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  مقدمة 
اخلطبة شعرية من شعائر اإلسالم هلا دورها الفعال يف صياغة سلوك الناس والتأثري 
عليهم يف شىت ااالت، وهلا دورها البارز يف خدمة الدعوة إىل اهللا، ولذا اهتم ا 

  . م وإبالغ الرسالة لنشر اإلسال رسول
  . وخطباء املساجد من خيار الناس وأئمتهم ومرشديهم إىل خريي الدنيا واآلخرة

ومن هذا املنطلق فقد حرصت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
على تطوير أعماهلا يف هذا اجلانب ورعايته وفق معطيات العصر، وقد جرت دراسة هذا 

جملس الدعوة واإلرشاد، ووضع مجلة من الضوابط والشروط اليت من املوضوع من قبل 
شأا االرتقاء مبضمون اخلطبة، والرفع من مستوى اخلطباء وأدائهم ملهمام، وقد أوصى 
الس بطباعة ما توصل إليه وتوزيعه على اخلطباء لالسترشاد به يف أعماهلم، وقد جاءت 

  : تلك الدراسة على حمورين
الغرض منها، وصفة اخلطبة وسياقها، وقواعد : عن اخلطبة، حيث بني: ولاحملور األ
  . إعداد اخلطبة

صفات اخلطيب، ومسؤولياته وواجباته، : عن اخلطيب ومسؤولياته، مشل: احملور الثاين
  . واألخطاء اليت يقع فيها بعض اخلطباء

  . واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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  ور األول ـاحمل
  ة ــاخلطب

   -:وقد اشتمل على األمور التالية
  . الغرض من اخلطبة) أ

  . صفة اخلطبة وسياقها) ب
  . قواعد وضوابط إعداد اخلطبة) ج
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  : الغرض من اخلطبة) أ
 يوصي   الوصية بتقوى اهللا تعاىل واألمر بطاعته والزجر عن معصيته كما كان النيب-١

  . بذلك
يف القلوب وتثبيت العقيدة الصحيحة بتالوة آيات من  ترسيخ أصول اإلميان وتقويته -٢

 كثريا ما   من البيان، فقد كان كتاب اهللا وذكر شيء من املأثور عن النيب
  . على املنرب) ق( خيطب بسورة

 الدعوة إىل الصالح واإلصالح والتمسك بأمور الشريعة وإقامة احلق، والعدل واحلث -٣
ذير مما يضعفها، ونشر الفضائل، وترقيق القلوب على مراعاة وحدة هذه األمة والتح

بالوعظ والتذكري املشتمل على التزهيد يف الدنيا والتذكري باملوت وأحوال الربزخ 
وأهوال البعث واحلشر وعرصات القيامة وأحوال الناس فيها وذكر صفة اجلنة والنار، 

  . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
م وتفصيل احلالل واحلرام، وتفقيه املسلمني وتعليمهم  توضيح العبادات واألحكا-٤

  . حقائق دينهم
 التذكري عند املناسبات الشرعية مثل رمضان واحلج وحنومها بذكر فضلها وبيان ما -٥

  . حيتاج الناس إليه من أحكامها واحلث على اغتنامها واالجتهاد فيها
ليت يثريها أعداؤه للصد عنه،  تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم ورد الشبهات ا-٦

  . وذلك بأسلوب بليغ وبرهان ساطع حكيم بعيدا عن املهاترات والسباب والتشهري
 احلث على لزوم السنة والتأسي بأهلها والتحذير من البدعة والزجر عنها بذكر شؤمها -٧

  . وسوء عاقبة أهلها
ن، يف القضايا واحلوادث  بيان مواقف وأقوال أهل العلم امع على إمامتهم يف الدي-٨

اآلنية، والنوازل العامة، وتذكري املستمعني بوجوب الرجوع إىل العلماء فيما يشكل 
  . عليهم من أحكام هذه املعضالت
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 التحذير من الفنت ببيان خطرها على الدين وسوء عاقبتها على املسلمني والتذكري -٩
  . بأسباب النجاة والعصمة منها والواجب حنو أهلها

