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تقديم فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام حفظه اهلل
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حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

مقدمة املؤلف
احلمد هلل اذلي خلق اإلنسان علمه ابليان ،والصالة والسالم ىلع نبينا

وموالنا حممد ،صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه الكرام ،أفصح الفصحاء،
وإمام اخلطباء ،أما بعد:
فإن اخلطابة هلا املاكنة العظيمة واملزنلة العايلة والقدر الكبري اذلي عرفه

انلاس مجيعا ىلع اختالف عقائدهم وتباين مللهم وبعد أصقاعهم فإنها

أداة ابليان ،وآلة اإلفحام ،وسالح اإلقناع ابلاعثة ىلع إهلاب انلفوس وشحذ
اهلمم ،وبها يكون بيان احلجة ودحض ابلاطل ،فاألعناق تشـرئب واألنظار

تتعلق واألسماع تصيغ ملا يقوهل اخلطيب يف لك مجعة ،رجاء أن تصل يف
تلك الفريضة زادا إيمانيا جيدد يف نفوس أصحابها العزيمة ىلع الرشد،

والغنيمة من لك بر ،والسالمة من لك إثم ،وما حيقق هلا الفوز باجلنة

وانلجاة من انلار بإذن اهلل عز وجل ،فمن خالهلا ترجع روح احلياة ويفتح
باب اتلفاؤل عند من أصيب باإلحباط بسبب واقع أمته إذا علم حقيقة

ماضيه الصحيح ومستقبله الزاهر ،فعند أن يسمع تارخيه انلاصع يعرف أن
هناك من غزاه وطعن فيه ،فتعلو همته يف مقاومة الرش والسيع نليل ما نال

األوائل من اخلري والسؤدد ،فاملنرب ماكن رشيف يبني اخلطيب من خالهل
احلالل واحلرام ،والعبادة واألحاكم ،يعيش مع انلاس مشالكهم ،ويبني هلم
حلوهلا وفتنهم وكيف خيرجون منها ،فيه الوسيلة املثىل تلوجيه انلاس منذ

القدم ،وقد استعملها األنبياء يف دعوتهم ألقوامهم ،بل اكنت يه الوسيلة

مقدمة املؤلف
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األوىل ملخاطبة اجلموع واحلشود وتعريفهم باهلل وايلوم اآلخر ،فيه من
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وملا اكنت املوعظة احلسنة عمل األنبياء ومقام األويلاء ووظيفة

األصفياء ،اكن البد للقائم بها أن يتحىل بصفات أساسية ،وآداب رضورية،
وأن يبتعد عما يشينه وينقصه يف ذاته أو يف أدائه.

فمن خالل سمايع ومشاهديت لكثري من اخلطباء وامللقني خاصة أثناء

تدرييس لفن اخلطابة  -يف دار احلديث بمعرب حرسها اهلل تعاىل  -رأيت أن
عندهم أخطاء يف إلقائهم ويف بعض صفاتهم ،وهذه األخطاء تتفاوت من

متلكم إىل آخر ،وهم فيها بني مستقل ومستكرث ،وهلذا أحببت أن أكتب
هذه الرسالة أستعني بها ىلع إصالح خطأي أوال ،وأعني بها إخواين اخلطباء

والراغبني باالتلحاق بركبهم وادلاعني إىل اهلل عز وجل ثانيا.

فإن املرء ال يعد خطيبا وواعظا بمجرد صعوده وتسلقه املنابر وخماطبة
اجلموع ،بل البد من مرااعة قواعد اخلطابة ،ومعاملها ،وآدابها.

وليس أحد إال وعنده من انلقص ما عنده ،فالكمال هلل وحده ،لكن إذا

اكن املرء قادرا ىلع إصالح نفسه؛ وهو يتقاعس عن ذلك ويتأخر فإن اللوم

يف حقه أكرب ،واخلطأ يف حقه أقبح ،وقد أحسن القائل إذ يقول:
ً
كمممنقص القمممادرين ىلع الممممام
ولمممم أر يف عيممم ب الممماس عيبممما
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واخلطيب لكما اشتهرت سمعته وذاع صيته ،واكن عنده من هذه

األخطاء؛ اكنت مزرية به ،منقصة من فضله ،وربما اكنت سببا يف عدم
االنتفاع بوعظه.

منهيج يف الرسالة:
هو ذكر اخلطأ مع ما يتيسـر يل من إصالحه ،وإن اكن اتلنبيه ىلع اخلطأ
يفهم منه أن الصواب هو خالفه ،ولكن لزيادة اإليضاح وابليان.
ويه جمرد إشارات وتنبيهات خمترصة يك تكون تنبيهات سهلة القراءة
ىلع انلفوس ،فتأيت بعون اهلل مسهلة للمبتدئ ،ومكملة للمنتيه.
وقد خصصتها بأخطاء اخلطباء وامللقني؛ ألين لم أر من ألف يف هذا
ابلاب إال ىلع انلادر ،وأكرث من يكتب يف اخلطابة يكتب عن :آدابها
وفضائلها وأوصاف اخلطيب وهكذا.
وقد أسميتها بـ (تذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة
واإللقاء).
وقد قسمتها إىل تمهيد ومخسة فصول ،مجعت يف لك فصل ما يتعلق به
من األخطاء يف ماكن واحد ،ويه اكآليت:
 -1الفصل األول :أخطاء اتلحضري وما يتعلق به.
 -2الفصل اثلاين :أخطاء الصوت وما يتعلق به.
 -3الفصل اثلالث :أخطاء متعلقة بهيئة اخلطيب.

مقدمة املؤلف
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 -4الفصل الرابع :اتلنبيه ىلع بعض األخطاء العامة اليت وقع فيها
اخلطباء.
 -5الفصل اخلامس :األسباب واألسايلب اليت جتعل من ادلاعية واعظا
نافعا.
لكمة شكر:
أتقدم بالشكر هلل الكريم الوهاب ىلع توفيقه يل بكاتبة هذه الرسالة،
ثم أتوجه بالشكر لشييخ ووادلي العالمة اهلمام/حممد بن عبد اهلل اإلمام
ىلع ما أوالين من حسن تربية وعناية وتشجيع ،فله الفضل العظيم بعد اهلل

عز وجل يف تعلم وتعليم ،ثم أشكر وادلي الكريمني ىلع حسن تربيتهما
وصربهما يلع ،ثم أشكر للك من علمين ودرسين وأفادين يف سفر أو حرض،

ثم أشكر مشاييخ وإخواين الفضالء اذلين أاعنوين ىلع مراجعة هذه الرسالة
وإصالح ما فيها من نقص وخلل وهم:
 -1الشيخ عبد اهلل القادري ،حفظه اهلل.
 -2الشيخ بكري ايلافيع ،حفظه اهلل.
 -3الشيخ نور ادلين بن يلع السديع ،حفظه اهلل.
 -4الشيخ عبد اهلل بن عبد اهلل السليف ،حفظه اهلل.
 -5الشيخ عبد احلافظ املطحين ،حفظه اهلل.
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 -6الشيخ حسني بن عبد اهلل اجلريف ،وكذا بقية اإلخوة األفاضل يف

جلنة األحباث العلمية بدار احلديث ،حفظهم اهلل.
وكتب /أبو الويلد عمار بن عبد اهلل الضبييب
اجلمعة  /18شعبان 1439 /ه

للتواصل مع املؤلف/
+967-773177906

تمهيد

ً
أوًل :تعريف خطبة اجلمعة.
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تمهيد:

اخلطبة لغة :قال ابن فارس« :وأما اخلطبة فاشتقاها من املخاطبة ،وال
تكون املخاطبة إال بالالكم بني املخاطبني ،وكذلك خطبة انلاكح ،وقال
قوم :إنما سميت اخلطبة؛ ألنهم اكنوا ال جيعلونها إال يف اخلطب واألمر

العظيم؛ فلهذا سميت خطبة»(. )1

أما اخلطبة بالكرس ،فيه :طلب نكاح املرأة(.)2
ويف االصطالح يه« :فن من فنون الالكم يقصد به اتلأثري ىلع اجلمهور
عن طريق السمع وابلرص معا»(.)3
وقيل« :يه الالكم املؤلف املتضمن وعظا وإبالغ»(. )4
وقيل« :يه قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص
معتقد فيه ،الغرض منها ترغيب انلاس فيما ينفعهم من أمور معاشهم

ومعادهم»(.)1

( )1حلية الفقهاء (ص.)87/

( )2تهذيب اللغة ألزهري (( )246/7مادة :خطب).
( )3اخلطابة يف اإلسالم لدلكتور مصلح سيد بيويم (ص.)11/
( )4ترير ألفاظ اتلنبيه للنووي (ص.)84/
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تعريف اجلمعة :يه كما قال انلووي -رمحه اهلل« :-اجلمعة بضم امليم

وإساكنها وفتحها؛ حاكها الفراء ،والواحدي ،سميت بذلك الجتماع انلاس،

واكن يقال يلوم اجلمعة يف اجلاهلية :العروبة ،ومجعها :مجعات ،ومجع»(.)2
ً
ثانيا :أهمية اخلطابة:

قبل الرشوع يف احلديث عن بيان األخطاء الشائعة يف فن اخلطابة
واإللقاء؛ نلفت انلظر إىل أهمية القيام بوظيفة ادلعوة إىل اهلل عز وجل

وخاصة عن طريق الوعظ واإلرشاد فيه الطريقة املثىل اليت يبني ادلاعية

من خالهلا دين اهلل ويذب فيها عن سنة رسول اهلل ﷺ خاصة إن قام
ادلاعية فيها باستخدام الطرق واألسايلب الصحيحة اليت تعني السامع
وتساعده ىلع فهم املراد من الالكم ،واجتناب األخطاء املخلة بالوعظ ،أو
الـمنقصة من فضل الواعظ وخاصة عند خطبة اجلمعة.

ۡۡ
ويه عمل األنبياء وأتباعهم ونعم العمل ونعمة الوظيفة قال اهلل﴿ :قۡلۡۡ
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡۡۡ ۡ
نۡٱّللۡۡ ۡوۡ ۡمۡاۡۡأۡنۡاۡۡ
حۡ
َعۡبۡ ۡصۡريۡةۡۡأۡنۡاۡ ۡوۡمۡ ۡنۡ ۡٱتۡبۡعۡ ۡنۡۡوۡسۡبۡ ۡ
يلۡ ۡأۡدۡعۡوۡۡاۡإۡلۡۡٱّللۡۡ ۡ
هذۡهۡۦۡسۡبۡ ۡ ۡ
ۡنۡۡٱۡلۡ ۡمۡ ۡشۡكۡ ۡ
مۡ ۡ
ۡيۡ﴾ [يوسف.]108:
ۡ
واملنرب يعد أعظم وسيلة يف اصالح املجتمع بأكمله-عقيدة وسلواك
ودينا ودنيا -ومنه يعرف اخلطر القادم عليه ،وكيف يواجهه.

( )1اتلعريفات للجرجاين (ص.)99/

( )2ترير ألفاظ اتلنبيه للنووي (ص.)284/

تمهيد

13

وملا اكنت اخلطابة بهذه املزنلة عرف األعداء أهميتها وخطرها عليهم،
إذ لو اكن األمر بأيديهم لعطلوا اجلمع واملساجد من أهلها.
وخطبة اجلمعة تتمزي بمزايا وخصائص ال تتوفر يف أي نوع من أنواع
اخلطابات األخرى؛ حيث إنها تمثل شعرية من شعائر اإلسالم وتتم يف جو
مهيب خاشع تتهيأ فيه انلفوس للتليق واالستماع.
فكم من خطبة أمخد اهلل بها فتنة بعد أن شبت ،وأظهر اهلل بها سنة
بعد أن ماتت.

ً
ثالا :نشأة اخلطابة.
لقد نشأت اخلطابة قديما ،بل يه موجودة يف لك عرص ،فاالستعداد هلا

خملوق مع اإلنسان اذلي ال غىن هل عن اإلبانة لغريه عما يف ضمريه ،وعن
إقناعه بصدق مقاتله ،وسداد رأيه ،وقد تسنت اخلطابة يف عهد ايلونان

والرومان بسبب أمورهم احلربية والسياسية ،وهم أول من دون قواعدها ،ثم
اشتهرت اخلطابة األدبية يف اجلاهلية؛ ملا اكنت عليه العرب من انلعرة

واحلمية واحلروب والغارات ،حىت اكن للك قبيلة خطيبا وشاعرا ،وابتدأ
ظهور اخلطابة يف اإلسالم بظهور رسول اهلل ﷺ ،وأول موقف وقفه للخطابة
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ
ۡ
ۡ
لۡقرۡبۡۡيۡ﴾ [الشعراء ،]214 :عن
شۡريۡتۡكۡ ۡٱ ۡ
هو يوم أنزل اهلل عليهۡ﴿ :وأۡنۡذۡۡرۡ ۡعۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ
لۡۡق ۡرۡبۡ ۡ
يۡ﴾ ،صعد
ۡ
ابن عباس  قال :ملا نزلت﴿ :وۡأۡنۡذۡۡرۡ ۡعۡ ۡ
شۡريۡتۡكۡ ۡٱ ۡ
انليب ﷺ ىلع الصفا ،فجعل ينادي« :يا بين فهر ،يا بين عدي»  -بلطون
قريش  -حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن خيرج أرسل رسوال
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يلنظر ما هو ،فجاء أبو هلب وقريش ،فقال« :أرأيتكم لو أخربتكم أن
خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم ،أكنتم مصدق؟» قالوا :نعم ،ما جربنا

عليك إال صدقا ،قال« :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد»( )1احلديث.
ثم ورثها من بعده خلفاؤه الراشدون ،وهم أراكن ابلالغة وسادات

الفصاحة(.)2

وقد اكن لألنبياء منها احلظ األوفر يف دعوة أقوامهم إىل توحيد اهلل
وعبادته وحده.

( )1ابلخاري رقم ( )4770ومسلم رقم (.)208

( )2فن اخلطابة وإعداد اخلطيب ،يلع حمفوظ (ص ،)22-21/بترصف.

تمهيد
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أن اع اإللقاء:
 -1اإللقاء الوعظي ،وهو مقصودنا يف بيان أخطائه يف هذه الرسالة.

 -2اإللقاء احلفيل.

 -3اإللقاء القضايئ.
 -4اإللقاء احلريب.

 -5اإللقاء السيايس.

 -6اإللقاء يف املناسبات االجتماعية(.)1
واملليق إذا لم يمزي بني هذه األنواع ويعرف لك نوع ووظيفته ربما خلط

إلقاءه بإلقاء آخر فال يؤدي املراد من املوعظة بسبب قصوره يف األداء
اخلاص باملوعظة ،وأكرث األخطاء احلاصلة يف أنواع اإللقاء تكون من

املبتدئني غبلا ،فإن إلقاءهم يكون شبيه بإلقاء األخباريني يف القنوات
واإلذااعت املرئية أو املسموعة ملا يتداخلهم من اخلوف والفزع واهليبة من
هذا املوقف.

( )1انظر ادلراسة انلظرية للخطابة (ص ،)15/لدلكتور عبد الرب بن نواب ادلين.
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الفصل األول :يف أخطاء الحضري وما يتعلق به.
اخلطأ األول :عدم تع د الحضري:

وتضري املوعظة أمر البد منه ،إذ أن الالكم اذلي ال يعد هل قد ال يقيم

حقا وال خيفض باطال وال جيذب نفسا ،ال سيما إذا اكن اخلطيب بني قوم
قد طلبوا العلم ،أو أنهم يتتبعون سقطاته وفلتات لسانه ،فينبيغ للخطيب

أن جيعل جل اهتمامه وتفكريه يف إعداد موعظته ويفرغ هلا الوقت الاكيف
إلعدادها ،وقد قيل :إن اخلطبة لن تعطيك القياد حىت تأخذ منك الرقاد
والسهاد ،أما مىت اكن ادلاعية ال يكرتث باتلحضري وال بما حيتاجه
املسلمون؛ فهذا ممن لم يهتم حبمل ادلعوة إىل اهلل عز وجل ىلع وجهها اذلي
ينبيغ ،وإنما اختذ املنرب اعدة أو حمال للتكسب ،وال حول وال قول إال باهلل.

فينبيغ لدلاعية أن يعود نفسه اتلحضري يف فنون العلم وادلعوة وما

حيتاجه انلاس ،ويشبع موضوعه بما حيتاج من األدلة املتنوعة ،وجيعل ما
حرضه يف دفرت خاص باملواعظ يك يسهل الرجوع إيله عند احلاجة.

أما ارجتال املوعظة فقد ال يوفق صاحبها للمقصود اكمال وإن اكن قد

أدى يف نظره مهمة الوعظ ،فمن اكن حيرتم جمتمعه وحيافظ ىلع ماكنته

فليحرض موعظته ويدونها وحيفظها.
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قال اجلاحظ« :قال ابلعيث-واكن أخطب انلاس :-إين واهلل ما أرسل
الالكم قضيبا خشيبا ،وما أريد أن أخطب يوم احلفل إال بابلائت
املحكك».

()1

ً
اخلطأ الاين :اًلعتماد دوما ىلع خطب الغري وم اعظهم املدونة
فيكتيف بنقل خطب جاهزة لغريه ىلع ادلوام ،وربما ما حـضـر هو

بنفسه وال خطبة واحدة ،ومنهم من حيضـر يف انلادر ،وهذا نقص يف
اخلطيب أن يرىض نلفسه أن يكون اعلة ىلع غريه يف إعداد خطبه ،ويزداد
اللوم يف حق من عنده القدرة ىلع اتلحضري والكتب بني يديه.

أما إذا اكن هذا ىلع انلادر وللحاجة ،أو ال يوجد الكم ىلع املوضوع بعينه

إال يف هذا الكتاب ،فال مانع من ذلك ويقدر بقدره ،إنما اللوم ىلع من
يكون ديدنه االعتماد ىلع غريه يف نقل مواعظه.
ومهما مجع لغريه من اخلطب فقد ال تسعفه يوما من األيام حني يتطلب
احلال منه الالكم ىلع حادثة معينة أو موضوع معني؛ هنا يظهر عجزه جليا

فال يستطيع أن يصلح ما نزل بانلاس ،ولو أنه عود نفسه اتلحضري؛ لسهل
عليه األمر فجمع ما يف ذهنه ،وما تيسـر هل من األدلة فجعلها يف كراسة
فتسعفه يف احلال.

وقد مدح شاعر خطيبا فقال(: )2

( )1ابليان واتلبيني ( ،)204/1أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ.
( )2املصدر السابق (.)127/1
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هلل در اعممممممممممر ا نطمممممممممق

لمممكق كقممم م عرفممم ن بالسممممرق

يف حفل أمالك ويف تلمك احللمق

من خطب الاس وممما يف الم رق

اخلطأ الالث :تأجيل الحضري.
ومن اخلطباء من يؤجل تضري اخلطبة إىل يوم اجلمعة أو إىل قبيل اجلمعة؛
اعتمادا ىلع رسعة حفظه ،أو أنه قد حضـرها من قبل ،لكن حيتاج أن
يراجعها فقط ،وهذا خطأ واضح؛ ألن اتلحضري املتأخر يفوت عليه انلظر
للموضوع من مجيع جوانبه ومراجعه ،وأيضا قد حيتاج انلاس إىل الكم معني

خاص بهم وحباهلم ،وال يصلح هلم ما قد حضـره من قبل ،فال بد من دراسة
ما يصلح هلم من الالكم وتضريه ،وقد يأتيه اعرض أو طارئ فيشغله عن

اتلحضري وهو معتمد ىلع هذا الوقت ،فيضيع عليه الوقت فال تأيت املوعظة

اكفية شافية.
وجناح اخلطبة وأثرها يكون حبسن إعدادها من حيث تناسق أجزائها

وترابط موضوعها  ،شأنها يف ذلك شأن أي عمل البد إلجناحه من إعداد
وترتيب وتسني.
اخلطأ الرابع :العش ائية يف الحضري ،وعدم سبك امل ض ع بتناسب
أجزائه ،وترابط أب ابه يف أ هان الاس:
فكثري من اخلطباء قد يبدأ بموضوعه من آخره ،أو من وسطه ،ال يعرف

أوهل من آخره ،كأن يبدأ بعقاب من ترك الصالة ،ثم يذكر فضل الصالة ،ثم
يذكر الشعر واآلثار وهكذا خيبط فيه ،وغبلا ما يكون هذا عند املبتدئني
يف تضري اخلطب ،فتجده ال يوصل املعلومة الاكفية عند ابتداء موعظته

الفصل األول :يف أخطاء الحضري وما يتعلق به
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عن املوضوع اذلي سيحدثهم به ،فإن أشار إىل موضوعه إشارة خلط معها
غريها ،وأطنب وأسهب ،ثم رجع إىل موضوعه ،ثم خرج منه إىل غريه ،فربما

تكلم عن عدة مواضيع يف جملس واحد ال يفهم انلاس إال أنه اكن يزجمر

يف وجوههم ويصيح ،وسيأيت معنا بيان اتلحضري الصحيح مفصال ،إن شاء
اهلل ،عند الالكم ىلع كيفية اتلحضري.

فاالسرتسال يف عدة مواضيع يضيع اهلدف األصيل للخطبة ،ولو أنه ربط

أذهان انلاس باملوضوع مع لك فقرة اكن أعون هل يف إاعنة انلاس ىلع فهم

موعظته ،فيذكر مثال أن موعظته عن اتلقوى فيشري إيلها يف مقدمة
اخلطاب ،ثم يقول :فمن فضائل تقوى اهلل عز وجل ،ثم يسوق األدلة ،ثم

يرجع إىل ربط املوضوع يف أذهان انلاس ،فيقول :واتلقوى ديلل ىلع عظيم
إيمان العبد ،ويذكر ديلله ،ثم يربط موضوعه يف أذهان انلاس مرة ثاثلة،
فيقول :واتلقوى من أسباب دخول اجلنة ،وهكذا يكمل موضوعه وانلاس
قد أدركوا ما تكلم به وقصده بوضوح.
اخلطأ اخلامق :عدم ترتيب امل ض ع ىلع حسب األهمية واألول ية:
سواء اكن ذلك عند ذكر موضوع معني يشمل اتلحذير من خمالفات
عديدة كأخطاء املصلني ،وأنواع الظلم ،وأخطاء الصائمني ،وخمالفات يف
بيوت املسلمني ،وحنو ذلك ،أو اكن ذلك يف ذكر فضائل عمل ما ،فيبدأ بذكر
الفضائل األدىن مع وجود ما هو أعظم منها ،فمن اخلطأ هنا أن يبدأ بذكر

املخالفات السهلة واهلينة ،ويؤجل املخالفات الكبرية ،والعظيمة يف نفوس
انلاس ،فال يقع الرتغيب وال الرتهيب يف موضعه اذلي أراده الواعظ.
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ومن اخلطأ هنا أيضا :أن حيدث انلاس بأمر وهم حمتاجون إىل غريه أشد
من حاجتهم إيله ،كمن حيدث انلاس عن سنة من السنن وهم واقعون يف

أمور من الرشك أو كبائر اذلنوب ،وهلذا قال انليب ﷺ ،ملعاذ  حني
أرسله إىل ايلمن« :إنك تقدم ىلع قوم أهل كتاب ،فليكن أول ما تدعوهم
إيله عبادة اهلل ،فإذا عرفوا اهلل ،فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس
صلوات يف يومهم ويللتهم ،فإذا فعلوا ،فأخربهم أن اهلل فرض عليهم زاكة

من أمواهلم وترد ىلع فقرائهم ،فإذا أطاعوا بها ،فخذ منهم وتوق كرائم
أموال انلاس».

()1

قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل عند رشحه هلذا احلديث ...« :وتمامه أن
يقال :بدأ باألهم فاألهم ،وذلك من اتللطف يف اخلطاب؛ ألنه لو طابلهم
باجلميع يف أول مرة ،لم يأمن انلفرة».

()2

اخلطأ السادس :اإلكثار يف امل عظة من الالكم أو القصص أو الشعر
وتقليل األدلة الرشعية يف امل ض ع:

وال ريب وال شك أن خري الالكم الكم اهلل عز وجل ،وخري اهلدي هدي

رسول اهلل ﷺ فماذا عسـى الواعظ أن يقول بعد وعظهما ،وماذا عىس

ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
الفصيح وابلليغ أن يقول فوق الكمهما ،قال اهلل تعاىلۡ﴿ :يأۡيۡهۡاۡ ۡٱنلۡۡاسۡ ۡقۡدۡۡ
ۡۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡۡ
ۡ
ۡۡ ۡ
حۡۡةۡ
ف ۡٱۡلصۡدۡ ۡورۡۡ ۡوۡهۡدۡى ۡوۡرۡ
ۡجۡاۡ ۡءۡتۡكۡمۡ ۡ ۡمۡ ۡوۡعۡۡظۡةۡ ۡ ۡمۡۡنۡ ۡ ۡرۡۡبۡۡكۡ ۡمۡ ۡ ۡوۡشۡفۡاۡۡءۡۡلۡ ۡۡمۡاۡ ۡ ۡ ۡ
( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )1458ومسلم ( )19عن ابن عباس .
( )2فتح ابلاري (.)359/3

الفصل األول :يف أخطاء الحضري وما يتعلق به

ۡۡ ۡ

ۡ

21

لۡۡلۡ ۡمۡؤۡمۡنۡيۡ﴾ [يونس ،]57 :ومع هذا فال مانع من ذكر رشح ،أو تفسري ،أو
بيان من الكم العلماء ،ونصح احلكماء ،وموعظة ابللغاء ،اليت تزين املوعظة

وتزيد بيانها وتشهد ملعناها وهكذا ما يستملح من الشعر دون اإلكثار منه،
وإنما تعاب اخلطبة حني تكون الكما ونرثا ال فائدة فيه ،أو تكون مبنية
ىلع أحاديث ضعيفة وقصص غري صحيحة ،وحنو ذلك.

فالكتاب والسنة فيهما فصل اخلطاب ،وقطع لك جواب ،والرد ىلع لك

اعرتاض؛ فال يليق إذن أن ختلو املوعظة من إيراد اآليات واألحاديث فيها.
وقد اكن العرب يسمون اخلطبة اليت ختلو من ذلك بـ (الشوهاء)(. )1

والقصص تمل يف طياتها ادلروس والعرب ،كما أنها سبيل اتلأيس وطريق
انلظر يف العواقب ،والقرآن والسنة حافل بذكر القصص وإنما يعاب فيها
املبالغة حبيث تكون جل خطبته قصص ،أو قصص ال خطام هلا وال زمام.
وانلفوس البشـرية وإن اكنت قد جبلت ىلع حمبة القصص واألخبار؛
ۡ ۡ
ۡۡ
ۡۡ
ۡۡ ۡ
لكونها تمل العربة كما قال اهللۡ﴿ :فٱۡق ۡصۡ ۡصۡ ۡٱۡلقۡ ۡصۡ ۡصۡ ۡلۡ ۡعۡلۡ ۡهۡ ۡمۡ ۡ ۡيۡ ۡتۡفۡكۡ ۡرۡ ۡونۡ﴾

[األعراف ،]176 :لكن البد يف القصة إذا أحب الواعظ أن تؤت ثمارها
وتبلغ مداها؛ أن تضبط بضوابط وقيود ،منها:
 -1أن تكون القصة ظاهرة املناسبة للموضوع مع حسن تزنيلها ىلع
واقع املخاطبني.

( )1مجهرة خطب العرب ( ،)342/3ألمحد زيك صفوت.
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 -2االلزتام فيها بالصدق والواقعية ،واالبتعاد عن خيال األدباء ،وكذب
الشعراء.

 -3أن تساق القصة مساقا حسنا ،جيمع بني براعة أسلوبها ،وحسن
إيرادها ،حبيث خياطب مشاعر انلاس وعواطفهم ،فيتلكم ىلع لسان صاحب
القصة ،فيحايك صوته وهيئته ،حىت خييل للناس أنهم يشاهدون املوقف

مبارشة.

 -4أال تطول حىت يمل انلاس ،بل تأخذ القدر املناسب يف االستدالل

بها.

