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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن دعا بدعائه احلمد 

 .  . .واهتدى هبداه أما بعد

وسامعيه  فإن اخلطيب والواعظ له دور كبري وأثر بالغ يف بيئته وجمتمعه

، وبقدر إحسانه  ، ورجل احلسبة واملوجه ، فهو قرين املريب واملعلم وقومه

، ويضع اهلل له قبوال قد ال يزامحه فيه  وإخالصه يتبوأ من قلوب الناس مكانا

، ومرد ذلك إىل حسن اإلجادة  أصحاب الوجاهات وال يدانيه فيه ذوو املقامات

ثرر بدثار اإلخال  وجودة اإلفادة والقدرة عىل التأثري امل كسو بلباس التقوى واملدث

 . والورع

 . وهذه كلامت يف إعداد اخلطبة وصفات اخلطيب

حرصت أن تكون شاملة خلصائص اخلطيب واخلطبة ووجوه التأثري يف اخلطبة 

وإحسان إعدادها مقدما لذلك بمقدمة يف مهمة اخلطيب الشاقة وتعريف اخلطبة 

 . وأنواعها وبيان أثرها

، مع أن عندي  دونت ما دونت عىل فرتة من املشاغل وضيق يف الوقتولقد 

رغبة سابقة يف الكتابة يف هذا املوضوع غري أن ما قدمته هنا مل حيقق كل ما كنت 

، ولكنه إسهام تولد من الرغبتني رغبة مقام الوزارة  أرومه وما خططته لنفيس

 .  ورغبة الكاتب

ا ونعم الوكيل وصىل اهلل عىل خري خلقه واهلل وحده املوفق واملعني وهو حسبن

 . نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 مقدمة
، مشقة حتتم عليه أن يستعد االستعداد الكايف يف  مهمة اخلطيب مهمة شاقة وال ريب

 .  صواب الفكر وحسن التعبري وطالقة اللسان وجودة اإللقاء
،  طع عن ماضيهممطلوب من اخلطيب أن حيدث الناس مبا ميس حياهتم وال ينق

، يبصرهم حبكمه وأحكامه برفق ويعرفهم آثار التقوى  ويردهم إىل قواعد الدين ومبادئه
 .  ، مهمته البعد عن املعاين املكرورة وجالبات امللل والصالح يف اآلخرة واألوىل

، ال يغري من احلقيقة الثابتة شيئا  والدعوة إىل التجديد والتحديث والبعد عن املكرور
أن حياة الناس وأحواهلم يف كل زمان ومكان صورة واحدة من تصارع الغرائز وهي 

، ويف مقابل ذلك تلقى أحواال من الربود واالنصراف  واضطراب النفوس وغليان األحقاد
 .  والغفلة وعدم املباالة

، وخيفض حدة  ، ويطفئ ثورة الغريزة ، ويبعث الفاتر واخلطيب عليه أن يهدي الثائر
 .  ، ويبث اإلخالص والتعاون ويشيع روح املودة ، األحقاد

نعم إن حياة الناس صورة معادة وتغريات متناوبة فأحداث اليوم هي أحداث األمس 
 .  والبواعث واملثريات يف املاضي هي ذاهتا يف احلاضر

،  ، غري أن األول حيارب حبجر والثاين يرمي بقنبلة فإنسان الغابة هو إنسان املَدنَية
، القوي يف الغابة يستويل  ل قد يقتل واحدا أو اثنني والثاين يقتل عشرات ومئاتواألو

، ويأكل قوت شعب  ، أما قوي املدينة يستويل على قطر بأكمله على مرعى أو بئر
 .  بأكمله وشعوب برمتها ويستبد مبصادر طاقة وموارد حياة مصريية
ملصلحون يف هتذيب الغرائز إذا كان ذلك كذلك فكيف يكون احلال لو جنح الدعاة ا

 ؟  والتسامي هبا
إن خطيب املسجد وواعظ اجلماعة أشد فاعلية يف نفوس اجلماهري من أي جهاز من 

.  . . أجهزة التوجيه واحلكم يف اجملتمع سواء أكان واليا أو رجل عسكر أو حارس أمن
بلسانه ورقة جنانه ، أما اخلطيب  إن اجلمهور قد يهابون أمثال هؤالء لكنهم قد ال حيبوهنم
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،  ، وحب احلق ، فيقتلع جذور الشر يف نفس اجملرم ويبعث يف نفسه خشية اهلل وجترده
، وإيقاظ العواطف النبيلة يف  ، إن عمله إصالح الضمائر ، ومعاونة الناس وقبول العدل
 ، ، وتربية النفوس العالية يف عمل خالص وجهد متجرد ، وبناء الضمائر احلية نفوس األمة

 .  يرجو ثواب اهلل ويروم نفع الناس
، ويرفعه  ومن هذا فإنك ترى أن أداء اخلطيب عمله على وجهه يكسوه هباء وشرفا

 .  إىل مكان علي عند الناس
، ولكنه تنبيه إىل شرف العمل ومشقته وعظم  ولتعلم أن هذا ليس إطراء وال مدحيا

 .  وشعور صادق باملسؤولية، وما تتطلبه من حسن استعداد  مسؤوليته ونقل رسالته
وكيف ال يكون ذلك وهذه هي رسالة األنبياء والصديقني والصاحلني وحسن أولئك 

؟ وال غرابة أن يصادف إيذاء وعداء وحسبه أن يكون مقبوال عند اهلل والصفوة من  رفيقا
 .  عباد اهلل
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 مدخل 
كون مادة يدرسها ، أن ت ال يقصد من الكتابة عن اخلطابة وأسسها ومبادئها وآداهبا

، إن الكتابة واألحباث واملناهج ال جتعل  الدارس لتجعل منه خطيبا مفَوها ومتحدثا مصقعا
، ولكن هذه الكتابات والدراسات والبحوث  من العيي فصيحا وال اللسان املعقود طليقا

، مشعل ينمي املوهبة ومصباح ينري  نرباس ومنار يضيء لصاحب املوهبة واالستعداد
 .  يل فال يكون حاطب ليلالسب

، يرشد  هذه الكتابات والبحوث يتكون منها علم ينري الطريق وال حيمل على السلوك
 .  إىل الدرب وال يقسر على السري

،  وأنت خبري بأن السراج املنري ال يستفيد منه غري البصري أما ذو الرمد فغري منتفع
 يف أسسه وقواعده قد يكون أقل ويكفيك إشارة بأن الكاتب يف علم االقتصاد والعامل

 .  الناس ماال وأضعفهم موردا
،  ، ولكل إنسان خليقة ، ولكل زمان طريقة لكل أمر حقيقة " : ومن حكم أفالطون

، وعامل الناس على  ، وَأْجِر األزمنة على طرائقها فالتمس من األمور حقائقها
 .  " خالئقها
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 تعريف اخلطبة وأغراضها وأثرها 
 :  تعريف
، غايته التأثري  ، أو مزدوج بينهما بضم اخلاء كالم منثور مسجوع ومرسل:  اخُلطبة
 .  واإلقناع

، بقصد محل الناس على  ويقصد هبا هنا اخلطب اليت تلقى على املنابر يوم اجلمعة
، وتبصريهم بأحواهلم وواقع أمرهم  ، وصرفهم عن الشر ودواعيه ، وترغيبهم فيه اخلري

 .  أمر الشرعحسب ما يقتضيه 
، مرماها التأثري يف  واخلطبة من جانب اخلطيب مقدرة على التصرف يف فنون الكلم

 .  نفس السامع وخماطبة وجدانه
 :  أغراضها

،  ، وإقامة احلق العدل ، واالستمساك بأمور الشريعة الدعوة إىل الصالح واإلصالح
، وإثارة  لنفوس الثائرة، وهتدئة ا ، وفض املشكالت ، وتسكني الفنت ونشر الفضائل
،  ، وواعظ الظاملني ، هي صوت املظلومني ، وختفض الباطل ، ترفع احلق النفوس الفاترة
    }، ولقد نادى موسى عليه السالم ربه  ولسان اهلداية         

                        } ( ) ،  فجاءه اجلواب

    }:  الرباين      } (2) .  

