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 ٣ أحصاه اهللا ونسوه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

 .املرسلني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف
 :وبعد

أقدم للقارئ الكرمي اجلزء السادس من سلسلة أين حنن من 
الذي يتحدث عن آفات " أحصاه اهللا ونسوه: "هؤالء؟ حتت عنوان

 .اللسان ومزالقه
ه، مث آفة الغيبة وقد بدأت مبداخل عن اللسان وعظم أمر

 .وأتبعتها النميمة والكذب واالستهزاء
وهي أمراض خبيثة تسري يف جسد األمة فتحصد احلسنات 

بزلة واحدة دم األسر وتفرق .. وجتلب السيئات وتضيع األوقات
وبكلمة واحدة رمبا يهوى ا صاحبها يف .. األحبة وتقطع األرحام

  .االنار سبعني خريفً
ي هذه اآلفات يف اتمع قلة الوازع وقد ساعد على تفش

وتيسر أسباب املعيشة وكثرة أوقات الفراغ، كما أن  ،الديين
 .لسهولة االتصاالت اهلاتفية سهم يف ذلك

 .حفظ اهللا ألسنتنا ونزه أمساعنا عن كل ما يعيب
 .وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي

 .عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم



 

 -٤- 

 ٤ أحصاه اهللا ونسوه

 مدخل
للسان من نعم اهللا العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنه إن ا

صغري جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ ال يستبني الكفر، واإلميان إال 
(بشهادة اللسان ومها غاية الطاعة والعصيان

0F

١(. 
فهذا املخلوق الصغري يعرب اإلنسان عن بغيته ويفصح عن 

نون مشاعره، به يطلب حاجته ويدافع عن نفسه ويعرب عن مك
فؤاده، حيادث جليسه ويآنس رفيقه، به السقطة والدنو وبه تظهر 

 .اهلمة والعلو
رحب امليدان ليس له مرد، وال اله منتهى وحد، : واللسان

له يف اخلري جمال رحب وله يف الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه 
اللسان وأمهله مرخى العنان سلك به الشيطان يف كل ميدان وساقه 

رف هار إىل أن يضطره إىل دار البوار، وال يكب الناس إىل شفا ج
ألسنتهم وال ينجو من شر  .يف النار على مناخرهم إال حصائد

اللسان إال من قيده بلجام الشرع، فال يطلقه إال فيما ينفعه يف الدنيا 
 .واآلخرة، ويكفه عن كل ما خيشى غائلته يف عاجله وآجله

يذم غامض عزيز والعمل  وعلم ما حيمد فيه إطالق اللسان أو
مبقتضاه على من عرفه ثقيل عسري، وأعصى األعضاء على اإلنسان 
اللسان، فإنه ال تعب يف إطالقه وال مؤنة يف حترميه وقد تساهل 
اخللق يف االحتراز عن آفاته وغوائله واحلذر من مصائده وحبائله، 

                                           
 .١١٧/ ٣: اإلحياء )١(
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 ٥ أحصاه اهللا ونسوه

(وإنه أعظم آلة الشيطان يف استغواء اإلنسان
1F

١(. 
يتحدث عن فالن ويغتاب .. لعنان يصول وجيولإذا ترك له ا

 .فالن، يستهزئ ذا ويشتم هذا
وقلة هم الذين أمسكوا بعنان ألسنتهم ووقفوا به عن ما ال 

 .يعنيهم
فحد الكالم فيما ال يعنيك أن تتكلم بكالم لو سكت عنه مل 

 .تأمث ومل تستضر به يف حال وال مال
إال : ع الكالمأن حيفظ لسانه عن مجي: وينبغي لكل مكلف

املصلحة  كالما ظهرت فيه املصلحة، ومىت استوى الكالم وتركه يف
الكالم املباح إىل حرام أو  زفالسنة اإلمساك عنه، إلنه قد ينج

(مكروه، وذلك كثري يف العادة، والسالمة ال يعدهلا شيء
2F

٢(. 
إن خلص من أحدمها مل خيلص : ويف اللسان آفتان عظيمتان

 .الم وآفة السكوتآفة الكمن األخرى، 
فالساكت وقد يكون كل منهما أعظم من األخرى يف وقتها، 

عن احلق شيطان أخرس، عاص هللا، مراء مداهن إذا مل خيف على 
بالباطل شيطان ناطق عاص هللا، وأكثر اخللق واملتكلم نفسه 

منحرف يف كالمه وسكوته، فهم بني هذين النوعني، وأهل الوسط 
، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها وهم أهل الصراط املستقيم

                                           
 .١١٧/ ٣: اإلحياء )١(
 .)٤١٤(رياض الصاحلني  )٢(
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 ٦ أحصاه اهللا ونسوه

فيما يعود عليهم نفعه يف اآلخرة، فال ترى أحدهم يتكلم بكلمة 
آخرته، وإن  تذهب عليه ضائعة بال منفعة، فضال عن أن تضره يف

العبد ليأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال فيجد لسانه قد هدمها 
 .عليه كلها

سانه قد هدمها من كثرة ويأيت بسيئات أمثال اجلبال فيجد ل
(ذكر اهللا وما اتصل به

3F

١(.  
من اخلطأ والكذب والغيبة والنميمة : وكثرة آفات اللسان

والنفاق والفحش واملراء وتزكية النفس واخلواص يف الباطل 
واخلصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان، وإيذاء اخللق 

ال تثقل عليه  وهتك العورات، فهذه آفات وهي سياقة إىل اللسان
وهلا حالوة يف القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان، 
واخلائض فيها قلما يقدر أن ميسك اللسان فيطلقه مبا حيب ويكفه 

 .عما ال حيب
ففي اخلواص خطر ويف الصمت سالمة فذلك عظمت 
فضيلته، هذا مع ما فيه من مجع اهلمم ودوام الوقار والفراغ للفكر 

دة والسالمة من تبعات القول يف الدنيا ومن حسابه يف والذكر والعبا
(اآلخرة

4F

٢(. 
 : ا حال الكثريينموضحوقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                           
 .)١٧٣(اجلواب الكايف  )١(
 .)١٢١/ ٣(حياء اإل )٢(
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 ٧ أحصاه اهللا ونسوه

ومن العجب أن اإلنسان يهون عليه التحفظ واالحتراز من 
شرب اخلمر، ومن النظر احملرم وأكل احلرام والظلم والزنا والسرقة 

حركة لسانه، حىت ترى  وغري ذلك، ويصعب عليه التحفظ من
الرجل ليشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من 

مما بني  ، يرتل بالكلمة الواحدة منها أبعدسخط اهللا ال يلقي هلا باالً
ن الفواحش والظلم عاملشرق واملغرب، وكم ترى من رجل متورع 

(ا يقولولسانه يفري يف أعراض األحياء واألموات، وال يبايل م
5F

١(. 

                                           
 .)١٧١(اجلواب الكايف  )١(
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 ٨ أحصاه اهللا ونسوه

 آفات اللسان
آفات اللسان كثرية متنوعة، وهلا يف القلب حالة وهلا بواعث 

 .من الطبع، وال جناة من خطرها إال بالصمت أو التحرز يف الكالم
 :ومن آفات اللسان ما يلي

 :اآلفة األوىل
اعلم أن من عرف قدر زمانه، وأنه ... الكالم فيما ال يعين
 فائدة، وهذه املعرفة توجب حبس اللسان رأس ماله، مل ينفقه إال يف

، ألن من ترك ذكر اهللا واشتغل فيما ال يعين عن الكالم فيما ال يعين
كان كمن قدر على أخذ جوهرة، فأخذ عوضها بدرة وهذا 

 .خسران العمر
 :اآلفة الثانية

اخلوض يف الباطل، وهو الكالم يف املعاصي، كذكر جمالس 
ب من ذلك اجلدال واملراء، وهو اخلمر، ومقامات الفساق، وقري

 كثرة املالحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك
الترفع فينبغي لإلنسان أن ينكر املنكر من القول، ويبني الصواب فإن 
قبل منه وإال ترك املماراة، هذا إذا كان معلقا بالدين، فإما إن كان 

 .يف أمور الدنيا فال وجه للمجادلة فيه
 :الثالثة اآلفة

 .التقعر يف الكالم، وذلك يكون بالتشدق، وتكلف السجع
 :اآلفة الرابعة

 .الفحش والسب والبذاء
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 ٩ أحصاه اهللا ونسوه

 :اآلفة اخلامسة
 .أما اليسري فال ينهى عنه إذا كان صدقا... املزاح

 :اآلفة السادسة
ومعىن السخرية االحتقار واالستهانة .. السخرية واالستهزاء
 .ص على وجه يضحك منهوالتنبيه على العيوب والنقائ

 :اآلفة السابعة
إفشاء السر وإخالف الوعد والكذب يف القول واليمني، وكل 

عنه، إال ما رخص فيه من الكذب لزوجته ويف احلرب  يذلك منه
  فإن ذلك يباح
أن كل مقصود حممود ال ميكن التوصل إليه إال : وضابطه

ن كان بالكذب، فهو فهي مباح إن كان ذلك املقصود مباحا، وإ
املقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يتحرز عن الكذب مهما 

 .أمكن
 :اآلفة الثامنة

اء كان والغيبة، هي ذكر أخاك الغائب مبا يكرهه إذا بلغه، س
ا يف بدنه أو يف نسبه أو يف ثوبهنقص)

6F

١(. 
 :اآلفة التاسعة

 .النميمة، وهي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه
وقد حذر .. ى كثرية ال يتسع املقام لذكرهاوهناك آفات أخر

                                           
 .وما بعدها باختصار ١٦٥خمتصر منهاج القاصدين  )١(
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 ١٠ أحصاه اهللا ونسوه

اهللا جل وعال من تلك اآلفات وأخرب أا من األعمال اليت حتصى 
 .بن آدم وحياسب عليهااعلى 

  ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد: قال تعاىل
 ].١٨: ق[

لْم إِنَّ السمع ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه ع: وعال وقال جل
 ].٣٦: اإلسراء[ والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

ومن األحاديث ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول  
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو : "قال اهللا 

 .رواه البخاري ومسلم" ليصمت
" من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه": أنه قال وعنه 

 .رواه الترمذي وابن ماجه
: عن أكثر ما يدخل النار؟ قال وحني سئل رسول اهللا 

عن العمل  وعندما سأل معاذ بن جبل رسول اهللا " الفم والفرج"
برأسه وعموده  الذي يدخله اجلنة ويباعده من النار، أخربه النيب 

بلى يا : قال" ؟أخربك مبالك ذلك كله أال: "وذروة سنامه، مث قال
: فقال" كف عليك هذا: "رسول اهللا، فأخذ بلسان نفسه، مث قال

ثكلتك أمك يا معاذ وهل : "وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال
يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد 

 .رواه الترمذي" ألسنتهم
لكلمة فقد قال وانظر أخي الكرمي إىل عظم األمر وخطورة ا



 

 -١١- 

 ١١ أحصاه اهللا ونسوه

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل ا إىل : "رسول اهللا 
  .متفق عليه" النار أبعد مما بني املشرق واملغرب

هذا : وهذا أبو بكر رضي اهللا عنه آخذا بطرف لسانه ويقول
(الذي أوردين املوارد

7F

١(. 
والكالم أسريك فإذا خرج من فيك صرت أنت أسريه، واهللا 

 ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد: لسان كل قائل عند
 .)8F٢(]١٨: ق[

: كيف أصبحت يا أبا سعيد؟ قال: وحني سئل احلسن يوما
البحر بأعظم مين مصيبة،  جواهللا ما من انكسرت به سفينة يف جل

ألين من ذنويب على يقني، ومن طاعين وقبول : ومل ذاك؟ قال: قيل
 .على وجل، ال أدريِ أقبلت مين أم ضرب ا وجهي عملي

ومل ال أقول : وأنت تقول ذلك يا أبا سعيد؟ فقال: فقيل له
 ذلك، ما الذي يؤمنين من أن يكون اهللا سبحانه وتعاىل قد نظر إيلَّ
وأنا على بعض هنايت نظرة مقتين ا، فأغلق عين باب التوبة، وحال 

(غري معتمل بيين وبني املغفرة، فأنا أعمل يف
9F

٣(.  
ما من شيء يتكلم به : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ابن آدم إال كتب عليه حىت أنينه يف مرضه، فلما مرض اإلمام أمحد 
                                           

 .)٢٥٣/ ١(صفة الصفوة  )١(
 )١٧٣(اجلواب الكايف  )٢(
 .)١٢(احلسن البصري البن اجلوزي  )٣(
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 ١٢ أحصاه اهللا ونسوه

(ا كان يكره أنني املرض، فتركهإن طاوس: فقيل له
10F

١(. 
والكثري اآلن ال يعد الكالم من العمل وما علم أنه حيصى عليه 

 .ا حماسب على كل كلمة وحديثكل لفظ وقول وأنه غد
من علم أن كالمه من عمله قل : قال عمر بن عبد العزيز

(كالمه إال فيما يعنيه وينفعه
11F

٢(. 
من أكثر ذكر املوت كفاه : وأكد ذلك اإلمام األوزاعي بقوله

(، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كالمهاليسري
12F

٣(. 
يف كل  ولكثرة آفات اللسان والتهاون فيها وإطالق األلسن

فتشنا الورع فلم جنده يف : قال احلسن بن صاحلمكان وحديث، 
(شيء أقل منه يف اللسان

13F

٤(. 
وغالب آفة اللسان أذى للمسلم ونقص يف قدره ورمي له 

 ...بالتحقري والتصغري 
واهللا ما حيل لك أن : يقول يف ذلكوالفضيل بن عياض 

14(!؟ا بغري حق، فكيف تؤذي مسلماتؤذي كلبا أو خرتيرF٥(. 
ويف حديث صادق ونصائح غالية هذا ابن عباس رضي اهللا 

من الدهم املوقوفة، ال تتكلم فيما  مخس هلن أحب إيلَّ: عنهما يقول
                                           

 .)٢٧٢/ ٩(البداية والنهاية  )١(
 )٢٢٥/ ٩(البداية والنهاية  )٢(
 )١١٧/ ٧(السري  )٣(
 .)٣٢/ ٧(حلية األولياء  )١٥٤/ ٣(: صفة الصفوة )٤(
 .)٨/٤٢٧(السري  )٥(
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 ١٣ أحصاه اهللا ونسوه

ال يعنيك فإنه فضل وال آمن عليك الوزر، وال تتكلم فيما يعنيك 
متكلم يف أمر يعنيه قد وضعه يف غري  حىت جتد له موضعا فإنه رب

حليما وال سفيها فإن احلليم يقلبك والسفيه موضعه فعنت، وال متار 
يؤذيك، واذكر أخاك إذا غاب عنك مبا حتب أن يذكرك به، واعفه 
مبا حتب أن يعفيك منه، وعامل أخاك مبا حتب أن يعاملك به، 

(باإلحسان مأخوذ باالجترام ىواعمل عمل رجل يعلم أنه جماز
15F

١(. 
 لعمرك ما للمرء كالرب حافظ

 
 

 ء للمرء واعظوال مثل عقل املر 
 

 
 لسانك ال يلقيك يف الغي لفظـه 

 
(فإنك مأخوذ مبا أنت الفـظ  

16F

٢( 
إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول : عطاء بن رباحقال  

أن  الكالم ما عدا كتاب اهللا، أو أمر مبعروف أو ي عن منكر، أو
تنطق يف معيشتك اليت ال بد منها، أتنكرون أن عليكم حافظني 

عن اليمني وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إال  كراما كاتبني،
لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته اليت أملى 

(صدر اره، وليس فيها شيء من أمر آخرته
17F

٣(. 
هذه حاهلم يف ذلك الزمن وهم أهل الطاعة والذكر، جمالسهم 

ون خالية من الغيبة والنميمة والكذب واالستهزاء بل كانوا يطرز
جمالسهم بالبكاء واخلشوع وإظهار اجلزع، وكان عامة كالمهم 

سبحان اهللا العظيم سبحان اهللا .. مثل كالم أحدهم وهو ابن سريين
                                           

 .)٣٠(أمراض النفوس  )١٢٢/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٣٠٥(: الصمت )٢(
 .)١٢٣/ ٣(اإلحياء  )٨٦/ ٥(السري  )٣(
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 ١٤ أحصاه اهللا ونسوه

 .وحبمده
وزيادة يف احلرص كان .. هذا منوذج السهم العامرة باخلري

اللهم سلمنا، وسلم املؤمنني : عبد اهللا بن اخليار يقول يف جملسه
(منا

18F

١(. 
 من كثر كالمه كثر سقطه،: عمر بن اخلطاب يقولوكان 

 ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار 
(أوىل به

19F

٢(. 
ومن خوف شدة احلساب ... وللخوف من السقوط يف النار

 .غدا
 :أخي

إذا علمت فاذكر نظر اهللا تعاىل : تعهد نفسك يف ثالثة مواضع
وإذا سكت فانظر علم اهللا  عليك وإذا تكلمت فانظر مسع اهللا إليك،

(فيك
20F

٣(. 
ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا : قال سلمة بن دينار

(للسانه منه ملوضع قدمه
21F

٤(. 
وال يكون هذا احلفظ سهال إال مبراقبة اهللا جل وعال يف كل 

واالقتصاد يف الكالم من . كلمة خترج ويف كل حركة تظهر
                                           

 .)١٣٩/ ١(: تذكرة احلفاظ )١(
 .)١٦١(: جامع العلوم واحلكم )٢(
 .)٧٥/ ٨(حلية األولياء  )٣(
 .٥٧/ ٢: ةصفة الصفو )٤(



 

 -١٥- 

 ١٥ أحصاه اهللا ونسوه

  عالمات التيقظ والتنبه
م وفضول الكالم حسب امرئ ما بلغ إياك: قال ابن مسعود

(حاجته
22F

١(. 
ر فإنه حسرات يوم روحىت فضول الكالم الذي هو دون الض

 ...القيامة ألن أزمنة يف ما ال فائدة فيه حسرة وندامة
يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات : قال بعض السلف

 .عمره، فكل ساعة، مل يذكر اهللا فيها تتقطع نفسه عليها حسرات
ا يعلم أن ما ليس خبري من الكالم فالسكوت عنه أفضل من هن

(من التكلم به، اللهم إال ما تدعو إليه احلاجة مما ال بد منه
23F

٢(. 
 وما أدري وإن أملـت عمـرا  

 
 لعلي حني أصبح لست أمسـي  

 أمل تر أن كـل صـباح يـوم    
 

(وعمرك فيه أقصر من أمـس  
24F

٣( 
تغنم، أو  يا لسان قل خري: رضي اهللا عنهماقال ابن عباس  

(اسكت عن شر تسلم
25F

٤(. 
فإن العبد ال يبلغ حقيقة اإلميان حىت حيل بذروته وال حيل  

بذروته حىت يكون الفقر أحب إليه من الغىن، والتواضع أحب إليه 
من الشرف، وحىت يكون حامده وذامه عنده سواء، وإن الرجل 
ليخرج من بيته ومعه دينه فريجع وما معه من شيء، ويأيت الرجل 

