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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  كلمة بني يدي البحث
وأصيل .  محًدا طيًبا مبارًكا فيه كام حيب ربنا ويرىض -تبارك وتعاىل-أمحد اهلل 

، ومن اهتدى  بته الَّطيبنيوأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعىل آله وصحا

 .  هبدهيم وسار عىل هنجهم إىِل يوم الدين

 :  أما بعد

،  ، كانت األعناق ترشئّب  فلام ملنرب اجلمعة من أمهية عظمى يف حياة كل مسلم

، رجاَء أن حتِصل يف  ، واألسامع تصغي ملا يقوله اخلّطيب يف كل مجعة واألنظار تتعلق

، والغنيمة من  ا جيِدد يف نفوس أصحاهبا العزيمة عىل الّرشدتلك الفريضة زاًدا إِيامنيً 

، وما حيقق هلا الفوز باجلنَة والنجاة من النار بإِذن اهلل عز   ، والسالمة من كل إِثم كل بر  

وتتأكد أمهية هذا املنرب يف أنه مقام رشيف يبنِي اخلّطيب من فوقه للناس احلالل .  وجل  

ح العباد واحلرام ومن هنا تعظم مسئوليته يف إِجادة اختيار .  ات واألحكام، ويوض 

، ومعايشتها  ، ومجال إِلقائها ، وإحسان إِعدادها وترتيب عنارصها موضوع اخلّطبة

، إىِل جانب اهليئة احلسنة التي ينبغي للخّطيب أن يظهر هبا أمام  ملشكالت الساعة

 .  الناس

أنه جيتمع بني يدي اخلّطيب يوم اجلمعة وّممَا يزيد من هيبة الوقوف عىل منرب اجلمعة 

،  ، والتاجر ، وطالب العلم ، ففيهم العامل فئات من الناس متعددي الثقافات

، ويزنه وحيكم له أو  ، واملهندس وغريهم ّممَن سينظر إِليه بمنظاره اخلاص والّطبيب

 .  عليه

ا أو حركة ومن أجل ذلك فإِن اخلّطيب املوَفق هو الذي حيسب لكل كلمة يتلفظ هب

ويف كل مَرة .  ، فتجده دائم احلذر واملراقبة لكل ما سيصدر عنه يتحركها ألف حساب
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، ويسعى إىِل اجلديد والتنوع يف  حياول أن يتجنب اخلّطأ الذي بدر منه يف خّطبة سابقة

، وأساليب صياغتها وإِلقائها ّممَا يضاعف من مسئوليته يف أداء هذه  طرائق خّطبته

 .  ثَم أمام إِخوانه املسلمني  ية عىل الوجه الصحيح أمام اهللالرسالة السام

ومن كانت هذه أحواله فال غرو أن يكون الشيب قد مأل رأسه قبل أوانه ولعَلنا 

حينام سئل عن غلبة  -رمحه اهلل-نتذَكر مقولة اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان 

عِجَل بك  " : فقيل له -ها وعامًلا فقيًهاوكان خّطيًبا مفوَ -الشيب عىل رأسه قبل أوانه 

  . ( ) " ، وأنا أعرض عقيل عىل الناس يف كل مجعة وكيف ال:  الشيب، فقال

 :  وبعد

، ويثلج صدري أن أقدم للقارئ الكريم هذا البحث  فإِنه ليرسين غاية الرسور

ذا ، وخالصة خربيت املتواضعة يف ه املوجز الذي ضَمنته مالحظايت واقرتاحايت

، ّممَا استنتجته من خالل وقويف منذ بضع سنوات عىل منرب اخلّطابة يف جامع  املوضوع

 .  خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد حفظه اهلل بمدينة أهبا

.  وهذا جهد املقل  فإِن أصبت فمن اهلل وإن أخّطأت فمن نفيس ومن الشيّطان

، وآخر دعوانا أن احلمد هلل   وأسأل اهلل سبحانه السداد واإِلخالص يف القول والعمل

 .  رب العاملني

                                           
، حتقيق شعيب األرناؤوط  ، تصنيف اإِلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب سري أعالم النبالء(  )

 .  202ص  - 0ه ج  042 سنة  2، مًؤسسة الرسالة بريوت ط ومأمون الصاغرجي
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 من آداب الوقوف على املنرب  :الفصل األول
ِإن الغاية املثلى من اخلطبة توجيه املستمعني وتذكريهم مبا يعود عليهم باخلري يف دينهم 

، وهذا يتطلب من اخلطيب اختاذ  ، ِإىل جانب التأثري يف أرواحهم وامتالك قلوهبم ودنياهم
، وتلك الثقة هي اليت تولد حمبتهم له  ل القومية يف زرع الثقة بينه وبني مستمعيهالسب

، ألن الواحد منهم ينتظر منه يف كل مجعة أن يطرق  واستجابتهم وتأثرهم مبا يقول
، مث يستويف  ، أو ظاهرة ختالف تعاليم اإلسالم موضوًعا جديًدا يعاجل فيه مشكلة اجتماعية

، وإيراد لألدلة من الكتاب والسنة الصحيحة اليت  ض موجز ملضموهنافيها ما تتطلبه من عر
 .  تنهى عن الوقوع فيها مع احلرص على ِإجادة األسلوب وسالمة اإِللقاء

، والصفات  وحىت حيقق اخلطيب ذلك ال بَد أن تتوافر فيه مجلة من اآلداب املرعية
 :  ، واملؤِهالت املتعددة اليت من أمهها اهلامة

 :  العلم وسعة االطالع:  اأوًل
ومَلا كان اخلطيب قد تصَدر لتعليم الناس وإرشادهم إىل اخلري وهنيهم عن الوقوع يف 

،  ، واالستدالل ، لزم أن يتزَود بزاد وفري من العلم الشرعي الذي ميكنه من العرض الشّر
؛ ِإىل  الصحيحة والترجيح ويتمثل ذلك يف حفظ القرآن الكرمي وكثري من األحاديث النبوية

جانب اإِلملام بالثقافة العامة اليت تعينه على االستشهاد باألشعار والقصص واحلكم واألمثال 
 .  يف مواطنها

، فال  واخلطيب الناجح هو الذي تكون جعبته العلمية مليئة زاخرة يتناول منها ما يريد
ليل الزاد أوقعه ذلك يف وأَما ِإذا كان حمدود العلم ق.  ، وال ميّل مساعه يضعف موقفه

،  ، مّما يضطّره ِإىل التكرار مشكالت كثرية عندما تنصب حصيلته أثناء ِإلقائه خلطبته
،  ، فيورث ذلك سآمًة يف نفوس مستمعيه وإعادة املعاين واملوضوعات أكثر من مَرة

 .  ، فيوّد حينئذ لو أهنى خطبته ختلًصا من احلرج وشروًدا ألذهاهنم
 :  ستعداد الشخصي واملوهبةاال:  ثانًيا

