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:ذكر اهلل تعاىل.1
َهاٹٱٹٱُّٱ يُّ

َ
َٰٓأ َ ينََي ِ ََْءاَمُنواَْٱَّلذ ََٱۡذُكُروا ٤١َكثرِٗياذِۡكٗراٱّللذ

ُِحوهَُ َبُۡكَرةَٗوََسب  ًا ل ِِ
َ

األحزاب٤٢َََّوَ
ره  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذكه َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى للاه »: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت 

لِ  َأْحَياِنهِ  رواه البخاري ومسلم« للَا َعَلى كه
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:موعظة
َكاَن يَسى اْبَن َمْرَيمَ َأنَّ عِ " عن َماِلك َأنَّهه َبَلَغهه 

وله  وا اْلَكََلَم بِ »: َيقه َو َغْيِر ِذْكِر ّللاَِّ ََل تهْكِثره  َفَتْقسه
، اِسَي َبِعيٌد ِمَن ّللاَِّ قهلهوبهكهْم، َفِإنَّ اْلَقْلَب اْلقَ 

وا ِفي ذهنهوِب النَّ َوَلِكْن ََل َتْعَلمهوَن، َوََل َتنْ  اِس ظهره
وا فِ  ْم َكَأنَّ َكَأنَّكهْم َأْرَباٌب، َواْنظهره كهْم َعِبيٌد، ي ذهنهوِبكه
َل َعاًفى، َفاْرَحمهوا َأهْ َفِإنََّما النَّاسه مهْبَتًلى، َومه 

َ َعَلى وا ّللاَّ موطأ مالك« اْلَعاِفَيةِ اْلَبََلِء، َواْحَمده
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:الدعوة إىل اهلل تعاىل.2
ۡحَسنََُوَمنَۡٹٱٹٱُّٱ

َ
نَقَۡوٗلََ مذ ِ اَم  َِإََِلََدَع َٰلِٗحاوََعِمَلَٱّللذ َوقَاَلََص

ذِِنَِمَنَٱلُۡمۡسلِِميََ فصلت٣٣َّإِن
وَل للِا َصلَّ  َمْن »: ى للاه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقالَ َعْن َأِبي ههَرْيَرَة، َأنَّ َرسه

وِر َمْن َتِبَعهه، ََل يَ َدَعا ِإَلى ههًدى، َكاَن َلهه ِمَن اْْلَْجِر ِمْثله أه  ْنقهصه جه
وِرِهْم َشْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإَلى َضََلَلٍة، َكاَن َعَلْيِه ِمنَ َذِلَك ِمْن أهجه

ْثِم ِمْثله آَثاِم َمْن َتِبَعهه، ََل َيْنقهصه  رواه «  َذِلَك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيًئااْلِْ
مسلم
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:الكالم الطيب. 3
َْٹٱٹٱُّٱ ا ِبَِإََِلََوُهُدوا ل  َْٱۡلَقۡولَِِمَنَٱلطذ ا ِملدََِوُهُدوا َِٰطَٱۡۡلَ َر ِِ َ ٢٤إََِلَٰ
الحجَّ

لَمَۡٹٱٹٱُّٱ
َ

َبََكۡلَفَتََرَأ َََُضَ َٱّللذ ًٗ َِبٍةََمَث َِبٗةََكَشَجَرةََٖطل  ََكَِمٗةََطل 
لَُها ِۡ َ

اءََِوفَرُۡعَهاثَابِٞتََ َما َتُۡؤِتَا٢٤ِِفَٱلسذ ُكلََهاَُُكذ
ُ

َِها َبِإِۡذنَِِحيَنَ َرب 
ََُوَيۡۡضُِبَ ۡمَثاَلَٱّللذ

َ
اِسَٱۡۡل ُهمَۡلِلنذ ُرونََلََعلذ إبراهيم٢٥ََّيَتَذكذ
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:حاديث يف إطابة الكالمأ
وِل للِا َصلَّ  هه َذَكَر ى للاه َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم، َعْن َرسه َذ ِمْنَها، َوَأَشاَح ِبَوْجِهِه ثَ  و »: ََلَث ِمَراٍر، ثهمَّ َقالَ النَّاَر َفَتَعوَّ ا النَّاَر اتَّقه

