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  ! الكالم آداب:لرابعالدرس ا !
  
  :الكـالم آداب ^

  :حفظ اللسان. ١
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها : (( - عليه الصالة والسالم -قال : قال- رضي اهللا عنه -فقد جاء من حديث أيب هريرة

  )).بعد ما بني املشرق واملغرب أ(( رواه البخاري، ويف رواية مسلم وأمحد )) فيزل ا يف النار أبعد ما بني املشرق 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللـه ال يلقي هلا باالً يرفعه اللـه ا درجات، : (( وجاء أيضاً عنه عليه الصالة والسالم

  .رواه البخاري)) وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللـه ال يلقي هلا باالً يهوي ا يف جهنم 
 أركان اإلسالم وبعض أبواب - صلى اهللا عليه وسلم - عندما ذكر له النيب - رضي اهللا عنه- بن جبل  يف حديث معاذاوكم
وعموده ،  األمر اإلسالمرأس " :يا رسول اهللا قال، بلى : قلت -أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟: "مث قالاخلري 
كف -فأخذ بلساين وقال ، رسول اهللا  فقلت ك بلى يا" ك ذلك كله ؟ أال أخربك مبال: مث قال "  وذروة سنامه اجلهاد ،الصالة

 أو -الناس يف النار على وجوههم وهل يكب،  ثكلتك أمك -و إنا ملؤاخذون مبا نتكلم ؟ فقال، نيب اهللا  يا: فقلت -عليك هذا
  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال )) ! على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ؟-قال 

  
  :ول باخلري أو الصمتالق .١

من : "- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال- رضي اللـه عنه -فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 
كان يؤمن باللـه واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باللـه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم 

  ".خرياً أو ليصمتاآلخر فليقل 
  

 :احلرص على الكلمة الطيبة فهي صدقة .٢
 كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل: (( قال- صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه-فقد روى أبو هريرة 

اعه صدقة، والكلمة ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها مت يوم تطلع فيه الشمس ، يعدل بني االثنني صدقة،
  .رواه البخاري ومسلم)) صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة ، ومييط األذى عن الطريق صدقة الطيبة

  
 : من الكالم، وعدم اإلكثار منهلاإلقال .٣

 عليكم  محر إن اهللا: (( قال- صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه -عند البخاري من حديث املغرية بن شعبة ف
  )).قيل وقال، وكثرة السؤال ، وإضاعة املال:  وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم ، ومنعألمهاتا عقوق

  
 :النهي عن التحديث بكل ما يسمع .٤
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 ))كفى باملرء إمثاً أن حيدث بكل ما مسع: ((- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  أنه قال- رضي اهللا عنه - فعن أيب هريرة
  .رواه مسلم)) حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع: ((روايةويف 

  
 :احلذر من الكذب .٥

إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب إىل اجلنة، وإن : ((  قال-صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب - رضي اهللا عنه -فعن أيب مسعود 
جور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب  يهدي الفالرجل ليصد ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً، 

  .رواه البخاري ومسلم)) حىت يكتب عند اهللا كذاباً
 حدث كذب، إذا: آية املنافق ثالث: ((  قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه -وجاء عن أيب هريرة 

  .رواه البخاري ومسلم)) متن خان ؤوإذا وعد أخلف، وإذا ا
  : ويباح الكذب يف ثالثة أشياء

  .يف حديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها. ٣.             يف احلرب. ٢.          اإلصالح بني الناس. ١
 صلى اهللا عليه وسلم -مسعت رسول اهللا : (( قالت -رضي اهللا عنه  -واألصل يف ذلك ما روته أم كلثوم بني عقبة بن أيب معيط 

  .رواه البخاري))  الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خرياً أو يقول خرياً  يقول ليس-
 يرخص يف شيء من الكذب إال ثالث كان رسول - صلى اهللا عليه وسلم -ما مسعت رسول اهللا : قالت: ويف رواية أيب داود 

لقول وال يريد به إال اإلصالح، والرجل ال أعده كاذبا الرجل يصلح بني الناس، يقول ا: (( يقول- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
  .رواه أبو داود ، وصححه األلباين)) يقول يف احلرب، والرجل حيدث امرأته، واملرأة حتدث زوجها 

 
 :النهي عن الفحش والتفحش .٦

، وال اللعانليس املؤمن بالطعان، وال : ((  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب  - رضي اهللا عنه -فقد روى ابن مسعود 
  .رواه أمحد، والبخاري يف األدب املفرد واللفظ له، وصححه األلباين)) الفاحش البذيء 

 فاحشاً وال متفحشاً، وكان - صلى اهللا عليه وسلم -مل يكن النيب : (( ، قال- رضي اهللا عنهما -ويف حديث عبداهللا بن عمرو 
  .رواه البخاري ومسلم)) إن من خياركم أحسنكم أخالقاً : يقول

  
 :البعد عن املراء وإن كان املرء حمقاً .٧

أنا زعيم بيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء : (( - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -فعن أيب أمامة 
رواه أبو داود )) وإن كان حمقاً، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه

  .وحسنه األلباين
  

 :النهي عن إضحاك القوم كذباً .٨
ويلٌ للذي حيدث فيكذب : ((  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -مسعت رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -روى معاوية بن حيدة 

  .رواه أبو داوود، وحسنه األلباين)) ليضحك به القوم، ويل له، مث ويل له

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Abo-osamah.net
http://www.Abo-osamah.net
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 www.Abo-osamah.net مدونة إطالالت تربوية                                                                                                     
  

  :: حمفوظة ملدونة إطالالت تربوية مجيع احلقوق:: 
www.Abo-osamah.net 

٣

  
 :الكالم األكرب يف ميتقد.١٠

أن عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود أتيا خيرب ، فتفرقا : قاالما األصل يف ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة أ
، وسلم  صلى اهللا عليه-بن سهل ، فجاء عبد الرمحن بن سهل وحويصة وحميصة ابنا مسعود إىل النيب  يف النخل ، فقتل عبد اهللا
 قال) . الكرب  ربك : (- صلى اهللا عليه وسلم -م ، فبدأ عبد الرمحن ، وكان أصغر القوم ، فقال النيبفتكلموا يف أمر صاحبه

: قال أتستحقون قتيلكم ، أو: (فتكلموا يف أمر صاحبهم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ليلي الكالم األكرب: يعين : حيىي
يا : قالوا ). فتربئكم يهود يف أميان مخسني منهم  : قال.  اهللا ، أمر مل نره يا رسول: قالوا ) . صاحبكم ، بأميان مخسني منكم 

فدخلت  فأدركت ناقة من تلك اإلبل ،: قال سهل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبلهدهم فوا. رسول اهللا ، قوم كفار 
  .رواه البخاري ومسلم. مربدا هلم فركضتين برجلها

  
 :عدم مقاطعة احلديث.١٠

: بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس حيدث القوم ، جاءه أعرايب فقال : (( أنه قال- رضي اهللا عنه -د روى أبو هريرة فق
: وقال بعضهم . فكره ما قال  مسع ما قال: فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث ، فقال بعض القوم . الساعة ؟  مىت

عت األمانة يفإذا ض: ها أنا يا رسول اهللا ، قال : قال . السائل عن الساعة  أراه-أين: قال حىت إذ قضى حديثه . بل مل يسمع 
  .رواه البخاري)) إىل غري أهله فانتظر الساعة  األمر وسدإذا أ: لكيف إضاعتها ؟ قا:  قال .الساعة فانتظر

  
 :التأين يف الكالم وعدم اإلسراع فيه.١١

ويف ))  كان حيدث حديثاً لو عده العاد ألحصاه - صلى اهللا عليه وسلم -إن النيب : ((  قالت- رضي اهللا عنها -فعن عائشة 
  رواه البخاري)) مل يكن يسرد احلديث كسردكم - صلى اهللا عليه وسلم -إن رسول اهللا : (( رواية مسلم

  
 :خفض الصوت عند الكالم.١٢

  .١٩لقمان}واقِْصد ِفي مشِيك واغْضض ِمن صوِتك ِإنَّ أَنكَر الْأَصواِت لَصوت الْحِمِري{: ومما ورد يف ذلك قوله تعاىل
  

 :احلذر من الغيبة والنميمة.١٣
واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه تواب ولَا يغتب بعضكُم بعضاً أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتاً فَكَِرهتموه {: يقول اهللا تعاىل

ِحيم١٢احلجرات}ر  
إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت النيب : ، قال- رضي اهللا عنها -فعن جابر 

  .رواه مسلم)) العرب، ولكن يف التحريش بينهم
 . وى جمموع الفتايف -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يقولون لكن يرى   جللسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن املغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ماةموافق  الناس من يغتابفمن 
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 وطيب املصاحبة وقد يغضبون ةموافقتهم من حسن املعاشر فريى: أنه لو أنكر عليهم قطع الس واستثقله أهل الس ونفروا عنه
  .معهم غضبهم فيخوضفيغضب ل

 
ليس يل عادة أن أذكر أحداً إال خبري وال أحب الغيبة : ل تارة يف قالب ديانة وصالح، فيقونهم من خيرج الغيبة يف قوالب شىتوم

 دعونا منه: واهللا إنه مسكني أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت وكيت ورمبا يقول: ويقول وال الكذب وإمنا أخربكم بأحواله
وديانة خيادعون اهللا بذلك كما خيادعون   لنا وله وإمنا قصده إستنقاصه وهضماً جلنابه وخيرجون الغيبة يف قوالب صالحيغفر اهللا

 .من هذا وأشباههخملوقاً وقد رأينا منهم ألوانا كثرية 
 لريفع نفسه ويضعه صاليت لفالن ملا بلغين عنه كيت وكيت لو دعوت البارحة يف: ومنهم من يرفع غريه رياء فريفع نفسه فيقول

  .بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه فالن: عند من يعتقده أو يقول
 

شخص أزال ذلك عنه مبا استطاع  وإذا أُثىن على. الغيبة واحلسد: من حيمله احلسد على الغيبة فيجمع بني أمرين قبيحني ومنهم
  .قدح ليسقط ذلك عنه وفجور و أو يف قالب حسدمن تنقيصه يف قالب دين وصالح 

 
  .باستهزائه وحماكاته واستصغار املستهزأ به ومنهم من خيرج الغيبة يف قالب متسخر ولعب ليضحك غريه

 
ومن فالن كيف وقع منه كيت ! التعجب فيقول تعجبت من فالن وكيف ال يفعل كيت وكيت؟ ومنهم من خيرج الغيبة يف قالب

  .يت وكيت فيخرج امسه يف معرض التعجبيف فعل كوكيت، ك
 

 مت له فيظن من مسعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على جرى له وما مسكني فالن غمين ما ومنهم من خيرج االغتمام فيقول
ات هللا أعظم أمراض القلوب واملخادع وهذا وغريه من. به ورمبا يذكره عند أعدائه ليشتفوا به التشفي به ولو قدر لزاد على ما

 .وخللقه
  وإنكار منكر فيظهر يف هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غري ما أظهر واهللا ومنهم من يظهر الغيبة يف قالب غضب

 .ناملستعا
 

 :يف ستة مواضع ةوتباح الغيب
  التظلم:األول 

 .كذاظلمين فالن : من ظامله ، فيقول صافه والية أو قدرة على إن فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغريمها ممن له
 االستعانة :الثاين

فالن يعمل كذا ، فازجره عنه، : قدرته على إزالة املنكر  فيقول ملن يرجو: االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل الصواب 
  .التوصل إىل إزالة املنكر ، فإن مل يقصد ذلك ، كان حراما وحنو ذلك ، ويكون مقصوده

