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 محاضرة بعنوان : غثاء األلسنة
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومنن ينيتاأ أامالننا , منن يهنده اهلل 

 .فال مضل له , ومن يضلل فال هادي له
ال شريك له , وأشهد أن حممداً ابده وريوله .... أما بعد ..أحبيت يف اهلل ... السالم  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده

  . غثاء األلسنةارر  بعنوان   اليكم ورمحة اهلل وبركاته ... هذه حم
والغثننناا باوننند والضنننم ف منننا لننن ا فنننو  السنننيل سنننا هملنننه منننن ال بننند والويننن  و ننن ه , و ثننناا ا لسننننة منننن أراذ  الننننا  

و ث حديث القوم أي فسد وردئ , وأ ث فالن يف احلديث أي جاا , , والغث هو الرديا من كل ش ا ويقطهم
 .بكالم  ث ال معىن له

ومنننا أكثنننر الكنننالم الفايننند النننذي يننندور يف انننال  اوسنننلم  أيننناً كنننانوا , كبننناراً أم  نننغاراً , رجننناالً أو نسننناًا , إن  ثننناا 
صيبك بالدوار والغثيان , وأنت تسمع حديث اجملنال  الينوم ال نقنو  ذلنك ا لسنة اليوم ي كم ا نوف ويصم ا ذان وي

يف اننال  العامننة ودانناا النننا  فقننس , بننل ولكيننس وأىتويفننا بكننل أيننجم حننا يف اننال  الصنناحل  واننال  اوعلمنن  
 .واوتعلم 

 .غثاء األلسنة في الكذب والغش والخداع والنفاق
 .قيل والقالغثاء األلسنة في الغيبة والنميمة وال

غثاء األلسنة في أعراض الصالحين والمصلحين والدعاة والعلماء في الوقت الذي سلم فيه أعداء اإلسالم من 
 .اليهود والنصارى والرافضين والمنافقين

 .غثاء األلسنة في التدليس والتلبيس وتزييف الحقائق وتقليب األمور
 .نغثاء األلسنة في التجريح والهمز واللمز وسوء الظ

 .غثاء األلسنة في الدخول في المقاصد والنيات وفقه الباطن
 غثاء األلسنة في كل ما تحمله هذه الكلمة من غثائيٍة وغث وغثيٍث وغثيان , وما هي النتيجة ؟ 

النتيجننة هنن  بننث الننوهن والفرىتننة وااصننام والتننناقط بنن  اوسننلم  وىتطننع الطريننا الننجم العننامل  , وإ نناد العنن ا م بالقيننل 
قننا  , إنننك مننا إن تننرح الرجننل حسننن اواهننر و يننيماه اانن  وىتنند السننك بالسنننة يف بنناهره إال وتقننع ايفيبننة يف ىتلبننك وال

 ط نواالحناام والتقنندير يف نفسننك , ومنا أن يننتكلم فيجننّر فننالن ويعنرقص بعننالن و ينننتقا امنراً ويصنننس قيننداً , إال وتننن



, وإن كنان  نادىتاً فينه فنال حاجنة شنراية دانت لنذلك , مهابته من ىتلبك ويسقس من اينيك وإن كان حقاً منا يقنو  
 .وإن دات احلاجة  فبالضوابس الشراية والقوااد احلديثية
, إن اوصنفاأ يف اجلّر والتعديل متناأ  أمسك اليك لسانك  فإن مل تعلمها أخ  اوسلم فال أيتطيع أن أىتو  إال 

 فيها ؟ فشتان ب  اجلرح  .اجمللداأ , لكن اىترأ فيها والعن فيها , وكيس كان اجلّر 
لقننند كنننان خنننوف اهلل اننن  وجنننل مي انننناً دىتيقننناً  لسننننتهم رمحهنننم اهلل تعال,وكنننان هننندفهم هنننو الييننن   ننن ي  السننننة منننن 

 يقيمها, ولكن ما هو ايفدف اليوم ؟
 .نعوذ باهلل من ايفوح ومن احلسد ومن الشقا  والنفا  ومساوئ ا خال 

جنهننننل أو نتجاهننننل أو نغفننننل أو نتغافننننل اننننن خطننننور  هننننذا اللسننننان ؟ مهمننننا كننننان  أيهننننا ا س اوسننننلم .. إل مننننا وحنننننن
 . الحك ومهما كانت ابادتك ومهما كان خ ك ومهما كان المك ومهما كانت نيتك ومهما كان ىتصدك

 فرحم اهلل ابن القيم رمحة وايعة يوم أن ىتا  يف  اجلواب الكايف   ف
حااق من أكل احلرام والالم والسرىتة وشرب اامر والنار ارحمرم و   من العجب أن اإلنسان يهون اليه الت فظ واال)

ذلننك , ويصننعب اليننه الننت فظ مننن حركننة لسننانه لل حننا تننرح الرجننل يزشننار إليننه بالنندين وال هنند والعبنناد  وهننو يننتكلم 
 (.لعياذ باهللبالكلماأ من يخس اهلل ال يلق  يفا باالً , ي   بالكلمة الواحد  أبعد سا ب  اوشر  واوغرب وا

 وىتا  أيضاً يف الكتاب نفسه ف
إن العبند لين ي ينوم القيامنة تسنناأ أمثننا  اجلبنا  فيجند لسنانه ىتند هندمها اليننه كلهنا , وين ي بسنيتاأ أمثنا  اجلبننا   )

 (. فيجد لسانه ىتد هدمها من كثر  ذكر اهلل تعال وما اتصل به
ب احننذر لسننانك وانتبننه للسننانك واحننب  لسننانك وأمسننك ومننا أ ننل ذلننك الكننالم لل ولننذلك أىتننو  أيهننا ا س احلبينن

اليك لسانك وهو ج ا من حديث نبوي أخرجه الامذي يف ينننه وأمحند يف مسننده وابنن اوبنارك والطنريا  و ن ه منن 
 حديث اقبة بن اامر رر  اهلل انه ىتا  ف

نك وليسننعك بيتننك وابننك  الننجم ىتلننت ف يننا ريننو  اهلل مننا النجننا  ؟ ىتننا   ننلجم اهلل اليننه ويننلم ف   املننك اليننك لسننا )
 .واحلديث   ي  بشواهده ( خطيتتك   ويف لفظ ف   أمسك اليك لسانك

 فوأنا هنا ال أداوك للع لة وإمنا أىتو  أمسك اليك لسانك إال من خ  , كما يف احلديث اآلخر
 واحلديث رواه أمحد وابن حبان و  اا . (فإن مل تطا فكس لسانك إال من خ ) 

الننجم النننا  أشنند مننن حفننظ النندراهم والنندنان  كمننا يقننو  حممنند بننن وايننع رمحننه اهلل تعننال , و ن كثننر   وحفننظ اللسننان
الكالم تذهب بالوىتار ومن كثر كالمه كثنر ينقطه و نننا ننرح الننا  ىتند أالقنوا العننان  لسننتهم ف  نب  ذلنك اللسنان 

النسننناا والرجنننا  النننجم السنننواا ولكثنننر  اجللسننناأ  اط وااصنننام ويف اننناالأ احلينننا  كلهنننا وبننن  نينننالحاً لبنننث الفرىتنننة والنننن
والدورياأ وااليااحاأ , و ن الكالم فاكهة هذه اجللساأ , كان ال بد من ورع رابس وال بند منن ينذيرت وتنذك ت 



للنا  يف مثل هنذه اجللسناأ و ننك يتسنمع الكثن  إن شناا اهلل منن ا ينباب النيت جعلتنل أختنار مثنل هنذا اوورنوط 
 العنا ر ف من خال  هذه

 .خطر اللسان -
 .أدلة من السنة والكتاب -

 .السلف الصالح مع اللسان -

 .صور من الواقع -

 .النتيجة النهائية -

 فوامسع ىتبل ذلك كالماً  يالً جداً لإلمام النووي رمحه اهلل يف كتاب ا ذكار يوم أن ىتا  فصل
تاهننر اوصننل ة فيننه ومننا ايننتوح الكننالم  االننم  أنننه ينبغنن  لكننل مكلننس أن هفننظ لسننانه اننن  يننع الكننالم إال كننالم )

 .انتهجم كالمه رمحه اهلل تعال(.  وتركه يف اوصل ة
  يعنل كنان ىتنو  الكنالم أو تركنه  ومنا اينتوح الكنالم وتركنه يف اوصنل ةامسع لفقههم رمحهنم اهلل تعنال   , امسع للفقه

العناد    حرام أو مكنروه , بنل هنذا كثن  و البناً يففالسنة اإلمساك انه  نه ىتد ينجر الكالم اوبّا إل, مبصل ةت واحد 
 والسالمة ال يعديفا ش ا.

