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 ملخص البحث

تعد الخطبة الدينية احد أهم الوسائل التي اعتمدت في اإلسالم لتنوير              
أذهان المسلمين ، وتفقيههم في دينهم ، وتزكية نفوسهم ، وتطهيرها ، وتبصيرهم 

وتنوعت الخطب الدينية في اإلسالم : بواجباتهم الدينية والدنيوية ، ولذلك تعددت 
 كخطبة الجمعة ، وخطبة العيدين ، وخطبة االستسقاء ، وغيرها  .

ولكننن خطبننة الجمعننة تتميننز عننن غيرهننا مننن الخطننب بكونهننا : ا ك ننر تنن  يرا فنني       
الجمنناهير المسننلمة، ذلننك انهننا: ا ةننو  فراننية مننن الناحيننة الهننرعية ، وا ك ننر هننهر  

 أنواع الخطب كلها .وتكرارا من بين 
من اعتقادنا أن خطبة الجمعة يمكنها أن تؤدي دورا كبينرا ورائندا فني توعينة  اوانطالة  

وتعبئننة الجمنناهير المسننلمة ، وةيادتهننا لمننا يصننب فنني مصننلحة ا مننة اإلسننالمية والنندين 
اإلسالمي ، منن خنالل أدائهنا الحاناري الجناد والمقننل لرسنالتها اإلصنالحية وو يفتهنا 

ية ، التي هنرعت منن اجلهنا تن تي أهمينة هنذا البحنض فني موانوع خطبنة الجمعنة الرياد
والعنصنر ا هننم فيهنا خ الخطيننب د كواحنند منن أهننم واخطننر الوسنائل اإلعالميننة الهادفننة 
التننني تملكهنننا ا منننة اإلسنننالمية بمنننا فيهنننا منننن مينننزات وصنننفات وعوامنننل تجعلهنننا تتمينننز 

 وتنفرد بها عن غيرها من ا مم .
ه الدراسة هي مساهمة جناد  فني هنذا المجنال ، تسنعخ منن خنالل المننه  وهذ         

الوصننفي التقننويمي ل والننذي يبنندو محنند ا فنني هكننذا مجننال بح نني ل الننخ اعنناد  الن ننر 
بمن ننار أكنناديمي ، تحليلنني  ، تقننويمي لطبيعننة وماهيننة وحجننم وتنن  ير خطبننة الجمعننة ، 

لمتوةعنة منهنا فني الوةنت الحاانر ودورها وا عباء والمسؤوليات الملقا  عليها ، وتلنك ا
، فاال عن تحديد الموصنفات الالزمنة لخطينب الجمعنة ، تلنك التني يجنب توفرهنا فين  
، ةياسنننا بالننندور المتوةنننل والجديننند لمهمتننن  كورينننض لرسنننول صنننلخ ا  علينننة وسنننلم علنننخ 

 منبره في خطبة الجمعة . 
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Abstract 
The religious  oration  is considered as one of the most 

significant  methods  adopted  in  Islam  in order to brighten the  

Muslims’ minds , enabling  them to be knowledgeable in their 

religion  . It also aims at purifying their  souls and  informing  

them of their  religious and secular duties . Therefore, the types 

of  religious orations varied and  increased to  include : Fridays’ 

orations; the orations of  Muslims’ two main  annual holidays 

(AL-Fitr and AL- Adhha), orations of prayers for rainfall, etc. 

However , Fridays’ oration   is distinguished among other types 

for being more influential for Muslims’  peoples because of its  

being  religiously  obligatory , the most  familiar and occasional  

among all types of  oration . 

We believe that  Fridays’ oration plays an important and pioneer 

role in mobilizing  Muslim masses and arousing their awareness 

of its importance It also guides them towards the benefits of 

Islamic nation and religion  through its cultural  and serious 

performance and convincing message for the sake of which, it is 

legislated.  

Hence the importance  of this research about Friday’s oration 

with its most significant aspect (the  orator) rises as one of  the 

most important and  serious mass  media owned by the Islamic 

nation with all the merits, characteristics  and factors it has, that 

make the Islamic nation distinctive and unique among their 

nations. 

This study represents a positive contribution in this respect . 

Through its evaluative and descriptive method which proves to 

be modernistic  in its scope, it  tries to review academically and 

analytically the nature , entity , and effect of Friday’s oration in 

addition to its role and task, it is expected to fulfill  at present . 

The study also tries to determine the  necessary specifications of 

Friday’s  orator based on his new and promising  role of his task 

as can inherit of the scene of prophet  Mohammed (peace be 

upon him)while addressing   people on Friday’s  oration. 
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 المقدمة
والسنننالم علنننخ سنننيدنا محمننند وعلنننخ ا لننن  وصنننحب    الحمننند   رب العنننالمين، والصنننال    

 سار علخ هديهم الخ يوم الدين، وبعد: نأجمعين، وم
فتعد الخطبة الدينينة احند  أهنم الوسنائل التني اعتمندت فني اإلسنالم لتننوير أذهنان     

،وتبصننيرهم بواجبنناتهم الدينيننة المسننلمين، وتفقننيههم فنني دينهم،وتزكيننة نفوسهم،وتطهيرها
والدنيوية،ولذلك تعددت الخطنب الدينينة وتنوعنت فني اإلسنالم:كخطبة الجمعنة، وخطبنة 

 العيدين، وخطبة االستسقاء، وغيرها.
غيرهنننا منننن الخطنننب بكونهنننا: ا ك نننر تننن  يرا فننني  نولكنننن خطبنننة الجمعنننة تتمينننز عننن    

هننننهر   رالهننننرعية،وا ك  الجمنننناهير المسننننلمة، ذلننننك أنهننننا:ا ةو  فراننننية مننننن الناحيننننة
 بين أنواع الخطب كلها. نوتكرارا، م

فمن علنخ منبنر الجمعنة طرحنت أسنق العقيند ، وتعناليم الهنريعة، وسنير ا نبيناء،      
وجهننادهم، ودعننوتهم، ومننن خاللنن  صننيلت الحلننول للمهنناكل التنني واجهننت المسننلمين، 

ل العصنور الماانية، وأطفئت العديد من الفتن التي طلعت علخ ا مة اإلسنالمية خنال
أيانا اسننتطاع الخطبناء البنارعون الصننادةون المخلصنون بنض رو  الجهنناد   ومنن خاللن
عننننن بننننالد اإلسنننالم والنننندين اإلسننننالمي، والتصنننندي لكننننل  -المننننادي والمعنننننوي–والننندفاع 

أهكال اللزو الفكري، سنواء فني المااني البعيند أم فني الحاانر القرينب. وهنذا غني  
 ت الع يمة التي أدتها وتؤديها خطبة الجمعة.من في  من ا مور والمهما
 مشكلة البحث وتساؤالته: 

يهنهد واةنل المجتمنل اإلسنالمي ب بعنناده وأركانن  المختلفنة الفكرينة منهنا، والسياسننية      
واالةتصننادية، واإلعالميننة، تنن خرا ملحو ننا، وانخفااننا وااننحا، وتحننديات جمننة، محليننة 

لواانحة بعند أن تجلنت للعنالم أجمنل م ناهر وعالمية، هذه التحنديات أخنذت صنورتها ا
العولمة وتداعياتها علخ مختلن  ا نسناا االجتماعينة والسياسنيةال واالةتصنادية وال قافينة 

 والدينية.
توحيد القنيم حنول المنرأ  وا سنر ، وحنول الرغبنة والحاجنة فهذه ال اهر  تسعخ الخ      

لننننخ توحينننند طريقننننة التفكيننننر وأنمنننناط االسننننتهالك فنننني الننننذوا والم كننننل والملبق،وأياننننا ا
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لخ كل ما يعبر عن السلوك لخ القيم وا  لخ اآلخر وا   1والن ر الخ الذات وا 
وهننني أيانننا تفنننر  علنننخ العنننالم أجمنننل أن يعتمننند المعنننايير الرأسنننمالية ا مريكينننة،     

يجنب  –كل منا تبقنخ -ك ساق لتطوره، وكقيمة اجتماعية وأخالةية، وعلي  فإن  ما تبقخ
 قهنا ليق خصوصية ةومينة، بنل مفهنوم الخصوصنية نفسن ، ولني أن يسقط، وما تبقخ

ت ريخننا معينننا، بننل فكننر  التنن ريو ب كملنن ، وليسننت هويننة بعينها،بننل كننل الهويننات، ولننيق 
 2من ومة ةيمي ، بل فكر  القيمة نفسها.

خفالعولمة منا هني اال ن نام يمكنن ا ةويناء منن فنر  الندكتاتوريات غينر اإلنسنانية     
   3راق المستاعفين بذريعة، التبادل الحر، وحرية السواد.التي تسمح بافت

وانطالةننا مننن اعتقادنننا أن خطبننة الجمعننة يمكنهننا أن تننؤدي دورا كبيننرا وع يمننا فنني     
التصدي لهذه ال اهر  التي تستهد  فني نهاينة منا تسنتهدف  انسنانية اإلنسنان ذاتن . لنذا 

دي  من جهة، والتحديات التني تواج  خطبة الجمعة بسبب هذا الدور الذي يمكن أن تؤ 
سبقت اإلهار  اليها من جهنة أخنر ، عبئنا ماناعفا، ودورائ رائندائ، فني توعينة الجمناهير 
المسننلمة وتعبئتهم،وةيننادتهم لمننا يصننب فنني صننالح ا مننة اإلسننالمية والنندين اإلسننالمي، 
منننننننن خنننننننالل أدائهنننننننا الحاننننننناري الجننننننناد والمقننننننننل، لرسنننننننالتها اإلصنننننننالحية، وو يفتهنننننننا 

التي هرعت من اجلها. وبنناءئ علنخ ذلنك يمكنن تهنخيا اهنكالية الدراسنة منن الريادية،
 خالل عدد من التساؤالت ازاء هذا المواوع بما ي تي:

 هل تقوم خطبة الجمعة فعال بدورها المنهود هذا في الوةت الحاار؟-1 
 هل تحقا خطبة الجمعة في الوةت الحاار أهدافها التي هرعت من اجلها؟ -2 
دور خطينننننب الجمعنننننة لليفننننناء بمتطلبنننننات خطبنننننة الجمعنننننة فننننني الوةنننننت منننننا هنننننو  -3 

 الحاار؟     
ما هي المواصفات التي ينبلي توافرها في الخطيب المعاصنر والالزمنة للتصندي  -4 

 لخطبة الجمعة المعاصر  بكفاء  واةتدار؟
هنذه التسنناؤالت وغيرهنا تجسنند اهننكالية معرفينة ذات أبعنناد دنيوينة وأخرويننة وااننحة     
معالم تهم واةل المجتمل اإلسالمي المعاصر، والذي يمنر بمرحلنة حرجنة بنل ومؤسنفة ال

مننن تاريخنن  الع ننيم ، علننخ احتسنناب أن خطبننة الجمعننة هنني رسننالة الخطيننب ووسننيلت  
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معنننني بطبيعنننة هنننذه  -الخطينننب والمجتمنننل–ومخرجاتننن  النننخ المجتمنننل، وان كنننال منهمنننا 
ذلنك المجتمنل. ويوانح الهنكل اآلتني المخرجات، وماهيتها، ومد  ت  رها وت  يرها فني 

 هذه العالةة بصور  وااحة:
 
 
 
 

لنننذا فنننان جهننند هنننذه الدراسنننة سينصنننب علنننخ كنننل منننن الخطبنننة: لمعرفنننة دورهنننا        
 وت  يرها وبيان 

لذا فان جهد هذه الدراسة سينصب علخ كنل منن الخطبنة: لمعرفنة دورهنا وت  يرهنا      
 وبيان

المواصننفات الالزمننة توافرهننا فينن  لليفنناء بمتطلبننات أهنندافها. وأياننا الخطيننب: لمعرفننة 
الخطبننة المعاصننر ، ومننن  ننم القيننام بنندور فاعننل وحقيقنني وةيننادي ومبنندع فنني المجتمننل 

 .   اإلسالمي المعاصر
 أهداف البحث:

انطالةا من مهكلة البحض وتساؤالت  يمكن تحديد النقاط اآلتينة بعندها أهندافا يسنعخ    
 الباحض للوصول اليها:

مل علخ بناء مقياق سلوكي لتهخيا مد  ايفاء خطيب الجمعنة بالمواصنفات الع -1
 المطلوبة الالزمة لعمل خطبة جمعة ناجحة ومؤ ر  وفاعلة ايجابيا.

تهنننخيا وتحلينننل أهنننم العوامنننل والمحنننددات المنننؤ ر  علنننخ طبيعنننة عمنننل الخطينننب  -2
ومسنننتو  كفاءتننن  فننني اإليفننناء بمتطلبنننات الخطبنننة المعاصنننر  منننن اجنننل العمنننل علنننخ 

 .  تنميتها وتطويرها
 أهمية البحث:

هناك اجماع بنين المفكنرين علنخ أن موانوع اإلعنالم هنو السنمة ا بنرز فني هنذا      
فقنننند أاننننحت هننننذه المؤسسننننة واحنننند  مننننن أهننننم المؤسسننننات  -عصننننر العولمننننة-العصننننر

وأخطرهننا والتنني تملننك: القنندر ، اإلمكانيننة، والفاعليننة، لتهيئننة النفننوق والعقننول السننتقبال 
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 فكار، الرؤ ، والماامين، التي يحملها الخطاب اإلعالمي، بمنا بنات يملكن  وتقبل: ا
منننن: وسنننائل متطنننور ، وتقنينننة عالينننة، وأسنننلوب جنننذاب، وةننندر  علنننخ تليينننر القناعنننات، 
  والمهنناعر، وا حاسننيق، بطريقننة ةنند يهننعر بهننا المخاطرننب وةنند ال يهننعر بهننا وال ينتبنن

ينهن  عنندها القابلينات للعمالنة ال قافينة، اليهاخفاإلعالم اآلن هو النذي يحانر ا منم، و 
والحاننارية، ويفقنندها ذواتهننا دون أن تنندري أنهننا ال تملننك مننن أمرهننا هننيئا...وباإلمكان 
القنننول بان:المعركنننة الحقيقينننة المسنننتمر  والفاصنننلة الينننوم هننني معركنننة اإلعنننالم، بعننند أن 

اال فنني سننكتت أصننوات المنندافل، وتننوار  أصننحابها، وأصننبحوا ال ينندعون الننخ ال هننور 
 قا وةات االست نائية، التي يلينب فيهنا الرهند، وتهنزم الفكنر ، وتنتصنر الهنهو ، وينرتك

اإلنسان الخ حيا  اللابة، وحتخ في هذه ا وةات االسنت نائية يبقنخ اإلعنالم منن اخطنر 
 .4أسلحتها أيااد

 –ومننن هنننا تنن تي أهميننة البحننض فنني مواننوع خطبننة الجمعننة والعنصننر ا هننم فيهننا    
كواحنننند  مننننن أهنننم واخطننننر الوسننننائل اإلعالميننننة الهادفنننة التنننني تملكهننننا ا مننننة -الخطينننب

اإلسننالمية بمننا فيهننا مننن ميننزات وصننفات وعوامننل تجعلهننا تتميننز وتنفننرد بهننا عننن غيرهننا 
 من ا مم. 

