إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
شيء قدير .و أشهد أن محمدا ً عبده و رسوله ،خير
له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و سلم،
الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح األمة و دعى ه
و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل عمران102.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :
أما بعد:
أال إنَّ
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و إنَّ شر األمور محدثاتها و ك ُل
خير الهدي،
خير
ِّ
ه
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
ُمح هدث ه ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة و كل ضاللة في النار.
لقد علَّمنا القرآن األخالق ،و ر َّبانا عليها ،و إن الناس لو تمسكوا بها لما رأيت فسادا ً و ِّخصاما ً و
قب أقوالههُ و كلماتِّه و
سبب لصالح
لهو
ح
شجارا ً بينهم .و إنَّ صال ه
سان را ه
ٌ
اللسان ه
األخالق .فلو أن كل إن ٍ
ِّ
ِّ
المسلم أن يعل هم أنه
ت االجتماعية .فعلى
عل هم أنه سيُسأ ُل عنها لكان باإلمكان
اجتناب الكثي هر من المشكال ِّ
ُ
ِّ
اسب عن كل قو ٍل يقوله مهما كان كالمه قليالً أو كثيرا ً .جادا ً كان في كالم ِّه أو مازجا ً فك ُل كلم ٍة سوف
ُمح ٌ
ت ُحصى و ت ُسجل عليه .يقول هللا تعالى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ ق١٨ :
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و قد حذر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في عدة أحاديث من خطر اللسان ،فقد سمع أبو هريرة رضي
هللا صلى هللا عليه و سلم يقول:
هللا عنه رسو هل ِّ
سا يهوي بها سبعين خريفًا .صححه األلباني
إنَّ الرج هل لهيتكلَّ ُم بالكلم ِّة ال يرى بها بأ ً
و عنه أيضا ً (عن أبي هريرة) .عن النبي صلى هللا عليه و سلم:
َّللاِّ ،ال يُ ْل ِّقي لها ً
إنَّ العه ْب هد لهيهت ه هكلَّ ُم بال هك ِّل هم ِّة ِّمن ِّر ْ
َّللاُ بها د ههرجاتٍ ،وإنَّ ال هع ْب هد لهيهت ه هكلَّ ُم بال هك ِّل هم ِّة
باال ،يه ْرفهعُهُ َّ
وان َّ
ض ِّ
َّللاِّ ،ال يُ ْل ِّقي لها ً
باال ،يه ْه ِّوي بها في هج ههنَّم .رواه البخاري.
ِّمن ه
س هخ ِّط َّ
و عن أسلم رضي هللا عنه أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي هللا عنه
و هو يجبذ لسانه ،فقال له عمر :مه غفر هللا لك؟ فقال أبو بكر :إن هذا أوردني الموارد .رواه مالك و
البيهقي و صححه األلباني.
ت ال يُلقي لها اإلنسا ُن باالً .يظن أنه لن يحاسب عليها و لن يُآخذ بها.
فأكثر الخطايا من اللسان .كلما ٍ
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال :يا لسان قل خيرا ً تغنم ،و
هللا صلى هللا عليه و سلم يقول :أكثر خطايا
شر تسلم من قبل أن تندم .ثم قال :سمعت رسو هل ِّ
اسكت عن ٍ
البن آدم في لسانه .رواه الطبراني و غيره و هج َّوده األلباني.
و من آفات اللسان التي حذر منها اإلسالم و ذكرها هللا عز و جل في كتابه العزيز الغيبة فقال تعالى:
ﱋ ﱍﱎﱏﱐﱑ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱌ
ﱞﱠﱡﱢ ﱣﱤﱠ
ﱛﱝ ﱟ
ﱜ
ﱒﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱓ
الحجرات١٢ :