                                           
 .)١٦١(: جامع العلوم واحلكم )١(
 .)١٦١(: جامع العلوم واحلكم )٢(
 .)٤٦٦(: جامع العلوم واحلكم )٣(
 .)٦٦(كتاب الصمت  )٤(



 

 -١٦- 

 ١٦ أحصاه اهللا ونسوه

له وال لنفسه ضرا وال نفعا، فيقسم له باهللا إنك لذيت  كوال ميل
(ولذيت، فريجع وماجين من حاجته بشيء ويسخط اهللا عليه

26F

١(. 
فهذا الرجل عاد وقد أسخط اهللا جل وعال بسبب لسانه 

 .الذي مل يتحفظ منه بل أطلقه باإلميان الكاذب، هذا موقف واحد
سلم املسلمون من أما من تربع يف جملس ساعات طوال مل ي

لسانه غيبة ومنيمة وإفشاء سر وإشاعة فاحشة فإن ذلك حماسب 
 .ال يرى عيبا إال أشاعه وال يسمع حديثا إال تكلم به.. عليه

قال عبد اهللا بن مسعود، كفى باملرء إمثا، أن حيدث بكل ما 
(مسع

27F

٢(. 
 :أخي الكرمي 

 : ليكن حظ املؤمن منك ثالث خصال لتكون من احملسنني
 .مل تنفعه فال تضره إن إنك: مهاأحد

 .ره فال تغمهسإن مل ت: والثانية
(إن مل متدحه فال تذمه: والثالثة

28F

٣(. 
فإن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس كما قال 

(ذلك حممد بن سريين
29F

٤(: 
 فإن عبت قوما بالذي فيك مثله

 
فكيف يعيب الناس مـن هـو    

 
 

                                           
 .١٩٣: الفوائد )١(
 .٣: تذكرة احلفاظ )٢(
 .)١٧٨/ ١(تنبيه الغافلني  )٣(
 .)١٠٤(كتاب الصمت  )٤(



 

 -١٧- 

 ١٧ أحصاه اهللا ونسوه

 يهموإن عبت قوما بالذي ليس ف
 

(فذلك عند اهللا والناس أكـرب  
30F

١( 
إن اتباع اهلوى وطول األمل مادة كل فساد فإن اتباع اهلوى  

يعمي عن احلق معرفة وقصدا، وطول األمل ينسي اآلخرة، ويصد 
(عن االستعداد هلا

31F

٢(. 
فمن طال أمله قل عمله ومن نسي اآلخرة مل حياسب 

  ...نفسه
أمر جنملها وهي جمالس جمالسنا الطويلة مباذا نعمرها وبأي 

 .طويلة بعضها ميتد لساعات طوال
(إذا طال الس كان للشيطان فيه نصيب: قال الزهري

32F

٣(. 
وإذا مل تكن جمالس خري وذكر فإن الشيطان حيرك األلسن 
ويشفي الصدور، وقد يرتل إىل شهوات البطن والفرج وقد قال 

السنا ذكر جنبوا جم.. األحنف بن قيس حيكي صفات الرجولة احلقة
(النساء والطعام، إين أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه

33F

٤(. 
ولو خطر يف بال أحدنا أن يسجل ما يتحدث به يف جملس 

ولو حاسب نفسه لوجد .. لرأى كم من األوراق حيتاج.. واحد
 .الكثري من الزالت والسقطات
 .م الكالم بأنه ال خري فيه إال يف تسعيوقد حدد الربيع بن خث

                                           
 .)١٨٧(: منهاج القاصدين )١(
 .)١٣٠(: الفوائد )٢(
 .)٣٦٦/ ٣(: اإلحياء )٣(
 .)٩٤/ ٤(السري  )٤(



 

 -١٨- 

 ١٨ أحصاه اهللا ونسوه

 ليل وتكرب، وتسبيح وحتميد، وسؤالك من اخلري، وتعوذك
(من الشر، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر، وقراءتك القرآن

34F

١(. 
 :أخي الكرمي 

هل وقفنا بألسنتنا عند هذه األمور التسعة، فأضحى التهليل 
 والتكبري مالزما لنا، وأصبحنا والقرآن ربيع قلوبنا؟

ا هو الغالب وذكر اهللا وقراءة أم أن نصيب الدنيا يف ألسنتن
 ؟وحنن يف منحدر من الدنيا وإقبال على اآلخرة.. القرآن هو النادر

تصــل الــذنوب إىل الــذنوب 
 

 

 درج اجلنان ـا فـوز العابـد    
 ونسيت أن اهللا أخـرج آدمـا   

 
(منها إىل الدنيا بذنب واحـد  

35F

٢( 
(طول الصمت مفتاح العبادة: عن سفيان قال 

36F

٣(. 
ال ينبغي، واستفادة  ا عن ماا وكفًطول الصمت تفكر فإن يف
 .وحماسبة للزالت.. من األوقات

ما حج وال رباط وال جهاد أشد من : قال الفضيل بن عياض
حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك، أصبحت يف هم 

(شديد
37F

 .، هم وهو يتعاهد لسانه وحيافظ على كلماته)٤
ظة ضائعة بأن ال يتكلم فإن اللفظات حفظها بأن ال خيرج لف 

إال فيما يرجو فيه الربح والزيادة يف دينه، فإذا أراد أن يتكلم 
                                           

 .)٨٤(كتاب الصمت  )١(
 .٣٦: عقود اللؤلؤ )٢(
 .٢٢٢: كتاب الصمت )٣(
 .)١٦٢(: جامع العلوم واحلكم )٤(



 

 -١٩- 

 ١٩ أحصاه اهللا ونسوه

 بالكلمة نظر، هل فيها ربح وفائدة أم ال؟
 .ن كان فيها ربح نظرإفإن مل يكن فيها ربح أمسك عنها، و

هل تفوت ا كلمة هي أربح منها؟ فال يضيعها ذه وإذا 
فاستدل عليه حبركة اللسان،  أردت أن تستدل على ما يف القلب

 .فإنه يطلعك على ما يف القلب، شاء صاحبه أم أىب
القلوب كالقدور تغلي مبا فيها، وألسنتها : قال حيىي بن معاذ

مغارفها، فانظر إىل الرجل حني يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما يف 
قلبه، حلو وحامض، وعذب وأجاج، وغري ذلك، ويبني لك طعم 

سانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما يف القدور من قلبه اغتراف ل
الرجل من  الطعام فتدرك العلم حبقيقته، كذلك تطعم ما يف قلب

فتذوق ما يف قلبه من لسانه كما تذوق ما يف تلك القدور  لسانه
(بلسانك

38F

١(. 
ا عن خري ودعوة إىل علم وقراءة للقرآن والكالم إذا كان دفاع

 سلكت اجلادة، فإنه يسرك يوم أكثر منه فقد. وذكر هللا فذلك
 .وأخذت كتابك بيمينك.. القيامة إذا نظرت يف صحيفتك

أفبصواب : إنك تكثر الكالم؟ قال: إلياس بن معاويةقيل 
 أتكلم أم خبطأ؟

(فاإلكثار من الصواب أفضل: بصواب، قال: قالوا
39F

٢(. 
                                           

 .)١٧٠(اجلواب الكايف  )١(
 .)٣٠٣(: كتاب الصمت)٢(



 

 -٢٠- 

 ٢٠ أحصاه اهللا ونسوه

اعلم أن الكالم ترمجان يعرب عن مستودعات : أخي احلبيب
كنونات السرائر، ال ميكن استرجاع بوادره، وال الضمائر وخيرب مب

ه، ـيقدر على رد شوارده، فحق على العاقل أن حيترز من زلل
(باإلمساك عنه أو باإلقالل منه

40F

١(. 
هنا موقف أبان فيه اللسان عن حقيقة الرجل ولو سكت 
جلهل أمره، فقد حكي عن أيب يوسف الفقيه أن رجال كان جيلس 

 أال تسأل؟: ال له أبو يوسفإليه، فيطيل الصمت، فق
: إذا غربت الشمس، قال: بلى، مىت يفطر الصائم؟ قال: قال

فإن مل تغرب إىل نصف الليل؟ فتبسم أبو يوسف رمحه اهللا ومتثل 
 :ببيتني من الشعر

 عجبــت إلزراء العــي بنفســه
 

 

وصمت الذي قد كان بـالقول   
 

 
 ويف الصمت ستر للعـي وإمنـا  

 
 

(ن يتكلمـا صحيفة لب املرء أ 
41F

٢( 
 
 

 .مل يتكلم بكلمة بعد العشاء اآلخرة: أقام املنصور بن املعتز
م بكالم الدنيا يثما تكلم الربيع بن خ: سنة، وقيل أربعني

دواة وقرطاسا وقلما فكل ما  ععشرين سنة، وكان إذا أصبح وض
(تكلم به كتبه مث حياسب نفسه عند املساء

42F

٣(. 
 أخي احلبيب أين حنن من هؤالء؟

ال أسأل عما كفيت : ما حكمتك؟ قال: للقمان احلكيم قيل
                                           

 .)٢٦٥(أدب الدنيا والدين  )١(
 .)٢٦٦(أدب الدنيا والدين  )٢(
 .)١٢١/ ٣(ء اإلحيا )٣(



 

 -٢١- 

 ٢١ أحصاه اهللا ونسوه

(وال أتكلف ما ال يعنيين
43F

١(. 
وحكي أن بعض احلكماء رأى رجال يكثر الكالم ويقل 

إن اهللا تعاىل إمنا خلق لك أذنني ولسانا واحدا : السكوت، فقال
(ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به

44F

٢(. 
لم وما ال يعلم، والكثري اآلن جتاوز هذا الضعف، يهذر مبا يع

وال مير اسم فالن من الناس إال ... ال يتحدث يف علم إال له فيه قول
 .هوغمز هملز

أقل ما يف الكالم سقوط : وقد حذر اجلنيد من ذلك بقوله
هيبة الرب جل جالله من القلب، والقلب إذا عرى من اهليبة عرى 

(من اإلميان
45F

٣(. 
قص يف مقاله ولكي يسلم املتحدث من الزلل يف حديثه والن

 :فإن عليه أن يراعي شروطا أربعة
أن يكون الكالم لداع يدعو إليه، إما يف  :الشرط األول

 .اجتالب نفع، أو دفع ضرر
أن يأيت به يف موضعه، ويتوخى به إصابة : الشرط الثاين

 .فرصته
 .أن يقتصر منه على قدر حاجته: الشرط الثالث

                                           
 .)١٢١/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٢٦٨(: أدب الدنيا والدين )٢(
 .)٦٨/ ١٤(: السري )٣(



 

 -٢٢- 

 ٢٢ أحصاه اهللا ونسوه

(م بهأن يتخري اللفظ الذي يتكل: الشرط الرابع
46F

١(. 
إذا توافرت هذه الشروط فعليك باحلديث وإال فإن الصمت 

(السالمة يف دينه، والفهم عن صاحبه: لرجل خصلتنيلجيمع 
47F

٢(. 
 ومن يقدر اآلن على الصمت وحنن يف زمن خييل للسامع أن

فالكل يتحدث ترتفع األصوات .. اإلنسان خلق بلسان دون أذن
 حيدث من ؟ ومن يستمع ملن؟يف االس ويكثر اللغط وال تعلم من 

وتبحث عن املستمع فال .. ترى اثنني يتحدثان بصوت مرتفع
 .ترى أحدا

 ولكن أين املستمع؟.. الكل يتحدث
عاجلت الصمت ثنيت عشرة : هذا عبد اهللا بن أيب زكريا يقول

(سنة، فما بلغت منه ما كنت أرجو
48F

٣(. 
قدر أأمر أنا أطلبه منذ عشر سنني مل : مورق العجلي: وقال

الصمت : وما هو يا أبا املعتمر؟ قال: عليه ولست بتارك طلبه، قالوا
(عما ال يعنيين

49F

٤(. 
 أين حنن من هؤالء؟: أخي احلبيب

فكر ولو نقوم جاهدوا أنفسهم وحاولوا سنوات طويلة، أفال 
                                           

 .)٢٦٦(أدب الدنيا والدين  )١(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٦٩(كتاب الصمت  )٢(
 .)٣٠٣(كتاب الصمت  )٣(
 اإلحياء  )١٣٨(: جامع العلوم واحلكم )٩٧(كتاب الصمت  )٤(

)١٢٢/ ٣(. 



 

 -٢٣- 

 ٢٣ أحصاه اهللا ونسوه

 أيام معدودة يف الصمت عما ال يعنينا؟ ولو لساعات فقط؟
يا أبا : لك بن دينارملاحممد بن واسع ولكن األمر كما قال  

(حيىي حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم
50F

١(. 
مع أنه ما من أحد من الناس يكون منه لسانه على بال إال 

(رأيت صالح ذلك يف سائر عمله
51F

٢(. 
 يصاب الفىت من عثرة بلسـانه 

 
وليس يصاب املرء مـن عثـرة    

 
 

 فعثرته بالقول تـذهب رأسـه  
 

رجـل تـربي علـى    وعثرة بال 

 
 

من أكثر من ذكر املوت : انظر يا أخي إىل قول األوزاعي
 .كفاه اليسري ومن علم أن منطقه من عمله قل كالمه

استكثر مما ال ينفع يف .. ومن قل كالمه فيما ال فائدة فيه
وحدد حممد بن عجالن الكالم بأربعة أن تذكر اهللا، وتقرأ .. اآلخرة

كلم فيما يعنيك من أمر تفتخرب به، أو ت القرآن وتسأل عن علم
(دنياك

53F

٤(. 
ا للسانه، ا بزمانه حافظًفإنه حق على العاقل أن يكون عارفً 

(على شأنه مقبالً
54F

٥(. 

                                           
 .)١٢٠/ ٣(: اإلحياء )١(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)١٠٦/ ٢(شذرات الذهب  )٣(
 .)١٦٢(جامع العلوم واحلكم  )٤(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٥(



 

 -٢٤- 

 ٢٤ أحصاه اهللا ونسوه

(ما عقل دينه من مل حيفظ لسانه: فاألمر كما قال احلسن
55F

١(. 
قال .. فإن من احملافظة على دين املرء احملافظة على اللسان

ا كغالف اجعل لدينك غالفً: صيين قالرجل حلامد اللفاف، أو
ترك طلب : وما غالف الدين؟ قال: قال تاملصحف أن تدنسه اآلفا

الدنيا إال مما ال بد منه وترك كثرة الكالم إال فيما ال بد منه وترك 
(خمالطة الناس إال فيما ال بد منه

56F

٢(. 
فإن من : أما بعد: وسبقه عمر بن عبد العزيز برسالة بعث ا

ر املوت رضي من الدنيا باليسري، ومن عد كالمه من عمله أكثر ذك
(قل كالمه إال فيما يعنيه

57F

٣(.  
 :أخي احلبيب

لنعد ... ويقف دون زالته.. من منا اآلن من يعد كالمه
نترىب يف مدارسهم .. حلظات نسعد فيها بسماع حديث السلف

 .ونسري على أثرهم
أعرف من يعد كالمه من اجلمعة إىل : قال الفضيل

(اجلمعة
58F

٤)(
59F

٥(. 
ما .. فال نستطيع... ورمبا حناول يف جملس أن نعد كالمنا

                                           
 .)٣/١٢٠(اإلحياء  )١(
 .)٥٨/ ٤(اإلحياء  )٢(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٣(
 .عرف اآلن من يعد كالمه من اجلمعة إىل اجلمعةأ )٤(
 .)٦١٩(: صيد اخلاطر )٥(



 

 -٢٥- 

 ٢٥ أحصاه اهللا ونسوه

 !!.بالك إذا كانت أعواما وشهور
ما : فقال.. ايم عشرين عامثصحب بعضهم الربيع بن خ

(مسعت منه كلمة تعاب
60F

١(. 
 استر العي ما استطعت بصمت

 
 إن يف الصمت راحة للصـموت  

واجعل الصـمت إن عييـت    
 

 

(جوابه يف السكوترب قول  
61F

٢( 
وحىت يف السكوت رمبا يلحقك مذمة، ويتبعك مالمة ولكن  

ا وال ورقً أدركت الناس: عليك أخي احلبيب بقول أيب الدرداء
ا ال ورق فيه، إن نقدم نقدوك، وإن شوك فيه، فأصبحوا شوكً

تقرضهم من : فكيف نصنع؟ قال: هم ال يتركوك، قالواتترك
(عرضك ليوم فقرك

62F

٣(. 
حسنات  واعلم أا. رض يا أخي من عرضك ليوم فقركفأق

جتمع لك تراها يوم القيامة مثل اجلبال، يسرك مقدمها يف ذلك اليوم 
 .العصيب

إن كنت : يا رباح) الغالم(قال يل عتبة : رباح القيس: قال
كلما دعتين نفسي إىل الكالم تكلمت، فبئس الناظر هلا أنا يا 

(ه بطول الصمت عن الفضولا تغتبط فيإن يل موقفً.. رباح
63F

٤(. 
 .حساب ومنصرفان.. وهو موقف يوم يشيب فيه الولدان

                                           
 .)٢٥٩/ ٤(السري  )١(
 .)٣٠٠(: كتاب الصمت )٢(
 .)٢١٨/ ١(: حلية األولياء )٦٣٨/ ١(صفة الصفوة  )٣(
 .)٣٧٢/ ٣(: صفة الصفوة )٤(



 

 -٢٦- 

 ٢٦ أحصاه اهللا ونسوه

انظر : إما إىل اجلنة أو إىل النار وهلذا املوقف قال أبو حازم
الذي حتب أن يكون معك يف اآلخرة، فقدمه اليوم، وانظر الذي 

(تكره، أن يكون معك مث، فاتركه اليوم
64F

١(. 
فإن .. قليل من الوقت يكفي من طول بعض االس: أخي

انتهى حديث السالم والسؤال، وبدأت آفات .. طال الس
 .فاحفظ أمرك وحاسب نفسك. اللسان

 لقاء الناس لـيس يفيـد شـيئا   
 

 سوى اهلذيان من قيـل وقـال   
 فأقلل مـن لقـاء النـاس إال    

 
(ألخذ العلم أو إصالح حـال  

65F

٢( 
ت بكلمة منذ ثالثني سنة ما تكلم: قال ابن احلسن بن بشار 

 .أحتاج أن اعتذر منها
هلم باع يف احلديث ويف تسيد االس لو أرادوا ولكنهم عفوا 

 .وحفظوا ألسنتهم خيافون يوما يرجعون فيه إىل اهللا
إنه ليمنعين من كثري من الكالم خمافة : قال عمر بن عبد العزيز

(املباهاة
66F

٣(. 
م واإلنسان ال خيلو من حمادثة الكثري ممن تتفاوت عقوهل

وختتلف مداركهم، وتتلون طباعهم ووجه وهب بن منبه هلذا األمر 
دع املراء واجلدل، فإنه لن يعجز أحد رجلني، رجل هو أعلم : بقوله

 منك، فكيف تعادي وجتادل من أعلم منك؟
                                           

 .)٢١(: شرح الصدور )١(
 .)٢٨٣/ ٤(: وفيات األعيان )٢(
 .)٨٨(كتاب الصمت  )٣(



 

 -٢٧- 

 ٢٧ أحصاه اهللا ونسوه

ورجل أنت أعلم منه، فكيف من أنت أعلم منه، وال  
 .)67F١(؟يطيعك

نقص وعلى وخري للمرء إن أراد احملافظة على دينه من ال
اكرامته من اخلدش أن يلزم الصمت أو يقول خري. 

