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  عبد اهللا لعريط 
إن احلمد هللا تعاىل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال 

إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده  مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله
 .بإحسان إىل يوم الدين  ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه

 �� ����� ����� ���وقد أكتب هذا املقال يف هذا الظرف بالذات نظرا ملا تفشى بيننا من فنت كقطع الليل املظلم  ::::��� ��
لعداوة العضال الذي يفتك بكيان األمة ويهدم روابطها تسببت يف كثري من الشرور وتفشى على إثرها داء ا

  .الكتابة : ومن مجلة هذه الفنت فتنة، وأواصرها
وأصبحت يف اب وسائل عديدة حيث اتسعت دائرة الكتابة بشكل رهيب وتوفرت لدى الكتّ اليوم 

  .العديد من األحيان هي الشغل الشاغل لدى الصغري والكبري 
  :بل أقسم ا يف كتابه فقال جل وعال اهللا ا علينا النعمة اليت منّ وحنن ال نعيب وجنحد هذه 

  .القلم.}١{َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن"
  :وكانت من مجلة اآليات األوىل اليت نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا تعاىل

نَسانَ  َعلمَ } ٤{بِاْلَقَلمِ  َعلمَ  الِذي} ٣{اْألَْكَرمُ  َوَربكَ  اقـْرَأْ "   .العلق " }٥{يـَْعَلمْ  ملَْ  َما اْإلِ
فالقلم وسيلة الفهم والعلم واملعرفة وال خيفى على أحد دور الكتابة يف حضارة األمم ورقيها وتقدمها 

األرض حىت يرث اهللا ووسيلة التعارف والتقارب واملعرفة وتبقى هذه الوسيلة هي الطريقة املثلى لطلب العلم 
  .ومن عليها
ورمبا جيهلها وال علينا أن نوجه من يكتب إىل معرفة حقائق قد تغيب عنه  فرضواجب التذكرة يلكن 

  ،٩األعلى}الذْكَرى نـَفَعتِ  ِإن َفذَكرْ { :يقولتعاىل حييط ا علما واهللا 

��� �� ��� ��، إذا كان املنبث دائمة األكلة الظالل طيبة فبتلك الشجرة وار القلم ل فقد ميثّ  :� �
  .استعمال هذه الوسيلة يف ما جيلب اخلري للبشرية ويعود عليها بالنفع العاجل واآلجل

ما جيلب للناس الدمار يف ، إذا كان القلم يستعمل ل بتلك الشجرة اخلبيثة اليت ال ظل هلا وال قراروقد ميثّ 
  .والشنار وما يشعل بينهم النار
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، أعظم األمانات يف ديننا احلنيف واليت تعترب مناملكتوبة خاصة حلديث عن الكلمة وأنا هنا بصدد ا
 أََمانَاِتُكمْ  َوَختُونُواْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  َختُونُواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{:يقول وخيانتها من أعظم اخليانات واهللا جل وعال

  .٢٧األنفال} تـَْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ 
 صلحتُ وبالكلمة ، قضى مصاحل العباد وقد تتعطل افبالكلمة تُ ، انة الكلمة هي خيانة هللا وللرسولفخي

كم  ،رفع الدرجات وقد حتط اوبالكلمة تُ ، تتوقف حروب وقد تنشب اوبالكلمة ، نزاعات وقد حتتدم ا
  .ويدل ا آخرين يعز اهللا بالكلمة أقواما 

ل جل ابيث عياذا باهللا فقما هو خمنه ما هو طيب ومنه : قسمانوقد بني اهللا جل وعال أن الكالم 
 تـُْؤِيت } ٢٤{السَماء ِيف  َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَيَبةٍ  َكَشَجرةٍ  طَيَبةً  َكِلَمةً  َمَثالً  الّلهُ  َضَربَ  َكْيفَ  تـَرَ  َأملَْ [ :وعال
 َكَشَجَرةٍ  َخِبيَثةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمثلُ } ٢٥{يـََتذَكُرونَ  َلَعلُهمْ  لِلناسِ  اَألْمثَالَ  الّلهُ  َوَيْضِربُ  َربـَها بِِإْذنِ  ِحنيٍ  ُكل  ُأُكَلَها
  .إبراهيم .] }٢٦{قـَرَارٍ  ِمن َهلَا َما اَألْرضِ  فـَْوقِ  ِمن اْجتُثتْ  َخِبيثَةٍ 

