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 كيف تكون خطيبا ناجحا
 بقلم

 ستوني .عرفات كرمد
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أهمية الخطبة

 العلماء ورثة األنبياء.ف(.لى هللا عليه وسلمأنت وكيل رسول هللا )ص (1

الناس يأتون من أجل أداء عبادة، فهم يأتون عن طواعية، رغبة في نيل رضا  (2

 هللا.

 الناس يأتون من غير دعوة. (3

 هم مأمورون باالستماع إليك.الناس يأتون و (4

 االستماع إليك واجب وعبادة. (5

 فإذا ما كان ذلك كذلك فعلى الخطيب أن يكون في مستوى طلب مستمعيه.

 اإلخالصأوال( 

سُ  اَل  يَْخطُبُ  قَامَ  َمنْ : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولَ قال  (1  َوُسْمَعة   رهيَاء   إهاَل  بههَا يَْلتَمه

 ".َوُسْمَعة   رهيَاء   َمْوقهفَ  اْلقهيَاَمةه  يَْومَ  َوَجلَ  َعزَ  هللَاُ  قَفَهُ أَوْ 
نهينَ  أُم   َعائهَشةَ  إهلَى ُمَعاوهيَةُ  َكتَبَ  (2 يَ  اْلُمْؤمه ينهي كهتَاب ا إهلَيَ  اْكتُبهي أَنْ  َعْنهَا هللَاُ  َرضه  تُوصه

يَ  َعائهَشةُ  فََكتَبَتْ  َعلَيَ  تُْكثهرهي َواَل  فهيهه  يَةَ  إهلَى َعْنهَا هللَاُ  َرضه  بَْعدُ  أََما َعلَْيكَ  َساَلم   ُمَعاوه

ْعتُ  فَإهن ي  بهَسَخطه  هللَاه  رهَضا اْلتََمسَ  َمنْ  يَقُولُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولَ  َسمه

 النَاسه  إهلَى هللَاُ  َوَكلَهُ  هللَاه  بهَسَخطه  النَاسه  رهَضا اْلتََمسَ  َوَمنْ  النَاسه  ُمْؤنَةَ  هللَاُ  َكفَاهُ  النَاسه 

 .َعلَْيكَ  َوالَساَلمُ 
ْشَراكُ  أَُمتهي َعلَى أَتََخَوفُ  َما أَْخَوفَ  إهنَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولُ  قَالَ  (3  بهاّلَله  اإْله

ا يَْعبُُدونَ  أَقُولُ  لَْستُ  إهن ي أََما  َوَشْهَوة   هللَاه  لهَغْيره  أَْعَماال   َولَكهنْ  َوثَن ا َواَل  اقََمر   َواَل  َشْمس 

 . ومعنى الشهوة الخفية حب اطالع الناس عليه.َخفهيَة  

 قال ابن العربي:" وكم قصم الظهور حب الظهور". (4
وعن عمر بن ذر أن قال لوالده: يا أبي مالك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء،   (5

لنائحة مثل اليست النائحة الثكلى ، فقال يا بني:  وإذا وعظهم غيرك ال يبكون

 المستأجرة.
 قال إبراهيم بن أدهم:" ما صدق هللا من أحب الشهرة". (6
 قال الفضيل بن عياض:" من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر". (7

 مع جوامع الكلم والبالغة ثانيا( الفصاحة

ل عقدة من لساني،يفقهوا قولي( قال تعالى على لسان موسى عليه السالم} واحل (1

 )وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني(.

