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تقريظ فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام
حفظه اهلل وأدام نفعه
الحمد هلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدً ا عبده
ورسوله ﷺ.
خصوصا خطبة الجمعة -ميدان نفيس ،غالي
أما بعد :فميدان الخطابة -
ً
وجدير أن تتنوع خدمته ،و ُت َس َّهل ِصعابه ،و ُتذ َّلل جوانبه،
المنال ،وعالي المقام،
ٌ
و ُتبرز معالمه ،و َتس ِ
توعب معارفنا متطلباته ،فال غرو وال عجب ،أن تؤلف فيه
َ
المؤلفات ،ليدلو كل مؤلف بدلوه .ومن هؤالء المؤلفين أخونا الفاضل الشيخ
أحمد بن غانم األسدي ،فقد قام بتأليف «حلية الخطيب» ،وقد تصفحتها فوجدت
فيها مشاركة طيبة ،وتعاونًا مباركًا ،وبيان لما ُيرى إجماله ،وإكمال لما ُيرى نقصه،
فأنعم وأكرم به من كتيب صغير الحجم كبير الفائدة ،يفتقر إليه المبتدئ ،وال
يستغني عنه المنتهي-وفق اهلل كاتبه إلى كل خير ودفع عنا وعنه كل ضير-
فدونك أيها القارئ الخطيب هذه المعالم واآلداب والمكارم؛ لتتفوق هبا
وبأمثالها يف مجال التبليغ عن اهلل ،وتنجح يف إصالح عباد اهلل ،وتنال مقام السيادة
يف الخير ،والريادة يف اإلصالح ،واإلمامة يف الدين ،والقيادة يف النهوض بالناس
إلى َب ِّر األمان وساحل النجاة يف الدنيا واآلخرة.
وكتبه :محمد بن عبد اهلل اإلمام
بتاريخ (1441/12/12هـ)
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خطبة املؤلف
الحمد هلل العليم العالم ،الرحيم الرحمن ،أنزل القرآن ،خلق اإلنسان ،علمه
البيان.
والصالة والسالم األ َت َّمان األكمالن على المبعوث بجوامع الكلم وأوجز
الكالم ،أفصح من نطق بالضاد ،وأكرم من تشرفت به أعواد المنابر الجياد ،وأبلغ
من خطب الحاضر والباد ،صالة وسال ًما دائمة ال َّترداد إلى يوم التناد ،وعلى آله
وأصحابه األمجاد ،من ب َّلغوا دينه وشريعته بالحكمة والسداد.
أما بعد:

فإن َ
الخطابة جزء ال يتجزأ من دين اإلسالم ،وجزء من إصالح

ِ
وسلوان من هو على دينه
كيان األمة الشامخ؛ فهي منرب الواعظ ،و ُم َّتكأ الناهضُ ،
كالقابض ،ال ُتعرف طريقة يف الدعوة أقرب إلى الوقع منها ،وال وق ٌع أشد-يف
التلقي بالقبول يف نفوس الناس -من َوقعها ،وهي دعوة النبي ﷺ ومِنربه ،ومبتدؤه
وخربه ،بأبي هو وأمي صلوات اهلل وسالمه وبركاته عليه.
وعليه :فإن التهاون بشأن الخطب ِ
المنربية َ
لخطب جلل ،والنأي عن العناية هبا
لنقص وخلل.
الصح ِ
ب الكرام  وما أدري ما
(« )1أ ّما بعد» :هو
ُ
الثابت عنه ﷺ يف خطبه ،كما َروى ذلك أربعون من َّ
وجه اقتصار كثيرين على[ :وبعد] ّ
ألن المطلوب اتباع ما جاءت به السنة ،ال ِس َّيما واإلطناب مطلوب يف
ٍ
لوحي ُيس ِف ُر عنه!» قا َله الزُّ رقاينُّ يف «شرح المواهب» (.)27/1
الخطب ،وكون المدار عليه يحتاج
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فإلى اهلل الشكوى من خطباء لم يقدروها حق قدرها ،ومن أمة ترى أهون
رج الها عليها هو الخطيب الذي تحتشد يف أفضل أيامها؛ لوعي كالمه تحت منربه،
وتأتم به يف عباداهتا!!
وال أنكر وجود الخير ،ولكنه بين التنقيص والتنغيص ،وال حول وال قوة إال
باهلل العزيز الحكيم.
الش ِ
َولِشدة الحاجة إلى الخطابة ،فال بد من تأهيل َّ
باب الصاعد يف معارج
التلقي؛ لِ َي ُكونُوا نُجو َم المستقبل يف الدعوة إلى اهلل تعالى ،يف خطبة الجمعة ويف
غيرها من مواطن الوعظ واإلرشاد.
ويف مطلع عام ست وثالثين وأربعمئة وألف شرفني شيخنا األبر محمد بن
عبد اهلل اإلمام –حرس اهلل ُمه َج َت ُه وأدام بركته -بتأهيل جماعة من طالب العلم
بدار الحديث بمعرب–حرسها اهلل-؛ ليكونوا يف ِعدَ ِ
اد الخطباء الماهرين.
وال بد لتأهليهم من كتاب يجمع مبادئ هذا العلم وأصوله وآدابه؛ ليكون
مدخال لطالب هذا الفن الشريفَ ،ف َو َّلي ُت وجهي شطر الكتب المفردة يف َ
الخطابة،
ً
فلم أجد فيما ا َّط َلع ُت عليه ما يناسب أسلوب التعليم ،بل هي إلى طريقة البحث
والمطالعة أقرب ،فبعد استخارة واستشارة َع َزم ُت على نسج تلك المبادئ
ِ
ٍ ِ ٍ
الراغب يف سلوك سبيل الخطباء
واآلداب يف ُح َّلة َقشي َبة وثوب جميل؛ ل َيل َب َس َها َّ
النبالء.
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وال أدعي لهذه ِ
الحل َي ِة الجمال وال الت ََّمام ،وأنَّى لها ذلك وهي نسج ُمزجى
َّ
البضاعة ضعيف الصناعة ،فالمأمول من أهل العلم والفضل تتميم نقصها ،وسد
خللها ،فالعلم َر ِح ٌم بين أهله بل هو أقرب رحم.
أسأل اهلل تعالى وهو الكريم الوهاب أن يتقبلها بقبول حسن ،وأن ينفع هبا
كاتبها وقارئها وناشرها ،إن ربي لسميع الدعاء.
َك َت َبه
ٍ
بن غانِ ِم ِ
أبو اخل َّط ِ
حسن األَ َسدي
بن
اب أمحدُ ُ
يف الثاين عشر من شهر جمادى األولى لعام ستة وثالثين وأربعمئة وألف
مِن ِهج ِ
ِ
ِ
األعظم ﷺ
رسول اهلل
رة
()1436/5/12
alghanm20@gmail.com
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فضل خطبة اجلمعة
خطبة الجمعة َت َج ُّم ٌع أسبوع يتكرر يف الشهر أربع مرات عاد ًة ،ويتكرر يف السنة
ِ
الناس ،وهو يحمل الرغبة واإلصالح
الخطيب إلى
أكثر من أربعين مرة ،يأيت
ُ
والبيان ،وإنزال اآليات واألحاديث على الوقائع واألحداث ،التي تالمس أحوال
الس ُب ُل؛ ليهدي اهلل من شاء من
المهتدي ،و َتس َتبِي ُن ُّ
المع َوج ،و َيث ُب ُت ُ
الناس ،فيستقيم ُ
عباده ،وتتالشى الشرور ،حينما يأيت الدواء النافع بإذن اهلل.
يقول الشيخ علي الطنطاوي« :كان وفدٌ من العلماء َي ُزور َن واحدً ا من كبار
أولي األمر من عهد قريب يشكون إليه فساد األخالق ،وانتشار المعاصي ،وهذه
المنكرات البادية ،فقال لهم :أنا أعجب من أمركم! عندكم هذه المنابر التي
َُ
ُ
إلي ما تجدون.
تستطيعون أن تصلحوا كل فاسد ،وتق ِّو ُموا كل معوج ،ثم تشكون َّ
وهي كلمة حق أجراها اهلل على لسانه؛ لتقوم هبا الحجة علينا مرتين :مرة ألهنا
كلمة حق ال ُي ِ
نازع يف صحتها مناز ٌع ،ومرة ألهنا جاءت موعظة منه لمن يتصدَّ ون
لوعظ الناس» .
ولقد أدرك أعداء اإلسالم فضل خطبة الجمعة وعظيم نفعها:

(« )1فصول إسالمية» (.)99
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 فعن أم المؤمنين عائشة  أن رسول اهلل ﷺ قال يف اليهود« :إِن َُّه ْم اَل
اي ْح ُسدُ ونناا اع الى اش ْي ٍء ك ااما اي ْح ُسدُ ونناا اع الى اي ْو ِم ا ْل ُج ُم اع ِة ا َّلتِي اهدا اناا اهللُ ال اها
او اض ُّلوا اعن اْها» .
وحسدهم شامل لنعمة االجتماع على الذكر والوعظ والعبادة ،ويف هذا
إصالح لألقوال واألفعال واألحوال.
االجتماع
ٌ
 قال أحد المستشرقين الحاقدين« :لو كان األمر بيدي َل َع َّطل ُت الجمع ،فال
أجعل جمعة تقام يف مسجد من مساجد المسلمين»
 وقال آخر مخاط ًبا بني جنسه بكالم معناه« :اضمنوا لي هذا العدد يف كل
أسبوع وشرط اإلنصات لما أقول ،وأنا مستعد أن أغير مجرى التاريخ».
 وقال ثالثهمَ « :أعطوين منابر المسلمين ُأعطِكم المسلمين» .
 وقال أحد الشيوعيين« :لو نملك مثل ما يملكه المسلمون من منابر
الجمعة َل َح َّولنَا العالم إلى الشيوعية خالل سنتين» .
فوا أسفاه أن يكون كثير من المسلمين يجهلون قدر الخطابة وقدر الخطيب،
أيضا مهمته العظمى ،يف الخطابة،
كثير من الخطباء يجهل ً
ويشتد األسف أن يكون ٌ
وهي بذل جهوده يف الخطابة؛ إلصالح الناس!

( )1صحيح .أخرجه أحمد ( ،)135/6وغيره.
(« )2أيها الخطيب» (.)21
(« )3إرشاد اللبيب فيما يحتاجه اإلمام والخطيب» (.)32
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وموجز مكانة خطبة الجمعة يف اآلتي:
األول :أن اهلل فرض السعي إلى الخطبة والصالة ،قال تعالى{ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ } [سورة الجمعة.]9:
الثاين :الخطابة عمل رسول اهلل ﷺ التي قام هبا بنفسه الكريمة طيلة حياته
المباركة ،وال أعلم أنه استمع لغيره خطبة جمعة.
الثالث :الخطابة عمل الخلفاء الراشدين من بعده ومهمتهم رضي اهلل عنهم.
الرابع :وجوب اإلنصات للخطبة على كل من حضرها ،ويا ويل من لم ينصت
ِ
ت لِص ِ
ت ،ي ْو ام ا ْل ُج ُم اع ِة ،او ْ ِ
احبِ ا
ب ،اف اقدْ
اْل اما ُم ايخْ ُط ُ
فقد قال ﷺ :إِ اذا ُق ْل ا ا
ك :اأنْص ْ ا
الغ ْاو ات» .
الخامس :أهنا الطريقة الباقية لإلعالم يف الحاضرة والبادية ،لكل الناس على
السواء الرجال والنساء ،األغنياء والفقراء ،الرعية والرؤساء.
السادس :خطبة الجمعة مما اختصت هبا أمة اإلسالم ،والحكمة من ذلك دوام
الوعظ واإلرشاد للعباد؛ ليدوم فيهم الدين والسداد.

( )1أخرجه مسلم (.)851
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األصل األول :العلم
إن علم الخطيب بالحجج الشرعية فيما يحث الناس عليه أو يحذرهم منه
عماد انتفاع الناس بوعظه؛ ألن كالم اهلل  وكالم رسوله ﷺ هو الحجة
البالغة قال اهلل :

{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ } [سورة األنعام.]149:

وقال { :ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ } [سورة القمر]5:
وقال { :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ } [سورة

الجاثية.]6:
فمن صفات الخطيب الموفق اإلكثار من حجج الوحيين الشريفين بما يناسب
موضوع الخطبة ،مع السالمة من تحريف االحتجاج بما هو حق ،أو االحتجاج
باألحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول اهلل ﷺ.
قال اهلل { :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ } [سورة يوسف.]108:

قال الحافظ ابن كثير« :يقول اهلل تعالى لرسوله إلى الثقلين :اإلنس والجن،
وسنَّته ،وهي الدعوة
آمرا له أن يخرب الناس :أن هذه سبيله ،أي :طريقته و َمس َلكه ُ
ً
إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،يدعو إلى اهلل هبا على بصيرة من
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ذلك ،ويقين وبرهان ،هو وكل من اتبعه ،يدعو إلى ما دعا إليه رسول اهلل ﷺ على
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي» .
وقال المفسر ابن عاشور« :البصيرة :هي الحجة الواضحة ،والمعنىَ :أد ُعو
بصيرا
إلى اهلل بِ َب ِصيرة ُم َت َم ِّكنًا منها ،والبصير :صاحب الحجة؛ ألنه هبا صار
ً
بالحقيقة» .
وقال العالمة الشنقيطي قوله :ﭽ ﮇ ﮈﭼ« :على ِعلم ودليل واضح» .
و َم َّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  بِ َقاص فقال« :أتعرف الناسخ من
لكت» .
المنسوخ؟ قال :ال! قالَ :ه َلكت و َأه َ
وقال عمر بن عبد العزيز « :من َع ِم َل بغير ِعلم كان ما يفسد أكثر مما
يصلح» .
وقال الحافظ الواعظ أبو الفرج بن الجوزي « :فينبغي للواعظ أن يكون
حاف ًظا لحديث رسول اهلل ﷺ ،عار ًفا بصحيحه وسقيمه ،و ُمسنَ ِده ومقطوعه

(« )1تفسير ابن كثير» [يوسف.]108 :
(« )2تفسير ابن عاشور» [يوسف.]108 :
(« )3أضواء البيان» [الجاثية.]20 :
( )4صحيح .أخرجه زهير بن حرب يف «العلم» رقم ( ،)130وصححه األلباين يف التعليق عليه.
( )5أخرجه أحمد يف «الزهد» رقم (.)1760
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فقيها يف دين اهلل،
عالما بالتواريخ وسير السلف ،حاف ًظا ألخبار الزهادً ،
ومعضلهً ،
عالما بالعربية واللغة ،فصيح اللسان» .
ً
عالما بما َيأمر به و َينهى
وقال اإلمام النووي « :إنما َيأمر و َينهى من كان
ً
عنه» .
متبحرا يف العلوم ،ولكن المراد
وال يفهم من هذا األصل أن يكون الخطيب
ً
َّأال يدعو َّإال بما َيع َلمَّ ،
يتكلم إِ َّال فيما يعلم ،ولهذا قال نبينا الكريم ﷺ:
وأال
َ
« اب ِّلغُوا اعنِّي او ال ْو اآية» .
ف.
فقوله « :اب ِّلغُوا» َتكلِي ٌ
وقوله « :اعنِّي» تشريف.
وقوله « :او ال ْو اآية» تخفيف.
فأفاد أن من ال يحسن إال تبيلغ آية فال يزيد عليها أخرى ال يحسنها.

(« )1القصاص والمذكرين» (ص.)22/
(« )2شرح صحيح مسلم» حديث رقم (.)49
( )3أخرجه البخاري (.)3461
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األصل الثاني :اإلخالص
اإلخالص يف اللغة :مأخوذ من الخالص ،قال العالمة ال ُّلغوي ابن فارس:
«الخاء والالم والصاد؛ أصل واحد مطرد ،وهو :تنقية الشيء وهتذيبه» .
وتعريف العلماء لإلخالص متقارب يف اللغة والشريعة:
اس يف تفسير اإلخالص ،فلم يجدوا غير
يقول سه ٌل ال ُّتس ُت ِري َ « :ن َظ َر األك َي ُ
هذا أن تكون حركاته وسكونه يف ِس ِّر ِه وعالنِ َيتِه هلل وحده ال شريك له ،ال يمازجه
شيء :نفس ،وال هوى ،وال دنيا» .
ويتحقق اإلخالص يف َ
الخطابة بأن يكون غاية الخطيب رضا الخالق وصالح
الخلق ،وبتحقيق اإلخالص َيسلم الخطيب من فساد العمل يف الدنيا ،ويسلم من
عقوبة الرياء يف اآلخرة.
فعن بشير بن عقربة  قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :ام ْن اقا ام ِبخُ ْط اب ٍة اَل
ف ِري ٍ
ِ ِ ِ
ِ
اء او ُس ْم اع ٍة» .
اي ْلتام ُس بِ اها إِ ََّل ِر اياء او ُس ْم اعة ،او اق اف ُه اهللُ اعزَّ او اج َّل اي ْو ام ا ْلق اي اامة ام ْوق ا ا
ِ
ُ
ولما اس َتأ َ
ص على
ذن
عمر بن الخطاب  أن َي ُق َّ
الحارث بن معاوية الكندي َ
ص َف َتر َت ِف َع عليهم يف نفسك ،ثم
الناس أي :يعظ ،قال له« :أخشى عليك أن َت ُق َّ

(« )1مقاييس اللغة» جذر (خ ل ص).
( )2حسن .أخرجه البيهقي يف «شعب اإليمان» ( )184/9وانظر« :مدارج السالكين» (.)92/2
وحسن إسناده الشيخ األرناؤوط.
( )3حسن .أخرجه أحمد ( ،)500/3والطرباين (،)43/2
َّ
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تقص فرتتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة ال ُّث َر َّيا فيضعك اهلل تحت أقدامهم
يوم القيامة بقدر ذلك» .
ولقد علم سلفنا الصالح بركة اإلخالص يف تحقيق االنتفاع بالخطبة للمتكلم
والسامع:
قال يحيى بن معاذ « : من أشخص بقلبه إلى اهلل ان َف َت َحت َينَابِي ُع الحكمة من
قلبه ،وجرت على لسانه» .
وقال علي بن الفضيل بن عياض ألبيه« :يا ِ
أبت ما أحلى كالم أصحاب محمد
ﷺ ،قال  :يا بني وتدري لِم حال؟ قال :ال يا ِ
أبت ،قال :ألهنم أرادوا به وجه اهلل
َ
تبارك وتعالى» .
وقيل لحمدون بن أحمد النَّي َسا ُب ِ
وري « :ما بال كالم السلف أنفع من
كالمنا؟ قال :ألهنم تكلموا لِ ِع ِّز اإلسالم ،ونجاة النفوس ،ورضا الرحمن ،ونحن
نتكلم لِ ِع ِّز النفوس ،وطلب الدنياِ ،
ورضا الخلق» .
وقال عامر بن عبد القيس « :الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف
القلب ،وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز اآلذان» .

