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╝
واىعالم ييٕ أفؿح اىفؿداء ،وأةيغ اىتيغاء ،اىلائو يَ ُفعّ ﷺ:
اىدٍس هللّ ،
واىؿالة ّ

يم٘ج جٔاٌى اىهيً»(.)1
« ُأ
ُ
أٌا ةًس:

ّ
تـقع أسالقبفا وتراكقبفا مع الدقة يف التعبقر ,واإليجاز يف الؽالم.
فنن مؿا تتؿقز بف الؾغة العربقة ُّ
ولؼد أبدع العرب يف ضرب األمثال بجؿؾ قصقرة بؾقغة ,تخؾق مـ الحشق واإلصالة ,وذلؽ
يف مختؾػ الؿقاقػ واألحداث التل ٓ يزال بعضفا ح ًّقا إلك الققت الحاضر.
شققطا
مؿا ساطد طؾك حػظفا وتـاقؾفا طؾك األلسـ ,حقث لؼقت
ً
كؿا ّ
دوكقا أشفر أمثالفؿ ّ
كبقرا :لخػتفا وصدق تؿثقؾفا لحقاة الـاس وواقعفؿ آجتؿاطل والسقاسل ,وٓطتؿادها طؾك
ً
التجارب واستخالص العظة مـ الحقادث ,وتؿ ُّ
ؽـفا مـ الـاحقة البالغقة.
ولألمثال أهؿقة كبقرة ,ولذا اطتـك العؾؿاء وال ُؽتّاب قديؿا وحديثا طؾك جؿعفا ,ومـ أشفر
جؿعفا حؿزة بـ الحسـ األصػفاين (ت 153هـ) يف كتابف «الدّ ّرة الػاخرة يف األمثال السائرة»,
َمـ َ
وأبق هالل العسؽري (ت 195هـ) يف كتابف «جؿفرة األمثال»  ,وجار اهلل الزمخشري (ت 518هـ)
يف كتابف «الؿستؼصك يف أمثال العرب» وأبق الػضؾ أحؿد بـ محؿد الؿقداين (ت 538هـ) يف
«مجؿع األمثال».
ويف هذه الرسالة الؼصقرة اكتؼقت قطقفا مـ األمثال العربقة الشفقرة ,والعبارات البالغقة
واطتؿدت يف
البديعة ,مر ّتبة أبجديا ,مع اإلشارة إلك بعض قصصفا وأحداثفا ,ولؿـ ُتؼال لف,
ُ
)(2
أغؾبفا طؾك كتا َبل «الؿعجؿ السقاقل لؾتعبقرات آصطالحقة » و«معجؿ الؿصطؾحات
()3
والرتاكقب واألمثال الؿتداولة»
واهللَ أرجى أٌ يُفع بها كاتبها وقارئها.
ى وطهِّى عهى طيّذ األونيٍ واآلخزيٍ.
وصمِّ انهّه ّ

عبد الشّكور معلّم عبد فارح

واتض آب+566886665669 :
فيظبىك :عبذ انشكىر أبى عائشت
( )4رواه ٌعيً.
( )0حأى٘ف دٌ .دٍٔد ؾِٖ٘ وزٌالؤه ،طٌ ،هختث ىتِان ُاػصون ،ظِث 4991م.
( )3حأى٘ف دٌ .دٍس ٌٔظٕ اىؼصٗف ،ط ،دار اُٛسىط اىزقصاء ،ظِث 4999م.
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املَـثـَل أو العـبارة
 .4أبؾك بال ًء حسـًا

يؼصر
اجتفد ولؿ ّ

 .2أتك طؾك األخضر والقابس

أهؾؽ الحرث والـّسؾ .قضك طؾك ّ
كؾ شلء

 .1أتك طؾقف الدّ هر

أكؾ طؾقف الدّ هر وشرب صال زمـف حتّك هؾؽ

 .4اختؾط الحابؾ بالـّابؾ

تداخؾت األمقر فقؿا بقـفا

 .5أخرج ما يف ُجعبتف

أضفر ما طـده مـ كالم وغقره

 .6أراق ماء وجفف

ّ
أذل كػسف وأهدر كرامتف

َ
استلصؾ شلفتف
.7

قضك طؾقف تؿاما

سؿع جعجع ًة وٓ أرى صحـا
َ .8أ ُ

لؿـ َي ِعدُ وٓ َي ِػل

كذر
طذر مـ َأ َ
َ .9أ َ

حذرك بؿا ّ
أي َمـ ّ
معذورا طـدك
يحؾ بؽ صار
ً

الضقء األخضر
 .31أططاه ّ

أططاه الؿقافؼة

ِ .33
اطؼؾفا و َتقكَّؾ

أي خذ باألسباب مع التقكّؾ طؾك اهلل

 .32أقال طثر َتف

صػح طـف

 .31أقام الدّ كقا وأقعدها

أثار آهتؿام وشغؾ الـّاس

أقض مضج َعف
ّ .34

أقؾ َؼف

الثقر األبقض
ُ .35أ ُ
كؾت يق َم ُأكؾ ُ

()1

لؾعدو أن يـػر َد بلخقف فقضعػ كػسف
لؿـ َي ْس َؿح
ّ

(ٗ )4لال :إن أظسا ْجً ييٕ ذالذث ذ٘صان أظٔد وأخٍص وأة٘ـ فيً ٗخٍهَ ٌِٓا ؛ الجخٍايٓا ،ففهص اٛظس ةد٘يث ،فلال ىيرٔرَٗ
ىسي ًٌهٍا ،وإٍُا أرٗس فلك أن آنو اىرٔر اٛة٘ـ؛ نٖ ال أٌٔت جٔيًا ،وةًس يٓس ٌَ
اٛخٍص واٛظٔد :ال رالف ّ
اٛظس ظٍدا ىّ ةأنو اىرٔر اٛة٘ـ ،وىٍا ياوده اىجٔع ْجً ييٍ٘ٓا فؿساه ًًٌا وًٌِاه ،فلال ىيرٔر اٛظٔد :ىً

