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 الرياض النضرة في بيان أنواع وخطورة الكلمة

 السيد مراد سلامة/الشيخ  إعداد

 الخطبة الأولى

م اهلل نعأحبول اهلل وطوله يف هذا اليوم الطيب امليمون مع نعمة البيان اليت  قفن-سلمصلى اهلل عليه و  حممد-األعظمأمة احلبيب 

 {( َعلََّمُه اْلَبَياَن 3( َخَلَق اْلِإْنَساَن )2( َعلََّم اْلُقْرآَن )1الرَّْحَمُن )}القران  فقال الرحيم الرمحن يف حمكم اإلنسانبها على بين 

 [4 - 1]الرمحن: 

 ولذلك قيل: ما اإلنسان لوال اللسان إال بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقيل:

 املرء خمبوء حتت لسانه.

 قال الشاعر:

 إال صورة اللحم والّدملسان الفتى نصف، ونصف فؤاده *** فلم يبق 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان، والقوة الناطقة اليت هي بالفؤاد، مل يبق إال صورة اللحم والدم. فإذا كان اإلنسان هو 

 اللسان فال شك أن من كان أكثر منه حّظا كان أكثر منه إنسانية.

 فما هي الكلمة؟

 أنواعها؟ وما هي

 خطرها؟ وما هو

 -اهلل عليه وسلم صلى-العدنان وسنة النيبلنعيش مع ذلك البيان من خالل كالم الرمحن ا يه

 تعريف الكلمة 

عباد اهلل ما ذكره بعض العلماء أن الكلمة مشتقة لغة من الكلم، وهو اجلرح، لتأثريها يف  الكلمةن من أمجل ما قرأت يف تعريف إ

 النفس. 

 وذلك ألن الكلمة هلا تأثري إما طيب وإما اليم يف نفسية السامع 

 أهمية الكلمة

 أمة اإلسالم: إن الكلمة عباد اهلل شأنها عظيم يف شرع اهلل تعاىل وتأملوا عباد اهلل ذلك 

 التوحيد  وهي كلمةسه وعرضه أال فعصم ماله ون* فاإلنسان يدخل اإلسالم بكلمة فُي

مة الكفر فيحل بذلك دمه وماله وبها يكفر اإلنسان وخيرج من دين اإلسالم قال لكسان من اإلسالم بكلمة أال وهي * وخيرج اإلن

َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد  ( َلا56ْهِزُئوَن )َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَت}تعاىل: 

 [.55، 56]التوبة/ {ِإمَياِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِئَفًة ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِمنَي

ُجوِهِهْم ِفي النَّاِر َعَلى ُو َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس»قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه:  * وهي من أسباب دخول النار،

  (1) «ِإلَّا َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِهْم
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، ففي صحيح البخاري، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه، َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم * وبها يرضي اإلنسان ربه أو يسخطه

ُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِ  اللَِّه َلا اْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه َلا ُيْلِقي َلَها َباًلا َيْرَفُعُه اللَُّه ِبَها َدَرَجاٍت، َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَِّإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِب»َقاَل: 

 (2)( َجَهنََّمُيْلِقي َلَها َباًلا َيْهِوي ِبَها ِفي 

 له فتقام األسر وتنجب األبناء حتت مظلة اإلسالم فتصبح له زوجه حالل  * يتزوج املسلم بكلمة

 * يطلق اإلنسان بكلمة فتحرم عليه زوجته 

 * يبيع املسلم ويشرتي بكلمة 

 * تقام احلروب وتراق الدماء بني األمم والشعوب بكلمة ...واحلرب أوهلا كالم 

  :نوعني إىلاحلق جل جالله يقسم لنا الكلمة  وها هو أنواع الكلمة:

 مة الطبية الكل

 والكلمة اخلبيثة 

 فما هي الكلمة الطيبة؟ وما هي صفاتها؟ وكيف نستغل الكلمة الطيبة؟

 هاك البيان أيها اإلنسان 

 الكلمة الطيبة -أ

 املـراد بالكلمـة الطيبـة 

 هي اليت تسر السامع وتؤلف القلب 

 هي اليت حتدث أثرا طيبًا يف نفوس اآلخرين

 صاحلًا يف كل وقت بإذن اهلل هي اليت تثمر عماًل

 هي اليت تفتح أبواب اخلري، وتغلق أبواب الشر

 من صفات الكلمة الطيبة:

 يقول األستاذ/ذيـــاب عبد الكريم: يف شأن صفات الكلمة الطيبة 

يما إذا رافقتها ابتسامة صادقة أنها تؤلف القلوب وتصلح النفوس وتذهب احلزن وتزيل الغضب وتشعر بالرضا والسعادة ال س -

 )تبسمك يف وجه أخيك صدقة(. 

