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 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
رضييب اهلل -حييديث العربييا  بيين سيياري   -رحميي  اهلل-آخيير مييا أورد المصيي    "الييوعو واتصاصيياد فييي "ففييب بيياب 

 ،(1)"وذرفييت م لييا العيييون ،موعويي  وتمييت م لييا ال مييوب -صييمى اهلل عمييي  وسييمم-اهلل  ا رسييول    ييوعو  "صييال:  -ع يي 
   .وذكر الحديث

- هو أن ال بب والشاهد في   ،وسبق الكالم عمي  "،األمر بالمحافو  عمى الس  "وهذا الحديث صد مضى فب باب 
وهذا هو  ،ال مب مع دمع العين ل  ت  و   ،حصل م لا هذا الاأثيروعو أصحاب  موعو  بميغ   -صمى اهلل عمي  وسمم

إميا عميى  ،اً إن كيان ذليت اصي ع كميا هيو معميوم إتغير وتل ال مب وخشيوع  فإن دمع العين ت يكون من  ،األبمغ
زاد ذليت فيإذا  ،وصيد يكيون وتيل ال ميب مين غيير دميع العيين ،وميا إليى ذليت ،أو عمى سبيل الابياكب ،سبيل المحاكاة

مين صميب ت  -ابارت واعيالى-أن  ساعيذ باهلل بم ا أن  دعو م  و حن ع   ،فيحصل الدمعفب ال مب فإن العين اتاوب  
ايؤثر كا يت مواعوي  ألصيحاب  بميغي   -صيمى اهلل عميي  وسيمم-فالم صيود أن ال بيب  ،(2)ت ايدمع عيينمن و يخشع 

يسياييع أن يعيد   وا  ميا كيان كالمي  ،ألصيحاب  الكيالمكثيير  -صيمى اهلل عميي  وسيمم-وليم يكين  ،فيلم غاي  الاأثير
 .ألن ذلت صد مضى فب موضع  ؛وت حات  لمكالم عمى ب ي  الحديث ،هذا فيما ياصل بلذا الباب ،العاد

 ،من ذلت اً يسير  اً شيئفيمكن أن أذكر  ،فب هذا الباب -رضب اهلل ع لم-فيما ياصل باآلثار الم  ول  عن السم  و 
عمييى  ،-وهيؤت  مين الايابعين-دخميت أ يا وعبييد بين عمييير "أ ي  صييال:  -رحمي  اهلل-بين أبييب ربياح تيا  عين عييا  

بيين أبييب ربيياح   اع ييى عيييا ،يع ييب إذا وعوييت   ،(3)"فييإن الييذكر ث يييل ،خفيي ف الييت ليي :  -رضييب اهلل ع لييا-عائشيي  
فيا  عميي  يع يب ي   ،(4)دلمسيامعين أ ي  مؤي يفإذا اكمم خييل  ،وتا  فب صف  عيا  أ   كان يييل الصمت ،كان يعو

ا يول لي  اوصيي   -رضيب اهلل اعيالى ع ليا-فكا يت عائشي   ،يفا  عمي  ذليتفب الوعو أمور ياعتب السامع كي  
 .ت ايل الموعو  عمى السامعينيع ب  "،فإن الذكر ث يل ،خف " :بلذا
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ن هييذا ،(5)"ومييا أريييد إت  فسييب اً ، ومييا أرى موضييعإ ييب ألعييو" :وتييا  عيين أبييب حييازم أ يي  صييال لييم ياصييل بالبيياب  وا 
ن ي بغييب أ اً الميياكمم دائميي، وهييو أن  حايياج إلييى هييذا المع ييى ،ولك يي  يفيييد ،مباشييرة فييب اتصاصيياد فييب الييوعو ااصيياتً 

هيو لييس بم يأى عين  ،وأن يعيو  فسي  بيذلت ،أن يوت  هذا الكالم الذي ي ول  لآلخرين إلى  فسي  ،يمافت إلى  فس 
 اً ؛ ألن اإل سيان أحيا يفليذا أمير ي بغيب الع ايي  بي  ،وع د  من الا صير ما اهلل بي  عمييم ،وت معصوم ،وت م ز  ،هذا

