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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
ققال:  -رحمقو اهلل-حديث أبي وائل شقيي  بقن سقمم   -رحمو اهلل-أورد المصنف  "واالقتصاد فيوالوعظ "ففي باب 

لقوددت أنقذ ذكرتنقا  ،يقا أبقا عبقد القرحمن :فيال لو رجل ،رنا في كل خميسيذك   -رضي اهلل عنو-كان ابن مسعود 
ني أتخولكم  ،كمم  م  ا إنو يمنعني من ذلذ أني أكره أن أ  أم  "فيال:  ،كل يوم صقمى -كما كان رسول اهلل  ،بالموعظ وا 

  ، متف  عميو.(1)"يا مخاف  السآم  عمينايتخولنا ب -اهلل عميو وسمم
 ؛فقنن ذلقذ ال يشقممووأمقا العمقم والتعمقيم  ،وأن ذلقذ يخقتص بقالوعظ ،عن الموعظ  وعن االقتصاد فيياسب  الكالم 

 .ألنو بحاج  إلى إكثار ومواصم 
 :ييققول ىققق،:4سققن  تققوفي وىققو مققن التققابعين ومخضققرم  ،كمققا قققال أبققو وائققل -رضققي اهلل عنققو-حققديث ابققن مسققعود 

فيقذا يقدل  ،فقي كقل خمقيسيعنقي أنقو يعقظ أصقحابو  ،"يقذكرنا فقي كقل خمقيس -رضقي اهلل عنقو-كان ابن مسقعود "
 ا  خصقص يومقيقدل عمقى أنقو يجقوز أن ي ا  وأيضق ،يحصقل الممقل ؛ لقئالول بالموعظق وىو التخق ،عمى موضع الشاىد

وال  ،فيذا ال إشكال فيو ،اويتوافدو  ،من أجل أن يعرف الناس ذلذ ويحضروافي األسبوع  ااختار يوم   ،لموعظبعينو 
 .ال إشكال في ىذا ،وال في ذرائعيا ،يدخل ذلذ في باب البدع

 .رضي اهلل عنو-وىي كني  ابن مسعود  ،"يا أبا عبد الرحمن :فيال لو رجل
وأنيقم كقانوا يسقمعون منقو مقا يحصقل  ،ىذا يدل عمى أنيم كقانوا فقي يايق  االسقتجاب  "،لوددت أنذ ذكرتنا كل يوم"

فقي الخيقر  -رضقي اهلل تعقالى عقنيم-ويقدل عمقى ريبق  السقمف  ،ويتقثثرون ،فتقر  قمقوبيم ،الميصقود مقن القوعظبو 
   .ومجالس الذكر

وفقي ىقذا أن اسنسقان إذا كقان  ،"كقمم  م  ا إنو يمنعني من ذلذ أني أكقره أن أ  أم  " :-رضي اهلل عنو-فيال ابن مسعود 
 ،بعققد ذلققذلققئال تحصققل السققآم   ؛ينسققا  وينققدفع إذا رأه مققنيم إقبققاال  فققال  ا  ، أنققو يكققون حكيمققيشققت ل بققوعظ أصققحابو

نما   ،فنن ذلذ ميصود من مياصد الشقارع ،الدوام واالستمرار مع إقبال النفوسيحصل ليم يتصرف معيم بحيث وا 
ذا فات ذلذ فقال  ،وال يحصل التثثر بيا ،ال تدخل اليمبولم يحصل ىذا اسقبال في نفوس الناس فنن الموعظ   ،وا 

لقو ميومقات فقنن ىقذا القوعظ المقؤثر  ،المثمقر القذي يحصقل بقو التقثثيروىقذا مقن ميومقات القوعظ  ،تتجاوز األسقماع
واسشقفا   ،والصد  في النصق  لمنقاس والمحبق  ليقم ،-عز وجل-الصد  مع اهلل  ، فننمنيا ما يرجع إلى المتكمم

