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m  
احلمد  رب العاملني وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجيعن، وأشهد أن 

  :وبعد.. ال إله إال ا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
ومن أَحسن ﴿: فإن الدعوة إىل ا عز وجل من أفضل الطاعات وأعظم القربات، قال تعاىل

نملًا مقَو نيملاملُس ني مقَالَ إِنَّنا وحاللَ صمعو ِا إِلَى اعلت[ ﴾دوهي وظيفة ]٣٣ :فص  ،
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اِ علَى بصرية أَنَا ومنِ اتَّبعني ﴿: األنبياء والرسل، قال تعاىل

نيرِكاملُش نا أَنَا ممو ِا انحبس١٠٨ :يوسف[ ﴾و.[   
فقد عرض على بعض األخوة أن أكتب مؤلفاً خمتصراً أوضح فيه طريقة سهلة ميسرة يف إلقاء 

وغريها، فاستخرت ا تعاىل ثم شرعت يف الكتابة لعل .. الكلمات واحملاضرات واخلطب
  .ا أن ينفع به

حيث شروطها،  مع التنبيه على أن خطبة اجلمعة وغريها من اخلطب املشروعة من
وواجباهتا، وأركاهنا، وغري ذلك مما يتعلق بالنواحي الفقهية  ليس اال هنا لبسطه، وإمنا 

  .يراجع يف مظانه يف كتب الفقه
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  وا أسأل أن جيعله يف ميزان حسناتي يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى ا بقلب سليم
 املؤلـف

  هـ١٤٣١مجاد اآلخرة  ١: الرياض
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  ئح قبل الشروع يف اإللقاءنصا
قُلْ هذه ﴿أوصي الداعي إىل ا باإلخالص يف دعوته، وقد أرشد تعاىل إىل ذلك بقوله  -١

نيرِكاملُش نا أَنَا ممو ِا انحبسي ونعنِ اتَّبمأَنَا و ةريصلَى بع ِو إِلَى اعي أَدبِيليوسف[ ﴾س: 
  :وفيه مسائل - رمحه ا  -مام حممد بن عبدالوهاب ، قال الشيخ اإل]١٠٨

: التنبيه على اإلخالص؛ ألن كثرياً لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه، قال الشافعي: منها 
، وهذا موسى ملا أمره ا بدعوة »وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ومل ينسب إىل منه شيء«

ة عما يريد، ال ليقال خطيباً أو فصيحاً كما أخرب سبحانه فرعون سأل ربه أن يرزقه حسن اإلبان
   ].٢٧ :طه[ ﴾واحلُلْ عقْدة من لساني﴿: أنه قال
َتدون﴿: دل قوله تعاىل- ٢ هم مها ورأَج كُم قُلْ ﴿: وقوله تعاىل] ٢١ :يس[ ﴾اتَّبِعوا من لَا يسأَلُ

رٍ وأَج نم هلَيع كُم فنيما أَسأَلُ كَلِّ تَ أن من توفر فيه هذان األمران كانت ] ٨٦ :ص[ ﴾ما أَنَا من املُ
، وأن يكون من )١(دعوته واجبة القبول، ومها أال يأخذ على دعوته أجراً سوى ما يرجوه من ربه

                                         
  .وال يدخل يف ذلك ما يأخذه من كُلف بالدعوة من أجر من بيت املال) ١(
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 املهتدين وذلك يشمل هدايته يف دعوته وهدايته يف نفسه، وضمن هذا التنبيه للداعي إىل ا
  .ناس بقوله أن يدعوهم بعملهكما يدعو ال
  :قال الشاعر

ــه   ــأتي مثلـــــ ــن خلـــــــق وتـــــ ــه عـــــ   ال تنـــــ
  وابـــــدأ بنفســـــك فاهنهـــــا عـــــن غيهـــــا    
ــدى   ــت ويقتــــ ــل إن وعظــــ ــاك يقبــــ   فهنــــ

  

  عــــــــار عليـــــــــك إذا فعلـــــــــت عظـــــــــيم   
  فــــــإذا انتـــــــهت عنــــــه فأنـــــــت حكـــــــيم  
  بــــــــــالعلم منــــــــــك وينفــــــــــع التعلــــــــــيم   

  

إخوانه، وليحمد ا على على الداعي إىل ا أن حيذر من الغرور والعجب والتعايل على -٣
وا علَي ﴿: توفيقه، وليعلم أن املنة  وحده، قال تعاىل نوا قُلْ لَا تَملَمأَس أَن كلَيع ون نمي

نيقادص تُم كُن انِ إِنلْإِميل اكُمده أَن كُم لَيع نمي ُلِ اب كُم لَام١٧ :احلجرات[ ﴾إِس.[   
 ﴾وقُلْ رب زِدني علْما﴿اعي إىل ا أن يتزود بالعلم الشرعي، كما قال تعاىل لنبيه على الد-٤
، وحري -صلى ا عليه وسلم  –، فإنه هبذا تكون دعوته أقرب إىل دعوة النيب ]١١٤ :طه[

  .مبن كان كذلك أن تستجاب دعوته
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شرف مقامات العبد، وأجلها، وإذا كانت الدعوة إىل ا أ«: -رمحه ا  -قال ابن القيم 
وأفضلها، فهي ال حتصل إال بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل البد يف كمال الدعوة من البلوغ يف العلم 
إىل أقصى حد يصل إليه السعي، ويكفي يف هذا شرف العلم أن صاحبه حيوز به هذا املقام، 

  .)١(هـ . أ. »وا يؤتي فضله من يشاء
٥-تعاىل بالتوفيق والسداد وأن جيعله مباركاً أينما كان االلتجاء إىل ا.  

  

                                         
  . ٣١٩التفسري القيم ص) ١(
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  وكل نوع له إجيابياته وسلبياته: أنواع اإللقاء
  :االرجتال العفوي: أوالً

وهو الذي ال يعتمد على إعداد مسبق للموضوع، بل يواجه اإلنسان فيه موقفاً يطلب منه القيام 
  .بإلقاء كلمة

حدث أشياء كثرية نظراً لعدم االستعداد املسبق، وحتضري وهذا من سلبياته أنه قد يفوت املت
املادة العلمية الكافية، ولكن املتحدث املتمرس قد يتجاوز هذه السلبية باحلصيلة العلمية 

  .السابقة، واخلربة الطويلة يف هذا اال
  :االرجتال املسبق اإلعداد: ثانياً

الرئيسة فيه، ويتم إلقاء املوضوع عن  ويعتمد على إعداد كامل للموضوع، ثم تسجيل العناصر
  .طريق الرجوع هلذه األفكار، وقد يضيف إليها من ذاكرته

ومن إجيابياته أنه يعطي املتحدث الفرصة لتذكر العناصر الرئيسة للموضوع، واالنطالق يف 
  .حديثه
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م ومن سلبياته أنه قد تفوت املتحدث بعض اجلزئيات اليت مل تُسجل، وقد يستطرد يف الكال
  .فيخرج عن املوضوع األساس

  :اإللقاء باحلفظ: ثالثاً
ويعتمد على إعداد املوضوع ثم حفظه كامال، ويتم إلقائه معتمداً على احلفظ، مثل حفظ 

  .حديث أو أبيات شعر
  .ومن إجيابياته أنه يعطي املتحدث الفرصة لالنطالق يف احلديث بكل ثقة واطمئنان

ود على احلفظ احلريف دائماً، فإن ملكة التعبري واالستنباط ومن سلبياته أن املتحدث إذا تع
  .تضعف عنده، وإذا طُلب منه احلديث بشكل مفاجئ فإنه يصعب عليه ذلك

  :اإللقاء املقروء: رابعاً
ويعتمد على إعداد املوضوع وإحضاره أثناء اإللقاء، ويتم إلقاء املوضوع قراءة أمام اجلمهور 

  .كلمة يف بعض املناسباتمثل خطبة اجلمعة، أو إلقاء 
ومن سلبياته أنه يقطع االتصال بني املتحدث واجلمهور، كما أن التفاعل مع اخلطبة أو احملاضرة 

  .يضعف بسبب نظر املتحدث يف األوراق اليت يلقي منها
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لقائل أن يقول بعد معرفة كل نوع من أنواع اإللقاء ما له وما عليه، فما الذي ينصح به من تلك 
  ع؟األنوا

والذي يظهر أن ذلك خيتلف حبسب قدرات األشخاص واختالف النشاط، هل هو كلمة أو 
حماضرة أو خطبة أو ندوة، فإذا كان مثال:  

دقائق، فاألفضل كتابة الكلمة بعناصرها ثم مراجعتها وحفظها ثم ) ١٠-٨(كلمة من  -١
  .إلقائها
اصر الرئيسة يف بطاقات دقيقة، فاألفضل كتابة العن) ٦٠- ٤٥(إذا كانت حماضرة من - ٢

صغرية، ثم إلقاء احملاضرة، وتكون هذه البطاقات أمام احملاضر للرجوع إليها عند احلاجة، 
وهذه الطريقة تصلح للمتمرس يف اإللقاء، أما املبتدئ أو الذي يصعب عليه احلفظ لكثرة 

لة اجلمع بني النصوص واإلحصائيات، فاألفضل أن تكون احملاضرة مكتوبة عنده كاملة، مع حماو
  .إلقاء احملاضرة والنظر إىل اجلماهري
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إذا كانت ندوة مشرتكة بني عدة أشخاص، فإن األفضل أن تكون العناصر الرئيسة -٣
للموضوع يف بطاقات صغرية، أو يستغنى عن ذلك حبفظها إذا كان املتحدث ممن ميارس هذا 

  .النشاط بشكل مستمر ويتقنه
القدرة على االرجتال والتحدث بطالقة دون التلعثم واللحن إن كانت خطبة واخلطيب لديه -٤

يف اللغة وتكرار الكالم واخلروج عن املوضوع إىل موضوعات كثرية، فال شك أن االرجتال أفضل 
وخلفائه ومن جاء من  - صلى ا عليه وسلم  -وأقوى تأثرياً على السامعني وهو فعل النيب 

حتى ال يزل اخلطيب أو يلحن  )١(ن اإللقاء بالورق هو األنفعبعدهم، أما إن كان األمر غري ذلك فإ
  . أو خيرج عن املوضوع

ونصيحيت للخطباء والوعاظ أن يستمعوا إىل ما يلقونه على الناس لتدارك األخطاء وتاليف 
  .النقص وغري ذلك

  
  

                                         
  . ١٠٧-١٠٦الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي، ص) ١(
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  مراحل اإللقاء
  إعداد املادة العلمية : املرحلة األوىل

  :وأمهها أربعة أمور
  .»فضل القرآن وقراءته«مثاله : د املوضوع املراد إلقائهحتدي-١
  .»حث الناس على قراءة القرآن وعدم هجره«: حتديد اهلدف من املوضوع املراد طرحه- ٢
  .»املقدمة، املوضوع، اخلالصة، اخلامتة«: خطوات الكتابة-٣
  .  مراجع الكلمة أو احملاضرة أو اخلطبة-٤

  ناس الظهور أمام ال: املرحلة الثانية
  :ويشتمل على عدة أمور

        .الوقوف-١
  .الصوت- ٢
      .الوقفات أثناء الكالم-٣
  .البدن -٤

  .وسيأتي تفصيل ذلك الحقاً
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  :املادة العلمية: املرحلة األوىل
إن إعداد الكلمة أو احملاضرة من أهم مقومات جناحها، وخيطئ من يعتقد أن اإللقاء ال حيتاج 

  :أمور إىل ختطيط وإعداد، وأمهها أربعة
حتديد املوضوع املراد إلقائه، ويفضل املوضوعات املهمة اليت حيتاجها الناس، أو اليت مل -١

  .يتطرق إليها أحد من قبل، وهذا حيتاج إىل تفكري وتأمل
حتديد اهلدف من هذا املوضوع الذي يرغب طرحه، فما هو املطلوب من الناس أن يفعلوه - ٢