 ،وصييغ كأ ي  بم يأى عين هيذا ،فيوت  الكالم لآلخرين بأسياليب ،صد ي سى  فس أو الوعو  ،حي ما ياصدر لمخياب 
وهييذا  ،وب ييب عمييى هييؤت  أن يصييمحوا حيياللم ،وا ييز  ميين كييل عيييب و  يي  ،كأ يي  صييد ح ييق أسييباب ال تيياة والسييالم 

يع ييب  :ي يي  ،وبعييد العصيير فييب مسييتد المدي يي  ،بعييد الفتيير وكييان أبييو حييازم هييذا ي يي    ،غييير صييحي األسييموب 
 .ا ص  ص  وال   ال    :ي ال ل  ،ريذك   ،يعو

يصي  وال   وصد تا ت آثار فيب ذم ال    أو  ،فيب اإلذن بي وتيا ت آثيار  ،وتيا ت آثيار فيب الث يا  عميى ذليت ،ا ص 
 ،وأن ي ييزل كييل لييون م لييا عمييى مييا يميييق بيي  ،اً أن يتمييع اإل سييان هييذ  اآلثييار تميعييوالصييحي   ،ومزاولايي  ،فييب فعميي 

فاآلثيار  ،هذا غير صيحي فيون أن ذلت عمى سبيل اإليالق و صا  بع  ال اس يسمع بع  اآلثار فب ذم ال   
فييب ذلييت  اً بيي  لييون ميين الييوعو الييذي كييان موتييود صيي  الم صييودال    ،صيي وال   صييا  تييا ت فييب ذم ال   الاييب 
وهيذا  ،ليا مين أتيل اليوعووياكم  فب إيراد ال ص  المخامفي  الايب ت ح ي ي  لفكان من ال اس من ي    ،الزمان
وكون اإل سان  ،فيما يورد  اإل سان من أخبار اً ، وصدق أيضوال اس يحااتون إلى صدق فب ال صد وال ي  ،خيأ

أو  حيو ذليت  رأى أو أ ي  رأى رؤييا اً أو أن ييدعب أن أحيد ،أشييا ل  أن يارخ  فيخاميق  ي صد الموعو  ت يتوز
فييب ميين ال يياس صييد اسارسييل  ايريييد أن يخييو  أحييدً  ،وهييذا يفعميي  بعيي  ال يياس ،فييب إ سييان فيييذكر ذلييت ليي  موعويي 

وهيو مين  ،هيذا ت يتيوز ،صد رأيت فيت رؤى كيذا وكيذا مين أتيل أن يخيا  :فيأاب وي ول -وتل عز-معصي  اهلل 
حبايين يع د بين أن ومن يساييع  ،ل  اً اعذيب -حبات الشعير-ب يوم ال يام  بأن يع د بين شعيراين الكبائر وييال  

  .فدل ذلت عمى أ   من كبائر الذ وب ،؟!من حبات الشعير
وا  مييا صصييي   ،ت فيييي ت اثب يي ل عميييى هييذا الميييون الييذياحميي صييا ل   اأن اآلثييار الايييب تييا ت فيييب ذم  :فالم صييود

فليذا اليذي صييل  ،واألشيا  الاب تا  فيلا الفعل أو الحيث فإ ليا احميل عميى ميا كيان عميى التيادة ،مخام   ومكذوب 
  .ان من هذا ال بيلإذا ك ،صا ص  أو ال   ال    عم الشب       :في 

 اً شييلدت  صييالح": مييا تييا  عيين األصييمعب صييال -رضييب اهلل اعييالى عيي لم-عيين السييم   اً أيضييالم  وليي  وميين اآلثييار 
حيدث ليت موعوي  فيب  فسيت فليب هي ي  بت يب مصييبات ت باب يت ليم ا  ان كا يت مصييبليئ  ف يال:  ،رتالً  الم ري  عز ى

