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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

أما بعد:

أناًسا  عباده  من  اصطفى  ولقد  تحصى،  وال  تعّد  ال  بنعم  أكرمنا  اهلل  فإن 
اختارهم للتبليغ والدعوة واإلرشاد.

ا كانت الخطابة والدعوة واإللقاء موهبة عظيمة ونعمة كبيرة خّصصت  ولمَّ
بعض أسرار اإللقاء و التبليغ لطالب السنة الرابعة في جامعة السلطان محمد 
الفاتح الوقفية وهي عقد ثمين من حمله كان له تأثير عظيم في وصول أفكاره 

إلى محبيه ومستمعيه.

أطلب من اهلل عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة له وأن نكون من المقبولين 
ومن الدعاة المحبوبين الذين يبلغون دين اهلل بصدق وإخالص ودقة وعناية. 

والحمد هلل رب العالمين
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تعريف اإللقاء والخطابة

من  متكلم فصيح جمًعا  به  يخاطب  الذي  المنثور  الكالم  اللغة: هو  في 
الناس إلقناعهم.

وفي تعريف العلماء: هو الكالم المؤلف الذي يتضمن وعًظا وإبالًغا على 
صفة مخصوصة.

وباختصار فن اإللقاء والخطابة: هو فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم أو 
استمالتهم.

الخطيب أو الملقي: هو المتحّدث عن القوم أو من يقوم باإللقاء.

ما هي الغاية من الخطابة واإللقاء؟

غاية الخطابة هي الحصول على قوة التمكن في اإلقناع و التأثير في نفوس 
إلى  الناس  إرشاد  وهي  جًدا  ومهم  خطير  تأثير  ذات  غاية  والخطابة  الناس. 

الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في العاجل واآلجل.

التأثير واالستمالة:

هو قوة اإلقناع في المستمعين وهو من أهم أسرار وصول الفكرة إلى عقول 
الناس وهذا يستلزم معرفة عواطف الناس وعقولهم.
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تعريف اإللقاء والخطابة

من  متكلم فصيح جمًعا  به  يخاطب  الذي  المنثور  الكالم  اللغة: هو  في 
الناس إلقناعهم.

وفي تعريف العلماء: هو الكالم المؤلف الذي يتضمن وعًظا وإبالًغا على 
صفة مخصوصة.

وباختصار فن اإللقاء والخطابة: هو فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم أو 
استمالتهم.

الخطيب أو الملقي: هو المتحّدث عن القوم أو من يقوم باإللقاء.

ما هي الغاية من الخطابة واإللقاء؟

غاية الخطابة هي الحصول على قوة التمكن في اإلقناع و التأثير في نفوس 
إلى  الناس  إرشاد  وهي  جًدا  ومهم  خطير  تأثير  ذات  غاية  والخطابة  الناس. 

الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في العاجل واآلجل.

التأثير واالستمالة:

هو قوة اإلقناع في المستمعين وهو من أهم أسرار وصول الفكرة إلى عقول 
الناس وهذا يستلزم معرفة عواطف الناس وعقولهم.

وأول كتاب في فن اإللقاء هو ألرسطو صاحب كتاب الخطابة، وعرف أرسطو 
الخطابة قائاًل: هي القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى اإلقناع في أي مسألة من 

المسائل. أول من دّون علم الخطابة هم اليونانيون، وفرعون كان خطيبًا.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قال 
ڇ     ڇ ڇ  ڍڍ ڌ ڌ﴾))).

ما هي األدلة من القرآن الكريم واألحاديث النبوية على الخطابة واإللقاء؟

قال تعالى: ﴿چ چ *  ڇ ڇ﴾))).

وقال تعالى: ﴿ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾))).

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ﴿ک  تعالى:  وقــال 
ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ﴾))).

وقال تعالى حكاية عن سيدنا داود عليه الصالة والسالم: ﴿ڦ ڦ      
ڦ ڄ﴾))).

﴿ۅ  والسالم:  الصالة  عليه  موسى  سيدنا  لسان  على  تعالى  وقال 
ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ې ى ىائ ائ    ەئ ەئ وئ﴾))). 

)1(  سورة الزخرف، اآلية: )51(. 
))(  سورة الرحمن، اآليتان: )4-3(.

)3(  سورة إبراهيم، اآلية: )4(.
)4(  سورة النساء، اآلية: )63(.

)5(  سورة ص، اآلية: )0)(.
)6(  سورة القصص، اآلية: )34(.
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل وأبي موسى األشعري وقد بعثهما داعيين إلى 
اليمن: »يّسرا وال تعّسرا، وبّشرا وال تنفرا، وطاوعا وال تختلفا«))). 

فصاًل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كالم  »كان  عنها:  اهلل  عائشة رضي  السيدة  وقالت 
يفهمه كل من سمعه«))).

وقالت أيًضا: »إّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يحّدث حديثًا لو عّده العادّ ألحصاه«))).

وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: »إّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتخولنا بالموعظة في 
األيام كراهة السآمة منّا«))).

وقال أيًضا: »ما أنت بمحدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم 
فتنة«))).

وقال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: »حّدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون 
أن يكّذب اهلل ورسوله؟«))).

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: »ألن يهدي اهلل بك 
رجاًل واحًدا خير لك مما طلعت عليه الشمس«))).

رواه البخاري في صحيحه 4)61، ومسلم 1733.  )1(
))(  رواه أبو داود في سننه 4835.

رواه البخاري في صحيحه 3567، ومسلم 493).  )3(

رواه البخاري في صحيحه 6411، ومسلم 1)8).  )4(
)5(  فتح الباري )1/16.

)6(  رواه البخاري في صحيحه 7)1.
)7(  رواه البخاري في صحيحه 10)4، ومسلم 406).
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الخطابة واإللقاء في اإلسالم

لقد كانت الخطابة في اإلسالم عنصًرا أساسيًا من عناصر التبليغ والثقافة. 
وقد اشتهر في الجاهلية سوق عكاظ حيث كان يقف الخطباء والشعراء ويلقون 
ما بجعبتهم من أشعار ومقاالت أدبية ومنه اشتهرت المعلقات الشعرية المعروفة.

ما هي أول خطبة ألقاها رسول اهلل محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

إّن أول خطبة نبوية ألقاها النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت حين أمره اهلل عز وجل بأن ينذر 
عشيرته األقربين، واستمّر في الخطابة إلى آخر أيامه حيث لّخص أهم تعاليم 
اإلسالم في خطبة الوداع وفيها: »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أال هل بلغت؟«))).

من هو أشهر خطيب في الجاهلية؟ وهل له خطبة مشهورة؟

من أشهر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة اإليادي وله خطبة مشهورة يقول 
فيها: أيها الناس! من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إّن في 
السماء لخبًرا، وإّن في األرض لِعبًَرا: مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم 
تمور، وبحار ال تغور، أقسم قّس قسًما حتًما: لئن كان في األمر رضًى ليكونن 
سخًطا، إّن هلل لِدينًا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. مالي أرى الناس 

يذهبون وال يرجعون؟ أرضوا بالمقام فقاموا، أم تُركوا فناموا؟

)1(  رواه البخاري في صحيحه 4403.
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الخطابة قديًما:

مرتفع  على  وقف  العراء  في  كانوا  فإن  قدميه،  على  يقف  الخطيب  كان 
من األرض، أو خطب على راحلته، ومراد ذلك أن يراه الناس جميًعا، وكان 

الخطيب يرتجل الخطبة ويرتب أفكاره ويتحدى مستمعيه.

أقوال رائعة في فن الخطابة واإللقاء:

• الحديث هو مرآة الروح واإلنسان يتحدث عاكًسا ما بداخله.

• لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ..... فلم يبق إال صورة اللحم والدم. 

• كلمتك في فمك أنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك.

• هناك ثالثة أشياء مهمة في الخطاب: من يلقيه؟ وكيف يلقيه؟ وما الذي 
يلقيه؟ والشيء األقل أهمية من بين هذه الصفات الثالث هي األخيرة.

• كل شخص مختلف عن اآلخر واالختالف تميز لذلك ال تُقلد.

• اللسان قلم القلب ورسول العقل.

• التكرار هو المبدأ المهم الوحيد في الخطابة.

• الخطابة هي صلب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• الكلمات لها قوة خارقة ولقد غيرت مجرى التاريخ.

• الممارسة أفضل وسيلة للتمكن والنجاح والتميز.

• مفتاح الخطبة أو التقديم الرائع يكمن في أن تتخيل أنك ستؤدي أداءًا متميًزا.



أسرار فن الخطابة واإللقاء  

﴾ 11 ﴿

• اإللقاء يشبه الطيران قلياًل واإلقالع هو أخطر مرحلة.

• لن تؤثر في قلوب اآلخرين إال إذا كنت تتحدث من القلب.

من أقوال العلماء في الخطابة واإللقاء:

األنبياء  من  األمم  قادة  وظيفة  أنها  شرفًا  الخطابة  حسب  سينا:  ابن  قال 
والمرسلين ومَن شاكلهم من العلماء العاملين وعظماء الملوك، وكبار الساسة. 

