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الحمد هلل املتفضل بالنعم ،الغفور الرحيم ملن تاب إليه وأناب ،تفضل بالكثير علينا ،و َق ِب َل اليسير ،ال
شريك له وال رب سواه ،وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،أما
:بعد
فإن اللسان نعمة عظيمة أنعم اهلل بها على بني آدم ،فيه املنطق والبيان ،وبه تتضح الحجة والبرهان:
خ َلقَ ْ ِ
} َ
نسا َن * َع َّل َم ُه ا ْلبَيَانَ{ ،واللسان يعتبر سالح ذو حدين ،فبه يكون ذكر اهلل عز وجل ،وقراءة
اإل َ
القرآن ،وبه تكون الغيبة والنميمة ،والقذف والبهتان والعياذ باهلل عز وجل وسنذكر بعضا ً من األدلة
.من الكتاب والسنة على أن اإلنسان مسؤول عن كل كلمة يقولها ،وبيان خطر اللسان
ومر بك قول اهلل عز وجل } َما َي ْل ِف ُ
يب َع ِتي ٌد{ ،هل
ظ ِم ْن َق ْو ٍل إِ َّال َل َد ْي ِه َر ِق ٌ
عبداهلل :هل قرأت القرآن ّ
ِ
ب أ َ ْو أ َ ْل َقى
تفكرت أخي الكريم في هذه اآلية؟ إنها الضابط الشرعي ،والواعظ
الكبير}مل َ ْن َكا َن َل ُه َق ْل ٌ
}.الس ْمعَ َو ُه َو َ
ش ِهي ٌد
َّ
أسمعت يا عبد اهلل؟ إنها رقابة شديدة ،دقيقة رهيبة ،تطبق عليك إطباقا ً شامالً كامالً ،ال تـُغفل من
أمرك دقيقا ً وال جليالً ،وال تفارقك كثيرا ً وال قليالً ،كل نفَس معدود ،وكل هاجسة معلومة ،وكل لفظ
مكتوب ،وكل حركة محسوبة ،في كل وقت ،وكل حال ،وفي أي مكان ،عندها قل ما شئت ،وحدث بما
شئت ،وتكلم فيمن شئت ،ولكن اعلم أن هناك من يراقبك ،اعلم أن هناك من يسجل عليك ،وأنه يعد
الش َم ِ
عليك األلفاظ} :إِذْ َيت َ َل َّقى ْاملُت َ َل ِّق َي ِ
ال َق ِعيد * َما َي ْل ِف ُ
ان َع ِن ا ْل َي ِمنيِ َو َع ِن ِّ
يب
ظ ِم ْن َق ْو ٍل إِ َّال َل َد ْي ِه َر ِق ٌ
َ }.ع ِتي ٌد
إنها تعنيني وتعنيك أخي في اهلل } َما يَ ْل ِف ُ
يب َع ِتي ٌد{ هذه اآليات واهلل إنها لتهز
ظ ِم ْن َق ْو ٍل إِال َل َديْ ِه َر ِق ٌ
.النفس هزاً ،وترجها رجاً ،وتثير فيها رعشة الخوف ،نعم إنه الخوف من اهلل عز وجل
واسمع لواعظ اهلل عز وجل يقرع سمعك بآياته ،وتهز قلبك إن كان قلبا ً مؤمنا ً يخاف اهلل عز وجل:
اف ِ
} َو إِ َّن َع َليْ ُك ْم َل َح ِ
ني * ِك َراما ً َك ِ
ني
ني * يَ ْع َل ُمو َن َما تَفْ َع ُلونَ{ ،وقالَ } :وا َّل ِذي َن يُ ْؤذُو َن ْاملُؤ ِْم ِن َ
ات ِب َ
ظ َ
َو ْاملُؤ ِْمن َ ِ
س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم إِ َّن
سبُوا فَ َق ِد ْ
ات ِب َغيْ ِر َما ا ْكت َ َ
ف َما َليْ َ
احت َ َم ُلوا بُ ْهتَانا ً َو إِثْما ً ُم ِبينا ً{ ،وقالَ } :وال تَ ْق ُ
اف ِ
ات ا ْل َغ ِ
صن َ ِ
الت
الس ْمعَ َوا ْلبَ َ
ص َر َوا ْلفُؤَا َد ُك ُّل أُو َل ِئ َك َكا َن َعن ْ ُه َم ْ
َّ
سؤُوالً{ وقال } إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْر ُمو َن ْامل ُ ْح َ
ش َه ُد َع َل ْي ِه ْم أ َ ْل ِ
اب َع ِ
اآل ِ
ْاملُؤ ِْمن َ ِ
ظي ٌم * َي ْو َم تَ ْ
ات ُل ِعنُوا ِفي ال ُّدنْ َيا َو ْ
سنَت ُ ُه ْم َوأ َ ْي ِدي ِه ْم َوأ َ ْر ُج ُل ُه ْم ِب َما
خ َر ِة َو َل ُه ْم َعذَ ٌ
ص ِ
اد{ ،فربك راصد ومسجل لكلماتك ،وال يضيع عند
َكانُوا يَ ْع َم ُلونَ{ وأخيرا ً قوله تعالى إِ َّن َربَّ َك َل ِب ْاملِ ْر َ

