
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

نعمته عليه فقال ُمَعّدًدا  الكريم  القرءان  ف اهلل هبا اإلنساَن وامتّن هبا عليه يف  نعمٌة عظيمة رشَّ اللساَن    :إن 

، َولَِساًنا َوَشَفَتْْيِ } ُه َعينَْْيِ إّّل أن خَطَره عظيم فإن ِجرَمه صغري وُجرَمه كبري أي   [9-8]سورة البلد    {َأََلْ َنْجَعل لَّ

حجمه صغري وما حيصل به من الذنب كبري، وقد حّذر رسول صىل اهلل عليه وسلم من خطر اللسان كثرًيا  

فمن ذلك ما صح أن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ُقْلُت َيا َنبيَّ اهلل  

لَُ  َفَقاَل  َوإنَّا  بِِه  ُم  َنَتَكلَّ بََِم  َعىَل  )َؤاَخُذوَن  َأو  ُوُجوِهِهْم  َعىَل  النَّار  النَّاَس يف  َيُكبُّ  َوَهْل  ُمَعاُذ  َيا  َك  ُأمُّ )َثكَِلْتَك 

أي أن جل من يدخلون النار إنَم يكون بسبب لساهنم الذي ّل يراقبون اهلل (، َمنَاِخرِهْم إِّلَّ َحَصائُِد َأْلِسنَتِهْم(

                                                                        يه ف

)) إن الرجل أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال   يف حديث آخر عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أيضاوجاء 

 ليتكلم بالكلمة ّل يرى هبا بأسًا، هيوي هبا سبعْي خريفًا يف النار ( 

هذه العضلة التي تتربأ    ،هنار  أوهتدا عن احلركة بليل    الصغرية التي ّل  العضلةهذه    أهيا اإلخوة ،   إنه اللسان

منها كل جوارح اإلنسان تقول له تعظه وختوفه من اهلل كَم يف احلديث الصحيح ))اتق اهلل فينا فإنَم نحن بك 

 إن استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا (( 

أما الفم    اهلل عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال)) الفم والفرج (( وقد سئل رسول اهلل صىل   

فمشتمل عىل اللسان الذي به يرقى العبد أو به يشقى ، وأما الفرج فمن ملك شهوته وحفظ نفسه من الزنا 

 .     ظله . يوم ّل ظل إّل  فهذا مع الصديقْي الستظلْي بظل الرمحن 

تك التي  األلسنة  حصائد  عذاب ومن  أسباب  من  ومها  والنميمة  الغيبة  النار  يف  وجوههم  عىل  الناس  بُّ 

، وقد شبَّه اهللُ تعاىل الغيبة بأكل حلم أخيك ميًتا اغتبته القرب، فإن ذكرَت أخاك السلم بَم فيه بَم يكرهه فقد  

حَلَْم  }: فقال َيأُكَل  َأَحُدُكْم أن  َأحُيِبُّ  َبْعًضا  بَّْعُضُكم  َيْغَتب  اٌب َوّل  َتوَّ اهللَ  إنَّ  اهللَ  ُقوْا  َواتَّ َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  َأِخيِه 

ِحيمٌ   [.12]سورة احلجرات {رَّ

 



 

 

أما النميمة فهي أن تنقل كالم شخص إىل ءاخر لُتفِسَد بينهَم وهذا من الكبائر فقد قال رسول اهلل صىل      

 ، أي اَلنَّمم. (ّل يدخل اجلنة َقتَّاٌت(: )) اهلل عليه وسلم 

ا كنت أم ماِزًحا.  فعل ذلك صائد األلسنة الكذب وهو اإلخبار بِخالف الواقع فإياكومن ح  جادًّ

اقتطاع حق    فيه  كان  فإن  تعاىل  اهلل  تعظيم  يف  التهاون  من  فيه  لا  الكبائر  من  وهو  كاذًبا  باهلل  احلَلُِف  ومنها 