ِإن اخلطابة تستمّد معينها من الفطرة املركوزة يف نفس اخلطيب بعد توفيق اهلل عز 
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فمىت ما توَفر االستعداد الشخصي واملوهبة الذاتية لدى اخلطيب انثالت املعاين من .  وجل
حيتاج مع ذلك  ولكنه.  ، يف أسلوب أَخاذ ال تكلف فيه وال تصُنع ذهنه كالسيل اجلَرار

 .  إىل الدربة واملمارسة ليشحذ مقدرته اخلطابية وينِميها ويقّومها
ومبقدار ما ترتكز اخلطابة على الدربة فإهنا ترتكز ابتداًء على االستعداد الفطري عند 

، لكّنه ِإذا وقف  فكم من ِإنسان يشار ِإليه بالبنان يف سعة العلم والتضلع فيه.  اخلطيب
، وتعَثر وتلجلج واْرُتج عليه ألنه ال ميلك االستعداد الفطري الذي  واد لسانهخطيًبا كبا ج
 .  يؤهله للخطابة

 :  القدوة احلسنة يف التعامل والسلوك:  ثالًثا
،  ، وهلم آذان يسمعون هبا ، وهلم أعني يبصرون هبا ِإن الناس هلم عقول يفكرون هبا

، وينهى  جلمعة يدعو ِإىل ُخُلق وال يتمسك به، فإذا رأوا خطيب ا وهلم ألسنة يتكلمون هبا
 -، وال يكون لكالمه  ، وحضورهم يقّل عن منكر وال يكف عنه فِإن ثقتهم به تتالشى

 .  وزن يذكر -وإن كان خطيًبا مفَوها 
، وداعًيا هلم ِإىل اخلري جيب  وألجل ذلك فِإن من نَصب نفسه مرشًدا للناس ِإىل اهلدى

، نزيًها عن الوقوع يف  ، حريصا على اتباع السَنة يف تصرفاتهأن يكون قدوة حسنة 
 .  الشبهات والشهوات

فهو مبثابة الصفحة البيضاء اليت لو تلَطخت ببقعة سوداء لظّل أثرها واضًحا لكل 
،  وإذا وقع يف معصية كانت املصيبة أعظم َمما لو وقع فيها غريه من عامة الناس.  أحد

، ويصبح أضحوكة يتنَدر  ، وتكثر الزراية عليه عنه تسقط اعتبارهفِإن أدىن هفوة تصدر 
 .  هبا عباد اهلل

وال شك أن هذا النوع من اخلطباء أشّد خطًرا على األمة من العدو الَلدود ألنه يظهر 
   }:  ، وفيه ويف أمثاله يقول اهلل تعاىل للناس ما ال يبطن            
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                 } ( ) [ 00:  سورة البقرة ]  . 

ُيَجاء  }:  قال  وجاء يف احلديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم أن النيب

، فيدور كما يدور احلمار  ، فتندلُق أقتابه يف النار ، فُيْلقى يف النار بالرجل يوم القيامة
كنت تأمرنا ؟ أليس  ما شأنك.  يا فالن:  ، فيقولون ، فيجتمع أهل النار عليه برحاه

، وأهناكم  ، كنت آمركم باملعروف وال آتيه بلى:  ؟ قال ، وتنهانا عن املنكر باملعروف
 .  ( ) (2) { عن املنكر وآتيه

  : (0) ويف ذلك يقول الشاعر

 :  املظهر احلسن:  رابًعا
،  ال شك أن ملظهر اخلطيب وحسن هيئته أثًرا كبرًيا يف ارتياح الناس وتقبلهم ملا يقول

، وأن يكون  ة الطيب الزكَيةفينبغي عليه أن يأيت ِإىل اخلطبة مغتسًلا متطيًبا تفوح منه رائح
، وهذا هو  ، فال يكون رَث الثياب واهليئة ، خالًيا من العيوب املنّفرة أنيًقا يف هندامه

، ولكن كم هو حمزن أن جند قَلة  املظهر الغالب على كثري من خطباء اجلمعة ولّله احلمد
                                           

 .  00:  سورة البقرة آية(  )
 .  (5/245)، أمحد  (2020)ائق ، مسلم الزهد والرق (400 )البخاري بدء اخللق ( 2)
، ورواه مسلم يف  223 رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب بدء اخللق باب صفة النار وأهنا خملوقة رقم (  )

 .  2020كتاب الزهد باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله وينهى عن املنكر ويفعله رقم 
ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل الكناين من التابعني وكان هذه األبيات تنسب ِإىل أيب األسود الدؤيل وهو  (0)

األعالم خلري الدين .  مات بالبصرة سنة تسع وستني هجرية.  معدوًدا من الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء
، وأبو األسود الدؤيل  3 2،  2 2ص  م ج020 سنة  2، بريوت ط  ، دار العلم للماليني الزركلي

م 030 سنة   ، ط ، نشر وكالة املطبوعات بالكويت ، تأليففتحي عبد الفتاح الدجين ريبونشأة النحو الع
 .  3 2ص

ُ  مثل هه     ال  تْنهه ع عههن ق لتههَ وتههه
َع ه ا هعهها عههن  ي ههها   ابههدأب بنفسهه
 ههنهاك ي قببعهلت ن و وعظهوع وي قبتعهدع ع     



 
 



َع ن  ا هعلههوع ععظههْيم    عههاٌر  عليهه
 هههذ  ا انتهههْو عنهه  ههنههو ح ههيم  
 بههالقول منههَ وينفههع  التعلههيم   
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ن مكانتهم يف ، وهي وإن مل تكن خطيئة لك منهم خيرجون على الناس مبظاهر مزرية
، كيف ال وهم الذين يعلمون  اجملتمع وكوهنم خطباء تفرض عليهم حسن املظهر واملخرب

،  ، وحيذروهنم من الوقوع يف الرذيلة ، ويرشدوهنم ِإىل التمسك بالفضيلة الناس اخلري
، ومجعهم هلم يف كل يوم  قد أنعم عليهم هبذه النعمة العظيمة وهي ِإمامة الناس  واهلل
 .  ليستمعوا ِإليهم ويشّنفوا آذاهنم مبا يقولونه من خطب مجعة

وقد شرع اإِلسالم لكل مسلم سواء كان خطيب مجعة أو غري ذلك أن يغتسل يوم 
، واخلطيب أوىل الناس بذلك ألنه قدوة هلم يف تتبع األحكام الشرعية  اجلمعة وأن يتطيب

   }:  ، واهلل تعاىل يقول والعمل هبا              } ( ) 

ما على َأحدكم ِإن وجدمت أن يتخذ  }  ، وقال النيب [   اآلية :  سورة األعراف ]

ولذا فِإن اخلطيب الذي خيرج ِإىل الناس  ( ) (2) { ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثويب مهنته

