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  بليغةالأمثال السائرة والحِكَم ال، ةشائعمن الأخطاء ال قُطوٌف 

  !تَقُـلْ  لاوَ  قُـلْ : أخطاءٌ شائعة � 
: َبَعَث أْهدى لُِفلاٍن وإلى فُلاٍن كذا:  »هدي«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في ا.ا نَفيسً : أْهدانِي ِكتابً لا َتُقلْ وا نفيًسا، كتابً  )أو إليّ (ي دى لِ هْ ا�  قُْل: �

                                 .إلَْيِه َوأْتَحَفُه بِِه إْكراًما بِهِ 
َفرِ ع ما الّذي َحداكَ  قُْل: � َفرِ عما الّذي َحدا بَِك : َتُقلْ  لاو ؟لى الس< : ساَقها َحدا الٕابَِل وبِالٕابِلِ :  »حدو«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في ؟لى الس<

حاَب: ساقتْ  حدتُحداة. و معَوَغنّى لها َفُهَو حاٍد ج الأْحُدّوة: الاغنيُة أو  يّه. الأْحدِ َبَعَثُه َوساَقهُ ُه َعلى َكذا: حداو ُه،الّريُح الس<
حاَب.ُيْحدى                                   بِها. الَحْدواُء: ريُح الّشماِل لأنّها َتْحدو الس<

أجاَب ُسؤالَُه وَعْن ُسؤالِِه وإلى :  »جوب«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في .التUلميُذ يُجيُب َعلى الأْسئَلةِ : لا َتُقلْ و ،التUلميُذ يُجيُب عن الأْسئَلةِ  قُْل: �
                                َرد< لَُه الَجواَب.: ُسؤالِهِ 

الر<ُجُل: نظَر الى الّشْيِء  نًاوَحْيَرًة وَحَيرا ًراَحيْ  حار يحار:  »حير«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في قلوبهم حائـَرة. :لا َتُقلْ و ،قلوبهم َحْيرى قُْل: �
واِب فهو حارو .فَغِشَي َبَصُرُه | َضل< الطّريَق َولَْم َيْهَتِد لَِسبيِلهِ     .َحيارى َوُحيارى معَحْيرى ج ؤنّثهَحْيراُن م في أْمِرِه: جهَل َوْجَه الص<

                             .ة المفردة، نحو: جبال عاليةهي جمع لغير العاقل فيوصف بصيغة المؤنث» قلوب«: قلوبهم َحْيرى؛ ذلك أّن الصواب
:  »خفي«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في .لا َيْخفاكُْم أن< الٕاْهماَل َيُقوُد إلى كارَِثةٍ  :لا َتُقلْ و، لا َيْخفى عنُكْم أن< الٕاْهماَل َيُقوُد إلى كاِرَثةٍ  قُْل: �

: المْعَتِزُل َعِن النّاِس الِّذي ُيْخِفي َعَلْيِهْم َمكانَُه.الَخَبَر لمْن َسألََك َعنّا رِ : اْستُ ْخِف َعنّاا�  lالَخِفي .                                
                               .الّشْيُء: أْعَجَبه َُوَسر<هُ  نًاوَرَوقا ًقاَروْ  هيروقُ  هُ راقَ :  »روق«ماّدة د، جِ نْ المُ  ورد في. َيروُق ليُسلوكُُه لا  :لا َتُقلْ و، ُسلوكُُه لا َيروقُني قُْل: �
 .نوعهمن هذا الطائُر فريٌد  :لا َتُقلْ و، نوعه فيهذا الطائُر فريٌد  قُْل: �
  إلخ.… )طويلة باع) و(عاِمرة شأن (ُسوق في ذلك شأنها مؤنّثة )بئر( ؛ فـاقً عميَرَدْمنا بئًرا  :لا َتُقلْ و، ةً َرَدْمنا بئًرا عميق قُْل: �
ّحةمهذا الخبُر عاٍر  قُْل: � Uّحةعن هذا الخبُر عاٍر  :لا َتُقلْ و ،ن الص Uالص.  
 .السطح لٕاصلاح الهوائيّ على َصعد  :لا َتُقلْ و ،لى السطح لٕاصلاح الهوائيّ إ َصعد  قُْل: �
  . والبنينالّرفاه بنا للعروَسْين وْ عَ دَ  :لا َتُقلْ و ،والبنين ءدعونا للعروَسْين بالّرفا قُْل: �
لَ  قُْل: � lلا َتُقلْ و ،فاة درٌع قويّ حْ للس:  lسلحفاة . (إنتبه إلى تشكيل كلمةفاة درٌع قويّ حَ لْ للس(.  
رَ  :لا َتُقلْ و ،اَر ُزَهْيُر ْبُن أبي ُسلْمى طويلً مU عُ  قُْل: �   .اُزَهْيُر ْبُن أبي ُسْلمى طويلً  َعم<
  .جمع َكفيف ِكّفاءفا�  ؛ِكّفاءا� مون في المدرسة معلّ  :لا َتُقلْ و وا�ْكِفياء، اءفكْ مون ا� معلّ  قُْل: �
  .والوسيلة المذهبالطريقة ج طرائق:  ؛الطريق ج طرق: السبيل .تدريسطُُرق  :لا َتُقلْ و ،طرائق تدريس قُْل: �
ـة (بفتح الحاء) ْمِضيّاتلْحَ ا قُْل: � ـة (بكسر الحاء) ْمِضيّاتحِ لْ ا :َتُقلْ لا و ،تنطوي على فوائد غذائيّة َجم<   .تنطوي على فوائد غذائيّة َجم<
  .الِكلابُ َعَلْيِه نََبَحْت  :لا َتُقلْ و ،الِكلابُ  ـهُ نََبَحتْ  قُْل: �

والأعلام، (المنجد في اللغة  »الَقْول السائر بين الناس الممث<ل بمضربه أي الحالة الأصلية التي ورد فيها: الَمَثلُ «: سائرة لٌ اأمث �
جملة مقتَطعة من كلام أو مرَسلة لذاتها تُنَقل مّمن وردت « وهو                                       .    ) ٧٤٧ ، ص ٤٨٩١  ،٢٧ ط ،: دار المشرقبيروت

بكلمات      .      ) ٦٦٠١ ، ص  ٣٧٩١  اريسبالمعجم العربي الحديث،  :(خليل الُجّر، لاروس »إلى ُمشابِِهِه بدون تغيير فيه
          �  .مناسبة مشابهة قال في كلّ ثم أخذت تُ  افي مناسبة م : جملة قصيرة قيلتْ َرةيسي
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                                                    فيما يلي مقتطفات من الأمثال السائرة:
  ن َوْجَهين.لتين مكروهتين أو يُْظَلُم مِ صْ ة نوع الَكْيل. أي َمْن يجمع خُ الِكيلَ  ؛الت<ْمرأ دَ رْ ا�  فُ : الَحشَ !؟وُسوَء ِكْيَلـةٍ  ًفاَحشَ ا�  �

ّ طاأْصَدُق من القَ  �    فيصّدق في صياحه باخباره عن نفسه.» قطا قطا«ه يصيح : القطا طائٌر له صوت واحد لا يغيّره، لأن
  .فتقعمن يؤّمنك المخاوف  أمرَ  تتبعْ اتَبْع ا�ْمَر َمْن يخّوفك عواقب الأمور لتحذَرها فتنجو، ولا  يعني !ِحكاتِكلا ا�ْمَر ُمضْ  كِ ياتِ كِ بْ مُ  رَ مْ ا�  � 
  أي َيِعُد ثّم يُْخِلُف ولا ُيْنِجُز. .َث معهيْ ع الذي لا غَ ق الخادِ رْ ب البَ : الُخل< بِ ما هو كَبْرِق الُخل< إن<  � 

بىلَ بَ  � lْيُل الز   ما جاوز الحّد وعند اشتداد الأمر.َرب لِ ًفا. ُيضْ اِر كاَن ج لُ يْ ها الس< فٕاذا بلغَ  وهي الّرابية لا يعلوها الماءُ : الزlبى جمع ُزْبَية َغ الس<
ْي ُحَنْينٍ  �   : أي رجع بالخيبة والفشل.رَجَع بُِخف<
                                    .ليهعى أهله وعلضرُره  عودعمًلا ي : أي من يعملبراقِشُ  على أْهِلها َجَنتْ   � 

