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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،مث أما بعد:
فه ذ ا ذذو الل ذذااين ال ذذاا مذذع ه ذراتكم عذذا ذ ة السلسذذلة امل اركذذة امليمونذذة ،دورة بصذذا ر ،املوسذذم ال ال ذ  ،عذذا ش ذ كة
الطريق إىل هللا.

ت كري بسمات اللغة العربية
ها من ساتذا ،وحتذدثنا عذن بعذض ذ ة السذمات ،وكذا منهذا
وقد تناولنا يف الل اا املاضي خصوصيات اللغة العربية ،وبع ً

أهنا لغة الفصا ة.

اثنيًا :أهنا لغة الرتادف.

اثل ًا :أ الكلمة يف اللغة العربية يدل صوتا يف أغلب الكلمات على معانيها.
ه ذذا تل ذذة اللغ ذذة بسذذعة مفردات ذذا ،فه ذذي بد ذذهادة العذذر والعجذ ذم وامليننصذ ذفني م ذذنهم أهنذذا أك ذذر اللغ ذذات س ذذعةً
واتس ذمت أي ً
ومفذذردات ،ف ذذد حتصذ مذن املينسذذخددم فيهذذا ذذوام يسذذة ماليذذني كلمذذة تينسذذخددم مذذن سذذخة ماليذذني يف اللغذذة العربيذذة منهذذا

ينمسخددم ومنها ما ال يينسخددم.

اللغذذة العربيذذة اخخصذذت بعلذذم العذذرو

ال ذ ال ال يو ذذد يف أال لغذذة مذذن لغذذات اضر  ،ذ ا العلذذم ال ذ ال خ ذ

هللا -ع ذ

و  -به تلة اللغة وتلة اضمة.
ها ال ات واملرونة ،فال جتذد لغذةً علذى هذر اضر يخحذدثها ال دذر إال و ذي ر ذا يذعرتيهذا الخغيذري علذى بهذعة
من ساتا أي ً
ذف ينكذ االخذخالف عمذا يخحدثذه أ ذدادة منذ قذرو عذدة ،أمذا لغذة
ف اإلجنليذ ال تخل ين
قرو  ،ر ا جتذد مذا يخحدثذه ان املين ذ ذ ين
العر فهي لغة ال ات واالسخ رار ،رغم ما فيها من ينمطاوعة ومرونة إال أننا مازلنا ن ذرأ الدذعر اهذا لي واضد اهذا لي
وخط ه ،ن رأ ا ومازلنا نخفهم معانيها ،فهي لغة اثبخة مخطورة.
بصفة عامة ،شعرة ون رة و كمه ين

و ي لغة تذخس ينم ابلخدفيف ،والخدفيف فيها واضح ينكذ الوضذو  ،فذ كا كانذت أصذول اللغذة العربيذة مذن الكلمذات ال الثيذة
والرابعية واخلماسية ف اضص ال الثي و و أخفها يكو ين أك ر اسخدد ًاما من غرية.

و ي لغة اإلجياز يف رسها ،ويف ينمفرداتا ،ويف ينُجلها ،ويف ف ر ا ،وتلة مي ة من مي ات اللغة العربية ،مي ةين اإلجياز.
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ها بسمة اإلعرا  ،و ا اإلعرا له دلي أكا على املعىن يينخذيح لل ذار والكاتذب أ يفهذم
مث إ اللغة العربية تخسم أي ً
املعذذىن بسذذهولة ويينسذذر ،فيينذ ذدم ويينذؤخر ويذ ينكر ويذ ف ويذينع ذرف ويذيننكذر ،كذ

اإلعرا فخخهح معها املعاا.

ذات
ذ ة اإل ذرااات تذخم إكا اتهذذحت عالمذ ين

و ي لغة تينسمى ابللغة الداعرة ،كما قال اضسخاك ع اس حممود الع اد يف كخا خصصه ل لة اضمر "اللغة الداعرة".
وشهد شا د من أ لها
وقد وص بنا املطاف يف الل اا ال اا لنخحدث عن اللغة ،وشذهادة أ لهذا ذا ،بذ وشذهادة مذن ال ينخسذ و إليهذا ،واحلذق
ما شهدت به اضعدااين ،حتت عنوا "وشهد شا د من أ لها".
وقفات مع أقوال العر عن العربية
اللغة العربية من أك ر اللغات كك ًرا ،و ي أك ر اللغات اليت ينكخب ا أ ت ى ،ملاكا؟ ضهنا لغة الو يذني ،لغة ال رآ ولغذة
ويفذ  ،قذال هللا -عذ
السنة ،وهللاين -ع و  -أن ل كخابذه املينحكذم ابللغذة العربيذة ،وفصذله تفص ً
ذيال ،وكخذب لذه أ ي ذى ين
آَّن عربيذا" ال خذرف،٣:
و " :-إَّن َن ينن نذ لنا ال كر وإَّن لهين حلافظينو " احلجر ،٩:وقال هللا -ع و " :-إَّن علنذاةين قينذذر ً
وقال هللا -ع و " :-بلسا عرب م ني" الدعراا ،١٩٥:فال رآ ين ابللغة العربية ،وال رآ ين حمفوظ ،معىن ذ ا أ اللغذة

حمفو ة.

ضا من فرو
فصار تذعلم اللغة العربية فذر ً
س ينكه.
صالتينه ويصح نين ين

وفرضذا مذن فذرو
الكفاايت أ تينذخذعلم ،بذ
ً

اضعيذا علذى كذ مسذلم؛ لخصذح

ب إىل ابن ال يم -رمحه هللا -ولكن ابلخح يذق العلمذي ث ذت أ
ل لة قال ..و ا كخا يذيننس ين

ذ ا الكخذا لذيه لذه ،بذ

دذذو  ،يف علذذوم ال ذذرآ الكذذرب ،كخذذا مذذن ينكخينذب علذذوم
البذذن الن يذذب -رمحهمذذا هللا ،-ذ ا الكخذذا املدذذهور ابلفوا ذذد امل ين
ال ذذرآ الك ذذرب ،يذيننس ذذب وم ذذازال يينط ذذع وعلي ذذه اس ذذم ش ذذي اإلس ذذالم اب ذذن ال ذذيم -رمح ذذه هللا ،-م ذذع أ الخح ي ذذق العلم ذذي

والدراسات اليت اعخنت به أث خت -وبال ريب -أ ا الكخا البن الن يب ،ويف ينك خري.
رف فهذ ال ذرآ مذن عذرف كذالم العذر  ،فعذرف علذم اللغذة ،وعلذم العربيذة ،وعلذم ال يذا ،
ي ول -رمحذه هللا" :-وإمنذا يذعذ ين

وخط ها ،وم اوالتا ،يف مواطن افخدار ا ورسا لها ،فال يذينخذوص ين إىل فهم كخا هللا -عذ و ذ -
ونظر يف أشعار العر  ،ين

ُ اض كذام مذن كخذا هللا -عذ و ذ  ،-وال يينذؤث ينر يف ال لذب ينكذ
 ،وال تينذدر ينُ عظمذة كخذا هللا -عذ و ذ  ،-وال تينسذخذنذ ين
الخأثري إال بف ه اللغة ،وفذهم لغة العر ".