=
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ور ِو ّية
قالف مـ غقر فؽر َ

َ .36ألؼك الؽال َم طؾك َطقاهـف

 .37إي ِ
اك أطـل واسؿعل يا جارة
ّ

()1

لؿـ يتؽ ّؾؿ بؽالم ويريد بف شق ًئا غقره

الز َبك
السقؾ ُّ
 .38بؾغ ّ

صػح الؽقؾ تجاوز الحدّ

والسـدان
 .39بقـ الؿطرقة ِّ

مر
بقـ كاريـ بقـ أمريـ أحالهؿا ّ

 .21بقـ طش ّقة وضحاها

يف وقت قصقر

 .23بقـ ف ّؽل أسد

يف خطر

 .22تر ّبع طؾك العرش

تس ّؾؿ مؼالقد الحؽؿ

=

ْاجٍخِٖ وأُا ىً أكؿس ظٔى اىرٔر اٛخٍص؟ واظخٍص يف ذىم خخٕ ؾسكّ اىرٔر اٛظٔد فخزيٕ يَ ؾاختّ فأنيّ ،وخَ٘
جاع اٛظس ْجً ييٕ اىرٔر اٛظٔد ى٘أنيّ فلالُ « :أ نيج ٗٔم أنو اىرٔر اٛة٘ـ».

( )4أؾو اى ٍرو ًٗٔد إىٕ رجو ٌَ ةِٖ فضارة ْٔ ظٓو ةَ ٌاىم اىفضاري ،ونان يف لصٗلّ إىٕ ٌسِٗث اىد٘صة ةاىًصاق ىالىخداق
فخٔجّ ُدٔه فيً ٗجسه،
ٍص ةدٖ ٌَ أخ٘اء ةِٖ لٖء ،فعأل يَ ظ٘س اىدٖ ،فلاىٔا ىّ إُّ خارذث ةَ َٛمّ ،
ةاىٍيم اىًٍِان ،ف ّ
وىهِّ ؾادف أرخّ ،فصختج ةّ وأُضىخّ وأيست ىّ ٌا نان ٌَ لًام وػصاب.
وىٍا رصجج ٌَ رتائٓا الخن ٌا نان ىٓا ٌَ جٍال وخعَ كاٌث ،وناُج يل٘يث كٌٔٓا ،وظ٘سة ُعائًٓ ،فأؾاةّ ٌا أؾاةّ ٌَ
ْٔاْا ،وىً ًٗصف ن٘ف ٗفخح ىٓا كيتّ وٗهاػفٓا ةدتّ ،فجيط يف فِاء اىزتاء ًٌٗٔا وْٖ حعٍى ؾٔحّ ،وجًو ِٗؼس وٗلٔل:
ٗااااا أرااااج ر٘ااااص اىتااااسو واىدقااااارة

ن٘ااااااااف حااااااااصَٗ يف فخاااااااإ فااااااااضارة؟

أؾااااااتح ٗٓاااااأى خااااااصة ًٌمااااااارة

إٗا ِ
ااااااك أيِااااااٖ واظااااااًٍٖ ٗااااااا جااااااارة

ة٘س أن نيٍاحّ ىً حلى يف ُفعٓا ةٍا نان ٗصجٔه اىفضاري ،فأُؼست ٌَ وراء اىزسر ،وكاىج:
إين أكاااااااأل ٗااااااااا فخاااااااإ فااااااااضارة

ال أةخغااااااااااٖ اىااااااااااضوج وال اىااااااااااسيارة

وال فااااااصاق أْااااااو ْااااااشي اىجااااااارة

فارخاااااااو إىااااااإ أْيااااااام ةاظاااااااخزارة

فزجو اىصجو ٌَ ُفعّ وكالٌ« :ا أردت ٌِهص ًا واظٔأحاه» .فاظخدج ٌَ حعصيٓا وكاىج« :ؾسكج» ،ذً ارحدو ،وظارت
نيٍاحّ ٌرالً ةَ٘ اىًصب.
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املَـثـَل أو العـبارة
ُ .21تضرب إلقف أكباد اإلبؾ
فارا
َ .24ت َؿ َّخ َض الجبؾ فقلد ً

