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-اللســـان  -  

ر. ـ  ٌعب ر ولسان  ـ  ٌفك ل  ـاإلنسان بجوهره عق ل إن  ـن اإلنسان وماهوٌته فقـوٌسألونك ع

ـ ق الكلٌــالحقائ ل  ــه كــى مرآتــإنطبعت عل غرائزٌاا  لا ـذا اإلنسان الذي ٌملك عقــه ة ـ

 قارئـاا ما نقشا إن ٌعود إلى نفسه فهو م ذ بدء التكوٌن.ـوالبدٌهٌات المنطقٌة وذلك من

بٌن العدل والظلم بٌن  ،لـوالباط ق  ـن الحــى ٌعرف التمٌٌز بٌـحتعلى مرآة جوهرها 

. ولكن اإلنسان بأفعاله السٌئة وإصراره على المخالفة والمعاندة طمس ــالخٌ ر والشر 

 ودة إصلا ـر موجــق غٌــالحقائ أن   ور تلك المرآة بصدأ المعصٌة واإلستكبار فظن  ــن

ى هذا األساس.ــوتصرف عل  

ن أصحاب المعرفة والحكمة ومن ـٌتعلم بواسطته م مستفاداا  عقلا كذلك ٌملك اإلنسان 

ل ـل الظلمة وٌقبـور كما ٌقبــل النــل المستفاد ٌقبــب الحٌاة العملنٌة. وهذا العقٌتجار

أو جهل. ــن علم ا امتزج به مــل مسؤولٌة مل الجهل. وهو ٌتحم  ــالمعرفة كما ٌقب

ة ـن أولً األلباب وأصحاب التجارب العادلــم ه مستفٌداا ــدأ حٌاتــٌب واإلنسان السوي

ً خدمة جمٌع أبناء البشر. وعندما ـن تراث وصفوة فــه العقلء مـالناجحة ومما ترك

ألن زكاة العلم  ة فٌصبح مفٌداا ــى المرحلة الثانٌــل إلــستفادة المستفٌد ٌنتقعود إ ٌشتد  

ٌفٌد  إجتماعٌاا  رج اإلنسان من فردانٌته لٌغدو كائناا ــى مستحقٌه. وعندها ٌخــه علنشر

ل ــان العقــون اللسان ترجمــً كل ذلك ٌكــذب وٌنجذب ٌفعل وٌنفعل. فــوٌستفٌد ٌج

ون اللسان أفضل األشٌاء عند اإلنسان ــر ولهذا ٌكـن وٌكشف ما استتــا بطــفٌظهر م

 وأسوأها فً نفس الوقت.

ر والجمال والعدالة، وأسوأها فً نشر األباطٌل ـوالخٌ ن الحق  ـً التعبٌر عــأفضلها ف

ل رأس ــى عقولهم. ولهذا قٌــاس والتموٌه علــلخداع الن وتلبٌس الباطل ببعض الحق  

بلسانه  كافر   ن هو كاذب  ــم ر الكذب والبهتان، ألن  ــاإلٌمان صدق اللسان ورأس الكف

.راا ــوكف اا ــكذب هو بقلبه أشد    

واإلٌمان: " ووهبنا لهم من رحمتنا  ال تعالى فً كتابه العزٌز فً وصف أهل الحق  ـق

ا".ـوجعلنا لهم لسان صدق علٌ  
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س اإلٌمان. وأن المؤمن فً رعاٌة الرحمة اإللهٌة الصدق هو رأ أن   قاطع   وهذا دلٌل  

ًا نبٌرة. ومن مظاهر العدل اإللهً أنه لم ٌرسل ـً الدنٌا واآلخــف ا إلى قوم ــا ا هادٌــ ا

ور وتلتبس المعانً فٌغرق ــً ال تشتبه علٌهم األمــإال كلمهم ذلك النبً بلسانهم ك

 الناس فً متاهات التفسٌرات المتباٌنة.

ى: " وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه لٌبٌن لهم" ونحن العرب نعتبر ــال تعالــق

ل معجزة البٌان والتبٌٌن. ــة والفصاحة برم البلغــآٌات القرآن الكرٌم رأس ه  

زل به الروح األمٌن على قلبك لتكون من ـز: " نــً كتابه العزٌــى أٌضا فــال تعالــق

اء اللغة وكابدوا األمرٌن ــن" ، ومن أجل ذلك اجتهد علمــً مبٌـالمنذرٌن بلسان عرب

ى اللغة ــل اللحن إلــخً ال ٌدـد اللغة مع الفراهٌدي وسٌبوٌه وغٌرهم كــلضبط قواع

ه.ــذب على أكثر من وجالقراءة وعندها ٌلتبس المعنى وٌتذب فٌفسد النطق وتفسد  

 آخر باطل   محض وقسم   منه حق   قال األمٌر عبدهللا التنوخً: الكلم أربعة أقسام قسم  

رة. ولذا ٌتطلب من العاقل أن ـثرث ل وقسم  ــوباط ق  ــو مزٌج حــثالث ه محض وقسم  

.الذي ٌنفع وال ٌضر   ٌحذف ثلثة أرباع الكلم وٌكتفً بالربع الحق    

وقال النبً الكرٌم: ال ٌستقٌم إٌمان العبد حتى ٌستقٌم قلبه وال ٌستقٌم قلبه حتى ٌستقٌم 

 لسانه.

أن ً شخصٌة اإلنسان أي ـاق فــوبهذا ٌتدارك النبً الكرٌم مشكلة اإلزدواجٌة أو النف

ر.ــآخ شًء   ٌكون ظاهره شًء  وباطنه  

ر من وراء لسانه، فاإلمام ـً: لسان المؤمن من وراء قلبه وقلب الكافــال اإلمام علــق

  ٌ الكافر ال عقٌدة له وال مبادئ بل مصالح وشهوات ورغبات  ن لنا أن  علً أراد أن ٌب

وال. أما المؤمن فهو صاحب مبادئ وثوابت ال ــتتقلب بتقلب األزمنة واألمكنة واألح

ً ٌساره.ــً ٌمٌنه والقمر فــها حتى لو وضعوا الشمس فٌحٌد عن  

ر ــه وهذا ٌشٌــوراء لسان مخبـوء   وا فاإلنسانــكلموا تـُعرفال اإلمام علً أٌضا: تــوق

ى ــعل ـن رانذوب وال ٌنخدع إال األغبٌاء الذٌــعرف بكلمه وكذلك الكالصادق ٌُ  أن  

وٌجرون وراءه الهثٌن. أبصارهم وبصائرهم فٌحسبون السراب ماءا   
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ول الشاعر:ــن ظهر قلب قــن منا لم ٌحفظ عــوم  

ـبه ٌتقلــان وقلبـــو اللســحل ـ  ـ قـ  ريء متملــام ً ود  ــر فــال خٌ   
ن طرف اللسان حلوةا ــٌعطٌك م وٌروغ منك كما ٌروغ الثعلب  

  

وأفعالهم أمر   ول أحد الحكماء فً وصف المنافقٌن: ألسنتهم أحلى من العسلـوكذلك ق

ن الصبر.ــم  

وا من ــ  ن اإلصغاء وٌقلــروا مــن تلمٌذه أن ٌكثــأما الفٌلسوف سقراط فكان ٌطلب م

ول لهم: السٌف. وكان ٌق كحد   قاطعاا  مانعاا  ااـ الكلم. حتى إذا تكلموا كان كلمهم جامع

لٌتكلم وأذنٌن إثنتٌن لٌسمع. واحداا  خلق هللا لإلنسان لساناا   

ً تقول. إعقل لسانك إال عن ـن الحكمة العربٌة التــً هذا السٌاق أجمل مــأقرأ فولم 

تظهرها.  تشكرها وحكمة   تدحضه ونعمة   توضحه وباطل   أربعة حق    

ث.ك فحد  ــ  ا ٌنعمة ربــ  ى: وأمــه تعالــوكذلك قول  

ا البصٌرة ــل أعطانــرى بــر لنا البصــعطائنهللا ال تحصى فجللته لم ٌكتف بإ ونعم

ل أعطانا ـن الشهوات والشبهات بـل لنعقل أنفسنا عــا العقـر، ولم ٌكتف بإعطائنـلنعتب

ن منزلة إلى منزلة حتى نتواصل مع المعارف اإللهٌة ــً المعرفة مــج فل لنعر  ــالعق

والفضائل البرهانٌة ولمعات المشاهدة الصوفٌة وهً غاٌة الغاٌات وسعادة السعادات 

م هللا ال ــرها. وإذا كانت نعــطلب لغٌطلب لذاتها وال تُ ا ألنها تُ ــادة بعدهــسعً ال ـالت

ً اإلعتبار.ــل هــى واجبات العقـً الشكر وأولــتحصى فأولى واجبات اللسان ه  
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