  .هذا مثل غاية يف التصوير والبيان 
ال ، وتعاىل عن الكلمة الطيبة بالنخلة املمتدة اجلذور يف األرض والفروع يف السماء عرب الباري سبحانه
  .ومثارها ال تنقطع على مدار السنة فهي نافعة يف كل آونة وحني ، حتركها النوازل وال الزالزل

من الفروع  ال أصل هلا تثبت عليه وهي خاويةهي كالشجرة اليت  بالتعبري عن الكلمة اخلبيثة اليت كما ثّىن 
  .فأي ريح هبت مالت ا حيث متيل ، جافة من الثمار

•  !"#$%� !&�' �:  
  .اليت ال يلقي هلا الكاتب باال اجلارحة رصاصة هي تلك الكلمة 

  .فاحلق ال يعرف املزاح ، مزاحا كتبهاحىت ولو رمبا   ،وال تعريفيكتبها بدون عنوان 
  .فقد تفتح بابا من أبواب الشر يصعب غلقه 

• �(�)� *�' � �� :  
عامل كلمة قدح وانتقاص من قيمة  ،سخرية ومهز وملزكلمة ،  كلمة سب وشتم،  سرتلكلمة قذف وهتك 

  .جليل أفىن عمره يف نشر العلم واملعرفة
ر النار يف انتشأو ا !؟فتنتشر انتشار الدم يف العروق ،السم القاتل كلمة يكتبها بقلمه الذي ينفث به

  .!اهلشيم 
تقع هذه تصوروا حينما ، ا اشتعاالً يف هليبهالة احلطب فيزيدون محّ : فيتناقلها، فيقرأها القاصي والداين

  !!؟الكلمة بني يدي من يف حقه كتبت
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 رمبا أسكتت دقات ..!صاعقةرمبا نزلت عليه كال .!!فؤاده حيرتق  ..!دمعه يسيل  ..!يقرؤها وقلبه يتمزق
  ؟.رمبا شوشت حياته وحياة أهله وعشريته  !؟..أخذت منه لبه رمبا  ..!فسقط ميتاً : قلبه

• !�(�)� !&�' � :  
  .كم أشعلت من نار صعب إمخادها،  كم شتت من مشل،  ود كم أفسدت من
  !.قاتال  بارودا أسودا حربه ، رصاصة يف قلم :الكلمة الجارحة
  .أصحاا جمرمون  :الكلمة الجارحة

كم أفشوا ا من  !؟.كم فرقوا ا من مجاعة  ؟.!.كم شتتوا ا من مشل  !؟..كم قتلوا ا من أرواح 
  ..!.ال حياسبون : والعجب أم  !؟..كم عطلوا ا من مصاحل  !؟..عداوة 
  .".٧٨القصص" اْلُمْجرُِمونَ  ُذنُوِِمُ  َعن ُيْسَألُ  َوَال "

نَسانُ  َأَحيَْسبُ " ؟؟.سدى بغري حساب  هم خالقهملكن هل يرتك   ٣٦القيامة" ُسًدى يـُتـَْركَ  َأن اْإلِ
  .يعبث بكلماته مبصاحل العباد والبالد  ويكتب ما يريد ؟، يفعل ما يشاء

  !؟..ماذا جاء يف حقهم من أحكام ؟ اإلهليةلننظر يف قوانني حمكمة العدل  ..!كال األمر ليس كذلك 
  ١٨ق" َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإال  قـَْولٍ  ِمن يـَْلِفظُ  َما" :قال اهللا تعاىل

 �� +,�� �� -./ ��'0#1 �� 2� ��  3َ�5� �/6� � ./، �$0'��، .7� 3َ�5� 68�� 95�:� 3 ; .  

