
 

 قل وال تقل
 

 

 النصوص والصواب إسماع. تسميع النصوص _1 

 
اعتذر األستاذ عن : والصواب .اعتذر األستاذ عن الحضور اليـو: ويقولوف خطأ  _2

، ألف عدـ الحضور ىو المعتذر عنو وليس  الحضور عدـ الحضور اليـو
 

ال تحق العبادة : ب أف تقوؿوالصوا. العبادة سوى هلل ال تحق: ويقولوف خطأ   _3
لإلضافة، فال يفصل بينها وبين ما أضيفت إليو من حرؼ  لسوى اهلل ، ألف سوى مالزمة

 .جر
 

التوكيد المعنوي  في نفس الوقتكلمة نفس من : وال تقل في الوقت نفسو : قل _4 
في : وإنما تقوؿ س الوقت،جاء في نف: تأتي بعد المؤكد، فمن الخطأ الشائع أف تقوؿ

 .الوقت نفسو
 

إال  جاء الكافة، أو كافة الناسكافة ال تستعمل: وال تقل  جاء الناس كافة : قل  _5
 .مجردة من أؿ واإلضافة منصوبة على الحاؿ

 }َكافَّة َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكينَ }: قاؿ تعالى
 .2/791قاموس اىػ . جاء الكافة ألنو ال يدخلها أؿ، وال تضاؼ: يقاؿ وال

 .536 اىػ مصباح. منصوب على الحاؿ: وجاء الناس كافة
 



حديقة فواحة أو :بمعنى تفوح رائحتها من بعيد ،وقل حديقة فيحاء أي:تقل ال _6
 واسعة: فائحة ؛ألف معنى فيحاء

 
 .والنظير جمع كفء، وىو المثيل: األكفاء األِكفاء : وال تقل األْكَفاء: قل  _7

 .ومثلو األكفياء فاء النابهين،فالف من األك: تقوؿ
 .والمد بالفتح: والمصدر الكفاءة

كفيف، وىو الفاقد البصر، وىذا خطأ شائع،  األكّفاء بالتشديد فجمع: أما قولهم
 .كثيرا (الرائي)تسمعو في اإلذاعة والتلفاز 

 .األكفياء ومعهد النور يخّرج األكّفاء
 

: تفرؽ الدـ وغيره، يقاؿ: -بالفتح  -اع َشع ُشعاعا : وال تقل بالفتح :َشعاعا: قل  _8
 .شعاع دـ

 .وجهة طارت نفسو َشعاعاً ذىبت متفرقة في كل
 :قطري بن الفجاءة قاؿ

: وذىبت نفسو أو قلبو َشعاعا من األبطاؿ ويحك لن ُتراعي أقوؿ لها وقد طارت َشعاعا
 .فال تتجو ألمر جـز تفرقت ىممها وآراؤىا
 .متفرقين :وذىبوا َشعاعا

 
مكاف اإلقامة في الصيف، ج : المصيف ،الَمْصَيف : وال تقل الَمِصيف:  قل _9

 .مصائف
 .فيو المصيف، مكاف االصطياؼ، المكاف الذي تصيف: والمصطاؼ

 :قاؿ الصمة القشيري



 ! والمتربّعا بنفس تلك األرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاؼ
 :الفيصل وقاؿ األمير عبد اهلل

مصيف مكة، : طير أحبابي وخالني؟والطائف ت وأين ياأين المصيف وأياـ بو سلف
 .مصيف جميل( أبها)و

 األسحار هلل أياـ بأبها حلوة مّوت بنا كنسائم
 

: وطولو، وفي القاموس مدى الدىر: َطواؿ الدىر: قل طيلة: وال تقل  َطواؿ : قل _10
 .مدى الدىر: كسحاب: الطَّواؿ

 .عمرؾ أي: أطاؿ طيلتك: العمر، نقوؿ -بالكسر  -الطيلة 
 :جبال قاؿ الشاعر األندلسي ابن خفاجة يصف