 تثبيت معىن اإلخوة يف اإلسالم ووحدة أمته واحلث على حتقيق مقتضياا والبعد عن -١٠
  . كل ما من شأنه أن يثري الفتنة الطائفية أو يهيج الرتاعات العرقية

  صفة اخلطبة وسياقها ) ب
ميكن أن يدرك املرء أمهية حترير أسلوب اخلطبة من خالل إدراكه ألمهية خطبة اجلمعة 

عظة أسبوعية يف بيت من بيوت اهللا تعاىل، وهي مفروضة من اهللا تعاىل جيتمع ذاا فهي مو
فمن قال لصاحبه . هلا املسلمون، وأوجب اهللا على املسلمني االستماع واإلنصات إليها

وحسبنا . أنصت واإلمام خيطب فقد لغا، ومن مس احلصى فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له
 خيطب أصحابه  طبة وأجزائها، وقد كان وصحابته يف سياق اخل هدي الرسول

  :  يف اخلطبة جند ما يلي خطبتني قبل صالة اجلمعة، وعند تتبع منهجه
  .  السالم على الناس قبل اخلطبة-١
  .  احلمد هللا والثناء عليه، والشهادتني-٢
  .   الصالة على النيب-٣
  . م يف اخلطبة الوصية بتقوى اهللا تعاىل وتذكري الناس مبا أراد بيانه هل-٤
  .  قراءة آيات من القرآن الكرمي يف اخلطبة-٥
 الدعاء للمسلمني واملسلمات عامة ولوالة أمرهم خاصة كما هو منهج السلف -٦

الصاحل، مع مراعاة اإلمجال يف الدعاء وعدم التخصيص بذكر األمساء، ال سيما ما يسبب 
  . اإلثارة والفتنة

  قواعد وضوابط إعداد اخلطبة ) ج
فإن موضوع اخلطبة هو لبها وروحها وحبسب :  حسن اختيار املوضوع- ١

املوضوع يكون تفاعل السامعني، مع احلرص على االجتهاد يف أن يكون املوضوع نافعا 
للناس ذا هدف يهم السامعني، صادرا من شعور قليب صادق، يناسب الزمن الذي يطرح 
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وضوع، مع احلرص على الشمولية فيه، يركز فيه على األساسات والقضايا الكلية للم
والتركيز والترابط وعدم التكرار إال حلاجة، ومراعاة التبكري يف اختيار املوضوع حىت يكون 

  . أدعى لضبطه وإتقانه
فرباعة االستهالل باملسلمات :  أمهية اإلعداد املتقن من حيث املضمون والشكل-٢

قريبة جدا من املوضوع املطروح، وروعة العقدية والبداية املثرية لالنتباه ينبغي أن تكون 
العرض ومجال األسلوب، والتجديد واالبتكار ومراعاة الظروف واألحوال، وحسن األداء 
وقوة اإللقاء، واالهتمام بإيراد الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية، وتثبيت األفكار وإثارة 

تأليف القلوب ووحدة االنتباه بضرب األمثال وذكر القصص املناسبة، واحلرص على 
الصف املسلم، والبعد عن كل ما يفرق األمة ويثري الفتنة، وحسن اختتام اخلطبة وإائها 

  . بالدعاء للمسلمني عامة ولوالم خاصة
كل ذلك يعد من فن إتقان إعداد اخلطبة، ولكي يصل إىل مبتغاه هذا، يلزمه أن يسري 

  : عند إعداد اخلطبة على املراحل التالية
  .  القراءة املركزة عن املوضوع الذي مت اختياره)أ
االستدالل واالستشهاد باآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة على ) ب

  . املسائل والقضايا الواردة يف اخلطبة
الرجوع إىل أقوال أهل العلم من املفسرين وشراح احلديث والبحث عن املوضوع يف ) ج