13�& � =�>?@� !AB �� =�C#? � !AB �� 6DE.  
  .العنكبوت" }٤{َيْحُكُمونَ  َما َساء َيْسِبُقونَا َأن السيَئاتِ  يـَْعَمُلونَ  الِذينَ  َحِسبَ  َأمْ " :ال يفوته الفوت

 F0�� G H/� �6B I(� =���6B !C#? � =�&�' �.  
ِإن اْلَعْبَد لََيَتَكلُم بِاْلَكِلَمِة َما ( :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنُه مسََِع َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ و 

ُ ِفيَها يَزِلِ َا ِيف الناِر أَبـَْعَد ِمما بـَْنيَ اْلَمْشرِقِ  رواه البخاري) يـََتبَـني .  
املعىن أنه ال يبينها : احوقال بعض الشرّ ، ا ليقوهلا غريه وما ينظر يف عواقبهاُ دوّ يقوهلا أو يُ  :ما يتبني فيها

  .يسقط ذه الكلمة على أم قفاه يف نار جهنم والعياذ باهللا ، بعبارة واضحة
كما يتصوره عامة الناس سهال  واملتدبر ألثر الكلمة اخلبيثة وما تفعله يف الفرد واتمع جيد أن األمر ليس 

  ..!وشره مستطري ، بل هو أمر خطري، )اب منهموالكتّ (
ضلوا ا وأضلوا كثريا منذ قرون خلت ال يزال ضالهلا يفتك باآلالف   وقواننيالذين كتبوا أنظمة ومناهج 

  .املؤلفة من خلق اهللا تعاىل 
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س يف جعلت برامج تدرّ ، ألفوا كتبا تنتشر يف أحناء املعمورة، عوا للناس ما مل يأذن به اهللافالسفة شرّ 
  .املدارس وحتفظ وميتحن فيها 

سالحهم يف ذلك أقالم تقذف ، فغريوا دينهم وعادام وتقاليدهم امفكرون غزوا بفكرهم الساذج بلدان
  .من عقول مستقيمة وطباع سليمة  بأقالمهمكم أفسدوا ،  هي أشد يف إفسادها من صواريخ نارية، مسا ناقعا

مثنا قليال فبئس ما ختطه وقد ظهر اليوم حىت يف املسلمني من حيرفون الكلم عن مواضعه ويشرتون به 
  .!وبئس ما يشرتون، ميينهم

األمر  وقد أصبح  :وتحسبونه هينا: واملوىل جل وعال عليم بأحوال عباده يف األولني واآلخرين لذلك قال
  .!من الشعر يف أعني كثري من الناسكذلك أمرا هو أدق 
ميينهم من كلمات  همن الكتاب مبا يسطرون وما ختط اكثري الذي أصاب  غرور الهو  :األدهى واألمر

من متاعها  اومتاعمن حظوظ الدنيا  ا يهدمون ا األركان ومههم نيل حظخبيثة جيعلوا قراطيس يبدوا 
  .السافل
ْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه : عن ِبَالِل ْبِن اْحلَاِرِث اْلُمَزِين َصاِحَب َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قال  مسَِ

ُلَغ َما بـََلَغْت فـََيْكُتُب اللُه ": َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ  َعَلْيِه َوِإن َأَحدَُكْم لََيَتَكلُم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللِه َما َيُظن َأْن تـَبـْ
  .والرتمذيرواه أمحد  ."َِا َسَخطَُه ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقاهُ 

، وهو يظن بنفسه خرياً  !وما يسطره من كلمات !؟أعمالببعض ما يفعله من  مغروراً العبد قد يكون 
  ..!وحيسب أنه حيسن صنعا

: مل حياسب أو يعاتب نفسه عن هذه الكلمة اليت كتبها وهي اليوم منشورة يقرؤها عامة اخللق: لكن
  .وينتقص ا من قيمة إخوانه  سرت خالنهيقدح ا يف األعراض ويكشف ا 

  .وهذه الكلمة ال تزال تفعل األفاعيل
  .كلمة واحدة   أي:سبحان اهللا ليس بالكالم الكثري ولكن  ا  :يكتب اهللا عليه ا