  .أو اخلطبةعند مساع هذه الكلمة أو احملاضرة 
وقد جتمع اخلامتة مع اخلالصة، ) املقدمة، املوضوع، اخلالصة، اخلامتة : (خطوات الكتابة-٣

كتفى بأحدمها عن اآلخر وقد ي:  
  : املقدمة) أ( 

وهي مهمة ألهنا تعطي انطباعاً لدى السامعني بقوة املتحدث أو ضعفه، وقد تكون بآية، أو 
إحصائية، ومن املمكن أن تشتمل على عناصر حديث، أو قصة، أو شعر، أو أمثال، أو 

  .الكلمة، وجيب أن تكون قوية حتى جتذب السامعني إىل االستماع إىل الكلمة
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  :حديثه - صلى ا عليه وسلم  -أنواع من املقدمات اليت بدأ هبا النيب 
صلى  -أن النيب  -رضي ا عنه  -روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أنس بن مالك -١
قال  - عليه وسلم ا»ةنلِ الْجأَه نلٌ مجر كُم لَيع ع طَّل١(»احلديث.. ي(.  
قصة الثالثة من بين إسرائيل الذين احندرت عليهم الصخرة، وكذلك قصة : حكاية القصص- ٢

  .)٢(األبرص واألقرع واألعمى
 - عليه وسلم صلى ا -روى أبو داود يف سننه من حديث أنس أن النيب : ضرب األمثلة-٣

ثَلِ األُتْرجة«: قال كَم آنأُ الْقُرقْري ينِ الَّذمؤ ثَلُ الْم وروى البخاري ومسلم .        )٣(»احلديث.. م
: قال -صلى ا عليه وسلم  -يف صحيحيهما من حديث أبي موسى األشعري أن النيب 

ثَلُ الْجليسِ الصالحِ والسوء كَحاملِ« م ريك   .)٤(»احلديث.. الْمسك ونَافخِ الْ

                                         
  ).٣/١٦٦(مسند اإلمام أمحد ) ١(

  .هذه القصص ثابتة يف الصحيح) ٢(

  . ٤٨٢٩برقم  ٥٢٥ص) ٣(

  . ٢٦٢٨برقم  ١٠٥٥، وصحيح مسلم ص٥٥٣٤برقم  ١٠٩١ص) ٤(
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روى البخاري يف صحيحه من حديث أبي شريح أن النيب : إثارة التساؤل لدى املستمعني-٤
ؤمن قيلَ ومن يا رسولَ اللَّه «: قال - صلى ا عليه وسلم  - ال ي اللَّهو نمؤ ال ي اللَّهو نمؤ ال ي اللَّهو

ه املقدمة يشتاق املستمع إىل معرفة اجلواب خاصة إذا توقف املتحدث بعد هذه بعد هذ
أنه ال يؤمن، فيأتي  - صلى ا عليه وسلم  -املقدمة، ويسأل من هذا الذي أقسم النيب 

  .)١(»هئقََالَّذي ال يأْمن جاره بوا: اجلواب
صلى ا  - أن النيب  -هما رضي ا عن -روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس 

مٍ هذَا قَالُوا«: خطب الناس يوم النحر، فقال -عليه وسلم  وي أَي اسا النها أَيي  قَالَ فَأَي امرح م وي
امرح رهذَا قَالُوا شرٍ ههش قَالَ فَأَي امرح لَدذَا قَالُوا به لَد٢(»ب(.  

إِن نَبِي «: قال - رضي ا عنه  -داود يف سننه من حديث علي روى أبو : االستعراض-٥
 عليه وسلم  -اللَّه صلى ا-  ثُم هالمي شف لَهعا فَجبذَ ذَهخ خذَ حرِيرا فَجعلَه في يمينه وأَ أَ

تي لَى ذُكُورِ أُمع امرنِ حذَيه ٢( )١(»قَالَ إِن( .  

                                         
  . ٦٠١٦برقم  ١١٦٥ص) ١(

  . ١٧٣٩برقم  ٣٣١ص) ٢(
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  :قدماتأمثلة على امل
  »فضل القرآن الكريم وقراءته«: املثال األول

فإن القرآن كالم ا تعاىل، وهو حبله املتني، وصراطه املستقيم، من متسك به اهتدى، ومن أعرض 
ليبني فضله، ويوضح للناس مكانته ومنزلته، قال  كثريةعنه ضل وهوى، أثنى ا عليه يف مواضع 

كُم تَعقلُونإِنَّا جعلْناه قُر{تعاىل  كيم*  آَنًا عربِيا لَعلَّ ح يلا لَعنيتَابِ لَدالك م  :الزخرف[} وإِنَّه في أُ
كتَاب عزِيز﴿: وقال تعاىل.  ]٤ - ٣ كْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَ لَا يأْتيه الباطلُ من *  إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّ

نِ ييبيدميمٍ حك ح نزِيلٌ متَن هلْفخ نلَا مو هيلت[ ﴾دفما من باطل إال ويف القرآن ]. ٤٢ – ٤١ :فص
ذَا ﴿: ما يدمغه، وال شبهة إال وفيه بيان بطالهنا، قال تعاىل غُه فَإِ مدلِ فَياطلَى البع بِاحلَق ف لْ نَقْذب

ملُ ميالو كُم ولَا يْأتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِْئناكَ بِاحلَق ﴿: ، وقال تعاىل]١٨ :األنبياء[ ﴾ا تَصفُونهو زَاهق ولَ
  ].٣٣ :الفرقان[ ﴾وأَحسن تَفْسريا

                                                                                                        
  . ٤٠٥٧برقم  ٤٤٤ص) ١(

 ٤٠-٣٧انظر كتاب فن اخلطابة لدايل كارنيجي باختصار ألخينا الشيخ حممد اهلبدان،  ص) ٢(
.  
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  » - رضي ا عنه  - سرية خالد بن الوليد «: املثال الثاني
س من فرساهنا، فهذه مقتطفات من سرية علم من أعالم هذه األمة، وبطل من أبطاهلا، وفار

، نقتبس من سريته العطرة -صلى ا عليه وسلم  -صحابي جليل من أصحاب النيب 
الدروس والعرب، أسلم هذا الصحابي سنة مثان من اهلجرة، وخاض عشرات املعارك، يقول 

لقد انقطعت «: مل يهزم يف معركة قط ال يف جاهلية وال يف إسالم، يقول عن نفسه: عنه املؤرخون
صلى ا  - ، مساه النيب »ي يوم مؤته تسعة أسياف فما بقى يف يدي إال صفيحة ميانيةيف يد

سيف ا املسلول، وأخرب أنه سيف من سيوف ا سله ا على املشركني  - عليه وسلم 
  .واملنافقني

بعد هذه املقدمة القوية عن سرية هذا البطل العظيم يشتاق املستمع إىل معرفته، ومن هو يا 
إنه فارس اإلسالم خالد بن الوليد بن املغرية : ؟ عند ذلك تقف وقفة قصرية ثم تقولترى

  .)١(القرشي املخزومي املكي

                                         
  ) ".٣-١(الدرر املنتقاه من الكلمات امللقاة " لف هذه املقدمات مأخوذة من كتاب املؤ ) ١(
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  : املوضوع) ب(
ثم ) كل ما يتعلق باملوضوع/ إحصائيات/ أقوال العلماء/ أحاديث/ آيات( مجع املادة العلمية 

املوضوع الواحد مثال آيتان،  تنتقي منها ما حتتاجه، وحترص على االختصار، فقد يكون يف
  .وهكذا.. وستة أحاديث، من املمكن اختيار ثالثة منها

) وهكذا.. أوالً، ثانياً(ترتيب األفكار، وتقسيم املوضوع إىل عناصر، واألفضل الرتقيم 
حتى يسهل حفظها، والبد من التفكري والتأمل حتى تستخرج العناصر، فمثال لو كان احلديث 

  : يم كما يف املثال األول، تكونعن القرآن الكر
  :العناصر كاآلتي

  .مكانة القرآن الكريم ومنزلته العظيمة: أوالً
  .فضل قراءة القرآن الكريم: ثانياً
  .ماذا جيب علينا جتاه القرآن الكريم: ثالثاً

  : اخلالصــة) ج(
  .ختام الكلمة وتكون تلخيص ألهم النقاط أو العناصر الواردة يف الكلمة
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  : امتـــةاخل) د(
كتفى  وتكون رسالة أو وصية معينة، وقد تُجمع اخلالصة أو اخلامتة يف عنصر واحد، وقد ي

  .كما سيأتي.. بأحدها عن اآلخر
  :أمثلة للخامتة واخلالصة

  )١(»فضل القرآن الكريم وقراءته«: املثال األول
الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا وقَالَ ﴿: أنه ينبغي للمؤمن أن حيذر من هجر القرآن العظيم، قال تعاىل

واهلجر يشمل هجر التالوة، والتدبر، والعمل، والتحاكم ].  ٣٠ :الفرقان[ ﴾هذَا القُرآَن مهجورا
إليه، فالبد من العناية بكالم ا تعاىل حفظاً وتالوة وعمال حتى يكون املسلم من أهل القرآن الذين 

  .هم أهل ا وخاصته
  »سرية خالد بن الوليد«: املثال الثاني

كتب له الشهادة، فاآلجال مقسومة  - رضي ا عنه  -لقد خاض خالد  عشرات املعارك ومل تُ
ذَا جاء ﴿: معلومة، ال جيلبها حرص حريص، وال يردها كراهية كاره، قال تعاىل ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِ

خرون سا   ].  ٣٤ :األعراف[ ﴾عةً ولَا يستَقْدمونأَجلُهم لَا يستَأْ

                                         
  .يالحظ أن الكلمات موحدة يف املقدمة واخلامتة حىت يسهل على القارئ إعداد الكلمة ) ١(
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من سأَلَ اَ «: قال - صلى ا عليه وسلم  - روى مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النيب 
هاشرلى فع اتم اء وإندهازِلَ الشنم ا غَه ، لقد متنى خالد الشهادة )١(»الشهادة بصدق بلَ

  . بلغه إياها ونسأل ا أن يكون قد
  :املراجع للكلمة أو احملاضرة- ٤

املراجع للكلمة أو احملاضرة كثرية إذا كانت الكلمة تفسري آية تراجع كتب التفسري، وإذا كانت  
حديث تراجع كتب احلديث، وإذا كانت كلمة يف الصفات املذمومة أو احملمودة كتب األخالق 

الء وغريها، وإذا كانت يف تربية األبناء أو واآلداب ومنها كتاب نضرة النعيم، وروضة العق
، وميكن االستعانة بربامج احلاسب اآليل )٢(وهكذا.. العشرة الزوجية الكتب املؤلفة يف ذلك

  .ومواقع االنرتنت

                                         
  . ١٩٠٩برقم  ٧٩٢ص ) ١(

جامع األصول البن األثري، رياض الصاحلني للنووي، تفسري ابن كـثري،  : من أمثلة الكتب  ) ٢(
، شرح صحيح مسلم للنووي، الترغيـب والترهيـب للمنـذري،    فتح الباري البن حجر

املوسوعة الشعرية لبدر الناصر، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبدالباقي، 
  .تفسري ابن سعدي
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  توجيهات يف إعداد املادة العلمية
ملُعد، عند إعداد الكلمة أو احملاضرة أو اخلطبة تتوارد مجلة من األفكار واخلواطر يف ذهن ا-١

فعليه أن يواصل التفكري والتأمل والعصف الذهين، وجيعل هذه الكلمة يف ذهنه طوال اليوم يف 
وهكذا، ثم عليه أن يبادر بتسجيل تلك .. دخوله وخروجه للمنزل، وعند الطعام والنوم

األفكار واالستنباطات يف أوراق حتى ال تُنسى، وال يستعجل يف اإللقاء، فليس هناك مدة 
إلعداد الكلمة أو احملاضرة أو اخلطبة، فقد حيتاج إىل ساعات أو أيام أو أشهر يف بعض حمددة 

احلاالت، املهم أن خترج املادة العلمية بشكل قوي ومناسب، ثم يواصل تكرار إلقائها، ففي كل 
  .مرة تتبني له فوائد واستنباطات جديدة

