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المقدمة  

وعلى المصطفى عبده على وسلما وصلة وكفى لله الحمد

وبعد:- اقتفى ومن وصحبه اله

من ضرورة وهدى بصيرة على تعالى الله إلى الدعوة إن

إلى النسان حاجة عن أهمية تقل ل الحياة هذه ضرورات

على الضرورات أعظم من هي بل والشراب، الطعام

ونيل البشرياة سعادة عليها تتوقف إذ والعموم؛ الطإلقا

وحزن البد ذل تركها على ياتوقف بل ورياادتها، مكانتها

الدهر.

عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج بعثنا الله "إن

ضيق ومن السلم، عدل إلى الدياان جور ومن العباد، رب

والخرة"، الدنيا سعة إلى الدنيا

على مقصدها تحقق أو أثرها الله إلى الدعوة تجد لن ولكن 

بها وياعيش ياحملها الذي الناجح الداعية وجد إذا إل النحو هذا

والمطلب السنى المكان قلبه في لها وياحمل ولها،

السمى.

ً تأثيًرا الدعوة أنواع أكثر من والخطبة للقلوب ووصول

.وتميز الخطيب أحسن إن والسماع
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من إل خطورتها حجم ياعلم ل عضمى مسؤولية والخطابة

السنن وإحياء والدعوة التوجيه منبر , فهي أهميتها ياعلم

. البدع وقمع الحق وقول

وصفاته، الخطيب مع وقفة لنا تكون أن وجب هنا من 

وأهم أفكاره ومصادر ثقافته جوانب على التعرف نحاول

.وإياجاده إفرازه في تؤثر التي المكونات

وعل جل به مستعينا الله على متوكل قمت فقد ولهذا

منها وأخرجت الفن هذا في المطولت معظم على بالطإلع

الناجح الخطيب وصفات سمات وأختصار بتصرف

خطيب كل ياجد ان واتمنى الضافات ياعض والمؤثرمع

العمل. هذا في مطلبه

ولوجهه صالحا ياجعله وأن العمل هذا ياتقبل أن أسأل والله

. المصير ونعم المولى نعم إنه الخلل ياسد وأن خالصا

 المدري محمد بن أمير                              

5



للخطيب منها بد ل مقدمة

النجاح سر الخلصا

جعل من ياا الموفق الخا  أياها إليك تحية: الجمعة خطيب أخي

ًا لكلماتك الله عليه الله صلى النبي أمر من ياا بل صاغية، أذان

ًا الناس على تقوم من وياا لك، بالنصات وسلم كل خطيب

عاصيهم، وتهدي ضالهم، ولترشد ديانهم أمر لهم لتبين جمعة،

تكون علها والتقديار بالحب المخضبة الرسالة هذه إليك أبعث

ًا ... مهمتك أداء على لك معين

وتتفقد نيتك تجدد أن أوصيك شيء أي قبل الخطيب أخي

ًا وخطبك لكلماتك تكون حتى إخلصك الناس قلوب في أثر

لك كم معي تأمل ثم كالمستأجرة، ليست الثكلى النائحة إذ

ًا مسجدك في تقوم وأن والحسنات الجور من كل خطيب

كلماتك بسبب الناس بين يانتشر الذي النفع هو وكم جمعة،
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الفضائل لهذه أخي استشعارك إن الخطبة، عبر ونصائحك

ًا بخطبتك للرقي الجاد السعي إلى الله شاء إن يادفعك قالب

إلى الدعوة حس نفسك في توقظ أن أخي بد ومضمونا. فل

ووعظك نصحك إلى وأمتك مجتمعك حاجة وتتلمس الله

.... وتغييرك

ولباب الديان روح لله الخلصا  أن إعلم:   الخطيب أخي

قوة حقيقته في وهو الله إلى داع أي وأساس العبادة

 –وشد جذب بعد  صاحبه يادفع ، نفسي وصراع ، إيامانية

عن ياترفع وأن ، الشخصية المصالح من ياتجرد أن إلى

من يابغي ل الله وجه هعمل من ياقصد وأن ، الذاتية الغاياات

ًء ورائه ًا ول جزا شكور

وعطاؤهم ، لله وأقوالهم ، لله كلها " أعمالهم فالمخلصون

فمعاملتهم ، لله وبغضهم ، لله وحبهم ، لله ،ومنعهم لله

ًا ًا ظاهر " وحده الله لوجه وباطإن

كل تفوقا وأهميته أحد كل من له ألزم للخطيب والخلصا

لل ُأِمُروا َوَماَ( الله لمر استجابة وهو ، أمر ُدوا ِإ ُب َيْع للَه ِل ال

ِلِصيَن ّديَِّن َلُه ُمْخ 5: البينة)ال

ُد َكاََن لمن( تعالى وقال َلَة ُيِِّريِّ ْلَعاَِج َناَ ا ْل لج َماَ ِفيَهاَ َلُه َع

ُد ِلَمن َنَشاَء لم ّنِريِّ َناَ ُث ْل لنَم َلُه َجَع ًاَ َيِّْصلَْهاَ َجَه ْذُموُم َم

ًا ْدُحوُر 18السراء) لم
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ّدقا ولم وحدها، لها وسعى العاجلة، الدنيا طإلبه كان نم ياص

ّله ياشاؤه ما فيها له الله عّجل لها، ياعمل ولم بالخرة، ال

في له الله ياجعل ثم المحفوظ، اللوح في له كتبه مما ويارياده

ًدا ملوًما يادخلها جهنم، الخرة وجل؛ عز رحمته من مطرو

الخرة. دون لها وسعيه الدنيا إرادته بسبب وذلك

ومنع العمال ّدبرِ الحرمان من خوف  الخلصا ترك وفي

القدسي الحدياث في قال وعل جل الله لن ؛ التوفيق

ً عمل من الشرك عن الشركاَء أغنى أناَ(  عملْ

مسلم أخرجه)  وشركه تركته غيري معي فيه أشرك

الكريام الرسول به توعد الذي الخرة عذاب من وقاياة وفيه

أول ذكر عندما إخلصا بل عمل من وسلم عليه الله صلى

ّعر ثلثة ياقصدوا لم ومجاهد وغني قارئ وهم النار بهم تس

.مسلم أخرجه الذي الحدياث في الله وجه بأعمالهم

وباسم السلم راياة تحت ياقاتل رجل المر هذا ياتصور وكيف

العالم ذلك من وأكثر النار أهل من ياكون فكيف الديان

ّلم الذي الفقيه ياشار وخطيبا عالما وأصبح الليالي وسهر تع

كتاب ياحفظ وآخر النار أهل من ياكون فكيف بالبنان اليه

ًا تلوة الله ًا وتجوياد الى الداخلين أول الثلثة هؤلء  وتفسير

. كذلك أنهم عنهم ليقال ذلك كل  الخلصا ضياع لماذا النار

ياضاده مما والحذر الخلصا تحري من كذلك والمر بد فل

والثناء المدح ومحبة القلب في الخلصا ياجتمع " ل فإنه
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والضب والنار الماء ياجتمع كما إل الناس عند فيما والطمع

.  والحوت

معانيه لجيلهم أوضحوا المعنى هذا الوائل فهم وحين

ابن قال  النية مفهوم فيها ليستقر الغفلة النفوس فأياقظوا

عمل ورب النية تعظمه صغير عمل رب( المبارك

) النية تصغره كبير

 الكيلني وقال

) نية العلْ في فصيحاَ تكن السر في صحيحاَ (كن

الصادقا، الكلم مثل الصدر ياشرح ل أنه الخطيب أخي وأعلم

أما السامق، والسلوب الدافق، واللفظ الناطإق، والبيان

في الرواح، ُحّمى فهو الركاكة، أهل وألفاظ الحاكة، كلم

جراح. القلوب وفي رماح، الصدور

حق في فهو عابد؛ كل على فرياضة الخلصا كان وإذا

في ورد ما الذكر عن وغني وأوجب، أفرض والداعي العامل

على تحض أحادياث من السنة وفي آياات من القرآن

بالله الشرك من وتحذر والعبادة، العمل في الخلصا

بالعمل.  تعالى وجهه غير وابتغاء

ّين الداعية نأ  الله مع كتابه في الغزالي محمد الشيخ  ياب

ّبة الديان جبين في إنه مزدوجة، جريامة ياقترف المرائي ُس
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ُقُر جائحة، وآفة متنقلة يارجع الحياة حلبة في الدياان وتقه

تفضح كثيرة آثار رويات وقد الدعياء، هؤلء مسالك إلى

قضاياا أصاب ما ياحصي والذي عقباهم، وتكشف سيرتهم

ياستكثر ل التديان أدعياء أيادي على انتكاسات من اليامان

الطيب الخالص ويال.. والعمل من الخرة في لهم أعد ما

بدوافع صاحبه به ياقوم الذي طإيبا- هو إل الله ياقبل -ول

أو برضا اكتراث دون الله، وجه وابتغاء المحض اليقين

- الله ((مع رغبة كبح أو رغبة لجابة تحّر ودون سخط،

الغزالي))

منازل من بلغ قد بالله العارف الخطيب أن والمفروض

رغبة كل ياسبق وحده الله في رجاءه تجعل منزلة اليامان

، مؤثرة حيوياة للكلمات ياجعل والخلصا ، مخلوقا إلى

ً وللدعوة ًا قول . سرياع

رجال (إنهم فيقول المخلصين لنا ياصف الجوزي ابن وهاهو

بواطإنهم الرض بهم الله ياحفظ مؤمنات ونساء مؤمنون

وهمهم أحلى بل كعلنيتهم وسرائرهم أجلى بل كظواهرهم

الخاطإر صيد)  أعلى بل الثرياا عند

في لله بالخلصا الله بركة على الخطيب أخي فأنطلق

لك فأجزل عنك رضي وقد الله الى لتصل الله طإرياق

وإذ إكرام أفضل وأكرمك النعم عليك وأسبغ العطاء
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بك وإذ  محيت قد وبالسيئات تضاعفت قد بالحسنات

تستمع

ُكْم َسلٌَْم( ْي َل ُتْم َع ْب ُلوَُهاَ ِط ْدُخ ِلِديَِّن َفاَ .73الزمر) َخاَ

 الجمعة خطبة أهمية

ياكون أن -أهمها معينة بخصائص تميزت الجمعة خطبة إن

في العميق الناس- الثر حياة واقع إلى أقرب موضوعها

إلى تسبق أن على القدرة وبالتالي والسلوك، الفكر تشكيل

عين فرض الخطبة حضور أن خصوصا سبقا، بالحق عقولهم

كلهم: المسلمون عاقل. فيحضرها بالغ مسلم كل على

والمحكوم، والحاكم، والنساء، والرجال، والصغار، الكبار،

دون العبادة سبيل على الخطيب كلمات إلى الجميع فينصت

لها ياهيئ مما واحد، ياوم في السلمية المة بلد كل في كلم

دنياهم في الناس تفيد بضاعة لتقديام سانحة فرصة

ما سواء حياتهم، يامس وما الناس، ياحتاجه ما أي وأخراهم،

أو والجتماعية، السرياة بالشئون أو اليامان، بأمر ياتعلق

العلمية. أو العسكرياة، أو السياسية،

السلم: في الخطابة

المخصص الركن في الخطباء حول الناس يازدحم لندن في
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ل ليخطب قسيس وقف (هايادبارك) فإذا حدياقة في لذلك

ًا قليل بعدد إل ياظفر، إلى ذلك ويارجع المستمعين!، من جد

المسيح حياة عن أحادياث تكون أن تعدو ل خطبهم أن

العهد في مطالعات من تكون أو الناجيل، عن مأخوذة

هو ما ذلك غير .. إلى والترانيم التعاوياذ بعض أو القديام،

ًا سمع وقد للناس، معروف ًا مرار ياهّز ل وأصبح وتكرار

الوجدان. يالمس ول المشاعر

لها السلم في الخطابة فإن السابق؛ بالمثال ومقارنة

المثال: خطبة سبيل وعلى عليها، قامت وأصول مبادئ

المسلمين فجميع مميزات، من به تتمتع وما الجمعة

صاغية آذان فالكل لستماعها، وياجلسون ياحضرونها

من مأخوذة ليست فهي التوجيه؛ ياكون وبها للخطيب،

حياة، قانون هي بل خادعة؛ ترانيم أو مكتوبة، أناجيل

التخرياف من فيه ليس كلم، بخير مدعمة عمل، ومنهج

أحسن ومن الناس، رب كلم من بل الناس كلم من وليس

قليلً. الله من

الحاضريان كون من  السلم في الجمعة خطبة ةأهميت وتبرز

َيِّاَ قال الذي وجّل عّز الله لمر استجابة طإواعية أتوا قد  ))

ّيَِّهاَ للِذيَِّن َأ ُنوُا ا َذا آَم لصلِْة ُنوُِدَي ِإ ِم ِمن ِلل الُجُمَعِة َيِّوُْ

َلى َفاَْسَعوُْا ْكِر ِإ للِه ِذ َذُروا ال ْيَع َو َب ُكْم ال ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ِإن لل

ُتْم َلُموَُن ُكن 9الحمعةالياة)) َتْع
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من((  وسلم عليه الله صلى الله رسول لمر ومنصاعين

ًاَ جمع ثلْثا ترك ))  قلبه على الله طبع تهاَون

عّز الله أوامر لتلقي أنفسهم هيؤوا قد المصلين هؤلء ولن

المساجد إلى وأتوا وتطيبوا اغتسلوا قد أكثرهم ترى وجّل

عليه ياملي ما أتم واستكملوا ، نظيفة وثياب باشة بوجوه

نظافة على يادل الذي المظهر نظافة من السليم الذوقا

الباطإن. 

ّد الديان على الحرصا منطلق ومن أهمية الخطباء نعني أن لب

ًا القرآني بالمنهج التذكير في دورهم ًا فهم مبدأ وهذا ، وتطبيق

.  السلمي الصف وحدة إلى السير

ليست لهم المتاحة الفرصة كون ومع الزمنية المدة قصر مع

الفكرة و الطيبة الكلمة فإن ، القليلة الدقائق هذه سوى

ًا فعلهما يافعلن الصحيحة ل أن المفكرون ياقول وكما دوم

حين بعد ولو فعلها تفعل الكلمة وأن يافنى شئ ول ياضيع شئ

َلْم: ((  تعالى قوله مصداقا وهذا ْيَف َتَر َأ للُه َضَرَب َك ال

َثلًْ ِلَمًة َم َبًة َك ّي َبٍة َكَشَجَرٍة َط ّي ُلَهاَ َط ِبٌت َأْص َوَفْرُعَهاَ َثاَ

لسَماَِء ِفي ِتي ال َلَهاَ ُتْؤ ُك لل ُأ ْذِن ِحيٍن ُك ِإ ّبَهاَ ِب َيِّْضِرُب َر َو

للُه َثاََل ال َلْم لناَِس ا للُهْم ِلل لكُروَن َلَع َذ َت  24،25 ابراهيم))  َيِّ

هذا كان موفقة ناجحة تلك أو الخطبة هذه تكون وحتى

المتواضع الكتاب

واللقاء؟ الخطابة تعلم يامكن هل
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فهل حدياثي، في سيئ وأنا مستحيل، واللقاء صعبة، الخطابة

اللقاء؟!. أجيد أن يامكنني

ياعني ول اللقاء، تتعلم أن سهولة: تستطيع وبكل أقول

ً عزوفك أو إجادتها، تستطيع لن أنك الكلمات إلقاء عن أصل

انظر بل ذلك، عن تصد ياجعلك سابق موقف في إخفاقك أن

وتعلمت السابق، موقفك من استفدت قد أنك واعلم بإياجابية

ياقول الفن، هذا تتقن تجعلك حتى والخبرات التجارب منه

متكلمين كانوا العظماء المتكلمين جميع إيامرسون: " إن

البداياة".  في سيئين

ياكتسبها والمهارة النسان، ياصنعها القدرات أن اعلم

النسان. وياتعلمها

بالتعلم، العلم وسلم- : " إنما عليه الله صلى – النبي وقال

 بالتحلم". الحلم وإنما

اتبع إذا ياتعلمه أن للنسان يامكن أمر والخطابة فاللقاء

مراسه. على وجلد نهجه على وسار قواعده

في لثغة لدياه المعتزلة- كان أئمة عطاء- أحد بن واصل فهذا

ورغم ياستطع فلم لسانه، ياستقيم أن فحاول الراء، حرف

أنه إل منه كان فما اللثغة هذه بسبب الخطابة ياترك فلم ذلك

الخطباء أوائل من فأصبح الراء، حرف غير من ياخطب كان

وأشهرهم.

من فإنه الجميل، الرائع الفن هذا في نبحر وحتى والن
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وحتى باللقاء، تتعلق كثيرة أمور إلى نتطرقا أن الفضل

ًا، أكثر وتعلمنا منهجية أكثر دراستنا تكون فسنتعرض إتقان

قضية وكذلك صفات، من الخطيب به ياتحلى أن ياجب ما إلى

ًا ملزمة فهي التحضير ًا به ومرتبطة لللقاء تمام ول تمام

ياكون التحضير إتقان بمستوى الخر، عن أحدهما فصل يامكن

ًا اللقاء، في البداع ما وكذلك اللقاء، قبل التدرياب وأياض

في نشرع وذاك هذا وبعد والرتباك الخوف عند فعله يامكن

جعفر بن  ماجد((.الخطابية والفنون اللقائية المهارات ذكر

))إلقائية ... ومهارات خطابية فنون    الغامدي

سنعّرج لذا التصال أنواع من نوع هي الجمعة وخطبة

ومهاراته.  التصال مع قليل وايااكم
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 التصال مهارات

التي ومهاراته جانبان: التصال له الموضوع أن الواضح من

إحدى باعتبارها الجمعة خطبة على ذلك وقياس فعال، تجعله

قسمين: الول: إلى مداخلتي أقسم التصال. لذلك أدوات

الجمعة خطبة والثاني: حول ومهاراته، التصال حول نظري

جماهيري. اتصال كأداة

التصال: 

الطإراف بين مشترك فهم تحقيق بغية للمعلومات تبادل هو

والنفعالت. والفكار الحقائق تبادل ياشمل وهو المعنية،

التصال:  عناصر

التصال مصدر المرسل: أي-1

الرسالة. له توجه الذي الشخص المستقبل: أي-2

ومضمونه. التصال محتوى الرسالة: أي-3

أو شفوياة تكون وقد التصال وسيلة التصال: أي قناة-4

ذلك. غير

وأثرها الرسالة وصول من التأكد العكسية: أي التغذياة-5

العناصر فعالية على تعتمد وهي المستقبل، على

السابقة. الربعة

الفعال: التصال
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بالطرياقة الرسالة المستمع يافسر عندما فعال التصال ياكون 

المتحدث. قصدها التي

تكون: عندما واضحة الرسالة الواضحة: تكون الرسالة

الموضوع. حول تحوم ل مباشرة-1

معينة. رسالة توصيل إلى تهدف بحيث محددة-2

والغضب. السخرياة تتضمن ول تهديادياه غير-3

التصال:  أشكال

الجمعة. خطبة ومنه الشفوي التصال-1

والصحافة. والمؤلفات كالمقالت الكتابي التصال-2

والفيدياو التلفزياونية البرامج عبر المرئي التصال-3

وغيرها.

لدى التأثير شدياد وهو بالياماء أي الرمزي التصال-4

العقلء.

من شكل من أكثر ياتضمن والذي المركب التصال-5

السابقة. الشكال

التصال عوائق

سماع نرياد الحيان من كثير في أننا هو التصال عوائق أهم

فقط، نود كما الشخص ياكون أن ونشترط فقط، نحب ما
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الطإر في العوائق هذه تنحصر قد هو. لذا كما وليس

التالية:

بالمرسل: شخصيته، تتعلق عوائق-1

طإرياقته... أداؤه،

غامضة، بالرسالة: ناقصة، تتعلق عوائق-2

جدا... طإويالة مشوشة،

نقل في بالوسيلة: إخفاقا تتعلق عوائق-3

جيدة. كانت لو حتى الرسالة

في بالمستقبل: إخفاقا تتعلق عوائق   -4

الرسالة. استلم

أو لغتها الرسالة: بسبب فهم إساءة-5

معانيها... 

التصال حول عامة نصائح

ودوافعها. وأسبابها الرسالة هدف تحدياد-1

وضع موضوعها، جيدا: اختيار الرسالة تحضير-2

التحضير. من الكافي الوقت إعطائها لها، مسودة

من يازياد ذلك المستقبل: لن أو الجمهور معرفة-3

الرسالة. وصول فرصا

إنشاء موضوعها، بعمق: إعلن الرسالة توجيه-4

وتسلسل الفكار تنظيم لها، أساسية هيكلية
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عناصر تفضي المهم) وأن ثم (الهم المعلومات

الرسالة، نبرة ضبط الخر، إلى أحدها الرسالة

الكلمات تجنب المفرط، والتعميم المبالغة تجنب

دقة المألوفة، الكلمات واستخدام المقيدة

غير الهانات تجنب ومعلوماتها، الرسالة

أثناء والجسم اليد حركات إلى النتباه المتعمدة،

ولغتها. الرسالة بصياغة الهتمام الرسالة، توجيه

خلل من وذلك الذات، وتطويار تجربة تكويان-5

المرسل، يارسلها التي السابقة الرسائل

والرسائل

 

بمعرفة وذلك الخرون، يارسلها التي المشابهة

الرسالة. وصول من والتأكد والضعف، القوة مواطإن

إلى ياستمع ل الذي الشخص هو الخطيب أن هنا ُياذكر

تقييم من بد ل لذا يالقيها، الذي هو لنه الجمعة خطبة

له. الخريان

الجمعة خطبة حول عامة ملحظات

باب من غالبا الجمعة خطبة السلمية المصادر تتناول

اليوم، بلغة جماهيري اتصال أداة فهي ولذا الجماعية، الدعوة
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يامكن وإنما فقط، الفقهي السياقا في حصرها شرطإا وليس

أياضا. والتصال العلم سياقا في تناولها

وسائل أهم يامتلكون المسلمين إن العلميين أحد ياقول

خطبة وهي غيرها، من أكثر المؤثرة والتصال العلم

على الحكومة الديان: لتسيطر علماء أحد وياقول الجمعة،

خطبة لنا ولتترك العلم ووسائل والتلفزياون الذاعة

الجمعة.

الرسائل توصيل في الجمعة خطبة ودور أهمية إن

الملحظات إلى الشارة منا (المصلين) ياقتضي للمستمعين

التالية:

مجموعة فعال اتصال كأداة الجمعة خطبة ياميز -ما1

أهمها:  المور، من

أسبوعيا متكررة - أنها1

تصح ل التي الجمعة صلة أركان من وركن إلزامية - وأنها2

بيت كل إلى غالبا تأثيرها ياصل وبالتالي البيت، في

والصغير، الكبير ياحضرها حيث متنوع، جمهورها - وأن3

المختلفة، المهن وأصحاب والعامل والمزارع المثقف

بد ول واسعا تأثيرها ياكون لذا ذلك، وغير والمرأة، والرجل

المستوياات. مختلف وتراعي متوازنة تكون أن
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الخطيب اخي واليك

تجعل التي  العوُامل أو ،المؤثر الخطيب صفاَت

وهي ، اول ولنفسه ولمجتمعه لمته ناَفعاَ الخطيب

:- كاَلتاَلي

بالمسؤلية:- الشعورأولً:
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وياقصد ياؤدياها، رسالة صاحب بأنه الخطيب ياشعر أن ياجب

التي وظيفته تلك كانت ولو حتى الله، وجه خللها من

طإاقته كل ياستفرغ الرسالة صاحب لن وذلك منها، ياقتات

يامل. ول ياكل ل ،الناس إلى إياصالها محاولة في

فإن الخطيب نفس في الشعور هذا توفر ما إذا والحقيقة. 