،  ، جيعلهم ينفرون منه ويزهدون يف مساع كالمه على املنرب وهو قذر الثياب متغّير الرائحة
 .  وال يقيمون له وزًنا

                                           
 .    :  سورة األعراف آية(  )
 .  (200)، مالك النداء للصالة  (432 )أبو داود الصالة ( 2)
يف صحيح سنن وصححه األلباين  430 ، باب اللبس للجمعة برقم  أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصالة(  )

 .  050أيب داود برقم 
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 حول قطبة اجلمعة وقفات سريعة  :الفصل الثاين
، حيث ِإهنا معنَية  ِإن خطبة اجلمعة وسيلة هاَمة من وسائل اإِلرشاد والتقومي والتذكري
، وهم يتفاوتون يف  مبخاطبة جمموعة كبرية من الناس يف يوم خمصوص وساعة خمصوصة

اللتزام ، ويتباينون كذلك يف ا مستوياهتم اإِلميانية والعقلية والفكرية والثقافية والسلوكية
، زد على ذلك تعّدد املشكالت وتنوع  والتقوى واالستجابة والتأثر ملا يقوله اخلطيب

، كما أن خطبة اجلمعة فرصة مثينة له تتكرر مرة  القضايا اليت يطرقها اخلطيب يف كل مجعة
،  ، للتأثري على ذلك العدد الضخم من الناس الذين يأتون راغبني غري جمربين كل أسبوع

ذلك وجب على كل خطيب أن جيتهد يف ِإعداد خطبته وتنقيحها وجتويدها حىت ولكِل 
، ومِما يزيد يف أمهيتها أن النيب صلوات اهلل وسالمه عليه هنى عن  حتقق أهدافها املرجَوة
، ففي احلديث املتفق عليه أن  (انصت) : ، وعد من اللغو قول اللغو واإِلمام خيطب

  . (2) ( ) { ِإذا قلت أنصت واإِلمام خيطب فقد لغوت }:  قال  النيب

ومن أجل ذلك أقف هنا وقفات سريعة حول خطبة اجلمعة وأمهية جتويدها وإيقاهنا 
 :  ، شكًلا ومضموًنا فيما يأيت قلًبا وقالًبا

 :  نعداد اخلطبة:  الوقفة األوىل
، ووحدة موضوعها مَما ينتج املعاين  ، وترتيب أفكارها عداد اخلطبةِإن حسن ِإ

، فال يستطيع اخلطيب  ، واألداء القوي املشرق ، واأللفاظ املناسبة والسبك الرائع املتناسقة
، ِإال بعد ِإعداد سابق حيث خيلو اخلطيب  ، رائعة التعبري أن يلقي خطبته مكتملة العناصر

، مث يرّتبه وخيتار له العبارات  ختار منها ما يناسب موضوع اخلطبةمبكتبته ومطالعاته في

                                           
، أبو  (042 )، النسائي اجلمعة  (2 5)، الترمذي اجلمعة  ( 25)، مسلم اجلمعة  (202)البخاري اجلمعة (  )

، مالك النداء للصالة  (2/232)، أمحد  (4   )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  (2   )داود الصالة 
 .  (502 )، الدارمي الصالة  (2 2)

من كتاب الصالة باب الكالم واإلمام خيطب من حديث أيب هريرة رضي  2   رواه أبو داود يف سننه برقم ( 2)
 .  اهلل عنه
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 .  املناسبة اليت متنح خطبته تأثرًيا ومجاًلا
، بل هي ِإشارة  ، وقلة زاده العلمي وظاهرة اإِلعداد ليست دليًلا على ضعف اخلطيب

ون منه إىل مدى اهتمامه مبوضوع خطبته وبالذين يؤُمون مسجده ويستمعون ِإليه وينتظر
ِإذ لو أنه ارجتل خطبته ومل يعّد أفكارها ومعانيها جلاءت عاجزة عن معاجلة .  الفائدة

،  ، واختلطت يف ذهنه املعاين ، ولرمبا تلجلج لسانه املوضوع الذي يتناوله بصورة حمكمة
،  واضطربت على لسانه األلفاظ فيتلعثهم وُيْرَتج عليه مَما يؤدي ِإىل انتزاع ثقة مستمعيه به

خبالف اإِلعداد والتهيؤ فِإن من مثراته زرع الثقة به من الناس ألهنم يلمسون يف كالمه آثار 
، واملعاين اخلصبة  ، واحلرص على اإِلفادة من خالل األفكار الناضجة العناية والتجويد

 .  املتناسقة واأللفاظ املعربة اليت يسوقها ِإليهم عرب خطبته
 :  عهاوحدة موضو:  الوقفة الثانية

ووحدة موضوع اخلطبة ُتعُد ميزًة طيبة فيها ِإذ جتعل اخلطيب يركز ذهنه علَى 
استجماع عناصر املوضوع الواحد دون التشتت يف موضوعات خمتلفة مِما يورث اإِلمالل 

، وقد تزدحم املوضوعات يف هذه احلالة  والسآمة لدى الناس وجيعلهم يف حرية من أمرهم
، أَما وحدة موضوع اخلطبة فِإنه يفيد السامعني  هن املصلي شيء منهالكثرهتا فال يعلق بذ

فكلما احتد موضوع اخلطبة .  وجيعلهم خيرجون بفكرة متكاملة عن املوضوع املطروح
؛ وكلما تفرق موضوعها وتشتت كّلما انعدمت  كَلما عَمت الفائدة واختصر الوقت

 .  ة واملللالفائدة وطال الوقت على املصلني فأورثهم السآم
 :  لغة اخلطبة وأسلوهبا:  الوقفة الثالثة

، ولكن بأسلوب  ِإن األصل يف لغة اخلطبة أن تكون عربية فصيحة بعيدة عن العامية
، ومبقدار ما تكون  ، ليس فيه مفردات غريبة يعجز السامعون عن ِإدراكها سهل مفهوم

، خالية من  قواعد العربية ، جاريًة على تركيبات اخلطبة وألفاظها سهلة حسنة السبك
، من  ، متناسبًة مع املعاين املقصودة ، مؤتلفة مع اجلو العام للخطبة التعقيد وتنافر الكلمات

، وأوقع  ، حممودة الذكر حيث طوهلا وقصرها فِإن اخلطبة تكون قوية التأثري مجيلة العرض
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 . يف نفوس السامعني
، واالنتقال من  لتلوين يف ضروب التعبري، وا وال بَد من التنويع يف أسلوب اخلطبة

األمر الذي جيعل  " ، األمر ِإىل االستفهام ِإىل النهي ِإىل التعجب ِإىل اإِلخبار وحنو ذلك
، آخذًة مؤثرًة يف  ، مسيطرًة على األمساع ، منبهًة لألذهان اخلطبة متجددة العرض

