؟ األفالم تلك هي وأين :ًملحا ًسؤاال العالم هذا أسأل أن أود وكنت

 في اإلسالم حكم وما !؟اإلسالم أصول مع تتعارض التي المفاهيم ومن الفراش مشاهد ومن المتبرجات من
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 بالمنكرات يضج األفالم تلك جميع أن :المعاش بالواقع -قليلة ولو- خبرة له من لكل والجواب التمثيل؟

 الواقع عن االنعزال إال - الظن به أحسنا إن- داؤه وما لعرف، الواقع من ِعالمنا اقترب ولو !وبالموبقات

ِّوتنظر ْوهم، على فتحكم مثله، تكون أن فإياك .منه والهروب   !البحر أمواج على ًقصرا وتبني الخيال، في ُ

 

 :ًغامضا ًمذبذبا تكن وال ًواضحا، ًمحددا كن :ًثامنا

 ًأمرا يؤيد ما ويورد ،الخطيب يدور قد لكن والعمل، قبولوال للتلقي استعداد أتم على المستمعون يكون قد

 وال ًعمال الخطيب من استفاد فما !يفعل ما يدري وال السامع فيخرج !واحد آن في األمر نفس يعارض وما

 !ًقوال وال ًنصحا

 

 ًمحاضرا تكن وال ًخطيبا كن :ًتاسعا

 أو بالدموع السرور، أو بالحزن ممزوجة فمه من الكلمات تخرج من هو ويثور، يتفاعل من هو الخطيب

 ما وجهه تعبيرات في ترى من قلبه، في يدور ما صوته نبرات من تستشف من الرهبة، أو بالرغبة البسمة،

 .وشدته كربه أو وبهجته فرحه أو وقوته عزمه عينيه بريق في تلمح ومن خاطره، في يجول

 األولى، الدرجة في الوجداني الجانب تتوخى الخطبة فإن ًجامدا، تكن وال ًمتفاعال كن :المنبر صاعد فيا

 المؤثرات مختلف إلى يعمد الخطيب ولكن فيها، ًأساسيا اإلقناع عنصر كان وإن التأثير، على تقوم فهي

 .السامعين في االستجابة مكامن ليثير فيستخدمها العاطفية

 

ًمجمعا، كن :ًعاشرا ِّ ًمفرقا تكن وال ُ ِّ ُ: 

 يدخله وقد واتجاهاتهم، وطبائعهم وأفكارهم مشاربهم مختلفة الجمعة لصالة المسجد إلى الناس يدخل

 والواجب متشاجران متنازعان جاران أو متهاجران، متدابران نأخوا أو قلوبهم، متنافرة متخاصمان مسلمان

 .ديننا أمر كما ًتماما متحابين متعاطفين متآلفين إال أمامه من هؤالء جميع يخرج أال الخطيب على

 خرجوا الخطبة استمعوا فإذا واحدة أمة المسجد المسلمون فيدخل العكس؛ يحدث أن المؤسف لكن

 !فينكأه يندمل أن كاد جرح كل وعلى فيوقظها، نائمة فتنة كل على يأتي بهمخطي فكأن !متناحرة ًأحزابا

 واألصول الثوابت على تجمعهم وأن الحق، على المسلمين قلوب تؤلف أن مهمتك إنما :الخطيب أخي

 لها فإن ًسبيال، ذلك إلى استطعت ما المنبر على الخالفية الفقهية المسائل تطرح فال فيها، اختالف ال التي

 ويؤاخي ِّينفر، وال ويؤلف يفرق، وال ِّيجمع فإنه المنبر أما أهلها، ولها العلم، وجلسات الدروس في كانهام

 .فيه اختلف ما دون عليه اتفق ما فوقه من تطرح ِّيقطع، وال

 ًمطففا تكن وال ًِمتقنا كن :عشر حادي

 الخطباء وإن فقط؛ والميزان لالكي في يكون إنما التطفيف أن الخطباء أحد يظن أن ساذجة قاصرة نظرة
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 من وأخطر أهم والشعير  !والجبن والخبز َالحب أفيكون والسنة، والقرآن واألخالق والشرع الدين يحملون

