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 مجمع األمثال

 الميداني اإلمام أبو الفضل

 الجزء الثاني  
كتاب صنف يف موضوعه ، أورد فيه املصنف ما يقرب من  يعد هذا الكتاب أفضل

األمثال املولدة ، ذاكًرا  القدمية ، سوى آالف أخرى من ( مثل من األمثال العربية0555)
وخلفائه الراشدين اليت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتابه بذكر أقوال النيب  مضرب كل مثل ومورده ، وقد ختم

األمثال ، وابجلملة فهو كتاب حسن التأليف كثري النفع جم الفوائد جدير  جرت جمرى
 .ابملطالعة

نَ ُهْم َحْرُب َداِحٍس َوا 9290 َراءِ َقْد َوَقَع بَ ي ْ   لَغب ْ

َراء داحٌس فرُس قيِس بن زهري ابن َجِذمية الَعبسي،  : قَال املفضل    : والَغب ْ

يف اجلاهلية،   " معد رب " فرُس ُحذيفة ابن َبْدر الَفَزاري، وكان يُ َقال حلذيفة هذا 
ْدر أخا هىن كان يُ َبارِي مْحَل بن بَ  وكان من حديثهما أن رجاًل من بين عبس يُ َقال له ِقْرَواش بن

داحس أجود، فتَ رَاهنا   : الغرباُء أجود، وقَال قرواش  : حذيفة يف داحس والغرباء، فَ َقال مَحَلَ 
راهْن َمْن أحببت   : ِقْرَواش قيَس بن زهري فأخربه، فَ َقال له قيس عليهما عشرا يف عشر، فأتى

  : ِقْرَواشِ  َنِكد أابء، فَ َقالبدر؛ فإهنم يظلمون لقدرهتم على الناس يف أنفسهم، وأان  وَجن َّْبين بين
بيت، وهللا   [ 111ص  ] أهل  ما أردت إال أشأم  ! ويْ َلكَ   : إين قد أوَجْبُت الرهان، فَ َقال قيس

إين قد أتيتك ألواِضَعَك الرهان عن   : فَ َقال لتشعلن علينا شراً، مث إن قيساً أتى مَحََل بن بدر
َعْشر، فإن أخذهُتا أخذُت َسَبِقي، وإن تركتها َرَدْدُت حقا ابل ال أواضعَك أو جتئ  : صاحيب، فَ َقال

 هي ثالثون، فتالجَّا  : هي عشرون، قَال مَحَلَ   : لنفسي، فأْحَفَظ قيساً، فَ َقال قد عرفته يل وعرفته

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=10
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ثعلبة ابن  وَتزاَيَدا حىت بلغ به قيٌس مائًة ووضع السبق على يدي غالق، أو ابن غالق أحد بين
فابدأ،   : قَال محل وأخريك بني ثالث فإن بدأت فاخرتت فلى منه خصلتان،  : قيسسعد، مث قَال 

أي حيث يوطن اخليل للسبق  -امليطان  فإن الغاية مائة َغْلوة وإليك املِْضَمار ومنتهى  : قَال قيس
لة، مث وقع البأس بني ابىن بَِغيض، فضمروها أربعني لي  : َفَخرَّ هلم رجل من حمارب فَ َقال  : قَال -

بينهما من ذات اإلَصاد، وهي ردهة َوَسَط َهْضب الَقليب، فانتهى  استقبل الذي َذرََع الغاية
  له اسم، فقادوا الفرسني إىل الغاية وقد عطَّشومها الذرع إىل مكان ليس

مثَّ قصبة وال  وجعلوا السابق الذي يرد ذاَت اإلصاد وهى َمألى من املاء، ومل يكن
  َحْيسا يف ِدالء وجعله يف شعب من ِشَعابغريها، ووضع مَحل 

هلذا   " احلَْيسِ  شعب " َهْضب الَقِليب على طريق الفرسني، فسمى ذلك الشعب 
جاء داحس سابقا أن يردُّوا  وكمن معه فتياان فيهم رجل يُ َقال له زهري بن عبد عمرو، وأمرهم إن

َسبَ ْقُتَك اي قيس، فَ َقال   : ال مَحَلقَ  َوْجهه عن الغاية، وأرسلومها من منتهى الذرع، فلما طلعا
  بعد اطِ الع إيناسٌ   : قيس

رويداً يَعدون اجلَدد، أي   : سبقتك اي قيس، فَ َقال  : فذهبت َمَثاًل، مث أجدَّا فَ َقال محل
ْذِكيات   : وقد برز داحس قَال قيس يتعدينه إىل الَوعث واخلََبار، فذهب َمَثاًل، فلم دنوا

ُ
َجْرُى امل

ابلنبل، فذهبت َمَثاًل، فلما دان من الفتية وثب زهري فَلَطَم  كما يتغاىل   " ِغالء " ، ويَقال ِغالب
   : الغاية، ففي ذلك يقول قيس ابن زهري َوْجه داحس فردَّه عن

  اإلَصادِ  َكَما الَقَ ْيت ِمْن مَحَِل ْبِن َبْدِر * وإْخَوتِِه َعَلى ذاتِ 

  َجَواِدى ٍر * َوَردُّوا ُدوَن َغايَِتهِ ُهُم َفَخُروا َعَلى بَ َغرْيِ َفخْ 

تَ َرَك   : فَ َقال قيس أْعُطوين َسبِقي، قَال حذيفة خدعتك،  : اي حذيفة  : فَ َقال قيس
  الذي وضعا السَّْبقَ  اخِلَداَع َمْن أْجَرى ِمن ِمائٍِة، فذهبت َمَثاًل، فَ َقال



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 3 

َسَبق حذيقة، وقد قيل،   : الإن قيسا قد َسَبق، وإمنا أردت أن يُ قَ   : على يديه حلذيفة
إن عركى بن عمرية وابن َعمٍ  له من َفزارة  قَال نعم، فدفع إليه الثعليب السبق، مث  ؟ أفأدفع إليه سبقه

قد رأى الناس سبَق جوادك، وليس كل الناس رأى أن َجَوادهم   : ُحَذيفة وقَاال  [ 119ص  ] َندََّما 
ُهْم السبق فإنه أقصر ابعا وأكلُّ َحدَّا من أن يردك،حتقيٌق لدعو  ُلطم، َفَدفْ ُعَك السبقَ    اهم، فاسلُب ْ

  وهللا، فما زاال َعْجزٌ   ؟ ويلكما أراجع فيهما متندما على ما فَ َرطَ   : قَال هلما

يسبقك إىل َمْكُرمة  إن قيساً مل  : به حىت ندم فنَ َهى محيصة بن عمرو حذيفة وقَال له
  ًة فما يف هذا حىت تدعى يف العرببنفسه، وإمنا سبَ َقْت دابٌة داب

ابنه أاب قرفة إىل  أمَّا إذا تكلمت فال بدَّ من أخِذه، مث بعث حذيفة  : قَال  ؟ ظلوما
ما أحبَّ أنك صادفت   : قيس يطلب السبق، فلم يصادفه، فَ َقالت له امرأته، هر بنت كعب

 لتعوَدنَّ إليه، ورَجع قيس فأخربته وهللا  : قيساً، فرجع أبو قرفة إىل أبيه فأخربه مبا قَالت، فَ َقال
يقول   : متقل باً ومل ينَشْب أبو قرفة أن رجع إىل قيس فَ َقال امرأته اخلرب فأخذت قَيساً زفراٌت، فأقبل

 َسْبقي، فتناول قيس الرمح فطعنه فدق ُصلبه، ورجعت فرسه عائرة، فاجتمع الناس، أعِطيِن   : أيب

النفرة حىت نتجها  راء، فقبضها ًحذيفة وَسكن الناس، فأنزهلا علىفاحتملوا دية أيب قرفة مائة ُعشَ 
   . ما يف بطوهنا

بين  وكان نكح من -وهي قريب من احلاجر  -مث إن مالك بن زهري نزل اللقاطة 
   : ذلك يقول عنرتة فَ َزارَة امَرأة فأاتها فبىن هبا وأخربه حذيفة مبكانه، فعَدا عليه فقتله ويف

َنا مَ    فَ َرَسانِ  ْن رَأى ِمْثَل مالك * َعِقريََة قَ ْوٍم أن َجَرىهلل َعي ْ

  لِرَِهانِ  فَ ْلَيتُهَما مل ََيِْر اَي ِنْصَف َغْلَوٍة * وليتهما مل يُ ْرَسالَ 
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ُردُّوا علينا   : حذيفة فَ َقالت بنو مالك بن زهري ملالك بن  : فأتت بنو جذمية حذيفة
يرد أوالدها معها، وأن يرد املائة  على حذيفَة أن ال مالنا، فأشار سنان ابن أيب حارثة امل رى  

أرد النَّسَل، فأبوا أن يقبلوا ذلك، فَ َقال قيس بن  أرد اإلبل أبعياهنا وال  : أبعياهنا، فقال حذيفة
   : زهري

  اجلََماعِة َواألْزلُ  يَ َودُّ ِسَنان لو ُُيارب قَ ْوَمَنا * ويف احلرِب تَ ْفرِيقَ 

نَ َنا * َدبِيباً كما َدبَّتْ  َيُدبُّ َوال ََيَْفى   إىل ُجحرِها النَّْملُ  ليُ ْفِسَد بَ ي ْ

  األعداء يَ ْفرَتَق الشَّْملُ  فيا ابيَنْ بَِغيٍض رَاجَعا السَّْلَم َتْسَلَما * وال تْشِمَتا

ْلم آمنةٌ    َسْهلُ  وإن سبيَل احلرِب َوْعُر ُمِضلٌَّة * وإن سبيل السِ 

ُمَشاحناً لقيس يف درعه  جماوُر بين فَزارة عند امرأته، وكانوالربيع بن زايد يومئذ   : قَال
عليها،   [ 111ص  ] أحَق هبا منك، وَغَلبه  ما أجوَدَها، أان  : ذي النور كان الربيع لَِبَسها فَ َقال

هبا عبد هللا بن جدعان التَّيمي بِسالح، ويف ذلك يقول  فأطَرَد قيس لَُبوانً لبين زايد، فعارض
   : قيس بن زهري

  زايدِ  ملَْ أيتِيك َواألنباُء تَ ْنِمي * مبَا الَقْت لَُبوُن َبيِن 

  ِحَدادِ  َوحَمِْبُسَها َلَدى الُقْرِشيِ  ُتْشَرى * أبْفراٍس َوأْسَيافٍ 

صدانه، قَال   : قَالوا  ؟ محاركم ما فعل  : فلما قتلوا مالك بن زهري تَ َواَحْوا بينهم، فَ َقالوا
بئسما   : قتلنا مالك بن زهري قَال  : ما هو، قَالوا إن هذا األمر ما أدرى  ؟ وحىما هذا ال  : الربيع

ورضيتم، مث َعَدْوُُت على ابن عمكم وصهركم وجاركم فقتلتموه وغدرُت،  فعلتم بقومكم، قبلتم الدية
وأتبعوه  ،لك ثالثة أايم، فخرج  : أنك جاٌر لقتلناك، وكانت خفرة اجلار ثالاثً، فقالوا لوال  : قَالوا

أمًة له يُ َقال هلا رعية  فلم يدركوه حىت حلَق بقومه، وأاته قيس بن زهري، فصاحله ونزل معه، مث دسَّ 
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أحمارب هو أم مسامل، فأتته امرأته  إىل الربيع تنظر ما يعمل، فدخلت بني الكفاء والقصد لتنظر
اسِقييِن،   : وقَال جلاريته  (  واحدواملعىن  " فدحرها "  يف نسخة ) تعرض له وهي على طُْهر فَ َزَجَرها 

   : فلما شرب أنشأ يقول

ِهم  السَّارِى ُمِنَع الرُّقَاَد َفَما أَُغمِ ُض َحارِي * َجَلٌل ِمَن الن ََّبأِ 
ُ
  امل

  ِنْسَوتَ َنا ِبَوْجِه نَ َهارِ  َمْن َكاَن حَمُْزْواَنً مبَْقَتِل َماِلٍك * فَ ْلَيْأتِ 

ِد النِ َساَء َحَواِسر    أوُجَهُهنَّ ابألْسَحارِ  اً يَ ْنُدبْ َنُه * يَ ْلُطْمنَ َيَِ

  األْطِهارِ  أفَ بَ ْعَد َمْقَتِل َماِلِك بِن زهري * َترُجو النِ َساء َعَواِقبَ 

وقَال وثقت أبيب  أنت حرة، فأعتقها،  : فأتت رعية قيساً فأخربته خرب الربيع، فَ َقال
   : منصور، وقَال قيس

  ِمَّْن َجَناَها َسْت َعَوااَنً * فإين ِ ملَْ أُكنْ فإْن َتُك َحْرُبَكْم أمْ 

  اصَطاَلَها َولكْن ُوْلُد َسْوَدَة أرَّثُوَها * َوَحشُّوا اَنَرَها ِلَمنْ 

ُر َخاِذِلُكمْ    َمَداَها ولِكْن * َسأْسَعى اآلَن إْذ بَ َلَغتْ   . فإين ِ َغي ْ

إىل بين فَزارة  ذي املريقبمث قاد بين عبس وُحلفاؤهم بين عبد هللا بن َغطَفان يوم 
خمزوم من بين عبس عوف بن  ورئيسهم إذ ذاك ُحِذيفة بن َبْدر، فالتقوا؛ فقتل أرطاة أحد بين

   : ذلك يقول بدر، وقتل عنرتة ضمضما ونَ َفراً ِمن ال يعرف امسهم، ويف

  ْمَضمِ على اْبيِن ضَ  َوَلَقْد َخِشيُت أبْن أُموَت َومَلْ َتُكْن * لِلَحْرِب َدائَِرةٌ 

   [ 111ص  ] الَقُهَما َدِمي  الشَّاِتَى ِعْرِضي َوملَْ أشتمهما * َوالنَّاِذرَيْن إذا ملََ 
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َباعِ    وَُكلِ  َنْسٍر َقْشَعمِ  إن يَ ْفَعاَل فَ َلَقْد تَ رْْكُت أاَبمُهَا * َجْزَر السِ 

   : وقَال

ريقِ 
ُ
  أنَّ ظَنَّك أمحقُ  بِ وَلَقْد َعِلْمُت إذا التَ َقْت فُ ْرَسانُ َنا * بِِلَوى امل

  يوم ذي حسى

ورئيسهم حذيفة  -فَ َغَزْوا  مث إن بين ُذبَيان جتمَّعوا ملا أصاب بنو َعْبس منهم أصابُوا،
ورئيسهم الربيع بن زايد، فتواَفوا بذي  بين عبس وحلفاءهم بىن عبد هللا بن غطفان -بن بدر 

و عبس، واتبعتهم بنو ُذبْ َيان حىت حلقوهم فهزمت بن وادي اهلََباءة يف أعاله،  [ من ] حسى، وهو 
التفاين أو تقيدوان، فأشار قيس على الربيع بن زايد أن   : فَ َقال - بغيقة  : ويَقال -ابملغيقة 

إهنم ليسوا يف كل حني يتجمعون، وحذيفة   : قاتلوهم أن ال يقوموا هلم، وقَال مياكرهم، وخاف إن
عنا، فإهنم لن  ولكن نعطيهم َرَهائن من أبنائنا فندفع َحدَّهميستنفر أحداً القتداره وُعُلو ِه،  ال

وإن هم قتلوا الصبيان  يقتلوا الوالدان ولن يصلوا إىل ذلك منهم مع الذين نضعهم على يديهم،
ُفُخ َسْحَركْ   : فَ َقال فهو أهوُن من قتل اآلابء، وكان رأى الربيع ُمناجزهتم ومأل ََجُْعهم   ؟ اي قيس أتَ ن ْ

   : ، وقَال الربيعَصْدَركْ 

  ابلغيِب أْعَلمُ  أُقوُل ومل أْمِلْك لَِقيٍس َنِصيَحًة * أرى َما يَ َرى وهللا

  احلَْرِب اَنرَاً َتَضرَّمُ  أنُ ْبِقي على ُذبْ َياَن ِمْن بَعد َماِلٍك * َوَقْد َحشَّ َجاِنيب

تنظروا يف  أن اي بين ُذبْيان ُخذوا منا رهائن ما تطلبون ونرضاكم إىل  : وقَال قيس
تعجلوا إىل احلرب، فليس   هذا، فقد ادعيتم ما نعلم وما ال نعلم، ودعوان حىت نتبني دعواكم، وال

فقبلوا ذلك، وتَ َراضوا أن تكون  كل كثري غالباً، وَضعوا الرهائن عند َمن ترضون به ونرضى به،
فَّ الناُس، فمكثوا عند ِعَدًة من صبياهنم وتكا الرهائن عند سبيع بن عمرو الثعليب، فدفعوا إليه
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إن عندك مكرمة لن تبيد إن احتفظت هبؤالء   : مالك سبيع حىت حَضره املوُت فَ َقال البنه
يَ ْعِصُر  -وكانت أم مالك أخت حذيفة  -ُمتُّ أاتك خاُلَك حذيفة  األَغْيِلَمَة وكأين بك لو قد

لهم مث ال َتْشُرف بعدها أبداً، سيُدان، مث َيدعك عنهم حىت تدفعهم إليه فيقت هلك  : عينيه ويقول
هلك   : ذلك فاذهب هبم إىل قومهم، فلما ثقل سبيع جعل حذيفة يبكي ويقول فإن خفت

 أان خالك وأسنُّ منك، فادفع إيلَّ هؤالء  : هلك طاف مبالك وَعظََّمه مث قَال سيُدان، فلما

شيئاً، ومل  على  [ 110ص  ] الصبيان، يكونون عندي إىل أن ننظر يف أمران، فإنه قبيح أن ِتلك 
 -بواٍد من بطن خنل  وهو ماء -يزل به حىت دفعهم إليه، فلما صاروا عنده أتى هبم اليعمرية 
انِد أابك، فينادي   : َغَرَضاً ويقول له وأحَضَر أهَل الذين قتلوا، فجعل يربز كل غالم منهم فينصبه

وإال تركه إىل الغد مث يفعل به مثل ذلك يومه ذاك  أابه، فلم يزل يرميه حىت َيرقه، فإن مات من
أتْوُهْم ابليعمرية، فقتلت بنو عبس من بين ذبيان اثىن عشر  حىت ميوت، فلما بلغ ذلك بين عبس

   : ابنا سبيع، وعركى بن عمرية، وقَال عنرتة يف قتل عركى رجال، منهم مالك ويزيد

نَ َنا * َحْرابً َذوَ    مبَْوٍت ََتِْفقُ  ائُِبهاَساِئْل ُحَذْيفَة ِحنَي أرََّش بَ ي ْ

   (  " حني أرث بيننا " يف ديوان عنرتة  ) 

ُلَها * رفضا غرين أبي ِ  َرَة ِحنْيَ أْجَلَب َخي ْ   َحيٍ  تَ ْلَحقُ  َواُْسَأْل ُعَمي ْ

  يوم اهلََباءة

فاقتتلوا من ُبْكرة حىت انتصف  مث إهنم جتمَّعوا فالتَ َقْوا إىل جفر اهلََباءة يف يوم قائظ،
اخليل فخذيه، وكان ذا َخْفض، فلما  نهار، وحَجَز احلر بينهم، وكان حذيفة ُيرَق ركوبال

إن   : اهلباءة ليتربَُّدوا فيه، فَ َقال قيس ألصحابه حتاجزوا أقبل حذيقة وَمْن كان معه إىل َجْفر
  حذيفة رجل حمرق اخليل انزه
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فنهضوا وأتوهم،  فاتبعوهم،وإنه مستنقع اآلن يف َجْفر اهلباءة هو وإخوته، مانْ َهُضوا 
 -على مثال فرح  -بعل  )  فَبِعلَ  -ُعَيينة بن حصن   : ويَقال -ونظر حصن بن ُحذيفة إىل اخليل 

َمْن أبَغُض الناس إليكم أن يقف على   : واْْنَدر يف اجلَفر، فَ َقال مَحَل بن بدر  ( دهش وفرق
جاءكم، فلم يَ ن َْقِض كالُمه حىت وقف قيس  قسي قد فهذا  : قيس والربيع، قَال  : قَالوا  ؟ رؤسكم

ويف اجلفر حذيفة و  -يعين الصبية  -لبيكم لبيكم   : يقول وأصحابه على شفري اجلفر، وقيسٌ 
لبيكم لبيكم، فعرف   : َنَشْدتك الرحم اي قيس، فَ َقال قيس  : فَ َقال محل مالك ومَحَل بنو بدر،

بنو مالك   : إايك واملأثور يف الكالم، وقَال حذيفة  : للْن يَدعهم، فَ نَ َهَر مَحَالً وقَا حذيفة أن
قَال حذيفة لئن قتلتين ال  لبيكم لبيكم،  : مبالك، وبنو محل بذي الصبية، ونردُّ السَّْبق، قَال قيس

خرٌي لغطفان، سريبع على قدره كل سيد  قتُلكَ   ! أبَعدَك هللا  : تصطلح َغطفان أبدا، قَال قيس
وكان  -احذر قرواشا   : فَ َقال له بعض أصحابه ش بين هىن من خلف حذيفة،ظلوم، وجاء ِقْرَوا

َخلُّوا بني قرواش وظهري، فنزع له قرواش مبِْعبَ َلٍة   : قَال - قد رابه فظن أنه سيشكر ذاك له
فقصم هبا ُصلبه، وابتدره احلارث بن زهري وعمرو بن األسلع   ( الطويل العريض النصل  : املعبلة ) 
 - فضرابه بسيفهما حىت َذف ََّفا عليه، وأخذ احلارث بن زهري سيَف حذيفة ذا النون  [ 116 ص ] 

حبذيفة فقطعوا  وَمث ُُّلوا -إنه كان سيف مالك بن زهري، أخذه حذيفة يوم قتل مالك   : ويَقال
زيد مالك بن بدر بسهم  َمَذاِكريه فجعلوها يف فمه وجعلوا لسانه يف اْسِتِه، ورمى جنيدب بن

نذره، وقتل مالك بن األسلع احلارث  قتله، وكان نذر ليقتَلنَّ اببنه رجال من بين بدر، فأحلَّ بهف
  بن عوف بن بدر اببنه،

محَل بن بدر، فَ َقال  واستصَغروا ُعيَ ْينة بن حصن فَخلَّوا سبيله، وقَتل الربيع بن زايد
   : قيس بن زهري يرثيه

َر النَّاس طُر اً    اَل يَِريُ  * َعَلى َجْفر اهلََباءةِ  تَ َعلَّْم َأنَّ َخي ْ

ْهَر َما طََلعَ    النُُّجومُ  فَ َلْواَل ظُْلمه َمازِْلُت أْبِكى* َعَلْيِه الدَّ
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  َمْرتَ ُعُه َوِخيمُ  َوَلِكنَّ الَفىَت مَحََل بَن َبْدٍر * بَ َغى، َوالبَ ْغيُ 

  ُل احلَِليمُ الرَّجُ  أُظنُّ احلِْلَم َدلَّ َعَلى قَ ْوِمي * َوَقْد ُيْسَتْجَهلُ 

  ابلظَُّلومِ  أالِقي ِمْن رَِجاٍل ُمْنَكَراٍت * فأْنُكُرها َوَما أان

   (  . هذا البيت ساقط من أكثر املراجع، وفيه اإلقواء ) 

  َوُمْسَتِقيمُ  َوَماَرْسُت الرَجاَل َوَما َرُسوين * َفُمْعَوٌج َعَلىَّ 

   : وقَال زابن بن زايد يذكر حذيقة وكان ُيسد سؤدده

َفُتُه إْن َعادَ    لِْلظُْلِم ظَاملُِ  وإنَّ قَِتياًل ابهلََباءة يف اْسِتِه * َصِحي ْ

َها اخلََواُتُِ  َمىَت تَ ْقَرؤها تَ ْهدُِكْم ِمْن َضالَلُكْم * َوتُ ْعَرْف إذا ما   ُفضَّ َعن ْ

َها ِمنْ  َها فَ َواِرَس َداِحٍس * يُ ْنِبُئَك َعن ْ   َرَواَحَة َعاملُِ  فإن تسألوا َعن ْ

   : ونعى ذلك عقيل بن ُعلََّقة َعَلى عويف القوايف حني هاجاه فَ َقال

  أوَقَدا ويُوِقْد َعْوٌف للعشرية انَرَها * فَ َهالَّ َعَلى َجْفِر اهلََباءة

  َوعاراً خُمَلََّدا فإنَّ َعَلى َجْفِر اهلََباءِة هاَمًة * تُ َناِدي َبيِن َبْدرٍ 

  اهلََباَء أْسَوَدا ر * أبْيٍر َعَلى َجْفرِ وإنَّ أاب َوْرٍد ُحَذيَفَة ُمثْ فَ 

   : وقَالت بنت مالك بن بدر ترثى أابها

  فَاِرَس الَكتَفانَ  إذا َهتَ َفْت ابلرَّْقَمتَ نْيِ مَحَاًمٌة * أْوالرَّسِ  فاْبِكي

   ؟ َغطََفانِ  أحلَّ بِِه أمَس اجلنيدُب َنْذرَُه * َوأيُّ قَِتيٍل كان يِف 
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  يوم الَفُروق

ص  ] عندها،  أصيبت يوم اهلَباءة استعظمت َغطََفان قتل ُحِذيفة، وكرب ذلك فلما
111 ]   

متوجهة ْنو  فتجََّمُعوا، وعرفت بنو عبس أن ال مقام هلم أبرض َغطَفان، فخرجت
فأتوا قتادة بن سلمة،  اليمامة يطلبون أخواهلم، وكانت عبلة بنت الدؤل بن خنيفة أم َرَواحة،

كم من َضْيم    : َقِحَفاً َفَضَربَه برجله وقَال يناً، فمر قيس ذات يوم مع قتادة فرأىفنزلوا اليمامة زم
  : مل تنشل منه، فلما مسعها قتادة كرَهَها، وأْوَجَس منه، فَ َقال قد أقررَت به خمافَة هذا املصرع مث

بين  هم زميناً، مث إنفارحتلوا حىت نزلوا َهَجر ببين سعد زيد َمَناة بن ِتيم، فمكثوا في ارحِتلوا عنا،
  : قَال  ؟ محراء، وفتاة عذراء هل لك يف ُمْهرة شوهاء، وانقة  : سعد أتوا اجلوَن ملَك َهَجَر فَ َقالوا له

جندك وُتْسِهم لنا من غنائمهم، فأجاهبم، ويف بين  بنو عبس غارُّوَن تُِغري عليهم مع  : نعم، قَالوا
أهُلها ليضموها، وأخربوها اخلرب، فأخربت به زوَجَها، فأاتها  عبس امَرأة من سعِد انكٌح فيهم،

فاَجعوا على أن يرحلوا الظعائن وما قوى من األموال من أول الليل ويرتكوا  فأتى قيساً فأخربه،
عن منزهلم،  ، فال يستنكر ظعنهم (  . السقط من املتاع واخللقان -ابلكسر  -الرثة  ) الر ِثَّة  النار يف

هجر نصف يوم، فإن  ىل الَفُروق، فوقفوا دون الظُّعُن، وبني الفروق وسوقوتقدم الُفْرسان إ
جنود امللك مع بين سعد  تبعوها قاتلوهم وَشَغلوهم حىت تعجل الظُعُن، ففعلت ذلك، وأغارت

 ووجدوا املنزل َخاَلء فات َّبَ ُعوا الَقوم حىت انتهوا يف َوْجه الصبح، فوَجُدوا الظُُّعن قد أْسَرْيَن ليلتهن،
حىت خلوا سرهبم، فمضوا حىت حلقوا ابلظُّعن، فساروا ثالثة أايم  إىل اخليل ابلَفُروق، فقاتلوهم

  : اي أبِت أتسري األرض، فعلم أن قد ُجِهْدَن، فَ َقال  : بنت قيس لقيس ولياليهن حىت قَالت
   : فأانخوا، مث ارحتل، ويف ذلك يقول عنرتة أنِيُخوا،

َها ُمشعالتٍ  وْنُن َمنَ ْعَنا ابلَفُروقَ    َغَواِشيا ِنَساَءاَن * ُنْطَرُف َعن ْ

  تَ ُهزُّوا الَعَوالِيا َخَلْفَنا هَلَا واخلَْيُل َتْدِم ُْنُوُرها * نُ َفارِقُكْم َحىَت 
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  لِْلدَّْهِر اَبِقيا أمل تَ ْعَلُموا أنَّ األِسنََّة أْحَرَزْت * بَِقي َّتَ َنا َلْو أنَّ 

  يَ ْلَقنِيَ يَ ْوماً خَمَازاي َونَ تَِّقي * َعَلْيِهنَّ أنْ  َوَْنَْفْظ َعْورَاِت النِ َساءِ 

ألم، ويَقال  فلحقوا ببين ضبة، وزعموا أن مالك بن بكر بن سعد وَعْبَساً أَخَوان
 -أتكلهم قبل أن يرتببوا  وكانت ِتيم -ابنا ضخام، فكانوا فيهم زميناً، وأغارت ضبة   : هلما

بين َحْنظَلة يف يوم قائظ حىت  من بين عبس امَرأة من فاغاروا على بين حنظلة، فاستاق رجل
  ؟ إنك هبا َلَرِحيم  [ 111ص  ]   : هبا، فَ َقال العبسي اْرُفقْ   : بَ َهَرها وهلثت، فَ َقال رجل من بين ضبة

اي آل َحْنظَلة، فشدَّ الضيب   : العبسي لعجزها بطرف السنان، فنادت نعم، فاهوى  : فَ َقال الضيب
فقتله، وتنادى احليان، ففارقتهم عبس، فمرت تريد الشأم، وبلغ بين عامر ارتفاعهم  على العبسي

 الشأم، فخافوا انقطاعهم من قيس، فخرجت وفود بين عامر حىت حلقتهم، فدعتهم إىل أن إىل

عامر ليس هلم َعَدْد  اي بين َعْبس، حالُِفوا قَ ْوَماً يف صبابة بين  : ترجعوا وُيالفوهم، فَ َقال قيس
بنو عامر، فخالفوا معاوية بن  بُغوا عليكم بَعَددهم، فإن احتجتم أن يقوموا بنصرتكم قامتفي

هللا ابن مهام أحد بىن عبد هللا بن غطفان،  إنه عبد  : يُ َقال -شكل، فمكثوا فيهم، مث إن شاعراً 
   : قَال - إنه النابغة الذبياين  : ويَقال

  َوَقْد فَ َعلْ  َجَزاء الِكالِب الَعاِوايتِ َجَزى هللا َعْبَساً َعْبَس آِل بغيض * 

  َوَذِلُكُم َجَللْ  مبَا انْ تَ َهُكوا ِمْن َربِ  عدانن َجْهَرًة * َوُعوف يُناِجيهمْ 

  فَأْصَبحُتم َوهللا يَ ْفَعل َذلُكْم * يعزكم َمْوىَل َمَواليكم شكل

رجوا حىت أتوا بين جعفر فخ  ؟ ماله قاتله هللا أفسد علينا ِحْلُفنا  : فلما بلغ قيساً قَال
بعد الذي كان بيننا وبينكم، ولكنهم  نكره أن تتسامع العرب أان حالفناكم  : بن كالب، فَ َقالوا

فَتهاَيوا يف شأن ابن اجلون، قتله رجل من  حلفاء بين كالب، فكانوا فيهم حىت كان يوم َجَبلة
 بين جعفر إن بين عبس أدى اي  : األحوص، فَ َقال عوف بين َعْبس بعد ما كان أعتقه عوف بن



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 12 

ُكَراعهم، وُيُِدُّون سالحهم، وأيسوَن قُ ُروحهم، فأطيعوين وُشدُّوا  عدوكم إليكم، إمنا َيمعون
   : يندملوا، وقَال عليهم قبل أن

  َوأْظاِفرُه وإين ِ َوقَ ْيَساً َكاْلُمَسمَِّن َكْلَبُه * َفَخدََّشُه أنْيابُهُ 

فخالفوه،  يعة بن قُ ْرط أحد بين أيب بكر بن كالب،فلما بلغ ذلك بىن عبس أتوا رب
   : فَ َقال يف ذلك قيس

  أحاِوُل ما أحاِوُل مث آوى * إىل َجاٍر َكَجاِر أيب ُدَوادِ 

  ِولْلتَّالدَ  َمِنيٍع َوْسَط عكرَمَة بِن قَ ْيٍس * َوُهوٍب لِْلطَّرِيفِ 

  األعاِدى َعنِ  َكَفاين َما َخِشيُت أبُو ِهاَلٍل * رَبِيَعُة فَانْ تَ َهْيتُ 

  الَعَواِدي تظ ل  ِجياُدُه َيْسريَن َحْويل * بَذاِت الرمِث كاحِلَدإ

  يوم شعواء

ص  ] ويف يوم آخر،  مث إن بين ذبيان َغَزْوا بين عامر وفيهم بنو عبس يف يوم َشْعواء،
ر بن عاصم أان ثو   : فَ َقال فأسر طلحُة بن سنان قرواَش بن هىن، فنسبه، فكىن عن نفسه،  [ 112

عرفته امَرأة من أشجع أمها عبسية   البكائي، فخرج به إىل أهله، فلما انتهى إىل أدى البيوت
  : قَالت  ؟ َوَمْن أبو شريح  : أرى أاب شريح، قَال إين  : كانت حتت رجل من فَ زَارة، فَ َقالت لزوجها

يتمت أان وهو   : قَالت  ؟ نهومن أين تعرفي  : طلحة بن سنان، قَال قرواش بن هىن أبو األضياف مع
ان حذيفة يف أيتام َغطَفان، فخرج زوُجها حىت أتى خزي بن سنان فَ َقال من أبوينا أخربتين   : فرابَّ

ال تغرين على   : فَ َقال امرأيت أن أسرَي طلحة أخيك ِقْرَواش بين هىن، فأتى خزٌي طلحَة فأخربه،
فالن عرفته فامسع كالمها، فأتوها فَ َقال  ولكن امَرأةمل أرد ذلك،   : أسريى لتلبسه مين قَال خزي

هو، وبه شامٌة يف موضع كذا فرجعوا إليه ففتُشوه  هو  : قَالت  ؟ ما علمَك أنه قرواش  : طلحة
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ربَّ شر   : قَال  ؟ قَالوا فالنة األشَجِعية وأمها َعْبِسية  ؟ َمْن َعَرَفين  : فوجدوا الذي ذكَرت، قَال قرواش
   : سية، فذهبت َمَثاًل، ودفع إىل حصن فقتله، فَ َقال النابغة الذبياينَعبْ  محلته

ُتم هِبَا   فََأاَنَختُكم ِِبَْعَجاجِ  صرباً بَِغيُض بن رَْيٍث إن ََّها َرحم * ُحب ْ

   ( ارتكبتم احلوب، وهوا إلمث  : حبتم هبا ) 

َلى آلِ    زِنْ َباعِ  َفَما أْشطَّت مسيٌّ إن هم قَ تَ ُلوا * َبيِن أِسيد بَِقت ْ

  الصَّاِع ابلصَّاعِ  َكاَنْت قُروض رَِجاٍل َيْطلُبون هِبَا * َبيِن َرَواَحَة َكيلَ 

   ( أقمنا ميل هذه األبيات عن ديوان النابغة ) 

َغْزيٌّ من بين عامر  ومل تزل عبس يف بين عامر حىت غزا  . هو ابن مازن بن فزارة  : مسى
أَسَرُه َرجُل من بين  أحدهم أخو حنبص الضبايب، يوم شواحط بين ذبيان، فأسر منهم انس

ُ مخَّاراً من أهل تْيَماء فوَجَده اليهودي َيلفه يف  ذبيان، فلما نِفَدْت أايم عكاظ استودعه يهودايَّ
إن غطفان قتل أخي   : بين عبس، فَ َقال أهله، فأجبَّ مَذاِكريه، فمات، فوثب حنبص على

غطفان ومع هذا فإمنا َوَجَدُه اليهودي مع امرأته،  يديكم علىإن يدي مع أ  : َفُدوه، فَ َقال قيس
يف  ُدوه وأحلُقوا بقومكم، فاملوت  : قَ تَ َلتُه الريح لَوَديْ ُتُموه، فَ َقال قيس لقومه وهللا لو  : فَ َقال حنبص

   : غطفان خري من احلياة يف بين عامر وقَال

َننا * َسقُ    ُمرَّاً من املاء آِجَنا ْواَن هِبَاحَلَا هللا َقوماً أرَّثُوا احلرَب بَ ي ْ

  كاَن َشاِطنا وَكاَيَد َذا اخِلْصينِي إن كاَن ظاِلماً * وإن ُكنَت مظلوماً وإن

   [ 195ص  ] ُكنَت رَاِهناً  فَهالَّ بين ذبياَن أمَُّك َهاِبٌل * َرَهَنْت بَِفْيِف الر ِيح إن



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 14 

حارثة،  ارث بن عوف بن أيبفلما ودَّْت َعْبس أَخا حنبص خرَجْت حىت نزلت ابحل
  : ينتظرونك، قَال هؤالء أضيافك  : وهو عند حصن ابن حذيفة، جاء بعد ساعِة من الليل، فقيل

إْخَوُتك بنو َعْبس وذكروا ما قَالوا،   : قَالوا  ؟ َمْن الَقوم  : بل أان ضيفهم، فَحيَّاهم وهشَّ إلبهم، وقَال
هذا أبو أمساء،   : ة لكم، أكلم ِحْصَناً، فرجع إليه، فقيل حلصنوكرام نَ َعمْ   : فأقروا ابلذنب، فَ َقال

  : قَال أُعِطيتَ َها،  : طرْقُت يف حاجة اي أاب قَ ْيس، قَال  : إال أمر، فدخل احلارث فَ َقال ما رده  : قَال
ِدى، أان فال أدى وال أتَّ  صاحِلُوا قوَمكم، أما  : بنو َعْبس، َوَجْدُت وُفوَدهم يف منزيل، قَال حصن

انطلَق الربيُع   : أدركت دماءهم، ويَقال َقْد قَ تَ ْلْت آابئي وُعموميت عشرين من بين عبس، فما
انْ َعْم ظالماً أاب ضمرة،   : وكان فارَس بين ذبيان، فَ َقاال وقيس إىل يزيد بن ِسَنان بن أيب حارثة،

أن أتيت أابك  أردان  : مرَحَباً، قَاال  : الالربيع وقيس، قَ   : قَاال  ؟ ظالُمكما، َفَمْن أنتما نِِعمَ   : قَال
هذه عبس قد َعَصبت   : معها، فَ َقال ألبيه فتعيننا عليه لعله يَ ُلمُّ الشَّْعثَّ ويَ ْرأب الصَّدْع، فانطلقَ 

مرحباً قد آن لألحالم أن تَ ثُوب، ولألرحام أن تنقى،   : قَال ِبَك رجاء أن تالئم بني ابىن بغيض،
  ؟ َمِن القوم  : إال حِبْصن ُحذيفة وهو سيٌد حليم، فائْ ُتوه، فأتوا ِحْصناً فَ َقال ذلكإين ال أقدر على 

اْختَ َلْلُتْم إىل قومكم  بل ركبان السلم، مرحباً بكم، إن تكونوا  : ركبان املوت، فَعَرفهم، قَال  : قَالوا
ُقْم أبمر َعشرْيتك وارأب   : فَ َقال له حصن لقد اختلَّ قوُمكم إليكم، مث خرج معهم حىت أتوا ِسناانًَ 

فكان أول َمْن سعى يف احلََمالة َحْرَمَلُه بن األشعر، مث  بينهم فإين سأعيُنَك، فاجتمعت بنو مرة،
   : هاشُم بن َحْرَمَله الذي يقول فيه القائل مات َفَسعى فيها ابنه

  اليَ ْعَمَلهْ  َويَ ْومَ  أْحَيا أابُه َهاِشُم ْبْن َحْرَمَلْه * يَ ْوَم اهلََباتَ نْيِ 

ُلوَك َحْوَلُه ُمَغْربَ َلهْ 
ُ
ْنِب َوَمْن ال َذْنَب لَهْ  * يَ ْقُتُل َذا  ( 1 ) تَ َرى امل   الذَّ

   ( يف العقد* ترى امللوك حوله مرعبله* )   ( 1 ) 

  يوم قطن
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وهو من  وملا محل احلامالت وتراضى أبناء بَِغيض اجتمعت َعْبٌس وذبيان بقطن،
مايل   : الربيع بن زايد  بن َضْمَضْم ََيلى فرسُه، وهو آخذ مبرسنها، فَ َقالالشربة، فخرج ُحَصني

يف بعض  )   ( 9 ) اي بيَحان عهد حُبَصني بن َضْمَضْم مذ عشرين سنة، وإين ألحسبه هذا، قم
 منه واَنِطْقه فإن يف لسانه ُحْبسة، فقام يكلمه، فاْدنُ   (  " تيجان " ويف بعضها   " تيحان " األصول 

فال يكلمه، حىت إذا أمكنه جال يف منت فرسه مث َوجََّهَها   [ 191ص  ] فجعل حصني يدنو منه 
القوم فقتله أببيه َضْمَضْم، وكان عنرتة قتله، وكان حصني آىل أن ال  ْنوه، فلحقه قبل أن أييت

ما بلَّ  ال نصاحلكم  : حىت يقتل أببيه بيحان، فاْنازت عبس وحلفاؤها، وقَالوا ميس رأَسه غسلٌ 
فَ َقال   ؟ يبارز َمنْ   : ُصوَفًة، وقد َغَدَرْت بنا بنو مرة، وتناهَض احليان، واندى الربيع بن زايد حبرٌ 

ال، فأاته ابنه   : بن سنان فَ َقال ادعوا يل ابين، فأاته هرم  : سنان وكان يومئذ واجدا على ابنه يزيد
إن أاب ضمرة غري غافل، مث أاته فربز للربيع،   : ويقول ال، وكان يزيد َُيْزم فرسه  : خارجة فَ َقال

هذا وفاء من   : خارجة بن سنان أاب بيجان اببنه فدفعه إليه، وقَال وَسَفرت بينهم السفراء، فأتى
 اللهم نعم فكان عنده أايماً مث محل خارجة أليب بيجان مائيت بعري، فأد ي مائة وحط قَال  ؟ ابنك

   : عاقدوا ويف ذلك يقول خارجة بن سنانعنه اإلسالم مائة، فاصطلحوا وت

  أْطَوارَا أعتبت عن آل يربوع قتيَلُهُم * وُكْنُت أْدَعى إىل اخلريات

ُهْم أاب بيجان أرسنها * ُوْرَداً وُدمْهَاً كمثل   النَّْخل أْبَكاراً  أعتبُت َعن ْ

ف فَ َقال عو  وكان الذي وىل الصلح عوف ومعقل ابنا سبيع بن عمرو من بين ثعلبة،
إىل الظل والطَّعام  أما إذ سبَقىن هذان الشيخان إىل احلمالة فهُلمَّ   : بن خارجة بن سنان

الصلح بعد ما امتدت احلرب  واحلمالن، فأطعم ومحل، وكان أحد الثالثة يومئذ، فصَدُروا على
   . أربعني سنة  : بينهم سنني، قَال املؤرُج السدوسي

  . ر يبقى بينهم مدةيضرب َمَثالً للقوم وقَ ُعوا يف الش
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  َقْد َوَى َطَرفَاهُ  9292

   : النَّجاشي  : قَال  : قَال ابن السكيت  . يضرب للذي ذلَّ وضعف عن أن يتم له أمر

  َكاَن أْجَدَعا وإنَّ ُفالاَنً واإلمارَة كالَّذي * َوَى َطْرفَاُه بَ ْعَد َما

الذي ُجِدَعْت أُذاَنه ال  إمارة كما أن يعين عليا هنع هللا يضر، أي ال يتم له  : قَال يعقوب
ما هذه   : يف رمضان، مث زاده، فَ َقال تفيآن وال تعودان كما كانتا، وكان َجَلَده يف شرب اخلمر

  تعاىل يف هذا الشهر، مث هرب إىل معاوية هنع هللا يضر هذا ِبراءتك على هللا  : قَال  ؟ العالوة

  كُقدَّْت ُسُيورُُه ِمْن أِدميِ  -2927

اختلفت، فإذا ُقدَّْت من أدي  إذا كانت السُّيوُر َمْقدودة من أِدميني  : قَال أبو اهليثم
   . واحد مل تكد تَ َفاَوتُ 

   [ 199ص  ]   : قَال الشاعر

  *وُقدَّْت ِمْن أدميِهُم ُسُيورى

   . يضرب للشيئني يستواين يف الشبه

  أقَ رَّ َصاِمتٌ  -2928

فلم ينكره،  َشيء فيسكت يعين أقَ رَّ َمْن َصَمَت عن األمريضرب للرجل ُيْسأل عن 
   " ُسُكوهُتا ِرَضاها " وهذا كما يُ َقال 

  الُقرُّ يف ُبطُوِن اإلِبلِ  -2929
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يتفرجون يف  أي َذهاُب القر، يريدون أن الربد يذهب عنهم إذا نتجت اإلبل، وإمنا
   . ل يف الشتاءالربيع؛ ألن اإلبل تنتج فيه، ويصيبهم اهلزل وسوء احلا

َقر ِحُ  -2930
ُ
  َقرُيٌة َيْصَدى هِبَا امل

صاحبها،   : واملقرح البئر أوَل ما حتفر، وال تسمى قرُية يظهر ماؤها،  : الَقرُِية
   . العَطشُ   : والصََّدى

   . يضرب ملن يتعب يف َجع املال مث ال ََيَْظى به

  قُ ُروُن بُْدٍن َماهَلَا ِعَقاءٌ  -2931

ِسنُّ   : الُبْدن
ُ
َعَقوة، وهي الطرف احملدَُّد من  َجع  : والِعَقاء  . َجع َبَدن، وهو الَوِعل امل

   . الَقْرن

  يضرب لقوم اجتمعوا يف أمٍر وال رئيس هلم

  َقْد َضاَق َعْن َشْحَمِتِه الصِ َفاقُ  -2932

كون القاف وس بكسر -األقتاب َجع قتب  ) يُ َقال للجلدة اليت تضمُّ أقتاب البطن 
   ( َجع قتبة، وهي األمعاء  : ويَقال -التاء 

   . الصِ َفاق

كتمان  يضرب هذا ملن اتََّسَع حالُه وكثر ماله فعجز عن ضبطه، وملن يَعجز عن
   . السر أيضاً 

  َقْمَقاَمٌة َحكَّْت َِبْنِب الَبازِلِ  -2933
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يف السنة التاسعة وهو  لَ ما دخ  : الصغري من الِقْرَدان، والبازل من اإلبل  : الَقْمَقامة
   . أقواها

   . يضرب للضعيف الذليل ُيتكُّ ابلقوى  العزيز

  أقْ َرُف َعْيناً والنَُّجاُر ُمَذهَّبٌ  -2934

عربيًة واألُب ليس   ُمَداانة اهلُْجنة يف الَفَرس، ويف الناس أن تكون األمُ   : اإلقراف
   . ألصلا  : على التميز، والنُّجار  " عينا " كذلك، ونصب 

الذي عليه   : واملذهب  . يضرب ملن طاب أصله وهو يف نفسه خبيث القول والفعل
   . الذهب، يعين أن أصله حُمْلَّى وهو خبالف ذلك

  قَ ْرٌم ُمَعرَّى اجلَْنِب ِمْن ِسَدادٍ  -2935

لكرمه، يقول هذا قَ ْرم  وذلك  [ 191ص  ] الَفْحل من اإلبل يُ ْقتىن للِفحلة،  : الَقْرم
فيقرح جنبه وظهره فيحتاج إىل الِسَداد، وهو  َسِلم جنبه من الدَّبَِر ألنه مل ُيمل عليه ومل يُ ْرَحلْ 

   : اأِلسدَّة، ومنه قول الُقالخ بن حْزن الفتيلة؛ ليسدَّ هبا القروُح، واجلمع

ُة الدََّرنِ    ليَس َِبْنيب ُأِسدَّ

  خالقيضرب للسيد الكري الطاهر األ  . يعين أنه نقي مهذب

  األٌقْ َوُس األْحََب ِمْن َورَِئكَ  -2936

َُيُْب َحْبوا، وهذان من  األفعل من َحَبا  : األقوُس الشديُد الصُّلُب، واألحَب  : يُ َقال
  ُيبو ليثب مىت َوَجَد فرصة صفة الدهر؛ ألنه يَ ْرُصد أن يَهُجَم على اإلنسان كاحلايب
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ْنَحيِن الظهر، وذلك ل  : قلت
ُ
قيل الشديد  صالبة تكون يف صلبه، ولواألقوس امل

يعين أن الدهر  الصلب لكان ما أشرت إليه، وَيوز أن يُ َقال األقوَس مقلوب من األْقسى،
  أماِمكَ  أي  : األصلب الذي ال يُبليه َشيء والذي َُيُْبوا ليثَب من ورائك

احلساُب  " يُ َقال  كما يضرب ملن يفعل فعال ال تؤمن بَ َوائُِقُه فهو ُُيَذَُّر هبذه اللفظة
   " أماَمكَ 

   . َقْد َجاَنَب الرَّْوَض َوأَْهَوى لِلَجَرلِ  -2937

فيه   : اجلَْرَول، ومكان َجرِل احلجارة، وكذلك  : أي قصده، واجلََرلُ   " أهوى له " يُ َقال 
   . حجارة

   " ال يَ ْعُدوَرْوَضًة وأح جتنب " وهو كاملثل اآلَخر   . يضرب ملن فارَق اخلري واختار الشر

َئاِت َعَثراهِتِمْ  -2938 ُلوا ذ ِوي اهلَي ْ   أَِقي ْ

َجع اهلَنة وهي  ابلنون  " ذوي اهلَنات " أراد بذوي اهليئات أصحاب املروأة، ويروى 
   . الَشيء احلقري، أي َمْن قلت َعَثراته أو حقرت فأِقيُلوَها

  اْستَ ْقَدَمْت رِحالَتكَ  -2939

الشديد،  د ليس فيه َخَشب، كانوا يتخذونه للركضسرُج من جلو   : الرحالة
   . مبعىن تَ قَّمت  : واستقدمت

  يضرب للرجل يعجل إىل صاحبه ابلشر

  َقْد تُ ْؤِذييِن النَّاُر َفَكْيَف أْصَلى هِبَا -2940

   . يضرب لكل ما يكره اإلنسان أن يراه أو يفعل إليه مثله
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  ْحديال أُكوُن وَ   : قَالِت الن ِغَلةُ  -2941

َتُف صوُفها وهي  : الن ََّغلُ     [ 191ص  ] حية، فإذا  َفَساد األدِي، وأصله أن الضائنة يُ ن ْ

   . َدبَ ُغوا جْلَدَها مل يصلحه الدابغ؛ ألنه قد نَِغَل ما حواليه

   . ِخَصال ُأَخرُ  يضرب للرجل فيه َخْصَلة سوء، أي ال تنفرد هذه اخلصلة بل تقرتن هبا

   . َُيَْعل يف ُعْروة اجلَواَلق الَورَِكنْيِ الشِ ظَاظ ُعَوْيد  : َغ الِشظَاظَقْد بَ لَ  -2942

   . يضرب فيما جاوَز احلدَّ 

يَ نْيِ  جاوز احلزامُ  " و   " قد بلغ السيل الزىب " وهو كقوهلم     .  " الطُّب ْ

  َقْد أوَضَعْت ُمْنُذ َساَعةٍ  -2943

   . بعدُ  ئ َقَضاء حاجِتِه ومل تبطؤيضرب ملن َيْستَ ْبط  . اإلسراع  : اإليضاع

  َقْد َُتْرُِج اخلَْمُر ِمْن الضَّننيِ  -2944

   . يضرب للبخيل ُيْسَتْخرَج منه َشيء

ْهُر بَ ْعد َما َرَمحَ  -2945
ُ
ُن امل   َقْد مُيْكِ 

   . يضرب ملن ذلَّ بعد َِجَاِحه

َبةُ  -2946 َتَمينَّ اخلَي ْ
ُ
  ُقَصاَرى امل

أي  -بضم القاف  - تفعل كذا، وُقَصاُرَك أن تفعل كذا، وُقَصاَركَ  قْصُرَك أن  : يُ َقال
   . غايُتكَ 
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َحال
ُ
   . يضرب ملن يتمىن امل

  َقرِيُنَك َسْهُمَك َُيِْطئ َوُيِصيبُ  -2947

   . يضرب يف اإلغضاء على ما يكون من األِخالء

ْرأةُ  -2948
َ
  أقْ َبُح َهزِيلنِي الَفَرُس وامل

فعرض عليه  يث ُعِرَض عليه اجلند يوماً يعطي فيه أرزاقهم،ُيكى أن عمرو بن ال ل
هبا أْكَفاَل نسائهم، فَ َقال  هؤالء أيخذون َدرَامهي وُيسِ ُمنون  : رجل له فرس َعْجفاء، فَ َقال عمرو

مَسِ ْن   : دابيت، فضحك عمرو، وأمر له ِبِصلٍة، وقَال لو رأى األمرُي َكْفلها الستسمن َكَفلَ   : الرجل
   . ركوبكهبا م

  اْقِلْب َقاَلبِ  -2949

   . قَاله ُعمر هنع هللا يضر، وهذا مثل

وَيْصرِفها إىل غري  يضرب للرجل تكون منه السَّْقطَة فيتداركها أبن يَ ْقلبها عن جهتها
   . معناها

بن   : زهري يُ َقال أمحق من عدى بن َجَناب، وهو أخو  : قَال أبو الندى يف أمثاله
النعمان ومعه أخوه عدى فَ َقال  وكان زهري وفَّاداً على امللوك، ووَفَد على  ( كذا ) َعِدى بن جناب 

  : فالتفت عدى فَ َقال  ؟ تتداوى نساؤكم  [ 125 ص ] اي زهري إنَّ أمِ ي تشتكي، ِفبَم   : النعمان
اْقِلْب   : فَ َقال عدىهب الكمأة أيها األمري،   : قَال  ؟ ما هذه  : لزهري دواؤها الَكْمَرة، فَ َقال النعمان

   . ما هي إال كمَرَة اجلال َقاَلِب،

اطلب هلا    : ووجدت خبط األزهري هذا املثَل مقيدا اقلب قالب، وقَال عدى  : قلت
الكمأة فإان نسخِ ها  إمنا أراد أن يَ ن َْعَت لك  : كمرة حارة، فغضب امللك وهم بقتله فَ َقال زهري
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اْقِلْب َقاَلِب،   : زهري، فَ َقال إمنا أردت كذا، فنظر عدى إىل  : ونتداوى هبا، وقَال ألخيه عدى
   . فأرسلها َمَثالً 

  الباب ما جاء على أفعل من هذا *3*

  أَْقَصُف ِمْن بَ ْرَقةٍ  -2950

   : نبت َخَوار، قَال جرير  : البَ ْرَوق

  حلِْرٍب ُجُفُنوَها كأنَّ ُسُيوَف الت َّْيِم ِعْيَداُن بَ ْرَوٍق * إذا نضيت َعْنها

  أَقْ َوُد ِمْن ظُْلَمةَ  -2951

أقعدت،  باهبا حىت عجزت، مث قادت حىتهي امَرأة من هزيل، وكانت فاجرة يف ش
إىل نَِبيبه على ما  إين أراتح  : مث التخذت تَ ْيسا فكانت تطرقه الناس، َفُسِئلت عن ذلك، فَ َقالت

العفيف، فحدث َعَوانة هبذا احلديث  األعمى  : فَ َقالت  ؟ َمْن أنكح الناس  : يب من اهلرم، وسئلت
   . أبسباب الطروقة من عاملةقاتلها الََل   : وكان مكفوفا، فَ َقال

املهدى تلقاه  ملا قدم أْشَعُب الطمَّاع من املدينة بغداد يف أايم  : قَال اجلاحظ
ُخُذوا، حدثين سامل بن عبد هللا   : حدثنا، فَ َقال  : أصحاُب احلديث؛ ألنه كان إذا إسناٍد، فَ َقالوا له

  : اذكرمها، قَال  :  مؤمن، وسكت، فَ َقالوايف خصلتان ال جتتمعان  : قَال -وكان يبغضين يف هللا  -
خذوا،   : حدثنا عافاك هللا حبديث غريه، فَ َقال  : فَ َقالوا نسى إحدامها سامل ونسيُت اآلَخرى،

إذا أان متُّ فأحرقوين ابلنار، مث اَجعوا َرَماِدي يف   : تقول -عجائزان  وكانت من -مسعُت ظُْلمة 
على  اب؛ فإهنم َيتمعون ال حمالة، وأتوا به اخلاتنات ليذرون منهوأتربوا به كتَب األحب ُصرَّة،

   : بظلمة املثل أجراح الصبيات، فإهنن يلهجن ابلزب ما ِعْشَن، وقَال ابن يسار الَكَواعب َيْضرب

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=80#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=80#TOP#TOP
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ص  ]   ( السحاقة  : الذمنرة )   ( 1 ) ،  * تكاد تقطرها الُغلَمهْ   ( 1 ) بُِلْيُت ِبَوْرَهاَء َذمْنَْرَدةٍ 
192 ]   

  تَِنمُّ وتَعَضُه جارَاهِتَا * وأقْ َوُد ابللَّْيِل ِمْن ظُْلَمهُ 

  فمن كلِ  ساٍع هَلَا رَْكَلٌة * وِمْن ُكلِ  َجاٍر هَلَا َلْطَمهْ 

  أقْ َوى ِمْن مَنْلَّةٍ  -2952

وجتُر نواة التمر وهي  إنَّه ليس َشيء من احليوان ُيمُل وزنه حديداً إال النملة،  : يُ َقال
   . أضعافها زِنًَة، وكذلك الذرة حتمل أضَعاَفها لو ِوزِنت به

   " الَفَرس اْقَصُر ِمْن ظَاهرة " أقصُر من َغبِ  احِلَمار، و  -2953

املاء أكثَ َر من غب  ألن احلمار ال َيْصرب عن  " أقصر من ِظْمء احلَمار  " ويَقال أيضا 
الظاهرة، والر ِبُع بعد الغب،  وم، فالِغبُّ بعدال يربع، والفرس ال بدَّ له من أن ُيسَقي كل ي

التِ سع مث العشر وجعلت العرب اخلمَس أشأم  واخلمس بعده مثَّ السِ دس مث السِ بع مث الثِ من مث
أكثر منه، واإلبل يف الَقْيظ ال تَ ْقَوى على أطول منه، وهو  األظماء؛ ألهنم ال يْظِمئون يف القيظ

   . شديد على اإلبل

  ْقَضى ِمَن الدِ رهماَ  -2954

   . هذا من قول الشاعر

  َكفِ ه ملَْ يَ َر ُذو احلَاَجِة يف َحاَجٍة * أْقَضى ِمْن الدِ رِهْم يف

  أْقَطُع ِمْن َجَلٍم، وأْقدُّ ِمْن َشْفَرةٍ  -2955

   : هذا أيضا من قول الشاعر
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ْعَماَك ِمْن َشْفَرٍة * وأْقَطع يف ُكْفرَِها ِمنْ    َلمْ جَ  أََقدُّ لِن ْ

  أقَ َودُّ ِمْن ُمْهرٍ  -2956

قَال أبو  وذلك ألن املهر إذا قيد عارض قائده وَسَبقه، وهذا أفعل من املفعول،
   . ألنه ُيَسابَق راجلة ساحبه  : الندى

  أقْ َوُد ِمْن ظُْلَمةٍ  -2957

، الظالُم كل شخص لقيُته حنَي وارى  : ألن الظَّالم َيِسرت كلَّ َشيء، والعرُب تَقول
  أُخوَك أم الذئب  : ولقيته حني يُ َقال

  أَقْ َوْد ِمْن لَْيلٍ  -2958

   : هذا من قول الشاعر

  واللَّيُل قَ وَّادُ  اَل تَ ْلَق إال بَِليٍل َمْن ُتوِصُلُه * فَالشَّْمُس َِتَّاَمهْ 

  أَْقَذُر مْن َمْعَبأةٍ  -2959

أقْ َفُط  " املرأة، وأما قوهلم  تبأتِ اع  : االحتشاء، يَقال  : هي ِخْرَقة احلائض، واالعتباء
   [ 191ص  ]   " أتْ َيُس من تُ ُيوِس البَ يَّاع "  فقد مر ذكره يف ابب التاء عند قوهلم  " من البياع

  أَقْ َفُط ِمْن تَيِس بين مِحَّانَ  -2960

   " أغَلم من تيس بين محَّان " مر ذكره يف ابب الغني يف قوهلم 

2961-  
ُ
ِينَ أَقْ َرُش ِمَن امل   َجربِ 
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قريشاً، زعم أبو  اجلَْمُع والتجارة، والنقرش التجمع، ومن هذا مسيت قريش  : الَقْرش
هاشم، مث عبد مشس،  عبيدة أهنم أربعة رجال من قريش، وهم أوالد عبد مناف بن قصى، أوهلم

هللا تعاىل هبم هلم ََنْم، َجبَ َر  مث نَ ْوَفْل، مث املطلب، بنو عبد مناف، سادوا بعد أبيهم، مل يسقط
امللوك بتجارهتم، فأخذوا منهم لقريش العصم،  قريشاً فُسمُّوا اجملربين، وذلك أهنم وَفُدوا على

، من ملوك الشام  (  . ابحلاء املهملة، أي عهدا  " حبال " وأحبسه  كذا، )   ( 1 ) أخذهلم هاشم َجَبالَ 
من   ( 1 ) خذهلم عبُد مشس جبالالسبب إىل أرض الشام وأطراف الروم، وأ حىت اختلفوا بذلك

من   ( 1 ) حىت اختلفوا بذلك السبب إىل أرض احلبشة، وأخذهلم نوفل بن جبال النجاشي األكرب
من ملوك   ( 1 ) حىت اختلفوا بذلك إىل أرض فارس والعراق، وأخذ هلم املطلب جبال ملوك الفرس

   : موأما قوهل  . حىت اختلفوا بذلك السبب إىل بالد اليمن محري

  أقْ َرىِ مْن زَاِد الرَّْكبِ  -2962

َمَسافر   : أْجَودهم فزعم ابن األعرايب أن هذا املثل من أمثال قريش، ضربوه لث الثة من
املطلب بن أسد بن عبد الُعزَّى،  بن أيب عمرو ابن أمية، وأيب أمية بن املغرية، واألسود بن عبد

   . يتزوَُّدوا معهم قوٍم ملمسوا زاد الركب ألهنم كانوا إذا سافُروا مع 

  أَقْ َرى ِمَن َحاِسى الذَّهبِ  -2963

فيه أبو الصَّْلت  هذا أيضاً من قريش، وهو عبد هللا بن ُجْدَعان التَّيمي الذي قَال
   : الثَّقفي

  َلُه َداٍع مبََكَة ُمْشَمِعل * َوآَخُر فَ ْوَق َدارَتِِه يُ َناِدي

َهادِ  * لَُباَب البُ رِ  يُ ْلَبكُ  إىل ُرُدٍح ِمَن الشِ يَزى ِماَلءِ    ابلشِ 

   . ألنه كان يشرب يف إانء من الذهب  " حاسي الذهب " ومسى 
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  أقْ َرى ِمْن َغْيِث الضَّرِيكِ  -2964

  الفقري  : والضَّرٍيك قَ َتاَدة بن َمسلمة احلنفي،  : هذا املثل رَبَعي، وغيث الضريك

  أقْ َرى ِمْن َمطَاِعِيِم الر ِِيح -2965

   . ُيَسمِ  الباقني أحدهم عمُّ حِمَْجْن الثَ َقفي، ومل  : زعم أبن األعرايب أهنم أربعة

ولَبيد بن ربيعة،  هم كنانة بن عبد اَيلِيل الث ََّقفي عم أيب حمجن،  : قَال أبو الندى
بُّ إال يف وخصوا الصبا ألهنا ال هت  [ 191ص  ] وأبوه، كانوا إذا َهبَِّت الصََّبا أْطَعُموا الناَس، 

   : َجْدب قَالت بنت لبيد

  َولِيَدا إذا َهبَّْت رايُح أيب َعِقيل * ذََكْراَن ِعْنَد َهبَّتَها

  لَبيَدا أَشمَّ األْنِف أبيَض َعْبَشِمي اً * أعان َعَلى ُمْرَوأتِهِ 

  أقْ َرى ِمْن آِكِل اخلُْبزِ  -2966

مَسَُرة، مسى آكل اخلبز  نربي أحد بينعبُد هللا بن َحبيب الع  : املثل ِتيمي، وآكل اخلبز
  : الَعْنرب يف زمانه، وهم إذا فخروا قَالوا ألنه كان ال أيكل التَّْمر، وال يرغب يف اللَّنب، وكان سيد

فأما جُمرُي الطري فهو نور بن شحمة الَعن ْرَبِي، وأما السبب يف  منا آِكُل اخلبز ومنا جُمرُي الطري،
 أنَّ   : يب آبكل اخلبز، فألن اخلبَز نفسه عندهم ِمدوح، وذكر أبو عبيدةبن حب تلِقبيهم عبَد هللا

الصغري   : قال  ؟ إليكَ  أي أوالدَك أحبُّ   : َهْوَذَة بن علي احلَن في دخل على كسرى أبَرِويَز فَ َقال له
  قَال اخلبز، فقال  ؟ ماغذاؤك ببلدك  : حىت يكرب والغائب حىت يقَدم، واملريض حىت يربأ، قَال

والتمر، فصار اخلبز عندهم ِمدوحاً كما صار ما يناسبه  هذا َعْقل اخلبز، ال َعْقُل اللنب  : كسرى
ألنه أشرف طََعاٍم وقع إليهم، ومل يطعم الناس الطعاَم   [ ج ] الفالوذ بعض املناسبة ِمدوحاً، وهو

 ه كلَّ املناسبة يعينإال عبد هللا بن ُجْدَعان فمدحه أبو الصلت بذلك، وما يناسب أحٌد من العرب
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 الثريد، وهو يف أشرافهم عام، وغلب عليه هاشم حني َهَشم اخلبز لقومه، فمدح به يف قول

   : الشاعر

  ُمْسِنُتوَن ِعَجافُ  َعْمُرو الُعال َهَشَم الثَّرِيَد لَِقْوِمِه * َورَِجاُل َمكَّةَ 

كتابه املوسوم ب   ظ يففهذا املثل مع ما يتلوه حكاه عمرو بن حبر اجلاح  : قَال محزة
   " كتاب أْطِعَمِة العرب " 

ْقوِينَ  -2967
ُ
  أقْ َرى ِمْن أْرَماِق امل

   . َكْعب، وحاُت، وَهرِم   : زعم أبو اليقظان أهنم ثالثة

ِمْن اَل َشيء يف  " و   " يف لبنةٍ  ِمْن تِْبنةٍ  " و  " ِمْن أوَحدَ  " أَْقلُّ ِمْن َواِحٍد، و  -2968
   " يف الَّلْفِظ ِمْن الَ  " و   " الَعَددِ 

   " ِمْن إبْ َهام الضَّبَّ  " و   " الضَّب ِ  ِمْن ِفرْتِ  " و   " ِمْن أمنَُلةٍ  " أْقَصُر ِمَن َحبٍَّة، و -2969

   [ 192ص  ]   " ِمْن ُزبِ  مَنَْلةٍ  "  و  " ِمْن إبْ َهاِم الَقطاةِ  " و   " ِمْن إبْ َهاِم احلَُباَرى " و 

ِمْن  " و   " ِمْن َحَلمةٍ  " و   " فُ َريِخ الَذرَّ  ِمنْ  " و   " ِمْن َذرَّةٍ  " ُف ِمْن مَنَْلٍة، و أْقطَ  -2970
   " أْرَنبٍ 

و   " ِمْن َمنٍ  َعَلى نَ ْيلٍ  " و   " ِفْعلٍ  ِمْن قَ ْوٍل ِبالَ  " أقْ َبُح أَثَراً ِمن احَلْداَثِن، و  -2971
ِمْن  " و   " ِمْن ِخنزِيرٍ  "  و  " ِمْن السِ ْحرِ  " و   " ِمْن الُغولِ  " و   " َزَواِل النِ ْعَمةِ  ِمنْ  "  و  " ِمْن تِْيٍه باَل َفْضلٍ  " 

   " ِقْردٍ 

   " ِمَن احَلَجرِ  " أْقَسى ِمْن َصْخَرٍة، و  -2972

   " ِمْن البغت " أَقْ َرُب ِمَن البَ ْعِث، ويروى  -2973
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   " ِمْن َعَصا األْعرَج "  أَقْ َرُب ِمْن َحْبِل الورِِيِد، و -2974

  أْقَطُع ِمَن البَ نْيِ  -2975

  الَيِد إىل الَفمِ  أَْقَصُر ِمنَ  -2976

  أَقْ َتُل ِمَن السُّم ِ  -2977

   " ُخَسافٍ  ِمْن بَ ر ِيِ ةِ  " أقْ َفرُّ ِمْن أبْ َراَق الَغرَّاِف، و  -2978

  : فراسخ، قَال ، بستةهي برية بني السواجري واينس، أبرض الشام  : قَال أبو الندى
   . وقد سلكها ُخَساف

  أَْقَدُم ِمَن الَبذ ِ  -2979

  أَقْ َبُح ِمْن َجهَمٍة قَ ْفَرةٍ  -2980

   . الَّلْحمِ  القليلةُ   : اجلَْهَمة، اليت يف وجهها ُكُلوح، والَفَقَرة

  املولدون *3*

  ُقْل النَّاِدرََة َوَلْو على الَواِلَدةِ 

  قيِ ُدوا الِعْلَم ابلِكَتابَةِ 

  قَ يِ ُدوا نَِعَم هللا ابلشُّْكرِ 

  لوَْكفُ قَ ْبَل السََّحاِب أَصاَبيِن ا

ٌر ِمْنهُ  ُر الَعاق َخي ْ   قَ ب ْ

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=80#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=80#TOP#TOP
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  َقْد ََيْرُْج ِمَن الصََّدَفِة َغي ُْر الدُّرَّةِ 

ُر ِمْن ُذْعٍر َعَلى األَسدِ    َقْد يَ ْقُدُم الَعي ْ

ْهُر الَّذي ُهَو فَارِهٌ 
ُ
  َقْد يَ ْهَزُل امل

  َقْد َخَلَع ِعَذارَُه َورِكَب رَْأَسهُ 

   [ 115ص  ] َقْد َعبَ َر ُموَسى الَبْحَر 

  إذا بلغ غاية الشكر

  َقْد َجَعَل إْحَدى أُُذنَ ْيِه ُبْسَتاانً، واألخرى َمْيَداانً 

  يضرب ملن ال يسمع الَوْعظَ 

َز السُّْفَرةِ    َقْد تَ َعوََّد ُخب ْ

حتت ُحُصِر  انم " و  " قد انم مع الصوفية " يضرب ملن يُوَصف ابلتجارب، ومثله 
   " ِب َوْجَه احملرابَضَرَب ابحلَِرا " و   " اجلامع

  َقْد َصاَر ِمْن َسَقِط اجلُْندِ 

  يضرب لألمَرِد إذا التحى

  َقْد َجَعَل إْحَدى َيِدْيِه َسِطَحاً َوَمأَل األخرى َسْلَحاً 

  يضرب للمتهلك

  َقْد أَفْ َلَح السَّاِكُت الصَُّموت
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  ~ُقل ُهَو هللا َأَحٌد َشرِيَفة، ولَْيَسْت ِمْن رَِجاِل َيس

َةً َقطَ    ْعَت الَقاِفَلُة وكانْت َخريِ 

  ِقلَُّة الِعَياِل أَحُد الَيَسارَْينِ 

ْر مُثَّ أقَطعْ    َقدِ 

  للمكافئ -قَ َلٌم ِبَرأَسنْي 

َرَك مُثَّ أيْ َركَ  ْم َخي ْ   َقدِ 

  َقْد َضلَّ َمْن َكاَنِت الِعْمَياُن تَ ْهِدْيه

َلى املليَحُة ابلطَّالقِ    َقْد تُ ب ْ

  سَّْيُف َوُهَو ُمْغَمدٌ َقْد يُ تَ َوََف ال

  َقْد ُيْستَ َرثُّ اجلَْفُن َوالسَّْيُف قَاِطعٌ 

  قَ َلُمُه اَل يَ ْرُعُف إال ابلشَّر ِ 

  َقْد اْستَ ْقَلَع الُعْوُد فاقْ َلْعهُ 

  الَقصَّاُب ال تَ ُهْولُه َكثْ َرُة الَغَنمِ 

  الَقاصُّ ال ُيُِبُّ الَقاصَّ 

  الُقُلوب جُتَازِي الُقلوبَ 

  طَِلِيَعُة اجَلَسدِ  الَقْلبُ 
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  الَقَلُم أَحٌد الكاتبَ نْيِ 

ْرأةِ 
َ
  الُقْبُح ُحاِرُس امل

  اإلْقَداُم على الِكَراِم َمْنَدَمةٌ 

ُبوُع األْحَزانِ  َنُة يَ ن ْ   الَقي ْ

  الَقْوُم أْخَياٌف َكَقرِْع اخلَرِيِف وإِبِل الصََّدقَةِ 

  اْقطَْعَها ِمْن َحْيُث رَكَّتْ 

   " رقت " ول أي ضعفت، والعامة تق

  َقْد نَ َراَك فَ َلْسَت ِبَشيء

   [ 111ص  ] يضرب للصَِّلِف الذي يَزِيُف على السَّْبِك 

 الثاين والعشرون فيما أوله كاف الباب  

o   جاء على ما أفعل من هذا الباب ما  

o   املول   دون  

  الباب الثاين والعشرون فيما أوله كاف

  كاَن ُكرَاعاً َفَصاَر ِذرَاعاً  -2981

   . زاً قوايً يضرب للذليل الضعيف صار عزي

   : وهذا املثل يروى عن أىب موسى األشعري قَاله يف بعض القبائل ومثله

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=82#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=85#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=85#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=85#s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=85#s2
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  كاَن عن ْزَاً فَاْستتَ ْيسَ  -2982

   : أي صار تَ ْيساً ويف ضدمها

  َكاَن مِحَاراً فَاْسَتأَتنَ  -2983

اً أن يكون ضعيف أي صار أاتاَن، وهذا ما ال يكون وإمنا أراد بِه أنُه كان قوايً فطلب
   . أاتان طلب أن يكون  " استأَتنَ  " أو كان ضعيفاً فطلب أن يكون قوايً فمعىن 

  كاَن ُجْرحاً فَ بَ َرئَ  -2984

مث أقْ َلَع َوَصبَ َر، فقيل له  أصله أن رجال كان ُأصيَب ببعض َأِعزَّته، فَبَكاه وَراَثه كثرياً،
  يف ذلك، فأجاب هبذا، فصار َمَثالً 

  الدِ يكِ  كاَنْت بَ ْيَضةَ  -2985

   : يضرب ملا يكون مرة واحدة، قَال بشار

ْهِر َواِحَدًة * ثَ ىنِ  َوالَ  يكِ  َقْد ُزْرِتين َزْورًَة يِف الدَّ   جَتَْعِليها بَ ْيَضَة الدِ 

  كاَنْت َوقْ َرًة يف َحَجرٍ  -2986

  أي كانت املصيبُة ثلمًة يف حَجرٍ 

  الصَّْخرَة ك اهلَزمية يفيضرب ملن ُيتمل املصيبة ومل تؤثر فيه إال مثل تل

  َكانْت َلِقَوًة الََقْت قَِبيساً  -2987

السريع   : ملاء الفحل، والقبيس السريعة التلقي  : الَّلْقَوة  " لقوة صادَفْت قَِبيساً  " ويروى 
   : اإللقاح، قَال بعُض بين أَسدٍ 
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  ِبيسُ قَ  مَحَْلِت َثالَثًَة فَ َوَلْدِت ِستَّا * فَأمًّ لِْقَوٌة َوَأبٌ 

  كانت الناقة لقوة صادَفْت فحاًل قبيساً    : وتقدير املثل

   [ 132 ص ] يضرب يف ُسْرَعة اتفاَق األخوين يف املودة، قَاله أبو عبيد 

َا ُقدَّ َسي ْرُُه اآلنَ  -2988   كأمنَّ

الزمان،  يضرب ملن ال يتغري شبابه من طول مر  . أي كأمنا ابتدئ شبابه الساعة 
   : وقَال

َلى * كأنََّك يف احلواِدثِ رَ    لني طاق أَيْ ُتَك اَل َِتُوُت َوَلْسَت تَ ب ْ

ا أُْنِشَط ِمْن ِعَقالٍ  -2989   كأمنَّ

  : وَنَشْطُت احلَْبَل أْنَشطه نشطاً  ُعْقَدة َيْسُهُل إْنالهلا، مثل عقدة التكة،  : األُْنُشوطة
  ُيَشدُّ به وظيُف البعري إىل ذراعهما   : والِعَقال حللته،  : َعَقْدْته أنشوطة، وأنَشطَْته

  يضرب ملن يتخلَُّص من َوْرطَة فينهض سريعاً 

ذْكرُهنَّ  -2990 ِِ   ُكلُّ َشيٍء َمَهٌه، َما َخاَل النََّساَء َو

َشيء حىت أييت ذكر  أي أن الرجل ُيتمل كلَّ   : َمَهاه ومعنامها اليسري احلقري " ويروى 
اجلََماُل والطراوة أي كل َشيء   : واملَههَ  املَهاه  : قَال أهل اللغةُحَرمه، فيمتعض حينئذ، فال ُيتمله، 

َيوز أن يكون املهاه األصل، واملهه مقصور منه، مثل الزماِن   : َجيل ذِْكرُه إال ذكر النسٍ اء قلت
  والسََّقْم، وَيوز على الضد من هذا وهو أن يكون املهه األصل مث زِيَدت األلف والزََّمْن والسَّقام

   : التضعيف واملَهاه أكثُر يف االستعمال من املهه، قَال الشاعر كراهة

نيا   ِبَدارِ  َولَْيَس لَِعْيِشَنا هذا َمَهاٌه * ولَْيَسْت َداُراَن الدُّ
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   : وقَال آخر

  بِه هللا صاِلحُ  َكَفى َحَزاَنُ أنَّ اَل َمَهاَه لَِعْيِشَنا * وال َعَمٌل يْرَضى

  وة لعيشنايريد ال َجال وال طرا

  كلُّ ذاِت ِصَداٍر َخاَلةٌ  -2991

رَأى امَرأة َعدََّها يف َُجْلة  كالصُّْدرَة تلبسها املرأة، ومعناه أن الَغُيور إذا   : الصِ َدارُ 
َرته، وهذا املثل من قول مَهَّام بن مرة الشيباين، وكان أغار على بين أسد، وكانت  خاالته لفرط َغي ْ

  كلُّ ذاِت ِصَدار َخاَلٌة، فأرسلها َمَثالً    : فَ َقال  ؟ أتفعل هذا خباالتك  : نساءأمه منهم، فَ َقالت له ال

أي خمتال يعين أن    " َخالٌ  رُجلٌ  " وَيوز أن تكون اخلالة مبعىن املختالة، يُ َقال   : قلت
  كل امَرأة َوَجَدْت ِصَداراً تلبسه اْخَتاَلتْ 

  كلُّ َضبِ  ِعْنَدُه ِمْرَداتُهُ  -2992

يتخذ َجْحره إال عند َحَجر  احَلَجر الذي يُ ْرمى به، والضب قليل اهلَِداية، فال  : ْرَداةُ املِ 
يرمى الضب به يكون ابلقرب منه،  فاحلجر الذي  [ 111ص  ] يكون عالمة له، َفَمْن َقَصده 

  اآلفاِت ُمَعدَّة مع كل أحد فمعىن املثل ال أتمن احِلْداَثن والِغيَ َر فإن

  رض للَهَلَكةيضرب ملن يتع

  كلُّ اُْمرىِء َسيَ ُعوُد ُمرِيباً  -2993

  يضرب يف تنقل الدهر أببنائه  . أي ُتصيبه قَ َوارُِع الدهِر فتضعفه

  كلُّ ذاِت بَ ْعٍل َسَتِئيمُ  -2994
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   : هذا من أمثال أكثم بن صيفي، قَال الشاعر

  لنِ َساِء تَِئيمُ ا أفَاِطُم إين ِ َهاِلٌك فَ تَ َبيينَّ * َواَل جَتَْزِعي، كلُّ 

اً، وقوله  : يُ َقال أي ستفارَق بَ ْعَلَها   " ستئيم "  آَمِت املرأة تَئيُم أيوما، أي صارت أميِ 
  فتبقى بال زواج

  كلُّ َشاٍة بِرِْجِلَها َستُ َناطُ  -2995

أن  أي ال ينبغي ألحدٍ   : اأَلصَمعي الت َّْعليق، أي كل َجاٍن يُ ْؤَخذ ِبنايته، قَال  : الن َّْوطُ 
   . وهذا َمَثٌل سائر يف الناس  : أيخذ ابلذنب غرَي املذنِب، قَال أبو عبيدة

َزبَّ نَ ُفورٌ  -2996 َِ   كلُّ َأ

نَ ُفوراً؛ ألن الريَح  يكون -وهو الذي يكثر َشْعُر حاجبيه  -وذلك أن البعري األز بَّ 
  تْضربه فينفر

  يضرب يف َعْيب اجلبان

خالد بن جعفر بن   يه أسيد، وكان أََزبَّ جباانً، وكانوإمنا قَاله زهري بن َجذمية ألخ
أسيد، فرأى أسيد خالَد بن  كالب يطلبه بذ ْحل، وكان زهري يوماً يف إبله يَ ْهَنؤها ومعه أخوة

كلُّ أزب  نُفوٌر، وإمنا قَال هذا    : زهري جعفر قد أقبل يف أصحابه، فاخرب زهرياً مبكاهنم، فَ َقال له
   : اخلِيل َر، قَال زيدُ ألن أسيداً كان َأْشعَ 

  الظِ الل َفَحاَد َعِن الطَعاِن أبُو أاَثٍل * َكَما حاد األَزبُّ َعنِ 

  الطِ َعانِ  أثَرت الغىيَّ مثَّ نزعت عنه كما حاد األزبُّ عن  : وقال النابغة

  كلُّ امرٍِئ َسيَ َرى َوقْ َعهُ  -2997
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   . يضرب يف انتظار اخَلْطب ابلَعُدوِ  يقع  . أي وقوعه

  َكالٌَم كالَعَسِل، َوِفْعٌل كاألَسلِ  -2998

  يضرب يف اختالف الَقْول والفعل

  َكْم ُغصٍَّة َسوَّْغُت رِيَقَها َعْنكَ  -2999

   [ 111ص  ] يضرب يف الشكاية عن العاقِ  من األوالد واألحباب 

َفُع إالَّ ُمْنِضَجهُ  -3000   الَكىُّ الَ يَ ن ْ

  األمر واملبالغة فيهيضرب يف احلثِ  على إحكام 

  كالَعاِطِف َعَلى الَعاض ِ  -3001

رمبا أتى أمه  تعطف على ولدها وأصل املثل أن ابن املَخاض  " انقة عاطف " يُ َقال 
   . يَ ْرَضُعها فال ِتنعه، ورمبا َعضَّ على َضْرعها فال ِتنعه أيضاً 

  يضرب ملن يواصل من ال يواصله وُيسن ملن يسيء إليه

  ُأْخُدوداً  َت تَ ْبِكي ِمَن األثَِر الَعايف، فقد القَ ْيتَ ُكنْ  -3002

  يضرب ملن يشكو القليل من الشر مث يقع يف الكثري

  كلُّ َذاِت َذْيٍل ََتَْتالُ  -3003

  أي كل َمْن كان ذا مال يتبخرت ويفتخر مباله

  كلُّ اْمرٍئ يف شأنِِه َساعٍ  -3004
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  أي كل امرئ يف إصالح شأنه جمُِد  

  كلُّ اْمرٍِئ يف بَ ْيِتِه صيبٌّ  -3005

   . أي َيْطرَُح احِلْشمة، ويستعمل الفكاهة يضرب يف ُحْسن املعاشرة

جلس مع الناس وقَال  كان زيد بن اثبت من أَْفَكِه الناس يف أْهِلِه وأْدَمثهم إذا   : قيل
  ده ُوجد رجالالتمس ما عن ينبغي للرجل أن يكون يف أهله كالصيب، فإذا  : عمر هنع هللا يضر

َها ُمْعَجَبةٌ  -3006   كلُّ فَ َتاٍة أببِي ْ

َعْلَقمة  يضرب يف ُعْجب الرجل برهطه وعشريته وأول من قال ذلك الَعْجَفاء بنت
يتعدثن فيها، فوافَ نْيَ هبا ليالً  السعدى، وذلك أهنا وَثالَث نسوة من قومها َخَرْجَن فات ََّعْدَن بروضة

ما رأينا كالليلة ليلة،   : ُمْعِشبة َخْصبة، فلما جلسن قلن ساكنة، وروضة يف قمٍر زاهر، وليلة طَْلَقة
  و ال كهذه

أي النساء   : الروضة روضة، أطيب رُياً وال أْنَضر، مث أَفْضَن يف احلديث فقلن
، َخي ُْرهن ذات الغناء وطيب الثناء  : اخلَُرود الَوُدود الَوُلود، قَالت األخرى  : قَالت إحداهن  ؟ أفضل

خريهن   : اجلَُموع الن َُّفوع، غري املنوع، قَالت الرابعة خريهن السَُّموع  : وشدة احلياء، قَالت الثالثة
خريهم   : قالت إحداهن  ؟ أفضل فأي الرجال  : الرافعة، ال الواضعة، قلن اجلامعة ألهلها، الوادعة

   (  . هله على ما ينفعه عليهماملقرت احملاسب أل  : احلظال ) الر ِضيُّ غري احلظال  احَلِظىُّ 

العميم، واجملد القدي،  خريهم السيُد الكري، ذو احلسب  : وال التبال، قَالت الثانية
يُِغرُي احلرة، وال يتخذ الضرة، قَالت  الذي ال  [ 110ص  ] خريهم السِخيُّ الويف   : قَالت الثالثة

الق، والصدَق عند التالق، والفلج عند السباق، كرم األخ وأبيكن إن يف أيب لنَ ْعَتُكنَّ   : الرابعة
  كلُّ فتاة أببيها ُمْعَجبة   : الَعْجَفا عند ذلك وُيمده أهل الرفاق، قَالت
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النار، ويَ ْنَحر  إن أيب يُْكرُِم اجلار، ويعظم  : ويف بعض الرواايت أن إحداهن قَالت
أيب عظيم اخَلطِر، منيع الَوَزر، عزيز  إن  : الِعَشار، بعد احلوار، وُيل األمور الكبار، فَ َقالت الثانية

إن أيب صدوَق اللسان، كثري األْعَوان، يُ ْروى   : فَ َقالت الثالثة النفر، ُُيَْمُد منه الوِْرُد والصََّدر،
َنان، عند قليل السؤال،   إن أيب كري النِ َزال، منيف املَقال، كثري الن ََّوال،  : الطعان، قَالت الرابعة السِ 

امسعي ما قلنا، واحكمي بيننا،   : الَفَعال، مث تنافَ ْرَن إىل كاهنة معهن يف احلي فقلن هلا كري
واحدة منكن ماردة، على اإلحسان جاهدة،  كل   : واعديل، مث أََعْدَن عليها قوهَلن، فقالت هلن

ى الضراء، خرُي النساء املبقية على بعلها، الصابرة عل  : لصواحباهتا حاسدة، ولكن امْسَعَن قويل
مطلقة، فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها، فتلك الكرمية  خمافة أن ترجع إىل أهلها

الَبَطل، القليل الفشل، إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل، كثري  الكاملة، وخري الرجال اجلَواد
   . كل واحدٍة منكن أببيها ُمْعَجبة   : قَالت الن ََّفل، مث

  اَلِء ُيَسرُّ كلُّ جُمٍْر يف اخلَ  -3007

   " كل جمر خبالء جميد " ويروى 

فرداً ليس معه أحد،  وكان َيريه  " األُبَ ْيِلق " وأصله أن رجال كان له فرس يُ َقال له 
فأعجبه ما رأى من سرعته،  وجعل كلما مر به طائر أْجَراه حتته، أْو رأى إعصارا أجراه حتته،

أرْدُت أن أراهن عن فرسي هذا، فأيكم يُ ْرسُل  إى  : ، فَ َقاللو رَاَهْنُت عليه، فنادى قوما  : فَ َقال
 إى ال أرسله إال يف ِخطَاٍر، فراهن عنه، فلما كان  : احلَْلَبَة َغداً، فَ َقال إن  : فَ َقال بعض القوم  ؟ معه

   . اَلٍء َساِبقٌ كلُّ جمٍر خِبَ   : كل جُمٍْر يف اخلال يسر، ويَقال أيضاً    : الغُد أرسله فُسِبَق، فعند ذلك قَال

  كلُّ َفْضٍل ِمْن أيب َكْعٍب َدَركٌ  -3008

فينيله قليال  يضرب للرجل يطلُب املعروَف من الرجل اللئيم الذي ال يَبضُّ َحَجرُه
   . فيشكو ذلك، فيَقال له هذا، أي هو لئيم فقليله كثري
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  ُكلُّ ك ْلِب بَِبابِِه نَ بَّاحٌ  -3009

   [ 136 ص ]   .  " جُمٍْر يف اخلال ُيَسرُّ  ُكلُّ  " يضرب ملن يضرب له 

  ُكلُّ الصَّْيِد يف َجْوِف الَفَرا -3010

   . الَفَرار احِلَماُر الَوْحِشيُّ، وَجعه ِفراء  : قَال ابن السكيت

أْرنَباً، واآلخر  وأصل املثل أن ثالثة نَ َفٍر خرجوا متصيدين، فاصطاد أحُدهم  : قَالوا
انال، وتطاوال عليه، فقال  اراً، فاستبشر صاحب األرنب وصاحب الظيب مبامح  : ظبيا، والثالث

ُرزِْقُت وظَِفْرُت به يشتمل على ما عندكما،  ُكلُّ الصَّْيِد يف جوف الَفرا، أي هذا الذي   : الثالث
   . من احلمار الوحشي وذلك أنه ليس ِما يصيده الناس أْعظَمُ 

استأذن على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فُحِجَب قليال  أاب ُسْفَياَن هبذا القول، حني وأتلََّف النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص
  : ما ِكْدَت أتَذُن يل حىت أتذَن حلجارة اجللهمتني، قَال أبو عبيد  : قَال مث أُِذَن له، فلما دخل

ِقيَل كل الصيد يف  أْنَت كما اي أاب سفيان  : اجللهتني، ومها جانبا الوادي، فَ َقال ملسو هيلع هللا ىلص الصوابُ 
ُتَك قَ َنَع كل حمجوب معناه إذا  : جوف الَفَرا، يتألفه على اإلسالم، وقَال أبو العباس   . َحَجب ْ

   . يضرب ملن يُ َفضَُّل على أقرانه

اَُرَها -3011   ُكلُّ َُناِر إبٍل َنُِ

  على الناس األصُل، وكذلك النَّْجُر، وهذا من قول رجل كان يغري  : النُِّجاَرُ 

ِمْن أي إبٍل   : املشرتى فيطرد إبَِلُهْم مث أييت هبا السوَق فيعرضها على البيع، فيقول
   : فيقول البائع  ؟ هذه

  انُرَها َتْسأَُلين الَباَعُة أْيَن َداُرَها * ال َتْسأُلوين َوَسُلوا َما



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 41 

اَِر إِبٍل َُنَاُرَها   *ُكلُّ َنُِ

   . يعين فيها من كل لون

وال يثبت  أي فيه كل من األخالق، " يف القاموس  ) رب ملن له أخالَق متفاوتة يض
   (  " على رأى

   : املشرتون ههنا، والبيع من األضداد، وقَال  : والباعة

  الَعاَلَء مبَالَكا َواَبَع بَِنِيِه بَ ْعُضُهْم خِبََسارٍة * َوبِْعُت لُذبْ َيانَ 

  فجمع اللغتني يف بيٍت واِحدٍ 

  ُكلَّ احِلذاِء َُيَْتِذي احلَايف الَوِقعُ  -3012

   : على احلجارة، قَال الرَّاجز َوَقَع الرجُل يَ ْوَقُع َوَقعاً، إذا َحِفَي من َمر ِه  : يُ َقال

َقِطعْ  اَيلَْيَت يل نَ ْعَلنْيِ ِمْن ِجْلِد الضَُّبْع * َوَشرُكاً ِمنْ    ثَ ْفرَِها اَل تَ ن ْ

  *احلَايِف الَواِقع ُكلَّ احِلَذاِء َُيَْتِذي

   [ 111ص  ]   . بيحتذى  " ُكلَّ  " نصب 

   . يضرب عند احلاجة حَتِْمُل على التعلق مبا يقدر عليه

و اَنَمى -3013 َِ   ُكل ى طََعاَم َسرٍِق

َسَرَق   : املصدر، يُ َقال - بفتح الراء -بكسر الراء االسم، والسََّرق  -السَّرِق، والسَّرقة 
   . ُه ماالمنه ماال، وسرقً 
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حىت َشِبَعْت، مث  وأصله أن اُّمة كانت لصة َجِشعة، فَنَحَر مواليها َجُزورا، فأطعموها
  ؟ ما هذا  : النار فَ َقال موالها إن موالها جعل شحمًة يف رأس ُرحمه فسرقتها مث ملتها، فنشَّْت، يف

   . َسرَِق واَنِميُكلِ  طعام    : فَ َقال َنِضيُض علباء وُيسبه موالي شحمة،  : فَ َقالت

   . يضرب للحريص يقع يف قبيح جلشِعِه، ويضرب للُمريب أيضا

  ُكلُّ َشيء أْخطَأَ األْنَف َجَللٌ  -3014

   : رجل فَ َقال وذلك أن رجال صرع رجال، فأراد أن َْيدََع اْنفه، فأخطأه، فحدث به
   . كل َشيء أخطأ األنف َجَلْل، أي سهل

   . لهيضرب يف هتوين األمر وتسهي

  ُكلُّ ُجدٍَّة َستُ ْبِليها ُعدَّةٌ  -3015

   : يعين عدة األايم والليايل وقَال الراجز

ْرَء ِاْخِتاَلُف األْحَواْل * ِمْن َعْهدِ 
َ
  َشَواٍل َوبَ ْعَد َشَوالْ  اَل يُ ْلِبُث امل

  *يُ ْفنِيَنه ِمْثَل فَ َناء السِ ْرابلْ 

  ُكلُّكم لَيْحَتِلُب َصُعْوَداً  -3016

   ( ِتامه تلقي جنينها قبل  : َتدج ) اليت ََتُْدج   : عود من النوقالصَّ 

   : فتعِطف على ولد عام أول وقَال

  *هَلَا َلنَبُ اخلَِلية والصَُّعودِ 
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صعود، فَ َقال  وأصل املثل أن غالماً كان له الصَّعود وكان يلعب مع غلمان ليس هلم
   . مستطيال عليهم هذا الَقْول

  َعمرٌو عن الط ْوقِ َكبُ َر  -3017

أْخِتِه، وهو عمرو  ابن  : أوُل من قَال ذلك َجذمية األبرش، وعمرو هذا  : قَال املفضل
أبناء امللوك َيدمونه منهم عديٌّ  بن عديِ  بن نصر وكان َجذمية ملك احلريَة، وََجَع ِغْلماان من

إذا سقيت امللك   : فَ َقالت لهأخت َجِذمية،  بن النصر، وكان له حظ من اجلََمال، فعشقته َرقَاشِ 
َجِذميََة ليلة وألطف له يف اخلدمة، فأسرعت اخلمر فيه، فَ َقال  فَسِكَر فاخطبين إليه، فسقى عديٌّ 

قد  ما هِبا عنك رغبة،  : أسأُلك أن تُ َزوْجين َرقَاِش أْخَتك، قَال  : أحَببت، فَ َقال َسْليِن ما  : له
أُْدُخل على   : للغالم إفاقته، فَ َقالت  [ 111ص  ] لك عند فَعْلُت، فعلمت َرقَاِش أنه سينكر ذ

اي َعِديُّ ما   : وَتطَيََّب، فلما رآه َجذمية قَال أهلَك الَليلَة، فدخَل هبا وأصبح وقد لبث ثياابً ُجُددا،
الرتاب  ده يفمث وَضَع يَ   ؟ ما فعلتُ   : أنكْحَتيِن أْخَتَك َرقَاِش الَبارَِحة، قَال  : قَال  ؟ هذا الذي أرى

   : وجعل يضرب هبا وجهه ورأَسه، مث أقبل على رٌقاِش فَ َقال

ُر َكُذوٍب * أحِبُرٍ  زنَ ْيِت أم ثيين وأنِت َغي ْ ِحفظي* حدثيين رقاش ال  )   ( 1 ) هِبَِجنيِ  حدِ 
   ( ُتكذبيين*

  أْم بَِعْبٍد وأنت أهٌل لَِعْبِد * أم ِبُدوٍن وأنِت أهٌل ِلُدونِ 

فلما رآه عدي قد فعل  وجتين ُكُفؤا كرميا من أبناء امللوك، فأطرَق جذميةبل ز   : قَالت
وَعِلقت منه رقاِش فولدت  ذلك خافه على نفسه فهرب منه وحلَق بقومه وبالده، فمات ُهناك،

جذمية ال يولد له، فلما بلغ الغالم  غالما فسماه جذمية عمرا، وتبنَّاه، وأحبه حباً شديدا وكان
َيتنون له الِكمأة، فكانوا إذا وجدوا كمأة خيارا  َيرج يف عدٍة من خدِم امللكمثان سنني كان 
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وكان عمرو ال أيكل ِما َيين وأييت به جذمية فيضعه بني يديه،  أكلوها وراحوا ابلباقي إىل امللك،
   : ويقول

  َهذا َجناَي وِخَيارُُه ِفيِه * إْذ َكلُّ َجاٍن َيُدُه إىل فيه

فُفِقَد َزماان، فضرب يف  إنه خرج يوما وعليه ثياٌب وُحلي فاستِطريَ فذهبت َمَثاًل، مث 
وعقيل ابنا فارج، رجالن من  اآلفاق فلم يوجد، وأتى على ذلك ما شاء هللا مث وجده مالك

مها انزالن يف بعض أوِديِة السََّماوة انتهى  بْلَقنْي كاان يتوجَّهان إىل امللك هبدااي وحتِف، فبينما
 ابُن الت َُّنوخية فَلَهَيا  : قَال  ؟ َمْن أنت  : أْظَفارَُه وشعره، فَ َقاال له بن عدي، وقد عَفتْ إليهما عمرو 

أطعميين، فأطعمته  أطعمينا، فأطعمتهما، فأشار عمرو إىل اجلارية أن  : عنه وقَاال جلارية معهما
ُكرَاع فيْطَمع يف الذِ راِع فأرسلتها العبَد ال اسِقيِن، فَ َقالت اجلارية ال ًتْطعم  : مث سقتهما، فَ َقال عمرو
  : جذمية فعرفه، ونظر إىل فىت ما شاء من فىت فضمَّه و قَِبَلُه وقَال هلما َمَثاًل، مث إهنما مَحَالَُه إىل

إىل أمه،  حكَّْمُتكما، فسأاله منادمته، فلم يزاال ندمييه حىت فرََّق املوت بينهم، وبعث عمراً 
َكبُ َر عمرو    : جذمية قَال ابه، وطوَّقته َطْوقَاً كان له من ذهب، فلما رآهفأدخلته احلمام وألبسته ثي

ُم بن نُويرة يرثي أخاه مالك بن نُ َويرة  عن الطَّوِق، فأرسلها َمَثاًل، ويف ملك وعقيل يقولوا ُمَتمِ 
   [ 112ص  ] 

  َصدَّعاَلْن نَ تَ  وُكنَّا َكَنْدمايَن  َجِذمية حْقَبًة * ِمَن الدَّهِر حىتَّ ِقيل

َلَنا * أَصاَب املناايَ    َرْهَط ِكْسَرى َوتُ بَّعا وِعْشَنا خِبَرْيٍ يف احلََياِة َوقَ ب ْ

َلًة معاً  فَ لََّما تَ َفرَّقْ َنا َكأين ِ َوَماِلك * ِلُطوِل اْجِتَماٍع ملَْ    نَ َبْت لَي ْ

عنا، يشري تفرقنا الجتما َيوز أن تتعلَق بتفرقنا أي  " لطول اجتماع " الالم يف   : قلت
   . على إىل أن التفرَق سببه االجتماع وَيوز أن تكون الالم مبعىن
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َلَنا خليالَ صفاٍء مالٌك  أمل تَ ْعَلمي أن َقْد تَ َفرَّقَ   : وقَال أبو َأخراش اهلذىل يذكرمها قَ ب ْ
   . ِذميةمها كَنْدَمايَن  جَ   : للُمتُ َواِخَيني فيَقال يضرب املثل هبما  : وعِقيُل قَال ابن الكليب

   . دامت هلما رٌتبت املنادمة أربعني سنة  : قَالوا

  كالَفِخارَة حِبِْدج رَب َّْتها -3018

   . نساء العرب مركٌب ليس يَرْحِل وال َهْوَدْج تركبه  : احِلْدجُ   : قَال اخلليل

أْجرَيِت   : قَال يضرب ملن يفتخر مبا ليس له فيه َشيء كما ُيكى عن أيب عبيدة أنه
  : ُيَكرْب ويَِثب من الفرِح، فقيل له يُل للرهان يوما، فجاء فرس فسبق، فجعل رجل من النَّظَّارةاخل

   . يل ال، ولكن اللجام  : قَال  ؟ أكان الفرس لك

  َكْيَف بُِغاَلٍم أْعَياين أبُوه -3019

   : قَال الشاعر  ؟ أي إنك مل تستقم يل فكيف يستقيم يل ابنك وهو دونك

  الَواِلِد الَوَلَدا الَولِيَد وَقْد أْعَياَك َواِلُدُه * َوَما َرَجاؤك بَ ْعدَ  تَ ْرُجو

َها -3020 ثَ ت ْ   أْكِذِب الن َّْفَس إذا َحدَّ

ْث نفَسَك أبنك ال تظفر، فإن ذلك يُ ثْ بِ ُطك    . أي ال حُتَدِ 

ََرعَّثُ 
احٍد على تفضيل بيٍت و  قَال إن  ؟ أي بيت قَالته العرب أشعر  : سئل بشَّار امل

   : الشعر كله لشديد، ولكن أحسَن لبيٌد يف قوله

ثَ تَ َها * إنَّ ِصْدَق الن َّْفسِ    يُ ْزرِى اِبأَلَملِ  أْكِذِب الن َّْفَس إذا َحدَّ

َر َمْكَدمٍ  -3021   َكَدْمَت َغي ْ
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ْكَدم  : الَكْدمُ 
َ
، وامل    . موضع العض  : الَعضُّ

   . يضرب ملن يطلب َشيَئاً يف غري مطلبه

  َكطَاِلِب الَقْرِن ُجِدَعْت أُذنُهُ  -3022

ُمَصلَُّم  " له  ذهب النعام يطلب َقرانً فُجِدَعْت أذنه، ولذلك يُ َقال  : العرب تقول
   [ 115ص  ]   : وفيه يقول الشاعر  " األُُذنَ نْيِ 

  نبَزَهاَها احَلنْب واجل ِمْثُل الن ََّعاَمِة َكاَنِت َوِهَي َساِئَمٌة * أْذاَنَء َحىتَّ 

ْهُر ِفْيهِ    َراَبُح البَ ْيُع والَغنَبُ  َجاَءت لَِتْشَرى قَ ْراَنً أْو تُعوِ َضُه * َوالدَّ

  قَ ْرٌن وال أُُذنُ  َفِقيَل أُْذاَنِك ظلم مث َتَّ اْصطُِلَمْت * إىل الصِ َماِخ َفالَ 

   : طالب الَقْرن احلمار، قَال الشاعر  : ويَقال

  َلُه قَ ْرنُ  طَالَِباً * فآَب ِبال أذٍن وليس َكِمْثِل مِحَاٍر كان لِْلَقْرنِ 

   . يضرب يف طلب األمر يؤدِ ى صاحَبه إىل تَ َلف النفس

  َكفَّا ُمطَلََّقٍة تَ َفتُّ اليَ ْرَمعَ  -3023

ا َيعل منها َخَذاريف  : اليَ ْرمعُ     . الصبيان حجارٌة بيٌض رِخوة رمبَّ

َهظُه فيضج  وَي    . لب فال ينفعه ذلكيضرب للرجل ينزل به األمر يَ ب ْ

  َكْيَف تَ َوقَّى َظْهَر ما أنَت رَاِكُبهُ  -3024

   . يضرب ملن ميتنع من أمٍر ال بد له منه  . أي تَ تَ َوقَّى
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منه يف حال الظَّهر َيِسُر  عبارة عن الدَّهر أي كيف حَتْذ ر َِجَاَح الدَّهر وأنت  " ما " و
   !  ؟ ِبَك عن مورد احلياِة إىل َمن َْهل املمات

  ُكُمَعلِ َمٍة أُمََّها الِبَضاعً  -3025

   . يضرب ملن َيئ ابلعلم ملن هو أعلم منه

  كاَن َجَواَداً َفُخِصيَ  -3026

   . الزمان كان جودا َفَخَصاه   : يضرب للرجل اجللد ينتكث فيضعف، ويَقال

  كاألْشَقِر إْن تَ َقدََّم ْنَُِر، وإْن أَتَخَّر ُعِقرَ  -3027

يوم َجبَ َلة على فَرٍس  كان لِقيط بن ُزرَارة   : اَءُم من األفراس ابألشقر قَالواالعرب تتش
ُشقر   : وذلك أن العرب تقول أشقر، إن تتقدم تَ ْنحر، وإن تتأخر تُعَقر،  : أشقر فجعل يقول

قدمت اي أشقر، إن َجَرْيَت على طبعك فت  : لفرسه اخلَْيل ِسرَاُعها، وُكْمتُ َها، ِصالبُ َها، فهو يقول
َهزِما أتوك من ورائك فعقروك، فاثْ ُبْت والزم الَوقَاَر،  إىل العدو قتلوك، وإن أسرعَت فتأخرت ُمن ْ

   . الَعار واْنِف عين وعنك

ابن  وكان محيد األقرط عند احلجاج، فأتى برجلني لصني من َجْهرم كاان مع
قلت، ومل يكن  نعم،  : قَال  ؟ هل قلت يف هذين شيئاً   : األشعث فأقيما بني يديه، فَ َقال حلميد

   : قَال شيئاً، فارجَتل هذه القصيدة ارجِتااًل، وأنشدها، وهي

َما َلمَّا رَأى الَعْبَداِن ِلصَّاً َجْهَرَما * َصَواِعَق احَلجَّاجِ    مُيِْطْرَن الدَّ

   [ 111ص  ] ُقَحَما  َوْباًل أَحاِينَي َوَسحَّاِدميَا * فأْصبحا َواحلَْرُب تُ ْغَشى

َنانِ    هلزَما مبَْوِقِف األْشَقِر إن تَ َقدََّما * اَبَشَر َمْنُحوَض السِ 
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  والسَّيُف ِمْن َورَائِِه إن أْحَجَما

العرب  األصل يف املثل ما ذكرته من حديث لقيت بن زرارة، مث تداولته  : قلت
   . وتصرفت فيه كما فعل مُحَْيد هذا

   . يضرب ملا ُيْكَرُه من َوْجهني

  أْكَرْمَت فَاْرتَِبطْ  -3028

   . أكرمته، أي وجدته كرميا  : يُ َقال  " استكرمت " ويروى 

   . َضنَّ به  : يضرب ملن َوَجد مراده فيَقال له

ُهْم َكَراِغيِة الَبْكرِ  -3029   كاَنْت َعَلي ْ

بن  عقر الن اقة قَدارُ  يعنون ُرَغاء َبْكر مثود حني  " كراغية السَّْقبِ  " ويَقال أيضاً 
   . اخلصلة أْوالفعلة تعود إىل  " كانت " الرغاء، والتاء يف   : سالف، والراغية

   . يضرب يف التشاؤم ابلَشيء

   : قَال َعْلَقَمة بن َعَبَدة لقوم أغري عليهم فاسُتؤِصُلوا

  ُيْستَ َلْب َوَسِليبُ  َرَغا فَ ْوقَ ُهْم َسْقُب السََّماء َفَداِحٌض * ِبِشكَِّته ملَْ 

السالح، وقَال   : والشكة أي ركض برجله َيْدَحُض َدْحضاً،  " دَحَض املذبوح  " اليُ قَ 
   : اجلَْعِدى

  األْشَعرِينا رَأيُت الَبْكَر َبِكر َبيِن مَثُوٍد * وأنَت أرَاَك َبْكرَ 

  أْكَرُم ََنِْر النَّاِجَياِت ََنْرُهُ  -3030
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ْسرِعات  : الناجيات
ُ
  امل

   . يضرب مثل للكري األصل

ِر يف الُعنَّةِ  -3031   َكاْلُمَهدِ 

الشجر لإلبل، ورمبا ُيبس  مثل احَلِظرية جتعل من  : اجلمل له َهِدير، والُعنَّة  : املهدر
عىنَّ 

ُ
وأصله املعنَّن من الُعنَّة، فأبدلت إحدى  فيها الفحُل عن الضِ رَاب، ويَقال لذلك الفحل امل

   : عَّى، قَال الوليد بن عقبة ملعاويةوتَ لَ  النونني ايء كما قَالوا تَظىنَّ 

ُر يف ِدمشقَ  َعىنَّ * تُ َهدِ 
ُ
  َفَما تَ َريُْ  قطَْعَت الدَّْهَر َكالسَِّدِم امل

وال يسرح يف  الفحل غري الكري يكره أهله أن يضرب يف إبلهم، فيقيد  : والَّسِدم
   . اإلبل رغبًة عنه؛ فهو يصول ويهدر

   .  فعلهيضرب للرجل ال ينفذ قولُه وال

   . كَفضِل اْبِن املَخاِض على الفِصيلِ  -3032

   . ُرجولتهما يضرب للُمتَ َقاربني يف  . أي الذي بينهما من الفرَق قليل

ص  ] وهو بعُد  إن املنتوج يدعى فصيال إذا شرب املاء وأكل الشجر،  : قَال املؤرج
   . وُدِعَي ابُنها ابَن خُمَاضٍ  ه خماضا،يَ ْرضع، فِإذا أرسَل الفحُل يف الشَّْول ُدعيت أم  [ 119

  َكَفى ِبُرُغاِئَها ُمَنادايً  -3033

قبل سؤهلا،  هذا َمَئٌل مشهور عند العرب يضرب يف َقَضاء احلاجة  : قَال أبو عبيد
ويعتلُّ أبنه مل يعلم، ويضرب ملن  ويضرب أيضاً للرجل حتتاج إىل ُنصرتَه أْوَمُعْونَ َتُه فال ُيضرك،
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كفى بعلمه بوقويف ببابه مستأذان يل،    : ويقول أْرِسْل َمْن يستأذن لك  : ب الرجل فيَقاليقف ببا
   . يل أي قد عِلم مبكاين فلو أراد أِذنَ 

  َكالَّ َزَعْمَت الِعرَي ال تُ َقاِتلُ  -3034

   . به يضرب للرجل قد كان أِمَن أن يكون عنده َشيء، مث ظهر منه غرُي ما ظن

  ي َولَْيَس َلُه بَِعريٌ َكاحلَادِ  -3035

 .  " عاط بغري أنْ َواطٍ  " يضرب ملن يَتشبَّع مبا ال ميلك، ومثله 

  الِكاَلَب َعَلى البَ َقرِ  1512

عليك  يضرب عند حتريش بعض القوم على بعض من غري مباالة، يعين ال َضَرر
   . َفَخلِ هم

هذا من   " البقر راب علىالك " ويَقال   . على معىن أرسل الكالب  " الكالب  " ونصب 
  وصناعته َكَرْبُت األرَض، إذا قلبتها للزراعة يضرب يف َتلية املرء   : قولك

  كالثَّوِر ُيْضَرُب ملَّا عاَفِت البَ َقرُ  -3037

تشرب لَكَدر املاء أو  َعاَف يَ َعاُف ِعَيافاً، إذا كره، كانت العرب إذا أوردوا البقَر فلم
   : قَال نَ ْهَشل بن َحر ِي ٍ  الث َّْوَر ليقتحم البقُر املاء، ألنه ال َعَطَش هبا ضربوا

َرُك َدارٌِم َوبَ ُنو َعِديِ  * وتَ ْغَرُم َعاِمٌر َوُهمُ    بَ َراءُ  أَتُ ت ْ

  البَ َقُر الظِ ماءُ  َكَذاَك الث َّْوُر ُيْضَرُب اِبهلَرَاَوى * إَذا َما َعاَفتِ 

   : وقَال أنس بن ُمْدرِك
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  َلمَّا َعاَفِت البَ َقرَ  َكاً مُثَّ أْعِقَلُه * كالثَّوِر َيْضَربُ إين ِ َوقَ ْتِل ُسَليْ 

   . يعين أن ُسليكاً كان يستحَق القتُل فلما قتلته طُولِْبُت بَدِمهِ 

ذلك الثوُر وُْنِ َي عن وجه  الثور الطُّْحُلُب، فإذا َكرَِه البقُر املاء ُضِرب  : وقَال بعضهم
  غريه عقوبة اإلنسان بَذْنبيضرب يف   . املاء فيشرب البقر

  كلُّ َشاٍة بِرِْجِلَها ُمَعلََّقةٌ  -3038

ص  ] إايد، وكان َويلَ  أوُل َمْن قَال ذلك وَِكيُع بن سلمة بن زهري بن  : قَال ابن الكليب
عند ُسوَق اخلَيَّاطني اليوم، وجعل فيه أمًة  أْمَر البيت بعد ُجْرُهم، فبىن َصْرحاً أبسفل مكة  [ 111

َحْزَورة مكة، وجعل يف الصَّرح ُسلَّما، فكان يَ ْرقَاُه ويزعم أنه يناجي  َقال هلا َحْزورَة، وهبا مسيتي ُ 
يَق من هللا الصِ ديقني،  تعاىل، وكان ينطَق بكثري من اخلرب، وكان علماء العرب يزعمون أنه ِصدِ 

وصلة الرحم، وحسن  ،وكان من قوله ُمْرِضَعة أو فاطمة، ووادعة وقاصمة، والقطيعة والفجيعة
عقاابً، إن َمْن يف األرض َعبيٌد ملن  زَعَم رَبكم ليجزين ابخلري ثواابً، وابلشر  : الكالم، ومن كالمه

   ( كثرت ومنت وزادت   : إايد ربلت ) يف السماء، هلكت جرهم وربلت إايد 

وصييت، امسعوا   : وكذلك الصالح والفساد، فلما حضرته الوفاة َجع إايداً فَ َقال له
فارُفُضوه، وكل شاة برجلها  الكلم كلمتان، واألمر بعد البَ َيان، من َرَشَد فاتَِبُعوه، ومن غَوى

   : اجلبال، وفيه يقول بشري بن احلجري اإلايدي ومات وكيع فنعى على  : ُمَعلَّقة، فأرسلها َمَثاًل، قَال

  وَْنُْن إاَيُد عباُد اإللِه * َوَرْهط ُمَناِجيه يف ُسلَّمِ 

  َوَْنُْن ُوالُة ِحَجاِب الَعِتيق* َزَماَن النَُّخاَع على ُجْرُهم

مثانون كهالً يف  إن هللا سلط على جرهم داء يُ َقال له النخاع، فهلك منهم  : يُ َقال
   : ليلة واحدة سوى الشبان، وفيهم قَال بعض العرب
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  جَّابُ احلُ  َهَلكْت ُجْرُهُم الِكَراُم فَعااًل * َوواَلُة الَبنيِ ةِ 

  َشَبابِ  خنُُِعوا لَيَلًة مَثَانُوَن َكْهاًل * وَشَباابُ َكَفى هبم من

  كاخلَُروِف أَيْ َنما َماَل ات ََّقى األرَض ِبَصَوافٍ  -3039

  يضرب ملن َيد ُمْعَتَمداً كلما اعتمد

  كاْلَكْبِش َُيِْمُل َشْفَرًة َوزاَِنداً  -3040

هند امللَك  كسرى بن قُ َباذ َملَّك عمرو بنيضرب ملن يتعرَّض للَهالِك وأصله أن  
وكانت العرب  احلريَة وما يلي ُملَك فارٍس من أرض العرب، فكان شديد السلطان والبطش،

يف نفسه عليهم أن َسَنًة  فبلغ من ضبطه الناس وقهره هلم واقتداه  " ُمَضرِ َط احلجارة " تسميه 
والشدة، فعمد إىل كبش َفسمَّنه حىت إذا  اجلهد اْشتدَّت على الناس حىت بلغت هبم كلًّ مبلغ من

مث َسرَّحه يف الناس لينظر هل َيرتئ أحد على ذحبحه فلم  امتأل مسناً علََّق يف عنقه َشْفرة وزانداً 
 ِعْلَباء بن أرَقمَ   " فَ َقال رجل منهم يُ َقال له  [ 111ص  ] ببين َيْشكر،  يتعرض له أحد، حىتَّ مرَّ 

ِذحْبه، فذكروا ذلك  أراين إال آخذ هذا الكبش فآكله، َفاَلمُه أصحابه، فأىب إال ما  " الَيْشَكرِي
  : فأرسلها َمَثاًل، وقَال قائل آخر منهم إنَك ال تعدم الضار، ولكن تعدم النافع،  : لشيخ له، فَ َقال

 آتى امللك فإين أذحُبه مث  : َمَثاًل، وملا كثرت الالئمة قَال إنك كائن كُقَدار على إرم، فأرسلها
وُمْعرَتِف له بذنيب، فإن عَفا عين فأْهُل ذلك هو، وإن كانت منه عقوبة   فواضع يدي يف َيِدهِ 

وأْسَعدَك  أَبيَت اللَّعَن،  : ودونكم، فذحبه وأكله، مث أتى امللك عمرو بن هند، فَ َقال له كانت يب
  : قَال  ؟ وما ذنبك  : قَال م منه،إهلَُك، ايخري امللوك إين أ ْذنْبُت ذنبا عظيما إليك، وعفوك أعظ

إذن أقتلك،   : قَال نَعم، قَال  ؟ أو فعلت  : فأكْلته، قَال إنك بَ َلوتَنا بكبش َسرَّْحُته وْنن جَمُْهودون،
حكمه، فأرسلها َمَثاًل، مث أنشده قصيدًة يف تلك اخلطة، فَخلَّى عنه، فجعلت  مليك َشيءٍ   : قَال

  ذلك الكبش َمَثالً  العرب



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 52 

  َكُمِجريِ أُم  َعاِمرٍ  -3041

لَكَذلك إذ َعَرَضْت  كان من حديثه أن قوماً َخَرُجوا إىل الصيد يف يوم حار، فإهنم
إىل ِخباه أعرايب، فاقتحمته، فخرج إليهم  هلم أُمَّ عامٍر، وهي الضبع، فَطَرُدوها وأتبعهم حىت أجلؤها

كال، والذي نفسي بيده ال تصلون    : وَطريدتنا، فَ َقال َصْيُدان  : قَالوا  ؟ ما شأنكم  : األعرايب، وقَال
منها،  فرَجُعوا وتركوه، وقام إىل لِْقَحٍة فحَلبَ َها وماء فقرب  : قائُم سيفي بيدي، قَال إليها ما ثَ َبتَ 

انئم يف َجْوف بيته  فأقبلت تَِلُغ مرًة يف هذا ومرة يف هذا حىت عاشت واسرتاحت، فبينا األعرايب
عم له يطلبه فإذا هو بَِقرٌي يف بيته،  عليه فبَ َقَرْت بطنه، وشربت َدَمه وتركته، فجاء ابن إذ و ثَ َبتْ 

صاحبيت وهللا، فأخذ قوسه وكنانته واتبعها، فلم يزل   : فالتفت إىل موضع الضبع فلم يرها، فَ َقال
   : يقول حىت أدركها فقتلها، وأنشأ

ْعُروَف مْع َغرِي َأْهلِ 
َ
  الََقى جمُِرُي امِ  َعاِمرِ  ِه * ُياَلَق الَّذيَوَمْن َيْصَنِع امل

  اللَقاِح الدَّرَائِرِ  أداَم هلا ِحنَي اسَتَجاَرْت بُقْربِِه * هلا حْمَض ألَبانِ 

  هَلَا َوأظَاِفرِ  َوَأمْسَنَ َها َحىتَّ إَذا َما َتَكاَمَلْت * فَ َرْتُه أبنْ َيابٍ 

ْعُروِف َهَذا َجَزاُء َمنْ 
َ
عُروَف يف َغرْيِ َشاِكرِ  * َبَدا َيْصَنعُ  فَ ُقْل ِلِذِوي امل

َ
  امل

وغرَ  -3042
ُ
  َكرَِهِت اخلََنازِيُر احلَِميَم امل

   [ 110ص  ] وأصله أن النصارى تَ ْغِلي املاء للخنازير 

   : الشاعر ومنه قول  : فتلقيها فيه لتنضج، فذلك هو اإليغار، قَال أبو عبيد

  اخلِنزِيِر لإليَ َغارِ  رِْهتُ ُهْم * َكَكرَاَهةِ َوَلَقْد رَأَيُت َمَكانَ ُهْم َفكَ 

  فعل قوم وهو  : يغلي املاء للخنزير فيسمط وهو حي، قَال  : قَال ابن ُدرَْيد
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  َكْلُب َعسٍ  َخرٌي ِمْن َكْلِب رَْبضٍ  -3043

وَعس  معناه  أي خفى،  " خري من أسد ندس " ويروى   " خري من أسد رَْبض " ويروى 
   . طََلب

  كَذِلَك النَُّجاُر ََيَْتِلفُ  -3044

   " َُنَاُرَها كلُّ َِنَاِر إبلٍ  " األصل، ومنه قوهلم   : النَّْجر والنَُّجارُ 

  يضرب َمَثالً للمختلفني

األَخرى، فاْندرت  وأصله أن ثعلبا اطلع يف بئر، فإذا يف أسفلها َدْلو، فرِكَب الدلو
انزيل   : فَ َقال هلا الثعلب فجاءت الضبع فأشرَفتْ به، وعلت األَخرى، فشرب، وبقي يف البئر، 

  : ابلثعلب، فلما رأته ُمْصِعداً قَالت له فاشريب، فقعدت يف الدلو، فاْندرت هبا وارتفعت األخرى
كذاك التِ َجار  " َيتلف، فذهبت َمَثاًل، وروى أبو دمحم الدميري  كذلك النُِّجار   : قَال  ؟ أين تذهب

  جر ابلتاءات َجع  " ََتَْتِلفُ 

َرْك يَ ْلَقمْ  -3045   كاألرَقِم إْن يُ ْقَتُل يَ ْنِقْم، َوإْن يُ ت ْ

قاتله، ورمبا أصابه  كانوا يف اجلاهلية يزعمون أن اجلن تطلُب بثأر اجلانِ ، فرمبا مات
عمر يطلب الَقَوَد فأىب أن يُقيده،  َخبل، ويف حديث عمر هنع هللا يضر، أن رجاًل كسر منه َعظم فأتى

  هو كذلك، يعين نفسه  : يرتك يلقم، فَ َقال عمر هنع هللا يضر هو كاألرقم إن يُ ْقَتل ينقم وإن  : ال الرجلفَ قَ 

  كْيَف أَُعاِوُدَك َوَهَذا أَثَ ُر فََأِسكَ  -3046

يف إبل هلما  أصُل هذا املثل على ما َحَكْته العرب على لسان احلية أن أخوين كاان
من كل أحد، فَ َقال أحدمها  رب منهما واٍد َخصيٌب وفيه حية حَتِْميهفأْجَدَبْت بالدمها، وكان ابلق

ْكِلئ  : لآلخر
ُ
إين   : فَرَعْيُت فيه إبلي وأصلحتها فَ َقال له أخوه اي فالن، لو أى أتيُت هذا الوادي امل
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، فوهللا ألفَعَلنَّ   : أحداً ال يهبط ذلك الوادى إال أهلكته، قَال أخاف عليك احلية، أال ترى أن
بعد  ما يف احلياة وهللا  : به إبله زماانً، مث إن احلية نَ َهَشْته فقتلته، فَ َقال أخوه فهبط الوادى ورعى

احلية  [ 112ص  ]  أخي خري، فألطلنَبَّ احلية وألقتلنها أو ألتبعنَّ أخي، فهبط ذلك الوادى وطلب
لك يف الصلح فأدَعَك هبذا الوادى  فهل  ؟ ألست تَ َرى أىِ  قتلت أخاك  : ليقتلها، فَ َقالت احلية له

إين أفعل،   : نعم، قَال  : قَالت  ؟ أو فاعله أنت قال  ؟ تكون فيه وأْعِطيك كل يوم ديناراً ما بقيت
يضرها، وجعلت تُ ْعِطيه كلَّ يوم ديناراً، فكثر مالُه حىت صار من  فحلف هلا وأعطاها املواثيَق ال

  ؟ كيف ينفعين العيُش وأان أنظر إىل قاتل أخي   : اه فَ َقالمث إنه َتذَكَّر أخ أحسن الناس حاال،
اجُلْحَر، ووقعت  فَعِمَد إىل فأٍس فأخذها مث قَ َعَد هلا فمرَّت به فتبعها فضرهبا فأخطأها ودخلت

الدينار، فخاف الرجل  الفأس ابجلبل فوَق ُجْحرها فأثرت فيه، فلما رأت ما فَ َعَل قطعت عنه
كيف أعاودك    : فَ َقالت  ؟ إىل ما كنا عليه هل لك يف أن نَ تَ َواثَق ونَ ُعودَ   : اَشرَّها وندم، فَ َقال هل

   ؟ وهذا أثَ ُر فأِسك

  يضرب ملن ال يَِفي ابلعهد

   : وهذا من مشاهري أمثال العرب، قَال انبغة بن ذبيان

ُهُم * وما أْصَبَحْت َتْشُكو   َساِهَرهْ  ِمَن الشَّْجوِ  وإين ِ أللَقى من َذوىِ  الَغيِ  ِمن ْ

اَل ِغب اً َوظَاِهَرهْ  كما َلِقَيْت ذاُت الصََّفا ِمْن َحِلَفَها * وكاَنْت تُرِيهِ 
َ
  امل

  َوَسدَّ َمَفاِقَرهْ  فَ َلمَّا رأى أْن مَثََّر هللا َماَلُه * َوأثََّل َمْوُجوداً 

عاِولِ 
َ
  اَبتَِره أكبَّ َعَلى فأٍس ُيُِدُّ ُغرَابَ َها * ُمذَكََّرٍة ِمَن امل

  َُيِْطئ الَكفُّ اَبِدرَهْ  فَ َقاَم هَلَا َمْن فَ ْوَق ُجْحٍر ُمَشيٍَّد * لِيَ ْقتُ َلَها أوْ 

  تُ َغمِ ُض اَنِظَرهْ  فَ َلمَّا َوقَاَها هللا َضْربََة فأِسِه * َولِلشَّرِ  َعنْيٌ ال
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نَ َنا * َعَلى َمالََنا أوْ   : فَ َقال   رَهُ تُ ْنِجزِى يَل آخِ  تَ َعاىَل ََنَْعِل هللا بَ ي ْ

  مييُنَك فَاِجَرهْ  ميَِنُي هللا أفَعُل؛ إنيِن * رَأَيْ ُتَك َمْشؤماً   : فَ َقالت

  فَاِقَرهْ  أىَب يل قرب ال يزال ُمَقابِِلى * َوَضْربَُة فأٍس فَ ْوَق رَأِسيَ 

  كلُّ َشيء ُيُِبُّ َوَلَدُه حىتَّ احلَُباَرى -3047

وقِ  َرُب به املثل يفإمنا خص احلَُباَرى من َجيع احليوان ألنه ُيضْ 
ُ
  امل

   (  . احلمق يف غباوة -بضم امليم  -املوق  ) 

  هي على ُموِقها حتُِبُّ وَلَدها وتعلمه الطريان  : يقول

  كأنَّ َعَلى ُرُؤِسِهُم الطَّي ْرُ  -3048

   . يضرب للساكن الوادع

  " َلَساُؤه كأمنا على رؤسهم الطريجُ  إذا تكلََّم أْطَرقَ  " ويف صفة جملس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
   [ 111ص  ]   : وأما قوهلم  . إال على ساكن يريد أهنم يسكنون وال يتكلون، والطري ال تسقط

  كأن َُّهْم كانوا ُغَراابً َواِقعاً  -3049

   . فألن الغراب َوَقَع ال يَ ْلَبُث أن يطري

  يضرب فيما ينقضي سريعا

  مامِ كلَّْفَتيِن بَ ْيَض السَّ  -3050
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بيض  " ويروى  هي َجع مَسَامة، َضْرب من الطري مثل اخلطاف ال يُ ْقَدر على بيضه،
  وهي َجع السمسمة، وهي النملة احلمراء  " السماسم

  كلَّْفَتيِن ُمخَّ البَ ُعوضِ  -3051

  يضرب ملن ُيَكلِ ُفَك األموَر الشاقة

ٌر َوُعَويْ ٌر وكلُّ َغرْيٍ َخي ْرٌ  -3052   ُكَسي ْ

بن مرة، وكان تَ َزوََّجَها   [ بن غْيظ ] أوُل من قَال ذلك أَمامة بنت ُنْشَبة   : املفضلقَال 
زماان حىت ولدت له مخسة، مث  رجل من غطفان أعور يُ َقال له خلف بن رواحة، فمكثت عنده

َخَرَجا يف سفر هلما، فلقيهما رجل من  َنَشَزت عليه ومل تصرب معه، فطلقها، مث إن أابها وأخاها
أمامة، وأحسن العطية، فزوََّجاها منه، وكان أعرَج  بين ُسَليم يُ َقال له حارثة بن مرة، فخطب

ُكَسرٌي وُعَوير وكل غري خري    : رأته حَمُْطوم الفخذ فَ َقالت مكسوَر الفخذ، فلما دخلت عليه
   . فأرسلتها َمَثالً 

  الشاعر اليضرب يف الَشيء ُيْكَره ويَُذم من وجهني ال خري فيه البتة، قَ 

ٌر أوْ    ُعَويْ رُ  أََيْدُخُل َمْن َيَشاء بغري إذٍن * وُكلُُّهُم ُكَسي ْ

  وأْبقى ِمْن َورَاِء البيِت حىت * كأين ُخْصَية َوِسَواَي أيْ رُ 

ُكَسريِ  ُمَشدََّد  َشيء َكِسري، أي مكسور، وحقه  : كسري تصغري َكِسري، يُ َقال   : قلت
َاً، أرادت أن أحد زوجيها مكسور  ْير وهو تصغري أْعَورَ الياء، إال أنه خفف الزدواج ُعو  مرمخَّ

   . وكسرٌي مرفوع على تقدير َزْوَجاى يكسرٌي وعويرٌ  الفخذ حارثة بن مرة، واآلَخر أْعَوَر خلف،

  كاَن ِمْثَل الذُّحَبَِة َعَلى النَّْحرِ  -3053
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   . وَجع أيخذ احللق  : الذُّحَبَة

كان    : إليه قا، وكان يظهر مودة، فلما تبني غشه تشكوهيضرب ملن كنَت ََتَاله صدي
   . مثل الذحبة على النحر

   . الباطن يعين كان كهذا الداء الذي ال يفارق صاحبه يف الظاهر، ويؤذيه يف

  كاَن ذِلَك َزَمَن الِفَطْحلِ  -3054

ص  ]   : َقالعنه، ف َ  سألت أاب عبيدة  : هو زمن مل َُيْلق الناس، قَال اجلرمى  : قَالوا
111 ]   

   : األعراب تقول ذلك زمن كانت احلجارة فيه َرْطبة، وأنشد للعجاح

َتلٌّ َكِطنيِ    الَوْحلِ  َوَقْد َأاَتاَن َزَمَن الِفَطْحِل * َوالصَّْخُر ُمب ْ

   : روى غريُه لرؤبة  : قلت

  النَّْملِ َكاَلَم  * ِعْلَم ُسَلْيَمانَ   ( 1 ) لو أنَّيِن أوتيُت ِعْلَم احَلْكل

   ( مال يسمع له صوت  : احلكل )  ( 1 ) 

  الِفَطْحل * أو ُعْمَر نُوٍح َزَمنَ  ( 9 ) أْو أنين ُعمَّْرُت ُعْمَر احِلْسلِ 

   (  . فرخ الضب حني َيرج من بيضته  : احلسل )  ( 9 ) 

َتلٌّ َكِطنِي الَوْحِل * ُكْنُت َرِهنَي َهَرمٍ    أْو قَ ْتلِ  َوالصَّْخُر ُمب ْ

   . ضرب يف َشيء َقِدَم عهدهي
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  َكأمنا ألَقَمُه احَلَجرَ  -3055

   . يضرب ملن تكلَّم فأجيب مبُْسِكتة

  ِكاَل َجاِنيَبْ َهْرشى هَلُنَّ َطرِيقُ  -3056

   . يضرب فيما َسُهل إليه الطريَق من وجهني

يرى منها البحر وهلا اجُلْحفة  ثَِنيَّة يف طريق مكة َشرَّفها هللا تعاىل قريبة من  : وَهْرَشي
   : طريقان، فكل ِمْن سلكها كان مصيبا، قَال الشاعر

  هَلُنَّ َطرِيقُ  ُخِذي أْنَف َهْرَشي أوقَ َفاَها فإنه * ِكاَل َجاِنيَب َهْرَشي

   . أي لإلبل  " هلن " 

  كاَن َذِلَك َكَسلِ  أُْمُصوَخةٍ  -3057

كما ُتَسلُّ  َض، كأنه قضيب دقيقَ هي َشيء يستلُّ من الثُّمام فيخرج أبي  : قَالوا
   . الربدية

  كأنَُّه النَّْكَعُة مُحَْرةً  -3058

مستطيل دقيق َيْضِرُب  الطرثوث نبات كالقطن  : مثرت الطرثوث، قَال اخلليل  : النَّْكعة
   . األودية إىل احلمرة، يبس، وهو دابغ للمعدة منه مر ومنه حلو، َيعل يف

  َفالَقَ ْوا مَحْضاً  كانُوا خمُِلِ نيَ  -3059

 -أجم فالن الطعام  )   ( 1 ) وذلك أن اإلبل تكون يف اخللَّة، وهو َمْرَتع ُحْلو فتأَِجُه
   (  . كرهه بسبب املداومة عليه، فهو آجم  -بكسر اجليم 
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   . من هلبان الظمأ فتنازع إىل احلَْمض، فإذا رتَ َعْت فيه أْعَطَشها حىت َتدَع املرتع

   . السالمة فتعرض ملا فيه مشاتة األعداءيضرب ملن غمط 

  َكثُ َر احلََلَبُة وَقلَّ الر َِعاءُ  -3060

   [ 149 ص ]   . يضرب للُواَلة الذين َُيْتلبون وال يبالون َضَياَع الرعية

  َكَمْن الَغْيِث َعلي الَعْرَفِجة -3061

   . تاْخَضرَّ  وذلك أهنا سريعة االنتفاع ابلغيث، فإذا أصاهبا وهي ايبسة

نَ َعْم،    : فتقول أنت  ؟ على أِتنُّ   : يُ َقال ذلك ملن أحَسْنَت إليه فَ َقال لك  : قَال أبو يزيد
ظاهر كظهور َمنَّ الغيث على العرفجة،  كمنِ  الغيث على الَعْرفجة، تعين أن أثر نعميت عليك

   . وإن أنت َجَحْدهتا وكفرهتا

  كالَقابَض َعلي املاءِ  -3062

   : عرقَال الشا

اِء الَ 
َ
  َيْدرِي مبَا ُهَو قَاِبضُ  فأْصَبْحُت ِمْن لَْيِلى الَغَداَة َكَقاِبٍض * َعَلى امل

  كأن ََّها اَنُر احلَُباِحبِ  -3063

، يُ َرى يف الظلمة   احلَُباِحُب طائٌر يطري يف الظالم َكَقْدر الذابب، له  : قَالوا جناح ُيمرُّ
   : احلَُباحب، قَال القطاميُّ  َباِحِب وانر أيبانر احلُ   : كشرارة النار، يُ َقال

َا نريَاُن قَ ْيٍس إذا َشتَ ْوا * ِلطَارِِق لَْيلٍ    ِمْثُل اَنِر احلَُباِحبِ  أاَل إمنَّ
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إذا أوَقَد السراج  هو رجل كان يف اجلاهلية وقد بلغ من خبله أنه كان  : قَال اأَلصَمعي
   . به املثُل يف البخل فأراد إنسان أن أيخذ منه أْطَفَأه، فُضِرب

ْسَتِغيِث ِمَن الرَّْمَضاِء اِبلنَّار -3064
ُ
  كامل

الكالم هذا  ال يفيد هذا )   ( 1 ) يضرب يف اخللتني من اإلساءة جتمعان على الرجل
   : وقَال الشاعر املعىن، بل يفيد أنه يضرب ملن هرب من خلة مكروهة فوقع يف ِأشد منها،

   (  . ته * كاملستجري من الرمضاء ابلناراملستجري بعمرو عند كرب

  كالَقاِبِس الَعْجاَلنِ  -3065

   . يضرب ملن عجل يف طلب حاجته  . أخذ النار  : القبس

ْسَترتِ ابلَغَرضِ  -3066
ُ
  كامل

ابلَغَرض، أي  كاملسترت أان إذن َجَبان  : يقول الرجل يتهدَّده الرجُل ويتوعده، فيجيبه
   . فكأنه مل يسترت ؛ ألن املسترت ابلغرض ُيِصيبه السهمُ أْصَحُر لك وال أسترت

َتمر ِِغ يف َدِم الَقِتيلِ  -3067
ُ
  كامل

   . يضرب ملن يدنو من الشر ويتعرض ملا يضره وهو عنه مبَْعَزل

  كاحِلَوِد َعِن الزُّبْ َيةِ  -3068

   . عنها وهي ُحْفَرة ُيفرها الصائد للصيد ويغطيها، فيفطن الصيد هلا فيحيد

   [ 105ص  ]   . يضرب للرجل َُيِيُد عما َياف عاقبته

  كالسَّاِقِط بَ نْيَ الِفَراَشنْيِ  -3069
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   . يضرب ملن يرتدَّد يف أمرين، وليس هو يف واحد منهما

  َكَمَش َذالِذَلهُ  -3070

   . وِذْلِذل َذَلِذل َوُذَلِذٌل وُذْلُذل  : يُ َقال ملا اسرتخى من الثوب

   . َشمَّر واجتهد يف أمرهيضرب ملن تَ 

  َكالَِبِس ثَ ْوىِبْ ُزورٍ  -3071

الناس، ويظهر من  إنه الرجل يلبس ثياَب أهِل الزهد، يريد بذلك  : قَال اأَلصَمعي
وهو الرجل   " ميلك كالبس ثَ ْويبْ ُزورٍ  املتشِ بع مبا ال " التََّخشُّع أكثَ َر ِما يف قلبه، ويف احلديث 

   . َشِبَعان وليس كذلك ه، كالرجل يرى أنهيتكثَّر مبا ليس عند

  َكَدابَِغٍة َوَقْد َحِلَم األِديُ  -3072

   . بعده إصالح وذلك أن اجللد إذا َحِلَم فليس  . يضرب لألمر الذي قد انتهى فساده

   : وهذا املثل يُ ْرَوى عن الوليد بن ُعْتبة أنه كتب إىل معاوية

  األديُ  * َكَدابَِغٍة َوَقْد َحِلمَ  فإنََّك َوالِكَتاَب إىَل َعِلي ٍ 

   : سعد حيث قَال إن املثل خلالد بن معاوية أَحِد بين عبد مَشْس بن  : وقَال املفضل

  األِديُْ  َقْد َعِلَمْت أْحَسابَ َنا َِتِْيُم * يف احلرب ِحنَي َحِلمَ 

  كأمنا أَفْ رََغ َعَلْيِه َذنُوابً  -3073

   . به وَُيِْجله وذلك إذا كلمه بكالم ُيْسكته
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  كلَّْفُت إليَك َعَلَق الِقْربَةَ  -3074

   . أي كلفت إليك أمراً َصْعبا شديدا  " َعَرَق الِقْربَةَ  " ويروى 

  : للرجل ال للقربة، قَال ال أدري ما أصله، وقَال غريه، الَعَرَق إمنا هو  : قَال اأَلصَمعي
ال معني له، ورمبا افتقر الرجل الكري إىل مَحْلها  اِفَر وَمنْ وأصله أن الِقَرَب إمنا حتملها اإلماء الزَّوَ 

   . املشقة واحلياء من الناس بنفسه، فيعرَق ملا يَ ْلحقه من

َعَرقاً ُيصل من  تقدير املثل كلفت نفسي يف الوصل إليك َعَرَق القربة، أي  : قلت
   . محل القربة، واألصل الراء، والالم بدل منه

  ِة اخلُْبِز ِعْنِدي َغي ْرَهُ ُكلُّ أدا -3075

َرَحى َفَسوَّى  أصله أن رجال استضافه قوٌم، فلما قَ َعُدوا ألقى ِنطَعاً، ووضع عليه
ص  ] فجعل يُِديرها بغري َشيء  ُقْطبها وأطبَقَها، فأعجب القوم حضور آلته، مث أَخَذ هادي الرَحى

   . اخلبز عندي غريه أداة كل   : فَ َقال  ؟ ما تصنع  : فَ َقال له القوم  [ 101

   . يضرب َمَثالً عند إعواز الَشيء

  أُكلُّ ِشَواِئُكْم َهذا ُجوفَانُ  -3076

هللا بن َغطََفان  أصله أن رجال من بين فزارة ورجال من بين َعْبس ورجال من بين عبد
َراً، فأوقدوا انراً، وخرج الَفَزارى حلاجة، فاجتمع ِسي على أن يقطعا رأى الَعْبِدى والَعبِ  صادروا َعي ْ

َواء، فلما رَجع الَفَزاري جعل العبدى ُيرك اجلمر ابملِْسَعر ويستخرج  أيْ َر احلمار مث دسَّاه بني الشِ 
وهو ذكر احلمار  -وُيْطعمها صاحبه، وإذا وقع يف يده َشيء من اجلُوفَان  الِقْطَعة الطبية فيأكلها

فيه  منه شيئا امتدَّ يف يده، وجعل ينظر فيه فريى الفَزاري، فجعل الَفَزاري كلما َمَضغَ  دفعه إىل -
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أُكلُّ شوائكم هذا ُجوفان،   : انوْلين َغريَها، فيناوله مثَلها فلما فعل ذلك مرارا قَال  : ثقباً، فيقول
   . فأرسلها َمَثالً 

   . يضرب يف تساوي الَشيء يف الشََّرارة

  َكُسْؤر الَعْبِد ِمْن حلَِْم احِلَوارِ  -3077

فأكله كله، ومل  رب للَشيء الذي ال يُْدَرك منه َشيء وأصله أن عبدا ْنر ُحَوارا،يض
   . ُيْسِئْر منه ملواله شيئاً، فضرب به املثل ملا يفقد البتة

  ِكْفٌت إىَل وئِيَّةٍ  -3078

الكفت وهو الضم، مسي به  الكبرية، والكفت من  : القدر الصغرية، والَوئِيَّة  : الِكْفتُ 
فرس وأى، إذا كان ضخماً،   : يُ َقال فت ما يلقى فيه، والَوئِيَّة من الوأى وهو الضخم،ألنه يك

   . واالنثى َوآة

   . يضرب للرجل ُيملك البليَة مث يَزِيدك إليها أخرى صغرية

  ِكاَلمُهَا َوَِتَْراً  -3079

   " كليهما   : ويروى

َلِسَناً ماردا وإنه  رتن رجالأوُل من قَال ذلك عمرو بن مُحَْران اجلَْعِدي، وكان مح
وكانت ذاَت ماٍل كثرٍي، وقد  َخَطب َصُدوَف، وهي امَرأة كانت تؤيد الكالم وتشجع يف املنطق،

الأتزوج إال َمْن يعلم ما   : يف املسألة، وتقول أاتها قوم َيطبوهنا فردَّهتم، وكانت تتعنَُّت ُخطَّاهبا
ُدوه، فلما انتهى إليَها مُحَْران قام قائماً ال َيلس، وكان يَ عْ  أسأله عنه وَييبين بكالم على حده ال

 حىت يُ ْؤَذَن يل،  : قَال  ؟ ما مينعك من اجللوس  : إال جلس قبل إذهنا، فَ َقالت ال أيتيها خاطبٌ 

بِسَقائِه، وكل له ما يف  قَال َربُّ املنزِل أحُق بِفَنائه، ورب املاء أَحقُ   ؟ وهل عليك أمري  : قَالت
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حاجة، ومل آتك   : قَال  [ 109ص  ]   ؟ ما أردت  : اجلس، فجلس، قَالت له  : ، فَ َقالتوعائه
،   ؟ فما حاجتك  : ُتَسرُّ وتُ ْعَلن، قَالت  : قَال  ؟ ُتِسرُّها أم تعلنها  : حلاجة، قَالت قَال قضاؤها َهنيَّ

 قد َعرَّْضُت وإن ِشئت  : قَال فأخربين هبا،  : أْخرَب، وبُنْجِحها أبصر، قَالت وأمرها بني، وأنت هبا

فما   : كثرياً، قَالت أان َبَشر، ولدت صغرياً، ونشأت كبرياً، ورأيت  : قَال  ؟ َمْن أنت  : بينُت، قَالت
  ؟ َفَمْن أبوك  : يكن االسم عليه حَتْما، قَالت َمْن شاء أْحَدَث امسا، وقَال ظُْلما، ومل  : قَال  ؟ امسك

بعُضه   : قَال  ؟ فما ماُلك  : ووالده َجدِ ي، فلم يعش بَ ْعِدي، قَالت َوَلدين،والِدي الذي   : قَال
 من بشر كثري عدده، معروف ولده، قليل  : قَال  ؟ فمن أنت  : وأكثره اكتسبته، قَالت َورِثته،

  : قَال  ؟ لفأين تنز   : قَالت حسن اهلمم،  : قَال  ؟ ماَورََّثك أبوك عن أوليه  : صعده، يفنيه أبده، قَالت
الذين   : قَال  ؟ فمن قومك  : قريب، قَالت على بساط واسع، يف بلٍد شاسع، قريُبه بعيد، وبعيده

لو كان يل مل أطلب   : قَال  ؟ فهل لك امَرأة  : قَالت أنتمي إليهم، وأجين عليهم، وولدت لديهم،
لو مل تكن يل حاجة مل أُِنْخ   : كأنك ليست لك حاجة، قَال   : َخي َْرها، قَالت غريها، ومل أَضيِ عْ 

إن   : قَال إنك حلمران بن األقرع اجلَْعدي،  : ومل أتَ َعرْض جلوابك، وأتعلق أبسبابك، قَالت ببابك،
  ذلك ليَقال، فأنكحته نفسها، وفَ وََّضْت إليه أمرها

راعياً أدرَك َجَعله أبوه  مث إهنا ولدت له غالما فسماه عمرا، فنشأ ماردا ُمَفوَّها، فلما
َأَضرَّ به العطُش والسغوب، وعمرو قاعد،  يرعى له اإلبل، فبينما هو يوما إذ رُِفَع إليه رجل قد

 أطعمىن من هذا الزبد  : ، فدان منه الرجل فقال ( السنام  : التامك )  ( 1 ) واتمك وبني يديه زُْبد ِتر

لبنا حىت َرِوي،  رجل حىت انتهى، وسَقاهنعم، كالمها وِتراً، فأطعم ال  : ، فَ َقال عمرو ( 1 ) والتامك
  : لك كالمهما، ونصب ِتراً على معىن أى  " كالمها " ورفع   . وأقام عنده أايماً، فذهبت كلمته َمَثالً 

َمْن رفع   : أطعمك كليهما وِتراً، وقَال قوم  : على معىن فإمنا نصبه  " كليهما " أزيدك ِتراً، ومن روى 
 فَ َقال  ؟ أميا أحبُّ إليك زُْبد أم َسَنام  : أنلين ِما بني يديك، فَ َقال عمرو  : حكى أن الرجل قَال

   . كالمها وِتراً، أى مطلوىب كالمها وأزِيُد معهما ِتراً، أو وزدين ِتراً    : الرجل

  َكُمْستَ ْبِضِع التَّْمر إىل َهَجرَ  -3080
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   . هذا من األمثال املبتذلة ومن قدميها  : قَال أبو عبيد

