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 (الل�ان)

)2(  

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

 

  اإلن�انأع�ى األع�اء على 

  })18َما َیْلِفُ� ِمْ� َقْ�ٍل ِإالَّ َلَ�ْ�ِه َرِق�ٌ� َعِ��ٌ� ({ قال تعالى:

 ن�اصل ال��ی� ال�� س�� ل�ا أن ب�أناه ع� أع�ى األع�اء على اإلن�ان

  .وه� الل�ان

َعْ� َزْ�ِ� ْبِ� َأْسَلَ�، َعْ� َأِب�ِه، َأنَّ ُعَ�َ� ْبَ� اْلَ��َّاِب َدَخَل َعَلى َأِبي َ�ْ�ٍ� 

یِ� َوُهَ� َ�ْ�ِ�ُ� ِلَ�اَنُه، َفَقاَل َلُه ُعَ�ُ�: َمْه َغَفَ� �َُّ َلَ�، ِ�ّ   الّ�ِ

)، حل�ة األول�اء و��قات 12م��أ مال�(. »ِإنَّ َهَ�ا َأْوَرَدِني اْلَ�َ�اِردَ «َفَقاَل َأُب� َ�ْ�ٍ�:  

  33األص��اء ص:

  �ل�ة تع�ي ماذا تفعل؟ :َمهْ  -

��� ال��ی� (رضي هللا ع�ه�ا) فإذا �أبي دخل ع�� ب� ال��اب على أبي 

  ��� ���ب ل�انه أو ���ه �ق�ة فقال له ع�� ماذا تفعل أو ماذا ح�ث؟

  فقال أب� ���: ِإنَّ َهَ�ا َأْوَرَدِني اْلَ�َ�اِردَ 

، لق� رأ� أن ل�انه ق� أورده ال��ارد ال��ی�؟ إنه َم� القائل له�ه ال�ق�لة

�� �ع� األن��اء وصاح� خ�� خل� أف�ل ال��ق�ل ه�ا وه� ص�ی� األمة و 
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�ال�غ� م� ه�ا �له إال أنه ی�� ذل� ف�ا و  ،هللا وم� الع��ة ال����ون �ال��ة

  ه� حال أل����ا ن��؟ 

كان رجل ��ل� إلى أبي ی�سف ����ل ال���، فقال له أب� ی�سف: أال 

ت��ل�؟ فقال: بلى، م�ى �ف�� ال�ائ�. قال: إذا غاب� ال���، قال: فإن ل� 

تِغْ� إلى ن�ف الل�ل؟ قال: ف��� أب� ی�سف، وقال: أص�� في 

   .ص���، وأخ�أت أنا في اس��عاء ن�ق�

�َ قَ    لعل�اء ال�الم إلى أر�عة أق�ام :ا �َّ

  كالٌم ھو ضرٌر محض  القسم األول:
  كالٌم ھو نفٌع محض القسم الثاني:
  یجمع بین الضرر والمنفعة القسم الثالث:
  ما لیس فیھ ضرر وال منفعة  القسم الرابع:

فإذا ما ن��نا إلى الق�� األول وال�� ه� ض�ٌر م�� فعلى اإلن�ان 

���ع ب�� ال�� و  ال�ال�و��ا الق��  (الب� م� ذل�)،العاقل أن ���� ع�ه

األولى ت��ه ل�اذا؟ ألن ال��� ق� ی��ل� �الًما ���ً�ا جً�ا فال�فع وال��ر 

��الٍم أخ� ���� م� ال�� ما  �المه ه�ا��� �و��ه م� ال��� ال���� ول�� 

ع�م ض�ان ز�ادة ال�� على ال��� فُ�غ�ي �ه على ما ق�ل م� خ�ٍ� وز�ادة، 

الق�� وأما ، ال�� ُ�قال �ال���ة له�ا الق�� ��عل ت��ه أولى م� ال��ض ��ه

ما ال نفع ��ه وال ض�ر(ف��ل ال�الم) واالش�غال �ه ت���ع ال�ا�ع وه� 

فاالن�غال �ال�الم ح�ى ل� ل� ��� �الًما ح�ام  ،�انزمان وه� ع�� ال��

�اش��اله على ف�� الق�ل أو ض�ر أو غ��ة أو ن���ة و�ن�ا ه� �الم م�اح 

ع� أ� شيء �الفعل ل� ُ��ّ�ِل صاح�ه وزًرا أو إثً�ا ول�� في ذل� ت���ع 

ألش�ف األوقات وأع�� ��اعة ���ل�ها اإلن�ان، فأع�� الُغ�� أن ���ع 
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م� ال�مان وال ����� ف�ها ح��ات، م� أع�� الغ�� ساعات  م� اإلن�ان

وش�فه وال  وأ��ح ال�قائ� وأخ�� ال���ان أن �عل� اإلن�ان ق�ر ال�مان

   .یل�ف� إل�ه ل�غ��� م�ه

جل� ش�� في جل�ة اس���ت ساع�ان وه� وغ��ه ی��ل��ن ��الم م�اح 

(ل�� ��ه نفع وال ض�ر)ه�ا ال��� س��ُ�ج م� ه�ه ال�ل�ة ال ه� آثٌ� وال 

ل� أنه ذ�� ف�ه�ا هللا ب�الوة الق�آن م��� ول��ه خاس� ألن هات�� ال�اع��� 

الس�غفار أو ا (ت���ح_ت����_تهل�ل_وغ�� ذل� م� أن�اع ال����ح) أو ال���

ة ع���ف�� �ان العائ� عل�ه م� ال��� �ع�ه�ا؟ إذن تل� هي ال��ارة ال

ح�� ت���ع أش�ف األزم�ة وخاصًة في أوقات ال��� وم�اس�ه وم�اس� 

(رم�ان_الع�� م� ذ� ال��ة_ال�ل� األخ�� م� الل�ل)  ال�ف�ات وال���ات

  ه�ه األوقات ال���فة ال ���ز أن ت��ع ���ا ال نفع ��ه، 

(ما ��ه ال��� ال���) ف�الثة  �ل ه�ا ی�قى ال��ء ال�ا�ع م� ال�الم و�ع�

�ع و�ال�غ� م� أنه خ�ٌ� اول� ی�قى غ�� ه�ا ال��ء ال�  أر�اع ال�الم ق� سق�

إال أنه ی��غي على ال���ل� �ه أن ����س ألنه ل� ��ل� م� دق��  م��

م وله�ا فإن ال��اء وال�َ�ُ�ْع وأح�اًنا الغ��ة وت���ة ال�ف� أو ف��ل ال�ال

   .صاح� ه�ا الق�� ���� أن ���ن على خ��

لق� �ان ال�لف ال�الح ُ���ل�ن ال��� و�ذا ما ت�ل��ا فإنه� �ان�ا ی��ل��ن 

   .��ا ��ه ال�فع
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، َقاَل: َ�اَن ِإْبَ�اِ��ُ� ْبُ� َأْدَهَ�، َرِحَ�ُه �َُّ، ُ�ِ��ُل  َثَ�ا َأُب� ِإْسَ�اَق اْلَفَ�اِر�ُّ َح�َّ