اهلل شيء ،فيا أيها املظلوم أما آن لك أن تطمئن بهذه اآلية فال تخف وال تجزع ،فإن ربك باملرصاد،
ملن أطلقوا العنان أللسنتهم في أعراض العباد ،باملرصاد للطغاة واملفسدين ،فال تجزع وال تحزن أخي
خيْ ًرا يَ َرهُ * َو َمن يَ ْع َم ْل ِمث ْ َق َ
في اهلل قال اهلل تعالى} :فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمث ْ َق َ
ال ذَ َّر ٍة َ
ال ذَ َّر ٍة َ
ش ّرًا يَ َرهُ{ ،وقال:
الصالِ َح ِ
س ْع ِي ِه َو إِنَّا َل ُه َك ِ
سو ًءا
ات َو ُه َو ُمؤ ِْم ٌن فَال ُكفْ َرا َن لِ َ
اتبُونَ{ ،وقالَ } :و َمن َي ْع َم ْل ُ
}فَ َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
ست َ ْغ ِف ِر اهللَّ َيج ِ ِد اهللَّ َغفُورا ر ِ
يما
}.أ َ ْو َيظْلِ ْم نَفْ َ
س ُه ثُ َّم َي ْ
ح ً
ً َّ
:ولتزدا َد ب ّينة وعلما ً في خطر هذا اللسان الذي بني لحييك استمع لهذه األحاديث باختصار

عن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  :-عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال) :إن العبد ليتكلم -
بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي لها باالً يرفع اهلل بها درجات ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل
).ال يلقي لها باالً يهوي بها في جهنم
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وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول) :إن العبد
ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل بها في النار أبعد ما بني املشرق(  ،وفي رواية ملسلم) :إن العبد
ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يهوي بها في النار أبعد ما بني املشرق واملغرب( ،ومعنى "ما يتبني
فيها" أي :ال يتدبرها ويتفكر في قبحها ،وال يخاف ما يترتب عليها ،وهذه كالكلمة عند السلطان
وغيره من الوالة ،وكالكلمة يقذف بها ،أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم كشهادة الزور
وغير ذلك ،وكم من أناس شغلهم الشاغل في مجالسهم وهمهم األكبر فالن وفالن ،همهم بث الكلمات،
ونشر الشائعات ،وكم من كلمة قصمت ظهر صاحبها وهو ال يعلم ،وال شك أن فساد املجالس بسبب
قلة العلم واالطالع ،وقد ضمن النبي عليه الصالة والسالم الجنة ملن حفظ لسانه عن البذاءة
والفحش فعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال) :من
يضمن لي ما بني لحييه وما بني رجليه أضمن له الجنة(  ،وروي عنه بلفظ) :من توكل لي ما بني
).رجليه وما بني لحييه توكلت له بالجنة
وفي حديث معاذ الطويل قال رضي اهلل عنه  :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم) :أال أخبرك برأس
األمر كله ،وعموده وذروته ،وسنامه؟ قلت :بلى يا نبي اهلل ،فأخذ بلسانه قال :كف عليك هذا ،فقلت:
يا نبي اهلل وإنا ملؤاخذون مما نتكلم به؟ فقال :ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على
وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟( ،وبعض الناس قد يجهل أنه سيؤاخذ بكل كلمة تكلم
ظ لسانَك أ ُّيها ِ
بها سوا ًء خيرا ً أو شرا ً .احف ْ
اإلنسانُ ..ال يلدغنَّك إنه ثُعبانُ ..كم في املقاب ِر من قتي ِل
ِ
كانت
تهاب لقا َءه الشجعا ُن
لسانه..