 قال )ص( إن من البيان لسحرا. (2
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 .قراءة اآليات واألحاديث بلغة عربية فصيحة دقيقة 
 .بلغة كردية واضحة عرية عن الكلمات األجنبية 

ن أن أقع في بكر الصديق)رض(:" ألن أقع فتكسر رجلي أحب إلي م ول أباق (3

 اللحن".
 قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:" تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة". (4
 قال ابن تيمية الحراني:" ضبط الدين بضبط اللسان". (5
نْ  إهنَ  :" َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولَ  قال (6 ن ي َوأَْقَربهُكمْ  إهلَيَ  أََحب ُكمْ  مه ا مه  يَْومَ  َمْجلهس 

نَُكمْ  اْلقهيَاَمةه  ن ي َوأَْبَعَدُكمْ  إهلَيَ  أَْبَغَضُكمْ  َوإهنَ  ،أَْخاَلق ا أََحاسه ا مه  اْلقهيَاَمةه  يَْومَ  َمْجلهس 

قُونَ  الثَْرثَاُرونَ   الثَْرثَاُرونَ  َعلهْمنَا قَدْ  هللَاه  َرُسولَ  يَا قَالُوا َواْلُمتَفَْيههقُونَ  َواْلُمتََشد 

 َواْلُمتََشد قُ  اْلَكاَلمه  اْلَكثهيرُ  هُوَ  َوالثَْرثَارُ . اْلُمتََكب ُرونَ  قَالَ  اْلُمتَفَْيههقُونَ  فََما قُونَ َواْلُمتََشد  

ويسخر منهم، والمتفيهق المتكبر  َعلَْيههمْ  َويَْبُذو اْلَكاَلمه  فهي النَاسه  َعلَى يَتَطَاَولُ  الَذهي

 .على الناس والبقية، بكالمه وخطبه وخديثه
 يكون أن ألكره إني: فقال لرجل، بالغة عباس بن هللا عبد بن علي عند ذكر (7

 على فاضال علمه مقدار يكون أن أكره كما علمه، مقدار على فاضال لسانه مقدار

 .عقله مقدار
 

 

 ثالثا( مواكبة الواقع

بما تقتضيه  ب في كل وقتوزية:" كان صلى هللا عليه وسلم يخطقال ابن قيم الج (1

خاطبين ومصلحتهم، فإذا راى منهم ذا فاقة و حاجة، أمرهم بالصدقة، حاجة الم

كالحديث عن اإلرهاب والقومية وكذبة نيسان، والبيئة والمرأة  وحض عليها".

 واالنتخابات والطفل واألم والعمال وهلم جرا.

 يقول خطيب دمشق هشام بن عمار:" ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة".  (2
ول موضوع واحد ال تتعدى إلى موضوع ثان، ألن ذلك ينبغي للخطبة أن تكون ح (3

 يشظي ذهن المستمع.
 .خطبة تيسيرية وتبشيرية( رابعا

يد بن عمير، قالت: دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت: من هذا؟ فقال: أنا عب (1

قال نعم يا أماه، قالت: أما بلغني أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال  عمير بن قتادة،

 ن: قالت: فإياك وتقنيط الناس وإهالكهم".بلى يا أم المؤمني
  .ال يمكن إصالح الناس في خطبة 
 .ال يمكن شرح اإلسالم كله في خطبة 
 .ال يمكن االنتقام من خالل الخطبة 
  األصل البدأ باالبتسامة )تبسمك في وجه أخيد صدقة(، ثم الغضب

 واحمرار الوجه في موضع يلزم ذلك ويقتضيه.
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 ية وتفجيرها في يوم الجمعة من على المنبر. عدم تعميم المشكلة الشخص

 كمن لم يأخذ قطعة أرض.
  اإلنصاف عند التقويم، فبعض الناس كالذباب ال يقع إال على الجرح كما

 قال ابن تيمية الحراني.
 ( االرتجالخامسا

هكذا كانت السنة في عهد السلف الصالح، وقد قال علي طنطاوي: الخطبة إن لم  (1

 اردة.تكت ارتجالية كانت ب

الورقة تمزق التفكير وتشتت الذهن، وتوقف سلسة الكالم، وتقطع مواصلة  (2

 الخطبة.
االرتجال يدعوك إلى التفكير والتأثير في الناس بحركاتك ونظراتك ويمنتك  (3

 ويسرتك وتركيزك.
 الرغبة في إلقاء الخطبة، يقول جون: إن المحبة الحقيقية تطر الخوف. (4
ال أن تركز على زاوية واحدة فقط، فهذا ظلم  تقسيم نظرتك إلى جميع مستمعيك، (5

