
للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

المثال مجمع

الميداني الفضل أبو المام

 الوأل الجزء

فيه أورد ، موضوعه في صنف كتاب أفضل الكتاب هذا يعد
العربية المثال من ) مثل5000( من يقرب ما المصنف
ذاكًرا ، المولدة المثال من أخرى آلفا سإوى ، القديمة
النبي أقوال بذكر كتابه ختم وقد ، ومورده مثل كل مضرب
جرت التي الراشدين - وخلفائه وسإلم عليه الله - صلى
كثير التأليف حسن كتاب فهو وبالجملة ، المثال مجرى

.بالمطالعة جدير الفوائد جم النفع

   الميداني     ترجمة

  همزة     أوله     : فيما     الول     الباب   
  باء     أوله     : فيما     الثاني     الباب   
  تاء     أوله     : فيما     الثالث     الباب   
  ثاء     أوله     فيما     الرابع     الباب   
  جيم     أوله     الخامس: فيما     الباب   
  حاء     أوله     : فيما     السادس     الباب   
  خاء     أوله     السابع: فيما     الباب   
  دال     أوله     الثامن: فيما     الباب   
  ذال     أوله     التاسإع: فيما     الباب   
  راء     أوله     العاشر: فيما     الباب   
  زاي     أوله     : فيما     عشر     الثاني     الباب   
  سإين     أوله     : فيما     عشر     الثالث     الباب   
  صاد     أوله     : فيما     عشر     الرابع     الباب   
  معجمة     ضاد     أوله     : فيما     عشر     الخامس     الباب   
  طاء     أوله     : فيما     عشر     السادس     الباب   
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  عين     أوله     : فيما     عشر     الثامن     الباب   
  غين     أوله     فيما     عشر     التاسإع     الباب   
  فاء     أوله     : فيما     العشرون     الباب   
  قافا     أوله     : فيما     والعشرون     الحادي     الباب   
  كافا     أوله     : فيما     والعشرون     الثاني     الباب   
  لما     أوله     : فيما     والعشرون     الثالث     الباب   
  ميم     أوله     : فيما     والعشرون     الرابع     الباب   
  نون     أوله     : فيما     والعشرون     الخامس     الباب   
  واو     أوله     : فيما     والعشرون     السادس     الباب   
  هاء     أوله     : فيما     والعشرون     السابع     الباب   
  ياء     أوله     : فيما     والعشرون     الثامن     الباب   
  العرب     أياما     أسإماء     : في     والعشرون     التاسإع     الباب   
  َبذ     : في    الثلَثون     الباب َفائه     النبي     كلما     من     ُن َل وُخ

   الراشدين
المؤلف     ترجمة   
o  المؤلف     لترجمة     عامة     مراجع   

  الكتاب     عن     نبذة   
  المؤلف     مقدمة   

 .الول الجزء* 1*

 ."المثال "مجمع صاحب الميداني ترجمة* 2*

ّله بسم & ]حـ [ص والصلة لله . الحمدالرحيم الرحمن ال
 .وصحبه وآله رسإوله على والسلما

 ":الدباء "معجم في ياقوت قال- 1-

الفضل، أبو الميداني، إبراهيم، بن أحمد بن محمد بن أحمد
َداُن النيسابوري، ْي  :والَم
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ّلة ُبوَر َمَحاّل من َمِح ْيَسا ُنِسب يسكنها كان َن ذكر إليها، ف
ّي، عالم، فاضٌل، أديٌب . وهوالغافر عبد ذلك َغوي نحو .ُل
َاقَ في إسإماعيل بن الغافر عبد ذكره - فيما مات - الّسي
َة ثمان سإنة رمضان في َلَة وخمسمائة، َعْشَر ْدر، لي َق ال

ِفَن ُد َدان بمقبرة و ْي َلى . قرأالَم ِلّي الحسن أبي َع أحمد بن ع
ّي، ِد َلى الواِح َع من . ولهالنيسابوري أحمد بن يعقوب و
ّيد المثال، جامع : كتابالتصانيف السامي كتاب نافع، َج

الهادي كتاب النحو، في النموذج كتاب السإامي، في
َداني، النحو كتاب للشادي، ْي ّطْرفا نزهة كتاب الَم في ال

َية كتاب المفضليات، شرح كتاب الّصْرفا، علم ْن الراضي ُم
السإامي في السامي كتاب . وفيالقاضي رسإائل في

 :المرسإاني محمد بن أسإعد يقول

َدْرٌج بالّساِمي سَإّماه الذي الكتاُب هذا ّدّر، من *  كنز بل ال
ِما من  الّسا

َفْت ما ّن ْثله َص ِه في م ّن ًا َف ِطُر أبد َوا ٍما من الناس * َخ ومن َحا
ٍما  سَإا

ُد فيه ُقوٍت َقلَئ َفّصلة يا َوعَ * لكل ُم َعْزما َماضي أْر ِما ال  َبّسا

ْعُب َد فك من الّسماكين * فوقَ سَإَما الماما مولي أحَم
 الّساِمي تصنيفه

َفاوضة في وسإمعت لما الَميداني أن أحصي ل مّمْن الُم
القاسإم أبو عليه وقف المثال في الجامع كتاب صنف

َده الزمخشري، ْودة على فحَس زاد و القلم وأخذ تصنيفه، َج
ًا الميداني كلمة في ""النميداني فصار الميم قبل نون

ًا، يعرفا ل الذي بالفارسإية ومعناه الميداني وقف فلما شيئ
ّير الزمخشري، تصانيف بعض أخذ ذلك على نسبته ميم فص
ًا  ]د . [صزوجته مشتري " ومعناه"الزنخشري فصار نون
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كتابه في الخواري الحسن بن المعالي أبي بن محمد وذكر
الميداني ذكر " - وقدوالتهذيب الصحاح من الديب، " ضالة

ّتاِب من مرة غير : سإمعت- قال كان : لويقولون أصحابه ك
تلك الميداني لكان صورة والفضل والشهامة للذكاء

.دعواهم صدقَ علم أثره واتقفى كلمه تأمل وَمْن الصورة،

بن أحمد جعفر أبو : المامُابه وتخرج عليه قرأ ممن وكان
) سإعيد،الميداني ابن (أي وابنه البيهقي، المقرىء علي
ًا وكان  .بعده إمام

 :أشعاره : ومنإسإماعيل بن الغافر عبد قال

ّفس ْبُح تن ُه* فقلت عارضي ليل في الشيب ُص َا َعس  :
ِري يكتفي َذا ِع  ِب

ْبٌح ُيَرى هل * أل فأجابني عاتبته فشا فلما ِر بغير ُص  ؟نها

ِوشاح كتاب في البيهقي الحسن أبو وذكره ِة "  َي ّدْم "ال
ْدُر أسإتاذنا، المامُا، :فقال بن أحمد الفضل أبو الفاضل، َص
ْدُر الميداني، أحمد بن محمد قد الفضلء، وقدوة الدباء، َص

َد أياما في الفضل صاَحَب ِف َتاده، وفنى زاده، َن وذهبت َع
ّدتُه، َبتُه، وبطلت ُع ْه ّومَا ُأ َد فق ّيرتها ما بعد العلوما سِإنا غ
ُطوطها على الفاضل أنامل ووضع بُصُروفها، اليامُا ُخ

ّله يخلق ولم وُحُروفها، ً تعالى ال ْهده في فاضل وهو إل َع
ْيف، آدابه مائدة في ِه بين وله َض ِب ْيف، شتاء وداره با وَص
ْنَزفا الِخَضّم البحر لجج عاما َمْن على وما َت ْلٌم الدرر واسْإ ُظ

ْيف، ُكُل المامُا هذا وكان وَح ِده، َكْسب من يأ أنشدني ومما َي
ّله - رحمه  :- لنفسه ال

ْنُت َن ّدياُر إليهم َح ِطّي سإار إذا * فكيف قريبة وال ؟َمَراحل الَم
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ْين، قبل كنُت وقد َب ُهْم، كان ل ال ُن ْي ِيُن َب َعا ُأ ِهْجَراِن *  فيهم لل
 دلئل

ُد الرقم سُإُجوفا وتحت َي ْغ َيِميُس ناِعٌم أ الخيزرانة كخوِط * 
 مائل

ْنُضو َي ْفن من السيف علينا و في البطال َدمَا * تريق مقلة َج
 باطل الحب

ًا وتكسرنا ًا، َلْحظْ ِفيه كأنما ولفظْ ِب ِه *  ْي َن ْي َع َفُة و َ َ سُإل ِبل  َبا

ًا وله  :أيض

َفٌة َها َش َد َلَما ُء ريقتها َرشف * في آلمي في زا َفا ِش
َقاِمي  سَإ

َنا قد ّدجى جنُح َضّم ْوٌت وللثمنا ال ّطَك * َص َق القلما أْرؤْس ك

ليل في الشيب صبح أولهما* تنفس اللذين البيتين وذكر
ًا : ولهقال * ثم عارضي  ]هـ : [صأيض

ًا يا ِه في أصبح كاذب ِب ْذ َبًة ِك ْعُجو ّيَة * أ َبْه أ ْعُجو  أ

ًا ٍة لفظْة في ينطق وناطق َد َبْه سإبعين * واِح  أكذو

َهك ّب ُقوبهم الناُس َش ُعْر ّلما ب ْوا *  َذَك َرأ َبْه أْخ ُلو  أسْإ

ُقوُب كاذٌب ! إنه: كلفقلت ُعْر َبْه يبلغ ل *  ُقو  ُعْر

َيات في خلكان ابن القضاة قاضي وقال- 2- َف  ":العيان "و

َداني، إبراهيم، بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو ْي الَم
ًا كان الديُب، النيسابوري، ًا فاضلً، أديب اختّص باللغة، عارف

على قرأ ثم التفسير، صاحب الواحدي الحسن أبي بصحبة
َقَن غيره، ْت ًا العربية فّن وأ وله العرب، وأمثال اللغة خصوص
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إليه، المنسوب المثال كتاب منها المفيدة، التصانيف فيها
"السإامي في "السامي،وكتاب بابه، في مثله يعلم ولم
َواه، الحديث سإمع قد وكان بابه، في جيد وهو وكان وَر

ًا، ينشد  :له وأظنهما كثير

َعَساه* فقلت عارضي ليل في الشيب صبح تنفس  :
 بعذاري يكتفي

ًا ترى َهْل * أيا فأجابني عاتبته فشا فلما  ؟نهار بغير صبح

رمضان شهر من والعشرين الخامس الربعاء يوما وتوفي
باب على ودفن بنيسابور، وخمسمائة، عشرة ثمان سإنة

 .زياد ميدان

ّناة الياء وسإكون الميم، - بفتح والميداني َث تحتها، من الُم
إلى النسبة - هذه نون اللف وبعد المهملة، الدال وفتح

ّلة وهي الرحمن، عبد بن زياد ميدان  .نيسابور في َمِح

ُد سإعد أبو وابنه ًا، فاضل كان أحمد بن سإعي كتاب وله دين
وثلثين تسع سإنة " وتوفيالسإما في "السْإمى،

 :تعالى الله رحمه وخمسمائة،

- الميداني أحمد بن محمد بن أحمد الفضل ولبي- 3-
 :التية المراجع في - ترجمة أثرناه ما غير

 548 للسمعاني النساب،

 12/194 والنهاية البداية باسإم المعروفا كثير ابن تاريخ

 466 للنباري اللباب نزهة

 99 والمفلوكون الفلكة

 4/58 العماد لبن الذهب شذرات
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 ]و  [ص155 للسيوطي الوعاة بغية

 )السإتانة  (طبع1703  و1597  و974 الظْنون كشف

 1/121 للقفطي النباه

كشف في جاءت بعبارة المراجع هذه كل من نجتزي ونحن
وعن ياقوت عن أثرناه فيما ترد لم لنها )1598( الظْنون

 :قال خلكان، ابن

في "المستقصى ألف ما - بعد الزمخشري أن ويحكى
ّطلعالمثال فأطال " للميداني،المثال "مجمع على " - ا
ًا، وأعجبه فيه، نظْره تأليفه على ندما : إنهويقال جد

التأليف حسن في المثال مجمع دون لكونه المستقصي
َوْضع َبْسطْ وال  .الفوائد وكثرة العبارة و

َع اختصر وقد القضاعي، محمد الدين " شهاُبالمثال "مجم
 .الميداني تلميذ من الخوبي،

َد "المثال "مجمع كتاب فإن وبعد- 4- أبي تصانيف أَح
ْفَضُل الميداني محمد بن أحمد الفضل في صنف كتاب أ

َبْسطَْ تأليف، ُحْسَن موضوعه حتى فائدة، وكثرة عبارة، و
ِدمَا تأمله حين الزمخشري الماما إن ًا ألّف أن على َن كتاب

ًا يتهيأ لم ما وَجَمع فيه َحَشد أنه ظن فقد المثال، في جامع
سإماه بأن وباهى وعلمائها العربية أدباء من لغيره

َوُن فائدة أقل أنه له تبين " ثم"المستقصي ْه ًا وأ مما جمع
سإمى أنه خلكان ابن كلما في رأيت وقد الميداني، صنفه

سإماه أنه ياقوت كلما في " ورأيتالمثال "كتاب الكتاب
أنه الظْنون كشف صاحب كلما في " ورأيتالمثال "جامع
اسإم في المشهور هو ما " علىالمثال "مجمع سإماه

 .الكتاب
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ًا الكتاُب طبع وقد غير وفي بولقَ في مصر، في مرار
من سإليما الطبعات هذه من طبعة في يظْهر ولم بولقَ،

الحديثة طبعاته في المسخ شاعَ بل والتصحيف، التحريف
- بعد ولعلنا التان، رحم من الفيل بعد أصله عن بعد حتى

ًا ترقيما ورقمناه غرائبه، وضبطنا أصله، حققنا أن - دقيق
ّددنا بهاءه، له أعدنا قد نكون َواءه، وَج َنا ُر ْي َف َن َبث عنه و َع

َيّسرناه العابثين، أن المسئول وحده والله به، للنتفاعَ و
ًا العمَل هذا يجعل أكرما إنه به ينفع وأن بالقبول، مقرون

 .مسئول

 ]ز [ص الدين محي محمد

ّله بسم&]1 [ص  الَرحيم الَرحمِن ال

َوّشُح ما أحسن إن ْدُر به ُي به يفّصل ما وأجمَل الكلما، َص
ُد ْق ّنظْاما، ِع ُد ال والفضال والكراما، الجلل ذي الله َحْم

َتعِث الناما، خير على الصلة ثم والنعاما، ْنُصر من المب ُع
ِه وعلى الكراما، ِل ِما آ ِه السإلما، أعل ِب الظْلما، مصابيِح وأصحا
َق بدأ الذي لله فالحمد ْل َعله طين، من النسان َخ ٍر ذا وَج ْو َغ

ٍو بعيد ِطين، وَشأ ْنعته بديع من الكاِمَن يستنبطْ َب بذكاء َص
َنته، ْط ْطرته َجليل من الغامَض ويستخرج ِف ْكرته، بدقيق ِف ِف
ِر على تصّرفه بحر في غائصا َعان، در أياما من أْحَسَن َم

َهَج معان، ُمْحسن ْب ٍة ظل في أمان، نيل من وأ وأمان، صح
ًا ِدع َدافَا إياها مو َلَب ألفاٍظ، أْص غمزات من للقلوب أْخ

َترات من للعقول وأسْإَحَر ألحاظ، َقاظ، نواعَس أجفاٍن َف ْي أ
َد محاسإنها من ناظما ُقو ٍه َعديمُة أنها يحكم أمثال، ُع َبا أْش

ّلى وأمثال، والمحاضر، المحافل صدوُر بفرائدها تتح
ّلى ّيد والحاضر، البادي قلوُب بشواردها وتتس َق ُت ُدها و ِب َوا َأ

رءوس في نواهُضها وتطير والصحائف، الدفاتر بطون في
ِئف، وظهور الشواهق َنا َواكُب فهي الت ْكَب الرياَح ُت ّن في ال

َدارِج َها، َم ّب ُتَزاحم مها ْقَش الراقَم و ّبها، مضايق في الّر َدا َم
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َقع الخطيَب وتحوج َق والشاعر الِمْص ِل ْف إدماجها إلى الُم
على لشتمالها وأدراجها، متصّرفاتها أثناء في وإدراجها،

َدة في واسإتيلئها والجمال، الحسن أسإاليب ْو ْلَج ِد على ا أَم
َلَة وكفاها الكمال، َفَخامة قدر، جل عز الله كتاب أّن فخر، و

والعرب العجم على أنزلت التي الكتب، أشرفُا - وهو وجل
ْعَر - لم َفّصله، ِطواله ترائُب المفصل وشاحها من َي ول وُم
ُقَ الُمَرّصِع تاجها من َفّصله، مجمله مفار نبيه كلما وأن وُم

وأكملهم لسانا، العرب أفصح - وهو وسإلم عليه الله صلى
في َيْخُل - لم ميزانا القول إيضاح في وأْرَجُحهم بيانا،

َثل من وإنذاره، وتبشيره وإصداره، إيراده َقَصَب يحوز َم
ْبق ْلبة في الّس ِد على ويستولي اليجاز، َح ْلُحْسن أَم في ا
َعة ْن ًا النهج هذا فيه ُوجد فقد الكتاُب أما العجاز، َص َلِحب

ً     الله     {َضَرَب :قائل من عز قال حيث مسلوكا، َثل ًا     َم ْبد َع
ًا ُلوك ً     الله     {َضَرَب :وقال }    َمْم َثل كلمة يعني }    طيبًة     كلمًة     َم
َلَة } يعنيطيبة {كشجرة التوحيد وفرعها     ثابت     {أصلها   النخ

ّبه }    السماء     في َباَت َش َباتها، المؤمن قلب في اليمان َث َث ب
ّبَه ُعود وَش ] فروعها2 [ص بارتفاعَ السماء، إلى عمله ُص

َها     {تؤتي   تعالى قال ثم الهواء، في َل ُك ما فشبه }    حيٍن     كّل     أ
بما زمان، كل في وثوابه اليمان بركة من المؤمن يكتسبه

في المثال هذه وأمثاُل وأوان، حين كل ثمرتها من ينال
َكْرُت الذي وهذا كثير، التنزيل وأما قصير، َطويلها عن ذ
ّي صنف فقد الفن هذا من النبوي الكلما كتابا فيه العسكر

ًا يأل ولم براسإه، ْهد وأنا وأسإاسإه، قواعده تمهيد في َج
َع صحيح حديث على ههنا أقتصر َق أخبرنا ما وهو عاليا، لنا و
ِزي بكر أبي بن منصور أبو الشيخ ْو ْلَج عبد الحسن أبو أنبأنا ا

الحسن، بن محمد طاهر أبو أنبأنا إبراهيم، بن الرحمن
َة أبي بن يزيد أنبأنا أسإامة، أبو أنبأنا البحتري أبو أنبأنا َد ُبْر
ّي موسإى أبي عن ِر َع ّله رضي الْش : قالقال عنه، تعالى ال

َثُل : "إنماوسإلم عليه الله صلى الله رسإول الجليِس َم
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ِلح ِر، ونافُخ الِمْسِك كحامل السوء وجليِس الصا ِكي فحامُل ال
َيَك أن إما المسِك ِذ تبتاعَ أن ) وإما: أعطاهيحذيه (أحذاه ُيْح

ِر ونافُخ طيبا، ريحا منه تجد أن وإما منه ِكي يحرقَ أن إما ال
َد أن وإما ثيابك أبي عن البخاري " رواهخبيثة ريحا منه َتِج
من سإمعه شيخي شيخ فكأن أسإامة، أبي عن كريب

 .البخاري

ّلم الدب أن المعلوما من فإن وبعد، العلوما، معرفة إلى سُإ
َوّصل به َت ّقع ومنه عليها، الوقوفا إلى ُي إليها، الوصوُل يتو

َدارج، َمَسالَك له أن غير ِقَي ولتحصيله وَم َعارج، َمَرا من وَم
ِقَي ًا فيها َر َعَرج، تشميره شمُس تهّم ولم درج، بعد دَرج ِب

ِفَرْت َداه ظ ْعلَقه، نفائس كفاه وملكت أغلقه، بمفاتح َي أ
ًة أخطأ ومن َقا ْدِح كد في بقي َمَراقيه، من ِمْر َك غيَر ال

َعَر وأقصاها، المراقي تلك أعلى وإّن ُملَقيه، ْو هاتيك وأ
َظاُت هي التي المثاُل هذه وأعصاها، المسالك ِة ُلَما َحَرَش
َباب، َفاثات الّض ُن َلبة و َقاح َح ّل َلة ال ِعلَب، وَحَم كل من ال
ّذلَقة حجر في مرتكٍض ووليدا، يافعا الفصاحة َدّر مرتضٍع ال

َوحيدا، توأما َناهل ورد قد و ُوعا الفطنة َم ْنب ونزفا فينبوعا، َي
ًا الحكمة مناقع ُدود َنُشوعا، َل ّبر ُيِسّر بما فنطق و عنها المع
وأراه المطبوعات، جميع في وقع (هكذا ارتقاء في حبوا

"يسر المثل من مأخوذ " وهوارتغاء في "حسوا عن محرفا
)مشروحا الياء حرفا في " وسإيأتيارتغاء في حسوا

ولهذا َضراء، في ويدّب َخَمر في يمشي إليها والمشير
ّلها وظهر أثُرها، خفَي السبب َحامَا ومن أكثرها، وبطن أق

ْطَف وراما ِحَماها، حول َناها، َق إليها الوصول دون أن علم َج
َتاد، َخْرَط َق َتاد، للكامل إل عليها وقوفا ل وأن ال َع ال

َلف ما َشْملها ] من3 [ص نظْموا الذين الماِضيَن كالّس
ّتت، قوس في يبقوا فلم تفّرقَ، ما أمرها من وجمعوا تش

ْنزعا، الحسان ْهَزعا، واليقان التقان ِكنانة في ول َم أ
ِعين اليوما والناس ِر على كالمجِم ِد رغباتهم، تقاُص ُع وتقا
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تلفيقه في حرك وإن اليجاز، حد جاوز عما هّماتهم،
ِة من نشاهده ما إل العجاز، سإلسلة معالم َعَمَر َمْن رغب

ِة وأبداها، الفضل مناهج وأوَضَح وأحياها، العلم َمْن وهم
ُء همم فؤاده في تجمعت وهو إحداها، الزمان فؤاد مل
منتخب الدولة ضياء العالم السيد الجل العميد الشيخ
ْلك ْلَحْضرة شمس الُم بن محمد علي أبو الملوك صفّي ا

ّوه، الله أداما أرسإلن، َبَت عل ّوه، حاسإده وك الذي فإنه وعد
َذب ْبع َج ُثوره، من الدب بَض منظْومه بقيمة وغالى َعا

ِرفُا من وعلى عليه، وأقبل ومنثوره، ْف َمْن إقباَل حواليه، ُيَر
المجد مآثُر ووقفت مقاليدها، إليه الفضل خزائن ألقت
َفى في الداب محاسإن فأبرز أسإانيدها، عليه ملبسها، أْض

ّوأها َب ّلقت أن بعد ومجالسها، منازلها أعلى الّصدور من و َح
َناِت في العنقاء بها في الحسناء كتضاؤْل وتضاءلت َطَمار، َب

ْطَمار، ُد ال والحسان للحسن أيامه جعل الذي لله فالحم
َفة وجعلها مقصورة، والفضال الفضل وعلى صورة، موقو

َفَة الطاعات، صنوفا على الساعات، الساحات، محفو
بوفور والسكنات، الحركات موصوفة السعادات، بوفود

ًا أصبحت حتى والحسنات، البركات ّي ِل ّبة على ُح الدولة َل
ِة في وتاجا الغراء، لملك وِحْصنا الشّماء، الحضرة ِقّم
ْكنا حصينا، الشرقَ على وأمست ركينا، إليه يؤوي وُر
َوارا، سإورا ومعتصمه معصمه ِه وسِإ َوْج وُحساما دولته ول
ْطوته ًة سَإ َطر وِغرارا، غر َتْم ّنْجُح ُيْس أيامه، ببركات ال

ُعَ َد زّر عالم من دره فلله أقلمه، حركات المللك ويستو
ُه َدا َطاعَ ضمين، الملك بانتظْاما وأمين عالم، على ُبْر عند وُم

ِكين، المر ذي يشين ول عماله، ديوان بحضوره يزين َم
ّبه من فعل أعماله، ديوان بمحظْوره َن فنظْرت الجد، له َت

ّكن لغد، قدمت ما نفسه ُد فل الجد، منه وتم ّد هو ول منه ال
َع سإيد من عينة وعليه َدد، من ْدرة إلى له ُجِم ُق العصمة، ال

َفَل والِحْشمة، الرفعة التواضع وإلى في السيادة من فَر
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ِد بيوَت وأتى أثوابها، أغلى أبكار وباَشَر أبوابها، من المج
َنقها، فالتزمها المكارما َت ْع المحامد أقداح وباكر وا

َبها َطَح َها، فاص َق َب َت ْطَرُب ل فأصبح واغ له تكد معنى على إل َي
ْعَشق ول اليهاما، له تأتي مؤثر دون الفهاما، بناِت إل َي

َذاَرى دون والفكار، الخواطر إل يثافن ول البكار، الُخّرد الع
ِه، أخلق َمْن ْي َد ِدي َديه، الفضل من مل حتى َج َكّحَل ُبْر ِد و بإثِم

ْفنيه، السهر ّوأ عينيه، منه القرب بنيل أقّر حتى َج من فتب
ّفْت جنة ] المأنوسإة4 [ص حضرته المكاره، ل بالمكارما ُح
أفراد عليها تنثال بالزاهر، ل الزاهر بالمجد ُخّصت وروضًة

ْوب، كل من الدهر كل من العصر آحاد إليها وتنصّب أ
ْوب، َلب ل َص ّله، الدب أهل الله سَإ ُى بلغ ول ظ ْد ِره َه عم
ّله، َلع ما َمِح َنَجم َنْجم، َط ْلع، و  .وكرمه بمنه َط

ّدته، عن ارتحالي تقدر ولما هذا، بطول الله عمرها سُإ
ّدته، ٍز المثال، في كتاب بَجْمع أشار ُم من َله ما على مبّر

ّثها على مشتمل المثال، ٍو وسَإمينها، َغ جاهليها على محت
ُعدت وإسإلميها، ْكَض وطني إلى ف الغالي، شمره المنزعَ َر

ًا ّدي سإاقَ عن مشمر فطالعت العالي، أمره امتثال في ِج
َفُس تقّصيه في امتد ما العلما، الئمة كتب من الياما، َن

َبيدة أبي كتاب مثل َبيد، وأبي ُع ْيد، وأبي والصمعي ُع َز
ْيد، وأبي َعْمرو وأبي بن المفّضُل جمعه فيما ونظْرُت َف

َلَمَة بن والمفّضُل محمد َثَر تصفحت لقد . حتىسَإ ْك من َأ
ًا، خمسين ْلُت كتاب َنَخ ً فيها ما و ً فصل ًا فصل ًا، وباب ًا باب مفتش

ّلها عن َوا ًا البقاعَ، زوايا َض ّذب َها عنها مش َن َب ِرِمي ُأ بصا
ّطاعَ، َق ًا ال وأجلو ناقد، كف في الدينار به أَمّت أني مني علم

ًا فيه بالنظْر يزيده راقد، غير لطرفا البدر منه وبهاء، رونق
ًا عليه بالقبال ويكسبه كتاب في ما ونقلُت وسإناء، سَإن

َخَرَزات من ذكره ما إل الكتاب، هذا إلى الحسن بن حمزة
َقى ْعَراب، وُخَرافات الّر َل لندماجها المزدوجة والمثال ا

حروفا نظْاما على الكتاَب وجعلُت البواب، تضاعيف في
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َناولها، على الطلب طريق ليسهل أوائلها، في المعجم َت ُم
َثل كل في وذكرُت َلق، يفتح ما والعراب اللغة من َم َغ ال

َقَصِص ومن ُيسيغ الغرض يوّضح ما والسإباب ال الّشَرقَ، و
ْيد جمعه مما َب ّية بن ُع ِر ِقّي مصعب بن وعطاء َش بن والّشر

َطامي ُق ًا"المفضل قلت فإذا وغيرهم، ال ابُن فهو " مطلق
َلمة، باب كل وأفتتح أبيه، اسإَم ذكرُت الَخَر ذكرُت وإذا سَإ

َبيد أبي كتاب في بما َعَل على بما أعقبه ثم غيره، أو ُع ْف َأ

البواب على آتي حتى المولدين، أمثال ثم الباب، ذلك من
ّنَسق، هذا على والعشرين الثمانية ّد ول ال حرفي أع

ول والسإتفهاما، والمر والقطع الوصل ألَف ول التعريف
ِر ألَف ِب ًا الكلمة َأْصِل من ليس ما ول نفسه، عن المخ حاجز

َثل، ُيلَزما ما الحروفا هذه قبل يكون أن إل قولهم نحو الَم
"المستشار نحو بعدها " أوبالنار الرمضاء من "كالمستغيث

َعان " "والمحسنمؤتمن ُد " فإنيُم ِر الكافا، في الول أو
نحو ورد، ما على الباقي وأثبت الميم، في والثالث والثاني

َها ُب َتْحَس في " يكتبانزائدة أوردها ما "بيدين " وحمقاء "
في والعشرين التاسإع الباب وجعلُت والباء، التاء بابي

ًا فيها فإن الوقائع، ] دون5 [ص العرب أياما أسإماء َجّمَة كتب
ِنيُت . وإنماالبدائع من فيها يقع ما لكثرة بأسإمائها ُع

ٍذ في الثلثين الباب وجعلت التصحيف، َب النبي كلما من ُن
َفائه وكلما وسإلم عليه الله صلى َل الله رضي الراشدين، ُخ
ْلِك في ينخرط مما أجمعين، عنهم تعالى المواعظ سِإ

 .والداب والحكم

ما عظْيم على " لحتوائهالمثال "مجمع الكتاب وسإميت
َد منها، بقي بما أعلم والله ونيف، آلفا سإتة وهو منها، َوَر
ُد ول الحصر، عليها يأتي ل الناس أنفاس فإن َف ْن َد حتى َت َف ْن َي

 .العصر
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َلل من الكتاب هذا في الناظر إلى أعتذر وأنا أو َيَراه، َخ
ِحّسه على المغلوب لنفسه، كالمنكر فأنا يرضاه، ل لفظ

ْدسإه، ِرِضي البياض حطْ منذ وَح َله، بعا الزماُن وحال رحا
َله، سإوادهما على ِر من وأطار فأَحا ْك ِتي َو ّيه، َهاَم ِر َدا ُخ

ّيه، فمّص الّشباب ُعود على وأنحى َكْت ِر ُد ومل الضعِف ي
َواي، زمامَا ِطُب كان َمْن وأسإلمني ُق َواي حبل في َيْح .َه

 :الشاعر بقول المعنّي أنا وكأني

َهْت ُتَك َو َها من كان * وما المِشيِب عند َعَزَما ّق  َتهَي أن َح

َكْرَت ِبْرَت لما نفَسَك وأن ْنَت ِهَي * فل َك ْنَت ول َأ  ِهي َأ

َواُت ذكرت وإن َه  تشتهى أن غيَر تشتهي * فما النفوِس َش

َد أن وأعيذه ِر َو َي ْف ِه َص ِل ْذب ويشرب التقاطا، منه ُزلله َع
ِوير يتحّزما ثم نقاطا، ْغ َت َنابعه ل لتكدير ويتشمر بالتعيير، َم

ِرعه َله، يسد أن المأموُل بل بالتغيير، َمَشا ُيْصلح َخل َلله، و َز
 .طغيان من وقلم ِنسيان، من إنسان يخلو فقلما

 .فيه قيل وما المثل معنى على يشتمل فصل وهذا

َثُلالمبرد قال سإائٌر : قوٌلوهو الِمثال، من مأخوذ : الم
ّبه ِبيه، فيه والصل بالول، الثاني حاُل به ُيَش ّتْش ُلهم ال فقو
َثَل ْيَن "َم َديه َب َبَه معناه انتصب " إذاَي َة َأْش المنتِصبة، الصور

َثُل "فلن و َبُه " أيفلن من َأْم .) الفضل(من َله بما َأْش
َتّص حاِل لتشبيه الِقصاصُ والِمثاُل الول، بحال منه المق
َثِل فحقيقة ّول، بحال للتشبيه كالعلم ُجعل ما الَم كقول ال

 :زهير ابن كعب

َنْت ُد َكا َواِعي ُقوٍب َم َها ُعْر ً َل َثل َوَما َم َها *  ُد َواِعي ّ َم ِطيُل ِإل َبا ال
 ]6 [ص

َلم عرقوب فمواعيد  .المواعيد من يصح ل ما لكل َع
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ّكيِت ابن قال َثُلالّس ْفٌظ: الَم َل له، المضروب لفَظ يخالُف : 
ُهوه اللفظ، ذلك معنى معناه ويوافق ّب الذي بالمثال َش

ْعَمُل  .غيره عليه ُي

َكُم : سُإّميتغيرهما وقال ُقها القائُم الح العقول في صد
ِرها لنتصاب أمثال َو ّقة العقول، في ُص ُثول من مشت الم
 .النتصاب هو الذي

في تجتمع ل أربعة المثل في : يجتمعالنظْاما إبراهيم وقال
وُحْسن المعنى، وإصابة اللفظ، : إيجازالكلما من غيره

ْودة التشبيه،  .البلغة نهاية فهو الكناية، وَج

للمنطق، أوضح كان مثل الكلما جعل : إذاالمقفع ابن وقال
َق َن َع للسمع، وآ ْوسَإ َأ ُعوب و  .الحديث لُش

َعٌل فيها سإمع أحرفا : أربعةقلت ْعٌل، َف ِف َثٌل وهي و ْثٌل، َم وِم
َبه ْبه، َوَش َدل َوِش َب ْدل، َو ِب َكل و ْكل، ون ِن َثُل و ُله الشئ فَم وِمث

َبهه ُهه وَش ْب ًا ويشابهه يماثله : ماوِش َدل وصفًة، قدر َب و
ُله الشيء ْد ِب َكل ورجل : غيره،و ْكل َن ِن به ينكل للذي و
َفعيلأعداؤْه هذا :يقال الربعة، هذه من ثلثة في لغٌة . و

ِثيله ِبيهه َم ِديله، وَش َب َثُل نكيله، يقال ول و ْلَم ّثُل ما فا ِه ُيَم ِب
ّبه، : أيالشيء َكل ُيّش ّن ّكل من كال َن ّوه، به ُي أن غير عد
ْثَل َثل هذا موضع في يوضع ل الِم َثُل كان وإن الَم يوضع الَم

َثل فصار للفرقَ، تقدما كما موضعه، ًا الَم ًا اسإم لهذا مصرح
ّد ثم يضرب الذي الصفة، من له كان الذي أصله إلى ير

ُلَكفيقال َث َثُل : َم قوله ومنه وصفته، صفتك : أيفلٍن وَم
َثُل :تعالى ّنة     {َم َد     التي     الج ولشدة صفتها، أي }    المتقون     ُوِع

ًا جعلُت :يقال أن صح به الصفة معنى امتزاج مثل، زيد
ً      {سإاء:تعالى قوله ومنه أمثال، والقوما جعل }    القومُا     مثل
 ]7 . [صأعلم والله القولين، أحد في مثل أنفسهم القوما
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همزة     أوأله     فيما     الوأل     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     باب     

 .همزة أوله فيما الول الباب

َياِن ِمَن إّن- 1 َب ْل ًا ا  َلِسْحر

َد حين وسإلم عليه الله صلى النبي قاله َف بن َعْمرو عليه َو
َقاُن الهتم ِر ْب ْيُس بدر بن والّز َق عليه فسأل عاصم، بن و
ِرقان، عن الهتم بن عمَرو والسلما الصلة ْب فقال الّز
َطاعَعمرو ْيه في : ُم َن ْد الكتاب، هذا أصول جميع في (هكذا َأ

بعض في ووقع القرب، بمعنى الدنى : جمعوالدنون
- النداء، المير - بوزن " والذينأذينه في "مطاعَ المهات

ُدأطاعوه نحوها أو لحرب قومه نادى إذا أنه يعني ِدي ) ش
ِرضة، ٌع العا رسإول : ياالزبرقان فقال ظهره، َوَراء لما مان

ّله َلم إنه ال ْع َي َثَر مني َل فقال َحَسدني، ولكنه هذا، من أك
ّله : أماعمرو ّيق المروءة، َلَزِمُر إنه وال َطن، َض َع أحمق ال

ّله الخال، لئيم الوالد، ّله رسإول يا وال ْبُت ما ال َذ في َك
ْقُت ولقد الولى، َرِضيت رجل ولكني الخرى، في صد
ْطُت علمت، ما أحسَن فقلت وجدت، ما أقبَح فقلت وسَإِخ
َياِن ِمَن "إّن والسلما الصلة عليه فقال َب ْل ًا ا " يعنيَلِسْحر

: إظهارالسحر ومعنى السحر، عمل يعمل البيان بعض أن
ُعَوالبياُن الحق، صورة في الباطل والبلغة الفصاحة : اجتما
ّبه . وإنمااللَسِن مع القلب وذكاء ّدة بالسحر ُش في عمله لح

 .له القلب قبول وسإرعة سإامعه

 .البالغة الحّجة وإيراد المنطق اسإتحسان في يضرب

َبّت إّن- 2 ْن َ الُم ًا ل َع أْرض َط َ َق ًا َول ْهر َقى َظ ْب  .أ

َفر، في أصحابه عن : المنقطعالمنبّت ْهُر الس ّظْ  .: الدابةوال
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َهد لرجل والسلما الصلة عليه قاله َت حتى العبادة في اج
َتا، : أيعيناه َهَجمت َذا "إّن له قال رآه فلما غاَر الديَن ه

ِتيٌن ْوِغْل َم ْفٍق، فيه فأ ِر َبّت إّن ِب ْن ّد الذي " أيالُم في يج
ًا، ينبّت حتى سإيره ُته إليه تؤول بما سإماه أخير كقوله عاقب
ّنَك   تعالى ّيت     {إ  .}    ميتون     وإنهم     َم

ِرط الشيء، طلب في ُيبالغ لمن يضرب ْف ُي ربما حتى و
ّوته َف  ]8 . [صنفسه على ُي

ِبُت ِمّما إّن- 3 ْن ُع ُي ِبي ُتُل َما الّر ْق ًا َي َبط ْو َح ِلّم أ  .ُي

قلة على والحّث الدنيا صفة في والسلما الصلة عليه قاله
 .منها الخذ

َبطُْ ْلَح َقَ البُل تأكل أن وهو البطن، : انتفاُخوا ّذَر فتنتفخ ال
ًا ونصب منه، أكثرت إذا بطونها َبط وقوله التمييز، " على"َح

ْقُرُب أو يقتل " معناهيلم "أو : النزوُل،واللماما القتل، من َي
"لول الجنة أهل صفة في الحديث ومنه : القرب،واللماما

ّله قضاه شيء أنه ُه يذهب أن للم ال أي "فيها يرى لما بصر
َقُرَب  .بصره يذهب أن ل

لم ُبتر - إذا ينبت مما إن - يعني الخبر : هذاالزهري قال
َهم، يكد ْف ّوُل ُي َتح ما بعدي عليكم أَخافُا "إني الحديث وأ ْف ُي

ْهرة من عليكم َورجل " فقالوزينتها الدنيا َز ِتي : أ الخيُر يأ
ّله رسإول يا بالشّر ّنُه والسلما الصلة عليه فقال ؟ال ل "إ

ِبُت مما وإن بالشر، الخيُر يأتي ْن ُع ُي َبطا يقتل ما الربي أو َح
ِر آكلة إل يلم، ْلَخِض َلْت فإنها ا َلْت إذا حتى أك َت َها اْم َتا َخاِصَر

َلْت َب ْق َت ْيَن اسْإ َطْت الّشْمِس َع َثل َلْت َف َبا َعْت ثم َو َت (في "َر
تماما ) هذالزما " والفعلرتعته "ثم الكتاب هذا أصول جميع

 .الحديث
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ِرِط : أحدهمامثلن الحديث هذا : وفيقال ْف جمع في للُم
ِذها في للمقتصد والخر حقها، من منعها وفي الدنيا أْخ

ُله فأّما بها، والنتفاعَ ُع ينبت مما "وإن قو يقتل ما الربي
ًا َبط ِرط مثل " فهوُيلّم أو َح ْف حق، بغير يأخذها الذي الُم
َع أن وذلك ِبُت الربي ْن ُعْشب أْحَرار ُي الماشية منها فتستكثر ال
ُنها تنتفَخ حتى ّد جاوَزْت إذا بطو فتنشق الحتمال، ح

ّلها غير من الدنيا يجمع الذي كذلك وتهلك، أمعاؤْها ويمنع ِح
ّقه الحق ذا َثُل . وأماالنار بدخوله الخرة في يهلك ح َم

ّله صلى فقوله المتقصد ْلَخِضر آكلة "إل وسإلم عليه ال " بماا
ْلَخِضَر أن وذلك به، وصفها التي البقول أحرار من ليست ا

ْنبتها َبة من ولكنها الربيع، ُي ْن ْلَج بعد المواشي ترعاها التي ا
ْيج ّله صلى فضرب البقول، َه من الخِضر آكلَة وسإلم عليه ال

ً المواشي ول وَجْمعها، الدنيا أخذ في يقتصد لمن مثل
َبالها من ينجو فهو حقها، بغير أخذها على الحرصُ َيْحمله َو

" والسلما الصلة عليه قال تراه أل الخِضر، آكلُة َنَجْت كما
َبْت إذا فإنها ِر من أصا ْلَخِض الشمس عيَن اسإتقبلت ا

َطْت َل َث َكْت منها شبعت إذا أنها " أرادوبالت َف مستقبلَة َبَر
َلْت ما بذلك تستمرىء الشمس َك ِلطْ، وتجتّر أ ْث َت َلطته فإذا و َث

َبطْ، عنها زال فقد ْلَح َبطُْ ] وإنما9 [ص ا ل لنها الماشيُة َتْح
ِلطُْ  .الفراط عن النهي في . يضربتبول ول تث

ْيَن إّن- 4 َوّص ْلُم ُنو ا َواٍَن َب ْه  .سَإ

ّبطْ مثل هذا ما والصواُب الناس، من كثيٌر تفسيره في تخ
ُتُه ِب ْث  قالوا ما أحكي أن بعد أ

ُفل، َيْسهو من الوصية إلى يحتاج : إنمابعضهم قال ْغ َي فأما و
 .تسهو ل لنك إليها، محتاج فغيُر أنت

ْهوان بنو بقوله : يريدبعضهم وقال َع سَإ لن الناس، جمي
 .يسهو كلهم
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َوُب ْوَن الذين : إنيقال أن معناه في والْص َوّص بالشيء ُي
ِلي ُو عليهم يستو ّكل كأنه حتى السه َو على ويدل بهم، ُم

الراجز قول من العرابّي ابن أنشده ما المعنى هذا صحة
منسوب، ) غيرا ل (عَ في أولها اللسان صاحب (روى

 ):الفقيمي في أو زربن إلى ) منسوباا ه (س في وآخرها

ٍة من أنشد ّوار َياْن َخ ْل ُبوَرة ِع ِهِل * َمْض َكا َياْن ال ْن ُب  كال

َقْت ْل ً أ َقى َطل َت ْل ْوَماْن بُم ْلَح ْوَماْن به طافت ما * أكثر ا  َي

َها لم ِه ْل َداْن َهّمها عن ُي ْي ْوَن * ول َق َياْن ِمَن الموّص ْع  الّر

ْيَن إن َواْن بنو الموّص ْه  سَإ

ْهوان به أمر شيء طلب عن يسهو لمن يضرب :والّس
َوان، رُجٍل بنو : أيصفة يكون أن ويجوز السهو، ْه وهو سَإ

ِهد حين السلما عليه آدما َها إليه ُع : رجليقال ونسى، فَس
َواُن ْه ٍه، سَإ ْون الذين إن أي وسَإا َوّص َعَ ُي ْد ِب ُهوا أن ل لنهم َيْس

 .السلما عليه آدما بنو

َد إّن- 5 َوا ُنُه الج ْي ُه َع  ُفَراُر

ّنها، قدر لتعّرفِا الدابة أسإنان إلى : النظْربالكسر الِفرار سِإ
ِرْرُت الحجاج قول ومنه مصدر، وهو ُف " ويروىذكاء َعْن "

 .منه اسإم وهو بالضم، ُفَراره

اختباره، عن فيغني باطنه على ظاهره يدّل لمن يضرب
 .ُفَراره عينه الخبيَث إّن :يقال لقد حتى

ِقّي إّن- 6 ُد الّش ِف ِم َوا َبَراِج  ال

ُد وكان الملك، هند بن عمرو قاله ْي َو التميمي ربيعة ابن سُإ
َهَرب، أخاه قتَل وتسعين : تسعًةتميم من مائًة به فأحرقَ و
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ًا دارما بني من َبَراجم، من وواحد ّقَب ال بالمحّرقَِ، فل
بن الحارث وكان الصاد، باب في بتمامها القصة وسإتأتي

ْفنة آل من الشأما ملك عمرو لنه بالمحّرقَ، أيضا يدعى َج
بن القيس امرؤْ ويدعى ديارهم، في العرب َحّرقَ من أول

ّي بن عمرو ِد ّلْخِمي َع ًا ا ِقع لمن . يضربأيضا محّرق ُيو
َلكة في نفسه  ]10 . [صطمعا َه

َئَة إّن- 7 ُأ الّرثي َث ْف َغَضَب َت  ال

َلطْ الحامض : اللبُنالرثيئة َفْثء بالحلو، ُيْخ  .: التسكيُنوال

ًا وكان بقوما نزل رجل أن زعموا مع وكان عليهم، سإاِخط
ُه جائعا، سإخطه ْو َق  غضبه فسكن الرثيئة، فَس

ّية في يضرب ِد َه ِرث ال َقَ ُتو َفا ِو ّلت وإن ال  .ق

َغاَث إّن- 8 ُب َنا ال َأْرِض ْنِسُر ب َت  َيْس

والضم، : الفتح،لغات ثلث وفيه الطير، من : ضرٌبالبغاث
َثان، والجمع والكسر، ْغ الَرخمة، دون طير : هوقالوا ِب
ّوة في كالنسر : صارواسإتنسر كان أن بعد الصيد عند الق

 الطير ضعافا من

 .الذل بعد يعّز وللذليل قويا، يصير للضعيف يضرب

َء إّن- 9 َوا ّق َد  َتُحوَصُه أْن الّش

ْوصُ ْلَح  : الخياطُةا

ْتق في يضرب ْتق َر َف  النائرة وإطفاء ال

َباَن إّن- 10 ُفُه الج ْت ِه ِمْن َح ِق ْو  َف
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َنى ول : الهلك،الحتُف ْب لن الجهة هذه وخص ِفعل، منه ُي
أن إلى ُيشير ممكن، غير السماء من ينزل مما التحّرَز
ْتَف َبان إلى الَح ُعَ الَج من يأتيه لنه الشجاعَ، إلى منه أسإر

َفع ل حيث ْد  .له َم

اللسان في (الشعر عمرو قاله من : أوُلالكلبي ابن قال
ٍر في أمامة ) ابنفهيرة ابن لعامر منسوب وكانت له، شع

ٌد  :قوله وهو ذلك، عند الشعر هذا فقال قتلته، ُمَرا

ْد َق ْوُت َل ِه قبل الموَت َحَس ِق ْو ُفه الجباَن * إّن َذ ْت ِه ِمْن َح ِق ْو  َف

ُكّل ِرٍئ [ ِتٌل اْم َقا ِه َعْن ُم ِق ْو ْوُرَط ّث َوال َفُه َيْحِمي ] *  ْن ِقه أ ْو  ِبَر

 القدر من الحذر نفع قلة في يضرب

ِه قبل الموت "حسوت وقوله ِق ْو الَحْسو، : مقدمة" الذوقََذ
ّنت : قديقول فهو بتوطين فكأني الموت، على نفسي وط

 .ُصَراحا لقيه كمن عليه القلب

َفى إّن- 11 َعا ْيُر الُم ُدوعٍَ َغ  َمْخ

َدعَ لمن يضرب ْنَخدعَ فل ُيْخ مما عوفي َمْن أن والمعنى َي
ِدعَ كان ما َيُضره لم به خدعَ  .به ُخو

َليم بني من رجل أن المثل وأصُل في كان قادحا يسمى سُإ
رجل الزمن ذلك في وكان مظْعون، أبا يكنى أمير زمن
ْيطْ، له يقال أيضا سإليم بني من آخر َل َق وكان سُإ ِل امرأة َع

ْيطٌْ فأتى وواعدته، أجابته حتى بها يزل فلم قادح، َل ًا سُإ قادح
وقد مظْعون، لبي جارية ] علقت11 [ص إني :وقال

ْد عليه دخلَت فإذا واعدتني، ُع ْق فإذا المجلس، في معه فا
فاصفر كذا موضع إلى انتهيت فإذا فاسإبقه، القيامَا أراد
َذري، فآخذ بمجيئكما أعلم حتى دينار، يوما كل ولك َح

النادي من قياما الناس آخر مظْعون أبو وكان بهذا، فخدعه
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ْيطْ وكان ذلك، قادح ففعل َل فجرى امرأته، إلى يختلف سُإ
َفافهن، جواريه مظْعون أبو فذكر يوما، النساء ذكر َع فقال و

ِدعَ الواثق، ُغّر : ربمامظْعون بأبي يعرض وهو قادح وُخ
َوامق، ْل ّلِت الناطق، وكذب ا  :قال ثم العاتق، وَم

َقّن ل ِط ْن ٍر َت ُنُه ل بأم ّق َي َعافى إّن * ياعمرو، َت  مخدوعَِ غيُر الُم

فلما به، يعّرض أنه عمرو فعلم مظْعون، أبي : اسإموعمرو
َثب القوما تفرقَ فحدثه : اصدقني،وقال فخنقه قادح على و
َليطا أن مظْعون أبو فعرفا بالحديث، قادح َدعه، قد سُإ خ
َواريه على به مر ثم قادح بيد عمرو فأخذ هن فإذا َج

ْقبلت ْد لم به ماوكلن على ُم ِق ًة، منهن يف انطلق ثم واحد
َليطا فوجد منزله إلى قادح بيد آخذا امرأته، افترش قد سُإ

تهكما مخدوعَ، غير المعافى : إنمظْعون أبو له فقال
ّد السيَف قادح فأخذ بقادح، َليطْ، على وش فلم فهرب سُإ
 .فقتلها امرأته إلى ومال يدركه،

ًا الّشّر فِي إّن- 12 َيار  ِخ

على يجمع الشر وكذلك والخيار، الِخيار على : يجمعالخير
. ومعنىخيارا أشياء الشر في أن : أيوالشرار الّشَرار
أن ويجوز بعض، من أهون الشر - بعض قيل - كما المثل
َتار ما الشر في : أيالختيار من السإم الخيار يكون ُيْخ
 .غيره على

َد إّن- 13 ِي ْلَحد ِد ا ِي ِد ْلَح َلُح با ْف  ُي

ْلح َف ّق،ال : أيالرض يشق لنه للَحّراث الفلّح ومنه : الّش
 .ويقاويه يشاكله بما الشديد المر في ُيْستعان

َة إّن- 14 ْلَحَما َعْت ا ِل ّنْه ُأو َك ْل َعْت با ِل ُأو َو َها *  ُت ّن ّنْه َك ّظْ  بال
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ّنة المرأة، زوج : أماالحماة َك الخ وامرأة البن : امرأةوال
ًا، عداوة والكنة الحماة وبين : التهمة،والظْنة أيض

 .لذلك أهٌل هو قوما بين يقع الشر في يضرب مستحكمة

ِه إن- 15 ّل ًا ل ُنود َها ُج ْن َعَسُل ِم  ال

َتر أن سإمع لما معاوية قاله ِقَي الْش ً سُإ سإم فيه عسل
 .فمات

 ]12 . [صالعدو يصيب بما الّشماتة عند يضرب

َهوى إن- 16 ْل َيِميُل ا ِكِب ِباسْإِت َل  الّرا

ًا هوى َمْن أي ًا نحوه، هواه به مال شيئ ًا كان، ما كائن قبيح
َوى حيُث : إلىقيل كما جميل، أو كان ْه ْلب َي َق ِوي ال ْه به َت

* الرجل

َد إّن- 17 َوا ْلَج ْد ا ُثُر َق ْع  َي

منه تكون ثم الجميل، فعَل عليه الغالُب يكون لمن يضرب
ّلة  .الّز

َق إّن- 18 ِفي ِء الّش ُع َظّن ِبُسو َل  ُمو

ِنّي يضرب ْع غير به يظْن يكاد ل لنه صاحبه، بشأن للَم
ُنون كنحو الحوادث، وقوعَ  .بالولد الوالدات ُظ

َعاذيَر إّن- 19 ُبها الَم ِذُب َيُشو َك  ال

ِذرةيقال ْع ِذر : َم َعا ِذير وَم َعا  .وَم

ّنَخعي، إبراهيم إلى اعتذر رجل أن يحكى :إبراهيم فقال ال
 .المثَل المعاذير، إن معتذر، غير عذرتك قد

ْلَخَصاصَ إّن- 20 ِفها ِفي ُيَرى ا ْو َقُم َج  الّر
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ْلَخَصاص ُفْرَجةا َقمالشيئين بين الصغيرة : ال : الداهية. والر
الشيء فيه يكون الحقير الشيء أن يعني العظْيمة،

 .العظْيم

ِهَي إّن- 21 َوا ّد ِرس الفاِت في ال َت ْه  َت

َهْرِس، من تهترس قلُب " وهو"ترتهس ويروى ّقَ، وهو ال الد
ًا بعضها ويدقَ بعض في بعضها يموج الفات أن يعني بعض
 .كثرة

 .الفتن واضطراب الزمان اشتداد عند يضرب

ًة إما رّب : يايقول وهو بآخر مر رجل أن وأصله أو مهر
ًا، ًة إل الجنين يكون : لوقال ذلك، عليه فأنكر مهر أو مهر
ًا، َأ كان الجنين ظهر فلما مهر ّي ْلِق ُمَش ْلَخ فقال مختلفه، ا

 :ذلك عند الرجل

ْد َقْت َق ُفُه بجنيٍن َطّر ِهَي * إن َفَرٌس نص الفاِت في الدوا
 تهترس

ْيَك إّن- 22 َل ًا َع َعّشه ُجَرْش َت  َف

ْوش الليل، من ُجْرٌش : مضىيقال  .هزيع : أيوَج

مثل للسكت، الهاء تكون أن " يجوز"فتعشه : وقولهقلت
ّنْه     {لم :تعالى قوله َتَس تكون أن ويجوز القولين، أحد في }    َي

ْلَجْرش إلى عائدة ""في حذفا ثم فيه، : فتعّشتقدير على ا
ْوَصَل َأ  :الشاعر كقول إليه، الفعَل و

ٍما ْو َي ُه َو َنا ْد ًا َشه ْيم َل ًا سُإ َعاِمر ِليٌل َو َق َوى *  ْلطعِن سِإ ّدَراِك ا ال
ُلْه ِف َوا  ]13 [ص َن