وأنها مفتاح الدعوة والقبول؛ مجيلة اللفظ سهلة املعنى تغرس اخللق واألدب وتنشر األلفة واملودة يف اجملتمع وتعمق أواصر  -

 الوحدة بني الناس. 

مَّن َدَعا )َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ّمالبدع واملنكرات والشهوات والشبهات وأنها توافق الشرع احلنيف فتدعو إىل ما يعزز التوحيد وينايف  -

 ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصـاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّنى ِمَن اْلُمْسِلِمنَي( ]فصلت

 وأنها تثمر عماًل صاحلًا وتفتح أبواب اخلري، وتغلق أبواب الشر .. نتائجها مفيدة، وغاياتها بناءة سامية.  -
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ضعف بتالوة القرآن الكريم؟ الكلمة الطيبة. ملاذا؟  077دين أعظم من اإلسالم الذي جعل الشارع فيه احلرف بعشرة أمثاله إىل وأي 

 ولسائل أن يسأل: ملاذا يكون للكلمة الطيبة ذلك اخلطر العظيم والثواب اجلزيل؟ ودعونا جنيب عن ذلك من خالل النقاط التالية: 

 َوَفْرُعَها َثاِبٌت َأْصُلَها ٍةَطيَِّب َكَشَجَرٍة َطيَِّبًة َكِلَمًة َمَثًلا اللَُّه َضَرَب َكْيَف َتَر َأَلْم} مرة دائمة اخلري والعطاء:الكلمة الطيبة شجرة مث

 . [24: إبراهيم] {السََّماِء ِفي

ا أو روتنمي الرزق، وتصل الرحم، وتنسي يف األجل، وتدخل اجلنة فقد تكون تسبيحة أو ذك الكلمة الطيبة صدقة تثري املال،

  صالة.دعاء أو 

 َشْيٍء ِبُكلِّ اللَُّه َوَكاَن َوَأْهَلَها ِبَها َأَحقَّ َوَكاُنوا التَّْقَوى َكِلَمَة َوَأْلَزَمُهْم}الكلمة الطيبة مسة املؤمنني الصادقني والدعاة وشعارهم -3

 . [25: الفتح] {َعِليًما

ْسًنا( نَّاِس ُح)َوُقوُلوْا ِلللقوله تعاىل:  من قبل املسلم ألمر اهلل عز وجل امتثاال الكلمة الطيبة اختيار حكيم وانصياع تعبدي-4

 [. 23[. وقال سبحانه أيضا )َفُقل لَُّهْم َقْواًل مَّْيُسوًرا( ]اإلسراء: 6)َوُقْل َلُهْم َقْواًل مَّْعُروفًا ]النساء: وقوله:  [.33]البقرة: 

 طرق استثمار الكلمة الطيبة:-ب

 نفوسهم.  * بالكلمة الطيبة ندعو الناس بأحب األمساء إليهم وأوقعها يف

* بالكلمة الطيبة حنبب إليهم الطاعات ونوضح هلم مسائل الدين استجابة ألمر اهلل وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم من خالل 

ْلُمْنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم ا َوْلَتُكن ّمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن) الشرالرتغيب يف اخلري والرتهيب من 

  [.174اْلُمْفِلُحوَن ]آل عمران: 

  ".* بالكلمة الطيبة ندعو إىل التفاعل مع قضايا األمة )من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم

* بالكلمة الطيبة نعرب عن امتناننا بالدعاء لعلمائنا ومشاخينا بالتوفيق والسداد ونشجع الدعاة وطلبة العلم على املضي قدما يف 

 مسرية اخلري والعطاء. 

 لطيبة تكسب األم واألب قلوب أبنائهما ويضمنا صالحهما. * بالكلمة ا

 * بالكلمة الطيبة يكسب الزوج قلب زوجته ويتواصل معها بالتوجيه والنصح يف مسرية بناء األسرة الصاحلة. 