، وسوف يزداد األمر بيانا من خالل  والغرض هنا اإلشارات إىل جممل األغراض
والفقرة التالية يف أثر اخلطبة تعطي ،  احلديث عن أنواع اخلطب وخصائص اخلطب املنربية

 .  مزيد بسط يف املقصود
 :  أثرها

                                           
 .  22-25:  سورة طه آية(  )
 .  36:  سورة طه آية( 2)



 منهج يف إعداد خطبة اجلمعة

 7 

، إال  ، أو يفوز داعية إصالح ، أو ينتصر ذو حق ةال يكاد ينجح صاحب فكر
 .  ، واخلطبة الباهرة ، واحلجة الظاهرة بالكلمة البليغة

 .  ، ويتسع ميدانه ، فيعلو سلطانه ، ويسبق إىل غايته اخلطيب املفوه يلحق حبجته
،  وهلذا فإن القائد احملنك يف اجليش يتميز فيما يتميز بذرابة لسانه وحسن خطابه

  ، وال يذكر حني يذكر إال منذر اجليش نبينا حممد ون خطيبا مصقعا ولسنا مفوهافيك
، مث من بعدهم من صاحل سلف  ومن بعده خطباء أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

 .  األمة وأئمتها من علوا املنابر فأصغت هلم اآلذان ودانت هلم الرقاب
، فإهنا يف  ا طريقا للمجد الشصصيولئن كانت اخلطبة يف بعض مساريها أو مساراهت

 .  نبل غايتها وعظيم أثرها طريق للنفع العام واإلصالح الشامل
، ويروج سوقها برقي  ، يعلو قدرها واخلطابة مظهر حضاري للمجتمع الراقي املستنري

 .  ، كما أهنا ختبو حني ضعفه وذلته ، وانتشار الثقافة فيه اجملتمع
، وهو أن تأثري اخلطيب يف سامعيه ليس  ينبغي مراعاته ومثت جانب يف التأثري آخر

، وال  ، ومحله على اإلذعان والتسليم ، بل مرده إىل إثارة العاطفة باإللزام أو اإلفحام
، ولكنه بإثارة  ، وال بالرباهني العقلية تقدم عارية يكون ذلك بالدالئل املنطقية تساق جافة

 .  العاطفة وخماطبة الوجدان
فإن اخلطيب فد يستغين عن الدالئل العقلية ولكنه ال ميكن أن يستغين عن ومن هذا 

، ولعلك تدرك أن أكثر ما يعتمد عليه اخلطيب يف محل السامعني على  املثريات العاطفية
 .  املراد خماطبة وجداهنم والتأثري يف عواطفهم

ماته يأخذ سامعيه باستدراجه اللبق وكل -كما هو معلوم-إن اخلطيب املرموق 
الساحرة وصوته العذب املتردد اخنفاضا وارتفاعا وإثارة وهدوءا ينشئ جوا عاطفيا 

 .  ، وهذا معني يف التأثري ال ينضب وال ميل مشحونا
 .  أما الرباهني العقلية فجافة جتلب السآمة
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وحينما يذكر خطاب العاطفة وأثرها فال خيطر بالبال أن ذلك يعين دغدغة العواطف 
، وهذا ما  ، وخمالفة األقوال لألفعال فهذا حبله قصري بل ضعيف واه زييفبالكذب والت

 .  سيبدو موضحا يف صفات اخلطيب إن شاء اهلل
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 أنواع اخلطبة 
الناظر يف أغراض اخلطبة ومقاصدها ومتطلبات اجملتمع من ذلك يستطيع إدراك 

 :  ، وهذا سرد ألهم أنواعها أنواعها
طب اليت تكون يف دور النيابة والشورى عاكسة ما وهي اخل:  اخلطب النيابية -1

جيري داخل هذه القاعات من مناقشات ومداوالت وأسئلة واستجوابات مؤيدة 
 .  ومعارضة

وهي خطب تعد وتلقى من أجل الترشيح والتزكية لشصص :  اخلطب االنتخابية -2
 .  ، مع ما يشتمل عليه ذلك من رد على املعارضني أو حزب أو مبادئ

،  وهي ما يلقى يف النوادي الثقافية واألنشطة العلمية واجلامعية:  اخلطب الثقافية -3
وهي يف العادة تتصذ مسارا ثقافيا وأدبيا وعلميا واجتماعيا وتوجيهيا مبا يبتعد عن 

، وتعلو النربة فيه مبا يعرف باملعارك األدبية بني  األغراض السياسية والقضائية والوعظ
، وهو يف العادة خطاب  ، شعرا ونثرا وتليدا وجديدا هاهتم األدبيةاملنتدين حسب اجتا

 .  لطبقة مثقفة متأدبة ذات متيز ثقايف خاص
، حني  ويظهر هذا النوع يف دور القضاء وقاعات احملاكم:  اخلطب القضائية -4

 ، فيقابلهم احملامون بالدفاع عن ينربي املَدعون بإلقاء حججهم والسعي يف إثبات دعواهم
 .  موكليهم بأسلوب خطايب بليغ مؤثر ذي ألفاظ وإلقاء متميز وحركات مدروسة

وهي ما يلقيه قائد العسكر على جنده وزمالئه بغرض بث :  اخلطب العسكرية -5
الروح املعنوية والقتالية فيهم وبيان شرف موقعهم وكرم موقفهم وشرح خططه العسكرية 

 .  وامليدانية بأسلوب انفعايل مؤثر
، وهذا  وهذا هو حمل البحث والنظر والتفصيل هنا:  خطب املنرب واملواعظ -6

، وهي  النوع يتجلى يف أهبى صوره وكامل هيئته وانتظام شكله يف خطب اجلمعة املنربية
خطب أسبوعية دورية تتصذ أغراضا عدة وترمي إىل مقاصد متنوعة نشري يف هذا التعريف 
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هذه املقاصد واألغراض تتجدد وتتنوع حسب حاجات  ، إذ من املعلوم أن إىل مناذج منها
 .  الناس وتغري األحوال وتقلب الظروف ودواعي التذكري

 :  من هذه األغراض** 
 .  تثبيت العقيدة وتقوية اإلميان -
 .  الدعوة إىل اإلسالم والدفاع عنه وبيان مزاياه -
 .  خطب اإلصالح وحماربة املنكرات -
مسألة مفردة من مسائل اإلسالم كالصالة والصوم  خطب ذات موضوع خاص أو -

، مما مقصد التذكري  وحقوق الوالدين واجلوار وحرمة الزنا واخلمر والسرقة وحنو ذلك
 .  والوعظ والتعليم وحنو ذلك

 .  معاجلة القضايا املستجدة بنظرة شرعية -
 األنواع األنواع السابقة ليست أنواعا حاصرة ولكنها تشري إىل:  أنواع أخرى -7

، ومثت أنواع أخرى غري شهرية ذات  البارزة السائدة املتميزة يف موضوعاهتا ومقاصدها
، كصطب النكاح والصلح واملدائح واملراثي واملناسبات  موضوعات ومقاصد أخرى
 .  االجتماعية واحملافل الشعبية
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 إعداد اخلطبة وبناؤها 
ة وغرضها وأنواعها وأثرها هذا بعد ما سبق من مقدمات وممهدات يف تعريف اخلطب

، وسوف  ، ذلكم هو جزء اإلعداد والبناء دخول يف جزء مهم من مقاصد هذا البحث
 .  عناصر البناء وطريقة البناء:  ينتظم ذلك احلديث عن

 توطئة 
ال يتوهم متوهم أن يف إعداد اخلطبة وحتضريها ما يعيب القدرة أو يشكك يف 

فوه املتصدر للصطابة وحديث الناس بكالم مبتذل ال قيمة له ، ولكن املعيب أن يت األهلية
 .  هزيل يف معناه متهدم يف مبناه

على اخلطيب أن يعلم أنه كاخلائض غمار معركة عليه أن يتدرع بدروعها ويتترس 
، وال يكون ذلك إال باالستعداد والتهيؤ وأخذ العدة لكل  بتروسها ويلبس هلا ألمتها