 .فيه شهدنا أي
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ّتئاد يؤمر لمن يضرب ٍر في والرفق بال :له فيقال يبادره، أم
ْتَك، لم إنه ُف ُد، ليل وعليك َي  .تعجل فل بع

وهو النسناس، يأكلون كانوا الناس : إنالدقيش أبو قال
ٌق ْل ٌد منهم لكل َخ فقال ليل، منهم اثنان فرعى ورجل، ي

َفَضحكلصاحبه أحدهما عليك : إنالخر فقال الصبُح، : 
ًا النسناس أحد تبعوا قوما أن : وبلغني. قالفتعّشْه َجْرش

 :أخذاه للذين فقال فأخذوه

ٍما ياُرّب ْو ْو َي ِني َل ُتَما ْع ِب ّتَما َت ْو * لم ِني َأ ُتَما ْك َتر  َل

ِرَك ُذبح فأد فقال َشْحم، بطنه في فإذا شجرة أصل في ف
ِكُل : إنهالشجرة من آخر ٍو، آ إذن : فأناالثالث فقال َضْر

ْيِميت،  .فذبح فاسإتنزل ُصَم

َء إّن- 23 ِة َوَرا َكم َها َما ال َء  َوَرا

إذا الكمة وراء تأتيه أن صديقها واعدت َأَمًة أن أصله
َغت بما النجاز عن فشغلوها ليل، أهلها مهنة من فر

ُقَ غلبها حين فقالت العمل، من يأمرونها : حبستمونيالشو
َكَمة وراء وإن  .وراءها ما ال

ْفِشي لمن يضرب ًا نفسه على ُي ًا َأْمَر  .مستور

َتيِن إّن- 24 َل ُهما َخْص ْيُر ِذُب َخ َك َتا ال َل ٍء َلَخْص  سُإو

َعله شيء من يعتذر للرجل يضرب  .بالكذب َف

ّله رحمه العزيز عبد بن عمر عن المثل هذا يحكى تعالى، ال
ُهكقولهم وهذا ّد : عذُر  .ُجْرِمه من َأَش

ِرفُا ل َمْن إّن- 25 ْع َوْحَي َي ُق ال  أْحَم

َوَحى ويروى ْل َوْحِي مكان ا  .ال
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ْعرفا ل لمن يضرب يراد بما يجاهر حتى والتعريَض اليماء َي
 .إليه

ِريِض ِفي إّن- 26 َعا ْلَم ُدوَحًة ا ْن ِذِب َعِن َلَم َك ْل  ا

 .حصين بن ِعْمَران كلما من هذا

ْعَراض، : جمعوالمعاريض ْلِم في ذلك : عرفُتيقال ا
َواه أي كلمه، معراض :يقال أن هذا من : أجود. قلتَفْح

ّد التعريض ِغَز أن وهو التصريح، ض ْل الظْاهر، عن كلمه ُي
ْعرض، فكلمه الياء تثبت أن لك . ثمجمعه والمعاريض َم

ُدحة وتحذفها، ْلَمن َعة،وا ْدَحة، وكذلك : الّس ّن في : إنيقال ال
ْدَحًة كذا َعة : أيُن ُفْسحة سَإ  .و

 ]14 [ص الكذب إلى مضطر أنه يحسب لمن يضرب

َة إّن- 27 ِدَر ْق ْلَم ِهُب ا ْذ َظَْة ُت ِفي ْلح  ا

ِدرة ْق وسإكون الميم بفتح وهي ثالثة، وترك لغتين (ذكر الَم
ُدرةمثلثة ودالها القافا ْق :والحفيظْة : القدرة،) والَم

 .الغضب

قريش من عظْيم رجل عن المثُل هذا : بلغناعبيد أبو قال
َذْحٍل رجل يطلب كان الدهر سإالف في - بفتح (الذحل ِب

أن : لولقال به ظفر ) فلما- الثأر الحاء وسإكون الذال
 .تركه ثم منك، لنتقمت الحفيظْة تذهب المقدرة

َها الّسلََمَة إّن- 28 ْن  فيها ما َتْرُك ِم

َلقطة أمر في المثل : إنقيل ذما في : إنهوقيل توَجد، ال
 :أولُه بيت في وهذا تركها، على والحّث الدنيا
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َلُف والنفُس ْك َتْرُك منها السلمة * أّن علمت وقد بالدنيا َت
 فيها ما

َدها إّن- 29 ُوا ّومَا سِإ َها ِلي َق َد َنا  ِع

الشخص، هو الذي الّسواد من وأصله : الّسرار،الّسواد
السواد، من السواد بقرب إل يحصل ل الّسرار أن وذلك
ْلُخّس لبنة وقيل ما على حملِك : ماَفَجرت قد وكانت ا
ُقْرُبقالت ؟فعلِت ِوسَإاد :  ُطوُل ال بعُض فيه وزاد .الّسواد و

َفاد : وُحّبالُمّجان  .الّس

َوان إّن- 30 َه ِم ال ّلئي  َمْرأَمة ِل

َأمة ْئَماُن،الَمْر أكرْمَت إذا . يعنيوالعطف الرأفة وهما : الّر
أبو قال كما أكرمته، فكأنك أهنته وإذا بك، اسإتخّف اللئيم

 :الطيب

ْنَت إذا َتُه الكريَم أكرْمَت َأ ْنَت * وإْن ملك اللئيَم أكرْمَت َأ
َدا  تمّر

ُع َوْض َدى َو ّن ْوِضع في ال َ السيِِف َم ُعل كوضِع ُمِضّر* بال
َدى موضع في السيف ّن  ال

ِنّي إّن- 31 َيٌة َب ْب ّيوْن ِص ِف ْي َلَح َص ْف ّيوْن َلُه كاَن َمْن * أ ِع ْب  ِر

 .فات ما على التندما في يضرب

َأَصافَايقال وولده سإنه، كبر على له ُولد إذا الرجُل، : 
ْيفيون، َع َص َب َأْر َتاء في له ُولد إذا الرجل و ُه سإنه، َف ُد وول
ّيون، ِع ْب ُلها ِِر ّية أن وذلك البل، ِنتاج من مستعار وأص ِع ْب ِر

َتاج ّن ْيفيته أوله، ال  .الرجل لولد فاسإتعير أخراه، َوَص
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َبيعة، بن مالك بن سإعد ذلك قال من : أوليقال وذلك ُض
ْيه أولد إلى فنظْر السن، كبر على له ولد أنه َو عمرو َأَخ

ْوفا، َع معاوية قاله : بلوقيل البيتين، فقال رجال، وهم و
ْير، ابن  ]15 : [صقولُه ويتقدمهما ُقَش

ّبْث ً َل ِليل ْلَحِق َق ّيوْن َي ْهُل الدار َأ َباِب *  ْلِج ّدُن ا ُب ّيوْن ال ِف ْك  الَم

ْوفَا ُقوا إن َتَرى سَإ ُلوْن ما َلِح ْب ِنّي * إّن ُي َيٌة َب ْب ّيوْن ِص ِف ْي  َص

ِه اليمن غزا قد وكان ِتلوا بولد ُق يبق ولم وانصرفا ونجا ف
َلَمُة أخوه فبعث الصاغر، إل أولده من إليه، أولده الخير سَإ

ّدثوه عمكم إلى : اجلسوالهم فقال فنظْر ليسلو، وَح
وكان ذلك، فساءه صغار، وأولده كبار وهم إليهم معاوية

ًا ُيون ّدهم َع هذه وقال عليهم عينه مخافة أبيهم إلى فر
 .البيات

عند الملك عبد بن سإليماُن به تمثل أنه عبيد أبو وحكى
له يكن فلم ولده في الخلفة يجعل أن أراد وكان موته،
الماء، أولد من كان َمْن إل لذلك يصلح َمْن منهم يومئذ
ُدون ل وكانوا ِق ْع َهائر لبناء إل َي بنو : كانالجاحظ . قالالَم

ولد، أما ابن يد على يكون ملكهم ذهاب أن يرون أمية
 :شاعرهم قال ولذلك

ِة َتَر ألم َف َ ْيَف للخل َعْت َك َلْت * بأن َضا ِع ْبناء ُج ِء ل  الَما

َعَصا إّن- 32 ْل ِة ِمَن ا ّي ُعَص ْل  ا

ُعَصية أحسبه وأنا الصمعي، قال : هكذاعبيد أبو قال من ال
َعَصا، ْدء في يكون الجليَل الشيء أن ُيَراد أن إل ال أمره َب
َقْرما : إنقالوا كما صغيرا، ِفيل من ال - بفتح (القرما ال
- بوزن والفيل البل، من - الفحل الراء وسإكون القافا
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فيجوز )،سإيأتي مثل وهذا دونه، فما المخاض - ابن المير
َعَصايقال أن المعنى هذا على حينئذ ُعَصية من : ال  .ال

َعى ذلك قال من : أولالمفضل قال ْف ُهمي، ال ْلُجْر وذلك ا
ًا أن ْته لما ِنَزار وربيعة وإيادا مضر بنيه َجَمع الوفاة َحْضَر

َدما من - وكانت الحمراء القبة هذه بني، : يافقال وأنمارا، أ
وهذه لربيعة، السإود والِخباء الدهم الفرس وهذا - لمضر،

َطاء - وكانت الخادما والمجلس البدرة وهذه - لياد، َشْم
فائتوا تقتسمون كيف عليكم أشكل فإن فيه، يجلس لنمار

ُله الجرهمي، الفعى َنْجَران ومنز ميراثه، في فتشاجروا .ب
ُهوا إليه مسيرهم في فبيناهم الجرهمي، الفعى إلى فتوّج

َثَر ُمَضر رأى إذ َعى الذي البعير : إنفقال ُرِعَى قد كل أ َر
َور، هذا ْع َوُر، إنه :ربيعة قال ل َتُر : إنهإياد قال لْز :(الزور لب

الخر، على صدره جانبي أحد أشرفا أو صدره اعوج الذي
فساروا َلَشُرود، : إنهأنمار ) قالالذنب : المقطوعَوالبتر

ْنُشد برجل هم فإذا قليل فقال البعير، عن فسألهم َجَمله، َي
: أهوربيعة ] قال16 [ص : نعم،قال ؟أعور : أهومضر
:أنمار قال : نعم،قال ؟أبتر أهو :إياد قال : نعم،قال ؟أزور
ّله وهذه : نعم،قال ؟َشُرود أهو ُدلوني بعيري صفة وال ف

ّلهقالوا عليه، ّله : هذاقال رأيناه، ما : وال ّلق .الكذُب وال َع َت و
ّدقكم : كيفوقال بهم ؟بصفته بعيري َتِصفون وأنتم أَص

ِدموا حتى فساروا :البعير صاحُب نادى نزلوا فلما َنْجران، َق
ُه، : لمقالوا ثم صفته لي ووَصفوا َجَملي َأَخذوا هؤلء َنَر

َعى، إلى فاختصموا ْف َكم وهو ال :الفعى فقال العرب َح
ْوه ولم وصفتموه كيف َعى : رأيتهمضر قال ؟َتَر جانبا َر

َتَرك يديه إحدى : رأيتربيعة وقال أعور، أنه فعلمُت جانبا و
َثر ثابتة َور، أنه فعلمت فاسإدته، والخرى ال أفَسده لنه َأْز

ِة ُطئه بشد باجتماعَ أبتر أنه : عرفتإياد وقال لزوراره، َو
َعره، ّيال كان ولو َب أنه : عرفتأنمار وقال به، َلَمَصع َذ
ُته الملفّت المكان في يرعى كان لنه َشُرود ْب َيُجوُزه ثم َن
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ّقَ مكان إلى ًا وأخبَث منه أر ْبت فقال َشُرود، أنه فعلمت َن
َمْن :سإألهم ثم فاطلبه، بعيرك بأصحاب : ليسواللرجل

:فقال بهم، جاء بما أخبروه ثم بهم، فرّحب فأخبروه، ؟أنتم
َبَح أنزلهم ثم ؟أرى كما وأنتم إلّي أتحتاجون َذ شاة، لهم َف

يسمع وهو ُيَرى ل حيث الفعى لهم : وجلسبَخْمر وأتاهم
ًا كاليوما َأَر : لمربيعة فقال كلمهم، أن لول منه أطيَب لحم

ِذيت شاته ًا كاليوما أر : لممضر ! فقالكلبة بلبن ُغ خمر
َيَب َتها أن لول منه أط َل ْب أر : لمإياد فقال َقبر، على نبتت ُح
َعى الذي لبيه ليس أنه لول منه أسْإَرى رجل كاليوما ْد !له ُي
َع كلما كاليوما أر : لمأنمار فقال َف ْن كلمنا، من حاجتنا في َأ
ِه، كلُمهم وكان ِن ُذ دعا ثم شياطين إل هؤلء : مافقال بأ

ْهَرَمان َق من : هيقال ؟أمرها وما ؟الخمر هذه : مافقال ال
َلة ْب ُتها ُح أطيُب شراٌب عندنا يكن لم أبيك قبر على غرسإ
: هيقال ؟الشاة هذه أمر : ماللراعي وقال شرابها، من

َناقَ ُتها َع ْع ولم ماتت قد كانت أمها أن وذلك كلبة، بلبن أرَض
عن فسألها أمه أتى ثم غيرها، ولدت شاة الغنم في يكن
يولد ل وكان المال، كثير ملك تحت كانت أنها فأخبرته أبيه،
الملك، فيذهب له ولد ول يموت أن : فخفُتقالت له،

فخرج عليه، نازل كان له عم ابَن نفسي من فأمكنت
أوصى بما وأخبروه قصتهم عليه القومُا فقّص إليهم، الفعى

َبَه : مافقال أبوهم، به فهو مال من الحمراء القبة أْش
"مضر فسمى الحمر، والبل بالدنانير فذهب لمضر،

والِخباء الدهم الفرس صاحب : وأماوقال " لذلك،الحمراء
[ص الخيُل لربيعة فصارت أسإود، شيء كل فله السإود

ْهُم،17 ّد الخادمَا أشبه " وماالفرس " ربيعة فقيل ] ال
ُق الماشية له فصار لياد، فهو الشمطاء ْل ُب ّلِق من ال َب الَح

ِد َق ّن الغنم من : جنسوالنقد تكبر، ل صغار : غنم(الحبلق وال
َطاء " إياد فسمى )،الشكل قبيح لنمار " وقضىالّشْم

َدرواالفضل " أنمار فسمى َفَضل وبما بالدراهم من " فَص
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ُعَصية، من العصا : إنالفعى فقال ذلك، على عنده وإن ال
ًا ْين الباطل، من تعد الخاطل وُمَساعدة أْخَشن، من ُخَش

ُثلً، فأرسإلهن ْين ُم َبلَنوأخشن وُخَش من أصغر أحدهما : َج
َطل : الجاهل،والخاطل الخر، ْلَخ : اضطرابه،الكلما في وا

ّية ُعَص ُقها " أنا مثل تكبير : تصغيروال ْي َذ ُلها المَرّجُب ُع ْي َذ وُج
ّكُك ْودة في أباهم يشبهون أنهم " والمرادالُمَح الرأي، َج

ّية فرس، اسإم العصا : إنوقيل ُعَص أنه يراد أمه، اسإم وال
ِعْرقَ َكَرما في الما يحكي ْتق وشرفا ال ِع  .ال

ُذوَب إّن- 33 َك ْد ال ُقَ َق ُد  َيْص

السإاءة تكون للرجل يضرب المثل : هذاعبيد أبو قال
َنُة منه تكون ثم عليه، الغالبَة َه  .الحسان من ال

ِتَك َتْحَت إّن- 34 َق ًة ِطّري َو ْأ َد ْن ِع  َل

ُقَ ّطَر ْطروقَ ورجل والسإترخاء، : الضعفال رخوة : فيهَم
 :أحمر ابن قال وضعف،

ِلي ول ْطُروقٍَ َتِص مستكينا أصبح القوما في * سَإَرى ما إذا بَم

ّطّريقة ومصدره َوةبالتشديد ال َدأ ْن ِع َلوة. وال ْع ِف َند من :  َع
ُند ْع ًا َي ُنود َدل إذا ُع َد أو الصواب، عن َع َن ُد َع ِن ْع خالف إذا َي
ّد ًا وانقياده لينه في أن المثل . ومعنىالحق ور بعَض أحيان

 .العسر

َء إّن- 35 َ َبل ْل ّكٌل ا َو ِطِق ُم ْن  بالَم

الصديق بكر أبو ذلك قال من أول : إن: يقالالمفضل قال
ّله رضي : حدثنيقال عباس، ابن ذكره فيما عنه تعالى ال
ّله رضي طالب أبي ابن علي رسإوُل أِمَر لما عنه تعالى ال
ّله ّله صلى ال ِرَض أن وسإلم عليه ال ْع قبائل على نفَسه َي

َنا بكر، وأبو معه وأنا خرج العرب ْع ِف ُد من مجلٍس إلى َف
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ّلم َنّسابة وكان بكر أبو فتقدما العرب، مجالس ّدوا فَس فر
:فقال ربيعة، : منقالوا ؟القوما : ممنفقال السلما، عليه
َهازمها من أما هامتها أِمْن العظْمى، هامتها : منقالوا ؟َل
ّيقال ْهٌلقالوا ؟أنتم العظْمى هامتها : فأ ُذ :قال الكبر، : 

ْوفا أفمنكم ِدي لَُحّر له يقال الذي َع َوا ْوفا ِب : ل،قالوا ؟َع
َطاما : أفمنكمقال ّلواء ُذو ِبْس ؟: لقالوا ؟الحياء ومنتهى ال
َة بن َجّساس : أفمنكمقال ّذمار حامي ]18 [ص ُمّر ُع ال ِن وما

َفَزان : أفمنكمقال : ل،قالوا ؟الجار ْو الملوك قاتل الَح
َفسها وسإالبها َدلف : أفمنكمقال : ل،قالوا ؟أن صاحب المز
ِعَمامة َفْردة ال من الملوك أخوال : أفأنتمقال : ل،قالوا ؟ال

َدة ْن ْهل : فلستمقال : ل،قالوا ؟ِك الصغر، ذهل أنتم الكبر، ُذ
َقَل قد غلما إليه فقاما  :فقال دغفل، له يقال َوْجهُه َب

َلى إّن َا َع ِلن ِئ َله أْن سِإا َأ ُء َنْس ِعْب ْل َوا  * َ ُفُه ل ِر ْع ْو َت َلُه أ  َتْحِم

ًا نكتمك فلم سإألتنا قد إنك هذا، يا ؟أنت الرجل فمن شيئ
والرياسإة، الشرفا أهل بخ : بخقال قريش، من : رجلقال

ْيم : منقال ؟أنت قرش أي فمن ْنَتقال ُمّرة، بن َت َك : أْم
ّله كلب بن ُقَصّي أفمنكم الثغرة، صفاء من الرامي وال
َع الذي ْهر من القبائل َجَم َعى وكان ِف ْد ُا ُي : ل،قال ؟ُمَجّمع
َد َهَشم الذي هاشم : أفمنكمقال مكة ورجاُل لقومه الثري

ُتوَن َبُة أفمنكم :قال : ل،قال ؟ِعَجافا ُمْسن ْي ِد َش ْطعم الحم ُم
ًا وجهه في كأن الذي السماء طير الظْلما ليل يضيء قمر

ِفيضيَن : أفمنقال : ل،قال ؟الداجي :قال ؟أنت بالناس الُم
َوة أهل أفمن :قال ل، ْد ّن أهل : أفمنقال : ل،قال ؟أنت ال

:قال ؟أنت الِحَجابة أهل : أفمنقال ل، :قال ؟أنت الّرفادة
َقاية أهل : أفمنقال ل، : واجتذَبقال : ل،قال ؟أنت الّس
ّله رسإول إلى فرجع ناقته ِزماما بكر أبو ّله صلى ال عليه ال

َدفَادغفل فقال وسإلم، ًأ السيل َدرأ : صا ُعُه، َدْر أما يصد
ّله َعات من أنك لخبرتك نبّت لو وال أنا ما أو قريش َزَم
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ّله رسإوُل : فتبّسم قال، بدغفل، ّله صلى ال وسإلم، عليه ال
ْعَت : لقدبكر لبي : قلتعلي قال َق على العرابي من و

ٍة، َع ِق ّكل البلء وإن طامة، طامة لكل إن : أَجْلقال با َو ُم
 .بالمنطق

ّنما- 36 ًا سُإّميَت إ ِنئ َنأ َها ْه َت  ِل

ْأُتيقال َن َه ُؤه الرجل :  َن ْه ِنئُه أ ْه ْأ وأ والسإم أعطيته، إذا َهن
ِهْنء السإم بهذا سإميت : أيالعطاء - وهو - بالكسر ال

ْفِضَل ُت ُعوَل، أي : لتهنأالكسائي قال الناس، على ل َت وقال ل
ِنَئالموي ْه َت َئ أي : ل ِر ُتْم  ِل

ّنُه- 37 َقاٌب إ ِن  َل

ْعِضلت العالم به يعني  :حجر بن أوس قال المور، بُم

ٌد َوا ِريٌم َج ِقطٍْ أُخو َك َقاٌب َما ِن  بالغائب يحدث * 

بن ] الحجاج19 [ص على دخل أنه الشعبي عن ويروى
باختلفا فأخبره الجد من فريضة عن فسأله يوسإف

ّله رضي عباس ابن ذكر حتى فيها، الصحابة عنهما، تعالى ال
ًا عباس ابُن كان : إنالحجاج فقال َقاب ِن  .َل

ّنُه- 38 ِعّض إ  َل

ٍه، أي  :القطامي قال َدا

ِديث ْنباء ِمْن أَحا ٍد أ ُهم َعا َها َوُجْر ّوُر َث ُي ِعّضاِن *  ٌد ال ْي ْغفُل َز  َود

)الحارث بن : زيدالقاموس (في الكيس بن زيد يعني
بالنساب العرب عالمي وكانا الذهلي، ودغفل النمري

 .الخفية والنباء الغامضة

ّنُه- 39 ًها إ َوا  الّرَجاِل ِمَن ل
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ُد أنه : أيتنوين بغير واها يروى يعنون كريم، الخلقَ محمو
وتلذذ، تعجب كلمة وهي الكلمة، هذه له يقال لن أهل أنه

 :النجم أبو قال

ًا ّيا واه ًا ثّم لر َا َواه * َواه

ًا ويروى َواه ْيُر : إنهللئيم ويقال " بالتنوين،" َغ  .َواها ل

ّنَما- 40 َدَش إ ُدوَش َخ ْلُخ ُنوُش ا  َأ

ْدش ّله صلى آدما ابن شيث ابن : هووأنوش : الثر،الَخ ال
َتَب من أول أنه أي وسإلم، عليهما في بالخطْ وأثر َك

 .المكتوب

ُدمَا فيما يضرب ُده َق  .عه

َواَن إّن- 41 َع ّلم ل ال َع َة ُت ْلِخْمَر  ا

َوان في نسمع : لمالكسائي قال َع . قالفعل ول بمصدر ال
َنْت يقال :الفراء ّو ِوينا َع ْع َوان وهي َت .التعوين بينُة َع

ْلِخْمَرة ْلسة الختمار : منوا ُلوس من كالِج ْلُج للهيئة اسإم ا
للرجل . يضربالختمار تعليم إلى تحتاج ل أنها : أيوالحال

 .المجرب

َء إّن- 42 ّنَسا َلى َلْحٌم ال  َوَضْم َع

َوَضم ِقَي : ماال ّيٌة الرض من اللحُم به ُو ِر الحصير :(البارية با
يروى المثل وهذا غيرها، ) أوونحوه القصب من المنسوج

ّله رضي عمر عن َوّن : لقال حين عنه ال ُل ٍة، رجل يخ َب ِغي ِبُم
 .وضم على لحٌم النساء إن

َع إّن- 43 ْي َب ْل َتَخٌص ا َغاٍل ُمْر  َو
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ْيَحُة ذلك قال َمْن : أولقالوا ْوسِإّي الُجلَح بن ُأَح سإيد ال
- أتاه العبسي زهير بن قيس أن ذلك سإبب وكان يثرب،
وخرج عامر، بني وبين بينه الشر وقع - لما له صديقا وكان
ّهز المدينة إلى ُد قتل حيث لقتالهم ليتَج زهيَر جعفر بن خال
ِذيمة، بن ْيَحة قيس فقال َج ّبئت عمرو، أبا : يالَح عندك أن ُن

َها ِدْرعا ِني ْع ِب ْبها أو ف ْبس بني أخا : يافقال لي، َه مثلي ليس َع
َلول ] عنه،20 [ص يفضل ول السلح يبيع أن أكره أني و

َوابق على ولحملتك لك لوهبتها عامر بني إلى أسإتلئم سَإ
ِرها ولكن خيلي، َت ُبون بابن اْش وغال، مرتخص البيع فإن َل

إلى اسإتلمك من تكره : وماقيس له فقال مثل، فأرسإلها
الذي جعفر بن وخالد ذلك أكره ل : كيفقال ؟عامر بني

 :يقول

ْدَت ما إذا ِد يثرب دار في العّز أَر ْيَحُة يا بصوٍت * فنا َنِع أَح ُتْم

ٍر أبا رأينا ْيَحَة َعْم ُه وأَح َيبيُت َجاُر ّوعَِ غيَر العين قريَر *   ُمَر

ِه ومن ِت ِئٍف من يأ ْنَس خا َفه َي ِئِع من يأته * ومن خو البطِن جا
َبِع  َيْش

ِرمْا قديمة للُجلَح كانت فضائُل ْك ٍر * وأ َفْخ أربع خصالك من ب

ولهى لوما، من عليك هذا بعد ما عمرو أبا : ياقيس فقال
 .عنه

44 -ّ ّيًة إل ِظْ ّيًة َفل َح ِل  َأ

ّية مصدر ِظْ َوة،الَح ْظْ َوة : الُح ْظْ َظْة، والِح ّية والِح ِل َفعيلة :وال
ْلو، من ّيًة ونصب التقصير، وهو ال ّيًة حظْ ّ تقدير على وأل إل
ُكْن ّيًة، أكون فل حظْيًة أ يعني فاعلة، بمعنى َفعيلة وهي أل
ِظْية للزدواج، يكون أن ويجوز آليًة، بمعنى : فعيلةوالَح

َظْاهايقال مفعولة، ّله : أْح ِظْية، فهي ال تكون أن ويجوز َح
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ِظَْىيقال فاعلة، بمعنى َظْى فلن عند فلٌن : َح ًة َيْح َو ْظْ ُح
ِظّْي، فهو ِظْية، والمرأة َح في هذا : أصلعبيد أبو قال َح

َلُف المرأة ْتِك : إنلها فيقال زوجها عند َتْص ْظْوة أخطأ الُح
ِلي فل ّددي أن تأ  .إليه تتو

إليه يحتاج ما بعَض ليدرك الناس بُمداراة المر في يضرب
 .منهم

َقى أَماَمها- 45 ْل َلها َأَمٌة َت  َعَم

َنَما المة إن أي ْي  عمل ليقْت توجهت أ

ّنُه- 46 َيُل إ ٍة ِمْن ََلْخ َل َذا  ُم

َيُل َعُلأْخ ْف ً َيَخاُل َخاَل من : أ  :ومنه اختال، إذا َخال

ْنَت َوإْن ْلَخاِل ُك َهُب ِل ْذ َذالة َفا َهانة :َفَخْل* والُم . يضربالُم
 مهانا للمختال

ّني- 47 ُكُل إ ْأَس ل َنا الّر َأ َلُم َو ْع ِه ما أ  ِفي

 تكره مما فيه ما تعلم وأنت تأتيه للمر يضرب

َذا- 48 َء إ ْيُن جا ْلَح ْيُن حاَرِت ا َع  ال

أن وذلك عباس، ابن عن هذا نحو روى : وقدعبيد أبو قال
َدة ّي َنْج ِر ُو َقَ نافعا أو الَحر إن تقول : إنكله قال الْزَر

َقر إذا الهدهد ]21 [ص وبين بينه ما مسافة عرفا الرض َن
َفّخ، شعيرة يبصر ل وهو الماء َدر جاء : إذافقال ال َق عمى ال

 البصر

ّنُه- 49 ُد إ ِدي ْفِن لَش ْيِن َج َع  ال

ْقدر لمن يضرب  السهر على يصبر أن َي
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ْنٌف- 50 ِء في أ ِء ِفي واسْإٌت الّسما  الما

 .الشأن الصغير للمتكبر يضرب

ُفَك- 51 ْن ْنَك أ ِإْن ِم َذّن كاَن َو  أ

ِنين ّلذ الرجُل َذّن وقد الُمَخاط من النف من يسيل : ماا
ِذّن ُا َي ِنين َذّن، فهو َذ ّناء والمرأة أ  .َذ

ُفَكقولهم مثُل المثل وهذا ْن َأ َعَ كان وإن منك :  َد  .أْج

ّنُه- 52 ِفيُف ِإ ِة َلَخ ّق  الّش

ًا للناس المسألة قليُل إنه يريدون ّفف  تع

َذا- 53 َعّن إ ًا اْرَج ْع َشاِصي َف  َيدا َفاْر

ويروى َماَل، بمعنى " وهما"اْرَجَحّن عبيد أبو وروى
َيْشُصو َشَصا : منوشاصيا ارجعن قلب وهو ""اجرعن

ّوا رجلُه وارتفعت الرجل سإقطْ : إذا. يقولارتفع إذا ُشُص
ُفْف ْك  .عنه فكّف لك َخَضع إذا يريدون عنه، فا

ِليَل ِإّن- 54 ّذ ِذي ال ّل ْيَسْت ا ُد َلُه َل  َعُض

ْنُت     {وما :تعالى قوله ومنه وأعوان، : أنصارأي َذ     ُك متخ
ًا     المّضلين َفّت }    َعُضد  .قوته من كسر : أيعضده في و

ُله لمن يضرب ُذ  .ناِصُره َيْخ

ْنَت ِإْن- 55 ّد بي ُك ِه أْزَرَك َتُش َأْرِخ  َف

ّتكل إن أي َها فقد حاجتك في علّي َت َت ِرْم  .ُح

ْدمَا ِإْن- 56 ّلَك َي َظ ْد أ َق ِقَب َف ّفي َن  ُخ
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َظّل ِم تحت : ماال ْنِس الخفافا، : واحد. والخّفالبعير َم
 .قوائمه وهي

ّكو يضربه ما مثل في منه أنا : أيللشاكي إليه المش
 .تشكوه

ْتك- 57 َت ِئٍن أ ُه بَحا َ  ِرْجل

بن الحارث : إنهفيقول المثل هذا بقائل يخبر المفّضل كان
َلة َب َغّساني، َج ابن وكان العبدي، عيف بن للحارث قاله ال

َبلة بن الحارث غزا فلما َهَجاه، قد العيف ماء ابن المنذَر َج
ِتل معه، العيف ابن كان السماء ُق وتفرقت المنذر، ف

ُعه، َبلة، بن الحارث إلى به فأتى العيف، ابُن وأسِإَر جمو َج
المنذر مع مسيَره يعني رجله، بحائن : أتتكقال فعندها

دقت ضربًة فضربه الدلمص سإيافه الحارث أمر ثم إليه،
َبل وبه منها برأ ثم منكبه، ُد قاله َمْن : أولوقيل َخ بن َعبي

ْبَرصِ بؤسإه، يوما في المنذر بن للنعمان َعَرض حين ال
] بؤسإه،22 [ص يومُا أنه يعرفا ولم ليمدحه، َقصده وكان
:قال ؟َعبيد يا بك جاء : ماالنعمان له قال إليه انتهى فلما
ْيَرك هذا كان : هلالنعمان فقال رجله، بحائن أتتك :قال ؟َغ

َبلَيا ْل َوايا، على ا ْلَح القصة وسإتأتي مثل، كلمتاه فذهبت ا
ّله شاء إن الكتاب من آخر موضع في بتمامها  .تعالى ال

ّياَك- 58 َلَب ِإ ْه َعْضَرِط َوأ ْل  ا

َلُب ْه َعْضَرطالشعر : الكثيُرال ْل ِه بين : ما. وا والمذاكير، الّس
ِعَجان، له ويقال : ماابنها لها قال امرأة أن المثل وأصل ال

ُد ًا أِج ُته إل أحد َلَب إياك بني : يافقالت وغلبته، قهْر ْه وأ
َعْضَرِط، َعه :قال ال ْعرا، اسإته في فرآى مرة، رجل فصر َش

 .منه تحذرني أمي كانت الذي : هذافقال

ْعَجب التحذير في يضرب  .بنفسه للُم
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ْنَت- 59 ِِد أ ْلُمْصطا ِه كا  ِباسْإت

 .قرب من فيناله أمرا يطلب لمن يضرب مثل هذا

ْبُن أنا- 60 َها ا ِت َد  َبْج

: عندهيقال الرض، إلى راجعة والهاء بها، عالم أنا أي
ُة َد ًا ويقال ذاك، علم أي ذاك، َبْج وابن مدينتها، ابن : هوأيض

َدَن من بجدتها، َد " وبالمكان "َم َبَج أقاما وَمْن به، أقاما " إذا"
ُة :ويقال الموضع، ذلك علم بموضع َد َبْج فكأّن التراُب، ال
َلهم بن كعب قال ترابها، من مخلوقَ " أنابجدتها ابن "أنا قو
 :زهير

َها ابُن فيها ِت ِذيبه يكاد بجد ُد ُي ْق َو َناَر إذا النهار *  َت ُد اسْإ ْيَخ  الّص

َباء، بجدتها بابن يعني " ترجع" فيها قوله في والهاء الِحْر
َفلَة إلى  .يصفها التي ال

َلى- 61 َهُف ُأّمه ِإ ْل َفاُن َي ْه ّلل  ا

َفان وإخوانه بأهله الرجل اسإتعانة في يضرب ْه ّلل :وا
ِهيف الشيء، على المتحسر ّل اللهفان فوضع : المضطر،وال

ِهَف اللهيف، موضع َل ّلهَف معناه و وَصل وإنما تحسر، أي ت
قال المعنى هذا وفي ويفر، يلجأ معنى على بإلى

َطامي ُق  :ال

َدٌث َجّمٌة والحوادُث ُيصيبك وإذا َداك * َح َثِق أخيك إلى َح ْو ال

َأناَمْت َفَرَشْت ُأمّا- 62  َف

 :ُقَراد قال بصاحبه، الرجل بر في يضرب

ًا، ووالدا لطيفا، َعّما له وكنت ُءوف َدْت وأّما * َر ّه َناَمِت َم  فأ
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ُهْن َأُخوَك َعّز ِإذا- 63  َف

َتُك : معناهعبيد أبو قال َياسَإر َقك ُم ْيم ليست صدي يركبك بَض
ّية23 [ص فتدخلك منه ُلق حسن هو إنما به، ] الحم خ

 .فياسإره عاسَإَرك فإذا وتفّضل،

َذيل المثل : إنيقول المفضل وكان ُه َبيرة ابن ل ْغلبي، ُه ّت ال
له فقال بالغنائم، فأقبل فغنم ضبة بني على أغار وكان

َهاأصحابه ْقِسْم تشاغلتم إن أخافا : إنيفقال بيننا، : ا
عّز : إذاقال فعندها فأبوا، الطلب، يدرككم أن بالقتساما

ُهْن، أخوك لبن وينشد الغنائم، بينهم فقسم نزل ثم ف
 :أحمر

ْبُت َب ْلُت الّضَراء له َد ُق َقىو ْب َنا أْن عمك ابُن َعّز * إذا : أ ُهو  َت

َلُه ل َمْن ِإّن َأَخاَك أخاَك- 64 َكَساعَِ َأخا َلى *  ْيجا إ َه ِر ال ْي َغ ِب
 سِإلَِح

أكرما أو أخاك، الزما : أيفعل " بإضمار"أخلك قوله نَصب
ًا فزاد له، أَخ ل " أرادله أخا ل من " إن وقوله أخاك، ِلف أ

على يحمل أن ويجوز الضافة، معنى ""له قوله في لن
ٌو الصل في أنه أي الصل ًا أخا صار فلما أَخ َعص ورحًى ك

 .أصله على ههنا ترك

ّي- 65 ّذُب الّرَجاِل أ َه  الُم

 :قال حيث النابغُة قاله من أول

َلْسَت ْبِق و َت ًا ِبُمْس ُلّمُه ل أخ َعٍث، * على َت ّي َش الرجاِل أ
ّذُب  ؟المه

َلٌة َأنا- 66 َذ َأِخي ُع َلة َو َذ ْيَس * وكلَنا ُخ ْبِن َل ٍة ِبا  أَم
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ُذلك لمن يضرب ِذله َيْخ ْع َت  .و

ّنُه- 67 ِثيُث ِإ ِلي َلَح ّتوا  ال

ُعويقال َلَسري ُهوتواليه للفرس، ذلك . يقالالتوالي :  : مآخيُر
َنبه، ِرْجله َذ ِلي و َوا َت  .: أواخرهشيء كل و

ّد للرجل يضرب  .المسرعَ الجا

َقَك َمْن ّأُخوَك- 68 َد ّنِصيَحَة َص  ال

في صدقك : أيوالدنيا الدين أمر في النصيحة يعني
الحديث بعض وفي الفعل، " وأوصل"في فحذفا النصحية،

َبره يكره ما منه رأى إذا " يعنيأخيه ِمْرآة "الرُجُل به أْخ
َوة يوطئه ول عنه، ونهاه َعْش  .ال

ِم ِإْن- 69 َل ّلُة َتْس ْلِج ّنيُب ا َدر َفال  َه

ّلة ّنيبالبل من العظْامَا يعني َجليل، : جميعالِج : جمع. وال
ّنة، الناقة وهي َناٍب، هان به ُينتفع ما سإلم إذا يعني المس
 .به ينتفع مال

َذا- 70 ْيَت ِإ َ َأَخاَك َتَرّض  َلك َأَخا َفل

ْهد : الرضاءالترّضي أخوك ألجأك : إذا. يقولومشقة بَج
 ]24 [ص لك بأخ هو فليس وتداريه تترّضاه أن إلى

ُيَسّر َأَخاَك ِإّن- 71 َتقَل بأْن َل  َيع

ِرض َقتيل له ُقتل لرجل رجل قاله ُع ْقل عليه ف َع : لفقال ال
ّدَث آخذه، ّله : بلفقال رجٌل بذلك فح ُيَسّر أخاك إن وال ل

ْقل، يأخذ أي يعتقل، بأن َع أخذ من امتناعه في أنه يريد ال
 .صادقَ غير الدية
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َها أُصوصٌ- 72 ْي َل  ُصوصٌ َع

قال : اللئيم،والّصوص السمينة، الحائُل : الناقةالصوص
 :الشاعر

ًا فألفيتكم ًا ُصوص )(الظْلمُا * ظلمُا ال دجا إذا ُلُصوص
ِبيَن ّيا َه ِرقَِ عند و َوا َب  ال

في . ويستويلئيم فرعَ منه يظْهر الكريم للصل يضرب
ُد الّصوص  .والجمع الواح

َذِت- 73 ِبُل أَخ ِل َتها ا ِلَح  أسْإ

َها ويروى ِرَماَح ُبها يجد فل تسمن أن " وذلك"  قلبه من صاح
ْنَحَرها أن  َي

ّنُه- 74 َقَة، َيْحِمي َإ ْنِسُل الَحِقي َي َقَة، و ِدي َو ُقَ ال َيُسو َقَة و َوسِإي  ال

ّق ما يحمي أي ُته، عليه تح َو ُيْسرعَ : أيوينسل حماي ْد َع ال
ِر، شدة في لم عليهم أغار قوما من إبل أخذ وإذا الح

ْدها ْطُر ًا َي ًا َطْرد ًا شديد ْلحق، أن من خوف يُسوقها بل ُي
ًا ْوق َؤدة على سَإ  .القوة من عنده بما ثقًة ُت

ُه َضّج ِإّن- 75 ْد ِز ًا َف ْقر  ِو

صار ثم البل، في هذا " أصُلثقل فزده َجْرَجَر " إن ويروى
ّلَف لن مثل َك منها َيْضَجر بل يضبطها فل الحاجَة الرجَل ُت

: زيادةيقال كما أخرى، فتزيده عنه تخفف أن فيطلب
ْدنيك البراما، ُلهالمراما نيل من ُت  .. ومث

َيا إْن- 76 ْع ُه أ ْد ِز ًا َف ْوط  َن

ْوُط ّن ِعلَوةال ْيِن بين : ال َق َل َوا البخيل سإؤال في . يضربالُج
 .كرهه وإن
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ّنما- 77 ِزي إ َفتى َيْج ْيَس ال  الَجمَُل َل

ِزيك إنما أي المكافأة، في " يضربالجمل "ل يريد َمْن َيْج
ل يجزيك "الفتى ويروى بهيمية، فيه من ل إنسانية فيه

ّيس الفتى " يعنىالجمل َك  .الحمق ل ال

ّنما- 78 َقْرمُا ِإ ِيِل ِمَن ال  الف

َقْرما ِفيل: الفحلال َفِصيُل. وال بعد يعظْم لمن يضرب : ال
 .صغره

َذا- 79 َبعيُر َزَحَف إ ْتُه ال َي ْع ُه أ ُذنا  ُأ

َنُه َفَجّر أعيا إذا البعير، : َزَحَفيقال .الخليل قاله َعياء، ِفْرسِإ

ًا به فيضيق حمله عليه يثقل لمن يضرب  ]25 . [صَذْرع

َدى- 80 ِه إْح ِد ِر َنوا ْك َب  ال

ُهالنكر نواده " إحدى عمرو أبو وروى ْد ّن : الزجر،" ال
 .: الزواجروالنواده

ِليطة، الجريئة للمرأة مثل يضرب ِغب وللرجل الّس  .الّش

ّنما- 81 ْلُت إ ِك ْومَا ُأ ِكل َي ْوُر ُأ ّث َيُض ال ْب  ال

ّله رضي عليا المؤمنين أمير أن يورى :قال عنه تعالى ال
َثلي إنما ٍة في كّن ثلثة أنوار كمثل عثمان ومثُل َم َأَجم

َد أبيَض ِدُر ل فكان أسإد، فيها ومعهن وأحمَر، وأسإو منهن يق
والثور السإود للثور فقال عليه، لجتماعهن شيء على

ِدّل : لالحمر لونه فإن البيُض الثوُر إل َأَجمتنا في علينا ُي
ُله تركتماني فلو لونكما، على ولوني مشهور ُك َفْت آ لنا ص
َلجمة، َنَكفقال ا ْله، : دو ُك : لونيللحمر قال ثم فأكله، ف

ْعني لونك، على َد :فقال الَجمة، لنا لتصفو السإود آكل َف
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َنَك ْله، دو ُك ُلَك : إنيللحمر قال ثم فأكله، ف ِك َالة، ل آ َمح
َعْل،فقال ثلثا، أنادي دني :فقال ْف َ فنادى : ا ْلُت إني أل ِك أ

ِكَل يوما ّله رضي علي قال ثم البيض، الثوُر أ :عنه تعالى ال
ْنُت إني أل ْنُت - ويورى ُه َه بها يرفع عثمان، قتل - يوما َو

 .صوته

 .بأخيه ُيْرَزأ الرجل يضربه

َهَب إْن- 82 ْيٌر َذ ْيٌر َع َع َباِط في َف  الّر

َقطعيقال الدابة، به تشد : ماالّرباط ْبي :  َطه، الظْ أي ِربا
ْير ذهب : إنللصائد . يقالِحبالته ْق فلم َع َل ْع الِحبالة في َي

 .علق ما على فاقتصر

 .الغائب وترك بالحاضر الرضا في يضرب

ّنما- 83 ْنٌز ُفلٌَن إ  جّم َدّر َلها َعُزوٌز َع

َعُزوز ِر للبخيل . يضربالحليل : الضيقةال  .الموسِإ

ّنما- 84 َو إ َبارِح ُه َوى، َك َلْر ً ا ِليل  ُيرى ما َق

َوى أن وذلك ُنها الْر يرونها الناس يكاد فل الجباُل مساك
منه يرى لمن . يضربمرة الدهر في إل بارحًة ول سإانحًة

ويعطى، يبذل عما " كناية"هو . وقولهالحايين في الحسان
 .المثل به يضرب الذي هذا

ّوُل- 85 ِد أ ْي ٌعَ الّص  َفَر

ُعَ َفَر ْل َلد : أولا يتبركون للهتهم يذبحونه كانوا الناقة، تنتجه َو
أول َنَحْرُت كذا إبلي تمت : إذايقول الرجل وكان بذلك،

ُنوه نحره أرادوا إذا وكانوا منها، نتيج ّي ] وألبسوه،26 [ص َز
 البرد شدة في أزمة يذكر أوس قال ولذلك
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ّبَه َدُب َوُش ْي َه َبامُا ال َع ِما اْل من ال َوا ْق ًا * أ ْقب ً سَإ ّلل َعا ُمَج  َفَر

أو َزْرعَ في خير من يرى ما أول عند : يضربعمرو أبو قال
ِنَصاب َفَرعَ الصيد : أول. ويروىالمنافع جميع وفي َضْرعٍَ .و
به، يتيمنون يصيدونه شيء أول ُيْرسِإلون أنهم وذلك

ٍد : أوُلويروى َعه صي : فعلالتفسير هذا في (فرعه َفَر
 ).دمه أراقَ معناه ماض

 .هذه فعلته قبل خير منه ير لم لمن يضرب

ُه- 86 َذ َذ أَخ ٍة أْخ ُع  سَإب

ٍة أخذ : يعنيالصمعي قال َع ُب ُبؤة، - وهي الباء - بضم سَإ ّل ال
َعة : أخذالعرابي ابن وقال ْب َعًة أراد سَإ ْب :قال العدد، من سَإ
سإبع، كلمهم في يستعملونه ما أكثر لن سإبعة خص وإنما

وقال أياما، وسإبعة أرضين، وسإبع سَإموات، : سإبعكقولهم
ُبعةالكلبي ابن ُد رجٌل : سَإ وهو المثل، به يضرب الخذ شدي

ُبعة ْوفا ابن سَإ َعل بن سَإلََمان بن ثعلبة بن َع بن عمرو بن ُث
ْوث َغ  .ال

ّنما- 87 ْنَت ِإ ُبِع ِخلفََا أ ِكَب الّض  الّرا

ًا رأْت إذا الضبع أن وذلك ْته راكب َف َل َذت خا ناحية في وأَخ
ًا أخرى ًة يعارُضه والذئب منه، هرب  .للضبع مضاد

""خلفا . ونصبيصنعون فيما الناَس يخالف لمن يضرب
خلفا (وإضافة الضبع خلفا تخالف : أيالمصدر على

 )مفعوله والراكب لفاعله، المصدر إضافة من للضبع

ُع نامَا إذا- 88 ِل ِكلَِب ظا  ال

ِظل أن يقدر ل منها الظْالع أن : وذلكالصمعي قال َعا مع ُي
فل آخرها، فراغ وينتظْر ذلك يؤخر فهو لضعفه، صحاحها
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َق لم إذا حتى يناما ْب َفد شيء منها َي يضرب ناما ثم حينئذ سَإ
 .الحاجة قضاء تأخير في

 :الحطيئة قال

َ َنا َأل ْت َق َد طر ُع ناما ما بع َأْخبى ال* كلِب ظال ُه و كّل َناَر
ِد ِق  ُمو

ّنما- 89 َو ِإ َنُب ُه َلِب َذ ْع ّث  ال

َواغيقولون الصيد أصحاب َنبه الثعلب : َر َذ فتتبع يميله ب
َنبه، الكلب َنِب من : أروغيقال َذ  .الثعلب َذ

َتَرْضَت إذا- 90 ْع ِتراِض ا ْع ْه كا ِهّر ْكَت ال ْوَش ُقطَْ أْن * أ َتَس
ْه في ُفّر  ُأ

َعَلاعترض َت ْف ُفّرةالنشاط وهو العرض من : ا  .: الشدة. وال

 ]27 . [صالعاقبة عن يغفل للنشيطْ يضرب

ّبا َتُك ِإْن- 91 ّني َض ُله فإ  ِحْس

َقى أن في يضرب ْل َله الرجُل َي  .والدهاء العلم في مث

ُه- 92 َذ َذ َأَخ ُه الّضّب َأْخ َد َل  َو

ًة أخذه أي َكته، بها أراد شديدة، أخذ َل الضب أن وذلك ه
ُده خرجت فإذا الهوامّا، عن بيضه يحرس ْيض من أول َب ال

ّنها ًا ولده يأخذ فجعل الرض، أحناش بعض ظ بعد واحد
 .الشريد إل منه ينجو فل ويقتله، واحد

ّنُه- 93  َأْصلٍَل َلِصّل ِإ
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َهَشت إذا لساعتها تقل : حيةالّصل .قالللداهي . يضربَن
وفيه الذبياني النابغة إلى الصحاح في (نسبه الشاعر

 " ):بالرزايا "نضناضة

َنا ماذا ْئ ِز ٍة من به ُر ّي ٍر َح َك ٍة َذ َناَض َنْض  أْصلَِل ِصّل بالمنايا * 

َذا- 94 ْذَت إ ِة َأَخ َب َن َذ َتُه الّضّب ِب ْب ْغَض  أ

َنبةالضب "برأس ويروى ّذ ّذنبةوقيل واحد، والذنب " وال : ال
ْلجئ لمن . يضربمستعملة غير  .يكره ما إلى غيَره ُي

ّنُه- 95 ِهتُر ِإ ٍر َل َتا ْه  أ

ْتر ِه . قالالمنكر الداهي للرجل . يضربوالداهية : العجبال
ْتربعضهم ِه َعَجب اللغة في : ال ِهي الرجل فسمي ال ّدا به، ال

ْهر كأن ّد َعه ال َد ْتر منه، ليعجبوا للناس وأبرزه أب ِه :وال
َهائه من " أيهتر "فلن قيل فإذا الباطل، ِرض َد ْع الباطَل َي

ًا يخلوا ل فهو الحق، معرض في فجعلوه باطل، من أبد
 :الخنساء كقول الباطل، نفس

َباٌل ِهَي فإنما ْق َباُر إ ْد ِإ * َو

ّيز أنه إلى إشارة أجناسإه إلى وأضافه بخاصية منهم تم
ْفُضلهم في تكون الحية " وأصلهَأْصلَل "ِصّل ومثله بها، ي

 .اليابسة الرض وهي الّصلة

ّنُه- 96 ُد ِإ َقّر ُي ًا َل  ُفلن

َدعه له َيْحتال أي َيْخ يجئ أن وأصله منه، يستمكن حتى و
ْعب البعير إلى بالِخطاما الرجُل َتره وقد الّص ّ عنه سإ لئل
ًا منه ينتزعَ ثم يمتنع، ِنَى البعيُر يستأنَس حتى ُقَراد ْد ُي إليه و
َطيئة يقول وفيه عنقه، في بالِخطاما فيرمي رأسإه،  :الُح
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ُد ما لعمرك ْيٍب بني ُقَرا َل َعَ * إذا ُك ِز  بمستطاعَ القراد ُن

َدعون : لأي  .ُيْخ

ْثُم- 97 ُقلوِب َحّزاُز ال  ال

ّكها فيها َحّز ما يعني ّثَر، : أيوَح في َحّك ما : الثمقيل كما أ
َتاَك وإن قلبك ْف ْوَك عنه ] الناُس28 [ص َأ َت ْف َأ : ما. والَحَزازو

حين سإيرين ابن قول ومنه الغم، من القلب في يتحرك
ْيَسَره : مافقال الورعَ أشد ما له قيل في شككت إذا أ

ْعه شيء َد  .ف

َها- 98 ّي َتّن أ َلى الُمْم ْفِسَك َع ُكن َن َي ْل ْيَك الَمّن َف َل  َع

:نفسه إلى يحسن لمن يقال والحسان، : النعاماالمتنان
ْبَت قد َذ على به َتُمّن فل نفسك إلى المنفعَة فعلَت بما َج

 .غيرك

ْوُب- 99 َل ْوُب ا ٍة أ َعاَم  َن

ْوُب ُيْسرعَ الرجوعَ يعجل لمن . يضرب: الرجوعَال  .فيه و

ّنه- 100 ُع ِإ ِق َوا ِر َل ِئ ّطا  ال

بالحلم يوَصُف لمن هذا يضرب : إنماالصمعي قال
 .والوقار

َذا- 101 ْكُت ِإ َك ُتها َقْرَحًة َح ْي ْدَم  أ

الناَس اعتزل كان وقد العاص، بن عمرو عن هذا يحكى
ّله رضي عفان بن عثمان خلفة آخر في فلما عنه، تعالى ال

ْتله ثم َحْصره بلغة ّله عبد أبو : أناقال َق َقْرَحًة حككُت إذا ال
 .أدميتها
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ّدهاةيقول كان أنه الشعبي عامر عن روى :أربعة : ال
ِزياد شعبة، بن والمغيرة العاص، بن وعمرو معاوية، بن و

ِه ِبي  .أ

ّنَما- 102 َو ِإ َبْرقَِ ُه ّلِب َك ْلُخ  ا

ٌقَ :يقال ّلٌب، َبْر ُقَ ُخ ّلٍب وبر ل الذي البرقَ وهما بالضافة، ُخ
ْيَث ِدعَ كأنه معه َغ ّلُبَخا ًا . والخ َمطر ل الذي : السحابأيض
ُقَ فمعناه الخلب، : برقَقيل فإذا فيه،  .الخلب السحاِب بر

ُد لمن يضرب ِع  .ينجز ول يخلف ثم َي

ْبِغ ِإْن- 103 ْيَك َي َل ْوُمَك َع َ َق ْبِغ ل ْيَك َي َل َقَمُر َع  ال

بن سإعد ابن ثعلبة بني أن : بلغنامحمد بن المفضل قال
أربع ليلة والقمر الشمس على َتَراهنوا الجاهلية في ضبة

وقالت ُيَرى، والقمر الشمس : تطلعطائفة فقالت عشرة،
ْوا الشمس تطلع أن قبل القمر يغيب : بلطائفة فتراَض
َعلوه برجل يبغون قومي : إنمنهم رجل فقال بينهم، َج
ْدل فقال علي، َع ِإْنال ْبغ :  القمر، عليك يبغ ل قوُمك عليك َي

ً فذهب  .كلمه . هذامثل

القمر، يظْلمك ل قوُمك ظلمك : إنيقول : الظْلم،والبغي
 .والحق المر لك يتبين فانظْر

 ]29 . [صالمشهور للمر يضرب

َذا- 104 ْعَت إ ُقوُل الّرُجَل سَإِم ِر ِمَن فيَك َي ْي ْلَخ ْيَس ما ا ِفيَك َل
ْأَمْن َفل ْيَس َما الّشر ِمَن ِفيَك َيقوَل أْن َت  ِفيَك َل

ْهب قاله َنبه بن َو ّله رحمه ُم  .ال

 .الشيء في السإرافا ذما في يضرب
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َذا- 105 ُتْم إ ْذ ّتَخ َد ا ْن َا َرُجٍل ِع َها َيد ْو ْنَس  فا

