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  بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

العلممم الممعي  عممرع الداعيممة اخلطيممب كيمم  يانممب الذمما  و قممذعهم و ممع م إن علممم اخلطابممة هممو    
و رغبهم و رهبهم، وكي   تكلم بتؤدة ومتهل حىت  فهم الذا  مذه و عقلوا عذه، وكي  تكون خطبتمه 
ملسممتمعيه  مما تتذاسممب مممع عقليممتهم واقممافتهم وممما تتفممق مممع أعمممارهم وهل مما م، حممىت  سممتحو  علمم  

رهم، و كممون لممه ت ا تمممع أاممر وت حمماي اإلصممال  تريمم . كممعل   عممرع نفممو  املطممانبش وم مماع
الدار  كي  ميل  قلوب املطانبش و  مدهم إ  تقبمل ا،مق، و مدفعهم إ  االتمحيام وزمرم عمحيا مهم 

 و ستث  وجداهنم، و ل  ابستعماي الذداءات ااستعطافية واملطانبات الت و قية.
المع ن    سمبق هلمم أن ميارسموا التحمد  - عمرع نمالب المدعوة  ضاع إ  همعا أن علمم اخلطابمة    

نممرا التحضمم  و يملممة املوضممو  مممن مجيممع نواحيممه، و عممد هلممم مممن مجيممع  -وا احملاضممرة وا اخلطابممة
مما وىتممواهد، حممىت  سممتطيع أن  ممدم   تممه فيسمميب املرممم  و ذمماي السممبق،  جوانبممه و  ممبعه  ثدمما ودرسد

حي امل مماعر وير مم  أولر القلمموب، و بممش هلممم اخلطمموات املوصمملة إ  و بلمما الرا ممة و ممؤار ت الذمما   مم
اارجتاي ت اخلطابة، والبواعث اليت تث  انتباه اجلمهور إليه، وتبدد ظالم اليأ  ت نفو  املطانبش، 

 و  را فيها نور الرجاء واألمل.
ملكاتمه، و ذمما اسمتعداداته، علم اخلطابة  عا  ذ  الطر ق أمام من عذده استعداد للططابة لم   و    

 ويلسه مما عذده من عيوب، و رىتده إ  نر ق إصال  نفسه ليس  ت الطر ق و سل  السبيل.
فهممعا العلممم هممعه وظيفتممه أن  ذمم  الطر ممق للططيممب، ولكذممه ا زملممه علمم  السمملوم، فهممو  رىتممد    

 دارسه إ  مذاهج ومسال  وا زمله عل  الس  فيها.
ج ب مماء مممن ر تهمما وأنواعهمما   نعممدمممة املمموجحية ىل  إ  معممة اخلطبممة وأهممدافها وغا بعممد هممعه املق   
عمممن خطبمممة اجلمعمممة المميت تعمممد ممممن أهمممم وسممما ل الممدعوة واإلرىتممماد ت حممماي ن مممر األحكمممام  لسمميفالت

مما عمن وتمرهيبهم قمر م ممن اجلذمة، ال رعية بش الذا  وتموعيتهم وتمرغيبهم  ما  رضما هللا عمحي وجمل و 
 .و ا  بعدهم عن الذار والعيا  ابهلل سبحانه وتعا  رضب هللا 

 ونبقا ملا  قتضيه  ثذا هعا فإنه سيكون مقسما عل  االاة مباحث:
 بة  فهومها العام وأركاهنا وىترونها وأنواعها مع نبعة خمتسرة عن ن أ ا.املبحث األوي: اخلطا – 1
 يتها وكيفية إعدادها.املبحث الثاين: خطبة اجلمعة ب رونها وأركاهنا وأمه – 2
 .ومنا ج من اخلطب املبحث الثالث: اخلطيب وصفاته – 3

 وا،مد هلل رب العاملش.
 



 3 

 
 
 بة ومفهومها العاماملبحث األوي: اخلطا

 :بةااخلط تعر  أوا: 
اخلطابة لرة: مسدر خطب يطب خطبة وخطابة. جاء ت )خمتار السمحا :: خخطمب اخلطمب سمبب 

 األمر.
 ؟ أي مما أممرم، وتقموي: همعا خطمب جليمل وخطمب  سم ، ومجعمه خطموب، قالمه تقوي: ما خطب   

، وخطمممب علممم  املذممم  خطبمممة  وخطابمممة،  -بضمممم اخلممماء-األزهمممري. وخانبمممه ابلكمممالم خمانبمممة وخطممماابد
ت خطبة الذكا  وخطبمة -يطب، بضم الطاء فيهما  -بكسر اخلاء-وخطب املرأة ت الذكا  خطبة 

 وخطب من ابب ظرع صار خطيبداخ.واختطب أ ضدا فيهما،  -املذ 
ت تعر م  اخلطابمة: خاخلطابمة مسمدر خطمب يطمب  -رمحمة هللا عليمه-قاي اإلمام حمممد أبمو زهمرة    

أي صممار خطيبدمما، وهمما علمم  هممعا صممفة راسممطة ت نفمما املممتكلم  قتممدر  مما علمم  التسممرع ت فذممون 
ممذهم بغغيمبهم وإقذماعهم، فاخلطابمة القوي؛ حملاولمة التمأا  ت نفمو  السمامعش، ومحلهمم علم  مما  مراد 

مرماهممما التمممأا  ت نفممما السمممامع وخمانبمممة وجدانمممه، وإذرة إحساسمممه لذممممر المممعي  مممراد مذمممه، ليمممععن 
 للحكم إ عاًند و سلم به تسليمداخ.

   عتمممد علمم فممن خمانبممة أو م ممافهة اجلممماه   سمملوبوأممما اخلطابممة ت ااصممطال  فقيممل أهنمما: )   
 .)اإلقذا ااستمالة و 

 ومن خالي هعا التعر   نستطيع أن حندد أسا اخلطابة وها:
امل افهة: و قسد  ا: أن  وجد عذسران ت املطانبة املمتكلم أو القماريء واملتلقما أو املسمتمع  – 1

 العي ميكذه رؤ ة املتكلم عن نر ق تس يل مريٍء أو غ ه من الطرا ا،د ثة.
  ما  قوله اخلطيب، فإ ا ا  وجد هذام أًن  مذتبهمش اجلماه : وهم الذا  الع ن  ستمعون إ – 2

 إ  املتكلم فال  عد كالمه من نو  اخلطابة.
ااسممتمالة: و قسممد  مما: إذرة عوانمم  السممامعش وجممعب نتبمماههم وير مم  م مماعرهم و لمم   – 3

 بتذو  األسلوب وجودة اإللقاء.
سمرد املثلمة وتقمدأل األدلمة علم  مما  قولمه اإلقذا : ابن  قوم املمتكلم  طانبمة عقموي املسمتمعش ب – 4

 وال اهش اليت تقذع مستمعيه.
 

 ن أة اخلطابة: ذنيا:
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اخلطابة قدمية العهد وااسمتعداد هلما خملموا ممع اإلنسمان، إ  ا غمة لعنسمان عمن اإلابنمة والتعبم     
 د رأ ه. لر ه عما  دور ت خلده وضم ه من معاٍن وأفكار، وعن إقذاعه بسدا مقاله وسدا

ت اخلطابمة ا،ما األوو واملقمام األعلم ،  -علميهم السمالة والسمالم-وقد كمان لذنبيماء واملرسملش    
كان داعية خطيبدا إ  توحيمد هللا تعما  وناعتمه وتقمواه،   -عليهم السالة والسالم-فكل واحد مذهم 

سمعد وىم ، وممن سمار ت  وإرىتاد الذا  إ  نر ق اخل  ونر ق ال ر،  يث من سار ت نر مق اخلم 
ِِي ُهمددف َفَممِن اتمَّبَمَع ُهمَداَي  نر ق ال ر هل  وىتق ، كما قاي رب العاملش سبحانه: }َفِإمَّا َيَْتِيَمذَُّكْم ِمم

َأْعَممم   فَمماَل َ ِضمملَل َوَا َ ْ ممَق  ن َوَمممْن َأْعممَرَك َعممْن ِ ْكممِري فَممِإنَّ لَممُه َمِعيَ ممةد َضممْذكدا َوحَنُْ ممُرُه  َمممْوَم اْلِقَياَمممِة 
 :.124، 123)نه: 

كمانوا أمجعمون  قوممون ت   -صمل  هللا علميهم وسملم-وهكعا كان كل نم  ممن لمدن  دم إ  حمممد    
أقوامهم دعاة خطبماء،  مدلوهنم علم  هللا ومما  قمر م مذمه و وصملهم إ  ناعتمه، و بيذمون هلمم الثممرات 

يا واآلخممرة، كممما  بيذممون هلممم اآلذر الطيبممة المميت تممذعكا علمميهم مممن جممراء التوحيممد والطاعممة ت الممدن
إن أقممماموا علمم  التكممع ب واجلحمممود  -الممميت تذتمممرهم ويممل بسمماحتهم-السمميملة والعواقممب الوخيمممة 

عذهم ت كتابه الكرأل، وأنلعذا  -عحي وجل-والكفران، وأصروا عل  التمرد والعسيان، كما أخ  هللا 
 صل  هللا عليه وسلم.-عل   ل  نبيذا حممد 

 -علميهم السمالم-ا من  ذر اخلطابة عل  نوي األمد خطب التموراة الميت قمام  ما األنبيماء وقد بق   
 إ  بِ إسرا يل؛ ليحملوهم عل  ااستقامة و ردوهم عن ال ر والروا ة. 

كممان للعممرب ت  لمم  ا،مماَل األوو، فحفلمموا  مما ت اجلاهليممة وسمماعد عليهمما وجمموُد عممدة أسممباٍب   و   
 .القمة وتوَّجت ابل رع وااعتحياز ا، فوصلت إ هنزدهارها ورفعة ىتأاعيٍة أدت إ  ااجتم
 
 
 ن تل  األسباب ما َي :وم
نبيعممة مواضمميع اخلطابممة: وهمما إممما حممثأ علمم  حممرٍب، أو حممة علمم  سمملٍم، وبطبيعممة ا،مماي ا  - 1

ا مطاعدمما؛ ألنممه الممعي ُ سممَمع قولممه و طمما  أمممره ت مثممل تلمم    تعممرك هلممعه املواضممع إاَّ مممن كممان سمميدد
 املواق ، وهو العي ميل  إعالن ا،رب وَقبوي السلح.
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التهمماين أو التعممازي، وإ ا أرادت قبيلممة أن  ذمم  قبيلممةد أخممرف  كرمممٍة، كمهممور فممارٍ  أو نبممو   - 2
ىتاعٍر أو غ   ل ، فإهنا ستوفد من نرفها من  ؤدي  ل  عذهما، وبطبيعمة ا،ماي أ ضدما لمن إتمار إاَّ 

 و ع وا عذها.من أىترافها ليمثلوها 
عميمش،  رف كل  ىتطسشاملفاخرات واملذافرات، ومن عادة هع ن الررضش أاَّ  قعان إاَّ بش  - 3

مذهمما أنمه أعلم  وأعممم ممن اآلخمر، ف فمع ممن ىتمأنه وزمم ِممن قمدر َممن  قابلمه، وعليمه فلمن  ىتطص
نبيلمة، و رفعهما إ  املكانمة   تقدم لتعداد املفماخر إاَّ الفضمالء، كمل  لم   عمل مهممَة اخلطابمة فاضملة

 العالية.
أما اخلطابة ت صمدر اإلسمالم فقمد وصملت إ  المعروة وبلرمت كمماي أوجهما، وجماء العسمر األمموي   

فوجدت اخلطابة هلا غعاء من الفنت والثمورات الميت أظلمت  لم  العسمر، وقمد أخمع الفتيمان والكهموي 
ان  ل  الوفادة وحالا اخللفاء واألمراء والواة.  تبارون ت اخلطابة و تسابقون ت ميداهنا، وكان مك

 وقد ن أ من هعا أن وجد أًن   علمون ال بان اخلطابة وميرنوهنم عليها. وقد ظهر  ل  واضحدا كل
الوضو  ت العسر العباسا األوي، فقد جاء ت )البيمان والتبيمش: لل ماحا وت )العقمد الفر مد: ابمن 

ر إببراهيم بن جبلة وهو  علم فتيانه اخلطابة، فقاي ب مر: خأضمربوا عمن عبد ربه أن ب ردا بن املعتمر م
مما قماي صممفحا وانمووا عذمه ك ممحاخ،   دفمع إلميهم صممحيفة ممن يبم ه وتذميقممه، وت همعه السممحيفة 
وص  جيد ألسماليب اخلطابمة وألفاظهما ومعانيهما، و مهمر أهنمم    قتسمروا علم  اسمتذبانا م العربيمة، 

 ممما ت  داب األممممم األخمممرف؛ ليعممماوهنم  لممم  ت اسمممتذبانهم وميمممدهم  ممما لممميا  بمممل كمممانوا  سمممتعيذون
 عذدهم، و ذبههم إ  ما عساه  عحيب عن خوانرهم.

