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   (الل�ان)

)1(  

إن ال��� �، ن���ه، ون��ع��ه، ون��غف�ه، ونع�ذ �ا� م� ش�ور أنف��ا، 

وم� س��ات أع�ال�ا، م� َیْهِ�هِ ُهللا فال ُم�لَّ له، وم� ُ��لل فال هاد� له، 

 وأشه� أن ال إله إال هللا وحَ�ه ال َشِ��َ� له، وأشهُ� أن م��ً�ا ع�ُ�ه ورس�ُله

 

  :أع�ى األع�اء على اإلن�ان (الل�ان) - 

أن جعل له ج�ً�ا م� ِنع� هللا الع���ة على اإلن�ان  :ق�ل ل�ع� ال�لف

وه�ا ال��� ی���ن م� ع�د م� األع�اء وم� ض�� ه�ا األع�اء ع�ً�ا 

فإنه صغ�� ، صغ�ً�ا وه� م� أخ�� األع�اء وأع��ها على اإل�الق

ال ������ ال�ف� واإل��ان إال ��هادة  ا�اع�ه وج�مه، إذمه، ع��� ج� 

والل�ان رح� ال���ان ل�� له م�د  الل�ان وه�ا غا�ة ال�اعة والع��ان،

ل م� و��ا  وال ل��اله م��هى وح�، أن خ��ه ع��� فإن األج� ال����َّ

له في ال��� م�ال رح� وله في ال�� ذیل س��، ف�� أ�ل� ورائه ع���، 

ان سل� �ه ال���ان في �ل م��ان وساقه ع��ة الل�ان وأه�له م�خى الع�

إلى شفا ج�ف هار إلى أن ����ه إلى ال��ار، وال ��� ال�اس في ال�ار 

على م�اخ�ه� إال ح�ائ� أل���ه� وال ی��� م� ش� الل�ان إال م� ق��ه 

بل�ام ال��ع، فال ��لقه إال ���ا ی�فعه في ال�ن�ا واآلخ�ة و��فه ع� �ل ما 

فإنه أع�ى األع�اء على اإلن�ان الل�ان  ،وآجله���ى غائل�ه في عاجله 

ال تع� في إ�القه وال م�نة في ت����ه وق� ت�اهل ال�ل� في االح��از ع� 
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ل���ان في لآفاته وغ�ائله وال��ر م� م�ائ�ه وح�ائله، و�نه أع�� آلة 

  اس�غ�اء اإلن�ان.

م� أك��  ألنهما في اإلن�ان وأع�ى األع�اء عل�ه ه� الل�ان، أخ�� ف

  .ع��انالم� ل�انه  أن ���ع، وقل�ٌل م� ����ع األع�اء ع��اًنا

فال��� ال�� ی��� ال�هاب إلى م�ان ُت�ت�� ��ه ال���مات ���� أن 

ُ�ف�� ���ً�ا ق�ل أن تق�اده ق�ماه إلى ه�ا ال��ان، ول� أن ش�ً�ا أراد أن 

َم� أراد أن  و��اق�ل أن �ق�م به�ه ال����ة،  ب���ق�ل آخ� ف��ف ُ���� و�ُ 

  ���ق أو �فعل الفاح�ة فإنه سُ�ف�� م�ات وم�ات ق�ل اإلق�ام على أ� فعل

_إذن فإن �ل فعل م��م الب� أن ���قه م�احة أو م�افة أو م�ة لل����� 

ه�ه  اوال��ب�� ق�ل ارت�اب ه�ا ال���َّم، ل�� ج���ة الل�ان فال ت��ف� له

����د �أراد أن ی�ف�ه �ه،  ال��احة أو الف��ة ففي ل��ة �قع الل�ان ���ا

  س�اع �ل�ة ل��� على ه�اه أو غ�� ُم�ض�ه له فإنه سُ��ارع إلى ال�د 

  ل�اذا ُ�قال أن الل�ان ه� أخ�� األع�اء وأع�اها على اإلن�ان ؟

(ال�ع��ة ت��� عل�ه ب��ا�ة) وال���ان �عل�  ألنه ع�� �ع�ي ��ه�لة

ه�ا ج�ً�ا و�ال�الي فإنه ی��� ش�اكه م� أجل أن ُی�قع ب�ي آدم في ه�ه 

   .ال�عاصي الع���ة وال�ي ت���ل في آفات الل�ان
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فأ�لقه ول� ���عه أو ُ����ه غ�� وال�ا�ع ل���انه ال�ارك لل�انه الع�ان 

�ات ُت���ل� وأع�ال ُت��� م�رك أن ال����ة هي ح��ات ُت��هل� وس�

  .ه�ا الع�� ال�غ��وما �ان ذل� �له إال ����  وس���ن ��اًء م���ًرا

� والِ��� وال��ب وال�فاق والغ��ة وال����ة وغ�� ذل� ال���� ی��رج �ْ فالعُ 

   .���ان ال���ات) والع�� ال ��ع�لل إثقاض�� آفات الل�ان (إهالك ح��ات_

وعل� ما ���� ��ه إ�الق الل�ان أو ی�م غام�  :�ع� ال�لف أ�ً�ا لاوق

  .ل ��ق��اه على م� ع�فه ثق�ل ع���ع��� والع�

وح�ى �ع�ف اإلن�ان ما هي اآلفات أو األم�ر ال�ي ���� أن �ع�ي بها 

هللا ف�ل� م�ألة ع���ة، ألن ال��� ق� ی��ل� ���ً�ا ون��ة ����ة جً�ا م� ه�ا 

   .�المال�الم خ�أ وه� ال ی�ر� خ�أ ه�ا ال

���ا ��� الل�ان م�ألة ع���ة وال �ع�فها ف��ألة مع�فة ال��ام م� ال�الل 

  فهي ت��اج إلى العل�. ال������

ی���ث ش�� ع� آخ� فإذا ما ق�ل له ت�قف ع� ذل� ألن� تغ�ا�ه فإنه 

  .أن أغ�ا�ه ول��ي أرو� ما وقع م�ه�ق�ل أنا ال أق�� 

ام�أة أخ�ت ت�و� ع� أخ�� أنها س�ق�ها أو خان�ها أو أ� شيء م�  م�ال:

ه�ا الق��ل، ه�ه ال�وا�ة لآلخ��� في ح� ذاتها ُتع� غ��ة وح�ى ل� �ان ما 

   .روته أش�اء ح����ة فإنها أ�ً�ا غ��ة
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ال ُ�ع��� ح�دوا ال�االت ال�ي ���ز ف�ها ال��ی� ع� اآلخ� و ق� ألن العل�اء 

  : ه�ا غ��ة م�ها

أو م�ل�ة ما أو م��لة ما ب�� (قاضي_م�امي)  ال���� �غ�ض ال��ال - 

زوج�� ف�ل�أ ال��ف�� ل��� م� أهله وح�ً�ا م� أهلها، في ه�ه ال�االت 

م�ًال ع�  هاتفالعلى (مع ص�ی�_ق���)  ���ز ال�الم، أما ال��ی�

وق� �عُق� ه�ا س� أو  ش�� �أنه فعل وفعل وفعل فه� م�ا ال ���ز

ج �أن ه�ا ح�ث �َ �ْ �ُ  ث� ال��� ال�� فعل ه�ه األم�ر،ه�ا دعاء على 

  .ي ع�ه�َ �ْ �الفعل م�� �ً 

س���ن  ى ه�ه ال�ع�فةوح�ى َم� �ع�ف آفات الل�ان فإن الع�ل ��ق��

  صع� وثق�ل جً�ا �الغ��ة (م�ًال).

َأَتْ�ُروَن َما «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل: 

ِق�َل َأَفَ�َأْیَ�  »ِذْ�ُ�َك َأَخاَك ِ�َ�ا َ�ْ�َ�هُ «َقاُل�ا: ُهللا َوَرُس�ُلُه أَْعَلُ�، َقاَل: » اْلِغ�َ�ُة؟

َ�اَن ِ��ِه َما َتُق�ُل، َفَقِ� اْغَ�ْ�َ�ُه، َوِ�ْن َلْ�  ِإنْ «ِإْن َ�اَن ِفي َأِخي َما َأُق�ُل؟ َقاَل: 

  .)2589أخ�جه م�ل�( »َ�ُ�ْ� ِ��ِه َفَقْ� َبَه�َّهُ 

  ؟!ال��ی� �ع�فه ال������ فهل �ع�ل�ن �ه ه�ا

ي غ���ه ���� أن هل ال�ل�ات ال�ي ی���ث بها ش�ٌ� ع� آخ� ف :ال��ال

فاألم� واضح وال غ��ض ��ه ألن  ،؟ تل� هي الق��ةی���ث بها أمامه

   .اإلجا�ة إذا �ان� �ال�في ف�ل� هي الغ��ة

ال��ألة سهلة وع�ف ال�ع� ح�ود الغ��ة فهل ت�قف ه�ا ال�ع� ع� 

  ل �فُّ� األل��ة ع�ها؟ �ال��ع ال.إت�انها؟ ه
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ع�ف�ا أنها غ��ة وأنها ح�ام وال ت��ز و�ال�غ� م� ذل� �ق�ل�ن: إن هللا غف�ٌر 

