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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللسان فصاحته من جهة وحفظه وسالمته من اآلفات من جهة أخرى
محمد بن عبد العزيز املخزومي
مقدمة:

احلمد هلل رب العااملن ،القائا تتاباه العزياز :والَ تَف ْقف م مففي سَففََ سَف َ م م
فع ْمففإ َّ ْاف ْفم َم س ف ْ َ
َ
َ ْ َ
ع َكي َ ََّ ْنإم َم ْ مؤوالا] اإلسراء.[ 36
ص َر َو سْ مف َؤ َد مك ُّل أموسفئم َ
َو سْبَ َ
اي ربنا لك احلمد تما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ،سبحانك ال حنصي ثنااء علياك
أن اام تم ااا أثني اام عل ا نفس ااك ،وأش ااهد أن ال إل ااه إال ح وح ااد ال ش اريك ل ااه ،ش ااهاأد أأخرل ااا لي ااوم
املعاأ ،وأشهد أن سيدان حممدا عبد ورسوله ،موضح طريق اهلدى والساداأ ،وأفصاح النااطقن الاااأ،
القائ ( :من يض ن يل ميْني رجاَإ وميْني حلََإ أض ن سإ جلنة) روا البخاري والرتمذي.
فصل ح عليه وعل آله وأصحابه ومن واال إىل يوم املعاأ
وبعد:
إن موضااو [اللسااان فصاااحته ماان جهااة وحفظااه وسااالمته ماان اآلفااات ماان جهااة أخاارى] لااذو
أمهية ابلغة ،فقاد كتار تثا مان أئمتناا وأساالفنا تتابهم ،حا أن بعااهم قاد عقاد لاه اباب خاصاا
مؤلف ااامبم خي ااا و اال موض ااو اللس ااان وآفا ااه وط اار اجتنا ااا ،وم ااا كل ااك إال لبي ااان أمهي ااة اجتن اااب ل ااك
اآلفات ،للفوز خيرضاد ح عزو ج والنجاد يوم القيامة.
ومىن لؤالء األئمة أكتر عل سبي املثال ال احلصر ،اإلمامن اجلليلن:
اإلمام ابن األث اجلزري صاحب تتاب جامع األصول أحاأيث الرسول.
اإلمامة ابن قدامة املقدسي صاحب تتاب خمتصر منهاج القاصدين.
وغ مها تث .
وإناايف موض ااو ذثااي ل ااذا قااد أف اادت ماان تتابيهم ااا ال ث ا  ،وت اااان املرجااع ع إع ااداأ ل ااذا
البحث ،فجزامها ح عيف خ ا.
أس ا ل ح العلااي القاادير أن يعلمنااا مااا ينفعنااا وينفعنااا خيااا علمنااا ،وياازأان علمااا وعمااال وفقهااا
الدين ،وأن جيع ما علمنا حجة لنا ال حجة علينا ،وأن يرزقنا اإلخالص لوجهه ال رمي.
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وأسا له عاااىل أن يوفقنااا واملساالمن للعما ب تابااه وساانة نبيااه عليااه أفاا الصااالد والسااالم ،إنااه
مسيع جميب.
سا ي فصيحتإ من جهة وحفظإ وسالمتإ من آلفيت من جهة أخرى:
سفصيحة :من أفصح خيعىن أابن وتشف ،فهي خيعىن البيان وال شف.
وفص اااحة اللس ااان ااون ابلنط ااق الص ااحيح الس االيم م ااع البي ااان ،ل ااذلك يظه اار لن ااا أمهي ااة العناي ااة
ابلنطق السليم والصحيح ملخارج احلروف و صحيح أي اعوجااج كلاك ،ليسالم مان العاي وماا شاا ه
من العيوب اليت ون اللسان.
ولقد عيف العرب قدميا ذا األمر ،فقد تانم قريش علا ماا لاي علياه مان الفصااحة سرتضاع
أوالألا وأطفاهلا القبائ العربية البدوية ،لينش الطف عل البالغة والفصاحة مع النطق السليم أون
عيب أو ما شا ه.
فهااذا ساايدان رسااول ح صاال ح عليااه وساالم اسرتضااع باايف سااعد ،ف اناام مرضااعته حليمااة
السعدية.
وكلك جراي عل عاأد العرب لذا األمر .لذا جانب ولو جانب حسي ظالري.
واجلانب اآلخر :لو سالمة اللسان وحفظه من اآلفات املعنوية ولي تث د ،وماا أتثار ماا نبهناا
وأرشدان إليها القارآن ال ارمي واحلاديث النباوي الشاريف وحثناا علا اجتنا اا والبعاد عنهاا تا فراأ وجمتماع
الاادنيا واآلخاارد .قااال ح عاااىل تتابااه العزياازَ  :م ففي

إسااالمي مت ام ا ملااا لااو ماان عظاايم ايطااورد
يفا مْف م م
م م
َب ََّتمَ ْد .[18 ] 
َ
ظ من قَف ْو ٍل َمال سَ َديْإ َرق ْ
فآفااات اللسااان تث ا د ومتنوعااة ،وهلااا القلااب حااالود ،وهلااا بواعااث ماان الطبااع ،وال جناااد ماان
خطرلااا إال ابلصاامم ،فهااو جيمااع اهلمااة ويفاار القلااب ،فقااد قااال ساايدان عبااد ح باان مسااعوأ رضااي ح
عنه ":ما شيء أحوج إىل طول سجن من لساين ".
وقال سيدان أبو الدرأاء رضي ح عنه ":أنصف أكنيك من فياك ،فإمناا عجعلام لاك أكانن وفام
واحد ،لتستمع أتثر مما ت لم به ".
و احلديث عن ابان عمار رضاي ح عنهماا " مففن كف س فيهللاإ سففه
أيب الدنيا
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ضَّضففيَّ كاهففي

وعن أيب سعيد ايدري رضي ح عنه يرفعه قالَ ":ذ أصففبا ْففن د  ،فف
ت ففتيفا سا ففي  ،فتقففول :ت ف م فَنففي ،ف منففي ففن ْففع َ ،سففتق ا سففتق ني ،وَ َّوججففا
َّوججني ".أخرجه الرتمذي.