نعم، لقد اهتمت دراسات فكرية وهرعية عديد  بمواوع خطبة الجمعة، منن حينض     
ها، وهر  مبطالتها، ولكن؟ تبقخ الدراسنات التني وجوبها، وبيان أركانها، وتوايح آداب

تعنخ بدور خطبة الجمعة في توعية الجماهير المسلمة، وةيادتهنا نحنو الخينر والفنال ، 
منننن خنننالل معرفنننة مننند  ت  يرهنننا علنننيهم، ومننند  تننن  رهم هنننم بهنننا، فانننال عنننن توانننيح 

ت ةليلنة، أهميتها، وأهدافها، وتحديند مواصنفات المتصندين لهناق تبقنخ م نل هنذه الدراسنا
وبحاجنننة النننخ اهتمنننام متزايننند منننن البننناح ين المهتمنننين بهنننذا المجنننال، والسنننيما فننني هنننذا 
العصنننر، النننذي يهنننهد تحنننوالت ومتلينننرات ك ينننر  وخطينننر  وحاسنننمة فننني تحديننند مصنننير 
ومسنننتقبل ا منننة. فكنننان البننند أن نهنننتم بهنننذا الموانننوع ون خنننذه علنننخ محمنننل الجننند، منننن 

 الءم ومتطلبات العصر الجديد.خالل دراسات جديد ، وبن ر  عصرية، تت
وهننننذه الدراسننننة هنننني مسنننناهمة جنننناد  فنننني هننننذا المجننننال، تسننننعخ وبمنهجيننننة التقننننويم     

 رالنننخ اعننناد  الن نننر بمن ننننا –والنننذي يبننندو محننند ا فننني هكنننذا مجنننال بح ننني –التحليلننني
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أكنناديمي، تحليلننني، تقنننويمي، لطبيعننة وماهينننة، وحجنننم، وتنن  ير خطبنننة الجمعنننة ودورهنننا، 
الملقنا  عليهنا، وتلنك المتوةعنة منهنا فني الوةنت الحاانر، فانال  تياوا عباء والمسؤول

عننن تحدينند المواصننفات الالزمننة لخطيننب الجمعننة، تلننك التنني يجننب توافرهننا فينن ، ةياسننا 
بالدور المتوةل والجديد لمهمت  كوريض لرسول ا  صلخ ا  علي  وسلم علخ منبنره فني 

عناد  البحننض   خطبنة الجمعنة. فكنان ال بند منن اعطناء هنذا الموانوع أهمينة ةصنو ، وا 
والن ر في ، من اجنل التنبين  الين ، والنخ أهميتن ، وين تي هنذا البحنض كخطنو  تندفل بهنذا 

 االتجاه.
 :  الخطبة لغة واصطالحا

ننننننننب  علننننننننخ       طرننننننننبر الخاطال ب،وخر جنننننننناء فنننننننني لسننننننننان العرب:خالخطبة:مصنننننننندر الخطال
طرابرةئ،واسنننم الكنننالم: الخ طبنننة.  ط نننب  خر ةنننال أبنننو منصنننور:والذي ةنننال المنبر،وأختطنننب يرخر

الليض: ان الخ طبة مصدر الخطيب ال يجوز اال علخ وجن  واحند وهنو أن الخ طبنة اسنم 
طربنت  علنخ  للكالم الذي يتكلم بن  الخطينب، فيوانل موانل المصندر. ةنال الجوهري:خر

َر  –بالام -المنبر خ طبرةئ  َر طبرةر  .5د -بالكسر -وخرطربت  المرأ  خال
ةناعنالخط(وفي االصنطال :       ، واسنتمالت . فنال  بنة: هني فنن مهنافهة الجمهنور، وا 

ال كننان  ال كانننت كتابننة أو هننعرا منندويا، وال بنند مننن جمهننور وا  بنند للخطبننة مننن مهننافهة وا 
الكالم حندي ا أو وصنية، وال بند منن اإلةنناع وذلنك بنان يوانح الخطينب رأين  للسنامعين 

ن االسننتمالة والمننراد بهننا أن ويؤيننده بننالحج  والبننراهين، ليعتقنندوه كمننا اعتقننده،  ننم البنند منن
يهنني  الخطيننب نفننوق السننامعين أو يهنندئها،ويقب  علننخ زمننام عننواطفهم يتصننر  فيهننا 
كينن  هنناء سننارا أو محزنننا انناحكا أو مبكيننا، داعيننا الننخ ال ننور  أو الننخ السكينة.ف سننق 

 .6دة، اةناع، استمالرالخطبة: مهافهة، جمهو 
 مشروعيتها:

ال  الجمعنننة وخطبتهنننا فنننر  منننن ا  سنننبحان  ال خنننال  بنننين العلمننناء فننني أن صننن     
ياءيهاا الانيا امااوا  نا ااودص للصاال  ماا  {:وردت في القنران الكنريم فني ةولن  تعنالخ

  7. }يوم الجمعة فاسعوا  لى نكر اهلل ونروا البيع  نلكم خير لكم  ا كاتم تعلموا
جمعننات أو :خلينتهننين أةننوام عننن ودعهننم الوفنني السنننة ةولنن  صننلخ ا  علينن  وسننلم     
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 8ليختمن ا  علخ ةلوبهم  م ليكونن من اللافليند.
ولكن الخال  فيمنا يبندو وةنل بيننهم فني الكيفينة والزمنان النذي فرانت فين  صنال       

 الجمعة وخطبتها، اذ وردت أحاديض ك ير  في هذا المواوع، وكل ل  أدلت  ورأي .
دينت  ول منر  ةبنل الهجنر  : يذهب النخ أن صنال  الجمعنة وخطبتهنا أالرأص األول     

كاجتهنناد مننن الصننحابة راننوان ا  علننيهم،  ننم اةرهننا ا  سننبحان  وتعننالخ وأمننرهم بهننا. 
والنندليل علننخ ذلننك نجننده فنني مصننن  عبنند الننرزاا اذ يننروي عننن ابننن سننيرين ةننال:خجمل 
أهنننل المديننننة ةبنننل أن يقننندم علنننيهم رسنننول ا  صنننلخ ا  عليننن  وسنننلم، وةبنننل أن تننننزل 

الجمعنننة، فقالنننت ا نصنننار:لليهود ينننوم يجتمعنننون فيننن  كنننل  االنننذين سنننموهالجمعنننة، وهنننم 
سننبعة أيننام، وللنصننار  أياننا م ننل ذلننك، فهلننم فلنجعننل يومننا نجتمننل ونننذكر ا  تعننالخ 
ونصننلي ونهننكره فينن ، أو كمننا ةننالوا. فقننالوا: يننوم السننبت لليهننود، ويننوم ا حنند للنصننار ، 

ينوم العروبنة، فناجتمعوا النخ اسنعد بنن  فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعنة
 نا {زرار  فصننننلخ بهننننم يومئننننذ وذكننننرهم فسننننموه الجمعننننة...فانزل ا  سننننبحان  فنننني ذلننننك:

 .9 }...ما يوم الجمعة فاسعوا  لى نكر اهلل اودص للصال 
وفي روايات أخر  ك ير  أن مصعب بن عمير راي ا  عن  كنان أول منن جمنل     

فسير القرطبي:خوةال البيهقي: وروينا عنن موسنخ بنن عقبنة الجمعة بالمدينة.فجاء في ت
عننن ابننن هننهاب الزهننري أن مصننعب بننن عميننر كننان أول مننن جمننل الجمعننة بالمدينننة 
للمسنننلمين ةبنننل أن يقننندمها رسنننول ا  صنننلخ ا  عليننن  وسنننلم،ةال البيهقننني: ويحتمنننل أن 

 .10يكون مصعب ةد جمل بهم بمعونة اسعد بن زرار  د
الننننذي يننننذهب الننننخ أن الصننننحابة راننننوان ا  علننننيهم مننننا كننننانوا : والاااارأص ال اااااا      

ليسنننت  روا بننن مر أو يبتننندعوا عبننناد  منننن عنننندهم اال بننن ذن منننن ا  ورسنننول ،أي أنهنننم منننا 
صلوا صال  الجمعة اال بعد أن اخذوا موافقنة رسنول ا   صنلخ ا  علين  وسنلم،أو انن  

ما أورده عبد النرزاا أيانا فني هو الذي أمرهم بها، وعلخ هذا تدل روايات عد  ،منها 
الزهننري ةال:بعننض رسننول ا  صننلخ ا  علينن  وسننلم  نمصنننف  اذ ةال:خاخبرنننا معمننر عنن

مصعب بن عمير الخ أهل المدينة ليقرئهم القرا ن، فاست ذن رسنول ا  صنلخ ا  علين  
وسلم أن يجمل بهنم، فن ذن لن  النبني صنلخ ا  علين  وسنلم، ولنيق يومئنذ بن مير، ولكنن  
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 .11نطلا يعلم أهل المدينةدا
وفنني روايننة أخننر  ةننال:خعن ابننن جننريح ةننال: ةلننت لعطنناء: مننن أول مننن جمننل.       

ةننال: رجننل مننن بننني عبنند النندار زعمننوا. ةلننت أبنن مر النبنني صننلخ ا  علينن  وسننلم، ةننال: 
 .12فم د

وعند الحديض عن أول جمعنة أةيمنت خنارل المديننة، نجند أن المحند ين يتحند ون       
أةيمت في البحرين في مسنجد بنني عبند القنيق هني أول جمعنة جمعنت بعند  عن جمعة

جمعننة فنني مدينننة رسننول ا  صننلخ ا  علينن  وسننلم، فقنند ورد فنني صننحيح البخنناري عننن 
مسننجد  يابننن عبنناق رانني ا  عنهمننا اننن  ةننال:خان أول جمعننة جمعننت بعنند جمعننة فنن

 .13البحريندرسول ا  صلخ ا  علي  وسلم في مسجد عبد القيق بجوا خ من 
وجاء في فتح الباري عند هرح  لهذا الحديض:خووج  الداللنة منن  أن ال ناهر أن       

عناد  الصنحابة  عبد القيق لم يجمعوا اال ب مر النبني صنلخ علين  وسنلم لمنا عنر  منن
منننن عننندم االسنننتبداد بنننا مور الهنننرعية فننني زمنننن ننننزول النننوحي، و نننن  لنننو كنننان ذلنننك ال 

 . 14في  القرا ن د ليجوز لنز 
ويسننننننعخ العالمننننننة ابننننننن حجننننننر الننننننخ محاولننننننة التوفيننننننا بننننننين هننننننذه اآلراء كلهننننننا       

فيقول:خفرات صال  الجمعة بمكة، ولنم تقنم بهنا لفقند العندد أو  ن هنعارها اإل هنار، 
وكان صلخ ا  علي  وسلم مستخفيا، وأول من أةامها ةبل الهجر  اسعد بن زرار  بقرينة 

لهننا فراننت  ننم نزلننت اآليننة كالواننوء للصننال  فاننن  علننخ بعنند ميننل مننن المدينننة ... فلع
   .15فر  أوال بمكة مل الصال   م نزلت آيت د
 األهداف الت  تحققها خطبة الجمعة:

ان المكاننننة السنننامية التننني تتمتنننل بهنننا خطبنننة الجمعنننة فننني الننندين اإلسنننالمي وفننني       
الندين  نفوق المسلمين، يخولها تحقيا أهندا  متعندد  ومتنوعنة تصنب كلهنا فني خدمنة

اإلسالمي، وفي مصلحة ا مة اإلسالمية، وهذه ا هدا  منها ما هنو عقائندي وفكنري 
 ودعوي، ومنها ما هو سياسي واجتماعي وتعليمي واةتصادي.   

يرتفننل بهننا الخطيننب الننخ  نولكننن بهننرط أن يننتقن اسننتعمالها ويحسننن تو يفهننا، وا      
ن تحقيقهنننا منننن خنننالل خطبنننة المسنننتو  النننذي يلينننا بهنننا،ومن أهنننم ا هننندا  التننني يمكننن
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 الجمعة:
صنننلخ ا    زيننناد  اإليمنننان فننني نفنننوق المسنننلمين وزيننناد  محبنننتهم   تعنننالخ ولرسنننول -1

 علي  وسلم.
ربمننا تخمننرت  يتنقيننة عقننول المسننلمين مننن الهننوائب العقديننة والفكريننة والفقهيننة، والتنن -2

لعوامننننل وأسننننباب داخلينننننة  ةفنننني عقننننولهم وانعكسننننت علننننخ أفعننننالهم وأةننننوالهم، نتيجنننن
 وخارجية.

ا مر بالمعرو  والنهي عن المنكر،وتصحيح فهم المسنلمين للسنالم النذي يرينده   -3
ا  سبحان  وتعالخ، وتبصيرهم بمراده تعنالخ، وغايتن  منن أحكامن  وحندوده، وأوامنره 
ونواهي ، كلما أهكل علنخ المسنلمين ذلنك وابتعندوا فني تفكينرهم وسنلوكهم وةناعناتهم 

 عن اإلسالم الصحيح.

أمنر  اعليهنا، وأنهن درابطنة اإلخنو  اإلسنالمية فني المجتمنل اإلسنالمي، والت كينتمتين  -4
لحفنن  وحنند  الصنن  اإلسننالمي مهمننا كلنن   يأساسنني ال بنند مننن  فنني ديننننا، والسننع

 ا مر ذلك.

حمايننة المجتمننل المسننلم مننن ا مننرا  الخلقيننة واالجتماعيننة، وتنبينن  المسننلمين الننخ  -5
 م ل هذه المزالا وخطورتها. 

سلمين  بالمقياق اإللهي وهو الخير والهر وان  من يعمنل م قنال ذر  منن تذكير الم -6
الخيننر فنني هننذه النندنيا فسننو  يجنناز  بعهننر  أم الهننا فنني اآلخننر ، ومننن يعمننل م قننال 

 ذر  من الهر في هذه الدنيا فسيجاز  بم لها في اآلخر  .

لتنني ، اتتعرين  وت قين  عامننة المسنلمين بحقيقننة بعن  ال نواهر وا فكننار والفلسنفا -7
أاننحت تلننزو العننالم والعننالم اإلسننالمي علننخ وجنن  الخصننوا، وباتننت تهنندده فنني 
كياننن  ووجننوده كنندين وك مننة وكحاننار  وتنناريو وهويننة... م ننل  نناهر  العولمننة علننخ 

 سبيل الم ال .

الننندفاع عنننن الننندين اإلسنننالمي والحانننار  اإلسنننالمية اننند النننتهم واالفتنننراءات التننني  -8
ن خنالل دحانها والنرد عليهنا وبينان بطالنهنا تلصا ب  من  أعدائ  زورا وبهتاننا من

. 
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نهر  قافة التسامح والمحبنة بنين النناق علنخ أسناق أن الخلنا كلهنم عينال ا  وان  -9
كننل البهننر مننن ا دم، وا دم مننن تننراب. وان ا ديننان السننماوية كلهننا تنبننل مننن مصنندر 

 واحد هو ا  عز وجل.

ان والهنرائل السنماوية، بيان ع منة الندين اإلسنالمي الحنين ، وانن  خاتمنة ا دين -10
وان محمنندائ صننلخ ا  علينن  وسننلم خنناتم النبيننين ورسننول الهنند ، أرسننل الننخ الننناق 

اللراء التي ارتااها ا  سنبحان  وتعنالخ الن تكنون ديننا يصنلح  ةكافة بهذه الهريع
للبهنرية كلهنا النخ ينوم الندين، ففيهنا كننل منا يحتاجن  اإلنسنان فني أي زمنان ومكننان، 

لعين، وتطمئن ب  النفق، وتزكو ب  الرو ، ويسمو بن  هن ن ، ويعلنو كل ما تقر ب  ا
 ب  مقام ، في الدنيا واآلخر  .

زرع حنننب الننندين والنننوطن فننني نفنننوق المسنننلمين، ونهنننر مفهنننوم المواطننننة فنننيهم  -11
 وترسيخ ، وبض رو  حب الجهاد في ةلوبهم.

المسنننناهمة الفاعلننننة فنننني التخفينننن  عننننن الفقننننراء والمسنننناكين مننننن خننننالل النننندعو   -12
لمسنننتمر  ليغنيننناء النننخ اخنننرال زكننناتهم وصننندةاتهم التننني هننني حنننا ا  فننني أمنننوالهم ا

 ومنحها لمستحقيها.