ُ��َت، َفُقْلُ�: َلْ�  ُ��َت، َفِإَذا َتَ�لََّ� ُر�ََّ�ا اْنَ�َ�َ� َقاَل: َفَأَ�اَل َذاَت َیْ�ٍم ال�ُّ ال�ُّ

   اْلَ�َالُم َعَلى َأْرَ�َعِة ُوُج�ٍه:": َتَ�لَّْ�َ� َفَقالَ 

َهَ�ا ِفي  َفِ�َ� اْلَ�َالِم َ�َالٌم َتْ�ُج� َمْ�َفَعَ�ُه َوَتْ�َ�ى َعاِقَ�َ�ُه، َواْلَفْ�لُ  -1

َالَمُة ِمْ�هُ     .ال�َّ

فأح�انا ُ�فِ�� ال��� مع نف�ه في �ع� ال�الم ق�ل أن ی�ف�ه �ه فه� ی�� 

الف�ل ��ه إن وله�ا ف ا��ةعأن ���ن له أن ��ه م�فعة ول��ه ���ى م� 

    .هي في ال���ت ع�ه ال�المة م�هو 

�ال� عل� مازال في ب�ا�ة ���� ال�ل� وجل� مع أش�اص ف�ل��ا  م�ال:

  ، �ا��فعیم�ه أن ���ثه� ��ا ���عه في دروس العل� ح�ى 

ل� ی�ُ�� ق�مه  ه ��ُع� �ال��ف ألنهه�ا ال��� س���ل� ��ا ��ه ال��� ول��

ال�ه�ر و�ال�الي فإن م�ألة ح� في �اب اإلخالص أو خائف م� �ع� 

فف�� ���ا ب��ه و��� نف�ه وقال: ما سأق�له ��ه خ�ٌ�  ،القل� ل� ���ق� �ع�

ك��� ول�� ���� أن ی�خل على القل� ال��اء أو ح� ال�ه�ر أو الُع�� 

ألن  فه� األولى)��ه والِ��� ن���ة ال���� ع� اآلخ���(ه�ا ُ�ف�ل ال��� 

   .��ه ال�المة

َتْ�َ�ى َعاِقَ�َ�ُه َفَأَقلُّ َما َلَ� ِفي َوِمَ� اْلَ�َالِم َ�َالٌم َال َتْ�ُج� َمْ�َفَعَ�َه َوَال  -2

ُة اْلُ�ْ�َنِة َعَلى َبَ�ِنَ� َوِلَ�اِن�َ      .َتْ�ِكِه ِخفَّ

ْ� َ�َفى َوِمَ� اْلَ�َالِم َ�َالٌم َال َتْ�ُج� َمْ�َفَعَ�ُه، َوَال َتْأَمْ� َعاِقَ�َ�ُه، َفَهَ�ا قَ  -3

  .اْلَعاِقَل ُمْ�َنُ�هُ 
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َتْ�ُج� َمْ�َفَعَ�ُه َوَتْأَمُ� َعاِقَ�َ�ُه َفَهَ�ا الَِّ�� َ�ِ�ُ� َعَلْ�َ� َوِمَ� اْلَ�َالِم َ�َالٌم  -4

َنْ�ُ�ُه " َقاَل َخَلٌف: َفُقْلُ� ِألَِبي ِإْسَ�اَق: ُأَراُه َقْ� َأْسَقَ� َثَالَثَة َأْرَ�اِع اْلَ�َالِم. 

  ".»َنَع�ْ «َقاَل: 

(�ق�ً�ا س���فع) إذن ی��غي  فه�اك �الم إذا ق�ل فالب� أن ی��فع م�ه ال�امع له

  �هعلى ال��� أن ی��ل� 

لق� ت��ث�ا ال��م في م�ألة خ���ة جً�ا وهي ق��ة الل�ان ومعاص�ه  م�ال:

   .وله�ا ��� على ال�اض��� نقل ما س�ع�ه وآفاته

ی�ج� ش�� ���� أن ��ل� م� آفات ال ذل�؟ ألنه  ��ج� عل�ه�ل�اذا یف

  .إال ِقلَّة قل�لة ال ُت��� الل�ان

َواْعَلْ� َأنَّ ِلْلَ�َالِم ُشُ�وً�ا َال َ�ْ�َلُ� " :وفى ش�و� ال�الم �ق�ل ال�اورد�ّ 

 
َ
َلِل إالَّ ِبَها ، َوَال َ�ْعَ�� ِمْ� ال�َّْقِ� إالَّ َ�ْعَ� َأْن َ�ْ�َ�ْ�ِفَ�َها َوِهي اْلُ�َ�َ�لُِّ� ِمْ� ال�َّ

  :َأْرَ�َعةٌ 

ُل: - ْ�ُ� اْألَوَّ َأْن َ�ُ��َن اْلَ�َالُم ِلَ�اٍع َیْ�ُع� إَلْ�ِه إمَّا ِفي اْجِ�َالِب َنْفٍع َأْو  َفال�َّ

 َلُه َهَ�َ�اٌن، َدْفِع َضَ�ٍر؛
َ
َوَمْ� َساَمَح  َوَما َال َسَ�َ� َلُه َهْ��ٌ  َفِألَنَّ َما َال َداِعي

َة َدَواِ��ِه، وَ  َنْفَ�ُه ِفي اْلَ�َالِم، ِ�َصاَ�َة َمَعاِن�ِه،َكاَن َقْ�ُلُه إَذا َع�َّ َوَلْ� ُیَ�اِع ِص�َّ

  .َوَرْأُ�ُه َمْعُل�الً  َمْ�ُذوًال،
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ْ�ُ� ال�َّاِني: - ى ِ�ِه إَصاَ�َة ُفْ�َصِ�ِه.  َوال�َّ  ِ�ِه ِفي َمْ�ِضِعِه، َوَ�َ�َ�خَّ
َ
َأْن َ�ْأِتي

ا َال َیْ�َفُع ِمْ� اْلَ�َالِم ِألَنَّ اْلَ�َالَم ِفي َغْ�ِ� ِح�ِ�ِه َال َ�َقُع َمْ�ِقَع اِالْنِ�َفاِع ِ�ِه ، َومَ 

َم َما َ�ْقَ�ِ�ي ال�َّْأِخ�َ� َ�اَن َعَ�َلًة  َم اْلَقْ�ُل ِ�َأنَُّه َهَ�َ�اٌن َوَهْ�ٌ� ، َفِإْن َق�َّ َفَقْ� َتَق�َّ

َ� َما َ�ْقَ�ِ�ي ال�َّْقِ��َ� َ�اَن َتَ�اِنً�ا َوَعْ�ً�ا ؛ ِألَنَّ ِلُ�ّلِ َمَقاٍم َقْ�الً   ، َوَخَ�ًقا َوِ�ْن َأخَّ

   .َوِفي ُ�ّلِ َزَماٍن َعَ�ًال 

ْ�ُ� ال�َّاِلُ�: - َأْن َ�ْقَ�ِ�َ� ِمْ�ُه َعَلى َقْ�ِر َحاَجِ�ِه. َفِإنَّ اْلَ�َالَم إْن َلْ�  َوال�َّ

