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مسع النيب عليه الصالة والسالم
أيهــا اوخــوؤ املن ــو  ..ه ـ ه ـ ل اليبيــع ..ه ـ ه ـ ل شــهي اليبيــع األول ال ـ ا ـ ار
مبي د املصطفى صلى هللا عليه و لم فيه ،فصار يسمى ربيعاً األنـور؛ ألنـه أنـور الوـهور ،وإمنـا
تويف األايم بويف ا حيدث فيها ،وإمنـا توـيف األ ة ـة بوـيف ـف حيـ فيهـا ،فقـد شـيف
هللا تبارك وتعاىل ه ا الوهي وفضله مبي د املصطفى صلى هللا عليه و لم فيه ،وقلوب املـن
هتفــو ــع بدايــة ه ـ ا الوــهي إىل ا بيــل األععــم ــيد مــد صــلى هللا عليــه و ــلم ،وأرواح
احملب حتف إىل لقائه صلى هللا عليه و لم ورؤي ه وزايرته ،وقد جيت ة العلماء قدمياً وحديثاً
أ ييجعوا يف ه ا الوهي إىل حياؤ املصطفى صلى هللا عليه و لم و ريته ،إىل مشائله و ـ ه،
عيضاً وشيحاً ،بي ا ً وإيضاحاً ،لي م ب لك االق داء وااله داء ،لي م ب لك االتساء ابل يب صلى
هللا عليه و لم ،فإ الغيض ف ولده صلى هللا عليه و لم و ف بعث ـه وإر ـاله إمنـا هـو هدايـة
اخللق ،وإ الغيض ف ـ ه صـلى هللا عليـه و ـلم وحديثـه وشـييع ه إمنـا هـو االتبـاع والعمـ ،
ف سأل هللا تبارك وتعاىل أ يعي ا يف ه ه األايم اجلميلة علـى اع ـاس ـ ة املصـطفى صـلى هللا
عليه و لم بقولوب ا وأرواح ا ،نسأل هللا تبارك وتعاىل أ يعي ا على اليجوع إليه صلى هللا عليه
و ــلم ابحملب ــة ،ابل عع ــيم ،ابألدب ،ابالق ــداء ،ابل ص ــيؤ ،ل حق ــق بع ــد ل ــك بق ــول هللا تب ــارك
ول هي
وتعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم يِف ر ُس ي
سنَةٌ لي َمن َكا َن يَر ْر ُجو ه
اَّللَ َوالْيَر ْوَم ْاْل يخ َرر َوََ َك َرر
اَّلل أ ْ
َ
ُس َوةٌ َح َ
ه
اَّللَ َكثيرياً}[األحزاب.]21
أيها اوخوؤ املن و  ..وضعت لأل ابيع القاد ة هنجاً جديـداً إ شـاء هللا تبـارك وتعـاىل،
ن بـع فيــه واضـيع ــف مشائـ املصــطفى صـلى هللا عليــه و ـلم بطييقــة ل لفـة ،ــأعيض ـوا
املصــطفى صــلى هللا عليــه و ــلم وأعضــائه ابلوــيح وال فصــي  ،الوصــح حيــن ميةــف الوصــح،
واملــدح والث ــاء ــف هللا تبــارك وتعــاىل حيثمــا وجــد أو رو  ،مث طييقــة االق ــداء واالتبــاع ،وكيــح
يوةي اونسا هللا تبارك وتعاىل على ه ه ال عمة وعلى ه ه ا ا ة.
السمع والبصـي والـ وس والوـم واللمـ  ،هـ ا ـوا اخلمـ العـاهي الـم ا ـ هللا تبـارك
وتعــاىل علي ــا ــا ووهب ــا إايهــا ،وبــدوهنا ت ـ قب أ ــباب ا يــاؤ ،وقــد جعلهــا هللا تبــارك وتعــاىل

كم ــاالً لانس ــا  ،كمل ــه هللا تب ــارك وتع ــاىل ـ ـ ه ا ـ ـوا  ،كم ــا ق ــال ــبحانه{ :لََقر ر ْد َخلَ ْقنَ ررا
ْي
س ين تَر ْق يو ٍمي}[ال ـ  ]4هـ ا ال قـو الـ خلـق هللا تبـارك وتعـاىل اونسـا فيـه ـف
نسا َن يِف أ ْ
َح َ
اْل َ
مجلــة أ ــباب كمالــه خلــق ه ـ ه ا ـوا  ،كمــا أخــس ــبحانه وتعــاىل عــف إتقانــه يف ك ـ ش ـ ء
ع ــد ا قــال..{ :صر ْنع هي
اَّلل الهر يرأت أَتْر َقر َرن ُكر هٍ َ ر ْ ٍ } [ال مـ  ]88وحنــف حن ــا إىل عيفــة أ ــباب
ُ َ
الطاعة واملعصية ه ا وا  ،كيح يعصـى هللا تبـارك وتعـاىل أو يطـاع ابلسـمع ،كيـح يعصـى
هللا تبارك وتعاىل أو يطاع ابلبصـي ،كيـح يعصـى هللا تبـارك وتعـاىل أو يطـاع ابللمـ أو الـ وس
أو الوم ،أو كيـح يعصـى هللا تبـارك وتعـاىل أو يطـاع أو يوـةي أو يةفـي بسـائي األعضـاء الـم
وهب ا هللا تبارك وتعاىل إايها.
وال شــك أ ال ــيب صــلى هللا عليــه و ــلم هــو أكمـ خلــق هللا ،وأفضـ خلــق هللا ،حبيــل
رب العــامل  ،خــاا ال بي ـ واملي ــل  ،ال شــك وال ريــل ،كمــا أخــس ب ـ لك الصــحابة الة ـيام،
كمــا رو إلي ــا ـواتياً أ ال ــيب صــلى هللا عليــه و ــلم كــا أحســف وأمجـ ال ــا  ،وكــا أكمـ
ال ــا  ،وقــد ب ـ هللا تبــارك وتعــاىل متــام خلقــه وععــم مشائلــه صــلى هللا عليــه و ــلم يف القــي
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع يظ ٍيم} [القلم ]4ف ح ا إىل عيفة صف ه و لوكه صلى
{وإينه َ
الةي حين قالَ :
هللا عليه و لم ،و ا ا ص ع ه األعضاء الم وهبه هللا تبـارك وتعـاىل إايهـا ،كيـح كـا ميوـ
علـى وجـه األرض ،كيـح كـا عليـه الصـ ؤ والسـ م حيـيك يـده ،بصـيه عليـه الصـ ؤ والسـ م،
كيح كانت عي اه تبدوا  ،ا لو عي يه صلى هللا عليه و لم ،وكيح كا ي عي إىل األشياء.
وقد أحببت أ أبدأ ابلسمع ،وحـديث ا اليـوم عـف اـع ال ـيب صـلى هللا عليـه و ـلم ،و لـك
لوـيف هـ ه ا ا ــة ،أل هللا تبــارك وتعــاىل قــدم هـ ه ا ا ــة يف الـ كي يف القــي الةــي علــى
البصــي حيثمــا جــاء كــي الســمع والبصــي ،قــال هللا تبــارك وتعــاىل{ :قُر ْرٍ َُر َرو الهر يرأت أَن َ ر َ ُك ْم
رار َو ْاََ َْير َدةَ قَليرريالً هوررا تَ ْ ر ُك ُرو َن} [امللــك ]23يف عــيض اال ــا
رٍ لَ ُكر ُرم ال ه
سر ْرم َع َو ْاَََْ َ
صر َ
َو َج َعر َ
علــى بـ دم ،وقــال تبــارك وتعــاىل يف بيــا أحـوال الةفــار{ ،ولَر ْرو َ ررا اَّللُ لَر َأ ََ ي
سر ْرم يع ي ْم
َ
َ
َََ
صا يريَ ْم إي هن ه
اَّلل َعلَى ُك يٍ َ ْ ٍ قَ يد ٌير} [البقيؤ.]20
َوأََْ َ
فلما ا تقدم كي السمع علـى كـي البصـيت وتيتيـل القـي الةـي تيتيـل عجـز ،و ععـم
ال ا يعف أ البصي أهم ف السمع ،وأكثي فائدؤ ه لانسا  ،ولةف ا قيقة ه العة ،
فالسمع أهم ف البصي ،وأععم نفعـاً لانسـا  ،بـ كـي علمـاء األج ـة أ أول ـا ي نلـق ـف