قه يف الدين وإذا كان املوضوع فقهيا رجع إىل كتب الفقه وإذا كتب أهل العلم والف
. كان يف اآلداب رجع إىل كتب اآلداب، وإذا كان املوضوع عن ظاهرة معاصرة
  . حسن باخلطيب أن يرجع إىل كالم الثقات الذين يعتنون بالتثبت من صحة املعلومات

  . العباراتضم شتات املوضوع يف نسق واحد متسلسل األفكار واجلمل و) د
فإن مما يساعد على تثبيت املعلومات وفهمها، توحيد :  وحدة املوضوع وترابطه-٣

الفكرة اليت يدور حوهلا املوضوع وترابط أجزائه، فإن تعدد موضوعات اخلطبة، 
واالستطراد فيها وعدم الترابط يشتت ذهن السامع وجيعله يف حرية من أمره، وتزدحم 
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عضها بعضا، وغالبا ما تكون املعاجلة ملا يطرح فيها سطحية املوضوعات يف ذهنه فينسي ب
  . عاجلة توجد اإلشكال يف ذهن السامع دون أن جيد اجلواب عليها

ألن املقصود من اخلطبة إفادة السامعني وتذكريهم، :  ختفيف اخلطبة وتقصريها-٤
 ذلك وميل منه السامع، واملقصود من. واإلطالة يف الكالم جتعل بعضه ينسي بعضا

االختصار غري املخل باملعاين املقصودة من اخلطبة وقد وردت أحاديث كثرية يف احلث على 
إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا  {  قصر اخلطبة منها قوله

  .  رواه مسلم)١( } صالة وأقصروا اخلطبة وإن من البيان لسحراال

فالعلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم، :  مراعاة قدرة اخلطيب على اإلعداد-٥
فإذا رأى اخلطيب يف نفسه عدم القدرة على ذلك فعليه أن ال يتكلم يف موضوع هو غري 

  . ملوثوقنيقادر على بيانه وتوضيحه ويستعني بكتب اخلطب للعلماء ا
فإن الناس يتفاوتون يف الفهم واإلدراك، واخلطيب :  مراعاة قدرة الناس يف الفهم-٦

خياطب أناسا كثريين فكان واجبا عليه مراعاة قدرام على فهم ما يقول والبعد عما ال 
تدركه عقوهلم كمن حيدث العوام بدقائق املسائل يف القضاء والقدر أو اخلوض يف املسائل 

حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا  {  ة، قال علي بن أيب طالبالسياسي

  .  رواه البخاري)٢( } ورسوله

   {فإن من احلكمة اليت أمر اهللا ا يف قوله تعاىل :  مراعاة األحوال-٧  

            {  )مراعاة احلال واملقام، ]١٢٥: النحل [)٣ ،

بة ما فمراعاة حال األمة وما متر به من أحوال خمتلفة تستدعي من اخلطا. واملخاطبني

                                         
  .  )١٥٥٦(، الدارمي الصالة  )٤/٢٦٣(، أمحد  )٨٦٩(اجلمعة مسلم ) ١(
  .   )١٢٧(البخاري العلم ) ٢(
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
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ففي أحوال الشدة يركز اخلطيب على الصرب ومجع الكلمة والتوكل على اهللا، ويف : يناسبها
حال الرغد والرخاء يركز على التذكري بالنعم والشكر والتحذير من كفران النعم وبيان 

  . قصص السابقني الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا
ر رواده مدرسو اجلامعات ومن ذلك مراعاة حال السامعني فمن خيطب يف مسجد أكث

خيتلف عن الذي يرتاده الطالب، واملسجد الذي يرتاده العمال غري الذي يرتاده املتعلمون 
  . فمن احلكمة أن خيتار اخلطيب من املوضوعات ما يتناسب مع املصلني

فإن الناس تقع منهم أخطاء ويقع بعضهم يف :  حسن النقد ومجال النصح-٨
ىت يؤدي النصح مثرته ال بد من تقيد اخلطيب بالضوابط منكرات يراها اخلطيب، وح