ِه َغاَ�ٌة، َوَال ِلَقْ�ِرِه ِنَهاَ�ٌة.َوَما  ْر ِ�اْلِ�َفاَ�ِة، َلْ� َ�ُ�ْ� ِلَ�ّ�ِ َیْ�َ�ِ�ْ� ِ�اْلَ�اَجِة، َوَلْ� ُ�َق�َّ

   .ُ�َ� ، َوَهْ�ًرا إْن َ�ُ��َ َلْ� َ�ُ�ْ� ِمْ� اْلَ�َالِم َمْ�ُ��ًرا َ�اَن َحْ�ً�ا إْن قَ 

نف�ه ول�انه و�ع�ف الق�ر ال�� ���اج فإن ل� ����ع اإلن�ان أن ���� _

إل�ه م� ال�الم (����في �الق�ر ال�� ���اج إل�ه م�ه و���قف ع�� ه�ا ال��) 

 فل� �����ع إ�قاف ه�ا األم� ألنه ل� �ق�ر على ح��ه فال�الم ال ی��هي

( ال��ا�ات والق�� واألح�اث) فال���ل� وال�امع ��ع�ان  ك�ا أن له ل�َّة

له الب� أن ���ن به�ه الل�َّة، فإن ل� ��� ال���ل� ُم���ه وُم�رك أن �المه ه�ا 

     فإن األم� س��فلَّ� م�ه  ح� وغا�ة و���غي ال��قف ع�� ه�ا ال��

ْ�ُ� ال�َّاِ�ُع: - َ�لَُّ� ِ�ِه. َفِألَنَّ اللَِّ�اَن ُعْ�َ�اُن َأْن َیَ�َ��ََّ� اللَّْفَ� الَِّ�� َی�َ  َوال�َّ

ْنَ�اِن ُیَ�ْ�ِجُ� َعْ� َمْ�ُه�ِلِه ، َوُ�َ�ْ�ِهُ� َعْ� َمْ�ُ��ِلِه ، َفَ�ْلَ�ُم َأْن َ�ُ��َن  اْإلِ

  .ِبَ�ْهِ�یِ� َأْلَفاِ�ِه َحِ���ا َوِ�َ�ْقِ��ِ� ِلَ�اِنِه َمِل��ا

أما ال��� ال�ا�ع فه� أن ی��ل� اإلن�ان وه� �عي أن الل�ان ع��ان 

�ه فال��� إذا �لَّ صامً�ا في ِجل�ة ما فل� �����ع أح� أن ُ���ِّ ل�اح�ه، 
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فإذا ما ت�ل� وس�ع له اآلخ� فإنه ی��أ في تق���ه (عال�_داعي_س��ه_ناق� 

لل�ان ه� أً�ا �ان م�ل�ل �المه فإنه ی�ل عل�ه) إذن االعقل_غ�� ح���_

   .ُی��ج� ع� ال��ه�ل ال�� ال �ع�فه ال�اساإلن�ان ال�� ع��ان 

  َفَهِ�ِه َأْرَ�َعُة ُشُ�وٍ� َمَ�ى َأَخلَّ اْلُ�َ�َ�لُِّ� ِ�َ�ْ�ٍ� ِمْ�َها َفَقْ� َأْوَهَ� َفِ��َلَة َ�اِق�َها 

  قال �ع� ال���اء: َم� ��� �المه ���ت آثامه

  فَ�� ی��ل� ���ً�ا ُ���ئ ���ً�ا 

�الم ال��ء ب�ان ف�له، وت�ج�ان عقله، فاق��ه على  �ع� ال�لغاء: قال

ال���ل واق��� م�ه على القل�ل، و��اك ما ���� سل�ان�، و��ح� 

إخ�ان�، ف�� أس�� سل�انه تع�ض لل���ة وم� أوح� إخ�انه ت��أ م� 

   .ال���ة

هل  ،أراد أح� ال�لغاء أن ُی��ِّ� حال ال��ء في ال�الم وأن �المه ُ��ه� ف�له

ه� ی��ل� �عل� ؟ أسل��ه رص��؟ ����ة وَتَعُقْل ؟ أم أنه ی��ل� ��فاهة وِقلة 

  عقل؟

أ� ع��ما ت��ل� فاجعل �الم� �ق��� على  فاق��ه على ال���ل: -

  .� أو �ُ�� م� ق�ركم� شأن ال���ل م� ال�الم وال�� ال ُ�قلل

فق� ومع�اه فل�� ال�الم ����ته ول�� �����نه  :واق��� م�ه على القل�ل -

   .ی��ل� ال��� ��ل�ات قل�لة ����ة ول�� بها م� ال�فع ال����
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فق� ���ن ل�� ال��ء ه��ة وم�انة ب�� ال�اس  و��اك وما ُ���� سل�ان�: -

و�ال�الي فعل�ه أن ُ��اف� على ه�ه ال��انة ب��فعه ع� ال��ض ���ا ���ض 

  .��ه اآلخ��� م� �الم

�� ��الم فإذا �ال���ر ال ی�غ��ن �الفأح�اًنا ی��ل�  وُ��ح� إخ�ان�: -

في س�اعه ���غل�ن أنف�ه� �أم�ر أخ�� ح�ى ی��هي م� ح�ی�ه ه�ا ن�ً�ا 

   .ل�فاهة ال�الم وس�اف�ه وانع�ام ال�عاني ��ه

   قال �ع� األد�اء:

  و�ا رب أل��ة �ال���ف ... تق�ع أع�اق أص�ابها

ه�ا و��م ه�ا، فالل�ان �ال��� فه� �غ�اب و���ب و��� و���ق� م� ق�ر 

   .وه�� ول��، فه� �ال��� ول��ه �ق�ع ع�� صاح�ه

   .ُ����ل على عقل ال�جل �ق�له وعلى أصله �فعله قال �ع� األد�اء:

فال�جل العاقل ال�ص�� ال��ي ال���� ع��ما ی��ل� ُ��� ال�اض� أن ����ع 

م��قه وات�ان �ل�اته، والع�� وسالمة  �هل�المه ن�ً�ا ل�جاحة عقله وح��

ع���ن م� م�� سفاه�ه ی�إذا به� فق� ��ل� ش�� ل���ل� ب�� ال�اس ف

وتفاه�ه وع�م ات�ان �المه وأفعاله، ه�ا ال��� وسا�قه ل� ُ��ه� حاله�ا 

س�� أل���ه�ا، فإذا ما �ل صامً�ا م���ًسا ففي الغال� ل� ُی�م صاح�ه 

ما فإنه ی�ع�ض إما لل�م و� هصاح� ه�ا الل�ان، و����د �الم ةلع�م مع�ف

   .لل��اء وال��ح
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لل�الم آدا�ا إن أغفلها ال���ّل� أذه�  :- رح�ه �ّ  - وم� آداب ال�الم: قال_

رون� �المه و��� به�ة ب�انه، ولها الّ�اس ع� م�اس� ف�له، ���او� 

 أد�ه، فع�ل�ا ع� م�ا��ه، ب��� م�ال�ه .

 Yال�الم  وم� آداب:  

ُ�ْ�ِ�َف ِفي َذمٍّ َوِ�ْن َ�اَنْ� ال�ََّ�اَهُة َعْ� ال�َّمِّ َأْن َال َیَ�َ�اَوَز ِفي َمْ�ٍح َوَال  -1

َ�ُف ِفي ال�َّمِّ اْنِ�َقاٌم  َكَ�ًما َوال�ََّ�اُوُز ِفي اْلَ�ْ�ِح َمَلًقا َ�ْ�ُ�ُر َعْ� َمَهاَنٍة .َوال�َّ

َالَمَة ِمْ� َ�ْ�ُ�ُر َعْ� َش�ٍّ ، َوِ�َالُهَ�ا َشْ�ٌ� َوِ�ْن َسِلَ� ِمْ� اْلَ�ِ�ِب .َعَلى َأنَّ ال�َّ 

َرٌة َال ِس�ََّ�ا إَذا َمَ�حَ  ً�ا َوَذمَّ َتَ��ًُّقا اْلَ�ِ�ِب ِفي اْلَ�ْ�ِح َوال�َّمِّ ُمَ�َع�ِّ   .َتَق�ُّ

��ا أنه ال ُ���ف في ومهانة،  ���ً�ا في ال��ح فه�ا ُ�ع� نفاًقا ی��اوزأن ال 

� ، وال��ی� ُ�ق�� �ه ال��اوز ال�� ��ل إلى درجة الُ��الغة واألمال�م

(نفاًقا)أو �إ��اء وث�اء زائ�ی�ال�ائ� وال�� ُی��� االش���از س�اء في ال��ح 

        .ال�ائ� ال�م

َأْن َال َتْ�َعَ�ُه ال�َّْ�َ�ُة َوال�َّْ�َ�ُة َعَلى اِالْسِ�ْ�َساِل ِفي َوْعٍ� َأْو َوِع�ٍ� َ�ْعِ�ُ�   - 2

.َفِإنَّ َمْ� َأْ�َلَ� ِبِهَ�ا ِلَ�اَنُه َوَأْرَسَل ِف�ِهَ�ا َعْ�ُهَ�ا َوَال َ�ْقِ�ُر َعَلى اْلَ�َفاِء ِبِهَ�ا 

ِعَ�اَنُه ، َوَلْ� َ�ْ�َ�ْ�ِقْل ِمْ� اْلَقْ�ِل َما َ�ْ�َ�ْ�ِقُلُه ِمْ� اْلَعَ�ِل ، َصاَر َوْعُ�ُه َنْ�ً�ا 

  . َوَوِع�ُ�ُه َعْ�ً�ا

ما أو أنه سع�ً�ا ��يء فال ��� أن  شيءٍ فإذا �ان ال��� ��اف م� 

إلى ال��ی� ع�ه م�اش�ًة ل�اذا؟ ألنه ق� ���ن خائًفا خ�ًفا زائً�ا م�  ُی�ادر

أمٍ� ما �����سل في ال�الم و�ق�ع على نف�ه وع�د وعه�د فإذا ما ذه� 

  .إذا �ه ���� أو ��عف ع� أداء ه�ه العه�دع�ه ه�ا ال��ف 
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ال��ف ال��ی� ق� ی�فع اإلن�ان إلى ال�عُه� ب�ع�د ل� �����ع أن فإن إذن 

بها وخاصة مع هللا (ال��ر) فال�ع� ی�ع�ل جً�ا في م�ألة ال��ر  �في

  .���ا �ع� و���رون أش�اء ه� ال �����ع�ن ال�فاء بها

 (م� ذو� رح�هو���ة  و��ا ال�ع�� ال��ی� فق� �غ�� ش�� م� آخ�

م على نف�ه دخ�ل ب��ه أو االت�ال �ه(وه�ا ���� حله ��ِّ فإذا �ه �ُ  )م�ًال 

  .�فارة ����) ب��ل

هي فأما الُ����ة وال�امة ال���� ال��ج�دة في ال���� م� ب��ت ال��ل��� 

  ، (���� ال�الق) ال�� ُ��لقه ال�جال ل�ل نهار و��ون داعٍ 

عل�ها ���� ال�الق م�ة �ع�  يم� ام�أته إذا �ه ُیلقال�جل فإذا ما َغِ�َ� 

ه �ان م�ة ح�ى إذا أ�ل� ال�ال�ة ذه� ه�ا وه�اك ل���غ�� ث� ُی��ر ذل� �أن

(����ب _وُ��اوغ_ و�أخ� ُرخ�  ل� ُ����� على نف�ه م� الغ��فغاضً�ا 

���ن�ن ح���� ه� ئفي زنا وأب�ا اوه�ا ی�د� إلى أنه�ا ����ان س�� �ا�لة)

  .أب�اء زنا

وله�ا فإن م� آداب ال�الم ال����ة وض�� ال�ف� ع�� الف�ح ال��ی� و��ا 

ب�عٍ� أو وع�� ال �ق�ر �ع� إلى ال�ف�ه ال��ف ال��ی� ح�ى ال ی��فع ال��ء 

فق�  �ا ال��ضعهل�انه في  � ����ل، وألن اإلن�ان إذا ذل� على إن�ازه

ب م�لها أ�ل� له الع�ان ول� ��ُع� عل�ه األم� ���ا �ع�، فال��ارح ُت�رَّ 

م�ل أ� شيء وم�ها الل�ان، فعل��ا أن ُن�اول فعل ذل� وق� ن��ح في أول 

أن ن�ل إلى ت�ق�� الغا�ة ال����دة م�  األم� ب���ة ض��لة ث� ت��ای� إلى

، ف�ع االج�هاد و��ل ما في ال�سع وعل� هللا ��ال ع��ه ض�� ال�ف� والل�ان

�ف�ه م� أجل ت���ل ل ته�اه�مُ وأنه ال ی��� أن ت�ه� ح��اته إلى غ��ه و 
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والُ�ع� ع� ال�ن�ب وال�عاصي س�أتي ال����� م� ال���ات �فعل ال�اعات 

  ع�� هللا ع� وجل

َ َلَ�َع اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ� { تعالى: قال َوالَِّ�یَ� َجاَهُ�وا ِف�َ�ا َلَ�ْهِ�َی�َُّهْ� ُسُ�َلَ�ا َوِ�نَّ �َّ

              .[الع����ت]})69(

َقُه إْن َقاَل َقْ�ًال َحقََّقُه ِ�ِفْعِلِه ، َوِ�َذا  - 3 َعِ�َلُه ، َفِإنَّ إْرَساَل �َتَ�لََّ� ِ�َ�َالٍم َص�َّ

اْخِ�َ�اٌر ، َواْلَعَ�َل ِ�ِه اْضِ�َ�اٌر .َوَلِ�ْ� َ�ْفَعَل َما َلْ� َ�ُقْل َأْجَ�ُل ِمْ� َأْن اْلَقْ�ِل 