الدعو  المستمر  للمسئولين والساسة والحكام صلارا كانوا أم كبارا الخ تقو  ا   -13
فنني رعيننتهم وفنني أمننوال المسننلمين وتنبننيههم دومننا كلمننا هننذوا عننن الطريننا القننويم، 

 ة ت ليب الرأي العام عليهم ان لزم ا مر.وحتخ تهديدهم بإمكاني

الوةنننو  فننني وجننن  الفنننتن التننني تطنننل برأسنننها القبنننيح علنننخ المسنننلمين بنننين الفيننننة  -14
وا خننر  وتحننذير المسننلمين منهننا ومننن الركننوب فنني موجهننا وبيننان ةبحهننا ومسنناوئها 

 للناق.
 أهميتها:  

ن، وذلننك لمننا لهننا ان لخطبننة الجمعننة هنن نائ كبيننرائ وأهميننة ع مننخ فنني حيننا  المسننلمي     
مننن النندور الفاعننل والمننؤ ر فنني أداء التوعيننة الدينيننة وت بيتهننا لنند  جمنناهير المسننلمين، 
وفني ايقنا  الباعنض الننديني فني انمائرهم، والنذي ينندفعهم النخ  التمسنك بنالعرو  الننو قخ 
واالعتصنننام بحبنننل ا  المتنننين، فيلتزمنننون بحننندود ا ، يننن تمرون بننن وامره، وينتهنننون عمنننا 
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 نهخ عن .
ولكون خطبة الجمعة تتكرر أسنبوعيا، يجعنل منهنا ذلنك وسنيلة اعالمينة غاينة فني      

ا هميننة والخطننور  والتنن  ير، اذ ان لهننا مننن القدسننية فنني النندين، والمكانننة لنند  جمنناهير 
المسننلمين،ما يجعننل منهننا وسننيلة وعنن  مسننتمر ، تراةننب حننال الننناق، وتسنناير واةعهنننم، 

الصننواب ليسننيروا علننخ دربنن ، وتقننودهم الننخ الصننال  تنننبههم الننخ الخطنن  ليجتنبننوه والننخ 
 والفال  والسعاد  في الدارين.

ذا ما طرأت مهكلة،أو هبت نار الفتنة بين المسلمين، فسرعان منا يكنون لخطبنة      وا 
فنني ايجنناد حنل  لهننذه المهننكلة أو صننب  -ان أحسنن اسننت مارها –الجمعنة النندور ا م ننل

جنن  الننناق الننخ الخطيننب والننخ خطبننة الجمعننة، المنناء علننخ نننار الفتنننة،بل سننرعان مننا يل
 ينت رون ةدومها بفارغ الصبر، ليستمعوا الخ حكم الهرع فيها، والخ المخرل منها.

ف احت بهذا خطبة الجمعة كالدواء للمجتمنل المسنلم تعطنخ لن  كجرعنة أسنبوعية،     
دد يجنننند فيهننننا الهننننفاء والطم نينننننة والسننننكينة، تسننننمو بهننننا روحنننن ، وتقننننو  عزيمتنننن ، ويتجنننن

 ايمان ، ويرا ةلب .
 وبهكل عام يمكن تحديد أهمية خطبة الجمعة في أمور عد  منها:    
كونهننا فرياننة ومنن مورائ بهننا مننن ا  سننبحان  وتعننالخ فنني كتابنن  العزيننز، مننا يعطيهننا  -1

طابل القدسية عند الناق، ذلك أن خطبة الجمعة وصالتها فر  علنخ المسنلمين، 
ع نيم النذي يتخلن  عنهنا بلينر عنذر هنرعي، وهنذا يؤجر من يؤديها، ويؤ م اإل نم ال

ياننمن حاننور اللالبيننة الع مننخ مننن المسننلمين لهننا، وبالتننالي اإلنصننات لخطيننب 
 الجمعة وما يقول .

يجعنل المسنلمين هنديدي االرتبناط  اكونها دورية تلقخ علخ المسلمين كل أسنبوع، من -2
 بها. 

الم، فانال عنن كونن  كونها تلقخ في يوم الجمعة الذي ل  فانل  ومكانتن  فني اإلسن -3
 عيدا في حكم الهرع للمسلمين، ما يجعل الناق أك ر استعدادا للتلقي والت  ر.

كونهنننا تلقنننخ فننني المسنننجد النننذي لننن  سنننلطان  علنننخ المسنننلمين وتننن  يره وحرمتننن  فننني  -4
 نفوسهم.
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كون االستماع واإلنصات واالنتبناه اليهنا واجنب واالنهنلال أو اللفلنة عنهنا يعند منن  -5
تحصننيل ا جننر وال ننواب فيهننا، مننا يجعننل المصننلين منتبهننين اليهننا  اآل ننام التنني تفسنند
 مهتمين  مرها.

ان هننننناك فئننننة كبيننننر  مننننن المسننننلمين ال تتلقننننخ مننننن العلننننم أو ا خبننننار عننننن أحننننوال  -6
يجعل منها فرصة كبير  إلسنماع  االمسلمين العامة اال من خالل خطبة الجمعة، م

 هؤالء كلمة الحا.

ة، يكن احتراما لخطينب الجمعنة بيند انن  يعني  فني ان المجتمل المسلم بصور  عام -7
وسننطهم، يفننر   فننراحهم، ويحننزن  حننزانهم، يعنناني ممننا يعننانون مننن ، ويصننيب  مننا 
يصنننيبهم، فهنننم ي قنننون بننن  وب خالةننن  وأمانتننن  وبالتنننالي ي قنننون بكالمننن ، وهنننذا يانننمن 
ا خذ بمواوع خطبة الجمعة علخ محمل الجد واالهتمام من ك ير من المصنلين، 

 طبيا مامون الخطبة علخ واةعهم.وت

ان الجمهننننور الننننذي يحاننننر خطبننننة الجمعننننة ياننننم فئننننات المسننننلمين كافننننة، الكبيننننر  -8
والعوام، المسئول والرعية، الكنل  ةوالجاهل، النخب  والصلير، الرجل والمرأ ، الم ق

 ومكنان واحند، ومنن مصندر واحند، هن يكالما واحندا، فن نيجلسون سواسية ويسمعو 
هنعار النناق  الخطيب، فهي وسيلة للاء الفوارا الطبقينة وا  فاعلة لجمل المسلمين وا 

 ب نهم جميعا أمام ا  سواء.  
 ما النص يخطب الجمعة ؟

ليق في الهريعة اإلسالمية تحديند لخطينب الجمعنة، أو للهنخا النذي يجنب أن      
يعتلنني المنبننر فنني خطبننة الجمعننة، ولكننن مننن خننالل سننير  النبنني صننلخ ا  علينن  وسننلم 

بعنننده الخلفننناء الراهننندين رانننوان ا  علنننيهم، نجننند أن خطينننب الجمعنننة هنننو النبننني ومنننن 
بصننفت  رسننول ا  صننلخ ا  علينن  وسننلم،  –أ ننناء حياتنن  –صننلخ ا  علينن  وسننلم نفسنن 

ورئننننيق الدولننننة اإلسننننالمية، والقائنننند ا علننننخ للمسننننلمين فنننني السننننلم والحننننرب، والحاننننر 
 والسفر.
اهنننندين، فننننإنهم كنننانوا هننننم النننذين يخطبننننون فنننني وكنننذا الحننننال فننني عهنننند الخلفننناء الر      

الجمعات للمسلمين، وفي المناطا والمدن ا خر  فان والتهم وأمراءهم الذين يم لنونهم 
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 كانوا هم الذين يؤدون هذا الواجب بالنيابة عنهم. 
اذن ففي ذلك العهد كان الرسنول صنلخ ا  علين  وسنلم أو الخليفنة أو ا مينر هنو      

لمين في الجمعات، سواء أكانوا في حانر أم فني سنفر، فني سنلم أم الذي يخطب للمس
ال يكنون فني اللالنب اال سنيد القنوم أو  -في ذلك الزمنان –في حرب، ذلك أنخالخطيب

ع يمننا مننن ع مننائهم، أو حكننيمهم الننذي يسترهنندون برأينن  فنني ا يننام العصننيبة، وهنننو 
اةترنننننت الخطابننننة  النننذي ينطننننا بلسننننانهم فنننني المحافننننل والمواسنننم، ومنننننذ أةنننندم العصننننور

بالزعامنة والسننياد ...وكان البند للخليفننة أو النوالي أو القائنند منن أن يكننون خطيبنا مفوهننا 
ال طعن في كفاءت  لتولي ا مرد  .   16وا 

ولكننننن تطننننورات الحيننننا ، ومتطلباتهننننا، ومسننننتجداتها، واتسنننناع الرةعننننة اإلسننننالمية،      
والجوامنلق جعلنت رجناال عرفنوا  دجوالزياد  الكبير  في عدد المسلمين، وك ر  عدد المسنا
المعاراننة للفئنة الحاكمننة، أو مننن  تبنالعلم الواسننل، والتقنو ، والننورع، أو بصننفتهم ةينادا

سننناد  القنننوم ووجهنننائهم،أو زعامنننات الفنننرا الفكرينننة أو السياسنننية أو الدينينننة أو المذهبينننة 
 ق هننننؤالء المختلفنننةق ممننننن عرفننننوا واهننننتهروا بمقنننندرتهم ومننننوهبتهم الخطابيننننة الفائقننننة الفننننذ

جميعننا علننخ اخنننتالفهم وتنننوعهم بننناتوا يهنناركون الخلفننناء والننوال  وا منننراء هننذه المهمنننة، 
وذلكخالرتبنناط الخطابننة بعليننة القننوم وسنناد  القبيلننة، ف اننحت آنننذاك مننن عالئننم السننؤدد 
والهننننر  ودالئننننل النجابننننة والحكمننننة، وأياننننا الرتباطهننننا بالقاننننايا الكبننننر ، فنننني السننننلم 

 . 17عم ا غلب من عمل الساسة والساد  دوالحرب، فكانت في ا 
علنننخ العلمننناء  –النننخ حننند منننا – نننم بتطنننور الزمنننان أصنننبحت خطبنننة الجمعنننة حكنننرا     

 والمهايو دون الخلفاء وا مراء والوال  وغيرهم، وذلك لعد  أسباب منها:
انهلال هؤالء الخلفاء وا مراء والوال  ب عمالهم اإلدارية والسياسنية، واحتجنابهم عنن  -1

 اق.الن
انعدام الكفناء  وا هلينة التني تنؤهلهم للخنو  فني هنذا المانمار سنواء منن الناحينة  -2

 الهرعية أو الفقهية أو العلمية أو المقدر  الخطابية الكالمية.

التحننرل منننن الناحيننة ا منينننة،أو حتننخ رغبنننة الننناق فيهم،ومننند  تقننبلهم واسنننتعدادهم  -3
 للسماع منهم.  
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تخصصننائ ومهنننةئ بحنند ذاتهننا، بننل وأك ننر مننن   ننم بعنند ذلننك أصننبحت خطبننة الجمعننة    
ذلننننك أصننننبحت علمننننائ، وفنننننائ، لنننن  أصننننول  واننننوابط ق يؤدينننن  أهننننخاا يدرسننننون العلننننم 
الهنننرعي ليصنننبحوا بعننند ذلنننك خطبننناء فننني الجوامنننل، يتقاانننون أجنننرا منننن الدولنننة التننني 
تنننو فهم فننني هنننذا المجنننال. وهنننؤالء الخطبننناء يجنننب أن يتصنننفوا بمواصنننفات معيننننة البننند 

ينب، حتنخ يننجح فني أداء عملن ، ويكنون خطيبنا ناجحنا متمينزا، ينؤ ر فني منها لكل خط
 المجتمل الذي يخطب في  ت  يرائ ايجابيائ.

فحننري بخطيننب الجمعننة أن يننتقن مهنتنن ، ويكننون جننديرا بنن داء هننذه المهمننة، وحمننل      
ال، فلنيق كنل منن هنب ودب جندير بن ن يعتلني منبنر الجمعنة  ا مانة التي فني عنقن . وا 

بنننا فننني النننناق، وهنننو ال يننندري ب نننن  يقننن  مكنننان رسنننول ا  صنننلخ ا  عليننن  ويقنننوم خطي
وسلم، وينوب عن  في ت دية هذه الفرياة، وبالتالي ال ينبلي أن يقدم علخ هذا العمنل 

 اال من هو كفؤ ل  .
ائ فقنند بلنن  مننن الجهننل نننوالننذي يستسننهل هننذا العمننل وهننذه ا مانننة، وي نهننا أمننرائ هي    

نمننننا يجتننننرم علننننخ الخطبننننة اللمننننر الجاهننننل مبللننننا، وينطبننننا علينننن   ةننننول الجنننناح :خ وا 
 . 18المااي الذي ال ي ني  هيء،أو المطبوع الحاذا الوا ا بلزار  علم  واةتداره د

منن ا همينة  اوما هذا اال الن مواوع الخطابة عامة وخطبة الجمعة خاصة، لهن     
عملينننة تسنننويا  خاللهنننا تنننتم نوالخصوصنننية فننني حينننا  المجتمنننل اإلسنننالمي منننا لهنننا، فمننن

 الجماهير فكريا، وا  ارتهم عاطفيا نحو المواوع أو الحدض المراد. ةا فكار، وتعبئ
ةينل لعبند الملنك بننن منروان :خعجنل علينك الهننيب ينا أمينر المؤمنين.فقنال: وكينن       

ال يعجنننل علننني  وأننننا أعنننر  عقلننني علنننخ النننناق فننني كنننل جمعنننة منننر  أو منننرتين؟ يريننند 
 .19عر  علي  من ا مور دخطبة الجمعة وغيرها مما ي

وك يننرا مننا تطالعنننا كتننب التنناريو عننن مواةنن  عصننيبة، وأحننداض مريننر ، كننادت أن      
تفنننت منننن عاننند امنننة أو جماعنننة، فينبنننري لهنننا رجنننل القننندر فننني تلنننك المرحلنننة، ويقننن  
خطيبا، فيسوا ا  سبحان  ما هاء من كالم علخ لسنان ، فتنطفن  ننار فتننة، أو يتلينر 

ة مننا، أو تعلننن حننرب أو توةنن  معركننة، أو يعلننن صننلح أو تخننرا موةنن  وةناعننة جماعنن
 هدنة، أو تسفك دماء أو تمسك،أو تكون سببا في نصر أو هزيمة،أو تليير ةدر أمة.
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مننن أةننو  ا سننلحة التنني اسننتعملتها الفننرا  -ومننا زالننت -اذن فقنند كانننت الخطابننة     
أفكنننارهم ومبنننادئهم، والجماعنننات والقننناد  وال نننوار والزعمننناء، لكسنننب ةاننناياهم، وعنننر  

وكسنننب النننناق النننخ جنننانبهم خ لقننند اسنننتطاع النننوال  المعروفنننون بفصننناحتهم أن يروانننوا 
القننوم بلسننانهم كمننا رااننوهم بحسننامهم صنننيل عتبنننة بننن أبنني سننفيان فنني أهننل مصنننر، 
والحجال وزياد في أهنل العراا....ولهنذا كنان الخلفناء يحرصنون علنخ أن يكنون والتهنم 

البراعننة الخطابيننة مننن مننؤهالت الرجننل لتننولي  ترعين، فكانننمننن الخطبنناء المفننوهين البننا
   20منصب اإلمار  د.

من هذا كل  نفهم ما يعني  أبو هالل العسكري بقول :خ ومما يعر  من أياا منن      
   21الخطابة والكتابة أنهما مختصتان ب مر الدين والسلطان وعليهما مدار الدارد.

 مواصفات خطيب الجمعة:
ره يعطينننا فكننره عننن خطبننة الجمعننة وأهميتهننا ومكانتهننا الع يمننة عننند مننا تقنندم ذكنن     

المسنننلمين،ودورها الكبينننر فننني صنننناعة الحننندض، وفننني توجيننن  النننناق وةينننادتهم نحنننو منننا 
يرانننني ا  ورسننننول ،وما يصننننب فنننني صننننالح ا مننننة اإلسننننالمية، وبالتننننالي فنننني صننننالح 

 المسلمين في الدنيا واآلخر  .
طابنننننة فننننني المجتمنننننل العربننننني اإلسنننننالمي بعصنننننوره وعرفننننننا هنننننيئا عنننننن مكاننننننة الخ     

المختلفننة، ودورهننا الفاعننل فنني صننياغة واةننل ومسننتقبل ا مننة والجماعننة والفننرد، وعلمنننا 
درجة الرةي التي كان عليها الخطباء، من هنم؟ ومنا صنفاتهم؟ ودورهنم المنؤ ر والفاعنل 

 في حيا  الناق وفي المجتمل.
يكن ليجرؤ علي  اال من هو كفنؤ لن ،  مبر لوعرفنا أياا أن الوةو  علخ هذا المن    

المجتمنل، وصنناع   من ذوي ا لباب والحكمة والعلم والبيان، أو بالمعنخ المعاصر ةاد
القرار، ومالذ الحائرين فني زمنن الفنتن والمحنن. وهنو أمنر ال يلينا اال بمنن أوتني ح نا 

القلننننوب  ع يمننننا مننننن الحكمننننة والعلننننم والفطنننننة وسننننعة ال قافننننة واالطننننالع علننننخ أسننننرار
 والعقول.