 .  ( ) النفوس
وب التعبري فسوف ينجم عن ذلك حلول أما ِإذا التزم اخلطيب ضرًبا واحًدا من ضر

، ورمبا  ، وضجر األمساع وانصرافها عن متابعة اخلطبة امللل والسآمة يف نفوس املتلقني
 .  تسرب النعاس والنوم ِإىل أجفان كثري من املستمعني

 :  احل مة والبعد عن التجريح ونثارة الفتنة:  الوقفة الرابعة
، وحتريك املشاعر حنو اخلري  ِإثارة العواطف يغلب على خطبة اجلمعة دائًما طابع

، وإنارة  وابتغاء ما عنده من املثوبة يف اآلخرة  ، وربط املستمعني باهلل والفضيلة
العقول يف األخذ مبا أحل اهلل من متاع الدنيا ِوالبعد عن املبالغة واإِلسراف اتباًعا لقوله 

  }:  تعاىل                           
                                
                                       

                    } (2) [ سورة األعراف  :

 .  [   ،  2 اآليتان 
، وفتر شعوره انعدم تأثريه على أمساع  وإذا جترد اخلطيب من احلماسة وبردت عاطفته

 .  لك انعزاهلم عنه وانصراف عقوهلم، مث ينشأ من ذ ، واستثارة عواطفهم املصلني

                                           
سنة   ، ط  ، بريوت ، دار البشائر اإلسالمية انظر خصائص اخلطبة واخلطيب تأليف نذير حممد مكتيب"  ( )

 .   0، ص  م020  -ه 040 
 .    -2 :  سورة األعراف آية( 2)
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، وعال صوته واشتَد  أنه كان ِإذا خطب امحَرْت عيناه }:   وقد ُأثر عن النيب

 .  يثاحلد (2) ( ) { غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومَساكم

لكن ينبغي أن يعلم أن محاسة اخلطيب يف خطبته جيب أن تكون منضبطة ومتزنة 
، والنيل منهم  وملتزمة باحلكمة والتعُقل والبعد عن ِإثارة الفتنة أو التعرض ألناس بأعياهنم

، كما جيب  ، والعقول السَوية بطريقة نابية تشمئز منها النفوس وتنفر منها الطباع السليمة
، فِإن الولوغ يف أعراض الناس وهنشها أمر قبيح  تشهري بالعصاة من فوق أعواد املنربعدم ال

، بل ِإن ذلك بعيد ُكَل البعد عن هدي  ال يقُره من عنده أثارة من دين أو عقل أو أدب
ما بال أقوام :  ، وإمنا يقول الذي مل يعرف عنه أنه شَهر بأحد أو جَرحه  املصطفى

 .  يفعلون كذا
، والتجريُح  ، ويف التعميم ما يغين عن التخصيص في التلميح ما يغين عن التصريحف

والتشهرُي فوق املنرب سوُء أدب مع املستمع وتوبيخ لصاحب املعصية مَما يؤدي به ِإىل 
  : ( ) اإِلعراض عن النصيحة والتمادي يف اخلطأ ويف ذلك يقول اإِلمام الشافعي رمحه اهلل

 :  االرجتال واخلطبة من ورقة:  اخلامسة الوقفة
أثًرا يف نفوس السامعني مَما لو قرئت من كتاب أو  ال شك أن ارجتال اخلطبة أوقع

فقد يرجتل خطيب خطبته دون ِإعداد مسبق .  لكَن احلكم يف هذه املسألة نسيب.  ورقة

                                           
 .  (   / )، أمحد  (05)، ابن ماجه املقدمة  (532 )، النسائي صالة العيدين  (223)مسلم اجلمعة (  )
 .  يف كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة 223انظر احلديث بتمامه يف صحيح مسلم رقم ( 2)
اإلشعاع بالرياض غري موضح سنة الطبع ص ، مطابع  ، حتقيق الدكتور حممد إبراهيم نصر الشافعي شعره وأدبه ( )

  2  . 

 َ يف انفههرادي بن ْصههح تعَمههْدين
 هههذو الْنْصههح بعههْينع النهها  نههوٌع 
 ون وب قههالفبتع   وععصعههْيوع قههو    



 
 



  ْ النصههيحة يف اجلماعهه  وجعن ههب 
 مههن الَتههوبيأ ال أرضههى اْسههتعمعاععْ  
 هههال جتههِع ن  ا ع ت ْعههع  ط اععههْ    
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، ويذهب  ، فيقع يف االرتباك والتخبط واحلرية وال اّطالع كاف حول املوضوع املراد
وال ضابط فيمُلونه ويتضجرون من ، وال رابط بينها  بالناس ِإىل مسالك متعددة من الكالم

، لكن ِإذا وجدت اجلرأة الكافية عند اخلطيب على االرجتال مع اإِلعداد املسبق  طريقته
، والقدرة على استحضار اآليات الكرمية واألحاديث النبوية  وترتيب املعاين واألفكار

القراءة يف ورقة  ، فال ريب أن االرجتال يف هذا املوقف أمجل وأحسن من والقصص املناسبة
 .  أو االرجتال دون ِإعداد تام

ويف املقابل قد يوجد خطيب متمكن من طرائق الصياغة وحسن اإِللقاء واإِلعداد 
، فيستلب األلباب جبمال ِإلقائه وترابط موضوعه  البارع الذي يستويف عناصر املوضوع

حصيلة من العلم وال ، ويأيت خطيب آخر ليست عنده أدىن  حىت ولو قرأ اخلطبة من ورقة
، فيقرأ على الناس خطَبة كيفما اتفق ال يراعي فيها مجال اإِللقاء وال قوة  موهبة اإِللقاء

 .  األسلوب
، وكذا اخلطبة من  وأخلص ِإىل القول بأن االرجتال مجيل يف موطن وقبيح يف آخر

 .  ورقة حتسن يف موقف وال حتسن يف آخر
جتال املتقن يف اخلطب ال جييده ِإال صاحب املوهبة وجيدر يب اإِلشارة ِإىل أن االر

،  ، واخلربة الدقيقة يف جمال اخلطابة مَمن هو فصيح اللسان الراسخة والتجربة العميقة
، واثق  ، ثرُي اللغة ، سريع البديهة ، قوّي الذاكرة ، غزير االطالع جريء القلب

 .  النفس
،  ، ضحل املعارف ، ضعيًفا خائر القلب اسوأَما من كان فاقد اجلرأة على مواجهة الن

، وهيبة مقامه  ، ألن رهبة موقفه ، هزيل البيان فِإنه لن جيرؤ على االرجتال كثري النسيان
،  ، فيتلجلج على منربه ، والكلمات تعزب عن لسانه جيعالن األفكار تشرد عن ذهنه

 .  وخيفق يف حديثه ويضحي جماًلا للتنُدر والسخرية
 :  االستشهاد يف اخلطبة:  لسادسةالوقفة ا