 أدلة من الكتاب والسنة : -خطر اللسان :
 

ف ) َما يَنْلف ظز م ْن ىتَنْو ت إ الا َلَدْيه  َرىت يٌب َات يٌد( هل ىترأأ القرآن ومرق بك ىتوله ا  وجل ف  ( 81) ق
ف ) ل َمْن َكاَن َلهز ىتَنْلٌب َأْو أَْلَقجم الساْمَع َوهزَو َشه يٌد(را  هل تفكرأ يف هذه اآلية ؟ إهنا الضابس الش  .(73) ق

أمسعت أيها اإلنسان ؟ أمسعت أيهنا اوسنك  ؟ إهننا رىتابنة شنديد  دىتيقنة رهيبنة تطبنا الينك إاباىتناً شنامالً كنامالً , ال  
نَفنن  معنندود , وكننل هاجسننة معلومننة وكننل لفننظ  تنننزغفل مننن أمننرك دىتيقنناً وال جلننيالً , وال تفارىتننك كثنن اً وال ىتلننيالً , كننل

مكتوب وكل حركة حمسوبة يف كل وىتت وكل حا  ويف أي مكان , اندها ىتل ما شتت وحدث مبنا شنتت وتكلنم مبنن 
 ف شتت ولكن االم أن هناك من يراىتبك , االم أن هناك من يسجل وأنه يعد اليك ا لفاظ

فَما يَنْلف ظز م ْن ىتَنْو ت إ الا َلَدْيه  َرىت يٌب َات يدٌ *  م    َوَان  الشَِّما   ىَتع يدإ ْذ يَنتَنَلقاجم اْلمزتَنَلقَِّيان  َان  اْليَ )    (.81 -83( ) ق
نْن ىتَننْو ت إ الا َلَديْنه  َرىت ينٌب َات يندٌ ) إهنا تعنيك أيها اإلنسان إهنا تعنيك أننت أيهنا اوسنلم ,  هنذه اآليناأ واهلل (  َمنا يَنْلف نظز م 

 وترجها رجاً وتث  فيها راشة ااوف,ااوف من اهلل ا  وجل , ىتا  ابن ابا  ف إهنا لته  النف  ه اً 
يكتب كل ما تكلم به من خ  وشر حا أنه ليكتب ىتولك ف أكلتز , شربتز , ذهبنت, جتنت, رأينت .. حنا إذا   )

 (. كان يوم اامي  ازرص ىتوله وامله ف ىت ر منه ما كان من خ  وشر وألق  يا ره
 فمن كتاب اهلل ا  وجل تقرط مسعك وهت  ىتلبك إن كان ىتلباً مؤمناً خياف اهلل ا  وجل وامسع لآلياأ



 ( 81ف )االنفطار ) َوإ نا َاَلْيكزْم حَلَاف ا َ  * ك رَاماً َكات ب َ  * يَنْعَلمزوَن َما تَنْفَعلزوَن(
َناأ  ب َغْ   َما اْكتَ  ن َ  َواْلمزْؤم    .(81)ا ح ابف َسبزوا فَنَقد  اْحَتَملزوا بنزْهَتاناً َوإ ْْثاً مزب يناً() َوالاذ يَن ينزْؤذزوَن اْلمزْؤم 

  .(73)االيرااف ) َوال تَنْقسز َما لَْيَ  َلَك ب ه  ا ْلٌم إ نا الساْمَع َواْلَبَصَر َواْلفزَؤاَد كزلُّ أزولَت َك َكاَن َاْنهز َمْسؤزواًل(
ننَر   َويَفزننْم َاننَذاٌب َاا ننيٌم * يَنننْوَم َتْشننَهدز َالَننْيه ْم ) إ نا الاننذ يَن يَنْرمزننوَن اْلمزْ َصننَناأ  الْ  نْنَيا َواآْلخ  نَنناأ  لزع نزننوا يف  النندُّ غَنناف الأ  اْلمزْؤم 

َا َكانزوا يَنْعَملزوَن( َنتنزهزْم َوأَْيد يه ْم َوأَْرجزلزهزْم مب   .(12)النورف أَْلس 
 .را د ومسجل لكلماتك وال يضيع اند اهلل ش ا فربك .(82فجرف)ال ) إ نا َرباَك لَب اْلم ْرَ اد (وأخ ا ىتوله تعالف 

أمنا أننت أيهنا اونؤمن , أمنا أننت يننا منن يقنا  اننك ويندور اننك احلنديث يف اجملننال  , أمنا أننت أيهنا اوالنوم فنإن لننك 
باور ننناد  هبننذه اآلينننة تطمينننناً فنننال إنننس وال ملننن ط فنننإن ربنننك باور نناد ونننن أالقنننوا العننننان  لسننننتهم يف أانننراص العبننناد ,

 ط بعد ذلك أيها ا س احلبيب.للطغيان والفساد والشر , فال مل  
 ف داد بيقنة يف خطر هذا اللسان الذي ب  حلييك فامسع يفذه ا حاديث باختصارولتن
إن الرجنننل لينننتكلم  ) فعنننن بنننال  بنننن حنننارث اوننن   ررننن  اهلل اننننه وأررننناه أن رينننو  اهلل  نننلجم اهلل الينننه وينننلم ىتنننا  ف 

ن ررننوان اهلل منننا كننان يانننن أن تبلننت منننا بلغنننت يكتننب اهلل هبنننا ررننوانه إل ينننوم يلقنناه , وإن الرجنننل لينننتكلم بالكلمننة مننن
 ..   والعيناذ بناهلل(. بالكلمنة منن ينخس اهلل منا كنان يانن أن تبلنت منا بلغنت يكتنب اهلل لنه هبنا ينخطه إل ينوم القيامنة

 واحلديث أخرجه البخاري.
امسنع حلر نهم ررن  اهلل , أي هنذا احلنديث(, منعنينه حنديث بنال  بنن احلنارثكم من كالم ىتد ) وكان القمة يقو  ف

كما ذكر ذلك ابن كث  يف تفس ه ف ين أنت يا القمة من النذين يلقنون الكلمناأ النجم اواهلهنا فنال ,  انهم وأرراهم
ج الريّا وهن  انند هسبون يفا حساباً , كم نلق  أيها ا حبة , كم نلق  أيها اوسلم من كلماأ نان أهنا ذهبت أدرا 

يفنذا ا منر حسنابه حنا تعلنم أن كنل كلمنة مسنجلة الينك أيهنا ا س  كتاب  ال يضل ريب وال ينسجم فاحسب  ربك يف
 .احلبيب

إن العبند لينتكلم بالكلمنة منا يتبن  ) وان أيب هرير  رر  اهلل انه ىتا  مسعت ريو  اهلل  لجم اهلل اليه وينلم يقنو  ف 
 .واحلديث أخرجه البخاري ومسلم يف   ي يهما ( ما ب  اوشر فيها ي   هبا يف النار أبعد 

 (.إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتب  فيها يهوي هبا يف النار أبعد ما ب  اوشر  واوغربويف رواية مسلم ) 
كنم منن  أي لك العفو يا إيف  .. إن شغلنا الشنا ل يف االسننا الينوم أيهنا ا حبنة هنو بنث الكلمناأ ونشنر الشنا عاأ و 

كلمة ىتصمت بهر  ناحبها وهنو ال يعلنم , وال شنك أن فسناد اجملنال  بسنبب ىتلنة العلنم واالانالط , إذ لنو وزجند أو 
أوجد هذا العلم اليتغلت اجملال  أحسن ايتغال  ولسنمعت النكنت العلمينة والفوا ند الشنراية واوسنا ل الفقهينة بندالً 

 . ا ال يعطيهان القيل والقا  والغرا ب والعجا ب ولكن فاىتد الش



اب اننال  وهننذا أ ننر مننن آ ننار اجلهننل الننذي يتفشننجم اليننوم بنن  كثنن  مننن النننا  , إيننها  فكننري وإيننها  كالمنن  أ نن
الكثنن  مننن اجملننال  ورمبننا مل يننر اليننك يننوم مننن ا يننام وليلننة مننن الليننا  إال وجلسننت السنناً  اوسننلم  اليننوم إنننك مللنن 