 -5أن يكون من ورائها العظة والعربة ،وادلعوة إىل اتلوحيد ،أو احلث
ىلع طاعة ،أو الرتك ملعصية حبيث ال يكون الغرض منها جمرد رسد القصة
أو الرتفيه ،وحنو ذلك.
 -6أال تكون القصة يه ديلل املوضوع بل يؤخذ منها ما وافق ادليلل.
وللفائدة ينظر كتاب( :قصص ال تثبت) ملشهور حسن آل سلمان ،وكتاب

(ما شاع ولم يثبت يف السرية) ملحمد بن عبد اهلل العوشن ،و (تذير

اخلواص من أكاذيب القصاص) ،و(تلبيس إبليس).
اخلطأ السابع :عداد لكمات حتمل من خالهلا الكئكق للناس والقنيط
هلم من رمحة اهلل ،أو حتديث الاس بأدلة الرمحة واملغفرة فقط حىت يسهل
عليهم معصية اهلل.

حىت يشعر انلاس بصعوبة اتلوبة والرجوع إىل اهلل ،إال أن اخلطيب

احلصيف قد يغلب األوىل يف أزمنة أو أمكنة معينة ،أو عند أناس كرثت
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فيهم الفنت ،أو قادمني عليها ،فيأيت بأدلة الوعيد كحاجز ومانع هلم من
الوقوع فيما حرم اهلل ،ويأيت بأدلة الرجاء والرمحة عند قوم قد وقعوا يف هذه
املعايص وندموا عليها ،وأصبحوا يبحثون عن خمرج وحل ملا وقعوا فيه،

فتكون اكبلاعث هلم ىلع جتديد العمل وعدم القنوط؛ لعظيم سعة رمحة اهلل،
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡ
وتۡۡخۡريۡاۡكۡثۡريۡا﴾ [ابلقرة.]269 :
تۡٱلۡ ۡ
﴿وۡمۡنۡۡيۡؤۡ ۡ
كمۡةۡۡفۡقۡدۡۡأۡ ۡ ۡ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :فإن الفقيه لك الفقيه اذلي ال يؤيس
انلاس من رمحة اهلل عز وجل ،وال جيرؤهم ىلع معايص اهلل تعاىل ،ومجيع

انلفوس ال بد أن تذنب ،فتعريف انلفوس ما خيلصها من اذلنوب من اتلوبة
واحلسنات املاحيات اكلكفارات ،والعقوبات هو من أعظم فوائد
الرشيعة».

()1

فإن واجب الواعظ شحذ اهلمم اخلائرة وتعليق القلوب بعالم الغيوب
وفتح أبواب الرجاء للمذنبني ،أما تيئيس العباد من رمحة اهلل وتقنيطهم؛

فإنه مسلك صويف مذموم خيالف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ﷺ ،وسري
السلف الصالح.
اخلطأ الامن :عدم دراسة حال املدع ين وما حيتاج ن يله.
فمن املتقرر أن اخلطيب اكلطبيب يشخص ادلاء ويصف ادلواء ،ومعرفة
هذا أمر البد منه حىت يتعامل مع لك جمتمع بما يناسب أحواهلم ،فانلاس
( )1املستدرك ىلع جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( ،)210-209/3ملحمد بن عبد الرمحن
ابن قاسم.
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ختتلف أحواهلم ادلينية واالجتماعية واالعتقادية والعلمية ،ال سيما عند
الفنت واشتباه األمور ،فإن لم يكن ادلاعية ىلع بصرية حبال من خياطبهم
أثار عليه انلاس ،وربما زاد يف الفتنة بسبب عدم وضعه للالكم املناسب يف
الزمان واملاكن املناسب ،فقد يتطلب منه احلال ذكر عالج الفتنة دون
اتلرصيح بالفتنة ،كما لو حصل يف جمتمع ما فاحشة معينة وسرتت فإن

ذكرها مفصلة ربما هاجت الفتنة فحصل الرش ،فاألحسن هنا أن يذكر

عالج الفواحش وأسباب الوقوع فيها دون اتلعرض ذلكر ما جرى.

فيف اتللميح ما يغين عن اتلرصيح ويف اإلشارة ما يكيف عن كثري من

العباراة.
وقد يتطلب منه احلال اتلرصيح بالسنة دون ذكر ابلدعة أو أهل ابلدع،
كما لو اكن يف جمتمع فيه من ينكر عذاب القرب ،أو فيه من يطعن يف بعض
الصحابة ،أو من يقول بمرشوعية زيارة األرضحة والقباب ،وإقامة املوادل،
فإن نقدهم بأعينهم حصلت الفتنة ،هنا األوىل ذكر السنة دون اتلعرض
للبدعة اليت تناقضها ،وذكر عذاب القرب ونعيمه يف سياق الالكم دون
اتلعرض ملن ينكر ذلك ،وذكر الصحايب والرتيض عنه دون ذكر من يطعن
فيه ،وذكر تريم تشييد القباب وزيارتها دون ذكر من يعمل ذلك ،إال إذا
أمنت الفتنة واقتضت املصلحة ،وىلع هذا فقس.
هنا يغرس يف قلوب انلاس العقيدة الصحيحة دون أن جيرح أو يعني

أحدا بعينه.
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ويف بعض األحيان قد يكره أو حيرم تديث قوم بما يزيد من رشهم
خشية أن يتأولوه ىلع غري مراد الرشع من إيراده؛ كمن حيدث قوما واقعني

يف القتل أو قادمني عليه حبديث اذلي قتل مائة نفس ،أو تديث قوم

قادمني ىلع املعايص ومستهينني بها بأدلة الرمحة واملغفرة فقط ،واملوفق من
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡۡ ۡ
هۡۡذهۡۦ ۡ ۡسۡبۡۡ ۡ ۡ
َع ۡبۡ ۡصۡريۡةۡ ۡأۡنۡاۡۡ
يل ۡأۡدۡعۡوۡۡا ۡإۡلۡ ۡٱّللۡ ۡ ۡ
وفقه اهلل ،قال اهلل تعاىل﴿ :قۡلۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡ
شۡكۡۡيۡ﴾ [يوسف ]108 :وادلاعية ال
حۡ
وۡمۡ ۡنۡۡٱتۡبۡعۡ ۡنۡۡوۡسۡبۡ ۡ
نۡٱّللۡۡوۡمۡاۡۡأۡنۡاۡۡمۡۡنۡۡٱۡلمۡ ۡ
يمكن أن تكون دعوته ىلع بصرية حىت يكون ىلع علم وبصرية بما
يدعو إيله ،وىلع علم وبصرية بمن يدعوهم ،وىلع علم وبصرية يف أسلوب
ادلعوة اليت يدعو بها.

وقال املفرس السعدي رمحه اهلل عند تفسري قوهل تعاىل﴿ :فۡۡ ۡذۡ ۡكۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
تۡۡ
ۡرۡۡإۡنۡۡنۡفۡعۡ ۡ
ۡۡ
ۡكۡ ۡرۡ ۡ
ىۡ﴾ [األىلع« :]9 :أي :ما دامت اذلكرى مقبولة ،واملوعظة مسموعة،
ٱلۡ
سواء حصل من اذلكرى مجيع املقصود أو بعضه ،ومفهوم اآلية أنه إن لم
تنفع اذلكرى ،بأن اكن اتلذكري يزيد يف الرش ،أو ينقص من اخلري ،لم تكن
اذلكرى مأمورا بها ،بل منهيا عنها ،فاذلكرى ينقسم انلاس فيها قسمني:

منتفعون وغري منتفعني».

()1

اخلطأ الاسع :س ء اًلستدًلل بالص القرآين أو احلديث الب ي.

وهذا يكون بواحد من أمرين ،إما باللحن يف لفظه وعدم ضبط انلطق

الصحيح به ،أو لعدم فهم معناه الصحيح.
( )1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان.
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فقد يسمع بعض انلاس ديلال معينا فيفهمه ىلع جمرد ظاهره دون انلظر
إىل معناه الصحيح ،أو الرجوع إىل تفسريه أو رشح العلماء هل ،فال يزال

يستدل به ىلع ما يفهمه هو ،وهو غري مراد.

وهكذا قد يستدل بادليلل لكن ال يضبط لفظه جيدا ،فربما أحال
املعىن وأفسد الالكم بسبب حركة واحدة غريها أو حرف واحد قدمه أو

أخره ،فلو ذكر مثال حديث املرأة اليت مر بها انليب ﷺ ويه تبيك فقالت:

«إيلك عين فإنك لم تصب بمصيبيت ولم تعرفه» .فلو أنه قال :لم تصب،
فكرس الصاد ،لغري املعىن وأحاهل إىل معىن قبيح.

وأخربين أحد الفضالء قال سمعت رجال يذكر حديث« :إنما مثل
صاحب القرآن كمثل اإلبل املعـقـلة» .وهو يقول :كمثل اإلبل املعلقة.
فقلت هل :املعـقلة -أي :املقيدة -فتعجب وقال :أنا منذ سنوات أخطب
به وأقول :املعلقة.
وقد ال يكون يف ادليلل شاهد أصال ،أو فيه شاهد بعيد وهناك ما هو

أرصح منه.

وسبب هذه األخطاء أم ر ،منها:
 -1بسبب نقل الالكم ملن يستمع إيله ،فيذكر هذه األدلة ضمن الكم
استطرادا ال استشهادا ،فيأيت املستمع فيظن أنه ذكره كديلل.
 -2سوء سماع الالكم ىلع الوجه الصحيح.

 -3أن ينقله من كتاب ليس عليه تشكيل لللكمات املشلكة.
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وىلع لك غبلا ما يكون هذا عند املبتدئني يف العلم أو املتعلمني
للخطابة.

وعالج هذه األخطاء وزواهلا يك ن باآليت:
 -1نقل الالكم واخلطب من الكتب املشكولة.
 -2أن يعرض ما كتبه ىلع من جييد اخلطابة ،أو عنده ملكة يف العلم
واللغة.

 -3الرجوع إىل رشح اآلية أو احلديث قبل االستدالل بهما.
اخلطأ العارش :تكرار بعض الالكم لغري حاجة:
بقصد اتلذكر للجملة اليت بعد ،أو قد تكون طبيعة علقت بلسان هذا
املليق ،مثل :نعم ،أو ماذا ،أو يعين ،أو املقصود ،وحنو هذه اللكمات ،وقد
يكون اتلكرار جلملة اكملة ،مثل :عباد اهلل ،عباد اهلل ،يكررها بعد لك
مجلة ،أو بعد مجل متقاربة ،وهذا انلداء أو اتلنبيه ال يكون إال حلاجة وال
يلزتم صيغة واحدة بل ينوع صيغ انلداء ،فتارة يا عباد اهلل ،وتارة أيها
انلاس ،وتارة يا أمة حممد ،وهكذا.

وتكرار هذا الالكم لغري حاجة ،أمر مذموم ،يقطع ىلع املستمع حسن
استماعه وفهمه فيمل الالكم ،فانلفوس تكره اليشء املعاد ،وتمل املكرر
إذا لم يكن هناك داع هل ،وامللقون يف ذلك ما بني مستقل ومستكرث ،وإن
اكنت طبيعة قد تعود عليها فتذهبها ادلربة ىلع حسن الالكم ورسده ،وإن

استطاع أن يسجل هل لكمة أو خطبة ثم يستمع إيلها فيعرف ماكن اتلكرار

واخلطأ فيرتكه ولو مع األيام.
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فتكرار هذه اللكمات اليت ال فائدة منها يعترب حشوا ال معىن هل ،بل يصري
الالكم معه طويال ،وركياك.

ومن ذلك قول بعض اخلطباء :أما األدلة من كتاب اهلل ،وأما األدلة من

السنة ،وأما األدلة من الكم السلف ،أو وقال الشاعر ،ولو ساق الالكم مرتبا
بدونها لاكن أمجل وأحسن.

لكن إذا اكن اتلكرار حلاجة معتربة كأن يكون يف الالكم مزيد فائدة،

أو تأكيد أو تقرير ألمر مهم خيشـى أن يمر ىلع السامعني دون أن يستقر يف

أذهانهم فال بأس من اتلكرار هنا ،وقد اكن انليب ﷺ يأخذ بهذا األسلوب

بل ربما كرر اللكمة ثالثا تلفهم عنه ،وهلذا بوب ابلخاري رمحه اهلل تعاىل:
باب (من أاعد الالكم ثالثا يلفهم عنه) وساق عدة أحاديث ،منها :حديث
ابن عمرو  ،قال :ختلف عنا رسول اهلل ﷺ يف سفر سافرناه،
فأدركنا وقد أرهقنا الصالة ،صالة العرص ،وحنن نتوضأ ،فجعلنا نمسح ىلع
أرجلنا فنادى بأىلع صوته «ويل لألعقاب من انلار مرتني أو ثالثا».

()1

ومنها حديث ...« :أال وقول الزور» ،قال :فما زال يكررها حىت قلنا :يلته
سكت.

()2

وقال ابن عمر :قال انليب ﷺ يف حجة الوداع« :أال ،أي شهر تعلمونه
أعظم حرمة» قالوا :أال شهرنا هذا ،قال« :أال ،أي بدل تعلمونه أعظم حرمة»

( )1ابلخاري رقم ( )96مسلم رقم (.)421

( )2ابلخاري رقم ( )2654مسلم رقم (.)87
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قالوا :أال بدلنا هذا ،قال« :أال ،أي يوم تعلمونه أعظم حرمة» قالوا :أال يومنا
هذا ،قال« :فإن اهلل تبارك وتعاىل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم

وأعراضكم إال حبقها ،كحرمة يومكم هذا ،يف بدلكم هذا ،يف شهركم

هذا ،أال هل بلغت» ثالثا ،لك ذلك جييبونه :أال ،نعم .قال« :وحيكم ،أو
ويلكم ،،ال ترجعن بعدي كفارا ،يرضب بعضكم رقاب بعض».

()1

وهناك نوع من اتلكرار حسن ،وهو :أن يكرر املعىن بألفاظ خمتلفة،
وعبارات متنوعة تؤدي نفس الغرض املطلوب بدون تكرار اللفظ.
اخلطأ احلادي عرش :الزتام مقدمة واحدة جلميع خطبه:

بل بعضهم يعتقد أن ترك مقدمة خطبة احلاجة يف لك مجعة خالف

السنة ،وقد سئل الشنقيطي ،عن حكم االلزتام خبطبة احلاجة يف خطبة
اجلمعة ،فقال:
أما خطبة احلاجة فقد جاءت عنه عليه الصالة والسالم ويه مطلقة،
وأما بالنسبة خلطبة اجلمعة فاألمر فيها واسع ،وهكذا جمالس اذلكر
واملحارضات وانلدوات ،وأما االلزتام واتلقيد خبطبة احلاجة إىل حد أن

اإلنسان ال يكتب رسالة وال كتابا ،وال خيطب ،وال حيارض ،وال يتلكم إال
ويستفتح خبطبة احلاجة ،فهذا اتلقيد الزائد عن احلد لم يثبت عن رسول
اهلل ﷺ ،فاثلابت يف األحاديث الصحيحة (محد اهلل واثلناء عليه) ،وهذا
فيه حديث اعئشة يف الصحيحني ،وحديث جابر يف صحيح مسلم ،ولكها
( )1أخرجه ابلخاري رقم (.)6785
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بلفظ( :محد اهلل وأثىن عليه) ،فلم يتقيد بلفظ معني ،ولو اكن تعتد لقال:
(خطب خطبة احلاجة) وذللك السنة أن ينوع ،وانظر إىل كتب األئمة

والسلف ،ودواوين العلم ،فإنك لن جتد أحدا صدر كتابه خبطبة احلاجة،

فااللزتام بها واتلقيد يشعر بأنها واجبة ،حىت إن بعض طالب العلم ربما
أنكروا ىلع اخلطيب ،أو ىلع املحارض ،أو ىلع املدرس ،أو ىلع الواعظ إذا

استفتح موعظته أو خطبته بغري خطبة احلاجة ،أو استفتح كتابه بغري خطبة
احلاجة ،وهذا حمل نظر ،وحديث خطبة احلاجة يدل ىلع فضل هذه اخلطبة،
ولكن ال يتقيد بها حيث يشعر أو يظن انلاس كأنها واجبة الستفتاح

اذلكر .واهلل تعاىل أعلم(.)1

وذكر الشيخ بكر أبو زيد أن الزتام افتتاح خطبة اجلمعة خبطبة احلاجة
الواردة يف حديث ابن مسعود  من حمدثات اخلطبة.

()2

وىلع لك فخطبة احلاجة الواردة يف حديث ابن مسعود  يف خطبة
انلاكح يه من أمجل املقدمات وأفضلها ،لكن ال يلزتم اخلطيب ذكرها لك

مجعة ،وهلذا سئل ابن عثيمني رمحه اهلل هل يسن للخطيب أن يكرث من
خطبة احلاجة يف افتتاح خطب اجلمعة أو ينوع؟ فأجاب فضيلته بقوهل:
«األصل أن خطبة احلاجة يه األفضل ،لكن ال حرج أن ينوع ،حىت ال

( )1رشح زاد املستقنع للشنقيطي ( ،15 /70برتقيم الشاملة آيلا).
( )2تصحيح ادلاعء (ص ،)454/للشيخ بكر أبو زيد.
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يظن انلاس أن خطبة احلاجة أمر واجب ،وألنه ربما يمل انلاس إذا أخذ
يكرر هذه اخلطبة يف لك مجعة».

()1

فاملقدمة يستحب أن تكون قصرية ممزية تدل من خالل سياقها ىلع ما

ستقوهل يف موضوعك برباعة دون تطويل وال تكرار ،مشتملة ىلع محد اهلل
واثلناء عليه ،ثم اثلناء والتسليم ىلع رسول اهلل ﷺ.

قال ابن القيم رمحه اهلل« :واكن ال خيطب خطبة إال افتتحها حبمد اهلل»(.)2

ومما ينبيغ أن تكون عليه املقدمة مرااعة طول املوضوع وقصـره فمىت
اكن املوضوع طويال ال بأس بطوهلا ،ومىت اكن قصريا ينبيغ تقصريها.

ومن هنا يتضح خطأ من يقدم لغريه قبل موعظته فيطيل املقدمة وكأنه

هو اذلي سيعظ انلاس ،أو يكون يف جملس إن أطال املقدمة ذهب انلاس
ألعماهلم ،فيأيت بمقدمة طويلة ربما خرج انلاس ولم يكمل املقدمة فضال

عن أنه قد دخل يف موضوعه.

تنبيه :كثري من اخلطباء اذلين يستفتحون مواعظهم خبطبة احلاجة،

يزيدون فيها لكمة (نستهديه) ولكمة (ونتوب إيله) وهاتان اللفظتان لم تثبتا

يف خطبة احلاجة ،وهلذا سئل ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل ،عن زيادة:
(ونستهديه) يف خطبة اجلمعة وغريها؟
فأجاب رمحه اهلل قائال:

( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (.)91/16
( )2زاد املعاد (.)186/1
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أقول -بارك اهلل فيك -األلفاظ الواردة عن انليب صىل اهلل عليه وىلع آهل
وسلم ال ينبيغ أن يزاد يف جوفها يشء ،لكمة (نستهديه) لم ترد يف احلديث،

لكمة (نتوب إيله) لم ترد ،تقول( :احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره،

ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا) أما إذا انتىه الوارد فال حرج أن تزيد ما ترى
أنه مناسب؛ ألن هناك فرقا بني أن تكون الزيادة يف جوف الوارد وأن

تكون بعده(.)1

فإذا ختم مقدمته قال :أما بعد ،وقد عقد ابلخاري رمحه اهلل تعاىل بابا
فقال( :باب :من قال يف اخلطبة بعد احلمد واثلناء :أما بعد) وذكر فيه مجلة

من األحاديث.

قال الصنعاين رمحه اهلل تعاىل« :وظاهره أنه ﷺ ،اكن يالزمه يف مجيع
()2

خطبه-أي لفظ أما بعد.»-

وال تقال إال مرة واحدة ،فمن اخلطأ تكرارها أكرث من مرة يف املقدمة.
وحيسن بعد املقدمة استعراض املوضوع بطريقة جذابة ورسيعة ،فتقول

مثال :تتلخص املوعظة أو اخلطبة عن تقوى اهلل عز وجل يف أمور :يف

تعريفها ،وفضلها ،وثمرتها ،وأسبابها ،وعقوبة من لم يتق اهلل ،وهكذا فيما
يصلح استعراضه للناس قبل ادلخول يف املوضوع.

( )1لقاء ابلاب املفتوح ( ،10 /235برتقيم الشاملة آيلا).
( )2سبل السالم (.)48/2
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اخلطأ الاين عرش :كر ادلاء واملرض دون العرض ذلكر ادلواء ،وكيفية
عالجه:

وهذا اخلطأ قد يتكرر من اخلطباء املفوهني وامللقني ابلارعني تغافال

منهم ،أو لعدم معرفتهم بأن األسلوب ابلديع هو أن يذكر ادلاعية ادلاء،
ويذكر معه ادلواء ،ويذكر اخلطأ ،ويذكر معه الصواب ،فمن اخلطأ أن يقف

ادلاعية حيذر من املعايص وشؤمها ،وال يذكر أو حىت يشري إىل الطااعت

وفضلها ،أو يتلكم ىلع بيان الشـرك وخطره ويغفل عن بيان اتلوحيد
وفضله ،أو حيذر من آفات اهلاتف وال يبني الطريقة الصحيحة يف
استخدامه ،وخاصة هذه األيام اليت أصبح فيها كثري من انلاس ال غىن هل
عنه ،أو يذكر حقوق الزوج وينسـى حقوق الزوجة ،أو حقوق الوادلين
وينسـى حق الودل ،أو حيذر من األغين وسماعها وال يدهلم ىلع ابلديل وما
يرتوح به من الطااعت :اكلقرآن ،أو من املباحات :اكألشعار ،والقصائد
املباحة.

فاخلطيب انلاجح هو اذلي جيمع بني الرتغيب والرتهيب ،وحيذر من الرش

ويفتح باب اخلري فيذكر ادلاء ويذكر ادلواء ،ويذكر املشلكة ويذكر حلها،
ويذكر الفتنة ويبني كيف املخرج منها ،وهكذا.
قال ابن عثيمني« :وهذه الطريقة يه الطريقة السليمة اليت ينبيغ أن
يكون عليها ادلاعية ،أنه إذا سد عن انلاس باب الشـر ،وجب عليه أن

يفتح هلم باب اخلري ،وال يقول :حرام ،ويسكت ،بل يقول :هذا حرام ،وافعل

كذا وكذا من املباح بدال عنه ،وهذا هل أمثلة يف القرآن والسنة .فمن القرآن
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ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
لۡتۡقۡولۡۡواۡۡۡۡرعۡۡنۡاۡۡوۡقۡولۡۡواۡۡۡۡٱۡنظۡرۡنۡاۡ﴾ [ابلقرة]104 :
قوهل تعاىلۡ﴿ :يأۡيۡهۡاۡۡٱلۡۡۡينۡۡءۡۡامۡنۡواۡۡۡۡ ۡ
فلما نهاهم عن قول (راعنا) ذكر هلم ما يقوم مقامه وهو (انظرنا) ومن

السنة قوهل ﷺ ملن نهاه عن بيع الصاع من اتلمر الطيب بالصاعني،
والصاعني باثلالثة« :بع اجلمع بادلراهم ،واشرت بادلراهم جنيبا».

()1

فلما

منعه من املحذور ،فتح هل ابلاب السليم اذلي ال حمذور فيه» (.)2
اخلطأ الالث عرش :تكلف السجع:
والسجع هو :توافق الفاصلتني يف احلرف األخري.
وقال صاحب خمتار الصحاح :السجع هو الالكم املقىف.

()3

فربما مكث بعض الواعظ الليايل حيفظ الالكم املسجوع يف اخلطبة
فيصـرف إيله همه ويكون هو شغله الشاغل يف اخلطبة.

والسجع ال شك أنه حلية يف الالكم وزينة ،لكنه مىت كرث صار مشينا ،إذ

لو اكنت كرثته من الفصاحة وابلالغة لاكن كتاب اهلل وسنة رسوهل ﷺ،

أوىل به من غريه.

لكن ال بأس به إن اكن قليال يف الالكم وال تكلف عند قائله ،فيكيف
من القالدة ما أحاط بالعنق.

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )2201ومسلم رقم (.)1593
( )2القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ()259 -258/1
( )3خمتار الصحاح :مادة( :س ج ع).
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قال قدامة بن جعفر« :ومن أوصاف ابلالغة السجع يف موضعه وعند
سماحة القرحية به ،وأن يكون يف بعض الالكم ال يف مجيعه».

()1

أما مىت صار تقعرا وتكلفا مع شدته ىلع املتلكم فذاك ممقوت مبغوض
عند اهلل وعند انلاس ،وهلذا جاء عن عبد اهلل بن عمرو  ،قال:
قال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل عز وجل يبغض ابلليغ من الرجال اذلي يتخلل
بلسانه ختلل ابلقرة بلسانها».

()2

قال صاحب عون املعبود عند رشح هذا احلديث« :واملراد بابلليغ من
الرجال أي املبالغ يف فصاحة الالكم وبالغته».

()3

وقال ابن األثري« :هو اذلي يتشدق يف الالكم ويفخم به لسانه ويلفه كما
تلف ابلقرة الألك بلسانها لفا».

()4

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل« :قال الغزايل :املكروه من السجع

هو املتلكف؛ ألنه ال يالئم الضـراعة واذللة ،وإال فيف األدعية املأثورة
لكمات متوازية لكنها غري متلكفة».

()5

( )1نقد انلرث (ص ،)107/أليب الفرج قدامة بن جعفر ابلغدادي.

( )2رواه أبو داود ( )5005والرتمذي ( )2853وصححه األبلاين يف صحيح وضعيف أيب
داود (.)5005

( )3عون املعبود (.)2284/9

( )4انلهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)70/2البن األثري.
( )5فتح ابلاري (.)139/11
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قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل « :ومن تأمل خطب انليب ﷺ وخطب
أصحابه ،وجدها كفيلة ببيان اهلدى واتلوحيد ،وذكر صفات الرب جل
جالهل ،وأصول اإليمان اللكية ،وادلعوة إىل اهلل ،وذكر آالئه تعاىل اليت تببه

إىل خلقه ،وأيامه اليت ختوفهم من بأسه ،واألمر بذكره وشكره اذلي حيببهم
إيله ،فيذكرون من عظمة اهلل وصفاته وأسمائه ما حيببه إىل خلقه ،ويأمرون
من طاعته وشكره ،وذكره ما حيببهم إيله ،فينرصف السامعون وقد أحبوه

وأحبهم ،ثم طال العهد وخيف نور انلبوة ،وصارت الرشائع واألوامر رسوما

تقام من غري مرااعة حقائقها ومقاصدها ،فأعطوها صورها وزينوها بما
زينوها به ،فجعلوا الرسوم واألوضاع سننا ال ينبيغ اإلخالل بها ،وأخلوا
باملقاصد اليت ال ينبيغ اإلخالل بها ،فرصعوا اخلطب بالتسجيع والفقر،
وعلم ابلديع ،فنقص بل عدم حظ القلوب منها ،وفات املقصود بها».

()1

اخلطأ الرابع عرش :عدم معارصة امل ض ع حلال السامعني.
فمىت اكن الالكم ال يعارص ويعايش الواقع ويصلح احلال فال يعد من

ابلالغة يف يشء مهما بلغ من الفصاحة ،فال يليق بمن حضـر ويلمة عرس
أن خيطب عن املوت أو القرب ،وال يليق بمن حرض مأتم أو فتنة أن خيطب
عن العرس والفرح.
وهكذا اختيار اخلطب اليت قد عفا الزمن ىلع ذكرها ،فيه ال تصلح واقعا
وال تغري منكرا ،وال عربة للناس من ذكرها ،كأن يذكر أحداثا جرت وفتنا
( )1زاد املعاد (.)424-423/1
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يف اتلاريخ مضت ليس من وراء ذكرها مصلحة للناس وال عربة ،وربما
حذر انلاس مما ال يعرفونه أصال.

