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واحلمد هلل الذي مل ُيشارك يف اإلهلية ،و مل ُيظاهر يف الوحدانية،

كلت االلسن عن غاية صفته ،و العقول عن كنه معرفته ،والصالة

والسالم عىل خري خلقه أمجعني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين
واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

لقد َم َّن اهلل تعاىل عىل االنسان بنع ٍم كثرية التُعدّ وال حُتىص وم ّيزه
﴿وإِ ْن َت ُعدُّ وا
وكرمه هبا عن سائر خلقه كام قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريمَ :
ّ
ِ
وها﴾(((.
ن ْع َم َة اهلل اَل حُ ْت ُص َ
وإن من أهم تلك النعم التي أكرم اهلل هبا اإلنسان هي (اللسان)

تلك اآللة املسؤولة عن النطق واإلفصاح لدى اإلنسان والتي يعرب
هبا عن مكنون نفسه إلفهام غريه وبيان ما يريده وما حيتاجه يف أمور

دينه ودنياه ،والتي م ّيزت اإلنسان عن باقي املخلوقات قال تعاىل:
ولِسان ًا َو َش َفت ِ
﴿أ مَل ن َْج َع ْل َل ُه َعين ِ
َ
و ِهدَ ينا ُه الن َّْجدَ ِ
ين﴾((( ،بل
َني َ
َني َ
ْ

هو الوسيلة املثىل يف التعبري عام يريده اإلنسان ،قال أمري املؤمنني:
ت لِسانِ ِه»((( .من هنا عىل االنسان
وء حَت َ
ُعر ُفوا ّ
«ت َك َّل ُموا ت َ
رء خَم ُب ٌ
فإن ا َمل َ
((( النحل .18/
((( البلد.8 /
((( عيون احلكم واملواعظ /ص .165
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صيانة اللسان واكرامه وتعويده عىل قول احلق واخلري كام بينّ ذلك
إمامنا السجاد يف رسالة احلقوق عندما عرفنا حقوق اللسان:

«وأما حق اللسان فإكرامه عن اخلنى ،وتعويده اخلري ،ومحله عىل األدب
ّ
وإمجامه اّإل ملوضع احلاجة واملنفعة للدين والدنيا ،وإعفاؤه عن الفضول

الشنعة القليلة الفائدة التي ال يؤمن رضرها مع قلة عائدهتا ،ويعد شاهد
العقل ،والدليل عليه وتزين العاقل بعقله وحسن سريته يف لسانه وال
قوة اّإل باهلل العيل العظيم»(((.

ومن هنا تظهر لنا أمهية اللسان وخطورته ،ألنه سالح ذو حدين

قياس ًا اىل غريه من النعم لذلك عىل اإلنسان االلتفات اىل ما خيرجه منه،
فإن ُأستخدم يف رضا اهلل وطاعته كقراءة القرآن ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر والصدق وغريها كان قد أدى حق الشكر هلل تعاىل،

وأن ُأستخدم يف غري طاعته سبحانه كالغيبة والنميمة والكذب وغريها

فقد أطاع الشيطان وعبد هواه وهذا من مجلة االساءة لنعمه تعاىل.

ويف هذا البحث سنسلط الضوء عىل آفات اللسان التي عاد ًة
ما تكون سبب ًا يف ٍ
كثري من املشاكل والنزاعات يف جمتمعاتنا ،ومن ثم
سنتطرق اىل بيان عالجها ،ثم نُعرج بعد ذلك عىل ذكر حماسنه ،وما

يرتتب عليها من الثواب العظيم عند اهلل تعاىل.
((( رسالة احلقوق لزين العابدين /ص .10

الل�سان يف روايات املع�صومني
مع ما للسان من أمهية كبرية يف كيف ّية إخ��راج وترتيب الكالم

السيعة واملرتّبة واملن ّظمة يف مجيع اجلهات ،نرى أن
بواسطة حركاته رّ
كثري ًا من الروايات التي جاءت يف ذكر اللسان كانت تقصد به ما خيرج
منه من كالم سواء الكالم احلسن أو الس ّيئ ،فلذا نرى اغلب تلك
الروايات تدعو إىل هتذيبه واصالحه ،فهو املنجي إذا ُه ّذب وك ُّمل،
وهو املهلك إذا أمهل و ُقبح.

ِ
ِ
يم َق ْل ُب َه و ال
يم إِ ُ
يامن َعبد َحت ّْى َي ْستَق َ
 قال رسول اهلل« :ال َي ْستَق ُِ
ِ
يم لِسا ْن ُه»(((.
يم َق ْل ُب ُه َحتّى َيستَق َ
َي ْستَق َ
 -وعنهُ « :يعذب اللسان بعذاب ال يعذب به يشء من اجلوارح،

فيقول :أي رب ،عذبتني بعذاب مل تعذب به شيئا من اجلوارح ،قال:

فسفك هبا
فيقال :خرجت منك كلمة بلغت مشارق االرض ومغارهبا ُ
الدم احلرامُ ،
وأخذ هبا املال احلرام ،وانتهك هبا الفرج احلرام ،فوعزيت
ألعذبنّك بعذاب ال أعذب به شيئا من جوارحك» (((.
((( جامع األخبار .10 /12/
((( جامع السعادات /ص .29
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 -وعنه ـ أنّه ُسئل عن أكثر ما ُيدخل الناس اجلنة؟ فقال« :تقوى

اهلل وحسن ُ
وسئل عن أكثر ما ُيدخل الناس النار؟ قال:
اخللق» ُ

الفم وال َفرج»(((.
«األجوفانُ :

 -وعنه« :إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تك ّفر اللسان،

فتقول :اتق اهلل فينا فإنام نحن بك ،فإن استقمت استقمنا ،وإن اعوججت

اعوججنا»(((.

 -وعنه « :إن اهلل عند لسان كل قائل فليتق اهلل امرؤ و ليعلم ما

يقول»(((.

 -ومن وصيته أليب ذر« :يا أبا ذرِ ،ه ّم باحلسنة ،و إن مل

تعملها ،لكيال تُكتب من الغافلني يا أبا ذر ،من ملك ما بني فخذيه و بني

حلييه دخل اجلنة ،قلت يا رسول اهلل ،إنا لنؤخذ بام تنطق به ألسنتنا قال
يا أبا ذر ،وهل ُيكب الناس عىل مناخرهم يف النار اّإل حصائد ألسنتهم،
إنك ال تزال ساملا ما سكت ،فإذا تكلمت كتب لك أو عليك يا أبا ذر ،إن

الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اهلل (جل ثناؤه) ف ُيكتب له هبا رضوانه
إىل يوم القيامة ،و إن الرجل ليتكلم بالكلمة يف املجلس ليضحكهم هبا
فيهوي يف جهنم ما بني السامء و األرض ،يا أبا ذر ويل للذي حيدث
((( مخسون درسا يف األخالق /ص.59
((( ميزان احلكمة9 /ج /ص.101
((( جمموعة ورام ج/2ص .65
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فيكذب ليضحك القوم ،ويل له ،ويل له ،ويل له ،يا أبا ذر ،من صمت
نجا ،فعليك بالصدق ،و ال خترجن من فيك كذبة أبدا»(((.

 -وعن امري املؤمنني« :ما اإلنسان لوال اللسان اّإل صورة ممثلة،

أو هبيمة مهملة»(((.

نسان ع رَش ِخصال ي ْظ ِهرها لِسا ُنهِ ،
 وعنه« :إِ ّن فيِ ا ِشاهدٌ
ُ
إل ِ َ َ َ ُ ُ
مري ،و حاكِم ي ْف ِص ْل بني ِ
اخل ِ
طابَ ،و ناطِ ٌق َي ُر ُّد بِ ِه َ
خُ ْ
واب،
ب َع ِن َّ
َ َ
اجل َ
الض ِ َ
ٌ َ
ي رِ ُ
َِ
و شافِع ي��دْ ِر ُك بِ ِه احلاج َة ،و ِ
واص ٌ
يأم ُر
ف بِ ِه
��ف ت ْع ِر ُ
َ َ
َ
ير ُ
ٌ ُ
َ
األشياءَ ،وأم� ٌ
ضرِ
احلس ِن ،وو ِ
اع ٌظ َينهى َع ِن ال َقبِيحِ َ ،و ُم َع ٍّز ت َْسك ُُن بِ ِه
ُ
َ َ
بِ َ َ
األحزانَ ،وحا ٌ
ِ
الضغائِ ُن ،ومونق يلهي االسامع»(((.
(حامدٌ ) جُ ْتىل بِ ِه َّ
سان والك ِ
امل يف ال ّل ِ
َامل يف ال َع ِ
 وعنهَ :«اجل ُ
قل»

(((

 -وعنه قال« :ثالث منجيات :تكف لسانك ،وتبكي عىل

خطيئتك ،ويسعك بيتك» (((.

 -وعن اإلمام السجاد« :إن لسان ابن آدم ُيرشف يف كل يوم

عىل جوارحه كل صباح ،فيقول :كيف أصبحتم؟ فيقولون بخري إن
((( األمايل للطويس  /ج /2ص .113
((( ميزان احلكمة /ج/9ص .98
((( حتف العقول /ص.117
((( مستدرك الوسائل /ج/11ص .207
((( مشكاة االنوار /ص .114
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تركتنا! ويقولون :اهلل اهلل فينا! ويناشدونه ويقولون :إنام نُثاب ونُعا َقب

بك»(((.