وجود إسناده العالمة ابن مفلح يف «اآلداب الشرعية» (.)54/2
( )1حسن .أخرجه أحمد (َّ ،)18/1
( )2أخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)52/10
( )3أخرجه البيهقي يف «شعب اإليمان» (.)301/3
( )4أخرجه أبو نعيم يف «الحلية» ( ،)231/10والبيهقي يف «شعب اإليمان» (.)399/3
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وقال سوار بن عبد اهلل « :كالم القلب َيق َر ُع القلب ،وكالم اللسان يمر على
صفحا» .
القلب
ً
وقال اإلمام األوزاعي « :بلغني أنه ما وعظ رجل قو ًما ال يريد به وجه اهلل
الص َفا» .
َإال َز َّلت عنه القلوب كما زل الماء َع ِن َّ
ابن النَّ َّح ِ
اس « :فمن أخلص هلل النية أ َّثر كالمه يف القلوب القاسي َة
وقال ُ
فلينَها ،ويف األَلس ِن َّ ِ
السلِ َط ِة َف َع َق َل َها» .
َّ َ
الذ ِربة َف َق َّيدَ َها ،ويف األيدي َّ
ُ
وال يفهم مِن هذا ُ
ترك الوعظ لِمن عنده نقص يف إخالصه وعمله ،بل
المطلوب أن نجاهد أنفسنا؛ لنظفر بما فاتنا منه.
قال اهلل تعالى{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ } [سورة المائدة.]79-78:

قال المفسر ابن عطية « :قال حذاق أهل العلم :ليس من شروط الناهي أن
بعضا».
يكون
سليما من المعصية ،بل ينهى العصاة بعضهم ً
ً
=
(« )1البيان والتبيين» (.)83/1
(« )2أخبار القضاة» لوكيع القاضي (.)64/2
(« )3حلية األولياء» (.)141/6
(« )4تنبيه الغافلين» (.)68
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وهلل در من قال:
اصمممين بعمممدا محمم ِ
مماس ممممن همممو ممممبنِب افممممن ي ِعممم ِ الع ِ
ِ
ممد
ا
ْ ا ا ْ ُ ا َّ
ممم ايعممم ْ يف النَّم ِ ا ْ ُ ا ُ
إِ اذا الم ْ
ا ْ ا
لمطرف بن عبد اهلل ِ « :عظ أصحابك ،فقال مطرف:
وقال الحسن البصري
ِّ
إين أخاف أن أقول ما ال أفعل ،فقال الحسن :يرحمك اهلل ،و َأ ُّينا يفعل كل ما
يقول؟ َيو ُّد الشيطان لو َظ ِف َر مِنَّا هبذا ،فلم يأمر أحد بمعروف ،ولم َين َه أحدٌ عن
منكر» .
قال ابن حزم « :وصدق الحسن؛ ألنه لو لم يأمر بالمعروف ولم َين َه عن
المنكر إال من ال يذنب ،لما َأمر به أحد من خلق اهلل تعالى بعد النبي ﷺٌ ،
فكل
منهم قد أذنب ،ويف هذا هدم لإلسالم جملة».
وقال سعيد بن جبير « :لو كان المرء ال يأمر بالمعروف وال َين َهى عن
المنكر حتى ال يكون فيه شيء ،ما أمر أحد بمعروف وال َن َهى عن منكر».
وقال اإلمام مالك « :وصدق سعيدٌ ؛ ومن ذا الذي ليس فيه شيء» .
إبليس على بعض المتع ِّبدي َن فيرى
وقال العالمة ابن الجوزي« :وقد ل َّبس
ُ
ست بصالحٍ
فكيف
َ
منكرا فال ُينكِ ُر ُه ويقول :إنما يأ ُم ُر و َينهي َمن قد َص ُل َح ،وأنا ل ُ
ً
آ ُم ُر غيري؟!
( )1ذكره أبو العباس المربد يف «الكامل يف اللغة واألدب» ( ،)165/1وأبو محمد بن حزم يف «الرسائل»
( ،)180/3وصححه يف كتابه «األخالق والسير» ص (.)197
(« )2تفسير ابن كثير» [البقرة.]44 :
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وهذا ٌ
يجب علي ِه أن يأ ُم َر و َينهي ولو كانت َ
تلك المعصي ُة فيه ،إال
غلط؛ ألنه
ُ
ُ
يعمل
متنز ًها لم يكد
نكار ُه ،وإذا لم يكن ِّ
َأنه َمتى َأ َن َك َر ُم ِّ
تنز ًها َعن المن َك ِر أ َّث َر إِ ُ
ِ
ِ
نكاره» .
نفسه؛ ل ُيؤ ِّثر إِ ُ
إنكاره ف اينْ ابغي للمنْكر أن ُينازِّ ه ا
ُ
وقال اإلمام النووي « :قال العلماء :وال يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون
كامل الحال ،مم َتثِ ًال بما يأمر به ،مج َتنِبا ما ينهى عنه ،بل عليه األمر وإن كان م ِ
خ ًال
ُ ً
ُ
ُ
بما يأمر به ،والنهي وإن كان ُم َت َل ِّب ًسا بما َينهى عنه ،فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر
نفسه وينهاها ،ويأمر غيره وينهاه» .

(« )1المنتقى النفيس من تلبي إبليس» (.)158
(« )2شرح صحيح مسلم» حديث رقم (.)49
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األصل الثالث :الصرب
ال يختلف أهل اللغة أن أصل الصرب :الحبس والمنع ،والمراد بذلك :حبس
الج َز ِع ،واللسان عن ال َّت َش ِّكي ،والجوارح عن َل ِ
طم الخدود َ
وش ّق
النفس عن َ
الجيوب ،وزاد بعضهمِّ :
الشدة والضم.
قال العالمة ابن القيم « :والتحقيق أن يف الصرب المعاين الثالثة :المنع،
والشدة ،والضم» .
قلت :أما المنع فهو بمعنى الحبس.
الم َرا َرات كما يتجرع المريض الدواء ال َك ِريه.
وأما الشدة فهيَ :ت َج ُّرع َ
وأما الضم فمعناه :أن الصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع ،والجزع ،وهذا
يرجع إلى الحبس والمنع.
والصرب يف االصطالح أوسع منه يف اللغة ،فهو :الصرب على أداء الطاعات من
الواجبات والتطوعات ،وعلى ترك المنهي عنها من المحرمات والمشتبهات،
وعلى مقادير اهلل بنوعيها المصائب والمعائبِ ،
وج َما ُع َها :حسن العمل هلل تعالى،
وحس ُن العمل لعباده.

(« )1عدة الصابرين» (ص.)18/
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والصرب يف مقام الدعوة إلى اهلل ،ومنهاَ :
الخطابة هو صفة األنبياء والمرسلين،
وعليه مدار نجاح دعوهتم ،وللداعي إلى اهلل يف دعوته -ال س َّيما يف خطبه-؛ أسوة
ِ
فالحا.
فيمن مضى من أنبياء اهلل ،إذا أراد لِدعوته
نجاحا ولسعيه ً
ً
قال بشر الحايف « :ال ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إال من
يصرب على األذى» .
وقال عمير بن حبيب الخطمي « :إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف،
وينهى عن المنكر؛ َفل ُي َو ِّطن نفسه على الصرب على األذى ،فإنه من يصرب ال يجد
لِألَ َذى َم ًسا» .
وقال العالمة ابن حزم « :من َقدَ َر أنه َيسلم من طعن الناس وعيبهم؛ فهو
مجنون» .
أيضا أن يكون اآلمر بالمعروف
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :وال بد ً
صبورا على األذى؛ فإنه ال بد أن يحصل له أذى؛ فإن لم
حليما
والناهي عن المنكر
ً
ً
يح ُلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلح؛ ولهذا أمر اهلل الرسل  -وهم أئمة األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  -بالصرب كقوله لخاتم الرسل؛ بل ذلك مقرون
بتبليغ الرسالة ،فإنه أول ما ُأرسل ُأنزلت عليه سورة المدثر {ﮬ ﮭ }
( )1حسن .أخرجه أبو نعيم يف «الحلية» (.)337/8
( )2حسن .أخرجه ابن أبي شيبة يف «المصنف» ( ،)146/13وابن أبي الدنيا يف «الحلم» رقم (.)17
(« )3مداواة النفوس» (ص.)80/
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المدثر ]1:بعد أن ُأنزلت عليه سورة {ﮆ } [سورة العلق ]3:التي هبا ُنبئ فقال{ :ﮬ
ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ}

[سورة المدثر]7-1:

فافتتح آيات اإلرسال إلى الخلق باألمر

بالنذارة ،وختمها باألمر بالصرب ،ونفس اإلنذار أمر بالمعروف وهني عن المنكر؛
فعلم أنه يجب بعد ذلك الصرب» .
وقال الحافظ ابن القيم -بعد أن ذكر قوله اهلل { :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ } [سورة السجدة« ]24:فأخرب تعالى أنه
جعلهم أئمة َيأ َت ُّم هبم َمن بعدهم لِ َصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصرب واليقين ُتنَال اإلمامة
يف الدين ،فإن الداعي إلى اهلل تعالى ال َيتِ ُّم له أمره إال بيقينه للحق الذي يدعو إليه،
وبصيرته به ،وصربه على تنفيذ الدعوة إلى اهلل بِاحتِ َمال مشاق الدعوة ،وكف
النفس عما ُيو ِهن َعز َمه و ُيض ِعف إرادته ،فمن كان هبذه المثابة؛ كان من األئمة
الذين َيهدُ ون بأمره» .

(« )1مجموع الفتاوى» (.)137/28
(« )2إعالم الموقعين» (.)601/4
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وصرب الداعي إلى اهلل َيح ِسم مادة األذى ،قال حكيم العرب األحنف بن قيس:
ور َّب غيظ قد َت َج َّرع ُته مخافة ما هو أشد
«من لم يصبِر على كلمة؛ سمع كلماتُ ،
منه» .
فإن لم يصرب الداعي إلى اهلل على األذى افتتح عليه باب الفتنة ،فاضطرب
أمره ،وتع َّثر َسي ُر ُه يف الدعوة إلى اهلل تعالى.

قال اإلمام أبو الع َّباس أحمد بن تيمية « :ال تقع فتنة إال مِن َترك ما أمر اهلل
به؛ فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصرب ،فالفتنة إما مِن َترك الحق وإما من َترك

الصرب» .
«فالصرب قوة َنف ِسية تدفع الداعي المتحلي هبا إلى ُمقاومة كل أسباب َ
الخ َو ِر
والضعف ،واالستِ َكانة واالستِسالم ،و َتح ِم ُله على الثبات ،أمام الفتن والمغريات،
َّ
وعند المحن والمكاره ،إلى أن يأذن اهلل له بالنصر وال َّظ َفر ،أو َيل َقى ربه وهو عنه
ٍ
راض».
وأعظم مثال يف طول الصرب يف الدعوة إلى اهلل تعالى هو صرب نبي اهلل ورسوله
نوح  فهذا النبي الكريم والرسول العظيم ظل يدعو قومه إلى
عبادة اهلل وحده ألف سنة إال خمسين عا ًما ،فال ُيع َلم على اإلطالق أحد ُع ِّم َر يف
الدعوة إلى اهلل ما ُع ِّم َر نوح  ،فهو أطول األنبياء والرسل صربًا ،فقد دام
(« )1المجالسة وجواهر العلم» (.)28/8
(« )2االستقامة» (.)39/1
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صربه فيهم ألف سنة إال خمسين عا ًما ،فانظر ما أوسع هذا الصرب لمن أكرمه
اهلل .
فماذا يكون صرب من صرب مائة سنة مع صرب نوح ؟!
فهال ُي َحدِّ ُ
أنفسهم بأن يصربوا يف الدعوة إلى اهلل حتى ُيالقوا
َّ
ث ُد َعاة اإلسالم َ
رهبم َطالت المدة أو قصرت؟! مع أن أطولها قصير مع صرب نوح .

( )1وال يعني من هذا النقص يف صفة الصرب عند بقية األنبياء عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم ،بل هم أكمل
الناس يف كل صفات الخير ،وأطولهم صربًا نوح  وأكملهم صربًا هو رسولنا الكريم ونبينا
العظيم ﷺ.
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األصل الرابع :احلكمة
يف تعريف الحكمة أقوال كثيرة ،لعل أجمعها هو أن الحكمة« :فعل ما ينبغي،
على الوجه الذي ينبغي ،يف الوقت الذي ينبغي» .
قال اهلل تعالى{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ}

[سورة

النحل.]125:

قال المفسر ابن عاشور « :الباء يف قوله :بالحكمة لِل ُمالبسة ..ومعنى

المالبسة يقتضي أن ال َتخلو دعوته إلى سبيل اهلل عن هاتين الخصلتين:
الحكمة ،والموعظة الحسنة.
الم َج َّردة عن َ
الخ َطإ ،فال تطلق
فالحكمة :هي المعرفة المحكمة ،أيَّ :
الصائبة ُ
الحكمة إال على المعرفة الخالصة عن شوائب األخطاء ،وبقايا الجهل يف تعليم
الناس ،ويف هتذيبهم ،ولذلك َع َّر ُفوا الحكمة بأهنا :معرفة حقائق األشياء على ما
الم َتشاهبة
هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث ال َتل َتبِس على صاحبها الحقائق ُ
بعضها ببعض ،وال تخطِئ يف العلل واألسباب ،وهي اسم جامع لكل كالم أو ِعل ٍم
مستمرا ال َي َت َغ َّير»
إصالحا
يراعى فيه إصالح حال الناس ،واعتقادهم
ً
ً

(« )1مدارج السالكين» (.)449/2
(« )2التحرير والتنوير» [النحل.]125 :
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وقال اهلل { :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ } [سورة البقرة.]269:

وقال المفسر ابن عثيمين « :الحكمة مِن أحكم بمعنى أتقن؛ وهي

علما ورشدً ا ،فالجاهل ال تأيت منه
وضع األشياء يف مواضعها الالئقة هبا ،وتستلزم ً
الحكمة إال مصادفة؛ والسفيه ال تأيت منه الحكمة إال مصادفة» .
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال النبي ﷺ « :اَل اح اسدا إِ ََّل فِي ا ْثنا ات ْي ِن :ار ُجل
آتاا ُه اهللُ اماَل ،اف اس َّل اط ُه اع الى اه الكاتِ ِه فِي ا ْل اح ِّق ،او ار ُجل آتاا ُه اهللُ ِحك اْمة ،اف ُه او اي ْق ِضي بِ اها
او ُي اع ِّل ُم اها» .
ورحم اهلل من قال« :ليكن أمرك بالمعروف معرو ًفا ،وهنيك عن المنكر غير
منكر» .
وقال الحافظ ابن القيم « :كل نظام الوجود مرتبط هبذه الصفة-أي:
الحكمة ،-وكل خلل يف الوجود ويف العبد فسببه :اإلخالل هبا ،فأكمل الناس
أوفرهم نصي ًبا منها نصي ًبا ،وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال :أقلهم منها ميرا ًثا» .
أركان الحكمة:

(« )1تفسير ابن عثيمين» [البقرة.]269 :
( )2أخرجه البخاري ( )73ومسلم (.)816
(« )3مجموع الفتاوى» (.)126/28
(« )4مدارج السالكين» (.)449/2
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األول :العلم؛ فال ِحكمة لجاهل.
الثاينِ :
الحلم؛ فال ِحكمة لطائش غضوب.
الثالث :األناة؛ فال ِحكمة لعجول خفيف العقل.
من معالم الحكمة يف الخا طابة:
األول :الدعوة بالحجج والرباهين من الكتاب والسنة والعقل ،وهذا هو
األصل األول من أصول َ
الخطابة ،وقد مضى الكالم فيه.
الثاين :ال َبدء باألهم فالمهم ،فالتوحيد قبل حقوق الجيران ،وبر الوالدين قبل
الرفق بالدواب ،وهكذا.
ِّ
الثالث :النصح بالتعريض وترك التصريح ،كما كان النبي ﷺ يقول « :اما اب ُال
اأ ْق اوا ٍم.»...
الرابع :مخاطبة الناس على قدر عقولهم ،قال علي بن أبي طالب « :حدثوا
اهلل ورسول ُه؟!» .
الناس بما يعرفون ،أتحبون أن ُي َك َّذب ُ
وقال عبد اهلل بن مسعود « :ما أنت بمحدث قو ًما حدي ًثا ال َتب ُلغه عقولهم،
إال كان لبعضهم فتنة» .
الخامس :اختيار الزمان والمكان المناسب للكالم.
السادس :اختيار الكالم المناسب لألحوال.
( )1أخرجه البخاري (.)127
( )2أخرجه مسلم يف المقدمة (ص.)5/
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السابع :تقصير الخطبة أو تطويلها ،بما يوافق السنة و َير ُفق باألمة.
أمثلة للحكمة يف الدعوة نصيحة وتعليما:
األول :عن أبي أمامة  قال« :إِ َّن َفتًى َشا ًبا َأ َتى النَّبِي ﷺ َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
َّ
الزنَاَ ،ف َأق َب َل ال َقو ُم َع َلي ِه َف َز َج ُرو ُه َو َقا ُلواَ :مهَ .مهَ .ف َق َال :ادنُهَ ،فدَ نَا مِن ُه َق ِري ًبا.
ائ َذن لِي بِ ِّ
ِ
َق َالَ :فج َلس اق اال :اأت ِ
ِ
ِ
ُح ُّب ُه ِألُ ِّم ا
َّاس
اهلل فدَ ا َء َك .اق اال :او اَل الن ُ
َ َ
ك؟ َق َالَ :الَ .واهلل َج َع َلني ُ
ك؟ َق َالَ :ال .واهللِ يا رس َ ِ
حبو انه ِألُمهاتِ ِهم .اق اال :اأ افت ِ
ِ
ِ
ُح ُّب ُه َِل ْبناتِ ا
اهلل
َ َ َ ُ
ُي ُّ ُ َّ ا ْ
ول اهلل َج َع َلني ُ
فِدَ اء َك اق اال :و اَل النَّاس ي ِحبو انه لِبنااتِ ِهم .اق اال :اأ افت ِ
ُح ُّب ُه ِألُ ْختِ ا
ك؟ َق َالَ :الَ .واهللِ َج َع َلنِي
ا
ُ ُ ُّ ُ ا ْ
َ