وعن سفيان بن عبد ح الثقفي قال :قلام ":اي هللايب  ،حدثين أبمر َّتصم ْففإ ،قففيل :قففل:

ريب  ،مث ستقم ،قيل :قاا :اي رسول  ،مي أخوف مففي ختففيف َّاففا ؟ فأخففب ْا ففي هللاف ففإ ،مث
قيل :هب " أخرجه الرتمذي
وعن أيب لريرد رضي ح عنه أن النيب صل ح عليه وسلم قال " :مففن كففي يففؤمن يو و سَففو
آلخر فاَقل خريا أو سَص ا " أخرجه الرتمذي

وعاان أيب لرياارد رضااي ح عنااه أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال " :مففن مح ففن َسففال
ملرَّ ،تركإ مي ال يعنَإ " أخرجه الرتمذي
وعاان عقب ااة ب اان ع ااامر رض ااي ح عن ااه ق ااال :قل اام اي رس ااول م ااا النج اااد ق ااال :أم ففع َّاَ ففع
س يهللاع ،وسَ عع َْتع ،و ْع َّاى خطَئتع " أخرجه الرتمذي
و ح ااديث مع اااك رض ااي ح عن ااه "......ق ففيل أال أخ ف ذ ك ففالذ ذس ففع كا ففإ ؟ قا ففا ْا ففى اي
وَمل ملؤ خففبو كففي هللاففتيام ْففإ ؟

رسول  ،فأخب ْا يهللاإ قيلْ :ك َّاَع هب  ،قاففا اي رسففول
ييب سنيس يف سنير َّاى وجوههم َال حصيئد أس نتهم روا الرتمذي
قيل ثياتع أمع ،وهل ُّ
وعان أيب لرياارد رضااي ح عناه قااال :قااال :رساول ح صاال ح عليااه وساالم " مففن وقففيش

ففر

ميْني َحلََْ ْإ ،و ر ميْني رجاَففإ ،دخففل جلنففة " أخرجاه الرتماذي (ماابن حليياه) :أي لساانه نن حبساه
عن الشر وأجرا اي .
وعاان أساالم مااوىل عماار " أن عماار أخ ا يومااا علا أيب ب اار الصااديق ولااو جيبااذ لسااانه ،فقااال
عمر :مه غفر ح لك  ،فقال له أبو ب ر :إن لذا أورأين املوارأ " أخرجه مالك املوط .
و احلاديث " إلميي ْض وسبعو أو ْض وستو

عبة ،فأفضاهي قول :ال َسففإ َال ،

وأدملهي َميطة ضذى َّن سطري  ،و حلَيَّ عبة من إلميي " متفق عليه.
قال احلافظ بن حجر " :وقد رأيتهاا تفار عان أعماال القلاب وأعماال اللساان وأعماال البادن،
مث كتر وقال :وأعمال اللسان شتم عل سبع خصال :التلفظ ابلتوحيد ،و الود القرآن ،و علم العلم
و عليمه ،والدعاء والذتر ويدخ فيه االستغفار ،واجتناب اللغو ".
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آفااات اللسااان علاام أنااه إكا أطلااق لسااانه

وماان لااذ األحاأيااث وغ لااا ناارى أنااه ماان سما

احل ااديث ":م ففن ص ف ا ففي " أخرج ااه

يس االم ،وعن ااد كل ااك يع اارف س اار قول ااه عليا ه الص ااالد والس ااالم
الرتمذي عن عبد ح بن عمرو بن العاص رضي ح عنهما.
ألن لذ اآلفات مهالك ،ولي عل طريق املت لم ،فإن س م سلم.
وبعد لذا س عرض وأكتر لذ اآلفات وابهلل التوفيق:
 سيال فَ ي ال يعين:إن ماان عاارف قاادر زمانااه ،وأنااه رأس مالااه ،ينفقااه إال

فائاادد ،ولااذ املعرفااة وجااب حااب

اللسان عن ال الم فيما ال يعيف .ففي احلديث:
عاان أيب لري اارد رض ااي ح عن ااه أن رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم ق ااال " :م ففن مح ففن َس ففال
ملرَّ ،تركإ مي ال يعنَإ " أخرجه الرتمذي.
وقد قي للقمان احل يم ":ما بلغ من ح متا ك قاال :ال أسا ل عماا تفيتاه ،وال أ لام خياا ال
يعنييف ".
وعن أم حبيبة رضي ح عنها قالم :قال رسول ح صل ح عليه وسلم ":كل كال ْففن د
َّاَإ ال سإَ ،ال أمر كعروف ،أو هنا َّن منير ،أو ذكر

" .أخرجه الرتمذي.

وعاان عبااد ح باان عماار رضااي ح عنهمااا أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال " ال تيثففر
سيال ْغري ذكر  ،ف كثرة سيال ْغري ذكر

َّز وجل ق وة ساقاب ،وَ أْعففد سنففيس مففن

 :سقيسا سقاب " .أخرجه الرتمذي.
 خلوض يف سبيطل:ولو تالم املعاصي ،وأنوا الباط تث د ،ففي احلديث:
الرتمذي

 "َ سرجففل سَ ففتيام يسيا ففة ال يففرى ففي أبس فيا يه ففور ففي س ففبعني خريف فيا يف سن ففير " رواوع اان ب ااالب ب اان احل ااار امل اازين رض ااي ح عن ااه أن رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم ق ااالَ ":

سرجل سَتيم يسيا ة من رضففو
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َىل يو ياقيش ،وَ سرجل سَتيام يسيا ة من سف هللا

مففي كففي يظففن أ تباف مففي ْاغففا ،ييتففب

سإ ي س طإ َىل يو ياقيش " أخرجه الرتمذي ومالك

املوط .

 جلد ل و ملر َّ:ولو تثرد املالحاد (أي املنازعة) للشخل لبيان غلطه وإفحامه ،والباعث عل كلك الرتفع.
فينبغي لإلنسان أن ين ر املن ر من القول ،ويبن الصواب ،فإن قعبِ منه وإال رك املماراد.
ل ااذا فيم ااا يتعل ااق نم ااور ال اادين ،ف م ااا إكا ت ااان أم ااور ال اادنيا ف ااال وج ااه للمجاأل ااة في ااه .فف ااي
احلديث:
عن أيب أمامة الباللي رضي ح عنه أن رسول ح صل ح علياه وسالم قاال ":أمل زَّففَم ْبَففا
يف َرَْففا جلنففة ملففن تففرذ ملمففر ََّ ،وَ كففي اقفيا ،وْبَففا يف وسففهللا جلنففة ملففن تففرذ سيففب وَ كففي
ميزحيا ،وْبَا يف أَّاى جلنة ملن َح ُّ َن مخامَقففإم " أخرجاه أباو أاوأ و املاراء لاو اجلادال ورباد املديناة:
ما حوهلا من العمارد.
 خلصومة:ولي أعظم من املراء وأمر زائد عليه ،واملقصوأ ا لنا ايصومة ابلباط أو بغ علم .ف ما تا
من له حق فاألوىل أن يعرض عن ايصومة.
فايصومة وغر الصدر ومبيج الغاب و ور احلقد وخترج إىل ناول العرض .ففي احلديث:
عن عبد ح بان عبااس رضاي ح عنهماا أن رساول ح صال ح علياه وسالم قاال " :كفففى ْففع
َمثيا أ ال تز ل خميص يا " أخرجه الرتمذي.

وعاان عبااد ح باان عباااس رضااي ح عنهمااا أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال " :ال مُتففير
أخيذ ،وال ُتيزحإ ،وال تعدش موَّدا فت ام َفإ " أخرجه الرتمذي.

 ستقعر يف سيال :وي ون كلك ابلتشد  ،و لف السجع .ففي احلديث:
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ع اان ج ااابر ب اان عب ااد ح رض ااي ح عنهم ااا أن رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم ق ااال َ ":م ففن
أحففبيم َيل وأق فرْيم مففين يا فيا يففو سقَيمففة :أحيسففنيم أخالق فيا ،وَ أْغضففيم َيل وأْعففدكم مففين

يا فيا يففو سقَيمففة :سثففرورو و ملتقففدقو و ملتفَهقففو  ،قففيسو اي رسففول

قففد َّا نففي " سثففرورو

و ملتقدقو " ف ي ملتفَهقو ؟ قيل ملتي و " أخرجه الرتمذي.
ومعىن (الثراثرون) :الذين ي ثرون ال الم لفا وخروجا حد الواجب.
(املتفيهق ااون) :ال ااذين يتوس ااعون ال ااالم ويفتح ااون ب ااه أف اوالهم ويتنطع ااون ،ول ااو م ا خوك م اان
ال َف َهق ولو االمتالء ت هنم ميلؤن به أفوالهم.
(املتشدقون) :لم الذين يت لمون خي ء أفوالهم فاصحا و عظيما لنطقهم.
وعن عبد ح بن عمرو بن العاص رضي ح عنهما أن رسول ح صل ح علياه وسالم قاال" :
َ

يبغا سباَ من سرجيل ،سبر يت ا مل ْا يهللاإ ك ي تت ال سبقرة " أخرجه الرتمذي.
ص ف ْفرف
وع اان أيب لري اارد رض ااي ح عن ااه أن رس ااول ح صا ل ح علي ااه وس االم ق ااال ":م ففن تعا ففم َ

منففإ صففرفيا وال َّففدالا " .أخرجااه أبااو

يب ْففإ قاففو َ سرجففيل  -أو سنففيس  -مل يقبففل
سيففال سََ ْ ففتَ َ
أاوأ.
(صرف ال الم) أراأ به :ما يت لفه اإلنسان من الزايأد فيه من وراء احلاجة.
وإمنااا تاار صاال ح عليااه وساالم كلااك ملااا يدخلااه ماان ال ارايء والتصاانع ،وملااا والطااه ماان ال ااذب
والتزيد.
(ليستيب به) االستباء :افتعال من السيب ،ت نه ينهب ب المه قلوب السامعن.
(صرفا وال عدال) العدل :الفرض ،والصرف :النافلة ،وقي  :الصرف التوبة ،والعدلِ :
الف ْديَة
وعاان عبااد ح باان مسااعوأ رضااي ح عنااه قااال :قااال رسااول ح صاال ح عليااه وساالم ":هاففع

ملتنطعو  ،قيهلي ثالوا " أخرجه مسلم وأبو أاوأ
(التنطع

ال الم) :التعمق فيه والتفاصح.

 ملزح:اإلفراط املزاح واملداومة عليه منهي عنه ألنه يسقط الوقار ويوجب الاغائن واألحقاأ.
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وأما اليس منه فال ينه عنه إكا تان صدقا .فإن فياه انبسااطا وطياب نفا  ،فاإن النايب صال
ح عليه وسلم تان ميزح وال يقول إال حقا .فد ورأ احلديث:
عن أيب لريرد رضي ح عنه قال :قالوا " :اي رسول َهللاففع ستمف َد مَّبني ،قففيلَ :ين ال أقففول َال
حقيا " أخرجه الرتمذي.
 سفحش و س ب و سبب َّ و ساعن:ولو مذموم منهي عنه ومصدر ايبث واللؤم .ففي احلديث:
" جلنة حر َّاى كل فيحش " أخرجه بن أيب الدنيا وأبو نعيم احللية.
والفحش والبذاء :لو التعب عن األمور املستقبحة ابلعبارات الصرحية.
وعن عبد ح بن عمرو بن العاص رضاي ح عنهماا قاال ":مل ييففن رسففول

صففاى

َّاَففإ

وسففام فيحق فيا وال متفحق فيَ ا  ،وكففي يقففول َ مففن خَففيركم :أح ففنيم أخالق فيا " أخرجااه البخاااري
ومسلم والرتمذي
(الفاحش) :كو الفحش تالمه.
(املتفحش) :الذي يت لف كلك ويتعمد .
وعن أيب الدرأاء رضي ح عنه أن رسول ح صال ح علياه وسالم قاال " :مففي مففن ففاَّ أثقففل
يبغا سفيحش سببرَّ " أخرجه الرتمذي.
يف مَز ملؤمن يو سقَيمة من مخام ٍ ح ن ،وَ
(البذيء) :عل وزن فعي من البذاءد ،ولو الفحش النطق.
و احلديث من رواية أيب أاوأ َ ":من م ر ر سنيس سبين يم ْي َرممو تقيَّ أس نتهم ".
وعند الرتمذي وأيب أاوأ أياا " من تركإ سنيس  -أو و َد ََّإم سنيس  -تقيَّ فم م
حق مإ ".
َ
وعن عبد ح بن مسعوأ رضاي ح عناه قاال :قاال رساول ح صال ح علياه وسالم ":سففتحَو

