
 أمانة الكلمة                                                                               فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو زيد

 هـ ١٤٣٧احملرم  ١٧موافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥اجلمعة  - رعام ومسجد سيدي أب - الزقازيق        ١

علمًا <فعًا، وقلباً خاشعاً، وعمًال رافعًا، ولسا<ً ضارعًا، ونعوذ بك سبحانك نسألك  1 هللا،.. 1 هللا .. 1 0 
  .لسان ال يضرع، ومن دعاء ال يسمع، 1 رب العاملنيومن قلب ال خيشع، ومن  ،من علم ال ينفع

حلقيقة 1 أحبة  لعالقات، ويف سوء ا[تمعات، أمانة الكالميف فساد ا -ملا تركناها  –أعظم أمانة تسببت : ا
يعلم قول ربِّ أمانة اللسان اليت شدد هللا عزَّ وجلَّ عليها ، وطلب من املؤمن أن يتحرى عليها، و . أمانة اللسان ..

  ).ق١٨) (َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإالَّ  قـَْولٍ  ِمن يـَْلِفظُ  َما: (العاملني
ي إنساً< اإلنسان ما ... ما هذه األمانة؟  إال من األُنس؛ الزم �نس ~نسان، حيدث  –على قول  –مسِّ

يف ذلك  ماذا حيتاج هذا املوضوع. لإلنسان منا مشكلة فال يسرتيح إال إذا حكاها إلنسان آخر، يفضفض فيسرتيح
صلَّى هللا عليه وسلَّم؟الوقت   . ١)ا[الس �ألما<ت: (، حيتاج إىل قول النيبِّ 

صحابه عليهاأول شيء رىبَّ ا جلست يف جملس فال حتكي ألحد ما دار يف هذا ". حرمة ا[الس: "لنيبُّ أ
  .ملاذا؟ حىت تكون رجالً أميناً . ا[لس

صديقاً  –كلمة نقض بناء   –جيلس املرء يف ا[لس وقد يقال كلمة نقض ألحد يف ا[لس  فيجعل من نفسه 
طريقة أخرى، ي هذا الكالم !!!. عمل مونتاج للكالم، يكربَّ يف هذا ويصغَّر يف هذامحيمًا له ويبلغه �ذا األمر، لكن ب

صحاب حضرة النيبمل يكن مو  هم على هذا سيد< ألن  صلَّى هللا عليه وسلَّم، جودًا عند أ صلى رسول هللا الذي ر�َّ
  .طمئنانلذلك كانوا يف أماٍن واو  ،هللا عليه وسلَّمٍ 

، فرجل ذهب لسيد<  وسيد< خالد بن الوليد   وقَّاص  بني سيد< سعد بن أيبذات مرة حدث خالٌف 
مل  ،ال – قال لهفكذا وكذا وكذا، : قال وماذا قال؟: فقال له ،!!ماذا قال عنك سعد؟ تلمعأما : وقال له خالد

اخلالف ال يُفسد للود  ، لكنحنن خنتلف واخلالف وارد .}مل يبلغ إىل ما قلتإن ما بيننا {: هذامثل نرتىبَّ على 
 :قال صلى هللا عليه وسلَّمألن الرسول أو ُأشنِّع عليه،  ،أو أحطُّ من قدره ،اخلالف ال جيعلين أهاجم أخي .قضية

  .٢)يوم القيامة دغه هللا طينة اخلبال يف جهنَّمأر  -به �ا عيِّ يعين ليُ  -من قال على مسلٍم كلمًة ليشينه �ا (
من سرت مسلمًا ( :فأنت كمسلم ينبغي أن تسرت أخاك املسلمليست موجودة فيه؟ كلمة   كيف تقول يف مسلم
طأ أنفرض ا .٣)سرته هللا يف الدنيا واآلخرة املؤمن للمؤمن  ( :ألن ،ما الواجب عليك؟ أن تسرت ،لسانه زلَّ وأخ
  .٤)كالبنيان يشد بعضه بعضا

طا< عالمة قتكلم معأحدًا ن ونفرض أا[لس، أسرار  فينبغي على املؤمن حفظ ل فيها اي، حضرة النيب أع
فتعرف أ´ا  ،يسمعهف�يت أحدًا قد لعل يعين يراقب  -ك حبديث مث التفت و ثك أخإذا حدَّ ( :صلى هللا عليه وسلَّم