��ون م�َّا أن ن��� ح�ى ال�ل�ات ال�ي ن�ف�ه بها �ي ُنَ�فِّ� بها رح�� وهل ت� 

ول�  ع� أنف��ا؟ هل �ل شيء ل���� ح�ام ح�ى �الم الل�ان ف�اذا �قي ل�ا

  ؟ ُت��ِّم�ه

� م�ن ش�ً�ا وال ُ��لل�ن آخ� ول�� رب العال��� ه� َم� �قُ إن العل�اء ال ُ���ِّ 

ور العل�اء �ق��� على ال��ان ب�ل� فال��ام وال�الل أمٌ� م� ع�� هللا ود

  .وال��ض�ح ل�� أك��(ال����ع ال ���ن إال � س��انه)

ل على الل�ان ال�ق�ع في ال�عاصي ه�: أن اإلن�ان  األم� اآلخ� ال�� ُ��هِّ

  أو م�قة ع��ما ی��ل� أو �ع�ي هللا به�ا الع�� فإنه ال ��� تع�

   .(ِثَقل) ع�� ت����ه أو م�نة 

  

ًما فإنه سُ�َفِ�� لل� أن ش�ً�ا ُی��� ال�هاب إلى م�ان  م�ال: ��ت�� ��ه ُمَ��َّ

أما م�ات ول� م� �اب ال��ل ع� ال���ات ال�ي ت��� ذها�ه إلى ه�اك 

في حال مع��ة الل�ان فإنه ال ���اج إلى خ��ات ل�قع في ال�عاصي 

 ی�ع� وال ���ض ��ا أنه ال ال�اصة �ه، فالل�ان ال �َ�ّل وال �َ�ّل م� ال�الم

م� ���ته ول� ت�ل� اإلن�ان ��ال ال��م، في ح�� أن ال��ادة َتُ�ْ� عل�ه ول� 

ألن األع�اء ت�ع� أما الل�ان فه� الع�� ال�ح�� ال�� ال  َقلَّْ� ُم�تها

  .ی�ع�

 ع�م مع�فة ال�الم ال���ح م� ال�الم ال��أال��� األول ه�:  إذن فإن

، فإذا ت�اج� العل� وأص�ح ل�� العل�) (آلة ال��� ل��� م�ج�دة النع�ام

ال��� آلة ال��� ه�ه وف�َّق ب�� ال���ح وال���� م� ال�الم فإن ه�ا 

األم� ���ن ثق�ل ع��� على الُ���ل� ألنه م� ال�ع� عل�ه أن ���ح ج�اح 

  .مان و���عه ع� أن ی��ل� في ال��اه�ا الل�
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و��ا س�� الق�ل ال ف�ا ال�� جعل ه�ه ال��ألة ت�ُع� على اإلن�ان ألنه 

ت�ج� م�نة أو تع� أو م�قة أو ح�ى م�ه�د في ت���� ه�ا الل�ان وه�ا 

  .ه� م��� ال���

 ،ل�الم ت�ج�ان �ع�� ع� م���دعات ال��ائ�ا :�ق�ل اإلمام ال�اورد�

وال �ق�ر على رد ، ال ���� اس��جاع ب�ادره، و و���� �����نات ال��ائ�

م� زللـه �اإلم�اك ع�ه أو اإلقالل  ف�� على العاقل أن ����ز ،ش�ارده

  .م�ه

وُ�ق�� به�ا : أن ما داخل اإلن�ان الب� أن ���ج على ل�انه فال �ع�ق� أح� 

�ه أن ش�ً�ا ما أ�ل� ل�انه ل��ال م� ال��ل��� وُ�قِ�ع ل��مه� ث� ُ�قال ع

   .أنه �فعل ذل� فعًال ول��ه ���

ف�ا هي مقای�� �ل�ة فال��� ما ���ه ال��ع، وال���� ما خ��ه ال��ع، 

) ف�ا ال�� َ��َّْ� ش�ٍ� وخ���ٌ  م�سلٌ أص�ح (كالم  ��� ع�� ال��ل���

ع ل��م ال��ل��� ث� و�ال�غ� م� ذل�  كه�ا؟ �المه خ��� ون�ا�اه خ���ة وُ�َق�ِّ

  .(ف�ا م��اس ال��� ع�� ال��ل���) تل� م���ة أخ��  ُ�قال ع�ه أنه ���

ف�ا ی�ور ب�اخل اإلن�ان ���ج  :فال�الم ُت�ج�ان ألنه م���دع ال��ائ� -

  في �المه والب� ف�ل إناٌء ��ا ��ه ی��ح

م� م�اع� أ�ً�ا أو ُ�ِ�َ�ُه ف�ا ُ����ه اإلن�ان  :و���� �����نات ال��ائ� -

، فَ�� �ان حاقً�ا على غ��ه فإنه ی��ل� الب� أن ت��ج في �المه وعلى ل�انه

��ل� عل�ه ��ا ��ه وما ل�� ��ا ُ�ْ�ق�ه، وَم� �ان ُمغ�اً�ا م� أح� فإنه س�

   .��ه

�ه الع�� ال �����ع أبً�ا أن  ثَ �َّ �َ وما تَ  :ال ���� اس��جاع ب�ادرهو  -

���ع��ه، فَ�� وقع في ال��أ ب���ثه ب�ع� ال�ل�ات ع� اآلخ��� هل 
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�����ع أن ی��ار�ه م�ة أخ�� ؟ ال. ل� �����ع، ول�ل� فق� �ان األولى أن 

    .ا سُ�قال ق�ل أن ُ�قال ول�� �ع�هو��ن م ُ�ف�� ق�ل أن ی��ل�

ال�ل�ات  :أن ��أل نف�ه س�ال ال��ل� العاقلعلى الع�� ق�ل أن ی��ل� 

ال�ي أت��ث بها الب� أن ال�الئ�ة ت���ها ففي أ� الُ��ف ُت��� ه�ه 

ال�ل�ات في ص�ائف ال���ات أم في ص�ائف ال���ات؟ ح�ٌ� �َ�� ی��ل� 

(م�ال�ة على الهاتف_وقفة مع زم�ل الع�ل_  أن ��أل نف�ه ه�ا ال��ال

ح�ی� مع جارة) ول� �ان ل�� اإلن�ان ذرة عقل وشع� أن ه�ه ال�ل�ات 

���� أن ُت��� في ص�ائف ال���ات فال�اج� عل�ه أن ی��قف ف�ًرا ألنه 

  .م� ال�ع� م�� ال���ة و��ا ال��افي مع صاح� ال��

   

���� أن   ع� وجلوق� س�� الق�ل أن ال�ن�ب ال�ي ت��ن في ح� هللا

(ال���� _ال��ان_ال�ح��_إلٌه _واح�_أح�) �عف� و�غف�  �غف�ها ألنه ه�

�ال���ة واالس�غفار، أما ال��أ في ح� ال��� فه� م� أصع� ما ���ن 

  .اس��جاعه

  

 :في �اب حف� الل�ان (األذ�ار) قال اإلمام ال��و� رح�ه هللا في ��اب 

ب� ص�في اج��عا؛ فقال أح�ه�ا ل�اح�ه:  بلغ�ا أن ق� ب� ساع�ة وأك�� "

 .ك� وج�ت في اب� آدم م� الع��ب؟

 فقال: هي أك�� م� أن ُت��ى، وال�� أح���ه ث�ان�ة آالف ع��،

 .ووج�ت خ�لة إن اس�ع�ل�ها س��ت الع��ب �لها

 .قال: ما هي؟

  ".قال: حف� الل�ان
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واح�ة ل� آالف ع�ً�ا ول�� خ�لة ا ث�ان�ة هلق� أح�ى ع��ب اب� آدم ف�ج�

  .(أحف� ل�ان�) ض��ها الع�� وس��� عل�ها ل�ف�ه �ل ه�ه الع��ب

إن هللا س��انه ق� ح� ��اده ���ً�ا في ال��اب الع��� على م�ألة حف� 

   .الل�ان

  ]18: [ق}ِإالَّ َلَ�ْ�ِه َرِق�ٌ� َعِ���ٌ  َیْلِفُ� ِمْ� َقْ�لٍ َما { قال تعالى:

َمَلْ� صف�ه أنه رق�� ع��� ��ُع�  فأ� �ل�ة ت��ج م� اإلن�ان ُ����ها عل�ه

   .وسُ���� والب� عل�ه �ل شيء وُ��اق� �ل �ل�ة

سُ���� و ال ش� أن �ل �ل�ة ت��ج م� الل�ان ُت��� وال م�ال لغ�� ذل� ف

   .إما في ال���ات و�ما في ال���ات

(وه� م� ال�لف ال�الح) �ع��ر لل�اس ع� ��ل  ول�ل� فق� �ان �اووس

�ق�وه على ص��ه وه� ُ��ال�ه�، في ح�� أن ه�ا ال���، �ان ال�اس ی�

  .ُ�َع� م��ة وف�ٌل م� هللا ع� وجلال��� 

  