  : التالية
 وأن يكون هدفه اإلصالح فالنية أصل مجيع األعمال ويكون قدوته  اإلخالص هللا) أ

اه ـال شعيب فيما حكـيف ذلك األنبياء والرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم كما ق
  { عنه  اهللا                        

       { )٨٨: هود [)١ .[  

علين ما فيه من وعلى اخلطيب أن جياهد نفسه بإصالح نيته يف هذا األمر ألن يف النصح ال
  .  أغراض النفس واملوفق من وفق للتجرد هللا

التأكد من صحة اخلرب الذي وصل إليه، والتثبت من حصوله ممن نسب إليه، وعدم ) ب
  . التسرع بإلقاء التهم بدون تدقيق ومتحيص

  . أن ال جيرح ذوات األشخاص أو اجلهات أو اهليئات الرمسية وال يفتري عليهم) ج
 تصيد األخطاء، أو اإللزام بلوازم األقوال واألفعال، أو حماولة تأويل الكالم البعد عن) د

  . ليكون وسيلة إدانة للمنصوح

                                         
  .   ٨٨:  سورة هود آية) ١(
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أن يكون لطيفا يف نصحه مبتعدا عما يثري يف املنصوح العناد والتمادي يف الباطل، ) هـ
: ولـه فيقـح والتوجيـ الذي كان يتبعه يف النص وأن يهتدي دي الرسول

  . )١( } ما بال أقوام  {

أن يكون عاملا حبكم ما ينصح به فال ينهى عن أمر هو غري متأكد من حرمته أو كراهته ) و
  . وال يأمر بفعل أمر هو غري متأكد من مشروعيته

  :  املوازنة بني األمور املتقابلة-٩
جانب اإلنذار والتخويف من فساد فمن سلك مثال :  فيوازن بني البشارة والنذارة-أ

الناس وضياع الدين وأن مستقبل الناس يزداد شرا وأن األعداء ميلكون زمام األمور، وحنو 
ذلك، فإن ذلك يبعث اليأس يف النفوس وحيطم حيويتها ونشاطها للعمل النافع، واحلكمة 

 العملني فقال تعاىل يف ذلك املوازنة بني البشارة والنذارة ولذلك مجع اهللا للرسل بني هذين
}                 {  )وقال تعاىل] ٢١٣: البقرة [)٢ :}    

    { )فهم يبشرون يف مواضع البشارة وينذرون يف ] ١٦٥: النساء [)٣

مواضع النذارة وجيمعون بينهما يف مواضع اجلمع، فاإلنذار حيتاج إليه عندما يركن الناس 
عليهم الصالة والسالم  فهو أسلوب ختويف والرسل  إىل الدنيا ويعرضون عن دين اهللا

  .  فعلوا ذلك فكانوا ينذرون أقوامهم وخيوفوم ملا يرونه من إعراضهم عن دين اهللا

  {: والبشارة تكون للمتقني الطائعني قال تعاىل              

           { )وحيتاج الناس إىل البشارة وبعث ] ٩٧: مرمي [)٤

                                         
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد   )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
  .  ٢١٣:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ١٦٥:   سورة النساء آية)٣(
  .  ٩٧:  سورة مرمي آية) ٤(
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 يبشر أصحابه بالرفعة  األمل يف النفوس حني الضعف واخلوف والبالء فقد كان النيب
  . والظهور على األديان وهم يف أشد حاالت الضعف وأعداؤهم متسلطون عليهم

فاملوازنة بني البشارة والنذارة من احلكمة يف الدعوة اليت أمر اهللا تعاىل ا ومن اتباع 
  .  وفيه مراعاة ألحوال الناس ونفوسهم سنة سيد املرسلني

  :  ويوازن بني املصاحل واملفاسد-ب
فاخلطيب حباجة ماسة إىل فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد ومعرفة رتب املصاحل 

