خطايا اللسان
اللسان عضو صغٌر جدً ا فً جسم اإلنسان ,ولكن ما أضخم خطاٌاه التً ال تتناسب مطل ًقا مع
حجمه .ولذالك قال احد القدٌسٌن:
"كثٌرا ما تكلمت فندمت .واما عن سكوتى فما ندمت قط".
ً
فما هً خطاٌا اللسان اذن؟ وما مدى خطورتها حتى ٌندم اإلنسان علٌها.
أول خطورة للسان هً ان خطاٌاه نابعة من القلب .فالقلب الطاهر ال ٌلفظ سوى ألفاظ طاهرة.
أما ما فً القلب من خطاٌا ,فهذه ٌكشفها اللسان .ولهذا ٌعرفون طبٌعة اإلنسان من
الفاظه ,فلغته تظهرة...ولهذا فإن خبراء السٌاسة -اذا ارادوا أن ٌعرفون بواطن إنسان –
ٌتركونه ٌتكلم ,وكالمه ٌكشفه ,فٌحكمون علٌه.
ثانى خطورة للسان هً أن الكلمة التً تخرج منه ,ال ٌستطٌع مطل ًقا ان ٌسترجعها .لقد
ُحسبت علٌه..
فإن حدث ذات مرة ,وزلف لسان إنسان ,فجرح شعور صدٌق له بكلمة ال تلٌق.فإنه -مهما ندم
على قوله – فإن تلك العبارة قد حسبت علٌه ,وربما ال ٌنساها له ذلك الصدٌق! مادام األمر
هكذا ,فلٌحترس اإلنسان فً كل ما ٌقوله .وخٌر له أن ٌزن كل لفظ قبل ان ٌنطق به..
وٌحاسب نفسه على كالمه قبل أن ٌحاسبه الناس علٌة ..

واألمر الثالث فً خطورة اللسان ,هو أننا سوف نقدم هلل حسا ًبا فً ٌوم الدٌن عن كل كلمة
بطالة خرجت من أفواهنا.
فملكوت هللا ٌُشترط فً الذٌن ٌدخلونه أن ٌتصفوا بعفة اللسان وعفة األلفاظ .اذن ألٌس هو
نافعا جدً ا أن ندرب أنفسنا على عفة األلفاظ  ,وأن نراجع أنفسنا من جهة نوعٌة
تدرٌ ًبا ً
كلماتنا ,وننقٌها من كل كلمة موشٌة غٌر مهذبة ...وكٌف ٌكون ذالك؟

نبعد ً
أوال عن الكذب بكل انواعه:
أٌضا بعض انصاف الحقابق التً ال
أى كل ما ال ٌتفق مع الحق والصدق .وربما من بٌن هذا ً
وأٌضا كالم المبالغة الشدٌدة التً تصوراالمور بغٌر
تعطى صورة دقٌقة عن الصدق والواقع.
ً
ضا غٌر برٌبة,
واقعها .وما ٌتحاٌل البعض على تسمٌته بالكذب البرئ ,بٌنما هذه العبارة أٌ ً
أٌضا عبارات المدٌح
ألنه ال توجد أنواع من الكذب مقبولة على االطالق ..ومنها ً
الزابد ,والنفاق والرٌاء .من هنا ٌنبغى الحرص فً مراعاة الدقة فً كل ما ٌقوله اإلنسان.
وبهذا ٌصبح موضع ثقة من الناس.

ثان ًٌا :البعد عن اهانة االخرٌن او جرح مشاعرهم:
سواء باللفظ  ,أو الكتابة ,او بالدس والوقٌعة والنمٌمة والغٌبة .واإلغتٌاب هو أن ٌتحدث
الشخص بالسوء على أحد الناس فً غٌبته ,مما ال ٌجرؤ ان ٌقوله فً حضرته .وعلى العموم
فإن الخوض فً سٌرة اآلخرٌن والحدٌث عن سلوكهم والتعلٌق علٌه ,هو من الخطاٌا
الشهٌرة التً ٌقع فٌها غالبٌة الناس ,وٌجدون وسٌله لقضاء الوقت وللتسلٌة!!
ومن الخطٌبة فً العالقات الشخصٌة العتاب المر القاسى ,الذي ٌجرح الشعور ,والذي ٌقصده
الشاعر بقولة:
العتاب فرب شر كان أوله العتاب
ودَع
َ
ْ
إن كان األمر هكذا ,فماذا نقوله اذن عن عبارات السب واللعن التً ٌحكم علٌها القانون ,أو
عبارات السب المغطاة التً ال ٌطولها القانون ,ولكنها تطولها أفهام الناس ومشاعرهم
فتتاذى؟!

أٌضا عبارات الغضب والنرفزة:
من أخطاء اللسان ً
هذه التً ال ٌضبط فٌها الشخض اعصابه ,فتخرج األلفاظ منه جارحة مؤلمة مهٌنه ,إلى جانب
منظرة وهو غاضب الذي ال ٌقل عن الفاظة فً اإلثارة .كما أن علو الصوت الصاخب ال ٌلٌق
أٌضا ,وكذالك حدة العبارات وقساوتها .نعم ,ما أكثر االخطاء التً ٌقع فٌها اإلنسان فً ساعة
ً
غضبه ,والتً ربما ٌندم علٌها حٌنما ٌهدأ  ,ولكن بعد فوات الفرصة ٌضاف إلى هذا ماٌقوله
احٌا ًنا فً غضبه من عبارات التهدٌد والوعٌد!

أٌضا الثرثرة والحدٌث فً التافهات...
من اخطاء اللسان ً
إن هللا قد خلق اللسان الجل فوابد معٌنة ورساالت ٌقوم بها ,ولٌس لكً ٌستخدمه فٌما ال ٌفٌد
احدً ا بل قد ٌفد!
ومن أمثلة الثرثرة اإلطالة المملة فً الحدٌث مما ٌتعب االعصاب ..ومن اخطرها الحدٌث
فً التلٌفون فً أوقات غٌر مناسبة ,وفً موضوعات ال تهم السامع فً شًء .ومحصلتها
كلها هً اضاعة الوقت...
ومن أمثلتها كذلك ,الفكاهات البذٌبة التً ال تتفق مع االخالق فً شًء ..وكذلك عبارات
المزاح الردئ

كذلك من أخطاء اللسان استخدامه فً اللهو والعبث...

مص در المقال :موق ع األنبا تكاله ٌمانوت.

كأن ٌقضى اإلنسان وقت فراغه فً بعض األغانى البطالة التً قد ٌكون لها تأثٌر سا على
خلقه ,أو ٌقضى الوقت فً كالم العبث مع أصدقابة ,وٌظن هذا لو ًنا من التسلٌة ,ولكنها تسلٌة
ضارة ...وإذا ال ٌجد شٌ ًبا ٌشغل به وقته ,فإنه ٌشغله باضاعة وقت اآلخرٌن!..
أٌضا ,كالم االفتخار والتباهى
* ومن أخطاء اللسان ً
واألجدر باإلنسان أن ٌمدحه اآلخرون على ما ٌفعله من خٌر ,ال أن ٌمدح هو نفسه وٌتباهى
بما قاله أو مافعله .وغال ًبا ما ٌكون سماع كالم االفتخار ممقو ًتا من الناس ,وبخاصة اذا
اطاله...

من هذا كله ٌتضح أن خطاٌا اللسان ضارة بمن ٌقولها ,وضارة بمن ٌسمعها .وهكذا فإن
العقالء قد فضلوا الصمت .وما أجمل قول سلٌمان الحكٌم:
"اذا صمت الجاهل ٌُحسب حكٌ ًما".