 -وعن اإلمام الصادق قوله« :ما من يوم اّإل وكل عضو من

أعضاء اجلسد يك ّفر اللسان يقول :نشدتك اهلل أن ّ
نعذب فيك»(((.

 -وعن ابن مسعود أنه كان عىل الصفا يلبي و يقول« :يا لسان قل

خري ًا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم قيل له يا أبا عبد الرمحن هذا
يشء تقوله أو يشء سمعته ،قال ال بل سمعت رسول اهلل يقول:

إن«أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه»» (((.

ومن هذه الروايات والوصايا الكثرية نعرف أمهية اصالح اللسان

وهتذيبه يف الدين اإلسالمي ،والتأكيد عىل احلذر منه ومراقبته ،حيث

تبينّ لنا أن أكثر الذنوب واملعايص هي ناجتة عن اللسان وما خيرجه من
قبائح وآثام.

((( وسائل الشيعة /ج/12ص .189
((( الكايف /ج/2ص .168
((( جمموعة ورام/ج /1ص.93

�آفات الل�سان وعالجها
لقد بينت الروايات الرشيفة االخطار واملشاكل التي يتسبب

هبا اللسان ،لذا عىل الفرد املسلم اختيار العبارات وااللفاظ املهذبة
والالئقة ،واالبتعاد عن االلفاظ السيئة والبذيئة ،لينال بذلك رضا اهلل

تعاىل يف الدارين ،وسنذكر أبرز وأهم تلك اآلفات وكيفية عالجها
والتخلص منها:

او ًال :الغيبة
الشك ّ
أن أحد أسباب انتشار املساوئ اخللقية داخل جمتمعنا

هي الغيبة ،فكان من األمهية أن نتعرض هلا لبيان أرضارها فهي غالب ًا

ما تتسبب يف التباغض والتباعد بني الناس ،فالغيبة من أشد الكبائر
وأعظمها ،ويف البدء البد من اإلشارة اىل أن هناك أسباب ًا وبواعث تكمن
وراء أفة الغيبة نذكر منها عىل سبيل املثال كره املغتاب وبغضه فيغتابه

ألجل التشفي منه ،ومنها جماراة أصحاب املجلس وذلك لكسب ودهم

وحتى ال يستثقلون جلوسه معهم ،ومنها ايض ًا أن ينتقص من غريه كي
يمدح نفسه ،...لذا هنى اإلسالم عن ذلك بشدّ ة ،وجاءت األحاديث
الرشيفة تؤكد بأنهّ ا-أي الغيبة -من أسوأ آفات اللسان (رغم ّ
أن الغيبة
9

10

�آفات الل�سان

ال تنحرص بذكر الطرف اآلخر باللسان ،بل قد تتحقق بالقلم أو اإلشارة

أو احلركة أو التعرض بشكل من األشكال لآلخر)(((.

فالغيبة هيْ :
(أن يذكر الغري بام يكرهه لو بلغه ،سواء كان ذلك

بنقص يف بدنه أم يف أخالقه أم يف أقواله ،أم يف أفعاله املتعلقة بدينه أم
دنياه ،بل ْ
وإن كان بنقص يف ثوبه أم داره أم دابته).

(((

فالغيبة هي التي تنخر جسد جمتمعنا ،فاليوم ال جتد جملس ًا إلاّ

والغيبة فاكهة ذلك املجلس! والعجيب إنك ترى هذه الظاهرة التقف
عند حدود املتخاصمني فقط ،بل تتعداهم اىل غريهم من االصدقاء

واألحباء ،والنتيجة هي تشتت شمل األحبة واألصدقاء ،والغريب يف
هذه الظاهرة السيئة ،إن اجلميع يرفض هذا األسلوب نظري ًا ،لكنهم
يطبقونه عملي ًا إلاّ ما ندر ،فلو أخربك أحد مث ً
ال بأن فالن أغتابك فأنك

متتعض وتتذمر من هذا األمر وتعتربه إهانة بغري مربر ،ويف املقابل أنت

تقوم هبذا العمل دون أي مباالة بمشاعر اآلخرين وهذه ازدواجية يف
املعايري ،فيجب احلذر وجتنب هكذا أفعال التي من شأهنا متزيق اللحمة

االجتامعية ،بل أن البعض ال يتلذذ وال يستمتع هبذه املجالس الاّ إذا

قام الكالم عىل الغيبة والتشهري بالناس ! ولكن مع شديد األسف لو
يعلم هؤالء ماهي أخطار هذه اآلفة  -التي تورث العداء بني أفراد
((( االخالق يف القران/ج/3ص.63
((( مخسون درسا يف األخالق /ص .54
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املجتمع وتسبب يف انحالل األوارص والروابط األرسية -ملا أقدموا

عىل التعرض للناس ،وما أروع ما بني القرآن هذه الصفة وكيف شبهها

ولكن هل من متعظ ؟

ِ
ب َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َي ْأك َُل لحَ َم
َب َب ْع ُضك ُْم َب ْع ًضا َأيحُ ُّ
﴿و اَل َي ْغت ْ
قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
يم﴾(((.
َأخيه َم ْيتًا َفك َِر ْهت ُُمو ُه َوا َّت ُقوا اهلل إِ َّن اهلل ت ََّو ٌ
اب َرح ٌ
تأمل أخي املسلم كيف وصف اهلل تعاىل الغيبة وتأمل هذا املنظر

منظر
الذي عرب عنه القرآن بأن يأكل املسلم حلم أخيه املسلم ميت ًا وهو ُ
تشمئز منه النفوس إذا رأته يف احليوانات فكيف يتصوره العقل البرشي

يف االنسان !

وقد ذكرت روايات أهل البيتخماطر هذه اآلفة وما ترتكه

من آثار عىل الفرد واملجتمع يف دينهم ودنياهم قال النبي« :من

أغتاب مسل ًام أو مسلم ًة مل يقبل اهلل تعاىل صالته وال صيامه أربعني يوم ًا
وليل ًة ،اّإل أن يغفر له صاحبه»(((.

وقالُ « :يؤتى بأحد يوم القيامة ُيوقف بني يدي اهلل و ُيدفع إليه

كتابه فال يرى حسناته ،فيقول :إهلي ليس هذا كتايب ! فإين ال أرى فيها

طاعتي؟ ف ُيقال له :إن ر ُبك ال يضل وال ينسى ،ذهب عملك باغتياب
((( احلجرات.12/
((( البحار/ج /72ص.285
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الناس ،ثم ُيؤتى بآخر و ُيدفع إليه كتابه فريى فيه طاعات كثرية ،فيقول:
إهلي ما هذا كتايب ! فإين ما عملت هذه الطاعات ! ف ُيقال له :ألن فالنا

اغتابك فدفعت حسناته إليك»(((.

ففي هذا احلديث جتد إن األعامل احلسنة قد ذهبت وحبطت بسبب

وسم َع َك من
الغيبة فكن يقض ًا عىل الدوام كي حتفظ لسانك من الغبية َ

االستامع اليها.

وقال اإلمام الصادق« :أصل الغيبة تتنوع بعرشة أنواع :شفاء

غيظ ،ومساءة قوم ،وتصديق خرب ،وهتمة ،وتصديق خرب بال كشفه،
وسوء ظن ،وحسد ،وسخرية ،وتعجب ،وتربم ،وتزيني ،فإن أردت
السالمة فاذكر اخلالق ال املخلوق ،فيصري لك مكان الغيبة عربة ،ومكان
اإلثم ثوابا»(((.

وعنه« :أليب ذر :يا أب��اذر إياك والغيبة ،فإن الغيبة أشد من

الزنا ...قلت :يا رسول اهلل وما الغيبة ؟ قال :ذكرك أخاك بام يكره،
قلت يا رسول اهلل فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به قال :اعلم أنك إذا
ذكرته بام هو فيه فقد اغتبته ،وإذا ذكرته بام ليس فيه فقد هبته»(((.

ِ
يكتف بإلقاء اللوم عىل الشخص
ثم إن امل�شرع االسالمي مل

((( مخسون درسا يف األخالق  /ص .55
((( ميزان احلكمة /ج /7ص .421
((( الوسائل/ج/12ص.281

13

�آفات الل�سان وعالجها

الذي يامرس الغيبة وذكره بتلك االوصاف التي ذكرها القران الكريم

فحسب ،وإنام تعدى ذلك اىل مستمع الغيبة أيض ًا ،كونه يقوم بتشجيع

من جيرح ويشهر بالناس ،وبذلك أصبح رشيك ًا له يف هذه العادة السيئة

والقبيحة ،لذلك جاءت الروايات الرشيفة تطالب سامع الغيبة بالدفاع
عن املغتاب ،وأن ال يسكت ويبقى مستمع ًا بل البد من نرصة املغتاب
وإلاّ سيصبح رشيكا له.

فمن وصية النبي أليب ذر« :يا أبا ذر من ُاغتيب عنده أخوه

فإن
املسلم وهو يستطيع نرصه فنرصه نرصه اهلل يف الدنيا واآلخرةْ ،

خذله وهو يستطيع نرصه خذله اهلل يف الدنيا واآلخرة».

