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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما 
 بعد. 

ال ريب أن من مقاصد رسالة اإلسالم هتذيب األخالق، وتزكية 
النفوس، وتنقية املشاعر، ونشر احملبة واأللفة وروح التعاون واإلخاء بني 

]رواه  «م األخالقإمنا بعثت ألمتم مكار »: املسلمني.. قال النيب 
 أمحد والطرباين[. 

وهناك آفة عظيمة انتشرت بني مجيع فئات اجملتمع على اختالف 
 مراحلهم العمرية وطبقاهتم الثقافية. 

آفة عظيمة نشأ عليها الصغري، ودرج عليها الكبري، وتساهل هبا  
 كثري من اآلباء واألبناء، الرجال والنساء، الشباب والفتيات.. 

ولدت منها األحقاد، وثارت الضغائن، وهاجت آفة عظيمة ت
 بسببها رياح العداوة والبغضاء. 

آفة عظيمة تغضب الرب جل وعال، وخترج العبد من ديوان 
الصاحلني، وتدخله يف زمرة العصاة الفاسقني.. إهنا السب واللعن 
والفحش وبذاءة اللسان.. فتجد الوالد يسب أبناءه ويلعنهم، واألم  

، وال يدريان أن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم كذلك تفعل مثله
 اآلثام. 

وجتد الصديق يسب ويلعن صديقه، فريد عليه بسب أمه وأبيه. 
حىت الطفل الصغري جتده قد تعود كيل السباب واللعائن لآلخرين، 
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 ورمبا فعل ذلك بأبيه وأمه ومها ينظران إليه فرحني مسرورين..
نه دائًمان وال يعوده إن الواجب على كل عاقل أن يضبط لسا

السب واللعن، حىت مع خادمه وولده الصغري، بل ومع أي شيء من 
مجاد أو حيوان، فإنه ال يأمن إذا سب أحًدا من الناس أو لعنه أن 
يقابله مبثل قوله، أو يزيد عليه فيثور غضبه ويطغى، ويقوده إىل ما ال 

بابًا، ومعظم حتمد عقباه، وكم من جرمية وقعت كانت بدايتها لعًنا وس
 النار من مستصغر الشرر. 

وإذا سب اإلنسان أو لعن مسلًما فقد آذاه، وهللا تعاىل يقول: 
َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد ﴿

 [. 55]األحزاب:  ﴾اْحَتَمُلوا بـُْهَتان ا َوِإْْث ا ُمِبين ا
 آفة السب

]متفق  «سباب املسلم فسوق وقتاله كفر»: لنيب يقول ا
 عليه[. 

السب يف اللغة: الشتم والتكلم يف عرض »قال النووي رمحه هللا: 
اإلنسان مبا يعيبه، والفسق يف اللغة: اخلروج، واملراد به يف الشرع: 
اخلروج عن الطاعة.. فسب املسلم بغري حق حرام بإمجاع األمة، 

/ 2]شرح صحيح مسلم  «النيب  وفاعله فاسق كما أخرب به
242 .] 

فهل تصور أولئك الذين يطلقون ألسنتهم سبا وشتًما وانتهاًكا 
ألعراض املسلمني وأهنم يكونون بذلك فساقًا خارجني عن طاعة هللا 
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 ؟!ورسوله 
أال فليتق هللا أناس تركوا العنان أللسنتهم حىت أوردهتم موارد 

سباب املسلم كاملشرف »:  اهللكة ومراتع احلسرات، قال النيب
 ]رواه البزار وحسنه األلباين[.  «على اهللكة

 حتذير للبادئ بالسباب 

إن البادئ بالسباب هو الذي يتحمل اإلمث وحده، إذا عفا عنه 
املسبوب، أو انتصر بقدر مظلمته، ومل يتجاوز ذلك إىل ما هو ظلم 

منهما، ما مل املستبان ما قاال، فعلى البادئ »: وتعد، قال النيب 
 ]رواه مسلم[.  «يعتد املظلوم

 ولإلمام النووي رمحه هللا فوائد حول هذا احلديث حيث قال: 
معناه أن إمث السباب الواقع من اثنني خمتص بالبادئ منهما  » -2

كله، إال أن يتجاوز الثاين قدر االنتصار، فيقول للبادئ أكثر مما قال 
 «. له

عليه دالئك الكتاب والسنة.  ويف هذا جوازه، وقد تظاهرت -2
َوَلَمِن انـَْتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن ﴿قال هللا تعاىل:

 [. 42]الشورى:  ﴾َسِبيل  
 ﴾َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُرونَ ﴿وقال تعاىل: 

 [. 93]الشورى: 
َوَلَمْن ﴿هللا تعاىل:  ومع هذا فالصرب والعفو أفضل، قال -9

 [. 49]الشورى:  ﴾َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 
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ا بعفو إال عز ا»وللحديث املذكور بعد هذا:   «وما زاد هللا عبد 
 ]رواه مسلم[. 

: واعلم أن سباب املسلم بغري حق حرام، كما قال  -4
 . «سباب املسلم فسوق»

أن ينتصر إال مبثل ما سبه، ما مل يكن   وال جيوز للمسبوب -5
يا »كذبًا، أو قذفًا، أو سًبا ألسالفه، فمن صور املباح أن ينتصر ب

، أو يا جايف أو حنو ذلك، ألنه ال يكاد أحد ينفك «يا أمحق» «ظامل
 من هذه األوصاف. 

قالوا: وإذا انتصر املسبوب استوىف ظالمته، وبرئ األول من  -6
]شرح ه ااالبتداء، أو اإلمث املستحق هلل تعاىل.حقه، وبقي عليه إمث 

 [.957/ 26صحيح مسلم 
وإذا تعدى املسبوب وجتاوز احلد وقع اإلمث عليهما، فعن عياض 
بن محار رضي هللا عنه قال: قلت: يا نيب هللا! الرجل يشتمين وهو 

املستبان شيطانان »: دوين، أعلى من بأس أن أنتصر منه؟ قال 
 . ]رواه ابن حبان وصححه األلباين[. «بانيتهاتران، ويتكاذ

 من أكرب الكبائر

واحذر أخي من أن تكون سبًبا يف سّب والديك فتكون كمن 
إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل »: سبهما فقد قال النيب 

يسب »قيل: يا رسول هللا! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال:  «والديه
 ]رواه البخاري[.  «هأبا الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أم
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ومن املؤسف أنه قد انتشر ذلك بني أبناء املسلمني وطالهبم، 
دليل على احنطاط يف الرتبية، وتفريط من أولياء  -وهللا  -وهذا 

األمور الذين ال ينشؤون أبناءهم على الفضيلة واألخالق احلسنة 
 واخلصال اجلميلة. 

دون أن يسبهما وهذا الوعيد فيمن كان سبًبا يف سب أبيه وأمه 
بنفسه، فكيف حال من يقوم بسبهما بنفسه، فيسب والديه 

 ويلعنهما، وهناك من يضرهبما وال حول وال قوة إال باهلل. 
 آفة اللعن

، أما اللعن فقد ورد فيه وعيد شديد وهتديد أكيد من النيب 
]متفق عليه[. وتأمل أخي  «لعن املؤمن كقتله»: فقد قال النيب 
املؤمن وشدة قبحها، وما رتب هللا عليها من العذاب  يف جرمية قتل

والنكال واللعنة والغضب يف الدنيا واآلخرة؛ تعرف بذلك خطورة 
ا َفَجَزاُؤُه ﴿اللعن والتمادي فيه. قال تعاىل:  َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمن ا ُمتَـَعمِ د 

ا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأَ  اَجَهنَُّم َخاِلد   ﴾َعدَّ َلُه َعَذاب ا َعِظيم 
العنه به،  [. فهذا جزاء قاتل املؤمن الذي شبه النيب 39]النساء: 

 فأي جرم هذا اجلرم؟ وأي خطيئة تلك اخلطيئة؟! 
أن املؤمن كامل اإلميان ال يكون لعانًا أبًدا، فقال  وبني النيب 

مذي ]رواه الرت  «ال يكون املؤمن لعان ا»عليه الصالة والسالم: 
عن التالعن فقال عليه  وصححه األلباين[ ولذلك هنى النيب 

 «ال تالعنوا بلعنة هللا، وال بغضبه، وال بالنار»الصالة والسالم: 
 ]رواه أبو داود والرتمذي وقال: حسن صحيح[. 
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ال يكون »عن تأخر منازل اللعانني يوم القيامة فقال:  وأخرب 

 ]رواه مسلم[.  «مةاللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيا
فيه الزجر عن اللعن، »قال النووي رمحه هللا عن هذا احلديث: 

وأن من ختلق به ال يكون فيه هذه الصفات اجلميلة، ألن اللعنة يف 
الدعاء يراد هبا اإلبعاد من رمحه هللا تعاىل، وليس الدعاء هبذا من 

عاون على أخالق املؤمنني الذين وصفهم هللا تعاىل بالرمحة بينهم والت
الرب والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وكاجلسد الواحد، 
وأن املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، فمن دعا على أخيه املسلم 

 «فهو يف هناية املقاطعة والتدابر –وهي اإلبعاد من رمحه هللا  –باللعنة 
 [. 964/ 26]شرح صحيح مسلم 

أوصيك »جرموذ اجلهين رضي هللا عنه فقال:  وأوصى النيب 
 ]رواه الطرباين، وصححه األلباين[.  «أال تكون لعان ا

كنا إذا رأينا الرجل يلعن »وقال سلمة بن األكوع رضي هللا عنه: 
 . «أخاه، رأينا أنه أيت بابًا من الكبائر

 أين تذهب اللعنة؟ 

فيهرب أهل هل تدري أيها اللّعان أن لعنتك تصعد إىل السماء، 
 السماء منها خشية أن تصيبهم؟!

هل تدري أهنا هتبط إىل األرض بعد ذلك، فتهرب الكائنات منها 
 خشية أن تصيبهم؟!

هل تدري أهنا تذهب بعد ذلك مييًنا ويسارًا حىت تصادف من 
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 يستحقها؟ 
مث هل تدري أهنا تعود إليك إذا كان من لعنت ال يستحق 

 لعنتك؟ 
إن »: هللا عنه قال: قال رسول هللا فعن أيب الدرداء رضي 

العبد إذا لعن شيئ ا صعدت اللعنة إىل السماء، فتغلق أبواب 
السماء دوهنا، مث هتبط إىل األرض، فتغلق أبواهبا دوهنا، مث تأخذ 
ميين ا ومشاال ، فإن مل جتد مساغ ا رجعت إىل الذي لعن، فإن كان 

د، وحسنه األلباين ]رواه أبو داو  «أهال ، وإال رجعت إىل قائلها
 لغريه[. 

مل نفسك  هذا الذنب العظيم، وملاذا تصر  –أخي  –فلماذا حتح
 على هذا اجلرم الكبري؟ 

وملاذا ال تعود لسانك الدعاء ألبنائك وبناتك بداًل من لعنهم 
 والدعاء عليهم؟ 

أال ختشي أن ترجع إليك لعنتك وتكون ساعة إجابة، فتطرد من 
 ن من املبعدين املقبوحني؟ رمحة هللا عز وجل، وتكو 

أال ختشي أن تلقى هللا عز وجل بلسان ولغ يف أعراض املسلمني 
 واستباح حرماهتم؟ 

أال ختشى أن تتساوي حسناتك وسيئاتك فتأيت لعنتك فرتجح 
 ميزان سيئاتك فتدخل هبا النار؟ 
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 سد منافذ اللعن

إن بعض الناس مل يسلم منه حىت اجلماد واحليوان، فرتاه يسب 
كل منفذ يؤدي   ويلعن ويضرب كل شيء حوله، ولذلك سّد النيب 

إىل السب واللعن، فنهى عن سب أو لعن كل شيء ال يستحق 
اللعن، حىت ولو كان حيوانًا أو مجاًدا، فعن عمران بن حصني رضي 

يف بعض أسفاره، وامرأة من األنصار  هللا عنه قال: بينما رسول هللا 
فقال:  ، فسمع ذلك رسول هللا على ناقة، فضجرت، فلعنتها

. قال عمران: فكأين أراها «خذوا ما عليها، ودعوها، فإهنا ملعونة»
 اآلن متشي يف الناس ما يعرض هلا أحد. ]رواه مسلم[. 

إمنا قال هذا زجرًا هلا ولغريها، وكان قد »قال النووي رمحه هللا: 
واملراد:  سبق هنيها وهني غريها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة.

. ]شرح صحيح مسلم «النهي عن مصاحبته لتلك الناقة يف الطريق
 [. 969/ 26للنووي: 

]رواه  «ال تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة»: وقال النيب 
 أبو داود وابن حبان وصححه األلباين[. 

إن عظمة اإلسالم لتتجلي يف هذه التوجيهات السامية واآلداب 
ق احليوان البدين واملعنوي، واليت حرمت  الرفيعة اليت حافظت على ح

كل أشكال اإليذاء بغري حق، فيا ليت دعاة حقوق احليوان يعرفوا 
لإلسالم فضله يف هذا السبيل، ويعرتفوا له بالسبق يف هذا امليدان 

 الذي يتفاخرون به وحيسبون أهنم أصحابه. 
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وعن ابن عباس رضي هللا عنهما، أن رجاًل لعن الريح عند رسول 
ال تلعن الريح فإهنا مأمورة، من لعن شيئ ا ليس له »فقال:   هللا

]رواه أبو داود والرتمذي وصححه  «بأهل، رجعت اللعنة عليه
 األلباين[. 

دخل على أم السائب  وعن جابر رضي هللا عنه أن النيب 
؟ قالت: احلمى، ال بارك هللا فيها. قال: (2) «ما لك تزفزين»فقال: 

فإهنا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكْي  ال تسيب احلمى،»
 ]رواه مسلم[.  «اخلبث

ومما سبق يتبني أن اإلسالم حرص على أن يكون املؤمن طاهر 
اللسان حلو املنطق، عذب الكلمات، ال يشينه شيء، وال يقدح يف 

 مروءته قادح. 
 حكم لعن املعني

دلة اليت ال ريب أن املؤمن املعني ال جيوز لعنه حًيا أو ميًتا لأل
ذكرنا بعضها فيما سبق، أما الكافر املعني فال جيوز لعنه إذا مل يكن 
قد مات على الكفر، ألنه ال يدري ما خيتم له به، وليس هناك 
مصلحة يف الدعاء على أحد باملوت على الكفر، ويدل على ذلك 

اللهم العن أبا »قال يوم أحد:  حديث ابن عمر، أن رسول هللا 
العن احلارث بن هشام، اللهم العن سهل بن عمرو،  سفيان، اللهم

لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر ﴿فنزلت اآلية  «اللهم العن صفوان بن أمية
                              

 أي ترعدين وتتحركني حركة شديدة.  (2)
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بـَُهْم فَِإنَـُّهْم ظَاِلُمونَ  ]آل عمران:  ﴾َشْيٌء َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يـَُعذِ 

[. فتاب عليهم كلهم. ]رواه أمحد والرتمذي، وعند البخاري: 225
 [. «اللهم العن فالن ا وفالن ا»

فإذا كان ال جيوز لعن الكافر املعني الذي مل ميت على الكفر، 
فكذلك ال جيوز لعن الفاسق املعني أو الظامل املعني من باب أوىل، 
نعم جيوز ذلك باألوصاف العامة، كأن يقول: لعنة هللا على الزناة، أو 

أصنافًا من العصاة  . فقد لعن النيب (2)على الكاذبني وحنو ذلك 
بغري تعيني كالوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، وآكل الربا 

 وموكله، وشارب اخلمر، واحمللل واحمللل له، وغريهم كثري. 
أما من تيقن موته على الكفر كفرعون وأيب جهل وغريمها فإنه 
جيوز لعنه، على أن املسلم ينبغي عليه أن يطهر لسانه من السب 

 عن إال إذا كانت مصلحة راجحة. والل
 أدب السلف

أخي احلبيب: كان سلف األمة أحرص على اخلري، ولذلك كانوا 
يتحاشون السب واللعن، ويطيبون ألسنتهم بذكر هللا وشكره ودعائه 

 والثناء عليه وتالوة كتابه، ومما روي عنهم يف ذلك: 
 قال الزبرقان: كنت عند أيب وائل، فجعلت أسب احلجاج، -2

وأذكر مساوئه، فقال أبو وائل: وما يدريك! لعله قال: اللهم اغفر يل 
 فغفر له!

                              
 (. 222زيري ص )انظر كتاب األخالق الدينية لعبد الرمحن اجل (2)
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وقال عاصم بن أيب النجود: ما مسعت أبا وائل شقيق ابن  -2
 سلمة سب إنسانًا قط وال هبيمة. 

وقال املثىن بن الصباح: لبث وهب بن منبه أربعني سنة مل  -9
 يسب شيًئا فيه روح. 

عن ابن عمر خادًما قط، إال واحًدا وعن سامل قال: ما ل -4
 فأعتقه. 

 ال تكن عون ا للشيطان على أخيك

إذا رأيتم أخاكم قارف »عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:  -5
ذنًبا، فال تكونوا أعوانًا للشيطان عليه، تقولون: اللهم اخزه، اللهم 

 كنا ال نقول يف  العنه، ولكن سلوا هللا العافية، فإنا أصحاب حممد 
أحد شيًئا، حىت نعلم على ما ميوت، فإن ختم له خبري، علمنا أنه قد 

 أصاب خريًا، وإن ختم له بشر، خفنا عليه عمله. 
وروي أن أبا الدرداء رضي هللا عنه مر على رجل قد أصاب  -6

ذنًبا، فكانوا يسبونه، فقال هلم أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدمتوه يف بئر 
الوا: بلي. قال: فال تسبوا أخاكم، وامحدوا أمل تكونوا مستخرجيه؟ ق

هللا الذي عافاكم. قالوا: أفال نبغضه؟ قال: إمنا أبغضه عمله، فإذا 
 تركه فهو أخي. 

ولو أن املسلمني تعاملوا هبذه األخالق الكرمية، والنفوس الصافية 
والصدور السليمة لتغري حاهلم، وعظم أثرهم يف أنفسهم ويف غريهم 

 .. أال فلريجع املسلمون إىل أخالق النبوة وآداب من غري املسلمني



 
 ال تكـن لعـانا  

 
26 

 
الرسالة، لريجع إليهم متيزهم، ويكونوا خري أمة أخرجت للناس، كما  

 كان أسالفهم. 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 
 
 
 

  


