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 العظة والبيان بفضل إمساك اللسان   

 العظة والبيان بفضل إمساك اللسان
ووس خـفره، وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس نا ، ومن  ٕإن إمحلد هلل ، حنمده ووس خؼينو

سيئات ٔأغٌلمنا، من هيِدِه هللا فال مضل هل ، ومن يضلل فال ىادَي هل، ؤأشيد 

  .ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحده ال رشيم هل، ؤأن محمًدإ غبده ورسوهل

َ َحقذ ثُلَاِثِو َواَل ثَُموحُ : ذُلوإ إَّللذ يَن أَٓمنُوإ إث ِ َا إَّلذ الذ َوَأهُُْتْ ُمْسِلُموَن ﴾ ﴿ ََي َأهيه
ّ
 نذ إ

 [، 201]أٓل معرإن: 

ي َخلَلَنُكْ ِمْن هَْفٍس َوإِحَدٍة َوَخلََق ِمْْنَا َزْوََجَا َوتَثذ : ِ ذنُكُ إَّلذ ذُلوإ َرب َا إمنذاُس إث ﴿ ََي َأهيه

ي جََساَءمُوَن تِ  ِ َ إَّلذ ذُلوإ إَّللذ َ ََكَن ػَلَْينُكْ ِمْْنَُما ِرَجااًل نَِثرًيإ َوِوَساًء َوإث نذ إَّللذ
ّ
ِو َوإْْلَْرَحاَم إ

 [، 2َرِكيًبا ﴾ ]إمنساء: 

ِفْر منَُكْ : ـْ َ امنَُكْ َوي َ َوكُومُوإ كَْواًل َسِديًدإ * يُْصِلْح منَُكْ َأمْعَ ذُلوإ إَّللذ يَن أَٓمنُوإ إث ِ َا إَّلذ  ﴿ ََي َأهيه

َ َوَرُسوهَلُ فَلَْد فَ   [ 02، 00اَز فَْوًزإ َغِظميًا ﴾ ]إْٔلحزإب: ُذهُوبنَُكْ َوَمْن يُِععِ إَّللذ

 ٔأما تؼد:

يِْو َرِكيٌة َغِخيٌد ﴾ ]ق:  الذ ََلَ
ّ
[، وكال 21فلد كال ثؼاىل: ﴿ َما يَلِْفغُ ِمْن كَْوٍل إ

نذ 
ّ
ْيَعاَن يَْْنَُغ تَيَْْنُْم إ نذ إمش ذ

ّ
ذِِت ِِهَ َأْحَسُن إ ثؼاىل: ﴿ َوكُْل ِمِؼَباِدي يَُلومُوإ إم

ْيَعا إ ُمِبينًا ﴾ ]إإلرسإء: إمش ذ وَْساِن ػَُدوًّ
ّ
 [35َن ََكَن ِماْل



  

  

 

 العظة والبيان بفضل إمساك اللسان   

، كال: ))من َكن يؤمن ابهلل وإميوم إْلٓخر،  وغن ٔأيب ىريرة غن رسول هللا  

فليلل خرًيإ ٔأو ميصمت(.
2

 

ُ َغْْنَُما، َغِن إمنذِبِّ و   ٍرو َرِِضَ إَّللذ ِ بِْن مَعْ َسِِلَ  إملُْسِِلُ َمنْ »، كَاَل:  َغْن َغْبِد إَّللذ

ُ َغْنوُ  «.إملُْسِلُموَن ِمْن ِمَساِهِو َويَِدِه ، َوإملَُياِجُر َمْن ََهََر َما ََنَى  إَّللذ
1

 

: " إمُْمْؤِمُن َمْن َأِمنَُو إمنذاُس، َوإمُْمْسِِلُ َمْن َسِِلَ  وَغْن َأوٍَس كَاَل: كَاَل إمنذِبه 

ي هَْفِِس ِتَيِدِه اَل إمُْمْسِلُموَن ِمْن ِمَساِهِو َويَِدِه، َوإمُْميَ ِ وَء، َوإَّلذ اِجُر َمْن ََهََر إمسه