ا اال وذلك باالقتباس منها ميكنك االستفادة من املؤلفات والكتب اليت أُعدت يف هذ- ٢
دون االعتماد عليها كلياً، فإن ذلك يضعف ملكة اإلعداد والتعبري املوجودة عندك، وجيعلك 

  .تعتمد على غريك دائماً، ويضعف محاسك عند إلقاء الكلمة ألهنا ليست من إعدادك
تاجه، تقسيم عناصر املوضوع على الوقت املقرر، حيث يأخذ كل عنصر الزمن الذي حي-٣

فإذا كانت كلمة ملدة عشر دقائق، تُعطى املقدمة دقيقتان، صلب املوضوع ست دقائق، 

http://www.alukah.net


20 
 

www.alukah.net 

  

ودقيقتان للخامتة واخلالصة، وإذا كانت حماضرة والوقت املقرر ساعة ومقسمة إىل سبع 
نعطي املقدمة ثالث إىل مخس دقائق، وعناصر املوضوع اثنان ومخسون  –مثال  –عناصر 

  .أو مثان دقائق، واخلامتة دقيقتاندقيقة، كل عنصر سبع 
االنتقال من عنصر إىل آخر يكون بشكل مرتب وسلس من الرتابط بني العناصر، واألفضل -٤

، فمثال لو كانت الكلمة عن )وهكذا.. ثالثاً/ ثانياً/ أوالً(أن تكون العناصر على شكل نقاط 
  .تربية األبناء يكون

صلى  - هي أول خطوة من خطوات الرتبية لقول النيب اختيار الزوجة الصاحلة و: العنصر األول
، « -ا عليه وسلم  عٍ بألَر أَةرالْم َكح اكَ وذكر منهاتُندي تينِ تَرِبالد بِذَات ا فَاظْفَرهيند١(»ل(.  
اإلخالص  يف الرتبية واحتساب األجر على ا فيما يبذل فيها من جهد أو : والعنصر الثاني

  .مال

                                         
  . ١٤٦٦ ص   برقموصحيح مسلم  ٥٠٩٠ ص   برقمصحيح البخاري ) ١(
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تعويد األوالد على العبادات، وحثهم عليها بالرفق واحلسنى منذ الصغر : العنصر الثالث
الة وهم أَبناء سبعِ « -صلى ا عليه وسلم  - ليألفوها وحيبوها لقول النيب بِالص كُمالدوا أَورم

نينرٍ، سشع اءنأَب مها وهلَيع موهاضْرِبو نين١(»س( .  
جتنيبهم احملرمات واملنكرات وحتذيرهم منها، وغرس بغضها يف قلوهبم ملا جتره : العنصر الرابع

  .عليهم من ويالت يف الدنيا واآلخرة، وهكذا يالحظ الرتابط والتسلسل
دعم الكلمة أو احملاضرة أو اخلطبة باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة والرتكيز على ذلك، -٥

  .كالم اإلنشائي، فإن ذلك يعطي قوة للكلمة وتأثرياً أكثر على املستمعنيوالتقليل من ال
االهتمام باللغة العربية وجتنب الكالم باللغة العامية واالبتعاد عن األخطاء اللغوية -٦

  .والنحوية
التنويع يف املادة العلمية امللقاة، حبيث تشتمل على آية، وحديث، وبيت من الشعر، وقصة، -٧

  .بط الكلمة بواقع الناس وما حيتاجونهوحماولة ر
  

                                         
  . ٤٩٥برقم ) ١/١٣٣(سنن أيب داود ) ١(
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  :الظهور أمام الناس: املرحلة الثانية
  .وتشتمل على الوقوف، الصوت، الوقفات أثناء الكالم، البدن

  :الوقــوف: أوالً
البداية تكون بالتوكل على ا والثقة بالنفس وعدم الرتدد واخلوف فإنه يؤدي إىل االرتباك -١

تع، فاملتحدث  يشعر باللذة والسعادة ألنه مبلغ عن ا ورسوله، والفشل، واإللقاء سهل ومم
 -أن النيب  -رضي ا عنهما  - روى البخاري يف صحيحه من حديث عبدا بن عمرو 

  .)١(»بلِّغُوا عني ولَو آية«: قال -صلى ا عليه وسلم 
ح ﴿االستعانة با والدعاء بتيسري األمر -٢ راش برِيقَالَ ردي صرِي*  لي أَمل رسيلُلْ *  واحو

  :، قال الشاعر]٢٧  -٢٦ :طه[ ﴾عقْدة من لساني
  فأول ما جيين عليه اجتهاده    إذا مل يكن عون من ا للفتى

  .)٢(الوقفة أمام الناس تكون ثابتة ويبدأها املتحدث بالسالم-٣

                                         
  . ٣٤٦١برقم  ٦٦٦ص) ١(

  .كان يتكئ على عصا-صلى اهللا عليه وسلم  -يف اخلطبة ثبت أن النيب ) ٢(
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ن االقرتاب الشديد منه يؤدي إىل التشويش اجعل بينك وبني الالقط مسافة قصرية، حيث إ-٤
وعدم وضوح الصوت، كما أن االبتعاد عنه يؤدي إىل ضعف الصوت وعدم وصوله إىل 

  .املستمعني
  .االهتمام باملظهر احلسن، فإنه يورث التقدير واالحرتام من السامعني-٥
  .لى احلاضريناحلماس للموضوع منذ البداية؛ ألن ذلك يعطي انطباعاً جيداً ومؤثراً ع-٦

إضافة إىل ما سبق ميكن االستفادة مما توصل إليه علماء النفس يف أمهية أخذ نفس عميق عند 
الشعور بالقلق، حيث إن ذلك يعطي املتحدث راحة واسرتخاء ميكنه من مواصلة اإللقاء 

  .بصورة جيدة
  :الصوت: ثانياً
كان أفصح الناس وكان إذا  -صلى ا عليه وسلم  -ارفع الصوت عند اخلطبة، فالنيب -١

خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
  :، قال الشاعر)١(ومساكم

                                         
  . ٨٦٧برقم  ٣٣٥صحيح مسلم ص ) ١(
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  تعروا الندى وللقلوب بكاء    وإذا خطبت فللمنابر هزة   
مع مالحظة أن رفع الصوت وعلوه هنا ال يراد به الصراخ املفزع الذي يذهب جبمال اخلطبة 

، )١( نفس املستمع، كما أنه ال يراد به أن يكون امحرار العني وشدة الغضب يف كل شيءووقعها يف
، وأن تكون حركات الواعظ واملذكر »هذا حكم احملذر واملنذر«قال القاضي عياض 

وحاالته يف وعظه حبسب الفصل الذي يتكلم فيه ومطابق له حتى ال يأتي بالشيء وضده، 
نه عند هنيه عن أمر خولف فيه شرعه، أو يريد أن صفته وأما اشتداد غضبه، فيحتمل أ

  . )٢(صفة الغضبان عند انذاره
تغيري نربات الصوت برفعه وخفضه حسب أمهية الفكرة، والتشديد على العبارات املهمة، - ٢

وعدم بقاء الصوت على نربة واحدة، فإن ذلك يؤدي إىل ملل املستمعني وقلة التفاعل مع 
  .الكلمة

  .قاع الصوت، فال يكون الكالم سريعاً ال يستطيع السامع فهمه، وال يكون بطيئاً ممالمراعاة إي-٣

                                         
  . ٢٢٧الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي، ص) ١(

  ).٣/٣٦٨(إكمال املعلم بفوائد مسلم  ) ٢(
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  .تكلم بوضوح وأخرج احلروف من خمارجها-٤
  .ال تقلد غريك يف الصوت-٥
سجل صوتك، واحرص أن تستمع إليه، وحاول أن تُجرب أكثر من نربة حتى تصل إىل -٦

  .ها ولكن بدون كلفالنربة اليت تعتقد أهنا األفضل فتستمر علي
صلى ا عليه  - ال داعي للتغين باآليات يف اخلطب والكلمات، فإن هذا مل يثبت عن النيب  -٧

رمحه ا  -قال الشيخ بكر بن عبدا أبو زيد –رضي ا عنهم  –وال عن أصحابه  -وسلم 
ات من القرآن مغايرة الصوت عند تالوة اآلي: مما أحدثه الوعاظ وبعض اخلطباء يف عصرنا -

لنسق صوته يف وعظه أو اخلطابة، وهذا مل يعرف عن السالفني، وال األئمة املتبوعني، وال جتده 
لدى أجالء العلماء يف عصرنا، بل يتنكبونه، وكثري من السامعني ال يرتضونه، واألمزجة خمتلفة، 

وا أعلم  –وسلفها  وال عربة بالفاسد منها كما أنه ال عربة باملخالف لطريقة صدر هذه األمة
– )١( .  

                                         
  . ٣٢٠تصحيح الدعاء ص: انظر  ) ١(
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  :الوقفات أثناء الكالم: ثالثاً
  .إضغط على الكلمات املهمة لبيان أمهيتها-١
  .قف قبل الكلمة املهمة وبعدها، إلثارة التساؤل- ٢
وقفة قصرية بعد كل جزء هام لرتتيب األفكار والتأكد من تسلسلها وأخذ الراحة -٣

إعادة تركيز انتباههم فضال عن أن ذلك جيعلهم واالسرتخاء، ولتعطي املستمعني فرصة 
  .يدركون أنك مسيطر على نفسك

حديثي سيكون، فإن ذلك من عيوب اإللقاء، بل انطلق يف كالمك واشعر ) أأأ(ال تقل -٤
  .املستمعني بأنك مستعد ويف جعبتك املادة العلمية الكافية

  .بكال تستعجل يف الكالم حتى ال يشعر الناس أنك خائف ومرت-٥
  :البدن: رابعاً

حتريك اليدين عند اإللقاء، فاملالحظ أن الناس يتأثرون باجلانب البصري ويتفاعلون مع  -١
  .)١(حركات امللقي، على أن يكون ذلك بدون تكلف فإنه يؤدي إىل نتائج سلبية

                                         
قال . -صلى اهللا عليه وسلم  -خطبة اجلمعة فإنه مل يثبت ذلك عن النيب  لكن ليس يف ) ١(
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ة االلتفات املتزن إىل الناس مينة ويسرة وإىل األمام، واستيعاهبم ببصره، لكن ليس يف خطب- ٢
اجلمعة، فإن األصل فيها عدم االلتفات، فقد روى الرتمذي يف سننه من حديث عبدا بن 

                                                                                                        
ليس يف السنة أن حيرك يديه، وإن كان بعض اخلطباء بلغين  -رمحه اهللا  - الشيخ ابن عثيمني

أما خطبة اجلمعة، فإن املغلب فيها التعبد، وهلذا أنكر الصحابة : أم يفعلون ذلك إىل أن قال
حيث رفع يديه يف الدعاء، مع أن األصل يف الدعاء رفع اليدين، فـال   على بشر بن مروان،

  ) = ٥/٨٥الشرح املمتع . (-صلى اهللا عليه وسلم  -يشرع فيها إال ما جاء عن النيب 
وبذلك يتضح أن األصل يف اليدين عدم احلركة بالنسبة خلطبة اجلمعة وأنه ال يشغلها أو يشغل = 

  :إحدامها إال يف األمور التالية
الـذي رواه البخـاري يف   -صلى اهللا عليه وسـلم   -أن يشري بالسبابة كما يف حديث النيب-١

أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينـهما شـيئاً   « صحيحه 
  ) . ٥٣٠٤برقم  ١٠٥٠ص.(»

كان غـري  أن ميسك العصا بإحدى اليدين على القول بسنيتها، وميسك باألخرى الورقة إن -٢
  .مرجتل، أو ميسك حبرف املنرب

يفعـل  -صلى اهللا عليه وسلم  -إذا أراد اخلطيب أن ميثل بيديه عن شيء ما كما كان النيب-٣
حينما قرن بني السبابة والوسطى يف خطبته كما يف احلديث الذي رواه مسلم يف صـحيحه  