كام بل كاجلبال يف عظمة تأثريها تصبح كالر ، بني الناستنتشر حني و ، هم خلق كثريالذين يتناقلوا لكن 
  . كبرياً  ولكن هو عظيماً حقريا حتسبه هينا : لذلك

  !؟ أن تظن بنفسك خرياً  :إياك !؟هذه العاقبة املخزيةوقع أال ختاف من  !كتباتق اهللا تعاىل فيما تفأال 
  ؟! بالنارمن السالح الذي يقذف وأنت بني يديك آلة هي أحد من السيف وأخطر 

وقد  ،ثر أحيانا تأثريا بالغاً ؤ وقد ال ت !واحداً الرصاصة شخصا فقد تصيب  ؟ملاذا، بل قلمك السام أخطر
  ؟يشفى املصاب ا
  .بلد بل أمة بكاملها  قد يصيب قرية أو: لكن قلمك



 عبد اهللا لعريط    يا كاتب إياك، مما ختطه يداك؟

 www.naseemalsham.com  :  ماشلا ميسن عقو م                                                                            5

 ِمبَا أَْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  أَْيِديِهمْ  َوُتَكلُمَنا أَفـَْواِهِهمْ  َعَلى َخنِْتمُ  اْليَـْومَ { :العلي الكبريقال فاحلساب عسري ،لذلك 
  .٦٥يس}َيْكِسُبونَ  َكانُوا

 ُمْشِفِقنيَ  اْلُمْجرِِمنيَ  فـَتَـَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ { :قراءة ما خطته يداك وما كتبته ميناك، قراءة ال كتابة ماليوم يو 
 َوَال  َحاِضراً  َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَها ِإال  َكِبريَةً  َوَال  َصِغريَةً  يـَُغاِدرُ  َال  اْلِكَتابِ  َهَذا َمالِ  َويـَْلتَـَنا يَا َويـَُقوُلونَ  ِفيهِ  ِمما

  .٤٩الكهف }َأَحداً  َربكَ  َيْظِلمُ 
  .تتكلم األيدي مبا كانت تعمل وختطخيتم اهللا على األفواه و : يوم احلساب

  !غل كتابة ما طاب هلا من خري وشر من غري مباالةتنطق هذه اليد اليت كانت شغلها الشا
  .٨١النساء ."يـُبَـيُتونَ  َما َيْكُتبُ  الّلهُ و َ" فهي تكتب واهللا تعاىل يكتب

  .االنفطار".}١٢{تـَْفَعُلونَ  َما يـَْعَلُمونَ } ١١{َكاتِِبنيَ  ِكرَاماً  "هي ختط واحلفظة الكرام خيطون 
تنشر دواوينه املكتوبة فريى ، مث ميوت العبد وينقلب إىل ربه ويعرض على احلساب وهنالك فصل اخلطاب

  .١٤اإلسراء }َحِسيباً  َعَلْيكَ  اْليَـْومَ  بِنَـْفِسكَ  َكَفى َكَتاَبكَ  اقـْرَأْ { :بأم عينيه ما خطته يديه
ولنجعل ما خنط ، زأ من األعمال اليت حناسب عليهاولنعلم أن ما نكتبه هو ج، فلنتق اهللا يف ما نكتب

  ..!بتغيري كلماتك ، فنجاتكأخي  ،حجة لنا ال علينا
 ِكَتابٌ } ١٩{ِعليونَ  َما أَْدرَاكَ  َوَما} ١٨{ِعلينيَ  َلِفي اْألَبـْرَارِ  ِكَتابَ  ِإن  َكال " :فارفع ا درجاتك

  .املطففني." }٢١{اْلُمَقربُونَ  َيْشَهُدهُ } ٢٠{مْرُقومٌ 

•  !$#� � !&�' �:  
  . الكلمة الطيبة: هيوارفة الظالل حلوة الثمار ما أمجلها من شجرة 
  .كلمة تدافع ا عن عرض إخوانك ،كلمة سلم وأمان،  كلمة شكر وعرفان

  .وتبعد التشاؤم التفاؤلوتبعث ا والعزائم تقوي ا اهلمم كلمة 
  .كلمة تنشر ا األخوة واحملبة والوئام 

  .كلمة تدخل ا السرور فتشفي ا ما يف الصدور 
  . الدماء وتنعش ا األجواءكلمة حتقن ا 

  .وتالقي ا قلوب املتصارمني واملتخاصمنيكلمة تصلح ا ذات البني 

• �J�.K:  
  :صالح الدنيا والدين وهو الفوز العاجل واآلجل قال اهللا تعاىل
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 َوَمن ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ } ٧٠{َسِديداً  قـَْوالً  َوُقوُلوا اللهَ  اتـُقوا آَمُنوا أَيـَها الِذينَ  يَا"
  .األحزاب " }٧١{َعِظيماً  فـَْوزاً  فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللهَ  يُِطعْ 

اإلقتصادية واإلجتماعية والرتبوية والسياسية والرياصية : يف مجيع جماالت احلياة: يصلح لكم أعمالكم
  .والعسكرية والدينية

اب وصحفيني ودعاة مصلحني يصلح به اهللا حال الناس يف معاشهم من مفكرين وكتّ سديدا يصدر  قوالً 
  .ومعادهم

• !��( �� ��� � ���0� L�? � :  
 ِإن  ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َوالَ { :يف اختصاصه ويف ما يعلمه ويدريه قال اهللا تعاىلكل يكتب ف
  .٣٦اإلسراء }َمْسُؤوالً  َعْنهُ  َكانَ  أُولـِئكَ  ُكل  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السْمعَ 

 َيْصَعدُ  إِلَْيهِ "  :الكلم الطيب هو الذي يصعد إىل اهللا وغريه وي به الريح يف مكان سحيق قال اهللا تعاىل
  .فاطر .".يـَْرفـَُعهُ  الصاِلحُ  َواْلَعَملُ  الطيبُ  اْلَكِلمُ 

  .اْلَعَمل الصاِلح يـَْرَفعُه اْلَكَالم الطيب ُمَجاِهد قالَ 
 ِيف  َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَيَبةٍ  َكَشَجرةٍ  طَيَبةً  َكِلَمةً  َمَثالً  الّلهُ  َضَربَ  َكْيفَ  تـَرَ  َأملَْ " :إا الكلمة الطيبة

  .إبراهيم "}٢٥{يـََتذَكُرونَ  َلَعلُهمْ  لِلناسِ  اَألْمثَالَ  الّلهُ  َوَيْضِربُ  َربـَها بِِإْذنِ  ِحنيٍ  ُكل  ُأُكَلَها تـُْؤِيت } ٢٤{السَماء
  .كلمة طيبة تبقى مدونة أو منشورة يف كتاب يبقى نفعها ولو بعد موت صاحبها .فأكلها دائم وظلها

انقطع عمله إال إذا مات العبد ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  .رواه مسلم "صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: من ثالث

فوا كتبا قيمة فيها علم للتفسري واحلديث والفقه واللغة واحلساب وغريها من خمتلف العلوم النافعة علماء ألّ 
من ظلمات اجلهل إىل أنقذم  خلق كثري، ظالمكم سددوا ا من أحالم وأخرجوا ا ،  يف العاجلة واآلجلة

ال تزال كتابام مشكاة يهتدي ا الناس يف كل عصر ومصر وخريها دائم إىل يوم البعث ، نور العلم واليقني
  .والنشور 

سالحهم يف ذلك كله قلم حربه كان يسيل سيالن املاء الذي يسري يف األرض فيسقي الكائنات فيبعث 
   !..فيها الروح واحلياة 

اللهم سدد أقوالنا  خرةوحسن ثواب اآل دنياثواب الظفر بصفحات حياتنا لن بالكلم الطيبفلنزين 
إىل وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله  أختم بالباقيات الصاحلات آجالناوأصلح أعمالنا و 

 .نا أن احلمد هللا رب العاملنيعواوآخر د، يوم الدين 