 .وشريعته اهللا دين

 ما َّحضر لو أنه إذ المفوهين؛ من كان مهما المطففين من لهو لخطبته متقن تحضير بال المنبر يصعد من إن

 في قصور جوانب عنده أن يعلم وهو للخطابة يتصدر من وإن وأسمع وأروع أوقع نلكا لجمهوره سيقوله

 ثم غيرها، في أو الخطابية األساليب في أو اإلسالمي التاريخ في أو اللغة في أو األحاديث أو اآليات حفظ

 من لهو ويستزيد، ويترقى النقص ويكمل الكسر يجبر أن يحاول ال وهو والسنوات والشهور األيام عليه تمر

 يريد الذي ما عقله في ويوضح ويعين يحدد أن دون الجمعة يخطب الذي الخطيب وإن المطففين الخطباء

 .المطففين من لهو ومبادئ وأفكار أهداف من للناس يوصله أن

 .نالمطففي أبشع من لهو ذات إلثبات أو لشهوة أو إلثارة أو لشهرة يخطب من وإن

 

 ًممال ونتك ال حتى ًموجزا كن :عشر ثاني

 جابر يدلي !المعدودات الدقائق تتجاوز ال لوجدناها إلينا المنقولة -وسلم عليه اهللا صلى- خطبه طالعنا فلو

 الصلوات -وسلم عليه اهللا صلى- النبي مع أصلي كنت" :فيقول بشهادته -عنه اهللا رضي- سمرة بن

 .والقصر طولال بين ًوسطا :أي  .مسلم صحيح "ًقصدا وخطبته ًقصدا، صالته فكانت

 وينهي يتركهم :نعم ؛ يتركوه أن قبل الناس يترك  الفاهم الواعي الفقيه الحصيف الذكي الخطيب أن واعلم

 اهللا صلى- اهللا رسول حددها التي الخطيب فقه عالمة تلك متشوقون، إليه وهم -الفائدة تمام بعد-  حديثه

 وقصر الرجل صالة طول إن" :يقول -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :عمار يقول ،- وسلم عليه

 .مسلم صحيح"ًسحر البيان من وإن الخطبة، واقصروا الصالة فأطيلوا فقهه، من مئنة خطبته

 والموعظة؟ للخطبة المناسب الدقائق عدد هو وما والتقصير؟ التطويل في الضابط فما :اآلن سألتني وإن

 رأيت فإذا أقبلوا، ما فقل ظروفهم، ومراعاة تيعابهمواس وطاقتهم جمهورك حاجة فهو الضابط أما :لك قلت

 .األحوال ولكل المجتمعات لكل معين دقائق عدد تحديد يمكن ال أنه َعلمت قد وبهذا فأقصر، ًإدبارا

ْقبلت - اهللا بإذن البنود هذه َّطبقت إن إنك :الخطيب أخي  والعقول القلوب لك وفتحت كالمك، الجماهير َِ

   -تستقبل

  دراالمص

  ملتقى الخطباء/ سليمان بن حمد العودة. الشيخ د/ نة الكلمة ومسؤوليتهاأما

ءملتقى الخطبا/ كن وال تكن
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ُكمل الذي الكامل اإلنسان ،- وسلم عليه اهللا صلى- الرسول هو البشرية، ومعلم الدعاة، وإمام الخطباء، قدوة َ 

 والخطباء، والعلماء، األئمة، تتلمذ يديه وعلى الجميع، يقتبس معينه من وعلومه، ومعارفه، وخالله، صفاته، في

 ذلك، سمات ودراسة عامة، بصفة الخطاب في وأساليبه-وسلم عليه اهللا صلى- النبي خطب على الوقوف وإن

- هديه من هذا َّفإن -وسلم عليه اهللا صلى-  خطبه وفي كالمه في لنا الحسنة واألسوة القدوة، مواطن واستخراج