ِإن َأَية فكرة يوّد أن يطرحها خطيب على املصلني ال جتد وقًعا يف نفوسهم وقبوًلا 
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،  كامًلا يف عقوهلم ما مل يدعمها ويعضدها بالشواهد املناسبة اليت تكسبه اطمئنان قلوهبم
ردة يف اخلطبة وتثبيتها يف ، ألن الشاهد املناسب يعُد قوة لترسيخ األفكار الوا وعمق ثقتهم

 .  قلوب الناس وعقوهلم
وجند أن ثقة املستمعني وتصديقهم يتدرجان بتدّرج مزنلة من ينسب ِإليه القول 

، ألنه حق ال  املستشهد به فكالم اهلل سبحانه حيتّل املزنلة العليا يف ثقة الناس واعتقادهم
، فهو  يتطرق ِإليه أُي حتريف ، ويستحيل أن يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

  }:  حمفوظ حبفظ اهلل سبحانه له ِإىل أن تقوم الساعة كما قال تعاىل          

        } ( ) [ 0اآلية :  سورة احلجر ]  . 

، فِإنه ينال املزنلة الكرمية يف ثقة  الصحيح  يت بعد ذلك حديث رسول اهللمث يأ
، وبعده أقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم والسلف الصاحل من التابعني  الناس وتصديقهم

؛ ليبعث يف  ؛ وميكن للخطيب أن يسوق القصة املناسبة ملوضوعه ويضرب املثل وتابعيهم
، ِإىل جانب االستشهاد  مللل ويلفت انتباههم ِإىل املوضوعنفوس السامعني النشاط وعدم ا

 .  باألبيات الشعرية املؤثرة مما يضفي على اخلطبة لوًنا من احلركة واحليوية

                                           
 .  0:  سورة احلجر آية(  )
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 أقطاء ينبغي جتنبها على منرب اجلمعة  :الفصل الثالث
 :  اإلطالة يف اخلطبة:  أوًلا

ب اجلمعة حىت ميَلها السامعون حيصل يف كثري من األحيان من بعض اخلطباء ِإطالة خط
، وهذا عمل خمالف هلدي  ويتضجروا منها ومن مَث فال حتصل هلم الفائدة املرجَوة

،  من فقهه ( ) نٌة، وقَصر خطبته َمِئ ِإَن طول صالة الرجل }:  فإنه قال  الرسول

وال يعارض هذا احلديث  (2) { ، وِإَن من البيان لسْحرا ، وأقصروا َاخلطبة فأطيلوا الصالة

ألن املراد باحلديث األول أن  (0) ( ) { كانت َصالته قصًدا وخطبته قصدا }:  حديث

، كما أهنا  ِإىل اخلطبة لكنه ليس تطويًلا يشُق على املأمومنيالصالة تكون طويلة بالنسبة 
 .  حينئٍذ قصٌد أي معتدلة واخلطبة كذلك

فيا ليت أولئك اخلطباء الذين يطيلون على املصلني يف خطب اجلمعة يأخذون هبذه 
السَنة النبوية وال يطيلون على املأمومني فِإهنم يعلمون أن فيهم الشيخ الطاعن يف السّن 

، وفيهم  ، وفيهم صاحب احلاجة واملريض الذي ال يستطيع أن حيتفظ بوضوئه وقًتا طويًلا
 .  ، وفيهم الشاّب الفيّت الذي ُيطَمع يف تأليف قلبه للطاعة والعبادة الضعيف
 :  باء املشهورينطتقليد اخل:  ثانيا

يف جمال ، وخباصة من الشباب املبتدئني  ومن األخطاء اليت يقع فيها بعض اخلطباء
اخلطابة امليل ِإىل تقليد مشاهري اخلطباء املعاصرين تقليًدا يذوبون فيه عن ذواهتم ليتَقّمصوا 

 .  أولئك اخلطباء املشهورين يف زماهنم

                                           
 .  أي عالمة من فقهه:  مئنة(  )
 .  أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عمار يف كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة (2)
،  ( 4  )و داود الصالة ، أب (522 )النسائي صالة العيدين  (543)الترمذي اجلمعة  (222)مسلم اجلمعة (  )

 .  (553 )، الدارمي الصالة  (5/02)، أمحد  (42  )ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ، باب ختفيف الصالة واخلطبة عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلمعة( 0)
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فتجد الواحد منهم حريًصا على أن يأيت بكل ما يعرفه عن اخلطيب الذي يقلده من 
،  ، ضعيفة التأثري ليلة النفعأفكار وعبارات وحركات وأحوال وأوضاع فتأيت خطبته ق

 .  ، ومل تصدر عاطفتها ومعانيها من أعماق نفسه ألهنا مل تنبع من جمال تفكريه
وأحياًنا نرى هذا النوع من اخلطباء يبدأ خطبته بتقليد ذلك اخلطيب املشهور بألفاظه 

طبة ، مث يكمل اخلطبة بألفاظه هو وأفكاره اليت ختتلف اختالًفا جذرًيا مع خ وهلجته
، وهذا االجتاه  ، فيالحظ املصلون البون الشاسع بني الطريقتني يف اإِللقاء اخلطيب املشهور

، واخلطابة هلا أسلوهبا اخْلاص  ينبئ عن عدم أصالة يف اخلطيب املقلد وال شك مستقلة
 .  وأفكارها اخلاصة

 ، وتنساب أفكارها من وال شك أن اخلطيب الذي تتفجر معاين اخلطبة من قلبه
، وأقدر على حتقيق  ، وتتأّجج هبا عاطفته يكون أعظم أثًرا يف نفوس املستمعني ِإليه قرحيته

 .  الفائدة هلم
 :  التقريع وهظاظة القول:  ثالًثا

ومَما حيز يف النفس أن جتد خطيًبا جيتمع الناس بني يديه يف اجلمعة راغبني غري راهبني 
وكأنه قد خال مَما حَذرهم منه ورمبا وجد بينهم  وال جمربين وهو مع ذلك يقِرعهم ويوخبهم

وهذا األسلوب خمالف هلدي القرآن الكرمي وسنة   من هو أتقى منه وأخشى هلل
يف   فالواجب على كل من يتصدر خلطبة اجلمعة أن يَتبع منهج الرسول  املصطفى

الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة والكالم اللِين الذي يتألف القلوب واألمساع وأن 
، فِإن ذلك سبيل العاجز الذي ال حيسن اإِلقناع وال القول  يتجَنب التقريع وفظاظة القول

 .  ، َمما يؤدي به ِإىل نفور الناس عن مساعه واإِلصغاء ِإىل قوله الصائب واألدب الرفيع
:  فال ُبّد لكل خطيب مجعة أن يكون رائده يف اإِلرشاد والتذكري قول اهلل سبحانه

{                                                       } ( ) 

                                           
 .  25 :  سورة النحل آية(  )
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  }:  ، وقوله تعاىل [ 25 اآلية :  سورة النحل ]                      

                        } ( ) [ 50 اآلية :  سورة آل عمران ]  . 