اجل وهو يف بطف أ ه ف ا وا إمنا هو السمع ،فل لك قدم هللا تبارك وتعـاىل كـيه ،ولـوال
الســمع ملــا وصــلت إلي ــا ايت ك ــاب هللا تبــارك وتعــاىل اجمليــد ،ولــوال الســمع ملــا عيف ــا ر ــالة
املي ــل  ،وال عيف ــا أحةــام رب العــامل  ،وال عيف ــا طييــق الوصــول إىل هللا تبــارك وتعــاىل ،وال
بي ال جاؤ يوم القيا ة.
ب إ السمع جاء يف ية ف القي تدل على أ السمع أخفى يف اونسا ف البصـي،
وتــدل عل ــى أ حا ــة الس ــمع أدس يف اونســا ــف حا ــة البص ــي ،ــف حي ــن ارتبــاط ه ـ ه
ض َرَْرنَا َعلَرى ذ ََاهيي ْرم
ا وا أب باب ا ياؤ ،فف قصة أه الةهح قال هللا تبارك وتعـاىلَ َ { :
ي
َ َعر َد اً} [الةهــح ]11ومل يقـ تبــارك وتعــاىل :فضـيب ا علــى أبصــارهم ،ــع أ
يِف الْ َك ْ ر ي سررني َ
ال ــائم يغمــن عي ي ـه ع ــد ا ي ــام ،ولةــف إامــاض العي ـ يةــو أوالً ،مث أييت بعــد لــك كــح
الســمع ،فمــف م وأامــن عي يــه ال بــد أ يســمع األصـوات اخلفيــة إىل أ يغـ بعــد لــك يف
ال ــوم العميــق ،فع ــد لــك يـ هل ع ــه الســمع ،فـ يســمع األصـوات اخلاف ــة ــف حولــه ،فــأوالً
يـ هل بصــي اونســا  ،مث بعــد لــك يـ هل اعــه ع ــد ال ــوم ،و هــاب البصــي ال يعـ هــاب
الســمع ،فل ـ لك جــاءت الب اــة ه ــا يف وصــح أح ـوال أه ـ الةهــح ،وكيــح اط ـوا يف نــوم
عدداً).
عميق ،فقال تبارك وتعاىل( :فضيب ا على اهنم يف الةهح
رأ ال ــيب عليــه الص ـ ؤ والس ـ م -كمــا وصــح ل ــا -كــا رأ ـاً ععيم ـاً ،جــاء يف صــفة
رأ ه الوييح صلى هللا عليه و لم( :كان عظيم اهلاوة) واهلا ـة هـ الـيأ  ،وععـم الـيأ اـا
يس ـ دل بــه علــى ال ـ كاء ،أل ال ـيأ وضــع الــد ا  ،والــد ا وضــع العق ـ  ،كمــا هــل إىل
لــك مجاعــة ــف العلمــاء ،أ وضــع ا ـوا الباط ــة ،كــاودراك وال مثيـ وا فـ وال صــويي..
واأل كمــا جــاء يف حــدين صــحير أخيجــه أبــو داود والمه ـ واري ــا -ب ـ هــو حــدين
ـواتي -يقــول ال ــيب عليــه الص ـ ؤ والس ـ م( :اََانن وررن ال ررأ ) ،وه ـ ا ا ــدين يوــري إىل

عيف ــة ال ــيب ص ــلى هللا علي ــه و ــلم بعلــم ال و ـيير ،أح ــد ف ــيوع عل ــم الط ــل ،أو عل ــم وف ــائح
األعضــاء ،جــاء ا ــدين يف عــيض بيــا ــا ــل اسـله ــف الوجــه و ــا ال ــل اســله ،هـ
ل اس األ ن ع الوجه ع د الوضوء أو ال ل ،فـال يب عليـه الصـ ؤ والسـ م أراد بيـا
ف اليأ ) فبـ بـ لك أ اسـ الوجـه ع ـد الوضـوء ـل ـف شـحمة
ا ةم فقال( :األ
ه ـ ه األ إىل شــحمة ه ـ ه األ  ،ه ـ ا هــو الوجــه ال ـ يواجــه بــه اونســا  ،و ــف بــت