(((

وعنه قال« :أال َو َم ْن َت َط َّو َل َعىل َأ ِخ ِيه فيِ غَي َبة َس ِم َعها فِ ِيه فيِ
الش فيِ الدُّ نيا و ِ
ِ
جَملِس َف َر َّدها َعن ُه َر َّد اهللُ َعن ُه َأ َل َ
فإن ُه َو
اآلخ َر ِة ْ
َ
ف باب م َن رَّ ِّ
ِ ِ
مَل يردها وهو ِ
(((
كان َع َل ِيه ك َِو ِ
ني َم َّرةً».
قاد ٌر َعىل َر ِّدها َ
زر َم ْن إِغتا َب ُه سبع َ
َ ُ َّ َ ُ
ولكن هناك موارد جلواز الغبية وهو ما استثنته الروايات منها غيبة

احلاكم الظامل ،والفاسق املعلن فسقه ،وصاحب البدعة ،فعن اإلمام

الباقر« :ثالثة ليست هلم حرمة :صاحب هوى مبتدع ،واإلمام

اجلائر ،والفاسق املعلن الفسق» (((.

((( مستدرك سفينة البحار8 /ج/ص .89
((( األخالق يف القرآن /ج/3ص .95
((( مستدرك سفينة البحار /ج/1ص .520
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واحلاكم اجلائر يف حكمه ومن خالف قوله عمله فهؤالء جتوز

غيبتهم والذي يظهر من الروايات عن النبي واألئمة هو اظهار

مساوئ ه��ؤالء حتى ال يغرت هبم الناس ،وحيذروهم عىل أمواهلم

وأعرافهم كام ورد عن النبي« :من ال حياء له ال غيبة له»(((.

وعنه« :أترعوون عن ذكر الفاجر حتى ال يعرفه الناس؟

أذكروه بام فيه حيذره الناس»(((.

واما عالجها :فاإلنسان عليه أن يعلم أنه كام يكره هو أن يتكلم

عنه الناس كذلك جيب عليه أن ال يتكلم عليهم بام يكرهونه ،وحياول

دوم ًا تعويد لسانه عىل النصح واالرشاد وإن كان يف جملس تذكر فيه

ذكرهم بعذاب اهلل تعاىل أو خيرج من
الغيبة يبادر اىل تغري احلديث أو ُي ُ
املجلس ،وأن ينرص من ُاغتيب عنده فعن الباقر أنه قال« :من ُاغتيب

عنده اخوه املؤمن فنرصه وأعانه ،نرصه اهلل يف الدنيا واآلخرة ،ومن مل
ينرصه ومل يدفع عنه ،وهو يقدر عىل نرصته وعونه خفضه اهلل يف الدنيا

واآلخرة»(((.

ولكن إن ب��درت منه الغيبة كيف يمكنه التخلص منها؟ لقد

أشارت الروايات إىل أن املغتاب عليه دفع غرامة اغتيابه للناس ،وذلك
((( ميزان احلكمة  /ج/7ص .415
((( جامع السعادات/ج/2ص.239
((( البحار ج/72ص.226
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باالستغفار له ،فقد ورد عن النبي االكرمانه قالَ « :ك َّف َار ُة اإلغتِ ِ
ياب
َأ ْن تَست ِ
َغف َر َلمِ ْن إِغتَب َت ُه»(((.
ويف أدعية أ ّيام األسبوع لإلمام زين العابدين يف دعاء يوم
باد َك ِع ِ
ك فيِ م َظ مِالِ ِع ِ
«و َأ َ
سأ ُل َ
ندي،
اإلثنني حيث يقول فيه اإلمامَ :
َ
َف َأيام عبد ِمن عبِ ِ
يد َكَ ،أو َأ َمة ِم ْن إِمائِ َ
َت َل ُه ِق َبليِ َمظ َل َم ٌة َظ َلمتُها
ك كان ْ
ْ َ
ُّ َ
إِياه فيِ َن ْف ِس ِه َأو ِع ِ
رض ِه َأو فيِ مالِ ِه َأو فيِ َأهلِ ِه َو َو َل ِد ِه ،أو غَي َبة اغتَب ُت ُه بهِ ا،
َّ ُ
ِ
وى ،أو أ َن َفة أو حمَ ِ َّية أو ِرياء َأو َع َصبِية غائِب ًا
أو حَت ُام ٌل َع َليه بِ َميل أو َه ً
ضاق ِ
كان َأو َميت ًاَ ،ف َقصرُ ْت َي ِدي َو َ
وس ِعي َع ْن َر ِّدها
كان َأو شاِهد ًاَ ،ح َّي ًا َ
َ
ِ
إِ َل ِيهَ ،والتَّح ُّل ِل ِمن ُه َف َأ َ
احلاجات َو ِه َي ُمست ِ
ك يا َم ْن َيملِ ُ
سأ ُل َ
ك
َجي َب ٌة َلمِ ِش َّيتِ ِه
وأن ت ِ
ِِ
ممد َو ِ
م َّمد َ
َو ُم ِ
ُرض َي ُه َعنِّي بِام
آل حُ َ
رس َع ٌة إِىل إِرا َدته َأن ت َُصليِّ َعىل حُ َ َّ
ئت.(((» ...
ِش َ
ونختم حديثنا هبذه الرواية القيمة والتي وردت عن النبي:

«أربعة يؤذون أهل النار عىل ما هبم من األذىُ ،يسقون من احلميم يف

اجلحيم ُينا َدون بالويل والثبور ،يقول أهل النار بعضهم لبعض :ما بال
هؤالء األربعة قد آذونا عىل ما بنا من األذى ؟ فرجل معلق يف تابوت

من مجر ،ورجل جير أمعاؤه ،ورجل يسيل فوه قيحا ودما ،ورجل يأكل
حلمه ،فقيل لصاحب التابوت :ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا من
((( البحار /ج/72ص .253
((( البحار /ج/87ص .177
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األذى ؟ فيقول :إن األبعد قد مات ويف عنقه أموال الناس مل جيد هلا

يف نفسه أداء وال وفاء ..،ثم ُيقال للذي كان يأكل حلمه :ما بال األبعد

قد آذانا عىل ما بنا من األذى ؟ فيقول :إن األبعد كان يأكل حلوم الناس
بالغيبة ويميش بالنميمة»(((.

نسال اهلل تعاىل أن هُيذب ألسنتنا عن الغبية ويطهر أسامعنا من

االستامع إليها وجينبنا عواقب هذه اآلفة املهلكة بفضله و َمنّه.

ثاني ًا :البهتان
وهو إتهّ ام املؤمن ،والتجني عليه ،بام مل يفعله ،وهو أشد إث ًام وأعظم

جرم ًا من الغيبة ((( ،ومعناه (أن تقول يف مسلم ما يكرهه ومل يكن فيه،
فإن كان ذلك يف غيبته كان كذبا وغيبة ،وإن كان بحضوره كان أشد

أن��واع الكذب)((( ،وهو أشد بال ًء من الغيبة ومن أخطر االمراض
الشائعة بني رشائح املجتمع ،لتضمنه الكذب واالفرتاء والتجني عىل
اآلخرين بام ليس عندهم ،واهلدف الذي ينشده صاحب هذه الرذيلة هو

إسقاط شخصية االخرين وتشويه سمعتهم يف أعني الناس ألغراض

دنيوية ضيقة ،لذا جاء التحذير والنهي يف اآليات والروايات الرشيفة
من هذه اآلفة اخلطرية واملهلكة.

((( ثواب االعامل وعقاهبا /ص.294
((( اخالق اهل البيت /ص.228
((( جامع السعادات/ج / 1ص.3
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ِ
ِ
ِ
ِ
احت ََم َل
ب َخطي َئ ًة َأ ْو إِ ْثماً ُث َّم َي ْر ِم بِه َب ِريئًا َف َقد ْ
﴿و َم ْن َيكْس ْ
قال اهللَ :
بهُ ْ تَانًا َوإِ ْثماً ُمبِينًا﴾(((.
ون المُْ ْؤ ِمنِني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِ
َات بِ َغيرْ ِ َما ا ْكت ََس ُبوا
ين ُي ْؤ ُذ َ
َ َ
﴿وا َّلذ َ
وقال تعاىلَ :
ِ
(((
احت ََم ُلوا بهُ ْ تَانًا َوإِ ْث ًام ُمبِينًا﴾
َف َقد ْ
وقال« :من هبت مؤمن ًا أو مؤمنة ،أو قال فيه ما ليس فيه ،أقامه

اهلل تعاىل يوم القيامة عىل ٍّ
تل من نار ،حتى خيرج مما قاله فيه»(((.

وعن أمري املؤمنني« :البهتان عىل الربيء أعظم من السامء»(((.
اما كيفية معاجلة هذا الداء اخلطري فليكن يف علم االنسان إن قوله

ما هو إلاّ كذب ،ونتائج الكذب هي التفرقة بني افراد املجتمع واحلقد
والعداوة بينهم ،وفعله هذا يستوجب العذاب األليم من اهلل تعاىل كام

بينته اآليات الرشيفة وأحاديث املعصومني وبدل هذا الفعل
الذي يفرق شمل األف��راد عليه أن يقوم بدور إصالحي للمجتمع،
وينرش ثقافة املحبة والسالم واملودة بينهم.

