
 احملاضرة السابعة
 الحديث السادس : المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده 

المسمم الحقيقي الذي تظير عميو آثار اإلسالم وشعائره وأماراتو، ىو الذي يكف أذى لسانو ويده عن المسممين، فال 
 المسممين منو إال الخير والمعروف.يصل إلى 

وفي واقع المسممين اليوم قد تجد الرجل محافظًا عمى أداء الصالة في وقتيا، وقد تجده يؤدى حق اهلل في مالو 
فيدفع الزكاة المفروضة، وقد يزيد عمييا معوانًا لمناس يسعى في قضاء حوائجيم، وقد تجده من حجاج بيت اهلل 

كن مع ىذا الخير كمو قد تجده ال يحكم لسانو وال يممك زمامو، فينفمت منو لسانو فيقع في الحرام ومن ُعّمارة، ول
 أعراض الناس ويمزق لحوميم!! فال يستطيع أن يممك لسانو عن السب والشتم والمعن.

رجل مع والنبي صمى اهلل عميو وسمم يقول: "ليس المؤمن بالطعان وال بالمعان وال الفاحش وال البذيء"، وقد تجد ال
ما فيو من الخير والصالح ال يممك لسانو عن الغيبة والنميمة، وال يممكو عن شيادة الزور وقول الزور، وقد ال 
يكمف لسانو عن ىمز الناس ولمزىم، فيجره لسانو ويوقعو في كثير من األخطاء والباليا، فمثل ىذا النوع من الناس 

 .قد فقد صفة من أبرز وأىم صفات المسمم الحقيقي
وىناك نوع آخر من المسممين يختمف عن النوع السابق فقد تجده يحكم لسانو ويقل بو الكالم، ولكنو يؤذى 
المسممين بيده، فيضرب بيده أبدان المسممين، اعتدى عمى أمواليم فيسرقيم، أو يسمبيم حقوقيم أو يظمميم فيذا 

 المرء وعمى إيمانو.أيضًا قد فقد إمارة من اإلمارات الظاىرة التي تدل عمى إسالم 
وعمى ىذا فال يكتمل إسالم عبد حتى يحب المسممين ويترك إيذاءىم بمسانو، ويترك إيذاءىم بيده وال يتم إسالم عبد 
وأيمانو حتى يشغل لسانو في األعمال التي يكون فييا نفع لو في الدنيا واآلخرة، فُيعمل لسانو في تالوة كتاب اهلل 

ُيعمل بمسانو في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ونشر العمم النافع أو تقديم وفي ذكره سبحانو وتعالى، و 
النصيحة والمشورة المفيدة النافعة وغير ذلك من المصالح التي تعود بالنفع العاجل عمى المرء وعمى إخوانو 

 المسممين.
نما ُيعمميا ولو تحقق أن كف المسمم لسانو عن إيذاء الناس وكف يده كذلك عن إيذاء الناس ف ال يكسب بيده شرًا وا 

في الخير والنفع، ولو تحقق ىذا لصار المسمم آمنًا في سفره وفي إقامتو وفي بيتو وخارج بيتو ولصار مجتمع 
 المسممين مجتمعًا فاضاًل عمى ما يحب اهلل ورسولو.

يجرة المطموبة من كل مسمم وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم: "والمياجر من ىجر ما نيى اهلل عنو"، معناه أن ال
 ىي ترك وىجر المعاصي والسيئات التي نيى اهلل عنيا ونيى عنيا رسولو صمى اهلل عميو وسمم.

 واليجرة تطمق عمى معنيين: األول ىجرة المكان، والثاني: ىجرة الحال.
وعمى حكاميا، وال يستطيع فاليجرة المكانية: ىي االنتقال من دار الكفر التي يغمب الكفر عمى أىميا وعمى أحكاميا 

اإلنسان فييا أن يقيم شعائر دينو، وال يأمن فييا عمى دينو ونفسو وعرضو، فينتقل من ىذا المكان ومن ىذه الدار 
إلى دار أخرى انتفى فييا ىذه المثالب، ويستطيع أن يقيم فييا المسمم آمنًا عمى دينو ونفسو وعرضو، فيستطيع أن 

و تيديد، وىذا النوع من اليجرة ىو ما حصل من النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن يقيم فييا دينو دون خوف أ
المسممين عندما انتقموا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، حيث كان الكفر وقتيا غالب عمى أىل مكة وكانوا 

 يؤذون المسممين ويضيقون عمييم في أمور دينيم.



هلل عميو وسمم بقولو: "ال تنقطع اليجرة حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع وىذه اليجرة ىي التي عناىا النبي صمى ا
التوبة حتى تطمع الشمس من مغربيا"، ذلك ألن الناس ال يزال منيم قسمان: قسم من أىل الخير والصالح، وقسم 

مكان من من أىل الشر والضالل والفساد، فإن غمب أىل الخير عمى أىل الشر والفساد في عيد من العيود أو في 
األماكن فيذا ىو المراد وذلك ىو المطموب، وفي مثل ىذا المجتمع الذي يقوى فيو أىل الخير والصالح يستطيع 

يمان".  اإلنسان المسمم أن يقيم دينو ويعبد ربو ويأمن عمى نفسو وعرضو، وتسمى ىذه الدار: "دار إسالم وا 
واإليمان، وتضعف شوكة أىل الصالح، ويقوى عمييم  وفي بعض العيود واألوقات واألماكن قد يضعف أىل اإلسالم

أىل الشر والفساد، فعمى المسمم أن يبحث عن مكان وبيئة أصمح من ىذه، فيياجر إلييا ويترك ىذا المكان الذي 
 تسمط فيو أىل الكفر والضالل وقويت شوكتيم فيو، وتسمى ىذه الدار: "دار كفر".

لثاني: فيو ىجرة الحال، وقد فسره النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الحديث: وأما اليجرة الثانية أو النوع والقسم ا
"المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده، والمياجر من ىجر ما نيى اهلل عنو"، فاليجرة بيذا المعنى أن ييجر 

رؤ عمى حرماتو، إلى المسمم السيئات والمعاصي، وأن ينتقل من حال المعصية والبعد عن اهلل ومخالفة أمره والتج
 حال آخر وىو حال اإلقالع عن المعاصي والذنوب، وحال القرب من اهلل والوقوف عند حدوده.

واليجرة بالمعنى األخير، وىو ترك ما نيى اهلل عنو تشمل النوع السابق بالمعنى األخير، وىو ترك ما نيى اهلل عنو، 
الكفر مقيورًا مغموبًا وىو قادر عمى ترك ىذا المكان إلى غيره وبيان ذلك أن مما نيى اهلل أن يقيم المسمم في دار 

 مما ىو آمن وأصمح منو فتكون ىجرتو بيجران ما نيى اهلل عنو وىو اإلقامة بين ظيراني الكفار.
 
 
  