كمستبضع التمر   : وذلك أن َهَجَر معدُن التمر، واملستبضع إليه خمطئ، ويَقال أيضاً 
   [ 101ص  ]   : إىل خيرب، قَال النابغة اجلعدى

بَ رَا وإنَّ امرأ أْهَدى إلَْيَك َقَصْيدًة * َكُمْستَ ْبِضع َِتَْراً إىَل    أرِض َخي ْ

  كلُّ َخاِطٍب َعلى ِلَسانِِه َِتَْرةٌ  -3081

  للذي يلني كالمه إذا طاب حاجةً  يضرب

  اَنَدْيُت اَي َمايل  كلُّ النِ َداِء إذا اَنَدْيُت ََيُْذُلين إال نَدائي إذا -3082

   : هذا من قول أَحْيَحَة، وبعده

  َعمٍ  واَل َخالِ  اْسَتغن أْو ُمْت وال يَ ْغُرْرَك ذو َنَسٍب * َمَن ابِن َعمٍ  وال

الِ  رَاِء أْعُمُرَها * إنَّ احلِبْيَب إىلإين ِ ُمِقيٌم َعَلى الزَّوْ 
َ
  اإلْخَواِن ذو امل

  َكسْفاً وإْمَساكا -3083

   . أي عابس  " َوْجه َكاسف " يُ َقال 

ينصبا على املصدر،  أي أجتمع َكْسَفاً وإمَساكاً، وَيوز أن  . يضرب للبخيل الَعُبوس
اَل إْمَساك

َ
   . اً أي أَتْكسُف الَوْجَه َكْسفا وُِتِسُك امل

   ( 1 ) والنِقيَعْة  ُكلَّ الطََّعاِم َتْشَتهى رَبيَعه اخلُْرس َواإلْعَذار -3084

 -كسفينة  - طعام اخلتان، والنقيعة  : طعام الوالدة، وإعذار -كقفل   -اخلرس  ) 
   (  . طعام القادم من سفر
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   . يضرب ملن ُعِرَف ابلرََّغبِ 

   العُدوِ  قاِدرأْكِثْر ِمَن الصَِّديِق فإنك يل -3085

وكان من خرب ذلك  أِْبَُر بن جابر الِعْجِلي، -فيما ذكر الكليب  -أول من قال هذا 
اي أَبِت إين أرى قوماً قد   : فَ َقال أن حجاز بن أِبر كان نصرانياً، فرغب يف اإلسالم، فأتى أابه

بُّ أن أتذن يل فيه، مثُل آابئي، فَشرُُفوا، فأح هذا الدين ليس هلم مثل قدمى، وال دخلوا يف
هذا فال تَ ْعَجْل حىت أقدم معك على عمر فأوصيه بك، وإن ُكنَت  ايبين إذ أْزَمْعَت َعَلى  : فَ َقال

ما أقول لك، وإايك وأن تكون لك مهة دون الغاية القْصَوى، وإايك  البد فاعال فُخْذ مين
إذا َدَخْلَت مصرا فأكثر من الصديق َسِئْمَت قذفَ ْتَك الرجاُل خلف أعقاهبا، و  والسَّاَمَة فإنك إن

أْيَسَر ما  على العدو قادر، وإذا حضرَت ابَب السلطان فال تنازَعنَّ بوابه على اببه، فإن فإنك
لنفسك منزال َيمل  يلقاك منه أن يعلقك امسا يسبك الناس به، وإذا وصلت إىل أمريك فَ بَ وِ ئ

جتالسه خبالف َهَواه فإنك  َت أمريك فالبك، وإايك أن جتلس جملسا يقصر بك، وإن أْنَت جالس
قلبه عنك؛ فال يزال منك  أن ينفر -وإن مل جتعل عقوبتك  -إن فعلت ذلك مل آمن عليك 

الِعثَار، وال تكن حلواً فتزدرد، والمرا  فإهنا مشوار َكثريُ   [ 101ص  ] ُمنقبضا، وإايك واخلطِب 
   . زول احلقائق الذابُّ عن احلرمعند ن فتلفظ، واعلم أن  أمثل القوم تقيَّة الصابر

  كَما َخَلْت ْقْدُر َبيِن َسُدوسِ  -3086

َجُزورَْين، وكان  هذا مثل َقِدي، وَقِدُر بىن َسُدوس كانت قدراً عاديَّة عظيمة أتخذ
يكن له يف قومه  الطم بن عياش السدوسي سيُد بين سدوس يطعم فيها حىت هلك الطم، ومل

رجالً من بين عامر يُ َقال له  تلك القدر، فَخَلْت قْدُرَها طوياًل، وإن َخَلٌف، وال أحد يطعم يف
،    : فلما ارحتل فر ُمَغاِضباً وهو يرجتز ويقول ملهاب بن شهاب َمرَّ هبم ليلًة فلم ينزل ومل يُ ْقرَّ

ْل َضاِمَرات الِعْيِس * َواْبك على الطمِ  وَحرْبِ    الُقوسِ  اَي َصاِح َرحِ 
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َها بِِقرىً فقْد َخَلْت ِقدْ    َخِسيسِ  ُر َبيِن َسُدوِس * َوَضنَّ ِفي ْ

ِلْيُك ِمنْ 
َ
  رَئِْيسِ  َوَساَدُهْم أْنَكُس ُذو تُ ُيوِس * قَ بََّحُه امل

  السُدوسِ  لَْيَس مبَْحُموٍد َواَل َمْرُغْوِس * َفَما تُ ًبِلي ُكْنَت يِف 

ُجوِس * أو يف فاًل قَ ْفٍر ِمنَ 
َ
  ألنِْيسِ ا أوُكْنَت يف قَ ْوٍم ِمَن امل

أبمرها، فصار َمَثالً  مث إنه َرِجَع إىل قومه، فسألوه عن بين َسُدوِس وِقْدرِهم، فحدثهم
   . لكل ما أتى عليه الدهر وتغري عما ُعهد عليه

  ُكلُّ امرٍِئ ِفيِه ما يُ ْرَمى ِبهِ  -3087

   " أيُّ الر َِجاِل املهذَّبُ  " هذا مثل قوهلم 

  ٌح يف أهْلهِ ُكلُّ اْمرٍِئ ُمَصبَّ  -3088

  أي يَ ْفَجُؤه ماال يتوقعه  " يف رحله " ويروى 

  َكلُّ ََيُرُّ النَّاَر إىَل قُ ْرِصهِ  -3089

   . أي كل يريد اخلري إىل نفسه

  َكلُّ ِحْراَبٍء إذا ُأْكرَِه َصلَّ  -3090

   . َصليال، إذا صوت واحد احلَرايب ، وهي مسامري الدروع، وَصلَّ َيِصلُّ   : احلرابء

   . يضرب ملن يُ ْؤذ ى فيشكو، يعين من اشتكى بكى

  كَعارِمٍة إذا مْل جتَِْد َعارِماً  1521



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 68 

   . ثديَ َها لئال يَرِمَ  يعين كاملرأة إذا مل يكن هلا ولد مَيُصُّ َثْدَيها َمصَّْت هي

   . يضرب ملن يتوىل أمر نفسه إذا مل َيد له من يكفيه

  لُّ أُنْ َثى تَ ْقِذيُكلُّ َفْحٍل مَيِْذي، وكُ  -3092

ْذُى،  : يُ َقال
َ
وَقَذِت الشاة تَ ْقِذي َقْذاَيً، إذا  َمَذى الرجُل مَيِْذى َمْذايً، إذا خرج منه امل

ْذي من الذكر، ويَقال  ألَقِت بياضاً من رمحها، فالقذى من األنثى مثل
َ
كل ذكر  "   [ 100ص  ] امل

   " مَيِْذي وكل تَ ْقِذي

   الرجال والنساءيضرب يف اُلمَباعدة بني

  كما َتِديُن ُتَدانُ  -3093

َفَحَسٌن وإن سيئاً فسيئ،  أي كما جُتَاَزى جُتَاَزى، يعين كما تعمل جتازى، إْن َحَسناً 
   . عماًل سيئاً فجزاؤك جزاء سيء يعين إن عملت عمالً حسناً فجزاؤك جزاء حسن، وإن عملت

واملوافقة، وعلى هذا قوله  اء للمطابقةأراد تصنع، فسمى االبتداء جز   " تدين " وقوله 
وَيوز أن َيري كالمها على اجلزاء، أي كما جتازي   ( اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما )   : تعاىل
 ب نعتايف حمل النص  " كما " الناس على صنيعهم كذلك جُتَاَزى على صنيعك، والكاف يف  أنت

   . للمصدر، أي ُتَدان ديَناً مثَل َديِْنكَ 

  َكاَل َزَعْمَت أَنَُّه َخِصرٌ  -3094

   ( 1 ) اخَلَصرِ  إن مابه من  : لقي رجالن فارساً يف يوم َشات، فَحَمالَ عليه وقَاال

الذي  - بكسر الصاد -الربد الشديد، واخلصر  -بفتح اخلاء والصاد  -اخلصر  ) 
   : ل عمر بن أيب ربيعة املخزوميآمله الربد، قَا
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   ( رأيت رجال أما إذا الشمس عارضت * فيضحى، وأما ابلعشي فيخصر

زعمت أنه   ! كال   : لصاحبه شاغله عنا، فلما أْهواَي محل َفَطَن أحدمها فَ َقال املطعون
   . َخِصرَ 

  يضرب فيما َيالف الظن

ْعرَتَِض يف َعي َْنكَ  َوَتدَعُ  َكْيَف تُ ْبِصُر الَقَذى يف َعنْيِ أِخْيكَ  -3095
ُ
   ؟ اجِلذَْع امل

  العيوب يعين تعيريك غريََك داٌء هو جزء من َجلة مافيك من األدواء، يعين

  أْكثَ َر ِمَن احلَْمَقى فأورُِد املاءَ  -3096

  يضرب ملن اَتذ انصراً سفيهاً 

  َكْيَف يل أبْن ُأمْحََد َوالَ أُْرزَأَ شيئاً  -3097

   : احلمُد مع وفور املال، كما قال أبو فراس أي ال ُيصل

  * ؟ وَكْيَف يُ َناُل احلَمُد َوالوفْ ُر َواِفرُ 

ْشرَتِي الَقاصعاَء اِبليَ ْربُوعِ  -3098
ُ
  كامل

  ما يبقى يضرب للذي َيدَُع العنَي ويتبع األثَ َر، َويُ ْؤثُِر ماال يبقى على

ْظَفاُركَ  -3099 َِ   َأْكَدْت َأ

   . ُكْدية اليت ال تَ ْعَمُل أظفاُرك فيهاأي َوَصْلَت إىل ال

  يضرب للرجل يقهره صاحبه
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   [ 102ص  ]   . أي وجدت َرُجال وصاَدْفَت من يقاومك

  ُكِفيَت الدَّْعَوةَ  -3100

ُجَّان نَ َزَل براهب يف ًصْوِمعته،
وساَعَده على دينه، وجعل  أصُل هذا املثل أن بعض امل

ذهب كان عنده، واستأذنه  وصيامه، مث إنه َسَرَق صليبيقتدى به، ويزيد عليه يف صالته 
صحَبَك الصليُب، على رْسم هلم فيمن   : له ملفارقته، فأِذَن له وَزوََّده من طعامه، وملا َودَّعه قَال

  ُكِفيَت الدَّْعَوَة، فصار َمَثاًل ملن يدعو بَشيء مفروغ منه   : املاجن يريدون الدعاء له ابخلري، فَ َقال

  اْكَدْح يل َأْكَدْح لكَ  -3101

 إنك َكاِدٌح إىل ربك )   : معناه السَّْعى، ولذلك وصل إبىل يف قوله تعاىل  : الَكْدحُ 

  معناه َساٍع، ومعىن املثل اْسَع يل أسَع َلكَ   ( َكْدحاً فمالقيه

  ُكْن َوِصىَّ نَ ْفِسكَ  -3102

ملا قدر فيه النيابة عن  اسٌم يَ َقُع على َمْن َتِكُل إليه أمرك بعد املوت، ولكنه  : الَوِصي
ُكْن ِمْن توصي إليه، وأصله يف اللغة   : املوصي أجرى عليه امسه وإن ُعِدم فيه املوت، كأنه قَال

، وهو وصل، فسمى الوصي ملا ُوِصَل به أسباب املوصي َوَصي َيِصي َوْصياً، إذا  : الوصل، يُ َقال
   . َفعيل مبعىن مفعول

ْكثَ ُر الظُُّنوِن ُمُيونٌ  -3103 َِ   َأ

ني
َ
  يضرب عند الكذب وتزييف الظن  : الكذب، وَجعه ُمُيون  : امل

  الَكَمُر أْشباَُه الَكَمرِ  -3104

   . يضرب يف ُمَشاهبة الَشيء الَشيء
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   : َلماَّ قَال أبو النَّْجم يف أرجوزته  : قيل

  َونَ ْهَشلِ  أوَِّل الت َّبَ قُِّل * بنَي رَِماَحى َماِلكٍ  تَ بَ قََّلْت يف 

إن الَكَمَر تتَشابه،  اي ابن أخي  : قَال أبو النجم  ؟ أليس هنشل ابَن مالكٍ   : قَال رؤبة
  هو مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

  كلُّ دينٍ  ُدونَُه الَدىٌّ  -3105

ههنا   : والدى اٍن دونه قريب وُخْلصان،معناه كلُّ قريب وكل ُخْلصَ   : قَال أبو زيد
نُ وِ  الداين   َفِعيل من الدُّ

  َكِرٌي َوال يُ َباَغهْ  -3106

أي ال ُتْطَلُب ُمَباراته   " يُ َباِغي فالن ال " املباغاة من الِبَغاء، وهو الطََّلب، يُ َقال   : قلت
هنئت   : ، وأدخل اهلاء السكت، كما قيلألنه هنى املغايبة  َجْزم  " ال يباغه " وال ترجى ُمَناصاته، و
   : وال تنك ه، قَال الشاعر

   [ 101ص  ] لَِئيما -تُ َباَغ  َوالَ  -إمَّا َتَكرَّْم إْن أَصْبَت َكرميًَة * فَ َلَقْد أَرَاَك 

الياء ْنو قوله  أراد ال تُ َباَغى، فاكتفى ابلَفتَحة عن األلف كما يكتفي ابلكسرة عن
ومعىن البيت إن تتكرم اآلَن إذ أصْبَت امَرأة كرمية   ( نبغ ذلك ماكنا )  و  ( والليل إذا َيْسرِ  )  تعاىل

مبعىن إذ،   " ن أصبتإ " يف قوله   " إن " أراك وحاُلَك أنك ال تباري وال جُتَاَرى لؤماً، و  فلقد كنتُ 
   . أي ألن أَصْبتَ   : وَيوز أن تفتح اهلمزة

  ُكْن َوَسطاً وامِش َجانَِباً  -3107

  وزَايِلوهم َخاِلُطوا الناسَ   : أي توسَِّط القوَم وزَاِيْل أعماهلم، كما قيل
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  َكَصِفيَحِة املَسن  َتْشَحُذ َوال تَ ْقَطعُ  -3108

   . يضرب ملن َيدج وال ُُيسن تصرفه 

  َكُدوَدِة الَقز ِ  -3109

  قَال أبو الفتح الُبْسىِتُّ   . يضرب ملن يتعب نفسه ألجل غريه

ْرَء طُوَل حياتِِه * ُمَعىن ً أبمٍر َما
َ
  يَ َزاُل يُ َعاجِلُهْ  أملَْ تَ َر أنَّ امل

  َوْسَط َما ُهَو اَنِسُجهْ  َكُدوٍد َغَدا لِلَقزِ  يَ ْنسُج َدائَِباً * َويَ ْهِلُك َغمَّاً 

َراِج َتِضٍئ َما َحْوهَلَا َوحَتْرِقُ  -3110   نَ ْفَسَها َكُذاَبلِة السِ 

َبُذ ِجْرُمَها -3111   َكَفارَِة املِْسِك يُ ْؤَخُذ َحْشَوَها َو يُ ن ْ

  يضرب ملن يكون ابطنه أَجَل من ظاهره

ِديَة -3112
ُ
  كالَباِحِث عن امل

   " عن الشَّْفرة " ويروى 

الصيُد أبظالفه يف  صيدا، ومل يكن معه ما يذحبه به، فبحث إن رجال وَجدَ   : يُ َقال
   . األرض، فسقط على َشْفَرة، فذحبه هبا

   . يضرب يف طلب الَشيء يُؤدِ ي صاحبه إىل تلف النفس

  كاخلَْمِر ُيْشتَ َهى ُشْربُ َها َوُيْكَرُه ُصَداُعَها -3113

  يضرب ملن َياف شره ويشتهي قربه
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ْصطَاَدةِ  -3114
ُ
  اِبْسِتَها كامل

َمَثاًل لكل من  وجل ضب بني رجلى امَرأة فضمَّْت رجليها وأخذته، فضرب  : قَالوا
   . أصاب شيئاً من غريه وجهه، وَقَدَر عليه أبهَوِن َسْعيٍ 

بكسر العني   " عريسة يف " ويروى  ) كُمبَتِغى الص ْيِد يف َعرِيَنة األَسد  -3115
   ( وتشديد الراء

   [ 101ص  ]   . ن طََلَب حُمَاالً يضرب َمَثالً مل

  َكِذى الُعرِ  ُيْكَوى غريُُه َوُهَو رَاِتعٌ  -3116

وهو قُ ُروٌح  -فيها العر  إن اإلبل إذا َفَشا  : هذا ال يكون، وقَال غريه  : قَال أبو عبيدة
أ كلها، قَال اإلبل حبيث تنظر إليه، فترب  ُأِخَذ بعرٌي صحيٌح وُكِوَى بني أيدى -َترج مبَشافر اإلبل 

   : النابغة

  َغي ْرُُه َوُهَو رَاِتعُ  مَحَْلَت َعَلىَّ َذنْ َبُه َوتَ رَْكَتُه * َكِذى الُعرِ  ُيْكَوى

   ( *وكلفتين ذنب امرئ وتركته*  : حفظى ) 

   . يضرب يف أخذ الربئ بَذْنب صاِحِب اجلناية

  كلُّ اْمرٍِئ ِبطُوِل الَعْيِش َمْكُذوب -3117

   ( َمْكُذوب* كلُّ اْمرٍِئ مبُحاِل الدهرِ    : ذي الكلب نوب أخت عمرويف شعر ج ) 

  طولُه  : الَشيء أي من أومَهَْتُه نفُسه طوَل البقاء وَداَوَمة فقد َكَذبَ ْته، وطوال

  كالنَّازي بنَي الَقرِيَ نَ نْيِ  -3118
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  بينهما خبطَاه نفَسه وأصله أن يٌ ْقَرَن البعرُي إىل بعرٍي حىت تقل أذيتهما، فمن أدخلَ 

   . يضرب ملن يوِقُع نفَسه فيما ال ُيتاج إليه حىت يعظم ضرره

ْحَتاِض على َعْرِض السََّرابِ  -3119
ُ
  كامل

   . يضرب ملن يْطَمع يف حُمَال

َحْوَضاً، إذا اَتذ  أي اَتََّذ َحْوَضاً، والصحيح َحوََّض، وحاَض َُيُوضُ   : واحتاض
   . حوضاً 

  الَبِعريَكرُْكبَ ىَت  -3120

   . للمتساويني

  َكَفَرَسْى رَِهانٍ  -3121

   ( أخد كل قرن بناصية قرنه  : التناصى ) للمتناصيني 

  ُكْن ُحْلَماً ُكْنهُ  -3122

   . يضرب للهائل من اخلرب، أي ليكن ُحلماً من األحالم وال يتحقق

تيقظت، فلما فاس وأصله أن رجال أهوى برحمه حىت جعله بني عيين امَرأة وهي انئمة
   . كن ُحْلماً َكنه   : رأته َفزَِعْت مث غمضت عينيها وقَالت

  َكاَد الَعُروُس َيُكوُن َمِلَكاً  -3123

يكاد يكون ملكا  َعُروٌس، وللمرأة أيضاً، ويراد ههنا الرجل، أي  : العرب تقول للرجل
   . لعزته يف نفسه وأهله
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  َكاَدِت الشَّْمُس َتُكوُن ِصاَلءً  -3124

   [ 102ص  ]   . والقصر النار، وكذلك الصََّلى، ابلفتح -ابلكسر واملد  -الصِ اَلء 

  يضرب يف انتفاع الفقراء حبرها دون النار

  َأِكرْباً َوإْمَعاراً  -3125

َعِر، وهو قلة  أْمَعَر الرجل، إذا افتقر،  : يُ َقال  ؟ أي اجتمع ُعْجَباً وفَ ْقراً 
َ
وأصله من امل

   . قليلُة النَّبات  : َمِعرة يُ َقال رجل مِعر وأْمَعر، وأرض الشعر والنبات،

  َكَفى قَ ْوماً ِبَصاِحِبِهْم َخِبرياً  -3126

ابلرفع، قَال   " كَفى قومٌ  " أي أعلم الناس ابلرجل صاحبه وخمالطه، وروى الكسائي 
رباء اجلمع  موضع خ كان من حقه أن يقول كفى بقوم خبرياٌ بصاحبهم، ووضع خبريا   : املرزوقي

على احلال، وَيوز على التمييز،   " خبريا "  أي رُفَ َقاء، ونصب  ( وَحُسَن أولئَك َرِفيَقاً  )  كقوله تعاىل
قوماً علمهم خبرياً بصاحبهم، ووجه ماروى الكسائي   فاعل َكَفى حمذوف، أي كفى  : وقَال غريه

   . اْكتَ َفى قوٌم بعلمهم خرباء مبن يصحبهم لمهم خبرياً بصاحبهم، أيكفى قوم بع

  كلُّ اْمرٍئ يَ ْعُدو مبا استَ َعدَّ  -3127

   . يضرب يف احلثِ  على استعداد ما ُيتاج إليه

كاَتَب إالَّ اخلِْنقَ  -3128
ُ
َفُع امل   كلُّ َشيء يَ ن ْ

فبذلَْتها له، فعند  ال نفسها،قَاهلا مكاتب سأل امَرأة، فاعتذرت إليه أهنا ال ِتلك إ
   . ذلك قَال هذا

   . يضرب عند الَكْسب قل أو كثر
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  َكَذبَ ْتَك أُمُّ ِعْزِمكَ  -3129

  اْسُته  : أم ِعْزِمهِ 

   . يضرب للرجل يتوعَّْد ويتهدَّد

  كالَكْلِب يُ َهرِ ُش ُمَؤل َِفهُ  -3130

   . يضرب ملن حتسن إليه ويذمُّك

مبؤلفه، فحذف  مها اإلغراء بني الكالب، وأراد يهرش الكلبوالتهريش كالتحريش، و 
  حرف اجلر، و أوَصَل الفعل

  ُكْن ُمرِيباً واْغرَتِبْ  -3131

   . أي إذا جنيت جناية فاهرب ال ُيْظهَر عليك وال ُيْظَفر بك

   : ويف ضده يُ َقال

ً َواقْ رَتِبْ  -3132   ُكْن بَراي 

  لٌ ُكلُّ أييت َماُهَو َلُه َأهْ  -3133

   ( شاكلته قل كل يعمل على )   : أي كل ُيْشبه صنيعه، كما قَال هللا تعاىل

   . يضرب يف اخلري والشر

  كلُّ ُصْعُلوٍك َجَوادٌ  -3134
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 ص ]   . عنده أي َمْن مل يكن له رأُس ماٍل يبقى عليه هان عليه ذهاُب القليِل الذى
125 ]   

  َكَفى أبََمارَاِت الطَّرِيِق هَلُْم َحَشماً  -3135

   . َحَشْمُت الرجَل أحشمه واحتشمته، إذا أغضبته  : يُ َقال

جعل مير هبم  وذلك أن رُجالً ظَلَم قوماً، مث  . يضرب يف التحضيض على دفع الظلم
أْحَشَمكم كثرُة ما مير بكم،  قد  : كثرة اختالفه فيه، فيقول   : وأمارات الطريق  . صباحاً ومساء

  فاثَِّئُروا منه وال تذلوا

  َكالَّ وَلِكْن ال أُْعطَاهُ  -3136

إى   : قَالت  ؟ اجلسم مال بىن َسيِ يءَ   : قَال رجل المرأته ورأى ابنه من غريها ضئيال
   . الأعطاه ولكن  ! كال   : ألطِعُمه الشحم فيأابه، قَال األبن

   . هيضرب ملن يكذب يف قول

ْختَ نَ َقِة على آخر َطِحِنيَها -3137
ُ
  كامل

ُقْطُب الرََّحى،  وذلك أن امَرأة طَحنْت َكَراً من حنطة فلما بقى منه ُمدٌّ انكسر
   . فاختنقت ضجراً منه

   . يضرب ملن َضِجَر عند آخِر أمره وقد صرب على أوله

  كلُّ َمْبُذوٍل َِمُْلولٌ  -3138

  ان كان أْحَرَص عليهأي كلُّ ما ُمِنُعه اإلنس
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ْئبِ  -3139   كالُغَراِب والذِ 

الَغَنم تبعه  يضرب للرجلني بينهما موافقة وال َيتلفان ألن الذئب إذا أغار على
الغراب ال يواِسى الذئَب  وبينهما خمالفة من وجه، وهو أن  : قلت  . الغراب ليأكل ما َفَضل منه

   : فيما يصيد، كما قَال الشاعر

  الِغْراَبُن يف َسَعِف النَّْخلِ  لغراَب الذئُب فِيما َيِصيُدُه * َوَما َصاَدهُ يُ َواِسي ا

  كارَِهاً َحجَّ بَ ْيَطرُ  -3140

   . اسم رجل  : بَ ْيَطر

   . يضرب للرجل يصنع املعروف كارهاً ال رغبَة له فيه

  كالِعاَلَوِة بنَي الَفْوَدينِ  -3141

   . ال يغىن شيءيضرب للرجل يف احلرب يكون مع القوم و 

ْشرَتِى ًعُقوبََة بىِن َكاِهلٍ  -3142
ُ
  كامل

بنو كاهل  وذلك أن رجل اشرتى عقوبَ تَ ُهْم من َواٍل، وكان عن ذاك مبعزل، فأخذته
   . فقتله

   . يضرب للداخل فيما ال يعنيه

  كالَّلْذ تَ َزيبَّ زبُ ْيَة فَاْصطيدا -3143

   (  . الصواب وما أثبتناه هو  " كاللذ ترقى " وقع يف أصول هذا الكتاب  ) 

   [ 121ص  ]   . يضرب للرجل أييت الرجل يسأله شيئاً فيأخذ منه ما سأل
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ْزَداِد َمَن الرُّْمح -3144
ُ
  كامل

   . وهو الرجل يُْطَعن فيستحي أن يفر، فيدخل يف الرمح ميشي إىل صاحبه

   . يضرب ملن يركب أمرا َيزى فيه فيلبس على الناس

   ؟ ْيَف تَ َرى اْبَن أُْنِسكَ كَ  -3145

الرجل لنفسه، إذا  يقوله  : يقول الرجل لصاحبه قَال أبو اهليثم  ؟ يعين كيف تراين
   . َمَدحها

   : ومثُله  : قَال

   ؟ َكْيَف تَ َرى اْبَن َصْفَوكَ  -3146

، إشارة  : ويَقال  ؟ أي كيف تراين بذلك  إىل أنه اشتهر فالن ابُن أِنس فالن، للصَِّفيِ 
   . فصار نسباً له يعرفه

  اْكُتْب ُشَرُْيَاٌ فَارَِساً ُمْسَتِميتاً  -3147

لشدة  الرجل الشجاع الذي كأنه يطلب املوت  : اسم رجل، واملستميتُ   : وشريح
على عارض اجلند  على احلال، وهذا رجل ُجْندى يعرض نفسه  " فارساً  " إقدامه يف احلرب، نَصَب 

   . َويَِلجُّ حىت أيخذ طََلبته ويلح حىت كتب يضرب للرجل يطلب منك فُيِلحُّ  وهو يقول هذا القول

  كالسَّْيِل حَتَْت الدَّْمنِ  -3148

   : الدْمُن البَ َعر، قَال لبيد  : قَالوا

  َوَسبيل رَاِسخ الدَّْمِن َعَلى أْعَضاِدِه * ثَ َلَمْتُه ُكلُّ رِْيحٍ 
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  يضرب ملن َُيِْفى العداوة وال يظهرها

  كلُّ قَاِئٍب ِمْن ُقوبَةٍ  -3149

   . البيضة، أي كل فَ رْع يبدو من أصل  : الَفرْخ، والُقَوبة  : القاب

  َكَفى ابلشَّكَّ َجْهالً  -3150

   . َجْهل إذا كنت شاكاً يف احلِق إنه حق فذلك  : يقول  : قَال أبو عبيد

  َكِحَماَرِى الِعباِدي ِ  -3151

َرَة وكانواالِعَباد قوم م  : قَالوا َنَصاَرى منهم َعِديٌّ بن زيٍد  ن أفَناء العرب نزلوا احلِي ْ
   . الِعَباِديُّ 

هذا مث هذا، ويروى أنه   : قَال  ؟ أي محارَْيَك شر  : كان لَِعبادىٍ  محاران، فقيل له   : قَالوا
   . ألحدمها على اآلَخر هذا هذا، أي ال َفْضلَ   : قَال حني ُسئل عنهما

   : لتني إحدامها شر من األخرى وقَاليضرب يف خ

  الِعَباِديَّ الَّذي ُوِصَفا رِْجَساِن ماهَلَُما يف الناس ِمْن مَثٍل * إالَّ مِحَار

  األْنَساع َو اأُلُكَفا جُمَرََّحاِن الُكَلى َتْدَمى ُْنُوُرمُها * َقْد اَلَزَما حُمَْرقَ 

  ِكالَ الَبَدْلنِي ُمْؤَتَشٌب هبِيمُ  -3152

 -فاختلطوا، وفالن مْؤَتَشٌب  خلطتهم  [ 129ص  ] اَشْبُت القوَم فأَتَشُبوا، أي   : اليُ قَ 
   . املظلم  : أي غري صريح النسب، والبهيم -ابلفتح 

   . يضرب لألمرين اْستَ َواَي يف الشر
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  كلُّ هنٍْر ُُيِْسييِن إالَّ اجلَْريَب فإنَُّه يُ ْرِويين -3153

  أْسَبُغ عليك من نعم غريه َصبُّ إليه أْوِديَة يضرب ملن نَِعَمهُ واٍد كبري تنْ   : اجلريب

  كلُّ َصْمٍت الَ ِفْكَرَة فِيه فَ ْهَو َسْهوٌ  -3154

   . أي غفلة ال خري فيه

  َكثَ َرُة الِعَتاِب تُوِرُث البَ ْغَضاءَ  -3155

طَاِمعِ  -3156
َ
  أْكثَ َر َمَصارِِع الٌعُقوِل، حَتَْت بُ ُروِق امل

ْنِعمِ الكُ  -3157
ُ
  ْفُر خَمْبَ ثٌَة لِنَ ْفِس امل

يُ ْفِسُد قلَب املنعم على  املفسدُة، يعين كفر النعمة  : يعين ابلكفر الُكْفَراَن، واملْخبثة
   . املنَعِم عليه

  النِ َتاِج ِعْنَدَه األْزدَواجِ  الَكاَلُم ذََكٌر واجلََواُب أُنَثى، َوالَبُدَّ ِمنَ  -3158

  ْرَشُح مبا ِفيهكلُّ إاَنٍء ي َ  -3159

  أي يتحلَّب  " ينضج مبا فيه " ويروى 

ْشَرِفية َواِعظَاً  -3160
َ
  َكَفى ابمل

ْشَرفية
َ
   . ُسُيوٌف تَنَسُب إىل َمَشارف الشأم، وهي قُ َراَها  : امل

   " ما يَ زَاُع السلطان أكثر ِما يَ زَع القرآن " وهذا قريب من قوهلم 

  َكَراِكِب اثْ نَ نْيِ  -3161
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   . راكب َمرُْكوبني اثنني، وهذا ال ميكنأي ك

   [ َفْضلٌ  ] يضرب ملن يرتدَُّد بني أمرين ليس يف واحٍد منهما 

  كاَد الن ََّعاُم َيِطريُ  -3162

   . يضرب لقْرب الَشيء ِمَّا يُ َتوقَُّع منه لظهور بعض أماراته

  كلُّ َغانَِيٍة ِهْندٌ  -3163

  باطنيضرب يف َتَساِوى القوم عند فساد ال

  َكاجلََراِد اَل يُ ْبِقى َوالَ َيَذرُ  -3164

  يضرب يف اشتداد األمر واستئصال القوم

  َكَما تَ ْزرَُع حتُصدُ  -3165

   " كما َتِديُن تدان " هذا كما يُ َقال 

   . يضرب يف احلثِ  على فعل اخلري

ْحظُوِر يف الطِ َولِ  -3166
َ
  كامل

يشدُّ يف إحدى قوائم  احلْبلُ   : والطِ َولُ   [ 121ص  ] الذي جعل يف احلظرية،   : احملظور
   . املال وغريه يضرب للذي يقل َحظُّه ِما أويت من  . الدابة مث ترسل ترعى

ْرَعى َخصيبٌ  -3167
َ
َربُوِط َوامل

َ
  كامل

   . هذا قريب ِما تقدم يف املعىن
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ًة ُنْشَبًة َفِصْرُت اليَ ْوَم ُعْقَبةً  -3168   ُكْنُت ُمدَّ

أن يقول  كنت إذا َنِشْبُت إبنسان لقى مىن شراً فقد أعقب اليوم منه، وهوأي  
أي َرَجْعت عنه، وقوله   " أعقبت فقد " أي اْنزِْل حىت أركب ُعْقَبىت، ويروى   " أعقب " الرجل لزميله 

ير ذا إذا كان علقا فخفف الزدواج ُعْقبة، والتقد  " رجل ُنَشبة " ُنْشَبَة كان حقه التحريك يُ َقال 
   . عقبة

   . يضرب ملن ذلَّ بعد العز

  َكَذَب الِعرُي َوإْن كاَن بَ رَحَ  -3169

   : ُدَواد بَ رََح الصيُد؛ إذا جاء من جانب الَيَسار، وهذا من بيت أيب

ُر َوإْن َكانَ    بَ رَحْ  قُ ْلُت َلمَّا َنَصالَ ِمْن قنٍَّة * َكَذَب الَعي ْ

  قُ زَحْ  ْن ُغَباٍر َساِطٍع قَ ْوسَ َوتَ َرى َخْلَفهَما إْذ َمَضَيا * مِ 

فَ رَت،   : أراد هبا الرَّْبوة، وكذب  : أي َخَرَجا، يعين الكلب والَعرْي، والُقنَّة  " نَصال " قوله 
أي َعَلْيَك العري فِصْده، وإن كان   : إغراء  " كذب "  أي أْمَكَن وإن كان ابرحا، وَيوز أن يكون

  برح

   . تصعبيضرب للَشيء يُ ْرجى وإن اس

ْصرِمِ  -3170
ُ
  َكألَ يَيَجُع ِمْنُه َكِبُد امل

التفاِف النبات وكثرِة  يضرب للرجل يغىن وَُيُْسُن َحالُه مث ُيْصرُِم فيمرُّ ابلروض عند
ْصرِم لغة يف يَ ْوَجع، وكذلك  : ويَ ْيَجع  . اخِلْصب فيحزن له

ُ
الفقري، يعين أنه إذا   : اَيَجُع ويِيَجُع، وامل

   . له مال يَ ْرَعاه َوِجَع كبُده النباِت ومل يكن رأى كثرةَ 
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  َكألٌ َحاِبٌس ِفيه َكُمْرِسلٍ  -3171

   . أي الذي َُيِْبس اإلبل والذي يُ ْرِسلها سواء فيه لكثرته

  َكألٌ الَ َيْكُتمه الَبِغيضُ  -3172

   . يعين به الكثرة أيضاً، وكتمُت زيداً احلديَث، إذا كتمته منه

  الَكْلِب النَّاِعسِ  َكَعنْيِ  -3173

   . يضرب للَشيء اخلفى  الذي ال يبدو منه إال القليل

   [ 121ص  ]   : َفالَةً  ألن الناعس ال يغمِ ُض جفنيه كل التغميض، قَال الشاعر يصف

  ُهَبَّ قَباعِ  َيُكوُن هِبَا َدلِْيَل الَقْوِم ََنٌْم * َكَعنْيِ الكلِب يِف 

َجع   : وُهَبَّ  ى به خف ى ال يبدو منه إال هذا القدر،يعين أن النجم الذي يُ ْهَتد
قَ َبَع القنفُذ إذا غيََّب   : قابع، يُ َقال َجع  : هاٍب، وهو الذي وقع َوطََلع يف َهب َْوة وهي الغبار، وقَباعٌ 

  دليَل القوم َنٌم خفي فيما بني َنوٌم ُهَبَّ قباع رأسه، والتقدير يكون هبا أي ابلَفالَة

  اً تَ رَْكُب اإلبل السََّفرَ ُكْره -3174

كارهًة،  على احلال، أي  " كرهاً  " يضرب للرجل يركب من األمر ما يكرهه ونصب 
   : فهو مصدر قام مقام احلال، ومثله بيت احلماسة

َلٍة مزُءودة * ُكْرَهاً  نطاقها مل ُيلل* وهو من كلمة  وعقد  .  . تتمته*  ) محَلْت بِِه يف لَي ْ
   ( 1/10التربيزى  )   ( ىلأليب كبري اهلذ

  َكارِهاً َيْطَحُن َكْيَسانُ  -3175
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  . اسم رجل  : يضرب ملن كلف امراً وهو فيه مكره وكيسان

  كالبَ ْغِل ملَّا ُشدَّ يف األْمَهار 1112

   . يضرب ملن ال يشاكل خصمه

  *َُيْمي ِذَماَر ُمَقرٍَّف َخوَّارِ   : وقبله

   . كالبغل إخل

   . هو كالبغل ملا شد يف األمهار  : عد من الشبه والقياسيُ َقال ملا ب

  كأنَُّه قَاِعٌد َعَلى الرَّْضفِ  -3177

   . يضرب للمستعجل

ْحَماة، الواحدة َرْضَفة  : والرَّْضفُ 
ُ
   . احلجارة امل

   ؟ َكْيَف الطَّال َوأُمُّهُ  -3178

   . يضرب ملن قد ذهب مهه وَخالَ لشأنه  : قَال اأَلصَمعي

   " غراثن فاربكوا له " وقد ذكرت قصته يف حرف الغني عند قوهلم 

  َكَفاِقِئ َعْيِنْيِه َعْمداً  -3179

أتتىن   : الفرْزَدَق قَال يضرب ملن أخَطَر وَغرََّر بنفسه وروى عن عبيد أيب َشْفَقل روايةِ 
  : كلمه، قَال   : قَالت  ؟  ذلكوما تريدين إىل  : قلت َكلَّْم هذا الرجل أن يطلقين،   : الن ََّواُر فَ َقالت

ما َتِطْيُب نفسي حىت ُأْشِهَد   : ِفَراٍس إن النوار تطلب الطالق فَ َقال اي أاب  : فأتيت الفرزدق فقلت
النوار طالَق  اي أاب سعيٍد اْشَهْد أن  : فأتى احلسن، فَ َقال  ( هو احلسن البصري  : احلسن )  احلسن،
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قَال كال،   : قَالت نعم  ؟ طلقتك  : فلما صار يف بعض الطريق قَال  : لقد شهدان، قَا  : ثالاث، قَال
   : عليك احلسن وحلقته فتُ ْرَجم، فَ َقال َيزيك هللا عز وجل، يشهد  [ 120ص  ] قَالت إذن 

  نَ َوارُ  َنِدْمُت َنَداَمَة الُكَسعِ ي ملَّا * َغَدْت ِمينِ  ُمطَلََّقةً 

  الضِ َرارُ  ها * كآَدَم ِحنْيَ أْخَرَجهُ وكاَنْت َجنَّيِت َفَخَرْجُت من

َنِيْه َعْمَداً * فأْصَبَح َما ُيِضُئ لَهُ    النَّسَهارُ  َفُكْنُت َكَفاِقٍئ َعي ْ

  اخلَِيارُ  َوَلْو أين ِ َملَكُت َيِدي َوقَ ْليب * َلَكاَن َعَلىَّ لِْلَقَدرِ 

  َمايُ َعارُ  َوَما طَلَّْقُتها ِشَبعاً، ولِكْن * رَأْيُت الدَّْهَر أيُخذُ 

  َكاْلَكْلِب َعارَُه ظُْفرُهُ  -3180

ٌر َعارَُه َوِتُدهُ  " أهلكه، وهو مثل قوهلم   : أي    " َعي ْ

  ُكْزُم اجِلاَلِم أَْعرَب الضََّوائَِنا -3181

  ( مبنزلة الشفة لإلنسان  : للخيل اجلحفلة، ) َجع أْكَزَم، وهو الفرس يف َجْحفلته   : الُكْزم
َجع َجَلم، وهو الذي َُيَزُّ به   : قصرية األصابع، واجِلاَلم إذا كانت  " يٌد َكْزَماء " منه غلظ وقصر، و 

َجع   : أن يرتك الصوف أو الشعر فال َيز، والضوائن  : العظيم، واإلعبار الصوُف مثل املِْقَراض
 َسْهٌم ُمْرطُ  " َيوز أن يكون صفة لواحد، كقوهلم   : األنثى من الضأن، وكزم اجلالم ضائنه، وهي

   : جعلوا اجلمَع صفَة الواحد ملا بعده من اجلمع، ومثله  " الُقَذذِ 

  *اي ليلًة ُخْرُس الدََّجاِج َطْويَلةً 

  وكذلك
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  *َرُقوٌد َعِن الَفْحَشاِء ُخْرُس اجلََبائِرِ 

ُمْعربة، وأعرب يف  وجعل ِجاَلَمه ُكْزَماً لقصرها وذهاب حدها، فلذلك بقى الضوائن
ألهنا على لفظ اآلحاد، وإن   ل يف موضع احلال مع إضمار قد، وإمنا مل يؤنث فعل اجِلالَماملث

   : كانت َجعاً، كقول زهري

*   [ َمَغاِِن َشىتًَّ ِمنْ  ]  صغار اإلبل بنات املخاض   : األفائل اإلفال، ومثله ) إفَاٍل ُمَزِنَِّ
   ( وْنوها، واحدها أفيل

  عل يتحمد به إىل الناسيضرب ملن ترك شره عجزا، مث ج

  َكْم َلَك ِمَن ُخَباَسٍة اَل تُ ْقَسمُ  -3182

   . الغنيمة، ورجل َخبَّاس أي َغنَّام  : اخلََباسة

يف َمْلَبس وال  يضرب ملن ََيْمع املال جاهداً، وال يكون له فيه حًظ ال يف مطعم وال
   . غري ذلك

  ُكَدادٌة تُ ْعيي َصِليَب اإلْصَبعِ  -3183

وإن كانت ُصْلبة أن  ما َلزَِق أبسفل الِقْدِر إذا طبخت، فال تقدر اإلصبع  : ادةالُكدَ 
ُيْسَتَخفُّ وال يزعزع، وللبخيل الذي ال  يضرب للَوُقور الذي ال  [ 122ص  ]   . تنزعها وتقلعها

   . ُيْسَتْخرَج منه َشيء إال بكدٍ  ومشقة

  كلُّ لََيالِيه لََنا َحَناِدسُ  -3184

  الليُل الشديد الظلمة  : سُ احلِْندِ 

   . يضرب ملن ال َيِصُل إليك منه إال ما تكره
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  ِكالَ النَِّسَمنْيِ َحُروٌر َحْرَجفٌ  -3185

الريح احلارة،   : واحلَْرور ما ُيْستَ َلذ من هبوهبا وهو تنفس َسْهل،  : النسيم من الريح
   . ة ونسيم العشىالَغَدا الباردة، وثَ ىنَّ النسيَم أراد نسيم  : واحلرَجفُ 

   . يضرب للرجل يرجى عنده خري فَ رُيى ضده منه

  َكاحلَانَِّة يِف أْخَرى اإلبلِ  -3186

يبايل به وال يهتم  يضرب ملن يفتخر مبن ال  . يعين الناقة املتأخرة حتَِنُّ إىل األوائل
   . ألمره

  الَكِذُب َداٌء َوالصِ ْدُق ِشَفاءٌ  -3187

  يُ َعَمىِ  عليه أَمَرهُ أي داء للمكذوب فإنه 

َها -3188 مُهورَِة إْحَدى َخَدَمتَ ي ْ
َ
  كامل

ُر الذي ُيَشدُّ على ُرْسغ البعري، مث يستعار  : اخلَْدَمة ملا تلبسه املرأة من اخللخال  السَّي ْ
َها وَدَفعه تشبيهاً به، وهذه امرأة حُتَّمَق ألهنا طالََبْت بعلها ا ابملهر، فنزع الرجل إحدى َخَدَمتَ ي ْ

   . املثل يف احلمق إليها مهراً، فرضيت بذلك، فضرب هبا

   : ومثل هذا قوهلم

  َكاملْمُهورَِة َمْن َماِل أبِيَها -3189

أمحُق من  " قوهلم  وقد ذكرت املثلني وقصتهما يف احلاء عند  " من نَ َعِم أبيها " ويروى 
   ( 1111و  1112و  1110انظر املثال  )   " املمهورة
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  ْيَف يُ ُعقُّ َواِلَداً َمْن َقد َوَلدَ كَ  -3190

   . ذاق طَْعَم الُعُقوق يعين ال ينبغي للوَلِد أن يُ ُعق  أابه وَقْد َصاَر أابً؛ ألنه قد

  الباب ما جاء على ما أفعل من هذا *3*

ْكَذُب ِمَن األِخيِذ الصَّْبَحانِ  -3191 َِ   َأ

   . الصَُّبوَح، واملرأة َصْبَحى املصطبح، وهو الذي َشِربَ   : املأُخوذ، والصَّْبَحان  : األِخيذُ 

قومه، فأخذوه  وقد َأْصطََبَح، فلقيه َجْيَش يريدون وأصله أن رجاًل َخرَج من حية
  [ 121ص  ] فبينما هم  إمنا ِبتُّ يف القفر، وال َعْهَد يل بقومى،  : وسألوه عن احلي، فَ َقال

ولوال ذلك مل يَ ُبْل؛ فطعنه واحد منهم يف  يتنازعون إذ َغَلبه البول، فبال، فعلموا أنه قد اصطََبح،
  فعثروا على احلي َمَضْوا غرَي بعيدٍ بطنه فبَدرَُه اللنب ف

الفصيل، يُ َقال أِخَذ  يعين  " أكذُب من األخيِذ الصَّْبَحان " وقَال الفراء يف مصادره 
  لبنها أيَخذ أَخذاً، إذا أكثَ َر شرب اللنب أبن يتفلت على أمه فيمتك

   ( لهكزلز  مكه كشده وِتككه كتقدمه، ومكمكة  : مصه كله، ومثله  : امتك لبنها ) 

فهو لذلك ُيرص  فيأخذه، أي يُ ْتَخم منه، وكذبه أن التَُّخَمة تكسبه جوعا كاذابً؛
   . على اللنب اثنيا

  َأْكَذُب ِمْن َأِسرِي السَّْندِ  -3192

  وذلك أنه يُ ْؤخذ الرجل اخلسيس منهم فيزعم أنه ابن امللك

  أْكَذُب ِمْن يَ ْلَمعٍ  -3193
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  ُرق من بعيد فيظنُّ ماءهو السََّراب، وقيل هو حجر يَ ب ْ 

  َأْكَذُب ِمَن اليَ ْهيَ ر ِ  -3194

  وهو السََّراب أيضاً 

  َأْكَذُب ِمَن الشَّيخ الَغرِيبِ  -3195

  ألنه يتزوج يف ُغْربته وهو ابن سبعني فيزعم أنه ابُن أربعني سنةً 

  َأْكَذُب ِمَن جُمِْربٍ  -3196

بل ألنه أبدا   : ويَقال يس عندي َهَناء،ل  : ألنه َياف أن يطلب من َهَنائه فيقول أبدا
  ال ألِيََّة ُلمْجِربٍ   : قيل َُيِْلُف أن إبله ليست ِِبَرىب لئال مينع عن الورود، ولذلك

  أْكذ ُب ِمَن السَّالِئةِ  -3197

أي طبخته   : واستألته - من ابب فتح -سألت السمن  ) ألهنا إذا َسألت السَّْمَن 
أن ال َيلص   : ارجَتَن، قد اْحتَ َرَق، َواالرجِتَانُ  قد  : فة العني، وكذهبا أهنا تقولكذبت خما   (  . وعاجلته

  مسنها

  أْكَذَب َمْن َدبَّ َوَدرَجَ  -3198

بل   : الصغر، ويَقال أْكَذَب الِكَباِر والصََّغار، َدبَّ لضعف الكرب، ودرج لضعف  : أي
إذا   " َدرََج القومُ  " قوهلم  لدروج للميت منمعناه أكذب األحياء واألموات، فالديبُب للحى، وا

  ما ميشي ألول  " قد َدرََج الصيب " انْ َقَرُضوا، ومن األول 

  َأْكَذُب ِمْن فاِخَتةٍ  -3199
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   : بعد، وقَال تقول ذلك والطلع مل يطلع  " هذا أواُن الرَُّطب " ألن حكاية صوهتا 

   [ 121ص  ] َرِب َأْكَذُب ِمْن فَاِخَتٍة * تقول َوَسَط الكَ 

  َوالطَّْلُع َلمَّا يطلِع * هذا أَواُن الرَُّطبِ 

  َأْكَذُب ِمْن ِصْنعٍ  -3200

  إذا ًوِصَفا رجل ِصْنُع اليدين، وَصِنيع، وامَرأة َصَناع،  : وهو الصناع، يُ َقال

ُف كلَّ يوٍم ألنه يُ ْرجِ   " الَقنْي  ُدْه ُدرَّين َسْعدُ  " اِبحِلذق يف الصناعة، وهذا كما يُ َقال 
   . ابخلروج وهو مقيم لُيْسَتعَملَ 

   : وأما قوهلم

َنةَ  -3201   َأْكَذُب ِمْن ُجَحي ْ

الذي مر  )   . احلاء فإنه كان أكَذَب َمْن يف العرب، ولعله الذي َمَر ذكره يف ابب
   (  . 1121ذكره جحا، وانظر املثل 

َهلَّبِ  -3202
ُ
ْكَذُب ِمْن امل َِ   َأ

قدراح يكذب، وكان   : ة، زعم أبو اليقظان أنه كان إذا َحدََّث قيليعنون ابن ُصْفرَ 
   . َذامَّاً ملن يكذب

  َأْكَفُر ِمْن مِحَارٍ  -3203

مالك بن نصر  هو محار بن  : محار بن مويلع، وقَال الشرقى  : رجل من عاد يُ َقال له
مل يكن ببالد العرب  اسخ،األزدى، كان مسلما، وكان له واٍد طولُه مسرية يوم يف عرض أربعة فر 
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  : صاعقة فهلكوا، فكفر، وقَال أخَصُب منه، فيه من كل الثمار، فخرج بنوه يتَصيَُّدون فأصابتهم
الكفر، فمن َعَصاه قَ تَ َله، فأهلكه هللا تعاىل، وأخرب  ال أعبد َمْن فَ َعَل هذا ببىنَّ، ودعا قومه إىل

   : الشاعر املثَل يف الكفر، قَال واديه، فضربت به العربُ 

  مِحَارٍ  أملَْ تَ َر أنَّ َحارِثََة بْن َبْدٍر * ُيصلِ ى وهو َأكَفُر ِمنْ 

  َأْكبَ ُر ِمْن َعُجوٍز َبيِن إْسَرائِيل -3204

هلا مئتا سنة  هي شارُخ بنت يسري بنت يعقوب عليه الصالة والسالم، كانت  : قَالوا
سبعون عادت شابة،  هلا  " إخل -سبعون يف نسخة فكلما مضت هلا  "  ) وعشرة سنني فلما مضت 

   (  . وكانت تكون مع يوسف على نبينا وعليه الصالة والسالم

   . َأْكَسُب ِمْن مَنَْلٍة، وَذرٍَّة، وفأرٍَة، وِذْئبٍ  -3205

معد يكرب عن سعد  وسأل عمر هنع هللا يضر عمرو بن  . هؤالء أكسُب احليواانت  : يُ َقال
أسد يف اَتُمورَته، يعدل يف  خري أمري، نَبطى  يف حبوته، عريب يف منرته  : بن أيب وقاص، فَ َقال

فَ َقال   : الذَّرَّة إىل جْحرِها، قَال اجلاحظ القضية، ويَ ْقِسم ابلسَّوية، وينقل إلينا حقنا كما تنقل
   [ 122ص  ] ِلِسرٍ    : عمر

   . َمعةالصَّوْ  ما تقارضتما الثناء، أراد ابلتامورة الَعرِينة، وأصلها

  َأْكَسى ِمْن َبَصَلةٍ  -3206

أن يقال للمكتسى   هذا من النوادر  : قال أبو اهليثم  . يضرب ملن لبس الثياب الكثرية
   : يف بيت احلطيئة كسا زيد ثواب، وكسوتُه ثواب، وقَال الفراء   : كاسى، وقَال ابن جىن

  *َواقْ ُعْد فَإنََّك أْنَت الطَّاِعُم الكاِسى
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أخذت بقول الفراء كان  فإذا  " سر كاُت " و  " ماء دافق " هو مثل   : كسو، وقَالأراد امل
   . أْكَسى أفعل من املفعول، وهو قليل شاذ، وقد مر قبله مثله

  َأْكَفُر ِمْن ُهْرُمزَ  -3207

ية وفرغ من قتاله أقبل إىل انح ملا سار خالد بن الوليد هنع هللا يضر إىل ُمَسليمة وقاتَله  : قيل
َجع املسلمني، ومل يكن أحد من الناس أْعَدى  البصرة، فلقى ُهْرُمَز بكاِظَمَة يف ََجٍْع أعظَم من

فخرج   : أْكَفُر من ُهْرُمَز، قَالوا  : العرُب به املثَل فَ َقالوا للعرب واإلسالم من ُهْرُمَز، ولذلك ضربت
 وكتب خبربه إىل الصديق رضي هللافدعاه إىل الرباز فخرج إليه هرمز، فقتله خالد،  إليه خالد،

َشرََّفِت الرجل فيما  تعاىل عنه، فنفَّلُه َسَلبه، فبلغت قلنسوته مائَة ألِف درهٍم، وكانت الُفرُس إذا
   . بينهم جعلت قلنسوته مبائة ألف درهم

  َأْكَذُب ُأْحُدوثًَة ِمْن َأِسريٍ  -3208

   : هذا من قول الشاعر

  الث َّْعَلبِ  َأِسرٍي * َوأَْروَُغ يَ ْوماَ ِمنَ  وَأْكَذُب ُأْحُدوثًَة ِمنْ 

  َأْكَذُب ِمْن َصَِب ٍ  -3209

   . ألنه ال ِتييز له، فكل ما ََيْرِى على لسانه يتحدَُّث به

   : وأما قوهلم

  َأْكَذُب ِمْن قَ ْيِس ْبن َعاِصم -3210

   : فمن قول زيد اخليل

  َكَقْيِس بِن َعاِصمِ  * َوَلْسُت ِبَكذَّابٍ فَ َلْسُت بِِفرَّاٍر إذا اخلَْيُل أَْجََعْت 
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  َأْكَسُب ِمْن فَ ْهدٍ  -3211

فَ ْهٍد فىت فيصيُد  وذلك أن الُفُهوَد اهلرمة اليت تَ ْعِجُز عن الصيد ألنفسها جتتمع على
   . هلا يف كل يوم شبعها

  َأْكَيُس ِمن ِقشَّةٍ  -3212

   . هي َجْرو الِقْردِ 

   [ 115ص  ]   . يضرب َمَثالً للصغار خاصة

  َأْكَمُد ِمَن احلَُباَرى -3213

احلَُباَرى تلقى عشرين  وذلك أن  " مات فالن َكَمَد احلَُباَرى " ويَقال يف مثل آخر 
فليس يلقى واحدة إال بعد نبات  ريشة مبرة واحدة، وغريها من الطري يلقى الواحدة بعد الواحدة،

   . احلبارى، فرمبا مات من ذلك َكَمَداً  ا وبقىاألخرى، فإذا أصاب الطرَي فَ زٌَع طارت كلع

  أْكبَ ُر ِمْن لَُبدٍ  -3214

   " أتى أََبد على لَُبدَ  "  هو َنْسُر لقمان بن عاد السابع، وقد كثرت األمثال فيه؛ فَ َقالوا

َها النَّن   *أْخىَن َعَلى لَُبدِ   [  ؟  ؟  ] و* أْخىَن َعَلي ْ

   : وقوهلم

  ارِيِق الَعَصاأْكثَ ُر ِمْن تفَ  -3215

   " أبقى تَفارِيِق الَعَصا " قد مر تفسريه يف ابب الباء عند قوهلم 

  أكَفُر ِمْن اَنِشَرة -3216
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َبان كان  هذا من كفر النعمة، وبلغ من كفره أن مهَّام بن ُمرَّة بن ُذْهل بن َشي ْ
ه استنقذه من أمه، وهي تريد أن تَِئَدُه لعجزها عن تربيته، فأخذه ، فلما ترعرع سعى يف قتل ورابَّ

   ( غدراً  إن انشرة بن أغوات قتل مهام  : قال اجملد ) مهام 

رجَِّب قَال محزة -3217
ُ
العرب تقوله بغري ألف والم،  إن أكثر  : أْكَرُم َمَن الُعَذْيِق امل

َرجَّبُت النخلة،   : ِدَعامة، وتسمى الرُّْجَبة، ويقولون النخلة َيْكَثر محلها فُيْجعَل حتتها  : والُعَذيق
 هو يف الكرم كهذه النخلة من كثرة محلها، ولألعداء إذا  : ُمَرجَّب، فيقول وخنلة ُمَرجَّبة، وِعذق

   . اْحَتكَّوا به ملنزلة اجلذيل الذي من اْحَتكَّ به كان دواء من دائه

  أْكَرُه ِمَن َخْصَلىَت الضَُّبع -3218

أن  - فيما تزعم العرب -تار وأصل ذلك يضرب َمَثالً لألمرين ما فيهما حظ َي
  : عامٍر، فَ َقالت الضبع ُمىنِ  على أم ِ   : الضبع صادت مرة ثعلبا، فلما أرادت أن أتكله قَال الثعلب

فقلت   ؟ الثعلب وما مها  : فَ َقال قد خريتك اي أاب احلصني بني خصلتني، فاخرت أيهما ِشئت،
أما تذكرين أم عامر   : الثعلب وهو بني فكى الضبع ، فَ َقالإما أن آُكلَك، وإما أن أمزقك  : الضبع

غلبت اجلن عليها، قَالوا وهو َيئ يف أمساء الدواهي،   وهو أرض -  ؟ يوم نكحتك هبوب دابر
 -وابحلََرى أن تكون هذه الرواية أصح   : هوت دابر، قلت  : الندى كذا أورده محزة، وقَال أبو

 العرب خبصلتيها املثل،  [ 111ص  ] ح فوها، فأفلت الثعلب، فضربت وانفت  ؟ مىت  : فَ َقالت الضبع

   . َعَرَض علىَّ خصلىت الضبع، ملا ال خيار فيه  : فَ َقالوا

  أْكَمُن ِمْن َعْيثٍ  -3219

صوهتا وال ترى،  إهنا ُخْنفساء تقصد األبواب العتق فتضر هبا ابستها، يسمع  : قَالوا
   . حىت تثقبها فتدخلها

   : ن أيضاً ويقولو 
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  أكَمُن ِمْن ُجْدُجدٍ  -3220

الصبح، فإذا  هو أيضاً ضرب من اخلنفساء ُيصِ وُت يف الصحارى من الطََّفل إىل
   . طلبه الطالب مل يره

َلمةَ  -3221 يْ َلِم، وأكَذُب ِمْن ُمَسي ْ   أكَذُب ِمْن أِخيِذ الدَّ

   . وَمَن الرَّْملِ  َغاِء،أكثَ ُر ِمَن الدَّىَب، وِمَن النَّْمِل، وِمَن الغوْ  -3222

  أكتم ِمَن األرضِ  -3223

  أْكَرًم ِمَن األَسدِ  -3224

  أْكَرُه َمَن الَعْلَقمِ  -3225

   . ماَمةَ  َأْكَرُم مْن َأِسرْيى َعَنزَة ومها حاُت طيئ وكعُب بنُ  -3226

  املولدون *3*

  كلُّ َشيء َومَثََنهُ 

  كلُّ بُ ْؤٍس ونَعيٍم زَاِئلٌ 

ُبوعٌ    كلُّ َِمُْنوٍع َمت ْ

  كلُّ ما قَ َرْت بِِه العنْيُ َصاِلحٌ 

  كلُّ زَاِئٍد انقصٌ 

  َهمٍ  إىَل فَ رَجٍ  كلُّ 
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  كل اْمرٍِئ َُيَْتِطُب يف َحْبِلهِ 

  كلُّ َغرِيٍب للَغرِيِب َنِسيبٌ 

  كل كبرٍي َعُدوُّ الطِبيَعةِ 

  كلُّ َماُهو آٍت َقرِيبٌ 

  كلُّ رَأٍس بِِه ُصَداع

  ُكلَّمَّا َكثُ َر اجلََراُد طاَب لَْقطُهُ 

ُلهُ    ُكلََّما َكثُ َر الذُّابُب هاَن قَ ت ْ

  اْشَبْع مثَُّّ أزْل َوارَفعْ كلُّ وَ 

  كْل يف بَ ْعِض َبْطِنَك تَِعفَّ 

حاماِة َعِلى الَيقنيِ 
ُ
  َكثْ َرُة الشَّكَّ ِمَن ِصْدِق امل

َرُة وَسَلبَ ْتِنيه   اخلِب ْرَة َكْم ِمْن َصِديٍق أْكَسبَ ْتِنيِه الَعب ْ

  كأن ِلَسانَُه خِمْرَاُق الِعٍب، أو َسْيُف ضارب

   [ 119ص  ] َحْيُث تُؤَتى بِهِ كُل البَ ْقَل ِمْن 

ٌر َمْن ُكرِ  ِعْلمٍ    َكفُّ خَبٍْت َخي ْ

  َكْيَف تَ َوِقيِ َك َوَقْد َجفَّ القلمُ 

ْرَء َفْضاًل أن تُ َعدَّ َمَعايُبهُ 
َ
  َكَفى امل
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  َكَعَبُة هللا اَل ُتْكسى إلْعَوازٍ 

  َكالَكْعَبِة تُ َزاُر َواَل تَزورُ 

  ُموٌن َوَدنَّهُ كلُّ إْنَساٍن َومَهَُّه وَميْ 

  ُكُتُب الوَُكاَلِء َمَفاتِيُح اهلُُمومِ 

  للمرائي -ُكلُُّكْم طَاِلُب َصْيٍد 

  للت َّيَّاهِ  -كأنَّ الشَّْمَس َتْطُلُع ِمْن ِحَراِمِه 

  َكاَن ِسْنَداانً فصاَر ِمْطَرقَةً 

  يضرب للذليل يعز

  كما طاَر َقصُّوا َجَناَحهُ 

  يضرب ملن مل تطل مدة واليته

  َكْشَخاُن خَبلٍ  َوزِْيت

َْرأَِة الثَّْكَلى، واحلَبَِّة على املِْقلى يف األنقطاع
  والَقَلق كامل

  َكاَلُمُه ريٌح يف قَ َفصٍ 

  ُكْن يَ ُهوِدايً اتم اً، َوإالَّ َفاَل تَ ْلَعْب اِبلت َّْورَاةِ 

  ُكِتَبْت َلُه َطريدةٌ 

  أي وسيلة ال تنفع
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   . يُ ْغيِن ِمْن ُجوع َكالضَّرِيع، ال ُيْسِمُن َوالَ 

  َكِهرٍَّة أَتُكُل أْواَلَدَها

  قَاله السيد احلمريى يف عائشة اهنع هللا يضر

  َكاَلُم الَّليل مَيُْحوُه النَّهارُ 

  كأنَّ َوْجَهُه َمْغُسوٌل مبََرَقِة الذِ ئبِ 

  أو بَ ْرٌق خاِطف -  " زالق " ويروى  -كأنَُّه َسْهٌم زَاِلٌج 

  لسرييضرب للسريع ا

 ِِ   يضرب للقبيح -كأنُه ِحَكايَُة َخْلِف اإلزَاِر

  أي يف نعمة -كأنَُّه َوَقَع يِف َبْطِن أمِ ِه 

  للَعُبوس -كأنُه َأخْبَُر نَ َتَف ِسباَلُه 

  للساكت -كالَبْخَراِء ِعْنَد َصِديِقَها 

  ُكْرِدىٌّ َيْسَخُر ِمن ُجْنِدى

  إذا حتاَذَق على َمْن هو أْحَذُق منه

  ْن َحاِلماً ِِبَاِهٍل انطقٍ كُ 

  َكلَّْمَناُه َفَصاَر َنِدمْيَاً 

ْئِب إذا طُِلَب َهَرَب وإْن َِتكََّن َوَثبَ    كاََلذِ 
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  َكاَذَنِب احِلَمارِ 

  ملا ال يزيد وال ينقص

  كاإلبْ َرِة َتْكُسو النَّاَس واْسُتها َعارِيَةٌ 

  َعَلْيِه مات كالُعْصُفوِر إْن أَْرَسْلَتُه فَاَت، وإْن قَ َبْضتَ 

  َكاَلُم َحِكيٍم ِمْن َجْوٍف َخِربٍ 

  كالَكْمأِة ال َأْصٌل اَثِبٌت َواَل فَ رٌْع اَنِبتٌ 

   [ 173 ص ] َكَصاِحِب الفيِل يَ رَْكُب ِبَداِنٍق َويَ ْنزُِل ِبِدْرَهٍم 

  ُكْن ذَُكوراً إذا ُكْنَت َكُذوابً 

َبةَ    َكثَ َرُة الضَِّحِك ُتْذِهُب اهلَي ْ

 
َ
  ْوِت يَأاي واْغرتَاابً كَفى ابمل

  كْلٌب ُمْبطٌَّن خِبِْنزِيرٍ 

  َكِثرُي الزَّْعَفَرانِ 

  يضرب للمتكلف

  كَبَت هللا ُكلَّ َعُدٍو َلَك إالَّ نَ ْفَسكَ 

  َكْم يف َضِمرِي الَغْيِب ِمْن ِسرٍ  حُمَجَّبٍ 

  َكاَلٌم َلنْي وظُْلم بَ نيِ  
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  كأمنَا فُقئ يف َوْجِهِه الرُّمَّانُ 

نَ ْيِه َعَلى احمَلاِجمْ كأ َا َزَوى بَ نْيَ َعي ْ   منَّ

َعاَء يف الَكْسِب َخْرقَاَء يف اإلنْ َفاقِ    َكْم ِمْن َيٍد َصن ْ

َرُة َخْرِق األْدمِ    َكْم ِمْن حاسٍد أْعَياُه ِمينِ  َعب ْ

  الَكْيُس ِنْصُف الَعْيشِ 

ُر قائُد البُ ْغضِ    الكب ْ

  الَكَدُر ِمْن رَأِس الَعنْيِ 

  ُد أبْ َلُغ ِمَن األْيدِ الَكيْ 

زَاً    الِكاَلُب َتْشَبُع ُخب ْ

  يضرب ملن اْمنَتَّ عليك ابلقوت

  الكفالُة َنَداَمة

  الَكَرُم ِفْطَنٌة، واللؤُم تَ َغاُفل

  الُكىَن ُمنَ بِ َهٌة، واألساِمى ُمنَ قََّصة

  الكرُي اَل حُتَلِ مُه التََّجاِربُ 

ْؤِمُن ُملقيً 
ُ
  الكافُر ُموقًى َوامل

  الكاِفُر َمْرُزوقٌ 
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َبُح َمْن يف َدارِهِ    الَكْلُب الَ يَ ن ْ

  اْكُتْب َما َوَعَدَك َعَلى اجلََمد

  اْكِسرِى ُعوداً على أنِفكِ 

  يضرب ملن أرادوا رغمه ومكايدته

ى إْن َجاَع َسَرَق وإْن َشِبَع َزىَ    كالز َنِْ

  ِد هللايضرب للفاسق النكد يف َجيع أحوله كأنَّه ِسن َّْوُر َعبْ 

   : يضرب ملن ال يزيد سنا إال زاد نقصاً وجهاًل، وفيه قَال احملدث

  َشبَّ بيَع بِِقريَاطِ  َكِسن َّْوِر َعْبِد هللا بِيَع ِبِدْرَهٍم * َصِغرْياً فَ َلمَّا

   [ 111ص  ] كاخِلِصىِ  يفتِخُر ِبُزبِ  َمْواله* 

 الثالث والعشرون فيما أوله الم الباب  

o   جاء على أفعل من هذا الباب ما  

   املولدون  

  الباب الثالث والعشرون فيما أوله الم

يقدر على احتمال  يضرب للكري يظلمه دنئ فال ) َلْو ذاُت ِسَواٍر َلَطَمْتيِن  -3227
   ( ظلمه

عليه، واملعىن لو ظلمين َمْن   طالبة للفعل داخلة  " لو " أي لو َلَطَمْتىِن ذاُت ِسَواٍر؛ ألن 
أراد لو َلَطَمْتىِن ُحرَّة، فجعل السوار  ْن هو دوين، وقيلكان كفؤا يل، هلان على، ولكن ظلمين مِ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=87#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=93#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=93#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=94#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=94#s1
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َوار، فهو يقول عالمة للحرية؛ ألن العرب قلما تُ ْلِبسُ  لو كانت الالطمة حرة لكان   : اإلماء السِ 
   : الشاعر أخف على، وهذا كما قَال

َدانِ  فَ َلْو أىِ  بُلِيُت هِبَامٍشٍى * ُخُؤلَُتُه بَ ُنو َعبدٍ 
َ
  امل

  ابْ َتاَلين  اِن َعَلىَّ ما ألَقى، َوَلكْن * تَ َعاَلوا فَاْنظُُروا مبَنِ هلََ 

  َلْو ُخريِ ِْت ال ْختَ ْرتِ  -3228

وكانوا أحبًّ إليها منه،   ؟ كيف َسِلْمَت من بني إخوتك   : قَاله بيهس ألمه ملا قَالت له
   (  " أمها ولداثكل أر  "  111انظر املثل  ) وقد ذكرُت القصة بتمامها يف ابب الثاء 

  َلْو نَ َهْيُت األوىَل اَل نْ تَ َهِت الثَّانَِيةُ  -3229

َلْطمًة بعد أخرى، واملعىن  قَاله أنس بن احُلَجرْي اإلايدى ملا َلَطَمه احلارث بن أىب مشر
  لو عاقَ ب ُْتَك أبوَِّل ما جنيَت مل جترتئ على

  َلْو تُرَِك الَقطَا لَْياًل لََنامَ  1915

الَقطَا من أماكنها، فرأهتا  ن َماَمَة على قوم من ُمَراد، فطرقوه ليال، فأاثروانزل عمرو ب
   . لو تُرَِك القطا ليال لنام  : القطا، فَ َقالت إمنا هي  : امرأته طائرة، فنبهت املرأُة زوجها، فَ َقال

   . يضرب ملن محَُِل على مكروه من غري إرادته

بنُت الراين، وذلك أن  َحذامِ   " ترك القطا ليال لناملو  " أول من قَال   : وقَال املفضل
ومَهَْدان، ولقيهم الراين يف أربعة عشرة  عاطس بن خالج سار إىل أبيها يف مِحْيَ َر وَخثْ َعم وُجْعَفى

ن  َحيَّا من أحياء اليمن، فاقتتلوا قتاال خرج حتت   [ 110ص  ] شديداً، مث حتاَجُزوا، وإن الرايَّ
فساروا يَ ْوَمهم وليلتهم، مث عسكروا، فأصبح عاطس فغدا لقتاهلم، فإذا  اابليلته وأصحابه هر 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 114 

 بالَقع، فجرد َخْيله، وحثَّ يف الطلب، فانتهوا إىل عسكر الراين ليال، فلما كانوا األرُض منهم

   : قومها، فَ َقالت قريبا منه أاثروا الَقطَا، فمرت أبصحاب الراين، فخرجت َحَذاِم بنت الراين إىل

  لََناَما  اي قَ ْوَمَنا ارحَتُْلوا َوِسي ُْروا * فَ َلو تُرَِك الَقطَاأال

يلتفتوا إىل قوهلا،  أي أن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة وقد أاتكم القوُم، فلم
   : طارق وقَال بصوت عالٍ  وأْخَلُدوا إىل املضاجع ملا انهلم من التعب، فقام َدْيَسُم بن

ُقوَها * فَإنَّ الَقْوَل َما قَالتْ إَذا قَالْت َحَذاِم َفصَ    َحَذامِ  دِ 

   . أصبحوا، وامتنعوا منهم واثر القوم فلجؤا إىل واٍد كان قريباً منهم، فاْنازوا به حىت

َحَذام، وقد ذكرته يف  ويف رواية أيب عبيد أن البيت لُِلَجْيم بن َصْعب يف امرأته  : قلت
   (  " ما قَالت ِحَذام القول "  9125انظر املثل  ) ابب القاف 

  َلْو َلَك َعَوْيُت ملَْ أْعوِهْ  -3231

مل أْعِو  َيوز أن تكون اهلاء للسكت وَيوز أن تكون كناية عن املصدر، أي  : قلت
يعيده،  يْبَدؤ اخللَق مث وهو الذي )  الُعَواء، ويدل على املصدر الفعُل، أعىن َعَوْبُت، كقوله تعاىل

مل أهتم لك إمنا   : ومعىن املثل  ( يعيده ) أي اإلعادة، ويدل على املصدر قوله   ( وهو أهون عليه
ليالً يف قَ ْفر لُُتِجيبه كالب فيستدل على  عوى رجل  : اهتمامي لنفسي، قَاله أبو عبيدة، وقيل

   . عويت مل أعوه لو لك  : فَ َقال احلى، فَسِمَع ُعَواءه ذئب فقصده،

  يضرب ملن طلب خرياً فوقع يف ضده

  َلْو كْنِت ِمن ا حَذْواَنكِ  -3232
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ُمرَّة أصابت رجله َأِكلة،  قَاله ُمرَُّة بن ُذْهل البنه مَهَّام، وقد قطع رجله، وذلك أن
وكان ابَنه نَقيذا وهو مهام بن ُمرَّة  فأمر بقطعها، فدعا بنيه ليقطعوها، فكلهم كره ذلك، فدعا

ْواَنِك،   : مهام، فلما رآها ُمرَّة ابنت قَال اَقطعها اي بين، فقطعها  : أْجَسَرهم، فَ َقال لو كنت منا َحذ 
   . لو كنت صحيحة جعلنا لك ِحَذاء  : يقول فأرسلها َمَثالً،

   . يضرب ملن أمْهََل إكراَمُه خَلْصَلِة سوء تكون فيه

َلٍة لََتَحوَّ  -3233   لَ َلْو كاَن َذا ِحي ْ

قتله، فَ َقالت  جلس رجل يف بيت، وأوقَد فيه انرا، فكثر فيه الدخان حىت  : يُ َقال
لو كان ذا حيلة   : فَ َقال هلا رجل  ( 111انظر املثل  )   ؟ أي فىت قتله الدخان  : امرأته  [ 112ص  ] 

ل يف األمر أي حتوَّ   : فسلم، قَال الصمعي لََتَحوَّل، أي لو كان عاقال لتحول من ذلك البيت
   . واستَ ْعَمَل احليَلةَ  الذي هو فيه، يريد لتصرََّف فيه

  َلْوال الِوََئُم هلََلَك األاَنمُ  -3234

َوافقة، يُ َقال  : الِوََئم
ُ
أن تفعل مثَل ما يفعل، أي لوال  واَءْمُته ُمَواءمة ووَئما، وهي  : امل

هللكة، هذا قول أىب عبيد وغريه من ا موافقة الناس بعضهم بعضاً يف الصحبة واملعاشرة لكانت
إن اللئام   : الوآم املباهاة، قَال  : وقَال  " الوآم هللك اللئام لوال " العلماء، وأما أبو عبيدة فإنه يروى 

 اجلميَل من األمور على أهنا أخالقهم، وإمنا يفعلوهنا ُمَباَهاة وتشبيها أبهل الكرم، ليسوا أيُتون

أي أْصَلْحُت، من   " بينهما اَلَءْمتُ  " من قوهلم   " لوال اللئام هللك األانم " يروى ولوال ذلك هَلََلُكوا، و 
   . املالومة من الَّلْوم مبعىن  " الَّلوم " الَّألُم وهو اإلصالح، ويروى 

  َلِكْن ِبَشْعَفنْيِ أْنِت جُدودٌ  -3235

   . الناقة القليلة اللنب  : جبالن، واجلَُدود  : الشَّْعَفان
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ها، حىت إذا  وأصل املثل أن ُعْرَوَة بن الَوْرِد َوَجَد جارية بشْعَفني، فأتى هبا أهَله، ورابَّ
اْحلُبوين فإين   : يالعبنها وقد قامت على أربع مسنت وبطنت َبِطَرْت، فَ َقالت يوما جِلَواٍر كن

   . بَشْعَفنْيِ أنت َجُدود لكن  : َخلَفة، فَ َقال هلا عروة

  أَ يف ضر مث يرتفع عنه فيبطريضرب ملن َنشَ 

  ملَْ أذُْكِر البَ ْقَل أبمْسَائِهِ  -3236

يسب َُّنا ويشُتُمَنا، فَ َقال  هذا  : استعدى قوٌم على رُجل، فَ َقالوا  : قَال يونس بن حبيب
أمسى البقل أبمسائه، وحىت إى ألتقى أن  أصلحك هللا، وهللا لقد أتقيهم حىت ال  : الرجل للواىل

يسمون بىن بسباسه أمة سوداء، وكانت ترمى أبمر  ْسَباَس، وكان الذين استعدوا عليهأذكر البَ 
   . ما أراد حني ذكر البسباس، وظن الواىل أنه مظلوم قبيح، فعرض هبم وَغَمَزهم وبلغ منهم

   . يضرب ملن يعرض يف كالمه كثريا

  أْلَقى َعَلْيِه َشرَاِشَرهُ  -3237

هي حمبة   : َجيعاً، وقال كراع النفس واحملبة  : والشراشر " اللسان يف  ) البدن   : الشََّراشر
وهو أن ُيبه حىت يستهلك يف حبه، وقَال  هو َجيع اجلسد، وألقى عليه شراشره،  : النفس، وقيل

   ( وأنشد بيت ذي الرمة كما أثرانه  " من حاجته هو هواه الذي ال يريد أن يدعه،  : اللحياين

   [ 177 ص ]   : ذبذب من الثياب، قَال ذو الرُّمَّةِ هو ما ت  : ويَقال

َها الشََّراِشرُ  وكائن تَ َرى رْشَدٍة يِف َكرِيَهٍة * َوِمْن َغيٍَّة تُ ْلَقى   َعَلي ْ

وأْجَرامه، أيضاً، وهو  ألقى عليه أْجَرانه،  : أي ألقى عليه نفسه من حبه، ويَقال أيضاً 
   . هَهَواه الذي ال يريد أن َيَدَعه من حاجت
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ُتُه َأوََّل عائَِنةٍ  -3238   َلِقي ْ

َشيء، وأراد بقوله  أوَل عائنة عينني، وأول عني، أي أوَّلَ   : أي أول َشيء، ويَقال
َناً، أي أبصرته،   : ، أول نَ ْفٍس عائنة، أو َحَدقة عائنة، يُ َقال " أول عائنة "  ُته َعي ْ نصٌب   " وأوَّل " ِعن ْ

َيوز أن يراد ابلعني   " أول عني  " يكون من املفعول، وقوله  أنعلى احلال من الفاعل، وَيوز 
، أي أول ذي عني، أي أول ُمْبصر الشخص، وَيوز أن يراد    . أول َمْرئىٍ 

  ألُرِيَ نََّك َلْمحاً اَبِصراً  -3239

  : َبًصٍر، قال اخلليل أي َنَظراً بتحديٍق شديٍد، وخمرُج ابصٍر خمرج البٍن واتمر، أي ذا
ألرينك أمرا واضحا   : الالمع، كأنه قَال  : والالمح ألرينه أمراً مفزعاً، أي أمراً شديداً يبصره، معناه

تهدِ دُ   : زيد ال يدفع وال مينع، وقَال أبو
ُ
   . حملا ابصرا أي صادقا، يقوهلا امل

  لَْيَس لَِعنْيٍ ما رَأْت َولِكْن لَيٍد ما َأَخذ تْ  -3240

الذي مل  مطروحاً فلم أيخذه ورآه آخر فأخذه، فقال أصله أن رجال أبَصَر شيئاً 
   . ليٍد ما أَخَذتْ  ليس لعنٍي ما رأت، ولكن  : أان رأيته قبلك، فتحاكما، فَ َقال احلكم  : أيخذه

  لَْيَس ِلما قَ رَّْت بِِه الَعنْيُ مَثَنٌ  -3241

   : وقَال

  َما ِلَما قَ رَّْت بِِه الَعي ْ * اَنِن ِمْن هَذا مَثَنْ 

  لَِبْسُت َعَلى ذِلَك أُُذِى  -3242
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االسرتسال على  أي سكتُّ عليه كالغافل الذي مل َيْسَمعه، َقدَّر يف األذن االسرتخاء
َذَهاابً إىل َسَعتها وَضْفوَِها،  املسمع، ويف ذلك سدُّ طريِق السماِع، واستعاَر هلا اسَم اللبس،

  أن يسُكَت حىت كأنه مل يسمع  : عالسما  بفتح الباء، ولَِبس  " لََبْستُ  " ويروى 

  ألَُنشََّقنََّك َنُشوقَاَ ُمَعطِ ساً  -3243

   . اسم ملا َيعل يف املنخرين من األدوية  : النَُّشوق

   . يضرب ملن ُيْستذل ويُ ْرغم أنفه

  أُلحْلَِقنَّ َحَواِقَنَك ِبَذَواِقِنكَ  -3244

هي   : أبو عمرو فيها، فَ َقال  [ 111ص  ] أما احلاقنة فقد اختلفوا   : قَال أبو عبيد
قُ َوة وحبل العاتق، ومها احلاقنتان، قَال   : والذاقنة َطَرُف احلُْلُقوم، قَال أبو عبيد  : النقرة اليت بني الرتَّ

   . احلاقنة والذاقنة، ومل أره َوَقَف منهما على حد معلوم هي  : ذكرُت ذلك لألصمعي فَ َقال

أسفل بطنه، وقَال   : والذواقن ما حتقن الطعام يف بطنه،  : حلواقنا  : قَال أبو زيد  : قلت
نقرة الذقن، واملعىن على هذا ألجعلنك   : واحللق، والذاقنة احلاقنة املطمئن بني الت َّْرقُ َوة  : أبو اهليثم

   . ُيْطرُِق فيجعل طرف ذقنه ميس حاقنته متفكرا؛ ألن املتفكر

ُد ابلقهر    . يضرب ملن يهدِ 

  َلْو َوَجْدُت إىل َذِلَك فَاَكِرٍش لَفَعْلُتهُ  -3245

   . أي لو َوَجْدُت إليه أدى سبيل

فضاَق فم الكرش  نرى أن أصل هذا أن قوماً طََبُخوا شاة يف كرشها،  : قَال األصمعي
   . وجدُت إىل ذلك فَاكرٍش لفعلته لو  : أْدِخْلُه، فَ َقال  : عن بعض الِعظَام، فَ َقالوا للطباخ، 
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له احلجاج فأمنه  خرج النعمان بن َضْمَرة مع ابن األشعث، مث استؤمن  : قَال املديىن
فمن   : نعم، قَال  : قَال  ؟ األشعث خرجت مع ابن  : نعم، قَال  : قَال  ؟ أنعمان  : فلما أاته قلب له

شَ  أهل الرس والبس والدمهسة والدمخسة والشكوى
َ
َحاشد وامل

َ
اهد والنجوى أم من أهل امل

َواقف
َ
َخاطب وامل

َ
   ؟ وامل

لو أجد   : وقَال صدقت،  : بل شر من ذلك إعطاء الفتنة واتباع الضاللة، قَال  : قَال
إن أاب هذا قدَم علىَّ   : فَ َقال فاكرٍش إىل دِمَك لسقيُته األرَض، مث أقبل احلجاج على أهل الشام

   . ذا ما كان من أبيهفحفظت هل وأان حماِصٌر بن الزبري، فرمى البيت أبحجاره،

رَسْسُت، إذا   : يُ َقال أراد من أهل اإلصالح بني القوم،  " من أهل الرس " قوله   : قلت
َبَسْسُت اإلبل، إذا ُسْقتَ َها َسْوقاً ليناً، وأراد   : الرفق واللني، يُ َقال  : أصلحت بني القوم، والَبسُّ 

مَخَس على، إذا لبََّس عليك األمر، ويروى د  : واخلدع، يُ َقال ابلدمهسة الدمخسة وهي اخلتل
اجتمعوا،  إحَتَشَد الَقْوُم، إذا  : أراد احملافل، يُ َقال  " احملاشد " وهى املسارة، وقوله  - ابلراء -الرمهسة 

أعطى الَبِعرُي،   : للفتنة، يُ َقال يريد اإلنقياد  " إعطاء الفتنة " وأراد ابملخاطب مواضع اخلَُطب، وقوله 
   . نقاد بعد استصعابإذا ا

ُتُه أوََّل َذاِت َيَدْينِ  -3246   َلَقي ْ

يدين وكىن ابليد  أي لقيته أول َشيء، وتقديره لقيته أول نفٍس ذاتِ   : قَال أبو زيد
   . َلقيُته أوَل ُمَتَصرِ فٍ   : التصرف، كأنه قَال  [ 112ص  ] عن 

  ألطَأنَّ ُفالانً أبمْخَِص رِْجلى -3247

  الوطء وأشده، أي ألبلغن منه امراً شديداً  وهو أْمَكنُ 

  ألبْ ُلغن ِمْنَك ُسْخَن الَقَدَمنْيِ  -3248
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   : أي آلتنيَّ إليك أمراً يبلغ َحرُّه قدميك، قَال الُكَمْيتُ 

ُلُغ ُسْخنُ َها األْقَداَم ِمْنُكم * إذا أَراَتِن َهيََّجَتا   أَريَنا َويَ ب ْ

ْهَناء  -3249   تُدلُّ لَْيَس على أم َك الدَّ

  يضرب ملن َيِدلُّ يف غري موضع َداَللٍ 

   . ملَ َوِلَمه َعَصْيُت أُمِ ى الَكِلَمةَ  -3250

   . يقوله الرجُل عند َنِدِمه على معصية الشَّفيق من ُنَصَحائِه

  اُلحْلَِقنَّ َقطُوِفَها اِبملِْعَناقِ  -3251

الذي يَ ْعَنُق   : اخليل ْعَناق منالذي يقارب اخَلْطو، وهو ضد الَوَساع، واملِ   : الَقُطوف
  الَعَنق أن يسري سرياً ُمْسَبِطْراً يُ َقال له  : يف السري، وهو

   . األمور وَبَصرِه هبا يضربه َمْن له قدرة وُمْسكة يُ ْلِحق آَخر األمِر أبوله لشدة نظره يف

  الَّلقوُح الرَّبِعيَُّة َماٌل وطََعامٌ  -3252

، والرَّْبِعيَّة يف اإلبل، وذلك أنَّ الَّلُقوح هي ذاتقَال أبو عبيد أصُل هذا  هي   : الدَّر 
ألهلها يعيشون بلبنها لسرعة نتاجها، وهى مع  اليت تنتج يف أول النتاج، فأرادوا أنه تكون طعام

   . هذا مال

   . يضرب يف سرعة قضاء احلاجة

  ِلُكلِ  أاَُنٍس يف بَِعرْيُِهم َخبَ رٌ  -3253

   . لمون من صاحبهم ماال يعلم الغرابءأي كلُّ قوم يع
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هللا عنه حني وفد عليه يف  َكلََّم الِعْلَباء بن اهليثم السَُّدوسىُّ عمَر رضي   : قَال اجلاحظ
أْحَسَن، فصعََّد عمُر هنع هللا يضر عن  حاجة، وكان أعور دميما جيد اللسان حسن البيان، فلما تكلم

   . لكل أانٍس يف ََجَلهم خرب  : هللا عنه عمر رضيَبَصَره فيه وَحَدره، فلما فرغ قَال 

  َلَقْد ُكْنُت َوَما يٌ َقاُد يب الَبِعري -3254

ُسِ ُن حني يعجز عن تسيري املركوب
بن زيد َمَناَة، وهو  وأوُل من قَاله َسعد  . يضربه امل

عة أاب عامر، َصْعصَ  -الناس  فيما يزعم -الِفْزُر وكانت حتته امَرأة من بين تغلب، فولدت له 
كرب حىت مل ُيِطْق ركوَب اجلمل؛ إال أن  قد  [ 115ص  ] وولدت له ُهبَ رْية بن َسْعد، وكان سعد 

قد كنُت ال يُ َقاد   : يَ ُقوُده على َجله، فَ َقال سعد يُ َقاد به، وال ميلك رأسه، فكان صعصعة يوما
   : قَال املخبَّلُ  ىب اجلمل، فأرسلها َمَثالً،

  األراِنَب َصْعَصَعا ْعٌد إذا يَ ُقوُد بِِه ابُنُه * َكربُْت َفَجنَ بَّىِن َكَما قَال سَ 

   : وقد قَال بعض املعمَّرِينَ   : قَال أبو عبيد

ُل السِ اَلَح، َوالَ * أْمِلُك رَأسَ    الَبِعرِي إن نَ َفَرا أْصَبْحُت اَل َأمحِْ

ْئُب أْخَشاُه إْن َمَرْرُت بِِه * َوْحِدى، وأْخشَ  َطرَا ىَوالذِ 
َ
  الراَيَح وامل

  أَُعاِلُج الِكبَ رَا ِمْن بَ ْعِد َما قُ وٍَّة أِصيب هِبَا * أْصَبَحُت َشْيَخاً 

  ألْضرِبَ نَُّه َضْرَب أََواىِب احلُُمرِ  -3255

   . يضرب مثالً يف التهديد

  محار آٍب اي أىب املشى، ومُحٌُر أواب  : يقال

ُرَها خُ  -3256   طَّةٌ َلَعَن هللا ِمْعزًى َخي ْ
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   : ُخطَّه اسم عنٍز كانت عنز سوء، أنشد األصمعى  : قَال أبو عبيد

  جْنباً ُمْسَفَتهْ  اَيقَ ْوِم َمْن َُيُْلُب َشاًة َميِ َته * َقْد ُحِلَبْت ُخطَّهُ 

  : الُعْلبة، واإلسفات أراد ابمليتة الساكنة عند احللب واجلَْنب َجع جنبه وهى  : قَال
   . ومتنته به إذا َدبَ ْغته ابلرب  " َفتُّ الزقَّ أسْ  " الدبغ، يُ َقال 

   . يضرب ملن أراد له أدى فضيلة إال أهنا خسيسة  : قَال أبو عبيد

   . قبح اجلَْوزِ  قبحه  : أي كسر هللا، يُ َقال  : قَال أبو حاُت  " قبح هللا " ويروى 

ئِب، فاليوَم َقْد ِقي -3257 ئَب الذَّئبَ  لَ َلَقْد ُكْنُت وما ُأَخشَّى ابلذِ     . الذِ 

َُيَوََّف مبجىء الذئب  أصُله أن الرجل َيُطوُل عمره فيخرف إىل أن  : قَال اأَلصَمعي
حىت صرُت أخشَّى ابلذئب فهذا بدل  إْن كنُت َكربت اآلنَ   : أي  " مبا ال أخشى ابلذئب " ويروى 

  ما كنُت وأان شابٌّ ال أخشى

أنكروا َعْقله، وكانوا  اِث بن أْشَيَم الكناين، عمر حىتاملثل َلَقبَ   : قَال بعض العلماء
قد عشُت زماانً وما   : العقل، فَ َقال الذئَب الذئب، فَ َقالوا له يوماً وهو غري غائب  : يقولون له

  أخشى ابلذئب، فذهبت َمَثالً 

  لَِبْسُت َلُه ِجْلَد النَِّمرِ  -3258

  ديضرب يف إظهار العداوة وَكْشفها، عن أىب عبي

   . ويَقال للرجل الذي َتَشمَّر يف األمر لبس ِجْلَد النَِّمرِ 

ص  ] واْلَبْس ألبن الزبري جلد النمر  َتَشمَّْر كلَّ الَتَشمُِّر،  : وقَال معاوية ليزيَد عند وفاته
111 ]   
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  َلَقْد ذلَّ َمْن اَبَلْت َعَليِه الث ََّعاِلبُ  -3259

جاء حىت اَبَل  عبد صنما، فنظر يوماً إىل ثعلبأصله أن رجال من العرب كان ي  : قيل
   : عليه، فَ َقال

  اَبَلْت َعَليِه الث ََّعاِلبُ  أْربٌّ يَ ُبوُل الث ُّْعلَُباُن بَرأِسِه * َلَقْد َذلَّ َمنْ 

  لَْيَس َقطاً ِمْثَل ُقَطى ٍ  -3260

   : يضرب يف خطأ القياس قَال أبو قَ ْيس بن األْسَلتِ   : قَال األصمعى

  َس َقطاً مثل َوالَ الْ  *  مْرِعىُّ يف األقَواِم َكالرَّاِعيلَيْ 

اجلََبْل، من خشية  َحَجَل حجل، تفر يف  : قَالت القطاة للَحَجلَ   : قَال الَّلْحَياين 
َتان وبَ ْيِضي ِمائتا، أراد  َقطَا َقطَا، قَ َفاِك أْمَعطَا،  : الرَُّجل، فَ َقال هلا احلجل   " مائتان " بيُضِك ثِن ْ
  أرى قفاك أْمَعطَا، وهو الذي ال َشْعَر عليه  : على تقدير  " أمعطا " فحذف النون، ونصب 

  القَ ْيُت َأْخَيالَ  -3261

  " مقطع الظهور  : ويسمونه األخيل الشِ ِقر اُق، ويتطريون منه للطمه،  : قَال ابن األعراىب
ه، وإذا َلَقى املسافُر األخيل تطري، وأيقن من إذا َوَقَع على بعري وإن كان ساملاً يئسوا  : يُ َقال

   : قَال الفرزدق ابلعقر، وإن مل يكن موت يف الظهر،

  َطرْيِ الَعَراِقيِب أْخَيالَ  إذا َقطََناً بَ لَّْغتِنيِه ابَن ُمْدرٍِك * َفاَل قَ ْيِت ِمنْ 

 عند الدعاء وكل طائر تتطري منه اإلبل فهو طري العراقيب، وهذه لفظة يتكلم هبا
  على املسافر

  لَْيَس َهَذا بُِعشِ ِك فَاْدُرجى -3262
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َمَشى ومضى  َدرََج أي  : أي ليس هذا من األمر الذي لك فيه حق َفَدِعيه، يُ َقال
  يضرب ملن يَ ْرَفُع نفَسه فوق قدره

  َلْو كان َدْرأ مَلْ تَِئلْ  -3263

   . قلتلو كان األمر كما قلت مل تَ ْنُج، ولكنه دون ما   : قَال يونس

أي شرهم،   " األعادى َدْرء " الدفع، وكل ما ُيتاج إىل دفعه يسمى درأ، ومنه   : الدَّْرء
   . النجاة  : والوأل

  يضرب ملن يُهتَّم يف قومه

  ملَْ يَ ُفْت َمْن مَلْ مَيُتْ  -3264

  َمْن مات فهو الفائت حقيقة  : هذا من كالم أكثم بن صيفي، يقول

  َمْن َغرَُّه السَّرَاب لَْيَس أبوَّل -3265

فكانت فيه هَلَكُته،  أصله أن رجالً رأى َسَرااب فظنه ماء، فلم يتزود املاء،  : قَالوا
   [ 119ص  ] فضرب به املثل 

  َلَقيُتُه قَ ْبَل ُكلَّ َصْيٍح َونَ ْفرٍ  -3266

  طلوع الفجر التفرق، وذلك إذا لقيته قبل  : الصِ َياح، والن َّْفر  : الصَّْيح

ُتُه َصكََّة ُعَمى ٍ  -3267   َلَقي ْ

يُ ْعِمى من شدته،  هي أشد ما يكون من احلر، أي حني كاد احلر  : قَال ال لْحياين
   : احلرُّ بعينه، وأنشد حني يقوم قائم الظهرية، وزعم بعضهم أن ُعَميَّا  : وقَال الفراء
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  ُخوٍص َعَباِهمِ  ْوقَ َوَرْدُت ُعَميَّاً َوالَغَزاَلُة برنس * بِْفِتَياِن ِصْدٍق ف َ 

فأقبل معتمراً ومعه رَْكٌب  ُعَمىٌّ رجل من َعَدَوان كان يفىت يف احلج،  : وقَال غري هؤالء
َمْن جاءت عليه هذه الساعة من غٍد   : حىت نزلوا بعض املنازل يف يوم شديد احلر، فَ َقال عمى

الظهرية يضربون حىت َوافَ ُوا البيَت، فوثب الناُس يف  وهو حرام مل يَ َقِض عمرته فهو حرام إىل قابل،
أاتان صكة عمى، إذا جاء يف اهلاجرة   : ليلتان، فضرب َمَثاًل فقيل وبينهم وبينه من ذلك املوضع

   : ذلك كرب ابن َجَبلة الَعْدَواين احلارة، قَال يف

َعْلَن إالَّ ِظاَلهلَ  َصكَّ هبا َْنَْر الظَِّهريَِة َغائِراً * ُعَميٌّ َوملَْ    ايَ ن ْ

  رََِئهَلَا َوِجْئَن َعَلى َذاِت الصِ َفاِح كأهنا * نَ َعام تُ بَ غِ ي اِبلشظى  

  حتلَّ ِعَقاهلا فطوْفَن ابلبَ ْيِت احلََراِم َوَقضِ َيْت * َمَناِسُكَها َوملَْ 

  ِلُكلِ  َصَباٍح َصُبوحٌ  -3268

  أي كلُّ يوم من أييت مبا ينتظر فيه

  َلِقيُتُه َذاَت الُعَويِْ  -3269

كناية عن املدة  على الظرف، وهي  " ذات " إذا لقيته ذات املرار يف األعوام، ونصب 
  أو املرة

َعايَ َنةِ  -3270
ُ
  لَْيَس اخَلرُب كامل

  " مات َحْتَف أنِفهِ   : قَاله، وكذلك قوله يروى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوُل َمنْ   : قَال املفضل
   " َكَِب اي َخْيَل هللا اْر  " و 

  َلْن يَ ْهِلَك اْمُرٌؤ َعَرَف َقْدرَهُ  -3271
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إىل طيء،   إن أول َمْن قَال ذلك أْكثم بن صيفي يف وصية كتب هبا  : قَال املفضل
احلمقاء، فإن نكاحها َغَرر ووَلَدَها  أوصيكم بتَ ْقَوى هللا وِصَلِة الرحم، وإايكم وِنَكاحَ   : كتب إليهم

ُحُصوُن العرِب، وال َتَضُعوا رقاب اإلبل يف غري حقها فإن  رُِموَها فإهناَضَياع، وعليكم ابخليل فأك
 ورَُقوء الدِم، وأبلباهِنَا يتحف الكبري ويغذى الصغري، ولو أن اإلبل ُكلِ َفتِ  فيها مثن الكرمية،

املال،  َعَرَف قدرُه، والعدم عدم العقل العدم  [ 111ص  ] الطَّْحَن لطحنت، ولن يهلك امرؤ 
ابلقسم طابت  ُجٌل خري من ألف رجل، وَمْن َعَتب على الدهر طالت َمْعتَبته، ومن رضيوَلرَ 

البغض مع الغىن، والدنيا  معيشته، وآفة الرأي اهلوى، والعادة أْمَلُك، واحلاجة مع احملبة خري من
 بقوتك، واحلسد داء، والشماتة ُدَول، فما كان لك أاتك على َضْعفك، وما كان عليك مل تدفعه

الَكَنائن، الندامة مع السفاهة، ِدعامة العقل احللم،  تُ ْعِقب، ومن يريد يوما يره، قبل الر ِماء ُِتْأل
ُر، بقاء املودة عدل التعاهد، َمْن يَ ُزْر ِغب اً يزدد حبا، التغرير مفتاح خري األمور َمغَّبةً  البؤس،  الصَّب ْ

الصمت أحسن  ر لسانك ابخلري، ِعىُّ من التواين والعجز نتجت اهللكة، لكل َشيء َضَراوة فض
على كثري الظَّنة، َمْن  من عي املنطق، احلزُم ِحْفُظ ما كلفت وترك ما ُكِفيت، كثري التنصح يهجم

الرفق مُيٌْن، واخلرَق شؤم، خري  أحلََْف يف املسألة ثقل، من سأل فوَق قدره استحق احلرمان،
القدرة، فهذه مخسة وثالثون َمَثالً يف نظام  السخاء ما وافَق احلاجة، خري العفو ما كان بعد

   . واحد

  ال ليل َوأَْهَضاَم الَواِدى -3272

   . ما اطمأن من األرض  : اهلضم

   . يضرب يف التحذير من األمرين كالمها خَمُوف

اغتيله، وهوال  وأصُله أن يسري الرجُل ليال يف بطون األودية، ولعل هناك مال يؤمن
ُرَك الليل وأهضام، وَيوز  : ى إضمار فعل، أييدرى، وينصبان عل الليُل   : الرفع على تقدير أَحذَّ

  وأهَضام الوادى حمذوران



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 117 

  الَّليُل أَْعَورُ  -3273

   . ُمْبَصر يُ ْبَصر فيه إمنا قيل ذلك ألنه ال يُ ْبَصر فيه، كما قَالوا هنار  : قَالوا

  ملَْ أََر كاْلَيوِم يف احلَرميةِ  -3274

َوِعل، فرمى  انتهى إىل أسد يف َوْهَدة فظن أنه -فيما ذكروا  -ذا أن رجال أصُل ه
ابُن عم له ملا نظر إىل  بنفسه عليه، ففزع األسد فَ نَ َفَضه ورمى به ومر هاراب، وكان مع الرجل

 يف احلرمية، وهى احلِْرَمان، فَ َقال ابنُ  مل أر كاليوم  : األسد َعَرفه، فَ َقال الذي رمى بنفسه عليه
   . يضرب ملن فاته مال خري له فيه فهو يَ ْنَدم عليه  . مل أر كاليوم واقيًة، أي وقَاية  : عمه

  َلَقيُتُه بَ نْيَ مَسٍْع األرض وَبَصرَِها -3275

  : وَعْرضها، قَال طول األرض  [ 111ص  ] معناه بني   : قَال بعضهم  : قَال أبو عبيدة
والعرض من السمع والبصر، ولكن  يوافقه، وال أدرى ما الطولوهذا كالم خُمَرَّج ولكن الكالم ال 

كالمه وال يبصره إالَّ األرض القفر  وجهه عندي أنه لقيته يف مكان خال ليس فيه أحد يسمع
وتبصر، وهذا كقوله عليه الصالة والسالم  دون الناس، وإمنا هذا َمَثٌل ليس أن األرض تسمع

وال   ( ِجَداراً يريد أن يَ ن َْقضَّ  )  واجلبل ليست له حمبة، وكقوله تعاىل  " هذا َجَبٌل ُُيبنا وْنبه " ألُحٍد 
   . إرادة هناك

   : ومثل ما تقدم قوهُلم

  َلِقُتُه ِبَوْحِش إْصِمتَ  -3276

   . هب غرَي جُمْرًى، إذا لقيته مبكان ال أنيسَ   " ببلدة إصمت " ويروى 

  التَ َقى الث ََّراَين -3277
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الكثري َرَسَخ يف األرض  الث ََّرى هو الرتاب النَِّدى، فإذا جاء املطر  : قَال أبو عبيد
   . التقاء الث ََّريَ نْيِ  حىت يلتقى َنَداه والندى الذي يكون يف بطن األرض، فهو

   . يضرب يف سرعة األتفاق بني الرجلني واألمرين

فَ َقال اْلتَ َقى الثراَيِن يريد   : لبس فالن فَ ْرواً بال قميص  : قيل لرجل  : قَال ابن األعراىب
   . َشْعر الَفْرو وَشْعر العانة

  لُزَّ ُفاَلٌن حِبَْجرِهِ  -3278

   " رُِمَى فالن حبجره " أي ضم إىل ِقْرٍن مثله، وهذا مثل قوهلم 

مع أىب موسى  اص َحَكَماً ويروى يف حديث ِصفَّنْي أن معاوية ملا بعث عمرو بن الع
إنك قد رُميَت حبجر   : فَ َقال له األشعري جاء األحنُف بن قيس إىل أمري املؤمنني علي هنع هللا يضر،

إال حلََّها، فأراد على أن يفعل ذلك، فأبْت  األرض، فاجعل معه ابن عباس، فإنه ال َيُشدُّ عقدةً 
   . بعث عند ذلك أاب موسى األشعرىمنهم، ف عليه اليمانيون إال أن يكون أحد احلكمني

  هللا أَْعَلُم َما َحطََّها ِمْن رَْأِس َيُسومَ  -3279

   . يضرب َمَثالً يف النية والضمري

راعياً  فرأى فيه -وهو جبل  -وأصله أن رجال َنَذر أن يذبَح شاة، فمر بيسوم 
، فذحَبَها  ا وأمرنعم، فأنزل شاة فاشرتاه  : قَال  ؟ أتبيعىن شاة من غنمك  : فَ َقال بذحبها عنه، مث َوىلَّ

  : مسعت الراعى يقول كذا، فَ َقال  : ألبيه الراعى عن نفسه، ومسعه ابن الرجل يقول ذلك، فقال
   [ 110ص  ]   " َمْن حطها " َيُسوم، ويروى  ايبىن، هللا أعلم ما َحطَّها من رأسِ 

  ال لْيُل يُ َوارِى َحَضناً  -3280
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   . جبل معروف  : يء حىت اجلبل، وَحَضنأي َُيَْفى كلَّ شَ 

  لَْيَس َساَلَماُن َكِعْهَدان -3281

   . يضرب ملا تغري عما كان قبل  . أي ليس كما عهدتُ 

   . بكسر النون  " َساَلَمانِ  " مكان ويروى   : وسالمان

َتَك ِمْن َورَاِء َحْوِض الث َّْعَلبِ  -3282   لَي ْ

   . واٍد بشق عمان -فيما يزعمون  -وَحْوض الثعلب 

  َلْسُت خَبالٍَة بَِنَجاةٍ  -3283

َمْن ال ميتنع فيضام، يعىن  األَكَمة من األرض، أي لست  : الُعْشبة، والنََّجاة  : اخَلالَة
   (  " َيتليىن "  يف نسخة ) لست ِمن ََيِْتُلىِن َمْن أرادى 

  لَْيَت َحظِ ي مَن الُعْشِب ُخوُصهُ  -3284

  نباتُه نباُت النخلة النخل والدوم واخلزم والنارجيل وما أشبه ذلك ِما ورق  : اخلوصُ 

   . يضرب ملن يَِعُدك الكثرَي وال يعجل القليل

  لََتِجُدِى بَِقْرِن الَكالَ  -3285

   . منتهى الراعية وعظمها، أي حيثما طلبتين وجدتين  : قَ ْرُن الكأل

  ألَقَ َلَعنََّك قَ ْلَع الصَّْمَغة -3286
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الصمغة، وألجزرنك  وهللا ألقَلَعنََّك قَ ْلعَ   : ال احلجاج بن يوسف ألنس بن مالكقَ 
قَال إايك أعىن أصمَّ هللا   ؟ األمري َمْن يعىن  : جزر اهلرب، وألعصبَ نََّك َعْصَب السلمة، فَ َقال أنس

اَك فكتب أنس بذلك إىل عبد امللك، فكتب فرمة اي ابن املست  : عبُد امللك إىل احلجاج َصد 
رَْكَلٌة هتوى منها إىل انر جهنم، وأْضَغَمَك َضْغَمة كبعض  بعجم الزبيب، لقد مَهَْمُت أن أركلك

وأخبطك خبطة تودُّ ألنك زامحت خمرجك من بطن أمك، قاتلك هللا  ضغمات الليوَث الثعالَب،
  أصكَّ األذنني، أْسَوَد اجلاِعَرتَ نْيِ، أمْخََش الساقني أَخْيِفَش الَعي َْنني،

َتِقشِ  -3287 ُن ْ
  َلَطَمُه َلْطَم امل

الشَّوَْكُة ال يزال يضرب يده على  إذا َلَطمه َلْطماً متتابعا، وذلك أن البعري إذا شاَكْته
   . األرض يروُم انتقاَشَها

  لَْيَس هَلَا رَاٍع، َوَلِكْن َحَلَبةٌ  -3288

   [ 112ص  ]  . َجع حالب  : احلََلَبة

   . ه َمْن يبقى عليهيضرب للرجل يوكل وليس ل

َها ِبِذى َرْمَرامِ  -3289   أَْلَقْت َمَراِسي ْ

رَتع أي سَكَنت اإلبل واستقرَّت وقَ رَّْت عيونُ َها ابلكأل
َ
َوالرَّْمَرام ضرٌب من الشجر  . وامل

   . وحشيش الربيع

   . يضرب ملن اطمأن وقَ رَّْت عيُنه بعيشه

اِء ُغِصْصتُ  -3290
َ
  َلْو بَِغرْي امل

   : زيد ملن يُوَثَق به مث يؤتى الواثق من قبله، ومن هذا قول عدى  بنيضرب 
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اِء َحْلِقى َشرٌِق* * ُكْنُت َكالَغصَّانِ 
َ
اٍء اعِتَصارى َلْو بَِغرْيِ امل

َ
  ابمل

الفاعل مقام  لو َشرَِق حلقى بَشيء غري املاء العتصرت ابملاء، وأقام اسمَ   : أي
   . حمتمٌل للحال واالستقبال الفعل؛ الجتماعهما يف أن كال منهما

  لََتِجَدنَّ نَ َبطَُه َقرِيباً  -3291

   . املاء الظاهر من األرض  : الن َّْبط

  يضرب ملن يؤخذ ما عنده َسْهاًل َعْفواً 

  التَ َقْت َحْلَقَتا الِبطَانِ  -3292

فإذا التَ َقَتا وفيه حلقتان،  الِبطَان للَقتب احلَِزام الذي َُيَْعل حتت بطن البعري،  : يقولون
  النهايةَ  يضرب يف احلادثة إذا بلغت  . فقد بلغ الشَّدُّ غايَته

  لَْيَس اهلَْنُء اِبلدَّسَّ  -3293

أن   : يَ ْهَنأ اجلسَد كله، والدسُّ  طَْلُى البعري ابهلََناء وهو أن  : القطران، اهلَْنءُ   : اهلََناء
َغاِبن واألرفاغ

َ
  يف الطلب وال يبالغ يضرب فيمن يُ َقصِ ر  . يطلى امل

  َلْو كْنُت أنْ ُفُخ يف َفْحمٍ  -3294

   : وقَال الَفْحم الَفَحم لغتان، يريد قد علمُت لو كنت أعمل يف فائدة،

ُفُخوَن يف َفَحمْ    َقْد قَاتَ ُلوا َلْو يَ ن ْ

   . إمنا ينفخ يف َرَماد  : والعامة تقول

ُز النَّْطِف ما َعدَ  -3295    . اَلْو كاَن ِعْنَدُه َكن ْ
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 -املاء على ظهره فينطف  رجٌل من بين يَ ْربُوع، كان فقرياً ُيمل  : النَّْطُف بن اخلَي ْرَبي
اليمن، فأعطى منه يوماً حىت غابت  فأغار على ماٍل بعَث به أبذاُن إىل كسرى من -أي يقطر 

   . الشمس، فضربت العرُب به املثَل يف كثرة املال

  حَمَزًّاملَْ أِجْد ِلَشْفَريت  -3296

ََحزُّ 
   . موضع احلز، وهو القطع  : امل

   [ 111ص  ]   . أردت أي مل أجد جَمَااًل يف حتصيل ما  . يضرب ُعْذراً يف تَ َعذُّر احلاجة

َوٌة، ولكل ِ  -3297    . عاملٍِ َهْفَوة ِلُكلِ  َصارٍِم نَ ب َْوة، ولُكلِ  َجَواٍد َكب ْ

  زلته  : عثر، وَهْفَوة العامل  : ضريبة، وَكَبا الفرسُ نَ َبا السيُف إذا جتاَف عن ال  : يُ َقال

  لُكلِ  َداِخٍل َدْهَشة -3298

   . أي حرية

  ألْطَعَننَّ يف َحْوِصِهمْ  -3299

   . اخلياطة بغري رقعة  : احلَْوصُ 

  يضرب يف الوعيد، أي أفِسُد ما أصلحوا

لغة ِتيم، يُ ْعِمُلون  صبا، وهىلَْيَت الِقِسىَّ ُكلََّها أرُجالً كذا ورد املثل ن -3300
   : يقولون ليت زيداً شاخصاً، كما  : إعمال ظن، فيقولون  " ليت " 

  : أعاليها، وأيديها  : أرُجُل القسى إذا وترت  : ظننت زيداً شاخصاً، قَال ابن األعرايب
   : أسافلها، وأرجلها أشد من أيديها، وأنشد
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  لِ لَْيَت الِقسىَّ ُكلََّها ِمْن أْرجُ 

ذلك ِمكن، وليس  ظنوا أن  " ليت القسى كلها أرجالً  " الذين قَالوا   : وقَال بعضهم
على غَلظ األعاىل مع  مبمكن؛ ألنه ملا كانت أعاىل القسى أطول من أسفلها فلو تركت األسافل

   . قصرها مل تُ َواِت النازَع فيها ولتخلفت عن األعاىل وخذلتها

  يضرب للمتمىن حُمَاالً 

َشقَّر،  لَْيَس بَ ْعَد اإلَساِر إالَّ الَقْتُل هذا املثل لبعض بىن -2301
ُ
ِتيم، قَاله يوم امل

أن يُْدخلهم احلصَن فيقتلهم، وذلك  وهو قصر بناحية البحرين، وكان كسرى َكَتَب إىل عامله
، فجعل هلم أنه يريد أن يقسم فيهم مااًل وطعاماً  جلناية كانوا َجنَ ْوَها عليه، فأرسل إليهم فأظهر

رأوا أنه ليس َيرج أحد ِمن يدخل علموا أن الدخول إليه إمنا  يُْدخُل واحداً واحداً فيقتله، فلما
   . ليس بعد اإلسار إال القتل، فامتنعوا حينئذ من الدخول  : قَال قائلهم هو أسر مث قتل، فعندها

قَاله أبو  يضرب يف اإلساءة يركبها الرجل من صاحبه، فيستدل هبا على أكثر منها،
   . عبيد

  لَْيَس بَ ْعَد السَّْلِب إالَّ اإلسارُ  -3302

على َهْوَذَة بن  قَاله محرىُّ بن عبادة يوم املشقر ملا رأى قومه يدخلون حصَن َهَجرَ 
ْبَكْعرَب الضَب وال َيرجون؛ ألهنم كانوا يٌ ْقتَ ُلون،

ُ
وكانوا أيخذون أسلحتهم قبل الدخول،  على وامل

بعد سلب األسلحة، وتناوَل سيفاً وعلى ابب  ليس بعد السلب إال اإلسار، يعىن  : فَ َقال محرى  
فقطعها، وَبَد  [ 111ص  ] عليها، فضرب السلسة  املشقرَّ سلسلة، ورجٌل من األساورة قابض

يُ ْقَتلون، فثارت بنو ِتيم، فلما عرف َهْوَذة أهنم نذروا به أمر  اأُلْسَوار، فانفتح الباب وإذا الناسُ 
 
ُ
مائة من خيارهم، وخرج هارابً هو واألساورة معه، وتبعهم سعد والرابب، فقتل  كعرب فأطلقامل

   . وأفلت َمْن أفلت، وكان من قتل يومئذ أربعة آالف رجل بعضهم،
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   . يضرب للرجل ميكر مكراً متقدماً مث خلط ليجدع صاحبه

  لَْيَس يِف َجِفرْيِِه َغرْي زَْنَدْينِ  -3303

   " عنده خري، وهذا قريب من قوهلم زندان يف مرقعة يضرب ملن ليس

   . يضرب للرجل احملتقر

ْلُو إالَّ ابلر َِشاءِ  -3304   لَْيَس الدَّ

  أبقاربه وعشريته أي ال يستقى الدلو إذا مل يقرن ابحلبل يضرب يف تَ َقوِ ى الرجل

  لَْيَس َهَذا ِمْن َكْيِسكَ  -3305

   . كون هو صاحبهيضرب ملن يرى منه ماال ميكن أن ي

عليه البيعة له، فامتنع،  وأصل هذا أن معاوية ملا أراد املبايَ َعة ليزيد دعا عمراً فعَرضَ 
العلََّة اليت توَف فيها َدَعا يزيد وَخالَ به، وقَال  فرتكه معاوية ومل يستقِص عليه، فلما اعتلَّ معاوية

رب وُمْر َعْمرا يدخل معك، فإذا دخل َشِفري حفرتى فادخل أنت الق إذا وضعتم سريري على  : له
 َسي َْفَك وُمره فَ ْليُ َبايعك، فإن فعل وإال فادفنه قبلى، ففعل ذلك يزيد، فبايع عمرو فاْخرُج فاخرتط

   . ما هذا من كيسك، ولكنه من كيس املوضوع يف اللحد، فذهبت َمَثالً   : وقَال

هو لك،   : فَ َقال يل الَوْهط، َهبْ   : وُيكى من دهاء َعْمرو أن معاوية قَال له يوماً 
معاوية يشتهى أن يكون له  َضْيعة كانت لعمرو ابلطائف ما ملكت العرب مثله، وكان  : والَوْهط

قد   : معاوية أنه صار ملكاً له قَال عمرو بكل ما ميلك، فلم يقدر على ذلك، فلما وهبه له وَقدَّرَ 
ترد  إىل   : أنت بكل ما سألت ُمْسَعٌف، قَال  : معاوية َوَجَب أن ًتْسعفىن حباجة أسألكها، قَال

 ضرورة الَوْهَط، فوهبه له معاوية



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 125 

  ال لَساُن َمرَْكٌب َذُلولٌ  1152

  السوء يعين أن اإلنسان يقدر على قوله اخلري والشر، فال يعود لسانه مَقالة

  أَْلِه َلُه َكما يُ ْلِه َلكَ  -3307

الرََّحا، ومعىن املثل اْصَنْع به   لقيه الطاحُن بيده يف َفمِ ما ي  : إلقاء اللهوة، وهو  : اإلهلاء
   . كما يصنع بك

كافأة واجملازاة 
ُ
   [ 112ص  ] يضرب يف امل

  لَْيَس ِلُمْخَتاٍل يف ُحْسِن الث ََّناِء َنِصيبٌ  -3308

  يضرب يف ذم اخلَُياَلء والكرب

  ِلْج َماِل َوجَلَت الرََّجمَ  -3309

وكان ال يظهر  ألخيه مالك بن زيد وكان مالك بن زيد ُُيَمَّق،قَاله سعُد بن زيد 
أبهله أىب أن يدخل اخلَِباء،  على َعْورَات النساء، وال يدرى ما يراد منهن، فزوجه أخوه، فلما بىن

  القرب  : فأرسلها َمَثاًل، والرََّجم ِلْج َماِل َوجلََْت الرجم،  : فَ َقال له أخوه سعد

  لِْلَمْرِء ُلبُّ يُ َعاتُِبهْ  النَّاس لِْلمْرِء انِفعاً إذا ملَْ َيُكنْ  لَْيَس ِعَتابُ  -3310

  يضرب يف ترك الِعَتاِب ملن ال يُ ْعِتبُ 

  ملَْ َأْجَعْلَها ِبَظْهرٍ  -3311

ْعىِنُّ حباجتك  . اهلاء كناية عن احلاجة
َ
   . يضربه امل

  عيين ها نصبمل أجعل حاجَتَك وراء ظهري ومل أغفل عنها، بل جعلت  : يقول
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تَ َلوِ مِ  -3312
ُ
  أَلْكوِيَ نَُّه َكيََّة امل

  الذي يتبع الداء حىت يعلم مكانه  : أي َكيَّا بليغا، واملتلومُ 

  يضرب يف التهديد الشديد احملقَّق

َر حَمَْمِلكَ  -3313   َلَقْد مَحَّْلُتَك َغي ْ

  أي رفعتك فوَق قدرك

   . يضرب ملن ال جتده موضع معروفك وإحسانك

  َأْكِسُب َأْهِلي َذمَّا  : َلْو ُسِئَلِت الَعارِيَُّة أَْيَن َتْذَهبنَي لَقالتْ  -3314

يستعري، مث ُيَكاَفؤن  هذا من كالم أكثم بن صيفي، يعىن أهنم ُُيسنون يف َبْذهلا ملن
   . ابلذم إذا طلبوا

   . يضرب يف سوء اجلزاء للمنعم

  ألُضمَّنََّك َضمَّ الشََّناتِرِ  -3315

ماٌك من   : َشَناتر هي لغة ميانية، وهي األصابع، الواحد شنرتة، وُذو  : قَال أهل اللغة
   . ملوك اليمن

ُقُه َلَقْد بَِليَ  -3316   َلْوالَ ِعت ْ

  وعجز عن محله الكرم، أي لوال كرمه وقوته الحتمال أعباء ما ُيمل لضعف  : الِعتقُ 

  اأَلْعَجلُ  ا حىت  مَيُْوتَ ليتين وُفاَلانً يُ ْفَعُل بَِنا َكذَ  -3317
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  هذا من قول األغلب الِعجلي يف شعر له وهو

   [ 125ص  ] َضْراَبً َوطَْعناً أو مَيُوَت األْعَجُل 

  لَْيَس َعَلْيَك َنْسُخُه فاْسَحْب َوُجرْ  -3318

  أي إنك مل تَ ْنَصْب فيه، فلذلك تفسده

  أَْلِق َدْلَوَك يف الدِ الءِ  -3319

  ُيْضَرُب يف اكتساب املال واحلث عليه  : يدقَال أبو عب

   : قَال الشاعر

  الدِ الَءٍ  َولَْيَس الرزُق َعن طََلٍب َحِثْيٍث * َولِكْن أْلِق َدْلَوَك يِف 

  َماءِ  جِتىُء مبِْلِئَها َطْورَاً وَطْورَاً * جِتىء حِبَْمأٍة َوقَِليلِ 

  َلِقيُت ِمْنُه َعَرق اجلَِبنِيِ  -3320

   . يف أمره حىت َعرِق جبيين من الشدةأي تعبت 

ٌر ِمَن َصْفَرٍة حَتِْفُزها -3321   لَْيَس ِلَشْعَبٍة َخي ْ

وهي فَ ْعلة   " مُحُِر الن ََّعم َصْفرة يف سبيل هللا خري من " اجلَْوعة، ويف احلديث   : الصَّْفرَة
  الدفع  : خاٍل، واحلََفزُ  مكان صفر، أي  : من الصُُّفورة، وهي اخلالء، يُ َقال

   : ومثل هذا يف املعىن قوهُلم

َعَها -3322 ب ْ ٌر ِمْن مَخَْصٍة تَ ت ْ   لَْيَس لِْلِبْطَنَة َخي ْ
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  اجلوعة  : الكظَّة واالمتالء، واخلَْمَصة  : الِبْطنة

  لَْيَس الر ِيُّ َعِن التََّشاف ِ  -3323

افة، وهي الشف أن تشرب َجيَع ما يف اإلانء، مأخوذ من  : االشتفاف والتََّشاف
   . ليس من ال يشتف ال يَ ْرَوى فقد يكون الرى دون ذلك  : البقية، يقول

   . يضرب يف قَ َناعة الرجل ببعض ما ينال من حاجته

فإذا نلَت معظمها فاقنع  أي ليس قضاؤك احلاَجَة أن ال َتدََع قليال وال كثرياً إال نِلْته؛
   . به

  عَ هِلََذا ُكْنُت ُأْحِسْيَك اجلُرَ  -3324

ملثل هذا كنت أربيك  َجع جَمَِميع، وهو اللنب يُ ن َْقع فيه التمر، أي  " اجملمع " يروى 
   . لتدفع شراً أو جتلب خرياً 

إايه مث ُيتاج إليه يف  وأصُله أن الرجل يغذو فرَسُه ابأللبان ُيسيها  : قَال اأَلصَمعي
   : اجزالر  هلذا كنت أفعل بك ما أفعل، قَال  : طلب أو هرب، فيقول

  *ِلِمثِلَها ُكْنَت أحسِ يَك احلسى

  لَْيَس كلَّ ِحنْيٍ أْحِلُب فأْشَربُ  -3325

يساعدك ويتأتى  أي ليس كل دهر [  ؟  ؟  ] يضرب يف كل َشيء مينع من املال وغري 
   [ 191 ص ] ما تطلب، ُيثه على العمل ابلتدبري وترك التبذير   [  ؟  ؟  ] لل 

حديٍث سئل عنه، قَال  ا املثل يروى عن سعيد بن ُجبَ رْي، قَاله يفوهذ  : قَال أبو عبيد
   . آخره يقوله َمْن ُيكم أول أمره خمافة أن ال ميكن من  : الطربي
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  لَِتْحلبَ ن ََّها َمْصراً  -3326

   . األصابع َمْصْرُت الَناقة أْمُصرها َمْصرا، إذا حلبتها أبطراف  : يُ َقال

عناء طويل ونصب  ال تقدر أن تنال مىن شيئاً إال بعد  : يضرب ملن يتوعَُّدك، فتقول
نصبا على احلال، أي لتحلبنها  على تقدير لتحلبنها حلبا ِبهد وعناء، وَيوز أن يكون  " َمْصراً  " 

   . منه فجعل الناقة واملْصر عبارة عنها وأنت ماصر، واهلاء كناية عن اخلطة اليت قدر أن يناهلا

  َوملَْ تُ َغارَّ ملَْ حُتَْلْب  -3327

َغارَّة
ُ
  هي وأودى اللنب مل حتلب هذه الناقة ومل تُ َغارَّ   : قلة اللنب، يقول  : امل

   . يضرب ملن ضيع ماله أو مال غريه

  هلل َدرُّهُ  -3328

  منه أي خريه وعطاؤه وما يؤخذ منه، هذا هو األصل، مث يُ َقال لكل متعجب

ِم، و  -3329   لكن بقَواِصيهِ لَْيَس الشَّْحُم اِبحلَّْ

   . نواحيه  : قوصي الَشيء

  يضرب للمتقاربني يف الشبه، وليسا شيئاً واحداً يف احلقيقة

  ملَْ َيِضع ِمْن َماِلَك َما َوَعَظكَ  -3330

َشيء َفَحذََّرك  إذا ذهَب ِمْن مالك  : هذا املثل يروى عن أكثم بن صيفي، قَال املربد
   . ِعَوٌض من ذهابهأن ُِيَل بك مثلك فتأديُبه إايك 

  لُِفاَلٍن ُكْحٌل ولُِفالٌن َسَوادٌ  -3331
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السواد، وأراد  يعين كثري مال، وأراد ابلكحل هذا الذي يكتحل به، والغالب عليه
السواد مينع من إدراك الَشيء  ابلسواد املال الكثري، يعين أن كثرته ِتنع حصَرْه َوَعدَُّه كما أن

   . وحقيقته

للكثرة، قَال أبو  وكان اأَلصَمعي يتأول يف سواد العراَق أنه مسى به  : قَال أبو عبيد
ألن العرب قد تلحق لوَن  وأما أان فاحسبه مسى للخضرة اليت يف النخل والشجر والزرع؛  : عبيد

ُمْد  )  حني ذكر اجلنتني اخلضرة ابلسواد فتضع أحدمها موضع اآلَخر، من ذلك قوله تعاىل
   : قَال ذو الرمة خْضَراَواِن،  : قَال يف التفسري  ( َهامَّتانِ 

ْجُهود معسفه * يف ِظِل أْخَضَر َيْدُعو
َ
  هاَمُه البُ ْومُ  َقْد أْطَلَع النازُح امل

   [ 129ص  ]   . يريد ابألخضر الليل، فسماه هبذا لظلمته وسواده

  رِ  َمْن تَ َواقَّهلَْيَس أُخو الشَّ  -3332

   . إذا وقْعَت يف الشر فال تَ َوِقِه حىت  تنُجو منه  : يقول

  َلَعاَلَك َعالِياً  -3333

   : َحْزن احلارثي يُ َقال ذلك للعاثر دعاًء له، قَال احملجل بن  " لعل لكَ  " ويَقال 

  يَ ْلِجْج به َوَهلْ  الشَّاِويُّ  لََنا َفْخَمٌة َزْورَاُء َأمْحَْت ِباَلَداَن * َمىت يَ َرها

َهْزنَ ُهم نَ ْهَز َقْحَمٍة * يَ ُقْلَن ِلَمنْ    أدركنَّ تَ ْعَساً وال َلَعلْ  وأْرَماُحَنا يَ ن ْ

  َلَعلَّ َلُه ُعْذرَاً وأنَت تَ ُلومُ  -3334

   . يضرب ملن يلوم َمْن له عذر وال يعلمه الالئم
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   : وأوله

  *أتنَّ والَ تَ ْعَجْل بَِلْوِمَك َصاِحَباً 

  َلِقْيُت ِمْنُه األَقْ َورِيَن والَفَتْكرِيَن والبُ َرِحنيَ  -3335

   . إذا لقى منه األمور الِعظَام

  ملَْ ُُيَْرَم َمْن ُفِصَد لَهُ  -3336

مث ُيْشَوى وُيْطعمه الضيُف يف  دٌم كان َُيَْعْل يف ِمعًى ِمْن َفْصِد ِعْرق البعريِ   : الَفِصيد
بتسكني الصاد   " من ُفْصَد له " حمروم، ويَقال أيضاً  َد له البعرُي فهو غريَمْن ُفصِ   : األْزمة، يُ َقال

   . يضرب يف القناعة ابليسري  . ابلزاى  " له فُ ْزدَ  " َتفيفاً، ويَقال 

  أَلُمدَّنَّ َغَضَنكَ  -3337

التشنج، ويروى   : والَغَضنُ  أي ألطيَلنَّ َعَناءك، وإذا مد َغَضَنه فقد أطال عناءه،
   : أبو حاُت عن أيب زيد على الغضن وهو قريب من األول، وأنشد  " ألُُمدَّنَّ َعَصَبك " 

  الَغَضَنا أرْيَت إْن ُسْقت ِسَياقاً َحَسَنا * َِتُدًّ ِمْن آابِطِهنَّ 

  *أانزٌل أنَت َفَخاِبز لََنا

ْسَتَمر ِ  -3338
ُ
  لََتِجَدنَّ ُفاَلانً أَْلَوى بَِعْيَد امل

اخلصومة ال َيْسأم  استحكم، يعىن أنه قوٌي يف  : اخُلُصومة، واستمر أي شديدَ   : ألوى
   : املَِراَس، أنشد أبو عِبيدَ 

ْسَتَمرُ 
ُ
  * َوَجْدَتىِن أْلَوى بَِعيَد امل
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مرَّ واْسَتَمرَّ أي ذهب،   : أي بعيد َشأِو املستمر، وَيوز أن يريد بعيد املْذَهب، يُ َقال
   : خصمى ابحلجة، وقبله أي ألتوى على  " ألوى " وقوله 

   [ 121ص  ] َمْن َغرْيِ َعَوْر  إَذا ََتَاَزْرُت َوَما يب ِمْن َخَزْر * مُثَّ َكَسْرُت الطَّْرفَ 

ُل َما مُحِ ْلتُ  ْسَتَمُر * أمحِْ
ُ
  ِمْن َخرْيٍ َوَشر   َوَجْدَتىِن أْلَوى بَِعيَد امل

معاوية السعدى،  يف خالد بنكان املفضل يذكر أن املثل للنعمان بن املنذر، قَاله 
   . وانزعه رجل عنده، فوصفه النعمان هبذه الصفة، فذهب َمَثالً 

  ألُِقيَمنَّ َقْذَلكَ  -3339

امليل   : املنكبني، والَقْذل عوج وميل يف أحد  : أي ِعَوَجك، واحلدل  " َحْدَلكَ  " ويروى 
   . أي ميلك  " ألَقيَمنَّ َصَعَرك " واجلور، ويروى 

  ِلُكلِ  َساِقطٍَة الِقطَةٌ  -3340

كلمة َيطئ  الساقطة الكلمة يسقط هبا اإلنسان، أي لكل  : قَال اأَلصَمعي وغريه
أدخلت   : إرادة املبالغة، وقيل  " االقطة " فيها اإلنسان َمْن يتحفَّظها فيحملها عنه، وأدخل اهلاء يف 

   . الردواج الكالم

بفتح  -الفدر  )  يعىن لكل َقذر َفِدرٌ   : ثعلبوقَال   . يضرب يف التحفظ عند النطق
   (  . األمحق -الفاء وكسر الدال املهملة، بزنة كتف 

   . األُذنُ  أراد لكل كلمة ساقطة أذٌن القطه؛ ألن أداة َلْقِط الكالم  : وقيل

  ال ليُل َأْخَفى لِْلَوْيلِ  -3341

  افْ َعْل ما تريد ليال فإنه أْستَ ُر لسرك  : أي
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أن تَ ْوبََة بن  من قَال ذلك سارية بن عومير بن َعِدىٍ  الُعَقيلى وكان سبب ذلكوأول 
مطرف الُعَقْيلى، وكان مروان  احلمري َشِهَد بىن َخَفاجة وبىن َعْوف وهم َيتصمون عند مَهَّام بن

أىب مسعان بن كعب العقيلى توبة بن  بن احلكم استعمله على صَدقَات بىن عامر، فضرب ثور بن
  ري ُِبْْرزٍ احلم

   ( عمود من احلديد وَجعه أجراز وجرزة -كقفل   -اجلرز  ) 

بن مطرف بثور  وعلى توبة ِدرع وبيَضة، فجرح أْنُف البيضة َوْجَه توبة، فأمر مهام
هذا إال عن أمرك، وما كان  ما كان  : ُخْذ حقك ايتوبة، فَ َقال توبة  : فأقعد بني يدى توبة فَ َقال

   : غريك، ومل يقتص منه، وقَالثور َيرتئ على عند 

ْهُر َفَسْوَف أنْ َتِقْم * أْوالَ فَإنَّ    الَعْفَو أوىَل اِبلَكَرمْ  إْن مُيِْكِن الدَّ

يُ َقال له جرين أو  مث إن توبة بلغه أن ثورا قد َخرََج يف نفر من أصحابه يريد ماء هلم
أهنم عند رجل من بىن عامر  جرين بتْثِلْيَث، فتبعهم توبة يف أانس من أصحابه، حىت ذكر هلم

   : فَ َقال توبة يُ َقال له سارية بن عومير بن عدى، وكان صديقاً لتوبة،

ص  ] َيرجوا من  ال أطرقهم وهم عند سارية َيرجوا، وقَال سارية للقوم وقد أرادوا أن
ا أظلموا آمن عليكم توبة، فلم ادَّرُِعوا الليل فإنه أخفى للويل، ولست  : عنده ُمْصبِحني  [ 121

   . هذا قتَل توبة بن احلمري ركبوا الَفاَلَة، وتبعهم توبة فقتل ثَ ْورَاً، َوَجرَّ 

  لَْيَس الن َّفَّاُخ ِبَشرِ  الزُّْمَرةِ  -3342

َقاتل
ُ
   . أي ليس احملرِ ُض يف احلرب دون امل

َن ُْتوف ابركاً  -3343
  َلِقَى َما يَ ْلَقى امل

   . وذلك أن البعري ينتف ابركا
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   . ب ملن لقى شدًة وأذىً يضر 

  لَْيَسْت ِبرِْيَشاَء واَلَعْمَشاءَ  -3344

   . البصرِ  السيئة  : الطويلُة ُهْدِب العني، والَعْمَشاء  : الر ِْيَشاء

   . يضرب للَشيء الَوَسِط بني اجليد والردئ

ا  ِمن يعمل، وهذ لَْيَس احلاُث أبورع أي ليس من َُيُثُّ على العمل أبْورَعَ  -3345
   " ليس الن َّفَّاُخ بشر الزمرة " كقوهلم 

  َلِقَى اْسَت الَكْلَبةِ  -3346

   : إذا لقى أمراً شديداً 

النار من أْسِت الكلبة  إن ملك الرَُّهاء أطفأ نريان البالد، وأمرهم أن يقتبسوا  : قَالوا
   . امليتة، فهرب قوٌم لذلك من البالد

  ٍء الَواِدىَلْو تُرَِك الضَّبُّ أبْعَدا -3347

   " تُرَِك الَقطَا ليالً لنام لو " أي بَنواِحْيِه، واحدها ِعداُ، وهي َجع ُعْدَوة مثل قوهلم 

  ملَْ يَ ْعَدْم ِمْنُه َخاِبٌط َوَرقاً  -3348

   . يضرب للجواد ال ُيرم سائله

   . َضْرُب الشجرِة ابلَعَصا فيسقط َوَرقَ َها  : واخلَْبطُ 

  ُموٍد َنوىً ِلُكلِ  ِذي عَ  -3349
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   . يطلبها أي لكل أهِل بيٍت َنعة، املعىن لكن اجتماع افرتاق، ولكل امرئ حاجة

َلهُ  لَْيَت َحظِ ى ِمْن أيب َكِرٍب َأْن َيُسدَّ َعىنَّ َخي ْرُهُ  -3350   َخب ْ

كرب قد قرب منا،  أبِشرِي فهذا أبو  : نزلت بقوم شدٌة فَ َقالوا لعجوز عمياء  : قيل
   . تُ تَّبع من تَ َبايَِعُه اليمن  : قول، وأبو كربفَ َقالت هذا ال

  َلَوى ُمِغلٌّ أْصبُ َعهُ  -3351

يلوى أصبعه يف السلخ  املغلُّ الغاشُّ   : أي لشدة أسِفِه، قَال أبو عمرو  " مضل " ويروى 
   ( اجللد - بزنة كتاب -اإلرهاب  ) فيرتك شيئاً من اللحم يف اإلرهاب 

   [ 120ص  ]   . يضرب للمبذِ ر ماَله

  لَِتْحِمْل ِعَضٌة َجَناَها -3352

وغريها، ولكل منها  شَجٌر ِطَوال ذواُت شوك مثل الطلح والسََّلم والسََّيال  : الِعَضاه
   " كل إانء يَ ْرَشُح مبا فيه " قوهلم  َجىنًّ، وواحدة الِعَضاه ِعضهة، وبعضهم يقول ِعْضَوة، ومثل هذا

  َدى َغماُم أْرِضَناألَفْ َقَر ِمنَّا يُ هْ  -3353

   . علينا أي نُؤثرهم  " نُ ْهِدى َغَمام " أي يذهب َحظَُّنا إىل غريان، ويروى 

َرَة يب -3354   َلَك ما أبِكى َوالَ َعب ْ

لك بكائى،  صلة، أي لك أبكى، وَيوز أن تكون مصدراً، أي  " ما " َيوز أن تكون 
   . َصبَ وال حاجة يب إىل أن أبكى، أي ألجلك أحتمل النَّ 

   . يضرب يف عناية الرجل أبخيه
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  لَْيَس ِلَمُلوٍل َصِدْيقٌ  -3355

   : كما قيل

  إنََّك وهللِا َلُذو َملٍَّة * يُْطرُِفَك األدَى َعِن األبْ َعدِ 

ليس ِلُمُلوٍل   : املثل يروى عن أىب حازم، وكان من احلكماء، قَال  : قَال أبو عبيد
   . ظر يف العواقب تلقيح للعقولصديٌق، وال حلسوٍد غىن، والن

  لَْيَس ِلَشرٍِة ِغىنً  -3356

  ألنه ال يكتفى مبا أويت؛ حلرصه على اجلمع فهو ال يزال طالباً فقرياً 

َُتعلِ ُق كاملتأنِ قِ  -3357
  لَْيَس امل

ُتَ َعلِ ق
ليس الراضي ابلُبلَغة من  الذي يكتفى ابلُعلَقِة، وهي القليل من الَشيء، أي  : امل

وليس   " ما يوافقه " يف نسخة  ) ما يؤنُقه  َشيء كاملتخري ذي النِ يَ َقِة أيكل ما يشاء، وَيتار منهال
   . أي يعجبه  (  . على ما ينبغي

  لَْيَس ِمَن الَعْدِل ُسْرَعُة الَعْذلِ  -3358

   . أي ال ينبغي أن تَ ْعَجَل ابلَعْذل قبل أن تعرف العذر

  ِدحِ لَْيَس ِبَصال ِد القَ  -3359

   . أي ليس بَصْلٍد زَْنُده فيما يقدح

   . يضرب ملن ال يرجع خائباً عما يقصد

  َلْو َكَرَهْتيِن يَِدى ما َصِحبَ ْتيِن  -3360
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   ( هو ذو اإلصبع العدواين )   : قَال

َتِغي ِصَلىِت * َوالَ  َتِغى لِِيىن الأَبَتِغى َوْصَل ِلَمْن َمْن اَل يَ ب ْ   ألنْيُ ِلَمْن اَل يَ ب ْ

  بِيىِن إْذ َكرِْهِتِييِن  َوهللِا َلْو َكَرَهْت َكفَّى ُمَصاَحَبىِت * َلُقْلُت لِْلَكف ِ 

  َلقيُتُه َصْخَرَة حَبَْرةَ  -3361

   [ 122ص  ] أي خالياً ليس بيين وبينه حاجز، ومها 

اء، الصَّْحَراء وهو الَفضَ  ، وأصل َصحرة من [  ؟  ؟  ] امسان جعال امساُ واحداً، وال يون
   . البحر ألنه شق يف األرض وأصل حَبَْرة من البحر وهو الشَّقُّ والسَّعة، ومنه مسى

  َلِقيُتُه بُ َعْيَداِت بَ نْيٍ  -3362

الزماَن، مث أيتيه، مث  أي بعَد ِفَراٍق، وذلك إذا كان الرجل مُيِْسَك عن إتيان صاحبه
   . ميسك عنه ْنو ذلك أيضاً مث أيتيه، قَاله أبو زيد

ْشأَننَّ شأنَ َهمْ  -3363 َِ   أَل

ألِصينَبَّ ذلك املوضع  ملتقى القبائل من الرأس، ومعناه  : أي ألْفِسَدنَّ أْمَرهم، والشأن
   . يتضمن الوعيد إذا أصْبَت رأسه، وهذا لفظ  " رأْسُته " منهم، كما تقول 

  أُلجْلِئَ نََّك إىل قُ رِ  قُ َرارِكَ  -3364

، والَقَرار الُقرُّ   : ، قَال اأَلصَمعيأي إىل حَمَلِ َك الذي تستحقه مصدر قَ رَّ   : املستَقرُّ
، أي ألضطرنك إليه، ويَقال   ألجلئنك إىل مضجعك وَمْدفَِنك، يعنون القرب أراد  : يَِقرُّ

  أِلْمٍر َماَيُسوَُّد َمْن َيُسودُ  -3365
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   . اقابالستحق للتأكيد، أي ال ُيَسوِ ُد الرجل قومه إال  " ما " إمنا دخلت 

  أَلْمٍر مَّا َجدََع َقِصرٌي أَنْ َفهُ  -3366

ء ملا رأت قصرياً جَمُْدوعاً، وقد مر ذكره يف ابب    . اخلاء قَالته الزابَّ

  للسُّوِق ِدرٌَّة َوِغرارٌ  -3367

، إذا    : أي كاسدة، ويَقال  : سوٌق َدارَّة، أي انفقة، وغارة  : يُ َقال َدرَِّت السوق َتِدرُّ
خريها، وكالمها على التشبيه بَلنَبِ الناقة، وكان القياس  ها، وَغارَّْت تُ َغارُّ ِغَراراً، إذا قلَّ َكثُ َر خرب 

   . وُمَغارة، لكنهم قَالوا غارة لالزدواج أن يُ َقال سوق َدارَّةٌ 

  لِكْن مَحَْزُة اَل بَواِكى لَهُ  -3368

بعد أُحٍد، فأمر سعُد بُن ُمَعاذ  ني قتالهنقَاله النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا وَجد نساء املدينة يبك
يتحزمن مث يذهنب فيبكني على عم رسول هللا  وأَسْيُد بن ُحَضرْيٍ رضي هللا عنهما نساءهم أن

  : ملسو هيلع هللا ىلص، بكاءهن على محزة خرج إليهن وهن على ابب مسجده فَ َقال ملسو هيلع هللا ىلص، فلما مسع رسوُل هللا
   . كن هللا، فقد أَسأُتنَّ أبنفسكناْرِجْعَن يرمح

   . يضرب عند فَ ْقد َمْن يَ ْهَتمُّ بشأنك

  لِكْن ِخاَليل َقْد َسَقطَ  -3369

  : فَ َقال الشيخ للعجوز أصله أن شيخاً وعجوزاً محال على َجل، وخاوا بينهما خِبِاَلٍل،
   . انْ تَ زََع خاللَه فسقط وماتسقط، و  لكن ِخاَلىِل قد  : نعم، فَ َقال  : قَالت  ؟ ِخالَُلِك اثبت

   [ 121ص  ] يضرب ملن يوقع نَ ْفَسه يف اهللكة 

  َلَعلَّيِن ُمَضلٌَّل َكَعاِمرٍ  -3370
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ْستَ ْوِغَر بن ربيعة، فَ َقال
ُ
أحدمها لصاحبه وامسه  أصله أن شاب َّنْيِ كاان َيالسان امل

قظىن بصوتك، ففطن املستوغر فأي إين أخاِلُف إىل بيت املستوغر، فإذا قام من جملسه  : عامر
ال، مث أخذ إىل   : قَال  ؟ هل ترى أبسا  : فَ َقال لفعله، فمنعه من الصياح، مث أخذ بيده إىل منزله،

   . لعلين ُمَضلل كعامر، فذهبت َمَثالً   : فَ َقال املستوغر بيت الفىت، فإذا الرجل مع امرأته

   . يضرب ملن يطمع يف أن ََيَْدَعَك كما خدع غريك

  جلَّ َفَحجَّ  -3371

معناه أن رجال  بل  : أي انزََع َخْصمه فحمله الَّلجاج على أن غلبه ابحلجة، ويَقال
جلَّ يف الطََّواف حىت   : فقيل خرج يطوف يف البالد، فات ََّفق حصولُه مبكة فحج من غري رغبة منه،

   . حج

من شأنه،  َشيء ليس يضرب للرجل يبلغ من جلاجته أن َيرج إىل  : قَال أبو عبيد
   . وهذا من أمثَاهلم يف صعوبة اخللق واللجاجة  : قَال

  ملَْ تُ َفاِتى فَ َهاِتى -3372

   . فإنه مل يفتك أي مل يُ ْفْتِك ما تطلبني فهايت ما عندك، يعين اْستَ ْقِبِلى األمر

 ألخربانك لو شهدتَ َنا  : زعموا أن رجاًل خرج من أهله، فلما رجع قَالت امرأته
   . فهايت ما عندك مل تُ َفاِتى فهايت، أي مل يفتك ذاك  : وحدثناك مبا كان، فَ َقال الرجل

  َلِقِيُتُه يف الَفَرطِ  -3373

أكثر من مخس عشرة  إذا لقيته يف اليومني والثالثة فصاعدا مرة، وال يكون الَفَرُط يف
   . ليلة، قَاله األمحر
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  َلِقيُتُه عن َهْجرٍ  -3374

  َهْجرٍ  مبعىن بعد، أي لقيته بعد  " َعنْ  " قيته بعد احلول، ووذلك إذا ل

  ِلُكلَّ َزْعٍم َخْصمٌ  -3375

خصم، أي لكل ُمدٍَّع  لكل ذي زعم  : الزَّْعُم والزُّْعم والز ِْعُم ثالث لغات، والتقدير
  يضرب عند ادعاء اإلنسان ما ليس له  . خصم يباريه ويناويه

  احِلَماِر، َوظاِهَرَة الَفَرسِ  أَلْضرِبَ نََّك ِغبَّ  -3376

كل يوم، واملعىن  أن يشرب  : أن يشرب يوماً ويدع يوماً، وظاهرة الفرس  : ِغبُّ احلمار
   . ألْضرِبنك كل وقت