ُيرحؾ إلقف يف صؾب العؾؿ وغقره
()1

الصعداء
 .25تـ ّػس ُّ
 .26جزاه جزاء ِسـ ِ ّؿار

يـتج طـف أمر صغقر
لألمر الؽبقر ُ
بالراحة وآصؿئـان
َّ
أحس ّ

()2

لؾؿحسـ ُيؽا َفل باإلساءة
يضرب ُ

 .27جعؾ مـ الح ّبة ق ّبة

بالغ يف األمر

 .28ج ّـ جـقكف

غضب بشدّ ة

 .29حام حقل الحؿك

اقرتب مـ الؿحظقر

ُ .11ح ّبؽ ّ
الشلء ُيعؿل و ُي ِص ّؿ

يخػل طؾقؽ مساوئف

 .13حتّك يشقب الغراب

مستحقؾ

 .12حدّ ث وٓ حرج

قؾ ما تشاء

الؼقاسل
الرقؿ
 .11ح ّطؿ ّ
ّ
 .14حػظ ماء وجفف

ػق َق طؾك غقره
َت َّ
حافظ طؾك كرامتف

( )4حًٔد كؿث اىٍرو إىٕ جٍايث ٌَ اىتسو اىصخو نأُا ٌعافصَٗ يف أخس اىٔدٗان ،وخَ٘ ػًصوا ةاىخًب كصروا ُؿب رٍ٘خًٓ يف ٌهان
أخعٔا ةتًـ اىصٌال واىدجارة اىؿغ٘صة حخعاكك ٌَ اىجتو فٔق
ييٕ ففث اىٔادي وكصب اىجتو ،وةٍِ٘ا ًْ ٗعخصٗدٔن ّ
رؤوظًٓ ،فؼًصوا ةاىزٔف ٌَ زىضال أو ةصنان ظ٘لى ،فِٓقٔا ٌعصيَ٘ ٌَ اىٍهان ،وكأٌا ةٍصاكتث اىجتو ،فإذا ةفأر ٗزصج ٌَ
أخس اىجدٔر يف اىجتو ،فقدم اىجٍ٘ى ،ويِسْا كال ػ٘زًٓ« :حٍزّ ـ اىجتو فٔىس فأر ًا» ،فؿار ٌرال.
( )0نان «ظٍِار» ٌِٓسظا ةِّا ًء فاظخسياه اىًٍِان ٌيم اىد٘صة ى٘تِٖ ىّ كؿصا ،فدقص وةِٕ ىّ كؿص ًا يوًٍ٘ا ،ذً ؾًس اىًٍِان
وخاػ٘خّ وًًٌٓ ظٍِار إىٕ ظمح اىلؿص ،فؼاْس اىٍيم اىٍِاهص اىزالةث .وأيجتّ اىتِاء ،فزاف أن ٗتِٖ ىغ٘صه أفقو ٌَ
ْشا اىلؿص ،فأٌص ةلشف ظٍِار ٌَ أييٕ اىلؿص فٍات ،فأؾتح ؾِ٘ى اىًٍِان ةعٍِار ٌرالً يف جضاء اإلظاءة ىٍَ أخعَ.
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مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال

املَـثـَل أو العـبارة
َّ .15
دق صبقل الحرب

أطؾـفا وأثارها

َّ .16
دق كاققس الخطر

َّ
حذر وأكذر

الرماد يف العققن
ذر ّ
َّ .17

ومقه
ض َّؾؾ َّ

 .18ذهب أدراج الرياح

بال كتقجة ودون فائدة

رب أخ لؿ تؾده أمؽ
ّ .19

الصديؼ أوىف مـ األخ يف الـّسب
قد يؽقن ّ

رب رمقة مـ غقر رام
ّ .41

()1

رب كؾؿة تؼقل لصاحبفا دطـل
ّ .43
 .42رجع بخ ّػل ُحـقـ

قد يصقب مـ ٓ كتق ّقع مـف اإلصابة

()3

()2

الصؿت والـّفل طـ اإلكثار
يف لزوم ّ
فشؾ ورجع خائ ًبا

ٌٗٔا ى٘ؿ٘سنّ غضاىث،
( )4ؾاخب ْشه اىٍلٔىث ْٔ اىدهً ةَ يتس ٗغٔث اىٍِلصي ،ونان ٌَ أرٌٕ اىِاس ،وظتتٓا أُّ خيف ً
فزصج ةلٔظّ فصٌٕ فيً ٗؿب ،فتات ى٘يث ةأظٔأ خال ،ورصج يف اى٘ٔم اىخاىٖ فيً ٗؿب أٗقًا ،فيٍا أؾتح كال ىلٌٌّٔ :ا
أُخً ؾأًُن؟ فإين كاحو اى٘ٔم ُفعٖ إن ىً أؾب ؾ٘سي ،فلال ىّ اةِّٗ :ا أةج اخٍيِٖ ًٌم ،فاُميلا ،فإذا ٍْا ةغضاىث،
فصٌاْا خهً٘ فأرمأْا ،ذً ٌصت ةّ ُأرصى فصٌاْا فأرمأْا ،ذً حًصفج ىّ أرصى فلال ىّ اةِّٗ :ا أةج ُاوىِٖ اىلٔس،
فِاوىّ خهً٘ اىلٔس فصٌاْا االةَ فيً ٗزمئٓا ،فلال ىّ خهً٘« :رب رٌ٘ث ٌَ غ٘ص رام».
( )0أؾيّ نٍا ُذنص أن ٌيهًا ٌَ ٌئك خٍ٘ص رصج ٌخؿ٘س ًا وًٌّ ُسًٗ ىّ نان ٗلصةّ وٗهصٌّ ،فأػصف ييٕ ؾزصة ٌيعاء ووكف
يي٘ٓا ،فلال ىّ اىِسًٗ :ىٔ أن إُعاُا ُذ ةح ييٕ ْشه اىؿزصة إىٕ أَٗ نان ٗتيغ دٌّ؟ فلال اىٍيم :اذةدٔه يي٘ٓا ى٘صى دٌّ
أَٗ ٗتيغُ ،
فشةح يي٘ٓا ،فلال اىٍيم« :رب نيٍث حلٔل ىؿاختٓا ديِٖ»ٌ .جٍى اٌٛرال .75/0
(ٗ )3لال :إن ُخِِ٘ا نان إظهاف ً٘ا (ؾاُى أخشٗث) ٌَ أْو اىد٘صة ،فجاءه أيصاةٖ ٗصٗس ػصاء رفَ٘ ٌِّ ،فعاوٌّ فأغقتّ ،فلصر خَِ٘ أن
ِٗخلً ٌَ اٛيصاةٖ ،فعتلّ يف اىمصٗق ورٌٕ أخس اىزفَ٘ ييٕ اىمصٗق ،ذً أىلٕ اىزف اٙرص يف ٌٔفى ةًسه ،واُخوص ٌخزفً٘ا،
ٌص اٛيصاةٖ ةاىزف اٛول كالٌ :ا أػتّ ْشا ةزف خَِ٘! ،ىٔ نان ًٌّ اىزف اٙرص ٛرشحّ وٌقٕ.
فيٍا ّ
فيٍا اُخٕٓ إىٕ اىزف اٙرص ُسم ييٕ حصنّ اٛول ،فًاد ظ٘ص ًا ى٘أرش اىزف اٛول ،يِسْا رصج ُخَِ٘ ٌَ ٌزتئّ وأرش
ُاكخّ ةٍا يي٘ٓا وْصب.
وىٍا ياد اٛيصاةٖ إىٕ كٌّٔ ظأىٔه :ةً جئخِا ٌَ ظفصك؟ فلال« :جئخهً ةزفٖ خَِ٘» ،فؿار ٌرال ىي٘أس واىصجٔع
ةاىز٘تثٌ .جٍى اٌٛرال  12/0ةخؿصف.
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مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال

املَـثـَل أو العـبارة
 .41رضل مـ الغـقؿة باإلياب

لؿ يح ّؼؼ أ ّية مؽاسب

الراية البقضاء
 .44رفع ّ

استسؾؿ

 .45ركب ّ
كؾ صعب وذلقل

استخدم جؿقع ال ّطرق

 .46رمتـل بدائفا واكس ّؾت

ط ّقرين بعقب هق فقف

 .47زاد ال ّطقـ بِ ّؾة

جعؾف أسقأ مؿا كان

السقػ ال َع َذل
 .48سبؼ ّ

()1

فات األوان

 .49سحب البساط مـ تحت قدمقف

تخ ّؾك طـف دون سابؼ إكذار

 .51سعك إلك حتػف بظؾػف

تس ّبب يف هالك كػسف

 .53سالح ذو ّحديـ

وضار
كافع
ّ

الزيت طؾك الـّار
صب ّ
ّ .52

زاد الػتـة إثارة

صب طؾقف جام غضبف
ّ .51

غضب غض ًبا شديدً ا

 .54ضرب بف ُطرض الحائط

أهؿؾف وأطرض طـف

 .55ضرب طصػقريـ بحجر

ح ّؼؼ هدفقـ بعؿؾ واحد

َ .56ض َّقؼ طؾقف الخـاق

شدّ د طؾقف وسدّ طؾقف الؿـافذ

( )4أؾيّ أنّ ف ّتث ةَ أ ّد رصج اةِاه ظًس وظً٘س يف ليب إةو ىٍٓا ،فصجى ظًس ،وىً ٗصجى ظً٘س ،ونان فتث إذا رأى رجالً
ٗلٔل :أظًسٌ أم ظً٘س؟
فخٕ ؾفخّ نشا ونشا ،وأرشت ٌِّ ْشا
ىلٖ اىدارث ةَ نًب يف اىؼٓص اىدصام ،فلال ىّ اىدارث:
ُ
كخيج ْاِْا ً
ذً إُّ َ
ِ
ُ
اىع٘ف اى ًَ َشل) فؿارت ٌرالً.
اىع٘ف ،فخِاوىّ فتث فًصفّ ،فقصب ةّ اىدارث فلخيّ! ف ًُش َل ىدصٌث اىؼٓص فلالَ ( :ظ َت َق
اىدقصٌٖ.
اُوصُ :ؼص اىًيً ػصح الٌ٘ث اىًجً ىيًالٌث ةدصق
ّ
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ِ
سفر وقؾؼ

