╝

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل

من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،

وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه
ومب ِّلغ الناس شرعه؛ فصلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد:

وأخراه ،وهذا شيء من الحديث والبيان لبعض فوائد صيانة
وأن من يحفظ منطقه ويصون لسانه يفوز
اللسان وحفظ المنطقَّ ،
يحصلها يف هذه الحياة الدنيا ويف الدار
بفوائد عظيمة وثمار جليلة ِّ

اآلخرة.

سبب لغفران
* فمن فوائد صيانة اللسان وحفظه :أن ذلك
ٌ
الذنوب وصالح األعمال ،قال اهلل تبارك وتعالى ( :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

يقول اهلل عز وجل( :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ) [النحل،]18:

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [األحزاب].

ون َعم اهلل علينا كثيرة وعطاياه سبحانه عديدة ال تحصى وال ُت َعدّ ؛
ٍ
جدير بنا أن نذكرها ولنتأملها يف قول
نعمة عظيمة
وهذه وقفة مع
ٌ
ربنا عز وجل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [البلد].

الجنة ،فقد روى البخاري( )1عن سهل بن سعد ﭬ أن النبي عليه
«م ْن َي ْض َم ْن لِي َما َب ْي َن َل ْح َي ْي ِه َو َما َب ْي َن ِر ْج َل ْي ِه
الصالة والسالم قالَ :
َأ ْض َم ْن َل ُه ا ْل َجنَّةَ».
َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ ،واملضمون :دخول الجنة
الضام ُِن:
ُ
واألمور اليت ينال بها هذا الضمان :أن يحفظ العبد َفرجه وأن

ويقول جل شأنه( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ) [النحل.]53:

نَعم ؛ َم َّن اهلل علينا بهاتين النعمتين العظيمتين :نعمة العينين
وبهما اإلبصار ،ونعمة اللسان وبه النطق وتُعينه الشفتان ،واهلل ع َّز

وجل جعل أيضًا يف الشفتين غطا ًء للفم كما أنه سبحانه وتعالى
جعل لكل ٍ
عين جفنين هما غطا ٌء للعين؛ فما أعظم النعمة وما
أكبر العطية ،نسأل اهلل عز وجل أن يوزعنا شكرها وأن يعيننا على

استعمالها يف طاعته سبحانه وتعالى وما يرضيه.

وإن من شكر النعمة  -نعمة اللسان ونعمة العينين  -أن ال

تُستعمل إال يف طاعة اهلل ،وأن تصان عن كل ما يسخط اهلل تبارك

وتعالى ،ومن أكرمه اهلل بصيانة بصره وصيانة لسانه فاز بفوائد
ٍ
ٍ
وثمار ال تعدُّ وال تحصى ينالها يف دنياه
وخيرات عميمة
عظيمة

* ومن فوائد صيانة اللسان :أن يف ذلك ضمانًا للعبد بدخول

يحفظ لسانه.

* ومن فوائد صيانة اللسان :النجاة  -نجاة العبد يف دنياه

وأخراه ،-فقد روى الترمذي( )2من حديث عقبة بن عامر ﭬ
ول اهَّلل ِ َما الن ََّجا ُة ؟ َق َال ﷺَ :
ت َيا َر ُس َ
ك لِ َسان َ
ك َع َل ْي َ
«أ ْم ِس ْ
َك،
قالُ :ق ْل ُ
ِ
ِ
ِ
ُكَ ،وا ْبك َع َلى َخطيئَت َ
ك َب ْيت َ
َو ْل َي َس ْع َ
ك» ،وروى الترمذي( )3عن عبد

ت ن ََجا».
«م ْن َص َم َ
اهلل بن عمرو ﭭ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
()6474( :)1
( :)2الترمذي ( )2406وصححه األلباين يف «صحيح الترغيب» ()2741
( :)3الترمذي ( )2501وصححه األلباين يف «صحيح الترغيب» (.)2874

أن األعضاء كلها تستقيم باستقامته
* ومن فوائد صيانة اللسانَّ :