ْد ِلِمْسَحاتِِه ِطيناً  -3377   ملَْ َيَِ

   [ 121ص  ] وبني ُمَراده  يضرب ملن ِحيَل بينه  " مل َيد لشفر ته حَمَزَّا " هذا مثل قوهلم 

َشاِوُر ُمْرِشداً  -3378
ُ
  َلْن يَ ْعَدَم امل

َشاورة
ُ
  يضرب يف احلثِ  على امل

  لَْيَس الِلَِّئيِم ِمْثُل اهلَوانِ  -3379

َته خاَفَك وأمسك  يعىن أنك إذا َدفَ ْعَته عنك ابحللم واالحتمال أجرتأ عليك، وإن أَهن ْ
   . عنك

  َلقِيُتُه نَِقاابً  -3380
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ُته نِقاابً؛ إذا فاحتته، والنِ َقابأي فْجأة، وهو  مشتق من النقب نقب   : مصدر اَنقَ ب ْ
أيضاً، وانتصابه على  احلائط، وهو نوع من الفتح، أو من املنقب وهو الطريق، وهو مفتوح

   . املصدر، وَيوز على احلال

  َلِقُتُه ِكَفاَحاً  -3381

الكفاح يف احلرب،  أقبلها، ومنهأي   " إى ألْكَفُحَها وأان صائم " أي ُمواجهة، ومنه 
   . وهو أن يقابل العدو مقاتال

   : وكذلك قوهُلم

  َلقِيُتُه ِصَفاحاً  -3382

كأنك  وهو مشتق من الصَّْفح، وهو ُعْرُض الَشيء وجانبه، ويدل على القرب،
  لقيُته وَصْفَحُة وجهي إىل صفحة وجهه، يعين لقيته ُمَواِجهاً   : قلت

  َقاابً َلِقيُتُه صِ  -3383

   . لقيته متقارِبَ نْيِ   : كأنه قَال  " اجلاُر أَحقُّ بَصَقبه " هذا من الصََّقب، وهو الُقْرب، ومنه 

ُرد بَِيِدي ِمْنُه َشيء -3384   ملَْ يَ ب ْ

  أي ثبت  " حقى بَ َردَ  " أي مل يثبت ومل يستقر يف يدي منه َشيء، وهذا من قوهلم 

  ِلُكِل َمَقاٍم َمَقال -3385

   : ابن األعَراىب اد أن لكل أمٍر أو فعٍل أو كالم موضعاً ال يوَضُع يف غريه، وأنشدير 

ِليُك * فَإنَّ ِلُكلِ  َمَقامٍ 
َ
  َمَقاالً  حتنَّْن َعَلىَّ َهَداَك امل
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   . معناه أحِسْن إىل حىت أذكرك يف كل مقام حُبْسن فعلك  : قَال

  َلْو قُ ْلُت َِتَْرًة لََقال ََجَْرةً  -3386

  يضرب عند اختالف األهواء

  حِلَاَجٍة نِْيَك األَصمُّ  -3387

  يضرب ملن جلَّ يف َشيء فال يُ ْقِلُع عنه

َجااَلُة َكِمْثِل الدَّْمسِ  -3388
ُ
  لَْيَس امل

جاالة
ُ
ُته  : املبارزة واجملاهرة، قال اأَلصَمعي  : امل ابألمر وجاحلته، إذا جاهرته به،  َجالَي ْ

  عليه اخلرَب أدِمُسُه َدْمَساً  َدَمْستُ   : والدفن، يُ َقالوالدَّْمُس اإلخفاء 

  يضرب يف الفرق بني اجللى واخلفى

  لَْيَت لََنا ِمْن فَارَِسنْيِ فَارِساً  -3389

   [ 122ص  ] يضرب عند الرضا ابلقليل 

ُتُه َسَراَة الن ََّهارِ  -3390   َلَقي ْ

  أعاله َراة الظهر، وهىعند ارتفاعه، مأخوذ من سَ   : أي أولَُّه، ويُ َقال

  َلقيُتُه أِدْيَ الضَُّحى -3391

  هو أولُه  : أي أوَسطَه، ويَقال

  َلِقُتُه رَأََد الضَُّحى -3392
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  هو ارتفاُعهُ 

  لَْيَس ِجدُّ اجِلدِ  لَْيول ِينَُّه َلِمْيسَ  -3393

   : اليشكرى مليُس اسٌم لالست، أي ليولينه استه، قَال وائل بن سليم  : قَالوا

  َزمَّْلَنامُهَا أْمِس ابلدَّمِ  فأمَّا ابُن َدْلَماَء الَّذي َجاَء خمطبا * َفُخْصَييهِ 

  الَكَساِء املَرقَّمِ  فَ َفرَّ َوَوالَّان َلِمْيَس، وَفوقها * َرَشاش َكتَ ْولِيعِ 

  ِلَساٌن ِمْن ُرَطٍب َوَيٌد ِمْن َخَشب -3394

  يضرب للَماَلِذ الذي ال منفعة عنده

  َلَك ما بتٌّ أُْبرُِدَها -3395

لك ما   : فَ َقال لقْد أطبتَ   : نزل رجل ضيف فقَراُه، فاستطاب ِقرِاه وأعجبه، فَ َقال
   . بت أبردها، أي لك أعددت هذه الكرامة

  َلْو تُرَِك احلِْراَبُء َماَصلَّ  -3396

   . صوَّت  : مسمار الدِ رْع، وصلَّ   : احلِراَبء

   . يصيحيضرب ملن يظلم فيضج و 

اٌء ال أُّمَّ له 3397   َلِكْن َعدَّ

   . أبمره يضرب ملن ال يكون له َمْن يهتمُ   " عدى " اسم غالم، ويروى  : عدَّاء

  َلَوى َعْنُه ِذرَاَعهُ  -3398
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   . إذا عصاه ومل يسمع منه

  َلْو َكاَن يف َغْضَراَء ملَْ يَ ْنشف -3399

  " َنَشَف الثوب الِعَرقَ  " و   " َغْضَراء أنبط بئره يف  " ال أرٌض طينتها ُحر ة، يُ قَ   : الَغْضَراءَ 
   . كري مل يِضْع ويشكرك إذا َشرِبَُه، أي لو كان معروفك عند

  ُلبُّ املرأِة إىَل مُحْقٍ  -3400

  يضرب ُعْذراً للمرأة عند الغرية

تُ َها أبْصَبارها -3401   َلِقي ْ

 -أو غريه  كالماً كان  -ما كره وساءه  اهلاء راجعة إىل اخلصلة املكروهة أي لقى
   . ُصرْب  أخذ الَشيء أبصبارِِه، أي بكله، الواحد  : نواحيها، يُ َقال  : وأصباُرًها

  أْلَقى َعِليِه َلطَاتَهُ  -3402

   . أي ثقله  : عمرو إمنا يُ َقال هذا إذا مل يفارقه، وقَال أبو  : قَال أبو السمح

بلطَاتِه، وَلطَاتَه، أي ثقله؛ قَال  ألقى عليه  : اجلبهة، مث يُ َقال  : اللَّطَاُة يف األصل  : قلتُ 
   [ 955ص  ]   : ابن أمحر

ِريُ  َِ ُهَما بَلطَاتِه * َوأحلَط َهذا الَأ   َمكانِيا فأَلَقى التَّهاِمي من ْ

   (  . ال أبرح  : أري اجتهد، وال  : املنسوب إىل هتامة، وأحلط يف ميينه  : التهامي ) 

َِ الَوْطبِ  -3403   ألُفش نََّك فشَّ
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اجلزع  سقاء اللنب خاصة، يؤخذ من جلد -ابلفتح  -الوطب  ) وذلك أن الَوْطَب 
فأما  فما فوقه، فإن أخذ من جلد الرضيع مسى شكوة، وإن أخذ من جلد الفطيم مسى بدرة،

  . فقد فش يحينفخ فيوضع فيه الَشيء فإذا أخرجت منه الر   (  . وعاء السمن فهو عكة أو مسأد
   . يضرب للغضبان املمتلىء

  َلْو َكاَن ِمْنُه َوْعٌل لَتَ رَْكُتهُ  -3404

  أي البُدَّ منه  " الوعل من كذا " يُ َقال 

  لَْيَس أََواَن ُيْكَرُه اخلاَلطُ  -3405

   . ليس هذا حني إبقائك على هذا األمر أن تباشره، أي ابشره  : أي

  اً ُمْعِذابًَ اُلجلَِْمنََّك جِلَامَ  -3406

ألفطمنك عن هذا األمر   : الرتك للَشيء والنزوع عنه، الزم ومتعد، واملعىن  : اإلعذاب
   . فطاماً اتم اً 

  لِلِباطِل َجوَلٌة مُثَّ َيْضَمِحلُّ  -3407

   . يذهب ويبطل  : أي ال بَ َقاء للباطل وإن جال جوله، ويضمحل

ْسَتأَجرةِ لََيَسِت النَّاِئَحُة الثَّْكَلى   -3408
ُ
   . كامل

   . هذا مثل معروف تبتذله العامة

  ِلُكلِ  َقوٍم َكْلٌب، فال َتُكْن َكْلَب َأْصَحاِبكَ  -3409

 . قَاله لقمان احلكيم البنه يعظه حني سافر



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 146 

  َلمَّا اْسَتدُّ َساِعُدُه َرَماين  1115

   : يضرب ملن يسىء إليك وقد أحسنت إليه قَال الشاعر

  اْلبَ َنانِ  ملن رَب َّْيُت ِطْفاًل *ألقَُّمُه أبْطرَافِ  فَ َيا َعَجباً 

  َرَماين أعلِ مُه الر ِماَيََة ُكلَّ يَوٍم * فَ َلمَّا اْسَتدَّ ساَِعُدهُ 

  َهَجاين وََكْم َعلَّْمُتُه َنْظَم اْلَقَوايف * فَ َلمَّا قَال قَاِفَيةً 

  َجَفاين بُهُ أعلِ مُه اْلُفتُ وََّة ُكلَّ َوْقٍت * فَ َلمَّا َطرَّ شارِ 

  لَْيَس لألُموِر ِبصَاِحٍب َمْن مَلْ يَ ْنظُْر يف الَعَواِقبِ  -3411

أشياء، وهذا كما يُ َقال  قَاله ابن َضْمرة للنعمان بن املنذر حني سأله عن  : قَال محزة
   ( 3355 انظر املثل )   " النََّظُر يف العواقب تلقيح للعقول  " 

   [ 201 ص ] ْعُب بن عمرو الن َّْهِديُّ قَاله الصَّ   : وقَال أبو عبيد

  ِلُكلِ  َجْيٍش َعَراٌة َوَعرامٌ  -3412

  أي َفَساد وشر

  لَْيَس لِلحَاِسِد إال ما َحَسدَ  -3413

  : كأنه قيل مع الفعل مصدر،  " ما " أي ال ُيصل على َشيء إال على احلسد فقط، و
  ليس للحاسد إال َحَسُده

  َتالً مل أِجدْ َلَك خمَْ  -3414
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فَجاَهْرُتَك حىت  أي َخْتاًل، يعين ترف َّْقُت بك وَختَ ْلُت بك فلم ِتكين من حاجيت،
   " جماهرة إذا مل أجد خَمَْتالً  " أدركت ما أردت، وهذا كقولكم 

  ِلُكلِ  َجابٍِه َجْوزٌَة، مُثَّ يُ َؤذَّنُ  -3415

السَّْقية،   : وال دالؤه، واجلَْوزَة أداته َجبَ ْهُت املاء َجبَ ْهاً، إذا ورَدته، وليس عليه  : يُ َقال
اْسَتَجْزتَه فأجازين، إذا َسَقاك   : الذي ُتْسَقاه املاشية، يُ َقال املاء  : وال فعل منه يف الثالثي، واجْلََواز

املعىن  أذَّنْ ُته أتذينا، أي َرَدْدتَه، وتلخيص  : يُ َقال  " مث يؤذَّن  " ماشيتك، وقوهلم  ماء ألرضك أو
  ل َمْن ورد علينا َسْقية مث مُيَْنع من املاء ويُ َردُّ لك

  يضرب للنازل يُطيل اإلقامة

  لَِئِن اْلتَ َقي ُروِعي َوُروُعَك لتَ ْنَدَمنَّ  -3416

تدبري أمر لتندَمنَّ  القلب، أي إن التقى قليب وقلُبَك يف  : يضرب للمتهِ دد، والرُّوع
   . قدر على دفع شركعلى مقارنيت؛ ألنك جتدين أَْعَدَل منك وأ

ٌر ِمْن َأْن ََيُوَع اثَنان -3417 ْن َيْشَبَع واِحٌد َخي ْ َِ   أَل

َز ْكزُك أبَنْ َيِئِهنَّ  -3418
َ
  لَْيَس امل

كَّاء 
ُ
وَيمع على  طائر، -كرمان   -املاء  ) أصله أن بعض األعراب أصاب فراَخ امل

منها حيَّا، فَعَدا خلفه،  ، فنهض واحدفَدفَ َنها يف َرَماٍد ُسْخن، وجعل َيرجهن وأيكلهن  ( مكاكى
يضرب يف تساوي   . ليس املزْكَزُك أبنْ َيِئِهنَّ   : إنه ينء، فَ َقال  : فأخذه وجعل أيكل، فَ َقال له صاحبه

  القوم يف الشر
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و ذلك إذا تبخرت حول   " احلمام  ز اف   " وهو مثل   " َزكَّ الدَّرَّاُج  " من قوهلم   : واملزكزك
ُ الن ُُّيوأة، وانء اللحم َيىِنء  " ِىٌء  حلم " ستدار عليها ساحباً ذانابه، ويَقال احلمام وا على وزن نيٍع بنيِ 

   [ 959ص  ] اللحم وهنَِىَء نُ ُهوأة، إذا مل ينضج  نَ ْيًأ، وكذلك هنَِؤ

  أَْلَقي َعَلى الشَّيِء أْرَواَقهُ  -3419

   " عليه َشَرِاشَرُه  ألقى " كما قَالوا إذا َحَرَص عليه وَأَحبَُّه حبًّا شديداً، وهذا  

ْوِقه -3420 َِ   أُْلِقَي َعَلْيِه حبُباَلَِتِه َوَأ

  َأوَّقُته أتويقاً، أي محلته املشقََّة واملكروه  : أي ثقله، ويَقال

  الُّلَقُم تُوِرِث النِ َقم -3421

إذا مل أيِت  يضرب يف ذم االرتشاء يعين نقم هللا تعاىل، وَيوز أن يريد نقم الراشي
  األمُر على ُمَراده

  ِلُكلِ  َغٍد طََعامٌ  -3422

  يضرب يف التوكُِّل على فضل هللا عز وجل

  ِلُكلِ  دهٍر رجالٌ  -3423

  لكل َمَقاٍم َمَقال، ولكل دهٍر رجالٌ   : هذا من قول بعضهم

  ِلُكلِ  َجْنٍب َمْصرَعُ  -3424

ْصرَع
َ
  َحىٍ  َمْوتٌ  رِْع واملعىن لكليكون َمْصدراً، ويكون موضع الصَّ   : امل

  ِلُكلِ  ُعوٍد َعَصاَرةٌ  -3425
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ُِ من الَشيء إذا ُعصر، إن ُحْلواً فحلو،  : الُعَصارَةٌ  وإن ُمرًّا فمر، أي لكل  ما َيرُُج
  ظاهٍر ابطنٌ 

  َلزَّ الَقَتبَ  -3426

فالن لزاز  " يُ َقال  )   "  فالٌن لَِزاُز َخْصم " يضرب ملن لزمته احلجُة، ومنه   . أي َعضَّه
   (  . قادراً عليها إذا كان موكال هبا الزماً هلا -بزنة كتاب   " خصومة 

ُر َذاِت ِسَواٍر َلَطَمْتين -3427   َلْو َغي ْ

املثَل على هذا  يَ ْرِوي اأَلصَمعي  (  " لو ذات سوار لطمتين "  1991انظر املثل  ) 
احلُُرم، فناداه أسري هلم اي أاب  َعنَ َزَة يف بعض األشهرالوجه، وذلك أن حاِتاً الطائي َمرَّ ببالد 

أسأَت إذا نَ وَّْهَت ابمسي يف غري بالد قومي، فساَوَم   ! وُْيَكَ   : َسفَّانة أَكَلين اإلساُر والقمل، فقال
فقام  ليَ ْفِصَدهُ  أْطِلُقوه واجعلوا َيدي يف القد مكانه، ففعلوا، فجاءته امَرأة بغري  : قَال القوَم به، مث

ُر ذاِت ِسَوارٍ   : فَنَحره، فلَطَمْت َوْجَهه، فَ َقال لطمتين، يعىن أى ال أقتص  من النساء،  لو َغي ْ
   . فُعِرَف، فَفَدى نفسه فداء عظيما

  َلِقُتُه ِعَداَد الث َُّرايَّ  -3428

ادُّ ما يُ عَ   : والِعَداد أي مرًة يف الشهر، وذلك ألن القمر ينزل الثراي يف كل شهر مرة،
  اإلنسان لوقٍت من َوَجَع أو غري ذلك

  َلَقْد بُِلْيَت بَِغرْيِ أْعَزلَ  -3429

   [ 951ص  ]   " األرض رميت حَبَجرِ  " أي قُ يِ َض لك ِقْرُنَك، وهذا يقرب من قوهلم 

  ملَْ ُيْشِطْط َمِن انْ تَ َقمَ  -3430
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   { ظلمه فأولئك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  وَلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعدَ  } هذا منتزع من قوله تعاىل 

ْهِر َشيء إال َأَكَلهُ  -3431   ملَْ َُيَْبأ لِلدَّ

   . يعىن أن الدهر يُ ْفيِن كلَّ َشيء، وال يسامح أحداً من بنيه

  َلَك الُعت ََْب َوالَ َأُعودُ  -3432

َعْتبه، وهو أن يُرِضيه، أي لك من  أي أزالَ   " أْعتَ َبهُ  " ب، يُ َقال اسم من اإلعتا  : الُعت ََْب 
   . التائب املعتذر أن أرضيك وال أعود إىل ما ُيْسِخُطَك، يقوله

   . ِلِكلِ  َقَضاٍء َجاِلٌب، وِلُكلِ  َدرٍ  حاِلبٌ  -3433

  َلَقْد تَ نَ وَّق يف َمْكُروِهِه الَقَدر -3434

   . الصحيح أتنَّقَ   : ويقول الَشيء بِنِيَقٍة، وبعضهم ينكر تنوقالنظر يف   : الت ََّنوقُ 

   . يضرب ملن بُوِلغ يف إيذائه

ُتْم أبْشَهَب ابزِلٍ  -3435   َلَقْد اْستَ ْبطَن ْ

أبمٍر َصْعٍب مشهور،   قَاله العباُس بن عبد املطلب هنع هللا يضر ألهل مكة، أي بُليتم
اْسَتبطَنُت   : زائدة، يُ َقال  " أبشهب "  يض الَقِوىُّ، والباء يفكالبيعري األْشَهِب البازِِل وهو األب

َتهُ     . الَشيء، إذا أخَفي ْ

  َلَك الُعت ََْب أبن اَل َرِضْيتَ  -3436

   : بشر أْعِتُبك خبالف ما تَ ْهَوى، قَال  : هذا إذا مل يُرد اإلعتاب، يقول

َلمِ  ِتُبواَغِضَبْت ِتيٌم أن تقتل عامر * يَ ْوَم النِ َساِر فأعْ    ابلصَّي ْ

javascript:openquran(41,41,41)
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إعتايب إايك بقويل  تقديره  " أبن الرضيت " أي أعتبناهم ابلسيف والقتل، والباء يف 
  ال رضيت، َعَلى وجه الدعاء، أي أبدا  : لك

  أْلَقى الَكاَلَم َعَلى ُرَسْيالَتِهِ  -3437

وهي تصغري َرْسَلة،  ُرَسْيلة، َجع  : يضرب للرجل املِْهَذار يتهاَوُن مبا يقول، وُرَسْياَلتُ 
بكسر  -َهْوانً، وَيوز أن يكون تصغري رِْسَلة  انقة َرْسَلة؛ إذا كانت سهَلَة السري ِتشى  : يُ َقال
   " على رِْسِلكَ  " توان وكسل، ومنه قوهلم  يف فالن رِْسَلة أي  : يُ َقال -الراء 

  لوالَ ِجاَلِدى ُغِنَم ِتاَلِدى -3438

  اىل ُسِلب وأخذلوال ُمدافعىت عن م  : أي

   . لَْيَت َحْفَصَة ِمْن رَِجاِل أمِ  َعاِصمٍ  -3439

   . هذا من أمثال أهل املدينة

املدينة، فرأى  الليل وهي من أسواق  [ 951ص  ] وأصله أن عمر هنع هللا يضر مر بُسوق 
، فجعلت الشابة َِتُْذَق لبَ نَ َها امَرأًة معها لنب تبيعه، ومعها بنت هلا شابة، وقد مهت العجوز أن

ابنىت، فأمر   : قَالت  ؟ َمْن هذه منك  : فوقَف عليها عمر فَ َقال اي أمه، ال َِتُْذقيه وال تَ ُغشيِ ه،  : تقول
فولدت له أم عاصم وحفصة، فتزوج عبد العزيز بن َمَرَوان أم عاصم، فكانت  عاصماً فتزوجها،

 لدت له عمر، فلما ماتت خلف على حفصة،الِعْشرة لينة اجلانب حمبوبة عند أمحائها، فو  َحَسنة

  : فَ َقال فكانت سيئة اخللق تؤذى أمحاءها، فسئل خمنٌَّث من مواىل مروان عن حفصة وأم عاصم،
   . ليت َحْفَصة من رجال أم عاصم، فذهبت َمَثالً 

   . يضرب يف تفضيل بعض اخللق على بعضٍ 

  لَْيَس الُقَدامى كاخلََواَِف  -3440
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   . خلف الُقَدامى ما َخِفى  : املتقدم من رِيِش اجلََناح، واخلََواَِف   : الُقَدامى

   : يضرب عند التفضيل، قَال ُرْؤبة

  خلقت من َجَناِحَك الُغَداِف * ِمَن الُقَدامى الَ ِمَن اخلََوايِف 

   : وقَال آخر

  كاهلََواِدى لَْيَس ُقَدامى النَّْسِر كاخلََواَف * َواَل تَ َواىِل اخلَْيلِ 

ابلتواىل التوابع وابهلوادى  أْعَناُقها، َيوز أن يراد  : أعَجاُزها، وهواديها  : تواىل اخليل
  املتقدمات

  لَيَ ْغِلنَبَّ َخَلقى َجديَدكِ  -3441

وكانت تتثاقل عن  يريد ليغلنبَّ كربى شباِبَك، وذلك أن رجال شاَخ وله امَرأة شابة،
   : َخِدَمته، فَ َقال

  َجِديَدكِ  َدِعى تَ ْعِديَدِك * لَيَ ْغِلنِبَّ َخْلِقىَهُلمَّ حَبَّ وَ 

  يعىن كربى شباَبِك يف الباه

  حَلََفىِن َفْضَل حِلَاِفهِ  -3442

  يضرب ملن يُ ْعِطيك َفْضَل زاده وعطائه

  أَلَضَعنَّ َعْنَك َدْيىِن  -3443

   : يضرب عند التخويف ابهلجران، وأنشد ثعلب
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اِء الَ 
َ
  يُ ت َْقى َونُ ُقوعُ   َتْطَعِمنَُّه * َولِْلَماِء رَْنقٌ َأاَي بُئَن رَْنَق امل

  بُ ْثَن َعْنِك َوِضيعُ  وإْن َغَلبَ ْتِك الن َّْفس إالَّ ُوُروَدُه * َفَدْيىِن إذاً اي

  َلْو ُكويُت َعَلى َداٍء مَلْ َأْكَرهْ  -3444

  يعىن لو عوتِْبُت على ذنٍب ما امتعضت

  خِلبِ  اخلَدِعِ لَْيَس أَِمرُي الَقْوِم ابِ  -3445

أصحابه  له أن َيبَّ على  [ 950ص  ] يعىن أن أمري القوم ورئيسهم ال ينبغى 
   " ليس أمنُي القومِ  " وَْيَدعهم، ويروى 

  َلِقَي ُفاَلٌن َوْيساً  -3446

   : أي لقى ما يريد، قَال

  *َلِقْيْت ِمَن النِ َكاِح َوْيَسا  [ وَ  ] 

   ( َسَجاِح َشَبثاً وقَ ْيَسا* َعَصتْ   : عن ابن األعرايب، وقبله  ( وىس ) أنشد يف اللسان  ) 

  أي ما أرادت

   . وَوْيل مل يسمع على هذا البناء إال َوْيح وَوْيس وَويهْ   : قَال اخلليل

َوْيح وَوْيس فإهنا   وقد قَالوا َويب َوَويك أيضاً، وكلها متقارب يف املعىن، إال  : قلت
   . كلمتا رأفٍة واستعجابٍ 

  َلْسُت بَِعمِ ِك واَل َخاِلِك، َولِكينِ  بَ ْعُلكِ  -3447
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ارفق، تردُُّه بذلك عن  ايعمَّاه  : قَاهلا رجل ألمرته ملا دخل عليها، وذلك أهنا قَالت
   . نفسها

  ملَْ ََيُْر َساِلُك الَقْصِد، ومَلْ يَ ْعَم قَاِصُد احلق   -3448

  أن َيوز عنه أي من َسَلَك َسَواء السبيل مل ُيتْج إىل

  َلَوى عْنُه ِعَذارَهُ  -3449

  يضرب ملن يَ ْعِصيك بعد الطاعة

  َأحلِِْق احِلسِ  ابإلس ِ  -3450

أبهله، قَال  احِلسُّ الشر، واإلسُّ األصل، معناه أحلق الشر  : قَال ابن األعرايب
  ابلكسر  : احَلسُّ واألس ابلفتح، وقَال اجلوهري  : األزهري

   َحَشَفٌة َواَل َخِدرَةٌ لَْيَس ىِل  -3451

   . تنضج اليت تقع من النخلة قبل أن  : اليابسة، واخلَِدرَة  : احلَشَفة

  يضرب يف اإلنكار لثبوت الَشيء

وليلة خدرة،   . يوم َخِدر  : وَيوز أن يريد ابخَلِدرَة الندية ليكون إبزاء اليابسة، يُ َقال
   . أي نٍد وَنِدية

  زَْنُدكَ  َعَلْيَك فإىَّ أَرَاَك يَتَخرَّمُ  لَئِن انْ َتَحْيتُ  -3452

أن يظهر فيه خروق، ومنه   : وذلك أن الزَّْنَد إذا حتزَّم مل يُوِر به القادُح، وََتَرُُّمه
  كالزَّْنِد املتخر ِِم ال اَنَر فيه لصخرة فيها خروق، أراد أنه ال خري فيه  " اخلَْوَرمُ  " 
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  َلَقى ِهْنَد األَحاِمسِ  -3453

   [ 952ص  ]   : أي مات، وهذا اسم من أمساء املوت، قَال سنان بن جابر

  األحاِمسِ  َوِددُت ملا ألَقى هِبِْنٍد ِمَن اجْلََوى* أبم عبيد ُزْرُت ِهْندَ 

خالء ملا ألقى يف  كنية األرض اخلالء، يريد ِتنيت أن أزوَر املنية أبرضٍ    : أم عبيد
   : امس الداهية، قَالهند األح  : حب هذه املرأة، ويَقال

  ِهْنَد األَحاِمسِ  َطِمْعَت بَِنا َحىتَّ إَذا َماَلِقيتَ َنا * َلِقيَت بَِنا اي عمرُ 

  يعين الداهية

  ألَقْ نُ َونََّك قَ َناَوَتكَ  -3454

َوُت الرجَل، إذا جازيْ َته، أي ألجزينك َجَزاءك  : يُ َقال    . قَ ن ْ

   : ومثله

رَ  -3455   َتكأَلَْنَُزنََّك خِبَي ْ

   . يُوازيك حساء من دقيق َُيْعَل عليه مسن، أي ألفعلنَّ بك ما  : النَّجرية

  ألَِقِيَمنَّ َصَعَركَ  -3456

الشِ قَّني، ويكون يف الوجه  الصََّعر َمْيٌل يف العنق يف أحد  : أي َمْيلك، قَال أبو عبيد
   . أيضاً إذا مال يف أحد شقيه

  َلِقيُتُه أدَى ظََلمٍ  -3457
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من  أصله  : يريدون أدى شَبح، والشبح الظل والشخص، قاله أبو عمرو، وقيل
ِسَواه بوقوع َبَصرِى  لقيته أوَل َمْن سرت عىن ما  : الظالم، والظالم، يسرت عنك األشياء، فكأنه قَال

  عليه

  لَْيَس َعَلى الشَّْرِق َطَخاٌء َُيُْجبُ  -3458

  : الشرق، والطََّخاء غاب  : الشرق، وال يُ َقال طلع  : اسم للشمس، يُ َقال  : الشَّْرقُ 
  السحاب املرتفع

   . يضرب يف األمر املشهور الذي ال ََيَْفى على أحد

  لِيَ ْوِمَها جَتْرِى َمَهاٌة ابلَعَنقِ  -3459

َهاة
َ
   . ضرب من السَّري  : البقر الوحشية، والَعَنقُ   : امل

   . ذلكيضرب ملن أراد أمراً فأخطأه مث أصاب بعد 

   . كذا قيل يف معىن هذا املثل

أي إىل   " جترى " وهالكها  أراد ليوم موهتا  " ليومها " إن قوله   : وَيوز أن يُ َقال  : قلتُ 
َهاة بَعَجلة   " أتَ ْتَك حِبَاِئٍن رِْجالَه " يومها، فيكون كقوهلم 

َ
واملعىن إىل يوم تَ ْهِلُك فيه جترى هذه امل

  وُسْرعة

  بطىٌء َمْن َبين أُمِ  الَفَرسِ  لَْيسَ  -3460

   [ 207 ص ]   . إن أم الفرس َجَواد، وكانت ال تَِلُد غري َجَواد  : قَالوا

  يضرب لبىن الكرام
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الفرس ال تكون  َمْن ولدته الكرام ال يكون لئيما، كما أن بىن أم  : وتقدير الكالم
   . ِبطاء

  اً َلْسُت ابلشَّقَّا َوالَ الضِ يَقي ِحر  -3461

ابْ تَ ُنوا علينا، أي   : الصغرى إن ُجَوْيرِتني صغريتني ُزوِ َجتا من رجلني، فَ َقالت  : قيل
، فأبت الصغرى،   : الكربى اضربوا لنا َخْيَمة نسترت هبا من الرجال، فَ َقالت ال تعجلي حىت َنُشبَّ

   . الكربى هذه املَقالة فلما أحلت على أهلها قَالت هلا

 -َشقَّا، واالسم الشِ قُّ  َشقَّ األمر يشق  : أتنيث األشقِ  من قولك  : الشقَّاء  : قلت
وكذلك اِلكيَسى والُكوَسى يف أتنيث  لغة،  : أتنيث األضيق، والضُّوَقى  : والضِ يقى -ابلكسر 

الياء واو لسكوهنا وضمة ما قبلها وأرادت لسُت  األْكَيس، واألصل فيهما فُ ْعَلى، وإمنا صارت
أبَشقَّ من أمرك وال ِحرِى أبْضَيق من ِحرِك وأنت ال تُ َباِلنَي هبزء  أي ليس أمري  : أمراً  ابلشَّقَّاء

   ؟ فكيف أابىل أان الناس منك

   . لست أبرحَم عليك منك  : يضرب للرجل ينصح فال يقبل، فيقول الناصح

  َعاٍم تَِلدْ  كلِ  َما َلْن يُ ْقِلَع اجِلدُّ النَِّكْد إالَّ ِبدِ  ذي اإلِبْد يف -3462

إِبد، أي َوُلود، ومل َييء  أاتٌن وجارية  : القليل اخلرب، واإلبد، الولود يُ َقال  : اجلد النكد
   . الصفات على هذا الوزن إال إبل وإِطل يف األمساء، وإِبد وبِلز يف

تلد كل عام،  ومعىن املثل لن يقلع جدُّ النكد إال وهو مقرون ِبد صاحب األمة اليت
   . ألَمة َوُلودا حرمان لصاحبهاوكون ا

  يضرب ملن ال يَ ْزَداُد حالُه إال شرا

  َلْو َكاَن ِِبََسِدى بَ َرٌص َما َكَتْمُتهُ  -3463



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 158 

  هذا من أمثال العامة  : قَال أبو عبيد

ُتُكم -3464   َلْو ُكْنُت َعْن نَ ْفِسى رَاِضياً َلَقِلي ْ

ال يعريهم ذنبا هو  من العلماء، يعىن أنههذا من كالم ُمَطرِ ِف بن الشِ خِ ري أو غريه 
   . هذا مذهب كثري من السلف يف األمر ابملعروف  : مرتكبه، قَالوا

  لْلَيَدْيِن و لْلَفمِ  -3465

عنه أُتى  يُ َقال هذا عند الشماتة بُسُقوط إنسان، ويف احلديث أن عمر رضي هللا
أو   ! لليدين وللفم  : هللا عنه فَ َقال عمرو رضي بَسْكَران يف شهر رمضان، فتعثَّر بَذيْله  [ 951ص  ] 

   . وأراد على اليدين وعلى الفم، أي أسقطه هللا عليهما مث أمر به فُحدَّ   ؟ ْلَدانُ َنا ِصَيام وأنت ُمْفطر

  لَْيَس لَِرُجٍل ُلدَِغ ِمْن ُجْحٍر َمرَّتَ نْيِ ُعْذرٌ  -3466

ثْعَلبة، وكان  از، وكان من قَ ْيس بنإن أول َمْن قَال ذلك احلارث بن َخزَ   : قَالوا
  : هللا وأثىن عليه مث قَال َأْخَطَب َبْكرىٍ  ابلبصرة، فخطب الناس ملا قتل يزيد بن املهلب، فحمد

ببَ َيان، وليس لرجل ُلدَِغ من ُجْحر مرتني عذر، فاتقوا  أيها النَّاُس إن الفتنة تُ ْقِبُل بُشْبهة وُتْدبر
اَلء قد انقطعت أوذامها، مث نزل، فرَوى الناس خطبته، ا َعَصائَب أتتيكم من قبل لشأم كالدِ 

  وصار قوله َمَثالً 

  َلْسَت ِمْن َغْيَساين -3467

   : قَال أبو زيد  " من غساين " ويروى 

   . أي من رِجايل

  لَبِ ُدوا اِبألْرِض حُتَْسُبوا َجَرائِيمَ  -3468
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   . ألرض حُتَْسُبوهاأصُل الشجرة، يقول الزقوا اب  : اجلُْرثُومة

  يضرب يف احلث على االجتماع ويضرب للمنهزمني حني يهزأ هبم

  َتَساَوْوا َهلُكوا َلْن يَ زَاَل النَّاُس خِبَرْيِ َما تَ َبايَ ُنوا، فإذا -3469

فإذا صاروا يف  أي مادموا يتفاوتون يف الرتب؛ فيكون أحدهم آمراً واآلخر مأموراً،
معىن فعل، وهو لن يزالوا   " خبري "  بعض فحينئذ هلكوا، واجلالب للباء يفالرتب ال ينقاد بعُضهم ل

ألن الغالب على   " إذا تساووا هلكوا " أحسب قوهلم   : متصلني وُمتَِّسِمنَي خبري، وقَال أبو عبيد
   . النادر من الرجال لعزته فإذا كان التساوي فإمنا هو يف السوء الناس الشر، وإمنا يكون اخلري يف

  لِكْن َعَلى بَ ْلَدَح قَ ْوٌم َعْجَفى -3470

و   " بَ ْلَدَح الرجلُ  "  موضع، وإمنا منع الصرف ألته منقول عن الفعل، من قوهلم  : بَ ْلَدح
البقعة، ومن َصَرفه يف غري هذا املوضع أراد به  إذا َوَعَد ومل ينجز، أو ألنه أرِيَد به  " تبلدح " 

انظر  )   " ثكل أرأمها " بَ ي َْهٍس يف حرف الثاء عند قوله   حديثاملكان، وقد ذكرت هذا املثل يف
إىل أن َجْدهَبم بنسبة لذة هذا   [ 952ص  ] وأشار هبذا   ( 1111و  1991واملثلني  111املثل 

   . فيه اخلصب الذي هو

  يضرب يف التحزن ابألقارب

  لِكْن اِبألََثاَلِت حلٌَْم اَل ُيظَلَّلُ  -3471

، 3228 ،111انظر األمثال  ) ن كالمه، وقد ذكرته يف قصته هناك هذا أيضاً م
3470 ، )   

  َوبَ ي َْنكَ  لَِئْن فَ َعْلَت َكَذا لَيُكوَننَّ بَ ْلَدًة ما بَ ْيىِن  -3472
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نَ َقاَوُة ما بني احلاجبني وخالؤه من   : من البَ ْلت، وهو الَقْطع، والبلدة  " بَ ْلَتهُ  " ويروى 
القمر، وهى فُرَجَة بني النغائم وَسعد الذابح، يعىن إْن  منزٌل من منازل  : اً الشَّْعر، والبلدة أيض

بيىن وبينك من الُوْصَلة خالء، أو ليكونن فعُلَك سبب قطع ما بيننا من  فَ َعْلَت كذا ليكوَننَّ ما
   . الود

   . يضرب يف َتويف الرجل صديَقه ابهلجران

  لَْيَس َعْبٌد أَبٍخ َلكَ  -3473

   " َمْن آساك  ( 362 انظر املثل ) إنَّ أخاك  " َزي، وقد ذكرته عند قوله قَاله خُ 

يرتفع ابلرق، ولكنه  أي ليس مبُواٍخ؛ ألن النسب ال  " ليس عبٌد أبخ لك " وأراد بقوله 
اخَلرَب ال بد من أن يكون فعال أو  يذهب ابألخ إىل معىن الفعل كما ذكره بعُض النحويني من أن

زيد  " ُمَواِخيك أو يُواخيك، فيجرى جمرى قولك  تريد  " زيد أخوك " عل، كقولك ماله حكم الف
إال أن تريد به التشبيه   " زيد عمرو " خرباً للمبتدأ ْنو قولك  وهلذا مل يكن االسم اجلامد  " يضرب

 . أو يف معىًن من املعاتى أي هو هو يف الصورة

  اْلتَ َقى الِبطَاُن َواحلََقبُ  1111

مبنزلة التصدير الذي يتقدم  احلَِزاُم الذي َيعل حتت بطن البعري، وهو  : ان للَقَتبالِبطَ 
فإذا التَ َقَيا دلَّ التقاؤمها على اضطراب العقد  احلَْبُل يكون عند ثَ ْيل البعري،  : احلَْقَب، واحلََقبُ 

   . واْنالهلا، فجعل َمَثالً 

   . يضرب ملن أشرف على اهلالك

يَ نْيِ  " م وهذا قريب من قوهل    ( 871 انظر املثل )   " جاوز احلزام الطُّب ْ

  َلِقيُتُه َأوََّل َوْهَلةٍ  -3475
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  زيد قَاله أبو  . إذا فزع  " َوَهَل إليه " فَ ْعَلة من   : الَوْهَلة

   . يضرب هذا املثل ملن تعثر به فتفزع بنظرك إليه

ص  ] فيكون املعىن  َومْهُك إليه؛ إذا ذهب  " َوَهْلُت أِهلُ  " وَيوز أن يكون فعلة من 
915 ]   

   . لقيته أول ذي وهلة، أي أول  َمْن ذهب َومهِْى إليه

  َلقيُتُه َأوََّل َصْوٍك َوبَ ْوكٍ  -3476

عليها، وَصاك الطيُب يصيك  ابك احلماُر األاتن يَ ُبوكها بً وْكاً، إذا نزا  . أي أوَل َشيء
والصوك يدل على السكون، والبوك على  َصوْكا لالزدواج،به َصْيكا إذا َلِصَق، صري الصَّْيَك 

  لقيته أوَل متحرك وساكن  : احلركة، كأنه قَال

  َلِقيُتُه أَْديَنٍ  َدينًّ  -3477

  قريبٍ  فعيل مبعىن فاعل، أي أْدى َداٍن وأقربَ   : أي أوَل َشيء والدى

َتِعْل بِِقباٍل َخِذمٍ  -3478   ملَْ يَ ن ْ

السريُع اإلنقطاع، وإذا   : كون بني األصبعني إذا لبست النعل، واخلِذمُ ما ي  : الِقَبالُ 
   : قَال األعشى  . ينفى عنه الضعف يضرب للرجل  . انقطع ِشْسُع النعل بَقي الرجُل بغري نعل

َتِعْل بِِقَبالٍ    َخِذمْ  أُخو احلَْرِب اَل َضرٌِع َواِهٌن * َوملَْ يَ ن ْ

  َواَدكيلَ الشَّرُّ أَِقْم سَ  -3479
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يف هذا األمر،  الشخُص، أي ْاِصرَب   : يضرب عند التشجيع إذا ظهر اخلوف والسََّواد
   . الدعاء أراد ليكن الشر ُمَقدَّراً يل، ال لك، على سبيل  " يل الشر " وقوله 

  الَتَأَم ُجرٌْح َواأُلَساُة ُغيَّبٌ  -3480

   . يضرب ملن انل حاجته من غري ِمنَِّة واحد

  ْيَس ِبرِىٍ  َوإنَُّه تَ َغمُّرٌ لَ  -3481

  الشُّْرُب القليل  : الت ََّغمُّرُ 

  يضرب يف احلث على الَقَناعة ابلقليل

ُرِك العاِقُل الَكِذب إالَّ للمروءة لكانَ  -3482 حِقيقاً ِبَذِلك، َفَكْيَف َوِفيِه  َلْو ملَْ يَ ت ْ
أمَثُ َوالَعارُ 

َ
   ؟ امل

  قَاله بعُض احلكماء

َلُه َعَلى َغاِر بِهِ  أَْلقِ  -3483   َحب ْ

الغارب، وال يرتك ساقطا  أصُله الناقة، إذا أرادوا إْرَساهَلَا للرَّْعي أْلَقوا جديلها على
   . َيْذَهْب حيث يشاء َدْعهُ   : يضرب ملن تكره معاشرته، تقول  . فيمنعها من الرعى

  َلْوالَ احِلسُّ ما لَْيُت اِبلدَّس ِ  -3484

   . عليها ابلعصا لتنضج َحَسْنُت اخلبزَة، إذا َرَدْدَت النارَ   : َقالقَالته اخلبزة، ي ُ 

   [ 911ص  ]   . يضرب من َتَكرَّر عليه الَباَلء

َزادِ  -3485
َ
  َلْو َخفَّْت ُخَصاُهْم َوِلكن ََّها كامل
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فأقاموا حىت  حمذوف، أي لو َخفَّْت ُخَصاهم لظعنوا، ولكنها أثقلتهم  " لو " جواب 
   . هلكوا

  يضرب ملن َمنَ َعْتُه املوانع عن َقْصده

  حلٌَْظ َأْصدق ِمْن َلْفظٍ  -3486

  يعىن أن أثر احلبِ  والبغض يظهر يف العني فال يُ َعوَُّل على اللسان

  اللهمَّ َهْوراً اَل أايًَّ  -3487

مته به واألىُّ   : يُ َقال َعْلىِن ِمن ُيَظنُّ به والرقَُّة، أي اج احلنني  : ُهْرتُه ابلَشيء َهْوراً، اهتَّ
على معىن أسألك هورا، أو اجعلين ذا   " هوراً  " ونصب  اخلري واليسار، ال ِمن يُ ْرَحم ويْؤَوى له،

   . َهْورٍ 

  لَْيس ُياَلُم َهاِرٌب ِمْن َحْتِفهِ  -3488

   . يضرب يف عذر اجلبان

  َلْو اقْ َتَدَح ابلنَِّبع أَلْوَرى اَنراً  -3489

والشَّْوَحط يف احلِضيض، وال  ر يكون يف قُ لَّة اجلبل، والشِ ْراَين يف َسْفِحِه،شج  : الن َّْبعُ 
   . انر يف النبع

   . يضرب ملن يُوَصُف َِبْوَدة رأي وِحْذٌق ابألمور

  الَِيْن إَذا َعزََّك َمْن َُتَاِشنُ  -3490

   " إذا َعزَّ أُخوَك فَ ُهنْ  " هذا قريب من قوهلم 
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   " ال " ما جاء فيما أوله 

  ال خَمَْبأَ لِِعْطٍر بَ ْعَد َعُروسٍ  -3491

امَرأة من ُعْذرََة يُ َقال  أوُل من قَال ذلك  : قَال املفضل  " ال ِعْطَر بعد َعُروسٍ  " ويروى 
يُ َقال له عروس، فمات عنها، فتزوجها رجل  هلا أمساء بنت عبد هللا، وكان هلا زوج من بىن عمها

لو   : أْعَسَر َأخَبَر خبيال دميما، فلما أراد أن يظعن هبا قَالت له ْوَفل، وكانمن غري قومها يُ َقال له ن َ 
 أبكيك اي عروسَ   : فرثَ ْيَت ابَن عمى وبكيت عند َرْمسه، فَ َقال افعلى، فَ َقالت أِذْنَت يل

يس مع أشياء ل ، (  " وأسد عند الناس " يف نسخة  ) األعراس، اي ثعلبا يف أهله وأَسداً عند الَباس 
نَ عَّاس، ويُ ْعِمل السيف  كان عن اهلمة غري   : قَالت  ؟ وما تلك األشياء  : يعلمها الناس قَال

ْخرَب  اي عروس األغر األزهر، الطيب  : صبيحات اْلَباس، مث قَالت
َ
  " يف نسخة ) اخلِيم الكري امل

كان َعْيوفاً    : قَالت  ؟ ك األشياءوما تل  : له ال تذكر، قَال  [ 919ص  ] ، مع أشياَء  (  " الكري احملضر
 طيب النَّْكهة غري أخبر، أيسر غري أعسر، فعرف الزوج أهنا تُ ْعِرض به، فلما َرَحل للَخَنا واملنكر،

عطرها مطروحًة،   ( وعاؤه  : قشوة العطر ) ُضمِ ي إليك ِعْطَرك، وقد نظر إىل َقْشَوِة   : هبا قَال
   . ، فذهبت َمَثالً ال ِعْطَر بعد َعُروس  : فَ َقالت

   : فَ َقال هلا إن رجال تزوج امَرأة، فأْهِدَيْت إليه، فوَجَدها تَِفلة،  : ويَقال

   . فذهبت َمَثالً  خبأته، فَ َقال هلا ال خمبأ لعطر بعد عروس،  : فَ َقالت  ؟ أين الطيب

   . يضرب ملن ال يُدََّخُر عنه نَ َفْيسُ 

  رِْبَت ِمْنهُ اَل تُبْل يِف قَِليٍب َقْد شَ  -3492

   . ُيْضَرُب ملن ُيسىء القول فيمن أْحَسَن إليه

  الَآتِْيَك َحىتَّ يَ ُؤَب القارِظَانِ  -3493
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   : ومنابُت القرظ اليمُن، ويَقال الذي ََيَْتيِن الَقْرَظ، وهو ورق السَّلم يدبغ به،  : الَقاِرظُ 
ارظان كاان من َعنَ َزة خرجا يف طلب هذان الق  : كبش قَ َرِظي؛ منسوٌب إىل بالد القرظ، ويَقال

   : القرظ فلم يرجعا، قَال أبو ُذَؤْيب

  ُكَلْيُب بُن َواِئلِ  وَحىتَّ يَ ُؤَب الَقارِظَاِن ِكاَلمُهَا * َويُ ْنَشَر يِف الَقت َْلى

   . وزعم ابن األعرايب أن أَحَد القارظني يذكر ابن َعن َْزة

القارظني، غري أهنا مل  وكانت غيبته كغيبة  " خلال آتِيَك حىت يؤب املنت " ويَقال أيضاً 
   : تكن بسبب القرظ وأما قول أىب األسود الدَُّؤيل 

ثَ لَّمُ  آليُت اَل أغدو إىل َربِ  لِْقَحٍة * ُأَساوُمُه حىتَّ يَ ُؤبَ 
ُ
  امل

   . فإمنا قتله اخلوارج وَغيَّبته، ومل يعلم مبكانه حىت أقر قاتله

   يَ ُؤَب َهِبريَُة بُن َسْعدٍ اَل آتِْيَك َحىتَّ  -3494

   : ومثُله يف التأبيد قوهلم  . هو رجل فُِقَد، ومعناه ال آتيك أبداً 

  اَل آتِْيَك ِمْعَزى الِفْزرِ  -3495

بذلك ألنه َواََف املوسَم  لقُب سعُد بن زيد َمَناة بن ِتيم، وإمنا لقب  : الِفْزرُ   : قَالوا
له، وال يؤخذ منها ِفْزر، وهو االثنان  ْن أخذ منها واحدًة فهىمَ   : مبعزًى فأهنَبَها هناك وقَال

   . ال جتتمع أبداً  فأكثر، واملعىن ال آتيك حىت جتتمع تلك، وهى

  اَل تَ ْرَضى َشانَِئٌة إالَّ ِِبَْرزَةٍ  -3496
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َت، إذا استأصلت الن َّبْ   " وُجَراز َجُروزٌ   [ 911ص  ] انقة  " االستئصاُل، ومنه   : اجلَْرزَةُ 
ْبِغَضَة ال ترَضى إال

ُ
ابستئصال َمْن تُ ْبِغضه، وأصل املثل يف اخلرب عن املؤنث  ومعىن املثل أن امل

  املذكر أيضاً  وعلى هذه الصيغة يستعمل يف

  الَتَ ْعَدُم احَلْسَناُء َذاماً  -3497

  ، يف الوزنوالَعاُب والَعْيب الرَّاُر والرَّْير،  : الَعْيُب، ومثله  : الذَّاُم والذَّيْ 

بن عمرو  ُحَبَّ بنُت مالك -فيما زعم أهل األخبار  -وأول من تكلم هبذا املثل 
إىل أبيها، وحكَّمه يف  الَعْدَوانية، وكانت من أَجل النساء، فسمع ِبماهلا َمِلُك َغسَّان فخطبها

المسة َرْشَحة فيها إن لنا عند امل  : لُتبَّاعها مهرها، وسأله تعجيلها، فلما َعَزم األمر قَالت أمها
 على زوجها َفطَيِ ْبنَها مبا يف أصدافها، فلما كان الوقت اْعَجَلُهنَّ زوُجها، َهَنة، فإذا أَرْدُتنَّ إدخاهلا

ما رأيت    : فَ َقال  ؟ كيف وجدت أهَلَك طروقتك البارحة   : فأغفلن تطيبها، فلما أصبح قيل له
  ت هي ِمنْ فَ َقال  ؟ كالليلة قط لوال ُرَوُْية أنكرهتا

   . ال تعدم احلسناء ذاما، فأرسلتها َمَثالً   : خلف السرت

  بَناِئَها اَل حُتَْمُد أَمٌة َعاَم اْشرتَاِئَها َواَل ُحرٌَّة عامَ  -3498

   . األمر، وإن مل يكن ذلك شأهنما أي أهنما يَ َتصنَ عَّاِن ألهلهما جلدَّةِ   " ِهَدائَِها " ويروى 

َد     : قبل االختبار قَال الشاعريضرب لكل من محُِ

  جَتْرِيبِ  ال حَتَْمَدنَّ امرأً حىت جتر ِبَُه * وال َتُذمَّنَُّه ِمْن غري

ُله َصَلٌف * وإن َذمََّك بَ ْعَد احلمدِ    َتْكِذيبُ  فإنَّ مَحْدَك َمْن مل تَ ب ْ

  اَل تَ ْعَدُم َصَناٍع ثَ لَّةً  -3499
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   . الصُّوُف تغزله املرأة  : الثَّلة

   . وبصريته للرجل الصََّنع، يعىن إذا عدم عماًل أخذ يف آخر ِلْذِقهِ  يضرب

  اَل تَِعِظيىن وتَ َعْظَعِظى -3500

عنهم فيما  وهذا احلرف هكذا جاء  : ال ُتوِصيىن وأوصى نفسك، قَال اجلوهري  : أي
ح وأن تفسدى أمر ابلصال أي ال يكن منك -بضم التاء   " وتُ َعْظِعِظى " ذكره أبو عيب، وأان أظنه 
   : أنت يف نفسك، كما قَال

  فَ َعْلَت َعِظيمُ  اَل تَ ْنَه َعْن ُخُلٍق َوأَتِْتَى ِمثْ َلُه * َعاٌر َعِلْيَك إذا

كيف أتمريين ابالستقامة   : إذا التوى واْعَوجَّ، يقول  " َعْظَعَظ السَّْهمُ  " فيكون من 
   ؟ وأنت تتعوجني

   [ 214 ص ]   : هاب  واتبع، قَال العجاجعظعظ الرجُل، إذا   : قَال املؤرخ

  *وَعْظَعَظ اجْلََباُن والزئين

   . أراد الكلب الصيىن

  اَل يُْدَرى َأَسْعُد هللا َأْكثَ ُر أْم ُجَذامُ  -3501

َيفى على اجلاهل الذي  سعد هللا وُجَذام َحيَّان بينهما َفْضل بَ نيِ  ال  : قَال اأَلصَمعي
   . ال يعرف شيئاً 

 -علماء العرب  وكان من -يروي عن جابر بن عبد العزيز العامري   : أبو عبيد قَال
  اجلَُذامي أن هذا املثَل قَاله محزة بن الضَّليل البَ َلوي لروح بن زِنْ َباع
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  ُجَذامُ  َلَقد أُْفِحْمَت َحىتَّ َلْسَت َتْدرِي * أَسْعُد هللا أكثَ ُر أمْ 

  ْطَولُ اَل َيْدرِي َأيُّ َطَرفَ ْيِه أَ  -3502

  : وقَال غريه يُ َقال  . معناه ال يدري أَنَسُب أبيه أفضُل أم نسُب أمه  : قَال اأَلصَمعي
وهذا يكاد ََيَْهله أكثر الناس حىت  إن َوَسط اإلنسان ُسرَّته، والطرف األسفل أطول من األعلى،

   . يُ َقرَّر له

   . يضرب يف نفي العلم

   : ولسانُه، وينشد طرفاء ذكرهُ   : وقَال ابن األعرايب

َنا َِبْورِ    احلكم قَاِضيَنا إنَّ الُقَضاة َمَوازيُن البالِد، وقد * أْعَيا َعَلي ْ

ْهَر يف تَ َعٍب* ِضْرٌس يدَق وفَ رْجٌ  يَنا قد َصابَُه َطَرفَاُه الدَّ   يَ ْهِدُم الدِ 

  اَل تَ ْعَدُم ِمَن اْبِن َعمِ َك َنْصراً  -3503

   . إذا رآك مظلوما، وإن كنت تُ َعاديهأي أن مَحيمك يَ ْغَضُب لك 

   : ومثله

  اَل مَيِْلُك َمْوىًل ِلَمْوىًل َنْصراً  -3504

الَعيَّار بن عبد هللا الضَّيب  إن أول من قَاله النعماُن بن املنذر، وذلك أن  : قَال املفضل
ر بن عمرو عند َمْرَحب اليَ ْربُوعي وِضَرا كان يعادي ضرار بن عمر، وهو من أسرته، فاختصم أبو

أتفعل هذا أبيب َمْرَحب يف ضرار وهو   : فَ َقال له النعمان النعمان يف َشيء فَنَصر العياُر ِضرارا،
ملوىًل  ال ميلك موىًل   : آكل حلَِْمى وال أَدُعه آلِكٍل، فعندها قَال النعمان  : العيار فَ َقال  ؟ ُمَعاديك
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أنه يَ ثُور به الغضُب له، فال  أو ادِ َخاَر نصر ملواله، يعينال ميلك موىًل تَ ْرَك نصٍر   : نصرا، وتقديره
   . ميلك نفَسه يف ترك نصرته

  اَل أَفْ َعُل ما أَبسَّ َعْبٌد بِناَقَِته -3505

ُصَوْيت للراعى يسكن به  ِبْس ِبْس، وهو  : أن يُ َقال للناقة عند احللب  : اإلْبَساسُ 
   [ 910ص  ]  . أبداً  أي ال أفعلهُ الناقة عندما ُيلبها، جعل علما للتأبيد، 

  اَل تُ ْفِش ِسرََّك إىل أََمٍة، والَ تَ ُبْل َعَلى َأَكَمةٍ  -3506

مبحل ملا يوَدَعاِن، أي ال  هذا من قول أْكَثَم بن َصْيفي، وإمنا قَ َرَن بينهما ألهنما ليسا
   . موضعا جتعل األمة لسرك حمال، كما ال جتعل األكمة لبولك

مثل قد ابتذلَْته العامة،  هذا  : قَال أبو عبيد  " التُ َفا ِكَهنَّ أمة  "   : ويروي أيضاً 
   . اَلمزْح  : املمازحة، والُفَكاهة  : املفاكهة

  اَل يُ ْلَسُع املُؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّتني -3507

ه، أي أن الشرع مينع املؤمَن من  : قيل اإلصرار؛ فال أييت ما  هذا كناية عما يُ َؤمث 
   . أخرى يضرب ملن أصيب ونكب مرة بعد  . ستوجب به تضاعف العقوبةي

أَسَره يوم بدٍر، مث  هذا من قول النيب صلى هللا علي وسلم أليب َعزََّة الشاعر،  : ويَقال
، فَ َقال عليه الصالة والسالم هذا القول، أي لو  ُمنَّ   : َمنَّ عليه، وأاته يوم أُحٍد فأَسَره، فَ َقال َعَلىَّ

  ت مؤمناً مل تعاود لقتالناكن

  اَل َجدَّ ِإالَّ ما أَقَ َعَص َعْنَك َما تْكرَهُ  -3508
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ماَدَفع عنك املكروه  َجدَُّك احلقيقي  : َضَربه فأقْ َعَصه، أي قتله مكانه يقول  : يُ َقال
إىل عبد الرمحن بن خالد بن  وهو أن يقتل عدوك دونك، قَاله معاويُة حني خاف أن مَييل الناسُ 

فيها سم فأحرقته فعند ذلك قَال  لوليد، فاشتكى عبَد الرمحن، فسقاه الطبيُب شربَة عسلٍ ا
   . معاوية هذا القول

  الََأْطُلُب أَثَراً بَ ْعَد َعنْيٍ  -3509

أثراً بعد  تطلب " 209انظر املثل  ) قد ذكرُت هذا املثل مع قصته يف حرف التاء 
ومعىن املثل يف املوضعني   أمثال أيب عبيد على هذا الوجه،، وإمنا أعدته ههنا ألنه يف (  .  " عني

   . العنَي يعين القاتلَ  سواء، أي ال آُخُذ الديََة وهي أثر الدم وتبعته وأتْ ُركُ 

  اَل َيُضرُّ السَّحاَب نُِباَُح الِكاَلبِ  -3510

  يضرب ملن يَ َناُل من إنساٍن مبا ال يضره

  َضاُه اجلَْورُ اَل َتْكَرْه َسَخَط َمْن رِ  -3511

   . أي ال تُ َباِل َبَسَخِط الظامل؛ فإن رضا هللا من ورائه

  اَل أَْمَر ِلَمْعِصى ٍ  -3512

   [ 912ص  ]   " ملن ُيطَاع ال رَْأيَ  " أي َمْن ُعِصَى فيما أمر فكأنه مل أيمر، وهذا كقوهلم 

  ال تَ َقَعنَّ الَبْحَر إالَّ ساحِباً  -3513

   . سابح ى الظرف، أي ال تَ َقْع يف البحر إال وأنتعل  " البحر  " نصب 

   . يضرب ملن يباشر أمراً ال ُيسنه
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  ال يَ َرى لَِغِوىٍ  َغياًّ  -3514

   . يضرب ملن ال يُ ْنِكُر الضاللة، ولكن يزينها لصاحبها

  ال تَ ُلْم َأَخاَك، وامْحَْد َرابَّ عافَاكَ  -3515

  ال ُتوِك ِسَقاَءَك أبْنُشوطَةٍ  -3516

   . يضرب يف األخذ ابحلَْزمِ 

  ال ُِتِْسْك مال ُيْسَتْمِسكُ  -3517

   . أي ال َتَضِع املعروَف يف غري موضعه

  ال تَ ْغُز إالَّ بُِغاَلٍم َقْد َغزَا -3518

   . أي ال َيْصَحْبك إال رجٌل له جَتَاِرب دون الِغزِ  اجلاهل

اء -3519
َ
  ال آتِيَك ما مَحََلْت َعْيىن امل

   . أي َجعت  " َوَسَقتْ  " ى ويرو 

  ال ُيْسِمُع أُُذانً مَخْشاً  -3520

صوته أو ملا ُيصل من  الصوُت، ومنه اخلَُموش للبعوض ملا ُيْسَمُع من  : اخلَْمُش ههنا
   . أقرب إىل الصواب وهو الصوت أيضاً، وهذا -ابجليم   " ََجْشاً  " َخْدشه، ويروى 

   . له عنه، وال يسمعك جوااب ملا تقول يضرب للذي ال يقبل نصحا، ويتغافل
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نوٌم وإما شغل  ال تسمع آذان َجشا أي ُهم يف َشيء ُيِصمُُّهم إما  : وقَال الكالىب
   . غريه

  الُأِحبُّ رِْئَماَن أْنٍف َوأُْمَنُع الضَّرْعَ  -3521

   : هذا مثُل قول الشاعر

َفُع َما تُ ْعِطى العُلوُق بِِه * رِئْ    إذا َما ُضنَّ اِبللَّنَبِ  َماَن أْنفٍ أْم َكْيَف يَ ن ْ

  ال تُ ْبِطْر َصاِحَبَك َذْرَعهُ  -3522

ْله مال يُِطيق، وأصل الذَّرْع َبْسُط اليد، فإذا قيل فمعناه   " ِضْقُت به َذْرعاً  "  أي ال حُتَمِ 
على   " رعهذ " أي ال ُتْدِهش، ونصب   : وال تبطر ضاق ذرعى به، أي َمَدْدُت يدى إليه فلم تَ نَ ْله،

التبطر ذرع صاحبك، أي ال تدهش قلبه أبن َتُسوَمه ما   : تقدير البدل من صاحب ، كأنه قال
   . ليس يف َطْوقه

   : أنشد الفراء ) ال جَتْْعَل مِشَاَلَك َجْرداَبانً  -3523

   ( إذا ما كنت يف قوم شهاوى * فال جتعل مشالك جردابان

   [ 911ص  ]   . ه َشْرهاً وهو الذي َيْسرُت الطعاَم بِشمال

   . يضرب يف َذمِ  احلِْرصِ 

  ال َيَدْي ِلَواِحٍد بَِعَشَرةٍ  -3524

   : أي ال ُقْدرة، قَال الشاعر

ا تَ ْعُلو َفَما َلَك اِبلَِّذي * اَل َتْسَتطيُع ِمنَ 
َ
  األُموِر َيَدانِ  اْعِمْد مل
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  ال يُ ْرِسُل السَّاق إالَّ ًِمِْسكاً ساقا -3525

الشجرة يستظلُّ  ذا يف احلِْراَبء يشتدُّ عليه َحرُّ الشمِس فَ يَ ْلَجأ إىل ساقأصل ه
ال،   : ويَقال خبالف هذا، قَال بعضهم بظلها، فإذا زالت عنه حتوََّل إىل ُأْخَرى أعدََّها إىل نفسه،

يعىن احلرابء فإذا سقط قرص الشمس سقط  بل كلما اشتد حر الشمس ازداد َنَشاطا وحركة،
  وإمنا يتحوَُّل من غصن إىل آخر لزوال الشمس عنه ء كأنه ميت، وإذا طََلَعْت حترك وحىي،احلراب

   . يضرب ملن ال َيدَُع له حاجة إال سأل أخرى

   : وقَال

  ُِمِْسكاً َساقَا بلت أبْشَوَس ِمْن ِحْراَبء تَ ْنُضَبة * ال يُ ْرِسُل السَّاق إال

   ( يح له حرابء تنضبة*أى أت  : احملفوظ يف صدر هذا البيت ) 

  ال َماَءِك أَبْ َقْيِت، َوال ِحَرِك أَنَ َقْيتِ  -3526

   " وال َدرََنكِ  " ويروى 

وكان معها ماء  أصله أن رجال كان يف سَفر ومعه امرأته، وكانت َعارَِكا َفَطُهَرْت،
ال هلا هذا فعندها قَ  يسري فاغتسلت، فلم يكن يكفها لغسلها وأنْ َقَذِت املاء فبقيا عطشانني،

  القول

اتجرا  أول من قال ذلك الضب بن أروى الكالعى، وذلك أنه خرج  : وقَال املفضل
األرض حىت  من اليمن إىل الشام، فسار أايماً، مث حاد عن أصحابه، فبقى مفردا يف تيٍه من

ظريفاً،  وكان طريراً  سقط إىل قوم ال َيْدرى من هم، فسأل عنهم، فأخرب أهنم مَهََدان، فنزل هبم،
وَهوِيَ َها، فخطبها الضب إىل أهل بيتها، وكانوا  وأن امَرأة منهم يُ َقال هلا عمرة بنت سبيع َهوِيَته

أو عاملاً بعيون املاء، فسألوه عن ذلك فلم يعرف منهم شيئاً، فأبوا  ال يزوِ ُجون إال شاعراً أو عائفاً 
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من أحياء العرب أرادوا الغارة عليهم، هبم حىت أجابوه، فتزوجها مث إن َحيَّا  تزوَيه، فلم يزل
 ابلضب فأخرجوه وامرأته وهى طامث، فانطلقا، ومع الضب ِسَقاء من ماء، فسار يوماً  فتطريوا

إىلَّ هذا السقاء حىت  إْدَفعْ   : أهنما يصبحاهنا، فَ َقالت له  [ 911ص  ] وليلة، وأمامهما عني يظنان 
فيه، ومل يكفها، مث صبحا العني  سقاء، فاغتسلت مباأغتسل فقد قاربنا العني، فدَفَع إليها ال

ال ماءك أبقيت وال ِحَرِك أنقيت، مث   : فوجداها اَنِضبة، وأدركهما العطش، فقال هلا الضب
هذا ليس بشعر؛ ألنه ليس مستقيم الوزن  )   : استظال بشجرة حيال العني، فأنشأ الضب يقول

   (  . على حبر واحد

  الَعَطبِ  َصاَب هِبَا * بَ ْعاًل ِسَواى قَ َوارِعُ اَتهلل َما طَلٌَّة أ

  وأيُّ َمْهٍر َيُكوُن أثْ َقَل ِمْن * َما طََلُبوه إذاً ِمَن الضب

  َمْنِطَقا اخلطبِ  أْن يَ ْعِرَف املاء حْتَت ُصمِ  الصَّفا * َو َُيْربَ النَّاسَ 

  الُقْطبِ  لىأْخَرَجيِن قَ ْوُمَها أبنَّ الرََّحى * َداَرْت ِبُشُؤٍم هَلم عَ 

فانطلقا  ارِجع إىل القوم فإنك شاعٌر،  : فلما مسعت امرأته ذلك فرحت وقَالت
امسعوا شعري   : الضب راجعني فلما وصال خرج القوم إليهما وقَصُدوا ضرهبما وردُّومها، فَ َقال هلما

   : قَال الفرزدق  . مث اقتلوين، فأنشدهم شعره، فنجا وصار فيهم آثَ َر من بعضهم

  الَعَذابِة طاِهرِ  ْنُت َكَذاِت احلَْيِض ملَْ تُبِق ماَءَها * وال ِهي ِمْن َماءِ وكُ 

  اَل أبُوَك ُنِشَر َواَل الت َُّراُب نَِفدَ  -3527

ألَخْذُت من تراب  لو علمت أين قُِتل أىب  : أصُل هذا أن رجالً قَال  : قَال األمحر
ُتْدرُِك هبذا أثَر أبيك وال تقدر أن  ، أي أنك الموضعه فجعلُتُه على رأسي، فقيل له هذه املَقالة

   . تنفد الرتاب
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  يضرب يف طلب ما َُيِْدى

   . اَل َيُكْن ُحبَُّك َكَلَفاً َواَل بُ ْغُضَك تَ َلفاً  -3528

فيه مدبراً،  ال تكن يف اإلخاء مكثراً، مث تكون  : ويروى عن بعض احلكماء أنه قَال
الكالم إىل علي بن  ينسب هذا ) ائك يف اإلدابر، ومنه احلديث فيعرف سرفك يف اإلكثار، ِِبَفَ 

أن يكون بغيَضْك يوماً ما، وأْبِغْض  أْحِبب حبيَبَك هوانً ما، عسى "   (  . أىب طالب كرم هللا وجهه
   : ومنه قول النِ ِمِر بن تَ ْوَلب  " يوماً ما بَغيَضَك َهْوانً ما، عسى أن يكون حبيَبكَ 

  َتْصرَِما َك ُحب اً ُروْيداً * فَ َلْيَس يَ ُعوَلَك أنْ أْحِبْب َحِبيبَ 

  حَتُْكَما َوأبِِغْض بَِغيَضَك بُ ْغَضاً ُرَوْيداً * إذا أْنَت َحاَوْلَت أن

وقريب منه   " فليَ ْنظُِر امرؤ من َُيَالل خبليله،  [ 912ص  ] إمنا املرء  " وقَال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
   : بيت َعِدى  بن زيد

ْرِء اَل َتْسأْل َوأْبِصر َقرِيْ َنُه * فإنَّ الَقرِينَ 
َ
َقارِِن يَ ْقَتِدى َعِن امل

ُ
  اِبمل

  اَل يُْدَعى لِْلُجلَّى إالَّ أُخوَها -3529

للعاجز أيضاً، أي  أي ال يُ ْنَدُب لألمر العظيم إال َمْن يقوم به ويصلح له، ويضرب
   . ليس مثلك يُْدَعى إىل األمر العظيم

  اَل يَ ْعَدُم َشِقٌى ُمْهراً  -3530

   . الشقى شقاوة تربية املهر شديدة لبطء خريه، أي ال يعدم  " ُمَهرْيا " ويروى 

  يضرب للرجل يعىن ابألمر فيطول َنَصُبه
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  اَل تَ ْهِرْف مبَا اَل تَ ْعِرفُ  -3531

ْدح  : اهلَْرفُ 
َ
   . اإلْطَناُب يف امل

   . ِتام معرفتهيضرب ملن يتعدَّى يف مدح الَشيء قبل 

  اَل تَ ْنُسُبوَها وانظُُروا ما اَنُرَها -3532

   . يضرب يف شواهد األمور الظاهرة على علم ابطنها

  َشَواَلن البَ ُروقِ  اَل ُأِحِسُن َتْكَذاَبِك َوأَتاَثَمَك، َتُشوُل بِِلَساِنكَ  -3533

أبرَقِت الناقُة   : هبا، ويَقال وليسالبَ ُروق الناقة اليت َتُشوُل بذنبها فيظن هبا لََقح   : يُ َقال
   . َعُقوق، وأنتَجت فهى نَ ُتوج أَعقَِّت الفرُس فهى  : فهى بَ ُروٌق، كما يُ َقال

ُيَسامره، وكان أخوه  وأصل هذا أن جُمَاشع بن َدارِم وَفَد على بعض امللوك، فكان
إنه ُمقيم   : ُك عن نَ ْهَشل، فَ َقالاملل نَ ْهَشل بن دارم رجال َجيال، ومل يك َوفاداً إىل امللوك، فسأله

رآه َجيل   : اجتهره ) أْوِفْدُه، فلما أوَفَده اجتهره   : فَ َقال يف َضْيعته، وليس ِمن يَِفُد على امللوك،
   ( أيضاً  املنظر، وجهره

حدث امللَك،   : جماشع حدثىن اي هنشل، فلم َيبه، فقال له  : ونظر إىل ََجَاله فَ َقال له
   . شَوالن الربوق إين وهللا ال أحسن َتْكذاَبَك وأتاثمك تشول بلسانك  : فَ َقال

  يضربه من يقل كالُمه ملن يكثر

  اَل يَ ْعَدُم احلَُواُر ِمْن أمَّه َحنَّةً  -3534

   : َشَبهاً، قَال ابن األعرايب حنة أي  : كذا رواه أبو عبيد، أي حنيناً وَشَفقة، وقَال غريه
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بُ نَتَّ َشِكريُهامن  " هذا مثل قوهلم  من   " َخنَّة " الشََّبَه، وروى بعضهم  يعىن  " ِعَضٍة ما يَ ن ْ
فَ ْعَلة من احلََنان وهو الرمحة، وهذا   : الصوت، واحلنة  : واخلنة اخلنني، ويراد به انتزاع شبه األصل،

  أشبه ابلصواب

  اَل آتِيَك َما َحنَّنِت النِ يبُ  -3535

   [ 995ص  ]   . أي أبدا  " ما أطَِّت اإلبلُ  " ومثله 

  الَأَفْ َعُل َكَذا َحىتَّ يَِلَج اجلَْمُل يف َسمِ  اخلِي اطِ  -3536

   . يُ َقال لإلبرة اخلَياُط واملِْخَيطُ 

  ال َيُضرُّ احلَُواَر َما َوِطئَ ْتُه أُمُّهُ  -3537

   . األم يضرب ملن يف َشَفَقة  . ومها مبعىن واحد  " ال يضري " ويروى 

ولكنها إذا كانت من  مصدر؛ أي َوطأة أمه، والوطأة ضارة يف ُصوَرهتا،  " وطئنه "  وما
   . حده ُمْشِفق خرجت من حد الضرر؛ ألن الشَفَقَة تثنيها عن بلوغها

  اَل اَنَقىِت يف هذا وال ََجَِلى -3538

بني وهاجت احلرُب  أصل املثل للحارث بن ُعباد حني قَ َتَل َجسَّاُس بن مرَة كليباً 
   : الفرقني، وكان احلارُث اعتزهلا، قَال الراعى

  واَل ََجَلُ  َوَما َهْجرُتِك َحىتَّ قُ ْلِت ُمْعِلَنًة * ال اَنَقٌة يل يِف هَذا

بن  يضرب عند التربى من الظلم واإلساءة وذكروا أن دمحم بن عمري بن عطارد
دخل بعد ذلك  ذا وال ََجَِلي، فلماال انقىت يف   : حاجب شرور ملا خرج الناس على احلجاج فَ َقال



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 178 

هللا لك فيه انقة وال َجال وال  ال َجَعلَ   ؟ أنت القائل ال انقيت يف ذا وال َجلي  : على احلجاج قَال
  احلجاج، فلما دعا بَغَدائه جاؤا بُِفْرنِِيةٍ  َرْحال، فشِمَت به حجار ابن أِبر العجلى وهو عند

   : بوه إىل الفرن، وقَال اهلذىلنوع من اخلبز غليظ نس  : الفرنية ) 

   ( نقابل جوعهم مبكلالت * من الفرى يرغبها اجلميل

أراد أن يدفع عنه مَشَاتة  فَ َقال ضعوها بني َيَدي أىب عبد هللا فإنه لََبىِنٌّ ُيبُّ اللنب،
   . حجار

الُعذرِية، وكان من  إن أول َمْن قَال ذلك الصًّدوف بنت ُحَلْيس  : وقَال بعضهم
غريها يَقال هلا الفارعة، وإن  شأهنا أهنا كانت عند زيد بن األخنس الُعذري، وكان لزيد بنٌت من

وأْخَدمها خادماً، وخرج زيٌد إىل الشام، وإن رجال من  زيداً َعَزَل ابنَته عن امرأته يف ِخباء هلا،
 ت أتمر راعَى أبيها أن يُ َعجِ لَ َهوِيَها وهويَ ْته، ومل يزل هبا حىت طاوعته، فكان ُعْذرَة يُ َقال له َشَبث

وَهدأ احليُّ ُرِحَل  ترويَح إبله، وأن ُيلب هلا حلبة إبلها قَ ْياًل، فتشرب اللنب هناراً، حىت إذا أمست
َيهة من األرض فيكوانن  هلا َجل كان ألبيها َذُلول فقعدت عليه وانطلقا حىت كاان ينتهيان إىل َمت ْ

فكان ذلك َدأبَ ُهما، فلما َفَصَل أبوَها من الشأم َمرَّ  لصبح،هبا ليلتهما، مث يقبالن يف َوْجه ا
 أرى ََجََلَك يُ ْرَحُل ليال،  : طريِقه، فسأهلا عن أهله، فنظرت له مث قَالت  [ 991ص  ] بكاهنة على 

فأقبل زيد  وحَلَبَة حَتْلب إبَلَك قَ ْيال، وأرى نعما وخيال، فال لبث، فقد كان حدث، آبل شيث،
ُمْسرِعاً حىت دخل  َشيء حىت أتى أهَله ليال، فدخل على امرأته وَخرََج من عندها ال يلوى على

خرجت   : قَالت  ؟ َثَكَلْتِك أمك أين الفارعة  : ِخباء ابنته، فإذا هي ليست فيه، فَ َقال خلادمها
عنها إىل امرأته،  وال شهدت عرسا، فانفتل ِتشى وهى حرود، زائرة تعود، مل تر بعدك مَشْسا،

ايزيد، ال تَ ْعَجْل َواْقُف األثر فال انقة يل يف هذا وال   : فَ َقالت لما رأته َعَرَفت الشَّر يف وجهه،ف
   . من قَال ذلك َجل، فهي أول
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  اَل تَ ْقِسْط َعَلى أىب ِحَبالٍ  -3539

حِمِْصن، وكان  كان ِحبال بن طَُلْيحة بن ُخويلد لقى اثبت بن األفرم وُعَكاشة بن
ِحَبااًل، فجاء اخلرب إىل طليحة،  لى عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقتل اثبت وعكاشةطليحة تنبأ ع

   : فتبعهما وقتلهما، وقَال

  فَ ْرغاً بَِقْتِل ِحَبالِ  فَإْن َتُك أَذَواٌد أِصنْبَ َوَنْسَوٌة * فَ َلْن َيْذَهُبوا

  ُيْسِلُموا ِبرَِجالِ  َوَما ظنكم ابلَقْوِم إْذ تَ ْقتُ ُلونَُه * ألَْيُسوا َوإْن ملَْ 

  َعْنُه حِبَالِ  َعَشيََّة َغاَدْرُت ابَن أفْ َرَم اَثِوايً * َوُعكَّاَشَة الغنمى

تَ ْقِسْط على أى حبال  ال  : فلما رأت بنو أسد صنيَع طليحة وطلبه بثأر ابنه قَالوا
   . فذهبت َمَثالً 

   . يضرب ملن ُُيَْذر جانبه وَُيَْشى وتْ رُه

  َيْكِظُم َعَلى ِجرَّتِهِ  الَ  -3540

   . أْمَسَك عن اجلِرَّة السَُّكوت، وَكَظم البعرُي َيْكِظم ُكُظوماً، إذا  : الَكُظوم

   : يضرب ملن يعجز عن كتمان ما يف نفسه ومثُله

  اَل ََيُْنق َعلى ِجرَّتِهِ  -3541

   . َخنَ َقه َْينُ ُقه َخِنَقاً، بكسر النون من املصدر  : يُ َقال

  اَل يِف والَ يف النَّفريِ  -3542
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أقْ َبَل بِعري قريش،  أوُل من قَال ذلك أبو سفيان بن َحْرب، وذلك أنه  : قَال املفضل
الشأم فَ َنَدب املسلمني للخروج معه، وأقبل أبو سفيان  وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد حَتَّنَيَ انصرافها من

هل أْحَسْسَت من أحٍد   : داً، فَ َقال جملدى  بن عمروخوفاً شدي حىت دان من املدينة وقد خاف
أنكره إال راكبني أتَيا هذا املَكاَن،   [ 999ص  ] ما رأيت من أحد   : فَ َقال  ؟ من أصحاب دمحم

أبْ َعاراً من أبعار  له إىل مكان عديٍ  وبسبس َعي ْىَن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذ أبو سفيان وأشار
هذه عيون دمحم، فضرب وجوه ِعرْيِِه فَساَحَل  عالئُف يَ ْثرب،  : تَّها فإذا فيها نوًى، فَ َقالبعرييهما ففَ 

بَ َعَث إىل قريش حني َفَصَل من الشأم َيربهم مبا َيافه من النيب  هبا وترك َبْدراً يساراً، وقد كان
أحرز العري،  وسلم، فأقبلت قريش من مكة، فأرسل إليهم سفيان َيربهم أنه قد صلى هللا عليه

الساحل  ابلرجوع، فأَبْت قريش أن تَ ْرِجع وَرَجَعْت بنو زهرة من ثنيَّة أجدى، عدلوا إىل وأيمرهم
أنت   : وال يف النفري، قَالوا ايبىن زهرة ال يف العري  : ُمْنَصرِفني إىل مكة، فصادفهم أبو سفيان فَ َقال

عهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأظفره هللا تعاىل فواق أرَسْلَت إىل قريش أن ترجع، ومضت قريش إىل بدر،
   . املشركني من بىن زهرة أحد هبم، ومل يشهد بدراً من

  يضرب هذا للرجل ُيطُّ أمره ويصغر قدره  : قَال اأَلصَمعي

أخى لقد مهمت  اي  : وروى أن عبد هللا بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالداً فَ َقال
مهمت به يف ابن أمري املؤمنني ووىل  وهللا بئسما  : لوليد ابن عبد امللك، فَ َقال لهاليوم أن أْفِتَك اب

أان   : فتعبث هبا وأصغرها وأصغرى، فَ َقال خالد إن خيلى َمرَّْت به  : عهد املسلمني، فَ َقال
رَّْت به اي أمري املؤمنني إن الوليد مَ   : امللك والوليد عنده فَ َقال أْكِفيَكُه، فدخل خالد إىل عبد

 عبد هللا بن يزيد بن معاوية فتبعث هبا وأصغره، وعبُد امللك ُمطرِق، فرفع رأَسه خيُل ابن عمه

ُلوك إذا دَخلوا قريًة أْفَسُدوها، وَجَعُلوا أِعزََّة أهلها  : وقَال
ُ
  : أذلًَّة، إىل آخر اآلية، فَ َقال خالد إن امل

  ؟ أَف عبد هللا تكلمى  : ها، إىل آخر اآلية، فَ َقال عبد امللكُمرتفي وإذ أَرْداَن أن نُ ْهِلَك قريًة أمران
إن    : فَ َقال عبد امللك  ؟ أفَ َعَلى الوليِد تعول  : َدَخَل َعَلىَّ فما أقام لسانه حلنا، فَ َقال خالد وهللا لقد

ا كان عبد هللا يلحن فإن أخاه خالد وإن  : كان الوليد يلحن فإن أخاه سليمان ال، فَ َقال خالد
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امْسَْع اي   : ما تعدُّ يف العرِي وال يف النَّفري، فَ َقال خالد اسُكْت اي خالُد فوهللا  : ال، فَ َقال له الوليد
صاحُب  َجدِ ى أبو سفيان  ؟ َمْن يف العري والنفري غريي  ! وُْيَكَ   : أقبل عليه فَ َقال أمري املؤمنني، مث

وُجبَ ْياَلت والطائف ورحم  ُغنَ ْيمات " لكن لو قلت العري، وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النَِّفري، و 
هللا عليه وسلم احلَكم إىل الطائف إىل  صدقت، َعىَن بذلك َطْرَد رسول صلى  : قلنا  " هللا عثمان

  " َرِحَم هللا عثمان " إىل ُحْبلَة وهى الَكْرمة، وقوله  يدعى َغنيمات، وكان أيوى  [ 991ص  ] مكان 
   . لردِ ِه إايه

  اَل أفْ َعُل َكَذا َما أَْرَزَمْت أُمُّ حاِئلٍ  -3543

  ال أفعُله أبداً  األنثى من أوالدها، أي  : أْرَزَمِت الناقة؛ إذا َحنَّْت، واحلائل

  اَل تُ رَاِهْن َعَلى الصَّْعَبِة َوالَ تَ ْنِشِد الَقرِيضَ  -3544

اي ًحَطىْء   : وبنو عمه، فقيل هُ هذا املثل للُحطَيئة، ملا َحَضَرته الَوفَاة اْكتَ نَ َفُه أهلُ 
َوْيل   : قد علمنا أن مالك بيين وبنيك فأْوِص، فقال  : قَالوا ماىل بني بىنَّ،  ؟ وِِبَ أوِصى  : أْوِص، قَال

أنه   أخربُوا أهَل ضابئ بن احلارث  : أوِص، فَ َقال  : السوء، فأرسلها َمَثاًل، فَ َقالوا للشِ ْعر من راوية
   : يقولكان شاعراً حيث 

ْوتِ 
َ
  غرَي لذيذ لُكلِ  َجِديٍد َلَذة، وغرَي أنَّيِن * َوَجْدُت َجِديَد امل

   . َمَثالً  ال تُ رَاِهن على الصَّعبة وال تنشد القريض، فأرسلها  : مث قَال

  يضرب يف التحذير

اإلانث، ماىل للذكور دون   : اي أاب ُمَلْيَكَة أْوِصْه، قَال  : ويف بعض الرواايت أنه قيل له
أخربوا آل الشماخ أن أخاهم أْشَعُر   : أْوِصْه، قَال  : قَالوا فآتى آمر،  : إن هللا مل أيمر بذا، قَال  : قَالوا

   : العرب حيث يقول
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  وظلت أبعراف ِصياماً كأن ََّها * رَماٌح َْنَاَها وجهة الريح رَاِكزُ 

ِكْنَدة أن أخاهم أْشَعُر العرب  أبِلُغوا  : لأْوِصيْه فإن هذا ال يُ ْغىِن عنك شيئاً، قَا  : قَالوا
   : يقول

  ُصمِ  َجْنَدلِ  فَ َياَلَك ِمْن لَْيٍل كأنَّ َُنُوَمُه * أبْمَراِس كتَّان إىل

أْخربُوا األنصاَر أن   : قَال أْوِصْه فإن هذا ال يغىن عنك شيئاً،  : يعىن امرؤ القيس، قَالوا
   : أخاهم أْمَدُح العرب حيث يقول

ْقِبلِ  يُ ْغُشوَن َحىتَّ َما هتَِرُّ ِكالَبُ ُهْم * اَل َيْسأَُلوَن َعنِ 
ُ
  السََّواِد امل

   : خرياً، مث أنشأ يقول أوصيكم ابلشعر  : أوصه فإن هذا ال يغىن عنك شيئاً قَال  : قَالوا

  يَ ْعَلُمه الشْعُر َصْعٌب َوَطوِيٌل ُسلَُّمْه * إذا اْرتَ َقى إىل الَّذي الَ 

ْعُر اَل ُيطيُعهُ  زَلَّتْ    َمْن َيْظِلُمهْ  بِِه إىَل احَلِضيِض َقَدُمْه * َوالشِ 

   [ 991ص  ] أييت ََيْرُِمْه  يُرِيُد َأْن يُ ْعرِبَُه فَ يُ ْعِجُمْه * ِومَلْ يَ َزْل ِمْن َحْيثُ 

  *َمْن َيِسِم األْعَداء يبقى ِميَسُمهُ 

   : لأْوِصْه فإن هذا ال يبقى عنك شيئاً، قَا  : قَالوا

ْعَتَمْد * وَُكْنتُ    [ قد ] 
ُ
  أحياانً َعَلى َخْصِمى أَلدْ  ُكْنُت أْحَيااَنً َشِديَد امل

  *َقْد َوْرَدْت نَ ْفِسى َوَما َكاَدْت َترِدْ 

على املديح اجليد مُيَْدح به  واَجَزَعاهُ   : أْوِصْه فإن هذا ال يغىن عنك شيئاً، قَال  : قَالوا
  : قَال  ؟ وما يبكيك  : عنك شيئاً، فبكى، قَالوا أْوِصْه فإن هذا ال يغىن  : من ليس من أهله، قَالوا
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أوصيهم ابملسألة   : أوص للمساكني بَشيء، قَال  : السوء، قَالوا أبكى الشعَر اجليَد، من راوية
هو   : أعِتْق ُغالمك فإنه قد َرَعى عليك ثالثني سنة، قَال  : يُ ْعُطوهم، قَالوا وأوِص الناَس أن ال

فإنه مَل  امحلوين على محاري وُدوُروا يب حول هذا التل  : ما بقى على األرض َعْبسى، مث قَال عبد
َعيه مث َجَعاَل يسوقان  مَيُْت على احلمار كري، فعسى ريب أن يرمحين، فحمله ابناه وأخذا بضب ْ

   : احلمار حول التل، وهو يقول

  فَاْستَ ْغنَ َيا بوَشِيٍك إنَّين َعانِ  *  [  ؟  ؟  ] َقْد َعجََّل الدَّْهُر واألْحَداُث يتمكما

َراَء ُمْظِلَمٍة * َكَما تدىل دالءٌ   [ وَ  ]    بَ نْيَ أْشطَانِ  َدل َِياين يف َغب ْ

   ؟ اي أاب مليكة، َمْن أْشَعُر العرب  : قَالوا

ت كالمه، فما هذا اجُلَحري، إذا طمع خبري، وأشار بيده إىل فيه، وكان آخر  : قَال
   . اإلسالم وكان له عشرون ومائة سنة، منها سبعون يف اجلاهلية، ومخسون يف

   : فَ َقال  ؟ ترجع مىت  : ويروى أنه أراد َسَفراً، فلما َقدَّم راحلته قَالت له امرأته

ِننَي َلِغيَ َبىِت َوَتَصربَِّى * َوَدعى الشُّهورً    فَإن َُّهنَّ ِقَصارُ  ُعدِ ى السِ 

   : فَ َقالت

  إن َُّهنَّ ِصَغارُ  ُكْر َصَبابَ تَ َنا إلَْيَك َوَشْوقَ َنا * َواْرَحْم بَ َناِتكَ اذْ 

وقال يهجو نفسه وقد   . وما مدح قوماً إال رَفعهم، وما هجا قوماً إال وضعهم  : قَالوا
   : نظر يف املرآة، وكان َدميماً 

  ِلَمْن أاَن قَائُِلهْ  أَبْت َشَفَتاي اليَ ْوَم إالَّ َتَكلُّماً * ِبُسوء، َفَما أْدرِى

  َوقُ بِ َح َحاِمُلهْ  أَرى يَل َوْجهاً َشوََّه هللا َخْلَقُه * فَ ُقبِ َح ِمْن َوْجهٍ 
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َرْيِن إىَل السَّْهمِ  -3545   اَل َتُكْن أَْدَى الَعي ْ

   [ 990ص  ] أي ال تكن أدى أصحابك من الت ََّلِف يضرب يف التحذير 

  مِحَارٌ  اَل أيىب الَكَرامة إالَّ  -3546

وذلك أنه دخل عليه  أوُل من قَال ذلك أمرُي املؤمنني علي هنع هللا يضر،  : قَال املفضل
اقْ ُعد   : ومل يقعد اآلَخر، فَ َقال علي رجالن، فرمى أحدمها بِوَسادتني، فقَعَد أحُدمها على الِوَسادة،

  . فقعد الرجل على الوسادة على الِوَسادة، ال أيىب الكرامة إال محار،

  ال أَفْ َعُل ذِلَك َما َجَبَح اْبُن أاتنٍ  1011

اجلحُش، أي ال   : األاَتنِ  وابن -ابخلاء، واخلاء  -َجَبح وَجَبَخ   : قَاله عدى، يُ َقال
   . أفعل كذا أبداً 

  ال حَتِْبُق يف هذا األْمِر َعَناٌق َحْولِيَّةٌ  -3548

فُقئت عني عدى وقُتل  لما يوُم اجلملقَاله عدى بن حاُت حني قُتل عثمان هنع هللا يضر، ف
بَ َلى   : فَ َقال  ؟ حتبق يف هذا األمر َعَناٌق حولية اي أاب طريف، أمل تزُعم أنه ال  : ابنه ِبِصفِ ني، فقيل له

وملا كان بعد ذلك دَخَل على معاوية وعنده عبد هللا   : َحَبق فيه، قَالوا وهللا، الت َّْيُس األعَظم قد
أما أان فال،   : اي أمري املؤمنني ِهْجُه فإنَّ عنده جواابً، فَ َقال معاوية  : ال ابن الزبريفَ قَ  بن الزبري،

قي اليوم الذي   : قَال أي يوم فقئت عينك ايعدى،  : ولكن دونك إن ِشئت، فَ َقال له ابن الزبري
   . فأِفَحَمهُ  قُتَل فيه أبوك ُمْدِبراً وُضرِْبَت على قفاك ُمَوال ِيا،

   . أثر ملثل يف األمر ال يُ ْعَبَأ به وال ِغيَ َر له، أي ال يدرك فيهيضرب ا

   : ومثُله قوهلم
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  ال تَ ْنِفُط ِفيِه َعَناقٌ  -3549

   . أي ال تَ ْعَطس، والنَّفيط من الَعَناق مثُل الُعطَاس من اإلنسان

   : ومثلهما

َزانِ  -3550   ال يَ ْنتِطُح ِفيِه َعن ْ

   : فأما قوهلم  . له نكري أي ال يكون له تَ ْغيري وال

  ال تَ ْنَطُح هِبَا َذاُت قَ ْرٍن ََجَّاءَ  -3551

   . فإمنا يُ َقال ذلك عند اشتداد الزمان وقلة النشاط

  ال أَفْ َعُل ذِلَك َما أَلأَلِت الُفوُز أبَْذاَنهِبَا -3552

ظها، ويروى من لف الظِ باء، وال واحد هلا  : املْصع، وهو التحريك، والُفوز  : الألألة
   ؟ وهى الظبأ أيضاً أي أبداً   " ماألألت الُعْفر " 

  ال َلَعاً لُِفاَلنٍ  -3553

إذا َدُعوا عليه ومشتوا به،   " َلعاً له ال " و  [ 992ص  ] إذا َدَعْوا له،   " َلعاً له " يُ َقال للعاثر 
   : األخَطل أي ال أقامه هللا من َسْقطته، قَال

  ذَْكَواَن إذ َعثَ ٌروا ْيَساُ ِمْن َضاللَْتِهْم * َواَل َلعاً لَِبيِن َفاَل َهَدى هللا ق َ 

  ال قَ َراَر َعَلى زَأٍر ِمْن اأَلَسدِ  -3554

   : ِتثل به احلجاج حني َسِخَط عليه عبُد امللك، وهو قول النابغة
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  األَسدِ  نُ َبئُت أن أاب قَابُوَس أوَعَدى * َوالَ قَ َراَر َعَلى زَأٍر ِمنْ 

  ال تَ ْقنَتِ ِمْن َكْلِب ُسوٍء َجْرواً  -3555

   : وينشد على هذا املعىن

  الَوالِد الَوَلَدا تَ ْرُجو الَولِيَد َوَقْد أْعَياَك َواِلُدُه * وَما َرجاؤَك بَ ْعدَ 

  ال أَفْ َعُلُه ِسنَّ احِلْسلِ  -3556

   . أي أبدا

إن الضب واحلية   : ويَقال سن، ال تسُقُط له -وهو ولد الضَّبِ   -إن احِلْسَل   : يُ َقال
لطول حياته، زعموا أن الضبَّ   " أْحىي من ضب "  والُقَراد والنَّْسر أطوُل َشيء ُعُمراً، ولذلك قَالوا

  آتيك دواَم سن احلسل، أي مدة َدَوامه ال  : يَِعيش ثلثمائة سنة، والتقدير

  الصَّاِدرَة اإلبلال َيُكوُن َكَذا حىتَّ ُيَِنَّ الضَّبُّ يف أثَِر  -3557

يف الكتاب ذكر  وهذا ال يكون؛ ألن الضبَّ ال يَرُِد وال حاجة به إىل املاء، وقد مر
  الضب والضفدع فال فائدة يف إعادته هنا

  ال أْدرِى أيُّ اجلََراِد َعارَهُ  -3558

   . أي ما أدري َمْن أهلكه وَمْن دهاه وأتى إليه ما يكره

  ْفرِىال يَلَتاُط هذا ِبصُ  -3559
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ويَِليط أي إذا لزق  اَلَط الَشيء بقليب يلوط  : قَال الكسائي  " ال يليق بصفرى " ويروى 
  : بقليب وألَيُط وأصل الصُّْفُر اخلُُلو، يُ َقال أي اَل يَ ْلَصق بقليب، وهذا ألَوطُ   : به، وال يلتاط بصفرى

   . ال يلزق وال يقر هذا يف َخاَلء قليب  : اإلانء، أي خاَل كأنه قيل َصِفَرْت يدى، أي َخَلْت، وَصِفرَ 

  ال أَتُكْل حىتَّ َتِطرَي َعَصاِفرُي نَ ْفِسكَ  -3560

  أي حىت تشتهى وتنطلق نفسك للطعام

  ال يَ ْعَدُم ماِنٌع ِعلَّةً  -3561

   [ 991ص  ]   . يضرب ملن يعتلُّ فيمنع ُشحاً وإبقاء على ما يف يده

  ذه أَْواَتد َوَأِخلَّةٌ ال ِعلََّة ال ِعلََّة، ه -3562

أبنه ال أواتد هلا، فأاتها  أصُل املثل المَرأة َخْرقَاء كانت ال حتُِْسن بناء بيتها، وتعتلُّ 
   . زوُجها ابألواتد واألِخلَّة، وقَال هلا هذا القول

  يضرب ملن يعتلُّ عليك مبا ال ِعلََّة له فيه

  ال يَ َناُم َمْن أأثَرَ  -3563

َعَة والنومأي َمْن طلب ال    . ثأر َحرََّم على نفسه الدَّ

   . يضرب يف احلث على الطلب

  ال أَفْ َعُلُه ما َحيٌّ َحيٌّ َأو ماَت َمْيتٌ  -3564

   . أي ابداً 

ْوتِ  -3565
َ
  ال ِعَتاب بَ ْعَد امل
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   . يضرب يف احلث على اإلعتاب

َنهُ  -3566   اَل مَيْلُك احلَائُن َحي ْ

ُنه، ال الذيأي َدَفع َحينُه، وأراد  َر َحي ْ    . َحاَن َوَهَلكَ  ابحلائن الذي ُقدِ 

  اَل ِعَتاَب َعَلى اجلَْنَدلِ  -3567

لَِيِصْف كلُّ رجٍل   : ذكر بعُضهم أن َمِلكة كانت بسبأ، فأاتها قوم َيطبوهنا، فَ َقالت
لم رجل تركت على ِعْلم، فتك منكم نفسه، ولَبْصُدْق ولُيوِجْز، ألتقدم إن تقدمت أو أدََع إن

الباذخ، واحلَسِب الشامخ، وأان شرس اخلليقة،  إن أيب كان يف العز  : منهم يُ َقال له ُمْدرِك فَ َقال
   . ال عتاَب على اجلندل، فأرسلتها َمَثالً   : غرُي رِْعِديد عند احلقيقة، قَالت

   . يضرب يف األمر الذي إذا َوَقَع ال َمَردَّ له قَال أبو عمرو

أثيٍث، وُخُلق غري  أان يف مال  : هم يُ َقال له َضِبيُس بن شرس، فَ َقالمث تكلم آخر من
ال َيُسرَُّك   : ابلقرض، فَ َقالت خبيث، وحَسب غري َعثيث، وأخُذو النعَل ابلنعل، وأْجَزى الَقْرضَ 

   . غائبا من ال يسرك شاهدا، فأرسلتها َمَثالً 

مَشَّاس بن عباس، معروف  أان  : المث تكلم آخر منهم يُ َقال له مَشَّاس بن عبَّاس، فَ قَ 
ماىل غري حَمُْظور على الُقلِ  والُكْثر،  ابلنََّدى والباس، ُحْسُن اخللق يف سجيته، والعدل يف قضييت،

   . اخلري ُمت ََّبع والشرُّ حمذور، فأرسلتها َمَثالً   : قَالت وابيب غرُي حمجوٍب على الُعْسر والُيْسر،

ُمعاشرة لعشري حىت  رِك وأنت اي َضبيس، لن يستقيم معكماامسع اي ُمدْ   : مث قَالت
  : اهلزع ) َحَلْلَت مىن حملَّ األهزَِع   [ 991ص  ] يكون فيكما لني َعرِيكة، وأما أنت اي مَشَّاس فقد 

من الِكَنانة والواسطة من القالدة؛   .  ( وعاء السهام  : والكنانة آخر ما يبقى من السهام يف الكنانة،
دٍ  أودَْع، فأرسلتها َمَثاًل، وتزوجت مشاسا اثة ُخُلقكلَدمَ     . وَكَرم ِطَباعك، مث اْسَع ِِبِ
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  ال أفْ َعُل َكَذا ما أنَّ السَّماٌء مَسَاءٌ  -3568

   . أي ما كان السماء مساء

   : وكذلك

  اَل أفْ َعُلُه َما أنَّ يف السََّماء ََنَْماً  -3569

على لغة   " السماء َنما ما عنَّ يف " أي ظهَر، وَيوز   " ما َعنَّ يف السماء َنم " ويروى 
   . ِتيم؛ فإهنم َيعلون مكان اهلمزة عينا

  اَل آتِيَك السََّمَر والَقَمرَ  -3570

   . أي ما كان السمر والقمر

  َيتمعون السََّمر عندهم الظُْلمة، واألصل يف هذا أهنم كانوا  : قَال األصمعى

وأنشد يف أن السمر  مة، مث كثر االستعمال حىت مسوا الظلمة مَسَراً،فَ َيْسَمُرون يف الظل
   : الظلمة

  َضْخمٍ  اَل َتْسِقىن إن ملَْ أُزر مَسَراً * َغطََفاَن َموْكب َجْحَفلٍ 

  ُتْدَعى هوازُن يف طوائفه * يتوقٌَّد تَ ْوُقَد النَّْجمِ 

  اَل أفْ َهُلُه َما ََجََر اْبُن َجَِريٍ  -3571

   . اجلمري املظلم  : ياينقَال اللح
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ََجََّرِت املرأة َشْعَرها، إذا ََجََعْته  ََجَّر معناه ََجَع، والظالم ََيَْمع كلَّ َشيء، ومنه  : قلت
البيت  )   : الليل املقمر، وينشد  : الليل املظلم، وابن مَسري  : َجَِري وعَقَدْتُه يف قَ َفاَها ومل ترسله، وابن

   ( أمحر الباهلى لعمرو بن

ُلُهم * َوإن َكان َبْدراً ظُْلمةُ    ابِن َجَِري نَ َهارُهُم َظْمآن َضاٍح، ولَي ْ

واجلمري الدهر، أَْجََر القوُم على  السمري  : قَالوا  " ال أفعله ما مَسََر ابَن مسَِري " وكذلك 
يا ابىَنْ مسَِري ألنه والنهار، مُسيِ ا بذلك لالجتماع كما مُس ِ  الليل  : الَشيء، أي اجتمعوا، وابنا َِجريٍ 

   . ُيْسَمر فيها

  ال أفْ َعُل َكَذا َسِجيَس اأَلْوَجسِ  -3572

   : يرثى مَحَالً  طولُه، قَال قيس بن زهري  : آخره، ويَقال  : وهو الدهر، وَسجيُسه

  النَُّجومُ  وَلْوالَ ظُْلُمُه َما زِْلُت أبِكى * َسِجيَس الدَّْهِر َما طََلعَ 

   : ويقال

  اَل آتِيَك َسِجيَس ُعَجْيسٍ  -3573

   [ 992ص  ]   : وإمنا مسى عجيساُ ألنه يتَعجَّس أي يبطىء فال يذهب أبداً، قَال

  ِلَساين  َوَوهللا ال آِتى ابن ماطئة اْسِتَها * َسِجيَس ُعَجْيٍس ما أابن

   ( فوهللا ال آتى ابن ضمرة طائعا*  : روى اجلوهري صدره ) 

  : ضاربة استها، يقال معناه  " ماطئة استها " إذا ضرب، فقوله   " مطا " أي أبدا، يُ َقال 
أن عجيسا أتى مكربا،   ( س ع ج ) ذكر اجملد يف  ) سجني َعِجيس، وسجيَس ُعَجَيس مصغراً، 
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  : كله الدهر، قَال ابن فارس وسجيَس األوَجِس واألوُجِس، ومعىن  ( ونص الشارح على خطئه
   . هذا من الكالم املشكل

  ال أفْ َعُلُه َدْهَر الدََّهارِيرِ  -3574

َهارِيِر أوُل يوم من الزمان املاضي، وال يفرد  : قَال اخلليل والدهر   : منه دهرير، قَال الدَّ
  َدَهَرهم أمر، أي نزل هبم مكروه  : هو النازلة، تقول

ضني، كله مبعىن العائ ال أفعله َدْهَر الداهرين، وأبَد االبدين، وعوض  : ويَقال أيضاً 
   . أبدا

َشوَّاٍل َوبَ ْعَد َشوَّاْل يُ ْفِنيِه ِمْثَل  اَل يُ ْلِبُث املرء اْخِتاَلُف األْحَواْل ِمْن َعْهدِ  -3575
  فَ َناء السِ ْراَبلِ 

ْبِس الث ََّرى بَ ْيىن َوبَيْنكَ  -3576   اَل تُ ي ْ

  يضرب يف َتويف الرجل صاحَبه

  وينشد  " ال توبس " ابهلجر، ويروى 

َنُكم الث ََّرى * فَإنَّ الَّذي َنُكم ُمْثرِى َفال تُوِِبُسوا بَ ْيىن َوبَ ي ْ   بَ ْيىِن َوبَ ي ْ

  ال يَِبضُّ َحَجرُهُ  -3577

   . فيه أدى ما يكون من السيالن يضرب للبحيل الذي ال َخي ْرَ   : الَبضُّ 

  ال ُهْلَك بَواٍد َخربٍ  -3578
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املاء اليت تبقى يف  ٍر من النبق وغريه، ومناقعمن اخَلرِب، أي بواٍد ذي شج  : اخَلربُ 
   . ِسْدٍر، فهو َخرب  َخربَ املوضُع ََيْبَ ُر َخرَباً، إذا صار ذا  : الصيف، يُ َقال

   . عليه اهلْلكُ  يضرب َمَثالً للرجل الكري ذي املعروف، أي َمْن نزل به فال َُيَافُ 

  اَنءٌ اَل ِحْضنُ َها ِحْضٌن َوالَ الز اَِنُء زِ  -3579

   . يضرب ملن ال يبقى على حالة واحدة، ال يف اخلري وال يف الشر

ء َوإْن كاَن يف املاءِ  -3580   اَل يَ ُغرَّنََّك الدُّابَّ

يغرنََّك الدابء وإن كان نشؤه  ال  : قَاله أعراىب تناوَل قَ ْرعاً مطبوخا فأحرق فمه، فَ َقال
   . يف املاء

   [ 915ص  ]  . ري الغائلةيضرب َمَثالً للرجل الساكن الكث

  اَل يُ ْنِبُت البَ ْقَلَة إالَّ احلَْقَلةُ  -3581

   . احلَْقَلة الَقرَاح، أي ال يَِلُد الوالُد إال مثله  : يُ َقال

اخلسيس، حكاه عن  يضرب َمَثاًل للكلمة اخلسيسة َترج من الرجل  : وقَاله األزهري
  ابن األعرايب

  ِك الِعَنبَ اَل جَتِْن ِمَن الشَّوْ  -3582

  أي إذا ظلمت فاحدر االنتصار واالنتقام

  اَل تَ ن ُْقِش الشَّوْكَة مبِْثِلَها فَإن َضْلَعَها َمَعَها -3583
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ويروى  أي ال تستعن يف حاجتك مبن هو للمطلوب منه احلاجة أْنَصُح منه لك،
   . أي ميلها هلا  " فإن ضلعها هلا " وروى أبو عمر   " فإن ابتهاهلا " 

  اَل َذْنَب يل َقْد قُ ْلُت لِْلَقْوِم اْستَ ُقوا -3584

   : ويُنشد معه

اَء مبَا أْرَفُق* الَ َذْنَب يل َقْد قُ ْلتُ 
َ
  لِْلَقْوِم اْستَ ُقوا أْن َترَِد امل

   : مث قَال

  *َوُهْم إىَل َجْنِب َغِديٍر يَ ْفَهقُ 

  يضرب ملن ال يقبل املوعظة

  يف الُفَراِت َقْطَرةً  لَّ الَبْحُر ُصوَفًة، وَما َأنَّ اَل أَفْ َعُل َكَذا ما بَ  -3585

  أي أبدا

  اَل تَ َراءى اَنرَامُهَا -3586

للمسلم أن يسكن بالد الشرك  قَاله ملسو هيلع هللا ىلص، يعىن انرى املسلم واملشرك، أي ال ُيَِل
عىن أن تدنوا هذه الرؤية للنار، وامل فيكون معهم، حبيث يرى كل واحد منهما انر صاحبه، فجعل

   . وهو نفى يراد به النهى من هذه، وأراد ال ترتاءى، فحذف إحدى التاءين،

  الََقْدَح إْن ملَْ تُوِر اَنراً هِبََجرَ  -3587

 إن َقدْحَت يف كل موضع فليس  : هذا للعجاج َياطب عمرو بن معمر، يقول

  بَشيء حىت ُتورى هَبَجر
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  اجتهيضرب ملن ترك ما يلزمه يف طلب ح

  اَل يَ ُفلُّ احلَِديَد إالَّ احَلِديد -3588

   : وقَال  " احلديُد ابحلديد يُ ْفَلحُ  " هذا مثل قوهلم 

  احَلِديدُ  قَ ْوُمَنا بَ ْعُضًهْم يُ َقتِ ُل بعضاً * ال يَ ُفلُّ احلَديَد إالَّ 

َفاِن يف ِغْمدٍ  -3589   اَل َُيَْمُع َسي ْ

   [ 911ص  ]  : قَال أبو ذؤيب

َفاِن َوُْيَِك يف غْمدِ  ِديَن َكيَما جَتَْمعيىِن َوَخاِلَداً * َوَهْل جُتَْمعُ تُرِي ي ْ    ؟ السِ 

  اَل أَتَمِن األمْحَق وبَِيِدِه السَّْيفُ  -3590

  يضرب ملن يتهدَّدك وفيه ُموقٌ 

  اَل تَ ْعَجْل ابإلنْ َباِض قَ ْبَل التَّوِتريِ  -3591

هذا مثٌل يف   : اللحياين له فتسمع له صواتً، قَالأن ِتدَّ الَوَتر مث تُ ْرسِ   : اإلنباض
  االستعجال ابألمر قبل بلوغ أاَنهُ 

  اَل تَ ْرَفْع َعَصاَك َعْن أَْهِلكَ  -3592

ابلَعَصا، إمنا هو األَدُب أراد ال ترفع  قد علم أنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يرد ضرهَبم  : قَال أبو عبيد
إذا تبعدوا   " إنشَّقت عصاهم " تباعدوا عنهم، من قوهلم  والأراد ال تغب   : أدبك عنهم، وقيل

  وتفرقوا، وهذا أتويل حسن

  اَل َتْدُخْل بَ نْيَ الَعَصا َوحِلَائَِها -3593
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   : يضرب يف املتخالني املتصافيني، قَال

  الَتْدُخَلْن بنميمة * بني الَعَصا وحلائها

  اَل َُيْزُْنِك َدٌم َهَراَقُه َأْهُلهُ  -3594

   . قَاله َجذمية، وقد مر ذكره يف قصة قصري والزابء يف حرف اخلاء

  يضرب ملن يوقع نفسه يف َمْهلكة

  اَل َتْسأِل الصَّارَِخ واْنظُْر ماَلهُ  -3595

  يضرب يف قضاء احلاجة قبل ُسَؤاهلا

  اَل َجِديَد ِلَمْن َخَلق لَهُ  -3596

   . ابخلََلق يضرب ملن ميتهن جديَده فيؤمر ابلتوقَّى عليه

بثوب هلا أن يُرَقَع وِتثلت هبذا  ويروى أن عائشة اهنع هللا يضر َوَهَبْت ماالُ كثرياً، مث أَمَرتْ 
   . املثل

  اَل يَ ْعِجُز َمْسُك السُّوِء َعْن َعْرِف السُّوءِ  -3597

   . يضرُب هذا يف الذي يكتم لؤمه وهو يظهر  : قَال أبو عبيدة

  ِمىنِ  يف ِسَقاٍء أَوفَ رَ  اَل حَتِْقنُ َها -3598

   . َشيء سقاء أوفُر وِقْربة َوفْ َراء، لليت مل ينقص من أدميها  : يُ َقال
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أوفر، أي ال  أما وهللا ال حتقنها مىن يف سقاء  : يضرب هذا للرجل يظلم فيقول
   . تذهب هبا مىن حىت يستقاد منك

   : ومنه قول أوسٍ 

َقاِء األوَفرِ  َصاِدقَاً * ملَْ َُيَِقُنوها يفإْن َكاَن َظىنِ  اَي اْبَن ِهْنٍد    السِ 

   [ 919ص  ]  َحىتَّ يلفَّ خنيَلهم وزُرَعُهْم * هَلٌَب كناصية احلصان األْشَقرِ 

  الََأُكوُن أَوََّل َمِن التَ َبأَ لَِبأهُ  -3599

   . َوَلدها ألَبأِت الشاة وَلَدها، أي أرضعته ال ِلبأ، واْلتَ َبأها  : يُ َقال

بىن َسليط،  أصل املثل أن حكيم بن ُمًعية بن ربيعة اجلوع كانت عنده امَرأة منو 
قَ َبَحك هللا من   : وكان حكيم راجزاً، وكان جرير يهجو بىن سليط، فَ َقالت بنو سليط حلكيم

ِتيم ال تعنُي أاب زوجك،  وأنت راجز بىن -يعنون جريرا  -صهر قوم، هذا الغالم يقطع أعراضنا 
وهى  -جرير واجلماعة ََنَْفة  ْنوه، وأقبل مع بىن سليط، ودون املوقف الذي بهفخرج حكيم 

  مسعُته يقول فلما وافيتها  : قَال حكيم -مارتفع من األرض كاألَكمة 

  انزالَ  ال حتََِسبَ ينِ  َعْن َسِليٍط َغاِفاَل * إْن تَغَش لَْيالً بَسليط

  َعاِجالَ  ِقَرى لِْلنازِلنيَ  اَل تَ ْلَق أفْ َراساً َوالَ َصَواِهاَل * َوالَ 

  ال يتقى ُحوالً وال َحَواِماَل * يرتك أْصَفاَن اخُلَصي َجاَل ِجالَ 

وهللا لقد جلجل   : فقلت  ؟ أين تريد  : فنكصُت على َعِقَب، فَ َقالت يل بنو سليط
ال   : ال ينكش ) يُنكش وال يُ ْفَثج،  احلصى جلجلًة ال أكون أوَل من التَ َبأ لَِبأة فعرفُت أنه حبر ال

   ( ال ينزح  : ينزف وال يغيض، وال يفثج
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فأرسلها َمَثالً، ومعىن  اي هللا ال َجْلَجلتىن اليوم،  : فنكْصُت وانصرفت عنه، وقلت
   . هلجائه وال أحتكك به أي ال أعرض نفسى  " ال أكون أول من التَ َبأَ لَِباه " قوله 

رَُّة َواجلِرَّةُ اَل أَفْ َعُل َكَذا ما اْختَ َلفَ  -3600   ِت الدِ 

   . وذلك أن الدِ رَّة َتسُفل واجلِرَّة تعلو، فهما خمتلَفَتان

  اَل َحرِيَز ِمْن بَ ْيعِ  -3601

أنْ َفُضوا فلم يكن عندهم شيء  أي اَل اْحرتَاَز واَل امتناع من بيع، وهو أنَّ القوم إذا
   . فيبيعوهنن أْخرُِجوا بنت فاَلن وبنت فاَلن  : قَاَلوا

  اَل يُ ْلِبُث احلََلَب احلََواِلبُ  -3602

أيخذ احلالُب حاجته من  معناه  : أن اَل يُ ْلِبثُونَه أن أيتوا عليه إذا اجتمعوا له، وقيل
   . اللنب قبل صاحب اإلبل

  اَل َتُكْن ُحْلواً فُتْسرَتَط، واَل ُمر اً فَ تُ ْعِقىَ  -3603

يُ ْلَفَظ ملرارته، وبعضهم  أن تشتدَّ مرارُة الشيء حىت  : االَبتاَلُع، واإلعقاء  : ااَلسرتاط
   [ 911ص  ] أعَقى الشيء   : يُ َقال بوزن فتسرتط والصواب كسر القاف،  " فَ تُ ْعَقى " يروى 

تَ َلع، أي كْن متوسطا يف  واملعىن اَل تتجاوز احلد يف املرارة فرتمى، والَ يف احلاَلء فتُ ب ْ
  احلالني

  ْن َمَصارِِع قَ ْوٍم َذَهَبْت أَْمَواهُلُمْ اَل َتْسَأْل عَ  -3604

  أْي أهنم يتفرقون فيموتون بكل أْوبٍ 
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ْكُذوِب قد مرت قصتها اتمة يف الباب احلاء -3605
َ
-انظر املثل  )  اَل رَْأَي مل

1590 )   

  اَل َيْكِذُب الَراِئُد َأْهَلهُ  -3606

ُمونه َلرياتد منزاَل أو ماء أو موضع يَ ْلَجؤن إليه من عدو يطلبهم،  ِحْرز وهو الذي يُ َقدِ 
َهَلكتهم، أي أنه وإن كان كذاابً فإنه  فإن َكَذهبم صار تدبريهم على خاَلف الصواب، وكانت فيه

   . اَل يكذب أهله

   . يضرب فيما َُيَاف من ِغبِ  الكذب

رأيت ُعْشباً   : قَالَ   ؟ ما وراءك  : بعث قوم رائداً هلْم فلما أاتُهم قَاَلوا  : قَاَل ابُن األعرايب
العشب قليل اَل يناله   : النساء، وَهمَّ الَرجُل أبخيه، يقول يشبْع ِمنُه اجلمُل الربوْك، َوَتشَكت منه

 أي ِمْن ِقلَّته حتلب الغنم يف َشْكَوٍة،  " تشكت ِمنُه الِنساء " يربك، وقوله  اجلمل من قصره حىت

   . ويصله من قلة العشب َع الناُس فهمَّ الرجُل َأْن يدعو أخاهأي تقاطَ   " وهمَّ الرُجُل أبخيه " وقوله

  اَل آتِيَك َماَداَم السَّْعَداُن ُمْستَ ْلِقياً  -3607

دام السَّْعَدان مستلقياً فاَل،  أما  : قَالَ   ؟ هل لك يف البادية  : قيل ألعرايب َكرَِه الَبادية
   . وك ذا ينبت السَّْعَدان  : قَاَلوا

   أفْ َعُلُه حىتَّ تَ ْرِجَع ضالََّة َغطََفانَ الَ  -3608

ُر ِيَّ، وكان قومه عن َُّفوُه على
اَل أراين   : اجلود، فَ َقالَ  يعنوْن ِسنان بن أيب حارثة امل

   . بعد ذلك، فصار مثالً  يؤخذ على يدي، فركب انقته ورمى هبا الَفالَة فلم يُ رَ 

  ارِ اَل ِحَساَس ِمَن اْبيِن ُموِقِد النَّ  -3609
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يُوِقَدان على الطريق، فإذا مرَّ  إَن َرُجلني كاَن يُ َقال هَلُما ابنا موقد النار، كاان  : يُ َقال
اَل ِحساس مْن ابين موقِد النار،   : يَ ُرومها، فقيل هبما قوٌم أضافاهم، فمضيا ومر هبما قوم فلمْ 

   . يُ َرى، يعىن اَل أثر ِمنُهما يُ ْبَصر ما ُُيَْس أي  : واحِلَساس

   . َيضرب يف َذهاب الشيء البتة حىت الَ يرى منُه َعنْي واَل أثَر

  اَل جَتَْعَلنَّ ِِبَْنِبَك اأَلسدةَ  -3610

   [ 911ص  ] هذا مثٌل يَ َقع فيه التصحيف،  : قُلت

معىن يبعد عن َسَنن  وحتَّمَل له  " اَل حتفلنَّ ِبنبك األشد " فقد َرَوى بعُض النَّاس 
رؤبة بن العجاج وأنشده ِشعره،  ثل به أبو ُمْسلم َصاحُب الدولة حني ورَد عليهالصواب، وقد ِت

َمُشفوَهة والنوائُب َكثرية، ولَك علينا ُمَعوَّل، وإلينا  إنك أتَيَتنا واألموال  : مث قَاَل له أبو مسلم
ن التاء أو بفتح الواو وسكو  -الوتح  ) وقد أمران لَك بشيء وهو َوِتح  َعْوَدة، وأنَت لنا عاذر،

 فاَل جتعلنَّ ِبنبك اأَلسدة، هكذا  ( القليل التافه من الشيء  : ومثله الوتيح - فتحها أو كسرها

، مُث دعا ِبِكيٍس فيه ألفُ  دينار فدفَ َعه إليه،  أوَردُه السالمي يف اترَيه، فإن الَدهر أطَرُق مستتبٌّ
واحُد اأَلسدة، وهَي  -ابلفتح  -السَّد   : وَهرياجل فوهللا ما أْدرِي كيَف ُأِجيبه، قَالَ   : قَاَل رؤبة

اَل  " والَبَكم، َجع َعلى َغري قياس، وكان قياسه ُسدوداً، ومنه قوهلم  الُعُيوب مثُل الَعَمى والصَّمَ 
 أي اَل يضيَقنَّ صدُرك فَ َتسكت عن اجلَواب كمن به َصَم أو بكم، قَالَ   " اأَلسدة جتعلن ِبنبك

   : الُكَمْيت

  الِعيَّ كالَعَضبِ  َِبَْنيبَّ ِمن َصْفٍح َوَعاِئَدٍة * ِعْنَد اأَلسدة إنَّ َوَما 

العي عن  ليس يب عي والَ بكم َعن َجواب الكاشح، ولكىن أصفح عنه؛ ألن  : يقول
كالمُه، وأما قول أىب  الَعطف، هذا  : اجلواب كالَعضب، وهو َقطع َيد أو ذهاب عضو، والَعائدة
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  : يف الرُكبتني، واالستتباب اسرتخاء وُضعف  : فالطرق  " َرَق مستتبفإن الدهر أطْ  " مسلم 
   . يستقيم، وهذا كااَلعتذار منه إىل رؤبة االستقامة، يريد أن الدهر اترة يَ ْعَوجُّ واترة

  اَل أَبْ َقى هللاُ َعَلْيَك إْن أَبْ َقْيَت َعَلىَّ  -3611

تركَته َعْطفاً َعليه  أبقيت على الشيء، إذاأَبَقْيُت الشيء، أي َجعلته ابقيا، و   : يُ َقال
أبقيتين، يعين اَل أَتُْل َجْهداً يف اإلساءة إىلَّ إْن  وَرمحة له، يُ َقال هذا للمتوعد، ومعناه الَ بقيَت إن  

  َقَدْرتَ 

  اَل يِف َأْسفل الِقْدِر والَ يف أَْعاَلَها -3612

   " رياَل يف العري والَ يف النف " هذا قريٌب من قوهلم 

  اَل َتْدَعنَّ فَ َتاًة َواَل َمْرَعاًة فإنَّ ِلُكلٍ  بُ َغاة -3613

   [ 235 ص ]  . يضرب ملن يُؤمر ابنِتَهاز الُفْرَصة وأْخِذ األمر ابحلزم

  اَل أَلِيةَّ ِلُمْجِربٍ  -3614

ْجِربُ   : األلَّيةُ 
ُ
  " ُب من جُمِْربأْكذَ  " مثُل قوهلم  صاحُب اإلبل اجلَْرىب، وهذا  : الَقَسم، وامل

   . عنده اَلحتياجه إليه ألنه ُيسأل اهلَِناء فَ ْيحلف أنه اَل َهَناء

  نَ َعامٍ  اَل ََيَْفى َعلَْيَك َطرِيُق ِبْرٍك َوإْن ُكْنَت يف َواِدي -3615

   . موضعان بناحية اليمن  : ِبْرك ونَ َعام

   . يضرب ملن له ِعلم أبمر وإْن كان خارجاً ِمنهُ 

   يَ ْعَدُم َخاِبٌط َوَرقاً الَ  -3616
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   . أي َمِن انَتَجَع الَ يَ ْعَدُم ُعْشباً 

  اَل َيْدرِى الَكُذوُب َكْيَف أْيِتَِرُ  -3617

بَ ُعه    . أي َكيَف مَيَتثل األمر ويَ ت ْ

َلٌة َمَع ِغيَلةٍ  -3618 َفُع ِحي ْ   اَل تَ ن ْ

   . يضرب للذي أتَِتنُه وهو يَ ُغشُّك ويغَتالك

َلة    . اسٌم مَن االغتيال  : والِغي ْ

  اَل تَ ْرَتْد َعَلى قَ ْرَواَها -3619

الباَلَد، إذا تتبعتها أبن َترج من  قَ َرْوتُ   : فَ ْعَلى من الَقْرو، وهو التَ َتبع يُ َقال  : الَقْروى
   . أرض إىل أرض

   . َيضرب للرجل يَتَكلم ابلكلمة اَل يستطيع أن يردَّها

  بعد ما فُ ْهَت هبا الكلمة أي الَ ترجع الكلمة على عقبها كناية عن   " ترتد " والتاء يف 

  اَل بُ ْقَيا لِْلِحِميَِّة بَ ْعَد احلَرائِمِ  -3620

ويُراد هبا احلرم هنا، ويروى  ما فاَت ِمْن ُكل َمطموع فيه،  : اإلبقاء، واحلرمية  : البُ ْقَيا
اآلن ُتْسَتَخفُّ احلرائم غري   : ة الكذابُمَسْيلم عن حمكم اليمامة أنه كان يقول فيما َُيُضُّ به قومه

فما كاَن ِعندكم مْن َحَسب فأخرجوه، يعىن الَ بُقَيا بعد هذا  َحِظيِ ات، وينكحن غرَي َرضيات،
  اليوم لشيء

ُفُعَك ِمْن َجاِر ُسوٍء تَ َوقَّ  -3621   اَل يَ ن ْ
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   . االتقاء  : الت َّْوقي

   . َيضرب يف ُسوء اجملاورة

جاٍر عينه تَ َراين  اللهم إين أعوذ بَك ِمنْ   : ن داود النيب عليه السالمومثله ما روى ع
   . َنَشَرها وقلبه يَ ْرَعاين، إْن رَأي حسنًة كَتَمَها، وإْن رأي سيئةً 

  اَل ُُيِْسُن الت َّْعرِيَض إاَل ثَ ْلباً  -3622

الطعن يف   : لث َّْلبُ وا يعىن أنه َسفيه ُيَصر ِح مبُشاِتة الناس مْن غري ِكناية واَل تعريض،
   . اجلِنس االستثناء من غري  [ 912ص  ] األنساب وغريها، ونصب على 

َنا -3623   اَل تُ بَ ْرِقْل َعَلي ْ

   . هذا مأخوذ من الرَبق بالَ َمَطر، ومعناه الكالم بالَ فعل

   . يضرب للُمَتَصلِ ف

   . أْخذان يف البَ ْرقَ َلة، أي ِصْران يف اَلشيء  : يُ َقال

  اَل َدرَْيَت َوالَ ائْ تَ َلْيتَ  1291

اَل دريت واَل َقصَّْرَت يف   : ائتليت افْ تَ َعْلَت من أَلْوت إذا قصرت، فتقول  : قَاَل الفراء
   : الطلب ليكون أشقى لك، وأنشد ألمرىء القيس

  اخلُُطوِب َوالَ آىل َوَما املرُء َما َداَمَت ُحَشاَشُة نَ ْفِسِه * مبُدرِِك أْطَرافِ 

  اَل تُ َعلِ ِم اليتيَم الُبَكاءَ  -3625
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أَن َعْلَقمة بن ِجْذل  أوَل َمْن قَاَل َذلَك ُزَهري ِبن َجَناب الكليب وكاَن مْن َحديثَهُ 
بن كنانة بن بكر وهم بُ ْعسَفاَن، فَقتل  الطِ َعان بن ِفرَاس بن َغنم بن ثعلبة أغار على بىن عبد هللا

ِبن ُعَبيدة وَصِري بن قيس بن ُهَبل، وأَسَر مالك بن عبد  بل ومالكَ عبد هللا ِبن هبل عبيَدَة ِبن هُ 
 أصيبوا وأفْ َلَت من أفْ َلت أقبلت جارية من بىن عبد هللا بن كنانة فَ َقاَلت لزهري الََل بن ُهبل، فلما

على َشقَّاء   : أبوِك قَاَلت وعلى أي شيء كان  : قَالَ   ؟ اي عماه، ما تَ َرى فَ َعَل أىب  : وملْ َتشهد الوقعة
اي   : مث أتته أخرى فَ َقاَلت  ؟ َنا أبوكِ   : الشيخ ابملرق، قَالَ  نَ قَّاء، طويلة األنقاء، َِتَطَّق ابلعرق، َِتََطقَ 

   ؟ فَ َعَل أىب عماه وما ترى

قصرٍي َظُهرها،هاديها  على طويل َبْطُنها،  : قَاَلتْ   ؟ وعلى أي شيء كان أبوكِ   : قَالَ 
اي عماه،   : بِنُت مالك بن ُعبيدة بن ُهَبل فَ َقاَلت َنا أبوِك، مث أتتهُ   : ها َخْصُرها، قَالَ َشْطرها، يُكبُّ 

َلنَبُ  على الَكزَّة األَنُوح، اليت يكفيها  : قَاَلتْ   ؟ وعلى أي شيء كان أبوكِ   : قَالَ   ؟ وما ترى فَ َعَل أىب
اَل تُ َعلِ م اليتيم   : ُبَكاءها، فَ َقاَل زهري ما أسوأ  : َقاَل رجلفَ َبَكت، ف َ   : َهلَك أبوِك، قَالَ   : الَّلُقوح، قَالَ 

   . الُبكاء

  اَلُحرَّ ِبَواِدي َعْوفٍ  -3626

َبان، وذلك أن بعض امللوك وهو عمرو بن هند  - هو َعْوف بن حُمَلِ م بن ُذهِل بن َشي ْ
وأىَب أن ُيْسلمه، فَ َقاَل  طلب منه َرُجاًل، وهو مروان الَقِرِظ، وكان قد أجارَه، فمنعه عوف -

   . بواديه، فكُل َمْن فيه كالعبد له لطاعتهم إايه الَ ُحرَّ بوادي َعْوف، أي أنه يقهر َمْن َحلَّ   : امللك

ص  ] ذكرت قصة مروان إمنا قيل ذلَك ألنه َكاَن يَ ْقُتل ااَلسارَى، وقد  : وقَاَل بعضهم
   " حملِ مٍ  ََف من َعْوف بنأوْ  " مع عوف يف حرف الواو عند قوهلم   [ 911
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قَاَله يف عوف بن  كان املفضل َيرب أن املثل للمنذر بن ماء السماء   : وقَاَل أبو عبيد
نذر كان يطلب زهري بن أمية الشيباين بَذْحل،

ُ
فَمنَ َعه عوف، فعندها قَاَل  حملِ ٍم، وذلك أن امل

   . اَل ُحرَّ بوادي عوف  : املنذر

   . بن ِتيم هو َعْوف بن َكْعب بن َسْعد بن زَْيد َمَناة  : وكان أبو عبيدة يقول

   . اَل َتْسَخَرنَّ ِمْن شيء فَ َيُحوَر ِبكَ  -3627

الغنم خلِشيُت أن  لو َعي َّْرُت رجالً بَ ْرَضاع  : أي يعود عليك، قَاَل عمرو بن شرحبيل
   . فتبتلى به منه معناه يرجع، أي يَرجع ِبَك ما َسِخْرتَ   " ُيور " أرضعها، وقوله 

َلنَّ َرْحَلَك َمْن لَْيَس َمَعكَ  -3628    . اَل يُ َرحِ 

على وجه النفي، أي اَل   " َرْحَلكَ  اَل يُ َرحِ لُ  " أي اَل تستِعْن إاَل أبهل ثَِقِتك، ويروى 
أي ميله، ويف أصول هذا الكتاب  -ابلغني املعجمة  - صغوه ) يعيُنَك َمْن اَل يكون َصْغوه معك 

   (  . حمرفاً عما أثبت ابلفاء، وما أحسبه إالَ   " هصفو  " 

ُرُك اإلبل َعَلى َهَذا -3629   اَل تَ ب ْ

  يضرب ملا اَل ُيْصرب َعليه لشدته

  اَل يَ بَ رَُّك ِمْثُل مالك -3630

   (  " يف صحبته مرغوب " ويف نسخة  ) هو اسم َرُجل َمْرُغوب يف حَمَبته   : قَاَلوا

  ساءَ اَلحاَء َواَل  -3631

َسأَسْأُت   : ادُعَها، ويُ َقال يُ َقال حاء بضأنك أي  : أي مل أيمر ومل يَ ْنه، قَاَل أبو عمرو
   . ابحلمار، إذا دعوته يشرب
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  يضرب للرجل إذا بلغ النهاية يف السن

  اَل يبَّ َعَلْيَك َواَل َهيَّ  -3632

   . أي اَل أبَس عليك

   . شْيٌخ يف اجلِحيمِ  اَل يَ ُغرَّنَّك مَشٌَط بِِه، َدبَّ  -3633

َتِصُف َحليٌم ِمْن َجُهولٍ  -3634   اَل يَ ن ْ

   . اَلَن اجلهوَل يُ ْرىِب عليه، واحلليم اَل َيَضُع نفسه ملسافهته

  اَل مَيِْلُك َحاِئٌن َدَمهُ  -3635

ُنه اَل يقدر على َحْقن دمه   أي َمْن حان َحي ْ

  اَل يَ ُقوُم هَلَا إالَ ابُن أْجَداَها -3636

   . غناًء عظيماً  أي اَل يقوم لَدْفع العظيمة إاَل الرجل العظيم يضرب ملن يُ ْغىن

   . قَاَله أبو زيد إاَل كري اأَلابء واألمهات من الرجال واإلبل،  : كأهَنم قَاَلوا

َفُع َحَذٌر ِمْن َقَدرٍ  -3637   اَل يَ ن ْ

   [ 911ص  ]  .  " اَل ينفعك من رديء َحَذر " ويروى 

ُقُصَك ِمْن زَاٍد تَ َبق ٍ  -3638   اَل يَ ن ْ

   . اإلبقاء  : الَتبقي

   . َيضرب يف احلث على أكل ما يفسد إن أُبَِقىَ 
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  اَل يَ ْعَدُم عاِئٌش َوْصاَلتٍ  -3639

   . أي مادام للمرء أَجل فهو اَل يَ ْعَدم ما يتوصل به

   . هلهأ َيضرب للرجل يُ ْرمل ِمْن الزاد فيلقى آخر فينال منه ما يبلِ ُغه

   . فَ ْيْجرَتَِئ َعَلْيكَ  اَل ُِتَازِح الشَّريَف فَ ْيْحِقَد َعَلْيَك، والَ الدَّينء -3640

   . قَاَله سعيد بن العاص أخو عمرو

  اَل َتْكِذَبنَّ والَ َتَشب ََّهنَّ  -3641

ن واَل ُتَشبِ َهنَّ مِ  ِمن التشبه، أي اَل تكذب على غريك واَل َتَشبَّْه ابلكاذب، ويروى
   . فيلتبس عليه األمر التَّْشبيه أي اَل َتكذب واَل تُ َلبِ ْس على غريك أبن تكذبه،

  اَل تَ ْنَه َعْن ُخُلٍق وأَتَتى ِمثْ َلهُ  -3642

   : ينشد يف هذا املعىن

  يَِعيب إذا ِعْبَت أْمراً َفاَل أَتتِِه * َفُذو اللُّبِ  جمَُّْتِنٌب َما

   : وقيل أيضاً 

  فَ َعْلَت َعِظيمُ  ُخُلٍق َوأَتِتَى ِمثْ َلُه * َعاٌر َعَلْيَك إذا اَل تَ ْنًه َعنْ 

  اَل تُ ْبِق إاَل َعلى نَ ْفِسكَ  -3643

أبقيت إاَل على  أي أَنَك إن أْسرْفَت أْسرَف عليك، ومعناه إن أبقيَت على أحٍد فما
   . نفسك
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ومعناه اْجَهْد َجْهَدَك،   " اَل تُ ْبِق إاَل على نفسك " يُ َقال للمتوعد   : وقَاَل أبو عبيد
فَافْ َعْل يب ما تَقدر عليه فلسُت ِمن يبايل  اَل تَ ْعِطْف إاَل على نفسك، فأما أان  : فكأنُه يَقول

   " هللا َعَلْيَك إن أبْ َقْيَت علي اَل أبقى " َوعيَدَك َوهتديدَك، ومثله 

  اَل تَ ْعِقْرَها اَل أاب َلَك إمَّا لََنا وإمَّا َلكَ  -3644

ُن َْتفق لِِبْسطَام بن قَ ْيس حني أغار على إبلهقَ 
فكان َيُسوقها، فإذا  اَله مالك بن امل
   . تفرقت طََعنَ َها لتجمع وُتْسرع

  اَل َتْظَعيِن فَ تَ َهيِ جي الَقْوَم للظَّْعنِ  -3645

   . يضرب ملن يً تَّبع فيما يَ ن َْهج

  يعىن أَنَك َمت ُْبوع فالَ تَ ْفَعْل مااَل يليُق بكَ 

  اَل ُيطَاُع لَِقصرٍي أْمرُهُ  -3646

  مضى ذكره يف قصة الزابء يف حرف اخلاء

ِن الصَّْرَمةَ  -3637   اَل يُ ْلِبُث الَغوايَّ

   [ 912ص  ]  . ِتزيقها يريد ابلغويِ  الذئَب، أي إذا كاان اثنني أْسَرَعا يف

   . يضرب ملن يُ ْفسد ماله وهو قليل

اَل يلبث واَل ميهل الذئبان   : أو اإلبل القليلة، والتقديرالِقْطعة من الغنم   : والصَّْرَمة
  الغواين القطعَة القليلَة أن يُفرقاها ويُ ْهلكاها

  اَل َفىًت إاَل َعْمُرو بُن تَ ْقنٍ  -3648
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   " إحدى ُحظَيَّات لُْقَمان " قد ذكرت قصته مع لقمان عند قوله 

  اَل أفْ َعُل َكَذا ما غَبا ُغبَ ْيس -3649

يُ َقال   : اللحياين، قَالَ  مل أجد يف معىن هذا املثل ما يوافق لفظه، إاَل ما حكاه  : قُلتُ 
من أمساء   : معىن غبا أظلم، والغبيس للظالم غبس وُغبَ ْيس أيضاً، ورأيت يف أماىل اخلوارزمى أن

مرمخا وهو  غبَ ْيس َتْصغري أْغَبسَ   : أصله، وقاَل بعضهم ما أدري ما  : الليل، وقَاَل ابن اأَلعَريب
فأبدل من أحد حريف التضعيف األلف، مثل تَ َقضَّي وَتَظينَّ يف تَ َقضََّض  الذئب، وَغَبا أصله َغبَّ 

  أي مادام الذئب وَتظَنََّن،

   : أييت الغنم ِغب اً، أنشد األموي

  ُغبَ ْيسُ  َوَِف َبىن أمِ  زَُبرٍي َكْيُس * َعلى الطََّعاِم ما َغَبا

مبعىن يف، وروى   " على " َبْذل الطعام، يصفهم ابجلود، وتكون أي فيهم ِكياسة على 
   . أقواهلم اأَلزَهري عن ابن اأَلعَريب أن معناه ما بقى الدهر، هذا حكاية

الليل، وُيمل َغَبا على  وإذا صح ما قَاَله اللحياين فاأَلوَّىل أن ُيمل ُغبَ ْيس على أنه
َوفَ َنا، ويصح أن يُ َقال َغَبَ الليُل وإن كان  بَ َقا  : َفيِنَ َغََب يف لغة طئ فإهنم يقولون يف بَِقَي وَ 

ََيَْفى  أن  : انم ليل اهلَْوَجِل والَغَباَوة  [ ُمَبطَّناً * ُسهداً، إذا ما ]   : كبري صاحبه يَ ْغََب، كما قَاَل أبو
سوس جع  : قوهلم األمر على الرجل فاَل يفطن له، وإبدال السني من الشني اَل ينكر، ْنو

  وجعشوش،

   . وتْسميت العاطس، وتشميت العاطس

  اَل يَلُد الَوْقباِن إاَل َوِقباً  -3650

   ( أبويه يف املوق يضرب للرجل يوافق ) األمحق، هذا يتكلم به عند التشاُت   : الَوْقبُ 
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  اَل حَمَاَلَة ِمْن َجْلٍز بِِعْلَباءٍ  -3651

   . يضرب عند انقطاع الرجاء

   . الغاية الُقْصَوى من األمر قَاَله أبو عمروأي صرَت إىل 

الَبدَّ من النهوض يف  شدة َعَصب الَعَقب على شيء، أي  : واجلَْلز  " الَبُدَّ  " ويروى 
   : هذا األمر، وقَالَ 

  ِمْن َجْلٍز بِعْلَباءٍ  َضَرْبُت ابلسَّْيف َحىتَّ اْرَفضَّ قَاِئُمُه * َواَل حَمَالَةَ 

  البَ ْيَض وتَ ْقُتِل الِفَراخَ اَل حُتِْي  -3652

   [ 915ص  ]   . أي اَل حتفظ الصغري وتضيع الكبري

  اَل َحمَّ َواَل َرمَّ أن أفْ َعَل َكَذا -3653

   . أي اَل بدَّ من ذلك

   . اَل حَتُْسِد الضَّبَّ َعلى َما يف ُجْحرِهِ  -3654

   . أي اَل حتسد ُفاَلانً على ما ُرزِق من خري

  ُأِحبُّ ََتِْديَش َوْجِه الص احباَل  -3655

معىن   : اللصبان ) ِلْصبَ نْي  تزعم العرُب أن الثعلَب رأي َحَجرا أبيض بني  : قَاَل يونس
   ( اجلبل وهو الشعب الصغري يف -بكسر الالم وسكون الصاد  -لصب 

يمة الباردة، احلارث، الغن اي أاب  : فأراد أن يَ ْغَتاَل به اأَلسد، فأاته ذاَت يوم فَ َقالَ 
توىل ذلك أنت، فهلم ألريكها،  شحمة رأيتها بنِي لْصَبني، فكرهت أن أدنو منها، وأحببت أن
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دوَنَك اي أاب احلارث، فذهب اأَلسد ليدخل فضاق به   : فانطََلَق به حىت قام به عليه، فَ َقالَ   : قَالَ 
فأقبل اأَلسد يردس برأسه حىت   : الَ ارُدْس برأسك، أي ادَفْع برأسك، قَ   : املكان، فَ َقاَل له الثعلب

  : اخلوران )  يقدر أن يتقدم واَل أن يتأخر، مث أقبل الثعلُب َيورُه، أي َيدش َخَورَانه َنَشَب فلم
   ( طعنه فخاره، إذا أصاب خورانه  : جمرى الروث، ويُ َقال

فمن   : يد اَلستنقذك، قَالَ أر   : قَالَ   ؟ ما تْصنع اي ثُ َعالة  : من قُ ُبل ُدبُره، فَ َقاَل اأَلسد
   . َتديَش وجه الصاحب اَل أحب  : قبل الرأس إذن، فَ َقاَل الثعلب

   . يضرب للرجل يُرِيَك من نفسه النصيحة مث يَ ْغِدر

  اَل ُتْدرِِه بِِعْرِضِك فَ يَ ْلَذمَ  -3656

  لزم وَضرِيَ   : اإلغراء، وَلِذمَ   : اإلدراء

  أي اَل جتر ِئه فيجرتئ عليك

  اَل تَ َر الُعْكِلىَّ إاَل َحْيُث َيُسوُءكَ  -3657

  يضرب ملن الَ تزال تراه يف أمر تكرهه

  اَل ُيَساُغ طََعاُمَك ايَوْحَوحُ  -3658

، وَوْحَوح    . اسُم رجلٍ   : يضرب عند كل معروف يكدر ابملنِ 

  َوالَ ِجنَّ اِبلبَ ْغَضاء َوالنََّظِر الشَّْزرِ  -3659

البغض، والنظر   : والبغضاء ُر املبغض، واَل ِجنَّ معناه الَ َخَفاء،اَل َيفى َنظَ   : أي
   : َجْنَدل اهلَُذىل، وأوله َنَظُر الغضبان مبؤخر العينني، والشعر ألىب  : الشزر
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َناَك مالَقْلُب َكاُتِ  ُثىِن َعي ْ   حتدِ 

  اَل إَخاُلَك ابلَعْبِد إذا قُ ْلَت اَي َأَخاهُ  -3660

   [ 911ص  ]  . ملعروَف إىل َمْن ليس له أبهليضرب ملن َيَصطَنع ا

   . وقد ذكر  " ليس العبد أبخ لك " وهذا كقوهلم 

  اَل َيْشَقى بَِقْعَقاٍع َجِليس -3661

وهو ِمن جرى جَمْرى   هذا الَقْعَقاع بن َعْمرو، والصحيح قَ ْعَقاع بن َشْور،  : يُ َقال
َجاورة، فضرب به املثل،

ُ
رجُل أو جالسه فعرفه  وكان إذا جاوره كعب بن مامة يف حسن امل

له يف حاجته، وغدا إليه بعد  ابلقصد إليه جعل له نصيباً من ماله، وأعانه على عدوه، وَشَفع
  ذلك شاكراً له

   : فَ َقاَل فيه الشاعر

  َجِليسُ  وُكْنُت َجِليَس قَ ْعَقاِع ْبِن َشْوٍر * َواَل َيْشقى بَِقْعَقاعٍ 

  اَل ُيطُاعُ  اَل رَْأَي ِلَمنْ  -3662

  يعاتب فيها أصحابه قَاَله أمري املؤمنني على بن أىب طالب هنع هللا يضر يف خطبته اليت

  اَل َحيٌّ فَ يُ َرَجى َواَل َمْيٌت فَ يُ ْنسى -3663

ورد هناك  -9109انظر املثل  )  " والن ََّزَوان قد ِحيَل بني الَعرْيِ  " مكتوبة قصته عند قوله 
   (  " اَل ميت فينعى " 

   . من كالم صخر بن عمرو ابن الشَّرِيد يف حرف القاف
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  اَل َيْذَهُب الُعْرُف بَ نْيَ هللا َوالَنَّاس -3664

   . اإلحسان  : الُعْرُف واملعروف

ُرَك َسي ٌْر والَ َهْرُجَك َهرْجٌ  -3665   اَل َسي ْ

ي الَ ُيسن أ احلديُث الذي الَ يُْدَرى ما هو يضرب للذي يكثر الكالم،  : اهلَرْجُ 
   . َيِسري والَ ُيسن يتكلم

  اَل بُدَّ لِْلَمْصُدوِر َأْن يَ ن ُْفثَ  -3666

   . الذي يشتكى َصْدره، وهو يسرتيح ويشفى ابلن َّْفثِ   : املصدور

  اَل زاَِيَل َلزَِم احلَْبُل الُعُنقَ  -3667

َزايلة   : الزايل
ُ
   ( املفارقة  : الزايل واملزيلة ) امل

  يلزم فاَل يُ ْرَجى اخلاَلُص منهيضرب للشيء 

  اَل يَ ْرأَُم بَ وَّ اهلََوانِ  -3668

جْلُد ُحَواِر ُيْسِلُخ   : والبو أن تَ ْعِطَف الناقة على ولدها،  : أي اَل ينقاد له، والر مِْثَان
  عليه، واملعىن يف املثل أنه الَ يقبل الضَّْيمَ  فُيْحَشى، ويعلق عليها، فتظنه ولدها، فتِدرُّ 

  اَل َعْيَش ِلَمْن ُيَضاِجُع اخلَْوفَ  -3669

  يضرب يف مدح األمن

  اَل تُ ْقرَُع َلُه الَعَصا، والَ تُ َقْلَقُل َلُه احَلَصا -3670
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َجرِ بِ 
ُ
   [ 919ص  ]  . يضرب للُمَحنَِّك امل

  ُتَصادَ  اَل أُكوُن كالضَُّبِع َتْسَمُع الَّلْدَم فَ َتْخرُُج حىتَّ  -3671

   . هللا عنه َيب التيقظ فيه، قَاَله أمرُي املؤمنني علي رضي أي اَل أغفل عما

  اَل أَتَْمْن َشِقي اً أُوِحَشْت أَْهُلهُ  -3672

  اَل َُيْدََع اأَلعَريب إالَ َواِحَدةً  -3673

  قَاَله أعرايب ُخدَِع مرة مث َسِئَم اخلداع أخرى

   " بك العز الفطري اَل يطمح " يف نسخة  ) اَل َيْطَحُن ِبَك الِعزُّ الَفِطرُي  -3674