ل حتى : أرادعبيد أبو . قاللبنيه العرب حكماء بعض قاله
ْول أنفسكم في يقع ّط تذكروها ول بالقلوب، الناس على ال

 :وقال باللسنة،

ْدَت ْفَس َلْحَت ما بالمّن َأ ِر من أص ويسر هنا، عنق (بوزن ُيُس
") *نعم "من والمحفوظ الغنى، بمعنى وهي قفل، بوزن
ّناِن َأسْإدى إذا الكريم ليس  بم

ّنه- 106 ٌذ ِإ َنّج  َلُم

ّنك، أي النسان، أسإنان أقصى وهو الناجذ، من وأصله ُمَح
في جاء لما كلها السإنان أنها . والصحيحبعضهم قول هذا

َفَضِحَك الحديث َدْت حتى " ُذه َب َواِج :الشّماخ " قالَن
ُهّن ُذ َواِج ِإ َن َد ِقيع كالح َو * ال

ّنْجد من معجمة غير " بالداللمنجد "إنه ويروى وهو ال
َدة، من أو المرتفع، المكان ّنْج أنه : أيالشجاعة وهي ال
 .بالتجارب مقوى

107 -ً ْكل َذّما أ  َو

ًا ويذما أكل يؤكل أي  .ذم

ًا يذما لمن يضرب  .الذما يستحق ل وهو به، ينتفع قد شيئ

ُء- 108 ّنَسا ُق ال ِئ َقا ِما َش َوا ْق َل  ا

وأراد باثنين، يشق ما كل وهي شقيقة، : جمعالشقائق
على يقع : القومايقول من قول على الرجاَل، بالقواما
الرجال مثُل النساء إن المثل ومعنى النساء، دون الرجال
 .الحقوقَ من عليهن ما مثل فلهن منهم، وشقت
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َبَر إذا- 109 ْد ْهُر أ ّد ٍما َعْن ال ْو َفى َق ُهم َك ّو ُد  َع

 .عدوهم أمر كفاهم سإاعدهم إذا أي

َذا- 110 َنا ِإ ْع َط ًا َق َلَم َدا َع َلٌم َب  َع

َلم له يقال الجبُل َع َدث أمر من فرغنا إذا : أيال  .آخر أمر َح

ْبَت إذا- 111 َع َضَر ْوِج َأ َذا ف ِإ ْع َزَجْرَت َو  َفأسْإِم

ّتواني وترك المبالغة في يضرب َعْجز ال  .وال

َأَل ِإذا- 112 ْلَحَف سَإ ِئل َوإْن أ ّوفا سُإ  سَإ

ْون قاله ّله عبد بن َع  ]30 . [صذكره رجل في عتبة بن ال

ْنَت إْن- 113 ًا ُك ْد ِريح َق ْيَت َف َق َ ْعصارا ل  ِإ

السماء بين فيما شديدة تهّب ريٌح : العصارعبيدة أبو قال
 .والرض

ِدّل مثل يضرب ِلَى إذا بنفسه للُم منه أدهى هو بمن ُص
ّد  .وأش

ٍر أْمُر- 114 ً ُقِضَي َنها ْيل  َل

يكونوا لم ممن منهم ِغّرة على القومَا جاء لما يضرب
ُبوا ّه  .له تأ

َي أْمٌر- 115 ِر ِه سُإ ْي َل ْيٍل َع َل  ِب

 .الول ضد وهذا َفْجأة، وليس فيه تقدما قد أي

ِتِك أْمَر- 116 َيا ِك ْب ِتِك أْمَر ل ُم  ُمضِحكا
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َغناالمفضل قال َل لها كانت العرب بنات من فتاة أن : ب
َنها خالتها زارت إذا فكانت وعمات، خالت ْي َه ْل وأضحكنها، َأ

ْبنها عماتها زارت وإذا ّد ْذن َأ ّأَخ : إنلبيها فقالت عليها، و
علم وقد أبوها فقال يبكينني، عماتي وإن يلطفنني، خالتي
َأْمَرالقصة مبكياتك، أمر واقبلي الزمي أي مبكياتك، : 
َأْمُر ويروى ْولى مبكياتك : أمرأي بالرفع، "" َقبول َأ بال
 .غيره من والتباعَ

ْيَل ِإّن- 117 ّلل ِويٌل ا ْنَت َط ْقِمر َوأ  ُم

ْيك : كانالمفضل قال َل َكة بن الّس َل ْعدي الّس ًا الّس نائم
َثم إذ كذلك هو فبينا مشتملً، ْدره، على رُجٌل َج قال ثم َص

أي مقمر، وأنت طويل : الليُلسإليك له فقال : اسإتأسِإر،له
ّدني، غيري تجد أنك يعني القمر، في َع َت رأى فلما فأبى، َف

َليك َوى ذلك سُإ َت ْل ّنمه عليه ا  .وتس

 .الحاجة طلب في والتأنّي بالصبر المر عند يضرب

َع ِإّن- 118 ِما َم ْو َي ًا ال َدة يا َغد ِع  ُمْس

ّقِل في مثل يضرب َول تن َكّرها الياما مر على الد  .و

َدى- 119 َياليِك ِإْح ِهيِسي َل  ِهيِسي َف

ْيُسالموي قال َه ّي السيُر : ال  :وأنشد كان، َضْرب َأ

ِهيِسي لياليِك ِإْحدى َعِمي * ل ِهيِسي َف ْن َلَة َت ِريس اللي ْع ّت  بال

ّد إلى فيه يحتاج المر يأتى للرجل يضرب والجتهاد، الج
 :قولهم ومثله

َدى ْبِن مَن لياليِك ِإْح ْلُحر ا َفِك َمَشى * إذا ا ْل َتّري لم خ  َتْج

ّ ٍما ِإل ْيُصو َق * ُمّر وِشيح ب
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ضربها البَل َطَرد إذا اللّص لن المبادرة، في هذا يضرب
ًا ْعِجلها ضرب َتّر أن ُي  ]31 . [صتج

َنا- 120 ْبُن أ َ ا  َجل

َوثيل بن سُإَحيم قول من وهو المتعالَم، للمشهور يضرب
 :الّرياحّي

ْبُن أنا َ ا َطلعَّ َجل َيا و َنا ّث َتى ال ِعَماَمَة أَضِع * َم ِني ال ُفو ِر ْع  َت

 .الكوفة منبر على الحجاج به وتمثل

أنه ُعَمر بن عيسى عن وحكى النهار، جل : ابنبعضهم قال
البيت، بهذا ويحتج بَضَرَب، يسمى رجل يصرفا ل كان

َعل، وزن على لنه جل ينون : لمويقول له : وليسقالوا َف
السإَم فحكى الحكاية، أراد الشاعر لن حجة، البيت في

الذي ابُن : أناوتقديره التسمية، قبل عليه كان ما على
َ له يقال  .وكَشفها الموَر َجل

ّنُه- 121 َيٌض ِإ ِر َلر ْي ْلَخ  ِل

َأُرَضيقال ُلقيقال كما أريض، فهو َأَراَضة :  فهو َخلَقة : َخ
ِليق  .َخ

منه تأتى لن أهٌل : أنهأي الخير، الكامل للرجل يضرب
 .الكريمة الخصال

َذِت- 122 َلْرُض أَخ ّيها ا ِر  ُزَخا

ّي "مكان و زهره، وخرج والتّف النبُت طال إذا وذلك ِر زَخا
ُته كان " إذاالنباِت ابن قال النبُت، َزَخر قولهم من كذلك، نب
ْقبل  :ُم

ّي ّية * جياد فيه كأّن النباِت زَخار ِر َق ْب َع  والقطوعَ ال
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ُلح لمن يضرب ُله َص  .فساد بعد حا

ِنٌب ِإْن- 123 َياَك َجا ْع ْق أ ْلح ِنب َف  ِبجا

"ومثله التصّرفا، على والحّث المر ِضيق عند يضرب
ِدُح* أي الكريم للحّر الرض *وفي َنا ّتَسع َم  .ومرتزقَ ُم

َنا- 124 َذْن أ ِتِل ِإ ْلَمْرَخة كالَخا  با

في يطول وهو الّزناد، منه يكون الذي : الشجرالَمْرُخ
َظّْل حتى السماء َت هذه كأنها ثمرة : ولهقالوا به، ُيْس
إذن فأنا أفعل لم وإن أباديك : أناالمثل . ومعنىالباقلء

ِتُل كمن َنه َيْخ طائل ول وثمرة ظل لها أن في بالَمْرَخة ِقْر
 .حقيقتها عن فتش إذا لها

ْفي في يضرب ْبن َن ْلُج ُفَك ل : أيا  .أَخا

َنا- 125 َها أ ُل ْي َذ ّكُك ُج ْلُمَح ُقها ا ْي َذ ُع  الُمَرّجُب َو

ْيل َذ ْلُج ْذل، : تصغيرا ْلِج ّكُكالشجرة أصل وهو ا :. والمح
ْلَجْربى، البل به تتحكك الذي َبارك في ينصب ُعود وهو ا َم
ْلَجْربى البل به تتمّرُس البل ْيقا َذ ُع ْذقَ : تصغير. وال َع - ال
َبة له جعل الذي :والمرّجب النخلة، - وهو العين بفتح ُرْج
َنى32 [ص ِدعامة وهي ْب ُت َلها ]  إذا وذلك الحجارة، من حو
ّوفوا وطالت كريمَة النخلة كانت من تنقعر أن عليها تخ

قول نحو التكبير، به يراد تصغير وهذا العواِصِف، الرياِح
 :َلبيد

ْوفَا أناٍس وكّل ْدُخُل سَإ ُهم َت َن ْي َيٌة َب ِه ْي َو ُد َفّر *  َها َتْص ْن  النامل ِم

 .الموت يعني
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َباب قول : هذاعبيد أبو قال ْلُح ِذر بن ا ْلَجُموح بن المن ا
ّي، ْيعة عند الّسقيفة يوما قاله النصار أنه يريد بكر، أبي َب

َفي رجل َتْش ْقله برأيه ُيْس َع  .و

ُكْم- 126 ّيا َء ِإ ّدَمِن َوَخْضَرا  ال

ّله رسإول قاله ذاك : وماله فقيل وسإلم، عليه الله صلى ال
ُةفقال؟الله رسإول يا ِبِت في الحسناء : المرأ ْن  .السوء َم

ُنَراهعبيد أبو قال ّنَسب فساد أراد :  يكون أن خيف إذا ال
َدة، لغير ّدَمن خضراء جعلها وإنما ِرْش ُنه ما - وهي ال َدّم ُت
َبَت ربما - لنه وأبعارها أبوالها من والغنم البُل النباُت فيها َن

ًا منظْره فيكون الحسُن ًا حسن ِبته أنيق ًا، ومن هذا فاسإد
 .كلمه

أخّص : إياكمالمثل وتقدير تخصيص، " كلمة"إيا : إنقلت
ُنْصحي ّذُركم ب ُأَح َء و ليعطف الواو وأدخل الدمن، خضرا

وأحذركم أخصكم : أيالمقدر الفعل على المقدر الفعَل
"إياك تقول ل الشعر، ضرورة في إل حذفها يجوز ل ولهذا
َد  :قال كما الضرورة، عند " إلالسَإ

ِيَن وإياَك َلَمحا َنا أن ا * َتِحي

ّنَك- 127 ِلٌم إ َعا ِبِت َل َنا َقِصيِص ِبَم  ال

َقِصيصقالوا ُع : ال ْيرة وهي َقِصيصة جم عند تنبت ُشَج
َكْمأة،  .بها الكمأة على فيستدل ال

 .إليه يحتاج بما العالم للرجل يضرب

ّنُه- 128 ّنُه َلْحَمُر ِإ َبُة كأ  الّصْر
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َعَضاة في : ليسزياد أبو قال َثر ال ْك ًا أ ْلح، من صْمغ ّط ال
َبةله يقال أحمر وصمغه  .: الّصْر

 .وصفه في بولغ إذا الحمر، َوْصف في يضرب

ِد َأْن- 129 ِر َء َت ٍء الَما َيُس بَما ْك الصول كل في (ضبطْ أ
أن وأحسب شرطية، " أوله"إن أن على القلم بضبطْ

الماء : ورودكوالتقدير خير، مصدرية تكون أن على ضبطها
) أيكلمه آخر في المؤلف تقدير ويؤيده أكيس، ماء ومعك

ْد:تعالى قال كما ماء، مع َق ُلوا      {و ِر     َدَخ ْف ُك ْل َد إن يعني }    ِبا ِر َت
ٌير معك كان إليه احتْجَت إن ماء ومعك الماء أن من لك خ

وهذا ] ماء،33 [ص غير على تهجم ولعلك حمله في تفّرط
َعّش قولهم من قريب َلَك " َتّر ول إب ْغ الخذ في " يضربانَت

 .بالحزما

ْيِس إلى أقرب " أي"أكيس قوله في وقالوا َك : هذا. قلتال
ُحْسنه أن معناه " كانأحسن "زيد قلت لو لنك يصح، ل

غيره، من الحسن إلى أقرب أنه ل غيره، حسن على يزيد
ْيٍس إلى يحتاج منهم الوارد كان لما ولكن َواردهم لخفاء َك َم
فل الورود وقصدت الماء من شيء معك كان : إذاقالوا
ْع ْيُسك ليزيد بورودك ثقًة معك ما ُتِض ْيس على َك لم َمْن َك

َعَك، يصنع أفعل َيَضعون إنهم :يقال أن ويجوز وجه هذا صني
َع َأمُا كقولهم السإم موض ّكيه بين امرىء كّل "أْش " أيَف
ْؤما أشأما* غلمان لكم * فتنتج زهير وكقول امرىء، كل ُش

ْؤما، غلماَن أي :التقدير هذا على المثل معنى فيكون ُش
ُدَك َياسَإة : أيأكيُس ماء مع الماء ورو  .وَحْزما ِك

ّنَما- 130 ْيَل أْخَشى ِإ ِتي سَإ َع ْل  َت
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ْلعة ّت َند من الماء : َمِسيُلال من (لن الوادي بطن إلى الس
)،فيجرفه السيل يجيء أن خطر على فهو التلعة نزل

 .عمي وبني أقاربي شّر أخافا إني المثل ومعنى

 .القرباء شكوى في يضرب

ُه- 131 َذ ِه أَخ ِت  ِبُرّم

ُرَمم والجمع بالية الحبل من : قطعةالّرّمة بُجْملته، أي
ِرَماما  .و

َفع رجل أن المثل وأصل ْبل بعيرا رجل إلى َد عنقه، في بَح
َفعهبجملته شيئا دفع َمْن لكل فقيل وأخذه بُرّمته، إليه : د

 .ذكرنا ما والصل برمته، منه

ّنُه- 132 ِلُث إ َت ْع ِد َلُم َنا  الّز

ْلث َع ْلث وكذلك : الخلطْ،ال َغ والمثل المعجمة، بالغين ال
 بالوجهين يروى

مما ِزناده فيتخذ اعتراضا، الشجر الرجل أنيعترض وأصله
َلث، بمعنى واعتلث َوَجد،  .المخلوط والمعتلث َع

 .المنكح في أبوه يتخير لم لمن يضرب

ّنه- 133 ِعّي إ ْلَم  َل

َذعي ومثله ْو أوس قال بظْنونه، المصيب للرجل . يضربَل
 :حجر بن

ِعّي ْلَم ِذي ال ُظّْن ال ّظّن ال ِبَك َي ْد كأْن *  َأى َق ْد َر َق َعا َو  سَإِم

َع من وأصله .غيره على أظلم ما له لمع كأنه أضاء، إذا َلَم
تكن : لمقال والسلما الصلة عليه أنه مرفوعَ حديث وفي
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ّدث، فيها كان إل أّمٌة ُكْن فإن ُمَح ]34 [ص المة هذه في َي
ّدث ّدث : وماقيل عمر، فهو ُمَح َيَرى : الذيقال ؟المح
َي عمر وكان ظن، وكما رأى كما فيكون الظّْن ويظْن الرأ
 .كذلك عنه تعالى الله رضي

ّي- 134 َلُه َفتًى أ َت ّدَخاُن َق  ال

َتله رجل تبكي كانت امرأة أن أصله ّيوتقول الدخان، َق : أ
حيلة ذا كان : لوفقال مجيٌب فأجابها ؟الدخان قتله فتى

ّول َتَح  .الحيلة للقليل يضرب ل

ِنّي ِإّن- 135 َغ ْيِل َطويُل ال ّذ ّياُس ال  َم

َبِت كقولهم وهذا يكتمه، أن الغنى صاحُب يستطيع : لأي "أ
ِهُم ّدَرا ِرَج أن إل ال َقها ُتْخ َنا ْع في عنه الله رضي عمر " قالهأ

 .ُعّماله بعض

ِلْب َلْم ِإّن- 136 ْغ ُلْب َت  َفاْخ

ِلْب ويروى َفاْخ َلَبيقال الضم، والصحيح " بالكسر،"  : َخ
ُلُب َعة به . ويرادالخديعة وهي ِخلَبة َيْخ ْد ْلُخ الحرب، في ا

ُذقيل كما َفا َن الطعن من أنفذ الحرب، في الرأي : 
 .والضرب

ِء أَخا ِإّن- 137 ْيَجا َه ْل َعْك َيْسعى َمْن ا َوَمْن َم ْفَسُه َيُضّر *  َن
َعْك َف ْن َي  ِل

 .المساعدة في يضرب

ّني- 138 ُظُْر إ ْن ِه َل ْي َل َلى إ ْيِف َوإ  الّس

ُنوء يضرب ِة المكروه للَمْش َع ْل ّط .ال

َلْمُر-  139 َكى ا ْل ْيَس سُإ َل ٍة َو  بَمْخلوَج
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َكى ْل ُلوجة المستقيمة، : الطعنةالّس َوّجة،والَمْخ ْع ْلُم من : ا
ْلِج ْذب وهو الَخ على أو الجمع تقدير على المر وأنث الَج
ْلكى مثل : المرتقدير ٍة مثُل أي سُإ ْلكى، طعن ل كان وإن سُإ

ْغرى، : امرأةيجوز فل النكرة، بها يوصف ُطولى، وجارية ُص
َواس أبي على ِعيب وقد ُله ُن  :قو

َأّن ْغَرى ك ْبَرى ُص ُك ِعها من و ِق َوا * َف

من أرض على در : حصباءقوله وعجزه بيت، صدر (هذا
 الذهب*)

ًا يجعل أن إل  كقوله اسإم

ْوِت وإْن َع ّلى إلى َد ٍة* (هذا ُج ْكُرَم من لشاعر بيت صدر وَم
الناس كراما سإراة : يوماقوله وصدره الحماسإة شعراء

 فادعينا*)

ّلىقالوا ْلُج ْلكى فكذلك العظْيم، المر : ا المر الّس
 :القيس امرىء قول هذا في والصل المستقيم،

ُهْم ُن َع ْط َكى َن ْل ُلوَجًة* (هذا سُإ :قوله وعجزه بيت، صدر وَمْخ
 ]35 نابل*) [ص على لمين كرك

فتكون المطعون تقابل التي وهي مستقيمًة طعنًة أي
 .فيه أسإلك

 .ضدها ونفي المر اسإتقامة في يضرب

ِزَمْت- 140 َعاُت أ  ِفيها ِبَما َشَج

ِزمُا : أَزمَايقال : الضيق،الْزمُا ِزمُا ضاقَ إذا يأ الَمِضيق :والمأ
َعات الحرب في ّيٌةوَشَج ِن َث قصة المثل ولهذا معروفة، : 

 .النون باب " فيوعد ما ُحّر "أنَجَز قوله عند ذكرتها
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ّنُه- 141 ُذ إ َف ْن ِزقٍَ ِمْن َل  خا

ُذ به يوَصف النافذ : الّسنانوالخاسإق الخازقَ في الناف
 .المور

َدى- 142 ّياِت إْح َظْ ْقَماَن ُح  ُل

ّية َظْ ْلُح َوة : تصغيرا ْظْ ْلَح (هي المرماة وهي حائه، بفتح ا
لها، َنْصَل ل التي : هيعبيد أبو قال )،ذراعَ قدر صغير سإهم

ْقمان :هو هذا ولقمان ٍد، بن ُل وبين بينه كان أنه وحديثه عا
ْقن ابنا وكعب عمرو لهما يقال عاد، من رجلين معاوية بن ِت
ّبْي وكانا قتال، لقماَن فأعجبت غنم رّب لقمان وكان إبل، َر
َيا عنها، فراودهما البُل، َب َنمه ألبان إلى فعمد يبيعاه، أن فأ َغ

ْعًزى ضأن من ِفَح وِم َيا فلما الّسْخل، أنافح من وأنا ذلك رأ
ذلك رأى فلما الغنم، ألبان في يرغبا ولم إليه يلتفتا لم

ِرياهاقال لقمان َت َنْي : اش ْب ْقن، ا َلْت ِت ْيسا، أقب َبرْت َم وأد
ْيسا، ًا البيَت وملت َه ِقط ْيسا أ َنْي . اشترياهاوَح ْب ْقن، ا إنها ِت
َفالَ، ُتَجّز الضأن َتج ج ْن ُت ًا وتحلب ِرَخال، و َثب : ل. فقالِثقال ك
ْقَم، نشريها ُل ْلَن البل إنها يا ْقَن، حم ْيَن فاتس ْقَن، وجَر َن ْع َأ ف

ْغُزْرن أفلتن، ذلك وبغير ولم البل يبيعاه . فلمقطن إذا َي
ِورهما، لقمان فجعل الغنم، يشريا َدا َهابانه، وكانا ُي وكان َي

ّد يغفل أن يلتمس ْطُردها، البل على فيش َي ذاَت كان فلما و
ًا أصابا يوما فيذهب يصيبهما أن رجاء َيْرُصدهما وهو أرنب

ُدهما فجعلها الّصفا، من صفيحة فأخذا بالبل، يده، في أح
َياه قد تراب من كومًة عليهما جعل ثم ّ َأْحَم في الرنب فمل

ْنَضَجاها فلما التراب ذلك َفَضا َأ فقال فأكلها، التراب عنها َن
ِنيئًة : ياويلهلقمان َبلَها، الريح أما أكلها، أ ْق بالّشيح أما َأ

َياها، َو َت يجد ولم إبلهما، عن يغفلن ل لقمان رآهما ولما اش
ًا فيهما ً مملوء َجفير منهما واحد كل ومع لقيهما مطمع ْبل َن
َلين، غير معه وليس ْب بهذه تصنعان : مافقال فخدعهما َن
َطب، هي إنما ؟معكما التي الكثيرة النبل أحمل ما فوالله َح
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ِلين، غير معي ْب فعمدا بمصيب، فلسُت بهما ُأِصْب لم فإن َن
َثراها نبلهما إلى فحواها، النبل إلى فعمد سإهمين، غير فن
يذكرون فيما وكان ِغّرة ذلك بعد منهما لقمان ُيصب ولم

ْقن بن لعمرو لقمان، ] فتزوجها36 [ص فطلقها، امرأة ِت
ًتىتقول أن تكثر لقمان عند وهي المرأة وكانت َف إل : ل
َغيظ ذلك وكان عمرو، فقال ذكرها، كثرة ويسوءه لقمان، ي
َثْرِت : لقدلقمان ًا، لقتلّن فوالله عمرو، في ك :فقالت عمر

ْقن لبني . وكانتتفعل ل ترد حتى بها يستظْلّن سإُمرة ِت
أن رجاء ُعّشا فيها واتخذ لقمان، فصعدها فيسقيانها، إبلهما
ْقن ابني من يصيب عمرو تجّرد البل وردت فلما ِغّرة، ِت
َكّب َأ ْهم فوقه من لقمان فرماه يستقي، البئر على و بَس

َظْيات إحدى : َحّس،فقال ظهره، في مثل، فذهب لقمان، ُح
َوى ثم ْه الشجرة، على بصره فوقع فانتزعه، السهم إلى َأ

َتِقفقال فنزل، : انزل،فقال بلقمان، هو فإذا بهذه : اسْإ
امتلت حين الدلو يرفع أن أراد لما لقمان أن فزعموا الدلو
َهَض َأَضَرطاعمرو له فقال فَضَرط، نهضًة َن وقد اليوما آِخَر : 
ً فأرسإلها ؟الظْهر زال ًا إن . ثممثل يقتل أن أراد عمر

ّبسم لقمان، ْنت : أَضاِحكعمرو : فقاللقمان فت قال ؟َأ
ِهيُت إني أما نفسي، من إل َأْضَحُك : مالقمان !ترى عما ُن
ِلي :عمرو قال : فلنة،قال ؟نهاك : وَمْنفقال َف إن عليك َأ

ُتك ْب َه ْعلمها أن لها َو ّلى : نعم،قال ؟ذلك ُت فأتاها سإبيله، فخ
ًتى : لفقال لقمان :قال ؟لقيته : أقدفقالت عمرو، إل َف

َهبني ثم قتلي فأراد َأسَإَرني ثم وكذا كذا فكان لقيته نعم َو
ًتى : لقالت لك،  .عمرو إل َف

ِرفا لمن يضرب َنٌة جاءت فإذا بالشر، ُع أفعاله جنس من َه
َدى :قيل َظْيات إْح َلة أنه أي لقمان ُح ْع َعلَته من َف  .َف

ّنُه- 143 ْكِسُر إ ّلّي َلي َعاَظ َع ْبِل أْر ّن ًا ال  َغَضب
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ْعظ، كامته إذا يكسره وإنما السهم، في النصل مدّخُل الّر
َغيظْه بكلما أرعاظها فيكسر بسهامه الرض في فيخطْ ي

َتادة قال الغيظ من ّي َق ُكر َيْش ّذر ال  :الحجاَج العراقَ أهَل يح

ِر َذا َذار َح ًا * ويكسر نابه يحرقَ الليَث َح َعاظ من عليك َأْر
ِد ْق ْلِح  ا

 .للغضبان يضرب

ّنُه- 144 ُقَ إ ِر َيْح َلّي َل ُلّرمُا َع  ا

َلْرما من وأصله السإنان، أي  :وقال الكل، وهو ا

ُهُم حبيب بنو يوما فرقين بذي َب َنا علينا * نيو ُقو ِر  َيْح

َعّض "هو ويروى أصابعه، : يعنيالصمعي " قالالّرمَا على َي
:ويقال الحصى، إنها تفسيرها في : يقالمؤّرج وقال

 ]37 . [صأبعدها وهو الضراس،

ّنَك- 145 ْيٌر إ ِريِق ِمْن َخ َفا َعصا َت  ال

ّية قول من : هذاقالوا َن ِرما وكان لبنها العرابية ُغ كثيَر َعا
ٍر ضعف مع الناس إلى التلفت ًا فواثب عظْم، ودقة َأسْإ يوم

َية فأخذت أنفه، الفتى فقطع فتى فَحُسنت أنفه، ِديَة ُغن
ِقع، فقر بعد حالها ْد فأخذت أذنه، فقطع آخر واثب ثم ُم
َتها، َي َفته، فقطع آخر واثب ثم حال، ُحْسَن فزادت ِد َش

والغنم البل من عندها صار ما رأت فلما الدية، فأخذت
َتاعَ، فيه رأيها َحُسن ابنها جوارح َكْسب من وذلك والَم
 :فقالت أرجوزتها في وذكرته

ِلُف ِة َأْح َو ْلَمْر ًا با ّق َفا َح ّنَك َوالّص َأ ْيٌر *  ِريِق ِمْن َخ َفا َعَصا َت ْل  ا
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َفاريق : مالعرابي قيل ْقطع : العصاقال ؟العصا َت َاجورا، ُت سإ
َواجير تقطع ثم الناس، من وللسْإَرى للكلب تكون والّس

ًا، فتصير الساجور عصا كل فتصير الوتد، ويفرقَ أوتاد
َظْاظا، قطعة َظْاظ لرأس جعل فإن ِش َلكة الّش َف صار كال

ُبْختي َهارا، لل ْنِف في يدخل الذي العود وهو ِم ُبْختى، َأ وإذا ال
ٍد، منه جاءت الِمهار فرقَ َوا على تشد التي الخشبة وهي َت
ْلِف ًا، كانت إذا هذا ُصّرت، إذا الناقة ِخ َناة كانت فإذا عص َق
ْوس منها َشق فكل صارت الشقة فرقت فإذا بندقٍَ، َق

ًا، فرقت فإن ِحظْاء، صارت السهاما فرقت فإن سإهام
َعَب المغازل فرقت فإن مغازل، صارت الحظْاء به َش

ّعاُب َعَة أقداحه الّش ُدو ِقَصاعه الَمْص ل أنه على المشقوقة و
 .بها وأليق منها أصلح لها يجد

ُعه فيمن يضرب ْف َعّم َن  .غيره نفع من َأ

َعصا إّن- 146 َعْت ال ِر ِذي ُق ْلم ِل ْلِح  ا

ِرعت من أول : إنقيل بن مالك بن عمُرو العصا له ُق
ْيعة َب ِد أخو ُض ِكناني، مالك بن سإع ًا أن وذلك ال أتى سإعد

َعّراها، وأخرى قادها، له خيل ومعه المنذر بن النعماَن
ْدت هذه َعّريت : لمله فقيل ُق هذه أقد : لمقال ؟هذه و

َها َع َن َها هذه أعر ولم لْم َب َه فسأله النعمان، على دخل . ثمل
َطرها أما :فقال أرضه، عن َغزير، َم ْبتها وأما ف فقال فكثير، َن
ّوال، : إنكالنعمان له َق ْعيا بما أتيتك شئت وإن َل عن َت

ًا فأمر : نعم،قال جوابه، ِطَمُه، أن له َوصيف ْل َطمه َي فل
ْطمة، ِفيهقال ؟هذه جواب : مافقال َل :قال مأمور، : سَإ
ِطْمه ْل َأِخذ : لوقال ؟هذه جواُب : ماقال فلطمه، أخرى، ا

ّدى أن النعمان أراد وإنما للخرى، يعد لم بالولى سإعد يتع
: ماقال فلطمه، ثالثة، : الطمهقال فيقتله، المنطق في

ِطْمهقال عبده، يؤدب : َرّبقال ؟هذه جواب ْل ]38 [ص : ا
ْكَتقال ؟هذه جواب : ماقال فلطمه، أخرى، َل فأسْإِجْح، : َم
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ْبَتالنعمان قال مثلً، فأرسإلها ُكْث : أَص وأعجبه عندي، فام
َدا إنه . ثممكث ما عنده فمكث منه، رأى ما أن للنعمان َب

ًا، يبعث ًا فبعث رائد ْعد، أخا عمر فأغضبه عليه، فأبطأ سَإ
ًا جاء لئن فأقسم ذلك ًا أو للكل ذاّم فقدما ليقتلنه، له حامد

؟ُأكلمه أن : أتأذنسإعد فقال الملك، عند سإعد وكان عمرو،
َذْنقال تقطع : إذنقال ؟إليه : فأشيرقال لسانك، يقطع : إ

ْعها،قال ؟العصا له : فأقرعَقال يدك، ْقَر َفا سإعد فتناول : 
َقَرعَ جليِسه َعَصا يقول أنه فعرفا واحدة، قرعًة بعصاه و

إلى رفعها ثم قرعات، ثلث بالعصا قرعَ ثم : مكانك،له
َأجد : لمله يقول أنه فعرفا بالرض، َعَصاه وَمَسح السماء

ًا، ْدب ًا العصا قرعَ ثم َج ًا رفعها ثم مرار إلى وأومأ شيئ
ًا، : وليقول أنه فعرفا الرض، َبات قرعًة العصا قرعَ ثم َن
ّلمه،يقول أنه فعرفا الملك، نحو وأقبل َك عمرو فأقبل : 
ِنيله فقال الملك، يدي بين قاما حتى ِبْر حمدت هل : أْخ

ًا ْدبا ذممت أو ِخْصب ولم ُهْزل، أذمم : لمعمرو فقال ؟َج
ْقل، أحمد ِكلة الرُض َب ُبها ل ُمْش ُبها ول يعرفا، ِخْص ْد َج

ُدها يوصف، ِكرها واقف، رائ ْن ُنها عارفا، وُم . قالخائف وآم
ْولى :الملك  :العصا َقْرعَ يذكر مالك بن سإعد فقال لك، َأ

ْعُت َعَصا َقَر ّيَن حتى ال ِبي تب في ذاك لول َتُك * ولم صاِح
ُعَ القوما ْقَر  ُت

على فيها سإارح * ول بُمْمِحل ليس الرَض : رأيُتفقال
ْعِي ُع الر َب  َيْش

َواء ْدب فل سَإ ُبها فيعرفَا َج ْد َها * ول َج َب ْيٌث َصا َغزير َغ
ُعَ ِر ُتْم  ف

َنّجى ْوباء بها َف ْفٍس َح ٍة َن ِهْم َذاَك لول كاد * وقد كريم ِفي
ُع  تقط
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العصا " إن قولهم في آخرون . وقالبعضهم قول هذا
ِرِب بن عامر هو هذا الحلم ذا ": إنالحلم لذي قرعت ّظْ ال

َواني، ْد َع ِدل ل العرب، حكماء من وكان ال ْع ًا بفهمه َت ول فهم
ًا، بحكمه َعَن فلما حكم ًا، عقله من أنكر السن في َط شيئ
ّني كبَرْت قد : إنهلبنيه فقال ْهو، لي وعرض سِإ فإذا سَإ

لي فاقرعوا غيره في وأخذت كلمي من خرْجُت رأيتموني
خصيلة، لها يقال جارية، له : كانتوقيل بالعصا، الِمَجّن
ْطُت أنا : إذالها فقال ِل ُأتَي العصا، لي فاقرعي ُخو عامر و

َثى ْن ْدر فلم فيه، ليحكم ِبُخ لهم ينَحر فجعل الحكم، ما َي
ُيطعمهم قد ؟شأنك : ماخصيلة فقالت بالقضاء، ويدافعهم و

ْفَت :فقالت الخنثى، حكم ما يدري ل أنه فخبرها مالك، أتل
ْعُه ِب ْت أ

َباله َ ]39 [ص بها عباس ابن : فحدثنيالشعبي . قالَم
 .فيه سإنة صارت بالسإلما الله جاء : فلماقال

 :يقول الذي هو وعامر

َعراٍت أرى َبّي على َش ًا حاِج ًا نبتن * بيض َؤاَما جميع  ُت

ْللُت ُهّن * ب الكل بهّن أهاهي َظ ُب ًا َأْحَس َوار  ِقياما ِص

َأْحِسُب ْنِفي و ًا * ُت َمَشْي ما إذا َأ فقاما رآني أمامي َشْخص

 :يقول الذي وعو سإنة، ثلثمائة عاش : إنهيقال

َفاعٍَ * سَإليُم كأنني رأتني لما ابنتي تقول  مودعَ غير ليلُه َأ

ْوُت وما ْلَم َعْت ولكن أفناني، ا َب ُنوَن * على تتا َمصيف ِمْن سِإ
َبِع  وَمْر

ِئيَن َثلَُث ً َمَرْرَن قد ِم َبِع َمّر أرتجي هذا أنا * وها كواِمل  َأْر

ّنْسر مثَل فأصبحُت ًا راما * إذا فراُخه طاَرْت ال ْطيار يقال َت
َقِعله  : 
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ّبر َباَر ُأَخ ّد * ول َمَضْت التي القروِن َأْخ ًا ب َطار أن يوم ُي
 بَمْصَرِعي

بن عامر العصا له قرعت من : أولالعرابي ابن قال
ِرب ّظْ َواني، ال ْد َع بن خالد بن قيس هو : بلتقول وربيعة ال

ْين ذي ّد بني أحد ُمَخاِشن بن ربيعة هو : بلتقول وتميم الَج
بن عمرو هو : بلتقول واليمن تميم، بن عمرو بن أسإيد

 .الدوسإّي ُحَمَمة

وتعقبوه، لقمان، أخت ) أنهار ح (ص في المجد : (ذكرقال
في ذكر وقد لقمان، بنت ) أنهاما ك (ح في نفسه هو وذكر

هنا المؤلف ذكرهم عمن وزاد العرب، حكاما الثاني الموضع
َثُم الجاهلية في تميم حكاما ) وكانتشئت إن إليه فارجع ْك َأ

ْيفي، بن ْقَرعَ ُزَرارة، بن وحاجب َص وربيعة َحابس، بن وال
فأخذ حكم ضمرة أن غير َضْمرة، بن وَضْمرة ُمَخاشن، بن

َدر ِرْشوة َغ ْيس . وُحكاماف ِرب، بن : عامرَق ّظْ ْيلَن ال َغ بن و
َلمة بين فيه يحكم : يوماأياما ثلثة له وكانت الثقفي، سَإ

جماله، إلى فيه ينظْر ويوما شعره، فيه ينشد ويوما الناس،
الله صلى النبي فخيره نسوة، عشر وعنده السإلما وجاء
ًا، فاختار وسإلم، عليه :قريش . وحكاماسإنة فصارت أربع
ُد . وحكيماتوائل بن والعاصي طالب، وأبو المطلب، عب

) أنهار ح (ص في المجد (ذكر لقمان بنت : ُصْحُرالعرب
) أنهاما ك (ح في نفسه هو وذكر وتعقبوه، لقمان، أخت
العرب، حكاما الثاني الموضع في ذكر وقد لقمان، بنت
وهند )،شئت إن إليه فارجع هنا المؤلف ذكرهم عمن وزاد
ْلُخّس، بنت ِرِب بن عامر وابنة حابس، بنت وجمعة ا ّظْ ال

 :يريده المتلمس " قالالحلم "ذو له يقال الذي

ِذي ْلم ِل ْلِح ُعَ ما اليوما قبل ا ْقَر ّلم * وما العَصا ُت إل النسان ُع
َلَما ْع َي  ِل
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ّبه إذا لمن يضرب والمثل  ]40 . [صانتبه ُن

ْهُل- 147 ِتيِِل أ َق َنُه ال ُلو  َي

ّد أنهم : يعنيعبيد أبو قال  .غيرهم من بأمره عنايًة أش

َبى- 148 َها أ ُل ِئ ّ قا ّا إل ِيُم  َت

""تما تاء أن (يريد والخفض والنصب " بالرفع"تما يروى
 )سإقيمة وعبارته الثلث، بالحركات تحرك

 .الكلمة إلى راجعة والهاء أفصُح، والكسُر

ُبع في يضرب ٍر على الناس تتا َلف أم  .فيه مخت

 .عنه يرجع ولم قوله على : مضىوالمعنى

ْدت إْن 149 ْبَل الُمَحاَجَزة أَر َق َناَجَزة َف ْلُم  .ا

عن ويمنعك نفسك عن تمنعه أن وهو : الممانعة،المحاجزة
ّنْجز : منوالمناجزة نفسه، َناء، وهو ال َف الشئ، : نجزيقال ال

ِنَي، أي من كل لن : المناجزة،والمبارزة للمقاتلة فقيل َف
ْيِن َن ِقْر ْفنى أن يريد ال َثَم عن يروى المثل وهذا صاحبه، ُي ْك َأ

ّفٍي بن ْي ْنُج : معناهعبيد أبو . قالَص ل َمْن لقاء قبل بنفسك ا
 .تقاومه

ّوُل- 150 ِو أ َغْز ْل ُقَ ا  أْخَر

 :الشاعر قال كما التجارب قلة في : يضربعبيد أبو قال

ّيٌة تكون ما أوَل الحرُب ِت َعى َف َتْس ُهوِل لكل بزينتها *   َج

ّتى َعَرْت إذا ح َت َها وَشّب اسْإ ْيَر َعُجوزا * عادت ِضَراُم ذات َغ
ِليِل  َح
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"نائم "ليل قيل كما فيه، الناس لخرقَ بالخرقَ الغزو وصف
 .فيه الناس لنوما

ّنُه- 151 ِه َنِسيُج إ ِد  .َوْح

ْنَسج ل النفيس الثوب أن وذلك ْنواله على ُي ُة ِم أثواٍب، عد
َنِسيَج : معنىالعرابي ابن قال ِه " ِد في واحد " أنهَوْح

َدته على ُنسج ثوب كأنه ثان، فيه له ليس معناه، لم ِح
"َرُجُل يقال وحده نسيج يقال وكما غيره، معه ينسج
ِه ِد عنهما الله رضي عمر ذكرت أنها عائشة عن " ويروىَوْح

ًا، والله : كانفقالت ّي ِذ َو ِه َنِسيَج بالزاء، ويروى أْح ِد قد َوْح
ّد  :الراجز قال أقرانها، للمور أع

ًا به جاءت َتِجر ْع ِه ُم ِد ُبْر َواء ِب ْف َنِسيِج تردى * سَإ ِه ب ِد  َوْح

ّد الّشَراَك إّن- 152 ِه ِمْن ُق ِديِم  .أ

َبه ُقْرٌب بينهما للشيئين يضرب  .وَش

ّنَما- 153 َتُب إ َعا ِديُم ُي ِة ُذو ال َبَشر  .ال

َبَشرة : المعاودة،المعاتبة عليه الذي : ظاهرهالديم و
َعر، سإلمت ما الديم من الدباغ إلى ُيعاد ما أن أي الّش
 ]41 . [صبشرته

َتب ُمَراجعة فيه لمن يضرب ْع َت  .وُمْس

سإلمت ما محتمل الديم في كان ما : كلالصمعي قال
َلْت فإذا البشرة، ِغ ُة َن  .الديم بطل البشر

ُهْم إّن- 154 َن ْي َبًة َب ْي َفًة َع ُفو ْك  .َم

َبة ْي َع ِعياب : واحدةال َيِب، ال ِع .الثياب فيه يجعل ما وهي وال
َبتي كرشي "النصار الحديث وفي ْي َع .سإرى موضع " أيو
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أسإباب أن المثل . ومعنىمشدودة : ُمَشّرَجةومكفوفة
 .نقضها إلى سإبيل ل بينهم المودة

َذا- 155 ْعَت إ ْيِن ِبُسَرى سَإِم َق َلْم ال ْع ْا ّنُه َف ّبٌح أ  .ُمَص

ْيَن أن : أصلهالصمعي قال َق مياههم، في يتنقل بالبادية ال
لهل يقول ثم عمله، عليه فيكسد أياما، بالموضع فيقيم
ولكنه ذلك، يرد لم وإن الليلة، عنكم راِحل : إنيالماء

َله، يريد َمْن ليستعمله ُيشيعه قوله من ذلك فيكثر اسإتعما
 .يصدقَ ل صار حتى

وإن قوله يقبل فل بالكذب الناس يعرفه للرجل يضرب
ْهَشل قال صادقا، كان ّي ابن َن  :َحّر

ُد ْه َع ِد الغانياِت و ْه َع ْيٍن ك َنْت َق َو ِئُل عنه *  ْلَجعا  مستذاقَ ا

َبْرقٍَ ْعِجُب لح ك ِثَم َيْشِفي * ول رآه َمْن ُي َوا ْلَح  لماقَ ِمن ا

ُقَ : لقيقال رؤْبة عن عبيدة أبو حدث جريرا الفرزد
الشأما طواحين في َتَمّرغ أراك َحْزرة أبا : يافقال بدمشق،

فإنه القين بُسَري سإمعت إذا : أيهاهجرير فقال بعد،
ّتي كيف : فعجبتقال مصبح، التمرغ لفظ يعني لهما، تأ
ْين، ولفظ َق "ابن لجرير يقول كان الفرزدقَ أن وذلك ال

ْين "ابن للفرزدقَ يقول " وهوالمراغة َق  ".ال

ْكُل- 156 َلَجاٌن ال ُء سَإ َقَضا ّياٌن وال  .َل

ْلج ْلعالّس َب َلْجُت. يقال: ال َها أي اللقمة : سَإ ُت ْع َل ّيان .َب :والل
ّلّي، وكذلك المدافعة، ِد "لّي ومنه ال َواِج يجئ " ولمظلم ال

ْعلَن على شيء المصادر من ّيان إل بالتسكين َف ّل ال
ْنآن  .والّش
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طولب فإذا عليه، فيسهل الناس مال يأخذ لمن يضرب
ُعَب دافع بالقضاء ُله عليه، وَص  .ومث

ُذ- 157 َلْخ ْيطٌْ ا ُء سُإّر َقَضا ْيطٌْ وال  .ُضّر

َطي ويروى ْي َطي، سُإّر ْي أخذ إذا أي واحد، والمعنى وُضّر
 .بصاحبه أضرط طولب وإذا سَإَرَط المال

َها- 158 َها آِخُر ّل َق ًا أ  .ُشْرب

ْقي في أصله ربما الورود عن المتأخر : إن. يقولالبل سَإ
ِة ] الناس42 [ص مضى وقد جاء، َو ْف ِع كل (عفوة الماء ِب

من أول في فكن نفادا، منه وافق ) وربما: صفوتهشيء
قال والذل، العجز من إل الورد تأخير فليس ُيورد،

ُد النجاشّي ًا يذما كعب بن الحارث بني أَح  :قوم

ُدوَن ول َدَر * إذا عشيًة إل الماء َير ُد َص ُوّرا ْنهِل كل عن ال  َم

َكَل- 159 ْيه أ َل ْهُر َع ّد ِرَب ال  .َوَش

طويل، دهرا وشرب أكَل يريدون عمره، طال لمن يضرب
 :وقال

َنا أناٍس من رأينا كم َل ْب ْهُر * شرَب َق ِهْم الد ْي َل َكْل َع َأ  و

َبى- 160 ِقيُن أ ْلَح َة ا ْذَر ِع  .ال

ُقون، : اللبنالحقين ْذرة الَمْح ِع ْذروال ُع :زيد أبو . قال: ال
قد لبن وعندهم لبنا فاسإتسقاهم قوما ضافا رجل أن أصله

َقنوه ْطب، في َح ّلوه َو : أبىفقال واعتذروا، عليه فاعت
ّذبهم إنه أي العذر، قبول الحقين َك  .ُي

َتاَك- 161 ّياَن أ ِه َر ِن َب َل  .ِب
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لكثرة كرما، ل اسإتغناء، منه فضل ما يعطيك لمن يضرب
 .عنده ما

َثُر- 162 ِر أ ِتي الّصَرا ْأ ِر ُدوَن َي َيا ّذ  .ال

ّد : خيطْالّصرار ْلف فوقَ ُيَش ْلِخ يرضع لئل والتودية ا
ّذيار الفصيل، ْطب : بعروال َباء به يلطخ َر ْط لئل الناقة أ
ّذيار جعل فإذا أيضا، الفصيل يرتضعها ْلف على ال ْلَخ ّد ثم ا ش

ْلف قطع فربما الّصرار عليه ْلَخ  .ا

ُاما "بلغ قولهم موضع في هذا يضرب ْلِحز ْيِن ا َي ْب ّط " يعنيال
ّده المر تجاوز  .ح

َنا- 163 ْنُه أ ِقِن ِم ِة َكَحا َل َها ِل  .ا

َدك للشحم يقال َو َذاب وال إل يحقنها وليس : الهالة،الُم
َدْت قد أنها يعلم حتى يحقنها بها، الحاذقَ تحرقَ لئل َبَر
 .بالمر للحاذقَ . يضربالسقاء

ّنُه- 164 َلُم إ ْع َي ْيَن ِمْن َل َكُل أ ْؤ ِتُف ُت َك  .ال

 .الداهي للرجل " يضربالكتف تؤكل حيث "من ويروى

يشق أعلى ومن أسإفلها، من الكتف : تؤكلبعضهم قال
َقة تجرى :ويقولون عليك، والعظْم، الكتف لحم بين الَمَر

ّبْت، المرقة عليك َجَرت أعلى من أخذتها فإذا وإذا وانص
َقَشَرْت أسإفلها من أخذتها ْن المرقة وبقيت عظْمها عن ا
َنها َكا َتًة م ِب  .ثا

ُكُل- 165 َ َلْحِمي آ ُعُه َول َد ِكٍل أ  .ل

ّيار ذلك قال من أول َع بني أحد ثم الضبّي الله عبد بن ال
ْعد بن بكر بن مالك بن الّسيد حديثه من وكان ضبة، بن سَإ
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ّيار أن المفضل ذكر فيما َع َفد ال ْيش هو و َب ] ابن43- [ص وُح
َلف ّيان َعْمرو بن وِضَرار ُد ّب فأكرمهم النعمان، على الّض

الشعر يقول بطال رجل العيار وكان ُنُزلً، عليهم وأجرى
 :قال قد وكان الملوك، ويضحك

َبُح ل ْذ َي أ َلُخ ول الّشبوب الناز َقامة يومَا * أسْإ َقا الُم ُن ُع  ال

ٍر إليهم فأرسإل باديا النعمان وكان واحدا، منزلهم وكان بُجُز
ّيار ِضرار فقال التيس غير فأكلوهن تيس فيهن َع وهو لل

فلو التيس هذا يسلخ من عندنا ليس : إنهسإنا أحدثهم
أن أبالي : ماالعيار قال ذلك، ] وكفيتنا[وسإلخته ذبحته
َلخه، التيس فذبح أفعل، النعمان إلى ِضرار فانطلق وسَإ
ما : أبعدقال تيسا، يسلخ العيار ! إناللعن : أبيتفقال
الرسإوُل فوَجده النعمان إليه فأرسإل : نعم،قال ؟قال

النازي أذبح قولك*ل : أينله فقال به، فأتى تيسا يسلخ
ّيار، فخِجل البيت، وأنشده الشبوب*؟ َع النعمان وضحك ال

َعَرفا سإاعة، منه النعمان أخبر الذي هو ِضرارا أن العيار و
سُإَرادقه، ظل في بالهاجرة يجلس النعمان وكان صنع، بما

َلله، من حلًة ضرار كسا وكان أعرج شيخا ضرار وكان ُح
سإاعة كانت حتى العيار : فسكتقال اللحم، كثير بادنا

ويؤتى ] سُإَرادقه[ظل في فيها يجلس التي النعمان
ّلة إلى العيار عمد بطعامه يتعارج خرج ثم فلبسها، ضرار ُح

فقال فخرئ، عنه كشف النعمان بحيال كان إذا حتى
ُبني ل الله قاتله الضرار : ماالنعمان َها ؟طعامي عند َي
أرى : ولكنيقال فعل، ما ضرار فخلف ضرار، على فغضب

ّيار أن َع ْلخه ذكرت أني أجل من هذا فعل ال فوقع التيَس، سَإ
ذلك بعد كان فلما النعمان، عند تشاتما حتى كلما بينهما
ُبوعَ بني أخي َمْرَحٍب أبي وبين ضرار بين ووقع وقع ما َيْر
فشتم شاهد، والعيار النعمان عند ضرارا َمْرَحب أبو تناول
َمْرَحب أبا : أتشتمالنعمان فقال وزَجره مرحب أبا العيار
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أبو له قال مما شرا له تقول سإمعتك وقد ضرار في
آكل إلهك، وأسإعدك اللعن : أبيتالعيار فقال ؟مرحب
يملك : لالنعمان فقال مثل، فأرسإلها لكل، أدعه ول لحمي
ْولًى  .مثل فأرسإلها نصرا، لمولى َم

ِلكي كاَن أِخي إّن- 166  .َم

َنش أبا : إنعمرو أبو قال ْدَرَك لما التغلبي َح عّم َشَرْحبيل أ
َنش أبي أخا قتل َشَرْحبيل وكان القيس، امرئ أبا : ياقال َح
َنش َبن َح ّل َبن، ال ّل ْذ أي ال َيَة، مني ُخ :حنش أبو له فقال الد

ْقَت ًا َهَر ًا، لبن ًاشرحبيل له فقال أخي، قتلت أي كثير ِلك : أَم
: إنحنش أبو فقال سإوقة، بدل ملكا أتقتُل أي ؟بُسوقة

ِكي كان أخي ِل  ]44 . [صَم

ّنُه- 167 َبُه إ ِه َلْش ِة ِمَن ِب ّتْمَر ِة ال ّتْمَر  .بال

 .الشيئين بين الشبه قرب في يضرب

ِبيَب إّن- 168 ْلَح َلى ا َواِن إ ِلْخ  .الَماِل ُذو ا

 .عليه والشفاقَ المال حفظ في يضرب

ِة في إّن- 169 َع َن ْلَمْر ُكّل ا ٍم ِل ِري َعة َك َف ْن  .َم

َفْضل، : الغنى. والمنفعة: الِخْصبالمرنعة ويروى وال
َناعة، " من"مقنعة َق َنع "َمْن قولهم من وبالفاء ال َنع َق " أيَف

 :قوله ومنه اسإتغنى،

ِظّل َناء أما بيتَي أ ِني َناِعَمًة َحْس َت ْد َطاء أما * َحَس ّله َع َذا ال
َنِع َف ْل  ا

َذا- 170 ْبَت ِإ َل ِطَل َط ْلبا َعَ ا ِد ْب  .ِبَك ُأ

73



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َعَيقال ِد ْب ُأ أو به، قاما أو ظهره، عليه َحَسَر إذا بالرجل، : 
َعَ " إني الحديث وفي راحلته، عطبت ِِد ْب ِني بي ُأ ْل  ".َفاْحِم

َفر لم الباطل طلبت إذا المثل ومعنى ْظْ وانقطع بمطلوبك َت
نجح ذا الباطل صار " أيبك "أنجح ويروى الغرض، عن بك

وفي ُمَرادهم، منك العداء يعطي الباطل أن ومعناه بك،
 .الباطل طلب عن نهي هذا

َذا- 171 ْد الّشّر ِبَك َنَزا ِإ ُع ْق  .ِبه َفا

. ويروىالشّر إلى التسّرعَ وترك بالحلم يؤمر لمن يضرب
 ".فاقعد الشر بك قاما " إذا

ّياَك- 172 َذُر َوَما إ َت ْع ْنُه ُي  .ِم

ًا ترتكب ل أي  .منه العتذار إلى فيه تحتاج أمر

َذا- 173 ِلُم َزّل إ َعا ِه َزّل ال ِت ّل َلٌم ِبَز  .َعا

ًا للعالم لن  :الشاعر قال يقتدون، به فهم تبع

َوى إذا الفقيه إن ْوا * قومٌا وأطاعه َغ َو َعا َفَضاعَ معه َغ ّي  َوَض

َوْت إن السفينة مثل ْقَ لجة في َه ْغَر َت ْقَ *  ْغَر َي فيها ما ُكّل و
َعا  َم

ْنَت- 174 َلُم َأ ْع  .ِبها ُغّص َمْن َأمْا أ

َعَرفها المور جّرب لمن . يضربللقمة الهاء  .و

ّنُه 175 َيُة إ ِه َدا ِر َل َب َغ  .ال

ّي الكذاب قال ِز  :الِحْرَما

ْنَت ِذُر لها أ ْن ْيِن ِمْن ُم َبَشْر ب ْهر * داهية ال ّد َبْر َوَصّماء ال َغ  ال
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ْنَت َها َعَجَزْت إذا لها أ ْن  .ُمَضْر َع

َبرقالوا َغ :قلت لها، يهتدى ل التي العظْيمة الداهية : ال
َبر أن وسإمعت َغ ُفها بعينه ماء عيُن ال َل ّياُت تأ العظْيمة الح
ّي قال ولذلك المنكرة، َبْر "وصماء الحرماز َغ [ص " أضافاال