 فبماذا خرجت من هذه اجملال ؟ 
 جة ؟ا ه  النتيم

 ما ه  الثمر  من هذه اجملال  اليت جلستها ؟
أيهننا ا س احلبيننب , ال شننك أن هننذا أ ننر مننن آ ننار اجلهننل الننذي يتفشننجم يف  ننفوف اوسننلم  اليننوم وىتلننة الريكننة حيننث 
أ نننب  العلنننم مصننندر رق  الكثننن  منننن الننننا  ولنننذلك ملننند يف اجمللننن  الواحننند اشنننراأ اودريننن  واوتعلمننن  ومنننع ذلنننك 

 .هباًا بدون فا د  , بل رمبا ذهب والعياذ باهلل باآل ام و ع السيتاأيذهب اجملل  
 فويف حديث معاذ الطويل ىتا  رر  اهلل انه ىتا  النيب  لجم اهلل اليه ويلم

 (.مث ىتا  أال أخريك مبالك ذلك كله ؟  ىتا  معاذ ف بلجم يا ريو  اهلل , ف خذ بلسانه) 
 انار الو ية .. أخذ بلسانه مث ىتا  ف

 (اليك هذا  ىتلت ف يا ريو  اهلل وإنا وؤاخذون مبا نتكلم به ؟ كس  )
 ل كلمة تكلم هبا يواًا خ  أو شر.بعض النا  ىتد لهل أنه ييؤاخذ بك

وإننا وؤاخنذون مبننا ننتكلم بننه؟  ىتنا  النننيب  نلجم اهلل اليننه وينلم ف  كلتنك أمننك ينا معنناذ , وهنل يكننب الننا  يف النننار )
 .واحلديث أخرجه الامذي يف يننه وىتا  حسن   ي   الجم وجوههم إال حصا د ألسنتهم؟

مننن يضننمن   مننا بنن  حلييننه ومننا بنن  رجليننه ) ويف حننديث يننهل بننن يننعد اننن ريننو  اهلل  ننلجم اهلل اليننه ويننلم ىتننا  ف
 .واحلديث أخرجه البخاري يف   ي ه (أرمن له اجلنة

رينو  اهلل , منا أخنوف منا إناف الن ق ؟  ىتلنت ينا )فويف آخر حديث يفيان بن ابد اهلل رر  اهلل انه ىتا  يف آخنره 
واحلننديث أخرجننه مسننلم يف  نن ي ه وأمحنند يف مسنننده والامننذي يف يننننه وىتننا   (ف خننذ بلسننان نفسننه وىتننا  ف هننذا  

 .الامذي حديث حسن   ي 
مث يوجنننه اوصنننطفجم  نننلجم اهلل الينننه وينننلم  متنننه تلنننك القااننند  الشنننراية واوعينننار الننندىتيا وونننن اختلطنننت الينننه ا ورا  

 وليقطع الشك باليق  وليسلم من احل   والادد فيقو  كما يف حديث  أيب هرير  رر  اهلل انه ىتا ف
 (.من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خ اً أو ليصمت ىتا  ريو  اهلل  لجم اهلل اليه ويلم ف )
منن كنان ا اوسنلمة ينوم مللن  السناً  ااد  شنراية تربوينة منهجينة نبوينة مين ان معينار دىتينا لنك أيهنا اوسنلم ولنك  أيتهنىت

منن كنان ينؤمن بناهلل والينوم اآلخنر فليقنل خن اً أو   انار للابية ربس هذه القلنوب بناليوم اآلخنر  يؤمن باهلل واليوم اآلخر
  .. و ن النفننو  اليننوم  فلننت اننن اليننوم اآلخننر وتعلقننت بالنندنيا وشننهواهتا ولننذاهتا  فلننت اننن هننذه القاانند  ليصننمت
لنبوية ونسيت احلساب والعذاب ونسيت اجلننة والننار و فلنت انهنا .. وبالتنا  انطلنا اللسنان يفنري يف حلنوم الشراية ا

 العباد فرياً بدون روابس وبدون خوفت وال وجل .. واذا هذه القااد  ؟



مون مننن  نننه ال يصنن  أبننداً أن يننؤذي اوسننلم إخوانننه بلسننانه و ن اوسننلم الصنناد  ارحمننب النا نن  هننو مننن يننلم اوسننل
 .كما يف حديث أيب مويجم ا شعري اوتفا اليه  (اوسلم من يلم اوسلمون من لسانه ويده)لسانه ويده 

 .وا حاديث يف الباب كث   مستفيضة
وكنم حنننن تاجننة وننن يننردد هننذه ا حاديننث الننجم مسننامع النننا  , كننم حنننن تاجننة أيهننا ا خيننار , يننا البننة العلننم , أيهننا 

اجة أيتها الصاحلاأ , يا أيتهنا القانتناأ ااا فناأ العابنداأ السناجداأ , كنم حننن تاجنة إل الصاحلون , كم حنن ت
مننن يننردد الننجم اوسننلم  واوسننلماأ أمثننا  هننذه ا حاديننث ليتننذكروها ويعوهننا وليفهموهننا جيننداً , حننا تتننذكر النننف   

 .الكلماأ كلما أراد اللسان أن ينطلا بكلمة هسب يفا حساهبا ىتبل أن خيرج لسانه هبذه
وامسع لروا  هذه ا حاديث من السلس الصاحل رروان اهلل تعال اليهم يوم أن مسعوها المناً وامنالً وامتثناالً للمصنادر 

 .الشراية  الكتاب والسنة  .. وإليك ا دلة من حياهتم العملية رروان اهلل اليهم
 
 : السلف الصالح مع اللسان 

 
 فىتليلة جداً ان حا  السلس مع ألسنتهمأيو  إليك أيها ا س احلبيب مواىتس 

ذكر اإلمام مالك يف اووان  انن امنر بنن ااطناب ررن  اهلل اننه أننه دخنل النجم أيب بكنرت الصنديا ررن  اهلل اننه وهنو 
َمننننه لل  فنننر اهلل لنننك   فقنننا  أبنننو بكنننرت ررننن  اهلل اننننه ف  إن هنننذا أورد   ) فقنننا  امنننرف, لبنننذ لسنننانه أي لنننره بشننند 

لقا ننل ؟ الرجنل ا و  بعند ا نبينناا والرينل ررن  اهلل انننه وأررناه , القا نل أبننو بكنر , انانر إل حر ننه منن ا  (.اونوارد 
 الجم لسانه رر  اهلل انه وأرراه .. 

ىتنا  ف  .وهنك , ىتنل خن اً تغننم واينكت انن شنرت تسنلم)  ىتا  رجل ف رأيت ابن ابا  آخذاً بثمر  لسنانه وهنو يقنو ف
ما  أراك آخذاً بثمر  لسانك وتقو  كذا وكذا ؟ .. ىتا  ابنن ابنا  ف بلغنل أن العبند  فقا  له الرجل ف يا ابن ابا  ,

يعنل ال يغضنب النجم شن ات منن جوارحنه أشند منن  ضنبه النجم , يوم القيامة لي  هو الجم ش ات أحنا منه الجم لسنانه
, واونت جبميع ارىته حسنن واهلل وا  ر أخرجه ابن اوبارك وأمحد وأبو نعيم وأيضاً أخرجه أمحد يف كتاب ال هد  (,لسانه
  .أالم

ااجلننت  –اناننر لل سنناب .. اناننر حمايننبة النننف   –ااجلننت الصننمت اشننرين ينننة  ) وىتننا  ابنند اهلل بننن أيب قكرينناف
إن ذكننرا اهلل ) وكننان ال ينندط يعاتننب يف السننه أحنند , ويقننو  ف , (الصننمت اشننرين ينننة فلننم أىتنندر منننه الننجم مننا أرينند 

 .انار للضابس   إن ذكرا اهلل أاناكم وإن ذكرا النا  تركناكم , ( نا  تركناكمأاننقاكم , وإن ذكرا ال
 (.إ  جربنت لسنا  فوجدتنه لتيمناً رارنعاً  )انه يعتذر من او  السنكوأ ويقنو ف  وكان ااوو  بن كيسان رر  اهلل

 هؤالا هم رر  اهلل انهم .. فماذا نقو  حنن ان ألسنتنا ؟ل



خيشون أن يكون ىتولنا  محيد الطويل   يبة  هننم  ) ابه ال هد بسنده إل احلسن أنه ىتا  فوذكر هناد ابن السري يف كت
 .محيد الطويل خيشون أن تكون  يبة, رمحة اهلل اليهم أ ع  (.بينوه ونسبوه أنه اويل 