ثالث ًا :النميمة
وهي عبارة عن( :نقل األحاديث التي يكره الناس إفشاءها
((( النساء.112/
((( األحزاب.58 /
((( البحار/ص/72ج .194
((( ميزان احلكمة /ج/ 1ص.308
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ونقلها من شخص اىل آخر ،نكاية باملحكي عنه ووقيع ًة به)(((.وهي

من الصفات األخالقية القبيحة التي استرشت بني الناس ،وإن الوقيعة

بني األفراد ونقل كالم بعضهم إىل بعض إلشعال نار الفتنة من أعظم
اجلرائم بحق االنسانية ،فالنميمة ربام تفيض باألفراد إىل القتل والقتال

فيام بينهم ،لذلك كانت من أشدها خطر ًا عىل حياهتم ،والنماّ م من أخبث
الناس ،ألنه يتصف بصفات كثرية منها الغيبة ،والغدر ،والكذب،
والنفاق ،واالفساد بني أفراد املجتمع لغرض قطع أوارص املحبة بينهم،

ويسعى دائ ًام للتفريق بني األحباء بل يعترب من أشد الناس إساءة ورش ًا،
فيجب احلذر منه ومن كيده وإفساده.

وتُعدّ النميمة من أشنع الظواهر االجتامعية يف املجتمع التي

تكون أساس ًا لكثري من املفاسد األخرى ،فمن ينظر إىل اآلثار السلبية

والعواقب الوخيمة املرتتبة من فعل النميمة يدرك مدى خطورة هذه
اآلفة ،ناهيك عماّ ُأعد للنامم من عذاب ُأخروي عظيم ،فقد وردت يف
اآليات الكريمة والروايات الرشيفة التي تأمرنا باالبتعاد عن هذه اآلفة

األخالقية.

ِ
هزَة لمَُزَة﴾(((.
قال تعاىلَ :
﴿و ْي ٌل لك ُِّل مُ َ

وقال تعاىل﴿ :و اَل تُطِع ك َُّل حلاَّ ٍ
ٍ ِ
ف َم ِه ٍ
ه ٍ
ٍمنَّا ٍع
َ
ْ
َ
ني مَ َّ
از َم َّشاء بِنَميم َ

((( اخالق اهل البيت /ص.231
((( اهلمزة.1/
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أما ما جاء يف الروايات الرشيفة عن أهل البيت فقد ورد يف

وصية النبي أليب ذر قال« :يا أباذر ،ال يدخل اجلنة القتات ،قلت :يا

رسول اهلل ،ما القتات؟ قال :النامم .يا أباذر ،صاحب النميمة ال يسرتيح
من عذاب اهلل يف اآلخرة ،يا أباذر من كان ذا وجهني ولسانني يف الدنيا
فهو ذو وجهني يف النار ،يا أباذر املجالس باألمانة وإفشاؤك رس أخيك

خيانة فاجتنب ذلك واجتنب جملس العثرة»(((.

وعنه« :ومن مشى يف نميمة بني اثنني ،سلط اهلل عليه يف قربه

نارا حترقه إىل يوم القيامة ،وإذا خرج من قربه سلط اهلل عليه (شجاعا)
تنينا أسود ينهش حلمه حتى يدخل النار»((( ،وعن أمري املؤمنني:

«إياك والنميمة ،فإهنا تزرع الضغينة وتبعد عن اهلل والناس»(((.

ورفع رجل إىل أمري املؤمنني  كتابا فيه سعاية فنظر إليه أمري

املؤمنني ثم قال« :يا هذا إن كنت صادقا مقتناك ،وإن كنت كاذبا

عاقبناك وإن أحسنت القيلة أقلناك ،قال :بل تقيلني يا أمري املؤمنني»(((.
((( القلم.13 - 10/
((( الوسائل /ج/12ص .307
((( عقاب األعامل.284 /
((( ميزان احلكمة/ج/10ص .488
((( البحار/ج /72ص.266
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أما عن عالج هذه اآلفة املهلكة فليتذكر االنسان إن اهلل تعاىل

وروي« :أن ثلث عذاب
سوف يعذب صاحب النميمة عذاب ًا ألي ًام ُ
القرب من النميمة ،ومن عرف حقيقة النميمة يعلم أن النامم رش الناس

وأخبثهم»((( وجيب عىل من حمُلت اليه النميمة أن ال يصدق ما ُينقل اليه
وأن ينهر النامم ويأمره باملعروف وينهاه عن املنكر وأن ال يظن سوء ًا

بمن نقل عنه حتى يتأكد منه ،وأن يعلم َّ
بأن النميمة تزرع الضغائن،
وتوجب العداوة بني األحباب وتُبعد حصول أي ُالفة بني األقارب.

رابع ًا :اخلو�ض يف الباطل

وضوا فيِ ح ِد ٍ
قال تعاىل﴿ :فَلاَ َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َحتَّى خَ ُ
ي ُ
يث َغيرْ ِ ِه﴾
َ
ِ ِ
(((
﴿و ُكنَّا َنخُ ُ
ني﴾
وض َم َع الخَْ ائض َ
وقال تعاىلَ :

(((

قال رسول اهلل« :أال ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي

أتاها»((( ،وقال« :أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا

يف الباطل»(((.

إن الكالم يف املعايص كالكالم عن النساء ومفاتنها وعن مقامات
((( جامع السعادات/ص .15
((( النساء .140/
((( املدثر.45 /
((( من ال حيرضه الفقيه  /ج/4ص .15
((( جامع السعادات /ص .25
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الفساق وعن تن ّعم األغنياء وما وصلوا إليه وعن جترب وطغيان احلكام
وامللوك وغريها ،الشك إهنا من اخلوض يف الباطل الذي ال فائدة ترجى

منه ،وما أكثر هذه االحاديث يف زماننا هذا بل أن البعض أصبح شغله

الشاغل التحدث هبكذا أحاديث التي التسمن وال تغني من جوع فهو
ِ ِ
﴿و ُكنَّا َنخُ ُ
ني﴾ فهو من اخلوض يف
وض َم َع الخَْ ائض َ
كام قال اهلل تعاىلَ :

الباطل كام عرب عنه النبي.

وعالجه :هو باالبتعاد عن هكذا جمالس وت��رك كل ما يتعلق

بالكالم الباطل ،أو حياول قدر االمكان أن يغري حديثه بحديث حسن
ومقبول كي ينجو من آثام هذه اآلفة.

�ساد�س ًا :الفح�ش وال�سب واللعن وبذاءة الل�سان
الفحش( :هو التعبري عن األمور املستقبحة بالعبارة الرصحية)(((.
السب( :وهو الشتم ومواجهة االخرين بكلامت قبيحة تؤذي من

يسمعها).

(((

اللعن( :وهو عبارة عن الطرد واإلبعاد من اهلل تعاىل).

(((

أما بذاءة اللسان( :وهو النطق بكلامت قبيحة ال تتناسب مع روح
((( جامع السعادات/ج/1ص .49
((( اآلداب واالخالق االسالمية /ص.39
((( جامع السعادات/ج/1ص.51
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اآلداب وقيمها واالعراف الدينية).
فكم من هذه العبارات القبيحة نسمعها اليوم خصوص ًا يف االسواق

وأماكن العمل ،وربام تصدر من صديق أو غريه بقصد أو دون قصد،
بل العكس فهناك أناس يرون أن الشخص الذي ال يتجاوب معهم هبذه
األلفاظ هو شخص معقد ومنغلق وال يستطيع العيش يف هذه احلياة !!.
بينام منهج أهل البيت يدعو لرتك كل قبيح ،كام جاء عن أيب

جعفر« :إن اهلل يبغض الفاحش املتفحش»((( ،وهنا نتابع موقف
إمامنا الصادق مع هذا الصنف من الناس ،كام جاء يف قول عمرو

بن نعامن اجلعفي« :كان أليب عبداهلل صديق ال يكاد يفارقه إذا ذهب

مكان ًا ،فبينام هو يميش معه يف احلذائني ومعه غالم له سندي يميش

خلفهام إذا التفت الرجل يريد غالمه ثالث مرات فلم يره فلام نظر
يف الرابعة قال :يا بن الفاعلة أين كنت؟ قال :فرفع أبوعبداهلل يده

فصك هبا جبهة نفسه ،ثم قال :سبحان اهلل تقذف أمه قد كنت أرى أن

لك ورعا فإذا ليس لك ورع ،فقالُ :جعلت فداك إن أمه سندية مرشكة،
فقال :أما علمت أن لكل أمة نكاحا ،تنح عني ،قال :فام رأيته يميش معه

حتى فرق املوت بينهام».

(((

حيب كل فاحش
وكذلك جاء عن رس��ول اهللّ :
«إن اهلل ال ّ

((( الكايف /ج/ 2ص.324
((( الكايف /ج/ 2ص.324

23

�آفات الل�سان وعالجها

البذي
احليى املتع ِّفف ،و ُيبغض
حيب
متفحش» ((( ،وعنهّ :
ّ
«إن اهلل ُّ
ِّ
ِّ
السائل ا ُمل ِ
لحف» (((.
﴿و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا﴾
وروى جابر عن أيب جعفر يف قولهَ :

فإن اهلل ُي ُ
بغض الل ّعان
قالُ « :قولوا للناس
أحسن ما حُت ّبون أن ُيقال لكمّ ،
َ
السباب الطعان عىل املؤمنني ،الفاحش املتفحش ،السائل ا ُمل ِ
لحف و
ِّ
ّ
ّ
حيب احلليم العفيف املتعفف»

(((

و قال أبو عبداهلل « :إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت

بينه وبني الذي يلعن ،فان وجدت مساغا اّ
وإل عادت إىل صاحبها،

وكان أحق هبا ،فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحل بكم»(((.

أ ّما عالجه :فالواجب عىل من ُأيسء إليه أن يكون عىل قدر عايل

من احلكمة والتعقل وال يرد باملثل ،ألن الرد باملثل ال حيل املشكلة بل
يزيد الطني بلة وقد تصل اىل نتائج غري طيبة فليكن حلي ًام إن استطاع

ويقول له ساحمك اهلل وغفر لك ففي ذلك األجر والثواب.

((( ميزان احلكمة ج 8ص.37
((( األمايل للطويس /ج/1ص .42
((( مرآة العقول /ج/9ص .5
((( الوسائل /ج/12ص .301
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�سابع ًا :التنابز بالألقاب
التنابز باأللقاب قال اجلوهري« :النَ َب ُز بالتحريك :الل َقب ،واجلمع

ب
األن ُ
ْباز ..تقول :ن ََبز ُه َينْبِ ُز ُه َن ْبز ًا ،أي ل َّقبه .وتَنا َبزوا باأللقاب ،أي ل َّق َ

بعضهم بعض ًا» (((.قال الشيخ النامزي« :والتل ّقب املنهي هو ما يكون
فيه الذ ّم والنقص ،وأ ّما ما حي ّبه ويز ّينه فال بأس»(((.

وهو من املحرمات املنهي عنها ومن الظلم أيض ًا كام عرب عنه

القرآن الكريم وامل��راد من هذه األلقاب هي التي فيها ذم وحتقري أو

أي يشء يكره االنسان أن ُيدعى به كأن ُينبز باسم أحد احليوانات أو
غريها ،وما أكثر التنابز اليوم الذي أصبح من عادة بعض الناس أن ال
ينادوا بعضهم البعض إلاّ من خالل هذه االلقاب القبيحة واملستهجنة

والتي من نتائجها أن تفسد املو ّدة واملحبة وتقلل من اإلحرتام بني الناس

وتنمي العداء بينهم.

وعالجه هذه الظاهرة السيئة :أن يعرف االنسان بأن اهلل أكرمه عىل

سائر خلقه بلسان يستطيع أن ينطق به أمجل الكالم وأحسنه ،فال ينطق

به كالم ًا قبيح ًا وسيئ ًا ,وأنه إذا أساء لآلخرين فسوف يردون اإلساءة

عليه بام يكره هو.

ِ
ين َآمنُوا اَل َي ْسخَ ْر
وكذلك علينا أن نجعل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ

((( الصحاح يف اللغة /ج /2ص .189
((( مستدرك سفينة البحار /ج/9ص.530
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َقوم ِمن َقو ٍم عسى َأ ْن يكُونُوا َخ ا ِمنْهم و اَل نِساء ِمن نِس ٍ
اء َع َسى َأ ْن
يرْ ً ُ ْ َ
َ ٌ ْ َ
َ
ٌْ ْ ْ َ َ
َيك َُّن َخيرْ ً ا ِمن ُْه َّن َو اَل َت ْل ِمزُوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو اَل َتنَا َبزُوا بِالأْ َ ْل َق ِ
اب بِئ َْس اِال ْس ُم
ا ْل ُف ُس ُ
ُب َف ُأو َلئِ َ
ون﴾((( نصب أعيننا
ك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
وق َب ْعدَ الإْ ِ يماَ ِن َو َم ْن مَل ْ َيت ْ

ولنعلم بأن عاقبتنا إن مل تكن مصحوبة بالتوبة ستكون مع الظاملني.

ثامن ًا :الغناء.

ِ
ون
ين اَل َي ْش َهدُ َ
﴿وا َّلذ َ
عيل بن إبراهيم لقوله تعاىلَ :
جاء يف تفسري ّ

ُّور﴾((( ق��ال :الغناء وجمالس اللغو ،وق��ال ايض ًا يف قوله تعاىل:
ال���ز َ
ِ
(((
ون﴾((( قال :يعني عن الغناء واملالهي.
ين ُه ْم َع ِن ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ
﴿وا َّلذ َ
َ
ِ
ون
ين اَل َي ْش َهدُ َ
﴿وا َّلذ َ
وعن االمام الصادق يف قول اهللَ :

ُّور﴾ قال :الغناء.
الز َ

(((

إن الغناء كلامت ليس اهل��دف منها إلاّ نرش الباطل والفساد

والرذيلة ،وتشجيع الناس بارتكاب املحرمات ،وما حتويه جمالس الغناء

من دخول املنكرات بل أشد املحرمات واملوبقات فيها ،وإشغاهلم عن
ما هو خريهم وصالهم وما يتبع تلك املجالس من الغناء والرقص
((( احلجرات .49/
((( الفرقان.72 /
((( املؤمنون.3 /
((( مستدرك سفينة البحار /ج /8ص.30
((( الوسائل /ج/17ص .304
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والفجور ،لذا جاء يف القران النهي عنه وتضافرت الروايات عن اهل

البيتيف ذمه ونعتوه بأشد العبارات.

ِ
ون﴾
ين ُه ْم َع ِن ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ
﴿وا َّلذ َ
قال اهلل تعاىلَ :

(((

ألن اللغو( :يعني األعامل التافهة غري املفيدة ،بل ّ
ّ
إن اللغو ال يشمل

األفعال والكالم التافه فقط ،وإنّام يعني اآلراء التافهة التي ال أساس هلا،

يتضمن
التي تنيس العبد ر ّبه وتشغله هبا دون االُمور املفيدة ،إذن فاللغو
ّ
ّ
كل هذا ،واحلقيقة ّ
أن املؤمنني مل خيلقوا من أجل اإلنشغال بآراء باطلة

أو كالم تافه ،بل هم معرضون عنها ،كام عرب عنها القرآن الكريم).

(((

وقال تعاىلِ :
َّاس من ي ْشترَ ِ ي لهَْ و الحَْ ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
يل
َ
َ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
اهللِ بِ َغ ِ ِع ْل ٍم ويت ِ
(((
َّخ َذ َها ُهز ًُوا ُأو َلئِ َ
ني﴾.
اب ُم ِه ٌ
ك لهَُ ْم َع َذ ٌ
ََ
يرْ
معنى واسع ًا يشمل ّ
كل نوع من الكالم أو
(إن هلو احلديث له
ً

وجير اإلنسان إىل
املوسيقى أو الرتجيع الذي يؤ ّدي إىل اللهو والغفلةّ ،
الضالل ،سواء كان من قبيل الغناء واألحلان واملوسيقى امله ّيجة املثرية
للشهوة والغرائز وامليول الشيطانية ،أو الكالم الذي يسوق اإلنسان إىل

الفساد عن طريق حمتواه ومضامينه ،وقد يكون عن كال الطريقني كام
هو احلال يف أشعار وتأليفات املغنّني الغرام ّية العاد ّية املض ّللة يف حمتواها
((( املؤمنون.3/
((( تفسري االمثل /ج /10ص.418
((( لقامن.6/
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وأحلاهنا).

(((

«وحيرش صاحب الغناء من قربه أعمى وأخرس
قال رسول اهللُ :

وأبكم ،(((»...و قال االمام الباقر« :الغناء مما وعد اهلل عليه النار،
وتال هذه اآلية﴿ :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل
اهلل بغري علم ويتخذها هزوا اولئك هلم عذاب مهني﴾(((» ،وعن الريان

سألت الرضا يوم ًا بخراسان فقلت« :يا سيدي ان
بن الصلت قال
ُ
ابراهيم بن هاشم العبايس حكى عنك انك رخصت له استامع الغناء

فقال :كذب الزنديق انام سألني عن ذلك فقلت له ان رج ً
ال سأل ابا

جعفر عن ذلك فقال له أبو جعفر« :اذا ميز اهلل بني احلق والباطل

فأين يكون الغناء فقال مع الباطل فقال له أبو جعفر قد حكمت»(((.
فالبد للمسلم من أن يعي أن ال فائدة من غنائه أو استامعه للغناء،

بل العكس الن العقاب األليم هو جزاؤه الذي ينتظره ألنه عىص ربه
واغضبه ،ومع األسف نجد أن هناك بعض األفراد حياولون أن ُيلهوا

أنفسهم يف العمل بالغناء أو استامعه وهذا ما قد شاع بني بعض الشباب
كي يضيعوا وقت العمل هبذه الطريقة فهم بذلك قد حرموا انفسهم من
((( االمثل /ج / 13ص.15
((( البحار /ج /67ص.253
((( الوسائل  /ج /17ص.305
((( الكايف /ج /6ص.623
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بركات العمل وثوابه فض ً
ال عن ذلك فقد ارتكبوا املعايص وكام بينت
اآليات الرشيفة واحاديث اهل البيت هذا املعنى فهو باإلضافة
اىل آثاره األخروية هناك آثار دنيوية تنعكس سلب ًا عىل االنسان منها

قوله« :ثالث يقسني القلب :استامع اللهو ،وطلب الصيد ،وإتيان
باب السلطان»(((.

وعن أيب عبداهلل قال« :استامع الغناء واللهو ينبت النفاق

يف القلب كام ينبت املاء الزرع» ((( ،وعن أمري املؤمنني« :وكثرة
اإلستامع إىل الغناء تورث الفقر»(((.

أ ّم��ا عالجه :أن يقوم الفرد ببعض االفعال منها إشغال نفسه

بالقراءة املفيدة النافعة ،ويعطر سمعه بآيات من الذكر احلكيم أو يستمع
اىل جمالس الوعظ واالرشاد كي يتجنب خماطر هذه اآلفة.