ك؟ َق َالَ :ال .واهللِ
حبو انه ِألا اخواتِ ِهم .اق اال :اأ افت ِ
ِ
ِ
ُح ُّب ُه لِ اع َّمتِ ا
َ
اهلل فدَ ا َء َك .اق اال :او اَل الن ُ
َّاس ُي ُّ ُ
ا ْ
ُ
حبو انه لِعماتِ ِهم .اق اال :اأ افت ِ
ِ
ِ
ِ
ُح ُّب ُه لِخا ا التِ ا
ك؟ َق َال:
اهلل فدَ ا َء َك .اق اال :او اَل الن ُ
َّاس ُي ُّ ُ ا َّ ْ
َج َع َلني ُ
َال .واهللِ جع َلنِي اهلل فِدَ اء َك .اق اال :و اَل النَّاس ي ِ
ح ُّبو ان ُه لِخا ااَلتِ ِه ْمَ .ق َالَ :ف َو َض َع َيدَ ُه
ا
َ َ
َ
ُ َ
ُ ُ
الله َّم اغ ِْف ْر اذ ْن اب ُه او اط ِّه ْر اق ْل اب ُه ،او اح ِّص ْن اف ْر اج ُهَ .ق َالَ :ف َلم َي ُكن َبعدُ َذلِ َك
َع َلي ِه او اق االُ :
ال َفتَى َيلت َِف ُت إِ َلى َشي ٍء» .
فانظر إلى حكمة النبي ﷺ يف تقرير ُقبح الزنا ،وتنفير نفس الشاب عنه ،بِإِثارة
َغيرة الشاب على محارمه؛ ل ُيلزمه أن يصون محارم المسلمين كما ُيحب أن ُتصان
محارمه ،فلم يسرد عليه النبي ﷺ براهين تحريم الزنا ،وإنما جاء هبذا األسلوب

( )1صحيح .أخرجه أحمد ( )257/5وغيره.
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البديع؛ ليدل على تنوع طرق الوعظ ،بحكمة الواعظ والمصلحة المرجوة ،تحت
سقف الشريعة المطهرة.
الثاين :قال الحافظ ابن القيم « :ورأى بعض الملوك كأن أسنانه قد سقطت،
فعربها له معرب بموت أهله وأقاربه ،فأقصاه وطرده ،واستدعى آخر فقال له :ال
عمرا ،فأعطاه وأكرمه وقربه ،فاستوىف المعنى ،وغير له
عليك ،تكون أطول أهلك ً
العبارة ،وأخرج المعنى يف قالب َح َس ٍن» .
عمرا إال إذا ماتوا وبقي
فأنت ترى أن التعبير واحدٌ ؛ ألنه لن يكون أطولهم ً
بعدهم زمانًا ،ولكن اختلف أسلوب الكالم من مفسر إلى مفسر.
الثالث :ذكر بعض المؤرخين أن أحد الملوك أمر بمنع النساء من ُلبس
الذهب ،ف َأ ِ
بت النساء االستجابة لهذا األمر ،وجاهرن بلبس الذهب ،وأكثرن من
ذلكَ ،فاغ َت َّم الملك من هذا التمرد على أمر الملك ،فجمع حاشيته ومستشاريه ،ثم
استشارهم فانقسموا فريقين ،فريق رأى أن ُيحجم الملك عن هذا األمر ،ورأى
الفريق اآلخر أن ي ِ
قدم الملك بخطوات أكثر يف تنفيذ األمر ،والقضاء على تمرد
ُ
النساء ،وكان يف المجلس حكيم لم يتكلم ،فقال له الملك :ما لك لم تقل شي ًئا؟
فقال :ال أرى اإلقدام وال أرى اإلحجام ،ولكن أرى أن تأمر باإلذن للنساء
الناقصات يف الجمال أن يلبسن الذهب؛ ل َت ِ
تمي ِم جمالهن ،فاستحسن الملك
َ

(« )1إعالم الموقعين» (.)127/5
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وحاشيته هذه الحكمة الجميلة ،فلما ظهر أمر الملك الجديد بادرت النساء بخلع
اخرهن بجمالهن َ
الذهب؛ لِ َت َف ُ
الخلقي ،واستغنائهن عن التزين بالذهب!!!.
الرابع :ذكر بعض المؤرخين أن أحد الملوك كان أعور وأعرج ،فجمع
المصورين يف مملكته ،وأمرهم أن يصوروا صورته يف أحسن منظر ،فقالوا :وكيف
نقدر على تصوير صورة جميلة مع أن الملك أعور وأعرج ،فشدد عليهم،
فاغتموا ،فبادر أحدهم ،وقال :أنا أصور الملك كما أمر ،فصور صورة لِل َملِك وهو
يمارس عملية الصيد ،فظهر َع َو ُر عينه وكأنه يدقق يف إصابة الهدف ،وظهر َع َر ُجه،
ٍ
الرمِ َّية!
وكأنه
منحن إلصابة َّ
ومما يقوي لسان الخطيب يف تحقيق هذا األصل والتضلع فيه ،متعة القراءة يف
هذه األسفار:
« )1األساليب النبوية يف معالجة أخطاء الناس» ،للشيخ محمد بن صالح
المنجد.
« )2دعوة النبي ﷺ للنصارى» ،للشيخ علي بن أحمد األحمد.
« )3فقه الحوار مع المخالف يف السنة النبوية» ،للشيخ فتحي بن عبد اهلل
الموصلي.
« )4هبجة المجالس وأنس المجالس» ،للحافظ ابن عبد الرب (-14/1فما
بعدها).
« )5األذكياء» للحافظ ابن الجوزي.
« )6األجوبة المسكتة» إبراهيم الحازمي.
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األصل اخلامس :اللني والرفق
حاب وال َّت َوا ِّد ،والخطيب
الرفق واللين من األخالق الحسنة الحاملة على ال َّت ِّ
ينبغي أن ُيقيم خطبته على هذا األصل األصيل ،والخلق ال َف ِضيل.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َ « :من َال َنت كلم ُته وجبت
محب ُته» .
وقال اإلمام الماوردي « :إذا َح ُسنَت أخالق اإلنسان َك ُثر ُم َصافوهَّ ،
وقل
وال َنت له القلوب ِ
الص َعابَ ،
الغ َضاب» .
تس َّه َلت عليه األمور ِّ
معادوهَ ،ف َ
ُ
واألخذ باألسهل واأليسر-ما لم يكن
والرفق هو :لين الجانب بالقول والفع ِل
إثما -ويدخل يف الرفق كثرة احتمال أذى الناس ،وتجنب اإلسراع
األيسر فيه ً
بالغضب والتعنيف.
وحجج الوحيين الشريفين يف األمر بالرفق يف الدعوة إلى اهلل ،ومنهاَ :
الخطابة
كثيرة شهيرة:
قال { :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [سورة النحل.]125:

قال العالمة ابن عاشور« :و ُق ِّيدت الموعظ ُة بالحسنة ولم ُت َق َّيد الحكمة بمثل
ِ
ِ
الموعوظ عن
نفس
ذلك؛ ألن الموعظة َل َّما كان المقصود منها –غال ًباَ -رد َع

( )1أخرجه الخطيب البغدادي يف «الفقيه والمتفقه» (.)231/2
(« )2أدب الدنيا والدين» (ص.)237/
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لصدور ِغل ٍ
ِ
ظة من الواعظ،
الس ِّي ِئة ،أو عن تو ُّق ِع ذلك منه ،كانت َمظِنَّ ًة
أعماله َّ
ِ
ٍ
ِ
اهلل رسو َله أن َّ
الموعظة أن
يتوخى يف
انكسار يف
ولحصول
نفس الموعوظ ،أرشدَ ُ
ِ
ِ
ِ
الموعوظ يف الخير» .
وترغيب
القول،
بإَل ان ِة
تكون حسن ًة؛ أي ا
قال اهلل  لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم :ﭽ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
قال المفسر ابن كثير « :هذه اآلية فيها ِعربة عظيمة ،وهو أن فرعون يف غاية
[طه.] 44- 43 :

ال ُع ُت ِّو واالستكبار ،وموسى صفوة اهلل مِن خلقه إذ ذاك ،ومع هذا ُأمِ َر أال يخاطب
فرعون إال بالمالطفة واللين ،وبكالم رفيق لين قريب سهل؛ ليكون أوقع يف
النفوس ،وأبلغ وأنجع» .
فتذكر أيها الخطيب أنك لست يف رتبة موسى كليم الرحمن  ،وأن
وس ُيو ًفا،
من تخاطبهم ليسوا يف رتبة فرعون! َفلِن َو َت َر َّفق ،وال تجعل العلم
ً
رماحا ُ
وال تجعل اآلراء َقنَابِ َل إِ َغارة و َكتَائب قِت ِ
َال ،فالعلم رحمة ،قال اهلل { :ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ } [سورة الرحمن ،]2-1:وقال { :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ }
[سورة األنبياء.]107:

(« )1تفسير ابن عاشور» [النحل.]125 :
(« )2تفسير ابن كثير» [طه.] 44- 43 :
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ُون فِي
الر ْف اق اَل ايك ُ
وعن أم المؤمنين عائشة  قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن ِّ
اش ْي ٍء إِ ََّل ازا ان ُه ،او اَل ُي ْنز ُاع ِم ْن اش ْي ٍء إِ ََّل اشا ان ُه» .
الـمناوي « :بالرفق تسهل األمور ،وبه يتصل بعضها ببعض،
قال العالمة ُ

ف ما َتنَا َفر و َت َبدَّ َد ،ويرجع إلى المأوى ما َش َّذ ،وهو
وبه يجتمع ما َت َش َّت َت ،و َيأ َتلِ ُ
ف للجماعات ،جامع للطاعات ،ومنه ُأخذ أنَّه ينبغي للعالم إذا رأى من يخل
ُمؤ ِّل ٌ
بواجب ،أو يفعل محر ًما أن يرتفق يف إرشاده ويتلطف به» .
والرفق وصية رسولنا الكريم ﷺ للدعاة إلى اهلل  من أصحابه الكرام حينما
كان يرسلهم إلى اآلفاق لتعليم الناس ووعظهم ،فعن أبي موسى األشعري ،
قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا بعث أحدً ا من أصحابه ،قال « :اب ِّش ُروا او اَل ُت ان ِّف ُروا،
او اي ِّس ُروا او اَل ُت اع ِّس ُروا» .
وقال ﷺ ألبي موسى األشعري ومعاذ بن جبل  حينما بعثهما إلى اليمن:
َّاس ،او اب ِّش ارا او اَل ُتنا ِّف ارا ،او اي ِّس ارا او اَل ُت اع ِّس ارا» .
«ا ْد ُع اوا الن ا

( )1أخرجه مسلم ( ،.)2594ومعنى :شانهَ ،أي :عابهَّ ،
والشين ضد الزَّ ين.
(« )2فيض القدير» (.)461/5
( )3أخرجه مسلم (.)1733
( )4أخرجه البخاري ( ،)3038ومسلم (.)1732



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
34

وقال اإلمام سفيان الثوري « :ال يأمر بالمعروف ،وال ينهى عن المنكر إال
من كان فيه خصال ثالث :رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى ،عدل بما يأمر عدل بما
ينهى ،عالم بما يأمر ،عالم بما ينهى» .
وأنشد عبد الملك األصمعي : 
ـــق فِـــي لِينِ ِ
الرف ِ
َلـــم َأ َر مِث َ
ـــه
ـــل ِّ
ِ
ـــالرف ِق فِـــي َأم ِ
ـــر ِه
َمـــن يِســـتعن بِ ِّ

ـــر َج لِل َعــــذ َراء مِــــن ِخــــد َرها
َأخـ َ
َقـــد ُيخـ ِ
الح َّيـــ َة مِـــن ُجح ِر َهـــا
ــر ُج َ

وأنشد صالح بن عبد القدوس : 
ـف مــدَ ججٍ فِـي حاجـ ٍ
ـة
َ َ
ـار َأل ُ ُ َّ
َلـو َسـ َ

َلــــم يل َقهــــا ّإال ا َّلـ ِ
ـــق
ـــذي َيت ََر َّفـ ُ
َ َ

ورحم اهلل العالمة ابن حزم حين قال« :اال ِّت َسا ُء بالنبي ﷺ يف وعظ أهل الجهل
والمعاصي والرذائل واجب ،فمن وعظ بالجفاء واالك ِفه َر ِار؛ فقد أخطأ وتعدى

وحر ًدا
اجا َ
لج ً
طريقته ﷺ وصار يف أكثر األمر ُمغر ًيا للموعوظ بالتمادي على أمره َ
و ُم َغا َيظة للواعظ الجايف ،فيكون يف وعظه ُم ِسي ًئا ال ُمحسنًا ،ومن وعظ بِبِش ٍر و َت َب ُّسم

( )1صحيح .أخرجه أحمد يف «الورع» (ص ،)155/والخالل يف «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
(ص.)46/
( )2أخرجه الخطيب يف «تاريخ بغداد» (.)389/15
( )3أخرجه الخطيب يف «تاريخ بغداد» ( )412/10من قصيدة حسنة.
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ٍ
برأي ،ومخرب عن غير الموعوظ بما ُيس َتقبح من الموعوظ
ولِين ،وكأنه مشير
فذلك أبلغ وأنجع يف الموعظة» .
ومن معاين الرفق المداراة ،ويف ذلك يقول الحافظ أبو الحسن بن بطال :
«المداراة من أخالق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ،ولين الكلمة ،وترك
اإلغالظ لهم يف القول ،وذلك من أقوى أسباب األُل َفة وسل الس ِ
خي َم ِة ،وقد ظن
َّ
من لم ُين ِع ِم النظر أن المداراة هي المداهنة ،وذلك غلط ،ألن المداراة هي :الرفق
والم َعاطفة يف َر ِّد أهل
بالجاهل الذى يسترت بالمعاصي ،وال يجاهر بالكبائر،
ُ
الباطل إلى مراد اهلل بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه.
والمداهنة هي :أن َيل َقى الفاسق المظهر لِ ِفس ِق ِه فيؤالفه ،ويؤاكله ،ويشاربه،
الر َضا هبا وال ينكرها عليه ولو بقلبه ،وهو أضعف
ويرى أفعاله المنكرة ويريه ِّ
اإليمان» .
ب الخطيب إن أراد التمكن من التحلي بالرفق أن ُي َس ِّير طرفه يف السيرة
وحس ُ
َ
النبوية العطرة ،وما فيها من مواطن عظيمة يف الرفق بالمخالف للصواب ،مثل:
ِ رفقه ﷺ بمن كانت يده تطيش يف الصحفة .
ِ
ورفقه ﷺ بالمرأة التي كانت تبكي عند القرب .

(« )1األخالق والسير» (ص.)150-149/
(« )2شرح صحيح البخاري» (.)306-305/9
( )3أخرجه البخاري ( ،)5376ومسلم ( ،)2022عن صاحب القصة ع َُمر بن أبي سلمة .
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ِ
ورفقه ﷺ باألعرابي الذي بال يف مسجده الشريف .

ِ 
ورفقه ﷺ بالذي جاء يستأذن يف الزنا .
فهذه وغيرها يجب أن تكون نُصب عين الخطيب؛ لكي يتحلى بالرفق واللين
يف الدعوة إلى اهلل  ،ال س َّيما يف خطبة الجمعة ،واهلل المو ِّفق ال إله إال هو وال رب
سواه.
لسان اخلطيب
قد أمر اهلل تعالى سيد الخطباء بالفصاحة يف الوعظ ،قال اهلل  { :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ } [سورة النساء.]63:
واصال إلى كُن ِه المراد ،مطاب ًقا لما ِسيق إليه من المقصود» .
ً
مؤثرا
أيً « :
وقال ابن سيرين « :ال شيء َأزين على الرجل من الفصاحة والبيان» .
وقال الماوردي « :المقصود بالخطبة شيئان :الموعظة ،واإلبالغ ،فينبغي
لإلمام أن يرفع صوته بالخطبة ليحصل اإلبالغ ،ويقصد بموعظته ثالثة أشياء:
=
( )1أخرجه البخاري ( ،)1283ومسلم ( ،)926عن أنس بن مالك .
( )2أخرجه البخاري ( ،)6128عن أبي هريرة  ،وأخرجه مسلم ( ،)284عن أنس .
( )3صحيح .أخرجه أحمد ( ،)256/5عن أبي أمامة .
(« )4تفسير أبي السعود» [النساء.]63 :
( )5ذكره عنه الحافظ ابن عبد الرب يف «هبجة المجالس» (.)56/1
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 إيراد المعنى الصحيح.
 واختيار اللفظ الفصيح.
 واجتناب ما يقدح يف فهم السامع ،من تمطيط الكالم ومده ،أو العجلة فيه عن إبانة
ِ
ب ما ُيس َتن َك ُر من غريب الكالم وإعرابه ،وال يطيل إطالة تضجر ،وال
لفظه ،أو َرك َ
تقصيرا َيب ُتر ،ويعتمد يف كل زمان على ذكر ما يليق بالحال»
قصر
ُي ِّ
ً
وقال أبو الفرج بن الجوزي « :وأحوج الناس إلى البالغة الواعظ؛ ليجمع
مطالبهم ،لكنه ينبغي أن ينظر يف الالزم الواجب ،وأن يعطيهم من المباح يف اللفظ
قدر الملح يف الطعام ،ثم يجتذهبم إلى العزائم ،ويعرفهم الطريق الحق» .
وقال العالمة المحقق بن رجب « :والبالغة يف الموعظة مستحسنة؛ ألهنا
أقرب إلى قبول القلوب واستجالهبا ،والبالغة :هي التوصل إلى إفهام المعاين
المقصودة ،وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها،
وأفصحها وأحالها لألسماع ،وأوقعها يف القلوب» .
وقال بعض الفضالء« :أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال» .