 ٣٣٤ص. (ة والوسطى ويقرن بني اصبعيه السباب» بعثت أنا والساعة كهاتني «وفيه يقول 
  ).  ٢٦٣ – ٢٦٢ص ( الشامل يف فقة اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي ) ٨٦٧برقم 

  .سعةأما بالنسبة لتحريك اليدين يف احملاضرات والكلمات والندوات، فالذي يظهر أن األمر فيه 
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إذا استوى على املنرب استقبلناه  - صلى ا عليه وسلم  - كان رسول ا «: مسعود قال
  . )١(»بوجوهنا

لى ص -وقد ذكر ابن قدامه وغريه أن من سنن اخلطبة أن يقصد اخلطيب تلقاء وجهه ألن النيب 
كان يفعل ذلك؛ وألنه أبلغ يف مساع الناس وأعدل بينهم، فإنه لو التفت إىل أحد  -ا عليه وسلم 

  .)٢(جانبيه ألعرض عن اجلانب اآلخر
  .إشارة العينني وتقاطيع الوجه هلا دور يف تأثر املستمعني باملتحدث-٣
طر على نفسك ال تعبث مبالبسك، أو تقوم حبركات حتط من قدرك، وقف ثابتاً، وسي-٤

  .جسدياً
  
  

                                         
  . ٥٠٩برقم  ١٠٥ص ) ١(

  ).٣/١٧٨(املغين  ) ٢(
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  توجيهات وأفكار عامة
التنويع يف طرح املوضوعات، فإن ذلك يزيد من ملكة املتحدث وقدرته العلمية على اإللقاء، -١

  .بينما االقتصار على موضوعات معينة يؤدي إىل امللل وقلة الرغبة يف اإللقاء
  .وع املناسب هلممعرفة أحوال املدعوين قبل اإللقاء يساعد يف اختيار املوض- ٢
  .دقائق، واخلطبة ترتاوح من عشر دقائق إىل ثلث ساعة تقريباً) ١٠-٨(مدة الكلمة من -٣
عدم التأثر خبروج الناس يف بداية الكلمة، فإن ذلك ال يعين ضعف املتحدث، فقد يكون -٤

  .لبعض الذين خرجوا أعذاراً ال يعلمها املتحدث
عينة، ثم ال يتذكر الكالم الذي بعدها هنائياً فما هو قد يقف املتحدث أحياناً عند عبارة م-٥

  :احلل؟ أمامه عدة خيارات
  .إما أن يعيد العنصر األخري أو النقطة األخرية حتى يتذكر) أ(
أو يراجع العناصر السابقة كأن يقول ما ذكرته سابقاً حيتاج إىل مراجعه حتى تضبط هذه ) ب(

  .العناصر ويسهل حفظها
  .ل إىل موضوع آخر مقارب له ريثما يتذكر، فهو خري من اإلخفاق الكليميكنه االنتقا) ج(

http://www.alukah.net


30 
 

www.alukah.net 

  

  .ميكن أن يشغل اجلمهور بشيء ما، كأن يسأل عن وضوح الصوت من عدمه) د(
  . إن مل يفتح عليه بعدها فيلجأ إىل احلل األخري وهو إهناء الكلمة) هـ(

ن ملا قدم الشام والياً عليها ألبي بكر أن يزيد بن أبي سفيا: ومن الطرائف اليت تُذكر يف هذا املقام
الصديق، خطب الناس فارتج عليه، فعاد إىل احلمد ثم ارتج عليه، فعاد إىل احلمد ثم ارتج 

يا أهل الشام عسى ا أن جيعل بعد عسراً يسراً، وبعد عي بياناً، وأنتم إىل إمام : عليه فقال
  .فاعل، أحوج منكم إىل إمام قائل

  :احلمد ثم ارتج عليه فنزل وهو يقول: املنرب فقالوصعد ابن املهلب 
  لسيفي إذا جد الوغى خلطيب    فإن ال أكن فيكم خطيباً فإنين

  .)١(لو قلت هذا على املنرب لكنت أخطب العرب: فقيل
  .اإلكثار من اإللقاء يؤدي إىل اإلبداع ويكسر احلاجز النفسي-٦
  .قلوهبمإزرع األمل يف نفوس السامعني وال تبث اليأس يف -٧

                                         
  .ناجحاً، وخطيباً مؤثراً، ومتكلماً بارعاًطريقة ووصية لتصبح مدرباً  ٥٥٥ ) ١(
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اذكر البشائر واألخبار السارة اليت تفرح الناس وتُدخل البهجة يف نفوسهم، وال تركز على -٨
  .األخبار أو احلوادث السيئة، وإمنا أشر إليها عرضاً أو عند احلاجة

انسب إىل نفسك القصور، وتواضع يف كل ما تطرح، وال تستخدم مصطلح أنتم، أو ربي، بل -٩
  .قل أنا أكثركم قصوراً

عندما تطرح مشكلة وتفصل فيها البد يف النهاية من أن تضع حال هلذه املشكلة، وإال - ١٠
  . سيبقى الناس يف حرية ماذا يطلب منهم، وماذا عليهم أن يفعلوا

ال ختاطب الناس بصيغة االستعالء، أو خماطبة املدرس لطالبه، قل كثري منكم يعرف - ١١
  .هذا األمر وإمنا أردت التذكري

أنتم خمطئون، أو مقصرون، أو ال «ال توجه اللوم والعتاب مباشرة إىل احلاضرين مثل -١٢
، واحرص دائماً على تشجيع احلاضرين وحثهم على البذل والعطاء، »أو غريها.. تفهمون

  .وأهنم أهل لذلك
احرص على تطوير نفسك بكثرة اإللقاء، حضور كلمات لبعض الدعاة املؤثرين، قراءة - ١٣

  .اء، حضور دورات يف اإللقاء، الدعاء أن يفتح ا عليك ويرزقك القبولكتب اإللق
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  :إذاطُلب منك كلمة يف موضوع بشكل مفاجئ عليك اتباع اآلتي- ١٤
  .إن استطعت أن تعتذر بأسلوب لبق فافعل* 
ح لي﴿إذا مل تستطع االعتذار فتوكل على ا وادع مبا دعا به موسى حني قال *  راش بقَالَ ر 

  ].٢٧  - ٢٦ :طه[ ﴾واحلُلْ عقْدة من لساني*  ويسر لي أَمرِي*  صدرِي
  .إن استطعت أن حتصل على بضع دقائق للتفكري وترتيب املعلومات فافعل* 

  .فكر يف موضوع واحد، وجتنب تشتيت ذهنك يف قضايا عديدة*  
  .جمع النصوص بشكل سريع يف ذهنك* 
  .فكار وعناصر الكلمة، وال بأس بأخذ ورقة وقلم والكتابةحماولة ترتيب األ* 
  .التحدث ببطء وعدم االستعجال حتى يسهل تذكر العناصر* 
  .االختصار قدر اإلمكان* 

ابدأ حبمد ا والثناء عليه وشكر احلاضرين وغري ذلك، حبيث تطيل قليال يف هذه * 
ري، وذلك لتتيح لنفسك الفرصة للتفكري فيما االفتتاحية احملفوظة سلفاً واليت ال حتتاج إىل تفك

  .سوف تتكلم به
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األصل أن يكون عندك كلمة جمهزة للطواريء، فإذا طُلب منك إلقاء كلمة فتكون على - ١٤
استعداد لذلك، فإن حدد املوضوع من قبل احلاضرين فال بأس أن تتحدث عن موضوعك 

املوضوع الفالني لطلب األخوة، ثم  الذي أعددته مسبقاً، ثم تقول ومن املناسب احلديث عن
  .تتحدث عنه باختصار

  إذا فوجئت بسؤال أثناء الكلمة فما هو احلل؟ - ١٥
ال بأس بقطع احلديث واإلجابة، فإن مل تستحضر اجلواب تنبه إىل أن اإلجابة ستكون يف هناية 

  .الكلمة
 موضوعات كثرية احرص كما تقدم أن يكون موضوعك مركزاً يف جزئية معينة وال تتنقل يف- ١٦

  .تضيع على املستمعني الفائدة
يستحسن أن تسجل كلمتك أو خطبتك أو حماضرتك واالستماع إليها أكثر من مرة ليتم - ١٧

  .التقويم منك
استشر زمالئك أو طلبة العلم الذين حضروا الكلمة أو احملاضرة عن اإلجيابيات أو - ١٨

  .السلبيات
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ملوضوع بشكل جيد، أو ضيق الوقت، فإن ذلك يستحسن عدم االعتذار عن إعداد ا- ١٩
  .يضعف من مكانة املتحدث عند السامعني، وقد يؤدي إىل انصرافهم مبكراً

  .احرص على االبتعاد عن القصص اليت مل توثق أو فيها غرابة شديدة أو كذب-٢٠
لم أو أثناء حتضري الكلمة أو اخلطبة أو احملاضرة من املناسب االستفادة من أحد طلبة الع-٢١

  .املشايخ فقد يضيف فكرة أو فائدة أو مالحظة
عدم احتقار النفس أو التفكري السليب بأن يعتقد امللقي أنه ال يصلح لإللقاء وخماطبة -٢٢

اجلمهور، فكل إنسان لديه قدرات هائلة على اخلطب واإللقاء، والكتابة، ولألسف املستخدم 
  .منها قليل

اطبة الناس بأسلوب صعب، وكلمات حتتاج إىل عدم التكلف بعبارات السجع أو خم-٢٣
  .شرح، ومراجعة القاموس

أطلق مشاعرك وأحاسيسك عند اإللقاء، فال ينبغي للمتحدث أن يكون جامداً، بل  -٢٤
تظهر عليه عالمات الفرح عند ذكر البشائر العظيمة للمؤمنني، وما أعده ا هلم يف اجلنة، 

http://www.alukah.net


35 
 

www.alukah.net 

  

ر وأهواهلا أو سكرات املوت، أو التأمل والقلق عند ذكر وعالمات احلزن واخلوف عند ذكر النا
  .وهكذا.. أحوال املسلمني، وما يتعرضون له من مآس وآالم

٢٥- ال تكرر كلمة واحدة عدة مرات مثال»١(»إخوتي، أحبيت، عباد ا(.  
احذر التكلف يف إخراج الكلمات واحلروف، والتقعر يف نطقها، والتمطيط يف لفظها، فإن -٢٦
  .)٢(فطرة السوية متج ذلك وتستهجن صاحبها ال
إذا كنت يف مسجد وتأخر خطيب اجلمعة أو مل حيضر، وطُلب إلقاء اخلطبة من أحد -٢٧

  احلاضرين فما العمل؟
كما تقدم األصل أن يكون يف جعبتك كلمة جمهزة للطوارئ، ومن املمكن أن جتعل هذه الكلمة 

بة احلاجة، ثم إن رأيت أن تضيف على خطبة اجلمعة، ويستحسن أن تستهل خطبتك خبط
  .هذه الكلمة ما يناسب احلال فهو طيب

                                         
ويستثىن من ذلك خطبة اجلمعة، فإن اخلطيب حيتاج إىل تكرار كلمة عبـاد اهللا أو أيهـا    ) ١(

  .املسلمون أو غريها حسب مقتضى املقام
  .طريقة ووصية لتصبح مدرباً ناجحاً، وخطيباً مؤثراً، ومتكلماً بارعاً ٥٥٥ ) ٢(
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جتنب األحاديث املوضوعة والضعيفة، واألمثال غري املناسبة، واخرت العناوين اجلذابة -٢٨
  .والقوية لكلماتك وحماضراتك

السنة، فإن ينبغي للمتحدث أثناء اإللقاء أن يتفكر ويتأمل يف األدلة الشرعية من القرآن أو -٢٩
  .ذلك يعينه على االستنباط ويفتح له أبواباً من املعرفة

ال تذهب إىل مقابلة اجلمهور وأنت متعب أو تواجه مشاكل نفسية أو عائلية، فإن ذلك - ٣٠
  .يضعف تفاعلك مع الكلمة ويؤثر على تواصلك مع الناس