 الفالة كأنو َطواؿ الليالي مْفِكر في العواقب وقور على ظهر
 

 أخصائيوفأخصائي وجمعها : ال تقل  وجمعها اختصاصيوف اختصاصي: قػػل  _11
لمثنى ) عصواف . مديروف . مشكالت : قػػل _12 ألف ذلك مخالف للقياس الصرفى

  ( العصاة
ألف ذلك مخالف للقياس ( العصاه  لمثنى) عصاتين . مدراء . مشاكل : ال تقل 

 الصرفي
 

فالفشل ىو الضعف قاؿ  دراستو فيفشل : ال تقل  دراستو فيأخفق : قػػػل  _13
 45 األنفاؿ( وال تنازعوا فتفشلوا وتذىب ريحكم ) تعالى 

 
الرضخ يعنى الكسر أو لن نرضخ ألف : ال تقل  نخضع أو لن نستكين لن: قػػل  _14



 ( أف ترضخ مما أعطاؾ اهلل) قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  العطاء القليل
 

تنفس الصعداء فالمعنى ىنا يعطى : ال تقل  ذىب عنو الضيق والكرب : قل _15
تماـ التناقض للمقصود والمعنى ىنا ىو أنو كرب يصعب عليو التنفس  معنى مناقضا
أف يهديو يشرح صدره لإلسالـ ومن يرد أف يضلو يجعل يرد اهلل  فمن: ) وفى التنزيل 

 721األنعاـ ( السماء  فييصعد  صدره ضيقا حرجا كأنما
 

 .اللغة فيطقوس فال أصل لها : ال تقل  شعائر: قػػل  _16
 

 لكّرس فى لغتنا كّرس لو حياتو فال أصل: ال تقل  قصر حياتو على كذا : قػػل _17
 

 اللغة فيبرر موقفو فال أصل لها : ال تقل  جسوغ موقفو أو احت : قػػل _18
 

إنهم  وقفوىم) قاؿ تعالى  أوقفني وأرجعني: وال تقل  َوقَػَفني و رَجَعني : قػػل _19
فإف ) وقاؿ  2الملك ( ثم ارجع البصر كرتين : ) وقاؿ أيضا  22الصافات ( مسئولوف 

من الفعل الثالثي ولو  وىما 38التوبة ( رجعك اهلل إلى طائفة منهم فاستئذنوؾ للخروج 
 أوقفوىم وارجعك وأرجع البصر بهمزة القطع كانت من الرباعي لقاؿ

 
مولدة دينية لدى  الطقس كلمة المناخ او الجو: وقل ×××تقل الطقس ال* _20

 النصارى وتعني طريقة
 

استبانة مثل  ىو( استباف )ألف مصدر الفعل  وقل استبانو ××× تقل استبياف ال* _21



 ستقامةاستقاـ ا: 
 

تأتي دائما منصوبة على ( وحده)كلمة  وقل جاء وحده ××تقل جاء لوحده ال*_22
 لإلضافة الحالية ومالزمة
 

 مبهور( بهر )ألف اسم المفعوؿ من  فالف مبهور ×××تقل فالف منبهر وقل ال* _23
 

 المصرؼ يقابلها بالعربية أجنبيةالبنك كلمة  المصرؼ وقل ××× تقل البنك ال* _24
 

يطابق المعدود ( واحد ) العدد  الشركات إحدىوقل  ×××قل احد الشركاتت ال_25
 والتأنيث في التذكير

 
   في األمر أمعن ) وقل ×××( تمعن في األمر) تقل  ال_26

 أمعنالعرب بمعنى  عن( تمعن)لم يسمع الفعل 
 

   إليكاشتقت ) وقل) ×××××××( اشتقت لك) تقل  ال_27
 (الالـ)ب ال( إال)يتعدى ب( اشتاؽ  ( الف الفعل