ذعار
ومن اضقوال اليت سارت وانخدرت أقوال ك رية لدي اإلسالم ابن تيمية -رمحذه هللا -ي ذول" :فذ اللسذا العذرب ش ين
اإلسالم وأ له ،واللغات من أعظم شعا ر اضمم اليت هبا يخمي و ".
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فك أمة مذن أكذا عالمذات ي ذا أ تكذو ينحمخفظذةً بلغذة ،لذ ا ال ت ذوم هذارة -كمذا قذال علمذااين اال خمذا  -إال علذى
ت ين وية اضمة.
أركا ثالثة :على دين ولغة واتري  ،فكانت اللغة ينركنًا ركيذنًا من قيام احلهارات ،وتينذ ين
ها قال -رمحه هللا" :-ومازال السلف يكر و تغيري شذعا ر العذر  ،ذى يف املعذامالت و ذو الذخكلم بغذري العربيذة ،إال
أي ً

حلا ة ،كما ن

مالة والدافعي وأمحد ،ب قال مالة :من تكلم يف مسجدَّن بغري العربية أينخرج منه".

انظذذر إىل أنذذه كيذذف شذدد النكذذري أ مذذن حتذدث يف مسذذجدَّن ،أال مسذذجد النذ -صذذلى هللا عليذذه وسذذلم ،-فاإلمذذام مالذذة
كا إمام دار ا جرة ،جيله يف مسجد النذ -صذلى هللا عليذه وسذلم -ليينحذدث ابملوطذأ ،ي ذول" :مذن تكلذم يف مسذجدَّن

بغري العربية أينخرج منه".

ذوز النط ذ ينق هبذذا ضصذذحاهبا ،ولكذذن سذذوغينو ا
س ذن جيذ ين
ذ الخح ذدث بغذذري العربيذذة روذذة وكنذذب؟ أب ذ ًدا .." ،مذذع أ س ذا ر اضل ين
للحا ة ،وكر و ا لغري احلا ة ،وحلف شعا ر اإلسالم" كر و ا لغري احلا ة ،ملاكا؟ ض ذ ا مذن فذ شذعا ر اإلسذالم،
كما قال يف الفخاوى -رمحه هللا.-
هذا -رمحذه هللا" :-اعلذم أ اعخيذاد اللغذة يذؤثر يف الع ذ واخلينلينذق والذدين "..اللغذة ذا ارت ذاو وثيذق ابلع ذ واخلينلينذق
وقال أي ً
هذذا يف مدذذاهبة صذذدر ذ ة اضمذذة مذذن الصذذحابة والخذذابعني ،ومدذذاهبخهم ت يذ ينذد الع ذ
ذريا قذذواي بذينًذذا ،ويذذؤثر أي ً
والذذدين " ..أتثذ ً
ها ف اللغة العربية من الدين ،ومعرفخهذا فذر وا ذب ،فذ فذهذم الكخذا والسذنة فذر  ،وال يينفهذم
والدين واخلينلينق ،وأي ً
إال بلغة العر  ،وما ال يخم الوا ب إال به فهو وا ب" .ككرة يف "اقخهاا الصراو املسخ يم".

هذذا -رمحذذه هللا ،-وابذذن تيميذذة ذ ا الر ذ املو ينسذوعي الذ ال كذذا
قذذال أي ً

يصذذا علذذى ين ويذذة اضمذذة يف كذ ينحمذذدداتا ،وك ذ
ر ً

ينسسها ،ي ول" :معلوم أ تذعلم العربية وتذعليم العربية فر على الكفاية."..
أينطينر ا ،وأ ين

علمذذا مذذن علذذوم اللغذذة ف ذذر عليذذه أ يذينعلذذم
"أ تذعلذذم" ذ ا يف ذذق الطذذال " ،وتعلذذيم العربيذذة" ذ ا يف ذذق مذذن آاتة هللا ً
ا العلم ،وفر علذى مذن ال يذينخ نينهذا مذن املسذلمني أ يعذرف علذى اضقذ مذا تصذح بذه صذالته وأ ي ذرأ كخذا هللا وسذنة

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

" ..ل ذ ا كذذا السذذلف الصذذا يذينؤدبذذو أوالد ذذم علذذى اللح ذن ،فذذنحن مذذأمورو أم ذر إجيذذا أو أمذذر اسذذخح ا أ َنف ذ
سذن املا لذة عنذه؛ فذيينحف لنذا طري ذة فهذم الكخذا والسذنة ،واالقخذداا ابلعذر يف خطاهبذا،
ال انو العرب ،وأ نينصلح اضل ين
صا وعيذًا".
الناس على حلنهم كا نذ ً
فلو تينرُ ين

وهلل در من قال يذنص ينح ولدة ،و و ع د امللة بن مروا  ،ي ول البنذه الوليذد وكذا ك ذري اللحذن" :اي بذينذي ،إ املذرا تينصذي ينه
املصي ة فيخجم من ا ب و  ،ومن ا ال ،ومن ا بدابة ،ولكن ال جي يند من يينعيذ ينرة لسانه".
وكا ي ول له" :اتق اللحن يف الكالم؛ ف نه كاهيندرال يف الو ه" ،ش ه اللحن واخلطأ يف الكالم ابهيندرال يف الو ه.
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ال بنذذا أ نعذذرف قذذدر لينغخنذذا ،وأ هنذذخم هبذذا اال خمذذام اضم ذ ؛ لفهذذم الكخذذا  ،وفهذذم السذذنة ،وللخواص ذ مذذع ال ذرتاث،
فحذذر ب

واالقخداا بصحابة الن -صلى هللا عليه وسلم ،-و فا ًا على ين ويخنا.