 .57صار الـّقم مـ طقـقف

مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال

 .58ال ّطققر طؾك أشؽالفا تؼع

ّ
الشخص يعاشر أمثالف

 .59طادت الؿقاه إلك مجاريفا

صؾح األمر بعد فساد

ِ .61طش رج ًبا َت َر طج ًبا

()1

طش زمـًا وسرتى طجائب
()2

طؿال يرجع ضرره طؾقف
لؿـ يعؿؾ ً

()3

فقؿـ يعرف حؼقؼة ّ
الشلء

 .63طؾك أهؾفا َجـَت َبراقش
 .62طـد جفقـة الخرب القؼقـ
 .61طـز ٌة ولق صارت

()4

كـاية طـ ِ
العـاد واإلصرار طؾك الخطل

(ٗ )4لال :إن أول ٌَ كاىٓا اىدارث ةَ يتاد ،ونان كس ليق إخسى ُعائّ ىا ٍّا نصْخّ ةًس أن ةيغّ اىهتص ،وحضوجج ةصجو آرص،
فهاُج حتادىّ ٌَ اىٔجس واىدب ٌا ىً حٍِدّ ىيدارث.
فيٍا اىخلٕ زوجٓا ةاىدارث أرتصه ةشىم ،فلال ىّ اىدارث :يغ رجتا حص يجتا ،أي يغ رجتا ةًس رجب ،وظِث ةًس
ظِث ،وظخصى خَ٘ ٗتيغ ةم اىهتص أُٓا حٓجصك نٍا ْجصحِْٖ.
آذار ًُْ ةُِتَاحِ َة َصاكِ َغ،
كؿخّ أن َة َصاكغ ناُج نيت ًث ىلٔ ٍم ٌَ اىًصبُ ،فأغ٘ص ييًَ٘ٓ ،
(َّ )0
فٓ َص ُةٔا وًًٌٓ َة َصاكغ ،فاحَّتى اىلٔ ُم َ
قصب ىٍَ ُٗيدق اٛذى ةِفعّ أو كٌّٔ ُخ٘جث أفًاىّ.
فٓجٍٔا ييً٘ٓ وكخئًْ ،وكخئا ةصاكغ .فؿار ٌرال ُٗ
ُ

ٍ
نًب ،وحًاْسا أال ٗيل٘ا أخسً ا
اٛرِط ةَ
( )3أؾيّ أن رجال اظٍّ ُخ َؿَ٘ ةَ يٍصو رصج ٌى رجو ٌَ كت٘يث جِٓ٘ثٗ ،لال ىّ:
ُ
ٍ
ِ
ُازال يف ِّ
إال ظيتاه ،ونالٍْا ٌ
ػجصةٌ ًٌّ ،غاًُ نر٘صة ،فًصض ييٍ٘ٓا اىمًا َم فِضال
هو
فاحم ٗدشر
ؾاخ َتّ ،فٔجسا رجال ً
وأنال وػصةا .ذً إن اىجِٖٓ ذْب ىتًـ ػأُّ ،فيٍا رجى وجس أن ؾاختّ اىدؿَ٘ كس كخو اىصجوّ ،
فعو ظ٘فّ وكال:
كخيج رجالً خصِم ييِ٘ا دٌّ ةمًاٌّ وػصاةّ! فلال اىدؿَ٘ :اكًس ٗا أرا جِٓ٘ث ،فيٓشا ِ
وٌريّ رصجِا ،ذً إن اىجِٖٓ
وٗدم! َ
ُ
ٍ
ِ
وٌخاع اىصجو ،ورجى إىٕ كٌّٔ ،وناُج ىدؿَ٘ أرج حتهّ٘ وحتدد
ؾاخ َتّ ةؼٖء ووذب ييّ٘ فلخيّ ،وأرش ٌخا َيّ
ػغو
َ
يِّ فال حجس ٌَ ٗزتصْا ةزتصه ،فلال اىجِٖٓ خَ٘ رآْا ػًص ًا نان ٌِّ كٔىّ:
ِ
ِ
ااااو َر ْنا ٍ
ااااَ ُخ َؿااااا ْ٘ ٍَ ُنا َّ
ااااااَ٘
ااااااص اى َ٘ ِلا
ااااب
ُ
ح َُعاااااائ ُو َيا ْ
َويِْاااااااسَ ُج َٓ َِْ٘ااااااا َث اىزَ َتا ُ
فيٍا ح٘لِٔا الخ ًلا ٌَ أن اٛرِط اىجِٖٓ كخو أراْا ،ؾار كٔىّ ْشا ٌرالً .ػصح ٌلاٌات اىدصٗصي .43١ /0
(ٗ )1صوى أُّ يف أخسى اٗٛام رصج رجالن ًًٌا ىيؿ٘س ،فؼاْسا ظٔاد ًا ٌَ ةً٘س ،فلال أخسٍْا ىٚرص :إن ْشا اىعٔاد اىتً٘س
وأؾص نو ٌٍِٓا ييٕ رأّٗ ،فاكخصةا ٌِّ فإذا ةٓشا اىؼٖء اٛظٔد غصاب كس لار
غصاب ،وكال ؾسٗلّ اىراين :ال ،إُٓا يِضة،
ّ

=
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َ .64غقض مـ َفقض

قؾقؾ مـ كثقر

 .65قطعت َجفقزة ققل ّ
كؾ خطقب

()1

 .66قؾب لف ضفر ِ
الؿ َج ّـ
الرمضاء بالـّار
 .67كالؿستجقر مـ ّ

لؿـ يليت بؼقل يحسؿ جد ً
ٓ أو خالفًا
تغ ّقر وطاداه بعد مق ّدة

()2

شر مـف
يػر مـ أمر فقؼع يف ّ
لؿـ ّ

َّ .68
كلن طؾك رؤوسفؿ ال ّطقر

هادئقن ساكـقن

 .69ك ََس َر شقكتف

ققتف
وحدَّ مـ ّ
أضعػف َ

ّ .71
كشر طـ أكقابف

استعدّ لؾؼتال وتق ّطد

ّ .73
عجبة
كؾ فتاة بابقفا ُم َ

ّ
يػضؾ ما طـده
كؾ امرئ ّ

ّ .72
ودب
هب ّ
كؾ مـ ّ

طا ّمة الـّاس

 ٓ .71أصؾ لف وٓ فصؾ

وضقع ٓ كسب لف

=

وأؾص ييٕ رأّٗ كائال« :يِضة وىٔ
رٔفًا ٌٍِٓا ،فلال اىصجو اٛول ىؿسٗلّ :أىً أكو ىم إُّ غصاب؟ فيً ٗلتو ٌِّ اٙرص،
ّ
لارت» .فؿار ٌرال.

