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  ملخص للبحث الموسوم
  ))ِطیبمن أحكام الُخْطَبِة والَخ((

   محمود إبراھیم رحیم          محمد نبھان إبراھیم رحیم                 
  البحرین/ كلیة العلوم اإلسالمیة             جامعة العلوم التطبیقیة/ جامعة األنبار

Abusuraqa_٦٦@yahoo.com 

الحم��د هللا وال��صالة وال��سالم عل��ى س��یدنا محم��د رس��ول اهللا وعل��ى آل��ھ وص��حبھ وم��ن  
  .وااله
 ال��ذین ل��م ی��سبق لھ��م أن مارس��وا  -ف��إن عل��م الخطاب��ة ُیّوضِّ��ُح لط��الب ال��دعوة  : وبع��د

 ط�رَق التح�ضیر وتھیئ�ِة الموض�وع م�ن      -التحدَث، وال إلقاء المحاضرة، وال الخطاب�ة      
جمیع نواحیھ، وُیِعدُّ لھم أركان الخطابة وأسسھا م�ن جمی�ع جوانبھ�ا، وی�شبعھا بحًث�ا            

أن یدلي بحجتھ، فی�ؤثر ف�ي الن�اس بتحری�ك الم�شاعر            ودرًسا وشواھد، حتى یستطیع     
والسیطرة على القل�وب، ویب�ین لھ�م الخط�وات الموص�لة إل�ى االرتج�ال ف�ي الخطاب�ة،                   

  .والبواعث التي تثیر انتباه الجمھور إلیھ
فإن علم الخطابة ینیر الطریق أمام من عنده استعداد للخطابة لیربي ملكاتھ،         :: وبھذا

خلصھ مما عنده من عیوب، ویرشده إلى طریق إصالح نفسھ؛      وینمي استعداداتھ، وی  
  .لیسیر في الطریق ویسلك السبیل

نأتي إلى معن�ى الخطب�ة وأھ�دافھا وغایتھ�ا وأنواعھ�ا، ث�م              : بعد ھذه المقدمة الموجزة   
نع��رج ب��شيء م��ن التف��صیل ع��ن خطب��ة الجمع��ة، الت��ي تع��د م��ن أھ��م وس��ائل ال��دعوة      

عیة ب��ین الن��اس، وت��وعیتھم وت��رغیبھم بم��ا  واإلرش��اد ف��ي مج��ال ن��شر األحك��ام ال��شر  
یرض��ي اهللا ع��ز وج��ل، ویق��ربھم م��ن الجن��ة، وت��رھیبھم ع��ن م��ا یغ��ضب اهللا س��بحانھ    

  .وتعالى، وبما یبعدھم عن النار والعیاذ باهللا
فإنھا ستكون مق�سمًة عل�ى أربع�ة        : وطبقا لما تقتضیھ طبیعة كتابتنا عن ھذه المسألة       

    :مباحث
بة بمفھومھا العام وأركانھا وشروطھا وأنواعھ�ا م�ع نب�ذة          الخطا:  المبحث األول  – ١

  .مختصرة عن نشأتھا
  .شروطھا وأركانھا وأھمیتھا وكیفیة إعدادھا: خطبة الجمعة:  المبحث الثاني– ٢
  .الخطیب وصفاتھ:  المبحث الثالث– ٣
  .نماذج من الخطب:  المبحث الرابع– ٤

 نم�اذج م�ن     – الخطی�ب وص�فاتھ      –  خطبة الجمعة  -مفھوم الخطبة : الكلمات المفتاحیة 
  .الخطب 

  ...إنھ سمیع مجیب .. أسأل اهللا تعالى القبول والرضا 
 ....والحمد هللا رب العالمین
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Praise be to God and prayers and peace be upon our 
master Muhammad, the Messenger of Allah and his 
family and companions and those who follow him. 

After that: the science of rhetoric explains to the 
students of the call - who have never practiced 
speaking, nor lecture, nor rhetoric - the methods of 
preparation and the preparation of the subject in all its 
aspects, and prepares them the pillars of rhetoric and 
founded in all aspects, and saturated research and 
study and evidence, To influence people by moving 
feelings and control of hearts, and shows them the 
steps leading to improvisation in public discourse, and 
motives that raise public attention to him. 

In this way: the science of rhetoric enlightens the way 
before those who have the readiness to speech to raise 
his property, and develop his preparations, and save 
him from the defects, and guide him to reform himself; 
to walk in the way and walk the way. 

After this brief introduction: we come to the meaning of 
the sermon and its objectives and objectives and types, 
and then linger in some detail about the Friday sermon, 
which is one of the most important means of advocacy 
and guidance in the dissemination of legitimate 
provisions among the people, and awareness and 
encourage them to the satisfaction of God Almighty, 
About what angers God Almighty, and away from the 
fire and forbid God. 
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According to the nature of our writing on this issue, it 
will be divided into four sections: 

١-The first topic: Public discourse in its general sense 
and its elements and conditions and types with a brief 
description of its inception. 

٢-The second topic: Friday sermon: the conditions and 
elements and importance and how to prepare. 

٣-The third topic: Khatib and his qualities. 

٤-The fourth topic: examples of speeches. 

Keywords: The concept of sermon - Friday sermon - 
Khatib and its attributes - Samples of speeches. 

I ask Allaah to accept and accept...  

and thank Allah the god of everything ....  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

  .  الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
ھ�و العل��م ال��ذي ُیَع��رُِّف الداعی�َة والخطی��َب كیفی��ة مخاطب��ة الن��اس،   : ف��إن عل��م الخطاب��ة: وبع�د 

ترھیبھم بكل ما ھو س�يء  وإقناعھم، وجذبھم إلى كالمھ، وترغیبھم بما ھو حسن وجمیل، و        
  . وبذي

ثم إن علم الخطابة یبین لم�ن یری�د أن ی�سلك ھ�ذا الطری�ق كیفی�ة ال�تكلم بت�ؤدة وتمھ�ل؛ حت�ى                  
یفھم الناُس منھ ویعقلوا عنھ، ویوضح أیضًا كیف تك�ون خطبت�ھ لم�ستمعیھ بم�ا تتناس�ب م�ع          

 المخ�اطبین  عقلیتھم وثقافتھم، وما تتفق مع أعمارھم ولھجاتھم، حتى یستحوذ عل�ى نف�وس            
  . ومشاعرھم، ویكون لھ في المجتمع أثر إیجابي

كما إن فن الخطابة ُیَع�رُِّف الم�تكلَم كی�ف یمل�ك قل�وب المخ�اطبین، وی�شدھم إل�ى َتَقبُّ�ِل الح�ق،                         
وی��دفعھم إل��ى االلت��زام بك��ل م��ا ھ��و ص��حیح، ویح��رك ع��زائمھم وی��ستثیر وج��دانھم، وذل��ك          

  . التشویقیةباستعمال النداءات االستعطافیة والمخاطبات
 ال�ذین ل�م ی�سبق لھ�م أن مارس�وا      -فإن علم الخطابة ُیّوضُِّح لط�الب ال�دعوة        : یضاف إلى ھذا  

 ط�رَق التح�ضیر وتھیئ�ِة الموض�وع م�ن جمی�ع        -التحدَث، وال إلقاء المحاض�رة، وال الخطاب�ة         
نواحی��ھ، وُیِع��دُّ لھ��م أرك��ان الخطاب��ة وأس��سھا م��ن جمی��ع جوانبھ��ا، وی��شبعھا بحًث��ا ودرًس��ا        

شواھد، حتى یستطیع أن یدلي بحجتھ، فیؤثر في الناس بتحریك الم�شاعر وال�سیطرة عل�ى      و
القلوب، ویبین لھم الخطوات الموصلة إلى االرتجال في الخطابة، والبواعث التي تثیر انتب�اه         

  .الجمھور إلیھ
ف��إن عل��م الخطاب��ة ینی��ر الطری��ق أم��ام م��ن عن��ده اس��تعداد للخطاب��ة لیرب��ي ملكات��ھ،     :: وبھ��ذا

نمي استعداداتھ، ویخلصھ مما عنده من عیوب، ویرشده إلى طریق إصالح نف�سھ؛ لی�سیر      وی
  .في الطریق ویسلك السبیل
ن�أتي إل�ى معن�ى الخطب�ة وأھ�دافھا وغایتھ�ا وأنواعھ�ا، ث�م نع�رج                : بعد ھذه المقدمة الموجزة   

ل بشيء من التفصیل عن خطبة الجمعة، التي تعد من أھم وسائل الدعوة واإلرش�اد ف�ي مج�ا       
نشر األحكام الشرعیة بین الناس، وتوعیتھم وترغیبھم بما یرض�ي اهللا ع�ز وج�ل، ویق�ربھم                  
م�ن الجن��ة، وت�رھیبھم ع��ن م��ا یغ�ضب اهللا س��بحانھ وتع�الى، وبم��ا یبع��دھم ع�ن الن��ار والعی��اذ      

  .باهللا
فإنھ��ا س��تكون مق��سمًة عل��ى أربع��ة    : وطبق��ا لم��ا تقت��ضیھ طبیع��ة كتابتن��ا ع��ن ھ��ذه الم��سألة     

  :مباحث
الخطاب���ة بمفھومھ���ا الع���ام وأركانھ���ا وش���روطھا وأنواعھ���ا م���ع نب���ذة   : مبح���ث األول ال– ١

  .مختصرة عن نشأتھا
  .شروطھا وأركانھا وأھمیتھا وكیفیة إعدادھا: خطبة الجمعة:  المبحث الثاني– ٢
  .الخطیب وصفاتھ:  المبحث الثالث– ٣
  .نماذج من الخطب:  المبحث الرابع– ٤

ب�د ل�ي أن ُأْطِل�َع الق�اريء أنن�ي اطلع�ت عل�ى أكث�ر م�ا كت�ب ع�ن                  ال: ومن ب�اب األمان�ة العلمی�ة      
الخطابة ومفھومھا وأركانھا، واستخلصت من تلك الكتابات ھذه الوریق�ات، وحاول�ت الجم�ع              

  .بین اإلسھاب واإلطناب، بأسلوب سھل وشیق، غیر طویل ممل وال قصیر مخل
  ... إنھ سمیع مجیب .. أسأل اهللا تعالى القبول والرضا 

  ....حمد هللا رب العالمینوال
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  املبحث األول

  اخلطابة ومفهومها العام

  :تعریف الخطابة: أوال

  . مصدر خطب یخطب خطبة وخطابة: الخطابة لغة

. وَخطب��ت عل��ى المنب��ر ُخْطَب��ًة بال��ضم .... الَخْط��ُب ): " ال��صحاح للج��وھري(ج��اء ف��ي 
  ".وخاطبھ بالكالم ُمخاَطبًة وِخطابًا

ھ��ذا خط��ب جلی��ل وخط��ب ی��سیر، وجمع��ھ  : أم��رك، وتق��ولم��ا خطب��ك؟ أي م��ا : وتق��ول
  . خطوب

 وخطاب�ة،   - بضم الخاء    -وخاطبھ بالكالم مخاطبة وخطاًبا، وخطب على المنبر خطبة         
 ف��ي - یخط��ب، ب��ضم الط��اء فیھم��ا - بك��سر الخ��اء -وخط��ب الم��رأة ف��ي النك��اح خطب��ة 

ار  واختط��ب أی��ًضا فیھم��ا، وخط��ب م��ن ب��اب ظ��رف ص�� -خطب��ة النك��اح وخطب��ة المنب��ر
  .خطیًبا

  :  في تعریف الخطابة- رحمھ اهللا  -قال اإلمام محمد أبو زھرة 

الخطابة مصدر خطب یخطب أي صار خطیًبا، وھي على ھذا صفة راسخة في نفس "
الم��تكلم یقت��در بھ��ا عل��ى الت��صرف ف��ي فن��ون الق��ول؛ لمحاول��ة الت��أثیر ف��ي نف��وس            

، فالخطاب�ة مرماھ�ا الت�أثیر    السامعین، وحملھم على ما یراد منھم بترغیبھم وإقناعھم   
في نفس السامع ومخاطب�ة وجدان�ھ، وإث�ارة إح�ساسھ لألم�ر ال�ذي ی�راد من�ھ، لی�ذعن                     

  ".للحكم إذعاًنا ویسلم بھ تسلیًما

یعتم�د عل�ى    ف�ن مخاطب�ة أو م�شافھة الجم�اھیر بأس�لوب     : (إن الخطب�ة : ویمكن الق�ول 
  .)االستمالة واإلقناع

  :د أسس الخطابة وھيومن خالل ھذا التعریف نستطیع أن نحد

) الم�تكلم أو الق�اريء  (أن یوجد عنصران ف�ي المخاطب�ة     : ویقصد بھا :  المشافھة – ١
الذي یمكنھ رؤیة المتكلم عن طریق تسجیل مرئٍي، أو غیره ) المتلقي أو المستمع(و 

  .من الطرق الحدیثة

د وھ��م الن��اس ال��ذین ی��ستمعون إل��ى م��ا یقول��ھ الخطی��ب، ف��إذا ال یوج��  :  الجم��اھیر– ٢
  .ھناك أناس منتبھین إلى المتكلم فال یعد كالمھ من نوع الخطابة

إث��ارة عواط��ف ال��سامعین وج��ذب نتب��اھھم وتحری��ك      : ویق��صد بھ��ا :  االس��تمالة– ٣
  .مشاعرھم وذلك بتنوع األسلوب وجودة اإللقاء
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بان یقوم المتكلم بمخاطبة عقول المستمعین بسرد المثلة وتقدیم األدل�ة    :  اإلقناع – ٤
  . یقولھ والبراھین التي تقنع مستمعیھعلى ما

  :نشأة الخطابة: ثانیا

   الخطابة قدیمة العھد واالستعداد لھا مخلوق مع اإلنسان، إذ ال غن�ى لإلن�سان ع�ن                
اإلبانة والتعبیر لغیره عما یدور في خل�ده وض�میره م�ن مع�اٍن وأفك�ار، وع�ن إقناع�ھ           

  . بصدق مقالھ وسداد رأیھ

لین علیھم الصالة والسالم في الخطابة الحظ األوفى والمقام        وقد كان لألنبیاء والمرس   
األعل��ى، فك��ل واح��د م��نھم عل��یھم ال��صالة وال��سالم ك��ان داعی��ة خطیًب��ا إل��ى توحی��د اهللا  
تعالى وطاعتھ وتق�واه، وإرش�اد الن�اس إل�ى طری�ق الخی�ر وتح�ذیر الن�اس م�ن طری�ق                 

ی�ق ال�شر ھل�ك    الشر، بحیث من سار في طریق الخیر سعد ونجى، وم�ن س�ار ف�ي طر        
َفِإمَّ�ا َی�ْأِتَینَُّكْم ِمنِّ�ي ُھ�ًدى َفَم�ِن اتََّب�َع ُھ�َداَي َفَل�ا         {: وشقى، كما قال رب العالمین سبحانھ    

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَم�ِة        * َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى    
  ).١٢٤، ١٢٣: طھ(} َأْعَمى

وھكذا كان ك�ل نب�ي م�ن ل�دن آدم إل�ى س�یدنا محم�د  ص�لى اهللا عل�یھم أجمع�ین وس�لم                          
كانوا یقومون في أقوامھم دعاة خطباء، یدلونھم على اهللا وما یقربھم منھ ویوصلھم 
إلى طاعتھ، ویبینون لھم الثمرات الطیبة التي تنعكس عل�یھم غ�ذا م�ا التزم�وا أوام�ر                 

  . آلخرةاهللا عز وجل وأطاعوه في الدنیا وا

 - الت�ي تنتظ�رھم وتح�ل ب�ساحتھم          -كما یبینون لھم اآلثار السیئة والعواقب الوخیم�ة         
إن ترك���وا نھج���ھ وابتع���دوا ع���ن طری���ق الح���ق وال���صواب، وأص���روا عل���ى التم���رد      
والعصیان، كما أخبر اهللا عز وج�ل ع�نھم ف�ي كتاب�ھ الك�ریم، وأطلعن�ا عل�ى ذل�ك نبین�ا                        

  .محمد صلى اهللا علیھ وسلم

ن آثار الخطابة على طول األمد خطب التوراة التي قام بھا األنبی�اء عل�یھم         وقد بقي م  
  . السالم إلى بني إسرائیل؛ لیحملوھم على االستقامة ویردوھم عن الشر والغوایة

 وكان للعرب في ذلك الحظُّ األوف�ى، فحفل�وا بھ�ا ف�ي الجاھلی�ة، وس�اعد علیھ�ا وج�وُد            
 ورفع�ة ش�أنھا، فوص�لت إل�ى القم�ة وتوَّج�ت        عدة أسباٍب اجتماعیٍة أدت إلى ازدھارھا     

  .بالشرف واالعتزاز

  :ومن تلك األسباب ما یأتي

   : طبیعة مواضیع الخطابة- ١

وھ��ي إم��ا ح��ٌث عل��ى ح��رٍب، أو ح��ض عل��ى س��لٍم، وبطبیع��ة الح��ال ال یتع��رض لھ��ذه        
المواضع إالَّ من كان سیًدا مطاًعا؛ ألنھ الذي ُی�سَمع قول�ھ ویط�اع أم�ره ف�ي مث�ل تل�ك                     