وقال الشيخ علي محفوظ: للخطابة غاية ذات شأن خطير وهي: إرشاد 
الناس إلى الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في العاجل واآلجل. والخطابة 
من وسائل السيادة والزعامة، وهي من شروط اإلمارة وترفع اإلنسان إلى ذرا 

المجد والشرف.

وقال ابن رشد: الخطابة هي قوةُ تكلّف اإلقناع الممكن في كل واحد من 
األشياء المفردة.

وقال الجاحظ: للكالم غاية، ولنشاط السامعين نهاية!

وقال أبو داود بن حريز: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها 
رواية الكالم.

وقال ابن منظور: الخطبة مثل الرسالة لها أول وآخر.

كيف أجّهز كلمة بشكل جيد؟

1. حدد هدفك قبل جمع المعلومات.

). اجمع أكبر قدر من المعلومات.
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3. استشر المتخصصين.

4. اجمع المعلومات من مصادر متنوعة وكثيرة.

5. اختر من المصادر ما له عالقة مباشرة بالموضوع.

6. حاول أن تستعمل معلومات من الواقع.

7. ال تكتب أو تقل ما لم تفهم بوضوح.

8. ال تقل المعلومات غير الدقيقة.

9. ال تنقل االستشهاد دون القائل أو التاريخ أو المصدر.

مباشرة  عالقة  لها  وأشعاًرا  وأقوااًل  استشهادات  و  قصًصا  اجمع   .10
بالموضوع.

11. ابتعد عن القصص الخيالية.

)1. اجمع احصاءات مثيرة ومناسبة للموضوع.

ما الذي يجب على الخطيب أن يفعله؟

يجب عليه ما يلي:

• أن يكون كالمه مؤيًدا بالحجج والبراهين واألدلة على صدق دعواه. 

• أن تكون الموعظة مختصرة فإن كثير الكالم ينسي بعضه بعًضا.

• أن تتكلم باللغة العربية الفصحى فإنها لغة العلم.

• أن تختم كل فقرة بابتسامة لطيفة.

• أن تلخص المحاضرة بعدة نقاط محددة بدقة.

• أن تكون نيته رضا اهلل عز وجل.
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ما هي أوصاف الخطبة الناجحة؟

1. وحدة الموضوع:

إن الخطيب إذا تشعب في خطبته واستطرد في أكثر من قضية فإنه بال شك 
سيشتت أفكار المستمعين، وبالتالي فإنهم سيخرجون من غير فائدة مرجوة.

). لغة الخطابة:

أهمها طالقة اللسان وفصاحته وسالمة الخطبة من األخطاء النحوية الفاحشة 
التي تقلب المعنى فتذهب هيبة الخطيب و وقاره.

3. تجنب طْرق المسائل الخالفية:

لئال تثير عند الناس التعصب المذهبي الذي تعاني منه األمة منذ أمد بعيد، 
كما نعاني في عصرنا من دعاة الالمذهبية وهي أشد سوءًا من التعصب المذهبي، 

واألولى للخطيب أن يذكر المسائل التي هي محل اتفاق عند الفقهاء.

4. أن تكون الخطبة مرتبطة بالواقع:

أسبوع  إلى  أسبوع  من  تطرأ  التي  المستجدات  يراعي  أن  الخطيب  على 
ويعالج المشكالت التي تقع بالحكمة والموعظة الحسنة.

5. المادة العلمية للخطبة:

هي أساسية إلى جانب األمور التي ال بد منها في الخطب والمواعظ كأصول 
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فن الخطابة، فالعلم زاد ال بد منه للخطيب، واختيار ما يناسب الخطبة شيء مهم 
جًدا.

6. قصر الخطبة وقصر جملها:

إن من مقومات النجاح للخطيب أو الواعظ أن يتحرى عدم اإلطالة على 
الناس، ألن التطويل مدعاة إلى السآمة والملل وسبب لتنفير الناس من العلم 

وأهله. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن قصر خطبة المرء وطول صالته مَئِنَّة على فقهه«))).

ما هي أهم الوصايا إذا أردت أن تلقي محاضرة أو كلمة في مناسبة من المناسبات؟

من أهم الوصايا التي ينبغي أن تنتبه إليها جيًدا:

1. تحدث وكأنك تتبادل الحديث مع الجمهور مهما كان عددهم.

). ال تتكلف إضحاك الناس في المناسبات.

3. ركز على صفات محددة.

4. ال تتكلم عن نفسك بل ركز على الموضوع بعمق.

5. تكلم بصدق وإخالص عقاًل وعاطفة.

6. انتبه لصوتك بحيث يكون مسموًعا لكل المستمعين وال يكون مرتفًعا 
وال منخفًضا.

7. ركز على أهم الحقائق وال تهمل شيئًا منها.

)1(  رواه مسلم 869.
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8. استعمل القصص القصيرة و المؤثرة التي تخدم فكرتك.

9. اربط الموضوع بين الماضي والواقع.

10. اختم الموضوع بجملة مفيدة بحيث تبقى في األذهان.

11. كن فرًحا ومتفاعاًل حتى تؤثر على اآلخرين.

)1. اجعلهم يشعرون أنهم قريبون منك.

13. ال تنفعل عند الخاتمة بل كن لطيًفا وهادئًا.

14. ستجد دائًما من يخالفك، تقبل رأي اآلخرين.

15. ال تتحدث بسرعة.

* * *
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ما هي مواصفات الخطيب المتميز؟

من أهم مواصفات الخطيب المتميز:

1. العلم:

ينبغي أن يتصف الخطيب بحسن المعرفة واإلحاطة بفنه الذي يتحدث 
عنه وإال كان مناقًضا لنفسه، وسيتضح ذلك للناس سريًعا، ألنه لن يستطيع أن 

يتحدث بقوة بغير علم وقد قيل: كل إناء بما فيه ينضح.

2. اإلعداد الجيد:

ال بد من التحضير واإلعداد إللقاء الخطبة أو المحاضرة، فذلك أبلغ في 
الوصول إلى السامعين وشّد انتباههم.

3. المهارة اللغوية:

هي امتالك الخطيب لمعجم واسع من المفردات يزوده بقدرة فائقة على 
التعبير عن المعاني بأروع طريقة وأبدع أداء. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بعثت بجوامع الكلم«))).

4. إيصال رسالة مهمة:

إن الخطب العامة التي ليس لها هدف محدد غالبًا ما تكون ضعيفة التأثير 
واإلقناع، فال بد للخطيب من تحديد هدف رئيس هام يمس حياة المستمعين 

)1(  رواه البخاري في صحيحه 73)7، ومسلم 3)5.
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ويستجلب اهتمامهم. قال ملسو هيلع هللا ىلص في خطبة الوداع كما وردت في سيرة ابن هشام: 
»أيها الناس! اسمعوا مني أبين لكم«.

5. الثقة بالنفس:

إن الخطيب الرابط الجأش الواثق من نفسه ال شك سيكون أكثر وصواًل 
إلى قلوب الجمهور وعقولهم، وإن صاحب الشخصية الثابتة يحقق أكثر النتائج 

واألهداف طموًحا.

6. الصدق:

من أهم صفات الخطيب المتميز الصدق، فإن كانت مشاعره صادقة بث 
هذه المشاعر في عقول وقلوب الناس فكانت مؤثرة جًدا.

7. مراعاة حال المستمعين:

قيل: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، لذا يجب على الخطيب أن يكون 
ثاقب النظر فيمن يخاطب من الناس، ويعرف ما هو الموضوع واللفظ المناسب 

لهم.

8. االستماع الجيد:

كما يجب على الخطيب أن يكون جيًدا في إلقائه، كذلك يجب أن يكون 
مستمًعا بمهارة حتى يكسب ثقة الناس.

9. اإليمان بما يقول:

يجب أن يكون الخطيب قدوة حسنة للمستمعين، وأن يكون منفًذا لما 
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يقول: قال الشاعر: 

عاٌر عليــك إذا فعلــت عظيمال تنــه عــن خلق وتأتــي مثله

فــإذا انتهت عنــه فأنت حكيمابدأ بنفســك فانههــا عن غيّها

10. فهم الواقع:

إذا كان الكالم موافًقا للواقع يكون تأثيره أكثر بكثير من أن يتكلم الخطيب 
كالمًا بعيًدا عن هموم الناس وواقعهم.

* * *
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ما هي شروط الخطيب الناجح المتمكن؟

1. اإلخالص هلل عز وجل:

إذا تجرد الخطيب من حظوظ نفسه والتجأ إلى اهلل يكون قد حقق أول 
شرط من شروط الخطيب.

2. العلم وسعة االطالع:

ا بثقافة العصر.  ال بد للخطيب أن تكون عنده ثقافة واسعة جًدا وأن يكون ملمًّ
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن العلماء ورثة األنبياء« رواه ابن حبان.