  . َ�ُق�َل َما َلْ� َ�ْفَعلْ 

��عل َم� ���ع إل�� ی�� �� ه� أن� إذا ت��ث� ��يء ���  شيءٍ فأك�� 

تفعله ح�ى فال ال�اس ��يء وال ُتلِ�م نف�� �ه  ، فال ت��حأول العامل�� �ه

  �خل في ����ةتو  تقع ت�� وع�� ال��اف�ال 

) َ�ُ�َ� َمْقً�ا 2{ َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِلَ� َتُق�ُل�َن َما َال َتْفَعُل�َن ( :قال س��انه

  [ال�ف] })3ِعْ�َ� �َِّ َأْن َتُق�ُل�ا َما َال َتْفَعُل�َن (

  .ُت���ًقا على �المه: ف��� ال�اس أع�اله و�ذا ت�ّل� ��الم صّ�قه �ع�له - 

: فاإلن�ان ی��ل� �اخ��اره فله فإّن إرسال الق�ل اخ��ار، والع�ل �ه اض��ار  

ال���ة في أن ی��ل� أو ال ی��ل�، أما إذا ت�ل� و��أ ب��ح ال�اس و�رشاده� 

دخل في ����ة �اإلضافة إلى أن �ع�ل و�ال  هعل�ا وال تفعل�ا �ان ل�اًما عل��اف

   ��اب� فعله.الألن ق�له  �� غ��هعسق��ه م� 

           



12 
 

 َمَ�اِرَج َ�َالِمِه ِ�َ�َ�ِ� َمَقاِصِ�ِه َوأَْغَ�اِضِه َفِإْن َ�اَن َتْ�ِغ�ً�ا َقَ�َنُه  - 4
َ
َأْن ُیَ�اِعي

اللَّْفِ�  ِ�اللِّ�ِ� َواللُّْ�ِف ، َوِ�ْن َ�اَن َتْ�ِه�ً�ا َخَلَ�ُه ِ�اْلُ�ُ��َنِة َواْلُعْ�ِف ، َفِإنَّ ِل��َ 

ِفي ال�َّْ�ِه�ِ� َوُخُ��َنُ�ُه ِفي ال�َّْ�ِغ�ِ� ُخُ�وٌج َعْ� َمْ�ِضِعِهَ�ا َوَتْعِ��ٌل ِلْلَ�ْقُ��ِد 

  . ِبِهَ�ا ، َ�َ�ِ��ُ� اْلَ�َالُم َلْغً�ا َواْلَغَ�ُض اْلَ�ْقُ��ُد َلْهً�ا

  وه�ه األم�ر هي: ی��غي على ال���ل� أن ُ���د أم�ًرا مع��ة ق�ل أن ی��ل� 

  إلى َم� ی���ث ؟ - 1

  ما ال�� ��� أن ُ�قال؟ - 2

  .وهل ال�ق� م�اس� ل�ا سُ�قال أم ال ؟ فل�ل مقاٍم مقاٍل ُی�اس�ه - 3

م�ألة ف�ها ت�غ�� (ش�ح جل� عال� م� العل�اء لُ���ث ال�اس ع�  م�ال:

الس� م� أس�اء هللا ال���ى_وصف ال��ة) فهل ���� أن ی��ل� ال��خ أو 

ا وه� م�فعل ووجهه ُم��ِه� وص�ته عالً�ا، إذا فعل العال� في م�ض�ٍع �ه�

� ال�اض��� في ال��ة  ذل� فإنه ���ن ق� خ�ج ع� ال�ق��د ألنه �ان ُی�غِّ

أو ُ����ه� في اس� م� أس�اء هللا وه�ا ���اج إلى ُل�ٍف في الق�ل وه�وء 

   .نف� ووجه ���ش یل�� �ال��ض�ع ال�� ���� ال��ی� ��ه

ه�اك م�ألة ت��اج إلى ح�م فال ��ح أن والع�� ص��ح، فإن �ان� 

   .ی���ث ع�ها في ل�� ول�ف ألنه ل� �أتي �فائ�ة ال�الم إذا ح�ث ذل�

�ا ب�ي إن ��� في ق�م فال ت��ل� ��الم م�  قال أب� االس�د ال�ؤلي الب�ه:

  . ه� ف�ق� ���ق��ك، وال ��الم م� ه� دون� ف��دروك
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جالً�ا مع أناس فال ُت�اول أن تعل� ی��ح أب� األس�د اب�ه �ق�له: إذا ��� 

، و��ا ال ت��اضع أك�� م� الالزم ����قل�ن م��ل�� �عل�ه� ألنه� س��ق��ن

  أو عل�� وم�ان��، 

ال����� ����قة زائ�ة ل��ل� ب�� الع�ام ت�اضًعا م�ه ف���ل �العال� �أتي ق�  

  ع� الل�وم فإذا به� ���ق�وه و����ؤون عل�ه �الق�ل والفعل، 

ن ه�ا م�ا ال یل�� فعله ألن العال� الب� أن ت��ن له ه���ه وم�ان�ه إذن فإ

ی���أ عل�ه، وله�ا أن  ح�وال ی�ع م�اًال ألأن ُ��اف� عل�ها  �� عل�هال�ي �

ه فال ی�عالى ��قع �ی��غي على العال� إذا ما جل� مع َم� ه� دونه أن ی��

ف�اله�ا ش�� وع��  في غ�ور وال ی��اضع ���رة زائ�ة ��قع في ازدراء

   فالب� م� ال��ازن في األم� وخ�أ

َأْن َال َیْ�َفَع ِ�َ�َالِمِه َصْ�ًتا ُمْ�َ�ْ�َ�ً�ا َوَال َیْ�َ�ِعَج َلُه اْنِ�َعاًجا ُمْ�َ�ْهَ�ً�ا ،  - 5

َوْلَ�ُ�فَّ َعْ� َحَ�َكٍة َتُ��ُن َ�ْ�ً�ا َوَعْ� َحَ�َكٍة َتُ��ُن ِ���ا ، َفِإنَّ َنْقَ� ال�َّْ�ِ� 

  . ْكَ�ُ� ِمْ� َفْ�ِل اْلَ�َالَغةِ أَ 

وم� اآلداب أ�ً�ا: إذا ت�ل� ال��� فال ��� أن ی��ل� ���ٍت عاٍل ح�ى 

  .ال ی��عج م�ه اآلخ���

فإذا �أح�ه� ل� أن ه�اك ح�یٌ� ی�ور ب�� اث��� أو ثالثة في ُغ�فة  م�ال:

�ُ�علِّ� اآلخ��� على ذل� ��ق�ل�ن : ل�اذا ت�فع ص�ت�  ی��ل� ���ٍت عالٍ 

أن ی���ل �م على ه�ه ال�ل�ة ُ�قْ  �مَ  ��ا أنه��ا وال�قام ال ����عي ه�ا 

  ، ب�� الُ����ث��حادث ه�اك ع�اك 
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ك�ا أن ح��اته هي األخ�� الب� أن ت�ل� م� ال��� وال�ق� بل ت��� 

  .�ال�زانة وال��ات واله�وء

َیَ�َ�اَفى َهَ�َ� اْلَقْ�ِل َوُمْ�َ�ْ�َ�َح اْلَ�َالِم ، َوْلَ�ْعِ�ْل إَلى اْلِ�َ�اَ�ِة َع�َّا َأْن  - 6