تعوج وتنحرف بانحرافه ،روى الترمذي( )4من حديث أبي
كما أنها
ُّ
سعيد الخدري ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َذا َأ ْص َب َح ا ْب ُن آ َد َم
ان َف َت ُق ُ
ول :ات َِّق اهَّللَ فِينَا َفإِن ََّما ن َْح ُن بِ َ
ك؛
َفإِ َّن ْالَ ْع َضا َء ُك َّل َها ُت َك ِّف ُر ال ِّل َس َ
ت ا ْع َو َج ْجنَا».
ت ْاس َت َق ْمنَاَ ،وإِ ْن ا ْع َو َج ْج َ
َفإِ ْن ْاس َت َق ْم َ
وعلو يف درجاته وفو ٌز برضوان
* ويف صيانة اللسان رفع ٌة للعبد
ٌّ

اهلل تبارك وتعالى ،روى البخاري( )5يف صحيحه عن أبي هريرة
ﭬ عن النبي ﷺ قال« :إِ َّن ا ْل َع ْبدَ َل َي َت َك َّل ُم بِا ْلك َِل َم ِة ِم ْن ِر ْض َو ِ
ان
اهَّلل ِ َل ي ْل ِقي َلها ب ًال ير َفعه اهَّلل بِها درج ٍ
ات» ،وروى الترمذي( )6عن
َ َ َْ ُ ُ ُ َ ََ َ
ُ
َ
بالل بن الحارث المزين ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن أ َحدَ ك ُْم
َل َي َت َك َّل ُم بِا ْلك َِل َم ِة ِم ْن ِر ْض َو ِ
ان اهَّلل ِ َما َي ُظ ُّن َأ ْن َت ْب ُلغَ َما َب َلغ ْ
َت َف َي ْكت ُ
ُب اهَّللُ

َع َّز َو َج َّل َل ُه بِ َها ِر ْض َوا َن ُه إِ َلى َي ْو ِم َي ْل َقا ُه».
* وصيانة اللسان ِم ٌ
الك لألمر كله ،بل هو أصل الخير كله ،كما

يدل لذلك حديث النبي ﷺ يف وصيته لمعاذ بن جبل ﭬ قال:
َق َال رسول اهلل ﷺَ :
«أ َل ُأ ْخبِ ُر َك بِ َم َل ِك َذلِ َ
ت َب َلى َيا
ك ُك ِّل ِه ؟» ُق ْل ُ
ُف َع َل ْي َ
َنبِ َّي اهَّللَِ ،ف َأ َخ َذ بِ ِل َسانِ ِه َق َال« :ك َّ
تَ :يا َنبِ َّي اهَّلل ِ َوإِنَّا
ك َه َذا»َ ،ف ُق ْل ُ
ْك ُأ ُّم َ
ون بِ َما َن َت َك َّل ُم بِ ِه !! َف َق َالَ « :ثكِ َلت َ
ُب
َل ُم َؤ َ
اخ ُذ َ
ك َيا ُم َعا ُذ َو َه ْل َيك ُّ
َّار ع َلى وج ِ
ِ
وه ِه ْم إِ َّل َح َصائِدُ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم»(.)7
َّاس في الن ِ َ ُ ُ
الن َ
( :)4الترمذي ( )2407وصححه األلباين يف «صحيح الترغيب» (.)2871
(.)6478( :)5
( :)6الترمذي ( )2319وصححه األلباين يف «صحيح الترغيب» (.)2878
( :)7رواه الترمذي ( ،)2616وابن ماجه ( ،)2973وصححه األلباين يف «صحيح سنن
الترمذي».