يَْدُخُل إمَْجنذَة َغْبٌد اَل يَبَِمُن َجاُرُه تََوإئِلَُو " . 
5

 

، كال: ))من يضمن يل ما تني حلييو  وغن سيل بن سؼد غن رسول هللا 

وما تني رجليو، ٔأمضن هل إجلنة((.
4
  

 

                                                 
( بلفظ: ))فليقل خريًا أو 3971(، وابن ماجو )47) - 74(، ومسلم 6475البخاري ) - 1

 ليسكت((.
 (،2481(،وأبو داود)6515،وأمحد)(بشطره األول 41) - 64(،ومسلم)11البخاري)- 2

 (.231(،وابن حبان)4996والنسائي)
(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة 12561رواه أمحد)- 3

 (511فضعيف.، وابن حبان) -وىو ابن ُجدعان-يونس بن عبيد ومحيد، وأما علي بن زيد 
 (.549،وصححو األلباين يف "الصحيحة" )

 (.6474)البخاري  - 4
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رجليو وما تني مَْحَيْيِو، ثولكت هل ابجلنة((.ويف روإية: ))من ثولك يل ما تني 
2

 

: ))ٔأميُن إمرٍئ ؤأشبٔمو ما تني  وغن ػدي بن حامت كال: كال رسول هللا 

حلييو، كال وىة: يؼين: مساهو((.
1

 

: ))من حسن ٕإسالم إملرء حرنو ما ال  وغن ٔأيب ىريرة كال: كال رسول هللا 

يؼنيو((.
5

 

: ))ٕإن من حسن ٕإسالم إملرء  وغن حسني بن ػًل كال: كال رسول هللا 

كةل إمالكم فامي ال يؼنيو((. 
4

 

، فلال يل: َي غلبة بن ػامر،  وغن غلبة بن ػامر كال: ))ٔأثيُت رسوَل هللا 

ٔأمِِلْ مساهم، وإتِم ػىل خعيئتم، ومْيََسْؼَم تيُتم((. 
3

 

 

                                                 
 (.5711(، وابن حبان )2418(، والرتمذي )22823(، وأمحد )6817البخاري ) - 1
(، 2666(، وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )5717صحيح : رواه ابن حبان ) - 2

 (، وصححو شعيب األرنؤوط على شرط الشيخني.1286و"الصحيحة" )
(، وابن حبان 3976ماجو ) (، وابن2317(، والرتمذي )1737صحيح: رواه أمحد ) - 3
(، 5911(، وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )28) -( 4839(، ويف "املشكاة" )229)

 (.321، 293و"الروض النضري" )
 (، وقال شعيب األرنؤوط: حديث حسن لشواىده.1732رواه أمحد ) - 4
(، 2416)(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، والرتمذي 17452رواه أمحد ) - 5

 (.891( ، و "الصحيحة" )1392وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" )



  

  

 

 العظة والبيان بفضل إمساك اللسان   

، ما إمنةاةق كال: إمُِلْ ػليم ويف روإية إمرتمذي: ))كلت: َي رسول هللا

 مساهم، وميسؼم تيتم، وإتِم ػىل خعيئتم((.

 ِ ُن َحْوَل َرُسوِل إَّللذ ٍرو، كَاَل: تَيْنََما حَنْ ِ بِْن مَعْ ْذ َذَنُروإ إمِْفْتنََة  وَغْن َغْبِد إَّللذ
ّ
، إ

، َوَخفذْت  - َذإ َرَأيَْت إمنذاَس كَْد َمرَِجْت ُغيُوُدُُهْ
ّ
َأْو ُذِنَرْت ِغْنَدُه ، فَلَاَل: "إ

: نَْيَف  مَْيِو ، فَُللُْت هَلُ
ّ
بذَم تنَْيَ َأَصاِتِؼِو ، كَاَل: فَُلْمُت إ َأَماََنُُتُْم، َوََكهُوإ َىَكَذإ"، َوش َ