الثكمقى والنائحق  والنقاس يعرفقون ويفرققون بقين  ،عمييم كل ىذا لو أثر بالغ يجعل الكقالم يصقل إلقى اليمقوب مباشقرة
 ،ولكقققن كالمقققو ال يجقققاوز ا ذانوتيتقققز المنقققابر  ،ويعقققظ ا  ولربمقققا تجقققد الرجقققل يقققتكمم كثيقققر  ،يعرفقققون ىقققذا ،المسقققتثجرة
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والصقد   ،-تبقارذ وتعقالى-مقع اهلل فالصقد   ،يكون في ياي  التثثيرربما يتكمم بكالم قصير قميل لكنو وبعضيم ل
خطب  قد صورىا من كتاب بيعني ما يثتي  ،الموضوع الذي يتحدث عنووأن يعيش اسنسان مع  ،في نص  الناس

يشققعر أن ىققذا الموضققوع إنمققا ينب ققي أن  ،ال ،ىققا عمققى النققاس عمققى المنبققرؤ أو مققن اسنترنققت ثققم يققثتي ويير  ،مققثال  
ويجقب  ،ويجقب أن ينقاقش ،وأنقو يجقب أن يطقرح ،حاجق  النقاس إليقووأن ىذا الموضقوع تمقس  ،بحاج  إلى معالج 

ولكقن  ،ونحو ذلقذ ،وأجتيد في خطبيأخطب أنا  :وليذا بعض الخطباء ييول ،فيتفاعل ،ى المستمعينأن يصل إل
فثنققت  ،السققبب ىققو أنققذ مجققرد قققارئ عمققى المنبققر :نيققول ،الخطققب وحضققورىاع امققن النققاس فققي سققم ال أجققد إقبققاال  

تكققون  ا  فثحيانقق ؟،تعقيش مققع الموضقوع ،لكقن ىققل تعقيش مققع الخطبقق  ،ال يعجقز عنققو أحقد مققن الحضققور ا  تعمقل شققيئ
وىقي المقادة أخقره  اأضقف إلقى ذلقذ أمقور   ،فيقذا ينعقدم معقو التقثثير ،اليضي  مجرد قراءة ال يتفاعل معيقا الخطيقب

يكقون  ا  أحيانق ،ضقعفىنقاذ يكقون  ،يكقون ىنقاذ ركاكق  ا  األسموب الذي تيدم بو ىذه المادة أحيان ،تي تيدم لمناسال
فالسقامع يمقل  ،جمقل تتكقرر أثنقاء الخطبق  ،يعنقي عبقارات تتكقرر ،العبارات لدرج  السآم  ىناذ تكرار ممل لبعض

ال  ،ران -اهلل المسققتعان-عميققو  ا  اليمققب يكققون أحيانقق ،تتصققل بيمققب السققامع ا  إضققاف  إلققى أمققور أخققره أحيانقق ،مباشققرة
       .وال يتحمل سماع ىذه الموعظ وال ينتفع  ،تصل إليو المواعظ

أن يختققار التوقيققت وأال  :ىققذا الجانققب الققذي ورد فققي ىققذا األثققرالتققثثير منيققا مراعققاة  يققاىنققاذ ميومققات يحصققل معو 
ىقذا  ،ما نحن فيو كل يوم ىقذا لقيس بقوعظف ،وىناذ فر  بين مجالس العمم وبين الوعظ ،حتى ال يمل الناسيكثر 
نمققا يكققون حينقق ،أمققا الموعظقق  فيققذه ال يكثققر منيققا ،تعمققيم  ،ولققو طمبققوا منققو اسكثققار فننققو ال يسققتجيب ،بعققد حققين ا  وا 

نققي أتخققولكم بالموعظقق  ،كققمم  م  أ   أكققره أن" :قققالفالشققاىد ىنققا أنققو   -صققمى اهلل عميققو وسققمم-كمققا كققان رسققول اهلل  ،وا 
      ."يتخولنا بيا