،  ، والتلطف باخلطاب جيعل اخلطيب قريًبا من قلوب سامعيه فِإن اللني باملوعظة
وذلك هو ما .  ، ويؤثر يف نفوسهم ومينحه القدرة على أن ينفذ خطابه ِإىل أعماق ذواهتم

،  عند تبليغهم رساالته -الة والسالمعليهم الص-أوصى به اهلل سبحانه أنبياءه ورسوله 
  }:  كقوله تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم.  وإرشادهم الناس ِإىل احلق     

                        } (2) [ سورة طه  :

 .  [ 00،   0اآليتان 
حني وَجه كتابه ِإىل فوصف هرقل النصراين ملك الروم قال يف   وجند أن نيب اهلدى

  . (0) ( ) { من حممد رسول اهلل ِإىل هرقل عظيم الروم }:  مطلعه

فوصف هرقل بالعظيم وهو مشرك انطالًقا من احلكمة واملوعظة احلسنة اليت أمره اهلل 
 .  ، مث جتَلْت حقيقة ساطعة يف مجيع وصاياه ورسائله وخطبه عليه السالم سبحانه هبا

، فليس من حّقه  فئة من الناس وإذا وجد اخلطيب نفسه مضطًرا ِإىل اإِلنكار على
،  ، توخيا لعدم ِإثارة الفتنة ، بل يعِمم يف هذا األمر أن يوجد التقٍريع ِإىل أناس معَينني
حينما أوكل على أحد من الناس خمالفة من   وهذا ما كان يفعله الرسول

فواهلل ! ؟  ما بال أقوام يتَنّزهون عن الشيء أصنعه }:  ، ومن ذلك قوله املخالفات

                                           
 .  50 :  سورة آل عمران آية(  )
 .  00- 0:  سورة طه آية( 2)
، أبو داود  (3 23)، الترمذي االستئذان واآلداب  ( 33 )، مسلم اجلهاد والسري  (3)البخاري بدء الوحي (  )

 .  ( 22/ )، أمحد  (2  5)األدب 
موعة ، وانظر جم  33 ، وأخرجه مسلم يف املغازي برقم  3أخرجه البخاري يف بدء الوحي بطوله برقم ( 0)

، سنة  5، بريوت ط  ، دار النفائس ، مجع حممد محيد اهلل الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة
 .  40 ، ص  م025  - ـه045 
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  . (2) ( ) { ِإين ألعلمهم باهلل وأشّدهم خشية

وأختم هذه الوقفة باإِلشارة ِإىل أنه جيب على اخلطيب إذا أراد أن ينّبه على خمالفة 
 .  ، ويؤذي كرامتهم اس بأسلوب يستفّز مشاعرهمشرعية شائعة أن ال يوِبخ الن

، بل هو ضرب من  ، وحسن احلديث فمثل هذا األسلوب ال يتفق مع أدب اخلطاب
 .  ، وهجوم سافر يتناىف مع طبيعة الوعظ وخصال اإِلرشاد سوء األدب وعدم احترام املنرب

،  الصالة والسالم احلق أن اإلنسان غري معصوم من الزلل عدا أنبياء اهلل ورسله عليهم
لو مل تذنبوا  }:  ذلك يف قوله  ، وقد بَين الرسول والوقوع يف الذنب من طبع البشر

تضح هذا فإنه وإذا ا ، (0) ( ) { لذهب اهلل بكم مث أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم

،  ، واحلكمة ينبغي على كل خطيب أن حيسن تناول موضوع خطبته باألسلوب احلسن
، وبيان وجه  ، بل يف دعوته ِإىل التوبة فالشأن مع العاصي واملخطئ ليس تفسيقه وتكفريه

وهذا كله شاهد على أن التيسري والتسامح يف اإِلسالم أصل أصيل  " . اخلطأ الذي وقع فيه
، وما دخول الناس فيه أفواجا بدون سائق من سيف إال من نتاج هذه  زةومسة بار
 .  (5) " السماحة
 :  اللحن يف اخلطبة واستعمال اللهجة العامية:  رابعا

، وهذا يدل  ومن األمور اليت تؤخذ على بعض اخلطباء وقوعهم يف األخطاء النحوية

                                           
 .  (2/05)، أمحد  (52 2)، مسلم الفضائل  (5354)البخاري األدب (  )
، وأخرجه مرة أخرى يف   4 2اب يف برقم باب من مل يواجه الناس بالعت.  أخرجه البخاري يف كتاب األدب (2)

، وأخرجه   4 3، باب ما ُيْكره من التعمق والتنازع والغلّو يف الدين والبدع برقم  االعتصام بالكتاب والسنة
 .  52 2باب علمه باهلل تعاىل وشدة خشيته برقم .  مسلم يف الفضائل

 .  (40 /2)، أمحد  (2300)مسلم التوبة (  )
، باب سقوط الذنوب باالستغفار من حديث أيب هريرة رضي اهلل  يف صحيحه يف كتاب التوبة رواه مسلم( 0)

 .  عنه
،  ، مؤسسة الرسالة ، تأليف عبد الرمحن بن معال اللوحيق انظر الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة( 5)

 .  02م ص 002 .  هـ2 0 سنة   ، ط بريوت
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، بل هو عيب  بد من تقوميه ، واعوجاج يف األلسنة ال على ضعف يف احلصيلة اللغوية
 .  مستهجن عند العلماء وطالب العلم

والعالج هلذا األمر أن يقبل من ابتلى به على تعلم اللغة العربية حنوها وصرفها وسائر 
، والنفور منه ومن خطبته  علومها حىت ال يقع يف األخطاء اليت تعرضه لكثري من االنتقاد

، وحيرص على مراعاة  أن يتكلم باللغة العربيةومطلوب منه أيضا أن يعود نفسه على 
 .  قواعد اللغة العربية كتابة ونطقا

، وهذا عيب يؤدي  وبعض اخلطباء قد ينسى نفسه وخياطب املصلني باللهجة العامية
 .  ، وخباصة ِإذا جهلوا هلجة اخلطيب ِإىل صعوبة االستيعاب عند السامعني

بية سهلة ليست فيها غرابة وال توُعر يف فاألوىل أن يلقي اخلطيب خطبته بلغة عر
 .  ، وال تعقيد يف املعاين حىت يصل أسلوبه ِإىل أذهان السامعني بكل يسر وسهولة األلفاظ

 :  التفصيالت الفقهية:  قامًسا
ومَما ُيَعاب على بعض اخلطباء خوضهم أثناء اخلطبة يف تفصيالت فقهية وتفريعات 