ُ ِفَدإَكق ، كَاَل: "إمَْزْم تَيْتََم، َوإْمِِلْ ػَلَْيَم ِمَساهََم ،  َأفَْؼُل ِغْندَ  ، َجَؼليَِن إَّللذ َذِِلَ

ِة هَْفِسَم ، َوَدْع َغْنَم َأْمَر  َوُخْذ َما ثَْؼِرُف، َوَدْع َما ثُْنِكُر ، َوػَلَْيَم ِتبَْمِر َخاصذ

ِة".  إمَْؼامذ
2

 

ٍرو، كَالَ و   ِ ْبِن مَعْ ِ َغْن َغْبِد إَّللذ َت ََنَا" : كَاَل َرُسوُل إَّللذ .: "َمْن ََصَ
1

 

وغن ٕإسٌلغيل بن ٔأيب خاَل كال: ))ٔأوىص إبن مسؼود ٔأاب غبيدة إتنو تثالث 

لكٌلت: ٔأي تين، ٔأوصيم تخلوى هللا، وميسؼم تيتم، وإتِم ػىل خعيئتم، 

ؤأمِسْم ػليم مساهم((.
5

 

                                                 
 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.4343(،وأبو داود)6987صحيح : رواه أمحد) - 1
(، وصححو األلباين يف 6481(، وحسنو شعيب األرنؤوط، والرتمذي )2511رواه أمحد ) - 2

 (.536(، و"الصحيحة" )6367"صحيح اجلامع" )
 (.8753، 8536رواه الطرباين يف "الكبري" ) - 3
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هللا، حدجين تبٔمر ٔأغخصم وغن سفيان بن غبدهللا إمثلفي كال: ))كلت: َي رسول  

تو، كال: كل: ريب هللا مث إس خلم، كلت: َي رسول هللا، ما ٔأخوف ما ختاف 

ق فبٔخذ تلسان هفسو، مث كال: ىذإ((. ػًلذ
2

 

وغن ٔأيب سؼيد إخلدري رفؼو ، كال: ))ٕإذإ ٔأصبح إبن أٓدم ، فٕان إْٔلغضاء لكيا  

ٕان إس خلمَت إس خلمنا، حكفِّر إنلسان ، فتلول: إثِق هللا فينا ؛ فٕامنا حنن تم، ف

وٕإن إغوججَت إغوججنا((.
1

 

، كال: ))ٕإن إمؼبد ميخلكم ابملكمة من رضوإن هللا  وغن ٔأيب ىريرة غن إمنب  

ال يُللي ميا اباًل، يرفؼو هللا هبا درجات، وٕإن إمؼبد ميخلكم ابملكمة من خسط هللا 

ال يللي ميا اباًل، هيِوي هبا يف َجمن((.
5

 

بد ميخلكم ابملكمة ما يخبني فهيا، يزِله هبا يف إمنار ٔأتَْؼَد مما تني ويف روإية: ))ٕإن إمؼ 

إملرشق((.
4

 

                                                 
(، وابن حبان 3972(، وابن ماجو )2411(، والرتمذي )15419صحيح: رواه أمحد ) - 1
 (، وأصلو عند مسلم بشطره األول.5711)
 (، وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط.2417(، والرتمذي )11918حسن: رواه أمحد ) - 2
 (.8411فظ لو، وأمحد )( والل6478البخاري ) - 3

 (.8923(، وأمحد )2988) 51 - 49(، ومسلم 6477البخاري ) - 4
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ويف روإية: ))ٕإن إمرجل ميخلكم ابملكمة ال يرى هبا تبًٔسا، هيوي هبا س بؼني خريًفا 

يف إمنار((.
2

 