قولً. الناس أحسن من وسيكون حليفه، سيكون النجاح

ً َأْحَسُن َوَمْن(تعالى:  الله قال لمن َقوُْل َلى َدَعاَ ّم للِه ِإ ال

ًاَ َوَعِمَل ِلح ِني َوَقاََل َصاَ لن ِلِميَن ِمَن ِإ ْلُمْس 33فصلت) ا

ً أحسن أحد فلْ الله إلى الدعوة مشعل حمل ممن قول

والواجب وتعاليمه، بأحكامه واللتزام منهجه إتباع وإلى

بقوله: إنه وانتمائه هوياته ياعلن أن الخطيب أو الداعية على

ًا المسلمين من والنظرة الضيقة، الفئوياة عن بعيد

والشمل. العم وهو الصل هو السلم المحدودة. لن

مطية، الخلصا ياتخذ خطيب هو والمؤثر الناجح والخطيب

من الخوف برباط متاعه وياحزم ومبتغاه، دربه إلى به تصل

صفات الخطيب مدني .((عليوالرض السماوات قيوم

الناجحة)) الخطبة

دعوته، لحمل الله اصطفاك قد  أنه الخطيب  اخي اعلم ثم

الناس    فعلم وعده وتحقيق عهده، وصيانة أمانته، ورعاياة

أيادياهم بين هوابسط الله ديان
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لم(( َناَ ُث ْث َتاََب َأْوَر ِك ْل للِذيَِّن ا َناَ ا ْي َطَف َناَ ِمْن اْص َباَِد ))ِع

ِكن(( 32فاطإر َلـَ ْا َو ُنوُ ّييَن ُكوُ ِن لباَ ُتْم ِبَماَ َر ّلُموَُن ُكن ُتَع

َتاََب ِك ْل ِبَماَ ا ُتْم َو ْدُرُسوَُن ُكن 79عمران آل) َت

من أنك واعلم خيًرا، نفسك من الله  أري الخطيب أياها فيا

.النبياء ورثة

ًيا: :-  الموهبةثان

موهبة، ذا ياكون أن لها ياتصدى لمن يانبغي ولذا فن، الخطابة

الوثيقة الصلة ذات المختلفة، والمعارف بالعلوم ياثقلها

أداء في للخطيب معين خير الطإلع فسعة الخطابة، بعلم

وتأثير. بقوة خطبته

: الثقافي والزاد العلمي الرصيدثالثا: 

إجابة الخطيب عند الناس ياجد حتى منه بد ل أساس وهذا

ّدة هو ذلك إلى إضافة المشكلت وحلول ، التساؤلت الع

ّلم بها التي ، الشرع أحكام الناس  الداعية الخطيب ياع

ًا وبه ، الواقع بحقائق ويابصرهم ًا الخطيب ياكون أياض قادر

ًا ، الشبهات وتفنيد القناع على ًا ، العرض في ومتقن ومبدع

. والتوجيه التوعية في

وأجلها العبد مقامات أشرف الله إلى الدعوة كانت وإذا

ّ تحصل ل فهي وأفضلها بد ،ول وإليه به يادعو الذي بالعلم إل

إليه ياصل حد على العلم في البلوغ من الدعوة كمال من

.السعي

23



ًا الخطيب نال وإذا ًا حظ سلك في واندرج العلم من وافي

ًا مجتمعه في ياكون فإنه العلم طإلبة قال كما به ُياهتدى نبراس

الفقهاء عن القيم ابن

، السماَء في النجوُم بمنزلة الرض يِّكوُن إنهم((

أعظم إليهم الناَس حاَجة ، الظلماَء في ُيِّهتدى بهم

وطاَعتهم ، والشراب الطعاَم إلى حاَجتهم من

والباَء)) المهاَت طاَعة من عليهم أفرض

ًا الداعية ياتحرك وعندما ًا علمه ناشر الناس بين ساعي

ًا بالصلح بشرف ياحظى فإنه والفساد الغفلة عليهم ناعي

لله الحمد:(( قال حين أحمد المام ذكره الذي الوصف

أهل من بقاَيِّاَ الرسل من فترة كل في جعل الذي

لل من يِّدعوُن العلم منهم ويِّصبرون الهدى إلى ض

، الموُتى تعاَلى الله بكتاَب يِّحيوُن ، الذى على

قتيٍل من فكم ، العمى أهل الله بنوُر ويِّبصرون

، َهدوه قد تاَئه ضاَل من وكم ، أحيوُه قد لبليس

الناَس أثر أقبح وماَ الناَس على أثرهم أحسن فماَ

شهد الدعاَة من والبصيرة العلم وأهل عليهم

بهم وساَر ، الحاَئر بهم اهتدى من أنهمهم التاَريِّخ

الناَقص بهم وكُمل ، المعرض بهم وأقبل ، الوُاقف

الضعيف)) بهم وتقوُى ، الناَكص بهم ورجع ،
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 :العلم)) طإلب على ((الحث في العسكري هلل أبو وقال

، القدر سمو في ترغب – الكريام الخا أياها – كنت ((فإذا

ًا وتلتمس ، الخلق بين المنزلة وارتفاع ، الذكر ونباهة ل عز

ّيفه ول ، والياام الليالي تثلمه وهيبة ، والعوام الدهور تتح

من وعلء ، سلح بغير ومنعة ، مال بل وغنى ، سلطان بغير

ًا ، عشيرة غير ًا ، أجر بغير وأعوان ُند ، وفرض دياوان بل وج

ًا المنافع تأتك مظانه في فاطإلبه بالعلم فعليك ما وتلق عفو

ًا منه ياعتمد .))  صفو

:- بها فالمقصود الخطيب ثقافة عن أما

ًظا الله كتاب  حفظأولً: ًنا حف كما له الياات تصير بحيث مكي

منه كبير قدر القل على  أوفيها. ويانظر ياقرؤها كان لو

على أقدر قلب ظهر عن القرآن حافظ أن فلشك

من الصفة هذه وأن بها والستشهاد الياات استحضار

ًا هناك أن لشك ولكن للخطيب، الكمال صفات قدر

ًا ً ياتعلق القدر هذا عنه، للخطيب غنى ل ضروريا بالقدرة أول

بغير وجل عز الله لكتاب السليمة الصحيحة التلوة على

 بموضوع المتعلقة الياات استحضار على القدرة ثم لحن،

بين والتمييز تفسيرها في العلم أهل أقوال ومعرفة خطبته

وغيرها. والموضوعات والسرائيليات والسقيم، الصحيح
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أو محلها غير في الياات ياقحم أن في الخطيب وليحذر

العلمية للنظرياات ياخضعها أو وجهها غير عن ياصرفها

أو الزمني لواقعه ياخضعها أو العصرياة والكتشافات

ًا كان إذا المكاني الله لديان مخالف

ًيا: عليه الله صلى المصطفى أحادياث من كبير قدر  حفظثان

الصالحين" للخطيب "ريااض كتاب وبخاصة وسلم،

 الكتاب هذا به ياتسم لما المبتدئ؛

ودقة التبوياب، وحسن اللفاظ، وقلة العبارة، سهولة من

حدة. على كل الباب، موضوعات بتجميع العرض

ًثا: مادة فيه إذ الكريام؛ القرآني القصص في  النظرثال

الناس أن خاصة الفكرة، وربط العبرة لستخلصا لطيفة

الداء. من اللون هذا ياحبون

ًعا: وسلم عليه الله صلى الرسول بغزوات الذهن  شحنراب

المعيش. بالواقع وربطها

والفئة الصفوة أولئك الصحابة حياة في  النظرخامًسا:

الناس. بحياة وربطها عنهم السوة وأخذ المنتقاة،

بالمامة المتعلقة الشرعية بالحكام العلم سادًسا:

والصلة:

لهميتها أفردناها ولكن الولى الصفة عن فرع الصفة وهذه

ًا ياكون أن فينبغي عليها، والتنبيه الخطبة بأحكام عالم
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وجوابرهما ومبطلتهما ومصححاتهما وشرائطهما والصلة

وتكميلتهما. وكيفياتهما

ًا ياكون أن ياشترط ول ًا عالم ًا مجتهد ًا، ول مطلق أن ول مقيد

ًا ياكون ًا ول الحكام جميع في مفتي فإن النام، لجميع حبر

والبطال الصحة صفات من ل الكمال، صفات من ذلك

التارياخ: علم سابعا:.

أحوال على وياطلعه الخطيب آفاقا ياوسع ودراسته فالتارياخ

سنن يارى وفيه وبهم، بها الياام وتقلب الرجال وسير المم

والحضارات، والمجتمعات المم وعاقبة الكونية الله

تتجلى مصقولة مرآة الدعوات. فالتارياخ انهزام أو وانتصار

فهو والفجور، الكفر ونهاياة والتقوى اليامان عاقبة فيها

عز الله لفت وقد وأتباعهم، الرسل دعوة على شاهد أصدقا

بأحوال والتعاظ القصص أهمية إلى كتابه في وجل

لْلْرِض ِفي ِسيُروا ْلُقفقال(  السابقين ُظُروا ا لف لفان ْي لن لك لكا

لبُة ِق لن لعا ِذيا ّل ْبُل ِمن ا لكْم وقال: (42 الروم) لق لنا لو ْك لل ْه ُهم لأ لل ْب لق

ّد ُهْم لقْرٍن ّمن لش ُهم لأ ْن ًا ِم ْطش ْد وقال(36 قا) لب لق لن لل ِفي لكا

ِهْم لصِص ٌة لق لر ْب ِلي ِع ْو لباِب ُّل ْل لل 111 ياوسف)ا

منه والفادة التارياخ دراسة أحسن إذا والداعية والخطيب

ل إليها يادعو التي والقيم المعاني تثبيت في له أعون كان

الدوافع. وتشابهت الظروف تماثلت إذا سيما

27



والفكرياة الدبية الكتب بعض معاياشة في الرغبة: ثامنا

اللفظ، وجزالة العبارة وسلمة وسلسة اللسان، لطلقة

وحي "من كتاب وبخاصة الرافعي، كتب هنا بالذكر وأخص

عبارته في جزل عذب مادته، في قوي كتاب وهو القلم"،

شهي عرضه، في مشوقا بنائه، في قوي ألفاظه، في رصين

ًثا قدياًما السلم شعراء كتبه ما متابعة مع فكرته في وحديا

ياتمكن السلمية".. وبذلك "الدعوة شعراء وبخاصة

مكانه في وإياقاعه زمانه في الشاهد حضور من الخطيب

أن ملحظة مع الخطيب، مكونات من جزء هو ذلك

ًنا خطيب لي البتة عنهما غنى ل الولين الشرطإين من كائ

كان.

السلمي: العالم واقع تاسعا:

وإل عالمه، وواقع أمته أحوال ياجهل أن بالخطيب أقبح فما

أخبار الجماهير تستقي أيان ومن الواحد، الجسد فأيان

القل على أو لهم العون مد يامكنهم وكيف إخوانهم

وأزماتهم؟! لقضايااهم المعنوي والدعم بالدعاء المشاركة

المعادياة العالمية القوى واقع  الخطيب يادرك أن اياضا بد ول

للسلم:

يانكره ل أمر ودعاته السلم على السلم أعداء تكالب فإن

فهذا الدوار، وتبادلهم العداء أساليب وتنوع مكابر، إل

ًا الحمائم، بدور ياقدم اليوم الذي الصقر هو ياكون وغد

28



حقيقة إدراك عن المة غفلة ومع فرياسته، على يانقض

ًا المر وخطباء الدعاة دور ياصبح وطإبيعته الصراع ًا أمر لزم

ولكن ومؤامراتهم، وأساليبهم العداء بهؤلء المة لتبصير

غياب يادرك اليوم المة أحوال في الناظر الشدياد للسف

ًا، الدور هذا آمالها وتتعلق أعدائها وراء تلهث زالت ول تمام

لنهم إل ذاك وما ومكرهم، وعدائهم تارياخهم عن غافلة بهم

المسلمين تعلق ذلك ومن الحمائم، بدور ياقومون اليوم

السليبة حقوقهم إليهم ليعيدوا فرنسا أو بروسيا اليوم

متناسية أو ناسية المغتصبة وأرضهم المفقودة وكرامتهم

المسلمة. الشعوب مع الشنيعة وأفعالهم القبيح دورهم

اقتصادياة من العداء وأساليب الواقع بهذا الخطيب فإدراك

أو تنصيرياة مؤسسات من صورها وتنوع وفكرياة وسياسية

المة وتحذياره ماسونية، أو استشراقية، أو تبشيرياة

مؤلمة، موجعة ضربات ياقيها أن شأنه من بذلك وتبصيرها

أمريان: إلى النتباه ياجب ولكن

ربما الذي المر شأنها، في والمبالغة التهويال  عدمالول:

الستهانة ياسبب التهويان أن كما والقعود، اليأس سبب

بالسباب. الخذ وعدم

المعادياة، القوى هذه بين العلقة طإبيعة  إدراكالثاني:

ًا، تحسبهم وأنهم شتى. وقلوبهم جميع
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باب كل من ياحفظ أن ياستطع لم إن إذن الخطيب قوة فما

وتشبع فكرته وتعضد ملكته تنمي التي الحادياث من دوحة

 مشاعره؟ وتهيج لسانه وتقوم

:- بالله  والصلة  رابعا: الستعانة

وقوته, فإن تعالى الله بحول وتتكلم تخطب إنما أنك تذكر

الله وكلك عقده, ولو شاء لسانك, وإن أطإلق تعالى الله شاء

وعجزت. لعييت نفسك إلى

الصوات, ولسانك خروج وعاء هي التي حنجرتك إن

هي والنغمات, إنما الحروف تصيغ التي وأسنانك وشفتيك

شيء}. كل أنطق {الذي  تعالى الله خلق من خلق

من أسبق عليك.. نظره ومطلع معك.. شاهد الله أن واعلم

إليك. المخاطإبين نظر

السلم عليه موسى الله نبي في لك وليكن بالله، فاعتصم

لل( حيث حسنة أسوة لرْح لرّب لقا ِري ِلي اْش ْد لياّسْر لص ِلي لو

ِري ُلْل لأْم ًة لواْح لد ْق ِني ّمن ُع لسا ُهوا ّل لق ْف ِلي ليا ْو 28-25 طإه)لق

بالنفس، والعجاب الغرور الخطيب تجنب ضرورة إلى وأنبه

والثواب. والجر للعمل محبط ذلك فإن

 بالله والصلة

30



ياعتمد وعليها ويارجع، الداعية يافيء إليها التي الصلة هي

ّول، وعندها ويابتهل، يادعو ولها وياقتبس، ياستمد ومنها وياع

وعزاءها.  راحتها نفسه تجد

أخلقا في الولى "الدعامة ياسميها الغزالي والشيخ

من داعية عن الخلق هذا يانفك أن عنده ياجوز ول الدعاة"،

لس تدعو كيف إذ الدعاة؛ للتك أحد إلى النا واهية به وِص

داعية أو نبي من ما أنه التارياخ وياشهد قليلة؟ به ومعرفتك

الوفر النصيب بالله الصلة حسن من له وكان إل مصلح أو

ّلى، والقدح ل حاضرة تخبو، ل قوياة بالله صلته وكانت المع

تغيب. 

ّياا مطلبا بالله الصلة حسن كان وإذا مسلم، لكل ضرور

 الداعية؟ شأن في حكمها ياكون فكيف

إلى الناس ولدفع لله، أوقاتهم ياكرسون الذيان الدعاة إن

ّفهم سبيله بالله شعورهم ياكون أن بد ل طإرياقه في وص

له ورقابتهم أدوم، به وشغلهم أوثق، به وارتباطإهم أعمق،

وأوضح.  أقوى

وأهم الحياة، في ما أرقى موكبها في تشمل الصلة وهذه

ّق ولهذا النجاة؛ أسباب الحياة، في ياهنوا أل الدعاة على ح

يانظروا وأن شيئا، الله إلى بنسبتهم ياعدلوا وأل ياهونوا، وأل

كل لله رؤياتهم تغلب وأن منها، أكبر أنهم على الحياة إلى
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الغزالي الله (( معوتكاثرهم الحياء زحام في العين يامل ما

((

 الخطيب روحانية

شرعه وبيان ، الله كلمة لعلء سيره في الناجح الخطيب

الناس وأمره ، وسلم عليه الله صلى نبيه سنة ونشر

وقد الداعية ذلك يامضي ، المنكر عن ونهيهم بالمعروف

ّدة هوى على وجاهدها الجادة، على نفسه وطإّن ، المـا

تأديابها فأحسن وأدبها ، أدرانها من ونقاها أخلقها وعلمها

السلف وطإرياقة المرسلين سيد وسنة النبيين منهاج على

. المصلحين الصالحين الخلف من بعدهم ومن

أحاط قد العزيامة، عظيم ، الهمة شامخ ، النية صادقا فيغدوا

عنه يارضى أن همه وحصر ، العليم الحكيم بمراقبة نفسه

وملئ ، الكريام الملك بذكر لسانه ورطإب ، الرحيم العزياز

. " العالمين رب حب قلبه

) سلميات إ موقع– السيف عمار (أبو

الجر من يارجوه ما لدعوته وصحته وماله وقته من يابذل

 والثواب

ًا عينيه ترى ًا فؤاده فيراها ؛ الصعاب من أشواك كأنما أزهار

 للحباب قدمت
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أوسوء الشتائم أو السباب كلمات من بسيٍل أذنه تمتلئ

.. واحتساب رضى كلها نسماٍت صداها فيرجع ؛ العتاب

ليّسر أن وتضرعا خيفًة ربه يادعو أو ، الكلمة تلك إلقاء له ُيا

ترطإيب من ويازياد ، الصحيفة تلك تعليق أو ، الورقة تلك نشر

ْدِري ِلي اْشَرْح َرّب{  تلوة دوامه لسانه َيِّّسْر َص ِلي * َو

ُلْل*  َأْمِري ًة َواْح َد ِني ّمن ُعْق َيِّْفَقُهوُا ّلَساَ ِلي}. *  َقوُْ

العون طإلب عن ياتكاسل ول ياهمل ل المور أصغر في حتى

رضوان السلف أن قرأ ،وقد عزوجل الملك مالك من والمدد

!  لطعامهم الملح حتى شئ كل ياسألون كانوا عليهم الله

ليّسر أن فيسأله النسخ آلة أو ، القرياة لتلك النقل وسيلة له ُيا

على ياعينه ما لشراء البسيط المال ذلك أو ، المطوياة لتلك

. نحوها أو كتب أو أشرطإة من دعوته

كالظمآن كان ، الدعوي العمل ذلك على أقبل إذا حتى

وكالب ، أحبابه على المقبل وكالمسافر ، للماء الواجد

من أعظمها وما لذة من درها ولله ، ابنه بقدوم المسرور

منهم يارياد ل ، لمدعوياه قلبه من المتدفق الحب ذلك ، متعة

ًا ول درهما ل والله ول ، جهارا أو سرا ياشكروه أن ول ، ديانار

ًا كان شأنه ياعظموا أن ول عليه ياثنوا أن غائبا أو بينهم حاضر

ُكْم َوَماَ ((:  حاله لسان بل ، عنهم ُل َأ ْيِه َأْس َل ِإْن َأْجٍر ِمْن َع

لل َأْجِرَي َلى ِإ َلِميَن َرّب َع ْلَعاَ ))ا
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في يانفعه ل لهم وشكرهم ثنائهم أن اليقين علم ياعلم ولنه

وإعطائهم ، سواء له وذّمهم لهم فحمدهم ، الحسرة خرياف

ٌء إيااه ومغطهم حقه : " الله رحمه الحسن قال ، أياضا سوا

ً الله رحم ؛ آدم ابن ، الناس من يارى ما كثرة ياغره لم رجل

ُتبعث ، وحدك القبر وتدخل ، وحدك تموت إنك ، وحدك و

ُتحاسب " .  وحدك و

لهم يادعوا بهم رحيم رؤوف لمدعوياه العظيم حبه مع وهو

ٌقا ، كلمه سهٌل والرشاد، بالصلح مظهره حسن ، مزحه صاد

صدقه،مكبوت معهود ، غيضه مكظوم ، تعامله جميل ،

، عشرته مباركة ، دعابته لطيفة ، صحبته محمودة غضبه،

، ياوقرالكبير ، للصغير عطائه،ياتواضع كثير ، خيره مبثوث

. الهفوات عن وياتغاضى ، الزلت عن ياعفو

اجعلني : " اللهم ياتمتم أن يانفك ل بوجهه ياقابلهم أن وحال

ًا عظيم ياعلم " فهو ياعلمون ل ما لي واغفر ياظنون مما خير

وأنصت الركب لدياه أثنى إذ عليه فضله وكبير ، عليه الله ستر

في المقصر ؟! وهو والقلوب الوجوه شطره ،وولى الذان له

في ،الواقع والواجبات المور في المفرط ، الله حق

. والزلت المعاصي

نيتها عالج التي النفس تلك ياراقب معهم حدياثه أثناء في حتى

إلى النسانية بطبيعهتا تخلد ؟! فقد سنة أربعين السلف أحد
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فتمنق والسمعة، المحمدة عن والبحث الظهور وحب العجب

ًا وتعلي العبارات تلك وتزيان الكلمات تلك المناسب كان صوت

، اختصاره الولى كان حدياٍث في وتتوسع وتستطرد ، خفضه

تجول وهي النفس تلك مراقبة عن الغفلة كله ذلك ومرد

: " ل الله رحمه القيم ابن قال ، الدعوة ساحة في وتصول

ول ، النفس ورؤياة العجب من العمال على أفسد شيء

ّنة العبد شهود من لها أصلح شيء والستعانة وتوفيقه الله م

" . له العمل وإخلصا إليه والفتقار به

أن الله مدح جوارحه لزمت ذاك عمله من انتهى إذا حتى

بفعل أعّزه عزوجل ،وأنه عمله له وياسر ، العمل ذلك له هيئ

ل كما. بالمعصية غيره ياذل الذي الوقت في ، الطاعة هذه

ياوم سائر في ياتعوذ أن لنفسه محاسبته شدة من يانسى

العجب وفساد السمعة ومفسدة الريااء خزي من ذاك، عمله

تلك بأنها وألجمها أسكتها العمل ذلك نفسه ذكرت وإن ،

المقصرة العاصية

ً إليه ياجد أن الملل ويامل أن لربه وتضرعه دعائه في سبيل

النية وصفاء الخلصا حلة يالبسه وأن العمل ذلك من ياتقبل

قال وقد ل أم العمل ذلك ُأقبل ياعلم ل لنه المقصد وجميل

تدري ل فإنك عملك بكثرة تثق " ل الله رحمهم السلف أحد

ُياقبل ويابقى " ، كله عنك ُمغيٌب عملك ؟! إن ل أم عنك أ

ًا . سيئاته ياكتم كما ، العمل لذلك كاتم
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ًا نفسه ياتهم كله هذا ومع تحسن لم مقصرة أنها وتكرار مرار

لذلك إتقانها من تزياد أن بإمكانها كان وأنه ، يانبغي كما العمل

. ربها محبة على تحصل حتى العمل

وربي ياجدها ل ، الداعيةو الخطيب روحانية معالم بعض تلك

وعمل العمل وإتقان ، عينيه ُنصب الخلصا وضع من إل

أنه سيجد عندها ، حياته أولوياات من الدعوة لهذه المستحيل

لشيء ل الدعوة لهذه كالعاشق أصبح قد نفسه تلقاء من

 الله حبيب لنه ..وإنما

:- القدوة في الله الله: خامسا

فيه، النظر ويادققون الخطيب، سلوك إلى يانظرون الناسف

الخطيب فالتزام أقواله، مع أفعاله تتطابق أن يانبغي ولذا

خطبته، في إليه يادعو ما وتطبيق عام، بوجه السلم بأحكام

ًم كلمه ياجعل عملال مخالفة أما المستمعين، عند قبول

بكلمه. ول به ياثقون ل المستمعين ياجعل إنهف ،للقول

ْأُمُروَن((تعالى:  الله قال لناََس َت ِبّر ال ْل َتنَسوَُْن ِباَ َو

ُكْم ُتْم َأنُفَس َأن ُلوَُن َو ْت َتاََب َت ِك ْل َ ا ُلوَُن َأَفلْ 44البقرة) َتْعِق

ًاَ: ( ويِّقوُل ّيَِّهاَ َيِّاَأيِّض للِذيَِّن َأ ُنوُا ا ُلوَُن ِلَم َآَم َل َماَ َتُقوُ

ُلوَُن ُبَر َتْفَع ًاَ َك َد َمْقت للِه ِعن ُلوُا َأن ال ُلوَُن َل َماَ َتُقوُ ) َتْفَع

2,3الصف

 وسلم عليه الله صلى محمد هو وأسوتنا
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ًا وسلم عليه الله صلى كان فقد ًا عابد ًا ، متحنث ًا وقائد ، فذ

