قول َّ ِ
رب ٍ
ص ْول
َّ
أشد م ْن َ
"أكثم بن صيفي"
ِ
ِِ ِ
الش ْيطَا َن يَ ْن َزغُ بَ ْي نَ ُه ْم إِ َّن َّ
س ُن إِ َّن َّ
الش ْيطَا َن َكا َن
احلمد هلل رب العاملني القائلَ ﴿ :وقُ ْل لعبَادي يَ ُقولُوا الَِِّت ه َي أ ْ
َح َ
ان ع ُد ًّوا مبِينا﴾ ،والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم القائل« :من َكا َن ي ْؤِمن ِِب ِ
ِ
هلل َوالْيَ ْوِم ْاْل َخ ِر،
سِ َ ُ ً
َْ
ُ ُ
ل ِْْلنْ َ
ِ
ت» ،وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الغر امليامني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
ص ُم ْ
ْيا أ َْو ليَ ْ
فَ لْيَ ُق ْل َخ ْ ً
لعل ما مييز هذا العصر تلك الثورة الكربى يف اإلعالم واالتصاالت ،فغدا العامل قرية صغرية متداخلة متشابكة فما جيري يف
أقصى العامل يطلع عليه من يف سائره ،ومل تعد بقعة يف العامل مبنأى عما حيدث يف ابقيه ،ومن منا يستطيع إغفال ما لإلعالم
كثريا من حروب العامل اليوم ساعد يف أتجيجها
من أتثري يف توجيه األفكار واألخالق والسلوك وإجياد الثقافات؟! بل إن ً
اإلعالم ،واملتأمل فيما تبثه كثري من وسائل اإلعالم ومواقع التواصل يدرك مبا ال يدع جماالً للشك أن من ورائها علماء نفس
واجتماع وسياسة واقتصاديني وعسكريني.
فانظر مثالً النتصارات اجملاهدين كيف يتم تقزميها وتشويهها ،وانظر النتصارات أعدائهم كيف يتم تضخيمها وتروجيها،
ويقع املتابعون لإلعالم ضحااي هذه األراجيف واألكاذيب .بل لقد استُ ْع ِم َل اإلعالم يف بث الشائعات اليت ال أصل هلا بغية
الوصول لتحطيم معنوايت الناس وهز الثقة يف نفوسهم وحرفهم وصرفهم عن أهدافهم ،وما أكذوبة جهاد النكاح عنا ببعيد.
لقد صار اإلعالم قنابل نفسية ومعنوية تفعل ما ال تفعله كثري من القنابل الفتاكة ،ومن املعلوم أن احلروب النفسية صارت
تفعل فعلها يف توهني عزائم الناس ،فكم قلب اإلعالم من حقائق؟! وكم زيَّف من وقائع أبخبار وحتليالت ال أصل هلا؟!
﴿ َكُب ْ ِ
ج ِم ْن أَفْ َو ِاه ِه ْم إِ ْن يَ ُقولُو َن إََِّّل َك ِذ ًِب﴾.
ت َكل َمةً ََتْ ُر ُ
َُ
ومع تنوع وسائل اإلعالم والتواصل مبختلف أشكاهلا ومع ضعف الوازع الديين واألخالقي وهزال بعض العقول وتلوث
كثري من األفكار صار لز ًاما علينا أن نرجع لبيان هللا تعاىل ،وبيان رسوله صلى هللا عليه وسلم لنسرتشد مبا فيهما.
لقد نظر اإلسالم إىل ما يقوله اإلنسان وما قد خيطه بنانه فضبط ذلك بضوابط الشرع واألخالق واحلالل واحلرام فقال
ِ
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ف مبا ال يعرف ،بل يتبصر ويتأمل
س فَ ِطن ال يَ ْه ِر ُ
ين َ
تعاىلََ ﴿ :يأَيُّ َها الذ َ
اَّللَ َوقُولُوا قَ ْوًَّل َسدي ًدا﴾ إن املؤمن كيّ ٌ
ما قد حتدثه كلماته من خري أو شر.