األسئلة لطرد قد حتتاج يف بعض احملاضرات أو اللقاءات إىل سؤال احلاضرين بعض - ٣١
  .السآمة وامللل عنهم

جيب أن تكون عناصر املوضوع واهلدف منه واضحة لديك حتى يسهل عليك -٣٢
إيضاحه، وإال لن تستطيع أن جتعل الناس يفهمون موضوعاً مل تفهمه أنت، وكلما اتضح املوضوع 

  .يف ذهنك كلما استطعت أن تقدمه إىل اآلخرين بوضوح
  .ديث فإن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صالتهابتعد عن اإلطالة يف احل- ٣٣
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من األساليب املؤثرة يف اإللقاء سرد القصص الصحيحة للناس فهم حيبون ذلك ومن - ٣٤
  .خالهلا تستطيع الوصول إىل هدفك ورسالتك اليت تريد إيصاهلا إليهم

يبة فاذكرها الناس حيبون مساع اإلحصائيات املثرية، واحلقائق العجيبة، واملعلومات الغر- ٣٥
  .هلم
ثُر ضحكه قلت هيبته، ومن كَُثر - ٣٦ كثر من الضحك واملزح، والطرائف، فإن من كَ ال تُ

مزاحه استُخف به، وال بأس بذكر بعض الطرائف اليت تُروح عن النفس ولكن البد من 
  .االعتدال والتوسط يف ذلك

أسلوباً أدبياً عالياً تستطيع  أكثر من القراءة يف كتب األدب واللغة العربية، فإن ذلك مينحك- ٣٧
  .من خالله التأثري على املستمعني وإيصال الرسالة اليت تريد

كرر طرح موضوعاتك بطرق خمتلفة، فإن ذلك يعطيك ملكة يف التعبري ويرفع من قدرتك - ٣٨
  .اإلبداعية يف اإللقاء

فإن ذلك  اقتبس من مجل وكلمات وردت يف القرآن أو السنة وضعها يف كلماتك وخطبك،- ٣٩
  .يزيد من فصاحتك وبالغتك وتأثريك على املستمعني
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أكثر من التدرب على اإللقاء سواء لوحدك أو مع أصدقائك، فإن ذلك يعطيك شجاعة - ٤٠
  .وانطالقاً يف احلديث

  .»إن تطبيق أساليب اإللقاء ومراعاة مجيع األمور السابقة فيها صعوبة«: قد يقول قائل
  .اية األمر، ولكن مع التعود واملمارسة يسهل األمرقد يكون ذلك يف بد: فأقول
  سل ا التوفيق واإلعانة والسداد.. أخرياً

  .واحلمد  رب العاملني وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  اخلطبة األوىل
  عذاب القرب ونعيمه

والصالة والسالم على رسول ا  عليه وسلم  - احلمد صلى ا- وأشهد أن ال إله إال ا ،
  :وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد

إِن «: قال - صلى ا عليه وسلم  - روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النيب 
اتإِذَا م كُمدأَح، يشالْعو اةغَد  فَمن أَهلِ الْجنة، ،إِن كَان من أَهلِ الْجنة ،عرِض علَيه مقْعده بِالْ

م الْقيامة :فَيقَالُ ،فَمن أَهلِ النارِ وإِن كَان من أَهلِ النارِ وي اللَّه ثَك عبتَّى يكَ حدقْعذَا م١(» ه( .  
ب القرب ونعيمه، وأنه جيب فهذا احلديث أحد نصوصٍ كثرية من القرآن والسنة تُثبت عذا

  .اإلميان بذلك واالستعداد له
ح وريحان وجنةُ نَعيمٍ  *أَما إِن كَان من الْمقَربِني : قال تعاىل وفَر*  نيمابِ الْيحأَص نم كَان ا إِنأَمو

*  نيمابِ الْيحأَص نم لَك لَامفَس* كَان ا إِنأَمو  ني كَذِّبِني الضَّالِّ الْم نيمٍ  *ممح نلٌ مزةُ  *فَنيلتَصو
  .]٩٦- ٨٨: الواقعة[  ﴾إِن هذَا لَهو حق الْيقني *جحيمٍ 

                                         
  ).٢٨٦٦(برقم ) ٤/٢١٩٩(، وصحيح مسلم )١٣٧٩(برقم ) ١/٤٢٣(صحيح البخاري ) ١(
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هذه األحوال الثالثة هي أحوال الناس عند االحتضار، إما أن يكون من «: قال ابن كثري
أصحاب اليمني، وإما أن يكون من املكذبني باحلق الضالني املقربني، وإما أن يكون ممن دوهنم من 

عن اهلدى اجلاهلني بأمر ا«.  
. فلهم روح ورحيان، وتبشرهم املالئكة بذلك عند املوت: فقول فروح ورحيان وجنت نعيم، أي

وقد استدل بعض العلماء على أن عذاب القرب حق جيب اإلميان به، بقوله تعاىل عن آل . )١(أهـ
خلُوا آَلَ فرعون أَشد العذَابِ﴿فرعون  ةُ أَداعالس تَقُوم م ويا ويشعا و وا غُدهلَيع ضُونرعي ارالن﴾ 

  ].٤٦ :غافر[
فإن أرواحهم تُعرض على النار صباحاً ومساء إىل قيام الساعة، فإن كان يوم : قال ابن كثري

  .)٢( النارالقيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم يف
صلى  -أن النيب  - رضي ا عنها  -روى البخاري ومسلم من حديث أمساء بنت أبي بكر 

ثْلَ أَو قَرِيب«: قال - ا عليه وسلم  ورِ مي الْقُبف ونتَن كُم تُفْ تْنة الدجال اًولَقَد أُوحي إِلَي أَنَّ ف نم ،

                                         
  ).٤/٣٠٠(تفسري ابن كثري ) ١(

  ).٤/٨١(تفسري ابن كثري ) ٢(
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ؤتَى ال يدري أيتهما قالت أمساء، لِ يجذَا الربِه كلْما عم قَالُ لَهفَي كُمد؟أَح نمؤ ا الْمأو  فََأم
َ محمد رسولُ اللَّه جاءنَا بِالْبينات والْهدى فَأَجبنا  فَيقُولُ املوقن ال أدري أي ذلك قالت أمساء 

نا وأَما الْمنافق أَو الْمرتَاب ال أَدرِي وقفَقَد علمنا إِن كُنت لَموآمنا واتَّبعنا فَيقَالُ لَه نَم صالحا 
تُهتهما أَي ئًا فَقُلْ يش قُولُوني اسالن تعمرِي سقُولُ ال أَدفَي اءمأَس ١(»قَالَت(.  

عليها  أن يهودية دخلت -رضي ا عنها  -وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة 
 -أعاذك ا من عذاب القرب، فسألت عائشة رسول ا : فذكرت عذاب القرب، فقالت هلا

فما : قالت عائشة» حقِ نَعم عذَاب الْقَبر«: عن عذاب القرب، فقال -صلى ا عليه وسلم 
 عليه وسلم  - رأيت رسول ا من عذاب القرب -صلى ا صلى صالة إال تعوذ با ٢(بعد(.  

ألُمته صورة هذا االبتالء الذي يكون يف  -صلى ا عليه وسلم  -بين النيب : أيها املسلمون
  .القرب

                                         
  ).٩٠٥(برقم ) ٢/٦٢٤(، وصحيح مسلم )١٠٥٣(برقم ) ١/٣٣٢(صحيح البخاري ) ١(

  ).٥٨٤(برقم ) ١/٤١٠(، وصحيح مسلم )١٣٧٢(برقم ) ١/٤٢٢(صحيح البخاري ) ٢(
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ع في قَبرِه ا«: قال -صلى ا عليه وسلم  - أن النيب   - رضي ا عنه  -عن أنس ض إِذَا و دبلْع
هابحأَص ب ذَهو لِّيتُوو،  ع مسلَي تَّى إِنَّه ح،هِمالعن عقَر اهدكَانِ فَأَقْع ما كُنت  :فَيقُوالنِ لَه ،أَتَاه ملَ

 دمحلِ مجذَا الري هعليه وسلم  - تَقُولُ ف قَالُ  - صلى افَي ولُهسرو اللَّه دبع أَنَّه دهقُولُ أَشفَي
 - صلى ا عليه وسلم  -قَالَ النبِي ، اللَّه بِه مقْعدا من الْجنة أَبدلَك انْظُر إِلَى مقْعدكَ من النارِ،

ركَاف ال  :كُنت أَقُولُ ما يقُولُ الناس فَيقَالُ ،ال أَدرِي: فَيقُولُ  ،أَو الْمنافق ،فَيراهما جميعا وأَما الْ
تال تَلَيو تيرد، بضْري ثُم  يهلي نا مهعمسةً يحيص يحصفَي هأُذُنَي نيةً ببضَر يددح نم قَةطْربِم

  .)١(»إِال الثَّقَلَينِ
ثَبت اُ ﴿: قال -صلى ا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي ا عنه  -وعن الرباء بن عازب  ي

لِ الثَّابِتوا بِالقَونآَم ينرِ«: قال]. ٢٧ :براهيمإ[ ﴾الَّذذَابِ الْقَبي عف لَتي ، نَزنَبِيو اللَّه يبقُولُ رفَي
 دمحعليه وسلم  -م صلى ا- لُهقَو كفَذَل U :﴿ اةي احلَيف لِ الثَّابِتوا بِالقَونآَم ينالَّذ ُا تثَب ي

ُلُّ اضيو ةرخ نْيا وفي اآلَ الد اءشا يم ُلُ افْعيو نيم٢(»]٢٧ :إبراهيم[ ﴾الظَّال( .  

                                         
  ).٢٨٧٠(برقم ) ٤/٢٢٠١(، وصحيح مسلم)١٣٣٨(برقم ) ١/٤١٠(اري البخصحيح ) ١(

  ).٢٨٧١(برقم ) ٤/٢٢٠١(صحيح مسلم ) ٢(
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ألمته أن يستغفروا للميت، ويسألوا له  -صلى ا عليه وسلم  -لقد شرع النيب: أيها املسلمون
كان إذا فرغ من  - صلى ا عليه وسلم  - أن النيب  -رضي ا عنه  -الثبات، فعن عثمان 

ثْبِيت فَإِنَّه اآلن يسأَلُ«: الدفن امليت وقف عليه وق غْفروا ألَخيكُم وسلُوا لَه بِالتَّ تَ ١(»اس(.  
كثر االستعاذة من عذاب القرب، وأمر بذلك أصحابه،  - صلى ا عليه وسلم  -وكان النيب  ي

ه إِن هذ«: قال -صلى ا عليه وسلم  - أن النيب -رضي ا عنه  -فعن أبي سعيد اخلدري 
تَلَى في قُبورِها ةَ تُباألُم،  ع مي أَسرِ الَّذذَابِ الْقَبع نم كُم عمسي أَن اللَّه توعوا لَدافَنال تَد ال أَنفَلَو

هنثُ"  مهِهجا بِونلَيلَ عأَقْب ارِ :فَقَالَ ،مذَابِ النع نم ُذوا بِاللَّهوذَابِ قَالُوا نَ " تَعع نم وذُ بِاللَّهع
  . )٢(»نَعوذُ بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ :قَالُوا " تَعوُذوا بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ :فَقَالَ ،النارِ

  :اخلطبة الثانية
احلمد  على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال ا وحده ال 

  :له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد شريك
                                         

يف صحيح سنن  -رمحه اهللا  - وصححه األلباين) ٣٢٢١(برقم ) ٣/٢١٥(سنن أيب داود ) ١(
  .٢٧٥٨برقم )  ٢/٦٢٠( أيب داود 

  ).٢٨٦٧(برقم ) ٤/٢٢٠٠(صحيح مسلم ) ٢(
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أنه كان إذا  -رضي ا عنه  -القرب أول منزل من منازل اآلخرة، عن عثمان : أيها املسلمون
تذكر اجلنة والنار فال تبكي وتبكي من هذا، : وقف على قرب بكى حتى يبل حليته، فقيل له