ّيد ُفتات من أّمًة ش ، الخطط ياضع حرب ورجل ، المتناثر ال

ًا ، الجيوش وياقود ًا وأب ًا ، عطوف ، المودة فيه تحققت ، وزوج

ًا ، والسكن ، والرحمة ًا وصدياق ًا ، حميم ًا وقرياب ًا ، كريام وجار

ًا ، جيرانه هموم تشغله محكوميه مشاعر نفسه تمل وحاكم

، بأنفسهم يافتدونه ياجعلهم ما وعطفه ، مودته من يامنحهم

، الرض شهدتها دعوة أعظم على قائم فهو كله هذا ومع

في وتغلغلت ، الكامل وجوده للنسان حققت التي الدعوة

عليه الله صلى الكريام الرسول الناس ورأى ، كله كيانه

تلك فصدقوا ، كلها الكريامة الصفات هذه فيه تتمثل وسلم

ياقرؤوها ولم ، فيه متمثلة ورأوها ، كلها بها جاء التي المبادئ

لها فتحركت ، متحرك بشر في رأوها بل ، جامد كتاب في

ياقتبسوا أن وحاولوا ، مشاعرهم لها وهفت ، نفوسهم

أكبر فكان ُياطيق ما بقدر كّل ، الكريام الرسول من قبسات

ًا وكان ، الطويال تارياخها في للبشرياة قدوة ًا هاديا ومربي

يانطق الذي الطيب بالكلم ياكون أن قبل ، الشخصي بسلوكه

. به

دعوة لن ، ذلك التربية وسائل أعظم هي القدوة ولن

إلى الكذوب ودعوة ، ساقطة دعوة التقشف إلى المترف

دعوة الستقامة إلى المنحرف ودعوة مضحكة دعوة الصدقا

وسلم عليه الله صلى النبي مواقف كانت لذلك ، مخجلة

ًة ومكارمه ، وفضائله ، وشمائله ، حسنة وأسوة ، صالحة قدو
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ً للتأمل ول ، السلبي للعجاب ليست وهي ، ُياحتذى ومثل

كل ، أنفسنا ذوات في لنحققها فيه ُوجدت ولكنها ، التجريادي

. ياستطيع ما بقدر

لسيدنا وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية في ورد وقد

الحديِّث وصدق ، الله بتقوُى أوصيك معاَذ يِّاَ(( أن معاذ

، الخياَنة وترك ، الماَنة وأداء ، باَلعهد والوُفاَء ،

وبذل ، الكلْم ولين ، اليتيم ورحمة ، الجاَر وحفظ

ولزوم ، المل وقصر ، العمل وحسن ، السلْم

الخرة وحب ، القرآن في والتفقه ، اليِّماَن

أن وأنهاَك ، الجناَح وخفض ، الحساَب من والجزع

لب ًاَ َتُس ًاَ تكذب أو ، حكيمـَـَـَـَ ًاَ ُتطيع أو ، صاَدق أو ، آثم

ًاَ تعصي ً إماَم ًاَ ُتفسد أو ، عاَدل  .. وأوصيك أرض

وأن ، ومدر ، وشجر ، حجر كل عند الله باَتقـَـَاَء

والعلْنية ، باَلسر السر ، توُبة ذنب لكل ُتحدثا

الزهد كتاب في البيهقي أخرجه.)) باَلعلْنية

ًا ياكون أن النسان ياستطيع ًا عالم العلوم أو ، الطب في جهبذ

ياتعلمها ممن العلوم هذه تتطلب أن دون من الهندسة أو ،

ًا ًا قيد هوى فيها النابغ ياتبع أن حقائقها ُيافسد ول ، سلوكي

من كنت إن فإنك ، الديان علم إل ، الخاصة حياته في ، نفسه

بد فل ، إليه الداعين أو علمائه من أو ، المخلصين المتديانين

إليك استمع ما وإل ، إليه تدعوهم لمن حسنة قدوة تكون أن

ًا الناس أكثر كنت ولو ، أحد ًا اطإلع ولن ، الله ديان في وعلم
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سلوكك كان إذا إل ، بك جديارة احترام نظرة أحد إليك يانظر

ًا . الديان لقواعد وفق

: وسلم عليه الله صلى النبي التقى وقد ، عمان ملك قال

إل بخير ياأمر ل أنه إل ، المي النبي هذا على دلني ما والله

، له تارك أول كان إل شيء عن يانهى ول ، به آخذ أول كان

ُياغلب ، يابطر فل ياغلب وأنه ويانجز بالعهد ويافي ، ياضجر فل و

.  الوعد

محمد : " كان أسلموا الذيان الغربيين السيرة ُكتاب أحد قال

ًا ًا ، ملك ًا ، وسياسي ًا، ، ومحارب ًا وقائد ًا ، ومشّرع ، وقاضي

ًا ًا ، وفاتح كان التي المبادئ جميع بالفعل مارس ، ومهاجر

ًا القرآن في تجد ولن ، للناس يالقنها ًا أو ُحكم به ياعمل لم أمر

ما كل بالفعل يامارس كان إذا ، وسلم عليه الله صلى النبي

ً فالمرء ، بالقول إليه يادعو كان ًا ياكون لن مثل أن إل ، عفو

على الدائرة تدور ثم ، الساءة أشد منه يالقى عدو له ياكون

ياملك ثم ، رحمته تحت وياصبح ، قبضته في فيقع العدو هذا

: " الكاتب ياقول .. ثم عنه ياعفو ثم ، منه النتقام على القدرة

الظافر دخول مكة وسلم عليه الله صلى النبـي دخول تأمل

، قدميه تحت صرياعة العرب جزيارة خّرت وقد ، المنتصر

لقطع شاء فلو ، رحمته تحت العدو قلعة مكة وأصبحت

اتخذوه الذيان ، أعدائه ألد بالمس كانوا الذيان ، القوم رؤوس

ًا أنه ولو ، به والستخفاف اضطهاده في وأمعنوا ، هزو

ّا لكان بذنبهم عاقبهم ًا ياكن ولم ، ُمحق تظهر ولم ، ملوم
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من ديان أي تارياخ في الكاملة بصورتها قط العفو فضيلة

لظلت ولوله وسلم عليه الله صلى النبي جاء حتى الدياان

" . البد إلى معطلة الفضيلة هذه

بالقول ويادعوهم الناس ياعامل الذي هو القدوة الخطيب

ًاأشد فيصبح  والعمل وتحوم القلوب حوله تلتف التأثير مؤثر

فيها يابين ومخيفة رهيبة مثيرة صورة وفي الفئدة حوله

قوله عمله خالف من حال وسلم عليه الله صلى النبي

فتندلق النار في فيلقى القيامة ياوم بالرجل (ياؤتى فيقول

فيجتمع الرحى في الحمار يادور كما بها فيدور بطنه أقتاب

بالمعروف تأمر تكن الم فلن ياا وياقولون النار أهل عليه

آتيه ول بالمعروف آمر كنت نعم فيقول ؟ المنكر عن وتنهى

البخاري  رواه) وآتيه المنكر عن وأنهى

رب العظيم الله أسال العظيم الحدياث هذا من الدعاة فأيان

. أفعالهم أقوالهم توافق ممن ياجعلنا أن الكريام العرش

 العجيب السحر البتسامة

الناس مع العظيم الخلق صاحب هو الناجح والداعية الخطيب

 الطيبة والكلمة المشرقة بالبتسامة

الشيء للمدعو تعني لكنها و ، بسيطة حركة .. إنها نعم

و تنمو المدعو نفسية في ترميها صغيرة بذرة فهي ، الكثير

. الله بإذن أكلها تؤتي و ، تكبر

على ياحثك - و الداعية يارشدك- أياها البشر خير هاهو و

وهاهو ) ، صدقة أخيك وجه في : ( تبسمك : فيقول البسمة
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: فيقول الخلق حسن - ياصف سلم و عليه الله - صلى

: ( كل ياقول ) و الذى كف و المعروف بذل و الوجه ( بسط

بوجه أخاك تلقى أن المعروف من إن و ، صدقة معروف

)  طإلق

و العبوس - أن خطاك الله - سدد الداعية أياها اعلم .و

الدعوة مقام في خاصة ، شيء في الديان من ليست الغلظة

من أصل العبوس من جعلوا من بعض ياهمك ل و ، الله إلى

في الكثير ياوفق ل رمضان كهلل فابتسامته ، الديان أصول

أن أرى وأنا ، وقارا أو ، التزاما التزمت هذا ياسمي و ، رؤياتها

ًا أكثر ياكون لن الفعل هذا يافعل الذي هذا رسول من وقار

رضي الدرداء أبو فيه قال الذي ، سلم و عليه الله صلى الله

الله صلى الله رسول سمعت ما أو رأيات ما: "  عنه الله

عن آخر حدياث في و " ، تبسم إل حدياثا ياحدث سلم و عليه

أكثر أحدا رأيات : " ما قال جزء بن الحارث بن الله عبد

 " . سلم و عليه الله صلى الله لرسو من تبسما

رحابة عن فأتكلم ، أتوسع أن أرياد ل المقام هذا في وأنا

- الخاصا بحثها لها سيكون التي و ، الدعوة في اللين و الصدر

و بد ل و ، البتسامة إطإار في أبقى أن أرياد - و الله شاء إن

هذه تكون وهو: أن مهم أمر على نؤكد أن فيها نبحث نحن

إل و ، القلب من نابعة صادقة أحباءنا نهدياها التي البتسامة

نتائج إلى تؤدي قد إنها بل ياصيب لن ، طإائش سهم فإنها

41



الصفراء البتسامة ياترجم لن الذي المدعو نفسية في سلبية

، حزيانة مشاعر و ، سوداء بكلمات - إل ياعرفها هو - و الكاذبة

. قلبه إلى طإرياقك في العوائق أكبر من هذا و

- ياقول المشهوريان النفس علماء أحد - كارنيجي ديال هاهو و

ما إن " : الخريان في تؤثر و الصدقاء تكسب كيف كتابه في

أؤمن فل الكفاح و الجاد العمل في ياكمن النجاح سر أن ياقال

البسمة في المتمثلة اللطيفة النسانية من تجرد متى ، به

" . اللطيفة

و ، جميلة نصيحة السلم لدعاة ياوجهون الصين أهل هاهم و

المثل ياقول .. إذ أخذها وجدها أنى المؤمن ضالة الحكمة

ًا يافتح أن يانبغي ل باسم غير بوجه : " الرجل الصيني " . دكان

ياكلم أن يانبغي ل باسم غير بوجه الداعية " : نقول نحن و

ًا " . إنسان

 : زهير الشاعر فيه قال الذي الهرم كالرجل أخي فكن

 متهلل جئته ما إذا تراه              

سائله أنت الذي تعطيه كأنك                                   

: الذيان من تكون أن إيااك و

 عابسة الكبر سواد من وجوههم            

النار إلى غصبا كأنماأوردوا                                  

 عرضا لقيتهم إذا كقوم ليسوا            

الساري بها ياسري التي النجوم مثل                                   

42



: أن دوما تذكر و

ًا ذكرها يابقى و ومضة في تحدث البتسامة هي  ، دهر

السحرياة العصا هي و ، القلوب أقسى يافتح الذي المفتاح

 القلب. عن تسريو ، الغضب تكبت التي

ننفرهم ل و .. نبشرهم الناس وجوه في - نبتسم - أخي فهيا

عن الناس أذهان في البعض طإبعها التي الصورة .. نغير

، مبتسمين ملتزمين أننا لهم فنبين ، المتزمتين الملتزمين

و ، السعادة و الهداياة لهم نتمنى و ، للناس الخير نحب

 . فرحهم فرحنا و همهم همنا و ، بهم نهتم أننا نشعرهم

تستطيع ، جميل آخر أمر فهي باليد السلم و المصافحة أما

ً تنقل أن خلله من ًا سيال محبة ياشحنه ، أخيك إلى كهربائي

ًا - سلم و عليه الله - صلى محمد الخلق سيد هاهو و ، وود

 كاَن((:  قال عنه الله رضي مالك بن أنس عنه ياخبرنا كما

الرجل استقبله - إذا وسلم عليه الله - صلى النبي

الرجل يِّكوُن حتى يِّده من يِّده يِّنزع ل ، فصاَفحه

الرجل يِّكوُن حتى وجهه عن وجهه يِّصرف ول ، يِّنزع

 )) يِّصرفه الذي هوُ

الذي النسان نفس في كبير أثر و ، عظيمة دللة لهذا و

الخرون ياطلب لن و ، محبة و اهتمام دليل فهو ، تصافحه
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. ذلك من أكثر منك

 الجمعة يااخطيب  السلم داعية   ياا

من كل وجه في فتبتسم المفتاح هذا تجرب أن رأياك ما 

أو ، زملئك أو ، إخوانك أو ، أصدقائك أو ، أهلك من تلقاه

لك ياكتب الله لعل ، فعلهم ردة ترى و موظفيك أو ، طإلبك

ما لك ياكتب أو ، طإلق بوجه أخاك تلقى بأن ، المعروف أجر

على أحدهم صدر الله ياشرح بأن ، النعم حمر من خير هو

. شفتيك على أو يادياك

 بالبتسام نختم فإنا بالبتسام بدأنا كما و

)) هوالحل السلم ((موقع

الشجاعة:-: سادسا

ًعا الخطيب ياكون أن التحلي مع الحق، قول في شجا

ًدا للموقف، التقديار وحسن بالحكمة والندفاع التهور عن بعي

لبد أساسية صفة الحق قول في فالشجاعة المحسوب، غير

ّلى وأن لم فإن كثيرة لمور سيتعرض لنه الخطيب؛ بها ياتح

إلى الوصول ياستطيع فلن الكافية الشجاعة عنده تكن

،بالشجاعة الخطباء نطالب وكما ،المرجوة والغاياة الهدف
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ًبا توفر أن المعنية والوزارات الحكومات فعلى الحرياة من جان

وأجهزة للصحافة – كثر أو - قل هامًشا توفر كما للخطباء،

العلم.

على وياصبر بالدليل ياعتني الذي هو الناجح والخطيب الداعية

تنوعت مهما الله إلى الدعوة في وسعه ويابذل الذى

أصابه أذى من ياضعف ول ، التعب من تلوع ومهما الغراءات

وسعه ويابذل ياصبر أن ياجب بل ، ياسمعها كلمات أجل من أو

بالدليل العناياة مع ولكن الوسائل جميع من الدعوة في

متين أساس على الدعوة تكون حتى الحسن والسلوب

حتى التساهل من وليحذر ، والمؤمنون ورسوله الله يارضاه

العناياة لدياه تكون أن فيجب  علم بغير الله على ياقول ل

المشقة ذلك سبيل في ياتحمل وأن الشرعية بالدلة الكاملة

عن أو العلم وسائل طإرياق عن الله إلى يادعو كونه في

للثناء والمستحق الناجح الداعية هو فهذا ، التعليم طإرياق

منه إخلصا عن ذلك كان إذا الله عند عالية ومنازل الجميل

 )  الله بازيارحمه إبن(لله

:- الجماهير مع الصلة:سابعا

ياحدث وأن مستمعيه، أقصد بجمهوره، الصلة وثيق ياكون أن

ًبا غائبهم، عن وياسأل مرضاهم، فيعود وبينهم، بينه تقار
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من اقترب وكلما لمشكلتهم، الحلول وضع في وياشارك

أدعى ذلك كان كلما أزماتهم، في بجانبهم ووقف المدعويان

منه. والقرب ،حوله التفافهم إلى

ورد وكما الناس، أيادي في عما نفسه ياعف أن ملحظة مع

الشرياف: الحدياث في

أيِّدي في فيماَ وازهد الله يِّحبك الدنياَ في (ازهد

.يِّحبوُك) الناَس

 الخطيب ذوقيات

صفة من هي التي بالذوقيات إخواني اذكر ان انسى ول

هذا في مباركة كلمات وأعجبتني والداعية الخطيب

منها أذكر الجرعي الرحمن عبد الدكتور كتبها الموضوع

ماشاالله

لباسه في ذوقه :( وياتمثلللنسان العام المظهر في الذوقا

البيض لبس نظيفا،وإن جميل حسنا لباسا (فيلبس وزيانته

لباس عن ويابتعد رجوليا اللباس ياكون وأن ، حسن فهو

، الزيانة أخذ على الشرع حث ) وقد الفسق وأهل ، الميوعة

وقد ، حسنة رائحة إل منه ياشم فل الزكية، الرائحة اتخاذ

عن النهي (مثل الكرياهة الرائحة لزالة الحكام بعض شرعت

والغتسال ، الجماعة صلة شاء لمن والبصل الثوم تناول

الفقهاء بعض فيرى والملبس العرقا رائحة أجل من للجمعة
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المظاهر عن البعد وكذلك الحالة) - ، هذه في الغسل وجوب

بين شائعة نراها التي المنكرة كالقصات الرجولية غير

الفسق وأهل ، بالكفار والتشبه ، التكسر من وفيها ، الشباب

مافيها).

وحرصا بالسلم البدء في : وياتمثل والتحية اللقاء ذوقا

وكبارا، صغارا ، المسلمين بين إفشائة على السلم

ولياحتقر الجميع على ياسلم بل ياعرف من على ولياقتصر

هذا في الذوقا ومن ، واجب ورده ، سنة والسلم ، أحدا

الكريام: الشاعر قال ، والياناس والبشر البشاشة المجال

 رحله إنزال قبل ضـــيفي أضاحــك         

 جدياب والمكـــــان عندي وياخصـــب                         

    ياكثرالقرى أن للضياف وماالخصب         

 خصيب الكــــريام وجـــــه ولكنمــــا                     

"بئس حدياث لذلك ويادل ، كثيرة شرور به يادفع قد والبشر

أخوانه إشعار على المسلم ياحرصا أن ويانبغي العشيرة"، أخو

بالمحبة: المصافحة، الشعار ومن ، بذلك وياخبرهم ، بمحبته

نبينا كان وقد"  البصري الحسن قاله كما الود تزياد فإنها

ياكون حتى مصافحه ياد من ياده ليانزع وسلم عليه الله صلى

 الترمذي.. رواه" يانزع الذي هو الخر
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من وهو ، السفر من القدوم عند ومشروع وارد والعناقا

كذلك اللقاء ذوقا وياتمثل ، والمحبة الشوقا على الدلة أقوى

السرور إدخال من ذلك في لما ، السماء بأحب في: المناداة

في حسن وقع فلها الكنية ذلك ومن المسلم، أخيك على

: النسان نفس

ّقبه لكرمــه أنادياه حين أكنيه  اللقب والســــــوأة ولأل

والبعد ، الحسنة اللفاظ : اختيار  ومنه: الحدياث في الذوقا

الكلم في أغلظ لما الربيع لتلميذه الشافعي قال البذاءة عن

كان وإن ألفظك) حتى أكس (يااربيع الجالسين بعض على

الخريان،والتشهير في الطعن عن البعد وياجب مزاحا، الكلم

باَلطعاَن المؤمن فليسخصوما، كانوا ولو واغتيابهم، بهم

..وأحمد الترمذي أخرجهءالبذي ولالفاَحش ولاللعاَن

أنفسكم)وياحرصا (فلتزكوا نفسه تزكية عن المسلم ويابتعد

قال الحاجة بقدر إل الحدياث أثناء صوته خفض على

أدب إتقان على أياضا صوتك) وياحرصا من تعالى(واغضض

من فليس ، تعلمه من لبد أدب وهو لغيره، والصغاء السماع

للخريان الفرصة إعطاء وعدم ، الحدياث احتكار الذوقا

. أنفسهم في عما ليفصحوا

، خطأ ذو فكلنا حدوثه، عند الخطأ تصحيح قبول من ولبد

أن خشية لحاجة إل الحدياث أثناء الشارة ترك المناسب ومن

في المسلم وياحرصا ، ياؤذياهم بما السامعين بعض إلى ياشير
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عن البعد مع السهلة العربية اللغة استعمال على حدياثه

لياعرفها التي العامية استخدام المفهومة(مثل غير اللهجة

الخرون) 

الكلم من ماياستقبح وياتجنب الطعام على بالمناسب وياتكلم

من وكثير ، الذوقا قلة من ذلك فإن ، تعرياضا كان ولو حتى

عن النابي الكلم هذا بسبب الكل عن نفسه تعزف الناس

. الذوقا

أن كما ، المتكلم ومقاطإعة المداخلة عن يابتعد أن ويانبغي

عيب المتحدث يانهيها أن قبل الحادثة أو القصة نهاياة ذكر

ً لمسلم لنرضاه : أبوتمام قال ، داعية عن فضل

   اغضبتـــــه إذا بإنســــان لي من      

 جـــــــوابه رد الحـلم كان  وجهلت                    

   من شربت المـدام إلى صبوت وإذا      

 آدابـــه مــن وســكرت أخلقــــه                           

    بطرفــــه للحـــدياث ياصغي وتراه    

 بــــه أدرى ولعـــله وبســـمعـــه                         

، عطاء فغضب رجل فاعترضه ، بحدياث رجل : حدث ياقال

الرجل إن والله ؟ الطباع ماهذه ، الخلقا ماهذه فقال

سمعه ياكون أن ولعسى  منه به أعلم لنا بالحدياث ليحدث
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الجرح"ذلك قبل أسمعه لم كأني وأرياه إليه فأنصت ، مني

أبي   لبن حاتم. والتعديال

ذلك فإن بالجابة أنت تبادر فل شيء عن جليسك سئل وإذا

: قال جبر بن مجاهد قال ، لمقامك وأنبل ، لدبك أحفظ

، المجيب أنت تكون أن غيرك سئل إذا : إيااك لبنه لقمان

، ذلك فعلت إن فإنك ، بعطية ظفرت أو غنيمة أصبت كأنك

على السفهاء ودللت ، السائل وعنفت ، بالمسؤول أزريات

: كنا الحنبلي بطة ابن . وقال أدبك وسوء ، حلمك سفاهة

فسئل ، ثعلب بغلم الملقب الزاهد عمرو أبي مجلس في

أبو إلي فالتفت ، السائل فأجبت أنا فبادرت ، مسألة عن

! أي ؟ المنتـقبات الفضوليات : تعرف لي فقال الزاهد عمرو

صا غدة السلم،لبي أدب من)- فأخجلني ، فضولي : أنت

66

ذلك ومن شيء كل في منازلهم الناس يانزل أن وياجب

صاحب أو عالم هو من المجلس في كان (الحدياث) فإذا

المجال فليعط المتحدث من أكثر علم لدياه أن ياظن تخصص

جندب بن سمرة سعيد أبو "قال وأهله العلم توقير من وذلك

الله صلى الله رسول عهد على كنت " لقد عنه الله رضي

ًا وسلم عليه القول من يامنعني فما ، عنه أحفظ فكنت ، غلم

ً هاهنا أن إل ومسلم البخاري رواه"  مني أسن هم رجال

وجود مع المجالس في أحدهم ياتصدر الصحوة شباب .وبعض

50



شيوخهم. مقام في هو من

: الزياــارة ذوقا

، تقصده من أو ، صدياقك أو أخيك باب على طإرقت إذا 

أن وإيااك ، طإارقا بوجود فقط ياعّرفه برفق دقك فليكن

بالدب وتخل فتروعه والزبانية الظلمة كدقا بعنف بابه تطرقا

ًا الباب أحمد المام على امرأة (دقت _ وكانت عنف فيه دق

ياقول وهو _فخرج الديان أمور من مسألة عن تسأله أن ترياد

لرْط"-جمع دقا " هذا ياقرعون كانوا شرطإي- والصحابة الش

رواه )بالظافر وسلم عليه الله صلى الله رسول باب

المفرد الدب في البخاري

ًا عليه طإرقا إن بأخيه الظن ياسيء • ول ، ياخرج فلم ثلث

بيته في وللنسان ، الخروج من معه لياتمكن وضع في فلعله

رجل (قال عنها بالسؤال التمحل كثرة لياحسن خاصة أحوال

في الذي " ما  مغطى بطبق أمه أرسلته فضولي- لصبي

"). أمي غطته : فلم أحمق " ياا الصبي فقال ، صبي ياا الطبق

فاعذره ، فاعتذر موعد على أو موعد دون لك أخا زرت • إذا

ياقدر الناس كل "ليس مالك المام قال ،وقد بحاله أدرى فإنه

بعضا بعضهم زار إذا السلف أدب من بعذره" وكان ياتكلم أن
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العذر لبسط مانع" تمهيدا لك بدا " لعله للمزور الزائر ياقول

لكم قيل وإن(  تعالى اعتذر.قال لو فيما المزور من

النور) لكم أزكى هوُ فاَرجعوُا ارجعوُا

ًا. أو تصرياحا بالرجوع القول كان سواء تلميح

كان فقد أوياسرة يامنة ولـتأخذ المزور البيت داخل تنظر • ل

لم قوم باب أتى "إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

الياسر أو اليامن ركنه من ولكن وجهه تلقاء من ياستقبله

عليه الله صلى قال المفرد الدب وفي ، داود أبو "رواه

ياستأذن حتى بيت جوف في يانظر أن لمرىء " لياحل وسلم

استئذان بل دخل من حكم في صار دخل" أي فقد فعل فإن ،

عليه. محرم وهو

أحد كان وإن حتى الدار صاحب ياجلسه حيث • وياجلس

لضيفه. ياقال: ياصلح وبما ببيته أدرى الرجل فإن ، تلميذه

ًا سيريان ابن على زياد بن خارجة "دخل ابن فوجد له زائر

معه ياجلس أن فأراد وسادة إلى الرض على جالسا سيريان

ابن فقال ، لنفسك رضيت ما لنفسي رضيت وقال: قد

، لنفسي به أرضى بما بيتي في لك أرضى ل : إني سيريان

تؤمر".  حيث فاجلس

من فلعل الدار صاحب بإذن إل لياكون الهاتف • استعمال

الهاتف ولتأخذ ، الهاتف لخط شاغلة تكون من النساء

: عن له قلت البيت صاحب عليك أطإل فإذا الرقم وتضرب
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استئذانا. ليس فهذا إذنك

هذا فإن ونحوه باب أو درج من لك ليس مغلقا تفتح ل • و

غير الزياارة في المكث طإول أن واعلم ، النابي الذوقا من

الثقال، خشية الحاجة وبقدر خفيفة الزياارة تكون بل صحيح

الحياء عقل مهمة مواعيد البيت صاحب لدى كان وربما

بها. يابوح أن لسانه

المقام هذا في له التنبيه ياحسن  مما:المخالطة ذوقا

مرتفع بصوت العطاس : تجنب ومنها المور من مجموعة

بصوت التثاؤب ،وكذا نفسه وياقزز الجليس يافزع مما فإنه

الخريان أوراقا إلى النظر ومسارقة وإيااك ، مرتفع

في النتظار كراسي أو ، الطائرة مقعد في لك المجاوريان

ذميمة. خصلة المسارقة هذه فإن المستشفى

كان: مما أحسن المستعار ارجع

ًا تجنب الكتب استعارة في منها: أمور

ل الزملء من رجل (أعرف العارة وقت عن الكتاب تأخير-1

وقد ، أكثر أو مرات خمس ياكلم حتى المستعار الكتاب ياعيد

الطرياف ومن ، سنين خمس عن يازياد ما زملئه لحد كتبا أخر

له تحل الذي السائل هيئة في جاء للستعارة جاء إذا أنه
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الصدقة.