ذب اإلسذالم يف العصذر احلذدي اضسذخاك مصذطفى صذاد الرافعذي -رمحذه هللا" :-مذا كلذت لينغذةين شذعب إال كل"..
قال أدي ين

انظذر إىل كلمذذات ر ين ذ كذذا كأنذذه مصذ يندور بسذ ب مذذا أصذا اللغذذة ،ي ذول" :مذذا كلذذت لينغذةين شذذعب إال كل ،وال اَنطذت إال
فرضا على اضينمة املينسخذعمرة".
كا أم ينرة يف ك ا وإدابر ،ومن ا يذفر ين املينسخذعم ينر لغخه ً
انظر إىل بالد املغر العرب ،تونه ،واه ا ر ،وانظر إىل ك ري من ال لدا اليت كا فيها اإلسالم اضكا ين فيها ير  ،وكذا
ة الذدول ،وتلخ ذي بعامذة النذاس مذنهم ر ذا ينيس ينذن الفرنسذية أو اإلجنلي يذة

فيها ال رآ يذينخذلى لي نذهار ،انظر إىل ك ري من
أك ر من إ ادته للغة العربية.

من قا الريف ومع كلة ال ينيسذن أ يكخذب

يسأل عن أمر مع أنه من قا الريف املصرال ،الر
ين
أمه اتص ب ر ين
ُجلذةً وا ذذدة ابللغذذة العربيذذة ،فرأيخينذذه يكخذذب كلمذةً ابلعربيذذة وأخذذرى ابإلجنلي يذذة مذذع أنذذه يف مصذذر اضز ذذر ،ومذذع ذ ا ال جييذذد
العربية ،ملاكا؟
ضنه سافر فرتًة إىل الدول اضوروبية وتعام معهم؛ فنسي اللغة أو كاد أ ينسا ا ،وال ول وال قوة إال ابهلل.
ضذا علذى اضينمذة املينسذخذعمرة،
اللغة العربية شعار من شعا ر اإلسالم ،ي ول .." :ومن ين نا يفر اض نذ املينسذخذعم ينر لغخذه فذر ً

بذ وي ذرك هم هبذذا ،وييندذذع ينر م عظمخذذه فيهذذا ،ويسذخذلح هم مذذن َّن يخهذذا ،فذذيح ينكم علذذيهم أ ك ًامذذا ثالثذذة يف عمذ وا ذذد "..مذذا
اض كام ال الثة؟

ه لينغةين املينسخذعمر يف لينغة املينسخذعمر املينحخ حت ه اللغذة يف سذجنه
ه لينغخهم يف لينغخه سجنًا ينمؤب ًدا "..ينحت ين
" ..أما اضول :فح ين
سا ينمؤب ًدا بال خروج كما يريد.
ً

ذياَّن "..انظذذر إىل أمخنذذا ،تراثنذذا واترتنذذا و هذذارتنا ينسذذجلت ابللغذذة
" ..وأمذذا ال ذذاا :فذذاحلينكم علذذى ماضذذيهم ابل خذ حمذ ًوا ونسذ ً
العربيذذة ،بلسذذا عذذرب م ذذني ،لذذو أ العينجمذذة س ذرت -نس ذأ ينل هللا أال تس ذرال فينذذا ،-ولذذو أ اللغذذة تذغيذ ذرت ،ومل هنذذخم هبذذا
اال خمذذام اضم ذ  ،كيذذف نخواصذ مذذع تراثنذذا؟ كيذذف نخواصذ مذذع قرآننذذا؟ كيذذف نخواصذ مذذع ينسذنة ن ينذذا؟ كيذذف نعذذرف آاثر
السلف لن خدال هبم؟ ف نه يف كلة يكم على ماضيهم ابل خ حم ًوا ونسي ًاَّن.

" ..أما ال ال  :فخ ييد مسخ لهم يف اضغالل اليت يصنعها فأمر م من بعد كلة ضمرة ت ع".
ا إكا أينصي ت اللغة يف م خلها ،ف هللاين لينغة ال ينرآ  ،لغة ال يا  ،لغة الفصا ة.
مث ككر اإلمام الدافعي ..وأخخم هب ا مث أنخ

بعد كلة إىل أقوال غري أ

العربية عن اللغة العربية.

ي ذول الدذافعي -رمحذه هللا" :-جيذب علذى اخلاصذة الذيت ت ذوم بكفايذة العامذة فيمذا يخذا و إليذه لذدينهم اال خهذاد يف تعلذم
لسا العر ولغاتذا "..وا ذب علذى ينكذ مذن ف ذخح هللاين عليذه ب ذا مذن أبذوا اللغذة و ذب عليذه أ يذينعلمذه لمذن مل ينيسذنه
من الناس.
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" ..والذذيت هبذذا ذذام الخذوص ذ إىل معرفذذة مذذا يف الكخذذا والس ذنن واناثر وأقاوي ذ املينفس ذرين مذذن الصذذحابة والخذذابعني ،مذذن

اضلفاظ الغري ة ،واملداط ات العربية ،ف من ه سعة لسا العر  ،وك ذرة ألفا ها ،وافخناهنا يف م ا ها ،هذ ينُج ًذال
من علم الكخا  ،ومن علمها ،ووقف على م ا ها ،وفهم ما أتوله أ ين الخفسري فيها ،زالت عنه الد ه".
أال ي ذذول -رمحذذه هللا :-ر ذذا تكذذو الدذ ذهةين داخلذةً علذذى كخذذا هللا أو علذذى ينسذنة رسذذول هللا؛ لعذذدم الف ذه يف لغذذة العذذر ،
سوقينها أعدااين اضينمة.
لكن الف ه يف لغة العر وفهم أصول العربية يف اإلنسا من ك ري من الد ه اليت ي ين

وقفات مع أقوال املينسخدرقني عن العربية

مث أككر نذين ً ا من أقوال املسخدذرقني ،ومذن ليسذوا عذرًاب ،وبعهذهم ال يذب اللغذة ولكذن شذهد شذا د مذن أ لهذا ،واحلذق مذا
ذب ذا ،ولكذن الذ عض انخذر يهذع السذم يف العسذ كمذا ي ذال
شهدت به اضعداا ،بعهذهم نعذم ذري علذى اللغذة ،ين
وحم ب
من املسخدرقني ال ين مذا قامذت دراسذاتم إال لفهذم الع ليذة املسذلمة وفهذم لغذة اإلسذالم ،والخعذرف علذى مذواطن الهذعف

