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المسان

ممخص الخطبة

 -1عظم خطر المسان -2 .آفات المسان -3 .فضل المكث في البيت زمن الفتن -4 .االعتراف
والندم بالخطأ توبة.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر أنو قال :قمت :يا نبي اهلل ،ما النجاة؟ فقال :
((أممك عميك لسانك ،وليسعك بيتك ،وابك عمى خطيئتك)).

عباد اهلل ،إن ىذا الصحابي عمم عمما يقينيا أن الدنيا دار فتنة وىالك ،فأراد أن ينجو من شرىا،

فسأل عن طريق النجاة ،فأرشده النبي إلى أسبابيا فقال(( :أممك عميك لسانك)) ،وذلك يكون بأن ال
تحركو في معصية ،بل وال فيما ال يعنيك ألن المسان ترجمان القم ،،وال يأمم العبد بما في قمبو إال

إذا تكمم أو نفّذ وفعل ،يقول النبي (( :إن اهلل تجاوز ألمتي ما حدمت بو أنفسيا ما لم تتكمم بو أو
تعمل بو)) .وحفظ المسان من كمال اإليمان ،كما قال النبي (( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر

فميقل خي ًار أو ليصمت)).
تعج ،معاذ عندما
والمسان آفاتو خطيرة وكميرة ،يستخف بيا لألسف الشديد أكمر المسممين ،لذلك ّ
أمره النبي أن يمسك عميو لسانو ويكفو ،فقال :وانا لمؤاخذون بما نتكمم بو؟! فقال عميو الصالة

حصائد ألسنتيم؟!)).
الناس في النار عمى وجوىيم إال
ُ
والسالم(( :مكمتك أمك ،وىل َي ُكَ ،
فيذا المسان الصغير في حجمو الجبار في تأميره َمن حفظو دخل الجنة كما قال نبينا (( :من يضمن

لي ما بين لحييو ورجميو أضمن لو الجنة)) .وبالمقابل فإن من لم يحفظ لسانو فخاض مع الخائضين

متوعد بالعذا ،،قال النبي (( :إن الرجل ليتكمم بالكممة ال يرى بيا بأسا ييوي بيا سبعين خريفا
فإنو ّ
عمي؟ فقال عميو الصالة
في النار)) ،ولقد سأل صحابي آخر النبي فقال :ما أخوف ما تخاف ّ
والسالم(( :ىذا)) ،وأمسك بمسانو .وكم من كممة غير مسؤولة انطمقت من فم صاحبيا فدمرت بيوتا
آمنة ،وأتعست بيوتا سعيدة ،وأفسدت صداقات قديمة بسب ،غيبة أو نميمة.

وقد أخبرنا نبينا أن الناس يعذبون في قبورىم بممل ىذه الذنو ،،ىذا في حق من يتكمم بالكممة التي

قد تكون ارتجالية ،وال شك أن الذي يكت ،المقاالت ويصنف الكت ،بعد تفكر وتدبر أشد عذابا يوم

القيامة إن كان ينال من اإلسالم وأىمو ،كالعممانيين والحداميين ومن يممز اإلسالميين بالظالميين
والرجعيين وغير ذلك من مقوالتيم التي تدل عمى بغضيم لإلسالم وأىمو ،فيؤالء أقالميم مأجورة
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وأبواقيم مسعورة وأسعارىم معمومة ،قد احترفوا تمجيد الباطل وأىمو واليجوم عمى اإلسالم ومن آمن
َي م َنقمَ ٍ ،ي َِ
َِّ
ون.
ين َ
َّنقم ُب َ
بو عقيدة ومنيجا وأسمو ،حياةَ ،و َس َيعمَ ُم الذ َ
ظمَ ُموا أ َّ ُ
ما النجاة؟ ((أممك عميك لسانك)) ،كان أبو بكر الصديق يمسك لسانو ويقول( :ىذا الذي أوردني

الموارد) ،وكان عبد اهلل بن مسعود يقول( :واهلل الذي ال إلو غيره ،ما من شيء أحوج إلى طول سجن
من لسان) ليذا السب ،قال نبينا (( :أكمر خطايا ابن آدم في لسانو)) .والعجي ،أن من الصالحين
من يقوم الميل ويصوم النيار ويتورع عن االتكاء عمى وسادة حرير ويتورع عن دقائق الحرام ،وىذا

أمر جيد ،إال أنو ال يبالي بالخوض في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والقول عمى اهلل ما ال يعمم،

فحال ىذا كحال أىل العراق الذين جاؤوا ابن عمر يسألونو عن دم البعوض لممحرم وىم كانوا قتموا

الحسين بن عمي ابن بنت النبي .