إال ألحد : سعيد بن عبد العزيزوال خري يف احلياة كما قال 
(صموت واع، وناطق عارف: رجلني

68F

٢(. 
 :أال ترى معي أن: أخي

 الصــمت أزيــن بــالفىت  
 

ــه  ــن منطــق يف غــري حين  م
ــالفىت    ــل ب ــدق أمج  والص

 
 يف القول عنـدي مـن ميينـه    

 لفـــىت بوقـــارهوعلـــى ا 
 

ــه   مســت تلــوح علــى جبين
جعلين اهللا وإياك ممن إذا تكلم نفع وكان حديثا يف موازين  

 .أعماله، وإن سكت كان خريا له
قال بشر بن منصور كنا عند أيوب السختياين فلغطنا 

 لو أردت أن أخربكم بكل شيء.. كفوا: وتكلمنا، فقال لنا
(تكلمت به اليوم لفعلت

69F

٣(. 
ال .. موزونة معلومة. دثوا فهي كلمات خريوحديثهم إن حت

 .لغط فيها وال منكر
رأيت ابنة الربيع بن : حدث أبو حيان التيمي عن أبيه قال

                                           
 .)٥٤٩/ ٤(السري  )١(
 .)٣٦/ ٨(السري  )٢(
 .)٨/ ٣(حلية األولياء  )٣(



 

 -٢٨- 

 ٢٨ أحصاه اهللا ونسوه

يا بنييت اذهيب قويل : يا أبتاه أذهب ألعب؟ قال: خثيم أتته فقالت
(خريا

70F

١(. 
األمر .. وكل ذلك خوفا من أن تسجل كلمة عليه أال وهي

 .خلقت هلذاباللعب وهو يعلم أا ما 
بن قال حممد .. ااهدة واملكابرة وواهللا إن حفظ اللسان من

يا أبا حيىي حفظ اللسان أشد على الناس من : واسع ملالك بن دينار
(حفظ الدينار والدرهم

71F

٢(. 
وانظر يا أخي إىل أحوال الناس يف البيع والشراء واألخذ 

دريهمات،  رمبا جيادل الواحد منهم وقتا طويال يف سبل.. والعطاء
األصوات فإن فيها  إن مل يكن فيها شيء من ضياع الوقت وارتفاع

 .من رداءه اخللق وشح األنفس الشيء الكثري
هاتوا السفرة نعبث ا، فأخذوها : يوماشداد بن أوس قال 
إين ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول : أي بين أخي: عليه، فقال

(إال كلمة مزمومة خمطومة قبل هذه اهللا 
72F

٣(. 
وأكثر ألسن الناس اليوم ليس هلا زمام وال خطام، ولو أن هذه 
األلسن تسري يف الشوارع والطرقات لضاقت ا األرض وملا وجدنا 

 .موطئ قدم من كثرا
رأى إبراهيم بن أدهم رجال حيدث من كالم الدنيا، فوقف 

                                           
 .)٢١٨(كتاب الصمت  )١(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)٣٣٦/ ٣(اإلحياء ، و)٢٦٥، /١(حلية األولياء  )٣(



 

 -٢٩- 

 ٢٩ أحصاه اهللا ونسوه

ال، قال فتأمن عليه؟ : كالمك هذا ترجو فيه؟ قال: عليه وقال له
(فما تصنع بشيء ال ترجو فيه وال تأمن عليه: ال، قال: قال

73F

١(. 
ــان ــانك إن اللس ــد لس  تعاه

 
ــه   ــرء يف قتل ــريع إىل امل  س

 وهذا اللسـان بريـد الفـؤاد    
 

 يــدل الرجــال علــى عقلــه 
أنصف أذنيك من وفيك، فإمنا : قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

 .، وفم واحد، لتسمع أكثر مما تقولنجعل لإلنسان أذنا
فإلزم الصمت، فإنه يكسبك صنوف احملبة، ويؤمنك سوء  

(املغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤنة االعتذار
74F

٢(. 
جالست الربيع بن خثيم، عشر : قال رجل من بين تيم

سنوات فما مسعته يسأل عن شيء من أمور الدنيا إال مرتني، قال 
 ؟)75F٣(اكم لكم مسجد: والدتك حية؟ وقال مرة: مرة

ال : أوصين قال: اليوم مثل رجل قال لسلمان الفارسيوواقعنا 
فإن : ما يستطيع من عاش يف الناس أن ال يتكلم، قال: تتكلم، قال

(تكلمت فتكلم حبق أو أسكت
76F

٤(. 
وهذه النصيحة تصلح لكل زمان ولزماننا خاصة ولكن يبقى 

 .فقط أن نطبقها يف واقع حياتنا ويف جمالسنا، ومكاملتنا اهلاتفية
واهللا الذي ال إله إال هو ما على : اهللا بن مسعود قالعن عبد 

                                           
 .)١٦/ ٨(حلية األولياء  )١(
 .٢٦٥: أدب الدنيا والدين )٢(
 .)١١٠/ ٢(: حلية األولياء )٣(
 .)١٦٢(جامع العلوم واحلكم  )٤(



 

 -٣٠- 

 ٣٠ أحصاه اهللا ونسوه

(وجه األرض شيء أحوج إىل سجن من لسان
77F

١(. 
: وأطلق له العنان فإنه كما وصف طاوسفإن مل يسجن  

(لساين سبع إن أرسلته أكلين
78F

٢(. 
وهو واهللا أشد يأكل احلسنات وجيلب السيئات، تفاجأ يوم 

 .ت اللسانالقيامة بذنوب كاجلبال، من آفات وسقطا
ويقبض على . . يتعلق بك من ته وميسك بك من اغتبته

حديثك  أَحصاه اُهللا ونسوه: رقبتك من استهزأت به قال تعاىل
.. ولكنه حمصى عليك.. تنساه مبجرد إطالق الكلمة وانتهاء الس

يؤخذ من حسناتك هلم فإن فنيت .. موقوف أنت حىت يقتص منك
 !...ك فحطت عليكحسناتك أخذ من سيئات

مصيبة أن تفجع يف ذلك اليوم مبثل هذا وأنت أحوج ما 
 .تكون للحسنة الواحدة

 وكيف كانوا ميلئون صحائفهم؟.. نالنرى حتفظ من سبق
ما ترى يف الرجل يقرض الشعر : مرانعقيل للمعايف بن 

 .هو عمرك فأفنه مبا شئت: ويقوله؟ قال
إين  :له؟ فقالوسئل مسروق عن بيت من شعر فكرهه، فقيل 

(أكره أن يوجد يف صحيفيت شعر
79F

٣(. 

                                           
 .)٤٥٠/ ١(صفة الصفوة  )١(
 .١٢٠/ ٣: اإلحياء )٢(
 .)٢٨٢(كتاب الصمت  )٣(



 

 -٣١- 

 ٣١ أحصاه اهللا ونسوه

 ههذا الشعر ضرب من ضروب الكالم حسنه حسن ورديئ
رديء، ولكن أصحاب اهلمم ومن يرى أن تسبيحه وحتميده خري 

 .له، حفظ سطور صحائفه إال يف رفع درجة وحط خطيئة
وقد قال رجل للربيع بن خثيم ما مينعك أن متثل بيتا من 

إنه ليس أحد : بك قد كانوا يفعلون ذلك؟ قالالشعر فإن أصحا
يتكلم بكالم إال كتب، مث يعرض عليه يوم القيامة، فإين أكره أن 

(أقرأ يف كتايب يوم القيامة بيت شعر
80F

١(. 
فأمل ما .. هو لسانك، وهذه صحيفتك: ويا أخي الكرمي

 .شئت، وقل ما شئت
اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي، فقال أحدمها 

هي أكثر من : كم وجدت يف ابن آدم من العيوب؟ فقال :لصاحبه
أن حتصى، والذي أحصيته مثانية آالف عيب، ووجدت خصلة إن 

حفظ : وما هي؟ قال: استعملها سترت العيوب كلها، قال 
(اللسان

81F

٢(. 

                                           
 .)١١٣/ ٢(حلية األولياء  )٣٠٨(كتاب الصمت  )١(
 .)٢٨٧(األذكار النووية  )٢(



 

 -٣٢- 

 ٣٢ أحصاه اهللا ونسوه

 :أخي احلبيب 
للسان آفات كثرية، ومزالق خطرية وسأقتصر على أربع آفات 

 .فقط
 .الغيبة: اآلفة األوىل
 .النميمة: اآلفة الثانية
 .الكذب: اآلفة الثالثة
 .االستهزاء: اآلفة الرابعة



 

 -٣٣- 

 ٣٣ أحصاه اهللا ونسوه

 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلفة األوىل
 الغيبة



 

 -٣٤- 

 ٣٤ أحصاه اهللا ونسوه

 الغيبة
اعلم أخي الكرمي أن الغيبة أن تذكر أخاك مبا يكرهه، لو 
بلغه، سواء ذكرته بنقص يف بدنه أو نسبه أو يف خلقه أو يف فعله أو 

 .وداره ودابته يف قوله أو يف دينه، حىت يف ثوبه
فكذكرك العمش واحلول والقرع والقصر والطول : أما البدن

والسواد والصفرة ومجيع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما 
 .كان

فبأن تقول أبوه قبطي أو هندي أو فاسق، أو : وأما النسب
 .خسيس أو إسكايف أو زبال، أو شيء مما يكرهه كيفما كان

و سيئ اخللق، خبيل، متكرب، مراء، فبأن تقول ه: أما اخللق
شديد الغضب، جبان، عاجز، ضعيف القلب، متهور، وما جيري 

 .جمراه
فكقولك هو سارق أو كذاب : وأما يف أفعاله املتعلقة بالدين

أو شارب مخر أو خائن أو ظامل أو متهاون بالصالة أو الزكاة أو ال 
ليس بارا  حيسن الركوع أو السجود أو ال يتحرز من النجاسات أو

بوالديه أو ال يضع الزكاة موضعها وال حيسن قسمها، أو ال حيرس 
 .صومه عن الرفث والغيبة والتعرض ألعراض الناس

فكقولك إنه قليل األدب متهاون : وأما فعله املتعلق بالدنيا
بالناس، أو ال يرى ألحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه احلق على 

م ينام يف غري وقت النوم، وجيلس يف الناس، أو أنه كثري الكالم نئو



 

 -٣٥- 

 ٣٥ أحصاه اهللا ونسوه

 .غري موضعه
فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ : وأما يف ثوبه

(الثياب
82F

١(. 
وهذه أمثلة بسيطة وإال ففي أحاديث االس كثري من أنواع 

 .الغيبة
باإلمجاع وال يستثىن من ذلك إال ما رجحت : والغيبة حمرمة

(صيحةمصلحته كما يف اجلرح والتعديل والن
83F

٢(. 
ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ : قال جل وعال

وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي ]١٢: احلجرات.[ 
أي ال يتناول بعضكم بعضا : قال ثعلب يف تفسري هذه اآلية 

 .بظهر الغيب مبا يسوءه
ن كلحمه، وكما أنه ويف اآلية إشارة إىل أن عرض اإلنسا

حيرم أكل حلمه، حيرم االستطالة يف عرضه، ويف هذا من التنفري عن 
الغيبة والتوبيخ هلا والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما ال خيفى، فإن 
حلم اإلنسان مما تنفر عن أكله الطباع اإلنسانية وتستكرهه اجلبلة 

(اإلنسانية، فضال عن كونه حمرما شرعا
84F

٣(. 
 الغيبة فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول  وقد أبان 

: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا" أتدرون ما الغيبة؟: "قال اهللا 
                                           

 .)١٥٢/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٢٢٢/ ٤(تفسري ابن كثري  )٢(
 .)٦٥/ ٥(: فتح القدير )٣(



 

 -٣٦- 

 ٣٦ أحصاه اهللا ونسوه

أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ : قيل" ذكرك أخاك مبا يكره"
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول : "قال

 .رواه مسلم" فقد ته
ا الفرق بني الغيبة والبهتان وأن الكذب عليه ت وذا يبني 

ا أو له، فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلم
كافرا، بربل الكذب كله . ا، لكن االفتراء على املؤمن أشدا أو فاجر
(حرام

85F

قال يف  والغيبة تعد على أعراض املسلمني والنيب  .)١
إن دماءكم وأموالكم، : "وداعخطبته يوم النحر مبىن يف حجة ال

وأعراضكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا 
 ويف احلديث اآلخر . متفق عليه" يف بلدكم هذا، أال هل بلغت

رواه " كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه: "قال 
 .مسلم

(تتناول العرض وقد مجع اهللا بينه وبني املال والدم: والغيبة 
86F

٢(. 
ا بفذكر الر قال أنس رضي اهللا عنه خطبنا رسول اهللا 

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أ عظم عند : "وعظم شأنه فقال
اهللا يف اخلطيئة من ست وثالثني زنية يزنيها الرجل، وأرىب الربا 

 ".عرض املسلم
 كنا جلوس عند النيب : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 يا رسول اهللا ما أعجز فالنا؟ فقال رسول : فقال رجل من القوم
                                           

 .)٢٢٣/ ٢٨(: الفتاوى )١(
 .)١٥٢/ ٣(اإلحياء  )٢(



 

 -٣٧- 

 ٣٧ أحصاه اهللا ونسوه

 .)87F١("أكلتم حلم أخيكم، واغتبتموه: "اهللا 
ويقول اإلمام القرطيب واإلمجاع على أا من الكبائر وأنه 

 .جيب التوبة منها إىل اهللا

                                           
 .)١٣٦(كتاب الصمت  )١(



 

 -٣٨- 

 ٣٨ أحصاه اهللا ونسوه

 بواعث الغيبة
 :ال شك أن هناك بواعث للغيبة منها

علمه  من يغتاب موافقة جللسائه وأصحابه وعشائره، مع -١
أن املغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه 

 .لو أنكر عليهم لقطع الس واستثقله أهل الس ونفروا منه
الغيبة يف مواكب شىت تارة يف قالب  ومنهم من خيرج -٢

ا إال خبري، وال ديانة وصالح، ويقول ليس يل عادة أن أذكر أحد
واهللا إنه : ا أخربكم بأحواله ويقولأحب الغيبة والكذب، وإمن

دعونا : مسكني ورجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت، ورمبا يقول
 .منه اهللا يغفر لنا وله، وقصده من ذلك استنقاصه

ومنهم من حيمله احلسد على الغيبة فيجمع بني أمرين  -٣
 .الغيبة واحلسد: قبيحني

 ومنهم من خيرج الغيبة يف قالب تسخر ولعب، ليضحك -٤
 .غريه باستهزائه وحماكاته واستصغار املستهزأ به

: ومنهم من خيرج الغيبة يف قالب التعجب، فيقول -٥
تعجبت من فالن، كيف ال يفعل كيت وكيت، ومن فالن كيف 

 .وقع منه كيت وكيت
ومنهم من خيرج الغيبة يف قالب االغتمام فيقول مسكني  -٦

يسمعه أنه يغتم له فالن، غمين ما جرى له، وما مت له، فيظن من 
ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به ورمبا 

 .يذكره عند أعدائه ليتشفوا به



 

 -٣٩- 

 ٣٩ أحصاه اهللا ونسوه

ومنهم من يظهر الغيبة يف قالب غضب وإنكار منكر،  -٧
(وقصده غري ما أظهر

88F

١(. 
 :أخي الكرمي

هذه بواعث للنفوس الضعيفة والقلوب املريضة وإال فاملؤمن ال 
 .فسه هواها بل يراعي يف ذلك حدود اهللا وما ى عنهيترك لن

ذكر عن إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا أنه أضاف أناسا فلما 
الذين  إن: قعدوا على الطعام، جعلوا يتناولون رجال، قال إبراهيم

كانوا قلنا ، كانوا يأكلون اخلبز قبل اللحم، وأنتم بدأمت باللحم قبل 
(اخلبز

89F

٢(. 
وانظر .. أم يأكلون حلم أخيهم املسلم ويف ذلك إشارة إىل
 .إىل أثر ذلك يف دين الرجل

واهللا للغيبة أسرع يف دين املؤمن من اآلكلة يف : قال احلسن
(جسده

90F

٣(. 
 الدين يقضىالغيبة أشد من الدين، : سفيان بن عيينةوقال 

(والغيبة ال تقضي
91F

٤(. 
ليكن .. إال يوم القيامة ىولكي ال يكون عليك دين ال يقض

ا إن مل تنفعه فال تضره، وإن مل تفرحه فال ظ املؤمن منك ثالثًح
                                           

 .)٢٣٧/ ٢٨(الفتاوى باختصار يسري  )١(
 .)١٧٧(: تنبيه الغافلني )٢(
 .)١٥٢/ ٣(اإلحياء  )١٢٩(كتاب الصمت  )٣(
 .)٢٧٥/ ٧(حلية األولياء  )٤(



 

 -٤٠- 

 ٤٠ أحصاه اهللا ونسوه

(تغمه وإن مل متدحه فال تذمه
92F

١(. 
معاوية  كنت جالسا عند إياس بن: قال سفيان بن احلصني

هل غزوت : سفيان اسكت، مث قال يل: فمر رجل، فنلت منه، فقال
سلم منك : ال، قال: غزوت الترك؟ قلت: ال، قال: الروم؟ قلت

فما : وسلم منك الترك، ومل يسلم منك أخوك املسلم، قال الروم
(عدت إىل ذلك بعد

93F

٢(. 
ولعلنا نكون مثله فيسلم املسلمون منا ونسلم منهم وكفى 

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.. املرء نبال أن تعد معايبه
إن بعض الناس ال تراه إال منتقدا داء ينسى حسنات الطوائف 

فهو مثل الذباب يترك موضع الربء  واألجناس ويذكر مثالبهم،
النفوس وفساد  ةوالسالمة ويقع على اجلرح واألذى، وهذا من رداء

 .املزاج
هل تقبل أن تكون كذلك؟ أم تقبل أن تكون : أخي احلبيب

؟ا ملا حرم اهللا من الغيبةمستمع ا وأنت تعلم أن املغتاب لو مل جيد أذن
نت باستماعك تكون فأ.. صاغية ملا اغتاب واسترسل يف احلديث

 .ا يف اإلمثمشجعا وعونا له على املعصية فال تكن شريكً
قبول السعاية أضر من السعاية، ألن : قال اإلمام الشافعي

السعاية داللة، والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل 
                                           

 .)٩١/ ٤(صفة الصفوة  )١(
 .)١٧٨/ ١(تنبيه الغافلني  )٢(



 

 -٤١- 

 ٤١ أحصاه اهللا ونسوه

وإضاعته  ا هلتكه العورةوأجاز، والساعي ممقوت إذا كان صادقً
ا ملبارزته اهللا بقول البهتان وشهادة ن كاذباحلرمة، ومعاتب إن كا

(الزور
94F

١(. 
أن جمالس الغيبة ليست مبجالس خري وهي جمالس : واعلم أخي

 .تؤكل فيها حلوم املسلمني
ثالثة إذا كن : رمحه اهللا تعاىل أنه قالحامت الزاهد روي عن 