َ٘ َخ ّ٘ ِ
ََ٘ ،ك َ
خو أخسُ ٍُْا ٌَِ اٙرَ ص كخ٘ال ،وٗداوىٔن إكِا َيًٓ ةِ َلتٔ ِل اىسِّ ٗث،
َؼاورونَ يف ُؾيحٍ َة َ
( )4أؾيّ أنَّ َكًٌٔا اجخ ًٍََٔا َٗخ َ
ِ
ِ
َ
اىلاحو َكس َه ِف َص ةّ ُ
اىٍلخٔل وكخئه!
أوى٘اء
ةًـ
اظٍٓا «جٓ٘ضة» َف َلاىج :إنَّ
وةٍِ٘ا ًُْ يف ذىم جا َءت َأٌ ٌث ُ
ِ
ج ِ
نو َر ٍ
جٓ٘ض ُة َ
كٔل ِّ
لمى ييٕ
َف َلاىٔا يِس ذىمَ « :كمَ ًَ ْ
م٘ب» .أي :كس اظخُغِٕ ةلٔىٓا َيَ اىزُ َمب .فؿار كٔىٓا ٌرال ىٍَ َٗ ُ
اىِ ِ
ّاس ٌا ًُْ فّ٘ ةأٌصٍ ٌُٓ ًٍ ٗأحٖ ةّ.

ِ
ِ
( )0كؿخّ أنَّ َيٍصا ةَ اىدارث ٌَ َّص ييٕ ن ِ
جعاس ،ونان ني٘ب
ُي٘ب ةَ رةً٘ث زيً٘ كت٘يث وائو ،وفّ٘ َر ٌَ ٌق ٌَ َلًَِث ُرٌح لًِّ ةٓا ّ
أجٓ َض ي ِ
يّ٘ وكخيّ .وىٓشا كاىٔا:
ًٗصف يٍصا خق اىًٍصفث فاظخعلا ُه ػصةث ٌاء ،ىهِّ ً
ةسال ٌَ أن ٗج٘صه ٌَ نصةّ وٗعلّ٘ َ َ
ِ
ِ
ِ
اىصٌقااااااء ةاىِا ِ
ٍ
ااااار
ااااااصو ِيِاااااااسَ نص َةخِاااااااّ
ااااااخج٘ص ةًٍا
اىٍعا
ناىٍعاااااخَج٘صِ ٌاااااَ َّ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
واىص َ ِ
اىد ِّص.
صاب اىدار ،وٌِ ُّ ُظ ٍِّ َٖ َرٌقان  ُّ َُّ ٛجا َءًْ يف ػسَّ ة َ
اىص ٌَـ وْ َٖ اىخ ُ
ٌقا ُء ٌَ َّ
َّ
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مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال

املَـثـَل أو العـبارة
 ٓ .74بدّ دون َّ
الشفد مـ إبر الـّحؾ

ٓ راحة بدون تعب

 ٓ .75تجـل مـ ّ
الشقك العـب

خقرا طـد شخص س ّقئ
ٓ تجد ً

 ٓ .76تػقتف صغقرة وٓ كبقرة

يـتبف لؾتّػاصقؾ

ُ ٓ .77ف َّض فقك

أحسـت الؼقل وأجد َتف
َ

 ٓ .78يف العقر وٓ يف الـّػقر

()1

 ٓ .79كاقة لل يف هذا وٓ جؿؾ

صغقر الؼدر مستفان
()2

ٓ شلن لل بف

شؼ لف غبار
ُ ٓ .81ي ُّ

ٓ ُيبارى وٓ يدرك

َ ٓ .83يعرف كق َطف مـ بقطف

جاهؾ باألمقر

 ٓ .82يـتطح فقف طـزان

ٓ يختؾػ فقف اثـان

ّ .81
لؽؾ جقاد كبقة

ٓ بدَّ لإلكسان أن ُيخطئ

 .84ما أشبف ال ّؾقؾة بالبارحة

تشاهبت األمقر وا ّتػؼت

 .85ما َح ّؽ جؾدك مثؾ ضػرك

ٓ يؼضل حاجتؽ ُ
مثؾ كػسؽ

( )4أؾيّ أن رظٔل اهلل ﷺ رصج يف اىعِث اىراُ٘ث ىيٓجصة ًٌخصفا كافيث كصٗغ اىًائسة ٌَ اىؼام ةل٘ادة أةٖ ظف٘ان ،فأرظو أةٔ ظف٘ان
فٍقٍا اىغفاري إىٕ كصٗغ؛ ىخدشٗصًْ واظخِفارًْ ىيسفاع يَ اىلافيث ،ويِسٌا اظخدد فٍقً أْو ٌهث إلُلاذ
اىلافيث رفقج ةِٔ زْصة أن حؼخصك يف اىدؼس؛  ُّٛىً ٗهَ ىٓا ظًٓ يف حجارة أةٖ ظف٘ان ،يِسْا كال ىًٓ أةٔ ظف٘ان« :ال يف اىً٘ص
وال يف اىِف٘ص» ،أي :ى٘ط ىهً ُؿ٘ب يف إةو اىخجارة (اىً٘ص) وال يف اىدصب (اىِف٘ص) ٗلؿس ةٓشا إْاُخًٓ.
ذً ؾار ٌرال ىٍَ ال دور ىّ يف اىؼؤون واٛخساث اىٍٍٓث.
ّ
( )0يِسٌا اػخًيج خصب اىتعٔس اىخٖ اظخٍصت أرةًَ٘ ظِث ةَ٘ كٔم ني٘ب وكٔم جعاس ةعتب ُاكث ،ايخضىٓا «اىدارث ةَ
يتاد» اىشي ى ّلب ةفارس اىًِاٌث ،ويصف ةشنائّ وكٔحّ ،ونان ٌَ كٔم جعاس ،ويِسٌا ظئو يَ ظتب ايخضاىّ ىيدصب
كالْ« :شه خصب ال ُاكث ىٖ ف٘ٓا وال جٍو» فؿار ٌرالً.
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املَـثـَل أو العـبارة
 .86ما هؽذا يا سعد تقرد اإلبؾ

مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال
()1

ما هؽذا يؽقن الؼقام باألمقر

 .87مات حتػ أكػف

بدون قتؾ أو ضرب

 .88معظؿ الـّار مـ مستصغر ّ
الشرر

لألمر القسقر يم ّدي إلك خطقر

الرجؾ بقـ ف ّؽقف
 .89مؼتؾ ّ

قد يتس ّبب ال ّؾسان يف الفالك

َ .91مـ حػر حػر ًة ألخقف وقع فقفا

لؿـ يغدر بنخقاكف فقؼع يف شر أطؿالف

 .93مـ ّ
كؾ حدب وصقب

مـ ّ
كؾ مؽان

الح ِذر
 .92مـ ملمـف ُيميت َ

َّ
اصؿلن
قد ُيم َذى اإلكسان مـ حقث

شـ صبؼة
 .91وافؼ ٌّ

()2

الس ّؿ يف الدّ سؿ
َ .94
وض َع ُّ

لؿـ بقـفؿ تقافؼ وتشابف
ضارا يف صقرة ّ
جذابة
قدَّ م شق ًئا ًّ

(ُٗ )4دهٕ أُّ نان ىعًس ةَ ٌِاة أخ ٗلال ىّ ٌاىم ،ونان رت٘صا يف ريٖ اإل ةو ،فاُؼغو ٌاىم ْشا ةضواجّ ،فأونو إىٕ أرّ٘
علٓا إالّ ٌ ِ
ظًس أٌص رياٗث إةيّ ،ىهَ ظًسا ىً ًٗصف رياٗخٓا ون٘ف ٗٔردْا اىٍاء ،فيً ٗ ِ
ؼخٍالً ٌدخفالَ ! فلال فّ٘ أرٔه
ُ
َ
ٌاىم ة٘خًا ٌَ اىؼًص:
أوردْاااااااا ظاااااااًس وظاااااااًس ٌؼاااااااخٍو

ٌااااا ْهااااشا ٗااااا ظااااًس حاااأرد اإلةااااو

فأؾتح ٌرالً ىٍَ ٗلؿص يف إُجازه ،و ُ
ٗفًو ةاىؼٖء ييٕ غ٘ص ٌا ِٗتغٖ أن ُٗف ًَ َو ةّ.
ػَ
( )0نان «ػَ» ٌَ دْاة اىًصب ،فلال :واهلل
ٛلٔفَ خخٕ أجس اٌصأة ٌريٖ فأحضوجٓا ،فعار خخٕ ىلٖ رجالً ٗصٗس كصٗث ٗصٗسْا ّ
ّ
فؿدتّ ،فيٍا اُميلا كال ىّ ػَ :أحدٍيِٖ أم أخٍيم؟ فلال اىصجوٗ :ا جاْو ن٘ف ٗدٍو اىصانب اىصانب! فعارا خخٕ رأٗا
ٌصا
زريًا كس اظخدؿس ،فلال ػَ :أحصى ْشا اىضرع كس ُأنو أم ال؟ ،فلالٌ :ا ةاىم أٗٓا اىجاْو أٌا حصاه كائًٍا ! ،وةًس فخصة ّ
ةجِازة ،فلال ػَ :أحصى ؾاختٓا خً٘ا أو ٌ٘خًا؟ ،فلالٌ :ا رأٗج أجٓو ٌِم ،أحصاًْ خٍئا إىٕ اىلتٔر خً٘ا!
ذً ظار ةّ اىصجو إىٕ ٌِضىّ ،وناُج ىّ اةِث حعٍٕ «لتلث» فلؽ يي٘ٓا اىلؿث ،فلاىجّ :أٌا كٔىّ« :أحدٍيِٖ أم أخٍيم»
فأراد ةّ أحدسذِٖ أم أخسذم خخٕ ُلمى لصٗلِا .وأٌا كٔىّ« :أحصى ْشا اىضرع كس أنو أم ال» فأراد ةّ ىلس ةايّ أْيّ فٓو
أنئا ذٍِّ أم ال؟ .وأٌا كٔىّ يف اىٍ٘ج فإُّ أراد أحصك يلتا ٗد٘ا ةّ ذنصه ةًس ٌٔحّ أم ال ؟ فزصج اىصجو إىٕ ػَ فدادذّ ،ذً
ػَ لتلث».
أرتصه ةلٔل اةِخّ فزمتٓا ػَ ٌِّ فضوجّ إٗاْا ،وخٍيٓا إىٕ أْيّ ،فيٍا يصفٔا يليٓا ودْاءْا كاىٔا« :وافق ّ
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املَـثـَل أو العـبارة