وا، َفِبكَ  َبةٍ َوَلْو ِبِشقِ  َتْمَرٍة، َفِإْن َلْم َتِجده لم رواه البخاري ومس« ِلَمٍة َطيِ 
وله : َعْن َأِبي َماِلٍك اْْلَْشَعِريِ  َقالَ  " : َسلَّمَ  للِا َصلَّى للاه َعَلْيِه وَ َقاَل َرسه

ِرَها اِطِنَها، َوَباِطنهَها ِمْن َظاهِ ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة غهْرَفًة يهَرى َظاِهرهَها ِمْن بَ 
َها للاه ِلَمْن َأْطَعَم الطََّعاَم، َوَأََلَن الْ  َياَم َوَص َأَعدَّ لَّى َكََلَم، َوَتاَبَع الصِ 

رواه أحمد وحسنه اْلرناؤوط"َوالنَّاسه ِنَياٌم 
ه َعْنهه، َقالَ  وله ّللاَِّ َصلَّى للاه :َعْن َأِبي ههَرْيَرَة َرِضَي ّللاَّ  َعَلْيِه َقاَل َرسه

ْل َخْيًرا َأْو ِليَ َمْن َكاَن يهْؤِمنه ِباَّللَِّ َوالَيْوِم ا»: َوَسلَّمَ  .  ْصمهْت آلِخِر َفْلَيقه
رواه البخاري ومسلم
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:قلة الكالم.4
َإِذَۡٹٱٹٱُّٱ َِلانََِيَتلََّقذ َمالَِوََعِنَٱۡۡلَِميََِعِنَٱلُۡمَتلَق  ِ ا١٧َقَعِلدَٞٱلش  َقَۡولٍَِمنَيَۡلفُِظَمذ َِإِلذ يۡه ق١٨ََّرقِلٌبََعتِلدَََٞلَ

وله للِا صلى للا عليه: َقالَ -رضي للا عنهما -َعْن َعْبِد للِا ْبِن َعْمٍرو  َمْن َصَمَت َنَجا " : وسلمَقاَل َرسه
اْللبانيرواه الترمذي وصححه "

َهِنيِ  رضي للا عنه َقالَ  وَل للِا : قهْلته : َعْن عهْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلجه َأْمِسْك َعَلْيَك : " َقالَ ، ا النََّجاةه؟ مَ ، َيا َرسه
انيرواه الترمذي وصححه اْللب"َواْبِك َعَلى َخِطيَئِتَك ، َوْلَيَسْعَك َبْيتهَك ، ِلَساَنَك 

وله للِا صلى للا عليه وسلم َأَبا َذرٍ  : " َعْن َأَنٍس رضي للا عنه َقالَ  لَُّك : َقالَ فَ ، َلِقَي َرسه ، َأََل َأده َيا َأَبا َذرٍ 
وَل للِا : َقالَ ، " ا؟ َوَأْثَقله ِفي اْلِميَزاِن ِمْن َغْيِرهَ ، َعَلى َخْصَلَتْين ههَما َأَخفُّ َعَلى الظَّْهِر  : " َقالَ ، َبَلى َيا َرسه

لهِق  ْسِن اْلخه ْمِت، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َما َتجَ ، َعَلْيَك ِبحه رواه الطبراني " مََّل اْلَخَلِئقه ِبِمْثِلِهَما َوطهوِل الصَّ
وصححه اْللباني
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:ذم كثرة الكالم
اَل َرُسوُل هللِا صلى هللا قَ : قَالَ -رضي هللا عنهما -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا 

,  ِقيَاَمِة بُِكْم ِمن ِي َمْجِلًسا يَْوَم الْ َوأَْقرَ , إِنَّ ِمْن أََحب ُِكْم إِلَيَّ : " عليه وسلم
ْوَم اْلِقيَاَمِة يَّ َوأَْبعََدُكْم ِمن ِي َمْجِلًسا يَ َوإِنَّ أَْبغََضُكْم إِلَ , أََحاِسنَُكْم أَْخََلقًا 

قُوَن  قَْد ,يَا َرُسوَل هللِا : فَقَالُوا, " قُونَ َواْلُمتَفَْيهِ الثَّْرثَاُروَن َواْلُمتََشد ِ
قُوَن , َعِلْمنَا الثَّْرثَاُروَن  ُمتََكب ُِروَن الْ : " قَالَ , ؟ اْلُمتَفَْيِهقُونَ َما فَ , َواْلُمتََشد ِ