يف جمخمعات املسلمني؛ ليأيت من بعدة يش ممن يغ و اضمة يف أفكار ا ويف ع يدتا ويف لغخها.
من ؤالا ،ال أقول ممن يذينخذهمو ب ممن رصوا على اللغة ،منهم ع د الكرب رمانوس ،ي ول:
"إ يف اإلسذذالم سذذن ًدا امذذا للغذذة العربيذذة أب ذذى علذذى روعخهذذا وخلود ذذا فلذذم تذن ذ منهذذا اض يذذال املخعاق ذذة علذذى ن ذذيض مذذا
ارفذذة

ذذدث للغذذات ال دوذذة املماثلذذة كالالتينيذذة يذ انذ وت ًامذذا بذذني ذذدرا املعابذذد ،ول ذذد كذذا ل سذذالم قذذوة حتويذ
أثرت يف الدعو اليت اعخن خه دي ًا ،بذ وكذا ضسذلو ال ذرآ الكذرب أثذذر عميذق يف خيذال ذ ة الدذعو ؛ فاقخ سذت
ومناا".
آالفًا من الكلمات العربية ازدانت هبا لغاتم اضصلية فازدادت قوةً ً
ها -رمحه هللا" :-والعنصر ال اا ال ال أب ى على اللغة العربية مرونخهذا الذيت ال تين ذارى ،فاضملذاا املعاصذر مذ ًال ال
ي ول أي ً

يسخطيع أ يفهم كلمةً وا دة من اللهجة اليت حتدث هبا أ دادة من ألف سنة ،بينما العر املينحذدثو يسذخطيعو فهذم
آدا لغخهم اليت ينكخ ت هبا يف اها لية ق اإلسالم".
ومر معنا أم لة على كلة ،ف ني م ًال أقرأ قذول عنرتة بن شداد و و الداعر اها لي املعروف صا ب املينعل ة ي ول:
حتخاج شر ً ا.
ال ين

وأغينض طريف ما بدت م اريت

ى يينوارال اريت مأوا ا

وكما قال السموأل بن غريض بن عادايا:
ضه ين
إكا املراين مل يدنه من اللؤم عر ين
فك رداا يرتديه ُجي ين
بيت ييندرس للطال الصغار ،ويفهمونه بال تذلع ينم ،وبال غرابة يف الفهذم ،مذع أنذه بذني الطالذب الصذغري و ذ ا ال يذت أك ذر

من يسة عدر قذرًَّن ،لكن اللغة لغة حمفو ة.
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ي ذذول ل ذذويه ماسذذينيو  ،وماس ذذينيو مذذن ك ذذار املسخدذذرقني ،مع ذذروف ذذدا ،ي ذذول" :اسذذخطاعت العربي ذذة أ تين ذذاز طاق ذذة
الساميني يف معاهة الخع ري عن أد خلجات الفكر".

اللغة العربية اللغة الو يدة على هر اضر الذيت تينذعذاين عذن كذ خلجذات الذنفه ،وعذن كذ دفذا ن الهذمري ،وغري ذا مذن

اللغات العاملية ال تسخطيع أ تعا عن ك

ا بعيندر معدار اللغة العربية.

قال" :تعذا عذن أد خلجذات الفكذر سذواا كذا كلذة يف االكخدذافات العلميذة واحلسذابية ،أو وصذف املدذا دات أو يف
خياالت النفه وأسرار ا ،واللغة العربية ي اليت أدخلت يف الغر طري ة الخع ري العلمي."..
فالغر ما عرف الخفكري العلمي إال بلغة العر  ،واسألوا الخذاري ينجيذ كم ،اتريذ اضمذة اتريذ ينمدذرف ،ولكنذه ينتفذى عذن

أبنا ها؛ ضمر بذينيت له بلي  ،اتري اضمة كمذت اضمذة اإلسذالمية اضر شذ ه اضر  ،شذ ه أكملهذا ،كمخهذا أك ذر مذن

مثانية قرو تينذعلي فيها شعا ر العربية ولغخها.

ي ول .." :وتلة اللغة العربية من أن ى اللغات ف د تفردت بخذفرد ا يف طينينر الخع ري العلمي والفذي والصذويف ،إ الخع ذري
العلمي ال ال كا ينمسخذعم ًال يف ال رو الوسطى مل يخناوله ال دم ولكنه ب ي ومل ختلق دته".

وُجذ مذن اللغذة العربيذة
مل ت ق لغة أوروبية وا دة مل يصلها شيا من اللسا العرب ،ك لغات أورواب وصلخها كلمات ب ين
ذاا
ذاا لنذ ذ املفذذردات العربيذذة" .تلذذة اللغذذة الالتينيذذة اضم صذذارت وعذ ً
ومذذازالوا يخحذذدثو هبذذا ،ذذى أنذذه ي ذذول" :صذذارت وعذ ً
لن

بعض املفردات اللغوية.

أك ينك ينر من كلة م ًال كلمذة بنذا

ذي كلمذة املذوز ابإلجنلي يذة ي ذال لذه بنذا  ،ال نذا

هللا -ع و " -بذلى قادرين على أ نسوال بذنانهين" ال يامذة ،٤:وال نذا

ذو أص ًذال كلمذة عربيذة ووردت يف كخذا

ذي اضصذابع ،نين لذت الكلمذة وك ذري مذن كلمذات

املعيدذذة ،ذذى بعذذض آالت املوسذذي ى الذذيت كذذا العذذر يرتمنذذو هبذذا يف ال ذذدم ،وال أين لذ ين كلذذة ولكذذن ذذى ذ ة أس ذ ا

املعيدذة مذن املأكذ واملدذذر وال يذا وأدوات احلذرف والصذذناعات وك ذري مذن ذ ة اضشذذياا نين لذت إىل اللغذات اضوروبيذذة

وصارت تينسخذعم ين عند م.

شهادة أخرى من ر ين يينسمى اُ بريُ ،فرنسي ،ي ول" :إ أقوى ال ينذوى الذيت قاومذت االسذخعمار الفرنسذي يف املغذر
ذاال
ذذي اللغذذة العربيذذة ."..إ أقذذوى ال ذذوى الذذيت قاومذذت االسذذخعمار مل يذ ين ذ سذذال ً ا ،مل يذ ين ذ يو ًشذذا ينمنظمذذة ،مل يذ ين ذ ر ذ ً
أشداا ،ب قال اللغة ،كانت أقوى العوام اليت قاومت املسخعمر الفرنسي.

" ..ب اللغة العربية الكالسيكية الفصذحى ،ال دوذة الفصذيحة ابلذ ات ،فهذي الذيت الذت دو كواب املغذر يف فرنسذا،
ذامال قذذواي يف ب ذذاا
إ الكالسذذيكية العربيذذة ذذي الذذيت بلذذورت اضص ذ اه ا ذذرال ،وقذذد كانذذت ذ ة الكالسذذيكية العربيذذة عذ ً

الدعو العربية" فاللغة أساس يف ب اا الدعو .

هذا ذو فرنسذي ،ي ذول" :اللغذة العربيذة م نيذة علذى املفذا يم ،علذى خذالف
ي ول مسخدر آخر يينسذمى رجيسذخري بالشذري أي ً
لغخنا م ًال ،ل لة ين غي أ ت ى املعا م اللغوية على الخها ال دوة؛ ضهنا اضساس".
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العربية ي قدرتا على الخع ري عن معذا اثنويذة ال تعذرف الدذعو الغربيذة كيذف تعذا

ها" :إ من أ م خصا
ي ول أي ً
عنهذذا" .علذذم اللغذذة امل ذذار فعذ ًذال يذين ذت أ لغذذة العذذر تينذع ذا عذذن ك ذ شذذيا يف الهذذمري والذذنفه واملدذذاعر واض اسذذيه،
غري ا من اللغات تكخفي ب عض اهينم وليه فيها تلة السعة.
في ذذول" :فالفرنسذذية م ذ ًال ال تينعذذىن إال ابلخع ذذري الوا ذذد ،أمذذا يف العربيذذة م ذ ا ب وأسذذاليب تينذعذذر ين عذذن ينحخذلذذف اض اسذذيه
فهذ ًذال عذذن اسذذخعمال العربيذذة للحركذذات الطويلذذة "..أال ذذروف املذذد :اضلذذف والذذواو واليذذاا " ..واحلركذذات ال صذذرية "..أال
الهمة والفخحة والكسرة.

واضحا اثبخًا للعني".
" ..فخحص على مدخ ات ضهنا عديدة حخلفة املعاا ،مع ب اا اضص
ً
ي ذذول" :وإا أشذذد النذذاس فا ًذذا علذذى و ذذدة اللغذذة العربيذذة "..سذ حا هللا ،ر ذ لذذيه مذذن أ ذ العربيذذة ،ولذذيه مذذن أ ذ
اإلسالم ،ب من املسخدرقني ومع كلة يدهد ا

ة الدهادة وي ول:

"وإا أشد الناس فا ًا على و دة اللغة العربية".
رسالة أو هها إىل أ ذ اللغذة ،إىل مذن طذال وا بكخابذة اللغذة العربيذة ابض ذرف الالتينيذة ،إىل مذن َّندوا

سذود اللهجذات
ت ين

العاميذذة يف بذذالد العذذر  ،إىل مذذن ييندرسذذو لطذذال العذذر املسذذلمني يف بذذالد املسذذلمني املذذواد العلميذذة ككليذذات الطذذب

وا ندسة والعلوم ويينصرو على تدريسها بغري لغخهم ،فيخحم الطالب مد خني :مد ة الفهذم ابللغذة ،ومدذ ة فهذم املذادة
العلمية!
رغم أ جممع اللغذة العربيذة يف ال ذا رة بذ و ين ذ ااذامع العربيذة تينصذد ينر ينكذ عذام قذرارات مخعذددة بو ذو تعريذب الخعلذيم؛
لخيسذذري طلذذب العلذذم علذذى الطذذال يف الكليذذات العلميذذة ،ول ذذاا ال افذذة العربيذذة ،وللحفذذاظ علذذى ا ينويذذة ،ولذربُ الطالذذب
اضيه؛ ليسخدرف مسخ له ،ولكن ليه ناُ ينجميب؛ ض ال رار ليه يف أيديهم.
أينو هين تلة الرسالة إىل من كا بيدة اضمر ،أقول له:

قال رجيسخري بالشري الفرنسي" :وإا أشد الناس فا ًا على و دة اللغة العربية."..
قذذال" :وم جذذة تغذذاير بعذذض املغذذايرة مذذا عنذذدكم ومذذا يف أفكذذاركم فيمذذا يخعلذذق عذذىن الو ذذدة العربيذذة ،إا أال ذ ين أ

ذ ة

ب اإلنسا اضخال .
الو دة ي لغة لغوية أخالقية دينية ."..كأ تعلم اللغة يينكس ين
" ..ولكنها ق ك شيا مؤسسة على و دة اتري اللغة ،إننا كلمذا درسذنا اللغذة الفرنسذية ال ظنذا أهنذا قذد تطذورت عذا
ذوارا ،ف ذ كا قذذارَّن اللغذذة الفرنسذذية يف ال ذذرو الوسذذطى و ذذدَّن أهنذذا مغذذايرة ينك ذ املغذذايذرة للغ ذذة
العصذذور ،ي ذ جنذذد ذذا أطذ ً

املينسخذعملة يف ال ر السابع عدر".

فانظر إىل قذول رجيسخري بالشري و و ي ول" :ف كا قارَّن اللغة الفرنسية يف ال ذرو الوسذطى و ذدَّن أهنذا مغذايرة ينكذ املغذايرة
ها عن لغخنا اليوم".
للغة املينسخذعملة يف ال ر السابع عدر ،و ة حخلفة أي ً
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يريذذد أ يدذذري إىل أ اللغذذة العربيذذة لغذذة اثبخذذة منذ قذذرو مخطاولذذة ،والعجيذذب يف أمذذر ذ ة اللغذذة العربيذذة أ أول النصذذو
ذغريا ،مث ي ذو ويذدرج ،مث ي ذف
اليت وصلت إلينا كأهنا ينولدت قويةً شابة ،إكا كا ك شيا يف ذ ا الو ذود يولذد طف ًذال ص ً

ايفعا ،مث شااب قواي ،وتكو له دورات احليذاة املعروفذة ،إال إ لغذة العذر أول مذا وصذ إلينذا
على قدمني ،مث يكو ص يا ً
منها اا يف قمة ال وة والنهج واالزد ار ،كانت وب يت كما ي يف مدوَّنتا.