3. حسن الخلق:

إن الخطيب المفّوه البليغ الفصيح إذا لم يكن متخلًقا بالخلق الحسن فلن 
يكون له تأثير في قلوب الناس.

4. الرغبة والموهبة:

والصوت  اإللقاء،  في  كان محبًا وراغبًا  إذا  إال  مؤثًرا  الخطيب  يكون  ال 
الموهبة  بين  الخطيب  جمع  فإذا  أيًضا،  حسن  أسلوب  من  له  بد  ال  الحسن 

واالكتساب فسيكون خطيبًا مؤثًرا رائًعا.
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5. الحماسة:

ال يكون الخطيب مؤثًرا في نفوس المستمعين إال إذا كان متحمًسا لما 
يقول، ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

6. تحضير الخطبة:

ال يمكن للخطيب أن يكون مؤثًرا وناجًحا إال إذا كان يحضر بشكل عميق 
ودقيق.

7. التحدث بثقة:

هذا يعطي للخطيب قوة ويؤثر في المستمعين وإال فسيخسر الجمهور.

8. الفراسة وسرعة البديهة:

قد يعترض الخطيب أمور لم يكن متوقًعا لبروزها، فإذا كان سريع البديهة 
يمكن أن يتدارك األمر ويحوله إلى خير وفائدة يسد بها الخلل.

* * *
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ما هي واجبات الخطيب المؤثر في قلوب الناس؟

يجب على الخطيب المؤثر األمور التالية:

• عدم اإلصرار والتعصب لمذهب معين واجتهاد محدد، حتى ال تكون هناك 
خالفات بين المسلمين، نذكر بعض اآلراء، ويختار المستمع ما يريد، فالمسائل 
االختالفية نجعلها رحمة للمسلمين وليست نقمة، وذلك بذكرها دون أن نفرض 
على الناس األخذ برأي محدد، حتى ال تكون هناك إحراجات وال ننّفر أحًدا. قال 

عليه الصالة والسالم: »بّشروا وال تنّفروا، ويّسروا وال تعّسروا«))).

• أن ال يتهم أحًدا بالسفاهة والجهالة وقلة العقل، أو بالتحقير واالستهزاء 
بأدلته، وبهذه  والسخرية، بل يجب عليه أن يقتصر على عرض الحق مقترنًا 

الطريقة يكون تأثيره أسرع في قلوب الناس.

• عدم تطويل الخطبة، ومن أراد أن يطولها لحاجة معينة، يمكن إعطاء 
درس قبل الخطبة أو بعدها، فمن السنة عدم تطويل الخطبة، ولو كان الوقت 
ما بين )15- 30( دقيقة لكان فيه خير عظيم للخطيب والناس، يقتصر على 
موعظة محددة مقترنة بآيات وأحاديث وأقوال وأشعار خاصة بهذه الموعظة، 
دون تنويع أو تشتت في األفكار، فإذا تحدد الموضوع كانت النتيجة أقوى. )ما 

قلَّ وقرَّ خير مما كثر وفرَّ(.

)1(  رواه البخاري في صحيحه 96، ومسلم 4500.
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• االبتعاد كل البعد عن األلفاظ الغريبة التي ال يفهمها الناس، وصاحب 
الغرائب ينّفر الناس من حيث ال يشعر، حاول أن تبسط الكالم قدر االستطاعة 

حتى تصل إلى أفكار وأذهان جميع الناس وتؤثر فيها.

• أن يتحدث بلسان عربي فصيح ال لحن فيه، لكن مع استخدام األلفاظ 
التي يفهمها الناس دون التعقيدات المنفرة للقلوب واألذهان، وإذا لم يستطع 
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  يضبط  أن  فعليه  يلحن  أن  إال  الخطيب 

واألقوال المشهورة.

•على الخطيب أن تكون خطبته فيها الدواء ألمراض المجتمع، مقرونة 
ال  مفاهيم صعبة  أو  معقدة  فلسفية   التعرض ألفكار  دون  واإلرشاد  بالوعظ 

يفهمها الناس.

• يجب على الخطيب االبتعاد عن رواية األحاديث الموضوعة، بل عليه 
أن يلتزم األحاديث الصحيحة، وذلك عن طريق إسناد الحديث لكتب الحديث 
المتفق على صحتها كالبخاري ومسلم وغيرهما أو يسمعها من محدث ثقة 

ينقلها عنه.

النافعة،  القراءة والمطالعة للكتب  • يجب على الخطيب أن يكون كثير 
خصوًصا الكتب المختصة بالوعظ واإلرشاد، وإذا اطلع على الكتب المعاصرة 
النافعة والمقاالت والمحاضرات التي يكتبها كبار علماء عصره، يكون قد اتسع 

علمه وكان تأثيره أوسع ودعواه أقوى.

• ينبغي لمن يريد أن يكون خطيبًا مفوًها مؤثًرا في الناس، أن يتدرب على 
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الخطب االرتجالية فإن تأثيرها أقوى بكثير ممن يقرأ من الورقة، وال مانع أن 
يكتب على الورقة ويقرأها في البدايات ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى ينطلق إلى 
الخطب االرتجالية، وقوة االرتجال تأتي عن طريق التدريب العملي المتواصل. 

• على الخطيب أن يكون حسن الهيئة، ذا وقار يُشعر بالمهابة، فالعين تتأثر 
بما ترى، واألذن بما تسمع، كتأثر القلب بما يشعر.

• أن يختار مكانًا مشرفًا تراه الناس ويخطب وهو واقف، وهذا يؤثر في 
الناس أكثر، فالناس تحب أن ترى الخطيب وتسمع كالمه.

• أن يتحرك قدر الضرورة، فال يكون جامًدا وال يكثر من الحركات، فقط 
عند الموقف الذي يحتاج للحركة المناسبة يتحرك وإال فال.

• أن يعطي الخطيب من نظراته وتوجيهاته وعنايته كل من حوله، ويخص 
تحترمه  بأنك  يشعر  فالكبير  أفضل،  وذلك  أكثر  بتوجه  والصغار  السن  كبار 
وتقدره والصغير يشعر أنك ترحمه وتعطف عليه فترغبهم في الدين أكثر، وال 

تنس الشباب فهم العمود الفقري لبناء المجتمع اإلسالمي.

• إذا كانت الخطبة مليئة بالجمال البياني والسحر البالغي، كانت مؤثرة 
بين جمال  هناك مالئمة  يكون  أن  بد  المستمعين، وال  عند  كبير جًدا  بشكل 

األفكار وتحديد الموضوع.

• على الخطيب أن يحسن التالئم في التحكم بارتفاع الصوت وانخفاضه، 
وذلك حسب الوقف الذي يقف عنده من) حنان أو رحمة أو عذاب أو حزن 

أو فرح...(.
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• االستشهاد بأدلة جديدة تطرق أسماع الناس، فكل جديد محبوب وكل 
ما هو مكرر تمل منه الناس، وهذا يحتاج للتبحر في بطون الكتب والتعمق 
بكتب البالغة وخصوًصا كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل تعالى، واألديب 
مصطفى الرافعي رحمه اهلل تعالى. فكتبهم مالئمة ألفكار العصر وسرعان ما 

تتأثر عند قراءة كتبهم، وبهذا تستطيع أن تؤثر في الناس.

• على الخطيب أن يكون بارًعا في تفهيم مسائل الدين ومعاني النصوص، 
وذلك بتبسيط الكلمات الصعبة وشرح ما يمكن شرحه، والتعليق على كل فكرة 

بما يالئم الموضوع.

• على الخطيب أن يخفض صوته ويرفعه حسب الموقف الذي يتعرض 
له، وأما الصياح الشديد الذي يؤذي القلوب واألسماع فإّن سلبياته كثيرة جًدا. 

• التنوع في إعطاء األفكار يجذب الناس كثيًرا، بشرط عدم الخروج عن 
الموضوع المحدد.

• ال ينبغي للخطيب أن يخطب على طريقة معينة من أول الخطبة إلى آخرها، 
بل يجب عليه أن ينوع بالطرق فهذا مما يشد انتباه الناس بشكل قوي جًدا.

• على الخطيب أن يختار الموضوع المناسب الذي يثير اهتمام الناس، 
حتى يكون كالمه مقبواًل عند الناس وال يشعر أحد بالملل و السآمة. مثال: 
خطبة عن زكاة اإلبل في المدينة التي ليس فيها إبل، هذه الخطبة تجعل الكل 

يشعر بالملل والضيق.

• إن التكرار الممل، والدوران في األفكار يجعل الناس يظنون أن الخطيب 
لم يحضر للخطبة، وبالتالي ينعدم تأثيره في قلوبهم.
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• على الخطيب أن يفرض احترامه عليهم حتى يسمعوا كالمه، وإال فال 
يمكن أن يؤثر فيهم مهما كان بليًغا فصيًحا.

