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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 طفنيس ـ المسجد العتيقالمكان: 

 (النساء درس)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:
، تبنا إلى توب إليونتغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم و قولوا جميعاً: نس

ٍب عود إلى ذنا على أننا ال نفعلنا وعلى ما قلنا وعزمناهلل ورجعتا إلى اهلل وندمنا على ما 
، ونشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، أبدًا وبرئنا من كل شيٍئ يخالف دين اإلسالم

 عبده ورسولو. اً ونشهد أن سيدنا محمد
 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 

ن ىدانا اهلل، كنا لنهتدي لوال أما  الحمد هلل رب العالمين الذي ىدانا لإلسالم و 
لدنيا وشفيعنا يوم الميعاد، سيدنا اوالصالة والسالم على نبي الُهدى والرشاد إمامنا في 

لى يوم الدين، يار وكل من تبعهم على ىذا الهدي إمحمد وآلو الكرام وأصحابو األخ
    وعلينا معهم أجمين آمين آمين يا رب العالمين. 

تطيع أن نوفيو إلطالتو، ىو إختصار، ولن نسفيو اليوم بالموضوع الذي سأتكلم معكم 
 مع أصحابو الكرام. صلى اهلل عليو وسلَّمالموضوع الذي ركَّز عليو حضرة النبي 

قال: الذي يريد ضمان الحياة الطيبة في الدنيا فال يتعرَّض لمشاكل وال يكون لو 
 أعداء، وال تقابلو أي صعاب ويريد أن ينُج في الدار اآلخرة، ويأمن من أىوال القيامة

 ل الجنة، ما الذي يجعل الواحد منا يصل لهذا كلو؟و يضمن دخو 
ىذه األمور كلها موقوفة على ُعضٌو واحد  صلى اهلل عليو وسلَّمقال سيدنا رسول اهلل 

ز وجل جعل لو بوابتين إثنين، وىو اللسان، ضو ألنو مهم ربنا عفي اإلنسان، وىذا العُ 
الشفتان، لماذا؟ حتى ال يخرجو إال بعد  وىية يبوابة داخلية وىي األسنان، وبوابة خارج

 أن يُفكِّر.
، ولن اً ويتدبر ويجهِّز الكالم الذي يقولو، ويكون عارف أن ىذا الكالم لن يؤذي أحد
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 القيامة عند الواحد األحد عز وجل.ُيسيئ إلى أحد ولن يظلم بو نفسو يوم  
كالمشاكل التي ـ   ال يوجد مشاكل تأتي لإلنسان في الدنيا، وال أموٌر تعترضوولذلك 

 .تأتيو عن طريق اللسان
يقول  نأن اإلنسان يجب أن يملك ويتمكن من لسانو، وقبل أبوكان يُوصي الصحابة 

؟ كلمة خاضت أشدُّ من طلقة رصاصويفكِّر فيها جيدًا، ىل ىذه الكلمة الكلمة يتروَّى 
  لها. ا وال حدَّ ي عرض إنسان تكون أشد من طلقة لهذا اإلنسان وتعمل مشاكل ال عدَّ لهف

كل ىذه األشياء و شعل الحروب بين الدول، وكلمة تُقيم الحرب بين عائلتين، كلمة تُ 
  تريح.سرسول اهلل فالكل سيموا بهدي اهلل وبأوامر ز ولو أن الناس إلتسببها كلمة واحدة، 

ربنا عز وجل جعل للمؤمنين في القرآن منهجًا يمشون عليو في الكالم، سيتكلم مع 
و المجوس أو الكافرين، كيف يتكلم؟ يقول لنا أو النصارى أمؤمنين مثاًل مع اليهود غير ال

 ربنا:
 البقرة(.5:" )َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا"

بيننا وبينهم وال   اً بالكالم الحسن، حتى ال نعمل فتن الناس الغير مؤمنين نكلمهم
 مشاكل بيننا وبينهم.