  ء.يلا يميّز الجيّد من الّردوالذي يجمع كل شيء  مرء: ُيضَرب مثًلا لللٍ يْ ِب لَ حاطِ كَ  �
  .ذي فيه َيْنَضحبالّ  كلl إناءٍ  �
ّ أ  يأ  .شحْ وَ لا رُ امح ا� رَ فَ لا :ارفَ لا فِ وْ جَ  يف دِ يْ ص< لا لl كُ  �                                      .زٍ مْ هَ  ريغب لثملا يف ةملكلا دُ رِ تَ و.دٍ يص لّ ك نع هانغأ  هب رفظ نْ مَ ف ديصلا مُ ظعأ  هن

. ادً أب : أي لا آتيكَ يَك ِسن< الِْحْسلِ لا آتِ  � بl لا تسقط له ِسن�   لأّن الِحْسَل وهو الض<
  : أي لا يصلُح لُِمِهّم وُيْحَتَقُر لقلّة نفِعه.يرولا في الن<فِ  ِعيرِ لا في ال �
    يئين متّفقان.: أي أّن الشّ َطَبَقُه أو َطَبَقةَ وافَق َشن�  �

  .قول موَجز بليغ جليل المعنى نابع من تجارب الحياة موافق للحّق وصواب الأمر وسداده: الِحْكمة :بليغـة ِحكَـمٌ  �
  .ُل َمِطي<ٌة، َمْن َرِكَبها َذّل، وَمْن َصِحَبها َضلّ هْ الجَ  �
ورجٌل لا  ؛وهِقظُ يْ ا� يدري، فذلك نائٌِم ف ورجٌل يدري ولا يدري أنّهُ  ؛تّبُعوهفٱ عالِمٌ  يدري، فذلكَ  ويدري أنّهُ : رجٌل يدري ربعةٌ الرUجاُل ا�  �

  .فُُضوهرْ ٱورجٌل لا يدري ولا يدري أنّه لا يدري، فذلك جاِهٌل ف ؛يدري ويدري أنّه لا يدري، فذلك مسترِشٌد فَعلUُموه
  أي أن َقدر الٕانسان ُيقاس عليهما. .القلب واللسان: الأصغران ُء بأصَغَرْيهِ رْ المَ  �
 .رٌ طْ قَ  ِث يْ الغَ  أّولُ  �
  .نُّه ربّما أربى في الشفقة على الأخ من الأب والأمّ إ الصديق ف: يعني به لم َتِلْدُه أمlكَ  ُرب< أٍخ لكَ  �
ت على صاحبها حاجته.ًثاُب َريْ هَ ُرب< ُعْجَلٍة تَ  � Uأي رب عجلة تفو :  
                                    .هِ بِ  هُ جَ اويُ  نْ مَ  يف رثU ؤي مالكلا يأ  ،برحلا يف ةلاطتسالا لُ وْ ص< لا :لٍ وْ صَ  نم ذُ فَ نْ أ  لٍ وْ قَ  ب< رُ  � 

 .ن أن يختبر مثلَه في ما ُيستقَبل: أي َمِن اعتبَر بما رأى استغنى عتبارالاخْ  نِ ى عَ بار ِغنً في الاْعِت  �
  .لU َدْهٍر ِرجالكُ لU مقاٍم مقال، ولِ كُ لِ  �
                                    .هُ لَ تَ قَ  يغبني ال اميف هُ نَ اسل قَ لطأ  اذإ  ناسنإ لا نأ  يأ  ،هب مُ لّ كَ تَ يُ  امو هناسل يأ  :هِ يْ ك< فَ  نَ يب لِ جُ ر< لا لُ تَ قم � 

  : يُقاُل انتجَع القوُم الكلا� أي ذهبوا لِطلِبه في مواضِعه.عَ انتجَ  َب دَ جْ ا�  نْ مَ  �
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�saleemk9@hotmail.com :���� ،برسليم أبو جاد. ز: مديـر المركـ  �  musa.shawarbah@gmail.com :���� ،رباى أبو شـد. موس :ايحـرّرهيعّدها و  �
 ّ بيكلية كي الأكاديمي   באר־שבע, 33 הלוי יהודה’ המכללה האקדמית לחינו
 ע"ש קיי, רח � 6402787-08 � عـبئر السب ،33 يڤا هليشارع يهود، ةـة للتر