  يعىن أن العزَّ احلادَث الَ ُمَعوََّل عليه

  اَل َأْصَل َلُه َوالَ َفْضلَ  -3675

  اللسان، يعىن النُّْطقَ   : احلسب، والفصل  : األصل  : قَاَل الكسائي

  اَل تَ َزاُل تَ ْقِرُصيِن ِمْنَك قَاِرَصةٌ  -3676

  أي كلمة ُمْؤِذية

  ُق أَثَ رُهُ اَل ُيَصدَّ  -3677

  يضرب للكاذب

أيضاً مثله أي أنه  يعىن اَل ُيصدَُّق أثر رحله؛ ألنه إذا كذب هو َكَذب أثره يف اأَلرض
  ههنا من مَثَّ، وإمنا جاء ِمن  : قَالَ   ؟ من أين جئت  : إذا قيل له
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  اَل أُمَّ َلكَ  -3678

وهذا هو الشتم  رَّة،اَل أم لك عندان يف مذهب ليس لك أم حُ   : قَاَل أبو اهليثم
يلحق به غريهم من أبناء  الصحيح؛ اَلن بين األماء عند العرب ليسوا مبحمودين واَل اَلحقني مبا

الشَّتيمة شيئا، حكي َجيَع هذا عن أىب سعيد  فلم يرتك له من  " اَل أاب لك " احلرائر، فأما إذا قَاَل 
   . الضرير

  ة َمَعَهااَل َخي َْر يف َرَزَمٍة اَل ِدرَّ  -3679

اللنب، أي اَل َخي َْر يف   : إْرزَاماً، والدِ رَّة صوُت حننِي الناقة، والفعل أْرَزِمْت تُ ْرْزم  : الرََّزَمةَ 
   . قول اَل فعَل معه

  اَل يُ ثَ ىنِ  واَل يُ ثَ لِ ثُ  -3680

  والَ يف الثالثة أي هذا رجل كبري أراد النهوَض فلم يقدر يف أول مرة والَ يف الثانية

  السََّماء َمْصَعَداً  اَل تَ َرَك هللا َلُه يف اأَلرض َمْقِعداً، والَ يِف  -3681

  قَالَته امرأة َدَعْت على ولدها

َتِلْع رِيَقاً  -3682 َقاً َمْن ملَْ يَ ب ْ   اَل َيْصُلُح َرِفي ْ

ص  ]  . ابلريق ريَق الَغضب على احلال، وأراد  " رفيقاً  " يضرب ملن َيْكِظْم الَغْيَظ ونصب 
911 ]   

  اَل َتْشرِينَّ َمْشَرى َصْفٍو ُيَكدَّرُ  -3683

   ( بَثَمٍن خَبْسٍ  وَشَرْوهُ  ) تعاىل  إذا اشرتى، ومنه قوله " َشَرى " إذا ابع، و   " َشَرى " يُ َقال 

javascript:openquran(11,20,20)


 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 215 

  يضرب ملن يستبدل خرباً بشر

  ْن اَل ِتاَلَد لَهُ اَل باَلَد ِلمَ  -3684

الناس، وَيوز أن  أي اَل َيْسَمُع فقرياً مكاٌن واَل حتمله أرض لذلته وقلته يف أعني
   : ُيتاج أن يَ ْرَحَل عنها، كما قيل يكون املعىن الَ يقدر الفقرُي أن يقيَم بباَلده وأرِضه لفقره، بل

ْقرتِيَن اْلَمَراِمَيا
ُ
  َوتَ ْرِمي الن ََّوى ابمل

  َماَل ِلَمْن اَل رِْفَق َلهُ  الَ  -3685

  يعين أن املال يكسبه الر ِفق اَل اخلرق

  اَل َجَعَل هللا فيِه آَمَرةً  -3686

َمَرته،  : أي بَ رَكة ومناء، وهذا كما يُ َقال َِ بسكون   " أَْمَرَته " ويروى  تعرف يف وجه املال َأ
   . َكثُر أِمَر مال فاَلن، إذا  : امليم، أي زايدته، من قوهلم

  اَلَغْرو َواَل َهْيمَ  -3687

   : يضرب لألمر إذا أشكل، قَالَ 

عيَيتين ُكلَّ اْلَعَيا * ِء َفاَل أَُغرُّ َوالَ َأِهيمْ  َِ   َأ

  اَل َتْظِلَمنَّ َوَضَح اْلَطريق -3688

   . يضرب يف التحذير ملن ترك الطريق الواِضح إىل املبهم

  وضعه السري يف غري موضعه  : وظُْلمه
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  اَل تَ ْلِبَسنَّ بَِيِقنٍي َشك اً  -3689

  أي اَل ََتِْلَطنَّ مبا أَيَقْنته شكا فيضعف رأيك وعزميتك

  اَل يُوَجُد الَعُجوَل حَمُْموَداً  -3690

حمموداً، واَل  اَل يوجد العجول  : كان يُ َقال   : روى ثعلب عن ابن اأَلعَريب قَالَ 
  احلر حريصاً، والَ الشره غنياً  امللول ذا إخوان، والَ  الغضوب مسروراً، والَ الغضوب مسروراً، والَ 

ْهَر عَلى َوَجاهُ  -3691
ُ
َعِث امل   اَل تَ ب ْ

   . مبنزلة النقب للبعري َوِجَى الفرُس يَ ْوَجى َوًجى، إذا َحِفى، وهو للفرس  : يُ َقال

  يضرب ملن يوجه يف أمره َمْن يكرهه أو به ضعف عنه

  بَ اَلَعَباَب َوالَ أاب -3692

أتُبْب لُه، أي مل تتهيأ  إن الظ باء إذا أصابت املاء مل تعبَّ فيه، وإن مل تصبه مل  : يُ َقال
   : وهتيأ كما قَالَ  أبَّ يَِئبُّ أابًّ وَأابابً، إذا قصد  : لطلبه، يُ َقال

صرمت، ومل   : وصدره عجز بيت لألعشى، ) أٌخ قد َطَوى َكْشحاً وَأبَّ لَِيْذَهَبا 
   [ 911ص  ]   ( كصارمأصرمكم، و 

إاَل أن يرى املاء  وليس شيء من الوحوش من الظباء والنعام والبقر يطلب املاء  : قَاَلوا
   . احلمري قريباً منه فرَيَِده وإن تباعد عنه مل يطلبه ومل يرده كما يرده

   . يضرب للرجل يُ ْعِرُض عن الشيء استغناء

  الَ احلَْلَب والصَّرَّ اَل ُُيْْسُن الَعْبُد الَكرَّ إ -3693
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ورآه يتقاَعُس عن احلرب وقد  إن َشدَّاداً العيسيِ  قَاَل الَبنه عنرتة يف يوم لقاء  : يُ َقال 
يْت فقال  ، وكانت أمه  الَ   : كر َعن ْرَت، فَ َقاَل عنرتة   : محَِ ُُيِْسُن العبُد الَكرَّ إالَ احللب والصَّرَّ

كر وقد  : ذلك، فلما قَاَل عنرتة اَل ُيسن العبد الكر قَاَل لهيستخف  به ل َحَبشية، فكان أبوه كأنه
َلة، فكر  وأبْ َلى، وَوَف له أبوه بذلك فزوجه عبلة، والصًّرُّ  زوجتك وهو خيط يشد  شد الصِ َرار  : َعب ْ

خشبة تشد على خلف الناقة إذا   : اخللف للناقة كالثدي للمرأة، والتودية ) فوق اخلِْلِف والت َّْوِدية 
   (  . رت، وَجعه توادىص

ال ُيسن   : قال لئاَل يرضَع الفيصُل أمه، ونصب احللب على أنه استثناء منقطع كأنه
   . العبُد الكرَّ لكن احللب والصر ُيسنهما

  يضرب ملن يكلَّف مااَل يطيق

  اَل أَُعلِ ُق اجلُْلُجَل ِمْن ُعُنقي -3694

   : فحالَ  قوم، قَاَل أبو النجم يصفاَل أشهر نفسي والَ أخاطر هبا بني ال  : أي

  َخْيَط اجلُْلُجلِ  يُ ْرِعُد إْذ يَ ْرُعُد قَ ْلُب األعزِل * إاَل اْمَرأ يَ ْعُقدُ 

اأَلسد يَ ْغَشى  إنه كان يف بين عْجٍل رجل ُيمَُّق وكان  : قيل يف معىن هذا البيت
كيف لنا    : َقاَلت بنو عجلف َ  بيوت بىن عجل فيفرتس منهم الناقة بعد الناقة والبعرَي بعد البعري

َعلَّقوا يف هذا ُعُنِق هذا اأَلسد   : ُيمق فيهم فَ َقاَل الذي كان  ؟ هبذا اأَلسد فقد أَضرَّ أبموالنا
منكم وِغرٍَّة حترك اجللجل يف ُعنقه فنذرُُتْ به، فضر به أبو النجم  ُجْلُجاَل، فإذا جاء على غفلةٍ 

مبنزلة هذا األمحق  الفحل َمْن رآه من َهْولِِه وإبعاده إاَل من كان يرعد ِمْن فرق هذا  : فَ َقالَ  مثاًل،
   . فإنه اَل َيافه لعدم عقله

  اَل تُ ْهِدي إىل مَحَاِتِك الَكِتفِ  -3695
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   . يضرب ملن يُباسط إخوانَُه ابحلقري الرديء

اء َيرى الكتَف، فإن امل اَل هتدي إىل محاتك  : وأصله َأن امرأة وصَّْت بنتها فَ َقاَلت
املطارقتان من على ميني البعري ويساره، وقَاَل  األلالِن مها اللحمتان  : بني ألََلْيها قَاَل أبو عبد هللا

   [ 910ص  ]  . َرْجَرَجًة أي ماء غليظاً  اَلن بينهما  : أبو اهليثم

  اَل تَ رَْكنَبَّ ِمْن بَ َناٍن نَ ْيَسَباً  -3696

الباطل وإن َجرَّ  ريق يضرب يف النهي عن ارتكابالط  : اسم أرٍض، والنيسب  : بنان
   . إليك منفعةً 

ْيَل فَ َقْد َأَجدَّ احَلِضرُ  -3697   اَل ُتِطِل الذَّ

   . يضرب للمتأين وقد جدَّ األمر واحتاج إىل الَعَجَلة

  اَل َتِشم الَغْيَث فَ َقْد َأْوَدى الن ََّقدُ  -3698

   . صغار الغنم  : هلك، والن ََّقدُ   : أودى

   . يضرب ملن َحزَِن على ما فات

  اَل َحْجَرًة أَْمِشى واَل َحْوَط الَقَصا -3699

عن ِجَواران يَ ْقِصى َقَصاً، أي  َقَصا ُفاَلنٌ   : البعد، يُ َقال  : الناحية، والَقَصا  : احَلْجَرة
   : بُعد، قَاَل بشر

َرارُ  َتَمعُ َفَحاُطوان الَقَصا َوَلَقْد رَأْواَن * َقرِيباً َحْيُث ُيسْ    السِ 
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الَقَصا، أي اَل أتباعد  اَل أمشى َحْجرة أي يف َحْجرة واَل أُحوَطك َحْوطَ   : والتقدير
   . عنك

فَ َهُلم إىل مبارزتى  هاأان ذا الَ أتباعد واَل أتنحَّى عنك  : يضرب ملن يتهددك فتقول له
   . ومقارعىت

  اَل َغْزَو إالَ الت َّْعِقيبُ  -3700

   : قَاَل طَُفيل يصف اخليل َعَقَب الرجُل، وهو أن يغزو مرة مث يثىن من َسَنِتِه،  : يُ َقال

ُتوُن َصليبة * َمَغاويُر ِفيَها لألريبِ 
ُ
  ُمَعقَّبُ  ِطَواُل اهلََواِدى َوامل

َرار، وذلك أن
ُ
احلارث بن  وأول من قَاَل ذلك ُحْجر بن احلارث بن عمرو آكل امل

الذي ذكره مالك بن  من ملوك َسِلٍح، من ملوك الضَّجاعم، وهو وكان -َمْنَدَلَة ملك الشام 
   : ُجَوْيٍن الطائي يف شعره فَ َقالَ 

  يَ ُؤَب ابُن َمْنَدلَه ُهَناِلَك اَل أُْعِطى رَئِيساً َمَقاَدًة * َواَل َمِلكاً حىتَّ 

عهد  وكاَن قْد َأغاَر على أرض َند، وهى أرض حجر بن احلارث هذا، وذلك على
أهَل ََنَْران، فاستاق  ام جور، وكان هبا أهل ُجْحر، فوجد القوَم ُخُلوفا، ووجد ُحْجراً قد َغزَابَ ْهرَ 

َرار شيخاً كبرياً،  ابُن َمْنَدلة ماَل ُحْجٍر، وأخذ امرأته هنَد اهلنود، ووقع
ُ
هبا فأعجبها، وكان آكُل امل

ن َورَاءك طالبا حثيثاً، وَجعاً كثرياً، ورأايً النََّجاَء النجاء فإ  : له وابُن مندلة شااب َجياَل، فَ َقاَلت
املِْراَبَع هناره  ُمِغذاً إىل الشام، وجعل يقسم  [ 912ص  ] وحزماً وكيداً، فخرج ابُن مندلة  صليباً،

رجع ُحْجر وَجَد ماله قد اْسِتيَق،  أَجع، فإذا كاَن الليل أْسرَِجْت له السُّرُُج يقسم عليها، فلما
مذ مثاين   : فَ َقاَلوا  ؟ مذكم  : ابن َمْندلة، قَالَ   : قَاَلوا  ؟ عليكم َمْن أغار  : َذْت، فَ َقالَ ووجد هنداً قد أخِ 

   . غزوَة اأَلوَّل والثاين مثان يف مثان، اَل َغْزَو إالَ التعقيب، فأرسلها مثاًل، يعىن  : فَ َقاَل ُحْجر ليال،
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مثاٍن أخرى؛ إذ كانت غزوة  يايل أدخلت يفيعىن مثان لِ   " مثاٍن يف مثانٍ  " قوله   : قُلتُ 
مثاٍن ليال يف أثِر مثان ليال، يعىن أنه سبقه  ََنَْران كذا، فقرنت مبثلها من هذا الغزو اآلخر، أو أراد

   . وسيلحقه يف مثاِن ليال بثماِن لياٍل حني أغار على قومه

مندلة، فَكَمَن فيِه،  ابن مث أقبل جمُِداً يف طلب ابن َمْنَدلة حىت دفع إىل واٍد دون منزل
اذَهْب   : العرب، فَ َقاَل له ُحجر وبعث َسُدوَس بن شيبان بن ُذهل بن ثَ ْعلبة، وكان من َمَناكري

سدوس حىت انتهى إىل ابن َمْندَلة وقد نزل يف  متنكراً إىل القوم حىت تعلم لنا ِعْلَمهم، فانطلق
َمْن جاء حِبُْزَمة حطٍب، فذهب   : ، ونثر ِتراً، وقَالَ املِْراَبع َسْفح اجلبل، وأقد انراً وأقبل يَ ْقسم

 حُبزمة حطب وألقاها على الناِر، وأخَذ قَ ْبَضًة من ِتر فألقاها يف ِكنانته، وجلس مع سدوُس فأتى

هند ما ظنك  اي  : القوم يستمع إىل ما يقولون، وهند َخْلَف ابن مندلة حتدثه، فَ َقاَل ابن مندلة
ِسريُوا ِسريُوا الَ َغْزَو إالَ   : أراه ضارابً ِبوشنه على واسطة رحله وهو يقول  : تقَالَ   ؟ اآلن حُبجر

وهللا ما انم ُحْجر قٌط إالَ   : هند الَبن مندلة التعقيب، وذلك مثل ما قَاَل زوجها سواء، مث قَاَلت
ت له فارِكاً فبينما بلى كن  : وانتَهرها قَاَلت  ؟ وما علمك بذلك  : وُعْضو منه حي، قَاَل ابن مندلة

 منزل له قد أخرج إليه رابعاً، فضربت له قبة من قبابه، مث أمر ُِبُزٍر فُنِحَرتْ  هو ذات يوم يف

 وبشاٍء فذحبت، فصنع ذلك، مث أرسل للناس فدعاهم فأطعمهم، فلما طعموا وخرجوا انم كما

فذهبت احلية  سٌط رِجَلُه،هو مكانه، وأان جالسٌة عنَد ابِب الُقبَة فأَقبلت َحيَّة وهو انئم اب
حتولت من قبل رأسه،  لتنهشُه، فقبض رجله، مث حتولت من قبل يده لتنهشه، فقبض يده إليه، مث

ما َفِطْنُت   : فقلت  ؟ ما هذه اي هند  : فَ َقالَ  فَلما دنت منُه وهو يغطُّ قعَد جالساً، فنظر إىل احلية،
مبَْسَمع سدوس، فلما مسع احلديث رجع إىل ُحْجر  وهللا، وذلك كله الَ   : هلا حىت جلسُت، قَالَ 

   : الِكَنانة بني يديه، وقَالَ  فنثر التمر من

ْرِجُفوَن أبْمِر َغْيٍب * َعَلى َدْهٍش َوِجئ ُْتكَ 
ُ
   [ 911ص  ] اِبلَيِقنيِ  َأاَتَك امل

  فلما َحدَّثه حبديِث امرأته مع ابن َمْندلة عرف أنه قد َصَدَقُه،
ُ
  َرارفضرب بيده على امل
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منها من الَغَضب  فأكل -وهى شجرة مرة إذا أكلت منها اإلبل قَ َلَصْت َمَشاِفُرها  -
َرار " فلم يضره فسمته العرب 

ُ
َمْندلة، فنذر به ابن َمْنَدلة  على ابن مث خرج حىت أغار  " آكَل امل

َرار
ُ
َنا قَ َتَل صاحبه انقاد له فآي ُّ   ؟ لك يف املبارزة هل  : فوثب على فرسه، ووقف، فَ َقاَل له آكل امل

أْنَصْفَت، وذلك بعني هند، فاختلفا بينهما بطعنتني، فطعنه   : مندلة جندب املقتول، قَاَل له ابن
َرار

ُ
ِْنره  طعنَة َجْنَدله هبا عن فرسه، فوثبت هند إىل ابن مندلة تفديه، وانتزعت الرمح منْ  آكل امل

ماله ومال أهل  َذ َجيَع ما َكان ذهَب به منْ وخرجت نفسِه، فظفر أكل املرار ِبنده، واستنقَ 
   : باَلده، وأخذ هنداً فقتلها مكانه، وأنشأ يقول

ُر ُمْصَطلٍ    َمْقُرورِ  ِلَمِن الناُر أوِقَدْت حَبِفرِي * ملَْ يَ َنْم َغي ْ

  إنَّ َمْن أيَمُن النِ َساء بشيء * بَ ْعَد ِهْنٍد جِلَاِهل َمْغرورُ 

َها * آيَة احلبِ  ُحب َُّهاكلُّ أُنْ َثى َو إْن تَ ب َ  تَ ُعورُ  ي َّْنَت ِمن ْ   َخي ْ

  اَل يَ ْيأَسنَّ انئٌِم َأْن يَ َغَنَما -3701

  أبرٍض َفل ٍ  بَ َلَغَنا أن َرُجاًل كان يسري إببل له حىت إذا كان  : قَاَل املفضل

تنبت، أو اليت  اأَلرض اجلدبة، أو اليت ِتطر والَ  -بفتح الفاء وقد تكسر  -الفل  ) 
   ( طأها املطرأخ

كلهم إالَ من عامر  آين جائرك من الناس  : إذا هو برحل انئم، فأاته يستجريه، فَ َقالَ 
وكان هو   ؟ ُجَوين وهو رجٌل واحد نَ َعْم، وَما عسى أن يكون عامر بن  : بن ُجَوْين، فَ َقاَل الرجل

امٌر بن ُجَوين وقد أَجْرُتك أان ع  : إبله وقَالَ  عامر بن ُجَوين، فسار به حىت توسَّط قومه، فأخذ
   . اَل ييأَسنَّ انئم أن يغنما، فذهب مثالً   : الرجل عند ذلك من الناس كلهم إالَ مين، فَ َقالَ 

  اَل جَتَْزَعْن ِمْن ُسنٍَّة أَْنَت ِسْرتَ َها -3702
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 وذلَك أن أاب ُذَؤيب إن أول من قَاَل ذلك خالٌد بن أخت أىب ُذَؤيب اهلَُذيل،  : قَاَلوا
عمرو بن عامر، فعشقته امرأة  كان قد نزل يف بىن عامر بن َصْعَصعة على رجل يُ َقاُل له عبد

وهرب هبا إىل قومه ،فلما قدم منزلُه َتوََّف  عبد عمرو وَعشقها، َفَخب َّبَ َها على زوجها ومَحَلها
رسوُل بينها وبينه ابَن يُعلم، وكان َيتلف إليها إذا أمكنه، وكان ال أْهَله فأَسرََّها منهم يف موضع الَ 

خالد، وكان غالماً َحَداثً له منظر وَصباحة فمكَث بذلك بُ ْرَهة   [ 911ص  ] له أخٍت له يُ َقال
إنه مَحََلها من  دهر، وَشبَّ خالد وأدرك، فعشقته املرأة وَدَعْته إىل نفسها، فأجاهبا َوَهوِيها، مث من

ذؤيب عنها، فأنشأ أبو  إليها فيه، ومنع أابمكاهنا ذلك فأتى هبا مكاانً غريه، وجعل َيتلف 
   : ذؤيب يقول

  وَشعريها ما مُحِ َل البخىت عاٍم غياره * عليه الوسوق بُ رَُّها  [ َو   ] 

  أبعظِم ِما كنت مَحَّْلُت خالداً * وبعض أماانُت الرجاِل غرورها

  فلما تراماه الشباُب وغيُّه * ويف النفس منه فتنة وفجورها

  سه عنا ومال بُودِ ه أغانيُج َخْوٍد كان ِقْدماً يزورهاَلَوى رأ

   : فلما بلغ ذلك ابَن أخته خالداً أنشأ يقول

  َتْسَتِجي ُْرها فَ َهْل أنَت إمَّا أُّمُّ عمرٍو وتبدَّل ْت * َسَواَك َخلياَل دائبا

  فَ َرْرَت هبا من عند َعْمرو بن عامر * وهى مهها يف نفسه وسجريها

  َمْن َيِسريُها َعْن ِمْن ُسن ٍة أْنَت ِسْرتَ َها * فأوُل راٍض ُسن ةً  َفاَل جَتْزَ 

  َيْسَتِثريَُها َواَل َتُك َكالث َّْوِر الذي دفنت له * حديدة حقف َدائباً 

  اَل يَ ْعَلُم ما يف اخُلفِ  إالَ هللاُ واإلسكافُ  -3703
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الكلُب يصيح  جعلأصُله أن إسكافاً َرمى كلباً خبف فيه قَاَلب، فأوجعه جداً، ف
اَل يعلم ما يف اخلف إالَ هللاُ   : فَ َقالَ   ؟ أُكلُّ هذا من خف  : وَيزع، فَ َقاَل له أصحابه من الكاَلب

   . واإلسكاف

   . يضرب يف األمر ََيَْفى على الناظر فيه علمه وحقيقته

  تَ َرى َله اَل َتْصَحْب َمْن اَل يَ َرى َلَك ِمَن احَلقِ  ِمْثَل َما -3704

فاَلن يَ َرى رأي أيب   : أي اَل تصاحب َمْن الَ ُيَشاكلك واَل يعتقد َحقََّك، يُ َقال
   . حنيفة، أي يعتقد اعتقاده، وليس من رؤية البصر

  اَل َيْكِسُب َاحْلَْمَد فَ ىَتً َشِحيحُ  -3705

  ُيضرْب يف َذمِ  الُبخل

وِت تَ ْنُدبيِن َويف  -3706
ُ
  ما زودتين زادي َحَيايت  اَل َأْعرِفَ نََّك بَ ْعَد امل

   [ 912ص  ]  . عبيد يضرب ملْن ُيَضيع أخاه يف حياتِه مُثَ َبكاه بعد موته، قَاَله أبو

  الباب ما جاء على أفعل من هذا *3*

  أهْلَُف ِمْن َقِضيبٍ  -3707

فَيشرتي ِمنُه التمَر، ومل يكْن  َهذا رُجٌل مَن العرِب كاَن َِتَّاراً ابليحريِن وكاَن أييت اتجراً 
التمِر الذي كاَن يَبيَعُه، َفَدَخل يَوماً َحَشف كثرٌي ِمن  يُعامُل َغريُه، وإن ذلَك التاجُر اجتمَع ِعندهُ 

اأَلعَريب   َداننري كثريٌة، َفطرحُه َبني ذلَك احلَشِف، وأُْنِسَي َرفْ َعة مْن ُهناَك، وأاته وَمعُه كيٌس له فيه
وليَس يدري ما أعطيه، فالَ صرين  هذا أعرايب  : كما كاَن أيتيه يشرتي ِمنُه الَتمَر، فَ َقاَل يف نفسه

َعدَّ عليه قَ ْوَصرََّة احلَشِف اليت فيها الَداننري،  فيما يبتاعه، فلما ابتاَع ِمنُه التمر هذا احلشفَ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=93#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=93#TOP#TOP
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التمِر، فباع َجيَع ما معه من التمر غري احلشف، فإنه مل يقدر على  ومضى قضيب مبا اشرتى منَ 
 ، فأخذ سكيناً وتبعمنُه أحٌد، وتذكر التمار كيَسه، وعلم أنه ابع الَقوَصرََّة غلطاً  بيعِه ومْل أيخذه

ألعوضك اجليد،  إنَك صديٌق يل وقد أعطيتَك ِتراً غري جيد فَ ُردَّه علي  : اأَلعَريب فلحقُه وقَالَ 
أتدري مل محلُت هذا السكني   : لألعرايب فأخرَج اجلِلدة إليه، فنَ ثَرها وأخرَج منها داننريُه، وقَالَ 

أرين السكني،   : إن مْل أجد الداننري، فَ تَ نَ فََّس اأَلعَريب وقَالَ َبطين  ألشق هبا  : اَل، قَالَ   : قَالَ   ؟ معي
من  أهلف  : فناوله إايه، فشقَّ به بطن نفسه تلهفاً، فضربت به العرُب املثل فَ َقاَلوا انولنيه،

من املنشعبَة إالَ  قضيب، وهو أفعل من هلَُِف يَ ْلَهُف هلفاً، وليس من التلهف؛ اَلن أفعل اَل ينبين
   . شاذاً 

   : ويف هذا الرجل يقول عروة بن ُحزام

  ِمْثَل َلْوِم َقِضيب أاَل اَل تَ ُلوَما لَْيَس يف اللوم رَاحٌة * فَ َقْد ُلْمُت نَ ْفسي

  أألم ِمْن أْسَلم -3708

ََيِْبِه أحد قبله،  هو أسلم بن ُزْرعة، ومن لؤمه أنه َجََب أهَل خراسان حني وليها ما مل
ينبش تربة النواويس ليستخرج  كانت َتَضُع يف فم كل َمْن مات درمها، فأخذ  مث بلغه أن الُفْرسَ 

   : ذلك الدرهم، فَ َقاَل فيه صهبان اجلرمى

  اَل يَ ْنِبْش ِعظَاَمَك أْسَلمُ  تَ َعوَّْذ بَنْجٍم َواْجَعِل الَقب َْر يف َصفاً * ِمَن الطَّْودِ 

  السََّقاِئِف ِدْرَهمُ  َهْل حَتْتَ  ُهَو النابش املوتى اجمليُل ِعظَاَمُهْم * ليَ ْنظُرَ 

   . أْلَزُق ِمْن بُ َراٍم، وأْلَزُق ِمَن َعل ٍ  -3709

   [ 905ص  ]  : ومها الُقَراد، قَاَل الشاعر

  الظُُّنوانَ  ًفَصاَدْفَن َذا فَ رْتٍة الَ ِصقاً * ُلُصوَق البُ َراِم َيُظنُّ 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 225 

وكذلك يُ َقال يف  النمُل ابخلصاء،والَقراد يعرض اَلْسِت اجلََمل فيلزق هبا كما يلزق 
   " مين مكان القراد من است اجلمل  [ ُهوَ  ]  " مثل آخر 

  أْلَزُق ِمَن الَكُشوثِ  -3710

   : الشاعر هو نَ ْبت يتعلق ابلشجر من غري أن يضرب بعرٍق يف اأَلرض، قَالَ 

ك  ) البيت يف اللسان  )  مَثَرُ َوالَ  ُهَو الَكُشوُث َفاَل أْصٌل واَل َوَرٌق * واَل َنِسيٌم والَ ِظلٌّ 
   (  . الكتاب غري مستقيم الوزن على ما أثرانه، ووقع يف أصول هذا  ( ش ث

  وِمْن مُحىًّ الرَّْبعِ  أَْلَزُق من ريٍش على ِغَراِء، وَمْن قَاٍر، وَمْن ِدْبٍق، -3711

  أَْلَزُق ِمْن ُجَعٍل، وأْلَزق ِمْن قَ َرْنيب -3712

إذا أراد الغائط ولذلك  دويبة فوق اخلنفاء، وهو واجلَُعل يَتبعان الرجلَ   : والَقَرنْ يَب 
   : َسِدَك به ُجَعُله، قَاَل الشاعر  : يف املثل  : يُ َقال

  يُ ْغَرى بِِه اجلَُعلُ  إَذا أتَ ْيُت ُسَلْيَمى َشدَّ يل ُجَعٌل * إنَّ الشَِّقيَّ الَِّذي

بفتح  -َشبَّ  ين ابجلعل الواشي، ويروىُشبَّ يل، أي أتِيَح وع  : روى أبو الندى
   . أي ارتفع وظهر -الشني 

   . منه ُيضرب هذا املثل للرجل إذا لزق به َمْن َيكرَهُه فاَل يزال يهرب

قاَم لغائط تبعه  وأصل هذا املثل إمنا هو ُماَلزمة اجلعل ملن ابت ابلصحراء، وكلما
   . اجلعل

   : ويف القرنيب يقول الشاعر
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  َأْخَلَفْتُه حَمَاِجرُهْ  ُرُق اجلَارَاِت ابلَّليِل قَابِعاً * قُ ُبوَع الَقْرْنيبَ واَل أطْ 

  أَْلَزُم ِمْن َشَعَراِت الَقص ِ  -3713

   . أنه اَل يفارقك ألهنا اَل ميكن أن تُ َزال، وذلك أهنا كلما ُحِلَقْت نبتت، واملعىن

  أَْلَزُم للمرء ِمْن ِظِلهِ  -3714

لزوَم ظلي، ولزوَم ذْنيب،  َلَزَميِن فاَلن  : زَم صاحبه، ولذلك يُ َقالألنه اَل يزال مالَ 
   . ألزم الذَنب بفتح النون  : والعامة تقول

  َوأَْلَزُم لِْلَمْرِء ِمْن إْحَدى طََبائِِعهِ  أَْلَزُم ِمْن الَيمنِي لِْلِشماِل، وَمْن نَ ْبِز الَّلَقِب، -3715

  الذُّاَبِب، وَمِن َكْلبٍ  َمَن اخلُْنفَساِء، وَمنَ َأْلُّ ِمَن احلُمىَّ، وَ  -3716

   [ 901ص  ]   . ألن الكلب يُ ُلحُّ ابهلرير على الناس

  أَِلنُي ِمَن الزُّْبِد، وَمْن ِخْرِنقٍ  -3717

   . ولد األرنب  : اخلِْرنقُ 

  أَِلنُي ِمن مخَِريٍَة ُِمَرَّنَةٍ  -3718

 -مَحَْرُت السري أمْحُرُُه  حلاء فمن احلمر، يُ َقالتروى هذه اللفظة ابحلاء واخلاء، فأما ا
احلَِمري واحلَِمريَة، وهو سري أبيض مقشور   : إذا َسَحْوَت ِقشره، ويُ َقال لذلك السري -ابلضم 

التلني،   : أيضا، والتمرين  " األْشُكزُّ  " اخلَرُز لِْليِنه، ويُ َقال له  الظاهر، يؤكد به السروج، وَيْسُهل به
   . ما َيعل يف العجني من اخلَِمرية  : اء فمن اخلَِمري، واخلُْمرَةاخل وأما
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ُيتاج إىل تفسري  وهذا احلرف كان مهمالَ يف كتاِب محزة رمحه هللا، وكان  : قُلتُ 
  وشرح ففعلُت حينئٍذ،

  َأألم ِمَن اْبِن قَ ْرَصعٍ  -3719

الِكتاب، ويف تكملة  وكذلك يف النسخة األخرية من هذا  " قَ ْوَصع " وروى البيارى 
   " رجل من أهل اليمن، كان متعاملا ابللؤم  : قرصع " اخلارزَني 

  َأألم ِمْن َجْدرََة، وَأألم ِمْن َضَبارةَ  -3720

يعىن  -الرجلني  أن هذين  " أْطِعَمة العرب " زعم ابن حبر يف كتابه املوسم بكتاب 
وسأل بعُض ملوِك العرب عن أ ألم َمْن   : املثل، قَالَ  َأألم َمْن َضَربت العرُب به -َجْذرََة وَضَبارَة 

رجل من بين احلارث بن عدي بن ُجندب بن  وهو -يف العرب ليمثِ َل به، فدلَّ على َجْدرة 
فجاؤه ِبدرة فجدع أنفه وفر ضبارة ملا رأى أن نظريه لقَي  وعلى َضَبارة، -الَعْنرب، ومنزهُلم مباوية 

   . ََنَا َضَبارة ملا ُجدَِع َجْذرَة  : لاملث ما لقَي فَ َقاَلوا يف

  َأألم ِمْن رَاِضِع اللَّنَبِ  -3721

  ُِيلُبها، خماَفةَ  هو رجل من العرب كان يَ ْرَضع اللنَب من َحَلمة َشاتِِه، والَ 

لئيم راضع، قَاَل رجل   : قَاَلوا أن ُيْسَمع َوْقُع احلََلِب يف اإلانء فُيْطَلَب منه، فمن ههنا
   : التوحُّش واإلفراط يف البخل عم له ابلبعد من اإلنسانية واملبالغة يف يصف ابنَ 

  َغارُ  أحبُّ شيء إليه أْن َيُكوَن له * ُحْلُقوُم َواٍد له يف َجْوِفهِ 

  أَْمَسى َلُه اَنرُ  اَل تَ ْعِرُف الريُح ِمَُِساُه َوُمْصَبَحُه * َوالَ ُتَشبُّ إذا

  نَ َواِحي الصَّْحِن آاَثرُ   اإلانِء َواَل * يُ َرى له يِف اَل َُيُْلُب الضَّرَْع لؤماً يِف 
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  أألم ِمْن رَاِضعٍ  1199

  : الطائي قَالَ  إن  : ابلفاخر  [ 909ص  ] قَاَل املفضل بن سلمة يف كتابه املوسوم
  : لئاَل يفوته شيء، وقَاَل أبو عمرو الراضع الذي أيخذ اخلالََلَة من اخِلاَلل فيأُكُلها من اللؤم

الراضع   : ُِيلُبهما من اجَلَشع والشََّره واللؤم، قَاَل الفراء الراضع الذي يَ ْرَضع الشاة والناقة قبل أن
ليس معه  رَاعياً واَل مُيِْسُك معه حِمَْلباً فإذا جاء ُمْعرَت فسأله الِقَرى اعتلَّ أبن هو الذي يكون

الراضع الذي رَضَع   : اليمامي قَاَل أبو عليحِمَْلب، وإذا رام هو الشرب َرَضَع من الناقة والشاة، و 
   . يف اللؤم اللؤَم من َثْدي أمه، يريد أبو علي أنه الذي يُوَلد

  َأألم ِمْن البَ َرمِ  -3723

ْيِسر وهو ُموِسر، والَ 
َ
  ُيَسمَّى بَ َرماً  هو الذي الَ َيْدُخل مع األيسار يف امل

سببِه، قَاَل  سقط استعماله لزوال إذا كان الذي مينعه غري البخل، وهذا ااَلسم قد
ُم بن نُ َويْ َرة يف أخيه مالك    : ُمَتمِ 

َر ِمْبطَانِ  َهاُل حَتَْت رِدائِِه * َفىًت َغي ْ ُن ْ
  الَعِشيَّاِت أْرَوَعا لقد َكفََّن امل

َتاِء تَ َقْعَقَعا َواَل بَ َرماً تُ ْهِدى النِ ساُء لِِعْرِسِه * إذا الِقْشُع ِمنْ    بَ ْرِد الشِ 

  َأألم ِمْن البَ َرِم الُقُرونِ  -3724

بيوت األيسار؛ اَلن  كان هو َرُجالً من األبرام َفدَفع إىل امرأته ِقْدراً لتستطعم من
وَسَنام، فوضعتها بني يديه وَجعت  بذلك كانت جتري عادُة البَ َرم، فرجعت اِبلِقْدر فيها حلم

فصار قوهلا   ؟ أبَ َرماً قَ ُروانً   : عتني، فَ َقاَلت املرأةقط عليها اأَلوَّاَلد، فأقبل هو أيكل من بينهم قطعتني
   . املنفعة إىل نفسه مثاًل يف كل خبيل َير

نَ  -3725   َأألم ِمْن َسْقٍب َرايَّ



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 229 

مرغوب إليه فصيٌل  َشرُّ   : ألنه إذا َداَن من أمه مل يدرََّها، ولذلك قيل يف مثل آخر
ن، ومعناه أن الناقة الَ تكاد تدرُّ  ، فرمبَّا أرادوا أن ُيتلبوا واحدة منهن  إالَ على ولٍد أوَرايَّ وبَ وًّ
لغريها لَيْمرِيَ َها بلسانه، فإذا َدرَّْت عليه َْنَّْوه عنها وحلبوها،  فأرسلوا حتتها فصيلها أو فصياَل آخرَ 

ن غرَي جائع مَلْ مَيْرِها، وهذا الفعل يسمى القلبني وإذا كان    . الفصيُل َرايَّ

  ِمَن الَغِنيَمة الَبارَِدةِ  أَْلذُّ  -3726

   : الشاعر هذه غنيمة ابردة، إذا مل يكن فيها َحْرٌب، مثل قول  : تَقول العرب

  ِمَن الَعْيِش اَبرِدُ  قليَلُة حلَِْم النَّاِظَرْيِن يَزِينُ َها * َشَباٌب َوخَمُْفوضٌ 

ص  ]  : حاصلة من قوهلم أي  " غنيمة ابردة " بل معىن قوهلم   : أي اَل مكروه فيه، ويُ َقال
   : قوُل أىب يزيد يرثي َرُجالً  بَ َرَد حقي على فاَلن، وََجََد، أي ثَ َبَت، ومن ذلك  [ 901

ْو * ُت 
َ
  ُمْصَطالَُه أي بُرودِ  َعَلى  ( املوت ) َخارَِجاً اَنِجَذُه َقْد بَ َرَد امل

الربَد يف  واوللجاحظ يف ذلَك قول اثلث، زعم أن أهل هتامة واحلجاز ملا َعِدمُ 
الباردة، مث كثر ذلَك منهم حىت مَسُّوا ما  مشارهبم ومالَبسهم إاَل إذا هبت الشََّمال مَسَّْوا املاء النعمة

   . ابملاء البارد تلذذا منهم كتلذذهم  " الباردة " غنموه 

ىَن  -3727
ُ
  أَْلذُّ ِمَن امل

   : هذا من قول الشاعر

ىَن * وإالَ فَ َقدْ ُمىًن إْن َتُكْن َحقاً َتُكْن أَ 
ُ
  ِعْشَنا هبا َزَمناً َرْغَدا ْطَيَب امل

   : وقَاَل آخر

َخارِجَ 
َ
  اِبلتََّمينِ   إذا اْزَدمَحَْت مُهُوِمي يِف فُ َؤاِدي* طََلْبُت هلا امل
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   : وقَاَل بشار الشاعر  . التمين  : قَاَلت  ؟ أي شيء أطوُل إمتاعاً   : وقيل لبنت اخلس

ىَن، اإلنسان اَل ينفكُّ 
ُ
إاَل أن األمل يَ َقُع بسبب  من أمل فإن فاته األمُل َعوَّل على امل

كثرة املىن َتلق العقل، وتطرد    : املقفع وقَاَل ابن  . وابب املىن مفتوح ملن تكلَف الدخوَل فيه
واعيد، كنا نَ ْلُهو ابألماين، ونطيب أنفسنا ابمل   : النَّظَّام وقَاَل إبراهيم  . القناعة، وتُفسد احلسن

  أنفسنا فذهب بعد فقطعنا

   : وقَاَل الشاعر  . عن فضول املىن

ىَن 
ُ
َفالِيسِ  إَذا َِتَن َّْيُت ِبتُّ الل ْيَل ُمْغتَ ْبطَاً * إنَّ امل

َ
  رَْأُس أَْمَواِل امل

   : وقَاَل آخر

ىَن َطَرٌف من الَوْسَواسِ 
ُ
  *إن امل

   : ينوقَاَل علي بن احلسن الباَخْرزِي يف ذم التم  : قلت

* َوِبتُّ ُأَضاِجعُ  رَُِيا تَ رَْكُت االَتِ َكاَل َعَلى التََّمينِ 
ُ
  الَيْأَس امل

  رَُِياً  َوَذِلَك أنَّيِن ِمْن قَ ْبِل هَذا * َأَكْلُت َِتَنِ ياً َفَخرِيتُ 

  أَْلذُّ ِمَن إْغَفاَءِة الَفْجر -3728

   : هذا من قول الشاعر، وهو جمنون بين عامر

  ُكْنت إْغَفاَءة الَفْجرَ  َماًء ُكْنت َماَء َغَماَمٍة * َوَلْو ُكْنت نَ ْوَماً فَ َلْو ُكْنت 

  ُكْنت ِمْن درَّة ِبْكرِ  َوَلْو ُكْنت هَلَْواً ُكْنت تَ ْعِليَل َساَعٍة * وَلو ُكْنت َدرَّا

   : ويروى
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  *ولو ُكْنت َدرًّا ُكْنت ِمْن َبْكَرٍة ِبْكرِ 

ْلذُّ ِمْن ِشَفاَء َغلِ  -3729 َِ   يِل الصَّدرَأ

   [ 901ص  ]  : هذا من قول الشاعر، أنشده ابُن اأَلعَريب

  َوفَاَء الَبْدرِ  َلْو ُكْنت لَْياَل ِمْن لَيايل الدَّْهر * ُكْنت مَن الِبيضِ 

َر َكْدرِ  َقْمَراَء اَل َيْشَقى هِبَا َمْن َيْسرِى * أْو ُكْنت ماًء ُكْنت   َغي ْ

  ْخٍر * أظَلَُّه هللاُ بَغْيِض ِسْدرِ َماَء َسَحاٍب يف َصَفا ذي صَ 

  *فَ ْهَو ِشَفاٌء لَِغِليِل الصَّْدرِ 

   : وأما قوهلم  : قَاَل محزة

، وأَْلذُّ ِمْن زُْبدٍ  -3730   بِِنْرِسَيانٍ  أَْلذُّ ِمْن زُْبٍد بُِزبٍ 

الكوفة، وأما الزب  فَ َتْمر من ِتور َبْصري ، والثاين كويف ، وأما النِ ْرِسَيانُ   [ اأَلوَّل ] فاملثل 
زب رابح، وذَكَر َذلَك ابن دريد، َوَحكى أن أاب  فتمر من ِتور الَبصرة، ويسمى َهذا التمر أيضاً 

   : وعنده سعيُد بن َسْلم فأنشد الشََّمْقَمق دَخَل على اهلادي

  َشاِفٍع ِبَسَماحِ  َشِفيعي إىل ُموَسى مَسَاُح مَيِيِنِه * َوَحْسُب اْمرٍِئ ِمنْ 

  زُْبٌد بزبَّ راَبحِ  رَِى ِشْعٌر َيْشَتِهي الناس َأْكَلُه * َكَما ُيْشتَ َهىَوَشعْ 

قاَل ِتر   ؟ َعنيُت بزب رابح ما  : فَ َقاَل لُه اهلادي  ؟ وعلى رأس اهلادي خادٌم امسه َراَبح
  : قَالَ   ؟ وَمْن يشهد لك بذلك  : قَالَ  عندان ابلبصرة، إذا أَكَله اإلنسان وجد طعمه يف كعبه،

   . نعم، فأمر له أبلَفي درهم  : قَالَ   ؟ سعيد أهكذا هو اي  : القاعد عن ميينك، قَالَ 
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  أَْلَوُط ِمْن ُدب ٍ  -3713

   . هو رجل من العرب كان متعاملاً بذلك  : قَاَلوا

   : وأما قوهلم

  أَْلَوُط ِمْن نُ َغرٍ  -3732

  فإمنا قَاَلوا ذلك ألنه اَل يُفارُِق ُدبُ َر الدابة

   : وقوهلم

  أَْلَوُط ِمْن رَاِهبٍ  -3733

   : هذا من قول الشاعر

  وأْلَوُط ِمْن رَاِهٍب َيدَِّعي * أبنَّ النِ َساء َعَلْيِه َحَرامُ 

  َأهْلَُف ِمْن أيب َغْبشانَ  -3734

   " أمحق من أيب َغْبَشان " تقدم يف ابب احلاء عند قوهلم 

  َأهْلَُف ِمْن ُمْغرِِق الد ر ِ  -3735

بِِعْدٍل من الد رِ  فأغرَقُه،  كان هذا َرُجاًل من ِتيم رَأى يف النوم أنه ظ ِفَر من البحر
   . فاستيقظ من نومه، ومات تلهفا عليه

  َأهْلَُف ِمَن اْبِن السَّوءِ  -3736

   [ 255 ص ]  . ألنه اَل ُيطيع أبويه يف حياته، فإذا ماات تلهََّف عليهما
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  اَلِب الصَّْخرَةِ َأهْلَُف َمَن قَ  -3737

   " أطمع من قَاَلب الصخرة " قد مرَّْت قصته يف ابب الطاء عند قوهلم 

نَ يَتْ يَزِيدَ  -3738   َأحلَُْن ِمْن قَ ي ْ

يزيد بن عبد امللك  يعنون به حلن الغناء، واملثُل من أمثال أهل الشأم، ويزيد هذا هو
َنتاه َحَبابة وسالمة وكانتا أحلَن م اإلسالم من ِقَيان النساء، واْستُ ْهرتَ  ن رؤى يفبن مروان، وقَ ي ْ

   : األمة وَتلى هبا، ومن استهتاره هبا أن غنته يوماً  يزيد وهو خليفة حببابة حىت أمْهََل أمرَ 

  ِبَسْلعِ  َلَعْمُرَك إنَّين ألِحبُّ َسْلعاً * لُِرْؤيَِتهاَ َوَمْن أْضَحى

  َفْجِعي أْن َتُكوَن َترِْيدُ  تَ َقرُّ بُِقْرهِباَ َعْيين، َوإين ِ * ألخشى

َصلَّى * َوأْيِدي السَّاحبَاتِ 
ُ
  َغَداَة ََجْعِ  َحَلْفُت ِبَربِ  َمكََّة َوامل

  َومَسِْعي الَْنِت َعَلى الت ََّنائي فَاْعَلِميه * أح بُّ إىلَّ ِمْن َبَصرِي

  : أمرُت، فَ َقاَلت َحَجراً حجرا إن شئِت أن أنُقَل إليك َسْلعاً   : مث تنفَّست، فَ َقاَل يزيد
   : َغنتهُ  ليس إايه أَرْدُت، مث  ؟ وما أصنع بَسْلع

ُرَدا بَ نْيَ الت ََّراقي َواللهاِة َحرَارٌَة * َما َتْطَمِئنُّ َوالَ    َتُسوُغ فَ تَ ب ْ

   . عليك  : فَ َقالَ   ؟ كما أنت، على م ْن َتِ لُف األمة   : فأهوى يزيد ليطري، فَ َقاَلت

حلَََن يف قراءته؛ إذا   : فيُ َقال ا حلن الغناء فيجمع على حُلُون وأحْلَان،وأم  : قَاَل محزة
أصل الَّلْحن يف الكالم الِفْطَنة، ويف   : ابن دريد يقول مسعت أاب بكر  : َطرََّب فيها وَغرَّد، وقَالَ 

وذلك أن معىن أي أْفَطَن هلا وأغَوص  عليها،   " أن يكون أحلََْن حُبجَّته ولعلَّ أَحدَكم " احلديث 
زايد  إن عبيد هللا بن  : الكالم أن تُرِيَد الشيء فتور َِى عنه بقوٍل آخر، وقيل ملعاوية اللحن يف
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هبا معدواَل عن  أو ليس بظريٍف الَبن أخي أن يتكلم ابلفارسية إذ كان التكلم  : يلَحُن، فَ َقالَ 
   : جهة العربية، وقَاَل الَفَزاري

َعُت النَّاِعُتوَن يُوَزنُ َوَحِديٍث ألذُُّه ُهَو ِمَّ    َوْزانَ  ا * يَ ن ْ

ُر احلَِديِث َما   َكاَن حَلَْناً  َمْنِطٌق رَاِئٌع وتَ ْلَحُن أْحَيا * انً َوَخي ْ

جهته من  يريد أهنا تتكلم ابلشيء وهي تريد غريه، وتعرض يف حديثها فتزيله عن
   : وكما قَاَل الَقتَّال الكاَليب  ( القول ولتعرفَ ن َُّهْم يف حلن )  ذكائها وفطنتها، وكما قَاَل هللا عز وجل

ْراَتبِ  َوَلَقْد َوَحَيُت َلُكْم ِلكْيَما تَ ْفَهُموا * َوحَلَْنتُ 
ُ
   [ 902ص  ] حَلَْناً لَْيَس اِبمل

  : قلت ك إذاواللحن يف العربية راجع إىل هذا؛ ألنه الُعُدول عن الصواب؛ ألن
َعَدْلَت عن جهته،  مل يدر أيهما الضارب وأيهما املضروب، فكأنك قد  " ضربت عبُد هللا يزيدُ  " 

ألنه َيرج على ْنوين، وحتته  فإذا أْعَرْبَت عن معناك ُفِهم عنك، فسمى اللحن يف الكالم حلناً؛
   . هالصواَب أي يقصد معنيان، ويسمى األعراب ْنواً اَلن صاحبه يَ ْنُحوا

الَفَزارى، وهو  وقد غلط بعُض الكبار من العلماء يف تفسري بيت  : قَاَل أبو بكر
هو   " وخري احلديث ما كان حلناً  "  معىن قوله  : عمرو ابن حبر اجلاحظ، وأودعه كتاب البيان، فَ َقالَ 
نه اَل تُ َقال يعرتي كالمَها حلن، فهذه عثرٌة م أنه تَعجَّب من اجلارية أن تكون غرَي فصيحة، وأن

مسعت يونس   : حدثين دمحم بن سالم اجلمحي قَالَ   : وهو أنه قَالَ  وقْد اسَتدرَْكَت عليه عثرًة أخرى
إىل  جاءان من روائع الكالم ما جاءان عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه احلكاية جتمع ما  : النحوي يقول

َعاَنَد قط مل َيُشكَّ  ئدة فاَلن أحداً ِمن أسلم أوالتصحيف الذي فيها قلََّة الفائدة، فأما قلة الفا
التصحيف فاَلن أاب حاُت حدثين عن اأَلصمعي عن  يف أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان أفَصَح اخللق، وأما

   ( 1 ) روائع الكالم ما جاءان عن الُبْسيت   ما جاءان عن أحد من  : يونس قَالَ 
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   .  ( 1 ) ىن عثمان البسيت  بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يع

بعدها ايء  بفتح الباء وتشديد التاء  " البيت " كذا، وأحسب أنه تصحيف عن  ) 
   ( اهلجرة من -111مشددة للنسب، وهو أبو عمرو، عثمان بن مسلم، البصرى، وتوَف سنة 

   : فأما قوهلم

  َأحْلُْن ِمْن َجَراَدتَ نْيِ  -3739

الِعْمليقي سيد الَعَمالقة  كانتا قَيَنتني ملعاوية بن بكر   : نفاملثل عادى قدي، واجلرادات
كان اسم إحدامها وردة،    : كذا، ويُ َقال )  الذين كانوا انزلني مبكة يف قدي الدهر، وامسهما يعاد

العمرين يف تَثنية أيب   : اأَلوَّىل، يف التثنية، كما قَاَلوا واسم األخرى جرادة، فغلب اسم الثانية على
   (  . تثنية الشمس والقمر كر وعمر والقمرين يفب

حديَث  صار فاَلن " ومياد، وهبما ضرب املثل اآلخر يف سالف الدهر فقيل 
   . إذا اشتهر أمره  " اجلرادتني

  َأألم ِمْن َكْلٍب َعَلى ِعْرقِ  -3740

  َأألم ِمْن ِذْئبٍ  -3741

  َأألم ِمْن صيب ٍ  -3742

  زَأألم ِمَن اجَْلوْ  -3743

َلٍة َعَلى  َأألم ِمْن ماء َعاِديَة، وِمْن َمذاِق اخلمِر وَمْن نَ ْومةِ  -3744 الضَُّحى، وِمْن قُ ب ْ
   [ 901ص  ] َعَجلٍ 

  أَْلصُّ ِمْن ِشظَاٍظ، َوِمْن ِسْرَحانِ  -3745
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  أَْلصُّ ِمْن فَْأرَةٍ  -3746

  أَْلصُّ ِمْن َعِقعقٍ  -3747

  املولدون *3*

  ملَْ َُيِْمْل َخاِتَِي ِمْثُل ِخْنَصرِي

  لَْيَس الَفَرُس ِِبُلِ ه وبُ ْرقُِعهِ 

  َمُشورَةٌ لَْيَس يف احلبِ  

  لَْيَس قي الشََّهَواِت ُخُصومةٌ 

طَرُ 
َ
  لَْيَس ِبِصياِح الُغَراِب ََييء امل

  لَْيَس اجلَماُل اِبلثِ يابِ 

  لَْيَس َورَاَء َعبَّاَداَن قَ ْربَةٌ 

  لَْيَس لِْلَباِطل َأَساسٌ 

  لَْيَس َعَلى اإلنسان إاَل َما مَلكَ 

  لَْيَس احلَرِيُص بِزاِئٍد يف رِْزِقهِ 

  لَْيَس َحيٌّ َعَلى الزََّماِن بِباقٍ 

  لَْيَس لَْلَعْبِد ِمْن األمور اخلريُ 

  لَْيَس الشَّاميُّ لِْلِعَراِقيِ  ِبَرِفيقٍ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=94#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=94#TOP#TOP
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ِشرُي كاخلَبريِ 
ُ
  لَْيَس امل

َرٌة فَلُيْمِهْل حىتَّ يَِغبَّ رَأْيُهُ    للُمْسَتَشاِر َحي ْ

  لَْيَس لِْلِحَماِر الَواِقِع كَصاِحِبهِ 

  َتَظرُّفٌ   التََّصنٌُّع َِتَتٌُّع َوالَ َمَع التََّكلُّفِ لَْيَس يف 

  لَْيَس لَِقْولِِه ُسوٌر َُيُْصرُهُ 

  لَْيَسْت َيِدي خَمَُضوبًَة اِبحلنَّاءِ 

  يضرب يف إمكان املكافأة

  لَْيَس َهَذا بَِناِر إبْ رَاِهيمَ 

   . صلوات هللا على نَبي نا وعليه، أي ليس هبني

َتُه ِبَساهِ     . الَبْحِر األْخَضر َرِة الَعْلَياَء، َواِبلسُّوِس األبعِد، ويِف لَي ْ

َتُه يف َسَقَر، َحيُث اَل َماَء َوالَ َشَجرَ    لَي ْ

  لَْيَت الُفْجَل يَ ْهِضُم نَ ْفَسهُ 

رٌ    لَْيَس يف الَعَصا َسي ْ

  يضرب ملْن الَ يقدر على ما يريد

  لَْيَس يف البيت ِسَوى البَ ْيتِ 

  ُه َعَسالَ َعضَّ أْصُبِعيلو أَْلَقمتُ 
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  لو َوقَ َعْت ِمَن السََّماِء َصْفَعٌة َما َسَقَطْت إاَل على قفاه

ٌر ما تَ رََكَها الصَّياُد َلوالَ الِقيدُ    َعَدا لو كاَن يف الُبومة َخي ْ

ُِ ْمن َسوََّد َوْجَهُه قَالَ     [ 258 ص ]   . أانَ َحدَّاد  : لَْيَس كَل

  بُ ْقيا لَْيَس َمَع السَّْيفِ 

َِ حَمَارهُ    لو َعي َّْرَت َكلباً خشيَت

  َلْو بَ َلَغ رَأسُه السَّماََء ما زادَ 

  َلْو َسدًّ حَمْساَه لَنَ َبَس َمْفساهُ 

  ألْمٍر مَّا ِقيل دَِع الكالم لِْلَجَوابِ 

  حلٌَْظ أْصَدُق ِمْن َلْفظٍ 

  َلزَِمُه ِمْن الَكوَْكِب إىل الَكوَْكبِ 

  أيُّوبَ  َلِقَيُه بِذْهِن أيبِ 

  َيضرب يف التمكن ِمْن َصاحبه

  ِلُكلِ  َعمٍل ثَ َوبٌ 

  ِلُكلِ  كالم َجوابٌ 

  ِلساُن التَّْجرِبَِة أْصَدقُ 

ُز َلْما ُعِبَد هللا   َلْو الَ اخلب ْ
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  َلْو بَ َلَغ الر ْزُق فَاُه َلَواَلُه قَ َفاهُ 

  َيضرب للمحروم

  لَِتُكِن الثَّريَدُة بَ ْلقاَء اَل الَقْصَعةُ 

  ْيَس يَ ْوِمي ِبواِجٍد ِمْن ظَُلومٍ لَ 

ْرِء ِمْن َخَدِم الُفؤادِ 
َ
  ِلَساُن امل

  ِلَساُن الباِطِل ِعيُّ الظَّاِهِر والَباِطنِ 

يِك إىَل الدََّجاَجة   لَنا إلْيِه َحاَجة َكَحاَجِة الدِ 

  لَْيَس يف البَ ْرِق الالَّمِع ُمْسَتمَتعٌ 

  يضرب ملن َيوض يف الظلمة

  ْطُت ِبَك َما َدَمَعْت َعْييِنِ َلْو ُأْسعِ 

  َوُمَضرَّبةٌ  َلِو اجتََّْرُت يف األْكفاِن َما َماَت َأَحٌد حِلَافٌ 

   . ملن يعلو ويعلى 

  َلْن يَ تَ َلمََّظ بِِه ُشِدقَاَك، َوَلْن َيْسَودَّ بِِه ِكفَّاكَ 

  يضرب يف التجنيب

  بِ لَْيَس َهذا األْمُر ُزوراً، والَ اْحِتجاجاً ابْلِكعا

  ِلُكلِ  َحي أَجلٌ 
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  ِلُكلِ  َداٍء َدَواءٌ 

  ِلُكلِ  َجديٍد َلذَّةٌ 

  ِلُكلِ  َقِدٍي ُحْرمةٌ 

  اَْلزِم الصِ حَّة يَ ْلَزْمَك اْلَعملُ 

  اْلِتمَاُس الز ايََدِة َعَلى اْلَغايَِة حُمَالٌ 

  اللَّذَّاُت ابْلمؤانت

  األلقاُب تَ ْنزُِل ِمَن السماء

  هلَاِربِ اللَّْيُل ُجنَُّة ا

  اَل َخي َْر يف ِودٍ  َيُكوُن ِبَشاِفعٍ 

  اَل َيْصربُ َعَلى اخَللِ  إالَّ ُدوُدهُ 

  اَل حُتِْسِن الثِ َقَة اِبلِفيلِ 

ْوتِ 
َ
  اَل عَتاَب بَ ْعَد امل

  اَل َتْطَمْع يف ُكلِ  َما َتْسَمعُ 

  اَل جَتِْر ِفيماَ اَل َتْدرِي

   [ 902ص  ]  فَ رُيَِيَك َسَواَد اْسِتهِ اَل تُِر الصَّيِبَّ بَ َياَض ِسنِ َك 

  اَل تُ ْنِكْح َخاِطَب ِسر ِكَ 
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ْعروفِ 
َ
َعايل َيداً َقُصَرْت َعن امل

َ
  اَل َِتُدَّنَّ إىَل امل

  اَل َتُدلَّنَّ حباَلٍة بَ َلْغتَ َها بَِغرْيِ آلةٍ 

  اَل بُدَّ لِْلحِديِث ِمْن أابريزَ 

  اَل أحبُّ َدِمي يف َطْسِت َذَهبٍ 

  رسل اْلَبازَى يف الضََّبابِ اَل تُ 

  اَل تُ َعنِ ْف طَالباً لِرِْزِقهِ 

  اَل َخي َْر يف أَرٍب ألَقاَك يف هَلَبٍ 

  اَل َتُكْن َرْطباً فَ تُ ْعَصَر والَ اَيِبساً فُتْكَسرَ 

يُء ِمْن َخلِ ِه َعِصريُهُ    اَل َيَِ

  اَل يَ َرى َورَاَءُه ُخْضرَاً 

  يضرب للمعجب

  ءٌ اَل ميألُ قلْبَه َشيْ 

  يضرب للرجل الشجاعة

  اَل يفر ِْج َعن إْنساٍن ِبَرَمِص َعْيِنهِ 

  يضرب للبخيل النكد

  التَّلصُّصَ  اَل تُ َعلِ َم الشَُّرطىَّ الت ََّفحُّص والَ الزَّطِ ى ِ 
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  اَل ُتَكاُل الر ِجاُل ابلُقْفَزان

  اَل َتُسبَّ أُمِ ي اللَِّئيمَة فَأُسبَّ أُمََّك الَكرمَِيةَ 

  ْعِرُف حَمْساَُه ِمْن َمْفساَهُ اَل ي َ 

َزَك َعَلى َمائَدِة َغرْيِكَ    اَل أَتُْكْل ُخب ْ

ْرِقنيِ    اَل مُيَيِ ُز بَ نْيَ التِ نِيِ والسِ 

  اَل يَ ْقَرأ إاَل آيََة الَعَذاِب وُكُتَب الصََّواِعقِ 

  يضرب للمهوِ لِ 

ُد يف السماَء َمْصَعداً، والَ يف األْرِض َمْقَعداً    اَل َيَِ

  يضرب للخائف

  اَل يَ ُقوُم ِعْطرُُه بُِفَسائِهِ 

  اَل َتْسُقُط ِمْن َكفِ ِه َخْردَلةٌ 

  يضرب للبخيل

  والَ يَراُه الشَّمُس والْقَمر اَل َيِطنُّ َعَليِه اُلذُّابُب، واَل يَ ُهبَّ َعَلْيِه الرِيُح،

  يضرب للَمُصون

  هااَل ُيَطوِ ُل َحَياتَُه والَ يُ َقصِ ُر َجارِيَ تَ 

ْر َعَمَل اليَ ْوِم لَِغدٍ    اَل ُتؤخِ 
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  اَل حُتَر ِكَّن َساِكناً 

  اَل مُيِْسُك ُضَراطَُه َخْوفاً 

  اَل أَتَمِن األمرَي إَذا غشََّك الَوزِيرُ 

  احلَيَّةَ  اَل تَِلُد الَفأرَُة إالَ الَفأرََة، والَ احلَيَُّة إالَ 

  اَل حَتِر َعَلى ما َدهاَك أْعَمى أَصمَّ 

  ْشُكُر هللا َمْن الَ َيْشُكُر النَّاساَل يَ 

  اَل تقُع َعَلْيِه ِقيَمةٌ 

  يضرب الَرجل الَنذل

   [ 925ص  ] اَل جَتْيِنَ ميِيُنَك َعَلى مِشَاِلكَ 

َرضِ 
َ
  اَل قَِليٌل ِمَن الَعَداوِة واإلِحِن وامل

  اَل َتْدُخْل َبنَي الَبَصَلِة َوِقْشرَِها

  الََلِ والنَّاسِ اَل َيْذَهُب الُعْرُف َبنَي 

  اَل ُجْرَم بَ ْعَد الَنَداَمةِ 

  اَل َيْسَتْمِتُع اِبجلَوزَِة ِإالَ كاِسُرها

  اَل ِعْنَد َريبِ  والَ ِعنَد ُأْسَتاِذي

  اَل َتْسَخْر ِبَكوَسٍج َما مَلْ تَ ْلَتحِ 
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  اَل يَ ْفزَُع البازِي ِمْن ِصي اِح الًكرِْكي

  الَتَِبْع نَ ْقداً ِبَدينٍ 

ُر النَّاِقدِ اَل يُب يَناَر َغي ْ   ِصُر الدِ 

ْرَهمِ    اَل َرُسوَل كالدِ 

  اَل يَ ْعُقُد احلَْبَل والَ يرُْكُض احِلْجر

  يضرب للضعيف

  اَل َيْصربُ َعَلى طََعام واحدٍ 

  اَل َيْشَرُب املاَء إالَ ِبَدمٍ 

  يضرب للشجاع

ا َمْضراٌة َعلى اإلَساءةِ    َمْدَعاٌة إىل التَ ْقصري اَل تَ ْلَهُج اِبملَِقاِدير، فإهنَّ

 . يَ ْعِنيكَ  اَل ُتؤدِ ْب َمْن الَ يُؤاتِيَك، والَ ُتْسرِْع فيما الَ 

 الرابع والعشرون فيما أوله ميم الباب  

o   جاء على أفعل من هذا الباب ما  

o   املول   دون  

  الباب الرابع والعشرون فيما أوله ميم

  ما تَ ن َْفع الشَّْعَفُة يف الَواِدي الرُُّغبِ  -3738

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=96#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=101#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=101#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=102#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=102#s1
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   : الشَّْعَفة
َ
  الواسع  : ْطَرة اهلينة، والوادي الرُّغبامل

   " ترتفع ما " يضرب للذي يُعِطيك قَلياًل ال يقع منك َمْوقعاً، ويروى 

   ؟ ما ََيَْعُل َقدََّك إىل أَدميكَ  -3749

ُيملك على أن تقيس الصَِّغرَي  اجلِْلد العظيم، أي ما  : َمْسُك السَّْخلة، واألدي  : الَقدُّ 
   ؟ ما َيُضمُّ قدََّك إىل أدميك من صلة املعىن، أي  " إىل " لعظيم منه، ومن األمر اب

  يضرب يف إخطاء القياس

  َما َحَلْلَت َبْطَن تَ َباَلَة لَِتْحرَِم اأَلْضَياف -3750

   . ابلتأنيث  " لُتْحرِمى مل حتلِ ى بطن تبالة " بلد خُمْصبة ابليمن، ويروى   : تَ َبالة

   . الناَس إحسانَه، مث يريد أن يقطعه عنهم يضرب ملن َعوَّدَ 

  َما َعَلى األْرِض شيء َأَحقُّ ِبطُوِل ِسْجن ِمْن لَسانٍ  -3751

ص  ] وهذا املثل  نصبا على لغة أهل احلجاز، ورمبا على لغة ِتيم،  " أَحقَّ  " يروى 
  يروى عن عبد هللا ابن مسعود هنع هللا يضر  [ 921

   . للسان عما َير إىل صاحِبِه شراً يضرب يف احلث  على حفظ ا

  َما َصَدَقٌة أْفَضَل ِمْن َصَدَقٍة ِمْن قَ ْول -4752

  يعين من قول يكون ابحلق يضرب يف حفظ اللسان أيضاً 

  َما بَِلْلُت ِمنُه أبفْ َوَق انِصلٍ  -3753
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، ومنه  : البل    : قول الشاعر الظََّفر، والفعل منه َبلَّ يَ َبل  مثل َعضَّ يَ َعض 

َياِن اَل ُيْضِحي   َبِطيناً  َوبَ لِ ى إْن بَِلْلِت أبْرَُييٍ  * ِمَن الِفت ْ

   . َنْصُله وسقط الذي خرج  : السَّْهم الذي انَكَسر فوقه، والناصل  : واألفْ َوق

ينال   [ الَ  ] ملن  يضرب  : يضرب ملن له غناء فيما يُ َفوض إليه من أمر، وقَاَل بعضهم
   . منه شيء لبخله

   . َنَصَل اخِلضاُب؛ إذا ذهب وفارق  : أصل النصول املفارقة، يُ َقالو 

َنانِ  -3754   َما يُ َقْعَقُع َلُه اِبلشِ 

َنان حتريك الشيء الياِبِس الصُّْلب مع صوٍت مثل الساَلح  : الَقْعَقَعة   : وغريه، والشِ 
اإلبل على السرِي لتَ ْفزََع فُتْسرَِع، قَاَل َحثَّ  َجع َشنٍ ، وهو الِقْربَة البالية، وهم ُيركوهنا إذا أرادوا

   : النابغة

  رِْجَلْيِه ِبَشن ِ  َكأَنََّك ِمْن َِجَاِل َبىن أُقَ ْيٍش * يُ َقْعَقُع َخْلفَ 

  حقيقة له يضرب ملن الَ يَتضع ملا ينزل به حوادث الدهر، واَل يروعه ما الَ 

  َما ُيْصطََلى بَِنارِهِ  -3755

   : قَاَل األنصارى اَل يوَصُل إليه والَ يتعرض ِلَمرَاِسِه، يعىن أنه عزيز َمِنيع

  أان الذي َما ُيصطََلى بنارِِه * والَ يَناُم اجلاُر من ُسَعارِهِ 

  أن تكون النار اجلوع، يريد أان الذي الَ يناُم جارُُه جائعاً، وَيوز  : السُّعار
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واَل ينام  " قولُه  لى هذا املعىنكنايًة عن اجلود، أي الَ يطلب ِقَراه لُبْخله، ويدل  ع
  أي جاره؛ فيكون البيتان َهْجوا  " اجلار

  َما تُ ْقَرُن بُِفاَلن َصْعَبةٌ  -3756

أنه أْكَرُم وأجل    : ويذللها، أي أصله أن الناقة الصَّعبة تقرتن ابجلََمل الذلول َلرُيوَضَها
  الفحل من أن يستعمل ويكلف تذليل الصعب كما يكلف ذلك

تُ ْقَرُن بُفاَلٍن  " أعرفه  الذي  : ب ملن يذل من انوأة قَاَله أبو عبيد، وقَاَل الباهلييضر 
   . إليه ويُهاج له ال غريه أي هو الذي يصلح إلصاَلح األمر يُ َفو ض  " الصَّْعبة

  َما بَِلْلُت ِمْنُه أِبْعَزلَ  -3757

معه أداة  ه برجل ليسمن  [ 929ص  ] الذي اَل ساَلح معه، أي ما ظفرت   : األعزل
   . ألمر يُوكُل إليه، بل هو معد ملا يُ َعوَُّل فيه عليه

   . َما ُُيًْسُن الُقْلَباِن يف َيَدْى َحالَِبِة الضَّْأنِ  -3758

   . السِ وار، ويراد حبالبة الضأن األمُة الراعيةُ   : الُقْلب

   . يضرب ملن يُ َرى حبالة حسنة وليس هلا أبهل

   ؟ رَاِءَك اَي ِعَصامما وَ  -3759

وذلك أنه ملا بلغه  أوُل من قَاَل ذلك احلارث بن عمرو َمِلُك ِكْنَدَة،  : قَاَل املفضل
َباين وكَماهُلا وقوة َعْقلها دعا امرأًة من ِكْنَدة يُ َقال هلا ِعَصام ذاَت  ََجَاُل ابنة َعْوف بن حُمَلِ م الشَّي ْ

اذهيب حىت تعلمي يل ِعْلم ابَنِة َعْوف، فمَضْت حىت انتهت   : وقَاَل هلا عقل ولسان وأَدب وبَ َيان،
أي   : وقَاَلت وهى أماَمُة بنُة احلارث، فأعلمتها ما قدَمْت له، فأرسلت أمامة إىل ابنتها، إىل أمها،
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أرادت النظر من وجٍه أو خلق،  بنية، هذه خالُتك أتَ ْتِك لتنظر إليك، فاَل تسرُتِي عنها شيئاً إن
ترَقُط مثله، فخرجت من عندها وهي  إن استنطقتك، فدخلت إليها فنظرت إىل ما ملوانطقيها 

فأرسلتها مثاًل، مث انطلقت إىل احلارث فلما رآها مقبلة  ترك اخِلَداَع َمْن َكَشَف الَقناع،  : تقول
ْخُض عن الزُّْبد، رأيت َجْبهة كاملِ   : قَاَلت  ؟ ايعصام ما وراءك  : قَاَل هلا

َ
املصقولة، يزينها  ْرآةَصرََّح امل

  . قلت عناقيد َجاَلها الوابل شعر حالك كأذانب اخليل، إن أْرَسَلْته ِخْلته الساَلسل، وإن مشطته
َهَرة، بينهما أنف كحدِ   وحاجبني كأمنا ُخط ا بقلم، أو ُسوِ دا حبمم، تقوَّسا على مثل َعنْي ظبية َعب ْ

رُجوان، يف بياض كاجلَُمان، ُشقَّ فيه فم كاخلاُت، لذيذ َوْجنَ َتان كاأل السيف الصَّنيع، َحفَّْت به
 فيه ثَ َنااي ُغر ذات أَشر، تقلََّب فيه ِلَسان، ذو فصاحة وبيان، بعقل وافر، وجواب املبتسم،

  حاضر، تلتقي فيه َشَفَتان مَحَْراوان،

ال كَصْدر ِتث حتلبان ريقاً كالشهد إذا دلك، يف رقبة بيضاء كالفضة، ركبت يف َصدرْ 
، والَ عرق َيس، ركبت فيهما  ُدْمية، وَعُضدان ُمْدجَمَان يتصل هبا ذراعان ليس فيهما عظم ميَُسُّ

األانمل، نتأ يف ذلك الصدر َثْداين   كفان دقيق قصبهما لني َعَصبُ ُهما، تعقد إن شيءت منهما
ة كسر ُعَكناً  ُطِوى طيَّ الَقَباطيِ  املدجم كالرمَّانتني َيرقان عليها ثياهبا، حتت ذلك بطن

، خلف ذلك ظهر فيه كاجلدول،  كالَقَراطيس املدرجة، حتُِيُط بتلك ْدُهن اجمللوِ 
ُ
العكن ُسرَّة كامل

 إذا هنَضت وينهضها إذا  [ 921ص  ] رمحة هللا اَل نَ بَ تَ َر، هلا كَفُل يُ ْقعدها  ينتهي إىل حضر لوالَ 

قلبا على َنَضد َُجَان،  مله َفِخَذاِن لُفَّا كأمناقعدت، كأنه ِدْعُص الرَّْمل لَبَّده سقوط الطَّلَّ، ُي
يتا بشعر أسود كأنه حلق الزرد، ُيمل ذلك َقَدَمان كحذو  حتتهما ساقان َخْدلََتان كالربديتني ُوشِ 

محل ما فوقهما، فأرسل امللك إىل أبيها فخطبها،  اللسان، فتبارك هللا مع صغرمها كيف تطيقان
أي   : فلما أراد أن ُيملوها إىل زوجها قَاَلت هلا أمها فجهزت،فزوجها إايه، وبعث بصداقها، 

لَِفضِل أدٍب تُرِكت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل، وَمُعونة للعاقل،  بنية، إن الوصية لو تُرِكت
 استغنت عن الزوج لِِغيَن أبويها وشدَّة حاجتهما إليها كنِت أغىن الناس عنه، ولكن ولو أن امرأة

َخَرْجِت،  أي بنية، إنك فَارْقِت اجلوَّ الذي منه  . ال خلْقَن، وهلن خلق الرجالالنساء للرج
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أتلفيه، فأصبح مبلكه عليك رقيباً  وَخلَّْفِت الُعشَّ الذي فيه َدَرْجِت، إىل وَْكر مل تعرفيه، وَقرِين مل
ِلي عىن َعْشَر  ومليكا، فكوين له أَمًة يُكْن لك عبداً َوِشيكا، ِخَصاٍل تكن لك ُذْخراً اي بنية امحِْ

   : وذِْكراً 

عينه، والتفقُّد  الصحبة ابلقناعة، واملعاشرة حبسن السمع والطاعة، والتعهُّد ملوقع
طيَب ريح، والكحُل أحسُن  ملوضع أنفه، فاَل تَ َقع عيُنه منك على قبيح، والَ يشم منك إالَ 

اهلدو عنه عند منامه، فإن َحَرارة و  احلسن، واملاء أطيُب الطيب املفقود، والتعهد لوقت طعامه،
َغَضة واالحتفاظ ببيته وماله، واإلرعاء على نفسه وحشمه وعياله  اجلوع َمْلهبة، وتنغيص النوم َمب ْ

التقدير، واإلرعاء على العيال واحلشم َجيل حسن التدبري، والَ  فإن االحتفاظ ابملال حسن
يِت ِسرَّه مل أتمين َغْدرَه، وإن عصيت أمره تعصي له أمراً، فإنك إن أفش تُ ْفِشي له سراً، والَ 

فإن اخلصلة  َصْدره مث اتَِّقي مع ذلك الفرح إن كان تَرَِحا، واالكتئاب عنده إن كان َفرَِحا، أوَغْرتِ 
إعظاماً يكن أشد ما يكون  األوىل من التقصري، والثانية من التكدير، وكوين أَشدَّ ما تكونني له

له مرافقة، واعلمي أنك الَ  له موافقة، يكن أطوَل ما تكونني لك إكراما، وأشد ما تكونني
وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت،  َتْصِلني إىل ما حتبني حىت تُ ْؤثِرِي رضاه على رضاك،

َمْوِقُعها منه، وولدت له امللوك السبعة الذين ملكوا  وهللا َيَِرُي لك، فحملت فُسلِ َمت إليه، فَعظُم
   . بعده اليمن

إن املتكلم به النابغة الُذبْ َياين   : يُ َقال  : على التذكري وقَالَ   " ما َورَاَءكَ  " وروى أبو عبيد 
مريضاً، وقد أُْرِجَف مبوته، فسأله النابغة عن حال  قَاَله لعصام بن شهرب حاجب النعمان، وكان

   [ 921ص  ]  ؟ عصام ما وراءك اي  : النعمان، فَ َقالَ 

   . من األضداد  : َك من أمر العليل، أو ما أمامك من حاله، وَورَاءومعناه ما َخْلفَ 

كلٌّ مبا  َيوز أن يكون أصل املثل ما ذكرت، مث اتفق ااَلمسان، فُخوِطبَ   : قلت
   . استحق من التذكري والتأنيث
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  َما يل َذْنٌب إاَل َذْنُب َصْخرٍ  -3760

صخر بنت لقمان،  كُجْمل وَدْعد، وهيُيْصَرف واَل ُيْصَرف،    " ذنب َصْخرَ  " وَيوز 
كثرية، فسبق لقيم إىل منزله، فعمدت  كان أبوها لقمان وأخوها لَُقْيم خرجا ُمِغريَْيِن، فأصااب إبالَ 

اً ألبيها لقمان إذا قدم  صخر إىل َجُزور ِما قدم هبا لقيم فنَحَرتْ َها وصنعت منها طعاماً يكون ُمَعدَّ
َسَد لقيماً لتربيزه كان عليه، فلما قدم لقمان وَقدََّمْت صخر إليه حَ  تُ ْتِحفه به، وقد كان لقمان

 أنه من غنيمة لقيم لَطَمَها لطمًة قضت عليها؛ فصارت عقوبتها مثالً لكل َمنْ  الطعام وعلم

   . يُ َعاَقُب واَل َذْنَب له

   : ويضرب ملن َُيَْزى ابإلحسان سوأ قَاَل ُخفاف بن َنْدبَةَ 

َنااَي * وَما أَْذنَ ْبُت إاَل َذْنبَ  َوَعبَّاس َيِدبُّ 
َ
  َصْخرٍ  يَل امل

   : ويروى

َناايَ 
َ
  *َوَعسَّاس َيِدبُّ يلَ امل

  حُمَْسَنٌة فَ َهِيِلى 1121

الرجل،  أصله أن امرأة كانت تُ ْفرُِغ طعاماً من وعاء َرُجٍل يف وعائها، فجاء
أهيل من هذا يف   : قَاَلت  ؟ ما تصنعني  : فُدِهَشْت، فأقبلت تفرغ من ِوعائها يف ِوعائه، فَ َقاَل هلا

ابلنصب على احلال، أي   " حمسنةً  " ويروى  َفِهيلى، -أي أنِت حمسنة  -حُمِْسنة   : هذا، فَ َقاَل هلا
   . ِهِيلي حمسنةً 

فيه  وَيوز أن ينصب على معىن أراِك حمسنًة يضرب للرجل يعمل العمَل يكون
  مصيباً 

  ُق أميِْكَ ِمْن َحظِ َك نَ َفا -3762
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   . ويروى هذا يف احلديث أي ِما َوَهَب هللا لك من اجلَدِ  أن اَل تَ ُبوَر عليَك أمُيَك،

  ُمصِ ي َمِصيَصاً  -3763

ًِ َخادَع جاريًة عن نفسها بَتَمرَاٍت، فطاوعته على أن َتَدَعه يف  أصله أن غالمًا
ينَفَد التمُر  فلما خاَف أن معاجلتها قدر ما أتكل ذلك التمر، فجعل يعمل عمله وهي أتكل،

   . ُمصِ ي َمِصيصاً   ! َوُْيَكِ   : ومل يقِض حاجته قَاَل هلا

   . يضرب يف األمر ابلت ََّواين 

َعارَةِ  -3764
ُ
   ؟ َمْن َأْضِرُب بَ ْعَد األمِة امل

   [ 920ص  ] يضرب ملن يَ ُهوُن عليك 

  َما يَ ْعِرُف َقطَاتَُه ِمْن َلطَاتِهِ  -3765

   . اجلبهة  : الردُف، واللَّطَاة  : ةالَقطَا

  يضرب لألمحق

اِر َشْفر -3766   َما اِبلدَّ

واَل يُ َقال إال  لغة، أي ذو شفر، -بضم الشني  -ُشْفر   : أي أَحٌد، وقَاَل اللحياين
   : الرمة من غري نفي مع حرف اجَلْحد، اَل يُ َقال يف الدار شفر، وقد يُ َقال، قَاَل ذو

ُم َما َلَمَحْت لََنا * َبِصريَُة َعنْيٍ  َِتُرُّ لََنا   ِمْن ِسَوااَن إىَل ُشَفرِ  اأَلايَّ

  أي ما َنَظَرْت عنٌي منا إىل إنسان سواان

  َما هِبَا ُدْعِويٌّ  -3767
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  أي َمْن يُْدَعى

  ما هِبَا ُديبِ ٌّ  -3768

، ومثُل هذا كثرٌي، وكله اَل يتكلم به إاَل يف اجَلْحد   نفي خاصةوال أي من َيِدبُّ

ْيهِ  -3769   َمْقَتُل الرَُّجِل بَ نْيَ َفكَّ

قَ ْتاَل مبالغة يف َوْصفه  الَقْتُل، وموضع القتل أيضاً، وَيوز أن َُيْعل اللسان  : املقتل
   : ابإلفضاء إليه، قَالَ 

ترتع ما رتعت حىت إذا   : هو عجز بيت للخنساء، وصدره ) فإمنا هِي إقْ َباٌل َوإْداَبر* 
   ( ادكرت

مبعىن القاتل،  وَيوز أن َيعل موضَع القتل، أي بسببه ُيصل القتل، وَيوز أن يكون
   . قاِتُل الرجِل بني فكيه  : فاملصدر يَ ُنوب عن الفاعل، كأنه قَالَ 

   : لبنيه، وكان ََجََعهم فَ َقالَ  أوُل من قَاَل ذلك أْكَثُم بن َصْيفي يف وصية  : قَاَل املفضل

َمْقَتَل الرجل بني َفكَّيه، إن قول   يبقى عليه العدد، وُكفُّوا ألِسنَ َتكم فإنتَ َبارُّوا فإن الرب
َفُع الت ََّوقِ ي ِما هو واقع، يف طلب املعايل يكون  احلق مل َيدَْع يل صديقاً، الصدُق َمْنَجاة، اَل يَ ن ْ

، ومن قَ َنَع مبا هو السعي أبْ َقى للجمام، َمْن مل أيَس على ما فاته ودع بدنه الَعَناء، االقتصاُد يف
  قَ رَّْت عينه، التقدُّم قبل التندم، فيه

مالك ما  أْصبح عند رأس األمر أحبُّ إيل من أن أصبح عند ذنَبه،مل يهلك من
  َوَعَظك، ويل لعامل أمرٍ 
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واألمْحَُق، الَبطَُر عند  ِمْن جاهله، يتشابه األمر إذا أقبل، وإذا أْدبَ َر عرفه الَكيِ سُ 
من اليسري فإنه َيين الكثري، اَل جتيبوا فيما الَ  ، والعجز عند الباَلء أْمٌن، اَل تَ ْغَضُبواالرخاء مُحْق

اَل ُيْضَحك منه، تَ َناَءوا يف الداير والَ تباغضوا، فإنه من َيتمع  ُتْسألون عنه، واَل تضحكوا ِما
َهانة، يقعقع عنده،

َ
  ألزموا النساء امل

إن تَِعش تَ َر ما مل تَ َرْه، املكثار  حيَلُة َمْن اَل حيَلَة له الصرب، نعم هَلُْو الِغرَِّة املِْغَزُل،
اَل جتعلوا سراً إىل أمٍة؛ فهذه تسعة وعشرون مثالً  كحاِطِب ليل، َمْن أكثر أْسَقَط، [ 922ص  ] 

  سبق من الكتاب، ومنها ما أييت إن شاء هللا تعاىل قد مر ذكره فيما  [ ما ] منها 

وأمَسَك ما بني فكيه وهلل در  َرِحَم هللاُ امرأ أْطَلَق ما بني َكفَّْيه،  : وقد أحسن من قَالَ 
   : أىب الَفْتح الُبْسىت حيث يقول يف هذا املثل

ْد ما اسَتطَْعَت؛ فَإمنا * كالمَك َحيٌّ    َوالسُُّكوُت ََجَادُ  َتَكلَّْم وَسدِ 

  َغرْيِ السََّداِد َسدادُ  َعنْ  فَإْن مل جتَِْد قَ ْواًل َسِديداً تَ ُقولُُه * َفَصْمُتكَ 

   : واْحَتَذاُه القاضي أبو أمحد منصور بن دمحم اهلروى فَ َقالَ 

  تَ ْرِك اجلََواِب َجَوابُ  إَذا ُكْنَت َذا ِعْلٍم َوَما رَاَك َجاِهٌل * فأْعِرْض َفِفي

  َصَوابُ  َغرْيِ الصََّوابِ  َوإْن مل ُتِصْب يف الَقْوِل فَاْسُكْت فإمنا * ُسكوُتَك َعنْ 

   : وضمن الشيخ أبو سهل النيلي شرائَط الكالم قوَله

  الشَّفيِق ُمِطيَعا أوِصيَك يِف َنْظِم الكالم خَبْمَسٍة * إْن ُكْنَت لِْلُموِصي

يَعا اَل تُ ْغِفَلْن َسَبَب الكالم َوَوقْ َتُه * َوالَكْيَف َوالَكمْ    َواملَكان َجَِ

  ماَت َحْتَف أْنِفهِ  -3770



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 254 

يُ ْقتل، وأصُلُه أن ميوت الرجل  أي مات ومل  " َحْتَف ِفْيهِ  " و   " َحْتَف أْنِفَيه " ويروى 
لقد لقيُت كذا وكذا   : الوليد عند موته على فراشه فتخرج نفسه من أنفه وفمِه قَاَل خالد بن

َحْتَف أْنِفي   وفيه ضربة أو طعنه أو َرْمَية، وهاأان ذا أموتُ  َزْحَفاً، وما يف جسدي موضُع ِشرْبٍ إالَ 
   . فاَل انَمْت أْعنُيُ اجلُبَ َناء كما ميوت الَعي ْرُ 

  ُمثْ َقٌل اْستَعاَن ِبَذْقِنهِ  -3771

   . أي ِبنبيه  " بَدف َّْيه " ويروى 

   . يضرب للذي يستعني مبا اَل دفع عنده

  ماَلُه َنُسوَلٌة َوالَ قَ ُتوبٌَة واَل َجُزوزَةٌ  -2772

  ُصوفها، أي ماله شيء ْسل، والَ ما يعمل عليه، واَل شاة َُيَزُّ أي ما يُ تََّخُذ للنَّ 

  ِبَشررِِه أو يُ ْؤِذيَك ِبُدخانِهِ  َمَثُل َجِليِس السُّوِء َكالَقنْيِ إاَل َُيْرِْق ثَ ْوَبكَ  -3773

فإنه الَ َيطئك  اَل جتالس مفتوانً   : ومثل هذا قول ُمْصَعب بن سعد بن أىب وقَّاص
   [ 921ص  ]  . تفارقه إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن  : منه إحدى خلَّتَ نْي 

  َما أْطَوَل َسَلى ُفاَلنٍ  -3774

خروجه وامتدَّ  إذا كان مطوالً عسر األمر يشبه بَسَلى الناقة؛ فإنه إذا طال عسر
  زمانه

  َما ُأضيف شيٌء إىَل شيء أْحَسَن ِمْن ِعْلٍم إىل ِحْلمٍ  -3775

  َب َعَلى َمْن أْمِلُك وما غضيب على ما ال أملكما َغضَ  -3776
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كنت اَل أملكه  أي إذا كنُت مالكاً له فأان قادر على االنتقام منه فال أغضب، وإن
ويروى هذا عن  واَل يضره غضيب فلم أدخل الغضب على نفسي، يريد إين اَل أغضب أبداً،

   . معاوية هنع هللا يضر

  لِعْكمِ ما ُُيَُجُر ُفاَلٌن يف ا -3777

   . املنع  : اجلَُواَلُق، واحَلْجر  : أي ليس ِمن َيفي مكانه، والِعْكمُ 

بعد مقتل  ويروى عن عبد هللا بن احلر اجلُْعفى أنه دخل على عبيد هللا بن زايد
ما  لو كنُت معه  : فَ َقاَل له ابن احلر خرجَت مع احلسني فظاَهْرَت علينا،  : احلسني هنع هللا يضر، فَ َقاَل له

   . خفى مكاين

   . يضرب للرجل النَّابِِه الذ ِْكرِ 

  َما تَ ُبلُّ إْحدى َيَديِه األْخَرى -3778

   . يضرب للرجل البخيل

  َمايل هِبََذا األْمِر َيَدانِ  -3779

   . أي اَل أستطيعه، واَل أقدر عليه

ِِ َوَقعَ  -3780 َرْيِه   َما أاَُبيل َعَلى أي قُ ت ْ

   " ُقْطريه " ويروى 

  يضرب ملن الَ ُيْشَفق عليه وُيْشَمت به

  َما أاَُبيل َما هنَِىَء ِمْن ِضبِ كَ  -3781
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َهأُ نُ ُهوأً ونُ ًهاء، إذا مل يَ ْنَضْج،  : يُ َقال    . نَ ُهَؤ فهو هَنىءٌ   : ويُ َقال هنََِىء يَ ن ْ

  ما يف َبْطِنَها نُ َعَرةٌ  -3782

يعين ليس يف بطنها محل  ْت احلمر يف بطنها هبا،أصل الن َُّعَرة الذابب، َوُيَشبَّه ما أَجنَّ 
   : يضرب ملن قَ لَّْت ذاُت يده، قَالَ 

  *والشََّدنِيَّاُت ُيَساِقْطَن الن َُّعرْ 

َها َشيءٌ  -3783   ماَت ُفاَلُن بِِبْطَنِتِه ملَْ يَ تَ َغْضَغْض ِمن ْ

الَغَضاضة وهى من  َغْضَغَضه فَ تَ َغْضَغَض، أي نَ ْقصه فنَ َقص،  : أي مل ينقص، يُ َقال
بن العاص، قَاَله بعضهم قَاَل أبو  غضَّ من َقْدره، إذا نَ َقصه وهذا املثل لعمرو  : النقصان، يُ َقال

إنك َخْرْجَت من الدنيا سليماً مل يثلم دينك   : يُ َقال وقد يضرب هذا املثل يف أمر الدين،  : عبيد
   [ 921ص  ] ذا املعىنعمراً هنع هللا يضر أراد ه ولعل  : ومل ُيْكَلم، قَالَ 

  ماَت َوُهَو َعرِيُض الِبطَانِ  -3784

   . بطنه وَسَعته مبنزلة احلِزام للفرس، وعرضه كناية عن انتفاخ  : الِبطَان للبعري

   . يضرب ملن مات ومالُه َجمٌّ مل يذهب منه شيء

  ما أْعَرَفيِن َكْيَف َُيَزُّ الظَّْهرُ  -3785

به، أي لو شئت  قوٍم وأنت تعرف منه أْخَبَث ِما عابك يضرب للرجل يَعيُبَك َوَسطَ 
ُتَك مبثل ذلك أو أَشدَّ    ِعب ْ

  َما َحكَّ َظْهرِي ِمْثُل َيِدي -3786
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  يضرب يف ترك االَتكال على الناس

  ِمْن كلِ  شيء حَتَْفُظ أَخاَك إاَل ِمْن نَ ْفِسه -3787

   . حتفظه منها ه مل يدر كيفيراد أنك حتفظه من الناس، فإذا كان ُمِسيئاً إىل نفس

  ُمْذِكَيٌة تُ َقاُس اِبجِلَذاعِ  -3788

   . يضرب ملن يقيس الصغرَي ابلكبري

  أْمِهْلين فُ َواَق اَنَقةٍ  -3789

َتَظرُ   : الُفَواق والَفَواق    . اجتماُعه بني احللبتني قدر ما جتمع الِفيَقة، وهي اللنب يُ ن ْ

   . يضرب يف سرعة الوقت

  أْرَخَص اجلََمَل َلْواَل اهلِرَّةُ  َما -3790

بدرهم، فأصابه، فَ َقَرَن به  وذلك أن رجاًل ضلَّ له بعرٌي، فأْقَسَم لئن وَجده ليبيَعنَّهُ 
ن َّْوَر أبلف درهم، واَل أبيعهما إاَل معاً، فقيل له أبيُع اجلمَل بدرهم، وأبيعُ   : ِسن َّْوراً وقَالَ  ما   : السِ 

   . رة، فجرت مثالً اهل أرخَص اجلمَل لوالَ 

   . يضرب يف النفيس واخلسيس يقرتانن

  َما بَِقي ِمْنُه إاَل َقْدُر ِظْمِء احِلَمارِ  -3791

   . وهو أْقَصُر الظِ مء لقلة صربه عن املاء

اآلَن حني   : يف الفتنة وهذا املثل يروى عن َمْرَوان بن احلكم أنه قَالَ   : قَاَل أبو عبيد
   . أضرُب اجليوَش بعضها ببعض يبق إالَ َقْدُر ِظْمء احِلَمار صرتُ  نَِفَد ُعْمرِي فلم
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  َما اِبلَبِعرْيِ ِمْن ُقِمَاصٍ  -3792

   . يروى ابلضم، والكسر، والصحيُح الفصيُح الكسرُ 

   . يضرب ملن مل يَ ْبَق من َجَلده شيء

  َماًلُه َعاِفطٌَة َواَل اَنِفطَةٌ  -3793

األَمُة، والنافطة الشاة؛ ألن  العافطة  : الَعْنز، وقَاَل بعضهم  : طةالنعَجة، والناف  : العافطة
فالن يَ ْعِفُط يف كالمه، و يعفُط يف كالمه،   : يُ َقال األَمَة تَ ْعِفُط يف كالمها، أي اَل تُ ْفِصُح،

ُق، احلَبَ   : والنافطة العاطسة، وكلتامها العنز تعِفُظ وتنفط، والعفيط العافطة الضارطة،  : ويُ َقال
   [ 922ص  ]  . صوٌت َيرج من األنف، أي ماله شيء والنَِّفيطُ 

  املِْعزَى تُ ْبِهى واَل تُ ْبىِن  -3794

   . أن جتعله ابنياً   : اخلَْرق، واإلبناء  : اإلهباء

بيوت األعراب، وإمنا  أصل هذا أن املِْعَزى اَل يكون منها األبنية وهى  : قَاَل أبو عبيد
واملِعزى مع هذا رمبا صعَدِت اخلَِباء  من الَوبَر والصوف، واَل تكون من الشعر، تكون أْخِبيَ تُ ُهمْ 

   . فخرقته

   . يضرب ملن يُ ْفِسُد واَل ُيصلح

  ِمْلُحُه َعَلى رُْكَبِته -3795

   . اخلُُلقِ  هذا َمَثٌل يضرب للذي يَ ْغَضب من كل شيء سريعاً، ويكون سيئ

الركبة أدى شيء يبدده  ره، كما أن املِْلَح إذا كان علىأي أدى شيء يُ َبدِ ده، أي يُ نَ فَّ 
   . ويفرقه
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ُحْرمة واَل يَ ْرَعى حقاً،  امللح ههنا اللنب، وامللح الرََّضاع، أي الَ ُيافظ على  : ويُ َقال
   . وهذا أْجَوُد الوجوه كما أن واضَع اللنب على ركبته اَل قدرة له على حفظه،

   : رأتهقَاَل مسكني الدرامى يف ام

  فَ ْوَق الرَُّكبْ  اَل تَ ُلْمَها إن ََّها ِمْن ِنْسَوٍة * ِمْلُحَها َمْوُضوَعةٌ 

  َهاِب َوَهب ْ  َكَشُموِس اخلَْيِل يَ ْبُدو َشْغبُ َها * ُكلََّما ِقْيَل هَلَا

من َزْجر اخليل،  ضرابن  : أراد ابلشَّْغِب القتاَل واخلروَج عن الطاعة، وهاِب وَهبْ 
   . أيضاً  وهو َزجر اخليل  " َهالً  " ابلالم وأصله مقلوب   " هالِ  " ويروى 

أْمَلْحُت الِقْدَر؛ إذا   : العرب تسمى الشحم ملحاً أيضاً، وتقول  : وقَاَل ابن فارس
يعين أن مَهَّها السمن   " البيت -اَل تلمها  "  وعليه فسر قوله  : جعلَت فيها شيئاً من َشْحم، مث قَالَ 

   . والشحم

األمور، بل ُيِسفُّ  ملن اَل يطمح إىل معايل -على ما قَاَله  -يضرب املثل   : تقل
   . على َسْفَسافها

   . كان قليَل الوفاء إذا  " فاَلن ملحه على ركبته   " يُ َقال   : ابن األعرايب  : قَالَ 

ا قام نفَضه إمنا ملحه مادام معك جالساً، فإذا  : هذا كقوهلم  : وقَاَل أبو سعيد
   . َفَذَهَبتْ 

  ماَ يَ ْعرٌف قَِبياًل ِمْن َدبريٍ   : 3796
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  : أدبر عنه، وقَاَل األصمعي ما  : ما أقبل به على الصَّْدر، من القبل، والدَّبري  : الَقبيل
َدابَرة،

ُ
َقابلة و امل

ُ
َدابَ َرة اليت شق أ  : فاملقابلة هو مأخوذ من الشاة امل

ُ
ذهنا اليت ُشقَّ أذهنا إىل قدام، وامل

   . اخلَْلف إىل

  َما يَ ْعِرُف ِهر اً ِمْن ِبر ٍ  -3797

اهلر اسم من   : َسْوُقها، ويُ َقال  : والرب  [ 915ص  ] اهلرُّ ُدَعاء الغنم،  : قَاَل ابن األعرايب
به، أي اَل يعرف َمْن يكرهه ِمن يَ بَ رُّه، وقَاَل خالد بن   َهَرْرتُه أي أْكَرْهُته، والرباسم من بَرِرتُ 

الضأن، والرب من  اهلر من اهلَْرَهَرة وهي َصْوتُ   : السَّن َّْوُر، والرب اجلَُرذ، وقَاَل أبو عبيدة اهلر  : كلثوم
   . الرببرة وهى صوت املِْغَزى

   . يضرب ملن يتناهى يف جهله

  َمالُه ِهلٌَّع والَ ِهلِ َعةٌ  -3798

   . ءمها اجَلْدُي والَعَناق، أي ماله شي  : قَاَل أبو زيد

   : ومثله

  َماَلُه َهاِرٌب َواَل قَاِربٌ  -3799

لطالب املاء هناراً، ومعىن املثل  طالُب املاء لياًل، واَل يُ َقال ذلك  : القارب  : قَاَل اخلليل
يريد ليس أحد يهرب منه والَ أحد   : اأَلصمعي ماله صادر عن املاء والَ وارد، أي شيء، قَالَ 

   . ءيقرب إليه أي فليس له شي

  َماَلُه ُسمٌّ َوالَ ُحم   -3800
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ماله ُسمٌّ   : الرجاء، يُ َقال مها  : ابلضم، ويفتحان أيضاً، أي ماله َهمٌّ غريك، قَاَل الفراء
   . واَل ُحمٌّ، أي ليس أحد يرجوه

قصدك،  محمت محََّك ومَسَْمُت مَسَّك، أي قصدت  : أصُل هذا من قوهلم  : قلت
َر فيه يُ ْقَصد  فتح املصدر، وابلضم ااَلسم، واملعىن ماله قاصد يقصده،فالسُّمُّ واحلَمُّ ابل أي اَل َخي ْ

   . له

  َماَلُه َحَبٌض واَل نَ َبضٌ  -3801

اَل أدري   : وقَاَل اأَلصمعي احلَبُض الصوَت، والن ََّبُض اضطراُب العرِق،  : قَاَل أبوعمرو
َحَبَض السهُم، إذا وقع بني   : معنامها احلركة، يُ َقالو   " ما به َحَبض والَ نَ َبض " ما احلََبُض، ويروى 
ُبُض نَ ْبَضاً ونَ َبضااَنً، إذا حترك َيَدَي الرامي، ونَبضَ     . العرُق ين ْ

  َماَلُه َحانٌَّة والَ آنَّةٌ  -3802

   . أي انقة واَل شاة

  َماَلُه َسَبٌد والَ لََبدٌ  -3803

  الصوف  : الشَّعر، والَّلبد  : السََّبد

   : ومثل هذا قوهلم

  َماَلُه ُقْذْعِمَلٌة َواَل ِقْرطَْعَبةٌ  -3804

مث صارت  أحسب أصول هذه األشياء كلها كانت على ما ذكران،  : قَاَل أبو عبيد
ْعَنُة فما وجدان أحداً يدري ما  أمثااًل لكل َمْن اَل شيء له، فأما الُقَذْعِمَلة والِقْرطَْعَبة

َ
والسَّْعَنُة وامل

   . ، هذا كالمهأصوهلا
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خسيس، وقَاَل أبو  أي هني -مثال ِسْبَحل   -وَرُجل ِقْذَعْل   : قَاَل أبو عمرو  : قلت
هي الشيء احلقري مثل احلبة،   : وقَاَل زائدة  [ 911ص  ] والُقَذْعِمَلة املرأة الَقِصرية اخلسيسة،  : زيد

 له شيء يسري ِما كان، والِقْرطَْعَبة مثُله يف املعىن،ُقْذْعِملة، ومعىن املثل ما اَل تُ ْعِط فاَلانً   : يُ َقال

   : وقَالَ 

  ِقرطَْعَبةْ  َفَما َعَلْيِه ِمْن لَِباٍس طحربه * َوَماَلُه ِمْن َنَشبٍ 

   . أي شيء

   : ومثله قوله

  ما َلُه مَسَْعَنٌة واَل َمْعَنةٌ  -3805

الكثرة من الطعام وغريه،   : السعنة  : أَلعرايبا الَوَدك، وقَاَل ابن  : السَّْعَنة  : قَاَل اللْحَياين
ْعن واملعىن القلة من الطعام وغريه

َ
  الشيء اليسري، وقَالَ   : وامل

ُر َمْعنِ    *فإنَّ َهاَلَك َماِلَك َغي ْ

  ومعىن املثل ماله قليل والَ كثري

   ؟ ما ََيَْمُع بَ نْيَ األْرَوى َوالن ََّعامِ  -3806

َيمع  لنعام يف السهولة من اأَلرض، أْي أيُّ شيءاألروى يف رؤس اجلبال، وا
   ؟ بينهما

  يضرب يف الشيئني َيتلفان جداً 

  أي كيف أيتلف اخلري والشر  " ما َيمع األروى والنعام " ويروى 
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  َما هنََِئ الضَّبُّ وَما َنِضجَ  -3807

   . يضرب ملن الَ يُ رْبُِم األمر والَ يرتكه، فهو ُمتَ َردِ د

  ُهَو إاَل َضبُّ ُكْديَةٍ َما  -3808

  يُ ْقَدُر عليه يضرب ملن الَ   . ومها الصُّْلب من اأَلرض  " ضب كلدة " ويروى 

  اهنيار اجلحر عليه وإمنا نسب الضبُّ إليها ألنه اَل ُيفره إاَل يف َصالَبة خوفاً من

  ما ماَت ُفاَلٌن َكَمَد احلَُباَرى -3809

   " احلَُبارى أكَمُد من " ند قوهلم قد مر الكالم عليه يف ابب الكاف ع

  َمَرْرُت هِبُِم اجلمَّاء الَغِفريَ  -3810

   : هو اسٌم جعل مصدراً فانتصب كانتصابه يف قوله  : قَاَل سيبويه

   ( ومل يشفق على نغص الدخال  : صدر بيت للبيد، وعجزه ) فأورَدَها الِعَراَك َومَلْ َيُذْدَها 

ألهنا   : اَل حيود هلا، والَغفري ء بَ ْيَضُة الرأس اَل ستوائها، وهي ََجاءاجلمَّا  : وقَاَل بعضهم
األمر اجلَمَّاء الَغِفرَي، وََجَّاء الَغِفرِي، أنشد ابن  هم يف هذا  : تغفر الرأس، أي تُ َغِطيه، ويُ َقال

   : اأَلعَريب

  الَغفريُ  َصِغي ُْرهم وَكْهُلُهْم َسَواء * ُهُم اجلَمَّاء يف اللُّؤمِ 

  َما بِِه قَ َلَبةٌ  -3811

  : األصمعى داء يصيب اإلبَل، قَالَ   [ 919ص  ] أي عيب، وأصله من الُقاَلب، وهو
  داء َيْشتكى البعرُي منه قلبه فيموُت ِمْن يومه
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  َما ُجِعَل الَعْبُد َكَربِ هِ  -3812

َقْعَقاع بن َمْعَبد أن ال إن أول َمْن قَاَل ذلك رَبيعة بن جراٍد األسلمىُّ، وذلك  : قَاَلوا
بن مالك بن رِْبِعيِ  بن َسْلم بن َجْنَدل بن  بن ُزرَارة بن ُعُدس ابن زيد بن عبد هللا بن دارم وخالدَ 

َصْيفي أيُّهما اكرم، وجعاَل بينهما مائًة من اإلبل ملن كان أْكَرَمُهَما،  نَ ْهَشل تَ َنافَ رَا إىل أكَثَم ابن
   : أكثم بن َصْيفي فَ َقالَ 

فبعث معهما  ان يُريدان الشر، وطلب إليهما أن يرجعا عما جاآله، فأبَ َيا،سفيه
ومائة، وقَاَل انطلقا مع رسويل هذا  رجاًل إىل ربيعة بن جراد وَحَبس إبلهما اليت تنافَ رَا عليهما مائة

َها وقَ تَ َلْت أرضٌ 
ُ
وأخرباه مبا جاهلها، فأرسلها مثاًل، فلما َقِدَما على ربيعة  فإنه قَ َتَل أْرضاً عامل

بنت  أان ابن َمْعَبد بن ُزرَارة، وأمي ُمَعاذة  : قَالَ   ؟ ما عندك اي قعقاع  : للقعقاع جاآله قَاَل ربيعة
العرب، وَجدِ ي  ِضَرار، رََأَس من اعمامي عشرة، وِمْن أخوايل عشرة، وهذه قَ ْوُس عمي رَهَنها عن

  يقول الفرزدق ويف ذلك  : اُزرَارة أجار ثالَثة أماَلك بعَضهم من بعٍض، قَاَلو 

نَ ُهْم * َحْرٌب ُيَشبُّ  ُلوَك َوبَ ي ْ
ُ
  َسِعريَُها ِبِضرَامِ  ِمنَّا الَِّذي ََجََع امل

مل تصنع   : مالك، قَالَ  قَاَل أان ابن  ؟ ما عندك ايخالد  : مث قَاَل ربيعة خلالد بن مالك
اآلن،   : قَالَ   ؟ ابن َسْلم  : قال  ؟ َنع شيئاً، مث ابن َمنْ َتص ملْ   : ابن رْبعي، قَالَ   : قَالَ   ؟ شيئاً، مث ابن َمنْ 

قد نَ فَّْزُتَك اي ابن   : ابنة مندوس، قَاَل ربيعة للَقْعَقاع  : قَالَ   ؟ فرعة، قَاَل ابنة َمنْ   : قَالَ   ؟ فمن أمُّكَ 
ماُجِعَل العبُد    : يعةفَ َقاَل رب  ؟ بن جندل أجتعل معبد بن ُزرَارة كمثل َسْلم  : الضبنة، فَ َقاَل خالد

  فأرسلها مثالً   ! كربة

  َما نَ ْلَتِقى إالَ َعْن ُعْفرٍ  -3813

  أي بعد شهر أو شهرين، واحلني بعد احِلنيِ 
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  َما يَ ْوُم َحِليَمَة ِبِسر ٍ  -3814

املنذر بن ماء  هي حليمة بنت احلارث بن أيب مشر، وكان أبوها َوجََّه جيشاً إىل
ارتفع   : هو أْشَهُر أايم العرب، يُ َقال  : يباً من ِمرَْكن فطَيَّبتهم، وقَاَل املربدالسماء، فأخرجت هلم طِ 

  الشمِس حىت ظهرت الكواكبُ  يف هذا اليوم من الَعَجاج ما َغطَّى َعنْيَ 

   : السيوفَ  يضرب مثالً يف كل أمر ُمتَ َعامل مشهور، قَاَل النابغة يصف

  ُجر ِْبَن ُكلَّ التََّجاِربِ  ِليَمٍة * إىَل اليَ ْوِم َقدْ َُتُريِ َْن ِمْن أْزَماِن َعْهِد حَ 

َضاَعَف َنْسُجُه * َويُوِقْدنَ 
ُ
   [ 911ص  ] اِبلصُّفَّاِح اَنَر احلَُباِحِب  تَ ُقدُّ السَّلوِقىَّ امل

السماء َغَزاته اليت  ملا غزا املنذُر بن ماء  : وذكر عبد الرمحن بن املفضل عن أبيه قَالَ 
وكان يف جيش املنذر رجل من بين  ا، وكان احلارُث بن َجبَ َلة اأَلكرب ملك غسان َياف،قُِتَل فيه

فخرج يتوصل ِبيش املنذر يريد أن يلحق  حنيفة يُ َقال له مشُر بن عمرو، وكانت أمه من غسان،
رُث أاتك مااَل ُتِطيق، فلما رأى ذلك احلا  : فَ َقالَ  ابحلارث، فلما تدانَ ْوا سار حىت حلق ابحلارث،

انطلقوا إىل عسكر املنذر فأْخربُوُه أان   : اختارهم رجالً رجالً، فَ َقالَ  َنَدَب من أصحابه مائَة رجلٍ 
فأخرَجْت هلم ِمرَْكناً  له ونُ ْعطيه حاجته، فإذا رأيتم منه ِغرًَّة فامحلوا عليه، مث أمر ابنته َحِليمة َنِدينُ 

أَجل ما يكون من النساء، فجعلت  إليهم وهي منَخلِ ِقِيِهْم، فخرجت   : فيه َخُلوق، فَ َقالَ 
  َتلِ قهم، حىت مر عليها فىًت منهم يُ َقال له لبيد

وبكت، وأَتْت أابها  ابن عمرو، فذهبت لُِتَخلِ قه، فلما دَنْت منه قَ ب ََّلها، فلطمته
وَمَضي القوُم ومعهم  أْرَجاُهْم عندي ذكاَء فؤاٍد، َويْ َلِك اْسُكيت عنه فهو  : فأخربته اخلرب، فَ َقاَل هلا

   : أتوا املنذر فَ َقاَلوا له مشر بن عمرو احلَنَ فُِّى حىت
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عسكر  أتيناك من عند صاحبنا وهو َيِديُن لك ويعطيك حاجتك، فتباَشَر أهلُ 
جليمة يسر، فذهبت  ليس يومُ   : املنذر بذلك، وَغَفُلوا بعَض َغْفلة، فحملوا على املنذر فقتلوه

   . مثالً 

  يُ َقال إن العرب تسمي بَ ْلِقيَس حليمة  : اهليثم قَاَل أبو

  َما أَْرَزَمْت أُمُّ َحاِئلٍ  -3815

الذكر،   : والسكب األنثى من ولد الناقة حني تنتج،  : يضرب يف التأبيد واحلائل
   . صوت الناقة  : والرََّزَمةُ 

  َما يَ ْلَقى الشَِّجيُّ ِمْن اخلَِلي ِ  -3816

َشجًى فهو َشٍج،  ، ومن اخللي مشددة، يُ َقال َشِجَي َيْشَجىالياء من الشجي خمففة
إذا أْحَزنَه،   " َشَجاه َيْشُجوه "  ومن َشدَّد الياء منه فيجوز أن يقول هو َفِعيل مبعىن مفعول من

د لاَلزدواج،   : وَيوز أن يقول أي شيء الذي يلقاه الشجي من   : استفهام، ومعناه  " وما " ُشدِ 
   ؟ ِما هو مبتلًى به االهتمام بشأنه خللوه اخللي من ترك

  يَ ْعِذله معناه أنه اَل يساعده على مهومه، ومع ذلك  : قَاَل أبو عبيد

   " للشجي من اخللي ويل " وقد ذكرُت هلذا املثل قصًة يف ابب الواو عند قوهلم   : قلت

   ؟ َما أَْمُر الَعْذرَاِء يف نَ َوى الَقْومِ  -3817

   [ 911ص  ] ُمَشاورة النساء يف األمور يضرب يف ترك

  َما يُ ْبدى الَوتْ رُ  -3818

   " ما تَ ْنَدى َصَفاتُه " و   " ما تُ ْبِدى الرََّضَفة " مثل قوهلم 
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   . تضرب كلها للبخيل

  َما يف َسَناِمَها ُهَنانَةٌ  -3819

   . يضرب ملن اَل يوَجد عنده خري  . ابلضم، أي شحم ومسن

  َعْورٍَة ُتَصابُ  َما كلُّ  -3820

تظهر لك من  اخللل الذي َيْظَهر للطالب من املطلوب، أي ليس كل عورة  : الَعْورَة
   . عدو ميكنك أن تصيب منها مرادك

يٌَّة واَل َسبيَّة -3821   ما أنِت َنَِ

ُمِسيء، وَيوز أن يكون من  أي اَل حُمْسن والَ   " فاَلن اَلحاء والَ ساء " هذا مثل قوهلم 
   . ميكنه َزْجُرها هلمومه وَذَهاب قوته اِء وهو َزْجر للمعز، ومن ساء وهو زجر للحمار، أي الَ حَ 

  ما أْنَت بِِعْلِق َمَضن ةٍ  -3822

   . يضرب ملا اَل يَ ْعَلُق به القلب والَ َيَضنُّ به خَلَساسته

ْحُلوبِ  -3823
َ
  ما يَ ْرَوى ُغلََّتُه اِبملِضيِح امل

ِضيح، والضَّيْ 
َ
 . َُيْرَب كسرُه ابلشيء القليل اللنب الكثري املاء، أي الَ   : ح، والضََّياحُ امل

  َما كلُّ راِمي َغَرٍض ُيِصيبُ  1191

   . يضرب يف التأِسَيِة عن الفائت

  ما هذا الربُّ الطَّارِقُ  -3825
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   . إذا أتى ليالً   " َطَرقَ  " يُ َقال 

   . يضرب يف اإلحسان ُيْستَ ْبعد من اإلنسان

   . أي اجلَِديدُ   " الطارف " ويروى 

  ِمْن َقرِيٍب ُيْشِبُه الَعْبُد األَمةَ  -3826

تَ َقارِبَ نْيِ يف  . أي اَل يكون بينها كثرُي فرقٍ 
ُ
   . الشََّبه يضرب يف امل

  ِمْن َقِدٍم َما َكَذَب النَّاسُ 

   . يعىن أن الكذب قدمياً يستعمل ليس بِِبدٍْع حُمَْدثٍ 

  ُرواُء والَ شاِهدٌ  ماَلهُ  -3828

   . َمْنِطق اللسان، أي ماله َمْنَظر والَ   : املْنَظر، والشاهد  : الرَُّواء

َث نَ ْفَسُه ِبُطوِل البَ َقاِء فَ ْليُ َوطِ نْ  -3829 َِ صاِئب مْن َحدِ 
َ
  نَ ْفَسُه َعَلى امل

   [ 910ص  ]  . وهذا يروى عن عبد الرمحن بن أىب بكر رضي هللا عنهما

  ملَْ أَيَْس َعَلى ما فَاتَُه أَرَاَح نَ ْفَسهُ  َمنْ  -3830

   . وتَ ْرك التأسُِّف عليها يضرب يف الت َّْعزِية عند املصيبة وَحَرارهتا  . قَاَله أكثم بن صيفي

َلَة اِبلَبارَِحهْ  -3831   ما َأْشَبَه اللَّي ْ

   . واخلديعة يضرب يف تساِوي الناس يف الشر  . أي ما أشَبَه بعَض القوم ببعض

   . وِتثل به احلسُن هنع هللا يضر يف بعض كالمه للناس
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   : وهو من بيت أولُه

َلةَ    اِبلَبارَِحهْ  ُكلُُّهُم أْروَُغ من ثَ ْعَلٍب * َما أْشَبَه الَّلي ْ

ابلليلة، يعىن أهنم يف اللؤم  ما أشبه الليلة  : وإمنا خص البارحة لُقْرهِبَا منها، فكأنه قَالَ 
كأنه يف التقدير شيء يشبه الليلة  من صلة املعىن،  " البارحة " الباء يف من نصاب واحد، و 

   . تشابه الشيئني يضرب عند  . شبهته كذا وبكذا  : ابلبارحة، يُ َقال

ْرُء خِبَِليِلِه  -3832
َ
  َمْن َُيَاِللُ  فَ ْليَ ْنظُر اْمُرؤٌ  -أي مقيس خبليله  -امل

   . يروى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  َملِ ْك ذا أمٍر أَْمَرهُ  -3833

   . به دون غريه أي ِكِل األمور إىل أرابهبا، وَولِ  املاَل رَبَّه، أي هو املعىنُّ 

   . يضرب يف عناية الرجل مباله

  ما ِعْنَدُه ما يُ َندَّى الرََّضَفةَ  -3834

عملوا شيئاً  فيها  أصُل ذلك اهنم كانوا إذا أْعَوَزهم ِقْدٌر يطبخون  : قَاَل اأَلصمعي
 -من َوَدك، مث أْلَقْوا فيها الرَضَف  كهيئة الِقْدر من اجلُُلود وجعلوا فيه املاء واللنب، وما أرادوا

ْحَماة 
ُ
ذلك الوعاء، أي ليس عند هذا من اخلري ما يُ َندِ ى تلك  لتُ ْنِضَج ما يف -وهى احلجارة امل

   . الرضفة

   . يضرب للبخيل اَل َيرج من يده شيء

  أَْمرََع َواِديِِه َو َأْجىَن ُحلَُّبهُ  -3835
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قنفُذ برقة،   : يُ َقال تَ ْيُس ُحلٍَّب كما  : نبٌت ينبسط على وجه اأَلرض يقال  : احلَلَّبُ 
   . واحلُلَّب ُسْهلى َتُدوُم ُخضرته

   . يضرب ملن حسنت حالُه

   . أي جاء ابجَلىَن، وهو ما َُيْتَ ىَن، ومعناه أمثر  : وأجىن

  َمْرْعًى َوالَ َكالسَّْعَدانِ  -3836

  -خثر اللنب  ) َخثَ َر لنُب الراعية  السَّْعَدان أْخثَ ُر الُعْشِب لَبَ َنا، وإذا  : قَاَل بعض الرواة
   ( ثخن واشتد، فهو خائر -كنصر 

السَّْعدان السهوُل، وهو  أفَضَل ما يكون وأطَيَب وأْدَسَم، ومناِبتُ   [ 912ص  ] كان 
رَ 
َ
   : ُحْسنَ َها عليه، قَاَل النابغة اِعي يف املال، واَل حتسُن على نبتٍ من أَنع امل

  أواَبرَِها اللِ َبدُ  الَواِهُب املِائَِة األبكاَر زَي َّنَ َها * َسْعَداُن ُتوِضَح يِف 

   . يضرب مثالً للشيء يَ ْفُضل على أقرانه وأشكاله

وذلك أهنا أقبلت من  الشريد، و أوُل من قَاَل ذلك اخلَْنَساء بنت عمرو بن  : قَاَلوا
ففرَجْت عنها وهي تنشدهم مراثي  املوسم فوَجَدْت الناَس جمتمعني على هند بنت عتبة بن رَبيعة،

  : أبكى سادًة َمَضوا، قَاَلت  : قَاَلت  ؟ تبكني على َمنْ   : يف أهل بيتها، فلما دَنْت منها قَاَلت
   : فَ َقاَلت هند فأنِشِدييِن بعَض ما قلت،

  ُكلِ  اَبٍغ يُرِيُدَها أْبِكى َعُموَد االَْبَطَحنْيِ ِكَلْيِهَما * وَما نَِعَها ِمنْ 

َماِر َولِيُدَها أبُو ُعتَ َبَة الَفيَّاض َوُْيَِك فَاْعَلِمي* وَشِبيَبة َواحلَاِمي   الذِ 

  َعِديُدَها أولِئَك أْهُل الِعزِ  ِمْن آل َغاِلٍب * َوللمجد يوم حني ُعدَّ 
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   : تقول َمْرعًى واَل كالسعدان، فذهبت مثاًل، مث أنشأت  : اخلنساءقَاَلت 

  الُعُيوُن رُُقوُدَها أَْبِكي َأاَب َعْمرٍو بَ َعنْيٍ َغزِيَرٍة * قَِليل إذا تُ ْغِفى

  األبطَاُل قُ بَّاً يَ ُقوُدَها َوَصْخراً َوَمْن َذا ِمْثُل َصْخٍر إذا َبَدا * ِبَساَحِتهِ 

   " كالسَّْعَدانِ  َمْرعًى والَ  " هي أول من قَاَلت حىت فرغت من ذلك؛ ف

مثل  خرب مبتدأ حمذوف، وتقديره هذا مرعى جيد، وليس يف اجلودة  : ومرعى
   . السعدان

امرؤ القيس  حكى املفضل أن املثل المرأة من طيئ، كان تزوجها  : وقَاَل أبو عبيد
َمْرعًى والَ    : فَ َقاَلت  ؟ األول أين أان ِمْن زوجك  : بن ُحْجر الكندي، وكان ُمَفرَّكاً، فَ َقاَل هَلا

   . كفاَلن كالسَّعدان، أي إنك وإن كنت ِرضاً فلستَ 

َنَك ِشقَّ األَبلَمةِ  -3837 اُل بَ ْييِن وبَ ي ْ
َ
  امل

   . ابلفتح  " األَبلمة  " ويروى 

َها ط هي بَ ْقلة َترج هلا قرون كالباقاَل، فإذا  : قَاَل أبو زايد واًل انشقَّت نصفني َشَقَقت ْ
   . سواء من أوهلا إىل آخرها

َساواة واملشاركة يف األمر
ُ
  يضرب يف امل

مشقوق بيين  أي  " املال بيين وبينك " نصٌب على املصدر من معىن قوله   : وِشقَّ 
   .  [ 911ص  ] وبينك

ْؤمِن َمَثُل اخلَاَمِة ِمَن الزَّرِْع تُِفيئُ َها -3838
ُ
َمرَّة هُهَنا َوَمرًَّة َهُهَنا، ومَثُل الرْيح  َمَثُل امل

َعافُ َها َمرَّة َواِحَدةً  الكاِفِر َمَثُل األرزة ْحَدبَِة َعَلى اأَلرض حىتَّ َيُكوُن اَنِْ
ُ
   . امل
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   . قَاَله النيب ملسو هيلع هللا ىلص

هله وولده ُمَرزَّأ يف نفسه أ شبه املؤمَن ابخلامة اليت ُِتِيلها الريُح ألنه  : قَاَل أبو عبيد
الريُح، والكافر الَ يُ ْرزَأ شيئاً حىت ميوَت، وإن ُرزئ مل  وماله، وأما الكافر فمثُل األرزة اليت اَل ُِتِْيلها

َعاِف تلك حىت يلقى هللا بذنوبه يؤَجْر عليه، فشبه موتَه    . ابَنِْ

  َمْرعًى َوالَ أُكوَلةً  -3839

   . نالشاة اليت تُ ْغَزل لألكل وُتَسمَّ   : األُكولة

   . يضرب للمتمِ وِل الَ آِكل ملاله

  أمْرْعَت فاْنزِلْ  -3840

إذا وَجد   " أْمرََع الرجلُ  " و أي كثر َكَلؤه، -ابلضم   " َمرُع " و   " أْمرََع الوادى " يُ َقال 
   . مكاانً َمرِيعاً 

   .  " أْعَشْبَت فَاْنزِلْ  " يضرب ملن وَقع يف ِخْصب وَسَعة ومثله 

اءَ  -3841
َ
َعلَُّق إن َترِِد امل

ُ
  مبضاَء أْوَثقُ  َما ضرَّ اَنىِب َشْوهُلَا امل

   . القليل من املاء  : الشَّْول

   . يضرب يف محل مااَل يضرك إن كان معك، وينفعك إن اْحَتْجَت إليه

   " إن ترد املاَء مباء أْكَيسُ  " وهذا مثل قوهلم 

  َماٌء َوالَ َكَصدَّاءَ  -3842
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مائها، وفيها يقول ِضَرار  رَِكيَّة مل يكن عندهم ماٌء أعذُب من  : صداء  : فضلقَاَل امل
   : السَّْعِدي

اَء َمْشرابَ  َوإين ِ َوتَ ْهَياِمى بَزيْ َنَب كالَِّذي * َتطَلََّب ِمْن أْحَواضِ    َصدَّ

َزامحة لَفْرط حسنها كالذي
ُ
نه يزاحم يَرُِد هذا املاء فإ يريد أنه ال َيِصُل إليها إال ابمل

   . عليه لَفرط عذوبته

ُزرَارة من دارم  يروى عن ابنة هانئ بن قبيصة أنه ملا قتل َلِقيط بن  : قَاَل املربد
ما استحسنت من   : هلا ذاَت مرة فتزوجها رجل ِمْن أهلها فكان ال يزال يراها تذكر لقيطاً، فَ َقالَ 

َخرََج إىل الصيد مرًة وقد ابتَ يَن يب، فرجع إيل  أنه قَاَلت كل أموره َحَسن، ولكين أَحدَُّثكَ   ؟ لقيط
واملِْسُك َيُضوع من أعطافه، ورائحُة الشراب من فيه، َفَضمَّىِن  وبقميصه َنْضٌح من دماء صيد،

  : هلا ففعل زوُجها مثَل ذلك مث ضمها، وقَالَ   : ومَشَّين مَشة فليتين متُّ مَثََة، قَالَ  ضمًة،  [ 911ص  ] 
اء  ؟ يطأين أان من لق سألت أاب علي   : قَاَل اجلوهرى ويروى على وزن مَحَْراء،  ! قَاَلت ماٌء والَ كَصدَّ

قَاَل نعم، وأنشدين َقوَل ِضرار بن عتبة   ؟ املضاعف أهو فَ ْعاَلء من  : فقلت -يعىن الَفَسَوى  -
   : السعدي 

اَء َمْشَرابً  كأين ِ من َوْجٍد ِبَزيْ َنَب َهائٌِم * َُيَاِلُس ِمْن أْحَواضِ    َصدَّ

  قَ ْبَل أْن يَ َتَجن ََّبا يَ َرى ُدوَن بَ ْرِد املاء َهْوالً َوَذاَدًة * إذا اْشَتدَّ َصاُحوا

من بين ُسَليم  أي قبل أن يَ ْرَوى، وبعضهم يرويه ابهلمز وسألت عنه رجالً يف البادية
  فلم يهمزه

اُء ِمْلُك أْمرٍ  -3843
َ
  امل

   . و ِماَلُك األشياءأي ه  " ملك األمر " ويروى 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 274 

   . يضرب للشيء الذي يكون ِماَلَك األمر، عن أىب زيد

  ما أقوُم ِبَسْيِل تَلعاِتكَ  -3844

  أي ما أطيُق هجاءك وَشْتَمَك وال أقوم هلما

  َما أنَت بُِلْحَمٍة َواَل َسَتاةٍ  -3845

منه بشيء واَل يصلح  عالسََّتاة والسََّداة واحد، ومها ضدُّ اللحمة يضرب ملن اَل يُ ْنتفَ 
   . ألمر

َرٍة واَل َحفَّةٍ  -3846   ما أنَت بنَ ي ْ

   . الثاَلث الَقَصَباتُ   : اخَلَشبة املعرتضة، واحلَفَّة  : الن َّي ْرَة

   . يضرب ملن الَ ينفع والَ يضر

  َما ِعَقاَلَك أِبْنُشوطَةٍ  -3847

اْناَلهلا، أي ما مودَُّتَك  ة َيْسُهلعقد  : ما يُ ْعتَ َقل به البعري، واألنُشوطة  : الِعَقال
   : قَاَل ذو الرمة  " عقد "  بواهية، وتقديره ما عقد عقالك بعقد أنشوطة، فحذف

  الشُُّهور اِْناَلهُلا َوَقْد َعِلَقْت َمىٌّ بَقْلَب َعالََقًة * َبِطيئاً َعَلى

  َما هِبَا َعَلى اَنِفُخ َضْرَمةٍ  -3848

ما كان، ويعين ابملثل ما يف  ما أضرْمَت فيه النار كائناً   : لضَّْرَمةأي ابلدار، وا  " هبا " 
معاويُة أنه ما بقى من بىن هاشم انفُخ َضْرمة إاَل طُِعَن يف  يَ َودُّ   : الدار أَحٌد، ويف حديث علي هنع هللا يضر

  قلبه نيطه، أي يف نَِياطِ 
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َها َخَضاضٌ  -3849   ما َعَلي ْ

   : من احللى، قَاَل الشاعرالشيء اليسري   : اخَلَضاض

  َغَزاٌل َما َعَلْيِه خَضاضُ   : َوَلْو أْشَرَفْت ِمْن كفة السِ رْتِ َعاِطالً * َلُقْلتُ 

   . يضرب يف نفى احللى عن املرأة

  ما َكَفى َحْرابً َجانِيَها -3850

د لظَاَها، َجَناها وأوق واحللم، اَل مبن  [ 912ص  ] أي إمنا يكون صاَلُحَها أبهل األانة 
   : وقَالَ 

ْوِت ُمْنَكِفئاً * َولَْيَس ُمْغىِنَ 
َ
  َحْرٍب َعْنَك َجانِيَها لِكْن َفرْرُت ِحَذاَر امل

   . إصاَلُحه أي من أفسد أمراً مل يُ تَ َوقَّع منه  : قَاَل أبو اهليثم

  حَمَا السَّْيُف ما قَاَل اْبُن َدارََة َأَْجََعا -3851

أمه، وكان هجا   : ودارة بن َدارََة أحُد بين عبد هللا بن َغطََفان،هو سامل   : ابن َدارَة
   : بعَض بىن فَ َزارة فَ َقالَ 

  َزَمْيٌل أمَّ ِديَنارِ  أْبِلْغ فَ َزارََة أين ِ َلْن ُأَصاحَلََها * َحىتَّ يَِنيكَ 

   : فاغتاله زَُميل فقتله، قَالَ 

ْخَزاِة َعنْ  أاَن زَُمْيٌل قَاِتُل اْبِن َدارَْه * َورَاِحضُ 
َ
  فَ َزارَهْ  امل

   : وفيه يقول الكميت



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 276 

  َوقُ لِ ْدُُتْ َقالَِئَد قوزعا أَبْت أمُّ ِديْ َناٍر فأصَبَح فَأْصَبَح فَ ْرُجَها * َحَصاانً 

  َكَمْن ِسْيَم اهلَواَن فَأْرتَ َعا ُخُذوا الَعْقَل إْن أْعطَاُكْم الَعْقَل قَ ْوُمُكْم * وَُكونُوا

  قَاَل اْبُن َدارََة أَْجََعا ِفيِه الضََّجاَج فَإنَُّه * حَمَا السَّْيُف َماَواَل ُتْكِثُروا 

  الداهيَة والعارَ   " قالَئد قوزع " أراد بقوله   : قَاَل املفسرون

  َماِز ْرْأَسَك والسِ ْيفَ  -3852

لب رجاًل، وكان رجل يط أَسرَ   " مازن " أصل ذلك أن رجاًل يُ َقال له   : قَاَل اأَلصمعي
والسيَف، فنحَّى رأسه، فضرب الرجل  رأَسكَ  -أي اي مازن  -ماِز   : املأسور ِبَذْحل، فَ َقاَل له

  عنق األسري

أخرج رأَسك فقد   : إذا أراد الرجُل أن يضرب عنَق آخر يقول  : قَاَل الليث  : قلت
   . سكَ ُمدَّ رأ َماَز، وَيسكت، ومعناه  : ما زِرَأَسك، أو يقول  : أخطىء حىت يقول

يكون مبعىن مايز، فأخََّر  هبذا املعىن، إاَل أن  " ماِز رأَسكَ  " اَل أعرف   : قَاَل األزهرى
  الياء فَ َقاَل ماز وأسقطت الياء يف األمر

  خَمُْشوٌب مَلْ يُ نَ قَّحْ  -3853

للذى مل يتم   " سيف َخِشيب " املقطوع من الشجر قبل أن يصلح، ويُ َقال   : املخشوب
   . وهو من األضداد  " خشيب " يُ َقال أيضاً للصَِّقيل عمله، و 

  يضرب للشيء يبتدأ به ومل يهذب بعد

َهُض رَاِبطَُتهُ  -3854   ما تَ ن ْ
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   ( يصيب بعينه  : يعني ) أْويَعنُي  وهي الصيد يَ ْرميه الرجُل فيقتل  " ماتقوم رابضُته " ويروى 

   [ 915ص  ] فيقتل وأكثر ما يُ َقال يف العني 

   . يضرب للعامل أبمره

  ما أَصْيبُت ِمْنُه أَْقذَّ واَل َمرِيشاً  -3855

رِيشُ   : األقذُّ 
َ
الريش، أي مل أظفر منه خبري  الذي عليه  : السهم الذي اَل ريش عليه، وامل

   . قليٍل واَل كثري

  ماَلُه اَل ُعدَّ ِمْن نَ َفرِهْ  -3856

قَاَل   " هللا ما أْفَصَحه قاتلة " ، ْنو قوهلم هذا ُدعاء يف موضع املدح  : قَاَل أبو عبيد
   : امرؤ القيس

  فَ ْهَو الَ تَ ْنِمى َرِمي َُّتُه * َماَلُه اَل ُعدَّ ِمْن نَ َفرِهْ 

فيه السهم حِلْذِق الرامي  أي اَل ترتفع من مكاهنا الذي أصاهبا  " اَل تَ ْنمى رميته " قوله 
ومعناه اَل كان له   " قاتله هللا " يُ َعدَّ منهم، كما يُ َقال   حىت الَ أي أماته هللا  " اَل عد من نفره " مث قَاَل 

  أنه الَ ِقْرَن له يَ ْقِدُر على قتله فاَل يقتله غري هللا تعاىل غري هللا قاتاًل، أي

واحدهم   : والن ََّفر خرج هذا وأمثاله خمرج الدعاء، ومعناه التعجب،  : قَاَل أبو اهليثم
   .  النفر، والَ يف القومرجل، والَ امرأة يف

  ِمَن اخلََواِطِئ َسْهٌم َصاِئبٌ  -3857

من َخِطَئْت  اليت الِقْرطَاس، وهي  : يضرب للذي َيطئ مراراً يصيب مرة واخلواطئ
   : أي أخطات، قَاَل أبو اهليثم
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 بن وانشد دمحم  " غري رام ربَّ رميٍة من " وَمَثُل العامة يف هذا   : وهى لغة رديئة، قَالَ 
   : حبيب

  رمتين يَ ْوَم َذاِت الغمر َسْلمى * بَسْهم ُمْطِعِم للصيد ألم

  َغرْيِ رَامِ  فَ ُقْلُت هَلَا أصْبِت َحَصاَة قَ ْلَب * َورُبََّة َرْمَيٍة ِمنْ 

  أحياانً على خبله للبخيل يُ ْعِطى  " من اخلواطئ " يضرب قوله   : وقَاَل أبو عبيد

  ى االَقْ رََع َتُشجُّهُ ِمْن َأىَّ تَ ْرمِ  -3858

   . يضرب ملن َعرََّض أغراضه للعائب فاَل يسترت من ذلك بشيء

  َوُسرَّ هَلَا آَخُرونَ  ما قُرَِعْت َعصاً َعَلى َعَصاً إالَ َحزَِن هَلَا قَ ْومٌ  -3859

أمر واحد من  معناه اَل ُيدث يف الدنيا حادث فيجتمع الناس على  : قَاَل أبو عبيد
  ، ولكنهم فيه خمتلفونسرور وأحزان

ما ألقيت أو  على معىن  " ما قرعت َعصاً بعصاً  " وإمنا َوَصله بعلى وحقه   : قلت
   . أسقطت َعصاً على َعصاً 

  ما ِمْثُل َصْرَخِة احلُب َْلى -3860

   [ 911ص  ]  . غريها أي صحية شديدة عند املصيبة أو  " َصْيَحة احلبلى " ويروى 

  ْنَدان َكُكفَِّة الث َّْوبِ ما كانُوا عِ  -3861

  أي من َهَواهنم علينا

  َما َعَلْيِه ِفرَاضٌ  -3862
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   : أي شيء من لباس وكذلك

  َما َعَلْيِه َطْحرَبٌَة، وَطْحرِبٌَة، َوُطْحرُبَةٌ  -3863

   " عليهم َطْحَربَةٌ  ُُيَْشر الناس يوم القيامة وليس " ويف احلديث   : قَاَل أبو عبيد

  َذَواقاً، واَل َقَضاماً  ْقُت َعَضاضاً، واَل َلَماجاً، والَ أَكااًل، والَ ما ذُ  -3864

  أي شيئاً يُ َعضُّ ويُ ْلمج ويؤْكل ويَُذاق ويُ ْقَضم

   : ومثل هذا كثرٌي، مثل قوهلم

  ما ُذْقُت َعُلوساً، والَ َعُذوفاً، والَ ًعَذافاً  -3865

  ابلذال والدال، وكلها مبعىن

  َق اَنقَةٍ َمْهالَ ُفوا -3866

  : بني احللبتني والِفيَقةُ  أي أْمِهْليِن َقْدَر ما َيتمع اللنب يف َضرْع الناقة، وهو مقدار ما
   . اسم ذلك اللنب

  َما َيْدرِي َأَُيِْثُر أَْم يُذِيبُ  -3867

َيتلط خائرة برقيقه فالَ  أصل هذا أن املرأة َتْسأل السمَن فريجتَُِن أي  : قَاَل اأَلصمعي
أن أوقَدْت أن ُيرتق، فال تدري  و، فتربم أبمرها، فالَ تدري أتوقد هذا حىت يصفو وَتشىيصف

   : أبن السكيت أتن زل القدر غري صافية أم ترتكها حىت تصفو، وأنشد

َخاُض َعَلى ابِن بو * َفَما َيْدرِى أَيُِثُر أمْ 
ُ
  يُذيبُ  تَ َفر َقِت امل

   : وقَاَل بشر



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 281 

  َمْذُموَمًة أْم ُتِذيبُ َها مَلْ َتْدِر إَذا َغَلْت * أتُ ْنزهُِلَا وُكْنُت َكَذاِت الِقْدرِ 

  يضرب يف اختاَلط األمر

  َما ُكلُّ بَ ْيَضاء َشْحَمًة، والَ ُكلُّ َسْوَداَء َِتَْرةً  -3868

بن ثعلبة  وحديثه أنه كانت هنُد بنت َعْوف بن عامر بن نِزار بن ِبيلة حتت ُذهل
مالُك بن بكر بن  مراً وشيبان، مث َهَلَك عنها ذهل، فتزوجها بعدهابن ُعكابة، فولدت له عا

يف بىن َضبَّة، فلما هلك  سعد بن ضبة، فولدت له ُذْهَل ابن مالك، فكان عامر وشيبان مع أمها
قيس بن ثعلبة، فوَجَداه قد أتْ َواه،  عمهما ملك بن بكر انصرفا إىل قومهما، وكان هلما مال عند

فإن الشيخ متأوه،   [ 919ص  ] اي ابن َدْعيِن   : فجعل ُيتفه، فَ َقاَل قيس فوثب عامر بن ُذْهل
بيضاء َشْحَمة، والَ كل سوداء ِترة، يعىن أنه وإن أْشَبَه أابه  ما كل  : فذهب قوله مثاًل، مث قَالَ 

   . ُخْلقاً، فذهب قوله مثالً  َخْلَقاً فلم يشبه

   . يضرب يف موضع التهمة

  ُت َلَك إاَنًء واَل أصَفْرُت َلَك ِفَناءً َما أْصَغيْ  -3869

جتُد لََبناً  أي ما تعرضت ألمر تكرهه، يعىن مل آخذ إبَلَك فيبقى إانؤك مكبواب الَ 
اللهم إى   : علىٍ  هنع هللا يضر أنه قَالَ  حتلبه فيه ويبقى فناؤك خالياً اَل جتد بعرياً يَ ب ُْرك فيه وذكر عن

   . وأْصَفُروا عظم منزليت وقدري ُغوا إانئىأستعديَك على قريش، فإهنم أصْ 

  ما أَْنَت خِبَلٍ  َواَل مَخْرٍ  -3870

شراً، وأنه الَ  بعض العرب َيعل اخلمر للذهتا خرياً واخلل حلموضته  : قَاَل أبو عمرو
منه هذا األمر يف خل  لست  : يقدر على شربه، وبعضهم َيعل اخلل شراً واخلل خرياً، ويقولون

  أ ي لست منه يف خري والَ شر واَل مخر،
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  َما هِبَا َطلٌّ َوالَ اَنِطلٌ  -3871

  : اخلمر، وقَاَل األمحر مكيال من مكاييل  : اخلمر، ويُ َقال  : اللنب، والناطل  : الطَّل
   . راجعة إىل الدار  " هبا "  الناطل الَفْضَلة تبقى من الشراب يف املكيال، واهلاء يف

   . ُم هللا يِف َكَرِب النَّْخلِ َمىَت كاَن ُحكْ  -3872

   . أصوُل السََّعف أمثال الكتف  : َكَرَب النخل

   . عبد قيس شاعر وهذا املثل جلرير بن اخَلطََفى يقوله لرجل من  : قَاَل أبو عبيدة

   : امسه الصََّلَتان الَعْبدي كان قَاَل جلرير  : قلت

  ُكَلْيٍب تَ َواُضعُ  رِيَر، وَلِكْن يِف أرى شاِعَر اَل َشاِعَر اليَ ْوَم ِمْثله * جَ 

   ( أاي شاعرا الَ شاعر اليوم مثله*  : احملفوظ يف صدر هذا البيت ) 

   : فَ َقاَل جرير

   ؟ هللا يف َكَرِب النَّْخلِ  َمىَت َكاَن ُحْكمُ   : أُقوُل َوملَْ أْمِلْك بَوادَر َدْمَعىِت 

   . لهذا قَاَلهوذلك أن باَلد عبد الَقْيس باَلُد النخل، ف

  يضرب فيمن َيَضُع نفسه حيث اَل يستأهل

  ما ظلمته نقرياً وال فتيالً  -3873

يف شقِ  الن ََّواة، أي ماظلمته  ما يكون  : الن ُّْقرة اليت يف ظهر النَّواة، والفتيل  : النَِّقري
   . شيئاً 
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  ما اخلَواَِف كالُقَلَبِة، َوالَ اخلُنَّاُز كالث ُّْعَبةِ  -3874

   [ 911ص  ] َسَعُف النخل الذي دون الُقلَبة،   : خلواَفا

يكون الِقشْر   وهي َجع قَ ْلب وِقْلب وقُ ْلب، وكلها قُ ْلُب النخلة ولُبُّها، أي الَ 
الَوَزَغة تلسع، ورمبا قتلت، قَاَله ابن  دابة أغلظ من  : كاللب، وأما اخلُنَّاز فهو الَوَزَغة، والث َُّعْبة

   . ا مثل من أمثاهلموهذ  : دريد، قَالَ 

على  يضرب يف األمر بعُضه أسَهُل من بعٍض، واألول يف تفضيل الشيء بعِضه
   . بعضٍ 

  ما نَ َقَص ِمْن َماِلَك ما زَاَد يف َعْقِلكَ  -3875

   " مل يِضْع من مالك ما َوَعَظكَ  " هذا مثل قوهلم 

ْسأََلُة آِخُر َكْسِب الرَُّجلِ  -3876
َ
  امل

املسألة ُكُدوٌح أو  "  أْكَثم بن صيفي يف كالم له، ويف احلديث املرفوعوهذا املثل عن 
َمْن سأل عن ظهر ِغىًن   " آخر  يعين إذا كان له غىن كما يف حديث  " مُخوٌش يف وجه صاحبها

   " جاء يوَم القيامة ويف وجهه كذا وكذا

  َمالُه أَحاَل َوأْجَربَ  -3877

ِحيلُ 
ُ
   : حَتِْمل، قَاَل الشاعرالذي حالت إبله فلم   : امل

  َيَديْ َها اَلْحِتاَلٍب َوَصرَّتِ  أَحاَلْت وأْجَرَبْت * َوَمدَّتْ   ؟ َفَما طََلَبْت ِمينِ  

   . دعا عليها أن حتُِيَل وجُتِْرَب وتصري أمًة َتصرُّ وحَتُْلب
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  ابءُ ِفيها الُقرْ  َمَثُل الَعاملِِ كاحلُمَِّة أيتِيَها البُ ْعَداَء ويَ ْزَهدُ  -3878

   " يف العامل أهُله وِجريَانُهُ  أْزَهُد الناسِ  " الَعنْيُ احلارة املاء، وهذا مثل قوهلم   : احلمة

  َملْكت فأْسِجحْ  -3879

عين، وأصله السهولة  حسن العفِو، أي ملكت األمر علىَّ فأْحِسِن العفوَ   : اإلْسَجاحُ 
يروى عن عائشة أهنا قَاَلت لعلي رضي   : أبو عبيدَمْشَيٌة ُسُجح، أي سهلة، قَاَل   : والرفق، يُ َقال

مَلْكَت  " َفَدان من َهْوَدجها مث َكلَّمها بكالم فأجابته  هللا عنهما يوَم اجلََمل حني َظَهَر على الناس
فأحسن، فجهزها عند ذلك أبحسن جهاز وبَ َعَث معها أربعني امرأة، وقَاَل  أي ملكت  " فأشِجحْ 
  حىت قدمت املدينة سبعني امرأة،  : بعضهم

َلسى الَ ُعْهَدةَ  -3880
َ
  امل

يف سريها، ويُ َقال يف البيع  لليت ِتُلس واَل يَ ْعَلق هبا شيء لسرعتها  " انقة َمَلَسى " يُ َقال 
لَسى " و   " َمَلَسِي اَل ُعْهَدةَ  " 

َ
لَسى، وفَ َعَلى يكون نعتاً، يُ َقال أي  " أبيعك امل

َ
انقة وَكَرى،   : البيعة امل

  : َحَيَدى، كثري احلُيود عن الشيء، وكذلك ََجََزى ومَشََخى يف النعوت، والَعْهَدة أي قصرية، ومحار
   [ 911ص  ]  . إيل أي تتلمَّس و تنفلت فاَل ترجع  " اَلعهدة " التَِّبَعُة يف العيب، ومعىن 

   . يضرب ملن َيرج من األمر ساملاً اَل له والَ عليه

  ضرب يف كراهة املعايبي  : قَاَل أبو عبيد

  ما أاَُبليِه َعْبَكةً  -3881

   . استهانة الرجل بصاحبه احلبة من السَّوِيق يضرب يف  : الَعَبَكة واحلََبَكةَ   : قَاَلوا

  ومثُله  : قَاَل اأَلصمعي
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  َما أاَُبلِيِه اَبَلةً  -3882

ابن عباس  ولومثل هذا املثل قد يضرب يف غري الناس، ومنه ق  : قَاَل أبو عبيد
   . امْسَْح ُيْسَمْح لك ما أابليه اَبلًة،  : رمحهما هللا وُسِئل عن الوضوء من الَّلنب، فَ َقالَ 

