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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م37/6/3102هـ 0441من شوال  32

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 جهاد اللسان

فما أىم  هبا من ينتسب إىل الصاحلني، ىناك موازين يزن الناسدائمًا 
 ؟اليت يزن هبا الناس العاديني وغري العاديني ادلنتسب للصاحلني نىذه ادلوازي

حنن يف بالدنا اإلسالمية علَّمنا العامل كلو الذوق واللطف واألدب يف 
الكالم، فلو أنك رجعت للسلف الصاحل أيام حضرة النيب صلى اهلل عليو 

معهم دكتوراه يف الكالم الذي يُرضي كأن وسلَّم واخللفاء الراشدين جتدىم  
 .كحتفظون بعض األمثلة على ذلويسر خلق اهلل، وأظن أنكم  ،اهلل

أنت  ،أيهما أكرب بن أيب طالب رضي اهلل عنو:يسألون سيدنا العباس 
))ىو أكرب مين  فقال رضي اهلل عنو: أم حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم؟

 ما ىذا األدب؟ وكلهم كانوا على ىذه الشاكلة.وأنا ُولدُت قبلو(( 
سيدنا عمر ذىب ليزور مجاعة يف الليل، فوجد عندىم نارًا شديدة، 

ُبشرى سيئة، فقال: يا أىل تكون سلو قلت يا أىل النار ف :فوزهنا وقال
تباعهم حلضرة ادلصطفى عليو حبكم افكانوا يزنون الكالم، دلاذا؟ الضوء، 

 أفضل الصالة وأمت السالم.
لكالم، كما كنا ننتقي أطايب ا)) وىو نفسو رضي اهلل عنو الذي قال:

لفاكهة فتنتقي الفاكهة من جر اكما تذىب إىل تاتنتقون أطايب الطعام((  
ا " َوَفاِكَهٍة ِمَّ  كانوا ينتقون الكالم الذي يقولوه حىت يكونوا:  عنده، كذلك
 يستزيد منو.و يسمعو  يريد أنكل الكالمهم فاكهة، الواقعة(  ٕٓيـََتَخيـَُّروَن " )
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ميشي  ستفاد من صحبة الصاحلني؟فكيف يعرف الناس أن ىذا قد ا
فيجرح  سيئاً،كالمًا من لسانو  ُُيرج  كان قبل ذلكو اإلنسان مع الصاحلني 

فاظ، وأصبح زلًتماً لفإذا وجدوه هتذَّب يف األ ،كلمة، ويؤمل ىذا بكلمةىذا ب
خلاطر، وال تؤذي القلب، وال جترح كلمة تسيئ امنو  رج يف الكالم، وال ُي

 ، فيقولون: ىذا تربية الصاحلني.إنسان
ِمَن اْلَقْوِل " َوُىُدوا ِإىَل الطَّيِِّب  قرآن:عن الصاحلني يف الاهلل دلاذا؟ قال 

 " َوُىُدوا ِإىَل ى للقول الطيب فهذا دليل على أنو: إذا اىتداحلج( ٕٗ" )
 صراط احلميد.العلى ومشى احلج( فيكون قد اىتدى ِٕٗصَراِط احلَِْميِد " )

إذا مشى مع الصاحلني مخسني سنة أو أكثر أو أقل واحلال كما لكن 
ومل يستفد  ،ليس منهملكنو يتغري، فيكون زلسوبًا على الصاحلني، و ىو مل 

يكون كالمو بلسم وشفاء لكل من يسمعو منهم شيئاً، ألن من كان منهم 
 من األحباء واألحياء.

 ،أحوال السابقنيو ن حولنا، م بعضأحوال أرى عندما  أنين حىت
ل كانوا مالئكة وحنن جن؟!! ال ىكيف كانوا وكيف حنن اآلن؟   ،أتعجب

ة عن نَّ مل يكن أحدىم يكلم اآلخر إال وىو مبتسم، ما ىذا؟ سُ أعرف!، 
 !رسول اهلل، فكان ال يُرى إال باسم الوجو، فبكم تشًتي ىذه البسمة؟

 ! ال شيء، وستكون صدقة.وماذا تكلفك؟
َما ُأف  ُقْل ذلَُ " َفال تَـ  :عندما يقول اهلل لناوالكلمة الطيبة أيضًا صدقة، 

ما دحدث يف ىذه األيام   !!ا دحدث يف ىذه األيام؟مب مكفما بال" )اإلسراء( 
ما كنت متضايق، أو كنت غضبان، لكن ويقول بعدىا:   !!؟يساوي كم

إىل أن تستقر أحوالك ويسًتيح هلل ركعتني  إن كنت غضبان صلِّ  !ذنبو ىو؟
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 جتك وعيالك.و أباك وز  ،  مث حتدث معبالك
قد الضرب ! و الضرب؟بتؤذيهم  ما ذنبهم أنك كل يوملكن ىؤالء 

أشد من وقع السهام، وأشد من وقع احلسام،  ، ووقع الكالمالكالمب يكون
ا وخاصة إذ ،فكلمة واحدة جتعل ادلرء ال ينام طوال الليل، ويظل يُفكر فيها

ال و  ،ن خترج منو كلمةأ ، فال جيببنخرجت من عزيز، وأعز األعزاء اال
 .االعتذاربعدىا ينفع 

حباب مع بعضهم ليس كما كنت أرى األفقد   أيضًا مع األحباب،
 منا ىذا؟خيو: يا فالن يا فالن، وىل اإلسالم علَّ أمسع اآلن، ينادي علي أ

ل لو: يا أبا فالن، يقو إذا كان الرسول بذاتو مل يكن ينادي على أحد إال و 
ولدًا ويسميو نو سينجب أ ا أبا دحي، استبشاراً ومن مل ينجب يقول لو: ي

 .امسهم عبد اهلل، حىت ال يناديها باوالسيدة عائشة كان يقول ذلا: يا أُ دحي، 
: يا سيد فالن، ألن عندنا ينادون على بعضهمفكنا نسمع األحباب 

األدب الراقي العايل الذي ُيظهر مجال نعمة اإلسالم، ونعمة اإلسالم لن 
 التعامل احلسن مع مجيع األنام.يف تظهر إال 

ادلوضة يف ىذه اتني الكلمتني اللتني سأٌقوذلما، ف تؤاخذو ي يف ىوال
 يام عند بناتنا وأزواجهم أن ينادي عليها بامسها: يا فالنة، وىي تقول لو:األ

مع آبائنا وأمهاتنا، فكان يقول ذلا: يا أم فالن،  يا فالن، فلم نرى ذلك
فُنعظِّم بعضنا، وكان يقول: أنا أعظِّم زوجيت وىي تقول لو: يا أبو فالن، 

م زوجي حىت يلتزم الكل غريي بتعظيمها، وىي تقول يل: أنا أعظِّ حىت يلتزم 
م بعضنا؟ كما أمر اإلسالم، وكما فعل سيدنا رسول اهلل نُعظِّ  بتعظيمو، وملَِ 

 يف ابنو: م، يقولصلى اهلل عليو وسلَّ 
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سِلمنيَ  نَ مِ  نيِ تَ يمَ ظِ نِي عَ ِبِو َبنَي ِفَئتَ  اهللُ  ُيصِلحُ } إنَّ اْبين ىذا سيٌِّد، وسَ 
ُ
 ٔ{ ادل

؟ كان عنده مخس سنوات وىو سيدنا احلسن، كم كان عنده من العمر
 فقال: طفلني صغريينال يزاالن  ا، ودخل عليو احلسن واحلسني ومه!!تقريباً 

 ٕ{ احَلَسُن و احُلَسنْيُ َسيِّدا َشَباِب أْىِل اجلَنَّةِ } 
فكل من يدخل اجلنة سيكون شباباً،  ! ال،فيها كهول؟ وىل اجلنة

 .، ومها ال يزاالن صغريانفسيدا شباب أىل اجلنة يعين مها سيدا أىل اجلنة
فقال سلمان ل نفسو مجل ومها راكبان عليو، ، وجيعيلعب معهماكان 

ى اللَُّو اللَِّو َصلَّ ، فـََقاَل َرُسوُل َم اْلَمِطيَُّة َمِطيَُّتُكَمانِعْ  الفارسي رضي اهلل عنو:
 :َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

 ٖ{ َونِْعَم الرَّاِكباِن مهَُا }
الكالم العظيم  صغار، ولكنهم عودوا ألسنتهم على وكانوا ال يزالون

 لق اهلل.خلخلاطر اهلل، وفيو جرب االذي فيو رضا 
أي زمان ومكان دحتاج لكلمة جترب خاطره،  ؛ أي إنسان يفاإلنسان

فهو ليس من أىل الُتقى واإلميان، ألنو لو نسان خاطر اإل والذي ال جيرب
ألفاظًا هتز الكيان، وجتعل اإلنسان تظلم الدنيا يف  أخرج أىل الُتقى واإلميان

 .كان بسبب ىذه الكلمة اليت يسمعهاوجهو ويريد أن يفر من ىذا ادل
حنن  !ىل من أىل اليابان؟؟!!، اجلميل ن أين يسمعون الكالمفم

حنن الذين فتَّحناىم، فهل كان  !الذين علمناىم، وىل من أىل أوروبا؟
                                                           

 عنه صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي اهلل 0
 جامع الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه 3
 كنز العمال للمتقي الهندي، ومجمع الزوائد للهيثمي عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه 2
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بل كان عندىم مهجية، وأخذوا الصفات  ! ال،عندىم حضارة أو تقدم؟
 -رجعنا إىل اجلاىلية  ناويا ليت -الطيبة اليت عندنا وسادوا هبا، وحنن رجعنا 

ا إىل رلاىيل رجعن ناأخالق نقية تقية، ولكن زمن اجلاىلية كان فيوألن 
 اجلاىلية.

أنو  فما العالمة السديدة الرشيدة للعبد أنو سلك ومشى يف طريق اهلل؟
فينتقي   ،اهلل سبحانو وتعاىلال ُُيرج إال الكالم الذي يُرضي اهلل، ويسر خلق 

 صلى اهلل عليو وسلم:ولذلك احلديث الذي يقول فيو كالمو، 
 ٗ{ يـَْعِنيوِ  اَل  َما تـَرُْكوُ  اْلَمْرءِ  ِإْساَلمِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }

سيدنا اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو يقول يف ىذا احلديث: يكاد 
 يكون ربع اإلسالم.

انشغل الناس أُدخل نفسي فيو؟ دلاذا  مَ ، فلِ بو شأنشيء ليس يل 
كذا،   وعنده ،ل كذا، وفعىذه عالمة اإلفالس، يقول: فالن كذابالناس؟! 

"  أنت عبد ادلعطي، وىو قال:! ادلعطي؟ ىل أنتلكن ما شأنك هبذا؟! 
( َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا ٜٗيـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر )

 الشورى(.ٓ٘-ٜٗ) ا "َوِإنَاثًا َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيمً 
فأنت هبذا تعًتض على  ؟!!دلاذا تدخل يف أمر لرب العزة تبارك وتعاىل

على أقدار تعًتض  مَ ره تبارك وتعاىل، فلِ أقداره، فما جيري يف الكون كلو قدَّ 
 اهلل؟!!:

 أال قل دلن كان يل حاسداً 
 

 أتدري على من أسأت األدب
 أسأت على اهلل يف فعلو 

 
 يل ما كتب ألنك مل ترض

                                                            
 جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 4



6 
 

أنا أشغل نفسي باهلل، وادلشغول باهلل  يشغل اإلنسان نفسو بالناس؟ مَ فلِ 
 ال ينشغل بسواه.

جيلسون مع بعضهم األحباب بعض ولذلك أعجب عندما أجد 
فأىالً  فالن وفالن وغريه، لو حتكون عن حضرة النيب نويتحدثون ع
ا الصحابة اذلاديني ادلهديني فهذاخللفاء الراشدين و عن حتكون وسهاًل، أو 

الصاحلني وأحوال الصاحلني فهذا عني ادلرام، لكن كون عن حتدتام التمام، أو 
فكيف يكون ، وفالن كذا، وفالن كذا ،فالن كذا دحكون على بعضهم،

" َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِىْم ِمْن ِغل  اهلل:  ىؤالء إخوان؟!! اإلخوان يقول فيهم
تقابلون على دائمًا ي اإلخوان احلجر(ُٚٗرٍر ُمتَـَقابِِلنَي " )ِإْخَوانًا َعَلى سُ 

 السرور.
لقاء اإلخوان يُذىب األحزان،  منا مشاُينا:وكنا نقول لبعضنا كما علَّ 

، يقول: أذىب ألخي أو غمّ  مشاكل أو ىمّ  عندما يكون اإلنسان عنده
بال رجعة،  ح منو ىذا اذلم وىذا الغم ويذىبفُيزا  ن أزوره وأجلس معو،فال

 ألنو جلس مع أٍخ يف اهلل تعاىل. دلاذا؟
يضيع سو فخ كبري، يقول لو فالن وعالن، فهذا لكن جيلس مع فخ 

ل الذي عملو، فيا ليتنا نركز يف ىذا البند، وىو سالمة اإلنسان يف العم
 قال صلى اهلل عليو وسلَّم:سالمة اللسان، 

 َيْسَتِقيمَ  َحىتَّ  قـَْلُبوُ  َيْسَتِقيمُ  َواَل  ،قـَْلُبوُ  َيْسَتِقيمَ  َحىتَّ  َعْبدٍ  ِإميَانُ  َيْسَتِقيمُ  اَل } 
 ٘{ ِلَسانُوُ 

ادلرحلة األوىل يف اجلهاد يف على جهاد اللسان، و يف اجلهاد ليتنا نركز 
                                                           

 مسند اإلمام أحمد عن أنس رضي اهلل عنه 5
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الكافر  ،والناس يعين كلهمالبقرة( ٖٛلِلنَّاِس ُحْسًنا " ) " َوُقوُلوا القرآن:
" َوُىُدوا ِإىَل قلنا:  اكم  ؟!ون مع ادلؤمننيوادلشرك وكل الناس، فكيف يك

ُيتاروا الكالم احلج( ٕٗ ِصَراِط احلَِْميِد " )ِمَن اْلَقْوِل َوُىُدوا ِإىَل الطَّيِِّب 
 الطيب الذي يروق البال، والذي يسر اخلاطر.

" يـُْؤِت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة  فكيف يكون مع ادلتقني؟
ًرا َكِثريًا " )  البقرة(.ٜٕٙفـََقْد أُوِتَ َخيـْ

 .، ونظرنا عرباً ، وصمتنا فكراً عز وجل أن جيعل نطقنا ذكراً اهلل  نسأل
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