لك. ليس كتاب على والتعليق - التهميش2

(أحدهم: ليمزقوه للولد وتركه بالكتاب العناياة - إهمال3

ثم ، طإعام آثار وعليه المستعير فأرجعه كتابا غيره أعار

معه وأرفق الكتاب المعير فأعطاه آخر كتابا منه استعار

والصحن ، للقرآءة (الكتاب قال ؟ هذا :ما فقال ، صحنا

للكل).

غيرك: على لتضحك

فل المستفهم أو الجاهل سؤآل الحاضريان أحد سأل ذاإ

 ، عليه تضحك

المضحوك صدر ياوغر وذلك ، المروءة خلف ذلك فإن

ديانه أمر في إليه ياحتاج سؤآل عن ذلك منعه وربما ، عليه

عند العلم أهل بسؤآل أمر . والله عليه ُياضحك أن خشية

وفي ، لتعلمون كنتم إن الذكر أهل "فاسألوا الجهل

عالما). ياسأل جاهل من تضحكون (ما الحدياث

، والكبير ، والمعلم ، الب : مثلمنازلهم الناس إنزال

العلماء، بالكرام الناس أحق ومن ، كريام نبوي خلق وهذا

صلى النبي وكان وشرف، مكانة له ومن ، الفضل وذوي

ويالبس ، وفضلئهم الناس وجهاء ياكرم وسلم عليه الله

اللباس. أحسن لستقبالهم
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في تطيش ياد لتجعل الذوقا هذا  وفيالمائدة: ذوقا

الكل ياجعل ذميم خلق فإنه تأكل وأنت ولتتكلم ، الصحن

، اللقم ومتابعة ، والشره وإيااك ، ياتقزز والجليس ياتطايار،

 البخاري صحيح في كما التمر في القران عن نهينا ولهذا

، النهم على يادل وهو ، معا تمرتين أكل هو والقران 

والشره.

الكل.  ياحرج ،فهو الذوقا قلة من للكلين  والنظر

، ياأكل فأنشأ ، أمية بني خلفاء أحد مأدبة أعرابي (حضر قيل

شعرة العرابي لقمة في الخليفة فرأى ، إليه يانظر والخليفة

يارى من نظر إلى : أتنظر العرابي . فقال ذلك إلى فنبهه ،

. هذا بعد طإعامك من أصبت ل والله ، اللقمة في الشعرة

ديانار). ألف ولك ، أعرابي ياا علي : أسترها الخليفة فقال

عليك. لياخفى ذوقا إلى ياحتاج الخلل استعمال وكذلك

السيارة: استعمال في الذوقا 

، سيارة خلف ياقف حينا فتجده سيارته بموقف لياهتم البعض

أمره من عجلة في صاحبها كان وربما ، الطرياق عليها وياسد

، السيارة صاحب فأحنق ، فتأخر ، شاغل شغله . وصاحبنا
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ًا ماكان العتاب أو السباب من فنال أوقف وربما ، فيه سبب

لياشعر وهو الناس على فضيق أوباب بيت أمام سيارته

فل ، شيئا منهم نالك وربما كثر الطرياق في والسفهاء

، المر ياتطور فقد ، السفيه مجاراة الخطأ ،فمن تجارياهم

عقباه تحمد ل ما إلى أفضى وربما

تمام: أبو قال

  دنيئا خلــــق في جاريات إذا          

 ســــواء تجــارياه ومن فأنت                              

القائل: لقول . واسمع وليصبر النسان فليتحمل

خطـــابه السفيه إلى لترجعن               

 حياكها تحـــية جـــــواب إل                                    

   جيـــفة تحرك تحركـــه فمتى               

ًا تزداد                                         هاـــحراكـ أردت إن نتن

بعمل عنهم والشتغال ، ياعملون وهم الزملء على والتفرج• 

، وليامتعظون ، ياتحملون وقد ، الذوقا قلة من آخر، شخصي

يانقسم حق وبأي ، مشاعرهم ياقدر أن عليه ياجب ولكن

من نفسه وياتعب إخوانه ياخدم : فرياق فرياقين إلى الزملء

إلى القيام في إل لياشارك ، متكىء الخر والفرياق ، أجلهم
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، الرض من ولرفعه طإعام إعداد في ولياشارك ، الوجبة

في عليه ألحوا إذا . لكن هذا ،أوذوقا شرع أو عقل أي ففي

بأس. فل ، منهم تقديارا ، مساعدتهم ترك

البعض بين والتغامز الزملء أحد على الساخر التعليق كثرة• 

عليه ياصعب بعادة مبتلى الخا هذا كان وربما الذوقا، قلة من

إياغار في الشيطان مداخل من ذلك فيكون ، منها الفكاك

، لتخفى نماذج في المر هذا آثار بعض رأيانا وقد ، صدره

لزم. أمر النفوس حال ومراعاة

فساد والقران،من الخصوم عن بالسؤال التمحل • كثرة

ًا اليوم أحدثوا وهل قالوا ؟ماذا ياسأل الداعية،فتراه ذوقا شيئ

ًا بالذات ّ في قالوا وهل ، ، وهجيراه ديادنه هذا وياظل ، كلم

ونشأ ، عدوانية أنفسهم فأصبحت لتلميذه هذا أورث وربما

إل منهم الواحد ياعيش فل ، الصراع بنفسية ماياسمى لدياهم

هدوء الخضم هذا في وياذهب ، الساخنة الجواء هذه في

أصحاب من الداعية هذا لكأن حتى ، وسكينته المؤمن

من الساسة صراع أو العقار، مكاتب في الدنيوي الصراع

العلء أبي قول أجمل .وما السياسية والتكتلت الحزاب أهل

: المعروف الصحابي الحضرمي

  قلوبهم تسب الضغان ذوي وحي                
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 النقـل يارقع فقد الحسنى ذي تحية                                   

  تكـرما فاعف بالشــر دحسوا فإن               

 تسل فل الحـدياث عنك كتموا وإن                                  

  سمــاعـــه منــه ياؤذياك الذي فإن                

 ياقـــل لم ورائـك قــالوا الذي وإن                                 

الجواء هذه في العيش لتحبذ الصافية المؤمن ونفس• 

ً ، المحتدمة نقله كما السلف بعض قال ، تطلبها عن فضل

ًا : مارأيات بعضهم  " قال )330 صا (الذكار في النووي شيئ

ولأثقل ، للذة ولأضيع ، للمروءة أنقص ول ، للديان أذهب

يازيانها التي الغيبة كلمات من الخصومة" وكم من للقلب

في هي بينما ، الواقع ومعرفة النصح رونـق تحت ، الشيطان

على ياكر ، بالعراض وتمضمض  مصدور نفثات الحقيقة

. المستعان . والله فيفنيها الحسنات

لوقارهم مراعاتهم عدم ، الدعاة بعض على يالحظ • ومما

لم وإن ، بلدهم في ماياستهجن فيأتون مجتمعاتهم وأعراف

ًا ياكن ياكون أن ياأبى لغيره قدوة هو الذي الداعية لكن ، حرام

هذا أن طإالما لنفسه ولياقولن ، الناس أفواه في مضغة

، قدوة الداعية ! فإن الناس من علّى فل بحرام ليس الفعل

أصبحنا فلما ، أفعال نفعل كنا : لقد السلف بعض قال وقد

تركناها. للناس قدوة
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: فإذا والخطيب الداعية ذوقا من المجالس في سحوالتف• 

لدياه كان من فعلى ، المجلس في مكانا ياجد ولم ، أحد أقبل

آمنوا الذيان " يااأياها مجلسه في له يافسح أن مناسب مكان

لكم الله يافسح فافسحوا المجالس في تفسحوا لكم قيل إذا

."

لم فإن ، له وّسع إنسان أتاه إذا الحنف "كان الصمعي قال

ًا ياجد له. عياوّس أنه ليـرياه تحّرك موضع

صاحبته فهي  والخطيب الداعية ذوقا من نصيب وللزوجات

على وتثني ، معهن التعامل فلنحسن ، الدعوة طإرياق في

للبقاء الوقات ونسرقا ، معاتبتهن ونقلل ، صنيعهن حسن

هذا في ياشاركن بأنهن ونشعرهن ، الولد ومع معهن

الولد وتربية البيت في والخلف ، الضيوف بخدمة ، الطرياق

عليها بالزواج دائما زوجته ياهدد الزوج ياظل أن الجفاء ومن ،

.  الكرام شأن من ذلك فليس ،

أولد بعض فإن والخطيب الداعية وقت من نصيب وللولد

حتى للكبير احترام أو أوحياء ذوقا وبل ، مهذبين غير الدعاة

تحوياه الذي القاموس في ذلك وياتضح عوام أولد لكأنهم

في الداعية تساهل وربما ، والشتائم السباب من ألسنتهم

فيقبس ، أولدهم لياربون الذيان القارب لبعض الزياارات
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بأولد مشغول وأبوهم ، الرذيال الخلق الداعية أولد منهم

وشبابهم. ، المسلمين

، الساءة يانسى إخوانه، من للهفوات نّساء والداعية• 

إخوانه بها صارح شيء صدره في بقي فإن لخوانه وياستغفر

زلت عن يانقب حين السلم دعاة بعض من والعجيب ،

تأتي أن فما ، صدره في وياخزنها ، هناتهم وياحفظ إخوانه

ياتذكر ، والرقام بالتوارياخ الحساب كشف ياخرج حتى مناسبة

ياشف مما ، مروءة ذي كل ذكرها عن ياترفع التي التفاصيل

: القائل قول ياصدقا صافية.وفيه غير نفس عن

  مــاذقا مـــودة احــــذر             

 بالحلوة المرارة شاب                               

 عليك العيـــوب ياحصي             

 ـداوةـــــــــللعــ الصداقة أياام                              

الرفيع والذوقا السوياة النفس ذي صاحب الداعية نفس أما

 السفاسف عن مّرفعة فهي

الربحية التجارياة المؤسسات كإدارة مجالسه ياديار والبعض• 

ًا ولياقبل ، والقطمير القنطار على فيحاسب ، عذر

، إخوانه بعض إحراج تعمد ربما بل ، هفوة عن ولياتغاضى
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والكريام ، المواقف بعض من ياخرج حتى الكذب إلى وألجأه

: القربين بله ، البعديان إحراج ياتحاشى

   كله حقك ولتستــوف تســامـــح              

 كــريام قــــــط ياستـــــوف فلم وأبق                      

   واقتصد المر من شيء ولتعدفي              

 مـــيذم المــــور قصــــد طإرفي كل                       

ًا كان أنه " بلغني الديان صلح عن الثير ابن قال وعنده جالس

موز) (قشر بسرموز بعضهم المماليك بعض فرمى ، جماعة

ووقعت ، فأخطأته الديان صلح إلى ووصلت ، فأخطأته

، جليسه ياكلم ، الخرى الجهة إلى فالتفت ، منه بالقرب

عنها ليتغافل

فقد ذلك ومع ، لتقنعه لكنك بالحجة وتعلوه غيرك تفحم وقد

ًا غيظا قلبه تمل لنق لح ، نكآءة والجرح ، شدة المر ويازداد ، و

في ياكبر المر وياظل ، الخريان من بمحضر ذلك ياكون حين

أقرب في المخزون هذا ياظهر حتى ياؤزه والشيطان ، نفسه

ً تمج نافورة شكل على فرصة ، القاسي وصاحبنا وكراهة غل

ًا. دهشة ، فمه يافتح وأسف

والمقصود ، النابي الذوقا من النساء عن الحدياث • وكثرة

، التعدد ذكر من النبلء بعض مجلس في مايادور كثرة
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" جنبوا الحنف .قال ياعدد لم لمن والتحدي ، به والتفاخر

الرجل ياكون أن أبغض فإني ، الطعام و النساء ذكر مجالسنا

وفرجه" لبطنه وصافا

، _ الدعوياة _خاصة الخريان أعمال من • والسخرياة

ومضيعة ، وعبث ، ،لعب العمل هذا مثل كلمات واستعمال

قد وجل عز الله بالداعية. ولعل تليق ل سقطة ، للوقت

وياخشى ، القليل عمله فقبل به المستهزأ هذا نية إلى اطإلع

ياأتي الشيطان فإن ، بعمله يادل ممن ياكون أن الخر على

ًا العجب طإرياق من للنسان على المحافظة إن ثم ، أحيان

ًا واجب الخريان مشاعر ذلك من ياتخفف أن لحد ليس شرع

لحد وليس ، الخر بها ياشعر ، ومحبة برفق ياكون والتوجيه ،

كما ياكون أو ، تؤآخذوني فل ، طإباعي وهذه أنا : هذا ياقول أن

أهل (صلبي) - عن لسان الطنطاوي- على الشيخ قال

الصدياق اعتذار وياعتذرون ، العدو إساءة ياسيئون الحضر:أنهم

)سينما في مقالة:أعرابي ، وخواطإر .(صور

:- اليه يادعو بما القناعة: ثامنا

قادًرا ياكون حتى إليه، يادعو بما تامة قناعة على ياكون أن

يادافع صاحبها ياجعل ما بقضية فاليامان والتأثير، القناع على

بما قناعة على الخطيب ياكن لم فإذاياملك.  ما بكل عنها

الخطيب دعا فإذا بذلك، الخريان إقناع ياستطيع فل إليه، يادعو
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في وهو الصدقة أو أموالهم زكاة دفع إلى الناس خطبته في

إلى دعاهم أو ، ياتصدقا ول أمواله زكاة يادفع ل الوقت نفس

بناتهم إلزام إلى دعاهم أو ذلك، يافعل وهو الغيبة ترك

بذلك، يالتزمن ل وزوجته وبناته الشرعي، باللباس وزوجاتهم

إلى يالتفتون ل سوف الناس من الكثير فإن ذلك، غير إلى

خطبه. إلى ول أقواله

:- الحياة واقع من مواضيع إختيار: تاسعا

التي الحياة واقع من الخطبة موضوع اختيار الخطيب فغلى

المتعددة، الجتماعية المشكلت ومناقشة الناس، ياحياها

ل التي السلبية الموضوعات أما لها، الحلول طإرح ومحاولة

منها الستفادة فإن المختلفة، وعلله المجتمع أمراض تعالج

قليلة. تكون

ليتحدث الناس واقع إلى يانظر الذي هو الناجح فالخطيب

إذا فمثل الناس، واقع مراعاة عدم الحكمة من فليس عنه،

ياذهب أن المناسب من فليس وفاة حادثة حصلت ما

عن التحدث المناسب إذ الزواج، عن فيتحدث الخطيب

ًا كونه حيث من الموت العبرة أخذ حيث ومن منه مفر ل حق
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ل النسان أن وبيان له، إلستعداد إلى الناس ودعوة منه،

ياكون أن عليه ياتوجب وهكذا. كما الجل ياأتيه متى يادري

ًا ومتغيرات أحداث من العالم في ياجري ما على مطلع

السلم حكم بيان مع ذلك على جمهوره ليطلع ومستجدات،

ذلك. في

فيه تلقي الذي الزمن  ياراعي الذي هو الناجح الخطيب

المناسبات مراعاة بذلك وياتعلق والعراف والعادات الخطبة

أو الجتماعية والظواهر ، والجازات والحج والعياد كرمضان

والزلزل الجفاف العارضة والحوادث ، الطارئة السلوكية

. وغيرها والمراض

الخطب في التنوياع ضرورة ياراعي الذي هو  الناجح الخطيب

ًا الخطب تأخذ فل ًا نمط القدرة للخطيب ياكون بل ، واحد

لئل ، واختتامها وموضوعاتها الخطبة افتتاح في التنوياع على

ًا التنوياع في ولن ، المصلون يامل ًا تشوياق على وحفز

والنصات الستماع

:- النطق وجودة اللسان : فصاحةعاشرا
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مهم أمر الحروف مخارج وسلمة  اللسان فصاحة إن

ًة اللقاء، حسن مراعاة وكذلك  للخطيب ًنا، قو ياكون فل ولي

ياعتمد أو ،السامع يامل ل حتى واحدة، وتيرة على اللقاء

المعنى، إضاعة ذلك شأن من فإن الممقوت، السجع أسلوب

العربية، اللغة قواعد مراعاة ضرورة اللفظ.مع على والتركيز

ً ياحدث مراعاتها عدم لن المعنى. في خلل

ًا السف فمع ل المتحدثين أو الخطباء بعض نشاهد ما كثير

ول العربية، اللغة قواعد كلماتهم أو خطبهم في ياراعون

ًا، لها ياقيمون بمكان، الضرورة من ليس ذلك أن وياظنون وزن

الكلمة في واحدة حركة فتغيير فاضح، وجهل كبير خطأ وهذا

ًا المعنى ياقلب أن شأنه من على والمثلة عقب، على رأس

كثيرة. ذلك

وأشوقها أعذبها اللفاظ من يامتلك والمؤثر الناجح والخطيب

واحة هي التي بكلماته ياأسرك والشعور، القلوب إلى وأقربها

ياربطهم الحائريان، ودليل السامريان، وأنس المتعبين

وأفراخه بعشه الطائر ربط بالمسجد

من كأنه يابين، ياكاد ل تكلم إذا الخطباء بعض نرى (وقد

ًا، بالحرف يانطق العجمين، ًا، المرفوع وياجعل مقلوب منصوب

ًا، خطبته مل ًا، عيوب ًا. غضب وندوب النحو في منه وثقوب

وفي راهوياه، الحدياث وفي نفطوياه، اللغة وفي سيبوياه،

متنبيوياه. الشعر
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ًا، القلوب ياأسر البارع الخطيب بالرواح، وياسري أسر

ًا فإما الضمائر وياسترقا أسرى، من فسبحان ّن وإما بعد م

واستيلء. احتلل النفوس مستعمرات على وله فداء،

من رسائل القلوب صفحات على ياكتب الملهم الخطيب

ًا العقول في التأثير، في ويابني التعبير، براعة من صور

ًا الفئدة ّناء الروضة من تمل التصويار. هل جلل من خيام الغ

نسيمها وأطإفأ الحبيب، بها وحل العندليب، فيها غنى إذا

من روضات خطبه في النجيب، الخطيب وكذلك اللهيب،

الكمال)المسك من ودواويان الجلل، من وبساتين الجمال،

والعنبر

:-والمظهر الهندام : حسنعشر الحادي

أدعى ذلك لنحسنة.  وهيئته ملبسه تكون أن عليه فينبغي

مراعاة له. مع والنصات نحوه والنجذاب إليه اللتفات إلى

والتعقيد. التكلف حد إلى اللباس في المبالغة عدم

:- والرفق  اللين: عشر الثاني

والتلطف والرفق باللين التصاف  الناجح الخطيب على إن

أما وإقناعهم، استمالتهم إلى أدعى ذلك لن الناس مع
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فشله الواقع أثبت فقد والشدة والغلظة العنف أسلوب

ًا رسوله تعالى الله خاطإب لقد جدواه، وعدم صلى محمد

بقوله:  وسلم عليه الله

ِبَماَ( ّلِه ّمَن َرْحَمٍة َف َلوُْ َلُهْم ِلنَت ال ًاَ ُكنَت َو ّظ ِليَظ َف َغ

ْلِب ْلَق ْا ا ِلَك ِمْن لَنَفّضوُ ْنُهْم َفاَْعُف َحوُْ َتْغِفْر َع َواْس

َلْمِر ِفي َوَشاَِوْرُهْم َلُهْم َذا ا ِإ لكْل َعَزْمَت َف َتوَُ َلى َف َع

ّلِه لن ال ّلَه ِإ ِليَن ُيِِّحّب ال ّك َتوَُ ْلُم 159عمران آل) ا

ْلَعْفوَُ ُخِذً( أياضا وعل وقالجل ْأُمْر ا ْلُعْرِف َو َأْعِرْض ِباَ َو

ِليَن َعِن ْلَجاَِه 199العراف)  ا

قول:يا  وسلم عليه الله صلى محمد الحبيب هو وها

ّ شيء في يِّكوُن ل الرفق إّن(  من يِّنزع ول زانه   إل

ّ شيء شاَنه) إل

والعنف والخشونة الفظاظة من بطبائعهم يانفرون فالناس

. والرفق واللين الرقة وياألفون

أخذت إل أحد عاداني قال( ما أنه قيس بن الحنف عن حكي

قدره له عرفت مني أعلى كان :إن خصال ثلث امره في

تفضلت نظيري كان وإن عنه قدري رفعت دوني كان وإن

أهل من الخطيب أخي فكن  واللين الرفق من )وهذا عليه

الله إنشا كلماتك وتقبل دعوتك تدم والرفق اللين

، ُنعسر ول ُنيسر أن وسلم عليه الله صلى النبي علمنا ولقد

ّفر ول ُنبشر وأن  نن
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عليه الله صلى عنه وسلم عليه الله صلى عنه ورد فقد 

ول وبشروا ، تعسروا ول يِّسروا: (( : قوله وسلم

تنفروا)) . 