  ف ذلنك الرجنل ذكر ابن ي ين رجنالً فقنا ) وأخرج وكيع يف ال هد وأبو نعيم يف احللية من اريا جرير بن حاقم ىتا  ف
 تغفر اهلل , إ  أرا  ىتد ا تبته(.ا يود .. يريد أن يعرقفه .. مث ىتا  ف أي
 –يعنل تعبنت  –ننذرأ أ  كلمنا ا تبنت إنسناناً أن أ نوم يومناً ف جهند  ) وكان ابد اهلل بن وهنب رمحنه اهلل يقنو  ف 

فمن حب الدراهم تركنت  , تصد  بدرهمفكنت أ تاب وأ وم أ تاب وأ وم .. فنويت أ  كلما ا تبت إنساناً أن أ
جرب هذا , كلمنا ا تبنت أحنداً أو ذكرتنه بسنوات فنادفع ولنو ريناالً واحنداً .. اهلل أالنم تالننا .. يف آخنر الشنهر , (الغيبة

 واهلل اوستعان ل, لن يبقجم من الراتب ولو لاير واحد ..  نا أارف ب نفسنا يف اجملال  أيها ا حبة
كنم وجندأ ) كار ف بلغنا أن ىت  بن يااد  وأكنثم بنن  نيف  اجتمعنا , فقنا  أحنداا لصناحبه فىتا  النووي يف ا ذ 

يف ابن آدم من العينوب ؟ فقنا  ف هن  أكثنر منن أن يصنجم , والنذي أحصنيته ْثانينة آالف اينب, فوجندأ خصنلة إن 
 (ايتعملتها ياأ العيوب كلها .. ىتا  ف ما ه  ؟ ىتا  ف حفظ اللسان  لل

 (.أخري  من   ب الربيع بن خثيم اشرين ااماً ما مسع منه كلمة تعاب)يم  ف ىتا  إبراهيم الت
أال تذم النا  ؟ ىتا  ف واهلل إ  ما أنا ان نفس  براصت ف ذم النا  ؟ إن النا  خنافوا اهلل النجم ذننوب  ) وىتيل للربيع ف

 .و د  رمحه اهلل ,  د   (,النا  , وأمنوه الجم ذنوهبم
االسنا نقو  ف خنشجم اذاب اهلل من فعل فالن , وخناف من اقاب اهلل من ىتو  االن , وال  أال ترون أيها ا حبة يف

خنشنجم اهلل مننن ىتولنننا وفعلنننا .. وهننذا بناهر يف االسنننا نقننو  ف خنشننجم مننن انذاب اهلل مننن امننل فننالن واننالن , ولكننننا 
 .ننسجم أن خناف الجم أنفسنا من اذاب اهلل من ذنوبنا وأفعالنا وأىتوالنا

 .نفسك وانار لعيوهبا ىتبل أن تنار لعيوب اآلخرين وتتكلم فيهمارجع ل
بلغل أن حممد بن وايع كنان يف الن  فنتكلم رجنل فن كثر الكنالم , فقنا  لنه حممند ف منا النجم ) وىتا  محاد بن قيد ف 

 .أي اختار كلماته وحسب يفا حساهبا  (.أحدهم لو يكت فتنقجم وتوىتجم
, امسع للثقة, (أرجو أن ألقجم اهلل وال هايبل أ  ا تبت أحداً  )  البخاري يقو وىتا  بكر بن اون  مسعت أبا ابد اهلل
 نند  رمحننه اهلل ..  )ويقننو  الننذهيب يف السنن  معلقنناً الننجم ىتننو  البخنناري هننذا ف, والبخنناري لننه كتننب يف اجلننّر والتعننديل

 –منن يضنعفه فنإن أكثنر منا يقنو   ومن نانر يف كالمنه يف اجلنّر والتعنديل  النم ورانه يف الكنالم يف الننا  وإنصنافه يف
يننكتوا انننه , فيننه ناننر , وحنننو هننذا,  يقننو  ف منكننر احلننديث , –يعننل أشنند مننا يقننو  البخنناري إذا أراد أن لننّر رجننالً 

وىتلق أن يقو  فالن كذاب , أو كان يضع احلديث ,حا أنه ىتا  ف إذا ىتلت  فالن يف حديثه نار  فهو متهم واهن , 
 انتهجم كالم الذهيب.ايبل اهلل أ  ا تبت أحداً   وهذا هو واهلل  اية الورط ( وهذا معىن ىتوله   ال ه

هننذا موىتننس السننلس الصنناحل ررننوان اهلل الننيهم مننع اللسننان , واآلن تعننا  إل  ننورت مننن الواىتننع وهنن  ابننار  اننن مواىتننس 
يك ف  ت   مسعك وفهمنك مبعثر  وأحداثت متعدد  تتكرر يف االسنا كث اً , اخاأ منها اشر  مشاهد , أيوىتها إل



ايننتطعت ومننا  وأحسننن الاننن يفق فلعلنن  ال أحسننن  التصننوير أو رمبننا خننانل التعبنن  , مننا أرينند يعلننم اهلل إال اإل ننالّ مننا
 توفيق  إال باهلل.

 
 :ومن الصور المشاهدة في مجالسنا

 
 وأول هذه الصور ف 

والرابنع ال يسنلم منن العينب الفنال  ..  ,الث فينه  فلنةوالث ,وفالن آخر فيه تقص  ,حديث العامة أن فالناً فيه أخطاا
 يب ان اهلل لل وهكذا .. أىتاموا أنفسهم لتقييم اآلخرين وجرحهم وو هم .. فيا

نسننينا أنفسنننا , نسننينا ايوبنننا وتقصنن نا و فلتنننا وكثننر  أخطا نننا , ولننو أامننل ااىتننل فكننره يف اجلالسنن  أنفسننهم لوجنندنا 
 ,املننة وا خنال  , فهننو إن حنندث كننذب وإن وانند أخلنس , أو بنناط واشنناح فغنن  وخننداطفنيهم البننذاا  ويننوااً يف اوع

 ,وإن جناا للصننال  نقرهننا نقننر  نراب مقصننر يف الفننرا ض مهمننل يف النوافننل , يف وبيفتنه تنن خر وهننروب وإاننا  واحتيننا 
ه فنسنيها يف نفسنه ويف بيته ويا ل الفسناد ورنياط ا والد واقنو  لكرحنام , كنل هنذه النقنا ا واوصنا ب امينت الين

 .وذكرها يف إخوانه فلم يسلم منه حا وال الصاحلون اوخلصون
فيا أيها ا س , واهلل إ  اليك وشفا ولك حمب ف مسك اليك لسانك وكس ان أاراص النا  وإذا أردأ أن تنذكر 

أخينه وينسننجم  يبصنر أحندكم القنذح يف ان  ف )وىتننا  أبنو هرينر , كمنا ىتنا  ابنن ابنا ,  اينوب  ناحبك فناذكر ايوبنك
 اجلل يف اينه (.

 (.ما أحسب أحداً تفرغ لعيوب النا  إال من  فلةت  فلها ان نفسه) وىتا  اون بن ابد اهلل ف 
فاالموا أنه ىتد منزكن ر به  –أو لعيبه  –إذا رأيتم الرجل مولعاً بعيوب النا  نايياً لعيوبه  )فوىتا  بكر بن ابد اهلل او   

.)  
 ودينك موفور واررك   ق ........ اً من الردح إذا رمت أن ييا يليم

 فكلك يوااأت وللنا  ألسن ...........فال ينطقن منك اللسان بسوا ت 
 فداها وىتل يا ا  للنا  أا  ............واينك إن أبدأ إليك معا باً 

 ودافع ولكن  باليت ه  أحسن ......وااشر مبعروف ويام  من ااتدح 
 اليت تقع يف واىتعنا ف  ور   انية من الصور

جلسننوا السننهم فبنندأ احلننديث فننذكروا قيننداً وأن فيننه وفيننه مث ذكننروا ىتننو  امننرو فنن تقنوا فننن ايفمنن  واللمنن  , والعجيننب أن 
معهننم فالننناً العابنند ال اهنند القننا م الصننا م وا اجننب أن مننن بينننهم االننب العلننم فالننناً النا نن  ا منن  , واحلمنند هلل مل 

ما منا ينلما  ن السناكت انن احلنا شنيطان أخنر  , و ن اوسنتمع شنريك للقا نل منا مل يتبنع يتكلما ويكتا , ولكنه



