قلة الكالم في حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(
بقلم الباحث :سالم مكي الطائي
قال أمير المؤمنين )عليه السالم() :قِلة ال َك َ
وبَ ،و ُت َقلّلُ
ال ِم َتس ُت ُر ال ُع ُي َ
ُّ
وب(].[١
الذ ُن َ
إن قلة الكالم من الصفات واالخالق الحميدة ،وھي تدل على ادب الشخص،
ورزانة عقلة ،وفيھا يكون الفرد محترما ً وحافظا ً لمكانته في المجتمع عكس الثرثار
في حديثه؛ فيصبح منبوذاً بين الناس.
وكذلك أن قلة الكالم تقلل من ذنوب الفرد وتستر عيوبه وھذا يتبين لنا من قول
أمير المؤمنين)عليه الس ََّالم(؛ ألنه لو كان مكثر من الكالم؛ لعله ينزلق في الحديث
بكالم ليس فيه شيء من الصحة مما يستوجب عليه الذنب،
عن اآلخرين ،ويغتابھم
ٍ
لكن لو التزم الصمت وقل حديثه يبعده عن الشيء الذي يكشف عيوبه ،يزيد من
ذنوبه وھو )كثرة الكالم(.
كما روي عن اإلمام علي )عليه السالم( قال) :من كثر كالمه كثر
خطأه]...)[٢؛ أي على االنسان المؤمن أن ال يكون مھذارا ،ويقلل من كالمه ،يصدر
ث غير متأًك ٍد منه ،ممكن أن تكون عاقبته عليه سيئة ،أو
من لسانه؛ ألن لو أتى بحدي ٍ
يكون له عثرة في حياته؛ فيتعرقل سيره فيھا وال يستطيع الخروج من ھذه العثرة
التي سببھا له لسانه ،وھذا ما يتبين لنا من قول أمير المؤمنين)عليه السالم( ) :قلة
الكالم تستر العوار ،وتؤمن العثار(].[٣
ك َما َل ْم
وكذلك قال )عليه السالم( في النھي عن كثرة الكالم) :ا ْل َك َالمُ فِي َو َثاقِ َ
َت َت َك َّل ْم ِبه َفإ ِ َذا َت َك َّل ْمتَ ِبه صِ رْ تَ ِفي َو َثا ِقه َف ْ
ك
ك َك َما َت ْخ ُزنُ َذ َھ َب َ
اخ ُزنْ ِل َسا َن َ
ك.[٤](...
وو ِر َق َ
َ
بكالم ال
وأيضا ً أن قلة الكالم تحافظ على النعمة من الزوال؛ ألن لو تكلم الفرد
ٍ
يرضي \ تعالى سيحاسبه )عز وجل( عليه وممكن أن يكون حسابه له بسلب النعمة
منه وجلب النقمة إليه ،وھذا ما يؤكدونه أھل البيت)عليھم السالم( في أقوالھم ،حيث

وج َل َب ْ
قال اإلمام علي ):عليه السالم( )َ ...فرُبَّ َك ِل َم ٍة َس َل َب ْ
ت ِن ْق َم ًة.[٥](...
ت نِعْ َم ًة َ
وعلى اإلنسان أن ال يتكلم بكالم وھو غير متأك  ٍد منه؛ وذلك ألن \ تعالى
فرض على كل عضو من أعضاء اإلنسان فرائض تشھد عليه يوم القيامة ،وھذا ما
يبينه لنا ويؤكده أمير المؤمنين )عليه السالم( في وصيته البنه محمد بن الحنفية
)عليه السالم( ،إذ أنه قال) :يا بني :ال تقل ما ال تعلم ،بل ال تقل كل ما تعلم؛ فإن \
فرض على جوارحك كلھا فرائض يحتج بھا عليك يوم القيامة،[٦](...أي :إن \
تعالى سيعذب اللسان الذي ال ينطق بالحق عذابا ً شديداً أكثر من باقي الجوارح في
يوم القيامة؛ ألن بسببه حدثت جرائم وانتھكت حرمات ونھبت أموال ،وكذلك بسببه
يذھب المرء الى التھلكة ،وفي ھذا الشأن ما روي عن رسول \)صلى \ عليه
وآله(  ،إذ أنه قال) :يعذب اللسان بعذابٍ ،ال يعذب به شيئا ً من الجوارح؛ فيقول :اي
ب لم تعذب به شيئا ً من الجوارح؛ فيقال له :خرجت منك كلمة؛
رب عذبتني بعذا ٍ
فبلغت مشارق األرض ومغاربھا؛ فسفك منھا الدم الحرام وانتھب بھا المال الحرام،
...وعزوتي وجاللي ألعذبنك بعذاب ال أعذب به شيئا من الجوارح(].[٧
فنفھم من ذلك يجب على المؤمن أن يحسب لكل كلم ٍة يتكلم بھا ،وأن يكون
حذراً ممَّا يقوله وينطق به لسان ِه.