ُ َعْنھُ یَ  َطاُوسٌ  َكانَ  ْ�ُ�  " : ، َوَیقُولُ ْعتَِذُر ِمْن ُطوِل السُُّكوتِ َرِضَي �َّ ِإنِّي َج�َّ

  ."اي َفَ�َجْ�ُتُه َلِ��ً�ا َراِضعً ِلَ�انِ 

  

ن�ً�ا ألنه عال� فه� ُی���ون أن ی��فع�ا �عل�ه ��ل� ال�اس م�ه أن ی��ل� 

ول��ه �ال�غ� م� ذل� �ق�ل :أنه ج�ب ل�انه ف�ج�ه ل��� فإذا ما أن�ل� 

  .أخ�أ

(إمام_عل�_ج�ل _م� عل�اء  ج�َّب ل�انه ووج�ه ل��ً�ا � ه�ا ال��ف�َ 

  ه�ا ه� �اووس ی�� أنه ل� ت�ل� ل�قع في ال��أ فف�ل ال���ت ال�لف)
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ه�الء الق�م �ان� ل�یه� عق�ل ُم��ق�ة م���هة وأه�اف واض�ة و�ان�ا 

ی��غ�ن ��ع�ه� رضا هللا ع� وجل، فل� ��� ل�یه� ه�ًفا ُی�ازع اله�ف 

     .أال وه� رضا الَ�ِل�األس�ى 

) َ�ْعَلُ��َن َما 11( ) ِ�َ�اًما َ�اِتِ���َ 10َوِ�نَّ َعَلْ�ُ�ْ� َلَ�اِفِ��َ� ({ قال تعالى:

    .[االنف�ار]})12ُل�َن (َتْفعَ 

ه�اك مالئ�ة حف�ة على ال��اد ع�له� ه� ال��ا�ة و�ح�اء �ل �ل�ة ت��ج 

  .أل���ه�م� 

ْ�َع َواْلَ�َ�َ� َواْلُفَ�ادَ  َما َلْ�َ� َل�َ  َتْ�فُ َوَال { وقال س��انه:  ِ�ِه ِعْلٌ� ِإنَّ ال�َّ

  [اإلس�اء] })36ُكلُّ ُأوَلِ�َ� َ�اَن َعْ�ُه َمْ�ُ��ًال (

ل�اس �القف�: ق�ل: رمي ال�اس، وق�ف ال����ات، واتهام اف�ا ه� ال�ق��د 

  .�ال�ا�ل، ال�هادة �غ�� ال��

وق�ل أ�ً�ا في ال�ق��د �القف� ه�: شهادة ال�ور، وال����� وال��ل�ل، وق�ف 

  ال����ات الغافالت، وال��ب، وال�� في ال��ل���،

ل� ��� ال��� على علٌ� فال ���ز ال��ی� ع� شيء أو اإلف�اء ��ه إذا 

ال����� (ال��ب_ال�ور_ال��ك_ق�ف ال����ات_ �ه و���رج ت�� ذل�

  .وال��ل�ل)

  

وهي ال��ألة ال�ي أص��� سهلة جً�ا ع�� �ع� �الب  :ال����� وال��ل�ل

فق� ���ن ال�ال� للعل� في ب�ا�ة �ل�ه للعل� ال��عي و����د ح��ره العل�، 

لع�ة م�ال� أو س�اعه للعل�اء ل��ة عام أو اث��� إذا �ه �ف�ي وُ���� ع� 

أ� س�ال ُی�جه له ����هى ال���ؤ(ح�ام_حالل) و��قل أق�ال ق� ت��ن 

ه م�ج�حة وق� ���ن في ال��ألة تف��ل، وق� ���ن ال��ی� ال�� اس��� إل�



10 
 

م���خ أو أن اآل�ة ُن��� ول��ه وج� أن اآل�ة ُت�اس� ال�الم فاس��ه� بها، 

أن ه�ا ال��ی� ل� ُی��خ؟ وما هي أیها الُ����ِّأ على الف��� ف�ا ال�� أدراك 

  له�ا ال��ی� إن �ان ��ه ذل�؟  لأح�ام ال��ی�؟ وال�اه� وال��و 

اث��� _كل ما في األم� أنه ح�� ع�د م� ال��ال� ودرس ��اب أو 

 لىأ عواح�ة م�ا ت��َّ  �ل�ةً أن إلى  ل�ف�فان�ل� لُ�ف�ي ه�ا وه�اك وما ا

لقي �ه في جه�� ألن ال����� وال��ل�ل خاص �ا� یُ أن  ال��� �ه ����

  .س��انه وتعالى فه� ال���ع

  (ال��ع _ال���_الف�اد_الل�ان)  وسُ��أل اإلن�ان ع� �ل أع�ائه

) الَِّ�یَ� ُهْ� ِفي َصَالِتِهْ� َخاِشُع�َن 1اْلُ�ْ�ِمُ��َن ( َقْ� َأْفَلحَ { قال هللا تعالى:

            [ال��م��ن]})3( َوالَِّ�یَ� ُهْ� َعِ� اللَّْغِ� ُمْعِ�ُض�نَ ) 2(

  أال وهي: ُی�لغ�ا ر��ا رسالة وُ��ِه� ل�ا ق��ة

  ، ف�ا هي صفات ه�الء ال��م���؟ أن الفالح س���ن لل��م��� 

  صالته� خاشع�ن: (ت��� صالته� �ال���ع)ال�ی� ه� في  - 1

: ��ع� أن ذ�� ال���ع في ال�الة ذ�� وال�ی� ه� اللغ� مع�ض�ن  - 2

اإلع�اض ع� اللغ�، فإذا ما أت��ا �ال�فه�م ال��الف أ� أن اإلن�ان إن ل� 

ُ�عِ�ض ع� اللغ� فل� َ�ْ�ُ�ْث له خ��ع في ال�الة، وتل� هي ال���� ال�ي 

لعل�، ��� أخ�ع في ال�الة؟ الب ا��ا ف�ه� �ُ تأتي دائً�ا م� ال�اس 

، فَ�� ال ُ�ع�ض ع� اللغ� ال��� في ذل� ه� انع�ام اإلع�اض ع� اللغ�

   .ل� ی��ق� له ال���ع في ال�الة
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لق� أث�ى ر��ا س��انه على ��اده الُ�ْعِ�ِض�� ع� اللغ�، وق� ���ن ال��� 

� وُ��ال� َم� ال ُمع�ض ع� اللغ� أ� أنه ال ی��ل� ���ً�ا ول��ه ُ��ال

 (م�ال� ت�ألها الغ��ة وال����ة وال��ی� ���ا ل�� م�ه نفع) ُ�ع�ض�ن ع�ه

ه� م���ٌك معه� في نف� ال�ن�، ؟ ه� ال�ن� ال�اقع ��ه ه�ا ال���ف�ا 

فق� �ان عل�ه أن ���ع ه�ا ال���� أو ی���� م� ه�ا ال��ل�، فال ���ز 

إلى ُی��ه ال�اض���  أن  بل عل�هلل��ل� ال��م� أن ��ل� في م�ل� غ��ة 

أنه ال ���ز أن �عق�وا م�ل� للغ��ة فإما أن ی��ه�ا ع� فعل ذل� و�ما أن 

ومه�ا �ان� تعل�قاته� على ان��افه  ی���ف وال ����� في م�ال��ه�

�ق� دی�ه وس���ن فعل�ه أن ال ی��اجع ع� م�قفه ألن ه�ه ال�ل�ة ت��ه وتُ 

   .في م��ان س��اته

�اقع م�ه ال���ان ال ی�ع لإلن�ان م�اًال ل��� ح�� ال�ن� الواإلش�ال أن 

��لي و�ق�أ األذ�ار و���� م�ال� العل� و��د� ما عل�ه  ألنه ی�� أنه

   .إ�عاز ال���ان له، ه�ا ه� حالم� ��ادات َ�ُ�َ��ََّل له أنه على خ�� 

ه�ا ج��ل ل� �ان ه�ا ال��� ال ���ر م�ه إال تل� األفعال ق� ���ن 

في ال�قابل �فعل ذن�ً�ا وال یل�ف� إل�ها، ف�ائً�ا ما ی�فع ال���ان ول��ه 

اإلن�ان لل��� إلى ال���ات وال�اعات ال�ي �ع�لها ول��ه في ال�قابل 

  .��عله �غفل ع� ال�عاصي وال���ات
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�ََّة َ�َ�ا َعْ� َعاِئَ�َة، َقاَلْ�: ُقْلُ� ِلل�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َحْ�ُ�َ� ِمْ� َص�ِ 

ٍد: َتْعِ�ي َقِ��َ�ًة، َفَقاَل:  ُمِ�َجْ� ِ�َ�اِء َلَقْ� ُقْلِ� َ�ِلَ�ًة َلْ� «َوَ�َ�ا، َقاَل َغْ�ُ� ُمَ��َّ

ِإْنَ�اًنا َما ُأِح�ُّ َأنِّي َحَ�ْ�ُ� «َقاَلْ�: َوَحَ�ْ�ُ� َلُه ِإْنَ�اًنا، َفَقاَل: » اْلَ�ْ�ِ� َلَ�َ�َجْ�هُ 

