
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

يصدر  األول عن ما المسئولجل، إنه اللسان إنه من أهم أعضاء الجسم التي خلقها هللا عز و 
 أو هالكه. نجاحهعن اإلنسان من قرارات قد تؤدي إلى 

 
 :اللسان في اللغة

مة واللغة والرسالة، والمتكلم عن القوم، وقد يكنى بها عن الكل المقول،جارحة الكالم، أو  
 فيؤنث حينئذ قال األعشى باهلة:

 إني أتتني لساٌن ال أسرُّ بها        من علو، ال عجٌب منها وال َتَسخر  
 فاللسان هنا ـ الرسالة المقالة:

"، وعلى ألسن اختلاف ألسنتكم وألوانكمو"ويجمع اللسان على ألسنة فيمن ذكر، قال تعالى: 
 فيمن أنث.

جعل لي لسان صدق في اآلخرين"ـ أي : اجعل لي ثناًء حسنًا باقيًا واللسان: الثناء، قال تعالى: "وا
 إلى آخر الدهر.

"، أي: بلغة قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهوهو اللغة، قال عز وجل: "
ْسن  بكسر الالم: اللغة، حكى أبو عمرو: لكل قوم ل ْسٌن، أي: لغة يتكلمون به، ويقال: رجل والل   

ٌن بي ن ال إذا كان ذا بيان وفصاحة. وألسنة، وألسن عنه بلغه أو بلغ عنه، يقال : ألسني لسن، َلس 
 فالن ، وألسن لي فالن كذا وكذا أي : أبلغني قال عدي بن زيد:

 بل ألسنوا لي سرات العم أنكم 
 لستم من الملك واألبدال أغمار 

ذا تلسنني ألسنها ولسن يلسنه لسنًا : كان أجود لسانًا منه ولسنه لسنا أخذه لسانا ق ال طرفه: وا 
إنني لست بموهن فقر واللسان : الفصاحة ولسنه أخذه بلسانه وغلبه في المالسنة ولسنة كلمه 

وفي حديث عمر رضي هللا عنه : وذكر إمرأة فقال : إن دخلت عليك لسنتك أي أخذتك بلسانها 
 .أي يصفها بالسالطة وكثرة الكالم والبذاء 

لسن ، وقوم لسن ، واللسن : جودة اللسان وسالطته ولسن لسنًا، وقد لسن ، فهو لسن وأ 
 فهو لسن ، والملسن : ما جعل طرفه كطرف اللسان . 

والملسون : الكذاب ، وفالن ينطق بلسان هللا ؛ أي بحجته وكالمه ، وهو لسان القوم  المتكلم 
 عندهم.
ة والحافان من اللسان : وأسلة اللسان : طرفه، ومنه قيل للصاد والزاي والسين ، وأسيل 

 عرقان أخضران يكتنفانه من باص، وقيل : حاف اللسان : طرفه.



 تحت اللسان.أصل اللسان هو الكد، وهو جمع : عكدة ، والوترة: العصبة التي  
 ومن علل اللسان : الحية؛ تعذر الكالم عند إرادته، والعقلة: التواء اللسان عند إرادة الكالم.

 
 الكريم:  اللسان في القران

قد ورد اللسان في القرآن الكريم بمعنى الجارحة واللغة والثناء : فجاء بمعنى الجارحة في قوله 
(، وبمعنى اللغة في قوله تعالى: "لعن 9وشفتين" )البلد  :  تعالى :"ألم نجعل له عينين ولسانا

 (78الذين كفروا على لسان داوود وعيسى بن  مريم " )المائدة: 
  (34"هو أفصح مني لسانًا" )القصص :  وقال تعالى: -
 (16وقال تعالى: " فإنما يسرناه بلسانك لتعجل به" )القيامة: -

 17وقال تعالى: "واحلل عقدة من لساني"  طه : -

 13وقال تعالى: "ويضيق صدري وال ينطلق لساني" الشعراء :
 34وقال تعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم " النور :  