 .  موقف
ع الواسع والعلم الغزير إن مل يراجع نفسه حينا بعد حني ويفكر طويال إن ذا االطال

، فلسوف يهتز  فيما يعتزم قوله ويزوق يف نفسه أو قرطاسه من األلفاظ والعبارات املناسبة
، وينحدر يف منجرف االبتذال  ، ويتناقص عطاؤه موقفه ويضعف أسلوبه ويتراخى أداؤه
 .  تأثريها وختسر مجهورها السحيق وتكون معاجلاته سطحية تفقد
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 عناصر البناء 
من املعلوم مما سبق ويتأكد فيما سيأيت أن اخلطبة وسائر األعمال العلمية واألدبية 

 :  حتتاج إىل أسس ثالثة
 .  ، ولسان معرب ، وبيان مصور قلب مفكر

،  ، وبالثاين تنسيقه وترتيبه ورصه فاألول يكون به إجياد املوضوع وابتكاره وتوليده
 .  وبالثالث عرضه والتعبري به

 .  وهذا بسط هلذه العناصر
  :اإلجياد واالبتكار

 ( القلب املفكر) 
 .  (اختيار املوضوع) وقد يعرب عنه باالختيار

،  ، واخلطيب كلما كان صادقا يف قصده من املعلوم أن بواعث االختيار متعددة
، ويقدح  ، فسوف حيسن االختيار ه، جادا يف طرحه حمترما لنفس مهتما جبمهوره وسامعيه

،  ، يضاف إىل ذلك الظروف احمليطة زناد فكره جبدية حنو االبتكار وحسن االختيار
، واألغراض الباعثة اليت تستدعي احلديث عن بعض الوقائع والتعليق  واألحوال املستجدة

ب ، ونظر اخلطي على بعض األحداث والتفسري لبعض املواقف وتصحيح بعض املفاهيم
 .  احلصيف يدله على تقدمي بعض وتأخري بعض وحسن التفسري ونوع التعليق

 :التنسيق والترتيب
 .  ال خيفى أن طريق البيان املصور هو األسلوب( البيان املصور) 

، األسلوب ألفاظ ومجل ينطق  لألسلوب سلطان ال يضعفه العقل وأثر ال ميحوه الدليل
تكاد خترج من فيه حىت تعلو اهليبة وجوه السامعني هبا املتكلم ويتحدث هبا اخلطيب ال 

،  ، ألفاظ ومجل تثري يف النفوس صورا ال حد هلا وال احنصار ومتتد األعناق له احتراما
، إذا كان هذا هو بعض أثر األسلوب وتأثريه فكيف يكون  حمفوفة باإلكبار والتقدير
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منسجم وعبارات تثري يف النفس الشأن يف املعىن احملكم وقد كسي بلفظ مجيل وألقي بلفظ 
 ؟  أخيلة وأماين

وينبغي أن يلحظ أن مثت فرقا بني أسلوب اخلطابة وغريها من ألوان الكتابة 
،  ، فاملستمع يتوجه حنو اخلطيب بسمعه وذوقه وفكره فللكلمات أثر على السمع واآلداب

 .  ، وللعقل فيه إدراك وللجرس يف النفس وقع
،  تكون ألفاظ اخلطبة سهلة النطق ال يتعثر اللسان يف إبرازهاومن أجل هذا فينبغي أن 

، كما ينبغي أن تكون ذات جرس  وال تتزاحم حروفها فال تتقارب خمارجها وال تتباعد
، وتكون اجلمل ذات مقاطع قصرية كل مجلة كاملة يف  خاص يهز النفس ويثري الشعور

 .  معناها
،  لشعور والوجدان واإلثارة والتشويقإن من أهم خصائص األسلوب اخلطايب عنصر ا

 .  وإذا فقد ذلك فقد فقد أكرب خصائصه
، فاخلطيب حمتاج إىل تكرار  أسلوب التكرار والتفنن يف التعبري عنصر يف اخلطابة هام

، فمرة بالتقرير ومرة باالستفهام وأخرى باالستنكار ورابعة  فكرته ومغايرة تصويره
 .  بالتهكم

، فرياعى حال السامعني يف  طناب فيصتلف من حال إىل حالأما فن اإلجياز واإل
 .  إقباهلم ومللهم ونوع املوضوع وظروف اإللقاء وردود الفعل عند السامعني

أما ألفاظ اخلطبة وعباراهتا فينبغي أن تتسم بالوضوح والبيان لتكون سهلة اإلدراك من 
 .  لتكلفالسامعني سريعة اإليصال إىل املقصود بعيدة عن الوحشي وا

ويف ذات الوقت تبقى حمترمة غري مبتذلة حتفظ للصطيب وخطبته اهليبة والوقار 
 .  وللموقف مكانته وجالله

فهي ألفاظ منتقاة يف غري إغراب يف أسلوب سهل ممتنع يفهمه الدمهاء وال جيفو عنه 
 .  األكفاء
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،  ملومن احلذق يف املعرفة أن يدرك اخلطيب أن خطاب احلماس غري خطاب التأ
، وأسلوب تعداد املفاخر وزرع الثقة غري أسلوب  وحديث الترغيب غري حديث الترهيب

، واخلطيب املتمرس هو الذي يضع كل نوع يف موضعه  التواضع وذم الكرب واملتكربين
 .  وخيتار لكل كلمة قالبها وميداهنا

ى ، سهل املأخذ خيف عل أما السجع فيجمل منه ما ليس مبتكلف قصري الفقرات
، ويكون خفيفا سهال إذا سلم من الغثاثة وجانب  ، وحيرك املشاعر حبسن جرسه السمع
، ذلك أن السجع حلية واحللية ال  ، اللفظ فيه تابع للمعىن وليس املعىن تابعا للفظ الركاكة

حتقق غرضها يف اجلمال ما مل تكن قليلة غري متكلفة حسنة التوزيع تربز احملاسن وال 
 .  تغطيها

بط بالسجع رعاية املقاطع والفواصل فتكون مجال قصرية نظرا للفائدة عند ويرت
،  ، واجلملة إذا طالت وتأخرت إفادهتا للسامع أدركه الثقل وامللل الوقوف يف آخرها

 .  وضاعت عليه الفائدة وحسن املتابعة
  :اللسان املعرب

حيسن التطرق ، وقبل أن نبسط القول فيه  ويقصد به اإللقاء وحسن اإلجادة فيه
 .  حلديث مقارنة بني االرجتال والكتابة

 :  بني االرجتال والكتابة
، فهذا  كثري من الكاتبني والناقدين يستحسنون يف اخلطيب أن يلقي خطبه ارجتاال

عندهم أعظم أثرا وأكثر انفعاال وأقدر على إعطاء املوقف متطلباته من خفض ورفع وهتدئة 
اصر مقولته يف كلمات أو مجل يعاود النظر إليها بني فينة ، وقد يدون املرجتل عن وزجر
 .  وفينة

 .  وقد يوجد يف اخلطباء من يعد اخلطبة وحيسن حتبريها مث حيفظها حفظا عن ظهر قلب
واالرجتال بأنواعه وطرقه ال يكون مؤثرا ما مل يسبقه إعداد حمكم وحبك للعناصر يف 

 .  لوبالنفس على حنو ما سبق يف الكالم على األس
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، ولكن  ومثت فئة من الناس تكتب اخلطبة وتلقيها من القرطاس وهو مسلك مقبول
، ما مل يكن اخلطيب أحسن اإلعداد وتأمل فيما كتب  ذلك ال يؤيت مثرته وال حيقق غايته

، حبيث يكون يف  وأعاد النظر فيه تأمال وقراءة وإصالحا وختريا لأللفاظ وانتقاء للعبارات
مع ما يقول مستوعبا ملا يلقي ليحرك املشاعر ويثري العواطف ويستحسن أن  إلقائه متفاعال

يكون يف قراءاته وإلقائه مشرفا على السامعني بنظره بني فترة وأخرى ليعرف حاهلم ويسرب 
 .  مشاعرهم وانفعاالهتم

