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في رحاب العربية  في رحاب العربية  ( ( ٢٢ ) )

"رحم اهللا رجالً أصلح من لسانه"

بقلم �لدكتوJ: #سا? �ل�gقي

لغتنا   q �لشائعة   jألخطا� موضو}  تابع 
�هللا  كرمها   xل� �جلميلة  لغِتنا  �لعربية، 
 Jخر شريعة #9ستو�عزها ëعلها لغة �لقر�' �لكرمي #
�نتشر0   jخطا #هي  �لقيامة.  يو?   &+  ?9�  Âلب
#تسللت +& ما نسمع #ما نكتب ح� �عتدنا عليها 
#بتنا ال ننتبه لوجو9ها #سريا�ا، #من تعو09 عينه 
`نه على èJية �خلطأ #Ãاعه �عتا9 عليه، #من شّب #
شيو}   '+  aقو# عو9 # عليه.  شا¨   jشي على 

خطأ ال ªعل له حق �الستمر�J #�لوجو9 مع نسيا' 
 jجاJ كلي# .Jكاملهجو r`لصائب #�«ا� �لصحيح 
' يستفيد من هذr �لفقر�0 كg عد9 من �لكاتبني 
تعا&  �هللا  بالضا9، #' نكو' ممن يرحم  #�لناطقني 
إلصالحنا من لسانـنا مصـد�قا لقوJ aسوa �هللا 

حـم �هللا 
جـًال Iصلـح من لسـانه." " :�
(شعب �إلميا' للبيهقي)، #' ªـعلنا من �ملرحومني 

#�ملغفـوJ �م.
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التقوى

عـلى �لرْغـم
كث�Ê ما يساj �ستخد�? كلمة (�لرغم) q قولنا #كتاباتنا، 
#(�لرغم) كلمة تستخد? للتعب� عن �لكرr #عد? �لرغبة 
(�ملعجم   q  jجا #قد  �ملعانا	.   # �ملغالبة   # �لقسر   #
فعله   :aيقا# �لتر�¨).   c) �لرَّغا?  «�لرَّْغم:  �لوسيط): 
على  ْنِفِه:  Jغم  #على  منه،  �لرغم  #على  Jغمه،  على 

ُكْرrٍ منه.»
#�لتر�كيب �لx تستخد? فيها كلمة �لرغم q �لعربية هي 

�لتالية:
 (على Jغم كذ�، #على �لرغم ِمن كذ�، #برغم كذ�، 

#بالرغم من كذ�).
تأخر، #لكÂ تأخر0  '#يقاa مثًال: (ما كنت حّب 


ْغًما).
فمن �خلطأ �لقو{:

 '* على �لرغم من ' �أل�دية هي �إلسال? �حلق +ال 
بو' #ُيضَطَهد#'. فر�9ها يعذَّ

* +' عمًر� على �لرغم من فقرr كرمي.
 ' +ال  #��ا  قبل  �لوال9	 حدثت   ' �لرغم من  * على 

.çلوليد عا�
:M�8لصـو�

فر�9ها   ' +ال  �حلق  �إلسال?  هي   �أل�دية   ' مع   *
يعذبو' #يضطهد#'.

* +' عمًر� على فقرr كرمي.
.çلوليد عا� '* مع ' �لوال9	 حدثت قبل #��ا +ال 

#من �الستخد�ما0 �لصائبة قوa �لشاعر:

 ما َسِلَم �لظÓُ على ُحْسِنه 
                          كّال #ال �لَبْدJُ �لذc يوصف

 �لظْبُي   فيه  َخَنٌس   َبيٌِّن  
                         #�لبدJ   فيه  َكَلٌف   ُيعر�

يقوa �ملسيح �ملوعو9 �:
Jَ ِلإلْسَالِ? �ْلِعزََّتْيِن  "...َفَحاِصُل �ْلَكَالِ? َ'َّ �َهللا َكاَ' َقْد َقدَّ
َلُهم   Jَ َقدَّ َقْد  َكاَ'  �لَِّذْيَن  �ْلَيُهْو9ِ  
ْغِم َ َعَلى  لََّتْيِن  �لذِّ َبْعَد 
ِفي   'َ#ْjَُتْقَر َكَما   rِعْنِد ِمْن  نَكاًال  �ْلِعزََّتْيِن  َبْعَد  لََّتْيِن  �لذِّ
َة �ْلَفاِسِقْيَن ِمْنُهْم َ#�لظاِلِمْيَن..."  ُسْوJَِ	 َبِني +ْسَر�ِئْيَل ِقصَّ
(�خلز�ئن �لر#حانية، y ٧، كتا¨ �امة �لبشرL، �لبا¨ 