  )[ح�� األل�اني] : ص��ح4875س�� أبي داود( »َوَأنَّ ِلي َ�َ�ا َوَ�َ�ا

ه�ا ال��ی� �عل�ه ال������ بل و��ف��نه ع� �ه� قل� ول�� أی� العامل�� 

  ؟ ��ه�ه وال��ق��� �العق��ة ال���ت�ة على فعل ما جاء 

  ف�ا ه� �� األش�اء ال�ي ن��اج إل�ها لُ�لق�ها في ال��� ح�ى ی�ع�� ماءه ؟

عل�ها  ملسو هيلع هللا ىلص ف�اء رد ال��يول� ت��ل� ب��ها لق� أشارت أم ال��م��� عائ�ة 

 ملسو هيلع هللا ىلصو�عل��ن أن ال����ث �العق��ة ه� ال��ي  ال��ی� به�ا، ال������ �ع�ف�ن 

   .�غ� م� ذل� فل�� ل�یه� �ق�� عل�هو�ال

َم� م�َّا ��ل� ث� ألن َم� �ان ل��ه �ق�� على ذل� فل� ی��ل� �أ� �ل�ة، 

ی�ف�ه �ه م� �ل�ات ح��ات ت����ع أن ُت�قي ماء ال��� ل� تع�� ن���ة ما 

  .ال ُت�ضي رب العال���

وم� ال�فا��� ال��أ ع�� ال�اس: أنه ���ز له� ال��ی� ع� َم� ��ه�ون 

على شاشات الف�ائ�ات والُ��ف فل� ���ِف ه�الء �ال����ة ال�ي 

�اع�قاده� أن ه�الء أنه� ی���ون ال��� بلة  ی�ت���نها ���اه�ته� لل�لفاز بل

ال�ی� ��ه�ون على الف�ائ�ات ُت�اح أع�اضه� وأج�اده� و���ز ال�الم 

اق) عل�ه� وتق��ع ل��مه� وما ال��أ في ذل�   .(ه�الء ُمَ��ُِّل�ن ُف�َّ

   

ال���ث ع�ه� ول�� ���ا ُ��اه�ون �ه م� معاصي أما ���ا ل�  فعًال ���ز

  .ل��ض ��ه��ه�وه فال ���ز ا
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نه شارب أأح�ه� (م��ل) ���ب ال��� وُ��اه� ب�ل� ���� الق�ل  م�ال:

  .لل��� ول�� ما ال ���ز فه� الق�ل �أنه ی�ني أو ُ��اح� ال��اء_وه��ا

  

   .َم� ی��ل� ع� ه�الء و�ه�ه ال���قة ���ق وُ�هِل� ح��اته وه� ال ی�ر� 

وَر َوِ�َذا {: �ق�ل رُ��ا وا ِ�اللَّْغ�ِ َوالَِّ�یَ� َال َ�ْ�َهُ�وَن ال�ُّ وا ِ�َ�اًما  َم�ُّ َم�ُّ

   .�الف�قان][})72(

، ألنه و��ا س��  له االس��اعفال ���ز ال�الم في اللغ� ��ا ال ���ز 

خ��ة أن ی��ق�وه  ���� أن ال ی��ل� ال��� ول��ه ُ��اِل� َم� ی��ل��ن 

  .ألنه ال ی���َّل ق�ة ال�ق� ه�ه��ع ما �ق�ل�نه � أن����� 

ح��اته لق� �ان ح�ٌ� �ه أن ی���ل س�اع ال�ق� ب�ًال م� أن ت��د ص��فة 

    .و��ُقل م��ان س��اته و���ن أول َم� ُت�عَّ� �ه ال�ار

َم� �ق��ع به�ا ال�الم �����ع أن ��ل إلى ع�ل�ة ض�� الل�ان ب�ضع 

أن ی��قف ف�ًرا، ���ع ب��  شٌ� م�� فعل�ه م��ان لل�الم فإذا �ان ال�الم

و��قى ال��اح فإن �ان ���ً�ا ف�ُ�ف�� القل�  ال��� وال�� فاألولى أن ی���ه،

وله�ا ف���ه أولى، الب� أن ���ن ال�الم ���رة م��ودة جً�ا ث� ت�ك 

      .ال��ال� واالن��اف ع�ها

ِمْ� َنْ�َ�اُهْ� ِإالَّ َمْ� َأَمَ� ِ�َ�َ�َقٍة َأْو  َال َخْ�َ� ِفي َ�ِ���ٍ { قال هللا ع� وجل:

َمْعُ�وٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْ�َ� ال�َّاِس َوَمْ� َ�ْفَعْل َذِلَ� اْبِ�َغاَء َمْ�َضاِت �َِّ َفَ�ْ�َف 

     [ال��اء]})114ُنْ�ِت�ِه َأْجً�ا َعِ��ً�ا (

�ه وق� ت��ن م�  ق� ت��ن مال أو عل� ُی��فع: (وال��قة) ��ا قال أهل العل�

  ،ال��ادات، إذن ال��قة ل��� قاص�ة على ال�ال فق�
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، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َأنَُّه َقاَل:  ُ�ْ�ِ�ُح َعَلى ُ�ّلِ « َعْ� َأِبي َذرٍّ

َصَ�َقٌة، َوُ�لُّ  ِمْ� َأَحِ�ُ�ْ� َصَ�َقٌة، َفُ�لُّ َتْ�ِ��َ�ٍة َصَ�َقٌة، َوُ�لُّ َتْ�ِ��َ�ةٍ  ُسَالَمى

 َعِ� َتْهِل�َلٍة َصَ�َقٌة، 
ٌ
َوُ�لُّ َتْ�ِ��َ�ٍة َصَ�َقٌة، َوَأْمٌ� ِ�اْلَ�ْعُ�وِف َصَ�َقٌة، َوَنْهي

َ�ى   »اْلُ�ْ�َ�ِ� َصَ�َقٌة، َوُ�ْ�ِ�ُ� ِمْ� َذِلَ� َرْكَعَ�اِن َیْ�َكُعُهَ�ا ِمَ� ال�ُّ

  )720أخ�جه م�ل�(

وال����� وال����ح و�ل ِذ�� � ه� أنه جعل ال�هل�ل وال�����  :ال�اه�

ُی��فع ، فال��قة ق� ت��ن(��ادة قاص�ة �ال����ح وال�هل�ل _مال_عل� ص�قة

�ه_أو مع�وف(إح�ان_�اعة) و�ل ما ُعِ�ف في ال��ع وأم�نا �ه 

أو أم� ��ع�وف (ك��مة ال��ل���  _واس����ه العقل فإنه ُ�ع� مع�وًفا

) ف�ل خ�� س�ف ی�ج� �ه خ�ٌ� ونفع_أ� أم� َ�ْ�ُ�ل _ال�� على ال��اة 

  .عل�ه الع��

  }َأْو َمْعُ�وفٍ { قال س��انه في اآل�ة:

  ل� ی��� ر��ا س��انه في اآل�ة ال�هي ع� ال���� ل�اذا؟ 

_ ألن ال�ع�وف إذا ُأْ�ِل� ش�ل ال�هي ع� ال����(ال�هي ع� ال��ب_ع� 

   الغ��ة_ع� ال�ُّل�_ ع� أكل مال ال�اس �ال�ا�ل)

  }َأْو ِإْصَالٍح َبْ�َ� ال�َّاسِ { ث� قال س��انه:

على ال��ل� أن ی��� ع�  فإنه ی��غي ف��ًال م� أكل ل��م ال��ل���

ال���ازع�� ال���اص��� م� ال��ل��� و�ق�م �اإلصالح ب��ه� ��ع�ل على 

إزالة ال��اُح� وال��اغ� ال�اقع ب��ه� و���ن ب�ل� ق� سعى في إصالح ذات 

�ه هللا و��ضاه س�اء أكان ال��� ب�� ال���اص���، وه�ا ه� األم� ال�� ُ��

  .أم� دن��� أو أم� دی�ي

اخ�لف ش��ان في م�ألة م�علقة �ال�ی� وع�� ش�ٍ� ثال� عل�  م�ال:

�����ه أن ی��س� ب��ه�ا ��ق�ل: أن ال��ألة ف�ها خالف فقهي  ا�ال��� ف�ه
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ق�الن و�ال�الي ف�الك�ا على ص�اب ول�ل� ال ی��غي  ف�هاو��ع�ا ال�الف و 

   .ا ه�ا ال��ازع أو ال��اح�أن ���ث ب����

هي رفع ال��اغ� وال��اح� وال�قاق ب�� ال���اص��� و�حالل  :ال�الصة

وه�ا ه�  )إصالح ذات ال��� ب��ه�ا( وال�د وال���ة ب��ه�ال��افي وال�ئام 

  .أع�� ع�ل ���� أن یلقى �ه الع�� ر�ه

اجعل ل�ی�� غالًفا �غالف  أوص�ي قال: وقال رجل ل�ع� العارف��:

ال���ف؛ ل�ال ی�ن�ه، قال: وما غالف ال�ی�؟ قال: ت�ك ال�الم إال ���ا ال 

ب� م�ه، وت�ك �ل� ال�ن�ا إال ما ال ب� م�ه، وت�ك م�ال�ة ال�اس إال ���ا ال 

   .ب� م�ه

ُمقارنًة ���ال��ا ن��  : ��� �ان حال ال�لف وحال م�ال�ه�ان��وا - 

اآلن إال م�ها اآلن؟ رغ� أنه� �ان�ا ُ�عان�ن م� نف� ال���الت ال�ي ُنَعاِني 

أن عق�له� �ان� م�غ�لة �اآلخ�ة وقل��ه� ُمعلقة بها وال شاغل له� غ�� 

  .ذل�

�ا ی�فعه في آخ�ته ال����ة �ف�ان ال�اح� م�ه� إذا جال� اآلخ� سأله ع� 

  .ول�� في دن�اه

  ف��� ���ن ذل�؟ : ال���ف اجعل ل�ی�� غالًفا �غالففقال له: 

فإذا أردت ال�الم فال ال ت��ل� ���ً�ا  :ت�ك ال�الم إال ���ا ال ب� م�ه -1

(أم� في  ت��ل� إال ���ا اض��رت إلى ال�الم ��ه و��ا س�� ���ن 

نهي ع� م���_إصالح ذات ال���) ����ن ح�ی� الُ����، أو ��ع�وف_

فال كالم م�اح ول�� ���ن ���ود وفي �ل م�ا��ة وت���� ش�ی� ل�ا ُ�قال 

  ل�اذا؟ � ل�انه م� االن�الق �ل�ا أراد ذل� ُ���ِّ 

     .ألن ال�الم ق� ���ن م�اًحا في أوله ث� ی���ل إلى ال��ام
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ل�الم إال ���ا الب� م�ه ألنه �عل� أن ول�ل� جاءت ال�ص�ة األولى �ع�م ا

م� ال���� أن �قع في ال��أ ن�ً�ا لع�م ال�ع��ة في و الل�ان ع�� صغ�� 

(فال تع� وال م�نة وال م�قة) وله�ا ت���ل م�ه ال���ات ����هى  إ�القه

   .ال�ه�لة

  : وت�ك �ل� ال�ن�ا إال ما ال ب� م�ه -2

�ال�غ� م� س�اع و  ،القل�بال����ة ال���� ال�ي أدت إلى ف�اد هي ف

م� أس�اب ع�م و إال أن ال�ق�م م��ود أو م�ع�م، ال�روس وح��ر ال��ال� 

  ، ال�ن�ا ال�ي تعلق� القل�ب بهاال�ق�م في ال�ی� 

على ال�ال فق� بل أن ال�ن�ا ق� ُ�ق�� بها األب�اء،  اقاص�ً ل�� وأم� ال�ن�ا 

أو ال�وج أو ال�وجة، وق� ت��ن ال�ف�، أو ال�هادة، أ� شيء ���� أن 

��غى على ال�ف��� وُ����� على العقل ���رة ت�ل إلى االن�غال �ه ل�ًال 

   .ال�ن�اال�عل� �أم� ونهاًرا فعل��ا أن نعل� أن ه�ا ه� 

في أم� دن�انا ول�� إذا زاد األم� ع� ح�ه وأص�ح  عل��ا أن ُنف�� ��ًعا - 

(فُ�غله ال�اغل  ال�ف��� في ه�ا ال�يء م���� س���ة �املة على العقل

     .ه�ا م�ِش� على ال�عل� ال��ی� �أم� ال�ن�اه� ه�ا ال�يء) 

  : وت�ك م�ال�ة ال�اس إال ���ا ال ب� م�ه -3

، فأك�� ال��ال�ات وأك�� ن��ه �ع�م م�ال�ة ال�اس ���رة م����ة

��ن شً�ا، وقلَّ�ا أن ��ل� اإلن�ان م�لً�ا و�ع�د عل�ه �ال��� تال�ل�ات 

  ل�اذا؟

ف���فع �ه وال ���� م�ه مع��ة ألن ال�� ��ل� م�لً�ا و���ج م�ه ���� 

���ن ق� جال� ��ه أناس على درجة ����ة م� ال�ی� وال�ق��، فأی� الب� أن 

  ه�الء؟ 
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أیها ال�امع ه�ه ال�رجة م� ال�ق�� فهل ل�� َم� ُت�ال�ه� فإن �ان ل��� 

  :نف� ال�رجة م�ها ؟ ل� ت�� ول�ل� فعل�� أن تق�م �أح� أم���

إما أن تأخ� مع� ش�� آخ� على درجة م� ال�الح ح�ى ت��ازن  - 1

   .ال�ل�ة

إما أن ت��ن على درا�ة ��ال نف�� وأن ل��� م� الق�ة ما ت����ع بها  - 2

���ف تأن  ����ع فعل�ت��الفات وال�عاصي ف�ًرا فإن ل� ه�ه الأن ُت�ِقف 

مه�ا �ان� تعل�قاته� ان�قاده� ل� فال أح� م�ه� سُ�ع��� ح��ة ی�م ال��امة 

وع�� دخ�ل� الق�� س�ف ُت�أل وح�ك وُ�ل�ة الق�� س���ن خاصة ��ل 

واح� على انف�اد، وال�ق�ف ب�� ی�� هللا س���ن لل��ال على القل�ل وال���� 

   .�ات وال���اتوال�ل

  

ال��� و��ل ال��� ه�ا ُ�ع� م��ة ول�� ع�ً�ا أو م�ل نق� ��ا �ُ��  - 

  ال�ع� ألن صاح� ال��� س���� ����ه ه�ا ��ا جاء في ال��ی�

  : َعْ� َعْ�ِ� �َِّ ْبِ� َعْ�ٍ�و، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

  »َمْ� َصَ�َ� َنَ�ا«

َهَ�ا َحِ�یٌ� َغِ��ٌ� َال َنْعِ�ُفُه ِإالَّ ِمْ� َحِ�یِ� اْبِ� َلِه�َعَة. َوَأُب� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ� 

)، 113)،ال�ع�� ال���� لل���اني(2755س�� ال�ارمي(. َعْ�ُ� �َِّ ْبُ� َیِ���َ الُ�ُ�ِليُّ ُهَ�: 

  ص��ح [ح�� األل�اني] : )،2501س�� ال��م��(

َمْ� َ�اَن ُیْ�ِمُ� «ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َعْ� َأِبي ُه�َ 

ِ َوالَ�ْ�ِم اآلِخِ� َفْلُ�ْ�ِ�ْم  ِ َوالَ�ْ�ِم اآلِخِ� َفَال ُیْ�ِذ َجاَرُه، َوَمْ� َ�اَن ُیْ�ِمُ� ِ�ا�َّ ِ�ا�َّ

أخ�جه  »َأْو ِلَ�ْ�ُ�ْ� َوَمْ� َ�اَن ُیْ�ِمُ� ِ�ا�َِّ َوالَ�ْ�ِم اآلِخِ� َفْلَ�ُقْل َخْ�ً�ا َضْ�َفُه، 

  )47)واللف� له، أخ�جه م�ل�(6018ال��ار�(
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في  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي  ق��ال�� ل�� على إ�القه ول�� ال���  ال��� نإذ

  .ه� ال��� ع� اللغ� وال���مات وال��ال��ی� األول 

ال�الم �ال��� واألم� �ال�ع�وف وال�هي  :اب� ع�� ال��ألن ال�الم ��ا قال 

 وتالوة الق�آن أف�ل م� ال��� هللا ��ل أن�اعه ذ���دمان ع� ال���� و 

  .ألن ال�الم ب�ل� غ���ة وال��� سالمة والغ���ة، والغ���ة ف�ق ال�المة

  

فال���ات ال ت���، و�ذا ت�ل� ان��ه وراق� �ل�اته م� ال��  َم� ص�� َسِل�َ 

_أم� �ال�ع�وف_نهي ع� فإذا �ان �المه ه�ا ��ه خ��(ذ�� _تالوة ق�آن

  .فإنه ���ن أف�ل م� ال��� )م���

إذن: ال��� ل�� ����ة على اإل�الق ول��ه ���ن م��ة إذا �ان ال�الم 

      ال�الم إذا �ان خ�ً�ا م�ً�ا ���ع ب�� ال��� وال��، أو أنه شٌ� م��، أما 

  .فه� أولى

ِ َوالَ�ْ�ِم اآلِخِ� َفْلَ�ُقْل َخْ�ً�ا « : ملسو هيلع هللا ىلصقال ال��ي   »ِلَ�ْ�ُ�ْ� َأْو َوَمْ� َ�اَن ُیْ�ِمُ� ِ�ا�َّ

تل� عالمة إ��ان وله�ا فإن ال�اضح م� أح�ال ال�اس أن إ��انه� ض���، 

ف�� واح� ���� أن ن�ل� معه أو ُنقابله في ح�ات�ا ون�� حاله ما ب�� ق�ل 

  ،ال��� أو ال���

َمْ� َ�ْ�َ�ْ� «َسْعٍ�، َعْ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: َعْ� َسْهِل ْبِ� 

