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�للغة  "عبقرية  ُكتيِّبه   {  eNملبا� �مد   bألستا�  cيقو
�لعربية":

«#+' } �N7سة �لعربية #تفّهمها تفّهًما عميًقا، كشًفا 
عن شخصيتنا #ترسيًخا لعر#بتنا، بل إلنسانيتنا، ألننا من 
لفاظها #قو�لبها عرفنا نفسنا #عرفنا �إلنسانية،  cخال

بل عرفنا �لكو' #�هللا.»

 Fلشائعة #تصحيحها مع ضر� jنتابع موضو� �ألخطا
�ملوعو7  �ملسيح  بيـا'  #من  �لكال<  فصح  من  مثلة 

.�

في رحاب العربيةفي رحاب العربية  ((٣٣))

بقلم �لدكتوN: #سا< �ل�gقي

ــا ــن ــّالق ــى خ ــل ــا ع ــن ــل ــوك ــــا ت إن

ً مكرما كــان  للرحمن  كــان  َمــن 

النعماِء وواهــــب  ــل  ــزي اجل معطي 

واآلالِء ــــِد  اجمل ــــَل  أه زاَل  ال 

(',ملّا كا....(ال: #مبا 
 Àتكو' ظرفا يتضمن مع 'من #جه �ستعما) cملا( 
ماضيا'، #+' كا'  فعال'  #�لشر� #جو�به  �لشر�، 

:j5لة ��ية #جب �قتر�¦ا بالفا Fجلو��
فال تقل:

 cدية هي �إلسال< �حلق #جب بذ�أل� 	7عو ' مبا 
�لنفس لنشرها.

#قل:
 cدية هي �إلسال< �حلق #جب بذ�أل� 	ملا كانت 7عو

�لنفس لنشرها.
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# ملا كانت 7عو	 �أل�دية هي �إلسال< �حلق فعلينا 
بذc �لنفس #�لنفيس لنشرها.

#+' �لتركيب (مبا '...) هو تركيب 7خيل على 
�لعربية #هو Nكيك جد� #ال مسوà له.

يقوc �هللا �:
ُبو� �لرُُّسَل َْغَرْقَناُهْم َ#َجَعْلَناُهْم  ا َكذَّ ﴿َ#َقْوَ< ُنوÄٍ َلمَّ
يًما﴾  َلـِ َعَذ�ًبا   َ اِلِمني لِلظَّ ْعَتْدَنا َ#َ Gََيًة   uِلِلنَّا

(�لفرقا': ٣٨)
#كذلك يقوc �هللا تعا&:

 #ْرُّ 7ََعاَنا ِلَجْنِبِه َْ# َقاِعًد� َ ﴿َ#ِ+�bَ َمسَّ �ْإلِْنَساَ' �لضُّ
ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرmَُّ َمرَّ َكَأْ' َلْم َيْدُعَنا +َِلى  َقاِئًما َفَلمَّ
ُه َكَذِلَك ُ�يَِّن لِْلُمْسِرِفَني َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ'﴾  ُضرٍّ َمسَّ

(يونس ١٣)
#يقوc �ملسيح �ملوعو7 �:

 Ä#لتو} قبض �لر� Àمع '"...فإنه�ملا ثبَت #حتقق�
فقط ال قبض �جلسم�ثبَت����ههنا ' �لرفع يتعلق 
بالر#Ä ال باجلسم، فإ' �هللا ال يرفع +ال �لشيj �لذ; 
قبضه، #معلو< ' �هللا ال يقبض �ألجسا< بل يقبض 

�ألÄ�#N فقط..."(�امة �لبشر�)
يًضا: cيقو#

خي عيسى �بن  cهللا �: ينـز� cسوN cقا ..."
 mفيق +ماًما ها7ًيا حكًما عا7ًال بيدمرمي على جبل 
حربة يقتل به �لدجاc، فقد ظهر من هذ� �حلديث 
' �حلربة �ا#ية ال Nضية فالقتل مر Nُ#حا� ال 
�لزما'  Gخر  شيطا'   cلدجا� كا'  ملا   Ü جسما� 
�لقتل�  Àمع فما   mمظاهر على  �لضاللة  ظل  يبسط 
 # Tر¸ #�جلسما� #ما نقلو� نه بعد قتله يدفن 

يلقى } �لبحر # يطرÄ } �ألµN ح{ تأكله �لط� 
فهذm كلها 7الئل قاطعة على ' �لقتل مر Nُ#حا� 
 jمعه من �لسما cحربة عيسى �لذ; ينـز '#�علم 
+منا هو حربة نفسه �ل� يهلك ֲדا كل كافر فما لكم 