يلول: مسؼت رسول هللا  وغن تالل بن إحلارث إملزين صاحة رسول هللا 

  يخلكم ابملكمة من رضوإن هللا ما يظنه ٔأن ثبلؽ ما ، يلول: ))ٕإن ٔأحدمك م

تلـْت، فيكتة هللا هل هبا رضوإهو ٕإىل يوم يللاه، وٕإن أٔحدمك ميخلكم ابملكمة من 

خسط هللا ما يظن ٔأن ثبلؽ ما تلـت، فيكتة هللا ػليو هبا خسعو ٕإىل يوم 

يللاه((. 
1
  

، فلال: َي رسول هللا، وغن إمربإء بن ػازب كال: ))جاء ٔأغرإيبٌّ ٕإىل إمنب 

ػلمين معاًل يدخلين إجلنة، فلال: منئ ننَت ٔأكرصَت إخلُعبَة، ملد ٔأغرضَت 

ذَسَمَة، وفمذ إمركبة ، فلال: َي رسول هللا، ٔأَومَيْس خا توإحدةق  إملسبةٔل، ٔأغخِق إمن

َد تؼخليا، وفم إمركبة ٔأن ثؼني يف غخليا، وإملنحُة  كال: ال، ٕإن غخق إمنسمة ٔأن ثفرذ

ُنوُف، وإمَفْيُء ػىل ذي إمرمح إمظامل، فٕان مل ثُِعْق ذِل، فبٔظؼِم إجلائع، وإسِق إموَ 

                                                 
 (.3971(، وابن ماجو )2314(، والرتمذي )7215أمحد )رواه  - 1
(، وابن حبان 3969(، وابن ماجو )2319(، والرتمذي )15852رواه أمحد ) - 2
 (.888(، وصححو األلباين يف "الصحيحة" )15852)
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إمظمبَٓن، ؤأُمْر ابملؼروف، وإهَْو غن إملنكر، فٕان مل ثُِعْق ذِل، فكفذ مساهم ٕإال 

من إخلري((.
2

 

 ويف روإية إبن حبان: ))وإمفيء ػىل ذي إمرمح إملاظع((.

مل ثعق ذِل، فكفذ مساهم ٕإال من : ))فٕان وإمشاىد من إحلديث كوهل  

 إخلري((.

، كَاَل: "َأثَْدُروَن َما   َ وَغْن َأيِب ُىَرْيَرَة، َأنذ َرُسوَل هللِا َصىلذ هللُا ػَلَْيِو َوَسِلذ

نذ إمُْمْفِلَس ِمْن 
ّ
إمُْمْفِلُسق " كَامُوإ: إمُْمْفِلُس ِفينَا َمْن اَل ِدْرَُهَ هَلُ َواَل َمتَاَع، فَلَاَل: "إ

َُتَ َىَذإ، َوكََذَف َىَذإ،  ِِت يَبِِِت يَْوَم إمِْليَاَمِة ِتَصاَلٍة، َوِصَياٍم، َوَزََكٍة، َويَبِِِت كَْد ش َ ُأمذ

نَاِثِو، َوَىَذإ  َب َىَذإ، فَُيْؼَع  َىَذإ ِمْن َحس َ َوَألَكَ َماَل َىَذإ، َوَسَفَم َدَم َىَذإ، َوََضَ

نَ  ْن فَِنَيْت َحس َ
ّ
نَاِثِو، فَا اثُُو كَْبَل َأْن يُْلََض َما ػَلَْيِو ُأِخَذ ِمْن َخَعاََيُُهْ ِمْن َحس َ

فَُعرَِحْت ػَلَْيِو، مُثذ ُظِرَح يِف إمنذاِر". 
1

 

وغن ٔأيب ىريرة كال: ))كال رجل: َي رسول هللا، ٕإن فالهة يُذَنر من نرثة 

، صالُتا، وصياهما، وصدكهتا، ؿري ٔأَنا ثؤذي جريإَنا تلساَنا، كال: ِه يف إمنار

                                                 
(، وليس يف 69( واللفظ لو، والبخاري يف "األدب املفرد" )18647: رواه أمحد ) صحيح - 1