 
 ذلثا: أمهية اخلطابة ومكانتها:

إن اإلنسممان إ ا عممرع أمهيممة ال مماء ومكانتممه ت ا،يمماة سممع  إليممه بكممل ناقتممه وجهممده؛ ليتحسممل    
طابمة ممن أهمم األىتمياء ت حيماة اإلنسمان؛ ألن اإلنسمان بطبيعتمه ممدين عليه و ذاي ىتمرفه وفضمله. واخل

اجتمماعا زممب اخللطممة و كمره العحيلممة، فممإ ا خممالم الذما  فممال بممد أن زمد  بيذممه وبيممذهم اخممتالع أ    
كان سبب هعا ااختالع، وحيذملع فال بد له ولر ه ممن حماولمة كمل مذهمما إبقذما  اآلخمر برأ مه، وهذما 

رهممما ت املعمممارم المممدا رة ه ومدممما ودفاعدممما. وممممن هذممما عمممرع الذممما  اخلطابمممة مذمممع أن أتخمممع اخلطابمممة دو 
اجتمعموا ت مكممان واحممد واسممتونذوه، ألن الطبيعمة تقتضمما اخممتالع الذمما  ممىت اجتمعمموا سممواء كممان 

أو ت عقيمممدة، أو كمممان ااخمممتالع بسمممبب تذمممافا علممم  غذيممممة أو متممما  أو  همممعا ااخمممتالع ت رأي
ا أن  سمتميل إليمه مممن يالفونمه وأن  قممذعهم، فمإ ا مما أقممذعهم واسمتماهلم فهممو سملطة، فيحماوي املتفممو 

خطيب وقوله خطبة،   إنه من الطبيعا أن تذ ب أمور تستدعا تعاون ا تممع، وتضمافر قمواه علم  
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اجتالب نفع عام م غم أو اتقاء ضرر عام، فيتسدر بعة الذا ش ممن همعا ا تممع لقيمادة اجلماعمة 
عد م ت  ل  اخلطابة، عل  أن الذا  ت حيا م القدمية تسلحوا  سملحة ماد مة للمدفا  وزعامتها، و 

  والعدوان، وتسلحوا أ ضدا بسال  معذوي هو اللسان.

وهعه أوي مثمرة ممن مثمرات اخلطابمة، وللططابمة فموا  لم  مثمرات كثم ة؛ فهما الميت تفمة امل ماكل    
رة، وهمما الميت تثمم  محاسممة  وي الذفممو  الفمماترة، وتقطمع اخلسممومات، وهمما المميت  مد  الذفممو  الثمما 

وها اليت ترفع ا،ق وإفة البانل، وتقيم العدي وترد املما ، وها صموت اململمومش، وهما لسمان 
عذمدما بعثمه رب العماملش سمبحانه وتعما  إ  فرعمون:  -عليمه السمالم-اهلدا ة، وألمٍر مما قماي موسم  

ممْر ِم َأْمممِري ن َواْحلُممْل ُعْقممَدةد ِمممْن }اْ َهممْب ِإَ  ِفْرَعممْوَن ِإنَّممُه نَ  رَمم  ن قَمماَي َربِي اىْتممَرْ  ِم َصممْدِري ن َوَ سِي
 :.28 - 24ِلَساين ن  َمْفَقُهوا قَمْوِم  )نه: 

وا ميكممن أن  ذتسممر صمماحب دعا ممة ومذمماد بفكممرة وصمماحب إصممال  إا ابخلطابممة، فاخلطابممة همما    
يمة والثورات الكب ة، اليت نقضت بذيان الملمم، وهمدمت الدعامة اليت قامت عليها اانقالابت العم

قسور البانل، فهعه الثورة الفرنسية إمنا قامت علم  اخلطابمة، وهما الميت كانمت تمؤجج ن اهنما وتمعكا 
 هلبها.

واخلطابة قوة تث  محية اجليوش وتدفعهم إ  لقاء املوت، وتحي د قواهم املعذو مة، ولمعل  كمان قمواد    
ون ت القدأل والعسور ا،د ثة خطباء، ومذهم: ًنبليون، وعلا بمن أ  نالمب، وخالمد اجليوش املذتسر 

بن الوليمد، ونمارا بمن ز د، كمل همؤاء القمواد محلموا معهمم سمالحدا معذمو    موار السمال  ا،د مدي، 
واخلطبمماء هممم املسمميطرون علمم  اجلماعممات، هممم الممع ن  قيموهنمما و قعممدوهنا. وت ا،كومممات ال ممور ة 

ن اخلطبماء همم الرمالبش، تسمد  األممة إبىتمارا م وإضمع لسملطاهنم؛ ألن الرلبمة ت ميمدان الكمالم  كو 
والسبق ت حلبة البيمان هلمم، فمؤراؤهم فموا اآلراء؛ ألهنمم  سمتطيعون أن  لحذموا   متهم و سمبقوا إ  

ر مق الذفمع غا  م، وت  ل  ن ر لسلطاهنم ورفعة هلم. فاخلطابة نر ق للم د ال طسا كمما أهنما ن
  العام، وا،ق أن اخلطابة ممهر اجتماعا للم تمع الراقا، ييا برقا اجلماعة وإبو بضعفها.

 :بةاأنوا  اخلطا: رابع
بممة ومقاصممدها ومتطلبممات ا تمممع مممن  لمم   سممتطيع إدرام أنواعهمما ، وهممعا االذمماظر ت أغممراك اخلط
 سرد ألهم أنواعها : 
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كون ت دور الذيابة وال ورف عاكسة مما  مري داخمل : وها اخلطب اليت ت اخلطب الذيابية -1
 هعه القاعات من مذاق ات ومداوات وأسمللة واست واابت مؤ دة ومعارضة .

: وها خطب تعد وتلق  من أجل الغىتيح والتحيكية ل مطص أو حمحيب  اخلطب اانتطابية -2
 أو مباد  ، مع ما   تمل عليه  ل  من رد عل  املعارضش . 

وها ما  لق  ت الذوادي الثقافية واألن طة العلمية واجلامعية ، وها ت  : اخلطب الثقافية -3
العادة تتطع مسمارا اقافيما وأدبيما وعلميما واجتماعيما وتوجيهيما  ما  بتعمد عمن األغمراك السياسمية 
والقضما ية والموعا ، وتعلممو الذم ة فيممه  ما  عممرع ابملعمارم األدبيممة بمش املذتممد ن حسمب اجتاهمما م 

ىتعرا ونثرا وتليدا وجد دا ، وهو ت العادة خطاب لطبقة مثقفة متأدبة  ات متيحي اقات األدبية ، 
 خاص .

: و مهمممر همممعا الذمممو  ت دور القضممماء وقاعمممات احملممماكم ، حمممش  ذممم ي  اخلطمممب القضممما ية -4
املمدَّعون إبلقمماء ح  هممم والسممعا ت إابممات دعمواهم ، فيقممابلهم احملممامون ابلممدفا  عممن ممموكليهم 

  بليا مؤار  ي ألفاظ وإلقاء متميحي وحركات مدروسة . سلوب خطا 
: وهما مما  لقيمه قا مد العسمكر علم  جذمده وزمال مه برمرك بمث المرو   اخلطب العسمكر ة  -5

املعذو ممة والقتاليممة فمميهم وبيممان ىتممرع ممموقعهم وكممرم ممموقفهم وىتممر  خططممه العسممكر ة وامليدانيممة 
  سلوب انفعام مؤار .

هممو حمممل البحممث والذمممر والتفسمميل هذمما ، وهممعا الذمممو  : وهممعا  خطممب املذمم  واملممواعا -6
، وهممما خطمممب ممممام ىتمممكله ت خطمممب اجلمعمممة املذ  مممة ت لممم  ت أ ممم  صممموره وكاممممل هيملتمممه وانت

 ت هممعا التعر مم  إ  منمما ج أسمبوعية دور ممة تتطممع أغراضمما عمدة وترممما إ  مقاصممد متذوعممة ن م 
تتذممو  حسممب حاجممات الذمما  وترمم  ، إ  مممن املعلمموم أن هممعه املقاصممد واألغممراك تت مدد و مذهما
 .واي وتقلب المروع ودواعا التعك األح

 
 
 
 

 املبحث الثاين: خطبة اجلمعة
 مفهومها وأركاهنا وىترونها:  وسذبش فيما َي 
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فططبة اجلمعة كما بيذا متذوعة األغراك واملقاصد وا ميكن حسرها ت موضمو  دون  خمر؛ ألهنما    
لد ذيمة مذهما والسياسمية وااجتماعيمة وااقتسماد ة وكمل مما  طمرأ علم  تدخل ت مجيمع قضما  ا تممع ا

الذما  ممن مسممت دات  مب  ثهما ومذاق ممتها وإبمداء المرأي فيهمما وتوجيمه ا تممع حنممو أفضمل ا،لمموي 
لكل السعوابت اليت تواجهه، فاخلطبة ا تقتسر عل  ال أن الد ِ البحت بل تتعدف  ل  لت ممل 

 ها.مجيع ىتؤون ا،ياة ومرافق
 وخلطبة اجلمعة كما لر ها من أنوا  اخلطب أركان وأغراك معيذة وىتروط ابد من توافرها:

 أوا: أركاهنا:

السحيح من أقمواي أهمل العلمم أن ركمن اخلطبمة الوحيمد همو أقمل مما  سمدا عليمه اسمم اخلطبمة عرفما، 
 وللفقهاء ت مسألة أركان خطبة اجلمعة االاة أقواي ها:

 ا أركان، بل يسل  ا  قع عليه اسم اخلطبة عرفا. القوي األوي: ليا هل
واإلمممام مالمم  ت روا ممة عذممه، وهممو  :1)و ممعا قمماي أبممو  وسمم   وحممممد بممن ا،سذسمماحبا أ  حذيفممة 

 .:2)امل هور من معهب أصحابه 
 القوي الثاين: ا يسل إا بتوفر أركان فيها وها:

 .تعا  محد هللا -1
 هللا عليه وسلم. صل  السالة عل  رسوي هللا -2
 .سبحانه وتعا  قراءة   ة من كتاب هللا -3
 .عحي وجل الوصية بتقوف هللا -4
 موااة اخلطبتش مع السالة. -5
   اجلهر ابخلطبتش. -6

 .:4)وهو املعهب عذد ا،ذابلة  :3)و عا قاي ال افعية ت امل هور من معهبهم 
عل  قسد اخلطبة، قل العكر أو كثمر،  -تعا   -كر هللا القوي الثالث: ليا هلا أركان، بل يتمل بع 

                                                

 . 2/220، وتبيني احلقائق  1/83، واهلداية للمرغيناين  1/262، وبدائع الصنائع  2/30( ينظر املبسوط 1) 
، والقرررروالني الةقهيررررة    1/251، والكرررران عبرررررب  بررررد الرررر   1/161ة اجملتهررررد ، بدايرررر 1/131( ينظرررررش اف رررررا  2) 

 . 1/306(، والةواكه الدواين 86)
، ومغررررت ا تررررا   2/24، وروضررررة النيررررالبني  4/522، واجملمررررو   2/277، وحليررررة الءلمررررا   1/63( ينظررررر الررررو ي  3) 

1/285 . 
، و رررررز ال رك رررر   3/173، واملغررررت  1/146، وا رررررر  2/109، والةرررررو   1/52( ينظرررررش اهلدايررررة     نيررررا  4) 

 . 388 - 2/387، وافلصا   2/175
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 أجحيأ.  -تعا   -حىت لو سبح أو هلل أو محد هللا 
 .:6). واإلمام مال  ت روا ة عذه :5)و عا قاي اإلمام أبو حذيفة 

 
 ذنيا: ىترونها:

 :هاىتروط اخلطبة  
 الوقت وهو بعد الحيواي فال  سح تقدأل ىتاء مذها عليه. -1
العممدد الممعي تذعقممد بممه اجلمعممة، علمم  خممالع بممش الفقهمماء ت العممدد الممعي تذعقممد بممه  حضممور – 2

 اجلمعة:

 فمذهم من قاي تذعقد بثالاة أىتطاص.  -أ 
 . :9)واختارها ىتيخ اإلسالم ابن تيمية  :8)وهو روا ة عن اإلمام أمحد  :7)وهعا هو قوي ا،ذفية 

 ومذهم من قاي: أهنا ا تذعقد إا  ربعش. –ب 
وهو الروا ة امل هورة عن اإلمام أمحد، واملعهب عذد أصحابه، وعليمه  :10)هعا هو قوي ال افعية و  

 . :11)أكثرهم 
 .ثالاة واألربعة وحنوهم: أهنا ا تذعقد إا بعدد تتقرَّف  م القر ة، وا تذعقد ابلومذهم من قاي –ج 
 .:12)وهو امل هور عذد املالكية  

                                                

 . 1/220، وتبيني احلقائق  1/83، واهلداية للمرغيناين  1/262، وبدائع الصنائع  2/30( ينظرش املبسوط 5) 
 . 1/131( ينظرش اف را  6) 
نيةة وحممدش ثالثة سوى افمام ، وقال أبو يوسفش اثنان (  لى  ال  بينهم هل يءت  افمام منهم؟ فقال أبو ح7) 

 . 1/83، واهلداية للمرغيناين  2/268( ، وبدائع الصنائع 35سوى افمام ، ينظرش خمتصر النيحاوي   )
( وهناك رواايت أ رى  رب افمام أمحد ، حيث بلغت الرواايت  نه ن هذه املسألة سبع رواايت ، ينظرش الةرو  8) 

 . 2/152، واملبد   2/378فلصا  ، وا 2/99
( هو  يخ افسالم أمحد برب  بد احلليم برب  بد السالم برب  بد هللا احلراين ، مث الدم ق  ، تق  الديرب ، أبو 9) 

الءباس ، قدم مع والده مرب حران إىل دم ق ن صغره ، وأ ذ  نه و رب غريه مرب  لمائها ، وبر  ن خمتلف الءلوم 
منها  السنة ، والسياسية ال ر ية،   دة مرات ، وصنف مصنةات كثرية و ليلة منهاش، وامتحرب وأوذي وحبس 

 (. 1/132، واملقصد ا ر د  2/387هر )ينظرش ذيل طبقات احلنابلة عبرب ر ب  728وتون سنة 
 . 2/7، وروضة النيالبني  4/502، واجملمو   1/190( ينظرش ا م 10) 
 . 2/378، وافلصا   1/142، وا رر  2/99، والةرو   2/204( ينظرش املغت 11) 
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 .تقدأل اخلطبتش عل  السالة -3
اجللو  بيذهما وجتب الطمأنيذة فيه فلو كان عاجحياد عن القيام وخطب جالسماد وجمب أن  فسمل  -4

 بيذهما بسكتة عل  األصح.
رفممع السممموت  يممث  سممممع أربعمممش مممن أهمممل الكممماي وإا ملممما حسمممل املقسممود ممممن م مممروعية  -5

 اخلطبة.
 لم . وقيمل : ا  مب  وهل   غط كوهنا عربية ؟ السمحيح : نعمم، لذقمل اخللم  عمن السمل  - 6

 .فيهم من زسن العربية جاز بر ها،سوي املعة، فعل  السحيح لو    كن 
 املوااة بش اخلطبتش. – 7
 
 أغراضها:ا: ذلث

 ، وااستمسممام  مممور المدعوة إ  السممال  واإلصمالوأهمم أغممراك اخلطبمة املذ  ممة )خطبمة اجلمعممة:: 
 .فضا لالعدي، ون ر الو ، وإقامة ا،ق ال ر عة

 : لعل  فمن أغراك اخلطبة
 .تثبيت العقيدة وتقو ة اإلميان - 1
 . وبيان محيا ه الدعوة إ  اإلسالم والدفا  عذه - 2
 . خطب اإلصال  وحماربة املذكرات - 3
خطممب  ات موضممو  خمماص أو مسممألة مفممردة مممن مسمما ل اإلسممالم كالسممالة والسمموم وحقمموا  - 4

 خلمر والسرقة وحنو  ل .الوالد ن واجلوار وحرمة الحيًن وا
 .ذمرة ىترعيةمعاجلة القضا  املست دة ب - 5
 
 
  أمهيتها: ا:رابع
ا،قيقمة كثم دا بة كانت وا تحياي من أهم وسا ل الدعوة إ  هللا تعما  ابللسمان، وا نت ماوز إن اخلط   

بممة المممدور بممة همما أهممم وسمما ل الممدعوة اإلسممالمية، ففمما بدا ممة الممدعوة كممان للططاإن قلذمما: إن اخلط
ألممر ربمه لمه ابلمدعوة جهمردا }َ  أَ مَلَهما  -صل  هللا عليه وسملم-الر يسا ت التبليا، حيث امتثل الذ  

                                                                                                                                       

 (. 85، والقوالني الةقهية   ) 1/149، والكان عبرب  بد ال   1/158( ينظرش بداية اجملتهد 12) 
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ايِر ن ُقْم َفأَْنِعْر  )املدار:  مَرِبَش  )ال معراء: 2، 1اْلُمدَّ :، }َفاْصمدَْ  ِ َما 214:، }َوأَْنِعْر َعِ م ََتَ  اأْلَقمْ
 :.94ْ رِِكَش  )ا، ر: تُمْؤَمُر َوَأْعِرْك َعِن اْلمُ 

 ، حيممثخلطابممة سممالحه ت التبليمماا -صممل  هللا عليممه وسمملم-ملمما نحيلممت هممعه اآل ت جعممل الذمم  و    
قممماي: ))ملممما نحيلمممت همممعه اآل مممة: }َوأَنْمممِعْر َعِ ممم ََتَ   -رضممما هللا عذمممه-روف الغممممعي عمممن أ  هر مممرة 

َرِبَش  مجع رسوي هللا  ا فعم وخص؛ فقاي:   مع ر قمر   أنقمعوا قر  د  -صل  هللا عليه وسلم-اأْلَقمْ
من هللا ضر ا وا نفعدا.   مع مر عبمد مذماع أنقمعوا أنفسمكم ممن لكم أنفسكم من الذار فإين ا أمل  

الذار فإين ا أمل  لكم من هللا ضمر ا وا نفعدما.   مع مر بمِ قسما أنقمعوا أنفسمكم ممن الذمار فمإين ا 
ا.   مع ر بِ عبمد املطلمب أنقمعوا أنفسمكم ممن الذمار فمإين ا أملم  أمل  لكم من هللا ضر ا وا نفعد 

لكم من هللا ضر ا وا نفعدا.   فانمة بذت حممد أنقمعي نفسم  ممن الذمار فمإين ا أملم  لم  ضمر ا وا 
 نفعدا، إن ل  رمحا وسأبلها ببالهلا:: أي: إن ل  قرابة وسأصلها كما أمرين هللا سبحانه وتعا .

اخلطابمة وسميلة للمدعوة عذمد اسمتقباله  -صمل  هللا عليمه وسملم-اإمع الذم      ل  فقمدإضافة غل   
صل  -للوفود، اليت كانت تتوا  عليه معربة عن قبوهلا لعسالم د ذدا، كما كانت اخلطابة مذهج الذ  

وكممان ت توجيممه قيممادة اجليمموش اإلسممالمية العاهبممة لذ ممر اإلسممالم ت كافممة األحنمماء،  -هللا عليممه وسمملم
صممل  هللا عليممه -َيمممر َمممن  ممراه أهممالد للططابممة  ن يطممب  ضممرته  -صممل  هللا عليممه وسمملم-الذمم  
 وسلم.

ممن وفمد بمِ متميم، حمش دخمل الوفمد إ  املسم د  -صل  هللا عليه وسملم-و تضح هعا ت موقفه    
ممد اخمرج إليذما، ممن وراء ح راتمه: خ  حم -صل  هللا عليه وسملم-الذبوي ال ر   وًندوا رسوي هللا 

فطمرج إلميهم؛ فقمالوا:   حمممد  -صمل  هللا عليمه وسملم-  حممد اخرج إليذا، فؤ ف  ل  رسوي هللا 
: ))قممد أ نممت خلطيممبكم -عليممه السممالة والسممالم-جملذممام نفمماخرم فممأ ن ل مماعرًن وخطيبذمما، فقمماي 

ما فليقل:: فقام أحمدهم فقماي: ا،ممد هلل المعي لمه عليذما الفضمل واملمن وهمو أهلمه، ا لمعي جعلذما ملوكد
ووهب لذا أموااد عمامدا نفعل فيهما املعمروع، وجعلذما أعمحي أهمل امل مرا وأكثمره عمدددا وأ سمره عمدة، 
فمن مثلذا ت الذا ؟! ألسذا برءو  الذا  وأوم فضلهم، فممن فماخرًن فليعمدد مثمل مما عمددًن، وأن 

 نُعمرع بمعل ، أقموي همعا ألن أتتموا لو ن اء ألكثرًن الكالم ولكذذا حنيا من اإلكثمار فيمما أعطماًن وإًن
لثابممت بممن  -صممل  هللا عليممه وسمملم- ثممل قولذمما وأمممر أفضممل مممن أمممرًن،   جلمما، فقمماي رسمموي هللا 

 قيا: ))قم فأجب الرجل ت خطبته::.

