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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ،وهاو بااب إصا ال السمايس لحاديث سميسا  الاذي لايس بحارام ،كتاب األدب من هذا الكتااب المباار باب في فهذا 

  .واستنصات العالم والواعظ حاضري مسمس 
ألن الااذي يوساا  حديثاا  إلياا  إنمااا  ؛وذلاا  ماان األدب بااال شاا  :إصاا ال السماايس لحااديث سميساا  الااذي لاايس بحاارام

فهاماا  ذلاا  الحااديث وأن ال  ،وأن تنصاات إلياا  ،فااالال أ أن تقباال عمياا  بوسهاا  ،ومخاطبتاا  باا  ،يقصااد إسااماع  وام
ن ماان السءاااال  ،آخااارتتشااا ل عنااا  بشاايل  ثاام بعاااد ذلااا   ،أو إلااى الرسااال ،أن يتحاادث الرسااال إلاااى أهاال المسماااسوام

 .وهو يؤثر في نءس المتكمم ،فذل  ال يميأ ،ويشت مون بشيل آخر يتحدثون ب  ،يقطعون حديث 
والمارل إذا عمام مان أحاد مان النااس أو  ،العاقل ال يوس  حديث  إلاى مان يزهاد فاي ساماع في أن وقد تكمم الحكمال 

مان فقاد يحرماون  ،عانهم القاولوال ر با  لهام فيا  ف نا  يمسا   ،من سمع منهم أنهام ال يقبماون عماى ساماع الحاديث
 .الءا دة إذا كان حديث  مما ينءع ويسدي

يتحاادث ماع أحااد ثام يقطااع ذلا  المخاطااب حديثا  بشاايل آخاار ال يرضااى بحاال ماان األحاوال ذلاا  لنءسا  أن  والمارل
 .يتحدث ب  مع آخرين

السااايما ماااع وساااود مثااال هاااذض األسهااازة التاااي صاااار النااااس  ،وهاااذض قضاااي  قاااد ذاعااات وشااااعت فاااي مثااال هاااذض األياااام
 .ثم يقطع الحديث بالرد عمى مكالم  ،فتسد الرسل لربما يخاطب سميس  ،يتشا مون بها كثيًرا في مسالسهم

أمااا أن يسعماا  يتحاادث هكااذا ثاام ياارد فاا ن ذلاا  ال  ،ثاام ياارد ،محدثاا إن كااان والبااد  فااي مثاال هااذا ف ناا  يساات ذن  :أقااول
 .يميأ

شايً ا ماا إذا كاان قاد يعاذر  :يعني ،بكالم يخاطب ب  آخرأن يقطع حديث  المباشر ل   :وأعظم من ذل  في السءال
ن كان ذل  ليس بعذر ،يرد عمى الهاتف ويتحدث مع  ،لكن حينما ينصرف عن  تماًما ،ف ن كان والبد  فيست ذن ،وام

 هذا فيما يتعمأ باإلص ال. ،وال عذر ل  بذل  ،ف ن هذا ال يميأ بحالآخر 
أو نحاو ذلا  فا ن  ،الوقيعا  فاي أعارال المساممينكبكالم محارم ألن المتكمم إذا كان يتكمم  :الذي ليس بحرام :قال

 .ذل  المحرم والباطل في خطب  السمع ولو كان  ،وال االستماع لكالم  ،هذا ال يسوز اإلنصات إلي 
وبعل أمرال بني أمي   ،الحساجوذل  أن  ،منهم من تحدث أثنال خطب  السمع  ،وقد سال ذل  عن بعل السمف

فا ذا  ،عماى المنبار -رضاي اهلل عنا - كعمي   -صمى اهلل عمي  وسمم-لربما يتكممون في بعل أصحاب رسول اهلل 
فم  أن تتكمم أو نحو ذل   ،أو يروج لباطل ،باطم وبدأ يدخل في أمور  ،كان الخطيب يتكمم عن مثل هذض األمور

هااو األماار باإلنصااات ماان ألن مقصااود الشااارع  ؛وال يضاار  ذلاا  ،وال تنصاات ،أثنااال خطباا  السمعاا  مااع صاااحب 



ونحاو  ،ويتالعاب باألحكاام الشارعي  ،يءساد الادين ،ف ذا كاان ماا يقولا  الخطياب بااطاًل  ،االنتءاع بما يقول  الخطيب
 واهلل تعالى أعمم. ،لإلنصاتذل  فمثل هذا ليس ب هل 

هااذا ممااا لاايس  :: لاايس هااذا ماان ذا ، يعناايلمااا تحاادثوا فااي الخطباا  -عمااى إمااامتهم وساللااتهم-ولااذل  قياال لهااؤالل 
 .أمرنا باإلنصات ل 