  .واقف، وھو الذي یملك إعالن الحرب وَقبول الصلحالم

   : التھاني أو التعازي- ٢
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ف�إذا أرادت قبیل�ة أن تھن�ئ قبیل��ًة أخ�رى بمكرم�ٍة، كظھ��ور ف�ارٍس أو نب�وغ ش��اعٍر أو        
غیر ذل�ك، فإنھ�ا س�توفد م�ن طرفھ�ا م�ن ی�ؤدي ذل�ك عنھ�ا، وبطبیع�ة الح�ال أی�ًضا ل�ن                  

  . عنھاتختار إالَّ من أشرافھا لیمثلوھا ویعبروا

  :  المفاخرات والمنافرات- ٣

وم��ن ع��ادة ھ��ذین الغرض��ین أالَّ یقع��ان إالَّ ب��ین شخ��صین عظیم��ین، ی��رى ك��ل ش��خص  
منھما أنھ أعلى وأعظم من اآلخر، فیرفع من شأنھ ویحط ِمن قدر َمن یقابلھ، وعلی�ھ           

، فلن یتقدم لتع�داد المف�اخر إالَّ الف�ضالء، ك�ل ذل�ك یجع�ل مھم�َة الخطاب�ة فاض�لة نبیل�ة                    
 .ویرفعھا إلى المكانة العالیة

  :أما الخطابة في صدر اإلسالم

فقد وصلت إلى الذروة وبلغ�ت كم�ال أوجھ�ا، وج�اء الع�صر األم�وي فوج�دت الخطاب�ة                  
لھ��ا غ��ذاًء م��ن الف��تن والث��ورات الت��ي أظل��ت ذل��ك الع��صر، وق��د أخ��ذ الفتی��ان والكھ��ول   

ك الوف��ادة ومج��الس یتب��ارون ف��ي الخطاب��ة ویت��سابقون ف��ي می��دانھا، وك��ان مك��اُن ذل��   
  . الخلفاء واألمراء والوالة

  . أن ُوِجَد أناٌس یعلمون الشبان الخطابة ویمرنونھم علیھا: فنشأ من ھذا

البی�ان  (الوضوح في العصر العباسي األول، حی�ث ج�اء ف�ي     وقد ظھر ذلك واضًحا كل   
  :البن عبد ربھ) العقد الفرید(للجاحظ وفي ) والتبیین

:  مر بإبراھیم بن جبل�ة وھ�و یعل�م فتیان�ھ الخطاب�ة، فق�ال ب�شر        أن بشًرا بن المعتمر   " 
  ". أضربوا عن ما قال صفحا واطووا عنھ كشحا"

ثم دفع إلیھم صحیفة من تحبیره وتنمیقھ، وف�ي ھ�ذه ال�صحیفة وص�ف جی�د ألس�الیب                
  . الخطابة وألفاظھا ومعانیھا

ینون بما ف�ي آداب    ویظھر أنھم لم یقتصروا على استنباطاتھم العربیة، بل كانوا یستع         
األمم األخرى؛ لیعاونھم ذلك في استنباطھم ویمدھم بما لیس عندھم، وینبھھم إلى ما       

  .عساه یعزب عن خواطرھم

  :أھمیة الخطابة ومكانتھا: ثالثا

إن اإلنسان إذا عرف أھمیة الشيء ومكانتھ في الحیاة سعى إلیھ بكل طاقت�ھ وجھ�ده؛     
  . لیتحصل علیھ وینال شرفھ وفضلھ

خطابة من أھ�م األش�یاء ف�ي حی�اة اإلن�سان؛ ألن اإلن�سان بطبیعت�ھ م�دني اجتم�اعي           وال
یحب الخلطة ویكره العزلة، وإذا خالط الن�اس ف�ال ب�د أن یح�دث بین�ھ وبی�نھم اخ�تالف                 
أّیًا كان سبب ھذا االختالف، وحینئذ فال بد ل�ھ ولغی�ره م�ن محاول�ة ك�ل منھم�ا بإقن�اع                    

  . ورھا في المعارك الدائرة ھجوًما ودفاًعااآلخر برأیھ، وھنا تأخذ الخطابة د
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وم��ن ھن��ا ع��رف الن��اس الخطاب��ة من��ذ أن اجتمع��وا ف��ي مك��ان واح��د واس��توطنوه؛ ألن  
الطبیعة تقتضي اختالف الناس متى اجتمع�وا، س�واء ك�ان ھ�ذا االخ�تالف ف�ي رأي أو                   
في عقیدة، أو كان االخ�تالف ب�سبب تن�افس عل�ى غنیم�ة أو مت�اع أو س�لطة، فیح�اول            

تفوق أن یستمیل إلیھ من یخالفون�ھ وأن یق�نعھم، ف�إذا م�ا أق�نعھم واس�تمالھم فھ�و                  الم
خطیب وقولھ خطبة، ثم إنھ من الطبیع�ي أن تن�شب أم�ور ت�ستدعي تع�اون المجتم�ع،                   
وت��ضافر ق��واه عل��ى اج��تالب نف��ع ع��ام م��شترك أو اتق��اء ض��رر ع��ام، فیت��صدر بع��ض    

، وعدتھم في ذلك الخطابة، عل�ى       النابھین من ھذا المجتمع لقیادة الجماعة وزعامتھا      
أن الناس في حیاتھم القدیمة تسلحوا بأسلحة مادیة للدفاع والعدوان، وتسلحوا أیًضا         

   .بسالح معنوي ھو اللسان

  . وھذه أول ثمرة من ثمرات الخطابة

فھ��ي الت��ي تف��ض الم��شاكل وتقط��ع الخ��صومات، : وللخطاب��ة ف��وق ذل��ك ثم��رات كثی��رة
ئرة، وتثیر حماسة ذوي النفوس الف�اترة، وترف�ع الح�ق        وھي التي تھدئ النفوس الثا    

  . وتخفض الباطل، وتقیم العدل وترد المظالم

والخطابة صوت المظلومین، ولسان الھدایة، یتجلى ذلك واضحًا فیما قالھ رب الع�زة         
إْذَھ�ْب ِإَل�ى   {: على لسان موسى علیھ السالم عندما بعثھ سبحانھ وتعالى إلى فرع�ون     

َواْحُل�ْل ُعْق�َدًة ِم�ْن      * َوَیسِّْر ِلي َأْمِري    * َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري      * ُھ َطَغى   ِفْرَعْوَن ِإنَّ 
  ).٢٨ - ٢٤: طھ(} َیْفَقُھوا َقْوِلي* ِلَساِني 

وال یمك�ن أن ینت�صر ص�احب دعای�ة، ومن��اد بفك�رة، وص�احب إص�الح، إال بالخطاب��ة،        
 العظیم�ة والث�ورات الكبی�رة، الت�ي     فالخطابة ھي الدعامة التي قامت علیھا االنقالب�ات     

  .نقضت بنیان الظلم، وھدمت قصور الباطل

والخطابة قوة تثیر حمیة الجیوش، وتدفعھم إلى لقاء الموت، وتزید قواھم المعنویة، 
: ولذلك كان قادة الجیوش المنتصرون في العصور القدیمة والحدیثة خطب�اء، وم�نھم          

ارق بن زیاد، كل ھؤالء وغیرھم م�ن الق�ادة   الخلفاء الراشدون، وخالد بن الولید، وط 
  .حملوا معھم سالًحا معنویا بجوار السالح الحدیدي

  :أنواع الخطابة: رابعا

الناظر في أغراض الخطاب�ة ومقاص�دھا ومتطلب�ات المجتم�ع م�ن ذل�ك ی�ستطیع إدراك             
  : أنواعھا ، وھذا سرد ألھم أنواعھا 

 :  الخطب النیابیة- ١

ف��ي دور النیاب��ة وال��شورى، عاك��سة م��ا یج��ري داخ��ل ھ��ذه  وھ��ي الخط��ب الت��ي تك��ون 
  .القاعات من مناقشات ومداوالت وأسئلة واستجوابات مؤیدة ومعارضة

 :  الخطب االنتخابیة- ٢
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وھي خطب تعد وتلقى من أجل الترشیح والتزكیة لشخص أو حزب أو مبادئ، مع ما    
  .یشتمل علیھ ذلك من رد على المعارضین

   : الخطب الثقافیة- ٣

وھي ما یلق�ى ف�ي الن�وادي الثقافی�ة واألن�شطة العلمی�ة والجامعی�ة، وف�ي الع�ادة تتخ�ذ             
مسارا ثقافیا وأدبیا وعلمیا واجتماعیا وتوجیھیا، بما یبتعد ع�ن األغ�راض ال�سیاسیة              
والق��ضائیة وال��وعظ، وتعل��و النب��رة فی��ھ بم��ا یع��رف بالمع��ارك األدبی��ة ب��ین المنت��دین،   

ا ونث�را وتلی�دا وجدی�دا، وھ�و ف�ي الع�ادة خط�اب لطبق�ة            حسب اتجاھاتھم األدبیة، شعر   
 .مثقفة متأدبة ذات تمیز ثقافي خاص

  :  الخطب القضائیة-٤

ویظھر ھ�ذا الن�وع ف�ي دور الق�ضاء وقاع�ات المح�اكم، ح�ین ینب�ري الم�دَّعون بإلق�اء                      
حججھم والسعي في إثبات دعواھم، فیقابلھم المحامون بالدفاع عن موكلیھم بأسلوب 

 .یغ مؤثر ذي ألفاظ وإلقاء متمیز وحركات مدروسةخطابي بل

  :  الخطب العسكریة- ٥

وھي ما یلقیھ قائد العسكر على جنده وزمالئھ بغرض بث ال�روح المعنوی�ة والقتالی�ة               
ف��یھم، وبی��ان ش��رف م��وقعھم، وك��رم م��وقفھم، وش��رح خطط��ھ الع��سكریة والمیدانی��ة، 

  .بأسلوب انفعالي مؤثر

  :  خطب المنبر والمواعظ- ٦

وھذا ھ�و مح�ل البح�ث والنظ�ر والتف�صیل ھن�ا، وھ�ذا الن�وع یتجل�ى ف�ي أبھ�ى ص�وره                   
  .وكامل ھیئتھ وانتظام شكلھ في خطب الجمعة المنبریة

وھي خطب أسبوعیة دوریة تتخذ أغراضًا عدة، وترمي إل�ى مقاص�د متنوع�ة، ن�شیر                
تتج�دد  في ھذا التعریف إلى نماذج منھا، إذ من المعلوم أن ھذه المقاص�د واألغ�راض            

  .وتتنوع حسب حاجات الناس، وتغیر األحوال، وتقلب الظروف، ودواعي التذكیر
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  املبحث الثاني

  خطبة اجلمعة

  : وسنبین فیما یأتي مفھومھا وأركانھا وشروطھا
فخطبة الجمعة كما بینا متنوعة األغراض والمقاصد وال یمكن حصرھا ف�ي موض�وع             

جتمع الدینیة منھا والسیاسیة واالجتماعیة دون آخر؛ ألنھا تدخل في جمیع قضایا الم     
واالقتصادیة وكل ما یطرأ على الناس من م�ستجدات یج�ب بحثھ�ا ومناق�شتھا وإب�داء             
ال��رأي فیھ��ا وتوجی��ھ المجتم��ع نح��و أف��ضل الحل��ول لك��ل ال��صعوبات الت��ي تواجھ��ھ،         
فالخطب��ة ال تقت��صر عل��ى ال��شأن ال��دیني البح��ت ب��ل تتع��دى ذل��ك لت��شمل جمی��ع ش��ؤون 

  .ومرافقھاالحیاة 
ولخطبة الجمعة كما لغیرھا من أن�واع الخط�ب أرك�ان وأغ�راض معین�ة وش�روط الب�د                   

  :من توافرھا
  :أركانھا: أوال

الصحیح من أقوال أھل العل�م أن رك�ن الخطب�ة الوحی�د ھ�و أق�ل م�ا ی�صدق علی�ھ اس�م                     
  .الخطبة عرفا

  :وللفقھاء في مسألة أركان خطبة الجمعة ثالثة أقوال ھي
  . لیس لھا أركان، بل تحصل بما یقع علیھ اسم الخطبة عرفا :القول األول

 واإلم��ام مال��ك ف��ي )١(وبھ��ذا ق��ال أب��و یوس��ف ومحم��د ب��ن الح��سن ص��احبا أب��ي حنیف��ة 
  .)٢(روایة عنھ، وھو المشھور من مذھب أصحابھ 

  :ال تحصل إال بتوفر أركان فیھا وھي :القول الثاني
   . حمد اهللا تعالى-١
  . صلى اهللا علیھ وسلم الصالة على رسول اهللا-٢
   . قراءة آیة من كتاب اهللا سبحانھ وتعالى-٣
   . الوصیة بتقوى اهللا عز وجل-٤
   . مواالة الخطبتین مع الصالة-٥
     . الجھر بالخطبتین-٦

  .)٤( وھو المذھب عند الحنابلة )٣(وبھذا قال الشافعیة في المشھور من مذھبھم 

                                                           

 ، وتبی��ین  ١/٨٣ ، والھدای��ة للمرغین��اني   ١/٢٦٢ ، وب��دائع ال��صنائع   ٢/٣٠ینظ��ر المب��سوط  ) ١ (
  . ٢/٢٢٠الحقائق 

 ، ١/٢٥١ ، والك���افي الب���ن عب���د الب���ر   ١/١٦١المجتھ���د  ، بدای���ة ١/١٣١اإلش���راف : ینظ���ر) ٢ (
  . ١/٣٠٦، والفواكھ الدواني )٨٦(والقوانین الفقھیة ص 

 ، وروض���ة الط���البین ٤/٥٢٢ ، والمجم���وع ٢/٢٧٧ ، وحلی���ة العلم���اء ١/٦٣ینظ���ر ال���وجیز ) ٣ (
  . ١/٢٨٥ ، ومغني المحتاج ٢/٢٤
 ٣/١٧٣ ، والمغن�ي  ١/١٤٦والمحرر  ، ٢/١٠٩ ، والفروع  ١/٥٢الھدایة ألبي خطاب    : ینظر) ٤ (

  . ٣٨٨ - ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٢/١٧٥، وشرح الزركشي 
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 على قصد الخطب�ة، ق�ل   - تعالى -تمل بذكر اهللا    لیس لھا أركان، بل تح     :القول الثالث 
  .  أجزأ- تعالى -الذكر أو كثر، حتى لو سبح أو ھلل أو حمد اهللا 

  .)٢(واإلمام مالك في روایة عنھ . )١(وبھذا قال اإلمام أبو حنیفة 
  

  :شروطھا: ثانیا
 :شروط الخطبة ھي  

  . الوقت وھو بعد الزوال فال یصح تقدیم شيء منھا علیھ-١
 حضور العدد الذي تنعقد ب�ھ الجمع�ة، عل�ى خ�الف ب�ین الفقھ�اء ف�ي الع�دد ال�ذي                 – ٢

  :تنعقد بھ الجمعة
  .  فمنھم من قال تنعقد بثالثة أشخاص-أ 

  .)٤( وھو روایة عن اإلمام أحمد )٣(وھذا ھو قول الحنفیة 
  .أنھا ال تنعقد إال بأربعین:  ومنھم من قال–ب 

روایة المشھورة عن اإلمام أحم�د، والم�ذھب عن�د     وھو ال)٥( وھذا ھو قول الشافعیة  
  . )٦(أصحابھ، وعلیھ أكثرھم 

أنھ��ا ال تنعق��د إال بع��دد تتق��رَّى بھ��م القری��ة، وال تنعق��د بالثالث��ة :  وم��نھم م��ن ق��ال–ج 
  .واألربعة ونحوھم

  .)٧( وھو المشھور عند المالكیة 
  . تقدیم الخطبتین على الصالة-٣
ین�ة فی�ھ فل�و ك�ان ع�اجزًا ع�ن القی�ام وخط�ب جال�سًا           الجلوس بینھما وتجب الطمأن -٤

  .وجب أن یفصل بینھما بسكتة على األصح
 رفع الصوت بحیث ی�سمع أربع�ین م�ن أھ�ل الكم�ال وإال لم�ا ح�صل المق�صود م�ن                    -٥

  .مشروعیة الخطبة

                                                           

 ، وتبی��ین ١/٨٣ ، والھدای��ة للمرغین��اني  ١/٢٦٢ ، وب��دائع ال��صنائع  ٢/٣٠المب��سوط : ینظ��ر) ١ (
  . ١/٢٢٠الحقائق 

  . ١/١٣١اإلشراف : ینظر) ٢ (
ثالث�ة س�وى اإلم�ام ، وق�ال     : ف�ة ومحم�د   على خالف بینھم ھل یعتبر اإلمام منھم؟ فق�ال أب�و حنی           ) ٣ (

 ، ٢/٢٦٨، وب�دائع ال�صنائع      ) ٣٥(مخت�صر الطح�اوي ص      : اثنان سوى اإلمام ، ینظر    : أبو یوسف 
  . ١/٨٣والھدایة للمرغیناني 

وھن��اك روای��ات أخ��رى ع��ن اإلم��ام أحم��د ، حی��ث بلغ��ت الروای��ات عن��ھ ف��ي ھ��ذه الم��سألة س��بع    ) ٤ (
  . ٢/١٥٢ ، والمبدع ٢/٣٧٨نصاف  ، واإل٢/٩٩الفروع : روایات ، ینظر

  . ٢/٧ ، وروضة الطالبین ٤/٥٠٢ ، والمجموع ١/١٩٠األم : ینظر) ٥ (
  . ٢/٣٧٨ ، واإلنصاف ١/١٤٢ ، والمحرر ٢/٩٩ ، والفروع ٢/٢٠٤المغني : ینظر) ٦ (
  / ، والقوانین الفقھیة ص١/١٤٩ ، والكافي البن عبد البر ١/١٥٨بدایة المجتھد : ینظر) ٧ (