 
ألف  تحير أو أمره وقل حار فالف في ××××××أمرهتقل احتار فالف في  ال_28

 العرب لم يسمع عن( احتار )الفعل 
 

ألف مشكلة مؤنث وجمعها  وقولوا عالم بال مشكالت تقولوا عالم بال مشاكل ال _29



 مشاكل مشكالت وليس جمع تكسير -جمع مؤنث سالم  -
 

ما فعلتو قط أو لن أفعلو أبدًا؛ألف أبداً ظرؼ زماف : أبداً ،قلفعلتو  ما: تقل ال _30
  .المستقبل الستغراؽ

 
 حكم الدين رأي الدين بل قل ما ما ال تقل - _31

 
وبفضل فالف بل قل بفضل اهلل ثم بفضل  ال تقل قضيت حاجتي بفضل اهلل - _32

 فالف
 

يفيد االشتراؾ (تساءؿ) سأؿ عن األمر؛ألف الفعل:تساءؿ عن األمر،وقل:تقل ال-_33
 .في السؤاؿ بين اثنين أو أكثر

 
وكما يقاؿ  ال تقل فشلت بل قل ىي تجربة تزيد من رصيدي في الحياة - _34

 الضربة التي ال تقصم ظهرؾ تقويك
 

 "فعل شاء قدر اهلل وما" بل قل" لو"ال تقل  _35
 

 أو" أجرؾ عظم اهلل"بل قل " في حياتك البقية"ال تقل لمن مات لو قريب  -_36
 الصحيحة غيرىا من العبارات التي وردت في السنة

 
، النار إلىىو  األخيرالف المثوى " األخيرمثواه  إلىذىب "تقل على من مات  ال _37



 أصحابهامن  وإياكمجعلنا اهلل ، الجنة أو، باهلل والعياذ
 

وؿ على اهلل المغفور لو فالف الف ىذا تأؿ على اهلل وق أوالمرحـو فالف  ال تقل - 38
 قل فالف يرحمو اهلل بغير علم بل

 
ما شابو بل " والنبي"  أو "والعيش اللي بينا" "وحياتك" الحلف أردت إذاال تقل  - 39

 .كنت حالفا  إف" باهلل" تحلف
 

 "شاء اهلل إف" بل" اهلل إنشاء" ال تكتب - _40
 

  (.على)دى ب أثر فيو أو بو ؛ألف الفعل أثر ال يتع: أثر عليو،وقل :تقل ال_41
بكى من شدة التأثر؛ألف التأثير مصدر الفعل : شدة التأثير ،وقل بكى من: تقل ال_42

  .تأثّر أثّر ال
 

  .حقو أدى إليو: أداه حقو،وقل: تقل ال_43
 

  .أقوالو أكد: أكد على أقوالو،وقل: تقل ال_44
 

  .مؤنثة ىذه بئر عميقة؛ألف البئر: البئر عميق،وقل ىذا: تقل ال_45
 

الَبدائية،وذلك نسبة إلى  الشعوب الُبدائية أو: الشعوب الٍبدائية،وقل: تقل ال_46
  .الَبداءة بمعنى البدء



 
 ،برميل دخيلة ِبرميل من النفط؛ألف كلمة ىذا: ىذا َبرميل من النفط،وقل: تقل ال_47

  .وقد أقرىا مجمع اللغة
 

  .الباء ِبطيخ طيب بكسر: ىذاَ بطيخ طيب،وقل: ال تقل_48
 

  .فرنسية المصرؼ التجاري؛ألف كلمة بنك كلمة: البنك التجاري،وقل :قلت ال_49
 

أبي ؛ألف من معاني المثابة البيت  أنت مثل: أنت بمثابة أبي،وقل: تقل ال_50
  .،الملجأ،الجزاء