غتاب أخاه بالذي يأكل لحم أخيه و هو ميت .و همن ِّمنَّا يستطيع أن
فش َّبه هللا عز و جل ال َّ
شخص الذي ي ُ
لحم أخيه الميت؟
يأك هل من ِّ
وتعريف الغيب ِّة كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قيل يا
رسول هللا ما الغيبة؟ قال :ذكرك أخاك بما يكره .قيل :أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى هللا
عليه و سلم :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،و إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته .رواه مسلم.
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ويرى أهل العلم أن على اإلنسا ِّن الذي يق ُع بالغيبة أن يتحل هل ِّمن همن اغتابه .و ذكروا أنواعا ً لهذا
التحلل .فمنهم من قال:
يكفي الدعاء لمن اغتبته واالستغفار له ،وفيه حديث وإن كان فيه ضعف لكن ذكره أهل العلم فقالوا:
«كفَّار ِّة الغيب ِّة أن تستغ ِّف هر ِّل همن اغتبتههُ».1
يذهب إلى همن اغتابه و يعتذر له من فِّع ِّل ِّه و يتحلل منه.
و قال آخرون أن على المر ِّء أن
ه
و هناك قو ٌل وس ٌ
ط بين هذين القولين و هو :إذا علمته أن صاحبك سيأنس ويعفو عنك ويدعو لك
فاذهب ،وإال فال.
﴿و هما يُلهقَّا هها ِّإ َّال الَّذ ه
يم﴾ [فصلت ،]35 :فكرم النفس
ِّين ه
قال تعالى :ه
صبه ُروا هو هما يُ هلقَّا هها إِّ َّال ذُو هح ٍظ ع ِّهظ ٍ
هي ٍن.
ليس ٍ
بأمر ِّ
و من الذنوب التي نهى عنها اإلسالم الوقوع بالنميمة و هي أيضا ً من ذنوب اللسان.
يقول اإلمام القحطاني في نونيته:
ال تس هع بين الصاحبين نميمةً

الخالن
يتباغض
فألجلها
ُ
ِّ

فالنميمةٌ ت ٌوقِّ ُع الشحنا هء و البغضاء بين األقارب و األصحاب.
ذكر هللا عز و جل النميمةه في القرآن فقال عز من قائل.
و قد ه
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱠ القلم١٢ - ١٠ :

مشاء بنميم :الذي يمشي بين الناس بما
الناس بالقول و اإلشارة .و معنى
عيب
ٍ
و اله َّماز :الذي يه ُ
ه
س ُد قلوبههم و عالقاتهم .أي أن النميمة ه :نقل الكالم و نحوه على وجه اإلفساد.
يُف ِّ
و قد جاء في التحذير منها أحاديث كثيرة صحيحة ،منها ما يلي:
مر النبي صلى هللا عليه و سلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة،
عن ابن عباس رضي هللا قالَّ :
بان في
بان و ما يُعذ ِّ
بان في قبورهما ،فقال النبي صلى هللا عليه و سلم :يُ هعذَّ ِّ
فسمع صوت إنسانين يُ هعذَّ ِّ
خر هيمشي بالنَّميمة .رواه البخاري و مسلم.
كبير .ثم قال :بلى ،كان أ هح ُد ُه هما ال
يستتر من بول ِّه ،و كان اآل ُ
ُ
ٍ
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و من أشد أنواع التحذير التي ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن النميمة قوله كما في
البخاري :ال يدخل الجنة قهتَّات.
و هذا الحديث ال يتعارض مع ما عليه أهل السنة و الجماعة أن هللا تعالى يغفر الذنوب جميعا ً ،إذا
تاب العب ُد منها و أناب .فإن العبد المسلم إذا أذنب ،ثم تاب إلى هللا تعالى :تاب هللاُ عليه
قال هللا تعالى:
ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ
األعراف١٥٣ :

و قد قيل في معنى هذا الحديث :أن ال َّنمام ال يدخل الجنة ابتدا ًء ،بل قد يعذبه هللا على ما فعل ثم
يكون مآله الجنة بإذن هللا تعالى.

الناس الذي حذَّر منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
إن النَّما هم من شرار
ِّ
أال أخبركم بشراركم؟ قالوا :بلى يا رسول هللا ،قال :ال همشاؤون بالنميمة ،المفرقون بين األحبة،
الباغون للبُ هراء العنت( .مجمع الزوائد ،الهيثمي)
أي الطا ِّلبون العيوب القبيحة للشرفاء ال ُمنه َّزهون عن الفواحش.
رحم هللا الشاعر الذي قال:
مام و اه ُجرهُ فه هما
ِّم ْل عن ال َّن ِّ

هبلَّ هغ ال همكروه إال همن نقل.

ئ األخالق ال يقي سيئها إال أنت.
اللهم اهدنا ألحسن األخالق ،ال يهدينا ألحسناها إال أنت ،و قِّنا سي ه

هللا لي و لكم.
أقول ما سمعتم و استغفر ه

4