فعن أيب احلسن قال« :من نزه نفسه عن الغناء فإن يف اجلنة

شجرة يأمر اهلل الرياح أن حتركها ف ُيسمع هلا صوت ًا مل ُيسمع بمثله ومن
مل يتنزه عنه مل يسمعه»(((.

((( ميزان احلكمة /ج /7ص.380
((( الكايف الكليني /ج/6ص .623
((( مشكاة االنوار.99/
((( الوسائل  /ج/17ص .317
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تا�سع ًا :ال�شعر
وهو ترتيب الكلامت بطريقة تعجب املستمع قد تثريه بعض

االحيان اىل الشهوات واملحرمات ،و هناك من الشعر ما هو لتكبري

إنسان وتعظيمه ألغراض دنيوية أو لشهرة مع ما حيتويه من الكذب
والتضليل اليشء الكثري.

أ مَل تَر َأ م فيِ ك ُِّل و ٍ
﴿و ُّ
اد
َاو َ
الش َع َر ُاء َي َّتبِ ُع ُه ُم ا ْلغ ُ
قال تعاىلَ :
َ
ون َ ْ َ نهَّ ُ ْ
ونإِ اَّل ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الصا َلحِ ِ
ات
ون َما اَل َي ْف َع ُل َ
و َأنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
َّ
َ َ َ َ
ون َ
هَيِ ُ
َو َذك َُروا اهلل كَثِ ًريا﴾(((.
قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف تفسري هذه اآلية« :إن الشعراء

ليس مههم إلاّ البحث عن العيش واللذة والغزل ولذا فإن أتباعهم هم

ثم يضيف القرآن عىل اجلملة
الضالون﴿ ،والشعراء يتبعهم الغاوون﴾ ّ
السابقة مع ّقب ًا ﴿أمل تر أنهّ م يف كل واد هييمون﴾ .فهم غارقون يف أخيلتهم
وتشبيهاهتم الشعرية ،وهم غالب ًا ليسوا أصحاب منطق واستدالل،
وذلك الن أشعارهم تنبع ممّا هتيج به عواطفهم وقرائحهم ...وهذه
العواطف تسوقهم يف كل آن من واد آلخر !...فحني يرضون عن أحد

يمدحونه ويرفعونه إىل عنان السامء ،وإن كان حقه أن يكون يف اسفل
السافلني ،و ُيلبسونه ثوب املالك اجلميل وإن كان شيطان ًا لعين ًا.(((»..
((( الشعراء .224/
((( تفسري األمثل /ج/11ص .484
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وهذا الشعر الشك أنه منهي عنه ،ولكن باملقابل هناك من الشعر

ما قد يوصل االنسان إىل أعىل مراتب الرشف واجلاه والسمعة الطيبة
يف الدنيا وهو قول الشعر بحق اهل البيت ،أ ّما يف اآلخرة فإن

اهلل تعاىل سوف جيازيه ببيت يف اجلنة كام ورد ذلك عن صادق أهل

البيت حيث قال صلوات اهلل عليه« :من قال فينا بيت شعر بنى

اهلل له بيتا يف اجلنة».

(((

فهنيئ ًا للذي ُيسخر لسانه يف خدمة القرآن والعرتة الطاهرة

ويصبح من ّقراء القرآن الكريم أو يصبح من الذين حييون شعائر أهل

البيت يف مجيع مناسباهتم س��وا ًء أكانت والداهت��م أو وفياهتم،
والبأس هنا أن نذكر هذه الرواية الرشيفة لنرى فضل الشعر والشعراء

ومقامهم عند أهل البيت والدرجة الرفيعة التي ينالوهنا عند اهلل

تعاىل.

فعن أيب ه��ارون املكفوف قال :قال يل أبو عبد اهلل« :يا أبا

هارون أنشدين يف احلسني »قال :فأنشدته .قال :فقال يل« :أنشدين
كام تنشدون» يعني بالرقة ،قال :فأنشدته شعر ًا:
ام�����رر ع�ل�ى ج����دث احل��س�ين

ف���ق���ل ألع���ظ���م���ه ال���زك���ي���ة

((( عيون أخبار الرضا /ج/2ص .10
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قال :فبكى ثم قال« :زدين» ،فأنشدته القصيدة األخرى ،قال:

فبكى وسمعت البكاء من خلف السرت .قال :فلام فرغت قال« :يا

أبا هارون من أنشد يف احلسني شعرا فبكى وأبكى عرشة كُت َبت له
اجلنة ،ومن أنشد يف احلسني شعرا فبكى وأبكى مخسة كُت َبت هلم

اجلنة ،ومن أنشد يف احلسني شعرا فبكى وأبكى واحدا كُت َبت هلام

اجلنة ومن ذكر احلسني عنده فخرج من عينيه من الدمع مقدار جناح
ذباب كان ثوابه عىل اهلل ،ومل ُي َ
رض له بدون اجلنة».

(((

وعالج الشعر :هو أن يتذكر دوم ًا إن هذا الشعر هو من الكالم

الباطل الذي ُيوجب غضب اهلل تعاىل وسخطه ،وعليه أن يروض
نفسه ويعود لسانه عىل ذكر الكلامت التي فيها ذكر اهلل تعاىل وذكر أهل
البيت وما قيل فيهم من شعر .

عا�شر ًا :ال�سخرية واال�ستهزاء

ِ
ين َآمنُوا اَل َي ْسخَ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى َأ ْن
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
يكُونُوا َخ ًا ِمنْهم و اَل نِس ِ ِ ٍ
ُب
اء م ْن ن َساء َع َسى َأ ْن َيك َُّن َخيرْ ًاَ ..و َم ْن مَل ْ َيت ْ
يرْ
َ
ُ ْ َ َ ٌ
(((
َف ُأو َلئِ َ
ون﴾.
ك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
قال الشيخ عباس القمي يف تعريف السخرية بأنه( :عبارة عن

نقل أقوال اآلخرين وأفعاهلم وأوصافهم باإلشارة أو الكناية عىل وجه
((( البحار /ج /44ص.228
((( احلجرات.11 /
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يدعو املستمع للضحك ،ويكون الدافع اىل ذلك إما العداء أو التكبرّ أو

جمرد إضحاك بعض أهل الدُّ نيا،
حتقري اآلخرين .وقد يكون الدافع هو ّ

والرتفيه عنهم طمع ًا يف أوساخهم الدنيو ّية)(((.

والشك ّ
أن هذا العمل هو ظلم من االنسان اىل أخيه االنسان

والتنقيص من كرامته أمام اآلخرين ،وسوف ال جتد عند صاحب هذا
أي ٍ
أثر للدّ ين أو األيامن فضال ً عن اإلنسان ّية.
العمل ّ
وعىل اإلنسان املسلم أن ينبذ السخرية لكي ال يقع يف آثامها ،وأن

يقدّ ر الناس عىل حسب إيامهنم وصالحهم ،وحسن طويتهم غاض ًا

عن نقائصهم وعيوهبم ،كام جاء يف اخلرب« :إن اهلل تعاىل أخفى أولياءه
يف عباده ،فال تستصغرن عبد ًا من عباد اهلل ،فربام كان ول ّيه وأنت ال

تعلم».

(((

((( مخسون درسا يف األخالق /ص .39
((( ينظر :اخالق اهل البيت/ص.240

حما�سن الل�سان
بعد أن ذكرنا آفات اللسان ومساوئه وما ترتب عليه من اإلثم

والعقاب يف اآلخرة ،والنتائج السلبية التي خيلفها يف الدنيا سواء داخل

األرسة أو املجتمع ،نأيت يف هذا املبحث لذكر أهم حماسن اللسان
وفضائله والثواب الذي حيصل عليه إن هذبه وتكلم فيه ما ينفعه وما

فيه صالحه وصالح جمتمعه من الكالم اجلميل واملوزون ،والذي به

يستطيع الفرد أن يصل اىل أعىل مراتب األخالق والكامل وبذلك يكون
شخصية حمرتمة ومقبولة عند اجلميع.

�أو ًال :ذكر اهلل تعاىل
إن لذكر اهلل تعاىل آث��ار عظيمة تنعكس عىل شخصية اإلنسان

املؤمن ،فهو من أكرب العبادات وأفضل احلسنات ،وبه يتجنب الفرد
األقوال واألفعال القبيحة ،وذلك لشعوره بأن هناك من يراقبه فال
يتجرأ عىل فعل أي خمالفة للقوانني اإلهلية يف سلوكه وعالقته مع افراد

املجتمع ،فرتاه دائ ًام يعمل ما فيه رضا اهلل تعاىلّ ،
وإن أول ثامر ذكر اهلل

تعاىل هو اجتناب الشيطان ،الذي يوسوس لإلنسان ويزين له األعامل
املنكرة ،وإن االبتعاد عن الشيطان هو مقدمة ألصالح النفس والرقي
33
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هبا نحو الكامل وقد بينت اآليات الرشيفة ثمرة الذكر قال تعاىل﴿ :إِ َّنماَ
المُْ ْؤ ِمن َ ِ
ت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَا َدتهْ ُ ْم
ت ُق ُلوبهُ ُ ْم َوإِ َذا تُلِ َي ْ
ين إِ َذا ُذكِ َر اهللَ َو ِج َل ْ
ُون ا َّلذ َ
ون﴾.
إِيماَ نًا َو َعلىَ َربهِّ ِ ْم َيت ََو َّك ُل َ

(((

ِ
الش ْي َط ِ
ين ا َّت َق ْو ْا إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
ف ِّم َن َّ
ان ت ََذك َُّرو ْا
وقال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
ون﴾((( ،هذا التعبري يف اآلية الكريمة يشري إىل أن ذكر اهلل
َفإِ َذا ُهم ُّم ْبصرِ ُ َ
تعاىل يورث اإلنسان بصري ًة يف قلبه يف حني ّ
أن الغفلة عن ذكر اهلل متهد

الطريق لنفوذ الشياطني إىل قلبه.