  .)6474أخ�جه ال��ار�(»َأْضَ�ْ� َلُه الَ��َّةَ ِلي َما َبْ�َ� َلْ�َ�ْ�ِه َوَما َبْ�َ� ِرْجَلْ�ِه 

  : ال�ق��د ه� الل�ان َما َبْ�َ� َلْ�َ�ْ�هِ  - 

  ه� الف�ج : ال�ق��دَوَما َبْ�َ� ِرْجَلْ�هِ  - 

      فه�ا أك�� ع��ان ُی�خالن صاح�ه�ا ال�ار (الف�ج_الل�ان) - 

وفاح�ة وم� األم�ر  فالف�ج ���ث �ه ال�نا وه� ����ة م� ال��ائ� - 

ال���ق�رة والُ�����عة ع�� ال�اس، ��ا أنه عاٌر وس�ءة على ال��� أن 
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�� أن ���ن زانً�ا، و�ال�غ� م� ذل� فإن الل�ان أخ�� م�ه، ألن ال�اني ��

ی�ت�� ه�ه الفاح�ة م�ة و���ب أو م�تان أما َم� ُ��ل� ل�انه في الغ��ة 

وال����ة وغ�� ذل� م� اآلفات ال��علقة �الل�ان فإنه ل� ی��قف ع� ه�ا بل 

(مل��ي_ُمقِ��_�ال� عل�) ومع ه�ا ال  الُ�ل��م�� أح�أنه ق� ُ���ح 

ق�ل له أن فالًنا ، في ح�� أنه إذا ی��قف ألنه ال ی�� أنه �فعل شيء خ�أ

وقع في ال�نا فإنه �غ�� و���ر و����� و���ع�� ص�ور م�ل ه�ا 

(أ� صاح� الل�ان  ول��ه ال���ع، �الفعل ال�نا أم�ه ���� وخ���

ال���ل�) غ�� م�رك أن ما �فعله بل�انه أخ�� م� ج���ة ال�نا، ول�� 

ل�� ه�ا ُم����ً�ا أن ُی��� ه�ه الفاح�ة وه�ا ه� وصف ر��ا له�ا ال�ن� و 

ال��� ل��ه م���ة أك�� م� تل� الفاح�ة وه� غ�� م���ه لها وتل� هي 

ح�� ال�عاصي وال�ن�ب  ال����ة وال�ي ت��� في ع�م الفه� وع�م إدراك

  ،ال�اقع�� ف�ها

���� ال��ة في هاذی� األم���(حف� الل�ان_حف�  وله�ا قام ال��ي 

و مع�� ال�اس، أما حف� الف�ج)، وحف� الف�ج أم�ه سهل �ال���ة لل������ أ

الل�ان فل�� ��ل� بل ه� م� أصع� ما ���ن وله�ا فعلى َم� ی�غ� في 

  .ال��ة أن ی���� على نف�ه في ه�ا األم� ال�ع�

  :حف� الل�ان ��ه اس�قامة اإل��ان

  ، فال ������ اإل��ان إال ��ف� الل�ان

  ، ��أل سائل: لق� خ��ت على ���� العل� ول��ي ت�اجع�

  .آخ�: وأنا حف�� الق�آن ث� ن���ه و��أل

ع�م االس���ار على و م� أق�� األس�اب ال�ي ت�د� إلى ال��اجع واالن��اس 

، ف�� ال�����ل أن ���ق� ���� ال��� ه� ع�م الق�رة على حف� الل�ان

في ال�ه� أو ال�اك�ة حف� الق�آن وال��� �غ�اب، و��ا ال ���� أن ���ق� 
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�افع والل�ان م��ل� في ال�� واللع� وال����ة في ال�ه� أو العقل العل� ال

وس�ء ال�� �ال��ل��� وق�ف الُ����ات الغافالت، الب� أن ���ث ال���ان 

   وال��اجع،

  ،ول�ل� فق� جاء في ال��ی�

َال َ�ْ�َ�ِ��ُ� «َعْ� َأَنِ� ْبِ� َماِلٍ� َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  _

َقْلُ�ُه، َوَال َ�ْ�َ�ِ��ُ� َقْلُ�ُه َح�َّى َ�ْ�َ�ِ��َ� ِلَ�اُنُه، َوَال َیْ�ُخُل  ِإ�َ�اُن َعْ�ٍ� َح�َّى َ�ْ�َ�ِ���َ 

  .)13048م��� أح�� (»َال َ�ْأَمُ� َجاُرُه َبَ�اِئَقهُ َرُجٌل اْلَ��ََّة 

 هوالغ��ة وال�� ����ع ص�ر فإذا اس�قام القل� وخال م� ال�ق� والِغل وال��� 

وُف�ِّغ ت�اًما م� ال��اء وال�فاق(َسِل� القل� م� ه�ا �له) ه�ا ������ إ��ان 

  .الع��

و��ًال م� أن ن�ه� ه�ا وه�اك ون��� ع� أم�اض القل�ب و����ة عالج 

ح�� �أتي ال�ل  تل� األم�اض عل��ا فق� أن ن��� في س�ة رس�ل هللا 

   ."َقْلُ�ُه َح�َّى َ�ْ�َ�ِ��َ� ِلَ�اُنهُ  َوَال َ�ْ�َ�ِ���ُ " فقال: ملسو هيلع هللا ىلص�ه ال��ي إل أرش�ناال�� 

ال�اء ث�  ملسو هيلع هللا ىلص ، ب�َّ� ال��يفَ�� أراد أن ������ قل�ه فعل�ه أن ���� ل�انه

أع�ى ال�واء له�ا ال�اء، ح�� أن ال�اء ���� في الل�ان والقل� فإذا اس�قام 

في ب�ا�ة الل�ان اس�قام القل�، و�ن ل� ���ق� الل�ان فل� ������ القل�، و 

ث�  على ال���ع ��ا�ٍع ما ادفًعا و���ه اق� ��ه� اإلن�ان نف�ه و��فعهاألم� 

  �ع� ذل� ُ���ح األم� ���ً�ا، ف���لَّف األم� ث� ُ���ح �ا�ًعا له، 

_م�ال: ش�� تع�د على ال�َّ�ُ�ث ف�ًرا ع� الع�� ال�� ی�اه على اآلخ���، 

الئقة مع  ����ب أح� أمامه ��ق�ل ع�ه أنه �اذب، ام�أة ت���ث ����قة غ��

(ه�اك  زوجها ��ق�ل أن ُخلقها سيء، ه�ا ال��� تع�د على فعل ذل�

فال ��عه� إال أن ی��ق�وه) ه�ا ال�ق� ُ�ع��� أش�اص إذا شاه�وا أم� خا�ئ 

فإذا ما ت�لَّف خ�لة ع�م ال�ق� أو ال��ی� ع� ع��ب اآلخ��� وه� غ��ة، 



21 
 

ه صعٌ� عل�ه �ع��� ألن ه�ا م�الف ل��عه ف����ن ه�ا األم� في ب�ای�

ول�� م�ة �ع� م�ة س�ع�اده و���ل� ل�انه و��ل� م� ال��ض في ع��ب 

  ال�اس إلى جان� أن القل� س��ل� ه� اآلخ� م� ال�ق� على ه�ا الُ���ئ

_س�ال: ��� ی�أتى ل��ٍ� �ه�ا أن ���� ���ه وال ی��ق� ال���ئ رغ� 

�اذب أو أن �ق�ل أن ه�ا  م�رؤ��ه له وه� �فعل ال��أ؟ ��� ���ع نف�ه 

   .���ل أو ع��ي أو سيء الُ�ُل�

  ال��ع ���ن ع� ���� ش��ان:

العل� �أن ه�ا ال�الم ُ�ع� غ��ة وأن ح��اته س��ه� إلى َم� ی���ث  أوله�ا:

  .ع�ه

وه� األ��� على ال�ف�: أن �ق�ل ل�ف�ه أن ه�ا ال���ئ س�اء  :ثان�ه�ا

أكان �اذب أو سيء ال�ل� أو غ�� ذل� فإن ل��ه ع�� أما أنا ف�� ل�� م� 

(ال����) وهل ان���ت أنا على ع��ب نف�ي ح�ى ُأ�ال� اآلخ���  الع��ب

  �االن��ار على ع��ب أنف�ه�؟ 

�ل(حًقا ه�ه صفة ذم��ة) ول�� ه�ا ل� أن إن�اًنا ی��ف ��فة ال� م�ًال:

  .(ال����)ال���ق� له �� ع��ه م� صفات أصع� م� ال��ل

_فهل س�� لي أن عال�� نف�ي م� ه�ه ال�فات أو جاه�تها على ت�ك 

ال�ن�ب ال�ي أع�فها م� حال نف�ي ق�ل أن ان�ق� اآلخ���، فاألولى أن أفعل 

  ذل� ق�ل أن ان�ق� اآلخ�، 

  .ب واح� وال���ق� ل��ه م�ها ع��ة� ع�م� الفال���ئ ق� ���ن ع��ه 

، وق� ���ن ال���ئ ال �ق�ر على نف�ه لُ��ل�ها وال���ق� ر��ا ���ن ��ل�

(ر��ا ���ن  ال���ئ ه�ا جاهًال غ�� م�رك أن فعله ه�ا ح�ام أما ال���ق�

�ال� عل�) �عل� أن ه�ا ح�ام وال یل�� وال ���ز و�عل� ج�ً�ا ح��قة ال�ن�ب 
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ع�اها وعق��اتها و�ال�الي فإنه �ع�ي هللا ع� ع�� وتل� وم���اتها وم