د حىت يوازن بني مصلحة كالمه وما قد يترتب عليه من املفاسد، وذلك أن قيام واملفاس
  . الشريعة إمنا هو على جلب املصاحل ودرء املفاسد

وتعارض املصاحل واملفاسد وحسنات الفعل وسيئاته باب واسع جدا ال سيما يف 
 هذه املسائل، األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آثار النبوة، وكلما ازداد النقص ازدادت

ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة، فإنه إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع 
االشتباه والتالزم، فينظر أناس إىل احلسنات فريجحون هذا اجلانب وإن تضمن سيئات 
عظيمة، وينظر أناس إىل السيئات فريجحون اجلانب اآلخر وإن ترك حسنات عظيمة، 

  : رون األمرين معا، وتعارض املصاحل واملفاسد عاجله الشارع مبا يليواملتوسطون الذين ينظ
  .  بارتكاب أخف الضررين للسالمة من أعالمها- ١
  .  تفويت أدىن املصلحتني لتحصيل أعالمها-٢
  .  وبتقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل-٣
  . إليه األمور وعواقبها   وبالنظر إىل ماتؤول-٤
  : انب العاطفي واجلانب العقلي املوازنة بني اجل-ج

وهو ضبط العواطف بالضوابط الشرعية فبعض اخلطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة 
العاطفية البحتة فال تراه جيتهد إلقناع الناس مبا يقول، وبعضهم تصطبغ خطبته بالصبغة 

  . العقلية البحتة فال يثري عواطف الناس، وكل من األمرين فيه قصور
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لناس دون أن يكون هناك شيء من اإلقناع واألدلة واستخدام إن إشعال عواطف ا
  : األسلوب العلمي مؤد إىل سلبيات كثرية منها

 أن ما جاء عن طريق العاطفة فقط سرعان ما ينسى إذا انطفأت جذوة تلك -ا
  . العاطفة
 أن عواطف الناس تنطلق بدون علم رشيد، فال بد إذًا من العلم وهو اللجام الذي -٢
لعواطف من أن تتجاوز احلدود، كما أن الناس بطبيعتهم حمتاجون إىل حاد حيدوهم يلجم ا

إىل العمل ومرغب يرغبهم فيه، كما هم حمتاجون عند النهي إىل ما يرهبهم إتيانه، ولذلك 
  . كان اجلمع بني األسلوبني العقلي والعاطفي هو احلق والصواب

  :  التثبت-١٠
ارهم العلمية والعقلية وكلهم يف الغالب يقف فإن اخلطب حيضرها أناس ختتلف أقد

موقف املتلقي من اخلطيب فكان واجبا على اخلطيب أن يتثبت مما يقول ومن أهم ما جيب 
  : عليه التثبت فيه ما يلي

  :  التثبت من سالمة نقل النص-أ
واخلطيب ينقل يف موضوع االستشهاد شيئا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، 

واجب أال يعتمد على حفظه فيما يتعلق باآليات واألحاديث النبوية بل يراجعها ومن ال
لينقلها بلفظها إن كانت من القرآن الكرمي، وبلفظها إن أمكن أو معناها إذا كانت من 

  . السنة النبوية
  :  التثبت يف الفهم ووجه االستدالل-ب

ذلك النص حييل فقد يكون النص صحيحا من جهة النقل ولكن الفهم املقلوب ل
املراد، فقد يعيب املرء القول وهو غري معيب، وقد يأخذ من النص داللة وهو غري مصيب، 
ولو راجع أقوال املفسرين وشروح العلماء لكتب احلديث لوقع على الصواب، وأما 

  . االعتماد على ما يتبادر إىل الذهن من النص فذلك موقع يف اخلطأ
  : لشريف التثبت من صحة نص احلديث ا-ج
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   خرب عن اهللا تعاىل، وليس الكذب على اهللا ورسوله ألن اخلرب عن رسول اهللا
  . كالكذب على غريمها