َبر إلى ] الصماء45 َغ الفساد، الغبر وأصل المعروفة، ال
ُقَ ومنه ِعْر ِبر، ال َغ الغبر فصماء ينتقض، يزال ل الذي وهو ال
 .الغبر كالعرقَ وتذهب تنقضي تكاد ل بلية

176 -ّ ٍه إل َ َد ٍه َفل  .َد

ّ العرابي ابن روى ْه " إل ْه فل َد ويروى الهاء، " سإاكنَد
ًا ِه "إل أيض ِه فل ِد العشرة، تعطْ ل الثنين تعطْ لم إن " أيِد
قيل فإن وكذا، كذا أريد يقول الرجل : يضربهعبيد أبو قال

: معناهالصمعّي وقال وكذا، : فكذاقال ذا، يمكن : ليسله
ما أدري : لوقال الن، بعد يكون فل الن هذا يكن لم إن

ّول رؤْبة قال أصله، ُق َو * ّ ِه إل ِه* قال َفل َد : قالواالمنذري َد
- ذه فل ذه إل الصل أن يعني هذه، فل هذه إل معناه
:قالوا كما المعجمة، غير بالدال - فعربت المعجمة بالذال
ُهوذا، ُهودا،فقيل عرب ثم َي َي إن أي دهي إل : أصلهوقيل : 

 :رؤْبة قال الياء، فسقطْ التنوين فأدخل تضرب، لم

ِني قد فاليومَا َه َن ْه ِهي َن ِن ْه َن ْوُل ُم َأ َو ٍم *  ْل ْيَس ِح ِه َل ّف ْلُمَس  ِبا

ّوٌل ُق ّ َو ِه إل َ د ّقٌة ده َفل ْيَسْت * وَح ِه بقول َل ّتّر  ال

ُعَ العقل زواجر : َزَجرنييقول ْنسب ليس حلم ورجو إلى ُي
َفه ّول، الّس ُق ّول ورجوعَ أي و مع الن تتب لم : إنيقلن ُق

ُتْب ل الدواعي هذه ًا َت ْولة أبد َق ّقة، و َلة أي َح َقا :يقال حقة، و
ّق ْهٌليقال كما وَحقة َح َلة، : أ ْه  .وقربه الموَت يريد وأ
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عن صالح أبي عن أبيه عن الكلبي محمد بن هشاما روى
هاشم بن المطلب عبد : كانقال طالب أبي عن َعقيل
ًا ّية بن لحْرِب نديم َفَرا حتى أَم َفيل إلى تنا ُعّزى عبد بن ُن ال

ّد َد فأنفر الخطاب، بن عمر ج ومات فتفرقا، المطلب عب
قبل ومات سإنة، ومائة عشرين ابن وهو المطلب عبد

ِفَجار َوضازن، بين التي الحرب في ال َنافرا : بلويقال َه َت
ماء المطلب لعبد : كانقالوا الكاهن، سإلمة غزى إلى

ّيون فجاء الهرما، ذو له يقال بالطائف ِف َق ّث فاحتفروه، ال
ّى إلى المطلب عبد فخاصمهم ْيل إلى أو غز َف عبد فخرج ُن

وخرج غيره، يومئذ له وليس الحارث، ابنه مع المطلب
عبد على معهم أمية بن وَحْرُب صاحبهم، مع الثقفيون
َد المطلب، ِف ُء فن َيْسقوه أن إليهم فطلب المطلب، عبد ما

َطُش فبلغ فأبوا، َع الهلك، على وأشرفا مبلغ، كل منه ال
ُثير المطلب عند فبينا ًا له الله َفّجَر إذ ليركب َبعيره ي ْين َع
ِنه، تحت من َد ِجَرا فشرب منه، ذلك أن وعلم الله، فحِم

ُهْم، أصحابه وشرب ّي ُدوا ِر ّو َد حاجتهم، منه وتز ِف َن ماء و
َيْسقيهم، أن المطلب عبد إلى ] فطلبوا46 [ص الثقفيين

َيّنالحارث ابنه له فقال عليهم، فأنعم سإيفي على : لنح
ّنهمالمطلب عبد فقال ظهري، من يخرج حتى فل : لسإقي
الكاهن أتوا حتى انطلقوا ثم فسقاهم، بنفسك، ذلك تفعل
ُؤا وقد َب في وجعلوه َمَزادة، َخَرَزة في جرادة رأَس له َخ

ّوار، له يقال لهم كلٍب ِقلدة هم إذا الكاهَن أتوا فلما سَإ
ًا بينهما َتُسوقان ببقرتين - ولد جعفر - بزنة (البخرج َبْخَرج
فأكل واحدة ليلة في ولدتا ولدها، أنه تزعم كلتاهما )البقرة
ْيِن، أحد النمر َبْخَرَج َتا فلما الباقي، َتْرأمان فهما ال َف َق بين و
؟البقرتان هاتان تريد ما تدرون : هلالكاهن قال يديه
َهَبالكاهن قال : ل،قالوا وشدقَ أربد، جسد ذو به : ذ

حق، الكبرى ولد في للصغرى ما معلق، وناب مرمع،
ْأنا : قدقالوا ؟حاجتكم : ماقال ثم للكبرى، به فقضى لك َخب
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ًأ ْب ًا لي : خبأتمقال بحاجتنا، نخبرك ثم عنه فأنبئنا َخ شيئ
َطع، طار ّوب َفس َقع، منه الرض في فوقع، فتص :فقالوا ُب
َنب ذو فاسإتطار، طار شيء : هوقال بينه، أي لده، جرار، َذ

: إنقال : لده،فقالوا كالمسمار، ورأس كالمنشار، وسإاقَ
عنق في َمَزادة، خرز في جرادة، رأس هو ده، فل لده

ّوار إليك اختصمنا فيما فأخبرنا : صدقتقالوا القلدة، ذي سإ
منازلهم إلى ورجعوا بينهم فقضى له، وانتسبوا فأخبرهم،

.حكمه على

ِري َلَك كاَن ِإذا 177 َث ْك َتجافَا َأ ِري َعْن لِي َف ْيَس  .َأ

َتْحسن أخلقَ فيه للذي يضرب ُدر ُتْس ْب َت ًا منه و ْقطة أحيان :سَإ
المور من كثير في تحمده الذي الصديق من احتمل أي

 .واحدة مرة الوقات في بها يأتي سإيئًة

ِريُرك َأنا- 178 َذا ِمْن َغ ِر ه  .الْم

ِني، به عالم أنا أي َتّر ْغ ِني أي فا ْل به أخبرك غرة على عنه سَإ
لست أنك : معناهالصمعي وقال له، اسإتعداد غير من

خبر بلغني أنه وذلك المغرور، أنا لكن جهتي، من بمغرور
ً كان  .لك قلت ما على ذاك يكن ولم به، فأخبرتك باطل

ْنُه َأنا- 179 ِلُج ِم َة ْبُن فا َو َ  .َخل

له قيل الشجعي خلوة بن فالج أن وذلك بريء، منه أنا أي
ًا : أتنصرالسْإَرى أنيس قتل لما الرقم يوما : أنافقال ؟أنيس
ِزٍل كان َمْن لكل مثل فصار بريء، منه وإن أمر، عن بمع
ًا الصل في كان  ]47 . [صالرجل لذلك اسْإم

ْنَت- 180 ٌق، َأ ِئ َأنا َت ٌق، َو ِئ َتى َم ُق َفَم ِف ّت  ؟َن
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ُقعبيد أبو قال ِئ ّت ُع : ال ِئق الشر، إلى السري ُعوالم : السري
قال التئق، يعني الحديد : هوالصمعي وقال البكاء، إلى

ًا يصف الشاعر  :كلب

ْعبين أْصَمع َك ْهُضوما ال ْلَحَشا َم ْين * سإرطم ا َي ّلْح ْق معاج ال ِئ  َت

َأقَ َواقَ : شبيهبالتحريك والَم ُف البكاء عند النسان يأخذ ال
ّنِشيج، َفس كأنه وال َق : وقدصدره من يقلعه َن ِئ .مأقا َم

ّتأقَ  .أخلقا للمختلفين . يضربالغضب من : المتلءوال

ّنُه- 181 ُد ِإ ِك َن ِة َل ِظْيَر ْلَح  .ا

َكد ّن َدِتيقال الخير، : قلةال ِك َن ّية، :  وجمع ماؤْها، قل إذا الرك
ِد ِك  .الكميت قال ونكد أنكاد الن

َد ) وزايلت(الربيع * عَ الربيـ أنف به نزلت ْك  الحظْائر ُن

ِظْيرة أمواله سإمى : أراهعبيد أبو قال َظْرها لنه َح عنده َح
َنعها، ُعولة بمعنى َفعيلة فهي وَم ْف  .َم

ْنَت- 182 ًة أ ْيش، َمّر ًة َع ْيش َوَمّر  .َج

:العرابي ابن قال أخرى، جيش وذو مرة عيش ذو أنت أي
في ومرة َرِخّي عيش في مرة الرجل يكون أن أصله
ّدة  .ِش

ُكْن َلْم إْن- 183 َفٌش َشْحٌم َي َن  .َف

َفُش ّن فعل يكن لم إن يعني العرابي، ابن قاله : الصوفا،ال
َفشغيره وقال فرياء،  .اللبن من القليل : الن

ّلِغ عند يضرب َب ّت  .باليسير ال

َهًة- 184 َهة آ  .َوَمي
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ّوه : الهةالصمعي قال ّقُب قال والتوجع، التأ َث ّي الُم ِد ْب َع  :ال

َذا َها ُقْمُت ما إ ُل ْيٍل َأْرَح َل ُه ِب ّو َهَة * تأ ِزيِن الّرُجِل آ ْلَح  ا

َبة : الهةبعضهم وقال َيهةالَحْص ِري،. والم َد يعني : الج
ّي ِر َد همزتها أسإقطت الِميهة : هيالفراء . قالالغنم ُج
ْيٌر هو همزة أسإقطوا كما السإتعمال، لكثرة وَشٌر مني َخ
َير الصل وكان مني، َهتذلك من . ويقالوأَشّر أْخ ُأِم الغنم : 
 :غيره . وقالَمأُموهة فهي

 :الشاعر قال واحد، وأِميهة ِميهة

َيهة طبيخ أو ُنَحاز َطبيخ ِغير أِم ِعظْاما * َص ِم سَإّيء ال ِقْش ْل ا
َلطْ : جدري. والميهةالبل يصيب - داء - بالضم (النحاز أْم
.- الجسد بالكسر . والقشمالمؤلف قال كما الغنم

 ]48 ) [صشعر جسده على ليس : الذيوالملطْ

ْيَك- 185 َل ُقَ إ ِديُث ُيَسا ْلَح  .ا

ًة أتى رجل أن زعموا ُطبها، امرأ تكلمه، وهي فأنعظ يخ
ّلما فجعل ْتُه ُك ممن يستحي وجعل إنعاظا، ازداد كلم

ْيَك :وقال ذكره على يده فوضع أهلها، من حضرها َل ُقَ إ ُيَسا
بن عامر : َجَمعالكلبي ابن . وقالمثل فأرسإلها الحديُث،
َعة ْعَص َيهم بنيه َص ُيوِص ً فمكث موته، عند ل يتكلم، ل طويل
 .الحديث يساقَ : إليكله فقال بعضهم، فاسإتحثُه

َنا- 186 ِيُر أ ّذ ُعْرياُن الن ْل  .ا

َواد أبا أن العريان النذير حديث : منالكلبي ابن قال ُد
ًا كان الشاعَر ْنذر جار ْلُم َواد أبا وأن السماء، ماء ابن ل ناَزعَ ُد

ْهراء من بالِحيرة رجل له فقال عامر، بن رقبة له يقال َب
أبا تعيش أين فمن :داود أبو قال وحالفني، : صالحنيرقبة
ّله ؟داود ْهَراء من تصيب ما لول فوال افترقا ثم لهلكت، َب
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َواد أبا وإن الحالة، تلك على ِنيَن أخرج ُد تجارة في ثلثًة له َب
بما فأخبرهم قومه إلى فبعث رقبة، ذلك فبلغ الشاما، إلى
َواد أبو له قال ُد القوما أن وأخبرهم المنذر، عند ُد َل أبي َو

َواد، إلى برءوسإهم وبعثوا فقتلوهم الشاما إلى فخرجوا ُد
َنع الرءوس أتته فلما رقبة، ًا ص ًا، طعام المنذر أتى ثم كثير
ًا لك اصطنعت : قدله فقال ّدى، أن أحب فأنا طعام َغ َت َت
َواد وأبو المنذر فأتاه َفع الِجفان فبينا معه، ُد إذ وتوضع ُتْر

ْفنة جاءت َواد، أبي بني رؤْس أحد عليها َج :داود أبو فقال ُد
ْيَت َب ْعَن أ ّل رقبة وكان بي، صنع ما ترى وقد جاُرَك إني ال
َع قال للمنذر، جارا برقبة وأمر سإوأة، في منهما المنذر فوق

َواد لبي وقال فحبس، تبعث : أنقال ؟يرضيك : ماُد
ْهباء بكتيبتيك ْوسَإر الّش ّد : قدالمنذر له فقال إليهم، وال
ْلُت، ِمْن رقبة ذلك رأى : فلماقال الكتيبتين، إليهم فوّجه فع

ْنع ْلَحِقيلمرأته قال المنذر ُص فعمدت فأنذريهم، بقومك : ا
ْهَراني إبل بعض إلى َب قومها أتت حتى خرجت ثم فركبته ال

ِذيُر : أناقالت ثم فعّرفت، ّن َيان، ال ُعْر مثل، فأرسإلتها ال
وأفبلت الشاما، علياء إلى َفَصعدوا تريد، ما القومُا وعرفا

: قددواد لبي المنذر فقال أحدا، منهم تصيبا فلم الكتيبتان
ِكتك منهم، كان ما رأيَت ُيْس رأس بكل أعطيك أن عني أف
بن قيس يقول وفيه ذلك، فأعطاه : نعم،قال ؟بعير مائتي
 :العبسي زهير

َعُل ْف َبدا َما سإأ ِوي ُثّم ِلَي َ ٍر * إلى آ ِر جا ِبي َكَجا َواد أ  ُد

رأى إذا الرجل " لنالعريان "النذير قالوا : إنماغيره وقال
ْتهم قد الغارة وأشار ثيابه من تجّرد قومه إنذار وأراد َفَجأ

ً صار ثم أمر، فجأهم ] قد49 [ص أنه ليعلم بها لكل مثل
 .فيه شبهة ل أمر ولكل مفاجأته، ُتَخافا أمر

ّياِك- 187 ِني ِإ ْع ِعي أ ْه َيا َوأسْإَم  .َجاَر
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ْهل ذلك قال من أول َفَزاري، مالك بن سَإ خرج أنه وذلك ال
سإيد عن فسأل طيء، أحياء ببعض فمر النعمان، يريد

َله فأمّا لما، بن : حارثةله فقيل الحي، ْبه فلم َرْح شاهدا ُيِص
ِزْلأخته له فقالت ْن َعة، الّرْحب في : ا فأكرمته فنزل والّس

دهرها أهل أْجَمَل فرأى ِخبائها من خرجت ثم ولطفته،
َلَة وكانت وأكملهم، ِقي في فرقع نسائها، وسإيدة قوِمها َع

ِري ل فجعل شيء، منها نفسه ْد ما ول إليها يرسإل كيف َي
ًا الِخباء ِبفناء فجلس ذلك، من يوافقها تسمع وهي يوم
 :ويقول ينشد فجعل كلمه،

ِر أْخَت َيا ْي ِو َخ ْد َب ْل ْه ا ْلَحَضاَر ْيَف َوا َك ْيَن *  َتى ِفي َتَر ْه َف  َفَزاَر

َبَح َوى أْص ْه ًة َي ْه ُحّر َطاَر ْع ّياِك ِم ِني * إ ْع ِعي أ ْه َيا َواسْإَم  َجاَر

ْوِل : ماذافقالت يعني، إياها أنه عرفت قوله سإمعت فلما َق ِب
ِقْم نجيب، أنف ول مصيب، رأٍي ول أريب، عقل ذي ما فأ

َقْمَت َتِحْل ثم مكّرما أ ًا، شئت متى اْر أجابته ويقال مسلم
ًا  :فقالت نظْم

ّني ُقوُل إ َتى َيا أ ْه َف َ َفَزاَر ِغي * ل َت ْب ْوَج أ َ الّز ْه َول َعاَر ّد  ال

َ َقَ َول ْهِل ِفَرا ِذي َأ ْه ه ْلَجاَر َفاْرَحْل ا ِلَك إلَى *  ْه ْه أ ِتَخاَر  ِباسْإ

َتْحيا :قالت واسإوأتاه، منكرا أردُت : ماوقال لفتى فاسْإ
ْقَت، َيْت فكأنها صد َتْح فارتحل، ُتهَمته، إلى تسّرعها من اسْإ

َباه النعمان فأتى أخيها، على نزل رجع فلما وأكرمه، َفَح
ّلعت عندهم مقيم هو فبينا جميل، وكان نفُسها، إليه تط

ُطبني أِن إليه فأرسإلت من يوما حاجة إلّي لك كان إن اْخ
بها وسإار وتزوجها فخطبها تريد، ما إلى سإريعة فإني الدهر

 .قومه إلى

ًا به ويريد بكلما يتكلم لمن يضرب  .غيره شيئ
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ِبي- 188 ْغزو، أ ُأّمي َي ّدُث و  .ُتَح

ِدما رجل أن : ذكرواالعرابي ابن قال فأتاه َغَزاة، من ق
ُنه َتلتقول امرأته فجعلت الخبر، عن يسألونه جيرا َق من : 
َهَزما كذا، القوما ِرح كذا، و : أبيمتعجبا ابنها فقال فلن، وُج
ُأمي يغزو  .تحدث و

ّنَما- 189 َلُة ُهْم إ َك ْأٍس أ  .َر

ِقّل للقوما مثل يضرب  .عددهم َي

َلُة- 190 ْك َطاِن ُأ ْي  .الّش

ّيٌة : هيقالوا لها يقوما ] ل50 [ص الجاهلية في كانت َح
ّله بيَت يأتي وكان شيء، فيضرب حين كل في الحرامَا ال
المثل به فُضرب أهلكه، إل شيء به يمّر فل الرَض بنفسه

هو "إنما قولهم . وأماأثر له يوجد فلم ذهب شيء كل في
ْيطان والقوة النشاط به ُيَراد " فإنماالشياطين من َش
َطر َب  .وال

ْيَك- 191 َل َلِت إ ِز ْن ْدُر ُأ ِق ْل َها ا ِئ  . ِبأْحنا

" (مضىالحديث ُيَساقَ "إليك قولهم مثُل . هذا: جوانبهاأي
 )187 برقم

ِرُض الْمُر- 192 ْع َنُه َي  .الْمُر ُدو

ُهور في ". يضرب"يحدث ويورى َوائق ُظ َع  .ال

َدى- 193 ِتِك إْح ّيا َكى ِمْن َعِش ْو َطٍن َن  .َق

ْوكى ّن َوَك، : جمعال ْن َطن أ َق َطُن : هوو ْهَشْل ابن َق دارما بن َن
ْهَشلي، ّن َقاهم ال ّد وَحْم ًا أش هذا إبل ولعل غيرهم، من ُحْمق

َيْت القائل مثل وهذا المثل، بهم فضرب شرا منهم لق
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) " و119 برقم " (مضىالحّر ابن من لياليك "إحدى قولهم
ِهيِسي لياليك "إحدى  )- أيضا119 رقم في "(مضىَف

َد- 194 ْيِك أَح ِري ِحماَر  .َفاْزُج

ُله ْعنيه ل ما يتكلف لمن . يضربامرأة خطاب في أْص  .َي

َدى- 195 ِتَك إْح ّيا ْقِى ِمْن َعِش ِبِل سَإ ِل  .ا

َعب يضرب ْت  .عمل في للُم

ُذوا- 196 ِدي في أَخ ّلَه َوا ُو  .ُت

َله، من َو ّلل مثل وهو ال اللما وكسر والضاد التاء - بضم ُتُض
َله ومعناه، وزنه - في َو ل فيما وقع لمن . يضرب: التحيروال

 . منه للخروج يهتدي

ِما أُخوَك- 197 ْئُب أ ّذ  .ال

الذي أخاك أن يعني الذئب، أما أخوك َتَراه الذي : هذاأي
ِري موضع في . يضربتأمنه فل الذئب مثل تختاره ّتَما ال
 .والشك

ّدى- 198 ًا أ ْدر َها ِق ِعيُر َت  .ُمْس

 .الحق من يلزمه ما يعطي لمن يضرب

َذا- 199 ْيَت إ َو ْنِضْج َك ْغَت وإذا َفأ ْق َمَض ِق ْد  .َفا

 .المر إحكاما على الحّث في يضرب

ّنَك- 200 ّد إ ُتَم ِما َل ٍم ِبُسْر ِري  .ك

ً أن " وأصلهكريم "بشلو ويروى من ] امتنع51 [ص رجل
َفًة الكل َن الذئب فافترسإه ضعف، حتى السإتفراغ من أ

83



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

لمن . يضربهلك حتى القول هذا يقول وهو يأكله وجعل
 .به افتخار ل بما يفتخر

ّنَك- 201 ًا ما إ ْير  .َوَخ

وخيرا إنك تقدير " على"خيرا ونصب " زائدة،"ما
 .مقترنان أو مجموعان

ُقْرب بالخير البشارة موضع في يضرب ْيل و  .المطلوب َن

َوى إن- 202 َه ُع ال َط ْق َبَة َي َق َع  . ال

ّقة، تحّمل على : يحملأي َوى "إن كقولهم وهو المش َه ال
 ".ليميُل

 .َلِسيما ِمِّض في إّن- 203

ًا ويروى ْطمع  "."لَم

حاجة لقضاء بجواب وليست ل، بمعنى تستعمل : كلمةمّض
ّد ول لعلمة، فيه وإن لمطمعا، فيه : إنقيل ولهذا لها، ر

َلْت َوْصٌل َهْل : سإألتالراجز قال َقا (وبعده*وحركت ِمّض َف
َيمابالنغض رأسإها لي ْعلى) وسِإ ِف َوسْإم، من :  فيه والصل ال

َلت ِوسْإمى، ّو ْومى، فصارت العين إلى الفاء فُح ثم سِإ
َيما، صارت ْفلى الن فهي سِإ مض في إن الَمثل . ومعنىِع
 .شيء نيل في الشك عند . يضربدرك لعلمة

ِري إْن- 204 ِف ْن ْد َت َق ْيِت َل َأ ًا َر ْفر  . َن

َفريقال َن ِفر :  ْن ُفُر َي ْن َي ًا و َفار ُفورا، ِن ُن ْفر وأما و ّن من اسإٌم فهو ال
 .النفار

ْفَزعَ لمن يضرب ّق شيء من َي ْفَزعَ أن يح  .منه ُي
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ُكْن َلْم إْن- 205 َفاقَ َي  . َفِفراقَ ِو

 .المفارقة فالوجه َقْرب في َحّب يكن لم : إنأي

ّني- 206 ّثٌر إ َن ِرقي ُم َء َفَمْن َو َقى شا ْب َقُه أ ِر "فمن (يروى َو
 ").ورقه ألقى شاء

ووضع َجزورا، أحدهما فنَحر رجل فاَخر رجل أن وذلك
ْدَرة الخر أخذ اجتمعوا فلما الناس، في ونادى الِجفان، َب

ِرقَ، ينثر وجعل َو .إليه واجتمعوا الطعاما الناُس فترك ال
َهاء في يضرب ّد  .ال

ًا- 207 ِرن ْوَم  .ُأْخَرى ما أ

ِرُن ُلق الراء - بكسر الَم ذلك زال : مايقال والعادة، - الُخ
ِني، ِر ِرن : صفةوأخرى " صلة،"ما و عادتي، أي َم على للم
جواب كأنه مضمر، فعل " بتقدير"مرنا ونصب العادة معنى

ً يقول َمْن :] السامع52 [ص فيقول به، موثوقَ غير قول
ِرنا، بخلفا المر يريد تحكي، ما غيَر مرنا وآخذ أي أوَم

 .ذلك

َلَك- 208 ْه ْيَل أ ّل  .َوال

ْعدهم أهلك أذكر أي ُب فهما وظلمته، الليل واحذر عنك، و
والمر التحذير في . يضربالفعل بإضمار منصوبان

 .بالَحْزما

ّنَك- 209 ِني ل ِإ ْوِك ِمَن َتْج َنَب الّش ِع  .ال

ِبِت ذي عند تجد : لأي ْن قول من والمثُل جميلً، السوء الَم
َثم، ْك ل الظْلم فإن النتصار فاحذر ُظلمت إذا : أراديقال أ

ُبَك ْكِس  .فعلك مثَل إل َي
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ّنَك- 210 ُد إ ْع ِز في َب َعَزا ُقْم ال  .َف

َعَزاز ْلبة، : الرضال من الطرافا في تكون وإنما الّص
 .الَرِصيَن

َقّص لم لمن يضرب َت  .تقّصاه قد أنه ويظْن المر َي

ْهري قال ّله عبيد إلى أختلف : كنتالّز ّله عبد بن ال بن ال
ُدمه، فكنت مسعود، َكر أْخ َذ ْهده و :قال ثم الخدمة، في َج
ُقْم لم خرج فلما عنده، ما اسإتنطقت أني فقدرت ولم له، أ

:وقال إلّي : فنظْرقال قبُل، من أظهره كنت ما له أظهر
ُد إنك َعَزاز في بع ّطَرفا في أنت : أيفقم ال لم العلم من ال

َوسّإطه َت ُد َت  .بع

ّنما- 211 ِنيِن ُيَضّن إ  .بالّض

 .بإخائك َتَمّسّك َمْن بإخاء تتمسك أن يجب " إنماأي

َذا- 212 ْذَت إ ً أَخ ْع َعَمل َق ّنما فيه، َف ِا ُتُه ف َب ْي ِه َخ ّقي َو  .َت

ً أردت "إذا ويروى ْذ عمل ٍر بدأت إذا " أيفيه فُخ بأم
ِرسْإُه ُكْل ول فما ْن  .الهيبة في الخيبة فإن عنه، َت

َذا- 213 ّلى إ َو َد َت ْق َق َشٍْي َع َث ْو  .أ

 .المور في والجد بالحزما يوَصُف لمن يضرب

ّوُل- 214 ِعّي أ ِتلَُط ال  .الْخ

َطُب غضب إذا يعني غضب، " إذا"اختلطْ يقال دّل المخا
َعّىيقال الجواب عن َعّي أنه على ذلك وعي، : عى(يقال : 

ْعيارضى مثال على بالفك والثاني بالدغاما، الول َي ًا )  ّي ِع
 .بالفتح َعّى فهو بالكسر
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ّوُل- 215 ِما أ ُة الَحْز  .الَمُشوَر

َوَرة، ويروى ُلهما لغتان، وهما الَمْش : ُشْرُتقولهم من وأص
َعَسَل َها، ال ُت َتْر َها إذا واْش َت ْي َن َخلَياها، من واسإتخرجتها َج

َثَم53 [ص والمثُل الرأي، اسإتخراُج معناها والَمُشورة ْك ] ل
ْيفي بن ّله رضي الخطاب بن عمر عن . ويروىَص أنه عنه ال

َحَزبه إذا ورجٌل ورأٍي، عقٍل ذو : رجٌلثلثة : الرجاُلقال
َدا يأتمر ل بائر حائر ورجل فاسإتشاره، رأٍي ذا أتى أمر َرَش
ًدا يطيع ول  .ُمْرِش

َنا- 216 َذا، ُدوَن أ َقَ َه ْو َف ْفِسَك فِي ما َو  .َن

عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير قاله
َدحه لرجل َفاقا َم  .ِن

ِرَب َوأْن إياَك- 217 ُنَك َيْض َقَك ِلَسا ُن  .ُع

ِفَظ أن : إياكأي ْل ُنِسَب هلكك، فيه بما َت إلى الضرُب و
ُعَ  { تعالى كقوله السبب لنه اللسان ِز ْن ُهَما     َي ْن ُهَما     َع َاسَإ  .}    ِلب

َنَما- 218 ْي َوّجْه أ َق ُأ ْل ًا أ ْعد  .سَإ

َبطُْ كان ْيع بن الْض َد ُقَر ْفوة، منهم فرأى قومه، سإي فرَحل َج
ذلك، مثَل بساداتهم يصنعون فرآهم آخرين، إلى عنهم
ٍد ُكّل "في . ويروىالقول هذا فقال ُد َوا ْع ْبُن سَإ ٍد ا ْي  ".َز

ّنَك- 219 َتْحِسُب إ َلّي َل َلْرَض َع ًا ا ْيص ًا َح ْيص  .َب

ْيَص ْيَص وَح ّيقة : أيَب  .َض

ِلي- 220 ِه َتا َلتِي، إسْإ َها ِني ِإ ِتي َوأْحِس َل َيا  .إ

ِذيأي ْفو : ُخ  .علّي به القياما وأحسني مالي، َص
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ْلُت- 221 َقاَح ُأ ّل َلّي َوأيَل ال  .َع

ْلُت لها، ُرِعي ثم راعيًة كانت امرأة قالته ُأ اليالة : منو
َنا "قد ومثله السياسإة، وهي ْل َنا وإيَل ُأ ْي َل ابن ِزياد " قالهَع
ِيه ِب أ

َ. 

ْنَت- 222 َى ِمّمْن أ ِذ َأْرسِإْل ُغ  .ف

ِوي نسبه عن ُيْسأل لمن يضرب َت ْل َي  .به َف

ْنِت- 223 َلِميُر أ ّلقي ا َط ْو َف ِعي أ  .َراِج

ْدوة تأكيد في يضرب ُق ًا ال ّكم ُهُزؤْا ته  .َو

َذا- 224 ُكْل أُخوَك َحّز إ  .َف

ْلَحّث في يضرب  .بالخ الثقة على ا

َها إّما- 225 ْي َل  .َلها َوإّما َع

َكِب أي ْعَت المرين أي على الخطر اْر َق ْيبة، أو نْجح من َو َخ
أن : إماأي النفس، إلى " راجعة"لها " و"عليها في والهاء
ّد تتحمل أن وإنا عليها تحمل َك  .لها ال

ّنُه- 226 ِبطُْ إ ْلَجاِش َلَرا َلى ا َباِش َع ْغ  .ال

ُعُه وهو القلب : جأشالجأش َوا ْوعه موضع : أيُر إذا َر
َفَزعَ، عند اضطرب ِبطُْ " أنهالجأش " رابطْ ومعنى ال َيْر

: جمع. والغباشلشجاعته ]54 [ص الفرار عن نفَسه
َبش،  . الظْلمة وهو َغ

 .الهوال على للَجُسور يضرب

ّبْت إّما- 227 َكْت َوإّما َخ  .َبَر
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َبُب ْلَخ ِبيُب ا ْلَخ ْدو، من : ضربوالخّب وا َع راوح إذا وذلك ال
 .ورجليه يديه بين

فيبلغ الشر، في ومرة الخير في مرة ُيفرط للرجل يضرب
 .الغاية المرين في

ّنُه- 228 ْقُروٌظ َماِعٌز إ  .َم

ْعز، : واحدالماعز :أيضا والماعز وَصْحب، َصاِحب مثل الَم
 :الشماخ قال المعز، جلد

َداِن ُبْر ُعوَن َخاٍل ِمْن َو ْب ًا َوسَإ َهم َلى ِدْر َع ْقُروٌظ َذاَك *  ِمَن َم
ّد ِق  َماِعُز ال

َقَرظ : المدبوغوالمقروظ  .بال

 .الرأي الكامل العقل للتامّا يضرب

ًا إّن- 229 َهٌل ُأَضاح ْن ٌد َم ْوُرو  .َم

ً يضرب ويؤنث يذكر - موضع، - بالضم ُأَضاح للرجل مثل
)والخدما والسؤال والخلن : الزوار(الغاشية الغاشية الكثير
 .المعروفا الغزير

ًأ- 230 َتاَر، َوَما اْمَر ّ أبى َوإْن اْخ ّناَر إل  .ال

ْعَأي َد ًأ :   .واختياره امر

ْفض على الحّض عند يضرب  .منك النصح يقبل لم َمْن َر

ْنَت- 231 ْثِل في أ ِة صاِحِب ِم ْعَر َب  .ال

ّنة له كانت رجل أن وذلك ليستبرئهم، فجمعهم قوما، في ِظ
َعَرة، فأخذ ّنتي، صاحَب هذه ببعرتي َأْرِمي : إنيفقال َب ِظ
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َفل ُدهم، لها فَج ِني : لفقال أح على فأْخَصَم ببعرتك َتْرِم
 .نفِسه

ِهر لكل يضرب ْظْ ْع لم ما نفسه على ُم َل ّط  .عليه ُي

َظْاِظ أُخو- 232 ِك َأُمُه ل َمْن ال  .يْس

ّظة َكا ِكظْاظ، وبينهم الحرب، في الشديدة : الُمَمارسإةالُم
 :الراجز قال

ْذ ِئَمْت إ َظا* يضرب ربيعُة سَإ َظْا ِك بمشاّرة يؤمر لمن ال
ّله ل َمْن الّشّر أخو أي القوما،  .يم

ْنَت- 233 ُكْن َلها أ ٍة َذا َف  .ِمّر

ْقَت الذي أنت أي للحرب، الهاء ِل ّوة ذا فكن لها ُخ  .ُق

ُكْم َلْم إْن- 234 ْع َف ْن ً أ َبل ُكْم َلم َق ْع َف ْن َلل أ  .َع

َبل َق َهل ال ّن َللالوُل : الّشْرُبوال َع الثاني، : الشرب. وال
ّدَخاُل لم أمركم أول في أنفعكم لم : إنيقول : الثالث،وال
 ]55 . [صآخره في أنفعكم

ِعَراَك ِإّن- 235 َهِل في ال ّن  .ال

ِعَراُك المر أول أي الخصومة، في مثل . يضرب: الزحامُاال
ّده، ْلَحْزما بأخذ فعاِجْل أَش  .ا

ِزيَل ِإّن- 236 َه َذا ال َع ِإ ِب  .ماَت َش

ّبر اسإتغنى لمن يضرب  .الناِس على فتج

َتَك َأْمٌر- 237 َتِحْل َفا َتَك َفاْر  .َشا
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يريد به، تخبره أن ُتِحّب ل أمر عن يسألك للرجل يضرب
ِدُر ل طلبته إن أنك ْق  .شاتك ترتحل أن تقدر ل كما عليه َت

َلى- 238 ِلَك إ ُدها ما َذ َ ْول  .ِعيٌس أ

و " للنوقَ،"أولها في والهاء الموعود، إلى " إشارة"ذلك
ُدك للرجل يضرب الوقت عن " عبارة"ما ِع َد، َي ْع َو فيطول ال

تصير وقت الموعود هذا يحصل أن : إلىفتقول عليك
 .قولهم . ومثلهِعيسا فيه النوقَ ُفْصلَن

َلى- 239 َفّرَخا الحَمامُا باَض ما َذاَك ِإ  .َو

 .الدفاعَ للمطول يضرب

ْنِت ِإْن- 240 َبى ك َلى َغْض َع ِنِك َف ِبي َه ْغَض  .َفا

َنْت: يقالحبيب بن يونس قال العرب من لرجل ابنٌة : َز
َبى، : إنيفقالت فلنة، يا أبوها فناداها بكر، وهي قال َغْض

ْيلى، إني :قالت ؟: ولمأبوها لها َب غضبى، كنت : إنقال ُح
َثَل،  .ذنبك هذا أي الَم

َداَك قولهم موضع في يضرب َي َتا " َك ْو ُفوَك َأ َفَخ َو  ".َن

َنا- 241 َغُل أ ْنَك أْش بهمه، الرجل : وضع(يقال ُموِضِع ِمْن َع
أن ينبغي فكان متعد، فالثلثي المرعى، ألزمها أي

ٍم )- الخ بهم واضع "منيقال ْه ِعين َب ْب  .سَإ

ْهم صاحب لن َب َثُر ال ْك  .نتاجه لصغر غيره من شغل أ

َء أُخو- 242 ْلَما ّظْ ْعشى ال ْيِل أ ّل  .بال

َته ُيْخطئ لمن يضرب ْبِصر ول حج  .فيه وقع مما الَمْخَرَج ُي

ْنَت ِإْن- 243 ْطَشاَن ُك ْد َع َق َنى َف  .َلَك أ
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َنى قد أي الثأر، لطالب يضرب وآَن وأنى تنتصر، أن لك َأ
 .َحاَن معنى في لغتان

ِء أَخا ِإّن- 244 َعّزا َعى َمْن ال َعك َيْس  .َم

َعّزاء َنةال ُلَك ل َمْن أخاك إن أي الشديدة، : الّس ُذ في َيْخ
 .الشديدة الحالة

ْنَت- 245 ّني أ ْيَن ِم ِني ب ُذ ِتقي ُأ َعا  .َو

 .حقه رفع أسإتطيع ل الذي الفضل بالمكان أي

ِما ِمَن ِإّن- 246 ْو َي ُه ال  .آِخَر

َأ َمْن َيضربه ْعَتله فيقال ُيستبط ّي ] حاجتك،56 [ص : َض
ُه أن يعني آخره، اليوما من : إنفيقول ّو ُد ّيه ُغ َعِش  .سإواء َو

ِلي- 247 ِب ْع َلْم ِإ ِب أ
َلْم َ َهْب َو  .أ

ّق ل فيما يخاصمك للظْالم . يضربأهبها ولم أبعها لم أي َح
 . فيه له

َ ِإْن- 248 ْد ل ِل ْد َت َل  .َلَك ُيو

ُدوه غيره من أولد لها المرأة تزوج إذا الرجل أن يعني .َجّر
ْدِخُل للرجل يضرب ِيه ل فيما نفَسه ُي ْعن  .به فيبتلي َي

ًة الُحْسِن ِمَن ِإّن- 249 َو ْق  .ِش

َتال حسنه، إلى ينظْر الرجل أن وذلك َيْخ ُدو ف ْع َي ْوَره ف ًط
ّغضه ذلك فيشقيه  .الناس إلى ويب

ِبُل ِإنها- 250 َها ال ِت  .ِبَسلََم
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دار في رازما فصيل أخذت الضبع أن : زعموايونس قال
ْوه، ارتحلوا قوما ّل إياه فتغاّره وتأتيه للكل، تخليه فجعلت وَخ

أتته وسإمن بطنه انتل إذا حتى )،إياه : تطعمهإياه (تغاره
َقَم ركضة فركضها لتستاقه، )أسإنانها كسر :فاها (دقم َد

 .بسلمتها البل : إنهاالضبع قالت ذلك فعند فاها،

 .ظنك فأخلف تزدريه لمن يضرب

ِما أُخوَك- 251 ْيُل أ ّل  .ال

 .الليل سإواد هو أما أخوك المرئى أي

 .وظلمة سإواد في بالشيء الرتياب عند يضرب

َها- 252 ّن ّني ِإ  .َلِصّري ِم

َأِصّري،: يقالالسكيت ابن قال َأِصّرى، :  وُصّرى وِصّرى، و
أو الصاد ضم مع مكسورة الراء : تشديدلغتان (وبقى
" أيالشىء على "أْصَرْرُت قولهم من ) واشتقاقهافتحها
ُدْمت، أقمت أو اليمين عن " كناية"إنها في والهاء و

ًة عزيمًة المر على يعزما الرجل . يقولهالعزيمة ل مؤكد
ِنيه ْث  .شىء عنها َي

َذِت- 253 ِبُل َأَخ ِل َها ا  .ِرَماَح

ُبها يجد فل سَإِمنت إذا " وذلك"أسإلحتها ويروى من صاح
ْنَحَرها أن نفسه  .َي

ْنَت- 254 َلى أ  .الُمَجّرِب َع

ّتْجربة، على به يراد يصلح المنشعبة من المفعول ولفظ ال
صلة " ِمن"علىو وللمفعول، وللزمان وللموضع للمصدر

ِرفا إنك : أيالشرافا : أْصُلقيل تجّربه، ما على ُمْش
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: أبكرقال منها دنا فلما امرأة، مقاربة أراد رجل أن المثل
ِرفا أنك أي المجرب، على : أنتفقالت ؟ثيب ثم أنت ُمْش
ْقَرُب شيء عن يسأل لمن . يضربالتجربة على ]57 [ص َي
 .سإتعلم فإنك تسأل ل أي منه، علمه

ّنَك- 255 ْو ِإ َنا َل َت ْب ِذْحَت صاَح  .َم

ِذَحيقال َذاه انسحج إذا الرجُل : َم به مرت الرجل يضربه َفِخ
ّقة لقبه كما عناء لقي معه كان لو أنه صاحبه أخبر ثم َمَش

 .هو

ّنَك- 256 ِثُر إ ْك ُت ْلَحّز َل ِطُئ ا ُتْخ ْلَمفِصَل َو  .ا

ْطعالحّز َق ْفِصل الواحد : الوصال،والمفاصل والتأثير، : ال  .َم

 .بالمراد يظْفر ل ثم السعي في يجتهد لمن يضرب

ّنَك- 257 ُدو إ َتْح َقاٍل، ِبَجَمٍل َل ّطى َث َتَخ َت َلى َو َلِق إ ِتِب َز  .الَمَرا

َقال، : جمليقال َلق ومكان بطيئا، كان إذا َث - اللما - بفتح َز
 .بالمصدر وصف َدْحض، أي

 .مكروهين شيئين بين يجمع لمن يضرب

ّنُه- 258 ّوٌل ِإ ّلٌب َلُح  .ُق

ٍهأي َدا ْنكر :  ًا ويقلبها المور في يحتال ُم ْهر ْطٍن، َظ َب قال ل
لتقلبون : إنكمويقلبنه حوله يبكين وُحَرُمه موته عند معاوية

ً ّول ًا ُح ّلب إن - ويروى القيامة - أى المطلع هول وقى لو ُق
ًا الناَر ُوقَى ّطلعََ موضع هو المطلع :الصمعي . قالغد ال
أمر من عليه أْشَرفَا ما فشبه انحدار، إلى إشرافا من

َلٌة، له رجل : يقالالفراء قال بذلك، الخرة َلٌة ُحو َو أي وُح
ٍه ْنكر، دا ِلّى وكذلك ُم ّو  :وينشد ُح

94



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِلّي فتًى ّو ْدَت َما ُح ُه أَر َد ِر * ِمَن أَرا ّ الْم ِرفَا أْن إل َقا َمْحَرَما ُت

 .البيت هذا يعجبه الصمعي : كانقيل

ْكٌل- 259 ٌد َأ ْيٌر َوَحْم ْكٍل ِمْن َخ  .َوَصْمٍت أ

 .إليك أحسن َمْن حمد على الحث في يضرب

ّنَما- 260 ُغّر إ ُغّرَك َتَرى، َمْن َت َي  .َتَرى ل َمْن َو

المغروُر فإنك غدرت أو به ومكرت تراه َمْن َغَرْرَت : إذاأي
ِلُب أنك يعني والزاي، بالعين ويروى تجاَزى لنك هو، ل ْغ َت

ّله ويغلبك تراه من  .جلله جل ال

ِعْش إْن- 261  .َتَره َلْم ما َتَر َت

ًا "ِعْش قولهم مثُل هذا ًا َتَر َرَجب َنَة أبو " قالَعَجب ْي َي ُع
 :المهلبّي

ْبَصَر ِلَمْن قل ْه حال أ َكَر ْن َأى ُم َوَر ِه ِمْن *  ِر ْه ْه ما َد ّيَر [ص َح
58[ 

ْه لم ما َيَرى عاش من * كل أبصرته ما بالمنكر ليس  َيَر

 .يره لم ما رأى ويروى

ْيَن- 262 ُع أ ُقَ َيَض ُنو ْلَمْخ ُه ا َد  .َي

َتاط المخنوقَ أن وذلك الحيلة، انقطاعَ عند يضرب في َيْح
 .الخنق بعد تصيبه التي للندامة الحتياِط، غاية أمره

ًا ِإّن- 263 ْير ِر ِمَن خ ْي ْلَخ ُلُه، ا ِإّن َفاِع ًا َو الّشّر ِمَن َشّر
ُلُه  .َفاِع
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ْعَمان لٍخ المثل هذا َقمة، له يقال المنذر بن للن ْل قاله َع
ْعمرو في عبيد أبو قاله كذا كثيرة، مواعظ في هند بن ل
 .كتابه

ُذوا- 264 َق أَخ ِري ْيِن َط َل ْنُص ُع ْل  .ا

ْيِن طريق في "أخذ ويروى َل ْنُص ُع ُق" قالواال العنصِل : طري
ٌق هو  .البصرة إلى اليمامة من طري

 .َضّل إذا للرجل يضرب

ففتح العنصلين، طريق عن الصمعي : سإألُتحاتم أبو قال
بوزن أنه القاموس (في الصاد بضم يقال : لوقال الصاد
َق النسان أخطأ إذا العامُة : وتقول) قالقنفذ : أخذالطري
شعره في ذكر الفرزدقَ أن وذلك العنصلين، طريق ُفلٌَن

 :فقال الطريق هذا في ضّل إنسانا

َد َق أَرا ِري ْيِن َط َل ْنُص ُع ِبه فياسَإَرْت ال ِعيُس *  ِئي ِفي ال َنا
َوى ِئم الّص َتَشا  ُم

يقال أن ينبغي ضل ّمْن كل أن العامة فظْنت متياسإر، أي
والفرزدقَ مستقيم، طريق العنصلين وطريق هذا، له

الخطأ، على وصفه أنه الناس فظْن الصواب، على وَصفه
 .كذلك وليس

ّنَك- 265 َ ِإ ِري ل ْد ُأ َعلمََا َت ْنَز ِرُمَك ُي  .َه

ِبَم ويروى ِرُمك ُيولع " ابن قاله وعقلك، نفسك " أيَه
ّكيت، ِزئ الّس َع إذا الرجل ون ِل ْنزوء ورجل نزأ، أو :بكذا َم

َلع  .به ُمو

 .وأهتربه أسإن ما بعد له يكره فيما أخذ لمن يضرب
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َاة بن ُبْسَر أن ذكروا ّي أْرط ِر لؤي بن عامر بني من العاِم
ِرفا، ضرب، صوت يسمع حتى يستقّر ول يسكن ل فجعل َخ

ّدامه يضرب فكان جلد، له فُحشى ّنِمُر وكان فيستقر، ق ال
َلب بن ْو ِرفا، َت إبلكم يضع ل ضيفكم : ضيفكميقول فجعل َخ

عنه تعالى الله رضي عمر عهد على امرأة وأهترت إبلكم،
ّوجونيتقول فجعلت ّوجوني، : ز به أهتر : ماعمر فقال ز

ّنِمُر ]59 . [صهذه به أهترت مما خير ال

ْلُحُسومَا ِإّن 266 ِرُث ا  .الُحُشومَا ُيو

:يقال : العياء،والحشوما والتتابع، الدؤْوب : الحسوماقالوا
ًا َيْحِشُم َحَشَم من قريب المعنى في وهذا أعيا، إذا ُحُشوم
َبّت "إّن والسلما الصلة عليه قوله ْن ْلُم " وقال- الحديث ا

) يصف) لمزاحمما ش (ح اللسان في (نسبة الشاعر
 :قطاة

ّنْت َع ًا َف ُنون ْهَي ُع َواء َو ْغ َها َما َص َ ِب َول ِفي *  َوا ْلَخ َباِت با ِر الّضا
ُوما  ُحُش

ّوُل- 267 ِة أ ُة الّشَجَر َوا ّن  .ال

 .الكبير المُر منه يتولد الصغير للمر يضرب

َفُة- 268 ِم آ ْل ِع ْل َياُن ا ّنْس  .ال

ّي النسابة قال َنة ونكدا آفة للعلم : إنالبكر ُهْج واسإتجاعة، و
ُهْجنته فيه، الكذب ونكده نسيانه، فآفته غير في َنْشره و
 .منه تشبع ل أن واسإتجاعته أهله،

َفُة- 269 ِة آ َء ْلُمُرو ْلُف ا ِد ُخ ْوِع ْلَم  .ا

ْوفا عن هذا يروى  .الكلبي َع

97



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َكَل- 270 َقُه أ ْو  .َر

ّتت عمره طال لمن يضرب َتَحا ُقَ أسإنانه، و ْو : طوُلوالّر
ُوقَ، والرجل السإنان،  :لبيد قال أْر

ِلُح ْك َقَ ُت َو ُهْم الْر ْن َيّْل ِم َل * َوا

ْلُف- 271 ٍز أ َ ُمِجي ّواصٌ َول  .َغ

ًا بإنسان تعبر : أنالجازة ًا أو نهر ألف : يوجديقول بحر
ّواصٌ يوجد ول مجيز  .الخطر فيه لن َغ

ْهل أحدهما لمرين يضرب ْعب والخر سَإ  .جدا َص

َناُس- 272 ِلي ْبَل ا ْبَساِس َق ِل  .ا

َنَسُهيقال َعه أي : آ َق ْو ْوَحَشه، نقيض وهو النس، في أ أ
ُقوالبساس ْف ْلَحلب، عند بالناقة : الّر : بسيقال أن وهو ا

 :الشاعر قال بس،

ْد َق ْقُت َول َف ِليُت َفما َر ِئٍل َح َطا ُاس ينفع * ل ِب ْبَس َناِس ال ِلي  ِبا

َداراة في يضرب  .الطلب عند الُم

َذا- 273 ُي ُنِصَر ِإ ْأ َطَل الّر َوى َب َه ْل  .ا

 .العقل اتباعَ في يضرب

ّنا- 274 ْكِشُر ِإ َن ِه ") فيلنبش "إنا (كذا،وأظنه َل ٍما ُوُجو َوا ْق أ
ِإّن َنا َو َب ُلو ِهْم ُق ِلي ْق َت  .َل

َداء أبي كلما من " هذالتلعنهم قلوبنا "وإن ويروى ّدْر  .ال

ّنُه- 275 َلٌة ِإ ُعْض ُعَضِل ِمَن َل ْل  .ا
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ِهية أي َعْضل، من وأصله الدواهي، من َدا اللحم وهو ال
 ]60 . [صالمكتنز الشديد

ّنُه- 276 ُذو ِإ َء َل َ  .َبْزل

َبْزلَء  :وقال الجيد، القوي : الرأيال

َذا إني َلْت إ َغ ْوًما َش ُهُم َق ِلِك * َرْحُب ُفُروُج ْلمَسا ّهاٌض ا َن
ِء َ َبْزل  ِب

ّنَث العظْيم، بالمر أي : ويجوز. قلتالخطة تأويل على وأ
ّهاض المعنى يكون أن من وأصله رأيي، ومعي المر إلى َن

ّي وهو البازل، وناقة بازل، : جمليقال القوة، التاما القو
 .كذلك بازل،

ّنَك- 277 َ إ َعى ل ِرْجِل َتْس َبى َمْن ِب  .أ

 .مساعدتك من أخيك امتناعَ عند يضرب

ْنَت إْن- 278 َتُه ُك ْق ْد ُذ َق ُتُه َف ْل َك  .أ

ُبه ِر  .للمور التجربة التاما الرجُل َيْض

ّياَك- 279 ْغَي إ َب ّنُه وال ِإ َقاُل َف ِر ِع ّنْص  .ال

ْيدة بن محمد قاله َب  . له جيش لصاحب ُز

ّنها- 280 ْيَسْت إ ِة َل َع ْد ِبّي بُخ  .الّص

بن جريَر عنه الله رضي علي المؤمنين أميُر : أرسإليقال
َبَجلي الله عبد فاسإتعجل بالبيعة، ليأخذه معاوية إلى ال

َعة ليست : إنهامعاوية فقال عليه، ْد َبِن عن الصبّي بُخ .الل
ِني بعده، ما له أمر هو ْع ِل ْب َعة،"إنها في والهاء ريقي، فأ ْي َب " لل

99



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْدعة ّوُز سإهل أمرا المر هذا ليس أي به، يخدعَ : ماوالُخ َتَج ُي
 .فيه

َعّض َلْم إْن- 281 َلى َت َذى َع َق ًا َتْرَض َلْم ال َبد  .أ

 .الخوان جفاء على الصبر في يضرب

َذا- 282 ْنَت إ ٍما فِي ُك ْو ُلْب َق ِئهْم في َفاْح َنا  .إ

َوافقة، المر في يضرب  :الشاعر قال كما بالُم

ْنَت إذا ٍما في ُك ْو ًى َق ُكْل منهُم َلْسَت ِعد ْفَت ما * ف ِل ِمْن ُع
ِبيٍث ّيِب َخ َط  َو

َذا- 283 َلَف إ ْت ّناُس أ َلَف ال  .الياُس أْخ

ْيس - اسإم - بالنون الناس ْيلَن َق - والياس ُمَضر، ابن َع
الياس قالوا وإنما اللف، بقطع إلياس وأصله أخوه،-  بالياء

 .الناس لمزاوجة

 .المطلوب امتناعَ عند يضرب

َذا- 284 ُء َحاَن إ َقَضا َقَ ال ُء ضا َفضا  .ال

َذا- 285 َلْمَت إ َنَك َمْن َظ َذاَب َتأَمْن َفل ُدو َقك َمْن َع ْو  .ف

ُكْن ل ِإْن- 286 ًا أ ْنع ّني ِص ِثُم َفا َت ْع  أ

ْدر على أعمل فإني حاذقا أكن لم : إنأي  .معرفتي َق

َثَميقال َع ْظَْم، :  َع ْبر، أسإاء إذا ال َثَمِت ]61 [ص الَج َت ْع وا
ُة َة، المرأ َد ْتها إذا المزا  .محكم غير َخْرزا خرَز

ُلَك إنما- 287 ْب ٌء َن  .ِحظْا

100



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َظْاء َوة، : جمعالِح ْظْ ّير للرجل . يضربالمرماة وهي الَح َع ُي
 .بالضعف

ّنُه- 288 ُغ ِإ ِر ْف ُي ٍء ِمْن َل ٍم ِإنا ٍم إناِء في َضْخ ْع  .َف

 .إليه به حاجة ل َمْن إلى يحسن لمن . يضربممتلئ أي

َع ِإّن- 289 ِة َم ْثَر َك ْل ُذلً، ا َع َتخا ِة َوَم َل ِق ْل  .َتماسُإكا ا

 .وقلته الجيش كثرة في يعني

َذا- 290 ّلْمَت ِإ َك ْيٍل َت َل ِفْض، ِب َذا َفاْخ َكلْمَت وإ ًا َت َهار ُفْض َن ْن  .َفا

 .تكرهه َمْن ترى َهْل التفت أي

ُة قامَا ِإذا- 291 َنا ْد الّشّر ُج ُع ْق  .َفا

 ".فاقعد الّشّر بك َنَزا "إذا قولهم مثل هذا

ِكَح ِإن- 292 َنا َها الم ْبكاُر َخيُر  .ال

ُكوحة، : جمعالمناكح ْن ّقها الَم الياء، فحذفا المناكيح وَح
 .ظاهر المثل ومعنى

ْنَت ِإْن- 293 ًا ك ِطح َنا ِطْح ُم َذواِت َفنا ُقُروِن ِب  .ال

ٍد "زاِحْم الخر المثل مثل هذا ْو ْعَ أو ِبع َد  ".َف

َذا- 294 ّدجاَجُة َصاَحِت ِإ ّديِك ِصياَح ال َبْح ال ْذ ُت ْل  .َف

ًا قالت امرأة في الفرزدقَ قاله  .شعر

َلَة ِإياَك- 295 ِقي َع ْلِح َو ْلِم  .ا

في إل تكون ل والدرة شيء، كل من : الكريمةالعقيلة
ِبِت في الحسناء المرأة يعني الملح، الماء ْن  .السوء َم