مـعـناه ولـِنَـن يُـكـال

 .95وضع الـّؼاط طؾك الحروف

وضحف
األمر وأ
ب َّق َـ
َ
َ

 .96وضع يده طؾك الجرح

طرف سبب الؿشؽؾة

 .97يدٌ واحدة ٓ ُتص ّػؼ

ٓبدّ مـ التّعاون

 .98يداك َأوكَتا وفقك كػخ

()1

لؿـ يجـل الفالك طؾك كػسف

 .99يصطاد يف الؿاء ال َعؽِر

يستػقد مـ اضطراب األمقر

َ .311يعرف مـ أيـ ُتمكؾ الؽتػ

َيعرف كقػ يستػقد مـ الػرص

كٌٔا نأُا يف جضٗصة ،فأحٕ كٔ ٌم ٗصٗسون أن ًَٗتصوا إىً٘ٓ ،فيً َٗجسوا ٌ ًْ ًتصا ،فجًئا ِٗفزٔن أظل٘خًٓ،
( )4أؾيّ فٍ٘ا ُٗشنص أنَّ ً
ٌ
وأف ًَ َ
رجو َيٍسَ إىٕ ِظلائّ ،فأ َك َّو اىِفذ فّْ٘ ،
حٔظك اىٍاء
ذً َٗ ًْتصون يي٘ٓا ،ونان ًًٌٓ
ف اإلٗهاء واىص ْة َك ىّ ،فيٍا َّ
ِ
ِ
ِ
اىعلاء ػٖء ،وأوػم ييٕ اىغصق ،وغَؼّ٘ اىٍٔت ،فِا َدى رجالً ٌَ أؾداةّ :أن ٗا
اىصٗح حزصج خخٕ ىً َٗتق يف ِّ
جً َيج ِّ
فالن ،إين كس ْيهج ،فلالٌ :ا ذُتٖ؟ «ٗساك َأ ْونَخا وفٔك ُ َفذ» فشْب كٔ ُىّ ٌرالً .
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رجال تضرب بأوصافهم األمثال
▪

ُٗقصب ةّ اىٍا ُ
َرو يف اىتالغث واىزَ ماةث ف ُ٘لال ( .......أتهَغُ يٍ قس).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اىدهٍث ف٘لال( ................... :أحكى يٍ نقًاٌ).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اى ُلتح ف٘لال( ... :تسًع تاملعيدي خري يٍ أٌ تراِ).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف َريف اىٍٔاي٘س ف٘لال( ............. :يواعيد عرقوب).

▪

اىصجٔع ةاىز٘تث ف٘لال(............ :رجع خبفي حُني).
ٗقصب ةّ اىٍرو يف ُ

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف ُظصيث اىًسْ ِو ف٘لال( ....... :أعدى يٍ انشُفرى).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اى َمٍى ف٘لال( ...................... :أطًع يٍ أشعة).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اىٔفاء ف٘لال(.................. :أوىف يٍ انسًّؤال).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف ٌلاةيث اإلخعان ةاإلظاءة ف٘لال( .......... :جساء سًُار).

▪

كٔة اى َتؿص ف٘لال( .. :أتصر يٍ زرقاء انيًاية).
ٗقصب ةٓا اىٍرو يف ّ
ٗقصب ةّ اىٍرو يف ِ
اىديً ف٘لال(.......... :أحهى يٍ األحُف).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اىِسم ف٘لال( ................... :أَدو يٍ انكسعي).

▪

اىدٍق ف٘لال( .................... :أمحق يٍ هثُّقة).
ٗقصب ةّ اىٍرو يف ُ

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اىجٔد واىهَصم ف٘لال(........... :أجود يٍ حامت).

▪

ٗقصب ةّ اىٍرو يف اى َفؿاخث ف٘لال(..... :أفصح يٍ سحثاٌ وائم).

▪
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ل
امؤلف في سطؤر
 االطى :عبذ انشّكىر يعهّى عبذ فارح
 يٍ يىانيذ انصّىيال.
 حفظ انقزآٌ انكزيى في انصّغز  ,ثىّ أخذ تعهيًه األطاطيّ في انحهقاث
انعهًيت في انًظاجذ.
 درص في يعاهذ يقذيشى.
 حصم عهى انبكانىريىص في انشّزيعت وانقاَىٌ يٍ جايعت ديشق عاو6009و.

كًا أخذ في َفض انعاو إجاسة في انعهىو انشّزعيّت يٍ يعهذ انفزقاٌ بذيشق.
 حصم عهى انًاجظتيز في انفقه يٍ جايعت انًذيُت انعانًيّت بًانيشيا عاو 6002و.

 تخزّج يٍ أكاديًيّت ساد نهعهىو انشّزعيّت بانظّعىديّت عاو  6006و
 نذيه انعذيذ يٍ اإلجاساث وانذّوراث انتّذريبيّت في انعهىو انشّزعيت وغيزها.

مؤلّفاته:
 .0انفزائض انًيظّز.
 .6انصّزف انًيظّز.
 .9انبالغت انًيظّزة.
 .4أصىل انفقه انًيظّز.
 .8انفىائذ انُّافعت وانفزائذ انًاتعت.
 20 .6فائذة في ضبط اآلياث انًتشابهت.
 .2رطائم ريضاَيّت.
 .6قطىف يٍ األيثال انعزبيت وانعباراث انبالغيت.
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