ذكر الدنيا، والضحك، والوقيعة : يف جملس فالرمحة عنهم مصروفة
(يف الناس

95F

٢(. 
بعيوب  إذا رأيتم الرجل موكالً: وقال بكر بن عبد اهللا

ا لعيبه، فأعلموا أنه قد مكر بهالناس، ناسي)
96F

٣(. 
اعلم أن أحسن أحوالك أن حتفظ ألفاظك من مجيع : أخي

اآلفات وتتكلم فيما هو مباح ال ضرر عليك فيه وال على مسلم 
إليه فإنك ، إال أنك تتكلم مبا أنت مستغن عنه وال حاجة لك أصالً

تضيع به زمانك، وحتاسب على عمل لسانك وتستبدل الذي هو 
لكان خري  ولو هللت اهللا سبحانه وسبحته.. أدىن بالذي هو خري

ا قصر ا يف اجلنة، ومن قدر على أن يأخذ لك، فكم من كلمة يبين
ا كان خاسر كرتا من الكنوز، فأخذ مكانه قذرة ال ينتفعا ا خسران

مثال من ترك ذكر اهللا تعاىل واشتغل مبباح ال يعنيه، فإنه  ا، وهذامبين
                                           

 .)٢٥٣/ ٢(صفة الصفوة  )١٢٣/ ٩(حلية األولياء  )١(
 .)١٧٨/ ١(: تنبيه الغافلني )٢(
 .)٢٤٩/ ٣(: صفة الصفوة )٣(



 

 -٤٢- 

 ٤٢ أحصاه اهللا ونسوه

وإن مل يأمث فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر اهللا تعاىل، فإن 
املؤمن ال يكون صمته إال فكرا، بل ا ونظره إال عربة ونطقه إال ذكر

رأس مال العبد أوقاته، ومهما صرفها إىل ما ال يعنيه ومل يدخر ا 
اآلخرة فقد ضيع رأس ماله ا يفثواب)

97F

١(. 
ما أحسب أحدا تفرغ : يف قولهعون بن عبد اهللا وذكر ذلك 

(لعيب الناس إال من غفلة غفلها عن نفسه
98F

٢(. 
وهل هناك أكثر من غفلة عن جلب احلسنات واستبداهلا 

واملغتاب إذا أطلق لسانه قد ال يسلم منه حىت من قد  ؟بسيئات
 .حياء نصيب ولألمواترحلوا إىل الدار اآلخرة، بل لأل

 إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا: قال حيىي بن معني
(رحاهلم يف اجلنة من أكثر من مائيت سنة

99F

٣(. 
 دع عنك ذكر فالنـة وفـالن  

 
 واجنب ملا يلهي عـن الـرمحن   

 واعلم بأن املوت يـأيت بغتـة   
 

 ومجيع ما فوق البسـيطة فـان   
 فإىل مىت تلهو وقلبـك غافـل   

 
(وم احلشر وامليـزان عن ذكر ي 

100F

٤( 
أنه دعي إىل طعام فلما جلس .. ذكر عن إبراهيم بن أدهم 

إن فالنا رجل ثقيل، فقال : فقال رجل منهمئ إن فالنا مل جي: قالوا
ا، اغتبت فيه إمنا فعل هذا يب بطين حني شهدت طعام: إبراهيم

                                           
 .)١٢١/ ٣(حياء اإل )١(
 .)٣/١٠١(صفة الصفوة  )٢(
 .)٨٣١/ ٣(تذكرة احلفاظ  )٩٤/ ١١(السري  )٣(
 .)٢٨١/ ٥(شذرات الذهب  )٤(



 

 -٤٣- 

 ٤٣ أحصاه اهللا ونسوه

(مسلما، فخرج ومل يأكل ثالثة أيام
101F

١(. 
 ؟أخي احلبيب أين حنن من هؤالء

لو كلف الناس الصحف ألقلوا من : قال مالك بن دينار
(املنطق

102F

٢(. 
  .واهللا الحتاج البعض إىل من حيمل معه تلك الصحف

وأذكر أن إحدى قريبايت ذهبت لزيارة امرأة ا صمم فال 
تسمع وكانت طريقة التفاهم معها هي الكتابة وذلك لعدم إجادا 

دما عادت بدأت تقلب ا وعنا وأوراقًلغة اإلشارات فحملت قلم
ولو قامت بإحصاء حديث الغيبة .. ماذا كتبت فإذا األمر مهول

أما .. لطال احلساب وهي زيارة مل تدم سوى فترة زمنية قصرية
 .احلديث الذي ال فائدة فيه فهو كثري

فكيف إذا أحصى حديث اللسان وهو أسرع من الكتابة 
ياع جزء من خاصة أن انتظار اجلواب كتابة أيضا وهذا يعين ض

 .الوقت يف نفس الكتابة فحسب
ا واألذن تسمع، فكم من فكيف لو كان اللسان منطلقً

حديث حياسب عليه اإلنسان وهو ال يدري من سرعة مروره 
ال : أبو بكر بن عبد الرمحنولكن األمر كما قال  هواونه في

يلهينك الناس عن ذات النفس، فإن األمر خيلص إليك دوم وال 
                                           

 .)١٧٩/ ١(تنبيه الغافلني  )١(
 .)٤٨٤(كتاب الصمت  )٢(



 

 -٤٤- 

 ٤٤ أحصاه اهللا ونسوه

 ارك بكيت وكيت، فإنه حمفوظ عليك ما قلتتقطع)
103F

١(. 
يف يوم أنت أحوج فيه إىل جلب .. وحماسب على ما قلت

مر احلسن بشاب وهو مستغرق يف ضحكه  .حسنة وإىل دفع سيئة
يا فىت هل مررت : وهو جالس مع قوم يف جملس، فقال له احلسن

 ؟ال، قال فهل تدري إىل اجلنة تصري أم إىل النار: بالصراط؟ قال
فما هذا الضحك؟ فما رؤي ذلك الفىت بعدها : ال، قال: قال

 .)104F٢(اضاحكً
: إذا قيل له كيف أصبحتم؟ قالالربيع بن خثيم وكان 

(ضعفاء مذنبني نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا
105F

٣(. 
واحلال هذه، أعمارنا جتري، وألسنتنا تنطق وصحائفنا : أخي

سنات وتأيت تسجل، كيف اخلالص من تلك اآلفة اليت تفتك باحل
باحلسرات، هذا أحد من حرص على جماهدة لسانه وحماسبته، يروي 

 .لنا كيف ختلص من هذه اآلفة
نذرت إين كلما اغتبت إنسانا أن أصوم : قال ابن وهب

يوما، فأجهدين فكنت أصوم وأغتاب، فنويت إين كلما اغتبت 
(إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم، تركت الغيبة

106F

٤(. 

                                           
 .)١٣٠/ ٩(البداية والنهاية  )١( 
 .)١٩٤/ ٤(: اإلحياء )٢(
 .)٢٥٩/ ٤(السري  )٣(
 .)٢٨/ ٩(السري  )٤(



 

 -٤٥- 

 ٤٥ أحصاه اهللا ونسوه

 :املسلم أخي 
اهللا وذكرته وسبحته لكان خريا لك فكم من كلمة  لتلو هل

ا قصر ا من الكنوز فأخذ ا يف اجلنة، ومن قدر أن يأخذ كرتًيبين
ا كان خاسر مكانه مدرة ال ينتفعا خسرانا، وهذا مثال من ا مبين

ترك ذكر اهللا تعاىل واشتغل مبباح ال يعنيه، فإنه وإن مل يأمث فقد 
ث فاته الربح العظيم بذكر اهللا تعاىل، فإن املؤمن ال يكون خسر حي

(صمته إال فكرا ونظره إال عربة ونطقه إال ذكرا
107F

١(. 
يا أحنف من : قال يل عمر بن اخلطاب: وعن األحنف قال

كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه 
(قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه

108F

٢(. 
رئ كيف تدرج األمر حىت وصل إىل موت ولو تأمل القا

القلب وتساوي األشياء لرته نفسه عن هذا وحرص على منطقه 
 .وحفظ جوارحه

ذكر القطن إذا ا: اغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال
(وضع على عينيك

109F

٣(. 
ومصريه بعدها لتراجع عن ... فمن تذكر تلك اللحظات 

 .غيبته وأعاد لسانه قبل أن يتحدث
                                           

 .)١٢١/ ٣(: اإلحياء )١(
 .)٨٧/ ١(صفوة الصفوة  )٢(
 .)١٤١/ ٩(: السري )٣(



 

 -٤٦- 

 ٤٦ أحصاه اهللا ونسوه

مكثت اثنيت عشرة سنة : يقول:  بن أيب زكرياهذا عبد اهللا
(أحتفظ من لساين

110F

١(. 
فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات، ونزل بك 

إن فالنا قد أوصى وماله قد : األنني والغمرات، فمن قائل يقول
ا ثقل لسانه، فال يعرف جريانه إن فالن :أحصى، ومن قائل يقول

ك تسمع اخلطاب وال تقدم على وال يكلم إخوانه، فكأين أنظر إلي
حبييب : رد اجلواب، مث تبكي ابنتك وهي كاألسرية وتتضرع وتقول

أيب، من ليتمي بعدك؟ من حلاجيت؟ وأنت واهللا تسمع الكالم وال 
 :تقدر على رد اجلواب

 وأقبلت الصغرى متـرع خـدها  
 

على وجنيت حينا وحينـا علـى    
 

 
 ومتسك خديها وتبكـي حبرقـة  

 
 أيب إين غلبت على الصرب: تنادي 
 حبييب أيب من لليتـامى تركتـهم   

 
كأفراخ زغـب يف بعيـد مـن     

 
 

 محلت أوزارك.. ورحل بك من هذه الدنيا إىل الدار اآلخرة
ا حيث احلساب واجلزاء، فرحم اهللا من ورحلت وحيد.. معك 

ورحم اهللا من استبدل مكان الشر خريا .. حفظ لسانه ليوم فقره
 .صحيفته إذا رآها غدا فسرته

(أقل من معرفة الناس تقل غيبتك: قال سفيان الثوري
112F

٣(. 
                                           

 .٣٩: الزهد أليب عاصم )١(
 .)٢٤(التذكرة  )٢(
 .)٢٧٦/ ٧(السري  )٧/٨(حلية األولياء  )٣(



 

 -٤٧- 

 ٤٧ أحصاه اهللا ونسوه

 لقاء الناس لـيس يفيـد شـيئًا   
 

 سوى اهلذيان من قيـل وقـال   
 فأقلل مـن لقـاء النـاس إال    

 
(ألخذ علم أو إصالح حـال  

113F

١( 
قد جلب : ا يغتابين قالإن فالن: للفضيل بن عياضقال رجل  

(لك اخلري جلبا
114F

٢(. 
أما : إىل رجل كان يقع فيه: أشهب بن عبد العزيز وكتب

فإنه مل مينعين أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إال كراهية : بعد
أن أعينك على معصية اهللا، وأعلم أين أرتع يف حسناتك كما ترعى 

(الشاة اخلضر والسالم
115F

٣(. 
 لو ال أين أكره أن يعصى اهللا: عبد الرمحن بن مهدي: وقال

غتابين فأي ان ال يبقى يف هذا العصر أحد وإال وقع يف ومتنيت أ
شيء أهنأ من حسنة جيدها الرجل يف صحيفته يوم القيامة مل يعملها 

(ومل يعلم ا
116F

٤(. 
ويظن البعض أن الغيبة تقتصر على أناس دون آخرين وعلى 
جمتمع دون آخر بل هي تشمل اجلميع وإا لعمري يف العلماء أعظم 

يتساوى يف ذلك من ارتفعت به .. يف غريهم سواءوأشنع كما أا 
 .درجات الدنيا ومن قصرت ممن والهم اهللا أمور املسلمني

لو كان معكم من يرفع احلديث إىل السلطان، : قال سفيان
                                           

 .)١٢٢٢/ ٤(: تذكرة احلفاظ )١(
 .)١٠٨/ ٨(: حلية األولياء )٢(
 .)٤٥٠/ ١(ترتيب املدارك  )٣(
 .)٥/ ٤(صفة الصفوة  )٤(



 

 -٤٨- 

 ٤٨ أحصاه اهللا ونسوه

فإن معكم من يرفع : ال، قال: أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا
 ..احلديث

إِلَّا لَديه رقيب ما يلْفظُ من قَولٍ : يعين امللكان املوكالن
يدتع. 

إن من تغتابه غالبا تكرهه وحتمل عليه، ولكن : أخي احلبيب
وأين؟ . إنه يأخذ منك أكثر مما تأخذ منه.. انظر ماذا يصنع معك

 : إنه يف وقت الشدة وزمن احلاجة
 يشاركك املغتـاب يف حسـناته  

 
 ويعطيك أجري صومه وصـالته  

 وحيمل وزرا عنك ضن حبملـه  
 

 عن النجب من أبنائـه وبناتـه   
 فال تعجبوا من جاهل ضر نفسه 

 
 بإمعانه فينفـع بعـض عداتـه    

ــه   وحيمــل مــن أوزاره وذنوب
 

(ويهلك يف ختليصـه وجناتـه   
117F

١( 
أخذ من .. ها هو الفوز اليوم .. من تريد حتقريه يف هذه الدنيا 

 .حسناتك
 .فهال ضننت حبسناتك لنفسك

من  ئمراكالمكم، حسب  أنذرتكم فضول: قال ابن مسعود
(الكالم ما بلغ به حاجته

118F

٢(. 
يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل ا : وقال احلسن

(ملكان كرميان يكتبان أعمالك فاعمل ما شئت وأكثر أو أقل
119F

٣(. 
                                           

 .)٢٦(إرشاد العباد  )١(
 .)١٢٤/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)٣/١٢٤(اإلحياء  )٣(



 

 -٤٩- 

 ٤٩ أحصاه اهللا ونسوه

: وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل: دخل على أيب دجانة
: نيما من عملي شيء أوثق عندي من اثنت: ما لوجهك يتهلل؟ فقال

األخرى فكان قليب  أما أحدمها فكنت ال أتكلم فيما ال يعنيين وأما
اللمسلمني سليم. 

أن يتكلم نظر فإن إذا أراد : واملؤمن كما قال إبراهيم التيمي
(كان له تكلم وإال أمسك، والفاجر إمنا لسانه رسال رسال

120F

١(. 
والسؤال ما ... ويف حال الدنيا يتحرز بعض الناس يف االس

 ع هذا التحرز؟داف
 .مل يكن هذا الدافع هو اخلوف من اهللا

بل إنه حضور شخص له مكانته وهيبته، فال تسمع يف الس 
فأين هم من حساب اهللا يوم القيامة؟ وهم الذين .. اإال خري

يتحرزون عند حضور هذا الرجل وال خيافون من اهللا وهو مطلع 
 على السرائر؟

خري جلس إليك لكنت  لو أن صاحب: قالحامت األصم عن 
(تتحرز منه، وكالمك يعرض على اهللا فال تتحرز منه

121F

٢(. 
 :أخي احلبيب

 ..ال يكن اهللا أهون الناظرين إليك
إدام كالب : علي بن احلسنيوإياك الغيبة فإا كما قال عنها 

                                           
 .)١٢٤/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٤٨٧/ ١١(السري  )٢(



 

 -٥٠- 

 ٥٠ أحصاه اهللا ونسوه

(الناس
122F

١(. 
ومن ذا الذي ينجو من النـاس  
  

 

(وللناس قال بالظنون وقيـل  
123F

٢( 
شهدت وهب بن منبه وجاءه رجل : عبد اهللا قال جبري بن 

إن فالنا يقع منك فقال وهبك أما وجد الشيطان أحدا : فقال
يستخف به غريك؟ فما كان بأسرع من أن جاء الرجل فرفع جملسه 

(وأكرمه
124F

٣(. 
: ا يقع فيك، قالإن فالن: وقال رجل للفضل بن بزوان
(ل الشيطانمن أمره؟ قا: ألغيظن من أمره، غفر اهللا له، قيل له

125F

٤(. 
بلغين أنك تقع يف ، قال أنت : وهذا رجل قال لبكر بن حممد

 .إذا أكرم علي من نفسي
وقصد من هذا أن احلسنات اليت يعملها تذهب له إذا اغتابه 

 .فجعله ذا العمل أكرم من نفسه ومقدم عليها يف جلب احلسنات
يا أبا سعيد : قال للحسن وروى الربيع بن صبيح أن رجالً 

أرى أقواما : وما ذاك يا ابن أخي، قال: ا أكرهه، قالين أرى أمرإ
حيضرون جملسك حيفظون عليك سقط كالمك مث حيكونك 

يا ابن أخي، ال يكربن هذا عليك، أخربك مبا هو : ويعيبونك فقال
أطعت نفسي يف جوار الرمحن : وما ذاك يا عم؟ قال: أعجب، قال

                                           
 .)١٨٥(: منهاج القاصدين )١(
 .)١٢١(: ديوان أيب العتاهية )٢(
 .)١٨٦(الورع لعبد اهللا بن حنبل  )٣(
 .)٧٣/ ٣(صفة الصفوة  )٤(



 

 -٥١- 

 ٥١ أحصاه اهللا ونسوه

رافقة األنبياء ومل أطع نفسي وملوك اجلنان والنجاة من النريان، وم
يف السمعة من الناس، أنه لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم 

(يسلم الذي خلقهم فإذا مل يسلم خلقهم فاملخلوق أجدر أن ال
126F

١(. 
يوم حار، : وقد كان السلف حياسب أحدهم نفسه يف قوله

ويوم بارد، ولقد رؤي بعض األكابر من أهل العلم يف النوم فسئل 
ما أحوج الناس : عن حاله، فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت

(وما يدريك؟ أنا أعلم مبصلحة عبادي: إىل غيث، فقيل يل
127F

٢(. 
ما رأيت الرجل األسود : حيدث رجالً: قال حممد بن سريين

(استغفر اهللا، ما أراين إال اغتبت الرجل: مث قال
128F

٣(.  
ي جاب صاحب الكتاب املعروف الذواإلمام البخاري 

أرجو أن ألقى اهللا وال : يقول مع حديث الرسول جياآلفاق 
(حياسنب باغتياب أحد

129F

٤(. 
يشهد هلذه : وعقب على هذا األمر أبو عبد اهللا احلافظ بقوله

املقالة كالمه يف اجلرح والتعديل فإن أبلغ ما يقول يف الرجل املتروك 
اب، فيه نظر، سكتوا عنه وال يكاد يقول فالن كذ: أو الساقط

(وفالن يضع احلديث وهذا من شدة ورعه
130F

٥(. 
                                           

 .)٥٩(أمراض النفوس  )١(
 .)١٧٣(جلواب الكايف ا )٢(
 .)٢٤٢/ ٣(صفة الصفوة  )٣(
 .)٢٢٣/ ٢(طبقات الشافعية  )٤(
 .)٤٣٩/ ١٢(السري  )٢/٢٢٤(: طبقات الشافعية )٥(



 