  ؟ما مع ى هذا الكالم ،(6)"فإياها فابت   ، فستفب 
يع يب ميا  ،حيدث ليت موعوي  فيب  فسيتا  لئن كا ت مصيبات باب ت ليم " :ي ول ل  ،هذا الرتل مات اب   فلذا يعزي 

وبضييع  م ييت صييد فييارق الييد يا فأ ييت عمييى  ،وفيير، م ييت ،وهييذا ولييدت وهييو تييز  م ييت ،والييد يا صصيييرة ،راييت اآلخييرةذك  
فيإن ذليت يحيدث فيي   ،حي ما ي ع لإل سان موت ال ريب تسيما من كا ت وشييتا  بم زلي  اتبينفلذا  ،كذلتالدرب 

                                                           

 (.97/ 6) ال بال  أعالم وسير ،(26/ 22) عساكر تبن دمشق ااريخ - 5
 (.47/ 8) ال بال  أعالم سير - 6



فييب إذا كيان هيذا ت يييؤثر فييت في بغييب أن ابكيب عمييى مصييبات  :وياييذكر اآلخيرة في ييول ،ويزهيد فييب اليد يا ،موعوي 
حييث حصيل ليت مثيل هيذا  صسيوة فيب ال ميب ،غفمي  عويمي  ،أ يت ع يدت مصييب  ،أ ت ميا ابكيب عميى الوليد ، فست
 فيت.موت األحب  لم يعد يؤثر  حاى هذ  المواعو البميغ  ،الابمد

أن  سيياغل هييل يصيي   :وكثييير ميين ال يياس يسييألون ي ولييون ،صييال ليي  هييذا الكييالم حي مييا تييا  يعزييي  ه ييا :وه ييا فائييدة
فميو تئ يا  ال سيا  يتيامعن   ،ال ياس يتامعيون :وبعضيلم ي وليون ،؟يمب م ا ذلتتسيما أ   ي  أوصات العزا  لممواعو 

موس العصر والمغرب والعشا  فييأاب فيالما أ لم ت   ،وأمور أخرى ،فب غيب الكالم من  بداعي   ساغل الوصت بدتً 
فاحاياج الداعيي  أن  ،أو ألمير تحوا  ما لو حصل ذليت فيب م اسيب   ،عادة وس  اخذ ذلت ت ي   :ي ال للم ،من يعو

يي ،ر فييال إشييكالرأى مخالفييات فييذك   ،ر مييثالً غييير عييادي فييذك   اً تزعييرأى يعييو أو يييذكر أو  حييو ذلييت  ا أن يا صييد أم 
، المواعو فليذا غيير مشيرو، عميى سيبيل المداومي متامع ال اس فب العزا  إلل ا   -ابارت واعالى-الدعاة إلى اهلل 

ي صير الذوي ،وا صب فيلا مكبرات الصوت فيما بعد -ابارت واعالى-لمدعوة إلى اهلل  فااخذ هذ  المتامع متاتً 
ولربميا  ،ويتميس ي يرأ ، يرا  كبيارب أاونفعيل فيب بعي  اليبالد ييأو  حيو ذليت كميا ي   اأو عاص ي اواعو م صيرً بي أابما يي

 فليذا ت يشير، أصيالً  ،عمى هيذا م ابال ىعي  وتبد  من صارئ ي   ،تبد  من خام  ،و وا أ   إن لم يفعل ذلت أ   صصر
يي ،ثييم ي صييرفونويسييممون  ،العييزا  يييأاب ال يياس ويعييزون ،  فييب العييزا كميي  ،اس هكييذا ميين أعميياللما أن ياعيييل ال ييأم 

 ،وهيو يسيمم عميي  صيال لي  هيذ  الكممي  الموعوي  لكين ليو تحيت فرصي  مثيل هيذ  ،فليذا ت أصيل لي  اً ويتمسون أيامي
 ،كممي  ميؤثرة صصييرة لك ليا معبيرة ،(7)"فميس بف ي  من لم يعد البال   عم "صال سفيان:  :ا ولو اسمم عمي  أن يمكن 

  وآل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل اعالى أعمم ،ا أن يأاب ومحاضرة فالأم   ،فال إشكال
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