  من البَ َعرِ  الوَذَحة، وهي ما يتعلق أبذانب الشاء  : العبكة  : قَاَل أبو عبيد

   : الَّلبَكة يف قوهلم  : ويُ َقال

  لََبَكةً ما نَ َقَص ِعْنَدُه َعَبَكَة واَل  -3883

   . يف النِ ْحى الَعَبَكَة شيء قليل من السمن تبقى  : الِقْطعُة من الثريد، ويُ َقال

ما أابليه  " أراد أن يقول  على املصدر، كأنه  " ما أابليه عبكة " يف قوله   " عبكة " ونصب 
   . فأقام عبكة ُمَقامه  " ابلة

ْرُء تَ َواٌق إىل َماملَْ يَ َنلْ  -3884
َ
  امل

الرجل حريٌص على ما مينع  اتُق الرجُل يَ ُتوق تَ َواقَاانً، إذا اشتاق، يعىن أن  : َقالي ُ 
   : منه، كما قيل

  أَحبُّ شيٍء إىل اإلنساِن َما اْمتَ َعَنا

كما حذفت    " أحب "  وحب شيء إىل اإلنسان ما منعا حبذف اهلمزة من  : احملفوظ ) 
   (  . للمجهول  " منع " من خري وشر، وببناء 

ْدُح الذَّْبحُ  -3885
َ
  امل

   . أي من ُمِدح وهو يَ ْغتَ رُّ بذلك فكأنه ُذبح، جعل ضرره كالذبح له
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  ما مُيِْعُن حِبََقيَّ َواَل يُْذِعنُ  -3886

  إذا أقرَّ   " أذعن " إذا ذهَب به، و  " أْمَعَن حبقه " يُ َقال 

   . يف أمريضرب للغري الَ ينكر حقك وال يقر به، ولكل من َعوََّق 

  َمْن َشرٍ  ما أَْلَقاَك أْهُلكَ  -3887

   " من شر ما َطَرحكَ  " لو كان فيك ما حتاماك الناُس، ويروى   : يقول

   . يضرب للبخيل يَ ْزَهُد فيه الناس

  ماَلُه اَثِغَيٌة َوالَ رَاِغَيةٌ  -3888

   : ومثله  . الناقة، أي ماله شيء  : الن َّْعَجة، والراغية  : الثاغية

  ماَلُه َدِقيَقٌة َواَل َجليَلةٌ  -3889

   [ 910ص  ]   . الناقة  : الشاة، واجلليلة  : فالدقيقة

  ماَلُه َداٌر َوالَ َعَقارٌ  -3890

   . هو َمَتاع البيت  : الَعَقار النَّْخل، ويُ َقال  : يُ َقال

  ما يف الدَّار َصاِفرٌ  -3891

وهذا ِما جاء على لفظ  يف الدار أحد ُيْصَفُر به، معناه ما  : قَاَل أبو عبيد واألصمعي
  ما هبا أحٌد يصفر  : غريمها ماء دافق، وسر كاُت، وقَالَ   : فاعل ومعناه مفعول به، كما قيل

  ما َحجَّ وَلِكنَُّه َدجَّ  -3892
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َكاُرون، ويُ َقال الداج األعوان  : هم احلاجُّ والداجُّ، قَاَلوا  : يُ َقال
ُ
الذي خرج  الداجُّ   : وامل

   . َدِجيَجاً أي دبَّ  للتجارة، وهو من يَدجَّ َيِدجُّ 

  ما أْنِكُرَك ِمْن ُسوءٍ  -3893

  أي ليس إنكاري إايك من سوٍء بك لكين اَل أُثِْبُتكَ 

  ما ِعْنَدُه طَاِئٌل َواَل اَنِئلٌ  -3894

ية، واملعىن ما عنده الَعطِ  من الن ََّوال وهو  : من الطَّْول، وهو الَفْضل، والنائل  : الطائل
   . فضل واَل جود

ٌر واَل َمي ْرٌ  -3895   ما ِعْنَدُه َخي ْ

من املريَة، وهو ما  ما ُجلب  : كل ما ُرْزقه الناس من متاع الدنيا، واملري   "   : اخلري
   . أيتى خبري يتقوَُّت فيتزود، أي ليس عنده َخرٌي عاجل والَ يرجى منه أن

  َدَركٌ  مايل يف هذا األمر -3896

ويشدُّ فيه الر َِشاء لئاَل يبتلَّ  أي منزلة وٌمْرتَ َقى، وأصل الدََّرِك َحْبٌل يشدُّ يف الَعَراقى
   . عن مضرة الر ِشاء، واملعىن مايل فيه منفعة واَل َمْدَفع

  اْسَتْمِسْك فَإنََّك َمْعُدوٌّ ِبكَ  -3897

  مَّ لكيضرب يف موضع التحذير؛ فإن املقادير تسوقك إىل ما حُ 

وإن كان مقيماً، وقول  من كان الليل والنهار َمِطي ََّتُه فإنه ُيَسارُيه " ومنه قول احلسن 
هم من "   : ُشَريح يف الذين فَ رُّوا من الطاعون    " طالٍب َلَقريبُ  إانَّ وإايَّ
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  أُِمرَّ ُدوَن ُعَبيدَة الَوْذمُ  -3898

   . لدلوَسرْي يشدُّ به أذن ا  : أي أْحِكَم، والَوْذم

  يضرب ملن أحكم أمر دونه والَ ُيْشِهُدونه

   : نظري قول الشاعر ) 

   ( ويقضى األمر حني تغيب تيم * واَل يستأمرون وهم شهود

  ما تَِئطُّ ِمىنِ  َحاسَّةٌ  -3899

   [ 912ص  ]  . أي ليس عندي َعْطف واَل رقة

  ما َهَذا الشََّفُق الطَّاِرُف ُحَبَّ  -3900

   . اسم امرأة  : احلادث وُحَبَّ   : الشفقة، والطارف  : الشََّفق

  مالذُّاَبُب وَما َمَرقَ ُتهُ  -3901

   . يضرب يف احتقار الشيء وتصغريه

  َما َيْدرِي َما أيب ِمْن َبىِنَّ  -3902

  . عمرو قَاَله أبو  " ما يدرى أي من أي " أي اَل يعرف هذا من هذا، ويروى 

  ِمَن اللَّو ِ  ما يَ ْعِرُف احلَوَّ  1251

حبسها،   : اإلبل، واللَّوُّ  احلوُّ َسْوقُ   : أي احلقَّ من الباطل، وقَاَل بعضهم  : قَاَل بعضهم
   . واللوَلْو، أي الَ يعرف هذا من هذا احلوُّ نَ َعم،  : وقَاَل مشر  " احلي من اللي " ويروى 
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  ما طاَف فَ ْوَق اأَلرض حاٍف َواَنِعلُ  -3904

  عل ذا الن َّْعِل ْنو َواَل ِبٍن واَتِمرٍ يعىن ابلنا

َبحُ  -3905   ما يُ ْعَوى واَل يُ ن ْ

الكلُب فاَلانً، ونبح عليه، وملا   نَ َبحَ   : أي اَل يُ ْعَتدُّ به يف خري واَل شر لضْعفه، يُ َقال
َبح ازدواجا أي اَل يكلم  كان الن َُّباح متعدايً أجرى عليه الُعَواء، فقيل خبري والَ ما يَ ْعَوى والَ يُ ن ْ

َبحُ  ما " بشر الحتقاره، ويروى  على معىن ال يبشر واَل يُ ْنِذر؛ ألن نُ َباح الكلب   " يَ ْعِوى والَ يَ ن ْ
   . مبجيء الضيف وُعواء الذئب يؤِذن هبجوم شره على الغنم وغريها يبشر

   ؟ ما َجَعَل البُ ْؤَس كاألَذى -3906

   ؟ واحلر يف الصيفأْي أيَّ شيء َجَعَل الربد يف الشتاء كاألذى 

  ما اكَتَحْلُت ِغَماضاً َواَل ِحثَااثً  -3907

  أي ما ُذْقُت نوماً 

  ماَلُه ِست ٌْر والَ َعْقلٌ  -3908

يعنون احلياء؛ ألنه َيْسرُت   ( التقوى ولباسُ  )  أي ماله َحياء، ذهبوا إىل معىن قوله تعاىل
  َيْسَتْحي منه فالَ يعاب َب، وذلك أنه اَل َيْصَنع ماالعيو 

  ما يِف َكَنانَِتِه أَْهزَعُ  -3909

  ماله شيء وهو آخر ما يَ ب َْقى من السهام يف اجلُْعبة يضرب ملن مل يَ ْبَق من

َها بَِعْلَياءَ  -3910   ما زَاَل ِمن ْ
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مبحلة عالية من الشرف  لكرماهلاء راجعة إىل الَفْعَلة، أي اَل يزال ِما فعله من اجملد وا
   . والثناء احلسن

  أَْمِسْك َعَليَك نَ َفَقَتكَ  -3911

  : قَاَل أبو عبيد أي َفْضَل الَقْول، قَاَله ُشريح بن احلارث القاضي لرجل مسعه يتكلم،
  جعل النفقَة اليت َُيْرُِجها من ماله مثاًل لكالمه  [ 911ص  ] 

  يَعةَ اْلِمنَُّة هْتِدُم الَصنِ  -3912

   ( ابملنِ  واأَلَذى الَتبطلوا َصدقَاتكم )  هذا كما قَاَل هللا تعاىل

َهابَةَ  -3913
َ
َزاَحُة ُتْذِهُب امل

ُ
  امل

َزاحة
ُ
َزاح وامل

ُ
زْح، واملَِزاحُ   : امل

َ
َمازحة،  : امل

ُ
َهابة امل

َ
ف هبا الرجُل قَ لَّت اهلَْيبة، أي إذا ُعر   : وامل

   . بن صيفي هيبته، وهذا من كالم أكثم

َزاح فإنه ََيُرُّ إىل  إايك  : ويروي عن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل أنه قَالَ 
ُ
وامل

   . القبيحة، ويورث الضغينة

ُحلَّتني َيتار إحدمها،  وجاءان عن بعض اخللفاء أنه َعَرَض على رجل  : قَاَل أبو عبيد
  فلم يُ َول ِِه شيئاً   ؟ أعندي ِتزح  : كلتامها وِتراً، فغضب عليه، وقَالَ    : َقاَل الرجلف َ 

  اْلِمزاُح ِسَباُب الن َّوَْكى -3914

َبابُ  َمازحة، والسِ 
ُ
َسابة، وإذا ماَزْحَت األمحق  : هذا من امل

ُ
فقد شاكلته، ومشاكلة  امل

   . األمحق ُسبَّة

   أْو َشر ٍ مازَاَل يَ ْنظُُر يف َخرْيٍ  -3915
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مازال  "  وهذا مثل قوهلم  . يضرب ملن يفعل الفعلة من خري فيثاب أو شر فيعاقب
   . وقد مر  " منها بعلياء

  ما ظَنَُّك ِِبَارِك فَ َقاَل َظينِ  بِنَ ْفِسي -3916

   . فشر أي أن الرجل يظنُّ ابلناس ما يعلم من نفسه، إن خرياً فخري وإن شراً 

3917-  
َ
اءِمْثُل امل

َ
ٌر ِمَن امل   اء َخي ْ

مثُل املاء خري من   : فَ َقالَ  إهنا كاملاء،  : قَاَله رجل ُعِرض عليه َمْذَقُه لنٍب، فقيل له
   . املاء، فذهبت مثالً 

   . يضرب للقنوع ابلقليل

  أَْمَلُك النَّاِس لِنَ ْفِسِه َأْكَتُمُهْم ِلِسر ِهِ  -3918

  يضرب يف َمْدح كتمان السر

   احَلَجِر َمب ًْغى والَ ِعْنَد ُفاَلنٍ ما يف -3919

  يضرب يف أتكيد اللؤم وقلة اخلري

  ما اأَلوَُّل َحُسَن َحُسَن اآلِخرُ  -3920

  أي إذا َحُسَن اأَلوَّل حسن اآلخر يضرب ملن ُيسن فيتمِ م إحسانه

  ما مأَمنَ ْيِك تُ ْؤَتنَي ما َكرِْهِت ِمْن اَنِحيَ تَ ْيكِ  -3921

  من قرابه أو صديقأي اللتني أمنتها 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 291 

  ما َصلَّى َعَصاَك َكُمْسَتِديٍ  -3922

   : قَالَ  عاقل، فلذلك جهلت،  [ 911ص  ] ترك العجلة، أي ما ثقفك   : االستدامة

  فاَل تَ ْعَجْل أبمرَك واْسَتِدْمُه* فما صلى َعصاك كُمْسَتِديِ 

   : يُ َقالو   . َصلْيت العصا، إذا لينتها وقَ وَّْمتَ َها ابلنار  : يُ َقال

  ما َصلَّْيُت َعصاً ِمثْ َلهُ  -3923

  أي ما َجرَّْيت أْحَزَم منه

  ما َضَفا وال َصَفا َعطَاؤهُ  -3924

  َيْصُف من كَدر املنَّ  الن َّقُّي، أي مل يْضف وفَق الظن  ومل  : الكثري، والصايف  : الضايف

  َما ُهَو إاَل َسَحابٌَة انِصحةٌ  -3925

   . بشيء ِسَقاء انِصح، اَل يَ ْنَدى  : شيء، يُ َقال أي اَل َيْسيُل منها

  يضرب للبخيل جداً 

  َما َشاَء َمْن أَْعَتبَ  -3926

   . يضرب ملن يعتذر إىل صاحبه وَُيْرب أنه َسيُ ْعِتبُ 

  ما ََيُْنُق َعَلى ِجرَّتِهِ  -3927

   . يضرب ملن الَ ُيفظ ما يف صدره، بل يتكلم به واَل يَ َهاب

  ْسَكَت الصَّيِبَّ َأْهَوُن ِمَّا أَْبَكاهُ َما أَ  -3928
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َيِسرٍي أرضاه  يضرب ملن يسألك وأنت تظنه يطلب كثرياً، فإذا رَضْخَت له بشيء
   . وقنع به

ْوِم َقْد ُكْنَت نَ بَّاحاً  -3929 َبُح اي كلَب الدَّ   َفَما َلَك اليَ ْومْ  ماَلَك اَل تَ ن ْ

   . يضرب ملن َكبُ َر وَضُعفَ 

ٌر، فكان كلبه كلماأصل املثل  جاءت نَِبَح،  أن رجاًل كان له كلب، وكان له ِعي ْ
   ؟ ماللِعري اَل أتتى أي  ؟ ماَلَك اَل تَ ْنبح اي كلب الدوم  : فأبطأت الِعرُي فَ َقالَ 

  ما يَ ن ُْفُض أُذنَ ْيِه ِمْن َذِلكَ  -3930

   . يضرب ملن يُِقرُّ ابألمر واَل يُ َغريه

حٌ  ماُدونَُه َشوَْكةٌ  -3931   َواَل ُذابَّ

  السمحِ  شق  يكون يف ابطن اإلصبع شديٌد خبيث، قَاَله أبو  : الذُّابَّح

   . يضرب لألمر َيْسُهل الوصول إليه

  ما ُدونَُه َشَقٌذ َواَل نَ َقذٌ  -3932

   . أي مادونه شيء َُيَاف ويكره

أي َطَرده فذهب،    " فَشَقذَ  أْشَقَذهُ  " مل يزد على هذا، ولعل الشََّقَذ من قوهلم   : قلت
  : فإن ابن اأَلعَريب قَالَ   " ما به شقذ واَل نقذ "  إتباع له، وإذا قيل  : ما دونه بعد، والنقذ  : كأنه قيل

 ص ]  : من قوله  (  " اإلشقاذ " كذا، وأحسبه حمرفا عن  ) الشََّقَذ من الشقاذ  ما به حراك، ولعله َيعل
289 ]   
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  مثارُ  َوَأْشَقُذوين * َفِصْرُت كأنَّيِن فَ َرأٌ  َلَقْد َغِضُبوا َعَليَّ 

إنقاذ شيء من يد  أي أزعجوين وَحرَّكوين، وَيعل الن ََّقذ من اإلنقاذ، أي اَل ميكنه
   . العدو

  ماَلَك ِمْن َشْيِخَك إالَ َعَمُلهُ  -3933

عليه اْعَتاده وَقَدر  يضرب للرجل حني يكرب، أي اَل ُيْصلح أن ُيَكلَّف إاَل ماكان
   . قبل َهَرِمه

  ما حُتِْسُن تَ ْعُجوُه َواَل تَ ْنُجوهُ  -3934

   . َقْد أَْنَاه  : أمشى اإلنسان من النَّْجِو، يُ َقال للدواء إذا  : أي َتْسِقيه الَلنب، وتنجوه

  يضرب للمرأة احلمقاء، واهلاء راجعة للولد

  ما نَ َزَعَها ِمْن لَْيتَ  -3935

  يَ ْنزَِع عنها ، أي فعل الفعلة القبيحة اَل يريد أناهلاء راجعة إىل الفعلة

   . يضرب للرجل يعلقه الذم أو األمر القبيح فاَل يَ ْنزِع عنه

أي مل يرتك تلك   " من ليت " وأوصل الفعل، وقوله   " عن " وأراد ما نزع عنها فحذف 
   : الفعلة من الندم، وهو قول النادم

   . ما فعل ليتين مل أفعل، يريد مل يندم على

  ما َهَلَك اْمرٌؤ َعْن َمُشورَةٍ  -3936
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ْشَورة
َ
ُشورة وامل

َ
ْشَورَة على وزن  : امل

َ
اجلَْهَورَة واَلمعَتبة مث ُخفِ َفْت فقيل  لغتان، واألصل امل

ُثوبة، وقرأ بعضهم
َ
ُشورة على وزن امل

َ
على األصل يضرب يف احلث   ( ند هللا خريع َلَمثوبٌَة من )  امل

  على املشاورة يف األمور

  ما لِلر َِجاِل َمَع الَقَضاِء حَمَاَلةٌ  -3937

َحالة
َ
   ( احملفوظ *املرء يعجز الَ احملالة* )   ( حَمَاَلةَ  املرء يَ ْعِجُز الَ  " احلِيلة، ومنه قوهلم   : امل

  ما النَّاُس إاَل أْكَمٌة َوَبِصريٌ  -3938

  بضرب يف التفاوت بني اخللق

ْرُء أََعَلُم بَشْأنِهِ  -3939
َ
  امل

  يضرب يف الُعْذر يكون للرجل واَل ميكنه أن يُ ْبِديه

   . أي أنه اَل يَ ْقدر أن يفسر للناس من أمره كل ما يعلم

َناِكُح الَكرميَُة َمَدارُِج الشََّرف -3940
َ
  امل

  قَاَله أكثَم بن َصيفي

شَ  -3941
ُ
ثَاَورَةِ امل

ُ
  اَورَُة قبَل امل

ناجزة " هذا كقوهلم 
ُ
َحاجزة قبل امل

ُ
   .  " التَّندم التقدُّم قبل " و  " امل

َعاَشَرِة َوِماَلكُ  -3942
ُ
َدارَاُة ِقَواُم امل

ُ
َعاَشَرةِ  امل

ُ
   [ 925ص  ] امل

  ما أْحَلى يِف َهَذا األمر َوالَ أَمرَّ  -3943
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  أي مل يصنع شيئاً 

  يف ه َذا األمر َيٌد والَ أْصُبعٌ  مايل  -3944

   . أي أثَ رٌ 

  ما رأَْيُت َصْقراً يَ ْرُصُدُه َخَربٌ  -3945

   . يضرب للشريف يَ ْقَهرُه الوضيع

  ما أَُماَمُة ِمْن ِهْندٍ  -3946

   . اللحياين يضرب يف البَ ْون بني كل شيئني اَل يُ َقاس أحُدمها ابآلخر، ذكره

  اَنِبلٌ  ماَلُه َحاِبٌل والَ  -3947

   . اللُّْحَمة، أي ماله شيء  : السدي، والنابل  : فاحلابل

  ما اْسَتبَقاَك َمْن َعرََّضَك ِلألَسدِ  -3948

  يضرب ملن ُيملك على ما ُتْكَرُه عاقبُته

ٌر َواَل ََجَلُ  -3949   ِمْثُل الن ََّعاَمِة اَل طَي ْ

   . يضرب ملن الَ ُُيَْكم له خبري والَ شر

ُلَغ َعضُّ النَّْملِ ما عَ  -3950   َسى َأْن يَ ب ْ

   . يضرب ملن ال يُ َباىِل بوعيده

  َما َسدَّ فَ ْقَرَك ِمْثُل َذاِت َيِدكَ  -3951
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  أي اَل تَ تَّكل على غريك فيما يَ ُنوُبكَ 

  ما َقلِ  ُسَفهاُء قَ ْوٍم إاَل َذلُّوا -3952

   " الَبُدَّ للفقيه من َسِفيه يُ َناِضُل عنه " هذا مثل قوهلم 

  لِلَقِبيَلةِ  ما النَّاُر يف الَفِتيَلِة أبْحَرَق ِمَن الت ََّعاِدي -3953

  مالُه َحَلَب قَاِعداً واصطََبَح اَبرِداً  -3954

   . عليه معناه حَلب شاًة وشِرَب من غري ثُ ْفل، وهذا يف الدعاء  : يُ َقال

  ُمَقنٌَّع َواْسُتُه اَبِديَةٌ  -3955

   . يضرب ملن الَ ِسرَّ عنده

  َكِذابً  ما َتَسامَلُ َخْيالَُه َكِذابً، وما َتَسايَ ُر َخْيالَهُ  -3956

   : يضرابن للكذاب، قَاَل الشاعر

  إذا َوقَ َفا َفَما َتَسامَلُ َخْياَلُه إذا التَ َقَتا * َواَل يعرج َعْن اَببٍ 

يُ َقال َكذَّاب الَ   : عَريبابن األَ  فاَلن اَل يُ َردُّ عن ابب والَ يُ َعرَج عنه، قَالَ   : قَاَل الفراء
اَل يصدق فيقبل منه، واخليُل إذا تساملت تسايرت اَل يهيج  َتَسايَ ُر َخْياَله واَل َتَسامل َخْياَله، أي

   : وأنشد لرجل من حمارب  : بعضها بعضاً، قَالَ 

   [ 921ص  ] إذا َوَرَدا  واَل َتَسايَ ُر َخْياَلُه إذا التَ َقتا * والَ يُ َروَُّع َعْن اَببٍ 

  مْا عنَده ِشوٌب َوالَ َروب -3957
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شْوب، والرَّوب  : قَاَل ابن اأَلعَريب
َ
الشوب   : الرائب، ويقال اللنب  : الشَّوب العسل امل

   . عن عيوهبا وال روب، عند البيع والشراء يف السلعة تبيعها، أي أنك بريء

  َأْو هَبِيَمٌة ُمْهَمَلة ُِمَث ََّلةٌ  ما اإلْنَساُن َلْوال اللََّساُن ِإالَّ ُصورَةٌ  -3958

   . يضرب يف َمْدِح الًقْدرة على الكالم

السهم الذي الَ   : األقذ ) َمرِيشاً  ما تَ َرَك هللا لُه ُشْفراً والَ ظُْفراً َواَل أََقذَّ َوالَ  -3959
فتح وضبط خبط القلم يف أصل هذا الكتاب ب ريش عليه، ووزنه كاألصم، وَجعه قذ مثل صم،

   ( بشيء اهلمزة وسكون القاف وتنوين الذال، وليس

   . أي ما ترك شيئاً 

  مالُه الُسَقي َساِعَد الدَّر ِ  -3960

جتَِفَّ ضروُع إبله،  عروُق الضَّرْع اليت َيرج منها اللنب، دعاء عليه أبن  : السواعد
   . اَلُسقي درَّ ساِعد الدر، فحذف املضاف  : والتقدير

  وُم بَرْوبَِة َأْهِلهِ ما يَ قُ  -3961

الرَّْوبَة   : يروب هبا اللنب، ويُ َقال أي ِبميعه، وأصل الرَّْوبََة اخلمرية  " بَرْوبَِة أْمرِهِ  " ويروى 
  : أهله، أي مبا أْسَنُدوا له من حوائجهم، وقَاَل ابن األعرايب ما يقوم ُفاَلن بَرْوبة  : احلاجة، يُ َقال

   . كان فاَلن ُيدثين وأان إذ ذاك غالم ليست يل َرْوبةَ    : لَعْقُله، تقو  رْوبَة الرجل

  ماَلُه ُجوٌل َوالَ َمْعُقولٌ  -3962
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، واملعقولُ  عرض البئر من أسفله إىل اعاَله، فإذا َصُلب مل ُيتج إىل  : فاجلُولُ    : َطىٍ 
ْجُلود وأشباهها،

َ
ْيُسور وامل

َ
ْعُسور وامل

َ
مية قوية كُجوِل البئر الذي واملعىن ماله َعز  العقُل، ومثله امل

   . مينعه َويُكفُّه عما ال يليق أبمثاله يؤَمْن اهنيارُه لصالَبته والَ َعْقل

  ما يُ ْنِضُج ُكراعاً َواَل يَ ُردُّ راويةُ  -3963

   . يضرب للضعيف الذليل

مات يف  مسعت أيب يُ ْنِشد يف الليلة اليت  : قَاَلت عمرة بنت معاوية بن عمرو
   : ينظر إلينا حولهصبيحتها و 

  يُ ُنِضُجون ُكرَاَعا اي ويَح ِصبَيىِت الَّذيَن تَ رَْكتُ ُهْم * ِمْن َضْعِفِهْم ما

  ما أَْمِلُك َشد اً َواَل إْرَخاءً  -3964

   . يقوله الذي ُكلِ َف أمراً أو َعَماًل، أي اَل أقِدُر على شيء منه

  ما ُيساِوي َمتَك ُذاَببٍ  -3965

   [ 929ص  ]  . رييضرب للشيء احلق

ْتك  : قَاَل نصري
َ
يف ابطنه على حلقة  الِعْرُق الذي يف ابطن الذكر، وهو كاخليط  : امل

  الِعَجان

  ما َفَجَر َغيوٌر َقطُّ  -3966

   . أنثى قَاَله بعض احلكماء من العرب، يعين أن الغيور هو الذي يَ َغار على كل

  َوابِرٌ  َوَما هِبَا -جليم ابحلاء ويروى اب -َما هِبَا ِدبِيٌح  -3967
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   . أي أحد

الوابر حينئذ ذا الوبر كما  ويكون معىن ) َيوز أن يكون الوابر كالالَبن والتاِمِر   : قلت
   ( أن معىن التامر ذو التمر ومعىن الالَبن ذو اللنب

  " منزلهوبر يف  " قوهلم  إذا مشي، أو من  " وبَ َر يف اأَلرض "   : وَيوز أن يكون من قوهلم
   : إذا أقام فيه فلم يَ ب ْرَْح، قَاَل الشاعر

  ِمن اجلَْيِش َوابِرُ  فأْبُت إىل احَلىِ  الَّذيَن َورَاَءُهْم * َجرِيضاً، ومل يُ ْفِلتْ 

   . أي أحد، ومثل هذا كثري، وكله اَل يتكلم به إالَ يف اجَلْحد خاصة

  ما َْنَىِن ِمَناَح الَعُلوقِ  -3968

نفسه يف الظاهر  هذا مثل للعرب سائر فيمن يُ َرائي وينافق فيعطى من  : قَاَل املنذرى
انقة َعُلوق ترأم أبنفها وِتنع   : ابن السكيت الناقة تَ ْرأم وَلَد غريَِها، وقَالَ   : غري ما يف قلبه، والَعُلوق

   : َدرَّها، قَاَل اجلعدى

   ( مث مل يعتب * فعاتبته وكان اخلليل إذا رابين  : البيت للنابغة اجلعدى، وقبله ) 

  وَما َْنَىِن َكِمَناِح الَعُلو * ِق َما تَ َر ِمْن غرة تضرب

  ما َسَقاين ِمْن ُسَوْيٍد َقْطَرةً  -3969

   : تصغري أسود مرمخا، يريد املاء، وقَالَ   : ُسَوْيد

  أاَل إنَّيِن ُسقِ يُت أْسَوَد َحاِلَكاً * أََلذَّ ِمَن الشُّْرب
ُ
  َبجَّلِ الرَِّحيق امل

   . اأَلسودان  : أراد ابألسود احلالك املاء، يُ َقال للماء والتمر
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   . يضرب ملن الَ يواسيك بشيء

  َمْهَما تَِعْش تَ َرهْ  -3970

تر حمذوف،  للسكت، ومفعول  " تره " حرف يف الشرط مبنزلة ما، واهلاء يف   : مهما
   . يش ترى شيئاً عجيباً ما تعش تر أشياء عجيبة، أي ما دمت تع  : والتقدير

  َما َحَوْيُت َوالَ َلْوْيُت، وما َحَواُه والَ َلَواهُ  -3971

   . َخَبأته كل شيء   : كلُّ شيء َضَمْمته إليك، واللَّوِيَّةُ    : احلَْويَّة

   [ 921ص  ]  . يضرب ملن يطلب املال

   . طالً اب واملعىن ما َجعت والَ خبأت، أي مل جتمع ما طلبت ألنك كنت تطلب

   . َذرٌَّة إىل ُجْحرَِها َما َجاَء مبَا أدَّْت إىل َيٍد، وَما َجاَء مبَا حَتِْملُ  -3972

   . يضرب يف أتكيد اإلخفاق

  َما ُهَو إاَل َغَرٌق أو َشَرقٌ  -3973

َغرََّقِت القابلُة  "  أن يدخل املاء يف جمرى النفس فيسده فيموت، ومنه قيل  : فالَغَرق
منخريه ليخرج ما فيهما فيتسع ُمتَ نَ فَُّس  وذلك أن املولود إذا َسَقَط َمَسَحِت القابلة  " املولودَ 

   : الذي يف السابياء فَغرِق، قَاَل األْعَشى املولود، فإن مل تفعل ذلك دَخَل فيه املاء

أنفه إن مل تكشف عند  املشيمة اليت َترج مع الولد، أو جليدة رقيقة على  : السابياء ) 
أطورين يف عام غزاة   : وصدره واَلدة مات، وقول األعشى يقوله يف قيس ابن مسعود الشيباين،ال

   ( ورحلة
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  أاَل لَْيَت قَ ْيساً َغرَّقْ ْتُه الَقَواِبلُ 

فإذا َشرَق ومل يتدارك  أن يدخل املاء يف احلنجرة وهي جمرى التنفس أيضاً،  : والشََّرقُ 
   . متفقني لغرق خمتلفان وكادا يكواننمبا ُُيَلِ ُل ذلك هلك، فالشرق وا

   . يضرب يف األمر يتعذَّر من وجهني

  َما أْغىَن َعْنُه زِبْ َلٌة َواَل زاَِبلٌ  -3974

   . ومها ما حتمله النملة بفمها

املعىن والَ غريه، وإمنا املذكور  مل أر الز ِبْ َلة هبذا  : قلت  . يضرب ملن الَ يغين عنك شيئاً 
ابلكسر أي شيئاً، والَ يبعد أن   " ما رزأته زاَبالً  " شيء، و  أي -ابلضم   "  اإلانء ُزاَبَلةَ ما يف " قوهلم 

زابل ْنو َرقْ َبة ورِقَاب وَحَرَجة وِحَراج، ولكن اجلمع يستعمل دون الواحد،  تكون الزبلة واحدةِ 
وجه  ن ُزاَبلة، وهذايف اجلامع زُبْ َلة بضم الزاي، وَيوز أن ُيمل هذا على أهنا مقصورة م ووجدت

   . جيد

  َماَلُه نُ ْقٌر َواَل ُمْلكٌ  -3975

لك َجع نُ ْقَرة وهو املوضع يستنقع  : يريد بئراً والَ ماء، الن ُّْقر
ُ
   : املاء، قَالَ   : فيه املاء، وامل

  َعَلى َحَسبِ  ومَلْ َيُكْن ملك لِْلَقْوِم ينزهلم * إاَل َصاَلِصل اَل تَ ْلِوى

  ي أغاَر أْم َمارَ َما أْدرِ  -3976

   . ََنْداً  أَند، أي أتى  " مار " أي أتى الَغْور، و  " َغارَ  " يُ َقال 

  َماَلُه اَل ِعى قَ ْروٍ  -3977
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َلغة، ويُ َقال  : قَاَل اأَلصمعي يُ تَّخذ ِبنب حوض كبري  هو َحْوض صغري  : الَقْرو َمي ْ
  " كلبة َلْعَوة  " أن يكون اشتقاقُه من قوهلم   [ 294 ص ] والاَلعى ُيتمل   : َترُِده البَ ْهم للسقى، قَاَلوا

 أي شهوان َحريص،  " رجل َلْعو، وَلعَّاءٌ  " حريصة على األكل والشرب، ويَقال  أي  " امرأة َلْعَوة " و

  يَلحس ُعساً  أي ما هبا َمنْ   " وما هبا اَلعى قَ ْروٍ  " إن الَقْرو َقَدح من خشب   : ويُ َقال

   ( القدح، وَجعه عساس بوزن رجال -العني وتشديد السني  بضم -العس  ) 

فعالً   " اَلعى "  أي ما هبا أحد، وهذا القول يروى عن ابن اأَلعَريب، والَ أرى لقوهلم
   . يتصرف منه

  َماَلُه َهاِبٌل َوالَ آِبلٌ  -3978

ْحَتال، واآلبل  : اهلابل
ُ
   : أي حمتال، قَاَل ذو الرمة  " لذئب َهبِ  "  احَلَسُن الرَّْعَية، يُ َقال  : امل

  الَكْسُب َيْكَتِسبُ  وُمْطِعم الصَّْيِد َهبَّاٌل لِِبْغِيِتِه * أْلْفى أابُه ِبَذاكَ 

  يهتم بشأنه أي اغتنم َغْفَلَة الصيد يضرب ملا ال يكون له أحد  : واهتبل الصائدُ 

  َما َكاَن لَْيِلى َعْن َصَباٍح يَ ْنِجِلى -3979

األصول كلها ما  وإن اتفقت  " إخل -ماكاد ليلى  " صل يف هذا املثل أحسب األ ) 
   ( أثبتناه

   . يضرب ملن طلب أمرا الَ يكاد يناله، مث انله بعد طول مدة

  َماُؤَك اَل يَ َناُل قَاِدُحهُ  -3980

 يُ رْبُِد َقْدحه، أي ماؤك قليل الَ  أي َغَرْفته، واملاء إذا قل تعذَّر  " َقَدْحُت املاء " يُ َقال 
   . الُغلََّة لقلته
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   . يضرب للشيء يصغر قدره ويقل نفعه

  َما ُيَشقُّ ُغَبارُهُ  -3981

   : وقَالَ  يراد أنه اَل ُغَبار له فيشق، وذلك لسرعة َعْدوه وخفة وطئه،

  َعاجٍل مل يُ ْرهج َخفَّْت َمَواِقُع َوْطِئِه فَ َلْو أنَُّه * ََيْرِى ِبرِْمَلةِ 

   : بغةوقَاَل النا

  َفَما َشَقْقَت ُغَبارِي أَعِلْمَت يَ ْوَم ُعَكاَظ ِحنَي َلَقيَتيِن * حَتَْت الَعَجاجِ 

   . يضرب ملن الَ َُيَاري

َياريه، وهذا املثل من   الِقْرَن له  : ألن جماريك يكون َمَعَك يف الغُبار، فَكأنُه قَالَ 
خطب  "  1905انظر املثل  ) الزابء  قصة كالم َقِصري جلذمية، وقد َمرَّ ذكره يف ابب اخلاء عند

   (  " يسري يف خطب كبري

ْرُء أَبْصَغَرْيهِ  -3982
َ
  امل

أن يسميا  يعين هبما القلَب واللسان، وقيل هلما األصغران ِلصغر حجمهما، وَيوز
كَُّك أان ُجَذيْ ُلها احمل  : اأَلصغرين ذهاابً إىل أهنما أكرب ما يف اإلنسان معىًن وفضالً، كما قيل

ص  ] املرء يَ ُقوم معانيه هبما أو يكمل املرء هبما  : قيل وُعَذيْ ُقها املَرجَُّب، واجلالب للباء القيام، كأنه
920 ]   

  ما َكلَّْمُتُه إالَ َكَحْسِو الدِ يكِ  -3983

   : يريدون السرعة، وقَالَ 
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يِك َقْد اَبَت ُصْحَبىت * يَ َناُلونَهُ    َق الِقاَلِص الَعَباِهلِ فَ وْ  َونَ ْوم َكَحْسِو الدِ 

   . يعىن قلته

  َما ََيَْفى َهَذا َعَلى الضَُّبعِ  -3984

   . يضرب للشيء يتعاَلُمه الناس

   . والضَُّبُع أمحق الدواب ِ 

  َمسِ ي ُسَخْيُل بَ ْعَدَها أو َصبِ ِحي -3985

  العرب، حَكمَ  جارية كانت لعامر بن الظَِّرِب الَعْدَواين، وكان عامرٌ   : ُسَخْيل

   : وهو الذي يقول فيه ذو األصبع العدواين ) 

  ومن حكم يقضى * فالَ ينقص ما يقضى

   : وذلك من كلمته اليت أوهلا

   ( عذير احلي من عدوا * ن كانوا حية اأَلرض

  : إذا سرحت قَالَ  وكانت ُسَخْيل ترعى عليه َغَنَمة، فكان عامر يعاتبها يف رِْعَيتها،
عامر َعىَّ يف فَ ت َْوى قوٍم اختلفوا  أمسيت اي ُسَخْيل، وكان  : ُسَخْيل، وإذا راحت قالأْصَبَحِت اي 

َبال، فبأيَِّتهما ابل فهو   : ليايل، فَ َقاَلت اجلارية إليه يف ُخن َْثى ُيكم فيه، َفَسِهَر يف جواهبم
َ
أْتِبْعُه امل

 جواب هذه املسألة، أي ال سبيل ألحدٍ َمسَّى ُسَخيل، أي بعد   : عنُه وحكم به، وقَالَ  هو، فَ ُفر ِجَ 

   . عليك بعد ما أخرِجِتيِن من هذه الَوْرطَة

   . يضرب ملن يُ َباشر أمر االعرتاَض أَلَحٍد عليه فيه
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  َما ِعْنَدُه أَبْ َعدُ  -3986

   . أي ما عنده طائل

   .  " أبْ َعدَ  إنه َلَغي ْرُ  " إمنا تقول هذا إذا ذِمته، وكذلك   : قَاَل أبو زيد

املطالب أبعُد  ههنا على معىن الذي، أي ما عنده من  " ما " ميكن أن ُُيْمل   : قلت
طلبه، أي شيء له قيمة  ِما عند غريه، وَيوز أن ُيمل على النفي، أي ليس عنده شيء يبعد يف

   . أو حمل

   . شيءَغْوَر له يف  كان معناه الَ    " إنه لغرُي أبعد " إذا قيل   : قَاَل ابن اأَلعَريب

  َماَلُه ِبْذمٌ  -3987

قَاَل  " اللسان  هذا رأي األصمعي، وعبارة ) الَبذي الذي يَغضب ملا يغضب   : يُ َقال
مصدر البذي، وهو العاقل   : والبذم  ( بوزن قفل ) ماله بذم   : إذا مل يكن للرجل رأي قيل  : اأَلصمعي

   : يعلم ما يغضب له، قَاَل الشاعر  : وقيل  . الغضب الغضب من الرجال، أي أنه يعلم ما أيتيه عند

   [ 922ص  ]   ( اه    " كري عروق النبعتني مطهر * ويغضب ِما منه ذو البذم يغضب

للشيء، يُ َقال ثوٌب ذو  مصدر الَبِذي، وأصله القوة واالحتمال  : له الكري، والَبْذمُ 
   . بُْذٍم أي كثري الغزل، وذلك أقوى له

  َك اْسٌت َمَع اْسِتكَ َمالَ  -3988

   . رجال يضرب ملن مل تكن له ثروة من مال والَ ِعدَّة من  : قَاَل أبو زيد

  ِمَن الرَّْفِش إىَل الَعْرشِ  -3989
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، وَيوز أن  : الرَّْفِش والرُّْفشِ  يكون الرَّْفش مصدر رفش يرفش،  جِمَْرَفة يُ ْرَفُش هبا البُ رُّ
   . الفعل الضمري، وهو اْرتَ َقى أو ارتَ َفع مرتفعاً وِمْن من صلةوهو الرفع، أي كان انزالً فصار 

  خَمَايُل أْغَزُرها السََّرابُ  -3990

َلةُ  َِخي ْ
   . أكثر ماء  : السحابة اخلَليقة ابملطر، وأغزرها  : امل

   . يضرب للذي يكثر الكالم وأكثره ليس بشيء

   ؟ ِمْن قَ ْبِل تَ ْوِترٍي تَ ُروُم الن َّْبضَ  -3991

   . فيها اسم من اإلنباض، وهو صوت َيرج من القوس إذا نزع  : الن َّْبضُ 

   . يضرب ملن يَ ُروُم األمر قبل وقته

  ما ِمْن ِعزَِّة إالَّ َو إىَل َجْنِبَها َعرَّةٌ  -3992

   . يضرب للقوم الكرام َيُشوهبم اللئام

ُروأةُ  -3993
ُ
  َمْن تَ َرَك املَِراَء َسِلَمْت َلُه امل

ْكُر كافَ ُؤُه اِبلَغْدرِ  -3994
َ
  َمْن َعاَشَر النَّاَس ابمل

عاِذُر َمكاَِذبُ  -3995
َ
  امل

َكاذب  : املعاذر
َ
كاحملاسن َجع ُحْسن  َجع الكذب  : َجع َمْعِذرَة، وهي الُعْذر، وامل

َقابح َجع قُ ْبح، وهذا من قول ُمَطرف بن الشَّخِ ري
َ
   . وامل

   : وهو مثل قوهلم
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َعاذِ  -3996
َ
  يُر َقْد َيُشوبُ َها الَكِذبِ امل

ْخِض يَ ْبُدو الزُّْبدُ  -3997
َ
  َمَع امل

  أي إذا استقصى األمر حصل املراد

   ؟ َما َعَدا ِمَّا َبَدا -3998

العوام رضي هللا  أي ما َمنَ َعك ِما ظهر لك أواًل، قَاَله علي بن أيب طالب للزبري بن
عرفتين   : متصل بقوله كنت عليه من البيعة، وهذاعنهما يوم اجلمل، يريد مالذي َصَرَفك عما  
   ؟ ابحلجاز، وأنكرتين ابلعراق، فما َعَدا ِما َبَدا

  َمْن َصَدَق هللا ََنَا -3999

نفٍر   [ 921ص  ] إن ثالَثة   : قَالَ  روى أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه
فَ َلَجؤا إىل الكهف يف جبٍل ينتظرون إْقاَلَع املطر، فبينما  م السماءانطلقوا إىل الصحراء، فَمَطرهتْ 
من اجلبل وَجَثَمت على ابب الغار، فيئسوا من احلياة والنجاة،  هم كذلك إذ َهَبطت صخرة

أن  لينظر كلُّ واحٍد منكم إىل أفضل عمٍل َعِمَله فليذكره مث لََيدُْع هللا تعاىل عسى  : فَ َقاَل أحدهم
بواِلديَّ، وكنت آتيهما بَغُبوقهما  اللهَم إن كنت تعلم أين كنت ابر اً   : نا وينجينا، فَ َقاَل أحدهميَ ْرمحََ 

انما، وكرهت أن أوقظهما، وكرهُت الرجوَع، فلم  فيغتبقانه فأتيت ليلًة بغبوقهما، فوجدهتما قد
لت الصخرة عن عملُت ذلك لوجِهَك فافرج عنا، فما ذاك دأيب حىت طلع الفجر، فإن كنتُ  يزل

اللهم إنك تعلم أين َهوِيُت امرأة، ولقيت يف   : اآلخر مكاهنا حىت دخل عليهم الضوء، وقَالَ 
إنه اَل ُيلُّ لك أن   : وقعدت منها مقعد الرجل من املرأة قَاَلت شأهنا أهواالً حىت ظفرت هبا،

 على ذلك إاَل خَمَافُتك فافرجحبقه، فقمت عنها، فإن كنَت تعلم أنه َما مَحََلين  تَفضَّ خاِتي إالَ 

إنك تعلم أين  اللهم  : عنا، فانفرجت الصخرة حىت لو شاء القوم أن َيرجوا لقدروا، وقَاَل الثالث
ترك َأْجرُُه عندي وخرج ُمَغاِضباً،  استأجرُت أَجرَاَء، فعملوا يل، فوفيتهم أجورهم، إالَّ رجالً واحداً 
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هاك ما ترى من املال،   : األجري فطلب أجرته، فقلت جاءفربيُت أجره حىت منا وبلغ مبلغاً، مث 
َمْن َصَدَق   : فمالت الصخرة وانطلقوا ساملني فَ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص فإن كنت عملت ذلك لك فافرج عنا،

   . لقي هللا ابلصدق، وهو أن ُيقق قوله فعُله  " َصدق هللا " ََنَا، ومعىن  هللا

  رَ َمْن أْكثَ َر أْهجَ  -4000

االسم من اإلهجار،   : اإلفحاش، وهو أن أييت يف كالمه ابلفحش، واهَلَْجرُ   : اإلهجار
  كالُفْحِش من اإلْفَحاش، مسى ُهْجرَاً هلَْجر العقاَلء إايه

   . يضرب ملن أييت يف كالمه مبا اَل يعنيه

  َمْن اْغَتاَب َخَرَق، وَمْن استَ ْغَفَر رَقعَ  -4001

الغائب عنك بسوء،  الغتياب كاحلِيَلِة من االحِتيال، وهو أن تذكراسم من ا  : الغيبةُ 
   . َخَرقَ  واملعىن من اغتاب َخَرَق سرت هللا، فإذا استغفر َرَقَع ما

  َمْن َحَفَر ُمَغوَّاًة َوَقَع فيها -4002

َجَدى، واجلمع  حتفر وتُ َغطى للضبع والذئب، وَيعل فيها  : املَغوَّاة  : قَاَل مشر
غَ 
ُ
   [ 921ص  ]  : عمر هنع هللا يضر ابلتشديد ويروى عن  " ُمَغوَّاة " اواايُت، ويُ َقال لكل مهلكة امل

   . إن قريشاً تريد أن تكون مغوايت ملاِل هللا، أي مهلكة له

  َمْن ُيِطْع َعرِيْباً مُيِْسي َغرِيباً  -4003

وكان مبذراً  نوح، بن الوذ بن سام بن -عملوق   : ويُ َقال -يعين عريب بن ِعْمليق 
  للمال

   : ومثُله قوهلم
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  َمْن ُيِطْع ِعَكب اً مُيِس ُمْنَكب اً  -4004

   : ومثله

  َمْن ُيِطْع منََِرًة يَفِقْد مَثََرهُ  -4005

  ِمْنَك رََبُضَك وإْن كاَن مَسَاراً  -4006

ويُ َقال لقوت الرقيق،  اللنَبُ الكثري املاء  : أي منك قريُبك وإن كان رديئاً، والسُّمار
ومثُلُه يف هذا   . رُُبض، والرََّبُض األهلُ   : رَبض، ويُ َقال  : اإلنسان الذي يقيمه ويكفيه من اللنب

   : املعىن قوهُلم

  ِمْنَك أنْ ُفَك وإن كان أْجدَعَ  -4007

   . يضرب ملن يلزمك خريه وشره وإن كان ليس مبُستحكم القرب

املازين، وذلك أن الربيع  ْعَونََة املازى للربيع بن كعبوأول َمْن قَاَل ذلك قُنُفُذ بن جَ 
َكِميٍش ليأيت به أهله، وكان َكِميش أنْ َوَك  دَفَع فرساً كان قد أبرَّ على اخليل كرماً وجودة إىل أخيه

مالك يُ َقال له قُ َراد بن َجْرم قدم على أصحاب الفرس  مشهوراً ابحلمق، وقد كان رجل من بين
وكان داهية، فمكث فيهم مقيماً ال يعرفون نسبه واَل يُْظِهرِه هو،  ًة فيأخذها،ليصيب منهم ِغرَّ 

أَر  ايَكِميُش هل لك يف َعانَةٍ   : َكِميش راكباً الفرَس ركب انقته، مث عارضه فَ َقالَ  فلما نظر إىل
م، فتمأل قدوره فأما األُتن فرتوج هبا إىل أهلك  ؟ مثَلها مسنا والَ عظما وعرٍي معها من ذهب

أان لك به،   : قَالَ   ؟ وكيف لنا به  : وتفرح صدورهم، وأما الِعرُي فالَ افتقاَر بعده، قَاَل له كميش
  : فدوَنَكه، قَالَ   : بليل، والَ يراه غريي، قَاَل َكِميش وليس يدرك إالَ على فرسك هذا، واَل يرى إالَ 

 انتظرين يف هذا املكان إىل هذه الساعة من  : راحليت، فركب قُ َراد الفرَس وقَالَ  نعم، وأْمِسْك أنت

   : نعم، ومضى قُ َراد فلما توارى أنشأ يقول  : غٍد، قَالَ 
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يعاً َعي ْرََكا َضي َّْعَت يف العرِي َضاَلالً ُمْهرََكا * لُِتْطِعَم احلىَّ    َجَِ

  األنْ وََكا َفَسْوَف أتِتى ابهلََواِن أْهَلَكا * َوقَ ْبَل هذا َما َخَدْعتُ 

أثراً انصرف إىل  زل َكِميٌش ينتظره حىت أمسى من غده وجاع، فلما مْل يَ َر لهفلم ي
انقة، فلما رآه أخوه الربيُع عرف  حتوَّلَ   : إن سألن أخي عن الفرس قلت  : أهله، وقَاَل يف نفسه

فَ َعَل   [ 922ص  ] فما   : حتوَّل انقة، قَالَ   : قَالَ   ؟ أين الفرس  : أنه ُخدَِع عن الفرس، فَ َقاَل له
 اْلُه عما  : السرج فاطلب له ِعلة، فصرعه الربيع ليقتله، فَ َقاَل قنفذ بن َجْعَونة قَاَل مل أذكر  ؟ السَّرْجُ 

ابلفرس،  فاتك فإن أنَفَك منك وإن كان أْجدََع، فذهبت مثاًل، وقدم قُ َراد ابن َجْرم على أهله
   : وقَاَل يف ذلك

َفعُ  ِفٌع * َوملَْ أَر نوكاً قَ ْبلَ رَأْيُت َكِميشاً نوُكُه يَل انَ    َذِلَك يَ ن ْ

   ؟ َغرْيِ َذِلَك َمْطَمعُ  يؤمِ ُل َعرْياً ِمْن ُنَضاٍر َوَعْسَجٍد * فَ َهْل َكاَن يل يِف 

َكايد ََيْدَعُ  أمِسْك قَ ُلوِصي َوالَ َترِْم * ِخَداعاً له إذ ُذو  : َوقُ ْلُت له
َ
  امل

  أفَاِننَي ُجْرُشعُ  ِفِه * َوأْصَبَح حَتْىِت ُذوفأْصَبَح يَ ْرِمي اخلافقنِي ِبَطرْ 

  الَوْعَر َيْكَسعُ  أبرَّ َعَلى اجلُْرِد الَعَناجيح كلها * فَ َلْيَس َوَلْو أقَحْمَتهُ 

  ما أنَت أبَْنَاُهْم َمَرَقةً  1551

َرقة
َ
   . من النجاة  : الن َّْفُس، وأَنى  : امل

   . ايضرب ملن أفْ َلَت من قوم قد أِخُذوا وأصيبو 

  َمْن ََنَا ِبرأِسِه فَ َقْد رَِبحَ  -4009
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   . يضرب يف إبطاء احلاجة وتعذرها حىت يَ ْرَضى صاحبها ابلسالمة منها

   : وهذا الشعر أراه قيل يف ليايل ِصفِ ني  : قَاَل أبو عبيد

َتِطْح * ِنطَاَح أْسِد َما أُرَاَها   َتْصطَِلحْ  ال ليُل َداٍج َوالِكَباُش تَ ن ْ

  *ََنَا ِبَرأِسِه فَ َقْد رَِبحْ  َفَمنْ 

   ؟ َمىَت َعْهُدَك أبْسَفِل ِفيكَ  -4010

   .   ؟ أي مىت أثْ َغْرتَ 

   . يضرب لألمر القدي وللرجل َيرف قبل وقت اخلرف

به أسنانه إذا كان  يضرب للذي يطلُب مااًل يناله، ويعين القائل  : وقَاَل ابن اأَلعَريب
   . صغرياً 

   . هيهات طار غراهبا َيرُّ ذلك  : ثل قوهلموهذا م  : قَالَ 

عهدك  " ومثله   : يضرب لألمر قد فات واَل يطمع فيه، قَالَ   : وقَاَل يف موضع آخر
   (  " الغانيات " كذا، ورمبا كان حمرفاً عن  )   .  " ابلغاابت قدي

لَتُه عن أمٍر قدي سأ وذلَك إذا  " َمىَت عهدك أبسفل فيك " من أمثاهلم   : وقَاَل أبو زيد
   . ال عهد له به

  " أبسفل فيك َمىَت عهدك " تقول إذا قدم عهدك ابلرجل مث رأيته   : وقال أبو عمرو
يريدون به قدم   " الفطحل زمن " ورمبا قيل   " السالم رِطَاب -1511َزَمن  " فيقول اجمليب 

   [ 155ص  ]  . العهد
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ِِ فَ َقدْ َمْن ُوِقَى َشرَّ َلْقَلِقِه َوقَ ب ْ    ُوقيَ  َقِبِه َوَذْبَذبِِه

   . الفرج  : البطن، والذبذب  : اللسان، والَقب َْقب  : اللَّْقَلق

   . يضرب ملن يكثر

  َمْن َيْسَمْع ََيَلْ  -4012

ابلفتح وهو   " َأَخالُ  "  ِخْلُت إخال، ابلكسر وهو األفصح، وبنو أسد يقولون  : يُ َقال
  يف نفسه عليهم املكروه أخباَر الناس ومعايَبهم يقع القياس، واملعىن َمْن َيْسَمع

بَ ْيَك اَل لَب َّْيكَ  -4013   ِمْن ِكاَل َجن ْ

   . ومها سواء  " جانبيك " ويروى 

  يضرب للَمْخُذول

َتِطْق بِهِ  -4014   َمْن َيُطْل َهُن أَبِيِه يَ ن ْ

   : يريد من كثر إخوته اشتدَّ ظهره وِعزُُّه هبم، قَاَل الشاعر

  ِبْن َسُدوسِ  ْو َشاَء َرىب َكاَن أيْ ُر أبيُكُم * َطوِيالً َكأَْيِر احلارثِ فَ لَ 

  كان للحارث بن سدوس أحد وعشرون ذكراً    : قَاَل األصمعي

   : وأما املثل اآلخر يف قوهلم

َتِطْق بِهِ  -4015   َمْن َيُطْل َذيْ ُلُه يَ ن ْ
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وَضَعها يف غري موضعها،  جد َسَعةَ يراد َمْن و   : فأخرب أبو حاُت عن اأَلصمعي أنه قَالَ 
   " َمْن َيُطْل ذيُله يطأ فيه " ويروى 

   . يضرب للغين  املسرف

  َمْن يَ ْنِكح احَلْسَناَء يُ ْعِط َمْهَرَها -4016

   . أي َمْن طلب حاجًة اهتمَّ هبا وبَذَل ماَله فيها

َصانَعة ابملال
ُ
  يضرب يف امل

  ُه نَ ْفُسهُ َمْن َسرَُّه بَ ُنوُه َساَءتْ  -4017

ثالَثة عشَر رجاًل، كلهم  قائل هذا املثل ِضَرار بن عمرو الضَّيبِ ُّ، وكان ولده قد بلغوا
يبلغوا هذه األسنان إاَل مع كرب سنه،  قد غزا ورأس، فرآهم يوماً معاً، وأواَلَدهم، فعلم أهنم مل

  مثالً  َمْن سره بنوه ساءته نفسه، فأرسلها  : فَ َقالَ 

  ابْ َنِة اجلَِبِل َمْهَما يُ َقْل تَ ُقلْ  َمَثلُ  -4018

   . يضرب لإلمََّعِة يتبُع كلَّ إنسان على ما يقول

  َمْن أْشَبَه أاَبُه َفَما ظََلمَ  -4019

يشبهه، وَيوز أن  أي مل َيَضع الشََّبَه يف غري موضعه؛ ألنه ليس أحٌد أوىل به منه أبن
الشبه، وكاَل القولني  َعه حيث أدَّى إليهيراد فما ظلم اأَلُب، أي مل يظلم حني وضع َزرْ 

   [ 151ص  ]  . حسن

الربيُع ابن البارع،  وكتب الشيخ على أبو احلسن إىل األديب البارع وقد َوَفد إليه ابُنه
   . اخلريف مرَحباً بولده، بل بولدي الظريف، الربيع الوارد يف  : فَ َقالَ 
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َماِثلِ  * َفَجاَءَك ِمْنهُ كأنََّك َقْد قَابَ ْلَت ِمْنُه َسَجْنَجاًل 
ُ
  اِبخلََياِل امل

َا ظََلمه أْن َلْو كانَ     . أاَبهُ  َوَما ظََلَم إذا أْشَبَه أاَبُه، وإمنَّ

اًء جُتَدُّ نَ ْعالَهُ  -4020   َمْن َيُكْن أبُوُه َحذَّ

  من كان ذا ِجَدة َجاَد متاُعه  : يقول

  يضرب ملن كانت له أعوان ينصرونه

  أَبِخيَك ُكلِ هِ  َمْن َلكَ  -4021

اَل بدَّ أن  أي َمْن يكُفُل ويضمن لك أبخ كله لك، أي كل ما فعله َمْرضي، يعين
   . عنه يكون فيه ما تكره، وهذا يروى من قول أيب الدَّرَداء األنصاري رضي هللا

   . يضرب يف عز اإلخاء

  َمْن الَعَناِء راَِيَضٌة اهلَرِمِ  -4022

   : فَ َقاَل الشارى املنصور، فَ َقاَل له شيئاً يف توبيخه،دخل بعض الشَُّرارة على 

  أتروض عرسك بعد ما كبَ َرْت * َوِمَن الَعَناِء رايَضة اهلَرِمِ 

   : يقول  : قَالَ   ؟ ما يقول الشيخ  : فلم يسمعه املنصور لضعف صوته، فَ َقاَل للربيع

  َمْصروف العبد عبدكم، واملال مالكم * فَ َهْل عذاُبَك َعينَّ اليومَ 

   . فأمر إبطالَقه، واستحسن من الربيع هذا الفعل

  َما اْستَ تَ َر َمْن قَاَد اجلََملَ  -4023
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   : قَاَل الُقاَلخ

  اجلََمالَ  أان الُقاَلُخ بُن َجَناب بن َجاَل * أُخو َخَناِثرَي أُقودُ 

  َماَلُه َسرَِحٌة َوالَ رَاِئَحةٌ  -4024

ْرَعى َفَسَرَحْت هي، واملعىنأرسلتها   : َسَرْحُت املاشية
َ
ماله ما َتْسرَُح وتُروُح، أي  يف امل

   . شيء، ومثله كثري

  َمْعُيورَاء ُتكاِدمُ  -4025

ْعُيوراء
َ
   . الت ََّعاض    : َجع األعيار َجع غريب، والتكادم  : امل

  يضرب مثالً للسفهاء تتهارش

   ؟ َمْن يل اِبلسَّاِنح بَ ْعَد الَبارِحِ  -4026

ماجاء عن ميينك   : ما جاء عن مشالك فواَلَك َمَيامنه، والبارح  : انح من الصيدالس
   . استدبَ َرك ما  : ما تَ َلقَّاَك، والَقعيد  : فواَلَك َمَياسره، والناطح

ص  ] الرجُل  وأصل املثل أن رجالً مرت به ِظباء ابرحة، والعرب تتشاءم هبا فكره
   ؟ يل ابلسانح مبد البارح َمنْ   : بك ساْنًة، فعندها قَالَ  إهنا ستمرُّ   : ذلك، فقيل له  [ 159

   . يضرب مثالً يف اليأس عن الشيء

ْئَب ظََلمَ  -4027   َمْن اْستَ ْرَعى الذِ 

   . طبعه أي ظََلَم الغنم، وَيوز أن يراد ظلم الذئب حيُث ُكلَّفه ما ليس يف

  يضرب ملن يويل غري األمني
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عبيد بن وهيب  اَل ذلك أْكَثم بن َصْيفي، وذلك أن عامر بنإن أول من قَ   : قَاَلوا
وسبعاً، فتزوج كلٌب امرأة من  ذئباً، وكلباً،  : تزوج َصْعبة بنت صيفي أْخَت أكثم، فولدت له بنني

بن نوفل، وقيس بن وهبان، وقيس  وهم قيس -بين أسد مث من بين حبيب، وأغار على األقياس 
فأخذوهم  -وهم بنو أختهم  - ر بنو أسد على بين كلبفأخذ أمواهلم وأغا -بن جابر 

إىل األقياس أمواهَلم حىت أفتدى هبا  ادفع  : ابألقياس، فوفد كلب بن عامر على خاله أكثم، فقال
ايبىن الَ تفعل؛ فإن الكلب   : فَ َقاَل أبوه صيفى َبيِنَّ من بين أسد، فأراد أكثم أن يفعل ذلك،

أمسكها وإن دفعت إليه األقياَس أخذ منهم الفداء، ولكن  اهلمإنسان زهيد إن دفعت إليه أمو 
فإنه أْمَثُل إخوته وأنْ بَ ُلهم، وتدفع األقياس إىل الكلب، فإذا أطلقهم  جتعل األموال على يد الذئب

أن يدفع إليهم أمواهلم، فجعل أكثم األموال على يد الذئب واألَقياس على يد  فُمِر الذئب
 إن شئتم جززت نَ َواصيكم  : الذئب فأخذ منه أمواهلم، مث قَاَل هلم فخدع الكلب أخاه الكلب،

 وخليت سبيلكم، وذهبت أبموالكم، وخليتم سبيل أواَلدي، وذهبتم أبموالكم وبلغ ذلك أكثم

  : فأاته أكثم فَ َقالَ  من اسرتعى الذئب ظلم، وأطمع الكلب يف الِفداء فطوََّل على األَقياس  : فَ َقالَ 
   . نَِعيُم كلٍب يف َهَوان أهله، فأرسلها مثالً   : بين أسد وأْهُلَك يف اهلوان، مث قَالَ  إنك لفى أموال

  َمْن َحبَّ َطبَّ  -4028

،  : قَاَلوا   احِلْذقُ   : والطَّبُّ  معناه من أَحبَّ َفِطَن واحتال ملن ُيُِبُّ

  ِمْن َثطَاتِِه اَل يَ ْعِرُف َقطَاتَُه ِمْن َلطَاتِهِ  -4029

َرِطٌئ   : اهلمز، يُ َقال وهي احلمق أيضاً، وأصله  " من رطاته " احلمق، ويروى   : ةالثَّطا
  اجلبهة  : واللَّطَاة الر ِدُف،  : بني الرَّطاءة، لكنه ترك اهلمز، والَقطَاة

  َمْطُلُه َمْطُل نُ َعاِس الَكْلبِ  -4030

   : وذلك أن نعاس الكلب دائم ُمتَّصل وقَالَ 
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   [ 151ص  ] َكنُ َعاِس الَكْلِب*   اَل قَ ْيُت َمْطالً 

َنااي َعَلى السََّواايَ  -4031
َ
  امل

   " على احلََوااي " ويروى 

   . بن املنذر يوم بؤسه إن املثل لَعبيد بن األبرص، قَاَله حني استنشده النعمانُ   : يُ َقال

اء، واحدهتا مراكب النس يُ َقال إن احلوااي يف هذا املوضع َمرَْكب من  : قَاَل أبو عبيد
   . على احلوااي، فصارت مثالً  وأحسب أن أصلها قوم قُِتُلوا فُحِملوا  : َحوِيَّة، قَالَ 

   . يضرب عند الشدائد واملخاوف

   . مثُل احلوااي  : والسََّوااي

َِنيَُّة والَ الدَّنِيَّةُ  -4032
  امل

واَل الدنية، أي وليست  أي أختار املنيَة على العار، وَيوز الرفع، أي املنيُة أحبُّ إىلَّ 
   . الدنية ِما أِحبُّ وأختار

   . املثل ألوس بن حارثة  : قيل

ْوُت األمْحَرُ  -4033
َ
  امل

   . على البدن يُ َقال ذلك يف الصرب على األذى واملشقة واحلمل  : قَاَل أبو عبيد

َنا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يكن منا ات َّ  ُكنَّا إذا امْحَرَّ البأس   : ومنه قول علي هنع هللا يضر  : قَالَ  َقي ْ
   . أحد أقرب إىل العدو منه
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بلون األسد، كأنه  يف هذا قواَلن قَاَل املوت األمحر واألسود شبه  : قَاَل اأَلصمعي
إذا كانت طرية، فكأنَّ معناه   " محراء َوْطأة " ويكون من قوهلم   : أسد يَ ْهِوى إىل صاحبه، قَالَ 

   . وت اجلديدامل

الرجل من اهلَْول فريى الدنيا  املوت اأَلمحر معناه أن َيْسَمِدرَّ َبَصرُ   : وقَاَل أبو عبيد
   : ِصَفِة اأَلسد يف عينه محراء أو مسراء كما قَاَل أبو زبيد الطائى يف

نَ نْيِ  ْوَت اِبلَعي ْ
َ
  أْسَوَد أمْحََرا إذا علقت ِقْرانً َخطَاِطيُف كفه * رأي امل

   " اأَلغرب أْسرَُع اأَلرض خراابً البصرة ابملوت اأَلمحر واجلوع "  احلديث ويف

ِميَمةِ  -4034 ٌر ِمَن احلََياة الذَّ ْوُت السَِّجيُح َخي ْ
َ
  امل

  أي لني وجه أْسَجُح، وُخُلق سجيح،  : السُهولة واللني، ومنه  : السََّجاحة

   . بَ ُتهُ َمْن َعَتَب َعَلى الدَّْهِر طَاَلْت َمْعت َ  -4035

على  أي َعْتبه، وهذا من كالم أكثم بن صيفي، وهو الغضب، أي َمْن َغِضبَ 
   . الدهر طال غضبه؛ ألن الدهر اَل َيلو من أذى

  املْْكثَاُر َكَحاِطِب لَْيلٍ  -4036

   . هذا من كالم أْكثَم بن َصْيفي

ص  ] ولدغته العقرب يف  يةوإمنا شبه حباطب الليل ألنه رمبا نَ َهَشته احل  : قَاَل أبو عبيد
   . هالَكه احتطابه لياًل، فكذلك املكثار رمبا يتكلم مبا فيه [ 151

   . يضرب للذي يتكلم بكل ما يهجس يف خاطره



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 319 

   : قَاَل الشاعر

  اْحَفْظ لسانَك أيها اإلنسان * اَل يَ ْقَتلنََّك؛ إنَُّه ثُ ْعَبانُ 

َقاِبِر ِمْن قَِتيِل لَسانِهِ 
َ
  لَِقاَءُه األَقْ َرانُ  * َكاَنْت ََتَافُ  َكْم يف امل

  َمْن يُِر يَ ْوَماً يُ َر بِهِ  -4037

وكان يُغري على طيئ  أول من قَاَل ذلك َكْلَحُب بن ُشْؤبُوب اأَلسدي،  : قَاَل املفضل
  : هِعرْتِم، وكان بطاًل شجاعاً، فَ َقاَل ل وحده، فدعا حارثُة بن ألم الطائىُّ رجاًل من قومه يُ َقال له

بلى، مث أرسل معه عشرة من العيون حىت علموا   : فَ َقالَ   ؟ أما تستطيع أن تكفيين هذا اخلبيث
َجاعة فوجدوه انئماً يف ظل أراكة وفرُسه مشدود عنده، فنزل عنده  مكانه، وانطلق إليه الرجل يف

 مىن من ُِمِْسكها،إليه، فأخذ كل واحد منهما إبحدى َيَدْيه، فانتبه فنزع يده الي الرجل ومعه آخر

 -فَ َقاَل هلم ابن املقتول  وقبض على َحْلق اآلخر فقتله، وابدر الباقوَن إليه فأخذوه وَشدُّوه َواَثقاً،
وهللا   : حىت يأيت به حارثة، فأىب، فَ َقاَلوا له  : قَاَلوا دعوين أقتله كما قتل أيب، -وهو َحْوَذة بن ِعرْتِم 

 اي كْلحب إن كنت أسرياً فطَاَلما  : حارثة بن ألم، فَ َقاَل له حارثةوأتَ ْوا به  لئن قتلته لنقتلنك،

أعطنيه اقتله كما   : حلارثة من يُِر يوماً يًِر به، فأرسلها مثاًل، وقال َحْوَذة  : أَسْرَت، فَ َقاَل كلحب
ليه ِكَتاَفه حىت اْنلَّ، مث وثب على رج دونكُه، وجعلوا يكلمونه وهو يُ ُعاجل  : قتل أيب، قَالَ 

   : فأعجزهم، فَ َقاَل َحْوَذة يف ذلك َياريهم، وتواثبوا على اخليل واتبعوه

  القوِم ِعرْتِمُ  إىل هللا أْشُكو أن أؤوَب وَقْد ثَ َوى * قَِتياًل فأْوَدى َسيِ دُ 

  الوِْتِر ُمَعَلمُ  فماَت َضَياعاً هكذا بَيِد اْمرٍئ * لئيم فَ َلْواَل ِقْيَل ُذو

   : فأجابه َكْحلب

  ِعرْتُِم اللؤِم ْأألم َحْوَذُة إْن تَ ْفَخْر وتَ ْزُعُم أنيِن * لَِئيٌم َفِمينِ  أ
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  ِحنَي يُ ْقِسمُ  فأْقِسُم ابلبيت احملرَِّم ِمْن ِمىًن * ألِيََّة بَ رٍ  َصاِدقٍ 

  ِمْنَك أْكَرمُ  َلَضبٌّ بَِقْفٍر ِمْن َقفاٍر وَضبَّة * مَخُوع ويَ ْربُوُع الَفالَ 

َفَساُء لَئيَمٌة * َوَخاُلَك يَ ْربُوع فَ َهْل أْنَت إالَ  َهمُ  ُخن ْ   َوَجدَُّك َشي ْ

  َجْلٌد َصَلْخَدمُ  أتِوِعُدوين ابملنَكَراِت َوإنَّيِن * َصُبوٌر َعَلى َما اَنبَ 

   [ 150ص  ] َجُسور َغَشْمَشُم  فإن أْفَن أَْو أعمر إىَل َوْقِت هلِذِه * فَأين ِ ابُن ُشؤبُوبٍ 

  الَعي َْر يَِنْك نَ يَّاكاً َمْن يَِنِك  -4038

لرجل يُ َقال له  أول من قَاَل ذلك ِخْضر بن ِشْبل اخلثْعمى، وكانت امرأته صديقةً 
رجع فأخرب امرأته مبا دفن،  ِهَشيْم، وإن ِخْضراً أخذ ماله ذهباً وفضة فدفَ َنه يف أصل شجرة، مث

  : جاءت الوليدة إىل سيدها فَ َقاَلتأبخذه، ف فأرسلت وليَدهَتا إىل ُهَشيم َتربه مبكان املال وأتمره
مَينعين أن أعلمك ذلك قبل هذا اليوم إاَل رهبة أن ال تؤمن به، وآية  إن امرأتك ُمَواتية هلَُشيم، ومل

انطلقي إىل   : قَالَ   ؟ أرسلتىن إىل ُهَشيم َتربه ابملكان الذي دفنت فيه املال، فما أتمرين ذلك أهنا
   : يه، وركب ِخْضر فرَسه وانطلق وأنشأ يقولَهَشيم برسالتها، فانطلقت إل

ُلُغيِن * عنُكمْ    فأيَ َقْنُت أينَّ ُكْنُت مأُكوالَ  اَي َسْلم َقْد اَلَح يل َما َكاَن يَ ب ْ

  إْكَراِميِك َمْقُبوالَ  وَقْد َحبَ ْوُتِك إْكَراماً وَمْنزِلًَة * َلْو َكاَن ِعْنَدكِ 

  َتْضِليالَ  ْن ِسر َِها أن أْمرِي كانفَ َقْد أاتين مبا ُكْنُت أمْحَُدُه * مِ 

َها َعَقابِيالَ  َفَسوف أبدل َسْلَمى ِمْن ِجَنايَِتَها * ُهْلكا، َوأْتِبُعهُ    ِمن ْ

ٍت َمثَاِكيالَ  َوَسْوَف أبْ َعُث إْن ُمدَّ البَ َقاُء لََنا * َعَلى ُهَشْيمٍ    ُمرانَّ
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ورجع يؤامر  املال، فأسففلما انتهى إىل ذلك املكان وجد ُهَشْيما قد سبقه وأخذ 
امرأته حىت يظفر حباجته،  نفسه يف قتل امرأته، وجعل يكاد يتهم اجلارية، مث َعَزم على مكايدة

إين مستودعك سراً،   : مث قَاَل المرأته فرجع إىل منزلة كأنه الَ يعلم بشيء ِما كان، ومكث أايماً،
صاً جائيا من َجنَ َبات البحر ومعه ُدرَّاَتِن، فقتلته لقيُت َغوَّا إين  : إين إذاً أرعاه، قَالَ   : قَاَلت

 إذا أرسلتِك إىل ُهَشيم فابدئي يب،  : ودفنتهما يف موضع كذا وكذا، وقَاَل للوليدة وأخذهتما منه،

ِخْضَراً فأخربته،  ومل يعلمها ما قَاَل المرأته، فأرسلت امرأتُه الوليدَة إىل ُهَشيم، فأتت الوليدة
يُ َقاُل له ُصَوْيد وخرج ُهَشْيم  انطلقي فأعلميه، وركب هو وأخ له  : ، وقَاَل هلافعرف أهنا صادقة

  وقد سبقاه فكَمَنا له حيث اَل يرامها، فأقبل يتغىن

ُتَك اَي ابَن ِشْبٍل َوْصَل َسْلَمى * َوَماَلَك، مُثَّ    ُتْسَلُب ُدرَّاَتكا َسَلب ْ

  َواهلالَكا اَر ِفيَنافأْنَت اليَ ْوَم َمغُبوٌن َذلِيٌل * ُتَسام العَ 

  ِضَناكا إَذا َما ِجْئَت َتْطُلُب َفْضَل َماٍل * َضرْبَت َمليَحًة ًخْوداً 

   [ 152ص  ] فَ ْقَحِتَك اْحِتَكاكا  وتَ ْرِجُع َخائَِباً َكِمداً َحزِيناً * حتَِكُّ ُجَلْيدَ 

فه، وقَاَل أين وكت َمْن يَِنِك العرَي ينك نياكا، مث أخذه  : فشد عليه خضر وهو يقول
إىل امرأته فقتلها،  فأخربه مبوضعه، فضرب عنقه، وذهب إىل ماله فأخذه، وانصرف  ؟ مايل

   . واحتبس وليدهتا مكاهنا

  يضرب مثالً ملن يُ غُاِلُب الَغالَّبَ 

  َمْن َسَلَك اجلََدَد أِمَن الِعثَار -4039

  اأَلرض املستوية، يضرب يف طلب العافية  : اجلََدد

   : هومثلُ 
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  َمْن جَتَنََّب اخلََبار أَِمَن الِعثَارَ  -4040

   ( الشقوق، واحدها خلفوق  : اللخافيق ) اأَلرض املهملة فيها حجارة وخَلَاِفيُق   : اخلََبار

  َمْن َدَخَل ظََفاِر مَحَّرَ  -4041

معناه صبغ ثوبه   : ابحلمريية، ويُ َقال تكلم  : قرية ابليمن يكون فيها املغرة، ومحَّر  : ظََفارِ 
  مبىن على الكسر مثل َقطَاِم وَحَذامِ  -ظفار  أعىن -ابحلمرة؛ ألن هبا تعمل املغرة، وهو 

  يضرب للرجل يدخل يف القوم فيأخذ بزيهم

   ؟ َمْن يُ ُردُّ السَّْيَل َعَلى أْدرَاِجهِ  -4042

  يضرب ملا اَل يقدر عليه  . طرقُة وجماريه  : أدراج السيل

   ؟ َيْشرَتِي َسْيِفي َوَهَذا أَثَ رُهُ َمْن  -4043

ريُّ، وذلك أن  : قَاَل املفضل
ُ
خالد بن َجْعفر  أول من قَاَل ذلك احلارث بن ظامل امل

أن َغطََفان غرُي اتركيه، فخرج  بن ِكاَلب ملا قتل ُزهري بن َجذمية الَعْبسي ضاقت به اأَلرض، وعلم
ُعْتبة بن جعفر، وهنض قيس بن زهري،  خوهومعه أ حىت أتى النعمان، فاستجار به فأجاره،
اي قيُس أنتم أعلم وحربكم، وأان   : فَ َقاَل احلارث بن ظامل فاستعدَّ حملاربة بين عامر، وَهَجم الشتاء،

 ألقتلنه ولو كان يف  : قد أجاره النعمان قَاَل احلارث  : أقتله، قَاَل قيس راِحل إىل خالد حىت

وُمَدامه، فأقبل  ب على خالد وأخيه قُ بَّة وأمرمها حبضور طعامهِحْجرِِه، وكان النعمان قد ضر 
فأذن له النعمان وفرِح به،  احلارث ومعه اتبع له من بين حمارب، فأتى اَبَب النعمان، فاستأذن،

الناس أبايم العرب، فأقبل النعمان  فدخل احلارث، وكان من أحسن الناس َوْجهاً وحديثاً، وأعلم
فلما رأى خالد إقبال النعمان على احلارث  وبني أيديهم ِتر أيكلونه،عليه بوجهه وحديثه، 
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قتلُت زهرياً فصرَت بعده سيَد   : قَالَ   ؟ فبماذا  : قَالَ   ؟ تشكرين اي أاب ليلى أالَ   : َغاظَُه، فَ َقالَ 
   [ 151ص  ]   : احلارث ِتراٌت فاضطربت يده، وجعل يرعد ويقول غطفان، ويف يد

الزََّمع، فَ َنَخس خالداً  لتمر يسقط من يده، ونظر النعمان إىل ما به منوا  ؟ أنت قتلته
عند النعمان، وأشرج خالد قبته عليه  وافرتق القوم، وبقي احلارث  ؟ هذا يقتلك  : بقضيبه وقَالَ 

َهَدأت العيون خرج احلارث بسيفه شاهره  وعلى أخيه وانما، وانصرف احلارث إىل رحله، فلما
فرأي خالداً انئماً وأخوه إىل جنبه، فأيقظ  لٍد فهتَك شرجها بسيفه ودخل،حىت أتى قبة خا

وَعاَله   ؟ اي خالد أظننَت أن دَم زهرٍي كان سائغاً لك  : احلارث خالداً، فاستوى قائماً، فَ َقاَل له
ورَِكَب  لئن نَ َبْسَت ألحلقنََّك به، وانصرف احلارث  : وانتبه عتبة فَ َقاَل له احلارث بسيفه حىت قتله،

سوء ِجَوارَاه  اي  : فرسه ومضى على وجهه، وخرج عتبة صارخاً حىت أتى ابَب النعمان، فنادى
امللك، فوجه النعمان  اَلروع عليك، فقال دخل احلارث على خالد فقتله، وأْخَفرَ   : فأجيب

يقصد  وكثروا عليه فجعل الَ  فوارس يف طلبه فلحقوه َسَحرا فعَطَف عليهم فَ َقتل منهم َجاعة،
   : ويقول جلماعة إاَل فَ رَّقها والَ لفارس إاَل قتله، وهو يرجتز

َلى وَسْيِفى املْعُلوْب * َمْن َيْشرَتِي َسْيِفي   َوَهَذا أَثَ رُهْ  أان أبُو لَي ْ

  قد ابتلى مرة يضرب يف احملاذرة من شيء  . وارتدع القوم عنه وانصرفوا إىل النعمان

  قَاَل األْغَلُب الِعْجلي

  وَهَذا أَثَ رُهْ  اَلْت َلُه يف بَ ْعِض َما ُتَسطِ رُْه * َمْن َيْشرَتِي َسْيِفيقَ 

  َمْن َعزَّبزَّ  -4044

   : أي من َغَلب َسَلَب، قَاَلت اخلنساء

  َعزَّبَ زَّ  كأْن مَلْ َيُكونُوا مِحًى يُ ت ََّقى * إذ النَّاس إذ َذاَك َمنْ 
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له جابر بن رَْأاَلن أَحُد  رجٌل من طيئ يُ َقال  " زمن عزب " وأوُل من قَاَل   : قَاَل املفضل
َرة وكان للمنذر  بين ثُ َعل، وكان من حديثه أنه خرج ومعه صاحبان له، حىت إذا كانُوا بظهر احلِي ْ

أحداً إاَل قتله، فلقي يف ذلك اليوم جابراً وصاحبيه،  بن ماء السماء يوٌم يركب فيه فاَل يلقى
اقرتعوا فأيكم قَ رََع خليت سبيله، وقتلت الباقني،   : هبم املنذر، فَ َقالَ  ىَ فأخذهتم اخليُل ابلسوية فأتِ 

َمْن  " ليُ ْقَتاَل قَاَل  فَ َقَرَعهم جابر بن رَْأاَلن، فَخلَّى سبيله وقتل صاحبيه، فلما رآمها يقادان فاقرتعوا
   . فأرسلها مثالً   " َعزَّبز

  أَيُكُل َقْضَماً أيُكُل َخْضماً  اً، وَمْن الَ َمْن أَيُكُل َخْضماً اَل أَيُكُل َقْضمَ  -4045

   [ 151ص  ]   . األسَنان األكل أبطراف  : األكل ِبميع الفم، والَقْضم  : اخَلْضمُ 

   . يضرب يف تدبري املعيشة

   : قَاَل الشاعر

  َيَِِضُموُن وأقِضمُ  لقد رَاَبيِن ِمْن أْهِل أْرِضي أنَّيِن * أرى النَّاس َحْويل 

  ِمْن أَتكرَّمُ  ا َذاَك ِمْن َعْجٍز َوًسوء ِجِبلًَّة * أَخاَك ولِكين اْمُرؤٌ َومَ 

  َمْن يَ َر الزُّْبَد ََيَْلُه ِمْن لنَبٍ  -4046

اَل، وهو يَ َرى   : فَ َقاَلت  ؟ هل لَبنْت َغَنُمك  : أصل هذا أن رجالً سأل امرأة فَ َقالَ 
   . لنب ْله منَمْن ير الزُّبَد َيََ   : عندها زُْبداً، فَ َقالَ 

بفتح الزاي   " يرى الزََّبدَ  من " يضرب للرجل يريد أن َُيِفَي ماال َُيفَى وقَاَل أبو اهليثم 
   . والباء، والصحيح ما تقدم

  َمِن اْشرَتى اْشتَ َوى -4047



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 325 

   . اْشَتوى مبعىن َشَوى، وهذا املثل عن اأَلمحر  : قَاَل أبو عبيد

َصانعة ابملال 
ُ
   . يف طلب احلاجةيضرب يف امل

  َمْن فَاَز بُِفاَلٍن فقد فَاَز اِبلسَّْهِم األْخَيبِ  -4048

َمْن فاز بكم فاز   : ألصحابه ويف كالم أمري املؤمنني علي بن أىب طالب هنع هللا يضر أنه قَالَ 
   . ابلسهم األْخَيبِ 

   . يضرب يف َخيَبة الرجل من مطلوبه

ُر حَمُْمودٍ  ِمْن َماِل َجْعٍد َوَجْعدٌ  -4049   َغي ْ

الشاعر، وكان قد أَسنَّ،  أوُل من قَاَله َجْعُد بن احُلصني اخُلْضري أبو صخر بن َجْعد
فعشقت فىًت يف احلي يُ َقال له َعَرابة،  فتفرق عنه بنوه وأهُله، وبقيت له جارية َسْوَداء ََتْدمه،

   : هلا جعد، فَ َقالَ  فجعلت تنُقُل إليه ما يف بيت َجْعد، فَفِطنَ 

بين  "  111يف الفاخر  ) َوَما قَ ْويل مبَْرُدوِد  أْبِلْغ َلَديَك َبيِن َعْمرٍو ُمَغْلَغَلًة * َعْمراً وَعْوفَاً 
   (  " عمي مغلغلة

  َشرَّ َمْوُعودِ  أبن بَ ْييِت أْمَسى وْفَق َداِهَيٍة * َسْوَداَء َقْد َوَعدتىن

  َعَلى الُعودِ  خلَُلوِق َوتُ ْعِطيينتُ ْعِطى َعَرابََة ابلَكفَّني جمتنحا * ِمَن ا

ُر حَمُْمودِ  أْمَسى َعَرابُة َذا َماٍل ُيِسرُّ بِِه * ِمْن مال َجْعٍد َوَجْعد   َغي ْ

   . يضرب للرجل ُيَصاب من ماله ويَُذم

  َمْن قَ َنع فَِنعَ  -4050
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   : زايدة املال وكثرته، قَاَل الشاعر  : الَفَنع

   [ 152ص  ] هللا َذا الَفَنع  اَنِعَمًة * َحَسْدَتيِن أْم َعطَاءِ  أِظلَّ بَ ْييِتَ أم َحْسَناءَ 

  اِبلِكْذِب ملَْ ََيُْز ِصْدقُه َمْن ُعِرَف اِبلصِ ْدِق َجاَز ِكْذبُُه، وَمْن ُعِرفَ  -4051

  َمْن َخاَصَم ابلَباِطل َأَْنََح بِهِ  -4052

   . أي َمْن طََلَب الباطَل قعدت به حجُته وُغلب

إذا صار ذا َُنْح، مبعىن   " َُنَحَ  "  معناه أن َُنَْح الباطل عليه الَ له، يُ َقال  : أبو عبيدقَاَل 
   . ظافراً به َمْن خاصم ابلباطل صار الباطل منِجحاً، أي

َباعَ  -4053   خُمَْر نِْبٌق لِيَ ن ْ

رُِق ليثب، والَوْثب، أي أان أطْ  االمتداد  : اإلطراق والسكوت، واالنبياع  : االْخِر نْ َباق
   . الداهية أي أييت ابلبائقة، وهى  " لينباق " ويروى 

   ؟ أََمْكٌر َوأَْنَت يف احلَِديدِ  -4054

عمرو بن العاص،  هذا املثل لعبد امللك بن مروان، قَاَله لسعيد بن  : قَاَل أبو عبيد
اَل تَ ْفَضَحيِن أبن َترجين للناس  رأيت أن اي أمري املؤمنني، إن  : وكان ُمَكبَّاَل، فلما أراد قتله قَالَ 

هبذه املَقاَلة أن َُيَالفه عبُد امللك فيما أراد فيخرجه، فإذا  فتقتلين حبضرهتم فافعل، وإمنا أراد سعيدٌ 
   ؟ اي أاب أمية أَمْكراً وأنت يف احلديد  : وحالوا بينه وبني قتله، فَ َقالَ  أظهره َمَنعه أصحابه

   . قهوريضرب ملن أراد أن ميكر وهو م

  جُمَاَهرًة إَذا ملَْ َأِجْد خَمِْتالً  -4055
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َجاهرة ابلعداوة
ُ
َباداة هبا، واخلَْتل اخَلرت، يقول  : امل

ُ
آخذ حقي جماهرة أي َعالَنَيًة   : امل

   . قهراً إذا مل أختل إليه يف العافية والسرت

أي موضع َخْتٍل، وَيوز   " خَمِْتالً  " على تقدير أجاهر جماهرة، وقوله   " جماهرة " ونصب 
   . جماهرة إذا مل أجده َخْتال، أي ابخلتل خَمَْتل بفتح التاء َيعله مصدراً، والتقدير أجاهر فيما أطلب

  املرُء يَ ْعَجُز الَ حَمَاَلةَ  1502

   . احليلة  : أي ال َتِضيُق احليُل وخمارُج األمور إال على العاجز، واحملالة

  ََنَُلوهُ  َمْن ََنَل النَّاس -4057

   . أن تضرب الرجَل مبقدم رجلك فيتدحرج  : النَّْجُل 

إذا َرَمى أو من ََنَل إذا  ومعىن املثل َمْن َشارَّ الناس َشارُّوه، وَيوز أن يكون من ََنَل
  طََعَن أي َمْن رماهم بَشْتم رموه مبثله

ين َيْصَلفُ  -4058   َمْن يَ ْبغ يف الدِ 

يعين أنه ال ُيظى عند   : لدين قل َحظُّه منها، وقال األصمعيأي َمْن َيْطُلُب الدنيا اب
   [ 115ص  ] 

احلقَّ يف ديته مل ُُيَبَّ  التعدِ ي أي من يتعدَّ   : الناس وال يرزق منهم احملبة، والبَ ْغي
   . لفرط ُغُلوه

  َمْن َحفَّنا أْوَرفنَّا فَ ْليَ ْقِصدْ  -4059
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أزالت ما عليه من الشََّعر تزييناً  إذا  " ِت املرأُة وجههاَحفَّ  " من   " َحفَّنا " َيوز أن يكون 
أي تناوله، يريد من تناولنا ابإلطراء أو زاننا به   " مثر األراك َرفَّ الغزالُ  " من   " رف ََّنا " وحتسيناً، و

   . فليقتصد

يه، ليتكلم ابحلق ف يقول من َمَدحنا فالَ يَ ْغُلونَّ يف ذلك، ولكن  : قَاَل أبو عبيد
ما لفاَلن حاف  والَ   : حاطنا، ويُ َقال َمْن حفنا أي َخَدمنا أو تعطََّف علينا وَرفَّنا أي  : ويُ َقال

، وذهب من كان َُيُفُّه ويَ رُفُّه، أي    .  " َمْن حفنا أو رفنا فليرتك " َيدمه وُيوطه، وروى  راف 

فانتهت يوماً إىل  ا،وهذا قول امرأة، زعموا أن قوماً كانوا يعطفون عليها وينفعوهن
فألقت عليها ثوهبا،  -طويلة ملتوية  َصْمغة دقيقة  : والُصُعرُّورَة -نعامة قد غصت بُصُعرُّورَة 

َمْن كان ُيفنا أو يرفنا فليرتك؛ ألهنا   : فَ َقاَلت وغطت به رأسها، مث انطلقت إىل أولئك القوم،
   . أساغت الصُُّعرُّورة وذهبت ابلثوب رجعت فوجدت النعامة قد زعمت أهنا استغنت ابلنعامة؛ مث

   . يضرب ملن يبطره الشيء اليسري ويثق بغري الثقة

  َمْن َقلَّ َذلَّ َوَمْن أَِمَر َفل -4060

   . قَاَله أوس بن حارثة

   . أعداؤه أي كثر، يعين من قل أنصاره َغَلب؛ ومن كثر أقرابؤه قل  : أِمرَ 

َفعُ ِمَن الَّلَجاَجَة َما َيضُ  -4061   رُّ َويَ ن ْ

على ُمْهٍر له كري  أول من قَاَل ذلك األْسَعُر بن أىب مُحَْران اجلُْعفي، وكان راَهنَ 
   : فَ َعِطَب، فَ َقالَ 

  َما َيُضرُّ َويَ ن ُْفع أْهَلْكُت ُمْهرِي يِف الرََّهاِن جِلَاَجًة * َوِمَن الَّلَجاَجةِ 
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  ِمْن َغرْيِ َخرْيٍ َطَرَحِك أْهُلكِ  -4062

انتَقُلوا عنها، فوجد مرآة،  إنه كان رجٌل قبيُح الوجِه، فأتى على حملة قوم قد  : اليُ قَ 
من غري خرٍي َطَرَحِك أهُلِك،   : طرَحَها، وقَالَ  فأخذها فنظر فيها إىل وجهه، فلما رأى قُ ْبَحه فيها

   . فذهبت مثالً 

  ِمْن مأَمِنِه يؤَتى احلَِذرُ  -4063

يدفع عنه ما اَل بد  َم بن صيفي التميمي، أي أن احَلَذَر الَ هذا املثل يُ ْرَوى عن أْكثَ 
   [ 111ص  ]  .  " ِمْن َقَدرٍ  اَل ينَفُع َحَذرٌ  " له منه، وإن َجِهَد َجْهده، ومنه احلديث 

َُجل لَ  -4064
ْوُت ُدوَن اجلََمِل امل

َ
  امل

أمية، وكان  أول من قَاَل ذلك عبُد الرمحن بن َعتَّاب بن َأِسيد بن أيب العاص بن
   : يقاتل يوم اجلمل ويرجتز

وُت ُدوَن اجَلََمِل اْلُمَجَللِ 
َ
  َوامل

فطرحها  يعين َجل عائشة، وُقطعت َيُده يومئذ وفيها خاِته، فاختطفها نسرٌ 
هذا يَ ْعُسوب   : وقد قُتَل فقال إن علياً هنع هللا يضر وَقَف عليه  : ابليمامة، فعرفت يده خباِته، ويُ َقال

   . ، َجَدْعُت أَْنِفي وَشفيُت نفسيقريشٍ 

ْلُك َعِقيمٌ  -4065
ُ
  امل

والد على ولده،  يعين إذا تنازع قوم يف ملك انقطعت بينهم األرحام، فلم يُ ْبِق فيه
   . فصار كأنه عقيم مل يُوَلد له

ْحُق اخلَِفيُّ أَذَْكاُر اإلبل -4066
َ
  امل
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   يعلمه كل أحديعين إذا نتجت اإلبل ذكوراً حمق مال الرجل، والَ 

   ؟ َمْن َشمَّ مِخَاَرِك بَ ْعِدي -4067

   .  ؟ أي ما نَ فََّرِك عىن

  يضرب ملن نفر بعد السكون

   ؟ َمن مَيَْدُح الَعروَس ِإاَل أْهُلهاَ  -4068

  يضرب يف اعتقاد األقارب بعضهم ببعض وعجبهم أبنفسهم

وهل ميدح   ؟ َمْدَحها  من أِكلُ فإىل  : قَالَ   ! ما أكثر ما ِتدح نفسك  : قيل ألعرايب
   ؟ العروَس إالَ أهلها

   . َمْن أَيِت احَلَكَم َوْحَدُه يُ ْفِلحْ  -4069

   . ألنه اَل يكون معه َمْن يكذبه

  َمَواِعيُد ُعْرُقوبٍ  -4070

إذا   : له عرقوب هو رجل من الَعَماليق، أاته أخ له يسأله، فَ َقالَ   : قَاَل أبو عبيد
َدْعها حىت تصري بَ َلحا، فلما   : فَ َقالَ  هذه النخلة فلك طَْلعها، فلما أطلهت أاته للِعَدِة،أْطَلَعْت 

  : َدْعها حىت تصري ُرطَبا، فلما أْرطََبْت قَالَ   : َزْهًوا، فلما َزَهت قَالَ  َدْعها حىت تصريَ   : أبْ َلَحْت قَالَ 
يُ ْعِط أخاه شيئاً، فصار  من الليل فجدَّها ومل َدْعها حىت تصري ِتراً، فلما أِْتََرْت عمد إليها عرقوبٌ 

   : مثاًل يف اخلُْلِف، وفيه يقول األشجعي

  أَخاُه بِيَ رْتبِ  َوَعْدت وَكَاَن اخلُْلُف ِمْنك َسِجيًَّة * َمَواِعيَد ُعْرُقوبٍ 
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ابلتاء  -ويرتب  وهي مدينة الرسول عله أفضل الصالَة والسلم،  " بيْثِرب " ويروى 
   : موضع قريب من اليمامة، وقَاَل آخر -ء وفتح الرا

   [ 119ص  ] احْلَواَئِج ِمْن ُزَحلْ  وأْكَذُب ِمْن ُعْرُقوِب يَ ت َْرَب هَلَْجًة * وأبْ نَيُ ُشؤماً يف

  َمْن ََيَْتِمْع يَ تَ َقْعَقْع َعَمُدهُ  -4071

وتقاربوا وَقَع القوُم  إذا اجتمع  : أي اَل بدَّ من افرتاق بعد اجتماع، ويُ َقال يف معناه
   . بينهم الشر فتفرقوا

   ؟ َمىَت أيتى ُغَواُثَك َمْن تُِغيثُ  -4072

   . يضرب يف استبطاء الَغْوث، وللرجل يَِعُد مث مَيُْطلُ 

  : والُغَواث والَغَواث، قَاَل الفراء واَغْواَثه، واالسم الَغْوث  : َغوََّث الرجُل، إذا قَالَ   : يُ َقال
أيتى ابلضم كالُبكاَء والدُّعاء أو ابلكسر كالنََّداء  ت شيء ابلفتح غريه، وإمنامل أيت يف األصوا

   . والصيَّاح

  مْن مَيِش يَ ْرضَى مباَ رَِكبَ  -4073

  يضرب للذي ُيْضَطرَّ إىل ما كان يرغب عنه

  َمْن َعاَل بَ ْعَدها َفالَ اْجتَ بَ رْ  -4074

َلة أي افتقر  : ، وعالَجرَبُه َفَجرَب واَْنَبَ َر واْجتَ رَب   : يُ َقال وهذا من قول عمرو   . يَعيُل َعي ْ
   : بن كلثوم

  َواَل َرَعى الشََّجرْ  َمْن َعاَل ِمنَّا بَعَدهاَ َفالَ اْجتَ بَ ْر * َوالَ َسَقي املاء
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  َمْن اَلَحاَك فَ َقْد َعاَداكَ  -4075

  لك الَعَداوة بالَقْشر، أي من تعرض َلقْشر ِعْرضك فقد َنصَ   : اللَّْحُى وال لْحو

  واملثل من قول أْكَثَم بن َصْيفي

اخلمور وُماَلحاة  إن أول ما هناين ريب عنه بعد ِعبادة األواثن شرب  : ويف احلديث
   . الرجال

  َمْن َحَقَر َحَرمَ  -4076

قِدر حقرياً، أي من َحَقر يسرياً ما ي َحَقرْتُه واُْحتَ َقرتُُه واْسَتْحَقرْته، إذا عددته  : يُ َقال
   . احلقوق عليه ومل يقدر على الكثري ضاعْت لديه

   . اَل تَ ُردُّوا السائَل ولو بِظْلٍف حُمَْرقٍ   : ويف احلديث

  َمْن َصاَنَع احلَاِكَم ملَْ َُيَْتِشمْ  -4077

َمْن صاَنَع ابملال مل  "  أي َمْن َرَشا احلاكَم مل ُيتشم من التبسُّط عليه، وروى أبو عبيد
   " طلب احلاجةُيتشم من 

  يضرب يف َبْذل املال عند طلب املراد

  َمْن يَ ْلَق أَبطَاَل الر َِجاِل ُيْكَلمِ  -4078

أراها تصح،  هكذا وقع يف أصول هذا الكتاب، وما ) قَاَله َعقيل بن علقمة املرى 
ىب أخزم رجز يتمثل به أل هذا  : قَاَل اأَلصمعي " والذي يف اللسان   " عقيل بن علفة " ولعلها 

بنني عقوا جدهم وضربوه وأدموه فَ َقاَل  كان أحزم عاقاً ألبيه، فمات وترك   : الطائي، قَاَل ابن برى
   ( يف ذلك
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   . منها عَملَّس ابنه بسهم فحلَّ فخذه، وهي أبيات  [ 111ص  ] وقد رماه 

  أْخَزمِ  إنَّ َبيِنَّ َزمَُّلوين ابلدَِّم * ِشْنَشٌة أْعَرفُ َها ِمنْ 

  *يَ ْلَق أْبطَاَل الر َِجاِل يُْكَلمِ  َمنْ 

  َمْن اَل َيُذْد َعْن َحْوِضِه يُ ْهَدمْ  -4079

  أي َمْن مل يدفع عن نفسه ُيْظلم ويُ ْهَضم

  ِمَن الَعْجِز َوالت ََّواين نُِتَجِت الَفاَقةُ  -4080

   . أي مها سبب الفقر

استصاَلح املال  اَل تىن يفاملعيشة أن   : وهذا من كالم أْكَثَم بن َصْيفي، حيث يقول
امللوك، وإن التغرير مفتاح  والتقدير، وأحوج الناس إىل الغىن َمْن مل ُيْصلحه إاَل الغين، وكذلك

   " اهللكة "  البؤس، ومن التواين والعجز نُِتَجِت الفاقة، ويروى

ه أبن َغرَّر بنفس يريد أن َمْن كان يف شدة وفقر إذا  " التغرير مفتاح البؤس " قوله 
عنه أقفال الُبوس، ويرفل من  يُوِقَعَها يف األخطار وُيمل عليها أعباء األسفار يُوِشك أن يفتح

   . حسن احلال يف أْضفى ال لبوس

  : السَُّدوسي قَالَ  ومثل ما حكي من كالم أكثم بن صيفي ماحكاه املؤر ُِج بن عمرو
أتقاهم هلل ابلرغبة يف   : قَالَ   ؟ أفَضل عشريتكأي   : سأل احلجاُج رجالً من الَعَرب عن عشريته قَالَ 

أْرَزهُنم ِحْلما حني ُيْسَتْجهل وأسخاهم حني   : قَالَ   ؟ أْسَودُ  فأيهم  : اآلخرة والزهد يف الدنيا، قَالَ 
هم فأي  : قَالَ  َمْن كتم ِسرَّه ِمن أَحبَّ خمافة أن يشارَّ إليه يوماً،  : قَالَ   ؟ فأيهم أدهى ُيْسأل، قَاَل،

َمْن يُ ْعِطي ِبْشَر   : قَالَ   ؟ فأيهم أرفق  : َمْن يصلح ماله ويقتصد يف معيشته، قَالَ   : قَالَ   ؟ أْكَيسُ 
ويتعاهد حقوق إخوانه يف إجابة َدَعَواهتم، وعيادة  وجهه أصدقاءه، ويتلطف يف مسألته،
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  : قَالَ   ؟ فأيهم أْفَطن  : ، قَالَ واملشي مع َجَنائِزهم، والنصح هلم ابلَغْيب َمْرَضاهم، والتسليم عليهم،
من اشتدَّْت   : قَالَ   ؟ فأيهم أْصَلبُ   : َمْن عرف ما يوافق الرجال من احلديث حني َيالسهم، قَالَ 

   . الظلم عارُضته يف اليقني، وحزم يف التوكل، وَمَنَع َجارُُه من

ٌر ِمْن َعْيٍش َرَماقٍ  -4081   َمْوٌت اَل ََيُرُّ إىَل َعاٍر َخي ْ

واملعىن ُمْت كرمياً والَ تَ ْرَض بعيش  ما يف َعْيِش فاَلٍن َرَمَقة وَرَماق، أي بُ ْلَغَة،  : يُ َقال
   . ميسك الرََّمقَ 

  َمْأرُبٌَة اَل َحَفاَوةٌ  -4082

َمأرُبٌَة وَمْأرَبَة، ومها   : اَل حملبة لك، يُ َقال  [ 111ص  ] أي إمنا يكرُمَك ألَرٍب له فيك،
على تقدير   " مأربة " وابلغ يف السؤال عن حاله، ورفع  َي بِِه َحَفاَوًة؛ إذا اهتمَّ بشأنهاحلاجة، وَحفِ 

   . فَ َعْلت هذا مأربة، أي للمأربة اَل للَحَفاوة هذه مأربة، ومن َنَصَب أراد

  ِمْن ُدوِن ما تُؤمِ ُلُه نَ َهاِبرُ  -4083

   . َعَقبة أو ُحُزونة ليل من واٍد أوما جتهم لك من ال  : الن ََّهاِبرُ   : قَاَل أبو عمرو

   . يضرب يف األمر يشتدُّ الوصوُل إليه

  َمْواَلَك َوإْن َعَناكَ  -4084

  " مواَلك " أْرَحاَمَك و  أي هو وإن جهل عليك فأنت أحقُّ َمْن حتمَّل عنه، أي اْستَ ْبقِ 
  يف موضع النصب، على التقدير احفظ أو رَاِع مواَلك

   (  " لو بذانبة " كذا، وأحسبه  ) ِبَداَنيَِة َلْو  َمْن َلكَ  -4085

   : حقاً، وقَالَ   " لو " أي َمْن لك أبن يكون 
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َتيِن * َولَْيٌت َكَلو ٍ  َبٌة ليس تَ ن َْفعُ  تَ َعلَّْقُت من أْذاَنِب َلوٍ  بلَي ْ   َخي ْ

لذي قَاَله لك؛ تكره هو ا مْن بَ لََّغىِن أي الذي بَ َلَغَك ما  : قَالَ   ؟ َمْن َسبَّك -4086
  ألنه لو سكت مل تعلم

الَ َوالبَ رَاحَ  -4087
َ
  َمَشى إلَْيِه امل

  مها مبعىن واحد، أي َمَشى إليه ظاهراً وهذا قريب من مضادة قوهلم

  َمَشى إلَْيِه اخلََمَر، َوَدبَّ َلُه الضََّراءَ  -4088

  ُمَعاِوُد السَّقِى ُسِقَي َصِبياً  -4089

أي َعاَوَد هذا  على احلال،  " صبيا " مور وعمل اأَلعمال ونصب يضرب ملن َجرََّب األ
  األمر وعاجله مذ كان صبياً 

ُنهُ  -4090   َمْن قَ َنَع مبَا ُهَو فيِه قَ رَّْت َعي ْ

  َوَمْن لَِبَس أَيساً َعَلى ما فَاتَُه َودََّع بَدنَهُ  -4091

  وَمْن َرِضَي اِبلَيِسرِي طَاَبْت َمِعْيَشُتهُ  -4092

بَ ُتهُ  -4093   وَمْن َعَتَب َعَلى الدَّْهِر طَاَلْت َمِعت ْ

  هذا من كالم أكثم بن صيفي

   ؟ َمْن يَ ُردُّ الُفرَاَت َعْن ِدرَاِجهِ  -4094

  ومها َجع َدرَج أي عن َوْجهه الذي توجه له  " أْدرَاِجه " ويروى عن 
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من عائَشَة   : بكتاب فيه يروى أن زيد ُصوَحان الَعْبِدي حني أاته رسوُل عائشة اهنع هللا يضر
عن   [ 110ص  ] بتَ ْثبيط أهل الكوفة  أم املؤمنني إىل ابنها اخلالص زيِد بن ُصوَحان، أتمره

أِمْرُت أبمر وأِمْران أبمٍر، أُِمْراَن أن نقاتل حىت ال   : بن ُصوَحان املس ارعة إىل علي هنع هللا يضر، فَ َقاَل زيد
دخل مسجَد  َد يف بيتها، فأمرتْ َنا مبا أِمَرْت وهنتنا عما أِمْراَن به، مثوأُِمَرْت أن تقعُ  تكون فتنة،

َمْن يُردُّ   : فيما يقول مث قَال -وكانت قد ُقِطَعْت يوم اليَ ْرُموك  -الكوفة، فرفع يده اليسرى 
الناس عزموا على اخلروج من الكوفة، فهو  يعىن أن األمر خرج من يده، وأن  ؟ الفَرات عن ِدرَاجه

   . اَل يقدر أن يَ ُردَّهم من فَ ْورِهم هذا

   . َمذِقيت أَحبُّ إيلَّ ِمْن خَمَْضِة آَخرَ  -4095

   " َغثَُّك خرٌي من مسني غريك " هذا الكالم مثُل قوهلم 

   . َمْن َعضَّ َعَلى ِشْبِدِعِه أِمَن اآلاثمَ  -4096

   . أي من َعضَّ على لسانه أِمَن عقوبََة اإلمث وَجَزاءه

   . َمَناِجُل حَتُْصُد ثِنَّا اِبلياً  -4097

   . ويُ ْنَجل أي يُ ْرَمى ما ُُيَْصُد به  : يَِبيُس احلشيش، واملِْنَجلُ   : الثِ نُّ 

  يضرب ملن َُيَْمُد من الَ يبايل حبمده إايه

  ِمْن َغرْيِ َما َشْخٍص ظَِلْيٌم اَنِفرٌ  -4098

   . نفوراً  وهو أشدُّ الدواب ِ  ذكر الن ََّعام،  : صلة، والظَّليم  " ما " 

   . يضرب ملن يشكو صاحبه من غري أن يكون له ذنب

َُحبَّبُ  -4099
  َمْظُلوم َوْطٍب َيْشَرُب امل
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ْظُلوم والظَّليم
َ
السقاء حليبه على رائبه، وهذا  َيمع يف  : ُيقن ) اللنب الذي ُُيَْقن   : امل

   (  . اللنب حقني، وسقاؤه احملقن

ََحبَّبمث ُيْشَرب 
شربت اإلبل حىت حَتَبَ َبْت،   : املمتلئ رايًّ، يقال  : قبل أن يَ ُروَب، وامل

   . أي ِتأَلت من املاء

ن يضرب ملن أصاب خرياً واَل حاَجَة به إليه كمن يشرب اللنب وهو    . َرايَّ

  َمْقنأٌة راَِيُحَها السََّمائِمُ  -4100

ْقُنوة، يهمزان واَل يهمزا
َ
ْقنأة وامل

َ
  : َتْطُلع عليه الشمس، والسَُّموم ن، ومها املكان الَ امل

يضرب للعريض اجلاه العزيز اجلانب يُ ْرَجى عنده اخلري،  ِظلٌّ يف ِضْمِنِه مَسُوم  : الريح احلارة، تقول
   . حسن َمُعونة ونظر فإذا أوى إليه الَ يكون له

  خَمَاِلُب تَ ْنُسُر ِجْلَد اأَلْعَزلِ  -4101

ص  ] الذي الَ ِساَلح معه،   : واأَلْعَزلُ  َتُف البازي اللحَم مبَْنِسرِه، أي ِمنَ َقاره،ن َ   : النَّْسر
   : له على الطريان، ومنه قول لَبيد والطائر اأَلعزل الذي اَل ُقدرة  [ 112

  كالَفِقرِي اأَلْعَزلِ  ملا رأى لَُبُد النُُّسوَر َتطَايَ َرْت * َرَفَع الَقَوادمَ 

   . ور الفقاراملكس  : الفقري

ْن َيْظلم َمْن دونه
َ
   . يضرب مل

َناثٌ  -4102   َمِشيَمٌة حَتِْمُلها ِمئ ْ

ِشيمة
َ
   . عادهتا أن تلد اإلانث اليت من  : ما يكون فيه الَوَلُد يف الرحم، واملئناث  : امل
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   . يضرب للرجل اَل َيَسرُّ به أحد واَل يُ ْرَجى منه خري

  ُه ُمِصيفٌ َمَشاُم ُمْرِبٍع َرَعا -4103

َشام
َ
ْرِبع  : امل

ُ
صيف الذي  : املوِضُع يُ ْنَظر فيه إىل الربق، وامل

ُ
  : نتجت إبله يف الربيع، وامل

  الذي نتجت إبله يف آخر زمان النتاج

  يضرب ملن انتفع بشيء تَ َعينَّ فيه غريُه

  جُميُل الِقْدِح َواجلَُزوُر تَ ْرتعُ  -4104

   : اإلجالة
َ
بعدما تُ ْنَحر اجلزوُر ويُ ْقَسم  ْيِسر، واَل َُيَال الِقْدح إالَ إدارة الِقْدح يف امل

   . أجزاؤها

َلٌة تَ ْقُتُل نَ ْفَس اخلَائلِ  -4105   خَمَي ْ

ِخيَلة
َ
ْختال، يُ َقال  : اخلَُياَلء، واخلَائل  : امل

ُ
ََيَاُل َخااًل، وَجع اخلائل َخاَلة مثل  خالَ   : امل

   . أبِئٍع واَبَعةٍ 

  ُد نفَسه َمَوارَد اهلََلكة طلباً للت ََّرؤُّسِ يضرب ملن يُورِ 

  َمسَّ الث ََّرى َخي ٌْر ِمَن السََّرابِ  -4106

   . أي اقتصاُرَك على قليلك خري من اغرتارك مبال غريك

ْنُصَل  -4107
ُ
املماحلة، وهي املؤاكلة،  وصف من  : ِماحلان ) ُِمَاحِلَاِن َيْشَحَذاِن امل

   (  . السيف  : واملنصل

  يضرب للمتصافيني ظاهراً املتعاديني ابطناً 
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ْئَب َأَعدَّ َكْلَباً  -4108   َمْن َخِشَي الذِ 

  يضرب عند احَلثِ  على االستعداد لأَلعداء

  َمْن َسئَم احلَْرَب اقْ تَ َوى لِلسْلمِ  -4109

 يشرتوا شيئاً رخيصاً  االنعطاُف، وأصله من التقاوى بني الشركاء، وهو أن  : االْقِتَواء
   . مث انعطفوا فتزايدوا يف مثنه حىت بلغوا به غاية مثنه عندهم

   . منه يضرب يف التحذير ملن خاف شيئاً فرتكه، ورجع إىل ما هو أْسَلُم له

  أْمِه لَك الَوْيُل فَ َقْد َضلَّ اجلََملُ  -4110

   . أْمَهى الفرَس، إذا أْجَراه وأمْحَاه يف َجْريه  : يُ َقال

   [ 111ص  ]   . فرَسَك فقد َضلَّ َجُلكَ أِعدَّ   : يقول

   . يضرب ملن وقع يف أمر عظيم يؤمر ببذل ما يطلب منه لينجو

  ُمفِ وٌز َعلََّق َشن اً ابَلِياً  -4111

َفازة، والشَّنُّ   : فَ وََّز الرجلُ 
َ
   . البالية القربة  : إذا ركب امل

   . يضرب للرجل ُيتمل أموراً عظيمة بالَ ُعدَّة هلا منه

  َعَلى النَّاسِ  َمْن أَنْ َفَق َماَلُه َعَلى نَ ْفِسِه َفاَل يَ َتحمَّْد بِهِ  -4112

الناس، ومن وصله إبىل  فمن َوصله بعلى أراد فالَ مَيْنَتَّ به على  " إىل الناس " ويروى 
   . أراد فاَل َيطنب إليهم محده
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  اءِ َمْن َفَسَدْت ِبطَانَ ُتُه كاَن َكَمْن ُغصَّ اِبمل -4113

ََيَضُّ مداخَلَة ومعامَلًة  ضدُّ الظِ هارة، جعلت لقرهبا من الالبس مثاًل ملن  : البطَانة
احلالة فالَ دواء له؛ ألن الغاصَّ  وهذا من كالم أكثم بن صيفي، يريد إذا كان األمر على هذه

نة الرجل وأهل يغصه فاَل حيَلَة له، فكذلك بطا ابلطعام يلجأ إىل املاء، فإذا كان املاء هو الذي
   ( لعدي بن زيد العبادي البيت )   : ِدْخَلِتِه، كما قَالَ 

  اعِتَصارِي َلْو بَِغرْيِ املاِء َحْلِقي َشرٌِق * ُكْنُت َكالَغصَّاِن اِبملاء

ٌر ِمْن فَ ْقِدِهم -4114   ُمَعاتَ َبُة اإلْخَواِن َخي ْ

   : هذا مثل قوهلم

  *امِ َويف الِعَتاِب َحَياٌة بَ نْيَ أقْ وَ 

ْرء تَ رُْكه َمااَل يَعنِيهِ  -4115
َ
  ِمْن ُحْسِن إسالم امل

أي عمِلك   : احلكيم أنه ُسِئل هذا املثُل يُ ْرَوى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ويروى عن لقمان
 وأراد عيه، فَ َقالَ   ؟ ِِبَ ُسْدَت قَ ْوَمك  : لألحنف تركي مااَل يعنيين، وقَاَل رجل  : فَ َقالَ   ؟ أوثقُ 

ما دخلت   : مااَل يعنيين كما َعَناَك من أمري ما ال يَ ْعنيَك، وقَاَل أيضاً  بتَ رِْكي من أمرك  : الألحنف
ُحِجْبُت عن  اثنني َقطُّ حىت يكوان مها يدخاَلين ِ يف أمرمها، واَل أقِمُت عن جملٍس قط، والَ  بني

على ابب أخاف أن  الَ أقفابب، يريد اَل أجلس إالَ جملساً أعلم أين اَل أقاُم عن مثله، و 
   . أْحَجَب عن صاحبه

  َمْن يزرَِع الشَّْوَك اَل َُيُْصْد بِِه الِعنَ َبا -4116

احلصد إبزاء الزرع،  َقطَْفُت، ولكنه وضع  : َحَصدُت العنَب، وإمنا يُ َقال  : اَل يُ َقال
   ( تصحيف  " بيذله " يف أصول هذا الكتاب  ) أراد ببَدله   " به " وقوله 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 341 

الشوَك، واملعىن من  بَزْرعه، أي اَل ُيصد العنب بَزْرِعهِ   [ 111ص  ] وَيوز أن يريد 
   . أساء إىل إنسان فليتوقَّْع مثله

  ُمْكَرٌه َأُخوَك اَل َبَطلٌ  -4117

يف ابب الثاء  هذا من كالم أىب َحَنٍش خال بَ ْيهْس امللقب بنَ َعامة، وقد ذكرت قصته
   "  ( 111انظر املثل  ) ولداً ثكل أرأمها  " عند قوله 

على ماليس  يريد أنه حمموٌل على ذلك، اَل أن يف طَْبعه شجاعة يضرب ملن ُُيَْمل
  من شأنه

  َمرًَّة َعْيٌش وَمرًَّة َجْيشٌ  -4118

يف جيش غزاة وارتَ َفع  أْصُله أن يكون الرجل مرًة يف عيش َرِخيٍ  ومرةً   : قَاَل أبو زيد
عيش مرة وجيٌش أخرى، أي ذو  الدهرُ   : تقدير خرب االبتداء، كأنه قَالَ عيش وَجيش ألنه يف 

ألن َمْن قاد اجليَش واَل َبَس احلرب َعرَّض  عيش، َعب ََّر عن البَ َقاء ابلَعْيش وعن الَفَناء ابجليش
  نفسه للفناء

  َمْن َضاَق َعْنُه األقْ َرُب أاََتَح هللا َلُه األَبْ َعدَ  -4119

  يَأيَ ُقْل َسَواٌد رَِكبَ  َمْن يَ رْ  -4120

  يضرب يف الت ََّواُفِق واالجتماع

ْرُء يُ ْعَرُف الَ ثَ ْواَبهُ  -4121
َ
  امل

  يضرب لذي الَفْضل تَ ْزَدريه العنُي لتقشُّفه

  َمْن ملَْ يُ ْغِنيِه َما َيْكِفيِه أْعَجَزُه ما يُ ْغِنيهِ  -4122
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  يضرب يف مدح الَقَناعة

  َوَعْجزِ  زٍ  َأْصَلُح ِمْن َحَياٍة يف ُذل ٍ َمْوٌت يف ُقوٍت َوعِ  -4123

  َمْن حَمََّضَك َمَودَّتَُه فَ َقْد َخوََّلَك ُمْهَجَتهُ  -4124

   . املودة حَمَّْضُته الُودَّ وأحْمَْضُته، إذا أْخَلْصَت له  : يُ َقال

  َمْن يُكِن الطََّمُع ِشَعارَُه يُكْن اجَلَشُع ِداَثرَهُ  -4125

  ِة تَ ْنَشأ الشََّجَرةُ ِمَن احلَبَّ  -4126

  أي من األمور الصِ َغار تنتج الكبار

َرَك َيسَأمْ  -4127   َمْن يُ َعاِلْج ماَلَك َغي ْ

   " ما َحكَّ َظْهرِي مثل ظفري " هذا مثل قوهلم 

  ِمْن ُشْفرِِه إىل ظُْفرِهِ  -4128

   . يضرب ملن َرَجَع إىل ما كاده يف شأن غريه

  َم ِمَن الشَّرِ  ظََلمَمْن َجزَِع اليَ وْ  -4129

  يضرب عند صاَلح األمر بعد فساده

   [ 112ص  ] أي ال شر َيزع منه اليوم 

  َنِصيباً أراَح قَ ْلَبهُ  َمْن َجَعَل لِنَ ْفِسِه ِمْن ُحْسِن الظَّنِ  إِبْخَوانِهِ  -4130
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وطلب  وجٍه َحَسنٍ  يعين أن الرجل إذا رأى من أخيه إعراضاً وتغرياً َفَحَمله منه على
   . قول أكثم بن صيفى له املخارج واحلذر َخفََّف ذلك عن قلبه وَقلَّ منه غيظه، وهذا من

   . يضرب يف حسن الظن ابألخ عند ظهور اجلفاء منه

  َمْن َذِهَب َمالُُه َهاَن َعَلى أهِلهِ  -4131

ِلىءِ 
َ
   . يضرب يف إكرام امل

فتحرك له وأكرمه  أرابب األموال، ويروى عن رجل من أهل العلم أنه َمرَّ به رجل من
وهللا، ولكين رأيت املال  ال،  : قَالَ   ؟ أكانت لك إىل هذا حاجة  : وأدانه، فقيل له بعد ذلك

   " ذا املاِل َمهيباً  " َمِهيناً، ويروى 

  َمْن نَ َهَشتُه احلَيَُّة َحِذَر الرََّسَن األَبلقَ  -4132

   : ة، قَاَل الشاعرهذا من أمثال العام  : قَاَل أبو عبيد

  َحْبٍل أبْ َلقِ  إنَّ الَّلِسيَع حلََِذٌر ُمتَ َوجِ ٌس * ََيَْشى َويَ ْرَهُب ُكلَّ 

ْرِء، وكلُّ أَْدماَء ِمْن آَدمَ  -4133
َ
ْرأَُة ِمَن امل

َ
  امل

  يُ َقال هذا أوُل مثٍل َجَرى للعرب

  َمْن اَنَم اَل َيَشْعِر ِبَشْجِو األرِقِ  -4134

   . عما يعانيه صاحُبه من املشقة يضرب ملن َغَفلَ 

  حُمَلِ يٌء مَيِْشي حِلَْوٍض الَِئطاً  -4135

   . أن ُتْصِلَح احلوَض وترمه  : والَّلوطُ  َحألُت اإلبل عن املاء، إذا منَعَتها الورود،  : يُ َقال
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  يضرب ملن يتعىن يف أمٍر اَل يستمتع به

َئاً َوَجَدهُ  -4136   َمْن طََلَب َشي ْ

وخشي عليه قوُمُه  قَاَل ذلك عامر بن الظَِّرِب، وكان سيَد قومه، فلما كرب أوُل َمنْ 
فاجعل لنا شريفاً وسيداً وقائاًل بعدك،  إنك سيُدان وقائلنا وشريفنا،  : أن ميوت اجتمعوا إليه وقَاَلوا

ي، فأينَّ بَ ْغيا، إن كنتم شرفتموين فإين أريتكم ذلك من نفس اي معشر َعْدَوان كلفتموين  : فَ َقالَ 
أقول لكم، إنه َمْن ََجََع بني احلق والباطل مل َيتمعا له، وكان الباطُل أوىل  افهموا ما  ؟ لكم مثلى

َعْدَوان   [ 195ص  ] وإن احلق مل يزل ينفر من الباطل ومل يزل الباطل ينفر من احلق، اي معشر  به،
الغين، ومن يُِر يوماً يُ َر به،  الفقري معاَل َتْشَمُتوا ابلذلة، والَ تفرحوا ابلعزة فبكل عيش يعيش 

   ( 1511انظر املثل  ) 

وفيها ذمامة،  وأعدُّوا لكل امرئ َجَوابه، إن مع السفاهة الندامة، والعقوبة نكال،
مثلك، إن عليك كما  ولليد الُعْليا العاقبة، والقود راحة، اَل لك وال عليك، وإذا شئت وجدت

مل َيده يُوشك أن يقع  الَغَلبة، ومن طلب شيئاً وجده، وإن أن لك، وللكثرة الرعب، وللصرب
   . قريباً منه

  ِمْن أَبْ َعِد أْدَوائَِها ُتْكَوى اإلبل -4137

   . يضرب للذي َيْذَهُب يف الباطل اتئها وَيدَع ما يعنيه

نَ ْيَك َشْيُء َغرْيِكَ  -4138   ِمْلُء َعي ْ

  يضرب ِعنَد اليأس ِما يف أيدي الناس

  َمْن َمَلَك اْسَتأثَ رَ  -4139

   . فعله يضرب ملن يَِلي أمراً فيُ ْفِضل َعَلى نفسه وأهِلِه فَ يُ َعاُب عليه
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  َمْن َلَك أِبٍخ َمِنيٍع َحْرُجهُ  -4140

   . أي َحرميه

  يضرب للمانع ملا َورَاء ظهره اَل َيْطَمع فيه أحد

  َمْن اَل يَُدارِي َعْيُشُه ُيضلَّلُ  -4141

  سن تدبرَي عيِشه ُضلِ ُل ومُحِ قَ أي َمْن مل ُي

  َمْأيتٌّ أَْنَت أيُّهاَ السَّوادُ  -4142

  يضرب ملْن يتوعَُّد، أي سألقاك وال أابيل بك

  َمْرَحى َمَراحِ  -4143

   : يريد به الداهية، قَاَل الشاعر  " ُصمِ ى َصَمامِ  " مثل قولك 

  َمَراحِ  أن ََّها َمْرَحىفأمْسََع َصْوتُُه َعْمراً فَ َوىلَّ * َوأَيْ َقَن 

  ماكاَن َمْرًبوابً ملَْ يَ ْنَضحْ  -4144

مبا فيه أي إذا كان سرك  مثل الرََّشح، يعين إذا كان السقاء مربوابً مل يرشح  : النَّْضحُ 
  عند رجل َحِصيٍف مل يظهر منه شيء

   ؟ أَمَعنا أْنَت أَْم يف اجلَْيشِ  -4145

   ؟ تكأي أَعَلْينا أنَت أم معنا بُنْصرَ 

  ِمْنِك احلَْيُض فَاْغِسِليهِ  -4146
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  أي هذا منك فاعتذري

   " َيَداَك أو َكَتا َوُفوَك نَ َفخَ  " وهذا مثل قوهلم 

  ُمْعرَتٌِض لَِعْنٍن ملَْ يَ ْعِنهِ  -4147

   [ 191ص  ] الكالم  َشْوُط الدابة وأول  : يضرب للمعرتض فيما ليس من شأنه والَعَننُ 

  ِمْن ِمْثِلِه َوُهَو حاِرسٌ  حُمْرَتسٌ  -4148

   . أي الناس ُيرتسون منه ومن مثله وهو حارس

   " اللهم احفظنا من حافظنا " وهذا كما تقول العامة 

  ألن احلارس  " ِبَرة َعي ََّر حَبرْي  " وإمنا أْوَرَد أبو عبيد هذا املثل مع قوهلم 

  يربئ نفسه السارقَة وينسبها إىل غريه

   . منه يضرب للرجل يُ َعريِ ُ الفاسَق بفعله وهو أخبث  : قَاَل اأَلصمعي

  ِمْن َحظِ َك َمْوِضُع َحقَّكَ  -4149

وبسببه، وَيوز  أي وقوُع حقك نتيجة حظك، يريد أن وجوده منه  " َمْوِقع " ويروى 
ا والَ يعجز عن قضائه، وهذ أن يريد من حظك وخَبِْتك أن يكون حامُل حقك َمِليَّا يقوم أبدائه،

هللا تعاىل لعباده من احلظوظ أن يعرف  إن معناه أن ِما َوَهبَ   : معىن قول أيب عبيد، فإنه قَالَ 
   . ُحْسُن موضع حقك معدود عليك من حظك وتقدير املثل  : للرجل حقه والَ يبخسه قلت

  َمْن َكاَن حُمَاِسيَ َنا أو ُمَواِسيَ َنا فَ ْليَ تَ فَّرْ  -4150

   . مر ذكره وقد  " ْن كان َُيُفُّنا أو يَ ْرفُّنا فليرتكمَ  " يضرب هذا يف موضع 
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   . من الَوْفرِ   " فَ ْليَ تَِّفرْ  " وقوله 

  َمْن َأْجَدَب انْ َتَجعَ  -4151

   . اطُلْب حاجتك من وجه كذا  : يضرب للمحتاج فيُ َقال

يدي معاوية  فتناول من بني تَ َغَدى َصْعَصعة بن ُصوحان عند معاوية هنع هللا يضر،  : يُ َقال
   . َمْن أْجَدَب انْ َتَجعَ   : فَ َقالَ  اي ابن ُصوحان انتجعت من بُ ْعٍد،  : شيئاً فَ َقالَ 

  َمْن اَبَع بِِعْرِضِه أنْ َفقَ  -4152

   . نَ َفاقاً  أي من تعرض ليشتمه الناُس وجَد الشتَم له حاضراً، ومعىن أنفق َوَجدَ 

َفدْ  -4153   َمْن أيُكْل بَِيَدْيِن يَ ن ْ

   . َجيعاً  من قصد أمرين ومل يصرب على واحد فيخلص له ذهب منه األمران أي

  النََّدى َمِن اْعَتَمَد َعَلى َحرْيِ جارِِه أْصَبَح َعي ْرُُه يِف  -4154

   . اإلصطبل، وأصله حِظريَة اإلبل  : يعىن املطر، واحَلرْي 

  وَلْو بَ ْعَد ِحنيٍ  َمْن َأَكَل َمَرَقَة السُّْلطَاِن اْحرَتَقْت َشَفَتاهُ  -4155

  َمرْرُت هِبِْم بَ ْقطاً  -4156

   [ 191ص  ]  : أي متفرقني، وذهبوا يف اأَلرض بَ ْقطَا، قَاَل الشاعر

  طوائف رأيُت ِتيماً قد أَضاَعْت أُموَرَها * فَ ُهْم بقط يف اأَلرض فَ ْرثٌ 
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انظر املثل  )   " بِ كِ ِبطِ  بَ َقِطِيهِ  " شبههم ابلفرث يتناثر من الكرش لتفرقهم، ومنه املثل 
   ( 111رقم 

   . وقد مر ذكره

  َمْن َغْرَبَل النَّاس خَنَُلوهُ  -4157

   . أي من فَ َتشَّ عن أمور الناس وأصوهلم جعلوه خُنَالة

  ُمساَعَدة اخلَاِطِل تُ َعدُّ ِمَن الَباِطلِ  -4158

وهذا من   ه،اجلاهل، وأصله من اخَلْطل وهو االضطراب يف الكالم وغري   : اخلاطل
   . كالم األفْ َعى اجلُْرمُهى النَّْجَراين حكم العرب

  َمرَّ َلُه ُغراُب مِشَالٍ  -4159

   . أي لقى ما يكره

  َمْن بَ ُعَد قَ ْلُبُه ملَْ يَ ْقُرْب ِلَسانُُه َوَيُدهُ  -4160

   . يضرب للخائف الفزع

  ِمْن ُشْؤِمَها ُرَغاُؤَها -4161

   . يكثر االختاَلُف فيهيضرب عند األمر يَ ْعُسر و 

َعاٌن، وَمْن بَ َناِت أو بَِر  َمْن َيُك َذا َوْفٍر ِمَن الصَِّبَياِن فإنَُّه ِمْن َكْمأةٍ  -4162 َشب ْ
  املكانِ 
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جنس ردئ   : أوبر أي من كثر صبيانه شبع من الكمأة؛ ألهنم ََيْتَ ُنونَ َها، وبناتُ 
اجلمع لتأنيث اجلماعة، وكذلك  يل بنات أوبر يفمنها، كبعر البعري، اسم الواحد ابن أوبر، وإمنا ق

   . ما أشبههه مثل بَ َنات نَ ْعش وبَ َنات خَمَاض

   . يضرب ملن كثر أعوانُه فيما يَ ْعِرض له

  َمْن ساَغ رِيَق الصًّرْبِ مْل َُيَْقلْ  -4163

، يتعدى واَل يتعدَّى ساَغ الشراب َيُسوغ، إذا سهل َمْدَخله يف احللق، وُسْغُته أان،
   . الدواء  : داء من أدواء البطن، والصرب هنا  : واحلَْقل

   [ 191ص  ]  . يضرب يف احلثِ  على احتمال أَذى الناس

  الباب ما جاء على أفعل من هذا *3*

  أْمَنُع ِمْن أُمِ  ِقْرَفةَ  -4164

بدر، وكان يُ َعلَّْق  هي امرأة فَ َزارية، وكانت حتت مالك بن ُحذيفة بن  : قَاَل اأَلصمعي
 . يف بيتها مخسون سيفاً خبمسني فارساً كلهم هلا حْمرم

  ِمَن اْسِت النَِّمرِ  أَْمَنعُ  1120

   . وذلك أن النَِّمَر اَل يتعرض له؛ ألنه مكروه يف القتال

ِنيع
َ
   . يضرب للرجل امل

  أْمَنُع ِمْن ُعَقاِب اجلَو ِ  -4166

   . ذكرهتا قَاَله عمرو بن َعِدي لقَصري بن سعد يف قصته مع الزابء، وقد

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=101#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=101#TOP#TOP
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  أَْمَوُق ِمَن الرَّمَخَةِ  -4167

ُموقاً، وأْقَذُرها طعماً،  ا ُخصَّت من بني الطري ألهنا األم الطري، وأظهرهاإمن  : قَاَلوا
   : ألهنا أتكل العذرة، قَاَل الشاعر

  اي َرمَخَّا قَاَظ َعَلى َمْطُلوِب * يعجل كف اخلارئ املطيب

مُحُراً، أو من الطري لكانوا  لو كانوا من الدوابَّ لكانوا  : وذكر الشعيب الروافض فَ َقالَ 
   : َرمَخا، وهي تسمَّى الرمخة واألنوق، قَاَل الكميت

  احلَوِيلِ  َوَذات امْسَنْيِ َواألْلَواُن ُشىًت * حُتَمَُّق َوْهَي َكيِ َسةُ 

   . أي احليلة

  أْمَوُق َمْن نَ َعامةٍ  -4168

ما خرجت هي  وذلك أهنا َترج للطعم فرمبا رأْت بيَض نَ َعامٍة أخرى قد خرجت ملثل
   : بقوله بيَضها وَتدَُع بيَض نفسها، وإايها أراد ابُن َهْرَمةَ  فَ َتْحُضنُ 

  َجَناحاً  َكَتارَِكٍة بَ ْيَضَها اِبلَعَراء * َوُمْلِبَسٍة بَ ْيَض أْخَرى

  أْمَضى ِمْن ُسَلْيِك املَقاِنبِ  -4169

قَاَل قران اأَلسدي  هو ُسَلْيُك بن ُسَلَكَة السَّْعدى، وقد مر ذكره يف ابب العني،
   : إليها، فَ َقالَ  ذكره وكان عرقب امرأته، فطلبه بنو عمها، فبلغه أهنم يتحدَّثوني

َلى ِمْنُكُم آَل برثُِن * َعَلى اهلَْوِل أْمَضى َقاِنبِ  َلُزوَّاُر لَي ْ
َ
  ِمْن ُسَلْيَك امل

  أْمَرُق ِمَن السَّْهم -4170
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   " السَّْهُم ِمَن الرَِّميةِ  كما مَيَْرقُ  " ُمِضيُّه وَذَهابه، ويف احلديث   : ُمُروقُه

  أخْمَُط ِمَن السَّْهم -4171

   . ُخُروجه من الرمية  : إخماطه  : قَاَل محزة

إذا َمَرَق، وأفعل يبين من  يُ َقال خَمََط السهُم مَيُْخطُ   " خَمْطه ُخروُجه " الصواُب   : قلت
   [ 191ص  ]  . الثالَثي

قرأَمرُّ ِمَن اخلُطَبَاِن، وأمَ  -4172
َ
   . رُّ ِمَن امل

ِقر  : اخلُْطبان
َ
   . بعينه الصرب  : احلَْنَظل حني أيخذ فيه االصفرار، وامل

  أَمرُّ ِمَن األاَلءِ  -4173

   : هو َشَجر، والواحدة َأاَلءة، وهي من أشجار العرب، قَالَ 

  األاَلءُ  فإنَُّكُم َوَمْدَحُكُم ُِبَرْياً * أابجلٍإ َكَما اْمُتِدحَ 

  َواإلابء ناس أْخَضَر ِمْن بَِعيٍد * َوَِتْنَ ُعُه اْلَمَرارَةُ يراه ال

  أْمَسُخ ِمْن حلَِْم احلَُواِر، وأْمَلُخ ِمن حلَِْم احلَُوار -4174

   : الذي الَ طَْعم له، قَاَل األشعر الزَّفَيَان  : املسيخ واملليخ

  النُُّذرْ  جتاَنَف ِرْضَواُن َعْن َضْيِفِه * أمل أيِت رِْضَواَن َعينَّ 

  ُمِضرْ  حَبْسِبَك يف اْلَقْوِم أن يَ ْعَلموا * أبنََّك ِفيِهْم َغيِنٌّ 

ْعشُر الطَّارُِقوَن * أبنََّك للضيف ُجوعٌ 
َ
  َوقُ رْ  َوَقْد َعِلَم امل



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 352 

  ُمرْ  َمِسخ َمِليخ َكَلْحِم احلَواِر * َفاَل أْنَت ُحْلو َوالَ أنتَ 

نك َذاك الِذي يف الضُُّرو * ِع قُ  َِ اَم َضرَّهِتاَ َكَأ َتِشرْ  دَّ ُن ْ
  امل

  احْلُُمرْ  إذا َما انْ َتَدى القوُم مل أتهِتِْم * كأنََّك قد َوَلَدْتكَ 

ِضر  " جتانف " قوله   : قَاَل محزة
ُ
  الذي تروح عليه  : أي اْنرف وتَ َنحَّى، وامل

اك كأنك ذ "  ضرة من املال وهو املال الكثري الذي تولده من ضرة الضَّرْع، وقوله
بل املعىن أن احلالب   : ويُ َقال يعين ثقاًل يكون زائدا يف أخاَلف الناقة والشاة،  " الذي يف الضروع

يف اأَلرض؛ ألن اخلارج يف الشَّْخب اأَلوَّل  قبل أن ُيلب يف الُعلبة يستحلب َشْخباً أو َشخبني
  " قدام درهتا " سري رواه داء وسم، فمن ذهب إىل هذا التف والثاين يكون ماء أصفر تزعم العرب أنه

   " قدام ضرهتا " رواه  ومن إىل التفسري اأَلوَّل

ضيف، فأساء ِقَراه،  وكان من حديث رضوان أنه كان ُمْكِثراً خبياًل، فنزل به  : قَالَ 
فغدا الضيُف من عند ذاماًّ له، فنزل  أان أمسى األشعر الزَّفَ َيان،  : فسأله الضيُف عن امسه فَ َقالَ 

إذا أحسن هللا جزاك فاَل أْحَسَن جزاء   : الضيف ألشعر الزفيان، فأحسن ِقَراه، فَ َقالَ على ا
فوصف له   ؟ أان األشعر الزفيان فَِبَمْن ِبتَّ   : ِقَراى، فَ َقالَ  األشعر، فإين بت  به البارحة فأساء

   [ 190ص  ]  . عمه، فهجاه، وكاَلمها من بىن أسد الرجل، وكان ابن

  ِمْن َصيِب ٍ  أْمَنعُ  -4175

ْنع
َ
   . هذا من امل

  وأَْمَنُع ِمْن ُعَقابٍ  -4176

   . هذا من املَنعة
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   : وأما قوهلم

   : النَُّمرْيِي   أْمَنُع ِمْن هَلَاِة اللَّْيِث فمن قول أيب حية -4177

   !  ؟ َفِم اأَلسد وأصبَحْت كَلَهاة الليث من َفِمِه * َوَمْن ُُيَاِوُل َشيئاً ِمنْ 

  أْمَنُع ِمْن َعْنزٍ  -4178

ابن  فيما رواه إسحاق بن ابراهيم املوصلي عن -هو رجل من عاٍد، ومن حديثه 
ألف بقرة، وكان إذا  أنه أمنع عاِدىٍ  كان يف زمانه، وكان له راٍع يقال له ُعبَ ْيدان، يرعى -الكليب 

درك لقمان بن عاد، فخرج حىت أ أورد بقرة مل يُورِْد أَحٌد من عاٍد حىت يفرغ، فعاش بذلك دهراً 
عاد وَعَدُدهم يومئذ يف بين ضد بن عاد،  لقمان من أشد ضدِ  بن عاد كلها وأْهَيبها، وكان بيت

فرجع راعي لقمان إليه فأخربه، فأتى لقماُن َفَضَربه وَصدَّه  فوردت بَ َقُر لقمان، فنهنهها ٌعبَ ْيَدان،
 إليه، فخرج عنز يف بين أبيه ولقماُن يف بين أبيه،ُعبَ ْيَدان إىل َعْنٍز، فشكا ذلك  عن املاء، فرجع

حىت يفزع لقمان  فاقتتلوا، فهزمهم بنو ضد، وَحلَّؤهم عن املاء، وكان عبيَدان بعد ذلك اَل يُورِدُ 
أي ُعبَ ْبَدان َحلِ ي بقرك   : فَ َقالَ  من سقى بقرة، فإن أقبل راعي لقمان وُعبَ ْيَدان على املاء انداه

يفعل ذلك حىت هلك عنز، وانتجع لقمان فنزل يف  َحلِ ئُ َها، ومل يزل لقمانحىت أورد بقري، فيُ 
   : بن قطن بن القطران، ويصف هتضَُّم لقمان العماليق، ففي ذلك يقول َجْزُء بن إساف

ُز َبيِن عاٍد َوأْسَرتُُه * يف الناس أَمَنَع َمْن ميشي   َعَلى َقِدمِ  قد كان َعن ْ

  يَ ْوَم الوِْرِد ُذو َنَسم ارُُه َوَرَدْت * ملَْ يَ ْقِرِب املاءَ َوَعاَش َدْهرَاً إذا أثْ وَ 

  املاء ُمْقَتَسمُ  أْزَماَن َكاَن ُعبَ ْيَداٌن تَ َناَذرُُه * ُرَعاة َعاٍد َوِوْردُ 

  فُ ْرَسانَُه ِبَدمِ  أَشصَّ عنه أخو ِضدٍ  َكَتائَِبُه * من بعد ما َزمَُّلوا

  الظُّْلِم متخم * فَ تَ ْنَدُموا؛ إنَّ ِغبَّ  اَل تَ رَْكُبواَن بظلم اي بين ُهَبلٍ 
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   : وقَاَل احلطيئة يضرب املثل هبذا الراعي العادي

َحالَ 
ُ
  ابِقرُهُ  َوَهْل ُكْنُت إاَل اَنئيا إذ َدَعْوُُتْ * مندى عبيَداَن امل

أحد والَ السباع  وخالفه ابن اأَلعَريب، وزعم أن عبيدان ماء أبقصى اليمن اَل يَرُِده
   [ 192ص  ]  : وقَاَل النابغة الذبياين لبعده،

َحالَ 
ُ
ُتْم بُ ُيوتَ َنا * مكاُن عبيدان امل   ابِقرُهْ  ليهنأ لكم أْن َقْد نَ َفي ْ

َكْيَف َأْعاِودَك  " فيُ َقال  عبيدان هو وادي احلية اليت يضرب هبا املثل  : وقَاَل غري هؤاَلء
   ( 1512انظر املثل رقم  ) حرف الكاف  وهلا حديث طويل وقد ذكرته يف  " وهذا أثَ ُر فَْأِسكَ 

  َأحْمَُل ِمْن تَ َعَقاِد الرَُّتَِ  -4179

بشجرة، ويعتقد فيه  كان من عادة العرب إذا أراد الواحُد منهم سفراً أن يَ ْعِقَد َخيطاً 
  الرََُّتَ، والرِتة  : يسمونه أنه إن أْحَدَثِت امرأته َحْداثً أْْنَْل ذلك اخليط، وكانوا

   : امرأته ويقول ابن اأَلعَريب أن رجاًل من العرب أراد َسَفراً فأخذ يُوصيوذكر 

َحْداَثً  إايك أن تفعل، وإايك أن تفعلي، فأين عاقد لك رِتة بشجرة، فإن أحدثت
   : اْنلَّت فَ َقاَل الشاعر

َفَعْنَك اليَ ْوم إن مَهَّْت هِبِْم * َكثْ َرُة َما ُتوصي   ُتَْ َوتَ ْعَقاُد الرَّ  َهْل يَ ن ْ

   : وأما قوهلم

  َأحْمَُل ِمْن َتْسِليٍم َعَلى طََلل -4180

   : فهو من قول الشاعر
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ِحيِل حُمَالُ  قَاَلوا السالم َعَلْيِك اَي أْطاَلُل * قُ ُلُت السالم َعَلى
ُ
  امل

وتراكم ِكْرِسها، ورسوم  عماد خيامها، وحجارة نُ ْؤيها، وقيام أاثفيها،  : أطاَلُل الداير
منها، أو رماٍد، أو بَ َعر، أو بوال،  آاثرها مع اأَلرض من حفر نُ ْؤٍى، أو حفر وتد أخرج  : الداير

اِئلُ  أو أثر لَُعِب صبيان، فإذا كانت أطاَلل الداير
َ
   . قائمة ورسومها دراسة فهو امل

  َأحْمَُل ِمْن َحِديِث ُخَراَفةَ  -4181

زماان، مث  ه اجلن، فلبث فيهمهو رجل من العرب، زعم أنه كان من ُعْذرََة فاستهوت
   . رجع إىل قومه، وأخذ ُيدثهم ابألعاجيب فضرب به املثل

  وزعم بعضهم أن خرافة اسم مشتق من اْخرتَاِف السمر، أي استظرافه

  أحْمَُل ِمْن الت ُّرََّهاتِ  -4182

   " تُ رََّهاِت الِبَساِبسِ  أهَوُن من " تفسري هذا املثل َييء يف ابب اهلاء يف قوهلم 

َناِن،  أْمَضى ِمَن الر ِْيْح، وِمَن السَّْيِف، َوِمَن السَّْهِم، -4183 َوِمَن النَّْصِل، وِمَن السِ 
َتاِح، وِمَن األَجِل، وِمنَ  وِمَن الشَّْفَرِة يف الَوتنِي، وِمنَ 

ُ
ْرَهِم  السَّْيِل حَتَْت اللَّْيِل، وِمَن الَقْدِر امل الدِ 

   [ 191ص  ] 

  ِمْن قُ ْرَحةٍ أْمَضى  -4184

  أْمَهُن ِمْن ُذاَببٍ  -4185

   . وِمَن الصَّرْبِ، وِمَن الصَّربِ  أَمرُّ ِمَن الَعْلَقِم، وِمَن احلَْنَظِل، وِمَن الدَّْفِلي، -4186

  أْمْنُع ِمْن أْنِف اأَلسد -4187



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 356 

  أحْمَُل ِمْن ُبَكاٍء َعَلى َرْسِم َمْنزِلٍ  -4188

  املولدون *3*

  َمْن ثَ ُقَل َعَلى َصديِقِه َخفَّ َعَلى َعُدو ِهِ 

  َمْن أهاَن َماَلُه َأْكَرَم نَ ْفَسهُ 

  َما أبْ َعَد َما فَاَت، وَما أقْ َرَب ما ُهَو آتٍ 

  َمْن أدََّب َأْواَلَدُه أْرَغَم ُحسَّاَدهُ 

  َمْن َيْشَنؤَك َكاَن َوزِيراً 

  نَ ْفِسى َمْن َكاَن َلَك ُكلُُّه كاَن َعَلْيَك كُله ما نظَر ألمرٍِئ ِمْثلُ 

  ما كلُّ اَبرَِقٍة جَتُوُد مباِئَها

  َتَجارِبِهِ ما َوَعَظ اْمَرأَ كَ 

  ما يَُداَوي األمَحُق مبْثِل اإلعراِض َعْنهُ 

  َمْن أطاَع َغَضَبُه َأَضاَع أَدبَهُ 

  َمْن َوطََّن نَ ْفَسُه َعَلى أَْمٍر َهاَن َعَليهِ 

  َمْن َداَرى احُلسَّاَد أسَُّفهمْ 

  َأِصيَبْت َمَقاتُِلهُ   " اَل أَْدرِي " َمْن تَ َرَك قَ ْوَل 

  َجاَل تَ َهي َّبُ ُوهُ َمْن َهاَب الر ِ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=102#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=102#TOP#TOP
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  َمْن ملَْ يَ تَ َغدَّ ِبَداِنٍق تَعشىَّ أبربْ َعِة َدَواِنقَ 