والتثبت هو بطلب أسانيد تلك األحاديث والنظر يف رجال السند والتوثق من عدالتهم 
واتصال السند، وعلى اخلطيب أن يتثبت من صحة األحاديث فإن كانت خمرجة يف 

سلم أو أحدمها فيكتفي بالعزو إليها، وإن كانت يف غريمها اجتهد يف البحث البخاري وم
  . عن أقوال أهل العلم يف الكالم عن احلديث

  :  التثبت من األحكام الشرعية-د
من حل وحرمة ووجوب وندب وكراهة، وخاصة يف بعض املواسم كرمضان واحلج 

بت منها فإن ذلك قول على وحنو ذلك وال يصح أن يذكر اخلطيب تلك األحكام دون تث
  .  بغري علم اهللا

  : هـ التثبت من األخبار
  {قال تعاىل                       

              { )فقد ينقل اخلطيب يف أثناء ] ٦: احلجرات [)١

اخلطبة للناس حدثا من األحداث فالواجب عليه حينئذ التثبت من صحته فإن نقله خلرب ال 
 يتقبلونه إال بنوع من يثبت، يكون سببا لفقدان مصداقيته عند الناس فال يأخذون قوله وال

  . الريب
وتزداد أمهية التثبت يف األخبار بشكل عام حني وقوع الفنت والشرور واضطراب 

  . األحوال وتبلبل األذهان، ألن زمن الفنت والشرور مظنة لكثرة الكذب واالفتراء
وقد كان ازدياد الشرور والفنت من أعظم أسباب تثبت السلف واهتمامهم باألسانيد 

مسوا لنا : مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا( ن سريين رمحه اهللاقال اب

                                         
  .  ٦:   سورة احلجرات آية) ١(
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رجالكم فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ 
  ). حديثهم
  :  معاجلة مشكالت األمة-١١

عقدية فالناظر إىل اتمعات املسلمة اليوم جيد أا تزخر بألوان من املشكالت ال
واالجتماعية والسلوكية واالقتصادية وتفشي املنكرات واملعاصي وترك العبادات، واخلطيب 
كالطبيب يعاجل هذه املشكالت، بل حري به أن يتلمس مشكالت الناس ليساعد على 

  : حلها، ولكن حيسن التنبيه إىل مجلة ملحوظات تتعلق ذا املوضوع وهي
اجلاته للمشكالت على املنرب منضبطة بالضوابط  أنه جيب على اخلطيب أن تكون مع-أ

 ومراعاة املصاحل واملفاسد، والعلم  الشرعية يف إنكار املنكر ومن ذلك اإلخالص هللا
ومعاجلة األمر باحلكمة واملوعظة . بأن ما يريد النهي عنه منكرا أو ما يريد األمر به معروفا

  . احلسنة
م به فال خياطب العوام مبا خيرج عن قدرم  أن يوجه الناس إىل ما يستطيعون القيا-ب

أو مبنكر ليسوا هم القائمون عليه أو القائمون به، فمن تكلم عن منكر من املنكرات ومل 
يذكر ما ميكن للناس عمله جتاه ذلك املنكر أجج مشاعر الناس فيقفون موقف احملتار الذي 

  . ية يف تغيري ذلك املنكرال يدري ما يعمل، وقد يصري بعض الناس إىل أعمال غري شرع
 أال يركز اخلطيب على اجلانب السليب فقط وهو جانب اإلنكار بل يأمر -ج

  . باملعروف وينهى عن املنكر فإن مشكالت الناس إما ترك ملعروف أو فعل ملنكر
 أال يركز اخلطيب على لون من ألوان املشكالت فإن يف اتمع مشكالت كثرية -د

  . ا إذا عوجل تبع معاجلته مشكالت كثريةحتتاج إىل عالج وبعضه
 أن صالة اجلمعة يشهدها مجاعات من الناس من خمتلف املشارب فمنهم الرب -هـ