 
  .الحاء ِحضن األمهات ،بكسر: ُحضن األمهات،وقل: تقل ال_51

 
ادية؛ألف الٍخطة ىي األرض التي الُخطة االقتص :الٍخطة االقتصادية،وقل: تقل ال_52

  .األمر المعزـو عليو: الُخطة يختطها الرجل لنفسو ليبنيها دارًا،أما
 

 . أخطا الصواب:الصواب ،وقل أخطأ عن:تقل ال_53
 

أو دعستو أو ىرستو؛ ألنو لم يأت  داستو السيارة:دىستو السيارة،وقل:تقل ال_54
 .العربية بمعنى دعس في اللغة( دىس)الفعل 

 
 في كالـ( اندىش)ُدىش فالف؛ألنو لم يرد الفعل :فالف،وقل اندىش:تقل ال_55



 .العرب
 

 .أرجو المساعدة:المساعدة،وقل أرجوؾ:تقل ال_56
 

 .أرسل إليو كتاباً :كتاباً،وقل أرسل لو:تقل  ال_57
 

 .لم يرقو ىذا األمر:،قل(لم يعجبو)األمر لم يرؽ لو ىذا:تقل ال_58
 

 دفقة أو دفعة من المطر ؛ألنو ليس من معاني الزخة:المطر،وقل زخة من:تقل ال_59
 .الدفعة:

 
بالرفاىة أو الرفاىية أو الرفاء والبنين ،أما الرفاه فهو :والبنين،وقل بالرفاه:تقل ال_60

 . بارؾ اهلل لكم وبارؾ عليكم: ولينو واألجمل أف تقوؿ خفض العيش
 
 

 .االنطالؽ ىو الطالؽ أوُفك قيده؛ألف السراح :فك سراحو،وقل:تقل ال_61
 

ينفذ ىذا الحكم :الحكم ابتداًء من أوؿ الشهر ،وقل يسري ىذا:تقل ال_62
 .لياًل،كشف،دّب تحت األرض سار: ألنو من معاني سرى...ابتداءً 

 

 .السمحة الشريعة:الشريعة السمحاء،وقل:تقل ال_63
 



 ...إلى قوؿ استناداً :قوؿ فالف ،وقل استناداً على:تقل ال_64
 

 .أسنانو؛ألف السن مؤنثة إحدىُكسرت :أسنانو،وقل ُكسرت أحد:قلت ال_65
 

الذي  سهوت عن الشيء؛ألف اإلنساف ىو:سها الشيء عن بالي ،وقل:تقل ال_66
 .يسهو وليس الشيء

 
ىذا تلميذ ذكي أو حاذؽ أو بارع،فليس من معاني :شاطر،وقل ىذا تلميذ:تقل ال_67

و الذي عصى أباه وعاش في الخالعة ى:واالبن الشاطر الذكي أو الحاذؽ،: الشاطر 
 .تائباً  بعيداً عنو ثم عاد إليو

 
 .ىذا مستشفى حديث؛ألف مستشفى مذكر:،وقل ىذه مستشفى حديثة:تقل ال_68

 
ُيحمل  األرض ليست شيئاً  ضرب بو األرض؛ألف:ضربو باألرض ،وقل:تقل ال_69

 .وُيضرب
 

العربية  لم يرد فيجازت عليو الحيلة؛ألنو :انطلت عليو الحيلة،وقل:تقل ال_70
 (.انطلى)الفعل

 
تعني  ( طالما)سأزورؾ مادمت مريضاً؛ألف :مريض،وقل سأزورؾ طالما أنت:تقل ال_71

 . كثيراً ما
 



 السجادة صوؼ منسوج؛الف:السجادة عبارة عن صوؼ منسوج ،وقل:تقل ال_72
 .العبارة ىي الكالـ الذي يبين ما في النفس من معاني

 
 .تعّرفت إليو:عليو،وقل تعّرفت:تقل ال_73

 
 .الدعوة( عـز) دعاه إلى العشاء؛فليس من معاني:عزمو على العشاء،وقل:تقل ال_74

 
 ىذا رجل ُمَعمَّر؛ألف المعمِّر ىو اهلل ،والمعمَّر ىو:معمر،وقل ىذا رجل:تقل ال_75

 .اإلنساف