فقاي: ا،مد هلل العي السمموات واألرك خلقمه، قضم  فميهن أممره،  -رضا هللا عذه-فقام ذبت    
ألرك، و   مم  ىتمماء قممم إا مممن فضممله،   كممان مممن قدرتممه أن جعلذمما ووسممع كرسمميه السممموات وا
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، أكرمه نسبدا وأصدقه حد ثدا وأفضله حسبدا، فأنحيي عليه كتابمه  ملوكدا، واصطف  من خ  خلقه رسواد
-وا تمذممه علمم  خلقممه، فكممان خمم ة هللا مممن العمماملش.   دعمما الذمما  إ  اإلميممان بممه فممؤمن برسمموي هللا 

ما،  -سلمصل  هللا عليه و  املهاجرون من قومه و وي رمحه، أكرم الذما  حسمبدا وأحسمن الذما  وجوهد
،   كممان أوي اخللممق إجابممة واسممت اب هلل حممش دعمماه رسمموي هللا  صممل  هللا عليممه -وخمم  الذمما  فعممااد

نقاتل الذا  حىت  ؤمذموا ابهلل،  -صل  هللا عليه وسلم-حنن، فذحن أنسار هللا ووزراء رسوله  -وسلم
ا، وكمان قتلمه عليذما  سم دا. فمن  م ن ابهلل ورسوله مذع مذما مالمه ودممه، وممن كفمر جاهمدًنه ت هللا أبمدد

 أقوي قوم هعا وأسترفر هللا م وللمؤمذش واملؤمذات، والسالم عليكم ورمحة هللاخ.

اخلطابمة وسميلة  -ت كمل زممان ومكمان-  اإع اخللفاء الراىتدون وأولو أمر املسملمش ممن بعمدهم    
لذ ر اإلسالم، وتثبيت دولته، إما  نفسهم مباىترة وإما بتكليفهم من  قموم  ما علم  وجههما، و لم  
اعتقادهم أن اخلطابة ت اإلسالم ها ممهر ا،ياة املتحركة فيه، ا،ياة اليت جتعل هعا الد ن  حيحم  

كمان ممن من قلب إ  قلب و ثمب ممن فكمر إ  فكمر، و ذتقمل ممع الحيممان ممن جيمل إ  جيمل وممع امل
 قطر إ  قطر.

كمان يطمب كمل أسمبو  وكمل عيمد، ويطمب   -صل  هللا عليمه وسملم-و ام هو السر ت أن الذ     
أو  ذيب عذه أمم دا يطمب ت وفمود ا، ميج عذمد جبمل الرمحمة، وألمهيمة اخلطابمة ومكانتهما ت المدعوة 

ذاسبات الد ذية والدنيو ة؛ دعمدا اإلسالمية جعلها اإلسالم ا،ذي  ىتع ة من أهم ىتعا ره، ت كافة امل
للحق وهدمدا للبانل. ومن أهم هعه املذاسبات: مذاسبات أسبوعية وأخرف سذو ة وذلثة نار ة، ففا  
كل أسبو  زت د املسلمون ت املس د اجلمامع؛ ليسممعوا داعيمة إ  هللا تعما   معكر بمه و علمم د ذمه، 

الرحبممة، أو ت املسممليات احمليطممة ابلقر ممة ليسمممعوا وت كممل عيممد  تمممع الرجمماي والذسمماء ت امليمماد ن 
التوجيممه املذاسممب بعممد صممالة العيممد، وت كممل موسممم جممامع للح مميج تلتقمما وفممود األمممة اإلسممالمية 
املغامية األنراع حوي عرفة، لتستمع إ  خطماب خطم   تذماوي ىتمملوهنا و  مر  قضما ها ومباد هما، 

دب  تمع املسلمون للسمالة واابتهماي إ  هللا تعما ، وت األمور الطار ة كاخلسوع والكسوع واجل
ولسما  خطيب  عكرهم بذعم هللا تعا  عل  الذا  خاصة، وسذذه ت خلقه عامة، ويوفهم  ما أراهمم 

 هللا تبارم وتعا  من اآل ت لعلهم  تقون أو زد  هلم  كردا.

وىترفها إمنا هو ب رع غا  ا  إن فضل اخلطابة عميم وىترفها جسيم، وفضل العلوم والسذاعات   
إ  ا،قما ق، ومحلهمم علم  مما  مذفعهم  لذما ا وأهدافها، وللططابة غا ة  ات ىتأن خط  وها إرىتاد

ت العاجل واآلجل، وفوا د اخلطابة مجة؛ فاخلطابة تذقل السامع من موق  إ   خر، ومن عقيدة إ  
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 قم  موقفدما سملبي ا، فرا مة اخلطابمة هما يو مل أخرف ابعثة ت السامع نحيعمة للعممل اإل ما  فيمما كمان 
 األفكار العهذية اجلامدة إ  عوان  متحركة.

إهنممما مهممممة األنبيممماء ووظيفمممة املرسممملش واخللفممماء واملسممملحش، ممممن قمممام  ممما علممم  الوجمممه األحسمممن    
هللا، واألكمممل كممان مممن الممرا ش الفمما حي ن، وهممل كممان ىتممرل األنبيمماء واملرسمملش إا دالممة اخللممق علمم  

وحثهم عل  اخل  وهنيهم عن ال ر، وأمرهم ابملعروع وهنيهم عن املذكر، وتعك هم بش ا،ش وا،ش 
 ا  سلحهم ت دنياهم، و سعدهم ت عقبماهم، وعمن نر مق اخلطابمة تمرد الذفمو  إ  ابر هما، و وصمل 

و عمممرع الذممما  املذقطعمممون قمممالقهم، و هتمممدي التا مممه ا،ممم ان، و سمممكن القِلمممق و طممممملن املضمممطرب، 
غما تهم، و حي مد التقما تقدم  واملهتمدي همددف، و قموف الضمعي  و عمحي المعليل و تممع ال متات وتتوحممد 

 السفوع.
دعمما ابخلطبممة إ   -صممل  هللا عليممه وسمملم-ت اخلطممب الذبو ممة  ممد أن الذمم   عي ميعممن الذمممروالمم   

ضما ل، والتطلما عمن الر ا مل، العقيدة السحيحة، وامتثاي األوامر، واجتذاب الذواها، والتحلما ابلف
مممن بعممده، وفعممل  -رضمما هللا عممذهم-ومواجهممة األعممداء ابجلهمماد والذضمماي، وكممعل  فعممل السممحابة 

 التابعون هلم إبحسان.
عممن ا،ممق، وهمماجم البانممل، وألممحيم اخلسمموم،  -صممل  هللا عليممه وسمملم-وابخلطبممة أ ضدمما دافممع الذمم     

همما ممما  ثبممت  لمم  بفضممل هللا عممحي السممذة والسمم ة في وأفحممم املعانممد ن ورد كيممدهم ت حنممورهم، وكتممب
 .وجل
 

 خامسا: كيفية إعداد اخلطبة:
 ميكن عرك اخلطوات الالزمة إلعداد اخلطبة عل  الذحو التام:

 اختيار املوضو . - 1
مجع الذسوص والذقوي واألفكار والعذاصر للموضو  املطتار، وبعمد اجلممع سيتضمح للططيمب  - 2

أن تكون كث ة فيقسمها إ  أكثر من موضمو ، وإمما أن تكمون مذاسمبة فيكتفما  أن مادة اخلطبة: إما
 ا، وإما أن تكون قليلة فيحي د البحث ت ممان أخرف، فإن ضاا عليه الوقت أجَّمل همعا املوضمو ، 

 و ث عن موضو   خر تكون مادته متوافرة.
 

 : و ذبرا ت اجلمع مراعاة ما َي
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وجعلهما أصمالد،   البحمث عمن مسمادر أخمرف مسماعدة؛ فلمو اختمار البدء ابملسادر املتطسسمة  -أ 
مثالد موضو  )ال مكر: فإنمه  بمدأ ابلكتمب املتطسسمة ت  لم : ككتماب ال مكر ابمن أ  المدنيا،   
 رجع إ    ت ال كر ت القر ن، وما قاله أهل التفس ،   األحاد ث وىتروحها،   أبواب ال مكر 

خالا..؛ ألن الكتب املتطسسة ت املوضو  ستكفيه ما  قارب الثا ت كتب اآلداب واملواعا واأل
املوضو  أو نسفه عل  األقمل؛ فتطفم  عذمه مؤنمة البحمث والتقسما. والكمالم علم  مسمادر اخلطبمة 

 زتاج إ  مقدمة مستقلة.
أن  ذطلق ت عذاصره وأفكاره من الذسوص اليت مجعهما؛ فمعل  أدعم  لعقذما ، وأ سمر عليمه.  -ب 

خلطبماء قمد تقممد  الفكمرة ت  هذمه فتع بممه فيكتبهما،    عيما ت البحممث عمن دليمل  عضممدها، وبعمة ا
و قذع السامع  ا؛ فيضيع وقته هدراد ت  ل ،     عر ابليأ ، ور ا توق  عمن الكتابمة، أو  معكرها 

 بال دليل فال تقذع السامع، ور ا كانت خانملة وهو ا  دري.
العذاصر عل  ضوء الذسوص والذقوي اليت مجعها  ُمَؤمِيذُمه ممن اخلطمأ ولعا فإن صياغة األفكار، ووضع 

إب ن هللا تعا ، و رزه من التعب، و قذع املسمتمعش؛ وبذماءد عليمه فمإن مجمع الذسموص والذقموي  كمون 
 قبل وضع األفكار والعذاصر للموضو .

 
تسمرة )عذماو ن تمدي بعد اختيار الذسوص والذقوي اليت سي علها ت خطبته  ضع هلا عذاصمر خم - 3

ُْْ أَلزِ مَدنَُّكْم  رإبمراهيم:  عليها:؛ فمثالد عذده نص وهو قوي هللا م تعا  م: }َوإْ  أتََ ََّن رَبَلُكْم لَممِلن ىَتمَكْر
 [،  عل له عذواًند أو عذسراد: )ال كر  حي د الذعمة:، وهكعا ت بقية الذسوص والذقوي.7
رؤ تممه المميت  راهمما مذاسممبة لوضممعها ت اخلطبممة،   رتممب العذاصممر المميت وضممعها بذسوصممها حسممب - 4

في عل العذاصر املغابطة متوالية؛ فمثالد ت موضو  ال كر سيكون عذده عذاصمر ت فوا مد ال مكر، 
وعذاصر ت عاقبة الكفر )كفر الذعممة:، وعذاصمر ت منما ج لل ماكر ن، وعذاصمر ت منما ج ملمن كفمروا 

ت موضموعا ا. و كمون همعا الغتيمب ابلغقميم واإلىتمارة الذعمة..، فيضم العذاصر بعضها مع بعة ي
إ  العذاصممر ا ابلكتابممة مممن جد ممد، حممىت ا  ُثِقممل علمم  نفسممه،    سمم  ت صممياغة املوضممو  وفممق 

 األرقام اليت لد ه؛ فال  فوته ىتاء، و كون موضوعه مغابطاد مذس ماد.
 انيمممممة ممممممن العذاصمممممر املمممممعكورة.بعمممممد الفهرسمممممة والغتيمممممب  قمممممرر مممممما للططبمممممة األو ، ومممممما للث - 5
    بدأ ابلسياغة حسب اخلطة اليت وضعها، واملادة اليت مجعها. - 6
 

 وهذام أمور  ذبرا التذبه هلا أاذاء السياغة مذها:
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اإلخالص هلل م تعا  م ت كتابته، واستحضار الذية اخلالسة، وحاهدة الذفا ت  ل ؛ فال تع به  -أ 
عكر مممد  املسمملش لممه، وممما ا سمميقولون عممن خطبتممه؛ فإنممه إن أخلممص هلل م نفسممه أاذمماء الكتابممة، أو  تمم

 تعا  م ابرم هللا ت كتابته وجهده، ونفع به األمة.
أن  عي  مع اخلطبمة بقلبمه، و ضمع نفسمه حممل السمامع؛ أي كأنمه املطانَمب  معه اخلطبمة؛ ألن  -ب 

 لممو كممان  وجممه نسمميحة لواقممٍع ت  لمم  سممي عله يتممار العبممارات المميت  رضمماها وزبهمما وتقذعممه؛ فمممثالد 
معسممية معيذممة؛ فليضممع نفسممه مكممان صمماحب هممعه املعسممية، وكأنممه املطانَممب  ممعا اخلطمماب؛ فممعل  

 أدع  للتأار، وأجود ت انتقاء األلفاظ املذاسبة.
وبعة اخلطباء الع ن ا  راعون همعه الذاحيمة جتمدهم  غفعمون علم  صماحب املعسمية، ويانبونمه ممن 

ا م عذيفمماد، ور مما ا  قبلممه صمماحب املعسممية، لكذممه لممو وضممع نفسممه مكممان صمماحب علممو؛ فيكممون عتمم
 املعسية، وبدأ ابلعتاب فسيكون عتاابد رقيقاد، تقبله الذفو  وتتأار به.