٨٥ .  
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وقی�ل  . نعم، لنقل الخلف عن السلف ذل�ك :  وھل یشترط كونھا عربیة ؟ الصحیح    - ٦
نى، فعلى ال�صحیح ل�و ل�م یك�ن ف�یھم م�ن یح�سن العربی�ة ج�از                   ال یجب لحصول المع   : 

  .بغیرھا
  . المواالة بین الخطبتین– ٧

  :أغراضھا: ثالثا
ال��دعوة إل��ى ال��صالح واإلص��الح، ): خطب��ة الجمع��ة(وأھ��م أغ��راض الخطب��ة المنبری��ة 

  .واالستمساك بأمور الشریعة، وإقامة الحق والعدل، ونشر الفضائل
  :لذلك فمن أغراض الخطبة 

  . تثبیت العقیدة وتقویة اإلیمان- ١
  .  الدعوة إلى اإلسالم والدفاع عنھ وبیان مزایاه- ٢
  .  خطب اإلصالح ومحاربة المنكرات- ٣
 خطب ذات موضوع خاص أو مسألة مفردة من مسائل اإلسالم كالصالة والصوم        - ٤

  .وحقوق الوالدین والجوار وحرمة الزنا والخمر والسرقة ونحو ذلك
  .جة القضایا المستجدة بنظرة شرعیة معال- ٥
  

  : أھمیتھا: رابعا
 إن الخطبة كانت وال تزال من أھم وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى باللسان، وال نتجاوز   

إن الخطب��ة ھ��ي أھ��م وس��ائل ال��دعوة اإلس��المیة، فف��ي بدای��ة    : الحقیق��ة كثی��ًرا إن قلن��ا 
متث��ل رس��ول اهللا ص��لى اهللا ال��دعوة ك��ان للخطاب��ة ال��دور الرئی��سي ف��ي التبلی��غ، حی��ث ا

، )٢، ١: الم�دثر (} ُقْم َفَأْن�ِذرْ * َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثِّر {علیھ وسلم ألمر ربھ لھ بالدعوة جھًرا       
َفاْص��َدْع ِبَم��ا ُت��ْؤَمُر َوَأْع��ِرْض َع��ِن    {، )٢١٤: ال��شعراء(} َوَأْن��ِذْر َع��ِشیَرَتَك اْل��َأْقَرِبینَ {

  ).٩٤: الحجر(} اْلُمْشِرِكیَن
 الخطاب��ة س��الحھ ف��ي  - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -ل��ت ھ��ذه اآلی��ات جع��ل النب��ي  ولم��ا نز

َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك {َلمَّا ُأْنِزَلْت َھِذِه اْلآَیُة : (التبلیغ، حیث روى مسلم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َقاَل
َم ُقَرْی�ًشا، َف�اْجَتَمُعوا     ، َدَعا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس�لَّ        )٢١٤: الشعراء(} اْلَأْقَرِبیَن

َیا َبِني َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ، َأْنِقُذوا َأْنُف�َسُكْم ِم�َن النَّ�اِر، َی�ا َبِن�ي ُم�رََّة ب�ِن                «: َفَعمَّ َوَخصَّ، َفَقالَ  
، َی�ا َبِن�ي   َكْعٍب، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َیا َبِني َعْبِد َش�ْمٍس، َأْنِق�ُذوا َأْنُف�َسُكْم ِم�َن النَّ�ارِ              

َعْبِد َمَناٍف، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َیا َبِني َھاِش�ٍم، َأْنِق�ُذوا َأْنُف�َسُكْم ِم�َن النَّ�اِر، َی�ا َبِن�ي          
 َأْمِلُك َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َیا َفاِطَمُة، َأْنِقِذي َنْفَسِك ِمَن النَّاِر، َفِإنِّي َلا   

إن ل�ك قراب�ة وسأص�لھا كم�ا     : أي) َلُكْم ِمَن اِهللا َشْیًئا، َغْیَر َأنَّ َلُكْم َرِحًما َسَأُبلَُّھا ِبَبَلاِلَھا       
  .أمرني اهللا سبحانھ وتعالى

إضافة إلى ذلك فقد اتخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الخطابة وسیلة للدعوة عند      
  . علیھ، معربة عن قبولھا لإلسالم دیًنااستقبالھ للوفود التي كانت تتوالى 

كما كانت الخطابة منھج رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي توجی�ھ قی�ادة الجی�وش               
اإلسالمیة الذاھبة لنشر اإلسالم في كافة األنحاء، فكان صلى اهللا علیھ وسلم یأمر َمن 

  .یراه أھًلا للخطابة بأن یخطب بحضرتھ
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 علیھ وسلم من وفد بني تمیم، حین دخل الوفد إلى           ویتضح ھذا في موقفھ صلى اهللا     
: المسجد النبوي الشریف ونادوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم م�ن وراء حجرات�ھ        

ُأخرج إلینا، ی�ا محم�د أخ�رج إلین�ا، ف�آذى ذل�ك رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ                : یا محمد "
خطیبن�ا، فق�ال   ی�ا محم�د جئن�اك نف�اخرك، ف�أذن ل�شاعرنا و      : وسلم فخرج إلیھم؛ فقالوا  

الحم�د هللا ال�ذي     : ، فق�ام أح�دھم فق�ال      )قد أذنت لخطیبكم فلیق�ل    : (علیھ الصالة والسالم  
لھ علینا الفضل والمن وھو أھلھ، الذي جعلنا ملوكًا، ووھب لنا أم�واًال عظام�ًا، نفع�ل      
فیھا المعروف، وجعلنا أعز أھل المشرق، وأكثره عددًا، وأیسره عدة، فمن مثلنا في        

لسنا برؤوس الناس وأولي فضلھم، فمن فاخرنا فلیعدد مثل ما عددنا، وأن       أ! الناس؟
لو نشاء ألكثرنا الكالم، ولكننا نحیا من اإلكثار فیما أعطانا، وإن�ا ُنع�رف ب�ذلك، أق�ول                  
ھذا؛ ألن تأتوا بمثل قولنا، وأمر أفضل م�ن أمرن�ا، ث�م جل�س، فق�ال رس�ول اهللا ص�لى                

  ).أجب الرجل في خطبتھقم ف: (اهللا علیھ وسلم لثابت بن قیس
الحمد هللا الذي السموات واألرض خلقھ، قضى ف�یھن      : فقام ثابت رضي اهللا عنھ فقال     

أمره، ووسع كرسیھ السموات واألرض، ولم یك شيء قط إال من فضلھ، ثم كان م�ن   
قدرتھ أن جعلنا ملوكًا، واصطفى من خیر خلقھ رسوًلا، أكرمھ نسبًا، وأصدقھ حدیثًا،        

ثم .  فأنزل علیھ كتابھ وائتمنھ على خلقھ، فكان خیرة اهللا من العالمینوأفضلھ حسبًا،
دعا الناس إلى اإلیم�ان ب�ھ ف�آمن برس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم المھ�اجرون م�ن                   
قومھ وذوي رحمھ، أكرم الناس حسبًا، وأحسن الن�اس وجوھ�ًا، وخی�ر الن�اس فعاًل�ا،              

 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   - رس�ول اهللا  ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب هللا حین دعاه     
 نقات�ل الن�اس حت�ى    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -نح�ن، ف�نحن أن�صار اهللا ووزراء رس�ولھ     

یؤمنوا باهللا، فمن آمن باهللا ورسولھ منع منا مالھ ودمھ، ومن كف�ر جاھ�دناه ف�ي اهللا                  
أب���ًدا، وك���ان قتل���ھ علین���ا ی���سیًرا، أق���ول ق���ولي ھ���ذا وأس���تغفر اهللا ل���ي وللم���ؤمنین        

 ".ؤمنات، والسالم علیكم ورحمة اهللاوالم
 -في كل زم�ان ومك�ان     -   ثم اتخذ الخلفاء الراشدون وأولو أمر المسلمین من بعدھم          

الخطابة وسیلة لنشر اإلسالم، وتثبیت دولتھ، إما بأنفسھم مباشرة وإما بتكلیفھم من            
اة یقوم بھا عل�ى وجھھ�ا، وذل�ك العتق�ادھم أن الخطاب�ة ف�ي اإلس�الم ھ�ي مظھ�ر الحی�                   

المتحركة فیھ، الحیاة التي تجعل ھذا الدین یزحف من قل�ب إل�ى قل�ب ویث�ب م�ن فك�ر                     
  .إلى فكر، وینتقل مع الزمان من جیل إلى جیل ومع المكان من قطر إلى قطر

  وذاك ھو السر في أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یخطب كل أس�بوع وك�ل         
ود الحج��یج عن��د جب��ل الرحم��ة،   عی��د، ویخط��ب أو ینی��ب عن��ھ أمی��ًرا یخط��ب ف��ي وف��     

وألھمیة الخطابة ومكانتھا في الدعوة اإلسالمیة جعلھ�ا اإلس�الم الحنی�ف ش�عیرة م�ن                
  . أھم شعائره، في كافة المناسبات الدینیة والدنیویة؛ دعًما للحق وھدًما للباطل

مناسبات أسبوعیة وأخرى سنویة وثالثة طارئة، فف�ي ك�ل          : ومن أھم ھذه المناسبات   
حتشد المسلمون في الم�سجد الج�امع؛ لی�سمعوا إل�ى الخطی�ب داعی�ًا إل�ى اهللا                 أسبوع ی 

تعالى یذكر بھ ویعلم دینھ، وف�ي ك�ل عی�د یجتم�ع الم�سلمون ف�ي ج�وامعھم، لی�سمعوا            
التوجیھ المناسب بعد صالة العید، وفي ك�ل موس�م ج�امع للحج�یج تلتق�ي وف�ود األم�ة         

 إلى خطاب خطیر یتن�اول ش�ؤونھا   اإلسالمیة المترامیة األطراف حول عرفة، لتستمع  
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وی��شرح ق��ضایاھا ومبادئھ��ا، وف��ي األم��ور الطارئ��ة كالخ��سوف والك��سوف والج��دب       
یجتمع المسلمون للصالة واالبتھال إلى اهللا تعالى، ول�سماع خطی�ب ی�ذكرھم ب�نعم اهللا        
تعالى عل�ى الن�اس خاص�ة، وس�ننھ ف�ي خلق�ھ عام�ة، ویخ�وفھم بم�ا أراھ�م اهللا تب�ارك                       

  .یات لعلھم یتقون أو یحدث لھم ذكًراوتعالى من اآل
إن فضل الخطابة عظیم، وشرفھا جسیم، وفضل العلوم والصناعات وشرفھا إنما ھو         

لن�اس إل�ى    ا بشرف غایاتھا وأھدافھا، وللخطاب�ة غای�ة ذات ش�أن خطی�ر وھ�ي إرش�اد               
الحق��ائق، وحملھ���م عل��ى م���ا ی���نفعھم ف��ي العاج���ل واآلج���ل، وفوائ��د الخطاب���ة جم���ة؛     

ل السامع من موقف إلى آخر، ومن عقیدة إلى أخرى باعثة في ال�سامع              فالخطابة تنق 
نزعة للعمل اإلیجابي فیما كان یقف موقًفا سلبیا، فغایة الخطاب�ة ھ�ي تحوی�ل األفك�ار                 

  .الذھنیة الجامدة إلى عواطف متحركة
إنھا مھمة األنبیاء ووظیفة المرسلین والخلفاء والمصلحین، من قام بھا على الوج�ھ         

ن واألكمل كان من الرابحین الفائزین، وھ�ل ك�ان ش�غل األنبی�اء والمرس�لین إال          األحس
دالل��ة الخل��ق عل��ى اهللا، وح��ثھم عل��ى الخی��ر ونھ��یھم ع��ن ال��شر، وأم��رھم ب��المعروف   
ونھیھم عن المنكر، وتذكیرھم بین الحین والحین بما یصلحھم في دنیاھم، ویسعدھم            

  . في عقباھم
بوی��ة یج��د أن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم دع��ا    وال��ذي یمع��ن النظ��ر ف��ي الخط��ب الن  

بالخطب���ة إل���ى العقی���دة ال���صحیحة، وامتث���ال األوام���ر، واجتن���اب الن���واھي، والتحل���ي   
بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، ومواجھة األع�داء ب�القول الح�سن وال�دلیل ال�صحیح         

ن والبرھان الساطع، وكذلك فع�ل ال�صحابة رض�ي اهللا ع�نھم م�ن بع�ده، وفع�ل الت�ابعو                 
  .لھم بإحسان

وبالخطبة أیًضا دافع النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ع�ن الح�ق، وھ�اجم الباط�ل، وأل�زم             
  .الخصوم، وأفحم المعاندین ورد كیدھم في نحورھم

  
  :كیفیة إعداد الخطبة: خامسا

  :یمكن عرض الخطوات الالزمة إلعداد الخطبة على النحو التالي
  : إختیار الموضوع- ١
  : نقول واألفكار والعناصر للموضوع المختار جمع النصوص وال- ٢

إما أن تكون كثیرة فیقسمھا إل�ى أكث�ر   : فبعد الجمع سیتضح للخطیب أن مادة الخطبة   
من موضوع، وإما أن تكون مناسبة فیكتفي بھ�ا، وإم�ا أن تك�ون قلیل�ة فیزی�د البح�ث                
في مظان أخرى، فإن ضاق علی�ھ الوق�ت أجَّ�ل ھ�ذا الموض�وع، وبح�ث ع�ن موض�وع              

  .خر تكون مادتھ متوافرةآ
  :وینبغي في الجمع مراعاة ما یأتي

 الب���دء بالم���صادر المتخص���صة وجعلھ���ا أص���ًال، ث���م البح���ث ع���ن م���صادر أخ���رى    -أ 
: فإن�ھ یب�دأ بالكت�ب المتخص�صة ف�ي ذل�ك      ) ال�شكر (مساعدة؛ فلو اختار م�ثًال موض�وع     

م�ا قال�ھ أھ�ل    ككتاب الشكر البن أبي الدنیا، ث�م یرج�ع إل�ى آی�ات ال�شكر ف�ي الق�رآن، و         
التف��سیر، ث���م األحادی���ث وش���روحھا، ث���م أب��واب ال���شكر ف���ي كت���ب اآلداب والم���واعظ   
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؛ ألن الكتب المتخصصة في الموضوع ستكفیھ ما یقارب ثلث�ي الموض�وع      ..واألخالق
والك��الم عل��ى م��صادر  . أو ن��صفھ عل��ى األق��ل؛ فتخف��ف عن��ھ مؤن��ة البح��ث والتق��صي   

  .الخطبة یحتاج إلى مقدمة مستقلة
ینطلق في عناصره وأفكاره من النصوص التي جمعھا؛ فذلك أدعى لإلقن�اع،         أن   -ب  

وبعض الخطباء قد تقدح الفكرة في ذھنھ فتعجبھ فیكتبھ�ا، ث�م یعی�ا ف�ي                . وأیسر علیھ 
البحث عن دلیل یعضدھا، ویقنع السامع بھا؛ فیضیع وقت�ھ ھ�درًا ف�ي ذل�ك، ث�م ی�شعر               

 دلیل فال تقنع ال�سامع، وربم�ا كان�ت    بالیأس، وربما توقف عن الكتابة، أو یذكرھا بال 
  .خاطئة وھو ال یدري

ولذا فإن صیاغة األفكار، ووضع العناصر على ضوء النصوص والنقول التي جمعھا      
ُیَؤمُِّنھ من الخطأ بإذن اهللا تعالى، ویریحھ من التعب، ویقنع المستمعین؛ وبناًء علی�ھ               

  .ناصر للموضوعفإن جمع النصوص والنقول یكون قبل وضع األفكار والع
  : وضع عناصر رئیسة للخطبة– ٣

فبعد اختیار النصوص والنقول التي سیجعلھا في خطبتھ، یضع لھا عناصر مختصرة      
َوإْذ َت�َأذََّن َربُُّك�ْم َل��ِئن   {: ؛ فم�ثًال عن�ده ن�ص وھ�و ق�ول اهللا تع�الى      )عن�اوین ت�دل علیھ�ا   (

، )ال�شكر یزی�د النعم�ة    : (ًا أو عن�صراً   ، یجعل لھ عنوان�    ]٧: إبراھیم[} َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكمْ 
  .وھكذا في بقیة النصوص والنقول

  :اصر الرئیسة للخطبةن ترتیب الع– ٤
وھنا یبدأ الخطیب بترتیب العناصر التي وضعھا بنصوصھا حسب رؤیتھ الت�ي یراھ�ا           
مناسبة لوضعھا في الخطبة، فیجعل العناصر المترابطة متوالیة؛ فم�ثًال ف�ي موض�وع     

كف��ر ( عن��ده عناص��ر ف��ي فوائ��د ال��شكر، وعناص��ر ف��ي عاقب��ة الكف��ر      ال��شكر س��یكون 
، ..، وعناصر في نم�اذج لل�شاكرین، وعناص�ر ف�ي نم�اذج لم�ن كف�روا النعم�ة                   )النعمة

ویك�ون ھ�ذا الترتی�ب ب�الترقیم     . فیضم العناص�ر بع�ضھا م�ع بع�ض تح�ت موض�وعاتھا         
سھ، ث�م ی�سیر ف�ي    واإلشارة إلى العناصر ال بالكتابة من جدی�د، حت�ى ال ُیثِق�ل عل�ى نف�              