يعنقي  ،يعنقي يتعيقدنا بالموعظق  "،يتخولنقا -صقمى اهلل عميقو وسقمم-كما كان رسقول اهلل " ،يعني أتعيدكم "أتخولكم"
قبقاليم ،أحقوال المسقتمعينأنو يراعي   ،السقآم لقئال يحصقل ليقم  ؛فقال يكثقر ذلقذ عمقييم ،بعقد حقين ا  فقيعظيم حينق ،وا 

ذا  وتثممقت فققي أسقبابو وفققي  ،األخيققرةالتشققبع القذي حصققل لكثيقر مققن النقاس فققي ىقذه السققنوات اليميمق  نظقرت إلقى وا 
يرجقع إلقى أسقباب  -واهلل تعقالى أعمقم-عنقد التثمقل ذلقذ فننقذ تجقد  ،إعراضيم عن المواعظ في كثيقر مقن األحيقان

متققى تققثتي قبققل سققنين لربمققا ينتظققر النققاس  ا  يعنققي قققديم ،اسكثققار حتققى صققار الشققيء مبققذوال   :-واهلل أعمققم- ،منيققا
وقبمققو وبعققده  ،ىققق1912 -1911 -1:77ىققذا سققن   ،فققي الجامعققات ؟وأيققن توجققد المحاضققرة ،محاضققرة فققي السققن 

الناس  ، بيي اهلل عمييم باليداي  الشباب الذين من  إلييا  وفي الجامعات يذىب ،الناس ينتظرون متى تثتي محاضرة
 ،الخطابقق أحققدىم ال يحسققن فققي بعققض المنققاط   ،والخطبققاء فققي أيمققبيم عققوام ،مققا يصققمون إليققو ،ىققذا يمبعيققد عققن

ذا تمكث أو تتعتقع مقال بقالحرف ،ال يحسن اليراءةو  اولربما ييرأ من كتب قديم  جد   ال يظيقر والذ الكممق  بطرييق   ،وا 
جقاء أحقد فقنذا  ،ينتظقرون ،يتعطشقونفتجقد النقاس  ،حيقث ييرىقا بالكميق أو الخطث الفقادح  ،ىذا المحن الفاحشفييا 

وينتظقققرون ىقققذا  ،مقققا يكقققون لمنقققاس مكقققان ،يعقققظ ويحسقققن القققوعظ أو نحقققو ذلقققذ امقققتا المسقققجد حتقققى ضقققا  بالنقققاس
بققل مققن صققالة العصققر مباشققرة وقققد أدركققت بعققض النققدوات وبعققض المحاضققرات يققذىب النققاس بعققد  ،ويسققتعدون لققو

النققاس يققثتون مققن قبققل العصققر لحجققز  ،ىققق1:78 -1:71ىققذا شققيء رأيتققو بنفسققو سققن   ،الظيققر يحجققزون المياعققد
بعققدىا ىققي حققديث ثققم  ،وىققم يتحققدثون عنيققا مققدة طويمقق  قبققل   ،أو النققدوةاألمققاكن لممحاضققرة التققي تكققون فققي المسققاء 



رات والمم ،والياع  األخره االحتياطي الياع  األصمي  الكبيرة  ،في بعض الجامعات ورأيت الياعات تمتمئ ،الناس
مكققان جيققد  يوجققد ال ،، ورأيققت بعضققيم يجمققس عمققى أشققواذأيققام الشققتاء شققديدة البققرد والنققاس يجمسققوناح  فققي والسقق

في مواققع فقي  اكثيرة جد   افتجد خطب   ،إشباع وصار في ،ن أصبحت المادة مبذول  بكثرةلكن ا  ،صر  وح   ،لمجموس
وتجققد مققا تريققد  ،خطققب مكتوبقق  وفيققو  ،مواقققع لمصققوتيات وفيقق ،مواقققع لمخطققب وفيققو  ،مواقققع لمخطبققاء وفيقق ،اسنترنققت