إْن أحاي اخلطيب أن القلم ا  ار ه ت الكتابة، وأن أفكاره م متتة، و هذمه م موَّش فليتوقم   -ج 
 أو  ذساه،    عود إليها مرة أخرف.عن الكتابة حىت  حي ل ما   رله 

إ ا أىتممكلت عليممه بعممة الكلمممات أو اجلمممل مممن جهممة إعرا مما، أو صممرفها، أو دالتهمما علمم   -د 
 املعة العي  ر ده، أو كوهنا غ  فسيحة فله خياران:

الرجو  إ  املعاجم اللرو ة للتأكد من صحة الكلمة، ومذاسبتها للمعة العي أراده، أو سمؤاي  - 1
 ن  علم  ل  من أهل اللرة والذحو.م
اسممتبداي الكلمممة أو اجلملممة المميت   مم  فيهمما بكلمممة، أو مجلممة أخممرف  علممم صممحتها، واللرمممة  - 2

 العربية غذية ابملغادفات من الكلمات واجلمل.
العذا ممة بعالمممات الغقمميم، وبدا ممة اجلمممل وهنا تهمما؛ حممىت  عيذممه  لمم  علمم  قممراءة اخلطبممة ب ممكل  -هممم 

 م التعتعة واإلعادة، وكثرة التوق  والتلكؤ.صحيح، وعد
 
 

 سادسا: أجحياء اخلطبة:
هذام عذاصر وأجمحياء خلطبمة اجلمعمة ابمد للططيمب أن  راعيهما حمىت تكمون خطبتمه مسمموعة وكالممه 

 أكثر توجيها، وهعه األجحياء تتمثل  ا َي :
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وها اليت  ستهل  ا اخلطيب خطبته، و هي  السامعش لسماعها، و ع م  ا إليمه.   أواد: املقدمة:
وىا  اخلطيب فيها كفيل ابلذ ا  ت بقية خطبته؛ إ  إن عس ات األمور بدا  ا. و ذبرا أن  راعما 

 اخلطيب فيها مجلة أمور مذها:
  ن لسماعه.أن تكون  ات صلة وايقة  وضو  اخلطبة، وممهدة له، ومهيملة األ -أ 

 «.وليكن ت صدر كالم  دليل عل  حاجت »قاي ابن املقفع: 
فرِيا بش صدر خطبة الذكا  وبمش صمدر خطبمة العيمد، وخطبمة السملح، »وعلق عليه اجلاحا فقاي: 

وخطبة الواهب؛ حىت  كون لكل فن من  ل  صدر  دي عل  ع حيه؛ فإنه ا خم  ت كمالم ا  مدي 
 :.1«)رحيام، وإ  العمود العي إليه قسدت؛ والررك العي إليه نحيعتعل  معذام، وا     إ  م

أن تكمممون مذاسمممبة ت نوهلممما وقسمممرها  ممممو  اخلطبمممة، واملالحممما أن بعمممة اخلطبممماء  طيمممل ت  -ب 
املقدمة إنالة قد تستوعب أكثر اخلطبة أو نسفها، وهعا قد  سميب السمامعش ابملمالي، ور ما  ملسموا 

نسممرفت أ همماهنم عممن اخلطيممب. وعكمما هممؤاء اخلطبمماء َمممْن ا  عتذممون مممن الممدخوي ت املوضممو ، فا
ابملقدمممة، في ممرعون ت املوضممو  مباىتممرة، ولممممَّا  تهيممأ املسممتمعون بعممُد، وِكممال األمممر ن غمم  حسممن، 

 واملطلوب: ااعتداي ت  ل .
سممماعه؛ فبعمد أن ميهممد اخلطيمب ملوضمموعه ت املقدممة، و تهيممأ السمامعون ل :ذنيماد: ُصمْلب املوضممو 

  بدأ ت املوضو ، و ذبرا أن  راعا ما  لا:
ترتيممب األفكممار وتسلسمملها:  يممث ا  ذتهمما مممن فكممرة إا وقممد أعطاهمما حقهمما مممن ااسممتداي  -أ 

واإلقذا ، سواء كمان ااسمتداي هلما ابلذقمل أم ابلعقمل، وا  قفمحي إ  فكمرة أخمرف،    عمود إ  األو  
و  مموش عليممه. وا  تممأت   لمم  للططيممب إا إ ا مجممع مممادة مممرة أخممرف؛ فممإن  لمم   ُربمم  السممامع 

 اخلطبة من نسوص واستداات ونقوات وأفكار،   سلسلها ورتبها قبل أن  بدأ بسياغتها.
التوازن بش األفكار: فال ُ  ِبع فكرة و طيل فيهما علم  حسماب األخمر ت. وممما  الحما عذمد   -ب 

اه ت أوي اخلطبمة ُ  مِبع كمل فكمرة و طيمل فيهما، وز مد كث  من اخلطباء عمدم التموازن ت  لم ؛ فمغ 
الذسوص هلا،   ملا زاي  نه تعب، وأتعب السامعش، وأنماي عليهممم؛ سمممرد األفممكار الباقيمممة سمممرداد 
بال است هاد وا إقذا ، رغم أمهيتها، ور ا تكون أهم مما نرحه ت األوي، وسمبب  لم  أن اخلطيمب 

 كامل خلطبته وما فيها من مادة، وكم تستررا من وقت؟ليا عذده تسور  
وعالج هعه امل كلة: أن  قدر اخلطيب وقت خطبته، وُ ستحسن أا تحي د عن الث ساعة، فمإن زاد 
ألمهية املوضو  فذس  ساعة عل  األكثر لِكمال اخلطبتمش. و قمدر كمم تكمون ممن ورقمة حسمب خطمه 

ص، ومممن    سمم ِيل األفكممار مممع نسوصممها، وممما وإلقا ممه، وزسممب كممم فكممرة عذممده، وكممم هلمما مممن نمم
 يتاجه من صياغة عل  األوراا اليت قدَّرها من قبُل، فال إلو حيذملع من إحدف حاات اال :
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أن تكون األفكار بذسوصها وصياغتها متذاسبة مع ح م املساحة اليت قدرها م أي زممن اخلطبمة  -1
معطيمماد كممل فكممرة حقهمما مممن األسممطر بممال ز دة وا  مم فيبممدأ ابلسممياغة مرتبمماد األفكممار كممما سممبق  كمره،

 نقص إا ىتيملاد  س اد ا ُيلَل ابخلطبة.
أن تكممون األفكمممار بذسوصمممها وصمممياغتها أقمممل ممممن املسمماحة الممميت قمممدرها، وت همممعه ا،المممة لمممه  - 2

 خيارات عدة:
 لتفمت إ   أن  قسر اخلطبة فتكون أقلَّ من الث ساعة، فهو  ذممر إ  اسمتيعاب املوضمو ، وا -أ 

 الوقت.
 أن  حي د أفكاراد  ات صلة ابملوضو  بقدر املساحة املتبقية. -ب 
 أن  سغسل ت السياغة؛ أي:  طيل ت صياغة كل فكرة،  يث  رطا الذقص. -ج 
 أن  حي د ت ااستداات لكل فكرة. -د 
لطمموي  سمم اد أن تكممون األفكممار بذسوصممها وصممياغتها أنمموي مممن املسمماحة املقممدرة؛ فممإن كممان ا - 3

 فيمضا، وإن كان كث اد فال يلو من إحدف حالتش:
أن ميكمممن قسممممة املوضمممو  إ  موضممموعش فمممأكثر؛  يمممث  كمممون كمممل موضمممو  وحمممدة مسمممتقلة،  -أ 

فيقسممه. مثمماي  لم : لممو أراد اخلطيممب أن  متكلم عممن ح ممر الذما   مموم القيامممة، وابتمدأ حد ثممه مذممع 
عرصات... فسي د أن موضو  البعث صاحل ألن  كمون موضموعاد بَمْعِثهم من قبورهم   َحْ رِهم ت ال

مستقالد؛ لكثرة ما فيه من نسموص، وهكمعا موضمو  ا، مر،   مما بعمد ا، مر وهمو فسمل القضماء، 
 في علها موضوعات عدة.

أن ا ميكممن قسمممته  ممعا ال ممكل؛ كممأن  كممون املوضممو  بطولممه وحممدة متكاملممة ا جُتَممحيَّأ. مثمماي  -ب 
د فوا ممد األمممراك، وهمما كثمم ة، وفيهمما نسمموص كثمم ة أ ضمماد؛ فلممو قممدرًن أن فوا ممد  لمم : ا،ممد ث عذمم

األمممراك املذسمموص عليهمما ع ممرون فا ممدة، وفيهمما مممن الذسمموص االاممون نسمماد؛ فممال ىتمم  أن خطبممة 
واحدة ا ميكن أن تستوعبها وا ااذتش؛ لكن ابإلمكان  كر سمبع فوا مد ت كمل خطبمة؛  يمث تسم  

ا ممد ت كمممل خطبممة؛  يممث تسمم  خطبتمممش؛ فيسممرد اخلطيممب ت كممل ممممن اممال  خطممب، أو ع ممر فو 
اخلطبتش أو الثال  فوا د األمراك مجلة وتفسيالد ت الفوا د اليت اختارها هلعه اخلطبة بذسوصمها.   
ت خطبة أخرف  سمرد مما فسيمله ت األو  مجلمة، و فسمل فيمما    معكره وهكمعا. و كمون عذمده أكثمر 

 من خطبة ت املوضو .
بعضهم  علها ت اخلطبة األو ، و ذتقل ت اخلطبة الثانية إ  موضو   خر ت الرالب  ذلثاد: اخلامتة:

ر ابلذمار، وزمث علم  التقموف، و كمون مسم وعاد، وهمعا األسملوب    كون موضوعاد وعميماد معتماداد  معكِي
 .ه إ  اليومكان مستطدماد عذد خطبا ذا قبل سذوات، وا  حياي بعة كبار السن مذهم  ذه ون
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 سابعا: اخلطبة املؤارة:

إ ا أردت ان تكمون خطبتم  ممؤارة فالبمد ممن عوهلما علم  ركما حي أساسمية ميكمن حسمر  ه الركما حي  مما 
 َي :
و ل  حسب ما  تطلبه موضموعها، حيمث اميكمن ا،كمم علم  جمودة  قسر اخلطبة ونوهلا: - 1

وهلممما؛ ألن اخلطبمممة كممما قلذممما تتمممأار بعواممممل اخلطبممة أو عمممدم أتا هممما ت السمممامعش   ممرد قسمممرها أو ن
 وظروع ها اليت يكم عل  اخلطيب أن  قسر خطبته أو  طوهلا، ومن تل  العوامل:

نبيعة املوضو  المعي  فمرك علم  اخلطيمب أن تكمون خطبتمه فيمه مطولمةد أو قسم ة، و لم   –أ      
 تمع. ابلذمر إ  أمهيته ابلذسبة للمستمعش أو المرع العي مير به ا 

سممعة وضمميق مسمماحة املسمم د الممعي تقممام بممه اجلمعممة، وكثممرة املسمملش فيممه أو قلممتهم عامممل  –ب     
  فرك عل  اخلطيب ان تكون اخلطبة نو لة أو قس ة.