• إن الخطيب هو بمثابة الطبيب الذي يبحث عن العلل وأسبابها، ليكون 
حسن المعالجة، فعلل النفوس ال بد أن يكون لها عوامل وأسباب إذا أدركها 

الخطيب كان أقدر على معرفة العالج التربوي المالئم.
• على الخطيب أن يجعل وقتًا ولو قصيًرا بعد الخطبة لألسئلة واألجوبة 
حتى يتعرف على مشاعر الناس وأحاسيسهم، ومن خاللها يستطيع أن يوجه 

خطبه ويؤثر فيهم.
• على الخطيب أن يكون كثير العلم، حكيًما، حاضر الذهن يقًظا، حسن 
التصرف، واسع الصدر حليًما، محترمًا ألسئلة الناس ولو كانت ساذجة، وعليه 
أن يتلطف بالسائل وال يجرحه، وقوة الخطيب بأن يكون قادًرا على إفهام الناس 

بأسلوب يالئمهم.
• على الخطيب أن ال يكثر من الحركات والتلفت على طريقة الممثلين 
أصحاب الدعاية، بل يجمل به أن تكون إشاراته هادئة، وأن يوزع التفاته على 
إلى  النظر  وتغفل  معينة  إلى جهة  الوقت  تتجه كل  فال  باعتدال،  الموجودين 
الجهات األخرى. وأن يكون متزن الحركات وأن ال يُرى منفعاًل غاضبًا أثناء 

الخطبة ثم يراه القوم بعد الخطبة الهيًا يرسل الضحكات المرتفعة.
العام، بحيث  له عناية خاصة بسمته ومظهره  أن تكون  الخطيب  • على 
فيه ما يخالف  نظيًفا مرتبًا، وليس  الملبس  اعتدااًل في  الناس  يكون كأواسط 

مألوف األمة من ألوان فاقعة أو أثواب شهرة مستغربة))).

)1(  كنوز الدعوة إلى اهلل عز وجل وأسرارها )13- 137.
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ما يراعى في الخطب الشرعية:

1. أن ال تكون طويلة مملة الرتباط السامعين فيها بحالة طهارة، مع التزام 
الصمت والجلوس أو القيام في مكان محدد مزدحم، وقد يكون معهم النساء 
واألطفال والضعفاء، وقد يكون الوقت شديد الحرارة أو شديد البرودة فيتأذى 
السقيم  فيهم  فإن  فليخفف  بالناس  أمَّ  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  المصلون. 

والضعيف وذا الحاجة«))).

أو  إلى تجريح األشخاص  المناسبات  الخطيب في هذه  يميل  أن ال   .(
الجماعات أو المبالغة في الثناء عليهم، فإنما شرعت هذه الجماعات لتذكير 
يهم  موضوع  بطرق  بأس  وال  اإلجمال،  سبيل  على  اآلخرة  بشؤون  الناس 

المصلين في أمر دنياهم، إذا وجد سبب لذلك.

3. البد من االرتجال للقادر عليه مع عدم نسيان الوقت والموضوع.

4. ال بد من حرص الخطيب على حسن المظهر والتزام الخشوع والوقار، 
فهذا مقام القدوة في الدين))).

ماهي الخطبة التأثيرية؟

االنفعال  ويصاحبها  الجماهير،  مخاطبة  في  شيوًعا  األنــواع  أكثر  هي 
والحماسة في العادة. وموقف الخطابة ليس سهاًل وال يحسنه من الدعاة إال 
الرجال إعدادًا في جامعات أو في معاهد خاصة،  له  يَُعدَّ  القليل. وينبغي أن 
فذلك من أشرف ما توقف عليه الجهود. وقلب الخطيب متصل بعقله، فال 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه90، ومسلم 467.
))(  كنوز الدعوة إلى اهلل وأسرارها 145.
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ينبغي له أن يتعرض للموقف إال إذا كان ممتلئ القلب بالعاطفة وممتلئ العقل 
بالمعلومات، ألن الضعف في أحدهما يبرز التهافت والفشل))).

ما هي النصائح التي ال بد منها للخطيب المتميز؟

1. اعرض موضوعك كقصة.

). ال تغرق جمهورك باإلحصاءات.

3. كن مرنًا حسب الجمهور.

4. اعرض وال تخطب، بمعنى: كن معتداًل.

5. انتبه النفعاالت الجمهور.

6. ال تكن مشدودًا أو منفعاًل.

7. ال تلِو عنق الحقيقة.

8. كن محددًا في أدلتك.

9. ال تعد بما ال تستطيع الوفاء به.

10. إياك والمزاح الكثير.

ما هي األمور التي ال بد منها حتى يكون اإللقاء متميًزا ورائًعا؟

• اكتب ما تريد إلقاءه بشكل جيد.

• تدرب على اإللقاء جيًدا وكرر الموضوع مراًرا.

• اطلب رأي اآلخرين وال سيما الخبراء.

كنوز الدعوة إلى اهلل وأسرارها 131.  )1(
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• مارس بعض الرياضة قبل ذهابك إلى المحاضرة.

• تنفس بعمق.

• أعط نفسك إيحاءًا إيجابيًا رائًعا.

• عندما تتكلم ال يكن شيء بيدك كالكأس وما شابه ذلك.

• إذا كانت يدك ترتجف فأبعدها عن أنظار الجمهور.

• ال تفكر في غير الموضوع الذي حفظته جيًدا.

• ال تقارن نفسك بمحدث آخر.

• انظر إلى رؤوس الجمهور ال إليهم.

• تخيل النجاح دائًما.

• التوقف أو الضغط على كلمة هو الترياق الشافي لمعالجة الملل.

• الوقفة هي السر األعظم في الخطابة.

• استخدم عالمات الترقيم في الحديث، في الكالم يكون السكوت هو 
الفاصلة أو النقطة.

• تعلم كيف تستخدم قوة الصمت ولو لثوان.

• تحرك كما لو كنت جمياًل وواثًقا وسوف تكون كذلك.

ما هي أهمية حركة الجسد عند اإللقاء؟

إن الحركة أهم من محتوى الحديث أو حتى أسلوب اإللقاء، ولقد أثبتت 
الدراسة الشهيرة للبروفسور )ألبرت مهرابيان( من جامعة لوس أنجلوس أن أثر 
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الحركة يقدر بـ 55%، واألسلوب له 38%، والمحتوى له 7% فقط. هذه الدراسة 
في أمريكا ومن طبيعة الناس هناك أن يهتموا بمظهر اإلنسان وحركاته، وبالتالي 
فهي تنطبق على من يشابههم في ذلك. ومن المعلوم أن الناس يتذكرون ما 

يرونه أكثر مما يسمعونه ومن هنا كان األثر العالي للحركة.

إن اإلشارات والحركات لها معاٍن يميل الناس إلى تفسيرها بشكل طبيعي 
وتلقائي مما يجعل أثًرا كبيًرا للحركة.

ما هي األمور التي ال بد منها لمن يقرأ المحاضرة من األوراق؟

1. أن يحّضر جيًدا.

). أن يتوسع في المعرفة، ويكتب المعلومات من كتب متنوعة.

3. أن يرقّم الصفحات.

4. أن يكتب بخط واضح.

5. أن ينظر إلى الجمهور أكثر مما ينظر إلى الورقة.

6. أن ال يجعل الورقة حاجًزا بينه وبين الجمهور.

7. أن يبتعد عن النظر إلى الورقة.

8. أن يكرر ما في الورقة كثيًرا قبل المحاضرة.

9. أن يحاول حفظ ما في الورقة قدر االستطاعة.

10. أن يضع عالمات الترقيم بشكل واضح.

11. أن يلقي ما في الورقة أمام أهل بيته وأصدقائه.

)1. أن يختم المحاضرة من صدره وليس من الورقة ولو بكلمات قليلة.  
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فوائد هامة جًدا:

• بينما كان أحدهم يخطب بالناس قام أحدهم صارًخا: هذا غير صحيح!! 
فأجابه الخطيب ببساطة: هذا رأيك، وتابع خطبته.

• إذا كنت محرًجا من أسئلة الجمهور فاذكر لهم أنك ستجيب عن األسئلة 
في نهاية المحاضرة، واختر من األسئلة ما تستطيع أن تجيب عليها.

• الكلمات ملكات القلوب، ومن امتلك الكلمة امتلك مفاتيح القلوب.

• ال بد للخطيب من مراعاة التوقف في الحديث عند مواضع مناسبة ليهيئ 
ذهن السامع ويحافظ على ترابط األفكار.

• ال بد للمحاضر أن يهتم بلباسه.

• ال بد من الوقوف بثبات مع االبتسامة وهذا يدل على الثقة بالنفس. 

ومن أهم الوقفات:

1. بعد البدء.

). قبل الكالم.

3. قبل أن تسأل.

4. قبل البند الجديد.

5. بعد الكلمة األخيرة.