البخاري رواه

الله صلى النبي اقتصر : لو الله رحمه النووي المام قال

ياّسر ن على " لصدقا " ياسروا على قوله في وسلم عليه

ًا وعّسر مرة نجتنب فلكي تعّسروا)) ، : ((ول قال فلما كثير

: " عنه الله رضي مسعود ابن قال ، الحوال كل في التعسير

باَلموُعظة يِّتخوُلناَ وسلم عليه الله صلى النبي كاَن

" . عليناَ السآمة كراهة ، اليِّاَم في

، الموعظة نسأم لئل تتابع دون ، لخر حين من ياعظنا كان أي

ل ما الناس تكليف عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى وقد

المتبع فالداعية ، اليامان طإرياق في سيرهم ليستمر ياطيقون

، بالعزائم نفسه ياأخذ وسلم عليه الله صلى النبي لسنة

ًا ، بالرخص للمدعوياين وياسمح ًا عليهم تخفيف ، لهم وتيسير

وسلم عليه الله صلى النبي : " أن عنه الله رضي أنس وعن

ًا رأى : نذر قالوا ؟ هذا بال : ما قال ، ابنيه بين ُياهادي شيخ

، لغني نفسه هذا تعذياب عن الله : إن .. قال يامشي أن

" . ياركب أن وأمره

ً وسلم عليه الله صلى النبي رأى وقد ًا رجل في قائم

ول ، ياستظل أل : نذر قالوا ؟ هذا بال : ما فقال ، الشمس
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 وياصوم ، وياتكلم ، ياستظل أن فأمره ، وياصوم ، ياتكلم

حتى يامّل ل الله فإن ، تطيقون بما : عليكم وقال ، ويافطر

. تملوا

ً للقلوُب إن: "  وجهه الله كرم علي المام قال وقد إقباَل

ًا وإن ، النوُافل على فاَحملوُهاَ أقبلت فإذا وإدباَر

الفرائض". على بهاَ فاَقتصروا أدبرت

 للمدي الحكم وغرر ، للجاحظ المختارة المائة راجع[

وتقمص والمتكلف، الممقوت التقليد عن عشر: البعد الثالث

الخريان:- شخصيات

مشهوريان خطباء بتقليد ياقومون الخطباء بعض نشاهد

مع والرضى، الرتياح عدم النفوس في تثير متكلفة بصورة

بصورة الخريان أسلوب من الستفادة من لمانع بأنه التنبيه

العلمية والقدرة الثقافي المستوى لن متكلفة، وغير مقبولة

ًا والمقلد المقلد من لكل متقاربة، وغير متفاوتة تكون ما غالب

الخطبة. أداء في والنجاح التوفيق وعدم الخلل ياأتي هنا ومن

 وسلم عليه الله صلى النبي خطبة

صاى النبي خب مع تأمل وقفة الخطيب ياقف أن اجمل وما

وقدوة أسوة الصافي النبع هذا من وياقتبس وسلم عليه الله

ّلما ًا الله رحمه القيم ابن ياتحدث ومع النبي خطب واصف
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صلى النبي بعد الحال إليه آلت وما وسلم عليه الله صلى

كانت : وكذلك فيقول القيم ابن عصر في وسلم عليه الله

اليامان لصول تقريار هي إنما وسلم عليه الله صلى خطبه

أعد وما والنار الجنة وذكر ولقائه ورسله وكتبه وملئكته بالله

معصيته أهل و لعدائه الله أعد وما طإاعته وأهل لوليائه الله

ًا خطبته من القلوب فيمل ًا إيامان وأياامه بالله ومعرفة وتوحيد

ًا تفيد إنما التي غيره كخطب ل الخلئق بين مشتركة أمور

ل أمر هذا فإن بالموت والتخوياف الحياة على النوح وهي

ًا القلب في ياحصل ًا ول بالله إيامان خاصة معرفة ول له توحيد

ًا ول به ًا ول بأياامه تذكير إلى والشوقا محبته على للنفوس بعث

أنهم غير فائدة ياستفيدوا ولم السامعون فيخرج لقائه

فياليت0 أجسامهم التراب ويابلى أمولهم وتقسم ياموتون

نافع وعلم ومعرفة توحيد ؟وأي بهذا حصل أيامان أي شعري

 ؟ به حصل

وخطب وسلم عليه الله صلى النبي خطب تأمل ومن

صفات وذكر التوحيد و الهدى ببيان كفيلة وجدها أصحابه

الله إلى والدعوة الكلية اليامان وأصول جلله جل الرب

من تخوفهم التي وأياامه خلقه إلى تحببه التي آلئه وذكر

من فيذكرون إليه ياحببهم الذي وشكره بذكره والمر بأسه

طإاعته من وياأمرون خلقه إلى ياحببه ما وصفاته الله عظمة

وقد السامعون فينصرف إليه ياحببهم ما وذكره وشكره

وصارت النبوة نور وخفي العهد طإال ثم وأحبهم أحبوه
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ًا والوامر الشرائع حقائقها مراعاة غير من تقام رسوم

ّيانوها صورها فأعطوها ومقاصدها ّيانوها بما وز فجعلوا به ز

ًا والوضاع الرسوم بالمقاصد وأخلوا بها الخلل يانبغي ل سنن

والفقر بالتسجيع الخطب فرّصعوا بها الخلل يانبغي ل التي

المقصود وفات منها القلوب حظ عدم بل فنقص البدياع وعلم

. . اهـ بها

الخطبة:- في الطإالة عشر: عدم الرابع

لحوال مراعاة  خطبته في ياطيل ل الناجح فالخطيب

وأصحاب المرضى بينهم من فيكون المستمعين، وظروف

ًا والمهمات، الحاجات ًا تلعب الجو طإبيعة وأحيان ًا دور أساسي

ذلك مراعاة الخطيب على فيجب الخطبة، وقت تحدياد في

من أن وسلم عليه الله صلى النبي اخبرنا معتدلة.وقد بصورة

الخطبة وقصر الصلة إطإالة الرجل فقه مئنة

من ياختلف والطإناب الياجاز فن أن الخطيب ياعلم ان بد ول

ومللهم، إقبالهم في السامعين حال بحسب حال، إلى حال

اللقاء. وظروف الموضوع، ونوع

ّود أن الخطيب من وياحسن معتدل زمن على سامعيه ياع

أحبوه التزامه ودقة بانضباطإه عرفوه إذا فإنهم يالتزمه، ثابت

حضوره. ولزموا
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 /20-15/ بين هي القريابة الذاكرة أن النفس علماء قرر وقد

.  دقيقة

لدى الذهني الستعداد هذا ياتدارك أن للخطيب لبد لذلك

زرعه يارياد ما فيزرع الولى الدقائق هذه خل المستمعين

. استنباته يارياد ما وياستنبت

به متعلقون وهم يانفضوا أن وجمهوره للخطيب الخير ومن

سآمة. أو ملل غير من

العصر روح مع ليتناسب خطابه ياصيغ ل الذي الخطيب إن

وفي ترحيب، موضع ياكون لن بالسرعة والمتميزة السائدة

ًا. كن الخريان. لذلك كراهية ياثير الحيان، بعض مختصر

ُبي عن ِئٍل َأ َناَ َوا َب َط لماٌَر قاَل: َخ َأْوَجَز  َع َلَغ َف ْب َأ لماَ َو َل َف

َناَ َنَزَل ْل َباَ َيِّاَ ُق َظاَِن َأ َيْق ْل ْد ا َلْغَت َلَق ْب َأْوَجْزَت َأ َلوُْ َو َف

ْنَت لفْسَت؟َ ُك َن ّني َت ِإ للِه َرُسوَُل َسِمْعُت َفَقاََل:  صلى ال

لن  وسلم عليه الله ِإ لرُجِل َصلِْة ُطوَُل َيُِّقوُُل: (( ال

ِتِه َوِقَصَر َب ْط لنٌة ُخ ِئ ُلوُا ِفْقِهِه، ِمْن َم ِطي َأ َة َف لصلْ ال

َبَة، َواْقُصُروا ْط ْلُخ لن ا ِإ َياَِن ِمْن َو َب ْل ِسْحًرا)). ا

تكون الصلة أن بالحدياث - :المراد الله :-رحمه النووي قال

ً ل الخطبة إلى بالنسبة طإويالة . المأمومين على ياشق تطويال

من مسلم عند ثبت وقد – الله رحمه –النووي كلم انتهى

الله صلى الله رسول مع :كنت قال سمرة بن جابر حدياث
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ًا صلته فكانت وسلم عليه ًا وخطبته قصد النووي . قال قصد

 ....... إلخ الماحق. أهـ والتخفيف الظاهر الطول بين :أي

 الشريام]: سعود الشيخ هو القائل[ قلت

. بالعلم الموصفين الخطباء بعض من العجب كل فالعجب

الساعة أرباع ثلثة بعضهم ياتجاوز حتى الخطبة ياطيلون كيف

ً أقل أو ياظهر هنا . ومن سكت ليته الناس قال ! ولربما قليل

الحدياث في وسلم عليه الله صلى النبي ذكره الذي الفقه

     )) بتصرف الحرم وميض من((

ُد َكاََن و ْب للِه َع ّكُر  مسعوُد بن ال َذ لناََس ُيِّ ُكّل ِفي ال

َيِّاَ َلُه َفَقاََل َخِميٍس َباَ َرُجل:  ْبِد َأ لرْحَمِن َع ْدُت ال لنَك َلوَُِد َأ

َناَ َت لكْر لل َذ ٍم، ُك َأَماَ َيِّوُْ لنُه َقاَل:  ِني ِإ َنُع ِلَك ِمْن َيِّْم ّني َذ َأ

ُه ْكَر ُكْم، َأْن َأ لل ّني ُأِم ِإ ُكْم َو ُل لوُ َتَخ  َأ

َظِة ْلَموُِْع ِبّي َكاََن َكَماَ ِباَ لن وسلم عليه الله صلى ال

َناَ ُل لوُ َتَخ لسآَمِة َمَخاََفَة ِبَهاَ َيِّ َناَ ال ْي َل َع

يالقي عندما أنه البدائية أفرياقيا شعوب أحد عن ذكر و

ًا الخطيب ً خطاب ًا طإويال فإن القرياة، اجتماع خلل جد

! ! كفى بالصراخا: كفى ياسكته الجمهور

طإالما بالتحدث للخطيب تسمح كانت أخرى قبيلة أن وياقال

مقدمة تلمس واحدة. وعندما ساقٍا على مرتكز وهو ياستطيع

الكلم. عن التوقف عليه ياتوجب الرض، الخرى ساقه
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الفرصا:- عشر:إغتنام الخامس

وياقيسها والحداث الفرصا ياتصيد الذي هو الناجح الخطيب

تكون ان بد ل والفرصة الشرع بمقياس

. والواقع طإرحه المراد  للمضمون -مناسبة1

ادنى ول اعلى ل المصلين مستوى على تكون -ان2

:- البيان وحسن :التكرار عشر السادس

ّقدم التي السس أحد وهو المضمون، خللها من الخطيب يا

فإن التأكيد وزياادة التوضيح السلوب هذا ووظيفة

ّداهافنعماهو التكرار قيمة وتنبع                                .أ

معينة لجمل تردادا التكرار فليس وتنوعه أشكاله اختلف من

ظّل وسلم عليه الله صلى فالنبي بكلمة وكلمة بحرف حرفا

ل ((قوُلوُامكة:  في سنة عشرة ثلث واحدا مضمونا ياكرر

ياردد السنوات هذه طإوال كان ))[ فهلتفلحوُا الله إل إله

ل فحسب؟الجواب الجملة هذه

الملل، وهي فقط واحدة آفة للتكرار إن نقول أن بقي

.قلنا كما والغنى، بالتنوع الملل ويانتفي

تنفر النفوس إذ ذاتها، باللفاظ ياكون أن ياحسن ل النوع وهذا

مختلفة وبأساليب بل جديادة، بعبارات ياكون بل ذلك، من
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الترهيب، أو بالترغيب وتارة بالستفهام، وتارة بالتقريار، تارة

البلغية. الساليب من وغيرها بالستنكار، وتارة

تطبيقي: مثال

تقريار ذلك النوع. ومن هذا من الكثير الكريام القرآن في

القيامة. وأحداث النبياء، وقصص التوحيد،

الهامة: أو الرئيسية الكلمات الثاني: تكرار القسم

تثبت حتى ياكررها أن فلـه الكلمات بهذه الخطيب مر فإذا

السامعين. قلوب في

تطبيقية: أمثلة

ْلَقاَِرَعُة } تعالى الله قال ْلَقاَِرَعُة َماَ ا ْدَراَك َوَماَ ا َماَ َأ

ْلَقاَِرَعُة 321لقارعة}ا ا

لماِن عن ْع ّن ٍر ْبِن ال ْعُت  عنه الله رضي لبِشي لسِم لل:  لل لقا لرُسو

ِه ّل ُطُب  وسلم عليه الله صلى ال ُقوُل: (( لياْخ ُكْمليا ُت َذْر ْن لناََر َأ ال

ُكْم ُت َذْر ْن لناََر َأ ُكْم ال ُت َذْر ْن لتى َأ َ). َح لناَر) لن َلوُْ ال ً َأ َكاََن َرُجلْ

َذا، َمَقاَِمي ِمْن َلَسِمَعُه ِباَلّسوُِق لتى َه َوَقَعْت َقاََل: َح

َنْت َخِميَصٌة َلى َكاَ ِتِقِه َع َد َعاَ ْن ْيِه. ِع َل احمد رواهِرْج
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ْدَرِع ْبِن ِمْحَجِن وَعْن لن  عنه الله رضي ال َرُسوَُل َأ

للِه َطَب  وسلم عليه الله صلى ال لناََس َخ َفَقاََل: ال

َيِّوُُْم ْلَخلِْص (( َيِّوُُْم َيِّوُُْم َوَماَ ا ْلَخلِْص.  ْلَخلِْص، ا َوَماَ ا

َيِّوُُْم َيِّوُُْم ْلَخلِْص؟َ.  ْلَخلِْص ا ْلَخلِْص، َيِّوُُْم َوَماَ ا ًثاَ، ا َثلْ

ْلَخلْص؟َ َيِّوُُْم َلُه: َوَماَ َفِقيَل ُء ا َيِِّجي لجاَُل َقاََل:  لد ال

ُد َيْصَع ًدا َف ُظُر ُأُح ْن َي َنَة َف ْلَمِديِّ َيُقوُُل ا ِ: َف ِبه َتَرْوَن َلْصَحاَ َأ

َذا ْلَقْصَر َه َيَض، ا ْب َذا ال ُد َه َد َمْسِج لم َأْحَم ِتي ُث ْأ َيِّ

َنَة، ْلَمِديِّ ُد ا َيِج ُكّل َف ْنَهاَ َنْقٍب ِب ًكاَ ِم َل ًتاَ، َم ِل ِتي ُمْص ْأ َي َف

ْبَخَة ْلَجْرِف َس َيْضِرُب ا لم ُرَواَقُه َف َنُة َتْرُجُف ُث ْلَمِديِّ ا

ْبَقى َفلْ َرَجَفاٍَت، َثلْثَا َناَِفٌق َيِّ َناَِفَقٌة َول ُم َول ُم

ْيِه، َخَرَج ِإل َفاَِسَقٌة َول َفاَِسٌق َل ِلَك ِإ َذ ْلَخلْص َيِّوُُْم َف ا

صحيح بسند احمد رواه

ِبي عن أ
لة ل لر ْك لل  عنه الله رضي لب لل لقا ِبّي لقا ّن عليه الله صلى ال

ُكْم َأل: ((  وسلم ُئ ّب َن َبِر ُأ ْك َأ ِئِر؟َ ِب َباَ َك ْل ًثاَ ا َلى َثلْ َب ُلوُا:  َيِّاَ َقاَ

للِه، َرُسوَُل للِه َقاََل: الْشَراُك ال ُق ِباَل ْيِِّن َوُعُقوُ َد ِل ْلوَُا ا

َلَس َكاََن َوَج ًئاَ َو ِك لت َأل ُم الّزوِر)). َقاََل: َوَقوُُْل َفَقاََل: 

َكّرُرَهاَ َزاَل َفَماَ لتى ُيِّ َناَ َح ْل َتُه ُق ْي َكَت.)) َل َس

البخاري. رواه

العواطإف:- عشر:إثارة السابع
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كان فإن الخطبة مضمون إلى يانظر أن للخطيب يانبغي

نفسه على ياعود ل حتى يافعل لم وإل فعل الثارة هذه ياحتمل

.بالنقض

وتركيب المواقف، تحليل على بالقدرة يامتاز الناجح الخطيب

مكانها. وطإيب زمانها رشد في بها والياقاع وتنسيقها، الفكرة

ّدث إذا المؤثر الخطيب فيها بجناحيه كأنما الجنة عن الناس ح

وإذا ياميل، ُحورها يادي وبين ياسير، أنهارها وحول ياطير،

ّدثهم يافتت عنها كلمه ياصطلي، بركانها في كأنه النار عن ح

المال.  وياقطع اللباب، وياذهل الكباد،

 الموعظة مفهوم

الشامل بفهمها الموعظة يافهم الذي هو الناجح الخطيب

 القاصر ليس

مفهوم في وغيرهم الخطباء من الناس بعض أخطأفقد

قصروها وآخرون التخوياف على قصرها فبعضهم الموعظة

ًا أحدثت القولين ونتيجة الترغيب على بسبب البعض من نقد
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في ياتكلمون الذيان الخطباء بعض على الفهم هذا قصور

والتعليق ذلك نحو أو المعاصرة الحداث بعض عن خطبهم

من على اللوم ياوجه فقد ثم ومن المسلمين يانفع بما عليها

ولو الخطب في بالوعظ تهتم ل بأنك الطرياق هذه على ياسير

.  ... إلخ وكذا كذا فعلت أنك

ًا وأقول  الحق عن _ البعيد المفهوم لهذا بيان

سيده ابن قال بها والوصية بالطاعة : المر اللغة في الوعظ

ًا ياعظه : وعظه المنير المصباح في ً: أمره وعظة وعظ

تعالى قوله وعليه بها ووصاه بالطاعة

))  بوُاحدة أعظكم إنماَ ((قل 

والسم نفسه وكف ائتمر أي فاتعظ وآمركم أوصيكم أي

. وعاظ والجمع واعظ وهو :الموعظة

((الوعظ)) : النصح : وعظ الصحاح مختار في الرازي وقال 

. .  بالعواقب والتذكير

المين محمد العلمة عنه : قال الصطلح في والوعظ

بالقرآن القرآن إياضاح في البيان أضواء صاحب الشنقيطي

على الوعظ إطإلقا القرآن في ياكثر قيل : فإن : تنبيه نصه ما

هنا كقوله النواهي و الوامر

المر إل ذكر ما أنه  مع)) تذكرون لعلكم (( يِّعظكم 

 قوله في والنهي
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)) الفحشاء عن ويانهى قوله _إلى بالعدل ياأمر الله ((إن

الرجعة الطلقا أحكام ذكر أن بعد البقرة سورة في وكقوله

واليوُم باَلله يِّؤمن منكم كاَن من به يِّوُعظ ذلك((

الله رضي عائشة قذف مثل عن النهي في  وقوله)) الخر

 )) أبدا لمثله تعوُدوا أن الله ((يِّعظكم عنها

بالترغيب ياكون الوعظ أن الناس عند المعروف أن مع

ضابط : أن فالجواب والنهي بالمر ل ذلك ونحو والترهيب

له تلين ما وأعظم القلوب له تلين الذي الكلم هو الوعظ

المر سمعوا إذا فإنهم نواهيه و ربهم : أوامر العقلء قلوب

الله عند فيما وطإمعوا امتثاله عدم في الله سخط من خافوا

سخط من خافوا النهي سمعوا وإذا امتثاله في الثواب من

في الثواب من عنده فيما وطإمعوا اجتنابه عدم في الله

قلوبهم فلنت المتثال إلى الخوف حادي فحداهم اجتنابه

ًا للطاعة ًا و خوف  هـ )) ا طإمع

 :الشريام] سعود الشيخ القائل[ قلت

الترهيب أو الترغيب على الوعظ قصر من غلط ياتضح وبهذا

ًا عليهما أو التذكر إلى أوصل ما كل أن كذلك تبين وبه جميع

أو الديانية الناس شئون من شأن كل في الخطأ تصحيح أو

ذكر كما النهي و المر في حتى الوعظ جاء ولذلك الدنيوياة

ًا البيان أضواء صاحب ذلك الجرم من (وميظ .... إلخ آنف

.)) للشريام
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:  الله رحمة عليه السعدي الشيخ قال

 } بـَه توُعظوُن ذلكـَـَم{  تعالى قوله تفسير في

} : أي بـه {توعظون لكم ذكرناه الذي الحكم }: أي { ذلكم

الوعظ معنى لن به المقرون الترهيب مع حكمه لكم يابين

..  والترهيب الترغيب مع الحكم :ذكر

 

: الله رحمة عليه القيم ابن قال

بالترغيب المقرون والنهي :- المر هي الحسنة الموعظة

 والترهيب

بالموضوع: عشر: اللمام الثامن

مستمعيه ياواجه حين بالرتياح ياشعر أن النسان ياستطيع ل

ًا يافكر أن بعد إل سيقوله. الذي ما وياعرف حدياثه وياخطط ملي

ًا المبتدئين بعض قام اللمام لدياه ليس موضوع عن متحدث

بقدراته, ثقته عباراته, واهتزت نحوه, فاضطربت الكافي

الخطابة. والسبب على القدرة وعدم بالفشل نفسه فاتهم

والتخطيط. التحضير لسوء ياعود إنما الحقيقة في

والتدرياب: عشر: المران التاسع
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فن في بالنفس الثقة لتوليد فعالة طإرياقة وآخر أول إن

وتخطب. تقف أن الخطابة, هي

ًا تهدأ فالعصاب لقوة الدائم والتمريان العادة خلل من تمام

الكلم سيجيد فإنه  خطاب النسان لدى كان الرادة. فإن

باستمرار. عليه وياتدرب ياردده حين أكثر

:- عمليا العشرون:جرب

ًا اختر خطاب بإنشاء به, قم سابقة معرفة لدياك موضوع

عدة الخطاب إلقاء على دقائق, تدرب خمس مدته حوله

كل رفاقك, وضع من مجموعة أمام بإلقائه قم مرات, ثم

بذلك. قيامك أثناء وقوتك جهدك

ًا قف بثقة الكلم الجمهور. ابدأ عيون إلى وتطلع مستقيم

بالمعروف. لك ياديانون الجميع وكأن

للقيام اضطررت يادياك, وإذا تفرك أو بملبسك تعبث ل

ًا أمسك التوتر نتيجة عصبية بحركات بشدة  أمامك شيئ

ونحوه. الطاولة أو كالمنبر

العصبي التوتر أو الصدمة من نوع أو عارم خوف يانتابك ربما

ثابرت إذا الجمهور. لكنك فيها تواجه التي الولى الدقائق في

الذي الولي الخوف هذا عدا ما شيء كل ستتجاوز فإنك

ًا سوى ليس ًا خوف الولى, القليلة الجمل فحسب. فبعد أولي
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بطمأنينة نفسك. وستتحدث على تسيطر أن تستطيع

وارتياح.

أو الصوت مسجل بواسطة خطابك تسجل أن المفيد من

لتتغلب القصور أوجه وتلمس بالمراجعة تقوم الفيدياو, ثم

لتقييمك بأخوانك تستعين أن تنسى ول المرات في عليها

. أخيه مرأة فألخا

جيدا: موضوعك :حضر والعشرون الحادي

أمريان: بين مخير فهو الموضوع  الناجح الخطيب كتب إذا

ذكر شاء .وإن2                    وألقاه حفظه شاء . إن1

مضمونه

ذلك ورقة, فإن من الناس على قراءته من جهده وليحذر

مشاهد. هو كما النفوس في بتأثيره وياذهب قوته ياضعف

ًا ياكون ل المريان, حتى أحسن الثاني والمر بعبارة مقيد

القول أمكنه الخطابة أثناء جدياد أمر له عرض خاصة, فإذا

عليهم ارتج أو تلعثموا جملة نسوا إذا الحفاظ من فيه, وكثير

السامعين. نفوس في هيبتهم فيفقدون

الحسن من ! فكان والجلل الهيبة إلى الخطيب أحوج وما

ما العبارات من ياتخير بل ياحفظها بعبارة ياتقيد أل والمصلحة

وتفكيره. ببحثه عليها حصل التي المعاني ياؤدي
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برسم واكتفى الكتابة عدم شاء الموضوع. وإن كتب إذا هذا

قواها التي ذاكرته في وتسطيره مخيلته في الموضوع

وأكمل. أحسن ذلك والممارسة, كان بالمران

جيدا:- : قف والعشرون الثاني

أثناء الخطيب ارتياح في دوره له الصحيح الوقوف إن

على ياساعده أنه بنفسه, كما ثقته يازياد مما الخطبة إلقاء

الصوت. فعالية في ياؤثر الذي الصحيح التنفس

                                  

-بعجلة: تبدأ  ل: والعشرون الثالث

هي بعجلة. فهذه تبدأ جمهورك, ل لمخاطإبة تنهض بعدما

للمبتدئ. المميزة السمة

ضجة, توقف هناك كانت للحظة.. إن جمهورك إلى تطلع

ً ًا. صدرك تزول.. أبق حتى قليل عالي

لم لكن ذلك تفعل ل لم ؟ الجمهور أمام ذلك لفعل النتظار ل

ًا ًا تكون حين ياومي ٍذ بذاتك، منفرد ذلك تفعل أن يامكنك عندئ

ًا الناس. أمام تلقائي
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-النفس: وضبط  التزان: والعشرون الرابع

في حركة أي إحداث والهدوء, وتجنب الطمأنينة ياعني التزان

محلها. غير

ًا ذكرنا وقد تلفت لنها بملبسك العبث يانبغي ل أنه سابق

النتباه.

ًا يامنح ذلك  أن وهو آخر سبب هناك وقلة الضعف عن انطباع

بالنفس الثقة

-اللقاء: في التمهل ـ  والعشرون الخامس

ياشوه قد أنه المتابعة, كما يافقد المتعجل السرياع اللقاء

المعاني وتتداخل ببعض بعضها فيختلط الحروف إخراج

عند الوقوف إهمال إلى التعجل ياؤدي العبارات, وقد وتلتبس

الفواصل. ورعاياة المقاطإع

بارد, هدوء إلى ياقود أن يانبغي ل إليه ندعو الذي التمهل وهذا

مميت. وتثاقل

-الصوت: نبرة تغيير ـ والعشرون السادس

إلى والسآمة الملل التأثير, وتطرقا ضعف أسباب من

وتيرة على رتيبة بطبقة الخطيب ياتحدث السامعين, أن

واحدة.