 في حق المخاطبين.
 تصور أن الجمهور والمستمعين عبارة عن أحجار وأشجار وأصنام. (6

 القراءة المستمرة وتنوع الثقافة )المادة االحتياطية(. (7

 ( سالمة الخطبة من األخطاء واألغالط.دساسا

رأة اإلنجليزية. وقصتي مع قصة سيد قطب مع الم .تالوة اآليات واألحاديث بدقة (1

للقرآن الكريم موسيقى مؤثرة في الناس وإن لم يفهموا  الخطبة باللغة اإلنجليزية.

 معاني القرآن، وقصتي مع العجوز الماليزية.
 .التأكد من المعنى الصحيح من اآلية والحديث 
 .التأكد من صحة الحديث 
 .التأكد من سالمة األفكار وترتيبها 
 الموضوعية للخطبة. التأكد من الوحدة 
 التدرب على الخطبة قبل اإللقاء، وهذا ليس عيبا، ألن الخطبة مسوؤلية عظمى. (2

 والتطهر الجمال (سابعا

عَ  أَنَهُ  َساَلم   ْبنه  هللَاه  َعْبده  َعنْ  (1 ْنبَره  َعلَى يَقُولُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولَ  َسمه  اْلمه

ُكمْ  َعلَى َما ةه اْلُجُمعَ  يَْومه  فهي َوى اْلُجُمَعةه  لهيَْومه  ثَْوبَْينه  اْشتََرى لَوْ  أََحده ْهنَتههه  ثَْوبه  سه  .مه

 قال النووي:" ويلبس أحسن ثيابه". (2
 قال عمر بن الخطاب:" إياكم ولهبستين، لبهسة مشهورة، ولهبسة محقورة". (3
 المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. (4
قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:" أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب،  (5

 ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق".
 لينة مرنة. ادئةهالخطبة األصل أن تكون ثامنا( 
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الهدوء واللين والرفق، قالت عائشة رضي هللا عنها:" كان صلى هللا عليه وسلم  (1

 ده العاد ألحصاه، ولم يكن يسرد الحديث سردا. يحدث حديثا لو ع
عدم التشنج والغضب والتورم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم  (2

 يقول جيش منذر كأنه غضبه واشتد وجنتاه واحمرت صوته عالكان إذا خطب، 

 صوته عال الساعة ذكر إذا وكانولكن الحديث يقول:"  "مساكم صبحكم

 ترك من مساكم صبحكم يقول جيش منذر كأنه غضبه اشتدو وجنتاه واحمرت

 مسلم رواه*  المؤمنين ولي انا وعلى فالى ضياعا أو دينا ترك ومن فلورثته ماال

. واألولى أن يثيرك الموقف ال أن تثير شيبة ابي بن بكر ابي عن الصحيح في

 الموقف، أن يغضبك الموقف ال أن تنغضب الموقف.
ماء مع لينه يؤثر في ُصم الصخور، فكيف ال يؤثر العلم قال الماوردي:" فإن ال (3

 الزكي في نفس راغب شهي، وطالب خلي، ال سيما وطالب العلم معان".
 قال الماوردي:" الدر يقطعه جفاء الحالب". (4
قصة الشيخ الذي نصح هارون الرشيد بعنف وشدة، فقال له هارون الرشيد: لست  (5

من فرعون، ومع ذلك وصاه هللا أفضل من موسى عليه السالم، ولست أشر 

 فَقُواَل ( 43) طََغى إهنَهُ  فهْرَعْونَ  إهلَى اْذهَبَاتعالى وأخاه هارون عليهما السالم بقوله} 

 {.يَْخَشى أَوْ  يَتََذَكرُ  لََعلَهُ  لَي ن ا قَْوال   لَهُ 
 ثم إن مكبرات الصوت إذا كانت موجودة فال داعي للصياح. (6

 ( الدعاء في الخطبة.تاسعا

 ون بلغة القوم.يكينبغي أن  (1

 الدعاء ال بد أن يكون في خير الناس وهدايتهم. (2
 الدعاء للبلد وقادته بالخير والصالح. (3
االستفادة من األدعية الواردة في القرآن والسنة وما ثبت عن السلف الصالح،  (4

 وتجنب التقليد في الدعاء.
 أن تكون هادفة. ( ال بد للخطبةعاشرا

في مسائل اتفاقية ال خالفية، تفرق وتمزق وتبعثر، بل ال بد أن  الخطبة أن تكون( 1 

 تجمع وتوحد.

 عشر( قول الحق الحادي

ينَ  قال تعالى} (1 ا يَْخَشْونَ  َواَل  َويَْخَشْونَهُ  هللَاه  رهَسااَلته  يُبَل ُغونَ  الَذه  َوَكفَى هللَاَ  إهاَل  أََحد 

يب ا بهاّلَله   {.َحسه

يثَاقَ  هللَاُ  أََخذَ  َوإهذْ قال تعالى} (2 ينَ  مه  {.تَْكتُُمونَهُ  َواَل  لهلنَاسه  لَتُبَي نُنَهُ  اْلكهتَابَ  أُوتُوا الَذه
 إهَذا قبهحَ  يَقُولَ  أَنْ  النَاسه  هَْيبَةُ  َرُجال   يَْمنََعنَ  اَل  أاََل قال صلى هللا عليه وسلم}  (3

 {.َعلهَمهُ 
 يم الجوزية: الحق يقال ولكن ليس في كل مقام.ق قال ابن (4
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 قل وإن لم تعمل به.اني عشر( الث
 أَفاََل  اْلكهتَابَ  تَْتلُونَ  َوأَْنتُمْ  أَْنفَُسُكمْ  َوتَْنَسْونَ  بهاْلبهر   النَاسَ  أَتَأُْمُرونَ قال تعالى}  (1

 {.تَْعقهلُونَ 
 ال ما أقول أن أخاف إني فقال أصحابك، عظ: هللا عبد بن لمطرف الحسن قال  (2

 فلم بهذا، ظفر قد أنه الشيطان ويود!  يقول ما يفعل وأينا!  هللا يرحمك: قال أفعل،

 .منكر عن ينه ولم بمعروف أحد يأمر

 كان لو: يقول جبير بن سعيد سمعت الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك قال (3

 أحد أمر ما شئ، فيه يكون ال حتى المنكر عن ينهى وال بالمعروف يأمر ال المرء

 .شئ فيه ليس الذي ذا من ،وصدق: مالك قال، منكر عن نهى وال بمعروف
 التفنن والتنوع.( الثالث عشر

عدم االقتصار على مقدمة واحدة كخطبة الحاجة، فالتفنن في المقدمات والكلمات  (1

 والعبارات.

في أعين الناس، فلو كنت  عدم التقليد ألنه يقتل صاحبه ويهينه ويحقره ويصغره (2

 خا مبتكرة ال نسخا مكررة.مقلدا إياه مئة بالمائة لم يقل لك خطيب، فكونوا نس
إتيان الموضوع بشتى جوانبه، خذ مثال الحديث عن المولد النبوي، فاألغلبية يبدأ  (3

بالحديث عن والدته وتاريخ حياته صلى هللا عليه وسلم، واألولى أحيانا الحديث 

عن ضرورة ظهور نبي كمحمد )ص( لذا يجب التطرق إلى أحوال العرب قبل 

 اإلسالم.
في الدعاء، فهناك أدعية مكررة ومشهورة على األلسنة واألسماع، خذ  عدم التقليد (4