6. وقبل قولك شكًرا.
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جدول اختيار الكلمات:

ابتعد عناستعمل

Xدائًمامعظم األحيان✓

Xإلى األبدمن وقت آلخر✓

Xأبًداأحيانًا كثيًرا ✓

Xلم يحدث أبًدانادًرا ✓

Xبال شكاالحتمال كبير ✓

Xبالتأكيدبشكل معقول✓

Xبال ترددفي الغالب ✓

Xكلمات شديدةكلمات رقيقة✓

Xأداؤه ضعيفيمكن أن يتحسن ✓

Xكسولقدراته أفضل من ذلك✓

Xماتتوفي✓

Xالحريم / البناتالنساء✓

Xالرجال فقط النساء والرجال✓

Xهو )فقط(هو أو هي✓

Xالرجال )فقط(الناس✓

Xاهلل )فقط(اهلل عز وجل✓

Xاسم الجاللة مجردًاسبحانه وتعالى✓

Xمحمد )فقط(محمد ملسو هيلع هللا ىلص✓

Xاالسم مجردالرسول ـ النبي✓
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انتبه: 

•في خطب المناسبات ال تطل الحديث، تحدث بحدود عشر دقائق فقط. 

• إذا كنت ناقاًل فالصحة وإن كنت مدعيًا فالدليل.

•ال تدع الشواهد والدالئل في حديثك تطغى على موضوعك.

• حين تبتسم لجمهورك فإنك تقول لهم بلسان حالك: مرحبًا بكم، أنا 
أحبكم.

• قبل أن تبدأ افهم المناسبة التي من أجلها دعوك للحضور.

في  الناس  رغب  كلما  والنافعة  المفيدة  المعلومات  من  ازددت  كلما   •
االستماع إليك.

القاعة وتبادل الحديث الخاص مع بعض الحضور  إلى  • احضر مبكًرا 
واستعمل أسماءهم أثناء حديثك.

متميزة  تكون  أن  فيجب  القلب  و  الفكر  عالم  إلى  الخطابة هي رحلة   •
ومفيدة.

• حاول أن تزور القاعة أو المكان الذي ستلقي فيه المحاضرة قبل الموعد.

• كلما استطعت أن تنظر إلى جمهورك أكثر كلما زاد انتباههم وانجذابهم 
إليك.

• استعمل أكبر عدد من الوسائل اإليضاحية التي يسمح بها الوقت.
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غير  المفاجآت  حدوث  عند  البديلة  الخطط  وجهز  دائًما  مستعًدا  كن   •
المتوقعة.

• إن الرسوم البيانية أكثر تأثيًرا وإقناًعا للجمهور.

• ال تستعمل وسائل معقدة للحديث أمام جمهور غير متخصص.

أسلحة  ترسانة  في  القوية  األسلحة  أهم  أحد  الصوتي  االختالف  يعد   •
المتحدث.

احذر!!!!

• القلق هو نتيجة الخوف من المجهول فحاول أن تعرف مصدر خوفك 
وعندئٍذ تستطيع التغلب عليه.

أحضر  لم  يقول:  المحاضرة  بداية  في  المحدث  أن  األخطاء  أكبر  من   •
جيًدا، أنا لست أهاًل للكالم...

• أنت مجهول لمدة 0)1 ثانية فقط، ثم سيفسر كل ما تقوله بناءًا على 
االنطباع الذي كونته عن نفسك في أول دقيقتين.

• إن فقدان التواصل بالعين مع المستمع هو أول خطوة تجاه فقدان اهتمامه 
ومتابعته. 

• نبرة صوتك تؤثر على نظرة الناس إليك.

• اللسان الكسول يخرج أصواتًا كسولة. 
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• ال تستخدم الفكاهات إال حين تكون مناسبة وتستطيع إلقاءها بخفة ظل. 

• إن الضحك من قبل الجمهور ال يعني أنك أصبحت ممثاًل مشهوًرا، 
بعض الضحك قد يكون تعاطًفا معك أو أدبًا.

• ال تكذب من أجل أن تضحك الناس. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا زعيم بيت في وسط 
الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازًحا« رواه أبو داود. 

• انتبه لحركاتك وميالنك أثناء المحاضرة وال تتحول إلى محاضر راقص. 

• إن مالحقة الناس لك بعيونهم ال يعني بالضرورة أنهم يحبونك. 

• ال تعبث بثيابك كثيًرا.

• بعض الحركات يفهمها الناس بشكل خاطئ، افهم جمهورك.

* * *



 نماذج
من الخطب المنبرية

نماذج من 
الخطب المنبرية
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 )1(خطبة في
»محبة اهلل عز وجل«

الحمد هلل الذي فتح قلوب العارفين فنظروا بصفاء الهمة، وسمعوا بثاقب 
المعرفة، وتفكروا بنور البصيرة.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، بمحبته تطمئن القلوب، وتصفو 
النفوس من أكدار الذنوب.

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمًدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنهى والعلم والمعرفة والمحبة.

عباد اهلل!

أوصيكم وإياي بتقوى اهلل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير: 
يقول تبارك وتعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾))) وقال عز وجل:﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ﴾))).

وروى البخاري في »صحيحه« أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تعالى يقول: 
من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت 

)1(  سورة البقرة، اآلية: )165(.
))(  سورة مريم، اآلية: )96(.
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سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 
يمشي بها، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه«.

أيها األحبة األكارم!
الحب هو الداء والدواء.

هو الداء: عندما يكون المحبوب هو رغائب الدنيا وشهواتها.
وهو الدواء: عندما يكون المحبوب هو المولى عز وجل، هو اهلل سبحانه 

وتعالى المحيي المميت الخالق البارئ المصور.

وال تصدقنـــــا وال صلينـــــا واهلل لـــوال اهلل مـــا اهتدينـــا
علينـــا ســـــكينة  وثبـــت األقـــدام إن القينـــا فأنزلـــــن 

وأكرمنا  ورزقنا  العدم وصورنا  من  خلقنا  الذي  وهو  اهلل  نحب  ال  كيف 
وأعطانا ما ال يعّد وال يحصى من النعم.

لحم  بقطعة  نتكلم  جعلنا  الذي  اهلل  ڦ﴾)))  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  
ونسمع بعظم وننظر بشحم.

هذا الحب هو الذي ينبع من قلب المؤمن هلل رب العالمين.
الحب حرفان: الحياة: حاء، واألبدية: باء.

ومحبة اهلل هي التي تقرب البعيد وتلين الحديد وهي العالج لكل داء.
الدواء هو الذي قاله سبحانه و تعالى: ﴿ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ﴾))).

)1(  سورة النحل، اآلية: )18(.
))(  سورة المائدة، اآلية: )54(.
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مما  إليه  أحب  ورسوله  اهلل  يكون  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
سواهما)))«.

وهلل درُّ القائل:

إن كنـــت مرتـــادًا بلـــوغ كمالاهلل قل وذر الوجـــود وما حوى
حققتـــه إن  اهلل  دون  واإلجمالفالـــكل  التفصيـــل  على  عدم 

أيها األحبة!

محبة اهلل عز وجل تكون بالعمل الصالح واإليمان الراسخ واليقين الصادق 
وااللتزام بما جاء به القرآن، ومجاهدة النفس وتصفيتها من الصفات الذميمة 

ومنعها من الشهوات القبيحة.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا لما جئت به«))).

وهلل درّ القائل: 

تنطوينــّزه فــؤادك عــن محبــة غيــره والحــوادث  يفنى  فالغير 
القويوالجــأ لعّزته ودَع وهم الّســوى العجز واهلل  فسواه محض 

أحبتي في اهلل!

من عالمات محبة اهلل عز وجل:

أن يكون العبد مستكثًرا من ذكر اهلل عز وجل، فمن أحب شيئًا أكثر من 

)1(  رواه البخاري في صحيحه 6041.
))(  ذكره اإلمام النووي في األربعين النووية وقال: حديث حسن، رقم الحديث 41.
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ذكره، وحقيقة محبة اهلل هي دوام األنس بذكره، قال تعالى: ﴿ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ * مئ ىئ   يئ﴾))).

وأن يحب القرآن الكريم ألنه كالم اهلل رب العالمين، وأن يكثر من مناجاة 
اهلل عز وجل باألسحار، وأن يتابع آثار وأقوال وأفعال الحبيب محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأن 

يتخلق بأخالقه.

ومحبة اهلل للعبد هي: إنعامه عليه وتوفيقه وهدايته لطاعته، وأن يثيبه أحسن 
الثواب على طاعته، وأن يسدد ظاهره وباطنه.

واهلل عزوجل يحب من؟ قال تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾))) ﴿حئ مئ   
ىئ﴾))) ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾))) ﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾))) ﴿ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ  ۋ﴾)))، ويحب الذي يتقن عمله، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل يحب 

إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«))).

اللهم اجعلنا ممن يحبهم اهلل عز وجل ويحبون اهلل وممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة األحزاب، اآلية: )41- )4(.
))(  سورة آل عمران، اآلية: )146(.
)3(  سورة آل عمران، اآلية: )134(.

)4(  سورة المائدة، اآلية: ))4(.
)5(  سورة التوبة، اآلية: )4(.