هننذا هنو اوننه  الشننرا    (,منن ردق اننن انرص أخينه بالغيبننة كنان حقناً النجم اهلل أن يعتقننه منن الننار ) ف اوننه  الشنرا 
 .واحلديث أخرجه أمحد والامذي و  اا من حديث أيب الدرداا واحلديث حسن

فينننا أيهنننا اوسنننلم إذا وىتنننع يف أحننندت وأننننت يف منننك فكنننن لنننه نا نننراً وللقنننوم قاجنننراً وانصنننر أخننناك باوننناً أو مالومننناً وىتنننل 
يننننه  َمْيتنننناً ف  فننننإن ايننننتجابوا وإال فقننننم انننننهم  أمسننننك اليننننك لسننننانك للمت نننندث  ننننَل حَلْننننَم َأخ  ) َأهز ننننبُّ َأَحنننندزكزْم َأْن يَْ كز

يٌم( َفَكر ْهتزمزوهز َواتناقزوا اللاَه إ    .(81)احلجراأفنا اللاَه تَنوااٌب َرح 
وكنم مننن ينناكت اننن  يبننة اوسننلم  , إذا ) وامسنع لكننالم ابننن اجلننوقي اجلميننل يف تلبني  إبلنني  ىتننا  رمحننه اهلل تعننال ف 

أحدها ف الفّر فإنه حصل بوجود هذه اوعصية من اوغتاب ,  -ا تيبوا انده فّر ىتلبه وهو آمث من ذلك بثال ة وجوه ف
  .انتهجم كالمه رمحه اهلل تعال (الثا  ف لسروره بثلب اوسلم  , والثالث ف أنه ال ينكرهو 

انتبنه إل هنذا الكنالم اجلمينل  -ومنهم من خينرج الغيبنة يف ىتوالنب شنا  ) ويقو  ابن تيمية رمحه اهلل تعال يف الفتاوح ف
كننر أحننداً إال النن  وال أحننب الغيبننة وال الكننذب تننار  يف ىتالننب ديانننة و ننالّ فيقننو  ف   لنني  انناد  أن أذ  –النفنني  

وإمنا أخريكم ب حواله , ويقو  ف واهلل إنه مسك  أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت ورمبا يقو  ف داونا منه اهلل يغفر 
لنننا ولننه .. وإمنننا ىتصننده ايتنقا ننه وهضننم جلنابننه .. وخيرجننون الغيبننة يف ىتوالننب  ننالّ وديانننة خينناداون اهلل بننذلك كمننا 

 .انتهجم كالمه رمحه اهلل( خياداون خملوىتاً وىتد رأينا منهم ألواناً كث   من هذا وأشباهه
ف اهتننننام النيننناأ والنننندخو  يف اوقا ننند منننن أخطننننر آفننناأ اللسننننان , يتبعنننه تبنننديع االننننا وتصننننيس النننننا    نننور   الثنننة

ه العلنيم بفنالن واابن  ب ىتوالنه .. وتقسيمهم إل أح اب وهم منها براا وىتد يتبع ذلك أيان مغلاة وأىتسنام وأحنالف أنن
 فيايب ان اهلل لل أفال شققت ان ىتلبه حا تعلم ىتصده ومبتغاه ؟

واحلنديث (, إ  مل أؤمنر أن أنقنب ىتلنوب وال أشنا بطنوهنم)  أين أنت من ىتنو  القندو  احلبينب  نلجم اهلل الينه وينلم ف
 لبخاري ومسلم.أخرجه ا

وكثنن  مننن اتهنندي السننلس واالننس ىتنند ىتننالوا وفعلننوا مننا هننو بداننة ومل )ح ف ورحننم اهلل ابننن تيميننة يننوم أن ىتننا  يف الفتنناو 
يعلمننوا أنننه بداننة إمننا  حاديننث رننعيفة بنوهننا  نن ي ة وإمننا آلينناأ فهمننوا منهننا مننا مل يزننرد منهننا , وإمننا لننرأي رأوه ويف 

نننيَنا َأْو َربنانَنننا ال ) اوسننن لة نصنننول مل تنننبلغهم , وإذا اتقنننجم الرجنننل ربنننه منننا اينننتطاط دخنننل يف ىتولنننه تعنننال نننْذنَا إ ْن َنس  تنزَؤاخ 
 .واحلديث اند مسلم يف كتاب اإليان (ويف الص ي  ىتا  ف  ىتد فعلت (113)البقر ف َأْخطَْ نَا(

فيا أخ  احلبيب , أمسك اليك لسانك وال م الورط والتقجم ومراىتبة اهلل ا  وجل وأشغل نفسك يف اااة اهلل أنفع لك 
دلننل الننجم امننل ) ه ىتننا  ف جنناا أاننرايب لريننو  اهلل  ننلجم اهلل اليننه ويننلم فقننا  ف اننند اهلل , فعننن الننرياا ررنن  اهلل اننن

أاعننم اجلننا ع وايننا  الامننبن وأمننر بنناوعروف  ىتننا  ريننو  اهلل  ننلجم اهلل اليننه ويننلم ف –اناننر لل ننرل  –ينندخلل اجلنننة 
 .اا وهو   ي واحلديث أخرجه أمحد وابن حبان و    (وانَه ان اونكر فإن مل تط ا فكس لسانك إال من خ 

ينب ان اهلل ل انانر لفضنل اهلل جنل وانال (. تكس شرك ان النا  فإهنا  دىتة منك الجم نفسنك) واند مسلم ىتا  ف
 .الجم اباده , إن كفك شرك ان النا   دىتة تكتب لك اند اهلل ا  وجل



أ فكنس لسنانك إال منن فإن اج  , فيا أيها ا س الكرمي إن أبواب اا  كث   وأاما  الري اديد  ف شغل نفسك فيها
  .خ  , وإن أبيت إال أن تكون را داً  ىتوا  النا  حارياً  لسنتهم فقيه ببواانهم , ف سبنا وحسبك اهلل

ف مسع ذلك اوت ندث أو بعضناً منن كلماتنه دون أ نغاات جيند اوهنم أننه فهنم ف نوح الكنالم وانرف ىتصند   ور  أخرح
   هنا يصل لكث  منا , ىترأ ذلك الكتناب أو اانري وهناهو يلنتهم ا ينطر اوتكلم أو هكذا قام , وانتبهوا يفذه الصور 

وناراته تتقاف  بسراة ب  الكلماأ النيت تسناىتس الكثن  منهنا منن فنرع السنراة اوهنم كمنا ين ام أننه فهنم فكنر  الكاتنب 
حننديث فننالن واننرف ىتصننده , مث انتقننل للمجننال  ليننؤدي مننا يملننه وي كنن  المننه , هكننذا يننولت لننه نفسننه .. فننذكر 

وخننري اننالن وأنننه ىتننا  كننذا وكننذا , فشننرق  و ننرقب , وأبعنند وأىتننرب , فقلقننب ا ىتننوا  وبنندق  ا حننوا  ومننا أزي اوسننك  إال 
ومنا ىتنوق  اآلخنرين منا مل يقولنوه وىتندياً ىتينل ف , يوا الفهم والتسرط يف النقل أو القنراا , من يوا فهمه والتسرط يف نقله

  .آفة ا خبار إال رواهتا
 وآفته من الفهم السقيم   ........م من اا بت ىتوالً   ي اً وك

 الجم ىتدر القرا   والفهوم  ............. ولكن ت خذ ا ذهان منه 
ف أننننا نغفننل أو نتغافننل فنننتكلم يف اجملننال  ونننذكر العشننراأ ب مسننا هم , فننإذا ذكقرنننا مزننذكقر أو حننذرنا  يننور   ننور  أخننرح

وىتند يسنرد لنك ا دلنة والرياهن  النجم منا يقنو  في يند الطن  بلنة .. , ىتلنا فيه  ن ي ب ن هذه  يبة , ىتلنا هذا حا وما 
 فيا يب ان اهلل لل ألي  النا وار  و ري  ؟ أمل يقل الص ايب للريو   لجم اهلل اليه ويلم ف

 يكنن فينه أرأيت إن كان يف أخ  ما أىتو  ؟ ىتا  اليه الصال  والسنالم ف  إن كنان فينه منا تقنو  فقند ا تبتنه , وإن مل )
 أخرجه مسلم  ( فقد هبته

إذاً فال مفر , فإذا كان ما ذكرته   ي اً فهذه ه  الغيبة , وإذا كان ما ذكرته كذباً فهذا بلم وهبتان , فكال ا مرين 
 لي  لك خيار ف مسك اليك لسانك ل 