ي ذذول " :ذ ة الو ذذدة يف اللغذذة الفرنسذذية ال تخهذذح إال ابل حذ وامل ارنذذة ،يف ذذني أ و ذذدة اللغذذة العربيذذة تخهذذح لل ذذار
ولو كا أ ن يا ضول و لة ،فلغة ال رآ

ي ي لغة العرب اليت يخحدث هبا ان ".

هذا مذن ك ذار املسخدذرقني ،لذه موسذوعة كذاى يف اضد العذرب معروفذة ط عذة دار املعذارف،
وكلة كارل بروكلما و ذو أي ً
ي ول:

"بفهذ ال ذذرآ الكذذرب بلغذذت العربي ذةين مذذن االتسذذا مذذدى ال تكذذاد تعرفذذه يف أال لغذذة أخذذرى مذذن لغذذات الذذدنيا ،املسذذلمو

العربيذذة ذذي و ذذد ا اللسذذا ين ال ذ ال أين ذ
ُجيعذذا مذذن ا ذذيُ إىل ا ذذيُ يؤمنذذو
ً
اكخس ت العربية من زما طوي مكانةً رفيعة فاقت ُجيع لغات الدنيا سر ا".

ذذم أ يسذذخعملوة يف صذذلواتم ،وهب ذ ا

وكلة ورج سارتو ي ول" :إ الو ي ن ل على الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ابللغة العربية ،و ك ا كانذت العربيذة
لغة هللا ،ولغة الذو ي ،ولغذة أ ذ اهنذة ،وقذد أكذد الرسذول -صذلى هللا عليذه وسذلم -و ذو قذرااة ال ذرآ ابللغذة العربيذة
فكا من نخا ج

ا كلة االجتاة الع لي الوا د يف الخأكيد على الصحة املطل ة للغة العربية".

ذدت بعذذض اضخطذذاا يف ال ذذرآ
والدذذيا ابلدذذيا يينذ كر أ بعذذض املسخدذذرقني وبعذذض مذذن تذهذذوس فكذ ينذر م ي ذذول :إنذذي و ذ ين
أخطاا يف لغة ال رآ الكرب!
دت
الكرب ،مسخدر ال يدرال رأسه من ر له ي ول و ين
ً
فذذرد عليذذه بعهذذهم :إكا كنذذت مل تذذؤمن حمذذد ن يذذا أمل يكذذن عربيذذا؟ يعذذي ذذب أ

ذ ا الر ذ لذذيه ن يذذا مذذن اب الخسذذليم

اه ذدم ،و ذ ا اب معذذروف يف املنذذا رات وا ذذاورات ،ك ذذول هللا -ت ذذارُ وتعذذاىل" :-قينذ إ كذذا للرمحذ ذن ولذذد فذذأَّن أو ينل
العابدين" ال خرف.٨١:
قذال :ذب أنذذه لذيه ن يذذا ،أ النذ -صذذلى هللا عليذه وسذذلم -لذيه ن يذذا وأنذه أتذذى هبذ ا ال ذذرآ مذن عنذذدة ،أمل يكذن عربيذذا؟
والعرب بط عه ال يذلحن.
اللغة كانت عند م كاضنفذاس عنذدَّن ،شذهيق وزفذري ،دو تفكذري كذانوا يخحذدثو اللغذة وال خلذ وال خطذ يف لغذة العذر
اخلينل

اضينص يف عصور اال خجاج.

ي ول" :وقد أكد الرسول و و قرااة ال رآ ابللغة العربية فكا من نخاج

ا كلة االجتاة الع لذي الوا ذد يف الخأكيذد

علذذى الصذذحة املطل ذذة للغذذة العربيذذة أ أص ذ حت اللغذذة العربيذذة مذذن اللغذذات ال ذذارزة يف العذذامل وإ ذذدى الوسذذا اضساسذذية
لل افة يف العصور الوسطى .و ي اليذوم مل ت ذ ل لغذة أمذة ينموزعذة يف ُجيذع ب ذا اضر  ،ول ذد اتفذق أ اللغذة الو يذدة الذيت
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عرفهذذا رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه وسذذلم كانذذت -انظذذر إىل قذولذذه -مذذن أُجذ اللغذذات يف الو ذذود .إ خذ ا ن املفذذردات يف
ووكذ ينذن لخلذة املفذذردات أ تينذ اد بذال هنايذذة ،كلذة ض االشذذخ ا املخدذذابة واضنيذق يينسذذه إجيذذاد
اللغذة العربيذذة غنيذة ذذدا ،ين
صيغ ديدة من اه ور ال دوة".
أضذذر ين ل ذ لة م ذ ًال :اضص ذ ال الثذذي "كخذذب" ثالثذذة أ ذذرف ،إبمكانذذة أ تسذذخدرج مذذن ذ ا اضص ذ واه ذ ر اللغذذوال
مدخ ات عديدة قد يعج الوا د عن صر ا يف دقا ق.
ت فه كخ ت؟ و كخ ت؟
ت ،أَّن كخ ين
فمنها الفع "كخب" يف املاضي ،وت ول :كخ ين

كخ خمذا؟ ذ كخ ذخم؟ ذ كخ ذ ؟

ذب ،وأنذذت تكخذذب ،و ذذو يكخذذب ،و ذذي تكخذذب ،و ذذم يكخ ذذو  .وقذذد ت ذذول اكخذذب.
ذ ا يف املاضذذي ف ذذُ .وي ذذول :أَّن أكخذ ين

اكخ وا ك ا يف الصيغ ال الثة يف املاضي واملهار واضمر.

مث ناُ سوابق ينحتدد املهذار لالسذخ ال ،وحتذدد املهذار للمهذي ،م ذ لذ لة :يكخذب ذ ا فعذ مهذار  ،لذو قلذت "مل

يكخب" ن لت معىن املهارعة إىل معىن املهي ،ف كا قلت "لن يكخب" ن لت معىن املهارعة إىل معىن االسخ ال.