�خلامس)
:� aيقو#

"#كذلك فعل Jبنا ليُقّم �ملتكgين من علماj �لسوj #ليظهر 
قدJته 
غم Iنف �ملتعصبني، #' مثل نز#a �ملسيح كمثل 
 q '+ ،مقامه î§ jيليا قد #عد �هللا نز#له ¶ جا+ a#نز
`لك �دL للمتفكرين، #+' كنت ال تعلم فاسأa �ليهو9 
#�لنصاLJ #قد تو�تر0 هذr �لقصة عندهم #ما �ختلف 
(�خلز�ئن  �ملتقاعسني."  من  تكن  #ال  ففتش  �ثنا'،  فيها 

�لر#حانية، y ٧، كتا¨ حتفة بغد�9)

 (كّلما) ال تتكر
 � �لة �8حد�
�إلجنليزية  من  �لتر5ة  عند  �خلطأ  هذ�   Lنر ما   Ê�كث
 aمنو� على  بالنسج  �خلطأ  فينتج  لغتنا   &+ �لفرنسية   #
ِعلُم   9�C «كلما  قو�م:  #مثله  �ألعجمي،  �لتركيب 
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�ملرj، كلما قلَّ �عتر�ضه» 
#�لصو�¨ حْذ� (كلما) 

:aلثانية، #�لقو�
* كلما 9�C علم �ملرj قّل 

�عتر�ضه 
 #q �لقر�' �لكرمي:

َعَلْيَها  9ََخَل  ﴿ُكلََّما   *
َ#َجَد   َ̈ �ْلِمْحَر� Cََكِريَّا 
 a�) CْJًِقا﴾.  ِعْنَدَها 

عمر�': ٣٨)
�َمُنو�  �لَِّذيَن  ِر  ﴿َ#َبشِّ  *
 َّ'َ اِلَحا0ِ  �لصَّ َ#َعِمُلو� 
ِمْن   cَتْجِر َجنَّا0ٍ  َلُهْم 
َتْحِتَها �ْألَْنَهاJُ ُكلََّما CِJُُقو� 
َقاُلو�  CْJًِقا  َثَمَرٍ	  ِمْن  ِمْنَها 
َقْبُل  ِمْن  CِJُْقَنا   cلَِّذ� َهَذ� 
َ#َلُهْم  ُمَتَشاِبًها  ِبِه  ُُتو� #َ
َ#ُهْم  َرٌ	  ُمَطهَّ  yٌ�#َCَْ ِفيَها 
(�لبقر	:  َخاِلُد#َ'﴾  ِفيَها 

(٢٦
* ﴿ِ+'َّ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِبآَياِتَنا 
َسْوَ� ُنْصِليِهْم َنا�Jً ُكلََّما 
ْلَناُهْم  َنِضَجْت ُجُلو9ُُهْم َبدَّ
لَِيُذ#ُقو�  َغْيَرَها  ُجُلو�9ً 
َ̈ ِ+'َّ �هللا َكاَ' َعِزيًز�  �ْلَعَذ�

(٥٧: jلنسا�) ﴾َحِكيًما
يقوa �ملسيح �ملوعو9 � 
 a#أل� �خلليفة  #صف   q
�لدين   Jنو  yحلا� �حلكيم 

:�
قد  �حلكمة   LJ  ¦+..."
 Jنو�فاضت على شفتيه، #
لديه،  نزلت  قد   jلسما�
عليه  نز#�ا  تو�تر   LJ#
توجه  كلما  كاملتضّيفني، 
+& تأ#يل كتا¨ �هللا ëمع 
 Jفتح ينابيع �ألسر� Jألفكا�
�للطائف  عيو'  #فّجر 
 xل� �Jظهر بد�ئع �ملعا#
كانت حتت �ألستاJ #9ّقق 
##صل  �لدقائق   0�J`
تى # �حلقائق   Q#عر  &+
 jلعقال� ميّد  مبني،   Jبنو
 rيرJتقا #قت   q عناقهم 
كالمه   Cإلعجا متسلمني 
 "...r�تأث #عجائب 
 ،٥ y ،خلز�ئن �لر#حانية�)
كتا¨ �لتبليغ، `كر بعض 
�هللا  لنعمة  شكًر�   Jألنصا�

(Jلغفا�

ب)!  ال تُقل: (َيَتوجَّ
مؤخًر�  شـا}  لقد 
بدًال  ب)  (يتوجَّ  aستعما�
خطأ  #هو  (ªب)،  من 
�ستفحل #ال يكا9 حديث 
Èلو من هذ� �خلطأ �لشائع. 
 dمن َعِلَم مع¹ توجب تر#
هجر�   rهجر# �خلطأ  هذ� 
 aنزمليا #�لتز? �لصو�¨ #
منـزلـها؛  كلمة  كل 
(�ملعجم   q  jجا فقد 
ب فالٌ':  �لوسيط): «َتَوجَّ
كل q �ليو? #�لليلة كلًة 
#�حدً	.» #�لوجبة: �ألكلة 