 الذي العصر، هذا في والدعاة الخطباء مهام وأوكد أهم ومن ْالهدي، خير هو الذي -وسلم يهعل اهللا صلى

 .للدعوة األول العصر مع -كثيرة نقاط في-يتشابه

 ،-تعالى- ّالله كتاب في يطلبها أن فعليه سواها؛ وفي الخطبة، في األساليب وأحسن الهداية، المرء أراد ما ِإذا

 خير وأن ّالله، كتاب-تعالى حكمه في- الحديث خير أن وحسبك .وسيرته هّالل رسول حديث في ويطلبها

ًخلقا، الناس أحسن وأنه بالضاد، نطق من أفصح هو وأنه ،-وسلم عليه اهللا صلى-  محمد هدي الهدي  وأجلهم ُ

 .آدم ولد وسيد والمرسلين، األنبياء خاتم وأنه حكمة،

  

 الخطبةالخطبة  فيفي  --وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى--  للنبيللنبي  الفعليالفعلي  الهديالهدي::  

 أن نستطيع أمور عدة على الخطابة في - وسلم عليه اهللا صلى- هديه في وردت التي األحاديث اشتملت

 :يلي ما على ذلك من ،-وسلم عليه اهللا صلى- الخطابي أدائه كيفية منها نستخلص

 ستدلا وقد .داود وأبي مسلم، عند عنه -اهللا رضي-  سمرة بن جابر حديث في كما :اًقائم يخطب كان .١

َوإذا" :تعالى بقوله ذلك على ِ ْرأوا َ ًَتجارة ََ َ
ْأو ِ ًلهوا َ ْ ُّانـفضوا َ َ َإليـها ْ َوتـركوك َِْ َُ َ ًقائما َ

ِ ْقل َ َعند َما ُ ْ ِالله ِ ٌخيـر َّ ْ َمن َ
ِاللهو ِ ْ َومن َّ

ِ
َ 

ِالتجارة
َ َ ُوالله ِّ َّ ُخيـر َ ْ َالرازقين َ

ِِ  .والنسائي مسلم عند الحديث في كما ]١١ :الجمعة[ "َّ

 ذعج على -األمر بادئ- يخطب كان -وسلم عليه اهللا صلى- أنه ثبت لما :المنبر على يخطب انك .٢

 صلى- فراقه على الجذع ّوحن للخطبة، فاتخذه درجات، ثالث من خشب، من اًمنبر األنصار له بنى ثم نخل،

 .األطفال مثل وبكى -وسلم عليه اهللا

 - أبيه وعن عنه اهللا رضي- عمر ابن حديث في ماك.خفيف بجلوس بينهما يفصل : خطبتين يخطب كان .٣

 .وغيرهما ومسلم البخاري، عند

  

  !!ًالنبي خطيبا كأنك تراهًالنبي خطيبا كأنك تراه..٨٨
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ّويذكر الخطبة، في القرآن يقرأ كان .٤  ّالله عبد بن جابر حديث وفي سمرة، بن جابر حديث في كما:الناس ُ

  .الناس ّويذكر القرآن من بآيات يقرأ كان -وسلم عليه اهللا صلى- أنه :وغيره مسلم، عند

 

ًإشارة -ًاأحيان- يشير نكا .٥  رضي- رويب بن عمارة حديث عليه يدل كما :ّالمسبحة ِبإصبعه بيده ًخفيفة ِ

 .والنسائي داود، وأبي والترمذي، مسلم، عند -عنه اهللا

 

 ّصبحكم :"يقول ،جيش منذر كأنه حتى غضبه، واشتد صوته، وعال عيناه، ّاحمرت خطب ِإذا كان .٦

 :للنسائي رواية وفي ،-عنهما اهللا رضي- اهللا عبد بن جابر عن والنسائي ،مسلم حديث في كما ،"ّومساكم

 ّصبحكم" :يقول جيش، نذير كأنه غضبه، شتدوا صوته، وعال وجنتاه، ّاحمرت الساعة ذكر إذا وكان"