والفاجر والصاحل والفاسق، وضعيف النفس واجلاهل، فعلى خطيب اجلمعة عند احلديث 
 عن املنكرات واملعاصي أال يوغل يف وصف تلك املنكرات وبيان أماكنها وطريقة أهل
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الشر فيها، فإن ذلك الوصف مدعاة إىل عكس ما أراده اخلطيب، ويف التحذير من املنكر 
  . والنهي عنه وبيان أضراره وآثاره غنية عن وصفه

 أن الكالم على حدث من األحداث أو منكر من املنكرات العامة قد يعاجل بطريق -و
 عليه ويصف أحواهلم يسبب ضررا أكرب، كأن يتحدث اإلنسان عن ذلك املنكر والقائمني

وأعماهلم، بينما ميكن أن يعاجل املوضوع بطريقة حكيمة كأن يتحدث اخلطيب عن 
موضوع مناسب ملا وقع أو مشابه له يفهم الناس عن طريقة املوقف الشرعي الرشيد يف 

  . القضية
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  اين ـور الثــاحمل
  اخلطيب ومسؤولياته 

  . صفات اخلطيب) أ
  . ات اخلطيبمسؤوليات وواجب) ب
  . أخطاء يقع فيها بعض اخلطباء) ج
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   :صفات اخلطيب) أ
اخلطيب له دور كبري وأثر بالغ يف جمتمعه وسامعيه فهو مبثابة املريب واملعلم ورجل 
احلسبة واملوجه، ومهمة اخلطيب مهمة شاقة وعظيمة حتتم عليه أن يستعد االستعداد الكايف 

  : ن أهم صفات اخلطيب ما يليمع صواب الرأي وحسن األداء وهلذا فم
 العلم وفهم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل والتمسك ا وضبط الشواهد من -١

  . القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، والشواهد واألمثال والقصص املناسبة
  العلم بأحوال الناس ومراعاة مقتضى احلال وأحوال السامعني وأن لكل مقام مقاال-٢

ولكل مجاعة لسانا فاحلديث إىل العلماء غري احلديث إىل غري العلماء واحلديث إىل 
  . العامة غري احلديث إىل اخلاصة

  .  االستعداد الفطري وطالقة اللسان وفصاحة املنطق-٣
 أن يكون ذا عقل راجح يقوده إىل املالحظة الدقيقة وحسن املقارنة واملعرفة بطبائع -٤

  . ستنتاجاألشياء وسالمة اال
 أن يكون خملصا حريصا على قول احلق والعمل به والدعوة إليه فال يسرف يف مدح -٥

وال ذم ويبتعد عن فاحش القول وبذيئه، ويستغين بالكناية عن التصريح مبا ال يستحسن 
  . فيه اإلفصاح

  .  البعد عن العجب واحلديث عن النفس وجتنب األغراض الشخصية-٦
  . ستقامة والورع والعفة التقوى والصالح واال-٧
 اليقني الراسخ واالقتناع الشخصي والثقة مبا يقول وما تفيض به نفسه وينطق به لسانه -٨

  . إذ ال يؤثر إال املتأثر وما كان من القلب فهو يصل إىل القلب
 التزام الرفق، واللني، واحلكمة، وعدم االندفاع، واستعجال النتائج، وسلوك السبيل -٩

  . وة الناساألمثل لدع
  .  اجلرأة يف مواجهة املستمعني والشجاعة ورباطة اجلأش والثقة بالنفس- ١٠
  .  القدوة احلسنة يف املسجد وخارجه حىت ال خيالف قوله فعله-١١
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  .  حسن املظهر واهليئة واتزان حركاته ونرباته-١٢
  مسؤوليات وواجبات اخلطيب ) ب
 واالستسقاء وحنوها، وأداؤها يف مسجده  التحضري واإلعداد خلطب اجلمعة والعيدين-١

املقرر أداؤها فيه بعد التأكد من دخول وقت اخلطبة والصالة مع املواظبة على ذلك يف 
  . كل وقت