(« )1الحاوي الكبير» (.)441/3
(« )2صيد الخاطر» (.)115
(« )3إصالح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي (.)67
(« )4جامع العلوم والحكم» (.)111/2
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وال يخفى عليك أيها الخطيب َأ ّن شريعة اهلل تعالى نزلت على رسول اهلل ﷺ
بلسان عربي مبين ،وأنّه ﷺ أفصح من نطق بالضاد ،فإن كان األمر كذلك فاللغة
الشريفة هي وعاء الشريعة ،وأنت يف رتبة َ
الخطابة من أعالم إبالغها إلى الناس،
وعليه فيجب عليك تقويم لسانك هبذه اللغة الشريفة ،بما طرأ عليك من ُلكن َِة
الدارج الفاسد ،أو الدخيل العليل.
وقال العالمة أبو الع َّباس بن تيمية « :واعلم أن اعتِياد اللغة ُيؤثر يف العقل
ُ
أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة
تأثيرا قو ًيا ب َّينًا ،و ُيؤثر ً
والخ ُلق والدِّ ين ً
وأيضا فإن نفس اللغة العربية
والتابعين ،ومشاهبتهم تزيد العقل والدين والخلقً ،
من الدِّ ين ،ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال ُيفهم إال
بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» .
وقال المحقق أبو إسحاق الشاطبي « :الشريعة عربية ،وإذا كانت عربية؛
فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم ...فإذا فرضنا مبتد ًئا يف
فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة ،أو متوس ًطا ،فهو متوسط يف فهم الشريعة
والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية ،فإن انتهى إلى درجة الغاية يف العربية كان كذلك
يف الشريعة» .

(« )1اقتضاء الصراط المستقيم» (.)527/1
(« )2الموافقات» (.)53/5
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ومهما َح ِفظ َت و َف ِهم َت فال ثقة بِ ِعلم من ال يعرف اإلعراب ،وهو ساقط من
أعين النبالء ،كما قال الشاعر : 
ويع ِ
جبنِـــــي ِز ُّي ال َف َتـــــى َو َج َما ُلـــــ ُه
ُ

و َيســـ ُق ُط مِـــن َعينِـــ َّي َســـا َع َة َيل َحـــ ُن

وقال اآلخر : 
ـــط مِـــن لِســـ ِ
النَّحـــ ُو َيب ُس ُ
ان األَل َكـــ ِن
َ

والمــــر ُء ُتك ِر ُمــــ ُه إِ َذا َلــــم َيل َحــــ ِن
َ

وقال الشيخ األديب محمد بن حنبل الشنقيطي : 
ب بِـــ َال إِعـــ َر ِ
اب
كُـــ ُّل َفتًـــى َشـــ َّ

َف ُهــــو ِعنــــ ِدي مِثــــ ُل ال ُغــــ َر ِ
اب

ود ِ
وإن رأي َتــــــه لِ ُخــــــ ٍ
عاشــــــ ًقا
َ

َف ُقـــل َلهـــا :د ِع ال ُغـــراب النَّ ِ
اع َقـــا
َ
َ

وصدق ابن الوردي حين قال :
المنطِــــ َق بِــــالنَّح ِو َف َمــــن
َج ِّمــــل َ

اب بـــالنُّط ِق اخ َت َبـــل
ُيحـــ َر ِم اإلعـــ َر َ

(« )1معجم األدباء» (.)1865/4
(« )2معجم األدباء» (.)26/1
(« )3الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط» (.)319
(« )4القصيدة الالمية» (.)26
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وإذا رأيت من يذم تعلم النحو ،فاعلم أنّه َع ِس ٌر عليه ،كما َع ُس َر على ذلك
األعرابي الذي جلس يف بعض مجالس تعليم النحو ،فلم يفهم منه شي ًئا ،فأنشأ
يقول :

َسـ َ
ــــحابه
ــــأت ُرك النَّحـــــو ألَصـ َ
َّ
إن َذ ِوي النَّحــــو َل ُهــــم ِه َّمـــــ ٌة
َيض ِ
ـــر ُب َعبـــدُ اهلل َزيـــدً ا و َمـــا

ِ
و َأص ِ
ف ِ
الصـــي ِد
ـــر ُ
اله َّمـــة فـــي َّ
موســـــوم ٌة بِـــــالمك ِر وال َكيـ ِ
ــــد
َ
َ ُ
ي ِريــــدُ َعبــــدُ اهلل مِــــن زي ِ
ــــد
ُ

وصدق األديب أحمد الزيات  إذ قال« :كراهية من يكره الفصحى ال ترجع

إلى نقص فيها ،أو قصور فيها ،وإنما ترجع إلى قلة العلم هبا ،وسوء ال َفهم لها» .
ولقد كان األعرابي اآلخر أحسن ً
مقاال من هذا ،فحينما خطب رجل ال يحسن
العربية ،فقال{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ }

[الروم:

والبحر ،فقال
رب
 ،]41بالرفع :ال ُ
ُ

أيضا!
األعرابي :وعلى المنابر ً
لحان ،والداخل يف غير َفنِّ ِه يفضحه
ولذلك قالوا« :الخارج عن لغته َّ
االمتِ َحان» .
ِ
ٌ
قال الفراء َّ « :
لما غيره إال َس ُه َل
قل
رجل أنعم النظر يف العربية وأراد ع ً
عليه» .
(« )1هبجة المجالس» (.)67/1
(« )2وحي الرسالة» (.)121/4
(« )3طبقات الشافعية» (.)357/9
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وقال ابن حزم « :إن جهل هذا العلم َعسر عليه ِعلم ما يقرأ من ِ
العل ِم» .
ُ
ُ َ
أيّ :
سوي األسنان.
أن علم النحو مفتاح لسائر العلوم ،وال بد أن يكون المفتاح
َّ
وفهما؛ ليقيم لسانه من اعوجاج
فعلى الخطيب أن يتقن متنًا نحو ًيا حف ًظا
ً
ِ
ين كتب األدب ،وأسفار أخبار العرب ،لِتع ُذ َب
الدارج الفاسد ،ثم بعد ذلك َي ِرد َمع َ
ف منطقه ،فإن « َمن َن َظ َر يف ال َع َربِ َّي ِة ِّ
والشع ِر َر َّق َطب ُع ُه» َ ،و َع ُذ َب
كلماته ،ويل ُط َ

الشعرِ ال ِ
ِ
لفظه« ..إِ َّن ِمن البي ِ ِ
حك اْمة» .
ان الس ْحرا ،وإِ َّن م ان ِّ ْ
ا اا
قال شيخ اإلسالم الشوكاين َ « :ين َب ِغي َأن يكون ك ََالمه على قدر ِعلمه ،وهو
إذا لم يمارس جيد النّظم والنثر كان كالمه ساق ًطا عن درجة االعتبار عند أهل
البالغة ،والعلم شجرة ثمرتها األلفاظ ،وما أقبح بالعالم المتبحر فِي كل فن أن

يتالعب به يف النّظم والنثر من َال يجاريه فِي علم من علومه ،ويتضاحك منه من له
أدنى إلما ٍم بمستحسن الكالم ورائق النظام» .

=
(« )1معجم األدباء» (.)17/1
(« )2رسائل ابن حزم» (.)66/4
( )3أخرجه أبو نعيم يف «الحلية» ( ،)123/9والخطيب يف «تاريخ بغداد» ( ،)218/8عن اإلمام الشافعي 
( )4أخرجه البخاري بشطريه؛ األول ( )5146عن ابن عمر  ،والثاين ( )6145عن ُأ َب ِّي بن كعب .
(« )5أدب الطلب ومنتهى األرب» (.)243
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خير سبيل
وقال األديب محمود الطناحي « :كان األدب –وما زالَ -
إليصال المعرفة ،وسرعة انصباهبا إلى السمع ،واستيالئها على النفس ،والبليغ
يضع لسانه حيث أراد» .
وأقرتح عليك أيها الخطيب َتسيِي َر الطرف يف هذه المؤلفات على جهة الرتقي:
األول« :حلية طالب العلم» ،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد.
الثاين« :مختارات من النظرات» لمصطفى المنفلوطي.
الثالث« :أدب الكاتب» ،ألبي محمد بن قتيبة الدِّ ين ََوري.
الرابع« :الكامل» ،ألبي الع َّباس المربد.
الخامس« :األمالي والنوادر» ،ألبي علي القالي .

(« )1الموجز يف مراجع الرتاجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» (.)86
( )2قال العالمة ابن َخلدون يف «المقدمة» (« :)554-553وسمعنا من شيوخنا يف مجالس التّعليم ّ
أن أصول هذا
الف ّن وأركانه أربعة دواوين وهي« :أدب الكتّاب» البن قتيبة وكتاب «الكامل» للمربّد وكتاب «البيان
علي القالي البغداد ّي .وما سوى هذه األربعة فتبع لها وفروع
والتّبيين» للجاحظ وكتاب «النّوادر» ألبي ّ
عنها».
وقال الشيخ محمود الطناحي  بعد أن ذكر كالم ابن َخلدون فقال« :ونعم ،لقد أحسن كل اإلحسان
من عد هذه الكتب األربعة أصول علم األدب ،فإن كتاب ابن قتيبة يدور حول اللغة ،يف تسمية األشياء
وخلق اإلنسان والحيوان ،وأصول الهجاء ،وضوابط األبنية ،وتقويم اللسان ولحن العامة ،وكتاب المربد
كتاب لغة ونحو وأخبار ،وكتاب الجاحظ دائر حول البيان والبالغة والخطابة ،مع االسرتسال إلى
خص هذه
المعارف األخرى ،وكتاب القالي المعروف باألمالي والنوادر» كتاب لغة وغريب وشعر ،فمن َّ
الكتب ،ثم أطال الوقوف عندها والنظر فيها فاز بأوفر الحظ والنصيب»! «مقاالت الطناحي» (.)261/1
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السادس« :المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين ابن األثير.
السابع« :الصناعتين» لألبي هالل العسكري.
فمن اغرتف من هذه األسفار األدبية أو غيرها ،أسفر لسانه ،وتبلج بيانهُ ،بر ِّق ّي
ِ
وعذوبة كَلِ ِم ِه ،وهنا َي ِ
عرض حجج الوحيين الشريفين ،وآثار
ور َّقة طبعه،
لفظه ِّ
األسماع و ُيل َّي ُن ال ِّطباع ،فعسى أن يسلك
ِّف
السلف الصالحين بأسلوب َبلِي ٍغ ُي َشن ُ
َ
بسامعيه طرق الفوز والخالص ،وكل ذلك بعد بركة اإلخالص.
وال تحزن إذا كنت تشكو من نسيان ما تحفظه من كالم الشعر والحكمة؛ فإن
ٍ
قالب آخر يظهر يف بيانك أو بنانك ،على حسب َت َر ِّقيك يف
الذهن سيخرجه لك يف
ُس َّلم القراءة ومعراج المعرفة.
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صوت اخلطيب
من بركات سالمة لسان الخطيب يأيت جمال صوته ،ولبلك ثالث قواعد:
األولى :جهارة صوت الخطيب وحسنه.
الثانية :اتزان نربات صوت الخطيب.
الثالثة :الوقوف المناسب يف الكالم.
أما جهارة صوت الخطيب وحسنه ،فإن جهارة صوت الخطيب وجماله من
الم ِعينة له على التمكن من استمالة نفوس السامعين
الصفات
المجملة للخطيبُ ،
ِّ
وتتطلب إصغائهم إليه ،وقد يكون الخوف والخجل من أسباب ضعف الصوت،
وتعثر الكالم ،لذلك على الخطيب أن يتخطى هاتين العقبتين بأن يتسلح
بالشجاعة والجرأة ،وسيأيت الحديث يف شجاعة الخطيب.
ومن عالمات حسن صوت الخطيب أن يجعل الخطيب صوته مناس ًبا للمكان
الذي يخطب فيه ،وال َجمع الذي يستمع إليه ،فال ينخفض صوته حتى يصير يف
ُّ
يصك اآلذان ،بل يجعل ذلك وس ًطا.
صياحا
همسا ،وال يعلو حتى يكون
ً
آذاهنم ً

ول اهللِ
َان َر ُس ُ
ولنا يف رسول اهلل ﷺ أسوة حسنة ،قال جابر بن عبد اهلل « :ك َ
ب اح َم َّرت َعينَا ُهَ ،و َع َال َصو ُت ُهَ ،واشتَدَّ َغ َض ُب ُهَ ،حتَّى َك َأ َّن ُه ُمن ِذ ُر َجي ٍ
ش
ﷺ إِ َذا َخ َط َ
َي ُق ُ
ول « :اص َّب احك ُْم او ام َّساك ُْم» .

()1أخرجه مسلم (.)867
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قال العالمة أبو الع َّباس القرطبي « :هذا يف أحوال ،وهذا ُمش ِع ٌر بأن الواعظ
حقه أن يكون منه يف وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ما يطابقه ،حتى ال يأيت
ظاهر عليه» .
بالشيء وضدُّ ه
ٌ
وقال اإلمام النووي ُ « :يستحب للخطيب أن ُيفخم أمر الخطبة ويرفع
صوته و ُيج ِز ُل كالمه ،ويكون مطاب ًقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو
عظيما وتحديده خط ًبا
أمرا
ً
ترهيب ،ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره ً
جسيما» .
ً
وأما اتزان نبرات صوت الخطيب :فالمراد أن يجعل الخطيب صوته مناس ًبا
للمكان والسامعين ،فيرسله إرسا ً
ال متوازنًا فيقوى يف مواطن القوة وير ُفق يف موطن
الرفق ،مما ُيسبب تجديد االنتباه وإيقاظ األذهان ،وتحريك المشاعر ،وتجديد
نشاط السامع يف تدبر كلمات الخطبة.
منخفضا ،ثم يرفعه شي ًئا فشي ًئا ،على قدر
و َيح ُسن بالخطيب أن يبدأ صوته
ً
المواطن التي يمر هبا ،وبذلك يتدرج مع نفس السامع واستعداده لتلقي الكلمات؛
َ
وفهما ،وأما إذا فجأ األسماع بارتفاع الصوت يف بدء خطبته فإن هذا ال
سماعا
ً
ً
يجدي يف استمالة النفوس واستدراج السامعين إلى اإلصغاء ،بل حين َتق َر ُع

(« )1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (.)506/2
(« )2شرح صحيح مسلم» حديث رقم (.)867
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أسماعهم ألول وهلة يتمنون سكوت الخطيب ،حتى يتخلصوا من عناء المفاجأة
التي ص َّكت أذاهنم وأغلقت منافذ أسماعهم.
و َيح ُسن بالخطيب أن يتمهل يف إلقاء الكالم فال ُيسرع إسرا ًعا ال يتمكن
السامع من فهم الكالم وتدبره ،وال يبطء إبطا ًء ُيصيب السامعين بالسآمة والملل
وشتات الذهن.
تقول أم المؤمنين عائشة  يف وصف إلقاء النبي ﷺ للكالم« :ك َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ
ُي َحدِّ ُ
ث َح ِدي ًثاَ ،لو عَدَّ ُه ال َعا ُّد َألَح َصا ُه» .
أيضا
وال شك أن هذا يدل داللة واضحة على قلة الكالم وقِ َصره ،ويدل ً
التمهل والرتسل يف إلقائه.
ويقول اإلمام الشافعي  يف صفة كالم الخطيب« :وأحب أن يكون كالمه
مرتسال مبينًا معربا بغير اإلعراب الذي يشبه ِ
الع ّي وغير التمطيط وتقطيع
ً
كال ًما
ُ ًَ
الكالم ومده وما يستنكر منه ،وال العجلة فيه عن اإلفهام ،وال ترك اإلفصاح
بالقصد ،وأحب أن يكون كالمه َقصدً ا بلي ًغا جام ًعا» .
وقال العالمة ابن قدامة « :ويستحب أن يكون يف خطبته مرتسالً ،مبينًا،
معر ًبا ،ال َيعجل فيها ،وال يمططها» .
( )1أخرجه مسلم (.)2493
(« )2األم» (.)230/1
(« )3المغني» (.)180/3
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ومن عالمات النطق الجيد أن يتجنب الخطيب اللحن يف العربية والخطأ.
يصور الخطيب المعاين بنطقه فيالئم بين
ومن عالمات ُحس ُن الصوت أن
ِّ
المعاين ونغمات صوته ،فتختلف نغمة الرتغيب مِن نغمة الرتهيب ،ونغمة الرجاء
مِن نغمة الخوف ،وهكذا نغمات الصوت بين االبتهاج واالكتئاب ،وبين الغضب
واإلشفاق ،وبين التعجب والتحسر ،وبين اإلخبار والتساؤل.
أما الوقوف المناسب يف الكالم:
فمن قواعد اإللقاء الجيد ،أن ُيراعي الخطيب أثناء إلقائه المواطن التي يكون
الوقوف عندها مناس ًبا؛ ألن إهمالها وعدم االكرتاث هبا قد يوقع الخطيب يف
نفسا ،ثم ُيضطر
الحرج والضيق ،كأن يتابع الخطيب سرد كلمات من غير أن يلتقط ً
إلى الوقف؛ لضيق َن َف ِسه ،فيأيت وقوفه يف وسط الكلمة أو هنايتها فيبرتها برتًا؛ فال
يكتمل معناها يف ذهن السامع فيسبب تشتيته وتمزيق الفكرة يف ذهنه.
ومما يساعد على تحقيق الوقف المناسب إتقان قواعد اإلمالء ،وأماكن
ميسر لمن طالع كتا ًبا يف هذا الفن
عالمات الرتقيم ،بعد الجمل والكلمات ،وهذا
ٌ
وهي كثير ،وهلل الحمد.
كما أن على الخطيب أن يقف قبل وبعد كل فكرة ،وقد قيل :إن الصمت
أحيانًا كالحديث ،فلذلك عندما يصمت بحكمة أثناء اإللقاء ي ِ
حد ُ
عظيما
ث َوق ًعا
ُ
ً
على السامعين ،ولكن ال بد أن تكون تلك الو َق َفات مناسبة ،يف الهيئة والمكان،
وإال أفسدت اإللقاء.
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إشارة اخلطيب
مما يحسن بالخطيب :التحلي باإلشارة فربما كانت أبلغ من عبارة ،شريطة
التناغم بين اإلشارة والعبارة ،فأما إذا اختلفتا فاضطراب وقلق للمستمع ،ال يدري
كال منهما يف واد ،وحسبنا يف ذلك هدي سيد الكاملين عليه
أيسمع أم يبصر ،ألن ً
صلوات رب العالمين ،ومن ذلك:
األول :قال البخاري يف كتاب العلم( :باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد
والرأس) ،ثم ساق حديث ابن ع َّباس َ « :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ ُسئِ َل فِي َح َّجتِ ِه َف َق َال:
َذ َبح ُت َقب َل َأن َأرمِ َي؟ َف َأو َم َأ بِ َي ِد ِهَ ،ق َال « :اوَلا اح ار اج» َق َالَ :ح َلق ُت َقب َل َأن َأذ َب َح؟
َف َأو َم َأ بِ َي ِد ِه « :اوَلا اح ار اج» .
السا اع ُة ك ااها ات ْي ِن» وقرن بين إصبعيه السبابة
الثاين :قال ﷺُ « :ب ِع ْث ُ
ت اأناا او َّ
والوسطى

.