وهذممام عامممل ذلممث  ممؤار ت نمموي اخلطبممة وقسممرها، وهممو ممما  طممرأ علمم  الذمما  مممن أحممواي  –ج     
عقموهلم  ما زمد  هلمم كم تممع أو للمسملمش عاممة تؤدي إ  اضطراب وضعهم وان راي نفوسمهم و 

 من أمور هلا  ذرأ سلبيةأ عل  عقيد م وأخالقهم وأمذهم واستقرارهم.
صممل  هللا –ومممع  لمم  كلممه فعلمم  اخلطيممب ان  لتممحيم بتوجيممات سمميد اخلطبمماء سمميدًن حممممد رسمموي هللا 

مع ولتكمون اخلطبمة حممددة العي رغب أن تكون اخلطبة قس ةد؛ و ل  لكيال ميل املسمت -عليه وسلم
 املوضو  ومؤارة ت الذا .

–قماي: قماي أبمو وا مل  -رضا هللا عذه–فقد روف اامام مسلم ت صحيحه عن واصل بن حيان    
فمأوجحي وابلما، ملما نمحيي قلذما: اب أاب اليقممان:  -رضا هللا عذمه–)خطبذا عمار  -وهو ىتقيق ابن سلمة

صممل  هللا  –فقمماي: إين تعممت رسمموي هللا  -نلممتأي أ–لقممد أبلرممت وأوجممحيت، فمموي كذممت تذفسممت 
أي عالممة ممن فقهمه، فمأنيلوا السمالة  –مملذمة  –إن نوي صالة الرجمل وقسمر خطبتمه  -عليه وسلم

  ...:::131313)))واقسروا اخلطبة، وإن من البيان لسحرا:
 
 :اىتتماي اخلطبة عل  اآل ت القر نية - 2

 وأن ت تمل خطبته عل    ت من  ابد للططيب أن  عتمد ابل كل األسا  عل  القر ن الكرأل
كتاب هللا عحي وجل مهما كان ميتل  من أسبا البيان وقوة العبارة وجحيالة األسلوب، فااست هاد 

                                                

 (. 153 6 -( رواه مسلم ) اجلمءة13)
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ابآل ت القر نية تعطا اخلطبة رونقاد مجيالد وتقوي ح ة اخلطيب وجتعله  ذطق اب،ق، اسيما إ ا كان 
طبة ووقتها املذاسب واملوضع املذاسب  عرع كي   وظ  تل  اآل ت حسب ما  تطلبه ظرع اخل

   لكل   ة  تلوها.
وقد كان رسوي هللا صل  هللا عليه وسلم ت كث  من األحيان  عمل خطبتمه أو جلهما تمالوة سمورة ممن 
القمممر ن ملممما   مممتمل عليمممه ممممن ابتمممداء اخللمممق والبعمممث ، وا،سممماب ، واجلذمممة ، والذممما ر ، والغغيمممب 

 والغهيب .
 له عذد ااست هاد ابآل ت القر نية ت اخلطبة وحنوها ما  لا :ومما  ذبرا التذبيه 

ا،ممعر مممن اخلطممأ ت تممالوة اآل ممة ، فممإن هممعا مممما  عيممب اخلطيممب ، و فسممد عليممه مجمماي أفكمماره ،  -أ
وأمهيممة موضممموعه ، و سمممرع السمممامع عمممن التممأار ابخلطبمممة إ  التسمممحيح والذقمممد ، وتتبمممع األخطممماء ، 

ت اليت  ست هد  ا ت اخلطبمة حفمما دقيقما وسمليما ، فمإن    تيسمر فيذبرا عل  اخلطيب حفا اآل 
 له  ل  فلتكن مكتوبة  رجع إليها عذد ا،اجة ، حىت ولو كان مرجتال خلطبته ارجتاا .

ا،عر من قراءة اآل ة بقراءة غ  معروفة وا م هورة لدف السمامعش ، وإن كانمت قمراءة سمبعية  -ب
هان السمامعش ، و سمرفهم عمن تمدبر املعمة إ  الوقموع عذمد اللفما ، ، فهعا من ىتأنه أن   وش أ 

 ومن كان حمدذ للذا  فليحداهم  ا  عرفون ، وليغم ما  ذكرون .
 : .1اي علا رضا هللا عذه : خ حداوا الذا   ا  عرفون ، أيبون أن  كعب هللا ورسوله خ . )

اءة دون أخرف فليذبه إ  أن  لم  ت قمراءة فإن أحب اخلطيب أن  لفت الذمر إ  معة  كون ت قر 
 خ فالن خ وها قراءة سبعية .

ا،ممعر مممن ااست ممهاد ابآل ممة ت غمم  موضممعها ، وإنحياهلمما علمم  غمم  واقعهمما ، والتكلمم  ت محممل  -ج
اآل ممة علمم  حاداممة معيذممة ، أو علمم  مجاعممة معيذممة ، أو واقممع معممش مممما  عممد مممن التحر مم  ، ويميممل 

تمممل ، وعلمم   لمم  فممال بممد مممن اانممال  علمم  تفسمم  اآل ت مممن كتممب التفسمم  األلفمماظ فمموا ممما ي
املعتممدة ، فممال أقمل مممن أن  طلمع علمم  تفسم  واحممد ممن هممعه التفاسم  حممىت  كمون علمم  علمم بفهممم 
السل  لآل ت وأتو لها ، مما  قيه من التأو الت البانلة ، واألقواي الواهيمة ت  لم  ، وليحمعر ممن 

 س  املبتدعش ، من البانذية والسوفية ، والرافضة وحنوهم .ااعتماد عل  تفا
ا،ممممعر مممممن إقحممممام اآل ت املت مممما ة أو احملتملممممة املعمممماين ت ممممموانن اخلممممالع بممممش املممممعاهب ،  -د

واجلماعات اإلسالمية ، وجعلها نسما قانعما ت المرد علم  بعضمها ، أو نسما لمه فيمما  معهب إليمه ممن 
  ز دالة اآل ة القر نية كما فهمها سمل  األممة ، ولميكن دور اخلطبمة رأي ، وإمنا حسبه ت  ل  أن 
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هممو مجممع األمممة وأتليمم  القلمموب علمم  مممذهج علممماء األمممة وسمملفها ، ا ت تفتيممت صممفها ، ومتحي ممق 
 وحد ا ، وهعا  تطلب سعة صدر وحكمة .

العلميمة املسمت دة ا،عر من إقحام اآل ت ت حاي املطغعات ا،د ثة أو السذاعات والوسا ل  -ه
ما    كن  ل  نسا أو معة راجحا مرضيا من العلماء األخيار ، فإن ولوج  ل  الباب ا يلمو ممن 
التكل  والتعس  ت م الذسوص ويميلها ما ا يتمل ممن املعماين ، وهمعا ابب  سمتهوي كثم ا ممن 

ة نممره ، واسمتذبانه للطما   اخلطباء رغبة ت التميحي ، وإع ماب الذما  بسمعة علممه ، واقافتمه ، ودقم
املعرفة ، وهو أمر حمفوع ابملطانر ، ر ا فتح الباب للتأو الت الفاسدة ، والت رؤ علم  اخلموك ت 

 أمور من العلم ا زسذها .
ا،عر أ ضا من التكل  ت تطو ع اآل ت للمذاسبات املطتلفمة سمواء أكانمت مذاسمبات عاممة أو  -و

 خاصة. 
 وبعد هعا و ام نقوي:

إن كتاب هللا تعا  هو ال فاء ، وهو الدواء الذاجع لكل أممراك األممة ، وعللهما ، ولكمن المدواء إ ا 
وقع ت  د متطبب ا زسن الطب فإنه ر ا كمان ضمره أكم  ممن نفعمه ، وممن هذما فمإن الفمرا الضمالة 

 . حانه وتعا الفاسد لكالم هللا سبواملبتدعة ترتكحي ت مذاه ها ومسالكها املبتدعة عل  التأو ل 
 
 اىتتماي اخلطبة عل  األحاد ث الذبو ة: – 2

من املعروع أن السذة الذبو ة ىتارحة لكتاب هللا مفسلة  مله مبيذة لرا ته، لمعا فإنمه ابمد للططيمب 
،  ل  ألن اخلطيب ا ميكن أن -صل  هللا عليه وسلم–أن ت تمل خطبته عل  أحاد ث رسوي هللا 

  ته و دعم قوله و هعب أسلوبه. سترِ عذها ليقوي  ا ح
 ومع  ل  كله فال بد للططيب عذد اعتماده عل  األحاد ث أن  ت ذب بعضاد من األمور اآلتية:

جتذب  كر األحاد ث املوضوعة ، والواهية ، فإنه ا خم  فيهما ، وا نمور عليهما ، بمل إن  كرهما  -أ 
الفاسمدة ، والبممد  والضمالات ، ا سمميما  ومحلهما وتبليرهما إ  الذمما  لمه دور خطمم  ت ن مر العقا ممد

وأن العامممة ا متحمميص وا تثبممت لممد هم ، فسممرعان ممما تذت ممر مثممل هممعه األمممور فيممما بيذهمما لتعلقهمما 
 ابلررا ب ، مع ااستهانة  ا  غتب عليها من مفاسد .

جتذمممب األحاد مممث الضمممعيفة ؛ ألن ت السمممحيح غذيمممة عمممن الضمممعي  ، وا يفممم  مممما ت ن مممر  -ب 
حاد ث الضعيفة من  ذر سيملة عل  األمة ت عقيمد ا وت سملوكها ، فكمم ممن حمد ث ضمعي  أو األ

واه ، تذاقله الذا  حمت ش به اعتمادا عل  إ راد اخلطيمب لمه ، وكمم ممن عمادة ت مبث  ما الذما  كمان 
 مستذدها حد ثا ضعيفا.
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ملمه معذماه لتقو مة رأي ، أو جتذب التحر   ت املعة والتكل  ت محل ا،د ث عل  غ  ما زت -ج 
معهب ، أو مجاعة ، أو نسرة فملة عل  فملة ، فإن بعة اخلطباء  بالا ت مثل همعا في معر السمامعش 

 ا.فساد تل  اجلماعة بعيذه أن ا،د ث إمنا ورد ت بيان قوة هعا الرأي ، أو ت بيان
ه هلما وهما علمم  وهذمام أممور ا  سممترِ اخلطيمب عذهما عذممد كتابتمه خلطبتمه أو يضمم   – 3 

 وجه اإلمجاي ا التفسيل:
أن تكممون اخلطبممة م ممتملة علمم  األمثمماي اهلادفممة والقسممص املممؤارة المميت  ممتعا الذمما  بسممماعها  -أ

 وَيخعوا مذها الدرو  املفيدة. 
وليحعر اخلطيب ت هعا من اإلكثار من األمثاي ال عبية ، أو  كر األمثماي السماقطة واملبتعلمة ، ومما 

وء أدب ، أو إ ممعاء لذتمما  ، فممإن  لمم  سممي  األاممر علمم  الذفممو  ، ور مما أدف إ    ممتمل علمم  سمم
تثبيت وأتكيد مفاهيم اجتماعية خانملة ، أو خمالفة لل مر  ، و كمون اخلطيمب بمعكرها أحمد املمروجش 

 والذاىتر ن هلا ، ولعل  فإن العلماء  كروا لضرب املثل ىترونا أربعة :
 ن كل تعقيد ليفضا املقسود مذه إ   هن السامع .األوي : أن تكون روا ته خالية م
 الثاين : أن ا  كون مسهبا ممال .