الناااس لاام  ،أنصااتوا اسااتمعوا :أنهاام إذا حضااروا يقااول لهاام أي: "حاضااري مسمساا واستنصااات العااالم والااواعظ " قااال:
 ،أو تحدث بعضهم أثنال الحديث ،ألن  سيتحدث ؛أنصتوا :فيقول لهم ،قبم  ب مرألنهم قد تشا موا  ؛وا لمسماع يتهي

 .أنصت :فيقول ل  ،بهاتء  النقالك ن يتحدث أحد في مسمس العالم  ،أنصتوا يا سماع  :فيقول لهم
فااي حساا   -صاامى اهلل عمياا  وساامم-قااال: قااال لااي رسااول اهلل  -رضااي اهلل عناا -أورد حااديث سرياار باان عبااد اهلل 

  الوحياادة التااي حسهااا رسااول اهلل وهااي الحسا   ،-صاامى اهلل عمياا  وساامم-ودع فيهااا النباي  ،وهااي آخاار حساا  ،الاوداع
   .بعد بعثت  -صمى اهلل عمي  وسمم-
يضاارب  ،ال ترسعااوا بعادي كءاااًرا))ثاام قاال:  ،أنصاتوا :قال لهاام ،مارهم باإلنصااات :يعنااي ((النااس   استنصاات  )) :قاال

 .(1)((بعضكم رقاب بعل
ن تكمام  (2)((وقتالا  كءار ،فساوأ سباب المسمم)) :يقول -صمى اهلل عمي  وسمم-النبي   ،أهال العمام فاي الماراد هنااوام

 ،هو محال الشااهد هنااليس هذا  ،؟هل المقصود االستحالل أو  ير ذل  ؟هل هو كءر عممي ؟هل هو كءر نعم 
نما الكالم في اإلنصات  .وام

 .في هذا الباب -رحم  اهلل-وهذا هو الحديث الوحيد الذي ذكرض المصنف 
ذكاارض فااي  ،أثاار مال اام -رضااي اهلل تعااالى عاانهم-الرديااف الااذي نااورد مناا  آثااار الساامف وهنااا أثاار وحيااد فااي الكتاااب 

قال: إن الرسل ليحدثني بالحديث ف نصت ل   -رحم  اهلل-طال بن أبي رباح وهو ما سال عن ع ،ذي قبم الباب ال
 .(3)قبل أن يولدوقد سمعت   ،ك ني لم أسمع 

 .ويكتب تحتها انشر تؤسر ،هذض تصح رسال  في النقال
وقااد  ،كاا ني لاام أساامع ف نصاات لاا   ،إن الرساال ليحاادثني بالحااديث :عطااال باان أبااي رباااح ماان عممااال التااابعين يقااول

 .سمعت  قبل أن يولد
وال  ،وقد ترى أشيال مزعس  ومؤلم  من بعل من ال يت دبون ،هذض الحكاي يستمع استماع إنسان ك ن  سديد عمي  

 .يعرفون أدب المسالس
نااس فاي وال يكاد يستمع إلي  أحاد مان ال ،قبل وسود السيارات ،يردد قضي  وحكاي  سرت ل  قديًمارأيت رساًل كبيًرا 

 .هذض الحكاي مسمس  إال وأعاد لهم 

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب ال ترسعوا بعدي 121(، رقم: )1/35البخاري، كتاب العمم، باب اإلنصات لمعممال ) ( أخرس 1)
 (.1/11كءارا يضرب بعضكم رقاب بعل )

 (64(، رقم: )1/11(، ومسمم، )6444( رقم: )1/15نهى من السباب والمعن )أخرس  البخاري، كتاب األدب، باب ما ي   (2)
 .(5/16النبالل ) ( سير أعالم3)



أن  -الساايما ماان أوالدض-ساامعوا هااذض الحكاياا  ماارات مااا يكااون مماااًل بالنسااب  لماان الااذي لربوالساابب فااي هااذا التكاارار 
ون لأو يقار  ،ينشا مون با سهزتهم النقالا  ،ألن أوالدض إذا سمسوا مع  ال يتحدثون مع  ؛أوالدض هم الذين سنوا في حق 

موماتا  إلاى ماا توقءات مع :يعناي ،معمومات كما يقاالفهو ال يدري ليس عندض تحديث  ،وال يتكممون مع  ،الصحف
 ،ونحاو ذلا  ،ويتااسر ،ويتنقال عماى السماال ،ياذهب ويا تي ويساافر ،ا نشيًطاحينما كان قوي   ،قبل نحو أربعين سن 