  َمْن دقَّ َنَظرُُه َجلَّ َضَررُهُ 

  َمْن ملَْ يَ ْرَض حِبُُكِم ُموَسى َرِضَي حِبُْكِم ِفْرَعْونَ 

  َمْن أَكَل الَقاَلاَي َصبَ َر َعَلى الَباَلايَ 

  ِمْن َغرْيِ ِعلَّةٍ َمْن بَ َلَغ السَّْبِعني اْشَتَكى 

  َمْن اَل ذِْكَر َلُه َفالَ ذِْكَر لَهُ 

  َمْن َسلَّ َسْيَف البَ ْغِي قُِتَل بِهِ 

  َمْن أْعَجَب ِبَرأيِِه َضلَّ، وَمِن اْستَ ْغىَن بِِعْلِمِه َزلَّ 

  َمْن ملَْ َيُكْن ِذْئباً أَكَلْتُه الذِ ََئبُ 

  اَلبُ َمْن َجَعَل نَ ْفَسُه َعْظماً أَكَلْتُه الكِ 

  َمْن طلى نَ ْفَسُه ابلنَُّخاَلِة أَكَلْتُه البَ ْقرُ 

مَ    َمْن َدَخَل َمَداِخَل السُّوِء اهتُِّ

  َمْن َعاَدى جَمُْدوداً فَ َقْد َعاَدى هللا

ْستأِمُروَن َعَلْيهِ 
ُ
  َمْن أْفَشى ِسراً َكثُ َر امل

  ما بَ َقى َمْن ِسرْتِِه إاَل ما َيِشفُّ َعَلى ما ُدونَهُ 

ُجوسِ ما هُ 
َ
  َو إاَل اَنُر امل
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   [ 328 ص ] يضرب ملن الَ ُيرتم أحداً؛ ألهنا حترقهم وإن كانوا يعبدوهنا 

ْهَر َعثَ رَ    َمْن َساَبَق الدَّ

  َمْن َغِضَب ِمْن اَل شيء َرِضي باَل شيءِ 

ِه ملَْ يُوَلْد َلُه َوَلدٌ    َمِن اْسَتْحَيا ِمْن بِْنِت َعمِ 

  أْعَجبَ ْتُه الر ِئَةُ  َمْن ملَْ َيُذْق حلََْماً 

  َمْن َعي ََّر ُعريِ َ 

  َمْن َأَكَل السَِّمنَي اَتََّمَ 

  َمِن اعَتاَد الِبطَاَلَة مَلْ يُ ْفِلحْ 

  َمْن اْشتَ َرى َاحْلْمَد مَلْ يُ ْغنَبْ 

  َمْغُبونٌ  َمْن اْشتَ َرى الدُّوَن ابلدُّوِن َرَجَع إىل بَ ْيِتِه وهوَ 

  َمْن أتىَّ أدرَك ما َِتىنَّ 

  َمْن أْعَطى َبَصَلًة َأَخَذ ثُومةً 

َع ما َيْكرَهُ    َمْن َتَسمََّع مسَِ

  َمْن رآين فَقْد َرآين َوَرْحلى

  َمْن َأْكثَ َر ِمْن شيء ُعِرَف بِهِ 

  َمْن تَ َرَك الشََّهَواِت َعاَش ُحرَّاً 
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  َمْن َمِرَضْت َسرِيَرِتُُه ماَتْت َعالَنِيَ ُتهُ 

  اَلُء أْصَلَحُه الَكيُّ َمْن ملَْ ُيْصِلْحُه الط ِ 

  ما ذاَق َأَحٌد ِمْن حلَِْمِه إاَل اْنَطَوى َعَلى َطَوى

  ِمْنَك فَاْستَ ْقِرضْ 

  ِمَن السُّرور ُبَكاءٌ 

  َمْن أنْ َفَق َوملَْ َُيِْسْب َهَلَك َوملَْ َيْدرِ 

  َمْن طََفَر ِمْن َوَتٍد إىل َوَتٍد َدَخَل أحدمُهُا يف استهِ 

  اِئَدتَ نْيِ اْختَ َنقَ َمْن أكَل َعَلى م

  ما بَ َقي ِمْن ال ِلص أَخَذُه الَعرَّافُ 

  األْلَوانُ  َمْن َكاَن طَبَّاَخُه أَبُو ُجْعرَاَن ما َعَسى أْن َتُكونَ 

  َمْن تَ َرَك ِحْرفَ َتُه تَ َرَك خَبَْتهُ 

  َمْن َبَكى ِمْن َزَماٍن بكي عليهَ 

  َمْن َأْحَسَن الُسؤاَل ُعلِ مَ 

  َهُه َرَق ِعْلُمهُ َمْن َرقَّ َوجْ 

  َمْن يَُداِر املِْشَط يَ ْنِتْف حِليَ َتهُ 

  َمْن ََيُْع ََيَْشْع، َوَمْن َيْسَغْب َيْشَغبْ 
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  َمْن َأَكَل للسُّْلطَاِن زَبِيَبًة َردََّها َِتَْرةً 

   ؟ َمْن أَْنَت يف الرُّقْ َعةِ 

َفْعَك َحَياتُُه فَموتُُه ُعْرسٌ    َمْن ملَْ تَ ن ْ

  َعىَمْن َسَعى رَ 

  َمْن َجاَل اَنلْ 

  َمْن اْحتَ َرَف اْعتَ َلفَ 

  َمْن َغَلَب َسَلبَ 

  َمْن اَنَم رَأى األحالم

ْعُروَف َحَصَد الشُّْكرَ 
َ
  َمْن َزرََع امل

  َمْن َضُعَف َعْن َكْسِبِه اتََّكَل َعَلى زَاِد َغرْيِهِ 

  َمْن َحُسَن ظَنُُّه طاَب َعْيُشهُ 

  رْيِِه طاَل ُجوُعهُ َمْن اتََّكَل َعَلى زَاِد غَ 

  َمْن َحَسَد َمْن ُدْونَُه َفالَ ُعْذَر لهُ 

ُر أصَلح الشَّرُّ     [ 192ص  ] َمْن ملَْ ُيْصِلْحُه اخلي ْ

  َمْن تَ َعدَّى احلقَّ َضاَق َمْذَهَبهُ 

َجرَّْب َحلَّْت بِِه النََّدامةُ 
ُ
  َمْن َجرَّب امل
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  أْهَونُ َمْن هاَنْت عليه نفُسُه فَ ُهَو َعَلى غريِِه 

  َمْن ملَْ ًُيِْسْن إىل نَ ْفِسِه مَلْ ُُيِْسْن إىل َغرْيِهِ 

  َمْن أحبَّ شيئاً أكثَر ِمْن ذِْكرِهِ 

  َمِن اْشتَ َرى َماال َُيَْتاُج إليِه اَبَع َما َُيَْتاُج إليهِ 

  َمْن طََلَب الَغايََة َصاَر ِبَدايَةً 

  َمْن ملَْ يُرِْدَك َفالَ تُرِْدهُ 

   ؟ هللا يف َخْلِق هللاَمْن َعْبُد 

  ِمَن الَكْيِس َخْتُم الِكيسِ 

  ُمَصاَرَمُة اجلَاِهِل ُمَواَصَلُة العاِقلِ 

  َمْن الَنْت كِلَمْتُه َوَجَبْت حَمَب َُّتهُ 

  َمِن استَ ْغىَن َكُرَم َعَلى أْهِلهِ 

  ِمْن تَ َلذُِّذ احَلجِ  َضْرُب اجلِ َمال

   . قاله األعمش

  ْلطَاُن َصبَ َغُه الشَّْيطَانُ َمِن اصطَنَ َعُه السُّ 

   ؟ َمْن يَ ْقِدُر َعَلى َردِ  أْمِس وَتْطِينِي َعنْيِ الشَّْمسِ 

  َمْن مل ََتُْنُه ِنَساُؤُه َتَكلَّم مبْلء فيهِ 
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  َمْن َرَفَق رََتَق، وَمْن َخَرَق َحَرقَ 

اَلحنَي َغرَِقْت السفينة
َ
  ِمْن ِكثْ َرِة امل

ْرِء أن يكون
َ
  َخْصُمُه عاِقالً  ِمْن سعادة امل

  ِمْن َعاَدِة السِ يِف أن يستْخِدَم الَقَلمَ 

  ِمْن ُدوِن ذا قَ ْتُل الَولِيدِ 

َفعُة اهلِِليَلج َوَمَضرَّةُ    الَّلْوزِيَنجِ  ِمْن نِكَد الدُّنْيا َمن ْ

  َمْن َأَحبَّ َوَلَدُه َرِحَم األيْ َتامَ 

  لُقْدرَةِ َمْن تَغدَّى ِبُسوِء السِ ريَِة تَ َعشَّى بزَوال ا

  َمْن فَ َعَل ما َشاَء َلِقَى ما َساءَ 

  َمْن اَنَم َعْن َعُدو ِِه نَ ب ََّهْتُه املكاِيدُ 

  َمَن الَعَجاِئِب أْعَمٌش َكحَّالٌ 

  ِمْن فُ َرِص ال ِلصِ  َضجَُّة الُسوقِ 

َفُع الكِبَد يضرُّ الطُّحالَ    ما ين ْ

  ما أْهَوَن احلَْرَب على النَّظَّارةِ 

  يئاً والذي كان َمَعَنا أُْفِلتَ ما ِصْدان شَ 

  ما َترَك األول لألِخِر َشيئاً 
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ْوَت إَذا حاَن األَجلُ 
َ
  ما أحْسَن امل

  ما كلُّ قول لُه َجَوابٌ 

  ما احُلبُّ إالَ للَحِبيِب األوَّلِ 

  ما أْشَبَه السَِّفِيَنَة اِبملالَّحِ 

  ما َصَنَع هللا فَ ُهَو َخي ْرٌ 

  لَبغيضِ ما ِفيه َحبَُّة ِمْلٍح ل

  ما ََجََش الَوْرُد مبْْثِل الُعنَّابِ 

  ما أْطَيَب اخلَْمَر َلْواَل اخلَُمارُ 

  ما ِحيلُة الر ِيح إَذا َهبَّت ِمْن داِخلٍ 

   [ 115ص  ] َماَعَدا الَفْرُس فالَ حاَجَة لَك إىل السَّوِط 

  َمَع ُكْفرِِه َقَدرِىُّ 

ُز ما   ِلكٍ ما يب ُدُخوُل النَّاِر وما يب ْطن ْ

  للظَّرِيفِ  -ما ُهَو إالَ ُبْسَتاٌن 

  للثقيل -ما حَتِْمْلُه اأَلرض 

  ِمْلٌح على َجرْحٍ 

  َمْن َكَتَم ِعْلماً َفكأمَنا َجِهَلهُ 
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   ؟ َما أْصَنُع ِبَشْمٍس اَل ُتَدفِ يين

   ؟ ما املرُء إاَل ِبِدْرمهَِِيهِ 

كُرو 
َ
َها َوْزنُ َها ِمَن امل ٍة ِفي ْ ُر َلذَّ    ؟ هِ َما َخي ْ

  َمْشيَنا َشْوَط ابِطلٍ 

  وهو الضوء الذي َيْدُخْل البيَت من الكوَّة

  َمَودَُّة اأَلابء قَ َرابٌَة يف األبناء

   ؟ َمىَت فَ ْرزَْنَت اي بَ ْيَدقُ 

ٌر ِمْن أْلِف َساق   َمَطَرٌة يف نيساَن َخي ْ

  ُمَدوَُّر الَكْعبِ 

   . يضرب يف الشؤم

  َمَن اأَلَدِب تَ ْرُك األَدبِ 

   . يعين بني اإلخوان

ْحُبوِب َمْسُبوبٌ 
َ
  امل

ْوُت يف اجلماعِة طَيَّبٌ 
َ
  امل

ْذبوحُة اَل أتمَلُ السَّْلخَ 
َ
  امل

ستَ ْقِرُض ِمْن َكْسِبِه أيكلُ 
ُ
ْعَجَب أبداً ُمْغَضٌب امل

ُ
  امل
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هِ  دِ  ْرُء َيْسَعى ِِبِ
َ
  امل

ْوُت َحْوٌض َمْوُرودٌ 
َ
  امل

اُل َميَّالٌ 
َ
  امل

ْرأُة فِ 
َ
  َراٌش فاْسَتوثِروهُ امل

ْرأُة السُّوُء غلٌّ ِمْن َحِديدٍ 
َ
  امل

ْرُء َحْيُث َيَضُع نَ ْفَسهُ 
َ
  امل

ْمُلوكُة ِمْن أُُذهِنَا َتْسَمنُ 
َ
  امل

   . يضرب ملن َُيْدَُع ابلكالم الطيب

  ما يَ ْوِمى ِمْنَك بواحدٍ 

  أي ما الشر على منك من جهة واحدة

  هُ َمْن َكان َذا ُدْهٍن طالَ اْستَ 

َلةِ  َلِة تَ ْرُك احلِي ْ   ِمْن احلِي ْ

رُْكوُب خرٌي ِمَن الرَّاِكبِ 
َ
  امل

  َمْن َغاَب خابَ 

   " من غاب خاب حظه " ويروى 

  َمَن املِْجَذاِع َسْبُق الُقزَحِ 
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   ( هذا املثل مكرر ) بَ ْعَد ِحنٍي  َمْن أكَل َمَرَقَة الُسْلطَاِن اْحتَ َرَقْت َشَفَتاُه َوَلوْ 

  َفِر ابلبُ ْغَيِة تَ ْعِجيُل اليأسِ َمَن الظَّ 

  ِمْن َشْهَوِة التَّْمِر ميَُصُّ الن ََّوى

  َمْن َكثُ َر َعُدوُُّه فَ ْليَ تَ َوقَِّع الصَّْرعةَ 

  َمْن َخَدَم الر َِجاَل ُخِدم

  َمْن َسِلَمْت َسرِيرتُُه َسِلَمْت َعالَنيَ َتهُ 

تَ َفْع ِبظَنِ ِه ملَْ يَ نَ َتِفْع بِيَ    ِقِنهِ َمْن ملَْ يَ ن ْ

   [ 111ص  ] َمْن أيْ َقَن ابخلَْلِف َجاَد ابلَعِطيَِّة 

  َمْن ملَْ َيْصربْ على َكَلمٍة مسََِع َكِلماتٍ 

  َمْن َصغََّر َمْقُتواَل فَ َقْد َصغََّر قَاتَِلهُ 

  َمْن َجهََّل َأاَبُه فَقْد َجِهلَ 

  َمْن ملَْ َيُصْن نَ ْفَسُه ابْ َتذلَُه َغي ْرُهُ 

  َكِب اأَلْهَواَل مَلْ ينل اآلمالَ َمْن ملَْ ير 

  َمْن جلأ إىل الزَّماِن َأْسَلُمه

  َمْن اَل ُيْكرِْم نَ ْفَسُه اَل ُيْكرَّمْ 

َم ُغِلبَ    َمْن َغالَب األاي 
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  َمْن َعِمَل َداِئماً أَكَل اَنئِماً 

 . َمْن تَ َلذََّذ ابلكالم تَ ن ْغََّص اِبجلََوابِ 

 

 اخلامس والعشرون فيما أوله نون الباب  

o   جاء على أفعل من هذا الباب ما  

   املولدون  

  الباب اخلامس والعشرون فيما أوله نون

  نَ ْفُس ِعَصاٍم َسوََّدْت ِعَصاماً  -4189

النابغة الذبياين  إنه عصام بن شهرب حاجُب النعمان بن املنذر الذي قَاَل له  : قيل
  حني َحَجَبُه عن عيادة النعمان من قصيدة له

   ؟ ِعَصامُ  َلِكْن َما َورَاَءَك ايفإين ِ اَل أُلوُمَك يف ُدُخول * وَ 

يعىن أنه   " اخلارجي "  يضرب يف نَ َباهة الرجل من غري قدي، وهو الذي تسميه العرب
   : خرج بنفسه من غري أولية كانت له قَاَل كثري

  اِبنِْتَحالِ  أاَب َمْرَواَن َلْسَت خِبَارِِجيٍ  * َولَْيَس َقِدُي جَمِْدكَ 

   : وقيل  " امياً، واَل تكن عظامياً كن عص " ويف املثل 

  َواإلْقَداَما نَ َفُس ِعَصاٍم َسْوَدْت َعَصاَما * َوَعلََّمْتُه الَكرَّ 

  *َوَصي ََّرْتُه َمِلكاً مُهَاَما

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=104#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=106#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=106#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=107#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=107#s1
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  : فَ َقاَل يف نفسه إنه ُوصف عند احلجاج رجٌل ابجلهل، وكانت له إليه حاجة،  : يُ َقال
يريد أَشرُْفَت أنَت بنفسك أم   ؟ ِعظَامياً  أعصامياً أنت أم  : دخل عليهألْخَتربَنَُّه، مث قَاَل له حني 

هذا   : أان عصامي وعظامي، فَ َقاَل احلجاج  : فَ َقاَل الرجل  ؟ تفخر آبابئك اللذين صاروا عظاما
وزاده، ومكث عنده مدة، مث فاتشه فوَجَده أْجَهَل الناِس، فَ َقاَل  أفضل الناس، وقضى حاجته،

َتيِن مبا   : قل ما بدا لك وأصدقك، قَالَ   : وإاَل قَتلتك، قَاَل له ُدُقيِن تص  : له أَجْبَت ملا  كيف أَجب ْ
فخشيت أن أقول أحدمها  وهللا مل أعلم أعصامي خري أم عظامي،  : قَاَل له  ؟ سألتك عما سألتك

   [ 119ص  ]  أقول كليهما، فإن ضرين أحدمها نفعين األخر،  : فأخطئ، فقلت

لشرفهم، فَ َقاَل احلجاج  احلجاج َظنَّ أنه أراد أفْ َتِخُر بنفسي لَِفْضِلي وآبابئي وكان
   . مثالً  املقاديُر ًتَصريِ ُ الَعيَّ خطيباً، فذهبت  : عند ذلك

  نَ ْفِسي تَ ْعَلُم أين ِ َخاِسرٌ  -4190

  الناسمااَل يعرفه  يضرب للَمُلوم يَ ْعَلم من نفسه ما ُيالم عليه، ويَ ْعِرُف من صفته

  نَ ْفُسَك مبَا حُتَْجِحُج أْعَلمُ  -4191

أراد أن يقول  حجحج الرجل، إذا  : أي أنت مبا فيه يف قلبك أعلم من غريك، يُ َقال
ْجَمَجةِ 

َ
  ما يف نفسه مث أمسك، وهو مثل امل

  َنْظَرٌة ِمْن ِذي ُعْلَقةٍ  -4192

   . أي من ذي َهَوًى قد َعِلَق قلبه مبن يهواه

  ظر ًبود ٍ يضرب ملن ين

  نَِعَم َعْوُفكَ  -4193
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   : قَاَل الراجز الَعْوُف الذكر،  : البال والشان، قَاَله الشيباين، وقيل  : الَعوفُ 

سنام البعري، وَجعه أنواف    : النواف )  َجارِيٌَة ذاُت ِحٍر َكالنَّوِف * ُمَلْمَلم َتْستُ رُُه حِبَْوفِ 
ألزار يلبسه الصبيان واحليض من النساء، أو هو ا جلد يشق كهيئة  : كثوب وأثواب، واحلوف

   ( السيور شذر وتلبسه اجلارية فوق ثياهبا أدي أمحر يقد سيورا مث َيعل على

  َعْويِف  َيْشِفي َغِليَل الَعَزِب اهلِلَّْوِف * اي ليتين قَ ْرَمْشُت ِفيها

عنده،  الثقيل اجلايف، أو العظيم البطني اَل غناء -بزنة جردحل  -اهللوف  ) 
   (  . أفسدته  : وقرمشته

   . يضرب للباين أبهله

  َأَْنََز ُحرٌّ َما َوَعدَ  -4194

وأَْنَْزتُُه أان، وكذلك ََنََزت به،  ََنََز الَوْعدُ   : ََنََز الَوْعُد ينجز، وقَاَل األزهري  : يُ َقال
   . ك ِتدحايسمى نفسه حراً فكان ذل وإمنا قَاَل ُحرٌّ ومل يقل احلرُّ ألنه حذر أن

َرار  : قَاَل املفضل
ُ
الِكْنِدي لَصْخر بن  أوُل من قَاَل ذلك احلارث بن عمرو آكل امل

فقال   ؟ على َغِنيَمة على أن يل مُخَُسها هل أدلُّكَ   : نَ َهْشل بن َدارِم، وذلك أن احلارَث قَاَل لصخر
ظَِفُروا وغنموا، فلما انصرفوا قَاَل فأغار عليهم بقومه، فَ  نَ َعْم، فدلَّه على انٍس من اليمن،  : صخر

 ُحرٌّ ما وعد، فأرسلها مثاًل، فراَوَد صخٌر قوَمه على أن يُ ْعُطوا احلارَث ما كان أََنز  : له احلارث

القوُم منها  ضمن له، فأبَوا عليه، وكان يف طريقهم ثَِنية متضايقة يُ َقال هلا َشَجَعات، فلما دان
  [ 111ص  ] َشَجَعاٌت مبا  أزِْمتْ   : ف على رأس الثنية وقَالَ سار صخر حىت سبَقهم إليها، ووق

وهللا اَل نعطيه شيئاً من غنيمتنا، مث   : ابن يَ ْربُوع فيهن، فَ َقاَل َجْعَفر بن ثَ ْعَلبة بن َجْعَفر بن ثعلبة
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صخر َفطََعَنه فقتله، فلما رأى ذلك اجليش أعطوه اخلمس، فدفعه  مضى يف الثنية َفَحَمَل عليه
   : يف ذلك نَ ْهَشل بن َحر ِي ٍ  ىل احلارث، فَ َقالَ إ

  َواجلَياُد بنا جَتْرِي َوَْنُْن َمنَ ْعَنا اجلِيَش أن يتأوَّبُوا * على َشَجَعاتٍ 

  اخلَِميُس إىل َصْخرِ  َحَبْسَناُهُم َحىَت أقَ رُّوا حُبْكِمَنا * َوأَدَّي  أَنْ َفالُ 

  اِفعُ الن َّْفُس أَْعَلُم َمْن أُخوَها النَّ  -4195

   . يضرب فيمن حتمُده أو تُذمُّه عند احلاجة

  الن َّْفُس ُمولعٌة حِبُبِ  الَعاِجلِ  -4196

  هذا املثل جلرير بن اخلطَفي حيث يقول

كذا يف َجيع أصول  ) حِبُبِ  الَعاِجِل  إين ألْرُجو ِمْنَك َشيئاً َعاِجاًل * َوالن َّْفُس ُمَوَلَعةٌ 
   .  " العطا  : والسيب  " عاجالً  رجو منك سيباأل " هذا الكتاب، واحملفوظ 

  الن َّْفُس َعُروفٌ  -4197

الصابر،   : والعارف أي َصُبور، إذا أصاهبا ما تكره فيئست من خري اعتربت فصربت،
   : قَاَل عنرتة يذكر حراب

  اجلََباِن َتطَلَّعُ  فُصربِْت َعارَِفًة ِلَذِلَك ُحرًة * تَ ْرُسو إَذا نَ ْفسُ 

  أي ُحِبْستِ   : صربت

  َنَظْرُت إليِه َعْرَض َعنْيٍ  -4198
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نظر إليه نظراً  على املصدر، أي  " َعْرضَ  " أي اعرتضته عيُنه من غري تعمد، ونصب 
   . بعني

  نَ َزْت بِِه الِبْطَنةُ  -4199

   : يضرب ملن الَ ُيتمل النعمة ويْبَطر، وينشد

  َحىتَّ َظلَّ َمْقُروانً  نْيَ الَقْريَ تَ نْيِ َفاَل َتُكوِننَي َكالنَّازي بِِبْطِنِه * ب َ 

  اْنِكِحيين َواْنظُري 1955

   . إن يل خَمرَباً حمموداً، وإن مل يكن يل منظر  : أي

إنك ملنظراين،   : ودخل عبد الرمحن بن دمحم بن اأَلشعث على احلجاج، فَ َقاَل احلجاج
   . نعم أيها األمري وخَمْرَباين  : قَالَ 

َيمِ النَّ  -4201   اُس إْخَواٌن َوَشىتَّ يف الشِ 

  : وهو التفرق، والشََّيمُ  فَ ْعَلى من الشَّت ِ   : أي أشباٌه وأشكال، وَشىتَّ   " إخوان " قوله 
  : يُ َقال  [ 111ص  ] أطلق كان َمْدحا،  األخاَلق الكرمية إذا أتى هبا غري مقيدة كما أن جعدا إذا

َجْعَد الَيَدْيِن، أو جعد البَ َناِن، أي إهنم وإن كانوا   : قوهلم ْنورُجٌل َجْعٌد، فإذا قيد كان ذما، 
  فِشَيُمُهم خمتلفة جمتمعني ابألشخاص

  اْنُصر َأَخاَك ظَاملاً أو َمْظُلوماً  -4202

هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره  اي رسول هللا،  : يروى أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل هذا، فقيل
   . عن الظلم تَ ُردُّهُ   : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصف َ   ؟ ظاملاً 
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املثل نصرته على   أم احلديث فهكذا، وأما العرب فكان مذهبها يف  : قَاَل أبو عبيد
ِتيما بن عمرو، وكان رجالً  أول من قَاَل ذلك ُجْنُدب بن الَعن ْرَب بن  : كل حال قال املفضل

زَْيد َمَناة َيْشَراَبِن، فلما أخذ الشراُب  و وَسْعد بندميماً فاحشاً، وكان شجاعاً، وإنه َجَلس ه
اي سعد لُشْرُب لنب اللَقاح، وطوُل النكاح، وُحْسن املزاح،   : فيهما قَاَل جندب لسعد وهو ميازحه

ألْعِمُل  كَذْبَت، وهللا إن   : الِكَفاح، وَدْعس الر َِماح، ورَْكِض الوقَاح، قَاَل سعد أَحبُّ إليك من
  ، وأْْنَُر البازِل، وأْسِكتُ العاِملَ 

عجاًل، وما ابتغيت يب  إنك لتعلم أنك لو َفزِْغَت َدَعْوَتيِن   : القائل، قَاَل ُجْنُدب
   : وأمحي احلرمية، فغضب سعد وأنشأ يقول َبَداًل، ولرأيتين َبَطاًل، أركب العزمية، وأمنع الكرمية،

  َعِتيدِ  أْمَسى قراه َغي ْرَ َهْل َيُسوُد الَفىَت إذا قَ ُبَح الَوْج  * ه ُ و 

  َغرْيِ َسدِيدِ  َوإَذا الناُس يف النََّدىِ  رَأْوُه * اَنِطقاً قَاَل قَ ْولَ 

   : فأجاب جندب

  اِبحْلَُساِم التَِّليدِ  لَْيَس زَْيُن اْلَفىَت اجْلََماَل َولِكْن * زَيْ ُنُه الضَّْربُ 

َا    اِبلَيِسرِي اْلَعِتيدِ  َضنَّ إْن يَ نُ ْلَك اْلَفىَت فَ َزْيًن َوإالَ * ُرمبَّ

ظَِعينة، بني الَعرينة والدهينة،  أما والذي أْحِلُف به لتأسرنَّكَ   : قَاَل سعد، وكان عائفاً 
إنك جلََبان، تكره الِطعان، وحُتُبُّ   ! كالَ    : فَ َقاَل ُجْنُدب ولقد أخربين َطرْيِي، أنه اَل يَ ُفكَُّك غريي،

 غرَبا حيناً، مث إن ُجْنُداب خرج علي فرس له يطلب الَقَنَص، فأتى علىعلى ذلك، فَ  الِقَيان، فتفرقا

  تقهرين جمبورة، لتمكنين َمْسُرورة، أو  : أمٍة لبين ِتيم يُ َقال إن أصلها من ُجْرُهم فَ َقاَل هلا
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فنزل إليها عن فرسه  َمْهاًل، فإن املرء من نُوِكه، يشرب من سقاء ملَْ يُوِكه،  : قَاَلت
تَ ْعِصُرمها حىت صار اَل يستطيع أن  فلما دان منها قبَضْت على يديه بيٍد واحدة، فما زالت ُمِدالَّ،

   [ 110ص  ]   : غنمها، وهي حتدو به وتقول ُيركهما مث كتفته بِعَناِن فَ َرِسه وراحت به مع

  مواردا اَلأَتَْمَننَّ بَ ْعَدَها الَوالَِئَدا * َفَسْوَف تَ ْلَقى اَبِسالً 

  *ْضِحي حلي رَاِصَداَوَحية تُ 

إن اجلََبان اَل يُغيث،   : سعد اي سعد أغثين، قَالَ   : فمرَّ بسعد يف إبله، فَ َقالَ   : قَالَ 
   : فَ َقاَل ُجْنُدب

  اي أيها املرُء الكرُي املشكوم * اْنُصْر أخاك ظاملاً أو مظلوم

مل يكن   ! كالَ    : قَالَ   . قتلُتكِ ل لواَل أن يُ َقال قتل امرأة  : فأقبل إليه سعد فأطلقه، مث قَالَ 
   . صدقت  : ليكذب طَي ُْرك، ويصدق غريك، قَالَ 

حالني من قوله أخاك  َيوز أن يكون ظاملاً أو مظلوماً   " انصر أخاك ظاملاً  "   : قوله
ظاملاً إن كنَت خصمه  وَيوز أن يكوان حالني من الضمري املستكن يف األمر، يعين انصره

   . هة خصمه، أي اَل ُتْسِلمه يف أي حال كنتأومظلوماً من ج

النوق، وجتمع على أنياب  املسنة من  : الناب ) اَنٌب وقد تَ ْقَطُع الدَّوِ ي ِة  -4203
الفالَة  -داوية، وخنفيف الياء فيهما   : فيها بتشديد الدال والواو والياء، ويُ َقال -ونيب، والدوية 

   (  . تدوى فيها الرايح

   . نِ  وقد بقيت منه بقية يصلح أن يُ َعوََّل عليهايضرب للُمسِ 

  نَ ْزوُّ الُفَراِر اُْسَتْجَهل اْلُفَرارَ  -4204
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الُفَرار َجع َفرِير، وهو اندر،   : َفرِير، وفُ َرار، لولد البقر الوحشي، وقَاَل بعضهم  : يُ َقال
رَاق، وِظْئر وظَُؤار، ورْخل يسرية، مثل ِعْرق وعُ  ومل أيِت فُ َعال يف أبنية اجلمع إالَ يف أحرف

   . الُفَرار أَخَذ يف النزوان، فمىت رآه غريه نَ َزا لنزوهِ  وُرَخال، وَتوأم وتُ َؤام، وإذا شب

   . يضرب َلمن تُ ت ََّقى مصاحبته

   . أي إنك إذا صحبته فعلَت فعَله

رَاراً مثله، استجهل ف ُ  ابلنصب على املصدر، أي نزا نَ ْزَو الُفرار وقد  " نَ ْزوَ  " ويروى 
   . الن َّْزو والرفع على األبتداء، أي نَ ْزُو الفرار مَحََل مثَله على

  أْنَكْحَنا الَفَرا َفسَنرى -4205

فرضيت أمها بتزوَيه  قَاَله رجل المرأته حني َخَطب إليه ابنَته رجٌل وأىب أن يزوجه،
   . سنرى، مث أساء الزوُج الِعْشَرَة فطلقهاف أنَكْحَنا الَفرَا  : فغلبت األَب حىت زوجها منه بكره، وقَالَ 

   . يضرب يف التحذير من سوء العاقبة

  ََنَّى َعرْياً مِسُْنهُ  -4206

ص  ] وَنا منها محار  زعموا أن مُحُراً كانت ِهَزااًل، فهلكت يف َجْدب،  : قَاَل أبو زيد
ْنُج قبل أن اَل تقدر على ا كان مسيناً، فضرب به املثل يف احلزم قبل وقوع األمر، أي   [ 112
   . ذلك

   . ويضرب ملن َخلَّصه مالُه من مكروه

  نَِعَم كْلٌب يف بُ ْؤِس َأْهِلهِ  -4207

   (  " اسرتعى الذئب ظلم من " 1591انظر املثل  )   " نَعيُم الكلب يف بؤس أهله " ويروى 
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   . وذلك أن اجلدب والبؤس يكثر املوتى واجليف، وذلك نعيم الكلب

ما أصاب  ضرب هذا للعبد أو العون للقوم تصيبهم شدة فيشتغلون هبا فيغتنم هوي
   . من أمواهلم

   : قَاَل الشاعر

  الكْلُب َجْذاَلُن اَنِعمُ  تَ َراُه إذا ما اْلَكْلُب أْنَكَر أْهَلُه * يُ َفدَّى َوِحنيَ 

ح يف احلرب، السالَ  يفدي هذا الرجل إذا أنكر الكلُب أهله، وذلك إذا لبسوا  : يقول
يف حال اجلدب إلفضاله  وإمنا يفدي يف ذلك الوقت لقيامه هبا وَغَنائه فيها، ويفدَّى أيضا

   . وَيذل وإحسانه إىل الناس ولَنْحره اجلُزَر فينعم الكلب يف ذلك

اَل َتْدُن من الذي ََتَْشى،  النَّبُح ِمْن بَِعيٍد أْهَوُن ِمَن اهلَرِيِر ِمْن َقريٍب أي -4208
   . لكن اْحَتَل له من بعيدو 

  اْنطِقي اَي َرَخُم إنََّك ِمْن َطرْيِ هللا -4209

إنك من طري   : إن أصله أن الطري صاحت، فصاحت الرََّخم، فقيل هلا يهزأ  : يُ َقال
   . هللا فانطقي

   . يضرب للرجل اَل يُ ْلتَ َفُت إليه والَ ُيْسَمع منه

   : رجالً  إاَل الرخم، قَاَل الكميت يهجو وليس من الطري شيء إاَل وهو يُ ْزَجرُ 

  أنَشأت تَ ْنِطُق يف األمو * ر َكَواِفِد الرََّخِم الدوائر

  إذ ِقيَل ايَ َرَخم اْنِطقي *يف الطري إنك َشرُّ طائر
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َحاورْ 
ُ
  فأَتْت مبا ِهَي أْهُلُه * َوالَعىُّ ِمْن ِمْثِل امل

  انَم َنوَمَة عبُّودٍ  -4210

اُْنُدبُوى ألْعَلَم    : وقَالَ  أصُل ذلك أن َعبُّوداً هذا كان َِتَاوت على أهله،  : قَاَل الشرقي
   [ 111ص  ]   . احلال كيف تندبونين ميتا، فَنَدبْ َنُه، ومات على تلك

أسود يُ َقال له َعبُّود،  إنه َعْبد  : قَاَل أبو سليم بن أيب شعيب احلَراين  : وقَاَل املفضل
إن أول   : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ  أن -ا يرفعه عن دمحم بن كعب القرظي فيم -وكان من حديثه 

يُ َقال له عبود وذلك أن هللا تعاىل بعث نبيًّاً إىل أهل قرية، فلم  الناس دخوالً اجلنة َلَعْبٌد أسود
يها صخرة، ذلك اأَلسود، وإن قومه احتفروا له بئراً فصريوه فيها، وأطبقوا عل يؤمن به أحد إالَ 

احلُْفرة  اأَلسود َيرج فَ َيْحَتُطُب ويبيع احلَطَب ويشرتي به طعاماً وشراابً، مث أييت تلك فكان ذلك
   . والشراب فُيعينه هللا عز وجل على تلك الصخرة فريفعها ويُْديل إليه ذلك الطعام

األيسر،  وإن اأَلسود احتطَب يوماً مث جلس ليسرتيح فضرب بنفسه اأَلرض بشقه
فاحتمل ُحْزمته فأتى  فنام سبع سنني، مث َهبَّ من نومته وهو يرى أنه ما انم إاَل ساعة من هنار،

َبَدا لقومه فيه وأخرجوه، فكان  القرية فباع حطبه، مث أتى احلفرة فلم َيد النيب فيها، وقد كان
ماً طوياًل، حىت به املثل لكل َمْن انم يو  اَل نْدرِي أين هو، فضرب  : يسأل عن اأَلسود فيقولون

   " أنْ َوُم من َعبُّود  "   : يُ َقال

  الن َّْقُد ِعْنَد احلَاِفَرةِ  -4211

وذلك أن الَفَرَس إذا َسَبَق  معناه النقد عند السَّْبق،  : قَاَل ثعلب  : قَاَل ابن األنباري
   . بَقوائمه، فاعلة مبعىن مفعولة اأَلرض اليت حفرها الفرس  : أخذ الرهن، واحلافرة
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  . عند حافر الفرس النقد عند احلافرة معناه  : مسعت بعض العرب يقول  : وقَاَل الفراء
   . وأصل املثل يف اخليل، مث استعمل يف غريها

وبعضهم يقول   : قال النقد عند احلافر هو النقد احلاضر يف البيع،  : وقَاَل اأَلصمعي
   . يف البيع ابهلاء، أي عند احلافرة

رَجَع فاَلٌن يف حافرته،   : النقد عند احلافرة معناه عند أول كلمة، يُ َقال  : هوقَاَل غري 
   . أي يف أمره اأَلوَّل

  َأَْنََد َمْن رأى َحَضناً  -4212

   . أي بلغ َندا َمْن رأى هذا اجلبل  : أَْنَدَ 

   . يضرب يف الدليل على الشيء، أي قد ظهر حصول املراد وقربه

  ْقرَُع بَ ْعُضُه بَ ْعضاً الن َّْبُع ي َ  -4213

   . من شجر اجلبل، وهو من أكرم الِعيدان  : الن َّْبع

كان على البصرة  وهذا املثل يروى لزايد، قَاَله يف نفسه ويف معاوية، وذلك أن زايداً 
مكانه عبد هللا بن عامر،  وكان املغرية بن شعبة على الكوفة، فُتويف هبا، فخاف زايد أن يوىل

   [ 111ص  ] ك كارهاً، فكتب إىل وكان زايد لذل

مكانه، ففطن له  معاوية َيربه بوفاة املغرية، ويشري عليه بتولية الضحاك بن قيس
يف أصول هذا الكتاب  ) املغرية  قد فهمُت كتاَبَك، فليُ ْفرِْخ َرْوُعك أاب  : معاوية، فكتب إليه

وقد ضمناها إليك مع البصرة، فلما ورد على الكوفة،  َلس َْنا نس تعمل ابن عامر على  (  " ابملغرية  " 
يضرب للمتكافئني   " النبع " يَ ْقرَُع بعُضه بعضا، فذهبت كلمتامها مثلني، قوله  النبع  : زايد كتابه قَالَ 

   . َفَسْرتُه يف ابب الفاء والقاف  " فليفرخ روعك " الدهاء واملكر، وقوله  يف
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  َُنَاُرَها اَنُرَها -4214

فإذا رأيت انرها عرْفَت  ما مستها،  : أي  ؟ ما انر هذه الناقة  : سََّمة، يُ َقالال  : النار
   : َُنَارها وهو األصل، قَالَ 

  *اَل تَ ْنُسًبوَها َواْنْظُروا ما اَنرَُها

   : وقَاَل آخر

  األَوارِ  َقْد ُسِقَيْت آاَبهُلُم اِبلنَّاِر * َوالنَّاُر َقْد َتْشِفي ِمنَ 

   . وَمنَ َعتهم أصحاب املاء مِسََتها علموا ملن هي َفَسُقوها لعزهمملا رأى   : أي

   . يضرب يف شواهد األمور الظاهرة اليت تدُل على علم ابطنها

َراِمي -4215
َ
  نَ ْبُل الَعْبِد أْكثَ ُرها امل

املِْعبَ َلة واملِْشَقَص  سهام اهلدف، واملعىن أن احلر يُ َغايل ابلسهام فيشرتي  : املْرماَةُ 
نصل عريض، أو  -بوزن املنرب  - النصل العريض الطويل، واملشقص -بوزن املكنسة  -املعبلة  ) 

   (  . سهم فيه ذلك

َراِمي،
َ
ألهنا أرخُص، يعين  ألنه صاحب صيد وحرب، والعبد إمنا يكون راعياً تُ ْقِنْعه امل

   . أن العبد ُيوم حول اخلساسة اَل مِهََّة له

  ي َْر يف َسْهٍم زجلٍَ اَنِقَرٌة اَل خَ  -4216

   . املفرطة، وزجَلَ السهم يزجل إذا تزجلَّ عن القوس  : الناقرة

   . يضرب للرجل يصيب يف ُحجَّته ويظفر خبصمه
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على تقدير َرَمى  رفع على تقدير سهامه انقرة أو رميته انقرة، وَيوز النصب  : وانقرة
   ( وإذا مل يصب فليس بناقر ذا أصاب اهلدف،الناقر السهم إ  : والذي يف الصحاح ) رمية انقرة 

  الن َُّقاُض يُ َقطَّر اجلََلبَ  -4217

للبيع، أي إذا جاء  اجمللوب  : فَ َناء الزاد، واجللب -بفتح النون وضمها  -الن َُّقاض 
   . أنْ َقَض القوم؛ إذا هلكت أمواهلم  : اجلَْدُب جلبت اإلبل قطارا للبيع خمافة أن هتلك، يُ َقال

   [ 339 ص ]   . ملن يؤمر إبصاَلح ماله قبل أن يتطرََّق إليه الَفَساد يضرب

  اْنُج َوالَ إَخاُلَك اَنِجياً  -4218

وقد ذكرت القصة بتمامها  قَالَته اهلَْيُجَمانة ألبيها حني أخربته إبغارة َمْقُروع عليهم،
   ( 1025 انظر املثل رقم )   " َحنَّْت والَ َهنَّتْ  " عند قوله 

َراحِ  -4219   النََّجاُح َمَع الشِ 

يُ ْنِجُح حاجيت، وعلى  ومعناه اشرح يل أمري فإن ذلك ِما  : كذا قَاَل اأَلصمعي، قَالَ 
   . ما قَاَل الشََّراح التَّْشرِيحُ 

  النَّاَقُة ِجنٌّ ِضرَاُسه ا -4220

حامت  كذلك انقة َضُروس، إذا كانت سيئة اخللق عند النتاج ، وإذا كانت  : يُ َقال
   . أولُه وقرُب عهده  : على ولدها، وِجنُّ كل شيء

   . يضرب للرجل الذي ساء خُلقه عند احملاماة

ِطي ِ  -4221
َ
  الن َّْقُب ِمَعاُدُه َمَزاِحيُف امل
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األمور بَعَواقبها  الطريق يف اجلبل، أي هناك تزلق وتزحف املطااي، يعين أن  : الن َّْقب
   . تتبني

  ُه الشَّرَّ َحىت  َسِئمَ أَنْ َقَع لَ  -4222

   . أي أدام وأعدَّ كما ينقع الدواء يف املاء

  َنِشْطُتُه َشُعوبُ  -4223

   : أي اقتلعته املنية، وأصله من قوله

   . إذا َعضَّته بناهبا  " َنِشطته احلية " 

رِيِض إىل ُوُجوِه الُعوَّادِ  -4224
َ
  َنَظَر امل

   . يضرب مثالً للمضطر ينظر إىل حمب

ومثله  -ابب فرح  من -مقست نفسه  ) نَ ْفِسي َِتُْقُس ِمْن مُسَايَن األقْ رَبِ  -4225
   ( ِتقست، أي غثت

   . قَاَله ضيب صاد هامة، فظنها مُساين فأكلها، فأصابه القيء

   . يضرب مثالً يف استقذار الشيء

  اَنَوَص اجلِرََّة مُثَّ َساَلَمَها -4226

من النَّوِيص وهي   " انوص " د هبا الوح ش، أي أضرب مث س كن، وخشبة ُيَصا  : اجلِرَّة
ِحبالة، وإذا َنَشب الظيب فيها اَنَوَصَها ساعة   : أي قوة وحراك، واجلِرَّة  " ما به نويص " احلركة، يُ َقال 

   . كأنه ساملها واضطرب، فإذا غلبته اْستَ َقرَّ فيها
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  يضرب ملن خالف مث اضطر إىل الوفاق

  َنَظَر التُ يُّوِس إىل ِشَفاِر اجلَازِرِ  -4227

   . يضرب ملن قهر وهو ينظر إىل عدوه

  اْنُج َسْعٌد فَ َقْد َهَلَك َسعيدٌ  -4228

ص  ]   . احلاء مها ابنا ضبة بن أد، وِتثل به احلجاج، وقد ذكرت القصة يف ابب
115 ]   

  إنْ َباٌض بَِغرْيِ تَ ْوِتريٍ  -4229

يقدر عليه، ويزعم أنه  غري أن يُ َوت َِرها أي يتوعَّد من غري أن أي يُِنِبُض الَقْوَس من
   ؟ توتري فكيف إنباض يفعل وال مفعول يفعل؛ ألن اإلنباض اَثٍن للتوتري، فإذا مل يكن

ْشطِ  -4230
ُ
  النَّاُس كأْسَناِن امل

   . أي متساوون يف النسب، أي ُكلُّهم بنو آدم 

  يَ ُنواالنَّاُس خُبَرْيٍ ماَ تَباَ  -4231

   . أي مادام فيهم الرئيس واملرؤس، فإذا تساووا هلكوا

  النَّاُس كإِبٍل ِمائٍَة اَل جتَُِد ِفيَها رَاِحَلة -4232

   . أي إهنم كثري، ولكن قلَّ منهم َمْن يكون فيه خري

  النِ َساُء َحَباِئُل الشَّْيطانِ  -4233
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   . قَاَله ابن مسعود هنع هللا يضر

  َعُروٍس َوأَْبعاُر ِظَباءٍ نَ ْقُط  -4234

الناُس عليه، فَ َقاَل هذا املثل،  إن جريرا َمرَّ بذي الرُِّمة وهو يُ ْنشد، وقد اجتمع  : يُ َقال
   . َوَجد لُه رائحة طيبة، فإذا فَ تَّته وجده خباَلف ذلك أي إن هذا الشعر مثل بَ ْعر الظيب َمْن مَشَّه

  اَل ُحَباَرينِقيِ  ن ِقيق ِك فماَ أَْنِت إِ  -4235

عند التغميض  يضرب هذا  : قَاَله رجل اصطاده هامة فنقَّْت يف يده، قَاَل أبو عمرو
   . على اخلبيث حلساب الطيب

  ََناَ ُفاَلٌن َجرِيضاً  -4236

   : ََنَا وقد نِيَل منه، ومل يؤت على نفسه، وقَالَ   : أي

البيت ألمرىء القيس بن حجر  ) اْلِوطَاُب  َصِفرَ  وأفْ َلُتهنَّ ِعْلباٌَء َجرِيضاً * َوَلْو أْدرَْكَتهُ 
   (  . الكندي

  أََنَسٌب أَْم َمْعرَِفة -4237

   . أي أن النََّسَب واملعرفة سواء يف لزوم احلق واملنفعة 

  نِْعَم َمْأَوى املِْعَز ثَ ْرَمداء -4238

  هذا مكان خصيب

   . ولزومهيضرب هذا املثل للرجل الكثري املعروف يؤمر إبتيانه 

  بناء َغريب اَل أعلم له نظرياً   : وثَ ْرَمَداءُ 
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نَ ْيهِ  -4239   َنَشَر ِلَذِلَك األمر أُُذنَ ْيُه فَ َرأى ِعثْ يَ َر َعي ْ

   [ 111ص  ]   . يضرب ملن َطِمَع يف أْمٍر فرأى ما كرهه منه

  نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمَن اْلُقلِ  بَ ْعَد الُكْثرِ  -4240

   . ليَل وابلُكْثِر الَكِثرييريدون ابلُقلِ  القَ 

  النَّوُم فَ رُْخ الَغَضبِ  -4241

  َخْوُفكَ  أي ذهب  " أفْ رََخ َرْوُعك  " اسٌم من اإلفراخ يف قوهلم   : الَفرْخ

   . ومعىن هذا املثل أن الغضبان إذا انم ذَهَب َغَضبهُ 

  ََنَا ِمْنُه أبَفْ َوَق اَنِصلٍ  -4242

   . أي بعد ما أصابه ِبَشرٍ 

  َنِشَب يف َحْبِل َغى ٍ  -4243

  إذا وق َع يف مكروه ال خملَص له منه  " يف ِحَبالة غي " ويروى 

  نَ َقض الَّدْهُر ِمرََّتهُ  -4244

  ويراد ههنا أن الزمان أث ََّر فيه  : القوة  : املِرَّة

 أصل الشجرة وأصل - بوزن صبور -األروم  ) َنَطَح بَِقْرٍن أَُروُمُه نَ ْقٌد  -4245
   (  . القرن، والنقد فسره املؤلف، أي أرومه مؤتكل

  الذي َوقع فيه الدود يضرب ملن انوأك والَ أُْهَبَة له  : النَّقد
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  النََّدُم تَ ْوبَةٌ  -4246

  هذا يروى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  رٌّ َوإْن َشر اً َفشَ  النَّاُس جَمْزِيُّوَن أبََعماهلِْم إن َخرْياً َفَخي ْرٌ  -4247

  أي إن َعِمُلوا خرياً َيزون خرياً، وإن عملوا شراً َيزون شراً 

  أَْنِفْق ِباَلُل َوالَ ََتَْش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإقالال -4248

  قَاَله النيب ملسو هيلع هللا ىلص لباَلل

  يضرب يف التوسَِّع َوتَ ْرِك البخل

ٌر للنَّاِس ِمْن َحْلَقةِ  -4249   النَّاُر َخي ْ

ورفعت َيَدْيها ِفْعَل  أن الضَُّبَع رأت َسَنا انٍر من بعيد، فقابلتها مث أقْ َعتْ زعموا 
ْصطَلى وهبأت ابلنار 

ُ
هبأ وهبوأ، أي أنست  -كفتح وكفرح  - هبأت ابلرجل وهبئت به  : يُ َقال ) امل
  َحْلَقة النار خري للناس من  : مث قَاَلت عند ذلك  ( به

  ه كثري خرييضرب ملن يفرح مبا اَل يناله من

  النَّاُس نَ َقاِئُع اْلَمْوتِ  -4250

أن املوت َيزر اخللق كما  ما َُيَْزُر من الن َّْهب قبل الَقْسم، يعين  : النَِّقيعة من اإلبل
   [ 119ص  ]  . َيزر اجلزار ن قيعته

  الن َّْفُس َعُزوٌف أَُلوفٌ  -4251
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َزِهَدْت فيه وانصرفت  ُعُزوفا، أي َعَزَفْت نفسي عن الشيء تَ ْعِزُف وتَ ْعِزفُ   : يُ َقال
   . عنه

  زِهَدْت وإن َرغَّْبتها َرِغَبتْ  ومعىن املثل أن النفس تعتاد ما ُعوِ د ْت إْن َزهَّْدهتا يف شيء

  املؤمنني علي هنع هللا يضر نِْعَم املَِجنُّ َأَجٌل ُمْسَتْأِخٌر هذا يروى عن أمري -4252

َواُء اأَلْزمُ  -4253   نِْعَم الدَّ

   . أَزَم أيزُِم أْزماً، إذا َعضَّ   : يعين احلمية، يُ َقال

نِْعَم الدواء األْزُم، وهو   : سأل عمر هنع هللا يضر احلارث بن كلدة عن خري األدوية، فَ َقالَ 
   .  " ليس للبطنة خري من مخصة تتبعها   " مثل قوهلم 

  اَنِصْع َأَخاَك اخلَبَ رَ  -4254

  واَل تَ ُغشَّة اخللوص، أي َخاِلْصُه فيما َتربه به  : عأي أْصُدْقُه، النُُّصو 

  نَزُِق احلَِقاقِ  -4255

َحاقَّة، وهي املخاصمة  : احلَِقاق
ُ
   . واخلفة الطيش  : والن ََّزقُ   . امل

  يضرب ملن له طَْيٌش عند املخاصمة

تُ ُهْم ماِلكاً  -4256   ََنَْوُت َوأَْرَهن ْ

  السَّلويلهذا من قول عبد هللا بن مَهَّام 

تُ ُهمْ    َماِلكاَ  فَ َلمَّا َخِشيُت أظَاِفريَُهْم * ََنَْوُت َوأَْرَهن ْ
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َرَهْنته، إاَل اأَلصمعي فإنه رواه  على أنه َيوز  " أرهنتهم " الرَُّواة كلهم على   : قَاَل ثعلب
   . صاكا َوْجَهه قمت وأُصكُّ َوْجهه، أي قمت  : قوهلم على أن الواو للحال ْنو  " وأرَهنُ ُهُم مالكا " 

   . يضرب ملن ينجو من هلكة َنِشَب فيها شركاؤه وأصحابه

  َنْكُء الَقرْح اِبْلَقرِْح َأْوَجعُ  -4257

إَياعاً؛ ألنه  مث نكىء كان أشد  ( قشرت جلدته  : جلب ) يعين أن الَقرَْح إذا جلب 
   . أوجع - منهأي مع مابقي  -َنْكُء الَقرْح مع القرح   : يقرح اثنياً، كأنه قيل

  اَنِجزاً بَِناِجزٍ  -4258

  " تَِبيُعوا إال حاضراً بناجٍز  الَ   " يداً بيٍد، أي تَ ْعجيالً بتعجيل، ويف احلديث   : كقولك
  : أي نَ ْقداً بنقد، وانجزا يف املثل  " انجزا بناجز  " أي حاضر حباضر، يعين يف الصَّْرف، ويُ َقال 

   [ 111ص  ]   . انجزاً، وهو نصب على الفعل منصوب بفعل مضمر، أي أبيُعكَ 

  نِْعَم َمْعَلُق الشَّْربِة هَذا -4259

ْعَلق َقَدح يُ َعل قه الراكب، وقوله  : وقَاَل اأَلصمعي
َ
إشارة إىل الَقَدح أي   "  هذا  " امل

  ُيتاج إىل غريها يكتفي الشارُب به إىل منزله الذي يريده بشربة واحدة ال

  يف األمور برأيه، وال ُيتاج إىل رأي غريه يضرب ملن يكتفي

  الن َّزَاِئَع الَ اْلَقَراِئبَ  -4260

الغريبة، يعين أن الغريبة   : النزيعة  : قَاَل ابن الس كيت  " الغرائَب الَ القرائب   "   : ويُ َقال
 َجع  : لكم َضاِوىٌّ، والقرائب أي انكحوا يف اأَلابعد الَ يُوَلدْ   " ُتْضُووا اْغرَتِبُوا الَ  " أَْنَُب، ويُ َقال 

   : وقَالَ  على تقدير تَ َزوَُّجوا النزائع واَل تتزوجوا القرائب،  " النزائع " ونصب   . قريبة
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  َيْضَوى َرِديُد اْلَقَراِئبِ  َفىًت مَلْ تَِلْدُه بِْنُت َعم  َقرِيَبٌة * فَ َيْضَوى َوقدْ 

  النَّاُس مَيَاَمةٌ  -4261

  هبم والَ تنفرهم وهي اليت أتلف البيوت، يعين أْرُفقْ   . ثل احلمامةطائر م  : اليمامة

  أنِْتزَاُع الَعاَدِة َشِديدٌ  -4262

وكما   " الِفطَاُم شديد "  وهذا كما يُ َقال  " انتزاع العادة من الناس ذنب حمسوب " ويروى 
   : قَالَ 

تَ َزَعةْ     َوَشِديٌد َعاَدٌة ُمن ْ

  خامسة العادة طبيعةٌ   : ويُ َقال

  النِ َداُء بَ ْعَد النِ َجاءِ  -4263

  يضرب يف التحذير

  أِسرَّ  املناجاة، يعين يظهر األمر بعد اإلسرار، أي بعدما  : والنِ َجاء

  نَ ْوآِن َشااَل حُمِْقٌب َواَبرِحٌ  -4264

ثقاًل، ابحلمل، إذا نَ َهَض به م اَنءَ   : الن ُُّهوُض ِبهد ومشقة، يُ َقال  : الن َّْوُء يف اللغة
سقوُط َنم من املنازل يف املغرب مع   : والن َّْوء السقوط؛ فهذا احلرف من األضداد،  : والن َّْوُء أيضاً 

ُمِطْراَن بنَ ْوِء كذا، إذا كان   : يقابله من ساعته، وكانت العرب تقول الفجر وطلوع رقيبه من املشرق
 وجتعلون رزقكم أنكم )  عاىليف ذلك الوقت، فأبطل اإلسالم ذلك، ونزل قوله ت املطر أييت

سقينا بَ ْنوِء كذا،   : فتقولون أي جتعلون شكر ما تُ ْرَزقون به من املطر تكذيَبكم بنعمة هللا  ( تكذبون
َخفَّ لبنها؛ ألن اللنب إذا  النُّوُق اليت  : االرتفاع، والشَّْولُ   : وُمِطْراَن بَ ْنوِء كذا، والشَّْول يف األصل
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الريح   : الوقوع واحلصول يف احلقب، وهو احتباُس املطر، والبارح  : الضَّرُْع، واإلْحَقاب خفَّ ارتَ َفعَ 
   [ 111ص  ]   . احلارة يف الصيف

   . ابرح مها نَ ْوآن ارتَ َفعا أحُدمها حُمِْقب واآلخر  : وتقدير املثل

   . اخلري وجاه، ولكنهما متساواين يف قلة يضرب للرجلني هلما منزلة وشرف

  َنِشيطٌَة لِْلرَّأِس فِيَها مأَكلٌ  -4265

يغنمه الغزاة يف الطريق قبل  ما  : النشيطة  " يف الصحاح  ) ما يصيبه اجليَش   : النَِّشيطة
   : البلوغ إىل املوضع الذي قصدوه، وقَاَل الشاعر

كالم  وبيضة القوم يف  " ة والفضوللك املرابع مها والصفااي*وحكمك والنشيط
بَرأٍس ِمْن َبيِن ُجَشَم   : الرئيس، ومنه  : من شيء دونه بيضة احليء، والرأس  ( أي ساحتهم  : املؤلف

   ( به السهول واحلزوان*  *ندق  : صدر البيت لعمر بن كلثوم، وعجزه ) ْبِن َبْكٍر* 

   . الَكْسب، أي شيء قليل مث يطمع فيه  : واملأكل

   . يضرب ملن استعان يف طلب حقه مبن يطمع يف احتواء ماله

  ماوىل   اَنَم ِعَصاٌم َساَعَة الرَّحيِل يضرب ملن طلب األمر بعد -4266

َُشيَّعِ  -4267
  انََم بَِعنْيِ اآلمِن امل

ُشَّيع يضرب للرجل الضعيف يَ ُروُم األمور واَل يروم مثلها إاَل البطل،
القوي   : وامل

   . القلب

  نَ ْعُلَك َشٌر ِمْن َحَفاَك فَاتَّرِكْ  -4268
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   . يضرب ملن استعان مبن اَل يعينُه والَ يهتمُّ بشأنه

  َْنُْن أِبَْرٍض َماُؤَها َمُسوسُ  -4269

ُسوس
َ
   : ُعُذوبًة، وبعده الذي اَل يَ ْعِدلُه والَ يُ ْعَدُل به ماء  : املاء امل

بورد املاء خاصة، قاله  السريع الذهاب  : النسوس ) لوالَ ُعَقاُب َصْيِدَها النَُّسوُس *
   ( الليث

ودون احَلَجل، له  إن النَُّسوَس طائر أيوي اجلبَل، وهو أضخم من العصفور،  : يُ َقال
   . هامة كبرية

   . الضعيف يضرب يف موضع يطيب العيش فيه، ولكنه الَ َيلو من ظامل يظلم

  رٌ نُ ُفوَر َظيْبٍ َمالَُه ُزَوي ْ  -4270

اَل نَِفرُّ والَ   : اجليش ُزَوْير القوم زعيُمهم، وأصُله شيء يلقي يف احلرب، فيقول  : يُ َقال
هند من ِكْنَدَة يُ َقال له علقمة، وكان شيخاً  إن رجاًل من بين  : هذا، ويُ َقال  . نربح حىت يفر ويربح

   : هلم قد َخِرَف قَاَل لقومه يف حرٍب كان

من جمد تباؤن به  اقرتب أجلي، فما أان ُمَور ِثكم شيئاً هو خرياي بين، إين قد كربت و 
ذلك   [ 110ص  ] ففعلوا، فسمي  ألقوين فقاتلوا علي ،  : على قومكم، أان ُزَويْ رُكم اليوم، يقول

ويَ ُزورونه، فصار امساً للرئيس والزعيم، وَيوز أن يكون  ألهنم كانوا يَ ْرِجُعون إليه  " الزَُّوْير " اليوم 
 ما لفاَلن ُزوٌر واَل َصيُّور، أي رَأٌي يرجع إليه ويصري إليه وبعضهم  : يُ َقال لزوير تصغري الزُّوِر،ا

ظيب ماله َمْعِقل يلجِأ  نفر نفور  : ماله َزْوٌر، وهو القوة، فمعىن املثل وتقديُره  : يرويه ابلفتح فيقول
   . لهقو  يضرب يف شدة النفار ِما ساء خلقه أو ساء  . ويرجع إليه

ٌر ِمْن َخرِي أَمارَاِت الرَّْبغِ  -4271    . النَّْسىُء َخي ْ
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يُ َقال له أرَبَغ إبَِلُه، وهي  أن َترَِد اإلبل كلما شاءت،  : بدوًّ السمن، والرَّبغ  : النَّسِىء
   . إبل مَهَل ُمْربَ َغة

   . يضرب ملن يشكو جهد عيش وعلى وجهه أثر الرفاهية

  يثُُه َضُروسُ َْنُْن ِبَواٍد غَ  -4272

َطَرَة القليلة، قَاَل اأَلصمعي  : الضَّْرسُ 
َ
  " َوقَ َعت يف اأَلرض ضروٌس من مطرٍ  "  يُ َقال  : امل

هي األمطار   : مطر، إذا وقع قطع متفرقة، وقيل ووقعت يف اأَلرض ضروس من " يف اللسان  ) 
السحابة ِتطر اَل عرض   : لضرساأَلعَريب، واحدها ضرس، وا هي اجلود، عن ابن  : املتفرقة، وقيل
   (  . اه   " وهنا املطر ههنا  : هلا، والضرس

   . إذا وقعت فيها قطع متفرقة

  يضرب ملن يقل خريه، وإن وقع مل يَ ُعمَّ 

  نَ ْفٌط وُقْطٌن أْسرَُع اْحرتاقاً  -4273

   " أسرعا " نَ َفْط و نِْفط، ويروى   : يُ َقال

   . يضرب للشَّرَّْيِن اختلطاً 

  النَّاُس أْخَيافٌ  -4274

واألْخَرى  الذي اختلفت عيناه، فتكون إحدامها سوداء  : أي خمتلفون، واألْخَيفُ 
َفاء، واألْخَياف  : زرقاء، واخليف اخلََيِف الذي هو املصدر، وهو  َجع اخلِيِف أو  : َجع أْخَيَف وَخي ْ

فات، وإن كان املصدر اَل تثىن والَ اختالَ  الناُس أولو أخياف، أي  : اختاَلف العينني، والتقدير
   . كاأَلشغال والُعُلوم جتمع، ولكنها إذا اختلفت أنواعها َجعت
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   . يضرب يف اختاَلف اأَلخاَلق

  النَّاُس َشَجرُة بَ ْغيٍ  -4275

   . َويْنُموَن عليه الظلم، وإمنا جعلهم شجرة البغي إشارة إىل أهنم ينبتون  : البَ ْغي

  فادُِع َبْطِنهِ نَ قَّْت ضَ  -4276

   " صاَحْت َعَصاِفرُي ِبْطِنهِ  " يضرب ملن جاع، ومثله 

  النَِّميَمُة أُْرثَُة الَعَداَوةِ  -4277

   [ 112ص  ]   . وُقوُد انِر العداوة اسٌم ملا تُ َؤرَُّث به النار، أي النميمة  : األْرثَة واإلرَاثُ 

  اَنُر احلَْرِب َأْسَعرُ  -4278

للناهضني فيها، قَاَل هللا عز  أرادت َحْراَبً أوَقَدْت انراً لتصري إعالماً كانت العرب إذا 
   ( ُكلَّما أْوَقُدوا انراً للَحْرب أطفأها هللا )  وجل

  الَقولِ  النََّدُم َعَلى السُُّكوت َخرٌي ِمَن النََّدِم َعَلى -4279

  كثاريضرب يف ذم اإل 

ْثِقلَ  -4280
ُ
  النَّْخُس َيْكِفيَك الَبِطيَء امل

  على السرعة يعين أن احَلثَّ ُُيَر ُِك البطيء الضعيف وُيمله  " احملثل " ويروى 

  ِنْصُف الَعَقِل بَ ْعَد اإلميَاَن اِبهلل ُمَدارَاُة النَّاسِ  -4281

  وهذا يروى يف حديث مرفوع
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  َع َجْدرَةُ ََنَا َضَبارَُة ملَّا ُجدِ  -4282

َمْن يف العرب، وهلما قصة  إهنما أألم  : رجاَلن معروفان ابللؤم يُ َقال  : َضَبارة وَجْدرة
  ذكرهتا يف حرف الالم يف ابب أفْ َعَل منه

  اَنِبٌل َواْبُن اَنِبلٍ  -4283

   : ومنه أي حاذق وابن حاذق، وأصله من احِلْذق ابلن ََّبالة، وهي صناعة النبل،

 *َواَن ُكلِ ها َصَنعاأنْ َبل َعدْ 

  ما جاء على أفعل من هذا الباب

  أَْنَسُب ِمْن َدْغِفلٍ  -4284

  ابألَنساب هو رجٌل من بين ُذهل بن ثعلبة بن ُعَكابة، كان أْعَلَم أهِل زمانه

بلسان َسُؤل   : قَالَ   ؟ ِب علمت  : زعموا أن معاوية سأله عن أشياء فخربه هبا، فَ َقالَ 
النسيان، وإضاعته أن حتدََّث  لى أن للعلم آفة وإضاعة ونكدا واستجاعة، فآفتهوقلب َعُقول، ع

ُهوم ال يشبع به َمْن ليس من أهله، ونكده الكذب فيه، واستجاعته أن    . صاحبه َمن ْ

ملسو هيلع هللا ىلص ومل يسمع منه شيئاً،  هو َدْغَفْل بن َحْنظََلة السَُّدوسي، أدرك النيب  : قَاَل القتيب
وولد   : الُقَريعي، فنسبه َدْغَفل حىت بلغ أابه الذي ولده، فَ َقالَ  فد معاوية وعنده ُقَدامة بن َجَرادوو 

 أان الشاعر السفيه،  : فَ َقالَ   ؟ أما أحدمها فشاعر سفيه، واآلخر انسك، فأيهما أنت  : َجَراد رجلني

أما هذا   : َدْغَفل  : قَالَ   ؟ وتَمىَت أمُ  -أبيب أنت  -وقد أصْبَت يف نسبيت، وكل أمري، فأخربين 
   [ 111ص  ]   . فليس عندي، وقتله األزارقة

  أَْنَسُب ِمَن ابِن ِلَساِن احلُمَّرَةِ  -4285
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ورقاء بن األشعر  هو أحد بين تَ ْيم ال اَلت بن ثعلبة، وكان من علماء زمانه، وامسه
   ( يف القاموس ز أابدىامسه عبد هللا بن حصني، ذكر القولني الفريو   : ويُ َقال ) 

   . ويكىن أاب الكاَلب، وكان أْنَسَب العرِب وأعظمهم كرباً 

   : وأما قوهُلم

  أْنَسُب ِمْن ُكثَ ريِ ٍ  -4286

حبيب بن  البيتان من شعر أيب ِتام )   : فهو من النسيب، أْخذاً من قول الشاعر
وحبيب، وهو  ربا على زنة َجيلحيث أتى اباَلسم مك  " وكثري عزة " أوس، وقد أخطأ يف قوله 

واملوازنة  40 انظر ديوانه  . مصغر بضم الكاف وتشديد الياء، وهذا ِما أخذ على أيب ِتام
   (  . اثنية -10-11بتحقيقنا 

َقفَّع يف التميمة
ُ
  ُيْسِهبُ  وكأنَّ ُقسَّاِقي ُعَكاظ ََيُْطُب * َواْبَن امل

   (  . حتريف  " يسهب املقنع يف النميمة وابن " وقع يف كثري من أصول هذا الكتاب  ) 

  بَ نْيٍ يَ ْنُسبُ  وكأنَّ لَيَلى األْخَيِلَية تَ ْنُدُب * وََكِثرَي َعزَّة َيومَ 

  اْنَسُب ِمْن َقطَاةٍ  -4287

نفسها  هو من النِ ْسبة، وذلك إهنا إذا صوتت فإهنا تنسب ألهنا تصوت ابسم
  َقطَاَقطَا  : فتقول

  بِن أْلَغزَ أْنَكُح ِمَن ا -4288

اإلايدي، وقَاَل ابن  هو سعد بن ألغز  : هو َرُجل اختلفوا يف امسه، فَ َقاَل أبو اليقظان
أْشَيَم اأَلايدي وكان أْوفَ َر الناس َمَتاعاً،  هو ُعْرَوٍة بن  : هو احلارث بن ألغز، وقَاَل محزة  : الكليب
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أهتددين   : َجْنبها، فَ َقاَلت له إليه، فأصاب رأُس أيره وأشدهم نكاحاً زعموا أن عروسه زفت
   ؟ ابلركبة

فيحتك مبَتاعه يظنه  إنه كان َيْستَ ْلقي على قَ َفاه مث يُ ْنِعظ فيجئ الَفصيلُ   : ويُ َقال
   : القائل اجلذل الذي ينصب يف املعاطن ليحتكَّ به اجلِْريَب، وهو

  َمزَّقُ يَ تَ  أاَل رمبَّا أنْ َعْظُت حىت إخالُُه * َسيَ ن َْقدُّ لإلنعاظ أو

  يَ َتَمطَّقُ  َقْدَويَن * أىب وِتطَّى جاحماً   : فأعمله حىتَّ إذا قُ ْلتُ 

  أَْنَكُح ِمْن َخوَّاتٍ  -4289

  الشني يعنون َخوَّات بن ُجَبري صاحَب ذات النحيَ نْي، وقد مرَّ ذكره يف ابب

   (  " أشغل من ذات النحيني "  9592انظر املثل  ) 

   : وقَاَلوا

  َكُح ِمْن َحْوثَ َرةَ أَنْ  -4290

الغزو ووُفور   هو رجل من بين عبد القيس، وامسُه ربيعة بن عمرو، وكان يف َطريق ابن
   [ 111ص  ] أعظم أيرا من َحْوثرة   : كمرته، حىت لقد قيل

  : غالية، فَ َقاَل هلا وحضر يوماً سوَق ُعكاظ، فرام شراء ُعسٍ  من امرأة َفَسامت سيَمةً 
فمأل هبا ُعسَّ املرأة، فنادت املرأة  ثمن إانء أْمَلُؤها حبوثريت، فكشف عن حوثرتهملاذا تُغالني ب

   (  . صوت معه اضطراب شدة الصوت، أو هي كل  : اللقلقة ) ابللقلقة 

   . ابسم هذا العضو  " حوثرة " وَجعت عليه الناس، فسمى 
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   : العذافر بنتالكمرة، قَاَلت عمرة بنت احلمارس هلند   : واحلوثرة يف اللغة

  َحْوثَ َرة ِمْن أْعَظِم احلَواثر * نيَطْت حبقوى َصمَيان َعاِهر

  *أْهِديتَها إىل ابْ َنِة الُعَذاِفرِ 

  أْنَدُم ِمَن الُكَسِعيَّ  -4291

هو من بين ُكَسع   : غريه هو رجل من ُكَسَع، وامسه حُمَارب بن قْيس، وقَالَ   : قَاَل محزة
   . غامد بن احلارث مث من بين حمارب، وامسه

إذ أْبَصَر نَ ب َْعة يف  ومن حديثه أنه كان يَ ْرَعى إبالً له بواٍد ُمْعشب، فبينما هو كذلك
ُته، فَ َقالَ  يتعهدها ويرصدها حىت إذا أْدرَكْت  ينبغي أن تكون هذه قوساً فجعل  : صخرة، فأعجب ْ

   : وأنشأ يقول قطعها وَجفَّفها، فلما جفت اَتذ منها قوساً،

  لِن ْْفِسي َربِ  َوفِ ْقيِن لَِنْحِت قَ ْوِسي * فإن ََّها ِمْن َلذَّيت اي

  الَوْرسِ  َوانْ َفْع بَِقْوِسي َوَلِدي َوِعْرِسي * اْْنَُتها َصْفَراء ِمْثلَ 

  *صْفَراء لَْيَسْت َكِقسىِ  النِ ْكسِ 

أْسُهْم، منها مخسة  مث دَهَنها وخطمها بَوَتر، مث عمد إىل ما كان من بُ َرايتها فجعل
   : وجعل يقلبها يف كفه ويقول

  ُهنَّ َوَريبِ  أْسُهٌم ِحَساُن * تلذ للرَّاِمي هِبَا البَ َنانُ 

  كأمنا قوامها ِميزاُن فأبِشُروا اِبخِلْصِب اَي ِصبيان

  * إن مل يَ ُعْقِن الشؤُم واحلِْرمانُ 
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منها، فرمى َعرياً  مث خرج حىت أتى قُ تَ َرًة على َمَوارد مُحْر فكمن فيها، فرمى قطيع
انراً، فظنَّ انه أخطأه فانشأ  أي أنقذه فيه وجازه، وأصاب اجلبل فأوَرى  : منها فأخمطه السهمُ 

   : يقول

  َواحْلِْرَمانْ  أُعوُذ ابهلل الَعزِيِز الرَّمْحْن * ِمْن َنْكِد اجْلَدِ  َمعاً 

  َلْوِن اْلِعْقَيانْ  ْثلَ َمايل رَأْيُت السَّْهَم بَ نْيَ الصوَّاْن * يُورِى َشَراراً مِ 

َيانْ    *فأْخَلَف اْليَ ْوَم َرَجاَء الصِ ب ْ

وَصَنَع صنيع  مث مكث على حاله فمر قطيع آخر، فرمى منها َعرْيا فأخْمَطَة السهم،
  األول،

   [ 112ص  ]   : فأنشأ يقول

  اْلَقَدرْ  اَلاَبَرَك الرمحُن يف َرمي الَقرت * أُعوُذ ابخلْاِلِق ِمْن ُسوء

  اْحِتيَاٍل َوَنظَرْ  أأخْمََط السَّْهُم إلْرَهاِق الَبَصْر * أْم َذاَك ِمْن ُسوءِ 

صنيع  مث مكث على حاله، فمر قطيع آخر، فرمى منها عرياً فأخمطه السهم، فصنع
   : الثاين، فأنشأ يقول

  َيُكوَن َصائِباً  َمااَبُل َسْهِمي يُ ْوِقُد احُْلَُباَحَبا * َقْد ُكْنُت أرُجو أنْ 

  َخائِياً  وأمكن العري َوَوىلَّ َجِنباً * َفَصاَر رَأِْيي ِفيِه رَْأايً 

فأنشأ  مث مكث مكانه، فمر به قطيع آخر، فرمى عرياً منها فصنع صنيع الثالث،
   : يقول
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َسِفي لِلُشؤِم واجلد  النَّكْد * َأْخَلَف َما أْرُجو َِ   ألْهٍل َوَوَلدْ  اَي َأ

   : يقول رياً منها فصنع صنيع الرابع، فأنشأمث مر به قطيع أخر، فرمى ع

ُل قَ ْوِسي َوأرِيدُ    وْرَدَها أبَ ْعَد مَخٍْس َقْد َحِفْظُت َعدََّها * أمحِْ

  بَ ْعَدَها أْخَزى اإللُه لينها َوشدََّها * َوهللِا اَل َتْسَلُم ِعْنِدي

  َواَل أَُرجِ ى َما َحِييُت رِْفَدَها

فإذا احُْلُمُر  راً فكسرها، مث ابت، فلما أصبح نظرمث عمد إىل قوسه فضرب هبا َحجَ 
فشدَّ على إهبامه  مطروحة حوله ُمَصرعة، أسهمه ابلدم ُمَضرَّجة، فندم على َكْسر القوس،

   : فقطعها، وأنشأ يقول

  َلَقَطْعُت مَخِْسي َنِدْمُت َنَداَمٌة َلْو أنَّ نَ ْفِسي * ُتطَاِوُعين إذاً 

َ يل سَفاُه الرَّ    قَ ْوِسي أي ِمينِ  * َلَعْمُر أبِيك ِحنَي َكسرتُ تَ بَ نيَّ

   : وقَاَل الفرزدق حني أابن الن ََّواَر زوجته وقصُته مشهورة

  نَ َوارُ  َنِدْمُت َنَداَمَة الُكَسِعيِ  َلمَّا * َغَدْت ِمينِ  ُمطَلََّقةً 

  الضِ َرارُ  وََكاَنْت َجنَّيت َفَخَرْجُت ِمْنها * كآَدَم ِحنَي جلَّ بِهِ 

  اْخِتَيارُ  َوَلْو َضنَّْت هِباَ نَ ْفِسي وََكفى * لَكاَن َعَليَّ لَْلَقَدرِ 

  َأَْنَُب ِمْن ماريةَ  -4292

هي   : وقَاَل محزة هي مارية بنت عبد َمَناة بن مالك بن زيد بن عبد هللا بن دارم،
  ناة بن َدارِمبن زَيد م َدارِميَّة ولدت َحاِجباُ ولَِقيطاً وَمْعَبداً بين زرارة بن عدس
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  َأَْنَُب ِمْن فاِطَمة بْنَت اخلُرًشَب األمناريةِ  -4293

ص  ] الَكمَلَة لِزايٍد العبسي،  بَغيض بن رَْيث بن َغطََفان، وذلك أهنا وَلَدتِ   : أمْنَار
   . الوهَّاب، وأَنُس الَفوارس ربيع الكامل، وقيس احلِفاظ، وعمارة  : وهم  [ 105

قيس، اَل، بل عمارة، اَل،  الربيع، اَل، بل  : فَ َقاَلت  ؟ ِنيِك أفضلأي بَ   : وقيل لفاطمة
   . بل أنس، ثِكْلُتهم إن كنُت أْدري أيهم أفضل

   . حىت تنجب ثالَثة  " ُمْنِجِبة " واَل يقولون 

وَعْيشهم ما   : فَ َقاَلت  ؟ أي بَ ْنيِك أفضل  : قيل البنة اخلُْرُشب ِ   : وقَاَل أبو اليقظان
واَل أرَضْعُته غيالً، واَل منعته قيالً والَ  ، إين ما محلت واحداً منهم تصنعاً، والَ ولدته نبياً،أدري

   . أطعمته قبل رِثََة َكبَداً، واَل أبتُّه على مأقة أمنته ثئداً والَ سقيتُه ُهدبداً والَ 

رأث اللنب؛ إذا حلبه على   : ولتق )  الرئيئة  : أي َمْقُروا، واهلَُدِبد  " ثئدا " قوهلا   : قَاَل محزة
انظر املثل  ) إن الرثيئة تفتأ الغضب   : ويف املثل حامض فخثر، واببه كمع، وذلك اللنب هو الرثيئة

   ( 1رقم 

   . البكاء  : من اللنب، واملأقة

  أَْنَُب ِمْن أُمِ  الَبننيَ  -4294

أاب   : كاَلب بن هي ابنة عمرو بن عامر فارس الضَّْحياء، ولدت ملالك بن جعفر
قرتين ربيعة،  بَ َراء ُماَلعب اأَلِسنَّة عامرا، وفارس قُ ْرزل طُفيل اخليل والد عامر

ُ
بن الطفيل، وربيع امل

انظر املثل شرح رقم  )   . قَاَل لبيد يفتخر هبا ونزال املضيف ُسلمى، وُمَعوِ ذ احلكماء معاوية،
9111 )   

  *ْنن بَ ُنو أمِ  الَبِننَي األْربَ َعةْ 
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   . ذكرهم آنفا لوزن الشعر، وإاَل فهم مخسة كما مر  " اأَلربعة " وإمنا قَاَل 

  َأَْنَُب ِمْن َخِبيَئة -4295

أَعَشرة َهِدرَة   : فَ َقالَ  هي خبيئة بنت رايح بن األَشلِ  الَغَنوية أاتها آٍت يف منامها،
الثانية، فقصَّْت رؤايها على زوجها، الليلة  مث أاتها مبثل ذلك يف  ؟ أَحبُّ إليك أم ثالثة كعشرة

ثالَثة كعشرة، فولدهتم وبكل واحد   : كعشرة، فعاد مبثله، فَ َقاَلت ثالثة  : فَ َقاَل إن عاد اثلثَة فقويل 
خالداً األصبغ، ومالكا الطَّيَّان، وربيعة األحوص، فأما خالد   : بن كاَلب عالمة، ولدت جلعفر

طاِوَي  كانت يف ُمقَّدَّم رأسه، وأما مالك فسمى الطِ يِ ان ألنه كاناألصبغ لشاِمٍة بَيضاء   فُسمِ ىَ 
   . الَبطْن، وأما ربيعة فسمى األحوص لِصَغر عينيه كأهنم خمَِيطََتان

  أَْنَُب ِمْن َعاِتَكة -4296

ولدت لعبد مناف بن  السَُّلِمية،  [ 101ص  ] بنت هاَلل بن فاجل بن ُمرَّة بن ذَْكَوان 
   . هامشاً، وعبد مَشٍْس، واملطلَّب  : ُقَصي ٍ 

  أنْ نَتُ ِمْن َمْرقَاِت الَغَنمِ  -4297

ْرَضى منها ينتف،
َ
   . كأنه ريُح َمَرقٍ    : يُ َقال الواحدة َمَرقٌة، وهي ُصوُف الِعَجاِف امل

  أَْنَكُح ِمْن َيَسارٍ  -4298

َيهاء اأَلشجعي َمَنَحه غزالة، فحبسه عنه، فَ َقاَل  اهو موىل لبىن تَ ْيم، وكان ُجب ْ
   : ُجبَ ْيهاء

َناِئحُ  أَمْوىل بىن تَيم أَلْسَت ُمؤدِ ايً * َمنْيحتَ َنا فيما تُ َؤدَّى
َ
  امل

   : يف أبيات عدة، فَ َقاَل التيمي
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َناِكحُ  بَ َلى َسنُ َؤدِ يها إلَيَك َذِميَمًة * فتنكحها إذ أْعَوزَْتكَ 
َ
  امل

   : فَ َقاَل جبيهاء

  َمْنَكح الَعْنِز قَاِدحُ  ناً ومل َيُكْن * أبْعرَاِضنا ِمنْ ذكرت ِنَكاَح الَعْنِز ِحي

َزَها َوْهَو َسارِحُ  فَ َلْو ُكْنَت َشْيَخاً ِمْن ُسواَة َنكحتها * ِنَكاَح َيَسارٍ    َعن ْ

ون بنكاح العنز    . وبنو ُسواة بن سليم من أشَجع، يُ َعريَّ

  َأَِنُّ ِمَن الصُّْبحِ  -4299

   . الَ يكتم شيئاً ألنه يَ ْهتك كلَّ سرت، و 

  أَِنُّ ِمَن الت َُّرابِ  -4300

   : وأما قوهلم  . إمنا قيل ذلك ملا يثبت عليه من اآلاثر

  َأَِنُّ ِمْن ُجْلُجلٍ  -4301

   : فهو من قول الشاعر

  َويف الُعْنِق ُجْلُجلُ  فإنَُّكَما اي ابْ يَن َجناٍب ُوِجْدُِتا * َكَمْن َدبَّ َيْسَتْخِفي

  ِمْن ُزَجاجٍة َعَلى ما فيلها َأَِنُّ  -4302

تعاطى البُ َلَغاء  ألن الزجاج َجْوَهَر الَ ينكتم فيه شيء، ملا يف جرمه من الضياء، وقد
   . وصف هذا اجلوهر، فعب َُّروا عن مدحه وذمه
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ُيْسرِع إليه   : فَ َقالَ  فأما ذمه فإنَّ النَّظَّام أْخَرجه يف كلمتني أبواجز لفظ وأُت معىن،
   . والَ يقبل اجَلرْب الكسر، 

فيه َشدَّاد  وأما َمْدحه فإن َسْهل بن هارون شهد جملسا من جمالس امللوك قد حَضرَ 
اجلواهر على الدَّْفن،  الذهب أبقى  : احلارثي، فأخذ يُ َعدِ د خصال طباع الذهب، وقد قَاَل شداد

َوْزِن، إذا كان يف مقدار  من كل ذي وأصربها على املاء، وأقلها نقصاانً على النار، وهو أْوَزنُ 
إذا ُوِضع على ظهر الزئبق يف إانئه طََفا، ولو كان ذا  َشخِصِه، وَجيع جواهر اأَلرض والِفلِ زِ  كله

من الذهب لرَسَب حىت   [ 109ص  ] َوَضْعَت على الزئبق قرياطا  وزن ثقيل وحجم عظيم، ولو
سنان املقتلعة بغريه، وأن يوضع يف مكان َيوز واَل يصلح أن ُتَشدَّ األ يضرب قعر اإلانء، والَ 

صطَلمة ِسَواه، وِميُله أجوُد األميال، واهلنُد ِترُُّه يف العني بالَ كحل والَ  األَنوف
ُ
َذُرور لصاَلح  امل

والصفائح اليت تكون يف  طبعه وملوافقة جوهره جلوهر الناظرين، وهلما حسن، ومنه الزرايب
فوق الفضة مع حسن الفضة  ئع، ومثن لكل شيء، مث هوسقوف امللوك، وعليه َمَداُر الطَبا

وأضعاف أضعاف، وله املرجوع وقلة  وكرمها، وَحظِ ها يف الصدور، وأهنا مثن لكل مبيع أبضعاف
الفضة إىل جوهرها يف السنني اليسرية، وتقلب  النقصان، واأَلرض اليت تنبته ويسلم عليها حتُِيل

والطبيخ الذي يكون يف ُقِدورِه أْغَذى وأْمَرى، وأَصحُّ يف  احلديد إىل طبعها يف األايم القليلة،
هو الذهب، وقَاَل   : بن أىب طالب هنع هللا يضر عن الكربيت اأَلمحر، فَ َقالَ  اجلوف وأطيب، وسئل علي

   . جُمَْرى فأجراه يف ضرب األمثال كل  " لو أن يل ِطاَلَع اأَلرض ذهباً  " صل ى هللا عليه وسلم  النيب

يعرتض عليه  ه سهل بن هارون على ما حضره من اخلطابة والباَلغة، فَ َقالَ فحسد
فضل الذَهب  الذهُب خملوق، والزجاج مصنوع وإن  : يعيب الذهب ويفضِ ُل عليه الزجاج

والغرق، والزجاج جملو  ابلصَّالَبة وفضل الزجاج ابلصفاء، مث الزجاج مع ذلك أبقى على الدفن
معدن، واَل يفقد معه وْجه  ، والشراب يف الزجاج أحسُن منه يف كلنُورِى، والذهب مناع ساتر

الذهب يُ َتَطرُي منه واَل يتفاءل به، وإن سقط  الندي، والَ يُ ْثقل اليد، واَل يرتفع يف السَّْوم، واسم
َعَقَرَك ومن لؤمه سرَعته إىل بيوت اللئام وملكهم، وإبطاؤه عن  عليك قتَ َلَك، وإن َسَقْطَت عليهِ 
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  : وهو فاتن وقاتل ملن صانه، وهو أيضاً من مصايد إبليس، ولذلك قَاَلوا ت الكرام وملكهم،بيو 
وهي  الرَجاَل اأَلمحران، وأهلك النساء اأَلحامرة، وُقُدور الزجاج أْطيب من قدور الذهب، أْهَلكَ 

  اَل تصدأ، والَ يتداخل حتت حيطاهنا ريح الغمر

ابملاء عادت  وحده هلا جاَلء، ومىت غسلت و أوساخ الوَضر، وإن اتسَخْت فاملاء
أعجب وكان  ُجَدداً، وهلا مرجوع حسن، وهو أشبه شيء ابملاء وصنعته عجيبة، وصناعته

َكَلَحْت يف وجهه َمَرَدة  سليمان بن داوود على نبينا وعليهما الصالَة والسالم إذا عبَّ يف اإَلانء
نفسه تلك اجلراءة، وذلك التهجني،  حسم هبا عناجلن والشياطني، فعلَّمه هللا صنعة القوارير، ف

ماء وهواء وضياء، ومرآته املركبة يف احلائط  وَمْن، كرَع فيه شارب ماء فكأنه يكرع يف إانء من
والصُّور فيها أبني، وقد تقدح النار من قنينة الزجاج إذا كان  أضوأ من مرآة الفواَلذ،  [ 101ص  ] 

أَلن طبع املاء والزجاج واهلواء والشمس من عنصر واحد،  عني الشمس؛ فيها ماء فحاذوا هبا
يدور عليه الفلك جوهر أقبل لكل صبغ وأجدر أن اَل يفارقه حىت كان ذلك  وليس يف كل ما
  فيه منه، ومىت سقط عليه ضياء الصبغ جوهرية

 ألواٍن أراك أرضَ  أنقذه إىل اجلانب اآلخر من اهلواء، وأعاره لونه، وإن كان اجلاُم ذا
آنية لشرب الشراب أَجع ملا  البيت أحسن من َوْشَى َصْنعاء، ومن ِديباج تسرت، ومل يتخذ الناس

اْدُخِلى الصرح، فلما رأته َحِسبَ ْته جلة، وكشفت  قيل هلا )   : يريدون من الشراب منه، قَاَل هللا تعاىل
وأكواب   وُيطاف عليهم آبنية من فضة )   : وقَاَل تعاىل  ( ُِمَرٌَّد من قوارير إنه َصرْح  : عن ساقيها، قَالَ 

ملسو هيلع هللا ىلص للحادي وقد عنف يف سياق  فاشتق للفضة امساً، وقَاَل النيب  ( كانت قوارير قوارير من فضة
ما فالن إالَ قارورة،   : ويقولون فاشتقَّ للنساء امساً من أمسائها، اي أنيس اْرُفق ابلقوارير،  : ظُُعنه

وسى، وإذا وقع شعاع املصباُح على جوهر الزجاجة صار  على أنه أقطع من
ُ
السيف وأحدُّ من امل

َِ الضياء كل منهما على صاحبه، واعتربوا ذلك ابلشعاع الزجاج  واملصباح مصباحاً واحداً، وردَّ

وإْن   ج، مث انظروا كيف يتضاعف نوره،الذي يسقط يف َوْجه املرآة على وجه املاء، وعلى الزجا 
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واأَلرض،  هللا نُوُر السموات -  ) كان سقوطه على عني إنسان أْعَشار ورمبا أعماه، قَاَل هللا تعاىل 
   . فعلى نور وضوء متضاع فللزيت يف الزجاجة نور  ( اآلية - مثل نوره كمشكاة فيها مصباح

هبذه  فلم يبق يف ذلك اجمللس أحد إاَل حتري فيه، وشق عليه ما انل من نفسه
َعارضة، وأيقنوا أنه ليس دون اللسان حاجز، وأنه خْمرَاق يذهب يف كل فن،

ُ
َييل مرة، ويكذب  امل

  اللسان مرة، ويهجو مرة، ويَ ْهذي مرة، وإذا صحَّ هتذيب العقل صح تقويُ 

  ة الَقْدرِ أنْ َقى مْن لَْيل -4303

   . ألنه اَل يبقى فيها أحد على املاء

  أْنقى مْن ِمْرآة الَغرِيَبة -4304

عليها من وجهها  يعنون اليت تتزوج من غري قومها، فهي جتلو مرآهتا أبداً، لئالَ َيفى
   : شيء، قَاَل ذو الرمة

  أْسَجحُ  هلا أُذٌن َحْشٌر َوِذي فرى أَسيلٌة * وَخدٌّ َكْمرآِة الَغريبة

اَل يثىن  أي لطيفة، كأهنا حشرت حشراً، وأذانن حشر، وآذان حشر،  : أذن حشر ) 
ص  ]   ( 4390 معتدل، وانظر املثل رقم  : واَل َيمع، مثل ماء غور وماء سكب، وخد أسجح

101 ]   

  أَْنَكُد ِمْن اَتيل النَّْجمِ  -4305

بَ َران، قَاَل     : األخطليعنون ابلنجم مطلق الثراي، واتليه الدَّ

َقَة بَ نْيَ  َر إْذ جاَء َخاِطبا * بَضي ْ يْ َرانِ  فَ َهالَ َزَجْرت الطَّي ْ   النَّْجِم َوالدَّ

   ( منزل للقمر -ابلكسر ويفتح  -ضيقة  ) 
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   : وقَاَل اأَلسود بن يَ ْعُفر يصف رفعة منزلته

تَ َوقِ دِ الَعْقَرِب  نَ َزْلُت حِبادي النَِّجِم َُيُْدو َقرِيَنُه * َواِبلقلب قلب
ُ
  امل

بَ رَاَن َخَطب الثراي، وأراد القمر أن  : والعرب تقول يزوِ جه، فأبت عليه، وولَّْت  إن الدَّ
  . اَل مال له، َفَجَمَع الدبراُن ِقاَلَصه يتموَّل هبا ما أصنع هبذا السُّب ُْروت الذي  : عنه، وقَاَلت للقمر

 يعنون الِقاَلَص، وإن اجَلْدَي قتل نَ ْعشاً؛ فبناتُهَيُسوق صَداقها ُقدَّامة،  فهو يتبعها حيث توجهت،

وضرهبا هو  تدوُر به تريده، وإن ُسهيال رَكَض اجلَْوزَاء، فركَضْتُه برجلها فطرحته حيث هو،
الشامية ففارقتها وَعبَ َرِت  ابلسيف فقطع َوَسطها، وإن الشَّْعَرى الَيَمانية كانت مع الشَّْعَرى

َجرََّة، فسميت الشَّعْ 
َ
الشَّْعَرى الشامية فراقَ َها إايها بَكْت عليها حىت  َرى الَعُبور، فلما رأتامل

   . الُغَمْيَصاء َغِمَصْت عيُنها فسميت الشعرى

  أنْ نَتُ ِمْن ريِح اجلَْوَربِ  -4306

  هو من قول الشاعر

  مبِْثِل رِيِح اجلَْوَربِ  أْثيِن َعَليَّ مبَا َعِلْمِت فَإنَّيِن * ُمْثٍن َعَلْيكَ 

   : وقَاَل آخر

  َكالَعْقَربِ  بَ َعُثوا إىلَّ َصِحيَفًة َمْطوِيًَّة * خَمُْتومًة خباِتها

  رِيِح اجلَْوربِ  فَ َعَرفُت ِفيها الشَّرَّ حنَي رأيُتها * فَ َفَضْضُتها َعْن ِمثلِ 

عنواهنا كان من   هو أن  " فعرفت فيها الشر حني رأيتها " زعم اأَلصمعي أن معىن قوله 
   . وليس شيء أشبه ابلعقرب من كهمس  : قَاَل اأَلصمعي كهمس،

  أنْ نَتُ مَن الَعْذرَةِ  -4307
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وكانوا يطرحون ذلك  أصل الَعِذرة ِفَناء الدار،  : هي كناية عن اخلُرء، قَاَل اأَلصمعي
   . أبفنيتهم، مث كثر حىت مسي اخلرء بعينه َعِذرة

  أْنَشُط ِمْن َظيْبٍ ْمِقَمرٍ  -4308

   . أيخذُه النَّشاُط يف الَقَمر فَ َيلعب ألنُه 

  أنْ َفُر ِمْن أََزبَّ  -4309

ُِ أَزبَّ نَ ُفور " هذا مثل قوهلم  يَ َرى طوَل الشَّْعر على  وذلك أن البعري األَزبَّ   " كلُّ
   [ 100ص  ]  . عينيه فيحسبه شخصاً فهو انفر أبداً 

نفاراً، وأبطؤها سرياً، وأَخبُّها  بل وأنفرهااأَلزبُّ من اإلبل َشرُّ اإل  : وقَاَل ابن اأَلعَريب
   . خباراً، واَل يقطع اأَلرض

  أنْ َبُش مْن َجْيألَ  -4310

   . فتأكلها هذا االسم للضَُّبع، وهي تَ ْنِبُش القبور، وتستخرج ِجيَف املوتى

 يف ) يُ َقال له مشهث  أنشد أبو عمرو بن الَعاَلء لرجل من بىن عامر  : قَاَل اأَلصمعي
هبا  " اثلث هذه األَبيات، وعنده  وقد أنشد  ( ج أل ) وما أثبتناه عن اللسان   " مشعب " األصول 

   ( 11اأَلصمعيات  وأربعتها يف  ( م ت ع ) وروى أوهلا يف   " مخاع

َتاعُ  َِتَتَّع اي مشعَّث إنَّ َشيئاً * َسبَ ْقَت بِِه الوفَاَة ُهوَ 
َ
  امل

  ما * َرِهيَنَة َدارِهم َوُهُم ِسرَاعُ أِبْصٍر يَ رْتِْكيِن احلي يو 

  وَجاءْت َجْيأل َوبَ ُنو أبِيها * أَحم  املأِقَينِي هبْم مُخاعُ 
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َب َعىنِ  * وَما أان    والسباع - َوْيَب غريك -َفَظاَل يَنْبَشاِن الرتُّ

  أَنْ َوُم ِمْن كْلبٍ  -4311

   : هذا من قول ُرْؤبة

  َصْحيِب  * َوِعَدًة َهاَج َعَلْيها الَقَ ْيُت َمْطال َكُنعاِس الَكْلبِ 

اِء الزُّاَلِل الَعْذبِ 
َ
  َكالشَّْهِد اِبمل

صاحُب املنطق  هذا من قول اأَلعَريب يف نعاس الكلب، وقد خالفهم  : قَاَل محزة
أغلب ما يكون النوم عليه  أيْ َقُظ من الكلب وزعم أن الكلب أيْ َقظ حيوان عينا، فإنه  : فَ َقالَ 

وهو يف ذلك كله أيْ َقُظ من  بقدر ما يكفيه للحراسة، فذلك ساعة وساعة، يفتح من عينيه
ْطَل يف املواعيد  : ذئب، وأمَسع من فرس، وأحَذر من َعْقعق، قَالَ 

َ
   . واألعراب إمنا أرادوا مبا قَاَلوا امل

  أنْ َوُم ِمْن الَفْهدِ  -4312

نعاس والفهد  كلب نوُمعألن الَفْهد أنْ َوم اخللق، وليس نوُمه كنوم الكلب؛ ألن ال
والفهُد أثقل منه أْحَطم  إالَ  -أي يف َحْجم الَفْهد  -نومه مصمت، وليس شيء يف جسم الفهد 

فهد وخرج أسد أيكل ما َوَجد، والَ  زوجي إذا دخل  : وقَاَلت امرأة من العرب  . لظهر الدابة
   . يسأل عما عهد

   : وأما قوهلم

  أَنْ َوُم ِمْن َغَزالٍ  -4313

   . فألنه إذا رَضع أمه فَ َرِوى امتأل نوما

   : وأما قوهُلم
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  أنْ َوُم ِمْن َعُبودٍ  -4314

   . فقد مرَّ ذكره

  أَنْ َعُم ِمْن ُخَريٍْ  -4315

   [ 102ص  ] هو ُخَري بن خليفة بن فاَلن بن سنان 

تنُّعمه، احلجاج عن  ابن أيب حارثة املر ِىُّ، وكان متنعما، فسمى خرميا الناعم، وسأله
األمن؛ ألين   : قَالَ   ؟ فما النعمة  : له مل ألبس َخَلقا يف شتاء، واَل َجِديدا يف صيف، فَ َقالَ   : قَالَ 

الشباب؛ ألين رأيت الشيخ اَل ينتفع بشيء،   : زدين، قَالَ   : رأيت اخلائف الَ ينتفع بعيش، قَالَ 
 الغين؛ فإين  : زدين، قَالَ   : اَل ينتفع بعيش، فَ َقالَ الصحة، فإين رأيت السَّقيم   : زِْدين، قَالَ   : قَالَ 

   . ال أجد مزيداً   : زدين، قَالَ   : رأيت الفقري اَل ينتفع بعيش، فَ َقالَ 

  أَنْ َعُم ِمْن حيَّاَن َأِخي جابرٍ  -4316

البدن، فَ َقاَل فيه  إنه كان رجاًل من العرب يف رخاء من العيش ونعمة من  : قَاَلوا
حتريف، والبيت مشهور   " اأَلعمش فَ َقاَل فيه " وقع هنا يف أكثر أصول هذا الكتاب  )   : األعشى

وبذلك   " ما يومي على كورها ويوم حيان "  جداً، يستشهد به النحاة واللغويون، ووقع يف البيت
   (  . يروى

  َجاِبرِ  َشتَّاَن َما نَ ْوِمي َعَلى ُكورَِها * َونَ ْوُم َحيَّاَن أخي

   . أان يف السري والشقاء وَحيَّان يف الدََّعة والرخاء  : يقول

  أَنْ َزى ِمْن ِهْجِرسٍ  -4317

   . إنه هنا الدب    : قَاَلوا
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   : وقَاَلوا يف قوهلم

  أَنْ َزى ِمْن َضي َْونٍ  -4318

نَ ْور، قَاَل الشاعر    : هو السِ 

  بِ َيَدبُّ اِبللَّيِل جِلَارَاتِِه * َكضيَ َوِن َدبَّ إىَل َقرنَ 

  أَنْ َزى ِمْن َظيْبٍ َوأَنْ َزى ِمْن َجرادٍ  -4319

إليه، بل النزوان  هذا من الن ََّزوان، الَ من الن َّْزو، كذا قَاَل محزة، وليس كما ذهب
وبفتحها أيضاً كما  )  -بكسر النون  - والنزو واحد، ومها الَوْثُب، وأما املعىن اآَلخر فهو الن ََّزاء

 . ا هو الوجههذ  ( قَاَله يف القاموس

  أَْنَصُح ِمْن َشْولَةَ  1195

  َتْشرَتِي هي كانت خادماً يف دار من دور الكوفة، كانت تُ ْرِسُل يف كل يوم

الدرهم الذي   بدرهم مسناً، فبينما هي ذاهبة إىل السوق وَجَدْت درمها، فأضافته إىل
أنت أتخذين كل يوم هذا   : َلواوقَا كان معها واشرتت هبما مسناً، وردَّْته إىل َمَواليها، فضربوها

   . َشْوَلة الناصحة  : فقيل هلا املقدار من السمن فتسرقني نصفه، فضرب هبا املثل،

  َقِضيبٍ  أَْنَدُم ِمْن َأىب َغْبَشاَن، وَمْن َشْيخ َمْهٍو، َوِمنْ  -4321

   [ 101ص  ]  . قد مر ذكرهم قبل

   ( تصحيف ابجليم  " أَنب " يف اأَلصول  ) َأخْنَُب ِمْن يَ رَاَعَة  -4322
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النعامة، ويراد ابليَ َراعة املِْزَمار   : الَقَصب، ويقال  : واليَ رَاعة  . معناه أجنَب وأضعف قَ ْلبا
   : ألنه أجوُف، قَاَل الشاعر

  أثْباُجُه وتعينا رَأَْيُت اليَ رَاَع اَنِطقاً َعْن َفَخارِكم * إَذا َهَزَمتْ 

  ةٍ أَْندُّ ِمْن نَ َعامَ  -4323

   . ندَّ البعرُي يند نُُدوداً إذا نفر  : أي أنْ َفَر، يُ َقال

  َأَِنُّ ِمْن ذُكاٍء، وِمْن َجَرٍس، وَمْن َجْوٍز يف ُجواَلقٍ  -4324

  الَعُروسِ  أَنْ َقى ِمَن الدَّْمَعِة، َوِمَن الرَّاحِة، وِمْن َطْستِ  -4325

، وِمْن َأمْحَِر ع -4326   ادٍ أَْنَكُد َمْن كْلٍب أَجصَّ

  َأخْنَى ِمْن ِديكٍ  -4327

   . هذا من النَّْخَوة

  أَنْ َوُر ِمْن ُصْبٍح، َومْن َوَضِح الن ََّهارِ  -4328

  أَْنَضُر ِمْن َروَضةٍ  -4329

اْطَرة أَْنَدي ِمَن الَبْحر، وِمْن الَقْطِر، وِمَن الذُّاَبِب، -4330
َ
َلِة امل   وِمَن الل ي ْ

  إبْ َرٍة، وَمْن الدَّْرَهم ِمْن َخارٍِق، وِمْن َخيَّاٍط، وَمنْ أَنْ َفُذ ِمْن ِسَناٍن، و  -4331

  َأيْأي ِمَن الَكوَْكبِ  -4332

  أَْنَشُط ِمْن ِذْئٍب، َوِمْن َعرْيِ الَفالَةِ  -4333
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ثَ ْوُر   " ذهب، ومنه إذا  " نِشَط من بلد إىل آخر، ومن أرض إىل أخرى " هذا من قوهلم 
   . إذا كان هبذه الصفة  " انشط

  أَْنَطُق مْن َسْحَباَن، َومْن ُقسِ  ْبن َساِعَدةَ  -4334

  أْنَكُح ِمْن أْعَمى -4335

  أنْ َزى ِمْن ُعْصُفوٍر، وِمْن تَ ْيِس بين مَحَّانَ  -4336

  أنْ َهُم مْن َكْلبٍ  -4337

  أنْ َفُس مْن قُرَطي مارِيَة -4338

   " ُخذُه ولو بُِقْرطي مارية " يعنون قوهلم 

  َدُس مْن ظَرابنأَنْ  -4339

   [ 101ص  ]  : معناه أننت، وقَاَل الطربي  : قَاَل بعضهم

الضَّبِ  فيفعل ما قد  هذا من النََّدِس الذي هو الفَطُن، وذلك أن الِظْرابن أييت ُجْحر
   . مر ذكره، ويدخل بني اإلبل فيفرقها، وهذا ِفْطَنة

  املولدون *3*

  نَ َزَلْت ُسَلْيَمى ِبُسَليمٍ 

  َْنُْن على َصْيَحِة احلُب َْلى

   . يضرب يف اخلطر

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=107#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=107#TOP#TOP
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  تَ ب ْرَحْ  ِنْك َواْطرَْح َواْنِك َوالَ 

  نِْعَم َحاِجُب الشََّهَواِت َغضُّ البصرِ 

ْشُي اهلَِديَُّة أماَم احلاَجةِ 
َ
نِْعَم امل ِِ  

  َنَشَأ مع نُوٍح يف السَِّفينةِ 

الُ 
َ
ُروَءِة امل

َ
  نِْعَم الَعوُن على امل

ْرِء من ُذل ِهِ 
َ
  نَِفاُق امل

  نَ َزلُت ِمْنُه ِبَواٍد َغرْيِ ذي َزرْعٍ 

ْفِلسِ َنَظَر الشَِّحي
ُ
  ِح إىل الَغِري امل

  َنِظيُف الِقْدرِ 

    . يضرب للبخيل 

  نُعوُذ ابهلل مْن ِحَساٍب يَزِيدُ 

   . نِْعَم الث َّْوِب الَعافَيةِ إَذا اْنَسَدَل على الكَفافِ 

  ُنَطُف السَّكاَرى يف أرحاِم الِقَياِن الن ُّْقَلُة ُمثْ َلةٌ 

  النَّاُس أَتْ َباُع َمْن َغَلبَ 

  اُح يفسُد احلبَّ النِ ك

ُهْم آبابِئِهمْ    النَّاُس بَزَماهِنِْم أْشَبُه ِمن ْ
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  الن َّْقُد صابُون الُقلوبِ 

إل تْقرِيعٌ 
َ
  النُّْصُح بنَي امل

لوكِ 
ُ
  النَّاُس على ِديِن امل

  النَِّسيَئُة ِنْسَيانٌ 

  النِ ْكايُة على َقْدِر اجلِنايةِ 

  النَّاُس أحاديثُ 

  النَّاُس اِبلنَّاسِ 

  ن اُي يف ُكَمي َوالر ِيُح يف َفِميال

   . قَاَله زانم للمتوكل، وقد أراده على اخلروج على اخلروج معه

  النَّاُس َعِبيُد اإَلْحَسانِ 

  أَنْ َفْقُت َمايل َوَحجَّ اجلََّملُ 

  أَْنَُس ما يُكوُن الَكْلُب إذا اْغَتَسلَ 

َُؤدِ ُب الدَّْهرُ 
  [ 102ص  ]  . نِْعَم امل

 الباب السادس والعشرون فيما أوله واو  

o   جاء على أفعل من هذا الباب ما  

   املولدون  

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=109#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=110#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=110#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=111#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=111#s1
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  الباب السادس والعشرون فيما أوله واو

  َواَفَق َشنٌّ طَبَ َقةَ  -4340

يُ َقال له َشنٌّ،  كان رجل من ُدهاة العرب وُعَقالَئهم   : قَاَل الشرقي بن القطامي
هو يف بعض َمِسريَه إذ وافقه َرُجٌل يف  وهللا أَلطُوَفنَّ حىت أجد امرأة مثلي أتزوجها، فبينما  : فَ َقالَ 

موضَع، كذا، يريد القربة اليت يَ ْقِصدها َشنٌّ، فوافقه، حىت   : فَ َقالَ   ؟ أين تريد  : الطريق، فسأله َشنٌّ 
  أخذا يف مسريمها  [ إذا ] 

اكب، ايجاهل أان راكب وأنت ر   : فَ َقاَل له الرجل  ؟ أحْتمُليِن أم أمحُِْلكَ   : قَاَل له َشنٌّ 
إذا قَ ُراب من القرية إذا بَزرع قد  فسكَت وعنه َشنٌّ وسارا حىت  ؟ فكيف أمحلك أو حتملين

اي جاهل ترى نَ ْبتاً   : فَ َقاَل له الرجل  ؟ أِكَل أم الَ  أترى هذا الزرع  : اسَتْحَصد، فَ َقاَل َشنٌّ 
  : شن قرية َلَقيَ ْتهما ِجَنازة فَ َقالَ فسَكَت عنه شن حىت إذا دخالَ ال  ؟ أِكَل أم اَل  ُمْسَتْحِصداً فتقول

أْجَهَل منك، ترى ِجَنازة تسأل  ما رأيتُ   : فَ َقاَل له الرجل  ؟ أترى صاحَب هذا الن  ْعِش حياً أو ميتاً 
الَاراد ُمفارقته، فأىب الرجل أن يرتكه حىت يصري  فسكت عنه َشن،  ؟ عنها أَمْيٌت صاحُبها أم حى

بنت يُ َقال هلا طَبقة فلما دخل عليها أبوها سألته عن  ن للرجلبه إىل منزله فمضى معه، فكا
ايأبت، ما هذا   : وشكا إليها َجْهَله، وحدثها حبديثه، فَ َقاَلت َضيفه، فأخربها مبرافقته إايه،

أترى  "  فأراد أحتدُثىن أم أَحدِ ثك حىت نقطع طريقنا وأما قوله  " أحتملىن أم أمحلك "  ِباهل، أما قوله
قوله يف اجلنازة فأراد هل ترك  فأراد َهْل ابعه أهله فأكلوا مثنه أم اَل، وأما  " زرع أِكَل أم الَ هذا ال

مع َشنٍ  فحادثه ساعة، مث قَاَل أحتبُّ أن أفسِ َر لك  َعِقباً َُيْيا هبم ذكرُه أم الَ، فخرج الرجل فَ َقعد
 ما هذا من كالمك فأخربى عن صاحبه،  : شن نعم َفسََّرُه، فَفسَّْرُه، قَالَ   : قَالَ   ؟ ما سألتىن عنه

واَفَق َشنٌّ طَبَ َقَة،   : قَاَلوا ابنة ىل، َفَخطَبها إليه، فزوَّجه إايها، ومحلها إىل أهله، فلما رأَْوها  : قَالَ 
   . فذهبت مثالً 

   . يضرب للمتوافقني
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ا له طََبقاً، فوافقه، فجعلو  هم قوم كان هلم وعاء من أَدٍم فَ َتَشنََّن،  : وقَاَل اأَلصمعي
   [ 125ص  ]  . كتابه، وفسره وافق شن طَبَ َقُه، وهكذا رواه أبو عبيد يف  : فقيل

هبا َشنُّ بن أْقَصي بن  طَبَ َقُة قبيلة من إايد كانت الَ تطاق، فوقع  : وقَاَل ابن الكليب
منها، وأصابت  نزار، فانتصف عبد القيس بن أفَصى بن ُدْعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن

   : الشاعر منه، فصار مثاًل للمتفقني يف الشدة وغريها، قَالَ 

  َلَقَيْت َشنُّ إاَيداً اِبلََنا * طَْبقاً َواَفَق َشنٌّ طَبَ َقهْ 

  وافقه فاعتنقه  : وزاد املتأخرون فيه

  َوَقَع الَقوُم يف َسَلى ََجلٍ  -4341

فيها الولد من املواشي،  هي ُجليَدٌة رقيقة يكونما تُ ْلِقيه الناقُة إذا وضعت، و   : السََّلى
انقطع السََّلى يف البطن، فإذا  وإن نزعت عن وجه الفصيل ساعًة يولُد وإالَ قتلته، وكذلك إذا

   . يف بطنها هلكت وهلك الولد خرج السََّلى سلمت الناقة، وسلم الولد، وإذا انقطع

   . يضرب يف بلوغ الشدة منتهى غايتها

  ِمْثَل له اجلمل اَل يكون له َسلًى، فأرادوا أهنم وقُعوا يف شر الَ وذلك أن 

  َوقَ ُعوا يف أمِ  ُجْنُدبٍ  -4342

   . كأنه اسٌم من أمساء اإلساءة   : قَاَل أبو عبيد

  يضرب ملن وقع يف ظلم وشر

   : صاحبهم، وأنشد إذا ظََلموا وقَ َتلوا غرَي قاتل  " وقعوا أبم جندب " وروى غريه 
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  َنْظلِم بِِه أمِ  ُجْنُدبْ  ْلَنا بِِه الَقْوَم الَّذيَن اْصطََلوا بِِه * نَ َهاراً، وملقَ ت َ 

  أي مل نقتل غري القاتل

فيه، واملاشي يف الرمل واقع  جندب اسٌم للجراد، وأمه الرَّْمل، ألنه يُ َريبِ  بَ ْيَضة  : وقيل
   . ْحطالقَ  هو فُ ْنعل من اجلَدب أي واقعوا يف  : يف الشدة، وقيل

  َوقَ ُعوا يف َوادي َجَداَبتٍ  -4343

وبعضهم روى  َجع َجْدبة،  " جدابت " قد كثرت الرواية يف هذا املثل، فبعضهم قَالَ 
ويشتد، ورمبا يكون فيه  إذا َفَطمه وذلك يصعب عليه  " جذب الصيب " ابلذال املعجمة من قوهلم 

األصمعي َجَداَبت َجع َجَدبة   التهذيب عنهالَكه، والصواب ما أورده اأَلزَهري رمحه هللا يف
ابخلاء املعجمة   " خدابت " ويروى أيضاً  ) نَ َهَشته  َجَدبته احلية إذا  : وهي فَ ْعَلة من اجَلْدب، يُ َقال

الضرب ابلسيف، واملراد _ على كل حال_ وقعوا يف شدائد  والدال املهملة من اخلدب، وهو
   ( منكرة

   . وملن َجار عن الَقْصِد أيضاً يضرب ملن وقع يف هلكة، 

  َوقَ ُعوا يف حَتُوطٍ  -4344

   [ 121ص  ]  : أي َسنة جدبة، قَاَل أْوسٌ 

  عاِئٍذ رُْبعاً  واحلَاِفُظ الناََّس يف حَتُوَط إذا * ملَْ يُ ْرِسُلوا حَتْتَ 

احلاء  التاء إتباعا لكسرة بكسر -يُ َقال وقع و يف حَتُوَط وحُتيط وحِتيط   : وقَاَل الفراء
   " أحاط به األمر " أخذت من   : قَالَ  -

  َوقَ ُعوا يف ُدوَكٍة وبُوخ -4345
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فباُتوا  " احلديث  يروى بضم الدال وفتحها وبوخ ابخلاء واحلاء، ومها ااَلختاَلط، ومنه
  وخصومة أي ابتوا يف اختاَلط ودوران يضرب ملن وقع يف شر  " يُدوُكونَ 

  ُضلِ ل َوََتُيُّبَ َوقَ ُعوا يف َواِدي تً  -4346

وكسر العني غري  بضم التاء والفاء -كلها على وزن تُ ْفِعُل    " تُ ْهلِ ك " وكذلك 
  ومعىن كلها الباطل، قَاَله الِكَسائي ومنع كلها من الصرف -مصروف 

والصحيح الضم،   بفتح الضاد، وكذلك أخواته،  " َتَضلِ ل " لشبه الفعل والتعريف ويروى
   . هري يف كتابهكذلك أورده اجلو 

  َوقَ ُعوا يف ااَلْهيَ َعنْيِ  -4347

   . عاٌم أْهَيع؛ إذا كان خُمِْصباً كثري العشب  : يُ َقال

اأَلزَهري اأَلكل  ومعىن التثنية األكل والشرب وقَالَ   : يضرب ملن َحُسنت حاله قَاَلوا
   . والنكاح

  ْأِسهِ َوَقَع ُفاَلٌن يف ِسيِ  رَْأِسِه، ويف َسَواٍء رَ  -4348

شعر رأسه من اخلري،  وقد يفسر ِسيُّ رأسه عدد  : قَاَل أبو عبيدة  . إذا وقع يف النعمة
   . عليه يضرب ملن وقع يف ِخْضبٍ  وقَاَل ابن اأَلعَريب أي غمرته النعمة حىت ساوت برأسه وكثرت

  وهو تصحيف  " يف سن رأسه " ويروى 

  َكَرانَ  َحَبو َكَرى، وأم َحبَ وْ َوقَ ُعوا يف أمِ  َحَبو ِكٍر، وأمِ   -4349

   . الرمل يضلُّ فيه وقعوا يف َحبَ ْو َكٍر وأصل احلََبو كر  : فيُ َقال  " أم " وحتذف 
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   . يضرب ملن وقع فيه داهية عظيمة

  َوقَ َعْت َعَلْيِه َرمْخَُتهُ  -4350

  مَخََر الَوْعَساِء َمْرُخومُ  ُمْستَ ْودَعٌ   : رمخة ورمحة قَالَ   : قريب من الرمحة، يُ َقال  : الرَّمْخَة

  كأنه أم ساج الطرف أخدرها   : هذا عجز بيت لذي الرمة، وصدوه ) 

إايه وزعم أبو  قَاَل اأَلصمعي مرخوم أي ألقيت عليه رمخة أمه، أي حبها له والفته
 عليه رمخة ألقى هللا  : ويُ َقال  . رمحته رمخته رمخة، مبعىن  : زيد األَنصاري أن من أهل اليمن من يقول

   [ 129ص  ]   (  . فاَلن، أي عطفه ورقته

   . يضرب ملن ُُيَبُّ ويؤلف

اء -4351
َ
ُر إىل امل   َوَدَق الَعي ْ

  اأَلابء يُ َقال وَدَق يِدُق وَدقَا، َأي قرب وَدَى يضرب ملن خَضع بعد

ِه احَلَجَر وْجَهًة ماَلهُ  -4352   َوجِ 

   " ما " وَوْجٌه ابلرفع، و  ويروى ِوْجَهة وْجهةٌ   " ما له َوْجَهاً  " و   " ِوْجَهًة مَّاله " 

على معىن َوجِ ه  ِصَلة يف الوجهني، والنصب على معىن َوجِ ه احَلْجَر جهته، والرفع
يقع موقعا مالَئماً فأدره إىل جهة  احلجر فَ َلُه ِوْجَهٌة وِجَهٌة، يعىن أن للحجر ِوْجَهة ما، فإن مل

   . أنك َتطئها وجهًة مالئمة ، إاَل الَ  أخرى فإان له على حال

   . يضرب يف حسن التدبري

   . أي لكل أمٍر وجه، لكن اإلنسان رمبا عجز ومل يهتد إليه
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  َواهاً َما أبْ َرَدَها َعَلى الُفَؤادِ  -4353

   . كلمة يقوهلا املسرور   " َواهاً  " 

َواهاً   : وروى  ؟ على الفؤاد أبْ َرَدهاواهاً ما   : ُيكى أن معاوية ملا بلغه موُت األشرت قَالَ 
   . أي صوت  ؟ هلا من نَ َغَيةٍ 

املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مثَ  وزعموا أنه ملا أاته قتُل َتوبََة بن احلَُمريِ ِ العقيلى صعد
فإهنا  احلمار بن احلمري، وكفى املسلمني َدرأه، فامحدوا هللا اي أهل الشام، إن هللا تعاىل قَ َتلَ   : قَالَ 

بَ َواثقه، فَ َقاَل مهام  أَنقع لذى الغليل من الشهد، إنه كان خارجيَّا َُتَْشى نَ َغية كالشَّهد، بل هي
وهللا لَزاَز  اي أمري املسلمني، إنه كفاك عمله، ومل يُوِد حىت استكمل رزقه وأجله، كان  : قبيصة بن

   : ُحُروٍب يكره القوم درأه كما قالت ليلى اأَلخيلية

  اِبلسَّْيِف ََيِْطرُ  از ُحُروب َيْكَرُه الَقْوُم َدْرأه * َومَيِْشي إىل األقرانِ لِزَ 

َفرُ  ُمِطلٌّ َعَلى أْعَدائِِه َُيَْذُرونَُه * َكَما َُيَْذُر الل يثُ    اهلِزَبْ ُر الَغَضن ْ

  اسكت اي ابن قبيصة، وأنشأ أو أنشد  : فَ َقاَل معاوية

  زَاَلْت تُ َهاُن َوحَتَْقرُ   رََأْت * ُسُروراً، والَ َفاَل َرقََأْت َعنْيٌ بَكْتُه، والَ 

  َوَجَد َِتَْرَة الُغرَابِ  -4354

   . يضرب ملن َوَجَد أفضَل ما يريد

   . وذلك أن الغراب يطلب من التَّْمر أَجَوَده وأْطَيبه

ابَُّة ِظْلَفَها -4355   َوَجَدِت الدَّ
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   . يضرب ملن وجد أداًة وآلة لتحصيل طلبته

   " وجدت الدابة طَْلَقها " يروى و 

   [ 121ص  ] أي َشْوَطها أو ُحْضرها

  ُوْلُدِك ِمْن َدمِ ي َعِقبَ ْيكِ  -4356

   . لغة يف الَوَلد  : الُوْلد

امرأة من  حكى املفضل أن امرأة الطَُّفيل بن مالك ابن َجْعفر بن ِكاَلب، وهي
جعفر بن كاَلب، فقدم عقيٌل على  ْبَشة بنت ُعْرَوة بنبَ ْلِقني ولدت له َعِقيل بن الطُّفيل، فَتبنته كَ 

ويروى  -ُوْلُدك   : ابىن ابىن، فَ َقاَلت القينية  : وقَاَلت أمه يوماً فضربته، فجاءهتا كبشة حىت منعتها
ِعَقبَ ْيك، يعين الذي نُِفْسِت به فأدمى النفاُس عقيبك، أي من ولدته فهو  َمْن َدمَّي -ابْ ُنك 

   . ، فرجعت َكْبَشة وقد ساءها ما مسعت، مث ولدت بعد ذلك عامر بن الطفيلهذا ابنك، الَ 

  َوَجْدُت النَّاَس اْخبُ ْر تَ ْقُلهُ  -4357

   : الرمة ابلرفع على َوْجه احلكاية للجملة، كقول ذى  " وجدُت الناسُ  " وَيوز 

َتِجُعوَن َغْيثاً * فَ ُقْلُت ِلَصْيَدحَ    ي ِباَلالَ انْ َتِجع مسَِْعُت الناُس يَ ن ْ

تَ ْقُل، وجعل  أي مسعت هذا القول، ومن نصب الناَس نصبه ابألمر، أي اْخرُبِ الناسَ 
العائد، أعىن أن أصله  للسكت بعد حذف  " تقُلهْ  " وجدت مبعىن عرفت هذا املثل، واهلاء يف 

يف موضع  هاء الوقف، وتكون اجلملة أْخرُبِ الناَس تَ ْقُلُهْم، مث حذف اهلاء وامليم، مث أدَخلَ 
   . النصب بوجدت، أي وجدُت األمر كذلك
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أخرج   : عنه، قَالَ  جاءان احلديُث عن أىب الدرداء األَنصارى رضي هللا  : قَاَل أبو عبيد
   . قَ َلْيتهم الكالم على لفظ األمر ومعناه اخلرب، يريد أنك إذا َخبَ ْرتَ ُهمْ 

  يضرب يف ذم الناس وُسوء ُمعاشرهتم

  اَل َحَبلَ َومْحَى وَ  -4358

  أي أنه اَل يذكر له شيء إاَل اْشتَ َهاه

  يضرب للشَّرِه واحلريص على الطعام، وللذي مااَل حاجة به إليه

َحرِ ِش أقْ َبحُ  -4359
ُ
  َوْجُه امل

  أقبح يضرب للرجل أيتيك من َغرْيِك مبا تكره من َشْتم، أي َوْجُه املبلغ

  إلبلأْوَسْعتُ ُهْم َسب اً َوَأْوَدْوا اب -4360

جعلته َيَسُعه، واملعىن   أي حاط به، وأوَسْعُتُه الشيء، إذا  " َوِسَعه الشيء "   : يُ َقال
   . أدَْع منه شيئاً  كثرت َسب َُّهم فلم   : َكث َّْرتُه حىت َوِسعه، فهو يقول

َصعَد أَكَمة وجعل  وحديثه أن َرُجاًل من العرب أغرَي على إبله فأِخَذْت، فلما تواَروا
َسْعُتُه َسب اً وأودوا ابإلبل، قَاَل  أوْ   : فلما رجع إىل قومه سألوه عن ماله، فَ َقالَ  يشتمهم،

   [ 121ص  ]  : الشاعر

  َوأْوَسْعُتُه َسب اً  تَ َقسََّمْت فأْوَدى هِبَا غريي،  : َوِصْرت َكَراِعي اإلبل؛ قَالَ 

احلارث بن  ك أنإن أول من قَاَل ذلك كعب بن زهري بن أيب ُسْلمى، وذل  : ويُ َقال
زهري وراعيه، فَ َقاَل زهري يف  َوْرقاء الصَّْيَداوى أغار على بىن عبد هللا بن َغطَفان، واستاق إبلَ 

   : ذلك قصيدته اليت أوهلا
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   ؟ اشتِياقَاً، أيًة َسَلُكوا اَبَن اخلَِليُط وملَْ أَيُْووا ِلَمْن تَ رَُكوا * َوَزوَُّدوكَ 

أْوَسْعُتهم َسب اً   : دَّ اإلبل عليه، فهَجاه، فَ َقاَل كعبوبعث هبا إىل احلارث، فلم ير 
   . وأْوَدْوا ابإلبل، فذهبت مثالً 

   . يضرب ملن مل يكن عنده إال الكالم

ُر إاَل َضرِطاً  -4361   أودى الَعي ْ

 يضرب للذليل، أي مل توثق من قربه إاَل هذا، ويضرب للشيخ أيضاً، ونصب

   . من غري اجلنسعلى االستثناء   " َضرِطاً  " 

  َأْوَرَدَها َسْعٌد َوْسْعٌد ُمْشَتِملٌ  -4362

آبل من مالك،   : هذا َسْعد بن زيد َمَناة أخو مالك بن زيد َمَناة الذي يُ َقال له
مث إنه تزوج َوبَ ىَن ابمرأته،  ومالك هذا هو سبط ِتيم بن مرة، وكان ُُيَمق إاَل أنه كان آبل زمانه،

   : والرفق هبا، فَ َقاَل مالك د، ومل ُيسن القيام عليهافأورد اإلبل أخوه َسعْ 

  اإلبل أْوَرَدَها َسْعٌد وَسْعٌد ُمْشَتِمْل * َماهَكَذا اي سعُد تُوَردُ 

   : ويروى

  اي َسْعُد اَل تروى هبَذاَك اإلبل

   : فَ َقاَل سعد جميبا له

  اخَلِضرَا وسُ َيَظلُّ يَ ْوَم ْوْرِدَها ُمَزْعَفراً * َوْهَي َحَناِظيُل جتَُ 
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يضرب ملن َقصَّر يف   : يضرب ملن أراد املراد بالَ تَ َعب، والصواب أن يُ َقال  : قَاَلوا
   " بَ ْيَدْيِن ما أْوَرَدَها زائدة " وهذا ضد قوهلم   . األمر

  َوقَ َعا َكِعْكَمى َعرْيٍ  -4363

ِسريان، وأراد اي لوقوع يَ  العري يقع على احلمار الَوْحِشي واألهلي؛ ألهنما يَِعريَان، أي
وَيوز أن يكون مبعىن السقوط؛ ألن  احلصول، يعين أهنما حصال يف التوازِن والتعاُدِل سواء،

العدل، ويُ َقال أيضاً مها ِعْكما َعرٍي، وكاَلمها   : والِعْكمُ  الِعْكَمنْي يف اأَلكثر إذا ح ال سَقطَا معا،
  يضرب للمتساوين

  ِكاَلبِ َوِقَيٌة َكَواقبِة ال -4364

ولدها، وهي أشدُّ  مصدر كالعاقبة والكاذبة، أي وقاية كوقاية الكاَلب على  : الواقية
عىن به ملسو هيلع هللا ىلص موسى عليه   : قَاَلوا  " الوليد اللهم َواقية كواقية " احليواانت وقاية أَلواَلدها، ويف احلديث 

   [ 120ص  ]  . السالم

  لصَّْقرَ َوِعيُد احلَُباَرى ا -4365

  : َذَرقَ ْته، ولذلك قيل وذلك أن احلَُبارى تقف للصَّْقر وحتاربه والَ ساَلح هلا، ورمبا
   : ِساَلُحه ُساَلُحه، قَاَل الكليب

ِة الرُّْعب أَقلُّ َغَناء عنك إبعاُد اَبرٍِق * َوِعيَد احلَُباَرى الصَّْقرَ    ِمْن ِشدَّ

وهو   " ابرق لقد غىن عنك إبعاد " ب وقع صدر هذا البيت يف أصول هذا الكتا ) 
 119القلوب للثعاليب  حتريف وغري مستقيم الوزن، وعثرت على البيت بعد طول البحث يف مثار

   ( حتريف ما أثبتناه  " أقل عناء " ووقع فيه 

  َأْوَرَدُهم ِحَياَض َعِطيشٍ  -4366
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   : وأنشد أي هلكوا والسََّراُب يسمى مياه عطيش،  " مياه عطيش " ويروى 

  يغضى َوَهْل أاَن إالَ كالَقطَامِ ي فيُكُم * أجلى كما جلى وأغضى كما

  اَثلِثٍَة يُ ْفِضي قفوا محرات اجلهل اَل يوردنَُّكْم * ِمَياَه َعِطيٍش ِغبَّ 

عليه  وُيكى هذا من قول احلجاج للشعيب حني خرج فيمن كان خرج من الفقهاء
  : فَ َقاَل احلجاج فصدقه الشعيب عن نفسه، وأغلظ له يف القول،فلما ظفر به عاتبه عتاابً طوياًل، 

   . واصدقاه، وعفا عنه وأطلقه

  الَوَلُد لِلِفَراِش َوالْلعاِهِر احَلَجرُ  -4367

  : واملرأة عاهرة، واحَلَجر الزاين،  : اسُم الفراش يستعار لكل واحد من الزوجني، والعاهر
  وبِِفيِه البَ َرى، وَيوز أن يكون كناية عن الرَّْجم ِفيِه اإلثِِلُب،بِ   : كناية عن اخليبة، كما يُ َقال

   . يعىن أن الوَلَد للوالد، وللعاهر أن َييب عن النسب أو يُ ْرَجم

  يضرب ملن يرجع خائباً ابستحقاق

  َأْوَدْت هِبِم ُعَقاُب َماَلعٍ  -4368

ُعَقاب َماَلع سريعة   : ن دريديُ َقال ذلك يف الواحد واجلمع، قَاَل اب  : قَاَل أبو عبيد
  وأنشد

  ُعَقاب َماَلع اَل ُعَقاُب الَقَواِعل

اَلع
َ
ليع وامل

َ
َفازة اليت اَل نَ َبات هبا، وَيوز أن  : وامل

َ
تكون منسوبة إليها لسكوهنا  امل

ْلع نسبت إىل السرعة ألهنا أسرع  : املفازة، وَيوز أن يقال
َ
السري السريع   : الطري اختطافا، وامل
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يُ َقال أنت أَخفُّ من ُعَقيِ ب ماَلع، وهي عقيب   : ثعلب ملوع وَمِليع، وقَالَ   : اخلفيف، يقال
   . واجلُْرَذاَن، واَل أتخذ أكثر من ذلك أتخذ العصافري

   . يضرب يف هاَلك القوم ابحلوادث

  َوَقَع الَقْوُم يف َوْرطَةٍ  -4369

َوَورَّطَه وأْوَرطَه، إذا  تطمئن اَل طريق فيها، أصل الَوْرطَة اأَلرض اليت  : قَاَل أبو عبيد
   [ 122ص  ]  . أوَقعه يف الورطة

   . يضرب يف وقوع القوم يف اهللكة

  َوْجْدُت النَّاَس إْن قارْضتُ ُهْم قاَرُضوَك، 1115

َيوز أن   : املقارضة  " يرتكوك وإن تركتهم مل " هذا من كالم أيب الدرداء هنع هللا يضر، وِتامه 
لألفعال املقتضية للمجازاة، أي إن حسنت  تكون من الَقْرِض الذي هو الدَّين، وُجِعَل ايتعارة
أي إن َعوَّدهتم   " وإن تركتهم مل يرتكوك " قوله  إليهم أحسنوا إليك، وإن أسأت فكذلك، ومعىن

ن تكون يعين أهنم يلحون حىت تعود إليهم ابإلحسان، وَيوز أ اإلحسان مث فطْمَتهم مل يرتكوك،
هو الَقْطع، أي إن نِْلَت من أعراضهم انلوا من عرضك، وإن تركتهم  املقارضة من الَقْرض الذي

منك أيضاً لسوء ِدْخَلتهم وُخْبث طباعهم، ومسى النيل من العرض قطعاً ألنه  فلم تنل منهم انلوا
 يف هذا القطع، واملثل يف اجلملة ذم لسوء معاشرة الناس وهنى عن خمالطتهم، وينشد سبب

   : املعىن

  َوآَدمِ  َوَما أْنَت إاَل ظامل َواْبُن ظَامٍل * ألنََّك ِمْن أوالد َحوَّا

  النَّْصِل لَْيَس ِبَصارِمِ  فإن ُكْنَت ِمْثَل النَّْصِل أْلَفيَت قَاِئاًل * أالَ َما هلذا

  َس بَِقائِمٍ الِقْدِح لَيْ  وإن ُكْنَت ِمْثَل الَقْدِح أْلَفْيَت قائاًل * أالَ َما هِلذا
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  َوأمٌّ ِبِشقٍ  أْهُلُه ِجَياعٌ  -4371

   . موضع  : البيُت الثَِّخني من َشْعر أو َوبَر، وشق  : الَوأم

   . يضرب للكثري املال الَ ينتفع به

ُِ َخي ٌْر ِمْن َجِليس السُّوءِ  -4372   الوحدَة

   . هذا من أمثاهلم السائرة يف القدي واحلديث  : قَاَل أبو عبيد

  أْوَدى بِِه األزمَلْ اجلَذَعُ  -4373

   . يتجدَُّد شبابه األزمل اسم للدهر، واجلذع صفة له؛ ألنه ال يهرم أبدا، بل  : يُ َقال

   : بن يعُمر اإلايدي يضرب مثالً ملا َوىلَّ ويُِئس منه؛ ألن الدهر أهلَكه، قَاَل َلقيط

  األزمل اجَلَذعا أخاُف َعَلْيها اَي قَ ْوِم بَيَضتكم الَ تُ ْفَضُحنَّ هِبَا * إين ِ 

  َوَقَع يف َرْوَضٍة َوَغِديرٍ  -4374

   . يضرب ملن وقع يف خْصب وَدَعة

  أْوَضْع بَِنا َوأَِملَّ  -4375

وأِملَّ من اإلماَلل، وهو  احلَْمُض بعينه، وقوله أوضع بنا أي أرِعَنا احْلْمض،  : الوضيعة
   . ذا واترة يف ذاكالرعى يف اخللة، يعين خذ بنا اترة يف ه

   [ 121ص  ]  . يضرب يف التوسط حىت اَل يسأم

  َورَْيُت ِبَك زاَِنِدى، وزهَّْرُت ِبَك اَنرِي -4376
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   . يضرابن عند لقاء النجح، أي رأيت منك ما أحب

   . َوْجَداُن الر ِِقنَي يُ َغطِ ي أَفَن األِفنيِ  -4377

 -ابلتحريك  -وهو اأَلمحق، واألَفُن  املأفون،  : ق واألَِفنيُ احلُمْ   : الَوْرق، واألَفنُ   : الرََّقة
أفن الفصيل ما يف   : أيفنه أفناً، وأصله النقص، يقال ضعف الرأي، وقد أِفَن الرجُل، وأفَ َنُه هللا

   . َضرْع أمه، إذا شربه كله

   . يضرب يف َفْضل الغىن واجِلَدة

  َوْشكاَن َذا إذابًة َوَحْقناً  -4378

احلال وإن   على  " إذابة وحقنا " ا أسرع ما أذيَب هذا السمن وُحِقن، ونصب أي م
ُيمل على التمييز كما يُ َقال  سرَُع هذا ُمَذاابً وحَمُْقوان، وَيوز أن  : كاان مصدرين، كما يُ َقال

   . َحُسَن زيد وجهاً، وَتَصيََّب عرقاً 

   . يضرب يف سرعة وقوع األمر، وملن َيرب ابلشيء قبل أوانه

  َوَقَع َعَلى الشَّْحَمِة الرُّقَّى -4379

الشحمة الرَُّكى على فُ ْعَلى،   : وهو الشحم الذي يذوب سريعاً، يُ َقال  " الرُّكَّى " ويروى 
   . والعامة تقول الرُّقَّى

  يضرب ملن الَ يعينك يف قضاء احلاجات

، وَعاُفوِر َشر -4380   َوقَ ُعوا يف َعاثُور َشرٍ 

   . يف شر اَل خملَص هلم منهأي وقعوا 
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  أْوَهْيَت َوْهياً فارقَ ْعهُ  -4381

  أي أفسدت أمراً فأصِلْحهُ 

  أْوَدْت أرٌض وأْوَدى َعاِمُرَها -4382

   . يضرب للشيء يذهب ويذهب َمْن كان يصلحه

  َوْيٌل لِلشَِّجيِ  ِمَن اخلَِلى ِ  -4383

   ( 9119املثل رقم  انظر )   " ُشرَّهاُصَغراَها  " ذكرت قصته يف حرف الصاد عند قوهلم 

قَاَل ذلك أْكَثُم بن  أول من  : وهذه رواية أخرى قَاَل املدائىن ودمحم بن سالم اجلحمى
والسالم مبكة وَدَعا الناَس إىل  َصيفي التميمى، وكان من حديثه أنه ملا ظهر النيب عليه الصالَة

اي بين ِتيم، الَ   : فأاته َيربه، فجمع بين ِتيم وقَالَ  اإلسالم بعث أْكَثم بن صيفي ابَنُه ُحبَ ْيشاً،
َمْن َيْسَمع ََيَْل، إن السفيه يُوِهُن َمْن فوقه ويثبت من دونه، اَل خري فيمن  حُتِْضُروين سفيهاً فإنه

غري ذلك  عقل له، كربت سين وَدَخَلْتين ذلة، فإذا رأيتم مين َحَسناً فاقبلوه، وإن رأيتم مين الَ 
أيمر فيه ابملعروف وينهى  أستقم، إن ابين َشاَفَه هذا الرجل ُمَشافهة وأاتين خبربه وكتابه فقوموين

   [ 121ص  ] عن املنكر، وأيخذ فيه مبحاسن 

ابلنريان، وقد  األخاَلق، ويدعو إىل توحيد هللا تعاىل، وخَلع األواثن، وترك احللف
ينهى عنه، إن أَحقَّ الناس  الرأي ترُك ما َعَرف ذوو الرأي منكم أن الفضَل فيما يدعو إليه، وأن

فإن يكن الذي يدعو إليه حقا فهو لكم دون الناس،  مبعونة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومساعدته على أمره أنتم،
ابلَكفِ  عنه وابلسَّرْت عليه، وقد كان أسقُف ََنَْران ُيدِ ث  وإن يكن ابطالً كنتم أَحقَّ الناس

جُمَاشع ُيدث به قبله، ومسى ابنه دمحما، فكونوا يف أمره أواًل، وال تكونوا  بصفته، وكان سفيان بن
مل يكن ديناً كان يف  ائُتوا طائعني قبل أن أتتوا كارهني، إن الذي يدعو إليه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لو آخرا ،
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داً، وأصبحتم أعز اَل تنزع منكم أب أخاَلق الناس َحَسنا، أطيعوين واتَِّبُعوا أمري أسأل لكم أشياء
أرى أمراً اَل َيتنبه عزيز إاَل ذل، والَ يلزمه  حي يف العرب، وأكثرهم عدداً، وأوسعهم داراً، فإين

َيدَْع لآلخر شيئاً، وهذا أمر له ما بعده، َمْن سبق إليه غمر املعايل،  ذليل إاَل عز، إن اأَلوَّل مل
 فَ َقاَل مالك بن نُوْيرة، قد َخِرَف شيخكم،التايل، والعزمية حزم، وااَلختاَلف عجز  واقتدى به

   . ويل للشجىِ  من اخللى، واهلَْفي على أْمٍر مل أشهده ومل يسعىن  : فَ َقاَل أكثم

  َوَرُدوا ِحَياَض َغِتيمٍ  -4384

  أي ماتوا

  الَغتيم املوت  : قَاَل اأَلزَهري

قبل هذا البيت  )  ومنه لعله أِخَذ من الغتم، وهو اأَلخذ ابلنفس من شدة احلر،  : قلت
  *و *حرقها محض باَل دقل  : قوله

يشتد احلر عند  هنا غري مرتفع لثبات احلر املنسوب إليه، وإمنا  " غري مستقل " و 
   ( طلوع الشعرى اليت يف اجلوزاء

َر ُمْسَتِقل   *َوَغْتُم حَبٍْم َغي ْ

ومن مات  ُعْجَمة،وتركيب الكلمة يدل على انسداد وانغاَلق كالغُْتَمِة، وهي ال
أدرى ما صحته  انَسدَّت مسامُّه وانغلقت متصرفاته، وروى ثعلب ابلثاء املعجمة بثاَلث، والَ 

يف املوت، لغة يف غثيم، عن  ووقع فاَلن يف أحواض غتيم، أي وقع "   ( غ ت م ) قَاَل يف اللسان  ) 
والغتيم املوت، فأدخل عليه   : قَالَ  ورد حوض غتيم، أي مات،  : ابن اأَلعَريب، وحكى اللحياين
ووقع يف أحواض  "   ( غ ث م ) وقَاَل يف   . اه   " عن غريه واَل أعرفها  : األلف والألم، قَاَل ابن سيده
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ورد حياض   : يُ َقال للرجل إذا مات  : يف غتيم، قَاَل أبو عمر الزاهد غثيم، َأي يف املوت، لغة
   [ 122ص  ]  ( اه   " قتيم  : بن اأَلعَريب غتيم، وقَالَ   : ابن دريد غثيم، وقَالَ 

  َوِسَع رِقَاٌع قَ ْوَمهُ  -4385

ورمبا قيلت يف اخلري،   : املؤرج أو فران شراً، قَالَ   : اسم رجل كان شريراً، يقول  : رِقَاع
  قومه وهي يف الشر أكثر، وإمنا يُ َقال ذلك للجاين على

  َورَثْ ُتُه َعْن َعمٍَّة َرُقوبٍ  -4386

  اليت ال يعيش هلا ولد؛ فهي أْرَأُف اببن أخيها  : الرَُّقوبُ 

  َوقَ ُعوا يف تُ غُلِ سَ  -4387

   . زيد أي وقعوا يف داهية، قَاَله أبو -بضم التاء والغني وكسر الالم 

تُ ُقتِ َل، وكذلك قرىء  هذا اللفظ يف أمثاله املقروءة على املشايخ على وزن  : قلت
   . تُ ُغلِ َس، كما أثبته أان ههنا أان اَل أحفظ إالَ   : إاَل أنه قَالَ  على القاضي أيب سعيد،

  َويلَ حارََّها َمْن َويَل قَارََّها -4388

بن َغْزَوان، أوأَليب مسعود  قَاَله عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر لعتبة  " من تَ َوىلَّ  " ويروى 
   . بك عاألَنصاري هنع هللا يضر، أي امحل ثقلك على َمِن انتف

ْيلِ  -4389
َ
  َواَحبَّذا َوْطأُة امل

فاستطاب  اعتدل،  : قَاَله رجل راكب دابة، وقد مال على أحد جانبيه، فقيل له
   . رِْكبَ َته، فلم يزل كذلك حىت نزل وقد َعَقر دابته
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   . يضرب ملن خالف نصيحة

  َوأَْهُل َعْمٍر وقْد أَضلُّوهُ  -4390

كان عمر  ) قتل  حَوص بن جعفر ابن كاَلب، قَاَله أبوه ملاهو عمرو بن األَ   : قَاَلوا
أبوه ُيبه، فكان   وقد غزا بين حنظلة يف يوم ذي َنب، فقتله خالد بن مالك بن ربعى، وكان

   " وأهل عمر وقد أضلوه " كلما مسع ابكية قَاَل 

حبه أهلكه صا ملا  " وأهل " عمرو فلم يرجع إليه، واملثل هكذا يضرب مع الواو يف 
   . بْيده

  َأْوَدى َدرِمٌ  -4391

   . هو َدرِم بن ُدب  بن مرة بن ُذْهل بن شيبان

ُجْعاَل ملن جاء به أو  كان النعمان بن املنذر يطلب َدرِماً وَجَعل فيه   : قَاَل أبو عمرو
   " ى َدرِمأود " أن يبلغوا به إليه فقيل  دلَّ عليه، فأصابه قوم، فأقبلوا به إليه، فمات يف أيديهم قبل

   . يضرب ملن مل يدرك بثأره

  َوْلٌغ َجرِىٍ  كاَن حَمُْشوماً  -4392

ابلسني   " َجرِيٍ  كان حمسوماً  َوَلغْ  " َحَشْمُته أي أخجلته ويروى   : قَاَل ابن اأَلعَريب
   . هكذا رواه ابن كثوة

   [ 115ص  ]  . قادراً  يضرب يف استكثار احلريص من الشيء َقَدَر عليه بعد أن مل يكن

  َوَجْدَتيِن الشَّْحَمَة الرُّقى َطرِفاً  _4393
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   . أي رقيقَة الطرف، أي وجدَتىِن اَل امتناَع يب عليك

  َوُلوٌع َولَْيَس ِلشيء يَرِدُ  -4394

   . أي هو َحرِيص على ما ُمِنع، والَ يرد عليه شيء ِما يريد

  َوقَ ُعوا يف أُمِ  َخنُّورٍ  -4395

   . أي يف داهية  : آخرون ِسن َّْور، أي يف نعمٍة، كذا قَاَله أبو عمرو، وقَالَ مثال تَ نُّور و 

اءِ  -4396
َ
  َوَيْشَرُب ََجَُلها ِمن امل

فاستسقاه ظُُعن مررن به،  أصله أن َرُجالً تزوج امرأة فمَقَتها فطلقها، مث لبث زماانً،
   . ها من املاءَجلُ  ويشربُ   : فسقاهن، فرأي َجلها وهي عليه، فعرفها فَ َقالَ 

   . يضرب عند التهكم ابملمقوت

  َوَعَدُه ِعَدَة الث َُّرايَّ اِبلَقَمرِ  -4397

   . وذلك أهنما يلتقيان يف كل شهر مرة

  َأْوَرْدَت َماملَْ َتْصُدرْ  -4398

َعاء أي َنطَْقَت مبا مل تقدر على ردِ َها من كلمة َعْوراء، أو جنيتَ     . جنايًة َشن ْ

  طَيَنا َبطَّنْ َوابِ  -4399

إليهم ِذرَاعاً مع  أصله أن َرُجاًل من العرب كانت له ابنة فخطبها قوم، فدفع أبوها
َيِصُلو إليها، حىت وقعت يف يد غالم كان  َمْن َفَصَل بينهما فهي له، فعاجلوا فلم  : العضد، وقَالَ 

طنا تصادف املِْفَصل، فَ َقاَل أي ال َواِبطَيناً َبطِ ن، أي ُحزَّ اب  : يعجب اجلارية يسمى بطينا فَ َقاَلت
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ْفِصَل، فقال أبوها تقطعه إال من
َ
ستَ َرْيَن َسَغَب  واِبْطَنك وَهَواَنك، يعين  : ابطنه، فلما أمرته طبق امل