101



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َذا- 296 ْتُه ِإ َب َذ ُتُه َجا َن ِري َها َق َهَر  .َب

ِرنت : إذاأي ُة به ُق َها الشديد َق َطا َلبها أ َغ  .و

ّنُه- 297 ْنُزو إ َي ْيَن َل ْيِن َب َن َط  .َش

ّده فهو صاحبه على اسإتعصى إذا الفرس في أصله َيُش
 .بحبلين

 .يدري ول وجهين من أخذ لمن يضرب

َذا- 298 ْلَت ِإ َطأ ِزْن، َلُه ُق ْأسَإُه َطأ ِزْن َر  .َوَح

 .البخيل للرجل يضرب

َذا- 299 ّكيَن َرأى َرآني إ ِء في الّس  .الما

ّدا يخافك لمن يضرب  .ج

َ الَجباِن ُأمّا- 300 ْفَرُح ل َ َت  .َتْحَزُن َول

 ]62 . [صلجبنه توجه أينما شر ول بخير يأتي ل لنه

ِر ُأمّا- 301 ْق ْقلٌَت الّص  .َنُزور ِم

ّلة في يضرب  .النفيس الشيء ِق

ْيٍس ُأمّا- 302 َع ُبو ُق َأ ْيٍس، َو َع ُهَما ُق ِلطُْ ِكل ْلطَْ َيْخ ْيِس َخ ْلَح  .ا

ْيس أبا : إنيقال َع ً كان هذا ُق ًا، رجل ِريب أما امرأته وكذلك ُم
ْغِضي فكان قعيس، ْيُس عنه، وتغضي عنها ُي عند والَح
ِقطْ والسمن : التمرالعرب  :الراجز قال المختلطْ، غير وال

ًا والسمن التمر ِقطْْ جميع َل ْيُس َوا ّ * الح  يختلطْ لم أنه إل
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َذا- 303 ُد أتاَك ِإ ْيِن أَح ْد الَخْصَم َق َئْت َو ُنُه فق ْي َ َع ْقِض َفل َلُه َت
ّتى َيَك َح ِت ّلُه َخْصُمُه َيأ َع َل ْد َف َئْت َق ِق ُه ُف َنا ْي َعا َع  .َجِمي

ّي أورده مثل هذا  .المعروفة أمثالهم من : هذاوقال المنذر

ّوُل- 304 َع ما أ َل ْط َبُه َضّب أ َن  .َذ

يكن ولم الخير يصنع للرجل ذلك : يقالالهيثم أبو قال
َنعه ّول ترفع : والعربقال ذلك، قبل َص َبه وتنصب أ َن على َذ
َبه أطلع ما أول معنى َن هذا تقدير على أول : رفعقلت .َذ

َعه صنيٍع أوُل هذا : أيذنبه ضب أطلع ما أول َن هذا ص
معنى على ذنبه، ويرفع أول يرفع من : ومنهمقال الرجل،

ُنبه،ومنهم أطلعه شيء أوُل ذنبه وينصب أول ينصب من ذ
ًا يريد صفة، أول يجعل أن على أول في معنى على ظرف

 .ذنبه ضب أطلع ما

ْلَت ِإْن- 305 َع َذا َف َها َك ِب ْعَمْت ف ِن  .و

َقال كما " تعجب"بها : معنىالهيثم أبو قال رجل، به : كفاكُي
َها ما : المعنىقال َن هي، الخصلة ونعمت َخْصلة، من أْحَس

إن أي الوثيقة، إلى " راجعة"بها في : الهاءغيره وقال
 .بها الخذ الخصلة ونعمت أخذَت، فبالوثيقة كذا فعلَت

َلَك- 306 ْه ْد أ َق ْيَت َف ْعَر  .أ

ِدْر أي َلَك َبا َعّجل أه َعَ و - عرية ريح هاجت فقد إليهم الرجو
ْيَت - ومعنى باردة :أي ّية في دخلت أعر ِر َع : الريح(العرية ال

ْلَت " أي"أمسيت يقال ) كماالباردة  .المساء في دخ

َتأَصَل- 307 ّلُه إسْإ َتُه ال  .َعْرقا

َقاَت الله اسإتأصل : يقالعمرو أبو قال وهي فلٍن، َعْر
على العرب بها تكلمت كلمة : هذهالمنذري وقال أصله،
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َته الله : اسإتأصلقالوا وجوه، َقا َته َعْر َقا ِه وِعْر ِت َقا وِعْر
َته، َقا مأخوذة أنها وأرى حكيت، ما على يزيدا : لمقلت وِعْر

َقة، من ِعْر حول فتدار تنسج الطرة ] وهي63 [ص ال
َقات، على ويجمع له، كالصل فتكون الفسطاط، وكذلك ِعْر

أرى فل الوجوه سإائر فأما : العرقَ،له يقال الحائطْ أصل
ًا لها :قال فإنه الليث قاله ما إل اللغة، كتب في ذكر

َقاة ِعْر العروقَ تتشعب ومنه الوسإطْ، أُروَمة الشجر من ال
ْعلَة، تقدير على وهو : العربوالزهري فارس ابن وقال ِف

َته الله : اسإتأصلالنسان على الدعاء في تقول َقا ِعْر
ًة يجعلونها لنهم التاء ينصبون ْعلَة، مثل مؤنثة واحد سِإ

ّففوه لكنهم المؤنث، جماعة تاء هي : بلآخرون وقال َخ
النصب موضع في التاء كسر : منالزهري قال بالفتح،
َقة جمع وجعلها  .أخطأ فقد ِعْر

ُه- 308 َذ َدَح أَخ ْب َدَح ِبأ ْي َب ُد  .َو

َكَلويقال الصمعي، قاله بالباطل، أخذه إذا َأ َله :  َدَح ما ْب بأ
ْيح : أصلهالصمعي قال ودبيدح، َب َدحفقالوا ُد ْي َب ُد بفتح : 

الرخاوة على يدل الكلمة هذه : تركيبقلت .الثانية الدال
َداح مثل والسعة، والسهولة َب ومثله الرض، من للمتسع ال

ّدَحت َب معنى فكأن اسإترخاء، فيها مشية مشت إذا المرأة َت
ْيح َنَصب، ناله أن غير من بسهولة ماله : أكلالمثل َب ُد - و
َبَح - تصغير الصمعي قاله ما على ْد حكى مّرخما، أ

ْلت لفلن : قللجبلة قال الحجاج : أنالصمعي الله مال أك
َدَح ْب َدح بأ ْي َب ُد له ) فقاليكون ول يبطل الذي للمر (يضرب و
 .وماش بلش بخورى ايزد : خواسإتةجبلة

ّياَك- 309 ْعَراَض ِإ َأ  .الّرجاِل َو
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ّلب بن يزيد كلما من هذا : إياكَمْخلدا ابنه أوصى فيما الَمه
شيء، عرضه من ُيْرِضيه ل الحر فإن الرجال، وأعراض

ّتِق ْتٌر باقٍَ عار فإنها البشار، في العقوبة وا ِو  .مطلوب َو

ّنُه- 310 ُد ِإ ِدي ِر َلَش ّناظ  .ال

ّتهَمَة من بريء أي  .عينيه بملء ينظْر ال

ّنُه- 311 َغِضيُض ِإ ّطْرفِا َل  .ال

ُغّض أي ليس " أيالطرفا "نقّيو ة غيره، مال عن بصره َي
 .بخائن

ّنُه- 312 ٍة َلَضّب ِإ َد َل َ َك ْدَرُك ل ْفرا ُي َ َح ُذ َول ْؤَخ ّنبا ُي َذ  .ُم

َلدة َك ْلب : المكانال َفار، فيه يعمل ل الذي الّص وقوله الِمْح
ًا يؤخذ "ل َبِل من يؤخذ ول " أيمذنب َنبه ِق ّنب قولهم من َذ َذ "

ل لمن . يضربذنبه قبل من الرطاب فيه بدا إذا "البسر
 ]64 . [صعنده ما يدرك

ّنُه- 313 ِهي َلَزّحاٌر ِإ َوا ّد  .ِبال

ّلد للرجل يضرب َي يو وقال بالداهية، يأتي حتى والحيَل الرأ
) وأنشدهقَ فا (خ الصحاح في كما خويلد بن لشيم (البيت

 :هناك

 خنفقيقا مودنا به * فجاءت كلها ليلة طلقت وقد

 ).: الداهيةوالخنفقيق : الضاوي،والمودن

َها ليلًة بها زَحْرِت ّل ْئِت ك ًا بها * فج ْنفقيقا مودن  َخ

ّنُه- 314 ْيُر ِإ َغ َد َل َع ْب  .أ

ُد له ليس لمن يضرب ْع ْور : أيمذهٍب ُب  .َغ
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ًا : إنالعرابّي ابن قال ُذو فلن وَحْزما، رأٍي لذو : أيبعدة ل
ْيَر ل معناه " كانأبعد غير "إنه قيل فإذا  .فيه َخ

ّنما- 315 ْنَت ِإ َنٌة، أ ِطي ّنما َع ِإ ْنَت َو َنٌة أ  .َعجي

ِتن أنت إنما أي ْن َهاب مثل ُم ُطون ال ْع  . الَم

 .يتوله أمر في يذما لمن يضرب

 :العرابي ابن أنشد

ِدي أيها يا ْه َنا الُم ِه من الَخ ِرك ِفي َيْضعو * كأنك َكلَِم إزا
ُق ِن  ِخْر

َطاوح عطينة الرجال انضّم إذا وأنت ُت سإاعة بالنافِا * 
ُق ِط ْن  َت

ّنُه- 316 ُع ِإ ِط َق ْن  .الِقباِل َلُم

َبالقالوا ِق لبسَت إذا الصبعين بين السير من يكون ما : ال
به اسإتعان فيمن الرأي سإيء أنه اللفظْة بهذه ويراد النعَل،

 .حاجة في

ّنُه- 317 ُهوُن ِإ ْو ِر َلَم َقا َف  .ال

َهَن ِهُن َو ًا َي ْهن ُُته ضعف، إذا َو ْن َه َو ْفته، و َع ّد، لزما أْض قال ومتع
العظْم في وموهون والعمل، المر في واهن : رجلالليث

 :َطَرفة قال والبدن،

َذا ِإ ِني َو ُن ْلُس َها َت ُن ْلُس ّنني أ ِإ ُهوٍن َلْسُت *  ْو  فقر ِبَم

 .الضعيف للرجل يضرب

ّنما- 318 ِطي ِإ ْع ِذي ُن ّل َا ا ِطين ْع  .ُأ
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عندنا : كانقال شبيل أبي عن العرابي ابن رواه كما أصله
له ولدت ثم فصبر، جارية امرأته له فولدت مئناث، رجل

ّوَل فهجرها جارية له ولدت ثم فصبر، جارية إلى عنها وتح
 :تقول أنشأت ذلك رأت فلما منها، قريب بيت

َفاء لبي ما ْل ّذ َو يأتينا ل ال ُه َو ْيِت ِفي *  َب ْل َينا الذي ا ِل  َي

ْغَضُب ِد َلْم إْن َي ِل َينا َن ِن َب ْل ّنما ا ِطي * وإ ْع َنا الذي ُن ْعطي [ص ُأ
65[ 

في . يضربإليها ورجع نفسه طابت ذلك الرجل سإمع فلما
 .يملك ل عما العتذار

ُكْم- 319 ّيا ّيَة إ ْوقاِب َوَحِم  .ال

الحمقى، ويقال الضعفاء، والوغاُب : الوقابعمرو أبو قال
ْقب رجل :يقال ْغب، َو َو ابن الحنف كلما من : وهذاقال و
ُلوا :يوصيهم وهو تميم لبني قيس َذ َبا ّبوا، َت تذهب وتهادوا تحا
ّيَة وإياكم والّسَخائم، الَحُن :كقولهم وهذا الوقاب، وَحِم
وغلبة "إياكم نسخة (في اللئاما غلبة من بالله أعود

 ").اللئاما

ّنُه- 320 َو ِإ ُه ِو َل ْذُل أ  .الِج

ْذُل الشيء عليك أشكل إذا هذا . يضربالشجرة : أصلالِج
 .ومثله شخصين، الشخص فطننت

ُهْم- 321 ّن ُهْم ِإ ِو َل ُة أ ًا الحّر ِبيب  .َد

 .الدبيب في أي

 .المر والتباس الشكال عند يضرب

ِقّي ِإّن- 322 َتَحي الش ْن  الّشِقي َلُه ُي
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ّيُض : أحدهماأي َق  .ويأتلفان فيتعارفان لصاحبه ُي

ّلُه أْمُر- 323 ٌغ ال ْل ُد َب َع ِه َيْس ُء ِب َدا َقى الّسع َيْش ِه َو ُء ِب  .الْشِقيا

ْلغ  .يشاء حيث بهما نافذ أي والشقاوة، بالسعادة بالغ : أيَب

ذلك ينفعه فلم صاحبه َمْرَضاة في اجتهد لمن يضرب
 .عنده

ْنِت إْن- 324 ِني ُك ِدي ِري ُد َلِك َفأنا ُت َي  .أْر

وأصله مقلوب، وهو مثل، : هذاالخفش الحسن أبو قال
ُد، َو َيُل : هوقولهم مثل وهو أْر َوُل وأصله الناس، أْح من أْح

ْول  .الَح

َفَك إّن- 325 ِما إلَى ُجْر ْد َه ْل  .ا

َفك إن والمعنى السيول، تجرفته : ماالُجْرفُا إلى صائر ُجْر
 .الهدما

ِرعَ للرجل يضرب ُلهم ومثله يكرهه، ما إلى ُيْس  .قو

َلَك ِإّن- 326 ْب َلى َح ٍة إ َط ْنُشو  .ُأ

ْنُشوطة ُل ْقدةا ُع ُهل :  َكِك كعقدة انحللها َيْس السراويل، ِت
َة : إنوتقديره َد ْق  .أنشوطة إلى وتنسب تصير حبلك ُع

ّياَك- 327 ِتيَل ِإ َق َعَصا َو  .ال

تفارقَ ] التي66 [ص الفتنة في القتيَل تكون وأن إياك يريد
 :قال للجماعة، : اسإموالعصا الجماعة، فيها

ّله ِل َعا طية شعبا َف َد َعَصا َص ْل ِهَي ا ْومَا *  َي ْل ّتى ا ْهَي َش أْمِس َو
ُع  َجِمي
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أن حقه وكان متجاورين، كانوا الذين الجماعة فّرقا يريد
الشعبين فعل جعله لكنه الطية فعل على صدعت يقول

ًا، الجماعة، وهي العصا، " يعنياليوما "هي وقوله توسإع
ّتى  .متفرقة أي وَش

ّنَك- 328 َ ِإ ِدي ل ْه َتَضاّل َت ْلُم  .ا

ٍد على الضلَل ركب من أي .هدايته على تقدر لم عم
ًا أتى لمن يضرب في الرشاد أن يعلم وهو عمد على أمر

 .غيره

ُلوصَ ِإّن- 329 َق ُع ال َن َها َتْم َل ْه َء َأ َ ْلَجل  .ا

َتهم لبنها أهلها فيشرب بطنا تنتج أنها وذلك َن ًا تنتج ثم سَإ َبع ُر
ّلغون أنهم والمراد فيبيعونه،  .ِلقاحها وينتظْرون بلبنها يتب

ًا يجاور الحال للضعيف يضرب ِعم ْن  .ُم

ّنَك- 330 ِة إلَى إ ْلَجأ ماٍل َضّر  .َت

الكثير، : المال. والضرةغنّى إلى : أيالعرابي ابن قال
 :الشعر قال المال، من ضرة عليه َتُروُح : الذيوالمضّر

ِبَك َلُموا أن القوما في ِبَحْس ْع ّنَك َي ِنّي فيهم * بأ  ُمِضّْر َغ

َعِت ِإذا- 331 ِب َقُة َش ِقي ّد َلة َلِحَست ال ِلي  .الَج

تشبع، أن يمكنها ل وهي : البل،والجليلة : الغنم،الدقيقة
. يضربذلك تفعل فهي الكل من القليل ُيْشبعها والغنم
ُدمُا للفقير  .الغنّي يخ

َء الّزماُن َأْخَصَب إذا- 332 ِوي جا َغا ِوي ال  .َوالها
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تهوي : الذبابوالهاوي منه، والغوغاء الجراد، : الغاوييقال
إلى الناس ميل في . يضربالِخْصب إلى وتقصد تجيء أي

 .المال حيث

َءِت إذا- 333 َنُة جا َء الّس َها جا َع َها َم ُن َوا ْع  .َأ

الناُس َقِحطَْ إذا يعني والمراض، والذباب الجراد يعني
 .والمحن البليا اجتمع

ًا إّن- 334 ّطلَع ْبَل ا َناٍس َق  .إي

على الوقوفا دون المنهي يورد بما الثقة ترك في يضرب
قبل معرفتك بصحة ومطالعة نظْرا أن يعني صحته،

 :العرابي ابن . أنشدالتيقن إشعارك

َتاَك وإْن َعى امرؤْ َأ ِه َيْس ِت َب ْذ َك ُظْْر ب ْن ّطلَعا فإّن * فا قبل ا
 إيناِس

َظْر،الطلعَ  ]67 . [ص: التيقنواليناس : الن

ّنَما- 335 َدمُا ِإ ْه ْوُض ُي ِه ِمْن الَح ِر ْق  . ُع

ْقر ُع  .وجهه من المر يؤتى يريد الحوض، : مؤخرال

َنا- 336 َلُم أ ْع َذا أ َك ِئِح ِمَن ِب ِتِح ِباسْإِت الما  .الما

يستقي : الذيوالماتح البئر، أسإفل في : الذيبالياء المايح
ُقَ، من ْو  :وقال َف

َها يا ّي ِئُح َأ ِوي الَما ْل َكا َد َن * ُدو

ّنُه- 337 ُع ِإ ِري ِة سَإ ِلحاَر  .ا

َقم سإريع أي ّل ّدوالحارة كبيُرها، ال :ومنه وَرْجعه، الجواب : ر
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َأَراَك َار ما َبْشر " َفُر َأَح فسره وقد مثل، " (هذاِمْش
وأصله الباطن، سإؤال عن الظْاهر : أغناكبقوله الجوهري

ّده ما ) أيالبعير في َفُره ورَجعه ر  .بطنه إلى ِمش

ِبَح َأْن- 338 َد ُأْص ْن ْأِس ِع ِر َر َلْم َلّي َأَحّب ا َأْن ِمَن إ ِبَح َ ُأْص

َد ْن ِه ِع ِب َن  .َذ

 .المور في التقدما على الحث في يضرب

َلُه ِإّن- 339 ْك َلجاٌن، أ ِإّن َلَس ُه َو َء ّياٌن، َقَضا ِإّن َلل ُه َو َو ْد َع
 .لَرَضماٌن

ْقضي أن ويكره يأخذ أن يحّب أي " معناه"لرضمان وقوله َي
كان إذا العصب َمْرُضوما برذون قولهم من مأخوذ بطئ،
ّنج قد عصبه ُطؤ كذلك كان وإذا تش  .سإيره َب

َ إْن- 340 ْد ل ًا َتِج ِرم ِرمْا َعا َت ْع  .َت

ّبي َعَرمَا من . وأصلهشأنه من ليس ما للمتكلف يضرب الص
َي  :يونس وأنشد أمه، ثد

َيّن ول َف ْل ْد لم ِإْن * ما الغل كذاِت ًت ًا َتِج ِرم ِرمْا َعا َت ْع  َت

َها يمّص من تجد لم إن المرضع الما أن يعني َي َمّصته ثد
يجد لم إذا نفسه يهجو كمن تكن ل المثل : ومعنىقال .هي
 .يهجوه من

ِثيَر إّن- 341 ِة َك ّنِصيَح َلى َيهُجُم ال ِر َع ِثي ِة َك ّن ّظْ  .ال

ْغَت إذا أي َل ّتهمك النصيحة في با  .تنصحه من ا

ُه- 242 َد َفَما َأتا ْبَر  .َأَحّر ول َلُه أ

ًا أطعمه ما أي ًا ول بارد  .حاّر
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ْنَت- 343 ِرِح َأ َبا َوى َك  .الْر

َبَراح، في يكون : الذيالبارح َبَل ل الذي الفضاء وهو ال َج
ْعَزى من : الناثوالروى تّل، ول فيه ل وهي الجبلية، الِم

َبَراح في قطْ ُتَرى فل الجبل في إل تكون لمن .يضربال
 ]68 . [صغيبته تطول

َذا- 344 َعُجوُز إ َبْت ال َتَج َها اْر ْب  .َفاْرُج

ْبتهيقال ّظْمته، ِهبته إذا : َرَج لن ُمَضَر، َرَجُب ومنه وع
. ومعنىفيه يقاتلون ول ويعظْمونه يهابونه كانوا الكفار
ْتَك إذا المثل َف ْفها نفَسها العجوز خو ما منك تذكر ل فَخ
 .تكره

ّنَما- 345 َو ِإ َفْجُر ُه َبْجُر َأو ال ْل  .ا

َق الفجر لك ُيضيء حتى انتظْرت إن أي أبصرَت الطري
ْلماء خبطت وإن قدرك، ّظْ َعْشواء وركبت ال على بك َهَجما ال

 .المكروه

.منها امتناعَ ل التي الحوادث في يضرب

ْنَت 346 ْلَت أ ْنَز ْدَر أ ِق َها ال ّي ِف َثا َأ  .ب

ًا يركب لمن يضرب ِقع عظْيما أمر ُيو  .فيه نفسه و

ُكْم- 347 ْت َت َيُة أ ِل  .الفاِعي َفا

ْقطْ كالخنافس : هناتالفوالي وجمعها الفالية، تألف ُر
الضب أن علم تلك خرجت فإذا الضّب، ِجَحرة في العقارب

َئْت : إذاويقال محالة، ل خارج وراءها أن علم الجحر في ِري
 .والحيات العقارب

َظْر الشر لول مثل يضرب َت ْن  .منه شر بعده ُي
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َتى- 348 ِهْم أ ْي َل  .َأتى ُذو َع

َثل هذا بمعنى تكون لغتهم " في"ذوو طيء، كلما من َم
كذا، فعلنا الذين نحن " أيكذا فعلنا ذو "نحن يقولون الذي،

َلْت ذو "هي " وكذا فعل ذو "هو و  :شاعرهم " قالكذا فع

ُء الماء فإّن ّدي أبي ما َفْرُت ُذو * وبئري وَج ْيُت وذو َح َو  َط

يعني الخلق، على أتى الذي عليهم : أتىالمثل ومعنى
ِدَث َوا  .الدهر َح

ُبو- 349 ِثيل أ َلْت َو ِب ُله أ ُا  .ِجَم

َلِتيقال ِب َعِت إذا والوحُش، البُل : أ - (الرطب الّرطْب َر
 .) فسمنتالبقل من - الخضر عنق أو قفل بوزن

 .فارتفع سإاقطا كان لمن يضرب

ْتَك ُأمّا- 350 َق ْيَل سَإ َغ ْير ِمْن ال َبٍل َغ  .َح

ْيل َغ ْفَسدة وذلك حامل، والما الرضيع ُيْرَضعه : اللبنال َم
 .للصبي

ْدنيك لمن يضرب ْقِصيك يجفوك ثم ُي ُي  .ذنب غير من و

َثْرُت- 351 َقاِت غيري آ ُغَرا ِقَرِب ِب  .ال

َقة ُغْر ُغَراقة ال ّدخره وغيرهما، واللبن الماء من : القليُلوال َي
ُء ْؤثر ثم لنفسه المر  ]69 . [صغيره نفسه على ُي

يرضى ول يستزيدك ثم مكروه كل له تتحمل لمن يضرب
 .عنك

َوي- 352 َلى أ ْكٍن إ َد ِبل ُر َواٍع  .َق

113



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِوي لمن يضرب  .عنده حقيقة ول بقبقة، له من إلى يأ

ْدُح آَب- 353 ِق ِة و ْوَز َف ِنيُح ال  .الَم

ِنيُح َداح من الَم : الّسفيح،وهو له، نصيب ل : ماالميسر ِق
ْغد والمنيح، َو  .وال

فيه هم مما القوما َفَراغ بعد يجيء ثم غاب لمن يضرب
 .بخيبة يعود فهو

ِذٌب ِإْن- 354 ٌقَ َنّجى َك ْد ُق َفِص َل  .أْخ

َدُر فصدقَ كذب نجى : إنتقديره  .بالتنجية وأولى أْج

َد َأٌخ- 355 ِبّر أَرا ًا ال َد َصْرح َه َت  .فاْج

ًا أراد كل من : الخالصوالصرح فسكن، بالتحريك َصَرح
 :الشاعر قال شيء،

ُلو ْع ُهْم بأيدينا السيوفُا َت َو يعلق * كما جماِجَم المعز مر
 الّصَرُح

ِريح فهو َصَراحة : َصُرَحيقال الخالص، أي َوَصرَح َص
 .َوُصَراح

 .رضاك يبلغ لم وإن بّرك، في اجتهد لمن يضرب

ّني- 356 ِليطُْ ِإ ِد َم ْف ْيمر ِمْن الّر َو  .ُع

ْقطُْالمليطْ ِعر، أن قبل البل أولد من : الّس :والرفد ُيْش
 .عطائه من الحّظ سإاقطُْ إني يريد العطاء،

 .إحسانه من حظْه ويقل بإنسان يختص لمن يضرب

َلِت إْن- 357 ْوُس حا َق ْهِمي ال ِئٌب َفَس  .صا
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ُؤول َتُحول القوُس : حالتيقال َلْت إذا ُح اسإتقامتها، عن زا
 .الغرض : يصيبصائب وسإهم

 .مروءته تزل ولم نعمته زالت لمن يضرب

ّي- 358 ٍد أ َوا ٍما سَإ َدا ِري ِبخ ْد  .َت

َدمة : جمعوالِخداما : الشخص،الّسواد الخلخال، وهي َخ
ّدرى َدَرى وا َتل : إذاَو  .َخ

 .ويختل يخدعَ أنه يعتقد ل َمْن يضربه

ّنُه- 359 َ ِإ ُق ل َن َلى ُيْخ ِه َع ِت  .ِجّر

َنع ل لمن يضرب  .يشاء ما يقول فهو الكلما من ُيْم

ّنُه- 360 ٍر َلفي إ ٍر وفي ُحو  .ُبو

ْوُر : النقصان،الُحور َب َوار، وكذلك الباء، بفتح : الهلكوال َب ال
ابن قول ومنه الهالك، الفاسإد : الرجُلبالضم والبور

ْعَري َب ُبور، وامرأة ُبور، : رجل" يقالُبوٌر أنا ] "إذ70 [ص الّز
 .الحور لزدواج المثل في الباء ضم وإنما ُبور، وقوما

ًا فيها يضنع فلم حاجة طلب لمن يضرب  .شيئ

ًا ِإّن- 361 ِه َغد ِر ِظ َنا ِريُب ل  .َق

ُتهيقال لمنتظْره، أي َظْْر َن ذلك قال من وأول انتظْرته أي : 
َعَ، بن ُقَراد َد يتصيد خرج المنذر بن النعمان أن وذلك أْج
َيْحُموما، فرسإه على َثر على فأجراه ال ْير، أ به فذهب َع

أصحابه، عن وانفرد عليه، يقدر ولم الرض في الفرس
ْلجأ فطلب السماء، وأخذته ِفع إليه، ياجأ َم ُد فإذا بناء إلى ف

َظْلة له يقال طيء من رجل فيه ْن فقال له، امرأة ومعه َح
ًوى، من : هللهما فأنزله، إليه فخرج : نعم،حنظْلة فقال َمأ
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فقال النعمان، يعرفا ل وهو شاة غير للطائي يكن ولم
ً : أرىلمرأته َقه وما هيئة ذا رجل َل ًا يكون أن أْخ شريف
ًا كنت َطحين من شيء : عنديقالت ؟الحيلة فما خطير
ّدخرته َة فاذبح ا ّلة، الطحين من لتخذ الشا : فأخرجتقال َم
ّلة، منه فخبزت الدقيق المرأة شاته إلى الطائّي وقاما َم

وأطعمه َمِضيرة، َمَرقة لحمها من فاتخذ ذبحها ثم فاحتلبها
ًا له واحتال لبنها، من وسإقاه لحمها، من فسقاه شراب

ثيابه لبس النعمان أصبح فلما ليلته، بقية ُيَحدثه وجعل
َوابك، اطلب طيء أخا : ياقال ثم فرسإه، وركب الملك أنا َث

فمضى الخيل لحق ثم الله، شاء إن : أفعلقال النعمان،
ًا ذلك بعد الطائي ومكث الِحيرة، نحو أصابته حتى زمان
ْكبة ْهد َن الملك أتيَت : لوامرأته له فقالت حاله، وسإاءت وَج

يومَا فوافق الِحيَرة إلى انتهى حتى فأقبَل إليك، لحسن
ْيله في واقف هو فإذا النعمان، بؤس فلما السلح، في َخ
الطائّي فوقف مكانه، وسإاءه عرفه، النعمان إليه نظْر

الطائّي : أنتله فقال النعمان، يدي بين به المنزوُل
ْئَت : أفلقال : نعم،قال ؟به المنزول ؟اليوما هذا غير في ِج

ْيَتقال َب لو : واللهقال ؟اليوما بهذا علمي كان وما !اللعن : أ
َنَح ّدا أجد لم ابني قابوُس اليوما هذا في لي سَإ قتله، من ُب

َتَك فاطلب مقتول، فإنك لك بدا ما وسَإْل الدنيا من حاَج
ْيَت :قال َب . قالنفسي بعد بالدنيا أصنع ! ومااللعَن أ

ّد ل كان : فإنقال إليها، سإبيل ل : إنهالنعمان ْلني ب فأّج
ِلّم حتى أنصرفا ثم حالهم وأهيئ إليهم فأوصي بأهلي ُأ

ً لي : فأقمالنعمان قال إليك، فالتفت بموافاتك، َكفيل
شيبان، بني من قيس بن عمرو بن شريك إلى الطائي

َفَزان أبا يكنى وكان ْو واقف وهو الردافة، صاحب وكان الَح
 ]71 : [صله فقال النعمان، بجنب

 َمَحالة الموت من * هل عمرو ابن يا شريكا يا
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 له أخا ل َمْن أخا * يا ُمَضافٍا كل أخا يا

ًا الــــيوما ُفّك النعمان أخا يا ْيف  له أتى قد َض

 باله ينعم ل الـــــــموت كرب عالج طالما

يقال كلب من رجل إليه فوثب به، يتكفل أن شريك فأبى
َدعَ، بن ُقَراد له ْعن : أبيتللنعمان فقال أْج ّل علّي، ! هوال

أمر ثم إياه فضّمنه نعم، :قال ؟: أفعلتالنعمان قال
َعَل أهله، إلى الطائّي فمضى ناقة، بخمسمائة للطائي وَج

قابل، من اليوما ذلك مثل إلى ذلك يومه من حول الَجَل
النعمان قال يوما الجل من وبقي الحوُل عليه حال فلما

ُقَراد  :ل

ًا إل أراك ما ًا، هالك  :ُقَراد فقال َغد

ْدُر َيُك فإن ًا * فإّن َولّى اليوما هذا َص ِه َغد  َقريُب لناظر

ًا وَرْجله خيله في ركب النعمان أصبح فلما كان كما متسلح
ْيِن أتى حتى يفعل ّي ِر َغ ُقَرادا، معه وأخرج بينهما، فوقف ال
حتى تقتله أن لك ليس :وزراؤْه له فقال بقتله، وأمر

ُقَرادا يقتل أن يشتهي النعمان وكان فتركه، يومه، يستوفي
َلَت ْف ُي ُقَراد َتِجُب الشمس كادت فلما القتل، من الطائي ل و

َطع على إزار في ُمَجّرد قائم ّن أقبلت جنبه إلى والسيافُا ال
 :تقول وهي امرأته

ْيُن أيا َعا بن ُقَراد لي بكى َع َد ْتٍل * َرهينا أْج َق رهينا ل ل
ّدعا َو  ُم

ْغتًة المنايا أتته ًا * فأمسى قومه دون َب ْيِت حاضر أسإير َب ال
َعا  أْضَر
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أمر وقد بعيد، من شخص لهم رفع إذ كذلك هم فبينا
يأتيك حتى تقتله أن لك : ليسله فقيل قراد، بقتل النعمان

فإذا الرجُل إليهم انتهى حتى فكّف هو، من فتعلم الشخص
ّق النعمان إليه نظْر فلما الطائي، هو فقال مجيئه، عليه َش
َد الرجوعَ على حملك : ماله :قال ؟القتل من إفلتك بع

َعاك : وماقال الوفاء، ِني،قال ؟الوفاء إلى َد ِدي قال : 
َهاالنعمان ِرْض ْع النعمان فتنصر عليه، فعرضها علّي، : فا

العرب، دين على ذلك قبل وكان أجمعون، الِحيرة وأهُل
ّنة تلك وأبطل اليوما، ذلك منذ القتَل فترك بهدما وأمر الّس

ْين، ّي ِر َغ أيها أدري ما : واللهوقال والطائي، ُقَراد عن وعفا ال
الذي هذا أما فعاد القتل من نجا الذي أهذا وأكرما، أوفى
 :يقول الطائّي فأنشد الثلثة، ألمَا أكون ل والله ؟ضمنه

ْنُت ما ِلُف ُك َدى الذي بعد ظنه ُأْخ َعال من إلّى * أسْإ َف ال
 الخالي

ِني ولقد ْت َع ْيُت َضلَلتي للخلفا َد َب ِدي غيَر * فأ وفعالي تمّج
 ]72 [ص

ّني امرؤْ إني ُء م ّذاِل مكارما كل * وجزاء سَإِجية الوفا  َب

ًا وقال  :ُقَرادا يمدح أيض

ُعل المجد إلى يسمو إنما أل ُق وال ِري ُقَراد أمثال * َمخا ْبِن ال
َعا َد  أْج

ُق ْهطِْ من الخيار * فإنهُم وأهله القراد أمثال مخاري  تبعا َر

 .آسَإاَك َمْن َأخاَك ِإّن- 362

َة جعلته إذا غيره، أو بمالي فلنا : آسإيتيقال َو لك، ُأسْإ
ْيُت َواسَإ َها ضعيفة فيه لغة و ْو َن َواسإي، على َب المثل ومعنى ُي

َثَرك قدمك َمْن حقيقًة أخاك إن  .نفسه على وآ
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ذلك قال من وأول الخوان مراعاة على الحّث في يضرب
ْوفل بن ُخَزيم َهْمداني، َن َواب بن النعمان أن وذلك ال َث

ّي وسإعيد، سإعد، :ثلثة بنون له كان الشنّي ثم العبد
بنيه يوصي وكان وحكمة، شرفا ذا أبوهم وكان وسإاعدة،
ِبه، على ويحملهم َد ًا فكان سإعد ابنه أما أ ً شجاع من بطل
َقاما ل العرب شياطين ْته ولم لسبيله ُي ُف َبتُه َت ِل ولم قطّْ، َط

شرفه في أباه يشبه فكان سإعيد . وأماِقْرن عن يفّر
َدامى شراب صاحب فكان سإاعدة وأما .وسإؤدده َن و
صاحب وكان سإعدا دعا بنيه حاَل الشيخ رأى فلما وإخوان،

َني : يافقال حرب ْنبو، الصارما إن ُب ُو، والجواد َي ُب ْك والثر َي
ًا شهدت فإذا يعفو، يحظْر، وبطلها تستعر، نارها فرأيت حرب

ِلِل يجسر، وجبانها ينصر، وضعيفها يزخر، وبحرها ْق فأ
طالَب تكن لم إذا عار، غير الفرار فإن والنتظْار، المكث

َد تكون أن وإياك هم، ينصرون فإنما ثار، ْي رماحها، َص
ل بني : ياجوادا وكان سإعيد لبنه وقال نطاحها، ونطيح
ّتلد، الطارفا فابذل الجواد، يبخل ّتلح، وأقلل وال َكُر ال ْذ ُت
ْبُل السماح، عند ّيهم فإن إخوانك وأ ِف واصنع قليل، َو

صاحب وكان سإاعدة لبنه . وقالمحتمله عند المعروفا
وتقلل القلب، تفسد الشراب كثرة إن بني : ياشراب

ّد الكسب، ِم َنديمك، فأبصر اللعب، وتج وأِعْن حريمك، واْح
الفاضح، الري من خير القامح، الظْمأ أن واعلم غريمك،
َقْصد وعليك بن النعمان أباهم إن . ثمبلغا فيه فإن بال
َواب : لخذّنسإيدا جوادا وكان سإعيد ابنه فقال توفي، َث

َوّن أبي بوصية ُل إلى فعمد نفسي، في وثقاتي إخواني ولب
َغّشاه ِخبائه، ناحية في وضعه ثم فذبحه كبش ًا، و ثم ثوب

َفى َمْن أخاك إن فلن : يافقال ثقاته بعض دعا بعهده، لك و
ِرفده، وحاطك فهل ] صدقت73 : [صقال بوده، ونصرك ِب

ًا، قتلت إني : نعم،قال ؟أمر حدث في تراه الذي وهو فلن
َواَرى، حتى هليه التعاون من ولبد الِخباء، ناحية فما ُي
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َهاقال ؟عندك َل ْوأة : يا أن أريد : فإنيقال فيها، وقعَت سَإ
بصاحب، هذا في لك : لسُتقال أغيبه، حتى عليه تعينني
وسإأله بذلك فأخبره ثقاته من آخر إلى فبعث وخرج، فتركه

ُعونته، ّد َم َدد إلى بعث حتى ذلك، مثل عليه فر منهم، َع
ّد كلهم من رجل إلى بعث ثم الول، جواب مثل عليه ير

ْوفل، بن ُخَزيم له يقال إخوانه ُخَزيم : ياله قال أتاه فلما َن
قتلت : إنيقال ؟ذاك وما يسّرك، : ماقال ؟عندك مالي
ًا ْيَسُرقال ُمَسّجى، تراه الذي وهو فلن ْطٍب، : أ فتريد َخ
ْعَت ما : هانقال أغيبه، حتى تعينني أن : أريدقال ؟ماذا ِز َف
:خزيم له فقال معهما، قائم لسعيد وغلمٌا أخيك، إلى فيه
ٌد المر هذا على اطلع هل : ل،قال ؟هذا غلمك غير أح
َوى حقا، إل قلت : ماقال تقول، ما انظْر :قال ْه خزيم فأ
ٌد : ليسوقال فقتله، بالسيف فضربه غلمه إلى لك، بأٍخ عب

:فقال غلمه، لقتل وفزعَ سإعيد وارتاعَ مثل، فأرسإلها
من أخاك : إنخزيم فقال يلومه، وجعل ؟صنعت ! ماويحك

ْدُت : فإنيسإعيد قال مثل، فأرسإلها آسإاك، ثم تجربتك، أر
ْبش، عن له كشف َك وثقاته إخوانه من لقي بما وخبره ال

َقخزيم فقال عليه، ردوا وما َب َذَل، السيُف : سَإ َع فذهبت ال
 .مثل

363 -َ ِري َمْن أل ًا َيْشت َهر ٍما سَإ ْو َن  .ِب

ْين ذو ذلك قال َمْن أول : إنقالوا َع َيري، ُر ْلِحْم أن وذلك ا
َير لسوء أمره وخالفت حسان، ملكها على تفرقت ِحْم

ْتل على وحملوه عمرو، أخيه إلى ومالوا فيهم، سإيرته َق
ْلك، في ورغبوه بذلك عليه وأشاروا َحّسان أخيه الُم

َعدوه َو ْين ذو فنهاه والموازرة، الطاعة حسن و َع بين من ُر
َفر ندما أخاه قتل إن أنه وعلم أخيه، قتل عن حمير َن عنه و
ِقُب وأنه أموره، عليه وانتقض النوما عليه أشار الذي سإيعا
ْين ذو رأى فلما له، غشهم ويعرفا بذلك، َع يقبل ل أنه ُر

120



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

في وكتبهما البيتين هذين قال العواقب وخشي منه ذلك
لي وديعة : هذهوقال عمرو، بخاتم عليها وختم صحيفة

َفعها عمرو فأخذها منك، أطلبها أن إلى عندك َد خازنه إلى ف
َيْسأل أن إلى بها والحتفاظ الخزانه إلى برفعها وأَمَره

َتَل فلما عنه، َع الملك في مكانه وجلس أخاه َق ِن منه ُم
ّلطْ النومُا، ْعَ لم عليه ذلك اشتد فلما السهر، عليه وسُإ َد َي
إل عائفا ول عّرافا ول منجما ول كاهنا ول طبيبا باليمن

:له فقالوا به، ما إليهم وشكا بقصته، أخبرهم ثم جمعهم،
َتَل ما ما نحو على منه َرِحم ذا أو أخاه ] رجل74 [ص َق

له قالوا فلما النوما، منه ومنع السهر أصابه إل أخاك قتلت
وسإاعده أخيه بقتل عليه أشار كان َمْن على أقبل ذلك
َيال من عليه ْق إلى وصل فلما أفناهم، حتى فقتلهم ِحْمير أ
َعين ذي تريد مما َبَراءة عندك لي إن الملك : أيهاله قال ُر
أن خازنك ُمْر :قال ؟وأمانك براءتك : وماقال بي، تصنع أن

ِزنه فأمر وكذا، كذا يوما اسإتودعتكها التي الصحيفة يخرج خا
 :فيها فإذا َفّضها ثم عليها خاتمه إلى فنظْر فأخرجها

َ َتري َمْن أل ًا َيْش َهر ٍما سَإ ْو َن ٌد ِب ِعي ِريَر يبيُت َمْن * سَإ ْيِن َق  َع

َير فإّما َدَرْت ِحْم ُة وخانت َغ ِذَر ْع َفَم ِذي الله *  ْيَن ِل َع  ُر

وعلمُت أخيك، قتل عن َنهيتك قد الملك : أيهاله قال ثم
هذين فكتبت أصابك، قد الذي أصابك ذلك فعلت إن أنك

أشار بمن تصنع أنك علمت مما عندك لي َبَراءة البيتين
وأحسن عنه، وعفا منه، ذلك فقبل أخيك، بقتل عليك

 .جائزته

 .العافية وكره النعمة غمطْ لمن يضرب

ّنَك- 364 َ ِإ َهّرُش ل ًا ُت ْلب  .َك

ّثب على الحليم يحمل لمن يضرب  .التو
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ِليَل إّن- 365 ّذ ِه في َذّل َمْن ال ِن ْلطا  .سُإ

ُعَف التعزز موضع في ذّل لمن يضرب تنتظْر حيث وَض
 .قدرته

ْنَت إْن- 366 ًا ُك ُذوب ُكْن َك ًا َف  .َذكور

 .ذلك بخلفا فيحدث ينسى ثم يكذب للرجل يضرب

ْيَت إذا- 367 َتَر ِر اْش ُك ْذ َقَ فا  .الّسو

 .العيوب لتجتنب البيع فاذكر اشتريت إذا يعني

ّنُه- 368 َبَضٌة ِإ ُق َفَضٌة َل  .ُر

 .يدعه أن يلبث ل ثم بالشيء يتمسك للذي يضرب

ُكْن َلْم إْن- 369 ًا ي َلم ْع ِرْج ُم َدْح  .َف

َقى بعض أن المثل هذا أصل ْلَحْم في فقعد ُعْريانا كان ا
: هلفقال يلبسه، بثوب أبوه فحضره يدحرج، وكان ُحّب
ْعلم هو َدحرج معلما يكن لم : إنفقال : ل،قال ؟ُم فذهب َف

 .مثل

 .يكفيه ما فوقَ يقترح للمضطر يضرب

َلِب في َوالّسآَمَة إياَك- 370 ِر َط ُفَك الُمو ِذ ْق َت الّرجاُل َف
ْلَف َها َخ ِب ْعقا  .أ

(في ] بن75 [ص أبجر عن : يروىعبيد أبو قال
أوصى فيما قال أنه العجلي ") جابرعامر بن "أبجرنسخة

 .والسآمة إياك بني : ياحجازا ابنه به

ّد على الحث في يضرب َتْرك المور في الج التفريطْ و
 .فيها
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َذا- 371 ِرُظ ما إ ّي القا ِز َن َع  .آبا ال

َنزة، من كلهما قارظان : هماالكلبي ابن قال فالكبر َع
ْذكر هو منهما َنزة بن َي (في رهم هو والصغر لصلبه، َع

َنزة، ابن عامر ") بنرهم بن " عامرالقاموس من كان َع
رواه كذا حزيمة، - ويروى نهد ابن خزيمة أن الول حديث

َق - كان أمثاله في الندى أبو ْذكر، ابنة فاطمة َعِش :قال َي
 :فيها القائل وهو

ْوَزاء إذ ْلَج َفِت ا ّيا أرد ْنُت الثر  الظْنونا فاطمة بآل * ظن

ْذكُر إن : ثمقال َقَرَظ، يطلبان خرجا وخزيمة َي ّوة فمرا ال ُه ب
َتار يذكر فنزل نحل، فيها الرض من َدلّه َعَسل َيْش خزيمة و

فقال لصعد، : امددنيلخزيمة يذكر قال فرغ فلما بحبل،
ّله : لخزيمة أعلى :فقال فاطمة، ابنتك تزوجني حتى وال

حتى فيها خزيمة فتركه أبدا، ذلك يكون ل ؟الحال هذه
َقع : وفيهقال مات، : وأما. قالوربيعة ُقَضاعة بين الشر و

َقَرظ لطلب خرج فإنه منهما الصغر ًا، ال ول يرجع، فلم أيض
ْدَرى ْيبة، امتداد في مثل فصار خبره، من كان ما ُي َغ قال ال
 :موته عند لبنته خازما أبي بن بشر

ِري الخيَر َفَرّجي ِظْ ِرُظ * إذا إيابي وانت َقا ْل ّي ماا ِز َن َع  .آبا ال

ّنُه- 372  .ُعوٍن َلِمَشّل ِإ

ُعون : الطرد،الِمَشّل ُلح إنه أي عانة، : جمعوال َيْص تشل أن ل
َناط أن يصلح لمن . يضربالوحشية الحمر عليه المور به ُت

 .العظْاما

ّنُه- 373 َلطٌْ إ َيٌل َلِمْخ  .ِمْز

ُيَزايلها المور يخالطْ للذي يضرب واهتدائه بعلمه ثقًة و
 .فيها
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ّنُه- 374 ْيُل إ ّلل ِدي وأْضواُج ا ْلوا  .ا

َطُفوالجيم المعجمة بالضاد الضوج َع ْن والّصوُح الوادي، : ُم
 .وناحيته الوادي : حائطْوالحاء المضمومة بالصاد

 ".الوادي وأهضاما "الليل قولهم مثل المثل وهذا

ّنَك- 375 َ إ ُدو ل ْع ِر َت ْي َغ  .ُأمَك ِب

ِرفا لمن يضرب  ]76 . [صالّسَرفا موضع غير في ُيْس

ّنَك- 376 ْو إ َلْمَت َل ًا َظ ْلم ًا ُظ  .أَمم

ًا ظلمت لو أي : القرب،الَمُم عنك، لعفونا قرب ذا ظلم
 .ظلمك في الغاية بلغت ولكن

ْنِت إْن- 377 َبَة ُك ِل ِري الَحا ِز ْغ َت  .فاسْإ

 .غزيرة ناقة فاطلبي الحلب قصدِت إن أي

َدّل لمن يضرب  .حاجته موضع على ُي

ْعَشى الِخلَِط َأَخا ِإّن- 378 ْيِل أ ّلل  با

ّق ليمنع غيره بإبل إبله يخلطْ : أنالِخلط وفي منها، الله َح
متفرقين، بين يجمع ل " أيِوَراط ول ِخلََط "ل الحديث
ّوة وهي َوْرطة في غنمه يجعل : أنوالوارط ُه الرض من ال
 .ويدهش يتحير الخلط يفعل والذي لتخفى،

ِريب مثل يضرب  .الخائن للُم

َ أماِمي إّن- 379  .ُأسإاِمي َمال

َظْر العظْيم للمر . يضربأقاومه ول أسإاميه مال أي َت ْن ُي
 .وقوعه
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ْنِت إْن- 380 َلى ُك ْب ِدي ُح ِل ًا َف  .ُغلَم

ّلف يضرب  .بيدي المُر : هذايقول للمتص

ّنما- 381 َعامُا إ ُء ُفلٍَن َط َعا ْف َق ِويُل ال ّتأ  .َوال

ْوك، لها : شجرةالقفعاء  .الحمار يعتلفه : نبتوالتأويل َش

ُد لمن يضرب َل ْب َت عقله ضعف في بهيمة إنه أي طبعه، ُيْس
 .فهمه وقلة

ّياَك- 382 َء إ ِة َوَصْحَرا َل ِلها  .ا

ْغَزى ِكْسَرى أن هذا أصل ًا أ وجعل إياد، قبيلة إلى جيش
ًا معهم ِقيط ّلهم، اليادي َل ُد َي ّوه ل َت صحراء في لقيطْ بهم َف

ًا، فهلكوا الهالة، وَصْحَراء "إياك التحذير في فقيل جميع
 ".الهالة

ّنُه- 383 ْتِجُب إ َين َه َل  .ُفلٍَن ِعضا

َبة، أخذ النتجاب ّنَج  .الشجر قشر وهي ال

 .غيره شعر ينتحل لمن يضرب

َء آِخ- 384 َفا ْك ْل ِهن ا َء ودا َدا ْع  .ال

ِلِص قولهم من قريب هذا ِلِق المؤمَن "خا  "الفاِجر وخا

َذا- 385 ِرَح إ َناُن َق َكِت الَج َناِن َب ْي َع  .ال

ِيه "البغض كقولهم هذا ْبد َناِن لك ُت ْي َع  "ال

ّنَما- 386 َكّل ُيْحَمُل إ ْل َلى ا ْهِل َع َفْضِل َأ ْل  .ا

َكّل  ]77 . [صالقدرة أهل على العباء ُتَحمُل . أي: الثقلال
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َذا- 387 ْلُخُصومُا َتلََحِت إ َهِت ا َف ُوما َتَسا ُل  .الُح

ّتلَِحي ُتم،ال  .سإفيها الحليم يصير عنده أي : التشا

ّنُه- 388 َبُح إ ْن ّناَس َي ً ال َبل  .َق

" على"قبل ونصب ُجْرما، غير من الناس يشتم لمن يضرب
 .مقابل : أيالحال

َء ِإّن- 389 َ َقامَا ِلَمْن الّسل َد َأ ّل َو  .َو

ْلُتيقال ْبته، إذا سإل السمن : سَإ َذ :بالمد والّسلء أ
َعه النتاج أن يعني المسلوء، ِف على وأعان أقاما لمن ومنا

َفل لمن ل الولدة،  .وأهمل َغ

 .الكسل ذما في يضرب

ْنَت- 390 ْيَن َأ ِدي َب ِب ِبي َك ْل  .َوِخ

ْلُب عليه، يشفق الذي للعزيز يضرب الذي : الِحَجاُبوالِخ
 .البطن وسإواد القلب بين

َفْرَك آِخُر- 391 َلُك سَإ  .َأْم

ْنَشطْ لمن يضرب يكون كيف ننظْر أي أول، السفر في َي
َلُك وقوله آخرا، نشاطك فيه يملك بأن أحق " أي"أْم
 .النشاط

ّنَك- 392 ّياُن إ َ َر ْعَجْل َفل ِبَك َت  .ِبُشْر

َيته إدراك على أشرفا لمن يضرب ْغ  .بالرفق فيؤمر ِب

ْنَت إْن- 393 ِري ك ّيْب ناِص َغ ّني َشْخَصَك َف  .َع

 .لك ل عليك هو بما فيأتي ينصرك أن أراد لمن يضرب
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ُه- 394 َذ َلى َأَخ ِه ِقّل َع ِظْ ْي  .َغ

ِر على أي َث ْيٍظ أ  .قلبه في منه َغ

َذا- 395 ْع َلْم إ ْع ُتْسِم ْلِم  .َفأ

 .الشارة عن تعجز لم السإماعَ عن َعَجْزَت إن أي

ِء ِمَن ِإّن- 396 َغا ِت ْب ِر ا ْي َء الَخ ّتقا  .الّشّر ا

َدحه حين الّزهري ِشهاب ابن عن هذا يروى شاعر م
 .القول هذا وقال مال فأعطاه

ّنما- 397 ُء إ ِه الّشْي ِل ْك  .َكَش

َثُم قاله ْك ْيفي بن أ  .َص

ٍر في يتفقان الرجلين أو للمرين يضرب  .فيأتلفان أم

َتْت- 398 ِه َأ ْي َل ِم ُأمّا َع ْي َه ّل  .ال

ّيُة ويقال الداهية، أهلكته أي ِن  .الم

ُتْم- 399 ْل َك ِري َأ ُتْم َتْم ْي َعَص ِري َو  .َأْم

ُد قاله َبير بن الله عب  .الّز

ْيَن- 400 ُتِك َأ ْي ِري َب ُتَزا  .َف

 ]78 . [صزيارتك في يبطئ لمن يضرب

َوى ِإّن- 401 َه ِريُك ال َعَمي َش  .ال

ّبَك قولهم مثل هذا َء "ُح ْعِمي الشي ُيِصّم ُي  ".و

َذا- 402 َياِك ِإ ْع ُتِك َأ ِكي جارا ُعو َلى َف ِتِك ِذي َع ْي  .َب
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ُء أعياك إذا : أيلمرأته رجل قال غيرِك قبل من الشي
ِكي ملكك، في ما على فاعتمدي ُعو  .أقبلي : معناهو

ِني- 403 َذ ِر َأَخ ِطي ِري ِبأ ْي  .َغ

ِطيُر َل ْنُب،ا ِرِمّي مسكين قال : الذ ّدا  :ال

ُبني ِر َتْض ِر أ ِطي ِني الَرجاِل بأ َت ْف ّل َك َو ُقوُل َما *  َبَشْر َي ْل  ا

ِة ُدوَن إّن- 404 ْلَم ّط ِد َخْرَط ال َتا ٍر َق َب ْو  .َه

ْلمة ّط َعل : الخبزةال ّلة، في ُتْج الحار، الرماد وهي الَم
َبر ْو َه َتاد كثير : مكانو َق  .الممتنع للشيء . يضربال