 -٥٢- 

 ٥٢ أحصاه اهللا ونسوه

 أين حنن من هؤالء؟: أخي احلبيب
فقال : مواله مع رجل وهو يقع يف آخرعمر بن عتبة رأى 

ويلك نزه مسعك عن استماع اخلنا، كما ترته نفسك عن القول : له
به، فاملستمع شريك القائل، وإمنا نظر إىل شر ما يف وعائه فافرغه يف 

رددت كلمة سفيه يف فيه لسعد ا رادها كما شقي وعائك، ولو 
(ا قائلها

131F

١(. 
(الدنيا فإنك ميت وإنك مسئول فما أنت قائله منتزود 

132F

٢(.  
 فبماذا تزودنا وكيف جتهزنا؟ .. وواهللا إن الزاد هو زاد اآلخرة

مايل وللناس وقد تركت هلم بيضاءهم : عن أيب ذر قال
(وصفراءهم

133F

٣(. 
ترك أعراضهم فلم .. ه املسلمونلقد ترك الناس وسلم من
ماله وللناس رمحه اهللا استعد لرتل . يتناوهلا وهجر ذهبهم وفضتهم

 .دائم وظل ال يزول، يف جنات عرضها السموات واألرض
ا منذ ما اغتبت مسلم: رمحه اهللاأبو عاصم النبيل : قال

(علمت أن اهللا حرم الغيبة
134F

٤(. 
 أدبت نفسي فما وجـدت هلـا  

 
 إللـه مـن أدب  من بعد تقوى ا 

 يف كل حاالـا وإن قصـرت   
 

 أفضل من صمتها عن الكـذب  
                                            

 .)١٧٩/ ١٠(: البداية والنهاية )١(
)٢(  
 .)٤٢(: الزهد أليب عاصم )٣(
 .)٣٠٠(كتاب الصمت  )٤(



 

 -٥٣- 

 ٥٣ أحصاه اهللا ونسوه

 إن كان من فضة كالمـك يـا  
 

(نفس فإن السكوت من ذهب 
135F

١( 
 والغيبة حمرمة بنص كالم اهللا جل وعال وعلى لسان نبيه  

أال نكون وقافني عندها، .. فما هذا التجرؤ على حمارم اهللا وحدوده
 طائعني ملا فيها؟
كنت عند أمحد بن حنبل : اهللا بن حممد بن زيادقال عبد 

: يا أبا عبد اهللا قد اغتبتك، فاجعلين يف حل، قال: فقال له رجل
أجتعله يف حل يا أبا عبد اهللا وقد : أنت يف حل إن مل تعد، فقلت له

(أمل ترين اشترطت عليه: اغتابك؟ قال
136F

٢(. 
حل، إنا نلنا منك فاجعلنا يف : وجاء ابن سريين أناس فقالوا

(ال أحل لكم شيئا حرمه اهللا: قال
137F

٣(. 
 :أخي احلبيب

 إذا شئت أن حتيا ودينك سـامل 
 

 وحظك موفور وعرضك صـني  
 لسانك ال تذكر به عورة امرئ 

 
 فكلك عورات وللناس ألسـن  

 وعينك إن أبدت إليك معايبـا  
 

(لقوم فقل يا عني للناس أعني 
138F

٤( 
كأين : فقال دخلت على حممد بن سريين: قال طوق بن منبه 

أذهب إىل فالن الطبيب فاستوصفه : أجل، قال: ا؟ قلتأراك شاكي
استغفر اهللا أراين قد : اذهب إىل فالن فإنه أطب منه، مث قال: مث قال

                                           
 .)٣١٢(كتاب الصمت  )١(
 .)١٧٤/ ٩(حلية األولياء  )٢(
 .)٦٢٠/ ٤(السري  )٣(
 .)٣٥٠/ ٣(شذرات الذهب  )٤(



 

 -٥٤- 

 ٥٤ أحصاه اهللا ونسوه

(اغتبته
139F

١(. 
 .وانظر أخي إىل العاقبة الدنيوية لزالت اللسان 

يا مفلس، فأفلست بعد : وقلت قال ابن سريين عريت رجالً
(أربعني سنة

140F

٢(. 
 مينعين من عيب غـريي الـذي  

 
 أعرفه عنـدي فـوق العيـب    

 عييب هلـم بـالظن مـين هلـم     
 

 ولست مـن عـييب يف ريـب    
 إن كان عييب غاب عنهم فقـد  

 
(أحصى عيويب عـامل الغيـب   

141F

٣( 
أدركنا السلف وهم ال يرون العبادة يف الصوم : قال بعضهم 

(وال يف الصالة ولكن يف الكف عن أعراض الناس
142F

٤(. 
. هذه نصيحة من الفاروق عمر بن اخلطاب: حلبيبأخي ا

(عليكم بذكر اهللا تعاىل فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء
143F

٥(. 
فإن له دواء، أفال نبحث عنه لنعاجل  داء ومبا أن ذكر الناس

 .نفوسنا ونربأ جراح ألسنتنا، ونرفع يف اآلخرة درجاتنا

                                           
 .)٢٤٢/ ٣(صفة الصفوة  )١(
 .)٤٤(: صيد اخلاطر )٢(
 .)١٩٠/ ١(طبقات احلنابلة  )٣(
 .)١٥٢/ ٣(اإلحياء  )٤(
 .)١٥٢/ ٣(اإلحياء  )٥(



 

 -٥٥- 

 ٥٥ أحصاه اهللا ونسوه

 بيان العالج الذي مينع اللسان عن الغيبة
ته وشديد قمنه بغيبته تعرض لسخط اهللا تعاىل أأن يعلم : والًأ
 .عقابه

ال بد أن يدرك أن عمله هذا حمبط حلسناته يوم القيامة: اثاني. 
 .أن يتدبر يف نفسه ويصلح عيوبه ويتدارك نفسه: اثالثً
إن كان ما اغتاب يف املسلم من عيب غري موجود فيه : ارابع

 .متهفليحمد اهللا وليشكره على نع
من اغتابه على سبيل التنقيص واالحتقار، فاز : اخامس

حبسنات يوم القيامة فهو يأخذ احلسنات واملغتاب يكسب السيئات 
 .واألوزار

أن يتصور حني يغتاب أخاه املسلم أنه كمن يأكل : اسادس
 .حلمه وهو ميت

أن يتذكر وهو يغتاب أنه يأكل وينهش يف حلم أخيه : اسابع
 .املسلم

أن يتذكر موقفه يوم القيامة عند احلساب ذليال كبلته : اتاسع
 .الذنوب وأحاطت به األوزار



 

 -٥٦- 

 ٥٦ أحصاه اهللا ونسوه

(باب ما يباح من الغيبة
144F

١( 
فنعرض قوله .. قد يفاجأنا أخ كرمي بقوله إن هذه غيبة مباحة

 .فإن وافقت فقد أصاب وإال فال.. على شروط إباحة الغيبة
إليه إال تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي ال ميكن الوصول 

 :ا، وهي ستة أسباب
التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان : األول

والقاضي وغريمها ممن له والية، أو قدرة على إنصافه من ظامله 
 .فيقول ظلمين فالن بكذا

االستعانة على تغيري املنكر، ورد العاصي إىل الصواب، : الثاين
ن يعمل كذا فازجره فال فيقول ملن يرجو قدرته على إزالة املنكر،

عنه، وحنو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنكر، فإن مل 
ايقصد ذلك كان حرام. 

ظلمين أيب، أو أخي، أو : االستفتاء فيقول للمفيت: الثالث
زوجي أو فالن بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي يف اخلالص منه، 

لحاجة، ولكن وحتصيل حقي ودفع الظلم؟ وحنو ذلك فهذا جائز ل
ما تقول يف رجل أو شخص، أو زوج، : األحوط واألفضل أن يقول

قال أمره كذا؟ فإنه حيصل به الغرض من غري تعيني ومع ذلك 
 .فالتعيني جائز
حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم، مثل جرح : الرابع

                                           
 .)١٦١/ ٣(اإلحياء  ،)٤١٩(لالستزادة انظر رياض الصاحلني  )١(



 

 -٥٧- 

 ٥٧ أحصاه اهللا ونسوه

اروحني من الرواة والشهود، ومنها املشاورة يف مصاهرة إنسان أو 
 .أو غري ذلك، فله أن يبني حاله بنية النصيحةمشاركته 

ا بفسقه، أو بدعته كااهر بشرب أن يكون جماهر: اخلامس
اخلمر وتويل األمور الباطلة فيجوز ذكره مبا جياهر به، وحيرم ذكره 

 .بغريه من العيوب إال أن يكون جلوازه سبب آخر مما ذكر
ب، ا بلقالتعريف فإذا كان اإلنسان معروفً: السادس

كاألعمش واألعرج، واألصم ، واألعمى، واألحول، جاز تعريفهم 
بذلك، وحيرم إطالقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغري 

 .ذلك كان أوىل
إن ضعفت عن ثالث، فعليك بثالث، إن : أخي احلبيب 

ضعفت عن اخلري فأمسك عن الشر، وإن كنت ال تستطيع أن تنفع 
كنت ال تستطيع أن تصوم فال  الناس، فأمسك عنهم ضرك، وإن

(تأكل حلوم الناس
145F

١(. 
ا قد اغتابك ، فبعث إن فالن: قال روي عن احلسن أن رجالً

حسناتك،  بلغين أنك أهديت إيلَّ: ا من الرطب، وقالإليه طبقً
فأردت أن أكافئك عليها، فأعذرين فإين ال أقدر أن أكافئك ا على 

(التمام
146F

٢(. 
إن : وذكر عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال

                                           
 .)١٧٩(تنبيه الغافلني  )١(
 .)١٦٤/ ٣(اإلحياء  ،)١٧٦(بيه الغافلني تن )٢(



 

 -٥٨- 

 ٥٨ أحصاه اهللا ونسوه

العبد ليعطى كتابه يوم القيامة فريى فيه حسنات مل يكن عملها 
 فيقول يا رب، من أين يل هذا؟

(الناس وأنت ال تشعر كهذا مبا اغتاب: فيقول
147F

١(. 
 فيا عجبا نـدري بنـار وجنـة   

 
 وليس لذي نشتاق أو تلك حنذر 

ف وال شوق وال إذا مل يكن خو 
 

 

 فماذا بقي فينا من اخلري يـذكر  
ــى   ــابرين وال بل ــنا ص  ولس

 
 فكيف على النريان يا قوم نصرب 

 وفوت جنات اخللد أعظم حسرة 
 

 على تلك فليتحسـر املتحسـر   
كنت يف املسجد اجلامع، فتناولوا : روى خالد الربعي قال 

مث عادوا إليه، ، فنهيتهم عن ذلك، فكفوا وأخذوا يف غريه، رجالً
فدخلت معهم يف شيء من أمره، فرأيت تلك الليلة يف املنام كأين 
أتاين رجل أسود طويل، ومعه طبق عليه قطعة من حلم خرتير، فقال 

ا ين انتهاررآكل حلم خرتير؟ واهللا ال آكله فانته: كل، فقلت: يل
قد أكلت ما هو شر منه، فجعل يدسه يف فمي، حىت : ا، وقالشديد
ا، ا أو أربعني يومقظت من منامي، فواهللا لقد مكثت ثالثني يوماستي

ا، إال وجدت طعم ذلك اللحم ونتنه يف فميما أكلت طعام)
148F

٢(. 
يا مكذب، خبلت : وذكر عن إبراهيم بن أدهم، أنه قال

بدنياك على أصدقائك وسخوت بآخرتك على أعدائك، فال أنت 
(حممود فيما خبلت به معذور، وال أنت فيما سخوت به

149F

٣(. 
                                           

 .)١٧٧(تنبيه الغافلني  )١(
 .)١٧٧(تنبيه الغافلني  )٢(
 .)١٧٧(تنبيه الغافلني  )٣(



 

 -٥٩- 

 ٥٩ أحصاه اهللا ونسوه

 :أخي احلبيب 
ــرام  ــك لـ ــل جنبيـ  خـ

 
 وأمـــض عنـــه بســـالم 

 مــت بــداء الصــمت خــري 
 

ــالم   ــن داء الك ــك م (ل
150F

١( 
حبمد اهللا، تتحرك الكلمة على لسانه وتضطرم يف والكثري  

صدره ولكنه مينعها خمافة من اهللا عز وجل ورغبة فيما عنده أولئك 
ا اهللا منهم ورزقنا األحبة الذين قدموا الباقية على العاجلة، جعلن

م عما حرم اهللانصيبا من صمتهم وسكو. 
: أنه قال ألصحابه: ذكر عن عيسى ابن مرمي عليه السالم

أرأيتم لو أتيتم على رجل قائم، قد كشف الريح عند بعض عورته 
 كنتم تسترون عليه؟

سبحان اهللا، : بل كنتم تكشفون البقية، قالوا: نعم قال: قالوا
 .كيف نكشف البقية

أليس يذكر عندكم الرجل، فتذكرونه بأسوأ ما فيه، : قال
 .فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته

محانا اهللا وإياكم كشف عورات املسلمني وهتك أعراضهم 
 .واخلوض فيها، باللسان وغريه

اعلم أخي أن الذكر باللسان إمنا حرم ألن فيه تفهيم الغري 
ض به كالتصريح، والفعل نقصان أخيك وتعريفه مبا يكرهه فالتعري

فيه كالقول، واإلشارة واإلمياء والغمز واهلمز والكتابة واحلركة، 
                                           

 .)١٩٣/ ١٤(تاريخ بغداد  )١(



 

 -٦٠- 

 ٦٠ أحصاه اهللا ونسوه

 .وكل ما يفهم املقصود فهو داخل يف الغيبة وهو حرام
فمن ذلك قول عائشة رضي اهللا عنها دخلت علينا امرأة فلما 

ومن " هاياغتبت"ولت، أومأت بيدي أا قصرية، فقال عليه السالم 
كاة ميشي متعارجا أو كما ميشي فهو غيبة، بل هو أشد ذلك احملا

من الغيبة، ألنه أعظم يف التصوير والتفهيم، وكذلك الغيبة بالكتابة 
(فإن القلم أحد اللسانني

151F

١(. 
هاجت ريح : روي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

إن أناسا من : "فقال النيب  منتنة على عهد رسول اهللا 
قد اغتابوا أناسا من املسلمني فلذلك هاجت هذه الريح  املنافقني،

 .)152F٢("النتنة
ما احلكمة يف أن ريح الغيبة ونتنها : وقيل لبعض احلكماء

 وال تتبني يف يومنا هذا؟ كانت تتبني على عهد رسول اهللا 
ألن الغيبة قد كثرت يف يومنا، فامتألت األنوف منها، : قال 

، ويكون مثال هذا، مثال رجل دخل فلم تتبني الرائحة ، وهي الننت
الدباغني، ال يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك 
الدار، يأكلون فيها الطعام، ويشربون الشراب وال تتبني هلم الرائحة 

(ألنه قد امتألت أنوفهم منها، كذلك أمر الغيبة يف يومنا هذا
153F

٣( . 
ذلك طاعة اهللا  ولننظر إىل صفاء النفوس، ورفعة النفس وقبل

                                           
 .)١٥٤/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)١٧٥(: تنبيه الغافلني )٢(
 )١٧٥(تنبيه الغافلني  )٣(



 

 -٦١- 

 ٦١ أحصاه اهللا ونسوه

 .عز وجل ورسوله
ألن أدع الغيبة أحب إيل من : ذكر عن وهب املكي أنه قال

أن تفىن، فأجعلها يف  أن تكون يل الدنيا وما فيها، منذ خلقت إىل
سبيل اهللا تعاىل وإلن أغض بصري عما حرم اهللا تعاىل أحب إيل من 

:  قوله تعاىلأن تكون يل الدنيا وما فيها فاجعلها يف سبيل اهللا مث تال
اضعب كُمضعب بتغلَا يو وتال قوله تعاىل : واضغي نِنيمؤلْمقُلْ ل

مارِهصأَب نم)154F١(. 
 ومع األسف انتشر يف جمالس بعض القوم من جعل الغيبة

ا بني اجلد واهلزل فيتحدث حديثً.. مصدر رزق له فيسأل عن فالن
أعراض املسلمني  شل يف الغيبة وويسترس.. القوم تتبعه ضحكات

فال يبقى حلما ملسلم مل يأكله، وال يبقى .. على سبيل اإلضحاك
 ئبطنه أو مبل ئويكافأ على ما حرم اهللا مبل.. عظما آلخر مل ينهشه

ليعيث غيبة يف أعراض .. ويستخف دمه.. يستظرف حديثه.. كمه
 .املسلمني

االس لكي  وكان جزاؤه يف ما سبق إسكاته أو إخراجه من
ال يفسدها مبعصية اهللا جل وعال، ويف بعض االس اآلن يسأل عن 

 .غيابه وملاذا مل يأت فسبحان اهللا
ولرمبا رأيته يف جملس آخر ينهش أعراض من تعشى معهم 

 .مساء البارحة
                                           

 .)١٧٩(تنبيه الغافلني  )١(



 

 -٦٢- 

 ٦٢ أحصاه اهللا ونسوه

 ..فانظر إىل العدل يف املعاملة
 ..فاحلديث ال ميل.. أما يف جمتمع بعض النساء

ولو تأملت املتحدثة لرأيتها جتول .. واإلنصات مستمر
 .وتصول يف األعراض

ليكن حظ املؤمن منك ثالث خصال : عن حيىي بن معاذ قال
  .لتكون من احملسنني

 .إنك مل تنفعه فال تضره: إحداها
 .إن مل تسره فال تغمه: والثانية
(إن مل متدحه فال تذمه: والثالثة

155F

١(. 
 :أخي احلبيب

ملا عرج يب : "قال رسول اهللا  :عن أنس رضي اهللا عنه قال
مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون ا وجوههم 

هؤالء الذين : من هؤالء يا جربيل؟ قال: وصدورهم فقلت
 .رواه أبو داود" يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم

من كان : "قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
 .متفق عليه" يقل خريا أو ليصمتيؤمن باهللا واليوم اآلخر فل

وهذا احلديث صريح يف أنه ينبغي أن ال يتكلم إال إذا كان 
الكالم خريا وهو الذي ظهرت مصلحته ، ومىت شك يف ظهور 

(املصلحة فال يتكلم
156F

٢(. 
                                           

 .)١٧٨(: افلنيتنبيه الغ )١(
 .)٤١٨(رياض الصاحلني  )٢(



 

 -٦٣- 

 ٦٣ أحصاه اهللا ونسوه

 :أخي احلبيب  
هل نتركه يلوث جمالسنا .. هذا اللسان الكريه، العاصي لربه

 .وحيبط أعمالنا
سكات املغتاب والرد عليه والدفاع عن انظر لعظم أجر إ

أعراض املسلمني وعرضك من أعراضهم ولسان املغتاب رمبا افترى 
 .عليك يف جملس أنت غائب عنه

من رد عن : "قال عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب 
رواه الترمذي " عرض أخيه، رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة

 .وقال حديث حسن
من محى مؤمنا من منافق يغتابه، : "أنه قال وعن النيب 

بعث اهللا تعاىل إليه ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنم، 
ومن رمى مؤمنا بشيء يريد سبه حبسه اهللا تعاىل على جسر 