ْسَتِوي اَل َت)َو تعاىل:* بالكلمة الطيبة نصلح بني الناس ونعدل بينهم بشهادة احلق وندفع الظلم بالعدل والسوء باإلحسان قال 

َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَهآ ِإالَّ  .َحِميٌم اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ

  [.36-34ُذو َحظٍّ َعِظيٍم( ]فصلت:

اْدُع )بالكلمة الطيبة ندعو إىل اإلسالم ونأمر باملعروف وننهى عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة يف حماضرة أو كتاب أو شري   *

 [. 126ِإِلى َسِبيِل َرّبَك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجـاِدْلُهم ِبالَِّتى ِهَى َأْحَسُن ]النحل: 

ُلوْا اليت )َوُقل ّلِعَباِدى َيُقود خمططات الشيطان يف التحريش بيننا وبني إخوتنا امتثاال ألمر احلق عز وجل: *بالكلمة الطيبة نفس

 [.63ِهَى َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطـاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم ِإنَّ الشَّْيَطـاَن َكاَن ِلإِلْنَسـاِن َعُدّوا مُِّبيًنا ]اإلسراء: 

رية اإلعالم اإلسالمي بالكلمة املسموعة على أعواد املنابر واملرئية عرب الفضائيات واملنتديات واحلوارات * بالكلمة الطيبة نثري مس 

 واملؤمترات واملكتوبة على صفحات اجلرائد واجملالت . 
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َلُموْا ِمنُهْم( ]العنكبوت: َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظ )َواَل ُتَجـاِدُلوْا َأْهَل اْلِكَتـاِب ِإالَّ ِبالَِّتى ِهَىاإلسالم  إىل* بالكلمة الطيبة ندعو املخالفني 

45 ] 

 َقاَل دَّاِرىِّال َتِميٍم َعْن* بالكلمة الطيبة نقدم النصح لآلخرين، فنهدي بإذن اهلل ضااًل، ونعلم جاهاًل، ونرشد تائهًا، ونذكر غافاًل 

 َقاَل اللَِّه َرُسوَل َيا ِلَمْن َقاُلوا. « النَِّصيَحُة الدِّيَن ِإنَّ النَِّصيَحُة الدِّيَن ِإنَّ النَِّصيَحُة الدِّيَن ِإنَّ»  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َقاَل

 (3) .«َوَعامَِّتِهْم اْلُمْسِلِمنَي َوَأِئمَِّة َوَعامَِّتِهْم اْلُمْؤِمِننَي َوَأِئمَِّة َوَرُسوِلِه َوِكَتاِبِه ِللَِّه»

ُقل )َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأّف َواَل َتْنَهْرُهَما َواجلانب هلما: * بالكلمة الطيبة نعلم أبناءنا احرتام آباءهم وحقوق الوالدين والرب بهما ولني 

 [. 23، 22ا ]اإلسراء: لَُّهَما َقْواًل َكِرمًيا َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّّل ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّّب اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِنى َصِغرًي

ٌة ، َوَمْشُيَك ِإَلى ِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " اْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقبالكلمة الطيبة نتصدق على أنفسنا َعْن َأ-* 

 (4)اْلَمْسِجِد َصَدَقٌة " 

  [.253)َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ّمن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى( ]البقرة: وحنسن للفقراء واملساكني 

 *بالكلمة الطيبة نبذل شفاعة حسنة ونبلغ أمانة وننفس كربة ونواسي مكلوما وخنفف عن مريض. 

 * بالكلمة الطيبة نقدم رأيًا صائبا ونقرتح فكرة حسنة تنهض بأمتنا وترقى مبستوى شبابنا. 

ضرنا ومراسالتنا ومعاملتنا وجتارتنا وح * بالكلمة الطيبة نبلغ آية ونروي حديثًا وننقل فتوى حتيي سنة ومتيت بدعة يف جمالسنا

  وسفرنا.