وقد قال بعض ادلاعة :نزلت قرية مع صاحب يل ،فجعل حيذرهم من

السينما ورضرها واحذروا ىلع أوالدكم منها ،وانلاس ما عندهم كهرباء
وال يعرفون عن السينما شيئا ،وهذا مما ال فائدة فيه؛ ألنه غري معارص هلم.

وسبب مثل هذه األخطاء يعود أوال :إىل اعتماد اخلطيب يف تضري خطبه

ىلع كتب أو أرشطة خطباء من غري بدله يناقشون مواضيع حاصلة يف
بدلهم ،فهم خيطبون بما يناسب واقع املخاطبني يف بدلانهم ،لكنها ال تناسب

بدل هذا اخلطيب.
ثانيا :إىل عدم اهتمام اخلطيب بتحضري مواضيع للمناسبات فيكتيف
بمواضيع معينة يطوف بها يف املساجد.
ثاثلا :إىل عدم فطنة اخلطيب وحكمته يف طرح املوضوع املناسب يف
املاكن املناسب فينبيغ لدلاعية أن يصطحب يف ذهنه أو يف دفرته من
املواضيع ما تعينه ىلع أن يعمر هذه املناسبات إذا فاجأته بما حيتاج إيله

انلاس ،وأن يعيش واقع أمته ،ويكون طبيبا هلم.
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل« :واكن خيطب-ﷺ -يف لك وقت بما تقتضيه

حاجة املخاطبني ومصلحتهم»(.)1

( )1زاد املعاد (.)182/1
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اخلطأ اخلامق عرش :تكلف اللكمات وامل اضيع ابلعيدة الغامضة ،اليت
ًل يفهما الاس أو يه ف ق مست ى عق هلم.

فيتلكم مع انلاس باخلطاب اذلي ال يدركون معناه إال بتفسريه ،مع أن

هناك من الالكم ما يغين عنه ،أو أنهم قد يفهمونه ىلع غري مراده ،وهلذا
يقول ابن مسعود « :ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم،
إال اكن بلعضهم فتنة»(.)1

ومن تديث انلاس بما يعقلون أن تكون املوعظة مالئمة لاكفة
الطبقات اليت ترض املوعظة ،ما أمكن الواعظ ذلك.

ويقول يلع بن أيب طالب « :حدثوا انلاس ،بما يعرفون أتبون أن

يكذب ،اهلل ورسوهل»(.)2

فخطاب انلاس بما عرفوه من اللغة العربية فيه الكفاية ،وال نعين أن
يتزنل اخلطيب إىل األلفاظ السوقية أو العامية بل يتلكم باللغة العربية
املعلومة جلميع انلاس ،ويرايع فيها ابلالغة ،والفصاحة املفهومة عند

املخاطبني.

فبعض ادلاعة ربما تعمد اللكمات الغريبة وإن اكنت فصيحة لكنها
ليست مستعملة كثريا ،أو ال يدرك املستمعون معناها ،مثال يقول :وقد
تفاقم األمر ،يقصد قد زاد ،ولو عرب بـ(اتسع) أو (زاد) اكن أحسن ،وهكذا

( )1مقدمة صحيح مسلم رقم (.)5
( )2رواه ابلخاري رقم (.)127
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يقول :أخالك فعلت ،يقصد أظنك ،وحنو ذلك ،وال مانع أن يفرس هلم اللكمة
الغريبة اليت ال يفهمونها إال بلغتهم اليت يعرفونها ،وقد يتعني هذا يف بيان

األحاكم.

قال ابن اجلوزي رمحه اهلل« :من املخاطرات العظيمة تديث العوام بما ال
تتمله عقوهلم ،أو بما قد رسخ يف نفوسهم ضده».

()1

وأذكر مرة أين حدثت رجال حبديث« :أال إن ادلنيا ملعونة ملعون ما فيها

إال ذكر اهلل وما وااله واعلم أو متعلم» )2(.فقال :هذا حديث ليس صحيح،
وأنا أكفر به ،كيف يلعن اهلل لك ما يف ادلنيا وفيها كذا وكذا من اخلري،

فقلت هل :ال تعجل حىت بينت هل أن معىن ملعونة أي مذمومة ممقوتة،
وليس املعىن :اللعن اذلي هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل ،وقد قال اهلل:
ۡ ۡ
لشۡ ۡجۡ ۡرۡةۡۡۡٱۡلۡ ۡمۡ ۡلۡ ۡعۡونۡۡۡ ۡةۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
انۡ﴾ [اإلرساء ،]60 :ولم يلعن اهلل شجرة معينة
﴿ۡوٱۡ
ۡ
فۡٱۡلقۡرۡءۡۡ ۡ
يف القرآن إنما ذكر اذلم لشجرة الزقوم ،فسىم هذا اذلم لعنا ،فهدأ ووافق

بعد ذلك.

الشاهد :أن عقول انلاس قد تفهم غري املراد يف مثل هذه األحاديث اليت
ظاهرها غري مراد ،فينبيغ ملن حيدث انلاس بما ظاهره أنه مشلك أن يبني
هلم معناه يك يزول إشاكهلم.

( )1صيد اخلاطر (ص.)75/

( )2رواه الرتمذي ( ،)2323عن أيب هريرة  ،وصححه األبلاين يف السلسلة
الصحيحة (.)2797

40
40

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

ويف خطبة مجعة ذات مرة قلت :إخواين يف اهلل ،فجاءين رجل بعد اجلمعة
وقال يل :يا أيخ ،كيف تقول إخواين يف اهلل ،سبحان اهلل ،اهلل ليس دليه
إخوة ،حىت أوضحت هل املراد.

اخلطأ السادس عرش :ومن أخطاء اخلطباء القبيحة عند الحضري :عدم
احلرص ىلع اعتماد ما صح من احلديث ،أو األثر ،أو القصص:

ويا هلل كم انتشـرت من بدع وكم ضلت من عقول ،وكم خربت من

قلوب؛ بسبب هؤالء اخلطباء اذلين يفسدون يف األرض وال يصلحون،
فيأتون إىل احلديث الضعيف ويعتمدونه دون حبث عن صحته ،وال عن

ثقات رواته ،فضلوا وأضلوا ،ويكتفون بأنه قد ذكر يف الكتب ،وكم هناك
من األحاديث املكذوبة والضعيفة املنسوبة إىل رسول اهلل ﷺ اليت بلغت
مئات اآلالف من األحاديث ،حىت قال ابلخاري رمحه اهلل :أحفظ مائة ألف
حديث صحيح ،ومائيت ألف حديث غري صحيح.

()1

وكم قد ذكر يف الكتب من الكفر والسحر وابلدع والكذب.

وهكذا قل فيما نقل عن الصحابة والعلماء ،وما ذكرته كتب اتلواريخ
فكثري منها لم يصح ،بل منها ما يؤخذ من كتب أهل الكتاب ،ورحم اهلل
القحطاين حيث يقول يف نونيته:
ًل تقممممبلن مممممن المممم ار لكممممما

نقممل الممرواة وخممط

( )1أخرجه ابن عدي يف مقدمة الاكمل ( )226/1واخلطيب يف اتلاريخ (.)25/2

بنممان
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لكن أبشـر يا من تبحث عن احلق والصواب فلن يرتك اهلل دينه هلؤالء
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
حۡۡفۡظۡ ۡونۡ﴾
لۥ ۡلۡ
ن ۡنۡزۡنلۡا ۡٱلۡۡكۡۡر ِۡإَونۡۡاۡ ۡ ۡ
نۡ
الكذابني املبطلني ،قال اهلل﴿ :إۡنۡاۡ ۡ ۡ

[احلجر ،]9:فقد قيض اهلل دلينه من لك خلف عدوهل ينفون عنه تريف
الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهيلن ،وهم السادة العلماء انلقاد

احلفاظ اذلين دونوا احلديث وحرروه ،وبينوا صحيحه وحسنه ،وضعيفه
ومكذوبه ،ومنكره وموضوعه ،عرفوا الوضاعني والكذابني واملجهولني ،لك
ذلك صيانة للجانب انلبوي واملقام املحمدي أن ينسب إيله ما ليس هل ،أو

يقال عنه ما لم يقله.

ومن أوئلك األعالم :ابلخاري ،ومسلم ،وابن املديين ،وأمحد ،وشعبة،

ومالك ،وابن معني ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،والنسايئ ،وغريهم ،وقد قيض
اهلل يف عصـرنا هذا علماء فضالء قاموا خبدمة السنة وتنقيحها وبيان
صحيحها وضعيفها كـاإلمامني األبلاين ،والواديع ،واألرنؤوط رمحهم اهلل

تعاىل ،فقد بينوا وكتبوا فيما صح وما لم يصح ،كما سيأيت بيانه ،إن شاء اهلل

تعاىل.
فائدة :كتب نصح اخلطيب بالرج ع يلها يف معرفة صحة األحاديث:
وقد حرصـت ىلع سؤال أهل العلم أن يفيدونا ويدلونا ىلع الكتب
انلافعة اليت ترص ىلع ما صح أو تبني ما صح مما لم يصح عن رسول اهلل

ﷺ مع ذكر العلماء اذلين ال يعتمد ىلع تصحيحهم.

السؤال :فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام حفظكم اهلل:
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تعلمون هذه األيام أنه قد انترشت كتب كثرية تذكر األحاديث عن

انليب ﷺ وكثري من انلاس قد ال يمزي بني الكتب اليت ترص ىلع ما صح
عن انليب ﷺ ،وبني ما لم يصح فلو تكرمتم بذكر نصيحة للناس اعمة
وللخطباء وادلاعة خاصة تبينون فيها بعض الكتب اليت اعتنت ببيان ما
صح عن انليب ﷺ؛ يك تكون مرجعا يستفيد منه اجلميع عند تضري

خطبهم ومواعظهم؟ وجزاكم اهلل خريا.

اجل اب:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشهد
أن حممدا عبده ورسوهل ،أما بعد:
فكما ذكرتم فقد يرس اهلل وهيأ نرش كتب العلم يف هذا الزمن بما لم
يسبق إيله يف األزمنة املاضية وذلك بتحقيقها ونرشها واتلفنن يف النرش بما
يعني القارئ واحلافظ وذلك من فضل اهلل ىلع انلاس ولكن أكرث انلاس ال

يعلمون.

واذلي ينبيغ للمطالع واملستفيد من كتب السنة املنشورة أمور ،منها:
األول :ختري الكتاب لدلراسة أو املطالعة يف كتب أهل السنة واجلماعة
اليت يه أصىف الكتب وأفضلها؛ لسالمتها وسالمة مصنفيها يف أفهامهم
وعقائدهم.

اثلاين :يلعلم القارئ واملستفيد من كتب السلف أهل السنة واجلماعة

أنه ليس لك ما ذكر فيها يكون صحيحا ،بل فيها الصحيح واحلسن

الفصل األول :يف أخطاء الحضري وما يتعلق به
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والضعيف واملطروح واملوضوع ،فينتبه وال ينقل إال ما حكم أهل العلم
بثبوته من باب الصحيح أو احلسن؛ فقد درج السلف ىلع اتلحري يف انلقل

واالحتياط يف ذلك ،من ذلك:

قال ابن وهب« :لوال مالك ،والليث هللكت؛ كنت أظن أن لك ما جاء
عن انليب يعمل به» .وسنده صحيح ،أخرجه ابليهيق يف «املدخل» (.)413

وقال يزيد بن أيب حبيب« :إذا سمعت احلديث فانشده كما تنشد الضالة،

فإن عرف فخذه وإال فدعه» .وسنده حسن ،أخرجه ابن أيب حاتم (.)19/2

وقال إبراهيم انلخيع« :إين ألسمع احلديث ،فآخذ منه ما يؤخذ به ،وأدع

سائره» .وسنده صحيح ،أخرجه ابن أيب خيثمة يف «تارخيه» كما يف «رشح
العلل» (.)413/1
اثلالث :يقتين الكتب املعتنية بالصحة فيقدمها يف الرشاء واملطالعة
واالستفادة ،فمن ذلك:
 -صحيح ابلخاري وصحيح مسلم ،و«الصحيح املسند مما ليس يف

الصحيحني» لشيخنا العالمة مقبل الواديع ،و«سلسلة األحاديث
الصحيحة» لإلمام األبلاين ،وبقية كتب العالمة األبلاين املعنية بإفراد
الصحيح ،كصحيح السنن األربع و«صحيح األدب املفرد» و«صحيح
الرتغيب والرتهيب» وحنوها ،مع اتلفطن إىل بعض األحاكم اليت يكون قد
تراجع عنها الشيخ أو بينها بعض أهل العلم.

الرابع :يقتين ويطالع يف الكتب اليت اعتىن بها املعارصون من حيث

ضبط نصوصها واحلكم ىلع أسانيدها :اكلسنن األربع ،ومسند أمحد

44
44

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

بتحقيق الشيخ شعيب األرناؤوط ومن معه ،وأمثال ذلك من الكتب اليت
اعتىن املتخصصون يف علم احلديث؛ إذ ليس لك ما يذكر فيها ثابت عن

انليب ﷺ؛ فمنها الصحيح واحلسن -وهو األكرث ،-ومنها الضعيف ،ومنها
شديد الضعف.
اخلامس :يتفطن تلصحيح املتساهلني؛ فال يعتمد عليه إال إذا أقره أهل

العلم باحلديث املعتمد قوهلم يف اتلصحيح واتلضعيف ،ومن املتساهلني
مجاعة ،منهم :الرتمذي يف «سننه» ،وابن خزيمة ،وابن حبان يف

«صحيحهما» ،واحلاكم يف «املستدرك»؛ فالعلماء ال يرفعون بتصحيحه
رأسا ،وما ذهب إيله بعض املعارصين من قوهلم( :صححه احلاكم ،ووافقه
اذلهيب) قول خاطئ؛ إذ أن حاكية اذلهيب حلكم احلاكم ىلع احلديث
ليست موافقة هل ،إال ما قال فيه( :قلت) ،وحنو ذلك من اتلعقبات
الواضحة ،ويلحق باملتساهلني احلافظ اهليثم يف كتبه.
السادس :االستفادة من خطب العلماء املعتربين ،مثل :السعدي ،وابن

عثيمني ،وشيخنا الواديع ،والفوزان ،ومشاخينا املعارصين األحياء ،مثل:
الشيخ حممد اإلمام ،والشيخ عبد اهلل اذلماري ،والشيخ الربيع.
وحيرص ىلع اإلخالص ونفع انلاس وهدايتهم ،فإذا صدق يف ذلك فريىج
أن يوفق يف اتلحضري واإللقاء وقبول انلاس لقوهل ،وعليه بكرثة ادلاعء قال
إبراهيم انلخيع« :إن الرجل يلتلكم بالالكم ىلع الكمه المقت ينوي فيه

اخلري ،فيليق اهلل عز وجل هل العذر يف قلوب انلاس حىت يقولوا :ما أراد
بكالمه هذا إال اخلري ،وإن الرجل يلتلكم بالالكم احلسن ال يريد به اخلري،
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فيليق اهلل عز وجل هل يف قلوب انلاس حىت يقولوا :ما أراد بكالمه هذا
اخلري » .سنده صحيح .أخرجه هناد يف «الزهد» (.)864

وقال ابن اجلوزي يف «صيد اخلاطر» :من أصلح رسيرته ،فاح عبري فضله،

وعبقت القلوب بنرش طيبه ،فاهلل اهلل يف الرسائر ،فإنه ما ينفع مع فسادها
صالح ظاهر.

أصلح اهلل أحوالكم ،وباهلل اتلوفيق

أجاب عن السؤال الشيخ /يلع بن أمحد الرازيح

راجعه فضيلة الشيخ العالمة /حممد بن عبد اهلل اإلمام

وهذه الكتب بلغة رسيعة ملن أراد الوقوف واتلأكد واحلرص ىلع أال يقول

ىلع اهلل ورسوهل ما لم يقوال ،فيضل يف نفسه ويضل غريه ،وإال فالكتب
كثرية يعرفها من هل تضلع يف العلم واحلديث.
ويلحذر اخلطباء وادلاعة والقراء من الكتب اليت تذكر األحاديث بدون
عزو وذكر ملن صححها من العلماء املعروفني باحلرص ىلع تري الصحيح،
وإن عزوها وذكروا من صححها ذكروا بعض العلماء اذلين عرفوا

بتساهلهم يف تصحيح األحاديث الضعيفة.

كما أنه ينبيغ لدلاعية واخلطيب احلذر من الكتب اليت اشتملت ىلع
املخالفات والتساهالت ككتب الصوفية اليت اشتملت ىلع ادلعوة إىل
الشـركيات واخلرافات ،أو ابلدع احلويلة ،أو الكتب اليت تطعن يف صحابة
رسول اهلل ﷺ ،وتنكر كثريا من مسائل الغيب والعقيدة ،أو كتب احلزبيني
اثلوريني اليت تدعو إىل تريض انلاس وتهييجهم ىلع اخلروج ىلع والة

األمر.
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كيف حترض امل ض ع:
ال مانع من نقل وحفظ اخلطب واملواضيع اجلاهزة ما دام أن الشخص

مبتدئ يف تعلم اخلطابة ،حىت إذا ذهب منه اخلوف واخلجل بدأ يتدرب ىلع
اتلحضري بنفسه ،وخالصة القول يف اتلحضري أنه خيتلف من موضوع إىل
آخر فمن املواضيع ما قد يكون رشحا آلية ،أو حديث ،أو حادثة معينة
فيميش مع املوضوع مرتبا ىلع حسب أويلة أجزاء الالكم.

ومن املواضيع ما يكون هلا فضائل وأسباب وثمرات ،أو عقوبات
وأرضار ومفاسد ،فيحتاج اخلطيب هنا إىل حسن سبك وتضري وتقديم

وتأخري ،إال أن املبتدئ ينصح بابلدء باتلحضري والالكم يف املواضيع اليت هلا
فروع كآفات اللسان ،أو أسباب دخول اجلنة ،أو صفات املؤمنني ،حبيث

يسهل عليه اتلحضري واحلفظ ،فلو نيس فراع انتقل إىل اآلخر.

واإلعداد خيتلف من خطيب إىل آخر يف أسلوبه وذوقه ووقته ،لكن
نذكر أسهل أنواع اتلحضري للموضوع وهو اكآليت:
ً
أوًل :اختيار املوضوع املناسب للماكن والزمان واملناسبات ،هذا يعد أكرب
جزء يقطعه اخلطيب يف تضريه املوضوع ،وقد تقدم الالكم ىلع أهميته يف
اتلنبيه ىلع عدم معارصة اخلطيب للواقع.
ً
ثانيا :امجع ما توفر دليك من الكتب واملعلومات عن املوضوع ويلكن

ىلع رأسها القرآن الكريم وما صح من السنة انلبوية فيه العماد األول

واألصل األصيل يف االستدالل ىلع لك موضوع وتقويته ،ثم ابدأ بابلحث
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عن املوضوع من لك كتاب بني يديك ودون ماكنه يف صفحة جانبية ليسهل
الرجوع إيله عند احلاجة ،ثم امجع من لك كتاب أحسن ما يف املوضوع ثم
اجعلها يف دفرت أو أوراق حىت تكمل حاجتك من املوضوع من مجيع
جوانبه ثم ابدأ برتتيبها ىلع األولوية يف الالكم ،وانقلها مرتبة إىل دفرت
اخلطابة اخلاص ىلع حنو ما يأيت:

ثاثلا :ترتيب املوضوع ويكون هذا بعد مجع األدلة وقراءتها قراءة

صحيحة متأنية ،يك يبدأ بالصحيح الصـريح ثم ما فيه إشارة أو داللة قريبة

أو بعيدة ،ثم يرتبها ىلع انلحو اتلايل:

 -1يذكر أهمية هذا املوضوع بصيغة تشوق السامعني إىل ما سيذكره
ألهميته ،أو باتلهويل واتلعظيم هلذا املوضوع وخطره كأن يقول:
واحلديث ايلوم عن أمجل وأكمل صفات املؤمنني الكريمة من اتصف
بها صار يف عداد الصاحلني ،وأصبح من مجلة عباد اهلل الطائعني
املقتدين برسول رب العاملني ،إنها صفة تقوى اهلل يف الغيب والشهاد ،أو

يقول :أحببت الوقوف بني أيديكم صارخا وحمذرا من صفة مشئومة

وخصلة ذميمة من اكنت فيه قادته إىل مستنقع الرذائل ،واكن يف عداد
املجرمني ،إنها صفة الظلم القبيحة ،وىلع ذلك فقس.
 -2اتلعريف باملوضوع حىت يدرك انلاس معناه ىلع حقيقته ،بدون ذكر
االشتقاقات اللغوية ادلقيقة فال حاجة للناس فيها.

 -3فضله واألدلة ىلع ثواب فاعله واملتصف به ،أو إثمه واألدلة ىلع وزر

فاعله واملتصف به ،مع ذكر يشء من الشـرح أو اتلفسيـر لألدلة.
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وإياك وارجتال الرشح ،أو اتلفسري حبسب ما تفهم أنت ،ما دمت مبتدئ،
فإنك حينئذ لن ختلو من خطأ يف فهم املراد الصحيح لدليلل ،أو يف تركيب

الالكم الصحيح فتحصل راككة يف اتلعبري ،ولكن انقل الرشح عن غريك
من الكتب املعتمدة.
 -4أسباب تعني ىلع العمل واالتصاف بهذه الصفة أو العمل ،أو أسباب

تعني ىلع ترك العمل واالتصاف بهذه الصفة أو العمل.

 -5إن وجدت القصة الصحيحة القصرية اليت تمل العربة يف ثناياها

فزتين بها املوعظة فذاك.

 -6تزيني املوعظة باآلثار الصحيحة واألشعار اجلميلة املناسبة.
ثم إن احتاج الواعظ إىل فروع أو تنبيهات زائدة تناسب املوضوع ذكرها،
وهذا تقسيم تقرييب ويدخل تت لك قسم ونوع ما حيتاج من األدلة
ويناسبه.
فاخلطيب انلاجح هو اذلي يناقش موضوعه من مجيع جوانبه حىت ال

يرتك للناس سؤاال يف أذهانهم إال أجاب عنه ،وال أسلوبا مقنعا إال

استخدمه ،وال شبهة إال رد عنها ،فاخلطبة حيرضها أصناف انلاس ىلع
مستويات طبقاتهم وعقوهلم مع اختصار املوضوع حىت يتمكن من
استيعابه؛ ألن املوضوع إذا اتسع طال الالكم عليه.
فمن أجاد مثل هذا الالكم والعمل فقد أجاد الشطر األول من اخلطبة

وبيق معه الشطر اثلاين ،وهو صفات وهيئات اخلطيب عند أداء اخلطبة.
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كتب يستعني بها ادلاعية يف حتضري م اعظه وخطبه
أما بالنسبة للكتب اليت يستعني بها ادلاعية يف تضري موعظته ،فإن

املحرض منها أحد رجلني :إما مبتدئا يف تعلم اتلحضري والوعظ ،أو أنه قد
تعود وتدرب ىلع اتلحضري واخلطابة ،فإن اكن مبتدئا يف اتلعلم فليبتدئ
باالستعانة ىلع مواعظه باخلطب اجلاهزة املحرضة؛ فإنها أسهل عليه وأعون

هل ىلع اتلحضري ،وهذا انلوع من الكتب ينقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :كتب اخلطب العامة ،ومنها:

 -1اخلطب املنربية للمناسبات العرصية ،للفوزان.

 -2منربيات الشيخ سالم العجم.
 -3الضياء الالمع يف اخلطب اجلوامع ،للعثيمني.
 -4املادة احلارضة يف اخلطب واملحارضة ،لوحيد عبد السالم بايل.
 -5الفتوحات الربانية ،للبيحاين.
 -6خطب العام ،ملصطىف العدوي.

 -7نزهة انلظر يف خطب املنرب ،ألمحد بن حسن الريم.

 -8الصحيح من األثر يف خطب املنرب ،للحاشدي.
القسم الاين :كتب اخلطب اجلاهزة يف امل اضيع اخلاصة ،منها:
 -1العقيدة أوال ،أليب إسالم صالح بن طه عبد الواحد.
 -2خطب اتلوحيد ،للحاشدي.

 -3خطب اتلوحيد املنربية ىلع كتاب اتلوحيد -للشيخ حممد بن
عبد الوهاب -لعبد امللك القاسم.
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 -4خطب الشيخ اذلماري ،من املوت حىت دخول اجلنة أو انلار.

القسم الالث :كتب يستعني بها املبتدئ يف حتضريه ،ومنها:
 -1رياض الصاحلني مع رشحه ،للعثيمني.

 -2صحيح الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين.
 -3ادلرر املنتقاة ،ألمني عبد اهلل الشقاوي.
 -4نزهة اخلاطر ،لسالم العجم.
1

 -5إصالح املجتمع ،للبيحاين( ).
 -6فقه األدعية واألذاكر ،لعبد الرزاق ابلدر.
 -7فقه األسماء احلسىن ،لعبد الرزاق ابلدر.

 -8تفسري السعدي.

وأما إن اكن ادلاعية قد تعود اتلحضري ،وصار عليه ميرسا ،فإنه

يضيف إىل ما سبق الكتب اتلايلة ،ويه أقسام.

القسم األول :كتب اعمة تتحدث عن عدة م اضيع ،ومنها:
 -1نرضة انلعيم يف ماكرم أخالق الرسول الكريم ،لعدد من املؤلفني.

 -2صحيح وصايا الرسول ﷺ ،لسعد يوسف أيب عزيز.
 -3اآلداب الرشعية ،البن مفلح.
 -4موسوعة األخالق ،للسقاف.

 -5مدارج السالكني ،البن القيم.
( )1مع احلذر مما فيه من بعض الزالت.
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 -6مفتاح دار السعادة ،البن القيم.
 -7بستان الواعظني ،البن اجلوزي.

 -8اتلذكرة يف الوعظ ،البن اجلوزي.
 -9اتلبرصة ،البن اجلوزي.

 -10مواعظ ابن اجلوزي(.)1

 -11روضة العقالء ،البن حبان البسيت.
 -12املجموع القيم من الكم ابن القيم.

 -13اتلهذيب املوضويع حللية األويلاء ،ملحمد بن عبد اهلل اهلبدان.
 -14حياة السلف بني القول والعمل ،ألمحد نارص الطيار.

 -15من أخبار السلف ،للباكستاين.
القسم الاين :كتب تتحدث عن م اضيع خاصة ،ومنها:
 -1مواسم العمر ،البن اجلوزي.

 -2لطائف املعارف ،البن رجب.

 -3اتلذكرة بأحوال املوىت وأمور اآلخرة ،للقرطيب.
 -4جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.
 -5حادي األرواح إىل بالد األفراح ،البن القيم.

 -6ادلاء وادلواء ،البن القيم.

( )1مع احلذر من األحاديث الضعيفة يف كتبه ،وإن اكنت كتبه من أمجل كتب الوعظ
واإلرشاد.
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 -7عدة الصابرين ،البن القيم.

 -8الكبائر ،لذلهيب.

 -9صالح األمة يف علو اهلمة ،لسيد عفاين.

 -10ترطيب األفواه بذكر من يظلهم اهلل ،لسيد عفاين.
 -11تعطري األنفاس بذكر حديث اإلخالص ،لسيد عفاين.

 -12نداء الريان يف فقه الصوم وفضل رمضان ،لسيد عفاين.

 -13منجد اخلطيب ،ألمحد صقر السويدي.

القسم الالث :كتب املطالعة العامة ،ومنها:
 -1ابلداية وانلهاية ،البن كثري.
 -2سري أعالم انلبالء ،لذلهيب.
 -3زاد املعاد ،البن القيم.
 -4تفسري ابن كثري.

 -5فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي.

 -6صحيح السرية انلبوية ،إلبراهيم العيل.

 -7سلسلة األبلاين ،الصحيحة والضعيفة ،وغريها من كتبه القيمة.
مالحظة :اخلطيب اذلي ال يتيسـر هل احلصول ىلع هذه الكتب أو الوقوف
عليها ،يستطيع أن يستعني باملكتبات واملوسواعت العصـرية؛ اكملكتبة
الشاملة يف احلاسوب أو اهلاتف ،مع ما فيها من نقص يف بعض الكتب

العرصية.
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الفصل الاين :يف أخطاء الص ت ،وما يتعلق به.
الصوت يعد لغة من لغات اجلسد اليت ال حيسن أداءها األداء املطلوب

إال الكـمـل من اخلطباء.