ُنه- 405 ْيٌس ّإ ِة ِمَن ِد َيَس ّد  .ال

ْوِس من دوس ِديس أصل ّد َياسإة ال ّد ُدوس أنه أي وال من َي
َنازله  .ُي

 .الشجاعَ للرجل يضرب

َنى َب َيَسة من قوله و ّد ّ ِديس قوله على ال ّقه وإل  .الواو فَح

َي إّن- 406 ْأ ْيَس الّر ّني َل َظْ ّت  .بال

ِوية على الحث في يضرب ّتْر  .المر في ال

ْبُن َأنا- 407 َها ا ّي َد َها ُك ِئ َدا َك  .و

َدى ُك َداء و َك إلى أو مكة إلى راجعة والهاء بمكة، : جبلنو
 .الرض

 .غيره على الفتخار أراد َمْن يضربه مثل وهذا

َبّز آِخُر- 408 َلى ال ُلوصِ َع َق  .ال
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َبّز ُلوص: الثياُبال َق . وهذاالشابة البل من : النثى. وال
ّباء قصة في مذكور المثل  .الخاء حرفا في الّز

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما باب*3*

َعَل أن اعلم ْف : أن: الولأحوال ثلثة للتفضيل كان إذا ل
ْفَضُل : زيد" نحو"ِمْن معه يكون : أنوالثاني عمرو، من أ
ْفَضُل، : زيدنحو وللما، اللف عليه تدخل : أنوالثالث ال
ٌدنحو مضافا، يكون ِما، أفضُل : زي ْو َق ُلكم وعمرو ال ْفَض  .أ

والجمع والتثنية الواحد فيه " اسإتوى"ِمْن مع كان فإذا
أفضُل والزيدان منك، أفضل : زيدتقول والمؤنث، والمذكر

أفضل ] هند79 [ص وكذلك منك، أفضل والزيدون منك،
الله قال أفضل، والهندات أفضُل، والهنداِن دعد، من

ِء :تعالى َ ُؤل ِتي     {ه َنا َهُر     ُهّن     َب ْط لن كذلك كان وإنما }    لكم     أ
تمامه، قبل يؤنث ول يجمع ول السإم يثنى ول بمن، َتَمامه
إذا إل من، تريد " وأنتأفضل "زيد تقول أن يجوز ل ولهذا
ّلت َته إن فحينئذ عليه، الحاُل د : زيدقولك نحو جاز، أضمْر

َقُل، عمرو من أفضل ْع َقُل تريد وأ ْع قوله هذا وعلى منه، وأ
َلُم  {: تعالى ْع َفى     الّسّر     َي َفى أي }    وأْخ وجاء السر، من وأْخ

َتادة وُمَجاهد عباس ابن عن التفسير في َق ما : السّرو
نفسك به تحدث لم ما منه وأخفى نفسك، في أسإررت

ٍد، في يكون مما الجار فحذفا سإواء، فيهما الله علم غ
ُهّن :وكذلك عليه، الحال لدللة والمجرور َهُر     { ْط أي }    لكم     َأ

 .غيرها من

ّني واللما اللف مع كان وإذا ّنَث، َوُجِمع ُث : زيدتقول وأ
ْفَضل، وإن الفضلون، والزيدون الفضلن، والزيدان ال

َلى، وهند : الفاِضُل،شئت ُفْض َياِن، وهندان ال َل ُفْض وهندات ال
َياُت، َل ُفْض ُفّضُل،شئت وإن ال َها :تعالى قال : ال ّن ِإ َدى     { ِلْح

َبر ُك َباِن واللما  واللف}    ال ِق َعا ل بينهما، الجمع يجوز فل ِمْن، ُت
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ْعلى يستعمل ول عمرو، من الفضُل : زيديقال التفضيل ُف
َلى، : جاءتنييقال ل واللما، باللف إل ّلطوا وقد ُفْض أبا َغ

َواس  :قوله في ُن

ْغَرى كأن ُكبَرى ُص َواقعها من و من أرٍض على دّر * َحْصباء َف
 الذهب

ْعِمَل وإنما ُت ّله قال أخرى القبيل هذا من اسإ :تعالى ال
ِرُجكم     {ومنها ًة     ُنْخ ْنياوقالوا }    ُأْخَرى     تار ُد الدنى، تأنيث في : 

بعضهم : قرأالخفش قال عليهما، القياُس يجوز ول
َنى     للناس     وقولوا{ وسإائر سإيبويه عند يجوز ل  وذلك}  ُحْس

 .النحويين

يجري أن : أحدهماوجهان ففيه مضافا أفعل كان وإذا
والجمع التثنية فيه فيستوي ِمن معه كان إذا َمْجَراه

والزيدان قوِمك، أفضُل : زيدتقول والتأنيث، والتذكير
ُد قوِمك، أفضُل والزيدون قوِمك، أفضُل ِتك، أفضل وهن بنا

ِتك، أفضُل والهنداُت بناتك، أفضُل والهنداِن الوجه وهذا بنا
ّله قال والشعر، النثر في شائع ُهْم :تعالى ال ّن َد َلتِج َأْحَرصَ     {و

َلى     الناِس ٍة     َع َيا  :الرمة ذو وقال َأْحَرِصي يقل ولم }    َح

ّيُة ْيِن َأْحَسُن َوَم َل َق ّث ًا ال َفًة ِجيد َل ِا َوسَإ ُنُه *  َأْحَس َذال َو  َق

َناه، ول الثقلين، : ُحْسنىيقل ولم : [صجرير وقال ُحْس
80[ 

ْعَن ّتى اللّب َذا َيْصَر َ َح ِه َحراَك ل ُهّن ِب َو َعُف *  ْلِق َأْض ِه َخ ّل ال
َنا ْنَسا  ِإ

ْولىالناِس قوُل هذا وعلى ّنعم : أ َأَجّل بالشكر ال النعم و
فيه يعتبر : أنإضافته في الثاني والوجه وكذا، كذا عندي
: زيدفيقال ويؤنث، ويجمع فيثنى واللما اللف دخول حال
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ْفَضل والزيدان قوِمك، أفضُل ُلو والزيدون قوِمك، َأ ْفَض َأ

ِتك، ُفْضلى وهند قوِمك، َنا َيا والهندان َب َل والهندات بناتك، ُفْض
َيات َل ِتك ُفْض  .بنا

ْقَصاة أثبتها الثلثة الحوال فهذه َت َعَل شرط . ومنُمْس ْف َأ

: زيدكقولك منه، بعٌض هو ما إلى إل يضافا ل أن هذا
الضد، على يجوز ول النساء، أفضل وهند الرجاِل، أفضُل
من تخرُجه الضافة " لنإخوته أفضل "زيد يجوز ل ولهذا

هذا جميع في والضافة الخوة، أفضل : زيدويجوز جملتهم،
َفْضَل أن معناها ولكن من، بمعنى ول اللما، بمعنى ليست

أن جاز ِمْن أدخلت فإن غيره، فضل على يزيد المذكور
من أضعف والنساء النساء، من أفضل : الرجالتقول

ًا زيد " كانالقوما أفضل "زيد قلت فإذا الرجال منهم، واحد
ًا " كانالقوما من أفضل "زيد قلت وإذا جملتهم، من خارج
 .اللفظْين بين الفرقَ هو فهذا

َعَل شرط ومن ْف ًا هذا أ ثلثي فعل من َمُصوغا يكون أن أيض
ما بعض أن وذلك عمرو، من وأعلم وأكرما أفضل : زيدنحو
َنى أن يمتنع أحرفا ثلثة على زاد ْب َدْحَرج نحو أفعل، منه ُي

َدْحَرج واسإتخرج َت َتَخّرَج و ّدي وبعضه وأشباهها، و إلى يؤ
وأنت غيره، من وأحسن وأفضل أكرما : زيدكقولك اللبس،

بما فأتوا والحسان، والكراما الفضال في الزيادة بها تريد
ْبَس يزيل ّل ْوا أنهم وهو والمتناعَ، ال َن ًا الثلثي من َب لفظْ

ْنبيء َله أرادوا ما مصدر على وأوقعوه الزيادة عن ُي تفضي
ً أكثر : زيدفقالوا فيه، ًا، إفضال َعّم وإكرام َأ ًا، و وأشد إحسان

ًا، أفعل يبنى . ولذلك أشبه وما انطلقا، وأسإرعَ اسإتخراج
ِة، في إل المفعول من ْدَر ّن َغُلقولهم نحو ال َأْش ذات من : 

َيين، ّنْح َهُر ال َأْش ُد البلق، من و ْو َع أشبهها، وما أحمد، وال
حتى به يحّل الذي الفعل في له تأثير ل المفعول أن وذلك

َقًة كان ما حكم وكذلك والنقصان، الزيادة فيه يتصور َل ِخ
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ُيوب، كاللوان ُع َيُض زيد تقول ل وال ْب َوُر ول عمرو، من َأ ْع َأ

ًا، : أشدتقول بل منه، ًا، وأقبح بياض َور الشياء هذه لن َع
َمْجَرى فَجَرْت تتغير، تكاد ول الشخص في مستقرة
]81 [ص اليد نحو فيها، للفعل معنى ل التي الثابتة العضاء
َدى : زيدتقول ل والّرْجل، ْي من َأْرَجُل فلن ول عمرو، من َأ

يكون أن يجوز ما إلى هذا في ينظْر : إنماالفراء قال فلن،
َعُل فيكون أكثر، أو أقل ْف ً َأ أل والزيادة، الكثرة على دليل
ُله كان إذا فلن، من َأْجَمُل : زيدتقول أنك ترى يزيد جما
ْعَمى : هذاللعميين تقول ول جماله، على فأما ذاك، من َأ
َوَمْن   تعالى قوله ِه     ِفي     كان     {  ِذ ْعَمى     ه الخرة     في     فهو     َأ

ْعَمى َعِمَىتقول القلب، َعَمى من لنه ذلك جاز فإنما }    َأ  :
ْعَمى ٍم فهو َعًمى َي ْعمى َع َأ ُعْمٌى َعُمون وهم و َيان، و ُعْم و

{ُصّم   تعالى وقال }    َعُموَن     منها     ُهْم     {بل   تعالى الله قال
ْكٌم َها     َيِخّروا     {لم    وقال}    َعْمٌي     َب ْي َل ًا     َع ًا     ُصّم َن َعْميا فالول }    َو
- هذه في كان َمْن أي تفضيل، والثاني اسإٌم، الية في

ْدرة من يرى عما القلب - أعمى الدنيا في يعني في الله ُق
َعانيه مما وغيرها والرض السموات خلق فهو به يؤمن فل ُي
ِغيُب عما ْعَمى الخرة أمر من عنه َي ّد . أيبه يؤمن أن َأ أش

أبو وقرأ }    سإبيل     {وأضل   تعالى قوله هذا على . ويدلعًمى
في     {فهو   بالمالة }    أعمى     هذه     في     كان     {ومن   عمرو

اسإم هو ما بين يفرقَ أن أراد بالتفخيم، }    أعمى     الخرة
على كان ما وكل وتركها، بالمالة منه أفعل هو ما وبين
ْيٌشقولهم نحو التفضيل، أفعل منه يبنى ل صفًة أفعل : َج

َعن، كذا، من َأْحَمق ُفلَن :قولهم فأما َأْحَرش، ودينار َأْر
:يقال كما حَمِق : رجليقال لنه الحمق، من أفعل فهو

 :الكحم بن يزيد قول ومنه أحمق، رجل

 الثيم الحمق * ويكثر التقّي الحول يقتر قد
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ُله وكذلك هذا قولك من }    أعمى     الخرة     في     {فهو   تعالى قو
ٍم ْعَمى وهذا َع  .منه َأ

َلُه ما وحكم َع ْف ِعْل َأ ْف َعَل حكم التعجب في به وأ ْف في َأ
ًا أنه في التفضيل يتعجب ول الثلثي، من إل يبنى ل أيض

كما الثلثي الفعل من َمُصوغ بلفظ إل والعيوب اللوان من
ُه : مايقال فل تقدما، َوَر ْع ْعَرَجه، ما ول َأ ّد : مايقال بل َأ أش
َوره، َأ ع َو َأسْإ َياَضه أشد وما َعَرَجه، َو َواده، َب من وقول َوسَإ

 :قال

َيُض ْب ِني ُأْخِت ِمْن َأ َباِض* وقول َب  :الخر َأ

ُلوُك َأّما ْنَت الُم َأ ْومَا ف َي ْل ُهْم ا َلُم ْؤًما َأ ُل ُهْم *  َيُض ْب َأ َباَل َو سِإْر
 َطباِخ

ْولَه وما أعطاه، : ماقولهم وكذلك الشذوذ، على محمولن َأ

َوَجه، وما للمعروفا، أن على احتياَجه، أشد ما يريدون َأْح
َوَجه : ماقال بعضهم ًا، َيُحوُج َحاَج من َأْح ْوج احتاج، أي َح

الزيادة حذفا ] بعد82 [ص هذا فعلوا : إنمابعضهم وقال
ّد ِعل ور  .َحَسن َوْجه وهذا الثلثي، إلى الف

ِعْل وحكم ْف ِوْريقال ل أفعله ما حكم التعجب في به َأ ْع َأ  :
َوَره، : مايقال ل كما به، ْع ْديقال بل َأ ِد ِه، : أْش ِر َو َع ويستوي ب
ِعْل لفظ في ْف :تقول والجمع، والتثنية والمؤنث المذكُر به َأ

ِرمْا زيد يا ْك ويا أكرما، رجلن ويا بزيد، أكرما هند ويا بعمرو، أ
ًا، َأْحَسَن َما في كان كما أكرما، رجال ًا، َأْحَسَن وما زيد هند

 .الهندات أحسن وما الزيدين، َأْحَسَن وما

ْنون كتابه في الحسن بن حمزة الله عبد أبو قال كذلك َع الُم
ًا بأفعل كثيرة َأْحُرفا جاءت : قدقال أنه المازني عن حاكي

عليه العرُب فأدخلت أحرفا ثلثة على فعله زاد مما
َقاه : ماقالوا التعجب، ْت َتنه، وما الله، َأ ْن َلَمها، وما َأ ْظ وما َأ
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َأها، َو ْقَره، : ماوللفقير َأْض َناه، : ماوللغني أف ْغ يقال وإنما َأ
َوَمه، : ماللمستقيم وقالوا واسإتغنى، : افتقرفعلهما في ْق َأ

َكنه، : ماالمير عند وللمتمكن َوبه، : ماوقالوا َأْم وهذا َأْص
َطأه وقالوا أصاب، بمعنى : َصاَبيقول من لغة على َأْخ ""ما
ْئُت يقولون العرب بعض لن ِط :وقال أخطأت معنى في َخ

ْهَف َيا ٍد َل ْن ْئَن إذ ِه ِط ِهلَ* (هو َخ بن القيس امرئ كلما من َكا
 )الكندي حجر

َله، : ماوقالوا َغ ِغَل، فعله في يقولون وإنما َأْش أزهاه وما ُش
ِهَي وفعله َله. وقالواُز َب َله، أكثر ما يريدون : ماآ ِب وإنما إ

ّبَل :يقولون َغَضه : ماوقالوا اتخذها، إذا إبل تأ ْب وما لي، أ
ّبه َبه وما إلي، َأَح ْعَج أمل : ماالعرب بعض وقال برأيه، َأ

ِقْربة، أبو : وقالقال ثم المازني، عن حكاه ما هذا ال
َأْرسَإَحه، ما الْرسَإح في يقولون يكادون : لالخفش الحسن

َته في ول َهه، ما السْإ َت :يقول من منهم : وسإمعتقال َأسْإ
ِته، َرسِإَح َهه وما أْرسَإَحه : مايقولون فهؤلء َوسَإ َت  .أسْإ

هذه بأن الحكم أن وذلك نظْر، الكلما هذا بعض : فيقلت
ِزيد من كلها الكلمات "ما قولهم لن مسلم، غيُر فيه الَم

َقاهيقول من لغة على يحمل أن " يمكنلله أتقاه َت ْتِقيه، :  َي
: أتقىقالوا قد حتى وسإكونها، المستقبل من التاء بفتح

ْتِقي َتِقي منه وبنوا التقياء، َقى مثل َي أن إل َيْسِقي سَإ
كما الشعر، ورد وعليه يتقي، من التاء تحريك المستعمل

 :قال

َنا َت َد َيا ْعَماُن ِز َ َن َها ل ّن َي ْنَس َتِق َت ّله *  َنا ال ُلو الذي والكتاَب ِفي ْت  َت

 :آخر وقال

َها َ ُلوَن َجل َق ْي َها الّص َلُصو َأْخ ًا ف َفاف َها * خ ّل ْتِقي ُك ِر َي ْث [ص بأ
83[ 
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 :آخر وقال

َ ِقي َول َت ُيوَر َأ َغ ِني إذا ال ِلي َرآ ْث َوم ِبيِس بالحمس لّز *   الّر

التعجب، فعل عليه بنوا مستعمل منه الثلثي وجدوا فلما
ِعيل منه وبنوا : ماالقضية هذه على منه وقالوا كالتقّي َف
 .لله أتقاه

َنه "ما وقولهم َت ْن َتَن باب من أنه على حملوه " لنماَأ ْنتُن َن َي
ًا، َتن في لغة وهي َنتن ْن ِتُن َأ ْن الفاعل في قال : نتنقال فمن ُي

ْنتن، َتَن على بناه منتن قال ومن ُم ْن عبيد أبي قول . هذاأ
ِتن :غيره وقال عمرو، أبي عن ْن ِتين الصل في ُم ْن فحذفوا ُم

ِتن،فقالوا المدة ْن َتن :يقولوا أن والقياس : ُم ِتن فهو َن أو َنا
ِتين، ُتَن قالوا ولو َن ْتٌن فهو َن ُعَب قياس على َن ْعب فهو َص َص
ًا كان  .جائز

ًا، القبيل هذا " منوأضوأها أظلهما "ما وقولهم لن أيض
ِلَم َلم َظ ْظْ "أضوأها "ما وكذلك أظلم، في لغة ظلمة َي

ًا َيُضوء َضاء من هو إنما الليلة يعنون ْوء َواء، َض وهي وُض
ذكرت ما على المر كان وإذا إضاءة، ُيِضيء أضاء في لغة
 .قانونه على التعجب كان

ُه "ما للفقير : قالواقوله وأما َقَر ْف إنهم :يقال أن " فيجوزأ
ِعيل على وجدوه لما ُعَل باب من توهموه َف العين بضم َف

ُغر مثل ضده على حملوه أو كبير، فهو وكبر َصغير فهو َص
ّدروه ِعل باب من فق ِنى العين بكسر َف َغ ِنّي، فهو ك كما َغ

ّوة حملوا ُد ِديقة، على الله َع : أنعادتهم من وذلك َص
 :كقوله نقيضه، على الشيء يحملوا

َذا َيْت ِإ َلّي َرِض ُنو َع ٍر َب ْي َعْمُر ُقَش َل ِه *  ّل ِني ال َب ْعَج َها َأ  ِرَضا

135



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َيْت فوَصَل َلّي، : سَإِخطْضده في قالوا لنهم بعلي رض َع
بمعنى َفعيل على حملوه أو كلمهم، في موجود هذا ومثل

َقار، المكسوُر : إنهقالوا فقد مفعول، َف على ُحمل وإذا ال
 .افتقر على حمل إذا مثله الشذوذ في كان الوجه هذا

ْهج على " فهوأغناه "ما قولهم وأما ّن من لنه الواضح، ال
ِنَي قولهم َني َغ ْغ ًنى َي ِنّي، فهو ِغ َحْمله إلى بنا حاجة فل َغ

 .الشذوذ على

َوَمه "ما للمستقيم قولهم وأما ْق :قولهم على حملوه " فقدَأ
ِويم، شيء قال صحيٌح، اسإتقاما بمعنى وقاما مستقيم، أي َق

َقامَاالراجز ِر ِميَزاُن : و َها ّن َدْل ال َت ْع * َفا

ينقص، ولم مثقال على يزد لم إذا قائم، : دينارويقولون
َوَمه ما الوجه هذا فعلى فيه، لسإتقامة وذلك ْق  .شاذ غيُر َأ

َنه "ما المير عند للمتمكن وقولهم َك قولهم من هو " إنماأْم
ِكين "فلن فلما منزلة، " أيعنده مكانة "له " وفلن عند َم

َعل َمَصادر من وهي المكانة ]84 [ص رأوا العين، بضم َف
َين وسإمعوا ِك فهو َكُرما نحو الباب هذا نعوت من وهو الم

ُكَن من أنه توهموا شريف، فهو وَشُرفا كريم َكانة َم فهو َم
ِكين ُتن مثل َم َتانة َم ِتين، فهو َم َكنه، : مافقالوا َم وفلن َأْم
َكُن ْغَرَب هذا توهمهم وليس فلن، من َأْم توهمهم من بأ
ّق وما والمكان والمكانة والمكان التمكن في الميم اشت
ُع أصلية، منها توهموا أنهم كما وهذا الكون، من هذا وجمي

ِكين في الميم َكَن،فقالوا أصلية الِمْس َتَمْس  . نظْائر ولهذا : 

َبه "ما قولهم وأما َو يعني َصاب يقول من لغة " علىأْص
أعني اللفظ : هذاأقول فإني هذا على يزيدوا ولم أصاب

ْهم صاب لفظ ُب ْنبئ ل م صاب أن وذلك واضح، معنى عن ُي
ًا، َيُصوب المطُر َصاَب من يكون ْوب وَصاَب نزل، إذا َص
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ُبوبة، َيُصوب السهُم ْي السهُم وصاب َيْجُر، ولم قصد إذا َص
ًا َيِصيبه القرطاَس ْيب َع المثل ومنه أصاب، في لغة َص " َم
ِئب سإهم الخواطئ َير هذا صاب بفولهم أرادوا " فإنَصا الخ

َبه، : مايقولوا أن حقهم من كان َي أرادوا وإن يائي، لنه أْص
فيه يقال فل القول من بالصواب أتى أي أصاب :بقولهم

 .َيِصيب َصاب

َطأه ما "قالوا قوله وأما :يقول العرب بعض " لنَأْخ
ِطئت  .قال ما على " فهو"أخطأت معنى في َخ

َله " ما وأما َغ ْيَب " فلأْش على ُحمل إن لنه شذوذه، في َر
المفعول من أنه على حمل وإن شاذا، كان الشتغال

 .فكذلك

ُه "ما وأما َها ِهَي قولهم من الشذوذ على " وحملهأْز فهو ُز
ّو ُه َها : يقالقال ُدَريد ابن فإن َمْز ُهو الرجُل َز ًا َيْز ْهو أي َز
َهاه، : ماقولهم ومنه تكبر ِهَى من هذا وليس أْز لم ما لن ُز
أن وهو آخر، وأمر كلمه، هذا منه، يتعجب ل فاعله يسم
ُزهى على حمل " إذاأزهاه "ما " وأشغله "ما قولهم بين

ًا ًا، فرق ّو أن وذلك ظاهر ُه اللفظ في مفعول كان وإن المز
غيره من فعل عليه يقع لم لنه فاعل، المعنى في فهو

َغله الذي كالمشغول َهاه "ما حمل فلو غيره، َش على "أْز
 .بأس يكن لم المعنوي الفاعل من تعجب أنه

َله "ما قولهم وأما َب َله، أكثر ما " أيآ "وإنما قوله ثم إب
ّبَل يقولون خلل، منهما واحد كل " ففياتخذها إذا إبل تأ

إنما شيء، في الكثرة من " ليسآبله "ما قولهم أن وذلك
ِبَل قولهم من تعجب هو شكس مثل إباله يأبل الرجُل أ

ِبل فهو شكاسإة أ
ِبل َ من وفلن البل، بمصلحة حاذقَ أي وآ

َبل ِة في تأنقا أشدهم من أي الناس، آ َي ْع وأعلمهم البل ر
َلُه "ما فقولهم بها، َب َقه ما " معناهآ َذ َلَمه أْح ْع صح وإذا بها، وأ
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ُله هذا حمله ثم سإهو، الشذوذ على آبله ] ما85 [ص فحم
ٌو البل عنده كثر معنى على ّبَل وقوله ثاٍن، سإه اتخذ أي "تأ

من الرجل امتناعَ هو إنما التأبل أن وذلك ثالث، " سإهوإبل
ّبَل "لقد الحديث ومنه المرأة ِغْشيان ابنه على آدمُا تأ

عن بالرطب : اجتزأتالبل " وتأبلتعاما كذا المقتول
َفيل قوُل واقتنائها البل اتخاذ في والصحيح الماء، ُط

َنوي َغ ْل  .ا

ّبل ْطُب به واسإترخى فأ ْلَخ ُينا ولول * أسَإافَا بعدما ا ْع لم سَإ
ِبل َؤ  ُي

َوة اتخذها ول لبل صاحب يكن لم أي ْن  .ِق

" وبينإلي أبغضه "ما " ويروىلي أبغضه "ما وقولهم
من " يكونلي أبغضه "ما أن وذلك بين، فرقَ الروايتين
ِغض ّد ما أي المب َغاَضه أَش ْب َغَضهوما لي، إ ْب " يكونإلي " أ

َغِض بمعنى البغيض من ْب وكل له، إبغاضي أشد ما : أيالُم
ُته من جعلته " إنإلي أحبه "ما وكذلك شاذ، الوجهين ْب َب َح

ّبه ُبوب َحبيب فهو أِح ُته من جعلته وإن شاذا، كان وَمْح ْب َب أْح
 .فكذلك ُمِحب فهو

َبُه "ما وقولهم ْعَج :يقال لغير، العجاب من " هوبرأيه أ
ْعِجَب ْعَجب فهو فاعله، يسم لم ما على برأيه، فلن ُأ  .ُم

َبة أمل "ما العرب بعض قول وأما ِقْر على حملته إن " فهوال
 .شاذا كان المملوء على أو المتلء

ما الْرسَإح في يقولون يكادون "ل الخفش قول وأما
َتَه في ول أْرسَإَحه، َهه ما السْإ َت من لنه مستقيم، " فكلماَأسْإ
َلق، العيوب  .الحكم هذا تقدما وقد والِخ
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ِته َرسِإَح يقول من منهم : "وسإمعتقال يقولون فهؤلء وسَإ
ْوا إذا : إنهم" قلتأسإتهه وما أرسإحه ما َن ِعَل من َب َعُل َف ْف َي

ِعٍل على صفًة َلة مؤنثه في قالوا َف ِع أسِإف، فهو أسِإَف نحو َف
َفة، والمرأة زاك " أينمر "ماء (قالوا َنِمر وسإحاب أسِإ

ِتهة، ول َرسِإحة امرأة يسمع ولم نِمرة، ) وللمؤنثكثير سَإ
ْتهاء، : َرسْإَحاءقالوا بل أْرسَإح المذكر أن على يدل فهذا وسَإ

َته  .وأسْإ

أفعل باب عن هذا كتابي في يسيرة أحرفا شذ وقد هذا،
: أقبحقولهم نحو فيه، تكون أن حقها من كان كذا من

وأشباههما، الفراط، القول وأسإوأ والفرس، المرأة هزيلين
مقرونة تكن لم إذ فيها تجوزت أماكنها عن زالت لما لكنها
َذُبقولهم إيراد في حمزة تجوز كما بمن ْك َدّب َمْن : أ

َدَرج، َبِت وأعلم و ْن َقصيص، بَم ّد ال في سإهما قويس وأسَإ
.التفضيل أفعل حكم في الجميع أن شك ول كذا، من أفعل
]86 [ص

باء     أوأله     فيما     الثاني     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     

 .باء أوله فيما الثاني الباب

ْيِن- 428 َد َي َها َما ِب َد َوَر ُة َأ َد ِئ  .َزا

ْلَجلَدة، بالقوة " أي"بيدين ٌد، به : مالييقال وا به ومالي َي
َداِن، بالقوة يريد رجل، : اسإموزائدة " صلة،"ماو قوة، أي َي

ْلَجلَدة َله أورد وا َء، إب بقوله يريد أن ويجوز بالعجز، ل الما
َبطُْ " أنه"بيدين َتا يعمل َأْض ْل ِك  .يديه ب

 .الجد اسإتعمال على الحّث في يضرب

ِه- 429 ْبٍي ل ِب َظْ َفَر ِب ْع  َأ
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َفر ْع ِزْل أي : البيض،ال ْن َت عند . يضرببظْبي ل الحادثة به َل
 .الشماتة

 :فقال أبيه، بن زياد إليه ُنعي حين الفرزدقَ قال

ِني لّما َلُه أقول ّيُه أتا ِع ْبٍي ل * به َن َظْ ِة ِب ِريَم َفَرا بالّص ْع  َأ

 :ومثله

ِه- 430 ْلٍب ل ِب َك َباسِإِب نابٍح ِب  .بالّس

ّقَة- 431 َب ِرمَا ِب  .الْمُر ُص

ّقُة ْعد بن قصير قاله القول وهذا بالشاما، : موضعَب سَإ
ّلْخِمي ِذيمة ال ْبَرِش لَج ّباء، يد في وقع حين ال والمعنى الز

ِطع ّوجها ل أن عليه أشار لما يعني هناك، المر هذا ُق يتز
ِذيمة يقبل فلم ِذيمة الزباء قصَة أوردُت وقد قوله، َج في وَج
 ".يسير خطب في يسير "خطب قوله عند الخاء باب

ّق- 432 ْيَك َب َل ْع ُذْل َن ْب ْيَك َوا َدَم  .َق

ْفظ عند يضرب ْذل للمال الِح َب ْونه في النفس و  .َص

َدٌل- 433 َوٌر َب ْع  .َأ

ّلب بن يزيد : إنقيل َه ِرفَا لما الُم ْيبة ُخَراسإان عن ُص َت ُق بن ب
ًا - وكان الباهلي ُمْسلم َدل : هذاالناس - قال أعور َشِحيح َب
َور ْع ً فصار َأ َتَضى ل من لكل مثل ً ُيْر وقد الذاهب، من بدل
 :الشعراء بعض فيه قال

َنْت ًا خراسإاُن كا ْذ أرض ُد ِإ ِزي الخيرات من باب * وكّل بها َي
ُتوُح ْف  َم

ِه َحفٍص أبو أتانا حتى ِت ُهه * كأنما بأسْإَر ْلَخّل َوْج ْنُضوُح با  َم
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ْقَ- 434 ُفَك ل ِلَمْن َبّر ِر ْع  .َي

ّدد أي يعبأ ل ] عرفك91 [ص من فإن بك، له علم ل َمْن َه
ُدوالتبريق بك، :يقال " بالتأنيث،"بّرقي ويروى النظْر : تحدي
َقَ ًا، عينيه َبّر ِريق ْب عينيك، َبّرقَ قال كأنه أوسإعهما، إذا َت

َعدقولهم من يكون أن ويجوز المفعول، فحذفا الرجل : َر
َبَرقَ ّدد، أوعد إذا َو َدك كثر أي التكثير، إرادة وشدد وته وعي
 .يعرفك ل لمن

ُد- 435 ٍة َبْر َدا ًا َغّر َغ ْبد ِإ ِمْن َع  .َظم

يتزود ولم باردة غداة في الماشية سَإَرَح عبد في قيل هذا
ًا، فهلك الماء، فيها َطش َلةظمأ "من قوله " في"ِمنو َع " ِص
َأك َمْن أي ؟فلن ِمْن غرك : َمْنيقال َغّر، َط ْو من َعْشوة َأ

َتّر، إياه الظْمأ إهلك من غره البرد أن يعني ؟جهته ْغ َفا
ًا : غرالتقدير يكون أن ويجوز ّدر أي ظمأ، فقد ِمْن عبد َق

الخذ في . يضربيظْمأ فل الظْمأ يفقد أنه نفسه في
 .بالحزما

َغ- 436 َل ْيُل َب َبى الّس  .الّز

َية جمع هي ْب ْفرة . وهيُز َفر ُح ْيده، أرادوا إذا للسإد ُتْح َص
ُلها ُلوها ل الرابية وأص ْع جارفا كان السيُل بلغها فإذا الماء، َي
ًا  .الحد جاوز لما . يضربُمْجحف

عن أبيه عن َحْرب بن سإماك بن سإعيد : حدثنيالمؤرج قال
ِتَيقال النعتنر ابن ُأ ُذ :  َفر بثلثة جبل بن ُمعا أسإد فتلهم َن
َية في ْب ًا فسأل يفتيهم، كيف يدر فلم ُز عنه الله رضي علي
َتٍب وهو ُقّصوافقال الكعبة، بِفناء ُمْح :قالوا خبركم، علّي : 

ْدنا ًا ِص ْبية، في َأسَإد عليها، الناُس فتدافع عليه، فاجتمعنا ُز
ُوا بآخر، الخر وتعلق بآَخَر، الرجل فتعلق فيها، برجل َفَرَم
ْوا َهو أن عنه الله رضي علّي فيها فقَضى ثلثتهم، فيها َف
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َع للول ُب فأخبر كلها، الدية وللثالث النصف، وللثاني الدية، ُر
: لقدفقال فيهم، بقضائه وسإلم عليه الله صلى النبي

َدَك  .للحق الله َأْرَش

َبْصَن- 437 ْذ َبْص ِديَن ِإ َناِب ُح ْذ  .بال

َبَصة َبْص ِدين لما أذنابها البُل حركت أي : التحريك،ال  .ُح

ً يضرب  .الجبان من والطاعة الخضوعَ في مثل

 ." مقحمة"بالذناب في والباء

َءْت- 438 ِر با َكْحَل َعَرا  ِب

َتاِن : همايقال َقَر ًا، فماتتا انتطحتا َب ِر جميع َعرا على : مبنىَو
َطاما مثل الكسر  .َق

 .الخر بإزاء أحدهما يقع مستويين، لكل يضرب

بن الله عبد ضرب الحارثي شهاب بن كثير : كانيقال
بالرى، ذبيان بن ثعلبة ] بني92 [ص من الثعلبي الحجاج

ّله عبد منه أقيد كثير عزل فلما َتم ال  :وقال فاه فه

َءْت ِر با َكْحَل َعَرا َنا فيما ب َن ْي ّق َب َوالَح ُفه *  ِر ْع ُلو َي َباِب ُأو ْل َل  ا

َد- 439 ْع ِتها َب َيَر ِفُظ ِخ َت  ؟َتْح

ْيَراتها بعد ويورى بعد : أيالبل إلى راجعة " والهاء"َخ
 .وشرارها بحواشيها تحتفظ ِخيارها إضاعة

 .أكثره إضاعة بعد ماله بقليل يتعلق لمن يضرب

َد- 440 ْع ّيا َب َت ّلل ِتي ا ّل  .َوا
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َنى والصغيرة، الكبيرة الداهية هما َك بلفظ الكبيرة عن و
ًا التصغير ّية، تشبيه لن صغرت سإمها كثر إذا فإنها بالح

ً أن فيه : الصلوقيل َجَسدها، يأكل السم ِديس من رجل َج
عنها يعبر وكان الشدائد، منها فقاسإى قصيرة، امرأة تزوج

ما ضعف منها فقاسإى طويلة، امرأة فتزوج بالتصغير،
ّيا بعد :وقال فطلقها، الصغيرة، من قاسإى َت ّل ِتي ال ّل ل وا
العرب : إنوقيل الداهية، على ذلك فجرى أبدا، أتزوج
ّغر ْيم العظْيم، الشيء تص َه ّد ْيم، كال َه ّلل  .َرْمز منهم وذلك وا

ِة- 441 ّل ِع َوَرَشاِن ِب ُكُل ال ْأ َطَب ي  .الُمَشاِن ُر

التمر، من نوعَ وهو المشان، الرطب تقل ول بالضافة،
َفأر يشبه : إنهيقولون ً ال شيئا، يظْهر لمن . يضربشكل
 .آخر شيء منه والُمَراد

ِتي- 442 ْي ْبَخُل َب َ َي َنا ل  .َأ

ًا سُإئلت امرأة قالته ّذر شيئ ُده تع :لها فقيل عندها، وجو
ْلَت،  .أنا ل يبخل : بيتيفقالت َبِخ

ْيَن- 443 َعَصا َب َها ال ِئ ِلحا  .َو

ّلحاء ِقْشرال  .الّشفيقين للمتحابين . يضرب: ال

ْدَخَل "ل ويروى وكله "بين تدخل "ل " وولحائها العصا بين َم
 .بينهما القرب غاية إلى إشارة

ْيَن- 444 ِة َب َفاء الُمِمّخ َعْج  .وال

مثل . يضربالمّخ عظْامها في َبدا " إذاُمِمّخة "شاة يقال
 .القتصاد في

ْيَن- 445 ِم الّرِغيِف َب ِر َوَجاِح ّنو ّت  .ال
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 .َجْمره : جاحمهزيد أبو قال الحر، الشديد : المكاُنالجاِحم

ّدعى للنسان يضرب  ]93 . [صعليه ُي

ْيَن- 446 ْيِن َب َن ِري َق ّتى ال َنا َظّل َح ُو ْقر  .َم

 .مثلهما صار ) حتىوحرش : أفسدبينهما (نزأ بينهما َنَزأ أي

ْعنيه ل أمرا خالطْ لمن يضرب  .فيه َنِشب حتى َي

ُهْم- 447 َن ْي ُء َب ِئر َدا  .الّضرا

ّنة ومثله غريب، جمع وهو َضّرة، جمع هي َنائن َك َك  .و

بين العصبية لن قوما، بين َرسَإخت إذا للعداتوة يضرب
 .تسكن تكاد ل قائمة الضرائر

ُهْم- 448 َن ْي ْطُر َب ْنِشَم ِع  .َم

ْنِشمالصمعي قال القاموس - (في الشين - بكسر : َم
ٍة ) اسإُمومقعد كمجلس ّطارة امرأ وكانت بمكة، كانت ع

ُبوا القتاَل أرادوا إذا وُجْرهم ُخَزاعة ّي وإذا طيبها، من تط
َأمُايقال فكان بينهم، فيما القتلى كثرت ذلك فعلوا ِمْن : أْش
ِر ْط ْنِشَم ِع  .العظْيم الشر في . يضربَم

ِه- 449 ُء ِب ْبٍى َدا  .َظ

إل يمرض ل : إنهيقال بالظْبي، داء ل كما به داء ل أنه أي
ل ولكن داء بالظْبي يكون أن : يجوزوقيل موته، حان إذا

ْعَرفا ل داء : بهقيل فكأنه مكانه، يعرفا  .ُي

َغِت- 450 َل ُء َب ّدما َنَن ال ّث  .ال

ّنة ّث َعراتال  .الدابة ُرسْإغ مؤخر في التي : الّش

144



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َغ قالوا كما النهاية، الشر بلوغ عند يضرب َل َب ْيُل " الس
 ".الّزبى

ِه- 451 ِب ْن ُكِن ِبَج َت ْل َبُة َف َوْج  .ال

َطة، أي ْق قال النسان، على الدعاء عند هذا يقال الّس
ْنِب، بداء الله رماه قال : كأنهبعضهم فكأنه قاتل، وهو الَج

 .بالموت عليه دعا

َلغ- 452 ِم في َب ْل ِع ِه ال ْي َوَر ْط  .َأ

ْيه، أي ّد : بلغيقول زيد أبو وكان وآخره، أوله يعني َح
ِيه ِر َو ْط ْقَصى أي الجمع، معنى - على الراء بكسر-  أ أ
 .ومنتهاه حدوده

ِبي- 453 َه ِبأ َيتاَمى ُوُجو ْل  .ا

على التوّجع " إلى"وا بقوله " يشيربأبي "وا، ويروى
ِدي " أي"بأبي قال ثم فقدهم، ْف َههم بأبي أ  .وجو

 .القارب على التحنن في يضرب

َقرة سإعد أن وأصله َقْر أهل ] من94 [ص رجل - وهو ال
للنعمان وكان منه، يضحك المنذر بن النعمان - كان َهَجر

ِدى اليحموما له يقال فرس المنذر بن فقال ركبه، من ُيْر
ًا ْبُهلسعد يوم َك سإعد، فامتنع الوْحَش، عليه واطلب : اْر

َلده بعض إلى نظْر ركبه فلما ذلك، على النعمان فقهره و
فقال ركوبه، من وأعفاه النعمان فضحك القول، هذا وقال
 :سإعد

َغْرِس َنْحُن ّى ب ِد َو َنا ال َلُم ْع ّنا أ ِد ِبَجْرِى * ِم َيا ْلِج َلِف ِفي ا  الّس

ْهَف َيا ْيَف أّمي َل َك ُنُه َف َع ْط َا أ َتْمِسك َداِن * ُمْس َي ْل ُعُرفِا ِفي َوا ْل ا
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َدفِا في الجياد "بجر ويروى َدفا " ويروىالّس ""الّس
َلف، َدفا، والّس َدفا والّس ًا، والظْلمة : الضوءفالّس أيض
َدفُا الضداد، من والحرفُا َفة : جمعوالّس ْد اختلط : وهيسُإ

َلَف والظْلمة، الضوء َدما خادما مثل سإالف : جمعوالّس وَخ
َلُف المتقدمون، آباؤْه وهو وَحَرس، وحارس : جمعوالّس

ْلفة ) منالرض من المستوية القطعة (هي الدبرة وهي سُإ
َهَجر، أهل لغة وهى منا أعلم " أراد"أعلمنا وقوله الرض،
هذه الروايات هذه وأجود منا، بكذا أعلمنا : نحنيقولون
َلِف "في أعني الخيرة أهل من كان سإعدا " لنالّس
ّى بغرس : نحنيقول فهو والّزراعة، الِحراثة الديار في الود

 .الجياد ِبَجْرِى منا أعلم والمشارات

ُذِن- 454 ُا  .سُإّميَت الّسماعَِ ِب

َد يذكر للرجل يضرب بسماعَ الكلما . وتقديريفعله ثم الجو
جوادا سإميت إنما أي وكذا، بكذا سإميت السماعَ شأنها أذٍن
"إنما كقولهم وهذا وتفعله، الجود ذكر من تسمع بما

لملزمتها السماعَ إلى الذن " وأضافالتهنئ هانئا سإميت
 :قال كما الذكر بمعنى تكون والتسمية إياه،

َها  .أسإمائها بأحسن واذكرها أسإمائها* أي أْحَسَن َوسَإّم

َع بما المثل ومعنى يحثه وشكرت، ذكرت جودك من سُإِم
ُقَ فعلك أن : معنهاالموي قال الجود، على ّد سإمعته ما يص

 .قولك من الذنان

ْعُض- 455 َوُن الّشّر َب ْه ْعٍض ِمْن َأ  .َب

بقتله، النعمان أَمر حين العبد بن َطَرفة قول من هذا
 :فقال
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ِذر أبا ْن ْيَت ُم َن ْف ْبِق أ َت َنا فاسْإ ْعَض ْيَك َب َن َنا ْعُض * َح َوُن الشر َب ْه أ
ْعِض من  َب

 .تفاوت بينهما الشرين ظهور عند يضرب

 ]95 ". [صِخيارا الشر من "إّن كقولهم وهذا

ِه- 456 ِن ْط َب ُدو ِب ْع َكُر َي ّذ  .ال

ُدو خيل من الذكر : إنيقال ْع وذلك يأكل، ما حسب على َي
ُه فيكون النثى من أكل أكثر الذكر أن ُو ْد : إنويقال أكثر، َع

يلتفت فلم له، فتهيأت جائعا، امرأته أتى رجل أن أصله
وأراد فقّربهم، ولده دعا شبع فلما ولدها، إلى ول إليها

:زيد أبو . وقالالذكر يعدو : ببطنهالمرأة فقالت الباءة،
َقْت امرأة أن زعموا َب له فقالت البطِن عظْيَم رجل سإا
َظَْم : مابذلك ترهبه ُدو : ببطنهالرجل ! فقالبطنك أع ْع َي
 .الذكر

ُكّل- 457 ٍد ِب َثٌر َوا َبَة ِمْن َأ َل ْع  .َث

إلى فانتقل يسوءه، ما قومه من رأى ثعلبّي قول من هذا
ًا منهم فرأى غيرهم،  .ذلك مثل أيض

ْيِن- 458 َد ِطُش ِبالّساِع ْب ّفاِن َت َك  .ال

ُوِن في يضرب ِدهما الرجلين تعا ُع ِدهما وتسا في وتعاُض
 .المر

إنما : أيعبيدة أبو " قالالكف تبطش "بالساعد ويروى
َوى ْق .عندي ذلك وليس والسعة، بالمقدرة أريد ما على أ

ُته الرجل يضربه ْعدما أنه غير الكرما شيم ْقتر، ُم :قال ُم
ًا ويضرب  .العوان قلة في أيض
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َدا- 459 ِما َنِجيُث َب ْو َق  .ال

ّنِجيث وأْصُل سإرهم، : ظهرأي اسإتخرج إذا البئر تراُب ال
نجيث الهدفا لتراب ويقال السر، عن كنايًة جعل منها،
ًا، ًا سإرهم صار أي أيض َدف  .ُيرَمى َه

ِرَح- 460 ُء َب  .الَخفا

زال، ما " أيكذا يفعل برح "ما قولهم من زال، أي
: الخفاءبعضهم وقال المر، فوضح السر زال والمعنى

ُعوالبراُح الرض، من المتطأطئ صار أي الظْاهر، : المرتف
َفاء  :وقال َبَراحا، الخ

ِرَح َفاء َب ُبْحُت الَخ ْوُت بالكتمان َف َك إلى ألقى ما * وَش
 الْخوان

ًا بي ما كان لو ّين ُتُه َه َكتْم ْتَماِن عن َجّل مابي * لكّن ل  .ِك

ْثِل- 461 َية ِبِم ِر َتْزِن َجا ْل َية َف ِن  .الّزا

َليطْ، بن جارية هو امرأة فرأته الوجه، َحَسَن وكان سُإ
ثم لمتها، أمها به علمت فلما وحملت، نفسها من فمكنته

َليطْ ابن جماَل الما رأت : بمثلوقالت بنتها فعذرت سُإ
ًا الزانية، فلتزن جارية،  .علنية أو سإر

ُدُمه الكريم في يضرب َنه هو َمْن َيْخ  ]96 . [صُدو

ِه-  462 ِفي ٍر ِمْن ِب َلى سإا ِما ِإ ْو َق َبَرى ال  .ال

ّبرهم قوما، إلى سَإَرى رجل في قيل هذا سإاءهم، بما وَخ
َبَرى، "بفيه الخر المثل ومنه التراُب، :والبرى وعليه ال

َبَرى، َبرى، وحمى الد ْي ْيَسَرى فإنه يرى، ما وشر َخ "َخ
ذو أنه وأراد : الخسار،والخيسرى : الهزيمة،الدبرى
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"بفيه قولهم من والغرض وهلك، خسار ذو أي خيسرى
َبرى  :قال كما " الخيبة،ال

ُذ يا كلنا ْيلى نحّب معا ِفّي َل ِب  التراُب ليلى من وفيك * 

 .وصلها من خائب كلنا أي

َغ- 463 َل ّكيُن َب ْظَْم الّس َع  .ال

 :" ومثلهماالزبى السيُل "بلغ قولهم مثل هذا

َغ- 464 َل ْنُه َب ُق ِم ّن ْلُمَخ  .ا

ْنَجَرة وهو ْلَح ْلق ا ْلَح َد منه بلغ : أيوا ْه ْلَج  .ا

ِد- 465 ِه ِبَحْم ّل َدك ل ال َبْحِم ِ. 