ص��یاغة الموض��وع وف��ق األرق��ام الت��ي لدی��ھ؛ ف��ال یفوت��ھ ش��يء، ویك��ون موض��وعھ       
  .مترابطًا منسجمًا

  : یقسم الخطبة على مرحلتین– ٥
  .فبعد الفھرسة والترتیب یقرر ما للخطبة األولى، وما للثانیة من العناصر المذكورة

  : صیاغة الخطبة– ٦
  .لتي وضعھا، والمادة التي جمعھاوھان ثم یبدأ بالصیاغة حسب الخطة ا

  

  :وھناك أمور ینبغي التنبھ لھا أثناء الصیاغة منھا
 اإلخالص هللا تعالى في كتابتھ، واستح�ضار النی�ة الخال�صة، ومجاھ�دة ال�نفس ف�ي           -أ  

ذلك؛ فال تعجبھ نفسھ أثناء الكتابة، أو یتذكر مدح المصلین لھ، وماذا س�یقولون ع�ن    
  . تعالى ـ بارك اهللا في كتابتھ وجھده، ونفع بھ األمةخطبتھ؛ فإنھ إن أخلص هللا ـ

 أن یعیش مع الخطبة بقلبھ، ویضع نفسھ محل السامع؛ أي كأنھ المخاَطب بھ�ذه          -ب  
الخطبة؛ ألن ذلك سیجعلھ یختار العبارات التي یرضاھا ویحبھا وتقنعھ؛ فمثًال لو كان 
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ب ھ�ذه المع�صیة،   یوجھ نصیحة لواقٍع في معصیة معین�ة؛ فلی�ضع نف�سھ مك�ان ص�اح             
  .وكأنھ المخاَطب بھذا الخطاب؛ فذلك أدعى للتأثر، وأجود في انتقاء األلفاظ المناسبة

وبع���ض الخطب���اء ال���ذین ال یراع���ون ھ���ذه الناحی���ة تج���دھم یترفع���ون عل���ى ص���احب    
المع���صیة، ویخاطبون���ھ م���ن عل���و؛ فیك���ون عت���ابھم عنیف���ًا، وربم���ا ال یقبل���ھ ص���احب 

ن صاحب المع�صیة، وب�دأ بالعت�اب ف�سیكون عتاب�ًا      المعصیة، لكنھ لو وضع نفسھ مكا     
  .رقیقًا، تقبلھ النفوس وتتأثر بھ

 إْن أح��ّس الخطی��ب أن القل��م ال یجاری��ھ ف��ي الكتاب��ة، وأن أفك��اره م��شتتة، وذھن��ھ   -ج 
م��شوَّش فلیتوق��ف ع��ن الكتاب��ة حت��ى یزی��ل م��ا ی��شغلھ أو ین��ساه، ث��م یع��ود إلیھ��ا م��رة   

  .أخرى
ات أو الجم��ل م��ن جھ��ة إعرابھ��ا، أو ص��رفھا، أو      إذا أش��كلت علی��ھ بع��ض الكلم��   -د 

  :داللتھا على المعنى الذي یریده، أو كونھا غیر فصیحة فلھ خیاران
 الرجوع إلى المعاجم اللغویة للتأك�د م�ن ص�حة الكلم�ة، ومناس�بتھا للمعن�ى ال�ذي                  - ١

  .أراده، أو سؤال من یعلم ذلك من أھل اللغة والنحو
لتي یشك فیھا بكلم�ة، أو جمل�ة أخ�رى یعل�م ص�حتھا،               استبدال الكلمة أو الجملة ا     - ٢

  .واللغة العربیة غنیة بالمترادفات من الكلمات والجمل
 العنایة بعالمات الت�رقیم، وبدای�ة الجم�ل ونھایتھ�ا؛ حت�ى یعین�ھ ذل�ك عل�ى ق�راءة                -ھـ  

  .الخطبة بشكل صحیح، وعدم التعتعة واإلعادة، وكثرة التوقف والتلكؤ
  

  :أجزاء الخطبة: سادسا
ھن�اك عناص�ر وأج�زاء لخطب�ة الجمع�ة الب�د للخطی�ب أن یراعیھ�ا حت�ى تك�ون خطبت��ھ           

  :مسموعة وكالمھ أكثر توجیھا، وھذه األجزاء تتمثل بما یأتي
    :المقدمة: أوًال

وھ�ي الت��ي ی�ستھل بھ��ا الخطی�ب خطبت��ھ، ویھی�ئ ال��سامعین ل�سماعھا، ویج��ذبھم بھ��ا      
ی��ة خطبت��ھ؛ إذ إن ع��سیرات األم��ور ونج��اح الخطی��ب فیھ��ا كفی��ل بالنج��اح ف��ي بق. إلی��ھ

  :وینبغي أن یراعي الخطیب فیھا جملة أمور منھا. بدایاتھا
  . أن تكون ذات صلة وثیقة بموضوع الخطبة، وممھدة لھ، ومھیئة األذن لسماعھ-أ 

  ".ولیكن في صدر كالمك دلیل على حاجتك: "قال ابن المقفع
ك�اح وب�ین ص�در خطب�ة العی�د،      ف�رِّق ب�ین ص�در خطب�ة الن      : "وعلق علیھ الجاحظ فقال   

وخطبة الصلح، وخطبة الواھب؛ حتى یكون لكل فن من ذلك صدر ی�دل عل�ى عج�زه؛              
فإنھ ال خیر في كالم ال یدل على معناك، وال یشیر إلى مغزاك، وإلى العمود الذي إلیھ 

  ".قصدت؛ والغرض الذي إلیھ نزعت
مالح��ظ أن بع��ض  أن تك��ون مناس��بة ف��ي طولھ��ا وق��صرھا لمجم��وع الخطب��ة، وال  -ب 

الخطب��اء یطی��ل ف��ي المقدم��ة إطال��ة ق��د ت��ستوعب أكث��ر الخطب��ة أو ن��صفھا، وھ��ذا ق��د     
ی��صیب ال��سامعین ب��المالل، وربم��ا یئ��سوا م��ن ال��دخول ف��ي الموض��وع، فان��صرفت          

وعكس ھؤالء الخطباء َمْن ال یعتنون بالمقدمة، فیشرعون في . أذھانھم عن الخطیب
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تمعون بع���ُد، وِك���ال األم���رین غی���ر ح���سن،    الموض���وع مباش���رة، ول���ـمَّا یتھی���أ الم���س   
  .االعتدال في ذلك: والمطلوب

  : ُصْلب الموضوع: ثانیًا
فبعد أن یمھد الخطیب لموضوعھ في المقدمة، ویتھی�أ ال�سامعون ل�سماعھ؛ یب�دأ ف�ي                 

  :الموضوع، وینبغي أن یراعي ما یلي
حقھ��ا م��ن بحی��ث ال ینتھ��ي م��ن فك��رة إال وق��د أعطاھ��ا :  ترتی��ب األفك��ار وتسل��سلھا-أ 

االستدالل واإلقن�اع، س�واء ك�ان االس�تدالل لھ�ا بالنق�ل أم بالعق�ل، وال یقف�ز إل�ى فك�رة                       
وال . أخرى، ثم یعود إلى األولى م�رة أخ�رى؛ ف�إن ذل�ك ُیرب�ك ال�سامع وی�شوش علی�ھ         

یت��أتى ذل��ك للخطی��ب إال إذا جم��ع م��ادة الخطب��ة م��ن ن��صوص واس��تدالالت ونق��والت       
  .أن یبدأ بصیاغتھاوأفكار، ثم سلسلھا ورتبھا قبل 

ومم�ا  . فال ُیشِبع فكرة ویطی�ل فیھ�ا عل�ى ح�ساب األخری�ات          :  التوازن بین األفكار   -ب  
یالحظ عند كثیر من الخطباء عدم التوازن في ذلك؛ فتراه ف�ي أول الخطب�ة ُی�شِبع ك�ل            
فكرة ویطیل فیھا، ویحشد النصوص لھا، ثم لما یحّس بأنھ تع�ب، وأتع�ب ال�سامعین،            

م؛ ســ��ـرد األفـ��ـكار الباقیــ��ـة ســ��ـردًا ب��ال است��شھاد وال إقن��اع، رغ��م      وأط��ـال علیھـ��ـ 
أھمیتھا، وربما تكون أھم مما طرحھ في األول، وس�بب ذل�ك أن الخطی�ب ل�یس عن�ده          

  تصور كامل لخطبتھ وما فیھا من مادة، وكم تستغرق من وقت؟
ن ثل�ث   أن یق�در الخطی�ب وق�ت خطبت�ھ، وُیستح�سن أال تزی�د ع�               : وعالج ھذه المشكلة  

ویقدر كم . ساعة، فإن زاد ألھمیة الموضوع فنصف ساعة على األكثر لِكال الخطبتین
تكون من ورقة حسب خطھ وإلقائھ، ویحسب كم فكرة عنده، وكم لھا من نص، ومن 
ثم یسجِّل األفكار مع نصوصھا، وم�ا تحتاج�ھ م�ن ص�یاغة عل�ى األوراق الت�ي ق�دَّرھا                  

  :حاالت ثالثمن قبُل، فال تخلو حینئذ من إحدى 
 أن تكون األفكار بنصوصھا وصیاغتھا متناسبة مع حج�م الم�ساحة الت�ي ق�درھا ـ      -١

أي زمن الخطبة فیبدأ بالصیاغة مرتبًا األفكار كما سبق ذكره، معطیًا كل فك�رة حقھ�ا                
  .من األسطر بال زیادة وال نقص إال شیئًا یسیرًا ال ُیخلُّ بالخطبة

یاغتھا أقل من المساحة التي ق�درھا، وف�ي ھ�ذه            أن تكون األفكار بنصوصھا وص     - ٢
  :الحالة لھ خیارات عدة

 أن یقصر الخطبة فتكون أقلَّ من ثلث ساعة، فھو ینظر إلى اس�تیعاب الموض�وع،          -أ  
  .وال یلتفت إلى الوقت

  . أن یزید أفكارًا ذات صلة بالموضوع بقدر المساحة المتبقیة-ب 
  . صیاغة كل فكرة، بحیث یغطي النقصیطیل في:  أن یسترسل في الصیاغة؛ أي-ج 
  . أن یزید في االستدالالت لكل فكرة-د 
 أن تك�ون األفك�ار بن�صوصھا وص�یاغتھا أط�ول م�ن الم�ساحة المق�درة؛ ف�إن ك��ان          - ٣

  :الطول یسیرًا فیمضي، وإن كان كثیرًا فال یخلو من إحدى حالتین
ض�وع وح�دة    یمكن ق�سمة الموض�وع إل�ى موض�وعین ف�أكثر؛ بحی�ث یك�ون ك�ل مو             -أ  

لو أراد الخطیب أن یتكلم عن حشر الناس یوم القیام�ة،           : مثال ذلك . مستقلة، فیقسمھ 
ف�سیجد أن موض�وع   ... وابتدأ حدیثھ منذ َبْعِثھم من قبورھم ثم َحْشِرھم في العرص�ات     



 

 

 - ٣٢١٦ - 

البعث صالح ألن یكون موضوعًا مستقًال؛ لكثرة ما فیھ من نصوص، وھكذا موضوع   
  .وھو فصل القضاء، فیجعلھا موضوعات عدةالحشر، ثم ما بعد الحشر 

.  ال یمكن قسمتھ بھذا الشكل؛ كأن یكون الموضوع بطولھ وحدة متكاملة ال ُتَجزَّأ     -ب  
الحدیث عند فوائد األمراض، وھي كثیرة، وفیھا نصوص كثیرة أیضًا؛ فلو : مثال ذلك

 ق��درنا أن فوائ��د األم��راض المن��صوص علیھ��ا ع��شرون فائ��دة، وفیھ��ا م��ن الن��صوص   
ثالث���ون ن���صًا؛ ف���ال ش���ك أن خطب���ة واح���دة ال یمك���ن أن ت���ستوعبھا وال اثنت���ین؛ لك���ن 
باإلمكان ذكر سبع فوائد في كل خطبة؛ بحیث تصیر ثالث خطب، أو ع�شر فوائ�د ف�ي                   
ك�ل خطب��ة؛ بحی��ث ت�صیر خطبت��ین؛ فی��سرد الخطی�ب ف��ي ك��ل م�ن الخطبت��ین أو ال��ثالث     

ث�م  . تارھا لھذه الخطب�ة بن�صوصھا   فوائد األمراض جملة وتفصیًال في الفوائد التي اخ       
. في خطبة أخ�رى ی�سرد م�ا ف�ّصلھ ف�ي األول�ى جمل�ة، ویف�صل فیم�ا ل�م ی�ذكره وھك�ذا                         

  .ویكون عنده أكثر من خطبة في الموضوع
  

   :الخاتمة: ثالثًا
إن بعض الخطباء یجعل الخاتمة في الخطب�ة األول�ى، وینتق�ل ف�ي الخطب�ة الثانی�ة إل�ى            

وض��وعًا وعظی��ًا معت��ادًا ی��ذكِّر بالن��ار، ویح��ث عل��ى  موض��وع آخ��ر ف��ي الغال��ب یك��ون م
التقوى، ویكون مسجوعًا، وھذا األس�لوب ك�ان م�ستخدمًا عن�د خطبائن�ا قب�ل س�نوات،                 

  .وال یزال بعض كبار السن منھم ینھجونھ إلى الیوم
  

  :الخطبة المؤثرة: سابعا
ح�صر  إذا أردت ان تكون خطبتك مؤثرة فالبد من شمولھا على ركائز أساس�یة یمك�ن           

  :ذه الركائز بما یأتي
   : قصر الخطبة وطولھا- ١

وذلك حسب ما یتطلب�ھ موض�وعھا، حی�ث الیمك�ن الحك�م عل�ى ج�ودة الخطب�ة أو ع�دم                  
تأثیرھا في ال�سامعین بمج�رد ق�صرھا أو طولھ�ا؛ ألن الخطب�ة كم�ا قلن�ا تت�أثر بعوام�ل            
وظ��روف ھ��ي الت��ي تحك��م عل��ى الخطی��ب أن یق��صر خطبت��ھ أو یطولھ��ا، وم��ن تل��ك           

  :لعواملا
 طبیعة الموضوع الذي یفرض على الخطیب أن تكون خطبتھ فی�ھ مطول�ًة أو               –     أ  

ق��صیرة، وذل��ك ب��النظر إل��ى أھمیت��ھ بالن��سبة للم��ستمعین، أو الظ��رف ال��ذي یم��ر ب��ھ       
  . المجتمع
 سعة وضیق مساحة المسجد الذي تقام بھ الجمعة، وكث�رة الم�صلین فی�ھ أو              –    ب  

  .یب ان تكون الخطبة طویلة أو قصیرةقلتھم عامل یفرض على الخط
 وھن��اك عام��ل ثال��ث ی��ؤثر ف��ي ط��ول الخطب��ة وق��صرھا، وھ��و م��ا یط��رأ عل��ى   –    ج 

الناس من أحوال تؤدي إلى اضطراب وضعھم وانشغال نفوسھم وعقولھم بما یح�دث             
لھم كمجتمع أو للمسلمین عام�ة م�ن أم�ور لھ�ا آث�اٌر س�لبیٌة عل�ى عقی�دتھم وأخالقھ�م                      

  .رارھموأمنھم واستق



 

 

 - ٣٢١٧ - 

ومع ذلك كلھ فعلى الخطیب ان یلتزم بتوجیھات سید الخطباء سیدنا محمد رسول اهللا          
 ال��ذي رغ��ب أن تك��ون الخطب��ة ق��صیرًة؛ وذل��ك لك��یال یم��ل   - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  –

  .المستمع ولتكون الخطبة محددة الموضوع ومؤثرة في الناس
  :َقاَل َأُبو َواِئٍل: یَّاَن، َقاَل   فقد روى االمام مسلم في صحیحھ َعْن َواِصِل ْبِن َح

َی��ا َأَب��ا اْلَیْقَظ��اِن، َلَق��ْد َأَبَلْغ��َت  : َخَطَبَن��ا َعمَّ��اُر ْب��ُن َیاِس��ٍر، َف��َأْوَجَز َوَأْبَل��َغ، َفَلمَّ��ا َن��َزَل ُقْلَن��ا  (
 َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم ِإنِّ��ي َس��ِمْعُت َرُس��وَل اللَّ��ِھ َص��لَّى اللَّ��ُھ: َوَأْوَج��ْزَت، َفَل��ْو ُكْن��َت َتَنفَّ��ْسَت، َفَق��اَل

ِإنَّ ُطوَل َصَلاِة الرَُّجِل َوِق�َصَر ُخْطَبِت�ِھ َمِئنَّ�ٌة ِم�ْن ِفْق�ِھ الرَُّج�ِل، َف�َأِطیُلوا ال�صََّلاَة،                  : "َیُقوُل
  "). َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة، َوِإنَّ ِمَن اْلَبَیاِن ِسْحًرا

مخلق�ة،  : ائ�دة، كق�ولھم   أي عالمة، فھ�ي عل�ى وزن مفعل�ة والم�یم ز           ) : َمِئنٌَّة: (وقولھ
  ...واهللا أعلم. أن ھذا مما یستدل بھ على فقھ الرجل: ومعناه

 : اشتمال الخطبة على اآلیات القرآنیة- ٢
البد للخطیب أن یعتمد بالشكل األساس على القرآن الكریم، وأن ت�شتمل خطبت�ھ عل�ى                 

عب��ارة، آی��ات م��ن كت��اب اهللا ع��ز وج��ل، مھم��ا ك��ان یمتل��ك م��ن أس��باب البی��ان، وق��وة ال  
وجزالة األسلوب، فاالستشھاد باآلیات القرآنیة تعط�ي الخطب�ة رونق�ًا جم�یًال، وتق�وي               
حجة الخطیب، وتجعلھ ینطق بالحق، السیما إذا كان یع�رف كی�ف یوظ�ف تل�ك اآلی�ات             

   .حسب ما یتطلبھ ظرف الخطبة ووقتھا المناسب، والموضع المناسب لكل آیة یتلوھا
لیھ وسلم في كثیر من األحیان یجع�ل خطبت�ھ أو جلھ�ا    وقد كان رسول اهللا صلى اهللا ع    

ت��الوة س��ورة م��ن الق��رآن؛ لم��ا ی��شتمل علی��ھ م��ن ابت��داء الَخْل��ِق والبع��ث، والح��ساب،     
  .والجنة، والنار، والترغیب والترھیب

ومما ینبغي التنبیھ لھ عند االستشھاد باآلی�ات القرآنی�ة ف�ي الخطب�ة ونحوھ�ا م�ا        
  :یلي

وة اآلیة ، فإن ھذا مما یعیب الخطیب ، ویفسد علیھ جم�ال         الحذر من الخطأ في تال     -أ
أفك��اره ، وأھمی��ة موض��وعھ ، وی��صرف ال��سامع ع��ن الت��أثر بالخطب��ة إل��ى الت��صحیح    
والنقد ، وتتبع األخط�اء ، فینبغ�ي عل�ى الخطی�ب حف�ظ اآلی�ات الت�ي یست�شھد بھ�ا ف�ي                        

رج�ع إلیھ�ا عن�د    الخطبة حفظا دقیقا وسلیما ، ف�إن ل�م یتی�سر ل�ھ ذل�ك فل�تكن مكتوب�ة ی          
  .الحاجة ، حتى ولو كان مرتجال لخطبتھ ارتجاال 

 الحذر من قراءة اآلیة بقراءة غیر معروفة وال مشھورة لدى السامعین؛ ألن ھذا               -ب
من شأنھ أن یشوش أذھان السامعین، ویصرفھم عن تدبر المعن�ى إل�ى الوق�وف عن�د             

  .رك ما ینكروناللفظ، ومن كان محدثا للناس فلیحدثھم بما یعرفون، ولیت
حدثوا الناس بما یعرفون، أتحبون أن : "روي عن سیدنا علي رضي اهللا عنھ أنھ قال

  ".ُیَكذََّب اهللا ورسولھ
فإن أحب الخطیب أن یلفت النظر إلى معنى یكون في ق�راءة دون أخ�رى، فلینب�ھ إل�ى                    

  .وھي قراءة متواترة" فالن " أن ذلك في قراءة 
ة ف��ي غی��ر موض��عھا، وإنزالھ��ا عل��ى غی��ر واقعھ��ا،      الح��ذر م��ن االست��شھاد باآلی��  -ج

والتكلف في حمل اآلیة على حادثة معینة، أو على جماعة معینة، أو واقع معین، مما 
  . یعد من التحریف، وتحمیل األلفاظ فوق ما تحتمل
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وعلى ذلك فال بد من االطالع على تفسیر اآلیات من كتب التفسیر المعتم�دة، ف�ال أق�ل             
تفسیر واحد من ھذه التفاسیر؛ حتى یك�ون عل�ى عل�م بفھ�م ال�سلف      من أن یطلع على     

  .لآلیات وتأویلھا، مما یقیھ من التأویالت الباطلة، واألقوال الواھیة في ذلك
 الحذر من إقحام اآلیات المت�شابھة أو المحتمل�ة المع�اني ف�ي م�واطن الخ�الف ب�ین                   -د

رد عل�ى بع�ضھا، أو ن�صا    المذاھب، والجماعات اإلسالمیة، وجعلھا نصا قاطع�ا ف�ي ال�          
لھ فیما یذھب إلیھ من رأي، وإنما حسبھ ف�ي ذل�ك أن یب�رز دالل�ة اآلی�ة القرآنی�ة كم�ا                        
فھمھا علم�اء األم�ة الرب�انیون، ول�یكن دور الخطب�ة ھ�و جم�ع األم�ة وت�ألیف القل�وب                      
على منھج علماء األمة وسلفھا، ال في تفتیت صفھا، وتمزیق وحدتھا، وھ�ذا یتطل�ب       

  .ةسعة صدر وحكم
 الح��ذر م��ن إقح��ام اآلی��ات ف��ي مج��ال المخترع��ات الحدیث��ة أو ال��صناعات والوس��ائل  -ه

العلمیة المستجدة، ما لم یكن ذلك نصًا أو معنى راجح�ًا مرض�یًا م�ن العلم�اء األخی�ار،              
فإن ولوج ذلك الباب ال یخلو من التكلف والتعسف في لي الن�صوص وتحمیلھ�ا م�ا ال             

تھوي كثیرًا من الخطباء رغبة في التمیز، وإعجاب تحتمل من المعاني، وھذا باب یس
الن��اس ب��سعة علم��ھ، وثقافت��ھ، ودق��ة نظ��ره، واس��تنباطھ للط��ائف المعرف��ة، وھ��و أم��ر  
محفوف بالمخاطر، ربما یفتح الباب للتأویالت الفاس�دة، والتج�رئ عل�ى الخ�وض ف�ي           

  .أمور من العلم ال یحسنھا
وی��ع اآلی��ات للمناس��بات المختلف��ة س��واء أكان��ت     الح��ذر أی��ضا م��ن التكل��ف ف��ي تط   -و

  . مناسبات عامة أو خاصة
  : اشتمال الخطبة على األحادیث النبویة– ٣

من المعروف أن السنة النبویة شارحة لكتاب اهللا مفصلة لمجمل�ھ مبین�ة لغایات�ھ، ل�ذا               
فإنھ البد للخطیب أن تشتمل خطبت�ھ عل�ى أحادی�ث رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم،                

ك ألن الخطی�ب ال یمك�ن أن ی�ستغني عنھ�ا لیق��وي بھ�ا حجت�ھ وی�دعم قول�ھ ویھ��ذب         ذل� 
  .أسلوبھ

ومع ذلك كلھ فال بد للخطیب عند اعتماده على األحادیث أن یتجنب بعضًا م�ن األم�ور        
  :اآلتیة

 تجنب ذكر األحادیث الموضوعة، والواھیة، فإنھ ال خیر فیھا، وال نور علیھا، ب�ل      -أ  
بلیغھا إلى الناس لھ دور خطیر في نشر العقائد الفاسدة، والبدع      إن ذكرھا وحملھا وت   

والضالالت، ال سیما وأن العامة ال تمحیص وال تثبت لدیھم، فسرعان ما تنت�شر مث�ل             
  .ھذه األمور فیما بینھا لتعلقھا بالغرائب، مع االستھانة بما یترتب علیھا من مفاسد

ا یغن�ي الخطی�ب ع�ن ال�ضعیف، وال      تجنب األحادیث الضعیفة؛ ألن في الصحیح م  -ب  
یخفى م�ا ف�ي ن�شر األحادی�ث ال�ضعیفة م�ن آث�ار س�یئة عل�ى األم�ة ف�ي عقی�دتھا وف�ي                        
سلوكھا، فكم من حدیث ضعیف أو واه، تناقلھ الناس محتجین بھ اعتم�ادا عل�ى إی�راد      
الخطیب لھ، وكم من عادة تشبث بھا الناس كان مستندھا حدیثا ض�عیفا، إال إذا كان�ت             

  .طرٌق كثیرٌة یتقوى بھا، أو كان موضوع الحدیث في فضائل األعمالللحدیث 
 تجنب التحریف في المعنى والتكلف في حمل الحدیث على غیر ما یحتملھ معن�اه               -ج  

لتقویة رأي، أو مذھب، أو جماعة، أو نصرة فئة على فئة، فإن بعض الخطباء یب�الغ     
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بی�ان ق�وة ھ�ذا ال�رأي، أو ف�ي      في مثل ھذا فیشعر السامعین أن الح�دیث إنم�ا ورد ف�ي        
  . بیان فساد تلك الجماعة بعینھا

 وھناك أمور ال یستغني الخطیب عنھا عند كتابتھ لخطبت�ھ أو تح�ضیره لھ�ا       – ٤
  :وھي على وجھ اإلجمال ال التفصیل

 أن تكون الخطبة مشتملة على األمثال الھادفة والقصص المؤثرة التي یتعظ الناس       -أ
  . لدروس المفیدةبسماعھا ویأخذوا منھا ا

ولیحذر الخطی�ب ف�ي ھ�ذا م�ن اإلكث�ار م�ن األمث�ال ال�شعبیة، أو ذك�ر األمث�ال ال�ساقطة               
والمبتذلة، وما یشتمل على سوء أدب، أو إیذاء لألسماع، ف�إن ذل�ك س�یئ األث�ر عل�ى              
النفوس، وربما أدى إلى تثبیت وتأكید مفاھیم اجتماعی�ة خاطئ�ة، أو مخالف�ة لل�شرع،             

رھا أح��د الم��روجین والناش��رین لھ��ا، ول��ذلك ف��إن العلم��اء ذك��روا  ویك��ون الخطی��ب ب��ذك
  :لضرب المثل شروطا أربعة

  . أن تكون روایتھ خالیة من كل تعقید لیصل المقصود منھ إلى ذھن السامع:األول
  . أن ال یكون مسھبا ممال:الثاني
نی�ھ،   أن یھیج السامع بحالوة أسلوبھ، ویجذب فكره بجزل كالمھ، وابتكار معا     :الثالث

  .ویضبط عقلھ في فھم الروایة المختلفة، وفض مشكلھا
مقبولة سواء من جھة اللفظ أم من جھ�ة  :  أن یورد المثل بصورة محتملة أي  :الرابع
  .المعنى

 االستشھاد بالشعر فإنھ یزین الخطبة ویھذبھا ویشد السامع إلیھا، فقد ورد ف�ي          –ب  
  ).وإن من الشعر لحكمة(الحدیث 
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  املبحث الثالث

  اخلطيب وصفاته ومناذج من اخلطب

في ھذا المبحث سنتكلم عن الخطیب ونبین م�ا المق�صود من�ھ ث�م نتط�رق إل�ى ص�فاتھ           
  :الشخصیة والخلقیة، ثم العلوم التي یحتاجھا الخطیب

ال��شخص ال��ذي یق��وم بإلق��اء الخطب��ة، وھ��و یحت��اج إل��ى أم��ور عدی��دة   ھ��و  :فالخطی��ب
  .نجاحلیستطیع القیام بمھمتھ ب

  . صفات شخصیة، وصفات خلقیة، وعلوم أساسیة، وعلوم تكمیلیة: منھا
  :أما صفاتھ الشخصیة فھي

   : االستعداد الفطري- ١
فلیس كل إنسان یصلح للخطابة، مھما عال شأنھ وارتفعت مكانتھ، فالخطیب ھو الذي 

  . یتفاعل مع األحداث، وینطلق لسانھ للتعبیر عنھا
   : الذكاء وحضور الذھن-٢

لی��ستطیع أن یلم��ح م��دى تفاع��ل الجمھ��ور مع��ھ، فیغی��ر نغمت��ھ ف��ي الوق��ت المناس��ب،     
  . ویتكلم بالكالم في الزمان والمكان المناسبین

   : رباطة الجأش والتحكم في النفس-٣
ألن للمنبر رھبة، وللن�اس مھاب�ة، فق�د س�ئل عب�د المل�ك ب�ن م�روان، م�ا ال�ذي أس�رع                

 . أعرض عقلي على الناس كل أسبوع مرةبالشیب إلیك؟ قال كیف ال أشیب وأنا 
فالخطیب یجب أن یتحكم ف�ي م�شاعره؛ ألن ال�ذي الیك�ون س�یدًا عل�ى أھ�واء نف�سھ ال               

  . یستطیع أن یتحكم بأھواء من سواه
   : صدق الحس والعاطفة-٤

سئل الحسن البصري عن الخطباء والوعاظ، ما بال بعضھم تؤثر فیك موعظتھ بینم�ا   
  .. ؟اآلخر ال یھز منك شعرة

إذ خ��رج الك��الم م��ن القل��ب بل��غ إل��ى الَجن��ان، وإذا خ��رج م��ن الل��سان ل��م یج��اوز  : فق��ال
  . اآلذان

   : القدرة على التمثیل-٥
بحیث یستطیع أن یعبر بقسمات وجھھ، وحرك�ات یدی�ھ، ع�ن كثی�ر م�ن المع�اني الت�ي               

  . یعجز عنھا اللسان
الغ�ضب االنفع��الي یمن��ع  ف�إذا احت��اج إل�ى الغ��ضب ك��ان غ�ضبھ خطابی��ًا ال انفعالی��ا؛ ألن    

المرء من الحكمة، لذا كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یغضب إال هللا، ویوصي 
  . أصحابھ بعدم الغضب

  : الفصاحة والبالغة الفطریة-٦
اإلیجاز في موضعھ، واإلطناب في موضعھ، ولما سأل خطیٌب أطال في   : ومن البالغة 

  . ما كنت فیھ منذ الیوم:  ؟ قالالخطبة أعرابیًا ما تعدون العيَّ فیكم
  .أن تتكلم فوق ما تقتضیھ حاجتك: والعيُّ
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   : حسن الصورة وكمال الھیئة-٧
وكان العرب یحرصون في خطیبھم على أن یكون مھیب�ًا، فلق�د ك�ان رس�ول اهللا ص�لى        
اهللا علی��ھ وس��لم یخت��ار عب��ادة ب��ن ال��صامت للخطاب��ة ب��ین أی��دي الوف��ود؛ لمھابت��ھ ف��ي   

  . تار سفراءه من حسان الوجوه، الذین یحسنون التصرف في المواقفالنفوس، ویخ
  : قوة الشخصیة-٨

فق��وة الشخ��صیة ت��ؤثر ف��ي اآلخ��رین، دون أن یت��أثر بغیرھ��ا إال عل��ى س��بیل الم��شورة   
  . والنصح

وكثیرًا ما نرى بعض الخطباء أو المفتین والموجھین یكونون أبواق دعایة لما یریده 
  .  الخطأبعض الناس، وھذا من أكبر

  

  :أما الصفات الُخُلِقیَّة التي یحتاج إلیھا
    : اإلخالص هللا تعالى-١

ألن كل عم�ل ن�زع من�ھ اإلخ�الص ك�ان ع�دیم البرك�ة، ق�ال رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ                
م�ن عم�ل عم�ًال مم�ا یبتغ�ي ب�ھ وجھ�ي،              : (وسلم، قال اهللا تع�الى ف�ي الح�دیث القدس�ي          

  ).َأْشَرَك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ
  

  :  حب الخیر للناس والحرص على نصحھم-٢
لقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یبذل جھده وطاقتھ في الدعوة، حتى ق�ال ل�ھ     

فلعلك ب�اخع نف�سك عل�ى      (رب العزة واصفًا حرصھ على النصح وحب الخیر لآلخرین          
  ).آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفا

  : التواضع هللا ، والتواضع للناس-٣
ألن الغ��رور ھ��و ال��ذي أخ��رج إبل��یس م��ن الجن��ة، والتكب��ر عل��ى الن��اس یجل��ب مق��تھم     

  . وكرھھم
فق��د ك��ان رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم یخ��دم أص��حابھ وھ��و س��یدھم، ویح��دثھم       

  .كحدیث أحدھم
  : صدق الحدیث-٤

ق�ال رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ     ( ألن من عرف بالكذب تجنبھ الناس ولم یسمعوا ل�ھ           
یكم بالصدق فإن الصدق یھ�دي إل�ى الب�ر، وإن الب�ر یھ�دي إل�ى الجن�ة، وم�ا             عل: وسلم

یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عن�د اهللا ص�دیقًا، وإی�اكم والك�ذب ف�إن         
الك��ذب یھ��دي إل��ى الفج��ور، وإن الفج��ور یھ��دي إل��ى الن��ار، وم��ا ی��زال الرج��ل یك��ذب       

  ). ویتحرى الكذب حتى یكتب عند اهللا كذابا
یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون  (: بما یقول ربنا سبحانھ وتعالى العمل-٥
  ). كبر مقتًا عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلون* 

إذ ا خ�الف عم�ل ال�واعظ قول�ھ، زل�ت موعظت�ھ ع�ن القل�وب، كم�ا          : قال مالك بن دینار   
  .تزل القطرة على الصفا
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  : ون إسراف نظافة الملبس  وحسن التجمل في الثیاب د-٦
  : قال الشافعي رحمھ اهللا تعالى 

  َزْیــــُن الرَِّجــــاِل ِبَھــــا ُتَعـــزُّ َوُتْكـــَرُم... َحسِّـــْن ِثَیـــاَبك َمـــا اْســـَتَطْعت َفِإنََّھــا 
  . وقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یلبس الثیاب البیض في المناسبات

  : ألمور وسقوط الھمة االبتعاد عن خسائس ا-٧
 فال یصلح أن یكون الخطیب ج�شعًا، أك�وًال ب�شراھة، یخ�وض فیم�ا ھ�ب ودب، ین�ازع          

  . الناس في سفاسف األمور؛ ألن من كان كذلك سقطت حرمتھ من أعین الناس
لیس بف�احش وال م�تفحش وال   : (وقد ورد في صفات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   