  االستفتاء:الثالث
وما طريقي يف اخلالص منه ، وحتصيل حقي ، ودفع  ظلمين أيب أو أخي أو زوجي أو فالن بكذا ، فهل له ذلك ؟: فيقول للمفيت 
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ما تقول يف رجل أو شخص أو زوج كان من أمره : الظلم ؟ وحنو ذلك ، فهذا جائز للحاجة، ولكن األحوط واألفضل أن يقول 
  .شاء اهللا تعاىل  الغرض من غري تعيني ومع ذلك فالتعيني جائز كما سنذكره يف حديث هند إنفإنه حيصل به كذا ؟
  حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم:الرابع 

 .واجب للحاجة من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإمجاع املسلمني ، بل جرح اروحني: منها : وجوه  وذلك من
، أو معاملته ، أو غري ذلك ، أو جماورته ، وجيب على املشاور أنه  ن ، أو مشاركته ، أو إيداعهاملشاورة يف مصاهرة إنسا: ومنها 

 .يذكر املساوىء اليت فيه بنية النصيحة  ال خيفي حاله ، بل
 انمبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر املتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببي إذا رأى متفقها يتردد إىل: ومنها 

احلسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، وخييل  ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد حيمل املتكلم بذلك) ١(حاله، بشرط أن يقصد النصيحة 
 .إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك

لك ، هلا ، وإما أن يكون فاسقا ومغفال وحنو ذ أن يكون له والية ال يقوم ا على وجهها ، إما أن ال يكون صاحلا: ومنها 
 ليزيله ويويل من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله مبقتضى حاله ، وال يغتر به ، وأن فيجب ذكر ذلك ملن له عليه والية عامة ،

 )٢. (يسعى يف أن حيثه على االستقامة أو يستبدل به 
 بفسقه أو بدعته أن يكون جماهراً: اخلامس

األموال ظلما ، وتويل األمور الباطلة ، فيجوز ذكره مبا جياهر  كس ، وجبايةكااهر بشرب اخلمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ امل
 .من العيوب ، إال أن يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرنا به ، وحيرم ذكره بغريه

  
 ريف التع:السادس

 ، وحيرم  ؟ جاز تعريفهم بذلك-وغريهم   كاألعمش واألعرج واألصم واألعمى واألحول-فإن كان اإلنسان معروفا بلقب 
 .بغري ذلك ، كان أوىل إطالقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه

 .اهـ" فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها جممع عليها، دالئلها من األحاديث الصحيحة املشهورة 
 :قوله وقد نظمها بعض العلماء يف
  مـتظلم ومـعرف وحمذر ::::الـقدح ليس بغيبة يف ستة

  عانة يف إزالة منكرإلالب ط :::: ا ومستفت ومنوجماهر فسق
  

  :وينبغي ملن حملت إليه منيمة مخسة أمور
  .أن ال يصدقه. ١
  .أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ٢
  .أن يبغضه يف اهللا فإنه بغيض عند اهللا تعاىل. ٣
  .أن ال يظن بأخيه الغائب السوء. ٤
  .أن ال حيمله ذلك على التجسس والبحث عن ذلك. ٥
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٦

 :رك احلديث عن النفس على سبيل املفاخرةت.١٤
 ٣٢النجم}فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى { : لقوله اللـه تعاىل

 
 :جتنب األلفاظ والعبارات اليت جاء النهي عنها يف الشرع.١٥

 ".ريعةألفاظ ومفاهيم يف الش": بعنوان-رمحه اهللا– توزيع كتيب للشيخ ابن عثيمني يقترح
 
 
  : املراجع* 
  .كتاب اآلداب، فؤاد الشلهوب. ١
  .، لإلمام الشوكاينجيوز من الغيبة ة عما جيوز وما الرفع الريب. ٢
  .منتقى اآلداب الشرعية، ماجد آل عوشن. ٣
  

  Abo.osamah2@gmail.com : ريد املدونةب على مالحظة الرجاء مراسليتعند وجود أي * 
 z-m3@hotmail.com: أو التواصل املباشر عرب املاسنجر

  "إطالالت تربوية"أو التواصل عرب مدونيت 
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