   . بِطنِك و إهانتك

   . يضرب يف ُحْسن الفهم والظفر

  َوَلَدْت رَأساً َعَلى رَأسٍ  -4400

   . دايضرب للمرأة تَِلُد كلَّ عام ول

  َوْيٌل أَْهَوُن ِمْن َويَ َلنْيِ  -4401

   " بَ ْعُض الشَّرِ  أْهَوُن من بعض " هذا مثل قوهلم 

  َوْيٌل لَِعاملِِ أَْمٍر ِمْن جاِهِلهِ  -4402

   " جاهله ويل عامل أمر من " قَاَله أْكَثُم بن َصْيِفي يف كالم له، ويروى 

  َورَاَءَك َأْوَسُع َلكَ  -4403

   . تَ َقدَّمْ  أي  " أماَمكَ  " ْد مكاان أو َسَع لك، ويُ َقال يف ضده أي أتخر جتَِ 

  َوْجُه َعُدوِ َك يُ ْعِرُب َعْن َضِمريِهِ  -4404

َنانِ  " وهذا كقوهلم     [ 111ص  ]  " البُ ْغُض تبديه لك الَعي ْ

  َوَهْل يُ ْغىِن ِمَن احلداثِن لَْيتُ  -4405

   : هذا قريٌب من قوهلم

  َوإنَّ لَيَتاً َعَناءُ إنَّ َلو اً 
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  َأْوَسُع الَقْوِم ثَ ْوابً  -4406

  إذا كان سخياً   " الرداء عمرو َطوِيلُ  " أي أكثرهم معروفاً وأْطَوهُلم يداً، كما يُ َقال 

  الَوفَاُء َمَن هللا مبكانٍ  -4407

   " مكان يل من قلب فاَلن " أي للوفاء عند هللا حمل ومنزلة، وهذا كما يُ َقال 

  ب يف مدح الوفاء ابلوعديضر 

ابنته، فلما كان  وروي عن عبد هللا بن عمر أنه كان َوَعَد رجاًل من قريش أن يزوجه
   . النفاق كرهت أن أْلَقى هللا بثُ ًلثِ    : عند موته أرسل إليه فزوجه، وقَالَ 

ٌر ِمَن الرَّاِقيَّةِ  -4408   الَواِقيُة َخي ْ

تَ َلى فرتقى، والراقية   إايَك خرٌي لك من أنيعين الِوقَاية وهي احلفظ، أي حفظ هللا تُ ب ْ
  تكون الفاعلة من الرُّقَية َيوز أن مبعىن املصدر كالواقية مبعىن الوقاية، وَيوز أن

   . يضرب يف اغتنام الصحة

  َأْوَدى َعتيب -4409

وهو أبو حى  هو َعِتيب بن أسلم بن مالك بن َشُنوأة بن قديل،  : قَاَل ابن الكليب
كرب صبيانُ َنا مل يرتكوان  إذا  : العرب، أغار عليهم بعُض امللوك َفَسََب الرجال فكانوا يقولونمن 

أودى َعِتيب، كما قَاَلوا   : العرب مثاًل، وقَاَلت حىت يَ ْفَتكُّواَن، فلم يزالوا عنده حىت هلكوا فضربتهم
   : أودى َدرِم، قَاَل عدي بن زيد

َها َوَقْد َوقَ َعْت بِ  ي ْ   َعِتيبُ  ُقرٍ  * َكَما تَ ْرُجو أَصاِغَرهاتُ َرجِ 
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  َوقَ ُعوا يف أُمِ  ُعبَ ْيٍد َتَصاَيَح َحيَّاتُ َها -4410

   . ُكنَ َيُة الَفالَة   : أي إذا وقَ ُعوا يف داهية، وأم عبيد

  َوُلوٌد الَوْعِد َعاِقُر اإلَْنَازِ  -4411

  يضرب ملن يكثر َوْعُده ويقلُّ نَ ْقُده

  الَِبساً أُُذنَ ْيهِ َوَجْدتُُه  -4412

   : أي متغافاَل، قَاَل الشاعر

  لَِبْسُت لَِغاِلٍب أُذين َحىتَّ * أراد بَرْهِطِه أْن أيكلوين

أي حىت أراد هو  مبعىن مع،  " برهطه " أي تغافلت حىت أرادوا أن أيكلوين، والباء يف 
  مع رهطه أن أيكلوين، يريد حلمت عنهم حىت استولوا

  بِيَعُة ِبُضر ِهِ َوَصَل رَ  -4413

أي َغريَّ عيشه عليه ووَصَل   " احلال  [ 919ص  ] وَصَل الضَّرََّة ابهلُزَال وسوء  " ويُ َقال 
   : خريه بشره، وينشد لأَلعشى

  *مث وصلت َضرَُّه ِبَربيعِ 

  َوقَ ْعِت يف َمْرتَ َعٍة َفِعيثى -4414

ْرتَ َعة
َ
   . أي أْفِسِدي  : وِعيِثي ة من العيش،ظلُّوا يف َمْرتَ عَ   : اخِلْصب، يُ َقال  : امل

   . يضرب للذي اَل ُيسن إايلة ماله إذا قدر على كثرة مال
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يُ َقال   : واللعب، وقال غريه يُ َقال كانت لنا البارَحَة َمْرتَ َعة، وهي األصوات  : قَاَل الفراء
  بن زهري رتعت، قَاَل مصاد  : للدابة إذا طردت الذابَب برأسها

طَااَي * قوىٌّ اَل َيِضلُّ َوالَ مَسَا ابِ 
َ
  ََيُوزُ  لرَّاتَِعاِت ِمَن امل

  الَوْحَشُة َذَهاُب األْعالم -4415

  أمر الدنيا يعين أن الوحشة كل الَوْحَشة ذهاُب العظماء إما يف الدين وإما يف

  َودََّع َمااًل ُموِدُعهُ  -4416

يضرب يف قلة  ) إليه أبداً  ولعله اَل يرجعألنه إذا استوَدعه غريَه فقد َودَّعه وُغر َِر به، 
   ( الثقات

  ُيالَِقي تَ ْعَسا الَوْقُس يُ ْعِدى فَ تَ َعدَّ الَوْقَسا َمْن َيْدُن لِْلَوْقسِ  -4417

َرار فإن شرهم يُعِدى  : اجلَرُب، يقول  : الَوْقسُ  كما تدنو الصََّحاح من  جَتنَِّب الشِ 
   . اجلْرىب فتعديها

  يف ُهوٍَّة تَ تَ َراَمي هِبِْم أْرَجاُؤَها َوقَ ُعوا -4418

   : أي نواحيها، وأنشد ابُن اأَلعَريب

  الَكَرى َوَدَعاين  وأْشَعَث قد طاَرْت قَ َنازُِع رَْأِسِه * َدَعْوُت َعَلى طُولِ 

  الرََّجَوانِ  َمَطْوُت بِِه يف اأَلرض َحىتَّ كأنَّه * أُخو َسَبٍب يَ ْرِمى بِهِ 

   . ضرب به َرَجَواها ِما به من الن َُّعاسأي كأنه يف بئر ي

  َوْرايً يَ ْقَطُع الِعظَاَم بَ ْرايً  -4419
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   . أي َورَاه هللا َوْرايً وهو أن أيكل الَقْيُح َجْوفَه

  يضرب يف الدعاء على اإلنسان

  َوقَ ُعوا يف ُصلٍَّع ُمْنَكَرةٍ  -4420

   . يضرب ملن وقع يف مكروه

   : وكذلك

َلةٍ وقَ ُعوا يف -4421    َحرٍَّة ُرَجي ْ

خشنة   : وقَالَ  حرة رجاَلء كحمراء، وحرة رجلى كسكرى،  : حكى اجملد ) يُ َقال َحرَّة 
   ( يرتجل فيها، أو مستوية كثرية احلجارة

َلة، إذا كانت كثرية احلجارة يشتدُّ، املشى    [ 111ص  ] فيها َرْجاَلء وُرَجي ْ

  َوِشيَعٌة ِفيَها ِذََئٌب َونَ ْقدٌ  -4422

   . صغار الَغَنم  : مثل احلظرية تبىن من فروع الشجر للشاء، والن ََّقد  : الَوِشيعة

  يضرب ملكان فيه الظََّلمة والضََّعفة والَ جمري واَل مغيث

ْطُروقُ  -4423
َ
  َأْوَدى بُِلبِ  احلَازِِم امل

   . الرأي الضعيفُ   : العاقل، واملطروق  : أودى به؛ إذا أهَلَكه، واحلازم  : يُ َقال

   . يضرب للعاقل َيدعه جاهل

َهلِ  -4424 َن ْ
  َوَمْورُِد اجلَْهِل َويبُّ امل
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َن َْهل
ْورِد وامل

َ
الذي   : نَ َهاًل وَمْنهاًل، والويب واحد، ولعله أراد املصدر من هنل ينهل  : امل

   . اَل يستمرئ والَ يسمن عليه املال

   . يضرب يف النهي عن استعمال اجلهل

  ْوَرْدَت َما اَنَم َعْنُه الَفارِطُ أ -4425

  اأَلْرِشَيَة َوالدِ اَلء فَاِرط، وفَ َرٌط؛ ألنه يتقدم فيهيء  : يُ َقال للذي يتقدم الواردةَ 

  يضرب ملن انل بغيُته من غري تَ َعب

يكون هذا املثل فيما  من حق التنسيق أن ) َأْودُّ ِمْن َعْيِشَك َشْوُك الُعْرُفِط  -4426
   ( فعل من ابب الواوجاء على أ

يَن أفعُل من  أفْ َعُل من املفعول، وهو املودود ومثل هذا يشذ، يعين أن  : أَودُّ  يُ ب ْ
   . وألذُّ من َعْيشك من الَعَضاه، يريد َشْوُك العرفط ألنَيُ   : املفعول، والُعْرُفظُ 

  يضرب ملن هو يف تَ َعب وَنَصب من العيش

  ْسَلكُ َأْوَقَد يف ظَِلَفٍة اَل تُ  -4427

زعم أنه لو أْوَقَد يف أرٍض  اليت الَ تؤدى أثراً لصاَلهبا،  : الظَِّلَفِة والظَِّليف من اأَلرض
   . اَل أيتيه أحد طلباً للقرى لشدة خبله

   . يضرب للواِجِد الَبِخيل

  َواِحَدٌة َجاَءْت ِمَن السَّْبِع املَِعرِ  -4428



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 438 

جاءت من  ي اجلسد، أي داهية واحدةالعاري من الشعر الذي يُ َغطَّ   : األمَعرُ 
   . الدواهي السبع الظاهرة

ر فلم َُيْذر مث ُنِكب مبا ِخيَف عليه ِِ    . يضرب ملن ُحَذ

  َوْحٌي يِف َحَجرٍ  -4429

   . الكتابة  : الَوْحي

   . يضرب عند كتمان السر

   . مثله أان أي ِسرَُّك َوْحي يف َحَجر؛ ألن احَلَجر الَ َُيْرب أحداً بشيء، أي

ْئبِ  -4430   َوَقَع الَكْلُب َعَلى الذِ 

   . هذا من قول عكرمة موىل ابن عباس مهنع هللا يضر

مال الغاصب،  وذلك أنه ُسِئل عن رجل َغَصَب رجالً مااَل مث َقَدَر املغضوُب على
  ا أَخذَ ليأُخْذ منه مثَل م وقَع الكلُب على الذئب،  : فَ َقاَل عكرمة  ؟ أأيخذ منه مثل ما أخذ

   [ 111ص  ] يضرب يف االَنتصار من الظامل 

  الباب ذاما جاء على أفعل من ه *3*

واظََبُة واإلحلاحُ  -4431
ُ
  َأْوىَل األمور اِبلنََّجاِح امل

   . ابملراد يضرب يف احلثِ  على املداومة فإن فيها النُّْجَح والظََّفرَ 

  َأْوََف َمَن السََّمْوَألِ  -4432

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=110#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=110#TOP#TOP
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   . هو السََّموأل بن حيَّان بن َعاِدايء اليَ ُهودي

اْستَ ْودََع السموأَل ُدُروعاً  أراد اخلُُروَج إىل قيصروكان من وفائه أن امرأ الَقْيس ملا 
القيس َغَزاه ملك من ملوك الشأم، فتحرز منه  وأَحْيَحَة بن اجلاَُلح أيضاً دورعا، فلما مات امرؤ

خارجاً من احِلْصِن، فصاح امللك ابلسموأل، فأشرف عليه،  السموأل، فأخذ امللك ابناً له، وكان
َيَديَّ، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي ومن عشرييت، وأان أحقُّ مبرياثه؛  هذا ابُنك يف  : فَ َقالَ 
ْلين، فأجله، َفَجمَع أهلَ   : دفَ ْعَت إيل الدروع وإاَل َذحَبُْت ابنك، فَ َقالَ  فإن بيته ونساءه،  أجِ 

ليس   : لَ أْشَرَف عليه وقَا فشاَوَرهم، فُكلٌّ أشار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه، فلما أصبح
امللُك ابنه وهو ُمْشِرف ينظر إليه، مث  إىل َدْفِع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع، فذَبحَ 

ابلدروع املوسَم فدفعها إىل ورثة امرئ القيس، وقَاَل يف  انصرف امللك ابخليبة، فواَف السموألُ 
   : ذلك

  ْيتُ وفَ ْيُت أبْدرُِع الِكْنِديِ  إين * إذا ما َخاَن أقْ َوام َوفِ 

ٌز َرِغيٌب، * َوالَ َوهللا أْغِدُر َما  : َوقَاَلوا   َمَشْيتُ  إنه َكن ْ

  اْستَ َقْيتُ  بَ ىَن يل َعاِداَي ِحْصناً ِحْصيَناً * َوبِْئراً ُكلََّما شْئتُ 

  طمرا تَ ْزلُق الِعَقَباُن َعْنُه * إذا َما اَن َبيِن ظُْلٌم أبيتُ 

   : ويروى

  *إذا َما َساَميِن ضيم أبَ ْيتُ 

   : وقَاَل األْعَشى يف ذلك

  بَ ْعَد الِقدِ  أْظَفارِي شريح اَل تَ رْتَكينِ  بَ ْعَد َما َعِلَقْت * ِحَباُلَك اليَ ْومَ 
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  َكَسَواِد اللَّْيِل َجرَّارِ  ُكْن كالسََّمْوأِل إْذ طَاَف اهلَُماُم بِِه * يف َجْحَفلٍ 

ُر َغدَّارِ  ْصٌن َحَصنيٌ ابألَبلِق الَفْرِد ِمْن تَ ْيَماَء َمْنزِلُُه * حِ    َوَجاٌر َغي ْ

  فَإين ِ َساِمٌع َحارِ  إْذ َساَمُه ُخظَّىَت َخْسٍف فَ َقاَل َلُه * َمْهَما تَ ُقْلهُ 

   ( أي ايحارث  : وحار  " جارى " يف األصول  ) 

نَ ُهَما * فَاْختَ ْر، وَما  : فَ َقالَ  َها َحظ ِلُمْخَتاِر  َغْدٌر َوُثْكٌل أْنَت بَ ي ْ    [ 110ص  ] ِفي ْ

َر َطويٍل مُثَّ قَاَل َلهُ  َرَك إين ِ   : َفَشكَّ َغي ْ   َماِنٌع َجارِي اْذَبْح أِسي ْ

َر َخوَّارِ  ه ذا َلُه َخَلٌف إن ُكْنَت قَاتَِلُه * َوإْن قَ تَ ْلَت َكرمياً    َغي ْ

  ارِيفَانظُْر لِْلدَِّم اجلَ  فَ َقاَل تَ َقِدَمًة إْذ قَاَم يَ ْقتُ ُلُه * أْشِرْف مَسَْوَألُ 

  هذا أي إْنكارِ  فأنكرَ   ؟ أَأقْ ُتُل ابْ َنَك َصرْباً أْو جتَِىَء بِِه * َطْوَعاً 

  َكاللَّذِْع اِبلنَّارِ  َفَشكَّ أْو َداَجُه َوالصَّْدُر يف َمَضٍض * َعَلْيِه ُمْنَطوايً 

  تاريف َغرْيِ خم َواْخَتاَر أْدرَاعُه أْن اَل ُيَسبَّ هِبَا * ومَلْ يُكْن َعْهُدهُ 

نيا َعَلى الَعارِ  ال أشرتي َعاراً مبْكُرَمٍة * فاختاَر َمْكَرُمةَ   : َوقَالَ    الدُّ

ُر ِمْنُه َقِدمياً ِشيَمٌة ُخُلٌق * َوزَْنُدُه يف   الَوفَاِء الثَّاِقُب الَواري والصَّب ْ

  َأْوََف ِمْن َعْوِف بِن حُمَلِ مٍ  -4433

   ( 1111انظر املثل رقم  ) 
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فَ َقصُّوا أثَر جيِشه، فأسره  ه أن َمْرَوان الَقَرِظ بن زنباع غزا بكر بن وائل،كان من وفائ
إنك لَتْخَتاُل أبسريك    : قَاَلت له أمه رجل منهم وهو الَ يعرفه، فأتى به أمه، فلما دخل عليها

وكم   : دائه، قَالَ عظم ف  : قَاَلت  ؟ وما تَ ْرجتَِنَي من مروان  : مروان كأنك جئت مبَْروان القرظ فَ َقاَل هلا
مَخَاَعَة بنت َعْوف  ذاك لك على أن تؤديين إىل  : مائة بعري، قَاَل مروان  : قَاَلت  ؟ ِفَدائِه ترجتني من

ابملنزوف َضرِطاً ملا مات أخذت بنو  بن حُمََلم، وكان السبب يف ذلك أن لَْيَث بن مالك املسمى
وا أهَله وسَلبوا امرأته مُخَاَعَة بنت َعْوف بن حُمَلم، فأخذ َعْبس فرَسه وَسَلبه مث مالوا إىل ِخَبائه

  : فَ َقاَلت  ؟ َمْن أنتِ   : َعْمرو ابن قارٍب وُذَؤاب بن أمساء، فسأهلا مروان القرظ وكان الذي أصاهبا
َغطَّي   : رئيَس القوم، وقَاَل هلا أان مُخَاعة بنت َعوف بن حُمَلم فانتزعها من عمرو وُذَؤاب ألنه كان

أبيك، ووقع بينه وبني بين عبس شر بسببها،  َهك، وهللا اَل ينظر إليه عريب حىت أردك إىلوجْ 
قد حكَّمناك اي أاب صهبان،   : َحكِ ماين يف مُخاعة، قَاالَ   : إن مروان قَاَل لعمرو وذؤاب  : ويُقال

لشهر احلرام أحسن  منكما مبائة من اإلبل، وضمَّها إىل أهله، حىت إذا دخل ا فإين اشرتيتها  : قَالَ 
هل   : هلا وأْخَدمها وأكرمها ومَحََلها إىل ُعكاظ، فلما انتهى هبا إىل منازل بين شيبان قَالَ  ُكْسَوهتا

فانطلقي إىل   : قُ بَُّة أيب، قَالَ  هذه منازل قومي وهذه  : فَ َقاَلت  ؟ تعرفني منازل قومك ومنزل أبيك
فيما كان بينه وبني قومه يف أمر مُخَاعة  مروانأبيك، فانطلقت فخربت بصنيع مروان، فَ َقاَل 

   [ 112ص  ]   : وَردَّها إىل أبيها

َر َخْلَوِة َخاِطبِ  َرَدْدُت َعَلى َعْوٍف مُخَاَعَة بَ ْعَد َما * َخاَلها ُذَؤابٌ    َغي ْ

  َمْقُرونًة اِبلذََّواِئبِ  َوَلْو َغريُها َكاَنْت َسِبيََّة ُرحمِِْه * جَلَاء هِبَا

َها ِحَجابَُه * َرَجاء الث ََّواِب أوْ َولِكنَّ    ِحَذاَر الَعَواِقبِ  ُه ألَقى َعَلي ْ

َها اَنِشباً َوقَِبيَلُه * َوفَاِرَس يَ ْعُبوبٍ    َوَعْمَرو بْن قَاِربِ  َفَدافَ ْعُت َعن ْ

َ نصفها * ِبُكوِم املَتايَل َوالِعَشارِ    الضََّواِربِ  فَ َفاديْ ُتها ملَّا تبَ نيَّ
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رى * َمَهارِيَس أمثالِ ُصَهابِيٍَّة محُْ  ُِ   الصُُّخوِر مصاِعبِ  ِر الَعثَاِننِي َوالَذ

ذاك لك على   : يف أبيات مع هذه؛ مكانت هذه يدا ملروان عند مُخاعة، فلهذا قال
فأخذ ُعوداً من   ؟ من اإلبل وَمْن يل مبائة  : أن تؤديين إىل مخاعة بنت عوف بن حملم فَ َقاَلت املرأة

حُمَلم، فبعث إليه عمرو بن هند أن أيتيه  هذا لك هبا، فمَضْت به إىل عوف بن  : اأَلرض فَ َقالَ 
أن ال يعُفو عنه حىت يضع َيَده يف َيَده، فَ َقاَل  به، وكان عمرو وجد على مروان يف أمر، فآىل

قد آليت أن   : أجارتُه ابنيت، وليس إليه سبيل، فَ َقاَل عمرو بن هند قد  : َعْوف حني جاءه الرسول
يضع يده يف يدك على أن تكون يدي بينهما،   : يَضَع يَده يف يدي، قال عوف اَل أعفو عنه أو

بن هند إىل ذلك، فجاء عوف مبروان فأدخله عليه فَوَضَع يده يف يده ووضع يده  فأجابه عمرو
يناويه،  به اَل ُحرَّ بوادي عوف، فأرسلها مثالً، أي اَل سيد  : أيديهما، فعفا عنه، وقَاَل عمرو بني

   . وإمنا مسى مروان الَقَرِظ ألنه كان يغزو اليمَن وهي منابت الَقَرظِ 

  َأْوََف ِمَن احلَارِث بْن ظَاملٍِ  -4434

فَسَقى فَقُصَر  وكان من وفائه أن عياض بن َديْ َهث َمرَّ برعاء احلارث وهم يسقون،
فأغار عليه بعُض َحِشم النعمان  بله،رَِشاُؤه فاستعار من أرِشَيِة احلارث فَ َوصل رشاءه، فأْرَوى إ

  : فَ َقالَ   ؟ مىت كنُت جاَرك  : فَ َقاَل له احلارث اي جاراه اي جاراه،  : فاطردوا إبله، فصاح عياض
ِجَوار وَربِ    : إبلي فأغري عليها، وذلك املاء يف بطوهنا، قَالَ  وَصْلُت رشائي برشائك فسقيتُ 

 أغار َحَشُمك على َجاري عياض بن ديهث فأخذوا  ! أبْيَت اللعن  : النعماَن، فَ َقالَ  الكعبة، فأتى

احلارث قتل خالد بن  أفاَل تشد ما َوَهى من أدميك، يريد أن  : إبله وماله عليه، فَ َقاَل له النعمان
  ؟ تعدون احللبة إىل نفسي هل  : جعفر بن كالب يف جوار اأَلسود بن املنذر، فَ َقاَل احلارث

من التعدي أي تتعدون   " تعدون " ويروى  يعين تركضون،  ؟ ن احللبة من األعداءهل تعدو   : ويروى
   [ 111ص  ] 
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فتدبر النعمان   أي تتجاوزون، فأرسلها مثاًل، أي أنك اَل هتلك إاَل نفسي إن قتلتها،
   . كلمته، فرد على عياض أهله وماله

   : املهلَّب يزيد بنقَاَل الفرزدق يضرب املثل لسيلمان بن عبد امللك حني ويف ل

َهلَّبِ  َلَعْمرِي لقد أوََف و زَاَد َوفَاُؤُه * َعلى كل َجاٍر جاُر آلِ 
ُ
  امل

تَ نَ هَّبِ  َكَما كان أْوَف إذ يُ َناِدي ابُن َديْ َهٍث * َوِصْرُمُته
ُ
ْغَنِم امل

َ
  كامل

َلى إلَْيِه اْبُن ظامل * وََكاَن َمىَت ما   ْضِربِ َيْسُلِل السيَف يَ  فَ َقاَم أبُو لَي ْ

يلٍ  -4435   أوََف ِمْن أُمِ  َجَِ

  هي من َرْهط أىب ُهريرة هنع هللا يضر من َدْوٍس، وهم أهل السََّراة

ْخزومي قَ َتلَ 
َ
ِغريَة امل

ُ
أاب ُزَهرٍي الزَّْهَراين من  وكان من وفائها أن هشام بن الوليد بن امل

ذلك قومه ابلسََّراة وثُبوا على ِضَرار بن بلغ  أْزِد َشُنوأة، وكان ِصْهَر أيب السفيان بن حرب، فلما
بيَت أمِ  َجيل وعاَذهبا، فضربه رجل منهم فوَقع ُذابُب السيف  اخَلطَّاب ليقتلوه، فسعى حىت دخل

وجوههم َفَذب َّتُ ُهْم، واندت قومها فمنعوه هلا، فلما قام عمر بن اخلطاب  على الباب، وقامت يف
أبخيه إاَل  إين لستُ   : ه ابملدينة وقد عرف ُعمُر القصة فَ َقالَ عنه ظَنَّْت أنه أخوه، فأتت رضي هللا

  ابنُة سبيل يف اإلسالم، وهو َغاٍز، وقد عرفنا ِمن ََّتِك عليه فأعطاها على أهنا

  َأْوََف ِمْن أيب َحن َْبلٍ  1112

  هو أبو َحْنبل الطائي

  : حنبل امرأاتن يبومن حديثه أن امرأ الَقْيس نزل به ومعه أهُله وماله وساَلُحه، وأل
  واَل ِذمَّةَ  َجَدلِيَّة، وتَ ْغَلبيَّة، فَ َقاَلت اجلدلية، رزٌق أاتك هللا به،
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  : وقَاَلت التغلبية له عليك، والَ عْقد، والَ ِجَوار، فأرى لك أن أتكله وتطعمه قومك،
ل إىل َجَذَعة من له، فقام أبو حنب رجل حَتَرََّم بك واستجارك واختارك، فأرى لك أن حتفظه وتَِفىَ 

   : مث قَالَ  الغنم فاحتَ َلَبها وشرب لبنها مث مسح بطنه وحَجل،

  َلَقْد آلْيُت أعذر يف ِجَذاٍع * َوإن ُمنِ يُت أمَّاِت الر اَِبعِ 

  اِبلُكَراعِ  ألنَّ الَغْدَر يف األقْ َواِم َعاٌر * َوإنَّ احلرَّ ََيْزِى

كاليوم َساِقي َواٍف، فَ َقاَل  اتهلل ما رأيت  : تَ نْيِ فَ َقاَلت اجلََدلية وقد رأت ساقيه محَِشَ 
   [ 111ص  ]   . مها َساقَا غاِدِر شر، فذهبت مثالً   : أبو حنبل

هذا الكتاب بفتح العني  يف أصول  ؟  ؟ ضبط  ) َأْوََف ِمَن احلَاِرِث بْن ُعَباٍد  -4437
   : مرة بينوتشديد الباء كشداد، والصواب أنه كغراب، قَاَلت امرأة من 

   ( جاءوا حبارشة الضباب كأهنم * جاءوا ببنت احلارث بن عباد

ُدلَّيِن على   : فَ َقاَل له إنه كان أَسَر عديَّ بن ربيعة يف يوم ِقضََّة، ومل يعرفه،  : يُ َقال
فليضمن ذلك   : نعم، قَالَ   : قَالَ   ؟ َعديٍ  أتؤمنين إن أان َدلَْلُتَك على  : َعِديِ  بن ربيعة، فَ َقاَل له

احلارث بن عباد فضمن له عوف أن يؤمنه احلارث إذا َدلَّه على  عليك َعْوُف بن حُملم، فأمره
   : أان عدي، فخَّاَله، وقَاَل احلارث يف ذلك  : عدي َعِديٍ ، فَ َقالَ 

ٍِ وَقْد أْش  * َعَب للموتِ    َواْحتَ ْوْتُه الَيَدانِ  هَلَْف نَ ْفِسي َعَلى َعدِ 

   ( 1111انظر املثل رقم  )  َمْن مُخَاَعَة َأْوَفَ  -4438

مر ذكرها عند ذكر  هي مُخَاعة بنت َعْوف بن حملم اليت أجارت َمْرَواَن الَقَرِظ، وقد
   . أبيها
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َهةَ  -4439   َأْوََف ِمْن ُفَكي ْ

قَ َتادة بن َمْشنوء خالة  هي ُفَكيهة بنت  : هي امرأة من بين قَ ْيس بن ثعلبة قَاَل محزة
   . َة؛ أَلن أم طرفة َوْرَدة بنت قَ َتادةَطَرفَ 

ومل َيد َغْفلة  وكان من وفائها أن السَُّليك بن ُسَلكة غزا َبْكر بن وائل، فأبطأ
وأمهلوه حىت َوَرَد وشرب فامتأَل،  يلتمسها، فرأي القوم أثَ َر َقدم على املاء مل يعرفوها، فكَمُنوا له

فكيهة، فاستجارها فأدخلته حتت درعها، فجاؤا يف أثره  بَّةَ فهاجوا به، فعدا، فأثقله بطنه، فوجَلَ ق ُ 
مَخَاَرَها، فنادت إْخوهتا وولدها، فجاؤا عشرة، فمنعتهم عنه، وكان  فوجدوه حتت ثوهبا، فانتزعوا

ذلك؛ كأين أِجُد خشونة استها على ظهري حني أدخلتين حتت ِدْرعها، وفيها  ُسَلْيك يقول بعد
   : ُسَليك قَالَ 

  َبيِن عوارا ُر أبِيَك َواألَنَباء تَ ْنِمى * لَِنْعَم اجلَاُر أْختُ َلَعمْ 

َهَة حنَي قَاَمْت * َكَنْصِل السَّْيفِ    فَانْ تَ َزُعوا اخِلَمارَا َعنَ ْيُت هِبَا ُفَكي ْ

  ِلَواِلِدَها َشَنارَا ِمَن اخلَِفَراِت ملَْ تَ ْفَضْح أَخاَها * َومَلْ تَ ْرَفعْ 

4440-  
ُ
  ْجربِينَ َأْوَفُد ِمَن امل

ِوفَادة على امللوك، وقد  هم أواَلد َعْبِد َمَناف بن ُقصي، كانوا أكثر العرب  : قَاَلوا
  " أقْ َرُش من اجملربين " قوهلم  مرت قصتهم مستوفاة مستقصاة قبل هذا الباب يف ابب القاف عند

   [ 112ص  ]   ( 9221انظر املثل رقم  ) 

  نٍ  ِلطَبَ َقةَ َأْوَفُق لِلشَّيء ِمْن شَ  -4441

  " طََبقة  ( 1115رقم  انظر املثل ) وافق شن  " قد مر َجيع ما ذكره محزة ههنا يف قوهلم 
  " أوَفُق من طََبق َلش ٍ  " والتفسري فرواه  وخالف ابن الكليب الشرقي بن القطامي يف الروايةِ   : قَالَ 
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، وهو شن بن أفصى بن َعْبد إايد، وشن من ربيعة وزعم أن طبقا بطن من  " لشنة " ويروى 
   : وافق شن طبقة، وأنشد  : هبا منها، فقيل الَقْيسل، فأوقعت طبق بشن وقعة انتصفت

  َلَقَيْت َشنٌّ إايداً ابلَقَنا * َوَلقْد َواَفَق َشنٌّ طَبَ َقهْ 

  أَْومَلُ ِمَن اأَلشعث -4442

   . هو اأَلشعث بن قيس بن َمْعِد َيَكِرَب الِكْنِدي

الََل عنه أسرياً،  ن حديثه أنه ارَتدَّ يف َجلة أهل الردة، فأتى به أبو بكر رضيوكان م
َشَرفه، فخرج من عند أىب بكر ودخل  فأطلقه وَزو جه أخته فَ ْرَوة بنت أيب ُقحافة رغبًة منه يف

َفه مث مل تَ ْلَقه ذاُت أربع داراً  إاَل َعْرقَ َبها من بعري وفرس وبقر، ومضى فدخل السوق فاخرتَط َسي ْ
   : َحْشداً إىل أىب بكر هنع هللا يضر، فَ َقاَلوا من دور األَنصار، فصار الناسُ 

اي   : فأشرف من السطح وقَالَ  هذا اأَلشعث قد ارَتدَّ اثنية، فبعث أبو بكر هنع هللا يضر إليه،
د وليَ ْغُد على َعْرقَ ْبُت فليأكل كل إنسان ما وجَ  أهل املدينة إين ِ غريٌب ببلدكم، وقد أَْوَلمت مبا

دار من دور املدينة إاَل َدَخلها من ذلك اللحم، واَل رؤى يوم  من كان له قبلي حق، فلم تَ ْبقَ 
  أْومَلُ من اأَلشعث،  : ذلك اليوم، فضرب أهُل املدينة به املثل فَ َقاَلوا أشبه يوم اأَلضَحى من

   : وقَاَل فيه الشاعر

  لِثْ ْقِل الِعظَائِمِ  ِكِه * َوليَمَة مَحَّالٍ َلَقْد أْومَلَ الِكْنِديُّ يَ ْوَم ِمالَ 

َفاً ِمْنُه َقْد َكاَن ُمْغَمداً * َلَدى   احلَْرِب ِمْنُه يف الطُّالَ واجلََماِجمِ  َلَقْد َسلَّ َسي ْ

  يَ ْوم احَلَشا َوالَقَوائِمِ  فأْغَمَدُه يف ُكلِ  َبْكٍر َوَساِبٍح * َوَعرْيٍ َوثْوٍر يِف 

  ذِْكِر أْواَلِد َدارِمِ  الِكْنِدىِ  يَ ْوَم لَِقائِِه * َذَهْبَت أبْسىَن  فَ ُقْل لِْلَفىَت 
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َصاهرة
ُ
   : وقَاَل األصبغ بن َحْرَمَلة الليثي متسخطا هلذه امل

  َنْكِث ِميثَاِقِه ُكْفَرا أتَ ْيَت ِبِكْنِديٍ  َقْد اْرَتدَّ وانْ تَ َهى * إىل َغايٍَة ِمنْ 

   [ 115ص  ] تَ ْزِوََيُه الِبْكَرا  ْفِسِه * وََكاَن ثَ َواب الُكْفرِ َفَكاَن ثواب النَّْكِث إحياَء ن َ 

  ألمَهْرتُه َمْهرَا َوَلْو ألنه أَييب َعَلْيَك ِنَكاَحَها * َوتَ ْزِوََيها ِمْنهُ 

  واتْ بَ ْعَتُه َعْشراَ  َوَلْو أنُه رَاَم الز ايَدَة ِمثْ َلَها * ألَنَكْحَتُه َعْشراً 

  وأمْخَْلَت الن ََّباَهَة والذ ِْكرَا َلَقْد ِشْنَت بَ ْعَدَها * قُ َرَيشاً   : فَ ُقْل أليب َبْكرٍ 

  أْرَدَت بِِه الَفْخرا أما كاَن يف تَ ْيٍم بن ُمرَّة َواحٌد * تُ َزوِ ْجُه َلْوالَ 

  ذِْكَراً َوَقدَّْمتَ َها ُذْخَرا َوَلْو ُكْنت ملَّا أْن أاَتَك قَ تَ ْلَتُه * أَلْحَرْزتَ َها

  مَحَْداً َحْوْيَت والَأْجرَا ى يَ َرى َما َقْد فَ َعْلَت َفرِيضًة * َعَلْيَك؛ َفالَ فََأْضحَ 

  َأْوفَ ُر ِفَداًء ِمَن اأَلْشَعثِ  -4443

اَل َمِلك واَل ُسوقة،  وذلك أن َمْذِحَجاً أَسَرْتُه فَ َفَدى نفسه مبا مل يفد به عريب قط،
   : يقول عمرو بن معد يكرب عري، ويف ذلكبثاَلث آاَلف بعري، وإمنا كان فداء امللك ألَف ب

  الَسَمْغدِ  أاَتاَن اَثئِراً أببِْيِه قَ ْيٌس * فأْهَلَك َجْيَش ذِلُكمُ 

  وكاَن ِفَداُؤُه أَلَفى قَ ُلوٍص * َوأْلفاً ِمْن َطريَفاٍت َوتُ ْلدِ 

  أْوَحى ِمْن ُعُقوبٍَة الُفَجاَءةِ  -4444
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  : الَعَجَل الَعَجَل، والُفَجاءة الَوَحى الَوَحى، أي  : أي أْسرَُع وأْعَجل، من قوهلم  : أْوَحى
بكر هنع هللا يضر، فأتَى به أبو بكر هنع هللا يضر مع رجل من  رجل من بىن ُسَليم كان يقطع الطريَق يف زمن أىب

جََّج تُ ؤَ  ُشَجاع بن َزْرقَاء كان يُ ْنَكح يف دبره نكاح املرأة، فتقدَّم أبو بكر يف أن بىن أسد يُ َقال له
سال فيها وصار فحمة، مث زج   هلما انر عظيمة، مث زُجَّ الُفَجاءة فيها َمْشُدودا، فكلما َمسَّته النار

َخرََج منها، واحرتق بعد زمان، فقال  شجاع فيها غري مشدود، فكلما اشتعلت النار يف بدنه
  فذهبت مثالً  أوحى من ُعُقوبة الُفَجاءة،  : الناس ابملدينة

  َغُل ِمْن طُِفيلٍ َأوْ  -4445

َزالَّل من بين عبد  زعم أبو عبيدة أنه كان رجاًل من أهل الكوفة يُ َقال له طُفيل بن
و   " طَُفْيُل األعرِاسِ  " وكان يُ َقال له  هللا بن َغطَفان، وكان أييت الوالَئم من غري أن يُْدَعى إليها،

َل يف األمصار، فصار مثاًل ينسب إليه كل َمْن الََبَس هذا العم وكان أول رجل  " طَُفْيُل العراِئسِ  " 
طَُفيلي، فأما العرُب ابلبادية فإهنا كانت تقول ملن يذهب إىل طعاٍم مل يُدع   : يقتدي به فيُ َقال

َمْن   [ 111ص  ] َواِغل، وأهل األمصار يسمون   : َواِرش، وتقول ملن فعل ذلك على الشراب  : إليه
   : قَاَل شاعرهمفعل ذلك على الطعام واغاَل، 

  َشَرابِ  َأْوَغُل يف التَّْطِفيِل ِمْن ُذاَبِب * َعَلى طََعاٍم َوَعَلى

  ِباَل ِحَجابِ  َلْو أْبَصَر الرُّْغَفاَن يف السََّحاِب * َلطَاَر يف اجلَو ِ 

   : وقَاَل آخر

َواَء ِمنْ    َسفُّودِ  أْوَغُل يف التَّطِفيِل ِمْن مثمود * أْلَزُم لِْلشِ 

َواَء َوالَقِديِد * أَصابِعاً أْمَضى ِمنَ يَ عْ    احلَِديدِ  َمُل يف الشِ 
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  : يُْدَعى، قَالَ  وزعم اأَلصمعي أن الطَُفيلي هو الذي يدخل على القوم من غري أن
الطََّفُل الظلمة   : وقَاَل أبو عمرو وهو مشتق من الطََّفِل، وهو إقبال الليل على النهار بظُْلمته،

   : اللَّْعَمِظيُّ، واجلمع الَلَعاِمظَة، وأنشد  : للطفيلي يُ َقال  : ابن اأَلعَريببعينها، وقَاَل 

  ِمْن َسَقِط السْفرِ  َلَعاِمظٌَة بَ نْيَ الَعَصا َوحِلَائَ َها * أْدقَّاء أكَّاُلونَ 

  َأْوَلُغ ِمْن َكْلبٍ  -4446

  هذا من الُوُلوغ يف اإلانء

   : وأما قوهلم

  ْردٍ َأْوَلُغ ِمْن قِ  -4447

  فهذا ابلعني غري معجمة من الَولوع؛ ألنه يُوَلُع حبكاية كل ما يراه

   : وأما قوهُلم

   ( أنقى منت مرآة الغريبة "  1151انظر املثل رقم  ) َأْوَضُح ِمْن ِمْرآِة الَغرِيَبِة  -4448

عهد هبا أمر ِجِليًَّة تت فاَلن املرأة إذا كانت َهدايَّ يف غري أهلها تكون ِمْرآهُتا أبدا
   . وجهها

  أْوطَأَ ِمْن الر اَِيءِ  -4449

أْحَذُق هبا من  هذا مثل حكاه وفسره املربد، وزعم أن أهل كل صناعة وَمَقاَلةٍ 
العمل أَشدُّ من العمل، َأي  االتقَّاء على  : غريهم، ومن ذلك ما يروى عن دمحم بن واسع أنه قَالَ 

احلمية   : ومنه ما ُيكى عن أيب قُ رََّة اجلائع أنه قَالَ  رايء والسُّْمعة،يُ ت ََّقى عليه من أن َيُشوبه ُحبُّ ال
   . يتعجَُّل اأَلذى يف ترك الشَّْهَوة ملا يرجو من تعقب العافية أشدُّ من العلة، وذلك أنه
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  َأْوَحى ِمْن َصدًى، وِمْن َطَرِف الُبوقِ  -4450

  َأْوَضُع ِمَن ابِن قَ ْوَضعٍ  -4451

  ِمْن رِيٍح، وِمْن زُج ٍ  أَْوجلَُ  -4452

  َأْوَقُل ِمْن َوِعٍل، وِمْن ُغْفرٍ  -4453

   [ 119ص  ] َأْوَثُب ِمْن فَ ْهٍد  -4454

  أْوَقُح ِمْن ِذْئبٍ  -4455

  َأْوَقى ِلِدِمِه ِمْن َعرْيٍ  -4456

  َأْوََف ِمْن َكْيِل الزَّْيتِ  -4457

اِء َوِمْن الت َُّرابِ  -4458
َ
  أْوَجُد ِمَن امل

  أْوفَ ُر ِمَن الرَُّمانَةِ  -4459

ْهَناِء، وِمَن الل وحِ  -4460   أْوَسُع ِمَن الدَّ

  أْوَثُق ِمَن اأَلرض، َوأْوطَأ ِمَن اأَلرض -4461

  أَْوَهُن ِمْن بَ ْيِت الَعْنَكُبوتِ  -4462

  أْوَهى ِمَن اأَلْعرَج -4463

  املولدون *3*

  َوَعْظَت َلْو ات ََّعْظتَ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=111#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=111#TOP#TOP
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  َوقِ ْر نَ ْفَسَك تُ َهبْ 

ٌر ِمْن ربٍح َبِطيء   َوِضيَعٌة عاِجَلٌة َخي ْ

  لِ ص ِ َوَقَع الل صُّ على ال

  َوْجُهُه يَ ُردُّ الر ِْزقَ 

  َوَقَع نَ ْقُبُه على َكِنيفٍ 

  َوْجٌه َمْدُهوٌن َوَبْطٌن َجائِعٌ 

  َواِحُد أمِ ه

  يضرب ذلك للشيء العزيز

   ؟ أانَ  َفَماَذا أُقولُ   : وابِْتاَلاَلُه، فَ َقاَلِت اللِ ِبَنةُ   : َوقَعْت آُجرٌَّة َو لَِبَنٌة يف املاِء فَ َقاَلِت اآلُجَرةَ 

  َوْعُد الَكرِِي أْلَزُم ِمْن َدْيِن الَغرِي

  الَوَلُد مَثََرُة الُفَؤادِ 

مااَل آلخر، وتكون مسافرا إىل  أن تعطى يف بلدك  : السفتجة ) الَوْجُه الطَّرِىُّ َسْفَتَجٌة 
د فتسويف مالك من ذلك العميل؛ فتستفي بلد، ويكون ملن أعطيته املال عميل يف تلك البلد،

   ( أمن الطريق

  الَوثْ َبُة على َقْدِر اإلمَكانِ 

  . الَوثْيَقُة يف َنصِ  احلديِث على أْهِلهِ 
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 السابع والعشرون فيما أوله هاء الباب  

o   جاء على أفعل من هذا الباب ما  

   املولدون  

  الباب السابع والعشرون فيما أوله هاء

  ُهْدنٌَة َعَلى َدَخنٍ  -4464

َهادنة؛ ألهنا ُمالَينة   : للمصاحلة ون ومنه قيلاللَّنُي والسُّك  : اهلُْدنَة يف كالم العرب
ُ
امل

  أحد الفرقني اآلخر، ومنه قول الطَُّهِوى

   [ 111ص  ] اهلُُدوِن  َواَل يَ ْرُعوَن َأْكَناَف اهلَُويْ َنا * إَذا َحلُّوا والَ أْرضَ 

الطعاُم َيْدَخُن  َدِخنَ   : منه تَ َغريُّ الطعام وغريه ِما يصيبه من الدَُّخان، يُ َقال  : والدََّخن
  عليه، فاستعري الدََّخُن لَفَساد الضمائر والنيات َدْخَناً؛ إذا َغي ََّره الدَُّخان عن طعمه الذي كان

   ؟ َهْل اِبلرَّْمِل أو َشالٌ  -4465

منه املاء، والَ يكون  َوجبل َواِشل يقطر  : املاء املنحِدر من اجلبل، يُ َقال  : الَوَشلُ 
   . ابلرمل َوَشل

   . بشيء يضرب عند قلة اخلري، وللشيء اَل يوثق به، وللبخيل الَ ََيُودُ 

َتُج النَّاقَُة إاَل َلمْن َلِقَحْت لَهُ  -4466   َهْل تُ ن ْ

أان، إذا أعنتها على ذلك،  وأنَتَجُتها -على مامل َيَسمَّ فاعله  -نُِتَجِت الناقُة   : يُ َقال
  : ولَِقاحا، والناقة الَقح وَلُقوح، ومعىن املثل ْت تَ ْلَقُح لقحاوالناتج للنوق كالقابلة لإلنسان، وَلِقحَ 

   ؟ املاء هل يكون الولد إاَل ملن يكون له

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=113#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=115#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=115#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=116#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=116#s1
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   . يضرب يف التشبيه

يشري إىل ِصْدِق  أي للقاحها أي لقبول رمحها ماًء الفحِل،  " ملا لقحت له " ويروى 
   . للمصدر  " لقحت " مع   " ما " الشََّبه، و

  َهنْيٌ َلنْيٌ َوأوَدِت الَعنْيُ  -4467

على أنساع ُكنَّ هلا  إن املثل سار من قول ُدَغَة وذلك أن َصَواحبها َحَسْدهنا  : يُ َقال
أنساعك تئط، وإذا مسََِع أطيَطها  وُْيَْك اي ُدَغُة إن  : ُجُدٍد جعلت تَِئط إذا ركبت، فقلن هلا

َدْهنتها فهو ألني هلا وأبقى، فيذهب عنك هذا الذي  هذا ُضرَاط ُدَغَة، لو أنك  : الرجاُل قَاَلوا
فاعلة، فلما نزلت محلت النساء إليها السَّْمَن يف األقداح، فلما صار  فإين  : َتافني عاره، قَاَلت

 أخذت ِنْسعاً من أنساعها فَقَطرت على بعض نَ َواحيه من السمن، فاْسَودَّ واَلَن، السمن بيدها

   . هني لني وأودت العني، تعىن ابلعني ُحْسَن النِ ْسعِ   : فعند ذلك قَاَلت ُدَغة

   . يضرب ملن َهمَّ إبصاَلح شيء فأفسده، بل أهلك عينه

كنت ُعْرَضًة أَلعَظَم ِما  صرباً فقد  : يضرب ملن نزل به أمر فيُ َقال له  : وقَاَل أبو عمرو
   . نزل بك

   . ُهَو الَعْبُد زََلَمةُ  -4468

وزَُلَمًة وزَْلَمًة، والنون تعاقب الالم يف  هو العبد زََلَمًة وزَْلَمةً   : العبِد، يُ َقال قدُّه َقدُّ   : أي
  : فكأنه قَالَ  قدٌح ُمَزملَّ وزلِيم،  : الَقدَح وَزمَنْْتُه، أي َسوَّيْ ُته وَْنَتُّه، يُ َقال زََلْمتُ   : َجيع الوجوه، يُ َقال

  . إليه رأي آاثر العبيد عليه ة العبد حىت إن من نظرهو العبد َمْزُلوما، أي خلقه هللا على خلق
   [ 111ص  ] 

   . يضرب للئيم
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عن قتيبة بن مسلم  أخربين  : وُيكى أن احلجاج قَاَل جلَبَ َلة بن عبد الرمحن الَباِهلي
إين   : وهللا يف ُصيَّابة احلي، قال احلجاج هو  ! أصلح هللا األمري  : فإين قد أردت التزويج إليه، فَ َقالَ 

لكين أعطي هللا عهدا لئن أصبت فيه ثلبا ألَْقطََعنَّ منك  وهللِا ما أدري ما صيَّابة احلي، احلي
   . وهللا العبد زََلَمًة، أي اَل َشكَّ يف لؤمه هو  : طابقا، فَ َقالَ 

  َهاَجت زَبْ َراءُ  -4469

نت إذا غضبت قَاَل وكا أصله أنه كان لأَلحنف بن قَ ْيس خادم َسليطة ُتَسمَّى زَبْ َراء،
قد   : يُ َقال لكل إنسان إذا هاج غضبه قد هاجت زَبْ َراء، فذهبت مثالً يف الناس، حىت  : اأَلحنفُ 

   . الزُّبْ َرة، وهي موضع الكاهل، واللَّْبؤة زَبْ َراء اأَلسد الضخم  : هاج زَبْ رَاؤه، واأَلْزبَر

  َهَجَم َعَلْيِه نَِقاابًَ  -4470

على املصدر   " نَِقااب "  أي اْهَتَدى إليه بنفسه ومل ُيَِْد عنه، ونصب  : قَاَل اأَلصمعي
   . أي َفْجأُة َفْجأةً 

  ُهَو يف َماَلِء رَْأِسهِ  -4471

   . يضرب للرجل ُيْشَغُل عنك مبُِهمٍ  ُيُدث له

  ُهَو قَ َفا َغاِدٍر َشرٌّ  -4472

فمنعهم، فَ َقاَلت اجلارية  كلوه،أصله أن َرُجاًل من ِتيم أجار رجاًل، فأراد قوُمه أن أي
مل أر    : فأراها إايها، فلما أبصرت َدَماَمَته قَاَلت له أِرين يف هذا الوايف، وكان دِميَم الوْجِه،  : ألبيها

   : الرجُل فَ َقالَ  كاليوم قَ َفا واٍف، فسمعها

   . هو قفا غادر شر
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غادر،  إذا كان قفا يف موضع النصب على احلال، أي هو شر  " قفا غادر " قوله 
الَغْدر والدََّمامة، وهذا كما  واملعىن لو كان هذا القفا على َدَمامته لغادٍر كان أقْ َبَح؛ إذ ََجََع بني

يف موضع الرفع   " قفا " ضمري الشأِن واألمر و  " هو "  هو راكب َجٍل أطوُل، وَيوز أن يكون  : يُ َقال
   . رٌّ من دماميتقفا غادٍر شَ  ابالبتداء، أي األمر والشأن

غادٍر ابلتأنيث  هي قفا  : يضرب ملن الَ يُ ْنَظر له، وفيه خصال حممودة، وقد يُ َقال
   . ضمري القصة، أو أَلن القفا يذكر ويؤنث  " هي " على أن تكون 

  ُهَو أْلَزُم َلَك ِمْن َشَعَراِت َقصِ كَ  -4473

   . يريد أنه اَل يفارقك، والَ يستطيع أن تلقيه عنك

يلزمه من  أيضاً ملن أنكر حقا  [ 110ص  ] يضرب ملن ينتفي من قريبه، ويضرب 
يراد ابلقصِ  مصدر  ِعظَاُم الصدر، وشعره اَل ُُيَْلق، وَيوز أن  : والَقصُّ والقصص  . احلقوق

، ويقول  وإن قصدت إزالته كما اَل تفارقك اَل يفارقك ما تنتفي منه  : قَصْصُت الشَّْعَر ابملَِقصِ 
   . هذه الشعرات وإن َقَصَدها قصك

  ُهَو أَْزَرُق العنيِ  -4474

اأَلعداء  هو من صفات  : قَاَل اأَلصمعي  . يضرب يف االستشهاد على البغضِ 
َبالِ  ُصْهبُ  " و   " هم ُسوُد اأَلكباد " و   " هو أْسَوُد الَكِبدِ  " وكذلك  معىن كلمة العداوة،   : قَالَ   " السِ 

   . لعل أصله من النعت نعوُت الرَِجال، واَل أدري وليس يراد به

  ُهَو َعَلى ُحْنُدِر َعْيِنهِ  -4475

   . احلدقة  : احلُْنُدوُر واحلُْندورَة

   . يضرب ملن ُيْستْثِقُل حىت اَل يقدر أن ينظر إليه
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  مهُُّه يف ِمْثِل َحَدَقِة الَبِعريِ  -4476

ألن هبا  حدقة البعري أْخَصُب ما فيه؛ يضرب ملن هو يف َخْصب ونَ ْعمة، وذلك أن
القاف مخ العظام،  بكسر النون وسكون -النقى  ) يعرفون مقدار مسنها، وفيها يبقى آخر النِ ْقى 

   : ويف السالمي، قال الراجز يذكر إبال  ( وشحمة العني من السمن

  َعنْيْ  أوْ  َما َتْشَتِكنَي َعَماًل َما أنْ َقنْيْ * َماَداَم ُمخٌّ يف سالمى

   : ومثُله

  ُهْم يف مْثِل َحْواَلِء النَّاَقةِ  -4477

سوى  -بكسر ففتح  -فعاَلء  ليس يف العربية على  : يُ َقال ) احِلَواَلء   : قَاَل اللحياين
   ( حواَلء وعنباء وسرياء

اء كثرة الُعْشب؛ أَلن م واحلَُواَلء من الناقة هو قائد السََّلى، أي َيرج قبله، ويراد به
   : احِلَواَلء أَشدُّ ماء ُخْضَرًة، قَاَل الشاعر

  ُسوقُُه تَتَخضَّضُ  أبَغنَّ َكاحِلَواَلِء زَاَن َجَنابَُه * َنوُر الدَّ َكاِدكِ 

َرْقصاء، وَعْرَفَجة خاِضِبة  تركُت اأَلرض خمضرة كأهنا ِحَواَلء، هبا َقِصيصة  : وقَاَل رائد
  َسوادهمَحَْراء، وَعْوَسج كأنه النعام من 

  ُهَو يَ ْقرَُع ِسنَّ اَنِدم -4478

   : قَاَل جرير  " ِسنَّ النََّدمِ  " ويروى 

  ِسنَّ َخْزاَيَن اَنِدمِ  إذا رَِكَبْت قَ ْيٌس خِبَْيٍل ُمِغريٍَة * َعَلى الَعنْيِ يَ ْقرَعْ 
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ِضِغكَ  -4479
َ
  أْهِد جِلَارَِك أَشدُّ مل

  ِلَمْضِغكَ  كون إهداؤه أَشدَّ يعين أنك إذا أهديَت جلارك أْهَدى إليك، في

  ُهَو َُيُطُّ يف َهَواهُ  -4480

   [ 112ص  ]  . أي يَ ْعَتِمد يف منفعته

   : وهو مثُل قوهلم

  ُهَو َُيِْطُب يف َحْبِلهِ  -4481

  َهَذا أمٌر لَْيَس ُدونَُه َنْكَبٌة واَل ُذاَبحٌ  -4482

   . أصابع الرجل يكون يف ابطنَشقٌّ   : أن ينكبك احلجر، والذُّاَبح  : النَّْكَبة

تَ ْنُكب ومل  يضرب يف األمر َيْسُهل من وجهني؛ أَلن الطريق إذا مل يكن فيه حجارة
  يكن يف رِْجِل الراجل ُشُقوق َسْهل عليه أن يسري

َهاَت َتْضِرُب يف حديٍد ابرِدٍ  -4483   َهي ْ

تنوين، وابلتنوين  ريالفتح، والكسر، والضم بغ  : معناه بَ ُعد، وفيه لَُغات  : هيهات
   . ابلنون  " وأيهان " ابلتاء   " أيهات " أيضاً وَيوز 

   : يضرب ملن الَ َمْطَمَع فيه، وأوله

َهاَت َتْضِرُب يف   َحِديٍد ابردٍ  اَي َخادَِع الُبْخاَلء َعْن أْمَواهلم * َهي ْ

  َها َأاَن َذا َواَل أان َذا -4484
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َذا، أي وال أُْغيِن عنك  ها أان ذا والَ أان  : فيقول  ؟ نتأين أ  : يقولُه الرجُل بَقاَل له
  َغناء

  اهلَايب َشرٌّ ِمَن الكايب -4485

قَّة، وكبا  َهَبا اجلمُر ُهُبواًّ، إذا مَخََد وصار َرَمادا هابيا،  : يُ َقال أي صار كاهلَباء يف الدِ 
  إذا صار َفْحماً، وهو أن َتمد انره  : اجلمر

   . ن يَزِيُد فساُد أِحدمها على اآلخريضرب للفاِسَدي

  ُهرِيَق َصُبوُحُهم على َغُبوِقِهمْ  -4486

َجيعاً فاَل َصُبوَح  أي َذَهبا  : وقَاَل بعضهم  . يضرب للقوم ِنِدُموا على ما ظهر منهم
   . والَ َغُبوقَ 

ْر َذاِنكَ  -4487   َهي َْهاَت طَاَرِغْر ابهُنا ِِبِ

  َمْطَمع يف َتالَفيه يضرب لألمر الذي فاَت فالَ 

   .  (  ؟ َمىَت َعْهُدَك أبْسَفِل فيكَ  )   : ومثُله

  هؤاَلِء ِعياُل ابِن ُحوبٍ  -4488

  الشدَّة  : يضرب ملن أصَبَح يف جهد وَمَشَقًة، واجلوبُ 

  َهذا الذ ي ُكْنِت ََتَْبِئنيَ  -4489

هذا الذي كنت   : وقَالَ  َياطب امرأة َظنَّ هبا ََجَااًل تسرته، فلما رآها خاب ظَنُّه
   . تكتمني
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   . يضرب ملن َخاَلَف ظنَك فيما كنَت راجياً له

َهاَت ِمْن ُرَغاِئِك احلَننيُ  -4490   َهي ْ

بَ ُعَد احلنني من الرَُّغاء،   : يقول َتَشوٌَّق إىل الولد أو َوَطن،  : الضَّجيُج، واحلنني  : الرَُّغاء
   . يعين أن بينها فرقاً 

  خلفني يف أحواهلايضرب للمت

َهاَت َتْطرِيٌق َمَع الر ِْجِل َكِذبٌ  -4491   َهي ْ

الرجُل قبل اليد فهو  الرأس فإذا خرج  [ 111ص  ] أن َترج َيُد الولِد مع   : التَّْطرِيق
   . كذلك اليَ نْتُ، وهو املذموم، ورمبا ميوت الوالد واألم إذا ولد

   . احلق واخلري يضرب ملن رَِكَب طريقاً اَل يُ ْفضي به إىل

َهاَت حَمْفًى ُدونَُه َوَمرَمضٌ  -4492   َهي ْ

ْحَفى
َ
ْرَمضُ   : امل

َ
فيه، أي   [ السائر ] يَ ْرَمُض  موضع  : موضع ُُيَْفى منه خلشونته، وامل

   . ُيرتق حلرارِة َرْمِلهِ 

  يضرب ملا اَل يُوَصُل إليه إاَل بشدة وتَ َعب ومَقاساة َعَناء ونَصب

  َشفٍ  َفدَِع الِعَتااب ُهَو ابنُ  -4493

صاحب نقصان يف  هو  : الَفْضل والنقصان أيضاً، وهو من اأَلضداد، يقول  : الشَّفُّ 
   . َتْسُكْن إليه املروءة ويف املودة وإن أظهر لك الوداد وامليَل فدَع عتابه والَ 

   . يضرب للواهي َحبِل الوَداد
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َر َداٍء خُمَا -4494   ِمرٍ َهِنيئاً َمرِيئاً َغي ْ

  هنيئاً مريئاً، البيتَ   : مسع الشَّْعيِبُّ قوماً ينتقصونه، فَ َقالَ 

َعزَُّه مع زوجها، فَ َقاَل هلا  كان ُكثَ ريِ ٌ يف َحَلقة البصرة ينشد أشعاره، فمرت به   : قَاَلوا
من تلك احللقة،  لَِتعضَّنَُّه أو ألضربنك، َفَدَنتْ   : هلا أِعضِ ِيه، فاسَتْحَيْت من ذلك، فَ َقالَ   : زوُجها

   : كذا وكذا بفم الشاعر، فَ َعَرفَ َها كثري، فَ َقالَ    : قَاَلت فأَعضَّْته، وذلك أهنا

  لِلَمِليك اْسَتَذلَّتِ  ُيكلِ ُفها اخلِْنزِيُر َشْتَمي، وَما هِبَا * َهَواين، ولِكنْ 

َر َداٍء خُمَاِمٍر * لَِعزََّة ِمنْ    ا اَسَحلَّتِ أْعَراِضَنا مَ  َهِنيئاً َمرِيئاً َغي ْ

  اهلََوى اهلََوانُ  -4495

  : احُلبَّ فَ َقالَ  أوُل من قَاَل ذلك رجٌل من بين َضبََّة يُ َقال له أسعد بن قيس، وصفَ 
النار يف احلَجِر، إْن َقَدْحَته أْوَرى،  هو أظهُر من أن ََيَْفى، وأخفى من أن يُ َرى، فهو كامن ُكُمون

اهلواُن، ولكن غلظ ابمسه؛ وإمنا يَ ْعِرُف ما أقول، مْن أبكته املنازُل  وإن تركته تَ َوارى، وإنَّ اهلََوى
  فذهب قوله مثالً  والطلوُل،

  َهَذا أَحقُّ َمْنزٍِل بِتَ ْركٍ  -4496

  يضرب لكل شيء قد اْسَتَحقَّ أن يُ ت َْرك من رجٍل أو ِجوار أو غريه

   : وقَاَل أبو عوسجة

  يَ ْعِوي َوالُغَراُب يَ ْبِكيهذا أحقُّ َمْنزٍِل بِتَ ْرِك * الذئُب 

  ُهَو َمَكاُن الُقرَاِد ِمَن اْسِت اجلََملِ  -4497
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  يضرب ملن ياَلزم شيئاً الَ يفارقه البتة

  هذا أََواُن َشد ُِكْم َفَشدُّوا -4498

   [ 111ص  ]   : مثُل قوهلم

   ( 1095-برقم  سيكرره املؤلف، وأيتى ) هذا أواُن الشَّدِ  فَاْشَتدى زَِيْ  -4499

  ُهَو َلَك َعَلى َظْهِر الَعَصا -4500

   : مثل قوهلم

   ( 1011سيكرره، وأيتى برقم  ) ُهَو َعَلى َطَرِف الثَُّمام  -4501

  ملا يوَصُل إليه من غري مشقة

  ُهَو َكَداِء الَبْطِن اَل يُْدَري أىَّ يُ ْؤتى -4502

  يضرب ملن الَ َيلص منه

  ِرشُ ُهُم املَِعى والكَ  -4503

   : يضرب يف إصاَلح األمر بني القوم، وقَالَ 

ْفرَتِْش * َلْسَت َعَلى شيء فَ ُقمْ 
ُ
  َواْنَكِمشْ  اي أي َُّهَذا النَّائُِم امل

  َوالَكِرشْ  ِلْسَت َكَقْوٍم أْصَلُحوا أْمَرُهْم * فأْصًبُحوا ِمْثَل املَِعى

  ُهَو َحَياُء َمارَِخةَ  -4504

   . فَّر فعثر عليها تنبش قرباامرأة كانت تَتخَ   : مارخة
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  يضرب يف فَ ْرِط الوقَاحة

  َهاِديَُة الشَّاِة أبْ َعُد ِمَن األَذى -4505

من الكرش واحلََوااي  الرقَ َبة والكتف والذراع، وبُ ْعُدها من األذى تَ َنحِ يها  : اهلادية
 أيكلون األَْلَيَة لقرهبا من بَِلى، فهم الَ  واألْعَفاج واجلََواعر، ويف قبائل قضاعة قبيلة يُ َقال هلا

  اجلواعر وألهنا طََبُق ااَلْستِ 

  َهْدَمُة الث َّْعَلبِ  -4506

  يعنون ُجْحره املهدوم

  يضرب للقوم يقع بينهم الشر، وقد كانوا من قبل على صلح

  ُهَو َدرَْج َيِدكَ  -4507

َسَواء، ومعناه  وهي ومها وهم َدرَْج يدك، املذكر واملؤنث والواحد واجلمع واالَثنان
  : على الظرف، كما يُ َقال  " َدرَجَ  " َطْوع يدك، قَاَله الشرقي، وكذلك قَاَل أبو عمرو، ونصب 

ذهب َدُمُه َدرََج الرايح، إذا   : الراء، كما يُ َقال بنصب  " َدرَجَ  " أنْ َقدته َدرَْج كتايب، وروى املنذري 
  َبَطَل وهدر

  ُهَو َعَلى َحْبِل ذرَاِعكَ  -4508

   . أي األمر فيه إليك

   . يضرب يف قرب املتَ َناَولِ 

   . وإشفاقا عليه يضرب لأَلخ اَل َُيَالف أخاه يف شيء إبخائه  : قَاَل اأَلصمعي
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   . اليد ِعْرٌق يف  : أي هو كما تُريد طاعًة وانقيادا لك، وَحْبُل الذراع

  هِذِه َيِدي َلكَ  -4509

َقاد اخلاضَ  ُن ْ
   [ 112ص  ]   . شئت ع، أي أان بني يديك فاصنع ىب ماكلمة يقوهلا امل

  ُهَو ِعْنِدي اِبلَيِمنيِ  -4510

   . أي ابملنزلة الشريفة

   : ويُ َقال يف ضده

َمالِ  -4511   ُهَو ِعْنِدي اِبلشِ 

   : أي ابملنزلة اخلسيسة، قَاَل أبو ِخرَاشٍ 

  ُدونَ ُهم يف الشََّماِئلِ  َسْهِمي رَأْيُت َبيِن الَعاَلِت َلمَّا َتَصافَ ُروا * ََيُرُّونَ 

   . أي َيعلون َسْهِمي وَحظِ ي يف املنزلة اخلسيسة

  ُهْم عَلْيِه َيٌد َواِحَدةٌ  -4512

   " َمْن ِسَواُهمْ  َوُهْم َيٌد َعَلى " أي جمتمعون، ومنه قوله عليه الصاَلة والسالم 

  َهَلُكوا َعَلى رِْجِل ُفاَلنٍ  -4513

رِْجِل أْحٍد من  ما هَلَك على  : روى عن سعيد بن املسيب أنه قَالَ أي على عْهده، وي
نبياء ما هلك على رِجل موسى عليه الصالَة والسالم َِ    . اأَل

  هَذا ِحٌر َمْعُروفٌ  -4514
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   . أوُل من قَاَل ذلك لقماُن بن عاٍد بن َعْوص بن إَرم

لقمان  بن كأخيهاوذلك أن أخته كانت حتت رجٍل ضعيٍف، وأرادت أن يكون هلا ا
أن أضعف منه فأِعريِيين  إن تَ ْعلى ضعيٌف، وأان أخاف  : يف َعْقله وَدَهائه، فَ َقاَلت اَل امرأة أخيها

أبخته، فعَلَقْت منه على لَُقيم، فلما   فراَش أخي الليلة، ففعلت، فجاء لقمان وقد مثََِل فبطش
   . ْعُروفهذا ِحٌر مَ   : كانت الليلة الثانية أيت صاحبته فَ َقالَ 

   : وقد ذكره النَِّمُر بن تَ ْولب يف شعره فَ َقالَ 

  َوابْ َنَما لَُقْيُم ابُن لُْقَماَن ِمْن أْخِتِه * َفَكاَن ابَن أْخٍت لَهُ 

  لََيايل محق َفما اْسَتْحَقَبْت * إلَْيِه فَ ُغرَّ هبا ُمْظِلَما

  كَمافَأْحبَ َلَها َرُجٌل اَنبٌِه * َفَجاَءْت بِِه َرُجالً حمُْ 

  ُهِنئَت َوالَ تُ ْنَكهُ  -4515

   . أي أصبت خرياً وال أصابك الضر  : قَاَل أبو عبيد

فإذا وقف على الكاف اجتمع  ُهنِ يئَت أي ظَِفْرَت واَل تُ ْنَك بغري هاء،  : قَاَل األْزهري
اَل َجَعَلَك هللا أي اَل ُنِكيَت أي   : تُ ْنكَ  ساكنا فُحر َِك الكاُف وزيدت اهلاء للسكوت عليها، والَ 

ياً، وَيوز والَ     : يُ َقال -بفتح التاء  -تَ ْنَكه  منهزما َمْنكِ 

   . أىب اهليثم َنَكْيُت يف العدو، أي هزمته؛ فنِكي يْنَكي نكاء هذا كله حكاه عن

   [ 125ص  ]   . تبكه هنيت ومل تَ ْبِكه، أي وَجْدَت مرياَث َمْن مل  : وقَاَل أبو عمرو

أي ال تنك فيك، مث  َت من اهِلْنء وهو الَعطَاء، أي أُْعطَْيَت، واَل تنكه،ويروى ُهِنئْ 
 . والَ تُ ْنك، مث أدخل هاء السكت  : وقَالَ   " فيك " حذف 
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  ُهم يف أَْمٍر اَل يُ َناَدي َولِيُدهُ  1012

يُْدَعى فيه الكهول  معناه أمر عظيم اَل ينادي فيه الصغار، وإمنا  : قَاَل أبو عبيد
   . الغاية يف اخلري والشر هذه لفظه تستعملها العرب إذا أرادت  : ار وقَاَل الفراءوالكب

   : وأنشد فيه اأَلصمعي

  اَل يُ َناَدي َولِيُدَها فأْقَصْرُت َعْن ذِْكِر الَغَواين بِتَ ْوبٍَة * إىَل هللا ِمىنِ  

   : وقَاَل آخر

  ومنهن فسق الَ يُ َناَدى َوليُدهُ 

   : وينشد

  يُ َناَدي َولِيُدها َشْرَعْت َكفَّا يَزِيَد بْن مْزَيٍد * َشَراِئَع ُجوٍد الَ  َلَقدْ 

فإذا أهوى الصيب  هذا مثل يقوله القوم إذا أخصبوا وكثرت أمواهلم،  : وقَاَل الكاَليب
وقَاَل أصحاب املعاين أي ليس  إىل شيء ليأخذه مل يُ ْنَه عن أخذه ومل ُيَصْح به؛ لكثرته عندهم،

   : يد فيدعى، وأنشدفيه ول

  َسبَ ْقُت ِصَياَح فَ َرارَيَها * وَصْوَت نَ َواِقيَس ملْ ُتْضَربِ 

   . أي لست مثَّ نواقيُس فتضرب ولكن هذا من أوقاهتا

  َهْوْت أُمُّهُ  -4517

ْدح، قَاَل  أي َسَقطت، وهذا دعاء اَل يراد به الوقوع، وإمنا يُ َقال عند التعجب
َ
وامل

   : الشاعر
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  اللَّْيل ِحنَي يَ ُؤبُ  أُمُُّه َما يَ ب َْعُث الصبح غاداي * َوَما ذا يُ َؤدِ يَهْوْت 

له، كما يُ َقال  العرُب تدعو على اإلنسان واملراد الدعاء  : معناه التعجب، يُ َقال
إمعانه يف وصفه   " ما يبعث الصبح "  َمَفازة، على سبيل التفاؤل ومعىن  : َسِليم، وللمهلكة  : للديغ
ماذا يؤدي الليُل منه حني ميسي، فحدف  حني يصبح، أي ما يبعث الصبُح منه وكذلك ابجللد

   . بدرهم، أي منوان منه بدرهم السَّْمُن َمنَ َوان  : كما يُ َقال   " منه " 

  إْحالَبَةَ  إنَّ َمَعَها  : قَالَ   ؟ َهْل َلَك يف أُمِ َك َمْهُزولَةً  -4518

هل لك طمع يف  عَث به إىل أهله من املرَعى، يريدأن ُيلَب الرجُل ويب  : اإلحالَبة
  إن معها  : أمك يف حال فقرها، أي اَل َتْطَمْع فيها فليس بشيء، قَالَ 

   . إحالَبة

   [ 121ص  ] يضرب يف بقاء طمع الولد يف إحسان األم 

  َهَذا التََّصايف اَل َتَصايف املِْحَلبِ  -4519

لُيِغرَيا على فَ ْهم على  رج رجاَلن من ُهَذيل بن ُمْدركةخ  : قَاَل أبو عمرو بن الَعاَلء
فَ ْهم، ونذر هبما، فأِخَذ عليهما الطريُق فأِسَرا  أرجلها، فأتَ َيا باَلد فَ ْهم فأغارا، فقتالَ رجالً من

ِنيُم، وقَاَل ال  : فَ َقاَل الشيخ  ؟ صاحبنا أيكما قَ َتلَ   : َجيعا، فقيل هلما
ُ
 أان  : شابأان قتلته وأان الثأر امل

املنيم، فقتلوا  قتلته دون هذا الشيخ اهلِمِ  الفاين، وأان الشابُّ املقتبُل الشباب، وأان لكم الثأر
هذا التصايف ال تصايف   : الشيخ بصاحبهم، وطمعوا يف ِفَداء الشاب، فَ َقاَل رجل من فَ ْهم

   . اَل مصافاة املؤاكلة واملشاربةاملصافاة  وهو إانء ينبذ فيه، أي هذه  " املشعل " املِْحَلب، ويروى 

   . يضرب يف كرم اإلخاء

   ( 1122سبق برقم  ) َهَذا أوان الشَّدِ  فَاْشَتدِ ي زَِيْ  -4520
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   . واْشَتدَّ إذا عدا يف هذا املوضع اسُم فرٍس، وَشدَّ   " ِزيَْ  " زعم األصمعي أن 

   . يضرب للرجل يؤمر ابجِلدِ  يف أمره

   . ُج على منربه حني أزعج الناَس لقتال اخلوارجوِتثل به احلجا 

فَاْدُرِجي، يضرب للمتشبع مبا  لَْيَس َهَذا بُعشِ كِ  " وأورد أبو عبيد هذا املثل مع قوهلم 
أراد هذا ليس وقت اجلمام،   : إاَل أن يُ َقال ليس عنده، يؤَمُر إبخراج نفسه منه، واَل نسبة بينهما،

   " ليس هذا بعشك فاْدُرِجي "  إبزاء قولهبل هذا وقت العدو حىت يكون 

  مُها َكَفَرَسي رَِهانٍ  -4521

االَبتداء، اَل يف  يضرب لالثنني إىل غاية َيْسَتِبَقاِن فيستواين، وهذا التشبيه يقع يف
   . االَنتهاء؛ أَلن النهاية جُتَلَّى عن َسْبق أحدمها الَ حمالة

   : ومثُله قوهُلم

  يِت الَبِعريِ مُهَا َكرُْكبَ  -4522

ِتثََّل به لعْلقمة بن ُعالَثة وعامر بن  إن املثل هِلرِِم بن ُقْطبَة الَفَزاري،  : قَاَل ابن الكليب
 أنتما َكرُْكبَ يَت البعري اي ابين جعفر تَ َقَعاِن َمعاً، ومل يُ ن ْفِ رْ   : فَ َقالَ  الطَُّفيل اجلعفر بني حني تنافرا إليه،

وأمر هلما  أهنما انتَهَيا إليه مساء، فأمر لكل واحٍد منها بُ قَّبٍة،أَحَدمها على اآلخر، وذلك 
جئ ُْتك   : قَالَ   ؟ ملاذا جئتين  : له ابألنزال وما ُيتاجان إليه، فلما َهَدأت الر ِْجُل أتى عامرا فَ َقالَ 

ُلَك على الرأي رأيت، وساء ما َسوََّلْت لك نفُسَك، أْفض ِ  بئس  : لُتَ نَ فِ رين على علقمة، فَ َقالَ 
 ص ] يعدِ د مفاِخَره ومآثره وقدميه وحديثَه، وهللا لئن رأيُتك غداً معه   ؟ وكذا علقمة ومن أمره كذا

ومضى إىل  متحاكمني إىلَّ الَنفرنَُّه عليك، والَ يطلق القلم مين به وبك غريه، مث تركه  [ 392
  ؟ أين غاب عنك حلمَك   : فقال ى عامرجئتك لتنفِ ِرين عل  : قَالَ   ؟ ما جاء بك  : َعْلَقمة فَ َقالَ 
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وَحَسَبُه كذا، وهللا لئن انفَ ْرتَُه إىل ألحكمن له،  وقدي عامر كذا وكذا،  ؟ أعلى عامر أفضِ ُلك
نرجع واَل حاجة   : َأْحِجْم عنه، مث فارقه ورجع إىل بيته، فلما أْصبَحا قَاالَ  فأْقِدْم على ما تريد أو

تلقَّامُها  ي كل واحٍد منهما ما عند صاحبه، فلما كاان يف بعض الطريقإىل التنافر، واَل يدر  بنا
مايل عندك إن   : لعلقمة األْعَشى، فسأهلما عما خرجا له، فأخربه بقصتهما، فَ َقاَل األْعَشى

، فَ َقاَل أجريك من قومى  : قَالَ   ؟ وجتُِريين من العرب  : مائة من اإلبل، قَالَ   : قَالَ   ؟ نَ فَّْرُتَك على عامر
 وجُتريين من أهل  : مائة من اإلبل، قَالَ   : قَالَ   ؟ على علقمة فمايل عندك فإن أان نفرتك  : لعامر

أهل اأَلرض فكيف  جُتريين من  : أجريك من أهل السماء واأَلرض، قَاَل األْعَشى  : قَالَ   ؟ اأَلرض
وَديْ ُته، وإن ماتت لك ماشية  أو أهلكإن مات أحد من َوْلَدك   : قال  ؟ جُتريين من أهل السماء

   : علقمة، فَ َقاَل من قصيدته يف هجائه نعم، فمدح عامرا، وهجا  : فعليَّ ِعَوُضها، قَالَ 

  غائصاً  أَعْلَقُم َقْد َحكَّْمَتيِن فوجدتين * بُكم عاملا عند احلكومة

  َبْحَت اَنِقَصاً َوأصْ  ِكاَل أبَ َوْيُكم كاَن فَ ْرَعى ِدَعاَمٍة * ولكن َُّهْم زَاُدوا

ْشىت ِماَلًء بُُطوُنُكْم * َوَجارُتُكْم َغْرَثى
َ
  يَبنْتَ مَخَاِئَصاً  تَِبيُتوَن يف امل

  َما يُوارِي الدََّعاِمَصاً  َفَما َذنْ بُ َنا إن َجاَش حَبُْر ابن َعمَُّكْم * وجَتُْرك َساجٍ 

   ( وهي دويبة تغوص يف املاء  . َجع دعموص  : الدعامص ) 

يُ ت ََّقي لسانه، وكان  َمْن مدحه األْعَشى َرَفعه وَمْن َهَجاه وَضعه، وكان  : يُ َقال وكان
   . وأما عامر فالَ  علقمة ِمن آمن وصار من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،

  ه ذا الَّذي ُكْنِت حَتْيَ نْيَ  -4523

َسرَتت َوْجَهها، فظهر منها  ةِحييُت َحَياء، أي اسَتْحيَ ْيُت وأصل املثل أن امرأ  : يُ َقال
   . وانكشف هذا الذي كنت تستحيني منه فقد بدا  : َهنُا، فقيل هلا
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   . يضرب ملن رام إصاَلح شيء فأفسده

  َهَذا أْمٌر اَل يِفي لُه َقْدرِي -4524

  أي أمر ال أقربه وال أقبله

ْعُروِف َأْوحاهُ  -4525
َ
  أَْهىَن امل

   [ 393 ص ]  . َحي الوَحي، أي الَعَجَل الَعَجلَ أي أْعَجلُه، من قوهلم الوَ 

ُر الشَّاتَ نْيِ ِجزَّةً  -4526   َهِذِه َخي ْ

   . التمييز على  " جزة " يضرب للشيئني يَ ْفُضل أَحُدمها على اآلخر بقليل، ونصب 

  هاَن على األْمَلس ماال َقي الدَّبرُ  -4527

  يضرب يف سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه

ُرُك َعَليِه اإِلِبلُ هذ -4528   ا أَْمٌر اَل تَ ب ْ

  يضرب لألمر العظيم الذي ال يصرب عليه

  هَو أَذلُّ ِمْن مِحَاٍر ُمَقيَّدٍ  -4529

   : قَاَل املتلمس

لِ  يَ ْعرِفُ َها * إاَل األَذاَلِن َعي ْرُ  ُِ   احَليِ  َوالَوِتدُ  َوَما يُِقيُم بداِر الَذ

  يَ ْبِكى َلُه أَحدُ  ِتِه * َوَذا ُيَشجُّ َفَماهذا َعَلى اخَلْسِف َمْربُوٌط ِبُرمَّ 

َعُث الِكاَلَب َعْن َمراِبِضَها -4530    . ُهَو يَ ب ْ
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بَ ْعثُه  يضرب للرجل َيرج ابلليل يسأل الناس ِمْن ِحرصه فتنجه الكاَلب؛ فذلك
   . إايها عن مرابضها

ما فضل من  لىبل يثري الكاَلَب يطلب حتتها شيئاً لَشَرِهِه وحرصه ع  : ويُ َقال
  طعامها

  نَ َعْم وتَ َقلَّْيتُ   : قَالَ   ؟ َهْل أوفَ ْيتَ  -4531

  وزاد على ما رسم له النهايةَ  جتاوُز احلدِ  يضرب ملن بَ َلغَ   : اإلشراف، والت ََّقلِ ي  : اإليفاء

  مُهَا يَ َتماَشنان ِجْلَد الظَّراِبنِ  -4532

  يضرب للرجلني يقع بينهما الشر فيتفاحشان

  ُهَو بَ نْيَ حاِذٍف وقاِذفٍ  -4533

اأَلرنب؛ ألهنا حُتَْذُف ابلَعَصا  املعىن يف  : قَاَلوا  . ابحلصا  : ابلعصا، والقاذف  : احلاذف
   . وتقذف ابحلجر

  يضرب ملن هو بني َشرَّْينِ 

   : يُ َقال قَاَل الوبر لألرنب  : قَاَل اللحياين

وبروبر، عجز وصدر،   : فَ َقاَل األرنب آذان آذان، َعُجٌز وكتفان، وسائرك أكلتان،
   . وسائرك حقر نقر

  ُهْم يف َخرْيٍ الَ َيِطرُي ُغرَابُهُ  -4534

   . أصله أن الغراب إذا وقع يف َمْوضع مل َيتح أن يتحوََّل إىل غريه



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 471 

الشدة  هذا يضرب يف كثرة اخِلْصب واخلري، عن أيب عبيدة، وقد يضرب يف  : قيل
   : ومنه قول الذبياين  : ، وقَالَ أيضاً، عن أيب عبيد

ْجِد لَْيَس ُغراهُبا
َ
  مبُطَارِ  َولَرْهِط حراٍب وقد َسْورٌَة * يف امل

  ُهَو َواِقُع الُغرَابِ  -4535

   : أي هو َوُقوع َوُدروع، قَاَل الشاعر  " ساكن الريح " كما يُ َقال 

   [ 121ص  ] بَ نْيَ َعي ْيَن َواِقع  ُغَرااب َوَمازِْلُت ُمْذقَاَم ابُن َمْرَواَن َوابْ ُنُه * كأنَّ 

  ُهَو ُغَراُب ابُن َدأيَةَ  -4536

   . يكىن به عن الكاذب يف نسبه

  ُهَو إْحَدى األاَثيف -4537

  يضرب للذي يُعني عليك َعْدوَّك

  ُهَو ابْ َنُة اجلََبلِ  -4538

   . ومعناه الصََّدى َييب املتكلم

   . يضرب ملن يكون مع كل أحد

َهاَت اجلََناُب األْخَضر -4539 َهاَت َهي ْ    . َهي ْ

ضبة بن أدَّ اغتمَّ،  هذا من أمثاهلم القدمية، وأصل ذلك أنه ملا ثَ ُقلَ   : قَاَل الشرقي
هيهات هيهات   : اْنل عنك ما جتد، فَ َقالَ  لو قد انتهينا إىل اجلََناب األخضر لقد  : فَ َقاَل له َوَلُده

   . كذلك أدركه، فكان أي الَ   ؟ اجلناب األخضر
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  يضرب ملا اَل ميكن كذلك َتالَِفيهِ 

   ؟ َهْل َعاَد ِمْن َكَرٍم بَ ْعدي -4540

ما مل يُ ْعَهْد منه،  إنه كان َرُجاًل َشحيحاً يضرب للرجل يَِعُد من نفسه  : لذكوان، قيل
   . عهدتك أي أنت على ما  ؟ هل َغي ََّرك بعدي ُمَغري  : فيُ َقال له

   : ومثُله

  َهْل َصاَغَك بَ ْعِدي َصائغٌ  -4541

  يوضع يف اخلري والشر، قَاَله أبو عمرو

  َهكَذا َفِصدى -4542

َزة، فأمرته أمُّ  إن أول َمْن تكلم بِِه َكْعُب بن َمامة، وذلك أنه كان أسرياً   : قيل يف َعن ْ
  إايها، منزله أن يَ ْفِصَد هلا انقًة، فنحرها، فالمته على َْنْره

   . الكرام هكذا َفِصدى، يريد أنه الَ يصنع إاَل ما يْصَنع  : فَ َقالَ 

  ُهَو أْعَلى النَّاِس َذا ُفوقٍ  -4543

سعد بن أىب َوقَّاص  هو أعلى القوم َكْعبا، وقَالَ   : أي أعلى الناس َسْهماً، ويقولون
 ومل أيلوا أن يبايعوا أعاَلهم ذا عفان هنع هللا يضر إن املسلمني قد اَبيَ ُعوا عثمان بن  : هنع هللا يضر ألهل الكوفة
  ُفوٍق، أي أْفَضَلُهمْ 

   . ُهَو أْصبَ ُر َعَلى السََّوايف ِمْن اَثلِثَِة األاَثيِف  -4544

   . يضرب ملن تعوََّد هاَلَك مالِهِ 
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  ُهَو إمََّعةٌ  -4545

يف احلديث َمَعَك، و  أان  : ومها الرجل الضعيُف الرأي الذي يقول لكل  " إْمَرةٌ  " وكذلك 
إن هلك الناُس هلكت الَ أثور يف   : يقول قَاَلوا هو أن  " إذ وقع الناُس يف الشر فاَل تكن إمََّعةً  " 

وقوُل   : هو ِفْعٌل ألنه اَل يكون إفعل صفة، قَالَ   : ابن السراج رجل إمٌَّع وإمعة، وقَالَ   : الشر، يُ َقال
وقد حكى عن أيب عبيد، ويروى   [ 120ص  ] للنساء ذلك، غلٌط، اَل يُ َقال   " إمعة امرأة " من قَاَل 

   : أمري املؤمنني علي رضي الََل عنه بيتان يف هذا املعىن، ومها عن

  َوَلْسُت إبمََّعٍة يف اخَلطُوِب * أساِئُل هذا َوَذا َما اخلَبَ رْ 

  َوفَ رَّاُج َشرْ  َوَلِكنِ ين ِمْدرَُه اأَلْصَغَري  * ِن َجاَلُب خرٍي َوَذا

  َهِنيئاً ِلُسَحاٍم َما أَكلَ  -4546

   : اسم كلب، قَاَل لبيد  : سحام

  ُسَحاُمَها فتقصدت منها َكَساِب فضرجت * ِبَدٍم َوُغوِدَر يف املَكر ٍ 

   . ابخلاء  " ُسَخامها " ويروى 

  يضرب يف السماتة هبالك مال العدو

َهاَت ِمْنَك قُعيْقِعانُ  -4547   َهي ْ

  وابأَلهواز أيضاً جبل يُ َقال له قعيعقانهذا اجلبل مبكة، 

  واَل أدري أيهما املعىن يف املثل  : قلت

  يضرب يف اليأس من نْيل ما تريد
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  َهَذراً َهذراينُ  -4548

  أي أكِثْر من كالمك وََتليطك ايَهْذراَِين، وهو املِْهَذار

  ُهَو الضَّاَلُل بُن يَ ْهَللَ  -4549

ابطل، وروى  اء الباطل اَل تصرف، ومعناه ابطل بنوهتلل، وَفهلل، وكلها من أمس
  تقوم إبفادة كذلك هو اللحياين ابلتاء املعجمة من فوقها بنقطتني، أي كما أن هذه األَلفاظ الَ 

فاجتمع فيها  والسبب يف ترك صرف هذه اأَلمساء أهنا أعجمية يف اأَلصل،  : قلت
كما لو مسى رجل  ة لكان َوْجُهها الصرف،التعريف والعجمة، ولو كان هلا َمْدَخل يف العربي

   . بَدْحرَج لُصرف ألنه زنة اَل َتتص ابلفعل

َزَعةِ  -4550 َن ْ
  ُهَو َقريُب امل

ومنزعة   " أضعف منزعة لتعلمن أينا " أي قريب اهِلمَّة، وقريب َغْور الرأي، ومنه قوهلم 
  رأيه  : الرجل

َماِت أفَاعيكَ  -4551   َهِذِه ِمْن ُمَقدِ 

  من أوائل شرك أي

  ُهَو الَفْحُل الَ يُ ْقَدُح أنْ ُفهُ  -4552

  الَكفُّ   : الَقْدح

  يضرب للشريف الَ يُ َردُّ عن ُمَصاهرة وُمواصلة

  ُهَو يَ ْلِطْم َعنْيَ ِمْهَران -4553
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   : يضرب للرجل يكذب يف حديثه، وينشد حمللم

  إذا ما اجتمع اجلزىلُّ * والكوَف واأَلعَلم

َثي *وكم من َحَسن يكتمفكم من سىء    يُ ن ْ

   [ 122ص  ] وكم عني ملهران * إذا ما اجتمعوا تلطم

  ُهَو يَ ْنَسى ما يَ ُقولُ  -4554

  إمنا تقول هذا إذا أردَت أن تنسب أخاك إىل الكذب  : قَاَل ثعلب

  ُهَو ََيِْصُف ِحَذاَءهُ  -4555

  أي يزيد يف حديثه الصدق ماليس منه

  َحْبَحَبةً  َعْشٍر مَثانياً َوِجْئَت ِبَسائِرها َأْهَلْكَت ِمنْ  -4556

  أي َمَهازيل ضعيفة

احلَْبَحَبة السَّْوُق   : ومن احلبحبة انر أيب حباحب؛ وقَاَل غريه  : قَاَل ابن األعرايب
  الشديد، ونصبه على املصدر، وَيوز على احلال

  ُهَو َيِدبُّ َمَع الُقَرادِ  -4557

  ، أنشد ابن اأَلعَريبيضرب للرجل الشرير اخلبيث

  لنا ِعزٌّ وَمْرَمااَن قريٌب * وموىًل اَل َيِدبُّ مع القراد
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البعري، فإذا عضَّه  وأصل هذا أن رجالً كان أييت بشنة فيها ِقْرَدان، فيشدها يف ذنب
  بعرياً فذهب به منها قُراد نفر فنفرت اإلبل، فإذا نفرت اإلبل استلَّ منها

  َعْن ََجَاِل َوْعَوَعةٍ  ُهَناَك وُههَناكَ  -4558

قَاَلت هنا وههنا،    : هناك وههناك، وإذا أرادت القرب  : العرُب إذا أرادت البعد قَاَلت
  : إذا َسِلْمَت مل أكثرت لغريك، قَاَلوا كأنه أيمره ابلبعد عن َجال َوْعَوَعة، وهي مكان، ويُ َقال أراد

  : وقَاَل أبو زيد  " كل شيء واَل سيف فراشه " و   " الرأس كل شيء والَ َوَجعُ  " وهذا كما تقول 
   " كل شيء ما خالَ هللا َجَلل " وهذا ْنو قول الرجل   : قيس بن حنظلة، قَالَ  َوْعَوَعة رجل من بىن

  ُهَو أْهَوُن َعَلي َمْن طََلَبهُ  -4559

 -لها املثملة ومث -فسكون  بفتحات أو بكسر -الربذة  ) هي الرَّبذة واملِْثمَلة   : يُ َقال
   ( خرقة أو صوفة يهنأ هبا البعري -بوزن املكنسة 

   : ومها اخلرقة اليت يُ ْهنأ هبا البعري، وقَالَ 

  اِبلِفَنا اَيَعِقيد اللُّْؤم َلْوالَ نعمىت * ُكْنَت كالر ِْبَذِة ُمْلقىً 

  يضرب للرجل الذليل

  ُهَو إْسُك األمةِ  -4560

   " إْسُك اإلماءِ  " ويقال 

ْننِتِ الذليل، واإلسكيض
ُ
  جانب الَفرْج  : رب للحقري امل

  ُهْم َكنَ َعَم الصََّدَقةِ  -4561
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  يضرب لقوم خمتلفني

   : وهذا كقوهلم

  ُهْم َكبَ ْيِت األَدمِ  -4562

   [ 121ص  ] يعين أن فيهم الشريف والوضيع 

ْفَرَغةِ  -4563
ُ
  ُهْم كاحلََلَقِة امل

  هاوهي اليت الَ يُْدَرى أين طرف

  يضرب للقوم َيتمعون واَل َيتلفون

  َأْهِد جِلَارَِك األْدَى اَل يَ ْقِلَك األْقَصى -4564

لبعده عنك ومن  أي أنك إذا أهديَت لألدى يَ ْعِذُرك األَقصى  " واَل يقلك " ويروى 
   . ابإلحسان إليهما أي اَل تَ ْفَعْل ما يؤذي األَقصى، فكأنه أيمر  " واَل يقلك " روى 

  ُهَو قَاِتُل الشَّتَ َواتِ  -4565

اجَلُدوب، أبن ُُيِْسَن  أي  " قاتل السََّنوات " يضرب للذي ُيْطِعم فيها ويدِفُئ، ويروى 
   . إىل الناس فيها

  ُهَو عَليه ِضَلٌع جائرةٌ  -4566

   " ُهمْ  " ويروى 

   . يضرب للرجل مييل عليه صاحبه
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  َهَذا َجَناَي َوَخَيارُُه ِفيهِ  -4567

البيض، وهو أحسن   : واهلَجان  " هذا جناي وِهَجانه فيه " اجملىنُّ، ويروى   : اجَليَن 
   . ِهَجان انقة ِهَجان وَجل  : البَ َياض وأعتَ ُقه، يُ َقال

َجذمية خرج  وأول من تكلم هبذا املثل عمرو بن َعِدي  بن أخت َجِذمية، وذلك أن
ولده ََيْتَ ُنون الكمأة،  ه أبنية يف زهرة وروضة، فأقبلمبتداي أبهله وولده يف سنة ُمكلئة، وضربت ل

َخَبأها يف حجزته، فأقبلوا يتعاَدْوَن إىل  فإذا أصاب بعُضهم كمأة جيدة أكلها، وإذا أصاهبا عمرو
   : َجذمية وعمرو يقول وهو صغري

  هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جاٍن يدُه إىل فيه

َطْوق، فكان أول  قوله وفعله، وأمر أن ُيصاغ لهفضمه جذمية إليه والتزمه، وُسرَّ ب
وهو الذي قيل فيه   "   ( 1511رقم  انظر املثل ) عمرو ذو الطَّْوق  " عريب طُوِ َق، وكان يُ َقال له 

هذا ما اجتنيته ومل   : وقد مر ذكره قبل وتقدير املثل  (  (   ( 1 ) كرب عمرو عن الطوق " املثل املشهور 
   . إذ كل جان َيُده مائلة إىل فيه أيكله ما فيهآخذه لنفسي خري 

  هَذا َعْبُد َعنْيٍ  -4568

   . أبمره يضرب للعبد يعمل ما دام مواَله يراه، فإذا غاب عنه اَل يهتم

   . بُ َرائى؛ فريضيك ظاهره إذا كان  " وصديُق َعنْيٍ  "   " فاَلن أخو َعنْيٍ  " وكذلك يُ َقال 

  هِتَاَمةَ هَذا َوملَّا تَ َرى  -4569

   [ 121ص  ]   . يضرب ملن َجزَِع من األمر قبل َوْقِت اجلزع

   . وَضِجَرتْ  قَاَله رجل وهو يَ ْنِجد بناقته وهو يريد هتامة فَحِسَرْت انقته
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َصعة -4570
ً
  ُهَو أَشُد مُحََرًة ِمَن امل

   . وهو مثر الَعْوَسج أمحر انصع احلمرة

   ( 4501 هذا املثل مكرر قد مضى رقم )  ُهَو َعَلى َطَرِف الُثَمامِ  -4571

إنه ينبت على   : وهو نبت ضعيف َسْهل التناول ُيَسد  به خَصاص البيوت، وقَاَلوا
   . قدر قامة املرء

   . يضرب يف تسهيل احلاجة وقُ ْرِب النََّجاح

  ُهَو ُحوَّاَءةٌ  -4572

ورقها ورق اهلنداب يتسطح  ، وكأناحلُوَّاءة من األحرار، وهلا زهرة بيضاء  : قَاَل أبو زيد
   . على اأَلرض

  يضرب مثالً للرجل الذي اَل يربح مكانه

ْغُفرُ  -4573
ُ
  هَذا اجَلىَن الَ أْن ُيَكدَّ امل

يف َسَنة إالَ القليل، قَاَل  ألنه اَل َيتمع منه  : قَالَ   " اَل أن تكد املغفر " وروى أبو عمرو 
َغافري تكون يف   : أبو زايد

َ
   . لُغات  : واملغفر واملغفور واملغثور الرمث والعش والثمام،امل

   . يضرب يف تفصيل الشيء على جنسه وملن يصيب اخلري الكثري

اءِ  -4574
َ
  ُهَو يَ ْرقُم يف امل

   . يضرب للحاذق يف صنعته

   : أي من حذقه يرقم حيث اَل يثبت فيه الرقم، قَاَل الشاعر
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  يكم * على يأيكم إن كان يف املاء رَاِقمُ سأرقم يف املاء الَقَراح إل

  هذا بَ ْرٌض ِمْن ِعد ٍ  -4575

   . له املاء الدائم اَل انقطاع  : القليل، والِعدُّ   : البَ َرض، والرباضُ 

  يضرب ملن يعطي قليالَ من كثري

  ُهَو َُيِْطُب يف َحْبِلهِ  -4576

   . إذا كان َييء ويذهب يف منفعته، ويكون َهَواه معه

  ُهَو اَثِقُب الزَّْندِ  -4577

   " َوارِى الزَّْندِ  " وكذلك 

   : يضرب ملن ُيْطَلُب منه اخلري فُيوجُد ويف ضده يُ َقال

  ُهَو َكاىِب الز اَِنِد، وَصُلوُد الز اَِندِ  1011

 وأكبَ ْوتُه أان، ويف احلديث أن أم َكبا الزند َيْكُبو،   : إذا كان َنِكداً قليَل اخلري، يُ َقال
عنك   [ 122ص  ] اي بىن مايل أرى َرعي ََّتَك   : تَِعظُه سلمة قَاَلت لعثمان رضي هللا عنهما وهي

كان  انقرين، اَل تعف طريقاً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيبها، واَل تقتدح بزندٍ  انفرين، وعن َجَناحك
األمر لزماه ومل  ثكما ) ألمر عليه السالم أكباه، وتوخَّ حيث تَ َوخَّى صاحباك فإهنما ثكما ا

ُته إليك، وإن  ( يفارقاه عليك حق الطاعة، فَ َقاَل عثمان  ثكما، ومل يظلما، هذا حق أموميت قَضي ْ
ااَلسم  -ابلضم  -النصتة  ) وأوصيِت فقبلُت، ويل عليك حق  أما بعد فقد قلِت فَ َوِعيُت،  : هنع هللا يضر

 أصل ) النفر َرَعاع ثغر، تطأطأت هلم تطأطؤ الداَلء، وتلددت النُّصته، إن هؤاَلء   ( مبعىن اإلنصات

   ( التلدد االلتفات مييناً ومشااَل، وأراد أنه حرص عليهم ونظر إليهم
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شيطاان، أجرْرُت املرُسوَن  هلم تلدد املضطرب، فأرانيهم احلقُّ إخواان، وأرامهوين الباطلُ 
   (  . شاء نع ماكناية عن أنه تركه يص   : أجررته رسنة ) َرَسنه 

   (  . التفصيل غري فرقتني مل يذكر يف ) وأبلغت الراتع مسقاته، فتفرقوا على فرقا ثاَلاث 

غائبه، فأما منهم  فصاِمٌت َصْمُته أنفذ من َصْول غريه، وساٍع أعطاين شاهده ومنعين
منهم جاهاًل، والَ  اَل ينهى عامل بني ألسن ِلَداٍد وقلوب ِشداد وسيوف ِحداد، عذرين هللا منهم أن

   . يوم اَل ينطقون والَ يُ ْؤَذُن هلم فيعتذرون يَ ْردَع أو يُنذر حليٌم سفيها، وهللا حسيب وحسبهم

  َهرِْق َعَلى ََجْرَِك ماءً  -4579

   : يضرب للَغْضَبان، أي اْصُبب ماء على انر غضبك، قَاَل رؤبة

  تَ ْلَقيِن  ِل ماملاي أيها الَكاِسُر عنَي األغصن * والَقاِئُل األقوا

ِ * أبي َدْلٍو إْذ َعَرفْ َنا   َتْسَتيِن  َهرِْق َعَلى ََجْرَِك أْو تَ بَ نيَّ

  ُهَو أْوَثُق َسْهٍم يف ِكَنآِنيِت  -4580

   . يضرب ملن تعتمده فيما يَ ُنوُبكَ 

َيان الت َّْيمي من ، بىن تَ ْيم هللا بن ثعلبة قَاَله مالك بن مسمع لعبيد هللا بن زايد بن ظَب ْ
اي أعور،   : هللا، فلما علم أاته فَ َقالَ  وكانت ربيعة البصرة اجتمعت عند مالك، ومل يعلم عبيدُ 

اي أاب َمَطر، وهللا إنك أَلوَثُق سهٍم يف كنانيت عندي،   : اجتمعت ربيعة ومل تعلمين، فَ َقاَل مالك
قمت فيها ألطولنها، ولئن قعدت أما وهللا لئن   ؟ وأيضاً فإين َلَسْهم يف كنانتك  : فَ َقاَل عبيد هللا

رَبََّك  لقد سألت  : أكثَر هللا يف العشرية مثلك، فَ َقالَ   : ألخرقنها، فَ َقاَل مالك وأعجبه فيها
مثلك   [ 155ص  ]  اسكت ليس  : فَ َقاَل له  ! ما أْخطََلك  : َشَططا، فَ َقاَل مقاتل بن مسمع
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ومثله  -التقويب  ) َدَرْجَت منه وبَيَضًة تقَوَبْت  ء لعن هللا ُعشاًّ اي ابن اللَّْكعا  : يُ َرادُّين، فَ َقاَل مقاتل
   ( الطائر بيضة ليخرج الفرخ حفر اأَلرض، وفلق -القوب 

  : جؤاثى ) ُجَؤاثى  اي ابن اللقيطة إمنا قتلنا أابك بكلٍب لنا يوم  : عن رأسك، قَالَ 
  جؤاثى مرتداً عن اإلسالم يوم وكان عمرو بن األسود التيمي قتل مسمعا  ( حصن ابلبحرين

  وعبيد هللا هذا أحد فُ تَّاِك العرب، وهو قاتل مصعب بن الزبري

  مُهَا يف بُ ْرَدٍة أمْخَاسٍ  -4581

عمله ملك ابليمن يُ َقال له  وأول من  : ضرٌب من بُ ُروِد الَيَمِن قَاَل أبو عمروٍ   : اخِلْمس
   : مخس، قَاَل األْعَشى يصف اأَلرض

  نَِغالَ  تَ َراَها َكِشْبِه أْرِديََة ال * مِخْس، َويَ ْوْماً أدميهايَ ْوماً 

  بردة أمخاٍس بردٌة تكون مخسَة أشبار  : وقَاَل بعضهم

اآلخر حىت كأهنما  يضرب للرجلني حَتَاابَّ وتقاراب وفَعاَل فعالَ واحدا، ويشبه أحدمها
  يف ثوب واحد

اَثرِ  -4582 َعاُر ُدوَن الدِ    ُهَو الشِ 

اَثر  : شِ َعار من الثيابال   يُ ْلَبُس يف فوقه ما  : ما يَِلى اجَلَسد، والدِ 

  يضرب للُمْخَتصِ  بك العامل بِدْخَلِة أْمرِكَ 

  ُهَو ُمؤَدٌم ُمْبَشرٌ  -4583
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بذلك  أصُل هذا يف األدي إذا ُصنع منه شيء فجعلت أدمته هي الظاهرة، يطلب
   . أْبَشَر يُ ْبِشر  : قيل ُمْؤِدم، وإن جعلت بشرته هي الظاهرةلِينه، يُ َقال آدَم يُ ْؤدم إيداما فهو 

  البشرة يضرب للكامل يف كل شيء، أي قد ََجَع بني لنِي األدمة وُخُشونة

َناةِ  -4584 َب ْ
  هَذا َحظُّ َجدٍ  َمَن امل

َضْيفاً وهو  اسم رجٌل من عاٍد، كان ليبياً حازماً، دخل على رجل من عادٍ   : َجدٌّ 
والشراب قبله، وإمنا َطَرَقهم  فَ َباَت عنده، ووجد يف بيته أضيافا له قد أكثروا من الطعاممسافر، 

َناه له، واملبناة جد طروقا، فبات عندهم وهو يريد الدُّجَلَة من عندهم،   : ففرش هلم َربُّ املنزل َمب ْ
دٌّ أن يدجل فيظن بعُض القوم الذين كانوا يشربون، فخاف جَ  النطع، فناموا عليها َجيعاً، فسلحَ 

سلح، فقطع حظه الذي انم عليه من النطع، مث دعا َربَّ املنزل وقد  رب املنزل أنه هو الذي
  هذا حظ جد من املبناة، فأرسلها مثالً   : طواه فَ َقالَ 

  يضرب يف براءة الساحة

   [ 401 ص ]  : وقد ذكرته العرُب يف أشعارها، قَاَل مالك بن نُ َويْ َرةَ 

  ما َِتىنَّ َعُدوُّكم * عزلت ِفَراشي عنكم وِوساديوملا أتيتم 

  وكنُت كجدحني َقدَّ بَسْهِمِه * حذار اخناَلٍط حظه بسَوادِ 

   : وقَاَل خراش بن مسري احملاريب

َراتِِه أو أمره إذ   يزاوله كما اختار َجدٌّ َحظَّه من ِفَراشه * مبِب ْ

  َهرِْق َلَه قَ ْرقَ ْر َذنُوابً  -4585

  َحْوض الركيَّة  : رالَقْرقَ 
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  يضرب للرجل يستضعف ويغلب فيأتيه من يُعينه وينجيه ِما هو فيه

  ُهَو َيُشوُب َويَ ُروبُ  -4586

قَاَلوا يَ ُروُب ملكان  اإلصاَلح، وأصله يَ ْرُؤب، ولكن  : اخلَْلط، والرَّأب  : الشَّْوبُ 
   . َيُشوب

  يضرب للذي َيطيء ويصيب

أي   " على أصحابه فاَلن َيُشوبُ  " َيُشوب يدفع، من قوهلم   : قَاَل أبو سعيد الضرير
  رائب وَرؤابن، وقوم َرْويب إذا اختلط رأيه، ورجل  " راب يَ ُروب " من قوهلم   : يدافع، ويروب

عن نفسه  يضرب للرجل يَ ُروب أحياانً فاَل يتحرك وأحياانً ينبعث فيقاتل ويدافع
   " هو َيُشوب والَ يَ ُروبُ  " وغريه ويروى 

يروب ألنه خالط  قَاَل اأَلصمعي، ومعناه َيلط املاء ابلنب، أي َيلط ابلكذب، والَ 
  اللنب املاء مل يَ ُرِب اللنب

  ُهَو السَّْمُن الَ َيَِمُّ  -4587

  َخمَّ اللحُم مُخُوماً؛ إذا اننَت شَواء كان أو طَبيخاً   : يُ َقال

غائلة عنده،  ه َحَسُن السجية، الَ وهذا املثل يضرب للرجل يثىن عليه ابخلري، أي أن
اَل أريدُه أخا فاَلٍن واَل ابَن   : َرُجالً  واَل يتلون والَ يتغري عما طبع عليه، قَاَلت ابنة اخُلسِ  ووصفت

   : والَ السمن اَل َيم، ولكن أريده حلوا مرا كما قَالَ  عم فاَلن، واَل الظريف واَل املتظرف

  مَيرُّ واَل ُُيِْلي َسِجييِت * واَل خري فيَمْن الَ أُِمرُّ وأْحَلْوىِل َوتِْلَك 

  ِهَي اخلَْمُر ُتْكىَن الطَّالَءَ  -4588
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  يضرب لألمر ظاهرُُه حسن وابطنه على خاَلف ذلك

  هِذِه بِْتلَك َوالَباِدى أْظَلمُ  -4589

ومه جالسا يف اندي ق إن أول َمْن قَاَل ذلك الفرزدق، وذلك أنه كان ذاَت يوم  : قَاَلوا
  ؟ من ذلك الرجل  : فَ َقاَل الفرزدق ينشدهم، إذ مر به جرير بن اخَلطَفى على راحلة وهو اَل يعرفه،

   : إن الفرزدق يقول  : ائِت أاب َحْزرة فقل له  : لَفىتً   [ 402 ص ] جرير ابن اخَلطََفى، فَ َقاَل   : فَ َقاَلوا

  َشَفَتانِ ما يف ِحرِامََّك إْسكة معروفٌة * للناظرين، وماله 

   : إليه فقل له ارجع  : فلحقه الفىت فأنشده بيت الفرزدق، فَ َقاَل جرير  : قَالَ 

  لِكْن ِحَرامِ َك ذو ِشَفاٍة ََجٍَّة * خمضرة َكَغَباِغِب الثريان

   ( أيضاً  َجع غبغب، وهو اللحم املتدىل حتت احلنك، وهو الغبب  : الغباغب ) 

بتلك والبادي  هذه  : رير، فضحك الفرزدق، مث قَالَ قَاَل فرجع الفىت فأنشده بيت ج
املَقاَلة مستحقة أو جملوبة بتلك  معىن ااَلستحقاق، أي هذه  " بتلك " أظلم، واجلالُب للباء يف قوله 

  " والباَدي أظلم " هذا بذاك، أي َبَدله، وقوله   : يُ َقال املَقاَلة، وَيوز أن تسمى ابء البدل، كما
  االَبتداء واجلزاء، وَيوز أن يكون أفعل مبعىن فاعل كما قَالَ  سببُ جعله أظلم ألنه 

   (  " إن الذي مسك السماء بىن لنا  : قائله الفرزدق، وصدره قوله ) 

  *بيتاً َدَعائمه أَعزُّ وأطَولُ 

  أي عزيزة طويلة

َبةِ  -4590 َبُة ِمَن اخلَي ْ   اهلَي ْ
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   : ابخليبة، وقَالَ  اً رَجْعَت منهيعين إذا ِهْبَت شيئ  " اهليبة خيبة " ويروى 

  َمْن رَاَقَب الناس ماَت َغم اً * وفاَز ابللَّذِة اجَلُسورُ 

ْلَك فَ َهْل َجَزيْ ُتكَ  -4591    ؟ هِذِه بِت ْ

امرأته، َفطَلََّقها  رأي عمرو بن اأَلحَوص يزيَد بن املنذر ومها من بىن نَ ْهَشْل، يُداعب
خرجا يف َغَزاة فاْعتَ َوَر َقوٌم عمرا  يستحي منه مدة، مث إهنما عمرو، ومل يتنكر ليزيد، وكان يزيد

  : واستنقذه، وردَّ عليه فرَسُه فلما ركب وَنا قَاَل يزيد فطَعُنوه، وأخذوا فرَسه، فحمل عليهم يزيدُ 
   ؟ هذه بتلك فهل جزيتك

  مَهَُّك ما مَهَّكَ  -4592

  مَهَُّك ما أمَهَّكَ   : ويُ َقال

عبيد،  م بشأن صاحبه، إمنا اهتمامه بغري ذلك، هذا عن أيبيضرب ملن الَ يهت
أي آذاك ما أقلقك، وَمْن روى  مَهَُّك ما أمَهَّكَ   : أمهين األمر؛ إذا أقَلَك وَحَزَنَك، ويقال  : يُ َقال

به هو الذي أقلك وأوقعك يف اهلم، أي احلزن،  ابلرفع فمعناه شأُنك الذي َيب أن هتتم  " مَهُّكَ  " 
  احملزونُ   : مواملهمو 

  َهُلمَّ َجرَّا -4593

من اجلر يف  أي تَ َعالوا على ِهيَنتكم كما يسهل عليكم، وأصل ذلك  : قَاَل املفضل
   [ 151ص  ] السَّْوق، وهو أن ترتك اإلبل والغنم ترعى 

   : يف سريها، قال الراجز

  لطاملا َجَرْرُتُكنَّ َجرَّا * حىت نَ َوى اأَلْعَجُف َواْسَتَمرَّا
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  فَاليَ ْوَم اَل آُلو الركاب شر اً 

واتمكا، حىت قَاَل له  وأول من قَاَل ذلك املستطعُم َعْمرو بن محران اجلَْعِدي زُْبداً 
   ( 1512املثل رقم  انظر ) كاَلمها وِترا، وقد مر ذكرها يف حرف الكاف    : عمرو

يشكري، وملا ال واسم ذلك الرجل عائذ، وكان له أخ يسمى جندلة، ومها ابنا يزيد
   : رجع عائذ قَاَل له أخوه جندلة

  َدْهَرا أعائُذ لَْيَت َشْعرِى أي أرِض * َرَمْت بك بعد ما َقْد ِغْبتَ 

  فلم َيُك يُ ْرجتَِي لكم إايُب * ومل نَ ْعِرْف لدارك ُمْستَ َقرَّا

  فقد كان الفراُق أذاَب ِجْسِمي * وكان العيُش بعد الصَّْفِو َكْدرَا

  ُمْقَشِعرَّا ُت َعاِئُذ من فظيع * وَكْم جاَوْزُت أْمَلسَ وكم قاَسيْ 

  إذا جاوزهتا اْستَ ْقبَ ْلت أخرى * وأقود ُمْشَمِخر  النِ يِق َوْعرَا

   : فأجابه عائذ، فَ َقالَ 

  ُذْعَرا أَجْنَدل َكْم َقطَْعُت إليَك أْرضاً * مَيُوُت هبا أبو األْشَبال

  رِي * وقد أوترت يف املوماة كدراَقطَْعُت َواَل ِمَعاُت اآلِل جتَْ 

توِن َذَعْرُت فِيه َا * َخَواِضَب َذاَت أْرآلٍ 
ُ
  َوُغربَا َوطَاِمَسُة امل

  َجرَّا وإن َجاَوْزت ُمْقِفَرًة َرَمْت يب * إىل أْخَرى َكِتْلَك َهُلمَّ 

  َعْمرَا فَ َلمَّا اَلَح يل َسَغٌب وُلوٌح * وقد َمَتَع الن ََّهاُر لقيت
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  َوتَ ْزاُد َِتَْرا ِكاَلمُها   : فَ َهاِت زُْبداً أْو َسَناماً * فَ َقالَ   : فَ ُقْلتُ 

َم لِْلِقَرى شطبا وزبدا * َوظَْلُت َلِديِه َعْشراً مث   َعْشَرا فَ َقدَّ

  فذهب قولُه مثالً 

  اهلََوى ِمَن الن ََّوى -4594

، ومنه يتولد؛ فإن اإلنسان إذا كان ير  كل يوم استحقر  ىيعين أن البعد يُوِرُث احلبَّ
  * الث ََّواء اْغرَتِْب تَ َتَجدَّد ومنه *ُربَّ اثٍو مُيَل  منه  : ومل، ولذلك قيل

   ( أمساء* آذنتا بينها  : هذا عجز مطلع معلقة احلارث بني حلزة، وصدره ) 

  اهلَْيَداُن والرَّْيَدانُ  -4595

ص  ] زجرته، فكأن اجلبان زجر عن  إذا  " من ِهْدتُُه وَهيَّْدتُهُ   " َهْيَدان " يُ َقال للجبان 
151 ]   

   . منه، شبه به الشجاع من رَْيِد اجلبل، وهو احلرُف الناتئ  : حضور احلرب، والرَّْيَدان

يُ ْعِطي اهليدان  فاَلن  : يضرب للمقبل واملدبر واجلبان والشجاع وقَاَل أبو عمرو
   . والريدان، أي من يَ ْعِرف ومن اَل يعرف

رُي احلَاَجاتِ هُ  -4596   َو محَِ

  أي ِمن ُيْسَتْخَدم

  يضرب للحقري الذليل

  َهيَّْج َعَلى َغيٍ  وَذرْ  -4597
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  املعونة يضرب للمتسرع إىل الشر أي هيج بينهم حىت إذا التحمت احلرب كف عن

  َهاَل ِبَصْدِر َعْيِنَك تَ ْنظُر -4598

  يضرب للناظر إىل الناس َشْزراً 

   ؟ رِبََة َخرْبٍ َهْل ِمْن ُمغْ  -4599

  الباَلد أي هل من خرب غريب أو َخرَب َُيوبُ   " هل من جائبة َخرَب  " ويروى 

   ؟ َهْل ََيَْفى َعَلى النَّاِس الَقَمرُ  -4600

   : يضرب لألمر املشهور، قَاَل ذو الرمة

  رَايَ ْعِرُف الَقمَ  وَقْد بَ َهْرَت َفَما ََتَْفى َعَلى أَحٍد * إالَ َعَلى أْحٍد الَ 

   : ومن املثل قول عمر بن أىب ربيعة ) 

   (  ؟ قد عرفناه، وهل َيفى القمر  : قَاَلت الصغرى وقد تيمتها

َهُض البازِي بَِغرْيِ َجَناحٍ  -4601    ؟ َهْل يَ ن ْ

  يضرب يف احلثِ  على الت ََّعاون والوفاق

  َهوِ ْن َعَلْيَك واَل ُتوَلْع إبْشَفاقِ  -4602

وخُمَلَُّفُه على الورثة، وِتام  ن على ما فاتك من الدنيا، فإنك اترُكهُ أي اَل تكثر احلز 
   : البيت قوله

  *فإمنا َمالَُنا لِْلَواِرِث الَباِقي
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   ( وهو بيت من كلمة ليزيد بن حذاق ) 

  ُهُم السَُّه السُّْفَلى -4603

فلذلك قيل  أصُله َسَته، فحذف التاء حذفا شاذاً، فبقي سه، وهي تؤنث؛  : السَّهُ 
   " السُّْفلى " 

  يضرب للقوم اَل خري فيهم والَ غناء عندهم

   : قَاَل الشاعر

ينُ َها * وأنَت السَُّه السُّْفَلى   إذا ُدِعَيْت َنْصرُ  شأْتَك قُ َعنْيٌ َغثُّها ومسَِ

   ؟ َهْل ََيَْهْل ُفاَلانً إاَل َمْن َِيَْهُل الَقَمرَ  -4604

   : هذا مثل قول ذي الرمة

  قد بَ َهْرَت فما ََتَْفى على أَحٍد* البيتو 

  اهلَمُّ َما َدَعْوتَُه أَجابَ  -4605

   [ 150ص  ]   . يضرب يف اغتنام السرور

   . أي كلما دعوت احلزن أجابك، أي احلزُن يف اليد، فانتهز فرصة األنس

  َهِنيئاً َلَك النَّاِفَجةُ  -4606

أي   " النافجة هنيئاً لك " ألحدهم بنت  كانت العرب يف اجلاهلية تقول، إذا ُوِلدَ 
   . املعظمة ملالك، ألنك أتخذ مهرها فتضمه إىل مالك فينتفج
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  َهاَمُة اليَ ْوِم أْوَغدٍ  -4607

   . أي هو ميت اليوم أو غدا

اْختَ ْر خلة   : فَ َقالَ  وقائله ُشترْي بن خالد بن نُ َفيل لضرار بن عمرو الضيب، وقد أسره
احلصنَي وهو ابن ِضَرار قتَ َله ُعتبة بن ُشَتري،  تردُّ علىَّ ابىن  : أعرضهن علي، قَالَ   : من ثاَلث، قَالَ 

اَل ترضى   : فتدفع إيلَّ ابَنَك أقْ ُتله به، قَالَ   : اَل أحيي املوتى، قَالَ  قد علمَت أاب قبيصة أى  : قَالَ 
   : أو غد، قَالَ  عامر أن يدفعوا إىلَّ فارساً مقتباًل بشيخ أعور هامة اليوم بنو

اي آل   : فنادى ُشَتري فأمر ضرار ابنه أن يقتله،  : أما هذه فنعم، قَالَ   : فأقتلك، قَالَ 
   . يف ابب الصاد أي أقتل صربا مث بسبب ضيب، وقد مر هذا  ؟ عامر َصرْباً وبضيب

  َهبَ َلْتُه أُمُّهُ  -4608

   . مثل الثْكلِ   : ، واهلََبلُ أي َثِكَلْته، هذا يتكلم به عند الدعاء على اإلنسان

  اْهتَ َبْل َهبَ َلكَ  -4609

   . أي اشتغل بشأنك وَدْعيِن 

   . يضرب ملن ُيَشاجر َخْصَمه

  اَل يُ َقال إالَ عند الغضب  : قَاَل أبو زيد

  ُهَو َعَلى َخلِ  َخْيَد بِهِ  -4610

   . الطريق يف الرمل  : الطريق الواضح، واخَللُّ   : اخلَيَدب

  ب ملن رَِكَب أمراً فلزمه واَل ينتهي عنهيضر 
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   ؟ َهْل تَ َرى البَ ْرَق بِِفى شانِِئكَ  -4611

   " َحَجر بفى َشانِِئكَ  " وهو مثل قولك   : جبل، قَاَلوا  : الربق

  َهَلُكوا َفَصاُروا ُحث اً بَ ث اً  -4612

   . الذي قد ذهب  : الذي قد يَِبَس، والَبثُّ   : احُلثُّ 

  كزاَِيدِة الظَِّليمِ   ُهوَ  -4613

  وهي اليت تَ ن ُْبت يف َمْنِسِمِه مثل األصبع يضرب ملن يضر والَ ينفع

  ٌهَو أبُوُه َعَلى َظْهِر اإلاَنءِ  -4614

كما اَل َيفى ما على  وذلك إذا ُشبِ َه الرجل ابلرجل، يُ َراد أن الشبه بينهما اَل َيفى
بفتح   " الثَّمَّة " يشبهه، وبعضهم يقول  إذا كان  " هو أبوه على ظهر الثمة " ظهر اإلاَنء، ويروى 

مثمت السقاء،   : اأُلسقية، هذا قول أيب اهليثم، وقَاَل غريه الثاء، ومها الثمام إذا نزع فجعل حتت
   [ 152ص  ]   . إذا جعلته حتت الثمة

  الباب ما جاء على أفعل من هذا *3*

  َأْهَوُن َمْرزِئًة ِلَساٌن ِمُِخُّ  -4615

معونة على  أْهَونُ  النقصان، ومعىن املثل  : أمخَّ العظُم؛ إذا صار فيه املخ، واملرزثة
   . اإلنسان أن يعني بلسانه دون املال، أي بكالم حسن

  أْهَوُن َهاِلٍك َعُجوٌز يف َهاِم َسَنةٍ  -4616

   . يضرب للشيء ُيْستخف به وهبالَكه

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=115#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=115#TOP#TOP


 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 493 

   : قَاَل الشاعر

ْرِء من أصحابه
َ
  مْن تَ َقن ََّعا وأْهَوُن َمْفُقوٍد إذا املوُت اَنبُه * َعَلى امل

  َمظُلوٍم َعُجوٌز َمْعُقوَمةٌ أْهَوُن  -4617

   . يضرب ملن الَ يُ ْعَتدُّ به لضعفه وعجزه

مل تقبل الولد، قَاَل  إذا -على مامل يسم فاعله  -أعَقَم هللا رمحها فَ ُعِقَمْت   : يُ َقال
كفرح وكرم وعىن،  ) وُعِقَمْت عقما، ثاَلث لغات  َعَقِمْت تَ ْعَقم عقما وَعُقَمْت ُعْقماً   : األزهري

   ( وبقيت رابعة كنصر

  امرأة َعِقيمٌ   : امرأة َمْعُقومة، ومن الباقي  : تقول من إحداها

  أْهَوُن ِمْن َعفطَِة َعْنٍز ابحلَرَّةِ  -4618

ُز تَ ْعْفُط عطفا، إذا َحبَ َقتْ   : يُ َقال   َعَفَطْت الَعن ْ

ٌِ ُمَروَّبٌ  -4619   َأْهَوُن َمظُلوٍم ِسَقاُء

  : زُْبُده، وظُْلُم السقاء املخيض الذي أخذ  : ُض وفيه مخرية، والرائبمامل مُيْخَ   : املروَّبُ 
   : أن ُيْشَرَب قبل إدراكه، قَاَل الشاعر

   ؟ الظَّليمُ  وقَائَِلٍة ظَلْمُت َلُكْم ِسَقاِئي * َوهْل ََيَْفى َعَلى الَعِكدِ 

  هذا فعيل مبعىن مفعول

مثاًل ملن ِسيَم َخْسفاً  جعالَ   " وز َمْعُقومةأهوُن من َعجُ  " وهذا املثل يف املعىن كقوهلم 
  واَل نكري عنده
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  أْهَوُن السَّْقِي التَّْشرِيعُ  -4620

أن تُورَِد اإلبل ماء اَل ُيتاج   : والتشريع من اهلَْوِن واهلَُويْ َنا، مبعىن السهولة،  : َأْهَوُن ههنا
  إىل َمتِحه، بل تشريع اإلبل شروعاً 

  ابهلَُويْ َنا والَ يستقصىيضرب ملن أيخذ األمر 

البينة على قتله،  فُِقَد رجل فاهتم أهُله أصَحابَه، فرفع إىل شريح، فسأهلم  : يُ َقال
   : فارتفعوا إىل علي هنع هللا يضر وأخربوه بقول شريح، فَ َقاَل علي

   [ 151ص  ] َهَذا اإلبل  أْوَرَدَها َسْعٌد َوَسْعٌد ُمْشَتِمْل * اي َسْعُد الَ تروى َعَلى

  فاختلفوا مث أقَ رُّوا بقتله أهوُن السَّْقِى التَّْشرِيُع، مث فرق بينهم وسأهلم،  : مث قَالَ 

ِتهِ  -4621   أْهَوُن مْن قُ َعْيٍس َعمَّ

فأصاهبم مطر وقر،  إنه كان َرُجاًل من أهل الكوفة دخل داَر عمِتِه،  : قَاَل بعضهم
  املطر، فمات من الربد أبرزْت قُِعيساً إىلوكان بيتها ضيقاً، فأدخلت َكْلبها البيَت و 

ِتيم، مات أبوه  إنه قُ َعْيس بن ُمَقاعس بن عمرو من بين  : وقَاَل الشرقي بن القطامي
ألهنا مل تَ ْفكَُّه، فاستعبدها  فحملته عمته إىل صاحب بر فرَهنَ ْته على صاع من بر، فغلق َرْهناً 

   . احلَنَّاُط فخرج عبداً 

  ْن نُ َغَلةٍ أْهَوُن مِ  -4622

  " ال أكون َوْحِدي "  قَاَلت الن َُّغلة  : ما يقع يف جلود املاشية، والعرب تقول  : النغلة
بعد مل يصلحه الدابغ فينغل  وذلك أن الضائنة ينتف صوفها وهي حية، فإذا َدبَ ُغوا جلدها من
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حدها، بل تقرتن هبا سوء الَ تكون و  ما حواليه، ومعىن هذا املثل أن الرجَل إذا ظهرت فيه خصلة
  خصال أَخُر من الشر

  أْهَوُن ِمْن ِدِحْنِدحٍ  -4623

وقَاَل بعض   : اَلشيء، قَالَ   : إن العرب تقول ذلك، فإذا ُسئلوا ما هو قَاَلوا  : قَاَل محزة
األعراب َيتمع هلا الصبيان فيقولوهنا، فمن  إنه لُْعبة من لَُعب صبيان  : أهل اللغة يف دحندح

  رجليه سبَع َمراتٍ  قام على رجله وَحَجل على إحدىأخطأها 

  أْهوُن مْن َضْرطَِة الَعْنز -4624

   : هذا من قول الشاعر

  اجُلْحَفةِ  َفِسيَّاِن ِعْنِدَي قَ ْتُل الزَُّبرِي* َوَضْرطَُة َعْنٍز ِبِذي

  أْهَوُن مْن مَثََلٍة، َوِمْن طَْلياَء، وِمْن رِْبَذة -4625

  رقة يُْطَلى هبا اإلبل اجلَْرىبهذه كلها أمساء خ

  أْهَوُن ِمْن ِمْعبأةٍ  -4626

  االحتشاء  : هي خرقة احلائض اليت تَ ْعَتَبء هبا، واالعتباء

  أْهَوُن ِمْن َلْقَعٍة بِبَ ْعَرةٍ  -4627

  احلذفة والرْمَيةُ   : اللَّقعة
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عبد هللا بن  بن وزعموا أن هشام بن عبد امللك َوَرَد املدينة حاجا، فدخل إليه سامل
اتهلل ما رأيت يف ذوى أسنانك   : قَالَ  ثاَلاثً وستني،  : فقال  ؟ كم تعدُّ اي سامل   : عمر، فَ َقاَل له
   ( السنام واللحم والشحم - ابلكسر -الكدنة  ) أْحَسَن ِكْدنًَة 

كرهه    : أجم الطعام أيَجه )  أفاَل أتَجه  : اخلبز والزيت، قَالَ   : قَالَ   ؟ منك، فما غذاؤك
   ( وعافته نفسه

إىل بيته وُحمَّ، فجعل  إذا أََجُْته تركته حىت أشتهيه، فانصرف سامل  [ 151ص  ]   : قَالَ 
  ِبنازته راجاًل فصلى عليها َلَقَعيِن األحوال بعينه، حىت مات، واجتاز هشام  : يقول

  أْهَوُن ِمْن تَ َبالََة على احَلجَّاجِ  -4628

وهذا املثل من أمثال  بلدة صغرية من بُ ْلَدان اليمن،  : ، وتَ َبالةيعين احلجاج بن يوسف
  أهل الطائف

إليها، فلما قرب منها  زعم أبو اليقظان أن أوَل عمٍل َولِيه احلجاُج عمل تَ َبالة، فسار
رتها عين فَ َقاَل أهوْن عليَّ بعمل بلدة تس  : األكمة َستَ ْرتَ َها عنك هذه  : قَالَ   ؟ أين هي  : قَاَل للدليل

  أَهَوُن من تَ َبالة على احلجاج  : فَ َقاَلت العرب أَكَمة، ورجع من مكانه،

  أْهَوُن مَن الن َُّباِح َعلى السِ حابِ  -4629

أَلن َمبيته  وذلك أن الكلب ابلبادية إذا أحلت عليه السحاُب ابألمطار لقي َجهدا؛
ما تلقى من مثله، ولذلك  ْتُه ألهنا عرفتأبدا حتت السماء وكاَلب البادية مىت أبصرت غيماً نَ َبحَ 

وال الصخرَة تْفليُل الزجاج وقَاَل بعض  اَل َيُضرُّ السَحاَب نُ َباح الكاَلب،  : يُ َقال يف مثل آخر
النملة، وَلْسُع النحلة، ووقوع البقة النخلة، ونباح  وما عسى أن يكون قَ ْرصُ   : بلغاء أهل الزمان

   : ولذلك قَاَل شاعرهم  ؟ وما مرقته بالكاَلب على السحاب، وما الذاب
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  السََّماِء ِكالَبُ َها وَمايلَ اَل أْغُزو ولل ْهِر َكرٌَّة * وَقْد نَ َبَحْت حَتْتَ 

   : وقَاَل آخر

َبُح من   بُ ْعٍد على القمر اَي َجاِبُر بَن َعِديٍ  أنت مع زَُفر * كالَكْلب يَ ن ْ

   . قطعة غيم وذلك أن القمر إذا طلع من املشرق يكون مثل

   : وأما قوهلم

  َأْهَلُك ِمْن تُ رََّهاِت الَبَساِبسِ  -4630

   : يقولوا فذكر أبو عبيد أنه َمَثٌل من أمثال بىن ِتيم، وذلك أن لغتهم أن

   : َهَلْكُت الشيء، مبعىن أهلكته، يدل على ذلك قول العجاج وهو ِتيمي

   . َمْن تعرج وَمْهَمٍه َهاِلِك َمْن تَ َعَرَجا * أي ُمْهلك

  : األعظم، والبسابس وذكر اأَلصمعي أن الت ُّرََّهاِت الطرق الصغار املتشعبة من الطريق
هلا َبْسَبس وَسْبَسب مبعىن واحد،  َجع َبْسَبس، وهو الصحراء الواسعة اليت اَل شيء فيها، فيُ َقال

بسابس، وجاء ابلرتهات، أخذ يف ترهات ال  : حُمَال هذا أصل الكلمة، مث يُ َقال ملن جاء بكالم
  : يف غري القصد وسَلَك يف الطريق الذي اَل ينتفع به، كقوهلم املثل أنه ُأخذَ   [ 152ص  ] ومعىن 

   . بُ نَ يَّات الطريق، وأخذ يتعلل ابألابطيل رَِكَب فاَلن

  أْهَدى ِمْن ُدَعْيِميِص الرَّْملِ  -4631

هو ُدَعْيِميُص هذا  " ااَلسم، ويُ َقال  َغَلب عليه هذا إنه كان َرُجاًل دلياَل ِخرِ  يتاً   : قَاَلوا
   : أي العامل به، قَاَل الشاعر  " األمر
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ُلو * ِك َوَجاِئٌب للَخْرِق فَاِتحْ 
ُ
  ُدْعُموُص أبواِب امل

أحٌد غريه، فلما انصرف قام  ومل يدخل باَلَد َواَبر  : قَاَلوا  " راتق للخرق فاتق " ويروى 
   : لابملوسم فجعل يقو 

  أْهِدِه ِلَواَبرِ  َوَمْن يُ ْعِطيِن ِتْسعاً وتسِعنَي َبْكَرًة * ِهَجاانً وأدما

توسطوا الرمل  فقام رجل من َمْهَرة وأعطاها ما سأل، وحتمل معه أبهله وولده، فلما
ففي ذلك يقول  َطَمَسِت اجلنُّ عنَي دعيميص فتحري وهلك مع َمْن معه يف تلك الرمال،

   : الفرزدق

  اَلِك ُمْلَتِمٍس َطرِيَق َواَبرِ َكهَ 

  َأْهىَن ِمْن َكْنِز النََّطفِ  1219

  قد مر ذكر النطف قبل هذا عند قوهلم

   " لو كان عنده كنز النطف ما عدا " 

ْنٍة على لَِبَنٍة، أَْهَون ِمْن ُذاَبٍب، -4633 ْهَون ِمْن تِب ْ َِ َوِمْن َضَواٍة، َوِمْن ُحْنَدٍج،  َأ
 اجلََلِم، َوِمْن ُحثَالَِة الَقَرِظ، ِوِمْن َضْرطَِة اجلََمل، ومْن َذنب احِلَمار السَّاِقِط، َوِمْن قُ َراَدة َوِمْن الشَّْعرِ 

  َعَلى البَ ْيطَاِر، َوِمْن تُ رََّهاِت الَبَساِبسِ 

  َأْهَوُل ِمَن السَّْيِل، َوِمْن احلَرِيقِ  -4634

  أْهَرُم ِمْن لَُبٍد، وِمْن َقْشَعمٍ  -4635

  َقطَاٍة، َوِمْن مَحَامة، َوِمْن ََجَلٍ  أْهَدى َمَن الَيِد إىل الَفِم، وِمَن النَّْجِم، ِوِمنْ  -4636
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  املولدون *3*

  َهالَ الت ََّقدُُّم َوالُقُلوُب ِصَحاحٌ 

  َهدُّ األرَْكاِن فَ ْقُد اإلْخَوانِ 

  َهاَن َمْن اَلَحى

ْجُلوِد 
َ
   [ 410 ص ] َهاَن َعَلى النَّظَّارَِة َما مَيُر ِبَظْهِر امل

  َهِذِه الطَّاَقُة ِمْن َهِذِه الَباقةِ 

  ُت اَل ُيَساوي الُبَكاءَ َهَذا املَّي ِ 

  َهُهنا ُتْسَكُب الَعرَباتُ 

  ُهَو أْضَرُط النَّاِس يف داٍر فارَغةٍ 

  َهبَّْت رُُِيهُ 

  إذا قامت دولته

َتِصحِ  -ُهَو إْحَدى اآلايت    للُمن ْ

  ُهَو ِمْن كلِ  زِقٍ  رُقْ َعٌة، وِمْن ُكلِ  ِقْدٍر َمْغَرَفةٌ 

  َوِمْن ُكلِ  ُكتَّاٍب َصيِبُّ 

  ا َحىتَّ تَ ْعَلَم أنَّ امليِ َت َيْضَرطُ هذ

َغينِ  
ُ
  ُهَو يلَ كالطِبيِب الَ َكامل

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=116#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=116#TOP#TOP
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  ُهَو مْن أْهِل اجلَنَّةِ 

  يعنون األَبلهَ 

َنا ِِبُْرَعِة الثَّْكلى   ُهَو َعَلي ْ

  يضرب للُمْغَتاظ

  مَهُُّه اَل ََيَاِوُز َطَرَف رَِدائِهِ 

  ء احلََواِطبُ هذا بَِناٌء َقْد تَ َغنَّْت َعَليِه اإلما

  ُهَو َوَربِ  الَكْعَبِة آخُر ما يف اجلُْعَبةِ 

  َهَلَك َمْن تَِبَع َهَواهُ 

  اهلََوى إَلٌه َمْعُبودٌ 

  ُهَو الدَّْهُر ِوَعاَلُجُه الصَّب ْرُ 

  ُمواالَتِهِ  ُهَو أَنُس ِخْدِمِته، وِباَلُل َدْعَوتِِه، وَعكَّاَشةُ 

  اْهِتْك ُسُتوَر الشَّكِ  اِبلسُّؤالِ 

   ؟ َهْل ََيَْفى َعَلى النَّاِس النَّهارُ 

 الثامن والعشرون فيما أوله ايء الباب  

o   ا البابجاء على أفعل من هذ ما  

o   املول   دون  

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=118#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=120#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=120#s1
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=120#s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=120#s2
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  الباب الثامن والعشرون فيما أوله ايء

  اَي بَ ْعِضى دَْع بَ ْعضاً  -4637

أن ُعُدٍس التميمي، وذلك  أول من قَاَله ُزرَارَُة بن  : قَاَل ابن الكليب  : قَاَل أبو عبيد
وأن ُسويدا قتل أخاً لعمرو بن هند امللك،  ابنته كانت امرأة ًسَوْيْد بن ربيعة، وهلا منه تسعة بنني،

   : هند، فأرسل إىل ُزرَارة فَ َقالَ  وهو صغري، مث هرب فلم يْقِدر عليه ابن

فتعلَّقوا ِبدهم ُزرَارة،  اْئتين بولده من ابنتك، فجاء هبم، فأمر عمرو بن هند بقتلهم،
   . ايبعضى دْع بعضاً فذهبت مثالً   : َقالَ ف َ 

   . يضرب يف تعاطف ذوي اأَلرحام

   . أهنم أجزاء ابنته وابنُتُه جزء منه  " اي بعضى " وأراد بقوله 

أشرف على اهلاَلك، يعين  بعضاً ِما  [ 111ص  ] نفسه، أي َدُعوا   " بعضاً  " وأراد بقوله 
   . أنه معرض ملثل حاهلم

  َعاِقُد اذُْكْر َحالَ اَي  -4638

العقد، وإذا رويت  فقولك َحاَل يكون نقيضَ   " ايعاقد " فإذا قلت   " ايحامل " ويروى 
َُيُلُّ َحالَ وُحُلوالَ َوحَمَاَل، وأصله يف الرجل يشد  حلَّ ابملكان  : فاحلل مبعىن احلُُلول يُ َقال  " ايحامل " 

   . راحلته عند احللولحىت يضر ذلك به وب محله فيسرف يف االستيثاق

   . يضرب مثالً للنظر يف العواقب

يغدر به، فأتى  ومن هذا فعل الطائي الذي نزل به امرؤ القيس بن ُجْحر، فهمَّ أبن
أاَل إن   : ما أقبَح ات، مث قَالَ   : قَاَل، فَ َقالَ  أاَل إن فاَلانً َغَدَر، فأجابه الصََّدى مبثل ما  : اجلبل، فَ َقالَ 
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ما أحسَن ات، مث وَف المرئ القيس، ومل يغدر به، ويف   : ذلك، فَ َقالَ  ََف، فأجابه مبثلفاَلان وَ 
  احلديث مرفوع

   " َتْسَمَعُه أُُذاَنَك فاْجَتِنْبهُ  ما أْحبَ ْبَت أن َتسَمَعه أُذانك فاتِه، وما َكرِْهَت أنْ  " 

  اَي طَبيُب ِطبَّ لنَ ْفِسكَ  -4639

   . َطبٌّ وطََبيب لقد طَبَ ْبَت َتِطبُّ ِطب اً فأنتَ ما ُكنَت طَبيباً و   : يُ َقال

   . يضرب ملن َيدَِّعى علما اَل ُيسنه

على التقدير طب  ِطبَّ نَ ْفَسَك، أي عاجلها، وإمنا أدخل الالم  : وكان حقه أن يقول
؛ لنفسك إن كنت ذا علم وعقل أراد َعلِ ْم هذا النوع من العلم  : لنفسك داءها، وَيوز أن يُ َقال

   . فعلى هذا تكون الالم يف موضعها

  اَي َماُء َلُو بَِغرِيَك َغِصْصتُ  -4640

   . يضرب ملن ُدِهَى من حيث ينتظر اخَلاَلَص واملعونة

  اَي َعب َْرى ُمْقبَلًة َوَسْهَرى ُمْدِبرَة -4641

   . هذا من أمثال النساء، إاَل أن أاب عبيدة حكاه  : قَاَل أبو عبيدة

   . يكره من وجهنييضرب لألمر 

َسْهَران وهو اأَلرُِق  أتنيث َعبَ َران، وهو الباكي، وكذلك َسْهرِى أتنيث  : وَعب َْرى
   . َياطب امرأة

  اَيُضلَّ ما جْتْرِى بِِه الَعَصا -4642
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قصري، واملنادى يف قوله  قَاَله عمرو بن َعِديٍ  ملا رأي الَعَصا وهى فرس َجِذمية وعليها
حبَّ  " ابلضم، وهي من أبنية التعجب، كقوهلم  اي قوم ُضلَّ، أراد َضُللَ   : والتقدير حمذوف،  " اي " 

وتنقل الضمة إىل   [ 119ص  ] إيلَّ، مث َيوز أن َتفف العني،  أي َحُبَب، معناه ما أَحبَّه  " بفاَلن
،   ومنه الفاء، فيُ َقال ُحبَّ

   : قوله

  نَّبُ وُحبَّ َمْن يَ َتجَ   [ َهَجَرْت َغُضوبُ  ] 

املاء؛ إذا غلبه املاء وأهلكُه،  َضلَّ اللَّنَبُ يف  : اهلاَلك، يُ َقال  : وَيوز أن تنقل، والضاَلل
   . ما جترى به العصا، يريد هاَلك َجِذمية - أي ما أْهَلكَ  -اي قوم ما أَضلَّ   : ومعىن املثل

  اَي لألَفيَكةِ  -4643

   . هي فعيلة من اإلفِك، وهو الكذب

   : وكذلك

  اَيلَْلَبهيتةِ  -4644

   . وهي البهتان

   : وقوهُلم

  اَي لَْلَعِضيَهةِ  -4645

   . مثلهَما يف املعىن
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عبارة اجلوهري  )  يضرب عند املقالة يُ ْرَمى صاحبها ابلكذب والالم يف كلها للتعجب
   ( القول اآلخر وهي لالستغاثة، ومل يذكر -بكسر الالم  -  " ايللعضيهة  : تقول " 

   . وهي مفتوحة، فإذا َكَسْرَت فهي لالستغاثة

اِل ُكْل ما أْهَدْيتَ  -4646
َ
  اَي َمْهِدَي امل

   . يضرب للبخيل َيود مباله على نفسه

   . أي إمنا تُ ْهَدى ماَلَك إىل نفسك؛ فاَل َِتُنَّ على الناس بذلك

أُصرُّ ِمْن َحرِ    : قَالَ  - يرأي َما َُيِْملك على الصَّر  -  ؟ اَي ُجْنُدُب ما ُيِصرُّكَ  -4647
  َغدٍ 

  يضرب ملن َياف مامل يقع بعُد فيه

  يُ َهيِ ُح يلَ السَّقام َشَواَلُن البَ ُروِق يف ُكلِ  َعامٍ  -4648

  الناقُة َتُشوُل بذنبها فيُظنُّ هبا لقح وليس هبا  : البَ ُروق

  يضرب يف األمر يريده الرجل والَ يناله، ولكن يناله غريه

  َيَساُر الَكَواِعبِ  -4649

يراعيه، وكان  كان من حديثه أنه كان عبداً أْسَوَد يرعى ألهله إباَل، وكان معه عبد
يسار بُعلبة لنٍب فسقاها،  ملوىل َيَسار بنٌت فمرت يوماً إببله وهي ترتع يف َرْوض ُمْعشب، فجاء

َوَجَزْته خريا، فانطلق َفرِحاً حىت شربت،  وكان أْفَحَج الرجلني، فنظرت إىل َفَحِجِه فَ تَ َبسَّمت مث
اي يسار كل   : له فَ َرَحها وتبسمها، فَ َقاَل له صاحبه أتى العبد الراعي وقص عليه القصة، وذكر

دِحَكْت إىل دحكة الَ   : لنب الِعَشار، وإايك وبنات األحرار، فَ َقالَ  من حلم احلَِوار، واشرب من
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ص  ]  ُعْلَبة فمأَلها وأتى هبا ابَنَة مواَلها، فنبهها،ضحكت ضحكة، مث قام إىل   : يقول أخيبها،
111 ]   

  : فَ َقالَ   ؟ ما جاء بك  : فشربت مث اضطجعت، وجلس العبد ِحذاءها، فَ َقاَلت
  : َدِحْكِت إيل، فَ َقاَلت دحكك الذي  : قَالَ   ؟ وأي شيء هو  : ماخفى عليك ما جاء يب، فَ َقاَلت

وُدْهنا، وتعمدت إىل ُموسى، ودعت جِمَْمرَة  هلا فأخرجت منه خَبُوراحياك هللا، وقامت إىل َسَفٍط 
وهذا دهن طيب، فوضعت البخور حتتُه وطأطأت كأهنا تصلح  إن رُيك رِيُح اإلبل،  : وقَاَلت له

وقطعتها ابملوسى، مث مشته الدهن فسلتت أنفه وأُُذنيه، وتَ رَكتُه، َفَصاَر  البخور، وأخذت َمَذاكريه
   : جاٍن على نفسه وُمتَ َعدٍ  َطْورَه، قَاَل الفرزدق جلرير مثاًل لكل

  َيَساُر الَكَواِعبِ  وإين ِ ألْخَشى إْن َخطَْبَت إليهُم * َعَلْيَك الَّذي الََقى

  : شاعر يُ َقال له وكان من العبيد الشعراء، وله ابن  " يسار النساء " ويُ َقال أيضاً 
  اإمساعيل بن َيَسار النساء، وكان مفلق

زٌ  -4650   َُيِْمُل َشنٌّ َويَ َفدَّى ُلَكي ْ

سفر، وهي ليلى  مها ابنا أفَصى بن عبد الَقْيس، وكاان مع أمهما يف  : قَاَل املفضل
َفدَّْت ُلَكْيزاً ودعت شنا ليحملها،  بنت قُ رَّاَن بن بَ لِ ٍى حىت نزلت ذا ُطوًى، فلما أرادت الرحيلَ 

َُيِْمُل شن   : َرَمى هبا عن بعريها فماتت، فَ َقالَ  الثنية فحملها وهو غضبان، حىت إذا كانوا يف
يضرب للرجلني يهان أحدمها ويكرم اآلخر، ويضرب أيضاً يف  )  ويفدى لكيز، فأرسلها مثالً 

   ( وضع الشيء يف موضعه

  َعَلْيَك ِبعرات أمِ َك اي ُلَكيز، فأرسلها مثالً   : مث قَالَ 
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قائله،  واختلف يف 1/121ن شواهد سيبويه هو م )   : ومثُل هذا قوُل الشاعر
   ( واألشهر أنه لضمرة بن جابر الدرامي