علنخ  -القندماء والمحند ين-ولهذا فقد نا العلماء والمتخصصون في هنذا المجنال    
هننو  ابننت بننين العلمنناء  ااننرور  تننوافر مواصننفات معينننة فنني خطيننب الجمعننة، منهننا منن
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 22والمتخصصننين ةننديما وحنندي ا ومنهننا مننا هننو جدينند بحكننم متطلبننات العصننر والحدا ننة،
 مها:فمن تلك المواصفات نذكر أه

 الموهبة الفطرية ) َملكة اإللقاء (:-1
ان للفطنننر  والموهبنننة أ نننرائ كبينننرائ فننني جنننود  الخطبنننة وحسنننن القننناء الخطينننب، وحسنننن    

االستماع أياا من الجمهور، وهي فانل منن ا  سنبحان  يمنن بن  علنخ منن يهناء منن 
حننين عبنناده، فينسنناب روائننل الكننالم علننخ لسننان  سننهال دون تكلنن  أو عننناء أو مهننقة. ف

وكنننان منننن  -سننن ل معاوينننة بنننن أبننني سنننفيان راننني ا  عنننن  صنننحار بنننن عينننا  العبننندي
منا هنذه البالغنة (مستفسنرا منن  -خطباء العرب المعروفين في ذلك الزمنان هنو وعائلتن  

 23التي فيكم ؟ ةال : هيء تجي  ب  صدورنا فتقذف  علخ ألسنتناد.
ت  وبراعتن  الخطابينة، فينتمكن وعلي  فان امتالك الخطيب لهذه الموهبة يزيد من ةدر    

 أك ر من عمل ، ويتفوا في .
 :السالمة ما عيوب الاطق -2

اذ ال بننند للخطينننب أن يكنننون فصنننيح اللسنننان، ال يعيبننن  منطنننا يعينننا كالمننن  منننن:     
 الف ف  ، والل لة، والتمتمة، واللجلجة، واللف ، والحبسة*.

جنناد  طوهننو هننر      القننول، ومننا طلننب موسننخ  أساسنني لمننن أراد أن يبننرع بالخطابننة وا 
علينن  السننالم مننن ربنن  تعننالخ، أن يعيننن  ب خينن  هننارون علننخ تكننالي  النبننو  اال لبالغننة  
وفصناحة   يملكهننا هنارون ويفتقننر اليهننا موسنخ الننذي يعناني مننن خلننل بسنيط فنني النطننا 
ةنند يقنن  عائقننا بيننن  وبننين تبلينن  الرسننالة ونهننر النندعو  التنني كلنن  بهننا مننن ا  سننبحان  

هاروا هو أفصح ما  لساااا فررساله معا   وأخ {جد هذا في ةول  تعنالخ:وتعالخ، ن
 .24 }ردءا يصدقا 

 : أا يكوا ضليعا بالعلوم الشرعية -3
ان أحد أهم أهدا  خطبة الجمعة هني تعلنيم النناق أمنور ديننهم، أو تنذكيرهم بهنا،     

رهنناد الننناق الننخ الصنننواب فنني مننا يسنننتجد مننن أمننور الننندنيا علننيهم، فينت ننرون  حكنننم وا 
الهننرع فيهننا علننخ لسننان خطيننب الجمعننة، فننال مفننر مننن أن يكننون خطيننب الجمعننة علننخ 

 ةدر عال من المعرفة بالعلوم الهرعية واإلحاطة بها.
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 :معرفة افسية السامعيا ومستواهم -4 
لكل مقام مقال يناسب ، والخطيب الماهر الذي يتصر  في نفوق وعقنول سنامعي      

ذي يعننيهم ويهمهنم، النذي يحفنز عقنولهم، ويهني  مهناعرهم، بما يريد فيرميهم بالكالم ال
كمنننا فننني حنننديض النبننني صنننلخ ا  عليننن  وسنننلم:خحد وا النننناق بمنننا يعرفنننون أتحبنننون أن 

. فننال بنند للخطيننب أن يتفننرق ويجتهنند فنني معرفننة مسننتو  الننناق 25يكننذب ا  ورسننول د
 غيره. نالذين يستمعون الي  وما هم بحاجة الي  من الكالم أك ر م

 :  حضور البديهة -5
 -كمنا سنبا القنول -وهي من متطلبات الخطيب الناجح  أياا ذلك أن الخطابنة      

ليسنننت بنننا مر الهنننين علنننخ كنننل أحننند وتحتنننال النننخ الخطينننب اللبنننا النننذي يسنننتطيل أن 
 يسترسل بكالم  أو ي تي بالجديد اذا ما داهم  خطب أو اعترا  عار .

 :حسا الخلق والبعد عا مواطا الشبهات -6
ذلننك أن خطبننة الجمعننة انمننا هنني با سنناق تننذكير بننا  سننبحان  وبتقننواه ومخافتنن       

وطاعت ، وهي أمر بمعرو  ونهي عن منكر وحنض علنخ ا خنالا الحسننة، التني هني 
رو  الدين اإلسالمي، وأساق الندعو  التني جناء بهنا النبني صنلخ ا  علين  وسنلم النذي 

. فنال بند أن يكنون الخطينب ممنن أهنتهر  26دانمنا بع نت  تمنم مكنارم ا خنالا( يقنول:
بحسن أخالة  وسيرت  بنين النناق، ال بنل وأن يندرأ بنفسن  عنن المنواطن والمواةن  التني 

 ت ير الهبهات علي  .
 
 :  أا يكوا حاله مطابقا لكالمه -7

لعننل مننن بديهننة القننول أن الخطيننب اذا خطننب بمواننوع هننو أصننالئ أبعنند مننا يكننون      
د ، فالننناق انمننا تسننتمل الننخ الكننالم الننذي يكننون ةائلنن  أول عننن  فننان كالمنن  يننذهب سنن

المؤمنين والمقتنعين والعاملين بن ، ولنيق غينر ذلنك، فانال عنن حرمنة هنذا ا منر منن 
ياءيهااا الاانيا اماااوا لاام تقولااوا مااا ال { :الناحيننة الهننرعية، نجنند هننذا فنني ةولنن  تعننالخ

}تعملوا كبر مقتا عاد اهلل أا تقولوا ما ال تعلموا
27. 

متطلبنات العصنر  مأم ا عن المواصفات الجديد  والتي باتت الزمة وارورية، بحك    
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التي تههدها الحيا ق لكل خطيب جمعة يريد أن ينجح فني ايصنال  توالحدا ة والتطورا
 رسالت ، وت دية مهمت ، علخ أحسن وج  فك ير  أياا، نذكر أهمها:

 : سعة ال قافة – 8
مي،ين ر النننناق النننخ خطينننب الجمعنننة علنننخ أنننن  فننني مجتمنننل كمجتمعننننا اإلسنننال       

لخطبة الجمعة من مكانة وةدسنية فني نفنوق المسنلمين. وعلين  فنإنهم  اأهب  بالرمز، لم
يسمعون لكالم الخطيب باهتمام بال ، ولكن  نهم ومسعاهم ةد يخينب اذا لنم يكنن هنذا 

التنني مننن: ال قافننة، والعلننم، وسننعة االطننالع، علننخ ا حننداض  لالخطيننب علننخ ةنندر عننا
تنندور فنني السنناحة وتهننلل الننناق وت يننر تسنناؤالتهم، فن ننر  الننناق الينن  عندئننذ، علننخ أننن  
لننيق علننخ ةنندر المسننؤولية التنني أوةنن  نفسنن  عليهننا، فتنن تي خطبتنن  مننن حيننض المعنننخ 
وا سلوب، ركيكة، خالية من أي مامون أو فائد  فنال ت ينر هنعورا أو تحنرك عاطفنة، 

الئ، ومننننا ذاك اال لاننننع  فنننني  قافننننة الخطيننننب، وال تجيننننب تسنننناؤال أو تحننننل أمننننرا مهننننك
ومعلومات ، وركاكة في بالغتن ، وعني  فني منطقن . فال قافنة العالينة للخطينب وفني هنتخ 
المجنناالت والتخصصننات أمننر غايننة فنني ا هميةقوالسننيما فنني عصننرنا الحااننر، وذلننك 

ات النتهنننار ال قافنننة، والمعرفنننة، والمعلومنننات، لننند  أغلبينننة المسنننتمعين. بفانننل التطنننور 
الهائلننة فنني وسننائل نقننل المعرفننة والمعلومننة. فننإذا أراد الخطيننب أن يعطنني لهننذا المنبننر 
حقنن ، أو أراد أن يسننمل لنن  الننناق، ويفينندوا مننن ق فننال بنند أن يكننون علننخ ةنندر عننال مننن 

 ال قافة، وسعة االطالع، وأن تكون خطبت  مواتية للحدض، ان لم تكن سابقة ل .
 
 النكاء: -9 

 : 28الذكاء علخ  ال ة أسق  النفق الخ تقسيم تعاري يذهب بع  علماء    
: ويؤكد علخ الجوانب الورا ية في مواوع الذكاء، ونسنتطيل أن األساس العضوص    

 نعد الصفة ا ولخ التي ذكرناها في مواصفات الخطيب من هذا النوع. 
:الذي يص  الذكاء كمنا ي هنر فني ننوع معنين منن األساس الافس )السيكولوج (    

. وهنذا الننوع منن النذكاء منن ا همينة بمكنان تنوافره فني **النذكاء المجنرد للسلوك، م ا
الخطينننب، وهنننو عنننين منننا يقصنننده هنننيو اإلسنننالم ابنننن تيمينننة بقولننن :خليق العاةنننل النننذي 
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 . 29يعر  الحالل من الحرام انما العاةل الذي يعر  خير الخيرين وهر الهريند
الصننننفات االجتماعيننننة أو الننننذكاء  خ: وهننننذا النننننوع يركننننز علنننناألساااااس االجتماااااع    

االجتمننناعي، ويقصننند ب :القننندر  علنننخ اةامنننة عالةنننات اجتماعينننة ناجحنننة، وت هنننر هنننذه 
القدرات في مواة  معينة م ل، معرفة الللة المسنتعملة فني المجتمنل، ومعرفنة المبنادم 
والقننوانين والواجبننات االجتماعيننة. والخطيننب الننناجح الننذي يسننخر عالةاتنن  االجتماعيننة 

يصال رسالت  اليهم.الو   اسعة والناجحة مل اآلخرين لتسهيل عملية نقل أفكاره، وا 
فهنننذه ا ننننواع ال ال نننة منننن النننذكاء مطلنننوب بهننند  توافرهنننا فننني الخطينننب العصنننري      

الننننناجح، ذلننننك الخطيننننب الننننذي يسنننناهم بفاعليننننة فنننني ةينننناد  المجتمننننل، وتوعيننننة الننننناق، 
 من الفتن ةبل وةوعها.   وتعليمهم الخير، وتحذيرهم من الهر، وتنبيههم 

 
 :الشخصية القيادية –10

وهي احد  أهنم الصنفات التني يجنب علنخ خطينب الجمعنة أن يمتلكهنا ويتصن             
أاها  مر  بااق  الصافات والاتيجاة الطبيعياة  ةوالحقيق بهاخأو أن يسعخ الخ امتالكهناد

 لها.
فنني هننذا المواننوع ةبننل  كمننا كننان يعتقنند مع ننم الننذين كتبننوا –ولننم تعنند هننذه الصننفة     

صنفة فطرينة غينر مكتسنبة، يتصن  بهنا بعن  ا هنخاا  -سبعينيات القرن المااي
 .30ويتميزون بها عن أةرانهم؟

ذلك أن التطورات الهائلة في السنوات ا خير  في العلوم والمعنار  عامنة، وعلنم       
ت موجننود  الننفق والسنلوك اإلنسناني خاصننة، ةند أ بتنت بن ن م ننل هنذه المينزات والصنفا

عنند اإلنسنان السنوي،العاةل، وأن مع نم النناق يمكننهم أن ينم نوا، ويطنورا، ويف علنوا هننذه 
الصننننفات الموجننننود  عننننندهم أصننننال. فننننال يحتننننال اإلنسننننان اال الننننخ البحننننض عننننن هننننذه 
الصنننفات والمواهنننب والقننندرات الموجنننود  فننني داخلننن  واكتهنننافها ومعرفنننة كيفينننة ا هارهنننا 

              31الل ا م ل.وتنميتها واستلاللها االستل
فبنننات امنننتالك اإلنسنننان الهخصنننية القيادينننة أمنننرائ يمكنننن اكسننناب  أو اكتسننناب  منننن       

خنننننالل أسننننناليب ووسنننننائل متطنننننور  ومتنوعنننننة، اذ أصنننننبح موانننننوع صنننننناعة القائننننند أو 
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 32الهخصية القيادية علمائ ل  هروط وةوانين وأساليب عمل متنوعة.
الباد  رب الخطياب شخصاية القا اد الجمااهيرص  أماوعليه فاا  كساب أو اكتسا      

ال فااا دور  فا   ماه لك  تكتمال فياه مواصافات الخطياب الاااجح الفعاال والماؤ ر  وا 
 المجتمع  وتر ير  ف  الااس  سيبقياا محدوديا  ودوا المستوى المطلوب.

. وأن جنل و يفنة الخطينب، 33ذلك أن محور و يفة القيناد  هني فني فنن التحفينز      
يقاد معاني الهمنة فنيهم لكنل ومه مت  الكبر ، تكمن في تحفيز المستمعين خالمصليند وا 

 أمر ع يم. 
فكونن  خطيبننا للجمعننة وتملكن  لكننل هننذه المواصننفات، تجعنل مننن  بالاننرور  ةائنندا       

 جماهيريا وموجها للفكر والسلوك في المجتمل الذي يعي  في .
فانننننل تملنننننك خطينننننب الجمعنننننة لهنننننذه فبفانننننل منننننن ا  سنننننبحان  وتوفيقننننن ،  نننننم ب      

المواصنننفات يتحقنننا الهننند  واللاينننة الهنننرعية منننن خطبنننة الجمعنننة ومنننن جعنننل خطينننب 
الجمعنة ةائنندا جماهيرينا يقننود الننناق وينوجههم لمننا فين  خيننرهم وصننالحهم فني النندنيا ةبننل 

 اآلخر . 
 

  جراءات الدراسة واإلطار العام للدراسة:

اياتهنا وبسنبب تننوع البياننات والمعلومنات بسبب تعدد وتنوع أهندا  الدراسنة وغ       
المطلوبة لليفاء بتحقيا تلك ا هدا  فقد عمدت الخ اسنتعمال أك نر منن أدا  ووسنيلة 

 في سبيل جمل تلك البيانات والمعلومات هذه ا دوات والوسائل هي:
 

اعتمنند هنذا ا سنلوب لجمنل البيانننات أو بهند  تعزينز المعلومننات المقابلاة الشخصاية: 
م الحصنننول عليهنننا منننن خنننالل اسنننتمار  االسنننتبانة، وكنننذلك  جنننل تفسنننير بعننن  التننني تننن

 المفاهيم والتساؤالت التي وردت فيها. 
 

