كيف تكون خطيبا ناجحا
بقلم
د.عرفات كرم ستوني
بسم هللا الرحمن الرحيم
أهمية الخطبة
 )1أنت وكيل رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم).فالعلماء ورثة األنبياء.
 )2الناس يأتون من أجل أداء عبادة ،فهم يأتون عن طواعية ،رغبة في نيل رضا
هللا.
 )3الناس يأتون من غير دعوة.
 )4الناس يأتون وهم مأمورون باالستماع إليك.
 )5االستماع إليك واجب وعبادة.
فإذا ما كان ذلك كذلك فعلى الخطيب أن يكون في مستوى طلب مستمعيه.
أوال) اإلخالص
صلَى َ
 )1قال َرسُو َل َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َمَ :م ْن قَا َم يَ ْخطُبُ َال يَ ْلتَ همسُ بههَا إه َال هريَاء َو ُس ْم َعة
هللاه َ
أَ ْوقَفَهُ َ
ف هريَاء َو ُس ْم َعة".
هللاُ َع َز َو َج َل يَ ْو َم ْالقهيَا َم هة َم ْوقه َ
ض َي َ
وصينهي
اويَةُ إهلَى َعائه َشةَ أُم ْال ُم ْؤ همنه َ
َ )2كتَ َ
ي هكتَابا تُ ه
هللاُ َع ْنهَا أَ ْن ا ْكتُبهي إهلَ َ
ين َر ه
ب ُم َع ه
َ
ض َي َ
ي فَ َكتَبَ ْ
ك أ َما بَ ْع ُد
اويَةَ َس َالم َعلَ ْي َ
ت َعائه َشةُ َر ه
فهي هه َو َال تُ ْكثه هري َعلَ َ
هللاُ َع ْنهَا إهلَى ُم َع ه
ضا َ
صلَى َ
ْت َرسُو َل َ
فَإهني َس همع ُ
هللاه به َس َخ هط
س هر َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم يَقُو ُل َم ْن ْالتَ َم َ
هللاه َ
هللاه َو َكلَهُ َ
اس به َس َخ هط َ
اس َكفَاهُ َ
اس
س هر َ
اس َو َم ْن ْالتَ َم َ
هللاُ إهلَى النَ ه
ضا النَ ه
هللاُ ُم ْؤنَةَ النَ ه
النَ ه
ك.
َوالس ََال ُم َعلَ ْي َ
ك به َ
صلَى َ
 )3قَا َل َرسُو ُل َ
اإل ْش َرا ُ
ف َما أَتَ َخ َو ُ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم إه َن أَ ْخ َو َ
هللاه َ
اّلله
ف َعلَى أُ َمتهي ْ ه
ون َش ْمسا َو َال قَ َمرا َو َال َوثَنا َولَ هك ْن أَ ْع َماال له َغي هْر َ
أَ َما إهني لَس ُ
هللاه َو َش ْه َوة
ْت أَقُو ُل يَ ْعبُ ُد َ
َخفهيَة .ومعنى الشهوة الخفية حب اطالع الناس عليه.
 )4قال ابن العربي ":وكم قصم الظهور حب الظهور".
 )5وعن عمر بن ذر أن قال لوالده :يا أبي مالك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء،
وإذا وعظهم غيرك ال يبكون ،فقال يا بني :ليست النائحة الثكلى مثل النائحة
المستأجرة.
 )6قال إبراهيم بن أدهم ":ما صدق هللا من أحب الشهرة".
 )7قال الفضيل بن عياض ":من أحب أن يذكر لم يذكر ،ومن كره أن يذكر ذكر".
ثانيا) الفصاحة والبالغة مع جوامع الكلم
 )1قال تعالى على لسان موسى عليه السالم{ واحلل عقدة من لساني،يفقهوا قولي)
(وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ،فأرسله معي ردءا يصدقني).
 )2قال (ص) إن من البيان لسحرا.
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 قراءة اآليات واألحاديث بلغة عربية فصيحة دقيقة.
 بلغة كردية واضحة عرية عن الكلمات األجنبية.
قال أبو بكر الصديق(رض) ":ألن أقع فتكسر رجلي أحب إلي من أن أقع في
اللحن".
قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ":تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة".
قال ابن تيمية الحراني ":ضبط الدين بضبط اللسان".