ومعروف أَن .  ا يوقع املستمعني يف الَلْبس والغموضوخالفات بني أصحاب املذاهب مَم
مثل هذه األمور يكون جماهلا يف قاعات الدرس ومدَرجات اجلامعة وليس يف خطبة مجعة 
حيضرها نزر يسري من طلبة العلم بينما أكثرهم من عاّمة الناس الذين مل يتعمقوا يف البحث 

 .  عنها
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 طيب ومبوضوع اخلطبة اقتراحات تتعلَ باخل :الفصل الرابع
 :  اقتراحات تتصل باخلطيب:  أوًلا

أنه من الضرورة  -وأنا على أهبة وضع قلمي يف هناية هذا البحث املوجز  -وأْحَسُب 
، ِإيل  مبكان أن أشري ِإىل مجلة من االقتراحات اليت ميكن أن تسهم يف حتسني خطبة اجلمعة

، ومن هذه  نها وفًقا هلدي الكتاب والسنةاحلِد الذي جيعلها حتّقق الفوائد املرجوة م
 :  االقتراحات ما يأيت

 .  أمهية اإِلعداد املتقن للخطبة من حيث املضمون والشكل:  األول
 .  حسن اختيار موضوعها:  الثاين
 .  براعة االستهالل والدخول يف املوضوع:  الثالث
 .  روعة العرض ومجال األسلوب:  الرابع
 .  ، ومراعاة الظروف واألحوال االبتكارالتجديد و:  اخلامس
 .  حسن األداء وقوة اإللقاء:  الساد 
 .  االهتمام بِإيراد الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية املناسبة:  السابع
وذكر القصة املناسبة وبيت  تثبيت األفكار وإثارة االنتباه بضرب األمثال:  الثامن

 .  الشعر الذي يؤثر يف السامعني
 .  حسن اختتام اخلطبة وإهنائها:  لتاسعا

 .  ، واإِلجياز املخّل عدم التطويل املمّل:  العاشر
 .  ، وتشكيُلَها ِإن أمكن جتُنب الَلحن يف اللغة أثناء ِإلقاء اخلطبة:  احلادي عشر
 .  ، أو تكلِف السجع البعد عن التقليد املمجوج:  الثاين عشر
موضوع اخلطبة وعدم تشتيت أذهان املصلني يف احلرص على وحدة :  الثالث عشر

 .  موضوعات متعددة يف اخلطبة الواحدة
 .  ، واالهتام املوّجه من اخلطيب إىل مستمعيه احلذر من التقريع:  الرابع عشر
االهتمام بِإثارة العاطفة الدينية عند املصلني بطريقة مهَذبة ال جتريح :  اخلامس عشر
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 .  فيها وال تشهري
اتباع اهلدي النبوي يف الدعوة ِإىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة :    عشرالساد

 .  ، والّلني مع املصلني وعدم الغلظة والفظاظة يف خماطبتهم احلسنة
عدم التركيز على أساليب الترهيب والتخويف أو التشديد يف كل :  السابع عشر

 .  حبسن أدب ولطف مع الناس، لكْن يراعي اقتضاء املقام والزمن املناسب لذلك  خطبة
لويل األمر باحلفظ ( أمهية الدعاء للمسلمني عامة ولوليهم خاصة) : الثامن عشر

 .  والتمكني والنصر والتأييد
احلرص على تأليف القلوب ووحدة الَصف املسلم والبعد عن كُل ما :  التاسع عشر

 .  يفرق األمة ويثري الفتنة
،  طبة من ورقة أمر نسيب كما بَينت يف مطلع البحثاالرجتال وقراءة اخل:  العشروو

 .  فكٌل منهما جيب أن يراعى حبسب حال اخلطيب
ينبغي أن تكون لدى اخلطيب مكتبة ِإسالمية متنوعة لينِمي :  احلادي والعشروو

 .  ، ويوّسع معارفه ثقافته
،  وية الشريفةأمهية حفظ القرآن الكرمي وكثري من األحاديث النب:  الثاين والعشروو

 .  والشواهد الشعرية واألمثال والقصص املناسبة
أمهية االطالع على كل ما جيد من أمور مَما ُيْقَرأ يف الصحف :  الثالث والعشروو

 .  واجملاَلت حىت ال ينعزل اخلطيب عن عصره
 .  أمهية حسن هندام اخلطيب ونظافته الشخصية وطيب رائحته:  الرابع والعشروو

، وإشارته بيديه  احلرص على اتزان حركات اخلطيب فوق املنرب:  والعشروو اخلامس
 .  أثناء الكالم

 .  ، واتزان النربات والبعد عن التشّدق جهارة الصوت وحسنه:  الساد  والعشروو
اجلرأة على مواجهة املستمعني ورباطة اجلأش وهذا يتحقق مع :  السابع والعشروو
 .  طول املمارسة والتجربة
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عدم اخلوض يف أمور ال يستفيد منها العاّمة وليست من املصلحة :  الثامن والعشروو
 .  احلديث عنها

من اخلطيب كي يستطيع معاجلة أقسى   توّخي اإِلخالص لّله:  التاسع والعشروو
 .  القلوب وأن يؤثر يف أعىت النفوس فينقل صاحبها من الظلمات ِإىل النور بِإذن اهلل سبحانه

أمهية القدوة احلسنة من اخلطيب يف املسجد وخارجه حىت ال خيالف قوله :  ووالثالث
 .  فعله

 :  اقتراحات تتصل مبوضوع اخلطبة:  ثانًيا
وهنا أسوق مجلة من املوضوعات املقترحة يف قطبة اجلمعة من باب التذكري خلطباء 