ِ
ِ
اله ْر ُج»ِ ،ق ا
يل ايا
الج ْه ُل اوالفت ُان ،او اي ْك ُث ُر ا
الثالث :قال ﷺُ « :ي ْق اب ُض الع ْل ُم ،او اي ْظ اه ُر ا
رس ا ِ
اله ْر ُج؟ اف اق اال « :اهك اابا بِ اي ِد ِه اف اح َّر اف اها ،ك ااأ َّن ُه ُيرِيدُ ال اقت اْل» .
ول اهلل ،او اما ا
ا ُ
قال أبو عثمان الجاحظ« :واإلشارة واللفظ شريكان ،ونعم العون هي له،
ونعم الرتجمان هي عنه ،وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ،وما تغني عن الخط» .

( )1أخرجه البخاري ( )84هبذا اللفظ.
( )2أخرجه البخاري ( ،)4936ومسلم (.)867
( )3أخرجه البخاري (.)85
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وقال الشاعر :

ـوا ُه َصــامِ َت ٌة
وال َعــي ُن َتنطِـ ُ
ـق واألَفـ َ

َحتَّى ُت َرى مِن َض ِمي ِر ال َقل ِ
ب تِب َيانَا

والناس يف ذلك بين إفراط وتفريط ،وخير األمور أوسطها ،فال إشارات

َأيدي ،وال اضطراب أجساد ،وال نقيض ذلك ،خمول وفتور ،فاألول يسبب
الضجر ،والثاين يسبب الملل.
ولن يتأتى للخطيب معرفة الوسط يف ذلك إال بتذوق كالم الفصحاء ،وخطب
البلغاء ،فيعرف متى تجتمع اإلشارة مع العبارة ،ومتى يفرتقان ،ويعرف متى
يستدعي العبارة باإلشارة ،ومتى يستدعي اإلشارة بالعبارة ،والمراس يأيت بالتفنن
واإلبداع ،واهلل المو ِّفق لمن شاء.
ِّ
فليول وجهه شطر هذه البحوث:
ولمن أراد المزيد يف هذا الباب
 « اإلشارة الجسمية يف األحاديث النبوية ،دراسة داللية يف متن «صحيح
مسلم».
« حركة اللغة غير المنطوقة يف الحديث النبوي».
« لغة الجسم يف السنة النبوية».

=
(« )1البيان والتبيين» (.)57/1
( )2المصدر السابق (.)58/1
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« وظائف لغة الجسد اإلبالغية يف الحديث النبوي الشريف».
« لغة الجسد يف الخطاب النبوي الشريف».
« لغة الجسد يف التعليم النبوي».
« التواصل غير اللفظي يف الحديث النبوي».
تنبيه:
قال اإلمام الشافعي  يف شأن الخطيب« :وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن
ُيس ِّك َن َجسده ويديه ،إما بأن يضع اليمنى على اليسرى وإما أن ُي ِق َّر ُه َما يف
موضعهما ساكنتين و ُي ِق َّل ال َّت َل ُّف َت و ُيقبِ َل بوجهه قصد وجهه ،وال أحب أن يلتفت
سمع الناس خطبته؛ ألنه إن كان ال ي ِ
شماال؛ لي ِ
سمع أحد الشقين إذا قصد
يمينًا وال
ً ُ
ُ
بوجهه تلقاءه فهو ال يلتفت ناحية ي ِ
سمع أهلها إال خفي كالمه على الناحية التي
ُ
تخالفها مع سوء األدب من التلفت» .
وقد احتج المانعون من التفات الخطيب بأن رسول اهلل ﷺ كان إذا ِ
صعد
ِ
المنرب استقبل الناس بوجهه ،ولكن قال الحافظ الرتمذي« :وال يصح يف هذا الباب
عن النبي ﷺ شيء».
قلت :وعلى صحتها فليست صريحة يف نفي االلتفات؛ إلمكان الجمع بين
االستقبال وااللتفات أحيانًا ،فعن أبي بكرة  قال« :رأيت رسول اهلل ﷺ على

(« )1األم» (.)230/1
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المنرب والحسن بن علي إلى جنبه ،وهو ُيقبِ ُل على الناس مرة ،وعليه أخرى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ات ْي ِن ِم ان
ويقول« :إِ َّن ا ْبني اه ابا اس ِّيد او ال اع َّل اهللا اأ ْن ُي ْصل اح بِه اب ْي ان ف ائ ات ْي ِن اعظ ا
ِِ
ين» .
الم ْسلم ا
ُ
وعليه فحديث« :كان ﷺ ال يلتفت يف الخطبة» ليس له أصل ،والباب مبسوط
يف «المدخل إلى علم السيرة النبوية» ،يسر اهلل نشره.

( )1أخرجه البخاري (.)2704
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شجاعة اخلطيب
للخطابة عقبتان إذا اقتحمها أفضى إلى روض َ
أمام كل متأهل َ
الخطابة الباسم:
األولى :عقبة اإلعداد العلمي والعمق المعريف ،الذي يصرف عنه االتكال على
أيضا من نقيصة
الم َعدَّ ة يف الكتب أو المحفوظة يف آالت التسجيل ،و َيسلم ً
الخطب ُ
اإلكثار من اإلنشاء والتعبيرِ ،
لملء النقص العلمي والخواء المعريف.
العقبة الثانية :الخجل من الوقوف أمام الناس ومخاطبتهم مشافهة.
فمن اقتحم العقبة األولى -وهي األشد -فالثانية أسهل؛ ألن قوة العلم تزرع
قوة النفس وتنميها.
ً
عجوال،
متهورا
وأما من اقتحم العقبة الثانية ولم يقتحم األولى ،فإنما يخرج
ً
غضو ًبا؛ ألنه كسر حاجز الخجل ،ولم َيب ِن الملكة العلمية ،التي تضفي عليه رونق
العدل والحكمة ،والصرب والحلم ،وقبل ذلك اإلخالص.
ومصير هذا الصنف االنكسار أو االنحسار« ،فكل ِعز لم يؤيد بعلم؛ فإلى ُذل
يصير» .
وتحلي الخطيب بقوة العلم وقوة النفس هو صوب السداد وعين الصواب،
وقد تقدم بيان ُأ ُسس بناء قوة العلم يف األبواب السابقة.
وأما قوة النفس فال غنى للخطيب عنها.

( )1قاله حكيم العرب األحنف بن قيس  أخرجه عنه الدِّ ين ََوري «المجالسة وجواهر العلم» (.)97/5
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قال العالمة أبو هالل العسكري « :أول البالغة اجتماع آلة البالغة ،وذلك
الحيرة والدَّ َهش يورثان
أن يكون الخطيب رابط الجأش ،ساكن الجوارح؛ أل ّن َ
والح َصر؛ وهما سبب اإلرتاج واإلجبال .
الحبسة َ
ُ
وعالمة سكون نفس الخطيب ِ
وتمهله يف
ورباطة َجأشه هدوؤه يف كالمه،
ّ
منطقه.
والتمهل،
وقال ثمامة :كان جعفر بن يحيى أنطق الناس ،قد جمع الهدوء
ّ
والجزالة والحالوة ،ولو كان يف األرض ناطق َيستغني عن اإلشارة لكانه» .
وقال أبو داود بن حريز « :تلخيص المعاين رفق ،واالستعانة بالغريب
عجز ،والتشادق من غير أهل البادية بغض ،والنظر يف عيون الناس ِع ّي ،ومس
اللحية ُهل ٌك ،والخروج مما ُبنِ َي عليه أول الكالم إسهاب» .
وهنا بعض أسباب ُت ِعي ُن على التخلي عن داء الخجل والتحلي بالشجاعة:
األول :االستعانة باهلل تعالى ،وتحقيق عبودية التوكل ،قال اهلل  { :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ }

[سورة الطالق.]3:

( )1اإلرتاج :اإلغالق ،واإلجبال :اإلخفاق.
(« )2الصناعتين؛ الكتابة والشعر» (.)23
(« )3البيان والتبيين» (.)35/1
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و«قد دخل تحت قوله { :ﮫ ﮬﮭ } من المعاين ما يطول شرحه من إيتاء
ما ُيرجى ،وكفاية ما ُيخشى» .
الثاين :الدعاء والتضرع بين يدي الكريم الوهاب ،بدعاء كليم الرحمن موسى
 { :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ } [سورة طه ،]29-25:أو هذا الدعاء« :اللهم ثبت جناين
وأطلق لساين» ،ونحو ذلك.
الثالث :مجاهدة النفس يف العمل بالعلم ،ال س َّيما العلم الذي تعظ الناس به؛
فإن مخالفة العمل للعلم مما يبعثر الكالم و ُيعثِر اللسان؛ ألن ُعقدة الذنب تكبلك
عن االنطالق ،والعصيان سبب ِ
الخذالن.
الرابع :تجنب اإلفراط يف المزاح؛ ألن مركب َ
الجد والحزم،
الخطابة هو ِّ
فحينما يرى أمامه من أفرط معهم يف المزاح ،يختلجه شكهم يف ِّجده ،وأهنم
يتذكرون هزله ،فيضطرب.
الخامس :التهوين من أمر الناس أمامه ،وأهنم بشر يخجلون ،ويخطئون ،وأهنم
هم الذين يراهم يف المجالس والمدارس ،ويبادلهم الحديث يف أمور شتى ،فما
الذي عظمهم أمامه اآلن؟ «ومن عرف الناس اسرتاح» .

(« )1الصناعتين» (.)37
(« )2مجموع الفتاوى» (.)93/1
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السادس :أن يعلم أن سامعيه إذا خرجوا لن يكون حديثهم ال َّتهتهة ،أو الفأفأة،
التي شغلتك أنت ،أما العقالء وهم أكثر السامعين فحديثهم سيكون يف براعتك يف
الطرح ،وبالغتك يف الشرح ،وعمق أمر خطبتك ،ومالمسته لحاجاهتم ،ولن يلهج
بأخطائك إال ِ
األخ َّفاء!
السابعِ :
الم َران على مخالطة الناس ،ومحاورهتم ،يف مذاكرة العلم ،أو
المحاورات العلمية يف المجالس ،أو المساجالت الشعرية يف األعراس واألسمار،
وغير ذلك.
الخطابة أمام ِ
الثامن :تمرين نفسك على َ
المرآة ،أو بين سواد األغنام ،أو بين
أوالدك ،أو حتى بين الصخور ،وتتعرف مواطن النقص بالرؤية البصرية ،أو بسماع
الخطبة بعد حفظها يف آالت التسجيل الحديثة ،وتسعى يف طلب الكمال.
التاسع :تقوية الحرص يف القلب على هداية الناس ،وال َغيرة عليهم ،فالطبيب
الصادق تؤلمه أمراض الناس ،فيسعى يف تخليصهم منها بحزم وعزم ،وقوة قلب،
ً
جراحا ،وأنت أيها الخطيب طبيب
هازال رقي ًقا ما أزال علة ،وال داوى
ولو كان
ً
قلوب الناس ،وقد عرفت ما دب إليها من أمراض وآفات ،فهل يليق بك أن تقف
أمامها موقف الهازل الضعيف ،أو المازح الخفيف ،تغمض عينك وتجمع
ريقك؟!
العاشر :استشعر فضل اهلل عليك ،بأن علمك ما لم تكن تعلم ،وأنعم عليك
فألحقك بركب المصلحين من األنبياء واألولياء ،فأضحيت تقوم مقامهم ،وتعتلي
منابرهم ،فارتفعت رتبتك على كثير ممن أمامك ،فازرع الثقة بنفسك ،وقدراتك
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العلمية ،مع مراقبة النفس أن تزل يف ُهوة الفخر« ،فالعارف يسير إلى اهلل بين
مشاهدة ِ
المنَّة ومطالعة عيب النفس والعمل» .
تلك عشرة كاملة ،لمن أراد اقتحام العقبة ليفك الرقبة عن الخجل والوجل،
الذي أقعد جماعة من طالب العلم عن الدعوة إلى اهلل ،ال س َّيما على أعواد
المنابر ،واهلل المو ِّفق والمستعان.

(« )1الوابل الصيب» (.)10
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لباس اخلطيب وهيئته
قال اهلل { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ } [سورة األعراف.]31:

قال الحافظ ابن كثير « :ولهذه اآلية ،وما ورد يف معناها من السنة،
ُيستحب التجمل عند الصالة ،وال سيما يوم الجمعة ويوم العيد ،والطيب؛ ألنه من
الزينة ،والسواك؛ ألنه من تمام ذلك» .
وقد وردت أحاديث كثيرة يف استحباب التطيب والتجمل يف الثياب والهيئة
يوم الجمعة ،وهي أحاديث عامة يدخل فيها الخطيب من باب أولى؛ ألنه قدوة
للناس يف العمل واآلداب ،ومن تلك األحاديث:
عن عبد اهلل بن سالم  قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :اما اع الى
اأح ِد ُكم إِ ْن وجدا اأ ْن يت ِ
َّخ اب اث ْو اب ْي ِن لِ اي ْو ِم ا ْل ُج ُم اع ِةِ ،س اوى اث ْو اب ْي ام ْهناتِ ِه» .
ا ْ ا ا
ا
بل هناك حديث خاص يدل على استحباب ُحس ِن المظهر للخطيب يف يوم

الجمعة ،فعن عبد اهلل بن عمر  قال :رأى عمر بن الخطاب ُحلة ِس َي َراء عند باب
المسجد ،فقال :يا رسول اهلل ،لو اشرتي َتها ،فلبِس َتها يوم الجمعة وللوفد ،فقال ﷺ:
«إِنَّما ي ْلبسها من َلا اخال ااق اله فِي ِ
اآلخ ار ِة» .
ا ا اُ ا ا ْ
ُ
(« )1تفسير ابن كثير» [األعراف.]31 :
( )2صحيح .أخرجه أبو داود ( ،)1078وابن ماجه ( ،)1095وصححه األلباين.
( )3أخرجه البخاري (.)886
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فلم ُينكر رسولنا الكريم ﷺ على الفاروق رضوان اهلل عليه اختصاص
الجمعة ب ُلبس الحلة ،وإنما أنكر عليها كوهنا من الحرير ،و ُلبسها حرام ،ولهذا قال
جابر بن عبد اهلل  قال« :ك َ
َان لِلنَّبِ ِّي ﷺ ُبر ٌد َيل َب ُسه فِي ال ِعيدَ ي ِن َوال ُج ُم َع ِة» .
وقال اإلمام الشافعي « :وأحب لإلمام من ُحس ِن الهيئة ما ُأ ِحب للناس،
وأكثر منه» .
وقال شيخ الشافعية باليمن اإلمام يحيى بن أبي الخير ِ
العمراين :
«و ُيستحب لإلمام من ذلك –أي :اللباس يوم الجمعة -أكثر مما ُيستحب لغيره؛
ألنه يقتدى به» .
وقال العالمة ابن قدامة « :واإلمام يف هذا ونحوه آكد من غيره؛ ألنه
المنظور إليه من بين الناس» .
وقال اإلمام النووي « :و ُيستحب لإلمام أكثر مما ُيستحب لغيره من الزينة
وغيرها ،وأن يتعمم ويرتدي أفضل ثيابه البيض كغيره .هذا هو المشهور» .
و ُيستحب أن يكون لباس الخطيب من البياض ،ويحل ُلبس السواد:
( )1أخرجه البيهقي يف «السنن الكربى» ( ،)350/3وما جاء يف وصف الربد باألحمر ،فضعفه الحافظ ابن حجر
يف «المطالب العالية» (.)171/1
(« )2األم» (.)226/1
(« )3البيان» (.)588/2
(« )4المغني» (.)230/3
(« )5المجموع» (.)538/4
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فعن ابن ع َّباس  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ا ْل اب ُسوا ِم ْن ثِ ايابِ ُك ِم ا ْل اب اي ا
اض،
افإِن اَّها ِم ْن اخ ْيرِ ثِ ايابِك ُْم» .
قال اإلمام الماوردي « :كان النبي ﷺ والخلفاء األربعة يلبسون
البياض» .
وقال الحافظ ابن القيم « :دخل مكة وعليه عمامة سوداء ،ففيه دليل على
شعارا
جواز لبس السواد أحيانًا ،ومِن َث َّم جعل خلفاء بني الع َّباس ُلبس السواد
ً
ِ
ِ ِ
لباسا رات ًبا ،وال كان
لهم ،ول ُو َالت ِهم ،وقضاهتم ،وخطبائ ِهم ،والنبي ﷺ لم يلبسه ً
شعاره يف األعياد والجمع والمجامع العظام البتة ،وإنما اتفق له ُلبس العمامة
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة ،ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد ،بل كان
لِ َو ُاؤه أبيض» .
ريث َ « أ َّن رس َ ِ
وعن عمرو بن ح ٍ
ب النَّا َس َو َع َلي ِه ِع َما َم ٌة
ول اهلل ﷺ َخ َط َ
َ
َ ُ
َسو َدا ُء» .
قال اإلمام النووي  عند هذا الحديث« :فيه جواز لباس الثياب السود،
ويف الرواية األخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء ،فيه :جواز لباس األسود يف

( )1صحيح .أخرجه أحمد ( ،)247/1وغيره.
(« )2الحاوي» (.)440/2
(« )3زاد المعاد» (.)566/3
( )4أخرجه مسلم (.)1359
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الخطبة ،وإن كان األبيض أفضل منه كما ثبت يف الحديث الصحيح« :خير ثيابكم
البياض» وأما لباس الخطباء السواد يف حال الخطبة فجائز ،ولكن األفضل
البياض» .
فاعتناء الداعي إلى اهلل بتحسين مظهره وفق الشريعة أمر معروف عن سلف
الح ُرور َّية أتيت عل ًيا  فقال:
هذا األمة ،فعن ابن ع َّباس  قال« :لما خرجت َ
ِ
ست أحسن ما يكون من ُح َلل اليمن ،فأتيتهم ،فقالوا :مرح ًبا
ائت هؤالء القوم ،فلبِ ُ
الح َّلة؟ قال :ما تعيبون َع َل َّي! لقد رأيت على رسول اهلل
بك يا ابن ع َّباس ،ما هذه ُ
الحلل» .
ﷺ أحسن ما يكون من ُ
وكان اإلمام مالك بن أنس  إذا خرج إلى طالب العلم خرج متزينًا
حال ُم َط َّي ًبا قد ُلبِس من أحسن ثيابه ،وكان يقول« :ما أدركت فقهاء بلدنا إال
ُم َك ً
وهم يلبسون الثياب الحسان» .
وقال العالمة المناوي « :وكتب بعضهم إلى َملِك :بلغني أنك تأكل
الرقاق ،فأجابه:
الرقاق ،وتلبس ِّ
ِّ

اح ِّسممممن ثِ ايا ابمممم ا
ت افإِ َّن اهمممما
ك اممممما ْاسمممم ات اط ْع ا
ممممن فِممممي ال ِّث ايمممماب ات او ُ
اضممممعا
او ادع ال َّتخا ُّش ا

زا يمممم ُن الر اجمممم ِ
ال بِ اهمممما ُت اعممممزُّ و ُتكْمممم ار ُم
ِّ
ْ
افممممماهلل اي ْع الممممم ُم امممممما ُت ِسممممم ُّر او اتكْمممممت ُُم

(« )1شرح صحيح مسلم» حديث رقم (.)1359
وحسن إسناده األلباين.
( )2حسن .أخرجه أبو داود (،)4037
َّ
(« )3شعب اإليمان» (.)5809
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ِعنْممممدا ْ ِ
ت اع ْبممممد ُم ْجممممرِ ُم
اْل المممم ِه او اأنْمممم ا

فينبغي لكل عاقل تنظيف ثوبه عن الدنس الحسي ،وقلبه عن الدنس
وجديممممد ثوبممممك َل يضممممرك بعممممد أن

تخشممممى اْللممممه وتتقممممي ممممما يحممممرم.