ـ . ايُر اْلَكََلِم تََكلُّفً ُهَو اْلَكثِ : ـ الثَّْرثَارُ رواه الترمذي وصححه األلباني " 
قُونَ  عُوَن فِي اْلَكََلمِ : اْلُمتََشد ِ :  َوقِيلَ . ازٍ ِمْن َغْيِر اِْحتِيَاٍط َواْحتِرَ , اْلُمتََوس ِ

ِق اْلُمْستَْهِزِئ بِالنَّاِس  ْدقُ , ِهْم يَْلِوي ِشْدقَهُ بِِهْم َوَعلَيْ , أََراَد بِاْلُمتََشد ِ : َوالش ِ
.  َجانُِب اْلفَمِ 

:وقال الشاعر
فإذا نطقت فال تكن مكثارااحلِلم زين، والسكوت سالمة

ندمت على الكالم مرارافلقدولئن ندمت على سكوتك مرة
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:غض الصوت .5
ۡوتَِك َِمنََوٱۡغُضۡضََمۡشلَِكَِِفََوٱۡقِصدَۡٹٱٹٱُّٱ نَكَرََِ

َ
ََ إِنذ

َٰتَِ َو ِۡ َ
ِمريَِلََصوُۡتَٱۡۡل لقمان١٩َّٱۡۡلَ

:الق( يذكر النبي صلى للا عليه وسلم)َعِن اْلِمْقَداِد، 
رواه مسلم. اْلَيْقَظانَ ِمعه يهوِقظه َناِئًما، َويهسْ ََل َتْسِليًما َفيهَسلِ مه 
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:ترك كبائر اللسان.6
ۡتََوَمَثُلَََكَِمٍةََخبِيَثةََٖكَشَجَرٍةََخبِيَثٍةَٹٱٹٱُّٱ ۡرِضَفَۡوقَِِمنَٱۡجُتثذ

َ
َٖٱۡۡل ٢٦ََّماَلََهاَِمنَقََرار

إبراهيم
َْإِنَٹٱٹٱُّٱ ائِرََََتَۡتنُِبوا ِرََۡعۡنهَُُتۡنَهۡونَََماََكَبا اتُِكمََۡعنُكمَۡنَُكف  َ َ ِ ََونُۡدِخۡلُكمَسي  ًٗ ۡدَخ مُّ

النساء٣١ََّكرِيٗما
اِعِديَّ رضي للا عنه َقالَ  وله للاِ : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ "  :  صلى للا عليه وسلمَقاَل َرسه

رواه البخاري "  َلهه اْلَجنََّة َأْضَمنْ ، َوَما َبْيَن ِرْجَلْيِه ، َمْن َيْضَمْن ِلي َما َبْيَن َلْحَيْيِه 
وله للِا صلى: َعْبِد للِا ْبِن َمْسعهوٍد رضي للا عنه َقالَ عْن  َأْكَثره " : للا عليه وسلمَقاَل َرسه

رواه الطبراني وصححه اْللباني"َخَطاَيا ابِن آَدَم ِفي ِلَساِنِه 
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:عنهاهللرضيمعاذحديث
ته َفَأْصَبحْ ، للا عليه وسلم ِفي َسَفٍر كهْنته َمَع النَِّبيِ  صلى: )ْن مهَعاِذ ْبِن َجَبٍل رضي للا عنه َقالَ عَ  وَل للِا : ْلته َيْوًما َقِريًبا ِمْنهه َوَنْحنه َنِسيره َفَلمَّا َرَأْيتههه َخِليًّا قه  ، لهِني اْلَجنََّة َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل يهْدخِ ، َيا َرسه

ِني َعْن النَّاِر  َرهه للاه وَ ، َلَقْد َسَأْلَتِني َعْن َعِظيٍم : " َقالَ ، َويهَباِعده َتْعبهده ،  َعَلْيِه ِإنَّهه َلَيِسيٌر َعَلى َمْن َيسَّ
ومه َرَمَضاَن ، َكاَة َوتهْؤِتي الزَّ ، َوتهِقيمه الَصََلَة ، للَا َوََل تهْشِرْك ِبِه َشْيًئا  : ثهمَّ َقالَ ، َوَتحهجُّ اْلَبْيتَ ، َوَتصه