 . فاإلثم أعظم  مسلم هبذه اليمْي الكاذبة

اللسان  منو فإن    آفات  السلم  بقذف قذف  زماننا  يف  الناس  من  كثري  تساهل  وقد  الهلكات  من  ذلك 

إّل   طريق  يف  متر  تكاد  ّل  حتى  الزانية،  أخا  يا  أو  الزانية  ابن  يا  أو  الزانية  فالنة  بقول:  والسلَمت  السلمْي 

ويطرق سمعك مثل هذا الكالم البشع القبيح، وقد قال عليه الصالة والسالم )اجتنبوا السبع الوبقات(، 

 ر منها قذف الحصنات الغافالت الؤمنات. وذك

ِسَباُب الُسلِم  ))  : شتم السلم بغري حق وهو من الكبائر فقد قال عليه الصالة والسالمومن آفات اللسان  

الناس  (ُفُسوق( من  كثري  فيه  تساهل  مما  وهذا  لسانكف،  والسالم أخي    احفظ  الصالة  عليه  قال    : فقد 

، معناه السلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده (وَن ِمن لِسانه ويده()السلُم َمن َسلَِم الـُمسلِمُ )

 وأما من َل يكن كذلك فال يكون مسلًَم كاماًل. 

فإن كان بلعٍن كأن يدعو عليه باللعن كقول بعضهم )لعَن اهللُ فالًنا( أي أبعده من اخلري فهو أشد وقد قال  

 وهذا لبيان ِعَظِم ذنبه.  ()لعُن السلم كقتلِِه()عليه الصالة والسالم 

بالسلم بكالم يدل عىل حتقريهآومن   اللسان اّلستهزاء  ام  فات  ريء قال عليه الصالة والسالم ))بحسب 

السلم(( أخاه  حيقر  أن  الرش  الناس هذه    من  من  كثرٌي  يفعله  مما  وهذا  بغري حق  السلم  إيذاء  يف  داخل  فهو 

 األيام. 

 ومن أخطر ما يصدر من اللسان الكالم الذي هو كفر والعياذ باهلل تعاىل.  

ات ّل يبايل ما  نعم فكم من رجٍل متورٍع عن الفواحش والظلم لكن لسانه يفري يف أعراض األحياء واألمو 

َتتَّبُِعوا   يقول ،ويتكلم بدين اهلل بَم يعلم وماّل يعلم وهذا من أعظم الرشور عند اهلل تعاىل قال تعاىل ))َوَّل 

 َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل 
ِ
 َواْلَفْحَشاء

ِ
وء ََم َيْأُمُرُكْم بِالسُّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبٌِْي إِنَّ ْيَطاِن إِنَّ  َما َّل َتْعَلُموَن((               اهللَِّ ُخُطَواِت الشَّ



 

 

وقال رجل : رأيت ابن عباس آخذًا بلسانه يقول له : ) وحيك قل خريًا تغنم واسكت عن رٍش تسلم، فقال  

له الرجل : يا ابن عباس مايل أراك آخذًا لسانك وتقول كذا وكذا؟ فأجابه: بلغني أن العبد يوم القيامة ليس  

 أحنق منه عىل لس 
ٍ
 انه(.   هو عىل يشء

عبد اهلل بن مسعود حيث أمسك لسانه وخاطبه قائاًل يا لسان ُقْل خرًيا تغنم واسكت عن رش وصية اعمل بف

)أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه(،    :تسَلم َمن قبِل أن َتندم إين سمعُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول

تتلفظ به يكتبه اللكان الوكالن بذلك فقد قال العاقل من عَقل لسانه ووزن قوله قبل أن ينطق به فكل ما  

ا َيلِفُظ ِمن َقوٍل إّلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيدٌ }اهلل تبارك وتعاىل   ََمِل َقِعيٌد مَّ َياِن َعِن الَيِمِْي َوَعِن الشِّ ى الـُمَتَلقِّ  {إذ َيَتَلقَّ

 [. 22-17]سورة ق 

  

 واحلمد هلل رب العالْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