يب منررأ بقنوم يفنم أبنافر  ونا انرج)ىتنا  رينو  اهلل  نلجم اهلل الينه وينلم ف   عن أن  بنن مالنك ررن  اهلل اننه ىتنا  فف
مننن حنننا  خيمشننون وجننوههم و نندورهم , فقلننت ف مننن هننؤالا يننا جرييننل ؟ ىتننا  ف هننؤالا الننذين ينن كلون حلننوم النننا  

 أخرجه أمحد يف مسنده وأبو داوود يف يننه وإيناده   ي  . (ويقعون يف أارارهم 
 -امسنع ينا منن يف ىتلبنك خنوف منن اهلل ان  وجنل امسع يا أيها اوسلم , – وان اا شة رر  اهلل انها أهنا ذكرأ امرأ 

فقنننا  الننننيب  نننلجم اهلل الينننه وينننلم ف  – ويف رواينننة أهننننا أشنننارأ إشنننار  أهننننا ىتصننن   – ذكنننرأ امنننرأ  فقالنننت إهننننا ىتصننن  
  .  .. واحلديث   ي  اند أيب داوود يف يننه وأمحد يف مسندها تبتها  ويف رواية  ا تبتيها 

سن يف اجملال  فيعررن لعشراأ النساا , فالنة واالنة , فتلك فيهنا وا خنرح فيهنا وهكنذا إذاً ما با  نسا نا اليوم لل
, أال خيش  اهلل ا  وجل ؟ أال خيفن يوم أن تقس اونرأ  أمنام اهلل ان  وجنل ويسن يفا انن ىتويفنا ؟ ينا ينب ان اهلل ل أيفنذا 

ين الينه أمنام اهلل ينب انه وتعنال ؟ تنذكري احلد و لت الغفلة يف نسناا اوسنلم  أن يغفلنن أن مثنل هنذا القنو  ينيج  
وىتوفك ب  يدي اهلل ا  وجل , احر   أيتها اوسلمة , لن نرل النجم أنفسننا , إنننا ابتليننا بقلنة ا امنا  الصناحلة يف 



فلمناذا إذن ن يند  ,ابتلينا يف هذا العصر بكثر  الذنوب والتقصن  يف حنا أنفسننا وحنا ربننا أيهنا ا حبنة, مثل هذا ال من
 لط  بلة ؟ وجنمع الجم ذلك ذنوب اآلخرين يف  يبتهم وتنقنقصهم و   ذلك ؟ا

إنننل ال أاالننب أن نسننكت اننن أخطنناا اآلخننرين , أو حننا نتغارننجم اننن , ولنني  معننىن هننذا السننكوأ اننن ا خطنناا
, شنرايةالعصا  واجملاهرين والفايق , ولي  معىن ذلك أال حنذر منهم وال نفض هم , ال بل هذه أمنور كلهنا مطالنب 

ولكن باونه  الشرا  وبالقوااد العلمية كما جااأ انن السنلس الصناحل ررنوان اهلل تعنال النيهم , مطالبون هبا شرااً 
لكل الجم يق  أن أكثر ما يقا  يف االسنا جملرد الت دث والتفكه , ورمبا ايفوح وأحقاد وأرغان اافاننا اهلل , و أ ع 

  .خ اً فغنم , أو يكت ان يوات فسلمورحم اهلل ابداً ىتا  , وإياكم منها
ف ىتلنننت لنننبعض إخنننوا  ف الننن م ا دب , وفنننار  ايفنننوح والغضنننب أو أمسنننك الينننك لسنننانك وابنننك  النننجم   نننور  أخنننرح

وىتنند كنننت مسعننت منننه ىتننيالً وىتننا  وجننّر و لننب وانن  وونن  يف , خطيتتننك واناننر حالننك وردد مننا ىتلتننه لننك الننجم أمثالننك
منن أهنل الفضنل , فمنا رأينناهم إال يعملنون اان  وينداون لنه ويسنعون للنري وينهنون أنا  ما مسعنا انهم إال خن اً وهنم 

ف ىتبلنت النجم واجبنناي , فرأينت أن ألنن م الصنمت معهنم وفنيهم ويفنم والنيهم, فمنا اينتجاب   ومنا مسنع منل, انن اإلمث
فضننالا وىتننا  يقولننون أيننا إىتبننا  وأرحننت ىتلننيب مننن ا حقنناد وا  ننال  وذهننل مننن ايفننواج  وا فكننار , مث جنناا بعننض ال

فيننك كيننت وكيننت , يعلننم اهلل مننا التفننت إلننيهم وال ت ذيننت , وىتلننت يفننم ف رب كننالم جوابننه السننكوأ , ورب يننكوأ 
  .والمتل احليا  أن الصف  اجلميل من أحسن الشيم, أبلت من كالم

ّز  ..........ىتالوا يكت وىتد خنزص مت فقلت يفم   إن اجلواب لباب الشر مفتا
ّز  ..............أو أمحا شرف  الصمت ان جاهل  أيضاً وفيه لصون العرص إ ال

ّز  ..........أما ترح ا زيد تنزخشجم وه   امتة   والكلب خَيشجم لعمري وهو نبا
أكثنر  ) المناً متينناً يغفنل اننه بعنض الننا  فقنا  فك  ونقل اإلمام الشاايب ان أيب حامد الغ ا  رمحنة اهلل تعنال اليهمنا

ت يف ىتلوب العوام بتعصب جهلة أهل احلا , أبهروا احلنا يف معنرص الت ندي واإلذال  , ونانروا اجلهاالأ إمنا ريخ
إل رنننعفاا ااصنننوم بعننن  الت قننن  واالقدراا , فثنننارأ منننن بنننواانهم دوااننن  اوعانننند  واوخالفنننة , ورينننخت يف ىتلنننوهبم 

نتهننجم كالمننه رمحننه اهلل تعننال مننن كتنناب ا( االاتقنناداأ الباالننة وتعننذر الننجم العلمنناا اوتلطفنن  حموهننا مننع بهننور فسننادها
 .االاتصام للشاايب

جلن  منع  ناحب لنه أو أ ن اب فتكلمنوا وخارنوا , ومل  فمن  ور الواىتع منع اللسنان يف االسننا الينوم  ور  أخرح
يكن له من ا مر ش ا إال أنه شريك يف اجملل  , ومن باب اوشاركة ىتايفا كلمة أو كليماأ مل هسب يفا حساهبا ومل 
يتب  خطرها , بنها حديث اال  , كان يسمع مث يه  رأيه االمة للررنا مث ىتايفنا مل يانن ننه ين   هبنا يف الننار أبعند 

امسنع للنصنول الشنراية واينتجب يفنا فنإن فيهنا حياتنك وجناتنك فقولنه  نلجم اهلل الينه وينلم , سا بن  اوشنر  واوغنرب
ف وال يف اواىتبهنا وال يانن أهننا ينتؤ ر شنيتاً , وهنو منن حننو ىتولنه تعنالأي ال يت ملها النااره وال يتفكنر فيهنا   ما يتب ق 



ننَو ا ْنننَد اللاننه  َاا ننيٌم( هكننذا يلقنن  بعننض النننا  هننذه الكلمنناأ , فيننا أخنن  الكننرمي انتبننه , (88)النننورف )َوَيَْسننبزونَهز َهيِّننناً َوهز
  .للسانك إن خطر اللسان اايم وآفاته كث   ف مسك اليك لسانك

ف كث  من اجللساا إذا ذك ر له  ديقه أ ىن اليه ولو كنان يعلنم أننه ال يسنت ا ذلنك الثنناا , وإذا ذك نر لنه   ور  أخرح
خصمه ذمه ولو كان يعلنم أننه خنالف منا يقنو  , فينا أيهنا اونؤمن أين لك بناهلل هنل تسنتطيع ذكنر العينوب اووجنود  يف 

تسنتطيع أن تثنل بصند  النجم إنسنان إتلنس معنه  وهنل ,أىترب النا  إليك اند حلاجة الشراية لذلك ؟ اي   نفسنك
ولكنن الواىتنع يشنهد أن أكثنر الننا  لنورون النجم خصنومهم فينذموهنم مبنا لني  , يف بعض ا مور ؟ أنا ال أريند اإلجابنة

 .فيهم , ولورون أيضاً الجم أ دىتا هم فيمدحوهنم مبا لي  فيهم
يطلبنون هنذه ااصنلة النيت ذكرهنا فينك يطلبوهننا مننك  فإن من أ ىن اليك مبا لي  فيك فقند ذمنك , نعنم ,  ن الننا 

فال لدوهنا فيذمونك الجم فقدها , ال بل ا مر أدهجم من ذلك وأشند فنإن احلقيقنة أننه كثن اً منا تنسنينا العينوب القليلنة 
همنل اابننث , ارحماينن الكثن   , انتبهننوا يفنذه الكلمننة أيهنا ا حبننة , وننسنجم القاانند  الشنراية ف إذا كننان اوناا ىتلقتنن  مل 

 أفال نتق  اهلل اند اجلّر والتعديل ونن   النا  مناقيفم؟
أي النجاشن   –ألي  ىتد أ ىن النيب  لجم اهلل اليه ويلم الجم النجاش  وو فه ب نه ملك ال يالم انده أحد منع أننه 

فنإن  لنب , نفسنك حينها كان كافراً مل يسلم بعد .. فيا أيها ا حبة , أمسعنت راناك اهلل ؟ أنصنس الننا  وأنصنس –
 اليك ايفوح ف مسك اليك لسانك ال أبا لك .. 