)6(  سورة البقرة، اآلية: ))))(.
)7(  رواه البيهقي في شعب اإليمان1867/4.
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 )2(خطبة في
»محبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«

الحمد هلل الذي زرع في قلوبنا محبة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
ونشكره أن جعلنا من أتباع سيد السادات والجود والكرم.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له الذي أكرمنا بالنعم.
األنور  نبيه  ورسوله،  عبده  محمًدا  أعيننا  وقرة  وحبيبنا  سيدنا  أن  وأشهد 
ماحي الظلم الذي شرح البارئ صدره في سورة ﴿ۀ﴾ وصلى اهلل على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه قادة األمم.
عباد اهلل!

أوصيكم وإياي بتقوى اهلل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير، 
يقول اهلل تبارك وتعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ 

چ چ چ﴾))).
ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ      ﴿چ  تعالى:  وقال 
ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ﴾))).

)1(  سورة آل عمران، اآلية: )31(.
))(  سورة التوبة، اآلية: )4)(.
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وروى البخاري ومسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »المرء مع من أحب«.

وفي رواية أحمد في المسند: »المرء يحشر مع من أحب«.

وروى الشيخان أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين«.

أمة الحبيب محمد ملسو هيلع هللا ىلص!

إن محب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يود لو يرى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرة، ويدفع مقابل ذلك أهله 
وماله.

روى مسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أشد أمتي لي حبًا، ناس يكونون 
بعدي يودّ أحدهم لو رآني بأهله وماله«.

فهنيئًا لمن يكرمه اهلل عز وجل بالمحبة والعمل، ألن محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي 
المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وإلى عملها 

شّمر المتسابقون وعليها تفانى المحبّون. 

صلــى عليــه واهــب اليقيــنحــب النبــي الهاشــمي ديني

سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: كيف كان حبكم لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: كان واهلل أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء 

البارد على الظمأ. 

ما ذاق من دنيــا النعيم وصااًلمن لم يذق طعم الهوى بمحمد
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أحبتي في اهلل!

أرسل اهلل سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، قال تعالى: 
﴿ک ک گ        گ گ﴾))) ﴿ۇ   ۆ ۆ﴾))) ﴿ۇ 
»شفاعتي  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  القيامة.  يوم  شفيعنا  وهو  ۈ﴾)))  ۈ  ۆ  ۆ 

ألهل الكبائر من أمتي«))).

لكل هــول من األهــوال مقتحمهو الحبيب الذي ترجى شــفاعته
ولــم يدانوه فــي علــم وال كرمفــاق النبيين في َخلــق وفي ُخلق
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم.وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

أيها األحبة األكارم!

لماذا نحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

نحبه لجماله: فقد حباه اهلل من الجمال والبهاء والنضارة ما يأسر العيون 
والقلوب والعقول.

قال سيدنا أبو هريرة رضي اهلل عنه: ما رأيت أحسن من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كأن 
الشمس تجري في وجهه.

لما  الهيام  لحد  أحبوه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عاشروا  الذين  إن  لكماله:  ونحبه 

)1(  سورة األنبياء، اآلية: )107(.
))(  سورة التوبة، اآلية: )8)1(.
)3(  سورة األحزاب، اآلية: )6(.

)4(  رواه الترمذي في سننه 435).
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اجتمع فيه ملسو هيلع هللا ىلص من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع لغيره من إشراق روح 
ورجاحة عقل وقوة حواس وفصاحة لسان وحسن ُخلُق.

قال تعالى: عن نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڱ ڱ    ڱ ں﴾))).

ولما سئلت السيدة عائشة رضي اهلل عنها عن خلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالت: 
كان خلقه القرآن.

النور ومن  إلى  الظلمات  من  به  اهلل  أخرجنا  الذي  فهو  ونحبه إلحسانه: 
الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلم. قال تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ     ژ ڑ﴾))). قال األلوسي: أنقذنا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

أيها األحبة!

إن محبة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مفروضة على كل مسلم ومسلمة، فهو رسولنا 
وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا و قدوتنا، وهو باب اهلل، فأي امرئ أراد أن يدخل على 

اهلل من غير بابه ال يدخل.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى«))).

وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾))). 

وأنت أحييت أجيااًل من العدم.أخوك عيســى دعا ميْتًا فقام له

)1(  سورة القلم، اآلية: )4(.
))(  سورة آل عمران، اآلية: )103(.

)3(  رواه البخاري في صحيحه 80)7.
)4(  سورة النساء، اآلية: )80(.
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 لذلك فإن محب النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي يتبع آثاره ويتخلق بأخالقه، وال يتبع 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ﴿ۈ  تعالى:  قال  ونفسه.  هواه 
وقال  وئ﴾))).  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې      ې  ې  ې   
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا لما جئت به«))). اللهم 

اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة النساء، اآلية: )65(.
))(  مر تخريجه. 
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 )3( خطبة في
»حسن الُخلق«

الحمد هلل الذي أرسل رسوله متمًما لمكارم األخالق.

وأشهد أّن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له جعل لدينه آدابًا ينبغي مراعاتها 
باالتفاق.

وأشهد ان سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمًدا عبده ورسوله سيد أهل األرض 
والسبع الطباق.

والوئام  الصفاء  أهل  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اهلل  وصلى 
والوفاق.

عباد اهلل!

أوصيكم وإياي بتقوى اهلل عز وجل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي 
هو خير: يقول تبارك وتعالى في محكم تبيانه: ﴿ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ک ک کک  گ گ گ﴾))).
گ  گ    گ  گ  ک    ک  کک   ڑ   ڑ   ژ  تعالى:﴿ژ  وقال 

ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ﴾))).

)1(  سورة النور، اآلية: )))(.
))(  سورة فصلت، اآلية: )34(.
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وروى أحمد في مسنده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال لعقبة بن عامر رضي اهلل عنه: 
»أال أنبئك بأفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة؟ قال: بلى يا رسول اهلل، قال: أن 

تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك«.

أيها األحبة األكارم!

والعدل  بالرحمة  يأمرنا  فاهلل  الطيبة،  الحياة  أساس  الطيبة  األخالق  إن 
والصدق والحلم والتواضع والقناعة وغيرها من مكارم األخالق. 

أمرك لألخالق مرجعه م النفس باألخالق تستقم. صالح  فقوِّ

إن حسن الخلق هو بذل الندى واحتمال األذى. قال سيدنا عبد اهلل بن عمر 
رضي اهلل عنهما: 

ليـــن إن البــــــر شـــــيء هيـــــن وكالم  طليـــق  وجـــه 

أحبتي في اهلل!

الناس وتجتمع  وتحبه  الناس  ود  يكسب  الذي  الراقية هو  األخالق  صاحب 
حوله. وهو قوي بأخالقه، ينجز اإلنجازات العظيمة ألن صدره منشرح وقلبه مطمئن.

قال سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم: طوبى للمتواضعين في الدنيا، هم 
أصحاب المنابر يوم القيامة.

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه: خالطوا الناس باألخالق.

وقال سيدنا ابن عباس رضي اهلل عنهما: لكل بنيان أساس وأساس اإلسالم 
حسن الخلق.
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وقال سيدنا عطاء بن رباح رضي اهلل عنه: ما ارتفع من ارتفع إال بحسن 
الخلق.

أيها األحبة!

لقد كان حبيبنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص واسع الصدر، ليّن الجانب، سهل الخلق، ال 
يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وال يزيد مع كثرة األذى إال صبًرا، 

وما غضب إال هلل وما ينتقم إال هلل.

ولهذا وضع اإلسالم األخالق الطيبة في موضعها الصحيح، ولما اتصف 
ں﴾)))،وخاطب  ڱ  ڱ     ﴿ڱ  قائاًل:  ربه  خاطبه  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  سيدنا  به 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمته قائاًل: »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«)))، وقال أيًضا: 

»إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم«))).

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة القلم، اآلية: )4(. 
))(  ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 18/9.

)3(  رواه أبو داود في سننه 4798.



نماذج من الخطب المنبرية  

﴾ 49 ﴿

 )4( خطبة في
»فضائل العلم«

الحمد هلل الذي جعل العلماء ورثة األنبياء، وفضل العلم على الجهل، فقال 
تعالى: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ ﴾))).

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له القائل في كتابه العزيز: ﴿ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې  ى﴾))).

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمًدا عبده ورسوله القائل: »إن مثل 
العلماء في األرض كمثل النجوم في السماء«))).

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العلماء األتقياء.

عباد اهلل!

أوصيكم وإياي بتقوى اهلل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير:

قال تعالى: ﴿مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث مث ىث    يث 
حج﴾))).

)1(  سورة الزمر، اآلية: )9(.
))(  سورة فاطر، اآلية: )8)(.

)3(  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 80/1.
)4(  سورة المجادلة، اآلية: )11(.
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وروى البخاري ومسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من يرد اهلل به خيًرا يفقهه 
في الدين«.

وروى مسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما 
سهل اهلل له طريًقا إلى الجنة«.

وروى الترمذي في سننه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل اهلل حتى يرجع«.