* بالكلمة الطيبة ننمي مواهب الناشئة من أبنائنا وبناتنا ونأخذ بأيدي الطلبة على مقاعد الدرس ببث روح الثقة والدعم املعنوي 

 واهلداية إىل الصواب 

 أمثلة توضح أهمية الكلمة الطيبة

َسلََّم َفَتَكلََّم اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َأْعَراِبيًّا َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َعِن-وسلمصلى اهلل عليه  –إن من البيان لسحر كما صح عن النيب 

  (6)ًرا َوِإن من الّشْعر حكما".ِبَكالٍم َبيٍِّن َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن سح

ألرواح، إنها ُمْستلة األضغان واألحقاد والسخائم من فال إله إال اهلل! ال أفضل من دفع السيئة باحلسنة، إنها آسرة القلوب وا

 [ .36]فصلت: {َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم }القلوب: 

 ة! ويا هلا من ُمثل!كالشجرة املثمرة، كلما ُرمجت باحلجارة أسقطت مثرًا طيبًا؛ فيا له من قم-يا أيها األحبة-املؤمن احلق 

 مير على إبراهيم -واليهود لطاملا استفزوا املسلمني يريدون أن يوقعوهم يف َشَرِكهم-ها هو يهودي معه كلب  قصة:

أطهر من ذنب هذا الكلب، أم ذنب الكلب أطهر من -يا إبراهيم -بن أدهم عليه رمحة اهلل ذلكم املؤمن، فيقول له: أحليتك 

 حليتك؟

: إن كانت يف اجلنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت يف -بهدوء املؤمن الواثق مبوعود اهلل عز وجل-إال أن قال فما كان منه 

 النار لذنب كلبك أطهر منها.

                                                           
 (66 رقم ، 1/73) ومسلم ،( 16323 رقم ،3/133) أحمد أخرجه - 2
 (3237 رقم ، 2/1333) والبخاري ،( 2162 رقم ،3/216) أحمد أخرجه - 3
 (3333( )1/363) أحمد أخرجه - 6
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َواَل }فما ملك هذا اليهودي إال إن قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، واهلل ما هذه إال أخالق األنبياء: 

ِليٌّ َحِميٌم * َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما  َوْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّهَت

 [.36-34]فصلت: {َعِظيٍمُيَلقَّاَهآ ِإالَّ ُذو َحظٍّ 

هو اإلمام أمحد عليه رمحة اهلل يف جملسه وبني تالميذه، ويأتي سفيه من السفهاء فيسبُّه ويشتمه ويقرعه بالسب  ها قصة:

 والشتم، فيقول طالبه وتالميذه: يا أبا عبد اهلل! ُرّد على هذا السفيه.

 [ 53ًا (]الفرقان:َخاَطَبُهُم اجَلاِهُلوَن َقاُلوا َساَلم )َوِإَذاقال: ال واهلل! فأين القرآن إذًا؟ 

 إذا سبين َنذٌل تزايدُت رفعًة *** وما العيُب إال أن أكوَن ُمساببه

 ولو مل تكن َنْفِسي عليَّ عزيزًة*** ملكْنُتها من كِل نذل ُتحاربه

 الكلمة اخلبيثة 

( ُيَثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل 25ْن َفْوِق اْلَأْرِض ما َلها ِمْن َقراٍر )َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِم}قال اهلل تعاىل 

 (20الثَّاِبِت ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوِفي اْلآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمنَي َوَيْفَعُل اللَُّه ما َيشاُء )

 {ََمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة}و

 اخلبيثة وهي كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة اخلبيثة وهي شجرة احلنظل وحنوه،  أي وصفة الكلمة

 : هي احلنظلة{َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة}ومرفوعا فيما روى ابن أبي حامت: أن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم قال: 

 لشجرة اخلبيثة بصفات ثالث هي:وصفت ا

 أنها خبيثة الطعم أو ملا فيها من املضار، أو الرائحة وهي احلنظلة، وقيل: الثوم، وقيل: الشوك.-1

اجتثت من فوق األرض، أي اقتلعت واستؤصلت، وليس هلا أصل وال عرق، فكذلك الشرك باهلل تعاىل ليس له حجة وال ثبات -2

 وال قوة.

 أي ليس هلا استقرار، وهذه الصفة كاملتممة للصفة الثانية.ما هلا من قرار، -3

 وهذه صفات يف غاية الكمال، فاخلبث وصف للمضار، واالجتثاث وعدم القرار وصف للخلو عن املنافع.

الباطل  ةوباملوازنة يتبني الفرق بني كلميت احلق والباطل، فكلمة احلق وهي كلمة التوحيد واإلميان قوية ثابتة نافعة للناس، وكلم

 وهي كلمة الشرك أو الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار وال ثبات.

 وأصحاب الكلمة األوىل هم املؤمنون، وأولو الكلمة الثانية هم الكافرون والعصاة.