وهننني ا دا  الرئيسنننة المعنننول عليهننا فننني الحصنننول علنننخ البياننننات  اساااتمار  االساااتبااة:
ا وليننة للدراسننة كونهننا مننن ا دوات المالئمننة المسننتعملة فنني مينندان الدراسننات الوصننفية 
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 34  عامة.بصور 
خنالل مراجعنة ا دبينات التني  نتم بناء استمار  االستبيان الخاصة بهذه الدراسنة من    

تبحنننض فننني م نننل هكنننذا مواانننيل واالطنننالع علنننخ عننندد منننن الدراسنننات والمصنننادر ذات 
العالةة والتي تم االستفاد  منهنا با سناق فني بنناء الخلفينة الن رينة للدراسنة ومعالجتهنا 

 د.1 ري فيها.خأن ر الملحا رةم وبما يخدم اإلطار الن

وبعننند اعنننداد االسنننتبانة بصنننيلتها ا ولينننة اسنننتنادا علنننخ ذلنننك، ةمنننت بعرانننها علنننخ     
عننندد منننن ا سننناتذ  المتخصصنننين بالموانننوعات ذات العالةنننة م نننل: اإلدار  والقيننناد ، 

د، 2وتقويم ا داء، وعلم النفق، وعلم الننفق االجتمناعي، واإلعالمخان نر الملحنا رةنم 
 ك  جل االسترهاد بآرائهم في المقاييق التي اختيرت لمتليرات وفقرات الدراسة. وذل
بعننندها ةمنننت بمراجعنننة االسنننتبانة منننر  أخنننر  اذ تنننم تننندارق فقراتهنننا ومقاييسنننها أخنننذا     

باالعتبار آراء  الساد  الخبراء الذين عرات عليهم، من اجل اعاد  صياغتها بصنور  
 د.  3لمتليرات المحدد . خأن ر الملحا رةم نهائية وتحقيا الدةة في ةياق ا

د، والنذي يصن  مسنتو  Likert 1961وةد تنم اعتمناد مقيناق ليكنرت الخماسني خ    
االستجابات المتوةعة البديلة بصدد كل فقر  منن فقنرات المقيناق اذ أعطينت الخينارات: 

وجنود  علنخ التنوالي، منل 1-2-3-4-5دائما، غالبا، أحيانا، ةليال، اطالةا، للدرجات 
عنننندد مننننن ا سننننئلة فنننني تلننننك االسننننتبانة ذات المقينننناق المعنننناكق توافقننننا مننننل المعنننناني 

 المنعكسة معها. 
د متلينننننرات الدراسنننننة وعننننندد الفقنننننرات المخصصنننننة لهنننننا 1ويوانننننح خالجننننندول رةنننننم      

 وأرةامها في االستبانة وحركة المقياق المخصا لها:
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لمخصننا لكننل منهننا وأرةامهننا د متليننرات الدراسننة الرئيسننة وعنندد فقننرات ا1جنندول رةننم خ
 .لهاوحركة المقياق المخصا  في ورةة االستبان 

عدد  المتلير
 الفقرات

أرقام 
 الفقرات

 حركة المقياق
 اادرا            قليال           أحيااا          غالبا             دا ما     

 4 2 ملكة اإللقاء
8 

   1       2        3        4        5 

   1       2        3        4        5 
 1 2 السالمة ما عيوب الاطق

10 
   1       2        3        4        5 

   1       2        3        4        5 
 11 2 معرفته بالعلوم الشرعية

15 
   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 12 2 معرفة افسية السامعيا
20 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 13 2 حضور البديهة
19 

   5       4        3        2        1 
   1       2        3        4        5 

 7 2 حسا الخلق
16 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 6 2 مطابقا الحال للكالم
9 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 2 2 سعة ال قافة
17 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 5 2 النكاء
18 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

 3 2 الشخصية القيادية
14 

   5       4        3        2        1 
   5       4        3        2        1 

خ اسننتمار  االسننتبان  للت كنند مننن فاننال عننن ذلننك فقنند أجريننت عنند  اختبننارات علنن      
 صدةها و باتها وتم لت باالتي:

صنندا  نناهري: ان أفاننل طريقننة للتحقننا مننن ايجنناد الصنندا ال نناهري تتم ننل فنني  -1
عر  فقرات المقياق علنخ مجموعنة منن المحكمنين والخبنراء للحكنم علنخ صنالحياتها 
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نوع من الصندا ةند وتجدر اإلهار  الخ أن هذا ال  35في ةياق الخاصية المراد ةياسها.
تحقننا عننندما تننم عننر  فقننرات االسننتمار  علننخ عنندد مننن الخبننراء وا سنناتذ  المحكمننين 

د وةنند كننان لمالح نناتهم 2فني التخصصننات المختلفننة ذات العالةننة خان ننر الملحنا رةننم 
ومناةهنناتهم لفقننرات االسننتبانة فنني أ ننناء المقابلننة الهخصننية التنني أجريتهننا مننل كننل منننهم 

عناد  صنياغة فقنرات أخنر ، فانال دور بناء في اعناد   الن نر فني عندد منن فقراتهنا، وا 
 .عن حذ  أخريات، ذلك بلية ت مين الدةة والواو  في عملية جمل البيانات

صنننندا المحتننننو : ويسننننتعمل عنننناد  إل بننننات منننند  اسننننتقاللية المقينننناق فنننني متليننننر  -2
  معننين، وتجنندر اإلهننار  الننخ أننن  جننر  ا بننات صنندا المحتننو  مننن خننالل ةينناق مسننتو 

االتساا الداخلي اذ بللت ةنيم ومعنامالت ألفنا كنروم بنا  لكنل متلينرات الدراسنة حنوالي 
ونسننننتنت  مننننن  أن مقينننناق الدراسننننة يتمتننننل بدرجننننة مننننن االسننننتقاللية فنننني ةياسنننن   0،68

 36للمتليرات المصممة  جل .
 الجااب الميداا  ما الدراسة:

 عياة البحث:-1   
يتعلننا بصننور  كاملننة بخطبننة الجمعننة وبالتحدينند ان مننا نهننتم بنن  فنني هننذه الدراسننة       

خطيننب الجمعننة مننن حيننض نننوع الهننروط والمواصننفات التنني يجننب أن تتننوافر فينن  لكنني 
ينطبنننا عليننن  وصننن  خطينننب الجمعنننة العصنننري النننناجحق فكنننان البننند أن تقتصنننر عيننننة 

د 70البحض علخ فئة الخطباء حصرا وةد تم توزيل اسنتمار  البحنض خاالسنتبياند علنخ خ
 -البصنننر  -دينننالخ -بلنننداد -منننن محاف نننات مختلفنننة منننن العنننراا هننني :ا نبنننارخطيبنننا 
 صال  الدين. -الموصل

 تحليل  جابات المبحو يا:  -2   
د اسننتمار  60د اسننتمار  بحننض وزعننت علننخ الخطبنناء تننم اعتمنناد خ70مننن مجمننوع خ     

ار  د استمارات منها لعدم توافر الهروط الصحيحة لملء االسنتم4فقط، وذلك إلهمال خ
 د استمارات لعدم تطابا هروط المصداةية عليها.6فيها وأياا اهمال خ

وممننننا تجنننندر اإلهننننار  الينننن  أن هننننذه الخصننننائا والصننننفات تم ننننل الحنننند ا دنننننخ      
المعقننننول والمقبننننول الواجننننب توفرهننننا فنننني الخطيننننب ليكننننون خطيبننننا ناجحننننا مواكبننننا لتقنننندم 



 

 914 

 دراسة تقوميية خطبة اجلمعة وخطيبها

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

رتفاعننا مؤهننرا فنني اجابننات العصننر وتطننور المجتمننل. وهننذا يعننني أننن  يتوةننل أن نجنند ا
العينننة وباتفنناا عننالال بخصننوا كننل مؤهننر مننن مؤهننراتها. وعلينن  فننإنني خننالل سننعيي 
لتحليننل اإلجابننات أخننذت ب ةصننخ اجننابتين متطننرفتين مننن مقينناق كننل سننؤال لالعتمنناد 

 عليها في تهخيا مد  ةرب أو بعد اجابات تلك العينة للر  ذلك السؤال.
العيننة المنذكور  علنخ ا سنئلة المطروحنة فني االسنتبيان وفيما ين تي نتنائ  اجابنات      

 مل تحليل تلك اإلجابات:
فيمننا يخننا اإلجابننات المتعلقننة بالمواصننفة ا ولننخء ملكننة اإللقنناءء اذ اسننتعلم  أوال:    

د فننني االسنننتمار  بطريقنننة عكسنننية، اذ حننناول السنننؤال رةنننم 8د وخ4عنهنننا بالسنننؤالين رةنننم خ
عور بالرهبننة أو الخننو  ةنند ينتنناب الخطيننب ةبننل د االسننتفهام عننن منند  وجننود أي هنن4خ

% من عينة البحنض ال تعناني منن أي منن ذلنك، 71صعوده المنبر وكانت اإلجابة أن 
 % من تلك العينة لديهم هعور مؤكد ومتكرر بهذا اله ن.29وهذا بالمقابل يؤهر أن 

  د فقد حاول تهخيا أي خلل أو ااطراب نفسني ةند يهنعر بن8أما السؤال رةم خ    
الخطينننب أو يواجهننن  بمجنننرد تفكينننره ب نننن  سيصنننعد المنبنننر إللقننناء خطبنننة الجمعنننة، وةننند 

% من العينة ال تواج  م ل هذه اإلهكالية وهي نسنبة ةليلنة 63كانت اإلجابة أن نسبة 
 % من العينة تعاني من هذه المهكلة.37جدا، اذ انها تؤهر أن ما نسبت  

 وهذه النسب توصلنا الخ ما ي تي:    
% فقننط مننن الخطبنناء لننديهم ملكننة اإللقنناء وعننندهم اسننتعداد دائننم 67ان مننا نسننبت      

% مننن الخطبنناء لننيق لننديهم 33إللقنناء خطبننة فنني أي وةننت، وهننذا يعننني أن مننا نسننبت  
هذه الموهبة ويهعرون بالخو  والقلا من القاء خطبنة الجمعنة أو حتنخ مجنرد التفكينر 

مننور منهننا: اننياع السننليقة العربيننة مننن بهننا، وهنني نسننبة مرتفعننة يعننود سننببها الننخ عنند  أ
مختلننن  مؤسسنننات المجتمنننل، وعننندم االهتمنننام بتننندريق فنننن الخطابنننة والكنننالم وأسنننلوب 

 اإللقاء في مؤسسات التربية والتعليم المختلفة. 
فيمنننا يخنننا اإلجابنننات الخاصنننة بالمواصنننفة ال انينننة ءالسنننالمة منننن عينننوب  ااياااا :     

د بطريقنننة عكسنننية أيانننا اذ سنننعخ 10د وخ1خ النطننناء اذ اسنننتفهم عنهنننا بالسنننؤالين رةنننم
د الخ توايح فيما اذا كان الخطيب يواج  أي مهقة في تلف  أي كلمة 1السؤال رةم خ
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% من عينة البحنض ال تواجن  م نل هكنذا 75في أ ناء الخطبة وكانت اإلجابة أن نسبة 
% مننننن تلننننك العينننننة لننننديهم مهننننكلة 25مهننننكلة، وهننننذا بالمقابننننل يؤهننننر أن مننننا نسننننبت  

 جهونها في تلف  بع  الكلمات أ ناء القائهم لخطبة الجمعة .يوا
د فقننند عمنننل علنننخ تحديننند أو معرفنننة فيمنننا اذا كنننان الخطينننب 10أمنننا السنننؤال رةنننم خ    

يحناول بطريقنة مننا أن يتجننب بعنن  الحنرو  أو الكلمننات بسنبب اننع  مقدرتن  علننخ 
وهنذا يؤهنر % منن عيننة البحنض ال يقومنون بنذلك، 70نطقها وكانت اإلجابنة أن نسنبة 

% مننننن تلننننك العينننننة يعمنننندون الننننخ تجنننننب ذكننننر بعنننن  الكلمننننات أو 30أن مننننا نسننننبت  
الحننرو   نهننم يواجهننون صننعوبة حقيقيننة فنني تلف هننا وهننذه النسننبة تؤكنند وتعننزز نسننبة 

 .اإلجابة علخ السؤال السابا من نفق المواصفة
 وهذه النسب توصلنا الخ ما ي تي:    

ق لديهم أي عيوب في نطنا الحنرو  والكلمنات %من الخطباء لي72ان ما نسبت     
ويتكلمنننون بسالسنننة تامنننة وال يعنننانون منننن مهنننكلة تجننناه هنننذا الموانننوع، وهنننذا يعنننني أن 

% من الخطباء لديهم عيوب في النطنا، وبالتنالي يقعنون فني حنرل فني أ نناء 28نسبة 
ممارسنننتهم مهننننة الخطابنننة،وهي نسنننبة مرتفعنننة أيانننا، وسنننببها ربمنننا يعنننود النننخ انننياع 

سننان العربنني الفصننيح مننن للننة الننناق، وفنني ممارسننات حينناتهم اليوميننة، وأياننا الننخ الل
 اع  التدريق في المؤسسات التعليمية علخ مراحلها المختلفة. 

وفيمننا يتعلننا باإلجابننات علننخ المواصننفة ال ال ننة ءاإلحاطننة بننالعلوم الهننرعيةء  ال ااا:      
د النننخ معرفنننة 11لسنننؤال رةنننمخد اذ سنننعخ ا15د وخ11فقننند اسنننتفهم عنهنننا بالسنننؤالين رةنننمخ

فيمنننا اذا كنننان الخطينننب ملمنننا بنننالعلوم الهنننرعية ومتمكننننا منهنننا بحينننض يكنننون علنننخ ةننندر 
% من عيننة البحنض ملمنين 80المسؤولية عند صعوده المنبر وكانت اإلجابة أن نسبة 

بالعلم الهرعي النالزم ليكوننوا خطبناء للجمعنة ويخلفنوا رسنول ا  صنلخ ا  علين  وسنلم 
% منن تلنك العيننة يعتقندون بن نهم ال يمتلكنون 20ه، وهذا يؤهر أن ما نسبت  علخ منبر 

العلنننم الهنننرعي النننالزم النننذي ينننؤهلهم العنننتالء المنبنننر بجننندار  واسنننتحقاا ومنننل هنننذا فهنننم 
 يعتلون  ويخطبون الجمعة في الناق.

د فقنند تسنناءل فيمننا اذا كننان الخطيننب يمتلننك العلننم الهننرعي 15أمننا السننؤال رةننم خ      
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م لكنني يجيننب علننخ أسننئلة المصننلين التنني تعننر  علينن  وكانننت اإلجابننة أن نسننبة الننالز 
% مننن عينننة البحننض يجيبننون علننخ ا سننئلة المطروحننة علننيهم مننن مصننلي المسننجد 77

% مننن الخطبنناء 23وال يجنندون صننعوبة فنني ذلننك، وهننذا بالمقابننل يؤهننر أن مننا نسننبت  
لهنننرعية التننني تعنننر  النننذين هنننملهم االسنننتبيان يصنننعب علنننيهم اإلجابنننة عنننن ا سنننئلة ا

عليهم من مصلي المسنجد النذي يخطبنون فين  لعندم امنتالكهم العلنم والمقندر  علنخ ذلنك 
 ما يوةعهم في حرل هديد أمام الناق.

 وهذه النسب تعطينا ما ي تي:     
% مننن الخطبنناء يمتلكننون العلننم الهننرعي الننذي يننؤهلهم العننتالء 78ان مننا نسننبت       

% منننن الخطبننناء ال يمتلكنننون 22ذا يعنننني أن منننا نسنننبت  المنبنننر بجننندار  واسنننتحقاا ،وهننن
العلم الهرعي الذي يؤهلهم العتالء مننابر الجمعنة، ومنل هنذا فهنم يعتلونهنا ومسنتمرون 
بالخطابة،وهذه نسبة مرتفعة جندا وال ينبلني أن تصنل النخ هنذا الحند، وسنببها ةند يرجنل 

تقانهنا، وأيانا الخ انعدام ةدر  وكفاء  هؤالء ا هخاا فني تحصنيل العلنوم الهنر  عية وا 
الننخ ك ننر  المسنناجد وحاجتهننا الننخ الخطبنناء، فتكننون النتيجننة اعننتالء هننؤالء المنننابر علننخ 

 الرغم من عدم توافر مواصفات الخطيب الناجح عندهم.
: فيمنننا يتعلنننا باإلجابنننات علنننخ المواصنننفة الرابعنننة ء معرفنننة نفسنننية السنننامعين رابعاااا     

د 12د اذ سننعخ السننؤال رةننم خ20د وخ12ن رةننم خومسننتواهمء فقنند اسننتعلم عنهننا بالسننؤالي
الخ محاولة معرفة فيما اذا كان الخطيب علخ علم بالواةل العلمي واالجتماعي لسنكان 

% مننن عينننة البحننض مهتمننون 87المنطقننة التنني يخطننب فيهننا فكانننت اإلجابننة أن نسننبة 
ن تلننك % منن13بمعرفنة ومتابعننة هننذا ا مننر، بالمقابنل هننذه النسننبة تهننير النخ مننا نسننبت  

العينة ال يتابعون هذا المواوع وال يقيمون ل  وزنا، بمعنخ أنهم يجهلون طبيعنة الواةنل 
 االجتماعي والعلمي لسكان المنطقة التي يوجد فيها المسجد الذي يخطبون في .