فاخلطيب احلصيف هو اذلي يكيف صوته حسب الظروف اليت تيط
به من جهة عدد السامعني ،وضيق املاكن ،وخطورة املوضوع ،وحال

املستمعني.

فالصوت يف خطبة اجلمعة ،أو املوعظة خيتلف أداؤه فيها عن الصوت يف
غريها من اخلطابات واملناسبات ،وقد وقع أكرث اخلطباء يف أخطاء واضحة

بينة يف توظيف لغة الصوت عند أداء املوعظة وهم فيها بني مستقل
ومستكرث ،وإيلك بيان بعض األخطاء يف الصوت.
اخلطأ األول :اشتداد الص ت ورفعه من بداية امل عظة ،حىت يف املقدمة.
فينبيغ للواعظ اتلدرج يف رفع صوته ،فالبد ألي موعظة أن تفتتح
باهلدوء خاصة يف احلمد واثلناء ،وبعد ذلك يكون حبسب الالكم ،أما

اشتداد الصوت بهذه الطريقة مع كونه خالف السنة فإن اخلطيب بهذه
الطريقة يذهب صوته ويتالىش ويضمحل ،فما ينتيه من اخلطبة األوىل إال
وقد شعر بإرهاق شديد يف جسده وذهاب لصوته ،وربما ما استطاع أن

يكمل موعظته.
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اخلطأ الاين :خفض الص ت ىل حد قد ًل يسمعه الاس ،أو يسمع نه
لكن ًل يؤثر الالكم فيهم.

فجهارة الصوت وشدته تنبه وتؤثر يف نفوس املستمعني ،وهو اثلابت عن

انليب ﷺ يف خطبه ،فقد اكن إذا خطب اشتد صوته وامحر وجهه كأنه منذر

جيش(. )1

اخلطأ الالث :اشتداد الص ت وعل ه ف ق املعتاد.
خاصة إن وجد يف املسجد مكربات وحمسنات للصوت فزتيد من علوه
حىت يصل إىل حد الصـراخ ،وربما خرج معه اللعاب فيفقد السيطرة ىلع

نفسه والكمه ،هنا تصم اآلذان فال يسمع انلاس إال رصاخا وعويال ،وربما
اكن املسجد صغريا لو تكلم فيه بغري مكربات ألزعجهم فكيف إذا
استعمل املكربات.

قال ابن مجاعة رمحه اهلل« :واألوىل أن ال جياوز صوته جملسه ،وال يقرص
عن سماع اآلخرين ،فإن حرض معهم ثقيل السمع فال بأس بعلو صوته
بقدر ما يسمع».

()2

اخلطأ الرابع :رسد اخلطبة أو امل عظة بص ت واحد ونربة واحدة جلميع
الالكم ًل يزيد فيه وًل نقص منه ،وكأنه يقرأ هلم بعض الصحف.
وهذا اخلطأ ال جيعل للخطبة مذاقا عند انلاس.
( )1أخرجه مسلم رقم (.)867
( )2تذكرة السامع (ص.)75/
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فرب خطبة خطرية عظيمة سهلها ىلع انلاس صوت اخلطيب وأسلوبه،
وهكذا بالعكس ،فرب خطبة سهلة األمر ،عظمها يف قلوب انلاس صوت
اخلطيب وأسلوبه ،واملوفق من وفقه اهلل تعاىل.

وىلع لك حيتاج اخلطيب أن يغري من نربات صوته شدة ورخاوة ،وعلوا،
واخنفاضا حبسب الالكم اذلي يلقيه ،فاللكمات املهمة أو الشاهد من ادليلل
جيعل هل نربة معينة حبيث يكون هل سماع خاص يف اآلذان يشعر أن هل

مزية وأهمية عن بقية الالكم.
اخلطأ اخلامق :رسعة مقاربة احلروف وعدم خراجها من خمارجها
الصحيحة.
فتجد بعضهم إذا خطب كأنه يتلكم مع شخص منفرد ال مذاق للكماته
مع أكله بلعض احلروف أو دجمها يف بعض ،كما يفعله بعض اخلطباء عند
الصالة والسالم ىلع انليب ﷺ ،فإنه ال يكاد خيرج بعض حروفها ،فتخرج
مبتورة ،ويقابله خطأ آخر وهو تكلف إخراج احلروف من خمارجها بشدة
حىت يتقعر ويتشدق ،وهذا مكروه يف قراءة القرآن الكريم فكيف باخلطاب

الوعظي.
عن اعئشة  ،قالت :اكن رسول اهلل ﷺ ،يتلكم الكما لو عده العاد
ألحصاه».

()1

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )3567ومسلم رقم (.)2493
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وعنها قالت :ما اكن رسول اهلل ﷺ ،يرسد رسدكم هذا ،ولكنه اكن
يتلكم بكالم بني فصل ،حيفظه من جلس».

()1

قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل« :قوهلا :لم يكن يسـرد .أي :لم يكن يتابع
احلديث استعجاال بعضه إثر بعض؛ ئلال يلتبس ىلع املستمع».

()2

قال ابن مجاعة رمحه اهلل تعاىل يف وصف املتلكم« :وال يسـرد الالكم رسدا
()3

بل يرتبه ويرتله ،ويتمهل فيه يلفكر فيه هو وسامعه».

وتزول هذه العيوب بادلربة ىلع توسط الصوت واعتداهل وخفضه ورفعه
حبسب احلاجة ،وكرثة قراءة الكم اهلل ورسوهل ﷺ ،والكم ابللغاء والفصحاء
والشعراء حىت يتدرب اللسان ىلع حسن إخراج الالكم من خمارجه
الصحيحة مع مرااعة معانيه ابلديعة ،وحييك بصوته معاين الـجـمـل اليت
يسوقها فيجعل مثال للجمل االستفهامية واتلعجبية ،واتلوبيخية واللوم

واتلقريع ،والزجر ،واتلفخيم ،واتلهويل؛ حقها يف انلطق من حيث تكييف
صوته وشدته ،وهكذا يف املقابل جيعل للجمل اليت تمل احلزن ،وانلدم،

واحلرية ،والرقة ،واهلم ،وابلاكء؛ حقها من تكييف صوته ورقته وتزنه
كأنه صاحب احلال ،هنا ينعش املشاعر ويهيجها.

( )1أخرجه ابلخاري رقم (.)3568
( )2فتح ابلاري (.)669/6

( )3تذكرة السامع واملتلكم (ص.)75/
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لكمة بالقلقة وإخراج نربة ق ية

للحرف األخري يف اللكمة.

وهذا من اتللكف اذلي ال حيتاجه املتلكم يف الكمه ،وربما اكنت هذه

القلقة بمثابة حرف زائد ال حاجة هل يف اللكمة ،بل ربما غري معناها ،وقد
نهينا عن اتللكف.
اخلطأ السابع :تقطيع حروف اللكمات األوىل للتذكر.
وتسىم بالفأفأة عند قطع الفاء عن بقية اللكمة فيكرر الفاء مرارا،

واتلأتأة عند قطع اتلاء عن بقية اللكمة ،وهكذا يكرث يف اللكمات اليت
بدايتها حرف اهلمز ،مثل آ آ آآلن ،إذا أراد انلطق بكلمة اآلن مثال،
وأمثال هذه احلروف.
فهذا اخلطيب تمجه األسماع وال تصيغه ،فهو يكدر عليهم ذلة اخلطاب
وصفوه ،ويتمنون أنه ما اقتحم املنرب وتكلم ،وعالج هذا ادلاء يكون
باتلحضري اذلهين بأن حيرض يف ذهنه أثناء اللكمة اليت يتلكم بها ما سيقوهل
بعدها ،فما أن يفرغ منها حىت يسعفه اذلهن وجيود عليه بأخرى.
اخلطأ الامن :تقطيع الالكم واجلمل املرتابطة ىل لكمات.
حبيث يتلكم بكالم يقطعه قبل إتمام معناه ثم يواصل ،أو يقطع اجلملة
الواحدة إىل عدة مجل مما يؤدي إىل عدم فهم املعىن املراد ومعرفة القصد
منه ،وإىل ملل السامعني وتمكن السآمة من نفوسهم؛ كأن يقول اخلطيب:

أيها انلاس ،ويقف ،إن اهلل ،ويقف ،قد أمركم ،ويقف ،بالصالة ،ويقف،
وهكذا.
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أو يقول :إن اهلل يأمركم أن تقوموا ،ويقف ،ثم يقول :بواجبات ادلين.
اخلطأ الاسع :س ء اًلبتداء أو ال ق ف يف الالكم.

سواء اكن يف القرآن ،واخلطأ فيه أقبح من اخلطأ يف غريه ،أو اكن يف السنة،

وربما أحال املعىن إىل معىن آخر قد يكون قبيحا ،فيجد السامع عناء وتعبا
يف فهم املراد واستيعابه وربما فهم غري املراد من السياق ،وألن سوء االبتداء

أو الوقوف إذا غري املعىن تمزقت الفكرة يف ذهن السامع ،فمن أمثلة سوء
االبتداء :االبتداء بقول اهلل( :إن اهلل هو املسيح ابن مريم) من قول اهلل
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ّللۡ ۡهۡ ۡوۡۡٱۡلۡ ۡمۡسۡ ۡ ۡ
نۡ ۡمۡ ۡرۡ ۡيۡ ۡمۡ﴾ [املائدة]17 :
ۡيحۡ ۡٱ ۡۡب ۡۡ
ۡينۡۡقۡالۡۡ ۡوۡۡاۡإۡنۡ ۡٱ ۡۡ
تعاىل﴿ :لۡقۡدۡ ۡكۡفۡرۡ ۡٱلۡۡ
.

وال قف القبيح يك ن بسبب واحد من ثالثة أم ر:
 -1بسبب الكم لم يتم معناه تلعلقه بما بعده لفظا ومعىن ،مع عدم
الفائدة.

وضابطه :الوقف ىلع العامل دون معمول؛ اكلوقف ىلع املبتدأ دون
اخلرب ،مثل الوقف ىلع احلمد ،من احلمد هلل رب العاملني ،أو الوقف ىلع
ۡ
الفعل دون فاعله؛ اكلوقف ىلع لفظ :يتقبل ،من قوهل تعاىل﴿ :إۡنۡ ۡمۡاۡۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡنۡۡٱۡلۡ ۡمۡ ۡتۡقۡ ۡ
ّللۡمۡ ۡ
يۡ﴾ [املائدة ،]27 :وغري ذلك.
ۡيۡ ۡتۡقۡ ۡبۡلۡۡٱ ۡۡ

 -2بسبب إفادته معىن غري مقصود ،حنو الوقف ىلع :ال تقربوا الصالة،
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡۡمۡ ۡسۡكۡرۡىۡ﴾ النساء ،]43:أو الوقف
ل ۡتۡقۡرۡبۡواۡۡۡ ۡٱۡلصۡلۡوۡۡة ۡوۡأۡنت
من قوهل تعاىلۡ ﴿ :
ۡۡ
ۡ
ۡ
ف ۡ ۡرۡ ۡ ۡ
لظلۡمۡ ۡ
يۡۡ
حۡتۡهۡۡۦ ۡ ۡۡوٱ ۡ ۡ
ىلع لفظة :الظاملني ،من قوهل تعاىل﴿ :يۡۡ ۡدۡخۡۡلۡ ۡ ۡمۡنۡ ۡيۡۡشۡاۡ ۡۡء ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
أۡعۡدۡۡلۡهۡمۡۡعۡذۡابۡۡاۡۡأۡ ِۡلۡمۡا﴾ [اإلنسان ]31 :فيوهم أن الظاملني داخلني يف رمحته.
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 -3بسبب إفادته معىن فاسد وفيه سوء األدب مع اهلل تعاىل؛ اكلوقف ىلع
ۡۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡۡ
ل ۡ ۡيۡ ۡهۡدۡۡيۡ ۡٱۡلقۡ ۡوۡ ۡۡمۡ
ّلل ۡ ۡ
تۡ ۡٱلۡۡيۡ ۡكۡفۡرۡۡۡۡوٱ ۡ
لفظ اجلاللة من قوهل تعاىل﴿ :فۡبۡهۡ
ۡ
لظلۡمۡ ۡ
يۡ﴾ [ابلقرة ،]258 :أو الوقف ىلع لفظة :ال يستحيي ،من قوهل تعاىل:
ٱۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
()1
ۡ
بۡمۡثۡلۡۡمۡاۡۡبۡعۡ ۡوضۡةۡۡفۡمۡاۡۡفۡوۡقۡهۡاۡ﴾ [ابلقرة.]26 :
ضۡ ۡ
ّللۡ ۡ
﴿إۡنۡۡٱ ۡ
لۡيۡسۡتۡ ۡ
حۡۡۦۡأۡنۡۡيۡ ۡ
قال ابن اجلزري رمحه اهلل تعاىل :وال جيوز تعمد الوقوف عليه إال

للرضورة من انقطاع نفس وحنوه؛ لعدم الفائدة أو لفساد املعىن.

()2

ويستحب ملن انقطع نفسه عليه أن يرجع إىل ما قبله ،ويصله به ،يك ال
يفسد املعىن.

()3

اخلطأ العارش :كر اآلية أو احلديث ثم وصلهما بكالم أو رشح قد
يفهم السامع من خالهل أنه تبع لآلية أو احلديث.
وذلك لعدم حسن الفصل ،أو لكونه ال يغري نربات صوته عند ذكر اآلية
ورشحها ،ويستحسن هل أنه إذا انتىه من اآلية ،أو احلديث أن يفصلها

بتغيري نربات الصوت ،أو بقوهل :معىن اآلية كذا ،أو معىن احلديث كذا ،حىت
يفهم انلاس أين انتهت اآلية ،أو احلديث.

( )1انظر :هداية القاري إىل جتويد الكم ابلاري ،لعبد الفتاح املرصيف (.)382/1
( )2رشح طيبة النرش ( ،)40/1البن اجلزري.

( )3تنظر للفائدة :املكتىف يف الوقف واالبتداء ،أليب عمرو ادلاين.
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اخلطأ احلادي عرش :عدم حاكية لغة املتلكم عند نقل الكمه.
فاخلطيب انلبيه هو اذلي إذا تكلم ىلع لسان شخص ما ،يف حادثة

معينة ،نقل الكمه كأنه يصور للناس هذا الرجل وهو يتلكم ،مثال :عند أن
حيدث انلاس حبديث معاذ :أن رسول اهلل ﷺ أخذ بيده ،وقال« :يا معاذ،
واهلل إين ألحبك ،واهلل إين ألحبك» ،فقال " :أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر
لك صالة تقول :امهلل أعين ىلع ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك» )1(.هنا ال

حيسن أن يذكره بصوت اعل شديد وهلجة قوية بل ينقله وكأن انليب ﷺ هو
يتحدث به وهو منبسط الوجه خافض الصوت ،وهكذا بالعكس عند أن

ينقل قصة من بلغه عنه أنه يطيل صالة الغداة بانلاس فغضب انليب ﷺ،
وقال« :أيها انلاس إن منكم منفرين ،فأيكم أم انلاس فليوجز )2(.»...هنا
حيسن أن يرفع صوته قليال ويغري من مالمح وجهه إىل نوع من الغضب،
وىلع هذا فقس.
فعىل اخلطيب أن يكون عند تأدية الالكم متأثرا بما يقول تأثرا صحيحا

باديا ذلك يف هلجته ومالمح وجهه ،فالغاية من اخلطابة :أن ينقل ما يف قلبه

من اإلحساسات إىل قلوب السامعني فبذلك يبلغ منها ما يريد ويشارك
انلاس يف أفراحهم وأتراحهم فيفرح لفرحهم وحيزن حلزنهم ،فإذا عرف
اخلطيب ذلة انلاس وآالمهم عرف من أي طريق يصل إيلهم؛ حىت إنه
يعرف يف وجوه انلاس مدى تفاعلهم معه وحبهم لالكمه ،أو سآمتهم هل.
( )1أخرجه أبو داود رقم ( ،)1522وصححه األبلاين يف صحيح أيب داود رقم (.)1362
( )2أخرجه ابلخاري رقم ( )702ومسلم ( )466عن أيب مسعود .
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اخلطأ الاين عرش :دخال نفق شديد ىل الصدر حىت يسمع صداه.
وربما اكن أمام اخلطيب مكرب يزيد من هذا الصوت ،فيحدث إزاعجا يف

اذلهن وعيبا ظاهرا يف اخلطيب ،ويكون هذا بسبب شدة تفاعل اخلطيب
ومحاسه مع الالكم وقد ال يشعر هو بهذا الصوت ،وعالج هذا اخلطأ هو
اتلدرب ىلع اإللقاء واتلأمل للخطاب اذلي يلقيه عرب تسجيل يسمعه بعد

اإللقاء يلعرف ماكن اخلطأ فيجتنبه ،أو يستعني بمن هو أهل إلاعنته يف
إظهار خطئه يك جيتنبه.

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

62
62

الفصل الالث :يف أخطاء متعلقة بهيئة اخلطيب.
اخلطأ األول :عدم أخذ اخلطيب الزينة الاكملة عند حض ره اجلمعة ،أو

يزتين بما خيالف السنة.

فمن اخلطأ لبس اخلطيب ما يلبسه لك يوم ،من اللباس املعتاد ،أو جميئه
مغرب الرأس ال يرى عليه أثر اتلجمل للقاء انلاس اليت ترقب أوال مظهره
قبل حديثه؛ فإن وقعت هيئته يف نفوسهم اكن هل إجالال وقبوال قبل الكمه،
وبعض انلاس ربما تأثر بهيئته ما ال يتأثر حبديثه.
فينبيغ للخطيب أن يتفقد مظهره وهندامه قبل لقاء انلاس ،يك يشعر
انلاس أن جميئه إيلهم بهذه اهليئة اجلميلة ليس لكقاء غريهم.

وقد داعنا الشـرع للتجمل ملثل هذا ايلوم ،قال اهلل عز وجلۡ ﴿ :يۡۡبۡ ۡ ۡ
نۡۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ
كۡ ۡمۡ ۡسۡجۡدۡ﴾ [األعراف. ]31 :
ۡندۡۡ ۡۡ
ۡۡتۡكۡمۡۡعۡ ۡ
ءۡۡادۡمۡۡخۡذۡواۡۡۡۡزۡۡين
قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل عند تفسري هذه اآلية« :وهلذه اآلية وما ورد
يف معناها من السنة أنه يستحب اتلجمل عند الصالة ،وال سيما يوم
اجلمعة ،ويوم العيد ،والطيب؛ ألنه من الزينة ،والسواك؛ ألنه من تمام
()1

ذلك».

( )1تفسري ابن كثري (.)406/3
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وعن عبد اهلل بن سالم  ،أنه سمع انليب ﷺ ،يقول ىلع املنرب يوم
اجلمعة« :ما ىلع أحدكم لو اشرتى ثوبني يلوم اجلمعة ،سوى ثوب
مهنته».

()1

ومما يدلك ىلع أن حسن املظهر أدىع لقبول الكم ادلاعية ونصحه ما رواه
عمر بن اخلطاب  ،قال« :بينما حنن جلوس عند انليب ﷺ ،إذ طلع

علينا رجل شديد بياض اثلياب شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر

السفر ،وال يعرفه منا أحد )2( »...احلديث.

فميجء جربيل بهذه اهليئة يك يلفت أنظار الصحابة إيله وإىل ما سيقوهل

هلم ،فيتعلمون منه ادلين ،وإال فاذلين يأتون انليب ﷺ كثري.

وقال مطرف« :واكن مالك إذا أتاه انلاس خرجت إيلهم اجلارية ،فتقول
هلم :يقول لكم الشيخ :تريدون احلديث أو املسائل؟
فإن قالوا :املسائل .خرج إيلهم ،فأتاهم ،وإن قالوا :احلديث ،قال هلم:
اجلسوا ،ودخل مغتسله ،فاغتسل ،وتطيب ،ولبس ثيابا جددا ،ولبس

ساجه ،وتعمم ،ووضع ىلع رأسه طويلة ،وتلق هل املنصة ،فيخرج إيلهم وقد

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )989وابن ماجه رقم ( ،)1095وصححه األبلاين يف صحيح
أيب داود رقم (.)989

( )2أخرجه مسلم رقم (.)160

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

64
64

لبس وتطيب ،وعليه اخلشوع ،ويوضع عود فال يزال يبخر حىت يفرغ من
حديث رسول اهلل ﷺ».

()1

ويستحب أن يكون بلاس اخلطيب أبيض؛ لقول انليب ﷺ« :البسوا من
ثيابكم ابلياض فإنها من خري ثيابكم ،وكفنوا فيها موتاكم».

()2

وجيوز

غريه.

ويلكن ذلك يف غري رسف وال خميلة ،وال حرام وال تشبه ،فمن اخلطأ بل

احلرام أن يتجمل اخلطيب حبلق حليته ،أو بلباس فيه تشبه بلباس الكفار،
أو بلباس خيالف عرف أهل بدله إن اكن العرف ال خيالف الرشع؛ لكونه

يلفت األنظار ،وربما اكن بلاس شهرة ،أو إسبال.

اخلطأ الاين :ظه ر آثار اخل ف والفزع عند ال ق ف أمام الاس.

وهذا يكون غبلا عند املبتدئ يف تعلم اخلطابة وسببه خشية النسيان

وتهويل الشخص املوضوع يف نفسه ،وختوفه من اخلطأ ،والكم انلاس فيه إذا
أخطأ أو نيس ،فتعمل هذه األخالط مع ما يزيد الشيطان فيها من ختويف

العبد وتعظيم األمر يف نفسه ىلع إضعاف شخصيته وارجتاف أطرافه

ونشوف ريقه ،وتصبب عرقه ،وتزايد نبضات قلبه ،فربما سقط خجال،
وربما ريض باهلزيمة والزنول من ميدان الالكم؛ ألنه قد ارتبك وأرتج عليه،
( )1ترتيب املدارك وتقريب املسالك ( )14/2للقايض عياض.

( )2رواه أبو داود ( ،)3878عن ابن عباس  وصححه األبلاين يف مشاكة
املصابيح رقم (.)1638
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وتداخل عليه الالكم ،ولو أنه هدأ من روعه وأحسن الظن بربه ووثق
بنفسه ما ظهر لك هذا منه.

وإذا أحصـر املتلكم أو اخلطيب حىت أغلق عليه فلم يدر ما يقول فيجوز

أن يفتح عليه انلاس كما يفتحون ىلع اإلمام يف الصالة ،إذ اخلطبة أقل شأنا
من الصالة.

مع أن هذه األعراض طبيعية قد تصل للك امللقني ،ولكن يتغلبون

عليها ،وال يرتكونها تفت يف عزائمهم ،واخلطيب اذليك هو اذلي ال يقف
هذا املوقف حائرا ،بل يسد هذا اخللل بكالم جيعله اكالحتياط هل إن
نيس ،أو يذكر أي الكم يف املوضوع ولو لم يكن مرتبا؛ حىت ال حيرج نفسه
ويضحك عليه املستمعني.
ويذهب هذا اخلوف والفزع :كرثة الـمـران واتلدرب ىلع الالكم بمفرده
أو يف املسجد حني خيلو من انلاس ،أو حىت يف اجلبال أو األودية ،فيتخيل
انلاس أمامه وأنه ىلع املنرب ،ثم يتحدث مرارا وتكرارا حىت تتودل عنده

اثلقة بانلفس ،وتأتيه الشجاعة.

ومما يذهب خوفه أن يعلم أن هناك من املغنني واملغنيات والراقصني
والراقصات من يقف يف املنصات أمام عشـرات اآلالف للرقص واملجون،
فليقل نلفسه :أليس حريا يب وأنا أدعو إىل اهلل أن أكون أوىل بهذا الوقوف
منهم ،فعالم الفزع واخلوف؟

ومما يذهب هذا اخلوف والفزع :الشعور باملسئويلة ومحل اإلسالم

وادلفاع عنه ،فإن لزاما ىلع لك مسلم يعزت بدينه وقد تمكن اإليمان من
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قلبه أن يدافع عن هذا ادلين بروحه وماهل ،ويقوم بادلعوة إيله بلسانه
وقلمه وعلمه ،وأن يكون ممن تسد بهم اثلغور ،ويتق بهم املاكره ،وال يؤىت

اإلسالم وأهله من قبله أبدا.

ً
اخلطأ الالث :تعمد تقليد حراكت ونربات وهيئات خطباء معينني؛ حبا
هلم أو ً
تأثرا بهم.
ومن هذه احلراكت ما قد يكون خطأ وعيبا ،ومنها ما ليس كذلك،

لكن تقليده يشعر بنقصه وعدم ابتاكره وكماهل.

فينبيغ للخطيب أن يكون ابن بيئته ،هل نمطه اخلاص به ورونقه املتمزي

يف اخلطاب وشخصيته املستقلة اليت ال تتكرر.
وال مانع من االستفادة من أسلوب اآلخرين وحسن طرحهم إنما املذموم
هو تعمد اتلقليد ،فانلفوس تكره اتلقليد ،وانلاس تنصـرف أذهانهم إىل
من يقدله هذا اخلطيب عند الكمه فيعرفون أن هذا الـمـقـدل ما قدل غريه
إال نلقصه ،إذ لو اكن اكمال ما احتاج أن يقدل غريه.
اخلطأ الرابع :استخدام اللكمات واحلراكت واإلشارات املضحكة ،أو
امللفتة للنظر ،خاصة يف خطبة اجلمعة.
فهذه الصفات تنقص هيبة اخلطيب وتضعف تأثري الكمه يف انلاس.
فمن ذلك :مثال رشح حادثة أو الكم معني بعبارة مضحكة ،أو املبالغة يف
اإلشارة املعتادة إىل حد مضحك ،أو ملفت للنظر ،أو االتلفات املبالغ فيه

إىل جهة ايلمني أو الشمال ،أو العبث بشـيء ما أثناء الالكم ،كفرقعة
األصابع أو تسـريح اللحية ،أو مسك اجلنبية بطريقة ملفتة ،أو إصالح
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العمامة أو اثلوب ،أو إصالح اهليئة أمام انلاس ،أو اهزتاز كتفيه عند
الالكم ،أو اإلشارة بيديه مجيعا لغري حاجة ،وأمثال هذه األعمال اليت جتعل

انلاس تركز ىلع عمله هذا العبيث وتذهل عن الكمه ،فال دايع ألي عمل

ليس من صالح املوعظة.
ويلجعل ادلاعية سمته ودهل ،وبسمته ،وغضبه وشدته موزونة بمزيان

دقيق يناسب الالكم واحلال.

اخلطأ اخلامق :عدم ت ظيف لغة اجلسد يف اإللقاء.

فيف اجلسد لغات تتلكم كما يتلكم اللسان لكغة ايلد ،ولغة العني ،ولغة

الوجه ،ولغة الصوت ،ولغة الرأس ،فمما جيعل السامع ال يلتفت إىل الكم
اخلطيب ،بل ربما نام ،وأخذ يف اتلفكري خارج موضوع املتلكم ،هو عدم
استخدام وتوظيف اخلطيب لغة اجلسد اتلوظيف الصحيح ،فكم من
مواضيع خطرية وأمور كبرية اكن أسلوب اخلطيب ابلارد اذلي ال يستخدم
فيه لغة اجلسد سببا يف تسهيلها وتوهينها يف نظر انلاس ،فال يعطونها حقها
يف اتلعظيم أو ال يصل اتلحذير مبلغه يف قلوبهم.

قال اجلاحظ« :اإلشارة واللفظ رشيكان ونعم العون يه هل ،ونعم
الرتمجان يه عنه ،فما أكرث ما تنوب عن اللفظ وتغين عن اخلط».

( )1ابليان واتلبيني (.)83/1

()1
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فمن اخلطأ أن يليق موعظته وهو اكجلماد ال تتحرك منه يد وال عني وال
وجه ،إذ اإلشارة قد تؤدي من املعاين ما ال يؤديه اللسان وهلذا قالوا :رب

إشارة أبلغ من عبارة.