الثالث : أن  هيج السمامع بطالوتمه ، و فكمه فكمره  محيي كالممه ، وابتكمار معانيمه ، و ضمبم عقلمه ت 
 فهم الروا ة املطتلفة ، وفة م كلها .

 ة اللفا أم من جهة املعةالرابع : أن  ورد بسورة حمتملة أي : مقبولة سواء من جه
ااست هاد ابل عر فإنه  محي ن اخلطبمة و همع ا و  مد السمامع إليهما، فقمد ورد ت ا،مد ث )وإن  –ب 

 من ال عر ،كمة:.
 

 ومنا ج من اخلطب اخلطيب وصفاتهاملبحث الثالث: 
، اخللقيةو   طسيةت هعا املبحث سذتكلم عن اخلطيب ونبش ما املقسود مذه   نتطرا إ  صفاته ال

 :  العلوم اليت زتاجها اخلطيب

ال ممطص الممعي  قمموم إبلقمماء اخلطبممة ، وهممو زتمماج إ  أمممور عد ممدة ليسممتطيع القيممام هممو  فاخلطيممب:
  همته بذ ا  . مذها : صفات ىتطسية ، وصفات خلقية ، وعلوم أساسية ، وعلوم تكميلية. 

 أما صفاته ال طسية فها:
  :ااستعداد الفطري - 1
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ل إنسان  سلح للططابة ، مهمما عمال ىتمأنه وارتفعمت مكانتمه ، فاخلطيمب همو المعي  تفاعمل فليا ك
مممع األحممدا  ، فيذطلممق لسممانه للتعبمم  عذهمما . ولممعا قيممل قممدمياد خ ليسممت الذا حممة الثكلمم  كالذا حممة 

 املستأجرة خ
  :العكاء ، وحضور العهن -2

 الوقمت املذاسمب ، و متكلم ابلكمالم ت ليستطيع أن  لمح مدف تفاعل اجلمهور معه ، فير  نرمته ت
 الحيمان واملكان املذاسبش . وقدمياد قالت العرب خفأرسل حكيماد وا توصيه خ.

  :رابنة اجلأش ، والتحكم ت الذفا -3
ألن للمذ  رهبة، وللذا  مهابة ، سملل عبد املل  بن مروان ، ما المعي أسمر  ابل ميب إليم  ؟ قماي  

 قلا عل  الذا  كل أسبو  مرة . كي  ا أىتيب وأًن أعرك ع
فاخلطيمب  ممب أن  ممتحكم ت م مماعره ، ألن الممعي ا كمون سمميداد علمم  أهممواء نفسممه ا  سممتطيع أن 
 تحكم  هواء من سواه . وكث اد ما نرف بعضاد من اخلطباء عذدما  رف محا  اجلمهوري  تمادف فيما 

م رضما هللا عذمه م خ كمم أنمار صمفق الذعماي  ا يمد عقباه . ولعا قاي أم  املؤمذش عممر بمن اخلطماب
 حوي الرجاي من رأ  خ .

  :صدا ا،ا والعانفة -4
سملل ا،سن البسري عن اخلطباء والوعاظ ، ما ابي بعضمهم تمؤار فيم  موعمتمه بيذمما اآلخمر ا  همحي 
مذمم  ىتممعرة ، فقمماي : إ  خممرج الكممالم مممن القلممب بلمما إ  اجلذممان ، وإ ا خممرج مممن اللسممان    مماوز 
اآل ان . ولممعا كممان رسمموي هللا م صممل  هللا عليممه وسمملم م إ ا خطممب كممان كمذممعر جممي  م صممبحكم 

 مساكم خ . 
 يمث  سمتطيع أن  عم  بقسممات وجهمه ، وحركمات  د مه ، عمن كثم  ممن  :القدرة علم  التمثيمل -5

، ألن املعممماين الممميت  ع مممحي عذهممما اللسمممان . فمممإ ا احتممماج إ  الرضمممب كمممان غضمممبه خطابيممماد ا انفعاليممما 
الرضب اانفعام ميذع املرء من ا،كممة ، لمعا كمان املسمطف  م صمل  هللا عليمه وسملم م ا  رضمب إا 

 هلل ، و وصا أصحابه بعدم الرضب . 
 :الفساحة والبالغة الفطر ة -6

ومن البالغة اإل از ت موضعه واإلنذاب ت موضمعه . وملما سمأي خطيمب أنماي ت اخلطبمة أعرابيماد مما 
 عا فيكم ؟ قاي : ما كذت فيه مذع اليوم . تعدون ال

  :حسن السورة ، وكماي اهليملة -7
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وكان العرب زرصون ت خطيبهم عل  أن  كون مهيباد ، لمعا كمان صمل  هللا عليمه وسملم يتمار عبماده 
بمن السمامت للططابمة بمش أ مدي الوفمود ، ملهابتمه ت الذفمو  ، ويتمار سمفراءه ممن حسمان الوجموه ، 

 ون التسرع ت املواق . الع ن زسذ
 :قوة ال طسية -8

ليؤار ت اآلخر ن ، دون أن  تأار بر ه إا عل  سبيل امل ورة والذسح . وكث اد ما نرف بعة اخلطباء 
 أو املفتش واملوجهش  كونون أبواا دعا ة ملا  ر ده بعة الذا  ، وهعا من أك  اخلطأ. 

 
 أما السفات اخللقية اليت زتاج إليها:

   :فأوهلا اإلخالص هلل تعا  -1
ألن كل عمل نحي  مذه اإلخالص كان عدأل ال كة ، قماي رسموي هللا م صمل  هللا عليمه وسملم م قماي هللا 
 تعممممما  ) ممممممن عممممممل عممممممالد ممممممما  بترممممما بمممممه وجهممممما ، أىتمممممرم فيمممممه معممممما غممممم ي تركتمممممه وىتمممممركه : . 

  :حب اخل  للذا  ، وا،رص عل  نسحهم -2
 بعي جهده وناقته ت المدعوة حمىت قماي لمه ربمه ) فلعلم  ل  هللا عليه وسلم ن املسطف  م صلعا كاو 

 ابخممممممممممممممممممع نفسمممممممممممممممممم  علمممممممممممممممممم   ذرهممممممممممممممممممم إن    ؤمذمممممممممممممممممموا  ممممممممممممممممممعا ا،ممممممممممممممممممد ث أسممممممممممممممممممفاد :. 
التواضممع هلل ، والتواضممع للذمما  ، ألن الرممرور هممو الممعي أخممرج إبلمميا مممن اجلذممة والتكمم  علمم   -3

هللا عليه وعل   له وسلم يدم أصحابه وهو  الذا   لب مقتهم وكرههم . فقد كان رسوي هللا صل 
 سيدهم ، وزداهم كحد ث أحدهم .

 :صدا ا،د ث -4
ألن من عرع ابلكعب جتذبه الذا  و   سمعوا له . ) قاي صل  هللا عليه وسملم : علميكم ابلسمدا  

حمىت فإن السدا  هدي إ  ال  وإن ال   هدي إ  اجلذة ، وما  حياي الرجل  سدا و تحرف السدا 
 كتممب عذممد هللا صممد قاد ، وإ كممم والكممعب فممإن الكممعب  هممدي إ  الف ممور وإن الف ممور  هممدي إ  

 الذار ، وما  حياي الرجل  كعب و تحرف الكعب حىت  كتب عذد هللا كعااب:. 
)   أ هما الممع ن  مذموا   تقولممون مما ا تفعلممون ، كم  مقتمماد ربذمما سمبحانه وتعمما : العممل  مما  قموي  -5

 أن تقولمموا ممماا تفعلممون : . قمماي مالمم  بممن د ذممار ، إ  ا خممال  عمممل الممواعا قولممه ، زلممت عذممد هللا
 موعمته عن القلوب ، كما تحيي القطرة عل  السفا .

  :نمافة امللبا ، وحسن الت مل ت الثياب دون إسراع -6
 :  رمحه هللا تعا  قاي ال افعا

 مماي  مما  عممممحي و كمممممرم . . . ز ممممن الرجم حسن اياب  ما استطعت فإهنا 
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  لبا الثياب البية ت املذاسبات.  -صل  هللا عليه وسلم- الرسويلعا كان و 
 : اابتعاد عن خسا ا األمور ، وسقوط اهلمة -7
فمال  سمملح أن  كممون اخلطيممب ج ممعاد ، أكممواد ب مراهة ، يمموك فيممما هممب ودب ،  ذمماز  الذمما  ت  

ل  سممقطت حرمتممه مممن أعممش الذمما  ، لممعا ورد ت صممفات الذمم  سفاسم  األمممور ، ألن مممن كممان كممع
صممل  هللا عليممه وعلمم   لممه وسمملم م خ لمميا بفمماح  وا مممتفح  وا صممطاب ت األسممواا ،  ممحيي 

 اب،سذة ا،سذة ، وا  حيي ابلسيملة السيملة خ 
 :ال  اعة ت ا،ق ، دون  ور -8

كلمممة حممق عذممد سملطان جمما ر خ وقمماي عليممه قماي رسمموي هللا م صممل  هللا عليمه وسمملم م خأفضممل اجلهماد  
 .ال د د من ميل  نفسه عذد الرضب خالسالة والسالم خ ليا ال د د ابلسرعة ، إمنا 

 
زتماج إ  علموم كثم ة  بعد هعه السفات اليت عل  اخلطيب ان  كون متحليا  ا ابمد ممن القموي  نمه

مذهمما ممما هممو أساسمما لممه ا ، قرانممهتثممري عقلممه، وتسممقل موهبتممه و ممعب لسممانه، وترفممع مكانممه بممش أ
  سترِ عذه ، ومذها ما هو تكميلا . 