وهلل درُّ القائل: 

على الهدى لمن اســتهدى أدالءما الفخــر إال ألهــل العلم إنهم
والجاهلــون ألهل العلــم أعداءوقــدر كل امرئ ما كان يحســنه
العلم أحياءففــز بعلم تعــش حيًــا بــه أبًدا الناس موتى وأهــل 

أيها األحبة األكارم!

إن االسالم دين العلم والمعرفة.

لقد حث الحبيب محمد ملسو هيلع هللا ىلص أمته على طلب العلم وإعمال الفكر والعقل 
والبحث والتفكير في كل ميدان من ميادين العلم والحضارة وكل مجاالت الحياة.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »طلب العلم فريضة على كل مسلم«))).

إن العلم هو روح الحياة، وأساس النهضات، وعماد الحضارات، ووسيلة 
التقدم لألفراد والجماعات.

)1(  رواه ابن ماجه في سننه 4)).
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إن شريعة اإلسالم قائمة على العلم وداعية إليه في كل أمر من أمور الدين 
وأمور الحياة. 

أحبتي في اهلل!

إن العلم أساس نجاح األمة وسعادتها، والجهل أساس دمار األمة وهالكها. 

والجهل يهدم بيــت العز والكرمالعلــم يبنــي بيوتًا ال عمــاد لها

قال لقمان الحكيم البنه: يا بني! عليك بمجالسة العلماء، واسمع كالم 
الحكماء فإن اهلل ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي األرض الميتة 

بوابل المطر. 

وال عــرف الحالل مــن الحرام ولــوال العلم ما ســعدت نفوس

قال سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم: من علم وعمل وعلّم كتب في 
الملكوت عظيًما.

وقال سيدنا ابن عباس رضي اهلل عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 
بسبعمائة درجة، ما بين كل درجتين خمسمائة عام.

وقال األحنف بن قيس: كلُّ ِعزٍّ ال يوطد بعلم فإلى ذُلٍّ مصيره.

وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه: من عمل بغير علم، كان ما 
يفسد أكثر مما يصلح.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين.
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 )1( محاضرة في
»فضائل القرآن الكريم«

الحمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيًرا، والشكر له 
الذي جعل القرآن الكريم تبيانًا لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه، 
واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه، فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا، ومن تبع هديهم 

ولزم سنتهم إلى يوم الدين.

أيها األفاضل.. أيتها الفضليات!

قال اهلل تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾))).

وروى البخاري في صحيحه عن سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.

وفي رواية عن البخاري أيًضا: »أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه« 

القرآن الكريم:

هو كالم اهلل تعالى الذي نزل به جبريل األمين بنصه ولفظه وترتيبه باللسان 

)1(  سورة اإلسراء، اآلية: )9(. 
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العربي المبين على سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر 
المتعبد بتالوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.

القرآن العظيم هو غذاء العقول وشفاء األرواح، ومصدر األنوار اإللهية، 
ومَِعين الهداية الربانية، وشمس السعادة.

وهو حبل اهلل المتين، والنور المبين، والذكر الحكيم، ال تنقضي عجائبه، 
من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ُهِدَي 

إلى صراط مستقيم.

 * * پ ڀ ڀ       ڀ  * ٻ پ      پ  قال تعالى: ﴿ٱ    ٻ ٻ  
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾))).

* ڱ ں ں ڻ  * ڳ ڳ    ڱ    ڱ  وقال تعالى: ﴿گ گ گ ڳ 
ڻ * ڻ ۀ    ۀ﴾))).

أيها السادة.. أيتها السيدات!

القرآن الكريم هو معجزة أيد اهلل عز وجل بها رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص إذ هو 
نبوة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك بما يحمل  التي تبرهن على  الخالدة  المعجزة 
ضمنه من دالئل وبراهين تشير بكل وضوح إلى أنه من عند اهلل تعالى، وأن 

البشر قاصرون عن اإلتيان بمثله، بل بسورة من مثله.

ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالى:  قال 

)1(  سورة الواقعة، اآليات: )80-77(.
))(  سورة الشعراء، اآليات: ))195-19(.
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* ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ 
ی ی جئ حئمئ ىئ يئ﴾))).

فهنيئًا لكل من يكثر من تالوة القرآن، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ حرفًا من كتاب 
أمثالها، ال أقول ﴿ٱ﴾ حرف ولكن ألف  اهلل فله به حسنة والحسنة بعشر 

حرف والم حرف وميم حرف«))).

ومن أكثر قراءة القرآن فإن القرآن يشفع له يوم القيامة.

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«))). 
وتالوة القرآن تنور القلب والعقل والروح، وهي شفاء للنفوس من الشهوات، 

ودواء للقلوب من األهواء، وهي عالج لألبدان من األمراض واآلفات.

قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ﴾))).

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة البقرة، اآليتان: )3)-4)(.
))(  رواه الترمذي في سننه 910).

)3(  رواه مسلم 804.
)4(  سورة اإلسراء، اآلية: ))8(.
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 )2(محاضرة في
»فضائل التقوى«

الحمد هلل المنعم على عباده، وفق من اختاره من عبيده إلى سبيل الخير 
والسعادة، وجعل التقوى طريق الفوز بالحسنى وزيادة.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أيها األفاضل.. أيتها الفاضالت!

أكثر كلمة في القرآن الكريم عددًا بعد اسم )اهلل( هي كلمة التقوى وهذا 
األمر يدل على أهميتها في ديننا الحنيف.

وروى ابن حبان في صحيحه: عن أبي ذر رضي اهلل عنه قال: قلت يا رسول 
اهلل! أوصني، قال: »أوصيك بتقوى اهلل عز وجل فإنها رأس األمر كله، قلت: يا 
رسول اهلل! زدني، قال: عليك بتالوة القرآن فإنه نور لك في األرض وذخر لك 

في السماء«.

الدنيا  في  الناس  سادة  عنه:  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  سيدنا  وقال 
األسخياء، وسادة الناس في اآلخرة األتقياء.

أهل التقوى: هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك اآلخرة، وهم أهل السعادة 
الحقيقية والشرف العظيم في الدنيا واآلخرة.
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ٿ﴾)))،  ٿ   ٿ  ﴿ٺ  ۆ﴾))).  ﴿ۆ  تعالى:  قال 
﴿ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ﴾))).

ورحم اهلل القائل: 

فال تترك التقوى اتكااًل على النسبلعمــرك مــا اإلنســان إال بدينــه

وقد وضع الشرك الشقي أبا لهبلقد رفع اإلســالم سلمان فارس

أيها السادة.. أيتها السيدات!

التقوى: هي أن تطيع اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأن تبتعد عن معصية اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

وعّرفها سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه بقوله: هي الخوف من 
الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل.

وللتقوى ثمار عظيمة جًدا منها ثمار عاجلة ومنها ثمار آجلة.

أما الثمار العاجلة: فالمتقون: هم الناجون من عذاب الدنيا، قال تعالى: 
﴿ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ﴾))).

وهم الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون، قال تعالى: ﴿ۇ  ۇ ۆ 
ۆ   ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ﴾))).

)1(  سورة األعراف، اآلية: )8)1(. 
))(  سورة الزخرف، اآلية: )35(.

)3(  سورة الحجرات، اآلية: )13(.
)4(  سورة فصلت، اآلية: )18(.

)5(  سورة األعراف، اآلية: )35(.
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وهم الذين يّســـر لهم أمورهم، قال تعالـــى: ﴿ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ﴾))).

وهم الذين تكّفل اهلل برزقهم والعناية بهم، قال تعالى: ﴿ ڱ ڱ   ڱ ڱ 
ڭ  ۓڭ  ۓ  ے   ے    ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ   ڻ    * ں  ں   

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾))).

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالى:  قال  اهلل،  يحبهم  الذين  وهم 
ائ﴾))).

وأما من الثمار اآلجلة:

فقد أعد اهلل الجنات للمتقين، قال تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ  پ ڀ ڀ ڀ﴾))).

وهم في الجنة يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ﴾)))، ﴿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴾)))، ﴿ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ﴾))).

)1(  سورة الطالق، اآلية: )4(.
))(  سورة الطالق، اآليتان: ))- 3(.

)3(  سورة آل عمران، اآلية: )76(.
)4(  سورة آل عمران، اآلية: )133(.

)5(  سورة القمر، اآلية: )54(.
)6(  سورة الطور، اآلية: )17(.

)7(  سورة الحجر، اآلية: )45(.
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وهم الذين يفوزون يوم القيامة بأعلى الدرجات، قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ   
ٻ﴾))).

لذلك علينا أن نتقي اهلل في أنفسنا، في أبصارنا، في لباسنا، في قلوبنا، في 
كل شيء حتى نكون من الناجين والسعداء في الدارين.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة النبأ، اآلية: )31(.
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 )3(محاضرة في
»الترغيب في طلب العلم«

الحمد هلل الذي جعل العلماء ورثة األنبياء، وفّضل العلم على الجهل فقال: 
﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ﴾))).

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العلماء األتقياء.

أيها األفاضل.. أيتها الفضليات!

إن اإلسالم دين العلم والمعرفة.

والعقل  الفكر  وإعمال  العلم  أمته على طلب  الحبيب محمد ملسو هيلع هللا ىلص  لقد حث 
والبحث والتفكير في كل ميدان من ميادين العلم والحضارة، وكل مجاالت الحياة.

روى ابن ماجه في سننه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »طلب العلم فريضة على 
كل مسلم«.

والعلم هو روح الحياة، وأساس النهضات، وعماد الحضارات، ووسيلة 
التقدم لألفراد والجماعات.

وشريعة اإلسالم قائمة على العلم وداعية إليه في كل أمر من أمور الدين 

)1(  سورة الزمر، اآلية: )9(.
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وأمور الحياة قال اهلل تعالى: ﴿مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث 
مث ىث    يث حج﴾))).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من يرد اهلل 
به خيًرا يفقهه في الدين«.

وهلل دّر القائل:

على الهدى لمن استهدى أدالءما الفخــر إال ألهل العلم إنهم
أعداءوقدر كل امرئ ما كان يحسنه العلم  والجاهلون ألهل 
الناس موتى وأهل العلم أحياءففــز بعلم تعــش حيًا بــه أبًدا

أيها السادة... أيتها السيدات!

إن فضائل العلم كثيرة جًدا، فقد رّغب اهلل عز وجل بالعلم فقال: ﴿ ٿ  ٿ 
ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ﴾))).

فانظروا يا رعاكم اهلل! كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ثم ثنّى بالمالئكة ثم 
ثلّث بأهل العلم.

وبالعلم استطاع آصف بن برخيا أن يأتي بمملكة بلقيس من اليمن إلى القدس 
في أقل من طرفة عين، قال تعالى: ﴿ ڑ ک    ک ک      ک گ گ گ   گ   ڳ ڳ 

ڳ ڳ   ڱ﴾))).

)1(  سورة المجادلة، اآلية: )11(.
))(  سورة آل عمران، اآلية: )18(.

)3(  سورة النمل، اآلية: )40(.
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كما أقسم اهلل بالقلم لما له من عظيم األثر في محو األمية، ورفع مستوى 
الثقافة والمعرفة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾))).

ولما كان العلم يسمو باإلنسان ويرفع قدره فقد أمر اهلل المالئكة بالسجود آلدم 
فقال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ * ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾))).
وبين لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فضل العلم فقال: »إن اهلل ومالئكته وأهل السماء واألرض 

حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير«))).

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد«))).

وقال صلوات ربي وسالمه عليه: »من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل اهلل 
له به طريًقا إلى الجنة«))).

فالعلم أساس نجاح األمة وسعادتها، والجهل أساس دمار األمة وهالكها. 

والجهل يهدم بيــت العز والكرمالعلــم يبنــي بيوتًا ال عمــاد لها

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  سورة القلم، اآلية: )1(.
))(  سورة البقرة، اآليتان: )31-)3(.

)3(  رواه الترمذي في سننه 685).
)4(  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/)8.

)5(  رواه مسلم 699).
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 )4(محاضرة في
»الشورى في اإلسالم«

الحمد هلل الذي فتح لعباده طريق الفالح، وأرشدهم لما فيه الخير والبر 
والتقوى والصالح، وأمرهم باالجتماع على الحق وجعل أمرهم شورى بينهم 

ليتحقق لهم الفوز والنجاح.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان ما أشرق الفجر والح.

أيها األفاضل.. أيتها الفضليات!

إن دين اإلسالم يدعو المؤمنين إلى الشورى، قد أعلنها مبدءًا من مبادئه 
المعتمدة.

قواعد اإلسالم األساسية.، وهي أساس من أسس  قاعدة من  والشورى 
اإليمان باهلل تبارك وتعالى، وهي قوام حياة األمة المسلمة، قال تعالى: ﴿ ں 

ں ڻ﴾))).

ورحم اهلل القائل: 

يومًا وإن كنت من أهل المشوراتشــاور ســواك إذا نابتــك نائبــة

)1(  سورة الشورى، اآلية: )38(.
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بمــرآةفالعيــن تنظــر منها ما دنــا ونأى إال  نفســها  تــرى  وال 

والمستشار مؤتمن، وقلما رأي الجماعة يدركه خطأ.

قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عليه وسلم: »يد اهلل مع الجماعة«))). وفي رواية: »إن اهلل ال 
يجمع أمتي على ضاللة«))).

وقال تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾.

أيها السادة.. أيتها السيدات!

إن الحبيب محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص مع رجحان عقله وسداد رأيه وتأييد اهلل له بالنبوة 
والوحي أمره اهلل أن يشاور أصحابه في شؤون الدنيا وأمورها العامة قبل إبرامها 

وتنفيذها فقال جل جالله: ﴿ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ﴾))).

فكان يشاورهم دون تردد، ولقد استشار النبي الكريم أصحابه لمالقاة جيش 
قريش في بدر، وعمل بمشورة الحباب بن المنذر في غزوة بدر حينما نزل فيها 
منزاًل، فقال له الحباب: يا رسول اهلل! أرأيت هذا المنزل أمنزاًل أنزلكه اهلل ليس لنا 
أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: »بل هو الحرب 
والرأي والمكيدة«، فقال: يا رسول اهلل! فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى 

تأتي أدنى ماء من القوم، استمع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لرأيه ونزل حيث أشار.

)1(  رواه الترمذي في سننه166).
رواه الترمذي في سننه167).  )((

)3(  سورة آل عمران، اآلية: )159(.
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ولما استشار سعد بن معاذ قال له: يا رسول اهلل! امِض لما أردت فو الذي 
بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك.

سلمان  إليه  فأشار  أصحابه،  من  المشورة  طلب  األحزاب  غزوة  وفي 
الفارسي بحفر الخندق فأخذ بمشورته.

تعالوا معي ننظر إلى سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسالمه عليه 
وهو يدخل على أم سلمة مغضبًا، تقول له أم سلمة: ما بك يا رسول اهلل ؟ قال: 
»أمرت قومي أن يتحللوا من إحرامهم ويذبحوا هديهم ويقصوا شعور رؤوسهم 
فلم يستجيبوا، هلك المسلمون يا أم سلمة« فقالت أم سلمة: أتحب يا رسول اهلل 
أن يستجيبوا؟ اخرج إليهم وال تكلم منهم أحًدا حتى تنحر هديك وتحلق شعر 
رأسك وتتحلل من إحرامك، فعندما رأوا ذلك من رسول اهلل هبَّ المسلمون 

للتنفيذ العملي فتحللوا من إحرامهم وحلقوا شعور رؤوسهم ونحروا هديهم.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين
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الخاتمة

بعد قراءة هذا المختصر المفيد أقول: من أراد أن يكون مشهوًرا وله تأثير 
عظيم في عقول الناس وقلوبهم ليس أمامه إال إتقان فن الخطابة واإللقاء واللغة 
العربية الفصحى، وإال فسيبقى في الظالم ولن يظهر للشمس أبًدا، لذلك ال بد 

من التدريب المتواصل واإللقاء الدائم.

وفي الختام:

أطلب من اهلل عز وجل أن نكون من الصادقين المخلصين المؤثرين قلبًا 
وقالبًا، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والحمد هلل رب العالمين

 وكتبه الدكتور
 يوسف خطار حممد

 عضو اهليئة التدريسية يف جامعة 
السلطان حممد الفاتح الوقفية.
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المصادر والمراجع

فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقالني، دار المعرفة ببوالق سنة   •
1300هـ. 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج لإلمام النووي، ت خليل مأمون، دار المعرفة، بيروت، ط1،   •
1414هـ / 1994م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، الشيخ ابن بلبان الفارسي، ت شعيب أرناؤوط، ط)،   •
مؤسسة الرسالة، 1414هـ/ 1993م. 

دار  اإلسالمي،  التراث  مكتب  ت  والسندي،  السيوطي،  الدين  جالل  شرح  النسائي  سنن   •
المعرفة، بيروت، لبنان، ط)، )141هـ / )199م. 

سنن الترمذي، دار الحديث، القاهرة، محمد بن عيسى، تحقيق وشرح أحمد شاكر القاضي.   •
ط)،  لبنان،  بيروت،  الجنان،  دار  الحوت،  يوسف  كمال  وفهرسة  دراسة  داود،  أبي  سنن   •

)141هـ/)199م. 
سنن ابن ماجه، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.  •

كنوز الدعوة إلى اهلل عز وجل وأسرارها، يوسف خطار محمد، دار التقوى، سوريا، ط1،   •
)143هـ / )01)م. 

مسند أحمد، مطبعة صادر، بيروت، 1389هـ.   •
المستدرك للحاكم على الصحيحين، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب   •

العلمية، ط1، 1411هـ /1990م. 
فن اإللقاء الرائع، طارق سويدان، ط3، 5)14هـ/004)م.  •

ط1،  التقوى،  دار  محمد،  خطار  يوسف  المنبرية،  الخطب  في  النورانية  الكنوز  موسوعة   •
1431هـ/010)م.
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