ِ
الع ْب َد لَيَ تَ َكلَّ ُم ِِبل َكلِ َم ِة ِم ْن َس َخ ِط
لقد حذران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطورَة الكلمة غري احملسوبة فقالَ « :وإِ َّن َ
َِّ
ِ
ِ
ب
ك ََي ُم َعاذَُ ،و َه ْل يَ ُك ُّ
ك أ ُُّم َ
َّم» رواه البخاري .ويف حديث معاذ قال« :ثَ ِكلَْت َ
اَّللَّ ،لَ يُلْقي ََلَا َِبًَّل ،يَ ْه ِوي ِبَا ِِف َج َهن َ
ِ
ِ
اخ ِرِهم إََِّّل حصائِ ُد أَل ِ
ْسنَتِ ِه ْم» رواه الرتمذي.
َّاس ِِف النَّا ِر َعلَى ُو ُجوه ِه ْم أ َْو َعلَى َمنَ ْ َ َ
الن َ

إن الكلمة سالح خطري ذو حدين؛ فإما أن تبين وإما أن هتدم ،فإن كانت صادقة هادفة أدت للخري ،وإن كانت كاذبة
حاقدة أدت للشر ،فبكلمة تدخل يف عداد املؤمنني وبكلمة تصبح من الكافرين.
كالما ،لكنه كالم يبين التصور ويوجه الفكر وحيرك الوجدان وحيدد املواقف ويدفع
لقد كانت دعوات األنبياء والرسل ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سانِِه َويَ ِد ِه» رواه
للسلوك ..انظر لكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول« :املُ ْسل ُم َم ْن َسل َم املُ ْسل ُمو َن م ْن ل َ
ت ِِبَ ِاء الب ْح ِر لَمزج ْتهُ» رواه أبو داود ،وهو يقولَ « :كلِمتَ ِ
البخاري ومسلم ،وانظره وهو يقول« :لََق ْد قُل ِ
ان
ْت َكلِ َمةً لَ ْو ُم ِز َج ْ
َ ََ َ
َ
اَّلل وِِبم ِد ِه ،سبحا َن َِّ
ِ
ان ،حبِيب تَ ِ
ِ ِ
ان َعلَى اللِ ِ ِ ِ
َخ ِفي َفتَ ِ
الع ِظ ِيم» رواه البخاري
ان إِ ََل َّ
اَّلل َ
ُْ َ
الر ْْحَ ِنُ ،س ْب َحا َن َّ َ َ ْ
سان ،ثَقيلَتَان ِِف امل َيز َ َ
َ
ومسلم.
لقد أمران هللا أن نتنبه ملا تطلقه ألسنتنا فقال﴿ :ما ي ل ِْف ُ ِ
ِ ِ
يب َعتِي ٌد﴾.
َ َ
ظ م ْن قَ ْوٍل إََِّّل لَ َديْه َرق ٌ
إن احلروب اليت تدور رحاها اليوم جزء منها كالمي مقروء ،وجزء منها مرئي ومسموع؛ وهذا يوجب على العاقل أال
ث بِ ُك ِل َما
ينساق وراء كل كالم دون تثبت أو حتقق ،فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :ك َفى ِِبل َْم ْرِء َك ِذ ًِب أَ ْن ُُيَ ِد َ
ََِس َع» رواه مسلم .وقد وضع العلماء لنقل الكالم قاعدة تقول" :إن كنت انقالً فالصحة أو مدعيًا فالدليل".
إن مما يذم ويعاب على املسلم بشكل عام واجملاهد بشكل خاص أن خيوض فيما يعلم وفيما ال يعلم ،ويتحدث فيما
يتصور وما ال يتصور.