  ). ة الحسنة، وال یجزي بالسیئة السیئةصخاب في األسواق، یجزي بالحسن
  : الشجاعة في الحق دون تھور-٨

) أف�ضل الجھ�اد كلم�ة ح�ق عن�د س�لطان ج�ائر          : (قال رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         
َل�ْیَس ال�شَِّدیُد ِبال�صَُّرَعِة، ِإنََّم�ا ال�شَِّدیُد الَّ�ِذي َیْمِل�ُك َنْف�َسُھ         : (وقال علیھ الصالة والسالم   

  ).ِبِعْنَد الَغَض
  

بعد ھذه الصفات التي على الخطیب أن یكون متحلیا بھ�ا الب�د م�ن الق�ول بأن�ھ یحت�اج                   
إل��ى عل��وم كثی��رة تث��ري عقل��ھ، وت��صقل موھبت��ھ وتھ��ذب ل��سانھ، وترف��ع مكان��ھ ب��ین     

  .أقرانھ، منھا ما ھو أساسي لھ ال یستغني عنھ، ومنھا ما ھو تكمیلي
  

  : أما العلوم األساسیة التي یحتاج إلیھا
  :لقرآن الكریم ا-١

وذلك بحسن تالوتھ، وجودة أدائھ، ودقة حفظھ، مع الق�درة عل�ى االست�شھاد باآلی�ات              
  . القرآنیة في مواضعھا المناسبة

والخطبة تعلو قیمتھا ویقوى تأثیرھا بشواھدھا القرآنیة، م�ع األخ�ذ بح�ظ ال ب�أس ب�ھ                 
  .من علم التفسیر

  : الحدیث الشریف-٢
 ع��ن الق��رآن الك��ریم، فالب��د للخطی��ب أن یحف��ظ جوام��ع   والح��دیث النب��وي ال یق��ل ش��أناً 

الكلم، ویتجنب االستشھاد بالموض�وعات واإلس�رائیلیات، ف�إن ف�ي ال�صحیح م�ا یغنی�ھ         
  .ویھذب أسلوبھ

  :  اللغة العربیة نحوًا وصرفًا وبالغة-٣
فما أقبح الخطیب الذي یقف على منب�ر رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ویلح�ن ف�ي                

إن اهللا ب�ريء م�ن الم�شركین    (فربما یقول كفرًا وھو ال یعلم، كال�ذي ق�ال      لغة القرآن،   
  .  أعاذنا اهللا وإیاكم–بالجر ) ورسولھ

إن الخطیب لتعل�و ب�ین الن�اس مكانت�ھ بمق�دار تمكن�ھ م�ن اللغ�ة العربی�ة،                  : ولنعلم جیداً 
  .وتسقط مھابتھ بمقدار لحنھ
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  :  علم السیرة-٤
المعاني المطلوبة إلى القلوب، لذا كثر إیرادھا في فالقصص لھا تأثیر بلیغ في إیصال   

وأحسن الق�صص س�یرة الم�صطفى       ) نحن نقص علیك أحسن القصص    (القرآن الكریم   
  .صلى اهللا علیھ وسلم؛ ألنھ تفسیر عملي للقرآن

  :  علم الفقھ-٥
فالخطی���ب یع���د قائ���دًا دینی���ًا، یتوج���ھ إلی���ھ الن���اس بأس���ئلتھم ال���شرعیة وم���شكالتھم       

إن لم یستطع اإلجابة علیھا نزلت مكانتھ في قل�وبھم، وال یعن�ي ھ�ذا أن     االجتماعیة، ف 
حت�ى ال یق�ول م�ا ل�یس م�ن      " ال أدري"یتكلف علم ما ال یعلم، بل یجب علیھ أن یتعلم         

  .الشرع أو یفتي بغیر ما یریده اهللا ورسولھ
  : علم النفس-٦

 إلى الخیر، فإذا  ألن وظیفتھ األساسیة ھي القدرة على التأثیر في النفوس وتوجیھھا   
لم یعرف خصائص النفوس، ومفاتیح أقفالھا، ل�م ی�ستطع إی�صال كلمت�ھ إل�ى س�ویداء               

  . قلوب الناس
  . لإلمام الغزالي) إحیاء علوم الدین(ومن أحسن كتب علم النفس اإلسالمي كتاب 

  :  معرفة أوضاع مجتمعھ وھموم الناس وعاداتھم-٧
األوق��ات المناس��بة لعرض��ھا، فل��یس م��ن لی��ستطیع أن یخت��ار الموض��وعات المناس��بة و

الحكمة مخاطبة الفقراء بالزھد، وھم ال یملكون ما یأكلونھ، بل الواجب على الخطیب        
  . أن یحثھم على العمل وكسب الرزق مع الرضا بما یقدر لھم

  
  : وأما العلوم التكمیلیة التي یحتاج إلیھا

  :، وأھم ھذه العلوم التكمیلیةفإن الخطیب ال بد أن یلم من كل علم شیئًا ولو یسیرًا
  :  علم األدب-١

ألن من تعلم األدب سمى طبعھ، ورقت مشاعره، وتھذب لسانھ، وقد جبل الناس على 
  .حب الشعر والطرائف

   : علم التاریخ-٢
لی��ستطیع نق��ل الن��اس م��ن ع��صر إل��ى ع��صر، وم��ن أم��ة إل��ى أخ��رى، فالت��اریخ ِس��ِجلُّ    

  .ر الماضیةتجارب األمم، ووثیقة شاھدة على العصو
  : األوضاع الراھنة في العالم-٣

حت�ى ال یظھ��ر أم��ام الن��اس كال�ذي یع��یش ف��ي غی��ر دنی�اه، ب��دون أن یتح��سس ظ��روف    
  . مجتمعھ، وما یطرأ علیھم من مستجدات، یجب أن یتطرق إلیھا في الخطبة

  : مصادر إسالمیة قدیمة-٤
م�واعظ واألخ�الق   وھي ما عدا التفسیر وشروح السنة م�ن كت�ب العقائ�د واألحك�ام وال        

والرق��ائق وغیرھ��ا، یخت��ار منھ��ا الخطی��ب م��ا یناس��ب موض��وعھ تأص��یال واس��تدالال        
  .وأسلوبا

و ) وزاد المع�اد الب�ن الق�یم   (و ) م�دارج ال�سالكین  (كت�ب  : ونذكر ھنا على سبیل المثال 
أدب الدنیا والدین (و ) صید الخاطر البن الجوزي(و  ) مختصره(و  ) اإلحیاء للغزالي (
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وغیرھ�ا  ) جامع العلوم والحكم الب�ن رج�ب      (و  ) روضة العقالء للبستي  (و  ) للماوردي
  .من كتب المواعظ والحكم والفضائل

  :  كتب األدب القدیم والحدیث-٥
وھذه یعتني بھ�ا الخطی�ب م�ن أج�ل رق�ي األس�لوب، وتخی�ر األلف�اظ، وانتق�اء الكلم�ات                      

  .والعبارات الجزلة األخاذة ذات الوقع المتمیز على السامع
و ) ص�بح األع�شى للقلق�شندي     (و  ) البی�ان والتبی�ین للج�احظ     ( ھذه الكتب القدیمة     ومن

فأس���لوبھا متمی���ز ) الخط���ب المن���سوبة إل���ى عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب رض���ي اهللا عن���ھ   (
  .والصناعة اللفظیة فیھ عالیة

ال�سید  (و ) أحم�د ح�سن الزی�ات   (و ) العق�اد (و ) مؤلفات الرافع�ي (ومن الكتب الحدیثة    
رھا من كتب األدب والبالغة والفصاحة، على أن یكون الخطی�ب           وغی) أحمد الھاشمي 

والقارئ لھذه الكت�ب ح�ذرًا م�ن بع�ض م�ا ق�د ی�دس فیھ�ا م�ن ك�الم خطی�ر عل�ى أس�س               
  .الشریعة وأصولھا

  :  الكتب المؤلفة في اإلسالم والقضایا المعاصرة-٦
روة تزخر ال�ساحة العلمی�ة واألدبی�ة بكت�ب إس�المیة معاص�رة جی�دة، ت�وفر للخطی�ب ث�                    

ھائل��ة ف��ي إع��داد مواض��یعھ وبخاص��ة االجتماعی��ة منھ��ا والتربوی��ة وق��ضایا الع��صر       
وأح��داث الوق��ت، فھ��ي تتح��دث بلغ��ة معاص��رة جی��دة وبمعالج��ات مناس��بة یح��سن م��ن    
الخطی��ب كث��رة المطالع��ة فیھ��ا، وبخاص��ة كت��ب المع��روفین بح��سن إس��المھم، وص��حة    

  .منھجھم، وسالمة قصدھم
  :  المؤلفات في الخطب-٧

ؤلف��ات خاص��ة ت��شتمل عل��ى خط��ب الجمع��ة، ألقاھ��ا مؤلفوھ��ا ف��ي مواض��یع         وھ��ي م
متنوعة، والسوق المكتبیة مألى بھذا النوع من المؤلفات، یج�در بالخطی�ب وبخاص�ة     

  . في بدایات عملھ الخطابي أن یطلع علیھا
وھذه المؤلفات غالبا م�ا تحت�وي عل�ى مواض�یع مت�شابھة ف�ي الط�رح م�ن اإلیمانی�ات                    

یا االجتماعی��ة، مم��ا یت��یح للخطی��ب المبت��دئ فرص��ة المقارن��ة ب��ین   والم��واعظ والق��ضا
مناھج الخطباء، وطرق عرضھم وأسالیب طرحھم، مما یعینھ عل�ى رس�م خ�ط متمی�ز           

  .لنفسھ
ولھ�ذا ینبغ�ي االط��الع عل�ى ھ�ذه المؤلف��ات ف�ي ب�دایات الممارس��ة الخطابی�ة، حت��ى إذا        

جھ إلى المصادر األصلیة، اشتد عوده، واتسعت مداركھ ومعارفھ، استقل بنفسھ، وتو 
فصار ینشئ الُخَط�َب، ویرس�م لنف�سھ خط�ا خاص�ا وطریق�ا منف�ردا، فھن�اك الكثی�ر م�ن                  

  .المؤلفات التي تختص بخطبة الجمعة لمؤلفین مختلفین قدیما وحدیثا
  : الصحف والمجالت-٨

یج��در بالخطی��ب مواكب��ة األح��داث وم��سایرة الوق��ائع ، ویفی��ده ف��ي ذل��ك االط��الع عل��ى   
المجالت لیتابع األحداث المستجدة، ویمعن النظر ف�ي المق�االت والتعلیم�ات            الصحف و 

والتعلیق��ات الت��ي تواك��ب الح��دث، ففیھ��ا ث��راء وتوس��یع لم��دارك المت��ابع، مم��ا یھ��دي     
الخطیب إل�ى النظ�رة المتوازی�ة، وبخاص�ة إذا كث�ر اطالع�ھ عل�ى الكتاب�ات والتعلیق�ات                    

  .الصحفیة للكتاب المرموقین
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میة وعلمیة متخصصة ینبغي االعتناء بھا؛ لما تحتوی�ھ م�ن م�ادة      وھناك مجالت إسال  
علمی��ة مؤص��لة مدلل��ة، تع��ین الخطی��ب عل��ى غایت��ھ، مث��ل مجل��ة البح��وث اإلس��المیة،     

  .والدعوة، والبیان، واإلصالح، والمجتمع
  

إ ن ا د  ظ رذ أن    

ت��صویر الحی��اة لھ��م بمنظ��ار   وھ��ي أن وظیف��ة الخطی��ب لی��ست ھ��ي تیئ��یس الن��اس، و   
أسود، وصب اللعنات والع�ذاب عل�یھم، ب�ل وظیفت�ھ األول�ى ھ�ي رف�ع ھممھ�م، وج�ذب            
قلوبھم إلى الخیر وإلى العمل للدین وال�دنیا، وح�ثھم عل�ى التم�سك ب�األخالق الحمی�دة                  
بصورة محببة إلى النفس كالذي فعلھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم م�ع األعراب�ي                  

ل�و ل�م یك�ن ھ�ذا دین�ا لكف�ى ب�ھ خلق�ًا           : ألھ عن اإلسالم فخرج وھو یق�ول      الذي جاء لیس  
  . كریمًا

وال یعني ھذا أن ال ُنَذكَِّر الناس بین الحین واآلخ�ر بم�ا أع�ده اهللا ع�ز وج�ل للمنك�رین                 
والكافرین من عذاب ألیم وحساب شدید، یوم ال ینفع  فیھ م�ال وال بن�ون إال م�ن أت�ى                  

  .اهللا بقلب سلیم
ت الخطی�ب أن یلف�ت أنظ�ار الن�اس إل�ى أخط�ائھم، ولك�ن ل�یكن ذل�ك بح��سن          كم�ا ال یف�و  

أدب، وح��الوة ل��سان، ولیع��رض الترغی��ب م��ع الترھی��ب، وال��صورة البی��ضاء بجان��ب     
ال��صورة ال��سوداء، حت��ى ال یزی��د الن��اس یأس��ًا إل��ى یأس��ھم، ونف��ورًا م��ن ال��دین إل��ى        

  . نفورھم
 ال��دین ومك��ارم األخ��الق، ال   ول��یعلم الخطی��ب أن دوره التوجی��ھ ال��صحیح إل��ى تع��الیم    

مجاراة الناس فیما یطلبون، ولو كان باطًال، كم�ا ن�رى م�ن أح�وال كثی�ر م�ن الخطب�اء         
. ف��ي أوق��ات األزم��ات والعواص��ف المھلك��ات، فی��صیر م��سعرًا للف��تن ب��دًال م��ن إطفائھ��ا 

  ).......الفتنة نائمة لعن اهللا من أیقظھا: (یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
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  املبحث الرابع

  مناذج من اخلطب

م�ن المھ�م أن نطل�ع عل��ى نم�اذج معین�ٍة م�ن خط��ب رس�ول اهللا علی�ھ ال�صالة وال��سالم          
  .وبعض الخلفاء واألمراء والخطباء؛ لنطلع على أسلوبھم وطریقة أدائھم

  : من خطب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم-أوًال 
  : أول خطبة خطبھا بمكة حین دعا قومھ-١

  :وأثنى علیھ ثم قالحمد اهللا 
 ال یكذب أھلھ، واهللا لو كذبت الناس جمیعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس ١إن الرائد"

جمیعا ما غررتكم، واهللا الذي ال إلھ إال ھو إني لرسول اهللا إلیكم خاصة، وإلى الن�اس       
كاف��ة، واهللا لتم��وتن كم��ا تن��امون، ولتبع��ثن كم��ا ت��ستیقظون، ولتحاس��بن بم��ا تعمل��ون   

  ".ن باإلحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنھا لجنة أبدا أو لنار أبداولتجزو
  : خطبتھ في أول جمعة جمعھا بالمدینة- ٢
الحمد اهللا أحمده وأستعینھ وأستغفره وأستھدیھ وأوم�ن ب�ھ وال أكف�ره وأع�ادي م�ن                  "

یكف�ره، وأش�ھد أن ال إال اهللا وح�ده ال ش�ریك ل��ھ، وأن محم�دا عب�ده ورس�ولھ، أرس��لھ        
والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من الناس،            بالھدى  

وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من األجل، من یط�ع اهللا ورس�ولھ فق�د     
َرَشَد، ومن یعصمھا فقد غوى وفرط، وضل ضالال بعیدا، وأوصیكم بتق�وى اهللا؛ فإن�ھ        

 وأن یأمره بتقوى اهللا، فاحذروا م�ا       خیر ما أوصى بھ المسلم أن یحضھ على اآلخرة،        
ح��ذركم اهللا م��ن نف��سھ، وال أف��ضل م��ن ذل��ك ن��صیحة، وال أف��ضل م��ن ذل��ك ذك��را، وإن   
تقوى اهللا لمن عمل بھ على وجل ومخافة من ربھ، ع�ون ص�دق عل�ى م�ا تبغ�ون م�ن        
أمر اآلخرة، ومن یصلح الذي بین�ھ وب�ین اهللا م�ن أم�ره ف�ي ال�سر والعالنی�ة ال ین�وي                    

جھ اهللا، یكن لھ ذكرا في عاجل أم�ره، وذخ�را فیم�ا بع�د الم�وت ح�ین یفتق�ر         بذلك إال و  
المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك یود لو أن بینھ وبینھ أمدا بعیدا، ویحذركم            
اهللا نفسھ، واهللا رءوف بالعباد، والذي صدق قولھ، وأنجز وعده ال خل�ف ل�ذلك؛ فإن�ھ          

فاتقوا اهللا في عاجل أمركم  }  َلَديَّ َوَما َأَنا ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبیدِ     َما ُیَبدَُّل اْلَقْولُ  {: یقول عز وجل  
وآجلھ، في السر والعالنیة؛ فإنھ من یتق اهللا یكفر عنھ سیئاتھ، ویعظم لھ أجرا، ومن 
یتق اهللا فقد ف�از ف�وزا عظیم�ا، وإن تق�وى اهللا ُی�وقي َمْقَت�ھ، وی�وفي عقوبت�ھ، وی�وقي             

وجوه، ویرضى الرب، ویرفع الدرج�ة، خ�ذوا بحظك�م         سخطھ، وإن تقوى اهللا یبیض ال     
وال تفرطوا في جنب اهللا، قد علمكم اهللا كتابھ، ونھج لكم س�بیلھ؛ ل�یعلم ال�ذین ص�دقوا        
ویعلم الكاذبین، فأحسنوا كما أحسن اهللا إلیكم، وعادوا أعداءه، وجاھدوا في اهللا ح�ق           

