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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

يضاحو لممخاطب وتكريره ليفيم إذا لم يفيم إال بذلك   .فيذا باب استحباب بيان الكالم وا 
وأما اإليضاح لممخاطب فيو أن يخاطب غيره  ،غير ممتبسينطق بو نطًقا واضًحا إظياره بأن يعني  :بيان الكالم
نماااا يخاطاااب النااااس بطريقااا   ،والوحشاااي مااان ا لفااااظ ،دون قصاااد الضاااامل مااان الكاااالم ،ويظيااار لاااو ،بماااا يفيماااو وا 
 .والمقصود ىو اإلفيام ، ن ا لفاظ ىي قوالب المعاني ؛ليصل المعنى ،سيم  ،يفيمونيا

 ،ولكاان إذا احتاااج ذلااك إلااى إعااادة أعاااد ،إذا فياام  ول ماارة كفااى ،بااذلكوىكااذا تكرياار الكااالم لاايفيم إذا لاام يفياام إال 
إليااو  أو إذا رأى أن بعضاايم لاام يصاا    ،يخشااى أن تفااوت عمااى السااامعينفاايمكن أن يعيااد فااي ا شاايا  الميماا  التااي 

 .ونحوه عد  لب   ،أو نحو ذلك ،تمام اإلصضا 
حتاى  ،كان إذا تكمم بكمما  أعادىاا ثالثًاا)) -مصمى اهلل عميو وسم-أن النبي  -رضي اهلل عنو-ذكر حديث أنس و 
ذا أتى عمى قوم فسمم عمييم  ،فيم عنوت    .رواه البخاري (1)((سمم عمييم ثالثًاوا 

 ،إذا دعات الحاةا  إلاى ىاذا :يعناي ،حتااج إلياووىذا قاد ي   ،بمعنى أنو يكرر ذلك ثالثًا :إذا تكمم بكمم  أعادىا ثالثًا
 ،فيعيد ذلك ثالثًا ،أو الشتضال عن المتكمم ،إليو اإلصضا  المطموب أو  نو يرى بعضيم لم يص    ،لبعد المخاطب

 .يفيم عنو مرادهوأن  ،من أةل أن يسمعو
ذا أتااى عمااى قااوم فساامم عمااييم ن ذلااك إ :ولكاان أىاال العماام قااالوا ،والسااالم إنمااا يشاارع ماارة واحاادة :ثالثًااا ساامم عمااييم وا 

وىام كثيار فاال يبما  ذلاك  ،فيسامم عماى بعضايم ،أو أناو يادخل عماى قاوم ،ماا سامعو ن بعضايم  ،يحتمل أن يكاون
 .ليبم  ذلك إلى الةميع ،وثالث  ،فيسمم ثاني  ،آخرين

فإذا دخل سامم  ،أأدخل؟ فيذا سالم االستئذان ،السالم عميكم :يقول مثاًل  ،مإذا استأذن سم   :وبعل أىل العمم يقول
 .ثالث هفيذ ،الخروج والتوديعفإذا انصرف سمم سالم  ،سالم التحي 

إذا  أو أنو ،من لم يبمضوليبم  ذلك  -واهلل تعالى أعمم-وال يبعد أن يكون المراد  ،من أىل العمم من حممو عمى ىذا
 أو نحو ذلك فيسمم ثالثًا. ،خشي أنيم لم يسمعوه
 ،كالًمااا فصاااًل  -صاامى اهلل عميااو وساامم-كااان كااالم رسااول اهلل ))قالاات :  -رضااي اهلل عنيااا-وذكاار حااديث عائشاا  
 .رواه أبو داود (2)((يفيمو كل من يسمعو

أو المشااااكم   ،فااااال يااااذكر العبااااارات الموىماااا  ،ال يمتاااابس ،مبااااين لممااااراد ،أنااااو ظاااااىر واضاااا  :يعنااااي ،كالًمااااا فصاااااًل 
نمااا يعباار  ،اومعنااى فاساادً  ،االساايما إذا كااان ذلااك يحتماال معنااى صااحيحً  ،متعااددة ي  التااي تحتماال معااان ،والمحتمماا  وا 

                                                           

 .(55(، رقم: )1/33أخرةو البخاري، كتاب العمم، باب من أعاد الحديث ثالثا ليفيم عنو ) (1)
 (.4335(، رقم: )4/261أخرةو أبو داود، كتاب ا دب، باب اليدي في الكالم ) (2)