من لتغير مناسبة جملة أي عن ابحث كذلك نفسك تجد عندما

الجملة. أسلوب مع ياتوافق بما صوتك نبرة خللها
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 التوقف ـ1أمران:  التغيير بهذا القيام في ياساعدك ومما

التدرياب. ـ2  اليسير

-الكلم: سرعة تغيير ـ  والعشرون  السابع

إلقائها في يالحظ أن يانبغي الهامة والجمل الرئيسية فالفكار

ًا وعدم التؤدة لها, السامع لستيعاب الستعجال, تمكين

ًا النفوس. في لثرها وتعزياز

المهمة: الفكار وبعد قبل التوقف ـ  والعشرون الثامن

مر خطبته. فإذا أثناء ياتوقف أيان ياعرف الناجح الخطيب

توجه مستمعيه أذهان في ترسيخها في يارغب عظيمة بفكرة

ياقول أن دون من للحظة مباشرة بعيونهم إليهم, وأحدقا

ًا. شيئ

ياجذب المفاجئة. وهو الضجة نتيجة له المفاجئ الصمت هذا

ًا إنسان كل النتباه, وياجعل ًا منتبه ذلك سيتلو لما ومتحفز

الصمت.

توكيدها, فهو ياراد جملة كل بعد التوقف في ياقال وكذا

أن الصمت, وذلك خلل من أخرى قوة قوتها إلى ياضيف

رسالته. وياؤدي النفس في الثناء هذه في ياغوصا المعنى
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تكلف. دون طإبيعي, ومن بشكل التوقف ياكون أن ياجب لكن

ًا ليس " فالصمت تتكلم صمتك خلل قيل: " من وقد ذهبي

ل ومهمة قوياة أداة تتكلم. وهو عندما ياستخدم مما أكثر

الخطيب قبل من مهملة فهي ذلك إغفالها, ومع يانبغي

المبتدئ.

تطبيقي: مثال

ِبي َعْن أ
َة َ ْكَر َناَ عنه الله رضي َب َب َط ِبّي َقاََل:َخ لن  ال

لنْحِر َيِّوَُْم وسلم عليه الله صلى ْدُروَن ال َت َأ َأّي َقاََل: ((

ٍم للُه َيِّوُْ َناَ: ال ْل َذا؟َ)) ُق ُلُه َه َلُم، َوَرُسوُ َكَت َأْع لتى َفَس َح

لناَ َن لنُه َظ ُيَسّميِه َأ ْيِر َس ْيَس اْسِمِه، ِبَغ َل َأ َيِّوَُْم َقاََل: ((

َأّي َلى. َقاََل: (( َب َناَ:  ْل لنْحِر؟َ)) ُق َناَ: َشْهٍر ال ْل َذا؟َ)) ُق َه

للُه ُلُه ال َلُم، َوَرُسوُ َكَت َأْع لتى َفَس لناَ َح َن لنُه َظ ُيَسّميِه َأ َس

ْيِر ْيَس اْسِمِه، ِبَغ َل َأ َلى، ُذو َفَقاََل: (( َب َناَ:  ْل لجِة؟َ)) ُق ْلَح ا

:َ َأّي َقاَل َلٍد (( للُه َب َناَ: ال ْل َذا؟َ)) ُق ُلُه َه َلُم، َوَرُسوُ َأْع

َكَت لتى َفَس لناَ َح َن لنُه َظ ُيَسّميِه َأ ْيِر َس ِ، ِبَغ َقاََل: اْسِمه

ْيَسْت َل َأ )) 

َدِة ْل َب ْل َلى، ِباَ َب َناَ:  ْل ِم؟َ)) ُق ْلَحَرا لن ا ِإ ُكْم َقاَل: ((َف َء ِدَماَ

ُكْم َل َأْموَُا ُكْم َو ْي َل ُكْم َكُحْرَمِة َحَراٌم، َع َذا َيِّوُِْم ِفي َه
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ُكْم َذا َشْهِر ُكْم ِفي َه َلِد َذا َب َلى َه ِم ِإ ْلَقوَُْن َيِّوُْ َت

ُكم)) لب البخاري رواهَر

َبٍل ْبِن ُمَعاَِذ َعْن ْنُت عنه الله رضي َج ُك ْدَف َقاََل:  ِر

ِبّي لن ْيَس وسلم عليه الله صلى ال ِني َل ْي َنُه َب ْي َب ِإل َو

ُة لرْحِل ُمْؤِخَر َيِّاَ ال َذ َفَقاََل: (( ْلُت: ْبَن ُمَعاَ َبٍل)). ُق َج

ْيَك لب للِه َرُسوَُل َل ْيَِّك ال َد لم َوَسْع لم َساََعًة، َساََر ُث َقاََل: ُث

َيِّاَ َذ (( ْيَك ْبَن ُمَعاَ لب َل ْلُت:  َبٍل)). ُق للِه َرُسوَُل َج ال

لم ُث ْيَِّك.  َد لم َساََعًة َساََر َوَسْع َيِّاَ ُث َذ َقاََل: (( ْبَن ُمَعاَ

ْيَك لب َل ْلُت:  َبٍل)) ُق للِه َرُسوَُل َج ْيَِّك. ال َد َوَسْع

ْدِري َقاَل: ((َهْل للِه َحّق َماَ َت َلى ال َباَِد َع ْلِع ؟َ)) َقاََل ا

للُه ْلُت: ال ُلُه ُق َلُم، َوَرُسوُ لن َأْع ِإ لق َقاََل: ((َف للِه َح َلى ال َع

َباَِد ْلِع ُه َأْن ا ُدو ُب ُكوُا َول َيِّْع ًئاَ))، ِبِه ُيِّْشِر ْي لم َش َساََر ُث

َيِّاَ َساََعًة َذ َقاََل: (( ْيَك ْبَن ُمَعاَ لب َل ْلُت:  َبٍل)) ُق َرُسوَُل َج

للِه ْيَِّك ال َد ْدِري َقاََل: ((َهْل َوَسْع َباَِد َحّق َماَ َت ْلِع َلى ا َع

للِه َذا ال ُلوُا ِإ ِلَك َفَع َ: َذ للُه ؟َ)) َقاَل ْلُت: ال ُلُه ُق َوَرُسوُ

َلُم َأْن َأْع َبُهم) ل َقاََل: (( ّذ ومسلم البخاري رواهُيَِّع

والشارات: الحركات ـ والعشرون التاسع

نوعان: الخطابة, وهي في الهام أثرها والشارات للحركات

وياعبس جبينه ياقطب إرادياة: فالغاضب ل  )حركات1

من عيناه, ومنهم وتحمر أوداجه تنتفخ الحماس وجهه, وذو
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ًا صوته ياعلو من وتنبسط, ومنهم أصابعه تنقبض حماس

ًا. رقة يابكي من وتفاعلً, ومنهم وخشوع

على وتعين والمشاعر النفعال إرادياة: تعكس  )حركات2

والتوضيح. المتابعة من مزياد

بقدر منضبطة والحركات الشارات هذه تكون أن ويانبغي

الشعور مع متكلف, ومتناسقة غير معقول, وانفعال

الحقيقي.

ياعتمد الباب, لنه هذا في محددة قواعد إعطاء الصعوبة من

وشخصيته وحماسه تحضيره الخطيب, وعلى مزاج على

والمناسبة. الجمهور وموضوعه, وعلى

تكلف, بمهارة, وبل والشارات الياماءات استخدمت وإذا

من فإنه لها المصاحبة الكلمات لمعاني ملئمة وكانت

الفكار لياصال عجيبة أداة الخطيب يادا تكون أن الممكن

المشاعر. وتحرياك

: تطبيقية أمثلة

ِبِر َعْن ْبِد ْبِن َجاَ للِه َع َكاََن  ال للِه َرُسوُُل َقاََل:  صلى ال

َذا  وسلم عليه الله َطَب ِإ لرْت َخ ُه اْحَم َناَ ْي ُتُه َوَعلْ َع َصوُْ

لد َت ُبُه َواْش لتى َغَض لنُه َح َأ ْنِذُر َك ْيٍش ُم ُكْم َج لبَح َيُِّقوُُل: َص
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ُكْم لساَ ْثُت َوَم ُبِع َيُِّقوُُل: (( َناَ َو لساََعُة َأ ْيِن)) َوال َت َكَهاَ

َيِّْقُرُن ْيَن َو ْيِه َب َبَع َبِة ِإْص لباَ لس َطى ال ْلوُُْس َيُِّقوُُل: َوا َو

لماَ َأ لن (( ِإ ُد: َف ْيَر َبْع ْلَحِديِِّث َخ َتاَُب ا للِه ِك ْيُر ال َدى َوَخ ْلُه ا

َدى ٍ، ُه لمد ُلُموُِر َوَشّر ُمَح ُتَهاَ ا َثاَ َد ُكّل ُمْح ْدَعٍة َو ِب

َلٌة))...  الحدياث.َضلْ

ُد وفي لم لياْح له رواياة:  ّل ِني ال ْث ُيا ِه لو ْي لل ُقوُل ُثّم لع للى ليا ِر لع ْث لك ِإ ِل ْد لذ لق لو

ُثّم لعل ُتُه:...  ْو لقا لص لث لسا ِديا لح ْل ِه. ا ِل ْث مسلم رواهِبِم

ْين لعْن   لص لة أن الرحمن عبد بن ُح لر لما لن ُع لة ْب لب ْيا لؤ لأى  ُر لر لر ِبْش

لن لن ْب لوا للى لمْر ِر لع لب ْن ْلِم ًعا ا ِف ِه لرا ْيا لد لح ليا ّب لق لل:  لقا ّلُه لف ْيِن ال لت لها

ْياِن لد لي ْل ْد ا لق ْياُت لل لأ لل لر ِه لرُسو ّل ُد لما وسلم عليه الله صلى ال ِزيا ليا

للى لل لأْن لع ُقو ِه ليا ِد لي لذا، ِب لك لر له لشا لأ ِه لو ِع لب ِإْص ِة.) ِب لح ّب لس ْلُم رواها

مسلم

َنِس َعْن ِلٍك ْبِن َأ للى  َماَ َناَ َقاََل: َص ِبّي َل لن صلى ال

لم  وسلم عليه الله َبَر َرِقَي ُث ْن ْلِم َأَشاََر ا ْيِِّه َف َد َي َبَل ِب ِق

َلِة ْب ْلَمْسِجِد ِق لم ا ْد ُث َلَق ْيُِّت َقاََل: " َأ ُذ الَن َر ْن ْيُت ُم لل َص

ُكْم َة َل لصلْ لنَة ال ْلَج لناََر ا ْيِن َوال َت َل لث َلِة ِفي ُمَم ْب َذا ِق َه

َداِر، ْلِج َلْم ا ِم َأَر َف َيوُْ ْل ْيِر ِفي َكاَ ْلَخ ًثاَ ا َثلْ لشّر"  رواه َوال

ِبي عن البخاَري أ
َة َ ْيَِّر لن قرأ أنه  ُهَر ِإ للَه { ُكْم ال ْأُمُر َيِّ

ّدوا َأْن َناَِت ُتَؤ َلَماَ َلى ا َلى ِإ ِإ ِلَهاَ}  ِلِه َأْه َلى: َقوُْ َتَعاَ

ْيُِّت {َسِميًعاَ َأ للِه َرُسوَُل َبِصيًرا} َقاََل: َر الله صلى ال
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ْبَهاََمُه َيَِّضُع  وسلم عليه َلى ِإ ِنِه َع ُذ ِتي ُأ لل ِليَهاَ َوا َلى َت َع

ِنِه ْي داوود ابو رواه). َع

البصري: التصال ـ  الثلثون

الذي الحبل هما الجمهور. فعيناك على النظر توزياع من بد ل

بهم, وتعرف اهتمامك مدى خلله من بهم, ياعرفون ياربطك

تقول. بما اهتمامهم مدى خلله من أنت

والتوتر, كما الرتباك من وياخلصك بنفسك ثقتك يازياد وهذا

وانطباعاتهم المستمعين فعل ردود معرفة في يافيدك أنه

المناسب. التعديال إلقائه طإرياقة أو موضوعك على لتجري

؟ المشرقة البتسامة دور هو ما ـ والثلثون الحادي

في الثقة تكسب فهي الشخصية، مظاهر أبرز من البتسامة

ُتظهر بسرعة. المرء نية حسن الحال, و

اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم  الوجه تعبيرات إن

اصحاب ياقول كما وسلم عليه الله صلى  النبي صفة وكانت

ّيا بّسام (كان السير ). المح

اخيك وجه في (تبسمك القائل وهو كذلك ياكون ل كيف

لو كنز وهي ديانار ول درهم تكلفك ل صدقة )وهذه صدقة
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القلوب لسرت إستخدامه كيفية والداعية الخطيب عرف

. النفوس ولفتحت

رآني قال(ما عنه الله رضي الله عبد بن لجريار واسمع

في تبسم إل أسيمت منذ وسلم عليه الله صلى الله رسول

الشيخان رواه)  وجهي

ل أن ياجب البتسام ياستطيع ل صينية: " من حكمة تقول

ًا يافتح الجمهور أمام مطلوبة المرحبة  فالبتسامة " متجر

المتجر. في الحاسبة اللة وراء مطلوبة هي كما

عليهم وكأن متكلف بارد بأسلوب ياتقدمون خطباء هناك

انتهائهم. ونحن عند الله مزعجة, فيحمدون بمهمة القيام

ًا تنتقل الساليب هذه ذلك, لن بمثل نشعر كمستمعين أياض

بالعدوى.

:- الخطيب لباس ـ والثلثون الثاني

دعا الرض على الولى أياامه منذ الحنيف السلمي ديايننا إن

الشؤون جميع في النظافة الى

لبَك( تعالى قال ّبْر َوَر َك 3المدثر) َف
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ًا إهتمامهم من يازيادوا أن الخطباء وخاصة  الدعاة على فلزام

العين بهم تأنس جميلة مظاهر ذوي فيكونوا الجانب بهذا

الناس عليهم وياقبل

بمظهر ياكونون عندما أنهم الفراد كل أجمع البحوث أحد في

بالنفس الثقة منحهم في ذلك بتأثير ياشعرون وأنيق لئق

الذاتي. تقديارهم من والرفع

على تأثيرها هو يارتدياها, فما من على الملبس تأثير هو هذا

؟ الجمهور

ًا لها أن شك ل بملبسه, ياعتني ل الخطيب كان فإذا عليه، أثر

ًا ُياكّن الجمهور فإن ً احترام هو يافعل مثلما النسان لهذا ضئيل

لمظهره.
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ّيم  خطبتك ق

ّيم كيف نفسك تق

الذاكرة من بعدها أو الخطبة إلقائك أثناء القائمة هذه استخدام

ًا تدعو أن وبوسعك للخطبة فيدياو شرياط مشاهدة أثناء أو شخص

لنه عنك نيابة القائمة هذه وياستوفي خطبتك إلى ياستمع كي آخر

أن بوسعك ياكون ل قد إذ أكثر وموضوعية وفعالية أثر ذا ياكون

هشام – البشرياة التنمية دليل(  بدقة واسلوبك سلوك تقوم

) الطالب

 ؟ العلمات تضع كيف

ًا بالياجاب الرد ) مقابل1( ضع في بالنفي الرد ) مقابل و(صفر

فإن أكثر ) أو17( العلمات مجموع بلغ إذا الموضحة الحالت

إذا أما للخطبة الجيد واللقاء العداد مهارات توافر ياوضح ذلك

القيام ياستدعي ذلك فإن أقل أو  علمة11 العلمات مجموع كان

العداد عمليتي لتحسين وجدياة بعناياة له مخصص بجهد

. واللقاَء

: التخطيط-1

ًا حدياثي كان (    )هل ًا له مخطط : حيث من جيد

؟ المرضية (    )المقدمة

؟ حقها الرئيسية النقاط (    )إيافاء

؟ لها جيد موجز أو للخطبة الجيدة (    )الخاتمة

؟ المحدد (    )الوقت
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: - اللقاء2

:  الجأش أ/ رباطإة  

:  حيث من الجأش رباطإة عن أعبر هل

؟ النفس على والسيطرة التوتر (    ) عدم

ًا (    ) الوقوف بشكل التنقل توزياع مع جمود دون من مستقيم

 ؟ ملئم القدمين وتباعد مناسب

؟ والملئمة المرياحة الملبس (    ) ارتداء

؟ التحدث قبل برهة والتوقف بهدوء المنصة إلى (    )الوصول

. /الحركة ب

ًا الجمهور لدى كونت هل من بالنفس الثقة على يادل انطباع

: حيث

القاعة في السائد الجو لتعديال متعمدة حركات (    ) استخدام

وتجنب الفكار وتعزياز البصرياة الجهزة إلى الهتمام لجتذاب أو

؟ العصبية العشوائية الحركات

الملحظات لدعم طإبيعي بشكل الياماءات (    )استخدام

؟ والجامدة العصبية الياماءات من وللتخلص والستنتاجات

؟ الوجه تعابير في الحيوياة (    )توافر

: البصري والتصاَل -الصوُت3

: حيث من الجمهور مع للتواصل وعيني صوتي استخدم (    )هل

؟ وواضح مسموع بصوت (    )التحدث
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؟ وحميمة دافئة بنبرة (    ) التحدث 

من تخلو فعالة بطرياقة اللقاء وسرعة الصوت وتيرة (     )تنوياع 

؟ الرتابة

. شديادة بسرعة أو شدياد ببطء التحدث (     )  تجنب 

؟ الجمهور مع البصري التصال على (     ) الحفاظ 

؟ الحاضريان جميع إلى (     )النظر 

: الذاتي -العرض4

ً أداء أديات (     )هل  : حيث من فعال

؟ وبحماسة معبر بشكل (     )التحدث 

؟ فعال بشكل المذكرات (     )استخدام 

؟ تلزم حينما المساعدة البصرياة الجهزة (     )استخدام 

ًا أن خمسة تمثل أعلى مستوى منشود  )(ضع لك درجة أو معيار مناسب علم

12345 الصوت - مستوى1

12345 بالعين -  التصال2

12345 البدني - المظهر3

12345 الجسم -حركة4

12345 الخطبة - موضوع5

12345 الوقت في - التحكم6

12345والنهاياة - البداياة7

12345- الملبس8

12345المستمعين - إقناع9
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12345 العام - الداء10

-بالضاءة: وجهك, واهتم أرنا ـ والثلثون الثالث

على تطرأ التي التغيرات الخطيب, لن برؤياة ياهتمون الناس

الذات. عن التعبير عملية من حقيقي جزء هي وجهه تعابير

ًا الحيان بعض في تعني وهي الكلمات. تعنيه مما أكثر شيئ

عن فكرة أدنى لدياه ليس العادي الضاءة, فالخطيب أما

المناسبة. الضاءة أهمية

ربما مباشرة الضوء تحت وقفت وجهك. إذا ياغمر الضوء دع

من مباشرة الضوء أمام وقفت وجهك, وإذا الظل ياكسو

ًا. أليس وجهك يابدو ل أن المؤكد أن إذن الحكمة من واضح
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إنارة أفضل تمنحك التي البقعة للخطاب تنهض أن قبل تختار

؟

الثاث. فل عن التخلي هو المثالي الثاث, فالترتيب وأما

شيء جانبيه, ل على الخطيب, أو وراء النتباه يالفت شيء

القماش. من ستارة سوى

:- جمهورك :إجذب والثلثون الرابع

ًا المعاصريان الخطباء بعض ياستخدم ومهارات لساليب رموز

بإزائها الخطبة, أو جمل بين بتدويانها ياقوم والتوقف اللقاء

الخطاب, أو على المسبق التدرب أثناء الهامش, وذلك في

ّونها الملحظات طإرياقة استخدم إذا ملحظاته على ياد

باللوان الستعانة يامكن ذكرها. كما سبق التي المساعدة

ً الخطية. الرموز عن بدل

: تطبيقية أمثلة

تعجب ( ! ) أسلوب                             (.. ): وقوف

): أسلوب ( ؟                       طإويال (...): وقوف

استفهام

): ترتيل ( ترتيل             الصوت مستوى ): رفع ( رفع

الياة
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       الصوت مستوى ): خفض ( خفض

مناسبة إرادياة حركة أو ): إشارة ( إشارة

من ياناسبه ما ياستخدم أن خطيب ولكل أمثلة مجرد هذه

الرموز.

الخطبة؟ تستفتح والثلثون: كيف الخامس

في النتباه ياأسر وبشيء مثيرة، بمقدمة تفتتح أن المهم من

الحال.

كلئحة قصيرة تكون أن ياجب مقدمة تستخدم أن أردت وإذا

الذي للحدياث المستمع مزاج مع ياتطابق ذلك العلن. لن

واجلس. بسرعة عندك ما ياقول: أعطنا حاله لسان

في العتذار المبتدئ الخطيب ياقترفه الذي الخطأ ومن

فهذا ياقوله، ما لدياه ليس أنه أو بخطيب، ليس بكونه مقدمته

معه. الجمهور تفاعل ياضعف المر

ًا، ذلك تفعل ل الولى، الجملة منذ مثير بشيء ابدأ بل أبد

الثالثة. أو الثانية وليس

: الجماهيربالتي ه انتبا اثر
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مثيرة.  قصة   -1

ًا، مثيرة بداياة إنها إلى الستماع تحب فالنفوس جد

النظري الكلم من أكثر أحداثها ومتابعة والرواياات القصص

المجرد.

. الذهان ياحرك  سؤال-2

سؤال بطرح الخطيب يابدأ أن المميزة الفتتاحيات من

معه. والتعاون التفكير، إلى الجمهور لستدراج

أبسط من واحد هو الفتتاحي السؤال هذا استخدام إن

إليها. والدخول جمهورك أذهان لفتح الطرقا وأضمن

تطبيقي: مثال

ِبي َعْن أ
َة َ ْيَِّر لن  عنه الله رضي ُهَر للِه َرُسوَُل َأ ال

ْدُروَن   وسلم عليه الله صلى َت َأ َبُة؟َ)) َماَ َقاََل: (( ْلِغي ا

للُه ُلوُا: ال ُلُه َقاَ ْكُرَك َوَرُسوُ َلُم. َقاََل: ((ِذ ِبَماَ َأَخاََك َأْع

ْيَِّت َأ َأَفَر ُه)) ِقيَل:  ْكَر َأُقوُُل؟َ َماَ َأِخي ِفي َكاََن ِإْن َيِّ

ِإْن ْد َتُقوُُل َماَ ِفيِه َكاََن َقاََل: (( َته، َفَق ْب َت ِإْن اْغ َلْم َو

ُكْن ْد ِفيِه َيِّ لتُه)) َفَق َبَه

ِبي َعْن أ
َة َ ْيَِّر لن  عنه الله رضي ُهَر للِه َرُسوَُل َأ ال

ْدُروَن  وسلم عليه الله صلى َت َأ ِلُس َماَ َقاََل:(( ْلُمْف ا

ِلُس ْلُمْف ُلوُا: ا َناَ ؟َ)) َقاَ َتاََع َول َلُه ِدْرَهَم ل َمْن ِفي َم

لن ِإ ِلَس َفَقاََل: (( ْلُمْف ِتي ِمْن ا لم ِتي َمن ُأ ْأ َيِّوَُْم َيِّ

َياََمِة ْلِق ٍم ِبَصلٍْة ا َياَ َكاٍَة، َوِص ِتي َوَز ْأ َيِّ ْد َو َتَم َق َذا َش َه
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َذَف َذا َوَق َكَل َه َأ َذا َماََل َو َذا َدَم َوَسَفَك َه َوَضَرَب َه

َذا، َطى َه ُيْع َذا َف ِتِه ِمْن َه َناَ َذا َحَس ِتِه، ِمْن َوَه َناَ َحَس

ِإْن َيْت َف ِن ُتُه َف َناَ ْبَل َحَس ْيِه َماَ ُيِّْقَضى َأْن َق َل َذ َع ِمْن ُأِخ

َيِّاَُهْم َطاَ ُطِرَحْت َخ ْيِه َف َل لم َع لناَر)). ِفي ُطِرَح ُث ال

المثال:  ضرب   .3

المجردة العبارات ياتتبع أن العادي المستمع على ياصعب

إذن المثلة. لماذا إلى الستماع عليه السهل من طإويالً. لكن

تقديام تابع ثم الهتمام، أثر بمثل، افتتح ؟ منها بواحد تبدأ ل

العامة. ملحظاتك

تطبيقي: مثال

ِبي َعْن أ
َة َ ْيَِّر لن  عنه الله رضي ُهَر للِه َرُسوَُل َأ ال

ُتْم  وسلم عليه الله صلى ْيِّ َأ َأَر لن َلوُْ َقاََل: (( َنْهًرا َأ

َباَِب ُكْم ِب َتِسُل َأَحِد ْنُه َيِّْغ لل ِم ٍم ُك لراٍت. َهْل َخْمَس َيِّوُْ َم

ْبَقى ِنِه ِمْن َيِّ ُلوُا: ل َدَر ٌء؟َ)) َقاَ ْبَقى َشْي ِنِه ِمْن َيِّ َدَر

ٌء َ: َشْي ِلَك َقاَل َذ َثُل ((َف َلوَُاِت َم لص ْلَخْمِس ال َيِّْمُحوُ ا

للُه لن ال َيِّاَ)) ِبِه َطاَ ْلَخ البخاري رواها

ِبي َعْن و أ
ِبّي َعْن  عنه الله رضي ُموَُسى َ لن صلى ال

لنَماَ  وسلم عليه الله ِإ َثُل َقاََل: (( ِليِس َم ْلَج ِلِح ا لصاَ ال

ِليِس ْلَج ْلِمْسِك َكَحاَِمِل الّسوُِْء َوا َناَِفِخ ا ِكيِر، َو ْل ا
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ْلِمْسِك َفَحاَِمُل لماَ ا َيَِّك َأْن ِإ لماَ ُيِّْحِذ ِإ َتاََع َأْن َو ْب ْنُه َت لماَ ِم ِإ َو

َد َأْن ْنُه َتِج َبًة، ِريًِّحاَ ِم ّي َناَِفُخ َط ِكيِر َو ْل لماَ ا َق َأْن ِإ ُيِّْحِر

َبَك َياَ لماَ ِث ِإ َد َأْن َو َثة)). ِريًِّحاَ َتِج ِبي البخاري رواهَخ

ِلٍك ْبِن َكْعِب َعْن و ْنَصاَِرّي َماَ عنه الله رضي ال

للِه َرُسوُُل َقاََل: َقاََل : ((َماَ  وسلم عليه الله صلى ال

َباَِن ْئ ِئَعاَِن ِذ ٍم ِفي ُأْرِسلْ َجاَ َن َد َغ َأْفَس ِحْرِص ِمْن َلَهاَ ِب

ْلَمْرِء َلى ا ْلَماَِل َع لشَرِف ا ِنه))  َوال الجامع صحيحِلِديِّ

ستعراضإال-4

إليه ياتطلع شيء استعراض النتباه لجذب السهلة الطرقا من

المخاطإبون.