ا يف الفع ف ُ بلواص ه ولوا ه وأشكاله ،فذ كا ختطيذت إىل اب االسذم فخ ذول :كاتذب ،وكات ذة ،وكات ذا  ،وكات خذا ،
ويف الرفذذع والنصذذب واهذذر ،كات ذذا كذذات ني ،كات خذذا كذذات خني ،كذذات و كخذ ذذة ينكخذذا  ،وت ذذول مكخذذب وت ذذول مكخ ذذة ،وأتيت
املدخ ات ال تينذعد وال ينحتصر.
ها ي يف ثراا يف عدد املفردات في داد
ف كانت أي ً

ا ال راا أضعافًا مهاعفة ابالشخ اقات.

ي ول" :و ا االشخ ا املخدابة واضنيق يينسه إجياد صيغ ديدة من اه ور ال دوذة سذب مذا يخذاج إليذه كذ إنسذا
على نظام معني".
ذ ا االشذذخ ا  ،و نذذاُ النحذذت ،مث يت علذذم الرتاكيذذب ،اهملذذة يف غذذري العربيذذة يذينع ذ ينذر عنهذذا بصذذيغة وا ذذدة ،يف اإلجنلي يذذة

مذ ًال يين ذال ”subject_verb_ object” :ترتيذب ال تخذ  ،أمذا العربيذة ف ذدم وأخذر كيفمذا تدذاا مذا دامذت عالمذات
هاف إىل ثراا اللغة العربية.
ها خ ا ينن أخرى تين ين
اإلعرا ينمخهحة ،وتلة أي ً
"ولغذة ال ذذرآ علذى اعخ ذذار أهنذا "..وكلمذذة اعخ ذار ذ ة كلمذة ليسذذت مذن الصذذوا  ،واضفهذ أ ي ذذول :ولغذة ال ذذرآ تينذعذذد
بدال من كلمة اعخ ار يين ال تينذعد.
ً

هذا أمذام اتفذا عجيذب ،فذ الرسذول مذع أنذه أينم بذي كذا ولذة
" ..لغة العر كانت هب ا الخجديد كاملةً ،و ا َنن نا أي ً
ذاَّن ،وو ذذب اللغذذة العربيذذة مرونذةً علهذذا قذادرة علذذى تذذدوين الذذو ي اإل ذذي أ سذذن تذذدوين ميذذع
َّنصذية اللغذذة إك آاتة هللا بيذ ً
دقا ق معانيه ولفخاته ،وأ يعا بع ارات عليها طالوة وفيها مخانة .و ك ا يساعد ال رآ على رفع اللغة العربيذة إىل م ذام

امل اضعلى يف الخع ري عن امل اصد".
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فحفظذت لغذة ال ذرآ  .." .و كذ ا عذ
ال ال فذ العربيذة ذو هللا -عذ و ذ  ،-ولذيه لدذيا إال ضنذه فذ ال ذرآ ين
ال رآ الكرب من اللغة العربية وسيلة دولية للخع ري عن أسى م خهيات احلياة".

ذرآَّن عربيذذا،
اللغذة العربيذة يدذهد ذذا أي ً
هذا وسذخاف روني ذاوم ،ي ذذول" :عنذدما أو ذى هللا رسذالخه إىل رسذذوله حممذد أن ذا ق ً
وهللا -تعاىل -ي ول لن يه" :ف منا يسرَّنةين بلسانة" أال بلغخة "لخينذ دذر بذه ال ينمخ ذني وتيننذ ر بذه قذوًمذا لذدا" مذرب ،٩٧:واللذدد
و شدة اخلصومة.

وما من لغة تسخطيع أ تينطذاول اللغذة العربيذة يف شذرفها ،فهذي الوسذيلة الذيت اخخذريت لخحمذ رسذالة هللا النها يذة ،وليسذت
من لخهذذا الرو يذذة ذذي و ذذد ا الذذيت تسذذمو هبذذا علذذى غري ذذا مذذن اللغذذات ،بذ أود هللا يف سذذا ر اللغذذات مذذن قذذوة وبيذذا  ،أمذذا
ذاف إىل كلذة
السعة فاضمر فيها واضح ،ومن يخ ع ُجيع اللغات ال جيد فيها على ما سعخينه لغةً تها ي اللغة العربيذة ،يينه ين

ُجال الصوت ،وال روة امليند دذة يف املرتادفذات وتينذ ين ابلدقذة والو ذازة ،و خذاز العربيذة ذا لذيه لذه ضذريب مذن اليينسذر"..
ين
ليه له ضريب أال ليه له م ي أو نظري " ..ليه له ضريب من اليينسر يف اسخعمال اااز".

انظذذر إىل ذ ا الر ذ  ،لذذيه مذذن أ ذ العربيذذة ولكنذذه تذ حذذر يف علومهذذا ،واسخدذذعر عظمخهذذا ،فذ كر سذذعخها ،وككذذر ال ذذروة
امليند دة يف مرتادفاتا ،وككر ُجال صوتا ،ودقة تع ري ا وإجياز ا ،وجماز ا ،ويينسر ا.
" ..وللغذذة خصذذا ُجذذة يف اضسذذلو والنحذذو ،لذذيه مذذن املسذذخطا أ يينكخدذذف ذذا نظذذا ر يف أال لغذذة أخذذرى ،و ذذي مذذع
ة السعة والك رة أخصر اللغات يف إيصذال املعذاا ويف الن ذ إليهذا "..قذد تينذعذا الكلمذة الوا ذدة مذن اللغذة العربيذة عذن

ُجلة مخكاملة بلفظة وا دة ،سة الو ازة يف اللغة العربية.

" ..ي ني كلذة أ الصذورة العربيذة ضال م ذ أ نذ أقصذر يف ُجيذع احلذاالت "..لذو أردت أ تذرت م مذ ًال أ ن يذا إىل اللغذة
العربي ذذة ف ذذد ته ذذعه يف نص ذذف جم ذذه ،أم ذذا إكا ن ل ذذت مذ ذ ًال م ذذن أم ذذال الع ذذر أو بي ذذت ش ذذعر ،ر ذذا جت ذذد اله ذذعف بذ ذ

واضضعاف ،ى يذيننذ

إىل لغة أخرى.

