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 ِمنْ  ة  َمِئن   ُخْطِبِته َوِقصر ُجلِ الر   صالةِ  ُطولَ  إن  " -عنهما اهلل رضي- ياسر بن ارَعمّ  اْلَيقظان َأبي حديث شرح
     "فقِههِ 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
رضذذب اهلل - رحذذديث أبذذب الي ظذذان عمذذار بذذن ياسذذ "الذذوعظ واتصاصذذاد فيذذا"فذذب بذذا   -رحمذذا اهلل-المؤلذذ  فذذر ر 

))إن طذذول صذذالة الرقذذل وصصذذر خطباذذا ي ذذول:  -صذذلى اهلل عليذذا وسذذلم-صذذال: سذذمعت رسذذول اهلل  -اعذذالى عمامذذا
  .رواه مسلم ،(1)وأصصروا الخطبة(( ،ة من ف اا، فأطيلوا الصالةم  ئ  م  
 ،))إن طول صالة الرقل وصصر خطباا(( ،بين هرا الحديث وبين البا  ظاهرة باتصاصاد فب الوعظالعالصة و 

ويم ن أن  ،هرا لف اا ،أما ف يا ،ي عالمة ودليل يعر  باا ف ااأ م ئ م ة من ف اا(( ةم  ئ  م  )) ،يعمب يوم القمعة
فالقمعة -هب أما لما  ان الم صود الصالة والخطبة ار ير بين يدياا  -واهلل اعالى أعلم-ا ون العلة فب هرا 

ن إ :ومن ماحية أخرى يم ن أن ي ال ،العماية بالم صود األساس أهم ت ام -ادرك بالصالة  ما هو معلوم
فاتشاغال باا والاطويل فياا  ،صلة بين العبد ورباو  ،الصالة هب أشر  العبادات وهب رأس العبادات البدمية

 اً ن الاطويل ي ون مااقإ :-واهلل اعالى أعلم- اً ويم ن أن ي ال أيض ،ت يشق أهم من الاطويل فب الخطبة اطويالً 
صد ت  اً فيشرحا شرح ،فيضطر اإلمسان إلى ا ثير ال الم ليصل إلى مطلوبا ،عادة عن صلة البيان والفصاحة

مما يحصل الار ير بما هو دون رلك. ،يحااج إليا غيره   وا 
ومعلذوم أن  ،وأصصذروا الخطبذة ،وفيذا األمذر فذأطيلوا الصذالة ،الحذديث واضذ و  ،مسألة احااج إلى وصفذة واأمذل هره

را صذرأ بسذب  ،(2)صرأ فياذا بسذب  والغاشذية -صلى اهلل عليا وسلم-صالة القمعة ثبت أن المبب  و ذان  ،والغاشذية ،وا 
فاذذره الصذذالة  ،يعمذذب أن ا ذذون صذذالاا فياذذا اذذوا ن ،(3)مذذن صيامذذا اً وسذذقوده صريبذذ -صذذلى اهلل عليذذا وسذذلم-ر وعذذا 

يعمذذب: صذذالة  ،[78:اإلسذذرا ] {اْلَفْجرررِ  قُررْر نَ و }فياذذا:  -عذذ  وقذذل-الاذذب صذذال اهلل  ليسذذت طويلذذة  صذذالة الفقذذر مذذثالً 
هذذره ال ذذرا ة اذذا بمثذذل  ذذرأ فيالاذذب ي  صذذالة القمعذذة فذذارا  امذذت  ،[78:اإلسذذرا ] {َمْشررُهود ا َكررانَ  اْلَفْجرررِ  قُررْر نَ  ِإن  }الفقذذر 

فذاليوم  ،وما محن فيا ،وأن هرا عالمة على ف ا الرقل فارا يدعوما إلى الم ارمة بأحوالما ،ا ون أطول من الخطبة
عابذر ا هذره ،األولذى والثاميذةالخطبذة يخطذ  ثلذث سذاعة  اً ل  ثيذر يعمب الري صد ت يطذو   ،امقد أن خطبما طويلة قد  

   .واهلل المساعان ،خطبة مخاصرة
 ،صد اصل إلى ساعة ،وأما  ثير من الخطبا  فاما صد يخط  مص  ساعة فأ ثرة لربما سب  دصائق، والصال

ألمب ت أعر   وخشيت أمب أطلت على الماس؛ ،وأر ر أمب فب بلد من البالد خطبت القمعة ثلث ساعة
                                                           