 ویحی�ا م�ن ح�ي ع�ن     جھاده ھو اجتباكم وسماكم المسلمین؛ لیھلك من ھلك عن بین�ة،    
بینة، وال قوة إال باهللا، فأكثروا ذكر اهللا، وأعمل�وا لم�ا بع�د الی�وم؛ ف�إن م�ن ی�صلح م�ا              
بینھ وبین اهللا یكفھ اهللا م�ا بین�ھ وب�ین الن�اس، ذل�ك ب�أن اهللا یق�ضي عل�ى الن�اس، وال                     
یق���ضون علی���ھ، ویمل���ك م���ن الن���اس وال یملك���ون من���ھ، واهللا أكب���ر وال ق���وة إال ب���اهللا  

  ".العظیم
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  : خطبة لھ علیھ الصالة والسالم- ٣
أیھا الناس إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم، وإن لكم نھای�ة ف�انتھوا إل�ى نھ�ایتكم،               "

فإن العبد بین مخافتین، أجل قد مضى ال یدري ما اهللا فاعل فیھ، وأج�ل ب�اٍق ال ی�دري       
ومن الشبیبة قبل ما اهللا قاٍض فیھ، فلیأخذ العبد من نفسھ لنفسھ، ومن دنیاه آلخرتھ، 

م��ا بع��د الم��وت م��ن    : الكب��ر، وم��ن الحی��اة قب��ل المم��ات، فوال��ذي نف��س محم��د بی��ده       
  ".مستعتب، وال بعد الدنیا من دار إال الجنة أو النار

  : خطبتھ في حجة الوداع- ٤
الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلی�ھ، ونع�وذ ب�اهللا م�ن ش�رور أنف�سنا،              "

 یھِد اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن     ومن سیئات أعمالنا، من 
ال إال اهللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، وأش��ھد أن محم��ًدا عب��ده ورس��ولھ، أوص��یكم عب��اد اهللا    

أیھ�ا الن�اس،   :  بال�ذي ھ�و خی�ر، أم�ا بع�د     ١بتقوى اهللا، وأحثكم على طاعت�ھ، وأس�تفتح   
. ع�امي ھ�ذا ف�ي م�وقفي ھ�ذا     اسمعوا مني أبین لكم؛ فإني ال أدري لعلي ال ألق�اكم بع�د              

إن دم��اءكم ح��رام عل��یكم، إل��ى أن تلق��وا ربك��م، كحرم��ة ی��ومكم ھ��ذا، ف��ي  : أیھ��ا الن��اس
فمن كانت عنده أمانة فلیؤدھ�ا  ! أال ھل بلغت؟ اللھم أشھد  . شھركم ھذا، في بلدكم ھذا    

إل�ى م�ن ائتمن�ھ علیھ�ا، وإن رب�ا الجاھلی�ة موض�وع، وإن أول رب�ا أب�دا ب�ھ رب�ا عم�ى             
 عبد المطلب، وإن دماء الجاھلیة موضوعة، وإن أول دم نبدأ بھ دم عامر   العباس بن 

بن ربیعة بن الحارث ب�ن عب�د المطل�ب، وإن م�آثر الجاھلی�ة موض�وعة غی�ر ال�سدانة                    
والسقایة، والعمد َق�َوٌد، وش�بھ العم�د م�ا قت�ل بالع�صا والحج�ر وفی�ھ مائ�ة بعی�ر، فم�ن             

  .زاد، فھو من أھل الجاھلیة
لشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم ھذه، ولكنھ ق�د رض�ي أن یط�اع             إن ا : أیھا الناس 

 زیادة في الكفر ٤إنما النسيء: فیما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، أیھا الناس      
یضل بھ الذین كفروا یحلونھ عاما، ویحرمونھ عاما لیواطئوا ع�دة م�ا ح�رم اهللا، وإن         

ألرض، وإن عدة الشھور عند اهللا الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق اهللا السموات وا
اثنا عشر شھرا في كتاب اهللا، یوم خلق السموات واألرض، منھا أربع�ة ح�رم، ثالث�ة                 

ذو القعدة، وذو الحج�ة، والمح�رم، ورج�ب ال�ذي ی�بن جم�ادى               : متوالیات، وواحد فرد  
  !.وشعبان، أال ھل بلغت؟ اللھم اشھد

ق، لك�م عل�یھن أال ی�وطئن فرش�كم     إن لنسائكم علیكم حقا، ولكم علیھن ح   : أیھا الناس 
غیركم، وال یدخلن أحدا تكرھونھ بیوتكم إال بإذنكم، وال یأتین بفاحشة، فإن فعلن فإن         
اهللا ق��د ُأِذَن لك��م أن��ت تع��ضلوھن وتھج��روھن ف��ي الم��ضاجع وت��ضربوھن ض��ربا غی��ر   
مب��رح، ف��إن انتھ��ین وأطع��نكم فعل��یكم رزقھ��ن وك��سوتھن ب��المعروف، وإنم��ا الن��ساء      

ٍن ال یملك��ن ألنف�سھن ش��یئا، أخ�ذتموھن بأمان��ة اهللا، واس�تحللتم ف��روجھن    عن�دكم ع�وا  
  !.بكلمة اهللا، فاتقوا اهللا في النساء، واستوصوا بھن خیرا، أال ھل بلغت؟ اللھم أشھد

إنما المؤمنون إخوة، وال یحل المرئ مال إال عن طیب نفس منھ، أال ھل : أیھا الناس
 كف�ارا ی��ضرب بع��ضكم رق�اب بع��ض؛ ف��إني ق��د   ف�ال ت��رجعنَّ بع��دي ! بلغ�ت؟ اللھ��م أش��ھد 

  !.تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لم تضلوا بعده، كتاب اهللا، أال ھل بلغت؟ اللھم اشھد
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إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب، أك�رمكم عن�د      : أیھا الناس 
! لھ�م اش�ھد  اهللا أتقاكم، ولیس لعربي على عجمي ف�ضل إال ب�التقوى، أال ھ�ل بلغ�ت؟ ال           

  .فلیبلغ الشاھد الغائب: قال. قالوا نعم
إن اهللا قد قسم لكل وارث نصیبھ من المیراث، وال یجوز ل�وارث وص�یة،   : أیھا الناس 

وال یجوز وصیة في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللع�اھر الحج�ر، م�ن ادع�ى إل�ى                 
اس أجمع�ین، ال یقب�ل      غیر أبیھ، أو تولى غیر موالیھ، فعلی�ھ لعن�ة اهللا والمالئك�ة والن�              

  ".منھ صرف وال عدل، والسالم علیكم ورحمة اهللا
  : خطبتھ بالخیف-٥

  :وخطب بالخیف من منى فقال
نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاھا، ثم أداھا إلى من لم یسمعھا، فرب حامل فقھ ال         "

: فقھ لھ، ورب حام�ل فق�ھ إل�ى م�ن ھ�و أفق�ھ من�ھ، ث�الث ال یغ�ل عل�یھن قل�ب الم�ؤمن                    
ص العل��م هللا، والن�صیحة ألول��ى األم�ر، ول��زوم الجماع�ة، إن دع��وتھم تك�ون م��ن     إخ�ال 

ورائھ، ومن كان ھمھ اآلخرة جمع اهللا شملھ، وجعل غناه في قلبھ، وأتتھ الدنیا وھي 
راغمة، ومن كان ھمھ الدنیا ف�رق اهللا أم�ره، وجع�ل فق�ره ب�ین عینی�ھ، ول�م یأت�ھ م�ن                  

  ".الدنیا إال ما كتب لھ
  :مرض موتھ خطبتھ في - ٦

ج�اءني رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، فخرج�ت إلی�ھ                : عن الفضل بن عب�اس ق�ال      
خ�ذ بی�دي ی�ا ف�ضل، فأخ�ذت بی�ده حت�ى جل�س          : فوجدتھ موعوكا قد صّب رأس�ھ، فق�ال       

  :ناد في الناس، فاجتمعوا إلیھ، فقال: على المنبر، ثم قال
إال ھو، وإنھ قد دنا مني خفوق أیھا الناس فإني أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ      : أما بعد "

من بین أظھركم، فمن كن�ت جل�دت ل�ھ ظھ�را، فھ�ذا ظھ�ري فلی�ستقدَّ من�ھ، وم�ن كن�ت                        
  .شتمت لھ عرضا، فھذا عرضي فلیستقدَّ منھ

  

  :من خطب أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ: ثانیًا
  : خطبتھ بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم- ١

 علیھ لم یجسر أحد من المسلمین على نعیھ واضطرب       لما قبض اهللا نبیھ صلوات اهللا     
إن رسول اهللا ل�م  : الناس وماجوا، وقالوا وقال معھم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 

ب�أبي  :  فقبلھ، وقال-صلى اهللا علیھ وسلم -أقبل الصدیق فكشف عن وجھ النبي       . یمت
 الم�شھورة  وخرج من عنده فب�در ال�صحابة بخطبت�ھ    . أنت وأمي طبت حیا وطبت میتا     

  :بعد أن حمد اهللا، وأثنى علیھ
أیھا الناس إن من كان یعبد محمًدا فإن محمدا قد مات، وم�ن ك�ان یعب�د اهللا ف�إنَّ اهللا         "

ِإنَّ��َك َمیِّ��ٌت َوِإنَُّھ��ْم {: ح��يٌّ ال یم��وت، واهللا ق��د نع��اه اهللا إل��ى نف��سھ ف��ي أی��ام حیات��ھ فق��ال 
ُك�لُّ  {و }  ٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإْن ِم�تَّ َفُھ�ُم اْلَخاِل�ُدونَ      َوَما َجَعْلَنا ِلَبشَ  {: ، ثم قال  } َمیُِّتوَن

َوَما ُمَحمَّ�ٌد ِإلَّ�ا َرُس�وٌل َق�ْد َخَل�ْت ِم�ْن َقْبِل�ِھ الرُُّس�ُل َأَف�ِإْن                   {: ، ثم قال  } َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ  
ْب َعَل��ى َعِقَبْی��ِھ َفَل��ْن َی��ُضرَّ اللَّ��َھ َش��ْیًئا     َم��اَت َأْو ُقِت��َل اْنَقَلْب��ُتْم َعَل��ى َأْعَق��اِبُكْم َوَم��ْن َیْنَقِل��     

إال أن محمدا قد مضى لسبیلھ، وال بد لھذا األمر م�ن ق�ائم              }  َوَسَیْجِزي اللَُّھ الشَّاِكِرینَ  
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، فبك�ي الن�اس، ون�ادوه م�ن ك�ل جان�ب،             "یقوم بھ، فدبروا، وانظ�روا، وھ�اتوا آراءك�م        
  .نصبح وننظر من ذلك إن شاء اهللا

  :ي سقیفة بني ساعدة خطبتھ ف– ٢
نح���ن المھ���اجرون، أول الن���اس إس���الما،   : ... بع���د أن حم���د اهللا واثن���ى علی���ھ ق���ال  "

وأوس��طھم دارا، وأك��رم الن��اس أح��سابا، وأح��سنھم وجوھ��ا، وأكث��ر الن��اس والدة ف��ي    
 أس��لمنا ق��بلكم، وق��دمنا ف��ي -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-الع��رب وأمھ��م رحم��ا برس��ول اهللا 

نن�ا ف�ي ال�دین وش�ركاؤنا ف�ي الف�ئ، وأن�صارنا عل�ى الع�دو،                  القرآن عل�یكم، ف�أنتم إخوا     
ال تدین العرب . نحن األمراء وأنتم الوزراء. أویتم ونصرتم وآسیتم، فجزلكم اهللا خیرا

إال لھذا الحي من قریش، وأنتم محقوقون أال تنفسوا على إخوانكم من المھاجرین ما          
  ".ساق اهللا إلیھم

  

  :ي اهللا عنھمن خطب عمر بن الخطاب رض: ثالثًا
  : خطبتھ بعد تولیھ الخالفة- ١

إن اهللا عز وجل قد والني أمركم، وقد علمت أنفع ما بح�ضرتكم لك�م، وإن�ي أس�أل اهللا             
أن یعینني علیھ، وأن یحرسني عنده، كما حرسني عند غیره، وأن یلھمني العدل ف�ي    

ز وج�ل،  وإني أمرؤ مسلم وعبد ضعیف، إال م�ا أع�ان اهللا ع�    . قسمكم كالذي أمرني بھ   
ولن یغیر الذي ولیت من خالف�تكم م�ن خلق�ي ش�یئا إن ش�اء اهللا، إنم�ا العظم�ة هللا ع�ز                

إن عم�ر تغی�ر من�ذ ول�ي، أعق�ل      : وجل، ولیس للعباد منھا شيء، فال یقولن أحد م�نكم       
الحق من نفسي، وأتقدم وأبین لكم أمري، فأیما رجل كانت لھ حاجة، أو ظل�م مظلم�ة                  

ي، فإنما أنا رج�ل م�نكم، فعل�یكم بتق�وى اهللا ف�ي س�ركم       أو عتب علینا في خلق، فلیؤذنِّ  
وعالنیتكم، وحرماتكم وأعراقكم، وأعطوا الحق من أنفسكم، وال یحمل بع�ضكم بع�ضا        
على أن تحاكموا إلى، فإنھ لیس بین�ي وب�ین أح�د م�ن الن�اس ھ�وادة، وأن�ا حبی�ب إل�يَّ             

الد اهللا، وأھ�ل بل�د ال       صالُحكم، عزی�ز عل�يَّ َعَن�ُتكم، وأن�تم أن�اٌس ع�امتكم ح�ضر ف�ي ب�                  
 ق�د وع�دكم كرام�ة    -ع�ز وج�ل  -زرع فیھ وال ضرع، إال م�ا ج�اء اهللا ب�ھ إلی�ھ، وإن اهللا           

كثیرة، وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فیھ، ومطلع على ما یحضرني بنفسي إن شاء 
اهللا، ال أكلھ إلى أحد، وال أستطیع ما بعد منھ إال باألمناء وأھ�ل الن�صح م�نكم للعام�ة،           

  ".ت أجعل أمانتي إلى أحد سواھم إن شاء اهللاولس
  : خطبتھ في منھجھ- ٢
أیھ�ا الن�اس، ل�وددت أن أنج�و كف�اف ال ل�ي وال عل�ي، وإن�ي ألرج�و إن عم�رت ف��یكم           "

یسیرا أو كثیرا أن أعمل بالحق فیكم إن ش�اء اهللا، وأال یبق�ى أح�د م�ن الم�سلمین وإن       
ال یعمل إلیھ نفسھ، ولم ین�صب إلی�ھ   كان في بیتھ إال أتاه حقھ ونصیبھ من مال اهللا، و   

  ".یوما، وأصلحوا أموالكم التي رزقكم اهللا، وتقلیل في رفق خیر من كثیر في عنف
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  :من خطب عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ: رابعًا
  : خطبتھ بعد بیعتھ- ١
أما بعد، فإني قد حملت وقد قبلت، أال وإني متب�ع ول�ست بمبت�دع، أال وإن لك�م عل�يَّ        "

اتَِّب�اع م�ن ك�ان قبل�ي     :  ثالًثا-صلى اهللا علیھ وسلم-اب اهللا عز وجل وسنة نبیھ       بعد كت 
فیما اجتمعتم علیھ وسنتھم، وسن س�نة أھ�ل الخی�ر فیم�ا ل�م ت�سنوا ع�ن م�أل، والك�ف                       

أال وإن الدنیا خضرة قد شھیت إلى الناس، ومال إلیھا كثی�ر       . عنكم إال فیما استوجبتم   
 تثقوا بھا؛ فإنھا لیست بثقة، واعلموا أنھا غیر تاركة منھم، فال تركنوا إلى الدنیا وال    

  ".إال من تركھا
  : خطبة لھ یحذر الناس من خداع الدنیا- ٢
إنكم في دار قعلة، وفي بقیة أعم�ار، فب�ادروا آج�الكم بخی�ر م�ا تق�درون علی�ھ، فلق�د                       "

 ال�دنیا   أتیتم، صبحتم أو أمسیتم، أال وإن الدنیا طویت على الغرور، فال تغرنكم الحی�اة             
اعتبروا بمن مضى، ثم جدوا وال تغفلوا؛ فإنھ ال یغفل عنكم، . وال یغرنكم باهللا الغرور

! أین أبناء الدنیا وإخوانھا الذي أثاروھ�ا وعمروھ�ا، ومتع�وا بھ�ا ط�ویال، أل�م تلفظھ�م               
ارموا بالدنیا حیث رمى اهللا بھا، واطلبوا اآلخرة؛ فإن اهللا قد ضرب لھا م�ثال، ولل�ذي            

َواْض�ِرْب َلُھ�ْم َمَث�َل اْلَحَی�اِة ال�دُّْنَیا َكَم�اٍء َأْنَزْلَن�اُه ِم�َن ال�سََّماِء               {: قال عز وجل  ھو خیر، ف  
َف��اْخَتَلَط ِب��ِھ َنَب��اُت اْل��َأْرِض َفَأْص��َبَح َھ��ِشیًما َت��ْذُروُه الرَِّی��اُح َوَك��اَن اللَّ��ُھ َعَل��ى ُك��لِّ َش��ْيٍء      

َی�اِة ال�دُّْنَیا َواْلَباِقَی�اُت ال�صَّاِلَحاُت َخْی�ٌر ِعْن�َد َربِّ�َك َثَواًب�ا         ُمْقَتِدًرا، اْلَماُل َواْلَبُن�وَن ِزیَن�ُة اْلحَ   
  ".}َوَخْیٌر َأَمًلا

