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 Õلشر� فعل  �أل�1  فعلني:   TزÃ  Õشر �سم  (مهما)  
��لثا¤ جو�به، jو:

* مهما تفعلو� جتد��. 
* مهما َتُقْل �ستِفْد منك.

�قتر�kا  �جب  �eية  »لة   Õلشر�  Zجو� كا�   �sفإ
بالفا�.

يقو1 �هللا تعا�: ﴿َ�َقاُلو� َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن Nيٍة لَِتْسَحَرَنا ِبَها َفَما 
(١٣٣ :yَألعر��)  ﴾َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنَني

ةَ.  َعْن َسْعٍد ُ� َقا1َ: َكاَ� �لنَِّبيُّ � َيُعوGُِني َ��ََنا َمِريٌض ِبَمكَّ
ْطِر.  َفُقْلُت: ِلي َما1ٌ �ُ�ِصي ِبَماِلي ُكلِِّه. َقا1َ: َال. ُقْلُت: َفالشَّ
َقا1َ: َال . ُقْلُت: َفالثُُّلِث. َقا1َ: �لثُُّلُث َ��لثُُّلُث َكِث�ٌ َ�ْ� َتَدَ« 
�َثَتَك �َْغِنَياَ� َخْيٌر ِمْن َ�ْ� َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَ� �لنَّاnَ ِفي َ�َ
�َْيِديِهْم. َ�َمْهَما �َْنَفْقَت َفُهَو َلَك َصَدَقٌة َحتَّى �للُّْقَمَة َتْرَفُعَها 
ِفي ِفي �ْمَر�َِتَك. َ�َلَعلَّ �هللا َيْرَفُعَك َيْنَتِفُع ِبَك َناnٌ َ�ُيَضرُّ ِبَك 

Nَخُر��َ. (صحيح �لبخا�b، كتاZ �لنفقا%)
يقو1 �ملسيح �ملوعوH � G كتابه سر �خلالفة:

�M �لصّديَق كالشمس H �لضحى  � ¤R�
                              مـآثُر�  مقبولٌة  عنـَد  هوجِر    

 �كا� لذ�% �ملصطفى مثَل  ظلِِّه    
   bكاَجلِر Tملصطفى قا� �                             مهما �شا

 َتـمَّ
 هذ� �لفعل معنا� (َكُمل، �كتمل) �لو �ستبدلنا بـ "متَّ" 

:Zفعل "�كتمل" ملا تغ� �ملع¿. يقا1 على �لصو�
.١٩٨٩/٠٥/٢٧ H َتمَّ بناُ� هذ� �ملسجد *

* �sR َتمَّ �مٌر بد� نقُصُه        َتَرقَّْب ���ًال �sR قيل َتّم
�من �خلطأ �لشائع �لقو1: «مت جلب �لقمح من �حلقو1 � 
مت فصل حبه �مت Îزينه H �ملستوGعا%» �يكفي ليتضح 

فساG �لتركيب �سوُ� �ستعما1 (يتم) �� يستعاº عنه 
بـ (يكتمل)!

��لصو�Z �� يقا1: ُجِلب �لقمح… ُفِصل… �ُخّز�… 
(بالبنا� للمجهو1).

 äعوض (xََحَد) �� (Mجر) ستعما1 فعل� äميكن �حيان�
يلي  �فيما   .Eلسيا� يناسب  ما   �� للمجهو1  �لبنا�  عن 

�مثلة عن �الستخد�T �لصحيح fذ� �لفعل:
يقو1 �هللا تعا�:

1َ ِلَكِلَماِتِه َ�ُهَو  ﴿َ�َتمَّْت َكِلَمُة َ�بَِّك ِصْدًقا َ�َعْدًال َال ُمَبدِّ
(١١٦ :Tَألنعا�) ﴾ ِميُع �ْلَعِليُم �لسَّ

�ْكَعًة ِمْن �ْلُجُمَعِة َ�ْ� َغْيِرَها َ �َ�َGْ�َ َعْن �لنَِّبيِّ � َقا1َ: َمْن
َفَقْد َتمَّْت َصَالُتُه. (سنن �لنسائي، كتاZ �ملو�قيت)

 :� Gيقو1 �ملسيح �ملوعو
معاsير  ��نقطعْت  �ملخالفني،  على  �حلّجُة  ّمتت   Tليو�"
�ملعتذ�ين، �يِئس منكم ُ�َمُر �ملضلِّني ��ملوسوسني، �لذين 
�كلو� �عما�هم H �بتغا� �لدنيا �ليس fم حّظ من �لدين، 

بل هم كالَعِمني." (�خلطبة �إلfامية)
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G. �ساT �ل�Cقي