د فقد سعخ الخ الت كد من اهتمام ومتابعنة الخطينب المسنتمر  20أما السؤال رةم خ     
مسنجده علنخ أسناق أنن  أمنر مهنم جندا فني اختيناره لمواانيل  للمستو  العلمي لمصلي

% فقنننط منننن 64خطبننن  وأسنننلوب  وطريقنننة عراننن  للموانننوع فكاننننت اإلجابنننة أن نسنننبة 
عيننننة البحنننض تتنننابل هنننذا الموانننوع وتلننناال لننن  بننناالئ وتهنننعر أنننن  مهنننم بالنسنننبة لهنننا، وهنننذا 
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تو  العلمنني % مننن تلننك العينننة ال يتننابعون المسنن36بالمقابننل يؤهننر الننخ أن مننا نسننبت  
 للمصلين وال يهتمون لهذا المواوع. 

 وهذه النسب تعطينا ما ي تي:     
% مننن الخطبنناء، تعننر  حننا المعرفننة الجمهننور الننذي تخاطبنن  ومننا 75ان نسننبة      

هم بحاجة الي ، فتختار ل  ما يناسب  من الكالم مستخدمة في ذلك ا سنلوب والوسنائل 
ن الخطبنناء يعتمنندون العهننوائية فنني خطننبهم، % منن25المناسننبة، وهننذا يعننني أن نسننبة 

من حيض اختينار الموانوع وطريقنة العنر ، والسنبب فني هنذا ةند يعنود النخ: اإلهمنال 
أو انعدام الجدية عند هؤالء الخطباء فني ت دينة واجنبهم، أو ةند يرجنل النخ عندم فهمهنم، 

 وةصور ادراكهم لخطور  وحساسية وأهمية العمل الذي يقومون ب .  
فيما يتعلا باإلجابات علنخ المواصنفة الخامسنة ء حانور البديهنة ء فقند ا : خامس     

د الننخ محاولننة 13د فقنند سننعخ السننؤال رةننم خ19د و خ13اسننتعلم عنهننا بالسننؤالين رةننم خ
معرفة فيما اذا كان الخطينب يسنتطيل التعامنل منل المواةن  الطارئنة التني ربمنا تواجهن  

% مننننن عينننننة البحننننض 99بننننة أن نسننننبة فنننني أ ننننناء أدائنننن  لخطبننننة الجمعننننة فكانننننت اإلجا
يعرفنننون كيننن  يتعننناملون منننل م نننل تلنننك المواةننن  اذا منننا واجهنننتهم ، وهنننذا يعنننني أن منننا 

% من تلك العينة فقط يهعرون ب نهم غير ةادرين علخ معالجنة تلنك المواةن  1نسبت  
 والخرول منها اذا ما واجهتهم. 

العكسنية فقند تسناءل فيمنا اذا د والنذي اسنتعملت فين  الطريقنة 19أما السنؤال رةنم خ     
كننان الخطيننب ةنند واجنن  بعنن  المواةنن  المحرجننة فعننالئ فنني أ ننناء الخطبننة ولننم يسننتطل 

% منننن عيننننة 85الخنننرول منهنننا بالهنننكل المالئنننم الصنننحيح ،فكاننننت اإلجابنننة أن نسنننبة 
البحننض خرجننوا مننن هننذه المواةنن  المحرجننة بهننكل يروننن  مناسننبا ومالئمننا وبمننا يتطلبنن  

% من تلك العينة ةند منروا بم نل 15ساعة، وهذا يعني أن ما نسبت  الموة  في تلك ال
 هكذا مواة  ولم يخرجوا منها بالهكل المناسب والمالئم بن رهم.

 وهذه النسب تقودنا الخ ما ي تي:     
% مننننن الخطبنننناء يمتلكننننون حاننننور البديهننننة والفطنننننة وسننننرعة 92ان مننننا نسننننبت       

%  فقننط مننن الخطبنناء يعننانون مننن 8مننا نسننبت  االسننتجابة خرد  الفعننلد وهننذا يعننني أن 
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 هذا المواوع؟
أمنننا فيمنننا يتعلنننا بالمواصنننفة السادسنننة ءحسنننن الخلننناء فقننند اسنننتفهم عنهنننا سادساااا:      

د معرفنننة فيمنننا اذا كنننان الخطينننب 7دحاولنننت فننني السنننؤال رةنننم خ16د وخ7بالسنننؤالين رةنننمخ
الناق أو التي ت ينر ين   بنفس  عن المواة  التي ةد تسبب المهاكل والفتن بين  وبين 

% من عينة البحض تن   بنفسها بعيندا عنن 86الهبهات علي  فكانت اإلجابة أن نسبة 
% منن تلنك 14م ل تلك المواة  وتحسب لها حسابا مسنبقا، وهنذا يعنني أن منا نسنبت  

العينننة تخنناطر بسننمعتها بننين الننناق، وغيننر مباليننة بالعواةننب التنني تترتننب علننخ النندخول 
  .في م ل هكذا مواة

دفقد حاولت االستفهام منن الخطينب المعنني منن خنالل مسنيرت  16أما السؤال رةمخ    
كخطيب للجمعة فيما اذا كان يتننازل فني بعن  ا حينان عنن حقوةن  الهخصنية مقابنل 
الحفننا  علننخ عالةننة جينند  مننل اآلخننرين وأياننا لل هننور بم هننر الرجننل الكنني ق الحلننيم 

% منن عينننة 96فكانننت اإلجابنة أن نسنبة  أمنام النناق ليكنون ةنندو  ومانرب م نل لهنم،
البحض تتوافر فيهم هذه الصفة ولطالمنا منروا بم نل هكنذا مواةن ، وهنذا يؤهنر بالمقابنل 

 % فقط من تلك العينة ال تتوافر فيهم هذه الصفة.4أن ما نسبت  
 وهذه النسب تقودنا الخ ما ي تي:    
ي يليننا بور ننة منبننر رسننول % مننن الخطبنناء تتحلننخ بننالخلا الرفيننل الننذ91ان نسننبة     

% منن الخطبناء يهنعرون أنهنم ال 9ا  صلخ ا  علي  وسلم، وهذا يعني أن ما نسبت  
يحملون ا خالا التي تليا بالخطباء دعا  الخير والحا واإلصنال ، وهني نسنبة نراهنا 
مرتفعنننة وال ينبلننني أن تصنننل النننخ هنننذا الحننند، وسنننبب هنننذه الحالنننة يعنننود النننخ: االختينننار 

خطيننب الجمعننة مننن المؤسسننات الرسننمية المعنيننة بتعيننين الخطبنناء وتننو يفهم الخنناط  ل
 من غير اختبارات صحيحة وحقيقية.  

وفيمنننا يتعلنننا بالمواصنننفة السنننابعة ء أن يكنننون حالننن  مطابقنننا لكالمننن ء فقننند  ساااابعا:    
د النخ معرفنة فيمنا اذا 6د ، اذ سنعخ السنؤال رةنم خ9د وخ6استفهم عنها بالسؤالين رةم خ

خطيننب يعتقنند ب ننن  بمننا يملننك مننن مواصننفات جنندير بنن ن يعتلنني منبننر رسننول ا  كننان ال
% منن 77صلخ ا  علي  وسلم وأن يخطب بالناق الجمعة، فكاننت اإلجابنة أن نسنبة 
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عينننة البحننض يعتقنندون هننذا وهننم يهننعرون بنن نهم الهننخا المناسننب لهننذا العمننل، وهننذا 
بن ن هننذا لننيق عملهننم وال هننذا % منن تلننك العينننة يعتقنندون 23يؤهنر الننخ أن مننا نسننبت  

 مكانهم ويهعرون ب نهم غير مهيئين وال مناسبين لم ل هكذا عمل .
د فقد سعخ النخ معرفنة فيمنا اذا كنان الخطينب يلتنزم بموانوع 9أما السؤال رةم خ      

خطبت  بهكل صارم وال يحيد عنها أبدائ وأن  أول العاملين بما يقنول فكاننت اإلجابنة أن 
ن عيننة البحنض تلنزم نفسنها نهائينا بموانوع خطبتهنا ،وهنذا بالمقابنل % فقط م71نسبة 

% من تلك العيننة ال تلتنزم بموانوع الخطبنة وأن كالمهنا 29يعطينا فكر  أن ما نسبت  
 .هو لالستهالك المحلي فقط

 وهذه النسب تقودنا الخ ما ي تي:    
ياا أيهاا الانيا  {% من الخطباء يعون ويفقهون جيدا ةول  تعالخ:74ان ما نسبت      

وهنم يعملنون . }لم تقولوا ماا ال تفعلاوا كبار مقتاا عااد اهلل أا تقولاوا ماا ال تفعلاوا
% مننن الخطبنناء تقننول مننا ال تفعننل، وأن خطننبهم 26بموجبهننا. بالمقابننل نجنند أن نسننبة 

مجننرد كننالم تقننرع بنن  رؤوق الحااننرين وتخنندع بنن  نفسننها ومننن يسننتمل اليهننا. والسننبب 
: ان هنننؤالء ا هنننخاا أخطئنننوا اعنننة يعنننود النننخ عننند  أمنننور منهنننفننني هنننذه النسنننبة المرتف

باختيار الو يفة التي يعملون فيهنا، بقصند مننهم أم بلينر ةصند، بنإراد  مننهم وسنعي أم 
أن المنننه  المتبننل فنني الوصننول الننخ هننذا المكننان فينن  خلننل وخطننل كبيننر، وأياننا ك ننر  

عنندين اعنندادا خاصننا عنندد المسنناجد يقابلنن  نقننا كبيننر فنني عنندد الخطبنناء المهيئننين والم
 ليتولوا هذا العمل الهري ، والذي ال يليا اال بالهرفاء الصادةين المخلصين.   

أمننننا فيمننننا يتعلننننا بالمواصننننفة ال امنننننة ء سننننعة ال قافننننة ء فقنننند اسننننتفهم عنهننننا  اماااااا:      
د الخ معرفنة فيمنا اذا كنان الخطينب 2د، اذ سعخ السؤال رةمخ17د وخ2بالسؤالين رةم خ
ار لزيننناد  علمننن  و قافتننن  وتطويرهمنننا وتنميتهمنننا سنننعيا النننخ تقنننديم منننا هنننو يسنننعخ باسنننتمر 

% منننن عيننننة البحنننض تسنننعخ النننخ ذلنننك 87أفانننل لجمهنننوره، فكاننننت اإلجابنننة أن نسنننبة 
% منننن تلنننك العيننننة تكتفننني بمنننا تملنننك منننن تلنننك 13باسنننتمرار،وهذا يعنننني أن منننا نسنننبت  

 ال قافة وتبقخ جامد  تراو  في مكانها.
د فقنند سننعخ الننخ معرفننة فيمننا اذا الخطيننب يتننابل كننل مننا هننو 17ةننم خأمننا السننؤال ر      
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جديد من أحداض العالم ول  تن  ير بصنور  مباهنر  أو غينر مباهنر  علنخ واةنل المسنلمين 
ومعاههم ،فيحلل  ويستنبط منن  منا ينفنل النناق  نم يسنلط علين  الانوء فني خطبن  مبيننا 

ن عينننة البحننض تقننوم بهننذا % منن80ومواننحا وهننارحا ومنبهننا فكانننت اإلجابننة أن نسننبة 
% مننن تلننك العينننة ال تكلنن  نفسننا 20العمننل، وهننذا بالمقابننل يؤهننر الننخ أن مننا نسننبت  

 هكذا عناء وأن اهتمامها محصور ببيئتها ومنطقتها فقط. 
 وهذه النسب تقودنا الخ ما ي تي:    
% مننننننن الخطبنننننناء يمتلكننننننون  قافننننننة عاليننننننة، ويسننننننعون الننننننخ تنميتهننننننا 83ان نسننننننبة     

ار، مننن أجنل تقننديم منا هننو جديند ومننا هنو أفاننل للمصنلين، وهننذا يعطيننا نتيجننة باسنتمر 
% من الخطباء ال يمتلكون ال قافة الالزمة التي تنتالءم وو يفنة الخطابنة. وهنذا 17أن 

يعود الخ عد  أسباب منهنا: عندم وجنود الجدينة فني العمنل نتيجنة لعندم الهنعور ب همينة 
ل ودور خطبنننننة الجمعنننننة فننننني المجتمنننننل الو يفنننننة التننننني يؤديهنننننا الخطينننننب فننننني المجتمننننن

 اإلسالمي، وأياا ةلة الكفاء  التي تتمتل بها هذه الفئة من الخطباء. 
وفيمننننا يتعلننننا بالمواصننننفة التاسننننعة ءالننننذكاءء فقنننند اسننننتفهم عنهننننا بالسننننؤالين تاسااااعا:     
د الننخ معرفننة فيمننا اذا كننان الخطيننب يهننتم 5د،حيننض سننعخ السننؤال رةننم خ18د وخ5رةننمخ

متميننز  مننل مصننلي مسننجده وسننكان منطقتنن  ذلننك أننن  يمتلننك ا سننلوب  بإةامننة عالةننات
المناسننننب لكسننننب صننننداةات جدينننند  وكسننننب ود الننننناق المحيطننننين بنننن  وحننننبهم، فكانننننت 

% مننن عينننة البحننض تهننتم بهننذا المواننوع ولننديها المقنندر  والرغبننة 82اإلجابننة أن نسننبة 
ال تمتلنك القندر   % منن تلنك العيننة18في ذلك. وهذا يعطيننا مؤهنرا النخ أن منا نسنبت  

 علخ اةامة م ل تلك العالةات المتميز  مل اآلخرين لاع  أو عيب ما لديها.
د فقنند سننعخ الننخ معرفننة فيمننا اذا كننان الخطيننب لدينن  الحكمننة 18أمننا السننؤال رةننم خ     

والخبننننر  الالزمننننة للحكننننم علننننخ الننننناق وا حننننداض اليوميننننة التنننني تجننننري حولنننن  بالهننننكل 
% مننن عينننة البحننض تمتلننك هننذا النننوع 65جابننة أن نسننبة المناسننب الصننحيح فكانننت اإل

% من تلك العيننة تعتقند 35من الذكاء والفطنة ، وهذا يعطينا مؤهرا الخ أن ما نسبت  
 أنها ال تمتلك هذا القدر من الذكاء بحيض تحكم علخ ا مور بهكل مسبا.

 وهذه النسب تعطينا ما ي تي:    
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لكنننون النننذكاء المطلنننوب أن يمتلكننن  خطينننب % منننن الخطبننناء يمت73ان منننا نسنننبت      
الجمعة حتنخ ينؤدي دوره بكفناء  واةتندار، وهني نسنبة تعند متدنينة اذ انهنا تهنير النخ أن 

% منننن الخطبننناء ال يمتلكنننون النننذكاء الكنننافي النننذي ينننؤهلهم لكننني يهنننللوا هنننذه 27نسنننبة 
الو يفننننة المهمننننة فنننني حيننننا  ا مننننة، وهنننني نسننننبة عاليننننة وال ينبلنننني أن تصننننل الننننخ هننننذا 

مستو  في م ل هكذا مسؤوليات وأعمال، والسبب يعود الخ المفهنوم والتصنور وحتنخ ال
السنننلوك الخننناط  الموجنننود فننني كنننل مؤسسنننات المجتمنننل، ابتنننداءئ منننن الفنننرد فا سنننر   نننم 
مؤسسننات الدولننة المعنيننة بهننذا المواننوع، مننن حيننض طبيعننة تصننورهم وةصننور فهمهننم 

مم لنة بخطيبهنا فني المجتمنل ككنل، للدور الخطير الذي يمكن أن تؤدي  خطبة الجمعة 
وأياننا لعنندم وعننيهم وةلننة ادراكهننم ليهنندا  الع يمننة والكبيننر  التنني تهنند  اليهننا خطبننة 
الجمعة وما يمكنن أن تحققن  لهنم منن التليينر نحنو صنال  المجتمنل منن كافنة الجواننب 

 الدينية واالجتماعية والسياسية.
خصننية القياديننة ء فقنند اسننتعلم عنهننا وفيمننا يتعلننا بالمواصننفة العاهننر  ءالهعاشاارا:      

د الننننخ معرفننننة فيمننننا اذا كننننان 3د، فقنننند سننننعخ السننننؤال رةننننم خ14د و خ3بالسننننؤالين رةننننم خ
الخطيب يستعمل العلوم والفنون الحدي نة فني مهنارات االتصنال منل النناق وتعلنم كيفينة 

% مننن عينننة البحننض 65وكسننب  قننتهم فكانننت اإلجابننة أن نسننبة  ةيننادتهم والتنن  ير فننيهم
ك هنذه التقنينات وتو فهنا فني مجنال عملهنا، وهنذه النسنبة تعطيننا مؤهنرا النخ أن منا تمل

% من تلك العينة ال تمتلك هنذه التقنينات والفننون والمهنارات الحدي نة مكتفينة 35نسبت  
 بما لديها من معلومات وأساليب وطرا ةديمة .

