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 لمد ل جعل الؤمني إخوة يتعاونون بينهم على الب والتقوى ويترم كل واحد منهم الخر ف نفسه وماله وعرضهل
 الصطفى وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له رب الرض  فكل السلم على السلم حرام، كما قال ذلك النب

 والسماء، وأشهد أن ممدا عبده ورسوله التب صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه أهل

.الب والوفاء، وعلى التابعي لم بإحسان ما تتابع القطر والندى، وسلم تسليما

:أما بعد

 يYYا: قلت((:قال  أيها الناس اتقوا ال تعال واحفظوا ألسنتكم فإن حصائد اللسان هلك النسان فعن معاذ بن جبل
 لقد سألت عن عظيم وإنه ليسي على من يسره ال عليYYه،: رسول ال أخبن بعمل يدخلن النة ويباعدن من النار قال

 أل أدلك علYYى أبYYواب : تiعبhد ال ل تشرك به شيئا وتقيم الصلة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتج البيت، ث قال
 الي؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الطايا كما يطفئ الاءn النارi وصلة الرجل ف جوف الليل ، يعن تطفYYئ الطيئة كمYYا

 أل أخبك برأس المر:  ث قال  يعملون  :حت بلغ  تتجاف جنوبم عن الضاجع  :يطفئ الاء النار ث تل
 رأس المر السلم وعموده الصلة وذروة سنامه الهاد ف سبيل: بلى يا رسول ال، قال: وعموده وذروة سنامه؟ قلت

 يYYا: كف عليك هذا قلYYت: فأخذ بلسانه وقال. بلى يا رسول ال: أل أخبك بلك ذلك كله؟ قلت:  ال ث قال
 على: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس ف النار على وجوههم أو قال: رسول ال، وإنا لؤاخذون با نتكلم به؟ فقال

.))مناخرهم إل حصائد ألسنتهم

 إن حصائد اللسان هي أقواله الرمة وهي أنواع كثية منها ما يوصل إل الكفر ومنها دون ذلك فالسYYتهزاء: أيها الناس
 بال ودينه وكتابه ورسله وآياته وعباده الصالي فيما فعلوا من عبادة ربم كل هذا كفر بال ومرج عن اليان وهو مYYن

 إن ال(( :وف الديث. والكذب والغيبة والنميمة والفحش والسب واللعن كل هذا من حصائد اللسان. حصائد اللسان
.))ليبغض الفاحش البذيء

 لقد شاع ف كثي من الناس أخلق سيئة من حصائد اللسان فكثي من الناس ل يبالون بالكذب ول يهتمون به: أيها الناس
 إن الكذب يهدي إل الفجور وإن الفجور يهدي إل النار ول يYYزال الرجYYل يكYYذب(( : ول يذرون من قول النب

 كثي من الناس يظنون ظنونا كاذبة فيشيعها ف الناس من غي مبYYالة بYYا. ))ويتحرى الكذب حت يكتب عند ال كذابا
 وربا كانت تسيء إل أحد السلمي وتشوه سعته وليس لا حقيقة فيبوء بإث الكذب وإث العدوان على أخيه السلم ويشى

 إن الرجل يتكلم بالكلمة ل يرى با بأسا يهوي با سبعي خريفا ف النار ، وف صYYحيح:  أن يكون من قال فيهم النب
 أتاه ملكان فمروا على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب(( : البخاري عن سرة بن جندب ف رؤيا النب

 من حديد فإذا هو يأت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه ومنخره وعينيه إل قفاه ث يفعل بالشق الخر كذلك فما يفرغ منه



 هYYذا كYYذاب:  حت يعود الانب الول صحيحا فيجع إليه ف شرشره كما فعل ف الرة الول فقال اللكان للنYYب
.))يكذب الكذبة فتحمل عنه حت تبلغ الفاق فيصنع به هكذا إل يوم القيامة

 هؤلء الذين ينقلون للناس ما يفكرون به من أوهام ل حقيقة لا ربا يكون ف كلمهم إلقاء للعداوة والبغضاء بي السلمي
 كثي من الناس ينقلون الكلم عن غيهYYم بجYYرد. فيتفكك التمع وتتفرق الماعة من أجل أمور وهية وظنون كاذبة 

 الشاعات وربا لو بثت عن هذا النقل لوجدته كذبا ل أصل له أو مرفا أو مزيدا أو منقوصا والؤمن العاقل هYو الYYذي
 إن الرجل ليتكلYYYم(( : يتثبت ف الخبار ويتحرى ف نقلها حت ل ينقل إثا ول كذبا وف الديث الصحيح عن النب

 بالكلمة ما يتبي فيها أي ما يتثبت ول يعلم هل هي خي أو شر صدق أو كذب؟ يزل لا ف النار أبعد مYYا بي الشYYرق
)).كفى بالرء إثا وف رواية كذبا أن يدث بكل ما سع(( :أنه قال  وف الديث عن النب. ))والغرب

 مYYا  :فيا أيها السلمون احفظوا ألسنتكم ل تطلقوا عنانا فتهلككم إذا أردت الكلم ف شيء فتذكروا قول ال تعال
 واعلمYYوا))من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيا أو ليصمت(( : وقوله  يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد

 أنكم ماسبون على كل كلمة ترج من أفواهكم فما جوابكم يوم القيامة إذا سئلتم أل تتكلم بكذا وكذا؟ فمن أين وجدت
  أيها السلم ل تطلق لسانك بالقول لرد ظن توهته أو خب سعته فلعلك أن يكون ذلك؟ وكيف تكلمت ول تتبي المر؟

.ظنك كاذبا ولعل الب أن يكون كاذبا وحينئذ تكون خاسرا خائبا

 

 أيها السلمون لقد شاع بي كثي من السلمي داءان عظيمان لكن السلمة منهما يسية على من يسرها ال عليه، أيهYYا
 فهي ذكر النسان الغائب با يكره أن يذكر ما فيه من عمYYل أو: السلمون فشا فينا داء الغيبة وداء النميمة، أما الغيبة

 صفة، فإن كثيا من الناس صار هه ف الالس أن يأكل لم فلن وفلن ، فلن فيه كذا وفيه كذا ومع ذلك لو فتشت
 لرأيته هو أكثر الناس عيبا وأسوأهم خلقا وأضعفهم أمانة وإن مثل هذا الرجل يكون مشؤوما على نفسه ومشؤوما على

.جلسائه لن جلساءه إذا ل ينكروا عليه صاروا شركاء له ف الث وإن ل يقولوا شيئا

 أيها السلمون لقد صور ال النسان الذي يغتاب إخوانه السلمي بأبشع صورة، مث�له بن يأكل لم أخيه ميتا ويكفي قبحا
.أن يلس النسان على جيفه أخيه من لمه ويأكله

 أيها السلمون إن الواجب عليكم إذا سعتم من يغتاب إخوانه السلمي أن تنعوه وتذبوا عن أعراض إخوانكم؛ ألستم لYYو
 رأيتم أحدا قائما على جنازة رجل من السلمي يأكل لمه ، ألستم تقومون عليه جيعا وتنكرون عليه؟ إن الغيبة كYYذلك

 ].12:الجرات[  ول يغتب بعضكم بعضا أيب أحدكم أن يأكل لم أخيه ميتا فكرهتموه  :تاما كما قال ال تعال
 ول يبعد أن يعاقب من يغتاب إخوانه يوم القيامة فيقربون إليه بصورة أموات ويرغم على الكل منهم كما روي ف ذلYYك

 مYYن: ليلة العراج بقوم لم أظفار من ناس يمشون با وجوههم وصدورهم فقال  ولقد مر النب  حديث عن النب
 يا معشر من(( :هؤلء الذين يأكلون لوم الناس ويقعون ف أعراضهم وقال عليه الصلة والسلم: هؤلء يا جبيل؟ قال

 آمن بلسانه ول يدخل اليان قلبه ل تغتابوا السلمي ول تتبعوا عوراتم فإن من يتبع عوراتم يتبع ال عورته ومن يتبع ال



.))عورته يفضحه ف بيته

 أرأيت إن((: نن ل نكذب عليه هو يعمل كذا ولقد قيل للنب: أيها السلمون إن كثيا من أهل الغيبة إذا نصحوا قالوا
 أن الغيبYYة  فبي لمته )).إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن ل يكن فيه ما تقول فقد بت¤ه: كان ف أخي ما أقول؟ قال

 أن تعيب أخاك با فيه أما إذا عبته با ليس فيه فإن ذلك جامع لفسدتي البهتان والغيبة ، ولقد نص المام أحد بن حنبYYل
 وفقهاء مذهبه على أن الغيبة من كبائر الذنوب فاحذر أيها السلم منها واشتغل بعيبك عن عيب غيك وفتش نفسك هYYل
 أنت سال؟ فربا تعيب الناس وأنت أكثرهم عيبا وإن كنت صادقا ف قولك ملصا ف نصحك فوجدت ف أخيك عيبا فإن

.الواجب عليك أن تتصل به وتناصحه، هذا هو مقتضى الخوة اليانية والطريقة السلمية

 أما الداء الثان الذي انتشر بي بعض الناس فهو داء النميمة وهي أن ينقل الكلم بي الناس فيذهب إل الشخص ويقYYول
 قال فيك فلن كذا وكذا لقصد الفساد وإلقاء العداوة والبغضاء بي السلمي وهذه هي النميمة الت هYYي مYYن كبYYائر

 إنما ليعذبان(( :ومر بقبين فقال ))ل يدخل النة نام(( : الذنوب ومن أسباب عذاب القب وعذاب النار قال النب
.))وما يعذبان ف كبي أي ف أمر شاق تركه عليهما أما أحدها فكان ل يستبئ من البول وأما الخر فكان يشي بالنميمة

 أيها السلمون إن الواجب على من نقل إليه أحد أن فلنا يقول فيه كذا أن ينكر عليه وينهاه عن ذلك وليحذر منه فإن من
  هاز مش¤اء بنميYYم  ول تطع كل حلف مهي  :نقل إليك كلم الناس فيك نقل عنك ما ل تقله قال ال تعال

].11-10:القلم[

 وفقن ال وإياكم لاسن الخلق وصال العمال وجنبنا مساوئ الخلق ومنكرات العمال وهدانا صراطه الستقيم إنه
.جواد كري وصلى ال على نبينا ممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيا


