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اِريُخ:  ه.  ١٤٤٤ ربيع اآلخر ٢٣ - م ٢٠٢٢نوفمبر  ١٨ اَلت ّٰ

 ِحْفُظ الل َِسانِ اَْلَمْوُضوُع: 
َح  ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   يمِ بِْســــــــــــــــــــــمِ اّلل ّٰ

ُ قَاَل ا ِمْن   تََعالَى ِفي الُقْرآِن الَكِريمِ:  ّلل ّٰ َخْيٌر  َوَمْغِفَرٌة  َمْعُروٌف  َصَدقٍَة قَْوٌل 
ٌ َحلِيمٌ  ُ َغِني  َٓا اًَذى َواّلل ّٰ ََم: اَْلُمْسلُِم  ١. يَْتَبُعَه ُ َعلَْيِه َوَسل  َ ُ َصل َى اّلل  َِبي  َوقَاَل الن 

َاُس ِمْن لَِسانِِه َويَِده َ اْلَعِظيَم أَْن يَْجلَِب يَْوَم اْلُجُمَعِة  ٢. َمْن َسلَِم الن  َ أَْدُعو اّلل 
ََلَم  َ َة َواْلَبَرَكاِت لَِجِميِع أَْفَراِد اْْلُْسَرِة اْلَبَشِري َةِ الس  َ ح  ِ  .َوالص 

ْخَوُة اْلِكَراُم! ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ   أَم 
ُهوَ  الل َِساَن،  أَْي  اْلَكََلِم،  َعلَى  اْلُقْدَرَة   َ يَْجَعُل   إِن  ال َِذي  َماِت  ِ الس  أََحُد 

اْْلِ  َويُْجِمُل  بََشًرا،  ْنَساَن  اْلَكائَِناِت اْْلِ َعْن  ُزُه  ِ َويَُمي  ِقيَمًة  َويَْجَعلُُه  ْنَساَن 
 ِ أَي  َعلَى  اْلَجِميلَِة  ْعَمِة  ِ الن  بَِهِذِه  تََعالَى   ُ َ اّلل  يُْنِعْم  َولَْم  اْْلُْخَرى.  ِة  َ اْلَحي 

َ بِلِسَ  َ ْنَساُن اّلل  َِريَقِة يَْذُكُر اْْلِ ْنَساِن. َوبَِهِذِه الط  انِِهَويَْحَمُدُه  َمْخلُوٍق َغْيِر اْْلِ
َم.  َ أَْبَواَب َجَهن  َويُْغلُِق  ِة،  َ أَْبَواَب اْلَجن  َويَْفَتُح لَِنْفِسِه  اْلُقْرآَن،  َويَْقَرأُ  َويَْدُعوُه 
َسَيُكوُن  َرب َِنا،  ُمَواَفَقِة  َمَع  يََتَواَفُق  بَِما  ٍِد  َجي  بَِشْكٍل  الل َُساِن  َوبِاْسِتْخَداِم 

ِ، َفُهَو يَْدُعو ُمِفيًدا أَْيًضا لِْْلَخِري َ َْم بِلَِسانِِه ِفي َسِبيِل اّلَل  َن. َمْن يَْعَمْل َويََتَكل 
َاَس، َونَِتيَجًة لَِذلَِك  ُد الن  ِ َاَس إِلَى َسِبيِل َرب َِنا، َويَُصالُِح اِِلْسِتَياَء َويَُوح  الن 

َةِ  ْجِتَماِعي  َْفِع َعلَى اْلَحَياِة اْْلِ  .يَُعوُد بِالن 

 ي َُها اْلُمْسلُِموَن!أَ 
الل ََسانِ  َجَماِل  إِلَى  َضاَفِة  ُسوِء   َوبِاْْلِ َعْن  نَاتَِجٌة  ُعُيوٌب  أَْيًضا  ُهَناَك  َهَذا، 