من

ح حلَيَّ ،قانيَ :مل سن تحَا من

الس ففتحَيَّ م ففن

اي رسول  ،و حل ففد و ،قففيل :سففََ ذسففع ،وسيففن

ح ف حلَ ففيَّ :أ حتف ففظ س فرأس وم ففي وَّ ففى ،و س ففبطن وم ففي ح ففوى ،وت ففبكر مل ففوت

و سباى ،ومن أر د آلخرة ترذ زينة سدهللاَي و ثر آلخففرة َّاففى ضوىل ،ف ففن فعففل ذسففع فقففد سففتح
من
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" وخيا وع " السمع والبصر واللسان.
واملراأ به :احلث عل احلالل من الرز واستعمال لذ اجلوارح فيما يعرضي ح عاىل.

وعاان أيب لرياارد رضااي ح عنااه ،أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال ":حلَففيَّ مففن إلميففي ،
و إلميي يف جلنة ،و سبب َّ من م
جلفيَّ ،و جلفيَّم يف سنير " أخرجه الرتمذي.
م
(اجلفاء) :التباعد من الناس والغِلظةع عليهم.
وع اان أن ا ب اان مال ااك رض ااي ح عن ااه ،أن رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم ق ااال " :م ففي ك ففي
س مفحش يف اَّ َال يهللاإ ،ومي كي حلَيَّ يف اَّ َال ز هللاإ " أخرجه الرتمذي
(شانه) :الشن :العيب.

وع اان أيب أمام ااة الب اااللي رض ااي ح عن ااه ق ااال :ق ااال رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم " :حلَ ففيَّم
و َسع ُّا عبتي من إلميي  ،و سبب َّم و سبَي عبتي من سنفيق " أخرجه الرتمذي.
العي) قلااة ال ااالم( .الباذاء) الفحااش ال ااالم( .البياان) لااو تثاارد ال االم ،مثا لااؤالء
وقاالَ (:
ايطباء الذين وطبون الناس ويتوسعون ال الم ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما ال يرضي ح.
والبياان حقيقتااه :فإنااه ضااد العاي :ولااو القاادرد علا ال االم ،والنطااق خيااا الاانف وإيصاااله إىل
املخاطب أحسن صورد.
واملنهي عنه :إمنا لو التعمق النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه عل الناس ،وت نه نو من
العجب .ول ن لي ت البياان ماذموما ،إمناا يعاذم مناه ماا تاان واقعاا لاذا املوقاع ،وإال فالبياان نفساه
حمموأ.
وع اان عب ااد ح ب اان مس ااعوأ رض ااي ح عن ااه ،أن رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم ق ااال " :س ففََ
ٍ
فيحش ،وال ْبرَّ" أخرجه الرتمذي.
ملؤمن ْطعي  ،وال سعي  ،وال
(الطعااان) :الااذي يطعاان

أع اراض الناااس ،ويقااع فاايهم .ومنااه :الطعاان

النسااب ولااو القاادح

فيه.
وعن أم الدرأاء عن أيب الدرأاء رضي ح عنهما ،قال :مسعم رسول ح صال ح علياه وسالم
يقااول َ " :ساعفيهللاني ال ييوهللاففو ففهد ََّ ،وال فففعيَّ يففو سقَيمففة " أخرجااه مساالم وأخرجااه أبااو أاوأ
املسند منه فقط و يذتر " يوم القيامة ".
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وعن عبد ح بن عمر رضي ح عنهما قال :قال رسول ح صل ح علياه وسالم " :ال ييففو
ملؤمن سعيملا " أخرجه الرتمذي

تالَّنمففو
وعاان مساارد باان جناادب رضااي ح عنااه ،أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال " :ال َ

م
ْاعنة  ،وال ْغضب  ،وال يسنير " أخرجه أبو أاوأ والرتمذي.

م
وعان عبااد ح بان مسااعوأ رضاي ح عنااه ،قااال :قاال رسااول ح صال ح عليااه وساالم ":سففبَي ْ
مل ام ف وق ،وقتيسإ كفر" أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي.

وعن أيب الدرأاء رضي ح عنه قال :مسعام رساول ح صال ح علياه وسالم يقاولَ " :ذ سعففن
ص مع َدت ساعنة َىل س ف يَّ ،فتمفغْاف أْففو س ف يَّ دوهنففي ،مث يهففبهللا َىل ضرض ،فتمفغْاَف
سعبد َئيا َ
أْو ي دوهني ،فتأخب ميَنيا ومشيالا ،ف ذ مل جتد م ففيًيا رجعففا َىل سففبر س ممعف َفن فف كففي سففبسع أهفالا،
وَال رجعا َىل قيئاهي " أخرجه أبو أاوأ.
وعاان عبااد ح باان عماار رض ااي ح عنهمااا أن رسااول ح صاال ح عليااه وس االم قااال :م ففن ق ففيل
ضخَإ :اي كيفر ،فقد يَّ ي أحدمهي ".
و رواية أخرى ":أميا امارىء قاال ألخياه :تاافر ،فقاد ابء اا أحادمها ،إن تاان تماا قاال ،وإال
رجعم عليه " أخرجه اجلماعة إال النسائي
(ابء ا) :ابء ابلشيء :إكا رجع به واحتمله.
صف مدر سنففيس َّففن رأيففإ ،ال يقففول
وعاان جااابر باان سااليم ،قااال ":أتَففا ملدينففة ،فرأيففا رجفالا يَ ْ
ص َد مرو َّنإ ،قاا  :من هب ؟ قيسو  :هب رسول صاى َّاَإ وسام ،قيل :فقاا:
َئيا َال َ

