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ُطوف من الأخطاء الشائعة ،الأمثال السائرة والحِك َم البليغة
ٌ
ق
ل!
ل و َلا تَق ُـ ْ
 أخطاء ٌ شائعة :قُـ ْ

ِ
ُلان وإلى فُ ٍ
َفيسا .ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »هدي« :أ ْهدى لِف ٍ
لان كذاَ :ب َع َث
نفيسا ،ولا َت ُق ْل :أ ْهدانِي ِكتا ًبا ن ً
ٕلي( كتا ًبا ً
 قُ ْل :أَ ْهدى لي )أو ا ّ
بِ ِه إلَ ْي ِه َوأت َْح َف ُه بِ ِه إ ْكرا ًما.
الس َف ِر؟ ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »حدو«َ :حدا الإ بِ َل وبِالإ بِ ِل :سا َقها
الس َف ِر؟ ولا َت ُق ْل :ما الّذي َحدا بِكَ على َّ
 قُ ْل :ما الّذي َحدا َك على َّ
حاب :ساق ْت ُه ،وحدا ُه َعلى كَذاَ :ب َع َث ُه َوسا َق ُه .الا ٔ ْح ِديّه أو الا ٔ ْح ُد ّوة :الاغني ُة
َو َغنّى لها َف ُه َو حا ٍد جمع ُحداة .وحدت ال ّر ُ
يح َّ
الس َ
ريح الشّ ِ
حاب.
ْواءُ :
ُي ْحدى بِهاَ .
مال لأن ّها ت َْحدو َّ
الس َ
الحد ُ
جاب ُسؤالَ ُه و َع ْن ُسؤالِ ِه وإلى
جيب َعلى الا ٔ ْسئ َل ِة .ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »جوب« :أ َ
جيب عن الا ٔ ْسئ َل ِة ،ولا َت ُق ْل :ال ِّتلمي ُذ يُ ُ
 قُ ْل :ال ِّتلمي ُذ يُ ُ
واب.
ُسؤالِ ِهَ :ر َّد لَ ُه َ
الج َ
نظر الى الشّ ْي ِء
وح ْي َر ًة َ
حائـرة .ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »حير« :حار يحار َح ْي ًرا َ
وح َيرانًا ال َّر ُج ُلَ :
 قُ ْل :قلوبهم َح ْيرى ،ولا َت ُق ْل :قلوبهم َ
ِ
ِ
الص ِ
واب فهو َح ْيرا ُن مؤن ّثه َح ْيرى جمع َحيارى َو ُحيارى.
فغ َِش َي َب َص ُر ُه | َض َّل الطّري َق َولَ ْم َي ْه َت ِد لِ َسبي ِله .وحار في أ ْم ِره :جه َل َو ْج َه َّ
الصواب :قلوبهم َح ْيرى؛ ذلك أ ّن »قلوب« هي جمع لغير العاقل فيوصف بصيغة المؤنثة المفردة ،نحو :جبال عالية.
 قُ ْل :لا َيخْ فى عن ُك ْم أ َّن الإ ْهما َل َيقُو ُد إلى كا ِر َث ٍة ،ولا َت ُق ْل :لا َيخْ فاكُ ْم أ َّن الإ ْهما َل َيقُو ُد إلى كا ِر َث ٍة .ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »خفي«:
س ال ّ ِذي ُيخْ ِفي َع َل ْي ِه ْم َمكانَ ُه.
لمن َسألَكَ َعنّا .الخَ ِف ُّي :الم ْع َت ِز ُل َعنِ النّا ِ
أَخْ ِف َعنّاْ :اس ُت ِر الخَ َب َر ْ
 قُ ْلُ :سلوكُ ُه لا َيروقُني ،ولا َت ُق ْلُ :سلوكُ ُه لا َيرو ُق لي .ورد في ال ُم ْن ِجد ،ما ّدة »روق« :را َق ُه يروقُه َر ْو ًقا و َر َوقانًا الشّ ْي ُء :أ ْع َج َبه َُو َس َّر ُه.
الطائر فري ٌد من نوعه.
الطائر فري ٌد في نوعه ،ولا َت ُق ْل :هذا
 قُ ْل :هذا
ُ
ُ
)سوق عا ِمرة( و)باع طويلة(… إلخ.
بئرا عميق ًة ،ولا َت ُق ْلَ :ر َد ْمنا ً
 قُ ْلَ :ر َد ْمنا ً
بئرا عمي ًقا؛ فـ )بئر( مؤن ّثة شأنها في ذلك شأن ُ
الص ّحة.
الخبر عا ٍر عن ِّ
الخبر عا ٍر من ِّ
الص ّحة ،ولا َت ُق ْل :هذا ُ
 قُ ْل :هذا ُ
الهوائي.
الهوائي ،ولا َت ُق ْلَ :صعد على السطح لإ صلاح
 قُ ْلَ :صعد إلى السطح لإ صلاح
ّ
ّ
للعروس ْين بال ّرفاه والبنين.
للعروس ْين بال ّرفاء والبنين ،ولا َت ُق ْلَ :د َع ْونا
 قُ ْل :دعونا
َ
َ
للسلْ َحفاة در ٌع قو ّي) .إنتبه إلى تشكيل كلمة سلحفاة(.
للس َل ْحفاة در ٌع قو ّي ،ولا َت ُق ْلُّ :
 قُ ْلُّ :
 قُ ْلُ :ع ِّم َر ُز َه ْي ُر ْب ُن أبي ُس ْلمى طوي ًلا ،ولا َت ُق ْلَ :ع َّم َر ُز َه ْي ُر ْب ُن أبي ُس ْلمى طوي ًلا.
 قُ ْل :معلّمون أَ ْكفاء وأَ ْك ِفياء ،ولا َت ُق ْل :في المدرسة معلّمون أَ ِكفّاء؛ فأَ ِكفّاء جمع كَفيف.
 قُ ْل :طرائق تدريس ،ولا َت ُق ْل :طُ ُرق تدريس .الطريق ج طرق :السبيل؛ الطريقة ج طرائق :المذهب والوسيلة.
 قُ ْل :الْ َح ْم ِضيّات )بفتح الحاء( تنطوي على فوائد غذائيّة َج َّمـة ،ولا َت ُق ْل :الْ ِح ْم ِضيّات )بكسر الحاء( تنطوي على فوائد غذائيّة َج َّمـة.
لاب.
لاب ،ولا َت ُق ْل :ن ََب َح ْت َع َل ْي ِه ال ِك ُ
 قُ ْل :ن ََب َح ْتـ ُه ال ِك ُ

 أمثا ٌل سائرة» :ال َم َث ُل :ال َق ْول السائر بين الناس الممثَّل بمضربه أي الحالة الأصلية التي ورد فيها« )المنجد في اللغة والأعلام،
مرسلة لذاتها تُنقَل م ّمن وردت
بيروت :دار المشرق ،ط  ،١٩٨٤ ،٢٧ص .(٧٤٧وهو »جملة مقت َطعة من كلام أو َ
الج ّر ،لاروس :المعجم العربي الحديث ،باريس  ،١٩٧٣ص  .(١٠٦٦بكلمات
فيه إلى ُمشابِ ِه ِه بدون تغيير« )خليل ُ

قيلت في مناسبة ما ثم أخذت تُقال في ك ّل مناسبة مشابهة.
يسي َرة :جملة قصيرة ْ
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فيما يلي مقتطفات من الأمثال السائرة:
ف أَ ْر َدأ ال َّت ْمر؛ ال ِكي َلة نوع ال َك ْيل .أي َم ْن يجمع خُ ْصلتين مكروهتين أو ُي ْظ َل ُم ِمن َو ْج َهين.
وء ِك ْي َلـ ٍة؟!َ :
الحشَ ُ
وس َ
 أَ َحشَ فًا ُ
 أ ْص َد ُق من ال َقطا :القطا طائ ٌر له صوت واحد لا يغيّره ،لأن ّه يصيح »قطا قطا« فيصدّق في صياحه باخباره عن نفسه.
 أَ ْم َر ُم ْب ِكياتِ ِك لا أَ ْم َر ُمضْ ِحكاتِك! يعني َاتب ْع أَ ْم َر َم ْن يخ ّوفك عواقب الأمور لتحذ َرها فتنجو ،ولا تتب ْع أ َمر من يؤ ّمنك المخاوف فتقع.
ف ولا ُي ْن ِج ُز.
كب ْر ِق الخُ لَّ ِب :الخُ لَّب َالب ْرق الخا ِدع الذي لا َغ ْي َث معه .أي َي ِع ُد ث ّم ُيخْ ِل ُ
 إنَّما هو َ
الس ْي ُل كا َن جا ِر ًفاُ .يضْ َرب لِما جاوز الح ّد وعند اشتداد الأمر.
الماء فإذا بل َغها َّ
 َب َل َغ َّ
الس ْي ُل ال ُّزبى :ال ُّزبى جمع ُز ْب َية وهي ال ّرابية لا يعلوها ُ
رج َع بِخُ ف َّْي ُح َن ْينٍ  :أي رجع بالخيبة والفشل.
 َ
ش :أي من يعمل عملًا يعود ضر ُره على أهله وعليه.
 على أ ْه ِلها َج َن ْت برا ِق ُ
 َك ِ
ضرب مثلًا للمرء الذي يجمع كل شيء ولا يم ّيز الج ّيد من ال ّرديء.
حاط ِب لَ ْيلٍ ُ :ي َ
 ك ُّل إنا ٍء بال ّذي فيه َي ْن َضح.
 كُ ُّل ال َّص ْي ِد في َج ْو ِف ال َفرا :ال َف َرأُ حما ُر ال َو ْحش .أي أن ّه أعظ ُم الصيد ف َم ْن ظفر به أغناه عن ك ّل صي ٍد.و َت ِر ُد الكلمة في المثل بغير َه ْم ٍز.
 لا آتِيكَ ِس َّن الْ ِح ْسلِ  :أي لا آتيكَ أب ًدا لا ٔ ّن ِ
الض ُّب لا تسقط له ِس ٌّن.
الح ْس َل وهو َّ
يصلح لِ ُم ِه ّم و ُي ْح َتق َُر لقلّة نف ِعه.
 لا في ال ِعي ِر ولا في ال َّن ِفير :أي لا
ُ
 واف َق شَ ٌّن َط َب َق ُه أو َط َب َق َة :أي أ ّن الشّ يئين متّفقان.
حكَـمٌ بليغـةِ :
موجز بليغ جليل المعنى نابع من تجارب الحياة موافق للح ّق وصواب الأمر وسداده.
 ِ
الح ْكمة :قول َ
الج ْه ُل َم ِط َّي ٌةَ ،م ْن َر ِك َبها َذلّ ،و َم ْن َص ِح َبها َض ّل.
 َ
 ال ِّرجا ُل أَربع ٌة :رج ٌل يدري ويدري أن ّ ُه يدري ،فذلكَ عالِ ٌم فٱتّب ُعوه؛ ورج ٌل يدري ولا يدري أن ّ ُه يدري ،فذلك نائِ ٌم فأَ ْي ِق ُظوه؛ ورج ٌل لا
ِ
مسترش ٌد ف َعلِّ ُموه؛ ورج ٌل لا يدري ولا يدري أن ّه لا يدري ،فذلك جا ِه ٌل فٱ ْرفُ ُضوه.
يدري ويدري أن ّه لا يدري ،فذلك
 ال َم ْر ُء بأصغ ََر ْي ِه :الأصغران القلب واللسان .أي أن َقدر الإ نسان ُيقاس عليهما.
 أ ّو ُل ال َغ ْي ِث َق ْط ٌر.
 ُر َّب أ ٍخ لكَ لم َت ِل ْد ُه أ ُّمكَ  :يعني به الصديق ف ٕان ّ ُه ربّما أربى في الشفقة على الأخ من الأب والأمّ.
 ُر َّب ُع ْج َل ٍة َت َه ُب َر ْيثًا :أي رب عجلة تف ِّوت على صاحبها حاجته.
 ُر َّب َق ْو ٍل أنْ َف ُذ من َص ْو ٍل :ال َّص ْو ُل الاستطالة في الحرب ،أي الكلام يؤثِّر في َم ْن ُيوا َج ُه بِ ِه.
ستقبل.
اعتبر بما رأى استغنى عن أن يختبر مثلَه في ما ُي َ
 في الا ْع ِتبار ِغ ًنى َعنِ الاخْ تبار :أي َمنِ َ
 لِ ُك ِّل مقا ٍم مقال ،ولِ ُك ِّل َد ْه ٍر رِجال.
 مق َت ُل ال َّر ُجلِ بي َن فَ َّك ْي ِه :أي لسانه وما ُي َت َكلّ ُم به ،أي أن الإ نسان إذا أطل َق لسانَ ُه فيما لا ينبغي َق َت َل ُه.
انتج َعُ :يقا ُل انتج َع القو ُم الكلا َٔ أي ذهبوا لِطل ِبه في مواض ِعه.
 َم ْن أَ ْج َد َب َ
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