الوعي املع اد إىل أ ف ال قف هـ ا هـو الوجـه ،واأل ليسـ ا ـف الوجـه ،إمنـا ـا ـف الـيأ ،
فا دين يف أحةام الوضوء ،لة ه جاء أص ً يف بيا وفيفة كـ عضـو و وضـعه و ـا ا ي بـع،
وقد أثبت علم ال ويير ا دين أ األ نـ ـف الـيأ  ،وأهنمـا ي بعـا الـيأ وال ي بعـا الوجـه
يف ائي األعضاء.
ويس ـ ب ــف ه ـ ا ا ــدين أيض ـاً يف ه ـ ا العصــي حة ـم وأحةــام ت علــق م ـواز عمليــات
ال جمي أو عدم جوازها اا رأيت ا دين يـدل عليـه ،فإنـه ـوز بعـن عمليـات ال جميـ يف
بعن األحيا ملف خيجت يف وجهه  -ث ً -ندبة فاهيؤ ،أو خيجت يف وجهه  -ث ً -د
ععيم ،قد وز له أ يص ع شيئاً اا يـ هل ـ ا ،اـري عمليـات شـد الوجـه الـم ال ـوز ،اـا
يصـ عه املمثلــو واملغ ــو واملوــاهري ورجــال السيا ــة يف دول العــامل ،هـ ا اــا ال ــوز ،لةــف لــو
فهي يف وجه اونسا ش ء يوـري إىل قبحـه  -ـث ً -كـد مل يةـف يف أصـ خلق ـه ،جـاز لـه
أ ي هل به ،وأ يسويه بعملية ف عمليـات ال جميـ  ،لةـف لـو فهـي لـك أب نيـه مل ـز لـه
لك؛ أل األ ن األصـ فيهمـا ال غطيـة ،وتغطيـة الـيأ ع ـد العـيب ـف املةـارم ،ـف ةـارم
األخ س والفضائ  ،وكـانوا يلبسـو العمـائم ،والعمـائم احمل ةـة هـ الـم تغطـ الـيأ وجوانـل
اليأ عاً ،ف غط األ نـ  ،وكانـت العـيب تعـيف اللثـام وت لـثم ،وهـو أحـد األجوبـة الـم تقـال
يف عيض اليد على ف يقول :إ امليأؤ ت حجل واليج ال ي حجل ،أقول :ا جـاب لليجـ
ــف ة ــارم األخـ ـ س ،وأ ه ــا أ ــاوز املص ــطلحات ،أل الع ــيب كان ــت تةث ــي ــف اللث ــام،
وتعيفو األبيات الم ا وهد ا ا جا ملا صعد امل س يف الةوفة وقال:
أ ابف ج وط ع الث ااي*** ىت أضع العما ة تعيفوين
و ياده ب لك ه ه العما ة احمل ةـة الـم تـدور حـول ا ـك وتغطـ الوجـه ،ألهنـم مل يعيفـوه
ألنه كـا يغطـ وجهـه ،علـى أ بعـن العلمـاء قـال :ـل علـى اليجـ تغطيـة وجهـه إ كـا
فيــه ف ــة لل ســاء ،وتعيفــو بعــن القصــب يف األدب العــي وأخبــار الصــحابة رضـ هللا تعــاىل
ع هم ،ف لك قصة نصي بف ا جا ال نفاه عمي بف اخلطـاب رضـ هللا ع ـه ـف املدي ـة
امل ورؤ ،ألنه كا يف ال ساء ،وكانت ال ساء ختي للطيقات لل عي إليه.
أ ال يب صلى هللا عليـه و ـلم كانـت كسـائي خلق ـه ،جـاء يف صـفة رأ ـه صـلى هللا عليـه
و ــلم العع ـم ،وجــاء يف صــفة أعضــائه اللطــح ،فــأ ه كان ــا لطيف ـ صــلى هللا عليــه و ــلم،

ولةف الغيض ف األ ن إمنا هو السـمع ،واونسـا ال يوـيف مبجـيد العضـو إال إ ا عـيف ـا
يس ـ ند ه فيــه ،وعــيف قوتــه فيــه ،ف ـ تعــيف قــوؤ العي ـ إال بقــوؤ اوبصــار ،وال تعــيف قــوؤ
األ ن إال بقوؤ السمع ،واع ال يب صلى هللا عليه و لم كا أدس السمع ،أعطـ ال ـيب صـلى
هللا علي ــه و ــلم الةم ــال يف ك ـ حا ــة ــف ا ـوا  ،ابألحادي ــن الص ــحاح ال ـواردؤ يف ك ــل
الس ف ،و أيت على صفة بصيه عليه الص ؤ والس م ،واملدى ال كـا يـيى فيـه ،واجلهـات
الم كا ييى ها عليه الص ؤ والس م ،ولة ـا حنـل أ نوـري يف هـ ا املوضـوع إىل حـديث
وردا يف صفة اع ال يب صلى هللا عليه و لم:
ا ــدين األول :أخيجــه المه ـ واو ــام أ ــد وابـف اجــه وأخيجــه ا ــاكم يف املس ـ درك
وصــححه عــف ــيد أ ر رضـ هللا تعــاىل ع ــه قــال :قــال ر ــول هللا صــلى هللا عليــه و ــلم:
(إين أرى وا ال ترون ،وأمسع ورا ال تسرمعون ،أطر السرما وحرق هلرا أن ترَ  ،لري

ي را

ووضع أرَع أصاَع إال وولك واضع جب ته ساجد هلل تعاىل) األطي  :صوت اليح  ،أطـت
أ  :صوتت ،اع ال ـيب عليـه الصـ ؤ والسـ م أطـي السـماء الزدحـام امل ئةـة علـى السـجود
هلل تبارك وتعاىل.
وا ـدين اخخــي :أخيجــه أبــو نعــيم يف ا ليــة عـف ــيد حةــيم بــف حـزام رضـ هللا تعــاىل
ع ــه قــالَ( :ينمررا رسررول

صررلى

عليرره وسررلم ِف أصررباَه إَ قررال هلررم :أتسررمعون وررا

أمسررعق قررالوا :وررا نسررمع وررن ر ) الفــيس ب ـ اــع ــائي ال ــا وا ـع ال ــيب عليــه الص ـ ؤ
والس ـ م ،يف ا ــدين األول يثبــت ال ــيب عليــه الص ـ ؤ والس ـ م ل فســه الســمع الــدقيق فيقــول:
(إين أرى ا ال تيو  ،وإين أاع ا ال تسمعو ) ويف ه ا ا دين املقارنة ب اع ال يب صلى
هللا عليــه و ــلم واــع أصــحابه ــف حولــه ،يقــول ال ــيب عليــه الص ـ ؤ والس ـ م( :أتسررمعون وررا

أمسعق قالوا :ورا نسرمع ورن ر  ،قرال :إين َمسرع أطري السرما  ،وورا ترالم أن ترَ وورا
ي ررا ووضررع ررع إال وعليرره ولررك سرراجد أو قررا م) .بعــن العلمــاء كــابف األثــري قــال :أطــي
السماء ه ا جماز ،لةف رد عليه العلماء وقـالوا :كـ م ال ـيب عليـه الصـ ؤ والسـ م فيـه السـماع،
قال( :إين ألاع) والسماع اليةو إال ابألصوات ،وال وز ال أوي يف ث ه ا املوضع.
ف س دل ب لك على دقة اع ال يب صلى هللا عليه و ـلم ،وهـو إشـارؤ -أيهـا اوخـوؤ -إىل
وجــه ــف وجــوه كمالــه صــلى هللا عليــه و ــلم ،الةمــال يف اخللقــة والةمــال يف اخللـق ،كمـ هللا

تبارك وتعاىل جسمه يف اخللق ،وكم هللا تبارك وتعاىل مشائله وصفاته يف اخللق ،فجعله أفض
العامل  ،وجعله خري ال بي  ،وجعله أمج خلق هللا أمجع .
و ف أمج أااء ال ـيب صـلى هللا عليـه و ـلم وصـفاته الـم جـاءت اوشـارؤ إليهـا يف القـي
الةــي قــول هللا تبــارك وتعــاىل يف بيــا صــفة ال ــيب صــلى هللا عليــه و ــلم والــيد علــى امل ــافق :
ي
هي
هيب َوي ُقولُو َن َُ َو أَُُ ٌن قُ ٍْ أَُُ ُن َخ ٍْري له ُك ْم} مجاعة ف امل ـافق كـانوا
ين يُر ْؤَُو َن الني ه
{وو ْنر ُ ُم الأ َ
َ

