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 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 أما بعد: ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
وتحػػريـ إسػػباؿ شػػ ل مػػف سلػػؾ علػػى سػػبيؿ الخػػيالل  ،بػػاص صػػفل طػػوؿ الامػػيص والرػػـ واالار وطػػرؼ العمامػػلففػ  

قػاؿ  ،مسػبؿ إلار قػاؿ: بينمػا ر ػؿ يصػل   -رضػ  اهلل تعػالى عنػه-حديث أب  هريرة  -رحمه اهلل-أورد المصنؼ 
فاػاؿ لػه  ،اسهػص فتوضػ  :فاػاؿ ،ثػـ  ػال ،فػسهص فتوضػ  ،اسهػص فتوضػ )): -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-له رسػوؿ اهلل 

ف اهلل ال يابػؿ  ،إنه راف يصل  وهو مسػبؿ إلار  :قاؿعنه؟  ه أف يتوض  ثـ سرت  أمرت   مالؾ ،يا رسوؿ اهلل :ر ؿ وا 
هػػسا رػػالـ  ،أبػػو داود بنسػػناد صػػحيش علػػى شػػرط مسػػلـروا   :-رحمػػه اهلل-قػػاؿ المصػػنؼ  ،(1)((مسػػبؿصػػالة ر ػػؿ 
  .رالمنسري ب هالل أحد رواتهوضعفه غير   ،على شرط مسلـ :وقاؿ ،صححه ،ااماـ النووي

حملػه بعػض  "إنػه رػاف يصػل  وهػو مسػبؿ إلار " :قػاؿ ،-لو صش هػسا الحػديث- ثـ سرت  عنه؟" ه أف يتوض أمرت  "
هػسا ولرف  ،أف يحصؿ له تطهير بالوضول -صلى اهلل عليه وسلـ-ف راد النب   ،الوضول رفارةأهؿ العلـ على أف 

الربائر؟ إسا رانت وردت النصػوص وهو أف الوضول هؿ يرفر  ،سؤاؿد عليه ير  الفهـ السي فهمه بعض أهؿ العلـ 
وال معػل  ،والصػالة إلػى الصػالة ،ف  ااسباؿ أف مػا أسػفؿ الرعبػيف فػ  النػار فهػؿ يرفػر  الوضػول؟ أو أف الوضػول

 .؟إلى ال معل مرفرات لما بينهف إسا ا تنبت الربائر
 -صػػػلى اهلل عليػػػه وسػػػلـ-فػػػ مر  النبػػػ   ،أو ر لػػػه شػػػ ل لػػػـ يبل ػػػه الوضػػػول ،لعلػػػه رػػػاف فػػػ  قدمػػػه :وبعضػػػهـ ياػػػوؿ

ف اهلل ال يابػػؿ صػػالة  ،وهػػو مسػػبؿ إلار  ،إنػػه رػػاف يصػػل " :ألنػػه قػػاؿ ؛علػػى سلػػؾلرػػف ظػػاهر  ال يػػدؿ  ،بااعػػادة وا 
 .ألنه راف يصل  وهو مسبؿ إلار  :يعن  ،"إنه"هنا األولى والثانيل تدؿ على التعليؿ  "إف  ػ"ف "،مسبؿ

 ،ألبػ  الػدردال ا  ورػاف  ليسػ ،وهػو بشػر بػف الربيػ  ،أخبرنػ  أبػ  :قيس بػف بشػر قػاؿ ،قيس الت لب ثـ أورد حديث 
 .والرنيل أبو الدردال ،وعامر االسـ ،عويمر لاص له :وبعضهـ ياوؿ ،عامر :وبعضهـ ياوؿ ،وأبو الدردال عويمر

 -رضػػ  اهلل عنػػه-ومعلػػـو أف أبػػا الػػدردال  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-ر ػػؿ مػػف أصػػحاص النبػػ  رػػاف بدمشػػؽ  :قػػاؿ
 .الارآفانتاؿ إلى دمشؽ يعلـ الناس 