 تار الكالم الطيب:أما الجماعة المؤمنين؟ قال: ال ـ نخ
 الحج(.46) "َوُىُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْولِ "

فضل الصالة وأتم ذين استوعبوا دروس المصطفى عليو أواحد من الصحابة الكرام ال
 السالم ـ ماذا يقول:

 ]كنا ننتقي أطايُب الكالم كما تنتقون أطايب الطعام[.يقول: 
يضًا كنا نبحث عن الكلم الطيب والذي يُعطي لطعام اللذيذ نحن أكما ينتقي الناس ا

 راحة الناس.
ماً، فيتفضَّل اهلل عز وجل يالكلم الطيب فيكون حكاإلنسان الذي يُعوِّد لسانو على 

 عليو ويؤتيو الحكمة والذي يقول فيها في كتاب اهلل:
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 البقرة(.;48) "يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاءُ " 
 :مصلى اهلل عليو وسلَّ ولذلك يقول 

عضاء التي فينا لها لغة تتكلم بها مع بعضها ولكننا ال شمسو ـ األ)ما من يوٍم ُتشرق 
اليدين والرجلين والعين واألذن كل األعضاء تتكلم مع بعضها، ولكن لها لغة  نسمعها ـ

تحصِّل أن هذه األذن ال تسطيع نحن ال نسمعها وال نعرفها، فخاصة جعلها لها اهلل و 
 ترجمها وال تعرف معانيها، فيقول حضرة النبي:توات وال ذبذبات ىذه األص

ألذن اوالعين و )ما من يوٍم ُتشرق شمسو إال وقالت األعضاء للسان ـ اليد والرجل 
أو معاقبون وكل األعضاء، يقولون للسان: إتقي اهلل فينا فإنا محاسبون بك ومثابون بك 

 بك(.
 تحدث الرسمياسم ىذه المملكة ـ المق باطأنت من يُعبِّر عن ىذه المملكة ـ أنت الن

 .ورية، وكل كلمة تقولها ُنحاسب عليهاباسم ىذه الجمه
ولذلك سيدنا أبو ذٍر يقول: يا رسول اهلل إني أريد أن توصني بشرط أن تكون ىذه 

 فقال لو: كلمتين فقط، قال لو: ،جامعة في كلمات قليلةوصية الوصية 
 )أمسك عليك لسانك(.

 بما نتكلم بو؟ قال: قال: أئنا لمآخذون
)ثكلتك أمك يا معاذ، وىل ُيكب الناس في جهنَّم على مناخيرىم إال حصائد 

 ألسنتهم؟(. 
ما الذي يُدخل الناس جهنم؟ بما يرتكبو اللسان من الكلمات التي تؤذي الخلق 

   .ىي التي تؤدي باإلنسان إلى ىذه المتاىاتيعترض بها على الخالق عز وجل، و  والتي
ها ذنبًا، نيرتكب ذنوب، وىذه الذنوب كثير من الناس في زماننا ال يحسبو اللسان 

يتوب إلى اهلل منو ويستغفر اهلل عز وجل، ألن اإلنسان لو عمل ذنبًا وعرف أنو ذنٌب 
كأكل لكننا عندنا ذنوب يرتكبها اللسان أصبحت   ويسأل اهلل سبحانو وتعالى التوبة،
 :وال نحسبها عيوب، مثالً  نحسبها ذنوب، الفاكهة عندنا نأكلها ونتلذذ بها وال
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ألن  و في العمل أو حتى في المسجد،نجلس مع بعضنا إن كان في البيت أ أننا 
والحريم يجلسن مع بعضهن في المسجد، وفيَم  بعض المساجد فيها مصلَّى للحريم،

 يكون الكالم؟
النة حصل حدث لها كذا، وفزوجت وفالنة إتخطبت وفالنة تفالنة  ،خبار البلدأعن 

بخير فليس علينا نا نتسابق في ىذه الكلمات، إذا تكلمنا في األشخاص لها كذا، وكل
البشرية تجعلنا شيئ، لكن لو تعودنا على أننا لو تكلمنا ونتحدث في سيرة أحد فالطبيعة 

والتي ربنا فهذه اسمها الغيبة، نأتي لو بعيب ولو أنو ليس فيو عيب،  ،نعيب فيوالبد أن 
 فيها:قال لنا 

 (.3;3الحجرات35) "َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا"
 قال: فمن تكلم في حق أخيو بهذه الغيبة فما ىي يا رسول اهلل؟

 )الغيبة ذكرك أخاك بما يكره(.
ألنك تصفيها بوصف ىي ال ، بكالم ىي لو سمعتو تزعلأنِك تتكلمي في حق واحدة 

قال: كمن يأكل لحم أخيو وصفو؟  ذاا بماوىذا المغتاب ربنتحبو، وىذه إسمها الغيبة، 
 الميت:
 (.3;3الحجرات35) "َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموهُ "

ولم نحب الغيبة؟ نحن ال نتلذذ في كل  ميت؟ أكل لحم أحدٍ ىل يوجد من ي
ىذه األشياء، ال ـ غيره من ب و بداًل من التسالي بالل وىي تسليتنا،المجالس إال بالغيبة، 

 فالنة وفالنة.نتسلي بالغيبة 
كلمنا في حق المعضلة الكبرى، فنحن ت ىذه ىي المشكلة وىذه الغيبة ما عقوبتها؟
يسمعها الرحمن، وُيسجلها الملكان و ينطقها اللسان كلمة   واحدة غير موجودة، فهذه

 :الموجودين معنا
 ق(.:3) "ْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلدَ "
معو دفتر شيكات وكل ما عن اليمين الذي ىو اهلل عز وجل، والملك الرقيب العتيد و 



5 

ىذا  معو ما يساوي عمل الخير ينظر في النموذج الذيأو عمل اإلنسان عماًل صالحًا  
 ويحوِّلو على بنك:ثم ُيخرج شيكاً  في األجر والثواب العمل الصالح

َفُد َوَما ِعْنَد اهللِ َما ِعْندَكُ "  النحل(.8;) "بَاقٍ  ْم يـَنـْ
ذا الرصيد يحول أيضاً وجزء من ىه ما شاء اهلل تمام، رصيدفالعبد يوم القيامة يجد 

بركة في الصحة وبركة في العيال وبركة في المال وبركة في المودة والتراحم بين في الدنيا 
يعمل العبد عمالً  عندماعز وجل  هللمن فضل افجزٌء منو يتحول في الدنيا الزوجين، 

 صالحاً.
لذي على الشمال معو دفتر محاضر، من يرتكب ذنباً أو يرتكب إثماً ُيحرر لو االرجل 

 محضرًا، وىما كما ربنا وصفهم:
 اإلنفطار(.33) "ِكَراًما َكاتِِبينَ "

و وعندما يرتكب الوزر أ عندما يفعل اإلنسان الخير فيكتبو بسرعة قبل أن يرجع عنو،
 : فمن كان اليمين ىو الرئيس يقول لصاحب الشمال، اإلثم أو الشر

ونصبر عليو حتى نُنهي فترتنا ـ  فجائز أن يتوب أو يرجع إلى اهلل عز وجل، إنتظر شوية
وردية من الفجر إلى  وإن لم يُتب نكتبو، وىؤالء المالئكة لهم ثالث ورديات،ورديتنا ـ 

 من العشاء إلى الفجر. وملكينالعصر وملكين من العصر إلى العشاء 
فربنا عز وجل مع قدرتو وعظمتو ألنو آلى أن ال من حق واحدة ىي المحاضر التي 

 يظلم:
 فصلت(.68) "َوَما رَبَُّك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ "

وىو البد يوم القيامة يأتي بصاحب الحق ويقول لو: فالن ىذا أنت لك حٌق عنده، 
 يكلمنا عن الحسابالب بحقو، ولذلك حضرة النبي صاحب التصرف، إما أن يعفو أو يط

فسوف ُيحاسب كل منا وىو محافظ على الصالة  يوم القيامة الذي سنتعرض لو أجمعين،
ىذه األعمال فيؤمر بو إلى لى الصيام ومحافظ على طاعة اهلل فإذا أنقذتو ومحافظ ع

 الجنة.
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 ة ستأخذه إلى الجنة، فينادي مناد اهلل:كفالمالئ 
انت لو مظلمة يخرج ألن النيابة كل من ك  لو مظلمة عند فالٍن فليخرج ـكانت   من