تطبيقي: مثال

ِلّي عن ِبي ْبِن لع أ
ِلٍب ل لذ  عنه الله رضي لطإا لخ لأ ِه لرُسوُل قال:  ّل ال

ِرياًرا  وسلم عليه الله صلى ِه لح ِل لما ًبا ِبِش له لذ ِه لو ِن ليِمي لع ُثّم ِب لف لر

لما ِه ِه ِب ْيا لد لل: (( ليا لقا لنلف ْيِِّن ِإ َذ َلى َحَراٌم َه ُكوُِر َع ِتي ُذ لم ِحّل ُأ

ِثِهْم)) َناَ اللباني صححهِل

التفصيل) قبل (الجمال الخطبة موجز    .6

ًا لمستمعيه الخطيب ياقدم أن الناجحة المقدمات من عرض

ً الخطبة. إن تفاصيل في ياشرع ثم الخطبة، لعناصر مجمل
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ًا ستكون المقدمة هذه ًا المستمعين، لذهان مفتاح لهم ومعين

أجزائها ومتابعة الخطبة فهم على

تطبيقية: أمثلة

َيّض َيِّوَُْمتعالى: ( قال ْب ٌه َت ّد ُوُجوُ َتْسوَُ ٌه َو لماَ ُوُجوُ َأ َف

للِذيَِّن لدْت ا ُتم ُوُجوُُهُهْم اْسوَُ ْكَفْر َد َأ ُكْم َبْع ِن ِإيَِّماَ

ْا ُذوُقوُ َذاَب َف ْلَع ُتْم ِبَماَ ا ْن ْكُفُروَن ُك 106عمران آل) َت

الناشئة. انحراف عن خطبة

الولد، وهي: ( نعمة الخطبة لعناصر مجمل بعرض يابدأ

انحراف مظاهر من أولدهم، تربية عن الوالديان مسؤولية

) العلج النحراف، أسباب الولد،

.الخطبة تفصيل في ياشرع ثم

الخطبة؟ من الهدف :ما والثلثون السادس

أن الخطيب محدد. فعلى هدف لها موجهة رسالة الخطبة

ُيابدئ الخطبة، من هدفه ياحدد ًا وياعيد فيه و ًا عرض عبر وتكرار

تحقيقه. إلى وياسعى الخطبة، أجزاء

أو غامض، أمر منها: إياضاح ومتنوعة، كثيرة الخطب وأهداف

ترك أو معروف، فعل على حث أو خاطإئ، مفهوم تصحيح

معينة. بفكرة إقناع أو منكر،
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ل فلماذا هدف، أي بدون تتحدث كثيرة أوقات في إننا للسف

ًا تخدم صغيرة أهداف لديانا ياكون ًا هدف ًا وتصب مرحلي أخير

الخير؟ هدفنا في

يامكن التي الهداف نحدد أن نستطيع سبق ما خلل من

هدفه؟ الملقي ياصوغ فكيف إلقائنا، خلل من تحقيقها

الدكتور ياذكرها التي المجربة العلمية الطرياقة هذه إليك

" فيقول: "الرائع اللقاء فن" كتابه  فيالسويادان) طإارقا(

حدياثك موضوع تشرح أقل أو  كلمة25 من جملة اكتب

ًا فكيف هدفك في واضح غير أنت كنت وإذا بهدفك، مرتبط

الهدف؟". هذا ياتبين أن المستمع ياستطيع

بعدها شيء كل وتجعل سهلة، عملية تعد الهدف فعملية

ً يانساب ًا؛ سهل ً فابدأ وياسير بعدها شيء كل وستجد أول

ًا، سيغدو الجمهور تعّرف أن هو الرئيس هدفك فلعل سلس

ًا، وياتذكره به وياشعر فيه، يافكر تجعله جدياد، شيء على دائم

لهدفك؟ ستصل فكيف

ًا! ذلك في فكر جيد

والستنتاج التفكير ياعني التحضير كاريانجي: إن دايال ياقول

من فنية وحدة في وجمعه وصقله ياعجبك ما واختيار والتذكر

الخاصا. صنعك

الموضوع:- :وحدة والثلثون السابع

103



ًا ياسعى وكأنه يابدو الخطيب لن الخطاب يافشل ما غالب

نقطة من محدد. فيقفز وقت خلل العالم سجل لنشاء

شيء. كل عن شيء بل المستمع فيخرج بسرعة لخرى

ياستوفي واحد موضوع على الخطيب ياقتصر أن يانبغي ولهذا

ّـر عناصره، تشعب لن معالجته، وياستوعب كلماته، وياحب

ّتت الواحد المقام في القضاياا وتعدد المواضيع الذهان، ُياش

ُيانسي ًا. بعضها و بعض

السامعين: :مراعاة والثلثون الثامن

السامعين، استعداد التأدياة حال ياراعي أن للخطيب يانبغي

ًا عقولهم قدر على العامة مع العبارة في فينزل متجنب

الوساط، مع وياتوسط مداركهم عن البعيدة اللغوياة اللفاظ

ًا الطبقات جميع مع فيكون الخاصة، مع وياتأنق ياضع حكيم

عن كلمه في ياتجافى حال كل وفي مواضعها، في الشياء

باطإل. زخرف كل

والشعرياة، النثرياة الحكم من بالشواهد ياستعين أن وعليه

السامعين أذهان إلى رسالته إياصال في التارياخية والملح

عنهم. والملل السآمة ودفع قلوبهم في وإنفاذها

والمأمول: الواقع بين :المقارنة والثلثون التاسع

إذا الناس ياسأم قد السلوكيات وتقويام الخطاء، نقد في

فقط. النظرياة الفكار على الناقد اقتصر
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إذا نفوسهم في والتأثير انتباههم جذب في يافشل قلما لكن

بين وقارن الملموسة، أحوالهم من المشاهد بعض عرض

المأمولة. الصحيحة الحوال من ومشاهد المشاهد هذه

فيها. إذ نقع التي أحوالنا هي لهتمامنا إثارة الشياء أكثر إن

دون الكلم بهذا معني بأنه الحالة هذه في ياشعر منا واحد كل

سواه.

مثال تطبيقي:

الحوال من مشاهد عرض

الملموسة

المأمولة الحوال من بمشاهد مقارنة

السلف) (أحوال

رفاقه، مع ياسهر - رجل1

 يانام ثم

الفجر. صلة عن

به ياؤتى الصحابة عهد في المرياض كان

الصف. في ياقام حتى الرجلين بين ياهادى

لهزيامة يابكي – شاب2

أغنية في يابكي وآخر فرياقه،

تمثيلية. أو

صلة فاتته لما يابكي العزياز عبد بن سعيد

الجماعة.

في نسائنا بعض - تساهل3

الحجاب.

المر نزل عندما النصار نساء خروج

الغربان. وكأنهن بالحجاب
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السامعين نفوس في أثرها سيكون المقارنات هذه مثل إن

المباشر النقد من أبلغ

أسلوب على ياعتمد الذي النبوي الدرس هذا في تأمل

القتداء. على تحث التي المقارنة

ّباِب لعْن لرّت ْبِن لخ ل
ل لنا  عنه الله رضي ا ْو لك لش لل:  للى لقا لرُسوِل ِإ

ِه ّل لو  وسلم عليه الله صلى ال ُه ٌد لو لوّس لت ًة ُم لد ِظّل ِفي للُه ُبْر

ِة لب ْع لك ْل لأل ا لنا:  ْل ُق ْنِصُر لف لت لنا لتْس ُعو لأل لل ْد لقال:  لت لف لنا؟!  ْدلل َكاََن ((َق

ُكْم َمْن َل ْب ُذ َق لرُجُل ُيِّْؤَخ ُيْحَفُر ال َلْرِض، ِفي َلُه َف ا

ُيْجَعُل ُء ِفيَهاَ َف ُيَجاَ ْنَشاَِر، َف ْلِم ُيوَُضُع ِباَ َلى َف ْأِسِه َع َر

ُيْجَعُل ْيِن َف ُيِّْمَشُط ِنْصَف َأْمَشاَِط َو ْلَحِديِِّد ِب ُدوَن َماَ ا

ْظِمِه َلْحِمِه ُه َفَماَ َوَع ّد ِلَك َيُِّص ِنِه، َعْن َذ للِه ِديِّ لن َوال لم ِت َي َل

َذا َلْمُر َه لتى ا ِكُب َيِِّسيَر َح لرا َء ِمْن ال ْنَعاَ َلى َص ِإ

للَه ِإل َيَِّخاَُف ل َحْضَرَموَُْت ْئَب ال ّذ َلى َوال َنِمِه، َع َغ

ُكْم لن ِك َل ُلوُن.))  َو َتْعِج البخاري رواهَتْس

-: الخاتمة:الربعون

خاتمة ورب بالخواتيم العمال أن الخطيب أخي إعلم

ومؤثرة ومركزة قوياة فأجعلها قبلها ما أصلحت أو افسدت

نفوس في طإيبة ذكرى ولتبقى الذهان في لترسخ

. المستمعين
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أدلته، وسوقا موضوعه، عرض من الخطيب يافرغ أن فبعد

أن ياحسن وترهيبه، وعبره، دروسه، وبيان أمثلته، وضرب

وتأثيرها، تعبيرها في قوياة تكون مناسبة بخاتمة خطبته ُيانهي

ذهنه في ويابقى السامع سمع ياطرقا ما آخر لنها

للخاتمة: مقترحات

:نبوي حدياث أو كريامة آياات    .1

قبل من ياسقها لم قرآنية بآياات الخطيب ياختم أن يامكن

والثبات، التدليل أو والترهيب الترغيب في موضوعه تجمع

ًا تكون وقد ًا حدياث ًا. نبويا مناسب

 دعاء:   .2

النبوياة أو القرآنية الدعية من طإائفة الخطيب يادي بين

وياجعله الموضوع، ياناسب ما منها ياختار أن يامكن المأثورة،

ما الخاصا دعائه من يانشئ أن يامكن لخطبته. كما خاتمة

نفوس في وياقوياه الخطبة من المراد الهدف يادعم

المستمعين.
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الفكار:  تلخيص   .3

قصير خطاب في حتى كثيرة أفكار لتغطية ميال الخطيب

دقائق. خمس أو ثلث بين مدته تتراوح

تلك أن تفترض ذلك. فهي تدرك الخطباء من قلة ذلك، ومع

في واضحة هي وبالتالي أذهانها، في وجلية واضحة الفكار

المستمعين. أذهان

ًا ياختلف المر لكن ًا فكر قد كان الخطيب لن كلي بما ملي

للمستمع، بالنسبة جديادة هي كلها أفكاره سيقوله. بينما

باضطراب. فعلى ياتدحرج ومعظمها الذهن، في ياعلق بعضها

تجمع بخاتمة، خطبته ياختم بأن المر هذا ياتدارك أن الخطيب

وطإرياقة مغايارة، بعبارات موضوعه، وتلخص أفكاره،

مختصرة.

ثم أخبرهم، ثم به، إخبارهم تنوي ًبما أول قيل: أخبرهم وقد

أخبرتهم. بما أخبرهم

شعرياة: مقتطفات    .4

شعرياة قطعة على الحصول استطعت إذا الحقيقة، وفي

ًا. فهي المر ياكون لنهاياتك، ملئمة النكهة تمنحك مثالي

والجمال. والتفرد الوقار وستمنحك المطلوبة،
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ًا، كثيرة الشعر ودواويان أروع منها يانتقي الناجح والخطيب جد

وأعذبه. الشعر

فليستعن الوقت به ضاقا أو الدواويان في البحث أعياه وإذا

الشعرياة المقطوعات وتصنيف بجمع تعتني التي بالكتب

المختلفة. المواضيع حسب الجيدة

:- السلم شمولية :فهم والربعون الحادي

من محتويااته، وجميع بشموله، السلم المؤثريافهم الخطيب

وتشرياعات. وأخلقا وعقائد ومعاملت وآداب عبادات

عرضه. وياحسن السلم يافهم من إلى اليوم أحوجنا فما

ًا السلم يافهمون ل الذيان قبل من الساءة تأتي ما فكثير

ول المسلمين على عرضه ياحسنون ل الوقت نفس وفي

في الخوض عدم الخطيب على الخريان. وياتوجب على

. بها له علم ل التي المور

السبوع:- طإوال الخطبة مع :ياعيش والربعون الثاني

ياتناولها، أن يارياد التي الظاهرة ياحدد المؤثر الخطيب

ًءا النهار سحابة معها فيعيش جل فيستغرقا الليل، من وجز

ًنا فكره ومحتوى همه ًيا حولها، مدند إذا حتى إليها، ومصغ

ياحفر الدافئ قلمه تحرك شراياينه في وسرت عقله غمرت

كان كتب ما فاسترجع المنبر على وقف إذا حتى أفكاًرا،

ًبا، تليها، والتي الفكرة بين الربط وعمق الداء حسن في مصي
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وإياقاظ المشاعر تهييج أو القلوب استمالة يانسى أن دون

الوجدان.

السياقا: هذا الخطابة" في "فن كتابه في كارنيجي ديال قوليا

به للتفكير الوقت لك ياتسنى حتى مسبقا موضوعك "حدد

ليال، سبعة طإيلة به واحلم أياام، سبعة طإيلة به فكر مرارا،

طإرياقك وفي الصباح، وفي الراحة، إلى خلودك أثناء به فكر

أو الثياب، تكوي وعندما المصعد، تنتظر بينما أو المديانة، إلى

موضوع واجعله أصدقائك، مع وناقشه الطعام، تطهو حين

به". تتعلق التي الممكنة السئلة جميع نفسك واسأل حدياثك،

:- امته واقع والربعون: ياعيش الثالث

أمته أخبار ياعرف الذي العلمي ذلك هو المؤثر الخطيب

من خليط إلى عرضها، وصياغة وتبسيطها، بإعدادها، فيقوم

والمشرب. المنهل مختلفي الناس
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ْألف ودود، محب المؤثر الخطيب ْؤلف، ليا ُيا نفسه ياعزل فل و

لشى عنهم، ياسأل بل الناس، عن ويابارك مجالسهم، وياغ

جراحهم. وياأسو أفراحهم،

في شاركهم إذا إل الخريان في ياؤثر أن الداعية ياستطيع فل

وعاش ، الناس واقع من الداعية اقترب فإذا معاناتهم

حل على وأقدر ، قلوبهم إلى أقرب كان ، مشكلتهم

لحقيقي الداعية إن  فيهم التأثير لقوة وأملك ، مشكلتهم

، حلها إلى ويارشدهم مشكلتهم، ليفهم ، الناس مع ياختلط

 السواقا في ومشوا ، الناس مع اختلطوا العظام فالنبياء

إنهم ، والثام الصغائر إل ، الحياة في ما كل الناس وشاركوا

مع إنهم ، والخلقي الفكري، ضعفهم إل شيء كل قاسموهم

لهم وليكونوا ، ويارشدوهم ، ويارحموهم  ليفهموهم الناس

. والنبراس القدوة

منزلة؛ النفوس ولدى مكانة، القلوب في له المؤثر الخطيب

والنماء.  الخير عناصر من عنصر لنه

فيخفف وآمالها، أمته آلم يادرك من هو المؤثر الخطيب

المال في ويانفث الداء، وياهون الجراح، ويامسح اللم،

عالية. رحبة آفاقا نحو بها ويارتقي لينتشي
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لنه والعطاء؛ الخير من متدفق يانبوع هو المؤثر الخطيب

ّيما ورضى، أرياحية عن وياعطي ياحب على الشفقة وأن س

عليه، ياسكت فل المنكر يارى وصفاته، سماته إحدى الخلق

الوسنان ياوقظ مؤثر، تربوي خطابي قالب في ياصوغه بل

دروب إلى العميان وياقود الرجفان، وياؤنس الظمآن، وياروي

المعرفة. ومياديان الحق

فكن زحل سكان من ولست الرض سكان من أنك فأعلم

ًاوتكلم ًامنطقي واقعهم وعش الحاضريان بيئة عن واقعي

. حدياث حادثة ولكل مقال مقام لكل أن وتذكر ومجتمعهم

ْكفاء الئمة هؤلء مثل مسجد كل في ُوِجد وإذا لهم الذيان ال

وعندهم والموعظة، بالخطبة الناس في التأثير على القدرة

الناس قضاياا على واطإلع والمستفتي، المتعلم يافيد علم

فقيه أنه أي والسياسية، والقتصادياة والجتماعية الديانية

لقضاء محب عمله، في لله مخلص ومشكلته، العصر بقضاياا

وحل كلمتهم، جمع في ياسارع لهم، متودد الناس، حاجات

حوله، يالتفون الناس، شئون كافة محور سيكون مشكلتهم،

خطبته، سماع إلى وياسارعون يادياه، على وياتعلمون

عبد (حمديبرأياه. وياسترشدون إليه، يالجئون ومحاضرته،

" الجمعة خطبة في غائبة "ابعاد شهاب العزياز

هوالمعالج:- :الخطيب والربعون الرابع
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الجيش، صدر في المقاتل عن أهمية ياقل ل المؤثر الخطيب

الدخن من      عقائدها ياحمي لنه بروحه؛ أمته عن ياذود

والدخل. 

المؤثر، وترجمانها المعبر، أمته لسان هو المؤثر الخطيب

تسرى جديادة روح هو بل المتدفق، وشرياانها النابض، وقلبها

مؤسساتها.  وكل وأبنيتها وشراياينها نبضاتها في

لنى للمرضى مرجع المؤثر الخطيب وذي والعطشى والّزم

ْيان. الحاجة ّد وال

لدث ياستلهم المؤثر الخطيب لح الجموع تلك به ليربي ال

فل فيه، ورغبت له، وانساقت إليه، قدمت التي الغفيرة

تربوي حّس دون الناجح الخطيب على حدث يامر أن يامكن

استنفار أو بالخرة، جيد ربط أو بليغة، موعظة أو مؤثر،

الدنيا. أمر من والتهويان الحياة، أنفاس بامتداد بالمل وبعث

والجتماعية القتصادياة والمشكلت الخطبة

لموقع (طإبقا مصر في الجمعة خطبة أثر عن بحث في

Islamdoor.com(دائما ياتأثرون أنهم العينة % من78  أفاد

ياقوله بما دائما يالتزمون % أنهم71و الخطيب، ياقوله بما

عن ياخطب أن على الخطباء أحد مع التفاقا وتم الخطيب،

النتيجة فكانت وبعدها، الخطبة، قبل استفتاء وأجرى الربا،

وبعد للربا، الصحيح المفهوم ياعرفون % كانوا85 أن
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ياعرفون % كانوا33%. و97 إلى النسبة ارتفعت الخطبة

يافضلون % كانوا50%. و94 إلى وارتفعت الربا، عقوبة

%. و64 إلى وارتفعت السلمية البنوك في الستثمار

% سيقاومون31و الربا، بترك الخريان % سينصحون34

ربوي. عمل أي

في فقط ليس الجمعة خطبة دور النتائج هذه وتعكس

القتصادياة والمشكلت للقضاياا السلمية المعالجات

هذه من ياستجد ما طإرح أياضا ولكن والجتماعية،

السلمية؛ للمرجعية وفقا حلها في والمساهمة المشكلت

اعتبار على منها محايادا موقفا ياتخذ أن للمنبر يامكن ل إذ

تأثيرات وجود عن فضل الخطبة، وظيفة ياناقض هذا أن

واقتصادياا. واجتماعيا، نفسيا، خطيرة سلبية

خطبة صميم من هو المشكلت هذه لمثل والتصدي

بفرياضة ياقوم الحالة هذه في الخطيب لن نظرا الجمعة؛

الله، سبيل في الجهاد فرياضة تعادل "الحسبة" التي

الخارج. مجالها والثانية الداخل، مجالها فالولى

هذه مواجهة في فعال دور على الخطيب ياحصل وحتى

لمفهوم التأصيلية الكتابات على اطإلعه يالزم المشكلت

والسنة- -القرآن المنزلة الصول أساليب وعلى الحسبة،

الصالح السلف مسيرة عن فضل المشكلت، تلك علج في

على والطإلع الجتماعية المشكلت مواجهة في
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لها، حلول وتطرح أسبابها، تفسر التي المعاصرة الدراسات

)) السابق المصدر((لها. التطرقا كيفية توضح أو

والعجب:- والربعون:إيااك الخامس

فيها ياحقر متواضعة بداياة الخطابة مشوار الخطيب يابدأ قد

النجباء الخطباء منبر على قدماه تقف أن ما ولكن نفسه

نفسه وتبقى إل أسماعهم قبل الناس قلوب ياملكون الذيان

على ياحمله الذي العجب مهاوي في للنزلقا عرضة

ومجانبة للخطاء فرياسة فيقع غيره دون برأياه العجاب

عليه الله صلى والنبي المعضلة المور في لسيما الصواب

ًاَ رأيِّت ((إذا:  بقوله الصفة هذه ذم وسلم ًاَ شح مطاَع

ًا ًاَ وهوُ فعليك برأيِّه رأي ذي كل وإعجاَب متبع

ما أحسن و0 وحسنه والترمذي داود أبو رواه )) نفسك

فوقه من إلى يانظر أن هو نفسه بنفسه المعجب ياداوي

ًا ًا علم ْرَفُع(ن الكرام وعلمائنا الصالح سلفنا من وتواضع

َق لنَشاَء ّمن َدَرَجاٍَت ٍم ِذي ُكّل َوَفوُْ ْل ِليٌم ِع ياوسف} َع

76.