لَُّك َعَلى َأْبَواِب اْلَخْيِر؟  َدَقةه ، َأََل َأده نٌَّة َوالصَّ ْومه جه نَّاَر َوَصََلةه تهْطِفئه اْلَخِطيَئَة َكَما يهْطِفئه اْلَماءه الالصَّ
ِل ِمْن َجْوِف اللَّْيِل  جه ْم عَ }: ثهمَّ َقَرأَ ، الرَّ نهوبههه ْم َخْوًفا َوطَ َتَتَجاَفى جه َمًعا َوِممَّا ْن اْلَمَضاِجِع َيْدعهوَن َربَّهه

وَن  ْم مِ ، َرَزْقَناههْم يهْنِفقه َأََل : ثهمَّ َقالَ { ْن قهرَِّة َأْعيهٍن َجَزاًء ِبَما َكانهوا َيْعَملهونَ َفََل َتْعَلمه َنْفٌس َما أهْخِفَي َلهه
لِ ِه  َك ِبَرأِس اْْلَْمِر كه وَل للِا : قهْلته ،" َوِذْرَوِة َسَناِمِه ، َوَعمهوِدِه ، أهْخِبره اْْلَْمِر َرأسه : " َقالَ ، َبَلى َيا َرسه

هه الَصََلةه  ْسََلمه َوَعمهوده َك ِبِمََلِك َذلِ : َقالَ ثهمَّ ، َوِذْرَوةه َسَناِمِه اْلِجَهاده ، اْلِْ لِ ِه َأََل أهْخِبره "  َك كه
وَل للِا : قهْلته ،  ْلته فَ ، " كهفَّ َعَلْيَك َهَذا : َفَقالَ َفَأَخَذ ِبِلَساِنهِ " ، َبَلى َيا َرسه :  قه

وَل للِا  ، َيا مهَعاذه َثِكَلْتَك أهمُّكَ : " َفَقالَ ،  ِبِه َوِإنَّا َلمهَؤاَخذهوَن ِبَما َنَتَكلَّمه ، َيا َرسه
وِهِهْم إِ  َك َلْن َتَزاَل َلَّ َحَصاِئده َأْلِسَنِتِهْم ِإنَّ َوَهْل َيكهبُّ النَّاَس ِفي النَّاِر َعَلى وهجه

، َفِإَذا َتَكلََّمْت  رواه أحمد والترمذي وصححه "  َأْو َلَك كهِتَب َعَلْيكَ ، َساِلًما َما َسَكتَّ
اْللباني
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:اللسانكبائرمنالتحذير
وله للِا صلى للا عليه َقاَل َرسه : َعْن َأِبي ههَرْيَرَة رضي للا عنه َقالَ 

ْلِقي لَ ، ْن ِرْضَواِن للِا ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكلَّمه ِباْلَكِلَمِة مِ " : وسلم َها َباًَل ََل يه
،   َسَخِط للِا َد َلَيَتَكلَّمه ِباْلَكِلَمِة ِمنْ َوِإنَّ اْلَعبْ ، َيْرَفعههه للاه ِبَها َدَرَجاٍت ، 

ْلِقي َلَها َباًَل  ِق َأْبَعَد ِممَّا َبْيَن اْلَمْشرِ َيْهِوي ِبَها ِفي النَّارِ ، ََل يه
انظر"  َخِريًفا ِفي النَّاِر َيْهِوي ِبَها َسْبِعينَ : " وفي رواية" َواْلَمْغِرِب 

البخاري ومسلم وغيرهما
وله للِا صلى للا عليه َقاَل َرسه : عْن َأِبي ههَرْيَرَة رضي للا عنه َقالَ 

َث بِ " : وسلم لِ  َما َسِمَع َكَفى ِباْلَمْرِء َكِذًبا َأْن يهَحدِ  رواه مسلم" كه
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:ترك املناهي اللفظية.7
َهاٹٱٹٱُّٱ يُّ

َ
َٰٓأ َ ينََي ِ ََْءاَمُنواَْٱَّلذ ُقوا ََٱتذ األحزاب٧٠ََّسِديٗداقَۡوٗلََوقُولُواَْٱّللذ

، َقالَ  َهِنيِ  وله للِا َصلَّى للاه َعَلْيِه وَ َصلَّى ِبَنا رَ : َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلجه َسلََّم َصََلَة سه
َماِء َكاَنْت مِ  َدْيِبَيِة ِفي ِإْثِر السَّ ْبِح ِباْلحه َل َعَلى َن اللَّْيِل، َفَلمَّا اْنَصَرَف َأْقبَ الصُّ

