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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

ماا  "الكاالم وطالةاا الوجان ع اد الم اا  اساعحبا  طيا "باا  فا   -رضا  اهلل ععاالى عا وم-فمما جاا  عان السام  
 ااا  حم  أخاااا  أن يُ " :حعاااى ةالااات لااان "،كاااان أباااو الااادردا  د يحااادث بحاااديث إد عبسااام" :جاااا  عااان أم الااادردا  ةالااات

  .(1)"ال اس
وهااو ماان أ مااا  ،(2)"السااخعيا   فاا  وجااور الرجااال ماان أيااو  اً ةااط أشااد عبساام مااا رأياات رجااالً " :ي ااول حماااد اً وأيضاا

 .العابعين
يازن كالمان ةبال أن د باداإل ساان ف ،(3)كمماا ياؤذي بواا جميسانبومكث عبد اهلل بن أب   جيح ثالثين سا ا د ياعكمم 

أما الذين يرسامون الكاالم  ،بخطام الشرع اً فيكون لسا ن مخطوم ،لمسا ن ،لكالمن اً ةا دويكون ع من  ،أن يصدر م ن
  .وع ودهم ألس عوم فإ وا ع ودهم إلى حعوفوم ،إرسادً 
     ال باا  لكاان  ،(4)"وأظ اان لاام يضااح  ،لاام أر أعبااد ماان يحيااى باان حماااد": ل محمااد باان ال عمااان باان عبااد السااالمي ااو 
ود شاا  أن هدياان أكماال  ،-عمياان الصااالة والسااالم- (5)كااان يضااح  حعااى عباادو  واجااذر -صاامى اهلل عمياان وساامم-

د فالعادة  ،من أجمن أوردت هذا األثر اً جيد اً ولوذا يعمق الذهب  ععمي  ،الودي أجااوز ماا كاان فيان شا   مان أ   وا 
 وعدم ذل  من مشايخ العمم عمى ةسمين: ،والعبسم أفضل ،الضح  اليسير" :-رحمن اهلل- ي ول الذهب  ،المخالفا

 .(6)ا"عمى  فسن المسكي  اً وحز  ،من اهلل اً وخوف اً لمن عركن أدب األول: يكون فاضالً 
لع اصاارر لكاان مان ال اااس مان د يجعماا  ذلا  فاا  ةمبان  ،مان اهلل اً أكماال األماا خوفاا -صامى اهلل عمياان وسامم-ال با  و 

وهاذا موجاود  ،فإذا غم  عمين الخو  لم يظوار م ان ذلا  ،-صمى اهلل عمين وسمم-مرعبا ال ب  -عن عم  المرعبا 
د فإن ال با   ، ل بعراجم بعض أهل العمم فمن بعدهمما  ُ وفي ،ف  أحوال بعض السم   - عميان وساممصامى اهلل-وا 

كاان اب ان دمعت عي ن لماا  -صمى اهلل عمين وسمم-فال ب   ،ف  األمور األخرى اً كا ت حالن أكمل مثمما ي ال أيض
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لكن  ،فوذا كمال ،ود بحزن ال م  ،وأن اهلل د يؤاخذ بدم  العين ،وأخبر أ وا رحما ،(7)إبراهيم ف  حال ادحعضار
أردت أن  :كيا  عضاح  وةاد ماات اب ا   ةاال :فمماا ةيال لان ،ضاح  لكن الفضيل بن عياض لما ماات اب ان عما   

إن " :ي اول -رحمان اهلل-فيعمق عمى هاذا شايخ اإلساالم ابان عيمياا  ،-عز وجل-عن اهلل أي  ،ع ن أرين أ   راضٍ 
 ،الفضايل لام يساعط  أن يجما  هاذا فا  ةمبان ،وحزن ةمبان ،دمعت عي ن ،أكمل -صمى اهلل عمين وسمم-حال ال ب  

د فوذا ليس  ،فضح   .ف  صور وأمور أخرىوهكذا ي ال  ،مضح لم ام بوا 
خ  كماا أن مان أكثار الضاح  اساعُ ، حم اًا، وكبارًا، وعصا عاً مذموم لمان فعمان الثا  : " :-رحمن اهلل- ي ول الذهب 

  . (8)" وأعذر م ن ف  الشيوخ ،أخ  م ن ود ري  أن الضح  ف  الشبا  ،بن
فاإن  ،ود يكون برف  األصاوات وال و واا ،  عمى اإل سان من جوالغاغير لكن الضح  الم صود أن يكون ذل  

عمياان - حعااى عظواار  واجااذر كااان يضااح  -صاامى اهلل عمياان وساامم-لكاان ال باا   ،د يميااق ماان أهاال الماارو اتذلاا  
صاامى اهلل عمياان -ةااال ال باا   ،كماانوأمااا العبساام وطالةااا الوجاان فااكرف  ماان ذلاا  " :ي ااول الااذهب  ،-الصااالة والسااالم

ماا رآ ا  رساول اهلل  :-رضا  اهلل ع ان-يع ا  البجما  -وةاال جريار  ،(9)((عبسم  ف  وجن أخي  صدةا)) :-وسمم
بالميال  ا ً فاكعمى الم اماات مان كاان بك ا ،فواذا هاو خماق اإلساالم :ي اول الاذهب  ،إد عبسام -صمى اهلل عميان وسامم-

فإ ان يلما   ،مان اهللوكثير من ال اس د يسعطي  هاذا إذا غما  عميان الخاو   ،هذر أعمى الم امات ،بال وار اً بسام
 بسااط وم ماا كمفميسااع   ،لاان عسااعوا ال اااس بااكموالكم)) :-عمياان الصااالة والسااالم-وةااال  :ي ااول، عمياان الوجااوم والحاازن