 (.869) برصم والخطبة، الصالة اخفي  با  القمعة،  اا  مسلم، أخرقا - 1
 (.878) برصم القمعة، صالة فب ي رأ ما با  القمعة،  اا  مسلم، أخرقا - 2
 (.772) برصم الليل، صالة فب ال را ة اطويل اساحبا  با  وصصرها، المسافرين صالة  اا  مسلم، أخرقا - 3



عن  اً سمعما فب هره الخطبة المخاصرة حديث :وصال ،ففوقئت أن الخطي  اإلمام صام بعد الصالة ،عاداام
 ،ثم بعد رلك بدأ يل ب  لمة طويلة ،الط  بال الم ،ي فب إلى آخره وهرا الحديث يعمب ،الموضوع الفالمب

عاد لم ي ،محن مخط  ساعة  املة ،صال: ت ،أما خشيت من اإلطالة على الماس :فسألاا بعد رلك ،فاعقبت
خال  م صود  رافا ،غر شرق وي   الم طويل  ثير ي   ،بعض الخط  هماك وسمعت ،الماس الخطبة ثلث ساعة

 ،))فأطيلوا الصالة وأصصروا الخطبة(( :هما ي ول -صلى اهلل عليا وسلم-ألن المبب  ؛-واهلل اعالى أعلم-الشارع 
ويبحثون عن المساقد  ،هرا مشاهد ،يع فون عمن يطيل الخطبةو ثم إرا مظرت إلى حال الماس فامام يمفرون 

ير ر إت أن هرا الخطي   اً من الماس يصلون فب مساقد لربما ت يسافيد من الخطبة شيئ اً بل رأيت  ثير  ،األخرى
العشر الدصائق الاب يخرقون فياا صبل المساقد األخرى لألس  هب اعمب  ،طبا صصيرة ويخرج صبل الماسخ  

فب هرا الموضوع  اً ثم إمب اأملت  ثير  ،من أقل صصر الخطبة اً حيام صد المسقد أفي   ،لل ثير ممام الشب  ال ثير
-عن الخلفا   ،الخط  المم ولة عن الصحابة ،-صلى اهلل عليا وسلم-مظرت فب الخط  المم ولة عن المبب 

ومحن اليوم ربما  ،طويلة اً خطب تليس ،صفحة اً الخطبة أحيام ،صصيرة ارأيااا خطبً  -رضب اهلل عمام وأرضاهم
يحصل  ل ن هل هرا فعالً  ،وأماا فرصة أن يقام  الماس ،بأن الماس بحاقة إلى الشرح والافصيل ألمفسمار معار

إرا مظرت إلى  ثير ممام اقده فب أما د شاه  والم   ،؟أو أن الماس ياضاي ون من هرا ويساث لوما ،با الم صود
ة فب مقلس م  واألم   ،مةم  أ   ،يمامون أول ما يبدأ الخطي  يخط  ،وصد تحظت هرا ،فب معاس :سبات ت أصول

وأما فب مقلس  ،رحمة فارا [154:عمران آل] {ِمْنُكمْ  َطاِئَفة   َيْغَشى ُنَعاس ا َأَمَنة  } ،العلم ليست  األممة فب الحر 
وهماك أماس عمدهم مش الت صد ت يدر اا  ،يمامون ، يحصل الم صودالف ،اشديدً  االعلم فالعلما  صالوا فيا  المً 

يحااج دورة المياه بين حين  -أع  م اهلل- عمدهم س ر مثالً  ني، ل ن هؤت  الرشا  معافى والحمد هلل ،الخطي 
يعمب مدخل المسقد فب  ،يعمب محن عمدما لألس  ماأخر ،اً تسيما الري يأاب مب ر  ، يساطي توآخر ما اربة 
مخالفة  ل ن أعر   ثيرين فب مواح   ،وهرا ا صير ،من هرا اً ل الحادية عشرة أو صريبلربما مدخ ،وصت ماأخر

 اشرق الشمس إت وهو فب وتيدخل المسقد  ،ويقلس صبل اإلشراق ،يقلسون يغاسل الرقل بعد صالة الفقر
و ان يحاول أن يمصر  ت يراه  ،اً شوهد وهو يره  الساعة الثاممة صباح وأعر  رقالً  ،سمين ماطاولة ،المسقد

وره  أماس ل يارة رقل فب ماحية يوم القمعة حدود  ،ليست عاداا ،من الحيا  من الماس أما ماأخر ،أحد
    .ت ي ون هره الساعة إت فب المسقد :ف ال أهلا ،اً الساعة الثاممة صباح

رهذ  إلذى أوليسذت بعذادة أن  ،اً صذباحرأيت فب أحذد المسذاقد الصذ  األول والصذ  الثذامب فذب السذاعة السذابعة و 
    .ال ن رأيت الص  األول والثامب ممالئً  ،القمعة فب هرا الوصت

مذن سذاعاين فذارا  امذت الخطبذة  اً فيماظذر صريبذ ،ارا  ان الماس يأاون مب رين ه  أمام يذأاون فذب العاشذرةف :فأصول
 قذا  ودخذل أثمذا  الخطبذة، أم ذا بخذال  مذن ،فذال شذك أن هذرا شذاق مذثالً  أخذرىسيسا بل محو سذاعة  اً طويلة أيض

صذذد ت ماصذذور هذذرا المعمذذى  ،هذذره فذذب ظمذذب سذذمة ماقذذورة :ولذذرلك أصذذول ؛الواصذذ  فامذذا ياملمذذل يماظذذر ماذذى امااذذب
فيحاذذاج اإلمسذذان فذذب أول أمذذره أن يمظذذر وياأمذذل هذذرا المعمذذى مذذ  مفسذذا  ،بطري ذذة صذذحيحة لمذذا ألفمذذا مذذن الاطويذذل

 ،وهذرا األمذر فذب الحذديث ،-رضذب اهلل عذمام- وخط  الخلفا  مثالً  -ليا وسلمصلى اهلل ع-وي ارن خط  المبب 



يصذل الم صذود ب ذالم  ،اً ت اعذاد فياذا بعذض القمذل  ثيذر  ،فا ون خطبة مر  ة ما فياذا ا ذرار ،وي ارن رلك بخطبما
 .واهلل اعالى أعلم ،وهرا ي فب ،موقا مباشر

 ،اياحذدث عذن موضذوعات  ثيذرة قذد   ،عذن موضذوع معذينوصد رأيت بعض من يفاخر بأمذا فذب الخطبذة ت ياحذدث 
فا ذون خطباذذا اعذذوم  ،أمذذا أريذذد أن أفيذد القميذذ ، و ألن الموضذذوع المعذين صذذد ت ياعلذذق إت بذبعض مذذن حضذر :ي ذول

 ذد ف ،مذا يعشذ ون مذراه و والماس  ،ب وة، ويما د اآلخرين هرا هو الصحي  :وي ول ،واحوم حول موضوعات  ثيرة
يشذق  يمبغذب أت اطذول طذوتً  ،الخطبذة ت اطذول :وت أصل مذن أن ي ذال ،وصد ت ا ون  ما يمبغب اً مأل  أشيا  أحيام

إن المعيذذار  :أماذذم ي ولذذون ن ي ذذدمون دورات فذذب الخطابذذة سذذمعتوبعذذض الذذري ،فالبذذد  مذذن مراعذذااام ،علذذى المذذاس
ألن  ؛هذرا معيذار غيذر ممضذبط ،ويشذعر أن رقلذا صذد اعبذت ،حيمما ي   الخطي  هو أن يحااج إلذى اغييذر وصوفذا

يحااج أن يراوح مراوحة شذديدة اقذده ف ،ومن الماس من ياململ بعد وصوفا دصي ة واحدة أو دصي اين ،الماس يافاواون
ل ذن همذاك أشذيا   ،  المشاط وال وة والشذبا يخال  باخاال  الماس واخاال ،فارا ليس بم ياس ،حاى فب الصالة

هذذره  ،ون طذذرفامضذذعيذذ  القيذذد اقذذد المذذاس صذذد رفعذذوا أبصذذارهم يمظذذرون إليذذا ت يالخط ،يافذذاواون والمذذاس ،عذذر ا  
 ،ماذذذى يمااذذذب ف ذذذطيماظذذذرون  ،بعضذذذاملأو يالفاذذذون  ،وفذذذب مذذذوم ،إرا رأيذذذت المذذذاس فذذذب سذذذباتبخذذذال  مذذذا  ،عالمذذذة

وصلى اهلل على  ،واهلل أعلم ،واهلل المساعان ،أو ت؟ سئمواو شعور اآلخرين هل هو مشارك أمام صد ملوا  الحظوني
  وآلا وصحبا. ،مبيما محمد

 