 ."ومساكم

 

ًقصد -وسلم عليه اهللا صلى-  صالته كانت .٧ ْ ًقصد وخطبته ا،َ  يأب عند سمرة بن جابر حديث في كما :اَ

َّهن إنما الجمعة، يوم الموعظة يطيل ال - وسلم عليه اهللا صلى- ّالله رسول كان" :وله .داود  ٌكلمات ُ

 إن:"يقول -وسلم عليه اهللا صلى– ّلهال رسول سمعت إني :-عنه اهللا رضي- ّعمار حديث وفي ."ٌيسيرات

 "اًلسحر البيان من وإن ة،الصال وأطيلوا الخطبة فاقصروا ْفقهه، من ّمئنة خطبته وقصر الرجل صالة طول

 .الخطبة بإقصار ّالله رسول أمرنا :قال عمار عن داود أبي وعند عنده رواية وفي مسلم، أخرجه

 كالمه بعض في كان كما.ألحصاه ّالعاد عده لو ،ًقليال عامة بصفة -وسلم عليه اهللا صلى-  كالمه كان.٨

 .عنه يفهم حتى للكالم تكرار

  

  الخطبةالخطبة  فيفي  --وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى--  نبينبيلللل  القوليالقولي  الهديالهدي  ::اًاثانًيثاني:: 

 :يلي ما منها أمور، عدة على ذلك في وردت التي األحاديث اشتملت

 .أهله هو بما عليه وأثنى ّالله حمد خطب ِإذا أنه - وسلم عليه اهللا صلى- فعله من ّصح قد .١

 .الناس ّويذكر القرآن يقرأ الخطبة في كان .٢

 ّالله يهده من" :يقول فتارة مختلفة، بصيغ وذلك أهله، هو بما عليه ويثني ه،ّالل يحمد خطبته مقدمة في كان .٣

 من نفسه، من مؤمن بكل ىأول أنا" :يقول ثم ،ّالله كتاب الحديث وخير له، هادي فال ُيضلل ومن له، مضل فال

  ".َّوعلي َّفإلي ا،ًضياع أو اًدين ترك ومن فألهله، ًماال ترك

ه نحمــد" :يقــول وتــارة  ه يهــده مــن أهلــه، هــو بمــا عليــه نثنــيو ّــالل  إن لــه، هــادي فــال ُيــضلل ومــن لــه، مــضل فــال ّــالل

 بدعـة وكـل بدعـة، محدثـة وكـل محـدثاتها، األمـور وشـر محمـد، هـدي الهـدي وأحـسن ّـالله، كتـاب الحديث أصدق

   ".كهاتين والساعة أنا ُبعثت" :يقول ثم ".النار في ضاللة وكل ضاللة،



 !ًالنبي خطيبا كأنك تراه.٨                                                  فتح المجيب في زاد الخطيب                             

  
 

٤١

 لـه، مـضل فـال ّـالله يهـده مـن أنفـسنا، شـرور مـن ّـبالله ونعوذ ونستغفره، نستعينه، ّلله، حمدال" :قال تشهد ِإذا وكان

 اًونـذير اًبـشير بـالحق أرسـله ورسـوله، عبـده اًمحمـد أن وأشـهد ّـالله، إال إلـه ال أن وأشـهد لـه، هـادي فـال يـضلل ومن

ه ُيطــع مــن الــساعة، يــدي بــين ه يــضر وال نفــسه، الإ ريــض ال فإنــه يعــصهما ومــن رشــد، فقــد ورســوله ّــالل   ."اًشــيئ ّــالل

  

  الخطبةالخطبة  فيفي  --وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى--  للنبيللنبي  الموضوعيالموضوعي  الهديالهدي  :ً:ثالثًاثالثا:: 

 واألعياد الجمع في راتبة اًوخطب خاصة، اًوخطب عامة، اًخطب يخطب -وسلم عليه اهللا صلى- النبي كان قد