 ".جهنم حىت خيرج مما قال
ا يف ا مسلمما من امرئ خيذل امرًء: "أنه قال وعن النيب 

إال خذله اهللا  هنتقص فيه من عرضموضع تنتهك فيه حرمته وي
ا تعاىل يف مواطن حيب فيها نصرته، وما من امرئ ينصر امرًء

إال  مسلما يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته
 .تفرد به أبو داود" نصره اهللا عز وجل يف مواطن حيب فيها نصرته

 قرأت يف كتاب األنبياء عليهم السالم أن: قال كعب األحبار
من مات تائبا من الغيبة كان آخر من يدخل اجلنة، ومن مات مصرا 



 

 -٦٤- 

 ٦٤ أحصاه اهللا ونسوه

(عليها كان أول من يدخل النار
157F

١(. 
إين اغتبتك فاجعلين يف : وروي أن رجال أتى ابن سريين فقال

 وكيف أحل ما حرم اهللا؟: حل فقال
فكأنه أشار إليه باالستغفار، والتوبة إىل اهللا تعاىل مع 

(استحالل منه
158F

٢(. 
يا أبا عبد اهللا : قلت لسفيان الثوري: اهللا بن املبارك وقال عبد

: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما مسعته يغتاب عدوا له قط، فقال
 .هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها

 :أخي
هذه أعراض املسلمني فكما أنك ال تقبل أن يكون عرضك 

إذا استمعت فرمبا .. حديث االس فكيف تقبل هذا ملسلم مثلك
عن أعراض املسلمني  للمغتاب اليوم استمع لغيبتك غدا، ولكن رد

 .لريد اهللا عنك، وال تقبل أن يكون جملسك جملس سوء وشر

                                           
 .)١٧٧(تنبيه الغافلني  )١(
 .)١٧٩(تنبيه الغافلني  )٢(



 

 -٦٥- 

 ٦٥ أحصاه اهللا ونسوه

 كفارة الغيبة
فكيف الطريق إىل حمو .. وتزل ألسنتنا.. تؤرقنا تلك اهلنات
 .السيئات وإقالة العثرات

وا مجيعا على تنازع العلماء يف كفارة املغتاب ولكنهم اتفق
 .توبته كخطوة أوىل
 .إن التوبة واجبة من كل ذنب: وقال العلماء

 :وشروط توبة املغتاب أربعة
 .أن يقلع عن الغيبة: أوالً
أن يندم على فعلها: اثاني. 
 .أن يعزم على أن ال يعود إليها أبدا: اثالثً
استحالل من وقع يف غيبته، فإن مل تبلغ إىل صاحبه : ارابع

يبة أو خشي أن يصيبه ضرر من إخباره، فتوبته أن يستغفر تلك الغ
 .اهللا تعاىل

وإذا .. وهذا طريق الطاعة.. هذه شروط التوبة: أخي الكرمي
 كان من الصعوبة استحالل من نغتام فإن األمر األسهل حفظ

 .ألسنتنا وجوارحنا
وإذا .. هيا نبادر وخرينا من إذا مسع وعى وإذا ذكر ذكر

 .دعوتب أناب وعا
فاللهم سلم املسلمني منا وسلمنا من املسلمني يا أرحم 

 .الرامحني



 

 -٦٦- 

 ٦٦ أحصاه اهللا ونسوه

 
 
 
 
 
 
 

 النميمة



 

 -٦٧- 

 ٦٧ أحصاه اهللا ونسوه

 النميمة
حرم اهللا على املؤمنني ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء : قال تعاىل
رِ ومي الْخف متلْ أَنفَه لَاةنِ الصعكْرِ اِهللا وذ نع كُمدصيِسرِ ويالْم

 .منتهونَ
: وأمنت على عباده بالتأليف بني قلوم كما قال تعاىل

 قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيةَ اِهللا عموا نِعاذْكُرو
بِنِع متحبافَأَصانوإِخ هتم وقال : رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه

 نِنيمؤبِالْما * وا ميعمضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
مهنيب اَهللا أَلَّف نلَكو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفْت)159F١(. 

ض عرى األخوة فهو مما وكل أمر يقطع وشائج احملبة وينق
 .حذر اهللا منه، فإن املؤمنني أخوة جيمعهم اخلري والتآزر والتآلف

 وهلذا املعىن حرم املشي بالنميمة ملا فيها إيقاع العداوة
 .والبغضاء وإحالل التدابر والتفرق مكان احملبة واالجتماع

من آفات اللسان وتطلق يف الغالب على نقل قول : والنميمة
 .نسانإنسان يف إ

قال فيك فالن كذا وكذا، وليس خمصوصة : مثل أن يقول
 .ذا

كشف ما يكره كشفه سواء كان من األقوال أو : بل حدها
                                           

 .)٣٢٨(: جامع العلوم واحلكم )١(



 

 -٦٨- 

 ٦٨ أحصاه اهللا ونسوه

(فهو منام.. األعمال حىت لو رآه يدفن ماال لنفسه فذكره
160F

١(. 
إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، : وحقيقة النميمة

ا يكره، فينبغي أن بل كل ما رآه اإلنسان من أحوال الناس مم
يسكت عنه إال يف حكايته فائدة ملسلم أو دفع ملعصية، كما إذا 
رأى من يتناول مال غريه، فعليه أن يشهد به مراعاة حلق املشهود 

 .له، فأما إذا رآه خيفي ماال لنفسه فذكره فهو منيمة وإفشاء للسر
فإن كان ما ينم به نقصا وعيبا يف احملكي عنه، كان قد مجع 

(الغيبة والنميمة بني
161F

٢(. 
قلة اخلوف من اهللا جل وعال وعدم : والباعث على النميمة

 .مراقبته
وكذلك إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار احلب  

 .له ىوالتقرب للمحك
 .أو لتفرج باحلديث واخلوض يف الفضول والباطل

 .كما أن التشفي واحلسد والغيظ من أهم دوافع النميمة
مث  همازٍ مشاٍء بِنميمٍ: ذميمة قال اهللا تعاىلوالنميمة خصلة 

 .عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ: قال
الزنيم ولد الزنا الذي ال يكتم : قال عبد اهللا بن املبارك

احلديث وأشار به إىل كل من مل يكتم احلديث ومشي بالنميمة دل 
                                           

 .)١٧٤(خمتصر منهاج القاصدين  )١(
 .)١٦٥/ ٣(اإلحياء  )٢(



 

 -٦٩- 

 ٦٩ أحصاه اهللا ونسوه

(على أنه ولد زنا استنباطا من اآلية الكرمية
162F

١(. 
 .وهو النمام" ال يدخل اجلنة قتات: " وقال

فإذا مل يدخل اجلنة مل يكن مأواه إال النار ألنه ليس هناك إال 
(اجلنة أو النار فإذا ثبت أنه ال يدخل اجلنة ثبت أن مأواه النار

163F

٢(. 
 مر النيب : وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال

ان يف كبري، أما إما ليعذبان، وما يعذب: "بقربين جديدين فقال
ميشي  ه من البول، وأما اآلخر فكاننـزأحدمها فكان ال يست

بالنميمة مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني وغرز يف كل قرب 
لعله أن خيفف : "فقالوا يا رسول اهللا مل صنعت هذا؟ فقال" واحدة

 .رواه البخاري" عنهما ما مل ييبسا
يس بكبرية عندكم يعين ل" وما يعذبان يف كبري: "ومعىن قوله

(ولكنه كبرية عند اهللا
164F

٣(. 
إن : قال أكثر املفسرين حمالَةَ الْحطَبِ: وقال اهللا تعاىل

احلطب أراد به النميمة وإمنا مسيت النميمة حطبا، ألا سبب 
(زلة إيقاد النارـللعداوة والقتال فصار مبن

165F

٤(. 
وإفساد ملا فيها من السعي بالوشاية بني الناس والنميمة حرام 

 .قلوم وتغيري أخالقهم وطبائعهم
                                           

 .)٤٥٣(مكاشفة القلوب  )١(
 .)٨٩(: تنبيه الغافلني )٢(
 .٨٩: تنبيه الغافلني )٣(
 .)٨٩(: نبيه الغافلنيت )٤(



 

 -٧٠- 

 ٧٠ أحصاه اهللا ونسوه

عليكم بأمر إن أصبتم أجرمت، : كان بكر بن عبد اهللا يقول
وإن أخطأمت مل تأمثوا، وإياكم وكل أمر إن أصبتم مل تؤجروا وإن 

سوء الظن بالناس، فإنكم لو : وما هو؟ قال: أخطأمت أمثتم قيل
(أصبتم مل تؤجروا، وإن أخطأمت أمثتم

166F

١(. 
جالسا وعنده الزهري، فجاءه مان بن عبد امللك سليوكان  

بلغين أنك وقعت يف وقلت كذا وكذا فقال : رجل فقال له سليمان
إن الذي أخربين صادق، : ما فعلت وال قلت فقال سليمان: الرجل

صدقت مث : ال يكون النمام صادقا، فقال سليمان: فقال له الزهري
(اذهب بسالم: قال للرجل

167F

٢(. 
ة عمل النمام ومقام الرجل بني يدي ويل فانظر إىل نتيج

األمر، فلرمبا كان سببا يف هالكه أو سجنه أو إيذائه، وأقل ما يأتيه 
 .ترويعه ذا األمر وال جيوز ترويع املسلم بشيء

عن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أنه دخل  ىوقد رو
إن شئت نظرنا : عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر

إِنْ جاَءكُم أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه اآلية يف 
: وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه اآلية فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا

ٍيمماٍء بِنشازٍ ممه العفو يا أمري : وإن شئت عفونا عنك؟ فقال
(املؤمنني، ال أعود إليه أبدا

168F

٣(. 
                                           

 .)٢٢٦/ ٢(: حلية األولياء )١(
 .)١٧٤(خمتصر منهاج القاصدين  )١٦٦/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)١٨٦/ ١(: تنبيه الغافلني )١٦٦/ ٣(: اإلحياء )٣(



 

 -٧١- 

 ٧١ أحصاه اهللا ونسوه

وثلث  ثلث من الغيبة: ثالثعذاب القرب ثالثة أ: وكان يقال
(من البول وثلث من النميمة

169F

١(. 
 ؟..فهل منا من يطيق عذاب القرب ونار اآلخرة

إن األسواري ما يزال يذكرك يف : وقال رجل لعمر بن عبيد
يا هذا، ما رعيت حق جمالسة الرجل : قصصه بشر، فقال له عمرو

ي ما حيث نقلت إلينا حديثه، وال أديت حقي حني أعلمتين عن أخ
أكره ، ولكن أعلمه أن املوت يعمنا والقرب بضمنا والقيامة جتمعنا 

 .واهللا تعاىل حيكم بيننا وهو خري احلاكمني
ــك أيهــا املغــرور ــل لقلب  مث

 
 يــوم القيامــة والســماء متــور 

 قد كورت مشس النهار وصغفت 
 

 حرا علـى رأس العبـاد تفـور    
 وإذا اجلبال تقلعـت بأصـوهلا   

 
 سـحاب تسـري  فرأيتها مثـل ال  

 وإذا العشار تعطلت عن أهلـها  
 

 خلت الديار فمـا ـا مغـرور    
ــق   ــه متعل ــنني بأم  وإذا اجل

 
 خوف احلساب وقلبـه مـذعور   

 هذا بال ذنـب خيـاف هلولـه    
 

كيف املقـيم علـى الـذنوب     

 
 

 رفع بعض السعاة إىل الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على
السعاية قبيحة، : ه فوقع على ظهرهامال يتيم حيمله على أخذه لكثرت

وإن كانت صحيحة، فإن كنت أجريتها جمرى النصح فخسرانك 
فيها أفضل من الربح، ومعاذ اهللا أن نقبل مهتوكا يف مستور، ولوال 

                                           
 .)٨٩(: تنبيه الغافلني )١(
 .)٣٥٢(: عقود اللؤلؤ )٢(



 

 -٧٢- 

 ٧٢ أحصاه اهللا ونسوه

أنك يف خفارة شيتك لقابلناك مبا يقتضيه فعلك يف مثلك فتوق 
ه اهللا واملال العيب، فإن اهللا أعلم بالغيب امليت رمحه اهللا واليتيم جرب

(مثرة اهللا والساعي لعنه اهللا
171F

١(. 
هذه النميمة لو لقيت بابا مفتوحا لتعدت على مال يتيم واهللا 

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ تعاىل يقول 
 .في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعريا

ن يصري وأين مستقره، والعياذ باهللا ولكن رحم فانظر إىل أي
 .اهللا من ردة مثل الصاحب ذليال فهذا أقل ما يقابل به

النمام والكذاب واملديون : األذالء أربعة: قال أكثم بن صيفي
(واليتيم

172F

٢(. 
فالواجب على النمام أن يتوب إىل اهللا تعاىل فإن النمام ذليل 

 .ه وهو يف النار يوم القيامةيف الدنيا وهو يف عذاب القرب بعد موت
(آيس من رمحة اهللا تعاىل فإن تاب قبل موته تاب اهللا عليه 

173F

٣(. 
النمام شر من الساحر، ويعمل النمام يف : قال حيىي بن أكثم

(ساعة ما ال يعمل الساحر يف شهر
174F

٤(. 
بكلمة واحدة يفرق بني زوج وزوجته وبأخرى يقطع 

ينم لك اليوم وينم  األرحام ويسبب العداوات وهو يف كل ذلك
                                           

 .)١٦٧/ ٣(: اإلحياء )١(
 .)٨٩(تنبيه الغافلني  )٢(
 .)٨٩(لغافلني تنبيه ا )٣(
 .)٨٩(تنبيه الغافلني  )٤(



 

 -٧٣- 

 ٧٣ أحصاه اهللا ونسوه

 .عليك غدا
(من من لك من عليك: قال الشافعي

175F

١(. 
وهذا إشارة إىل أن النمام ينبغي أن يبغض وال يوثق بقوله وال 
بصداقته، ألنه ال خياف من اهللا عز وجل فهذا ديدنة وتلك مهنته 
حيب الفرقة ويزرع الشتات، ال يهنأ بعيش وهو يرى االجتماع 

 .واالئتالف
 ام وأزجـره فمـا  مل عن النم

 
 بلــغ املكــروه إال مــن نقــل 

فقال  روي عن علي رضي اهللا عنه أن رجال سعى إليه برجل 
يا هذا حنن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن : له

أقلين يا : كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال
(أمري املؤمنني

176F

٢(. 
يطان ألن عمل عمل النمام أضر من عمل الش: ويقال

(الشيطان باخليال والوسوسة، وعمل النمام باملواجهة واملعاينة
177F

٣(. 
 :أخي احلبيب

 من من يف الناس مل تؤمن عقاربـه 
 

 على الصديق ومل تؤمن أفاعيـه  
 كالسيل بالليل ال يدري به أحد 

 
 من أين جاء وال من أيـن يأتيـه   

 الويل للعهد منه كيف ينقضـه  
 

(ينعيـه  والويل للود منه كيف 
178F

٤( 
                                            

 .)١٠/٩٩(السري  )١(
 .)١٦٦/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)٨٩(تنبيه الغافلني  )٣(
 .)٣٥٤(مكاشفة القلوب  )٤(



 

 -٧٤- 

 ٧٤ أحصاه اهللا ونسوه

قال رجل لعبد اهللا بن عمر وكان أمريا بلغين أن فالنا أعلم 
فأخربين مبا قال : قد كان ذلك، قال: األمري أين ذكرته بسوء قال

ما أحب أن أشتم نفسي بلساين، : لك حىت أظهر كذبه عندك؟ قال
(ين مل أصدقه فيما قال، وال أقطع عنك الوصالأوحسيب 

179F

١(. 
فأثقل من السموات، وويل ملن : ربيءأما البهتان على ال 

على  فصدقه فرمبا جىن.. سعى بوشاية بريء عند صاحب سلطان
 .هذا املسلم بأمر يسوءه وليس له ذنب إال وشاية كاذبة

حنن نرى أن قبول السعاية شر من : الزبريمصعب بن قال 
السعاية، ألن السعاية داللة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء 

كمن قبله وأجازه، فاتقوا الساعي، فلو كان صادقا يف  فأخرب به
 .قوله لكان لئيما يف صدقه حيث مل حيفظ احلرمة ومل يستر العورة

والسعاية هي النميمة إال أا إذا كانت إىل من خياف جانبه 
(مسيت سعاية

180F

٢(. 
والنميمة يا أخي مبنية على الكذب واحلسد والنفاق وهي 

 .أثايف الذل
و صح ما نقله النمام إليك لكان هو اترئ ل: قال بعضهم

(شتمكببالشتم عليك واملنقول عنه أوىل حبلمك ألنه مل يقابلك 
181F

٣(. 
 وقد ذكر أن حكيما من احلكماء زاره بعض إخوانه فأخربه

                                           
 .)١٦٦/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٣/١٦٧(اإلحياء  )٢(
 .)١٦٧/ ٣(اإلحياء  )٣(



 

 -٧٥- 

 ٧٥ أحصاه اهللا ونسوه

قد أبطأت يف الزيارة : خبرب عن بعض أصدقائه فقال له احلكيم
 :وأتيت بثالث جنايات

فارغ، وامت نفسك بغضت أخي إيل، وشغلت قليب ال
(األمينة

182F

١(. 
هذه ثالث مساوئ من أثر النميمة وهناك شرور أشد 
ومساوئ أكرب، وإليك قصة حتكي شرا من شرور النميمة وأثرا من 

 .آثارها
باع رجال غالما فقال : روي عن محاد بن سلمة أنه قال

 .للمشتري
ليس فيه عيب إال أنه منام، فأستخفه املشتري فاشتراه على 

إن : العيب، فمكث الغالم عنده أياما، مث قال لزوجة موالهذلك 
زوجك ال حيبك وهو يريد أن يتسرى عليك، أفتريدين أن يعطف 

خذي املوسى وأحلقي شعرات من : نعم، قال هلا: عليك؟ قالت
إن امرأتك ختادنت : باطن حليته إذا نام، مث جاء إىل الزوج وقال

: قال يد أن يتبني لك ذلك؟أتر: وهي قائلتك) يعين اختذت خليالً(
نعم، قال فتناوم هلا، فتناوم الرجل، فجاءت امرأته مبوسى لتحلق 
الشعرات فظن الزوج أا تريد قتله، فأخذ منها املوسى فقتلها، 
فجاء أولياؤها فقتلوه، فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بني 

(الطرفني
183F

٢(. 
                                           

 )١٦٧/ ٣(: اإلحياء )١(
 )٨٩(تنبيه الغافلني  )٢(



 

 -٧٦- 

 ٧٦ أحصاه اهللا ونسوه

 :أخي املسلم
إن فالنا قال : وقيل لهجيب على كل من محلت إليه النميمة 

فيك كذا وكذا، أو فعل يف حقك كذا، أو هو يدبر يف إفساد 
أمرك، أو يف مماألة عدوك أو تقبيح حالك أو ما جيرى جمراه، فعليه 

 :ستة أمور
 .أن ال يصدقه ألن النمام فاسق وهو مردود الشهادة: األول
 .أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله: الثاين
أن يبغضه يف اهللا تعاىل فإنه بغيض عند اهللا تعاىل : ثالثال

 .وجيب بغض من يبغض اهللا تعاىل
 .أن ال تظن بأخيك الغائب السوء: الرابع

أن ال حيملك ما حكي لك على التجسس والبحث : اخلامس
 .للتحقق

أن ال ترضى لنفسك، ما يت النمام عنه، وال : السادس
 كذا وكذا، فتكون به مناما فألن قد حكى يل: منيمته فتقول يحتك

(ومغتابا وقد تكون أتيت ما عنه يت
184F

١(. 