 بمظالمهم، فينزلون إلى أرض الموقف وكل واحد يقول: لهية أبلغتهم اإل
فمنهم من يمسك برقبتو ومنهم من  فيأتون من أرض الوقف،يا رب خذ لي بمظلمتي 

يقول:  منهم منو يمسك بيديو وكل واحد يقول: يا رب خذ لي بمظلمتي من ىذا، 
ضحك عليَّ، ومن يقول: سبني وشتمني، وكلها ومن يقول:  إغتابني، ومن يقول: سرقني،

 الجنة حتى تُرضي ُخصماءك. فيقول رب العزِّة: وعزتي وجاللي ال تدخلظالم العباد، م
 ىات لي محاضر ُصلح، فيجلس معهم وتقول: يا فالنةو  معهم إجلس معهم وتراضى

فالني، فتقول لها: كم تدفعي لي؟ فتقول: وماذا أدفع لكي؟ فتقول تنازلي عن المحضر ال
حسناتك، فتأخذ مكان الغيبة حسنات من حسناتك، واألخرى تأخذ من ىذه لها: 

 ن فالنة ُمفلسة وال يزال ىناك مطالبين.ويعلنوا أالحسنات حتى ينتهي الرصيد، 
من مول لها: خذي عندي حسنات، فتقيعد لم فتقول: ، فيقولون: يا فالنة تنازلي

فما الذي يُفلس اإلنسان يوم القيامة؟ الكالم في حق العباد، والذنوب  سيئات،من عليَّ 
 أخطرىا الغيبة.في حق الخلقن  التي

في العبادة وفي طاعة اهلل عز وجل ويضيع ىذه العبادة التي إجتهد  فاإلنسان ُمجد  
حتى يتنازل   يرضى بعمل كذا سنةالصاحب الغيبة و من الجائز أن فيها بغيبة واحدة، ألن

 عن المحضر.
 بينو لنا: صلى اهلل عليو وسلَّموأضرب مثااًل حضرة النبي 

أنها لم  تتكلم مع أمها فلم تشتمها ولم تضربها، ولكن كل ما في الموضوع ةواحد
 ت حركة من فمها وقالت: فلم تنطق بكالم ولكنها فعل يعجبها كالم أمها

وكل واحد يبحث عن ُأٍف، يعني أنها ال يعجبها ىذا الكالم، ىذه الحركة تأتي القيامة 
ألن كل واحد يبحث عن نفسو، فتقول مي سامحيني، فتقول: ال ـ يا أفتقول لها: نفسو، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموما قدر الثمن؟ قال  الثمن،إدفعي لها: 
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 ة(.تعدل يوم القيامة عمل سبعين سنكلمة ُأفٍّ ) 
فبهذا نكون ضائعين ضائعين إال إذا  حتى ُنضيِّعها في ىذه األشياء؟نعيشها وكم سنة 

وقال  دعا للمؤمنينفقد ، مرنا رسول اهللمنا بالصمت كما أوالتز لساننا وجمدناه،  أمسكنا
 لهم:

 )رحم اهلل إمرءًا قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم(.
فلماذا أقولها؟  عليَّ لها، وإذا تعدَّت ىذه الكلمة ستكون في صحيفة حسناتي أقو      

وأنتم تعلمون  نفسو،عن  كل واحد منهم يبحثولماذا أضع رقبتي في يد الخلق؟ والخلق  
  أن ربنا يقول فيو:

وصاحبتو أي زوجتو ـ ـ ( َوَصاِحَبِتِو 57( َوأُمِِّو َوَأِبيِو )56يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو )"
ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيوِ ( ِلكُ 58َوبَِنيِو )  )عبس(. (59) "لِّ اْمِرٍئ ِمنـْ

  ن تشديد حضرة النبي في ىذا الباب.كا ولذلككل واحد يبحث عن حالو، 
تعرفون أن حضرة النبي كان متزوجًا لتسعة السيدة عائشة زوجتو تتكلم معو وأنتم 

 نو قال:وكان ذلك بأمر اهلل لحكمة يعلمها اهلل، أل ،نساء مع بعضهن
 جت إال بإذٍن من اهلل عز وجل(.جت وال ُزوِّ )ما تزوَّ 