 

: الشاعر قال

ًا شـاء من               ًا عيش  بـه ياستفد هني
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 إقبال دنياه في ثم ديانه في                                   

ًا فوقـه من إلى فلينظرن                أدبـ

ـالـــم دونه من إلى ولينظرن                                    

الشيطان:- مداخل من والربعون:إنتبه  السادس

ً تعد مهمة لناحية يانتبه أن للخطيب يانبغي ًا مدخل من واسع

ياتجمهر ممن الخطيب كان إذا سيما ل الشيطان مداخل

الناس إرضاء هو المهم المر وهذا محبوه وياكثر الناس حوله

يارضي أن إما حالتان غالبا تعترياه المشهور فالخطيب

أو تسييس أو روياة دون نقد وقوة تشنج فيها بخطبة جمهوره

ًا يارضي ول فادح خطأ المريان وكل الجمهور غير آخر طإرف

وسلم: عليه الله صلى النبي قول من ذلك خطأ على أدل

الله سخط الله بسخط الناَس رضاَ التمس من(( 

الله رضاَ التمس ومن الناَس عليه وأسخط عليه

)) الناَس عنه وأرضاَ عنه الله رضي الناَس بسخط

الطرفين أحد أرضى إذا أما ، خاطإيء بأمر أرضاهم إن هذا

الريااء باب من فهو بذلك إرضاءهم ياقصد وهو صواب بأمر

.الخفي الشرك وهو

:- السجع تتكلف والربعون:ل السابع
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مذمومة عادة في خير لكل الله وفقهم الخطباء بعض ياقع

في المتكلف السجع عادة وهي أل مذمتين جمعت حيث

بحيث الكلمات ترادف إحداهما مذمتين ياجمع حيث الخطب

ًا الخطبة تصبح كون والخرى كلمات أو كلمة عنه ياغني حشو

ًا السجع .  الحوال بعض في مذموم

حدياث من الصحيحين في ثبت ما السجع ذم على يادل ومما

عنه الله رضي هريارة أبي

ومن ولدها وورثها عاقلتها على المرأة بدياة وقضى (... وفيه

ُياغرم كيف الله رسول :ياا الهذلي النابغة بن حمل فقال معهم

!؟ ياطل هذا فمثل استهل ول نطق ول أكل ل و شرب ل من

إخوُان من هذا إنماَ: وسلم عليه الله صلى رسول فقال

. عليه متفق... )  الكهاَن

مبكرا:- :حضر والربعون الثامن

قبلها أو الجمعة صبح في إل للخطبة ياعد ل الخطباء بعض

ذلك يابيح سبب له فعله كان إن ذلك يافعل والذي بسوياعات

ياقتلع أو ذلك ديادنه كان إذا أما أحكامها لها فالضرورة له

ياحمل ل ممن فهذا المنبر إلى من يالقيها ثم الخطب إحدى
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ًة المنبر اتخذ وإنما رسالة ول دعوة ًا أو عاد ول حول فل تكسب

همه جل ياضع أن الخطيب على . فالواجب بالله إل قوة

الطويال الوقت لها ويافرغ الجمعة خطبة في وتفكيره

المقصود وياحصل الذمة يابرأ حتى المناسب العداد لعدادها

.

: عقولهم قدر على الناس  مخاطإبةوالربعون: التاسع

ًا ياكون قد ذلك على الستمرار لكن ، مطلوب أمر وهذا سبب

تطور يالحظ أن للخطيب بد ل إذ ، بهم الرتقاء عدم في

ً نفسه أنه على اقتصر إذا . أما عنده الحضور تطور ثم أول

فقط معارفهم ومقدار عقولهم مقدار على ياخاطإبهم أن يارياد

ًا فترة بعد الخطابي المر وياصبح ، بهم يارتقي فلن أمر

ًا ًا ، الخطيب عند روتيني المستمعين.  عند ومقيت

إنها الفكرياة الخطب في توجهنا بداياة في لنا ياقال كان ولقد

الخوة .. أصبح فترة بعد ولكن ، وشاقة صعبة مواضيع

أنها إلى بالضافة بها والرتقاء الخطب بتحسين ياطالبون

من خروجهم بعد المصلون ياتناولها بحث مادة تعطي كانت

عديادة. لياام وربما المسجد
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الشحناء تثير التي الخلفية المور  تجنبالخمسون:

: والحساسية والبغضاء

المسلمين صفوف توحيد هي الساسية الخطيب مهمة

بينهم.  الشقاقا أسباب وإزالة

المسلمين بين وشقاقا خلف إلى تؤدي مسألة أي طإرح وإن

أنه إذ الخطابية الخطيب هذا لحياة نعش مسمار بمثابة تكون

 .للسلم العليا والهداف المثالية الهداف مع ياسير ل

: الديان في الغلو

الديان        الناجح الخطيب في الغلو عن البعد كل هوالبعيد

الداعية           الى سبتمبر أحداث بعد الياام هذه بحاجة نحن وكم

الغلو          عن البعيدة الجميلة صورته في السلم ياظهر الذي

الغلو             مع عجالة في وايااكم نقف أن بد ل كان هنا ومن

الغلو      هو فما وعلجه واسبابه

القرآن    مصطلح " الغلو  في في    الكريامورد ؛ موضعين في

:تعالى قوله

في      يِّاَ))  تغلوُا ل الكتاَب على   ديِّنكمأهل تقوُلوُا ول

الحق    إل ))الله

171  : آياة النساء سورة     

 : تعالىقوله  وفي
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في       قل(( تغلوُا ل الكتاَب أهل ول   ديِّنكميِّاَ الحق غير

كثيرا         وأضلوُا قبل من ضلوُا قد قوُم أهوُاء تتبعوُا

سوُاء    عن )) السبيلوضلوُا

77  : آياة المائدة سورة

 

رضي      وقد عباس ابن عن للنبّي     اللهورد جمع لّما أنه عنهما

وقال          ، ًا صغار حصًى يالتقط أّن أمره ، بمثل ((جمرات

،  هؤلء لوُ        فاَرموُا والغل وإيِّاَكم ، فاَرموُا هؤلء بمثل

كاَن  !      من أهلك فإنه الديِّن في   قبلكمفي الغلوُّ ،

))الديِّن

أحمد والمام النسائي أخرجه                  

الغلو: معنى

 

: ومعنى كلم        مجاوزةالغلو  ، الشرعي النّص هو والحد ، الحد

كلم         من صح وما ، وجّل عّز عليه    رسولالله الله ّلى ص الله

وكما           الصول، علم قواعد وفق النص هذا ُيافهم وأن ، ّلم وس

:قال العزياز     كتابه في تعالى

إذا      وما(( مؤمنة ول لمؤمن أن    قضىكان أمرا ورسوله الله

أمرهم      من الخيرة لهم ))ياكون

36  الحزاب سورة  

أطيعوُا     يِّاَ(( آمنوُا الذيِّن الرسوُل  اللهأيِّهاَ وأطيعوُا

فردوه        شيء في تناَزعتم فإن منكم المر وأولي
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والرسوُل    الله واليوُم    إنإلى باَلله تؤمنوُن كنتم

تأويِّلْ     وأحسن خير ذلك )) الخر

59  آياة النساء سورة  

أن        المسلمبحث  وإذا عليه ، الديان مسائل من مسألة في

ّياة    والنبو القرآنية النصوصا ،    ياجمع وجه   وياؤلففيها على بينها

ول             ، غيره وياهمل ًا نص ياأخذ ول ، بعض على بعضها ياغلب ل

الفقرات      .فقرةياأخذ  بقية ُياهمل و نّص من

ًا       فيضربونالغلة  أما نص ياأخذون أو ، ببعض النصوصا بعض

      ، الضواء عليه ّلطون ُياس ّوهم غل ّتمونُيالئم لع ُيا نّص  و على

           ، ّوهم غل تغطي أن يامكن التي فالياات ، غلوهم يانقض ، آحر

ّدونها ،         ياش أهواءهم ياوافق ما إلى المتكلف التأويال طإرياق عن

تناقض    التي بها      غلوهموالياات ّكروا ُذ وإذا ، ذكرها ياغفلون

أراده        الذي الصولي المعنى غير إلى  .اللهصرفوها

،       ياتعلقفيما  أّما الضعيف ياقبلون فهم ، الشريافة بالحادياث

غلوهم      ّطى غ ،إذا الموضوع ُياعرضونبل بل    و ، الحسن غن

انحرافهم    . فضح إذا   الصحيح

يادعم    -    فيماإنهم  - ثم قوٍل كل ياقبلون والسنة القرآن سوى

المنهجية    : "  القاعدة متجاوزيان ناَقلًْ  إنغلوهم كنت

فاَلدليل      "  ًاَ لدعي م كنت وإذا ، فاَلصحة

جانبهم       في ليس قول كل .ولوويارفضون دليل    أقوى دعمه

ّيرون إنهم حالهم       -  -ياتخ وهذا فهم ، ياعجبهم ّما النصوصا من

الذيان      ، الرأي أهل ّكموامن لح إليه     .ت ِكموا لت ياح ولم   بالنّص
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الغلو أنواع

 

ّو هو :  ..      نوعان والغل فيّما ياعتقدون الغلة أن وهو اعتقادي

ّله      .  ك الديان أنه الديان من أن    فغلةجزء يارون مثلً الصوفية

الجانب          ياعطلون بهذا وهم ، ّله ك الديان هو القلب صفاء

الديان      . التشرياعي في العملي والجانب ،

محّل        فرعكّل  وغلة الفرع هذا ّلون ُياح ، الديان فروع من

ببقية       ُعني من إلى ويانظرون نظرة  فروعالصل، الديان

ّلو          الغ من النوعين هذيان إلى أشار وقد ، وإشفاقا ٍء ازدرا

 . " "موافقاته في الشاطإبي المام

الديان      ول كليات من أن والجانب   الجانبياخفى ، العتقادي

هذه          من كلية تحّل وحينما ، النفسي والجانب ، السلوكي

غلو                        الكليات وأي غلو فهذا ، ّله ك الديان جهة   .هذا... محّل من

تضخيم       فإن ، أخرى جهة محّل    الفرعومن ليحّل الديان في

الديان      في ّو غل ..وأي.. الصل ؟   ياصبح     غلو أن ُياعقل فهل

كله   لنالديان غير    إتقا ليس التجوياد ِم .. عل

النسان   :   ..   الثاني والنوع ياقع فحينما العملي الغلو الغلو من

في     المتسلطة وساوسه ،    شأنفرياسة ووضوئه ، طإهارته

عمله          فيهمل الله شّرعه الذي الحد عبادته في ياتجاوز وحينما

المثل          وياهمل الهدف ياحقق ول ، توازنه ياختل وبهذا ، أسرته

تديانه  ...  من
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أن   ول يارجع        الغلوشك ل صاحبه لن ، الخطر هو العتقادي

ل          فهو صواب على أنه ياعتقد إذ ، ل    يادريعنه أنه يادري ول

يادري . 

عندها      المفترقا ولنه وبزغت الِفرقا، منه افترقت الذي

      ، العقول فيه واختلفت ، ،    وتباعدتالهواء القلوب أجله من

تعالى      .   :  قال الدماء وسالت ، السيوف ّلت ُس ثم

ول    وأطيعوُا(( ورسوُله فتفشلوُا تناَزعوُاالله

الصاَبريِّن        مع الله إن واصبروا ريِّحكم ))وتذهب

46 " آياة النفال سورة

 الغلو أسباب 

 

أبرزها   كثيرةالغلو  وأسباب ومن ،

  الجهل-1

ّلى  :          ص رسوله ّنة وس وعل جّل الله حكم معرفة عدم وهو

،         الله للحرمات ًا معظم المغالي ياكون فقد ، ّلم وس عليه

فإذا      الله، ديان على ًا لم     رأىغيور ، بمعصية ًا متلبس ًا إنسان

ذنبه              أن أو ، مسلم الشخص هذا أن ياتصور لم أو ، يامكنياطق

تكون         .   وقد الديان من والخروج بالكفر ياتهمه لذلك ، ُياغفر أن

صالح     لرجل محبة في     ،له مشروع المحبة هذه وأصل

حتى          الجهل بسبب وطإغت زادت المحبة هذه لكن ، الديان

؛         إلىوصلت  منزلته فوقا النسان هذا رفع الذي الغلو درجة

هذا        على ياقره لم من كل وقد   . الغلوواتهم والفسوقا بالكفر
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عليه          الطإلع أو معرفته لعدم بالدليل جهلً الجهل وقد ،ياكون

العربية         . اللغة بقواعد جهلً أو ، بالستنباط جهلً ياكون

كان       أسباِبأسهُل  والجهل إذا سيما ول ، معالجًة الغلو

والنزعات       ، الهوى من ًا بريائ يازول   الشريارةالمغالي فالجهل ،

ناظر ..          الراشد الخليفة العزياز عبد بن عمر عهد ففي بالعلم

في          الخوارج إنسان ألفي عن يازياد ما منهم فرجع ، وحاورهم

واحد  .  مجلس

 .. الهوى-2

           ، النصوصا ّد ور ، التأويال في التعسف إلى صاحبه ياجر الذي

ياكون   الشهرة       الهوىوقد أو الرئاسة طإلب من دنيوي لغرض

عن         ًا بعيد المغالي ياكون وقد ، نحوها ولكن  هذهأو المطالب،

فيهما،         واستقرا ن وقلبه عقله إلى سبقا والنحراف البدعة

قيل      : جذورهماوتعّمقت  وكما ، وترسخت ،

لف     أتاني              أعر أن قبل  الهوىهواها

ّكنا ...                                     فتم ًا فارغ ًا قلب  فصادف

ِعّز وحينئذ على          ليا ياقّر وأن ، غلوه من ياتخلى أن المغالي على

للباطإل      ًا متحمس كان أنه فيتشبث    ،نفسه ، للحق ًا مناوئ

وهناك         . هنا من الواهية الضعيفة الدلة له ويالتمس بباطإله

تعلموا  :          .لذلك فلن ترأستم فإن ، ترأسوا أن قبل ّلموا تع قيل

ّلة مرياضة نفسية-3  منحرفة معت

آرائها         في والعسف ، والعنف الحدة إلى ، ومواقفهاتميل

وقد       ..  للخريان والمظلم السلبي الجانب إلى ًا دائم وتنظر
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صاحبها   من        بالعلوياتصف ذلك ياشعر أن دون من ، والفوقية

   . التقى       فإذا به ياعترف أن فضلًعن ، قرأ  الشخاصانفسه أو

الياجابية          النواحي مغفلً ، ضعفهم نقاط عن فليبحث ، كتبهم

،        ياتمتعونالتي  العاملين بالعلماء ثقته تتبّخر وعندها ، بها

يابتعد      و ، المخلصين ،    عنهموالدعاة ورأياه بنفسه وياستقل

والتصورات        . والمواقف الراء في الشذوذ هذا عن فينتج

.. الخر الطرف : غلو4

إلى       السلمية المجتمعات ياجّرون والنحلل  الفسادفالذيان ،

          ، الغلو حدوث في المتسببين من الحقيقة في هم ، الخلقي

في   ..    أعلنواوإن  والنحلل الرذيالة فمظاهر عليه الحرب

والشارع    والجامعة إذا   والشاطإئالمدرسة والحدياقة والمتجر

وحماها          ودعمها شجعها أو ، عنها وسكت المجتمع ،أقّرها

كثيرة          أنماط مع للتعامل ياستعد أن عليه المجتمع هذا فإن

الغلو  .  من

الحلول     وقبل عن نبحث ّعالةأن ياجب    .. الف الغلو على للقضاء

ّد         للح مجاوزة وهو حقيقي غلو بين نفّرقا ، الشرعيأن

رأس          في موهوم غلو وبين ، السبيل سواء عن وانحراف

ياوصف  ..   الديان تارة    بالصوليةأعداء وبالتطرف ، تارة

وإلى ..          الله إلى خالصة ٌة دعو حقيقته في وهو ، ديانهأخرى

ّنة       . والس بالكتاب والعمل ، شرياعته تحكيم وإلى

الغلو  علج   
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إلى   ول إل      .. القضاءسبيل الديان في الحقيقي الغلو على

العاملين     الربانيين العلماء القيام  المخلصينبتمكين من

         ، متوازنة صحيحة ُأسس لق لوف الله، إلى الدعوة في بواجبهم

وبأساليب       خللومن  ، الحنيف الديان لحقيقة صافية رؤياة

ّنة     والس الكتاب من نابعة

هذا     صحة         منكل فيه تتمثل ، ًء بنا المسلم شخصية بناء أجل

ورجاحة      النفس، ُطإهُر و ، بين    العقلالجسد ياوازن ًء بنا ،

إصلح          إلى وياسعى ، والقيم الحاجات وبين ، والروح المادة

ل  ..        الدنيا ما يارى ًا متميز ًا إنسان المسلم ياجعل ًء بنا والخرة

   ، الخرون ،        وياشعرياراه عميق بوعي ياتمتع ، ياشعرون ل بما

          ، متين وعزم ، كبير قلٌب له ، دقيق ..وإرادةوإدراك صلبة 

ياملك           ، رغباته من أسمى ورسالته ، حاجاته من أكبر هدفه

تملكه    ول القيم        ،نفسه تحكمه ، له يانقاد ول هواه ياقود

ياسخر         أو ياسخرها أن دون من إليها حتى   منهاوياحتكم سما ،

وصفا      ، العناقا إليه ّبت اشرأ

راتب محمد– الدياني تجديادالخطاب((.النفوس  إليهمالت   حتى

)) النابسي

 

والطاعات:- بالعزائم :التميز والخمسون الحادي

ًة اليامان مجال في التميز إن جازمًة ومعرفًة ، صحيحًة عقيد

ًا ، ًا وتأثير الولوياات وأولى المقومات أهم – نزاع بل- ياعد قويا

، بالله اليامان عظيم الداعية ياكون لكي ، للداعية بالنسبة

126



، له المراقبة دائم ، عليه التوكل صادقا ، منه الخوف شدياد

في مفكر وعقله ، الله بذكر رطإب لسانه ، إليه النابة كثير

في مجتهد ، الله للقاء مستحضر وقلبه ، الله ملكوت

ّوام بالنهار صوام ، الخيرات إلى مسابق ، الطاعات ، بالليل ق

عنوان هو وهذا بالله الظن وحسن ، التام الخلصا تحري مع

تحقيق هو إذ ، النجاح ومفتاح ، الصلح وسمت ، الفلح

من التوفيق تجلب التي وهي لله الخالصة العبودياة لمعنى

، أصاب حكم وإن ، أجاد عمل إن ، مسدد بالداعية فإذا الله

.أفاد تكلم وإن

أن دون وقبول تميز أو ، وتوفيق نجاح للداعية ياتصور ول

ًاإذ اليامان من حظه ياكون و أحد إلى الناس تدعو كيف عظيم

العظمى الغاياة وهذه  قليلة به ومعرفتك واهية به صلتك

ول الناس على تخفى التي القلوب بأعمال شيء أكثر تتصل

في بوضوح تظهر ذلك آثار أن إل ، الغيوب علم إل ياعلمها

؛ والفعال القوال

عليه وجمعيته ، تعاَلى الله على القلب عكوُف"  فإن

، باَلخلق الشتغاَل عن والنقطاَع ، به والخلوُة ،

ذكره يِّصير بحيث ، سبحاَنه وحده به والشتغاَل

القلب هموُم محل في عليه والقباَل ، وحبه

به كله الهم ويِّصير بدلهاَ عليه فيستوُلي ، وخطراته

تحصيل في والتفكر ، بذكره كلهاَ والخطرات ،
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ً باَلله أنسه فيصير ، منه يِّقرب وماَ مراضيه عن بدل

الوُحشة يِّوُم به لنسه بذلك فيعده ، باَلخلق أنسه

سوُاه به يِّفرح ماَ ول ، له أنيس ل حين القبوُر في

2/87 المعاد زاد

آثار شخصيته على فتظهر الداعية على يانعكس ذلك كل

. المتحرك الصحيح اليامان

:- بالدعوة والخمسون:الحساس الثاني

بها ياحس لم ما كانت مهما فكرة أي تنجح أن يامكن ل إنه

ياحس لنه صادقة كلماته تخرج بدعوته ياحس فالذي صاحبها

له ياهدأ ول فكرته أهمية مدى داخله من وياشعر إليه يادعو بما

الدعاة أحد قال حتى بها وياؤمن غيره بها ياشعر حتى بال

ً أنت (آمن الحار العتقاد حد الى بها  آمن00 بفكرتك أول

ٍذ من خالية لفظية فستبقى وإل الخرون بها ياؤمن فقط عندئ

الروح أفراح)  والحياة الروح

جمع إل له هم ل إنسان فمن همومهم في ياتبايانون والناس

أمثال  إن داعية نفسه ياظن وقد الدنيا وراء والجري المال

ّدم اتيته إذا هذا ًا ليق وياضرب فيك النظر ياقلب أخذ للديان شيئ

ً ويافاجئك لسداس أخماس ّي مشغول أنا قائل لذل  أعمال لد

الدنيا على تحزن ما (بقدر الله رحمه ديانار بن مالك ياقول

هم ياخرج للخرة تحزن ما وبقدر قلبك من الخرة هم ياخرج
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بالخرة حزن قط عبد قلب في ياجتمع ل لنه قلبك من الدنيا

الصالحين حياة) بالدنيا وفرح

:- بالناس :الحساس والخمسون الثالث

كل في وياستشعرها بها وياعيش بدعوته الخطيب ياحس عنما

وهنا يادعوه ممن حوله بمن إحساسه ياعني فهذا لحظه

رحمه قطب سيد ياصفها  الخطيب عند بمعانيها الحياة تختلف

نعيش حين مضاعفة حياة لنفسنا نعيش (إننا فيقول الله

نضاعف بالخريان إحساسنا تضاعف ما وبقدر للخريان

النهاياة في ذاتها الحياة هذه ونضاعف بحياتنا إحساسنا

لي َيِّاَ( تعالى ياقول َن ِم ُب َة َأِق لصلَْ ْأُمْر ال ْلَمْعُروِف َو ْنَه ِباَ َوا

َكِر َعِن ْلُمن ِبْر ا َلى َواْص َبَك َماَ َع لن َأَصاَ ِلَك ِإ ِم ِمْن َذ َعْز

ُْلُموُِر 17قمانل )ا

:- : البداع والخمسون الرابع

إستعداد في ياكمن إنما  الخطيب أياها نجاحك شرط إن

. الساليب من المألوف عن للخروج لدياك نفسي

المعلومات وياجمع وياسأل ويافكر ياقرأ الناجح فالخطيب

ًا وهو يابدع أن بمقدوره أن ظن ,ومن  البدياع الجدياد مضيف
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والمآكل باللذات مشغول أختها وياؤخر رجليه إحدى ياقدم

الشاعر قول له نقول فهذا

أجد فلم الحياة أستبقي تأخرت      

أتقدما أن مثل حياة لنفسي                          

الخر وقول

ارها فلم الكبرى بالراحة بصرت     

التعب من جسر على إل تنال                         

:- البيان قبل الحسان والخمسون الخامس

 

ّلمنا لقد قبل رحماء نكون أن وسلم عليه الله صلى النبي ع

.. ُيارحم ل يارحم ل فمن ، أوصياء نكون أن

 )) للعاَلمين رحمًة إل ((وماَارسناَك

النبياء] [سورة

أساء من وبغض ، إليها أحسن من ُحب على ُجبلـت فالنفوس

برحمته القلوب أقفال فتح وسلم عليه الله صلى فهو إليها

الجوارح واستقامت ، القاسية القلوب له لنت حتى ، ورفقه

 العاصية

ً الكريام النبي بعث بني من برجل فجاءت ، نجد قبل خيل

ّد أوقع قد ثمامة وكان " ، آثال بن " ثمامة له ُياقال حنيفة أش

ثمامة فربطوا ، وأصحابه وسلم عليه الله صلى بالنبي الذى

الله صلى الكريام النبي فخرج ، المسجد سواري من بسارياة
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: عندي فقال ثمامة؟ ياا عندك : ماذا فقال إليه وسلم عليه

وإن ، شاكر على تنعم تنعْم وإن ، دم ذا تقتل تقتلني إن ، خير

الغد كان حتى .. فتركه شئت ما منه فسل المال ترياد كنت

تنعم إن ، لك قلت : ما فقال ؟ ثمامة ياا عند : ما له قال ثم

ياا عند : ما فقال الغد بعد كان حتى فتركه ، شاكر على تنعْم

، ثمامة : أطإلقوا فقال لك قلته ما : عندي فقال ؟ ثمامة

ندخل ثم ، فاغتسل المسجد من قرياب نخل إلى فانطلق

ًا أن وأشهد ، الله إل إله ل أن : أشهد فقال المسجد محمد

أبغض الرض وجه على كان ما والله ؛ محمد ياا الله رسول

ما والله ، إلي الوجوه أحّب وجهك أصبح فقد ، وجهك من إلّي

الديان أحّب ديانك فأصبح ، ديانك من إلي أبغض ديان من كان

ٌد كان ما والله ، إلي بلدك فأصبح ، بلدك من إلي أبغض بل

فماذا العمرة أرياد وأنا ، أخذتني خيلك وإن ، إلي البلد أحّب

أن وأمره ، وسلم عليه الله صلى الله رسول فبشره ؟ ترى

، والله : ل قال ؟ : صبوت له قالوا مكة قدم فلما ، ياعتمر

، وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد مع أسلمت ولكن

فيها ياأذن حتى حنطة حبة اليمامة من ياأتيكم ل والله ول

" .  وسلم عليه الله صلى النبي

المغازي في البخاري المام أخرجه
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ختاما:

الخطيب أخي أخيرا وليس وأخيرا

. أخي ولك أول لنفسي اقول أن انسى ل

الواسعة والجماهير الرنانة والكلمات المنمقة الخطب إن

العلقة كانت اذا قمح حبة ياساوي ل هذا كل العظيم والمدياح

. واهية وعل جل الله مع

ميزان في العمل هذا ياجعل أن الله أسال الخير وفي

وداعيه خطيب كل به يانفع وان الحسنات تعز ياوم الحسنات

خالصا. ولوجهه صالحا ياجعله وأن

المدري محمد بن أمير

– اليامان مسجد وخطيب إمام

عمران
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