النبي َبّشَرها حين عنها الله رضي عائشة كلما من هذا
ّله صلى ْفك آية بنزول وسإلم عليه ال  .ال

 .فيه له أثر ل بما َيُمّن لمن يضرب

ّله " بحمد في والباء الحمد بأن أقر أي القرار، صلة " منال
ّله هذا في  .تعالى ل

ْيَضُة- 466 ِر َب ْق ُع  .ال

ْذَرة به ُيْختبر مما وإنها الديك، بيضة : إنهاقيل الجارية، ُع
ْيَضة وهي  .الطول إلى َب

في يبيض الديك لن واحدة، موة يكون للشيء يضرب
 :برد بن بشار قال يقال، فيما واحدة مرة عمره

ِني قد ِت ًة ُزْر ًة الدهر في زور ّني واحد َث َها ول *  ِلي َع بيضَة َتْج
 الديِك
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: كانتيعود ل ثم مرة يعطي للبخيل : يقالعبيدة أبو قال
ًا يعطى كان فإن الديِك، بيَضَة للمرة قيل قطعه ثم شيئ

ِر، بيضَة : كانتالخيرة ْق ُع العقر : بيضةبعضهم وقال ال
ْيض كقولهم َب ُنوقَ، " َلق ال ْب ُقوقَ وال َع ل لما مثل " يضربال

 .يكون

َعٌة- 467 ِق ِقِع ِمَن با َوا َب ْل  .ا

ُله الدواهي، من داهية أي َقع، من وأص َب اختلفا وهو ال
َقع الغراب ومنه اللون، ْب َعاء َوسَإنة ال ْق ْدب، ِخْصب فيها َب وَج

َعاُن الحديث وفي ْق ِب ْبي : أراد" قيلالشأما " الروما، سَإ
باقعة، الداهي الرجل فسمى وصفرتهم، بياضهم لختلما

ّلى، يقصد ما كل في يؤثر لنه نفسها : الداهيةوالباقعة ويتو
طائر : الباقعةوقيل أثره، ُيَرى حتى يلصق أمر ]97 [ص
ِذر َيْسرة َيْمنة نظْر الماء شرب إذا َح  .و

َهاء فيه للرجل يضرب ْكر َد ُن  .و

ْيُت- 468 ِدما َب َل  .ا

َدمُايقال ِديم، جمع : ال بيت : هووقالوا الرض، : هوويقال أ
 .رقعة جلد كل من فيه لن السإكافا،

 :وينشد الخلقَ، وافتراقَ الشخاص اجتماعَ في يضرب

ّتى إخواٌن القومُا َيْم في وَش ُعه * وكلهم الّش َدمْا بيُت َيْجَم  ال

الكناية إعادة " علىيجمعهم "كلهم " و"الناس ويروى
: لفظْة" وكل"يجمعهم في الغائب ضمير : أراد(الكناية
" على"يجمعه و كل، معنى إلى )جمع ومعناه مفرد،

َدما : وبيتقالوا اللفظ، إلى إعادتها َدما من ِخباء ال : أيأ
يريد واحد، خباء وأخلقهم ألوانهم اختلفا على يجمعهم
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واحد، رجل بنو وكلهم واحد، أسإاس إلى فيها يرجعون أنهم
 .رجل من والناس تربة من : الرضقيل كما

ْنُت- 469 َبِل ِب ْلَج  .ا

 .له حقيقة ول الصائح إلى يرجع صوٌت : هيقالوا

""بنت فقيل أنث : وإنماواحد كل مع يكون للرجل يضرب
 .الصيحة إلى أو منه، تنتج أنها : أيالنتيجة إلى ذهابا

ْئَس- 470 َقامُا ِب ْيِخ َم ِرْس الّش ِرْس َأْم  .أْم

البكرة، جانبي أحد في وقع " إذاَيْمُرُس الحبُل "َمَرس يقال
ْدته فإذا َع ُته قلت مجراه إلى أ : بئسالكلما " وتقدير"أْمَرسْإ

أن وهو أمرس، فيه له يقال الذي المقاما الشيخ مقاما
 .لضعفه السإتقاء عن يعجز

به يربأ أو به، له طاقة ل ما إلى المر يحوجه لمن يضرب
 .عنه

ِة باَت- 471 َل ْي َل َد ِب َق ْن  .أ

ُفذ، وهو ْن ُق لمن . يضربواللما اللف تدخله ل معرفة ال
ِهَر َله سَإ َع لي  .أجم

ّد ِمْن َبْرٌض- 472  .ِع

َبْرُض ّد : القليل،ال ِع  .كثير من قليٌل أي مادة له : الماءوال

ْيَضُة- 473 ِد َب َل َب  .ال

َلد َب ْدِحّيال ُأ ّنعاما، :  ْعبأ ل لمن يضرب بيضها تترك والنعامُا ال ُي
 .به
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إليه ُيْجتمع الذي البلد واحد هو أي المدح، به يراد أن ويجوز
ْقبل ُي بن عمرو ترثي لمرأة ] ثعلب98 [ص وأنشد قوله، و

ّد  .عنه الله رضي علي قتله حين و

ٍرو قاتُل كان لو ِله غيَر عم ِت ُته قا ْي َك َب في الروُح أقاما ما * 
ِدي  َجَس

َعاب ل َمْن قاتله لكّن ْدعى * وكان به ُي ِد بيَضَة قديما ُي  البل

ِرئ- 474 ّيٍت ِمْن َحّي َب  .َم

بك بلغُت "إذا الخفير قول ومثله المفارقة، عند يضرب
ْئُت كذا مكاَن ِر َب )."( 

َئْت- 475 ِر َبٌة َب ِئ كلما تتمة من المثل . (هذاُقوٍب ِمْن َقا
 )السابق المثل آخر في ذكره الذي الخفير

ُقوب : البيضة،فالقائية قال علّي، عهدة ل يعني : الفرخ،وال
َبِتيقال البيضة، والقوبة الفرخ، : القابةالهيثم أبو ّو َق َت  :

:يقال والحفر، الشق القوب : أصلقلت ُقوبها، عن القابُة
ْبُت جعل البيضة القائبة جعل فمن حفرتها، إذا الرَض ُق

ّقْت أنها يعني لها، الفعل ُقوَب وجعل الفرخ، عن َش ال
َنى الفرَخ القابَة جعل ومن مفعول، البيَضَة قاب الذي أنه َع

الحاجة، من حذفت كما القابة من الياء وحذفا منها، فخرج
َلة القولين كل على والقوبة ْع َفة مفعولة بمعنى ف ُغْر من كال

 .وأشباههما الشيء من والقبضة الماء

َباَل ِحَماٌر َباَل- 476 َت ًة فاسْإ  .َأْحِمَر

َلهن أي  .البول على َحَم

 .تكهرهه ما على القوما تعاون في يضرب
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ْئَس- 477 َوُض ِب ِع ُه َجَمٍل ِمْن ال ُد ْي  .َق

ًا أن وذلك ْيده، أتاه ثم لموله، جمل أهلك راعي َق :فقال ب
 .- إلخ العوض بئس

ْئَس- 478 ْدفُا ِب َ الّر َد ل ْع َعْم َب  .َن

ْدفُا  العرابي ابن أنشد : الّرديف،الّر

َعّن ل ِب ْت َعْم ُت ًا طائعا ل َن َدْت ل * فإن أبد ْفَس ٍم ما بعد من أ َع َن

ًا قلت إن َعْم يوم ْدأ َن ْنٌف إمضاءها * فإن بها فتّم َب من ِص
ِما َكَر  ال

ْفرة أبي بن المهلب قال إنما بني : ياالملك عبد لبنه ُص
ّله رسإول وصية كانت ّله صلى ال َها وسإلم عليه ال ُت عاّم

َداٌت َها ِع َذ ْف ّله رضي الصديق بكر أبو أن بنعم تبدأ فل عنه، ال
ِردها فإن ْو ْهل، َم َدرها سَإ ْعر، وَمْص ُبحت وإن أن واعلم َو َق

ّوحت، فربما سَإُمرة وقال الطمع، توجب فل قدرت وما َر
ْندب بن أحّب فأفعله لي يبدو ثم أفعله للشيء أقوَل : لنُج

ّقُب قال أفعله، ثم أفعله أقول أن من إلي  :المث

َعْم قوُل َحَسٌن َ بعد من َن ِبيٌح ل َق َعْم بعد ل قوُل * و [ص َن
99[ 

َعْم بعد ل إّن ِبل فاحَشٌة َن َف ْفَت إذا فابدأ *  َدمْا ِخ ّن  ال

َعْم قلت وإذا ِبْر َن َنَجاح لها فاْص ِد * ب ْع َو ْلَف إن ال ْلُخ  َذمّْا ا

ِني- 479 ْط ّطري َب ِري َع ِئ ِري َوسَإا  .َذ

فقال بتطييبه، الجاريَة فأمروا بقوما نزل جائع رجل قاله
 .القول هذا
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 .بالهم يؤمر لمن يضرب

ِغيُت- 480 ْدَت َلَك ُب ُوِج  .لي َو

 .المتوافقين للمؤتلفين يضرب

ْقُل- 481 ٍر، َب ْه ْوُك َش ٍر َوَش ْه  .َد

ُطول خيره يقصر لمن يضرب َي  .شره و

ْعَرى َتُجوِعيَن ِبَما- 482 َي  .ِحُرِك َو

َنى لمن يضرب ْغ هذا له فيقال بغناه، يفخر ثم فقر، بعد َي
ُعْريك جوِعك بدُل الغنى هذا : أيالقول  .قبُل و

ٌقَ- 483 ْو َبْر َطٌر َلُه كاَن َل  .َم

َواء له لمن يضرب  .وراءه معنى ول ُر

ِه- 484 ِطي ّق ّبِك َب ِط  .ِب

ْبِقيطْ ّت َقطُْ : التفريق،ال َب عند التمر من وتفرقَ سإقطْ : ماوال
َقته أتى رجل أن المثل وأصُل الّصراما، بيتها، في عشي

ُنه فأخذه ّقطيهلها قال ثم البيت، في فأحدث بط ّبِك : ب ِط ب
ْذقك أي َطن لئل فرقيه أي وعلمك، بِح ْف  .له ُي

ٍر بإحكاما يؤمر لمن يضرب  .ومعرفته بعلمه أم

ْيَن- 485 ّيا َب َذ ْلُح ِة ا ْلَس ْلُخ  .وا

ّيا َذ ّية، وكذلك : العطية،الُح ِذ عرض إذا سإيرين ابُن وكان الَح
ّيا،قال حسنة رؤْيا عليه َذ ّيا، : الُح َذ العطية هاِت يعني والُح

َها ّبْر َع ْلَسة لك، أ ْلُخ َلِس : اسإموا َت  .المخ
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كأنه ذلك في وتأنق برفق عطاء منه يستخرج لمن يضرب
ِني :يقول ُذو  .أختلس أو َتْح

ِدٌر َباَل- 486 َباَل َفا ُه َف ْفُر  .َج

َوِعُلالفادر ْفره المِسّن، : الم المعز لولد ويقال : ولده،وَج
ًا ْفر، أيض َي إذا وذلك َج ِو  .أشهر أربعة وبلغ ق

ْنِسج للولد يضرب َوال على َي ْن  .أبيه ِم

ُد ِبِمثلي- 487 ْطَر ُد ُت ِب َوا  .ال

َوْحش، الوابد أصُل قول ومنه غيرها، في اسإتعيرت ثم ال
ًٍة كلمه في فلن "أتى الناس َد ِب َد َوْحشية، بكلمة " أيبأ ّب وتأ

الحاجات تطلب : بمثليالمثل . ومعنى : توحشالمكان
 .الممتنعة

َدة- 488 ْل َدى َب َنا َت َها َي  .َأْصَرَما

ّكيت ابن قال الْصَرمان، والغراب، للذئب يقال : لنهماالّس
 :للمرار وأنشد انقطعا، : أي] الناس100 [ص من انَصَرما

َها فيها َصْرَماء على ِة * وِخّريُت أْصرَما َ َفل  مليل بها ال

َفازةوالّصْرَماء  .فيها ماء ل التي : الَم

 .بالشر عليه تنادي أخلقه لمن ضرب

ّكَرْت- 489 ُة َب َو ْب ِئّر َش َب  .َتْز

ْبوة َوة مثل واللما اللف تدخلها ل للعقرب : اسإمَش َمْح
) وُخَضارةللدبور اسإم محوة أن القاموس (في للشمال

 .: تنتفش. وتزبئرللبحر

 :العرابّي ابن أنشد للشر، يتشمر لمن يضرب
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ْد ّكَرْت َق ُة َب َو ْب ِئّر َش َب ْكُسو َتْز َت َها *  َت ًا اسْإ ِطّر َلْحم ْقَم َت  َو

ِقَي- 490 ُه َب ّد  .َأَش

ُده "بقى ويروى َثل هذا شأن من : كان" قيلش كان أنه الَم
َنى ِهّر الول الزمان في ْف َذاَن َأ ما فاجتمع وَشّردها، الِجْر

لعلنا الهر لهذا بها نحتال حيلة من : هلفقالت منها بقي
َها فاجتمع ؟ منه ننجو ُي ْلُجل رقبته في تعلق أن على رأ إذا ُج

ْلُجل صوت سإمعن لها تحّرك ْذَن الُج َذرهن، فأَخ فجئن َح
ْلُجل، ّلق : أينابعضهن فقال بالُج َع : بقيالخر فقال الن، ُي

ُده ّده قال أو أَش  .َش

 .وأهوله أصعبه يبقى المر عند يضرب

 .البهائم ألُسِن عن العرب به تمثل مما وهذا

َذا باَت- 491 ِبّي ه ْعَرا ًا ال ْقُرور  .َم

ْهزأ لمن يضرب َدفيئا بات كمن الجاجة، في دونه هو بمن َي
ُه ْقرور، وغيُر ُهيقال َم َقّر ّلُه : أ ْقُرور فهو ال .قياس غير على َم

َهاَن قولهم المثل هذا من وقريب َلى " َلِس َع َقى ما الْم ل
ِبُر ّد  ".ال

ُد- 492 ْع ِر ُب ّدا ِد ال ْع ُب ّنَسِب َك  .ال

ُبَك عنك غاب إذا أي ْعَك فلم قري َف ْن بينك َنَسَب ل كمن فهو َي
 .وبينه

َغ- 493 َل ْنُه َب َق ِم ّن  .الُمَخ

 .منتهاه يبلغ حتى عليه ُيْحمل لمن يضرب

ْيٍن- 494 َع ّنَك ما ِب َي  .َأَر
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ّني اعمل أي ترك على الحث في . يضربإليك أنظْر كأ
ُبطْْء  .ال

الفعل، في النون دخلت ولجلها للتأكيد دخلت " صلة"ما و
 :ومثله

ٍة ومن َتّن ما َعَض َها ينب ِكيُر * َش

ِء- 495 َفا ِنيَن ِبالّر َب  .وال

ْيُت من والتفاقَ، اللتحاما : الّرفاءعبيد أبو قال َف الثوب، َر
ْوته من يكون أن : ويجوزقالوا َف أبو قال سإكنته، إذا َر

َذلي خراش ُه  :ال

ِني ْو َف ُلوا َر َقا ُد : ياَو ِل ْي َو ْعَ ل ُخ ْلُت ُتَر َكْرُت * فق َه وأن :الوجو
 ]101 [ص ُهُم ُهُم

ّنأ َه ل والبنين والثبات، : بالرفاءفقال متزوجا بعضهم َو
 ".والثبات "بالنبات ويروى البنات،

ُنَك- 496 ْب ْبُن ا  .ُبوِحَك ا

ُبوُحيقال الكافين كسر فيجوز هذا صح فإن النفس، : ال
الكسر، يجوز ل هذا فعلى الذكَر، : البوحويقال وفتحهما،

ُنَكيقال ُبوحك، من يشرب ُبوِحك، ابن : اب من ابنك يعني َص
َتُه، من ل ولدته ْي ّن ُبوُحوقيل تب إذا بالشيء َباَح من اسإم : ال

ُنك أي أظهره، ًا بكونه ُبْحت َمْن اب بعض أن وذلك لك، ولد
ُتوَن كانوا العرب المرأة ألحقته لحدهم ُولد فإذا النساء يأ

ّدعاه فربما شاءت، بمن تمتنع ل كانت لنها أنكره، وربما ا
أمه به وباحت أنت به ُبْحَت من ابنك فالمعنى ينتابها، ممن

ُنَك أي باحة، جمع : البوحويقال بموافقتك، في ولد من اب
ُبوح ومثل ِفنائك، ُلوب وسُإوح ُنوقَ الجمع في ال جمع في و

َقة  .ولَبة وسَإاَحة نا
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ْنُت- 497  .َبْرٍح ِب

أي َبْرٍح، وبني َبْرٍح، بناِت منه : لقيُتيقال والشدة، للشر
ًة ًى، شد َبّرَح وأذ . يضربواشتد غلظ إذا المُر هذا بي و
ْفظْع للمر َت  .ُيْس

ِزُج- 498 َوى َبَحا  .الْر

ل لما يضرب وغيرها الوحشية البقرة ولد وهو َبْحزٍج، جمع
ْلتة إل ُيَرى  .َف

ِإْن َناَرَك َبّرْز- 499 ْلَت َو  .فاَرَك َهَز

َعَضُلههنا الفار َدين :  َعُض ًا به تشبه كما بالفار تشبيها ال أيض
 .لنتفاخها المسك فارة

ِريقول ِث ْكَت وإن عندك بما الضيَف : آ َه  .ِجْسَمك َن

ُعُه َبدْت- 500 ِد َنا  .َج

َنادعَيقال َواّب : الَج َنادب كأنها َد الضّب، ُجْحر في تكون الَج
َدت الضّب إلى الحافر ينتهي كاد فإذا ُعَ َب : قدفيقال الجناد
َنادعُه، بدت ّله َج ِدعُه، وال ُدعَقالوا َجا ْن قرنان له أسإود : والُج
 .طويلن رأسإه في

ُدو لما مثل يضرب ْب  .الشّر أوائل من َي

َتْت- 501 ِة َبا ْيل َل ٍة ِب  .ُحّر

َتَرعَ الليلة تسمي العرب ْف وتسمى شيباء، ليلة المرأة فيها ُت
حرة، ليلة افتضاضها على فيها الزوج يقدر ل التي الليلة
َتْتفيقال وباتت الزوج، يغلبها لم إذا حرة، بليلة فلنُة : با
 .فافتّضها غلبها إذا شيباء، بليلة
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 .والمغلوب للغالب يضربان

ْئُت- 502 ِر ْنُه ِب َطَر ِم ِء َم  .الّسما

ًا أي تمطر، السماء كانت ما المر هذا من برئت أي َبد .أ
 ]102 [ص

َلّن ّما ِبِسلٍَح- 503 َت ْق ِتيُل ُي َق  .ال

َلغه حين هند بن عمرو قاله فغزا مامة، ابن عمرو قتل ب
َلة وهو ُمَرادا َت فأتى فأكثر، منهم وقتل بهم، فظْفر عمرو، َق
ِغْمد ) فُضرب(به أَمَر رآه فلما سإلما، الجعيد بابن حتى بال

َلّن ّما : بسلحعمرو فقال مات، فأرسإلها القتيُل يقت
 .بالشر الشر مكافأة في .يضربمثل

ْقتل َمْن يقتل يعني ّي ُي " دخلته"يقتلن وقوله كان، سإلح بأ
بسلح أراد يكون أن ويجوز مؤكدة، " وهي"ما لمكان النوُن

الجعيد ابن يريد أن ويجوز فحذفا، القتيل، قاتل يقتلن ما
 .للعهد واللما اللف فتكون يديه، بين قتل الذي

ُهْم- 504 َدأ ْب ِفّروا ِبالّصَراِخ ا  .َي

وذلك أصل، وله العامة، ابتذلته قد مثل : هذاعبيد أبو قال
ّوفُا الرجل إلى أسإاء قد الرجل يكون أن صاحبه لئمَة فيتخ

.بالسكوت الخر منه ليرضى والتنجي بالشكاية فيبدؤْه
ّلم للظْالم يضرب  .عنه ليسكت يتظْ

ِيهّن- 505 ِئ َد ْب َفاِل َأ ِبيِت ِبع ))ل فا (عَ العرب لسان (انظْر سُإ

المثل هذا : سإببالمفّضل " قال"عفال بقولك ابدئيهن أي
ْعد أن ْيد بن سَإ َناة َز ْهَم تزوج كان َم ْيم بن الخزرج بنت ُر َت

ْيدة بن الله َف َة، بن كلب بن ُر َبَر النساء، أجمل من وكانت َو
َها إذا ضرائرها وكانت سإعد، بن مالك له فولدت َن ْب َب يقلن سإا
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ْفلء، : يالها َنِك : إذاأمها لها فقالت َع ْب َب َفال فابدئيهن سإا َع ب
من امرأة ذلك بعد فسابتها مثل، فأرسإلتها سُإبيِت،

ْهم لها فقالت ضرائرها، ْفلَء، : ياُر ِنيضرتها فقالت َع ْت : رَم
ّلْت بدائها ْنَس  .وا

َفاِل َع َباِث يكون أن : يجوزو ِر، كَخ َفا َد يكون أن ويجوز و
َها أرادت ِلي ّف ْنُسبيها أي َع َلة، إلى ا َف َع َقَرن وهي ال الذي ال

ُدوها فقال َقَرن، بها جارية في ُشَريح إلى فيه اختصم ِع ْق أ
فليس الرَض يصب لم وإن عيب، فهو الرَض أصاَب فإن

َفاِل فجعلت بعيب، ًا َع َدَراِكيقال كما أْمر ِرْك، بمعنى :  ْد أ
ّون أن ويجوز َن ّتْسريح بمعنى كالّسَراح مصدرا ويجعل ُي ال

ِبيِت وقولها التسليم، بمعنى والّسلمَا عليها " دعاء"سُإ
ْبي ْهطُْ سإعد بن مالك وبنو العرب، عادة على بالّس العجاج َر

َلى بنو لهم يقال كان  .العفي

َد- 506 ْع َياِط َب ِه َياِط ال  .والِم

ِهياطحبيب بن يونس قال أي الدفع، والِمياط الّصياح، : ال
ٍة بعد ّد ًذى، ِش ْيطْ ] بعد103 [ص ويروى وأ َه ْيطْ، ال قال والَم
َقْصد، : الهيطْالهيثم أبو ْور، والميطْ ال ْلَج الشدة بعد أي ا

َبة الصياح من يجعله من : ومنهمقال الشديدة، َل  .والج

َدي- 507 ْب ِريُح َأ ِة َعِن الّص َو ْغ  .الّر

ْيَتيقال ومتعد، : لزماأبدي َد ُجْرت، أي منطقك، في : أب
َوة، عن الصريُح بدا المعنى يكون هذا فعلى ْغ جعلته وإن الّر

َدى أي محذوفا، فالمفعول متعديا ْب  .نفَسه الصريح أ

ُعْروة بن لهانئ قاله زياد، بن الله لعبيد المثل وهذا
الله رحمه طالب أبي بن َعقيل بن مسلم وكان المَرادي،

الله رضوان علي بن الحسين بعثه أياما عنده اسإتخفى قد
ُد مكانه عرفا فلما عليهما، هانئ إلى أرسإل الله عبي
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ّوفه فتوعده فكتمه، فسأله، عندي، : هوهانئ فقال وخ
ْغوة، عن الصريُح : أبدىالله عبيد قال فعندها وَضَح أي الّر

َاَن، المر  :نضلة قال وب

َلَة غول يوما الفوارس َتسِل ألم َنْض  ُمِشيُح موتور وهو * ب

ُه رأوه ْو َدَر ْهو فاز َله * وينفع ُحٌر َو َقبيُح الرجُل أه  ال

َتُه َيْخَشوا ولم َل َوة * وتحت عليهم َمَصا ْغ َبُن الّر ِريُح الل  الّص

ْول،الَمَصالة َدَمامتي، فازدروني رأوني البيت ومعنى : الّص ل
عند . يضربظاهرا رأوا ما غير وجدوا عني َكشفوا فلما

 .وظهوره المر انكشافا

ًا- 508 َبَرم ًا َأ  .َقُرون

َبَرمُا ُبْخله، الميسر في القوما مع يدخل ل : الذيال ل
َقُرون ِرن الذي :وال ْق  .الشيئين بين َي

يشتري ول لبخله، الميسر في يدخل ل كان رجل أن وأصله
ُكُل فأقبل تأكله، لحم يديها وبين امرأته إلى فجاء اللحم، يأ

َعتين معها ِرن بضعتين َبْض ْق َي ًاامرأته فقالت بينهما، و َبَرم : أ
ًا، َقُرونا َبَرما أراك أي َقُرون بين يجمع لمن . يضربو

 .مكروهتين خصلتين

الله رضي الخطاب بن لعمر كرب معدي بن عمرو قال
:قال المؤمنين، أمير يا : أبَرامٌابهم نزل قوما يشكو عنه

ْوني فما بهم : نزلُتقال ؟ ذاك وكيف ْوس ثور غيَر َقَر َق و
ْعب، َك ًا ذلك في : إنعمر فقال و َبع من : قطعة. الثورلِش
ِقطِْ، ّلة، في يبقى التمر : بقيةوالقوس ال :والكعب الِج
حين لي يذبحوا لم أنهم عمرو أراد السمن، من قطعة
 ]104 . [صبهم نزلُت
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ْعُت- 509 ِري ِب َلْم َجا ْع َو ِب أ
ِري َ  .َدا

فبعت جواري أسإاء جاري أن إل الدار، في راغبا كنت أي
 .الدار

ّداء ما النعمان سإأله حين النهدي عمرو بن الصقعب قال ال
َياء، َع َتَك، قاولته إن الذي السوء : جاُرقال ال َه غبت وإن َب

َعَك عنه َب  ).اغتابك :(سإبعك سَإ

َد- 510 ّلُه َأبا ُهْم ال َء  .َخْضَرا

َتهم اله أذهب : معناهالصمعي قال َبهم، نعم ومنهم وِخْص
ْيَرهم أي غضراءهم، الله أباد :يقول من وقال وِخْصبهم، َخ

َتهم : أيبعضهم َغَضارة من مأخوذ وهو وُحْسنهم، بهَج ال
 :الشاعر قال والحسن، البهجة وهي

ُثوا ّتراَب اْح ِه على ال ِن ِه َغَضارة * وعلى َمَحاسِإ ِه ِر َوْج ّنْض  ال

ِريُح َبَرَز- 511 ِنِب الّص ْتِن ِبجا  .الم

ِة في يضرب ّي ِل من اسإتوى : ما. والمتن ظهرت إذا المر َج
 .الرض

َبقة- 512 ْق ٍة في َب َق ْقَز  .َز

ّفاِج . يضرب: الضحكوالزقزقة : الّصَخب،البقبقة الذي للن
 .بالباطل يأتي

َها- 513 ِب َقَ َأْن ِبَحْس ِذ َت  .ِرعاؤْها َتْم

َذقَ َت َقة شرب : إذااْم ْذ البل في هذا يقال لبن، من َم
َاريد، ّلت التي وهي المَح ُنها َق َلُب للرجل . يضربألبا ْط منه ُي

ُعْرفا أو النصر  .ال
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 .نفسه بأمر يقوما أن َحْسبه أي

ٍم- 514 ِل َنِت ِبَسا َعُة كا ْق َو  .ال

نجاة في . يضربظلما وعوقب أخذ رجل : اسإمسإالم
ِذ للوقعة المستحق  .ظلما يستحقها ل من وأْخ

َيْت- 515 ِق ِه ِمْن َب ِل َناصٍ َما  .َع

َوة، : جمعالعناصى ْنُص  .السيء من البقية وهي َع

 .الدهر شدائد من تنجيه بقية ماله من بقي لمن يضرب

َلى ِبْت- 516 ْعِب َع ٍر َك َذ ْد َح ِئَل َق  .ِبَك سُإ

 .حذر على ُكْن أي غافل، وهو هلكه في ُعِمَل لمن يضرب

َ ُعماٌن َبّرَز- 517 ِر َفل  .ُتما

قد أي وخلقه، بكرمه أقرانه على َبّرَز رجل : اسإمُعَمان
ُله ظهرت ظاهرا شيئا أنكر لمن . يضربفيه ُتَمار فل شمائ

 .جدا

ِلي- 518 ْث َكأ ِبِم ْن َقْرُح ُي  .ال

َوى بمثلي أي َدا  :الشاعر ] قال105 . [صوالحرب الشر ُي

ْنكأ ُحُروٍب لزاز ُله القرَح َي ْث ُيَمارسُإها ِم َتاًرا َتاًرا *  ِاُرس و  .ُيَض

ُهما- 519 َن ْي ْنَساِن َبطَحة َب  .ال

ْدُر أي ِه َق ِل ُقْرب في . يضربالرض على طو بين ال
 .الشيئين

ْيَن- 520 ِطيِع َب ْيَن الُم َب ِر َو ِب ْد َعاصي الُم  .ال

163



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .بمودة يناصح ول بعداوة يكاشف ل لمن يضرب

ُهُم- 521 َن ْي ِلِقي َب ُقوِمي اْح  .َو

:الراجز قول المثل . وأصلوعداوة شر بينهم للقوما يضرب

َيا ْبن أ ِما َنخاسإية ا ُتو ِم * يومُا َأ ِدي ّقَة أ ِم َب ِري  الّش

ِلِقي َيوما من أْحَسُن ُقوِمي* وهما اْح شر أحدهما يومان َو
ْفَضاةوالشريم امرأة، : اسإُموبقة الخر، من  .: الُم

َبَرد-522 َلى   ِلَك َع ِر َذ َلْم ُه ا ُد ْل  .ِج

َبت، : معناهوبرد به، واطمأن عليه اسإتقر أي َديقال َث َبَر  :
ّق، عليه لي  :وقال دائم، ثابت أي بارد، وسَإُموما ثبت، أي َح

ْوما َي ْومٌا ال ٌد َي َعَ * َمْن سَإُموُمه بار ِز َ اليوما َج ُلوُمُه َفل  َن

ْعُض- 523 ْدِب َب ْلَج ُأ ا ِزيِل َأْمَر َه  .لل

َغى بل الغنى احتماَل يحسن ل لمن يضرب ْط  .فيه َي

ِر- 524 ْي َغ ِو ِب ْه ّل ُق ال ِت َت ُقَ َتْر ُتو ُف  .ال

 .المور في الجد اسإتعمال على الحث في يضرب

ُكّل- 525 َثاُر ُعْشٍب ِب ْعٍي آ  .َر

 .السؤال يجتمع الماُل يكون حيث أي

ُكّل- 526 ٍد ِب ُنو َوا ٍد َب ْع  .سَإ

ٍد "بكل قولهم مثل هذا  .ذكره مر " وقدثعلبة من أثر وا

َغ- 527 َل ُغلمَُا َب ْلِحنَث ال  .ا
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َلم، عليه جرى أي َق ِلْحنُث ال المعصية ههنا به ويراد : الثم،وا
 .والطاعة

ِقَي- 528 ِني ِمْن َب ّية ُفلٍَن َب ِف ْث ُء إ  .َخْشنا

ِفية كثير، عدد منهم بقي أي ْث َثٌلوال لجتماعهم، : َم
كثيرة " أيخشناء "كتيبة ومنه لكثرتهم، مثل :والخشناء

 .السلح

ْعُض- 529 ْتِل َب َق ُء ال ْلَجِميع إْحيا  .ِل

ِقَصاص، يعنون ْتُل قولهم مثل وهذا ال َق ْنفى "ال "للقتل أ
 .}    حياة     القصاص     في      ولكم  { تعالى وكقوله

َعة- 530 َيّسُر البضا  .الحاَجَة ُت

. [صالمراد لتحصيل والهدية الّرْشوة بذل في يضرب
106[ 

ُهْم- 531 ّيا بين  .ِحّجيَزى ُثّم ِرّم

ْوا أي ْبِل أو بالحجارة َتَراَم ّن  .أمسكوا : أيتحاجزوا ثم بال

َدى- 532 ْب ّله َأ ُه ال َواَر  .ِش

ّوار النسان على والداعي الشاتم يقولها كلمة هذه :. والِش
َفْرج  .ال

ْغُل- 533 َب ُغٌل ال َو َن ُه ِلَك َو َذ ْهٌل ل  .َأ

ِغَليقال َن ِغل، فهم الديُم :  للزدواج، خفف وإنما َفَسد، إذا َن
ِغل، : فلنويقال َد كان إذا َن لؤما لمن . يضربالنسِب فاسإ
 .فعله فخبث أصله

َنُة- 534 ْط ِب ِفُن ال َنَة َتأ ْط ِف  .ال
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ِفَنيقال .فيه ما شرب إذا أمه، َضْرعَ في ما الفصيُل : أ
ّير لمن يضرب َله اسإتغناؤْه َغ  .وأفسده عق

ِه- 535 َوَرى ِب َبرى َوُحّمى ال ْي  .َخ

ُى َوْر ْيِح - أكُل الراء - بسكون ال َق وبالتحريك الجوفَا، ال
 :وقال السإم،

ُهّن ّبي َوَرا ِني قد ما مثَل ر َن ْي َوأْحمى َوَر ِهّن على *  ِد أكبا
َيا ِو َكا  الَم

ْعُض- 536 ِبقاعَِ َب ْيَمُن ال ْعٍض ِمْن َأ  .َب

فقال وسإأله، طريق في لمعاوية تعرض أعرابي قاله
في عاوده ثم سإاعة فتركه شيء، عندي : مالكمعاوية
ًا، تسألني : ألمفقال آخر، مكان بعُض ولكن : بلى،قال آنف
ْيَمُن البقاعَ  .ووَصله كلمه فأعجبه بعض، من أ

َد- 537 ْع ّطلعٍََ َب َناٌس ا  .إي

ْيس قاله َهير بن َق يوما بدر ابن حذيفة له قال حين ُز
ُتَك :داِحٍس إيناس، اطلعَ : بعدقيس فقال قيس، يا سإبق

بعد اليقين يحصل إنما أي الخبر، أتعرفا يظْهر أن بعد يعني
 :العرابي ابن أنشد النظْر،

 الناُس قال ما البر َيِضيُر * ول باُس بأٌس به ليس بما لبس

ّطلعََ بعد وإنه َناُس* ويورى ا  " .طلوعَ "بعد اي

ًا- 538 ْؤسإ ًا َلُه، ُب ُتوسإ ًا َلُه، ُو  .َلُه َوُجوسإ

َباعَ والتوس الشدة، فالبؤس بمعنى، كله ْت والجوس له، إ
 .الجوعَ
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 .النسان على الدعاء عند يقال

هذه الله ألَزَمُه : أيالفعل إضمار على كلها وانتَصَب
 .الشياء

ْئَس- 539 ْعَت ما ِب ْفَر ِه َأ  .َكلَمَك ِب

ِتَراعَ ومنه به، كلمك به ابتدأت ما بئس أي ْف لول المرأة ا
ِكحت، ما َفَرعَ ُن َتُجه ولد : أولدوال ْن  ]107 . [صالناقة ُت

ِلي- 540 ْث ِني ِبِم ِب  .زا

ْبن من دافعي، أي ْفع وهو الّز ّد بن ُمَجاشع : مّر. قيلال
ٍة السلمي مسعود ُلها فسأل َكْرَمان، ُقَرى من بقري أه

- منه ضحكوا رأوه فلما إليه، فأشاروا ؟ أميركم : أينالقوما
ْوه، دميما وكان يريدوني لم أهلي : إنوقال فلعنهم - وازدَر

ُيَحاسِإنوا ُيَزابنوا أرادوني وإنما بي، ل بي، ليدافعوا أي بي، ل
 :العرابي ابن أنشد

ِلي ْث ِني ِبم ِب َقِت * إذا وُجودا حلما َزا َت ُع ال ُطوُب المجاِم  والُخ

ِلّي بعيد ّو ِبّي ُح ّل ْدر * عظْيُم ُق َق ْتلفا ال  َكُسوُب ِم

ِلْك فإن ْه ْيُت فقد أ َل ْذرا أب ِلْك * وإن ُع قضيب َعْضبي فمن أْم

 .كريم أصل من أنه يريد أصلي، من فرعي أن أي

ْطُن- 541 َب ٍء َشّر ال ًا، وعا ْفر ٍء َوَشر ِص  .َملَن ِوعا

َليته إن يعني َلته وإن ُجعت أْخ للرجل يضرب آذاك َم
 .عاداك إليه أسإأت وإن آذاك، إليه أحسنت إن الشرير

ُنَك- 542 ْب ْبُن ا ِرَك، ا ْي ْيَس َأ ْبَن َل ِرَك ا ْي  .َغ
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ُنَك قولهم مثل هذا ُدك " ومثلُبوحك ابن "اب َل دمى من "و
".عقيبك

ٍم 543 َل َنّن ّما ِبأ َت  .ُتْخ

ْدَرك ل أنه ومعناه بألم، إل الِحتان يكون ل أي ول الخيُر ُي
ْفعل ّنْه ما "بألم ويروى مشقة، باحتمال إل المعروفا ُي ِن َت "ُتْخ
النون ودخلت للسكت، والهاء المرأة، خطاب على وهذه

تدخل والعرُب قبل، ذكرنا ما على ما، لدخول الروايتين في
 :كقولهم ما مع التأكيد نون

ٍة ومن َتّن عَض ُب ْن َي َها َما ِكيُر * َش

ِغْض- 544 ْب ِغيَضَك َأ ًا َب ْون  .ّما َه

َغِض : بمعنىالبغيض َكم، بمعنى كالحكيم المب ْونأ المح َه :و
ْونا بغضا أي المصدر، صفة على ونصب سإهل، قليل أي َه

ْقصًى غير َت َيا المحبة إلى ترجعان فلعلكما فيه، مس ِي فتستْح
 .للتوكيد ما ودخلت بعضكما، من

ْئَس- 545 َعُف ِب ْنَت الّس َتى َيا أ  .َف

ُعوفاالنضر قال َقْصعة التور البيت : سُإ ْدر، وال ِق من وهي وال
ّقرات وبئس السلعة : بئسالمثل . ومعنى البيت متاعَ ُمَح

 .أنت الخليطْ

ْتك بالرِض- 546 َد َل  .ُأّمَك َو

ْيلء عن الّزْجر عند يضرب ْغي، الُخ َب على الحث وعند وال
 ]108 . [صالقتصاد

َناُن- 547 ْيَس َكّف َب َها َل ٌد ِفي  .سَإاِع

َة ول ِهّمة له لمن يضرب ِدَر ْق  .نفسه في ما بلوغ على له َم
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َبَرمُا- 548 ْلٍح َأ َلها َط  .سِإرافٌا نا

ْلح ّط ْلحة، والواحدة : شجر،ال َبَرَمُة َط ْبَرمَا : ثمرة،وال إذا وأ
ُته، خرجت َفِت قولهم : منوالّسَرافا َبَرَم " إذاالشجرة "سَإَر
َفة، فيها وقعت ّبة وهي الّسْر ْي َو ّتخذ ُد ًا لنفسها ت ًا بيت مربع

َاقَ من ِق َعابها بعض إلى بعَضها تضم العيدان ُد ُل تدخل ثم ب
َفْتيقال وتموت، فيه ًا َتْسُرفُا : سَإَر ًا سَإْرف  .وسِإَراف

 .القلة بعد ماله وكثر حاله ارتاَشْت لمن يضرب

ُء- 549 ْيَضا َ َب ْدِجى ل َها ُي َنا ِلُم سَإ ْظْ ِع  .ال

ّود : لأي ِلُم، بياَضها يس ْظْ ِع : هويقال به، ُيْصبغ نبت وهو ال
َوسْإَمة، ويقال النيل، ِلُم ال ْظْ ِع ًا وال وهو المظْلم، : الليُلأيض
 .التشبيه على

 .شيء ُيْخفيه ل للمشهور يضرب

ْع- 550 ِي ِعّز با ُهُه ِب ّثٌم َوْج َل  .ُم

ّثم، هو باللثاما المغطى َل عزا " بعبعز "بايع بقوله وأراد الُم
َغْب ل : أيالصفة بهذه يكون ترده ول َواصلة في َتْر قوما ُم
 .الوقت هذا في إل يعرفا ل مستور فعزهم لهم، َقديم ل

ْنُت- 551 ًا ِب ُقوُل َصف  .سَإماعٍَ َعْن َت

َفا بنت َدى، بهما " يعنونالجبل "بنت قولهم : مثلالّص الّص
 .وغيره الجبل من ُيْسمع صوت وهو

َعى ل لمن يضرب ْد أن كما أَجاَب، إل شّر أو خير إلى ُي
 .صوت كل يجيب الجبل صدى

ْلٍع ِبجّن- 552 ْغَرُس َق ّى ُي ِد َو  .ال
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ِد ِجّن ُنهالعه َثا ُله، : ِحد ّو َأ . يضربشيء كل جن وكذلك و
ْوته قبل المر بطلب يؤمر لمن  .َف

ِر- 553 ْد َق ِر ِب َواُصِل، سُإُرو ّت ُكوُن ال ُة َت َفاُصِل َحْسَر ّت  .ال

َيا- 554 َ َبل َلى ال َيا َع ْلَحوا  .ا

ُد قاله ْبَرصِ بن َعبي يوما في المنذر ابن النعماَن لقي يوما ال
ْؤسإه، ّيُة ُب ِو ْلَح ّيُة وا ِو ّثماما ُيْحشى ِكساء َوالّس َدار ونحوه بال ُي و

ّية البعير، سَإناما حول ِو ْلَح فأما للِجمال، إل تكون ل وا
ِوية  .لغيرها تكون فإنها الّس

ْوايا، على أصحابها إلى ُتَساقَ : البلياالمثل ومعنى ْلَح ل أي ا
ِفّر أن أحد يقدر ّدَر مما َي  ]109 . [صله ُق

ْغُى- 555 َب ّدة آِخُر ال ِما ُم ْو َق  .ال

ّد إذا الظْلم أن يعني َداه امت َذَن َم ّدتهم بانقراض آ  .ُم

ْبُن- 556 ٍة ا َي ِن ْيٍت َزا  .ِبَز

ًا أن أصله َلبوا اللصوص من قوم ْوا فلما َقْحبة، َج منها َقَض
ْوها أوطارهم َط ْع َبَة َأ يحضرهم لم إذ عندهم كانت زيٍت ِقْر

َبني لني أريدها : لالمرأة فقالت غيرها، ْقت َأْحِس ِل من َع
ْكَره أحدكم، َأ فذهب بزيت، زانية ابَن مولودي يكون أن و

 :الشاعر قال مثلً، قولها

َو هاجى الحّى ما إذا ٍر َحْش ُكُم قب ِل َذ َف ٍة ابُن *  ْيِت زاني  بَز

ِوي ُفلَن َباَت- 557 َقَراَح َيْش  .ال

َقَراح، الماء يعني َالطه ل الذي الخالص وهو ال  .شيء يُخ
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ُله سإاءت لمن يضرب َد حا ِف َن ُله، و يشوي بحيت فصار ما
 .للطبيخ شهوة الماء

ً أن وأصله ُدوما، اشتهى رجل الماء، سإوى عنده يكن ولم َما
ًا، فأوقد ْدر ووضع نار ِق وأغله، ماء فيها وجعل عليها، ال
َكّب َأ ّلل الماء على و : ماله فقيل ُبَخاره، من يرتفع بما يتع
 .المثل به فضرب الماء، : أشويفقال ؟ تصنع

ْيُث- 558 ْيُن ِبَح َع ُنو ال  .َيُضّر ما َتْر

""بحيث في والباء يضر، ما ترى العين تنظْر حيُث يريد
َته إن لمن ". يضرب"بحسبك في تزداد كما زائدة، ْل أو جاَم

ِكر لك فهو عليه جاملت ْن ْفور ومنك ُم  .َن

ْيٌت- 559 ِه َب َيتاُن ِب ْلِح ُقَ ا ُنو  .َوال

 .يجتمعان ل وهما

َعا لضدين يضرب َتَم ٍر في اْج  .واحد أم

ْئَس- 560 ّ ِب ٍم في ِبّت َمَحل ِري  .َص

ِريم من الحرفا وهذا : الصبح،والصريم : الليُل،الّص
 .الضداد

بته، " فصار"في حذفا ثم فيه، بت محل المحل بئس يريد
 .الهاء حذفا ثم

َكن لمن يضرب ُق ل َمْن إلى سإ َث  .بمثله ُيو

ِة ِبْشٌر- 561 ّن ُلوقَِ َكَح َع ِم ال ِئ  .الّرا

ِبْشر َنقال ْو ُلوقَ لونه، وصفاء الوجه : َر َع ترأما التي : الناقةوال
 .َدّرها وتمنعه بأنفها، الولد
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 .عليه ويقتصر القوَل ُيْحسن لمن يضرب

ْيُض- 562 ًا َب ُنُه َقط َدُل َيْحُض  .َأْج

َدل ْقر،الْج ْلِحَضانة والَحْضُن : الّص َيْحُضن ] أن110 : [صوا
ْيَضه الطائُر ِوي للشريف . يضربجناحه تحت َب ْؤ إليه ُي
 .الوضيع

ِنيِك- 563 ِري َب ِني َحّم ِكي ّك  .َوَم

ْدٌب الناَس : أصابقيل ً وإن ومجاعة، َج العرب من رجل
ًا جمع ُنوَن وله بيته، في تمر من شيئ فكانت وامرأة، ِصغار َب

ُقوتهم المرأة ّوي التمر، ذلك من َت كل وتعطي بينهم تس
ْلُحّمَرة، مثل التمر من جمعة واحد يغني ل الرجل وإن ا
ًا، عنه ذلك ًا المرأة فأرادت شيئ ْقِسم أن يوم :فقال بينهم، َت

ِري ّكاء، مثل أعطيني أي ومككيني، بنيك َحّم طائر وهو الُم
ْلُحّمرة من أكبر  .ا

ّوي لمن يضرب قوما به ويختص العطاء في أصحابه بين ُيَس
َثَر إياهم تخصيصه في فيطمعون  .ذلك من بأك

َغ- 564 َل ّلُه َب َل ِبَك ال ْك ِر َأ ُعُم  .ال

َليقال َك َل :  ْك ُلوأ، َي ّنسيئة الكالئ ومنه تأخر، إذا ُك لل
ّلغكوالمعنى لتأخرها، ّله : ب َوَل ال ْط  .وآخره العمر َأ

ْئَس- 565 ْيِف َمَحّك ِب ُتُه الّض  .اسْإ

ويروى هذا، على يزد ولم زيد، أبو قاله للئيم، يضرب
 .باللما ""محل

ٌقَ َبٍخ َبٍخ- 566 ْلَخاٍل سَإا  .ِبَخ
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الواقع وكماله الشيء حسن من المتعجب يقولها : كلمةَبٍخ
ُمَحلّة سإاقَ وهو أراه، ما َأْحَسَن : ماقال , كأنهالرضا موقع

ْلخال من التعجب فيكون مع، معنى بالباء يريد أن ويجوز بَخ
 .حسنهما

 .فيه للتهكم موضع ل شيء من والهزء التهكم في يضرب

َثُة ذلك قال من وأول ِوْر َبة بنت ال َل ْع ْهل امرأة َث ْيبان بن ُذ َش
َقاِش أن وذلك ثعلبة، بن بني من عثمان بن عمرو بنَت َر

ّقها ثعلبة ْيم بن مالك بن كعُب زوُجها طل بن ثعلبة بن الله َت
َيَة، َكا َثة زوج شيبان بن ذهل فتزوجها ُع ِوْر بها، ودخل ال
َثُة، وكانت ِوْر ْتها إل امرأة له تترك ل ال َب ْتها، َضَر َل َأْج و

ًا رقاِش فخرجت َثة فقالت خلخالن، وعليها يوم ِوْر بخ : بخال
َأَجْلرقاش فقالت مثل، فذهبت بخلخال، سإاقَ ٌقَ :  سإا

ْلَخال، َتال، كخالك ل بَخ َثُة عليها فوثبت الُمْخ ِوْر لتضربها، ال
ْتها َط َب فقالت عنها، ُحِجَزْت حتى وغلبتها وضربتها رقاِش فض

َثُة ِوْر  :ال

ْيَح يا ْفِسي َو ِكي الكبر أدركني اليومَا َن ْب ْفسي على * أأ َن
ّيَة َذْر أما العش  َأ

ّله ْكِت لو فوال ْيِت بقيًة فّي أدر َق َ َلل ُبِك لقى ما *  َواِح الَخْر َص

ْهل رقاِش فولدت ُذ ّلما، ربيعة، وأبا : ُمّرة،شيبان بن ل ومح
 ]111 . [صذهل بن والحارث

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ُغ- 567 َل ْب  .ُقّس ِمْن َأ

َذافة بن سإاعدة بن ُقّس هو َهير بن ُح ِنَزار، بن إياد ابن ُز
َقَل العرب، حكماء من وكان اليادي، ْع َأ به سُإِمع من و

َتب من أول وهو منهم، من " وأولفلن إلى فلن "من َك
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َقّر وأول "بعد "أما قال من وأول علم، غير من بالبعث َأ
َعى َمْن على "البينة قال من ّد َلى والميميُن ا "أنكر من َع
 :العشى قال سإنة، وثمانين مائًة ُعّمر وقد

ُغ َل ْب َأ َأْجَرى ُقّس من َو ِذي الذي ِمَن و ِب ّفاَن ِمْن الغيل *  خ
َبَح ِدَرا َأْص  َخا

عباس بن الله عبد عن الشعبّي َشَراحيل بن عامر وأخبر
َد أن ْف ِدُموا وائل بن بكر َو الله صلى الله رسإول على َق

أحد فيكم هل :قال حوائجهم من َفَرغ فلما وسإلم، عليه
:قال نعرفه، : كلناقالوا ؟ اليادي سإاعدة بن ُقّس يعرفا

َعَل فما َلَك،قالوا ؟ َف عليه الله صلى الله رسإول فقال : ه
َكاظ أحمر َجَمل على به : كأنيوسإلم ُع ًا ب : أيهايقول قائم

ُعوا الناس، َتِم ُعوا اْج َتِم ُعوا، واسْإ وكل مات، عاش َمْن كل َو
ًا، السماء في إن آت، آٍت هو ما وكل َفاَت، مات َمْن َلَخبر
ًا، الرض في وإن َبر ِع َهاد َل ْوُضوعَ، ِم ْقف َم ِبحار َمْرفوعَ، َوسَإ و

ْيل َتُروج، وتجارة َتْموج، َل ْبَراٍج، ذاُت وسإماء َداٍج، و ْقَسَم َأ َأ

ًا الرض في كان لئن حقا ُقّس َنّن ِرض سإخطْ، بعده ليكو
ّله وإن ْدرته َعّزْت ل ًا ُق أنتم الذي دينكم من إليه َأَحّب هو ِدين

َأَرُضوا ؟ يرجعون فل يذهبون الناس أرى مالي عليه،

ُكوا أو فأقاموا، ِر عنه الله رضي بكر أبو أنشد ثم ؟ فناموا ُت
ًا ِفظْه شعر  :قوله وهو له، َح

ِليـ الذاهبين في ّو ُقُروِن ) من(الولين * ـَن ال  َبَصائْر لنا ال

ِردا رأيت لما َوا ْوِت َم ِدْر لها ليس * للَم  َمَصا

َوها قومي ورأيت َعى َنْح َيْس  والكابْر الصاغُر * 

ُع ل ِبْر الباقين من * ول ِإلّى الماضي َيْرِج  َغا

ْنُت َق ْي َلَة َمَحـــــا ل أني َأ  صائْر القومُا صار ) حيُث(محالة * 
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ْبَخُل- 568 ٍر ِمْن َأ ِد  .ما

ْعَصعة، بن عامر بن ِهلل بني من رجل هو ُبْخله من وبلغ َص
َلح قليل، ماء الحوض أسإفل في فبقي إبله سإقي أنه فَس
َدر فيه ًا فسمى به، الحوَض وَم .ُمَخارقَ واسإمه لذلك، مادر
 ]112 [ص

عامر بن ِهلل وبني َفَزارة بني أن : وذكرواالندى أبو قال
َنِس إلى تنافروا ْدرك بن أ َعِمّي، ُم ْث ْلَخ ْوا ا فقالت به، وتراَض

ُتم َفَزارة بني : ياعامر بنو ْل َك ْيَر أأ :فزارة بنو فقالت حمار، أ
َناه قد ْل َك ْعرفه، ولم أ ُبوا نفر ثلثة أن ذلك وحديث َن َطَح اْص

ِري َلبّي َفزا ْع َث ِكلبّي، و ُدوا و ّي ومضى حمارا، فصا َفَزار في ال
َبَخا حاجته، بعض َط َكلَ، ف َبآ وأ ّي وَخ َداَن للفزار الحمار ُجْر

َرَجع ) فلما- قضيبه جيمهما - بضم وجوفانه الحمار (جردان
َبأنا : قدقال الفزاري ُكْل لك، َخ يكاد ول يأكله فأقبل ف
ُكّلفقال ُيِسيغه، َواء : أ ْير ِش َع َفان ال الحمار (جردان ُجو

َكر، به ) يعني- قضيبه جيمهما - بضم وجوفانه ّذ َعل ال وَج
َذ ففطن يضحكان، ِهوقال السيف وأَخ ّن لقتلنكما، أو : لتأكل

ُكْلَمْرقمة اسإمه وكان لحدهما قال ثم فضربه فأبى منه، : 
َباَن َقمة، طاح :الخر فقال رأسَإه، فأ :الفزاري فقال َمْر
َقمه، لم إن وأنت ْل لم إن : أرادحبيب بن محمد قال َت

َها، َقم ْل الهاء، قبل الميم على الفتحة ألقى اللَف ترك فلما َت
ُلم قالوا كما ْي َها : أيَبْه رجال وأي الحيرة َو : إنما. قلتِب
ّدر َقمها في الهاء َق ْل فليس وإل البضعة، أو المضغة إرادة َت
بنو فقالت إليه، الهاء ترجع تأنيث مضى الذي الكلما في

) في- جمع (قرى َقَرى َمْن هلل بني يا منكم : ولكنفزارة
َقى حوضه َيْت فلما إبله فَس ِو َلح َر َدره فيه سإ ً وَم أن به بخل
ُله، ُيْشَرب ِرك بن أنُس فقضى فض ْد فأخذ الهلليين، على ُم

ُنوا وكانوا بعير، مائة منهم الفزاريون َه  .عليها ترا
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ْيت يقول َفَزارة بني وفي ُكَم ْعلبة، بن ال من والكميُت َث
ثم معروفا، بن كميت ثم هذا، : أقدمهمثلثة الشعراء

 :أسإد بني من وكلمهم زيد، ابن كميت

ُتَك ْد ْيٌخ وأنت َفَزاَر يا َنَش ّيْرَت * إذا َش  الِخيار في تخطئ ُخ

ْيَحانية ِدَمْت َأَص َأَحّب بسمن ُأ ْيُر أما إليك *   الِحمار َأ

ْيُر بلى َتاه الحمار َأ َي َأَحّب وُخْص ِر من َفَزارة إلى *   َفَزا

كان وإن الترخيم، في تحذفا كما فزارة من الهاء فحذفا
ّي "من أراد يكون أن ويجوز النداء، غير في هذا "فزار

 .النسبة ياء فخفف

 :الشاعر يقول هلل بني وفي

َلْت لقد ّل ًا َج ٍر بُن هلُل ِخْزي ِني عام َب ٍر *  ْلَحة ُطّرا عام بَس
 مادر

ُكُروا ل لكم فأفّا ْذ َفْخَر َت ُتْم عامر * بني بعدها ال ْن ِشَراُر أ
ِر َعاِش  الَم

َة ابُن يقول فزارة بني وفي  :َداَر

َنّن ل ّيا تأم ْوَت فزار َل ُلوِصك * على به َخ َها َق ْب ُت ْك ِر وا َيا بأسْإ
 ]113 [ص

ْنُه ل َن َ تأَم ْأَمْن َول َقُه َت ِئ َوا َد َب ْع َب َتّل الذي *  ْيَر اْم ِر أ ْي َع في ال
 النار

ُتُم َعْم ْط ًا الضيَف أ َفان َلًة ُجو َت ُكْم * فل ُمَخا َقا ِهي سَإ ُق ِإل ِل الخا
ِري  البا
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حاتم أبو : حدثنيقال ُدَريد بن بكر أبو : وحدثنيحمزة قال
َبيدة أبي عن :قال فضحك، مادر حديَث عليه قرأ أنه ُع

تسيير من تعجبني :فقال ؟أضحكك الذي : ماله فقلت
ّيُروا لو لها لمثاٍل العرب َهّم هو ما سَإ لها، أبلغ لكان منها أ

في علما جعلوه هذا مادر : مثلقال ؟ ماذا : مثلقلت
ٍة البخل َل ْع َف َبير ابن مثل وتركوا التأويل، تحتمل ب ما مع الّز

ْؤثر ُبْخل دقائق من وفعله لفظْه على ُي ْفل فتركوه ال ُغ :كال
خليفة يومئذ وهو أصحابه من رجل إلى نظْر أنه ذلك من

ْولته على يوسإف ابن الحجاج يقاتل َّقَ وقد َد في الرجل َد
ُدور ِزْل هذا : ياله فقال أرماح، ثلثة الشأما أهل ُص َت ْع عن ا
تلك في . وقالهذا على يقوى ل المال بيت فإن حربنا

ْنده من لجماعة الحرب ِري : أكلتمُج ْيتم َتْم َعَص أمري، و
َكَل مازن بني من الرزامّي أشعر بن مالك أن وسإمع من أ

ِني :فقال ظهره على بقي ما وحمل َوْحده بعير ّلو على ُد
ِديا أتاه لرجل وقال أنبشه، قبره َت َعَ وقد ُمْج ِد ْب فشكا به، ُأ
َفى إليه َهاقال ناقته، َح ْف َها بهلب، : اْخِص ْع َق بسبت، واْر

ْدبها ْد وأنِج ْبُر جئتك المؤمنين أمير : ياالرجل فقال خفها، َي
ْوصل، َت ْوِصفا، آتك ولم ُمْس َت َيْت فل ُمْس ِق إليك، حملتني ناقة َب

َها، : إّنفقال َب  .نسى قد شعر فيه الرجل ولهذا وصاِح

الرجل هذا : كانأفعل كتاب من النسخ بعض : وفيقلت
عبد الشاعر هذا اسإم أن (المحفوظ َفَضالة بن الله عبد
)السإدي-  الباء وكسر الزاي - بفتح الزبير ابن الله

 :قال عنده من انصرفا ولما السإدي،

َد الحاجاِت أَرى ْيب أبي ِعن َب ْدَن، ُخ ِك َن ّيَة ول *  ِد أَم َ ِبل  بال

ِلي ُع حيَن َوَما َط ْق َلى ِعْرقٍَ ذاَت أ ْبِن * إ ِة ا ّي ِل ِه َكا ِد من ال َعا  َم

ّله عبد : هوالكاهلية . وابن أبيات في ْير، بن ال َب كانت الّز
ِهل، بني من جداته من جدة َبير ابَن الشعُر بلغ فلما َكا الّز
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َلما أما لي علم : لوقال ّبني عمته من أ أبو قال بها لس
َلدة بن الحارث تكلف : فلوعبيدة مالك أو العرب طبيُب َك

ْيف مناة زيد بن َن َناتم وُح ْلَح َ ا علج وصف من العرِب آبل
ّلفه ما العرابي ناقة ْعُشُرونه، كانوا لما الخليفُة هذا تك َي

:خطبته في ويقول أكلة، أسإبوعَ كل في يأكل هذا مع وكان
ْبر بطني إنما ْبر، في ِش فقال يكفيني، عسى ما وعندي ِش
 ]114 : [صالشاعر فيه

ُنَك كان لو ْط ْبرا َب ْعَت، قد ِش ِب ْلَت وقد َش ْفَض كثيرا َفْضل * أ
 للمساكين

ْبَك فإْن ْبِك * ل جائحٌة الياما من ُتِص َيا على منك َن ْن ِديِن ول ُد

ْبَخُل- 569 ْلٍب ِمْن َأ  .َك

ْبَخُل- 570 ِذَرة ِذي ِمْن َأ ْع  .َم

ِذرةآخر مثل في قولهم من مأخوذ هذا ْع من َطَرفٌا : الَم
 .البخل

ْبَخُل- 571 ِنيِن ِمَن َأ ِئِل الّض َنا ِه ِب ِر ْي  .َغ

 :الشاعر قول من مأخوذ هذا

ًأ وإّن ّنْت اْمَر َداه َض ْيل امرئ على َي َن ٍد * ب َبِخيُل غيره من ي  َل

َبّر- 572 ْلَحٍس ِمَن َأ  .َف

ِرفا - وكان أباه حمل أنه زعموا شيبان، بني من رجل هو َخ
ّله بيت إلى عاتقه على-  السن كبيَر  .أَحّجه حتى الحراما ال

ًا ويقال  :أيض

َبّر- 573 ّلس ِمَن َأ َعَم  .ال
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 .عاتقه على يحملها وكان بأمه، َبّرا كان رجل وهو

ْبَصُر- 574 ِء ِمْن أ َقا ِة َزْر َيَماَم  .ال

َيَمامة كانت أنها الجاحظ وذكر البلد، سإمي وبها : اسإُمها،وال
ْقَمان بنات من هى وكانت عنز، اسإمها وأن عاد، ابن ُل

َقاء ّباء وكانت َزْر َقاء، الز َبُسوس وكانت َزْر قال زرقاء، ال
ِديس، من امرأة : هىحبيَب بن محمد كانت زرقاء، يعني َج
ْبِصر َلْت فلما أياما، ثلثة مسيرة من الشيء ُت َت ِديس َق َج

ًا ّبع، بن َحّسان إلى َطْسم من رجل خرج َطْسم ُت
ّغبه فاسإتجاشه ّهز الغنائم، في وَر فلما جيشا، إليهم فج

ّو من صاروا الزرقاء صعدت ليٍل ثلث مسيرة على َج
منهم رجل كل يحمل أن ُأِمُروا وقد الجيش إلى فنظْرت
ّبُسوا بها يستتر شجرة أتتكم قد قوما : يافقالت عليها، ليل

مثال على فقالت يصدقوها، فلم حمير، أتتكم أو الّشَجر،
 :رجز

ْقِسُم ّله أ َير * أو الّشَجْر َدّب لقد بال َذْت قد ِحْم  يجر شيئا أَخ

ّله : أحلففقالت يصدقوها، فلم َهُس َرُجل، أرى لقد بال ْن َي
ًا ْتف ّدوا ولم يصدقوها، فلم النعل َيْخِصُف أو ك حتى يستع

ّبحهم ّق الزرقاء فأخذ فاجتاحهم، َحّسان َص فإذا عينيها فش
ِد، من سإود ُعُروقَ فيهما بالثمد اكتحل من أوَل وكانت الثِم

 :قوله في النابغة ذكرها التي وهي العرب، من

ُكْم ِم َواْح ْك ِة َكُح َتا ْذ الحّي َف َظَْرْت إ ٍما * إلى َن سِإَراعٍَ حما
ِد ِر ِد وا ّثَم  ]115 [ص ال

ُد- 575 َع ْب ِم، ِمَن َأ ّنْج َناِط َوِمْن ال ّيوقَِ، َم َع ْل ْيض َوِمْن ا َب
ُنوقَِ، َل ِكب َوِمَن ا َوا َك  .ال
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ومنه الكواكب، سإائر دون الثريا، به ُيَراد فإنه النجم أما
 :الشاعر قول

