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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
رضيي اهلل تعيالى -مي م  الس  حديث معاوية بن الحكم  -رحمه اهلل-أورد المصنف  "الوعظ واالقتصار فيه"ففي باب 

 :ف مييت ،عطييس ر ييل ميين ال ييوم إذ   -صييمى اهلل عميييه وسييمم-بينييا أنييا أصييمي مييهلل رسييول اهلل "قييال:  -عنييه وأرضييا 
يواث   :ف ميت ،فرماني ال وم بأبصارهم ،يرحمك اهلل ل ف معيوا يضيربون بأييدي م  ،ا   ي يم  أ   ل  ك  عميى ميا شيأنكم تنظيرون إلييج
ميا  ،أبي هو وأميبف -صمى اهلل عميه وسمم-فمما صمى رسول اهلل  ،لكني سكت   ،فمما رأيت م يصمتونني ،أفخاذهم

ال  إن هيذ  الصيالة))قيال:  ،وال شيتمني ،وال ضربني ،رني   فواهلل ما ك   ،منه ا  قبمه وال بعد  أحسن تعميم ا  رأيت معمم
صيمى اهلل -أو كميا قيال رسيول اهلل  ،((إنما هي التسيبيح والتكبيير وقيراءة ال ير ن ،يصمح في ا شيء من كالم الناس

ن منا ر ياال   ،وقد  اء اهلل باإلسالم ،إني حديث ع د ب اهمية ،يا رسول اهلل :قمت ،-عميه وسمم  لييأتون الك يان وا 
روا   ،(1)(( مفيال يصيدنج  ،ذاك شييء ي دونيه فيي صيدورهم)) :قيال لومنا ر ال يتطيرون :قمت ،((فال تأت م)) :قال

   مسمم.
وهي قبيمة منازل ا  ،أعني بني س ميمابن الحكم السممي نسبة إلى ال بيمة المعروفة  -رضي اهلل تعالى عنه-معاوية 

هييا ر إلييى حينمييا وكييان ذلييك  -صييمى اهلل عميييه وسييمم-صييمى مييهلل النبييي  ،معروفيية إلييى اليييوم ،بييين مكيية والمدينيية
بمعنى أنه لم يتعمم مين شيرا هلل اإلسيالم إال اليسيير ال مييل  ،حديث ع د بال اهميةوكان  ،ودخل في اإلسالمالمدينة 

 ،التشيميتهذا يدل عمى أنه كيان يعيرف  ،ف مت: يرحمك اهلل ،يعني من المصمين ،عطس ر ل من ال وم إذ   :ي ول
رضيي اهلل -    ن معاويية أل ؛ليس ذلك بالزم ،لالحمد هلل :ألنه ال يشمت إال من قال ؛الحمد هلل :وهل قال الر ل

 :فالشياهد ،الحميد هلل :قيد يشيمت الر يل وليم ي يل ،بمعنى أنه قد يخفى عمييه هيذا ،حديث ع د باإلسالمكان  -عنه
ي يعنيي ،فرمياني ال يوم بأبصيارهم :ي ول ،يرحمك اهلل :أنه قال له كييف  ، عميوا ينظيرون إلييهن معيه مين المصيمين م 

أن االلتفييات بييالنظر ال وهييذا يييدل عمييى  ،فنظييروا إليييه ،السيي ودأنظييارهم موضييهلل  وب ييذا فارقييتيييتكمم وهييو يصييميل 
 ،ولكن المصيمي ميأمور بيأن ينظير إليى موضيهلل سي ود  ،وهو أس ل من االلتفات بالرأس أو بالو ه ،يبطل الصالة

ويعرفييون قراءتييه فييي السييرية ميين  ،فييي صييالته -صييمى اهلل عميييه وسييمم-ف ييد كييانوا يرم ييون النبييي  ،وال بيأس لمحا يية
فيرأ  الحسين  ،رفيهلل بعضي م رأسيه -عميه الصيالة والسيالم-وهكذا حينما أبطأ عمي م في الس ود  ،اضطراب لحيته

 ،إليى النيار وال نية عرضيت عمييه فيي  يدار المسي دنظير  -صيمى اهلل عمييه وسيمم-والنبيي  ،أو الحسين قد ارتحمه
بيل ليو احتياج إليى االلتفيات فيهن صيالته ال  ،يدل عمى أن النظر في غير موضهلل الس ود لمحا ة ال بأس بهف ذا 
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التفتت  ،فالتفت إليه ا  أو صبي خاف عميه سمهلل صوت ،فالتفت ا  كأن يكون ب انبه شيء يحاذر  فسمهلل صوت ،تبطل
صيمى -ما  اء عن رسيول اهلل ويدل عمى ذلك  ،خافت أن يكون قد أصابه مكرو ف ا  سمعت شي  ،المرأة إلى طفم ا
 -صيمى اهلل عمييه وسيمم-فكيان النبيي  ،يأتييه بخبير المشيركين في بعض مغازيه حينما بعث ر ال   -اهلل عميه وسمم

أو يتوقييهلل م ي ييه منييه أثنيياء  ،يعنييي المكييان الييذ  يييأتي منييه الر ييل ،يمتفييت فييي الصييالة ينظيير إلييى ناحييية الييواد 
 .الصالة
دون  ،سبحان اهلل :وكان باإلمكان أن ي ولوا ،وهذا نظر إنكار "،فرماني ال وم بأبصارهم ،يرحمك اهلل :ف مت" :ي ول
أعمم ييم ب ييذا بعييد هييذ   -صييمى اهلل عميييه وسييمم-ولكيين يمكيين أن يكييون النبييي  ،لمر ييلوهييذا هييو المشييروع  ،نظيير

واليياء  أميي :ا   ي يم  أ   كيل  واث   ،ه أميه بمعنيى ف دتيهثكمت ي :ت ول :كل  واث   ،يعني واف د أمي لي ،ا   ي  م  أ   كل  واث  ف مت:  ،الواقعة
  .ا  ك ل  أمي بفتحتين أيضواث   ،أمي ل  ك  يعني واث   ،ا   ي  وال اء لمسكت أم   ،الصوت أو النداءواأللف كأن ا تدل عمى 

 ،يعنيي هيو حينميا رأ  ذليك عمييم أنيه وقيهلل منيه شييء ال يصيح أن يصيدر مين المصييمي "،لميا شيأنكم تنظيرون إلييج "
ي يال فيي تشيميت  ،إن ا مين اليذكر :يمكن أن ي اليرحمك اهلل  :يعني عمى األقل الكممة األولى ،وهو ال يزال يتكمم

ميا  ،ا   ي يم  أ   كيل  واث  " :لكن الثانيية ،قد تخرج، الصالة مثال    نس الذكر فهنه ال يبطلوأن من كان من  ،العاطس مثال  
 .ا  هذ  ليست من  نس الذكر إطالق لشأنكم تنظرون إليج 

ما ذكرته  وهذا ي و  ،ف عموا يضربون بأيدي م عمى أفخاذهميعني ما نفهلل النظر  ،"ف عموا يضربون بأيدي م" :ي ول
 ،حأن الر يل إذا نابيه شييء فيي الصيالة سيبج  -صيمى اهلل عمييه وسيمم-يكيون قبيل أن يعمم يم النبيي قيد من أن ذليك 
الصيالة تبطيل  :اليذين ي وليونو  ،اهلل أعميم ،لضيربواميرة كم  ،ف عموا يضربون بأيدي م عمى أفخاذهم ،والمرأة تصفق
ومييا الييدليل عمييى ل مييا يييدريكم ولكيين ،قييل ميين ثييالث حركيياتإن ييم ضييربوا عمييى أفخيياذهم أ :ي ولييون ،بييثالث حركييات
ولييذلك ت ييد بعضيي م إذا أراد أن  ؛ولكيين مثييل هييذا ال ينضييبط ،الييدليل عمييى الييثالث أن ييا حركيية كثيييرة :الييثالثل قييالوا

و يطيول إذا كيان يحتياج لربميا ط يفت يد الخ   ، يل هيذاأل ؛الخطيوات طيوال  ن ز  يت دم في صف و يد فييه فر ية أماميه و  
    .اإذا كان الصف بعيد   طويمةخطوات  أقل من ثالثب ف و يزن ا ،أكثر من ثالثإلى 
ي ول لما رأيت م يصمتونني ينظرون إليج معنا   لما معنى هذا الكالم "،لكنني سكت ،متوننيصج فمما رأيت م ي  " :ي ول

أغضييبني ذلييك لكنييي  ،م ييدر محييذوف أزع نييي ذلييك هفييي انزع ييت لكنييي سييكت، ،تضيياي ت ،غضييبت :كأنييه ي ييول
 ما بالكمل  :وأقول ،وأرد يعني لم أتماد   ،أسكت
قبمه وال بعيد   ا  ما رأيت معمم" ،يعني أفديه "،فبأبي هو وأمي -صمى اهلل عميه وسمم-فمما صمى رسول اهلل " :ي ول

رأ  الخمفياء  -عمييه الصيالة والسيالم-لكين بعيد   ل!،مين سيير فحديث ع يد ب اهميية  هوقبمه  "،منه ا  أحسن تعميم
أهيل الفضيل والرحمية ورأ   ،ورأ  أهيل الحميم والصيبر ،عممياء مين م -صيمى اهلل عمييه وسيمم-رأ  أصحاب النبي 
يي ا  أحييد ولكنييه لييم ييير   ،-صييمى اهلل عميييه وسييمم-ميين ربيياهم النبييي م ا  رأ  كثييير  ،واإلحسييان وال ييود ميين  اأحسيين تعميم 

وهيذ  قضيية قطعيية ال  -صيمى اهلل عمييه وسيمم-فدل ذلك عمى أن رسول اهلل  ،-صمى اهلل عميه وسمم-رسول اهلل 
 ،والوضييوح ،وحسين التعمييم يكييون با تمياع حسيين العبيارة ،قييد بميل الغاييية فيي الكميال فييي حسين التعميييم -نشيك في يا

اختييييار  ا  فت تميييهلل هيييذ  األشيييياء  ميعييي ،تعنييييف ،ن ييير ،إغيييالظ ،أال يييي د  ذليييك بطري ييية في يييا ز ييير ،وحسييين األداء
قبميه وال بعيد   ا  ميا رأييت معممي" ،لطييف ت بميه النفيوسويي د  ذليك بأسيموب  ،عبارات مناسبة يعممه ميا يصيمح لمثميه



فمي ت يد فيي أو يخطو نحو الكمال فيي التعمييم  ،أو ي ارب الكمالفمن أراد أن يتصف بالكمال  "،منه ا  أحسن تعميم
سيواء كيانوا  ،ا  كثيير والمعمميون بحا ية إليى هيذا  ،فيي طري ية تعميميه لمنياس -صيمى اهلل عمييه وسيمم-االقتداء بيالنبي 

  .أو في المسا د أو غير ذلك ،أو ال امعات ،أو كانوا ممن يعممون في المدارس ،من الخطباء
 ،إذا كان ما ز ر  فمن باب أولى "،وال ضربني وال شتمني" ،ما ن رني ،يعني ما ز رني "،رني   فواهلل ما ك  " :ي ول 

إن هيييذ  الصيييالة ال يصيييمح في يييا شييييء مييين كيييالم )) :قيييال ،يصيييمح فييييه اإلطنيييابن م يييام الميييدح إ :لكييين كميييا ي يييال
إن هيذ  الصيالة ال )) :قيال ليه ،مين هيذا والكالم الذ  ي رح، ميا قيال ليه شيي  ا ،أنت  اهل :يعني ما قال ،((الناس

 -قيراءة ال ير ن واليذكر-الخارج عن م صيود الصيالة الكالم أن دل ذلك عمى ف ((يصمح في ا شيء من كالم الناس
واختمفييوا فييي بعييض  ،صييالته تبطييل بييالحكم فييهن ا  عالميي ا  دنييه إذا تكمييم عامييإ :العمييموب ييذا قييال أهييل  ،يتنييافى مع ييا

فعيل أمير  "ِق" :ت يول ،مثال  يعبر عن فعل  اواحد   احرف  كان حتى لو  ،خذ :قالأو  ،يا زيد :مثال   ف التكمم  ،الصور
المفيظ أنيه ف ذا كالم يعتبر بغض النظر عن مصطمح النحاة في الكيالم  ،ف اء عمى حرف واحد ،حذفت منه الياء

لكييين  ،هيييذا اصيييطالح لمنحييياة ،هيييو المفيييظ المفييييد بالوضيييهلل :أو قيييول بعضييي م ،المفييييد فا يييدة يحسييين السيييكوت عمي يييا
الصيالة إن بطيل ف يذا ي ،"زييد"هيذا كيالم م ميوب  "زي  د  " :لو قال ،أو غير مفيد ا  الكالم سواء كان مفيد ناهالم صود 
 فيهن ا  خيرج منيه الكيالم سي و  ا  أو ناسيي ،مثيل هيذابفهن صالته ال تبطل  لكن لو كان  اهال   ،ا  ذاكر  ا  عالم ا  كان عامد

   .صالته ال تبطل
أو إنسان ب انبه وهناك كتاب ونسي ف ال  ،يا موسى خذ الكتاب :قال واختمفوا في بعض الصور فيما لو أنه مثال  

 ف ل تبطل صالته ب ذا أو الل ، اءت في  يةهذ   ،خذ الكتاب :له
ن قصيد تكميميه دون قيراءة اآليية فيهن صيالته ل فيه ف ال: إن قصد قراءة اآلية لم تبطلفمن أهل العمم من فصج  ، وا 

  .تبطل
 ا  ذكير التسيبيح والتكبيير وقيراءة ال ير ن وفي يا أشيياء أخير  أيضي ((إنما هي التسبيح والتكبير وقيراءة ال ير ن)): وقوله

ف يذا بعيض ميا  ،لييدل عميى غيير لكين عبير ب يذا  ،وميا أشيبه ذليك - ل  الله-والثناء عمى اهلل  ،من الت ميل مثال  
فيي وهذا مين بياب التحيرز ، -صمى اهلل عميه وسمم-أو كما قال رسول اهلل قال: ، في ا أو من أش ر ما يكون في ا

وهيذا بياب واسيهلل ليه  ،فكيانوا يتحيرزون ،ص مين كالميهل ال يزيد عميه أو ين  ؛-عميه الصالة والسالم-الرواية عنه 
فييي  -رضييي اهلل تعييالى عيين م-فييي تحيير  الصييحابة و مييهلل فيييه أهييل العمييم شييواهد فييي هييذا البيياب  ،كييالم كثييير فيييه

   .عميه الصالة والسالم-روايات م عن رسول اهلل 
صالتك  ،أعد الصالة :له لم ي ل -صمى اهلل عميه وسمم-النبي ف ،م وعرف فأراد أن يعرف بعض األس مةن تعم  اآل

نما  ،باطمة ولكين تب يى بعيض التفاصييل  ،ومسألة العيذر بال  يل ثابتية ،ألنه حديث ع د باإلسالم ؛عذر  بال  لوا 
ومين كيان  ،فيما يخفيى عميى مثميهفمن نشأ في مكان بعيد ولو كان قديم اإلسالم فهنه يعذر  ،العمماء يختمفون في ا

يعنييي  ،وتب ييى بعييض الصييور ،فهنييه يعييذر فيمييا خفييي عميييهولييو كييان فييي حاضييرة الحواضيير حييديث الع ييد باإلسييالم 
عمى الو ه المطميوب يدل عمى أن من  اء بالعبادة وهذا  ،ما أمر  باإلعادة -صمى اهلل عميه وسمم-الشاهد النبي 

صيمى اهلل -النبيي نفس حديث المسييء صيالته  ،واألمثمة عمى هذا كثيرة ،حسب استطاعته فهنه ال ي مر باإلعادة



ب يذ  كيل صيالتك هيذ  السينوات التيي مضيت لم ي ل ليه: لكنه  ،له ا  تعميم ،(2)((ار هلل فصل)) :قال له -عميه وسمم
صمى اهلل -نة لما قالت لمنبي م  ح   ا  كذلك أيض ،ال ،ي قبم اتي قبم ا وال، أعد الصالة الماضية والت تصحالالطري ة 

سييبهلل  سييتحاض"إنييي أ   :قالييت ،اوهييي أخييت زينييب بنييت  حييش يعنييي قريبيية  ييد   ،(3)"إن ييا تسييتحاض" :-عميييه وسييمم
: أين ، فما قال ل اوأن ا تتوضأ لكل صالة إلى  خر  ،فأعمم ا أن هذا ليس بالحيضة ،فأدع الصالة والصوم نينس

 .وهذا من يسر الشريعة ،فدل ذلك عمى أن ا معذورة ،أعيد  لهذ  الصموات والصيام
  .(4)صالةالأعد  لم ي ل له: ،حصمت له  نابة ،ك الدابةك تمع  لما تمع   -رضي اهلل عنه-وكذلك عمار بن ياسر 

كيان ال يو  [29:النسياء] {أ ْنُفس كُكمْ  ت ْقُتُموا و ل  }تعالى: واحتج ب وله  ،(5)وعمرو بن العاص صمى بأصحابه وهو  نب
نمييا تبسييم النبييي  ،أعييدها -وسييممصييمى اهلل عميييه -فمييا قييال لييه النبييي  ،ابييارد   فييدل ذلييك  ،-صييمى اهلل عميييه وسييمم-وا 

 ،هكذا يبيدو ،واهلل تعالى أعمم ،فهنه يعذر بما حصل من ن ص ل  مهعمى أن من  اء بالعبادة بحسب استطاعته 
ن  في يال  ،وتظين أنيه حييض ا  ول ذا ت د الميرأة قيد تصيمي أحياني ؛كثير من الف  اء يأمرون باإلعادة وال ضاءكان وا 
ت ضييه وميا طيب ميا اليذ   ،تكون سنوات ا  أحيانو  ،ا  وتكون أسابيهلل أحيان ،هذ  استحاضة ،هذا ما هو بحيض :ل ا

ميا اليذ  ت ضيي وميا  ،الصيام تكون صامت وتظن أنه استحاضة وتبين أنيه حييض ميثال  وهكذا  ،لالذ  ال ت ضيه
     .لالذ  ال ت ضي

لكيين إلييزام النيياس بمثييل هييذا فيييه  ،ميين أراد أن يحتيياط لنفسييه فييذلكف ،فالف  يياء كثييير ميين م يأمرهييا بال ضيياء ،سيينوات
  و له وصحبه. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،إشكال

                                                           

 ومسمم، ،(793) برقم باإلعادة، ركوعه يتم ال الذ  -وسمم عميه اهلل صمى- النبي أمر باب األذان، كتاب البخار ، أخر ه - 2
نه ركعة، كل في الفاتحة قراءة و وب باب الصالة، كتاب  برقم غيرها، من له تيسر ما قرأ تعمم ا أمكنه وال الفاتحة، يحسن لم إذا وا 

(397.) 

 عن الط ارة أبواب والترمذ ، ،(287) برقم الصالة، تدع الحيضة أقبمت إذا قال من باب الط ارة، كتاب داود، أبو أخر ه - 3
 أبواب ما ه، وابن ،(128) برقم واحد، بغسل الصالتين بين ت مهلل أن ا المستحاضة في باب ،-وسمم عميه اهلل صمى- اهلل رسول
 إرواء في األلباني وحسنه ،(622) برقم الدم، ب ا يستمر أن قبل أقرا  ا أيام عدت قد التي المستحاضة في  اء ما باب التيمم،
 (.188) برقم ،(1/202) السبيل منار أحاديث تخريج في الغميل

 (.368) برقم التيمم، باب الحيض، كتاب ومسمم، ،(347) برقم ضربة، التيمم باب التيمم، كتاب البخار ، أخر ه - 4

 ،(1/77) صحيحه في البخار  وعم ه ،(334) برقم ،لتيممي  أ   البرد ال نب خاف إذا باب الط ارة، كتاب داود، أبو أخر ه - 5
 داود، أبي صحيح في األلباني وصححه تيمم، العطش خاف أو الموت، أو المرض نفسه عمى ال نب خاف إذا باب م،التيم كتاب

 (.361) برقم ،(2/154)