 المستقيم، صراطه ِوإلى ،ّالله ِإلى ةدعو ّكلها خطبه وكانت .والدواعي األسباب بحسب عارضة اًوخطب ونحوها،

 اًهيبوتر المخلوقات، ِإلى ِواإلحسان الخيرات، أصناف في اًوترغيب الصالحة، واألعمال نافعةال لألصول اًوتوضيح

 .المقصود به يحصل ما على واالقتصار االختصار خطبه على الغالب وكان .السيئة قواألخال الضارة األعمال من

َصرِوق الرجل صالة طول ِإن" :-وسلم ليهع اهللا صلى- ويقول  قصروااو الصالة فأطيلوا فقهه، من ٌمئنة خطبته؛ َ

  .مسلم صحيح "الخطبة

 

  -:نوعين على مواعظه وكانت

ه أعــد مــا ِإلــى ّويــشوق الــشر، مــن ويرهــب الخيــر، فــي ُويرغــب ،اًمطلقــ اًوعظــ النــاس يعــظ نــوع -   مــن للطــائعين ّــالل

 مـن والرهبـة الخيـر، فـي والرغبـة اإليمـان، القلـوب فـي ليثيـر اإلهانـة؛ مـن للعاصـين ّـالله ّأعـد ممـا ِّويحذرهم الكرامة،

   .الشر

ِّيفــــــــــــصل :وعظــــــــــــه مــــــــــــن ونــــــــــــوع -  .اًتوضــــــــــــيح لهــــــــــــم ويوضــــــــــــحه تفــــــــــــصيله، إلــــــــــــى النــــــــــــاس يحتــــــــــــاج مــــــــــــا ُ

  .وتفصيل وتعليم تبيين :الثاني والنوع .وتذكير وإيقاظ وعظ :األول فالنوع

ُّجل بل .التعمق وال السجع يتكلف ال بيانه، ِإلى الناس تاجيح ما حال وقت في يراعي وكان  المعـاني ِإبـالغ قـصده ُ

 المقـام يحتـاج مـا حـسب المعنـى أو اللفـظ يـردد وكـان .الكلم جوامع أوتي ولقد .وأقصرها العبارات بأوضح النافعة

ـــده، ِإلـــى ـــى وهـــذا تردي ـــأس وال الخطيـــب، يعتمـــده مـــا أول ـــك مـــع ب ـــر مـــن األلفـــاظ تحـــسين بمراعـــاة ذل  .تكلـــف غي

ه، برســول الجمعــة خطبــة فــي التأســي أن :والخالصــة  مقاصــدهما تحقيــق فــي والــسعي والــسنة، الكتــاب بنــصوص ّــالل

 أن كمــا .ًاوأســلوب ًوغايـة اًموضــوع للخطبـة إعــداده عنـد عتبــار،اال بعــين ْـأخذه الخطيــب ِيلـزم مــا أهـم مــن وهـدايتهما؛

 .بهمــا والعنايــة ودراســتهما، منهمــا، واالســتنباط ِإليهمــا، رجــوعال الخطيــب علــى يوجــب والــسنة؛ بالكتــاب االهتــداء

 

  

 : المصدر

الخطباء ملتقى / تراه كأنك خطيبا الرسول :مقال



  خاتمة                                                                        طيب                             فتح المجيب في زاد الخ

  
 

- ٤٢ -

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ًواآلن أيها الخطيب النجيب هذا ما فتح به المجيب، فكن بنبيك متأسيا في فعله وقوله وموضوعه،

ًأسلوبك محسنا لتكون بحق ناشرا لدعوة اهللا وحامال ألمانة رسلهًوكن بأحوال أمتك ومستمعيك عالما وبنفسك و ً ً.  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  ..اهللا بحمد تم..                                                        

 

  إعدادإعداد                                                                                                                                                                          

  اهللاهللا  إلىإلى  الطريقالطريق  بمنتدىبمنتدى  العلميةالعلمية  فريقفريق  
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