   .م���ة ف�ق م���ة ارت�اب ه�ه ال�ع��ة

_إذن : على ال���ق� أن ی��غل ������ه ه� وال����لة في ح��قة عل�ه 

  �الل وال��ام و�ع�ف ع��ب نف�ه وال ُ��اول أن ی�غ�� ال�

�ض في أع�اضه� _ه�ا �له ُ�َ�ِهل عل�ه االم��اع ع� غ��ة ال��ل��� وال�

   .وأكل ل��مه�

، َرَفَعُه َقاَل:  ِإَذا َأْصَ�َح اْبُ� آَدَم َفِإنَّ اَألْعَ�اَء ُ�لََّها "َعْ� َأِبي َسِع�ٍ� الُ�ْ�ِر�ِّ

َفِإنََّ�ا َنْ�ُ� ِ�َ�، َفِإْن اْسَ�َقْ�َ� اْسَ�َقْ�َ�ا َوِ�ْن  اتَِّ� �ََّ ِف�َ�اُتَ�فُِّ� اللَِّ�اَن َفَ�ُق�ُل: 

) ،س�� 294)، األدب لل��هقي(11908م��� أح��( ْ�َ� اْعَ�َجْ�َ�ا"اْعَ�جَ 

  )، [ح�� األل�اني] : ح��2407ال��م��(

أ� أن األع�اء إذا أص��� وقف� لل�ان وتق�ل له ات� هللا ف��ا ألن في 

   .اس�قام�� اس�قام��ا وفي إع�جاج� اع�جاج�ا

ل� اس�قام الل�ان ف��ف ُ��لي صاح�ه ����قة ص���ة، ول� اس�قام ف

، و�ذا ما وقع� ع��ه على ع�رات ل�انه ف����ف ���ه ع� رؤ�ة ال��أ 

، وعلى الع�� س��� ال���ل ع�� ال��ل��� فل� ی���ها أو ���ض ف�ها

اآلخ��� ول�� الق��ح، �الفعل �ل م�ا ل��ه ع��ب ول�� ل�� م�َّا َم� ه� 

شٌ� م��(ال ی�ج� إن�ان ُ�ع� ش��اًنا) بل الب� أن ���ن ه ألسفله م� أعال

ل��ه م��ة و�ال�الي ف���غي غ� ال��� ع� ع��ب ه�ا ال��� وال��� 

، ��ا أن �اس�قامة الل�ان ت����� األذن �ع�م س�اعها لغ��ة إلى م���اته

  أح�، وال��ارح أ�ً�ا س������ ألنها ل� ت�عى إال في م�ضات هللا 

َعْ� ُمَعاِذ ْبِ� َجَ�ٍل، َقاَل: ُ�ْ�ُ� َمَع ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِفي َسَفٍ�،  _

َأْخِ�ْ�ِني ِ�َعَ�ٍل  َفُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل �َِّ َفَأْصَ�ْ�ُ� َیْ�ًما َقِ��ً�ا ِمْ�ُه َوَنْ�ُ� َنِ��ُ�، 

َوِ�نَُّه َلَ�ِ��ٌ� َلَقْ� َسَأْلَ� َعِ��ً�ا، « :اِر، َقالَ ُیْ�ِخُلِ�ي اْلَ��ََّة، َوُ�َ�اِعُ�ِني ِمَ� ال�َّ 
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َ�ُه �َُّ َعَلْ�هِ  َالَة، َوُتْ�ِتي َعَلى َمْ� َ��َّ ، َتْعُ�ُ� �ََّ َال ُتْ�ِ�ُك ِ�ِه َشْ�ً�ا، َوُتِ��ُ� ال�َّ

َكاَة، َوَتُ��ُم َرَمَ�اَن، َوَتُ�جَّ اْلَ�ْ��َ  َ� َعَلى َأْبَ�اِب " َأَال َأُدلُّ ُث�َّ َقاَل:  »ال�َّ

َ�َقُة ُتْ�ِفُئ اْلَ�ِ��َ�َة َ�َ�ا ُ�ْ�ِفُئ ال�َّاَر اْلَ�اُء،  ْ�ُم ُج�ٌَّة، َوال�َّ اْلَ�ْ�ِ�؟ ال�َّ

 }َ�َ�اَفى ُجُ��ُ�ُهْ� َعِ� اْلَ�َ�اِجعِ تَ {ُث�َّ َقَ�َأ  َوَصَالُة ال�َُّجِل ِمْ� َجْ�ِف اللَّْ�ِل،

] " ُث�َّ 17[ال���ة:  }َ�ا َ�اُن�ا َ�ْعَ�ُل�نَ َجَ�اًء �ِ {] َح�َّى َبَلَغ 16[ال���ة: 

ُث�َّ َقاَل:  »َأَال ُأْخِ�ُ�َك ِبَ�ْأِس اْألَْمِ�، َوَعُ��ِدِه، َوُذْرَوِة َسَ�اِمِه؟ اْلِ�َهادُ «َقاَل: 

َ� َتُ�فُّ َعَل�ْ «ُقْلُ�: َبَلى، َفَأَخَ� ِبِلَ�اِنِه، َفَقاَل:  »َأَال ُأْخِ�ُ�َك ِ�ِ�َالِك َذِلَ� ُ�لِِّه؟«

ِ َوِ�نَّا َلُ�َ�اَخُ�وَن ِ�َ�ا َنَ�َ�لَُّ� ِ�ِه؟ َقاَل:  »َهَ�ا َثِ�َلْ�َ� ُأمَُّ� َ�ا «ُقْلُ�: َ�ا َنِ�يَّ �َّ

  »ُمَعاُذ َوَهْل ُ�ِ��ُّ ال�َّاَس َعَلى ُوُج�ِهِهْ� ِفي ال�َّاِر، ِإالَّ َحَ�اِئُ� َأْلِ�َ�ِ�ِهْ�؟

  )2616، س�� ال��م�� ()3973س�� اب� ماجة(

قال وع��ما �ان على مقُ��ة م�ه  في سف� ملسو هيلع هللا ىلص_كان معاذ ب� ج�ل مع ال��ي 

  ی�ع�ني ع� ال�ار وُ��خل�ي ال��ةله :أخ��ني ع� شيء 

ان��ه�ا: ��� �ان حال ال�لف ال�الح ف�ل(أس�ل�ه� _ح�اراته�_أف�اره�_ 

  .ی����ن ع� ال���� ال��صلة لل��ة ان�غاالت قل��ه�)

فع� أ� شيء �ان  ملسو هيلع هللا ىلصُت�� ل� أن أح�نا ه� ال�� �ان ���� مع ال��ي 

  س��أله، 

  َم� �ان رزقه قل�ل ر��ا ��أله أن ی�ع� هللا له أن ی�زقه �ال�ال ال���� 

  وَم� ل� ت��وج ر��ا ت�أله أن ی�ع� هللا لها أن ی�زقها �ال�وج ال�الح

ث�  �ر�ة ال�ال�ة (وه��ا)وَم� ل� ُی��� ��أله أن ی�ع� هللا له أن ی�زقه �ال

    .��ان� ذل� أدع ل�ا �ال��ة ول�� األم� ال�ن��� أوالً 

أما ال�لف فل� ��� ل�یه� ه�ا االن�غال �أم�ر ال�ن�ا، ون�ً�ا ألن �ل إناٍء 

فه�ا أن ی�ش�ه إلى ���� ال��ة  ملسو هيلع هللا ىلص��ا ��ه ی��ح فق� �ل� معاذ م� ال��ي 
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إلى أر�ان  ملسو هيلع هللا ىلصه� اله�ف ال�� ��عى الُعقالء م� أجله، فأرش�ه ال��ي 

   .اإلسالم

   .وذل� ب��ام ال��ی�ث� قام ال��ي ال�عل� �إت�ام ال����ة 

  إذن جاء في ال��ی�: 

  أر�ان اإلسالم : ال�هادت��_ال�الة_ال��اة_ال��ام_ث� ال�ج

  ث� أب�اب ال���: ال��م ُج�َّة أ� وقا�ة 

  �فئ ال����ة : عل�ه أن ی���ق ���ً�ا وه�ا غ�� ز�اة ال�ال ال��قة تُ 

  وال�الة في ج�ف الل�ل : ��ام الل�ل 

  .ث� رأس األم� وع��ده وذروة س�امه: ال�هاد

  

و�ع� �ل ه�ه األع�ال ال�ي هي �ال��ال خ�� الق�ل �أم� ���� أن ���ل 

وح�ى �����ع الع�� أن ی��ل� في  »َأَال ُأْخِ�ُ�َك ِ�ِ�َالِك َذِلَ� ُ�لِِّه؟«كل ه�ا