وَن َماَذا َقاَل َربُّكهْم؟»: النَّاِس َفَقالَ  ولههه َأْعَلمه، َقالَ : واَقاله « َهْل َتْدره :  َقالَ " : للاه َوَرسه
ْحَمِتِه مهِطْرَنا ِبَفْضِل للِا َورَ : الَ َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي مهْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفَأمَّا َمْن قَ 

ِلَك َكاِفٌر مهِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا َفذَ : الَ َفَذِلَك مهْؤِمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َوَأمَّا َمْن قَ 
رواه البخاري ومسلم "ِبي مهْؤِمٌن ِباْلَكْوَكِب 

ِِ النُُّجومِ فَََل أُْقِسُم بِمَ }: َهِذِه اْْليَةُ فَنََزلَْت : وفي رواية , َحتَّى [75: الواقعة]{ َواقِ

بُو}: بَلَغَ  [82: الواقعة]{ نَ َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِ
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:ترك فضول الكالم .8
ينََٹٱٹٱُّٱ ِ ََِعِنَُهمََۡوٱَّلذ ۡغو المؤمنون ٣َُّمۡعرُِضونََٱللذ

ْعَبَة رضي للا عنه َقالَ َعْن  وله للاِ : اْلمهِغيَرَة ْبِن شه :   صلى للا عليه وسلمَقاَل َرسه
َم َعَلْيكهْم عهقهوَق -عز وجل -ِإنَّ للَا "  َوَهاِت ، َوَمْنٍع اْلَبَناِت َد َوَوأاْْلهمََّهاِت َحرَّ

َؤاِل َوَكْثَرَة َوَقاَل ِقيَل : َوَكرَِه َلكهمْ  رواه البخاري ومسلم" اِل َوِإَضاَعَة اْلمَ السُّ
َوِقيَل َكَذا, َوالنَّْهُي , َقاَل ُفَلاٌن َكَذا : َفَيُقول, َواْلَبْحث َعْنَها , ِحَكاَيُة َأَقاِويِل النَّاس : قيل وقال

.َوُهَو َما َيْكَرُهُه اْلَمْحِكيُّ َعْنُه, َعْنُه ِإمَّا ِللزَّْجِر َعْن اِلاْسِتْكَثاِر ِمْنُه, َوِإمَّا ِلَشْيٍء َمْخُصوص ِمْنُه 
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قصة
تهْشِهَد غهَلمٌ اسْ : )َعْن َأَنٍس رضي للا عنه َقالَ 

ِجَد َعَلى بَ  ٍد، َفوه بهوَطٌة ْطِنِه َصْخَرٌة َمرْ ِمنَّا َيْوَم أهحه وِع، َفَمَسَحْت أهمُّهه التُّ  َراَب َعْن َوْجِههِ ِمَن اْلجه
وله للِا اْلَجنَّةه، َفَقاَل َرسه َهِنيًئا َلَك َيا بهَنيَّ : َوَقاَلْت 

َلَعلَّهه َكاَن َما يهْدِريِك؟" : صلى للا عليه وسلم
هه ْو َيْبَخله ِبَما ََل يهنْ َيَتَكلَّمه ِفيَما ََل َيْعِنيِه، أَ  "  ِقصه

رواه البيهقي وغيره وحسنه اْللباني
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:اللسانحفظيفالسلفأقوالمن
ْكٍر َدَخَل ُعَمُر َعلَى أَبِي بَ : )الَ ْن أَْسلََم َمْولَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب رضي هللا عنه قَ عَ 

يِق رضي هللا عنه َوُهَو  د ِ ُسوِل هللا َمْه يَا َخِليفَةَ رَ : اَل لَهُ ُعَمرُ فَقَ , ِلَسانَهُ يَْجبِذُ الص ِ
هللا عليه نِي اْلَمَواِرَد إِنَّ َرُسوَل هللِا صلىإِنَّ َهذَا أَْوَردَ : فَقَاَل أَبُو بَْكرٍ , ! َغفََر هللاُ لَكَ 
"َدتِِه إِلَى هللِا ذََرَب الل َِساِن َعلَى حِ لَْيَس َشْيٌء ِمَن اْلَجَسِد إَِّلَّ يَْشُكو: " وسلم قَالَ 