ُ�ْ�َ�ْ�َ�ُح َصِ��ُ�ُه َوُ�ْ�َ�ْهَ�ُ� َفِ��ُ�ُه ؛ ِلَ�ْ�ُلَغ اْلَغَ�َض َوِلَ�اُنُه َنِ�ٌه َوَأَدُ�ُه َمُ��ٌن 

ا َ�ُ��ُن َعْ�ُه َسْ�َعُه ، َفَال َ�ْ�َ�ُع َخَ�اًء َوَ�َ�ا َأنَُّه َ�ُ��ُن ِلَ�اَنُه َعْ� َذِلَ� َفَهَ��َ 

َوَال ُ�ْ�ِغي إَلى ُفْ�ٍ� َفِإنَّ َسَ�اَع اْلُفْ�ِ� َداٍع إَلى إْ�َهاِرِه ، َوَذِر�َعٌة إَلى 

، �ِ إْنَ�اِرِه .َوِ�َذا َوَجَ� َعْ� اْلُفْ�ِ� َمْعِ�ًضا َ��َّ َقاِئُلُه َوَ�اَن إْعَ�اُضُه َأَحَ� ال�َِّ��َ��ْ 

   .َ�ا َأنَّ َسَ�اَعُه َأَحُ� اْلَ�اِعَ�ْ��ِ كَ 

اِن، «َعْ� َعْ�ِ� �َِّ، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:   َلْ�َ� اْلُ�ْ�ِمُ� ِ�ال�َّعَّ

  ص��ح :[قال ال��خ األل�اني])312األدب ال�ف�د( »َوَال اللَِّعاِن، َوَال اْلَفاِحِ� َوَال اْلَ�ِ��ءِ 

  .فال��م� ��� ال ی��ل� إال ����

  

َعْ� َعاِئَ�َة، َقاَلْ�: َأَتى ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ُأَناٌس ِمَ� اْلَ�ُه�ِد َفَقاُل�ا:  

اُم َعَلْ�َ� َ�ا َأَ�ا اْلَقاِسِ� َقاَل:  اُم  »َوَعَلْ�ُ��ْ «ال�َّ َقاَلْ� َعاِئَ�ُة: ُقْلُ� َبْل َعَلْ�ُ�ُ� ال�َّ

 »َال َتُ��ِني َفاِحَ�ةً «َوال�َّاُم، َفَقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َ�ا َعاِئَ�ُة 

ا، ُقْلُ�: � َقاُل� " َأَوَلْ�َ� َقْ� َرَدْدُت َعَلْ�ِهِ� الَّ�ِ َفَقاَلْ�: َما َسِ�ْعَ� َما َقاُل�ا؟ َفَقاَل: 

  .)2165أخ�جه م�ل�( "َوَعَلْ�ُ��ْ 

  

وال فاح� وال ُم�فّ�ِ� وح�ى ل� تع��  ابفال��م� ال ی��غي أن ���ن س�َّ 

عل�ه ش�ٌ� آخ� �ال�� أو ال��� فال ��ح أن یُ�د عل�ه و���ل إلى 

   .م���� ُم��ٍن و ب��ء وُم��� م� ال�ل� ال یل�� ��ُل� ال��م�
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َ� ِ�َأْمَ�اِل اْلُعَلَ�اِء َوِمْ� آَداِ�ِه َأْن  -7 َ�ْ�َ�ِ�َ� َأْمَ�اَل اْلَعامَِّة اْلَغْ�َغاِء َوَ�َ�َ��َّ

اْألَُدَ�اِء َفِإنَّ ِلُ�ّلِ ِصْ�ٍف ِمْ� ال�َّاِس َأْمَ�اًال ُتَ�اِكُلُهْ� ، َفَال َتِ�ْ� ِلَ�اِقٍ� إالَّ َمَ�ًال 

: َأنَّ اْألَْمَ�اَل ِمْ� َهَ�اِجِ� إْحَ�اُهَ�ا، َساِقً�ا َوَتْ�ِ��ًها ُمْ�َ�ْ�َ�ً�ا َوِلَ�ِلَ� ِعلََّ�انِ 

اِقَ�ِة إالَّ َمَ�ٌل َمْ�ُذوٌل ، ْلِهَ�ِ� َوَخِ�َ�اِت ال�ُُّف�سِ ا ، َوَلْ� َ�ُ�ْ� ِلِ�� اْلِه�َِّة ال�َّ

، �َ� ِبَهاَوال�َّاِنَ�ُة : َأنَّ اْألَْمَ�اَل ُمْ�َ�ْ�َ�َجٌة ِمْ� َأْحَ�اِل اْلُ�َ�َ��ِّلِ  ،َوَتْ�ِ��ٌه َمْعُل�لٌ 

َفِلَهاَتْ�ِ� اْلِعلََّ�ْ�ِ� َوَقَع اْلَفْ�ُق َبْ�َ� َأْمَ�اِل  َ�ِ�َ�َ�ِ� َما ُهْ� َعَلْ�ِه َتُ��ُن َأْمَ�اُلُهْ�،

ِة َوَأْمَ�اِل اْلَعامَّةِ    .اْلَ�اصَّ

ن�� أنه ال�جل إذا �ان� أخالقه رذیلة وَ�َ�ِ�� �الُ��� وال�فاهة  م�ال ذل�:

   .األم�ال فإن أم�اله ت��ن ساق�ة واقعةإذا أراد أن ���ب 

ال�� ���� حلقات العل� أن ال �����م األلفا� ال�اق�ة وعلى �ال� العل� 

وال أم�ال الغ�غاء في ح�ی�ه ول�� عل�ه أن یل�أ إلى اس���ام أم�ال األد�اء 

وال���اء والُ�لغاء والعل�اء ����ن �المه ج��ًال ُم��ًقا تف�ح م�ه رائ�ة العل� 

  .���ن ��ه س�� �ال� العل� و��ا

M 
  آفات الل�ان

  :الغ��ة-1

   .م� أع�� وأخ�� آفات الل�ان على اإل�الق(الغ��ة) وهي م� ال��ائ�
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(اب� ����_الق���ي_وغ��ه� م� العل�اء)  وق� أج�ع� األمة م� العل�اء

  على أن الغ��ة م� ال��ائ�

  أدلة ت���� الغ��ة م� ال��اب:

الَِّ�یَ� آَمُ��ا اْجَ�ِ�ُ��ا َ�ِ��ً�ا ِمَ� ال�َّ�ِّ ِإنَّ َ�ْعَ� ال�َّ�ِّ َ�ا َأیَُّها { قال تعالى:

ُ��ا َوَال َ�ْغَ�ْ� َ�ْعُ�ُ�ْ� َ�ْعً�ا َأُ�ِ��ُّ َأَحُ�ُكْ� َأْن َ�ْأُكَل َلْ�َ� َأِخ�ِه  ِإْثٌ� َوَال َتَ��َّ

َ َت�َّاٌب َرِح��ٌ  َ ِإنَّ �َّ    [ال���ات] })12( َمْ�ً�ا َفَ��ِْهُ�ُ��ُه َواتَُّق�ا �َّ