 مثال اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أديهم سالمين".
 إقصار الخطبة وإطالة الصالة. الرابع عشر( 

 ،فهْقهههه  نْ مه  َمئهنَة   ُخْطبَتههه  َوقهَصرَ  الَرُجله  َصاَلةه  طُولَ  إهنَ  قال صلى هللا عليه وسلم:" (1

يلُوا نْ  َوإهنَ  ،اْلُخْطبَةَ  َواْقُصُروا ،الَصاَلةَ  فَأَطه ا اْلبَيَانه  مه ْحر   .سه
يس   ُكل   فهي النَاسَ  يَُذك رُ )أي ابن مسعود(  هللَاه  َعْبدُ  َكانَ  قَالَ  َوائهل   أَبهي َعنْ  (2  فَقَالَ  َخمه

ْدتُ  الَرْحَمنه  َعْبده  أَبَا يَا َرُجل   لَهُ  نْ  يَْمنَُعنهي إهنَهُ  أََما قَالَ  يَْوم   ُكلَ  َذَكْرتَنَا كَ أَنَ  لََوده  َذلهكَ  مه

لَُكمْ  أَنْ  أَْكَرهُ  أَن ي ظَةه  أَتََخَولُُكمْ  َوإهن ي أُمه  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى النَبهي   َكانَ  َكَما بهاْلَمْوعه

. وفي رواية يتحولنا أي يراعي أحولنا، واألولى اَعلَْينَ  الَسآَمةه  َمَخافَةَ  بههَا يَتََخَولُنَا

 يراعي أوقاتنا.

 فََكانَتْ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسوله  َمعَ  أَُصل ي ُكْنتُ :قَالَ  َسُمَرةَ  ْبنه  َجابهره  َعنْ  (3

ا َصاَلتُهُ  ا َوُخْطبَتُهُ  قَْصد  . أي وسطا ال طويلة وال قصيرة.قَْصد 

ال يطيل  كان رسول هللاه  "عند أبي داود. وله: )رض(سمرة حديث جابر بن  (4

 ".الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات

  ".بإقصار الخطبة)ص(ول هللاه أمرنا رس "عن عمار قال: (5



 6 

قال الخضر لموسى عليه السالم:" إن القائل أقل ماللة من المستمع، فال تمل  (6

 جلساؤك إذا حدثتهم".
، اْبنه  َعنه  (7 يلُونَ  ُعلََماُؤهُ  َكثهير   ُخطَبَاُؤهُ  قَلهيل   َزَمان   فهي إهنَُكمْ :"قَالَ  َمْسُعود   الَصالةَ، يُطه

يلُونَ  ُعلََماُؤهُ  قَلهيل   ُخطَبَاُؤهُ  َكثهير   َزَمان   َعلَْيُكمْ  َسيَأْتهي َوإهنَهُ  ،اْلُخْطبَةَ  َويَْقُصُرونَ   يُطه

 .اْلُخْطبَةَ 
عن ابن السماك أنه جلس يوما للوعظ وجاريته تسمع كالمه، فلما انصرف إليها،  (8

قال لها، كيف سمعت كالمي؟ قالت ما أحسنه إال أنك تكثر ترداده، فقال: أردده 

 من لم يفهمه، فقالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه، قد مله من فهمه. كي يفهمه
قصة عثمان وتلعثمه، ثم أنهى خطبته بحكمة مشهورة) إن هللا ليزع بالسلطان ما  (9

 ال يزع بالقرآن" ثم نزل من المنبر واقام الصالة.
قبيلة أفريقية تسمح للخطيب بالحديث طالما استطاع الوقوف على ساق  (11

 لمست  قدمه األخرى األرض وجب التوقف عن الخطاب.واحدة، فإذا 

عيسى عليه السالم ألقى خطابا على الجبل بخمس دقائق. العظة على  (11

 الجبل.

                           
 

 