 : لعلوم األساسية اليت زتاج إليهاأما ا
 :القر ن الكرأل  -1

، ممع القمدرة علم  ااست مهاد ابآل ت القر نيمة ت  ه، ودقة حفم  ه، وجودة أدا تهسن تالو و ل   
أتا ها ب واهدها القر نية . ممع األخمع  ما ا     مواضعها املذاسبة . فاخلطبة تعلو قيمتها و قوف

 به من علم التفس  .
 :ا،د ث ال ر   -2
زفمما جوامممع الكلممم ، أن  فالبممد للططيممب ، قمماي عممن القممر ن الكممرألا،ممد ث الذبمموي ا  قممل ىتممأًند و 

 ما برذيه و هعب أسلوبه. ست هاد ابملوضوعات واإلسرا يليات، فإن ت السحيحو ت ذب اا
  :اللرة العربية حنواد وصرفاد وبالغة -3

فما أقبح اخلطيب العي  ق  عل  مذ  رسوي هللا صل  هللا عليه وسلم م و لحن ت لرة القر ن ، قد 
 . بريء من امل ركش ورسوله : ابجلر قوي كفراد وهو ا  علم ، كالعي قاي ) إن هللا 

 . ربيممة، وتسممقم مهابتممه  قممدار ،ذممهلرممة العإن اخلطيممب لتعلممو بممش الذمما  مكانتممه  قممدار متكذممه مممن ال
  :علم الس ة -4
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فالقسص هلا أتا  بليا ت إ ساي املعماين املطلوبمة إ  القلموب ، لمعا كثمر إ رادهما ت القمر ن الكمرأل ) 
ألنمه  ؛-صل  هللا عليه وسملم- حنن نقص علي  أحسن القسص : وأحسن القسص س ة املسطف 

 تفس  عملا للقر ن .
  :الفقه علم -5

، فمإن   هم ال مرعية وم مكال م ااجتماعيمة،  توجمه إليمه الذما   سممللتقا مداد د ذيماد  دألن اخلطيب  ع
، بمل  مب عمِ همعا أن  تكلم  علمم مما ا  علمم، وا  ابة عليها نحيلمت مكانتمه ت قلمو م ستطع اإلج

 عليه أن  تعلم خ ا أدري خ فمن    تعلم ا أدري أصيبت مقاتله.
 :م الذفاعل -6
  ت الذفمممو  وتوجيههمممما إ  اخلممم ، فمممإ ا    عممممرع ألن وظيفتمممه األساسمممية هممما القممممدرة علممم  التمممأا 

  .ساي كلمته إ  سو داء قلوب الذا ،    ستطع إ ومفاتيح أقفاهلا ،خسا ص الذفو 
 لعمام الرحيام.  :إحياء علوم الد نكتاب )  ومن أحسن كتب علم الذفا اإلسالما

  :ا  حتمعه ومهوم الذا  وعادا ممعرفة أوض -7
من ا،كمة خمانبة الفقراء فليا  ،ذاسبة واألوقات املذاسبة لعرضهاليستطيع أن يتار املوضوعات امل

، وهم ا ميلكون ما َيكلونه، بل الواجب علم  اخلطيمب أن زمثهم علم  العممل وكسمب المرزا ابلحيهد
 مع الرضا  ا  قدر هلم. 

 
 اليت زتاج إليها : أما العلوم التكميلية 

فإن اخلطيب ا بد أن  لم من كل علم ولو برىتفه، ومن كل فن ولو بحيهمرة . ولكمن أهمم همعه العلموم 
 التكميلية :

  :علم األدب -1
ألن مممن تعلممم األدب جممحيي نبعممه ، ورقممت م مماعره ، و ممعب لسممانه، وقممد جبممل الذمما  علمم  حممب 

 ال عر والطرا  .
  :علم التار خ -2

الذمما  مممن عسممر إ  عسممر ، ومممن أمممة إ  أخممرف ، فالتممار خ سمم ل جتممارب األمممم ، ليسممتطيع نقممل 
 ووايقة ىتاهدة عل  العسور املاضية.

 :األوضا  الراهذة ت العا  -3
بمدون أن  تحسمما  ظمروع حتمعممه ومما  طممرأ   عممي  ت غم  دنيمماه عيكالم  حمىت ا  مهممر أممام الذمما 

 . طبةعليهم من مست دات  ب أن  تطرا إليها ت اخل
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 :مسادر إسالمية قدمية -4
وها ما عدا التفس  وىترو  السذة من كتب العقا د واألحكام واملواعا واألخمالا والرقما ق وغ هما 
، يتممار مذهمما اخلطيممب ممما  ذاسممب موضمموعه أتصمميال واسممتداا وأسمملواب ، و ممعكر علمم  سممبيل املثمماي 

وحمممو  الفتمماوف ل مميخ اإلسممالم ابممن تيميممة  -رمحممه هللا-مممدارج السممالكش ، وزاد املعمماد ابممن القمميم 
واإلحياء للرحيام وخمتسره ، مع ما  ذبرا ممن ا،يطمة ت بعمة مما ت الكتماب ممن مالحممات، وصميد 
اخلمممانر ابمممن اجلممموزي ، وأدب المممدنيا والمممد ن للمممماوردي وروضمممة العقمممالء للبسممميت ، وجمممامع العلممموم 

 وا،كم ابن رجب .
  :كتب األدب القدأل وا،د ث  -4

وهممعه  عتممِ  مما اخلطيممب مممن أجممل رقمما األسمملوب ، وإمم  األلفمماظ ، وانتقمماء الكلمممات والعبممارات 
اجلحيلة األخا ة  ات الوقع املتميحي عل  السامع ، ومن همعه الكتمب القدميمة البيمان والتبيمش لل ماحا 

ا متميمحي ، وصبح األع   للقلق ذدي ، واخلطب املذسوبة لعلا بن أ  نالب رضا هللا عذه فأسملو 
والسممذاعة اللفميممة فيممه عاليممة ، علمم  ممما  تعممش علمم  اخلطيممب مممن مالحمممة املعمماين السممحيحة المميت ا 

 إال  مقاصد ال ر  وأصوله .
ومممن الكتممب ا،د ثممة مؤلفممات الرافعمما ، واخلضممر حسممش ، وحممممد حممممد حسممش ، والعقمماد ،وأمحممد 

 .، والسيد أمحد اهلاعا وأمثاهلا حسن الحي ت
  :فة ت اإلسالم والقضا  املعاصرةاملؤل الكتب -5

تحيخر الساحة العلمية واألدبية بكتب إسالمية معاصرة جيمدة ، تموفر للططيمب امروة ها لمة ت إعمداد 
مواضمميعه وقاصممة ااجتماعيممة مذهمما والغبو ممة وقضمما  العسممر وأحممدا  الوقممت ، فهمما تتحممد  بلرممة 

كثممرة املطالعممة فيهمما ، وقاصممة كتممب املعممروفش معاصممرة جيممدة و عاجلممات مذاسممبة زسممن مممن اخلطيممب  
 سن إسالمهم ، وصحة مذه هم ، وسالمة قسمدهم ، مثمل حمممد اخلضمر حسمش ، وسلسملة دعموة 

 ا،ق اليت تسدرها رابطة العا  اإلسالما وغ   ل  .
  :املؤلفات ت اخلطب -6

متذوعممة ، والسمموا  وهمما مؤلفممات خاصممة ت ممتمل علمم  خطممب اجلمعممة ، ألقاهمما مؤلفوهمما ت مواضمميع
املكتبيممة مممذف  ممعا الذممو  مممن املؤلفممات  ممدر ابخلطيممب وقاصممة ت بممدا ت عملممه اخلطمما  أن  طلممع 
عليهمما ، وهممعه املؤلفممات غالبمما ممما يتمموي علمم  مواضمميع مت مما ة ت الطممر  مممن اإلميانيممات واملممواعا 

مذماهج اخلطبماء ونمرا عرضمهم  والقضا  ااجتماعية ، مما  تيح للططيب املبتد  فرصمة املقارنمة بمش
وأساليب نرحهم مما  عيذه عل  رسم خم متميمحي لذفسمه ، وهلمعا  ذبرما اانمال  علم  همعه املؤلفمات 
ت بدا ت املمارسة اخلطابية ، حىت إ ا اىتتد عوده واتسعت مداركه ومعارفه استقل بذفسمه ، وتوجمه 
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فهذمام الكثم  ، خاصا ونر قما مذفمرداسم لذفسه خطا إ  املسادر األصلية ، فسار  ذ   اخلطب و ر 
 .من املؤلفات اليت إتص قطبة اجلمعة ملؤلفش خمتلفش قدميا وحد ثا

 :السح  وا الت -7
 مممدر ابخلطيمممب مواكبمممة األحمممدا  ومسممما رة الوقممما ع ، و فيمممده ت  لممم  اانمممال  علممم  السمممح  

ممات والتعليقمات الميت تواكمب تعلي، وميعن الذممر ت املقماات والا الت ليتابع األحدا  املست دةو 
، ممما  همدي اخلطيمب إ  الذممرة وبسمر بتفسم  األحمدا  ، ففيها اراء وتوسيع ملدارم املتابع ،ا،د 

 .عليقات السحفية للكتاب املرموقشاملتواز ة وقاصة إ ا كثر انالعه عل  الكتاابت والت
سمحافة  ممتم اب،ممد  اليمموما ا كانممت ال، فممإ كثمر إفممادة ألهنمما تعمماأ بعممل أكمم وقمد تكممون ا ممالت أ

 ، فإن ا لة تدخل إ  ا،د  بعمق أك  .السر ع
صملة وهذام حالت إسالمية وعلمية متطسسة  ذبرا محي د ااعتذاء  ا ملما يتو مه ممن ممادة علميمة مؤ 

، ، والممدعوة، والبيممان، واإلصممال ، مثممل حلممة البحممو  اإلسممالميةمدللممة تعممش اخلطيممب علمم  غا تممه
 تمع .وا 
 

  :يهاإل ابد من التذبيههذام مالحمة هامة بقا أن نعكر أن 
ظيفممة اخلطيممب ليسممت همم  تيملمميا الذمما ، وتسممو ر ا،يمماة هلممم  ذمممار أسممود، وصمممب وهمما أن و    

اخلم  وإ  العممل  ، وجمعب قلمو م إ بمل وظيفتمه األو  هما رفمع مهمهمم ،اللعذات والعمعاب علميهم
-التمس  ابألخالا ا،ميدة بسورة حمببة إ  الذفا كالعي فعله الذم  ، وحثهم عل  للد ن والدنيا

ج وهمو  قموي : لمو    كمن ممع األعمرا  المعي جماء ليسمأله عمن اإلسمالم فطمر  -صل  هللا عليه وسملم
 . هعا د ذا، لكف  به خلقاد كرمياد 

ذكمر ن والكمافر ن ممن  ا أعمده هللا عمحي وجمل للم ا نعكر الذا  بش ا،ش واآلخر وا  عِ هعا أن   
 ععاب اليم وحساب ىتد د  وم ا  ذفع  فيه ماي وا بذون إا من أت  هللا بقلب سليم.

، إ  أخطممما هم، ولكمممن فلممميكن  لممم   سمممن أدب الذممما  لفمممت أنممممار أن كمممما ا  فممموت اخلطيمممب 
 رة البيضمماء  انممب السممورة السمموداء، حممىت اعممرك الغغيممب مممع الغهيممب والسممو يالوة لسممان، ولوحمم
 . ، ونفوراد من الد ن إ  نفورهمحي د الذا  َيساد إ  َيسهم 

ا حماراة الذما  فيمما  ،إ  تعماليم المد ن ومكمارم األخمالاوليعلم اخلطيب أن دوره التوجيمه السمحيح 
أوقممات األزمممات والعواصمم  ، كممما نممرف مممن أحممواي كثمم  مممن اخلطبمماء ت ، ولممو كممان ابنممالد  طلبممون

صممل  هللا عليممه وعلمم   لممه -رسمموي هللا ال  قمموي. للفممنت بممداد مممن إنفا همما  مسممعراد ، فيسمم املهلكممات
 خ الفتذة ًن مة لعن هللا من أ قمها خ -وسلم
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