وق ف وعن مثل الكلمة اخلبيثة يقول ابن القيم: ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة اخلبيثة، فشبهها بالشجرة اخلبيثة اليت اجتثت من

األرض ما هلا من قرار، فال عرق ثابت، وال فرع عال، وال مثرة زاكية، فال ظل وال جين وال ساق قائم، وال عرف يف األرض 

ثابت، فال أسفلها مغدق، وال أعالها مونق، وال جين هلا وال تعلو بل تعلى، وإذا تأمل اللبيب أكثر كالم هذا اخللق يف خطابهم 

 ران كل اخلسران الوقوف معه واالشتغال به عن أفضل الكالم وأنفعه.وكسبهم، وجده كذلك فاخلس

 صور من الكلمة اخلبيثة يف عصرنا

 الكلمة اليت تدعو إىل اإلحلاد والتشكيك يف شرع اهلل 
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 الكلمة اليت تدعو إىل إشاعة الفاحشة بني املؤمنني 

 ري الكلمة اليت تدعو إىل التخريب والتدمري ال التعم

 الكلمة اليت تدعو إىل القتل وإراقة الدماء 

 الكلمة اليت تدعو إىل الفرقة واالختالف 

 الكلمة اليت تدعو إىل القطيعة والضغينة 

 أقول هذا القول، وأستغفر اهلل العظيم الكريم لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية

 هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني. احلمد

 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.

 أما بعد:

 بالكلمة:الة الالمبا

لعظيم و أن خطرها لعظيم و على الرغم من ذلك نرى و نسمع من ال يبالي بالكلمة اليت خترج و اعلموا عباد اهلل أن شأن الكلمة 

تدخل دين اهلل، وبكلمة خترج  -أيها املسلم احلبيب-من فمه و لقد حذرنا اإلسالم من خطورة الكلمة و من تلك الالمباالة فبكلمة 

 ، عن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍ،، َقاَل: َكاَن َرُجٌل َبطَّاٌل َيْدُخُل َعَلى اْلُأَمَراِءمن دين اهلل، وبكلمة تنال رضوان اهلل، وبكلمة تنال سخ  اهلل

 اَل ْبَن اْلَحاِرِث اْلُمَزِنيَّ َصاِحَبَلَفُيْضِحُكُهْم، َفَقاَل َلُه َجدِّي: َوْيَحَك َيا ُفَلاُن، ِلَم َتْدُخُل َعَلى َهُؤَلاِء َوُتْضِحُكُهْم، َفِإنِّي َسِمْعُت ِب

َد َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه، َما ِإنَّ اْلَعْب»َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ُيَحدُِّث َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: 

ِه، َما َيُظنُّ َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْت ْنُه إىل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِ  اللََّيُظنُّ َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْت َفَيْرَضى اللَُّه ِبَها َع

 (5)« َفَيْسَخُ  اللَُّه ِبَها ِإَلى َيْوِم َيْلَقاُه

والورع اإلمياني واإلدراك الواقعي الذي رمبا نعرج وإمساك اللسان من األمور الواجبات، وكذلك الضب  والتفكري والعلم الشرعي 

 عليه إن شاء اهلل تعاىل.

 َبْيَن ِرْجَلْيِه َأْضَمُن َلُه اْلَجنََّة " َرَواُه َوَما َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َمْن َيْضَمُن ِلي َما َبْيَن َلْحَيْيِه

 (0)اْلُبَخاِريُّ 

 * واعلم يا من ال تبالي بالكلمة خترج من فمك أنها سبب من أسباب دخول النار 

َقاَل: « اِك َذِلَك ُكلِِّه؟َأَلا ُأْخِبُرَك ِبِمَل»: اَد، ُثمَّ َقاَلَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َذَكَر اْلِإْسَلاَم َوالصََّلاَة َواْلِجَه

 (3)«. َأْكِبْب َعَلْيَك َهَذا»ُقْلُت: َبَلى َقاَل: " َفَأَخَذ ِبِلَساِنِه َوَقاَل: 

َأْو َقاَل: « النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم َثِكَلْتَك ُأمَُّك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس ِفي»َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوِإنَّا َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما َنَتَكلَُّم ِبِه؟ َقاَل: 

 (9)«َعَلى َمَناِخِرِهْم ِإلَّا َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِهْم؟»