ُنذوا ال ذِذين   أ ي ه ا ي ا} :مؤدًبا أىل اإليمان -عز وةل-وليذا قال اهلل  ،با لفاظ التي ال تحتمل إال الحق  ت ُقولُذوا ل   آم 
ُقوُلوا ر اِعن ا ِلْمك اِفِرين   و اْسم ُعوا اْنُظْرن ا و   .[134: البقرة] {أ ِليم   ع ذ اب   و 

وىاو  ،بمعناى آخارويساتعمميا أىال اإليماان  ،يساتعمميا اليياود فاي معناى سايا مان الرعونا  "راعناا"وذلاك أن لفظا  
ُقوُلوا ر اِعن ا ت ُقوُلوا ل  }المالحظ    .{اْنُظْرن ا و 
لضاعف يتخماف عناو ىاذا الوصاف إماا واإلنسان إنما  ،في الكالموىديو الكامل  -صمى اهلل عميو وسمم-فيذا أدبو 

لربماا و  و،ويحاوم حاول المعناى وال يبمضا ،ولكناو يطيال الكاالم ،فيحااول أن يوصال المعناى ،ضعف في التعبيار ،فيو
 .م السامعئس

ياراد الكاالم الصاعب ،وقد يحصل ذلاك أيًضاا لمماتكمم أحياًناا بسابب قصاد اإلغاراب أن ال لربماا بزعماو مان أةال  ،وا 
 ،ذم المتفيياق -صامى اهلل عمياو وسامم-وةاا  الاذم عماى لساان رساول اهلل  ،مي بيذا أقاواموقد ابت   ،يستوي مع العام 

وىااذا  ،ولربمااا يااتكمم بكااالم ال يفيمااو أحااد ،إظياااًرا لمبالغاا  والفصاااح  ؛الااذي يتنطااع ويتكمااف فااي الكااالم ،والمتشاادق
 .خالف المقصود

 ،ما فيمنا شيًئا :بكالم يخرج الناس من مةمسو ويقولونفإذا كان يتكمم  ،العاقل يخاطب الناس من أةل أن يفيموا
 .مواضع قميم  في حتاج إليوي  ولكنو قد  ،فيذا غير محمود ،كأنو يتكمم بمض  أخرى

فاي مان المتفييقاين  -وليس عنادىم شاي  كثيار- ًئاوقد يمقي اإلنسان محاضرة بين يدي قوم يظنون أن عندىم شي
أبعاااد ماااا يكاااون عااان ا دب وأدب لربماااا يكاااون  ،النااااس برماااوز وشاااعر حداثااا ساااون عماااى يمب  ا نديااا  ا دبيااا  ممااان 

 .إلى آخره ،وأنيم ىم أىل ا دب والفصاح  ،ويظنون أنيم ىم الناس ،الحقيقي
ليوصاال إلااييم رسااال  أنياام لاام  ،بكااالم ال يفيمااو ماانيم أحااد ،يااأتي ويااتكمم بالعربياا  الفصاايح فاايمكن لفصااي  بمياا  أن 

 .ىذا ال بأس ،وأنيم ليسوا من تمك المراتب ،موا شيًئاولم يحص   ،يبمضوا شيًئا
أو  ،مااان ا شاااعري أىااال الكاااالم  ،فاااي مناقشااا  المتكمماااين -رحماااو اهلل-ابااان تيميااا  وكاااذلك كماااا قاااال شااايخ اإلساااالم 

فابعل ىاؤال  ال يقناع إال بالمخاطبا  بالضاامل مان ا دلا  والكاالم  ،ممن لو اشتضال بالفمسف  ،أو غيرىم ،المعتزل 
إن  ،لموصااول معااو إلااى الحااقمثاال ىااذا إذا اضاطر إلااى ذلااك فااال باأس ف ،ال يريااد أن يسااتوي ماع العاماا أنااو بزعماو 

ال فا صاال الةاادة المساموك  أن اإلنسااان يعبار باالكالم الواضا  ،كاان مرياًدا لمحاق الكااالم الاذي يفيماو الصااضير  ،وا 
 .فيم عنووغيره من أةل أن ي  والكبير والعامي 
  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم


