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 اخلطبة األوىل
حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعمانلا  ،هللن احلمد إ

يضلل فال هادي هل وأشهد إن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك  هل ومنمن يهده اهلل فال مضل 
 .هل وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل

ِيَن آَمُنوا اَتُُّقوا اَّلَلَ َحَقُّ ُتَقاتِهِ  يَا﴿ َها اََلُّ ُيُّ
َ
نُْتْم ُمْسلُِمونَ أ

َ
 .﴾102َوََل َتُموُتَنُّ إََِلُّ َوأ

ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبَثُّ ِمنُْهمَ ﴿ ُقوا َرَبُُّكُم اََلُّ َها الَُّاُس اَتُّ ُيُّ
َ
ا يَا أ

 ۚ ا َونَِساءا ِي  اَّلَلَ  َواَتُُّقوا رَِجاَلا َكثرِيا رَْحاَمۚ وَ  بِهِ  تََساَءلُونَ اََلُّ
َ
 .﴾١َرقِيباا َعلَيُْكمْ  ََكنَ  اَّلَلَ  إَِنُّ  اْْل

ا ﴿ ِيَن آََمُنوا اَتُُّقوا اَّلَلَ َوقُولُوا قَْوَلا َسِديدا َها اََلُّ ُيُّ
َ
ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم  70يَا أ

َ
يُْصلِْح َلُكْم أ

ا   .﴾71ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّلَلَ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاا َعِظيما

فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم ورش : أما بعد
 ولك ضاللة يف انلاراألمور حمدثاتها ولك حمدثة بدعة ولك بدعة ضاللة 

َماِل ﴿ :أيها املؤمنون عباد اهلل يقول اهلل عز وجل ِ َِياِن َعِن اْْلَِمنِي وََعِن الشُّ إِذْ َيَتلَََّق الُْمَتلَقُّ
يْهِ َرقِيٌب  17قَعِيٌد  مْ ﴿وقال عز من قائل سبحانه وتعاىل  ،﴾َعتِيدٌ َما يَلْفُِظ ِمن قَْوٍل إََِل ََلَ

َ
 أ

نَا ََل نَْسَمُع ِِسَُهْم َوََنَْواُهمۚ 
َ
يِْهمْ  َورُُسلَُنا بََلى  ََيَْسُبوَن أ ويقول اهلل عز وجل  ،﴾يَْكُتُبونَ  ََلَ

ا ََكتِبنَِي  10َعلَيُْكْم ََلَافِِظنَي  ِإَوَنُّ ﴿  . ﴾َتْفَعلُونَ َيْعلَُموَن َما  11كَِراما

بل يه من مكمالت  العبادات،فهذه اآليات تُرشدنا عباد اهلل إىل لزوم عبادة يه من أجل 
 .أال ويه عبادة الصمت وعدِم الالكم إال يف اخلري واستقامته، ،اإليمان وتمامه
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بأن ما خيرج من الشفتني  املؤمنني،فهذا إرشاٌد من اهلل سبحانه وتعاىل وحتذيٌر لعباده 
ثم عند شهود  مالئكته،ثم عند  أواًل،عند اهلل سبحانه وتعاىل  حمسوب ومكتوب ومرصود

 . سبحانه وتعاىل شهداع خ ى خلقهوما أكرثهم فقد جعلهم اهلل وجل،اهلل عز 

وانلاس  وتعاىل،واألعضاع واجلوارح من شهود اهلل سبحانه  وجل،فاألرض من شهود اهلل عز 
واملالئكة الكتبة الكرام  انلاس،واألنبياع من أعظم الشهود خ ى  بعضهم ابلعض،شهداٌع خ ى 

ِ  يَْسَتْخُفونَ ﴿واهلل عز وجل خ ى لك يشٍع شهيد  احلافظني، ِمَن الَُّاِس َوََل يَْسَتْخُفوَن ِمَن اَّلَلُّ
ُُِّتوَن َما ََل يَرََْضى ِمَن الَْقْوِلۚ   .﴾َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يُبَي

 من) :باٌب حفظ اللسان وقول انليب صىل اهلل عليه وسلم: صحيحهقال اإلمام ابلخاري يف 
يَلْفُِظ مِن قَْوٍل  َما﴿ :وقول اهلل عز وجل (يلصمتاكن يؤمن باهلل وايلوم األخر فليقل خرياً أو 

يْهِ َرقِيٌب   .﴾َعتِيدٌ إََِل ََلَ

أي أن من تمام  يلصمت،من اكن يؤمن باهلل وايلوم األخر فليقل خرياً أو : قال ابن بطال
يقول ما يكون عليه ندامًة يوم  وأالإيمان العبد باهلل وايلوم األخر أنه حياسب نفسه 

 فإن انلدامة الكربى يه ندامة العباد يوم القيامة خ ى ما جيدوه يف صحائفهم وخ ى ما القيامة،
 .تنطق به جوارحهم وخ ى ما جيدونه أمامهم من األقوال واألعمال واألفعال

ُدورِ ﴿ :د اهلل إذا اكن اهلل عز وجل يقوليا عب َل َما ِِف الُصُّ  :ويقول اهلل سبحانه وتعاىل ﴾وَُحِصُّ
ائِرُ ﴿ َ فما بالك بأقوال خرجت وأفعال ظهرت وأعمال كتبت وأفعال أحصيت  ﴾يَوَْم ُتبَْل الََسُّ

ُموا﴿عليك  اهلل عز وجل يكتب لك يشع، فال جيد اإلنسان صغرية وال  ﴾َونَْكُتُب َما قََدُّ
ى الُْمْجرِِمنَي ﴿ :كبرية إال وجدها أمام عينيه، كما قال اهلل عز وجل َوُوِضَع الِْكَتاُب َفََتَ



 8441 خر مجادى اآل 4حفظه اهلل تعاىل يوم  عبد الكريم بن قاسم الدولةالشيخ األمان يف حفظ اللسان خطبة 

 

https://alddawla.al3ilm.com/13912 

4 

 ِ ا فِيهِ َوَيُقولُوَن يَا َويْلََتَنا َماِل َهىَذا الِْكَتاِب ََل ُيَغادُِر َصغِرَيةا َوََل َكب رَيةا إََِلُّ ُمْشفِقِنَي ِمَمُّ
ْحَصاَهاۚ 

َ
ا َعِملُوا َما َووََجُدوا أ ا َرُبَُّك  َيْظلِمُ  َوََل  ۗ  َحاِِضا َحدا

َ
 .﴾أ

ريض اهلل عنه أن انليب  صىل اهلل عليه  اخلدرييف جامع الرتمذي من حديث أيب سعيد 
رل )وسلم قال   ََّها تلَكفِّ ولل )أي تعظمه  (اللَِّسانَ  لك يوم يصبح فيه العبد فإن األْعَضاَء ُكل َوَتقل

َ فِيَنا فَإِنََّما ََنْنل بَِك إِن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا َوإِِن اْعوََجْجَت اْعوََجْجَنا جاع يف مسند "( اتَِّق اَّللَّ
ال )اإلمام أمحد من حديث أنس ريض اهلل تعاىل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال 

اهلل أكرب يا  (يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه وال
عباد اهلل أنها االستقامة، استقامة هذا اللسان وانضباط هذا اللسان يكون بأمرين أثنني، 
بالسكوت ولزوم الصمت أو بقول اخلري، فإنه ال بد أن حتقق هاتني اخلصلتني يف اللسان إذا 

وذللك يقول أهل العلم هناك  نطقت فإنما يكون منطقك باخلري وإال فأسكت وأصمت،
فرق بني السكوت والصمت، قالوا السكوت يكون بعد الالكم والصمت ابتداع، فإن املتلكم 

 .ال يتلكمأيسكت بعد الكمه لكن الصمت يكون ابتداًع هو 

أي إىل طول عدم الالكم وكرثة الالكم من صاحبه والسكوت  نسيب،وقالوا الصمت هو أمر 
 . يكون قبله الكم وبعده الكم

وخ ى لٍك فأنت مطالب برياضة هذا  والسكوت،هذا من الفوارق عند أهل العلم بني الصمت 
ألنك إذا  الكمك،وحىت تزن  بكالمك،وكتمها حىت ال جتازف  الشهوة،وحبس هذه  اللسان،

ناك من يزن عليك لكماتك ويزن عليك عباراتك بل ويرصدها فال لم تزن الكمك فإن ه
يْهِ َرقِيٌب  َما﴿يرتك منها شيئاً   .﴾َعتِيدٌ يَلْفُِظ ِمن قَْوٍل إََِل ََلَ
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واستقامة القلب ناجتة عن استقامة  القلب،إال وأن استقامة الالكم يدل خ ى استقامة 
فإن هذا داللة خ ى ختبط  الالكم،اتلخبط يف  وإذا وجد الالكم،فإذا وجد االحنراف يف  اإليمان،
فنحن حباجة إىل تعلم الصمت  صاحبه،مما يدل خ ى ضعف اإليمان يف قلب  ،واحنرافهالقلب 

 .وطول السكوت أكرث منا حاجة إىل تعلم الالكم واملخاطبة

ولقد اكن السلف الصالح رمحهم اهلل تعاىل يتعلمون الصمت والسكوت كما يتعلم أحدنا 
 . الالكم

حفص الشهيد الفاروق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب صهر رسول اهلل صىل اهلل  دخل أبو
الصديق األكرب صهر رسول اهلل  عنه، خ ىعليه وسلم وثاين وزرائه وخلفائه ريض اهلل تعاىل 

عليه وسلم وأحب انلاس إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم أيب بكر فوجده آخذاً صىل اهلل 
 .املواردبلسانه فقال ما هذا يا خليفة رسول اهلل؟ قال هذا اذلي أوردين 

ودخل أحدهم خ ى عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما فوجده آخٌذ بلسان نفسه ويقول يا 
 .إال فإنك ستندملسان قل خرياً تغنُم أو أسكت عن رش تسلم و

 :وذللك يقول انليب صىل اهلل عليه وسلم وأيلمة،نعم يا عباد اهلل فندامة الالكم ندامة عظيمة 
كم لكمة فتكت يف  اعتذار،إياك أن تقول الكماً حتتاج بعده إىل  ،(منهوما يلعتذر  إياك)

هتكت و دماً،وأسالت  جرحاً،كم من لكمة أنكأت  والرمح،القلب أكرث من فتك السهم 
نسأل اهلل السالمة  انلاس،وفرقت  حربا،وأشعلت  عداوة،وأغرت  شماًل،ومزقت  عرضاً،

 .والعافية
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ريض اهلل تعاىل عنه أن انليب  الساعديذللك جاع يف ابلخاري من حديث سهل بن سعد بن 
هل  أضمنحلييه وما بني فخذيه  ما بنييضمن يل  من) :صىل اهلل عليه وخ ى آهل وسلم قال

ألن ضمانة اللسان  وسلم،أنها ضمانة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وخ ى آهل وصحبه  ،(اجلنة
 .ضمانة صعبة ال يستطيعها إال من وفقه اهلل سبحانه وتعاىل

حىت ال تؤاخذ بقولك قبل أن  الصموت،وخ ى عبادة  السكوت،فجاهد نفسك خ ى رياضة 
 بال،وخطرة  نفس،من قول سبقه حديث قول وكم  سبقه،وكم من فعل  الفعل،يتبع القول 

 .فإذا لم حتسن أرس الكمك فما أرسع الالكم إىل أرسك

 .أقول ما سمعتم وأستغفر اهلل يل ولكم

 ثانيةاخلطبة ال
 .والصالة والسالم خ ى عبده املصطىف صىل اهلل عليه وخ ى آهل وصحبه وسلم وكىف،احلمد هلل 

أيها انلاس، إن رياضة السكوت، وعبادة الصموت، ليه قوية ثقيلة ألن انلفس تشتيه 
ألن انلاس اآلن أصبحوا يتسابقون خ ى االستعراض بكلماتهم  بالالكم،احلديث، وتتذلذ 

والتشدق بفصاحتهم، وما علموا أن لك ذلك مرصود، مكتوب، حمسوٌب عليهم، أال فأقِل 
 .الالكم إال باخلري

عمار بن يارس ريض اهلل تعاىل عنه اكن طويل الصمِت ومن صفات انليب صىل اهلل  ذكروا أن
عليه وسلم أنه اكن كثري الصمِت، كثري اذلكر، يا سبحان اهلل، كثري الصمِت فيما ال يعنيه 

 .كثري اذلكر فيما يقربه إىل اهلل سبحانه وتعاىل

 .اجلمعة إىل اجلمعةاكن أصحابنا حيصون الكمهم من : قال الُفضيل بن عياض
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اكن الكمهم معدود حىت لو أستطاع أحدهم أن يعد الكمه لعده، يف األسبوع يستطيع ! نظرا
أن يعد الكمه، أما حنن فحدث عن حانلا وال حرج نسأل اهلل أن يعفو عنا وان يتجاوز عن 

 .تقصرينا

 إذا أصبح أخذ حيصون الكمهم من اجلمعة إىل اجلمعة اكن الربيع بن ُخثيم رمحه اهلل تعاىل
القرطاس والقلم فأخذ لك ما تكلم بكلمة رصدها وكتبها حىت إذا أمىس راجع لكماته 

 .اليت خرجت، عباراته اليت رصدها خ ى نفسه، ثم حاسب نفسه عليها

ذللك اكنوا يعدون السكوت ولزوم الصموت من اتلجارِة الراحبة، كما ذكر ذلك الشافيع رمحه 
 .وغريه اهلل تعاىل

نحن حباجٍة ايلوم إىل أن تكرث فينا األعمال، واألقوال الصاحلة، قال ابن مسعود ريض إذا ف
عليكم زمان كثري  خطباؤه وسيأيتاهلل تعاىل عنه إنكم ايلوم يف زمان كثري علماؤه قليل 

فمن قل قوهل وكرث عمله فهو املحمود، ومن كرث قوهل وقل عمله فهو  علماؤه، خطباؤه قليل
 املذموم

 .(من كمال العقل قلة الالكم إن): بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه قال يلع

 ختطُب  ثرثارًة يف لك نادٍ              وزِن الالكم إذا نطقت وال تكن 

 خري، خ ى الصمت إال من خري، إال منفلنجاهد أنفسنا خ ى السكوت 

اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر  من) :كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أيب هريرة
وجاع أيضاً عن انليب صىل اهلل  (فليقل خرياً أو ليسكت) :ويف رواية (يلصمتفليقل خرياً أو 
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وجاع يف املسند من حديث عبد  (قولوا خرياً تغنموا واسكتوا عن رٍش تسلموا) :عليه وسلم
من ) :عليه وسلم قالالعاص ريض اهلل تعاىل عنهما أن انليب صىل اهلل  عمرو بناهلل بن 

 ما أقله من الكم وما أعظمه من معىن ومن مبىن ،(صمت جنا

من حسن إسالم املرع تركُه ماال ) :من صمت جنا أي عن الرش وعن ابلاطل وعن ماال يعنيه
 .جنا يف ادلنيا، وجنا يف اآلخرة (من صمت جنا)قواًل أو فعاًل أو أي يشع ( يعنيه