  .ومضى الكالم عمى هذا ف  الميما الماضيا، (11)((الوجن
يع ا  مان -ر من ذل  أو أن ي مل من ذل   ص  أن يُ  اً بسام اً ي بل  لمن كان ضحوك :ش  ب   ه ا  :ي ول الذهب 
ويم ت  فسان  ،أن يعبسم ويحسن خم ن اً م  بض اً وي بل  لمن كان عبوس ،ج  مَ ويموم  فسن حعى د يُ  ،-كثر ذل  فين

  .من مجاهدة وعكدي  ودبد  لم فس ،وكل ا حرا  عن ادععدال فمذموم :ي ول ،عمى ردا ة خم ن
 .هذا صحيح

 :في ول ،عن الش  ما ك ت أسكل أبا عبد اهلل  اً كثير " :نةول -رحمن اهلل-صاح  اإلمام أحمد  الميمو   ل عن و ُ 
 :ةال ،ع بل   ل عن بعض السم  أ ن لما دُ  ،لبي  ،لبي  :في ول ،يا أحمد :يع   ي ول لن ،(11)"لبي  ،لبي 

 .أخالق رفيعا "،إ   أةولوا لخادم  :لبي   ةال :ع ول ل  :ف ال لن المخاط  ،لبي "
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اباان الجااوزي يعمطاا  بااالكالم  يع اا  إذا جمااس ماا  ،لاان ررويزه اا ،ن كالماانرجاال يحس ااوكااان فاا  مجمااس اباان الجااوزي 
 عينٌ لفظ  مُ  -هارون ليس اسمنرجل ال ذاه-هارون ": إلين أبو الفرج ابن الجوزي وةال فالعفت ،اً ت يومكسمعن، ف
-يع   موسى  ،سمار هارون ،هارون :ي ول ،هذا يسمين أهل المجاز اسععارة "،اً فكرسمن مع  رد  ، ط   لموسى

ونن  َوَأِخييي} :دعااا رباان ةااال -صاامى اهلل عمياان وساامم  ِإنِّييي ينَصييدِّننِني ِرْدء ا َمِعيييَ  َفَأْرِسييْم ن  ِلَسييان ا ِمنِّييي َأْفَصيي ن  هنييوَ  َهييارن
"هاارون لفظا   :ي اول ،عنهارون لمرجل هذا الذي يمط  المجمس م :ي ولفو ا  ،[34:ال صص] {ينَكذِّبنونِ  َأنْ  َأَخافن 

أ اا  أ طمااق فاا  الكااالم وأ بسااط فاا  ألجاال يع اا   ،، اسااععارةط اان بم زلاان موسااىيع اا  جعاال   ، ط اا  لموسااى عااينٌ مُ 
 اً وهكذا إذا كان اإل سان أحيا  ،اً وعضد اً يع   معي  اً هارون لفظ  معين لموسى  ط   فكرسمن مع  رد  ،المجمس

ويث مان ذلا  مان الوام  اً ورثان كثيار عر وطبيعا ما يالةيان لربما كا ت أعمالن وأعباؤ أو أ ن  ،ذل  اد بساطد يكون فين 
بمع اى أن مان  ،يعاين عماى كثيار مماا  حان بصاددرفمثال هاذا  ،بش   من بسط ال فس نفإ ن بحاجا إلى من يسعف

فواو مان كاان فيان ا  بااض أو يعاا    ،كان كثير الضح  كثير اد بساط هذا يحعاج إلى  اس جادين يجمس معوم
واإل سان ي بل  أن  ،فعععدل ال فسبكذا  ،يوس  بابعسامعن بمداعبعن بمالطفعن ،ط عمين المجمسبحاجا إلى من يبس

وما  ذلا   اً ولربما يدير أمم ،أعبا  مع ده ؤسا  دول كبيرة جدًّاجدون ر ولوذا ع ؛ف  الععامل م  ال اس اً يكون ف يو
د  ،أل ااان دباااد  مااان هاااذا؛ ساااما األو فااا  مزرععااان ي طااا  األشاااجار ويصااايد أ ،بالم شاااار فااا  اللابااااعجااادر يخااارج  وا 

فاا  ةضاايا عععماق باالمجعم  مان دعااوة أو و حان الياوم لربماا اإل ساان كااان بصادد أشايا  يسايرة دون ذلا   ،و ساي ُ ف
فيشاي  ةبال  وا  فيُ  اً فمربماا يث مان ذلا  كثيار  ،أو غيار ذلا  ،أو ععمايموم ،معوم إجاباا عماى أساأو  ،إصالح ذات باين

لماا جاا ر  -رحمان اهلل-بان عباد العزياز ، وعمار فيحعاج اإل سان إلى ش   من الف ن ف  الععامال ما  ال ااس ،أوا ن
 ر،دو  اوةادت با  وبا  الواهلل ما أباال  لاو أ ، كي  ع ام  ممن لممظال ،يا أبت" :ةال ،  ال يمولاف اً ووجدر  ا م ،اب ن

وبين لن أ ن لو ب   عمى سبيل الدوام وادسعمرار فا  العمال الم وا   "،وةال لن: إن  فس  مطيع  ،فكخبرر وبين لن
اساعمر فياان  ،إذا عااب  الساير ،الصابر وال اوة والعحمالفا  ن الجمال يضار  بان المثال ، فااآي  ط ساعماا ةريا   هاذا

 وآلن وصحبن.  ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل المسععان ،مدة طويما ي  ط  من الكالل
  