ويف هذا المعنى يقول يونس بن عبيد رحمه اهلل تعالى« :ما رأيت

أحد ًا لسانه منه على بال إال رأيت ذلك صالحًا يف سائر عمله»(،)8

ُ
عرفت ذلك
وقال يحيى بن أبي كثير« :ما ص َل َح
َ
منطق رجل إالَّ

ٍ
رجل ُّ
ُ
عرفت ذلك يف سائر
منطق
َ
قط إالَّ
يف سائر عمله ،وال فسدَ
عمله»(.)9

وقال المبارك بن َفضالة عن يونس بن عبيد« :ال تجدُ شيئًا ِم َن
غير اللسان؛ فإنَّك ت ِ
َجدُ الرجل يصو ُم
البر واحد ًا يتب ُعه البِ ُّر ك ّله َ
ِّ

ويفطر على حرام ،ويقو ُم الليل ويشهد بالزور بالنهار -
النهار ُ
وذكر أشيا َء نحو هذا  -ولكن ال تجده ال يتك َّلم إال ٍّ
بحق َف ُيخالف
َ

ذلك عمله أبد ًا»( )10أي أن من و َّفقه اهلل عز وجل فصان لسانه كانت
هذه الصيانة للسان سببًا لصيانة الجوارح كلها.

* ومن ثمار صيانة اللسان :أنه عالمة من عالمات اإليمان

وخصلة من خصال الدين الدالة على متانة إيمان الشخص وقوة

صلته باهلل تبارك وتعالى ،روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهَّلل ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخرِ َف ْل َي ُق ْل
«م ْن ك َ
ﭬ أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
ت»( ،)11وروى اإلمام أحمد عن أنس بن مالك ﭬ
َخ ْي ًرا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْ
ِ
«ل يست َِقيم إِيم ُ ٍ
يم َق ْل ُب ُه،
ان َع ْبد َحتَّى َي ْستَق َ
قال :قال رسول اهلل ﷺَ ُ ْ َ َ :
ِ
ِ
يم لِ َسا ُن ُه»(.)12
يم َق ْل ُب ُه َحتَّى َي ْستَق َ
َو َل َي ْستَق ُ
( :)8جامع العلوم والحكم.)149/2( ،
( :)9حلية األولياء ألبي نعيم (.)20/3
( :)10جامع العلوم والحكم.)149/2( ،
( :)11رواه البخاري ( ،)6018ومسلم (.)47
( :)12رواه أحمد ( )13048وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)2841

* هذه إشارة إلى بعض ثمار وآثار صيانة اللسان؛ فالواجب على

وأن اهلل عز وجل
العبد المؤمن أن يذكر نعمة اهلل عليه بهذا اللسان َّ
ٍ
بحرف
ومن عليه به ،ولوال منَّة اهلل عليه باللسان لما تك َّلم
كرمه به َّ
َّ
واحد وال بكلمة واحدة؛ فليذكر نعمة اهلل عز وجل عليه بلسانه

وليحرص على صيانته وحفظه من كل آفات اللسان التي تصل
بالعبد إلى المآالت األليمة والنهايات األسيفة التي يبوء بها يف دنياه

وأخراه ،بخالف من يكرمه اهلل تعالى بصيانة لسانه وحفظ منطقه
ٍ
ٍ
وثمار كثيرة يف دنياه وأخراه.
بخيرات عميمة
فإنه يفوز
ِّ
امهلل وفقنا أمجعني لصيانة ألسنتنا يا رب العاملني ،وال تكلنا إىل
أنفسنا طرفة عني ،وأصلح نلا شأننا لكه.

ٌ
ٌ
فائدة خمترصة
كم هو مجيل باإلنسان أن يتفكر يف كالمه قبل أن يتلكم به،
ومن تفكر يف كالمه فلن خيرج عن ثالثة أحوال:
َّ
ِّ
َ َّ
 -1إما أن يتبي هل أنه خري بي واضح؛ فليتلكم به وال حرج.
رش َب ِّ ٌ
 -2وإما أن يتبني هل أنَّه ٌّ
ي من غيبة أو كذب أو سخرية
أو نميمة أو غري ذلك من الرش فليمسك عن الكالم.
ً
 -3أو يكون مشتبها عليه ،ال يدري هل هو خري أو
رش ،فليمسك أيضا عن الكالم فيه حىت يتبني؛ لقوهل
ْ َْ َ
َ َ ْ َّ َ
ُّ ُ َ
ات است َ
بأ ِلِينِ ِه َوع ِْر ِض ِه»،
♥« :فمن اتق الشبه ِ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ولقوهل ♥« :دع ما ي ِريبك إِل ماال ي ِريبك».
www.al-badr.net