ين و ر ول هللا صلى هللا عليه و لم ويقولو هو يسمع ك م أصحابه ،فيد هللا تبارك وتعاىل
عــف لــك وأجــاب عــف نبيــه ونصــي ر ـوله صــلى هللا عليــه و ــلم فقــال تبــارك وتعــاىل( :و ـ هم
ال ـ يف ي ــن و ال ــيب ويقول ــو ه ــو أ ) هـ ـ ا ــف الب ا ــة يف الة ـ م ،إ ا ك ــا اليج ـ يس ــمع
إبنصات شديد تقول :هو أ  ،وإ ا كا يبصي ب دقيق ومتحيب ،تقـول :هـو عـ  ،أ صـار
كله عي اً ،صار كله أ ً ،ف ابب تسمية الة اب م اجلزء ،وه ا ف أبـواب اجملـاز ،وهـو ـف
أبواب الب اة والفصاحة ع د العيب.
ي
رري له ُكررم ي ر ْرؤيون ي ي
هي
َّلل َويُر ْرؤيو ُن
ين يُر ْرؤَُو َن النهري ه
ريب َوي ُقولُررو َن َُر َرو أَُُ ٌن قُر ْرٍ أَُُ ُن َخر ٍْ ْ ُ ُ
{وور ْنر ُ ُم الررأ َ
َ
ي
ليل ي
اَّلل َهلرم َعر َأ ي
رول ي
هي
يي
ريم} [ال وبـة]61
ين يُر ْرؤَُو َن َر ُس َ
ٌ
ْم ْؤوني َ
ين َ
ُْ
اي أَل ٌ
ذونُرواْ ورن ُك ْم َوالرأ َ
َ َوَر ْْحَةٌ للهأ َ
ُ
تعـالوا ب ـا نقــح ع ـد هـ ه اخيــة( ،يـن و ال ـيب ويقولــو هـو أ قـ أ خــري لةـم) أ خــري
لةم ألنه حيسـف اال ـ ماع ،وهبـه هللا تبـارك وتعـاىل السـمع ،وأعطـاه األ نـ  ،فأحسـف ا ـ ماع
األصوات ،وأحسف ختـري الةـ م الـ يسـ مع إليـه ،وأحسـف اونصـات إىل اخلـري واهلـدى ،قـ
أ خري لةم ،تيى ه نس طيع أ نق د بي ول هللا صلى هللا عليه و لم فيةو ك واحد
ا أ خري للمسلم ت ال يسمع إال حقاً ،ال ي صت إال إىل خريت.
أيهــا األا املــن ف إ ا جلـ بـ يــديك رجـ وأراد أ يقــب عليــك خـساً تعلــم أنــه كـ ب
اقطع ــه ،وق ـ ـ  :ال أري ــد أ أ ـ ـ مع ،إ ا جلس ــت إىل بع ــن ال ــا  ،واب ــدأ أحادي ــن الغيب ــة،
ي حدث عف زيد ف ال ا مبا فيه ،أو اب دأ االفـمهاء والبه ـا في حـدث عـف زيـد مبـا لـي فيـه،
فأوقفه ،ق  :ال أريد أ أ مع ،فاأل نعمة ف هللا تبارك وتعاىل ،والسمع حا ة شييفة ـف
{وإيََا قُ ر ير َ
أشــيف ا ـوا  ،ي بغ ـ أ يس ـ مع اونســا ــا إىل اخلــري ،يقــول تبــارك وتعــاىلَ :
اسررتَ يمعواْ لَررهُ وأَن ي
صررتُواْ لَ َعله ُكر ْرم تُر ْر َْحُررو َن} [األع ـياف ،]204ا ـ معوا للقــي  ،ا ـ معوا
الْ ُقر ْررذ ُن َ ْ ُ
َ