من منازل إِن الْقَبر أَولُ منزِلِ «: قال -صلى ا عليه وسلم  - إني مسعت رسول ا: فقال
هنم رسأَي هدعا بفَم هنا منَج فَإِن ةراآلخ،  ولُ اللَّهسقَالَ رقَالَ و هنم دأَش هدعا بفَم هنم جني لَم إِنو

طُّ إِال والْقَب -صلى ا عليه وسلم  - ع منهما رأَيت منظَرا قَ ويف القرب ضمة ال يسلم . )١(»ر أَفْظَ
  .منها أحد
غْطَةٌ«: قال -صلى ا عليه وسلم  - أن -رضي ا عنها  -عن عائشة لو كَاَن  )٢(إَن للقَرب ضَ

  .  )٣(»أَحد نَاجِياً منهاَ نَجاَ منها سعد بِن معاذ
الرجال، ووضع يف هذه احلفرة الضيقة املظلمة  ليتصور كل واحد منا نفسه وقد حمل على أكتاف

اليت ال أنيس فيها، وال جليس، وال مال، وال بنون، وأصبح القرب مسكنه، والرتاب فراشه، والدود 
كُم ولَا ﴿: أنيسه، يف ذاك املوقع ال تنفع األموال، وال املناصب، وال الشهادات، قال تعاىل َما أَموالُ

                                         
  ).٢٣٠٨(برقم ) ٥٥٤-٤/٥٥٣(سنن الترمذي ) ١(

  .أي ضيقاً وشدة: ضغطة ) ٢(

  وقال حمققوه حديث صحيح)  ٢٤٢٨٣( برقم )  ٤٠/٣٢٧( مسند اإلمام أمحد) ٣(
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بِالَّت كُملَادلُوا أَوما عبِم فالضِّع اءزج ملَه كا فَأُولَئحاللَ صمعو نآَم ننَا زُلْفَى إِلَّا مدنع كُم بي تُقَر
وننآَم فَاتي الغُرف مه٣٧ :سبأ[ ﴾و.[  

 -صلى ا عليه وسلم  -أن النيب - رضي ا عنه  -روى البخاري ومسلم من حديث أنس 
تْ«: قال يأَه جِعرفَي لُهمعو الُهمو لُهأَه هعتْب ي داحو هعقَى مبيانِ واْثن جِعرالثَةٌ فَي ع الْميت ثَ ب لُه

لُهمقَى عبيو الُهم١(»و(.  
ة ينبغي للمؤمن أن يتدارك نفسه وأن يبادر بالتوبة النصوح  وأن يلزم نفسه بالطاع: أيها املسلمون

  : والتقوى، وأن يكون على استعداد للقاء ربه، قال الشاعر
  يــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــدنياه اشــــــــــــتغل
ــة  ــوت يــــــــــــــــــأتي بغتــــــــــــــــ   املــــــــــــــــ

  

ــل    ــول األمــــــــــــــ ــره طــــــــــــــ   وغــــــــــــــ
ــل   ــندوق العمــــــــــ ــرب صــــــــــ   والقــــــــــ

  

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى 
  والرافضة، وسائر أعداء الدين

  

                                         
  ).٢٩٦٠(برقم ) ٤/٢٢٧٣(، وصحيح مسلم)٦٥١٤(برقم ) ٤/١٩٤(البخاري صحيح ) ١(
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  انيةاخلطبة الث
  فتنة املال

غين ويفقر، ويبسط الرزق ملن يشاء  عطي ومينع، وخيفض ويرفع، ويمالك امللك، ي  احلمد
  .ويقدر، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

أمحده محداً يليق جبالله وعظيم سلطانه، وأشهد أال إله إال ا وحده ال شريك له، وأشهد أن 
  :حممداً عبده ورسوله، وبعد

املَالُ والبنون ِزينةُ احلَياة ﴿: إن من نعم ا العظيمة على عباده نعمة املال، قال تعاىل: ملسلمونأيها ا
نْيا ٤٦ :الكهف[ ﴾الد .[  

كَ عائلًا فَأَغْنى﴿: وقال تعاىل ممتنا على نبيه هبذه النعمة دجووقال تعاىل]. ٨ :الضُّحى[ ﴾و :
شهوات من النساء والبنني والقَناطري املُقَنطَرة من الذَّهبِ والفضَّة واخلَيلِ زُين للناسِ حب ال﴿

نْيا واُ عنده حسن املَآَبِ الد اةاحلَي تَاعم كذَل ث احلَرامِ واألَنْعو ةمو١٤ :آل عمران[ ﴾املُس.[  
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اللهم إنا ال نستطيع إال أن نفرح مبا زينته «: كما يف صحيح البخاري -رضي ا عنه  -قال عمر 
  .)١(» لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه يف حقه

إِنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتْنةٌ واُ ﴿: املال إما أن يستخدم يف اخلري أو الشر، قال تعاىل: أيها املسلمون
يمظع رأَج هدنبتلى هبا املؤمن، والقليل من الناس ].  ١٥ :التغابن[ ﴾عوهو من الفنت العظيمة اليت ي

أن النيب  -رضي ا عنه  -من يصرب عليها، روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عياض بن محار 
كُلِّ أُمة فتْنةً وفتْنةُ أُمتي الْمالُ«: قال - صلى ا عليه وسلم  - ل وقال اإلمام أمحد بن حنبل)٢(»إِن ، :
  .»ابتلينا بالضراء فصربنا، وابتلينا بالسراء فلم نصرب«

والعبد يسأل عن ماله يوم القيامة ماذا عمل فيه؟ روى الرتمذي يف سننه من حديث أبي برزة 
م ال تَزولُ قَدما عبد ي«: قال -صلى ا عليه وسلم  - أن النيب  -رضي ا عنه  -األسلمي  و

                                         
ال خضـرة  هذا امل« : -صلى اهللا عليه وسلم  - كتاب الرقاق، باب قول النيب ١٢٣٦ص ) ١(

  .»حلوة 
  .حديث صحيح: ، وقال حمققوه ١٧٤٧١برقم ) ٢٩/٢١٥( ) ٢(
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تَس تَّى يسأَلَ عن عمرِه فيما أَفْناه، وعن علْمه فيم فَعلَ، وعن ماله من أَين اكْ ح ةاميالْق يمفو هب
اله أَب يمف همجِس نعو ،١(»أَنْفَقَه(.  

صلى ا  - أن النيب -رضي ا عنه  - وروى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد 
كَان عامةَ من دخلَها الْمساكني وأَصحاب الْجد«: قال -عليه وسلم   )٢(قُمت علَى بابِ الْجنة فَ
ونوسبح٣(» م(.  

وروى ].  ٢٠ :الفجر[ ﴾وتُحبون املَالَ حبا جما﴿: وقد جلبت النفوس على حب املال، قال تعاىل
: قال -صلى ا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي ا عنه  - مسلم من حديث ابن عباس البخاري و

»ابإِال التُّر م نِ آداب ف وألُ ج مال يثًا و ا ثَاليادغَى و م واديانِ من مالٍ البتَ نِ آدالب كَان ٤( »لَو(.  
 -قال رسول ا : قال -نه رضي ا ع -وروى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 

ب الْمالِ وطُولُ الْعمرِ«: -صلى ا عليه وسلم  انِ حاْثن هعم ركْب يو م آد ناب ركْب١(»ي(.  
                                         

  .هذا حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي٢٤١٦برقم  ٣٩٦ص ) ١(

  .أي أصحاب األموال  ) ٢(

  .٢٧٣٦برقم  ١٠٩٥، وصحيح مسلم ص٥١٩٦برقم  ١٠٣٠ص ) ٣(

  .١٠٤٩برقم  ٤٠٢، وصحيح مسلم ص٦٤٣٦برقم  ١٢٣٦ص ) ٤(
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أمته من فتنة املال، فروى البخاري ومسلم من  -صلى ا عليه وسلم  -وقد حذر النيب 
: قال ألصحابه -صلى ا عليه وسلم  - أن النيب -رضي ا عنه  -حديث عمرو بن عوف 

»اللَّهفَو ،كُم رسا يلُوا مأَموا ورشما ! فََأب نلَكو ،كُم لَيى عشخ كُم أَن  يالْفَقْر أَ لَيى عشخ أَ
ا كَموهافَستَن كُم، فَ كُم الدنْيا كَما بسطَت علَى من كَان قَبلَ لَيطَ ع ساتُبوهافَسا تَن ، كُم كَ لتُهو

متْه كَ   .)٢(»كَما أَهلَ
الذي يتأمل يف أحوال الناس يف هذه األيام، وانكباهبم على كسب هذا املال بأي : أيها املسلمون

وسيلة كانت، سواء كان يف مسامهات مشبوهة، أو معامالت فيها خمالفات شرعية كالربا، 
كما  -صلى ا عليه وسلم  -غريها، ليتذكر قول النيب والغش وأكل أموال الناس بالباطل و

لَيأْتين علَى الناسِ «: -رضي ا عنه  -روى البخاري يف صحيحه من حديث أبي هريرة 
م من حرامٍ اللٍ أَ ح نالَ أَمذَ الْمخ   .)٣(» َزمان ال يبالي الْمرء بِما أَ

                                                                                                        
  . ١٠٤٧برقم  ٤٠٢، وصحيح مسلم ص٦٤٢١رقم ب ١٢٣٣ص ) ١(

  . ٢٩٦١برقم  ١١٨٨، وصحيح مسلم ص٤٠١٥برقم  ٧٦٢ص ) ٢(

  . ٢٠٨٣برقم  ٣٩٣ص ) ٣(
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أمته إىل القناعة وعيشة الكفاف، روى مسلم يف  -يه وسلم صلى ا عل -وقد أرشد النيب 
صلى ا  -أن النيب  -رضي ا عنه  -صحيحه من حديث عبدا بن عمرو بن العاص 

زِقَ كَفَافًا ،قَد أَفْلَح من أَسلَم«: قال - عليه وسلم  رو، ا آتَاهبِم اللَّه هعقَن١(» و(.  
 -أن النيب  -رضي ا عنه  -صحيحيهما من حديث أبي هريرة وروى البخاري ومسلم يف 

غنى عن كَثْرة الْعرضِ«قال  -صلى ا عليه وسلم  سِ، لَيس الْ غنى غنى النفْ كن الْ . )٢(»ولَ
والعرض هو متاع الدنيا، ومعنى احلديث الغنى احملمود هو غنى النفس وشبعها، وقلة 

ال مع احلرص على الزيادة؛ ألن من كان طالباً للزيادة مل يستغن مبا عنده فليس حرصها، ال كثرة امل
  .له غنى

  :قال الشاعر
فَقرية كُون   النفس تَجزع أن تَ

تأَب فإن الكفاف وفُوسِ ه ى الننوغ  
  والفَقْر خري من غنى يطغيها  

كفيها ما يف األرضِ ال ي فجميع  
  

                                         
  . ١٠٥٤برقم  ٤٠٤ص ) ١(

  .١٠٥١برقم  ٤٠٢؛ وصحيح مسلم ص ٦٤٤٦برقم  ١٢٣٨صحيح البخاري ص ) ٢(
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ومنهم من ﴿: عبد املال الذي إذا أُعطي رضي، وإن مل يعطَ سخط، قال تعاىلوقد ذم ا ورسوله 
خَطُونسي مذَا ه كَ في الصدقَات فَإِن أُعطُوا منها رضُوا وإِن لَم يعطَوا منها إِ زلْم٥٨ :التوبة[ ﴾ي  .[  

صلى ا  -أن النيب  -عنه رضي ا  -روى البخاري يف صحيحه من حديث أبي هريرة 
س عبد الدينارِ،«: قال -عليه وسلم  مِ، تَعهرالدو يفَةالْقَطو، ةيصالْخَمو، يض ر يطأُع إِن، 