أن رجاًل اكن نديما ألحد ملوك محري فخرجوا يف صيد ذات مرة  ذكر امليداين يف جممع األمثال
فوقفوا خ ى صخرة صماع ملفتًة للنظر، فقال هذا اجلليس ذللك امللك يا أيها امللك لو ذبح 
رجل خ ى هذه الصخرة ترى إىل أين يسيل دمه؟ فقال امللك جلنوده أذحبوه حىت نرى إىل أين 

 .يسيل دمه

روف جرت خ ى أصحابها حتوف، ماذا يغنيه ماذا ينفعه هذا فتك بنفسه، كم من ح! نظرا
 .الالكم، ما الفائدة من هذا الالكم؟ ال يشع

 .هذا تلعلم أن هناك من ندم خ ى الكمه كثرياً ولم جند أحداً ندم خ ى سكوتهِ 

ما أمجل الصمت يف القضايا احلساسة، اليت ليس لك فيها ناقة : بن حزم رمحه اهلل تعاىلاقال 
ل، وليس لك فيها رأي، وال أول، وال آخر، ما أمجل وما أحسن وما أنفع أن تسكت وال مج

 .وأن تصمت وأن حتبس لسانك عنها

ُُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسبَْت رَهِيَنٌة ﴿: عباد اهلل أن من أسباب دخوِل انلار ما قاهل اهلل عز وجل بل يا
ْصَحاَب اْْلَِمنِي  38

َ
َما َسلََكُكْم ِِف َسَقَر  41َعِن الُْمْجرِِمنَي  40ِِف َجَناٍت يَتََساَءلُوَن  39إََِل أ

 .﴾45َوُكَنا ََنُوُض َمَع اْْلَائِِضنَي  44َولَْم نَُك ُنْطعُِم الِْمْسِكنَي  43قَالُوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصلُّنَِي  42
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 .نعوذ باهلل أن نكون ممن خيوض مع اخلائضني

لك بأسمائك احلسىن وصفاتك العىل ان جتعلنا من عبادك اذلين يستمعون القول امهلل انا نسأ
فيتبعون أحسنه امهلل اهدنا ألحسن األخالق واألعمال واألقوال ال يهدي ألحسنها إال أنت 
وارصف عنا يسع األخالق واألقوال واألعمال ال يرصف سيئها إال أنت امهلل جنبنا منكرات 

ذا  كرام امهلل إنا نسألك ياذا اجلالل واإل ال واألهواع واألدواع يااألخالق واألقوال واألعم
كرام والعزُة اليت ال ترام نسألك نرصاً مؤزرا لإلسالم وأهله يف لك ماكن، وُذال اجلالل واإل

تُذل به الكفر وأهله يف لك ماكن اذلين حياربون دينك وكتابك وسنة نبيك وأويلائك 
 .وعبادك الصاحلني

ذا  ة نقمتك ومجيع سخطك ياأامهلل إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وحتول اعفيتك وفج 
 .كراماجلالل واإل

فظ امهلل إنا نعوذ بك من جهد ابلالع ودرك الشقاع وسوع القضاع وشماتة األعداع، امهلل أح 
 حبرنا ستقرارنا امهلل أحفظنا يف برنا ويفاسالمنا وسالمتنا وهدؤنا وإعلينا يمننا وإيماننا و

ويف جونا ويف قرانا ويف مدننا ويف سهلنا ويف جبلنا ويف بدونا ويف حرضنا ويف مساجدنا ويف 
بيوتنا ويف اسواقنا ويف طرقاتنا، أحفظنا حبفظك نستودعك ما حنب ومن حنب فأنها ال تضيع 
ودائعك وانت خرياً حافظا وانت أرحم الرامحني امهلل أغفر نلا ولوادلينا وللمسلمني 

تنا يف ادلنيا حسنة ويف األخرة آسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياِع منهم واألموات ربنا وامل
 .حسنة وقنا عذاب انلار وصل اهلل وسلم خ ى حممد وخ ى آهل وصحبه وسلم

 


