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�ساV �ل��قي .*

Nمـن خـال
كل  بني  ما  ُمْنَفَرُ�  «�َخلَلُل:  �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 

«.Fجلمع خال��شيئني، 
 Mُفُتث �لرياَ�  ُيرِسل  �لذ4  ﴿�هللا  �لعزيز:  �لتْنزيل   & �جا� 
 fفتر Ûعُله ِكَسفD�سحابÛ فيبُسُطه & �لسما� كيف يشا� 

�لَوْ*َ}  رُ� من خالله﴾. 
 Yََُّمر ْبُن   ��َعْمُرَ ُحَصْيٌن  َ/ْخَبَرِني  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ َعفَّاُ:  َثَنا  َحدَّ
َسِمَعا َساِلًما َقاFَ َسِمْعُت َجاِبًر� َقاFَ:  "َ/َصاَبَنا َعَطٌش َفَجَهْشَنا 
Xَِلى َ�ُسوFِ �هللا � َقاFَ َفَوَضَع َيَدُ; ِفي َتْوٍ� ِمْن َماٍ� َبْيَن َيَدْيِه 
َفَجَعَل َيُثوُ� ِمْن ِخَالNِ َ/َصاِبِعِه َكَأنََّها ُعُيوٌ:." (مسند /�د، 

كتا3 باقي مسند �ملكثرين)
يقوF �ملسيح �ملوعو* �: "�كانو� ال �فظو: فر�جهم، 
 Vكانو� على هجو �إلسال��جهم، �*ُ��ال يتركو: َ*ْ�َ�َقهم 
ظلمة  مع  �لسبا�  غضب  يغضبو:  �كانو�  �ملصرين.  من 
�ملعاصي ��لظلم ��إليقا�، كأ<م سحا3 �كاV فيه شغب 
�َ*ٍ} من خالله، َ Yال  ر� قطر��لرعد ��ل�} ��لصاعقة، 
فنعوT باهللا من شر �ملعتدين. �بينما هم كذلك TX �صطفا[ 

�� لتجديد *ينه..." (�لتبليغ)
�حلقيقة،  على   (Fمن خال) �ستعملت  �لسابقة  �ألمثلة   &�
 Nخال من  /ملح   ]X�" كقولنا:  �ملجا`  على   Vتستخد �قد 

كتابا8 �ملسيح �ملوعو*  � تأييد� �بانيا عجيبا…"
�مثاF على �ستعماF (من خالF) جاَنَبه �لتوفيق:

 F�تقوV ~طتنا �لفضائية من خالN برنامج �حلو�� �ملباشر بتنا
مو�ضيع حساسة من خالN �تصا=ا باملشاهدين �~ا��ִדم.

برناJها…   & �لفضائية  ~طتنا   Vتقو  :Fلقو� ��لصو�3 
بتنا�F مو�ضيع حساسة باتصا=ا…

�الجتنا3 هذ� �خلطأ �لشائع Dب /: ُيختا� - عوضÛ عن 
(من خالF) - ما يناسب �ملقاV مما يلي: 

بـ، &، من طريق، بو�سطة، /ثنا�، باستعر�m، �نطالقÛ من، 
 Y*باالستفا ،Þسة، بفضل، بسبب، نتيجة ل�مبما ،Fباستعما

...ê� ،gX لك /:، بإجر��، بالرجو�T�من، 

�خلطأ e �ستعماN: (عال�ً� على /لك)
تعبM "عال�Yً على Tلك" خطأ & مو�ضع   Vستخد�� يشيع 
يقصد منها: Xضافة T gXلك، /� Wيا*Y على Tلك /� فضال 
على Tلك �لr تكو: منصوبة على �ملصد�ية (مفعوF مطلق) 
�يكو: �لتقدير: /ضيف Xضافًة على Tلك، �/Wيد Wيا*Yً على 

Tلك، �/ُْفِضل فضال على Tلك. 
�قيل  ،H/على �لر/ :Y��قد جا� & (لسا: �لعر3): «�لِعال
�هو  ،;Mغ� Mما ُيحمل على �لبع :Y�/على �لُعُنق… ��لِعال
 D�` ما :Bقيل: عال�� كل شي�ما ُ�ضع بني �لِعْدلني… 

عليه…» 
فنقوF على �لصو�3: ُ/عِطَي فالٌ: عال�Yً على مرّتبه قد�ها 
على  منصوبة  �ليست  به،   Fمفعو هنا   Y�(عال  YMل مئة 
 fنر كما   -  Y�فالِعال مصد�á)؛   ليست  أل<ا  �ملصد�ية، 
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التقوى

�ملصا*�  Íال#   ،á�مصد ليست   -
 ،Y*ياW (Xضافة،   Ûنف%  Y�ملذكو� �لثالثة 
 Fَفضل)، فال يصحُّ �ستعماُلها �ستعما

تلك �ملصا*�. 
ملحوظة:

 gX باإلضافة) :Fֲדذ� �ملع® ال نقو� *
Tلك…) أل: مع® هذ� �لتركيب هو: 
بسبب �إلضافة T gXلك: فنقوF مثال 
يكتسب  حاال8  Áة  �لصو�3:  على 
فيها �السم تعريفÛ، باإلضافة gX �سٍم 
 gX Xضافته  بسبِب  ِبِعلَِّة/   :4/ معرفة. 

