
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }،  ورسوله َأهيه ُمْسلُِمونَ َيا  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  ُتَقاتِِه َوال  َحقَّ  ُقوا اهللََّ  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  ُكُم  {}الَّ َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َوا تَّ

ُقوا اهللََّ}  {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم   َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا  َيا َأهيه

ُيطِِع اهللََّ   َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َفْوزًا َعظِيامً َوَيْغِفْر  َفاَز  َفَقْد  أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، ،  {َوَرُسوَلُه 

بدعة  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  هدي  اهلدي  وخري 

                                                    ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل:

بعد   جاء يف احلديث الصحيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خماطبا معاذ بن جبل  ريض اهلل تعاىل عنه

ثم قال له: أال أخربك بمالك ذلك كله؟   اجلنة فعدد له رسول اهلل مربات كثرية  أن سأله عن عمل يدخله 

بام نتكلم به فقال:    ملؤاخذوناهلل وإنا    قلت : بىل يا نبي اهلل فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا فقلت: يا نبي

وهل يكب الناس يف النار عىل   _وهذه كلمة يستخدمها العرب للداللة عىل أمر خطري   _ثكلتك أمك يا معاذ 

قال أو  ألسنتهم(      وجوههم  حصائد  إال  مناخرهم  بسبب عىل  يكون  إنام  النار  يدخلون  من  جل  أن  أي 

                                                                     لساهنم الذي ال يراقبون اهلل فيه  

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

النار  ليتكلم بالكلمة ال  اللسان ،  ((يرى هبا بأسًا، هيوي هبا سبعني خريفًا يف    العضلة هذه    أهيا اإلخوة،  إنه 

التي ال بليل    الصغرية  احلركة  له   ،هنار   أوهتدا عن  تقول  اإلنسان  منها كل جوارح  تتربأ  التي  العضلة  هذه 

ا  إن  بك  نحن  فإنام  فينا  اهلل  ))اتق  الصحيح  احلديث  يف  كام  اهلل  من  وختوفه  وان  تعظه  استقمنا  ستقمت 

   اعوججت اعوججنا((

 



 

 

 

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

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

 . يوم ال ظل إال ظله مع الصديقني املستظلني بظل الرمحن سبحانه  وتعاىلال سيام عند هيجان الشهوة فهذا 

كم من رجٍل متورٍع عن الفواحش والظلم لكن لسانه يفري يف أعراض اْلحياء واْلموات ال يبايل ما  نعم ف

َتتَّبُِعوا    وهذا من أعظم الرشور عند اهلل تعاىل قال تعاىل ))َواَل   ويتكلم بدين اهلل بام يعلم وماال يعلم  يقول،

 َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل 
ِ
 َواْلَفْحَشاء

ِ
وء اَم َيْأُمُرُكْم بِالسه ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي إِنَّ ْيَطاِن إِنَّ  اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن((  ُخُطَواِت الشَّ

م طورة اللسان لذلك كثر حذرهوقد عقل الصحابة ريض اهلل عنهم عن رسول اهلل هذا الكالم وفهموا خ

أنه دخل عىل أيب بكٍر الصديق ريض اهلل عنه وهو يمسك لسانه ف،  منه  عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

أي يظن   _وجيره بشدة، فقال عمر: )ما هذا  غفر اهلل لك   فقال أبو بكٍر ريض اهلل عنه إن هذا أوردين املوارد

التهلكة ستورده  بكالم  تكلم  انه  اْلول_بنفسه  الرجل  القائل؟  من  عنه   (  اهلل  ريض  والرسل  اْلنبياء  بعد 

فها وخطرها  الكلمة  من  خيشى  كان  الذي  بكر  أبو  القائل  يُ   وأرضاه  اهلل  هو  كتاب  يف  آية  تفسري  عن  سال 

  . فيقول )أي ارض تقلني  وأي سامء تظلني إن أنا قلت يف كتاب اهلل ما ليس فيه((

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

   مايل أراك آخذًا لسانك وتقول كذا وكذا؟  عباس،الرجل: يا ابن 

 أحنق منه عىل لسانه، يعني ال يغضب عىل 
ٍ
القيامة ليس هو عىل يشء العبد يوم  قال ابن عباس: بلغني أن 

 م 
ٍ
    ن جوارحه أشد من غضبه عىل لسانه(. يشء

. الصاحلني عند ابن املبارك ، فقال له: غزوت الروم ؟ قال: ال السند؟ قال: الرتكإن رجاًل اغتاب بعض  و 

 قال: سلم منك الروم واهلند والسند والرتك؛ ومل يسلم منك أخوك املسلم .  ال  قال:

اهلل اآلبدين،:  يا عبد  ابد  اهلل  اجلنة واستوجب هبا غضب  إبليس من  أحبطت عمل   كلمة أخرجت  وكلمة 

وأمحد  اإلماما  ىرورجل   مسلم  عىل  )) ن  فاستمر  أقرص،  له:  فقال  ذنب  عىل  أخاه  وجد  جمتهدًا  رجاًل  أن 

ذلك، فلم يزل يكرر عليه أقرص أقرص، فغضب منه ذلك، وقال: خلني وريب، أبعثت عيل رقيبا؟ فقال هذا  

 ن يب عاملًا وعىل ما  الغيور: واهلل ال يغفر اهلل لك يا فالن، فقال اهلل: من ذا الذي يتأىل عيل أال أغفر لفالن، أكا

 



 

 

 

يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه: والذي نفيس بيده لقد تكلم  !!يف يدي قادرًا؟ قد غفرت له وأحبطت عملك  

 ... بكلمة أوبقت دنياه وأخراه 

به لسنتكم وضعوا نصب  فاهلل اهلل   إال    أعينكمفيام تقولون وتتلفظ  دائام قول اهلل تعاىل ))ما يلفظ من قول 

 لديه رقيب عتيد(( 

 أقول هذا القول واستغفر اهلل يل ولكم 

  

  

 واحلمد هلل رب العاملني 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