(((

ِ
ين َآمنُوا َو َت ْط َمئِ ُّن ُق ُلوبهُ ُ ْم بِ ِذك ِْر اهللِ َأالَ بِ ِذك ِْر اهللِ
وقال سبحانه﴿ :ا َّلذ َ

ِ
وب﴾.
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

(((

ك فيِ َن ْف ِس َ
﴿وا ْذك ُْر َر َّب َ
ون الجَْ ْه ِر
َض ًعا َو ِخي َف ًة َو ُد َ
وقال تعاىلَ :
ك ت رَ ُّ
ِِ
ِ
ِم َن ا ْل َق ْو ِل بِا ْل ُغدُ ِّو َوالآْ َص ِ
ني﴾ (((.وقال تعاىلَ ﴿ :يا
ال َو اَل َتك ُْن م َن ا ْلغَافل َ
ِ
(((
ين َآمنُوا ا ْذك ُُروا اللهََّ ِذك ًْرا كَثِ ًريا﴾.
َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
قال أمري املؤمنني« :ذكر اهلل مطردة ّ
الشيطان» (((.وعنه:

((( األنفال.2/
((( األعراف.201 /
((( األخالق يف القرآن /ج/ 2ص.305
((( الرعد .28/
((( األعراف.205/
((( األحزاب.41/
((( غرر احلكم /احلكمة .3614
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«من اشتغل بذكر اهلل طيب اهلل ذكره»(((.وعن النبي « :كل أحد
يموت عطشان اّإل ذاكر اهلل».

(((

ومن مصاديق الذكر هو قراءة القران وهو من أفضل األعامل عند

اهلل كام ُسئل رسول اهلل« :أي االعامل أفضل عند اهلل ؟ قال :قراءة
القرآن ،وأنت متوت ،ولسانك رطب من ذكر اهلل ،وقال :القراءة يف
املصحف أفضل من القراءة ظاهرا ،وقال :من قرأ كل يوم مائة آية يف
املصحف برتتيل ،وخشوع ،وسكون ،كتب اهلل له من الثواب بمقدار ما

يعمله مجيع أهل االرض».

(((

قال أمري املؤمنني« :البيت الذي ُيقرأ فيه القرآن و ُيذكر اهلل

فيه تُكثر بركته وحترضه املالئكة وهتجره الشياطني وييضء ألهل السامء

كام تيضء الكواكب ألهل االرض وإن البيت الذي ال ُيقرأ فيه القرآن
وال ُيذكر اهلل فيه تقل بركته وهتجره املالئكة وحترضه الشياطني»(((.

ومن مصاديقه أيض ًا الصالة عىل النبي وأهل بيته ،وهي

من حقوق النبي عىل أمته عند ذكر اسمه املبارك أو سامعه ،قال
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا
تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ َو َملاَ ئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
((( غرر احلكم /احلكمة .3627
((( ميزان احلكمة/ج  /3ص.315
((( البحار/ج /89ص.20
((( الكايف /ج/2ص.821
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َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِيم﴾((( ،وعن ابن أيب محزة ،عن أبيه قال :سألت أبا
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا َأ هُّ َيا
عبداهلل عن قول اهلل﴿ :إِ َّن اهللَ َو َملاَ ئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِيماً ﴾؟ فقال« :الصالة من اهلل
ا َّلذ َ
﴿و َس ِّل ُموا
رمحة ،ومن املالئكة تزكية ،ومن الناس دعاء ،وأما قولهَ :
ت َْسلِيماً ﴾ فإنه يعني التسليم له فيام ورد عنه ،قال :فقلت له :كيف نصيل
عىل حممد وآله؟ قال« :تقولون :صلوات اهلل وصلوات مالئكته وأنبيائه

ورسله ومجيع خلقه عىل حممد وآل حممد ،والسالم عليه وعليهم ورمحة
اهلل وبركاته» ،ق��ال :فقلت :فام ث��واب من صىل عىل النبي هبذه

الصلوات؟ قال« :اخلروج من الذنوب واهلل كهيئة يوم ولدته أمه» (((.

وقد جاء يف فضلها عن النبي أنه قال« :أنا عند امليزان يوم

عيل حتى اثقل
القيامة ،فمن ثقلت سيئاته عىل حسناته جئت بالصالة ّ
هبا حسناته».

(((

ثاني ًا :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
إن من أهم األدوار التي تقع عىل عاتق الفرد من اجل اصالح

املجتمع واالبتعاد عن املشاكل والفوىض هو االمر باملعروف والنهي

عن املنكر ملا هلام من تأثري وفاعلية يف استقرار املجتمع واللسان هو أحد
((( األحزاب.56 /
((( الوسائل/ج /7ص.196
((( البحار /ج/7ص .304

حما�سن الل�سان

37

أدوات األمر باملعروف كام جاء يف احلديث الرشيف عن النبي« :من

رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع
فبقلبه وذلك أضعف اإلي�مان»((( ،حيث أشار احلديث الرشيف اىل
مراتب األمر باملعروف وإن اللسان احد املراتب التي يأمر من خالهلا

باملعروف وينهى عن املنكر وهو دور مهم للسان يف تأدية ما عليه من
النصيحة والوعظ واالرشاد وحث الناس عىل فعل اخلري ،وحتى ال

يتسلط رشار الناس عىل خيارهم كام نصت عليه الرواية الرشيفة عن

النبي« :لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر ،أو ليستعملن عليكم
رشاركم ،فيدعو خياركم فال يستجاب هلم»((( ،فتكون النتيجة هي
عدم استجابة الدعاء وإنتشار الظلم والفساد داخل املجتمع.

وعليه البد لنا أوالً معرفة ما هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر

(أمر بام يوافق
حتى يتسنى لنا القيام به ،فاألمر باملعروف كام ُعرفٌ :

هني عام متيل إليه النفس والشهوة،
الكتاب والسنة ،والنهي عن املنكرٌ :
وقيل :األمر باملعروف :إشارة إىل ما يريض اهلل تعاىل من أفعال العبد

وأقواله ،والنهي عن املنكر :تقبيح ما تنفر عنه الرشيعة والعفة ،وهو ما

ال جيوز يف دين اهلل تعاىل)(((.

((( ميزان احلكمة /ج  /6ص.286
((( جامع السعادات /ص .24
((( التعريفات/ص .11
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وجاء يف الذكر احلكيم والسنة املطهرة احلث عىل األمر باملعرف

والنهي عن املنكر.

ون
ون إِلىَ الخَْ يرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ
﴿و ْل َتك ُْن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
 قال اهلل تعاىلَ :بِالمَْعر ِ
(((
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنْك َِر َو ُأو َلئِ َ
ون﴾.
ك ُه ُم المُْ ْفلِ ُح َ
ُْ

ِ
اء َب ْع ٍ
ون
ُون َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
﴿والمُْ ْؤ ِمن َ
 وقال تعاىلَ :َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ِ
ِ
ون
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
الصلاَ َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
بِالمَْ ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنْك َِر َو ُيق ُ
ِ
(((
اهلل َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َ
يم﴾.
ك َسيرَ ْ حمَ ُ ُه ُم اللهَُّ إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َحك ٌ
وأما ما ورد يف األحاديث الرشيفة يف بيان فضل األمر باملعروف

والنهي عن املنكر فهي كثرية منها:

 -وعن اإلمام الباقر« :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

سبيل األنبياء ،ومنهاج الصلحاء ،فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض،

ُعمر األرض،
ُ��ـ��رد املظامل ،وت َ
وتأمن امل��ذاه��ب ،وحت��ل املكاسب ،وت َ
و ُينتَصف من األعداء ،ويستقيم األمر».

(((

 فعن اإلمام الصادق« :أن رج ًال من خثعم جاء إىل رسول

اهلل فقال :يا رسول اهلل أخربين ما أفضل اإلسالم ،قال :اإليامن باهلل،
((( آل عمران.104/
((( التوبة.71/
((( ميزان احلكمة /ج/6ص .272
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قال :ثم ماذا قال :ثم صلة الرحم ،قال :ثم ماذا؟ قال :األمر باملعروف

والنهي عن املنكر ،قال :فقال الرجل :فأي األعامل أبغض إىل اهلل؟ قال:
الرشك باهلل ،قال :ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم ،قال ،ثم ماذا؟ قال :االمر

باملنكر والنهي عن املعروف».

(((

وعنه« :قال األمر باملعروف و النهي عن املنكر خلقان من خلق

اهلل تعاىل فمن نرصمها أعزه اهلل و من خذهلام خذله اهلل»(((.

وعن أمري املؤمنني« :األمر باملعروف أفضل أعامل اخللق».