ضري طَ لَم عي لَم إِن١(»و(.  
يه، قال وهذا املال إن مل يستخدمه صاحبه يف طاعة ا وينفقه يف سبيله، كان وباالً وحسرة عل

نْيا وتَ﴿: تعاىل الد اةي احلَيا فبِه مهذِّبعيل ُا رِيدا يإِنَّم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم كجِبفَلَا تُع مهأَنْفُس قهز
ونركَاف مه٥٥ :التوبة[ ﴾و.[  
كُون علَيهِم  إِن الَّذين كَفَروا ينفقُون أَموالَهم﴿: وقال تعاىل وا عن سبِيلِ اِ فَسينفقُونَها ثُم تَ دصيل

ونرشحي منهوا إِلَى جكَفَر ينالَّذو ونغْلَب ي ثُم ةرس٣٦ :األنفال[ ﴾ح.[  

                                         
  . ٦٤٣٥برقم  ١٢٣٥ص ) ١(
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صلى  -أن النيب  -رضي ا عنه  -وروى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث حممود بن لبيد 
م«: قال -يه وسلم ا عل آد نا ابمههكْر تَانِ ي اثْن : هكْر وي ،ةتْن الف ننِ ممؤ للم ريخ تاملَو و املَوت

  .)١(»قلَّةَ املَالِ، وقلَّةُ املَالِ أَقَلُّ للحسابِ
صلى ا  -أن النيب  -رضي ا عنه  -روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أبي هريرة 

مٍ وهو خمس ماَئة «: قال - عليه وسلم  وي فصبِن هِمائيلَ أَغْنةَ قَبنالْج نيملسالْم اءلُ فُقَرخ دي
  .)٢(»عامٍ

بارك ا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل 
لكم ولسائر املسلمني من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور هذا وأستغفر ا العظيم يل و

  .الرحيم
  :اخلطبة الثانية

                                         
  .إسناده جيد: ؛ وقال حمققوه ٢٣٦٢٥برقم ) ٣٩/٣٦( )١(

  .إسناده حسن: ؛ وقال حمققوه ٨٥٢١برقم ) ١٤/٢٠٨( ) ٢(
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احلمد  على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال ا وحده ال 
  :شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وبعد

أن الربكة إمنا حتل يف هذا املال، إذا  -سلم صلى ا عليه و -لقد أخرب النيب : أيها املسلمون
أخذه صاحبه بطيب نفس من غري شره وال إحلاح، فروى البخاري ومسلم من حديث حكيم 

كيم إِن هذَا الْمالَ «: قال -صلى ا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي ا عنه  -بن حزام  ا حي
، فَمن أَخذَه بِسخَ ةلْوح ةرضخ ،يهف كْ لَهاربي نَفْسٍ لَم افربِإِش ذَهخ اوة نَفْسٍ بورِكَ لَه فيه، ومن أَ

عبشال يأْكُلُ وي ي١(»كَالَّذ(.  
ض زائل، ومتاع مفارق، قال تعاىل رن سبحانه أن املال عوبي :﴿ ولَهو با لَعنْي الد اةا احلَيوا أَنَّملَماع

ثَلِ غَيث أَعجب الكُفَّار نَباتُه ثُم يوزِ كَم لَاداألَوالِ ووي األَمف كَاثُر هِيج فَتَراه ينةٌ وتَفَاخر بينكُم وتَ
ا احلَيمو انرِْضوو ِا نم ةرغْف مو يددش ذَابع ةرخ ا ثُم يكُون حطَاما وفي اآلَ فَرصم تَاعا إِلَّا منْي الد اة

  ].٢٠ :احلديد[ ﴾الغُرورِ

                                         
  . ١٠٣٥برقم  ٣٩٨، وصحيح مسلم ص١٤٧٢برقم  ٢٨٧ص ) ١(
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صلى ا عليه  -أن النيب  -رضي ا عنه  -روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
، يتْبعه أَهلُه«: قال -وسلم  داحقَى وبيانِ واثْن ع الثَةٌ، فَيرجِ ع الْميت ثَ تْب لُ يمعو ،الُهموه،  جِعرفَي
لُهأَه، لُهمقَى عبيو ،الُهم١(» و(.  

واألمر ! وبعض الناس يغلط، ويظن أن من رزق ماالً كثرياً، فإنه قد وفِّق، وهو دليل على حمبة ا له 
ليس كذلك، فإن الدنيا يعطيها ا من يحب ومن ال يحب؛ وقد ذكر ا هذا عن اإلنسان، وأخرب أن 

هم بِه من مالٍ وبنني﴿: ر ليس كما ظن، قال تعاىلاألم دا نُمأَنَّم ونبسحل *  أَيب اتري اخلَيف ملَه ع نُسارِ
ونرعش٥٦ – ٥٥ :املؤمنون[ ﴾لَا ي .[  
ذَا ما ابتَلَاه  *يقُولُ ربي أَكْرمنِ فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَ ﴿: وقال تعاىل وأَما إِ

  .]١٦، ١٥: الفجر[ ﴾فَقَدر علَيه رِْزقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى  

  والرافضة، وسائر أعداء الدين
  

                                         
  . ٢٩٦٠برقم  ١١٨٨، وصحيح مسلم ص٦٥١٤برقم  ١٢٤٨ص ) ١(

http://www.alukah.net


56 
 

www.alukah.net 

  

  األوىلالكلمة 
  فضل القرآن وقراءته

  
 والصالة والسالم على رسول ا  عليه وسلم  -احلمد صلى ا- وأشهد أن ال إله إال ا ،

  :وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وبعد
رض فإن القرآن كالم ا تعاىل، وهو حبله املتني، وصراطه املستقيم، من متسك به اهتدى، ومن أع

عنه ضل وهوى، أثنى ا عليه يف مواضع كثرية منه؛ ليبني فضله ويوضِّح للناس مكانته ومنزلته، قال 
كُم تَعقلُون ﴿: تعاىل كيم *إِنَّا جعلْناه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّ ح يلا لَعنيتَابِ لَدك م الْ : الزخرف[ ﴾وإِنَّه في أُ

٤، ٣[.  
كتَاب عزِيز﴿: وقال تعاىل كْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَ لَا يأْتيه الباطلُ من بينِ يديه ولَا *  إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّ

يدميمٍ حك ح نزِيلٌ متَن هلْفخ نلت{ ﴾م٤٢ -٤١ :فص.[  
ولَا ﴿: وقال تعاىل: بيان بطالهنا، قال تعاىل فما من باطل إال ويف القرآن ما يدمغه، وال شبهة إال وفيه

ثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِاحلَق وأَحسن تَفْسريا بِم أْتُونَك٣٣ :الفرقان[ ﴾ي.[  
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كُم الويلُ مما تَصفُون﴿: وقال تعاىل ذَا هو زَاهق ولَ غُه فَإِ مدلِ فَياطلَى البع بِاحلَق ف لْ نَقْذب﴾ 
  ].١٨ :ألنبياءا[

نوراً وجعله للناس شفاء ى ﴿: قال تعاىل. مساه ا القُر م وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآَنًا عربِيا لتُنذر أُ
ريعي السف فَرِيقو ةي اجلَنف فَرِيق يهف بيعِ لَا راجلَم م وي رذتُنا ولَهوح نمور[ ﴾و ٧ :ىالش.[  

يا أَيها الناس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ ﴿: وقال تعاىل
نينمؤ لْم٥٧ :يونس[ ﴾ل.[  

ن اجلِن فَقَالُوا إِنَّا سمعنا قُلْ أُوحي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر م﴿: أُعجب به اجلن ملا مسعوه، فآمنوا به واتبعوه
كَ بِربنا أَحدا*  قُرآَنًا عجبا   ].٢-١ :اجلن[ ﴾يهدي إِلَى الرشد فَآَمنا بِه ولَن نُشرِ

كفَّل ا حبفظه وأعجز اخللق أن يأتوا مبثله، قال تعاىل كْر وإِنَّا لَه﴿: تَ  ﴾لَحافظُون إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّ
  ].٩ :احلجر[

ثْله ولَو كَان﴿: وقال تعاىل بِم ْأتُونآَنِ لَا يذَا القُرثْلِ ه أْتُوا بِمي لَى أَنع اجلِنو س  قُلْ لَئنِ اجَتمعت اإلِنْ
  ].٨٨ :اإلسراء[ ﴾بعضُهم لبعضٍ ظَهِريا
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إِن اللَّه «: قال -صلى ا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي ا عنه  -وعن عمر بن اخلطاب 
رِينآخ بِه ع تَابِ أَقْواما ويضَ ك ع بِهذَا الْ   .)١(»يرفَ

إِن الَّذين يتْلُون ﴿: وهلذه الفضائل العظيمة لكتاب ا، أمر ا بتالوته والعمل به وتدبره، قال تعاىل
لَاةوا الصأَقَامو اللَّه تَابك  ورتَب لَن ةارجت ونجرةً ييلَانعا و رس ماهزَقْنا رمأَنْفَقُوا مو*  مهورأُج مهي ليوفِّ

كُور ش غَفُور إِنَّه هفَضْل نم مهزِيدي٣٠، ٢٩: فاطر[ ﴾و[ .  
 -ن ابن مسعود مبا لقارئ القرآن من احلسنات، فع -صلى ا عليه وسلم  - وأخرب النيب 

تَابِ اللَّه فَلَه بِه «: - صلى ا عليه وسلم  -قال النيب : قال -رضي ا عنه  ك نفًا مرأَ حقَر نم
ثَالها، ال أَقُولُ ، حسنةٌ رِ أَمشةُ بِعنسالْحامل(و(  يممو ، فرح المو ، فرح فأَل نك ، ولَ فرح
فر٢(»ح(.  
الْماهر «: -صلى ا عليه وسلم  - قال رسول ا : قالت -رضي ا عنها  - عائشة  وعن

ع فيه وهو علَيه شاقٌّ تَ تَع تَ يو آنأُ الْقُرقْري يالَّذو ،ةررامِ الْبرالْك ةفَرالس ع آنِ مانِبِالْقُررأَج ٣(» لَه(.  
                                         

  . ٨١٧برقم ) ١/٥٥٩(صحيح مسلم ) ١(

  .حديث حسن صحيح غريب: ، وقال٢٩١٠برقم ) ٥/١٧٥(سنن الترمذي ) ٢(

  .٧٩٨برقم ) ١/٥٥٠(، وصحيح مسلم ٤٩٣٧برقم ) ٣/٣٢١(صحيح البخاري ) ٣(
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ائل لقارئ القرآن، فيشفع لقارئه ويعلو به يف مراتب اجلنة على قدر ويوم القيامة تتجلى هذه الفض
  .قراءته

وا ؤاقْر«: -صلى ا عليه وسلم  -قال رسول ا : قال -رضي ا عنه  -عن أبي أمامة 
ابِهحا ألَصيعفش ةاميالْق موي يأْتي فَإِنَّه ،آن١(»الْقُر(.  

يقَالُ «: -صلى ا عليه وسلم  -قال : قال -ا عنهما  رضي -وعن عبدا بن عمرو 
بِ الْقُرآنِ احصأُ  :لتَقْر ةرِ آيآخ دنع تَك اقْرأْ وارتَقِ ورتِّلْ كَما كُنت تُرتِّلُ في الدنْيا، فَإِن منزِلَ

  .)٢(»بِها
رهبم وتدبره والعمل به، مع علمهم وإن من عجيب حال الكثريين منا تقصريهم يف تالوة كتاب 

  .بفضله وأجره
وهلذا . »Uلو طهرت قلوبنا ملا شبعت من كالم ا «: -رضي ا عنه  -قال أمري املؤمنني عثمان 
ما الَّذين آَمنوا وإِذَا ما أُنْزِلَت سورة فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زَادتْه هذه إِميانًا فَأَ﴿: املعنى أشار تعاىل بقوله

                                         
  . ٨٠٤برقم ) ١/٥٥٣(صحيح مسلم ) ١(

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال ٢٩١٤برقم ) ٥/١٧٧(سنن الترمذي ) ٢(
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 ونرشتَبسي مهانًا وإِمي متْهاداتُوا  *فَزمو هِمسا إِلَى رِجسرِج متْهادفَز ض رم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَمو
ونركَاف مه١٢٥، ١٢٤: التوبة[ ﴾و[.  