 :  اإللقاء
لسامع حصيلة ، وهو الصورة اليت يتلقى هبا ا هو الغاية اليت ينتهي إليها اإلعداد والبناء

، فال يبقى للصطبة أثرها وال حلسن األسلوب وقعه وال جلودة التحضري  ما جاد به خطيبه
، ومن  مثرته ما مل يصب يف قالب من اإللقاء حيفظ اجلهد ويبقي املهابة ويشنف األمساع

 :  أجل حتقيق ذلك حيسن مراعاة ما يلي
 :  جودة النطق

و تكلف فيلقيها حسنة صحيحة واضحة فيصرج احلروف خمارجها من غري تشدق أ
 .  يف يسر وترفق وتدفق

 :  جمانبة اللحن
ينبغي للصطيب أن يعتين عناية تامة باللغة العربية صرفا وحنوا فينطق لغة عربية صحيحة 

 .  ، فاللحن يفسد املعىن ويقلب املقصود فصيحة
إضافة إىل فساد  ، وإذا فسد املعىن أو التبس ذهب رونق اخلطبة وهباؤها وحسن وقعها

 .  املعىن من حيت يدري أو ال يدري
 :  التمهل يف اإللقاء

النطق السريع املتعجل يفقد املتابعة كما أنه قد يشوه إخراج احلروف فيصتلط بعضها 
، وقد يؤدي به التعجل إىل إمهال الوقوف عند  ببعض وتتداخل املعاين وتلتبس العبارات

 .  املقاطع ورعاية الفواصل
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جهة أخرى فإن التمهل والترسل يف األداء من أول الدالئل على رباطة اجلأش ومن 
 .  ، واجلزالة يف الصوت ، واألناة يف النطق فيجمع للصطب اهلدوء يف الكالم

، ولكنه  وهذا التمهل الذي ندعو إليه ال ينبغي أن يقود إىل هدوء بارد وتثاقل مميت
ورفع وعلو نربات مما يبعث على احلياة  متهل ال يعارض ما يطلب من اخلطيب من خفض

 .  وحسن املتابعة ودفع السآمة
 :  احلركات واإلشارات

، ومن هذه احلركات ما هو ال  لإلشارات واحلركات أثرها أثناء احلدث واخلطابة
،  ، وذو احلماس تنتفخ أوداجه وحتمر عيناه إرادي فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجهه

، ومنهم من يبكي خشوعا ورقة ويعلو صوته محاسا  وتنبسط ومنهم من تنقبض أصابعه
 .  وتفاعال

، إشارات  وبعضها إرادي من إشارات توجيهية حيتاج إليها يف تنبيه لبعيد أو قريب
 .  تعكس االنفعال واملشاعر وتعني على مزيد من املتابعة والتوضيح

ف ومتساوقة مع وينبغي أن تكون إشارات منضبطة بقدر معقول وانفعال غري متكل
 .  الشعور احلقيقي
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 طريقة البناء 
وهى عناصر ال يصرح .  املقدمة واملوضوع واخلامتة:  تبىن اخلطبة عادة من ثالثة أجزاء

، يبلغ الترابط بينها جودته  ، كما أهنا عناصر متداخلة متناسقة هبا أثناء الكتابة أو اإللقاء
 .  ظم أجزاء اخلطبة وحيكم تركيبهاحسب مقدرة اخلطيب وغزارة علمه وخربته فتنت

، ويضمن للمتحدث  وهذا االنتظام واإلحكام جيعل املعاين واضحة واملقاصد ظاهرة
 .  حسن اإلصغاء من سامعيه وكمال االنتباه من جالسيه

وقد ال يلزم مراعاة هذه األجزاء يف كل خطبة لكن خطبة اجلمعة غالبا ما حتتاج إليها 
 .  غري قصرية نظرا ألهنا خطبة طويلة

  :املقدمة
، فيأيت بعبارات االستهالل اليت توحي  ينبغي أن يهتم اخلطيب مبقدمته وافتتاحيته

، وقد يكون ذلك بآيات قرآنية  ، مما يشد االنتباه ويهيئ النفوس للسامع مبقصود اخلطبة
ى ، واالفتتاحية هي أول ما يلقيه اخلطيب عل زاجرة أو مرغبة أو بعض احلكم البليغة

، فإذا ما فاجأهم حبسن التقدمي استطاع متابعة بقية خطبته بانطالق ونشوة وعاش  مجهوره
 .  مع مجاهلا اللفظي وسبكها الفين ومعناها الدقيق

وإن الناظر يف افتتاحيات أوائل السور يف القرآن الكرمي يدرك ما تثريه يف النفس من 
وتسبيحه   تتاح حينا بالثناء على اهلل، فترى االف اإلجالل والشوق والرغبة يف املتابعة

، وحينا بالنداء أو االستفهام أو القسم مما يولد الرغبة يف املتابعة ويولد اللهفة يف  وتزنيهه
 .  االستكشاف لدى كل ذي ذوق رفيع وحس مرهف

، على أن من املعلوم  واملقصود أن يكون يف صدر الكالم ما يدل على غاية املتحدث
ة تفتتح حبمد اهلل والثناء عليه والشهادتني والصالة والسالم على رسول أن خطبة اجلمع

ويكون يف هذه األلفاظ من حسن االنتقاء ما يدل على موضوع اخلطبة   اهلل
 .  ومقصودها
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أن ما ال يبتدأ باحلمد فهو األجذم  -رمحهم اهلل-ومعروف عند املتقدمني من السلف 
 .  فهو املشوه  رسول اهلل، وما مل يزين بالصالة على  األبتر
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  :املوضوع
، وقد أشرنا يف الكالم على أنواع اخلطب إىل معظم  وهو مقصود اخلطبة األعظم

 .  مقاصد خطبة اجلمعة
أريد أن أحدثكم عن :  وقد يكون من املناسب التصريح به يف مبتدأ اخلطبة كأن يقول

 .  تمع ويتطلع إىل كالم شاف فيهاإذا كان من قضايا الساعة اليت خيوض فيها اجمل.  . كذا
، ويف هذه احلالة  ، إما ألنه شائك أو يوجب انقسام الناس وقد ال حيسن التصريح به

، ليأخذ السامعني  ، ويتناوله تناوال غري مباشر ينبغي أن يدخل إليه اخلطيب دخوال متدرجا
، ومن مث  نقسامبتسلسل منطقي فيصل إىل مبتغاه باعتدال وتوازن متحاشيا اإلثارة واال

يبلغ اخلطيب غايته من هتيئة النفوس إن كانت عنه معرضة وإليه غري مقبلة أو كان حديثا 
 .  يف غري ما تألفه نفوسها

وموضوع اخلطبة عادة ما يبتىن على ركنني أساسيني مها التعريف واإليضاح 
 .  واالستدالل

  :التعريف واإليضاح
ه ما يعتين به الباحثون املصتصون من اللغة فال يقصد ب:  أما التعريف واإليضاح

، ولكنه يكون بذكر الصفات واخلواص واملزايا لذات املوضوع وقد يكون  واالصطالح
.  االستعارات والتشبيهات وضرب األمثال واإلمجال مث التفصيل وبالصلة والتضاد والتقابل

هتم فهو للمتقني من خالل أوصافهم ونعو  وانظر إىل هذا التعريف من علي
، ومشيهم  ، وملبسهم االقتصاد ، منطقهم الصواب املتقون هم أهل الفضائل " : يقول

، نزلت  ، ووقفوا أمساعهم على النافع من العلم ، غضوا أبصارهم عن احلرام التواضع
، ولوال األجل الذي كتب هلم مل تستقر  أنفسهم منهم يف البالء كاليت نزلت يف الرخاء

 .  " هم طرفة عني شوقا إىل الثواب وخوفا من العقابأرواحهم يف أجساد
  :االستدالل
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فغالبا حيتاج املوضوع إىل ما يدعمه باألدلة واحلجج والرباهني :  أما االستدالل
، وإيراد بعض الوقائع  والشواهد وهي عادة ما تكون من الكتاب والسنة وأقوال السلف

ة اإليضاح والبسط والبيان نوع من واألحداث من باب القياس واالعتبار بل إن زياد
، ومما يدخل يف هذا  التدليل وكسب إقناع املستمعني بصدقها أو أمهيتها أو خطورهتا

، فإن من النفوس  الباب دخوال أوليا ربط احلاضر باملاضي وخباصة تاريخ السلف املاضني
:  ال الكفار، وألمر ما ق ، وأصحابه األماجد من حتفظ تقديرا وإكبارا لسلفها اجمليد

{       } ( ) وقالوا ،  :{         } (2)  . 

ويفيد يف هذا الباب النقل عن مشاهري األئمة وحكمائها ممن عرفوا بالصالح واإلمامة 
 .  واملروءة والزهد والشجاعة والورع حسبما يقتضي املقام ويناسب املقال

                                           
 .  22:  رة الزخرف آيةسو(  )
 .  71 :  سورة البقرة آية( 2)
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  :اخلامتة
رب أمثلته وبيان ، وض ، وسوق أدلته بعد أن يفرغ اخلطيب من عرض موضوعه

،  ، حيسن أن ينهي خطبته خبامتة مناسبة جتمع أفكاره ، وترغيبه وترهيبه ، وعربه دروسه
، ألن اإلطالة يف هذه احلالة جتلب  ، وطريقة خمتصرة ، بعبارات مغايرة وتلصص موضوعه
 وال ينبغي أن حتتوي على أفكار جديدة وأدلة جديدة ألهنا حينئذ ال.  امللل وتشتت الفكر

 .  تكون خامتة وإمنا جزء من اخلطبة وامتداد هلا
، ألهنا آخر ما يطرق مسع السامع ويبقى يف  وتكون اخلامتة قوية يف تعبريها وتأثريها

، ذلك أن من  ، ذهبت فائدة اخلطبة ، وإذا كانت ضعيفة يف تركيبها فاترة يف إلقائها ذهنه
، وكأنه يشعر مجهوره بأنه قد  مقنعةجناح اخلطيب أن يلقي خامتته بثقة وطريقة مؤثرة و
 .  انتهى إىل رأي ومسألة ال تقبل اجلدل وال حتتمل النظر

وقد تكون اخلامتة آيات قرآنية مل يسقها من قبل جتمع موضوعه يف الترغيب أو 
 .  ، وقد تكون حديثا نبويا يفيد ما تفيده اآليات القرآنية الترهيب أو التدليل واإلثبات

وبطريقة جامعة  -كما أسلفت -ة لعناصر اخلطبة بأسلوب مغاير وقد يكون إعاد
 .  واضحة ذات تأثري قوي

هذا ما يتعلق يف بناء اخلطبة ومثت مسائل ال يسع الكاتب إغفاهلا من أجل استكمال 
، اجلدة  وحدة املوضوع:  التصور الشامل عن اخلطبة وحسن إعدادها وهي مسائل ثالث

 .  ، طول اخلطبة والتغيري
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  :وحدة املوضوع
،  ، وحترب كلماته وتعمق معاجلته ينبغي االقتصار على موضوع واحد تستوىف عناصره

، وينسي بعضها  ألن تشعب املواضيع وتعدد القضايا يف املقام الواحد يشتت األذهان
 .  ، ويقود إىل اإلطالة اململة والصورة الباهتة وسطحية املعاجلة بعضا

  :اجلدة والتغيري
،  يعين ذلك أال يلتزم اخلطيب طريقا واحدة أو وترية واحدة يف أسلوبه وطريقة إلقائهو

،  ، وتلمسا للحكم واألسرار ، وضربا لألمثال ، وتقريريا أخرى بل يكون استفهاميا تارة
، وتلمس حاجات الناس  ، ومتابعة املتغريات مع ما يطلب من معايشه األحداث

 .  أثر هذه املتغريات عليهموتوجيههم وتبصريهم متشيا مع 
على أن اخلطب املنربية بطبيعتها قد تستدعي تكرارا لبعض مواضيعها إن مل يكن كثريا 

والتذكري يف حقيقته يعين .  ؛ ألن من أعظم أغراضها ومقاصدها الدعوة والتذكري منها
، مما تستدعي  ، وحث ملقصر احلديث عن شيء سبق علم السامع به فهو تنبيه لغافل

، كالتوحيد والعبادة والصالة والصوم والزكاة وبر  التجديد يف الطرق واألسلوب واملعاجلة
الوالدين واحملرمات من الربا والزنا واخلمر والزور وأكل أموال الناس بالباطل وأمثاهلا مما 

 .  جيب مراعاة التجديد يف طرقها والتغيري يف عرضها
  :طول اخلطبة

، ففي  واضيع ختتلف باختالف حمتواها وظروفها وسامعيهامن املعلوم أن معاجلات امل
، كما هو  ، ويكون السامعون مستعدين الستماع بعض الظروف حيسن البسط واإلطناب

، كما أن  مشاهد يف ظروف األزمات واألوضاع ذات النقاشات احلادة واألحوال املتوترة
التودد واألخذ باأللباب  بعض اخلطباء عنده من اجلاذبية وحسن العرض واإللقاء ولطف

، إن هذه  وجمامع العقول ما جيعلهم يطلبون املكوث حول خطيبهم ويقبلون منه اإلطالة
ظروف وأوضاع ال تنكر ولكن احلال األغلب والواقع األعم أن النفوس هلا حد حتسن فيه 

كالم ، وال ، بعده تتشبع وتقف ويصبح الكالم عندها مملوال االستماع وتدرك فيه املعاين
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، فالوصية العامة للصطباء أن جيتنبوا اإلطالة وجينحوا إىل  ، وينسي بعضه بعضا ثقيال
، وقد قال عليه الصالة  االعتدال وتغليب جانب االختصار على اإلطناب يف أعم األحوال

 .  ( ) { وقصر خطبته مئنة من فقههإن طول صالة الرجل  }:  السالم

وحيسن من اخلطيب أن يعود سامعيه على زمن معتدل ثابت يلتزمه فإهنم إذا خربوه 
 .  بانضباطه ودقة التزامه أحبوه والزموا حضوره

ومن اخلري للصطيب ومجهوره أن ينفضوا وهم متعلقون خبطيبهم من غري ملل أو 
 .  سآمة

                                           
 .  (556 )، الدارمي الصالة  (4/263)، أمحد  (269)مسلم اجلمعة (  )
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 صفات اخلطيب وآدابه 
  :ب متميز خصوصيتهلكل خطي

، واألسلوب  ، واالختيارات قوية ، واالبتكارات متميزة مهما كانت األفكار بديعة
؛ ألن  ، فلن تتحقق املثالية واألمنوذجية للصطبة هبذه العناصر وحدها ، واإللقاء عاليا رصينا

ى ، وبعبارة أخر ، إنه خصوصية اخلطيب وانفراديته هناك عامال مهما ال جيوز إغفاله
، وهذا ال يتأتى إال من خالل اخلطيب وشصصيته  انصهارية هذه العناصر وانسجامها

 .  وتكامل موهبته وخصائصه العلمية والفنية
إن اخلطبة كاللباس املفصل على القامة ال يظهر مجاله وال يتكامل بناؤه إال بقدر 

 .  انسجامه على بدن الالبس
ودقة تفصيله ال تكفي يف إعطاء امللبس إن جودة اللباس وحسن لونه ونوع خياطته 

، وهلذا فإن اخلطبة اجليدة مستوفية  احلسن إال بعد اتساق ذلك مع قامة الالبس وبدنه
 .  العناصر لو ألقاها غري صاحبها ملا ظهرت بذات القوة والتأثري واجلمال والتأثر

مواهبه  إذا كان األمر كذلك فينبغي للصطيب املتطلع للنبوغ واإلبداع أن يعرف
، ألن  ، ويستقل باالبتكار واالختيار واألسلوب واإللقاء اخلاصة وحيسن صقلها وتنميتها

املداومة على التقليد واحملاكاة وإطالة االقتباس ال تنتج خطيبا متميزا ذا خطب مثالية واهلل 
 .  املستعان على اإلحسان واإلخالص