صلَى َ
قال َرسُو َل َ
ي َوأَ ْق َربه ُك ْم همني َمجْ لهسا يَ ْو َم
هللاه َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم  ":إه َن هم ْن أَ َحب ُك ْم إهلَ َ
ي َوأَ ْب َع َد ُك ْم همني َمجْ لهسا يَ ْو َم ْالقهيَا َم هة
اسنَ ُك ْم أَ ْخ َالقاَ ،وإه َن أَ ْب َغ َ
ض ُك ْم إهلَ َ
ْالقهيَا َم هة أَ َح ه
ون قَالُوا يَا َرسُو َل َ
ُون
هللاه قَ ْد َعله ْمنَا الثَرْ ثَار َ
ون َو ْال ُمتَفَ ْي ههقُ َ
ُون َو ْال ُمتَ َشدقُ َ
الثَرْ ثَار َ
ُونَ .والثَرْ ثَا ُر هُ َو ْال َكثهي ُر ْال َك َال هم َو ْال ُمتَ َشد ُ
ق
ون قَا َل ْال ُمتَ َكبر َ
ون فَ َما ْال ُمتَفَ ْي ههقُ َ
َو ْال ُمتَ َشدقُ َ
اس فهي ْال َك َال هم َويَ ْب ُذو َعلَ ْي هه ْم ويسخر منهم ،والمتفيهق المتكبر
الَ هذي يَتَطَ َ
او ُل َعلَى النَ ه
على الناس والبقية ،بكالمه وخطبه وخديثه.
ذكر عند علي بن عبد هللا بن عباس بالغة لرجل ،فقال :إني ألكره أن يكون
مقدار لسانه فاضال على مقدار علمه ،كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضال على
مقدار عقله.
ثالثا) مواكبة الواقع
قال ابن قيم الجوزية ":كان صلى هللا عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه
حاجة المخاطبين ومصلحتهم ،فإذا راى منهم ذا فاقة و حاجة ،أمرهم بالصدقة،
وحض عليها" .كالحديث عن اإلرهاب والقومية وكذبة نيسان ،والبيئة والمرأة
واالنتخابات والطفل واألم والعمال وهلم جرا.
يقول خطيب دمشق هشام بن عمار ":ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة".
ينبغي للخطبة أن تكون حول موضوع واحد ال تتعدى إلى موضوع ثان ،ألن ذلك
يشظي ذهن المستمع.
رابعا) خطبة تيسيرية وتبشيرية.
دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت :من هذا؟ فقال :أنا عبيد بن عمير ،قالت:
عمير بن قتادة ،قال نعم يا أماه ،قالت :أما بلغني أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال
بلى يا أم المؤمنين :قالت :فإياك وتقنيط الناس وإهالكهم".
 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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 عدم تعميم المشكلة الشخصية وتفجيرها في يوم الجمعة من على المنبر.
كمن لم يأخذ قطعة أرض.
 اإلنصاف عند التقويم ،فبعض الناس كالذباب ال يقع إال على الجرح كما
قال ابن تيمية الحراني.
خامسا) االرتجال
 )1هكذا كانت السنة في عهد السلف الصالح ،وقد قال علي طنطاوي :الخطبة إن لم
تكت ارتجالية كانت باردة.
 )2الورقة تمزق التفكير وتشتت الذهن ،وتوقف سلسة الكالم ،وتقطع مواصلة
الخطبة.
 )3االرتجال يدعوك إلى التفكير والتأثير في الناس بحركاتك ونظراتك ويمنتك
ويسرتك وتركيزك.
 )4الرغبة في إلقاء الخطبة ،يقول جون :إن المحبة الحقيقية تطر الخوف.
 )5تقسيم نظرتك إلى جميع مستمعيك ،ال أن تركز على زاوية واحدة فقط ،فهذا ظلم
في حق المخاطبين.
 )6تصور أن الجمهور والمستمعين عبارة عن أحجار وأشجار وأصنام.
 )7القراءة المستمرة وتنوع الثقافة (المادة االحتياطية).
سادسا) سالمة الخطبة من األخطاء واألغالط.
 )1تالوة اآليات واألحاديث بدقة .قصة سيد قطب مع المرأة اإلنجليزية .وقصتي مع
الخطبة باللغة اإلنجليزية .للقرآن الكريم موسيقى مؤثرة في الناس وإن لم يفهموا
معاني القرآن ،وقصتي مع العجوز الماليزية.
 التأكد من المعنى الصحيح من اآلية والحديث.
 التأكد من صحة الحديث.
 التأكد من سالمة األفكار وترتيبها.
 التأكد من الوحدة الموضوعية للخطبة.
 )2التدرب على الخطبة قبل اإللقاء ،وهذا ليس عيبا ،ألن الخطبة مسوؤلية عظمى.
سابعا) الجمال والتطهر
صلَى َ
هللاه ب هْن َس َالم أَنَهُ َس هم َع َرسُو َل َ
َ )1ع ْن َع ْب هد َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم يَقُو ُل َعلَى ْال هم ْنبَ هر
هللاه َ
ب هم ْهنَته هه.
فهي يَ ْو هم ْال ُج ُم َع هة َما َعلَى أَ َح هد ُك ْم لَ ْو ا ْشتَ َرى ثَ ْوبَي هْن لهيَ ْو هم ْال ُج ُم َع هة هس َوى ثَ ْو ه
 )2قال النووي ":ويلبس أحسن ثيابه".
 )3قال عمر بن الخطاب ":إياكم ولهبستين ،لبهسة مشهورة ،ولهبسة محقورة".
 )4المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة.
 )5قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ":أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب،
ليعظم في نفوس الناس ،فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق".
ثامنا) األصل أن تكون الخطبة هادئة لينة مرنة.
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 )1الهدوء واللين والرفق ،قالت عائشة رضي هللا عنها ":كان صلى هللا عليه وسلم
يحدث حديثا لو عده العاد ألحصاه ،ولم يكن يسرد الحديث سردا.
 )2عدم التشنج والغضب والتورم ،ويستدلون بحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان إذا خطب ،عال صوته واحمرت وجنتاه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول
صبحكم مساكم" ولكن الحديث يقول ":وكان إذا ذكر الساعة عال صوته
واحمرت وجنتاه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم من ترك
ماال فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فالى وعلى انا ولي المؤمنين * رواه مسلم
في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبة .واألولى أن يثيرك الموقف ال أن تثير
الموقف ،أن يغضبك الموقف ال أن تنغضب الموقف.
 )3قال الماوردي ":فإن الماء مع لينه يؤثر في صُم الصخور ،فكيف ال يؤثر العلم
الزكي في نفس راغب شهي ،وطالب خلي ،ال سيما وطالب العلم معان".
 )4قال الماوردي ":الدر يقطعه جفاء الحالب".
 )5قصة الشيخ الذي نصح هارون الرشيد بعنف وشدة ،فقال له هارون الرشيد :لست
أفضل من موسى عليه السالم ،ولست أشر من فرعون ،ومع ذلك وصاه هللا
تعالى وأخاه هارون عليهما السالم بقوله{ ْاذهَبَا إهلَى فهرْ َع ْو َن إهنَهُ طَ َغى ( )43فَقُ َ
وال
لَهُ قَ ْوال لَينا لَ َعلَهُ يَتَ َذ َك ُر أَ ْو يَ ْخ َشى}.
 )6ثم إن مكبرات الصوت إذا كانت موجودة فال داعي للصياح.
تاسعا) الدعاء في الخطبة.
 )1ينبغي أن يكون بلغة القوم.
 )2الدعاء ال بد أن يكون في خير الناس وهدايتهم.
 )3الدعاء للبلد وقادته بالخير والصالح.
 )4االستفادة من األدعية الواردة في القرآن والسنة وما ثبت عن السلف الصالح،
وتجنب التقليد في الدعاء.
عاشرا) ال بد للخطبة أن تكون هادفة.
 )1أن تكون الخطبة في مسائل اتفاقية ال خالفية ،تفرق وتمزق وتبعثر ،بل ال بد أن
تجمع وتوحد.
الحادي عشر) قول الحق
هللاه َويَ ْخ َش ْونَهُ َو َال يَ ْخ َش ْو َن أَ َحدا إه َال َ
ت َ
هللاَ َو َكفَى
ين يُبَل ُغ َ
 )1قال تعالى{ الَ هذ َ
ون هر َس َاال ه
به َ
اّلله َح هسيبا}.
 )2قال تعالى{ َوإه ْذ أَ َخ َذ َ
اس َو َال تَ ْكتُ ُمونَهُ}.
ق الَ هذ َ
هللاُ هميثَا َ
ين أُوتُوا ْال هكتَ َ
اب لَتُبَينُنَهُ لهلنَ ه
اس أَ ْن يَقُو َل به َحق إه َذا
 )3قال صلى هللا عليه وسلم{ أَ َال َال يَ ْمنَ َع َن َرجُال هَ ْيبَةُ النَ ه
َعله َمهُ}.
 )4قال ابن قيم الجوزية :الحق يقال ولكن ليس في كل مقام.
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الثاني عشر) قل وإن لم تعمل به.
اب أَفَ َال
اس به ْالبهر َوتَ ْن َس ْو َن أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم تَ ْتلُ َ
 )1قال تعالى{ أَتَأْ ُمر َ
ون ْال هكتَ َ
ُون النَ َ
ون}.
تَ ْعقهلُ َ
 )2قال الحسن لمطرف بن عبد هللا :عظ أصحابك ،فقال إني أخاف أن أقول ما ال
أفعل ،قال :يرحمك هللا ! وأينا يفعل ما يقول ! ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا ،فلم
يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر.
 )3قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير يقول :لو كان
المرء ال يأمر بالمعروف وال ينهى عن المنكر حتى ال يكون فيه شئ ،ما أمر أحد
بمعروف وال نهى عن منكر ،قال مالك :وصدق ،من ذا الذي ليس فيه شئ.
الثالث عشر) التفنن والتنوع.
