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ب)! �قل: (�ب) ال تُقل: (َيَتوجَّ
ب) بدًال من (cب) فما  يشيع خطأ �ستخد�) (يتوجَّ

�لفرG؟
 W كل' :Hٌب فال جاW O (�ملعجم �لوسيط): «َتَوجَّ

«.Nًليو) "�لليلة 'كلًة "�حد�
.Nمن معا �لوجبة: �ألكلة �لو�حد"

 H� ج� H' على �لصو�#: �ب على �ملسلم Pفنقو
�ستطا� �E Mلك سبيال

للداللة  ��dنا �ستخد�) تعب6 (ينبغي)   H�" :ملحوظة
 Hتكو H' ستحبابه فيجب� "' Oشي Hعلى �ستحسا

:P(على) فنقو e(�لال)) "ليس §ر eلتعدية §ر�
ينبغي للمسلم 'H �ج �H �ستطا� �E Mلك سبيال. 

"ال نقوP (ينبغي على �ملسلم...)
 Hكا ﴿ما   :Mتعا قوله  �لكرمي   Hلقر��  W  Oجا فقد 

.﴾Oِنك ِمن '"ليا"d نتخَذ ِمن Hْ' ينبغي لنا

شكـل 
'يامنا �ستعماال   W ل2 تستعمل� �لكلما�  "هي من 
 "' ،"Pيتكلم �إلجنليزية بشكل مقبو" :Pجائر�، كالقو
"عّبر عن نفسك بشكل مناسب" '" "تظهر 'سبا# 
�لتلو& بشكل جلي". "�لصو�# 'H يقاP بدال منها: 

.Gعلى "جه" '" "بطريقة" '" ما يناسب �لسيا"
 Oلشي� هيئة  «�لشكل:  �لوسيط):  (�ملعجم   W  Oجا

"صو�ته.» "جاO: «تشاَكَال: تشاَبَها "متاَثَال.»

"فيما يلي 'مثلٌة على �ستعماP كلمة (شْكل) �ستعماًال 
صحيح-: 

* يكوH �لطو�e على شكل �dئر[ حوP �لكعبة
N6قائق صغd صلبة على شكل Ndما Gملسحو� *

* صمم هذ� �لسلم بشكٍل حلز".
"ْلنتأّمل �آلH �ألمثلة �لتالية من فصيح �لكال):

اGٌ * َ"�َخُر  قاP �هللا �: ﴿َهَذ� َفْلَيُذ"ُقوDُ َحِميٌم َ"َغسَّ
(٥٨-٥٩ :�) ﴾ ٌ�"َgْ'َ ِمْن َشْكِلِه

تكتنه   H' �شتقَت   H�""  :�  dملوعو� �ملسيح   Pقا
حقيقَة هذ� �لسّر، "تطّلع على 'سبابه على �جٍه 'ظهَر 
"َ'ْجَلى، فَأْصِغ 'بّين لك ما عّلم¨ �W Ó هذ� �ألمر 
من 'سر�� �Cد�." (�لتبليغ). (فلم يقل � بشكل 

'ظهر "'جلى!)