َّاَع س ال اي رسول

 -مرتني  -فقيل :ال تقلَّ :اَع س ال  ،ف ذسع حتَة ملَا ،قل:

ضففر ،فدَّوتففإ،
س ففال َّاَففع ،قاففا :أهللاففا رسففول ؟ قففيل :أمل رسففول سففبر َ أصففيْع م
كقفإ َّنع ،وَ أصيْع َّي ْ َسنَ ٍة ،فدَّوتإ أهللابتهي سع ،وَ كنا ٍ
أبرض قفففر ،أو فففالة ،فضففاا

ا ْعد ذسع
َّب أحدا ،قيل :ف ي َسبَف ْب م
ر حاتع ،فدَّوتإ ر ّدهي َّاَع ،قااَّ :هد َيل ،قيل :ال تَ م ّ
حففرا وال َّبففدا ،وال ففية وال ْعففريا ،قففيل :وال م
حتقف َفر ّ ففَئيا مففن ملعففروف ،وأ تميامّف َفم أخففيذ وأهللاففا
م
منب ففهللا َسَففإ ْوجهففع ،فف ذسففع مففن ملعففروف ،و رفف َز رذ َىل هللاص ف س ففيق ،فف أَْففا ف ف ىل
ال حيففب مل َاففة ،وَ مففرش َ ففت ع أو
سيعبففني .وَايذ وَسففبيل إلز ر ف هنففي مففن مل َماففة ،وَ
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َّريذ كي يعام فَع فال تعريش كي تعام فَإ ،يين ويل ذسع َّاَإ " أخرجه أبو أاوأ وأخرج الرتماذي
منه حديث السالم ال غ .
 س رية و الستهز َّ:فالسخرية :لي االحتقار واالستهانة ،والتنبيه عل العياوب والنقاائل علا وجاه يااحك مناه،
وقد ي ون كلك ابحملاتاد الفع والقول ،وقد ي ون ابإلشارد واإلمياء .فقد ورأ احلديث:
فري أخففيش
عن معاك بن جب رضي ح عناه ،قاال :قاال رساول ح صال ح علياه وسالم ":مففن َّف َ

ميا حىت يع اإم ".
ْبهللاب مل ْ

قال أمحد :من كنب قد انب منه أخرجه الرتمذي.
وعاان أيب لرياارد رضااي ح عنااه قااال :قااال رسااول ح صاال ح عليااه وساالمَ ":ذ مسعففتم سرجففل

يقول :هاع سنيس ،فهو أها مي مهم " أخرجه مسلم ومالك املوط وأبو أاوأ.
قال أبو إسحا  :مسعته ابلنصب والرفع وال أأري أيهما قال يعيف (ألل َ عهم).
وقد فسر مالك فقال :إكا قال كلك معجبا بنفسه مزرايًَ بغ  ،فهو أشاد لالتاا مانهم ،ألناه
ال يدري سارائر ح خلقاه ،وأماا إكا قالاه ولاو يارى نفساه معهام ولاو لنفساه أشاد احتقاارا مناه لغا ،
فال نس به.
وقوله احلديث (فهو ألل هم) :قال ايطايب :فيه وجهان،
أحدمها :أنه أصحاب الوعيد  ،ومن يرى رأي الغالد منهم ايلوأ عل ال ب د ،واليا س
ماان عفااو ح ،والقنااوط ماان رمحتااه ،يقااول :فماان رأى لااذا ال ارأي ،تااان أشااد لالتااا ،وأعظاام وزرا ،مماان
قارف ايطيئة ،مث يي س من الرمحة.
الوجااه الثاااين :أن ي ااون كلااك الرجا يولااع بااذتر الناااس ،وإحصاااء عيااو م ،وعا ِاد مساااوئهم،
فهااو ال ي ازال يقااول :للااك الناااس ،وفساادت نيااامبم ،وقلاام أماااانمبم ،ويااذلب بنفسااه عجبااا ،وياارى هلااا
عل الناس فاال .يقول :فهذا خيا يناله كبك من اإلمث أشد لالتا وأعظم وزرا
لذا الت وي عل أن ون الرواية ابلرفع (ألل ع هم)
وأمااا م اان روا ابلنصااب (ألل َ ه اام) :فإمنااا يري ااد أن ااه بقولااه ل ااذا قااد ألل ااك الناااس ،يؤيس ااهم م اان
الرمحةِ ،
فيجرئهم عل ار اب الذنوب ،ومقارفة املعاصي.
 كال ذر سا يهللاني:- 10 -
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ولااو الااذي ياارتأأ باان املتعاااأين ،وينق ا تااالم تا واحااد إىل اآلخاار ،وي لاام ت ا واحااد ب ااالم
يوافقه ،أو يعد أنه ينصر  ،أو يثيف عل الواحد وجهه ويذمه عند اآلخر.
و احلديث َ ":ر سنيس ذو سوجهني ،سبر أييت هؤالَّ ْوجإ وهؤالَّ ْوجإ ".
 ايط فحوى ال الم فيما ير بط أمور الدين:السيما فيما يتعلق ابهلل عااىل ،وال يقادر علا قاومي اللفاظ باذلك إال العلمااء الفصاحاء .فمان
قص اار عل اام أو فص اااحة ،و ا تالم ااه ع اان الزل ا  ،ل اان يعف ااو ح عن ااه جلهل ااه .وم اان كل ااك م ااا ورأ
احلديث:
روي عن النيب صال ح علياه وسالم أناه قاال " :ال يقففل أحففدكم :مففي ففيَّ
سَقل :مي يَّ

مث ئا " .وكلك ألن

و ففئا ،وسيففن

العطف املطلق شري ا و سوية.