والعجيب أ بعض من ليسذوا ابلعذر ي ذول عذن نفسذه ،والفذاراب مذ ًال علذى ذق ذني يذينذاز مد ذه للعربيذة وي ذول" :ض
أين جى ابلعربية أ ب إم من أ أينمد بغري ا" انظر إىل

ة الع ذارة ،ي ذول ض أ جذى يعذي أينسذب أو أينشذخم أو أينكم "ض

أين جى ابلعربية أ ب إم من أ أينمد بغري ا" أَّنس عرفوا قيمة اللغة.
ي ول إرنست رينا :
"إ من أغر ما وقع يف اتري ال در وصذعينب ذ سذرة انخدذار اللغذة العربيذة ،ف ذد كانذت ذ ة اللغذة غذري معروفذة ابد
كال بدا ف دأت فجأة يف غاية الكمال سلسة ك السالسة ،غنية أال غذىن ،كاملذة يذ مل يذدخ عليهذا منذ يومهذا كاُ
أال تعدي مهم ،فليه ا طفولذة وال شذيدوخة ،هذرت ضول أمر ذا اتمذةً ينمسذخحكمةً ومل وذض علذى فذخح اضنذدله أك ذر
من يسني سنة ى اضذطر ر ذال الكنيسذة أ يرتُجذوا صذلواتم ابلعربيذة ليفهمهذا النصذارى ،ومذن أغذر املد دذات أ
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تن ذذت تلذذة اللغذذة العربيذذة ال وميذذة وتصذ إىل در ذذة الكمذذال وسذذُ الصذذحارال عنذذد أمذذة مذذن الر ذ  "..إكا كذذا العذذر يف
ياتم املادية واال خماعية بلغذوا ال مذة مذن الخ خذري ،فذ لغذخهم قذد بلغذت ال مذة مذن العظمذة واالنخدذار .." ،كانذت ذ ة
اللغة جمهولةً عند اضمم ،ومن يوم أ عينلمت هرت لنا يف ين ل الكمال إىل در ة أهنا مل تخغري أال تغيري يين كر ذى أنذه مل
يينعرف ا يف ك أطوار ياتا ال طفولة وال شيدوخة ،ب ي يف ش ا دا م".
ذح أ ذ العذر وأ ذ اللغذة العربيذة أ
ي ول فنيجو" :على العر أ ي اوموا الدعاية املؤملة "..عجيب ذ ا الر ذ  ،ينص ين
يافظوا على لغخهم ،وأ ي اوموا الدعاايت املدؤومة اليت تخهم اللغة ابلعين م ،رمو ذا ابلع ذم ورمو ذا هنذا ليسذت لغذة علذم

وليست لغة هارة ،وهلل در اف عندما قال:

ت عن آال به وعظات
عت كخا هللا لفظًا وغايةً  ..وما ض ين
وس ين
يق اليوم عن وصف آلة  ..وتذنسيق أساا مليندرتعات
فكيف أض ين

أَّن ال حر يف أ دا ه الدر كامن  ..فه ساالوا الغوا

عن صدفايت

العربية "على العر أ ي اوموا الدعاية املؤملة اليت تطال هم ابلخدلي عن شذرفهم ،"..فاللغذة

يذينو ه الر ين رسالةً إىل أ
عندة شرف ،فلنحاف على شرفنا يف لغخنا.

" ..ابلخدلذذي عذذن شذذرفهم وت اليذذد م وإاب هذذم ،وأ يسخسذذلموا إىل ال ذذوى املسذذخعمرة ور وس أمذذوال ال نذذوُ ،وأال ينتهذعوا

ط ذري خهم يف الخفكذذري والعم ذ إىل تلذذة املدنيذذة ال ا فذذة الذذيت ال تذذؤمن ابهلل ،وتطمذذح إىل إخهذذا العذذامل هذذو مذذن امليندخذذارات

املكخوبة بلغة إجنلي ية س يمة.
وسخس ُ ُجيع

ة املصنوعات املين لدة ال ا فذة يف وقذت قريذب ،ولي ذاوم العذر ولي ذابروا فالعذامل يف ا ذة إلذيهم ،"..يف

ا ذذة إىل ع ي ذذدتم ،يف ا ذذة إىل أخالقه ذذم ،يف ا ذذة إىل لغ ذذخهم" ،وعل ذذى الع ذذر أ يخمس ذذكوا بلغ ذذخهم ،تل ذذة اضداة
اخلالصة من ك شا ة واليت ن لت اإلنخاج الفكرال العاملي من غري حماولة ن صه أو خفهه".

مث ناُ مسخدر آخر ورج بوست ي ول" :لغة العر تفو ك لغة يف االنخدار إكا نظرَّن إىل اتسا اضقطار الذيت ذا
ها ينك لينغة إكا نظرَّن إىل الخأثري يف مسخ
فيها سلطا  ،و ي تفو ين أي ً

أعمال ال درية".

ي ول كارلو نلينو" :اللغة العربية تفو سا ر اللغات رون ً ا وغىن ،ويعج اللسا عن وصف حماسنها".

ا الر ذ أو ذ

وأتى ا نينريد يف كلمات قليلة.

ذاز مذذن
ذازا ،و ذ ا االمخيذ ين
ي ذذول فذذا ديذذة و ذذو مذذن ك ذذار علمذذاا اللغذذة اضوروبيذذني ي ذذول" :العربي ذةين أك ذذر لغذذات اضر امخيذ ً
و هني؛ اضول :من ي ثروة معجمها ،وال اا :من ي اسخيعاهبا آداهبا".
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ولو أردَّن أ نسخ صي أخ ار ؤالا ال ين شهدوا للغذة العربيذة بفهذلها وثرا هذا وخصذوبخها وث اتذا ومرونخهذا ومذا فيهذا مذن
ُجال وسحر و اكبية لطال بنا امل ام ،ولكن نكخفي هب ة االسخدالالت.
وأخخ ينم قذوم :واحلق ما شهدت به اضعداا ،فهال انخ هنا للغخنا ،و ال أفدَّن منها ،و ال نفهذنا الغ ذار عذن تراثنذا ،وعذاودَّن
الكرة؛ لنكو م

ؤالا العظام ال ين بنوا لغةً وحتدثوا هبا وفخحوا هبا قلو العامل وبلداهنم!

أينولئة آاب ي فجئي لهم  ..إكا ُجعخنا اي ر ينير املجام ينع
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت مد هللا

شا دوا الدرس للندر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منخدايت الطريق إىل هللا وتفهلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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