فصااار لاايس عناادض  ،وت ياارت وسااا ل النقاال ،وصاال إلااى ساان وحااال بقااي فااي قريتاا  ،ثاام توقءاات المعمومااات بعااد ذلاا 
ذا سمسوا  ،تخرسوا من السامعاتواألوالد تعمموا و  ،سديدةمعمومات  وماا إلاى  ،مع  فهم مشا ولون عنا  بالصاحفوام

   .ذل 
فشرع ياذكر واقعا  مان هاذض  ،يرددها دا ًماذكريات قديم   ،فكمما سمس ليس عندض إال المعمومات والحكايات القديم 

ذا بابنا  الكبيار  ،معت من س  الوقا ع التي لطالما  ويقاول  ،يانءل يادض فاي وسها فبينما هو ياتكمم فاي بدايا  الكاالم وام
 ،؟!حءظناااضت عمينااا هااذا الكااالم حتااى دمااؤدى الكااالم: كاام ماارة رد ،معنااى الكااالم :يعنااي ،بعبااارة أسااتحي أن أحكيهااا

 .حال ال يحسد عميها أمام السموس وبقي في ،فسكت األب
ويءارح  ،ويحاب مان يحضار ،وهاو رسال كاريم ،الحضاور الاذين حضارواياؤانس هاؤالل  ،األب يريد أن يواساي هاؤالل

كااارام الضااايف ،ونحاااو ذلااا  عماااى ماااا عهاااد النااااس قاااديًما باااالءرح بالضااايف ،بالضااايوف فقاااام ولااادض فقاطعااا  بهاااذض  ،وام
 .فسكت ،المقاطع  أثنال الحديث

ويشاتر   ،وك ن  لام يسامع هاذض الواقعا  مان قبال ،الواسب عمى هذا الولد أن ينصت ،هذا من أعظم العقوأ :ف قول
المءاردات فيهاا التاي لربماا ال وبعال  ،ويسا ل  عان بعال السواناب ،ع عمى هاذض الواقعا ويءر   ،مع أبي  في الحديث

 ،أو ماع األم ،وهاو أمار قاد يتكارر ماع األب ،تصارف بهاذا التصارف الساي ولكن   ،يءهمها الشباب من الحاضرين
 .أو مع بعل كبار السن

: اإلسارال]{ إ ْحَسداناا َوب اْلَوال دَدْين  }: -تباار  وتعاالى-فاي الكاالم عماى قولا   ،ولهذا أقول هنا قضي  كنت ذكرتها قديًما
23]. 

 .عمى الوصايا في سورة اإلسرالفي الكالم 
فالواسب عمى  ،كان بهذض المثاب ومن  ،مع األبوين ،التعامل مع كبار السنينب ي أن يكون لنا فق  في : نحن قمت

، ما الذي حصل ،يعطيهم المعمومات السديدة ،وأن يحدثوا لهم المعمومات ،يتحدثوا مع آبا هماألوالد إذا سمسوا أن 
المشاروع السدياد الاذي يتحادث معا  عان  ،نزول العقار ،العقارويتحدث مع  عن صعود  ،األزم  المالي  المعاصرة

 ،حاروب ،ونحاو ذلا  ،سادت فاي المستماععان األماور التاي  ،عن األشيال التي يعاني منها الناس ،سيقام في البمد
ال  ، يكاون األب  ريًباا بيانهمالوبادأ النااس يتحادثون عان قضاايا واقعا   ،وامات  المسماسفا ذا سماس األب  ،أحداث
فيضااطر إلااى أن يقااول تماا  الحكايااات التااي  ،معهاام فااي الحااديثوال يسااتطيع أن يشااتر   ،يتحاادثون عاان ماااذاياادري 

   .بد  من تحديث المعمومات باستمرارال ،ستين سن  وأ ،خمسين، أو كانت قبل أربعين
ظهااار الساامم  ماان حااديثهم ،ماان العقااوأأماا الساامبي  التاماا  فااي حااال مسالساا  األبااوين فهااذا لاون  أو لربمااا يحاارج  ،وام

وضااأ ت يار وسا  الولاد وبادأ يتحادث عان هاذض األحادياث القديما   ، ذا ساال أباوضفاأو أماام أصادقا    ،أمام اآلخارين



بااادأ ياااردد الحكاياااات  ،أحرسناااي بالضااايوف :ويقاااول، أو عناااد إخوانااا  ،والدتااا  دولربماااا رساااع يشاااكو والااادض عنااا ،ذرًعاااا
 .خط فهذا لماذا ي تي أصاًل؟  :ك ن  يقول ،القديم 

  .هذا الحديث قبم لممتكمم ولو كنت حءظت  -أيها األحب - اإلنصات
 .واهلل المستعان

  وآل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