 ثناء:وبمعنى ال -
 103قال تعالى :  " وهذا لسان عربي مبين " النحل : -
 (50لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا" )مريم:وقال تعالى: "ووهبنا  -

 وبمعنى الذم: -

 (103قال تعالى: "لسان الذين يلحدون إليه أعجمي"   )النحل: -

 (19ب:قال تعالى: "فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد" )األحزا -

ن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب" )آل عمران: -  (78قال تعالى: "وا 

 
 اللسان في الشعر العربي:

 وقد ورد اللسان في الشعر العربي بمعنى اللغة والثناء، وجاء مفردًا ومثنى وجمعًا:
 أواًل/ مفردًا:

 قال البرجمي: -
 عسوال ووقع لسان لحد السنان               ورمحًا طويل القناة

 وقال بلعاء بن قيس الكناني: -

 لسان الفتى نصف ونصف فؤاده            ولم يبق إال صورة الدم واللحم

 وقال زياد بن سيار الفزاري: -

 يطيقون باألعشى وصب عليهم             لسان كصدر الهندواني صارم



 وقال طرفة بن العبد: -

ن  لسان المرء ما لم تكن له          حصاة على   عوراته لدليل وا 

 وقال عروة بن الورد: -

 صروعلسان وسيف صارم وحفيظة                ورأى ألراء الرجال 

 وقال عنترة بن شداد: -

 ينوح على ألف له إذا شكا             شكا بنجيب ال ينطق لسان

 وقال الحطيئة : -

 ندمت على لسان فات مني         ووددت بأنه في جوف عكم 

 بت:وقال حسان بن ثا -

 أهدى لهم مدحتي قلب تؤزره         فيما يحب لسان حائك ضيع 

 وقال علي بن أبي طالب : -

 فليس يعني الحسيب نسبته           بال لسان له وال أدب

 وقال إسماعيل بن يسار : -

 أصلي كريم ومجدي ال يقاس به          ولي لسان كحد السيف مسموم

 
 ثانيًا / مثنى

 : وقال علي بن أبي طالب -
 أخوانه كلهم ظالم      لهم لسانان ووجهان 

 وقال أبو األسود الدؤلي: -

 لسانان معسول عليه غراوة         وآخر مذروب عليه الشراشر

 بن األحنف:وقال العباس  -

 ال كان قلبي حين يعبأ بمن       له لسانان ووجهان 

 وقال ابن هذيل القرطبي :  -

 طقان بغير السحر والحكم له لسانان من قرن إلى قدم      ال ين

 وقال محيي الدين بن عربي: -

 وكن ذا لسان واحد وهو عينه      وال تك من قوم بغيهم لسانان 

ومما سبق يتضح أن استخدام اللسان مثنى، إنما يعبر عن النفاق، والذي له لسانان هو  -
 المنافق، ولذلك فمن المذموم أن يكون لإلنسان لسانان ووجهان.

 
 معًا:ثالثًا / ج 



 قال الصنويري: -
ذا ما السالم صنت به األلسن      كان السالم باألحداق  وا 

 وقال محمود الوراق: -

 قدم لنفسك توبة مرجوة        قبل الممات وقبل حبس األلسن

 وقال مهيار الديلمي: -

 فاجتمعت معي على توحيده         شتى القلوب ومزوق األلسن

 وقال أبو حامد الغزالي: -

 األلسن قد          أضحوا في الشدة كالهمج يا رب فصاح

 وقال ابن الحداد األندلسي: -

 وما الناس وال مقالهم        ندع ما تزخرفه األلسن

 ابن مجير األندلسي:وقال  -

 ريم حوى ظرفًا وحسنًا جامعًا        نطقت بما يحوي جميع األلسن

 وقال ابن دانيال الموصلي: -

 وجمالكم فهو الجمال األحسن  في وصف حسنكم تكل األلسن      

 
 أحاديث في اللسان:

 ووردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم توصي لضرورة حفظ اللسان: -
قيل للرسول صلى هللا عليه وسلم: ما النجاة؟ قال : أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك ،  -

 وابك على خطيئتك".