ويجب على االنسان الذي يؤمن با dوباليوم اآلخر أن يبتعد عن االشياء التي
ال تعنيه ،وعدم التكلم فيھا ،وإذا أراد أن يتكلم؛ فأما أن يكون كالمه في الخير و فيما
يرضي \ تعالى ورسوله )صلى \ عليه وآله( وأھل بيته األطھار)عليھم السالم(،
كالم آخر ،كما ورد في قول النبي األكرم )صلى \ عليه
أو ليصمت وال يتفوه بأي
ٍ
وآله() :من كان يؤمن با dواليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت(].[٨
وأن ال يتدخل في أمور الناس ،أو يكون فضوليا ً في األسئلة عنھا ،حيث روي
عن اإلمام علي )عليه السالم( انه مرَّ برج ٍل يتكلم بفضول الكالم؛ فوقف عليه؛ فقال:
)يا ھذا إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك؛ فتكلم بما يعنيك(] ،[٩أي :إن من لم
يلتزم بقلة الكالم؛ فقد يؤدي ھذا االمر إلى عدم احترامه من قبل الناس ،وھذه
الصفات ال ترضي \ عز وجل ،وال ھي من خصال االنسان المؤمن؛ فمن أخالق

وصفات الشخص الذي يخشى \ ھي :االبتعاد عن كثرة الكالم في االشياء التي ال
تخصه وال تمد له بصل ٍة وال تھمه أو تعنيه ،كما روي عن اإلمام الحسين )عليه
السالم( قال :قال رسول \ )صلى \ عليه وآله() :من حسن إسالم المرء تركه ما
ال يعينه(].[١٠
وكذلك من كان يعلم أن كثرة كالمه وقلته من أعماله ال يتدخل وال يتكلم إال
فيما يعنيه ،ھذا ما بينه اإلمام علي)عليه السالم( ،إذ أنه قال) :من علم أن كالمه من
الم سيء ،ذھبت أعماله
عمله ،قل كالمه إال ّ فيما يعنيه(][١١؛ ألن إذا تكلم بك ٍ
الصالحة؛ لذلك يكون قليل الكالم إال إذا كان األمر يخصه ويعنيه.
ولكن ال يجب قلة الكالم والصمت في رضاء َّ
\ تعالى ،و ال في آالئه ونعمائه
وفي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإرشاد الناس ونشر العلوم في الصالحين،
والدعاء والتالوة والصالة واالستغفار ،وعن ذلك ،ما ورد عن اإلمام السجاد )عليه
السالم( عندما سئل عن الكالم والسكوت أيھما أفضل؟ فقال )عليه السالم() :لكل
واحد آفات؛ فإذا سلما من اآلفات فالكالم أفضل من السكوت ،قيل :وكيف ذاك يا ابن
\ )صلى \ عليه وآله(؟ قال :ألن َّ
رسول َّ
\ عز وجل ،ما بعث األنبياء
واألوصياء بالسكوت ،انما بعثھم بالكالم ،وال استحقت الجنة بالسكوت وال استوجبت
\ بالسكوت وال توقيت النار بالسكوت وال يجنب سخط َّ
والية َّ
\ بالسكوت ،انما
ذلك كله بالكالم ما كنت ألعدل القمر بالشمس انك تصف فضل السكوت بالكالم
ولست تصف فضل الكالم بالسكوت(].[١٢
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