ْ
ُ
وفي حديث سفيان بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال في آخره) :قلت :يا رسول اهلل ما أخوف ما
).تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال :هذا
ثم يوجه النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم ألمته قاعدة شرعية ومعيارا ً دقيقا ً ملن اختلطت عليه
األوراق ،ويرشده إلى قطع الشك باليقني ليسلم من الحيرة والتردد فيقول كما في حديث أبي هريرة
رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل
خيرا ً أو ليصمت( .فانظر أخي الكريم إلى التربية النبوية من النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم ،
وربط القلوب باليوم اآلخر ،وملا غفلت النفوس اليوم عن اليوم اآلخر ،وتعلقت بالدنيا وشهواتها ولذاتها،
وغفلت عن التربية النبوية ،ونسيت الحساب والعذاب ،ونسيت الجنة والنار وغفلت عنها إلخ؛ انطلق
ٍ
خوف وال مراقبة
.اللسان في لحوم العباد وأعراضهم بدون ضوابط وال
أخي الكريم :اعلم أنه ال يصح أبدا ً أن يؤذي املسلم إخوانه املسلمني بلسانه ،وألن املسلم الصادق
املحب الناصح هو من سلم املسلمون من لسانه ويده كما ورد ذلك في السنة من حديث عبد اهلل بن
عمرو رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال) :املسلم من سلم املسلمون من
) ،لسانه ويده ،واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه
إذا رمت أن تحيا سليما ً من الردى  .ودينك موفور ِ
وع ْر ُ
ص ِّني  ..لسانك ال تذكر به عورة
ض َك َ
ُ
ً
امرئ  .فكلك عورات وللناس ألسن .وأخيرا :كم نحن بحاجة ملن يردد هذه األحاديث على مسامع
الناس ،وكم نحن بحاجة ملن يذكر الناس بأمثال هذه األحاديث ليتذكروها ويعوها ،وليفهموها جيداً،
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حتى تتذكر النفس كلما أراد اللسان أن ينطلق بكلمة أن تحسب لها حسابها قبل أن تلفظ بهذه
الكلمات .نسأل اهلل العظيم بمنِّه وكرمه أن يحفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة ،ومن الكالم إال
في الخير ،وأن يحفظ جوارحنا عن الحرام إنه على كل شيء قدير ،أقول هذا وأستغفر اهلل العظيم
لى ولكم فاستغفروه.
————————————————————————
الحمد هلل حمدا ً طيبا ً كثيرا ً مباركا ً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له  ,له امللك  ,وله الحمد  ,وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه
من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة فكشف اهلل عز وجل على يديه الغمة .اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اسنت بسنته واقتفى أثره إلى يوم
الدين .أمابعد  :فاتقوا اهلل أيها اإلخوة املؤمنون ،وجانبوا الظلم واحذروه ،احذروه .فإن الرجل ليقول
فتحرم عليه زوجته
.الكلمة فيكفر ,ويقولها فتقوم الحرب ,ويقولها فتقطع األرحام ،ويقو ُلها
ُ
اللهم إن نسألك إيمانا ً دائما ثابتا ً ،ويقينا ً صادقاً ،حتى نعلم أن لن يصيبنا إال ماكتبت لنا ،اللهم
النهلك وأنت رجاؤنا ،أحرسنا بعينك التي ال تنام ،وبركنك الذي ال يرام ،إكشف عن املسلمني كل شده
وضيق ،واكفنا واملسلمني ما نطيق وما النطيق  ،اللهم فرج عنا وعن املسلمني كل هم وغم  ،وأخرجنا
واملسلمني من كل حزن وكرب ،اللهم أدم علينا نعمة األمن واإليمان والطمأنينة واإلستقرار .اللهم آتنا
في الدنيا حسنه وفي اآلخرة حسنه وقنا عذاب النار  ،اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كماربونا صغارا
يارب العاملني
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك اللهم ونتوب إليك .وصلى اهلل وسلم على
.نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ً كثيرا ً