 ملدح:منه ما يتعلق ابملاأح ،ومنه ما يتعلق ابملمدوح:
ف ما آفات املاأح :فإناه قاد يقاول ماا ال يتحققاه ،وال سابي لالطاال علياه .مثا أن يقاول عان
شخل إنه ور وزالد " وقد يفرط املدح فينتهي إىل ال ذب ،وقد ميدح من ينبغي أن يذم.
تع ففيىل يغض ففب َذ م ففدح سفيس ف " أخرج ااه ب اان أيب ال اادنيا
وقااد روي احل ااديثَ ":
الصمم والبيهقي ف اي لشعب من حديث أن .
وأما املمدوح :فإنه حيد فيه تربا أو إعجااب ومها مهل ان وهلذا ورأ احلديث:
عن أيب ب رد رضي ح عنه قال " :أثىن سرجل َّاى رجل َّنففد سنففيب صففاى

َّاَففإ وسففام،

فقففيل :وياففع قطعففا َّن ف صففيحبع - ،ثففالوا  -مث قففيل :مففن كففي مففنيم ميدح فيا أخففيش ال ايسففة،
فاَقل :أَح م ب فالملا ،و ح َبإ ،وال يزكا َّاففى أحففد ؟ ،أ م
فب كففب وكففب  َ ،كففي يعاففم
ْ
َح ف ْ
ْ م
ذسع منإ " أخرجه البخاري ومسلم وأبو أاوأ.
ومع ااىن (قطع اام عن ااق ص اااحبك) أي :ألل ت ااه ابإلط اراء وامل اادح الزائ ااد ،و عظيم ااك ش ا نه عن ااد
نفسه ،فإنه يعجب بنفسه ،فيهلك ،ت نك قد قطعم عنقه.
وعن عبد ح بن سخربد قال :قام رج يثيف عل بعاد ايلفااء ،فجعا املقاداأ رضاي ح عناه
حيثي عليه الرتاب ،فقال له :ما ش نك فقال " :أمففرمل رسففول
وجإ ملد حني سه
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معىن املداحون :لم الذين اختذوا مدح الناس عااأد ،وجعلاو باااعة لتلاون باه املمادوح ،ف ماا
م اان م اادح عل ا الفع ا احلس اان واألم اار احملم ااوأ ،رغيب ااا أمثال ااه ،وحتريا ااا للن اااس عل ا االقت ااداء ب ااه
أشااباله ،فلااي خيااداح وإن تااان قااد صااار ماأحااا خيااا لاام بااه ماان ي ا القااول .وقااد اسااتعم املقااداأ
احلااديث علا ظااالر ناااول الارتاب بيااد وحثيا ه وجااه املاااأح .وقااد يتااؤول أياااا علا وجااه آخاار،
ولااو أن ي ااون معنااا  :اييبااة واحلرمااان أي :ماان عاارض ل اام ابلثناااء واملاادح فااال عطااو واحرمااو ف ااىن
ابلرتاب عن احلرمان ،تقوهلم " :ماله غ الرتاب ،وما يد غ الرتاب ".
و حديث آخر عن أيب لريرد رضي ح عنه قال ":أمرمل رسول

صاى

َّاَإ وسام أ

ثو يف أفو ش ملد حني سه ".
ف ما إن سلم املدح من لذ اآلفات ي ن به نس ،فقد أثىن النيب صال ح علياه وسالم علا
أيب ب ر وعمر رضي ح عنهما وغ مها من الصحابة رضوان ح عليهم أ يعن.
 َفقيَّ س ر ،وَخالف سوَّد ،و سيب يف سقول و سَ ني:فقااد ورأت أحاأيااث تثا د التحااذير ماان لااذ اآلفااات وأهنااا ماان صاافات املنااافقن وماان لااذ
األحاأيث:
قال مالك

املوط  :بلغاه أن ابان مساعوأ رضاي ح عناه تاان يقاولَّ ":اففَيم يسصففدق ،فف

سص ففدق يه ففدر َىل س ف  ،وَ س ف يه ففدر َىل جلن ففة وَايك ففم و سي ففب  ،ف ف

سي ففب يه ففدر َىل

سفجور وَ سفجور يهدر َىل سنير ،أال ترى أهللاإ يقيل :صدق وْر وكب وفجر ؟".
وقد روى أبو أاوأ والرتمذي أن رسول ح صل ح عليه وسلم قالَّ " :اَيم يسصدق ،ف
سصدق يهدر َىل س وَ س يهدر َىل جلنة ،ومي يز ل سرجففل سَصففدق ويتحففرى سصففدق حففىت
ييتب َّند

صديقيا ،وَايكم و سيب  ،ف

سيب يهدر َىل سفجور ،وَ سفجور يهدر َىل

سنير ،ومي يز ل سرجل ييب ويتحرى سيب حىت ييتب َّند

كب يا ".

(الرب) :لو اإلحسان واال سا فيه.
(الفجور) :لو الفحش ،واألص فيه املي عن القصد.
وعان أيب احلااوراء السااعدي ربيعا ة باان شاايبان قااال :قلام للحساان باان علاي رضااي ح عنهمااا :مااا
فع،
حفظاام مناام رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال :حفظففا منففإَ :د ْ
ع مففي يَ مريبمففع َىل مففيال يَ مريبمف َ

ف

سصدق ط أهللاَنة و سيب ريبة " أخرجه الرتمذي
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(يريبك) :الريب :لو الشك والتهمة.
أي :أ ما يوقعك التهمة والشك ،وجتاوز إىل ما ال يوقعك فيهما.
وعن صفوان بن سليم رضي ح عنه قاال :قاني اي رسول  :أ ييو ملؤمن جبففيملا ؟ قففيل:

هللاعم ،قَل سففإ :أييففو الففَالا ؟ قففيل :هللاعففم ،قبففل :أييففو ملففؤمن كففب يا ؟ قففيل :ال " أخرجاه مالاك
املوط .

وعن عبد ح بن عمار رضاي ح عنهماا أن رساول ح صال ح علياه وسالم قاالَ " :ذ كففب
سعبد تبيَّد َّنإ ملاع مَالا من هللانت مي جيَّ ْإ " أخرجه الرتمذي.