 .  وما يتحلى به من آداب وهذا عرض ملا ينبغي أن يكون عليه اخلطيب من صفات
 :  صفات اخلطيب

 .  صفات فطرية وصفات مكتسبة:  تنقسم الصفات املبتغاة يف اخلطيب إىل نوعني
  :الصفات الفطرية

،  ويقصد هبا الصفات الذاتية لدى اخلطيب من االستعداد الفطري والسليقة الطبيعية
،  ، وأداء متوثب جهوري، وثبات اجلنان وصوت  ، وفصاحة املنطق من طالقة اللسان

 .  خمارج احلروف عنده صحيحة.  ولسان مبني سليم من عيوب الكالم كالفأفأة والتأتأة
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واخلطيب كغريه من املربني واملوجهني حيتاج إىل عقل راجح يقوده إىل البحث 
، وسالمة  ، واملعرفة بطبائع األشياء ، وحسن املقارنة ، واملالحظة الدقيقة املركز
، مع يقظة حية وبديهة نرية يضم إىل ذلك اجلرأة والشجاعة والثقة بالنفس  جاالستنتا

ورباطة اجلأش وهذه الصفات تتوثق مع قوة التكوين العلمي وجودة التحضري وطول 
 .  اخلربة

  :الصفات املكتسبة
 :  وهي صفات يناهلا اخلطيب بالدراسة واملران والدربة وميكن تفصيل ذلك فيما يلي

 :  واالطالع والتحصيل الكايف من العلم القراءة -1
ال بد للصطيب صاحب املوهبة الفطرية من هتذيب فطرته هذه وصقلها بالعلم 

 :  والدراسة ويتركز ذلك يف عدة مسارات
، ينضم  ، والسبيل إىل حتقيق عنايته وهذا هو لب بضاعته:  علوم القرآن والسنة( أ)

، وقد حتسن العناية  ئمتها ودراية بأحكام الشريعةإىل ذلك إملام بالسرية وتاريخ األمة وأ
بأنواع من العلوم اليت تفيد يف معرفة أحوال األمم وسنن اهلل يف التغيري كالعلم مبناشئ األمم 

 .  ومراحل التاريخ وعلم األخالق والنفس واالجتماع
يف مناحي اإلكثار من االطالع على الكالم البليغ والنظر يف أقوال البلغاء متأمال ( ب)

، فهذا مما يشحذ القرحية  التأثري وأسرار البالغة متذوقا مجال األسلوب وحسن التعبري
 .  ويذكي الفطنة

، فاخلطيب حيتاج إىل عبارات  حتصيل ثروة كثرية من األلفاظ واألساليب( ج)
وأساليب متنوعة للمعىن الواحد ليتمكن من إيصال املعىن لطبقات السامعني ورفع السآمة 

،  ، وال خيدمه يف ذلك إال َثَرة لغوية ثرة من أجل أن يأخذ بنواصي البيان نفوسهم عن
، فتنشط األمساع وتشرئب األعناق  ، وهتز مشاعر الوجدان فيلقي مجال تثري خيال النفس

،  ، ويظهر البيان ، وهبذا ينطلق اللسان وتتفتح القلوب للعبارات احملكمة واملعاين املتقنة
 .  اعوتتشنف األمس
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 :  الدربة واملران -2
، وإذا كانت  اخلطابة ملكة ال تتكون يف دفعة واحدة بل إهنا معاناة وممارسة ومران

ففي باب الفكرة .  اخلطابة فكرة وأسلوبا وإلقاء حمكما فإن املران ينبغي أن ينتظمها كلها
اب بعض عليه أن يتعود ضبط أفكاره ووزن آرائه وحسن الربط بينها ليأخذ بعضها برق

 .  ويوصل بعضها إىل بعض بتسلسل منطقي مرتب
اإلحاطة بالقول البليغ وحفظ كثري من عيونه  -كما سبق-ويف باب األسلوب 

 .  وحسن استصدامها
جيمل باخلطيب إجادة الدقة يف خمارج احلروف وحسن  -فكما سبق أيضا-أما اإللقاء 

 .  ارتفاعا غري هياب وال وجلأدائها بترسل وختري نربات الصوت املالئمة اخنفاضا و
،  ، مطمئن النفس ، رابط اجلأش وإذا ما مت له ذلك أصبح واثق العلم رصني األسلوب

، ولو حصل عكس ذلك أو قل مرانه ألحاط به االضطراب والضعف وهان  ثابت اجلنان
يف أعني احلضور واضمحل تأثريه وذهب كالمه هباء وتصبب عرقا وغرق يف احلرية 

 .  عاله اإلرتاج واإلفحاموالدهشة و
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 إضافات وصفات وآداب عامة 
 :  إضافات

هذه أساسيات التحصيل العلمي والدربة وهناك مالحظات متعلقة هبا حيسن باخلطيب 
 :  ، منها رعايتها

على اخلطيب االبتعاد عن اخلوض فيما ال يعلم فإن هذا :  جتنب اخلوض فيما ال يعلم
، فتضيع اهليبة والوقار ويصبح حمل التندر مما مينع  املفهوم موقع يف االرتباك واحلديث غري
 .  االستفادة والقبول وينفر اجلمهور

من اخلطأ وقلة الفقه يف خطاب الناس اخلوض يف دقائق :  خماطبة الناس مبا يعرفون
، وتفاصيل املباحث إثباتا أو نفيا ونقاشا علميا والغوص يف اخلالفات  العلوم واملعارف

، ناهيك مبن خيوض يف العلوم  والفقهية مما جماله حلق العلم وقاعات الدراسة العلمية
التجريبية والعلوم البحتة من طب وتشريح وفلك وجيولوجيا ودقائق خلق اإلنسان 
واحليوان ومكونات األرض والصصور مما ال تدركه فهوم عموم املستمعني فهذا مينع 

 .  ب وموضوعهالفائدة وُيَجِرئ على االستهانة باخلطي
 :  مراعاة مقتضى احلال وأحوال السامعني

، فاحلديث إىل العلماء غري احلديث إىل  ، ولكل مجاعة لسان لكل مقام مقال
، وخطاب األميني غري خطاب  ، واحلديث إىل العامة غري احلديث إىل العلية األغنياء
، وقل مثل ذلك يف  ، والكالم يف حاالت األمن خيتلف عنه يف حاالت اخلوف املثقفني

،  اختالف الظروف وتقلبات األحوال من غىن وفقر وصحة ومرض ورخاء وجدب
 .  ، فالثائر يقمع والفاتر يستثار وخماطبة الثائرين غري خماطبة الفاترين

،  واملتكلم اجمليد يعرف أقدار املعاين ويوازن بينها وبني أقدار السامعني وأقدار األحوال
، فيقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين وأقدار  ا ولكل حال مقامافيجعل لكل طبقة كالم

 .  املعاين على أقدار املقامات
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ناهيك مبراعاة الفروق بني خطاب أهل القرية النائية واملدينة املكتظة فصصب املدينة 
 .  وأحداثها غري عزلة القرية وحمدوديتها

 :  آداب يلتزم هبا
طريها ومكتسبها بعض آداب تفيد يف حتقيق النفع يضاف إىل ما سبق من الصفات ف

 .  وبلوغ األثر وحصول القبول
 :  صدق اللهجة

،  ال بد أن يظهر اخلطيب خملصا صادقا حريصا على قول احلق والعمل به والدعوة إليه
، يبتعد عن فاحش  ، فال يسرف يف مدح وال ذم وال وعد وال وعيد فهذا ينبت الفقه
، فعفة اللسان  ين بالكناية عن التصريح فيما يستهجن فيه اإليضاح، يستغ القول وبذيئه

 .  ونزاهته دليل على نزاهة القلب وصفائه
 :  التودد للسامعني

، فمن أظهر  ينبغي للصطيب أن ينحو منحى الرفق والتبشري والتيسري قدر املستطاع
 .  رد قوله، ومن أغضب واستثار كان أحرى بأن ي احملبة كان أجدر بأن يستجاب له

ومما يدخل يف هذا الباب البعد عن العجب واحلديث عن النفس وجتنب األغراض 
،  ، فحقه أن يسبقهم يف املكارم ، فظهور الغرض الشصصي جيعل للريبة مدخال الشصصية

 .  ، ويقدمهم يف املغامن ويقدمهم يف املغارم
 :  الورع والصالح

الئل على الصدق واإلخالص وجترد الورع والتدين والعفة والصالح من أدل الد
، ويتدثر  ، فعلى اخلطيب أن يتسربل بسربال التقوى اإلميان والبعد عن األغراض واألهواء

 .  بدثار االستقامة
 :  اليقني العميق واالقتناع الشخصي

، صادق اليقني مبا تفيض به نفسه وينطق  جيب أن يكون اخلطيب شديد الثقة مبا يقول
 .  ، وما كان من القلب فهو يصل إىل القلب  يؤثر إال املتأثر، إذ ال به لسانه
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، واأللفاظ قوة  ، والصوت تأثريا إن قوة االعتقاد وصحة اليقني تكسب الكالم حرارة
 .  ، وكل ذلك يولد جوا عاطفيا حول اخلطيب جيعل كالمه متصال بوجدانه واملعاين روحا

 :  صفات وآداب عامة
، ولكنها إشارات بينها ترابط يف ثناياها  فات واآلدابما سبق مل يكن حصرا للص

، فاحلديث يف ملك هذه الصفات  إشارات إىل غريها مما قد تراه مبسوطا يف مراجع أخرى
، وخباصة يف مثل اخلطيب واملوجه املريب واملعلم ورجل الدعوة  واآلداب يعمق ويتشعب

، وهاك سردا لبعض  هلم وعلومهمفهم أمثلة حتتذى ويوجهون بأعماهلم وصفاهتم قبل أقوا
، مما ال ينبغي أن يغفل عنه اخلطيب وأمثاله ويتعاهد نفسه  الصفات لتدلك على ما قلنا

،  ، والتواضع ، وسعة الصدر بفحصها وجتديد تقويتها يف ذاته وااللتزام هبا من احللم
جتنيبهم اجلدل ، و ، وخدمتهم وإظهار الشفقة عليهم ، واحلنو على الناس ، والقوة والصرب
، وأثر ذلك على عمله ومهمته وقومه ال خيفى إجيابا يف االلتزام وسلبا يف اخللل  واخلصام
 .  ، واهلل املستعان والتقصري
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 مصادر اخلطبة 
، والكتابات  يتم إعداد اخلطب املنربية ومجع عناصرها من املصادر واملراجع اإلسالمية

ليك استعراض إمجايل لبعض هذه املصادر وكيفية ، وإ االجتماعية والتربوية والثقافية
 :  االستفادة منها

 :  القرآن الكرمي وتفسريه -1
 :  وميكن أن تكون االستفادة يف تقديري على طريقني

، وهذا يكون يف  باستعراض النصوص القرآنية ومجعها وحسن ترتيبها:  أحدمها
إلميان والتوحيد والتقوى ، كا موضوعات اخلطب اليت عرض هلا القرآن بتفصيل واسع

، فجمع اآليات  وأحوال القيامة واليوم اآلخر واجلنة والنار وقصص األنبياء وأشباه ذلك
، قد ال يدركه لو قرأ اآليات يف  واستعراضها يعطي تكامال ومشوال وبيانا لدى السامع

 .  مواضعها من املصحف
، ومن مث الربط بني هذه  االويتبع اجلمع االطالع على تفسري هذه اآليات ألفاظا وإمج

، ومن املعلوم أن حسن الربط يعطي مزيد إيضاح وبيان حىت كأن السامع مل يقرأ  اآليات
 .  اآليات من قبل

إذا كان موضوع اخلطبة مما مل يرد تفصيله يف القرآن الكرمي ولكن ليستدل :  ثانيهما
فهرس أللفاظ القرآن الكرمي ، فهذه يفيد فيها استعراض املعجم امل له بآيات من القرآن

، فاللفظة ترد يف القرآن الكرمي على وجوه وتصريفات  ليكون االستيعاب أمت وأوىف
،  ، ومن املفيد جدا استعراض هذه الوجوه وتدقيق النظر فيها وربطها بنظائرها متعددة

، ولسوف جيد اخلطيب إشارات قرآنية  ومراجعة أقوال أهل العلم من املفسرين وغريهم
بليغة وفهوما للعلماء دقيقة وأسرارا من املعاين عميقة جتعل خطبته حتتل مكانا مرموقا لدى 

 .  سامعيه ومتابعيه
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، فمنها ما يهتم  وغين عن البيان أن كتب التفسري تتنوع يف تناوهلا وطرائق تفسريها
تفسري يف باملأثور ومنها ما يعتين بالرأي وفيها اللغوي واإلمجايل وغري ذلك من أنواع ال

 .  كتب التفسري قدميه وحديثه
 :  احلديث الشريف وشروحه -2

ما قيل يف القرآن الكرمي يقال يف احلديث الشريف فهو املصدر الثاين من مصادر 
، واحلديث النبوي أكثر تفصيال وسعة من القرآن الكرمي فهو شارح القرآن  اإلسالم
به مدونات السنة يضم إىل ذلك ، وقد حوى من التفصيل والبيان ما زخرت  ومبينه

، مما يوفر للصطيب معينا ال ينضب فيما يتوجه  شروح أهل العلم وفهومهم واستنباطاهتم
 .  إليه من موضوعات

 :  مصادر إسالمية قدمية -3
وهي ما عدا التفسري وشروح السنة من كتب العقائد واألحكام واملواعظ واألخالق 

،  طيب ما يناسب موضوعه تأصيال واستدالال وأسلوبا، خيتار منها اخل والرقائق وغريها
وجمموع  -رمحه اهلل-، وزاد املعاد البن القيم  ويذكر على سبيل املثال مدارج السالكني

، مع ما ينبغي من احليطة يف  الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية واإلحياء للغزايل وخمتصره
، وأدب الدنيا والدين  بن اجلوزي، وصيد اخلاطر ال بعض ما يف الكتاب من مالحظات
 .  ، وجامع العلوم واحلكم البن رجب للماوردي وروضة العقالء للبسيت

 :  كتب األدب القدمي واحلديث -4
، وانتقاء الكلمات  ، وختري األلفاظ وهذه يعتين هبا اخلطيب من أجل رقي األسلوب

ومن هذه الكتب القدمية البيان  ، والعبارات اجلزلة األخاذة ذات الوقع املتميز على السامع
، واخلطب املنسوبة لعلي بن أيب  ، وصبح األعشى للقلقشندي والتبيني للجاحظ

، على ما يتعني على اخلطيب من  فأسلوهبا متميز والصناعة اللفظية فيه عالية  طالب
 .  مالحظة املعاين الصحيحة اليت ال ختالف مقاصد الشرع وأصوله
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،  ، وحممد حممد حسني ، واخلضر حسني ؤلفات الرافعيومن الكتب احلديثة م
 .  ، والسيد أمحد اهلامشي وأمثاهلا ، وأمحد حسن الزيات والعقاد
 :  الكتب املؤلفة يف اإلسالم والقضايا املعاصرة -5

، توفر للصطيب ثروة  تزخر الساحة العلمية واألدبية بكتب إسالمية معاصرة جيدة
اصة االجتماعية منها والتربوية وقضايا العصر وأحداث هائلة يف إعداد مواضيعه وخب

، فهي تتحدث بلغة معاصرة جيدة ومبعاجلات مناسبة حيسن من اخلطيب كثرة  الوقت
، وسالمة  ، وصحة منهجهم ، وخباصة كتب املعروفني حبسن إسالمهم املطالعة فيها

ابطة العامل ، وسلسلة دعوة احلق اليت تصدرها ر ، مثل حممد اخلضر حسني قصدهم
 .  اإلسالمي وغري ذلك

 :  املؤلفات يف اخلطب -6
، ألقاها مؤلفوها يف مواضيع  وهي مؤلفات خاصة تشتمل على خطب اجلمعة