  

  :خطبة لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ: خامسا
أما بعد، فإن لي علیكم حقا، وإن لكم علي حق�ا، فأم�ا حقك�م عل�ي فالن�صیحة لك�م م�ا                 "

ما ال تجھلوا، وت�أدیبكم ك�ي تعلم�وا، وأم�ا           صبحتكم، وتوفیر فیئكم علیكم، وتعلیمكم كی     
حقي علیكم فالوفاء للبیعة، والنصح لي في الغیب والمشھد، واإلجاب�ة ح�ین أدع�وكم،      
والطاع�ة ح��ین آم��ركم، ف��إن ی��رد اهللا بك��م خی��را انت��زھتم عم��ا أك��ره، وترجع��وا إل��ى م��ا  

  ".أحب، تنالوا ما تطلبون، وتدركوا ما تأملون
  

  : العزیز رضي اهللا عنھخطبة لعمر بن عبد: سادسًا
أیھ��ا الن��اس إنك��م ل��م ُتخَلق��وا عبًث��ا ول��م تترك��وا س��دى، وإن لك��م مع��اًدا یحك��م اهللا فی��ھ  "

بینكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة اهللا التي وسعت كل شيء، وحرم الجنة التي 
عرضھا السموات واألرض واعملوا أن األمان غًدا لمن خاف ربھ وب�اع قلیًل�ا بكثی�ر،             

بباٍق، أال ترون أنكم في أس�الب الھ�الكین، وس�یخلفكم م�ن بع�دكم الب�اقون حت�ى        وفانًیا  
تردوا إلى خیر الوارثین؟ ثم أنتم في كل تشیعون غادًیا ورائًحا إلى اهللا قد قضى نحبھ 
وبلغ أجلھ ثم تغیبونھ في ص�دع م�ن األرض، ث�م تدعون�ھ غی�ر موس�ر وال ممھ�د، ق�د                      

غنیا عما ترك، فقیرا إلى ما قدم، وایم . سابخلع األسباب وفارق األحباب وواجھ الح    
 فأس�تغفر  -اهللا إني ال أقول لكم ھذه المقالة ما أعلم أحًدا منكم م�ن ال�ذنوب مم�ا عن�دي     

  ".اهللا لي ولكم
  



 

 

 - ٣٢٣١ - 

  :خطبة للمأمون: سابعًا
أوصیكم عب�اد اهللا بتق�وى اهللا وح�ده، والعم�ل لم�ا عن�ده، والتنج�ز لوع�ده، والخ�وف                     "

 إال من اتق�اه ورج�اه وعم�ل ل�ھ وأرض�اه، ف�اتقوا اهللا عب�اد اهللا،           لوعیده؛ فإنھ ال یسمل   
وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما یبقى بم�ا ی�زول ع�نكم، وترحل�وا فق�د ج�د بك�م،                 
واس��تعدو للم��وت فق��د أظلك��م، وكون��وا قوم��ا ص��یح بھ��م، ف��انتبھوا، وعلم��وا أن ال��دنیا   

ا، ولم یترككم سدى، وما بین أحدكم لیست لھم بدار فاستبدلوا، فإن اهللا لم یخلقكم عبًث
وب��ین الجن��ة والن��ار إال الم��وت أن ین��زل ب��ھ، وإن غای��ة تنق��صھا اللحظ��ة، وتھ��دمھا       

اللی��ل والنھ��ار : ال��ساعة الواح��دة، لج��دیرة بق��صر الم��دة، وإن غائب��ا یح��دوه الجدی��دان  
لح��ريٌّ ب��سرعة األوب��ة، وإن قادم��ا یح��ل ب��الفوز أو بال��شقوة لم��ستحق أف��ضل الع��دة،     

قى عبٌد ربَُّھ، ونصح نفسھ، وقدم توبتھ، وغلب ش�ھوتھ، ف�إن أجل�ھ م�ستور عن�ھ،                   فات
وأملھ خادع لھ، وال�شیطان موك�ل ب�ھ، ی�زین ل�ھ المع�صیة؛ لیركبھ�ا، ویمنی�ھ التوب�ة؛                     
لیسوفھا، حتى تھجم علیھ منیتھ أغفل ما یكون عنھا، فیا لھا حسرة على ذي غفل�ة،            

 إل�ى ش�قوة، ن�سأل اهللا أن یجعلن�ا وإی�اكم      أن یكون عمره علی�ھ حج�ة، أو تؤدی�ھ أیام�ھ     
ممن ال تبطره نعمة، وال تقصر بھ عن طاعتھ غفلة، وال تحل ب�ھ بع�د الم�وت فزع�ة،                

  ".إنھ سمیع الدعاء، وبیده الخیر، وإنھ فعال لما یرید
  

  :نماذج من الخطٍب المعاصرة: ثامنًا
  ):أسلوب الدعوة إلى اهللا عز وجل( خطبة بعنوان – ١

ِإنَّ َرْحَم�َت  {: ز وج�ل وھ�ب أص�فیاءه الحكم�ة، وكت�ب عل�ى نف�سھ الرحم�ة          الحمد هللا ع  
، أشھد أن إلھ إال اهللا، وھو وحده العلیم بال�سرائر، المطل�ع            }اللَِّھ َقِریٌب ِمَن اْلُمْحِسِنینَ   

، وأش�ھد أن س��یدنا  }َأال َیْعَل��ُم َم�ْن َخَل�َق َوُھ�َو اللَِّطی��ُف اْلَخِبی�رُ    {: عل�ى خفی�ات ال�ضمائر   
، }َوِإنَّ��َك َلَعَل��ى ُخُل��ٍق َعِظ��یم   {رس��ول اهللا، منح��ة ال��رحمن، وص��فوة اإلن��سان،    محم��ًدا 

َوَمْن َتَزكَّى َفِإنََّما   {فصلوات اهللا وسالمھ علیھ، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وأحبابھ،          
  .}َیَتَزكَّى ِلَنْفِسِھ َوِإَلى اللَِّھ اْلَمِصیُر

  :یا أتباع محمد صلى اهللا علیھ وسلم
ة من صفات رسول اهللا أنھ داعیة إلى اهللا، ولذلك خاطبھ رب�ھ ف�ي محك�م      لعل أھل صف  
َی�ا َأیَُّھ�ا النَِّب�يُّ ِإنَّ�ا َأْرَس�ْلَناَك َش�اِھًدا َوُمَب�شًِّرا َوَن�ِذیًرا، َوَداِعًی�ا ِإَل�ى اللَّ�ِھ               {: تنزیلھ بقول�ھ  

  .}َن اللَِّھ َفْضًلا َكِبیًراِبِإْذِنِھ َوِسَراًجا ُمِنیًرا، َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن ِبَأنَّ َلُھْم ِم
ھو یشھد بالحق ویحث علیھ، وھو یبشر بالخیر ویحب�ب فی�ھ، وھ�و یح�ذر م�ن ال�شر                   

وھ��و ح��ین ی��دعو إل��ى اهللا ب��إذن اهللا، ینی��ر الطری��ق وی��ضيء الم��سالك،   . ویباع��د عن��ھ
 ُنوٌر  َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّھِ   {: ویفتح أمام المھتدین المحسنین أبواب الفضل اإللھي الكبیر       

َوِكَتاٌب ُمِبیٌن، َیْھِدي ِبِھ اللَُّھ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السَّالِم َوُیْخِرُجُھْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى      
  .}النُّوِر ِبِإْذِنِھ َوَیْھِدیِھْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم
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لی�ست أم��را  ومعن�ى ھ�ذا أن ال�دعوة إل�ى اهللا لی�ست لعب�ة یتلھ�ى بھ�ا الغ�ر والجاھ�ل، و          
یحسنھ القاصر والغافل، ولیست شھوة یندفع إلیھا كل م�ن ع�رف ق�شوًرا م�ن ال�دین،               
أو أراد تظاھًرا بین الناس، وإنما الدعوة إلى اهللا ك�الحرم الرب�اني الزك�ي، یدخل�ھ م�ن           
تطھر وتدثر بالعقل والعلم واإلخالص واالعتدال على ال�صراط الم�ستقیم ب�ال انح�راف               

 ھ�ذه المھم�ة الجلیل�ة ف�ي        -تب�ارك وتع�الى   -ف، ول�ذلك وكَّ�ل اهللا       وال اعتساف وال إس�را    
نطاقھا العام إل�ى أنبیائ�ھ ورس�لھ وم�ن ورَث�ِتھم واألخی�ار م�ن أتب�اعھم الراس�خین ف�ي                      

-العل��م، الب��صراء ب��الحق، الخب��راء بط��رق الھدای��ة ف��ي ح��ذق ورف��ق، ول��ذلك ق��ال اهللا   
و ِإَلى اللَِّھ َعَلى َبِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني ُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدعُ  {:  لحبیبھ ومصطفاه  -تعالى

  .}َوُسْبَحاَن اللَِّھ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن
ولج���الل ال���دعوة إل���ى اهللا ودقتھ���ا رس���م ال���رحمن ال���رحیم لرس���ولھ الك���ریم أص���ولھا    
 وقواعدھا حتى تكون ھدیا ونوًرا، وخیًرا وبرا، تجمع وال تف�رق، وتوح�د وال تم�زق،          

اْدُع ِإَلى َسِبیل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة    {: وتبني وال تھدم، وتعمر وال تحطم، فقال لھ       
اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُھَو َأْعَلُم ِبَم�ْن َض�لَّ َع�ْن َس�ِبیِلِھ َوُھ�َو َأْعَل�ُم                 

  .١} ِباْلُمْھَتِدیَن
اإللھي المجید حدَّد الخالق سبحانھ ثالثة وسائل للدعوة؛ ھي الحكمة، وفي ھذا النص 

والموعظ��ة الح��سنة، والمجادل��ة ب��التي ھ��ي أح��سن؛ وكأن��ھ أراد أن یك��ون ك��ل منھ��ا       
لمستوى من المستویات، أو لحالة م�ن الح�االت، فالحكم�ة ھ�ي الق�ول العلم�ي ال�دقیق                   

 وال��دلیل الواض��ح، وكأن��ھ  البلی��غ، الم��شتمل عل��ى الحج��ة المقنع��ة والبرھ��ان ال��ساطع    
وس���یلة اإلقن���اع بالحكم���ة تناس���ب ال���ذین یطیقونھ���ا ذھنی���ا وفكری���ا م���ن المتعلم���ین        
والمثقفین، والموعظة الحسنة ھي الكالم الرقیق اللطی�ف، ال�ذي یق�وي ح�وافز الخی�ر            
وعواطف البر ومشاعر اإلنسانیة الرفیعة التي تعمر دنیاھا بالمحبة والم�ودة وح�سن            

ك��أن ھ��ذه الوس��یلة تناس��ب جمھ��ور الن��اس ال��ذین إذا ج��اءتھم الموعظ��ة      المعامل��ة، و
الح��سنة اللین��ة أحی��ت َم��َوات قل��وبھم، وذك��رتھم ب��ربھم، وحمل��تھم برق��ة ولط��ف عل��ى   
سواء السبیل، ثم تأتي المجادل�ة ب�التي ھ�ي أح�سن، وھ�ي المح�اورة الھادئ�ة الرزین�ة            

ش�طط، وھ�ذه الوس�یلة      التي تصور أحسن الط�رق للمناق�شة، ب�ال عن�ف وال تعن�ت وال                
 بم�ن ی�صلح   -ج�ل جالل�ھ   -تكون مع المخالف في االتج�اه أو االعتق�اد، وھك�ذا أراد اهللا              

للدعوة ویقتدر علیھا أن یع�رف ح�دودھا وقیودھ�ا، وأن یلت�زم وس�ائلھا الرش�یدة م�ن                  
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ھي أحسن، ف�ال ینح�رف عنھ�ا وال یج�ور              

 إلى ادعاء ما لیس لھ من جموح أو تطاول، بل ھو یب�ین ویوض�ح   فیھا، وال یجاوزھا  
ویدلل بأرق الوسائل وألطف األس�الیب، دون َلجاج�ة أو مھ�اترة أو ع�دوان، واهللا بع�د         

ِإنَّ�ُھ  {ذلك ھو المتصرف في عباده، المسئول ع�ن ھ�دایتھم، العل�یم بالطوای�ا والنوای�ا،               
حق في محاسبة الخلق على أعم�الھم ی�وم   ، وھو وحده صاحب ال}َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدور 

ِإنَّ َربََّك ُھَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َع�ْن  {: لقائھ، وھو وحده مالك الثواب والعقاب، ولذلك قال       
  .}َسِبیِلِھ َوُھَو َأْعَلُم ِباْلُمْھَتِدیَن

  ......إلى آخر الخطبة 
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  ):تمییع الشباب( خطبة بعنوان – ٢

َوِللَّ��ِھ اْلِع��زَُّة َوِلَرُس��وِلِھ   {:  الق��وة وح��ذر م��ن ال��ضعف   الحم��د هللا ع��ز وج��ل، دع��ا إل��ى    
وأشھد أن سیدنا محمدا رسول اهللا، خیر من .. }َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن ال َیْعَلُموَن

جمع بین قوة الح�س وطھ�ارة ال�نفس، فك�ان إم�ام الم�صلحین، ف�صلوات اهللا وس�المھ                 
َرِض��َي اللَّ��ُھ {: ص��حابھ الق��انتین، وأتباع��ھ المجاھ��دینعلی��ھ، وعل��ى آل��ھ الط��اھرین، وأ

  .}َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ ُأوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
  ..یا أتباع محمد علیھ الصالة والسالم

 ھ�ي  ال یمكن ألمة أن تحیا كریمة عالیة، دون أخالق فاضلة سامیة، ومكارم األخ�الق          
عماد األفراد والشعوب، ولذلك كان م�ن األھ�داف األساس�یة للنب�وات والرس�االت دع�م         

  ". إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: "ھذه األخالق، حتى قال محمد سید الخلق
وفي ظالل األخالق الفاضلة تندفع األفراد والجماعات إلى حیاة متماسكة، فیھا ص�حة           

ھ�ا اعت�زاز بالف�ضیلة وح�رص علیھ�ا، وحم�ل عل�ى             أبدان وقوة عقول وعلو ِھَمم، وفی     
الرذیل��ة ونف��ور منھ��ا؛ وق��د ابتلین��ا بمجموع��ة م��ن ال��شباب ك��أن ال��شیطان ال��رجیم ق��د     
استقرھم حسا ونفسا، فھ�و یب�ثھم ب�ین الن�اس؛ ك�ي یحقق�وا م�ا یبغ�ي لھ�م م�ن خ�سار                       

ل�ون  وبوار؛ ھذه المجموعة تتمثل في أولئك الرقعاء المائعین أشباه الرجال الذین یتح    
بالمظ��اھر الت��ي ال تلی��ق بالرج��ال، فھ��م یلب��سون الثی��اب الملون��ة وال��سراویل ال��ضیقة،  
وی��ضعون ال��سالسل الذھبی��ة ح��ول أعن��اقھم، واألس��اور ف��ي أی��دیھم، ویت��سكعون ف��ي     
الشوارع، یعبثون ویفجرون ویعتدون على النساء والفتیات، ویرددون أق�ذر األلف�اظ،         

  ..من ماخور أو حانة خمورویمشون مترنحین كأنھم خارجون سكارى 
ومن المضحك المبكي أن ھؤالء ال�شبان ی�صفون ال�ذین ین�صحونھم أو ی�دعونھم إل�ى          

ورحم�ة اهللا ورض�وانھ عل�ى       ... الرجولیة والحیاة المتماسكة بأنھم من أنصار الق�دیم         
كثیر مما فقدنا من ھذا القدیم، ف�أین عف�ة ھ�ذا الق�دیم؟ وأی�ن جھ�اد ھ�ذا الق�دیم؟ وأی�ن                  

س��رة ف��ي الق��دیم؟ وأی��ن ص��یانة األع��راض ف��ي الق��دیم؟ وأی��ن ن��شأة الت��دین    تماس��ك األ
س�الما س��الما عل�ى كثی��ر م�ن ذل��ك الق��دیم،    .. واإلیم�ان والق��وة الت�ي كان��ت ف�ي الق��دیم؟   

الح�ق أنن�ا خ�سرنا الكثی�ر ح�ین أعلنَّ�ا الح�رب              .. وسبحان من یحیى العظام وھي رم�یم      
م، وب�ین م�ا ی�صح أن یت�رك وم�ا      على ھذا الق�دیم دون أن نف�رق فی�ھ ب�ین فاس�د وس�لی            

تركن�ا الف�ضیلة؛ ألنھ�ا ش�يء     .. یجب أن یصان، وفي حربنا القدیم تركنا ذخائر نفائس       
ق��دیم، ون��سینا معن��ى ال��شرف؛ ألن��ھ ش��يء ق��دیم، وھزئن��ا ب��القیم الفاض��لة، والمب��ادئ     
األخالقی��ة؛ ألنھ��ا ش��يء ق��دیم، وأص��بحت الف��ضولیة الوص��ولیة واإلباحی��ة م��ن الق��یم       

  ..العالم الجدیدالجدیدة في 
  ..........إلى آخر الخطبة 

وص��لى اهللا وس��لم عل��ى س��یدنا محم��د وعل��ى آل��ھ الطیب��ین الط��اھرین وص��حابتھ الغ��ر     
  .....المیامین ومن تبعھم وسار على نھجھم إلى یوم الحشر والیقین
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