بين الصمت والكالم
بعض الناس – لخوفهم من أخطاء اللسانٌ ،فضلون الصمت .وٌقولون إن الصمت أفضل من
حرصا منه .وفً الحقٌقة انه لٌس فً كل كالم خطٌبة ،ومنه ما هو نافع .كما
الكالم ،وأكثر
ً
أنه لٌس كل صمت فضٌلة .فأحٌا ًنا ندان على صمتنا...
واإلنسان ٌعرف متى ٌصمت ،ومتى ٌتكلم .وكٌف ٌتكلم بحٌث ال ٌخطا .وكما قال سلٌمان
الحكٌم "تفاحة من ذهب فً مصوغ من فضة ،كلمة مقولة فً حٌنها" .فما هً إذن األمثلة
التً من الكالم النافع؟

ساك مصر
كثٌرا من
السواح كانوا ٌأتون من أقاصً األرض إلى بعض ن ّ
ّ
إن ً
المتوحدٌن ٌطلبون من أفواههم كلمة منفعة .وكانت كل كلمة منهم لها عمق وتأثٌر بحٌث
تثبت فً آذان وعقول سامعٌهم ،وٌتخذونها مصدر هداٌة لهم فً طرٌق الحٌاة .ح ًقا إن الذٌن
ال ٌتكلمون إال ً
قلٌالٌ ،كون لكالمهم وزن معٌن ال ٌقدر بثمن...
ولآلن ما زال البعض ٌطلب كلمة منفعة من الحكماء أي من الذٌن ٌثق بحكمتهم ،أو ٌثق
بعالقتهم باهلل وبعمق تفكٌرهم وبخبرتهم فً الحٌاة ،وحسن توجٌههم.

وكما ٌطلب البعض كلمات المنفعة وٌحرص علٌها ،كذلك ٌطلب كلمات البركة وٌسعى إلٌها...
بركة من أحد الوالدٌن أو من كلٌهما ..وبركة من شٌخ بار له دعواته الطٌبة ،وبركة من
مرشده الروحً...
إن كلمة البركة تسعد اإلنسان وتبقى معه كل حٌاته ،وبخاصة لو كانت بركة شاملة ،تحل علٌه
وعلى أوالده ،وعلى بٌته ،وعلى كل ما تمتد إلٌه ٌده ،وهكذا كل ما ٌعمله ٌنجح فٌه...
وٌتعود هو على حٌاة البركة ،وٌحرص على أن ٌبارك الطعام قبل أن ٌأكله ،وٌطلب من هللا أن
كثٌرا ،وال ٌعوزه شًء.
ٌبارك ماله .فالقلٌل الذي فً ٌده ٌصبح بالبركة ً

ضا من كالم المنفعة :كالم التعلٌم والوعظ واإلرشاد.
أٌ ً

إنه مثل الماء للفردوس الجددٌ ،روى النفس وٌشبعها وٌنمٌها ...ومن أهمٌته ال تخلو منه
دور العبادة ،وال كل مراكز اإلرشاد...
وال ٌستغنى اإلنسان عن كلمة التعلٌم مهما كبر .إنما تختلف فً عمقها حسب سنه .وطوبى
لإلنسان الذي ٌطلب كلمة التعلٌم طول عمره ،من المهد إلى اللحد ،وبخاصة من هو اكبر منه
س ًنا أو أعمق منه حكمة أو أكثر منه خبرة بالحٌاة...

وإن كان الكل تنفعهم كلمة التعلٌم ،فإن البعض ٌحتاج إلى كلمة التشجٌع ،وبخاصة إن كانوا
من المبتدبٌن أو الصغار .كلمة التشجٌع تحفز همتهم إلى المزٌد ،وتزٌل منهم عامل الخوف.
أٌضا المبتدبٌن فً أي عمل جدٌد ،أو فً أٌة
ولسنا نقصد فقط المبتدبٌن من جهة العمر ،إنما ً
دراسة أعلى ،أو فً وظٌفة إدارٌة كبرى ...كلهم ٌحتاجون إلى كلمة تشجٌع .كذلك المقدمون
على مغامرة ما ،أو على إصالح إدارة شمل الفساد كل فروعها .وربما تطهٌرها من المفسدٌن
أمرا مخٌ ًفا ألنهم تدربوا على تدمٌر كل شًء .لذلك العمل فً وسطهم ٌحتاج إلى كلمات
ٌكون ً
التشجٌع لبال ٌٌأس المصلحون وٌفشلوا...