يتوكل لي ما بين لحييه ورجليه أتوكل له وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من  -
 بالجنة"

وسئل الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال : "تقوى هللا  -
 وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال : األجوفان: الغم والفرج.

نا لمؤاخذون بما  - نتكلم به ، فقال : ثكلتك أمك قال معاذ رضي هللا عنه : يا رسول هللا، وا 
 يا معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم"

 وقال رجل : ما أخوف ما تخاف عليه يا رسول هللا ؟ فقال : هذا ، وأشار إلى السنة" -

 واعلم بأن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه" -

 وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. -



ابي وقال: يا رسول هللا : دلني على عمل يدخلني الجنة ، فقال الرسول صلى جاء أعر  -
واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن هللا عليه وسلم : أطعم الجائع ، 

 لم تطق فكف لسانك إال من خير.

ومما يدلل على خطر اللسان، قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم  -
ن بالكلم ة من رضوان هللا ما يظن ما بلغت يكتب هللا بها رضوانه إلى يوم تلقاه ، وا 

الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب عليه بها سخطه 
 إلى يوم القيامة".

د حث اإلسالم على حسن اختيار الكالم فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم "إن في وق -
رى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها هللا لمن أطاب الكالم الجنة غرفًا ي

 ناس نيام".وأطعم الطعام ، وصلى بالليل وال

 وقد اهتم السلف الصالح باللسان؛ لمعرفتهم بأهمية الكلمة ومن ذلك. -

 كان أبو بكر رضي هللا عنه يأخذ لسانه، ويقول : هذا الذي أوردني الموارد. -

 رضي هللا عنه : ما شئ أحق بطول سجن من اللسان. قال ابن مسعود -

 وقال ابن عباس رضي هللا عنه: يا لسان قل خيرًا تغنم ، أو اسكت عن شر تسلم. -

 .وقال ابن عمر رضي هللا عنه: إن أحق  ما طه ر الرجل لسانه -

وقال أحدهم: وحدت العزلة في اللسان ، وقيل : إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لب ه.  -
 ثرة الكالم تذهب الوقار.وقيل ك

ال أمسك عنه ، فإن ، وقال التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر - كان كالمه له تكلم ، وا 
 والفاجر إنما لسانه رساًل رساًل.

قال عيسى عليه السالم : من كثر كالمه ذهب جماله ، ومن الحى الرجال سقطت  -
 مروءته ومن كثر همه سقم جسمه.

 خيار.قيل : الصمت وعاء األ -

 وقيل : هلك الناس في صفتين : فضول المال، وفضول الكالم. -

 وقيل : إن الرجل ليطغى في كالمه، كما يطغى في ماله. -

وقيل ألحدهم : أوصني ، قال : أقلل من الكالم، إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك  -
 فاذكر عيوبك.

 وقيل : من ال يملك لسانه يندم. -

 
 الهدي النبوي في تسويك اللسان:



وهو حديث عن وقاية اللسان من االلتهابات التي قد تصيبه نتيجة تراكم البكتيريا: "فقد  
روي عن أبي بردة، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده 

وع، وعن أبي بردة أيضًا ، عن أبي موسى قال: دخلت أع أع ـ والسواك في فيه كأنه يته :، يقول 
 على النبي صلى هللا عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.

ومما سبق يتضح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد جعل السواك على طرف لسانه  
الداخلي؛ ولهذا قال: كأنه يتهوع، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طواًل ، أما األسنان 

 فاألحب فيها أن تكون عرضًا.
والمالحظ للسان بكامل سطحه العلوي يجد أن به شقوقًا واضحة ، وال شك أن هذه  

الشقوق يلتصق بها الكثير من بقايا فتات الطعام والشراب مما ينتج عنه بعد ذلك تعففها وخروج 
 رائحة كريهة.

أما كيفية تنظيف اللسان عمليًا فهو قشط البكتيريا واألوساخ التي جمعت على سطح  
 وخاصة المنطقة الخلفية البعيدة. اللسان ،
وعلى ذلك تقول إن الحديث الشريف قد سبق العلماء بالتأكيد على تنظيف الفم جيدًا  

 لدرجة اإلحساس بالتقيؤ.
وهنا نتساءل : من علم النبي صلى هللا عليه وسلم أن ينظف لسانه بهذا األسلوب العلمي  

واألرض" قل أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن  المتطور؟ إنه رب  العالمين الذي خلق السماوات
 هللا ال يحب الكافرين".

 
  آفات اللسان:

 الكالم فيما ال يعنيك : .1

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه"، وذلك أن 
 تترك الكالم في شيء لو سكت عنه لم تأثم".

 فضول الكالم: .2

وض فيما ال يعني ، والزيادة فيما يعني على قدر أكبر وكان بإمكانه أن وهذا يتناول الخ
 يذكره بكالم مختصر ، فإن كان المقصود يمكن أن يكون 

 الخوض في الباطل: .3

كالكالم في المعاصي ، من حكاية أحوال النساء ، ومجالس الخمر ، وتنعم األغنياء ، فإن 
 ذلك مما ال يحل الخوض فيه.

 المراء والجدال: .4



قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " ال تمار أخاك وال تمازحه " ، فمن ترك المراء ، وهو 
 محق ، له بيت في اعلى الجنة ـ والجدل يغشى القلوب ، ويورث الضغائن.

 الخصومة: .5

وهي مذمومة ، وتأتي من وراء الجدل والمراء ، فالمراء طعن في الكالم بإظهار خلل ، 
ظهار رمزية الكياسة، والجدال أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ويرتبط به تحقير الغير و  ا 

 ، والخصومة لجاج في الكالم ليسو في فوق مقصوده.

 التقعر في الكالم: .6

وهو تكلف السجع والفصاحة، والتصنع بالتشبيهات والمقدمات من بعض من يدعون 
أبعدكم مني مجلسًا الفصاحة والخطابة ، وقال صلى هللا عليه وسلم : إن أيغضكم إلى 
 الثرثارون المتفيهقون ، وقال : أال هلك المتنطعون ... ثالث مرات.

 اللعن: .7

هللا وال وهو سب  ما كان جمادًا أو حيوانًا أو إنسانًا ، قال عليه السالم: ال تالعنوا لعنة 
 بغضبه وال بجهنم". واللعن : هو الطرد من رحمة هللا تعالى ، وذلك غير جائز ، إال لمن

ُ  أو ظالما  .  كان كافرًا

 المزاح: .8

، وهو ما فيه انبساط وطيب قلب فلم ينه عنه الرسول صلى هللا وهو منهي عنه إال قدرًا يسيراً 
عليه وسلم ـ إال أن اإلفراط فيه أو المداومة عليه يورث اللعب والهزل وكثرة الضحك التي 

والسالم: إني ألموح وال أقول إال  تورث الضغينة ، وتسقط المهابة والوقار ، قال عليه الصالة
 حقا "

 السخرية واالستهزاء: .9

وهو المهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص ، على وجه ي ضحك منه، وقد يكون 
 باإلشارة واإليماء.كون بالمحاكاة في القول والفعل ، وقد ي

 إفشاء السر : .10

صدقاء ، قال عليه الصالة والسالم : والتهاون بحق المعارف واألوذلك لما فيه من اإليذاء 
 إذا حدث الرجل الحديث بينكم ، ثم التفت فهي أمانة"

 الوعد الكاذب: .11

قال تعالى: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال"، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم "ثالث 
ذا وع ن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وا  د أخلف، من كن فيه، كان منافقًا، وا 

ذا أؤتمن خان".  وا 

 الكذب : .12



: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار" ، وقال " ال يزال  قال عليه الصالة والسالم
صالح  العبد يكذب حتى يكتب عند هللا كذابا" ، ويرخص الكذب في عصمة دم المسلم، وا 

 ذات البين. وقال السلف : إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.