فهذا معناه أن هذا الكالم  ،الكالم وقف عندخل أحٌد فإذا أمانة، أو يكلمك بصوت منخفض وينظر هنا وهناك 

                                                           

١   
من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما : (ابن عمر رضي هللا عنهما قال مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولروى أبو داود عن  ٢

طرباين ). قال حلاكم بنحوه)وليس خبارج(وزاد ال   .، وا
عن أخيه كربة من  من سرت أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، ومن نفس : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال أيب هريرة عن روى ابن أيب شيبة  ٣

  .)كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
صابعه: (متفق عليه عن أيب موسى األشعري   ٤ َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا وشبك بني أ نـْ    ).اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ
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  .فاملفروض أن ال تذيع هذه األمانة .٥)حبديٍث مث التفت فهي أمانة كو ذا حدثك أخإ - سرٌّ 
الرجل مع زوجته يف حجر¾ما  .!!نتهكوا حرما¾ا يف زمننا هذااو  ،نتهكها الناساليت اومثلها متامًا األما<ت 

طاء هللا، فال ينبغي أن يقول شيئًا مما مسعه منها أو فعله معها ،يف بيتهماو   .، وهي نفس الشئويف سرت هللا ويف غ
�ألمس حدث كذا وأول أمس : ويقولون ،يف املكاتب، وأحياً< الرجال مع النساء النساءفاآلن جيلس النساء مع 

الرجل : شر الناس منزلة عند هللا يوم القيامة( :فيهم صلى هللا عليه وسلَّمما موقفهم؟ قال حدث كذا، فهؤالء 
ه وينشر مبسألة اجلماع ـ مث ُتصبح فتنشر سرَّ هلا حبديث أو يُفضي هلا  وتُفضي إليه ـ يعين يُفضييُفضي لزوجته، 

  .٦)هاسرَّ 
متفقهات يف ُكنَّ نساء األنصار  و  ،ساء األنصارمن ن -  وحذَّر ذات مرة من هذا األمر، فواحدة من السيدات

حل ،نعم النساء نساء األنصار( :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال فيهن  ،الدين  .٧)ياء أن يتفقهنَّ يف الدينمل مينعهن ا
طف  إذا حتدث عن شئون اجلنس   صلى هللا عليه وسلَّمفكان  .ال توجد األلفاظ اجلارحة اخلادشة للحياءفولكن �لل

 اً،جارحو  اً الكالم واضحإذا كان أما و �لرمز أو �إلشارة، أ يتحدث �لكنايةأى  ،القرآنما يتحدث ككلم  يتكان 
  .هللا وشرع هللا ونيبُّ هذا حرمَّه دين هللا ف

فمن ( :صلى هللا عليه وسلَّمفقال  ـيقولون ـ يعين يقولون هذا الكالم لإ´م 1 رسول هللا : واحدٌة منهن تفقال
صا�  -معي وانتبه  -تفوَّه بذلك فهما  طان أ طان وشي طريق والناس ينظرون كشي فهذان  .٨)بعٍض على قارعة ال

طلوب .طلعون عليهماالناس والناس ي فعال الفاحشة أمام نيكاثنمثلهما   هذا املوضوع جيب أن يكون فيه ، ؟فما امل
حلياء    .والسكنا

ماذا فعل : تسأهلافال ينبغي ألمها أن  البنتفإذا تزوجت قليل وال كثري،  يففهذه األمور ال ينبغي ذكرها ال 
 البنت حتكي ألمها وال ألختها، فال ،!!ما شأنك وهذا املوضوع؟ .أو ماذا فعل معك �ألمس؟ ؟،معك زوجك الليلة

صابت ا[تمع اإلسالمي يف الصميمات إفهي عاد حلياء ولو قليًال،  ،نتشرت يف ا[تمعات وأ أل´ا أدَّت إىل إنعدام ا
حلياء  حلياء ال �يت إال خبري ،من اإلميانألن ا صيها قبل الزواج  أتريدين  .وا صيها فأو زوجت لو تين، لكن ريدكما تن تو

  .ن تسأليهافإ1ِك أ
، عن السبب، ملاذا؟رجل وزوجته فال نسأله وال نسأهلا بني ال ة النيب حذَّر< أنه لو حدث شئٌ وإذا كان حضر 

                                                           