وحسن َرو َنق المتصف بالنظافة
المعنوي ،ويلحظ استحسان النظافة الحسيةُ ،
المعنوية ،ويلحظ قولهم :ما من أمر معنوي إال وجعل له مثال حسي يدل

عليه» .
قال العالمة العز بن عبد السالم « :وال بأس بِ ُلب ِ
س شعار العلماء من أهل
فأنكرت على جماعة من المحرمين
الدين ل ُيعرفوا بذلك ف ُيسألوا؛ فإين كنت ُمح ِر ًما
ُ
ال يعرفونني ما َأخ ُّلوا به من آداب اإلحرام فلم يقبلوا ،فلما لبست ثياب الفقهاء
وأنكرت على الطائفين ما َأخ ُّلوا به من آداب الطواف فسمعوا وأطاعوا ،فإذا َلبِس
ُ
شعار الفقهاء لمثل هذا الغرض كان له فيه أجر؛ ألنه سبب المتثال أمر اهلل،
واالنتهاء عما هنى اهلل عنه» .
الزهادة،
الرثاثة ال تعني َّ
واعلم أيها الخطيب أن الفاقة ال تمنع األناقة ،وأن َّ
بل كما قال سيد التابعين سعيد بن المسيب « :أصلح قلبك وال َبس ما شئت» .
وأوسع كتاب يف أداب اللباس وصفته بالحرف والصورة ،هو :كتاب
«أحكام لباس الرجل يف الفقه اإلسالمي» للشيخ ناصر بن محمد الغامدي.

(« )1فيض القدير» (.)297/2
(« )2فتاوى سلطان العلماء» (ص)139-138/
( )3أخرجه ابن أبي الدنيا يف «الخمول والتواضع» (.)157
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َّ
إن خطبة الجمعة أوسع طريقة لإلعالم؛ ألهنا يف كل حاضرة وبادية ،لكن
مما أضعف تأثيرها هشاشة اإلعداد ،أو التغريد خارج ِسرب المستمعين؛ كالذي
يخطب يف الديمقراطية وفروعها يف بادية!
َف ُحسن اختيار موضوع الخطبة هو ُل ُّبها وروحها ،وبحسب الموضوع يكون
وقع الخطبة ،والخطيب الذي ُي َقدِّ ر سامعيه و ُيجلهم و ُي َقدِّ ر وقتهم ويسعى أن ال
ُ
تضيِع يف غير فائدة؛ يحرص غاية الحرص على موضوع الخطبة ،ويجتهد غاية
وحسن اختياره
االجتهاد يف أن يكون موضوعها ناف ًعا للناس ،ويتبدئ فقه الخطيب ُ
للموضوعات يف الخطوات التالية ،يف الصفحات اآلتية.
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االعتناء بإعداد موضوع اخلطبة:
دليال على ضعف قدرته الخطابية ،بل
إعداد الخطيب لخطبته ليس عي ًبا وال ً
هو شاهد صدق على حرصه على نفع الناس بإسماعهم حجج الشريعة المطابقة
والمصلِحة للمآل ،ومن الحجة لذلك ما يلي:
للحال ُ
قول اهلل تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ }

[سورة

الفرقان.]33:

قال المفسر السعدي « :ويف هذه اآلية دليل على أنه ينبغي للمتكلم يف العلم
ٍ
من محدِّ ٍ
يقتدي بر ِّبه يف تدبيره َ
حال رسوله ﷺ ،كذلك
وواعظ؛ أن
ث ،و ُمع ِّل ٍم،
َ
العالِم يدبر أمر الخلق ،فكلما حدث ِ
ب أو حصل موسم؛ أتى بما يناسب
موج ٌ
ُ ِّ َ
ِ
ِ
الموافقة لذلك» .
والمواعظ
ذلك من اآليات القرآن َّية ،واألحاديث النبو َّي ِة،
وعن ابن ع َّباس  يف قصة سقيفة بني ساعدة ،قال أمير المؤمنين عمر :
«أردت أن أتكلم وكنت قد َز َّور ُت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي
بكر. »...
ويف رواية عائشة  قالت :قال عمر « : واهلل ما أردت بذلك إال أنني قد
َه َّيأ ُت كال ًما قد أعجبني خشيت أن ال يبلغه أبو بكر. »...
(« )1تفسير السعدي» [الفرقان.]33 :
( )2أخرجه البخاري (.)6830
( )3أخرجه البخاري (.)3668
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ومعنى « َز َّور ُت يف نفسي مقالة» أيَ :ه َّيأهتا وأصلحتها .وقيل :قويتها
زور ما يقوله وأعده .
وشددهتا ،ومعناهما قريب ،أيَّ :
كررت -منذ
وقال هشام بن عمار خطيب دمشق « :ما َأ َعد ُت خطبة -أي
ُ
عشرين سنة» .
وقال العالمة الجويني « :فإن الخطباء لو لزموا شيئًا واحدً ا ،و َأنِ َس به
الناس ،وتكرر على مسامعهم ،ألَو َشك أ ّ
ال َتح ُصل فائدة الوعظ؛ فإن النفوس
بالمعادات ،فهذا كذلك ،وإن كنت ال أشك يف أن
مجبولة على قلة االكرتاث ُ
الخاطب لو َل ِزم كلمات معهودة يف ركن الوعظ ،أو كان ُيعيدُ ها ،فيكفيه ذلك؛ فإنه
قد يختلف السامعون ،ويتبدلون يف كل وقت» .
وقال الحافظ السقاف َ « :
الخطابة َمركَب ليس بالذلول ،فيجب على من

ُي َر ِّشح نفسه لها أن يستكمل اآلالت ،وأن يستجمع األدوات؛ ل َيملِك الخواطر،
ويستهوي القلوب ،ويخ ُلب العقول ،ويستميل النفوس ،حتى يتمكن من إزعاجها
عن الحضيض ،و ُيح ِّلق هبا إلى ال ُقلل ،ومن لم ُيخ ِرج الناس بلون غير البي دخلوا
به فليس بخطيب!» .

(« )1مطالع األنوار على صحاح اآلثار» (.)244/3
(« )2سير أعالم النبالء» (.)430/11
(« )3هناية المطلب يف دراية المذهب» (.)542/2
(« )4بالبل التغريد» (.)162
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إذن فال بد من التهيؤ واإلعداد للخطبة ،ولألسف أن بعض الخطباء ربما سئل
كثيرا ما تكون
عن الموضوع الذي سيخطب فيه قبل صالة الجمعة بقليل و ً
اإلجابة :ال زلت مرتد ًدا! وكأنه إمام المعقول والمنقول أحمد بن تيمية رضوان اهلل
عليه.
فإذا كان هؤالء لم يسموا موضوع الخطبة فما ظنك باإلعداد لها؟
وال شك أن هؤالء وأمثالهم لم يذوقوا فوائد اإلعداد عليهم وعلى مستمعيهم،
ومن تلك الفوائد:
األولى :أن اإلعداد ُيكسب الخطيب التعمق العلمي يف تناول الموضوع من
جميع جوانبه على ضوء حجج الوحيين الشريفين ،وكالم السلف ،والعلماء
والشعراء ،فهو باإلعداد الجيد يضاعف زاده العلمي.
الثانية :أن اإلعداد ُيكسب الخطيب الثقة الجيدة بنفسه ،وبقدرته العلمية
َ
والخطابية ،بخالف ما لو لم يكن ُم ِعدً ا لها إعدا ًدا جيدً ا؛ فإنه ربما ارتبك و ُأرتِ َج
عليه ،وهذا يضر به يف نفسه ويف الناس.
الثالثة :أن اإلعداد ُيكسب الخطيب ثقة السامعين له ،وإعجاهبم به؛ ألنه
أشعرهم بتقديره لهم وحرصه على إفادهتم من جهة العناية الفائقة بالموضوع،
واإلعداد المناسب له.
الرابعة :اإلعداد الجيد ُيعين الخطيب على تسمية موضوع الخطبة ،ويساعده
على عدم التشتت و َتكرار اللفظ ،وارتجال الكلمات ِ
لملء النقص الواقع مِن ترك
اإلعداد.
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مراحل مجع اخلطبة:
اعلم أيها الخطيب الموفق أنك يف مقام رسول اهلل ﷺ؛ توقع عن اهلل وتبلغ
سنة رسول اهلل ﷺ ،يف اإلسالم واإليمان ،والعبادة واألخالق العامة والخاصة،
والقاصرة والمتعدية ،فال بد أن تمتلئ بالعلم وتتغذى بالمعرفة؛ لتقول عن علم،
ين مراحل لجمع خطبة علمية تقوم على أصل العلم
وتعظ عن معرفة ،ودونك ثما َ
وأساس المعرفة.
األولى :جمع اآليات الكريمة يف موضوع الخطبة ،ويبدأ ب َأص َر ِح َها داللة،
وأظهرها بيانًا.
فإن لم َتك ِ
ف يف بعض الموضوعات ،اتجه إلى اآليات العامة ،ويشير إلى
مأخذ االستنباط ،حتى يتضح للسامعين وجه االحتجاج هبا على ذلك الموضوع.
الثانية :الرجوع إلى التفسير المختصر لما ُيشكل من لفظ بعض اآليات
المتصلة بموضوع الخطبة ،ويكفيه يف هذا «تفسير الجاللين» ،أو «زبدة التفسير».
اع بعض تلك اآليات بكالم وجيز محكم ،يناسب شأن الوعظ،
الثالثة :إت َب ُ
وهذا يحتاج إلى النظر يف أكثر من تفسير ،وإن كان لتفسير العالمة السعدي 
ِ
دح المعلى يف هذا الباب ،وعليه مطالعة كتاب «اآليات التي قيل فيها :إنه أصل
الق ُ
يف الباب» ،مع التفريق بين مقام التعليم ومقام الوعظ ،فيطعم كل مقام بما يناسبه،
واهلل يتولى هدايته.
الرابعة :جمع األحاديث الشريفة يف موضوع الخطبة ،ويبدأ باألحاديث
الظاهرة يف الداللة يف اللفظ والمعنى.
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فإن لم َتك ِ
ف يف بعض الموضوعات ،اتجه إلى األحاديث الدالة على
الموضوع بالمعنى ،ويب ِّين مأخذ االستنباط ووجه الشاهد لموضوع الخطبة.
بمخ ِر ِج الحديث ،ثم الصاحب الراوي له ،ثم لفظه،
وأستحسن له البدء ُ
هكذا:
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود  أن رسول اهلل ﷺ قال.»... :
مرفوعا»...؛ ألن هذا
وليتجنب هذا األسلوب« :وجاء عن ابن مسعود
ً
فو ُت ترطيب األفواه وتشنيف
األسلوب يف َميدان التعليم ،على أنه أسلوب ُي ِّ
األسماع بالصالة والسالم على رسول اهلل ﷺ ،وفيه تفويت حق الرتضي على
أصحاب رسول اهلل ﷺ.
وإن كان الحديث يف «الصحيحين» أو أحدهما فال حاجة لذكر غيرهما من
المخرجين للحديث ،إال إن كانت عندهم زيادة ليست يف «الصحيحين».
طويال اقتصر على الشاهد؛ لئال يتشتت السامع ،وحف ًظا
ً
وإن كان الحديث
الم َعدّ لموضوع واحد.
للوقت ُ
وليجتنب التوسع يف تخريج األحاديث؛ حف ًظا للوقت ،ورعاية لمقام الوعظ،
وحذرا من إبراز قوة الحفظ ،وسعة اإلطالع { ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ }.
ً
الخامسة :الرجوع إلى كتب شروح األحاديث؛ لبيان اللفظ الغريب ،أو
المشكِل ،ويكفيه يف هذا «النهاية يف غريب الحديث واألثر» للعالمة ابن األثير .
ُ
السادسة :إت َباع ما تيسر من تلك األحاديث بالكالم المحكم الجزيل ،ويبدأ يف
هذا بكتاب «اإللمام بدراسة األحاديث التي عليها مدار اإلسالم» ،ثم كتب شروح
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األربعين النووية ،والشروح المفردة لبعض األحاديث.
السابعة :انتخاب اآلثار واألقوال ،وتبدأ هذه المرحلة بالرجوع إلى أقوال
الصحابة  ثم التابعين وتابعيهم ،وهي المأخوذة من الكتب المسندة.
وسيأيت بيان مراجع هذه المرحلة ،وهي مراجع مفيدة انتخبت اآلثار الصالحة
المستقيمة؛ قف ًيا لألئمة المحققين الذين مألو كتبهم بتلك اآلثار ،بعد النظر يف
موافقتها للكتاب المجيد والسنة المطهرة.
قال اإلمام الخطيب البغدادي « :وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد
والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم األدباء فاألسانيد زينة لها وليست شر ًطا يف
تأديتها»(.)1
ثم روى بإسناده عن اإلمام ابن المبارك  وقد سئل :نجد المواعظ يف الكتب
فننظر فيها؟ قال :ال بأس وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ قيل له:
فالفقه؟ قال :ال يستقيم إال بالسماع».
فنور على نور ،أما
فإذا اجتمع يف تلك اآلثار سالمة اللفظ وصحة اإلسنادٌ ،
صحة اإلسناد مع مخالفة اللفظ فلن تغني شي ًئا ،واهلل الهادي إلى سواء الصراط؛
بعيدً ا عن التفريط واإلفراط.
ثم يتجه إلى انتخاب أقوال العلماء الناصحين ،وهنا يو ِّلي وجهه شطر الكتب

(« )1الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع» (.)213/2
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المفردة لبعض الموضوعات ،كالكتب يف اإلخالص ،والتوكل ،والصرب،
والرتاحم ،وبر الوالدين ،وصلة األرحام ،ورعاية األيتام ،ونحوها ،والسؤال مفتاح
العلم.
ثم يتجه إلى انتخاب الشعر الفصيح الحسن ،فإن من الشعر لحكمة ،وهنا
يكفيه الكتاب القيم« :الموسوعة الشعرية».
الثامنة :انتخاب بعض ِ
القصص الحسنة ذات العربة والعظة ،فأخبار الصالحين
من جنود اهلل على القلوب ،مصدا ًقا لقول اهلل { :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ } [سورة يوسف.]111:

وهذه المرحلة تحتاج إلى بحث وتقميش ،وسيأيت بعض مراجع ِ
القصص.
ولو قام بعض الباحثين بجمع ِ
القصص الحسنة ووضعها على األبواب ،لكان