(، واحلاكم يف "املستدرك" 374رواية البخاري: ))فأطعم اجلائع واسِق الظمآن((، وابن حبان )
 (، وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.2155(، والدارقطين )2861)
 (.4411(،وابن حبان)2418)(،والرتمذي8129،وأمحد)(2581) - 59مسلم  - 2
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كال: َي رسول هللا، فٕان فالهة يُذَنر من كةل صياهما، وصدكهتا، وصالُتا، وٕإَنا 

ثصدق ابْٔلجوإر من إْٔلِكطِ، وال ثؤذي جريإَنا تلساَنا، كال: ِه يف إجلنة((.
2

 

يف سفر، فبٔصبحت يوًما كريًبا  وغن مؼاذ بن جبل كال: ))ننُت مع إمنب  

ين تؼمل يُدِخليُن إجلنة ويباػدين منو وحنن وسري، فللت: َي رسول هللا، ٔأخرب

ه هللا ػليو؛  غن إمنار، كال: ملد سبٔمخين غن غظمي، وٕإهو ميسري ػىل من يَّسذ

ثؼبد هللا وال جرشك تو شيئًا، وثلمي إمصالة، وثؤِت إمزَكة، وثصوم رمضان، وحتج 

ئة إمبيت، مث كال: ٔأال ٔأدِله ػىل ٔأتوإب إخلري: إمصوم ُجنذٌة، وإمصدكة ثعفئ إخلعي 

نٌل يعفئ إملاء إمنار، وصالة إمرجل من جوف إنليل، كال: مث ثال: ﴿ ثَخََةاََف 

[، حىت تلؽ ﴿ يَْؼَملُوَن ﴾ ]إمسةدة: 21ُجنُوهُبُْم َغِن إمَْمَضاِجعِ ﴾ ]إمسةدة: 

[، مث كال: ٔأال ٔأخربك برٔأس إْٔلمر لكو ومعوده، وُذروِة س ناموق كلت: تىل َي 20

إلسالم، ومعوده إمصالة، وُذروة س نامو إجلياد، مث رسول هللا، كال: رٔأس إْٔلمر إ

كال: ٔأال ٔأخربك مبالك ذِل لكوق كلت: تىل َي هب هللا، فبٔخذ تلساهو كال: نفذ 

ػليم ىذإ، فللت: َي هب هللا، وٕإَن ملؤإخذون مبا هخلكم توق فلال: ثلكخم ٔأمم َي 

                                                 
(، وابن 119(، والبخاري يف "األدب املفرد" )9675صحيح: رواه أمحد يف "املسند" ) - 1

كشف األستار(، والبيهقي يف   - 1912(، والبزار )166/ 4(، واحلاكم )5764حبان )
 (.191(، وصححو األلباين يف "الصحيحة" )9546، 9545"الشعب" )



  

  

 

 العظة والبيان بفضل إمساك اللسان   

ٕإال حصائد  - ٔأو ػىل مناخرُه -مؼاذ، وىل يُِكةه إمناس يف إمنار ػىل وجوىيم 

ٔأمسنهتم((.
2

 

وغن ٔأسِل كال: ))ٕإن معَر دخل يوًما ػىل ٔأيب بكر إمصديق رِض هللا غْنم  

وىو جيِبُذ مساهو ، فلال معر: َمْو ؾفر هللا ِل ، فلال ٔأتو بكر: ٕإن ىذإ ٔأوردين 

إملوإرد((. 
1

 

 

 مت حبمد هللا وثوفيلو

 إمباحث يف إملرأٓن وإمس نة 

 ٔأخومك يف هللا/صالح ػامر 
 

                                                 
(، وصححو 3973(، وابن ماجو )2616(، والرتمذي )22168صحيح: رواه أمحد ) - 1

 (.1643 - 5136األلباين يف "صحيح اجلامع" )
 (، وصححو األلباين.58) -( 4869(، و"املشكاة" )2825رواه مالك يف "املوطأ" )- 2
 