                                                           
 سبق تخريجه - 6
 (،6133 رقم ،6/3276) البخاري أخرجه - 7
 (133: ص) للبيهقي اآلداب - 2
 (33363 رقم ،6/321) وأحمد (،663 رقم ،76 ص) الطيالسى أخرجه - 3
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 * أقوال وأشعار وأمثال تدل على أهمية الكلمة وخطورتها وآثارها

 (17) «الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو، َما َعَلى َظْهِر اْلَأْرِض َشْيٌء َأْحَوَج ِإَلى ُطوِل ِسْجٍن ِمْن ِلَساٍنَواهلِل »َقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسُعوٍد: 

وإن -هذا اللسان قد جعله اهلل عز وجل أشبه باملسجون، لكن العقل الذي ال يتدبر والقلب الذي ال يتذكر يطلق اللسان، فإذا به 

 يشرق ويغرب ويؤذي، ويكون أذى اللسان أكثر من أذى السنان كما يقولون.-ان حمدودًا يف مساحته ويف إطارهك

ُه َقاَل، َوِإْن َكاَن َل ِإنَّ ِلَساَن اْلَحِكيِم ِمْن َوَراِء َقْلِبِه، َفِإَذا َأَراَد َأْن َيُقوَل َيْرِجُع ِإَلى َقْلِبِه، َفِإْن َكاَن»، َعِن اْلَحَسِن َقاَل: َكاُنوا َيُقوُلوَن: 

  (11)«لََّم ِبِه َتَكَعَلْيِه َأْمَسَك، َوِإنَّ اْلَجاِهَل َقْلُبُه ِفي َطَرِف ِلَساِنِه، َلا َيْرِجُع ِإَلى اْلَقْلِب، َفَما َأَتى َعَلى ِلَساِنِه

 ِعْلٍم َكاَن َما ُيْفِسُد َأْكَثَر ِممَّا ُيْصِلُح،  ِبَغْيِروعن ِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َقاَل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ِإَلى َأْهِل اْلَمِديَنِة: َأنَُّه َمْن َتَعبََّد

 (12)َقلَّ َكَلاُمُه ِإالَّ ِفيَما َيْعِنيِه، َوَمْن َجَعَل ِديَنُه َغَرًضا ِلْلُخُصوَمِة َكُثَر َتَنقُُّلُه. َوَمْن َعدَّ َكَلاَمُه ِمْن َعَمِلِه

لكن انظر إىل واقعنا اليوم ستجد كالمًا طوياًل عريضًا، وادعاء هائاًل، وعماًل قلياًل، وحقيقة باهتة، ال تعدو أن يكون نسبتها إىل 

 إىل البحر إال من رحم اهلل عز وجل.ذلك الكالم كنسبة القطرة 

 وعن بعض احلكماء أنه قال: الصمت جيمع للرجل فضيلتني: السالمة يف دينه، والفهم عند صاحبه.

 قصة:

أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ملوك ملك اهلند وملك الصني وكسرى وقيصر فقال أحدهم أنا أندم على ما قلت وال أندم على ما مل 

ال اآلخر إني إذا تكلمت بكلمة ملكتين ومل أملكها وإذا مل أتكلم بها ملكتها ومل متلكين وقال الثالث عجبت للمتكلم إن أقل وق

رجعت عليه كلمته ضرته وإن مل ترجع مل تنفعه وقال الرابع أنا على رد ما مل أقل أقدر مين على رد ما قلت وقيل أقام املنصور بن 

 العشاء اآلخرة أربعني سنة املعتز مل يتكلم بكلمة بعد 

 ولذلك قال اآلخر: إذا تكلمت بكلمة ملكتين ومل أملكها، وإذا مل أتكلم بها ملكتها ومل متلكين.

 قال أبو ُنَواٍس

 َخلِّ َجْنَبْيَك ِلَراٍم ** َواْمِض َعْنُه ِبَسَلاٍم .

 ُمْت ِبَداِء الصَّْمِت َخْيٌر ***َلَك ِمْن َداِء اْلَكَلاِم

 ْسُتْفِتَح بالقو ***ل َمَغاِليُق اْلِحَماِمُربََّما ا

 .........................................................................الدعاء 

                                                           
 (133/ 3) الكبير المعجم - 13
 (22/ 13) عوامة ترقيم - شيبة أبي ابن مصنف - 11
 (33/ 1) الدارمي سنن - 13