  يُْدَعى ُجْندبُ  وإذا َتُكوُن َكرِيَهٌة أْدَعى هَلَا * َوإذا ُُيَاُس احلَْيسُ 

  اَيَجَهيزَةُ  -4651

  جهيزة امرأة َرْعَناء يضرب مثاًل لكل أمحق ومحقاء  : قَاَل اخلليل

  ِخىِن قَاسطاً اَيَشنٌّ أثْ  -4652

ألواَلد قاسط، فقال رجٌل  أصله أنه ملا وقَ َعْت احلرُب بني ربيعة بن نزار َعبَّأْت َشنٌّ 
  ُسوء، فذهبت مثالً  حَمَار  : اي َشنُّ أْثِخيِن قاسطا، فذهبت مثاًل، فَ َقاَلت

َحارُ  أوِهْن، يريد أكثرى قتلهم حىت تُوِِهِنيِهْم،  " أْثِخنْ  " ومعىن 
َ
  ملرجع،ا  : وامل

  الرجوع إىل قتلهم يسوءين َمْرِجع سوء تَ ْرِجُعيِن إليه، أي  : كأهنا كرهت قتاهلم فَ َقاَلت

   [ 111ص  ] يضرب فيما ُيْكَرُه اخلوُض فيه 

  اَيَعْبَد َمْن اَلَعْبَد لَهُ  -4653

  يُ َقال ذلك للشباب يكون مع ذوي اأَلسنان فيكفيهم اخِلْدمةَ 

  َساِر وََكاَن يف الَيَساِر َمانِعاً يَ ْعَتلُّ ابإلعْ  -4654

  يضرب للبخيل طبعاً يعتل  ابلُعْسرِ 

  َيَداَك أْو َكَتا َوُفوَك نَ َفخَ  -4655
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فأراد أن يُ ْعرُب على زق  أصله أن َرُجاًل كان يف جزيرة من جزائر البحر،  : قَاَل املفضل
ريح فغرق، فلما َغِشيه املوُت ال نفخ فيه فلم ُيسن إحكامه، حىت إذا توس َط البحَر خرجت منه

  نفخ يَداَك أو َكَتا وُفوكَ   : استغاث برجل، فَ َقاَل له

  يضرب ملن َيين على نفسه احَلنْيَ 

  الَيُد الُعليا َخرٌي ِمَن الَيِد السُّفلى -4656

  هذا من قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُيث على الصدقة

  ِحْسلٌ  يَ ُعوُد ِلما أْبىِن فَ يَ ْهِدُمهُ  -4657

  يضرب ملن يُفِسُد ما يصلحه

  ابن القائِل للمثل  : وِحْسلٌ 

  َُيُْلُب بُ ىَنَّ َوأَشدُّ َعَلى َيَدْيهِ  -4658

احتاجت إىل  يضرب ملن يفعل الفعل وينسبه إىل غريه وأصل هذا أن امرأة َبَدِوية
نب ابلبادية؛ ألنه عاٌر عندهن، إمنا ُيل لنب، ومل َُيُْضْرها َمْن ُيلب هلا شاتَ َها أو انقتها، والنساء الَ 

  : على اخللِف، وجعلت هي َكفَّها فوق كفه، فَ َقاَلت َُيْلب الرجاُل، فدعت بُ نَ يَّاً هلا فأقبضته
 احللب أبربع أصابع، قَالَ   : والضَّبُّ   " وأضبُّ على يديه " يديه، ويروى  َُيُْلب بُ يَنَّ وأُشدُّ على

   : الفرزدق

  َعلىَّ ِعَشارِي اَي َجرِيُر َوَخاَلٍة * َفْدَعاَء َقْد َحَلَبتْ  َكْم َعمٍَّة َلكَ 

  األْبَكارِ  شغارة تَِقُذ الَفِصيَل ِبرِْجِلَها * َفطَّارٍَة لَِقَواِدمِ 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 518 

من الفطر وهو احللب   : وَفطَّارة من الوقذ وهو الضرب،  : َتْشَغر ببوهلا، وتَِقذُ   : َشغَّارة
  هي األبَكاُر من النوق  : الضَّرْع، واألبكار يعىن قوادمَ   : ابلسبابة والوسطى، وقوادم

  ََيْرِى بُ َلْيٌق َويَُذمُّ  -4659

   . اسم فرٍس كان يسبق، ومع ذلك يعاب  : بُ َلْيق

ْحِسنِ 
ُ
  يضرب يف ذم امل

  َيَِبُط َخْبَط َعْشَواءَ  -4660

  الشيء يضرب للذي يعرض عن األمر كأنه مل يشعر به، ويضرب للمتهاِفِت يف

  اَي إبِِلي ُعوِدي إىَل َمب ْرَِككِ  -4661

وذلك   : قَاَل أبو عمرو يُ َقال ملن نفر من شيء له فيه خري،  " إىل َمَباركك " ويُ َقال 
  عودي فإن هذا لك ما ِعْشت  : فَ َقالَ  أن َرُجالً َعَقَر انقة فنفرت اإلبل،  [ 110ص  ] 

   . يضرب ملن ينفر من شيء اَل بُدَّ له منه

َجو ِرِ  -4662
ُ
  يَ ْوٌم بِيَ ْوِم احلََفِض امل

للبعري الذي ُيمل هذه  اخلباء أبسره مع ما فيه من كساء وَعُمود، ويُ َقال  : احلََفضُ 
   . طعنه َفَجوَّرُهُ   : الساقط، يُ َقال  : أيضاً، واجمَلوَّر  " حَفض " األمتعة 

  يضرب عند الشماتة ابلنكبة تصيب
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نساء بين هاشم  ينة قتُل احلسني بن علي رضي هللا عنهما َصَرَختْ وملا بلغ أهَل املد
يوٌم بيوِم احلََفِض اجملور، يعين   : عليه فسمع ُصَراَخَها عمرو بن سعيد بن عمرو بن العاص، فَ َقالَ 

   : هذا بيوم عثمان حني قتل، مث ِتثل بقول القائل

  األرَنبِ  َنا َغَداةَ َعجَّْت نساء بين زايٍد َعجًَّة * َكَعِجيِج ِنْسَوتِ 

عم قد كرب  أن َرُجالً كان له -كما ذكره أبو حاُت يف كتاب اإلبل   -وأصُل املثل 
يدخل بيت ابن  "  يف أكثر أصول هذا الكتاب ) وشاخ، وكان ابُن أخيه اَل يزال يدخل بيَت عمه 

   (  " ابن " بزايدة كلمة   " عمه

فكانوا  درك بنو أخ أو بنو أخوات له،ويطرح متاَعه بعَضه على بعض، فلما كرب أ
   : يفعلون به ماكان يفعله بعمه، فَ َقالَ 

  يوم بيوم احلَفِض اجملور، أي هذا مبا فعلُت أان بعمي، فذهبت مثالً 

ْجُزوزِينَ  أَجزُّ َمعَ   : قَاَلتْ   ؟ اَي َشاُة أْيَن َتْذَهبني -4663
َ
  امل

  أمرهم هم فيه وإىل ما يصري يضرب لألمحق ينطلق مع القوم وهو الَ يدرى ما

  َيُشجُّ َوأَيُسو -4664

   . يضرب ملن يصيب يف التدبري مرة وَيطئ مرة

   : قَاَل الشاعر

  ِمْنَك أتُسوين أين ِ ألْكِثُر ِما مُسَْتىِن َعَجباً * َيٌد تشُّج َوأْخَرى

  يَ ْرِبُض َحْجَرًة َويَ ْرتَِعي َوَسطاً  -4665
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   . انحيةً  أي أيكل من الروضة ويرِبضُ   " ُض حجرةأيكل خضرة ويربِ  " ويروى 

  يضرب ملن يساعدك ما دمت يف خري، كما قَالَ 

  لََنا َمَوايل  َمَوالَِنا إَذا افْ تَ َقُروا إليَنا * َوإْن أَثْ َروا فَ َلْيسَ 

  َيْذَهُب يَ ْوُم الَغْيِم َواَل ُيْشَعُر بِهِ  -4666

   [ 112ص  ] ته حىت تفوته يضرب للساهي عن حاج  : قَاَل أبو عبيد

  يَ ْرُعُد َويَ ب ُْرقُ  -4667

   : وينشد  " ويُ ْرِعدُ  يُ رْبِقُ  " َرَعَد الرجل وبَ َرَق، إذا هتدَّد، ويروى   : يُ َقال

  أْبرِْق وأْرِعْد اَييَزِي  * ُد فما َوِعيُدَك يل ِبَضائِرْ 

  وأنكر اأَلصمعي هذه اللغة

  يهِ أيتيَك ُكلُّ َغدٍ  مبَا ف -4668

  أي مبا ُقضَي فيه من خري أو شر

  يَ ْوَم النَّازِلنَي بُ َنيْت ُسوُق مَثَاننيَ  -4669

حني خرجوا من  يعين ابلنازلني نوحاً على نبينا وعليه الصاَلة و السالم وَمْن معه
   . بقرب املوصل ابجلزيرة يُ َقال هلا مثانني السفينة، وكانوا مثانني إنساان مع ولده وَكَنائِِنِه، وبَ ُنوا قريةً 

  يضرب ملن قد أَسنَّ ولقي الناس واأَلايم، وفيما مل يذكر وقد قدم

  اليَ ْوُم ظََلمَ  -4670
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   . أي وضع الشيء يف غري موضعه

   . له يضرب للرجل يؤمر أن يفعل شيئاً قد كان أيابه مث يذلُّ   : قَاَلوا

بعد القوة، فاليوم  أي ضعفتُ  أخربُك واليوُم ظََلم،  : يقولون  : قَاَل عطاء بن مصعب
   : أفعل مامل أكن أفعله قبل اليوم، وأنشد الفراء

  َواليَ ْوُم ظََلمْ  قُ ْلُت هلَا بِييِن فَ َقاَلْت اَلَجَرْم * إنَّ الِفَراَق اليَ ْومَ 

يُ َقال له أفعل كذا  يقوله الرجل  : قَاَل أبو زيد  . أي حقا  " بلى واليوم ظلم " ويروى 
   . بلى واليوم ظلم  : وكذا، فيقول

  انئٌم، ويوم فاجر ليلٌ   : وإمنا أضيف الظلم إىل اليوم ألنه يقع فيه، كما يُ َقال

  يُرِِيَك يَ ْوٌم ِبَرأيِهِ  -4671

مبا يريك فيه من تنقل  َيوز أن يريد ابلرأي املرئى، والباء من صلة املعىن، أي ُيْظِفُركَ 
يريك كل يوم رأيه، أي كل يوم   : بعضهم ع املفعوِل، وقَالَ اأَلحوال وتغريها، واملصدُر يُوضع موضَ 

   . يظهر لك ما ينبغى أن ترى فيه

  يُوِهى األِدَي َواَل يَ ْرَفعُ  -4672

  يضرب ملن يُفِسُد واَل يصلح

  َُيُثُّ َوُهَو اآلِخرُ  -4673

  يضرب ملن يستعجلك وهو أبطأ منك

ؤْ  -4674
ُ
َا َخاَن النَِّصيُح امل   َِتَنُ اَي ُرمبَّ
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  يضرب يف ترك االعتماد على أبناء الزمان

  َُيَربُ َعْن جَمُْهولِِه َمْرآتهُ  -4675

   [ 111ص  ]   " إن اجلََواد َعيُنه ِفَرارُهُ  " مثل قوهلم 

  َيِدبُّ َلُه الضَّرَاَء َومَيِْشي َلُه اخلَْمرَ  -4676

أتويها السباع، وهبا  أرض مستوية  : وهو أيضاً  ) الشجُر امللتفُّ يف الوادي   : الضَّرَاء
   ( نبذ من الشجر

واخلََمرُ    َما َورَاَك من ُجْرٍف أو َحْبل َرمل  : َِ

  يضرب للرجل ََيِْتُل صاحبه

   . ما اخنفض من اأَلرض  : الضرَاء  : وقَاَل ابن األعرايب

ْمطُوُر أنَّ ُكاَل ُمِطرَ  -4677
َ
  َُيِْسُب امل

  الناس يف مثل حالهيضرب للغين الذي يظن كلَّ 

َرْيِن يف َخَرزَةٍ  -4678   ََيَْمُع َسي ْ

  يضرب ملن َيمع حاجتني يف وجه واحد

  يَلَقُم َلْقَماً َويُ َفدِ ى زَاَدهُ  -4679

  أي أيكل من َماِل غريه وُيتفظ مباله

  فُ َؤاَدهُ  ُيِسرُّ َحْسواً َِف ارتَِغاٍء، َويَ ْرِمى أبمثاِل الَقطا -4680
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  شرب الر ِغوة  : ااَلرتغاء

فَ َيْظهر أنه يريد الرغوة خاصة،  أصُله الرجُل يْؤَتى ابللَّنِب؛  : قَاَل أبو زيد واأَلصمعي
   . اللنب واَل يريد غريها، فيشرهبا، وهو يف ذلك ينال من

   : الُكَمْيتُ  يضرب ملن يريك أنه يُعنيك، وإمنا َير الن َّْفَع إىل نفسه، قَالَ 

  دوداً * وحَتَْساء بِِعلَِّة ُمْرتَِغيَنافإين قد رأيُت لكم صُ 

  مَيَْنُع َدرَُّه َوَدرَّ َغرْيِهِ  -4681

   . يضرب للبخيل مينع ماله وأيمر غريه ابملنع

معها فمنعت  وذلك أن انقًة وطئت ولدها فمات، وكان له ِظئر  : قَاَل أبو عمرو
   . َدرَّها وَدرَّ غريها، هذا هو اأَلصل

ْحُلوبَ يَ ْرَوى عَ  -4682
َ
  َلى الضَِّيِح امل

   . رايَّ  وهو أسرع اللنب  . اللنب اخلائر رُقَّق ابملاء يصب عليه  : الضَّْيح

الضَّْيح اَل يكون  يضرب ملن الَ يشتفي موعوُدُه بشيء، وذلك أن الرىَّ احلاصل من
   . متيناً وإن كان سريعاً 

  َيْكِفَك َنِصيُبَك ُشحَّ الَقْوم -4683

  غنيت مبا يف َيِدك كفاك مسألة الناسأي إن است

   ( اآلتى 1152انظر املثل رقم  ) اليَ ْوَم مَخٌر، وَغداً أْمٌر  -4684

   . أي يشغلنا اليوم مخر، وغدا يشغلنا أمر، يعين أمر احلرب
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َخْفٌض وَدَعة وغدا  وهذا املثل المرئ القيس بن حجر الكنديُّ الشاعر، ومعناه اليوم
   [ 111ص  ] كان أبو امرئ القيس ِجدٌّ واجتهاد، و 

الشعر، فلحق امرؤ  ُحْجٌر َطَرَد امرأ القيس للشعر والغزل، وكانت امللوك أتَنُف من
خزمية، فجاءه  أِسَد بن القيس بَدمُّون من أرض اليمن، فلم يزل هبا حىت قتل أبوه، قتله بنو

   : اأَلعور العجلي فأخربه بقتل أبيه، فَ َقاَل امرؤ القيس

َنا َدمُّوْن * َدمُّوُن إانَّ َمْعَشرٌ َتطَ    مَيَانُونْ  اَوَل اللَّْيُل َعَلي ْ

  *َوإننا لَِقْوِمَنا حمُِبُّونْ 

اليوم، والَ ُشْرَب غدا، اليوم مَخٌْر  َضيَِّعين صغرياً، ومَحََّلين َدَمه كبرياً، اَل َصْحوَ   : مث قَالَ 
   . وَغداً أمر، فذهب قوله مثالً 

   . لبة للمحبوب واملكروهيضرب للدول اجلا

   : مث شرب سبعة أايم، مث قَالَ 

َلع * َحِديٌث أطَارَ    الن َّْوَم َعىنَّ َوأنْ َعَما أاَتين َوأْصَحايب َعَلى رَْأِس َصي ْ

ْ ىِل  ْ وبَ نيِ  َعجََّما َوقُ ْلُت لِِعْجِلىٍ  بَ َعيٍد َمآبُُه * تَ بَ نيَّ
ُ
  احَلِديَث امل

  ُحْجٍر فأْصَبَح ُمْسَلما َعْمرٌو وََكاِهٌل * أاَبُحوا مِحَى أبَ ْيَت اللَّْعنَ   : فَ َقالَ 

   . اَي َحبََّذا األمارَُة، وَلْو على احِلَجارَةِ  -4685

بن خالد بن أسيد حني  إمنا قَاَل ذلك عبُد هللا  : قَاَل ُمْصَعب بن عبد هللا بن الزبري
ْذ فيها من  : قَاَل الَبنه لنفسك، ففعل، فدخل عبُد هللا الدار فإذا فيها  زالَ ابن يل َداراً مبكة، واَتَِّ
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املنزل الذي أعطيتين،   : قال  ؟ ملن هذا املنزل  : املنقوشة، فَ َقالَ  منزل قد أجاده َوَحسَّنه ابحلجارة
  ايحبَّذا األمارة ولو على احلجارة  : هللا فقال عبد

لَّةُ  -4686   اَيَحبَّذا الت َُّراُث َلْوالَ الذِ 

   " أرامها ولداً  ثكل " الم بَ ي َْهس، وقد ذكرته يف ابب الثاء عند قوهلم هذا من ك

   ( 111انظر شرح املثل رقم   ) 

  أَيتِيَك اِبألمر مْن َفصِ هِ  -4687

  أي أيتيك ابألمر من َمْفصله، مأخوذ من فصوص العظام وهي َمَفاصلها

، قَاَل عبد هللا بن جعفر    : وأحدها َفص 

  َفصِ هِ  َتزَدرِيِه الُعُيوُن * َوأَيتِيَك ابألمر منْ َوُربَّ اْمرِئ 

  يضرب للواقف على احلقائق

  َيُشجُّ النَّاَس قَ َبالَ  -4688

  أي يعرتض الناس شراً 

  َيِدي ِمْن َيِدهِ  -4689

  إذا ذهبت ويبست  " يدي فاَلن من يده " يُ َقال   : قَاَل اليزيديُّ 

   [ 112ص  ] يضرب ملن جَتْيِن عليه نفُسه 

  اَيِحْرزَا َوأبْ َتِغى الن  َواِفالَ  -4690
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  فحذف، وأصله اخلطر  " واحرزاه " قالوا يريد   " واِحْرزَا " ويروى 

  يضرب ملن طمع يف الربح حىت فاته رأس املال، هذا قول بعضهم

يضرب يف اكتساب   : يريد أدركُت ما أردُت وأطلب الزايدة، قَالَ   : وقَاَل أبو عبيد
  واحلث عليه واحلرص عليه املال

أْحَرْزُت من ُمَراِدي مث أبتغي  واحلرز مبعىن احملرز، كأنه أراد اي قوم أبصروا ما  : قَاَلوا
اي ُغالما، يف   : الَكْسرة إىل الفتحة خلفتها كقوهلم يريد به حرزي، إاَل انه فر من  : الزايدة، وحرزا

  موضع اي ُغالمى

  ْن اَل َذُلوَل َلهُ يَ رَْكُب الصَّْعَب مَ  -4691

   . أي ُيمُل املرُء نفسه على الشدة إذا مل ينل طَِلبته ابهلُويْ َنا

  يضرب يف الَقَناعة بنَ ْيِل بعض احلاجات

  َيْكُسو النَّاَس َواْسُتُه َعارِيةٌ  -4692

   . يضرب ملن ُُيسن إىل الناس وُيسيء إىل نفسه

  اَيَوْيِلي رَآِى رَبِيعةُ  -4693

فلما مسع قوهلا   . تعرََّضْت له امرأة َمرَّ هبا رجٌل فأَحبَّْت أن يراها واَل يعلم أهناقَالَته 
   . التفت إليها فأبصرها

   . يضرب للذي ُيبُّ أن يُ ْعَلم مكانه وهو يُرِى أنه َيفى

ْحَثى َعَلْيهِ  -4694
ُ
َتيِن امل   اَي لَي ْ



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 517 

الرتاَب يف وجهه  لما رأته َحَثتِ قَاهَلا رجل كان قاعدا إىل امرأة، وأقبل وصيل هلا، ف
ْحَثى عليه، فذهبت مثالً  اي  : لئاَل يدنو منها فيطلع جليُسها على أمرها، فَ َقاَل الرجل

ُ
  ليتين امل

   . اإلبعاد يضرب عند َِتىنِ  منزلِة َمْن َُيَْفى له الكرامة ويُْظَهر له

  اَي َعمَّاُه هل ُكْنُت أْعَوَر َقطٌّ  -4695

إحدى عينيه  كان ألمه خليل، وكان َيتلف إليها، فكان إذا أاتها غمض  قَاهَلا صيب
هل تعرفه اي بين   : فَ َقاَل أبوه لئاَل يعرفه الصيبُّ بغري ذلك املكان إذا رآه فرفع الصيب ذلك إىل أبيه،

ه القوم انظر أي من تراه، فتصفَّح وجو   : احلى، فَ َقالَ  نعم، فانطلق به إىل جملس  : قَالَ   ؟ إذا رأيته
  ؟ اي عمَّاه هل كنت أعور قط  : بشمائله وأنكره لعينيه، فدان منه فَ َقالَ  حىت وقع بصره عليه فعرفه

   . مثالً  فذهبت

  يضرب ملن يستدل على بعض أخالَقه هبيئته وَشارَتِهِ 

  َيْضرُِبيِن َوَيْصأي -4696

تَ ْلدَُغ  " وهذا كقوهلم  ئ،صاء َيصِ   [ 195ص  ]   : َصأي يْصأي، ويقلب فيُ َقال  : يُ َقال
   " الَعْقَرُب َوَتِصئ

  يَ ْوٌم تَ َواََف َشاُؤُه َونَ َعُمهُ  -4697

  يضرب عند اجتماع الشَّْملِ 

  يَ ْوٌم ِمْن َحِبيٍب قَِليلٌ  -4698

   . يضرب يف استقاَلل الشيء، وااَلزدايد منه

يعُ  -4699   َيْشَتِهي َوَيُِ
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   . يُ ْعِطى يضرب ملن أراد أن أيخَذ، ويكره أن

  َُيربَُك أْدَى اأَلرض َعْن أْقَصاها -4700

   . أي إذا كان يف أوهلا خري كان يف آخرها مثله

  أيكُلُه ِبِضْرٍس َوَيطُؤُه ِبِظْلفٍ  -4701

  يضرب ملن َيْكُفر ضيعَة احملِسِن إليه

  َيُشجُّين َويَ ْبكي -4702

  يضرب ملن يغشك، ويزعم أنه لك انصح

  ا َدَعًة َلْو أنَّ يَل َسَعةً اَي هلََ  -4703

   . أي أان يف َدَعة ولكن ليس يل مال فأهتىنَّ ِبِدَعىِت 

ْرُء أبَصْغرِيهِ  -4704
َ
  يَِعيُش امل

ُشقَُّة بن َضِمرية للمنذر  أي أْمَلُك ما يف اإلنسان قلُبه ولسانه، قَاَله  " يستمتع " ويروى 
ٌر ِمَن أن تَ َراهُ   : وقَالَ بن ماء السماء حني أحِضَر جملسه وازدراه،  َعْيِدىِ  َخي ْ

ُ
   . َتْسَمُع ابمل

   ( 200انظر املثل رقم  ) 

  اَي اْبَن إْسِتها إذا أمْخََضْت مِحَارها 1150

أمحضت محارها  احلمار اَل ُيمض، وإمنا هذا َشْتم تقذف به أم اإلنسان، يريد أهنا
   . ففعل هبا حيُث حلت حتمض احلمار



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 519 

  اُم إين ِ َرُجلٌ اَينَ عَ  -4706

   ( ابحلبالة صادوها  : حبلوا النعامة ) كان من حديثه أن قوماً َحبَ ُلوا 

واَل تعلَمنَّ بك، وإذا رأيتَ َها  اَل ترينَّكَ   : نعامًة على بيضها، وأمكنوا احلبل َرُجالً وقَاَلوا
فنظرها، حىت إذا  احلبل وإايك أن تراك، فاَل تعجلها حىت جتمع على بيضها، فإذا ِتكنت فمدَّ 

   . رجل، فنفرت، فذهبت مثالً  اي نعام إين  : جاءت قام فتصدَّى هلا فَ َقالَ 

رَ     [ 191ص  ]  . يضرب عند اهلزء ابإلنسان اَل َُيَْذر ما ُحذِ 

  مَيِْشي ُرويداً َوَيُكوُن أوَّالَ  -4707

   : يضرب للرجل يدرك حاجته يف تَؤدة وَدَعة، وينشد

  ليد ََجَاَل * مَيِْشي ُرويْداً َوَيُكوُن أوَّالَ تسألين أمُّ الو 

  الَيِمنُي ِحْنٌث أَْو َمْنَدَمةٌ  -4708

   . أي إن كانت صادقًة َنِدم، وإن كانت كاذبة حنث

   . يضرب للمكروه من وجهني

  اليَ ْوَم ِقَحاٌف، وَغداً نَِقافٌ  -4709

نَ َقُف يَ ن ُْقُف   : الناقَ َفُة، يُ َقال  : َقافَجع َقِحٍف، وهو إانء ُيْشَرب فيه، والن ِ   : الِقَحاف
   : وكذلك نَ َقُف احلنظل عن اهلَِبيد، وقَاَل امرؤ القيس نَ ْقَفاً؛ إذا َشقَّ اهلامَة عن الدماغ،

  احَليِ  انِقُف َحْنَظلِ  كأين ِ َغَداَة البَ نْيِ يَ ْوَم حَتَمَُّلوا * َلَدى مَسَُراتِ 

   ( السابق 4684 انظر املثل رقم )   " ر، وغدا أمراليوم مخ " وهذا املثل مثل قوله 
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اليوم ِقَحاف، يعين   : فَ َقالَ  قُِتَل أبُوك،  : وكالَ املثلني يروى المرئ القيس حني قيل له
   . القحُف شدُة الشرب  : ُمَشاربة ابلقحف، ويُ َقال

  َيُدَك ِمْنَك َوإْن كاَنْت َشاَلءَ  -4710

   " منك وإن كان أْجدَعَ أنْ ُفَك  " هذا مثل قوهلم 

ٌر ِمْن َدَعةٍ  -4711   اَيُربَّ َهْيَجاَء هي َخي ْ

   . السكون والراحة  : ميد ويقصر، وهو احلرب، والدَّعة  : اهليجاء

   . يضرب للرجل إذا وقع يف خصومة فاعتذر

  اَي ُمتُنوَّراهُ  -4712

الت َضوَّى، التضوى ههنا من   : زعموا أن َرُجالً َعِلَق امرأة، فجعل يتنورها، والت َّنَ وُّرُ 
منها إاَل َحَسَناً، فلما مسََِعْت ذلك رفَ َعْت  إن فاَلان يتنورك لتحذره فاَل يرى  : الضوء، فقيل هلا

   . اي متنوراه، فأبصرها ومسع مَقالَتها، فانصرفت نفسه عنها  : مقدَم ثوهبا مث قابلته فَ َقاَلت

   . يَ ْرَعِوي حلسنيضرب لكل من اَل يتقي قبيحاً، واَل 

  ُيْصِبُح ظمآَن ويف الَبْحر َفُمهُ  -4713

   . يضرب ملن عاش خبياًل مثرايً 

َحارِم -4714
َ
  مينٌي ظََلَعْت يف امل

   : وهي اليمني جعلت ِلَصاحبها خمرجا، وقَاَل جرير

  ذاِت حَمَارِمِ  َواَل َخي َْر يف َماٍل َعَلْيِه أليٌة * َوالَ يف مَينٍي َغرْيِ 
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ْلَو إىل َعْقِد الَكَربِ  -4715   مَيْألُ الدَّ

ص  ]  : يقول هذا مأخوذ من قول الفضل بن عباس بن ُعتبة بن أيب هلب حيث
199 ]   

  َعْقِد الَكَربْ  َمْن ُيَساِجْليِن ُيَساِجْل َماِجداً * مَيْألُ الدَّْلَو إىل

الذي يلي املاء  ون هووهو احلبل الذي ُيَشد يف َوسط الَعَراقي مث يثىن، مث يثلث؛ ليك
   . فاَل يعفن احلبل الكبري

   . يضرب ملن يبالغ فيما يَِلي من األمر

َنيِه ِمْثلُ  -4716   اجلَرَّةِ  يَ ْعِقُد يف ِمْثِل الصَّواِب َويِف َعي ْ

   . يضرب ملن يلوُمَك يف القليل ما كثر منه من العيوب

   : أنشد الرايشي

  ِمْنَك تَ ُلومُ  يَقيت * َهْل النفس فيَما َكانَ أاَل أيُّهَذا الالَِئِمي يف َخل

نَ ْيَك َوُهَو َعظيمُ  فكيف تَ َرى يف َعنْيِ َصاِحِبِك الَقَذى * َوتَ ْنَسى َقَذى   َعي ْ

  َيُدُق َدقُّ اإِلِبِل اخلَاِمَسةِ  -4717

يف ، وال تصرب اإِلبل  اخِلْمُس أَشدُّ األظماء ألنه يف القيظ يكون  : قَاَل ابن اأَلعَريب
الزمان وزاد يف الظمء، وإذا وردت يف  القيظ أكثر من اخلمس، فإذا خرج القيُظ وطلع ُسَهيل بَ َردَ 

  َتدَع شيئاً إاَل أتت عليه من شدة اليقظ مخساً اشتد شرهبا، فإذا َصَدَرْت مل

   . اخلامسة يدقُّوَن دق اإلبل  : أكلها وطول عشائها، فضرب به املثل، فَ َقاَلوا
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  ِقْرَف الَقْمعِ اَي  -4718

   ( عنب القمع بوزن فلس أو محل أو )   : الِقْشر، والَقْمعُ   : الِقْرفُ 

اللنب، وأراد ابلقْرِف ما  قمع الَوطبَّ ُيِصبُّ فيه اللنب، فهو أبدا وسخ ِما يلزق به من
  يُ ْعُلوه من الَوَسخ

  اَيُمْهِدَر الر مْخَةِ  -4719

   . يضرب لأَلمحق

  ة اَل َهِديَر هلا، وهذا ُيَكلفها اهلَديروذلك أن الرَّمخَ 

َصاِحفِ  -4720
َ
   . اَي َمْن َعاَرَض الن ََّعاَمَة اِبمل

ظنوها داهية، فأخرجوا  أصُل هذا أن قوماً من العرب مل يكونوا رََأُوا النعامة فلما رأوها
  بيننا وبينِك كتاُب هللا اَل هتلكينا  : املصحف فَ َقاَلوا

  بٌ يَ ْوٌم َذنُو  -4721

   : أي طويل الشر، اَل يكاد ينقضي، وينشد

  َوَنَكدْ  إْن َيُكْن يَوِمي تَ َوىلَّ َسْعُدُه * َوَتَداَعى يل بَِنْحسٍ 

  بَ ْعَد َغدْ  فَ َلَعلَّ هللا يَ ْقِضي فَ َرجاً * يف َغٍد ِمْن ِعْنِدِه أوْ 

  لبَ نُنا اي عمَّاُه َهْل يَ َتَمطَُّط لَبَ ُنُكْم كَما يَتَمطَّطُ  -4722

   [ 191ص  ]  . يضرب ملكن َصَلَح حالُه بعد الفساد
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 -عماه هل يتمطَُّط  اي  : وأصُله أن صبياً قَاَل لعمه وقد صار فقرياً والصيب قد ِتول
كلكم فَ ْلَيْحَتِلْب  " كاملثل اآلخر  يعين امتداَد اللنِب من الضروع عند احللب، وهذا -أي يتمدد 

   " َصُعودا

4723-  
َ
  ْرُء ِمْن كل شيء إاَل مْن نفِسهِ ُُيَْفُظ امل

  يضرب يف عتاب املُخطىء من نفسه

   (  " خيس اأَلسد " عن  كذا، وأحسبه حمرفا ) َيْطُلُب الدُّرَاَج يف َحْبِس اأَلسد  -4724

  يضرب ملن يطلب ما يتعذر وجوده

  َيْطُرُق أعَمى َوالَبِصرُي َجاِهلٌ  -4725

  و نوع من الَكَهانةالضرُب ابحلصى، وه  : الطَّْرقُ 

  غريُه من خارج يضرب ملن يتصرَُّف يف أمٍر واَل يعلم َمَصاحله فيخربه ابملصلحة

  َُيِْمُل حااًل َولَُه مِحَارٌ  -4726

  الَكارَُة، وهي ما ُيمله الَقصَّاُر على ظهره من الثياب  : احلال

  يضرب ملن يَ ْرَضى ابلدُّوِن من العيش على أن له ثروة ومقدرة

ٌف َِمُْعولُ  -4727   َيُكرُف ُعوانً َنَِ

الفحل عليه النِ َجاُف   : والنَِّجفُ  َجع َعانََة، وهي اجلماعة من مُحُِر الَوْحش،  : الُعونُ 
   . احلمار ُسلَّْت ُخْصيَ َتاه  : الضِ َراب، واملمعول وهو شيء يشد على بطن الفحل حىت مينعه عن

   . يُقِصيهيضرب ملن يتقرب إىل من مينعه خريه و 
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  َيُصبُّ ُفوُه بَ ْعَد َما اْكَتظَّ احَلَشى -4728

كذا،  ) تصب   : يقال للحريص من الِكظَّة وهي االمتاَلء،  : السَّياَلُن، واْكَتظَّ   : الصَّبُّ 
   . فوه يَتَحلَُّب من شدة ااَلشتهاء لَثَاتُه، ومعىن يصب  ( بضاد معجمة  " تضب " واحملفوظ 

   . بغية ويطمح ببصره إىل ما وراءه لَفْرِط َشَرِههِ  يضرب ملن َوَجدَ 

  أَيُكُل قُ َوَبنِي قَاابً يَ ْرتَِقبُ  -4729

تَ َقوََّبِت الَقابَُة من ُقوهِبَا، وقَاَل   : الُقوُب الَفرْخ، وكذلك القابُة والقاب، يُ َقال  : يُ َقال
والصواب أن يكون الُقوُب والَقاُب القائبة البيضة،   : بعضهم الُقوبة البيضة ، وقَالَ   : بعُضهم

 البيضة، فاعلة مبعىن مفعولة؛ ألن الطائر يُقوُب البيضة، -بسقوط الياء  -والقابة  الفرخ، والقائبة

  وأصل الَقْوبِ 

ُتها،  : يُ َقال  [ 191ص  ] الَقْطُع،  -فالقائبة هي البيضة تَ ُقوُب  قُ ْبُت الباَلد؛ أي ُجب ْ
   . عن الفرخ -أي تنشق وتنفلق 

   : يضرب ملن يسأل حاجتني ويعُد الثالثة حرصاً، كقوهلم

  *اَل يُ ْرِسُل السَّاَق إالَ ُِمِْسكا َساقَا

نَ ْيِه وِإْن َضبَّا َدَماً  -4730   يَ رَْكُب قَ ي ْ

َنانِ    سال  : وَبضَّ  الرُّْسَغاِن، ومها موضع الشِ كال من الدابة، وَضبَّ   : الَقي ْ

  يضرب للصبور على الشدائد

  َنْصب على التمييز  : وَدماً 
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  يَ ْوُم الشََّقاِء َْنُْسُه اَل أَيُفلُ  -4731

   . يضرب للطالب شيئاً يتعذر نيله، فإذا انله فيه َعطَُبه

  ُيْكَوى الَبِعرُي ِمْن َيِسرِي الدَّاءِ  -4732

   . يضرب يف َحْسِم األمر الضائر قبل أن يعظم ويتفاقم

  اً َوُجوعاً يَ ْبِكي إلِيِه َشب ْعَ  -4733

  يضرب ملن َعاَدتُُه الشكاية، ساءت حاله أو َحُسَنت

  مَيْأي ِسَقاًء لَْيَس ِفيِه خَمَْرزٌ  -4734

يتَّسع مث يقور فيخرز ِسقاء،  مأي اجللد مَيْأي َمأايً ومأواً، إذا بَ لَّه مث ميده حىت  : يُ َقال
   . ُلمَ فاسد حَ  يعين جلدا َيعل منه سقاء وليس فيه موضع َخْرز ألنه

  يضرب ملن رغب يف غري مرغوب فيه، وطمع يف غري مطمع

  يْضَوى إىل قَ ْوٍم هِبْم ُهَزالٌ  -4735

   . َضِوَى إليه َيْضَوى، إذا أْوى وجلأ  : يُ َقال

   . يضرب ملن يستعني مبضطر

ْحُروقُ  -4736
َ
  مَيَْتُح لِْلهيِم الدََّوى امل

الذي   : واحملروق وًى أيضاً، وهو وصف ابملصدر؛َدَوَى َجْوفُُه فهو وٍد ودَ   : يُ َقال
عصبتان يف الورك وَمْن كان كذلك  أصيَب حارقَ ُته، وهي رأس الفخذ يف الورك، ويُ َقال احلارقتان

   . فهو الَ يقدر أن يعتمد على رجليه
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  يضرب للضعيف ُيْستعان به أمر عظيم

  َُيُشُّ ِقْدَر الَغىِ  ابلتََّحوُّبِ  -4737

وُيْضرِم عليك انَر  التوجع يضرب ملن يُْظهر الشفقة  : اإليقاد، والتحوُّب  : احَلشُّ 
   . اهلاَلك والضاَلل

  مَيُدُّ َحْباَل أْسُنُه ُمَفكَّكٌ  -4738

َفكَّك واحد آسان احلَْبل والنَّسع، وهي الطاقات اليت منها  : األْسنُ 
ُ
  : يُ ْفَتل، وامل

   [ 190ص  ]  . فككت الشيء فانفك  : احمللل، يُ َقال

   . يضرب ملن الَ يُ ْعَتَمُد كالمه واَل ُيصل منه على خري

  يَ َلذُّ َضيحاً َوَيْشَتِهى َدِخيساً  -4739

  : لذيذاً، والضَّْيح، والضََّياحُ  َلِذْذُت الشيء وتَ َلذَّذتُه واستَ ْلَذْذتُه، أي وجدته  : يُ َقال
   . ُُيَْلب عليه لنب املعز لنُب الضأن  : اللنب الكثري املاء، والدَِّخيسُ 

   . يضرب ملن طََلَب القليَل ويطمح إىل الكثري أيضاً 

  يَ ْغِرُف ِمْن ِحسًى إىل َخريصٍ  -4740

إمنا هو   : البحر، ويُ َقال اخلليج من  : بئر حتفر يف الرمل قريبة الَقْعر واخلَرِيصُ   : احلسى
   . احلريص ابحلاء املهملة

قِ 
ُ
ْكِثرِ يضرب ملن أيخذ من امل

ُ
  لِ  فيدفعه إىل امل

  يَ ُعوُد إىل األِذِن َمَناتِيُف الزََّببِ  -4741
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َناتِيفُ 
َ
َن ُْتوف، والزََّببُ   : امل

َشْعر األِذِن إذا نُِتَف   : يقول طول الشعر وكثرته،  : َجع امل
   . عاد فَ نَ َبتَ 

   . يضرب للرجل يرتك شيئاً َتَصنُّعاً مث يعود إىل طبعه

  ى بَِعْقِد اأَلْسِر َمْن أْوََف الث ََّللَ يَ ْرضَ  -4742

فيوَصُل الفعل  أوِفيُت على الشيء، إذا أْشَرْفَت عليه، مث ُيذف حرف اجلر  : يُ َقال
   : أوفيُت الشيء، قَاَل اأَلسود بن يَ ْعُفر  : إىل املفعول، فيُ َقال

  َسَواِدى إنَّ املنَّيَة َواحلُُتوَف ِكاَلمُهَا * يُوَِف احلرائم يَ ْرقُبانِ 

   ( الصواب وهو  " يوَف املخازم " ابجليم واحملفوظ   " اجلرائم " ويف نسخة  ) 

   . ثَله يَ ثُ لُّه َثالًّ وثَلالً   : يُ َقال  : اهلاَلك  : والث ََّلل

  يضرب ملن ابْ تَ َلى أبمٍر عظيم فرضي مبا دونه وإن كان هو أيضاً شراً 

  اَر بالَِقعَ الَيِمني الَغُموُس َتدَُع الدَّ  -4743

  : مبعىن فاعل، قَاَل اخلليل اليت تَ ْغِمُس صاحبَ َها يف اإلمث، فهو فَ ُعول  : اليمني الَغُموس
ْلَقع الغُموس اليمني اليت مل تُوَصْل اباَلستثناء،   املكان اخلايل  : والب ْ

ْرِء َما أْيِتَِرُ  -4744
َ
  يَ ُعوُد َعَلى امل

بكذا فأَِتََر، أي َجَرى على ما  أَمْرتُه  : اوعة األمر، يُ َقالُمطَ   : واالَئتمار  " بعدو " ويروى 
أتمره به نفسه فيأِتر هو، أي ميتثله ظنا منه أنه  أمرته، وقَِبَل ذلك، يعين يَ ُعوُد على الرجل ما

   [ 192ص  ]  : قوُل امرئ القيس َرَشد، ورمبا كان هالَكه فيه، ومنه
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ْرِء َما أَحاِر بْن َعْمرٍو وكأين ِ مخَِْر *
َ
  أَيِتَِرْ  َويَ ْعُدو َعَلى امل

  أَيُكُل ابلضِ رِس الَّذي مَلْ َُيَْلقْ  -4745

   . يضرب ملن َُيُبُّ أن ُُيَْمَد من غري إحسان

  يَ ْفىَن الَكَباُث َونَ تَ َعاَرفُ  -4746

تَ ُنون وأصله أهنم كانوا َيَْ   : الكَباُث النضيج من مثر األراك، قَالَ   : قَاَل ابن اأَلعَريب
صديق له حىت كأنه أنكر ُخلَّته، فَ َقاَل  الَكَباَث أايم الربيع، وشغل رجل ابجتنائه عن زايرة

   : الصديق

  يَِقفُ  َجاَء َزَماُن الَكَباَث ُمْقِتباَل * َفاَل َخِليَل خِلِلِ هِ 

  نَ ْعرَتِفُ  إَذا تَ وَّىل الَكَباثُ   : فَ ُقْل لِْعمٍرو َمَقاَل ٌمْعَتربٍ 

اَلِصُق يل * رَْبُع َغرِيٍب حمله َسَرفُ كأمنا رَ 
ُ
  بْ ُعُه امل

  يضرب ملن يضرب عن األحباب مشتغاَل مبا الَ أبس به من األسباب

  يُ َقلَُّب َكفَّْيهِ  -4747

  يضرب للنادم على ما فاته

   ( ِفيَها َعَلى َما أنْ َفقَ  فأصبَح يُ َقلِ ُب َكفَّْيهِ  )  قَاَل هللا تعاىل

  يَ ْغِلنْبَ اْلِكَراَم َويَ ْغِلبُ ُهنَّ اللِ ئامُ  -4748

  يعنون النساء

javascript:openquran(17,42,42)
javascript:openquran(17,42,42)
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  يوٌم لََنا َويَ ْوٌم َعَليَنا -4749

   : هو من قول الشاعر ) 

   ( فيوم علينا ويوم لنا * ويوم نساء ويوم نسر

  يضرب يف انقالب الدَُّول والتََّسلِ ي عنها

ُ َعنْيَ الشَّْمسِ يُ  -4750   َطنيِ 

  يضرب ملن َيْسرُت احلقَّ اجللىَّ الواضحَ 

  َيْكِفيَك ِمَّا الَ تَ َرى َما َقْد تَ َرى -4751

  يضرب يف ااَلعتبار واالَكتفاء مبا يرى دون ااَلختبار ملا يرى

  َيْسِقى ِمْن ُكلِ  َيٍد ِبكأسٍ  -4752

  يضرب للكثري الت ََّلوُّنِ 

  ْن َأْسرََع أْن يَ ُؤبَ يُوِشُك مَ  -4753

  يضرب يف التوديع

، ويْصِبُح َعَلى اَبرِدٍ  -4754   مُيِْسى َعَلى َحرٍ 

ْن َيدُّ يف أمٍر مث يَفرُت عنه
َ
  يضرب مل

  ُيَكاِيُل الشَّرَّ وُُيَاسُبهُ  -4755

  أي يفعل ما يفعل به صاحبه
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َجازاة 
ُ
   [ 191ص  ] يضرب يف امل

رُ  -4756   دُ َُيَرُّ َلُه َويَ ب ْ

  أي َيْشَتدُّ عليه مرًة َويَلنُي أخرى

  أَيتِيَك ابألْخَبار َمْن ملَْ تُ َزوِ دِ  -4757

  أي اَل حاجة بك إىل ااَلختيار؛ فإن اخلَي َْر أيتيك اَل حَمَاَلةَ 

ُم ُعوٌج َرَواِجعُ  -4758   اأَلايَّ

  رجع إليكواترُة ي الدهر اترًة يَ ْعَوجُّ عليك  : َجع أْعَوَج، يُ َقال  : الُعوجُ 

  الَيِسرُي ََيْيِن اْلَكِثريَ  -4759

   " ِصَغارُه الشر يَ ْبَدُؤهُ  " هذا من كالم أْكَثَم بن َصْيِفي، وهو مثل قوهلم 

  َيدَُع الَعنْيَ َوَيْطُلُب األثَ رَ  -4760

   " تطلُب أثراً بعد َعنْيٍ  " قد ذكرت قصته يف ابب التاء عند قوهلم 

   ( 1052ملثل وا 209انظر املثل رقم  ) 

  اَي أُمَُّه اْثَكِليهِ  -4761

  يضرب عند الدعاء على اإلنسان، وهو يف كالم علي هنع هللا يضر

  ما جاء على أفعل من هذا الباب

  أَيْ َقُظ ِمْن ِذْئبٍ  -4762
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  أَيْ َبُس ِمْن َصْخرٍ  -4763

  أأيُس ِمْن َغرِيقٍ  -4764

  أَْيَسُر ِمْن لُْقَمانَ  -4765

املَفضَُّل أنه كان من  هو لقمان بن عاد، وزعم  " أَيَسُر من لُقمان " قوهلم   : قَاَل محزة
املثل يف ذلك، وكان له أْيَسار يضربون معه  الَعَمالَقة، وأنه كان أْضَرَب الناس ابلِقَداح، فضربوا به

   . بِيضٌ   : اِبلقداح، وهم مثانية

فضربت العرُب هبؤاَلء  يل، وَعمَّار؛َومَحَحمة، وطُفيل، وزفافة، ومالك، وفْرَعة، ومثَُ 
   : كأيسار لقمان، وقَاَل َطَرَفةُ    : َشرَُّفوهم األيسار املثل كما ضربوه بلقمان، فيقولون لأليسان إذا

  َوُهُم أَيَساُر لقمان إذا * أْغَلِت الشَّْتوُة أْبَداء اجلُُزرْ 

  و الُعْضووواحُد األيساِر َيَسر، وواحد األبداء بدء وه  : قَاَلوا

  املولدون *3*

  يَ ْفىَن ما يف الُقَدور، ويبَقى ما يف الصُّدورِ 

  ِمُل التَّْمَر إىَل الَبْصرَةِ ُيَْ 

   [ 191ص  ] يضرب ملن يُ ْهِدى إىل اإلنسان ما هو من عنده 

  َيْدُهُن ِمْن قَاُرورٍَة فَاْرَغةٍ 

  يضرب ملن يَ ْعُد واَل يَِفي

  ََيَْعُل الَعْظَم ِإَداماً 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=120#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=120#TOP#TOP
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  يضرب ملن يْفِسد ماَله يف اَل شيء

ْقنَ عَ 
َ
ُثَك ِمَن اخُلفِ  إىل امل   ةِ ُُيَدِ 

  يضرب للعارف حبقيقة الشيء

  َيِصيُد ما بنَي الُكرِْكىِ  إىَل الَعْنَدلِيبِ 

  يضرب ملن يقول ابلصغري والكبري

  يْسَتفُّ الت ُّرَاَب واَل ََيَْضُع ألَحٍد َعَلى اَببٍ 

  يضرب لأَلىْب ِ 

  رٍ يف ُكلِ  وَكْ  يَ ُهبُّ َمَع ُكلِ  رِيٍح، َوَيْسعى َمَع ُكلِ  قَ ْوٍم، َوَيْدرُجُ 

  يضرب لإلمََّعةِ 

َنةِ    ايَِبُس الطَّيَنَة، ُصْلُب اجلُب ْ

  يضرب للبخيل

  َُيِْبُل بَِنَظرِِه َويِنيُك بِِعْيِنهِ 

  يضرب للُموَلُع ابإلاَنث

  يَ ْغِسُل َدماً ِبَدمٍ 

  يضرب ملن يقبض ويدفع ويبقى دين يَ ْبيِن َقْصراً ويَ ْهِدم ِمصراً 

  هيضرب ملن َشرُُّه أكثَ ُر من خري 
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ن َّْوِر للفأِر، والشَّْيطَاِن لإلْنَسانِ    يَ ْنَصُح َنِصَحة السِ 

  أيكل أكَل الشِ صِ  يِف بَ ْيِت اللَّص ِ 

  اَيَوجَه الشَّْيطَانِ 

ْنَظر
َ
  يضرب لكريه امل

ُر أْخَرى ُم َرُجالً َويُ َؤخِ    يُ َقدِ 

  يضرب ملن يرتدد يف أمره

  ََيَْمُع مااَل جَتَْمْعُه أُمُّ أابنَ 

  ب ملن يُ ْرَمى ابحِلْذِق يف الِقَيادةيضر 

  يُْدِخُل َشْعَباَن يف َرَمَضانَ 

  يضرب للُمَخلِ طِ 

ْرَماشِ  اَش ابلدِ 
َ
  يضرب امل

  يضرب ملن َيلط يف القول أو الفعل

  يَِنيُك مُحَُر احلاج ِ 

  يضرب للفارغ

ابَِّة َوالشَّعريِ    يضرُب بَ نْيَ الشَّاِة َوالَعَلِف َوالدَّ

  الَفأُر يف بَ ْيِتهِ يُ ْلَجُم 
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  يضرب للبخل

  يكفيك من َقَضاِء َحقِ  اخَللِ  َذْوقُهُ 

  يضرب يف ترك اإلمعاِن يف األمور

  َيْكِفيَك ِمَن احلَاِسِد أنَّه يَ ْغَتمُّ عْنَد ُسُرورِكَ 

نُ ُهم الث ََّرى   يَِبَس بَ ي ْ

  أي َفَسَد ما بينهم

   : يقوُل للسَّارِقِ 
َ
  َمَتاَعكَ  احفظ  : ْنزِلِ اْسرِْق، َوِلَصاِحِب امل

   [ 192ص  ] يضرب لذي الَوْجِهني 

  أيُكُل الِفيَل َويَ ْغَتصُّ اِبلبَ قَّةِ 

  يضرب ملن يتحرَّج َكِذابً 

  يَ ْقِشُر يل َعَصا اْلَعَداَوةِ 

  يضرب ملن ُيَكاِشُف ابلبغضاء

ْرَء ِمْثُل َما ُيَظنُّ بَِقرِيِنهِ 
َ
  ُيَظنُّ اِبمل

   : فةمأخوذ من قول طر  ) 

  عن املرء اَل تسأل وسل عن قرينه * فكل قرين ابملقارن يقتدى

   ( 1101وانظر املثل رقم 
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   " عن املرء الَ تسَأْل َوأْبِصْر قريَنهُ  "   : مثل قوهلم

  يَ ْغِرُف ِمْن حَبْرٍ 

  يضرب ملن يُ ْنِفُق من ثروة

  َيْضَرُط ِمَن اْسٍت َواِسَعةٍ 

  يضرب للصَِّلفِ 

  نَّاُس رَاِجُعونَ َُيُجُّ َوال

  يضرب ملن َُيَالف الناس

  يَ َتَمْضَمُض ِبذِْكِر اأَلْعرَاِض َويَ تَ َفكَُّه هِبَا

  َُيْرُِج احلقَّ ِمْن َخاِصَرِة الَباِطلِ 

  يضرب ملن يُ ْفَرق بينهما

  اَيَلَك ِمْن ِضْرٍس لْلَخِبيثَات ََيِضمُ 

  يضرب للَفحَّاش الَعيَّاب

ُبو الَوْعُظ َعْنهُ    نُ بُ وَّ السَّْيِف َعِن الصََّفا يَ ن ْ

  يضرب ملن الَ يَ ْقِبُل املوعظة

  يَ ْوُم السََّفِر ِنْصُف السََّفرِ 

  لتزاحم اأَلشغال
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  يضرب ملن الَ يقصر يف الذبِ  َوالدَّفع

  يُوٌم كأايمٍ 

  يضرب يف اليوم الشديد

  َُيُْسُد أن يُ َفضََّل، َويَ ْزَهُد أْن يُ َفضَّلَ 

   ؟ ملَ يَ ْبِكي  : ي َويَ ُقولُ يَ ْلطُُم َوْجهِ 

  يَ َرى الشَّاِهُد َمااَل يَ َرى الَغاِئبُ 

  يُ ْعيَن اِبلشَّرِ  َمْن َجَناهُ 

   [ 115ص  ] أي من أَْذَنَب َذنْ َباً أِخَذ بِه 

  اء أايم العربالتاسع والعشرون يف أمس الباب

  الباب التاسع والعشرون يف أمساء أايم العرب

  َيوٌم النِ َسارِ  -1

  بكسر النون والسني غري املعجمة كان بني بين َضبََّة وبين َِتِيم

   . ماء لبين عامر هو  : جباٌل ِصَغار كانت الَوقْ َعة عندها، وقَاَل بعضهم  : والنَسار

  يَ ْوُم اجلَِفارِ  -2

  ملكسورة والفاء والراءابجليم ا

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/?BID=141&CID=122#s1
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ِتيم بنجد، قَاَل  كان بعد النِ َسار حَبَْول، وكان بني بين َبْكر وِتيم، وهو ماء لبين
   : بشر

  َغَراَما َويَ ْوَم النِ َساِر َويَ ْوَم اجلََفا * رَِكااَن َعذاابً وََكاانَ 

  أي َهالََكا

َتار -3   يَ ْوُم السِ 

  ء املنقوطة ابثنتني من فوقهاابلسني املكسورة غري املعجمة والتا

وقَ َتادة بن َسَلمة  كان بني بين بكر بن وائل وبين ِتيم، قَتل فيه قيُس بُن عاصم
   : احلََنفى فارُس بكر، قَالَ 

َتاِر * َوزَْيداً أَسْرانَ َلَدى   معتق قَ تَ ْلَنا قَ َتاَدَة يوَم السِ 

َتار    : جبل، وهو يف شعر امرئ القيس  : والسِ 

َتاِر فَ َيْذبُلِ   [  َقطَناً اِبلشَّْيِم أمْيَُن َصْوبِِه * َوأْيَسرُهُ َعالَ  ]    على السِ 

  يَ ْوُم الِفَجار -4

وَعُجوز َهَوازن، والثاين بني قُ َريش  اأَلوَّل بني ِكَنانَة  : أايم الِفَجار أربعة أْفِجَرة  : قَاَلوا
مل يكن فيه كبرُي قتاٍل، والرابع وهو اأَلكرب بني معاوية، و  وِكنانة، والثالث بني ِكنانة وبين َنْصر بن

هذا اآلخر ومبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ست وعشرون سنة، وشهدُه عليه  قريش وَهَوازن، وكان بني
الرَّحَّال،  وله أربع عشرة سنة، والسبب يف ذلك أن البَ رَّاَض بن قيس الِكَناين قَ َتَل عروة السالم

قد َفَجْراَن   : احلرُم، فَ َقاَلوا ت قريش هذه احلرب فجارا ألهنا كانت يف اأَلشهرفهاجت احلرُب، ومس
  إذ قاتلنا فيها، أي َفَسْقَنا
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  يَ ْوُم خَنَْلةَ  -5

  ابلنون املفتوحة واخلاء املعجمة

ذلك اليوم  مكة والطائف، ويف  [ 111ص  ] يوم من أايم الِفَجار، وهو موضع بني 
   . يقول ِخَداش بن ُزَهرْي 

ًة َما َشدْداَن َغي َْر َكاِذبٍَة * َعَلى َسِخيَنةَ    َلْوالَ اللَّْيُل َواحلََرمُ  اَي َشدَّ

  : فكفُّوا، وَسِخينة وذلك أهنم اقتتلوا حىت دَخَلْت قريش احلرَم، وجن عليهم الليل
ها أولعت الزمان وَعَجِف املال، ولعل لقٌب يعري هبا قريش، وهي يف اأَلصل ما يُتخذ عند ِشدَّة

  أبكلها، قَاَل عبُد هللا ابن الز ِبَ ْعَري

  ُمغ َاِلُب الَغاَلبِ  َزَعَمْت َسِخيَنُة أن َستَ ْغِلُب رَب ََّها * َولَيُ ْغلنَبَّ 

  يَ ْوٌم مَشْطَةً  -6

يقول ِخَداش  هذا أيضاً من أايم الِفَجار، وكان بني بين هاشم وبني عبد مشس، وفيه
   : بن ُزهري

  َوالَولِيدا َرْضَت بَِنا ِهَشاماً * َوَعْبَد هللا أبِلغْ فَأبِلْغ إن عَ 

ْجِد؛ إن لَهُ 
َ
  َعُموَدا أبانَّ يَ ْوَم مَشْطََة َقْد أَقْمَنا * َعُموَد امل

َنا اخلَْيَل َسامِهًَة إليهم * َعَواِبَس َيدَِّر ْعنَ    الن َّْقَع ُقوَدا َجَلب ْ

  يَ ْوُم الَعْباَلء -7
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بَيَضاء إىل َجنب  اء منقوطة بواحدة زعموا أهنا َصْخَرةابلعني غري املعجمة والب
   : ُعَكاظ، ويف ذلك يقول خداش

ُلغُكُم أانَّ َجَدْعَنا * َلدى الَعْباَلء ِخْنِدفَ    اِبلَقَيادِ  أمل يَ ب ْ

  يَ ْوم ُعَكاظَ  -8

العرب بناحية  اسم ماء، وهو سوق من أسواق  : وهو أيضاً من أايم الِفَجار، وُعَكاظ
   : ويتناشدون، وقَاَل ُدرََيدْ  كانوا َيتمعون هبا يف كل سنة، ويقيمون هبا شهراً، ويتبايعون  مكة،

  أتَ َغيَّب تغيبت عن يَ ْوَمي ُعَكاَظ كليهما * َوإْن َيُك يَ ْوٌم اَثِلثٌ 

  يَ ْوُم احلَُريْ رَةِ  -9

نوهبا، َمَهبَّ ج ابحلاء والراء غري املعجمتني، وهي تصغري َحرَّة إىل جنب عكاظ يف
  وفيه يقول ِخَداشُ 

َر َتْكِذيبِ  َوَقْد بَ َلْوُُتْ فأَبَ َلوُْكْم َباَلَءُهُم * يَ ْوَم احلَُريرَةِ    َضْرابً َغي ْ

  يَ ْوُم ِذي قارٍ  -10

َبان،  كان من أعظم أايم العرب، وأبلغها يف تَ ْوِهني أمر األعاجم، وهو يوم لبين َشي ْ
انتصرت فيه العرُب من العجم،  و شيبان، وهو أول يومٍ وكان أبْ َرِويُز أغزاهم جيشاً، فظفرت بن

   [ 119ص  ]  : ثعلبة وفيه يقول بكري ابُن األصم أَحُد بين قيس بن

  َجْحَفالَ بُِلَهامِ  ُهْم يْوَم ذي قَاٍر وَقْد محََِس الَوَغى * َخَلطوا هُلَاماً 

ْشريفِ  َعَلى
َ
  ِميِم اهلَامِ صَ  َضَربوا َبين أَلْحرار يَ ْوَم لُقوُهُم * ابمل
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  يَ ْوُم جبلةَ  -11

   . ابجليم والباء املتحركة املنقوطة منم حتتها بواحدة

لبين مُنري، والشََّرف  الشريفُ   : هي هضبة محراء بني الشَُّرْيف والشََّرف ، ومها ما آن
   . لبين كالب، ويقال هلذا املوضع أيضاً ِشْعُب َجبَ َلة

   : ُرجَّازهم َيان ابىَن بَِغيض، وفيه يقول بعضوكان اليوم بني بين َعْبس وُذب َ 

َنا أَسدٌ    َوَحْنظََلةْ  مل أر يَ ْوَماً مثَل يَ ْوِم َجبَ َلْه * يَ ْوَم أتَ ت ْ

  َوَغطََفاُن وامللوك أْزِفَلْة * َنْضرِبُ ُهم بُِقَضِب منتحله

  *مل تَ ْعُد أن أفرش عنهم الصلة

  يَ ْوُم َرْحَرَحانَ  -12

قريبة من  أرض  : وكذلك احلا آن، وهو على وزن زعفران الراآن غري معجمتني،
   . ُعَكاظ

َصْعَصعة، والثاين بني بين  اأَلوَّل كان بني بين َدارِم وبين عامر بن  : ومها يومان  : قَاَلوا
   : ِتيم وبين عامر، قَاَل النابغة اجلَْعِدي

  الِعزَّ َقْد زَاالَ  ُن أنَّ َهالَّ سألَت بِيَ ْوِمي َرْحرَحاَن َوَقْد * ظَنَّْت َهْوازِ 

  يَ ْوُم الَفْلجِ  -13

من قرى بىن عامر بن  قرية  : ابلفاء املفتوحة والالم الساكنة واجليم ومها يومان، والفلج
  َصْعَصعة، وهو دون العتيق إىل حجر بيوم على طريق
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 اآَلخر لبين صنعاء، فالفلج اأَلوَّل لبين عامر بن صعصعة على بين حنيفة، والفلج
  حنيفة على بين عامر

  يَ ْوُم النَّشَّاش -14

هذا اليوم بعد  ابلنون املفتوحة والشني املعجمة املشددة وهو واد كثري احلَْمض، وكان
   : الَفْلج بني بين عامر وبني أهل اليمامة، وقَالَ 

  اللََّيايل  َوابلنَّشَّاِش َمْقتَ َلة ستَ ب َْقي * َعَلى النَّشَّاِش َما بقي

  النِ َعال ْلَنا الَيَماَمَة بْعَد ِعزٍ  * َكَما َذلَّْت ِلَو اِطِئهافأْذلَ 

  يَ ْوُم اللهابِةِ  -15

  بكسر الالم

  وَوجٌّ وَلَصاف وطُويلع إنه َخرَباء ابلشاجنة، وحوهلا الَقْرعاء والرًَّمادة  : قَاَلوا

   : كان بني بين كعب والَعبَشميني، وقَالَ 

يَلَها * َوَمَنابَت الضمرانَمَنَع اللهابة مَحَْضَها     [ 111ص  ] َضْربَُة أسفع َوَنَِ

  يَ ْوُم َخَزازي -16

  ويُ َقال َخَزاز

   : وهو جبل كانت به وقعة بني نزار واليمن، وقَالَ 

  وْنن َغَداة أو ِقَديف َخَزاَزي * هديت ِكَتائِباً متحريات
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   : عجزه واملروى يفهكذا وقع البيت يف أصول الكتاب وهو لعمرو بن كلثوم،  ) 

   ( رفدان فوق رفد الرافدينا*

  يَ ْوُم الَكاَلبِ  -17

   : ماء عن ميني َجَبلة ومشام، وقَالَ   : ابلضم والتخفيف

  *إنَّ ُكاَلابً َماُؤَها َفَخلُّوا

   : وللعرب به يومان مشهوران يُ َقال هلا

   . يفيالُكاَلب اأَلوَّل، والُكاَلب الثاين، يف أايم أْكَثم بن ص

  يَ ْوُم الصَّْفَقةِ  -18

الصَّْفَقة أَلن عامَل ِكْسَرى دعا قوماً   ومسي  . إنه أوُل الُكاَلب، وهو يوم املَشقَّر  : قَاَلوا
  : احلصَن وأصفَق عليهم الباب وقتلهم، وفيه جرى املثاًلن كانوا يُ َغريون على َلطَائِمه، فأدخلهم

  بعد الس لب إال اإَلَسارالَقْتل، وليس  ليس بعد اإلَسار إالَ 

  يَ ْوُم املَشقَّرِ  -19

وقد مر   " الصَّْفَقة يوم " هو ِحِصن قدي من أرض الَبْحرِين، ويُ َقال هلذا اليوم أيضاً 
  ذكره

  يَ ْوُم ِطْخَفة -20

املنذر بن ماِء  موضع، لبين يَ ْربُوع على قَابُوس بن  : بكسر الطاء واخلاء املعجمة
   : شريح الريبوعي السماء، وفيه يقول
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ُلوِك فأْطَلُقوا * ِبِطْخَفَة أبْ َناءَ 
ُ
ُلوِك َعَلى احلُْكمِ  َعاَل َجدَّهم جدَّ امل

ُ
  امل

  يَ ْوُم الَوِقيطِ  -21

وائل، وفيه يقول  يوٌم كان يف اإَلسالم بني بين ِتيم وبكر بن  : ابلقاف والطاء املعطل
   : يَ َزبُد بن َحْنظَلة

  اللََّجاِم أُزومُ  الَوِقيِط ُمَقلَّص * أَقبُّ على فَأسِ  َوََنَّاه ِمْن قَ ْتلِ 

َرُّوت -22
  يَ ْوُم امل

قشري، وفيه  بفتح امليم وتشديد الراء، وهو اسم واٍد كانت به وقعة بني ِتيم وبين
   : يقول الشاعر

َرُّوتِ 
  َهاَما فإْن َتُك َهاَمٌة بَ َهراة تزقو * فَ َقْد أْزقَ ْيُت اِبمل

  شَّقيقةِ يَ ْوُم ال -23

بني احلبلني من حبال الرمل،  الُفْرَجة  : والشقيقة يف اللغة  " يوم النقا " ويُ َقال له أيضاً 
   [ 111ص  ]  : وفيه يقول ابن اأَلخضر وهو رمل،  " يوم احَلَسنِ  " ويُ َقال أيضاً هلذا اليوم 

َبان آجاالً    اقَصارَ  َوَيوم َشِقيَقة احَلَسِننِي الََقْت * بَ ُنو َشي ْ

   . قَ َتل فيه أبو الصهباء بسطام بن قيس الشيباين

وَيوم شقيقة  " ولذلك قَاَل  ومها َحْباَلن يُ َقال ألحدمها احَلسن ولآلخر احلَُسني،  : قَاَلوا
   . وكان اليوُم على بين شيبان  " احَلَسنَ نْيِ 

  يَ ْوُم ُقَشاَوةَ  -24
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َبان على َسلِ  يوم نَ ْعِف  " ويُ َقال له  يط بن يَ ْربوعبضم القاف والشني معجمة كان لَشي ْ
   : وفيه يقول جرير  " ُسَويقة

  َعَلى َبْسطَامِ  بئس الَفَوارُس يَ ْوَم نَ ْعِف ُسَويْ َقٍة * َواخلَْيُل َعاِديَةٌ 

  يَ ْوُم إرَابٍ  -25

  بكسر اهلمزة كان لتَ ْغِلب على يَ ْربوع

  موضع  : هو ماء لبَ ْلَعن ْرَب، وقَاَلوا  : قَاَلوا

  يَ ْوُم ِذي طُُلوحٍ  -26

املهملة، وهو ماء  ابلصاد املهملة املفتوحة والدال  " يوم الصَّمد " ويُ َقال له أيضاً 
   : وكان اليوم لبين يَربُوع خاصة، وقَاَل الفرزدق  . للضََّباب

َيُكْم * اِبلصَّْمِد بَ نْيَ    روية وطحال َهْل تَ ْعَلُموَن َغَداَة َنْطرُد َسب ْ

  ِذي أُرَاِطى يَ ْومُ  -27

وحلفائها من بين َجْعَدة  وهو يوم بني بين َحِنيَفةَ   " يوم أُرَاِطى " بضم اهلمزة، ويُ َقال 
   : وبين ِتيم، وقَاَل عمرو بن ُكْلُثوم

  َوَْنُْن احلَابُسوَن ِبِذى أُرَاِطى * نسف اجللة احلور الدرينا

  يَ ْوُم ِذي بَ ْهَدي -28

  نقوطة من حتتها بواحدة والدال املهملةعلى وزن َسْكَري، ابلباء امل

  كان بني تغلب وبين سعد بن ِتيم، وكان على تغلب
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  يَ ْوُم ِذي ََنَبٍ  -29

  بتحريك النون واجليم مفتوحهما يوم لبين ِتيم على عامر بن َصْعَصَعة

  يَ ْوُم الَّلوى -30

   : لبين تغلب على يربوع، قَاَل جرير  " يوم َوارَِداتٍ  " زعموا أنه 

  واخلَْيُل َتْدَمى ُكُلوَمَها َكَسْوان ُذاَبَب السَّْيِف َهاَمَة َعاِرٍض * َغَداَة الَّلوى

  اسم رجل  : عارض

  يَ ْوُم َأْعَشاشٍ  -31

َبان ص  ] وبين مالك  بفتح اهلمزة والعني املهملة والشني املعجمة كان بني بين َشي ْ
110 ]   

  يَ ْوُم َعاِقلٍ  -32

  بعينه وكان بني بين َخثْ َعم وبين َحْنظَلةهو جبل   : عاقل

  يَ ْوُم اهلُيَ ْيَماء -33

   : وقد جاء مقصورا يف قول جممع بن هاَلل  ) ويروى مقصورا 

   ( وعاثرة يوم اهلييما رأيتها * وقد ضمها من داخل احلب جمزع 

  وهو اسم ماء كان لبين تَ ْيم الَّاَلِت على بين جُمَاِشع

  يَ ْوُم َسَفارِ  -34



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 546 

األصل اسُم بئٍر،  ابلسني املهملة والفاء والراء املفتوحة وكان جَمَازا جليوش، وهو يف
   : وائل وِتيم، قَاَل القرزدق مبين على الكسر مثل َقطاِم وَحَذاِم وكانت الواقعة بني بكر بن

ْسَتِجيَز  َمىَت َما َترِْد يَ ْوماً َسَفاِر جتَِْد هِبَا * أََدْيِهمَ 
ُ
َعوَّرَا يَ ْرَمي امل

ُ
وقع عجز هذا البيت   ) امل

   : هكذا يف أصول هذا الكتاب

  * أدميهم يروى اجمليز املغورا

   . حتريف يف كل كلمة منه

  يَ ْوُم الِبْشرِ  -35

يوم  " له  ابلباء املنقوطة من حتتها بواحدة والشني املعجمة، هو جبل، ويُ َقال
   : قَاَل األخطل  " اجَلحَّاف

َها َلَقْد أوَقعَ  َعوَّلُ  اجَلحَّاُف ابلِبشِر َوقَعًة * إىل هللِا ِمن ْ
َ
ْشَتَكى َوامل

ُ
  امل

  يَ ْوُم خُمَاِشنٍ  -36

للَجحَّاف، وهو جبل،  بضم امليم واخلاء والشني املعجمتني بعدمها نون، هو كالبشر
   : وفيه يَقوَل جرير

  َلَكاَد يَ ُزول َلْو َأنَّ ََجَْعُهُم َغَداَة خُمَاِشٍن * يُ ْرَمى بِِه َجَبلٌ 

  يَ ْوُم اخلَابُورِ  -37

ويف ذلك يقول  موضع ابلشأم وهو يوم قتل فيه ُعَمري بن احلَُباب،  : ابخلاء املعجمة
   : نفيع بن سامل
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  مَسَاَعَها مل َُيَْلقِ  ولَوقْ َعة اخلَابُوِر إن َتُك ِخْلتَ َها * ُخِلَقْت فَِإنَّ 

  يَ ْوُم ُدْرينَ  -38

   : تَ ْيم الَّاَلِت، وقَاَل األْعَشى ُطَهيََّة على  ؟  ؟ موقع كانت به وقعة لىن  : على وزن ُحب َْلى

  اِبلسِ َخالِ  َحلَّ َأهلي َما بَ نْيَ ُدْرَى فَ َباُدو * يل َوَحلَّْت ُعْلوِيَّة

  يَ ْوُم الُعظَايَل  -39

  : لبعضا، ويُ َقا بضم العني والظاء املعجمة، مسي بذلك ألن الناس فيه ركَب بعُضهم
بل ألنه ركب االَثناِن والثالَثُة   : وقيل مُسِ ي لتَ َعاظُِلِهم على الرايسة، وهو ااَلجتماع وااَلشتباك،

كانت بني َبْكر بن وائل وِتيم يف اجلاهلية، وقَاَل    [ 436 ص ] الدابَة الواحدة، وهو أخر وقعة 
   : الشاعر

  أخَزى َو أَلوَما الَغِبيِط َكانَ  فإْن َيُك يف يَ ْوم الُعظَايَل َمالمٌة * فَ يَ ْومُ 

  يَ ْوُم الَغِبيطِ  -40

   : جُمَاشع، قَاَل جرير لبين يَ ْربُوع دون  " يوم أعشاش " ابلغني املعجمة املفتوحة، وهو 

وقع يف أصول   ) اخلَْيِل ِمْن قُ لَّيْت ُيْسِر  َواَل َشِهَدْت يَ ْوَم الَغِبيِط جُمَاِشُع * َواَل نَ َقاَلنَ 
  " يسر " ولكن الصواب   ( الغبيط ) وقع يف معجم ايقوت يف  وكذلك  " من قليت نسر " كتاب هذا ال

مهملة، وأصله بضم الياء والسني َجيعا ولكن جريرا خففه يف هذا البيت،  مبثناة حتيته مث سني
   : األصل يف قوله وجاء به على

  انملا أتني على حطابيت يسر * أبدى اهلوى من ضمري القلب مكنو 

  يَ ْوُم الَغِبيَطنيِ  -41
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َباين هذا أيضاً يوم هلم، أَسَر فيه َوِديعُة بن أوس هاينَء قَِبيصة   الشَّي ْ

  يَ ْوُم الضَّرِيَّةِ  -42

هبا بنو َسْعد وبنو  هي قَ ْريَة لبين ِكاَلب على طريق البصرة إىل مكة، واجتمع  : قَاَلوا
   : يفتخر قَاَل الفرزدق عمرو بن َحْنظَلة للحرب، مث اصطلحوا، ويف ذلك

نَ نْيِ منقَرا َوَْنُْن َكَفْفَنا احلَْرَب يَ ْوَم َضرِيٍَّة * َوَْنُْن َمنَ ْعَنا   يَ ْوَم َعي ْ

  يَ ْوُم الُكَحْيلِ  -43

نفيع بن سامل  على وزن َهَذْيل يوم لبين َسْعد وبين عمرو بن َحْنظ لة، وفيه يقول
   : احلجازي

  رعاالَ  إْذ َغَدْت * ِمْن ُكلِ  فَاحِتٍِة جتئنواخليل يَ ْوَم ُكَحْيل رجلة 

  يَ ْوُم الُكَفاَفةِ  -44

   : احلَاِدرَةُ  ابلضم، وهو اسم ماء، بني بين فزارة وبين عمرو بن ِتيم، وفيه يقول

َلَنا * لُِنورِد  أْخرى   اخلَْيل إْذ ُكرَِه الوِْردُ  كَمْحِبِسَنا يَ ْوَم الُكَفاَفِة َخي ْ

  نِ يَ ْوُم الَقرْ  -45

  هو جبل كانت به وقعة بني َخثْ َعم وبين عامر، فكانت لبين عامر

  يَ ْوُم َيْسَيانَ  -46
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مضمومة فسني  بياء موحدة 9/119ضبطه ايقوت  ) ابلياء املنقوطة حتتها ابثنتني 
هوازن، وذكره هبذا  جباَلن يف أرض بين جشم ونصر ابين معاوية بن بكر بن  : مهملة، وقَالَ 

   (  . مثناة ومل يذكر أحدمها يسيان بياء 905د البكري الضبط أبو عبي

بكر، وفيه  ُجَشم بن  [ 111ص  ] هذا موضع كانت به وقعة لبين فَ َزارة على بين 
   : يقول الشاعر

   [  ؟  ] مكفرا وكم َغاَدَرْت َخْيلي بُِيْسَياَن ِمْنُكْم * أَراِمَل مغزى آو أسد

  يَ ْوُم الَوقَ ََب  -47

َرا وَبْكر، وقَاَل حريث بن  ء فيها ِحياض وِسْدر، وكان هلم هبا يومان بني َمازِنهي َخب ْ
   : حمفض املازين

  *حبيتم إىل الوقَب تدمى لباتكم

تَ نْيِ  -48   يَ ْوُم الصِ مَّ

  : بن الشَّمَّاخ، وهذا كقوهلم الصِ مََّتان الصِ َمُة اجُلَشمى أبو ُدرَْيد واجلَعدُ   : قَاَلوا
الصمة قَ َتَل اجلعد مث بعد ذلك بزمان قُِتل الصِ مَُّة به،  والَقَمَراِن، وإمنا قُرِن االمسان ألنالُعَمَراِن، 

لذلك اليوم هبذا، ال أنه اسُم   " يوم الصمتني " مالك ويربوع بسببهما فقيل  فهاجت احلرُب بني بين
   . مكانٍ 

  يَ ْوُم قُ َراِقر -49

َجاشع على بكر بني  . بضم القاف اأَلوَّىل وكسر الثانية
ُ
   . وائل وم مل

  يَ ْوُم بَ ْلَقاءَ  -50
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   : هي أرض من احلَزن، وفيه يقوُل جرير

  يَ َتَضْعَضَعا أخيلك أم خيلي ببلقاء أْحَرَزْت * َدَعائِم َعْرِش احَلىِ  أنْ 

نَ نْيِ  -51   يَ ْوُم َعي ْ

س َوْقعة، وفيها يقول الَقيْ  عينان هَبَجر، وكان هبا بني بين منقر وعبد  : قَاَل أبو عبيدة
   : الفرزدق

نَ نْيِ منَقَرا َوَْنُْن َكَفْفَنا احلَْرَب يوَم َضرِيٍَّة * وَْنُْن َمنَ ْعَنا   يَ ْوَم َعي ْ

  يَ ْوُم احلِْنوِ  -52

   : لبكر على تغلب، وفيه يقول األْعَشى

  بعمرك يوم احلنو إذ ما صبحتهم

  يَ ْوُم السُّواَبنِ  -53

   : أوس ٌب بني بين َعْبس وبين َحْنظلة، وفيه يقولوهي أرض كان هبا َحر 

  ُخْشٌب ُمَصرَّعُ  كأهنُم بَ نْيَ الشَِّميِط َوَصارٍَة * وُجْرمُثَ َو السَُّبانِ 

  يَ ْوُم الَفَسادِ  -54

   : الطائي كان بني الَغْوث وَجِديَلَة، ومها من طيئ وفيه يقول جابر بن احلريش

  إقَاَمًة َوَتَدب ُّرَا َف الن ََّوى * قَ ْبَل الَفَسادِ إْذ اَل ََتَاُف ُحُدوُجَنا ُقذُ 

   . زمن الفساد، وعام الفساد أيضاً   : ويُ َقال له



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 551 

  يَ ْوُم فَ ْيِف الر ِيحِ  -55

عبد عمرو  وبين عامر، وفيه يقول  [ 111ص  ] وهو مكان كان به حرب بني َخثْ َعم 
 101التربيزي  انظر شرح " الطفيل البيت من شعر احلماسة كما قَاَل، ونسبه لعامر بن   ) 

اأَلحَوص بن جعفر بن   ولكن التربيزي استدرك عليه ونسبه لعبد عمرو بن شريح بن  " بتحقيقنا
   : كاَلب فارس دعلج، والبيت بتمامه

   ( طلقت إن مل تسأيل أي فارس * حليلك إذ الَقى صداء وخثعما

  *طُلَّْقِت إن مل َتْسأيل أيُّ فَاِرسٍ 

  ن احلماسةالبيت م

  يَ ْوُم أَُوارَةَ  -56

   . مضمومة  " أَُورَاة "  هو اسم ماء كانت به وقعة بني عمرو بن هند وبين ِتيم، ومهزة

  يَ ْوُم البَ ْيَداء -57

   . كثرية هذا من أقدم أايم العرب وهو بني مِحْري وَكْلب، وهلم فيه أشعار

  يَ ْوُم َغْولٍ  -58

   : َغْلَفاء وكان لضبة علي كاَلب، قَاَل أوس بن  . موضع  : بفتح الغني املعجمة

  وقد قَاَلت أمامة يَ ْوَم َغْوٍل * تقطع اي ابن غلفاء احلبال

  يَ ْوُم السُّاَلنِ  -59
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لربيعة على   . اليمن هي أرض هتامة ِما يلي  : ابلسني غري املعجمة وابلالم املشددة
   : ُزَهرْي بن جناب ة، قَالَ مذحج، ويف هذا اليوم مسى عامر ُماَلعَب األِسنَّ 

وِقِديَن َعَلى َخزاٍز * َوابلسُّاَلن َج ْعاً ذا
ُ
  زهاءٍ  َشِهْدُت امل

  يَ ْوُم ُضبَ ْيعات -60

مسرتضعا يف بين  هي ماء نَ َهَشْت حيٌة عنده ابناً صغرياً للحارث بن عمرو، وكان
فأاته منهما قوم يعتذرون  ه،ِتيم، وبنو ِتيم وبكر يومئذ يف مكان واحد فاهتمها احلارث يف ابن

   . إليه، فقتلهم َجيعا، وهلذا اليوم اتصاٌل بيوم الُكاَلب

  يَ ْوُم َجوِ  َنطَاعِ  -61

وهو   : وزن َقطَاِم، قَالَ  هو َنطَاِع على  : بكسر العني، هكذا أورده اأَلزَهري؛ فإنه قَالَ 
ت الوقعة بني بين سعد وَهْوَذَة بن علي، وكان ماء لبين ِتيم، وقد وردته، وهي رَِكيَّة َعْذبة املاء،

َشقَّر وهو
ُ
  " يوم الصَّْفَقة " حصن َهَجر من أرض البحرين، ويُ َقال هلذا اليوم  وهذا اليوم َجرَّ يوم امل

   . وقد مر ذكره

  يَ ْوُم ُذَرْحرَحٍ  -62

   [ 112ص  ]  . بني بين سعد وَغسَّان

  يَ ْوُم َوج   -63

  ثَِقيف وخالد بن َهْوَذةوهو الطائف كان بني بين 

  يَ ْوُم الَبُسوسِ  -64
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َسَراِب، فرآها كليب  كانت هلا انقة يُ َقال هلا   . هي خالة َجسَّاس بن ُمرَّة الشيباين
فَوَثب َجسَّاٌس على    ، َضْرَعها بَسْهم وائل يف مِحَاُه وقد كسرت بيَض مَحاٍم كان قد أجاره، فرمى

وائل بسببها أربعني سنة، حىت ضربت العرب  لب ابينكليب فقتله، فهاجت حرُب بكٍر وتغ
   . بُشؤمها املَثلَ 

  يَ ْوُم التََّحاُلقِ  -65

رؤَسهم، أعين أحَد الفريقني؛  مسي بذلك ألهنم َحَلقوا  " حَتْاَلق ال ِلمم " ويُ َقال أيضاً 
   . ليكون عالمة هلم، وكان اليوم بني بكر وتغلب

رَا -66   ءِ يَ ْوُم َداِحٍس َوالَغب ْ

هذين الفرسني،  وهو لَعْبس على فَ َزارة وذبْيان، وبقيت احلرُب مدًة َمِديدًة بسبب
   . وقصتهما مشهورة

  يَ ْوُم الصَُّلْيبِ  -67

  بني بكر بن وائل، وبني عمرو بن ِتيم

  يَ ْوُم َظْهرٍ  -68

   . بني بين عمرو بن ِتيم وبين حنيفة

  يَ ْوُم ِذى َذرَائحِ  -69

ومل يكن بينهم حرب،  َضبة، وَجعها ذرائح، وكان بني بين ِتيم و اليمن،اهلَ   : والذرُية
   . لكن تصاحلوا
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ثِيَنَة  -70 َجيعاً يف القاموس،  بوزن جهينة أو سفينة، وذكر الضبطني ) يَ ْوُم الدَّ
   . وجعلهما ايقوت خمتلفني، جعل كل ضبط مكاان معينا

ِفينة  وا -لفاء اب -وكان يُ َقال هلا يف اجلاهلية الدَّ منها فسموها الدثينة، وهي  مث َتَطريَّ
   : ماء لبين سيار ابن عمرو، قَاَل النابغة الذبياين

ثِيَنةِ  ثَة من ُسَكنْي َحاِضٌر * َوَعَلى الدَّ وقع يف أصول هذا  ) ِمْن َبىِن َسيَّاِر  َوَعَلى الرَُّمي ْ
   (  . بريوت 10مصر  11النابغة  وديوان 1/11ايقوت  وما أثبتناه عن  " وعلى الدمينة " الكتاب

   . وكان ذلك اليوم لبين مازن على ُسَليم

  يَ ْوُم َذاِت الرَّْمَرمِ  -71

ولعل الرمرم  ضرب من الشجر وحشيش الربيع،  : لبين عامر على بين عبس، والرَّْمَرام
   . مقصوٌر منه

  يَ ْوُم َجُدودٍ  -72

بن عاصم يف َجْوفه  َوَزَرقه قَيسُ   [ 115ص  ] للَحْوفَ زَان بن َشرِيك على بين َسْعد، 
   . فأفلت، مث أنقضت عليه الطعنة فمات

  يَ ْوُم الَقْرَعاءِ  -73

  وبين يَ ْربوع هي بُ ْقعة فيها رََكااي لبين ُغَدانة، وكانت الوقعة هبا بني مالك

   . يَ ْوُم َمْلَهمٍ  -74

   : النخل، قَاَل جرير موضع كثريُ   : وملهم  . بني ِتيم وبين َحنيفة  . بفتح امليم واهلاء
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قَاَل أبو عبيد  ) َمْلَهَما  كأن مُحُوَل احليِ  زلن بيانع * من الوارد البطحاء ِمْن خَنْلِ 
   (  .  " احلارث بن شهاب ويوم ملهم أول يوم ظهر فيه عتيبة بن " 1902البكري 

  يَ ْوُم ُقْحُقحٍ  -75

بن الُقَرْي  وهي أرض هبا قُِتَل َمْسعودالقافان مضمومتان واحلاآن غري معجمتني 
   : فارس بكر بن وائل، قَالَ 

البيت لسحيم بن وثيل  ) َوَمْواَله اْلُمَجبََّه لِْلَفِم  وَْنُْن قَ تَ ْلنا اُْبَن اْلُقَريِْ بُِقْحُقح * َصريعاً 
فقتلوه وقتلوا  أحد بين أيب ربيعة بن ذهل، وكان أغار على سرح بين يربوع،  : واجملبه  . الرايحي

 مسعود بن القري، ويوم القحقح يسمى أيضاً   : القري أحد بين تيم بن شيبان، ويُ َقال عمرو بن

   .  " يوم بطن املالة " 

  يَ ْوُم َمن َْعجٍ  -76

   . موضع، وعند بعضهم بكسر العني  : ابلفتح

   . لبين يربوع على بين ِكاَلب

  يَ ْوُم َزُرودٍ  -77

  نت الَوقْ َعة بني تَ ْغلب وبين يَ ْربُوعوكا  . وهو موضع

  يَ ْوُم الَفَتاةِ  -78

ذلك اليوم  يوم أغارت فيه بنو عامر على بين خالد بن جعفر، فاهنزم بنو عامر يف
   . بعد َمْقَتلة َعِظيَمة

  يَ ْوُم الرََّقمِ  -79
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ك اليوم ُعِقَر عامر، ويف ذل ماء لبين ُمرََّة وهو يوم بني بين فَ َزارة، وبين  : بفتح القاف
  قُ ْرُزل فرُس عامِر بن الطَُّفْيل

  يَ ْوُم طَُوالَةَ  -80

  ماء  : بني بين عامر وغطََفان وُطَوالة

  يَ ْوُم ُخَوى ٍ  -81

، يوم بني ِتيم وبكر بن وائل، وهو اليوم الذي قُِتل فيه يزيد بن  وهو تصغري َخوٍ 
   [ 111ص  ] الُقَحارية فارُس ِتيٍم 

  و ٍ يَ ْوُم خَ  -82

  موضع  : ابخلاء املعجمة املفتوحة والواو مشدودة

قتله  " َصيَّاد الَفوارس  " له ويف هذا اليوم قُِتَل ُعتَ ْيبُة بن احلاِرِث بن ِشهاب الذي يُ َقال
  ُذَؤاب اأَلسديُّ 

  يَ ْوُم بُعَاثٍ  -83

  ابلعني غري املعجمة يوم بني اأَلْوِس واخلَْزرَج يف اجلاهلية

  لدَّْركِ يَ ْوُم ا -84

  بسكون الراء يوم بني اأَلوس واخلَْزرَج أيضاً 

  يَ ْوُم ِذي أْحثالٍ  -85

  بفتح اهلمزة واحلاء غري معجمة والثاء املنقوطة بثاَلث
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  قاتُل امللوكِ  يوم بني ِتيم وَبْكر بن وائل، ُأِسَر فيه احلَْوفَ َزاُن بن َشرِيك

  يَ ْوُم ثَ ب ْرَةَ  -86

  اأَلرض السَّْهلة  : ة والث َّب َْرةوهي موضع كانت هلم به وقع

  يَ ْوُم الثَِّنيَّةِ  -87

بن ِعْصمة، وفيه يقول  يوم قتل فيه َمْفُروق بن َعْمرو سيُد بين َشْيبان، قَ َتله قَ ْعَنب
   : شاعرهم

ا * َمَفارُِق َمْفرُوٍق تَ َغشَّنْيَ    َعْنَدَما َوفَاَظ أِسرياً هانئ، وكأمنَّ

  يَ ْوُم النِ َباحِ  -88

عبد هللا بن عامر بن   كسر النون يوم لَتميِم على َشْيبان، وهي قرية ابلبادية أْحَياهاب
  ُكَرْيزٍ 

  يَ ْوُم َحِليَمةَ  -89

ما يَ ْوُم َحليمة  "  يوٌم بني ملك الشأم وملك احِلريَة، وقد مر ذكر حليمة عند قوهلم
   ( 1111انظر املثل رقم  )   " ِبِسر ٍ 

  يَ ْوُم الَوَتَدةِ  -90

لبين ِتيم على عامر بن   " الَوَتَدة ليلة " على اجلمع، ويُ َقال أيضاً  " الَوَتَدات " ويُ َقال 
  َصْعَصَعة

  يَ ْوُم الُنَجرْيِ  -91
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  يوم على ِكْندةَ   : بضم النون وفتح اجليم

  يَ ْوُم اهلَِزْبرِ  -92

َجاِشِعي
ُ
َبَة امل   بني بكر وبين ِتيم، قتل فيه احلارث بن بَ ي ْ

  ْوُم َحرابِيبَ ي َ  -93

بسبب بئٍر أراد  كانت هبا َوقْ َعة بني الضِ باب وَجْعفر بن كاَلب،   . وهي ثاَلث آابر
   [ 119ص  ] بعُضهم أن َُيَْتِفَرها 

  يَ ْوُم األلِيلِ  -94

  بفتح اهلمزة يوم وقعة كانت بَصْلَعاء، النعَّام

  يَ ْوُم األميلٍ  -95

أيضاً، وهو اليوم   " األميل يوم فلك " ويُ َقال له  " َسنيوم احلَ  " على وزن األمري، يُ َقال له 
  الذي قتل فيه ِبْسطَاُم بن قَ ْيسٍ 

  يَ ْوُم اهلَباَءةِ  -96

  وهو لعبس على فَ َزارََة وُذبْ َيان

  يَ ْوُم اخلَْوع -97

   . بفتح اخلاء املعجمة والعني املهملة والواو الساكنة

َبان بن ِشَهاب، و  فَ َرَسه، وكان سيدهم يف  ومودون  : هو فارس َمْوُدونيوم أِسَر فيه َشي ْ
   : زمانه، قَاَل شاعرهم
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  َجَهارَا وْنن َغَداَة َبْطٍن اخلَْوع أُبْ َنا * مبَْوُدوٍن َوفَارِِسهِ 

  يَ ْوُم َكنَ َفْى ُعُروشٍ  -98

   . ُزرَارَةَ  َجع َعْرش، يوم أَسَر فيه اخلَْمَخاُم بن مَحَل حاِجَب بن

  َمباِيضَ يَ ْوُم  -99

  ِتيم، قَ َتَل فيه محيضُة بن جندل طريَف بن  . مثال َمَبايع، والضاد معجمة

   : قَاَل الشاعر

   (  ؟  ؟  ) اهلْيَجاِء  َخاَض اْلُعَداَة إىل طرِيٍف يف اْلَوَغى * محيضة املِْغَواُر يف

  يَ ْوُم تَ رْجٍ  -100

   . منها َوقْ َعةبفتح التاء وسكون الراء، وهي مأسدة كانت ابلُقْرِب 

  يَ ْوُم ََنَْرانَ  -101

   . لبين ِتيم على احلارث بن َكْعب

َهابِ  -102   يَ ْوُم الذِ 

   . يوٌم لبين عامر  . يروى بكسر الذال وفتحها

  يَ ْوُم َوارَِداتٍ  -103

   . بني َبْكر وتَ ْغلب

  يَ ْوُم بَ َنات قَ نْيٍ  -104
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   : الَقَوايف ن مروان، قَاَل ُعَوْيفُ اسم مكان كانت به وقعة يف زمن عبد امللك ب

  َطُحوانَ  َصَبْحَناُهْم َغَداَة بَ َناِت قَ نْيٍ * ُمَلْمَلمة هلا جلََبٌ 

  يَ ْوُم ذي األْثِل األْرَطى -105

  جُلَشم على َعْبس

  يَ ْوُم الذِ انَِئبِ  -106

   . بني بكر وتغلب

  َيوَم احلَُسنْيِ  -107

   [ 111ص  ] بن ِهْند لتَ ْغِلَب على خلَْم َوَعْمرو 

  َيوُم أاَُبغَ  -108

  ابلغني املعجمة لَغسَّان على خلَْم ونَِزارٍ 

  َيوُم قَارَِة أْهَوى -109

   . هو لعامر بن َصْعَصَعةَ 

  َيوُم َسَفَوانَ  -110

ْنِذر وخلَْمٍ 
ُ
  ابلتحريك جلَْعَدة وُقَشرْي على النعمان بن امل

  َيوُم قُ َباءٍ  -111

  واخْلَْزرَجِ  هو بني اأَلوسِ 
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َبةِ  -112   َيوُم الُقَصي ْ

َبة  " ويُ َقال   يوم لَعْمِرو بن ِهْنٍد على َِتيم  " الُقَضي ْ

  َيوُم َسْحَبلٍ  111

   . وهو للحارث بن َكْعب

  َيوُم َحاِرِث اجلَْواَلنِ  -114

  من أرض الشام  : وهو يوم لَغسَّان واجلَْواَلن

ِضيِح والضَّْحَضحا -115
َ
  نِ َيوُم امل

   . لقْيٍس على الَيَمنِ 

  َيوُم ُحْجرٍ  116

   . هو يوُم قَ تَ َلْت بنو أسٍد حجر بن احلارث الِكْنِدي، وكان ملكهم

  َيوُم الزَُّويْ َرْينِ  -117

َبان على َِتيم   لَشي ْ

  َيوُم ِسْنَجارٍ  -118

  لتَ ْغلب على قَ ْيس

  َيوُم َدارَِة َمأَسلٍ  -119

  لَضبَّة على ِكاَلبٍ 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 562 

  َيوُم َمْزَلقٍ  -120

  لَسْعد َِتيم على عامر بن َصْعَصْعة

  يَ ْوُم قَاِربٍ  -121

  لَضبََّة على ِكاَلب

  َيوُم الُفُروقِ  -122

  لَعْبٍس على سعد ِتيم

  يَ ْوُم َدأبٍ  -123

  هلم كذلك عليهم

  يَ ْوُم الزَّخيخِ  -124

  ابلزاي واخلاءين املعجمتني لتميم على اليمن

  ُجْلُجلٍ  َيوُم َدارَةِ  -125

  من أايم العرب املشهورة

  َيوُم بَ ْلَدٍح، ما يَ ْنَحدُّ  -126

  َيوُم تِْعشارٍ  -127

  بكسر التاء

   [ 111ص  ] ِيوُم احلُْفَرِة  -128
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  يَ ْوُم الدَّهَناء -129

  يَ ْوُم ثِيلٍ  -130

  يَ ْوُم الَقاعِ  -131

  يَ ْوُم اآلفَاقِ  -132

   . فاقتصرت على ما ذكرت وهذا الفن الَ يتقصَّاه اإلحصاء،

  وهذا ذكر أايم اإلسالم خاصة

َرةِ  -1   يَ ْوُم الُعَشي ْ

أول ما   . يَ ْنبع ابلشني املعجمة ويروى ابلسني، واأَلوَّل أصح، وهو موضع من بطن
  َغَزا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  يَ ْوُم َبْدرٍ  -2

ويؤنث، فمن  وهو يذكر  : قلت  . بدر هو بئر لرجل كان يدعى بدراً   : قَاَل الشعيب
   . البُ ْقَعة ذكره جعله اسم ماء أو اسم ذلك الرجل، وَمْن أن َّثَه جعله بئرا أو اسم

  يَ ْوُم ُأُحدٍ  -3

  يَ ْوُم َسرِيَِّة الرَِّجيعِ  -4

  يَ ْوُم بِْئِر َمُعونةَ  -5

  يَ ْوُم النَّضري -6
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  يَ ْوُم ذات الر ِقَاعِ  -7

   . اخلَِرقَ  أقدامهم نَِقَبْت فَ َلفُّوا عليها مسيت ذات الر ِقَاع أَلن

  يَ ْوُم اخلَْنَدقِ  -8

  َيوُم بين قُ َرْيظَةَ  -9

ْصطَِلقِ  -10
ُ
  يَ ْوُم بين امل

َرْيِسيع " ويُ َقال له أيضاً 
ُ
   " يوم امل

  يَ ْوُم احلَُديِْبَيةِ  -11

بَ رَ  -12   يَ ْوُم َخي ْ

  يَ ْوُم ُمْؤتَةَ  -13

   . عنه م، قُِتَل هبا َجْعفر بن أيب طالب رضي هللاابهلمز، وهي من أرض الشأ

  ِيْوُم الَفْتح -14

   " يوم اخلَْنَدَمة " فتح مكة، ويُ َقال له أيضاً 

  يَ ْوُم ُحنَ نْيٍ  -15

  يَ ْوُم أُوطاسٍ  -16

  يَ ْوُم الطَّاِئف -17

  يَ ْوُم ذاِت السَّاَلِسلِ  -18
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  وهي ماء أبرض َجَذام

  يَ ْوُم تَ ُبوكَ  -19

من أصحابه  وسلم رأى قوماً   [ 110ص  ] ا مسيت تَ ُبوَك ألنه صلى هللا عليه وإمن
  " ما زلتم تَ ُبوُكونَ َها بَ وْكاً  " املاء؛ فَ َقاَل  يَ ُبوكون َعنْيَ تَ ُبوَك أي يُْدِخُلون فيها القدح وُُيَرَّكونه ليخرجوا

   . اها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصتَ ْفُعل من البَ ْوك، وهي آخر غزوة ِغزَ  فسميت تلك الغزوة تبوك، وهي

  يَ ْوُم األبْ َواءِ  -20

نُ َقاعِ  -21   يَ ْوُم قَ ي ْ

  يَ ْوُم ُدوَمةَ  -22

  يَ ْوُم السَِّقيَفةِ  -23

  يَ ْوُم بَزاَخةَ  -24

   . وَغطََفان هي موضع كانت به َوْقعة أَليب بكر هنع هللا يضر على أَسدٍ 

  يَ ْوُم اليَماَمةِ  -25

   . يفةعلى بين َحنِ 

  َيوُم َعنْيِ التَّْمرِ  -26

   . كان على تَ ْغِلب

  يَ ْوُم ُجَؤاَثى -27
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  وكان اليوم على اأَلْزدِ  ُحَصنْي ابلبْحَرين،  : ابجليم املضمومة و الثاء املنقوطة ثاَلاثً 

َعاءِ  -28   يَ ْوُم َصن ْ

   . على زَبِيد وَمْذِحج

  َيوُم احِلريَة -29

َلةَ     (  " نفيلة " ويُ َقال   ( 1 )  خلالد على بين بُ َقي ْ

  يَ ْوُم اليَ ْرُموكِ  -30

   . وهو موضع بناحية الشأم

  يَ ْوُم أْجَناَدْينِ  -31

   . وهو يوم معروف كان ابلشأم أايم عمر هنع هللا يضر

  يَ ْوُم َمرِْج الصُّفَّرِ  -32

َداَئِن، َوالقاِدسيَِّة، -36، 33
َ
  دَ َونَ َهاَونْ  َيوُم َجُلواَلَء، َوامل

   . على الفرس لسعد والنعمان بن ُمَقرَّن وأيب ُعبَ ْيَدَة وغريهم

  يَ ْوُم الَّلْبسِ  -37

  يَ ْوَم ُقسِ  الن اطفِ  -38

   . على الفرس

  يَ ْوُم َتْستُ رَ  -39
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   . كان أَليب موسى األْشعرِي

  يَ ْوُم َقِديسٍ  -40

  على الفرس

  يَ ْوُم أَْرَماٍث، ِويَ ْوُم أَْغَواثٍ  -42، 41

  يَ ْوُم الزَّْحف -43

   [ 112ص  ]   . لأَلْحَنِف بن قَ ْيس

  يَ ْوُم الَعرِيشِ  -44

   . لَعْمرو بن العاص

  يَ ْوُم قُ ب ُْرسَ  -45

َعاوية هنع هللا يضر
ُ
   . مل

  يَ ْوُم قَ ْيَسارِيَّةَ  -46

   . كان له أيضاً 

  يَ ْوُم احلَرَّةِ  -47

   . لصاَلة والسالمليزيد على أهل املدينة، على ساكنها أفضل ا

  يَ ْوُم َمرْج ِعَذارٍ  -48

  يَ ْوَم قَ َتَل ُمَعاِويَُة ُحْجَر ْبَن َعِديٍ  َوَأْصَحابَهُ  -49
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  يَ ْوُم َمرٍْج رَاِهطٍ  -50

ْرَوان بن احَلكم على الضَّحَّاك بن قَ ْيس الَفْهرى
َ
  موضع ابلشأم مل

  ِيوُم الِبْشرِ  -51

   . لَقْيس على تْغلب

  لَبِليخِ يَ ْوُم ا -52

   . ابلباء املنقوطة من حتتها بواحدة و اخلاء املعجمة

  يوم بني قيس وتغلب

  يَ ْوُم َضَوادٍ  -53

عاَقرة خاصة بني  . ابلضاد املعجمة
ُ
غالب بن َصْعَصعة  بني جُمَاشع َويْربوع، ويف امل

  وَسِحيم بن َوثِيل الر اَِيحي

  يَ ْوُم احَلشَّاك، َويَ ْوُم الث َّْراَثرِ  -54

   . ومها نَ ْهَراِن، وكانت الوقعة فيهما بني قَ ْيس وتَ ْغلب

  يَ ْوُم الَبْحَرْينِ  -55

   . لعمر بن عبيد هللا بن َمْعمر على أيب ُفَدْيك اخلارجي

  يَ ْوُم ُسواَلفَ  -56

  يَ ْوُم ُدواَلبٍ  -57
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  يَ ْوُم ُدَجْيلٍ  -58

   . قبني أهل الَبْصَرة و اخلَوارج، وللَحجَّاج على أهل العرا

  يَ ْوُم َسلَّي َوَسلَّب َْرى -59

َهلَّب واألزارقة
ُ
   . وهو بني امل

  يَ ْوُم َسِكنٍ  -60

   . لعبد امللك على ُمْصَعب بن الزُّبَ رْيِ   . بكسر الكاف

  يَ ْوُم َخازِرٍ  -61

ويف ذلك اليوم   . الشأم أَلهل العراق وإبراهيم بن اأَلْشرَت على ُعبَ ْيد هللا بن زايد وأهل
   . تل ابُن زايدقُ 

  يَ ْوُم ُجَبابَِة السُّبَ ْيعِ  -62

   [ 111ص  ] للُمْختار على أهل الكوفة 

  يَ ْوُم ِشْعِب بَ وَّانٍ  -63

   . للُمَهلَّب على اأَلزارقة

  يَ ْوُم الرََّبَذةِ  -64

   . الشأم للَحن َْتف بن السَّْجف وأهِل العراق على جيش ُدجَلَة الَقْيين وأهل

  َتلَّ جَمَْرى يَ ْومُ  -65
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   . بني قَ ْيس وتْغلب

  يَ ْوُم َقْصِر قَ رَْنَبَ  -66

   . خبَُراسان، ويف بعض النسخ مبَْرَو، لعبد هللا بن خازم على ِتيم

  يَ ْوُم اخلَْنَدقَ نْيِ  -67

   . له على ربيعة

  يَ ْوُم الَعْقرٍ  -68

َهلَّ 
ُ
ْسَلَمَة بن عبد امللك على يزيد بن امل

َ
  وفيه فتل يزيد ب،وهو موضع ببابل مل

  يَ ْوُم ق  ْنَدابِيلَ  -69

َهلَّب
ُ
  هِلاَلل بن أْحَوَر املازين على آل امل

َذارِ  -70
َ
  يَ ْوُم امل

ْصَعب بن الزُّبري على أمحر بن مُشَْيط الَبَجلي
ُ
   . مل

  يَ ْوُم الَقْصرِ  -71

   . على املختار وأصحابه

  يَ ْوُم قَ ْرِقيِسَيا -72

   . على زُفَ َر بن احلارث الِكاَليبلعبد امللك بن مروان 

  يَ ْوُم بَ َلْنَجرَ  -73
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  بني َسْلَمان بن ربيعة و اخلََزر

  يَ ْوُم الُكَناَسةِ  -74

  لُيوُسَف بن ُعمر على زَْيد بن علي هنع هللا يضر

  يَ ْوُم َقِديدٍ  -75

  أَليب مَحَْزَة اخلارجي على أهل املدينة

  يَ ْوُم َوادي الُقَرى -76

ْروَ 
َ
  ان احِلَمار على اخلوارجمل

  َيوُم َدَشن ََْب  -77

  للخوارج على َحْوَشب بن روي وأهل الرى

  َدْيِر اجلََماِجِم، َويَ ْوُم اأَلْهَواز يَ ْوُم الزَّاويَِة، َويَ ْوَم ُرْستُ ْقَباَذ، ويَ ْومُ  -81، 78

  اأَلشعث للحجاج على أهل العراق، إاَل يوم اأَلهواز؛ فإنه لعبد الرمحن بن

  يَ ْوُم النَّْجَراءِ  -82

   [ 111ص  ] ليزيد، قَ تَ َله فيه الوليُد بن يزيد بن عبد امللك 

  يَ ْوُم الزَّابِ  -83

  ملروان بن دمحم علي اخلوارج

اْجَوانِ  -84
َ
  يَ ْوُم امل
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  للمَسوِ َدة على َنْصر بن َسيَّار

  يَ ْوُم ُجَرَْيانَ  -85

  ر ابن َسيَّارلَقْحطََبَة على أهل الشأم وِتيم بن َنصْ 

  يَ ْوُم زََبْطَرةَ  -86

ْعَتصم
ُ
  للروم يف أايم امل

  يَ ْوُم َفخ ٍ  -87

  فقد َصحَّفَ  ابلفاء واخلاء املعجمة للعباسيني على آل أيب طالب، وَمْن روى ابجليم

اِر، -88-93 ، َويَ ْوُم الدَّ نَي، َويْوُم َويَ ْوُم اجلََمِل، َويَ ْوُم ِصفَّ  يَ ْوُم َجْوَخى، َويَ ْوُم الطَّفِ 
  الن َّْهَروانِ 

وهللا حسبنا ونعم  وهذه أيضاً كثرية، فاقتصرت على هذا القدر،  : أايم معروفات قلت
  الوكيل

 وُئَ َلاشه الرا   ننُ َبذ من كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف  : الباب الثالَثون   

o    عليه وسلم من كالمه صلى هللا   

o    يق رضى هللا عنه بكرمن كالم أيب   الصِ دِ 

o    َبِن اخلطاب رضى هللا عنه من كالم الفاروق ُعَمر  

o   هنع هللا يضر من كالم عثمان بن عفان  

o   طالب هنع هللا يضر وكرم وجهه من كالم عليِ  بن أيب  

o   هللا عنهما من كالم ابن عباس رضى  

o   هللا عنهما من كالم ابن مسعود رضي  
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o   غرية بن
ُ
  ُشْعَبَة رضى هللا عنه من كالم امل

o   الدَّْرَداء رضى هللا عنه من كالم أيب  

o   هللا عنه من كالم أيب َذرٍ  رضي  

o   العزيز هنع هللا يضر من كالم عمر بن عبد  

o   الَبْصرِى رضى هللا عنه من كالم احلسن  

    هنا ة الكتاب  

  اشدينالر  يف نُ َبذ من كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وُخَلَفائه  : الباب الثالَثون

   [ وسلم من كالمه صلى هللا عليه ] *3*

  ِلسانه وَيِدهاملسلم َمْن َسلم املسلمون من 

  الَكيِ ُس َمْن َداَن نفَسه، وَعمَل ملا بعد املوت

  كلُّكم رَاٍع وَمْسُؤٌل عن رعيته

  أوَُّل ما تفقدون من دينكم األمانُة، وآِخُر ما تفقدون الصَّالَة

  الر ِْزُق أشدُّ طلباً للعبد من أَجِلهِ 

  احَلْسَناء كذلك أةالنََّظر يف اخُلْضَرة يَزِيُد يف البصر، والنظر يف املر 

   : كثرُي من الناس الشُّؤم يف املرأة والَفَرِس والدار نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فيهما

  الصحُة، والَفرَاغُ 

  أهُل املعروِف يف الدنيا ُهْم أهُل املعروف يف اآلخرة
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  السُّْلطَاُن ِظلُّ هللا يف أرضه، أَيِْوى إليه كلُّ مظلوم

  العمر يف طاَعِة هللا السعادة كل السعادة طولُ 

   [ 112ص  ]   . الدين ُحْسُن مَسِْت، وِفْقٌه يف  : َخْصَلَتاِن الَ يكوانن يف ُمَنافق

  قي ُحبِ  احلياة، وكثرة املال  : الشيُخ شاب يف حب اثنتني

  فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرة

  تَ َناكر منها اختلف ، وماكانت اأَلرواُح جنوداً جُمَنََّدًة، فما تعارف منها ائْ تَ َلفَ 

  القلب الرَّْغَبُة يف الدنيا ُتكِثُر اهلمَّ واحلزن، والَبطَالة تقسى

  الزان يُوِرُث الَفْقرَ 

  رأُس احلكمة خمافُة هللا

  َصَنائع املعروف تَِقي َمَصارع السُّوء

  ِصَلُة الرِحِم َتزِيُد يف العمر

  سالرُجُل يف ِظلَّ صدقته حىت يقضى بني النا

   . الُعَلَماء أَمَناُء هللا على خلقه

  املؤِمُن للمؤِمِن كالبُ ْنيان َيُشدُّ بعضه بعضاً 

  ما وقى به املرُء ِعْرَضه ُكِتَب له به صدقة

  الناُس َمَعادن كمعادن الذهب والفضة
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  لكل شيء ِعَماد، وعماُد الديِن الفقهُ 

  املسلم أخو املسلم اَل يظلمه والَ يشتمه

  كل الويل ملن ترك ِعياَلُه خبرٍي، وَقِدَم على ربه بشر  الَوْيلُ 

  َمْن َسر ْته َحَسنته وساءته سيئته فهو مؤمن

  من َيْشَتِه كراَمِة اآلخرة َيدَْع زينَة الدنيا

فكأمنا ِحيَزْت له الدنيا  َمْن أصبح ُمَعاًَف يف بدنه آمنا يف ِسْربِِه عنده ُقوُت يوِمهِ 
  حَبَذاِفريها

  عبداً قَاَل خرياً فَ َغِنَم أو َسَكَت فسلم رحم هللا

  ُجِبَلِت النفوُس على حب َمْن أحسن إليها وبُ ْغِض من أساء إليها

  دَْع ما يَرِيُبَك إىل مااَل يريبك

  اْلَتِمُسوا الرزَق يف َخَبااي اأَلرض

  اْطلُُبوا الفضَل عند الرمَحَاء من أميت تعيشوا يف أْكَنافهم

قبل الكرب، ومن  ن نفسه لنفسه، ومن ُدنْ َياه آلخرته، ومن الشبيبةليأُخِذ العبُد م
  احلياة قبل املمات، فما بعد الدنيا من داٍر إالَ اجلنة أو النار

وعزيت وجاَليل   : وجل اتقوا َدْعَوَة املظلوم فإهنا حُتَْمُل على الغمام، يقول هللا عز
  ألْنُصَرنََّك ولو بعد حني

  هم امرأةاَل يفلح قوٌم ِتِلكُ 
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لُِيْخِطئه، وما أخطأه مل  اَل يبلغ العبد حقيَقَة اإَلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن
  يكن لُيِصيَبه

  اَل يشبع عامل من علم حىت يكون ُمْنتهاه اجلنة

   . اَل يعجبنكم إسالم رجل حىت تعلموا ُكْنَه َعْقله

   [ 450 ص ] ى عليه إن هللا إذا أنْ َعَم على عبٍد نعمًة أَحبَّ أن تُ رَ 

  إن هللا ُيب  الر ِْفَق يف األمر كله

ذْكُر هللا، وتاَلوة   : قَالَ   ؟ إن هذه الُقُلوَب َتْصَدأ كما َيْصَدأ احلديد، قيل فما جاَلؤها
  القرآن

  ليس ِمنَّا من وسع هللا عليه مث قَ ت ََّر على ِعياله

تصدقت  ِبْسَت فأبليت، أوليس لك من مالك إالَ ما أَكْلَت فأفْ نَ ْيَت، أو لَ 
  اخللُق كلُّهم ِعياُل هللا، فأَحبُّهم إليه أنفعهم لعياله  . فأبقيت

  كفى ابلسالمة داء

  ربَّ ُمبَ لَّغ أْوعى من سامع

  َجاُل الرجل فصاحة لسانه

َتاِء الغنيمُة الباردة   الصوم يف الشِ 

  اخلرُي معقوٌد بِنَ َواِصى اخليل

  التاجر اجلََباُن حمروم



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 577 

  السالم حتيٌة مللَّتنا وأمان لذمَّتنا

  العامل واملتعلم شريكان يف اخلري

  َمْن َصَمَت ََنَا

  من تواضع لَل  رفعه هللا

يق رضى هللا *3*   عنه ومن كالم أيب بكر الصِ دِ 

  إن هللا قَ َرَن َوْعَده بوعيده ليكون العبد راغباً راهباً 

  ليَسْت مع العزاء ُمصيبة

  املوت أهون ِما بعده، وأشد ِما قبله

  واملكرالبغي، والنكث،   : ثالَثة من ُكنَّ فيه ُكنَّ عليه

  ذل قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة

  ضجاجاً يف كل شيء اَل يكوَننَّ قوُلَك لَْغواً يف عفو والَ عقوبة والَ جتعل وعدك

  إذا فاَتَك خرٌي فأدركه، وإن أدركك شر فَاْسِبقه

  إن عليك من هللا عيوان تراك

  اْحِرْص على املوت تُوَهْب لك احلياة؛

  ني بعثه إىل أهل الردةقَاَله خلالد بن الوليد ح

   . رحم هللا امرأ أعاَن أخاه بنفسه

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=124#TOP#TOP
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  اي هادَى الطريِق ُجْرَت فالفْجر أو الَبْجرُ 

   . أْطوَُع الناِس لَل  أشدُّهم بُ ْغضاً ملعصيته

   . إن هللا يَ َرى من ابطنك ما يَ َرى من ظاهرك

   . إن أوىل الناِس ابهلل أشدُّهم تول ِياً له

   . جلاهلية؛ فإن هللا أبْ َغَضَها وأبغض أهلهاإايك وِغيَبَة ا

   . كثرُي القوِل يُ ْنِسى بعُضه بعضا، وإمنا لك ما ُوِعَى عنك

   [ 101ص  ]   . ال تكتم املستشار خرياً فَ تُ ْؤَت من ِقبل نفسك

  أْصِلْح نفَسك َيْصُلْح لك الناس

  ال جتعل سرََّك مع َعالَنيتك فيمرج أمُرك

   . لك أبْ َغُضهما إليكخرُي اخَلْصلتني 

شبعت فتومهت،  وهللا ما منُت فحلمت، وما  : وقَاَل عند موته لعمر رضى هللا عنهما
ُرك اي عمر نفَسك،  وإين لَعَلى السبيِل ما ُزْغُت ومل آُل َجْهداً، وإين أوصيك بتقوى هللا، وأَحذِ 

   . فيها فإن لكل نفس شهوة إذا أعطيتها ِتادت فيها، ورغبت

هكذا كنا حىت َقَسِت   : وفد من اليمن عليه فقرأ عليهم القرآن، فَبَكْوا، فَ َقالَ وقدم 
   . القلوب
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َحبَ ْواَنك هبا، إمنا حبوانها  ما  : اْسَتْخِلْف غريي، قَالَ   : وقَاَل له عمر رضى هللا عنهما
إن الُعْرَف يبقى ويذهب اَل ُِتَاظِ  جاَرك؛ ف  : فَ َقالَ  بك ومر اببنه عبد الرمحن وهو مُيَاظُّ جارَه،

   . الناس

عليه وسلم أهَل  قَاَل لعمر رضى هللا عنهما حني أنكر ُمَصاحلة رسوِل هللا صلى هللا
   . اْسَتْمِسْك بَغْرزِِه فإنه َعَلى احلق  : مكة

الَعْجز الفجور، وإن أقْ َواكم  إن أْكَيَس الَكْيس التقى، وإن أْعَجزَ   : وقَاَل يف خطبة له
القويُّ حىت آُخَذ منه احلق، فإنكم يف  ضعيُف حىت أْعِطيه َحقَّه، وإن أْضَعَفكم عنديعندي ال

  قبل أن تُ ْقَطع آمالكم فرتدكم إىل سوء أعمالكم َمَهل، وراءه أَجل، فبادروا يف َمَهل آجالكم

  ؟ بأتبيع الثو   : فَ َقالَ  إن هللا الَ يقبل انفلًة حىت تُ َؤدَّى فريضة ومر به رجٌل ومعه ثوب
   . قد ُعلِ متم لو تعلمون، قل اَل، وَعافَاك هللا  : عنه اَل عافاك هللا، فَ َقاَل رضى هللا  : فَ َقاَل الرجل

ابلتائب، واستغفر  َمْن فرح  : أربع َمْن كن فيه كان من خيار عباد هللا  : وقَالَ 
   . للمذنب، ودعا املدبر، وأعان احملسن

يوَضُع فيه الباطُل أن  يه احلق أن يكون ثقيالَ، وحق مليزانحق مليزان يُوَضُع ف  : وقَالَ 
  يكون حفيفاً 

  هللا عنه ومن كالم الفاروق ُعَمَر بِن اخلطاب رضى *3*

   . َمْن كتم سره كان اخلياُر يف يده

   . أشقى الُواَلة َمْن شقيت به رعيته

   . اتقوا َمْن تُ ْبغضه قلوبكم
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   . أعقُل الناس أْعَذُرهم للناس

ْر عمَل يومك لَغِدك    . اَل تؤخِ 

   . اْجَعُلوا الرأَس رأسني

   . وامَّ قبل أن َتيفكمأِخيُفوا اهل

   [ 109ص  ]   . يل على كل خائن أمينان املاء والطني

  أكثروا من الِعيال فإنكم اَل َتْدرون مبن تُ ْرَزُقون

   . لو أن الشْكَر والصرَب بعريان ملا ابلَْيُت أبيهما ركبت

  َمْن مل يعرف الشركان َجديراً أن يَ َقَع فيه

  لعقول من الطمعما اخلمر ِصْرفاً أبْذَهَب ل

   . قل ما أْدبَ َر شيء فأقبل

   . إىل هللا أشكو َضْعَف األمني وخيانة القوى

   . ُمْر ذوى القراابت أن يتزاَوُروا والَ يَ َتَجاوروا

كان  غمض عن الدنيا عينك، وَولِ  عنها قلبك، وإايك أن هتلكك كما أهلكت من
َكَسْت، وجاع  على أهلها، وكيف َعرَِى منقبلك، فقد رأيت َمَصارعها، وعانيت سوء آاثرها 

   . من أطعمت، ومات من أْحَيتْ 

   . إايكم والُقَحَم اليت َمْن َهَوى فيها أَتْت على نفسه أو أملت به
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عليَك، أن  احتفظ من النعمة احتفاَظَك من املعصية فوا هلل هلَى أخوُفهما عندي
   . تستدرجك وََتَْدعك

َوقَاه، ومن توكََّل عليه كفاه، ومن  أما بعد فإنه َمِن ات ََّقى هللا  : وكتب إىل ابِنِه عبِد هللا
التقوى ِعَماَد بصرك، وجاَلء قَ ْلبك واعلم أنه اَلَعَمَل ملن  أقرضه َجَزاه، ومن شكره زاده، فَ ْلَتُكنِ 

   . والسالم َخَلَق له، ملن الَ َحَسنة له، والَ مال ملن الَ رِْفَق له، والَ جديَد ملن الَ  الَ نية له، والَ أجر

   . َحِسبه ضالَلة ليس ألحٍد عذٌر يف تعمُِّد ضالَلة َحِسبَ َها ُهدًى، والَ ترِك حق

   . بدعة ِشَراُر األمور حُمَْداثهُتا، واقتصاٌد يف سنٍة خرٌي من اجتهاد يف

   . اَل ينفع تكلُّم حبق الَ نَ َفاذ له

عليهن ابلُعْرى وَعوِ ُدوهن  وُهنَّ الكتابة، واستعينوااَل ُتْسِكُنوا نساءكم الُغَرف، واَل تعلم
   . جترِ ُؤهن  " نعم " فإن   " الَ  " 

لقد َشِقيَنا إن كنا الَ   : عنه هللا أعلم، فَ َقاَل رضى هللا  : وسأل َرُجالً عن شيء، فَ َقالَ 
إذا مل أْعَلْم   : يقولوكان   . يعلمه فليقل اَل أدري نعلم أن هللا أعلم، إذا ُسئل أحدكم عن شيء الَ 

   . أان فالَ علمت ما رأيت

تَ َقص  وَباَلغ إىل دار غريها،  ، (  " وأجل منقض " لعل أصله ) الدنيا أمٌل حمتوم، وأجل ُمن ْ
أمره، ونصح لنفسه، وراَقَب ربه،  وسرٌي إىل املوت ليس فيه تصريح، فرحم هللا امرأ َفكَّر يف

  واستقال ذنبه

   [ 101ص  ]   .  دينهم دون العامة فإهنم يف أتسيس ضالَلةإذا تناجى القوُم يف

   . ُمَؤدِ ية إىل السََّقم إايكم والِبْطَنة فإهنا َمْكَسلة عن الصاَلة َمْفَسدة للَجْوف،
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   . َمْن يَِئَس من شيء استغىن عنه

   . الدين مِيَسُم الِكرام

   . رحم هللا امرأ أْهَدى إىلَّ ُعُيويب

   . يعاشره واد حني ُيْسأل، احلليُم حني يستجهل، البار مبنالسيد هو اجل

   . أفَلَح َمْن حفظ من الطمع والغضب واهلوى نفَسه

  هنع هللا يضر ومن كالم ذي النُّورَْيِن عثمان بن عفان *3*

ين وعاهة هذه النعمة  إنَّ لكل شيء آفًة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذا الدِ 
   . انعق مثُل النعام يتبعون أول َعيَّابُوَن طَعَّانُون، يُ ُروَنكم ما حتبون، وُيِسرُّون ما تكرهون، طََغام

   . ما يَ زَُع هللا ابلسلطان أْكثَ ُر ِما يَ زَُع ابلقرآن

   . اهْلَِديَُّة من العامل إذا ُعزل مثُلها منه إذا عمل

  يكفيك من احلاسد أنه يغتمُّ وقَت سرورك

هو   : فبكى، وقَالَ  خرُي العباد َمْن َعَصم واعتصم بكتاب هللا تعاىل، ونظر إىل قرب
بَ ْعده أشد، ومن ُهوِ ن عليه فما بعده  ة وآخر منازل الدنيا؛ فمن ُشدِ د عليه فماأوُل منازِل اآلخر 

   . أهون

   . َصِعَد املنرب فأُْرِتَج عليه قَاَله يوم -أنتم إىل إمام فَ عَّال أْحَوُج منكم إىل إمام قَ وَّال 

   . الدماء ألن أقْ َتَل قبل الدماء أحب إىل من أقتل بعد  : وقَاَل يوم حصر

  هللا عنه وكرم وجهه ومن كالم املرَتَضى عليِ  بن أيب طالب رضي *3*
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  ن نفسه َكثُ َر الساِخُط عليهمن رضى ع

  ومن ضيعه األَقرب أتِيَح له األَبعدُ 

   . وَمْن اَبَلَغ يف اخُلُصومة أمِث، ومن َقصَّر فيها ظلم

   . من َكُرَمْت عليه نفسه هانت عليه شهوته

   . أاَل ُحرٌّ َيدَُع هذه الُّلَماظة أَلهلها

   . إالَ هباأنه ليس ألَنفسكم مثن إاَل اجلنة، فاَل تبيعوها 

  من َعظَّم َصغار املصائب ابتاَله هللا بكبارها

   . الواَلايت مضامري الرجال

   . ليس بَ َلٌد أحقَّ بك من بلد

   [ 101ص  ]   . خري الباَلد ما محلك

   . إذا كان يف رجل َخلَّة رائعة فانتظر أخواهتا

   . للعبد َجْهُد العاجز

   . ُربَّ مفتون ُيسن القول فيه

   . واَل َيْدَفع حتفه أوله ُنْطفة وآخره جيفة، اَل يَ ْرُزُق نفَسه  ؟ ما البن آدم والفخر

أَلوليائه، والَ عقاابً أَلعدائه، وإن  الدنيا تغر وتضر وِتر، إن هللا تعاىل مل يَ َر فيها ثواابً 
   . هبم صائحهم فارحَتَُلوا أهل الدنيا َكرَْكٍب بينما هم حلوٌل إذ صاح



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 584 

   . رع احلقَّ صرعهَمْن صا

   . القلب مصحف البصر

   . الت َُّقي رئيُس اأَلخاَلق

الفقراء على اأَلغنياء  ما أْحَسَن تواضع اأَلغنياء طلباً ملا عند هللا، وأْحَسَن منه تِيهُ 
   . اتكااًل على هللا

   . كل مقَتصٍر عليه كافٍ 

   . من مل يُ ْعِط قاعداً مل يُ ْعٍط قائماً 

كان عليك فالَ  يوم لك، ويوم عليك، فإن كان لك فالَ تَ ْبَطر، وإن  : الدهر يومان
   . َتْضَجر

   . من طلب شيئاً انله أو بَ ْعَضه

إذا َوثِْقَت  الركون إىل الدنيا مع ما تعاين منها َجْهل، والتقصري يف حسن العمل
امٌع ملساوئ ج ابلثواب عليه غنب، والطمأنينة إىل كل أَحٍد قبل ااَلختيار عجز، والبخل

   . األخالق

فيها مبا ُيبُّ  َمْن كثرت نعمُة هللا عنده كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لَل  
   . والَفَناء َعرََّضها للدوام والبقاء، ومن مل يقم َعرََّضها للزوال

   . الرغبة مفتاح النََّصب، واحلسد َمِطيَُّة التعب

  بعد الُفْرَصة اخلُرُق املعاجلُة قبل اإلمكان واألانةُ 
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   . من علم أن كالمه ِمْن عمله َقلَّ كالمه إاَل فيما يَ ْعنيه

   . بعينه من َنَظر يف ُعُيوِب الناس فأنكرها مث َرِضيها لنفسه فذلك األمحقُ 

  َصَواُب الرأي ابلدول يبقى ببقائها، ويذهب بذهاهبا

   . العَفاُف زينُة الفقر، والشكر زينُة الغىن

  ْشرُه يف َوْجهه وُحْزنه يف قلبهاملؤمُن بِ 

  اجلاهل املتعلم شبيه ابلعامل، والعامل املتعسِ ُف شبيه ابجلاهل

  واَل ينام على احلرب  . ينام الرجل على الثُّْكل

   [ 100ص  ] الناُس أبناء الدنيا، والَ ُيالم الرجل على ُحبِ  أمه 

   . عنكرسوُلَك تَ ْرَُجَان عقلك، وكتابك أبْ َلُغ ما ينطق 

  احلظ أتى َمْن اَل أيتيه

  الطمع ضامن غري ويف  

  األماينُّ تعمى أعني البصائر

واَل حسب   اَل جتارة كالعمل الصاْل، واَل ربح كالثواب، والَ فائدة كالتوفيق،
قُ ْربة كحسن اخللق، والَ ِعَبادة   كالتواضع، واَل َشَرَف كالعلم، والَ ورََع كالوقوف عند الشبهة، والَ 

   . أوَحُش من الُعَجب داء الَفْرض، والَ عقل كالتدبري، والَ َوْحَدةَ كأ

   . من أطال األمل أساء العمل
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  خرٌي من صاَلة على شك نوٌم على يقني  : ومسع َرُجالً من احلَرورِية يتهجد ويقرأ فَ َقالَ 

  نَ َفُس املرء ُخطَاه إىل أجله

   . إذا ُت العقل نقص الكالم

  قدر مهته قدُر الرجِل على

  قيمة كلِ  امرئ ما اَل ُُيِْسنه

  املال مادة الشهوات

  احلِْرماُن خرٌي من االمتنان

  الناُس أعداء ما جهلوا

  عنهما ومن كالم ابن عباس رضى هللا *3*

  صاحب املعروف اَل يقع؛ فإن وقع َوَجد ُمتَّكأ

  احلرمان خرٌي من االمتنان

  ِماَلُك أمركم الدين، وزينتكم العلم، وُحُصون أعراضكم األدب، وعزكم

  احللم، وحيلتكم الوفاء

  : فخلط، فَ َقالَ  عروف يُْكفر، ومل يُ َر كاملودة وتكلم عند رجلالقرابة تقطع، وامل
   . بكالم مثلك ُرزَِق الصمُت احملبةَ 

  واحلليم يَ ْقليك اَل ُِتَاِر سفيها والَ حليما، فإن السفيَه يُ ْؤِذيك،  : وقَالَ 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=124#TOP#TOP
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  واعمل عمل َمْن يعلم أنه جَمزيٌّ ابحلسنات مأخوذ ابلسيآت

اَل َيْصُلح إاَل أن يكون   : َرُجاًل، فَ َقالَ  عنهما يف تَ ْولية محصواستشاره عمر رضى هللا 
   . لُسوِء ظين يف سوء ظنك يب  : قَالَ   ؟ مل  : قَالَ  اَل تنتفع يب،  : فُكْنه، قَالَ   : َرُجاًل منك، قَالَ 

  عنهما ومن كالم ابن مسعود رضي هللا *3*

  شر األمور حُمَْداَثهتا

  حبُّ الكفاية مفتاح املعجزة

   [ 102ص  ] ما الدخان على النار أبدلَّ من الصاحب على الصاحب 

  ان كالمُه اَل يوافق فعَله فإمنا يوبخ نفسهَمْن ك

  كونوا يَ َنابَِيع العلم مصابيَح الليل

  ُجُدد القلوِب خلقان الثياب

  الدنيا كلها غموم، فما كان منها يف سرور فهو ربح

غرية بن ُشْعَبَة رضى هللا *3*
ُ
  عنه ومن كالم امل

  من أخَّر حاجة رجٍل فقد َضِمنها

   ؟ الكري إن املعرفَة لتنفع عند الكلب العقور، واجلمل الصؤل، فكيف ابلرجل

  عنه ومن كالم أيب الدَّْرَداء رضى هللا *3*

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=124#TOP#TOP
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وبذُل النَّدى،  ُف َكفُّ األذى،السُّْؤُدُد اصطناع العشرية، واحتمال اجلريرة، والشر 
، والَفْقُر َشَرُه النفس    . والغىن قله التمىنِ 

  عنه ومن كالم أيب َذرٍ  رضي هللا *3*

تكون أخسَّ  احلداثن، والوارث، فإن َقَدْرَت أن الَ   : إن لك يف مالك شريَكنْي 
  شراران َمتِ ْعَنا خبياران، وأِعنَّا على  : الشركاء حظَّا فافعل وكان يقول

  عنه ومن كالم عمر بن عبد العزيز رضي هللا *3*

   ؟ احليلة فيما سيزول وما  ؟ وما الطمع فيما اَل يُ ْرَجى  ؟ ما اجلزع ِما الَبد منه

  ُيصد ندامة خرياً يُوِشْك أن َُيْصد ِغْبطة، ومن يزرع شرا يوشك أنمن يَ ْزرَْع 

  . َجَزى هللا اإلسالم عين خرياً  بل  : َجَزاَك هللا عن اإلسالم خرياً، فَ َقالَ   : وقَاَل له رجل
لواَل أى غضبان عليك لضربتك، مث خلَّى   : قَالَ  وأتى برجل كان واِجداً عليه، فأمر بضربه، مث

  سبيله

  عنه ومن كالم احلسن الَبْصرِى رضى هللا *3*

  يقني الناس ابملوت وَغْفَلتهم عنه ما رأيت يقيناً أْشَبَه ابلشك من

   [ 101ص  ] الذي يرى إنه خريهم   : قال   ؟ من شر الناس  : قيل له

أما أنَت فقد   ؟ بَعمَّن وما تصنع  : فَ َقاَل له  ؟ عمن  : حدث حبديث، فَ َقاَل له رجل
  انلَْتَك ِعظَته، وقاَمْت عليك ُحجَّته

ومل يغلط أبحد قَاَل رجل  أنْ َفق ِمسك، وأقلع ُمْذنب،  : كثر الَواَبء، فَ َقالَ    : وقيل له
  ما أحبُّ أن أِحلََّك ما حرم هللا عليك  : فَ َقالَ  إين وقَ ْعُت فيك، فاْجَعْلىِن يف ِحلٍ ،  : الَبن سريين
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إن كنَت صادقاً   : الشعَب ومسع الشعَب َرُجالً وقَع فيه، فما ترك شيئاً، فلما فرغ قَالَ 
  وإن كنت كاذابً فغَفر هللا لكفغفر هللا يل، 

  كأنك مل تَ ْعِصه َخِف هللا حىت كأنك مل ُتطِعه، وارُْج هللا حىت  : قَاَل ابن السماك

ومن تعرى من  من أْبَصَر عيَب نفِسه اُشتغل عن عيب غريه،  : قَاَل منصور بن عمار
  لباس التقوى مل ُيْسرَت بشيء من الدنيا

يطلب املفقود حىت يفقد  الذي الَ   : قَالَ   ؟ لزاهد يف الدنياَمن ا  : قيل للخليل بن أمحد
  املوجود

ويد خضراء وهي  َيٌد بيضاء وهي االَبتداء،  : اإلايدي ثالَثة  : وقَاَل بعض السلف
َنُّ 

  املكافأة، ويد سوداء وهي امل

  كانيكن مبا قد   اإلصابة ابلظنون، ومعرفة ما مل  : قَالَ   ؟ ما العقل  : وقيل لبعضهم

   . ُت الكتاب حبمد هللا وَعْونه واحلمد لَل  وحده

  وهذه زايدة قد تقدم بعضها

لواَل أين   : قَالَ  أُِتَى عمُر بن عبد العزيز برجل كان واجدا عليه، فأمر بضربه، مث
   . غضبان عليك لضربتك، مث خلى سبيله ومل يضربه

َمْن َقطَعك،  اآلخرة أن َتِصلَ إن من مكارم أخاَلق أهل الدنيا و   : عن بعض الصحابة
  وتعطى َمْن َحَرمك، وتعفو عن ظلمك

أكرُم علَّى  أان كنت أكرَم على أبيك منك، وأنت  : قَاَل صعصعة بن ُصوَحان ليزيد
  فاَل َتْكلمنَّه من أيب، إذا لقيَت املؤمن فخالصه، وإذا لقيَت الكافر فخالفه، َوديَِنكَ 
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نفسك موعظة  إْن مل تكن مصيبُتَك أحدَثْت لك يف  : وقَاَل صاْل املرى لرجل يعزيه
  فمصيبتك بنفسك أعظم

  قَاَله أبو الدرداء  : َصْومعة املؤمن بيُته يكف مَسْعه وَبَصره، قَالَ   : وقَالَ 

  وغفلتهم عنه ما رأيت يقيناً أشبه ابلشك من يقني الناس ابملوت  : وقَاَل احلسن

غريه، ومن تَ َعرَّى  ر َعْيَب نفسه اشتَ َغَل عن عيبَمْن أبص  : وقَاَل منصور بن عمار
رضَى برزق هللا مل ُيزن على ما  من لباس التقوى مل ُيْسرَت بشيء من الدنيا، وَمنْ   [ 101ص  ] 

اللَجَج غرق، ومن أعِجَب برأيه زل، ومن  فاته، وَمن نسَى زهلل استعظم زلل غريه، ومن اقْ َتحمَ 
ومن اغتنم أمواَل الناس افتقر، ومن انتظَر العاقبة  ابلدين ضل، تكرب على الناس ذل، ومن هتاون

  ومن أبصر أَجَله قصر عمله صرب، وَمْن صارع احلقَّ ُصرع،

وما   ؟ الطمع فيما الَ يرجى وما  ؟ ما اجلزَُع ِما اَل بد منه  : وقَاَل عمر بن عبد العزيز
   ؟ احليلة فيما سيزول

يكشف لكم  أِغبُّوا الرأي فإن إغبابه  : السالموقَاَل األحنف ألصحاب علي عليه 
  عن حَمْضه

  أحد سرعُة اجلواب، وكثرة االَلتفاف، والثقة بكل  : عالمة األمحق ثاَلث

َصَلْحَت َصَلح، وإن  أنت الزمان؛ فإن  : سأل معاويُة األحنَف عن الزمان، فَ َقالَ 
  فسدت فسد

نعم ولكن مل   : قَالَ  ْن عندان خرج العلم،مِ   : قَاَل رجل من أهل احلجاز الَبن ُشب ُْرمة
  يَ ُعْد إليكم



 مكتبة مشكاة اإلسالمية              مجمع األمثال  للميداني                                        

 

www.almeshkat.net/books 591 

ثالَثة أشياء يف ثالَثة،  اي بين إن هللا َخب أ  : قَاَل دمحم بن الباقر جلعفر عليهما السالم
رضاه فيه، وخبأ َسَخطه يف َمْعصيته فالَ  خبأ رضاه يف طاعته فالَ حَتِْقَرنَّ شيئاً من الطاعة فلعل

فيه، وخبأ أولياءه يف َخْلقه فالَ حتِقَرنَّ أحدا من خلقه  من املعاصي فلعل سخطه حَتِْقَرنَّ شيئاً 
  فلعله يف ذلك

يرمحك إىل من الَ  إنك تشكو َمنْ   : مسع احلسُن َرُجاًل يشكو علة به إىل آخر، قَالَ 
  يرمحك

م مل َيِصْل لو دا  : قَالَ  ما أطيَب امللك لو دام،  : قَاَل بعض األ كاسرة لبعض َمَرازِبته
  إليك

ألهنم ذاقوا من   : قَالَ   ؟ ما ابُل املشايخ أْحَرَص على الدنيا من الشباب  : قيل حلكيم
  طعم الدنيا ما مل يذقه الشباب

القوام من الَعْيش والغىن عن   : فَ َقالَ   ؟ ما ابُلكَ   : قَاَل عبد امللك للهيثم بن اأَلسود
  كثرياً َحَسدوين، وإن كان قلياَل ازَدُروين إن كان  : لَ قَا  ؟ مل اخرتته  : الناس، فقيل له

بل َجَزى هللا   : فَ َقالَ  جزاك هللا عن اإلسالم خرياً،  : قَاَل رجل لعمر بن عبد العزيز
  اإلسالم عين خرياً 

ُرزِق  بكالم ِمثلك  : تكلم رجل يف جملس ابن عباس فخلط، فَ َقاَل ابن عباس
  الصمُت واحملبة

  حاذق ما هو بنيب صادق واَل مبتنب ٍ   : عن ُمَسيلمة، فَ َقالَ  سئل األحنف

أستغفر هللا ِما أملك   : فَ َقالَ   ؟ أي رجل أنت لواَل حدة فيك  : قيل إلبراهيم النخعى
   [ 102ص  ]   . وأستصلحه ملا اَل أملك
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هذا  تكتب عن  : كتب واصل بن َعطَاء عن رجل َيتلف إليه حديثاً، فقيل له
الرايسة ليدعوه ذلك إىل  أما إين غين عما كتبه عنه، ولكين أردُت أذيَقه حاَلوة  : قَالَ   ؟ احلديثَ 

   . ااَلزدايد من العلم

ألنك   : فَ َقالَ   ؟ أتذن يل مل الَ   : استأذن العقُل على احلظ، فلم أيذن له، فَ َقاَل له  : قيل
   . حتتاج إىل واَل أحتاج إليك

يف داء   : قَالَ   ؟ العيناء كيف أصبحت اي أاب   : الَعْيناء وقد شاخقَاَل ابن َميَّدة ألىب 
  يتمناه الناس

   . غريه َمْن َحُسن يف عيشه عيش  : قَالَ   ؟ َمْن أحسن الناس  : قيل للمغرية

الطمع، ويصلحه  يفسده  : قَالَ   ؟ ما يفسد الدين ويصلحه  : قَاَل عمر لكعب األحبار
   . الورع

مُياََل، فَ َقاَل أبو  أما حان هلذين أن  : يب اأَلسود ثوبني، فَ َقاَل لهرأي رجل على أ
   : بعشرة أثواب، فَ َقاَل أبو اأَلسود ُربَّ ِملوٍل الَ يستطاع فراقه، فبعث إليه الرجلُ   : اأَلسود

  َكَساَك ومل َتْسَتْكِسِه فحمدته * أٌخ لك يُ ْعطيك اجلزيَل وانِصرُ 

  والِعْرُض َواِفرُ  َت شاكراً * بُشْكرَِك َمْن أعطاكوإن أحقَّ الناِس إن ُكنْ 

أتنام   : فَ َقالَ  دخل عبد امللك بن عبد العزيز على أبيه وهو انئم نوَمَة الضحى،
   . وإن محْلُت عليها قطعتها اي بين إن نفسي مطييت  : فَ َقالَ   ؟ وأصحاب احلوائج راكدون ببابك

مل أطلبها إىل غريها،  حاجة إاَل إدركتها، وذلك أين قَ لََّما أطلب  : قَاَل بعض املتقدمني
  وأطلبها يف حينها، والَ أطلب إاَل ما أستحق
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واَل تطلبها إالَ عند  إذا احتْجَت إىل السلطان فاَل تلحَّ عليه،  : قَاَل لقمان الَبنه
كان رده عليك لئيم؛ فإنه إن َردََّك   الرضا وطيب النفس، والَ تستعن مبن يَ ُغشُّك، والَ تطلب إىل

   . ِمنَّةً  عيبا، وإن قضى حاَجَتَك كان قضاؤه عليك

  الشح وسوء اخللق وكثرة طلب احلوائج إىل الناس من عالمات السفهاء

أن تظفر  ال تعتذر إىل من اَل ُيب أن يرى لك عذراً، والَ تستعن مبن اَل ُيب
  حباجتك

  من صرب على احتمال مؤن الناس سادهم

  ة وأداب َمْن إذا احتاج يأي، وإذا اْحِتيَج إليه دانأحسن الناس مروء

   [ 125ص  ]  . َضْع أمر أخيك على أحسنه حىت أيتيك منه ما يغلبك

  من كتم ِسرَُّه كان اخليار بيده

  اعتزل عدوك، واحذر صديقك، والَ تعرتض مبا اَل يعنيك

   . فيمقتوك اءاَل حتدث ابحلكمة عند السفهاء فيكذبوك واَل ابلباطل عند احلكم

  َمْن حدث ملن اَل يستمع حلديثه كان كمن قدَم طعامه إىل أهل القبور

   . ال ِتنع العلم أهله فتأمث، واَل حتدث غري أهله فتجهل

فيغلبك، واجلاهل ياَلحيك  اَل ُِتَاِر جاهالَ والَ عاملا، فإن العامل ُُيَاجك  : قَاَل بعضهم
   . فيغضبك

   . الكالم ويكثر العمل، واملنافق بضدهاملؤمن يقل   : وقَالَ 
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  الصمت َعْون للفهم، ودين للعامل، وسرت للجاهل

   . واأَلُكول الشحيح، واملتكرب،  : ثالَثة تبغضهم الناس، ِمْن غري َذْنٍب إليهم

إما أبن   : منزلتني اَل ينبغى للعاقل أن يرضى لنفسه إاَل إبحدى  : قَاَل بعض احلكماء
   . القصوى من الرتك هلا ة الُقْصوى من طلب الدنيا، أو يكون يف الغايةيكون يف الغاي

  يكن مبا قد كان اإلصابة ابلظنون، ومعرفة مامل  : قَالَ   ؟ ما العقل  : قيل لبعضهم

ذو الرأي، فإذا أدبرت  األمور تَ َتَشابه مقبلة، فاَل يعرفها إالَ   : قَاَل أكثم بن َصْيفي
   . ا العاقلعرفها اجلاهل كما يعرفه

إذا علمت أنك   : قَاَلت  ؟ مسيء اي أم املؤمنني مىت أعلم إين  : قَاَل رجل لعائشة اهنع هللا يضر
   . حمسن

من أوسطهم،  وددُت أن أكون عند هللا من أرفع الناس، وعند الناس  : وقَاَل حكيم
   . وعند نفسي من أسفلهم

اَلن   : قَالَ   ؟ مل  : اَل، قيل  : قَالَ   ؟ لف درهمأَيُسرُّك أنك جاهل ولك مائة أ  : قيل حلكيم
   . افتقر رجل صح عقله ُيْسُر اجلاهِل َشنْي، وُعْسر العاقل زين، وما

ألين   : قَالَ   ؟ كيف   : قيل فأنتم أزهد مين،  : قَالَ   ؟ ما أزهدك  : قيل للُفَضْيل بن عياض
   . ابقية ة وهيأزهد يف الدنيا وهي فانية، وأنتم تزهدون يف اآلخر 

مرة واحدة  اَل ينبغى للعاقل أن َيلى نفسه  : أصيب يف حكمة لداود عليه السالم
َعاش، أو فكر يقف به على ما يصلحه  : من أربع

َ
ِما يفسده، أو لذة  ِعَدة إىل غد، أو إصاَلح مل
  يف غري حمرم يستعني هبا على احلااَلت
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   . لعبارةمن مل يهِده قليل اإلشارة مل ينفعه كثري ا

   [ 121ص  ]  العفو عن اجملرم من ُموِجبات الكرم، وقبول املعذرة من حماسن الشيم

   . غاية كل ُمَتَحرٍك سكون، وهناية كل متكون الَ يكون

  اقتناء املناقب ابحتمال املتاعب

  اكفف عن حلم يكسبك َبَشما وفعٍل يُ ْعقبك ندما

  َنُة املطالبمن طالت يده ابملواهب، امتدت إليه أْلسِ 

  الشمُس قد تغيب مث تشرق، والروض قد يذبل مث يُورِق

  قد يبلغ الكالم، حيث تقصر عنه السهام

  الشكول أقارب، إن بعدت املناسب

   . املعاد التقوى أقوى ظهري، وأوَف معري، وخري َعَتاد، وأكرم زاد ألمر

   . احملبة مثن كل شيء وإن غاَل، وُسلَّم إىل كل شيء وإن عالَ 

   . الدهر غري رمبا يفي مبا يَِعد، وُحْبلى رمبا تعقم مبا تلد

   . مثرة األدب العقل الراجح، ومثرة العلم العمل الصاْل

ِقلِ  خري من ُعْذِر املخل
ُ
  جهُد امل

ِنيَفة، من نتائج األخالق الشريفة
ُ
  االَنقياد ألوامر اهلمم امل

   [ هناية الكتاب ] *2*

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=124#TOP#TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=124#TOP#TOP
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اجَلاَلل واحلمد  وهذا آخر ما انضمَّ عليه دفرت جممع األمثال للميداين، بعون هللا ِذي
   [ 129ص  ]   . كل حالهلل على  

 