من نافع التأليف.
تلك أبواب ثمانية يلج منها الخطيب الموفق إلى جنات العلم يف بطون
الدفاتر؛ يلتقط الدُّ َّر و َينظِم الدُّ َرر ،حتى يأيت قومه بنبأ يقين وعلم متين ،فعسى أن
يكون من المصلحين.
أما مِلء النقص باإلنشاء والتعبير ،وتمديد الصوت وتمطيط الحروف ،ورفع
وه ِّز األكتاف ..فبضاعة الجاهلين ،أجارك اهلل منها!
األيدي َ
وال يعني جمع هذه الحجج أن يذكرها كلها يف الخطبة ،ولكن اطالعه عليها
يجعله ُملِ ًما بأطراف الموضوع؛ ليطرحه من الجهة األكثر َوق ًعا يف نفوس الناس،
ومنها ما يناسب مقام الخطبة ،ومنها ما يناسب مقام الموعظة ،ومنها ما يناسب
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مقام المذاكرة!
فإذا َم َأل الخطيب إهابه من صنوف العلم وأنواع المعرفة؛ فقد سلك بنفسه
طريق المصلحين.
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وحدة املوضوع وجتنب التشت :
وذلك بأن يكون موضوع الخطبة بحججه المتنوعة يخدُ م با ًبا واحدً ا من
أبواب العلم ،يدور الخطيب حولها بالشرح والتوضيح ،بذكر حججها مما سبق
واضحا جل ًيا يف عقول السامعين ،ثم َيظ ُّل باق ًيا يف
ذكره ،حتى يكون الموضوع
ً
قلوهبم وأذهاهنم ما شاء اهلل أن يبقى.
وتنوع موضوعات الخطبة وتشتت الخطيب فيها له مساوئ ،منها:
األولى :تشتيت ذهن السامع وجعله يف َحيرة من أمره ،فال يستطيع التمعن يف
ال َفهم ،فيخرج بغير فائدة واضحة َق َّيمة مما سمع.
بعضا.
الثانية :ازدحام الموضوعات يف ذهن السامع وكثرهتا ف ُينسي بعضها ً
ِ
ِ
أمورا مختلفة أن تكون
الثالثة :أن من شأن الخطبة التي ُيعال ُج فيها الخطيب ً
المعالجة لما يطرح فيها معالجة خفيفة سريعة ال تضع -كما يقال( -النقاط على
الحروف) َف ُت ِ
وجدُ إشكاالت يف ذهن السامع ال يجد إجابة لها.
وسبب هذا الشتات القصور يف َفهم األمور وفقهها ،أو من ضعف تقدير
الخطيب لعقل السامع ،أو من ترك اإلعداد الجيد لموضوع الخطبة ،أو من اعتالئه
منزلة ليست له ،ولم يستعد لها ،أو من الحماس بغير َف ٍ
هم ألصول األشياء واتباع
أسباهبا وطرقها ،إلى غير ذلك من األسباب.
لذا فينبغي على الخطيب أن ُيولِ َي هذا األمر عناي ًة خاص ًة فيحصر خطبته يف
موضوع واحد؛ ل ُيفيد السامعين و ُيوقِ ُع فيهم َوق ًعا جيدً ا.
وال يعني هذا أن الخطيب ال يتحدث يف موضوعين أو ثالثة ،بل هذا مرتوك
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لفطنة الخطيب وحسن تصرفه ،فمتى رأى الحاجة إلى ذلك والمصلحة تقتضي
ذلك سلك هذا المسلك ،لكن يستحسن أن يتحدث يف الموضوع األساس يف
الخطبة األولى ،ويختص الخطبة الثانية للموضوع الذي ربما يكون طارئًا ويضره
التأخير.
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مراجع مقرتحة إلعداد اخلطبة:
مراجع آيات املوضوع:
« )1المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم».
« )2المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم».
« )3المرشد إلى آيات القرآن الكريم».
« )4تجميع آيات الموضوع».
« )5موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم».
التفسري املختصر:
« )1تفسير الجاللين» ،لتفسير اللفظ.
« )2تفسير السعدي» ،لبيان المعاين والدالالت.
مراجع أحاديث املوضوع
« )1رياض الصالحين».
« )2السراج المنير يف ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير».
« )3صحيح الرتغيب والرتهيب».
شروح األحاديث
« )1جامع العلوم والحكم».
« )2فيض القدير شرح الجامع الصغير».
« )3إصالح المجتمع».
« )4هبجة قلوب األبرار».
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« )5شرح رياض الصالحين» للعثيمين.
مراجع آثار السلف يف املوضوع:
« )1من أخبار السلف للباكستاين».
« )2التهذيب الموضوعي لحلية األولياء».
« )3التهذيب الموضوعي لتاريخ بغداد».
« )4تحفة العلماء برتتيب سير أعالم النبالء».
« )5حياة السلف بين القول والعمل».
مراجع قصص يف املوضوع:
« )1قصص الغيب يف صحيح الحديث النبوي».
« )2قصص واقعية».
« )3كرامات األولياء».
« )4الفرج بعد الشدة».
« )5المنتقى الصحيح من روائع القصص والطرائف والشعر الفصيح».
مراجع الشعر يف املوضوع:
« )1الموسوعة الشعرية».
« )2رباعيات البيحاين».
« )3التمثل بالشعر».
تقسيم املوضوع
إن كان موضوع الخطبة يف طاعة من الطاعات فيكون التقسيم كالتالي:
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 )1التعريف ،ويقتصر على أسهل وأشمل تعريف ،ويدع التعريف اللغوي،
فميدانه التأليف أو التعليم.
 )2األمر والحث والرتغيب ،يف اآليات ،ثم األحاديث ،ثم بكالم السلف،
وأهل العلم واألدب.
 )3منافع القيام هبذا األمر يف الدنيا واآلخرة يف اآليات القرآنية ،ثم األحاديث
النبوية.
 )4أضرار وعواقب تضييع هذا الطاعة.
فيرقى الخطيب أعواد ِ
المنرب لِ ُيف ِه َمهم معنى هذه الطاعة ،ثم يب َّين لهم أن اهلل
أمر هبا ،ثم يشوقه م إلقامة هذه الطاعة بما وعد اهلل الطائع من خير الدنيا ،ثم من
خيرات اآلخرة ،ثم يختم بالتحذير من التالعب هبذه الطاعة.
وإن كان موضوع الخطبة يف معصية من المعاصي ،فيكون التقسيم كتالي:
 )1التعريف ،ويقتصر على أسهل وأشمل تعريف ،ويدع التعريف اللغوي،
فميدانه التأليف أو التعليم.
َ
 )2الزجر والنهي والتحذير ،يف اآليات ،ثم األحاديث ،ثم بكالم السلف،
وأهل العلم واألدب.
 )3أضرار وعواقب ارتكاب هذا المحظور يف الدنيا واآلخرة.
 )4أسباب تعين على تجنبه والبعد منه.
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فيرقى الخطيب أعواد ِ
المنرب ليفهمهم معنى هذه المعصية ،ثم يب َّين لهم أن اهلل
هنى عنها ،وتوعد مقرتفها بعقوبات عاجلة يف الدنيا ،ثم عقوبات آجلة يف اآلخرة،
ثم يختم ببيان سبل الهدى لمن توكل على اهلل واعتصم باهلل يف ترك تلك المعصية.
وهذا التقسيم على أكثر موضوعات الخطب ،وقد تخرج بعض
الموضوعات عن ذلك ،وإذا َب َر َع الخطيب ،فسيتفنن ويغاير ،ويتذوق الكالم يف
ٍ
بقالب يجذب القلوب ،وينشط األذهان ،فيكون من المصلحين.
نفسه ،ويخرجه
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عناوين خطب منربية مرتبة مع مراجعها اخلاصة
خطب يف التوحيد واإلميان

األولى :التوحيد أعظم ما يتعلمه العبيد.
أجنحة الخطبة:
 فضل التوحيد ومنزلته يف الدنيا واآلخرة.
 خطر وعواقب تضييع التوحيد يف الدنيا واآلخرة.
مراجع الخطبة:
« فضل ال إله إال اهلل» ،للشيخ أحمد شفان.
 « بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة» ،للشيخ صالح البدير.
 « الجامع المفيد ببيان التوحيد»  ،للشيخ محسن بن عوض القليصي.
الخطبة الثانية :المناهي اللفظية يف أبواب اْليمان.
أجنحة الخطبة:
 المناهي اللفظية المتعلقة باهلل تعالى.
 المناهي اللفظية المتعلقة باألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.
 المناهي اللفظية المتعلقة باإلسالم وشعائره.
مراجع الخطبة:

( )1وهذا المراجع فيما أعلم ،وما أوتيت من العلم إال ً
قليال.
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« معجم المناهي اللفظية» للعالمة بكر أبو زيد.
« المستدرك على المناهي اللفظية» للشيخ سليمان الخراشي.
« المناهي اللفظية» للعالمة ابن عثيمين.
 « تصحيح الزالت يف العقائد واألمثال والكلمات» ،للشيخ أحمد بـن
أحمد شمالن.
الخطبة الثالثة :تحقيق العبودية يف أسماء وصفات رب البرية.
أجنحة الخطبة:
 األســماء المتصــلة بــالعلم واإلحاطــة؛ إلعمــار القلــوب بــالخوف
والخشية ،كاسمه  ( :العليم ،الخبير ،عليم بذات الصـدور ،عـالم
الغيوب ،عالم الغيب والشهادة).


األسماء المتصلة بالحفظ والعطاء؛ إلعمار القلوب بالثقـة بـاهلل،
والتوكل عليه ،وحسن الظن باهلل ،كاسمه تعالى( :الحافظ ،الكـريم،
الرزاق ،الوهاب).

 األسماء الباعثة عل ى إعمار القلوب بالمحبة والتعظـيم ،كاسـمه :
(الحليم ،الودود ،الغفور ،الخالق البارئ ،القدوس ،السالم ،العزيز،
الجبار ،المتكرب).
مراجع الخطبة:
« تحقيق العبودية بمعرفـة األسـماء والصـفات» للشـيخة فـوز بنـت
عبداللطيف الكردي.
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 « آثــار أســماء اهلل الحســنى وصــفاته يف الكــون واإلنســان» للشــيخ
عبد اللطيف محمد العبد.


«فقه األسماء الحسنى» للشيخ عبد الرزاق البدر.



«ألنك اهلل »..للشيخ علي بن جابر الفيفي.

 « دراسة تربويـة لثثـار اإليمانيـة والسـلوكية ألسـماء اهلل الحسـنى»
للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل.
الخطبة الثالثة :حسن الخاتمة وسوؤها ،أسباب وعالمات.
الخطبة الرابعة :اْلنباه إلى ما ينتفع الميت بعد الوفاة.
الخطبة الخامسة :القبر أول منازل اآلخرة.
أجنحة الخطبة:
 اآليات يف إثبات عذاب القرب.
 أسباب عذاب القرب.
الخطبة السادسة :من أحوال العصاة يف عرصات القيامة.
أجنحة الخطبة:
 من أحوالهم يف حقوق اهلل.
 من أحوالهم يف حقوق عباد اهلل.
الخطبة السابعة  :الشفاعة يوم القيامة ،أسبابها وأربابها.
الخطبة الثامنة :حادي األرواح إلى بالد األفراح.
أجنحة الخطبة:
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 وصف مساكن أهل الجنة.
 وصف طعام أهل الجنة.
 وصف شراب أهل الجنة.
 وصف نساء أهل الجنة.
 أسباب دخول الجنة.
 أسباب تمنع دخول الجنة.
الخطبة التاسعة :النار أسباب وأهوال:
أجنحة الخطبة:
 وصف طعام أهل النار.
 وصف شراب أهل النار.
 تمني أهل النار الموت.
 تمني أهل النار تخفيف العذاب.
 أسباب دخول النار.
 موانع دخول النار.
مراجع الخطب يف القرب وما بعده:
« حسن الخاتمة وسوؤها» ،للشيخ عبد اهلل بن لمح الخوالين اليماين.
« األعمال بالخواتيم»  ،للشيخ سعد بن سعيد الحجري.
« الخاتمة ..حسنها وسوؤها» ،للشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع.
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« اللحظات الحاسمة ..قصص يف حسـن الخاتمـة وسـوئها» للشـيخ
محمد بن عبد العزيز المسند.
« لحظات قبل الموت» ،للشيخ محمد خير رمضان يوسف.
« احذر سوء الخاتمة» ،للشيخ أزهري أحمد محمود.
 « صحيح األثر فيما يتبع الميت من الخير والشر» ،للشيخ أحمـد بـن
أحمد بن صالح شمالن اليماين.
 « األقوال المنتقاة فيما ينفع الميت والدين بعد الوفاة» ،للشيخ محمد
بن حسين.
« القرب عذابه ونعيمـه» ،للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب الوصـابي
اليماين.
 « الحياة اآلخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار» ،للشيخ غالب
بن علي عواجي .
 « سكب العربات للموت والقرب والسكرات» سيد بن حسين العفاين.
 « الندامة الكربى يف حال العصاة وحسرهتم مـن سـاعة المـوت إلـى
حين االستقرار يف النار» ،للشيخ محمد بن أحمد الرملي.
« أحاديث حياة الربزخ يف الكتب التسعة ..جمعًـ ا ودراسـة» ،للشـيخ
محمد بن حيدر بن مهدي.
 « الخصال الموجبة لدخول الجنة»  ،للشيخ الهادي بن حسن وهبي.
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 « أحوال اآلخرة من نصوص الكتاب والسـنة» ،للشـيخ سـيد محمـد
ساديت الشنقيطي.

خطب يف حقوق القرآن على امللسل

الخطبة األولى :حق سماع القرآن.
الثانية :حق تالوة القرآن.
الثالثة :حق تدبر القرآن.
الرابعة :حق العمل بالقرآن.
الخامسة :حق التحاكم إلى القرآن.
السادسة :حق التداوي بالقرآن.
أجنحة الخطب الست:
 األمر والحث على سماع القرآن ،وتالوته ،وتدبره ،والعمل به،
والتحاكم إليه ،والتداوي به.
 منافع و بركات عاجلة وآجلة للحقوق الستة.
 التحذير والزجر من هجر حقوقه الستة.
 عواقب هجر حقوقه الستة.
مراجع الخطب:
« عظمة القرآن الكريم» للشيخ محمد الدوسري.
 « هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه» للشيخ محمد الدوسري.
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 « خواص القرآن الكريم» للشيخ تركي بن سعد الهويمل.
 « القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» ،للشيخ محمد
هشام طاهري(.)1
خطب متعلقة برسول اهلل ﷺ
من حقوق رسولنا ﷺ علينا:
الخطبة األولى :حق اْليمان به وتصديقه ﷺ.
الثانية :حق محبته وتعظيمه ﷺ.
الثالثة :حق طاعته واتباعه ﷺ.
الرابعة :حق االنتصار له والدفاع عنه ﷺ.
الخامسة :حق الصالة والسالم عليه ﷺ.
مراجع الخطب الخمس:
« حقوق النبي ﷺ على أمته» للشيخ محمد بن خليفة التميمي.
« حقوق المصطفى ﷺ والذب عنها يف ضـوء مؤلفـات ابـن تيميـة»
للشيخة أسماء بنت محمد بركات.
« محبة النبي ﷺ بين االتباع واالبتداع» للشيخ عبد الرؤف عثمان.

زائرا فاجعلها
عابرا أو ً
( )1تنبيه :إن كان مسجدك راتبًا فاألولى أن تكون ست خطب كما رتبتها لك ،وإن كنت ً
ثالث خطب والخطبتين األوليين خط ًبا رمضاني ًة.
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« االنتصار للنبي المختار ﷺ» للشيخ سليمان العربي.
« صفات النبي ﷺ يف القرآن» للشيخة إيمان العمودي.
 « المنتقى من جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على محمد خير
األنام ﷺ»  ،للشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد.
 « ثمرات السيرة النبويـة ،محبتـه ،خصائصـه ،حقوقـه ﷺ» ،للشـيخ
صالح بن طه عبد الواحد.
 « الثلي المنربية من جواهر السيرة النبوية» ،للشيخ توفيق الشريفي.
الخطبة السادسة :صبر رسول اهلل ﷺ وحلمه وعفوه.
أجنحة الخطبة:
 صرب رسول اهلل ﷺ على الكفار.
 صرب رسول اهلل ﷺ على اليهود.
 صرب رسول اهلل ﷺ على المنافقين.
 صرب رسول اهلل ﷺ على األعراب الجفاة.
 صرب رسول اهلل ﷺ على قلة الدنيا.
مراجع الخطبة:
« رحمة للعالمين» للشيخ سعيد بن وهف القحطاين.
 « األسوة النبويـة يف مصـابات النبـي ﷺ الجسـمية» ،للشـيخة عاليـة
بالطو.
« الرجل النبيل ﷺ» ،للشيخ علي بن جابر الفيفي.
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« النبي محمد رسول اهلل اهلل ﷺ رحمة لألنـام وشـفيع دار السـالم»،
للشيخ نعمان الوتر.
الخطبة السابعة :أحزان رسول اهلل ﷺ على فراق أهله وأحبته.
مراجع الخطبة:
« صحيح السيرة النبوية» للشيخ إبراهيم العلي.
 « شرح األرجوزة المئية يف ذكر حال أشرف الربية ﷺ» ،لراقمه.
فيأخذ من األول خرب حزنه ﷺ على فراق أهله وأحبته ،ومـن الثـاين تـواريخ
وفاهتم بد ًءا بوالده الذي تويف وهو حمل يف بطن أمه ﷺ ،وانتهـا ًء بماريـة سـريته
ﷺ ،التي توفيت قبل وفاته ﷺ بنحو شهرين.
الخطبة الثامنة :وفاة رسول ﷺ عرض وعبر.
مراجع الخطبة:
« مرض النبي ﷺ ووفاته وأثر ذلك علـى األمـة» للشـيخ خالـد أبـي
صالح.
« وفاة النبي ﷺ» لإلمام النسائي.
« وفاة النبي ﷺ وأثر ذلك على األمة» للشيخ عبداهلل اإلرياين.
خطب متعلقة بالصالة.

الخطبة األولى :فضل الصالة وبركاهتا العاجلة واآلجلة يف الدنيا واآلخرة.
الثانية :خطر تضييع الصالة وعواقبه يف الدنيا واآلخرة.
الثالثة :الوضوء فضله ،وصفته ،ونواقضه.
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الرابعة :الغسل فضله ،وصفته ،ونواقضه.
الخامسة :أركان إقامة الصالة.
أجنحة هذه الخطبة:
 ركن إقامتها زمانًا.
 ركن إقامتها مكانًا.
 ركن إقامتها هيئة وصفة.
الخطبة السادسة :الصالة مهام وأحكام.
أجنحة الخطبة:
 شروط الصالة.
 أركان الصالة.
 واجبات الصالة.
 مبطالت الصالة.
الخطبة السابعة :تنبيه الغافل عن أداء النوافل.
أجنحة الخطبة:
 حث رسول اهلل ﷺ على النوافل بقوله.
 حث رسول اهلل ﷺ على النوافل بفعله .
 حث وترغيب السلف على النوافل.
 تحذير السلف من التهاون بالنوافل.
مراجع خطب الصالة:
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« صحيح المتجـر الـرابح يف ثـواب العمـل الصـالح» للشـيخ زكريـا
الباكستاين.
 « الســراج المنيــر يف ترتيــب أحاديــث الجــامع الصــغير» .تقــدم يف
المراجع العامة.
« صالة المؤمن» للشيخ سعيد بن وهف القحطاين.
« موسوعة الصالة الصحيحة»  ،للشيخ فوزي بن محمد آل عودة.
 « أهمية صالة الجماعة يف ضوء النصوص وسير الصالحين» ،للشـيخ
فضل إلهي.
« تعظيم الصالة»  ،للشيخ عبد الرزاق العباد.
 « تنبيه الغافل عن أداء النوافل» مقال مطبوع ضمن «مجموع مقـاالت
يف الدعوة واألدب» ،لراقمه.
خطب متعلقة باألعرا :

الخطبة األولى :الزواج الرشيد يف اْلسالم.
مراجع الخطبة:
 « القاموس فيما يحتاج إليه العروس» للشيخ صالح الغزالي.
 « رسائل يف الـزواج والحيـاة الزوجيـة» للشـيخ محمـد بـن إبـراهيم
الحمد.
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الخطبة الثانية :منكرات األعراس(.)1
مراجع الخطبة:
« منكرات األفراح» للشيخ .غانم بن غالب بن غانم.
« منكرات األفراح» للشيخ عبداهلل بن سفر العبدلي الغامدي.
الخطبة الثالثة :حقوق الزوجين يف اْلسالم.
مراجع الخطبة:
« إ تحــاف الخــالن بحقــوق الــزوجين يف اإلســالم» للشــيخ فيحــان
المطيري.
 « آداب الحياة الزوجية يف ضوء القرآن والسنة» للشيخ خالد العك.
 « دفء المشاعر يف الحياة الزوجية» للشيخ فيصل الحاشدي.
خطب يف حقوق العباد

الخطبة األولى :قضاء الدين ببر الوالدين.
مراجع الخطبة:

( )1تنبيه :إن كان العرس يف بادية ،فال أنصح بالخطبة يف منكرات األعراس ،لما يف ذلك من التشهير بأهل
العرس ،وإيجاد فجوة بينهم و بين الداعية ،وغير ذلك من المفاسد ،فلتؤخر إلى وقت آخر ،وإن كان العرس
يف مدينة ،فال حرج من الخطبة يف منكرات األعراس؛ لكثرة األعراس يف المدينة ،وكثرة مساجد الجمعة ،واهلل
أعلم.
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« بر الوالدين  -مفهوم ،وفضائل ،وآداب ،وأحكام يف ضـوء الكتـاب
والسنة» ،للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاين.
« بر الوالدين» للشيخ عبد الرؤف الحناوي.
« ففيهما فجاهد» للشيخ عبدالملك القاسم.
« حقوق األب يف اإلسالم» ،للشيخ حميش بن عبدالخالق.
الخطبة الثانية :حقوق أصحاب رسول اهلل ﷺ.
مراجع الخطبة:
« الصــحيح المســند مــن فضــائل الصــحابة  ،»للشــيخ مصــطفى
العدوي.
« عقيدة أهل السنة والجماعة يف الصحابة الكرام  ،»للشيخ ناصر
بن علي الشيخ.
الخطبة الثالثة :حقوق األرحام.
مراجع الخطبة:
« صلة األرحام  -مفهوم ،وفضا ئل ،وآداب ،وأحكام يف ضوء الكتاب
والسنة» ،للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاين.
« الرتغيب يف صلة األرحام» ،للشيخ عبد العزيز بن مرزوق ال ّطريفي
الخطبة الرابعة :حقوق الجيران.
مرجع الخطبة:
« اإلحسان إلى الجار» ،للشيخ أزهري أحمد محمود.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
90

« تـذكير األبـرار بحقــوق الجـار» ،للشـيخ عبــد اهلل بـن جــار اهلل آل
جار اهلل.
« التقصير يف حقوق الجار» ،للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد
« حق الجار» ،للشيخة عبير بنت محمد الشويحي.
الخطبة الخامسة :رعاية األيتام يف شريعة اْلسالم.
مراجع الخطبة:
 « اليتيم ومعاملته يف القـرآن الكـريم» ،للشـيخة شـرعاء بنـت سـعيد
القحطاين.
« كتاب اليتيم» للشيخ بدران الع َّياري.
« فضل رعاية اليتيم» للشيخ عبد اهلل بن ناصر السدحان.
خطب متعلقة بشهر رمضان املعظ .