وقد اكن انليب ﷺ ،يستخدم اإلشارة يف خطبه ومواعظه ،فمن ذلك:
 ...« -1بعثت أنا والساعة كهاتني» .ويقرن بني أصبعيه السبابة
والوسطى.

()1

 -2عن زينب بنت جحش ،أن انليب ﷺ ،دخل عليها فزاع يقول« :ال هلإ
إال اهلل ،ويل للعرب من رش قد اقرتب ،فتح ايلوم من ردم يأجوج ،ومأجوج

مثل هذه ،وحلق بإصبعه اإلبهام واليت تليها» فقالت زينب فقلت يا رسول
()2

اهلل أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال« :نعم إذا كرث اخلبث».

 -3عن عقبة بن اعمر  ،قال :سمعت رسول اهلل يقول" :تدنو
الشمس من األرض فيعرق انلاس ،فمن انلاس من يبلغ عرقه عقبيه،
ومنهم من يبلغ إىل نصف الساق ،ومنهم من يبلغ إىل ركبتيه ،ومنهم من

يبلغ العجز ،ومنهم من يبلغ اخلارصة ،ومنهم من يبلغ منكبيه ،ومنهم من
يبلغ عنقه ،ومنهم من يبلغ وسط فيه ،وأشار بيده فأجلمها فاه ،رأيت رسول

اهلل ﷺ يشري هكذا ،ومنهم من يغطيه عرقه" ،ورضب بيده إشارة فأمر يده

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )5301ومسلم رقم ( .)2950عن سهل بن سعد .وقد جاء
عن صحابة آخرين.

( )2أخرجه ابلخاري رقم ( )3598ومسلم رقم (.)2880
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فوق رأسه من غري أن يصيب الرأس ،دور راحته يمينا وشماال .رواه أمحد

والطرباين ،وابن حبان يف "صحيحه" وصححه األبلاين ).(1

 -4عن رجل ،من أصحاب انليب ﷺ ،قال :خطب انليب ﷺ انلاس بمىن
ونزهلم منازهلم فقال« :يلزنل املهاجرون هاهنا» وأشار إىل ميمنة القبلة

«واألنصار ها هنا» وأشار إىل ميرسة القبلة «ثم يلزنل انلاس حوهلم» ).(2

واستعمال اإلشارة يف الالكم البد منها –عند احلاجة -فإنها تعني

الالكم وتقويه ،فربما فهم منها بعض انلاس ما لم يفهم من الالكم
اكألصم وضعيف السمع ،فاإلشارة لغة العالم ،وإنها تلحدث من اتلأثر

ما ال يتم ألي لغة من لغات انلاس.
اخلطأ السادس :استخدام اإلشارة اليت ًل تناسب الالكم وًل تدل عليه.
بل يه بعيدة عن مرادفة اللفظ ويه أنواع ،منها:
 -1استخدام إشارة واحدة للك لفظ.

 -2اإلشارة اليت ال تناسب اللكمة وال تدل عليها ،كأن يقول مثال :إن
اهلل فوق سماواته ،ويشري عن يمينه أو عن شماهل.
 -3أن تكون اإلشارة مناسبة لكنها ضعيفة ال توصل املعلومة الاكفية
مع اللفظ.

( )1صحيح الرتغيب والرتهيب رقم (.)3588

( )2رواه أبو داود رقم ( ،)1951وصححه األبلاين يف صحيح أيب داود رقم (.)1705
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 -4أن يشري بيده للفظ اذلي يدل ىلع صفات اهلل مشبها ومقربا تللك

الصفة وهذا خطأ واضح يف اإلشارة مما قد يفهم منه السامع أن صفة اهلل

مثل صفة املخلوق ،واهلل عز وجل وإن اكنت هل صفات حقيقية تليق جبالهل

لكن ال يعلم كيفيتها وال كنهها إال هو وحده ،كأن يذكر حديث« :إن اهلل
يبسط يده بالليل يلتوب ميسء انلهار ،ويبسط يده بانلهار يلتوب ميسء
الليل» .فيشري بيده ويبسطها ،وهكذا عند ذكر حديث« :إن القلوب بني
أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء» .فيشري الواعظ بأصبعيه،

فبعدا عن هذا اإلشاكل يرتك اخلطيب اإلشارة يف هذه املواطن.

 -5أن يشري إىل انلاس عند ذكره للكفار ،أو املنافقني ،أو العاصني،
واملذنبني.
لغات اجلسد:
ويه أنواع ،منها:
 -1لغة ايلد ،وتوظيف لغة ايلد يكون باإلشارة بها بما يناسب

القول تماما ،دون زيادة أو نقصان ،فلو ذكر اخلطيب مثال حديث
اجلارية« :فقال يا جارية أين اهلل؟» فقالت :يف السماء.»...

()1

هنا يشري

اخلطيب عند قوهلا يف السماء ،بيده إىل السماء ،وهكذا لو ذكر اخلطيب
مثال حديث« :هل بلغت؟» قالوا :نعم ،قال« :امهلل فاشهد» وجعل يرفع

( )1أخرجه مسلم رقم ( )537عن معاوية بن احلكم .
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يده إىل السماء وينكتها عليهم )1(.»...هنا يشري بيده إىل السماء ثم يزنهلا
إىل املستمعني يك يوصل احلديث املذكور يف أذهان السامعني كأنهم

يشاهدونه بأعينهم ،دون زيادة أو نقص.

وإن اكن يف خطبة اجلمعة فيكتيف باإلشارة بالسبابة وال يزيد إال
للحاجة ،وهلذا جاء عند مسلم عن عمارة بن رؤيبة ،قال :لقد رأيت

رسول اهلل ﷺ ما يزيد ىلع أن يقول بيده هكذا .وأشار بأصبعه
املسبحة.

()2

وخالصة ض ابط لغة ايلد ،أنها اكآليت:

 -1أال تمر من أمام وجه اخلطيب إال حلاجة.

 -2أال ختيف وجهه.
 -3أن توافق املعىن ،فال تكرب أو تصغر.
 -4أن تكون رسيعة خاطفة ،لكما اكن الالكم ملتهبا.
 -5أال تكون بعد الالكم.

 -6أال تكون ضعيفة ال تعني ىلع فهم املراد.
تنبيه :وهذه اإلشارات واحلراكت يتسامح فيها يف املحارضات ما ال
يتسامح فيها يف خطبة اجلمعة.

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )1568ومسلم رقم ( )1213عن جابر  ،وغريه.
( )2رقم (.)874
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 -7لغة العني ،العني هلا الكم لكن ال يعيه إال القلب مبارشة ،فاخلطيب

انلاجح هو اذلي يوظف العني فريسل من خالهلا اللكمات الصامتة دون

لفظ ،فيعيها املشار إيله.

فالعني تنطمق واألفم اه صمامتة

حىت تمري ممن ضممري القلمب تييانما

فاخلطاب اذلي فيه شدة من ترغيب أو ترهيب حيتاج ادلاعية أن حيد فيه

نظره إىل السامعني كأنها سهام توقظهم ،فيدركون أن هذا املوضوع هل أهمية
فيعظم يف نفوسهم ،وهكذا قد جيد ادلاعية بعض املستمعني بدأ ينعس أثناء
املوعظة ،هنا حيسن به أن يرسل هل نظرة حادة توقظه من نعاسه ،وجتعله

يتنبه دون أن خياطبه بلسانه فيحرجه.

وهكذا قل فيمن ينشغل من املستمعني بالالكم مع زميله أو بانلظر يف
هاتفه أو بما يشغله عنك ،هنا حيسن أن ختاطبه بعينيك وتد نظرك وتشري
إيله بيدك دون أن يشعر بهذه الرسالة أحد إال هو ،هنا يتنبه ويـحـسن
اإلنصات.

قال شويق:
وتعطلممل لغممة الممالكم وخاطبممل

عينماي يف لغمة اهلم ى عينماك

ولكن هناك أخطاء تقع من بعض اخلطباء يف توظيف لغة العني ،منها:
أ -انلظر يف سقف املسجد أو بابه.

ب -انلظر يف ماكن خال من انلاس ملدة طويلة.

ج -انلظر إىل شخص بعينه من انلاس دون تسيري الطرف يف عموم
املستمعني؛ فإن ذلك حيرجه.
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د -انلظر إىل يشء بعينه يف بعض انلاس اكنلظر إىل ساعة يف يد رجل ،أو
عمامته ،أو ثوبه ،وحنو ذلك.

ه -إغماض العينني عند الالكم طويال خشية النسيان أو خجال من
انلاس.
والصواب هو :أن ينظر اخلطيب أمامه بني يديه مع تسيري طرفه يف عموم

انلاس.

 -8لغة الوجه ،الوجه يتلكم ويعرب ويعرف من خالهل املراد فانبساطه

وانشـراحه وطالقته يفهم من خالهل أن املتلكم يبشـر بيشء أو يرغب فيه
أو يدعو إيله ،وانقباضه وشدته وعبوسه يفهم منه أن املتلكم حيذر من يشء،
وخيوف منه ويبني عقوبة فاعله.
فاخلطيب انلاجح هو اذلي يوظف تقاسيم وجهه فـيـبـلغ من خالهل
مراده فيكون قرين الالكم يف ابليان ،حىت يؤثر ىلع وجوه انلاس ،فانلاس
يبادلون اخلطيب شعوره عند اإللقاء ،فإن اكن مبتسما تبسموا وانشـرحوا،

وإن ظهر عليه أثر الغضب والشدة ،ظهر ذلك عليهم ،وللك مقال حال

يكون عليه.
أما إن ظهر عليه أثر الشدة يف الكم األصل أن يظهر عليه أثر االنبساط
اكنت هذه اهليئة خطأ؛ ألن ذلك الشعور سيظهر ىلع انلاس يف غري حمله،
وهكذا إن ظهر عليه أثر االنبساط واالنشـراح يف الكم األصل أن تظهر
فيه الشدة ،اكنت هذه اهليئة خطأ؛ ألن ذلك الشعور سيظهر ىلع انلاس يف

غري حمله.
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ومن هنا نفهم أن لك موضوع حيتاج اخلطيب فيه أن يوظف لغة الوجه
فيه بما يناسبه فليس لك موعظة تتاج إىل شدة وغلظة ،أو إىل انشـراح

وبسط وجه.

فاملواعظ مثال اليت فيها دعوة إىل اجلنة ،أو إىل األخالق ،أو األخوة ،وحنو
ذلك حيتاج الواعظ فيها إىل انشـراح وبسط وجه ،حىت تربق أسارير وجهه،

فينعكس ذلك يف وجوه انلاس ،واخلطب اليت فيها الالكم ىلع انلار ،وسوء

األخالق ،والفنت ،وسوء اجلوار ،وحنو ذلك حيتاج فيها اخلطيب إىل شدة،

ورفع صوت ،وغضب ،وتغري وجه ،حىت ينعكس ذلك يف وجوه انلاس
فيشعرون خبطر األمر.
وىلع هذا حيمل حديث جابر بن عبد اهلل  ،قال :اكن انليب ﷺ،
إذا خطب امحرت عيناه ،وىلع صوته ،واشتد غضبه ،حىت كأنه منذر جيش،
يقول :صبحكم ومساكم.

()1

قال انلووي رمحه اهلل تعاىل عند رشح هذا احلديث« :قوهل :إذا خطب

امحرت عيناه وىلع صوته و :...يستدل به ىلع أنه يستحب للخطيب أن
يفخم أمر اخلطبة ،ويرفع صوته وجيزل الكمه ،ويكون مطابقا للفصل
اذلي يتلكم فيه من ترغيب أو ترهيب ،ولعل اشتداد غضبه اكن عند إنذاره
أمرا عظيما ،وتديده خطبا جسيما».

( )1أخرجه مسلم رقم (.)867

( )2رشح انلووي ىلع مسلم (.)156/6

()2
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 -9لغة الرأس ،فقد يتطلب من اخلطيب الكمه أن يشري برأسه كما إذا
اكن يرشح مثال صالة املسافر أو املريض أو حييك حالة فيها عمل للرأس.

وقد تقدم معنا الالكم ىلع لغة الصوت يف فصل( :أخطاء الصوت وما

يتعلق به).
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الفصل الرابع :يف أخطاء اعمة وقع فيها بعض اخلطباء
اخلطأ األول :اإلطالة يف اخلطبة لغري مناسبة وهذا خالف السنة الب ية.

فعن أيب وائل قال :خطبنا عمار ،فأوجز وأبلغ ،فلما نزل قلنا :يا أبا
ايلقظان لقد أبلغت وأوجزت ،فلو كنت تنفست فقال :إين سمعت رسول
اهلل ﷺ ،يقول« :إن طول صالة الرجل ،وقصـر خطبته ،مئنة من فقهه،

فأطيلوا الصالة ،واقصـروا اخلطبة ،وإن من ابليان سحرا» )1(.ومعىن مئنة:

أي :عالمة ىلع فقه الرجل.
فاخلطيب انلاجح هو :اذلي يستغل العشـرين ادلقيقة األوىل من خطبته،
أو موعظته بعرض موضوعه ىلع انلاس أما ما فوق ذلك فإن انلاس يدب
فيهم امللل ،ورشود اذلهن خاصة إن اكنوا من أصحاب األعمال ادلنيوية

الشاقة ،بل ربما نعسوا من شدة اإلرهاق.

أما إذا اكن لإلطالة مناسبة فال بأس بها ،قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل:
«واكن -ﷺ -يقصـر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا حبسب حاجة
انلاس».

()2

وألن يزنل اخلطيب من منربه وانلاس حيبون بقاءه خري من أن يبق يتلكم

وانلاس حيبون سكوته ،وهلذا قال ابن مسعود « :حدث انلاس ما
( )1أخرجه مسلم رقم (.)869
( )2زاد املعاد (.)184/1
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حدجوك( )1بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم ،فإذا انرصفت عنك قلوبهم،
فال تدثهم» قيل :وما عالمة ذلك؟ قال« :إذا اتلفت بعضهم إىل بعض،
ورأيتهم يتثاءبون ،فال تدثهم».

()2

وغبلا يكون سبب اإلطالة يف املوضوع االستطراد خارج املوضوع لغري
مناسبة ،أو رسد انلص بطوهل وعدم االقتصار ىلع حمل الشاهد منه ،أو لطول
املوضوع وسعته ،فيحب أن يستقيص املوضوع يف خطبة واحدة وال يمكنه

ذلك.
اخلطأ الاين :الرصيح بما يقبح كره من الف احش واملنكرات واأللفاظ

القبيحة اكلسباب والشتام.

والالئق هو اتلكنية عن هذه العبارات بما يفهم منه الغرض وبهذا جاء

القرآن والسنة ،فيكين مثال عن مجاع املرأة باإلفضاء إيلها ،ويكين عن

ابلول والغائط بقضاء احلاجة واذلهاب إىل اخلالء ،وال يصـرح باخلراءة أو
ابلول وحنوها.

وهكذا عند نقل الكم الفحش والسباب القبيح ينقله بلفظ آخر يفهم

الغرض ما لم تدع حاجة إىل ذكره.
فعن اعئشة  ،أن امرأة سألت انليب ﷺ عن غسلها من املحيض،
فأمرها كيف تغتسل ،فقال« :خذي فرصة من مسك ،فتطهري بها» قالت:
( )1أي :وجهوها حنوك .انلهاية يف غريب األثر ( ،)352/1البن األثري.
( )2رشح السنة للبغوي ( .)314/1وسنده حسن.

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

78
78

كيف أتطهر؟ قال« :تطهري بها» ،قالت :كيف؟ ،قال« :سبحان اهلل،
تطهري» .فاجتبذتها إيل ،فقلت :تتبيع بها أثر ادلم.

()1

قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل عند رشح هذا احلديث« :وفيه استحباب
الكنايات فيما يتعلق بالعورات ...وفيه االكتفاء باتلعريض واإلشارة إىل
األمور املستهجنة».

()2

قال القاسم رمحه اهلل تعاىل« :إياك وما يستقبح من الالكم؛ فإنه ينفر
عنك الكرام ويوثب عليك اللئام».

()3

ً
اخلطأ الالث :العجلة يف نقل األخبار ،واألحداث ىلع املنابر ،اعتمادا ىلع

مراجع ًل ي ثق بها كقن ات اإلعالم ،أو م اقع ال اصل اًلجتمايع،
الغالب يف أخبار هؤًلء الكذب ،أو املبالغة.

فادلاعية احلكيم هو اذلي يرتيث ويتثبت عند نقل األخبار واألحداث

اليت يكون مصدرها هذه القنوات ،فربما نقل غري الواقع فوصف ادلاعية
ۡ
ۡ
ۡ ۡۡ ۡ
بصفات ال تليق به ،قال عز وجلۡ﴿ :يۡأۡۡيۡ ۡهۡاۡ ۡٱۡلۡۡ ۡ
كۡ ۡمۡ ۡفۡۡاۡسۡ ۡۡ
ۡقۡۡ
ۡينۡ ۡ ۡءۡۡ ۡامۡ ۡنۡ ۡوۡۡا ۡإۡنۡ ۡجۡاۡءۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
َع ۡ ۡمۡاۡ ۡ ۡفۡ ۡعۡ ۡلۡ ۡتۡ ۡمۡ ۡ ۡنۡدۡمۡ ۡ
ۡيۡ﴾
حۡواۡۡۡ ۡ ۡۡ
ۡۡواۡۡۡ ۡقۡوۡۡما ۡ ِۡبۡهۡلۡةۡ ۡفۡتۡصۡبۡ
بۡنۡبۡإۡۡ ۡفۡتۡبۡيۡنۡوۡۡا ۡأۡنۡ ۡتۡ ۡصۡيب
[احلجرات]6 :

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )314ومسلم رقم (.)332
( )2فتح ابلاري (.)416/1

( )3جوامع اآلداب للقاسم (ص.)6/
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وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :كىف باملرء كذبا أن
حيدث بكل ما سمع».

()1

ً
اخلطأ الرابع :استتار اخلطيب خلف منرب اعل جدا ًل يرى ًل رأسه

ومجيع جسده ًل يرى.
وإن رأى انلاس وجهه احتاجوا أن يتلكفوا رفع رؤوسهم إيله ،وهذا

اخلطيب حري أال يؤثر يف انلاس؛ ألنه ال يستطيع توظيف لغة اجلسد ،من

إشارة يد ،وحركة رأس ،وإشارة عني ،وغري ذلك وأىن للناس رؤيته ،فال يبق
معهم إال صوته ،فإن اكن يف الصوت ضعف أو ال حيسن استخدام نرباته

استخداما صحيحا اكنت اخلطبة مشينة املذاق.

والسنة يه :أن يكون املنرب ىلع ثالث درجات يقف اخلطيب ىلع
ادلرجة اليت تيل ماكن اسرتاحته.

()2

قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل« :واكن منربه ثالث درجات ،فإذا استوى
عليه واستقبل انلاس أخذ املؤذن يف األذان فقط ،ولم يقل شيئا قبله وال
بعده».

()3

( )1رواه مسلم يف املقدمة رقم ( .)5وصححه األبلاين يف الصحيحة رقم ( )2025بلفظ
إثما بدل كذبا.

( )2انظر املجموع للنووي (.)526/4
( )3زاد املعاد (.)189/1
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ً
اخلطأ اخلامق :ترك الالكم يف بعض فنت العرص وأمراض األمة هروبا من
القد ،وحب المايش مع مجيع الاس.
وهذا الصنف أقسام:

 -1فمنهم من يعتقده وينصح به أصحابه ويميش عليه ،ويقول :حنن ال
نتلكم يف أمراض األمة.

 -2ومنهم من يرتكه حياء أو ضعفا عن مواجهة الواقع ،أو تكاسال،
والك القسمني واقع يف خطأ وتقصري كبري ،فمىت ريض انلاس عن ربهم أو
عن نبيهم ،أو عن العلماء ،أو تب أن يرضوا عنك؟! فرحم اهلل ابن الوزير

حيث يقول:
ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ااااااااا

ما ا ا ا ا ا ا ا ا

اااااااا

وال ن ا ا ا ا ا ا ا ا

ا

اااااااا

وال تنس أن خري اهلدي هو هدي حممد ﷺ ،وهدي السلف الصالح
بعده ،فقد اكن انليب ﷺ ،خيطب وحيذر من أهل الرشك وانلفاق ،بل إن
احتاج أن يـعـيـن أشخاصا بأعينهم فعل ،وإال كيف قام اتلوحيد

واإلسالم.
واكن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم حيذرون من القدرية
واخلوارج ،وممن قال خبلق القرآن ،ومن أهل الشـرك ،وىلع هذا درجوا ،وقد
أحسن من قال:
ما ا

اا

عاا

ا ا ا ا ا ا االال ا ا ا ا ا ا ا ا

اا

اا

اا

اا

ا ا ا ا ا ا ا ا ل اه ا ا ا ا ا ا ا ا مت

و اا ا
ااا

اا ا اا ا
ااا

اا ا
ما ا ا

اا ا
ااا

نا ا ا
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وهناك من أمراض العرص :الرشك والكفر ،وعبادة القبور ،وانلذر هلا،
وانلفاق ،والقتل ،والزىن ،والعشق ،واألغين ،و..و...و ..إذا لم تذر منها ماذا

عساك أن تذر وتقول ،وإذا لم تدع إىل اهلل بالرتغيب والرتهيب وتذير
انلاس من احلرام فبماذا عساك أن تدعو.
فال يسىم الرجل داعية إىل اهلل وهو ال حيذر من أمراض انلاس.

وهلذا يقول انليب ﷺ« :واذلي نفيس بيده تلأمرن باملعروف وتلنهون عن
املنكر أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه فال
يستجاب لكم».

()1

ود الشيطان لو ظفر من ادلاعة بهذه لاكن قد جنح يف مهمته جناحا كبريا.
فينبيغ لدلاعية أن يكون شجااع مقداما حكيما رفيقا يلنا بصريا بما
يدعو وبمن يدعو ،يضع انلقاط ىلع احلروف يف لك زمان وماكن حبسبه ال
خياف يف اهلل لومة الئم.
ومن جعل ادلعوة إىل اهلل وظيفته فال يظن أن األرض ستفرش هل بالورود،

ال! بل هل يف األنبياء والرسل والعلماء واملصلحني أسوة يف دعوتهم وصربهم،
وثباتهم وبالئهم ،قال اهلل عن لقمان ،وهو يعلم ودله ويصربه ىلع ما
ۡ ۡۡ ۡ
ۡ ۡۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
سيجري هل بعد انلصيحةۡ ﴿ :يۡبۡ ۡ
وفۡ ۡۡوٱۡنۡه ۡعۡ ۡنۡۡ
نۡ ۡأۡقۡمۡ ۡٱۡلصۡلۡوۡۡة ۡوۡأۡمۡرۡ ۡبۡٱۡلمۡعۡرۡ ۡ ۡ
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
لمۡ ۡورۡۡ﴾ [لقمان.]17 :
َعۡمۡاۡۡأۡصۡابۡۡكۡۡإۡنۡۡۡذۡلۡۡكۡۡمۡۡنۡۡعۡزۡۡۡمۡٱ ۡ
بۡ ۡۡ
ص ۡۡ
ٱۡلمۡ ۡنكۡ ۡرۡۡۡوٱ ۡ
( )1أخرجه الرتمذي رقم ( .)2169عن حذيفة بن ايلمان ،وحسنه األبلاين يف صحيح
وضعيف الرتمذي (.)2169
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والبد أن يليق اخلطيب اهتمامه بأمر األمة اعمة وال يقصـر خطبته ىلع
اخلطب الوعظية وكىف ،بل يعيش مع انلاس واقعهم ،وماذا يريد أعداؤهم

وما بذلوه من األسباب واألسايلب إلغوائهم سواء اكنت أمورا اقتصادية أو
فكرية ،أو منظمات تنصريية ،أو أسايلبا استشـراقية ،وأنه ال يركن إيلهم
وال حيسن بهم الظن ،وكيف أصبح حال األمة ايلوم مع أعدائها ،مع عدم

املبالغة ومرااعة الواقعية ،وطرح احللول اليت تعالج هذه األمراض خاصة

وحنن نعيش مثل هذه األيام احلوالك اليت جد فيها الغرب يف طمس اهلوية

اإلسالمية بتلك ادلعوات ابلائرة دعوة احلضارة والعوملة واتلقدمية واملدنية

واإلعالم الفاجر ،فال بد أن يعرف ادلاعية جلل مهمته وعظيم مسئويلته
أمام هذه األمواج املتالطمة من الفنت اليت ال يكاد انلاس ايلوم يسمعون
فيها من اخلري إال ذلك الصوت األسبويع حني يعلو باحلق لك مجعة.
اخلطأ السادس :استغالل املنابر واملساجد لغري ما وضعل هل ،من ادلع ة
ىل الفنت أو اخلروج ىلع وًلة أم ر املسلمني أو ت ظيف اخلطبة للمصلحة
ً
الشخصية اخلاصة حبزب أو مجاعة معينة ،فيصري املنرب ميدانا ملسائل
اخلالف واملماحاكت السياسية.
وال ريب أن هذه األخطاء ال تصدر إال ممن قل علمه أو عظم عناده ،فإنه
مما علم باالضطرار أن املنابر واملساجد إنما رشعت تلعليم انلاس أمر
دينهم وتذكريهم ما غفلوا عنه ،وبيان أحاكم ما جهلوه ،وإظهار ما اشتبه

عليهم وفك ما أشلك عليهم يف دينهم ،وحنو ذلك.
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ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ
ۡ
وقد سىم اهلل تعاىل اخلطبة ذكرا فقالۡ﴿ :يأۡيۡهۡاۡ ۡٱلۡۡۡينۡ ۡءۡۡامۡنۡوۡۡا ۡإۡذۡاۡ ۡنۡوۡدۡۡيۡۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ
سعۡوۡۡاۡإۡلۡۡذۡۡكۡ ۡۡرۡٱّللۡ﴾ [اجلمعة .]9 :وشتان بني اذلكر
لمۡعۡةۡۡۡفٱ ۡ
لۡ ۡۡلصۡلۡوۡةۡمۡۡنۡۡيۡوۡۡمۡٱ ۡ
وسوء اذلكر ،وإنك تلعجب ممن أغفلوا ذلك فجعلوا املنرب مطية للك الكم
بدون زمام وال خطام ،وكم اكن هلذه األسايلب من دور يف تراجع أداء املنرب
ملهمته السامية.
وإذا اكن اإلسالم قد حرم إنشاد الضالة ولو اكنت ممتهنة ،وحرم ابليع فيه

ولو بدراهم قليلة ،تعظيما ملاكنة املسجد وملا بين هل ،فكيف يصوغ بعض
انلاس استخدام املنرب لدلعوة للفنت ،واملصالح اخلاصة.
وال مانع من وضع احللول الصحيحة ملشالك األمة يف دينها ودنياها لكن

بعيدا عن األطروحات السياسية اليت تثري اجلدل والفنت ،اليت تظهر
اخلطيب من خالهلا أنه داعية حزب فقط ال داعية إىل اهلل وإىل دينه.

ومن تلك األخطاء :اختاذ املنابر للطعن يف احلاكم ووالة األمور من أهل

اإلسالم ،واتلحريض ىلع اخلروج عليهم.
قال الشواكين رمحه اهلل تعاىل« :ينبيغ ملن ظهر هل غلط اإلمام يف بعض

املسائل أن يناصحه وال يظهر الشناعة عليه ىلع رؤوس األشهاد ،بل كما
ورد يف احلديث أنه يأخذ بيده وخيلو به ويبذل هل انلصيحة ،وال يذل
سلطان اهلل».