ال����ه ال�� ورد ِذ��ه في اآل�ة ُم�ع�، فَ�� م�َّا ی�ضى أن ���ت أخ�ه 

، !ث� ��ل� أمام ج��ه ل�ق�ع م�ها و�أكلال�ق�� أو ح�ى أخ�ه في اإلسالم 

أرأی�� ��� ساق هللا ع� وجل ه�ا ال����ه ل��ُف� ال�ف�س وت��عج وتف�ع 

   .وت�اف م� ه�ا ال���� الُ�ق�ز

  تق��ع ل��م ال��ل��� وأكلهافه�ه آفة ع���ة جً�ا أال وهي الغ��ة 

    [اله��ة]})1َوْ�ٌل ِلُ�ّلِ ُهَ�َ�ٍة ُلَ�َ�ٍة ({ قال تعالى:

   .والُ�ع�ب�� ف�هاه� واد� في جه�� ���غ�� م�ه ج��ع س�ان جه��  :و�لٌ  -

ه� الع�اب ال��ی�، وعلى �ال الق�ل�� فإن ال�اقع ف�ها على  :وق�ل و�لٌ  -

   .خ�� ع���

على َم� أراد أن ��ل� م� ه�ا ال�ن� الع��� أن �ُغ� ���ه ع� ع��ب 

، والُ�الح� أن الغ��ة دائً�ا ما ت��ن إما ع� اآلخ��� وأن ی��غل ��ال نف�ه

و�لها صفات م�م�مة، وح�� و�ما ع� ُعْ��  (وه� ال��� األق��)حق�
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فال��� وال�ق� صفة ال�ه�د، والُع�� والِ��� م� صفات ف�ع�ن، فَ�� ی�د 

    أن ���ل صفة م� تل� ال�فات،

أال �عل� أن ذل� ف�ل هللا و��ت�ه وال��ال ل�اذا ��ق� ش�ٌ� على آخ�؟ 

َم� ��اء، ول��ه ی�� أن ه�اك َم� ه� أف�ل م�ه وله�ا فه� ال ی�ق�ل ذل� 

إنه ی��أ في ال��� ع� ال�اق� ��ه لُ�َ�لِّ� ال��ء عل�ه وُ���زه و�ال�الي ف

ل���ق� م� ق�ر ه�ا اآلخ�، وهل م�َّا أح� ��ل� م� الع��ب ؟ ل��ا مالئ�ة 

وال إش�ال وال أن��اء ح�ى ی��ق� ل�ا ذل� وله�ا فال�ل ل��ه ع��ب وذن�ب 

� ، أما اإلش�ال فه� ���� في ال��� ع� ع��ب اآلخ��فه� ���في ه�ا 

وال�ف��� ع� أخ�ائه� ح�ى ی��ق� م� ق�ره�(َم� ���ن ه�ا حاله فإن ل��ه 

إلى جان� آفة الغ��ة وهي ����ة م� ال��ائ�  )�ال�ق� وال���قل� م��� 

   .���اج إلى عالجوه�ا 

  

ُعِ�َج " َل�َّا َعْ� َأَنِ� ْبِ� َماِلٍ�، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  

ِبي َمَ�ْرُت ِ�َقْ�ٍم َلُهْ� َأْ�َفاٌر ِمْ� ُنَ�اٍس َ�ْ�ُ�ُ��َن ُوُج�َهُهْ� َوُصُ�وَرُهْ�، َفُقْلُ�: 

]: َه�َُالِء الَِّ�یَ� َ�ْأُكُل�َن ُلُ��َم ال�َّاِس، 270َمْ� َه�َُالِء َ�ا ِجْ�ِ��ُل، َقاَل [ص:

    )4878أبي داود( )، س��13340م��� أح��( َوَ�َقُع�َن ِفي أَْعَ�اِضِهْ� "

ج���ل ع� ه�الء الق�م ال�� ه�ا ه�  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ح�� سأل ال��ي 

حاله� أخ��ه أنه� �ان�ا �أكل�ن ل��م ال�اس (الغ��ة) و�قع�ن في أع�اضه� 

  .(ی�ال�ن م� أع�اضه�)

  

َ�ا : «َوَسلََّ� َقالَ َعْ� َسِع�ِ� ْبِ� َزْ�ٍ�، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه  ِإنَّ ِمْ� َأْرَ�ى ال�ِّ

  )4876س�� أبي داود( »اِالْسِ�َ�اَلَة ِفي ِعْ�ِض اْلُ�ْ�ِلِ� ِ�َغْ�ِ� َح�ٍّ 

  .ص��ح [ح�� األل�اني]: 
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َ�ا  َعْ� َأَنِ� ْبِ� َماِلٍ�، َقاَل: َخَ�َ�َ�ا َرُس�ُل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَ�َكَ� ال�ِّ

َ�ا أَْعَ�َ� ِعْ�َ� ِهللا ِفي اْلَ�ِ��َ�ِة َوَع�ََّ� َشْأَنُه َفَقالَ  : " ِإنَّ ال�َُّجَل ُ�ِ��ُ� ِمَ� ال�ِّ

َ�ا ِعْ�ُض ال�َُّجِل اْلُ�ْ�ِلِ� "  ِمْ� ِسّ�ٍ َوَثَالِث�َ� َزْنَ�ًة َیْ�ِن�َها ال�َُّجُل، َوِ�نَّ َأْرَ�ى ال�ِّ

  .)5135شع� اإل��ان(

أع�� أن�اع  ه�وه� ن�ع م� أن�اع ال��ا بل  اع���ً  ذن�ً لق� ارت�� ال�غ�اب 

  .َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ��ا قال ال��ي  ال��ا

وه� األم� ال�ح�� ال�� ت�ع� _ون�� نعل� أن ال��ا ����ة م� ال��ائ� أ�ً�ا 

   .هللا ع� وجل م�ت��ه �ال��ب عل�ه

 ِمَ� ال�َِّ�ا ِإْن ُ�ْ�ُ�ْ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا { قال تعالى:
َ
َ َوَذُروا َما َ�ِقي اتَُّق�ا �َّ

) َفِإْن َلْ� َتْفَعُل�ا َفْأَذُن�ا ِ�َ�ْ�ٍب ِمَ� �َِّ َوَرُس�ِلِه َوِ�ْن ُتْ�ُ�ْ� َفَلُ�ْ� 278ُمْ�ِمِ��َ� (

  .[ال�ق�ة] })279ُرُءوُس َأْمَ�اِلُ�ْ� َال َتْ�ِلُ��َن َوَال ُتْ�َلُ��َن (

    

أع�� م� ال��ا فه� أع�� أن�اع ال��ا(ع�ض و�ال�غ� م� ذل� فإن الغ��ة 

و��م ال��امة س���ن ال���ة ع���ة جً�ا ألن الع�� ق� �أتي ال�جل ال��ل�) 

 حج ی�م ال��امة وه� م���� أن معه م� ال���ات ال����(صالة_ص�ام_

مل��ي_مق��) و�الفعل إن هللا ع� وجل ال ��ل� أحً�ا _ع��ة_ص�قات_

  .ف�ل شيء م���ب(ال���ات_ال���ات)