 )1عدم االقتصار على مقدمة واحدة كخطبة الحاجة ،فالتفنن في المقدمات والكلمات
والعبارات.
 )2عدم التقليد ألنه يقتل صاحبه ويهينه ويحقره ويصغره في أعين الناس ،فلو كنت
مقلدا إياه مئة بالمائة لم يقل لك خطيب ،فكونوا نسخا مبتكرة ال نسخا مكررة.
 )3إتيان الموضوع بشتى جوانبه ،خذ مثال الحديث عن المولد النبوي ،فاألغلبية يبدأ
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.
 )4عدم التقليد في الدعاء ،فهناك أدعية مكررة ومشهورة على األلسنة واألسماع ،خذ
مثال اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أديهم سالمين".
الرابع عشر) إقصار الخطبة وإطالة الصالة.
ص َر ُخ ْ
طبَته هه َمئهنَة هم ْن فه ْق هه هه،
ص َال هة ال َرج هُل َوقه َ
 )1قال صلى هللا عليه وسلم ":إه َن طُو َل َ
صرُوا ْال ُخ ْ
ان هسحْ را.
فَأ َ هطيلُوا الص ََالةََ ،وا ْق ُ
طبَةََ ،وإه َن هم ْن ْالبَيَ ه
ان َع ْب ُد َ
اس فهي ُكل َخ هميس فَقَا َل
َ )2ع ْن أَبهي َوائهل قَا َل َك َ
هللاه (أي ابن مسعود) يُ َذك ُر النَ َ
لَهُ َرجُل يَا أَبَا َع ْب هد الرَحْ َم هن لَ َو هد ْد ُ
ك
ك َذ َكرْ تَنَا ُك َل يَ ْوم قَا َل أَ َما إهنَهُ يَ ْمنَ ُعنهي هم ْن َذله َ
ت أَنَ َ
صلَى َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم
أَني أَ ْك َرهُ أَ ْن أُ هملَ ُك ْم َوإهني أَتَ َخ َولُ ُك ْم به ْال َم ْو هعظَ هة َك َما َك َ
ان النَبهي َ
يَتَ َخ َولُنَا بههَا َم َخافَةَ السَآ َم هة َعلَ ْينَا .وفي رواية يتحولنا أي يراعي أحولنا ،واألولى
يراعي أوقاتنا.
ُ
صلَى َ
ُول َ
هللاُ َعلَ ْي هه َو َسلَ َم فَ َكانَ ْ
َ )3ع ْن َجابه هر ب هْن َس ُم َرةَ قَا َلُ :ك ْن ُ
ت
هللاه َ
تأ َ
صلي َم َع َرس ه
ص َالتُهُ قَصْ دا َو ُخ ْ
طبَتُهُ قَصْ دا .أي وسطا ال طويلة وال قصيرة .
َ
 )4حديث جابر بن سمرة (رض) عند أبي داود .وله ":كان رسول ه
هللا  ال يطيل
الموعظة يوم الجمعة ،إنما هن كلمات يسيرات" .
 )5عن عمار قال ":أمرنا رسول ه
هللا(ص)بإقصار الخطبة".
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 )6قال الخضر لموسى عليه السالم ":إن القائل أقل ماللة من المستمع ،فال تمل
جلساؤك إذا حدثتهم".
ون الصَالةَ،
َ )7ع هن اب هْن َم ْسعُود ،قَا َل":إهنَ ُك ْم فهي َز َمان قَلهيل ُخطَبَا ُؤهُ َكثهير ُعلَ َما ُؤهُ ي هُطيلُ َ
ُون ْال ُخ ْ
ون
َويَ ْق ُ
طبَةََ ،وإهنَهُ َسيَأْتهي َعلَ ْي ُك ْم َز َمان َكثهير ُخطَبَا ُؤهُ قَلهيل ُعلَ َما ُؤهُ ي هُطيلُ َ
صر َ
ْال ُخ ْ
طبَةَ.
 )8عن ابن السماك أنه جلس يوما للوعظ وجاريته تسمع كالمه ،فلما انصرف إليها،
قال لها ،كيف سمعت كالمي؟ قالت ما أحسنه إال أنك تكثر ترداده ،فقال :أردده
كي يفهمه من لم يفهمه ،فقالت :إلى أن يفهمه من لم يفهمه ،قد مله من فهمه.
 )9قصة عثمان وتلعثمه ،ثم أنهى خطبته بحكمة مشهورة( إن هللا ليزع بالسلطان ما
ال يزع بالقرآن" ثم نزل من المنبر واقام الصالة.
قبيلة أفريقية تسمح للخطيب بالحديث طالما استطاع الوقوف على ساق
)11
واحدة ،فإذا لمست قدمه األخرى األرض وجب التوقف عن الخطاب.
عيسى عليه السالم ألقى خطابا على الجبل بخمس دقائق .العظة على
)11
الجبل.
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