
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
يضاحه الكالم بيان استحباب باب في السمف عن جاء ما بعض  لممخاطب وا 

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

يضناحل لممخا نا واكرينر  بينان فن  بناا اسناحباا  -رضن  اهلل عنن م-فمن اآلثار المنقولة عنن السنم   الكنالم واي
  :إذا لم يف م إال بذاكليف م 

منا ألن   :أي -رحمل اهلل- ةمي  ع  يعن  إسماعيل بن  ،ة كااًبا ق مي  ما جاء عن زياد بن أيوا قال: ما رأيت البن ع  
   .(1)يعد الحرو  ةمي  ع  ابن  :وكان يقال ،كااًبا ق 
 ،وهننذا حسننن ،ايخاصننر الكننالم جنند   :أي ،فننالن يننزن الحننر  :كمننا يقننال ،فنن  يايننة االخاصننار أن كالمننل :بمعنننى

 .حيث يساغنى عن الا ويل الذي ال حاجة إليل
وسبرال ف  كالم إذا نظرت إليل  ،من ساعة أو قريا   ،فالخ يا أحياًنا لربما ي ول الخ بة حاى اصل إلى ساعة

 ،فاجننند ادعنننادة ااموهنننا ادعنننادة ،يينننر اكنننرارمنننن  ،بنننركثر الاقنننديرات بعشنننرين دقيقنننةوجننندت أننننل يمكنننن أن يمخننن  
 .وال شك أن مثل هذا الا ويل يمل منل السامع ،لجاء مخاصًرابينما لو ركز هذا  ،والعبارات الماشاب ة

لربما ال  ،أحياًنا يحقق رسالة صغيرة ،اجد الرسائل الجامعية ف  الماجساير والدكاورا  ،ف  الارلي  :وقل مثل ذلك
ثنم بعند ذلنك  ،دراسنة اسناوعا نصن  مجمند ،أو إلنى مجمندين ،ثم ااحنول إلنى مجمند كبينر ،ورقةازيد عمى عشرين 
 .اصل إلى ربع صفحة ارجمة راو   ،والباق  اعميقات  ويمة ،ف  صفحةيبقى كل س ر 

 ،أحد الفضالء من أهنل المغنة فن  وقاننا هنذاالمناسبات عن ولعم  ذكرت ف  بعض  ،فمثل هذا الا ويل يير مراد
وكاننت  ،قندم ا فن  جامعنة فن  بمند منن النبالد ،يحك  عما وقع لل ف  رسالال ف  مرحمة الندكاورا  ،ف  المغةأسااذ 

  .يكف  ال: هذا فقال لل المشر  ،اقارا أربعمائة صفحة :يعن  ،ف  مجمد ليس بالكبير
 .وال حاجة لما ويل ،فقال لل: كل ما عندي ذكرال هنا

وهن   ،وأننا جنالس فن  مكانا المشنر  :يقنول ،فزاد فن  األمثمنة حانى بمغنت ألن  صنفحة ،زد ف  األمثمة ،: الفقال
 ،رسنالة عممينة :وقنال ،دون أن يفاح ا ،دخل أسااذ عرًضا فرآها وأخذها ،أل  صفحة ،مجمدة ،عمى المكاا كبيرة

 .وهو لم يقرأ من ا شيًئا ،بعبارة ونبرة في ا نشوة واعازاز
نما العبرة بالمضمون ،فالعبرة ليست بالا ويل الندروس والكنالم فن   ،حاناج إلينل فن  الاعبينر عنن المعنان وهنذا ي   ،واي

ورأينا  ،وهذا خ ر ،بشرح كااا واحد مخاصر ،يا اول أحياًنا إلى عشرين سنة ااجد درسً  ،وما أشبل ذلك ،العممية
  !.هل هذا معقول؟ ،ف  بعض الكميات ينا   الفصل وما أن ى سورة الفااحة "عم" ءافسير جز  سمن يدر  

وحينما يصل فن  أول النسناء فن  آينات الموارينث ياحنول الندرس  ،اباداء من سورة النساءورأينا من يدرس الافسير 
مع  ،المواريث عمى سبيل االساقاللن مع أن ال الا ف  امك الكمية يدرسون ف  مقرري   ،إلى شرح كامل لممواريث
 .هذا خ ر ،ياوق  عند هذ  اآليات ليشرح كل الفرائضو وياحول درس الافسير  ،دراسا م ل ا ف  الفقل

                                                           

 .(9/115( سير أعالم النبالء )1)



إذا  ،-أيًضنا المغنةوهنو منن أئمنة - ،عمرو بن العنالء أبا إذا سمعت :-وهو إمام كبير ف  المغة-يقول األصمع  
 .(1)ياكمم كالًما س اًل  كان ،سمعال ياكمم ظننال ال يعر  شيًئا

ذا اكمم يظن السامع أنل ليس من أهل الرسوخ والعمق ف  العمنم ،وف  المغة ،هو إمام كبير ف  القراءات :يعن   ؛واي
 .كان ياكمم كالًما س اًل  ،لبعد  عن الاكم 

 .(2)سمعت أب  يقول: خير الكالم ما دخل األذن بغير إذن :وقال أبو بكر بن أب  داود
والعبنننارات  ،ومحاولنننة لف نننم المصننن محات ،وال يحاننناج إلنننى فنننك لمعبنننارات ،سنننماعلأن صننناحبل ال ياكمننن   :بمعننننى

 .الصعبة المغمقة
 ،أو مجاوبنة ،أو فن  محناورة ،سواء كنان ذلنك فن  خ بنة ،والمخا بةبالاعبير والكالم ف ذا من األدا الذي ياصل 

 .أو يير هذا
 وآلل وصحبل. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

                                                           

 .(6/414) المصدر السابق (1)
 (.13/217) المصدر السابق (2)