الخطبة األولى :الحياة فرص.
أجنحة الخطبة:
 الحث على حفظ الوقت.
 الحث على استغالل مواسم الطاعات.
مرجع الخطبة:
« لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظـائف» ،للحـافظ ابـن
رجب.
« الحياة فرص» ،للشيخ محمد باموسى.
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« اغتنام مواسم الخير يف ضـوء الكتـاب والسـنة» ،للشـيخ عمـر بـن
مصلح الحسيني.
الخطبة الثانية :سماع القرآن الكريم وتالوته.
أجنحة الخطبة:
 الحث والرتغيب يف سماع القرآن وتالوته.
 منافع وبركات سماع القرآن وتالوته.
 الت حذير من هجر سماع القرآن وتالوته.
 عواقب هجر سماع القرآن ،وعواقب هجر تالوته
الخطبة الثالثة :التوبة إلى اهلل ورد المظالم.
مراجع الخطبة:
« التوبة وظيفة العمر» للشيخ إبراهيم الحمد.
 « أداء المظالم والحقوق بين يدي اهلل المعبود ،وطـرق التحلـل منهـا
قبل اليوم الموعود» للشيخ علي بن أحمد الرازحي.
« حادي الروح إلى أحكام التوبة النصوح» ،للشيخ سليم الهاللي.
خطب متعلقة بالعيد

الخطبة األولى :سنفرح رغم الجراح.
أجنحة الخطبة:
 حسن الظن باهلل والثقة به وانتظار الفرج.
 المستقبل لهذا الدين ولحملته الصادقين.
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مراجع الخطبة:
 « المعالم الستخالف المسلمين يف العالم» ،للشيخ نشأت زيدان.
 « الطريق إلى النهضة اإلسالمية»  ،للشيخ حسن بن فالح القحطاين.
« المستقبل لإلسالم» للشيخ سليم الهاللي.
الخطبة الثانية :األخوة الدينية.
أجنحة الخطبة:
 الحث والرتغيب على التآخي.
 مفسدات األخوة.
مرجع الخطبة:
« نعمة األخوة» للشيخ فيصل الحاشدي.
« مفسدات األخوة» للشيخ هاشم بن عبدالقادر آل عقدة.
« النصي حة والبيان وبعض ما يفسد الود بين اإلخوان» ،للشيخ فيصل
بن يحيى الغولي.
الخطبة الثالثة :التراحم وصنائع المعروف.
أجنحة الخطبة:
 فضائل الرتاحم وبركاته العاجلة واآلجلة.
 أمثلة مباركة لصنائع أهل المعروف والرتاحم.
مراجع الخطبة:
 « اهلل يعاملك كما تعامل عباده» لشيخنا محمد بن عبداهلل اإلمام.
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 « الرحمة من الكتاب والسنة وحياة سلف األمة» ،للشيخ هـاين سـعد
غنيم.
 « إتحاف الفضالء بعظمة الرحمة وفضائل الرحماء» ،للشـيخ أحمـد
بن حسن الريمي.
خطب متفرقة

األولى :أسباب الرزق.
أجنحة الخطبة:
 أسباب الرزق فيما بين العبد وبين ربه سبحانه.
 أسباب الرزق فيما بين العبد وبين الناس.
 أسباب الرزق فيما بين العبد وبين نفسه.
مرجع الخطبة:
« كسب الحالل عمل األبطال»  ،لشيخنا محمد بن عبد اهلل اإلمام.
« تسلية الفقراء» للشيخ عبدالوهاب أبو خلبة.
 « اتقاء الحرام والشبهات يف طلب الرزق» ،للشيخ أحمـد بـن أحمـد
الطويل.
الخطبة الثانية :منكرات األسواق.
مراجع الخطبة:
 األحاديث الواردة يف البيوع المنهي عنها» ،للشيخ سليمان بن صالح
الثنيان.
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 « أحاديث البيوع المنهي عنها» ،للشيخ خالد بن عبد العزيز الباتلي.
 « موسوعة اإلجماع يف المعـامالت الماليـة» ،للشـيخ علـي بـن عبـد
العزيز الخضير.
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االرجتال أم القراءة؟
أي الطريقين يسلكها الخطيب ،أيسلك االرتجال ،أم يسلك طريق
اخ ُتلف يف ِّ
القراءة من مكتوب ،والمتأمل يدرك أن طريقة اإللقاء من ورقة مكتوبة أوفر على
اإلتقان والتحرير ،وأن طريقة االرتجال هي األبلغ يف الوقع؟
وتوسط بينهما بعضهم فاستحسن للخطيب أن يجمع بين الطريقتين الكتابة
واالرتجال؛ فيضع الورقة يف مكان ال يراها غيره فيالحظها من َطرف خفي؛ ليتذكر
الشارد ،ويسلم من التشتت ،وهكذا ُيخ َّيل للناس أنه يرتجل وليس األمر كذلك!
وهناك تفصيل آخر ،حاصله ثالث مراحل:
األولى :أن يبدأ المتصدر للخطابة بطريقة القراءة ،بعد إنعام الفكر يف
فهما ،فيجمع بين الضبط والسالمة من الغلط؛ فإن
الموضوع ،حتى يتشبع به ً
االرتجال َمظِنَّة اإلخالل.
الثانية :االكتفاء برؤوس أقالم موضوع الخطبة؛ ليتدرج يف التخلي عن
المرحلة األولى والرتقي إلى المرحلة:
الثالثة :وهي التخلي عن القراءة والتحلي باالرتجال؛ ليلحق بفحول الرجال.
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قال العالمة ابن مفلح« :قال أبو المعالي وابن عقيل :ولمن ال ُيح ِس ُن الخطبة
قراء ُتها من صحيفة ،كالقراءة يف الصالة من المصحف لمن ال ُيحسن القراءة من
الحفظ» .
فـ«األَولى يف خطبة الجمعة أن تكون مرتجلة بعد إعداد عناصرها يف النفس،
وأهم عناصرها :االفتتاح بعد الحمد والتسليم ،واستحضار النصوص من الكتاب
ُّ
والسنة ،وأقوال أهل العلم ..والتفكير ال سيما ُقبيل الخطبة ،وقراءة الخطبة يف
ورقة مرجوح ألمور:
مخالف لهدي السلف الصالح ،وإلقاؤها غير مقروءة موافق
األول :أن قراءهتا
ٌ
لفعل النبي األمي ﷺ ،وموافقته –ولو كان أم ًيا -أفضل من مخالفته.
منشغال بأوراقه يكون بمعزل عن المصلين،
ً
الثاين :أن الخطيب حين يكون
والواقع شاهدٌ على ذلك ،فإن منهم من ينام أثناء قراءة الخطيب؛ ألنه يعلم أن
خطبة الخطيب د ِّبرت بليل ،وأنه قد نسخها يف الغالب من كتاب ،فيحصل لديهم
شعور بانفكاك الدهشة بين مشاعر الخطيب ،وما ترمي إليه الخطبة.
ٌ
الثالث :أنه ال يرقب انفعالهم وال تلحظ عينه تصرفاهتم المخالفة ،وقد يحدث
ُمنكر أمامه وال ينبه عليه؛ ألن العادة التي سار عليها ال تصرفه إلى ذلك ..وقد رأى
َ
متأخرا ،وعمر يخطب فتكلم
عثمان بن عفان  دخل المسجد
عمر بن الخطاب
ً

(« )1الفروع» (.)117/2
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يف ذلك ،وخاطب كل منهما اآلخر ،وقبل ذلك فعل النبي ﷺ يف خطابه وهو على
ِ
مرة.
منربه غير َّ
تأثيرا وعاطفته تنطلق بال تقييد.
الرابع :انفعال المرتجل أقوى وأكرب ً
الخامس  :أن المرتجل يفتح له يف ذلك المقام المبارك فوائد ولطائف ،وترد
عليه خواطر نافعة.
السادس :أن الناس يثقون بالمرتجل ما ال يثقون بغيره ،ويأملون منه ما ال
يؤملون من غيره» .
وقال الشيخ علي محفوظ« :وبعض الخطباء لسوء حفظه يقرأ الخطبة يف
الورق ،وبذلك يضيع أثر الخطبة يف نفوس السامعين» .
ٍ
ويف ربيع اآلخر سنة أربع وخمسين ٍ
وألف ( )1154سها البدر األمير محمد
ومئة
قرطاسا ال
بن إسماعيل  عن استصحاب ورقة الخطبة ليوم الجمعة ،فأخرج
ً
كتابة فيه ،وارتجل خطبة بليغة!!» .
فانظر محمدة االرتجال ،أن و ِص َف ِ
ت الخطبة بالبالغة والبالغ ،وهل على
ُ
الخطيب إال البالغ؟!

(« )1خاطرات» للشيخ عبد العزيز الحربي (ص .)115-114/
(« )2اإلبداع يف مضار االبتداع» (.)177
(« )3نشر ال َعرف يف نبالء اليمن بعد األلف» للعالمة المؤرخ محمد بن محمد زبارة الصنعاين (.)1450/3
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نواقض هذه احللية
من أرحب نظره ،وأجال فكره فيما تقدم ويف غيره؛ ظهر له أن نواقض هذه
الحلية كثيرة ،وهي طبقات ،ومنها:
 )1التقدم َ
للخطابة قبل التأهل.
 )2التطلع لثناء الناس ومدحهم.
 )3الضجر المخالف للصرب.
 )4الشدة المخالفة للين ،والعجلة المخالفة للحكمة.
 )5خطاب الرتفع –ال س َّيما من المبتدئ -كالذي يقول :اتقوا اهلل ،اجتنبوا،
ترفعوا ،احذروا ،والتسوية أقرب وأرفق فيقول :فليتق اهلل ،فلنجتنب،
فليرتفع أهل اإلسالم ،فليحذر أهل اإليمان.
الس ِف َلة ،أولئك العصاة ،أولئك
 )6خطاب الهجوم؛ كالذي يقول :أولئك َّ
الفجرة ،أولئك الهلكة ،ال بارك اهلل فيهم!
شخصا ،أو جهةً ،أو بلدً ا ،وخير الهدي:
 )7تسمية المخالف ،سوا ٌء أكان
ً
« اما اب ُال اأ ْق اوا ٍم».
 )8العجلة يف قبول األخبار ونشرها ،قبل التبين.
 )9الغلو يف وصف أساليب َّ
الشر وطرق الفواحش ،كوصف أساليب
السراق ،وأساليب العشاق ،ونحو ذلك من وسائل أهل الشر يف تحقيق
شرورهم ،فربما كان بسط الحديث مما ُيعلم الجاهل ،ويوقظ الغافل،
وحسب الموفق االقتصار على اإلشارات والمآالت.
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 )11التأثر باألحداث المحزنة ،مما يحيد به عن اإلنصاف والحكمة.
َ )11
الخطابة وهو غضبان؛ فالمقام مقام تغيير المنكر بالتي هي أحسن ،وليس
مقام شفاء الغليل من حرارة المنكر!
 )12االعتماد على الخطب المفرغة ،فيتقمص الخطيب قميص غيره؛ فيكون
صدً ى تاب ًعا ،ال صو ًتا متفر ًدا.
 )13االعتماد على األحاديث واألخبار الباطلة ،والقصص الساقطة.
 )14اإلغراب يف االحتجاج ،فالمقام مقام وعظ وليس مقام استنباط.
 )15الجهل بأداب الخطبة والخطيب ،فيسقط يف أول نازلة فقهية تنزل به ،ال
يدري حيص بيص.
 )16البخل بالصالة على رسول اهلل ﷺ ،أو االكتفاء ،بقوله :مرفو ًعا ،أو
العجلة يف نطقها ،فيخرجها هكذا صع س َّلم.
 )17تقنيط الناس ،وتيئيسهم.
َ )18
الخطابة بالدارج العليل ،أو األعجمي الدخيل.
 )19سرد الكالم ً
هذا بغير تمهل وترسل.
 )21رفع الصوت صاخ ًبا ،أو خفضه خافتًا.
 )21ترك اإلشارة ،أو اإلفراط فيها.
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 )22العبث ببعض الجوارح أثناء الخطبة ،كحك الرأس ،وتنظيف األنف،
وفتل َ
الشعر وفرقعة األصابع
)23

رثاثة الهيئة.

 )24التشتت يف طرح موضوع الخطبة.
 )25تكرار الخطبة ،والتنقل بخطبة أو خطبتين ،وقد تكون منقولة!
 )26تطويل الخطبة ،ففيه مع مخالفة السنة المشقة على األمة.
 )27االرتجال مع اإلخالل ،أو القراءة مع االنكباب.
 )28تدنيس الحلة بأرجاس السياسة العمياء ،أو التحزب األصم ،فيدور يف
فلكهما ،و َيلوي أعناق الححج الشرعية لتسويغ انحرافهما.
 )29مِلء النقص بكثر ة الدعاء يف أثناء الخطبة ،أو يف آخرها ،فالمنابر للوعظ،
والسجود للدعاء.
 )31االقتصار على ذكر األسماء القديمة؛ كالرطل ،والفرسخ ،والميل،
المدّ  ،ويهمل األسماء الجديدة المعروفة يف هذا العصر.
والصاع ،و ُ
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مؤلفات يف اخلطيب واخلَطابة
َ
والخطابة كثيرة ،ودونك بعض ما وقفت عليه:
المؤلفات يف الخطيب
« )1أدب الخطيب» .ابن العطار الدمشقي.
« )2أصول الخطابة واإلنشاء» .البن عاشور.
« )3أيها الخطيب» .عبد الرحمن الصاعدي.
« )4الدراسة النظرية للخطابة» .عبد الرب بن نواب الدين.
« )5الشامل يف فقه الخطبة والخطيب» .سعود الشريم.
« )6الجامع الفريد يف َ
الخطابة والخطيب» .مصطفى أمين.
« )7خصائص الخطبة والخطيب» .نذير محمد مكتبي.
َ « )8
الخطابة بين النظرية والتطبيق» .محمود عمارة.
« )9تحفة الخطيب» ،فيصل الحاشدي.
« )10طرق َ
الخطابة واإللقاء» .راكان بن عبد الكريم حبيب.
« )11أصول َ
الخطابة واإلنشاء» .عطية بن محمد سالم.
َ « )12
الخطابة وإعداد الخطيب» .توفيق الواعي.
« )13خطبة الجمعة دراسة دعوية» .سليمان بن عبد اهلل الحسن.
« )14منهج يف إعداد خطبة الجمعة» .صالح بن عبد اهلل بن حميد.
« )15األنباء بأخطاء الخطباء» .سعود العنزي.
َ
والخطابة» .علي بن محفوظ.
« )16هداية المرشدين إلى طرق الوعظ
« )17اإللقاء الخطابي يف الدعوة إلى اهلل» .خالد بن عبد الرحمن القرشي.
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« )18خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية» .عبد العزيز بن محمد الحجيالن.
« )19أدب الموعظة» .محمد الحمد.
« )20تحذير الخطباء من أخطاء شائعة يف فن َ
الخطابة واإللقاء» ،عمار ابن
عبد اهلل الضبيبي.
« )21أسس َ
الخطابة والدعوة إلى اهلل» .عبد الرحمن السقاف.
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اخلامة
هذا ما فتح اهلل به وهو خير الفاتحين من صياغة حلية للخطيب؛ ليرقى هبا
هبي المنظر ،جميل ال َّطلعة ،يضع الدواء على الداء ،والبلسم على الجراح،
المنابر ّ
ً
ومنقذا
يرجو بذلك رضا اهلل تعالى ،وصالح العباد ،فعسى أن يكون داعية هدى
من الغي والردى ،ف ُيكتب يف ديوان المصلحين ،ثم يحشره اهلل يف زمرة الم َب ِّشرين
ِ
والمنذ ِرين ،من السابقين والغابرين.
وحسن العاقبة يف اآلخرة
سدد اهلل الخطى ،ومنح الجميع الرب والتقوىُ ،
واألولى
وسبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم
كتَبهُ:
مَُ ُ َ
ََ
َ
َ َّ
سن األس ِدي
ح
بن
ِـم
ن
َغ
بن
د
أْح
اب
ط
أبو اخل
ِ
ِ
ِ
ٍ

نهار األحد لعرشين مضت من شهر املرحر ارحرا

لعا أربعني وأربعمئة وألف من هجرة رسونلا الكريم ﷺ
()1440/1/20
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