فإن ل��ه مالك أو جامع ه�ا �له وه� س�� أب�اب ال��� ال�اب� ذ��ها 

  .�فه ع� ال��ض ���ا ال ُی�ضي هللالل�ان �

ف�ع�� معاذ أ�ع� �ل ه�ه األع�ال ���� أن ���ن لل�ان ض�ٌر �الغ �ال�غ� 

 ملسو هيلع هللا ىلصم� ال��ام بها وهل س��اخ� ال�اس ��المه� أ�ً�ا، ف�اء رد ال��ي ال�عل� 

على معاذ ول��ها لف�ة  ملسو هيلع هللا ىلص: وه�ه ل��� دع�ة م� ال��ي  َثِ�َلْ�َ� ُأمُّ�َ فقال: 

   .كان� ُتقال ع�� الع�ب

أ�  :" الَّ َحَ�اِئُ� َأْلِ�َ�ِ�ِهْ�؟َس َعَلى ُوُج�ِهِهْ� ِفي ال�َّاِر، إِ َوَهْل ُ�ِ��ُّ ال�َّا" -

  على وج�هه� في ال�ار ه� إ�الق األل��ة، �� ال�اس أن س�� 

م�ألة حف� الل�ان م�ألة ع���ة جً�ا، �هللا ع� وجل ���ه لل��اد ���ة 

   .ال�الم
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َم : " َعِ� الُ�ِغ�َ�ِة ْبِ� ُشْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ  ِإنَّ �ََّ َح�َّ

: ُعُق�َق اُألمََّهاِت، َوَوْأَد الَ�َ�اِت، َوَمَ�َع َوَهاِت، َوَ�ِ�َه َلُ�ْ� ِق�َل َوَقاَل، َعَلْ�ُ��ْ 

َ�اِل،     .)2408أخ�جه ال��ار�( "الِ َوِ�َضاَعَة ال�َ َوَ�ْ�َ�َة ال�ُّ

أصل العق�ق الق�ع أ�ل� على اإلساءة لألم وع�م  :عق�ق األمهات -

اإلح�ان إل�ها ل�ا في ذل� م� ق�ع حق�قها وخ� األمهات �ال��� و�ن 

  .كان ����� في ذل� اآل�اء واألمهات ألن ال��أة عل�ه� أك�� في الغال�

  .دف�ه� وه� أح�اء :وأد ال��ات - 

م�ع ال�اج�ات م� ال�ق�ق وأخ� ما ال ��ل ل�� م� األم�ال  :وم�ع وهات - 

  .أو �ل� ما ل�� ل�� ��ه ح�

  

 ت�اول العل�اء في ش�حه� لل��ی� ق�له : إن هللا ح�م عل��� عق�ق األمهات

عق�ق األم و��� اآل�اء مع أن  �فل�اذا ق�ل عق�ق األمهات ول� ���ع ب��ه

على األب�اء ألن اآل�اء في الغال� ���ن م� ال�ع�  م�ل عق�ق األب؟ 

ألن ال�جال أش� وأق�� ول�ل� ��افه� األب�اء، أما األمهات فإنه�  �ْ هُ � قَ عُ أن �َ 

  .أضعف وأك�� ح�ً�ا و�ال�الي ی�هاون�ن في حق�قه� و��خل�ن في العق�ق 

   

ة العار فإنه �ان ی�ف�ها ح�ة خ��فق� �ان َم� ُی�زق �ف�اة  :َوَوْأَد الَ�َ�اتِ  - 

  .وق� ح�َّم اإلسالم ذل�

وال��ع �ع�ي: أن ���ع ال�جل نف�ه م� أداء ال�اج�ات ال�ي  :وم�ع وهات - 

     .عل�ه أما إذا �ان ل�ف�ه على غ��ه ح� فإنه ال ی��انى في أخ� حقه

 ع�ل�ا وع�ل�ا وذه��ا وأت��ا وه�ا فعل وذاك قال :َوَ�ِ�َه َلُ�ْ� ِق�َل َوَقالَ _ 

ساعات ت��ع ف�ها األوقات وم� �ع�ها وم�ال�ات على الهاتف ت���� 

  .األع�ار ���ا ال ج�و� م�ه
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َ�الِ  -  أما س�ال ال��عل� ال�� وال�ق��د ب�ل� ه� س�ال الُ���ِ�ع : َوَ�ْ�َ�َة ال�ُّ

       .أراد أن ُی��ل جهله فال ی���� عل�ه ه�ا ال��ی�

  .واإلنفاق في غ�� أوجه ال���ال���ی� : َوِ�َضاَعَة الَ�الِ  - 

ألن �ل�ة واح�ة ���� أن ت��� على واح� م� ال�الم أم�ه خ��ً�ا جً�ا - 

   .آدم س�� هللا ع� وجل أب�اء

، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:   َعْ� ِبَالِل ْبِ� اْلَ�اِرِث اْلُ�َ�ِنيِّ

، َما َ�ُ��ُّ َأْن َتْ�ُلَغ َما  ِ�اْلَ�ِلَ�ةِ  َلَ�َ�َ�لَّ�ُ ال�َُّجَل  ِإنَّ « ِمْ� ِرْضَ�اِن �َِّ َع�َّ َوَجلَّ

َلُه ِبَها ِرْضَ�اَنُه ِإَلى َیْ�ِم اْلِ�َ�اَمِة، َوِ�نَّ ال�َُّجَل َبَلَغْ�، َ�ْ�ُ�ُ� �َُّ َع�َّ َوَجلَّ 

، مَ  َلَ�َ�َ�لَُّ� ِ�اْلَ�ِلَ�ةِ  ا َ�ُ��ُّ َأْن َتْ�ُلَغ َما َبَلَغْ�، َ�ْ�ُ�ُ� �َُّ ِمْ� َسَ�ِ� �َِّ َع�َّ َوَجلَّ

  »َع�َّ َوَجلَّ ِبَها َعَلْ�ِه َسَ�َ�ُه ِإَلى َیْ�ِم اْلِ�َ�اَمةِ 

) [ح�� األل�اني] 2319) ، س�� ال��م��(3969)، س�� اب� ماجة(15852م��� أح��(

  ص��ح

، ال�ض�ان �ُ���� بها: فإن ال�ل�ة ق� ُتقال ول��� مق��دة وُ�ق�� به�ا

  .والع�� فق� ی��ل� ��ل�ة ����� بها عل�ه س�� هللا إلى ی�م ال��امة

��ل� إال �ال���، والعق�ل نعل��ا أن ن��ص على أن ت��ن أل����ا ���ة فال 

  .في ال��� وال ت���� إال ال���إال ال ُتف�� إال في ال��� وال ت�قل� 

ا ق� ت��ن س�� في ن�اة أنه ال ی��غي أن ���ه�� أح� �ال�ل�ة ألنه ال�اه�:

غ�� وس�� هللا عل�ه الع�� ورض�ان هللا عل�ه ��ا أنها ق� ت��ن س�� في 

   .و��ه في جه�� ن���ة لها

ْثِ�ي ِ�َأْمٍ�  _ ، َقاَل: ُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل ِهللا، َحّ�ِ َعْ� ُسْ�َ�اَن ْبِ� َعْ�ِ� ِهللا ال�ََّقِفيِّ

 ُهللا، ُث�َّ اْسَ�ِقْ� "": " ُقْل: ، َقالَ أَْعَ�ِ�ُ� ِ�هِ 
َ
َقاَل: ُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل ِهللا، َما  َر�ِّي

؟ َقاَل: َفَأَخَ� َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِبِلَ�اِن  َأْكَ�ُ� َما َتَ�اُف َعَليَّ

م��� " َ�ْ�ِف ِلَ�اِن َنْفِ�ِه َقاَل َیِ��ُ� ِفي َحِ�یِ�ِه: " �ِ  " َهَ�ا "َنْفِ�ِه، ُث�َّ َقاَل: 

  [ح�� األل�اني] : ص��ح )2410)،س�� ال��م��(3972)،س�� اب� ماجة(15418أح��(
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، ع� شيء إذا ت��� �ه �ان ال��� في ن�اته ملسو هيلع هللا ىلصسأل ال��ابي ال��ي 

�ق�له قل ر�ي هللا ث� اس�ق�: أ� اس�ق� على األم� وال�هي،  ملسو هيلع هللا ىلصف��أ ال��ي 

ف�ا ال�� ���� أن ت��اه على وأنا على ه�ا فقال ال��ابي و�ذا فعل� ذل� 

     ".ه�ا" ال�ال، فأخ� ل�انه وقال:

ه� اإلك�ار م� ال�الم في ال��� و��الة ال��� وال  ملسو هيلع هللا ىلصلق� �ان حال ال��ي 

ال��� و�ان ُی�ش� أص�ا�ه وَم� ح�له إلى ق�ل ال��� � �ع�د إال ���ای��ل� 

   .وفعله

  وأت�ب إل�� أس�غف�كال إله إال أن�  أنس��ان� الله� و����ك أشه� 

 

    

      

  

  

              

                   

     

  

                  

          