والحنظليػػل  ،سػػهؿ بػػف الحنظليػػل :ياػػاؿ لػػه -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-رػػاف بدمشػػؽ ر ػػؿ مػػف أصػػحاص النبػػ   :قػػاؿ
 .وهو ر ؿ مف األنصار ، دته :ياوؿ وبعضهـ ،ه  أمه :بعضهـ ياوؿ

ال يميػػػؿ إلػػػى اال تمػػػاع  ،يعنػػػ  يػػػؤثر العللػػػل واالنفػػػراد :ا  متوحػػػد ،قلمػػػا ي ػػػالس النػػػاس ،ا  متوحػػػد ورػػػاف ر ػػػال   :ياػػػوؿ
 .والخلطل معهـ ،بالناس

تبػػػارؾ -مػػػف النػػػاس رمػػػا هػػػ  طبػػػائ  البشػػػر التػػػ   ػػػبلهـ اهلل ر يػػػرهـ  -صػػػلى اهلل عليػػػه وسػػػلـ-ف صػػػحاص النبػػػ  
 .عليها -وتعالى

                                                           

 .(836(، رقـ: )1/171أخر ه أبو داود، رتاص الصالة، باص ااسباؿ ف  الصالة ) (1)



 ،والخلطػل وال يحتمػؿ غيػر سلػؾ ،ومػنهـ مػف يميػؿ إلػى اال تمػاع ،وهػسا ال عيػص فيػه ،فمنهـ مف يميؿ إلى االنفػراد
ومنهـ مف يروف ، -صلى اهلل عليه وسلـ-راف هسا ف  بعض أصحاص النب   ،ومنهـ مف يروف فيه طرفل ودعابل

  .على خالؼ سلؾ
الصػالة عليػه -وفػ  أصػحاص رسػوؿ اهلل  -صلى اهلل عليػه وسػلـ-قبؿ لمف النب   ،فالناس يتفاوتوف ف  رؿ لماف

 .تبارؾ وتعالى-إلى أمر يررهه اهلل  فض  وال عيص ما لـ ي   ،وهسا ال إشراؿ فيه ،وبعد  -والسالـ
فهػػػسا  ،أو أف ي لػػص الضػػحؾ علػػى اانسػػاف ،فػػنسا رانػػت الدعابػػل تحمػػؿ علػػى شػػ ل مػػف إضػػػحاؾ النػػاس بالرػػسص

م ػام  الخيػر مثػؿ حضػور صػالة النفراد يؤدي به إلى ترؾ اأو راف  ،أو أف يخلط ال د بش ل مف الهلؿ ،مسموـ
 ،ي ػص عليػه حضػورها ،إ ابػل الوليمػل الوا بػل ،أو التاصػير فػ  الوا ػص ،أو العلوؼ عف م الس العلـ ،ال ماعل

أد  الاػدر  ،فػنسا أد  اانسػاف هػس  الحاػوؽ ،ا  فهسا يروف ناصػ ،وما أشبه سلؾ ،وأدال حاوؽ ال يراف ،وصلل الرحـ
 .ؾالوا ص عليه فننه ال يعاص بعد سل

وقػد  ،األرض مػف اخخػر الػسي يميػؿ إلػى اال تمػاع لإلػى العللػل واالنفػراد أفضػؿ مػف مػؿقد يروف هسا السي يميػؿ 
 ،مػا هػ  المعػان  ؟ما السي يحمله هسا اانسػافه  العبرة  ،إلى االنفراد وفيروف ساؾ أفضؿ مف رثيريف ممف يميل

 . ؟مف العمؿبابه وما ه  األمور الت  ي لؽ عليها  ؟األمور الت  ينطوي عليها قلبهوما ه  
سا رػػاف هػػسا اانسػػاف يميػػؿ إلػػى اال تمػػاع أو إلػػى  ،فػػنف رػػاف هػػسا اانسػػاف يشػػت ؿ بمػػا ينفػػ  ويرفػػ  فهػػسا محمػػود وا 

مػف معصػيل اهلل أو االشػت اؿ بػ مور ال تحمػد  ،في لص عليػه النػوـ ،يميؿ إلى االنفراد ،ولرنه مضي  مفرط ،االنفراد
 ،وهرػسا ،فهػسا يرػوف مػسموم ا ،أو غيػر سلػؾ فػ  مواقػ  سػيئل ،أو الشػبرل ،وال لػوس أمػاـ الانػوات -وتعػالى تبارؾ-

 .هاوفاوت بينهـ غايل التفاوت في ، بلهـ عليها -عل و ؿ-يل ف  الناس اهلل وهس  األمور  بل  
 ،ال لػوس مػثال  أمػاـ اانترنػت ةاليػـو رثػر  ،تؤثر فيه رما ال يخفىوالمعال ل  ،يروف مف سلؾ ما هو مرتسص ا  وأيض

 ،ولػيس لػه هػـ إال االشػت اؿ بهػا ،الطفؿ منس ينش  يشت ؿ فيهػا ،أو رثرة االشت اؿ بهس  األلعاص السون  ونحو سلؾ
سا رػػاف يػػر  أشػػيال فيهػػا تػػوتر مػػف  ،مػػف االنطػػوال والعػػلوؼ عػػف ال لػػوس مػػ  النػػاس ا  هػػسا يورثػػه فيمػػا بعػػد أخالقػػ وا 

عنػػد  شػػ ل مػػف  ،مشػػدودة ا  يال مػػف هػػس الابيػػؿ تباػػى نفسػػه دائمػػوأشػػوصػػداـ  ،أو سػػباؽ السػػيارات ،األلعػػاص الاتاليػػل
  .هو يعيش  و حرص :يعن  ،التوتر

سا مضى على هسا سنوف  رػاف منػس نعومػل  :ياػوؿ ،أحػد الشػباص  ػاول العشػريف ػال مػرة وقد  ،لربما يفتاد الرثيروا 
 ،وهػسا يسػيطر علػػ  :ياػوؿ ، ػالس أمامػؾ أشػعر أننػ  فػ  حػرصف وأنػا اخ :ياػوؿ ،وهػو علػى هػس  األشػيالأظفػار  

أشػت ؿ بهػس   ا  ألن  دائم :ياوؿ. أشعر أنن  ف   أ وال حرصوأنا ف  رؿ األحواؿ  ،وأنا ف  العبادة ،وأنا م  الناس
 .فهس  األمور تؤثر على المد  ،وأنظر إليها ،األشيال

 ،إنمػا هػو صػالةيشػت ؿ بمػاسا حينمػا يتوحػد؟  ،مػا ي ػالس النػاسقل   ،ا  متوحد راف ر ال  العللل راف يؤثر فهسا الر ؿ 
 .فنسا فرغ فننما هو تسبيش وتربير حتى ي ت  أهله ،إنما هو صالة ،وهو متوحد لرف مش وؿ بالعبادة

مػف خلطػل النػاس ولرػف ي خػس باػدر  ،ومػا أرثػر النػاس يطيػؽ هػسا ،وال شؾ أف هسا مف أفضؿ ما يروف لمػف أطاقػه
 .وما شابه سلؾ ،ومباسطتهـ



هػسا  :يعنػ  ،رلمػل تنفعنػا وال تضػرؾ :فاػاؿ لػه أبػو الػدردال ،فمر بنا ونحف عنػد أبػ  الػدردال ،حتى ي ت  أهله :قاؿ
سمعهـ رلمػل ينتفعػوف بهػا لي   أف ي لس معهـ قليال   ،دردال يريد منه أف ياؼ معهـ قليال  وأبو ال ،الر ؿ يؤثر االنفراد

 ،لػػس معهػػـ أصػػال   ألنػػه ال ي ؛ومػػا يػػؤثر  ويميػػؿ إليػػه طبعػػه ،ألنػػه يعػػرؼ عادتػػه ؛قػػدـ لػػه بهػػس  المادمػػل ،وال تضػػر 
 .رلمل تنفعنا وال تضرؾ :قاؿ ،أبو الدردال تلطؼ ،وراف يمر بهـ

فػرلة مػف ال ػيش م   ،السريل ه  قطعػل مػف ال ػيش ،...سريل فادمت   -صلى اهلل عليه وسلـ-بعث رسوؿ اهلل  :قاؿ
فالف  قولهـ:مف  ةم خوسه   :ولهسا قيؿ ،ال يشوتروف مف خيار  ،أو غير سلؾ ،لتحايؽ هدؼ استطالع ؛تسهص
  .ن بال :بمعنى ،وهـ قوـ سراة ،سر  

صػػلى اهلل عليػػه -ف لػػس فػػ  الم لػػس الػػسي ي لػػس فيػػه رسػػوؿ اهلل  ،مػػنهـف ػػال ر ػػؿ  فاػػدمت   ،بعػػث سػػريلقػػاؿ: 
ويحتمػػؿ أف يرػػوف  ،-اهلل عليػػه وسػػلـصػػلى -ظػػاهر  أنػػه  لػػس فػػ  نفػػس المرػػاف الػػسي ي لػػس فيػػه النبػػ   ،-وسػػلـ

لرف مف أهؿ العلػـ  ،ف  ضمنهـ :يعن  ،للناس -صلى اهلل عليه وسلـ- لس ف  الم لس السي   لس فيه النب  
أف ي لػس  أو غيػر سلػؾ ،اعتاد غير  ممف يعلـ الناس ف  مراف  ال ب س أف ي لس اانساف  :وقالوا ،مف فهـ األوؿ

 ،هػو أحػؽ بػه ،أو سهػص يشػرص وير ػ  ،بػههو أحػؽ  ،مثؿ لو سهص لي دد الوضول وير   ،ثـ فارقه ال لعسر ،فيه
األريرػػل شػػ ل  ،"وال ي لػػس علػػى أريرتػػه إال بنسنػػه"وهػػسا غيػػر  ، يػػر  أف ي لػػس فيػػهفل ،سهػػص إلػػى بيتػػهو  هلرػػف تررػػ

 .فهو ال يختص به دوف سائر الناس ،لرف هسا مراف معتاد ي لس فيه ،آخر
 :فاػاؿ ،مؿ فالف وطعففح   ،لو رأيتنا حيف التاينا نحف والعدو :-هسا السي سهص ف  السريل-لر ؿ إلى  نبه  فااؿ

 ،ف عػف ر ػؿ معهػـ طعػف ر ػال  هسا يحػدث اخ ،ف  السريل السيف المسلـ هسا اخ ،وأنا ال الـ ال فاري ،خسها من 
 -رض  اهلل تعالى عنه وأرضا - وه  قبيلل أب  سر ،نسبل إلى قبيلل غفار ،وأنا ال الـ ال فاري ،خسها من  :قاؿو 

ويعرفػػػوف ضػػػربه  ،ؼ بنفسػػػه ويعرفػػػه النػػػاسيعػػػر   ،نػػػا ابػػػف فػػػالفأخػػػسها و  :ياػػػوؿ ،ورػػػانوا يفعلػػػوف سلػػػؾ فػػػ  الحػػػروص
وغالـ ال ياصد أنه طفػؿ  ،وأنا ال الـ ال فاري ،خسها من  ،وف  ااسالـ ،وهسا أمر م لوؼ ف  ال اهليل ،ويشتهر
 ،لػػوؾمومػػا فػػ  معنػػا  رػػالرقيؽ والم ،وقػػد يطلػػؽ علػػى الخػػادـ ،ألف ال ػػالـ يطلػػؽ علػػى مػػا رػػاف دوف البلػػوغ ؛صػػ ير

هػالؾ أمتػ  علػ   يػدي أغيلمػل )) :-صػلى اهلل عليػه وسػلـ-رما قاؿ النبػ   ،ا على حاير الش فولرنه يطلؽ أيض
  .(1)((سفهال مف قريش

ألنهػـ ليسػوا بمسػتو  الخالفػل  ؛أغيلمػل :قػاؿومػ  سلػؾ  ،مػف بنػ  أميػلمػؿ علػى بعػض الخلفػال ح   :يعنػ  ،هـ ربار
 .أغيلمل ،أصال  

نمػا ياصػد  ،وهو ال ياصد هسا المعنى ،أو نحو سلؾ ،أو أنا ال الـ ال فاري ،أنا الفتى :راولهوقد ياولها اانساف  وا 
 .فاد يطلؽ ال الـ على الربير ،رما ف  هسا المااـ ،بها التعظيـ
بػ ي اعتبػػار؟ بطػػؿ أ ػػر  باعتبػػار أنػه فعػػؿ سلػػؾ ليػػر  النػػاس  ،مػػا أرا  إال قػػد بطػػؿ أ ػػر  :قػاؿ ؟فػػ  قولػػهريػؼ تػػر  

 ،مػػف هػػسا المخػػرجهػػسا ال ػػواص خػػرج  ،واانسػػاف يخفػػ  عملػػه ،ؼ بنفسػػهوعػػر   ،أراد أف يظهػػر للنػػاس بطولتػػه ،عملػػه
ال أر   :يعنػ  ،ا  مػا أر  بػسلؾ ب سػ :فاػاؿ ،فسم  بسلؾ آخػر ،الم يص نظر إلى هس  الحيثيل :يعن  ،بهسا االعتبار

                                                           

(، رقـ: 9/77: هالؾ أمت  على يدي أغيلمل سفهال )-صلى اهلل عليه وسلـ-أخر ه البخاري، رتاص الفتف، باص قوؿ النب   (1)
(7506.) 



وهػو ماػاـ يحمػد فيػه فعػؿ  ،وشػدة ونرايػل ،ا  قوة وب سػ -عل و ؿ-ري أعدال اهلل د أف ي  اوأر  ،هسا مااـ  هاد ،إشراال
 ."إف اهلل يب ضها إال ف  هسا الموطف" :-صلى اهلل عليه وسلـ-النب  فيها حتى مشيل الخيالل قاؿ  ،اانساف
ال بػػ س أف  !سػػبحاف اهلل)) :فاػػاؿ ،سػػم  رالمهمػػا :يعنػػ  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-حتػػى سػػم  رسػػوؿ اهلل فتنالعػػا 

حمػدة هػو ال يطلػص الم ،أف يحمد  النػاس :يعن ، ويحمد، قصد ما عند اهلليؤ ر ب ي اعتبار؟ أنه  ((يؤ ر ويحمد
نمػا قصػد بػسلؾ النر ،ل  بفعله هسا باعتبار أنه مػرا فػنف مػف قصػد  ،فػالف شػ اع :ياػاؿال ل ،ونحػو سلػؾ ،ايػل بالعػدووا 

 .فهسا مف المااصد السيئل ،باطال   ا  محبطالريال والسمعل فنف عمله يروف 
صػػلى اهلل عليػػه -أنػػت سػػمعت سلػػؾ مػػف رسػػوؿ اهلل  :وياػػوؿ ،و عػػؿ يرفػػ  رأسػػه إليػػه ،ر بػػسلؾفرأيػػت أبػػا الػػدردال س ػػ

 .على رربتيه رف  بر  ي  ل   :حتى إن  ألقوؿ ،يعيد عليه لاؿفما  ،نعـ :فياوؿ ،؟-وسلـ
صػلى اهلل عليػه -قػاؿ لنػا رسػوؿ اهلل  :قػاؿ ،رلمػل تنفعنػا وال تضػرؾ :فاػاؿ لػه أبػو الػدردال ،آخػر ا  فمر بنا يوم :قاؿ

  .(1) يابضها(( ال المنفؽ على الخيؿ رالباسط يد  بالصدقل)): -وسلـ
 ،لرف يرف  هسا الادر ،الحديث فيه رالـ ،وس ترلـ على ما يتصؿ بصحته ،أتوقؼ عند هسا ،الحديث فيه طوؿ

 .مما يتصؿ بااسباؿوسي ت  موض  الشاهد 
 .وآله وصحبه ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،واهلل أعلـ
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