حلديث مث التفت فهي أمانة: (د عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالروى أبو داو  ٥   ).إذا حدث الرجل �
يوم القيامة الرجل يفضي إىل  منزلةإن من أشر الناس عند هللا : (  قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد اخلدري وأبو داود وغريمها عن مسلم أخرج  ٦  

صاحبه . )إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرهاإن من أعظم األمانة عند هللا يوم القيامة الرجل يفضي : (ويف رواية ).امرأته وتفضي إليه مث ينشر أحدمها سر 
صحابه بذلك مث يرخي سرتاً  أال عسى أحدكم أن خيلو Çهله يغلق ��ً : (عنه مرفوعاالبزار وروى  حداكن أال عسى إ .مث يقضي حاجته، مث إذا خرج حدث أ

صواحبهاأن تغلق ��ا وترخي سرتها فال  :قال. وهللا 1 رسول هللا إ´ن ليفعلن وإ´م ليفعلون :فقالت امرأة سفعاء اخلدين. ، فإذا قضت حاجتها حدثت 
طريق فقضى حاجته منها مث انصرف وتركها ،تفعلوا طانة على قارعة ال طان لقي شي  .)فإمنا مثل ذلك كمثل شي

صحيحه عن  ٧ ألنصار لم ُء انساُء لنسااِنعَم (: Ëعائشة أم املؤمنني وقالت ، "وال مستكبرمستح لعلم اال يتعلم : "  قالمجاهد روى البخاري يف 
حلَّق، َهل على املرأِة ِمن ُغْسٍل إذا  1 رسوَل ِهللا إّن َهللا ال َيسَتِحي: "قالت أمُّ ُسَليم Ëروى البخاري ومسلم ). لديناأن يتفقهن في ء لحياايمنعهن  ِمَن ا

   ).نَعم إذا رأت املاء: فقال هلا الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ."ِهَي اْحتَـَلَمت؟
لعل رجًال يقول ما فعل Çهله، ولعل : ، فقالأ´ا كانت عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والرجال والنساء قعود عنده: (Ëأمساء بنت يزيد عن اإلمام أمحد أخرج  ٨

أي وهللا 1 رسول هللا، إ´م ليفعلون وإ´ن : سكتوا من خوف وحنوه، فقلت: امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد امليم أي
طانة فغشيها والناس ي: قال. ليفعلن طان لقي شي   ).نظرونال تفعلوا، فإمنا مثل ذلك مثل شي
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صÐا: قال إذا هو لكن  ،ملاذا أنت غاضب من زوجتك؟: ، يعين ال أقول لهال ينبغي أن أطلع عليه رمبا يكون أمرًا خا
ملاذا : وال أسأهلا ،ملاذا أنت غاضب من زوجتك؟ :جيب أن أسأله إنتدبين لذلك فال مانع، ولكن من البداية ال

  .أل´ا أمور ينبغي أن تكون بينهما وأن تُعاجل بعيداً عن أهلهما ،زوجك غاضٌب منِك؟
طعنا افإذا  وا يف ألننا نريد أن يعيش، يكون جيًال سعيدًا إن شاء هللاساجليل على ذلك فم هذا علِّ أن نست

مشاكلهم أمام األوالد،  عاجلوايال : هلم فاإلسالم يقول Çنفسهم، وحىت لو عندهم أوالدلهم مشاك وافيحلُّ  ،سعادة
ألن  - معاً وجيلسا معاً يتفامها ويغلقا ��ا، إذا حدثت مشكلة يدخًال حجرة نومهما  -الزوج والزوجة  أفبعد أن يهد

طيعو األوالد ال    .من عدم توافٍق بني األب واألم هنملا يرو فسية ار عندهم أزمات نيُث قدو  ،حتمُّل هذه املشاكل ايست
صًا Òماً فهذه األمور اليت حرص   حلكماء يقولوندا، وكان السوهو كتمان األسرار ،عليها اإلسالم حر  :ة ا

كانوا يعلمون أبناءهم ين مل أمسع، حىت  فكأيل قصة أو مشكلة واحد  حكىإذا  .)األسرار قبورصدور األحرار (
 ،!!ملاذا؟ ].فتدخل أعمى وخترج أبكم - ألى إنسان قريب أو جار أو غريه - دخلت بيتًا 1 ُبينَّ إذا [: فيقولون له