(((

لقد بينت اآليات واألحاديث الرشيفة فضيلة األمر باملعروف

والنهي عن املنكر وإهنا من أسمى وأرفع االخالق وأن ال يتهاون عن
هذا األمر حتى ال يكون يف دائرة الغضب اإلهلي.

 -فعن أيب جعفر« :ويل لقوم ال يدينون اهلل باألمر باملعروف،

والنهي عن املنكر»(((،

 -وعن أمري املؤمنني« :أما بعد فإنه إنام هلك من كان قبلكم

حيث ما عملوا من املعايص ومل ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك

وإهنم ملا متادوا يف املعايص ومل ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك نزلت
((( الكايف  /ج /5ص.59
((( جمموعة ورام /ج/2ص.137
((( غرر احلكم /ص .229
((( املحجة البيضاء /ج/4ص.103
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هبم العقوبات فأمروا باملعروف واهنوا عن املنكر واعلموا أن األمر

باملعروف والنهي عن املنكر مل يقربا أجال ومل يقطعا رزقا ،إن األمر ينزل
من السامء إىل االرض كقطر املطر إىل كل نفس بام قدر اهلل هلا من زيادة

أو نقصان فإن أصاب أحدكم مصيبة يف أهل أو مال أو نفس ورأى عند
أخيه غفرية((( يف أهل أو مال أو نفس فال تكونن عليه فتنة.»....

(((

ثالث ًا :ال�صدق
الصدق ه��و( :مطابقة القول للواقع ،وه��و أرشف الفضائل

النفسية ،واملزايا اخللقية ،خلصائصه اجلليلة ،وآثاره اهلامة يف حياة الفرد

واملجتمع)(((.

وقد يكون الصدق يف النية أو يف األقوال أو يف األفعال أو غريها.

ومن املعروف يف كل زم��ان أن كل أمة تسعى لالرتقاء واالزده��ار
بحضارهتا وشعوهبا ،وإذا ما أرادت التقدم واالرت��ق��اء بحضارهتا

وشعوهبا ،..فعليها التمسك باألخالق والفضائل والسري وفق قوانني
احلياة الطبيعية ،فاألخالق تعكس لنا خصائص تلك األمم ومكانتها

الرقي والتطور أو ختلفت عن باقي األمم.
سواء بلغت مراتب ُ

ومن غري املمكن أن تتقدم األمم إذا مل يكن لألخالق الدور املميز
((( الغفرية بمعنى الكثري.
((( الكايف 5/ج56 /ص.
((( اخالق اهل البيت /ص.23
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يف هذا املضامر ،لذلك فإن أكثر األخالق التي هلا تأثري يف كل ما تسمو

اليه تلك الشعوب هي األخالق بصورة عامة سواء أكانت نفسية أو
عملية ،ومن بني تلك األخالق التي هلا التأثري املبارش يف سلوك اإلنسان
وتعامله جتاه بني جنسه هي صفة (الصدق) ،فمن شأن هذه الصفة

إرساء دعائم الثقة بني أفراد املجتمع فهي العامل الرئييس يف رسم
مالمح النهضة والتقدم واالزدهار هلذه األمة أو تلك.

فالصدق زينة شخصية للفرد وأحد أسباب استقامته وصالحه،

وهو أحد مقومات التفاهم والرتابط بني سائر طبقات املجتمع ،بل
هو من رضوريات احلياة االجتامعية ،وذلك ألجل النهوض بواقعها
وحتقيق أهدافها السامية ،ومن مميزاته أيض ًا أنه يصنع جمتمع متلؤه
السعادة والثقة املتبادلة ،فلو فرضنا أن جمتمع ًا ما كانت فيه احلياة قائمة

عىل الكذب يف كل مفاصل احلياة من البيت والشارع وأماكن العمل

انتها ًء بمؤسسات هذا املجتمع ،فإن هذا النوع من عدم املصداقية بني
األفراد ستكون نتيجته اهنيار ًا للمنظومة األخالقية وانعدام ًا للثقة يف
فيام بني أفراده ،وبالتايل سقوط حلقات التواصل بني الناس ،وبالتايل

عدم وجود اي قيمة للحياة داخل هذا املجتمع ،أما إذا كان الصدق

لسان حال هذا املجتمع فسوف جتد السمعة الطيبة هلذا املجتمع ُ
تأخذ
صداها بني املجتمعات ،فلوال الصدق ملا أمكنهم من التفاهم والرتابط

وملا أمكنهم أن هينئوا بحياة كريمة تسودها املحبة والسالم ،من هنا ّ
فإن
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اللسان له الدور االسايس يف حتقيق هذه األهداف فبصدقه أو كذبه

تبتني سعادة املجتمع أو شقاؤه.

لذلك مدح اهلل تعاىل الصادقني ب��أروع الكلامت وأبلغها وكل
ِ
الصدْ ِق
اء بِ ِّ
كالمه سبحانه بليغ حيث قال يف حمكم كتابهَ :
﴿وا َّلذي َج َ
َو َصدَّ َق بِ ِه ُأو َلئِ َ
ون ِعنْدَ َربهِّ ِ ْم َذلِ َ
َاء
ك ُه ُم المُْ َّت ُق َ
اء َ
ك َجز ُ
ونلهَُ ْم َما َي َش ُ
المُْح ِسنِني﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :ق َال اهللُ ه َذا يوم ينْ َفع الص ِ
اد ِق َني ِصدْ ُق ُه ْم
َ
ْ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ
يِ
ِ
ِ
��ار َخالِ ِد َ ِ َ
ض اهللُ َعن ُْه ْم
لهَُ ْم َجن ٌ
َّات جَ ْت ِري م ْن حَ ْتت َها الأْ َنهْ َ ُ
ين ف َيها أ َبدً ا َر َ
َو َر ُضوا َعنْ ُه َذلِ َ
ك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِيمُ﴾((( ،اىل غري ذلك من اآليات الرشيفة
التي متدح الصدق والصادقني ،وقد عكس لنا أئمة أهل البيت
هذا اخللق الرفيع من خالل ما جاء يف أحاديثهم املطهرة ،فقد ورد عن

النبي« :زينة احلديث الصدق»((( ،وعنه« :ال تنظروا إىل كثرة
صالهتم وصومهم وكثرة احلج واملعروف وطنطنتهم بالليل ،ولكن

انظروا إىل صدق احلديث وأداء األمانة» ،(((.وعن اإلمام الصادق

قال« :ال تغرتوا بصالهتم وال بصيامهم ،فان الرجل ربام هلج بالصالة

والصوم ،حتى لو تركه استوحش ،ولكن اختربوهم عند صدق احلديث
((( الزمر.34- 33 /
((( املائدة.119/
((( البحار/ج /68ص .9
((( مستدرك سفينة البحار /ج/1ص .223
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وأداء االمانة»

(((

ونكتفي بذكر هذه املحاسن الثالثة ،لكوهنا جامعة ألغلب حماسن

اللسان وفضائله ،واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله
الطاهرين.

((( ميزان احلكمة  /ج./5
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اخلامتة
بعد تناول آفات اللسان وحماسنه والتفصيل فيهام نود أن نوضح أن

العالقات البرشية القائمة بني األفراد ماهي إلاّ ثمرة من ثمرات تلك
احلوارات واللقاءات ذات طابع األلفة والود بني سائر طبقات املجتمع،

فال يمكننا جتاهل دور اللسان يف هذا املضامر ،كام إن االنعكاس األكرب

لزيادة وعي االنسان وثقافته يكون من خالل طريقة حواراته وآلياته يف

الكالم مع باقي أفراد جمتمعه

لقد دأب أهل البيت اىل تنبيهنا من آفات اللسان وتبياهنا

لنا يف رواياهتم الرشيفة ،والغرض من ذلك هو ضامن سعادة العيش
يف الدارين والوصول باإلنسان إىل أعىل قدر ممكن من الكامل والكامل

املطلق هلل وحده ،فهذا رسول اهلل قد بني لنا ما للسان من ارتباط
ِ
يامن َعبد َحت ّْى
يم إِ ُ
قوي مع اإليامن بقوله قال رسول اهلل« :ال َي ْستَق ُ
ِ
ِ
ِ
يم لِسا ْن ُه»((( .باعتباره األداة
يم َق ْل ُب ُه َحتّى َيستَق َ
يم َق ْل ُب َه و ال َي ْستَق َ
َي ْستَق َ
األوىل إلظهار اإليامن املكنون يف قلب اإلنسان.

وهذا أمري املؤمنني يبني لنا ما للسان من دور يف حتول اإلنسان
((( جامع األخبار .10 /12/
45
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اىل هبيمة ال نفع هلا بقوله« :ما اإلنسان لوال اللسان اّإل صورة ممثلة ،أو

هبيمة مهملة»((( ،كام بيـّن لنا باقي األئمة األطهار ،فعىل اإلنسان
السيام جيلنا الواعد املرتكز عىل الشباب -حتسني حواراته مع اآلخرينواستخدام الطريقة األفضل مع باقي أفراد جمتمعه فال بد له من اتباع

منهجية األفضل لذلك ،ليكونوا مثاال يحُ تذى به من قبل باقي أفراد

املجتمع وطبقاته ،وأي منهجية أفضل من منهجية أهل البيت

بعد أن بينوا لنا ما للسان وآفاته من أرضار للفرد وللمجتمع يف حياهتم
الدنيوية وما هلا من تأثري عليهم يف يوم الينفع فيه مال وال ولد.

((( ميزان احلكمة /ج/9ص .98
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