�سٍم معرفة. 
مثل   & عن)  (فضًال   Fستعما� /ما   *
فضًال   ÛÃ�* ميلك  ال  (فالٌ:  قو=م: 
 ÛÃ�* ميلك  ال  فمعنا;:  *ينا�)،  عن 
 ÛÃ�* كأنه قيل: ال ميلك .á�ال *ينا�

فكيف ميلك *ينا�á؟

د د �تأكَّ Uكَّ
د  «/كَّ �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 
�قرَّ�;  �/حكمه  �ثَّقه   :áتأكيد �لشيَ� 

د: �شتد �َتَوثََّق.» د. �تأكَّ فهو مؤكَّ
د على �لشي�)، �Xمنا  TX:: ال يقاF: (/كَّ

د �لشيُ�). د �لشيَ�! فتأكَّ يقاF: (/كَّ
مثًال:   Fنقو  :/ يصح  ال  هذ�  �على 
كذ�)،   ³�حد من  نتأّكد   :/ (Dب 
د  يتأكَّ  :/ (Dب  هو:  �لصو�3  أل: 
لنا حد�³ كذ�) /� (Dب /: نتحقق 

نسَتْيِقَن   �/ نتيقَّن   �/ كذ�،   ³�حد
 �/ كذ�  من  َنَتوثَّق   �/ كذ�،   ³َ�حد

نستوثق منه). 
/نت  (هل   :Fتقو  :/ يصح  �ال 
متأّكد؟)، أل: �لصو�3 هو: (هل /نت 

متحقق؟ / متيقن؟ / مستيقن؟).
 ���َجَحُدَ﴿  :gتعا� تبا�±  �هللا   Fيقو
�ُعُلوًّ� َ ُظْلًما  /َْنُفُسُهْم  َ��ْسَتْيَقَنْتَها  ِبَها 
�ْلُمْفِسِديَن﴾  َعاِقَبُة  َكاَ:  َكْيَف  َفاْنُظْر 

(�لنمل: ١٥)
�ملا "  :� �ملوعو*  �ملسيح   Fيقو
بلغت /شد عمر4 �بلغت /�بعني سنة، 
جا�تz نسيم �لوحي ِبَريَّا عنايا8ِ ��، 
 Øحج �يرتفع   ،zيقي�  rمعرف ليزيد 

�/كو: من �ملستيقنني." (�لتبليغ)

على �لرْغم
«�لرَّْغم:  �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 
�لرَّغاV (/4 �لتر�3). �يقاF: فعله على 
منه، �على �غم  �لرغم  �غمه، �على 

/ْنِفِه: على ُكْرٍ; منه.»
كذ�،  �غم  (على  �لعربية:   &  Fيقا
كذ�،  �برغم  كذ�،  ِمن  �لرغم  �على 

�بالرغم من كذ�).
 :/ /حّب  كنت  (ما  مثًال:   Fيقا�

.(Ûْغم�حضر8ُ  zلك�/حضر، 
 Mغ  & (�لرغم)  كلمة  تستعمل  �ال 
�لr - لدf �ستعما=ا  �لتر�كيب  هذ; 

 �- يكو: مع® �لُكْرِ; �عدV �لرغبة /
 Ûملحوظ  Yملعانا�  �/ �ملُغالََبة   �/ �لَقْسِر 
 gX طفله  �أل3  (/خذ  �و:   ،Ûغالب

�ملد�سة على �لرغم منه...)
َ�ُجٍل  Uَْنُف  "َ�ِغَم   � �هللا   Fُُسو�َ  Fََقا
Tُِكْر8ُ ِعْنَدُ; َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ َ�َ�ِغَم Uَْنُف 
َ�ُجٍل َ*َخَل َعَلْيِه َ�َمَضاُ: ُثمَّ �ْنَسَلَخ َقْبَل 
 ±َ�َ*ْ/َ َ�ُجٍل  Uَْنُف  َ�َ�ِغَم  َلُه  ُيْغَفَر   :ْ/َ
ِعْنَدُ; /ََبَو�ُ; �ْلِكَبَر َفَلْم ُيْدِخَالُ; �ْلَجنََّة". 
�لدعو�8 عن  �لترمذ4، كتا3  (سنن 

�سوF �هللا)
�ستعماال8ٍ  من  منوTجا:  يلي  �فيما 

جاَنَبها �لتوفيق �تصويبهما:
على �لرغم من /: مسألة �فع �ملسيح 
عيسى � gX �لسما� غM صحيحة 
Xال /: هنا± من ال يز�F يد�فع عنها. 

�فع  مسألة   :/ مع  ��لصو�3: 
�ملسيح…

فقد�<م  من  �لرغم  على  �ملشايخ   :X
�فع  نظرية  على  ��إلثبا8  �لدليل 

�ملسيح ينا*�: ֲדا.
��لصو�3: �X: �ملشايخ على فقد�<م 

�لدليل...
قاF �لشاعر:

ما َسِلَم �لظØُ على ُحْسِنه
          كّال �ال �لَبْدُ� �لذ4 يوصف

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




