اللغة العربية :عَظَ م ٌة وجمال
اللحْنُ طريق الكذب

قال تعاىل:

�إهمال اللغة ذلّ

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾
[يوسف]2:

قال الأ�صمعي:
« �أخ َو ُف ما � ُ
العلم �إذا مل يعرف النح َو
أخاف على ِ
طالب ِ
علي
�أن يدخ َل يف جملة قول النبي �َ « :م ْن ك َذ َب َّ
ُمتع ّمداً فليتبو�أ مقعدَه من النار » لأنه مل يكن َي ْل َح ُن،
فمهما َ
رويت عنه وحل ْن َت فقد كذ ْب َت».
(اللحن هو اخلط�أ يف اللغة)
�سري �أعالم النبالء

قال م�صطفى �صادق الرافعي:
ذل ،وال ّ
�شعب �إ ّال ّ
انحطت �إ ّال كان �أم ُره يف
« ما ذ ّلت لغ ُة ٍ

مـن �أقـوال ال�سلف
بي ُ
بن َك ْعب
قال �أُ ُّ
ال ُقر�آن ».

َ « :ت َع َّلموا العرب ّي ـ َة كما َت َع ّلمـو َن حِ َ
ـفظ
امل�صنف البن �أبي �شيبة :كتاب ف�ضائل القر�آن

أ�صوات،
أح�سن ال ِ
قال عبداهلل بن م�سعود َ :
«ج ِّودوا القر�آ َن وز ِّينو ُه ب� ِ
و�أَ
ّ
».
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اجلامع لأحكام القر�آن :القرطبي

قال ابن تيمية:
ُ
أعظم �شعائ ِر الأمم
العربي �شِ عا ُر الإ�سال ِم و�أه ِلهِ،
«� ّإن الل�سا َن
واللغات من � ِ
َّ

(�إنني �أ�شهد من خربتي الذاتية �أنه لي�س َث ّمت من بني اللغات التي �أعرفها

التي بها يتم ّيزون»

لغ ٌة تكاد تقرتب من العربية �سواء يف طاقتها البيانية �أم يف قدرتها على �أن

الكتاب وال�سن ِة ٌ
فر�ض ،وال يفهم �إال بفهم اللغة العربية ،وما ال
ف� ّإن فه َم
ِ
واجب».
َيت ّم
الواجب �إال به فهو ٌ
ُ
كتاب :اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم خمالفة �أ�صحاب اجلحيم

فر�ضاً على ال ّأمة امل�ستع َمرة ،ويركبهم بها ،و ُي�شع ُرهم
عظم َت ُه فيها ،وي�ستلحِ ُقهم من ناحيتها ،ف� ْأم ُرهُ ْم مِ ن
بعدها لأم ِر ِه َت َب ٌع ».

قال الإمام ال�شافعي  « :ل�سان العرب �أو�س ُع الأل�سن ِة
مذهباً ،و�أك ُ
رثها �ألفاظاً ،وال َن ْعلمه يحيط بجميع علمه � ٌ
ري
إن�سان غ ُ
كتاب الر�سالة ج1
نبي ».
ٍّ
يقول روفائيل بتي الذي �أجاد ت�سع لغات:

وقال ابن تيمية �أي�ضا« :اللغ ُة العربي ُة من الدين ،ومعرف ُتها ٌ
واجب،
فر�ض ٌ

أجنبي امل�ستعم ُر لغ َته
َذ ٍ
هاب و�إدبارٍ ،ومن هذا يفر�ض ال ّ

كتاب :وحي القلم

قال حممد نذير مكتبي:
رفيع فلن جت َد �أرقى من ال ُف�صحى ،و�إذا � َ
علم
«�إن �شئت لغ َة � ٍ
أردت لغ َة ٍ
أدب ٍ
َ
ابتغيت لغ َة خطاب ٍة و�سيا�س ٍة فلن
وفكرٍ فلن جت َد �أد َّق من الف�صحى ،و�إذا
جت َد �أبل َغ ت�أثرياً من ال ُف�صحى».

تخرتق م�ستويات الفهم والإدراك ،و�أن تنفذ وب�شكل مبا�شر �إىل امل�شاعر

كتاب :الف�صحى يف مواجهة التحديات

والأحا�سي�س ،تارك ًة �أعمق الأثر فيها).
يف كتابه(:

) املطبوع بنيويورك �سنة
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