طلع يف البيتحىت ال  ولكننا حنتاج هلذه  ،ألن هذا الكالم موجوٌد اآلن -  ؟هناوماذا  هنا؟وماذا  ،خلهادماذا ب ،يت
وبعد خروجه يكون  - سها ألبنائنا وبناتنادر لتزم بتالذين نولكن حنن  ،ليست موجودة يف املدارسهي و اآلداب، 

ألن اإلسالم �مر املسلمني أن يكونوا على قدر املسئولية، وأول  ،ملاذا؟ .يعين ال حيكي شيئًا مما رآه ،أبكماً 
   .حفظ األمانةاملسئولية 

صغري،  صلى هللا عليه وسلَّمسيد< رسول هللا  صيبٌّ  ذلك قبل وكان  -وأمه عندما محلت به نذرت  كان عنده 
 ها هللافرزق خادمًا للكعبة، هجعلأإذا رزقتين بغالم فس1 رب : فقالت -للمدينة  صلى هللا عليه وسلَّمهجرة النيب 

 .Ëوهي السيدة أم سليم  ..أسلمت فالنيب إىل املدينة هاجر وعندما بلغ عشر سنوات أنساً،  تهغالم وأمسل�
1 رسول هللا إين كنت قد نذرت أن ابين هذا يكون خادمًا للكعبة، وما ُدمت أنت قد : الولد وقالتبيد أخذت 

: أين أنت ذاهب 1 أنس؟ فقال هلاإىل : رأته يوماً ماشياً فسألته .ان عمره عشر سنواتبُعثت فجعلته خادماً لك ـ وك
طلب، فقالت لته وقالت فاحتضنته وقبَّ  .النيبحضرة  شي سرَّ ال ينبغي أن أُف: وما هو؟ قال: حضرة النيب أرسلين ل

   .حيفظ ا[تمع من الشرور واآلÖم فكتمان األسرار .والد تربوا من البداية على كتمان األسرارأ .هكذا فكن: له
العظام اليت نراها على مدى األ1م، وسببها  ونقل الكالم وز1دة الكالم، وهي األمور اليت تؤدِّي إىل األحداث 

أو بني بلٍد  ائلة وأخرى،ومتتد العداوة فتكون بني ع ،خرإىل عداوة بني واحد وآواحدة تؤدي  ، كلمة!!كلمة
فأى جملٍس  .٩)ا[الس �آلما<ت(: لنا قال صلى هللا عليه وسلَّمبسبب كلمة واحدة، فلذلك حضرة النيب وأخرى، 

   .مانةيكون أاملؤمن جيلس فيه .. 
طالب في ُيبلغ لف(، ١٠)بلغوا عين ولو آية( :اآلن ن فيهحن هذا ا[لس الذي ،ه ~ذاعتها[لس الوحيد الذي ُي

اليوم مسعنا درسًا يف كذا : جتلس مع واحد فتقول لهفهذا الذي من املفروض أن تبلغه،  .١١)الغائبمنكم  الشاهد
                                                           

إال ثالثة :  (رفعه، ورواه أبو داود، والعسكري أيضًا عن جابر بن عبد هللا رفعه  و كشف اخلفاء رواه الديلمي والقضاعي والعسكري عن علٍّي  ٩
طاع مال بغري حق: جمالس   ).سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقت

ثُوا َعْن َبِين إْسَرائِيَل َوَال َحَرَج، َوَمْن  : (أنَّ النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ :  عنهماروى البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا ١٠ بـَلُِّغوا َعينِّ َوَلْو آيًَة، َوَحدِّ
داً فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ   ).َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ

سبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال فإن دماءكم وأموالكم قال دمحم وأحأيب بكرة البخاري عن عن روى  ١١
  ).أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب ،هذا



 أمانة الكلمة                                                                               فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو زيد

 هـ ١٤٣٧احملرم  ١٧موافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥اجلمعة  - رعام ومسجد سيدي أب - الزقازيق        ٤

طيب ا وإشاعته، لكن  مر< اإلسالم ~ذاعتها الذي أليوم عن كذا، فهذوكذا، أو املوضوع الذي تكلم فيه اخل
صة  اإلسالم يعلم أهل  ،من أفراد اجلماعة أو مع أى فرد ،أو مع اجلماعة ،املنزلإن كان يف  -األحاديث اخلا

   .اإلسالم أمجعني أن يكونوا أمناء على هذه األسرار
صحبه وسلَّم صلى هللا على سيد< دمحم وعلى آله و   و

************************* 