ج ألنو تزوَّ  من اهلل ألمٍر يعلمو اهلل عز وجل، وليس لشهوة وال لشيٍئ من ذلك بأمرٍ 
واحدة أكبر منو بخمسة عشر سنة وكانت حياتو كلها معو حتى تجاوز الخمسين، 

 والرسالة الربانية. واألخريات تزوجهن في عشر سنوات ألمر الدعوة اإللهية
وىي كانت في األصل  كرت واحدة من زوجاتو األخريات واسمها السيدة صفيِّةفذُ 

، وكعادة النساء فقالت لو السيدة صلى اهلل عليو وسلَّمجها حضرة النبي و يهودية وتز 
 عائشة:

يعني لم تعيبها، فماذا قال منها؟ إنها قصيرة، وىي فعاًل كانت قصيرة وماذا يعجبك 
 حضرة النبي؟ قال لها: لها

 كلمة لو ُمزجت بماء البحر لعكرتو(.  )لقد قلتِ 
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ر البحر كلو، لماذا؟ ليعلمهم أن يمسكوا لو وضعناىا في البحر لتعكَّ  ىذه الكلمة 
 وال داعي لهذه الغيبة أبداً. اللسان

أمر النبي من كبار النساء وكانتا صائمتان في يوم كانتا أمرأتان في عصر حضرة النبي  
  .صيامو بعد صالة العصرب

؟ في فالنة وفي أي شيئ تتكلم النساء خارج الباب تتكلمان مع بعضهما،جلستا 
قبل المغرب بقليل شعرتا بأنهما لن يستطيعا أن يكمال الصيام وفالنة وأخبار البلد، 

فارسل معو كوبًا مثل ىذه في اإلفطار، فبعثتا واحدًا لرسول اهلل ليستأذنا منو وستموتان، 
كل منهما تنزل ما في بطنها، واألخرى تكمل في اإلناء أيضًا ما في   وقال لو: إجعلارغة، ف

 بطنها.
كل الذي أكلو أيًا كان نوع أكاًل عادياً، فعندما يتقيأ أحٌد فماذا يُنزل؟ األ وكانتا أكلتا

 أجمعين.ولكن ىنا حدثت معجزة لتكون عظة لنا وللمسلمين ىذا األكل، 
لحمًا ودماً،  لكوب لحمًا ودمًا، واألخرة أكملت باقي الكوبت نصف ااألولى مأل

، وىذا التليسكوب وأخذوىا لحضرة النبي، وحضرة النبي وضعها على البصيرة الربانية
 الذي يفحص ىذه العينات، وأعطى التقرير، ما ىو؟ قال: اإللهي

الل ـ فصامتا عن الحصامتا عما أحلَّ اهلل ـ األكل حالل والشرب حالل،  )ىاتان
هذا ما ما حرَّم اهلل، قعدت إحداىما إلى األخرى فجلستا يغتابان الناس، فوافطرتا على 

 أكلتا من لحومهم ودمائهم(.
 ىذا ما أكلوه من لحوم الناس ألن اهلل قال: 

 (.3;3الحجرات35" )يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا"
غزوة تبوك قريبة من اسمها وة بعيدة ز لغ اً كان ذاىبمع رجال،  كان ذلك ومرة ُأخرى  

ولم يجمعوا  وكانت المسافة طويلة،جنوب األردن وشمال الجزيرة العربية اآلن ـ الشام، 
وقلة من الزاد والناس كانوا في قلة من المال، ـ بعد وىو التمر الرئيسي للمدينة محصول ال

اء يتحملوا الركوب كافية، فقال لهم: كل إثنين من أغنيولم يكن عندىم حتى أي وسائل 
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يمشون معهم ويتناوبوا معهم الركوب ويأكلون معًا ويمشي معهم  معهما إثنين من الفقراء، 
 إلى أن نصل إلى ىناك.