ِ َشْخٍص أَْن يَْفِقَد اْلَجَماَل ال َِذي اْكَتَسَبُه ِمْن ِخََلِل  اْسِتْخَداِمِه. يُْمِكُن ِْلَي 
َئِة. َما ِمْن َخْيٍر يُْمِكُن أَْن قََضاِء اْلَوْقِت   ِ ي  َ َواْلُجْهِد َمَع بَْعِض اْلَكلَِماِت الس 
ِمْن   َْجِديِف   ،َواِِلْفِتَراءِ   ،اْلَكِذِب نَْكِسَبُه  َهِذِه اْْلَْشَياُء ال َِتي   .َواْلِغيَبِة َوالت 

ةٌ  َ ََها َضار  َولَِكن  لََنا،  ُمِفيَدًة  لَْيَسْت  أََشاَر    .نَْحَسُبَها  ِة َوقَْد  َ ي  ِ أََهم  إِلَى  اْلُقْرآُن 
 ُ َ اّلل  َضَرَب  َكْيَف  تََر  اْلَم  َالِي:  الت  َْحِو  الن  َعلَى  َئِة  ِ ي  َ َوالس  َبِة  ِ َي  الط  اْلَكلَِماِت 
ي  تُْؤتِِ۪ َماِء،  َ الس  ِفي  َوَفْرُعَها  ثَابٌِت  أَْصلَُها  َبٍة  ِ َطي  َكَشَجَرٍة  َبًة  ِ َطي  َكلَِمًة  َمَثًَل 

بِ  َ ِحيٍن  َُروَن اْكلَُها ُكل  يََتَذك  لََعل َُهْم  َاِس  لِلن  اْْلَْمَثاَل   ُ َ َويَْضِرُب اّلل  َرب َِها  إِْذِن 
 

 .٢٦٣ /٢، لبقرةُسوَرُة ا ١
 . ١٢اْليمان ، سنن الترمذي ٢
 .٢٦ ،٢٥، ٢٤/ ١٤سورة إبراهيم،  ٣
 .٥٣/ ١٧سراء، سورة اْل ٤

َكَشَجَرٍة   َكلَِمٍة َخِبيَثٍة  ِمْن  َوَمَثُل  لََها  َما  اِْلْرِض  َفْوِق  ِمْن  َْت  اُْجُتث  َخِبيَثٍة 
 ٣.قََرارٍ 

ْخَوُة اْلِكَراُم!  أَي َُها اْْلِ
َصِغيرٌ  نَْفُسُه  َ  اَلل َِساُن  ِْلَن  َعِظيَمَتاِن،  َدَها  ُ تََمر  أَْو  ِعَباَدتََها   َ لَِكن  اْلُكْفَر ، 

ٍِد أَْو  َْعِبيُر َعْن َشْيٍء َجي  ُ الت  يَماَن يَْنَكِشَفاِن بَِشَهاَدِة الل َِساِن َفَقْط. يَِتم  َواْْلِ
ِ وَ  ٍء َعْن َطِريِق الل َِساِن. َدائًِما َما تَْخُرُج َكلَِماُت اْلُحب  ِ اْلَكَراِهَيِة َفُهَو ِمْن  َسي 

ُقلُوبِِهْم ُهَو الل َِساُن.  َاِس أَْو َكْسِر  الل َِساِن. أَْسَهُل َطِريَقٍة لَِكْسِب ُقلُوِب الن 
أَْن   َا  ِمن  َويُِريُد  لَِسانََنا،  نَْحَفَظ  أَْن  اْلَعِظيُم  َرب َُنا  َا  ِمن  َطلََب  َبِب  َ الس  لَِهَذا 

ِ أَْنَواعِ  َِئاِت ال َِتي تَْخُرُج ِمْن أَْلِسَنِتَنا، َونََتَعاَمُل َدائًِما   نَْبَتِعَد َعْن ُكل  ي  َ الس 
َفَقالَ  اْلَخْيَراِت.  ْيَطاَن :  َمَع  َ الش   َ إِن  اَْحَسُن  ِهَي  ي  ال َتِ۪ يَُقولُوا  لِِعَباِدي  َوُقْل 