ال تتدبر#' كالعاقلني..."(�امة �لبشر�)

َحَسَب، ِبَحَسِب، على َحَسِب، َحَسَب ما:
 :jِلشي� «َحَسُب  �لوسيط):  (�ملعجم   {  jجا ّمما 

َقْدmNُ #عدm7ُ. يقاc: �ألجُر Úََسِب �لعمل.»
َحَسِب  على  «�ألجُر  �لبالغة):   uسا)  {  jجا#

�ملصيبة.»
�يط �ملحيط): «َحَسَب ما bُكر: ; على ) { jجا#

قْدmNِ #على َ#ْفِقه.»
يًضا: «ليكن عملك Úََسِب bلك: ; على  jجا#

«.m7فاقه #عد#
 {  (jلبا�)# (على)  �جلر  حر}  �لكث�#'  #يغِفُل 

كالمهم # كتاباִדم فيقولو':
�ألجر َحَسَب �لعمل.

#كث�� ما تستخد< (حسب) } غ� �لها �ملناسب 
' يوضع بدًال منها  F#�ألْصَو 	لكتابا0 �ملعاصر� {

ما يناسب �لسياT مما يلي:
 jًمبقتضى، مبوجب، بنا ،îفًقا ل# ،îتبًعا لـ، طبًقا ل

على، �ستنا�7ً +&، عمًال بـ،...

 	Nملعجز لسو� m�ملسيح �ملوعو7 � } تفس� cيقو
�لفاحتة:

�bته  حا�  Nّبا  يعبد  نه   ºعر  �b+ �لعبد  "...أل' 
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يستجيب   ' على   N7قا #هو  �ملحامد  نو��  5يع 
نه FN عظيم يوجد فيه  º7عية �ملحامد #عر5يع 
5يع  فيه  يوجد  كرمي  #N�ا'  �لربوبية  نو��  5يع 
 ºصناقسا< �لر�انية #Nحيم قدمي يوجد فيه كل 
كل  Âز;   ' على   Nيقد Íا��0  #مالك  �لرحيمية 
b; مرتبة } �إلخال± على َحَسِب �ملرتبة فيجد �bته 
�لقدN	 Â#د عظمة صفاته خاNجة  �لشأ' }  عظيم 
من �إلحاطة فيسعى +& بابه #يباN7 +& جنابه قائال 

+ياe نعبد #+ياe نستعني..."

:ºخلسو�# ºلكسو� { � cيقو#
من  �آليتني  تلك   '  &+  	Nشا+ �حلديث   ï#..."
#ال  �لزما'  عصا	  لتخويف  ¥صوصتا'  �لر�ا' 
يظهر�' +ال عند كثر	 �ملعاصي #غلو �خللق } �لعصيا' 
#كثر	 �خلبيثا0 #�خلبيثني #ألجل bلك مر � عند 
من  �لصاحلا0   &+  	N7ملبا�# �خل��0  لفعل  �Nيتهما 
 jلبكا�# jلنّيا0 #�لدعا� µا��لصلو�0 #�لصدقا0 با
#�لذكر  �هللا   &+ #�لرجـو�  #�لقانتـا0  كالقانتني 
#�لسـجد�0  #�لركو�  #�لقيا<  #�لتضـرعا0 
من  �ملغـفر	  #طلب   Nالستغفا�# #�إلنابة  #�لتوبة 
�لغفاN #�خلشـو� #�البتـهاc #�النكـساN #مثل 
�إلحسـا'  من  �لطاقة  َحـَسـِب  على  bلك 
�ليـتـامى  #�لعتـاقة #مو�سـا	  �لرقـبة  #فـك 
حــضر	   { �لتذّلل  كل  #�لتـذلل   jلغـربا�#
#�ألNضـني..."  �لسـمـو�0   FّN  jيـاgلكـ�

( نوN �حلق)

 mبط معناN# كالمه عن �لرفع Tسيا { � cيقو# 
َمْرِضيًَّة﴾  �Nَِضـَيًة  Nَبِِّك  +َِلى  ﴿�Nِْجِعي  Gية   Àمبع