أٌضا كلمات الصلح والسالم والتهدبة .وما أصدق عبارة
من الكلمات النافعة المطلوبة ً
أٌضا ٌهدئ النفس .وكذلك كل كالم المصالحة
"الجواب الل ٌّن ٌصرف الغضب" .وال شك أنه ً
الذي بواسطته ٌنتهً الخصام ،وتعود المحبة ،وٌسود السالم .وبنفس الوضع كل كلمة لتهدبة
الخواطر والمشاعر الثابرة .وطوبى لصانعً السالم بكافة الطرق.
ولٌس السالم فقط الزم فً الصلح بٌن المخاصمات ،وإنما كلمة السالم الزمة فً كل لقاء وفً
أمرا واجب
كل مقابلة .ونحن نلقى السالم على كل من نلتقً به ،ونعتبر هذا ً
ومن الكلمات الالزمة ،كل كلمة فً مناسبتها:
ً
عزٌزا علٌهم فً وفاة أو فً حادث الٌم .وهى كلمات الزمة،
* كلمات التعزٌة لمن فقدوا
وٌؤاخذ من ٌقصر فً قوله
* كلمات التحٌة والترحاب بكل زابر ٌزورنه
* كلمات الوداع لمن ٌفارقنا فً سفر طوٌل

* كلمات الشكر نقولها لكل من قدم لنا خدمة معٌنة ،أو لمن قدّ م هدٌة فً مناسبة عٌد أو حفل
* كلمات التهنبة نقولها لكل من نجح فً امتحان ،أو لمن فاز بجابزة أو بتقدٌر ،أو لمن قدم
من السفر بسالمة هللا
* كلمات النصح نقولها لصدٌق حتى ٌحترس من خطر معٌن ،أو ٌستعد للقاء هام ،أو ٌقدم
على مشروع جدٌد
كل هذه كلمات الزمة ،وال ٌمكن أن نقصر فٌها معتذرٌن بفوابد الصمت .فكل صمت فً
المناسبات السابقة هو خطأ نالم علٌه.
مص در المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

كذلك من المواقف التً ٌلزم فٌها الكالم :الدفاع عن الحق إذا ما سبلنا فً ذلك ،أو حٌنما
نشعر أن الواجب ٌلزمنا أن نقف وندافع ،وبخاصة لكً ندفع الضٌم عن مظلوم ٌفتك به من
هو أقوى منه! هل فً مثل هذه الحالة نصمت عن الشهادة للحق أو عن الدفاع عن المظلوم؟!
ظانٌن أن الصمت فضٌلة؟! كال أن الصمت فً هذه الحالة هو خطٌبة...

أٌضا والمفرحة كلمات العفو والمسامحةٌ :قولها أحد الرؤساء لمرءوسً
من الكلمات الالزمة ً
له قد اخطأ .أو ٌقولها أب ألبنه الذي ٌنتظرها من فمه ،أو ٌقولها حاكم لمجموعة من شعبه...
كلها كلمات تفرح القلب ،وتنقذه من ضٌق كان ٌجثم على صدره ،ومن ذنب كان ٌزعجه فً
نومه وصحوه...
إن الصمت عن منح كلمة العفو ٌزعج النفس ،وكذلك التأخٌر فً النطق بها ...ومثل كلمة
العفو ،كل كلمة تفرح القلب

اذن لٌس كل صمت فضٌلة ...إنما الصمت ٌحسن فً المواقف التً تناسب ذلك...