ْيَطاَن َكاَن لِْلِ  َ َ الش  ا ُمِبيًنايَْنَزُغ بَْيَنُهْم إِن  ُ اْلَجْهَر   ٤. ْنَساِن َعُدوًّ ُ اّلل ّٰ َِل يُِحب 
ُ َسِميًعا َعلِيًما َ َمْن ُظلَِم َوَكاَن اّلل ّٰ َٓوِء ِمَن اْلَقْوِل اِِل  ُ ُرنَا  ٥.بِالس  ِ َُنا يَُحذ  َونَِبي 

َواْلَيْوِم اآلِخِر   ِ َ بِاّلل  يُْؤِمُن  َكاَن  َمْن  َفَيُقوُل:  أََحاِديِثِه  اْلَمْسأَلَِة ِفي  َهِذِه  ِمْن 
خَ  لَِيْصُمْت َفْلَيُقْل  أَْو  يَْوَم   ٦.ْيًرا  اْلُمْؤِمِن  ِميَزاِن  ِفي  أَْثَقُل  َشْيٍء  ِمْن  َما 

َ لَُيْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ  َ َ اّلل   ٧. اْلِقَياَمِة ِمْن ُحْسِن اْلُخلُِق، َوإِن 
 أَي َُها اْلُمْسلُِموَن! 

ِفي   اْلَقِديِر  َرب َِنا  َرَغَباِت  َفْحُص   ُ يَِتم  ِفي ِعْنَدَما  اْلَحِبيِب  َِنا  َونَِبي  اآْليَاِت 
ِ أَْعَضائَِنا ِمْن َحْيُث أََدائُهُ  َ الل َِساَن ِمْن أََهم  َى لَْو َكاَن اْْلََحاِديِث، نََرى أَن  ، َحت 

اْْلَْمِر  ِخْدَمِة  ِفي  لَِسانََنا  نَْسَتْخِدْم  َدُعونَا  اْلَمْظَهِر.  ِفي  الل َْحمِ  ِمْن  ِقْطَعًة 
َواِجَباِت بِاْلَمْعُروِف    ِ أََهم  ِمْن   َ أَن  نَْنَسى  َِل  َدُعونَا  اَْلُمْنَكِر.  َعْن  َْهِي  َوالن 

اْلَحق ِ   إِلَى  َوَدْعَوتُُهْم  َاِس  لِلن  َواْلُقْرآِن  يَماِن  اْْلِ َحَقائِِق  إِْعََلُن  ُهَو  لَِسانَِنا 
نَْسمَ  أَْو  نَُقوَل  أَْن  يَْنَبِغي  َِل  لَِذلَِك،  نَِتيَجًة  اْلَكلَِماِت َواْلَحِقيَقِة.  بَِنْشِر  َح 

َعَدِم  َعلَى  نَْحِرَص  أَْن  َويَِجُب  َاُس،  َوالن  َرب َُنا  يُْرِضَي  لَْن  ال َِتي  َئِة  ِ ي  َ الس 
َعلَى  يَُسْيِطُر  َِل  َمْن  بَِذيٌء.  َكََلٌم  ِفيَها  يَُقاُل  ال َِتي  اْْلََماِكِن  ِفي  ََواُجِد  الت 

َِهايَةِ ِئَك ال َِذين لَِسانِِه َوأَْيِديِه َوأَْنُفِسِه َفأُولّٰ  َأِْكيِد ِفي الن   . َسْوَف يَْنَدُموَن بِالت 
ُ اْلُهولَْنِدي ُ  ْسََلِمي   اَْلَوْقُف اْْلِ

 . ١٤٨ /٤ سورة النساء،٥
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