()1

( )1السيل اجلرار املتدفق ىلع حدائق األزهار ( .)556/4دار الكتب العلمية.
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وهذا ليس من املداهنة وإنما هو من باب املداراة وسد الفتنة؛ ألن الالكم
ىلع ويل األمر من املنرب يعد من اخلروج عليه بالقول اذلي يتبعه اخلروج

بالسالح ،وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رمحه اهلل ،عن منهج السلف يف
نقد والة األمر.
فأجاب:

«ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة ،وذكر ذلك ىلع املنابر؛
ألن ذلك يفيض إىل الفوىض وعدم السمع والطاعة يف املعروف ،ويفيض إىل

اخلوض اذلي يرض وال ينفع ،ولكن الطريقة املتبعة عند السلف :انلصيحة
فيما بينهم وبني السلطان ،والكتابة إيله ،أو االتصال بالعلماء اذلين
يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري ،أما إنكار املنكر بدون ذكر الفاعل:
فينكر الزنا ،وينكر اخلمر ،وينكر الربا من دون ذكر من فعله ،فذلك
واجب؛ لعموم األدلة ،ويكيف إنكار املعايص واتلحذير منها من غري أن
يذكر من فعلها ال حاكما وال غري حاكم».

()1

ويلحق باخلطأ األول من جيعل اخلطبة ملخصا لألخبار األسبوعية ،وما
جيري من األحداث اليت ال حيتاج انلاس إيلها وال يعود الالكم حوهلا بانلفع،
فربما علم انلاس من هذه األحداث ما ال يعلمه ،فاملساجد إنما بنيت ملا
ۡۡ ۡ ۡ ۡ
ّللۡأۡۡنۡۡتۡۡ ۡرۡۡفۡ ۡعۡۡ ۡوۡ ۡيۡ ۡذۡ ۡكۡ ۡرۡۡفۡ ۡ ۡ
س ۡمۡ ۡهۡۥۡ
ۡيهۡاۡۡٱ ۡۡ
وتۡۡأۡذۡۡنۡۡٱ ۡۡ
بنيت هل ،قال اهلل عز وجلۡ ۡ ﴿ :
فۡبۡيۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ
ۡيهۡاۡۡۡبٱۡلغۡ ۡدۡ ۡوۡۡۡ ۡۡوٱٓأۡل ۡصۡاۡلۡ﴾ [انلور.]36 :
لۥۡفۡ ۡ
يۡسۡبۡحۡۡ ۡ
( )1جمموع فتاوى ابن باز (.)210/8
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فال يصلح يف املساجد بيع وال رشاء وال إقامة حدود وال جعلها للمصالح
الشخصية ،فالبد من مرااعة آدابها ،وإعطائها حقها من احلرمة واتلعظيم.
اخلطأ السابع :الصدر للخطابة بال رصيد عليم.
انطالقا من قاعدة باطلة( :قم واهلل سيفتح عليك) .وحديث« :بلغوا عين

ولو آية»(.)1

وأنا ال أعين من فرض عليه احلال اخلطابة ،وليس من أهلها ،لكونه ال
يوجد إال هو ،فهذا يتيق اهلل قدر املستطاع ويستعني بكتب العلماء
وخطبهم ،ولكين أعين من أعد نفسه لدلعوة إىل اهلل وعنده القدرة ىلع
اتلعلم ولكنه ال يتعلم رغبة عن العلم ،بل ربما تنقص من يتفرغ للعلم،

فحري بهذا اخلطيب أن خيذهل اهلل؛ ألنه متطاول عليه ،حني يقول :قم واهلل
سيفتح عليك ،وما يدريك أنه سيفتح عليك ،وقد أمرك أن تدعو إيله بعد
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
اتلعلم واتلبصـر ،فقال﴿ :قۡۡ ۡلۡ ۡ ۡۡۡ
َع ۡبۡ ۡصۡريۡةۡ ۡأۡنۡاۡۡ
يلۡ ۡأۡدۡعۡوۡۡا ۡإۡلۡ ۡٱّللۡ ۡ ۡ
هذۡهۡۦ ۡسۡبۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡ
شۡكۡۡيۡ﴾ [يوسف.]108 :
حۡ
وۡمۡ ۡنۡۡٱتۡبۡعۡ ۡنۡۡوۡسۡبۡ ۡ
نۡٱّللۡۡوۡمۡاۡۡأۡنۡاۡۡمۡۡنۡۡٱۡلمۡ ۡ
قال املفسـر ابن جرير رمحه اهلل تعاىل عند تفسري هذه اآلية{« :ىلع
بصرية} أي بذلك ،ويقني علم مين به{ ،أنا} ويدعو إيله ىلع بصرية أيضا

{من اتبعين}»(. )2

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )3461عن عبد اهلل بن عمرو. ،
( )2جامع ابليان يف تأويل القرآن (.)291/16
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وأي بصرية فوق العلم ،وماذا عىس اجلاهل أو املتفلسف أن يقول وينطق
به حني يدعو انلاس بغري كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ﷺ ،والفقه الصحيح،
إال احلاكيات املكذوبة واألساطري اخليايلة واألحاديث الضعيفة واملكذوبة،

وإذا قيل هل :هذا احلديث ضعيف ،قال :سيقويه اهلل!!! ،ال يدري معىن
ضعيف وال حسن ،أما حديث« :بلغوا عين ولو آية» فهو حديث صحيح

لكن املراد به أنك لو رأيت من جيهل آية أو حديثا وعندك علم فعلمه
تلك اآلية أو ذلك احلديث ،وليس املراد أن تتصدر لدلعوة أو اتلعليم بآية
واحدة أو حديث واحد ،ثم ما يدري هذه الشخص أن احلديث اذلي
سيبلغه هو اذلي قاهل عليه الصالة والسالم ،حىت يبلغه عنه ،وما يدريه أنه
ليس عن غريه؟ ،أو قد كذب عليه ،هنا نرجع ونقول :البد من اتلعلم
واتلبصـر بما صح وما لم يصح عنه ،وما املراد بما صح عنه ﷺ ،حىت ندعو
إىل اهلل ونبلغه ىلع بصرية حىت ال ننسب إيله ما لم يقله أو نفرس الكمه بما
لم يرده.

وىلع لك من تصدر هلذه املهمة العظيمة ينبيغ عليه أن حيفظ القرآن

حفظا جيدا ،وال جيب عليه ذلك ،لكن أقل يشء أن حيسن تالوته ،وأن
حيسن االستدالل به وإال اكن من القائلني ىلع اهلل بغري علم ،وأن حيفظ من
السنة الصحيحة ما يكون عونا هل وزادا هل يف نصحه ووعظه وتعليمه،
ومن أحسن ما يقدمه زادا ذللك كتاب رياض الصاحلني لسهولة حفظه،
وحسن تبويبه ،واشتمال أبوابه ىلع اآليات القرآنية.
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كما ينبيغ هل أن يديم االطالع يف كتب السرية واتلاريخ ،والعقيدة
الصحيحة ،وأن يكون ىلع معرفة باألحداث انلازلة وكيف يعاجلها ،وأن

يأخذ من اللغة العربية ما يقـوم به لسانه ،فهذه العلوم توسع آفاق اخلطيب
العلمية ،وتكسبه الفطنة واملعرفة بأحوال الرجال واأليام وتقلب األحوال.
فليس صحيحا أبدا أن يفهم أن من أحسن الوقوف أمام انلاس واكن

عنده يشء من اجلرأة أنه هو اخلطيب ،ال! فاخلطيب هل صفات وأحاكم
ورشوط ،فليس لك من تسلق املنرب يعد خطيبا.

قال القاسم« :يشرتط يف اخلطيب أن يكون :اعلـما بالعقائد الصحيحة،

وعلم الفروع واللغة العربية ،وأن يكون نبيها ،وأن يكون لسنا فصيحا
وصاحلا تقيا مهذبا ،وراع قنواع زاهدا ،غري متجاهر بمعصية وال متلبسا
بمخالفة ،يعقل ما يقول ،فإن ذلك أدىع إىل قبول املوعظة» )1(.ا ـه بترصف.

علق الشيخ األبلاين يف تقيقه لكتاب القاسم فقال« :لقد فات املصنف
رمحه اهلل تعاىل أن يضم إىل الرشوط املذكورة رشطا آخر مهما أخل به اكفة
اخلطباء يف اعمة ابلدلان مع األسف ،أال وهو أن يكون اعلما بالسنة اعرفا

بما صح فيها مما لم يصح ،حىت ال يكون سببا إلذاعة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة بني انلاس ،فيضل ويضلوا به ،وما أكرث األحاديث الواهية اليت
ينشـرونها بمناسبة بعض املواسم املبتدعة وغريها».

( )1إصالح املساجد من ابلدع والعوائد (ص ،)69 :للقاسم.
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وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل« :فينبيغ للواعظ أن يكون حافظا
حلديث رسول اهلل ﷺ ،اعرفا بصحيحه وسقيمه ،ومسنده ومقطوعه،

ومعضله ،اعلما باتلواريخ وسري السلف ،حافظا ألخبار الزهاد ،فقيها يف دين
()1

اهلل ،اعرفا بالعربية واللغة ،وفصيح اللسان».

اخلطأ الامن :عدم احلرص ىلع الطق الصحيح السالم من اللحن والزلل

يف الالكم.

فإن اللحن يف الالكم ديلل جهل وقصور فكيف إذا اكن يف مقام الوعظ
والوقوف أمام انلاس؛ فإنه يذهب جبمال اخلطبة وبهائها.

ويا هلل كم من خطبة مجيلة أذهب جـمـالـهـا اللحن يف أدائها.
ويزداد اللوم ىلع من عنده القدرة ىلع تعلم اللغة العربية بأنواعها ومع

هذا ال يزال خيطئ ويفحش يف الالكم.
وبعض اخلطباء قد خيطب باللغة ادلارجة العامية فال يأيت هلا ذوق يف
اآلذان ،وال تأثري ىلع القلوب ،وربما غري معانيها بسبب اللحن فيها.

قال الشافيع رمحه اهلل تعاىل ،كما يف اقتضاء الصـراط املستقيم« :ينبيغ
()2

للك أحد يقدر ىلع تعلم العربية أن يتعلمها؛ ألنها اللسان األوىل».

وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل« :واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل،
واخللق ،وادلين تأثريا قويا بينا ،ويؤثر أيضا يف مشابهة صدر هذه األمة من
( )1القصاص واملذكرين (ص ،)182/البن اجلوزي.

(.)521/1( )2
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الصحابة واتلابعني ،ومشابهتهم تزيد العقل وادلين والـخـلق ،وأيضا فإن
نفس اللغة العربية من ادلين ،ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب

والسنة فرض ،وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به
فهو واجب».

()1

مجمممل املنطمممق بمممالح فممممن

حيمرم اإلعممراب بممالطق اختبممل

فاللسان العضمب سميف مصملل

كم بسحر من حديث قد قتمل

مممممممممممممممممممممممممممممل
حىت
قتممنه ،ويذمون من يلحن،
وقد اكن العرب يهابون اللحن وخيافون
اكن بعضهم يرضب ودله ىلع اللحن.

وقيل لعبد امللك بن مروان :شبت ،قال :شيبتنا املنابر وخمافة اللحن،

أعرض عقيل ىلع انلاس لك مجعة.

()2

ومن الطريف أن أعرابيا رأى خطيبا خيطب ىلع املنرب ولكنه يلحن

كثريا وهو يقول :ظهر الفساد يف الرب وابلحر ،فقال األعرايب :وظهر أيضا ىلع

املنابر(.)3

( )1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ()468 /1
( )2ابليان واتلبيني (.)128/1
( )3املصحح اإلماليئ.

90
90

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

ً
اخلطأ الاسع :عدم الع د ىلع حفظ امل اعظ واخلطب وارجتاهلا غيبا،
واًلعتماد اغبلًا ىلع اخلطابة من الكتب أو ال رق.
كثري من اخلطباء والواعظ حيتاج والبد إىل القراءة انلظرية من كتاب

معد للخطابة أو من ورقة قد أعدها هو ومجع فيها عنارص اخلطبة لكونه لم
يعتد االرجتال واحلفظ للخطب ،وهذا الصنف مراتب وأقسام:

أ -فمنهم من يقرأ اخلطبة من الكتاب حرفا حرفا ،ال يقدر أن يزيد فيها

حرفا واحدا من عنده ،أو يعرب عن مجلة صحيحة من غري ما يقرؤه من
الكتاب ،وال يلفت نظره إىل أحد ،وهذا غبلا يكون من العوام يف القرى
أو ابلوادي اليت ال يوجد فيها خطباء وال معلمون.
ب -ومنهم من يقرأ اخلطبة من كتاب قد أعد للخطابة وعنده القدرة
ىلع الزيادة واالرجتال نواع ما ،أو الرشح اليسري مع نظره إىل الكتاب تارة
وإىل انلاس أخرى وهذا أحسن حاال ممن قبله.
ج -ومنهم من يقرأ من الكتاب أو الورقة لكن قد جعلها رؤوس أقالم

ليستذكر ما نيس منها ،ويقرأ ما حيتاج إىل قراءة ألهميته ،أو ألنه ال حيفظه،
وربما جعل الورقة يف ماكن ال يراها انلاس يلمحها بطرفه ويمر يف خطبته،
وهذا وإن اكن أحسن حاال ممن قبله لكنه لو اعتاد االرجتال لاكن أحسن،
وأهيب يف قلوب انلاس ،أضف إىل ذلك أنه أعون هل ىلع حسن تأديته للغة
اجلسد األداء الصحيح.

وقد ذهب بعض ابلاحثني إىل أن القراءة من كتاب أو ورقة ال يسىم

صاحبها خطيبا؛ ألن من أخص خصائص اخلطابة املشافهة واالرجتال،
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لكن بعض املواضيع كثرية الفروع ومتعددة املالحظات يصعب حفظها أو
أن هناك من الالكم ما تدعو احلاجة إىل نقله بنصه وال بد وقد يصعب
ارجتاهل ،هنا ال بأس أن يقرأه من الورقة؛ ألنها أضبط وأعون هل ىلع رسد

املوضوع بدون نسيان ،وال يعد ذلك عيبا أو نقصا يف حقه.
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سلبيات القراءة من الكتاب أو ال رقة:
والقراءة من الكتاب أو الورقة هلا سلبيات وأخطاء ،واخلطباء فيها

يتفاوتون بني مستقل ومستكرث ،فمنها:

 -1خطيب الورقة أو الكتاب يفرض عليه صوته أن يكون ىلع وترية
ونربة واحدة ،وقد تقدم معنا أهمية تغيري نربات الصوت يف اتلأثري ىلع

السامعني.

 -2خطيب الكتاب أو الورقة ال يستطيع اتلرصف إذا عرض هل اعرض يف

خطبته حبيث يزيد أو ينقص؛ ألنه مقيد بما يف الورقة أو الكتاب فإن
احتاج انلاس إىل حديث معني حول حادثة معينة إن لم يعش اخلطيب
معهم ،ويشاركهم هذه احلادثة وإال اكن يف واد وانلاس يف آخر.
 -3خطيب الورقة أو الكتاب ال يستطيع توظيف لغة اجلسد مع الالكم؛
ألن يده مشغولة بإمساك الكتاب أو الورقة وعينه مشغولة بانلظر إىل
الكتاب أو إىل ما خطه قلمه ،وصوته اعجز عن أداء مهاراته؛ ألنه البد أن
يتكيف مع ما يف الورقة خشية النسيان فيصبح اخلطيب هيئة جامدة ال

يتحرك وينعكس هذا اجلمود ىلع املستمعني فتتودل السآمة وامللل ،إذ ال
رابط بينه وبينهم.
 -4وبعضهم ربما قرأ من الكتاب نص ما كتبه املؤلف مما اكن يعارصه
من الوقائع واألحداث اخلاصة بزمنه فينقلها اخلطيب ويزنهلا ىلع زمنه هو،
كما لو داع لويل أمر ذلك الزمن اذلي اعرصه صاحب الكتاب فيأيت اخلطيب

ويدعو هل وقد مات منذ زمن ،أو يقول :وبينما أنا أمر يف سكة القطار
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رأيت...؟ وانلاس مندهشني! أين سكة القطار عندهم! ،وهكذا ،فينبيغ
مرااعة الوقائع واألحداث.
وىلع

فمن احتاج وًلبد أن يقرأ من كتاب أو ورقة فعليه أن يرايع

اآليت:
 -1القراءة ملا سيلقيه مرارا وتكرارا قبل صعوده املنرب ،حىت يصري عنده

شبه حمفوظ ،يك يتخلص من اتللكؤ والرتدد يف قراءة بعض اللكمات
الغامضة.

 -2يقرأ من كتاب عليه الشلك والضبط لللكمات ،فإن لم يتيرس قرأها

أوال ىلع شخص عنده امللكة ىلع ضبط الالكم واللغة؛ ألن الغالب يف بالدنا
ويف بعض ابلدلان ىلع من يقرأ من كتاب أو ورقة أن يكون مبتدئا يف
اخلطابة أو اعميا ليس عنده القدرة ىلع ضبط اللغة العربية ،وفهم اللكمات
الغريبة.
ومن الطريف أن خطيبا مر يف خطبته ىلع قول املؤلف :إن الزنا عم،

وابلالء طم ،آه آه ،من حال األمة ايلوم ،فقرأها إن الزناعم ،وابلالطم ،واحد
ومخسني واحد ومخسني من حال األمة ايلوم ،وانلاس يف عجب من هذه
اجلمل ،مايه الزناعم وابلالطم؟ وما معىن واحد ومخسني من حال األمة
ايلوم!

()1

( )1انظر دروس العفاين (.)32/4
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اخلطأ العارش :عدم اًلهتمام حبسن خاتمة امل ض ع.
فتجد بعض اخلطباء يبرت اخلطبة برتا فما يشعر انلاس إال جبلوسه للخطبة

اثلانية أو بزنوهل من املنرب عند انتهائه من اخلطبة اثلانية ،وذلك؛ ألنه
يكون ىلع نربة صوتية معينة فيقطعها مبارشة بكلمة أو لكمتني يفائج
انلاس باختتام اخلطبة ويزنل ،أو أنه خيتم خباتمة ال تدل وال تشري إىل

املوضوع اذلي وعظ انلاس به ،ولو أنه يلخص هلم ما تقدم يف خطبته ،كأن
يدعو بداعء يشعر انلاس من خالهل أنه يعين اإلاعنة هلم فيما وعظهم ،أو

االستعاذة مما حذرهم.

فاخلاتمة آخر ما يلقيه الواعظ من الكم ،ويه آخر ما يعلق باذلهن ،فكما
أن املقدمة تنبه ذهن السامع للموضوع ،فاخلاتمة تلخص املوضوع يف ذهن
السامع ،وربما استفاد منها من تأخر عن احلضور ،فيدرك املقصود من
املوعظة.
واكن الالئق بهذا اخلطيب أنه إذا أراد إنهاء خطبته خفض صوته شيئا

فشيئا وغري نربة صوته ،وأشار بأصبعه وداع بما تيسـر( )1دون إطالة ،فليس
من السنة إطالة ادلاعء ،ويدعو باألدعية اجلامعة وال يلزتم داعء بعينه لك
مجعه ،وال خيص صحابيا بعينه ،أو خليفة والخيصهم بادلاعء إال حلاجة أو
مناسبة ،وخيتم باالستغفار.

( )1وأهل العلم ىلع مرشوعية ادلاعء للمؤمنني واملؤمنات يف مصاحلهم ادلينية
وادلنيوية يف خطبة اجلمعة .انظر املغين ( ،)181/3بل أوجبه بعضهم.
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قال ابن تيمية« :ويكره لإلمام رفع يديه حال ادلاعء يف اخلطبة وهو أصح
الوجهني ألصحابنا ألن انليب ﷺ إنما اكن يشري بأصبعه إذا داع ،وأما يف
االستسقاء فرفع يديه ملا استسق ىلع املنرب».

()1

وأما ختم اخلطبة لك مجعة بادلاعء املشهور :إن اهلل يأمر بالعدل
واإلحسان ،وإيتاء ذا القرىب...إلخ أو بقوهل :اذكروا اهلل يذكركم...إلخ فهذا لم

يصح عن انليب ﷺ ،وال عن صحابته منه يشء ،وخيشـى ىلع من يديم
()2

ذلك أن يدخل يف ابلدعة.

وقد ذكر أن أول من ختم اخلطبة بقوهل :إن اهلل يأمر بالعدل ...إلخ هو

عمر بن عبد العزيز بن مروان رمحه اهلل ،بدال عما اكن خيتم به بنو أمية
خطبهم.

()3

قال املقبيل رمحه اهلل تعاىل« :وأما ذكر اخللفاء عدهلم وجائرهم فما هو إال

بدعة واتلعلق بالعوائد اذلي ال شاهد ألصلها وال صدرت عن حملها ،إنما
()4

يه من أرباب امللوك ...فليس فيها متشبث للمتيق».

لكن إن اكن ادلاعية يف ماكن قد انترش فيهم ذم اخللفاء أو اتلنقص هلم
فال مانع من ذكرهم والرتيض عنهم؛ خشية أن يدخل ىلع انلاس االعتقاد

( )1االختيارات الفقهية (ص .)440 :دار املعرفة.

( )2انظر السنن واملبتداعت املتعلقة باألذاكر والصلوات للشقريي (ص.)90/
( )3انظر حاشية الصاوي ىلع بلغة السالك ألقرب املسالك (.)506/1
( )4املنار يف املختار (ص.) 235/
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الفاسد ،وهلذا قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل« :من الواجب اآلن ىلع
اخلطباء يف صالة اخلطبة أن يرتضوا ىلع اخللفاء األربعة؛ وذلك ألمرين:
األول :تثبيت هذه العقيدة يف قلوب انلاس.

اثلاين :من أجل عدم االتلفات ملا يقال أو ينرش يف ذم الصحابة من بعض
الفرق الضالة أو الصحف املضلة».

()1

أما مسألة :ترتيل القرآن واتلغين به يف خطبة اجلمعة ،فلم أجد الكما
للمتقدمني فيه ،أما املعارصون فهم فيه بني جمزي ومانع ،فممن وقفت ىلع
أنه يقول باجلواز :العالمة ابن باز ،وابن عثيمني ،واخلضري ،والواديع،
وغريهم من العلماء ،والشيخ اإلمام هل تفصيل ،فقد سمعته يقول يف أحد

دروسه بعد أن سئل عن ذلك« :من اكن صوته حسنا سيؤثر ىلع انلاس
ويزيد من خشوعهم فريتل ،ويتغىن بالقرآن ،ومن اكن دون ذلك فيقرأ
بصوته املعتاد».
ومن منع يفرق بني ترتيل القرآن يف اخلطبة وبني اتلغين به ،فيجزي

الرتتيل ويمنع اتلغين؛ ألنه لم ينقل عن انليب ﷺ ،وال عن أحد من صحابته
أنه اكن يتغىن بالقرآن يف خطبة اجلمعة ،واألمر يف ذلك واسع واهلل أعلم.
إنما املمنوع هو ترتيل اخلطبة أو األحاديث انلبوية يف خطبة اجلمعة ،وقد
سئل ابن عثيمني رمحه اهلل عن حكم ترتيل احلديث اكلقرآن ،فأجاب

( )1نثار السرية وثمار الصحبة ،لدلكتور يلع بن حممد العمران (ص.)170/
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ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
بۡ
ن ۡأۡلۡسۡۡنۡتۡهۡمۡ ۡبۡٱۡلكۡۡت ۡۡ
ِإَون ۡمۡۡنۡهۡمۡ ۡلۡفۡ ۡرۡ ۡيقۡا ۡيۡلۡۡوۥ ۡ
قائال« :ال جيوز لقوهل تعاىلۡ ۡ ﴿ :
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
()1
ب﴾».
ۡنۡۡٱۡلكۡۡتۡ ۡۡ
بۡوۡمۡاۡۡهۡوۡۡمۡ
ِۡلۡحۡسۡبۡوهۡۡۡۡمۡۡنۡۡٱۡلكۡۡت ۡۡ

( )1الكزن اثلمني يف سؤاالت ابن سنيد البن عثيمني الفتوى رقم (.)21
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أخطاء وبدع وقع فيها بعض األئمة واملأم مني ي م اجلمعة

مما ال يسع هذه الرسالة ذكره مطوال وال املجال تركه كإشارات خمترصة:
اتلنبيه ىلع بعض األخطاء وابلدع املوجودة عند بعض انلاس وعند بعض

اخلطباء واملؤذنني يوم اجلمعة ،وأثناء خطبة اجلمعة ،فنذكرها كإشارات
رسيعة؛ تكون بإذن اهلل بلغة ملن أراد معرفة اخلري مقتطفة من الكم أهل
العلم ىلع خالف يف بعض األخطاء ،فمن العلماء من جيعلها من ابلدع

ومنهم من ال جيعلها كذلك.
وقد قسمتها إىل قسمني:

القسم األول :أخطاء ًل تصل ىل حد ابلدعة.

القسم الاين :أخطاء تعدت جمرد اخلطأ ىل ابلدعة(.)1
فمن القسم األول:

 -1اختاذ يوم اجلمعة يوما للنوم والكسل عن العبادات والسنن املرشوعة
فيه.

 -2عدم احلرص ىلع بعض الواجبات والسنن يوم اجلمعة اكلغسل
واللبس الطيب والراحئة الطيبة واتلبكري وقراءة سورة الكهف
وكرثة الصالة ىلع انليب ﷺ واالستماع للخطبة واالنصات هلا.

 -3اعتياد اتلأخر عن حضور اجلمعة.

( )1قال الشاطيب رمحه اهلل« :وابلدعة يه عبارة عن طريقة يف ادلين خمرتعة تضايه
الرشيعة يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف اتلعبد» .االعتصام (.)47/1
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 -4اتلحلق قبل اجلمعة يف املسجد حلقا؛ لذلكر أو لغريه.
 -5تشبيك األصابع عند اذلهاب للجمعة وأثناء اخلطبة.

 -6تري اخلطيب تقدمه إىل املسجد بدون عذر.

 -7اجللوس دون صالة تية املسجد عند ادلخول.
 -8صالة اخلطيب تية املسجد قبل صعوده املنرب ثم الصعود بعدها
مبارشة.

 -9احتجاز ماكن يف الصف األول أو يف أي ماكن يف املسجد بسجاد
وحنوه ثم اتلأخر واإلتيان إىل املاكن املحجوز.

 -10إلقاء السالم عند دخول املسجد حال اخلطبة.
 -11ختطي رقاب انلاس إىل الصفوف األول.
 -12تأخري تية املسجد من أجل ترديد األذان ،واملعلوم أن ترديد
األذان مستحب واالنصات للخطبة واجب ،فاكن ىلع ادلاخل أثناء
األذان أن يصيل تية املسجد من أجل أن يتهيأ الستماع اخلطبة

اليت يه آكد من ترديد األذان.

 -13رفع الصوت بالصالة ىلع انليب ﷺ عند أن يذكره اخلطيب ،أو
اجلهر باتلأمني عند داعئه.
 -14الالكم عند اخلطبة مع انلاس أو االنشغال بعمل ما.
 -15عدم مقابلة اخلطيب واتلوجه إىل جهة غري جهته.
 -16تشميت العاطس أو رد السالم.
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 -17اتلعوذ عند ذكر اخلطيب أمرا جلال ،أو ادلاعء عند ذكر اخلطيب
أمرا حمبوبا.

 -18مداومة األمر للناس باالستغفار نهاية اخلطبة األوىل.
 -19كرثة احلراكت واالتلفاتات اليت ال تناسب حال اخلطيب.
 -20تبسم اخلطيب الزائد.

 -21رفع اخلطيب يديه عند ادلاعء ىلع املنرب يف غري داعء االستسقاء.

 -22الصالة ركعتني إذا لم يدرك الركوع يف الركعة اثلانية من صالة
اجلمعة ،فالواجب أن يصليها أربع ركعات ظهرا؛ ألن أقل ما تدرك
به اجلمعة إدراك الركوع من الركعة اثلانية.
 -23اعتياد قول بعض انلاس بعد اجلمعة :مجعة مباركة.
 -24اختاذ املصافحة بعد الصالة اعدة الزمة.
 -25اتلجمل والزتين ببعض املعايص كحلق اللحية واللباس اذلي فيه
تشبه بالكفار.