ف تنننابر ا نننان يف النن  أي ملننادال وتناىتشننا , فارتفعننت أ ننواهتما وانتفخننت أوداجهمننا وتقاذفننا بالسننب   ننور  أخننرح
ن ولكن كنم منن هنادئ انس اللسنا, والشتم , ىتلت ف إن التشن  واالنفعا  لي  هو ا يلوب ا مثل لنصر  احلا أبداً 

وىتد ىتا  أبو اثمان ابن اإلمام الشافع  رمحنة اهلل اليهمنا أ عن  ف , حليم كابم الغيظ أىتدر الجم نصر  احلا من   ه
 (.ما مسعت أيب ينابر أحداً ىتس فرفع  وته)

وبعض ا خو   فر اهلل للجميع يان أن من الام   ته الجم اونه  واايم نصرته لل ا ال بد أن يقطب جبيننه وهمنر 
إن اخننننتالف اآلراا ووجهنننناأ الناننننر ال يننننداو لكحقنننناد , ه ويرفننننع  ننننوته وتتسننننارط أنفايننننه وهننننذا ال يصنننن  أبننننداً اينينننن

وا رننغان فننإن اورجننو الب ننث اننن احلننا والبننه ولنني  التشننف  واالنتقننام فينطلننا اللسننان بالسننباب والشننتا م ومقااعننة 
 .يف يا ر امله الكالم , فما من النا  أحد يكون لسانه الجم با  إال رأيت  الّ ذلك

إن الشنناب ليت نندث باحلننديث )وامسننع لننكدب اجلننم واالننا الرفيننع اننند احلننوار واوناىتشننة , ىتننا  اطنناا بننن أيب ربننّا ف 
هكنذا يكنون , (ف مسع له ك   مل أمسعه ولقند مسعتنه  ىتبنل أن يولند ومنع ذلنك أينكت كن   مل أمسنع الكنالم إال السنااة

  .ا دب اند احلوار واند اونابر 
ف مننن أااننم الصننور يف االسنننا ومننن أخطرهننا الننجم كثنن  مننن النننا  إاننال  العنننان للسننان يف الت ليننل والت ننرمي  اً وأخنن

والسنخرية واالينته اا بالندين , هنذه منن أخطننر الصنور النيت ننرح أهننا تفشننت يف انال  اوسنلم  أيناً كنانوا , رجننا  أو 
 .نساا كبار أو  غار , وخا ة ب  الشباب والعوام



تسنمع وتنرح تسنرط فتناأ منن الننا  يف إانال  ألفناظ الت لينل والت نرمي وىتند هننجم اهلل تعنال انن ذلنك وهننجم اننن إننك ل
نَنتزكزمز اْلَكنذ َب َهنَذا َحنالٌ  َوَهنَذا َحنرَاٌم ل تَنْفتَننرزوا اوساراة يف إ ندار الت نرمي والت لينل فقنا  ف نسز أَْلس  ) َوال تَنقزولزنوا ل َمنا َتص 

 .(883( )الن لفإ نا الاذ يَن يَنْفتَنرزوَن َاَلجم اللاه  اْلَكذ َب ال ينزْفل  زونَ  َاَلجم اللاه  اْلَكذ بَ 
وكنننان السنننلس الصننناحل ررنننوان اهلل تعنننال النننيهم منننع ينننعة المهنننم وفقههنننم ال يكثنننرون منننن إانننال  ابننناراأ الت لينننل 

  .والت رمي وهذا من شد  وراهم وحمايبتهم  نفسهم
مل يكن من أمر النا  وال من مضنجم منن ينلفنا وال أدركنت أحنداً أىتتندي بنه )اليه ف  يقو  اإلمام مالك رمحة اهلل تعال

يقو  يف ش ا هذا حال  وهذا حرام, ما كانوا لا ون الجم ذلك وإمنا كانوا يقولون ف نكره هذا , ونرح هنذا حسنناً , 
 .لعلم وفضلهانتهجم كالمه من جامع بيان ا( ونتق  هذا وال نرح هذا , وال يقولون حال  وال حرام

أمنا حنننن فنسننمع ابنناراأ الت لينل والت ننرمي الننجم كننل لسنان وخا ننة مننن العامننة , بندون الننم وال ورط وال دليننل سننا أ ننار 
البلبلنننة اننننند النننننا  والتقننننوق  النننجم اهلل بغنننن  الننننم , بننننل اوصنننيبة أن بعننننض النننننا  يسننننخر بنننبعض أحكننننام النننندين ويهنننن أ 

يننخر بننالثوب القصنن  أو يننخر بننبعض ينننن اوريننل  والعينناذ بنناهلل ,  بالصنناحل  والنا نن   , ورمبننا يننخر بالل يننة أو
وإن العبند لينتكلم بالكلمنة منا )وهؤالا واهلل إهنم الجم خطر اايم , أمل يسمع هؤالا ىتو  النيب  لجم اهلل الينه وينلم ف

 (.يتب  فيها يهوي هبا يف النار أبعد ما ب  اوشر  واوغرب
َنَ  ت لزَمنَ  ت( فأمل يسمع هؤالا ىتو  احلا ا  وجل  ايفمن   هنو الطعنان يف الننا  , واللمن  النذي , (8)ايفمن  ف )َويْنٌل ل كزنلِّ از

 .ي كل حلوم النا 
ننننْهزْم َوال  أمل يسننمع هننؤالا ىتننو  احلننا انن  وجننل ف ننْن ىتَنننْومت َاَسننجم َأْن َيكزونزننوا َخننْ اً م  )يَننا أَينَُّهننا الاننذ يَن آَمنزننوا ال َيْسننَخْر ىتَنننْوٌم م 

ْينمز الْ  ن َساٌا م نْ  ن زوا أَنْنفزَسنكزْم َوال تَننَنابَن زوا ب اْ َْلَقناب  ب نْتَ  اال  نننْهزنا َوال تَنْلم  يَنان  ن َساات َاَسجم َأْن َيكزنا َخْ اً م  فزسزنو ز بَنْعنَد اْ  
 .(88)احلجراأف َوَمْن ملَْ يَنتزْب َف زولَت َك هزمز الااال مزوَن(

ف ا يَنْلف ظز م ْن ىتَنْو ت إ الا َلَدْيه  َرىت يٌب َات يٌد() مَ  أمل يسمع هؤالا ىتو  احلا ا  وجل ف   .(81) ق
يب ان اهلل ل  ابت اليهم هذه النصول من القرآن والسنة ,  فلوا ان خطر ما يتقولنون باللينل والنهنار يف السنخرية 

ر , ف نا النجم العاىتنل وااليته اا بالدين , ورمبا خرج بعضنهم والعيناذ بناهلل منن الندين بسنبب كلمنة يقويفنا وهنو ال يشنع
 .أن يكون اارفاً ب مانه حافااً للسانه مقبالً الجم شانه

 
 . النتيجة النهائية إلطالق العنان للسان 

أحننوج مننا نكننون إل احلسننناأ , وأراك يننرل الننجم , أىتننو  أيهننا احلبيننب اوسننلم أنننك أحننوج مننا تكننون للعمننل الصنناحل
من  ال  أو  يام أو  دىتة وىتد تنتصر اليها وىتد ال تنتصنر , حلااهد  النف  لعلها أن تعينك الجم القيام بعمل  ا



, وإن انتصننرأ اليهننا وىتمننت بالعمننل فننال يسننلم مننن شنننوا ب كثنن   مثننل الرينناا والنننقا وحننديث النننف  و  هننا منننن 
 .هذه احلسناأ يف اجملال  وتنثرها يف اونتدياأ اما  , ومع ذلك كله فإ  أراك تبثمفسداأ ا 