  .  القيام بكتابة اخلطبة والبعد عن االرجتال ما أمكن ذلك-٢
  االهتمام بالعلم الشرعي وأحوال السلف الصاحل، فإن القول بال علم ذريعة إىل-٣

  . الضالل والفساد وليس كل موضوع صاحل ليناقش يف منرب اجلمعة
 االستيثاق والتثبت من الوقائع واألحداث واألخبار فليس من سرية اخلطيب أن يكون -٤

  . ناشرا لألقاويل والشائعات واألخبار غري املوثقة
 عامة وحيوية  تقدمي املصلحة العامة، فاخلطبة إمنا تقال يف جمتمع وهلذا اتمع مصاحل-٥

جيب أن يتقيد ا اخلطيب فال يسرد يف اخلطبة معىن أو مفهوم أو عبارة تضر ذه 
  . املصلحة

 العلم بأحوال العامة والتفاعل مع قضايا اتمع واحلث على تأليف القلوب واجتماع -٦
  . الكلمة ووحدة الصف وبيان منهج السلف يف ذلك

ظيمة مثل األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام واإلنفاق  إحياء القيم العامة والفضائل الع-٧
يف سبيل اهللا والتكافل والعطف على الضعيف واالستقامة والوفاء بالعقود والعهود 
وطاعة والة األمر واإلخالص والصدق والتعاون على الرب والتقوى، والتآخي والتواصي 

  . بالصرب، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغري ذلك
  أخطاء يقع فيها بعض اخلطباء ) ج

هناك بعض األخطاء اليت يقع فيها بعض اخلطباء ختل مبقاصد اخلطبة جيب على 
  : اخلطيب جتنبها وهي
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 اإلطالة اململة واالستطراد يف اخلطبة ومجع أكثر من موضوع يف اخلطبة الواحدة -١
  . فالتطويل ذريعة للملل املانع من التفاعل واالستيعاب والفهم

  .  التقريع وفظاظة القول واالام املوجه للسامعني أو ألشخاص بأعيام-٢
  .  اللحن يف الكالم واستعمال اللهجة العامية أو تكلف السجع-٣
  .  التشدق يف القول والتقعر يف الكالم-٤
  .  اخلوض يف أمور ال يستفيد منها العامة، وليس من املصلحة احلديث عنها-٥
اء، فإن النطق السريع املتعجل يفقد املتابعة فيختلط الكالم بعضه ببعض  العجلة يف اإللق-٦

  . وتلتبس العبارات ببعضها
  .  اخلوض فيما ال يعلم، فإن هذا موقع يف االرتباك فتضيع اهليبة والوقار وينفر منه الناس-٧
 خماطبة الناس مبا ال يعرفون واخلوض يف الفروع واخلالفات املذهبية واالجتاهات -٨

  . الفكرية ودقائق العلوم واملعارف وتفاصيلها
  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
  . وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه أمجعني
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فهرس اآليات

  ٧.........................ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
  ٩....................... يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكانرسال مبشرين ومنذرين لئال

  ٩........................................فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذر به قوما لدا
  ٨.............................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

  ٩..........................كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
  ١٢................................فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماياأيها الذين آمنوا إن جاءكم 
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   حادثفهرس األ
  ٧................إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة

  ٧........................................حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله
  ٩..............................................................................ما بال أقوام
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  الفهرس
  ٢...............................................................................مقدمة

  ٣............................................................احملـور األول  اخلطبــة
  ٤.............................................................:الغرض من اخلطبة) أ
  ٥..........................................................صفة اخلطبة وسياقها) ب
  ٥...................................................قواعد وضوابط إعداد اخلطبة) ج

  ١٥..............................................احملــور الثـاين  اخلطيب ومسؤولياته

  ١٦.............................................................:صفات اخلطيب) أ

  ١٧...............................................مسؤوليات وواجبات اخلطيب) ب

  ١٧................................................أخطاء يقع فيها بعض اخلطباء) ج
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  ٢٠....................................................................فهرس األحادث
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