 -26تعدد اجلمع يف قرية واحدة لغري حاجة.
 -27صالة االستسقاء بعد صالة اجلمعة يف املسجد ،والصواب أن
يكتيف اخلطيب بادلاعء بعد إكمال اخلطبة ىلع املنرب.
 -28توقيت اخلطبة عن هجرة انليب ﷺ يف نهاية لك اعم ،أو عن ميالد
انليب ﷺ وسريته يف ربيع األول ،أو عن اإلرساء واملعراج يف رجب
وحنو ذلك ،وال مانع من هذه اخلطب لكن ال جتعل كسنة الزمة يف

هذه األوقات.
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 -29انليع لألموات وذكر حماسنهم ىلع املنرب.
 -30بعض انلاس قد يستغرق يف انلوم أثناء اخلطبة فيقوم ويصيل مع
انلاس وال يتوضأ.

 -31العجلة يف اخلروج بعد الصالة مبارشة دون مرااعة األذاكر والسنة
الراتبة بعد اجلمعة.

ومن القسم الاين:

 -1ختصيص يللة اجلمعة أو يومها بعبادة معينة لم ترد يف السنة ،كقيام
تلك الليلة أو قراءة اآليات من آخر سورة اجلمعة لك يللة مجعة يف

صالة املغرب أو العشاء.
 -2تعمد ترك السفر يوم اجلمعة تعبدا.
 -3رفع املكربات بالتسابيح وقراءة القرآن الكريم.
 -4االستغناء عن أذان املؤذن باإلذاعة املسجلة لألذان يف رشيط جلميع
املساجد.

 -5اعتياد قول املؤذن بعد األذان :عباد اهلل ،اسمعوا وأنصتوا واعلموا
أن الالكم حمرم حال اخلطبتني أثابكم اهلل .أو قراءة حديث :إذا
قلت لصاحبك :انصت ،واإلمام خيطب فقد لغوت .وحنو ذلك.
 -6التسابيح اجلماعية قبل صعود اإلمام املنرب.
 -7صالة ركعتني بعد صعود اإلمام املنرب بعد األذان من اجلالسني يف
املسجد.
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 -8قيام بعض انلاس لصالة ركعتني بعد جلوس اإلمام من اخلطبة
األوىل.

 -9األمر للناس بالصالة ىلع انليب ﷺ بقول اخلطيب :يا أيها انلاس ،إن
اهلل ومالئكته يصلون ىلع انليب يا أيها اذلين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما.

 -10الزتام قول اخلطيب :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي
القرىب...إلخ

 -11الزتام ذكر اخللفاء وامللوك وأئمة املسلمني وادلاعء هلم.
 -12الزتام قول اخلطيب :فاذكروا اهلل يذكركم واشكروه ىلع نعمه
يزدكم وذلكر اهلل أكرب ...إلخ وقول انلاس عند ذلك :ال هلإ إال اهلل،
بصوت اعل.
 -13قرص اخلطبة اثلانية ىلع ادلاعء وذكر حماسن امللوك واخللفاء.
 -14الزتام قراءة اخلطيب يف صالة اجلمعة ما يناسب موضوعه.

 -15األدعية اجلماعية بصوت واحد بعد صالة اجلمعة.
 -16الصالة ىلع األموات الغائبني لك مجعة.

()1

( )1وانظر :اصالح املساجد من ابلدع والعوائد ،جلمال ادلين القاسم ،واألجوبة

انلافعة عن أسئلة أصحاب اجلامعة ،لألبلاين ،وتصحيح ادلاعء للشيخ بكر أبو

زيد.

ً
ً
الفصل اخلامق :بعض األسباب واألسايلب اليت جتعل من ادلاعية واعظا نافعا

103

الفصل اخلامق :بعض األسباب واألسايلب اليت جتعل من
ً
ً
ادلاعية واعظا نافعا:
ينبيغ للخطيب أن يسىع جاهدا يوما بعد آخر يف تطوير قدراته ومهاراته
اخلطابية وال يبق حبيس أسلوب واحد ،فالواعظ حباجة إىل اتلأثري يف
انلاس وجلب انتباههم ،ملا يقول ،بطرق حسية ومعنوية تالئم حال

املستمع ،وقد حاولت أن أمجع بعض األسباب واألسايلب اليت تؤثر يف
انلاس وتلفت انتباههم ،وتعني ىلع إقناعهم بعد توفيق اهلل واصطفائه
للعبد ،ويه اكآليت:

 -1اإلخالص هلل يف قوهل وعمله ،يرجو من وراء ذلك نفع انلاس

حبيث يتعلمون دين اهلل ،ويقلعون عما حرم اهلل ،يبتيغ من وراء ذلك

األجر من اهلل وحده ،ال يرجو بها رئاسة وال ظهورا ،وال غرضا من
ۡۡ ۡۡ ۡۡ
لۡ
أغراض ادلنيا ،بل يقول كما قال األنبياء والرسل من قبله﴿ :وۡيۡقۡوۡۡۡم ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
َعۡٱّللۡ﴾ [هود ]29 :هنا جيعل اهلل يف
أۡسۡلۡكۡمۡۡعۡلۡيۡهۡۡمۡۡالۡۡۡإۡنۡۡأۡجۡ ۡرۡيۡۡإۡلۡۡ ۡ
الكمه القبول ،وانلفع للناس بإذنه سبحانه وتعاىل ،إذ ما خرج من
القلب وقر يف القلب.
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قال ابن انلحاس رمحه اهلل تعاىل« :من أخلص هلل انلية أثر الكمه يف
القلوب القاسية فلينها ،ويف األلسن اذلربة فقيدها ،ويف أيدي السلطة
فعقلها».

()1

فالالكم بال إخالص وال قصد نفع اخللق اكلرعد بال مطر ،ال نفع فيه.
ثممم ب الريممماء يشمممف عمممما حتتمممه

فمما ا الحفممل بممه كأنممك اعر

قال األوزايع رمحه اهلل تعاىل :بلغين أنه ما وعظ رجل قوما ال يريد به

وجه اهلل ،إال زلت عنه القلوب كما زل املاء عن الصفاء».

()2

وقال يلع بن الفضيل بن عياض ألبيه :يا أبيت ما أحىل الكم أصحاب

حممد ﷺ ،قال :يا بين ،وتدري لم حال؟ قال :ال ،قال :ألنهم أرادوا به وجه
اهلل تبارك وتعاىل».

()3

 -2من أسباب تأثري اخلطاب يف السامعني ،اخلطاب اذلي يشعر برمحة
الواعظ وشفقته ىلع املخاطبني ،حني خياطب عواطفهم ومشاعرهم ،كما أن
اخلطاب إذا اكن مشتمال ىلع اتلهجم والشدة والغلظة اكن من أسباب نفرة
ۡۡ ۡ ۡ ۡ
تۡ ۡإۡ ۡنۡ ۡۡق ۡۡدۡ
انلاس ،وتأمل خطاب إبراهيم ألبيه عند نصحه ووعظهۡ﴿ :يأۡبۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ن ۡأۡۡ ۡهۡدۡ ۡ
ۡكۡ ۡۡفۡٱتۡۡبۡ ۡ
ۡ
طا ۡ ۡسۡوۡۡيۡا﴾ [مريم ،]43:ولم
صۡ ۡرۡ ۡ
ۡ
ۡك
ۡ
ۡ
ع
ۡ
جۡاۡءۡ ۡنۡ ۡمۡۡنۡ ۡٱۡلعۡلۡۡم ۡمۡاۡ ۡلۡمۡ ۡيۡأۡتۡ
ۡ
ۡ

( )1تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وتذير السالكني من أفعال اجلاهلني (ص/
 ،)68البن انلحاس.

( )2حلية األويلاء ( ،)146/6أليب نعيم.
( )3شعب اإليمان ( ،)299/2للبيهيق.
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ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ن﴾ [مريم، ]44 :
طۡ
ل ۡتۡعۡبۡدۡ ۡٱۡلشۡيۡ ۡ
تۡ ۡ ۡ
يقل هل :أنا أعلم منك ،وقال هلۡ﴿ :يأۡبۡ ۡ
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
تۡ ۡإۡ ۡ ۡ
نۡ ۡأۡخۡۡافۡ ۡأۡنۡۡ
ولم يقل :لقد أضلك الشيطان وأغواك ،وقال هلۡ﴿ :يأۡبۡ ۡ
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ابۡۡ ۡمۡ ۡ
ۡنۡۡٱۡ ۡلرِۡنَٰمۡحۡ﴾ [مريم ،]45 :ولم يقل :أنت رجل من أهل انلار،
يۡمۡسۡكۡۡعۡذۡۡ
اكفر اعبد لألصنام.
فما أمجلها من رمحة وشفقة ولني وموعظة ،وتذير بليغ ،خطاب لم جيرح
مشاعره ،مع ما فيه من بيان اخلري والرش ،هكذا يعلمنا القرآن كيف
نكون يف وعظنا ونصحنا.

فاخلطاب اللني يتألف انلفوس انلازشة ويدنيها من الرشد ،وهلذا أمر اهلل
ۡۡ ۡ
ۡ ۡ
موىس أن يقول لفرعون قوال يلنا ،ثم بني احلكمة فقال﴿ :لۡ ۡعۡلۡ ۡهۡۥ ۡ ۡيۡ ۡتۡذۡكۡ ۡرۡ ۡأۡ ۡوۡۡ
ۡۡ ۡ
ۡ ۡۡ
ش﴾ [طه .]44 :وقد امتثل موىس عليه السالم ،اخلطاب فقال﴿ :هۡلۡۡلۡكۡۡ
ي ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
إۡلۡۡأۡنۡۡتۡزۡ ۡ
ّكۡۡۡ ۡ.وۡأۡهۡدۡۡيۡۡكۡۡإۡ ۡلۡۡ ۡرۡۡبۡۡكۡۡفۡ ۡتۡخۡش ۡۡـى﴾ [انلازاعت.]19 ،18:
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل« :وتأمل امتثال موىس ملا أمر به كيف قال
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ل ۡأۡنۡ ۡتۡزۡ ۡ
لفرعون﴿ :هۡلۡ ۡلۡكۡ ۡإۡ ۡ
ّكۡۡ .وۡأۡهۡدۡۡيۡۡكۡ ۡإۡ ۡلۡ ۡ ۡرۡۡبۡۡكۡ ۡفۡ ۡتۡخۡش ۡۡـى﴾

[انلازاعت ،]18،19:فأخرج الالكم معه خمرج السؤال والعرض ال خمرج
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
األمر ،وقال﴿ :إۡلۡۡأۡۡنۡۡتۡۡزّۡكۡ﴾ ولم يقل إىل أن أزكيك ،فنسب الفعل إيله هو

وذكر لفظ الزتيك دون غريه ملا فيه من الربكة ،واخلري ،وانلماء ،ثم قال
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴿وۡأۡهۡدۡۡيۡكۡ ۡإۡۡۡلۡ ۡۡرۡبۡۡكۡ﴾ أكون اكدليلل بني يديك اذلي يسري أمامك ،وقال
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ۡ ۡ ۡ
ۡرۡۡبۡۡكۡ﴾ استداعء إليمانه بربه اذلي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغريا
﴿إۡلۡ ۡ
ويافعا وكبريا».

()1

ولقد أحسن من قال:
لمم سممار ألممف مممدج يف حاجممة

لمممم يقضمممها ًل اذلي يرتفمممق

واكن يقال :من النت لكمته ،وجبت حمبته.

ومع ذلك فقد حيتاج إىل الشدة ،وذلك يف حاالت خاصة ،ومع أناس
خمصوصني مع األمن من حصول املفسدة كأن يكون هذا الواعظ هل
ماكنته والكمه مسموع لن يالم  ،وتكون اكلعالج بدون زيادة مفرطة،

وهلذا بدأ موىس باللني واللطف مع فرعون ،فلما وجد منه اإلعراض والكرب
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
نۡمۡثۡبۡ ۡورۡاۡ﴾ [اإلرساء.]102:
ِإَونۡلۡظۡنۡكۡۡيفۡرۡعۡوۡ ۡ
والعناد ،قال هلۡ ۡ ۡ ﴿ :
وقد غضب انليب ﷺ ،يف حق من شفع يف حد شـريع ،فقام وخطب

وقال« :أيها انلاس إنما ضل من اكن قبلكم ،أنهم اكنوا إذا رسق فيهم
الرشيف تركوه ،وإذا رسق الضعيف أقاموا عليه احلد ،وايم اهلل لو أن فاطمة
بنت حممد رسقت

لقطعت يدها»(2).

وخاطب معاذا ىلع وجه اتلعيني فقال« :يا معاذ ،أفتان أنت؟ اقرأ بكذا،
واقرأ بكذا».

()3

( )1بدائع الفوائد (.)133 -132/3

( )2أخرجه ابلخاري رقم ( )2648ومسلم رقم ( .)1688عن اعئشة .
( )3أخرجه ابلخاري رقم ( )701ومسلم رقم ( .)465عن جابر .
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وخالصة القول أن الرفق هو األصل وهو األيلق حبال الواعظ ما لم تدع
احلاجة إىل الشدة ،فتكون يف حملها بدون زيادة.

 -3خطاب انلاس بلفظ العموم دون تعيني أحد من األشخاص أو

اجلمااعت ،فهذا من أعظم أدب املوعظة ،ومن أكرب عوامل قبوهلا ،إال إذا
اقتضت املصلحة الراجحة ذلك اتلعيني ،وقد بوب ابلخاري رمحه اهلل:

(باب من لم يواجه انلاس بالعتاب).

فإن انلفوس البرشية جمبولة ىلع األنفة والكرب واالعتداد باذلات ،فيه ال

تب أن يواجهها أحد اكئن من اكن بعيوبها ،رصحية مكشوفة؛ ألنها تعترب
ذلك إهانة هلا وتقريا فتلجأ إىل العناد ،واملحادة واملشاقة.
فقد جيرح املشاعر إذا خاطب كبار القوم بتعيينهم أو باإلشارة إيلهم،
فاخلطيب انلبيه هو اذلي يرايع أحوال املستمعني يف اخلطاب كما يرايع
املواضيع ا ليت تنفعهم فللك مقام مقال ،وليس لك الكم يلق يف لك ماكن،
وال لك خطاب يقال للك أحد ،ومن يؤىت احلكمة فقد أوت خريا كثريا.

فالرفق يف اخلطاب من أسباب قبول الكم ادلاعية ،وتأثر انلاس به،

فيخاطب انلاس مثال بلفظ :إن يف أوساط األمة ايلوم ...أو من أخطاء
انلاس ايلوم ...أو ما بال أقوام ايلوم...
جاء يف الصحيحني من حديث أنس  :أن نفرا من أصحاب انليب
ﷺ سألوا أزواج انليب ﷺ ،عن عمله يف الرس؟ فقال بعضهم :ال أتزوج

النساء ،وقال بعضهم :ال آكل اللحم ،وقال بعضهم :ال أنام ىلع فراش،

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

108

فحمد اهلل وأثىن عليه .فقال« :ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكين أصيل
وأنام ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين».

()1

قال انلووي رمحه اهلل تعاىل« :وهو موافق للمعروف من خطبه ﷺ يف مثل
هذا أنه إذا كره شيئا قام فخطب هل وذكر كراهيته ،وال يعني فاعله ،وهذا
من عظيم خلقه ﷺ فإن املقصود من ذلك الشخص ومجيع احلارضين،
وغريهم ممن يبلغه ذلك ،وال حيصل توبيخ صاحبه يف املأل».

()2

 -4يشـرك الواعظ نفسه يف اخلطاب فيقول مثال :إن ذنوبنا قد عظمت،
أو إن أحوانلا ايلوم ال تبرش خبري ،أو ينبيغ نلا مجيعا أن حنافظ ىلع كذا من

اخلري ،أو ينبيغ نلا أن نرتك كذا من الرش ،يك ال يزيك الواعظ نفسه ،بل يشعر
انلاس أنه مقرص ،وليس معصوما ،وقد اكن السلف ىلع هذا ،فهذا إبراهيم

ابن أدهم رمحه اهلل يقول« :ما بانلا نشكو فقرنا إىل مثلنا ،وال نطلب كشفه
من ربنا».

()3

 -5حيسن أن يستخدم الواعظ نواع من املقارنة يف خطابه بني حال

السلف وحانلا ايلوم ،ويذكر ىلع ذلك بعض األمثلة فيذكر مثال :كيف اكن
السلف مع الليل وما هو حانلا ايلوم ،أو كيف اكن حال السلف مع
جريانهم وكيف هو حانلا ايلوم ،وهكذا يف بقية مواضيعه.

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )5063ومسلم رقم (.)1401
( )2رشح انلووي ىلع مسلم (.)176 /9

( )3حلية األويلاء ( ،)32/8ورجاهل ثقات.
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 -6حيسن بالواعظ صوغ التشابيه ابلديعة ورضب األمثلة الرائعة ،أو
نقلها من انلصوص الرشعية دلعم املوضوع وجتميله فيف الكتاب والسنة

من ذلك كثري ،سواء اكن السياق يف اخلري أو الرش.

قال املاوردي رمحه اهلل« :رضب اهلل األمثال يف كتابه العزيز وجعلها من
دالئل رسله ،وأوضح بها احلجة ىلع خلقه؛ ألنها يف العقول معقولة ويف
القلوب مقبولة».

()1

فمن ذلك مثال:
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡۡۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
لسۡ ۡمۡاۡءۡۡ
ليۡوۡةۡ ۡٱدلۡنۡيۡاۡ ۡكۡمۡاۡۡء ۡأۡۡنزۡلۡنۡۡه ۡمۡۡنۡ ۡٱۡ
أ -قول اهلل عز وجلۡ ﴿ :إۡنۡمۡاۡ ۡمۡثۡلۡ ۡٱ ۡ
ۡ
ۡ
ۡۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
تۡۡ
لۡن ۡ
ض ۡمۡۡمۡاۡ ۡيۡأۡكۡلۡ ۡٱنلۡۡاسۡ ۡۡوٱ ۡ
لۡر ۡ ۡ
خ ۡتۡلۡ ۡطۡ ۡبۡهۡۦ ۡنۡبۡۡاتۡ ۡٱ ۡ
ۡفٱ ۡ
عۡم ۡحۡت ۡإۡذۡاۡ ۡأۡخۡذۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
لۡ
ِل ۡ
ضۡزۡخۡرۡفۡهۡاۡۡۡوٱزۡيۡنۡتۡۡوۡظۡنۡۡأۡهۡلۡهۡاۡۡأۡنۡهۡمۡۡۡقدۡۡرۡ ۡونۡۡعۡلۡيۡهۡاۡۡأۡتۡىۡهۡاۡۡأۡمۡرۡنۡاۡۡ ۡ
لۡر ۡ
ٱۡ
ۡ
ۡ
ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
تۡ
س ۡكۡذۡلۡۡكۡ ۡنۡفۡ ۡصۡلۡ ۡٱٓأۡلي ۡۡ
لۡم ۡ ۡ
ن ۡبۡٱ ۡ
أۡوۡ ۡنۡهۡۡارۡا ۡفۡجۡعۡلۡنۡهۡاۡ ۡحۡ ۡصۡ ۡيدۡا ۡكۡأۡنۡ ۡلۡمۡ ۡتۡغۡ ۡ
ۡ
ۡۡ ۡ
لۡۡقۡ ۡوۡۡمۡ ۡيۡ ۡتۡفۡكۡ ۡرۡ ۡونۡ﴾ [يونس.]24 :
ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
يلۡ ۡٱّللۡ ۡكۡمۡثۡ ۡلۡ ۡحۡبۡةۡۡ
ب -قوهل تعاىلۡ ﴿ :مۡثۡلۡ ۡٱلۡۡۡينۡ ۡيۡنۡفۡقۡ ۡونۡ ۡأۡمۡوۡلۡهۡمۡ ۡ ۡ ۡ
ف ۡسۡبۡۡ ۡ
ۡۡ
ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ك ۡ ۡسۡۢنۡ ۡبۡلۡۡة ۡ ۡمۡۡاۡۡئۡۡ ۡةۡ ۡ ۡحۡ ۡبۡةۡ ۡ ۡۡوٱ ۡ ۡۡ
ّلل ۡيۡۡ ۡضۡۡعۡ ۡفۡ ۡلۡ ۡۡمۡنۡ ۡيۡۡ ۡشۡاۡۡءۡۡۡ
ف ۡ ۡۡ
أۡۢنۡبۡتۡتۡ ۡسۡبۡۡع ۡسۡنۡابۡۡۡلۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ّللۡ ۡوۡسۡ ۡ
ۡعۡۡ ۡعۡلۡ ۡ ۡ
ۡيمۡ﴾ [ابلقرة.]261 :
ۡۡوٱ ۡۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡۡيۡنۡه ۡءۡۡايتۡنۡاۡ ۡۡفٱۡنسۡلۡخۡ ۡمۡۡنۡهۡاۡ ۡفۡأۡتۡبۡعۡهۡۡ
ل ۡعۡلۡيۡهۡمۡ ۡنۡبۡأۡ ۡٱلۡۡيۡ ۡءۡات
ج -قوهل تعاىلۡۡ ﴿ :وٱۡت ۡ
ۡ
ۡنۡۡٱۡۡل ۡغۡۡاوۡ ۡ ۡ
نۡ ۡفۡ َۡكۡ ۡنۡۡمۡ ۡ
ينۡ﴾ [االعراف.]175 :
طۡ ۡۡ
ٱۡلشۡ ۡيۡ ۡ ۡ
ۡ

( )1أدب ادلنيا وادلين (ص.)275/
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د -قول انليب ﷺ« :مثل املؤمنني يف توادهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم مثل
اجلسد إذا اشتىك منه عضو تداىع هل سائر اجلسد بالسهر واحلىم».

()1

ه -قول انليب ﷺ « :إنما مثل اجلليس الصالح ،واجلليس السوء ،كحامل
املسك ،ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه،
وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن
جتد رحيا خبيثة».

()2

و -قول انليب ﷺ« :أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه لك يوم
مخس مرات ،هل يبق من درنه يشء؟» قالوا :ال يبق من درنه يشء،
قال« :فذلك مثل الصلوات اخلمس ،يمحو اهلل بهن اخلطايا».

()3

ز -قول انليب ﷺ« :مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن ،مثل األترجة ،رحيها طيب
وطعمها طيب ،ومثل املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن مثل اتلمرة ،ال ريح هلا

وطعمها حلو ،ومثل املنافق اذلي يقرأ القرآن ،مثل الرحيانة ،رحيها طيب
وطعمها مر ،ومثل املنافق اذلي ال يقرأ القرآن ،كمثل احلنظلة ،ليس هلا
ريح وطعمها مر».

()4

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )6011ومسلم رقم ( )2586عن انلعمان بن بشري .
( )2أخرجه ابلخاري رقم ( )5534ومسلم رقم ( ،)2628عن أيب موىس .
( )3أخرجه ابلخاري رقم ( )528ومسلم رقم ( ،)667عن أيب هريرة . 
( )4أخرجه ابلخاري رقم ( )5427ومسلم رقم ( ،)797عن أيب موىس .
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ح -قول انليب ﷺ« :مثل املؤمن اكخلامة من الزرع ،تفيئها الريح مرة،
وتعدهلا مرة ،ومثل املنافق اكألرزة ،ال تزال حىت يكون اجنعافها مرة
واحدة».

()1

فرضب األمثال من أعظم سبل اتلعليم واتلفهيم؛ ألنه باملثال يتضح
املقال.

()2

ۡۡ ۡ ۡ
ِللۡةۡۡ
 -7طرح املعلومة ىلع صيغة السؤال ،فيقول مثال :قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ۡ
فۡشۡهۡر﴾ [القدر .]3 :أتدرون كم األلف الشهر بالليايل
ٱۡلقۡدۡۡرۡۡخۡريۡۡمۡۡنۡۡأۡلۡ ۡ ۡ
واأليام؟
أو يقول مثال عند حديث« :مع لك زمام سبعون ألف ملك جيرونها»(. )3

أتدرون كم عدد هؤالء املالئكة؟
وقد استخدم انليب ﷺ هذا األسلوب فقال ألصحابه ذات يوم:
«أخربوين عن شجرة ،مثلها مثل املؤمن» فجعل القوم يذكرون شجرا من
شجر ابلوادي ،قال ابن عمر :وأليق يف نفسـي أو رويع ،أنها انلخلة،
فجعلت أريد أن أقوهلا ،فإذا أسنان القوم ،فأهاب أن أتكلم ،فلما سكتوا،
قال رسول اهلل ﷺ« :يه

انلخلة»(4).

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )5643ومسلم رقم ( ،)2810عن كعب بن مالك .
( )2للمزيد انظر زهر األكم يف األمثال واحلكم ،للحسن ايلويس.

( )3أخرجه مسلم رقم ( ،)2842عن عبد اهلل بن مسعود .

( )4أخرجه ابلخاري رقم ( )61ومسلم رقم ( ،)2811عن ابن عمر .
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وقال يف يوم انلحر وهو خيطب« :أتدرون أي يوم هذا؟ ...أي بدل هذا؟ أي
شهر هذا؟.»...

()1

وقال« :هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا :اهلل ورسوهل أعلم ،قال« :قال:
أصبح من عبادي مؤمن يب واكفر ،فأما من قال :مطرنا بفضل اهلل ورمحته
فذلك مؤمن يب اكفر بالكوكب ،وأما من قال :مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك
اكفر يب مؤمن بالكوكب».

()2

()3

وقال« :أتدرون ما الغيبة.»...

وقال« :أتدرون من املفلس».

()4

وال بأس بالسؤال من املستمع للواعظ إذا أحب الواعظ انلقاش يف غري
اجلمعة برشط السؤال مع األدب وبما ينفع ،وبدون قصد اتلعجزي.
فإن اكن الواعظ يف خطبة اجلمعة سأل وأجاب وإن اكن يف غريها هل أن

يناقش انلاس حبسب احلال.

 -8تنويع اخلطاب يف آذان السامعني حبسب ما يقتضيه احلال كخطاب

األمر وانليه ،واتلعجب ،والرتحم ،واالستفهام ،واإلنكار ،واتلوكيد،

( )1أخرجه ابلخاري رقم ( )1741ومسلم رقم ( ،)1679عن أيب بكرة .
( )2أخرجه ابلخاري رقم ( )846ومسلم رقم ( ،)71عن زيد بن خادل .
( )3أخرجه مسلم رقم ( ،)4690عن أيب هريرة .

( )4أخرجه مسلم رقم ( ،)4618عن أيب هريرة .

ً
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واإلجياز واإلطناب ،والكناية واتلرصيح ،وغري ذلك حبسب ما أعطى اهلل
الواعظ من العلم والقدرة ىلع الالكم.

114
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أدب اخلطب واخلطباء:
فادلاعية املوفق هو اذلي يأرس القلوب ،ويستميل األسماع واألبصار حىت

جيعلها تت أمره وقهره بإذن اهلل تعاىل ،إن شاء أبكاها ،وإن شاء
أضحكها ،وإن شاء حركها ،وإن شاء أوقفها ،لكها استغراق ودهشة قد
فتحت أفواهها وحدقت بأبصارها هلول الكمه ،وسحر بيانه ورقة حركته

وعذوبة منطقه ،حلظات يعيشونها معه من أحىل حلظات حياتهم ،يصور
األمور كأنهم يف ذلك املوقف حارضون ،وحييك القصة فيهم كأنهم هلا
يشاهدون ،قد أذهب بصدى قلوبهم وقسوتها ،وقد أرعد بمواعظه القلوب

فأمطرت منهم العيون :إذا حدثهم عن اجلنة كأنه يطري بهم فيها ،وحيلق بهم
ىلع أنهارها ،ويعيش بهم مع حورها ،وإذا حدثهم عن انلار كأنها رأي

العني ،الكمه عنها يفتت األكباد ،ويذهب األبلاب ،يسوق بوعظه قلوبهم
إىل اهلل ،يرد شاردهم عن دين اهلل ،وحيفز قاعدهم إىل رشع اهلل ،يعلم
جاهلهم ،ويوقر اعملهم ويضع جناحه يف قوهل وفعله عند حديثهم.
ومنطممق كضممياء الشمممق حتسممبه

يدب يف اجلسم مثل الربء ل نظممل

من حسنه سحر هاروت ومماروت

ألفاظممه قلممل :هممذا عقممد يمماق ت

وقد أحببت أن أنقل الكما للقاسم رمحه اهلل تعاىل بنصه وهو يذكر

فصال يف أدب اخلطب واخلطباء ،قال رمحه اهلل:
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قال بعض الفضالء :أبلغ اخلطب ما وافق الزمان واملاكن واحلال ،فيف
زمن صيام رمضان مثال يبني اخلطيب للناس حكمه وأحاكمه واملقصود
منه ،وينهاهم عن ابلدع اليت تدث فيه مبينا رضرها.