ساد ف: ـ الذََّرب. الشد والجذب بقوة: ـ الجبذرواه الطبراني وصححه األلباني
.اللسان وبذاؤه

ِض َما َعلَى اأْلَرْ , ََّل إلَهَ َغْيُرهُ َوالَِّذي: َعْبَد هللِا ْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَالَ عنْ 
ي وصححه األلبانيرواه الطبران. َشْيٌء أَْحَوُج إلَى ُطوِل ِسْجٍن ِمْن ِلَسانٍ 

".عنيهمن علم أن كَلمه من َعَمِلِه, قل كَلمه إَّل فيما ي": قال عمر بن عبد العزيز
."اللهم سلمنا, وسلم المؤمنين من ا: "كان عبد هللا الخيار يقول في مجلسه

إن هللا ": ُحكي عن بعض الحكماء رأى رجَلً يُكثر الكَلم ويُقل السكوت, فقال
".بهتعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحداً, ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم
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:الفصاحة.9
َُعۡقَدةََٗوٱۡحلُۡلَٹٱٹٱُّٱ ِِ نَل َِسا ِ ٢٧ََْم  طه٢٨َّقَۡوِلََيۡفَقُهوا

وله لَ " : َقاَلْت -رضي للا عنها -َعاِئَشَة َعْن  ْم َيكهْن َرسه
ده الْ -صلى للاه عليه وسلَّم -للِا  ْم َيْسره َلِكنَّهه وَ َحِديَث َكَسْرِدكه

لُّ َمْن َسِمَعهه  َيْفَهمههه َفْصلٌ َكاَن َيَتَكلَّمه ِبَكََلٍم َبْيَنهه  وفي " كه
هه ا" : رواية ثه َحِديًثا َلْو َعدَّ انظر . َْلَْحَصاهه ْلَعادُّ َكاَن يهَحدِ 

ومسلم وغيرهماالبخاري 
.االستعجال مبتابعة احلديث: والسَّرد
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فصاحة النيب صلى اهلل عليه وسلم
صلى هللاُ عليه -ِم َرُسوِل هللِا َكاَن فِي َكَلَ " : قَالَ -رضي هللا عنهما -ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا عَ 

رواه أبو داود وحسنه األلباني"تَْرتِيٌل أَْو تَْرِسيٌل  -وسلَّم 
َِ تَْبيِي: أَيْ تَْرتِيٌل أَْو تَْرِسيٌل  ٍل َم ُِ ِمْن بَِحْيُث يَتََمكَّ , ِن اْلُحُروِف َواْلَحَرَكاِت تَأَن ٍ َوتََمهُّ ُن السَّاِم

َها .َعد ِ
َم إَِذا تََكلَّ -صلى هللاُ عليه وسلَّم -َكاَن َرُسوُل هللِا " : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك 

رواه البخاري" بَِكِلَمٍة أََعاَدَها ثَََلثًا َحتَّى تُْفَهَم َعْنهُ 
موَّلنا رسول أفصُح الَخْلق على اإلطَلَق سيُدنا و: قال السيوطي في كتابه المزهر في اللغة

.ّللا  حبيب رب العالمين جلَّ وعَل
َِ رسوله موضِ البَلغ من َوْحيه ونََصب: وقال الخطابي  َ لما وض ه َمْنصب البيان اعلم أن ّللا 

ثم .. امِ الَكلم لدينه اختار له من اللغات أعربَها ومن األْلُسن أفصَحها وأبينَها ثم أمدَّه بجو
ه ولم توجد في ُمتقَد م لم تُْسَمِ من العرب قبلاْقتََضبَهاومْن فصاحته أنه تكل م بألفاظ : قال 

تينمات َحتْف أَْنفه , وَحمَي الوطيس, وَّل يُْلَدُغ المؤمُن من جُ : كَلمها كقوله  في .. حر مرَّ
ألفاظ  عديدة تجري مجرى األمثال
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:الكالم بالعربية.10
[. 2:يوسف]َّوَن ِإنَّا َأْنَزْلَناهه قهْرآنًا َعَرِبي ًا َلَعلَّكهْم َتْعِقله ٹٱٹٱُّٱ

ي، ْلني عرب: أِحب  العرب لثَلث: حديث ضعيف في فضل اللسان العربيوورد 
.والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي

هذا : قال الحافظ السلفي: شيخ اْلسَلم في اقتضاء الصراط المستقيمقال 
حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو أراد حسن 

.متنه على اَلصطَلح العام
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:من أقوال العلماء يف مدح العربية
قه نبل من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الف: عن المزني قال سمعت الشافعي يقول

جته مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعة ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت ح
صفوة الصفوة َلبن الجوزي . ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

، فإن َفْهم إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب": وقال ابن تيمية رحمه للا 
؛ "فهو واجبالكتاب والسنة فرض، وَل يهفَهم إَل بفهم اللغة العربية، وما َل يتم الواجب إَل به

(اقتضاء الصراط)
يِن تأثيًرا قويًّا بيًنا، اعلم أنَّ اعتياد اللغِة يؤثر في العقِل والخلِق والد ِ : "-رحمه للا تعالى -وقال  

حابِة والتابعين، ومشابه تهم تزيد العقَل والديَن ويؤثر أيًضا في مشابهِة صدِر هذه اْلمَِّة من الصَّ
والخلَق 

ص مهنحط َل لزم لمن طلب الفقه أن يتعلَّم النحو واللغة، وإَل فهو ناق:"وقال ابن حزم رحمه للا 
"عز وجل-تجوز له الفهتيا في دين للا 

ستغفر أ: إذا عَثر لسانه بشيء من اللحن، قال-من التابعين -وكان الحسن بن أبي الحسن 
، ومن كذب فقد كذب على العرب-أي في العربية -َمن أخطأ فيها : للا، فسئل في ذلك، فقال

وًءا َأْو َيْظِلمْ : يقول-عز وجل -فقد عمل سوًءا، وللا  َنْفَسهه ثهمَّ َيْسَتْغِفِر ّللاََّ ﴿ َوَمْن َيْعَمْل سه
َ َغفهوًرا َرِحيًما ﴾  [.110: النساء]َيِجِد ّللاَّ
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لغةُ القرآنِ يا مشسَ اهلدى   صانكِ الرمحنُ من كيدِ العِدى
املُفرداحنن علمّنا بكِ النّاسَ اهلدى      وبكِ اخترنا البيانَ 

ما اصطفاكِ اهللُ  فينا عبثا        ال وال اختاركِ للدينِ سُدى
يا وُالةَ األمرِ  هل مِن سامعٍ       حينما أدعو إىل هذا النداء
إن   أردمت   لغةً   خالصةً           تبعثُ األمسَ كرميا والغدا 

فله اختاروا  هلا    أربابَهُ            مَن إذا حدّث عنها غرّدا
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ْدِريِ  رضي للا عنه َقالَ  وله : َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلخه ِإَذا " :للِا صلى للا عليه وسلمَقاَل َرسه
ره اللِ سَ َفِإنَّ اْْلَْعَضاءَ ، َأْصَبَح اْبنه آَدَم  لََّها تهَكفِ  اَن كه

وله  ْمَت َفِإْن اْسَتقَ ، ا َنْحنه ِبَك َفِإنَّمَ ، اتَِّق للَا ِفيَنا : َفَتقه
رواه أحمد والترمذي وحسنه " َنااْعَوَججْ اْعَوَجْجتَ َوِإْن ، اْسَتَقْمَنا 

اْللباني
ره اللِ َسانَ  .َكَذا ِقيَل, َرأَسُه َواْنَحَنى ِلَتْعِظيِم َصاِحِبِه ُمَطأِطًئاِإَذا َخَضَع , َكفََّر اْلَيُهوِديُّ : ِمْن َقْوِلِهْم, َتَتَذلَُّل َوَتَتَواَضُع َلُه : تهَكفِ 

. َرأَسُه َقِريًبا ِمَن الرُُّكوِع َكَما َيْفَعُل َمْن ُيِريُد َتْعِظيَم َصاِحِبِهوُيَطأطيء, التكفري هو أن ينحين االنسان : َوَقاَل ِفي النَِّهاَيِة
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َٰنََُّ َُسۡبَح ِ َِكََرب  ََِرب  ة اٱۡلعِزذ َعمذ
١٨٠َيَِصُفونََ ٌَٰمَلََعَ وََسَل

ۡمد١٨١َُٱلُۡمۡرَسلِيََ ََوٱۡۡلَ ِ ََِرب  ّلِلذ
َٰلَِميََ ١٨٢َّٱۡلَع
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