 ن أيها ا خيار يف رجل أخرج من جيبه اشراأ الرياالأ مث نثرها يف اجملل  و بددها ؟ماذا تراكم تقولو 
 ماذا نقو  انه ؟ أهو ااىتل أم انون ؟ 

فعنن أيب هرينر  ررن  , إن من جلن  السناً مث أالنا للسنانه العننان فهنذه االمنة أكيند  النجم إفالينه يف الندنيا واآلخنر 
أتندرون منا اوفلن  ؟   ىتننالوا ف اوفلن  مننا منن ال درهنم لننه وال )  ف اليننه وينلماهلل اننه ىتنا  ف ىتنا  رينو  اهلل  نلجم اهلل

متنناط .. فقننا  ف إن اوفلنن  مننن أمننيت ينن ي يننوم القيامننة بصننال  و ننيام وقكننا  , وينن ي وىتنند شننتم هننذا وىتننذف هننذا وأكننل 
اته ىتبننل أن مننا  هننذا ويننفك دم هننذا ورننرب هننذا , فيعطننجم هننذا مننن حسننناته وهننذا مننن حسننناته , فننإذا فنيننت حسننن

  .والعياذ باهلل واحلديث أخرجه مسلم يف   ي ه (يقضجم ما اليه أزخذ من خطاياهم فطرحت اليه مث اّر يف النار 
لتنننز دقن احلقننو  إل أهلهننا يننوم القيامننة حننا ) فواننن أيب هريننر  ررنن  اهلل انننه أيضنناً أن النننيب  ننلجم اهلل اليننه ويننلم ىتننا  

 حا البها م يفصل بينها يوم القيامةلل, رواه مسلم (اايقاد للشا  اجلل اا من الشا  القرن
إنننك تغتننابل ,  ) فنناحفظ حسننناتك ف نننت أحننوج يفننا, وامسننع لفقننه احلسننن البصننري رمحننه اهلل يننوم أن جنناا رجننل فقننا ف

 (.فقا  ف ما بلت ىتدرك اندي أن أحكقمك يف حسناي
 (.بت والديق  هنما أحا تسنايلو كنت مغتاباً أحداً ال ت ) وان ابن اوبارك رمحه اهلل ىتا  ف

فضنياط احلسنناأ نتيجنة أكيند  , ففقها رر  اهلل انهما أن آفاأ اللسان ت ي النجم احلسنناأ وىتند ال تبقن  منهنا شنيتاً 
 .إلاال  العنان للسان

 فنتيجة  انية إلاال  العنان للسان 
رط يف اجملنال  واونتندياأ ورمبنا أ نب  ذلنك النذي أالنا لسنانه وأ نب  ينتكلم بنال و , فض ه وبيان اواره وهتك أيتاره

ينا )   رينو  اهلل  نلجم اهلل الينه وينلم وان أيب بنرد  ررن  اهلل اننه ىتنا  ف ىتنا, بذيا اللسان واجل اا من جن  العمل
معشر من آمن بلسانه ومل يؤمن بقلبه , ال تتبعوا اوراأ اوسلم  وال اثراهتم  فإنه منن يتبنع اثنراأ اوسنلم  يتبنع اهلل 

 .واحلديث   ي  مبجموط ارىته ( ه , ومن يتبع اهلل اثرته يفض ه وإن كان يف بيتهاثرت
 حا ارفهم النا  وانكشس أمرهم.والواىتع يشهد بذلك فكم فض  اهلل حقيقة أولتك الذين آذوا إخواهنم ب لسنتهم 

اتقناا ف شنه وإن رن كوا لنه وأيضاً من نتا   إاال  العنان للسان أنه يعد من شنرار الننا  فيجتنبنه الننا  وهذروننه  
هذه حقيقة نشاهدها يف االسنا كث اً , إن من أالا للسانه العنان يعد منن شنرار الننا  فلنذلك ملند الننا  , وجاملوه

ومننن ذلننك ىتولننه  ننلجم اهلل اليننه ويننلم , لتنبونننه وهر ننون الننجم االبتعنناد انننه وإن رنن كوا لننه وجنناملوه فاتقنناًا لف شننه
 .البخاري ومسلم ن وداه أو تركه النا  اتقاا شرقه(ن لة اند اهلل يوم القيامة مإن شر النا  م)  لعا شة ف

 رابعاً ف من النتا   أيضاً وه  ا خ   ف



النبالا موكنل بننالقو  , فيزبلنجم اونتكلم مبننا كنان يننذكره يف أخينه , و احنذر أيهننا احلبينب أن تاهنر الشننماتة بن س أو أخننت 
ال تاهننر الشننماتة ب خيننك )  ىتننا   ننلجم اهلل اليننه ويننلم ف, فننالبالا موكننل بننالقو  لننك فيعافيننه اهلل ويبتليننك مبننا كننان فيننه

 .0أخرجه الامذي (ف محه اهلل ويبتليك 
 (.إ   جد نفس  يد ل بالش ا فما ينعل أن أتكلم به إال خمافة أن أبتلجم ب) وىتا  إبراهيم التيم ف 
 . (ن كلب اشيت أن أحوق  كلباً البالا موكل بالقو  , ولو يخرأ م) وىتا  ابن مسعود ف 

 .هذه نتا   أربع من نتا   إاال  العنان للسان
وأبننن أن اجلميننع تاجننة مايننة للتننذك  فيهننا , فالعاىتننل هننرل , وأخنن اً أىتننو  أيهننا اوسننلم هننذه شننذراأ حننو  اللسننان

 .والغافل يتنبه واوبل ق هذر , يا أيها السامع كن اوستفيد ا و 
كث اً من النا  منن أحبابنك وخالننك وأ ندىتا ك , وال إلنو انال  منن  ثناا ىتنلق أو كثنر , فمنن   مث االم أنك ملال 

حقهننم اليننك أن يسننمعوا مثننل هننذا الكننالم وأن يننذكقروا هبننذه اآلينناأ وا حاديننث , فننإن القلننب يغفننل والنننف  تسننلو 
 .فامسع ومسقع وايتفد وأف د , والدا  الجم اا  كفااله

 .كون خالصاً لوجهه الكرمي وأن ينفع به اجلميع وأن يوفقنا وإياكم وا هب ويررجمأي   اهلل ا  وجل أن ي
اللهم اهقر ىتلوبنا من النفنا  وايونننا منن ااياننة وألسننتنا منن الكنذب والغيبنة النميمنة واونراا واجلندا  وجنبننا الوىتنوط يف 

 .ا اراص
 .اللهم اجعل ألسنتنا حرباً الجم أادا ك يلماً  وليا ك

 .إنا نس لك يكينة يف النف  وانشراحاً يف الصدر اللهم
 .اللهم اجعلنا من الصاحل  اوصل   ومن جندك اوخلص  وانصر بنا الدين واجعل لنا لسان  د  يف اآلخرين

 .اللهم انفعنا وانفع بنا
 .يب انك اللهم وتمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك

 جم ييدنا حممد والجم آله و  به أ ع  .. و لق اللهم ويلم وبارك ال
................................................ 

 ) ا تفريت الشريس من ىتبل إحدح ا خواأ ج اها اهلل الفردو  وجعل ذلك يف مواقين حسناهتا(.
 ا تمد اهلل وتوفيقه.

 رااك   اهلل –أخ  احلبيب 
 فقس أو حفاها يف جهاق احلايب, بل ن مل منك تفااال أكثر من خال فال  نقصد من نشر هذه اواد  القراا  

 إبال نا ان ااط  اإلمال    ك  يتم  التعديل.  -
 نشر هذه اواد  يف مواىتع أخرح ىتدر اوستطاط الجم الشبكة.  -
 مراجعتها ومن مث ابااتها وتغليفها بطريقة جذابة كهدية لكحباب وا   اب. -



 ي  لتبل ابااتها ككتيب يكون  دىتة جارية لك إل ىتيام السااة.االيتتذان من الش -
 يف  اىتااحاتك   وتوجيهاتك    خيك  يكن أن تساهم يف هذا العمل النجنليل.

 اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك   الكرمي. 

 أخ  احلبيب ال يرمنا ومن شارك يف هذا اجلهد من داو   احلة يف بهر الغيب..
 للتوا لف

 anaheho@maktoob.comأخوكم البورا  /   
 http://www.khayma.com/ante99/index.htmواحاأ ايفداية /  
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