ويف عيد الفطر يبني أحاكم صدقة الفطر وال حيسن به أن يستبدهلا ببيان
أحاكم األضحية أو غري ذلك ويرتكها بتاتا.

ويف ماكن تفرق أهله خيطب فيهم باالتاد ،أو تكاسلوا عن طلب العلم

حثهم عليه ،أو أهملوا تربية أبنائهم حثهم أيضا عليها ..إىل غري ذلك مما

يوافق أحواهلم ويالئم مشاربهم ويناسب طباعهم ،خيطب يف لك ماكن
حبسبه ،مراعيا أحوال العالم ،بصريا بمقرتفاتهم احلاصلة يف خالل األسبوع،
فينهاهم عنها ،وينبههم عليها ،مىت ريق منرب اخلطابة ،عسـى أن يهتدوا
طريقا قويما.
ثم قال« :كيف اكنت اخلطب يف الصدر األول؟»
اكنت اخلطب يف الصدر األول هلا املاكنة العايلة واملقام األسىن.
اكنت موضوع املفاخرة بني العرب كما يفتخرون يف الشعر.

اكنوا ينتقون من جواهر األلفاظ أعذبها وأظرفها وأحالها ،ومن املعاين
أرقها ،وأدقها وأغالها ،ومع ذلك فاكنوا يضمنونها آيات من كتاب اهلل تعاىل
لزتداد حالوة وطالوة حىت إنه يلعاب ىلع خطبة ليس فيها آية من القرآن
الكريم.

بلغت زمن اخللفاء الراشدين عنفوان شبابها فإن القرآن بما اشتمل

عليه من أبدع األسايلب؛ أاعنهم ىلع اخلوض يف عباب اتلفنن يف دائرة
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اإلرشادات اجلاذبة بمغناطيسها األفئدة .اكنوا ال يتقيدون بوقت بل لكما
دعت احلاجة اجتمعوا فألقيت عليهم استشارة أو وعظ أو تذكري أو إعالن

أمر  ...إلخ.

اكن اخلطيب إذا قام ألمر ما سحر األبلاب ،وملك بمرصعات املواعظ ما
ال يملك بمرهفات السيوف والرماح؛ يؤلف بني من تفرق ،ويسكن الفنت،

ويزيل املخاصمات ،ويقطع املنازاعت ،يقيمهم إن شاء ويقعدهم إن أراد
بقوة اقتداره وشدة تأثريه .ثم قال:

«مىت حدث االحنطاط يف اخلطب؟».
إن اخلطابة قبل اكنت بيد اخللفاء الراشدين والرؤساء العظام واكنت

موضع احرتاس.
اكن خيطب اخلطيب قائما «إال خطبة انلاكح» آخذا بيده عصا أو خمرصة
أو قناة أو غري ذلك .فلما جاءت ادلولة املروانية واستوىل الرتف وعم ،وتوىل
كريس اململكة الويلد بن عبد امللك بن مروان بدأ خيطب -واأسفاه -جالسا

ترفعا منه واستهانة بهذا املوقف اجلليل ،ومن هذا أخذت اخلطابة يف
االضمحالل واتلاليش ،فاكن آخر خطيب أجاد من أئمة اإلسالم املأمون
ابن هارون الرشيد( )1من خلفاء ادلولة العباسية ،وترك امللوك اخلطابة
وولكوا أمرها كغريها من األمور لغريهم فصارت منحطة القدر بعد الرفعة

( )1مع أن املأمون هو اذلي أدخل كتب الالكم وترجم كتب الفالسفة واستقدمها ىلع
املسلمني ،وامتحن انلاس ببدعة القول خبلق القرآن.
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وموضع االستهانة بعد اتلجلة ،توالها أناس ما قدروها حق قدرها وما دروا
املقصود منها جبهاالتهم املطبقة حىت إنك لو خاطبت أحدهم عن اخلطبة
املتبعة وتغيريها بما يستدعيه الزمان ما أجابك إال بقوهل :ال يمكن

للنفوس اآلن أن تزتحزح عن غيها ،وأن اخلطب اآلن يه من قبيل الرسوم
فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .فأنت ترى ايلوم ببغاء لك منرب

ينفث سموم اإلماتة واتلدمري واإلقعاد عن العمل متمساك بمثل قوهل رمحه
اهلل« :ملن تقتين ادلنيا وأنت تموت ،وملن تبتين العلياء واملقابر بيوت  ...إلخ»

مما أمات األمة غفال عن قول سيد الزاهدين« :اعمل دلنياك كأنك تعيش

أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا»

()1

ثم قال:

«رشط اخلطيب» يشرتط يف اخلطيب أن يكون:
«اعملا بالعقائد الصحيحة» حىت ال يزيغ ،ويؤذي انلاس بسوء عقيدته يف
درك ظلمات الضالل فتسوء العقىب.
«وعلم الفروع» يك يصحح العبادات بما علمه من علم الفقه ،وألنه

عرضة يسأهل املأمومون يف األحاكم فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور

الرشيعة إىل رصاط مستقيم ال يهرف وخيبط خبط عشواء يف أمور ادلين
جبهاالته كأغلب اخلطباء واألئمة ايلوم ،فرمحاك امهلل رمحاك.

( )1ال أصل هل ،كما بينه األبلاين رمحه اهلل تعاىل يف (سلسلة األحاديث الضعيفة) (.)8
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«واللغة العربية» وباألخص علم اإلنشاء يك يقتدر ىلع تأيلف الكم بليغ
وتنسيق درر مضيئة يشـرق نور أرسارها ىلع أفئدة السامعني ،فيسحرهم
ببديع لفظه وخيتلب أبلابهم جبواهر آيات وعظه.

«وأن يكون نبيها» يك ال تعزب عليه شاردة إال أحصاها وال واردة إال
استقصاها ،ويلنظر بمنظار اتلأمل واالنتقاد ويغوص يف حبار الشـريعة
فيستخرج آللئ األحاكم ودررها من غري ما يعرتيها تشويه وال يشوبها لكل.

«وأن يكون لسنا» فصيحا منطلق اللسان معربا عما خيطر بباهل من

املعاين الاكمنة يف ضمريه يربز ما انطوت عليه السـريرة من جليل انلصائح،
ومجيل اإلرشادات مما يكفل السعادة للعباد.

«ووجيها» تهابه القلوب وجتله العيون ،وتعظمه انلفوس يهابه الصغري
ويوقره الكبري حىت يكون لالكمه تأثريا وجيد هل سميعا ييع ما يقال ويعمل
بما يسمع.
«وصاحلا» تقيا مهذبا وراع قنواع زاهدا غري متجاهر بمعصية ،وال متلبسا
بمخالفة يفعل ما يقول؛ فإن ذلك أدىع إىل قبول املوعظة منه.

( )1إصالح املساجد (ص.)69-67/

()1
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اخلاتمة:

هذه نصائح وتوجيهات مما استفدته من علمائنا ،ومن كتب أهل العلم ممن قبلنا،

ومن معارشتنا ووقوفنا ىلع اخلطباء يف زماننا ،ومما أخذته ىلع طاليب أثناء تدريسـي

لفن اخلطابة وما أبرئ نفسـي من هذه األخطاء ،أو من بعضها وقد أكون هنا انلاقد

واملنقود ،وهذه املالحظات أقدمها للقراء الكرام والراغبني يف تعلم اخلطابة ،وملن أحب

الزتود من هذا الفن؛ تلكون دروسا نافعة حائلة بني اخلطباء وامللقني وبني هذه

األخطاء.

فهذا ما من اهلل به يلع وأاعن عليه ،فإن يكن صوابا فمن اهلل الكريم الوهاب ،وإن

يكن فيه خطأ ونقص فتلك سنة اهلل يف بين اإلنسان ،فالكمال هلل وحده ،وانلقص

والقصور واختالف وجهات انلظر من صفات البشـر ،وحسيب أين قد حاولت
التسديد واملقاربة ،وبذلت اجلهد ما استطعت.

فاحلمد هلل اذلي أاعنين ىلع إتمام هذه الرسالة ىلع هذه الصورة ،واملنة هل وحده

سبحانه وتعاىل أوال وآخرا ،واهلل أسأل أن ينفعين بها وينفع بها مجيع املسلمني إىل يوم
ۡ
ۡۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ
ِإَوِلهۡۡتۡ ۡرۡ ۡجۡ ۡعۡ ۡونۡ﴾
كۡمۡ ۡ ۡ
ل ۡ
ولۡۡوٱٓأۡلخۡۡرۡةۡوۡلۡۡٱ ۡ
لۡ ۡ
ف ۡٱ ۡ
لۡمۡدۡ ۡ ۡ
لۡٱ ۡ
ادلين إنه ىلع لك يشء قدير ﴿ ۡ

[القصص.]70 :

كتبه /أبو الويلد :عمار بن عبد اهلل بن أمحد الضبييب
اكن االنتهاء منه يف يوم اجلمعة  /18شعبان 1439 /ه

دار احلديث للعلوم الرشعية بمعرب حرسها اهلل ونفع بها اإلسالم واملسلمني.
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املراجع واملصادر
 .1القرآن الكريم.
 .2األجوبة انلافعة عن أسئلة أصحاب اجلامعة ،حممد بن نارص ادلين
األبلاين.

 .3االختيارات الفقهية البن تيمية ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم

ابن تيمية ،مطبوع ضمن الفتاوى الكربى املجدل الرابع ،دار املعرفة،
بريوت ،ط ( 1397ه).

 .4أدب ادلنيا وادلين ،أبو احلسن يلع بن حممد ابلرصي ابلغدادي،

الشهري باملاوردي ،مكتبة احلياة ،جزء واحد.

 .5إصالح املساجد من ابلدع والفوائد ،حممد مجال ادلين بن حممد

القاسم ،املكتب اإلساليم ،ط (.)2
 .6االعتصام ،أبو إسحاق إبراهيم بن موىس بن حممد الشاطيب ،دار

ابن اجلوزي 3 ،أجزاء.

 .7اقتضاء الرصاط املستقيم ،أبو العباس تيق ادلين أمحد بن عبد

احلليم بن تيمية ،دار اعلم الكتب ،ط ( 2 ،)7أجزاء.

 .8بدائع الفوائد ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن القيم ،دار
النرش 5 ،أجزاء.

 .9ابليان واتلبيني ،عثمان بن عمرو بن حبر اجلاحظ ،دار الفكر
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للجميع3 ،أجزاء ،ط (.)1
 .10تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن يلع بن ثابت اخلطيب ابلغدادي،

ط ( 16 ،)1جزء.

 .11ترير ألفاظ اتلنبيه ،ميح ادلين انلووي ،دار القلم ،ط ( ،)1جمدل
واحد.

 .12تذكرة السامع واملتلكم يف آداب العالم واملتعلم ،بدر ادلين أبو

عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعد بن مجاعة ،جزء واحد.

 .13ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أبو الفضل القايض عياض ابن

موىس ايلحصيب ،مطبعة فضالة املحمدية ،ط ( 8 ،)1أجزاء.
 .14تصحيح ادلاعء ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،دار العاصمة ،ط(.)1
 .15اتلعريفات ،لعيل بن حممد بن يلع اجلرجاين ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط ( ،)1جمدل واحد.
 .16تفسري السعدي-تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان،

عبد الرمحن بن نارص السعدي ،مؤسسة الرسالة ،جزء واحد ،ط (.)1

 .17تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري،
دار طيبة ،ط ( 5 ،)1أجزاء.
 .18تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني ،ميح ادلين أبو زكريا أمحد
ابن إبراهيم بن انلحاس ،املكتب السليف تلحقيق ابلحوث ،ط ( ،)1جزء

واحد.

 .19تهذيب اللغة ،لألزهري ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط (.)1
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 .20جامع ابليان يف تأويل القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد
الطربي ،مؤسسة الرسالة ،ط ( 24 ،)1جزء.

 .21مجهرة خطب العرب يف العصور العربية الزاهرة ،أمحد زيك

صفوت ،املكتبة العلمية 3 ،أجزاء.
 .22جوامع اآلداب يف أخالق األجناب ،حممد مجال ادلين بن حممد

القاسم ،مؤسسة قرطبة ،جزء واحد.

 .23حاشية الصاوي ىلع بلغة السالك ألقرب املسالك ىلع الرشح

الصغري ،أمحد الصاوي ،دار الكتب العلمية 4 ،أجزاء.

 .24حلية األويلاء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمخد بن عبد اهلل ابن
أمحد األصبهاين ،دار الكتاب العريب 10 ،أجزاء.
 .25حلية الفقهاء ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويين ،الرشكة
املتحدة للتوزيع ،ط ( 1403 )1ه ،جمدل واحد.
 .26اخلطابة ادلينية بني املنهج والواقع دراسة ومقارنة ،حسني حممد

حممود بن عبد املطلب ،ط ( 1414 ،)1ه.

 .27اخلطابة يف اإلسالم ،ملصلح سيد بيويم ،متفرقات مرصية ،ط ()2
1988م ،جمدل واحد.
 .28ادلراسة انلظرية للخطابة ،عبد الرب بن نواب ادلين ،دار
العاصمة ،جمدل واحد.

 .29دروس الشيخ سعيد بن حسني العفاين ،دروس صوتية قام

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

املراجع واملصادر

123

 .30زاد املعاد من هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر بن القيم،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ( 5 ،)27أجزاء.

 .31زهر األكم يف األمثال واحلكم ،احلسن بن مسعود بن حممد

ايلويس /دار اثلقافة ،ط ( 3 ،)1أجزاء.
 .32سبل السالم ،حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،دار

احلديث 2 ،أجزاء.

 .33سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أبو

عبد الرمحن حممد بن نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،ط (6 ،)1
أجزاء.

 .34سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة،
أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،ط ( 14 )1جزء.
 .35سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،دار
الرسالة ،ط ( 5 ،)1أجزاء.

 .36سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،دار الكتاب

العريب 4 ،أجزاء.
 .37سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس بن سورة الرتمذي ،دار الغرب
اإلساليم 6 ،أجزاء.
 .38سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،دار

البشائر ،ط ( ،)1جزء واحد.

 .39السنن واملبتداعت املتعلقة باألذاكر والصلوات ،حممد بن أمحد
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ابن عبد السالم الشقريي ،دار الفكر ،جزء واحد.
 .40السيل اجلرار املتدفق ىلع حدائق األزهار ،حممد بن يلع الشواكين،

دار الكتب العلمية ،ط (.)1

 .41الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ،سعود بن إبراهيم الرشيم ،دار
الوطن ،ط (.)1

 .42رشح السنة للبغوي ،احلسني بن مسعود ابلغوي ،تقيق شعيب

األرنؤوط 16 ،أجزاء.

 .43رشح زاد املستقنع ،حممد بن حممد الشنقيطي ،دروس صوتية

قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
 .44رشح طيبة النرش يف القراءات العرش ،شمس ادلين أبو اخلري
حممد بن حممد بن اجلزري ،ط ( ،)2دار الكتب العلمية ،جزء واحد.
 .45شعب اإليمان ،أبو بكر أمحد بن احلسني ابليهيق ،دار الكتب
العلمية 7 ،أجزاء.

 .46صحيح أيب داود ،حممد بن نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس

للنرش واتلوزيع 7 ،أجزاء ط (.)1
 .47صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة،
ط (.)1
 .48صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد بن نارص ادلين األبلاين،

مكتبة املعارف ،ط ( 3 ،)1أجزاء.

 .49صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،تقيق حممد فؤاد
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عبد ابلاق ،دار إحياء الرتاث 5 ،أجزاء ،ط (.)1
 .50صيد اخلاطر ،أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي ،دار

القلم ،ط (.)1

 .51عون املعبود ،أبو الطيب حممد بن شمس احلق العظيم آبادي،
املكتبة السلفية ،ط ( 14 ،)2جزاءا.

 .52فتح ابلاري ،أمحد بن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،ترقيم حممد

فؤاد عبد ابلاق 13 ،جزءا.

 .53الفقيه واملتفقه ،أبو بكر أمحد بن يلع اخلطيب ابلغدادي ،دار

ابن اجلوزي 2 ،أجزاء.
 .54فن اخلطابة وإعداد اخلطيب ،لعيل حمفوظ ،املكتبة اإلسالمية
1984م ،جمدل واحد.
 .55القصاص املذكرين ،أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي،
املكتب اإلساليم ،جزء واحد.

 .56القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار

ابن اجلوزي ،ط ( ،)5جمدل واحد.
 .57الاكمل يف معرفة ضعفاء املحدثني وعلل احلديث ،أمحد بن عبد
اهلل بن عدي اجلرجاين ،دار الكتب العلمية ،ط (.)1
 .58كتاب العلم ،زهري بن حرب أبو خيثمة النسايئ ،املكتب

اإلساليم ،ط ( ،)2جزء واحد.

 .59الكزن اثلمني يف سؤاالت ابن سنيد البن عثيمني ،جزء واحد.
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 .60المية بن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب
الفوارس ،أبو حفص ،زين ادلين ابن الوردي.

 .61لقاء ابلاب املفتوح ،حممد بن صالح العثيمني ،دروس صوتية قام

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
 .62املجموع رشح املهذب ،أبو زكريا ميح ادلين حيىي بن رشف

انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب 23 ،جزء.

 .63جمموع فتاوى بن باز ،أرشف ىلع مجعه مطبعة حممد بن سعد

الشويعر 30 ،جزء.

 .64جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،دار
الوطن 26 ،جزءا ،ط (األخرية) 1413 ،ه.
 .65خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،
املكتبة املرصية ،ط ( ،1420 ،)5جزء واحد.
 .66املستدرك ىلع جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،حممد بن عبد

الرمحن بن قاسم 5 ،أجزاء ط (.)1

 .67مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،تقيق
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتبة اإلسالمية ،بريوت ،ط ( 3 ،)3أجزاء.
 .68املصحح اإلماليئ.
 .69املغين البن قدامة ،أبو حممد موفق ادلين عبد اهلل بن أمحد بن

حممد بن قدامة املقديس ،إحياء الرتاث العريب ،ط ( 10 ،)1جمدلات.

 .70املكتىف يف الوقف واالبتداء ،عثمان بن سعيد بن عثمان ادلاين،
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دار عمار ،ط ( ،)1جزء واحد.
 .71املنار يف املختار من جواهر ابلحر الزخار ،صالح بن مهدي

املقبيل ،مؤسسة الرسالة 5 ،أجزاء.

 .72املنهاج رشح صحيح مسلم ابن احلجاج ،أبو زكريا ميح ادلين
ابن رشف ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث ،ط ( 18 ،)2جزء.

 .73منهج السلف يف الوعظ ،أبو يزيد سليمان العريب بن صفية ،دار

املنهاج ،ط ( 1431 ،)1ه.

 .74نثار السرية وثمار الصحبة ،يلع بن حممد العمران ،دار الصمييع

للنرش واتلوزيع ،ط ( 2017 ،)1م.
 .75نقد انلرث ،أبو الفرج قدامة بن جعفر ابلغدادي ،دار الكتب
العاملية.
 .76انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد ادلين أيب السعادات
املبارك بن حممد اجلزري ،املكتبة العلمية.

 .77هداية القاري إىل جتويد الكم ابلاري ،عبد الفتاح املرصيف،

مكتبة طيبة 2 ،أجزاء.

128

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

الفهرس

تقديم فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام حفظه اهلل 5 .....................................
مقدمة املؤلف 6 ...................................................................................................
منهيج يف الرسالة8........................................................................................ :
تمهيد11 ..............................................................................................................:
أوال :تعريف خطبة اجلمعة11 ..........................................................................
ثانيا :أهمية اخلطابة12....................................................................................:
ثاثلا :نشأة اخلطابة13 ..................................................................................... .
أنواع اإللقاء15 ...................................................................................................:
الفصل األول :يف أخطاء اتلحضري وما يتعلق به16 ............................................... .
اخلطأ األول :عدم تعود اتلحضري16 ................................................................:
اخلطأ اثلاين :االعتماد دوما ىلع خطب الغري ومواعظهم املدونة 17 ....................
اخلطأ اثلالث :تأجيل اتلحضري18 ....................................................................
اخلطأ الرابع :العشوائية يف اتلحضري ،وعدم سبك املوضوع بتناسب أجزائه،

وترابط أبوابه يف أذهان انلاس18 ........................................................................:
اخلطأ اخلامس :عدم ترتيب املوضوع ىلع حسب األهمية واألولوية19 ............. :

اخلطأ السادس :اإلكثار يف املوعظة من الالكم أو القصص أو الشعر وتقليل

األدلة الرشعية يف املوضوع20 ............................................................................. :

الفهرس

129

اخلطأ السابع :إعداد لكمات تمل من خالهلا اتليئيس للناس واتلقنيط هلم من

رمحة اهلل ،أو تديث انلاس بأدلة الرمحة واملغفرة فقط حىت يسهل عليهم معصية

اهلل22 ............................................................................................................... .
اخلطأ اثلامن :عدم دراسة حال املدعوين وما حيتاجون إيله23 ..........................
اخلطأ اتلاسع :سوء االستدالل بانلص القرآين أو احلديث انلبوي25 .................. .
اخلطأ العارش :تكرار بعض الالكم لغري حاجة27 ........................................... :
اخلطأ احلادي عرش :الزتام مقدمة واحدة جلميع خطبه29 ................................ :

اخلطأ اثلاين عرش :ذكر ادلاء واملرض دون اتلعرض ذلكر ادلواء ،وكيفية عالجه:

33.....................................................................................................................
اخلطأ اثلالث عرش :تكلف السجع34 .......................................................... :
اخلطأ الرابع عرش :عدم معارصة املوضوع حلال السامعني36.............................

اخلطأ اخلامس عرش :تكلف اللكمات واملواضيع ابلعيدة الغامضة ،اليت ال

يفهما انلاس أو يه فوق مستوى عقوهلم38 .........................................................

اخلطأ السادس عرش :ومن أخطاء اخلطباء القبيحة عند اتلحضري :عدم احلرص

ىلع اعتماد ما صح من احلديث ،أو األثر ،أو القصص40.......................................:
فائدة :كتب ينصح اخلطيب بالرجوع إيلها يف معرفة صحة األحاديث41 .......... :
كيف ترض املوضوع46 ...................................................................................... :
كتب يستعني بها ادلاعية يف تضري مواعظه وخطبه49 .....................................
الفصل اثلاين :يف أخطاء الصوت ،وما يتعلق به53 ..................................................
اخلطأ األول :اشتداد الصوت ورفعه من بداية املوعظة ،حىت يف املقدمة53 ........ .

130

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

اخلطأ اثلاين :خفض الصوت إىل حد قد ال يسمعه انلاس ،أو يسمعونه لكن ال

يؤثر الالكم فيهم54 .............................................................................................
اخلطأ اثلالث :اشتداد الصوت وعلوه فوق املعتاد54 ......................................... .

اخلطأ الرابع :رسد اخلطبة أو املوعظة بصوت واحد ونربة واحدة جلميع الالكم ال

يزيد فيه وال ينقص منه ،وكأنه يقرأ هلم بعض الصحف54 .................................. .

اخلطأ اخلامس :رسعة مقاربة احلروف وعدم إخراجها من خمارجها الصحيحة.

55 .....................................................................................................................

اخلطأ السادس :الوقوف ىلع آخر لك لكمة بالقلقة وإخراج نربة قوية للحرف

األخري يف اللكمة57 ............................................................................................ .
اخلطأ السابع :تقطيع حروف اللكمات األوىل للتذكر57 .....................................
اخلطأ اثلامن :تقطيع الالكم واجلمل املرتابطة إىل لكمات57 .............................. .
اخلطأ اتلاسع :سوء االبتداء أو الوقوف يف الالكم58...........................................

اخلطأ العارش :ذكر اآلية أو احلديث ثم وصلهما بكالم أو رشح قد يفهم

السامع من خالهل أنه تبع لآلية أو احلديث59 ..................................................... .
اخلطأ احلادي عرش :عدم حاكية لغة املتلكم عند نقل الكمه60 ........................ .
اخلطأ اثلاين عرش :إدخال نفس شديد إىل الصدر حىت يسمع صداه61 ...............
الفصل اثلالث :يف أخطاء متعلقة بهيئة اخلطيب62 .............................................. .

اخلطأ األول :عدم أخذ اخلطيب الزينة الاكملة عند حضوره اجلمعة ،أو يزتين

بما خيالف السنة62 ........................................................................................... .
اخلطأ اثلاين :ظهور آثار اخلوف والفزع عند الوقوف أمام انلاس64 .................. .

الفهرس

131

اخلطأ اثلالث :تعمد تقليد حراكت ونربات وهيئات خطباء معينني؛ حبا هلم أو

تأثرا بهم66.........................................................................................................

اخلطأ الرابع :استخدام اللكمات واحلراكت واإلشارات املضحكة ،أو امللفتة

للنظر ،خاصة يف خطبة اجلمعة66........................................................................
اخلطأ اخلامس :عدم توظيف لغة اجلسد يف اإللقاء67..................................... .
اخلطأ السادس :استخدام اإلشارة اليت ال تناسب الالكم وال تدل عليه69......... .
لغات اجلسد70 ............................................................................................. :
الفصل الرابع :يف أخطاء اعمة وقع فيها بعض اخلطباء76........................................
اخلطأ األول :اإلطالة يف اخلطبة لغري مناسبة وهذا خالف السنة انلبوية76....... .

اخلطأ اثلاين :اتلرصيح بما يقبح ذكره من الفواحش واملنكرات واأللفاظ
القبيحة اكلسباب والشتام77...............................................................................
اخلطأ اثلالث :العجلة يف نقل األخبار ،واألحداث ىلع املنابر ،اعتمادا ىلع

مراجع ال يوثق بها كقنوات اإلعالم ،أو مواقع اتلواصل االجتمايع ،إذ الغالب يف

أخبار هؤالء الكذب ،أو املبالغة78 .....................................................................

اخلطأ الرابع :استتار اخلطيب خلف منرب اعل جدا ال يرى إال رأسه ومجيع

جسده ال يرى79 ............................................................................................... .

اخلطأ اخلامس :ترك الالكم يف بعض فنت العرص وأمراض األمة هروبا من انلقد،

وحب اتلمايش مع مجيع انلاس80 ........................................................................

اخلطأ السادس :استغالل املنابر واملساجد لغري ما وضعت هل ،من ادلعوة إىل

الفنت أو اخلروج ىلع والة أمور املسلمني أو توظيف اخلطبة للمصلحة الشخصية

132

حتذير اخلطباء من أخطاء شائعة يف فن اخلطابة واإللقاء

اخلاصة حبزب أو مجاعة معينة ،فيصري املنرب ميدانا ملسائل اخلالف واملماحاكت

السياسية82 ........................................................................................................
اخلطأ السابع :اتلصدر للخطابة بال رصيد علم85..........................................

اخلطأ اثلامن :عدم احلرص ىلع انلطق الصحيح السالم من اللحن والزلل يف

الالكم88 .......................................................................................................... .

اخلطأ اتلاسع :عدم اتلعود ىلع حفظ املواعظ واخلطب وارجتاهلا غيبا ،واالعتماد

غبلا ىلع اخلطابة من الكتب أو الورق90............................................................. .
اخلطأ العارش :عدم االهتمام حبسن خاتمة املوضوع94 .................................... .
أخطاء وبدع وقع فيها بعض األئمة واملأمومني يوم اجلمعة98.................................
الفصل اخلامس :بعض األسباب واألسايلب اليت جتعل من ادلاعية واعظا نافعا103 :
أدب اخلطب واخلطباء114 .................................................................................... :
اخلاتمة119 .......................................................................................................... :
املراجع واملصادر120 .............................................................................................
الفهرس128 .........................................................................................................