                                           
 .)١٦٥ /٣(اإلحياء  )١(



 

 -٧٧- 

 ٧٧ أحصاه اهللا ونسوه

 النميمةوأعظم من الغيبة 
وأعظم أخي الكرمي من الغيبة والنميمة هذا الذي يتردد من 

 املتعاديني، ويكلم كل واحد منهما بكالم يوافقه
ا من نار من كان له وجهان يف الدنيا كان له لسان" :قال 
 .)185F١("يوم القيامة

جتدون من شر عباد اهللا يوم القيامة ذا الوجهني : "وقال 
أخرجه الشيخان حنوه " الذي يأيت هؤالء حبديث وهؤالء حبديث

 .وهو عند أيب الدنيا ذا اللفظ
مباذا يصري الرجل ذا لسانني وما حد ذلك؟ فأقول : فإن قلت

 إذا دخل على متعاديني وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه مل
يكن منافقا وال ذا لسانني، فإن الواحد قد يصادق متعاديني ولكن 
صداقة ضعيفة ال تنتهي إىل حد األخوة، إذ لو حتققت الصداقة 

كل واحد منهما إىل  القتضت معاداة األعداء، نعم لو نقل كالم
(اآلخر فهو ذو لسانني وهو شر من النميمة

186F

٢(. 
ويبالغ يف  من ميدح اإلنسان يف وجهه: ومن ذي الوجهني

ذلك لقصد دنيوي مث يف غيبته يذمه عند الناس ويعيبه وهكذا يفعل 
 .مع أغلب من ال يناسبه

فال تكن أخي املسلم عونا للشيطان بتفريق ومتزيق احملبة 
                                           

 .)٨٨٩(أبو داود وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة  هروا )١(
 .)١٦٨(اإلحياء  )٢(



 

 -٧٨- 

 ٧٨ أحصاه اهللا ونسوه

واأللفة بينهم بل كن صاحب خري ورسول صلح إىل املتخاصمني 
تنال بذلك األجر وكن صدوقا تظهر ما تبطن ال تكن متزلفا مث 

 .مغتابا
 :أخي ها هو ذو الوجهني

 يسعى عليك كما يسعى إليك فال
 

(تأمل غوائل ذي الوجهني كياد 
187F

١( 
  

                                           
 .)٣٥٥(ة القلوب فمكاش )١(



 

 -٧٩- 

 ٧٩ أحصاه اهللا ونسوه

 الكذب
 .الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب

  ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم: قال اهللا تعاىل
 ].٣٦: اإلسراء[

ن الرب إن الصدق يهدي إىل الرب وإ: "وقال رسول اهللا 
يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا، 

 .متفق عليه" وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا
ا، ومن كانت ا خالصأربع من كن فيه، كان منافقً" وقال 

فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها، إذا 
در، وإذا خاصم اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غ

 .متفق عليه" فجر
وال يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حىت : "وقال 

 ".يكتب عند اهللا كذابا
 فالكذب على الشخص حرام سواء كان الرجل مسلما أو

كافرا، برا، لكن االفتراء على املؤمن أشد، بل الكذب كله ا أو فاجر
(حرام

188F

١(. 
 :أخي احلبيب

يك تصور املعلومات على ما هي إياك والكذب فإنه يفسد عل
عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور 

                                           
 .)٢٢٣/ ٢٨(الفتاوى  )١(



 

 -٨٠- 

 ٨٠ أحصاه اهللا ونسوه

املعدوم موجودا، واحلق باطالًا، واملوجود معدوما، ، والباطل حق
واخلري شرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة لها، والشر خري، 

العدم مؤثرة  ونفس الكاذب معرضة عن احلقيقة املوجودة نزاعة إىل
(للباطل

189F

١(. 
إن الكذب يهدي إىل : "والكذب أساس الفجور كما قال 

 ".الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار
وأول ما يسرى الكذب من النفس إىل اللسان فيفسده مث 
يسري إىل اجلوارح فيفسد عليها أعماهلا كما أفسد اللسان أقواله 

 تحكم عليه الفسادفيس ،فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله
ويترامى داؤه إىل اهللكة إن مل يتداركه اهللا بدواء الصدق يقلع تلك 

(املادة من أصلها
190F

٢(. 
الصدق والكذب يعتركان يف القلب : مالك بن دينار: قال

(حىت خيرج أحدمها صاحبه
191F

٣(. 
بن م عند معاوية رمحه اهللا واألحنف تكلم قو: وقال احلسن

أخشى : ا أبا حبر ال تتكلم؟ فقال لهلك ي ما :قيس ساكت، فقال له
(اهللا إن كذبت وأخشاك إن صدقت

192F

٤(. 
ما كذبت منذ : رضي اهللا عنهعمر بن عبد العزيز : وقد قال

                                           
 .)١٧٨(: الفوائد )١(
 )١٧٨(: الفوائد )٢(
 .)١٤٦/ ٣(اإلحياء  )٣(
 .)١٢٠/ ٣(اإلحياء  )٤(



 

 -٨١- 

 ٨١ أحصاه اهللا ونسوه

(علمت أن الكذب يضر أهله
193F

١(. 
فالكذب يا أخي يسقي باب كل شر كما يسقى املاء أصول 

(الشجر
194F

٢(. 
ما  :وألنه باب كل شر قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل

(حلفت باهللا صادقا وال كاذبا
195F

٣(. 
إن : وافترى رجل على زين العابدين بني احلسني فقال له 

كنت كما قلت فاستغفر اهللا، وإن مل أكن كما قلت، فاهللا يغفر 
: جعلت فداك لست كما قلت، فاغفر، قال: لك، فقبل رأسه وقال

(غفر اهللا لك
196F

٤(. 
إن كنت : فقال له: وقال رجل للشعيب كالما أقذع فيه

(صادقا غفر اهللا يل وإن كنت كاذبا غفر اهللا لك
197F

٥(. 
وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء 
والعجب والكرب والفخر واخليالء والبطر واألشر والعجز واجلنب 
واملهانة وغريها أصلها الكذب، فكل عمل صاحل ظاهر أو باطن 

فمنشؤه الكذب، فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن 
واهللا تعاىل يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصاحله ومنافعه 

                                           
 .)٥/١٢١(السري  )١(
 .)٢٥٠(كتاب الصمت  )٢(
 .)٣٦/ ١٠(السري  )٣(
 .)١٠٥/ ١(شذرات الذهب  )٤(
 .)١٤/ ٣(وفيات األعيان  )٥(



 

 -٨٢- 

 ٨٢ أحصاه اهللا ونسوه

ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام مبصاحل دنياه وآخرته، فما 
استجلبت مصاحل الدنيا واآلخرة مبثل الصدق، وال مفاسدمها 

(ومضارمها مبثل الكذب
198F

١(.  
 ال يكذب املـرء إال يف مهانتـه  

 
مـن قلـة   أو مفعلة السوء أو  

 
 

ولقد استرسل بعض الناس يف الكذب وعدوه مندحة وذكاء، 
جاء : والكذب هو الكذب ألي سبب كان، قال عبد اهللا بن عامر

يا : إىل بيتنا وأنا صغري، فذهبت أللعب فقالت أمي رسول اهللا 
وما أردت أن : "عبد اهللا تعاىل حىت أعطيك، فقال رسول اهللا 

أما إنك لو مل تفعلي لكتبت عليك : "قالمترا، ف: قالت" تعطيه
 .رواه أبو داود" كذبة

ما كذبت إال مرة : قالعبد الرمحن اخلرييب  روي عن أيب
نعم، ومل أكن : واحدة قال يل أيب قرأت على املعلم؟ قلت

(قرأت
199F

٢(. 
ال : رجال يعتذر إىل رجل فقالطلحة بن أيب مصرف ومسع 

(بك الكذبتكثر االعتذار إىل أخيك أخاف أن يبلغ 
200F

٣(. 
أعظم اخلطايا عند اهللا : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

(اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة
201F

٤(. 
                                           

 .)١٧٨(: الفوائد )١(
 .)٣٣٨/ ١(: تذكرة احلفاظ )٢(
 .)١٧/ ٥(حلية األولياء  )٣(
 .)١٤٦/ ٣(اإلحياء  )٤(



 

 -٨٣- 

 ٨٣ أحصاه اهللا ونسوه

 لعمرك ما للمرء كالرب حافظ
 

 وال مثل عقل املرء للمرء حافظ 
 لسانك ال يلقيك يف الغي لفظـه  

 
(فإنك مأخوذ مبا أنت الفـظ  

202F

١( 
.. الوفاء بوعودهم وصدق حديثهم لنرى مدى: أخي احلبيب 

إنه كان خطب إيل ابنيت : الوفاة قالعبد اهللا بن عمرو ملا حضرت 
رجل من قريش، وقد كان مين إليه شبيه الوعد، فو اهللا ال ألقى اهللا 

(عز وجل بثلث النفاق، اشهدوا أين قد زوجتها أياه
203F

٢(. 
 أدبت نفسي فما وجـدت هلـا  

 
 من بعد تقـوى اهللا مـن أدب   

 كل حاالـا وإن قصـرت   يف 
 

 أفضل من صمتها عن الكـذب  
ــهم   ــاس إن غبت ــة الن  وغيب

 
 حرمها ذو اجلـالل يف الكتـب   

 إن كان من فضة كالمـك يـا    
 

(نفس فإن السكوت من ذهب 
204F

٣( 
إىل بين له، فأنكبت عليه،  م عائدةيثجاءت أخت الربيع بن خ 

: ال، قال :أرضعتيه؟ قالت: كيف أنت يا بين؟ فقال الربيع: فقالت
(ما عليك لو قلت يا ابن أخي، فصدقت

205F

٤(. 
ما كذبت : رمحه اهللا تعاىل يقولعمر بن عبد العزيز وهذا  

(كذبة منذ شددت على إزاري
206F

٥(. 
أيسمى الرجل كاذبا بكذبة خالد بن صبيح وحني سئل 

                                           
 .)٣٠٥(كتاب الصمت  )١(
 .)١/٦٥٩(صفة الصفوة  )٢(
 .)٣١٢(كتاب الصمت  )٣(
 .)٢٥٥(كتاب الصمت  )٤(
 .)٢٤١(كتاب الصمت  )٥(



 

 -٨٤- 

 ٨٤ أحصاه اهللا ونسوه

(نعم: واحدة؟ قال
207F

١(. 
وكانوا من شدة حرصهم على توخي الصدق يعدون زالت 

ما كذبت منذ أسلمت إال : يقولحنف بن قيس األلسام فهذا 
بكم أخذته؟ فأسقطت ثلثي : مرة واحدة، فإن عمر سألين عن ثوب

(الثمن
208F

٢(. 
 :لنرى بعضا من خلق اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل

كان أبو حنيفة قد جعل على نفسه أن ال حيلف باهللا يف 
عرض كالمه إال تصدق بدرهم، فحلف فتصدق به مث جعل أن 
يتصدق بدينار، فكان إذا حلف صادقا يف عرض الكالم تصدق به، 
وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق مبثلها، وكان إذا اكتسى ثوبا 

يديه  جديدا كسى بقدر مثنه الشيوخ العلماء، وكان إذا وضع بني
الطعام أخذ منه فوضعه على اخلبز حىت يأخذ منه بقدر ضعف ما 

ز مث يعطيه إنسانا فقريا، فإن كان يف كان يأكل، فيضعه على اخلب
209(االدار من عياله إنسان حيتاج إليه دفعه إليه، وإال أعطاه مسكينF٣(. 

 :أخي احلبيب
هل نعجز أن نستفيد من بعض أفعاهلم فنطبقها على أنفسنا 
شيئا فشيئا فالنفس إذا كان لديها الرغبة يف اخلري أعاا اهللا ووفقها 

 .لنفس على اخلري واملعروففلماذا ال نبادر ونعود ا
                                           

 .)١٤٦/ ٣(اإلحياء  )١(
 .)٢٥٣(كتاب الصمت  )٢(
 .)٣٥٨/ ٣(تاريخ بغداد  )٣(



 

 -٨٥- 

 ٨٥ أحصاه اهللا ونسوه

راش حربعي بن إن : عن أيب بردة بن عبد اهللا قال كان يقال
رضي اهللا عنه مل يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خرسان قد تأجال 

إن الناس يزعمون أن : أيها األمري: فجاء العريف إىل احلجاج فقال
راش مل يكذب قط، وقد قدم ابناه من خرسان ومها حربعي بن 

ما : أيها الشيخ، قال: به فلما جاء قالاحلجاج علي يان، فقال عاص
اهللا املستعان خلفتهما يف البيت؟ : ما فعل ابناك؟ قال: تشاء؟ قال

(ك فيهما مها لكوءال جرم واهللا ال أس: قال
210F

١(. 
 وما شـيء إذا فكـرت فيـه   

 
ــال  ــروءة واجلم  بأذهــب للم

 من الكذب الذي ال خري فيـه  
 

(لرجـال وأبعد بالبهاء مـن ا  
211F

٢( 
وقد نقل عن السلف أن يف املعاريض مندوحة عن الكذب  

 أما يف املعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟: قال رضي اهللا عنه
وإمنا أرادوا بذلك إذا اضطر اإلنسان إىل الكذب فأما إذا مل 
تكن له حاجة وضرورة فال جيوز التعريض وال التصريح مجيعا، 

 .ولكن التعريض أهون
إذا طلبه من يكره أن خيرج إليه وهو اهيم النخعي إبروكان 

قويل له اطلبه يف املسجد وال تقويل له ليس : يف الدار قال للجارية
 .ههنا كيال يكون كذبا

زل وهو يكرهه خط دائرة ـوكان الشعيب إذا طلب يف املن
                                           

 .)٢٢٩(كتاب الصمت  )١(
 .)٢٥٣(أدب الدنيا والدين  )٢(



 

 -٨٦- 

 ٨٦ أحصاه اهللا ونسوه

 .ضعي األصبع فيها وقويل ليس ههنا: وقال للجارية
 غري موضع احلاجة فال، وهذا كله يف موضع احلاجة فأما يف

ا فهو مكروه على ألن هذا تفهيم الكذب، وإن مل يكن اللفظ كذب
(اجلملة

212F

١(. 
 :أخي احلبيب 

 عود لسانك قول اخلري حتظ بـه 
 

 إن اللسان ملا عـودت معتـاد   
 موكل بتقاضي ما سـننت لـه   

 
 فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد 

  

                                           
 .)١٤٩/ ٣(اإلحياء  )١(



 

 -٨٧- 

 ٨٧ أحصاه اهللا ونسوه

(االستهزاء 
213F

١( 
ض االس السخرية واالستهزاء مما شاع بني الناس ويف بع

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ : وهو حمرم قال تعاىل
 كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء ملَا نِسو مهنا مريوا خكُونى أَنْ يسع

نهنا مريخ ]١١: احلجرات.[ 
لتحقري والتنبيه على العيوب ومعىن السخرية االستهانة وا

وقد يكون ذلك باحملاكاة يف الفعل والقول، وقد يكون  صوالنقائ
(باإلشارة واإلمياء

214F

٢(. 
االستهزاء بالدين وأهله، وخلطورته : وأشد أنواع االستهزاء

وعظم أمره فقد أمجع العلماء على أن االستهزاء باهللا وبدينه 
 .يةوبرسوله كفر بواح، خيرج من امللة بالكل

ورسوله  إن االستهزاء باهللا وآياته: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
(كفر يكفر صاحبه بعد إميانه

215F

٣(. 
ولقد تفنن يف أنواع السخرية واالستهزاء فهناك من يهزأ 
باحلجاب وآخر بتنفيذ األحكام الشرعية ولرجال األمر باملعروف 

نصيب  كما أن السنة أيضا هلا.. والنهي عن املنكر نصيب من ذلك
 .فهذا االستهزاء باللحية وقصر الثوب وغريه

                                           
هذا املوضوع مل يكن يف أصل الكتاب وألمهيته أضفته على ما فيه من  )١(

 .قصور
 .)١٤٠/ ٣(اإلحياء  )٢(
 .)٢٧٣/ ٧(: الفتاوى )٣(



 

 -٨٨- 

 ٨٨ أحصاه اهللا ونسوه

ما نسمعه يتلى .. ولنعلم خطورة االستهزاء على دين الرجل
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب : يف سورة التوبة

تعتذروا قَد كَفَرتم لَا * قُلْ أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ 
بعد إِميانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةً بِأَنهم كَانوا 

نيرِمجم ]٦٦، ٦٥: اآليتان[ 
ما أرى : وقد ورد يف سبب نزوهلا أن رجال من املنافقني قال

وأجبنا عند اللقاء  قراءنا هؤالء إال أرغبنا بطونا، وأكذبنا ألسنة،
وقد ارحتل  فجاء إىل رسول اهللا  فرفع ذلك إىل الرسول 

: إمنا كنا خنوض ونلعب فقال: وركب ناقته فقال يا رسول اهللا
َزِئُونهتست متكُن هولسرو هاتآيأَبِاِهللا و إىل قوله :نيرِمجم  وإن

وهو متعلق  اهللا  لرجليه لتنسفان احلجارة وما يلتفت إليه رسو
 .))216F١بنسعة رسول اهللا 

أنه أرحم الناس بالناس، وأقبل  من سرية رسول اهللا وثابت 
الناس عذرا للناس، ومع ذلك كله مل يقبل عذرا ملستهزئ ومل 

(يلتفت حلجة ساخر ضاحك
217F

٢(. 
ولعلك أخي حلظت يف اآلية الكرمية أن اهللا شهد هلم باإلميان 

 .د كَفَرتم بعد إِميانِكُمقَ: قبل االستهزاء فقال
: ولقد فضح اهللا تعاىل موقف املستهزئني باملؤمنني فقال تعاىل

                                           
 .)١١١/ ٤(تفسري ابن كثري  )١(
 .)١١(االستهزاء بالدين وأهله  )٢(



 

 -٨٩- 

 ٨٩ أحصاه اهللا ونسوه

 وانآم ينالَّذ نونَ مرخسيا ويناةُ الديوا الْحكَفَر ينلَّذل نيز
نم قزراُهللا يو ةاميالْق موي مقَها فَوقَوات ينالَّذرِ  وياُء بِغشي

 ] .٢١٢: البقرة[ حسابٍ
حنن : والبعض إذا قيل له هذا من باب االستهزاء بالدين، قال

وما علم .. مل نقصد الدين، ومل نقصد الرجل بذاته، بل منزح ومنرح
 إىل أين يؤدي به هذا املرح وذاك املزاح؟
 .خزي يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة

(ب مقيم يف اآلجلةهالك ودمار يف العاجلة وعذا
218F

١(. 
إِنه كَانَ * قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَلِّمون : قال اهللا تعاىل

 ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم فَرِيق
 نيماحالر *كُموسى أَنتا حرِيخس موهمذْتخفَات  متكُنكْرِي وذ

إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم * منهم تضحكُونَ 
 ].١١١-١٠٨: املؤمنون[ الْفَائزونَ

والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ : وقال جل وعال
هلُوا بمتاح وا فَقَدبسا اكْتامبِينا مإِثْما وانت ]٥٨: األحزاب.[ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك ا : "قال رسول اهللا 
 .رواه أمحد" يهوي ا من أبعد من الثريا هجلساء

لو كانت : امرأة سليطة اللسان قال الدرداءوعندما رأى أبو 
                                           

يرجع للكتاب ففيه مباحث هامة  )٧١(االستهزاء بالدين وأهله  )١(
 .واستشهادات جيدة



 

 -٩٠- 

 ٩٠ أحصاه اهللا ونسوه

(هذه خرساء لكان خريا هلا
219F

١(. 
 من كلب، خلشيت أنلو سخرت : عبد اهللا بن مسعودوقال 

أكون كلبا، وإين أكره أن أرى الرجل فارغا ليس يف عمل آخرة 
(وال دينا

220F

٢(. 
كفى باملرء خيانة أن يكون أمينا : وهذا مالك بن دينار يقول

(للخونة، وكفى املرء شرا أن ال يكون صاحلا ويقع يف الصاحلني
221F

٣(. 
ال يقول رجل من اخلري ما ال : يقولعلي بن احلسني وكان 

(علم، إال أوشك أن يقول من الشر ما ال يعلمي
222F

٤(. 
محانا اهللا . فأحذر زلة لسان تزل ا األقدام إىل نار تلظى

 .وإياكم من زالت اللسان ومن غضب الرمحن
أتدرون من : "ألصحابه قال الرسول : أخي احلبيب

يا رسول اهللا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع : قالوا" املفلس
ن مفلس أميت من يأيت يوم القيامة بقيام وصيام وصالة إ: "قال 

وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال ويأيت وزكاة وحج، 
وهلذا من  ذا من حسناتههلونال من عرض هذا، فيؤخذ  ،هذا

حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
 ".عليه مث طرح يف النار تسيئام فطرح

                                           
 .)٨٩(كتاب الصمت  )١(
 .)٤٩٦/ ١(السري  )٢(
 .)٢٨٦/ ٣(صفة الصفوة  )٣(
 .)١٢١/ ٩(البداية والنهاية  )٤(



 

 -٩١- 

 ٩١ أحصاه اهللا ونسوه

من العقوبات على من استهزأ بشيء من ولقد حتققت كثري 
 .أو بعباده الصاحلني وأوليائه املتقني كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا 

بلغنا أن رجال يدعي أبا سالمة من : قالابن خلكان حكى 
كان فيه جمون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه  ىناحية بصر

فأخذ ) يعين دبره(واهللا ال أستاك إال يف املخرج : من الفضيلة فقال
سواكا فوضعه يف خمرجه مث أخرجه، فمكث بعده تسعة أشهر وهو 
يشكو من أمل البطن واملخرج، فوضع ولدا على صفة اجلرذان له 
أربعة قوائم ورأسه كرأس السمكة وله أربعة أنياب بارزة وذنب 
طويل وأربعة أصابع وله دبر كدبر األرنب، وملا وضعه صاح ذلك 

يحات فقامت ابنة ذلك الرجل فرضحت رأس احليوان ثالث ص
احليوان الغريب وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومني ومات يف 

 .الثالث
: هذا احليوان قتلين وقطع أمعائي، قال ابن كثري: وكان يقول

وقد شاهد ذلك مجاعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك املكان 
(د موتهحيا ومنهم من رآه بع ومنهم من رأى ذلك احليوان

223F

١(. 
هذه قصة واحدة جرت يف زمن مضي، وهناك الكثري لو 

 .تتبعنا كتب السري والتاريخ
ونعود لعصرنا احلاضر حيدثنا العالمة أمحد حممد شاكر رمحه 

طالبا يف اجلامعة املصرية ) الشيخ طه حسني(كان : اهللا فيقول
                                           

 .)٥١(بستان العارفني  )٢٦٣/ ١٣(البداية والنهاية  )١(



 

 -٩٢- 

 ٩٢ أحصاه اهللا ونسوه

فأراد حضرة السلطان  اإىل أورب ةالقدمية، وتقرر إرساله يف بعث
سني رمحه اهللا أن يكرمه بعطفه ورعايته، فاستقبله يف قصره ح

 .استقباال كرميا، وحباه هدية قيمة املغزي واملعىن
وكان من خطباء املساجد التابعني لوزارة األوقاف، خطيب 
فصيح متكلم مقتدر، هو الشيخ حممد املهدي خطيب مسجد 

 .جلمعةعزبان، وكان السلطان حسني رمحه اهللا مواظبا على صالة ا
فصلى اجلمعة يوما ما، مبسجد املبدويل القريب من قصر 
عابدين العامر، وندبت وزارة األوقاف ذلك اخلطيب لذلك اليوم 

الشيخ (وأراد اخلطيب أن ميدح عظمة السلطان، وأن ينوه مبا أكرم 
فصاحته وغلبه حب  وحق له أن يفعل، ولكن خانته) طه حسني

 .قم له قائمة من بعدهاالتعايل يف املدح، فزل زلة مل ت
إذ قال أثناء خطبته جاءه األعمى فما عبس يف وجهه وما 
توىل، وكان من شهود هذه الصالة والدي الشيخ حممد شاكر 
وكيل األزهر سابقا رمحه اهللا فقام بعد الصالة يعلن الناس يف 
املسجد أن صالم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صالة الظهر 

تعريضا ال  طيب كفر مبا شتم رسول اهللا فأعادوها، ذلك بأن اخل
حني جاءه ابن أم  تصرحيا، ألن اهللا سبحانه عتب على رسوله 

مكتوم األعمى، وهو حيدث بعض صناديد قريش يدعوهم إىل 
 .اإلسالم

حىت يفرغ من حديثه فأنزل اهللا  فأعرض عن األعمى قليالً



 

 -٩٣- 

 ٩٣ أحصاه اهللا ونسوه

األمحق عتاب رسوله يف هذه السورة الكرمية مث جاء هذا اخلطيب 
اجلاهل، يريد أن يتملق عظمة السلطان رمحه اهللا وهو عن متلقه غين 
واحلمد هللا، فمدحه مبا يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته، 
بالقياس إىل ما عاتب اهللا عليه رسوله، واستغفر اهللا من حكاية هذا 

ال يرضى به  فكان صنع اخلطيب املسكني تعريضا برسول اهللا 
 .يف مقدمة من ينكره السلطان نفسهمسلم و

 ولكن اهللا مل يدع هلذا ارم جرمه يف الدنيا قبل أن جيزيه
لقد رأيته بعيين رأسي بعد بضع : جزاءه يف األخرى، فأقسم باهللا

سنني وبعد أن كان متعاليا متنفخا مستعزا مبن الذم من العظماء 
من مساجد والكرباء، رأيته مهينا ذليال خادما على باب مسجد 

القاهرة، يتلقى نعال املصلني حيفظها يف ذلة وصغار حىت لقد 
خجلت أن يراين، وأنا أعرفه وهو يعرفين، ال شفقة عليه فما كان 
موضعا للشفقة وال مشاتة فيه فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، 

(ولكن ما رأيت من عربة وموعظة
224F

١(. 

                                           
 .)١٧٣(كلمة احلق  )١(



 

 -٩٤- 

 ٩٤ أحصاه اهللا ونسوه

 كيف كان لسانه  
ة اللسان، وبالغة القول، وكان من ميتاز بفصاح كان النيب 

سالسة لفظ وجزالة  ،ذلك باحملل األفضل، واملوضع الذي ال جيهل
قول، وصحة معان، وقلة تكلف، أويت جوامع الكلم، وخص ببدائع 

(احلكم وعلم ألسنة العرب
225F

١(. 
أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم هلجة وأعظمهم  كان 

سمى قبل نبوته األمني، أمانة، اعترف له مما ورد أعداؤه، وكان ي
 .ويتحاكم إليه يف اجلاهلية قبل اإلسالم

إنا ال نكذبك : أن أبا جهل قال له: روى الترمذي عن علي
فَإِنهم لَا يكَذِّبونك ولكن نكذب مبا جئت به فأنزل اهللا فيهم 

 وسأل هرقل أبا سفيان، هل ولَكن الظَّالمني بِآيات اِهللا يجحدونَ
 .)226F٢(ال: تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال

أحدا من  ما شتم رسول اهللا : ومما رواه البحتري قال 
املؤمنني بشتيمة إال جعل هلا كفارة ورمحة وما لعن امرأة قط وال 

: لو لعنتهم يا رسول اهللا فقال: خادما بلعنة، وقيل له وهو يف القتال
 .)227F٣("إمنا بعثت رمحة ومل أبعث لعانا"

املقالة إذا نطق ليس مبهزار وكان  حنزر الكالم مس كان 
                                           

 .)٤٦٥(الرحيق املختوم للمباركفوري  )١(
 .)٤٦١(الرحيق املختوم  )٢(
 .)٣٩٤/ ٢(: اإلحياء )٣(



 

 -٩٥- 

 ٩٥ أحصاه اهللا ونسوه

كالمه كخرزات نظمن، قالت عائشة رضي اهللا عنها كان ال يسرد 
م هذا، كان كالمه نزرا وأنتم تنثرون الكالم كالكالم كسرد

(نثرا
228F

١(. 
يتكلم جبوامع الكلم ال فضول وال تقصري كأنه يتبع  وكان 

(حيفظه سامعه ويعيهبعضه بعضا بني كالمه توقف 
229F

٢(. 
 وهو الذي خدم رسول  حيدثنا أنس خادم رسول اهللا 

ا ألني من ا وال حريرما مسست ديباج: عشر سنوات يقول اهللا 
وال مشمت رائحة قط أطيب من رائحة رسول  كف رسول اهللا 

سنني فما قال يل قط،  عشر ولقد خدمت رسول اهللا  اهللا 
أال فعلت : مل فعلته؟ وال لشيء مل أفعلهأف، وال قال لشيء فعلته، 

 .كذا
 مل يكن رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

فاحشا وال متفحشا وال صخابا يف األسواق، وال جيزي بالسيئة 
 .ولكن يعفو ويصفح

التبسم وإذا غضب أعرض وأشاح  وكان جل ضحكه 
(وإذا فرح غض بصره

230F

٣(. 
 .جيلس إال على ذكر ال يقوم وال وكان رسول اهللا 

كان رسول : صف لنا رسول اهللا يولنترك هند بن أيب هالة 
                                           

 .)٣٩٧/ ٢(اإلحياء  )١(
 .)٣٩٧/ ٢(اإلحياء  )٢(
 .)٢١(خمتصر الشمائل احملمدية لأللباين  )٣(



 

 -٩٦- 

 ٩٦ أحصاه اهللا ونسوه

دائم الفكرة، ليست له راحة وال يتكلم : متواصل األحزان اهللا 
يف غري حاجة، طويل السكوت وكان خيزن لسانه إال عما يعنيه، 

(يؤلف أصحابه وال يفرقهم
231F

١(. 
اروا عنده وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار هلم أبا، وص

يف احلق متقاربني جملسه جملس حلم وحياء وصرب وأمانة ال ترفع فيه 
بالتقوى  األصوات وال تؤبن فيه احلرم ال ختشى فلتأته يتعاطفون

يوقرون الكبري، ويرمحون الصغري، ويرفدون ذا احلاجة ويؤنسون 
 .الغريب

كان دائم البشر سهل اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ، وال 
صخاب وال فحاش، وال عتاب، وال مداح، يتغافل عما غليظ وال 

الرياء، واإلكثار : ال يشتهي، وال يقنط منه، قد ترك نفسه من ثالث
ال يذم أحدا وال يعريه، وال : وما ال يعنيه، وترك الناس من ثالث

يطلب عورته، وال يتكلم إال فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق 
حديثهم حديث أوهلم يضحك  جلساؤه كأمنا على رءوسهم الطري،

مبا يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، ويصرب على الغريب 
إذا رأيتم صاحب احلاجة يطلبها : على اجلفوة يف املنطق، ويقول

(فأرفدوه، وال يطلب الثناء إال من مكافئ
232F

٢(. 
أكمل له جل وعال الصفات وأحسن له األدب وأثىن عليه 

                                           
 .)٤٦٧(الرحيق املختوم للمباركفوري  )١(
 .)٤٦٨(الرحيق باختصار  )٢(



 

 -٩٧- 

 ٩٧ أحصاه اهللا ونسوه

اللهم  بأيب هو وأمي  لى خلُقٍ عظيمٍوإِنك لَع: بقوله تعاىل
اللهم ال .. امجعنا معه يف دار كرامتك، فإن كانت بعدت بيننا األيام

 .حترمنا شفاعته يوم القيامة يا أرحم الرامحني 



 

 -٩٨- 

 ٩٨ أحصاه اهللا ونسوه

 املصادر
حممد بن سعيد القحطاين دار / االستهزاء بالدين وأهله د -١

 .هـ ١٤١٢، ١الوطن ط
م حميي الدين حيىي بن شرف األذكار النووية لإلما -٢
 .هـ ١٣٩١دار املالح للطباعة / النووي

إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل دار الكتب العلمية  -٣
 .هـ ١٤٠٦، ١ط 

 .أدب الدنيا والدين للماوردي دار الكتب العلمية -٤
عبد العزيز السلمان / إرشاد العباد لالستعداد ليوم املعاد -٥

 .هـ ١٤٠٦/ ١ط
راض النفوس، إبراهيم حممد اجلمل، دار الكتاب العريب أم -٦

 .هـ ١٤٠٨/ ٢ط
 .البداية والنهاية للحافظ ابن كثري مطبعة املتوسط -٧
بستان العارفني لإلمام أيب حيىي زكريا بن شرف النووي  -٨

 .حتقيق حممد احلجار
 .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية -٩

 .ذهيب، دار إحياء التراثتذكرة احلفاظ لل -١٠
صاحل اهلزاع  يالتذكرة يف االستعداد لليوم اآلخر، عل -١١

 .هـ)١٤٠٧، ٢(
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب  -١٢

 .اإلمام مالك للقاضي عياض، مكتبة احلياة



 

 -٩٩- 

 ٩٩ أحصاه اهللا ونسوه

تفسري ابن كثري لإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري، دار  -١٣ 
 ).هـ ١٤٠١(لنشر الفكر للطباعة وا

تنبيه الغافلني، الفقيه نصر السمرقندي، حتقيق عبد  -١٤
 .هـ ١٤١٠العزيز الوكيل دار الشروق 

/ ٥واحلكم ابن رجب احلنبلي طجامع العلوم  -١٥
 .هـ١٤٠٠

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن قيم  -١٦
 .هـ ١٤٠٧، ١اجلوزية حتقيق أيب حذيفة دار الكتاب العريب ط

 .احلسن البصري البن اجلوزي -١٧
، ٢، دار عمار طةحصائد األلسن، حسني العوايش -١٨

 .هـ ١٤٠٩
حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم دار  -١٩

 .الكتاب العريب
 .هـ ١٤٠٠ديوان أيب العتاهية دار صادر بريوت  -٢٠
 /٢الرحيق املختوم للمباركفوري، دار العلم بريوت ط -٢١

 .هـ ١٤٠٨
رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، لإلمام النووي  -٢٢

 .ل بريوتيدار اجل
كتاب الزهد، أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم،  -٢٣

 .هـ ١٤٠٨، ٢الدار السلفية باهلند ط



 

 -١٠٠- 

١٠ أحصاه اهللا ونسوه
 

سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب حتقيق شعيب  -٢٤
 .هـ  ١٤٠١األرناؤوط وحسني األسد مؤسسة السالة 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد  -٢٥
 .احلنبلي دار إحياء التراث العريب

شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور للحافظ جالل -٢٦
 .الدين السيوطي دار الكتب العلمية

صفة الصفوة البن اجلوزي حتقيق حممود فاخوري حممد  -٢٧
 .هـ ١٤٠٥دار املعرفة  رواس

داب اللسان البن أيب الدنيا حتقيق كتاب الصمت وآ -٢٨
 .هـ ١٤١٠/ ١ويين األثري، دار الكتاب العريب طأيب إسحاق اجل

/ ٢صيد اخلاطر البن اجلوزي دار الكتاب العريب ط -٢٩
 .هـ ١٤٠٧

، مطبعة السنة احملمدية ىطبقات احلنابلة للقاضي أيب يعل -٣٠
 .ودار املعرفة بريوت

الدين أيب نصر عبد طبقات الشافعية الكربى لتاج  -٣١
 .الوهاب بن علي السبكي دار إحياء الكتب العربية

عقود اللؤلؤ واملرجان يف وظائف شهر رمضان، إبراهيم  -٣٢
 .بن عبيدا

جمموع فتاوى ابن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم  -٣٣
 .هـ ١٣٩٨، ١وابنه حممد تصوير ط



 

 -١٠١- 

١٠ أحصاه اهللا ونسوه
 

 .عرفةفتح القدير لإلمام حممد بن علي الشوكاين دار امل -٣٤
 .الفوائد البن القيم دار النفائس -٣٥
هـ دار  ١٤٠٧/ ١كلمة احلق أمحد حممد شاكر ط -٣٦

 .الكتب السلفية
خمتصر الشمائل احملمدية لإلمام الترمذي، اختصره  -٣٧

وحققه حممد ناصر الدين األلباين املكتبة اإلسالمية عمان األردن 
 .هـ ١٤٠٥، ١ط

م أمحد بن حممد املقدسي خمتصر منهاج القاصدين اإلما -٣٨
 .هـ ١٤٠٦، ٧حتقيق زهري الشاويش املكتب اإلسالمي ط

 .منهاج القاصدين ابن اجلوزي -٣٩
مكاشفة القلوب أليب حامد الغزايل دار إحياء العلوم  -٤٠

 .هـ ١٤٠٣، ١ط
كتاب الورع لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل حتقيق  -٤١

 .زينب القاروط دار الكتب العلمية/ د
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان دار  -٤٢

 .هـ ١٣٩٧صادر بريوت 



 

 -١٠٢- 

١٠ أحصاه اهللا ونسوه
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 ٣٨ ............................................... بواعث الغيبة
 ٥٥ ...................... بيان العالج الذي مينع اللسان عن الغيبة

 ٥٦ ...................................... باب ما يباح من الغيبة
 ٦٥ ................................................ كفارة الغيبة

 ٦٦ .................................................... النميمة
 ٦٧ .................................................... النميمة

 ٧٧ .................................... أعظم من الغيبة والنميمة
 ٧٩ .................................................... الكذب

 ٨٧ .................................................. االستهزاء
 ٩٤ ........................................ كيف كان لسانه 

 ٩٨ .................................................... املصادر
 ١٠٢ .................................................. الفهرس
 