لل كي ،ا ـ معوا للطاعـة ،ا ـ معوا للعلـم ،ا ـ معوا للسـ ة ،لةـف ال تسـ مع للباطـ  ،ال تسـ مع
للف ة ،ال تس مع للغيبة وال ميمة ،بعن أدابء العيب يقول:
أحل الفىت ي ف الفواحش اعه***كأ به عف ك فاحوة وقيا
يعـ اعــه للنــري ،وهــو أصــم أ ــام الباطـ  ،أصــم أ ــام الةـ ب ،ال يسـ مع إىل الةـ ب،
فهو أصم ع د الة ب.
ى***وال انعاً خرياً وال قائ ً هجيا
ليم دواع الصدر ال اب طاً أ ً
ف أمج ا رو ف األحاديـن -أيهـا اوخـوؤ -حـدين يغفـ ع ـه ال ـا  ،وال يةـادو
يس وهدو به ،وحنف يف أ ـ ا اجـة ل طبيقـه يف هـ ا العصـي ،وهـو وإ كـا ـف األحاديـن
الضــعيفة ــف حيــن او ـ اد ،إال أ العم ـ بــه يف فضــائ األعمــال بــاح جــائز ب ـ ــدوب،
يقــول ال ــيب عليــه الصـ ؤ والس ـ م يف حــدين أخيجــه اخلطيــل البغــداد عــف ــه بــف ــعد
رض ـ هللا تعــاىل ع ــه( :إمسررا ُ اَصر يرم صرردقةٌ) أ تس ـمع األصــم ،ه ـ يســمع األصــمت نعــم،
هل اعه ابلةلية ،ع د العـيب أخـح أنـواع الصـمم:

يسمع شيئاً ا ،أل األصم لي ال
الــوقي { َويِف ذََاهيير ْرم َوقْر رراً} [الةهــح ،]57مث بعــد لــك :الص ـمم ،وأش ــد ــه :الط ـيش ،وأش ــد
األشــياء الـ يـ هل عــه الســمع كلــه هــو :الصـلخ ،وهـ  :كلمــة ــف ايائــل الةلـم يف اللغــة
العيبيـة ،فاألصـم يسـمع السـمع القليـ  ،بيفـع الصـوت واالقـمهاب ـه ،يقـول ال ـيب عليـه الصـ ؤ
والس م( :إااع األصم صدقة) وهـ ا ابب تفـ ر فيـه لغـة اوشـارؤ واـاع الصـم ،وتعلـيم الصـم
والبةم ا ال يس طيعو ااعه ،وه ا ابب طاعة وخري ،وهو ف فضائ األعمال ،فـإ ا رأيـت
رج ً ًً أصم فأع ه على طلل العلم ،وأع ه على ااع ا ق واهلـدى واخلـري ،إ ـا ابالقـمهاب ـه
إ كــا يســمع قلــي ً ،أو ابوشــارؤ إليــه ،أو بوضــع اخل ـ ب ـ يديــه ،وه ـ ه ــف األ ــور ال ــم
ضــيعها املســلمو لعقــود طويلــة ،ب ـ لقــيو طويلــة ،نســأل هللا تبــارك وتعــاىل أ ع ـ اع ــا
وبصي وحوا ا مجيعاً يف طاع ه ،نسأله بحانه وتعاىل ـا ـأله ال ـيب عليـه الصـ ؤ والسـ م:
اللهــم ع ــا أبااع ــا وأبصــار وعقول ــا وقوت ــا ــا أحيي ــا .نســأله ــا ــأله ال ــيب عليــه الص ـ ؤ
والس ـ م :اللهــم اجع ـ يف أبصــار نــوراً ،ويف أااع ــا نــوراً ،ويف قلوب ــا نــوراً ،اللهــم اجع ـ عــف
أميان ــا نــوراً ،وعــف مشائل ــا نــوراً ،و ــف أ ا ــا نــوراً ،و ــف خلف ــا نــوراً ،و ــف فوق ــا نــوراً ،و ــف حت ــا

نوراً ،واجعل ا نوراً ،وأععم ل ا نوراً .أقول قويل هـ ا وأ ـ غفي هللا يل ولةـم ،فا ـ غفيوه ،فيـا فـوز
املس غفييف....