وروى مالك بن أن أنه بلغاه أن ابان مساعوأ رضاي ح عناه قاال " :إناه ال يازال العباد ي اذب
ويتح اارى ال ااذب ،فين اام قلب ااه ن ت ااة س ااوأاء ح ا يس ااولأ قلب ااه ،في ت ااب عن ااد ح م اان ال ااذابن "
أخرجه مالك املوط .
(التحري) :لو القصد.
وعان از باان حاي م رمحااه ح عان أبيااه عان جااد قاال :مسعاام رساول ح صاال ح علياه وساالم
ك به القوم ،في ذب ،وي له ،وي له " .أخرجه أباو أاوأ
يقول " :وي للذي عحيَ ِد ع ابحلديث ليع ْ
ا ِح َ
والرتمذي.
(الوي ) :لو احلزن وال رب،وإمنا يقال كلك عند امل رو  .وقي لو :شدد العاذاب .وقيا  :لاو
اسم واأ جهنم.
وعاان ساافيان باان أساايد احلااارمي رضااي ح عنااه قااال :مسعاام رسااول ح صاال ح عليااه وساالم
صففدق ،وأهللاففا سففإ ْففإ كففيذ ".أخرجاه أباو
يقاولَ ":ك م ت خَيهللاة أ محتَ ّمد َ
ث أخيذ حففديثيا هوسففع ْففإ مم َ
أاوأ.
وعن أيب لريرد رضي ح عنه قال :قال مسعم رسول صل ح عليه وسلم ":كفى يملفرَّ كففبيا
أ محيَ ّمدث ْيل مي مس ".أخرجه مسلم وأبو أاوأ
وقد ورأ اليمن الفاجرد أحاأيث منهما:
عن عماران بان حصان رضاي ح عناه قاال :قاال رساول ح صال ح علياه وسالم ":مففن حاف
َّاى ميني صبورةٍ كيذيا فاَتبوأ ْوجهإ مقعدش من سنير " أخرجه أبو أاوأ.
(مصبورد) :أص الصرب :احلب  ،وقت فالن صربا ،أي :حبسا عل القت  ،وقهرا عليه.
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ومين الصرب :لو أن يلزم احلاتم ايصم اليمن ح حيلف ويقفه ويلزمه ا وقوله:
(مياان مص اابورد) :يع اايف الزم ااة لصاااحبها م اان جه ااة احل اام .وقي ا لليم اان :مص اابورد  -وإن ت ااان
صِ َرب من أجلها ،ف ضيف الصرب إىل اليمن جمازا وا ساعا.
صاحبها احلقيقة لو املصبور ألنه إمنا ع
(فليتبوأ) :بوأت املنزل :إكا اختذ ه س نا نزل فيه و س نه.
وعاان إايس ب اان ثعلب ااة احلااارثي ول ااو أب ااو أمامااة أن رس ااول ح ص اال ح عليااه وس االم ق ااال ":م ففن
ٍ
قتط ح
مرىَّ م ام َْ َنإ ،حر َّاَإ جلنة وأوجب سإ سنير ،قيسو  :وَ كي ففَئيا ي ففريا

؟ قيل :وَ كي قضَبيا من أر ذ " أخرجه مسلم والنسائي.

و رواية املوط  ":وإن تان قايبا من أراك ،وإن تان قايبا من أراك " قاهلا ثال مرات.

 -سغَبة:

ورأ

القرآن النهي عنها ،وشبه صاحبها آبت امليتة و احلديث:

" َايكم و سغَبة ،ف

سغَبة أ ففد مففن سففزمل َ ،سرجففل قففد يففزين ويقففر مث يتففو  ،ويتففو

َّاَففإ ،وَ صففيحب سغَبففة ال يغفففر
الغيبة.

سففإ حففىت يغفففر سففإ صففيحبإ " أخرجااه باان أيب الاادنيا

كم

وقال علي بن احلسن رضي ح عنهما :إايك والغيبة ،فإهنا إأام تالب الناس.
ومعىن الغيبة :أن ذتر أخاك الغائب خيا ي رله إكا بلغه ،سواء تان نقصا بدناه أو نسابه
أو عخلعق ااه أو ثوب ااه ول اايعلم أن ت ا م ااا يفه اام من ااه مقص ااوأ ال ااذم ،فه ااو أاخ ا الغيب ااة س اواء ت ااان
ب ااالم أو بغا تااالغمز واإلشااارد وال تابااة ابلقلاام واملسااتمع للغيبااة شاريك فيهااا إىل أن ين اار بلسااانه أو
بقلبه أو قطع ال الم ب الم آخر أو قام من اجملل .
عن أيب لريرد رضي ح عنه أن رسول ح صل ح عليه وسلم قال يوماا ":أتدرو مي سغَبة ؟
قيسو ورسوسإ أَّام ،قيل :مذكر أحدكم أخيش كففي ييففرش ،فقففيل رجففل :أرأيففا َ كففي يف أخففا مففي
أقففول ؟ قففيل َ :كففي فَففإ مففي تقففول فقففد ًتبتففإ ،وَ مل ييففن فَففإ مففي تقففول فقففد تففإ " أخرجاه أبااو
أاوأ والرتمذي.
( ته) :البهم :ال ذب واالفرتاء عل اإلنسان
عان املطلاب باان عباد ح بان حنطااب املخزوماي قااال :إن رجاال سا ل رسااول ح صال ح عليااه
وسلم " مي سغَبة ؟ فقيل رسول
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املوط .

حممد بن عبد العزيز املخزومي

َّاَففإ وسففام َذ قاففا يطفالا :فففبسع

وعن عائشة رضي ح عنهاا قالام :قلام " اي رسففول  :ح ففبع مففن صفففَة قمصففرهي ،قففيل:

سقد قاا كا ة سو مزج ي سبحر ملزجتإ ،قيسا :وحيَففا سففإ َهللا ففيملا فقففيل :مففي أحففب أين حيَففا

َهللا يملا وأ يل كب وكب " أخرجه الرتمذي وأبو أاوأ.
وعن أن بن مالك رضي ح عنه أن رسول ح صل ح علياه وسالم قاال:ملففي َّففرج يب مففررت
ْقو هلم أظفير من يس خي قو

ي وجوههم (وصففدورهم) فقاففا :مففن هففؤالَّ اي ج يففل ؟ قففيل:

هؤالَّ سبين أيكاو حلو سنيس ويقعو يف أَّر ضهم " أخرجه أبو أاوأ.
وعاان املسااتورأ باان شااداأ أن رسااول ح صاال ح عليااه وساالم قااال " :مففن أكففل ْرجففل م ففام
يي ففوش مثاهففي مففن
يطع ففإ مثاهففي مف ن جهففنم ،ومففن مك م ف َفا ثففويا ْرجففل م ففام فف
أمكاففة ،فف
جهنم ،ومن قي ْرجل مقي ممسْع ٍة ٍ
يقففو ْففإ مقففي مسعففة ورايَّ يففو سقَيمففة " أخرجاه أباو
ورايَّ ف
َ
أاوأ و نسخ أيب أاوأ :مثله.
وورأ عاان الناايب صاال ح عليااه وساالم أنااه قااال ":مففن أذل َّنففدش مففؤمن وهففو يقففدر أ ينصففرش
أذسإ

َّز وجل َّاى رشوس خلالئ " روا أمحد والطرباين من حديث سه بن حنيف.
وعن سعد بن زيد رضي ح عنه أن رسول ح صل ح علياه وسالم قاال َ ":مففن أريب سففري،

إلستطيسة يف َّرض مل ام ْغري ح " أخرجه أبو أاوأ.
وعن معاك بن أن اجلهيف رضي ح عنه أن رساول ح صال ح علياه وسالم قاال " :مففن ففى

مؤمنفيا مففن منففيف ْ ،عففهللا َماَيفيا حي ففا حل ففإ يففو سقَيمففة مففن ملر جهففنم ،ومففن رمففى مؤمنفيا ْقففاَّ
يريد َنإ ْإ ،حبَ يو سقَيمة َّاى ج ر من ج ور جهنم حىت خيرج ممي قيل " أخرجه أبو أاوأ
 نسخ أيب أاوأ :مسلما(.شينه) الشن :لو العيب ،ولو ضد الزين.وعن جابر بن عبد ح وأبو لريرد رضي ح عنهما قاال :قال رسول ح صل ح عليه وسلم":
معيىف َال جمليهرو " أخرجه الرتمذي.
ال ًَبة سفيس وال مييهر ،وكل أميت ا
(اجملالر) :لو الذي يظهر املعاصي وال يتحاشالا اطراحا ألوامر ح عاىل.
 -سن َ ة:
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الغالب عل نق قول إنسان

إنسان مث أن يقول ":قال فيك فالن تاذا

وتذا ".

النميمة :طلق

وحدلا :تشف ما ي ر تشفه ،سواء تان من األقوال أو األعمال.
ففااي احلااديث :عاان حذيقااة باان اليمااان رضااي ح عنااه قااال :مسعاام الناايب صاال ح عليااه وساالم

يقول ":ال يدخل جلنة قتيت " أخرجه البخاري ومسلم وأبو أاوأ وملسلم مثله قال " منام ".
و رواية الرتمذي قال " :قي حلذيفة :إن رجال يرفع احلديث  -و رواية :ينمي احلديث إىل
األم  -فقال له حذيفة :مسعم النيب صل ح عليه وسلم يقول :ال يدخل جلنة قتيت ".
(القتات) :لو النمام ولو الذي ينق احلديث بن الناس ليوقع بينهم.

وعن عبد ح بن مسعوأ رضاي ح عناه قاال :قاال رساول ح صال ح علياه وسالم :ال يمفبَفامّغمففين
أحد َّن أحد من أصحييب َئيا ،ف ين أحب أ أخرج َسَهم وأمل ساَم سصدر " أخرجه أبو أاوأ
و رواي ااة ق ااال :ق ااال رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم " :ال يمفبَفامّغم ففين أح ففد َّ ففن أح ففد ففَئيا "
أخرجه الرتمذي
 -سغنيَّ:

سئ اإلمام مالك عن الغناء :إمنا يفعله الفسا
وقد أ ع الفقهاء عل الزجر عن الغناء.

وْعد:

إن لااذ اآلفااات السااابقة الااذتر وغ لااا لاادلي عل ا سااوء عخلعااق صاااحبها ،وقااد هناااان الناايب
صل ح عليه وسلم عن سوء ايلق ،ب عل الع أوصاان ذسن ايلق أحاأيث ِعدد منها:
عن معاك بن جب رضي ح عنه قال " :كففي خففر مففي أوصففيين ْففإ رسففول

صففاى

َّاَففإ

وسام  -حني وضعا رجاا يف سغرز  -أ قيل :اي معففيذ ،أح ففن مخامقففع سانففيس " أخرجاه مالاك
املوط .
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قا ااال اإلما ااام الزرقا اااين شا اارح املوطا ا  :نن يظها اار منا ااه جملالسا ااه أو الا اوارأ عليا ااه البشا اار واحللا اام
واإلشفا والصرب عل التعليم والتوأأ إىل الصغ وال ب .
(وأما قوله احلديث " سنيس " فإنه وإن تان لفظاه عاماا ،ل ان أرياد باه مان يساتحق حتسان
ايلاق هلام ،ف مااا ألا ال فاار ،واإلصارار علا ال بااائر ،والتمااأي علا الظلام ،فاال يااؤمر بتحسان ايلااق
هلم ،ب يؤمر ابإلغالظ عليهم) قاله الباجي.
وروى مالك بن أن رمحه ح عاىل أنه بلغه :أن رسول ح صل ح عليه وسلم قالْ ":عثففا
ضُتم مح ن ضخالق " أخرجه مالك
وعن عائشة رضي ح عنها قالام :مسعام رساول ح صال ح علياه وسالم يقاول َ ":ملففؤمن
املوط .

سَمدرذ حب ن خاقإ درجة سصيئم سقيئم " أخرجه أبو أاوأ.

وع اان عائش ااة رض ااي ح عنه ااا قال اام :ق ااال رس ااول ح ص اال ح علي ااه وس االم َ ":م ففن أك ففل

ملؤمنني َمييملا ،أح نهم مخامقيا وأسطفهم أبهاإ " أخرجه الرتمذي.
ولناك أحاأيث أخرى سبق كتر بعد منها.
وأختم ذثي لذا ابلدعاء واالبتهال إىل ح عاىل أن يرأان واملسلمن يعا إىل تتاباه وسانة نبياه
عليااه الصااالد والسااالم رأا اايال وان يصاالح أحوالنااا وحيساان أخالقنااا إنااه مسيااع جميااب .آخاار أعاواان أن
احلمد هلل رب العاملن وصل ح عل سيدان حممد وعل آله وصحبه أ عن.
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