أقول قولي وأستغفر اهلل لي ولكم فاستغفروه.
-------------------------

الخطبة المانية

أما بعد :يقول النبي ناصحا من استنصحو(( :أممك عميك لسانك ،وليسعك بيتك)) ،أي :ليكن لك في

أنس بطاعتو وعبادتو عن مخالطة الناس ،وال سيما في زمن الفتن،
بيتك شغ ٌل باهلل عن الناس ،و ٌ
ك لألمر بالمعروف والنيي عن المنكر أو ترك لمجمعة وصموات
بشرط أن ال يترت ،عمى ذلك تر ٌ
خير لو من السفر إلى بالد الغال ،عمى أىميا التبرج وعدم
الجماعة ،وال شك أن بقاء المسمم في بيتو ٌ
االحتشام وانتشار المنكرات والفواحش فييا ،ويعظم الوزر لو كانت تمك البالد بالد كفر كبالد

النصارى.

إن بقاء المسمم في بيتو خير من الذىا ،إلى الكبائن والشالييات أو األسواق التي يكمر فييا الفساد
وتتعاظم فييا السيئات أو المطاعم والمنتزىات التي تكمر فييا المنكرات كاالختالط وسماع أغاني

المطربين والمطربات.

((أممك عميك لسانك ،وليسعك بيتك ،وابك عمى خطيئتك)).

عباد اهلل ،إن البكاء عمى الخطيئة يتضمن االعتراف بالتقصير في جن ،اهلل والندم عمى تمك

الخطيئة ،وقد قال النبي (( :الندم توبة)) ،فكل من أقمع عن ذن ،ولكنو غير نادم عميو فيذا لم تقبل
توبتو ،وان جفاف العين دليل عمى قحط القم ،،وكم من المسممين من تنيمر الدموع من عينيو إذا

سمع أغنية حزينة أو رأى مشيدا مؤمرا ،ولكن ىذا التفاعل مع األغنية والفيمم يختفي تماما مع آيات

القرآن والسنة المطيرة ،فيج ،عمى صاح ،الذن ،أن يبكي وينوح عمى تقصيره في حق اهلل وحق

نفسو.

فالمرأة السافرة يج ،عمييا البكاء عمى خطيئتيا ،والذي يسمع األغاني وينظر إلى الحرام يج ،عميو

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

طا ،وذلك الذي تقام الصالة وىو في
البكاء عمى خطيئتو ،والذي ينام عن صالة الفجر
متعمدا أو مفر ً
ً
بيتو يتشاغل عنيا بمع ،أو ليو أو مشاىدة منكر ،ومن يسافر إلى الخارج الرتكا ،المنكرات ،فيؤالء
وغيرىم يج ،عمييم البكاء عمى خطاياىم إن كانوا يريدون النجاة ،ولكن من الذي يبكي أو يريد

البكاء منا؟ جاء في وصف النبي أنو كان طويل الصمت قميل الضحك ،إذا صمى سمع لجوفو
صوت كأزيز المرجل من البكاء ،فيل نحن كذلك؟!

عباد اهلل ،إن وصية النبي السابقة كانت لرجل من أطير خمق اهلل ،رجل قد تكون خطيئتو مما نعده

اليوم من الحسنات العظام .فمنتق اهلل تعالى عباد اهلل ،ولنتبع وصية نبينا  ،وألن يبكي المؤمن عمى

خطيئتو في الدنيا خير لو من أن يبكي عمييا في اآلخرة ،وىل يبكي الناس في اآلخرة؟! يقول النبي :

((يرسل البكاء عمى أىل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ،مم يبكون الدم حتى يصير في وجوىيم
كييئة األخدود ،لو أُرسمت فيو السفن لجرت)).

فالميم نسألك بأن تجيرنا من خزي الدنيا واآلخرة ،الميم طير أعمالنا من الرياء ،وقموبنا من النفاق،

وألسنتنا من الكذ ،،وأبصارنا من الخيانة ،الميم ارزقنا خشيتك في السر والعمن ،الميم آتنا في الدنيا

حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذا ،النار...