 ،مقن التشقبع ا  شقيئتقورث عنقد بعقض النقاس ققد  ا  وىقذه نعمق  لكقن النعمق  أحيانق ،بمجرد جيد بسقيط فقي البحقث تجقد
ذا  ،تمقرة يثكمونيقاالنقاس فقي اليقديم كقانوا يجقدون  ،وال نقى ،مثقل الطعقام والشقرب إذا كثقر ،فيحصل ليم زىقد فييقا وا 

ن لمققا لكققن ا  ،؟! ىققذا معققروففرحققو بيققاكيققف يكققون الطفققل تعطيققو تمققرة  ،حوجققدوىا ال تسققثل عققن حققاليم مققن فققر 
تجقد  ،أصقب  النقاس ينظقرون إلييقا وال تتقو  نفوسقيم ليقا ،عنقد الصق ير والكبيقر ،صارت القنعم مبذولق  عنقد النقاس

ىققذا  ،ألن  نفسققو ال تطمبققو ؛ا  ومققع ذلققذ ال يكققاد الواحققد مققنيم يثكققل شققيئ ،أينيققاء عنققدىم مققا لققذ وطققاب فققي بيققوتيم
 ،لمزىقد ا  فصقار ذلقذ سقبب ،افكثقر ذلقذ جقد   ،المبذول يحصل فيو زىد عند النقاسفالشيء  ،موجود وحاصل ونشاىده

: ىقذا ويش ل الجيقاز ثقم ييقول ،ويجمس عند اسنترنت ،أنا أسمعيا باسنترنت :ييول ،دورة عممي  ا  تجد الرجل أحيان
 ،رهأ ثفت  ىققذا قمققيال  سقق ،فققي كققذا ،فققي جققدة ،دورات ثانيقق  فققي الريققاض ىنققاذو  ،محاضققرات ثانيقق  ىنققاذن البققث ا 

يقرد  ذلقذ وبعقد ،يتمقددثقم  ،شقاىيب ويقثتي يقذىب ذلقذ وبعقد ،رهأ أفقت  الثالقث قمقيال  دعنقي  ،رهأ أفت  الثاني قميال  و 
ذا  ،ثم يعقاود المحاولق  ،يحصل انيطاع في البثه وبعد ،يرسل رسال ه وبعد ،ىو يتصل ذلذ وبعد ،عمى التمفون وا 

    ؟ما الذي زىده في الحضور ،نظرت ما الذي يبيى لو من ىذا الدرس أو ىذه المحاضرة؟ شيء يسير
 ا  لكقققن حينمقققا كقققان النقققاس ال يجقققدون شقققيئ ،وىقققو يتخيقققر مقققا شقققاء ،موققققع البقققث مقققثال  فقققي  ان دورات كثيقققرة جقققد  ا 

ت أرجقل تثن ق ،حتقى تقثذوا بقالجموس ا  شقديد ا  الناس فيو ازدحامقازدحم لبعض أىل العمم  ا  وقد رأيت مجمس ،يتعطشون
ولقذلذ تجققد  ،زىققدوا فيقو لكققن إذا كثقر ذلقذ عمقييم ،وىقم فققي يايق  الزحقام ،بعقض مقن حضقر وصققعب عمقييم الميقام
ىققذا العققالم الققذي ازدحققم النققاس عميققو واكققتظ النققاس بققو جيرانققو لربمققا ال  ،النققاس جيققران العققالم ىققم أزىققد النققاس فيققو

فقي بحقييم ولقم يسقثلو أحقدىم بل لربما يرونقو يقدخل ويخقرج فقي المسقجد معيقم  ،من دروسو ا  إطالق ا  يحضرون شيئ
واهلل  ،واهلل المسقتعان ،فالشقيء المبقذول يزىقد فيقو النقاس ،خرون يتمنون مجرد رؤيتووآ ،ىذا مشاىد ،عمره ولو مرة

   وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،أعمم