، والسوق املكتبية مألى هبذا النوع من املؤلفات جيدر باخلطيب وخباصة يف بدايات  متنوعة
حتتوي على مواضيع متشاهبة يف ، وهذه املؤلفات غالبا ما  عمله اخلطايب أن يطلع عليها

، مما يتيح للصطيب املبتدئ فرصة  الطرح من اإلميانيات واملواعظ والقضايا االجتماعية
املقارنة بني مناهج اخلطباء وطرق عرضهم وأساليب طرحهم مما يعينه على رسم خط 

، حىت  بية، وهلذا ينبغي االطالع على هذه املؤلفات يف بدايات املمارسة اخلطا متميز لنفسه
،  ، وتوجه إىل املصادر األصلية إذا اشتد عوده واتسعت مداركه ومعارفه استقل بنفسه

، ومن املؤلفات يف هذا  فصار ينشئ اخلطب ويرسم لنفسه خطا خاصا وطريقا منفردا
،  ، والشيخ حممد بن عثيمني الباب خطب املراغي والبيحاين والشيخ عبد اهلل خياط

 .  ، والشيخ حممد بن سبيل والشيخ صاحل الفوزان
 :  الصحف واجملالت -7

، ويفيده يف ذلك االطالع على  جيدر باخلطيب مواكبة األحداث ومسايرة الوقائع
، وميعن النظر يف املقاالت والتعليمات  الصحف واجملالت ليتابع األحداث املستجدة
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، وبصر بتفسري  ، ففيها ثراء وتوسيع ملدارك املتابع والتعليقات اليت تواكب احلدث
، مما يهدي اخلطيب إىل النظرة املتوازية وخباصة إذا كثر اطالعه على الكتابات  األحداث

 .  والتعليقات الصحفية للكتاب املرموقني
، فإذا كانت الصحافة هتتم  وقد تكون اجملالت أكثر إفادة ألهنا تعاجل بعمل أكرب

 .  دث بعمق أكرب، فإن اجمللة تدخل إىل احل باحلدث اليومي السريع
وهناك جمالت إسالمية وعلمية متصصصة ينبغي مزيد االعتناء هبا ملا حتتويه من مادة 

،  ، والدعوة ، مثل جملة البحوث اإلسالمية علمية مؤصلة مدللة تعني اخلطيب على غايته
 .  ، واجملتمع ، واإلصالح والبيان
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 خالصة ونتائج 
ليت ينبغي أن تشتمل عليها اخلطبة يف وميكن تلصيص جممل الصفات واخلصائص ا

 :  النقاط التالية
،  حيسن االقتصار على موضوع واحد غري متشعب األطراف وال متعدد القضايا - 

،  ، فمهما كانت العبارة بليغة إذ إن ذلك يف الغالب يشتت األذهان وينسي بعضه بعضا
الة وتنوع املوضوعات إعطاء ، فإنه ال يستطيع مع اإلط ، والفكر متدفقا واألسلوب منمقا

 .  صورة متكاملة جمتمعة األفكار واضحة املعامل
، واالنطالق من املسلمات يف  ينبغي عدم التعرض لذكر اخلالف يف الفروع -2

،  ، ويف ذلك متسع ثر يف الوعظ واإلرشاد والتوجيه الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
، وما أكثر الفضائل  والتمسك بشعب اإلميانوهبذا تؤدي اخلطبة دورها يف مجع الكلمة 

 .  والعزائم اليت تناسب ميادين التوجيه والتذكري واملواعظ
احلرص قدر اإلمكان أن يالئم موضوع اخلطبة األحداث اجلارية واملالبسات  -3

وإن مما يزري باخلطيب أن تكون اخلطبة .  الواقعة يف دنيا الناس وخماطبة مجاهري السامعني
 .  ، وإن يف نزول كتاب اهلل منجما ما ينبه إىل ذلك والناس والزمان يف واد آخر يف واد
جماراة األحداث والتمشي مع الواقع ال ينايف املطالبة بأن يتصول اخلطيب مجهوره  -4

، من الصالة والزكاة والصوم وحقوق  ، ومبحرماته ترهيبا بالتذكري بفرائض اإلسالم ترغيبا
جوه الرب وأنواع الصالت وحترمي الزنا واخلمر والسرقة وأكل أموال الوالدين واجلوار وو
، وتعطري أمساعهم بني فينة وفينة بذكر سري السلف الصاحل بدءا  الناس بالباطل وأمثاهلا

مث صحابته من بعده والتابعني هلم   بالقدوة األوىل والرمحة املهداة نبينا حممد رسول اهلل
،  ني والتنبيه إىل ينابيع احلضارة اإلسالمية اليانعة املتجددة، وذكر أجماد املسلم بإحسان

ففي ذلك زرع للفقه يف النفوس وربط للمستقبل املأمول باملاضي اجمليد وتأكيد لإلميان 
 .  بالرسالة العاملية وتأصيل للهوية اإلسالمية
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 حيتاج اخلطيب يف بعض الظروف واألحوال واجملتمعات إىل تنبيه املسلمني إىل -5
، ويف هذا الباب  األخطار اإلحلادية والفلسفات األجنبية والزنعات املنحرفة والنحل الباطلة

واملسلك حيسن باخلطيب أن يتوجه إىل بيان حقائق اإلسالم بقوة من غري خوض يف 
ما يكفي  -حبمد اهلل-، ففي نصاعة اإلسالم وقوته  أسلوب جديل عقيم أو جترحيي مبلبل

 .  ءات أهلهلدحر الباطل وافترا
، فيتعرف على العلل  اخلطيب طبيب فعليه قبل وصف الدواء تشصيص الداء -6

، فإذا استبان له ذلك رجع إىل  واألمراض الشائعة ويشصص الداء ويعرف األعراض
، ومعلوم أن الواعظ  ، وكلما دق التشصيص سهل العالج الكتاب والسنة فوضع الدواء

، وإذا أخطأ يف حتديد العلة فقد تكون اخلطبة لغوا على  غري املتبصر سيأيت مبا ال يناسب
 .  الرغم من مشوهلا على نصوص صحيحة

اهتمام اخلطيب خبطبته وعنايته بالتحضري اجليد دليل على احترامه لنفسه وسامعيه  -7
 .  ومنربه
، والقدرة على ذلك تنبع من عمق الثقافة وقوة  احلرص على اإلجياز قدر اإلمكان -2
يل ووضوح الصورة واإلدراك التام ملا يريد احلديث عنه والنفس البشرية ال تزكو التحص

 .  فيها املعاين إال إذا أمكن حتديدها وتقوميها
أما كثرة الكالم وبعثرة احلقائق فتحول السامح إىل شبه إناء قد امتأل وبدأت تسيل منه 

طيب أن عليه أن يقول ما ، ومن اخلطأ الفادح أن يظن اخل الكلمات مهما بلغت نفاستها
 .  عنده وعلى الناس أن ينصتوا طوعا أو كرها

وبعد فهذا ما تيسر مجعه وتدوينه سائال املوىل جلت قدرته وعز شأنه أن يهدي لليت 
،  ، ويوفق لإلخالص يف القول والعلم والعمل ، واألحسن من القول هي أقوم من العمل

، ورحم اهلل  طأ فمن نفسي ومن الشيطانوما كان من صواب هنا فمن اهلل وما كان خ
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، وكفى بربك هاديا  ، وينبه إىل غلطة ، وال عدمت أخا يدمح زلة من أهدى إيَل عيويب
  . ( ) ، نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ونصريا وصلى اهلل وسلم على خري خلقه

 :  قال اهلل تعاىل
{                                                     

                                                     
                                                     

                                                       

            } (2)  . 

 .  (   -1  -9اآليات :  اجلمعة)

                                           
اخلطابة وإعداد .  حممد أبو زهرة.  اخلطابة وأصوهلا وتارخيها يف أزهر عصورها عند العرب:  مصادر البحث(  )

كيف تكون .  دأمحد أمحد غلوش.  ة وفقه اجلمعة والعيدينقواعد اخلطاب.  دعبد اجلليل شليب.  اخلطيب
 .  عبد الرمحن خليفة.  خطيبا

 .    -9:  سورة اجلمعة آية( 2)
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