وىم في الطريق وجدوا الطعام قد نفد،  فسيدنا سلمان الفارسي كان مع رجلين،
لو:  ، فذىب وعاد وقال: لم أجد، فقالواامعفقالوا لو: إذىب لرسول اهلل واسألو عن ط

، فقالوا: إذىب اً وكان الطعام شحيحإذىب ألبي بكرن فذىب وعاد وقال: ال يوجد، 
 فأرسلوا لرجٍل آخر، واإلثنين معاً قاال لو: لم أجد،  مر، فذىب وعاد وقال:لع

فقاال ىذا ، فالماء سيغور عندما يصل عند البئر، أنت لو ذىبت لبئر مملوء بالماء
 بي قد حضر، فعندما رآىما قال لهما:الكالم لبعضهما، فإذا بحضرة الن

 لي أرى ُخضرة اللحم على أفواىكما ـ)ما     
قال:  لحمًا منذ كذا وكذا، قاال: يا رسول اهلل لم نذقيعني لحم نيِّئ، ولحم أخضر 

 .(ألم تأكال لحم سلمان؟
ىي الغيبة التي نهى عنها أنتم أكلتم لحم سلمان وىاىو ظاىٌر على أسنانكما، ماىذا؟ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمإلسالم اي نب
ولألسف إنتشرت في مجتمعنا كلو،  وأسوأ منها النميمة وىي ُخصلة ذميمةومثلها: 

يبلغك أن  ألمناىا نقل الكالم بين إثنين للوقيعة بينهما، تقول لفالنة: عوما معنى النميمة؟ م
 أم ال؟ ـ غير القلوب وىذا الكالم أفال يُفسد النفوس؟ أفال يكذا وكذا،   ة قالت عنكِ فالن

في الكالم للوقيعة نسميها النميمة، وىذه النميمة حضرة النبي قال فيها كان فإذا  
 رحلة المعراج قال:

)وجدُت مكتوبًا على باب الجنة: ال يدخل الجنة قتَّات، قالوا: وما القتات؟ قال: 
 النمام(

الزوجة من ا وقد وصلنا اآلن أصبحت النميمة تنقلهال يدخل الجنة نهائيًا، 
زوجي قال عنك  ألبيها وتقول لو:  تذىب وأحيانًا من الزوج ألىلها، الزوج ألىلو

لها حد  إلى  ضعو بين العائالت ال يُ  فتناً  ، فُتثيروألخيها: قال: عنك كذا كذا،
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ىذه  لذي يستطيع إصالحاالممات، فمن الذي يضع لهذه الحكاية حّدًا، ومن  
 الموضوعات. 

نحو ىذا  سان متأثرًا بها إلى ما شاء اهلل ويأخذ موقفًا بداخلوفالكلمة يظل اإلن
دح فيكي وتقول ، وتقول: فالنة تمالشخص، وماذا ننقل؟ ننقل الكالم الطيب

فيكي كذا وكذا وكذا ـ فال مانع، أو فالنة تُثني عليكي وتقول صفاتها كذا وكذا ـ 
ضين أنا في لحظة الغضب لكن الكلمات التي يقولها اإلنسان ـ وكلنا معر  فال مانع،

 وبعدىا يندم ويقول: نقول كلمات بعضنا يندم عند خروج ىذه الكلمات فورًا 
فبمجرد أن نسمع  ،كيف قلت ىذه الكلمات؟ ولماذا قلتها؟ فيندم على الفور

نوصلها كما ىي؟ ال ـ نعمل لها مونتاج  نا، ويا ليتىذه الكلمة وفورًا نوصلها
ونحاول تمثيل طريقتها معينة، ىنا ومن ىناك بكيفية  ونزينها وإضافات منودوبالج 

 ونحكي طريقتها في الحكي حتى نزيد في الموضوع.في الكالم 
ا يباعد بين اإلنسان وبين الجنة، ولذلك سيدنا ىذا الكالم يا إخوتي كما سمعن
 رسول اهلل قال ألصحابو ذات يوم:

رىم لو وال دينارًا ـ المفلس فينا من ال د)أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: 
بصالة وصيام وزكاة ليس معو مال ـ قال: ال ـ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 

وحج ويأتي وقد شتم ىذا وضرب ىذا وسرق ىذا وغشَّ ىذا واغتاب ىذا، فيأخذ 
ُأخذ من سيئاتهم ثم طُرحت  ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو، فإذا فنيت حسناتو

 نار(.ثم طُرح في ال وعلي
المؤمن الصالح ماذا يفعل؟ لو حافظ على فرائض اهلل فقط وال يزيد عنها شيٌئ 

 ولكن يمسك لسانو فهذا يا ىناه ألنو ليس عليو ديون، وأضرب مثاًل:
ة آالف جنيها، ولكنو ينفق سبع واحد يتقاضى خمسة آالف جنيهًا في الشهر،
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ًا في الشهر ويكفوه، فيظل وآخر يتقاضى ثالثمائة جنيهفيكون طوال عمره مديونًا،  
وال يقع في  طوال عمره مستورًا، فاإلنسان الذي يحافظ على الفرائض فقط

غيرىا من ال أعراض الناس فال يغتاب وال يُوقع بين إثنين وال يسب وال يلعن و 
 عظيمًا.آفات اللسان، يأتي يوم القيامة ورصيده 

وكانت ىناك تعددًة في ذلك، ضرب ألصحابو أمثلًة م صلى اهلل عليو وسلَّموالنبي 
لمدينة مجتهدة في العبادة، تقوم الليل كلو مصلية هلل وال تنام في الليل لحظة، اأمرأة في 

صائمة، تقوم الليل وتصوم النهار والناس كانوا يتعجبون من قوتها على طاعة ومعظم السنة 
 ، ولكن كان فيها يعيٌب واحٌد، فيسالون حضرة النبي ويقولون:اهلل

، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها ـ يعني ا رسول اهلل فالنة تقوم الليل وتصوم النهار)ي
كيدية كمن يفعلون ذلك اآلن وال شيئ   ليس حتى بيدىا، فلم تسرق وال تكتب شكاوى

، فما تقرير من ىذا القبيل، ولسانها زائد في ىذا األمر ـ ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها
 فيها ىي في النار(. قال: ال خير حضرة النبي؟

فهذا حكم اهلل ألنها لم تستطع أن ُتمسك في النار؟ مع قيام الليل وصيام النهار؟ 
     .صلى اهلل عليو وسلَّموكما بين حبيب اهلل ومصطفاه لسانها كما أمر اهلل 

اآلن عليكم رجٌل من ، فقال لهم يدخل بين أصحابو وجاء رجٌل من بعيد جالساً كان 
فجلس قلياًل ثم  رضي اهلل عنواء الصحابي وكان اسمو عبد اهلل بن سالم ج أىل الجنة ـ

ليوم الثالث كرر ىذه الحكاية، سيدنا عبد اوفي ة، يمشى، وفي اليوم الثاني كرر ىذه الحكا
اهلل بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل كلو، ويصوم النهار ويختم القرآن كل ثالثة أياٍم 

 ؟ فأذىب إليو وأنظر ماذا يزيد عني ؟ البد وأن أعرفيزيد عنيا ذمرة، فقال: ىذا الرجل ما
يا عم ىل تستضيفني عندك كم يومًا ألن بيني وبين والدي سوء  ذىب إليو وقال لو:

وأريد أن أترك البيت لبعض الوقت حتى ينتهي ىذا الخالف، فقال لو: تفضل يا تفاىم 
 .بني

فتوضأ وصلى الفجر مع رسول ستيقظ إالرجل صلى العشاء ونام، وقبل الفجر بقليل  
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  .معاً  قدَّم اإلفطار وفطراوفي الصباح  اهلل 
ليوم الثالث نفس اليوم الثاني نفس الحكاية وفي افقال: ربما اليوم كان متعباً، وفي 

فقال لو: يا عم الموضوع كذا وكذا وكذا، فقد سمعُت رسول اهلل يقول أنك من الحكاية، 
عما رأيت، فلما رآه تعجَّب سكت  فماذا تفعل؟ قال: ال أزيدالية، أىل الجنة ثالثة أيام متت

ألحٍد من المسلمين، قال: حقٌد غش  وال ثم قال لو: لكني أبيت وليس في قلبي غل  وال 
 فبذاك.

 بهذه.نت نلت ىذه المنزلة أيعني 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

   
    
        

 