تقند أنن  اذا مننا دفقند سنعخ النخ معرفننة فيمنا اذا كنان الخطينب يع14أمنا السنؤال رةنمخ    
وة  علخ منبر رسنول ا  صنلخ ا  علين  وسنلم كونن  خطينب الجمعنة لهنذه الفئنة منن 
المسننلمينق فهننو اذن بم ابننة القائنند والمسننئول عنننهم وهننذه المسننؤولية تترتننب عليهننا أمننور 

%مننن عينننة البحننض يعتقنندون بهننذا الهننيء 85جسننام وع يمننة،فكانت اإلجابننة أن نسننبة 
%منن تلنك 15علي ،وهذه النسبة تعطينا مؤهرا الخ أن ما نسبت  ويعملون بموجب  وبناءئ 

مكانياتها.  العينة تعتقد ب نها دون هذا المستو  وأن  فوا ةدراتها وا 
 وهذه النسب تعطينا ما ي تي:    
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% مننن الخطبنناء لننديهم مواصننفات القائنند ويسننيرون بهننذه الروحيننة 75ان مننا نسننبت      
متحملننين فنني ذلننك كافننة المسننؤوليات والتبعننات التنني مننل المجتمننل الننذي يتواجنندون فينن ، 

% منن الخطبناء ال يؤمننون 25تترتب علنخ هنذا الهنيء، وهنذه النسنبة تعطيننا فكنر  أن 
أنهم ةاد  ومسئولون في مجتمعهم لعجز واع  ما فيهم. والسبب يعود النخ اختينارهم 

الدولننننة  تالخنننناط  للعمننننل الننننذي ينبلنننني أن يزاولوننننن ، وأياننننا للفهننننم القاصننننر لمؤسسننننا
المعنينننة بهنننذا ا منننر لمفهنننوم الخطينننب، وطبيعنننة عملننن ، والمواصنننفات التننني ينبلننني أن 
تتوفر في ، والدور الكبير والخطير الذي يمكن أن يؤدي  في المجتمل، فاال عنن ك نر  
المسننناجد وحاجتهنننا النننخ منننن يقنننوم بالخطابنننة فيهنننا يقابلننن  ةلنننة عننندد الخطبننناء المنننؤهلين 

  .للخطابة بالمواصفات المذكور 
 
 
 

 الخاتمة 
 )التوصيات والمقترحات(

الدولنة التعليميننة والتربوينة منهننا بهنكل خنناا بالللننة  تاالهتمنام الجنناد منن مؤسسننا -1
العربينننننة وعلومهنننننا وفنونهنننننا منننننن خنننننالل تليينننننر وسنننننائل وأسننننناليب التدريقخالقديمنننننة 

فنننننون الخطابننننة ومهننننارات اإللقنننناء  خالجامنننند د المعمننننول بهننننا حاليننننا، والتركيننننز علنننن
ذا الفن ةد تطور الخ درجة كبير  جدا وأصبح تخصصا بحند ذاتن  خصوصا وأن ه

تقانن ،  اذ أسست ل  مدارق وواعت ل  مناه  وةواعد وأصول لتدريس  وتعليم  وا 
فال اير في أن يتقن المعلم أو الخطيب ةبل الطالب هذا الفنن بصنيلت  وصنبلت  

 الجديد  وينقلونها لطلبتهم في المدارق.
عليننن  ةنننوانين وأعنننرا  المؤسسنننات التعليمينننة والهنننرعية  تليينننر المبننندأ النننذي تسنننير -2

واةصنند بنن  مبنندأ ةبننول الطلبننة فنني المنندارق والمعاهنند والكليننات الهننرعية مننن أولئننك 
الذين يحصلون علخ أدنخ الدرجات، الذين ال تقبلهم أي مدرسنة أو معهند أو كلينة 
م في أي تخصنا آخنر، فنال يجندون سنو  المؤسسنات التعليمينة الهنرعية تفنتح لهن
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، وهنننؤالء  بابهنننا وتقنننبلهم عنننندها، وبالتنننالي يتخنننرل طنننالب ذوو مسنننتو  علمننني متننندنال
الطلبننة غالبننا لننيق لننديهم أي ميننول أو رغبننة للدراسننة فنني هننذه المنندارق الدينيننة وال 
حتننننخ الرغبننننة لمزاولننننة ا عمننننال التنننني يفتننننر  أن يؤديهننننا مننننن يتخننننرل مننننن هنننننذه 

أنهنم فني عملهنم هنذا انمنا يم لنون المؤسسات التعليمية الدينية فيعلمون علنم اليقنين 
الهننخا غينننر المناسننب فننني المكنننان غيننر المناسنننب فتكنننون النتيجننة امنننا منننو فين 
خنننناملين غينننننر فننننناعلين خفاهنننننليند أو ا سنننننوأ مننننن هنننننذا اسنننننتلالل هنننننذه المناصنننننب 
والو ننائ  فننني تخرينننب ا فكنننار والعقنننول وتوجينن  النننناق الوجهنننة الخاطئنننة وتهنننوي  

هننرعي وسننمعة العلمنناء أياننا، فيحنندض الخننراب فنني سننمعة النندين والتنندين والعلننم ال
 المجتمل. 

تفعينننل ةنننانون فننني وزار  ا وةنننا  والنننذي يقاننني بعننندم جنننواز اعنننتالء أي هنننخا  -3
للمنبر اال بعد حصول  علخ اذن وموافقنة، تؤهلن  للخطابنة بحينض يكنون هنذا اإلذن 

ودا مهنروطا باجتينناز اختبننار ا هليننة العلميننة الهنرعية، وهننذا الهننرط وان كننان موجنن
اال أن  من الوااح أن  غير مفعل أو أن اللجنة المسئولة عن  غير جناد  فني هنذا 

 العمل.

مراجعة وزار  ا وةا  لخطتها الهيكلية فني عندد المسناجد التني تقنام فيهنا الجمعنة،  -4
مستفيد  من الحكم الهرعي الفقهي بعندم جنواز اةامنة أك نر منن جمعنة فني المصنر 

 نننر  اعنننتالء أهنننخاا غينننر كفنننوئين وال منننؤهلين الواحننند، وذلنننك للحننند منننن  ننناهر  ك
للمنبنر  داء خطبنة الجمعننة فني النناق، خاصننة فني المنناطا التنني تقنام فيهنا أك ننر 

 من جمعة من غير حاجة أو ارور .

أن تسنننعخ وزار  ا وةنننا  النننخ أن تنننوفر لكنننل خطينننب مسنننكنا ةنننرب الجنننامل النننذي  -5
قنة بهنكل أفاننل يخطنب فين  ليتسننخ لن  التعنر  علنخ مصنلي مسنجده وأهنل المنط

وجمل معلومات مفصنلة عننهم، وأيانا ليتسننخ لن  أن يتعنر  علنخ المجتمنل النذي 
يخطننب فينن  ومعرفننة ايجابياتنن  وسننلبيات  ومننا هننم بحاجننة الينن  أك ننر مننن غيننره مننن 
المواانننيل، وأيانننا لكننني يمنننارق دوره فننني هنننذا المجتمنننل كمصنننلح وواعننن  وداعينننة 

وأ بننت. أمننا أن ينن تي الخطيننب الننخ ومعلننم الننناق الخيننر، فيكننون تنن  يره فننيهم أةننو  
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الننناق الننذين يخطننب فننيهم سنناعة فنني ا سننبوع  ننم ال يروننن  وال يننراهم الننخ الجمعننة 
ا خننر  فننان خطبنن  فننيهم ال يتجنناوز ت  يرهننا علننيهم أك ننر مننن منند  تلننك الخطبننة ان 

 كان هناك من ت  ير أصال.

تعليمينننة اال أن تسنننعخ المؤسسنننة التعليمينننة الهنننرعية بننن ن ال يقبنننل فننني مؤسسننناتها ال -6
المعروفننننون فنننني مننننناطقهم بالسننننمعة الحسنننننة وا خننننالا العاليننننة، وأن تسننننعخ وزار  
ا وةا  المسئولة عن تعيين الخطباء في المساجد علخ أال يرتقي انسان ما منبنر 

 الجمعة اال من المعروفين بالسمعة الحسنة وا خالا العالية.

كرينننة وال قافينننة فننني المؤسسنننات انننرور  ادخنننال المنننناه  الحدي نننة العلمينننة منهنننا والف -7
الندروق الهنرعية البحتنة لكني يتخنرل منهنا  خالتعليمية الدينية، وعدم االةتصار علن

 الخطيب بعقل متنور ومسلح بسال  العلم وال قافة معا.

أن تقننننوم وزار  ا وةننننا  بتزوينننند الخطيننننب ب حنننندض وأهننننم اإلصنننندارات مننننن الكتننننب  -8
نمننا اإلصنندارات ال قافيننة والفكريننة والنندوريات والمجننالت، لننيق فقننط الدينيننة منهنن ا وا 

والسياسنننية واالجتماعينننة، حتنننخ لنننو تطلنننب ا منننر أن يسنننتقطل منننن راتنننب الخطينننب 
 لتلطية جزء من ةيمة هذه اإلصدارات.

أن يكنننننون هنننننناك اتفننننناا وتعننننناون بنننننين المؤسسنننننات التعليمينننننة والدينينننننة والسياسنننننية  -9
عننام وفئننة أولينناء  واإلعالميننة باننرور  العمننل علننخ نهننر الننوعي بننين الننناق بهننكل

أمنننور الطلبنننة والطلبنننة أنفسنننهم بهنننكل خننناا ب همينننة التخصنننا النننديني الهنننرعي 
ومعننننخ أن يكنننون الفنننرد المسنننلم عالمنننا فننني الهنننريعة أو الفقننن  أو مفتينننا أو خطيبنننا، 
وأياننا تواننيح النندور الكبيننر والخطيننر الننذي يمكننن أن تلعبنن  خطبننة الجمعننة مننن 

  التنني تسنعخ النخ تحقيقهنا، وغننر  خنالل خطيبهنا فني المجتمننل ومنا هني ا هندا
وحكمة الهارع من فراها علخ المسلمين. كل هذا ليعطنوا محفنزا للطلبنة ا ذكيناء 
المتفننوةين كنني يلتحقننوا بالمنندارق والمعاهنند والكليننات الدينيننة، وأن تقننوم المؤسسننات 
المنذكور  بواجبهنا تجناه هنذا الموانوع، فعنال سنبيل الم نال تقنوم المؤسسنة التعليمينة 

هنننرط درجنننة القبنننول فننني المعاهننند والكلينننات الدينينننة بحينننض ال يقبنننل فيهنننا اال  برفنننل
ا ذكينننناء والمتفوةننننون مننننن الطلبننننة، وأياننننا تقننننوم المؤسسننننة السياسننننية بنننندعم هننننذا 
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المواننوع برفننل مخصصننات خطيننب الجمعننة الماليننة الننخ مننا يليننا بنوعيننة العقننول 
جننن  علنننخ الفنننرد التننني انخرطنننت فننني هنننذا المجنننال وأهمينننة العمنننل النننذي تؤديننن  ونتائ

وعلخ المجتمل وعلخ الدولة ذاتها، وأيانا تقنوم المؤسسنة اإلعالمينة برفنل مكنانتهم 
االجتماعيننة بتوعيننة الننناق بنندور التخصصننات العلميننة الدينيننة ومكانتهننا وأهميتهننا، 
وبينننان معنننننخ أن يكنننون اإلنسننننان خطيبننننا للجمعنننة أو عالمننننا دينينننا، وماهيننننة النننندور 

طيننننر الننننذي يمكننننن أن يؤدينننن  خطيننننب الجمعننننة فنننني الموجنننن  والقيننننادي الكبيننننر والخ
 المجتمل، وبالتالي فال ينبلي أن يتخصا فيها اال من هو كفؤ لها. 

ومن أجل أن يكنون خطينب الجمعنة ةيادينا فني مجتمعن  وناجحنا فني أداء عملن   -10
بننات مننن الاننروري أن يمتلننك مهننارات متنوعننة ومتعنندد  فنني فنننون القينناد  واإلدار  

جنننناد  اسننننت خدام الحاسننننوب وكيفيننننة االسننننتفاد  مننننن هننننبكة المعلومننننات والعالةننننات وا 
العالمينننةخاالنترنتد وذلنننك منننن خنننالل المهننناركة واالنخنننراط فننني الننندورات التطويرينننة 

 التي تمكن  من هذه الفنون والمهارات.
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 الملحقات
 د استمار  االستبانة 1ملحا رةمخ

 ة بهااألس لة المتعلق                             الصفة      ت
 ياتابا  شعور بالخوف والرهبة قبل صعودص المابر. - أ ملكة اإللقاء 1

 شعر باضطراب افس .مجرد تفكيرص بإلقاء خطبة الجمعة أب -ب
السالمة ما عيوب  2

 الاطق
 أواجه مشقة ق  تلفظ بعض الكلمات أ ااء الخطبة. - أ

 أتجاب نكر بعض الكلمات والحروف لصعوبة تلفظها. -ب  
عا أا يكوا ضلي 3

 بالعلوم الشرعية
 تمكا  ف  العلوم الشرعية يؤهلا  ألا أف  بمتطلبات خطبة الجمعة وضوابطها. -أ
 التساؤالت الشرعية للمصليا ف  مسجدص. أمتلك العلم والمقدر  لإلجابة عا -ب 

معرفة افسية  4
 السامعيا ومستواهم

 لمصليا ف  مسجدص.أتابع بشكل عام الواقع االجتماع  والطبيعة الافسية لمعظم ا -أ
 أتابع بشكل متواصل المستوى العلم  للمصليا ف  مسجدص. -ب

 ستطيع التصرف بالشكل المال م والصحيح.ها  مواقف مفاج ة ف  الخطبة وال أتواج -أ حضور البديهة 5
 بإمكاا  التعامل مع أص موقف طارئ قد يؤ ر على سير الخطبة. -ب

حسا الخلق والبعد  6
 اتعا مواطا الشبه

 أتجاب بعض المواقف أو المشاكل حفاظا على سمعت  واظر  الااس ل . -أ
 أتاازل عا بعض حقوق  باظرص ف  سبيل التصرف بكياسة وأدب مع اآلخريا. -ب

أا يكوا حاله مطابقا  7
 لكالمه

 شعر أاا  الرجل المااسب ف  المكاا المااسب واستمتع بعمل . كوا  خطيب جمعة أ -أ
 اها   بموضوع خطبت   نا واجها  موقف مما ل ف  حيات . لتزم وبشكل أ -ب

 أسعى باستمرار  لى توسيع  قافت  العامة لتقديم األفضل للمصليا ف  خطبة الجمعة. -أ سعة ال قافة 8
 أتابع بشد  كل مستجدات األحداث العالمية الت  تؤ ر على واقع المسلميا ف  الوقت الحاضر. -ب

 تميز  ف   قامة العالقات االجتماعية وكسب الصداقات وتطويرها. لدص قدر  م -أ النكاء 9
 حكم على األمور واألحداث والمواضيع والااس بشكل مبكر.بما أملكه ما حكمة وبعد اظر أ -ب

ستخدم تقايات تعلمتها ف  مجال فا القياد  والتحفيز والتر ير ومهارات كوا  خطيب جمعة أ -أ الشخصية القيادية 11
 .االتصال