لقرآن وتالوته، فليحذر املسلم أن فاآليات بينت حال املؤمنني، وحال املنافقني عند مساع ا
  .يكون من ذلك الصنف اخلاسر الذي ال يزيده مساع القرآن إال خساراً

  :وعلى هذا فينبغي للمسلم مالحظة هذه األمور
كٌ ليدبروا آَياته وليتَ﴿: قراءة القرآن بتدبر ومتعن، قال تعاىل: أوالً اربم كإِلَي اهلْنأَنْز تَابأُولُو ك ذَكَّر

  ]. ٢٩ :ص[ ﴾األَلْبابِ
ال تنثروه كنثر الرمل، وال هتذوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه، «: وقال عبدا بن مسعود

  .»وحركوا به القلوب، وال يكن هم أحدكم آخر السورة
صلى ا  -قال رسول ا : قال -رضي ا عنه  -مراجعة احلفظ، فعن أبي موسى : ثانياً
تًا من اإلِبِلِ في ، تَعاهدوا هذَا الْقُرآن، فَوالَّذي نَفْس محمد بِيده«: -وسلم  عليه لَهو أَشد تَفَلُّ
  .)١(»عقُلها

                                         
  .٧٩١برقم ) ١/٥٤٥(، وصحيح مسلم ٥٠٣٣برقم ) ٣/٣٤٨(صحيح البخاري ) ١(
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قَالَ لي النبِي «: قال -رضي ا عنهما  - فعن عبدا بن مسعود : اخلشوع عند تالوة القرآن: ثالثاً
نَعم، فَقَرأْت  :قَالَ، آقْرأ علَيك وعلَيك أُنْزِلَ :اقْرأْ علَي، قُلْت يا رسولَ اللَّه -لم صلى ا عليه وس -

ةاآلي هذإِلَى ه تتَّى أَتَيح اءسالن ةورس ﴿ لَاءؤ لَى هع ا بِكجِْئنو هِيدبِش ةكُلِّ أُم نا مإِذَا جِئْن فكَي فَ
ذَا عيناه تَذْرِفَانِ، قَالَ حسبك اآلن]. ٤١ :النساء[ ﴾يداشهِ   .)١(»فَالَْتفَت إِلَيه فَإِ

 ﴾وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا القُرآَن مهجورا﴿: عدم هجر القرآن، قال تعاىل: رابعاً
 -ة، والتدبر والعمل، والتحاكم إليه، كما قال ابن القيم واهلجر يشمل هجر التالو]. ٣٠ :الفرقان[

 رمحه ا-.  
  :اخلامتة

 ينبغي على املؤمن العناية بكالم اU  حتى يكون املسلم من أهل ،حفظاً، وتالوة، وعمال
  .القرآن الذين هم أهل ا وخاصته

                                         
  . ٨٠٠برقم ) ١/٥٥١(، ومسلم ٥٠٥٠برقم ) ٣/٣٥١(صحيح البخاري ) ١(
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صلى ا عليه  - أن النيب  -رضي ا عنه  -روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أنس 
، هم أَهلُ اللَّه )١(أَهلُ الْقُرآنِ :قَالَ فَقيلَ من أهل ا منهم؟إِن للَّه أَهلني من الناِس، «: قال -وسلم 

تُه اصخ و«.  
  .واحلمد  رب العاملني، وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

                                         
  .أي أولياؤه املختصون به: أهل اهللا ) ١(
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  الكلمة الثانية
  سرية خالد بن الوليد

 والصالة والسالم على رسول ا  عليه وسلم  -احلمد صلى ا- وأشهد أن ال إله إال ا ،
  :وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد

فهذه مقتطفات من سرية علم من أعالم هذه األمة، وبطل من أبطاهلا، وفارس من فرساهنا، 
، نقتبس من سريته العطرة -صلى ا عليه وسلم  -اب النيب صحابي جليل من أصح

  .الدروس والعرب
مل : أسلم هذا الصحابي سنة مثان من اهلجرة، وخاض عشرات املعارك، يقول عنه املؤرخون

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة «: يهزم يف معركة قط ال يف جاهلية وال يف إسالم، يقول عن نفسه
وهذا يدل على شجاعته الفائقة، . )١(» يف يدي إال صفيحة ميانيةتسعة أسياف، فما بقي 

وعلى القوة العظيمة اليت ركبها ا يف جسده، وكان قائداً جليش املسلمني يف معركيت اليمامة 
والريموك الشهريتني، وقطع املفازة من حد العراق إىل أول الشام يف مخس ليال يف عسكر معه، 

                                         
  . ٤٢٦٥برقم  ٣/١٤٦صحيح البخاري  ) ١(

http://www.alukah.net


64 
 

www.alukah.net 

  

سيف ا  -صلى ا عليه وسلم  - القائد، وقد مساه النيب وكانت هذه من أعاجيب هذا 
  . )١(املسلول، وأخرب أنه سيف من سيوف ا سله ا على املشركني واملنافقني

إنه فارس اإلسالم خالد بن الوليد بن املغرية القرشي املخزومي املكي، وهو ابن أخت أم 
كان رجال ضخماً، عريض املنكبني، قوي  ،-رضي ا عنها  -املؤمنني ميمونة بنت احلارث 

، وقد كانت هلذا الصحابي مواقف - رضي ا عنه  -البنية، أشبه الناس بعمر بن اخلطاب 
معركة مؤتة الشهرية، وقد : عظيمة تدل على شجاعته ونصرته هلذا الدين، ومن هذه املواقف
وكان عدد جيش املسلمني حدثت سنة مثان من اهلجرة يف نفس السنة اليت أسلم فيها خالد، 

ثالثة آالف مقاتل، وعدد جيش الروم مائيت ألف مقاتل، ونظراً لعدم تكافؤ العدد بني املسلمني 
ر النيب  وعدوهم، فقد ظهرت يف هذه املعركة بطوالت عظيمة للمسلمني، فقد أم -  صلى ا

تل فجعفر بن أبي  -عليه وسلم  طالب، فإن قتل على جيش املسلمني زيد بن حارثة، فإن قُ
فعبدا بن رواحة، وقد استشهد القادة يف هذه املعركة، بعد ذلك أخذ الراية ثابت بن أقرم، 

روا عليكم رجال فاختاروا خالد بن الوليد، وهنا ظهرت شجاعته العظيمة : وقال للمسلمني أم

                                         
  .وقال حمققوه حديث صحيح بشواهده   ٤٣برقم )  ٢١٦/ ١( مسند اإلمام أمحد  ) ١(
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يسرة، وامليسرة وعبقريته الفذة، فقام بإعادة ترتيب جيش املسلمني مرة ثانية، فجعل امليمنة م
ميمنة، ثم جعل بعض اجليش يتأخر قليال، ثم بعد فرتة يأتون على هيئة مدد، حتى يضعف من 
عزمية العدو، ثم محل باملسلمني محلة عظيمة على الروم جعلتهم يتقهقرون وتضعف عزميتهم، 

إنه من صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه مهم األبطال ثم  -رضي ا عنه  -وأبدى 
حبنكته وسياسته اختذ طريقة عجيبة يف االنسحاب املنظم باملسلمني، واكتفى بتلك الضربة، 

 - صلى ا عليه وسلم  - ورأى أال يقحم املسلمني يف معركة غري متكافئة، وقد مسى النيب 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف ا حتى فتح ا : ذلك فتحاً، فقال عندما نعى القادة الثالثة

  .)١(يهمعل
وقد شهد خالد حروب الردة، وغزا العراق، وقد اختلف أهل السري يف أسباب عزل خالد 

: أنه قال -رضي ا عنه  -عن قيادة جيش املسلمني يف الشام، ولعل الصحيح ما نُقل عن عمر 
  .)٢(ال، ألنزعن خالد حتى يعلم الناس أن ا إمنا ينصر دينه بغري خالد

                                         
  . ٣٧٥٧برقم  ٣/٣٣صحيح البخاري  ) ١(

  . ١/٣٧٨سري أعالم النبالء  ) ٢(
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ما من ليلة يهدي إيل فيها عروس أنا هلا حمب، أحب إيل من ليلة «: أنه قالومن أقواله العظيمة 
  .)١(»شديدة الربد، كثرية اجلليد يف سرية من املهاجرين، أصبح فيها العدو

لقد جئتكم بقوم حيبون املوت كما حتب فارس شرب «: وكتب رسالة إىل الفرس قال فيها
  .»اخلمر

  .)٢(منعين اجلهاد كثرياً من تعلم القرآن الكريم: الداً وهو يقولمسعت خ: قال قيس بن أبي حازم
لقد شهدت كذا وكذا من املعارك زحفاً، : ملا احتضر خالد جعل يبكي، وقال: قال أبو الزناد

وما يف جسدي موضع شرب إال وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا 
  .)٣(لبعري، فال نامت أعني اجلبناءأموت على فراشي حتف أنفي كما ميوت ا

وعند وفاته مل يرتك إال فرسه وسالحه وغالمه، جعلها يف سبيل ا، فلما بلغ ذلك أمري املؤمنني 
  .)٤(رحم ا أبا سليمان كان على ما ظننا به: قال -رضي ا عنه  - عمر بن اخلطاب 

                                         
  . ١/٣٧٥الم النبالء سري أع ) ١(

  . ٤٠٤١ذكره احلافظ يف املطالب العالية  ) ٢(

  . ١/٣٨٢سري أعالم النبالء  ) ٣(

  . ١/٣٨٣سري أعالم النبالء  ) ٤(
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أما خالد «: قال - عليه وسلم صلى ا -وجاء يف حديث عمر بن اخلطاب يف الزكاة أن النيب 
١(»فقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل ا(.  

وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين من اهلجرة يف مدينة محص الشامية وعمره آنذاك مثانية 
  .)٢(ومخسون سنة
  :اخلامتـــــة

مة، ال لقد خاض خالد بن الوليد عشرات املعارك ومل تكتب له الشهادة، فاآلجال مقسومة معلو
كُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا ﴿: جيلبها حرص حريص، وال يردها كراهية كاره، قال تعاىل لو

ونمتَقْدسلَا يةً واعس ونرخ   .]٣٤ :األعراف[ ﴾يستَأْ
صلى ا  -أن النيب  -رضي ا عنه  -روى مسلم يف صحيحه من حديث سهل بن حنيف 

من سأل ا الشهادة بصدق بلغه ا منازل الشهداء وإن مات على «: قال - سلم عليه و
  .  لقد متنى خالد الشهادة، ونسأل ا أن يكون قد بلغه إياها. )١(»فراشه

                                         
  .معلقاً يف باب العرض يف الزكاة ١/٤٤٧صحيح البخاري  ) ١(

  . ١/٣٨٣سري أعالم النبالء  ) ٢(
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  .)٢(رضي ا عن خالد وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، ومجعنا به يف دار كرامته
  .صلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيواحلمد  رب العاملني، و   

  

                                                                                                        
  . ١٩٠٩برقم  ٧٩٢ص ) ١(

دروس يومية . من كتاب املؤلف الدرر املنتقاة من الكلمات امللقاة  هذه الكلمات مأخوذة ) ٢(
)٥-٤-٣-١.(  
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املؤلف لسنوات عديدة، وحضوره دورات، وقراءة كتب كثرية يف هذا الكتاب خالصة خربة 
هذا اال، وقد حاول املؤلف اختصار طريقة اإللقاء بأسلوب سهل ومبسط جلميع الفئات، 

  .مع ذكر األمثلة التطبيقية العملية حتى يسهل على القارئ ممارسة اإللقاء بيسر وسهولة
  »%)٤٥(لطلب الكميات والتوزيع اخلريي خصم «

  »٠٥٠٤٤٢٠٥٦٠  جوال«
  »السعر مخسة رياالت«
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