(�لفجر ٢٩):
�لذ;   Àملع� +ال  Nبك   &+ �Nجعي   cقو  Àمع ”#ما 
يفهم من قو�N cفعك +�، فإ' �لرجو� +& �هللا �Nضية 
مر #�حد، #قد جر0 عا7	  �هللا  #�لرفع +&  مرضية 
موִדم  بعد  �لصاحلني،   m7عبا +ليه  يرفع  نه  تعا&  �هللا 
#ألجل  مر�تبهم،  ِبَحَسِب  �لسمو�0   { #يؤ#يهم 
bلك لقي نبينا �كل نÇ خال من قبله } ليلة �ملعر�§ 
} �لسمو�0... #هذm �ألحا7يث صحيحة جتدها } 
يريد#'  ال  �لذين   Ü  ،Äلصحا� من   m�غ#  ;Nلبخا�
�ألنبياj كلهم #يصر#'  Nفع  #ينسو'  يتعامو'  �حلق 
�ملعر�§  حديث   '#jيقر# #Nفعه،  عيسى  حيا	  على 
(�امة  غافلني."  عماNهم  #يضيعو'  ينسونه   Ü

�لبشر�) 

ما ��� - ال يز��
* تذكر ��ئًما 8. (ال) �لنافية ال تدخل على �لفعل 

�ملاضي لتفيد �لنفي.
 ،�Nملضا�# �ملاضي  �لفعلني  على  �لنافية  (ما)   تدخل 
 .;N7 ما  Nيد،  ما  كّلمته،  ما  خرجت،  ما  �و: 

:Fعلى �لصو� cعلى هذ� يقا#
#على  �إلثبا0  على  ֲדما   ُّcفُيَد  ،cيز� ما   ،c�� ما   

�الستمر�N، �و:
.�7ًNبا jو��� c�7ً. ما يز�Nبا jو��� c�� ما 

يقوc �ملسيح �ملوعو7 � } من يرسله �هللا لتجديد 
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مر �لدين:
به  يؤمنو'   uلنا� من  ففريق  يّتقو'،  ال  �لذين  على  �لّرجس  #Âعل  لقبوله   jألتقيا�  N#صد Äيشر#..."
#ُيصّدقو'، #فريق Gخر يكفر#' به #ُيكّذبو'، #يقعد#' بكل صر�ٍ� #ُيؤb#'، #مينعو' كل من 7خل عليه 
#ال ُيخّلُصْو'، فتهيج غ�	 �هللا إلعد�مهم، لُينجى عبدm من �ْجِلْخمامهم، فما ��c بالكافرين ُيْهِلك هذ� 
 (gجلخّم: �ستك�)"...>لكر�� Nخالية من تلك ��و�<، #¸صل �ألمن لألبر� µNأل� �ح{ تص e�b يدفع#

(��د� #�لتبصر	 ملن ير�)

*  تدخل (ال) �لنافية على �ملضا�N، �و: ال Nيد، ال N7;، ال يز�c. #ال تدخل على �ملاضي إلفا7	 �لنفي.
 فال يقاc: (ال جاj فال') بل: (ما جاj فال'). #ال يقاc: (ال ��c ��و�j با�7ًN) #هذ� خطأ شائع جًد�، 

.�7ًNبا jو��� c�� ما # ،�7ًNبا jو��� cال يز� :Fلصو��#
#تستعمل (ال) مع �ملاضي } �حلاال0 �لتالية:

Tَ َ#َال َصلَّى﴾ (�لقيامة: ٣٢) ١.  لتكر�N �لنفي، �و: ﴿َفَال َصدَّ

٢.  لتفيد �لدعاj، ال �لنفي، �و قوc �ملسيح �ملوعو7 � شعًر�:

خّالقنـا  علـى  توكلنـا  +نـا 
مكرًمـا كا'  للر�ـن  كا'  َمـن 

#قولنا: ال �ح �هللا، ال قدN �هللا، ال عِدمُتك..
#فيما يلي بعض �ألمثلة من �لقرG' �لكرمي:

اَعُة َبْغَتًة َْ# َيْأِتَيُهْم َعَذ�Fُ َيْوٍ< َعِقيٍم﴾ (�حلج: ٥٥) ﴿َ#َال َيَز�cُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتْأِتَيُهُم �لسَّ

﴿َ#َال َيَز�cُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ُتِصيُبُهْم ِبَما َصَنُعو� َقاNَِعٌة َْ# َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن Nِ�7َِهْم َحتَّى َيْأِتَي َ#ْعُد �ِهللا ِ+'َّ �هللا َال 

ُيْخِلُف �ْلِميَعا7َ﴾ (�لرعد: ٣١)

مًَّة َ#�ِحَدً	 َ#َال َيَز�ُلوَ' ُمْخَتِلِفني﴾ (هو7: ١١٨)ُ uَبَُّك َلَجَعَل �لنَّاNَ jََلْو َشا#َ﴿

 jمعطـي �جلزيـل ##�هـب �لنعما

jِآلال�# �ملجـد  هـَل   c�� ال 