شعر أاا  قا د ومس ول ف  هنا المجتمع ومستعد دا ما لتول  مسؤوليات  كوا  خطيب جمعة أ -ب
 بشكل متميز عا اآلخريا.
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 ( قا مة برسماء الساد  المقوميا العلمييا:2ملحق رقم )
 
 الماصب الوظيف        التخصص اللقب العلم  اسم المقوم        ت
حميد د.عبد الواحد  1

 لكبيسيا
علم نفق  أستاذ

طرائا و 
 تدريق

رئيق مركز طرائا التدريق 
التربوية  اساتوالدر 

 نباروالنفسية/جامعة ا 
دروي  ةاسم د. 2

 خرحم  ا دالدليمي
اةتصاد  أستاذ مساعد

 اسالمي
كلية اإلدار  في  مساعد أستاذ

 نبارواالةتصاد/جامعة ا 
ةسم اإلعالم في كلية  رئيق فكر سياسي أستاذ مساعد سعد الحدي يد. 3

 اآلداب /الجامعة اإلسالمية
اعالم  أستاذ مساعد هاهم نليم د. 4

 اسالمي
رئيق لجنة الترةيات في كلية 

أصول الدين/الجامعة 
 اإلسالمية

أستاذ مساعد في كلية  تاريو اسالمي مساعد أستاذ د.جهاد العلواني 5
 اآلداب/جامعة ا نبار

أستاذ مساعد في كلية اإلدار   ادار  اسالمية مساعدأستاذ  د.فهمي خليفة صالح 6
 واالةتصاد/جامعة ا نبار

 هري  أنورد.أ ير  7
 العاني

وتقويم ادار   مدرق
 أداء

لية اإلدار  في ك مدرق
 نبارواالةتصاد/ جامعة ا 
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 ( امونج استمار  االستبااة الت  وزعت على الخطباء:3ملحق رقم)
 

 السؤال ت
 دائما  

4 

 غالبا  

3 

 أحيانا  

1 

 قليل  

9 

 إطلقا  

 صفر

      الخطبة  ثناءأمشقة في تلفظ بعض الكلمات  أواجه 9

1 
أسعى باستمرار لتوسيع ثقافتي العامة لتقديم األفضل 

      للمصلين في خطبة الجمعة

3 
استخدم تقنيات تعلمتها في مجال فن القيادة والتحفيز والتأثير 

      ومهارات االتصال 

      ينتابني شعور بالخوف والرهبة قبل صعودي المنبر 4

1 
لدي قدرة متميزة في إقامة العلقات االجتماعية وكسب 

      الصداقات

1 
شعر أنني الرجل المناسب في المكان كوني خطيب جمعة أ

      المناسب واستمتع بعملي

1 
سمعتي ونظرة  المواقف أو المشاكل حفاظا علىأتجنب بعض 

      لناس لي ا

      شعر باضطراب نفسي مجرد تفكيري بإلقاء خطبة الجمعة أب 1

1 
لتزم وبشكل نهائي بموضوع خطبتي إذا واجهني موقف أ

      مماثل في حياتي

      أتجنب ذكر بعض الكلمات والحروف لصعوبة تلفظها 91

99 
تمكني في العلوم الشرعية يؤهلني ألن أفي بمتطلبات خطبة 

      معة وضوابطهاالج

91 
أتابع بشكل عام الواقع االجتماعي والطبيعة النفسية لمعظم 

      المصلين في مسجدي

93 
بإمكاني التعامل مع أي موقف طارئ قد يؤثر على سير 

      الخطبة

94 
شعر أنني قائد ومسئول في هذا المجتمع ومستعد دائما أ

      لتولي مسئولياتي بشكل متميز عن اآلخرين 

91 
تساؤالت المصلين الشرعية  أمتلك العلم والمقدرة لإلجابة عن

      في مسجدي

91 
أتنازل عن بعض حقوقي في سبيل التصرف بكياسة وأدب مع 

      اآلخرين 

91 
أتابع بشدة كل مستجدات األحداث العالمية التي تؤثر على 

      واقع المسلمين في الوقت الحاضر

91 
حكم على األمور واألحداث حكمه وبعد نظر أبما أملكه من 

      والمواضيع والناس بشكل مبكر

91 
ستطيع التصرف هني مواقف مفاجئة في الخطبة وال أتواج

      بالشكل الملئم والصحيح 

      أتابع بشكل متواصل المستوى العلمي للمصلين في مسجدي 11
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 الهوامش
                                                           

ين ر: تعقيب طالل عتريسي علخ ورةة السيد يسين خفي مفهوم العولمةد المقدمة الخ ندو   د1خ
م وةد ةام 1997العرب والعولمة التي ن مها مركز دراسات الوحد  العربية في بيروت سنة 

- 3ط –بيروت  –أعمال الندو  في كتاب بعنوان خالعرب والعولمة د المركز بطباعة ونهر 
 . 45ا-2003

ين ر:عبد الوهاب المسيري، صراع حاارات أم حوار  قافاتخ القاهر ، منهورات من مة  د2خ
نقالئ عن:عوني المهيني، العولمة في  -103د ا1997تاامن الهعوب اآلسيوية وا فريقية،

 www.aafaq.orgة آفاا، من علخ موةل المجلة علخ الهبكة: الخطاب العربي المعاصر، مجل

 العولمة المزعومة..الواةل،الجذور،البدائل،تعريب:محمد البيطلي ، رجاء جارودي د3خ
 . 17مد ا1998خصنعاء،دار الهوكاني، 

أمريكا،المعهد العالمي -خفيرجينيا2،مراجعات في الفكر والدعو  والحركة،ط عمرو عبيد حسن د 4خ
 .36د ا1992اإلسالمي،  للفكر

خ لبنان، دار  3محمد بن مكرم بن من ور، لسان العرب، تحقيا:محمد فؤاد عبد الباةي، طد 5خ
 .361، ا1دل1988بيروت،

 .5خالقاهر ، دار نهاة مصر، بدون تد ا 4أحمد الحوفي، فن الخطابة، طد 6خ

 .9سور  الجمعة، اآلية د 7خ

ي النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيا: محمد فؤاد عبد مسلم بن الحجال أبو الحسين القهير د 8خ
 د.  865، رةم الحديض خ591د،ا2الباةيخبيروت، دار احياء التراض العربي، بدون تدلخ

أبو بكر عبد الرزاا بن همام الصنعاني، مصن  عبد الرزاا، تحقيا:حبيب الرحمن د 9خ
، رةم الحديض 159د، ا 3للهجر د لخ 1403خبيروت، المكتب اإلسالمي، 2ا ع مي، ط

 د. 5144خ

محمد بن أحمد بن فرل القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيا: أحمد عبد العليم البردوني، د 10خ
 .98د ، ا18للهجر د لخ 1372خالقاهر ، دار الهعب،2ط
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د ، مصدر 5146، رةم الحديض خ160د ، ا3الصنعاني، مصن  عبد الرزاا، لخد 11خ
 سابا. 

 د.5145، رةم الحديض خ160د ، ا 3المصدر نفس ، لخد 12خ

محمد بن اسماعيل أبو عبد ا  البخاري،صحيح البخاري، تحقيا: مصطفخ ديب البلا، د 13خ
 د.852، رةم الحديض خ304د، ا1د لخ1987خاليمامة، دار ابن ك ير 3ط

أحمد بن علي بن حجر أبو الفال العسقالني، فتح الباري هر  صحيح البخاري، تحقيا: د 14خ
 -د2للهجر د لخ 1379د الباةي و محب الدين الخطيبخبيروت، دار المعرفة، محمد فؤاد عب

 .380ا

محمود اآللوسي أبو الفال، رو  المعاني في تفسير القران الع يم والسبل الم انيخبيروت، د 15خ
 .7د ، ا15دار احياء التراض العربي، بدون تد لخ

د 1963يخالقاهر ، دار المعار ، ين ر: احسان النا، الخطابة العربية في عصرها الذهبد 16خ
 .47-21ا

ةحطان صالح الفال ، الخطابة السياسية في العصر العباسي ا ول، من علخ موةل اتحاد د 17خ
 www.sdfgfhg.comالكتاب العرب علخ الهبكة العالمية للمعلومات :

تقامة، أبو عمرو الجاح ، البيان والتبيين، تحقيا:حسن السندوبيخالقاهر ، مطبعة االسد 18خ
 .149،ا1دل1947

 .149د، ا1المصدر نفس ، لخد 19خ

 ، مصدر سابا. 201احسان النا، الخطابة العربية في عصرها الذهبي، اد 20خ

أبو هالل الحسن بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيا:علي محمد البجاوي و د 21خ
 .136د ، ا1م دلخ1986محمد أبو الفال ابراهيمخبيروت، المكتبة العصرية،

، مصدر سابا. 55-50،ا1ين ر بخصوا هذا المواوع:الجاح ،البيان والتبيين،لد 22خ
، مصدر سابا. وأياا:الهيو محمد أبو زهر ، الخطابة 39-9وأياا: الحوفي، فن الخطابة،ا



 

 919 

 دراسة تقوميية خطبة اجلمعة وخطيبها

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

                                                                                                                                                                      

 – 44أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العربخالقاهر ، دار الفكر العربي، بدون تد ا 
ي أحمد مزهر، خطبة الجمعة ودورها في تربية ا مةخالمملكة العربية . وأياا: عبد اللن48

 .140 – 120للهجر د ا 1422السعودية، وزار  الهؤون اإلسالمية وا وةا  والدعو  واإلرهاد،

 ، مصدر سابا.110، ا1البيان والتبيين،لالجاح ، د 23خ

ك ارها في الكالم. والل لة: تحول الل سان من السين الخ ال اء أو من الراء * الف ف  : ترديد الفاء وا 
الخ العين أو من الالم الخ الياء أو من حر  الخ حر . والتمتمة: رد الكالم الخ الفاء والميم. 
واللجلجة: التردد في الكالم. واللف : العي والبطء في الكالم وأن يمي لسان  في  فال يبين. 

 ، مصدر سابا.11، فن الخطابة، اوالحبسة: تعذر الكالم عند ارادت . ين ر: الحوفي

 .34سور  القصا ،اآلية د 24خ

 د، مصدر سابا.       127، رةم الحديض خ59د، ا1البخاري، صحيح البخاري، لخد 25خ

تحقيا: محمد عبد القادر  سنن البيهقي الكبر ،محمد بن أحمد هر  الدين البيهقي، د 26خ
 د.20571، رةم الحديض خ  191اد، 1للهجر دلخ 1414عطاخالريا ، مكتبة دار الباز، 

 د.3-2سور  الص ، اآليات خ د27خ

ين ر بخصوا هذا المواوع: عبد الرحمن العيسوي،علم النفق العامخمصر، دار د 28خ
 .105 – 104د ا2000المعرفة الجامعية،

* الذكاء المجرد:وهو القدر  علخ التعامل بكفاء  مل المفهومات المجرد  ومل الرموز، ومن *
ت المجرد : اإلنسانية، الفايلة، العدل،الحا،الخير،الجمال،الهر،الفتنة، المفهوما

 .105ا  –الباطل...ين ر:المصدر نفس  

أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية،مجموع كتب وفتاو  هيو اإلسالم في د 29خ
 .54، ا20للهجر د ل 1386الفق خبيروت،دار المعرفة،

مصدر سابا.وأياا: أبو زهر ،الخطابة أصولها ،57ين ر: الحوفي، فن الخطابة،اد 30خ
 ، مصدر سابا.46وتاريخها،ا
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د  2006خبيروت، دار ابن حزم، 4ين ر: طارا السويدان وفيصل عمر، صناعة القائد، طد 31خ
 .61ا

، مصدر سابا. وأياا: محمد أكرم 65- 61ين ر: السويدان، صناعة القائد، اد 32خ
القرن الحادي والعهرونخالمملكة العربية السعودية، ةرطبة  العدلوني وطارا السويدان، القياد  في

م د. وأياا: كوزق و بوسنر، القياد  تحدخالمملكة العربية السعودية، مكتبة 2000للنتال الفني، 
 .9د ا2004جرير، 

 .57ا –ين ر: المصدر نفس  د 33خ

الةة وا  رخ رسالة ين ر: أ ير أنور هري ، التخطيط اإلستراتيجي والهيكل التن يمي: العد 34خ
 .89م، ا2002ماجستير، كلية اإلدار  واالةتصاد، جامعة بلداد، 

د ا 1990ين ر:حسن عزيز وأنور حسين، منه  البحض التربويخ بلداد، دار الحكمة، د 35خ
118 . 

 ، مصدر سابا.93أ ير أنور، التخطيط االستراتيجي، اد 36خ
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 المصادر والمراجع
 الكتب:

رو  المعاني في تفسير القران الع يم والسبل الم اني، -مودااللوسي، مح -1
 بيروت، دار احياء التراض .

صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة،  -البخاري، محمد بن اسماعيل -2
 للهجر . 1379

 1414سنن البيهقي الكبر ، الريا ، دار الباز، -البيهقي، محمد بن أحمد -3
 للهجر  .

 1386جموع الفتاو ، بيروت،دار المعرفةنم -ابن تيمية،أحمد بن الحليم -4
 للهجر .

البيان والتبيين، القاهر ، مطبعة االستقامة،  -الجاح ،أبو عمرو بن العالء -5
 م.1947

العولمة المزعومة..الواةل ،الجذور،البدائل،صنعاء ، دار  -جارودي،رجاء -6
 م.1998الهوكاني،

لمعهد العالمي مراجعات في الفكر والدعو  ، أمريكا،ا -حسن ، عمرو عبيد -7
 م.1992للفكر اإلسالمي،

 فن الخطابة، مصر، دار نهاة مصر. -الحوفي،أحمد -8

 م.1990منه  البحض التربوي، بلداد، دار الحكمة،  -داود،حسن عزيز -9

الخطابة أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند -أبو زهر ،محمد  -11
 العرب،القاهر ،دار الفكر العربي.

 .2006ئد،بيروت، دار ابن حزم، صناعة القا-السويدان،طارا  -11

مصن  عبد الرزاا، بيروت،  -الصنعاني،أبو بكر عبد الرزاا بن همام  -12
 .1403المكتب اإلسالمي،
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القياد  في القرن الحادي والعهرون،السعودية، ةرطبة -العدلوني،محمد أكرم  -13
 م.2000للنتال الفني،

فتح الباري هر  صحيح -العسقالني،أحمد بن علي بن حجر  -14
 .1379خاري،بيروت،دار المعر ،الب

كتاب الصناعتين،بيروت،المكتبة -العسكري،أبو هالل الحسن بن سهل  -15
 م.1986العصرية،

علم النفق العام،مصر، دار المعرفة  -العيسوي،عبد الرحمن  -16
 م.2000الجامعية،

 1372تفسير القرطبي،القاهر  ، دار الهعب، -القرطبي،محمد بن أحمد  -17
 للهجر .

 م.2004قياد  تحد، السعودية،مكتبة جرير،ال -كوزق،جون  -18

خطبة الجمعة ودورها في تربية ا مة،السعودية، مكتبة  -مزهر،عبد اللني  -19
 للهجر .1422جرير، 

لسان العرب، لبنان،دار بيروت، -ابن من ور،محمد بن مكرم  -21
 م.1988

الخطابة العربية في عصرها الذهبي،القاهر ، دار -النا، احسان  -21
 م.1963المعار ، 

صحيح مسلم،بيروت،دار احياء التراض  -النيسابوري،مسلم بن الحجال  -22
 العربي.

 لندوات والمؤتمرات:ا

ندو  العرب والعولمة التي ن مها مركز دراسات الوحد  العربية في بيروت سنة  -1
 م.1997

 طاريح:الرسائل واأل

الة التخطيط االستراتيجي والهيكل التن يمي، رس -العاني،أ ير أنور هري  -1
 م.2002ماجستير،جامعة بلداد
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 المواضيع المستلة ما شبكة المعلومات العالمية )االاترات(:
العولمة في الخطاب اإلعالمي المعاصر، مجلة آفاا، من  -المهيني،عوني -1

  www.aafaq.orqعلخ الموةل:
الخطابة السياسية في العصر العباسي ا ول، من علخ  -الفال ، ةحطان-2

  www.sdfgfhg.comالموةل:
 