كبريا .ومن اإلرجاف أن يشيع
صغريا ومن الصغري ً
إن من اخلطأ أن ينقل املسلم األراجيف واإلشاعات وجيعل من الكبري ً
املرء وينشر ويذيع كل ما يصله دون تثبت وهللا يقولَ﴿ :يأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَ بٍإ فَ تَ ب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
صيبُوا قَ ْوًما
َ َ
َ َ
َ َ
ََ ْ
ِِ
ٍ
ي﴾ ويف قراءة﴿ :فَ تَ ثَ بَّ تُوا﴾ .إن سبب التثبت من الكالم قبل نقله هو خطورة الكالم،
ِِبَ َهالَة فَ تُ ْ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم ََندم َ
فكم من حرب سعرهتا كلمة؟! وكم من أسرة هتدمت أسسها بسبب كلمة؟! وكم أاثرت الكلمات غري املسؤولة من أحقاد؟!
وكم أقضت من مضجع؟! وكم هتكت من ِس ْرت؟! وما حادثة اإلفك اليت قصها القرآن إال أتكيد ملا نقول.
إن الكلمة أمانة ومن أمانتها أن تنقلها نقالً صحيحا فقد قال صلى هللا عليه وسلم« :من قَ َ ِ ِ
س فِ ِيه,
َْ
ً
ال ِف ُم ْؤم ٍن َما لَْي َ
اْلَبَ ِ
َس َكنَهُ هللاُ َر ْدغَةَ ْ
ال» رواه أمحد وأبو داود.
ال َح ََّّت ََيِِتَ ِِبل َْم ْخ َر ِج ِِمَّا قَ َ
أْ
ومن أمانة الكلمة عدم كتماهنا بل التصريح هبا ،بل لقد َّ
عد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك جزءًا من اجلهاد فقال:
«أَفْ َ ِ ِ
اد َكلِمةُ َع ْد ٍل ِع ْن َد س ْلطَ ٍ
ان َجائِ ٍر» رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة ،وقال عمر رضي هللا عنه" :ال خري فيكم
ُ
ض ُل ا ْْل َه َ
إن مل تقولوها ،وال خري فينا إن مل نسمعها" .وليس معىن البوح ابلرأي والصدع ابحلق أن ننهش أبعراض الناس بدافع الغل

ِ
ين
واحلقد ،بل أن يغلف الصدع ابحلق بغالف النصيحة فلم يكن النيب صلى هللا عليه وسلم
ً
فاحشا وال بذيئًا وقال« :الد ُ
ِ
يحةُ» رواه البخاري ومسلم.
النَّص َ
ب َّ
ش َج َرٍة
اَّللُ َمثَ ًًل َكلِ َمةً طَيِبَةً َك َ
ما أمجل بيان هللا عندما وصف الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة فقال﴿ :أَََلْ تَ َر َك ْي َ
ف َ
ض َر َ
ٍ
الس َم ِاء ( )24تُ ْؤِِت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ال لِلن ِ
ب َّ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن
اَّللُ ْاْل َْمثَ َ
ت َوفَ ْرعُ َها ِِف َّ
ي ِبِِ ْذ ِن َرِِبَا َويَ ْ
َصلُ َها ََثبِ ٌ
طَيِبَة أ ْ
ض ِر ُ
( )25ومثَل َكلِم ٍة َخبِيثَ ٍة َك َ ٍ
ٍ
َّت ِم ْن فَ ْو ِق ْاْل َْر ِ
ض َما ََلَا ِم ْن قَ َرا ٍر ( ﴾)26فالكلمة الطيبة هي كلمة
اجتُ ث ْ
ش َج َرة َخبِيثَة ْ
ََ ُ َ
التوحيد ،والكلمة اخلبيثة هي كلمة الشرك ،فلتكن كلماتنا طيبة ،ولنبتعد عن الكلمات اخلبيثة كما قال اإلمام الشافعي رمحه
هللا" :اكس ألفاظك أحسنها".
اللهم اهدان حملاسن األقوال واألفعال ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عنا سيئها ال يصرف عنا سيئها إال أنت.
واحلمد هلل رب العاملي