 :  اجلمعة ومنها
  . " ال ِإله ِإال اهلل " مفهوم -  
 .  التقوى - 2
 .  اإِلخالص -  
 .  اإِلحسان - 0
 .  اإلميان - 5
 .  اليقني - 2
 .  التوكل - 3
 .  الرضا بالقضاء والقدر - 2
 .  الصرب عند حلول املصائب - 0
 .  القناعة - 4 
 .  األخّوة اإِلميانية حقوقها وآداهبا -   
 .  التوبة - 2 
 .  االستغفار -   
 .  الدعاء - 0 
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 .  لصالةاخلشوع يف ا - 5 
 .  فضل صالة اجلماعة - 2 
 .  آداب صالة اجلمعة - 3 
 .  الطهارة - 2 
 .  حَكُم الصيام وُحْكُمه - 0 
 .  حَكُم الزكاة وُحْكُمها - 24
 .  ِحَكُم احلج وُحْكُمه -  2
 .  تدُبر القرآن الكرمي وحفظه - 22
 .  أمهية العناية بالسنة النبوية املطهرة -  2
 .  واالستعداد لهاملوت  - 20
 .  اجلنة ونعيمها - 25
 .  النار وجحيمها - 22
 .  يوم عاشوراء وفضل صيامه - 23
 .  نعيم القرب وعذابه - 22
 .  قيام الليل - 20
 .  الصدق وفوائده - 4 
 .  الكذب ومضاُره -   
 .  التحذير من الغيبة والنميمة والُسْخرية - 2 
 .  سوء الظن -   
 .  الُزور شهادة - 0 
 .  اإليثار - 5 
 .  التواضع وفضله - 2 
 .  الِكْبر والتحذير منه - 3 
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 .  فحش القول وبذاءة اللسان - 2 
 .  التحذير من بعض العادات السيئة اليت ليست من الدين - 0 
 .  الكرم وفضله - 04
 .  النهي عن اإِلسراف والتبذير يف حفالت الزواج وحنوها -  0
 .  ضبال تغ - 02
 .  خماطر االختالط ومضاره -  0
 .  احلجاب وفضله للمرأة - 00
 .  االعتدال يف النفقة - 05
 .  آداب الطريق - 02
 .  احلياء - 03
 .  فليقل خرًيا أو ليصمت - 02
 .  الوفاء بالعهد - 00
 .  التحذير من الفواحش كالزنا واللواط - 54
 .  ولكم يف الِقَصاص حياة -  5
،  ، واحِللْم ، والصرب كالرمحة والتواضع والشجاعة  مشائل الرسول من - 52
ِإخل فيخصص اخلطيب لكل واحدة من هذه الشمائل النبوية خطبة .  . . ، والزهد والكرم
 .  مستقلة
 .  أثر البعثة النبوية يف احلياة البشرية -  5
 .  اإلسراء واملعراج - 50
 .  من مثرات اهلجرة النبوية - 55
 .   دروس من غزوات الرسول - 52
 .   من معجزات الرسول - 53
 .  اخلالدة  القرآن الكرمي معجزة الرسول - 52
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 .  مفهوم العبادة يف اإِلسالم - 50
 .  حقوق املسلم - 24
 .  حقوق اجلوار -  2
 .  حقوق األقارب - 22
 .  بُر الوالدين وفضله -  2
 .  عقوق الوالدين والتحذير منه - 20
 .  من آداب السفر - 25
 .  من آداب احلديث - 22
 .  من آداب االستئذان - 23
 .  اإِلنفاق يف سبيل اهلل وفضله - 22
 .  كفالة اليتيم - 20
 .  اإِلصالح بني الناس - 34
 .  الظلم ظلمات يوم القيامة -  3
  . وتعاونوا على الرِب والتقوى وال تعاونوا على اإِلمث والعدوان - 32
 .  أداء األمانة ِإىل أهلها -  3
 .  من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل تعاىل - 30
 .  البشاشة وحسن املعاملة - 35
 .  ِإغاثة ذي احلاجة وامللهوف - 32
 .  واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه - 33
 .  العفو عند املقدرة - 32
 .  زة يف اخلرياالنتفاع بالوقت واستغالل اإِلجا - 30
 .  احلث على الزواج - 24
 .  صفات الزوج الصاحل والزوجة الصاحلة -  2
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 .  تعدد الزوجات واحلكمة الشرعية منه - 22
 .  خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي -  2
 .  حقوق الزوجة وواجباهتا - 20
 .  حقوق الزوج وواجباته - 25
 .  التيسري يف املهور - 22
 .  وق الوالد على الولد وحقوق الولد على الوالدحق - 23
 .  فضل ِإحسان تربية األبناء - 22
 .  مكانة املرأة يف اإلسالم - 20
 .  املرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها - 04
 .  الرجل راع يف بيته وهو مسئول عن رعيته -  0
 .  طرق حل املشكالت اليت تنشأ بني الزوجني - 02
 .  لعن اهلل احمللل واحملَلل له -  0
 .  الوصية وأحكامها - 00
 .  ُمميزات نظام املرياث يف الشريعة اإِلسالمية - 05
 .  األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 02
 .  العدل وفضله - 03
 .  الشورى يف اإِلسالم - 02
 .  نعمة األمن ورغد العيش - 00
 .  آداب طلب العلم - 44 
 .  امتحان الدنيا وامتحان اآلخرة -  4 
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 اخلامتة 
ز أوُد أن أشري ِإىل عدد من النتائج اهلاَمة وقبل أن أطوي صفحات هذا البحث املوج

 :  على النحو اآليت
مما ال خيتلف عليه اثنان أن منرب اجلمعة أمانة ومسئولية ينبغي أن ال يتصدر هلا :  أوًلا

، ويصربون على ما  ِإال أولو العزم من الرجال الذين يبتغون وجه اهلل تعاىل يف دعوهتم
 .  أن تتسع صدورهم لتقُبل املالحظات والتوجيهاتيالقون من النقد ولكن ينبغي 

، ومشاعر الناس من قبل اخلطيب يف كل  أمهية مراعاة أحوال وظروف اجملتمع:  ثانًيا
 .  كلمة يتلفظ هبا

يف الرفق وعدم   من املعروف أنه كلما سار اخلطيب على هدي النيب:  ثالًثا
ضوع كلما كان ذلك أدعى لقبول الناس ، واستيفاء املو ، واإلجياز غري املخل التجريح

، وتعَمد التقريع والتهجم على الناس  وبالعكس فكلما أطال اخلطيب.  وحمبتهم له
  وتشتيت أذهاهنم باالنتقال من موضوع ِإىل آخر كلما كان ذلك خمالفة لسنة النيب

 .  وأدعى لكراهية الناس لذلك اخلطيب وانفضاضهم عن مسجده
، وتوحيد  كل خطيب مجعة األهداف السامية منها يف تأليف القلوبلو أدرك :  رابًعا

، وأهنا فرصة لالجتماع والتعارف األسبوعي حلرص  ، وعدم ِإثارة الفتنة صفوف املسلمني
، وملا توَرط بعض اخلطباء مَمن مل يتفهموا هذه األهداف  على األخذ هبذه األهداف

ياهنم من فوق أعواد منابرهم فتسبُبوا يف ِإثارة واألسرار يف التشهري والتجريح ألشخاص بأع
وقد كانوا يف غىن عن ذلك لو أهنم .  ، ويف اإِلضرار بأنفسهم الفتنة وقد كانت نائمة

 .  أحسنوا االختيار والتناول ملوضوعات خطبهم
، وارزقنا علًما  ، وأعَنا على أمور الدنيا والدين فاللَهم وفقنا مجيًعا ملا حتّب وترضى

، واحفظ علينا نعمك الظاهرة والباطنة يف هذا البلد  ، وقلًبا خاشًعا ، ورزًقا واسًعا افًعان
، ووفق ويَل أمرنا خادم  ، وقبلة املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا املبارك مهبط الوحي

 .  احلرمني الشريفني وويل عهده األمني والنائب الثاين وأيدهم بنصرك وحفظك
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احلمد هلل رب العاملني وصِل اللهَم وسلم على نبينا حممد وعلى آله  وآخر دعوانا أن
 .  وصحبه أمجعني
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