 ة :الغيب .13

ذمها هللا عز وجل في كتابه ، وشبه صاحبها بآكل اللحم ، فقال : وال يغتب بعضكم بعضًا ، 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه" ، وقال عليه الصالة والسالم:"كل المسلم على 

 المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، والغيبة هي تناول العرض.

 النميمة: . 14

المبارك : النمام هو الذي ال يكتم الحديث ، قال تعالى: " ويل لكل همزة  قال عبد هللا بن
لمزة" قيل الهمزة : النمام، قال عليه الصالة والسالم: من شهد على مسلم بشهادة ليس لها 

 بأهل ، فليتبوأ مقعده من النار".

 كالم ذي اللسانين:  .15

م كل واحد بكالم يوافقه، قال عليه الذي يتردد بين اثنين متخاصمين ، ويكلذو اللسانين : هو 
الصالة والسالم : " تجدون من شر عباد هللا ذا الوجهين الذي يأتي هؤالء بحديث وهؤالء 

 بحديث".

 المدح : .16

يحكى أن رجاًل مدح رجاًل عند النبي صلى هللا عليه وسلم ، فقال عليه السالم : إنك قطعت 
ن أحدكم ال بد مادحًا، أحسب فالنًا وال عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" ، ثم قال: إن كا

 أزكي على هللا أحدًا".

 الغفلة: .17

وهو الخطأ في نحوي الكالم ال سيما فيما يتعلق باهلل وصفاته ، قال عليه الصالة والسالم 
:"ال يقل أحدكم ما شاء هللا وشئت، ولكن ليقل ما شاء هللا ثم شئت" ، وقال: إن هللا ينهاكم أن 

 من حلف فليحلف باهلل أو ليصمت". تحلفوا بآبائكم ،

هذه بعض آفات اللسان التي من الواجب التنبه لها ، واالبتعاد عنها حتى ال يقع    
 اإلنسان في منكر ، فليكب على وجهه في النار .

 
 تشريح اللسان:

يعتبر اللسان عضوًا أساسيًا يساهم في المضغ والبلع والكالم ، وال يوجد كتاب في الطب  
 إال وفيه فصول متخصصة عن اللسان وأمراضه. العربي



 واللسان عضو عضلي يوجد في الفم ، ويقوم بوظائف عديدة منها: 
 تحريك الطعام أثناء مضغه ثم بلعه. -
 اإلحساس باللمس واأللم والمرارة. -

 المساعدة في النطق. -

 له دور مهم في حاسة الذوق. -

o الت ، باإلضافة وفي اللسان سبع عشرة عضلة ، ثمانية أزواج من العض
 للعضلة اللسانية العلوية المفردة.

o  ومن تشريح اللسان ـ كذلك ـ الغشاء المخاطي لباطن اللسان وقاع الفم ، ويمتاز
الغشاء المخاطي بوجود بروزات دقيقة تدعى الحلمات، بعضها على شكل خيوط 

بسيطة تسمى )الحلمات الخيطية( ، أو على شكل خيوط متغصنة تسمى ) 
التويجية(، وهي حلمات تتخصص باللمس ، كما توجد حلمات عديدة  الحلمات

جدًا بشكل فطر الكماة تدعى )الحلمات الفطرية( صغيرة الحجم، تتركز فيها 
براعم الذوق للمواد الكأسية )العدسية( ، وتوجد مترتبة تتركز في جدرانها براعم 

 الذوق للمواد المرة.