�لو�حد	.
�لنا�  بعض   Qيفّر #ال   *
(�ب) #(ينبغي) من  بني 
#�لتعدية،  �ملع¹  حيث 
فيقولو': ينبغي علينا (!) 
 q jنفعل كذ� #قد جا '

(�ملعجم �لوسيط):
 ' ِلفالٍ'  ينبغي   :aيقا»
به  َيْحُسن  كذ�:  يعمل 
ينبغي  #ما  له.  #ُيْسَتحبُّ 
ال  كذ�:  يفعل   ' لفالٍ' 

يليق به #ال §ُسن منه.»
:aُيقا 'فالصو�¨ +`' 

8ينبغي  فال'،  على  �ب 
له

#q �لقر�' �لكرمي:
 'َْ لََنا  َيْنَبِغي  َكاَ'  ·﴿َما 
ِمْن  9ُ#ِنَك  ِمْن  َنتَِّخَذ 

ْ#لَِياjَ﴾ (�لفرقا': ١٩) َ

من  قتبس  #ختـاما 
�ملوعو9  �ملسيح  كال? 
�، 8ينبغي لنا ' منعن 
 � بكـالمه  �لنـظر 
�لبـالغة  فـيه   cلذ�

 :Lد��#
�جتنبو�  �لّنا�  ّيها  ”يا 
متصوفٍة...  قوٍ?  Ëالس 
#يقولو' +' �لgكا0 كّلها 
�ذ�  #ما  بالبيعة،  منوطة 
شيخ  بيعة  شر�  �لرجل 
بيعتهم  #ما  �ملشايخ،  من 
 'ْ+# �ملغبو'،  كصفقة  +ّال 
َنَحته   ٌ̈ كذ +ّال  قو�م 
حـسر	  يا  �لصّو�غو'، 
 'ّ يعلمو'  ال  عليهم 
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 jمن �لسما aملسيح ينـز�
يأخذ  #ال  علومه،  ëميع 
شيئÆ من �ألJ» ما�م ال 
 'ّ يعلمو'  ال  يشعر#'، 
لد'  من  ُيرسلو'  �لذين 
 &+ §تاجو'  ال  Jّبهم 
بيعة حد، #هم من Jّبهم 
بر#حه  فهم  يتعّلمو'... 
 '#Jُينّو #به  يتكّلمو'، 

ُكلَّ من سلم نظم فطرته، 
#به يفيضو'، #به ُيطلعو' 
على كنوC �لعلم، #يقيمو' 
 ðّ حّجة �هللا على كّل من
 ،r9جحو# �حلق   Jبإنكا
ُيْو9}  ينصر#'،  �هللا  #من 
 �Jمعا صد#Jهم  �هللا 
على  #ُيظهرهم   ،'��لقر
�لزما'،  #قائع   J9نو�

ال  ما   Æشيئ #يعطيهم 
من  #هم  غ�هم  يعطى 
#يهب  ميّيز#'،  غ�هم 
ينبغي ألحٍد  ال   Æُملك �م 
بعناياته  #هم  بعدهم  من 
لكم  ّنى # Èصصو'، 
هذ� �لفضل يها �ملتمّر#9' 
 q كا'   '+# �ملكذبو'، 
مشائخكم  #بيعة  بيعتكم 

هذ�  فيها   ¦#Jفأ ثر 
�لكا`بو'..."  يها  �ألثر 
 y �لر#حانية،  �٠خلز�ئن 
Jسالة  �لتبليغ،  كتا¨   ،٥
+& مشائخ ��ند #متصوفة 
#غ�ها  #مصر  فغانستا' 

من �ملمالك).

                   (يتبع)

يهُجُر اهللا   خــال  مــا  جليٍس  ــلُّ  وك

محرَُّر؟ أأنــت   تخشى،   أن  يأن  ألم 

يصدُر ُحكٍم  عند   غـباًرا  ــرَن  أث

ـــَدوٌَّم مُ ــيء  ش اهللا  غير  ليس  أال 

بسبلِه الــعــارفــني  ـــاَء  دم ــر  ــَذكَّ تَ

ــٌة ــوّي ق ــاٌت  ــح ــاب س ــا  ــاي ــن امل وإن 

"Lامة �لبشـر�ملسـيح �ملوعـو9 عليه �لسـال?، "�# cـد �لقا9يـا¦ -  �إلمـا? �ملهد�مـن كتا¨ حضـر	 مر�C غـال? 