  

ع��� ال���ك وا ل� أن ش�ً�ا له م� األم�ال ال���� ف�ضعها في أح�  :م�ال

�ه إلى أن أم�اله �إنفاقه ه�ا ت��اق� �على ذل� و��أ ُی�ف� ه�ا وه�اك ول� ی�

ث� إذا �ه ف�أة ��� أن ال��� ُی�سل إل�ه ل���ره �أنه أص�ح م�یً�ا لل��� �أم�ال 

   .فق� أنف� أم�اله واس��ان ��ا ه� أك�� م�ها�ائلة 
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ال�� ل��ه م� ال���ات ال���� إال أنه على ال�ان� وه�ا م�ل حال ال��ل� 

��م و و��ت�� ال��ور واآلثام اآلخ� ال ی��قف ع� أن �غ�اب ه�ا وذاك 

ح��اته ق� ذه�� إلى َم� اغ�ابه� ونال م� أع�اضه� وأكل ال��امة ��� أن 

ي ��ا عل�ه م� حق�ق فإذا ح�ث ت��هي ح��اته ق�ل أن �فل��مه� ور��ا 

  ه�ا ُأِخَ� م� س��ات َم� نال م�ه� فُ�ِ�ح� عل�ه  ث� ُ�ِ�ح في ال�ار

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

ِإنَّ اْلُ�ْفِلَ� «ا َمْ� َال ِدْرَهَ� َلُه َوَال َمَ�اَع، َفَقاَل: َقاُل�ا: اْلُ�ْفِلُ� ِف��َ » اْلُ�ْفِلُ�؟

ِمْ� ُأمَِّ�ي َ�ْأِتي َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة ِ�َ�َالٍة، َوِصَ�اٍم، َوَزَكاٍة، َوَ�ْأِتي َقْ� َشَ�َ� َهَ�ا، 

ى َهَ�ا ِمْ� َوَقَ�َف َهَ�ا، َوَأَكَل َماَل َهَ�ا، َوَسَفَ� َدَم َهَ�ا، َوَضَ�َب َهَ�ا، َ�ُ�ْع�َ 

َحَ�َ�اِتِه، َوَهَ�ا ِمْ� َحَ�َ�اِتِه، َفِإْن َفِ�َ�ْ� َحَ�َ�اُتُه َقْ�َل َأْن ُ�ْقَ�ى َما َعَلْ�ِه ُأِخَ� 

  .)2581أخ�جه م�ل�( »ِمْ� َخَ�اَ�اُهْ� َفُ�ِ�َحْ� َعَلْ�ِه، ُث�َّ ُ�ِ�َح ِفي ال�َّارِ 

M 
  

  .ال����ة -2

اٍء { قال تعالى:   ][القل�})11ِبَ�ِ��ٍ� (َه�َّاٍز َم�َّ

  

َعْ� ُح�ْ�َفَة، َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َرُجًال َیِ��ُّ اْلَ�ِ�یَ� َفَقاَل ُحَ�ْ�َفُة: َسِ�ْعُ� َرُس�َل ِهللا  - 

  .)105أخ�جه م�ل�( »َال َیْ�ُخُل اْلَ��ََّة َن�َّامٌ «َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: 

  .ال�خ�ل اب��اءً وال�ق��د بال ی�خل : ه� ع�م 

ِح�َ�اِن  َعِ� اْبِ� َ��َّاٍس، َقاَل: َم�َّ ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِ�َ�اِئٍ� ِم�ْ 

الَ�ِ�یَ�ِة، َأْو َم�ََّة، َفَ�ِ�َع َصْ�َت ِإْنَ�اَنْ�ِ� ُ�َع�ََّ�اِن ِفي ُقُ��ِرِهَ�ا، َفَقاَل ال�َِّ�يُّ 
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َبَلى، َ�اَن « ُث�َّ َقاَل: »ُ�َع�ََّ�اِن، َوَما ُ�َع�ََّ�اِن ِفي َ�ِ���ٍ «َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

ُث�َّ َدَعا ِ�َ�ِ��َ�ٍة،  ».َأَحُ�ُهَ�ا َال َ�ْ�َ�ِ�ُ� ِمْ� َبْ�ِلِه، َوَ�اَن اآلَخُ� َ�ْ�ِ�ي ِ�ال�َِّ��َ�ةِ 

َفَ�َ�َ�َها ِ�ْ�َ�َتْ�ِ�، َفَ�َضَع َعَلى ُ�ّلِ َقْ�ٍ� ِمْ�ُهَ�ا ِ�ْ�َ�ًة، َفِق�َل َلُه: َ�ا َرُس�َل �َِّ، 

ِإَلى َأْن «َأْو:  »َلَعلَُّه َأْن ُ�َ�فََّف َعْ�ُهَ�ا َما َلْ� َتْ�َ�َ�ا: «ِلَ� َفَعْلَ� َهَ�ا؟ َقالَ 

  .)292)، أخ�جه م�ل�(��216ار�(أخ�جه ال »َیْ�َ�َ�ا

أنه �ان ���ع ع�اب  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ لق� �ان م� خ�ائ� ال��ي 

  ق��ان س�ع ع�اب صاح��ه�ا وه�ا م�ل��� ول��ا �اف��� �، فع��ما م� الق��

_فاألول �ان ال ����� م� ب�له (ق� �فعل ه�ا على قارعة ال����) وفي 

  روا�ة �����ه م� ب�له أ� ال ی��ه� م� ب�له  

_أما اآلخ� فق� �ان ���� ب�� ال�اس �ال����ة ف��قع ب�� اث��� وُ��غ� 

وه�ا األم� ه� أش� في الُ��م ع�� هللا ال��ور على �ع�ها ال�ع� 

   .س��انه

M  
  .ال��ب -3

فال���� م� ال�اس اآلن ال ی�ق�ن هللا و�قع�ن في ال��ب وق� أص�ح ه�ا  

، وال�ع� ق� ���ب ن���ة سل�ك ذن� ���� ال�ق�ع ��هالفعل ه� أسهل 

آخ� سيء ولألسف ه� اآلخ� م���� ب�� ال��ل��� أال وه� ال��ُفل 

والف��ل(ه�ا س�ء خل� وان��ا� وشيء ُمق�ز) ف�اح�ه �ف�ح ت���ًقا لَ�� 

  إن ل� ��� إ��انه ق�� معه م�ا ی�فعه إلى ال��ب ی���ث 

إف�اء ال�� _ال����ة واالس�ه�اء_وغ��ها (_وم� آفات الل�ان أ�ً�ا 

  ال����)
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عل��ا ��ف� الل�ان والعل� �أنه أع�ى األع�اء على اإلن�ان وأن حف�ه 

���اج إلى جه� و����ة وخ�ف م� هللا س��انه ح�ى ن��� م� ع�اب 

  ال�ل�

أسأل هللا أن ��عل�ا م� ��اده ال�ال��� ال�ی� ����ع�ن الق�ل ف���ع�ن 

  أح��ه 

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

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

      