 
 أمراض اللسان:

 إلى حركية وحسية:تنقسم أمراض اللسان  
فالحركية قد تحدث آفة تمنعه من الحركة، وقد تحدث آفة في حسة الالمس والذائق ، وربما بطل 

 أحد حسيه دون اآلخر ، كالذوق دون اللمس ، وقد يكون مرضًا مركبًا.
ومن أمراض اللسان؛ اللسان األبيض ، وهي حالة مرضية غامضة ال يعرف خصائصها  

من المسنين، وتبدو  %1ما تظهر هذه الحالة في سن متأخرة، وتصيب حوالي إال القليل ، وعادة 
هذه الحالة على هيئة لطخة بيضاء تفترش سطح اللسان فيبدو أبيض اللون، وال يزول هذا 

البياض بالمضمضة أو غسل الفم ، بل تبقى الطبقة البيضاء عالقة، وكأنها متجذرة في اللسان . 
لحديث عالجًا طبيعيًا ، وهو في الحقيقة الحمراء التي تلون الطماطم، وقد وجد العلماء في الطب ا
 وبعض الخضار األخرى.

والتهاب اللسان قد يجعل اللسان متورمًا ومؤلمًا ويبدو أحمر اللون ، وقد يحث التهاب  
اللسان نتيجة للعدوى أو التدخين أو تهيج الفم نتيجة لسطح خشن باألسنان أو بالتركيبات أو 

 مة الحريفة ، ونقص الفيتامينات أو المعادن.األطع



وهناك اللسان الجغرافي ، وهو نوع من التهاب اللسان فيه احمرار وتورم فقط في بعض  
 المناطق من اللسان ، وسببه غير معلوم ، ويصيب النساء أكثر من الرجال.

خرى وفي بعض األحيان تصبح حلمات اللسان أكثر استطالة ، مما يؤدي إلى حالة أ 
، وال تحتاج تلك وقتية تسمى اللسان المشعر ، ولدى بعض الناس تتكون باللسان تجاعيد 

الحاالت إلى عالج بالضرورة ، غير أن تنظيف اللسان بفرشاة االسنان مع المضمضة بمطهر 
 الفم سوف يساعد على االحتفاظ بلسانك نظيفًا وخاليًا من بقايا الطعام.

لسان ، ويكون بسبب تشريحي يتعلق بالرباط التي آخر يسمى قصر الوهناك مرض  
تحت اللسان وتسمى باللسان المربوط، أو يكون ناتجًا تشنج في اللسان هو الذي يمنع حركته 

بشكل سليم، فما كان له عالقة بالتشنج، أما ما كان بسبب اقصر الرباط ، فإن عالجه قطع ذلك 
 الرباط من جانب طرفه قلياًل.

 كالم فيكون ألسباب، منها:أما الخلل في ال 
 أسباب عصبية مركزية ، من مركز الدماغ. -
 أسباب عصبية محيطية، تكون في نفس شعبة اللسان. -

أسباب مرضية وتشريحية خاصة باللسان ، في عضلة اللسان نفسها؛ من تشنج أو تمدد،  -
 أو تصلب ، أو استرخاء، أو قصر رباط.

 بما تسببه من ألم .أسباب عارضة على سطح اللسان تعيق الكالم  -

 أسباب مرضية عامة. -

 
وهناك مرض في اللسان يسمى )مرض الضفدع( ، وهو عبارة عن شبه غدة صلبة تكون 
تحت اللسان، تشبه في لونها لون سطح اللسان، وسببه رطوبة غليظة، وتسمى )الكيس 

اول أشياء الضفدعي ( ، أما حرقة اللسان فتكون بسبب حرارة في الفم أو الدماغ ، وبسبب تن
ومالحة ومرة وحلوة والعطش شديد ، وقد تكون بسبب التنفس الفموي ، والذي يكون حريقة 

المصاب به دائم فتح الفم تقريبًا ، ولذلك يوصي األطباء بالتنفس من الفم دائمًا ، ألن األنف 
هو الطريق الضرورية للتنفس ، فيتعرض الفم بسبب هذا التنفس ألمراض والتهابات إذا 

 رض لتأثير الهواء البارد أو الجاف أو المفعم بالغبار.تع
 

 المراجع والمصادر:
 القرآن الكريم.

 لسان العرب البن منظور
 القاموس المحيط