ّنْجُم إذا َفى ال ِرَب وا ْغ حيى أجحرت*مقارى الشمس َم
َكى َت ْذَر َواْش ُع َها ال  َجاُر

ّيوقَ وأما َع ُلع كوكب فإنه ال  :الشاعر قال الثريا، مع يط

ًا وإن ّي َد ِم مشى ما والَملَمة ُص ّنْج َلكال ّيوقَ *  َع ْل َعا ما َوا َل َط
َعا  َم

َدى ُلومة، أبدا هي أي : قبيلة،ُص ل معها تمشي والملمة َم
 .تفارقها

ْيُض وأما ُنوقَ َب وهي للرَخَمة، - اسإم النوقَ - أعني فهو ال
ْكرا، الطير أبعد ِد تأكيد في المثل به العرب فضربت َو ْع ُب

َنال، ل وما الشيء  :الشاعر قال ُي

ْنُت ُك ْعُت إذا و ِد ُتو ُتُه سإرا اسْإ َتْم ُنوقٍَ * كبيض َك َنال ل َأ لها ُي
ْكُر  َو

ْبَصُر- 576 ْهماء َفَرس ِمْن َأ َلٍس ِفي َب  .َغ

َقاب فيه المثل يضرب وكذلك ُع  :فيقال بال

ْبَصُر- 577 َقاب ِمْن َأ  .َملعَِ ُع

: َملعََغيره وقال َهْضبة، اسإم : َملعََحبيب بن محمد قال
َقاب لن ذلك قالوا : وإنماقال للصحراء، اسإم الصحراء ُع
ْبَصُر المستوية للرض ويقال الجبال، عقاب من وأسْإَرعَ أ

ِليع،الواسإعة َلع : َم ْي القيس امرؤْ (هو الشاعر قال أيضا، وَم
 :فذهبت عليها ُأِغيَر إبل ) يصفالكندي حجر بن

َثاًرا كان َقْت ِد ّل ِه َح ِن ُبو َل َقاب ب ُع َقاب ل َملعََ *  َواِعِل ُع َق ْل  ا
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:زيد أبو وقال الصغار، : الجبالوالقواعل َراعٍَ، : اسإمِدثار
ْلع لن السريعة، هي َملعَ عقاب :يقال ومنه السرعة، الَم

ُلوعَ ناقة ِليع َم َعلَء بن عمرو أبو وقال سإريعة، أي وَم :ال
ًا أَخّف : أنتتقول العرب ّيِب من يد َق َقاب وهي ملعَ، ُع ُع
َذاَن العصافير تصطاد ْلُجْر  .وا

ْبَصُر- 578  .ُغَراٍب ِمْن َأ

َور الغراب تسمي العرب أن العرابي ابن زعم ْع لنه أ
ْغِمض قوة من إحداهما على مقتصر عينيه إحدى أبدا ُم
على بصره لحدة أعور سَإّموه : إنماغيره وقال َبَصره،
 :برد بن بشار وقال له، التفاؤْل طريق

َلُموه وقد الغراَب الناُس ظلم * كما سإيدا سَإّموه حين َظ
َوَرا ْع  بأ

ُغَراب : إن: يقالالهيثم أبو قال ْبصر116 [ص ال ُي من ] 
ْدر الرض تحت َق  .منقاره ب

ْبَصُر- 579 َواِط ِمَن َأ ْط َو ْل ْيِل ا ّلل  .ِبا

ْطواط منه، أعرفا أي َو ّفاُشوال ْبَصُر أيضا ويقولون : الُخ " أ
ْطواط من ليل َو ْطواط، للخطافا أيضا " ويقالال َو ال

 .الوطواط الجبان ويسمون

ْبَصُر- 580 ْلٍب ِمْن َأ  .َك

وهو الشاعر قول إلى ذاهبا المحدثين بعض رواه المثل هذا
 .َمْحكان بن ُمّرة

َدى من ليلة في ٍة َذاِت ُجَما َي ِد ْن ْبِصر * ل أ ْلُب ُي من الك
ْلمائها َبا َظ ُن ّط  ال
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َأي- 581 ْب ْيِف ِمْن َأ َن ِم ُح ِت َنا ْلَح  .ا

ْأى، من َب َفْخر، وهو ال َلغ وكان ال أحدا يكلم ل أن فخره من ب
َدأه حتى ْب  .بالكلما هو َي

َأي- 582 ْب َء ِمّمْن َأ ْأِس جا َقان ِبَر  .َخا

َثل : هذاحمزة قال ّلد َم َلمة بن المفضل حكاه مو في سإ
: والعامةقال المثال، في الفاخر بالكتاب المترجم كتابه
َقان برأس جاء "كأنه تقول من ملكا كان هذا " وخاقانَخا
على وظهر البواب، باب ناحية من خرج الترك ملوك

ْلَجّراح وقتل أرمينية، عبد بن ِهشاما عامَل الله عبد ابن ا
َليها، الملك َظْت َع ُل َغ هشامٌا فبعث البلد، تلك في نكايته و

َد إليه ْلَجَرِشّي، عمرو بن سإعي َلمة وكان ا صاحب َمْس
رأسإه، واحتّز جمعه، ففّض بخاقان، سإعيد فأوقع الجيش،

ُظْم هشاما، إلى به وبعث المسلمين، قلوب في أثره فع
َفُخم  .المثل به ضرب حتى بذلك ففخر أمره، و

َبّر- 583 ٍة ِمْن َأ  .ِهّر

ّق أيضا ويقال َع موضع في يجيء ذلك " وشرحهرة من "أ
 .الكتاب هذا من آخر

َغُض- 584 ْب ِء ِمَن َأ َيا ْل ّط  .ال

ْلياءيقال وجهين، على يفّسر هذا ّط ْلَجْرباء الناقة : ال ا
ّية ِل ْط َناء، الَم ِه َغُض فيقال آخر بلفظ المثل هذا ويروى بال ْب "أ

َباء من إلي َناء ذات الَجْر ِه أبغض شيء ليس أنه " وذلكال
ْلَجَرِب من العرب إلى ِدي، لنه ا ْع يعني أنه الخر والوه ُي

َقة بالطلياء ِرُمها التي ): الحائض(العارك العارك ِخْر َت ْف من َت
َباء وهو الفتراما ِت ْع ِتَشاء، ال . واحد بمعنى وكله والْح
َذُر وهي أخرى، بلفظْة المثل هذا ويقولون ْق َبأة من "أ ْع "ِم
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َوُن ويقولون ْه َبأة من "أ ْع َقة " وهيِم والجمع الحائض، ِخْر
َعابئ  .َم

ُد- 585 ْبَر  .َعْضَرس ِمْن َأ

ِرس الجامد، الماء وهو ُعَضا :الشاعر قال مثله، بالضم وال
 ]117 [ص

ْيَضاء ياُرّب َطاِمِس من َب َع َتْضَحك ال ٍر ذي عن *  ِارس أَش ُعَض
المرأة - وهي عصفور - بزنة عطموس : جمع(العطامس

السإنان في يكون : تحزيزوالشر الخلق، التامة الجميلة
 )صنعة عن أو خلقة

َعْضَرسالعين كتاب وفي ابن قال النبات، من ضرب : ال
ْقبل  :ُم

ْيُر َع ْل َنان في ينفخ وا ْك ْلَم َنْت قد ا ِت ْنُه َك ُله * ِم ِف َجَحا
َعْضَرِس ِر وال ّثِج  ال

 .العريض أي

ُد- 586 ْبَر َقر ِمْن َأ ْب  .َع

حبيب، بن محمد عند البرد " وهماحبقر "من يقول وبعضهم
 :فيهما وأنشد

َها كأن ّي َفا ِر َق ْب ٌد َع ِر ِريُح با ْوض * أو ْنَضاُح َمّسه َر  ِرَك َت

الخفيف : المطروالرك المطر، من ترّشش : ماالتنضاح
مطر أصابها إذا الروضة تكون ما وأحسن الضعيف،

ُد المثل هذا يروي حبيب بن فمحمد ضعيف، ٍر من "أبر َق ْب "َع
ُد يرويه العلء بن عمرو وأبو ْبَر َعْب :" قالَقّر َعّب من "أ وال
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َبْرد، اسإٌم حبيب ابن رواه ما غير على البيت وأنشد لل
 :فقال

َأّن ِرد ُقّر َعّب فاها ك ْنَضاُح َمّسُه روض ريُح * أو َبا  ِرْك َت

َعْب سإمى : وبهقال ُقر يرويه " والمبردَشْمس " ْب َع " ذكر"
في السإماء أبنية أثناء في المقتضب كتابه في ذلك

ُقّر :فيه يقول الذي الموضع ْب َع . نبت والعرنقصان البرد ال
َعبغيرهم وقال أغرب فهذا الصبح، ضوء الشمس : 

رواية صحت ومتى اللغة، علماء روايات في وقع تصحيف
فيقال القياس هذا على عبقر يجري أن وَجب عمرو أبي

بَحّب البرد العرب تسمية ذلك يجيز من " وحجةقر "عب
َغَماما، وحب الُمْزن َق العرابي ابن وجاء ال َف عمرو أبا فوا

َثل هذا في أن زعم الخلفا، بعض وخالفه الوفاقَ بعَض الم
ُء اسإُمه تميم بن مناة زيد بن شمس عب شمٍس َعْب

ْدلَِن،والعبآن ونظْيرها، عدلها : أيبالهمز : وقالقال : الع
 .ضوؤْها الشمس : عبعبيدة أبو

ُد- 587 ْبَر ِر ِغّب ِمْن َأ َط  .الَم

 .المطر يوما ِغّب من أبرد يعني

ُد- 588 ْبَر َء ِمْن َأ ِبيا  .ِجْر

َياء ِب ّد : مالعرابي وقيل للشمال، : اسإٌمالِجْر ِد أش ؟ البر
ِبياء، : ريحفقال : فما. قيل سإماء غّب عماء، ظل في ِجْر

ْطفةقال ؟ الِمياه أطيُب ُن في َغّراء، سإحابة من زرقاء، : 
َفاة  .ملساء مستوية " أي"بلء . ويروى َزلّء َص

ُأ- 589 َط ْب ٍد ِمْن َأ ْن  .ِف
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ُون ْن َع ًلى ي أبي ] ابن118 [ص سإعد بنت لعائشة كان مو
ّقاص، ِعَست قولهم عند التاء حرفا في قصته وسإأذكر و َت "
َلة َعَج  "ال

ْبَخُر- 590 ٍد، ِمْن َأ ٍر َوِمْن َأسَإ ْق  .َص

 :الشاعر يقول وفيه

ْيٍس لحيُة وله َقاُر * وله َت ْن  َنْسر ِم

َهة وله ْك ْيٍث َن َطْت َل َل َهَة * خا ْك ِر ن ْق  َص

َقى- 591 ْب ْهر ِمَن َأ ّد  .ال

َقىأيضا ويقال ْب َلى : "أ ِر َع ْه ّد ِر ِمَن ال ْه ّد  "ال

ْبقى : البئرالسائرة العرب أمثال ومن  .الّرَشاء من أ

َقى- 592 ْب ِريِق ِمْن َأ َفا َعَصا َت  .ال

َكْرناه قد المثل هذا خيٌر "إنك قولهم في الول الباب في ذ
 "العصا تفاريق من

َطُش- 593 ْب ْوسَإَر ِمْن َأ  .َد

ْوسإر : إنقالوا َتائب إحدى َد ملك المنذر بن النعمان َك
والصنائع، : الرهائن،كتائب خمس له وكانت العرب،

كانوا فإنهم الرهائن وأما ودوسإر، والشاهب، والوضائع،
َهائن رجل خمسمائة باب على ُيِقيمون العرب، لقبائل َر

َلهم يجيء ثم سإنًة الملك وينصرفا أخرى، خمُسمائة بد
َوّجههم بهم يغزو الملُك فكان أحيائهم، إلى أولئك ُي في و
ْيس فبنو الصنائع . وأماأموره ْيم وبنو َق ثعلبة، ابني اللِّت َت
َواصّ وكانوا ْبَرُحون ل الملك َخ فإنهم الوضائع . وأما بابه َي
ُفْرس من رجٍل ألَف كانوا بالِحيرة الملوك ملُك يضعهم ال
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ًة َد ًا وكانوا العرب، لملك َنْج يأتي ثم سإنًة يقيمون أيض
َلهم ُة الشاهب . وأما أولئك وينصرفا رجٍل، ألُف بد َو فإْخ
وسإموا أعوانهم، من يتبعهم وَمْن عمه وبنو العرب ملك

ْوسَإر . وأما الوجوه بيَض كانوا لنهم الشاهب كانت فإنها َد
ّدها كتائبه أْخَشَن ًا وأش قبائل كل من وكانوا ونكاية، بطش

من اشتقاقا دوسإر سإميت ربيعة، من وأكثرهم العرب،
ّدسْإر،  :الشاعر قال وطأتها، لثقل بالثقل، الطعن وهو ال

َبْت ْوسَإُر َضَر َتْث ضربًة فيهم َد ْوتاد * أثب ْلٍك َأ  فاسإتقر ُم

- الربيع أياما - وذلك سإنة كل رأس عند العرب ملك وكان
أكل لهم صير وقد الرهائن، وأصحاب العرب ُوُجوه يأتيه

ًا، عنده فيقيمون الكال، ذوو وهو عنده، ويأخذون شهر
ّدلون آكالهم، َب ُي  . أحيائهم إلى وينصرفون رهائنهم، و

ُد- 594 ْبَر َد ِمْن َأ َتهى، ل َأْمَر ْعِمِل َوِمْن ُيْش َت ِو ُمْس ّنْح في ال
ِد َوِمْن الحساِب، ِنيِن َبْر َوا َك  ]119 . [صال

َغُض- 595 ْب َدِح ِمْن َأ ْبلَِب، َق ّل ْيِب وِمْن ال َلى الّش ِني، إ َوا َغ ال
َداب ِريِح وِمْن َلى الّس ّياِت، إ ْلَح َادة وِمْن ا ِة، سَإّج َي ِن َوِمْن الّزا

ِه ِر ُوُجو ّتّجا ْومَا ال ِد َي َكَسا  .ال

َوُل- 596 ْب ْلٍب ِمْن َأ  .َك

ْينه، البول به ُيَراد أن : يجوزقالوا َع كثرة به يراد أن ويجوز ِب
 .الولد عن به يكنى العرب كلما في البول فإن الولد،

ّبَر : وبذلكقلت ْبُن َع مروان بن الملك عبد رؤْيا سإيرين ا
َعَث حين محراب في قمُت أني المناما في رأيُت : إنيإليه َب

ْلت المسجد ُب :سإيرين ابُن إليه فكتب مرات، خمس فيه و
َقت إن َد في خمسة أولدك من فسيقومُا رؤْياك َص

 .كذلك فكان بعدك، الخلفة ويتقلدون المحراب،
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َيُن- 597 َلِق ِمْن َأب ْبِح، َف َفَرقَِ الّص ْبِح َو  .الّص

 يعني}    الفلق     برب     أعوذ     قل  { التنزيل وفي الفجر، وهما
 .وبيانه الصبح

ُأ- 598 َط ْب ّي ِمْن َأ ِد ْه ِة، َم َع ِه ُنوٍح ُغَراِب َوِمْن الّشي ْي َل َع
 ُ.الّسلمَا

َعثه نوحا أن وذلك بالخبر، ويأتيه ؟البلد غرقت هل لينظْر ب
َفًة فوجد ل فلذلك بالخوفا، نوح عليه فدعا عليها فوقع جي
 .البطاء في المثل به ويضرب الناس، يألف

َقى- 599 ْب ٍر في َوْحٍى ِمْن َأ  .َحَج

ْوحى َل ًا، والمكتوب : الكتابة،ا ُوِحّى َِضَمن : كماوقال أيض ال
َها * سِإلَُم

ُد- 600 َل ْب ٍر، ِمْن َأ ْو ٍة َوِمْن َث َا ْف  .سُإلَح

ُع- 601 ْبَش َثٍل ِمْن َأ ِر َم ْي ٍر َغ ِئ  .سإا

َغى- 602 ْب ِة، مَن َأ ْبَر ِل ِبيِب، َوِمَن ا ِة َوِمَن الّز َبَر ْلِمْح  .ا

 :وقال

َغى ْب ِة من َأ ْبَر ِل ّنه ا ِهُم لك ًا * يو ِطى أنه قوم  ُلو

َقى- 603 ْب ِيْن ِمَن َأ ّنْسَر  .ال

ْين "ِمَنَ و الواقع، والنسر الطائر، النسر يعني َعْصَر " يعنيال
َداة َغ َعِشّي ال  .وال

َهى- 604 ْب ْيِن ِمَن َأ َقَمَر  .ال

 .والقمر الشمَس يعني
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َهى- 605 ْب ْيِن ِمْن َأ َط ُهَما ُقْر َن ْي  .َحَسٌن َوْجٌه َب

َكُر- 606 ْب  ]120 . [صُغَراٍب ِمْن َأ

ًا الطير أشد وهو ُكور  .ُب

َكى- 607 ْب ٍم ِمْن َأ ِتي  .َي

 "البكاء اليتيم تعلم "ل السائر المثل وفيه

ْبَخُل- 608 ِبّي، ِمْن َأ  .َكسع َومن َص

َلغ رجل : هوقالوا َوى أنه بخله من َب ل حتى كلبه إسْإَت َك
َبح ْن  .الضيف عليه فيدل َي

 المولدون

ْئِس ُد الّشعاُر ِب  .الحَس

ْيَن ِء َب َ َبل ِء ال َ َبل ْل ِفي َوا َوا  .َع

 .عافية جمع

ِتي ْي َتُر َب ِتي َأسْإ ْورا َع  .ِل

ُعْزلة يؤثر لمن يضرب  .ال

ْيُت ِلسْإكافِا َب ِيه ا ٍد كّل ِمْن ِف ْل َعة ِج ْق  .ُر

 .الناس لْخلَط يضرب

َيواَن ِبِع ُكوُن ما َأْحَسَن الَح ِنَك في َي ْي  .َع

َعَ ِبِع َتا ّوِل ِمْن الَم ِه َأ ِب َل ْق َط ّف َو ِيه ُت  .ِف

ِة ّل ِع َقي الّزْرعَِ ِب ُعَ ُيْس َقْر  .ال
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ِة ّل ِع ِة ِب َي ّدا َتُل ال ْق ِبّي ُي  .الّص

َغاُث ِر ُب ْي ّط َها ال َثُر ْك ًا َأ  .ِفَراخ

ْذُل ِه َب ُد الجا ْيِن َأَح َل  .الما

ِدٍث الّشِحيِح ماَل َبّشْر ْو ِبَحا ِرٍث َأ  .َوا

 .المعتز ابن قاله

ْعُض ْوِك َب  .بالَمّن َيْسَمُح الّش

ْعُض ِو َب ْف َع ْعٌف ال  .َض

ْعُض ِم َب  .ُذّل الِحل

ْئُت ِر َكُب َرّب ِمْن ب  .الِحَماَر َيْر

ٌد َل ْنَت َب ُلُه، َأ ْيَف َغَزا ِه َك ّل ُلُه بال  .َنكا

ِه ٌة ِب  .َحَراَر

 .للمتهم يضرب

ُلوِك َداُء به  . مثله الُم

ْيَن ِه َب ِد ْع ِه َو ِز ْنَجا ِإ ُة َو ْتَر ِبّي َف  .َن

ِني ْي َنُه َب ْي َب ُقَ َو  .الّسلَِح سُإو

 .العداوة في يضرب

َدٌن ِفٌر َب ْلٌب َوا َق ِفٌر َو  .كا

ِة َه ْب ِر ِبَج ْي َع َدى ال ْف ِفُر ُي َفَرِس َحا  .ال

ِر ْد َق ِر ِب ُكوُن الّسُرو ِغيُص َي ْن ّت  .ال
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َد ْع ِء َب َ َبل ُء يكوُن ال َنا ّث  .ال

َد ْع ٍر ُكّل َب ْيُس ُخْس  .َك

َعَ َتَرى َكْرَمُه با ْعَصَره َواْش  .َم

ِه ِبذاِت َتِضُح َفِم ْف ُذوُب َي َك  .ال

َفٌة ِبْشُرَك ِنَك ُتْح َوا  .ِلْخ

ْيَن ِه َب ِت َه ْب ْيَن َج َب َيٌة الْرِض َو َنا  .ِج

 ]121 . [صيصلي ل أي

َتاُن ُبْس ْل ّلُه ا ْفٌس ُك  .َكَر

ّتساوي في يضرب  .الشر في ال

ْغُل َب ِرمُا ال َه ُعُه ل ال ِز ْف ْوُت ُي ْلُجل َص  .الُج

ُنُه ْب ِه على ا ِف ِت َو َك ُه ُبُه َو ُل ْط  .َي

ْبُن َدمَا ا َ آ َتِمُل ل  .الّشْحَم َيْح

ِبّي َعّم ابُن ّن ُدِل ِمَن ال ْل ّد  .ال

ّدِعي للدعي يضرب ْغلة : اسإموالدلدل الشرفَا، َي النبي َب
ُفور من عمه "ابن يقال . وكذلكوالسلما الصلة عليه ْع َي "ال
ٍر اسإم وهو  .وسإلم عليه الله صلى له حما

َياُض َب  .الُحْسِن ِنْصُف ال

ِه بئَس ّل  .َفَرسِإي َجَرى ما َوال

 .به قصر أو قصر فيمن يضرب
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ْطٌن ٌع َب ِئ َوْجٌه جا ُهون َو ْد  .َم

ّبع يضرب َتَش ًا للُم  .ُزور

َدمَا ابُن ِريٌص آ َع ما على َح ِن ْنُه ُم  .ِم

َبَصُر ُبوِن ال  .ِتجارة بالز

.وغيره بالنسان المعرفة في يضرب

تاء     أوأله     فيما     الثالث     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     

  الباب     هذا     على     المولدة     المثال        

 .تاء أوله فيما الثالث الباب

ْبُي َتَرَك- 609 ّظْ ُله ال ّل  .ِظ

َناُسههنا الظْلل ِك فيأتيه الحر شدة في به يستظْل الذي : ال
ُد ُعود فل فيثيره الصائ ّله الظْبي "ترك فيقال إليه، َي " أيِظ
 .ظله موضع

َفر لمن يضرب ًا فتركه شيء من َن إليه، يعود ل ترك
َبه الرجل َهْجر في ويضرب  .صاح

ُتُه- 610 ْك َلى َتَر ْثِل َع َلع ِم ْق ِة َم َغ  .الّصْم

ُته أي ْك َق ولم تر ْب له يبق لم قلع إذا الّصْمغ لن شيء له َي
 .أثر

 :قولهم ومثله

ُتُه- 611 ْك َلى َتَر ْثِل َع ِة ِم َل ْي َدَر َل  .الّص
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ِفُر ليلة وهي ْن ًنى من الناُس َي .أحد منهم يبقى فل م
ُلهما  :ومث

ُتُه- 612 ْك َلى َتَر َقى َع ْن ِة ِمَن َأ  .الّراَح

ْيَر ل حال على أي ْعَر ل كما فيه َخ  .الراحة على َش

ِما في يضرب وكلها َ ِطل ِر اْص ]122 . [صوالماَل الناَس الده

َعَ َتَرَك- 613 َدا ٍة ِمْن َأْجَرى َمْن الِخ َئ  .ما

ْلوة، مائة من أي :الصمعي قال ِميل، عشر اثنا وهي َغ
َعاُن يجري ْذ َياُن أربعين، الُج ْن ّث ُع سإتين، وال َب ثمانين، والّر

ُقّرُح قيس كلما من . وهذاذلك من أكثر يجري ول مائة، وال
َهير، بن َذيفة قاله ُز ْدر بن ِلُح كان لو : أيَداِحس يوما َب

َداعَ َقْصدي  .قريب من لجريت الِخ

ِيع تَمامُا- 614 ِب ْيُف الّر  .الّص

: العمالقيل كما الصيف في الربيع آثار تظْهر أي
َواتيمها، في . يضربالربيع بعد يأتي المطر والصيف بَخ

 .الحاجة تماما اسإتنجاح

ْنِب َتْرُك- 615 ّذ ْيَسُر ال َلِب ِمْن أ ِة َط ْوب ّت  .ال

ُكه لما يضرب  .ارتكابه من خيٌر تر

ِني- 616 َك ُة َتَر ْبَر ّناِس ِخ ًا ال  .َفْرد

 .الحال " على"فردا ونصب الختبار، من : السإمالِخبرة

ُع- 617 َن ْيِن ِفي َتْص ًا َعاَم ٍر ِمْن ُكُرز َب  .َو

َوالقالكرز  .: الُج
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ِطئ مثل يضرب َب  .وعمله أمره في لل

ّنَب- 618 ْوَضًة َتَج ُدو وأحاَل َر  .َيع

 .أقبل : أيوأحال الراحة، على الشقاء اختار لمن يضرب

ُعَ- 619 ُة َتُجو َ الُحّر ُكُل َول َها َتأ ْي َي ْد َث  .ِب

ًا تكون ل أي ْئر تأكل "ول ويروى الجوعَ، آذاها وإْن ِظ
ِدي، سإليل بن الحارث ذلك قال من وأول "ثدييها وكان السَإ
َقَمة حليفا ْل َع ابنته إلى فنظْر فزاَُره الطائي، َخَصفة بن ل
ّباء ْعِجَب دهرها أهل أجمل من - وكانت الّز فقال بها، - فأ

ُتَكله الطالب، ويدرك الخاطب، ينكح وقد خاطبا، : أتي
ٌء : أنتعلقمة له فقال الراغب، ويمنح يقبل كريم، ُكْف

ْفو، منك ْفو، منك ويؤخذ الّص َع ِقْم ال ثم أمرك، في ننظْر فأ
ُد سإليل بن الحارث : إنفقال أمها إلى انكفأ قومه سإي
ًا َحَسبا ْنِصب ّباء إلينا خطب وقد وبيتا، وَم َفّن فل الز إل ينصر

ّي :لبنتها امرأته فقالت بحاجته، ْهُلإليك أحّب الرجاِل أ َك : ال
ّناح، الواِصُل الَجْحَجاح، َوّضاح الفتى أما الَم بل : ل،قالت ؟ ال

ِغيُرك، الفتى : إنقالت الوضاح، الفتى َيِميُرك، الشيخ وإن ُي
ْهل وليس َك ِئل، الكثيُر الفاضل، ال السّن، كالحديث النا
َتاة إن أمتاه : ياقالت ] الَمّن،123 [ص الكثير َف تحّب ال
َق الرعاء كحّب الفتى ِني َكلَ، أ َنية : أيقالت ال الفتى إن ُب
ِعتاب، كثير الِحجاب، شديد ِلي الشيخ : إنقالت ال ْب شبابي، ُي

ُيْشمت ثيابي، ويدنس حتى بها أمها تزل فلم أترابي، بي و
من وخمسين مائة على الحارث فتزوجها رأيها، على غلبتها
َنى درهم، وألف وخادما البل َت ْب قومه، إلى بها َرَحل ثم بها فا
إذ جانبه إلى وهي قومه بِفناء جالٌس يوما ذاَت هو فبينا
َبَل َباٌب إليه أق ّفست يعتلجون أسإد بني من َش َعداء، فتن ُص

ِكيِك : مالها فقال بالبكاء، عينيها أْرَخْت ثم ْب : ماليقالت ؟ُي
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ُفُروخ، الناهضين وللشيوخ، ْتِكلها فقال كال َل ِك َث َتُجوعَ أّمِك : 
 .بثدييها تأكل ول الحرة

على فهو الحديث هذا على الصل كان : فإنعبيد أبو قال
:يقول العلماء بعُض " وكانثدييها تأكل "ل السائر المثل

 "بثدييها تأكل "ل هو وإنما يجوز، ل هذا

َواء، المعنى في : كلهماقلت "ثدييها تأكل "ل معنى لن سَإ
َة تأكل ل بسبب تعيش ل " أي"بثدييها ومعنى ثدييها، أْجَر

ْدييها ِغلّن وبما َث  .عليها ُي

ٍة لُرّب وأبيك : أمالها الحارث قال ثم ّية شهدتها، غار ِب وسَإ
فيك، لي حاجة فل بأهلك فالحقي شربتها، وَخْمرة أردفتها،

 :وقال

َهّزأت ِني أْن َت ْت ًا َرأ ًا لبس َبر ْوِت بين الناس * وغايُة ِك الَم
ِر َب ِك  وال

ْيَب لقيِت بقيِت فإن يمضي ما التعّرفِا * وفي راغَمًة الّش
ِر من َب ِع  ال

َ قد يكن وإن ّيره رأسإي َعل َغ من وتغييٌر الزماِن * َصْرفُا و
ِر  الَشع

ّذاِت أُروُح فقد َتى لل َف ِذل ال ْد َج َق َو ًا بها أِصيُب *  من ِعين
ِر َق َب  ال

ّني ِني ل فإني إليِك َع ُق ِف َوا ُعوُر ُت على ُشْرٌب ول الكلما * 
ِر َد َك  ال

مكاسإب خسيس عن نفسه الرجل صيانة في يضرب
 .الموال
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ُبها- 620 َء َتْحَس َقا ْهَي َحْم  .باِخٌس َو

َبْخس ذات أنها أراد باخس روى " فمن"باخسة ويروى
ْبَخُس َقهم، الناَس َت على " بناه"باخسة روى ومن حقو

 .باخسة فهي َبَخَسْت

َبر بني من رجٌل به تكلم المثل : إنيقال ْن َع تميم، من ال
تحفظ ول تعقل ل حمقاء فحسبها إليها فنظْر امرأة جاورته

ِلطُْ أل :العنبري فقال مالها، تعرفا ول َتاعي مالي أْخ وَم
]124 [ص متاعها خيَر فآخذ أقاسإمها ثم ومتاعها بمالها

َلطْ ما بعد فقاسإمها متاعي، من الرديء وأعطيها متاعه َخ
َقاسَإمة عند ترض فلم بمتاعها، َذْت حتى الُم ثم متاعها، أَخ

َدى حتى الشكوى له وأظهرت نازعته َت ْف أرادت، بما منها ا
ِتَب ُعو ْعَتله فقيل ذلك، عند ف َد َت ذلك وليس امرأة، : اْخ
ُبهافقال ِبَحَسِن، َقاء : تحَس  .باخسة وهي َحْم

 .دهاء وفيه يتباله لمن يضرب

ُتُه- 621 ْك ِة ِإْصِمَت، َوْحِش ِفي َتَر َد ْل َب ِب ِة َوفي ِإْصِمَت، َو َد ْل َب
َتَة  .ِإْصِم

ٍة في أي َوِحيد . يضربفل  .له ناصر ل الذي لل

ُتُه- 622 ْك ْتِن باسْإِت َتر  .الَم

ْتن ُلب : ماالَم  .وحيدا تركته أي الرض، من َص

ِه- 623 ّل َ َتال ْول ُقُه َل ْت ْد ِع ِلَى َلق  .َب

ْتق ِع َتاقة،ال َع َكَرما وهي : ال ُبور .يضرب ال  .الشدائد على للّص

ّكَرْت- 624 َذ ّيا َت ًا َر َلد  .َو

ّيا ّبُه لمن . يضرب امرأة : اسإمَر َن َت َفل قد لشيء َي  .عنه َغ
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ْعِجيُل- 625 ِعقاِب َت َفٌه ال  .سَإ

 .بالعقوبة يعجل ل الحليم إن أي

ِدي- 626 ّد ِرِجي َتَش َف ْن  .َت

ِهي : أيللداهية الخطاب َنا . تذهبي والشدة العظْم في َت
 .المر اشتداد عند يضرب

َغّن ِتيُه- 627 َظْرفُا ُم ِديٍق ُو ْن  .ِز

َواس، أبي عن هذا يروى َظرفُا بقوله وأراد ُن "زنديق "
َع ّقبه إياس، بن ُمطي َل وَصف إذا وكان برد، بن بشار بذلك و
ًا ّظْْرفا إنسان ْظَرفُاقال بال ًا، يعني الزنديق، من : أ ُمطيع

َباين َظْرفا له كان تزندقَ من لن قال ومن الناس، به ُي
 .غلطْ " فقدزنديق من أظرفا "فلن

ُلني- 628 ْيِن َتْسأ َت َا ِبَراَم ْلَجم  .سَإ

َبْصرة، بقرب : موضعَرامة قال : معروفا،والسلجم ال
ثلجم، ول شلجم يقال ول معجمة، غير بالسين : هوالزهري

قال " كما"برامتين فقال هناك آخر موضع إلى رامة وضم
 .عنترة

َبْت ِر ْيِن بماء َش ّدْحُرَض * ال

ُدْحُرض، َوسِإيع هو وإنما فثنى موضعان، أو ماآن وهما و
َقَمَران،يقال كما أحدهما، بلفظ ُعَمَراِن : ال  .وال

ًا يطلب لمن يضرب  ]125 . [صموضعه غير في شيئ

ْير ِمْن لقماُن َتَجّشأ- 629 َبِع َغ  .ِش
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ّلف : أيتجّشأ َاء تك ّدعي لمن . يضرب الْجش ليس ما َي
 .يملك

َبع، غير من لقمان "تجّشأ ويقال َتين من ِش َب ْل َبع وثماٍن ُع "وُر
َبع مع علب عشر : فهذهالهيثم أبو قال ّدها لم ُر ُع لقمان َي
ًا غير تجّشؤ تجشأ وقد الكل إلى حاجته لكثرة شيئ

 .الشبعان

ِبُر- 630 ِله َعْن ُتْخ ُهو ُتُه َمْج  .َمْرآ

َظْره أي ْن َبره عن يخبر َم  .َمْخ

ُقطُْ- 631 ّنِصيَحُة ِبه َتس َلى ال ِة َع ّن ّظْ  .ال

 .يتهمك أن على تحمله إياه نصيحتك كثرة أي

ِني- 632 ّلُم َع ُتُه َأنا ِبَضّب ُت  .َحَرْش

ِني بمعنى تعلمني ِلُم ْع الباء أدخل ولذلك تخبرني، : أيُت
:الضب  وَحْرُش}    بدينكم     الله     أتعلمون      قل  { تعالى كقوله
ُده ْي  .َص

 .أعلم منه به أنت بشيء يخبرك لمن يضرب

ِدي- 633 ْفُس يا َتَحّم َد ل َن  .َلِك َحاِم

حامد ل فإنه عليه، ُتْحَمد ما تفعل بأن نفسك حمد أظهر أي
 .تفعله لم ما لك

ْنُزو- 634 ِليُن َت َت  .ُو

ّنْزو من هذا ّنَزوان، ال ْثب، وهما وال َو ّنَزاء من وليس ال ال
ْنُزو قالوا وربما الّسفاد، هو الذي َت وتؤدي وتلين، "

 ".الربعين
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ًا أن ذكروا ِبس أعرابي  :فقال ُح

ْلُت ولما ّبَر السْجَن َدَخ ُله َك َة ليلى : أبو* وقالوا أه َدا َغ ال
ِزيُن  َح

َفَحاته على مكتوب الباب وفي ْنُزو * بأنك َص ْوفا ثم َت سَإ
 .تلين

ْفُس يا َتَخّرسِإي- 635  .َلِك ُمَخّرَس ل َن

ِعي أي َن ْلَخْرسَإَة، لنفسك اْص َفَساء طعاما وهي ا ّن نفسها، ال
َدْت امرأة قالته َل  .بشأنها يهتّم من لها يكن ولم َو

ُه- 636 ِقُر ْأ َتحت َت ْن َي  .َو

َأيقال َت َن َتأ ارتفع إذا الشيء :  ْن ًا َي ُتوء يحتقر لمن . يضرب ُن
 .نفسه في يعظْم وهو أمرا

َفّض- 637 َد َتْر ْن َظْاِت ِع ِف ِئُف الُمْح َتا َك  .ال

َفّض َظْات تتفرقَ، : أيَتْر ِف ْغِضبات،والُمْح والَحفيظْة : الُم
َظْة ْف َقاد : الّسَخائموالكتائف : الغضب،والِح :. يقول والْح

َلم َحِميَمك رأيَت إذا ْظْ َدَك فتنسى ذلك أغضبك ُي ْق عليه ِح
 .وتنصره

ِرُب- 638 ٍد ِفي َتْض ِدي ٍد َح ِر  .با

َع لمن يضرب ْطَمع غير في َطِم  ]126 . [صَم

ِعي- 639 ّن  .َلَك َأْشهى َتَم

ّبي مع أي ُع التأ :لمرأته قال رجل أن وأصله الحرصُ، يق
ِعي ّن ُتِك إذا تم ْل يظْهر لمن . يضربألذ : أيأشهى يكن غاز
ّدلَل ْغلى ال ُي  .رخيَصه و
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َد- 640 ٌد َتَمّر ِر َعّز ما ُلق َو َب ْل  .ا

ْندل، ُدوَمة : ِحْصنمارد ْلَج بن للسموءل : حصنوالبلق ا
ِديا، َلق : وصفقيل َعا مختلفة حجارة من بنى لنه بالب

ْيماء، بأرض اللوان ملكة الزباء قصدتهما حصنان وهما َت
َدفقالت عليهما، تقدر فلم الجزيرة ٌد : تمّر َعّز مار البلق، و

َعّز طالبه، على ويمتنع يعز ما لكل مثل فصار غلب : معناهو
ُعّز، َعّز من ِعّز َعّز من يكون أن ويجوز َي  .َي

ُغ- 641 َد ْل ْقَرُب َت َع َتِصُئ ال  .َو

َأىيقال ّيا َيِصئ والعقرب والفأر والخنزير الفرُخ : َص ِئ َص
َء صاح، إذا فعيل، على  .منه : مقلوٌبوَصا

 .المتظْلم صورة في للظْالم يضرب

ُكو- 642 َلى َتْش ِر ِإ ْي  .ُمَصّمٍت َغ

 :قال بشأنك، يهتّم ل من إلى أي

ُكو ل إنك ِبْر ُمَصّمِت إلى َتْش َفاْص َلى *  ِقيِل الحمل َع ّث ْو ال أ
 ُمِت

َوَز- 643 ْوَض َتَجا َلى الّر َقاعَِ ِإ ِرقَِ ال َق  .ال

َدل لمن يضرب ِرقَ اللئيم إلى الكريم عن بحاجته َع َق :. وال
ِوي َت  .الُمْس

َيُه َتْحِمي- 644 ِب َوا ُق َج ِقي ِدعَِ َن ْف  .الّض

ِبي َوا ْلَج ِبية، : جمعا  . الحوض وهو َجا

ْول كله بل عنده، طائل ل للرجل يضرب َقة َق َب ْق َب  .و

َع َتَشّمَرْت- 645 ِري َم ْلَجا  .ا

199



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َتَشّمرِتيقال َدَرت إذا السفينُة :  ُتها الماء، مع انح أنا وَشّمْر
 .أرسإلتها إذا

َتهان الشيء في يضرب ْنَسى به ُيْس ُي بن كعب . وقائلهو
َهير ْلمى، أبي بن ُز العرب في : ليسدريد ابن قال سُإ

ْلمى ْلمى وأبو غيره وزاد هذا، إل بالضم سُإ َعُة سُإ ِبي َباح بن َر َر
ُثونقلت مازن، بني من ُقْرط بن ّد ّدون : والمح ُع غيرهما َي

ركب حين كعٌب المثَل هذا قال وإنما ذكرهم، يطول قوما
َهير وأبوه هو زهير فأنشد السإفار، بعض في سإفينًة ُز

ْوفى أمّا *أِمْن وهي المشهورة قصيدته َنٌة أ ِم لم ِدْم ّل َك * َت
َنَككعب لبنه وقال ُدو ْظْها، :  َف َيا : نعمفقال َفاْح فلما وأْمَس

َلِت ما كعُب : ياله قال أصبحا القصيدة، يعني ؟العقيلُة فع
] يعني127 [ص الجاري، مع تشّمَرْت إنها أبِت : ياقال

َها ُت يا َشّمْرتها : إنوقال عليه، فأعادها الماء، مع فمّرْت َنِسي
 .أثرها على بك َشّمْرُت كعب

ِهّم- 646 َهّم َت ُي  .ِبَك َو

َهّم َقْصدال  .عاقبته يخافا ل بعمله للمغتّر . يضرب: ال

ُهْم- 647 ُت ْك ِة ِفي َتر ْبٍي َكِصيَص ّظْ  :ال

َكِصيَصُةاللحياني قال ُعه الظْبي :  ْوِض فيه، يكون الذي َم
 . بها ُيَصاد التي كفته : هيغيره وقال

ُله المر، عليه يضيق لمن يضرب  :ومث

ْهم- 648 ُت ْك ْيٍص ِفي َتَر ْيٍص َح  .ِبيِص َوِحيِص َب

ْيِص ويقال ْيِص َح ْيٍص َب ْيٍص، وَح ْيص َب ْلَح ْوص : الفرار،فا َب :وال
ْوت، َف ْيص ال ْيص الياء، بنات من وَح َب الواو، بنات من و
ّيرت  .ليزدوجا ياء الواو فُص
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َلص ل أمر في وقع لمن يضرب ْوتا أو ِفرار منه له َمْخ  .َف

ِدي- 649 َب َل ِدي َت  .َتِصي

ُد ّب َل ّت ْتل بالرض : اللصوقَال َتْل المثل ومعنى الصيد لَخ اْح
 .وتظْفر تتمكن

ِعي- 650 َب َقُر َتتا  .َب

َنَت سإنة في خرج السإدي خازما أبي بن بشر أن زعموا أسْإ
َوار فمر وجهدوا قوُمه فيها الكتاب - بزنة (الصوار ِبُص

الهمزة بكسرة-  والجل البقر، من - القطيع والغراب
وإْجٍل البقر ) منالوحش بقر من - القطيع الجيم وسإكون

َوى من ُذِعَرْت الْر ً فركبت منه ف َبل َا َج ْعر منفذ، له ليس َو
ْعب على قاما إليها نظْر فلما قوسإه، وأخرج الجبل، من ِش

أنفسها تلقى فجعلت يرميها، كأنه إليها يشير وجعل
 :يقول وجعل فتكسر،

ْنَت ِذي َأ ّل ُع ا َن َنِع َلْم َما َتْص ْنَت ُيْص ْطَت * أ َط ّنِع َذَرا ِمْن َح َق  ُم

ُبوب كّل ِهٍق َش ّلِع َل َو  ُم

َقُر، : تتابعييقول وجعل َقُر تتابعي َب فخرج تكّسرت، حتى َب
به انتعشوا ما اللحم من فأصابوا إليها، فدعاهم قومه، إلى

. 

َعة المر تتابع عند يضرب متتابع فعل أو كلما من مره وسُإْر
 .ذلك غير أو إبل أو خيل أو ناس يفعله

َنا- 651 َها ْن َنا َت َغّي َعْن ُأّم ْل ُدو ا ْغ َت ِه َو  .ِفي

 .الفعل ويسئ القوَل ُيْحِسُن لمن يضرب

ُلُب- 652 ْط ًا َت َثر َد َأ ْع ْيٍن َب  .َع
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ْين َع  ]128 . [ص: المعاينةال

 .عينه فوت بعد أثره تبع ثم َيَراه شيئا ترك لمن يضرب

العاملي، عمرو ابن مالك ذلك قال من : أوُلالباهلي قال
َلَة في يطلب كان َغّسان ملوك بعض أن : وذلكقال عام

عمرو، ابنا وسِإَماك مالك لهما يقال رجلين منهم فأخذ َذْحلً،
قاتل : إنيلهما فقال دعاهما ثم زمانا، عنده فاحتبسهما

َدكما : اقتلنييقول منهما واحد كل فجعل أقتل، فأيكما أَح
مالك، سإبيل وخلى سإماكا قتل ذلك رأى فلما أخي، مكان
 :مقتول أنه ظن حين سِإماك فقال

ْه ليلة َشَجْت من أل َد ًا * كما عام َلٌة أبد ْه لي َد  واح

ْغ ِل ْب َتهم إن ُقَضاعة فأ ْئ  سإاعدة بني سَإَراة * وُخّص ِج

ًا وأبلغ ْده هي الّرَماَح * بأّن نأيها على ِنَزار َئ ِا َع ْل  ا

ْقِسُم ُلوا لو وأ َت ْنُت مالكا َق ُك ّيًة لهم * ل ْه َح َد  َراِص

َلى سإبيل برأس َقٍب َع ًا َمْر ْه ُطُرقٍَ على * ويوم َد ِر  َوا

َ سِإَماٍك فأمّا ْوِت َتْجَزِعي َفل ْلَم ِل َف ُد َما *  ِل  الوالده ت

ًا إن ثم زمانا، فيهم فلبث قومه، إلى مالك وانصرفا ْكب َر
 البيت بهذا يتغنى وأحدهم مروا

ْقِسُم ّيًة لهم * لكنت مالكا قتلوا لو وأ ْه َح َد  َراِص

الحياة الله قبح مالك : يافقالت سإماك أما بذلك فسمعت
الطلب، في فخرج بأخيك، الطلب في اْخُرْج سإماك، بعد

: منفقال قومه، من ناٍس في يسيُر أخيه قاتل فلقى
لك مالك : ياوعرفوه له فقالوا الحمر، الجمل لي أَحّس
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ُكّف، البل من مائة فذهبت عين، بعد أثر أطلب : لفقال ف
 :ذلك في وقال فقتله، أخيه قاتل على حمل ثم مثل،

ًا يا ِكب ًا را ّلغ ًا ول َب َدع ٍر * بني َت ْي ُعو ُهُم وإْن ُقَم ِز  َج

ُدوا َيِج ْل ْدُت ما مثَل َف ْنُت فقد َوَج ُك ًا *  ِزين ِني قد َح ُع َمّس  َوَج

َو أسإمع ل ِفَراِش في * ينفعني ول الحديث في الله ال
ُع َطَج  ُمْض

ُد ل َلى َوْج ْك ْدُت كما َث ُد ول َوَج َوْج ّلها َعُجول *  ُع أَض َب  ُر

ٍر ول َتُه أَضّل كبي َق َفى * يوما نا َوا ُعوا الَحِجيُج َت َتَم  واْج

ْوِجُه في ينظْر ِرفُا فل الّركاب أ ْع َي ًا *  َوْجُه شيئ ملتمع وال
 ]129 [ص

ُته ْل ّل ٌق ) وفيه(كالملح * ـملح كالـ الحديدة صارمَا َج َفاسِإ سَإ
ُع  ُلَم

ٍر بين ْي َق وباب ُضَم ّل ِه في ِج ِي ِه من * أثوا ِئ ُع ِدَما َف  ُد

ُبُه ِر ًا أْض ُذه بادي َواِج َداه * يدعو َن ُعَ والرأُس َص ِد ْنَص  ُم

ْلُت ُقَمير بني َت َدكم َق ّنٌة ل * فاليومَا سإي ُعَ ول َر  َجَز

َنا فاليوما ِء على ُقْم َوا ِإْن الّس ودهركم فدهري * تجُروا َف
َذعَ .َج

ّعْم 653 َط َعْم َت ْط  .َت

ْقَ أي  .أكله إلى طعُمه يدعوك حتى ُذ

ْدُخْل : أيالمر في الدخول على الحّث في يضرب في ا
 .فيه ويرغبك آخره في الدخول إلى يدعوك أوله
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ِري- 654 ّق َو ُة َت ِلَز  .َياَز

َلز َلقالّز َق ّوافة للمرأة . يضربوالحركة : ال ّط بيوت في ال
 .الحي

ُع- 655 ّي َتْسَم ِيد ْع ُلَم ْيٌر با ُه أْن ِمْن َخ  .َتَرا

َع "لْن ويروى َع "أْن " وخير بالمعيدي َتْسَم " ويروىَتْسَم
 ".تسمع "أن " والمختارتراه أن ل بالمعيدي "تسمع

َبُره لمن يضرب ْيٌر َخ :تقدير على الباء ودخل َمْرآه، من َخ
ّدث  .خير به ُتَح

السماء، ماء ابن المنذر ذلك قال َمْن : أوُلالمفضل قال
ْيَش أن حديثه من وكان َب من جابر بن َضْمَرة أخا جابر ابن ُك

ْهَشل بني ٍة َعَرَض كان َن ُدس بن لزرارة لم لها يقال ُع
ّية ّيًة كانت ُرَش ِب َدات، من ُزَرارة أصابها سَإ ْي َف من حي وهو الّر

ْيبا عمرا له فولدت العرب، َؤْ ُذ ُبْرغوثا، و ْيش فمات و َب . ُك
ْلَمة، وترعرعَ ِغ ّية : يازرارة بن لقيطْ فقال ال أبو َمْن ُرَش

ِنيِك ْيشقالت ؟ َب َب ُك ْلمة بهؤلء : فاذهبيقال جابر، بن :  ِغ ال
ّلِسي َغ ِريه ضمرة وجه بهم ف ّب عدوا لقيطْ وكان هم، َمْن وَخ
:قالت ؟ هؤلء : مافقال َضْمرة إلى بهم فانطلقت لَضْمرة،

ْلَمة، منها فنتزعَ أخيك، بنو ِغ ْلَحِقيوقال ال فرجعت بأهلك، : ا
حتى حليما رجل وكان ُزَرارة فركب بالخبر، أهلها فأخبرت

ْهَشل بني أتى ّدوا :فقال َن ْلمتي، على ُر ّبه ِغ نهشل، بنو فس
ْهَجُروا : ماقومه له فقال انصرفا، ذلك رأى فلها له، وأ

فمكث قومي، به مالقيني أْحَسَن ما : خيرا،قال ؟ صنعت
َوأ عليه فأعادوا أتاهم ثم حول له، قالوا كانوا ما أسْإ

أْحَسَن قد خيرا :قال ؟صنعت : ماقومه له فقال فانصرفا،
َع بذلك فمكث وأجملوا، عمي بنو كل في يأتيهم سإنين سإب

] نهشل130 [ص بنو فبينما الرد، بأسإوأ فيردونه سإنة
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ٌق بهم لحق إذ ُضًحى يسيرون قد زرارة أن فأخبرهم لِح
حليم مات قد إنه نهشل، بني : ياضمرة فقال مات،

ْفَنلنسائه ضمرة قال ثم بحقهم، فاتقوهم اليوما إخوتكم ِق  :
ْقِسْم صفوان بن كرب بنت هند عنده وكانت الثكل، بينكن أ

ٌة َدة لها يقال وامرأ ْي َل ِبية عجل بني من ُخ عبد من وسَإ
ِبية القيس أولد لهّن وكان َطَمثان، بني من الزد من وسَإ

بنَت الثكَل : ولىُمَصافية لها وكانت لهند فقالت ُخليدة، غيَر
ِرك، ّلى ويروى غي الدعاء، سإبيل على غيرك، بنت الثكل َو

ْتها َل ّقَة ضمرة فأخذ مثل، فأرسَإ هند وأمه ضمرة بن ِش
َوة العبدية وأمه ضمرة بن وشهاَب ْن َع وأمه ضمرة بن و

: هؤلءوقال ُزَرارة بن َلقيطْ إلى بهم فأرسإل الطمثانية،
ُهن ْلَمتك لك ُر ِغ ضمرة بنو وقع فلما منهم، أرضيك حتى ب
ْي في َد في فقال وأهانهم، وجفاهم وليتهم أسإاء لقيطْ َي
 :جابر بن ضمرة ذلك

ّقَة إخاء صرْمُت ْوٍل يوما ِش َوته َغ ّلْت فل * وإْخ  ِحللى َح

ْنُت إذ كأني َه ْوِمي بنّي َر ْهِب إلى * دفعتهُم َق َباِل الّص  الّس

ُهُم ولم ْن َه ٍما، أْر ْلٍح * رهنتهُم ولكن بد  بماِل أو بُص

ْوٍل يوما شقة إخاء صرْمُت ّقَة إخاء * وحق َغ ِوَصاِل ش ْل  با

 :لقيطْ فأجابه

َطن أبا ّني َق ًا أراَك إ َعُجوَل * وإن حزين  حنينا تبالي ل ال

ِفي ُتم أْن أ َبر ٍما نصَف َص ْبُل صبرنا * ونحُن لحقنا عا َع َق ْب سَإ
 سإنينا

 ]:جابر [بن ضمرة فقال

ِطلَب إنني لعمرك ّبي و العادي الّشَرِط في بنّي * وترك ُح
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َكى َلِمْن ْو َكاَن الشيوخ َن َعْش لم َضّل ما * إذا مثلي و ْن  بهاد ُي

ْهَشل بني إن ثم أن السماء ماء بن المنذر إلى طلبوا َن
َنّحواالمنذر لهم فقال َلقيطْ، من يطلبهم وجوهكم، عني : 

ٍر أمر ثم إذا حتى وشربا، فأكل لقيطا ودعا وطعاما بخم
ما الفتيان، خير : ياللقيطْ المنذر قال منهما الخمر أخذت
َلَة اختاَرَك رجل في تقول َدامى على اللي : وماقال ؟ ُمَضَر َن
ًا يسألني ل : إنهقال ؟ فيه أقول غير إياه أعطيته إل شيئ

ْلمة، ِغ ًا منك قابل فلسُت اسإتثنيت إذا : أماالمنذر قال ال شيئ
فإني :قال لك، : فذلكقال سإألتك، شيء كّل تعطيني حتى

َهبهم أن الغلمة أسإألك ْلنيقال لي، َت : ماقال غيَرهم، : سَإ
َفعهم إليهم لقيطْ فأرسإل غيرهم، أسإألك ] إلى131 [ص فد
في فقال فندما قوُمه، لمه لقيطْ أصبح فلما المنذر،
 :المنذر

ْيَت لو إنك ّط َغّمسة هوة َأْرَجاء َغ َثار ل * ُم َت َها ُيْس ُب  ُتَرا

ِبَك ْو َث ِني ثم الظْلماء في ِب َت ْو َع ْئُت َد ًا إليها * لج ِدر َها ل سَإا ُب َأها

َبْحُت ًا فأْص ْوُجود ًا على َم ّوم َل َيْت * كأْن ُم لي حائض عن ُنِض
َها ُب َيا  ث

ْلمة إلى المنذر : فأرسإلقال ِغ وكان َضْمرة مات وقد ال
ًا ْلمة عليه دخل فلما للمنذر، صديق ِغ ّقَة يسمع وكان ال ِبِش
ُعقال رآه فلما عنه يبلغه ما ويعجبه َتْسَم ّي :  ِد ْيٌر بالمعي َخ

ْيَتشقة قال مثل، فأرسإلها تراه، أن من َب َأ وأسإعدك اللعن : 
ُهَك ْيُسوا القوما إن إل ٍر، ل يعيش وإنما الشاء، يعني ِبُجْز

ِه الرجُل ْي َغَر ِه بأْص ِن وسإره كلمه، المنذر فأعجب وقلبه، لسا
َضْمرة فهو أبيه، باسإم َضْمرة : فسماهقال منه، مارأى كل
" مثل،بأصغريه الرجل "يعيش قوله وذهب ضمرة، بن

 :هذا على وينشد
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ًا به ظننت ْير الخيُر به مظْنوٍن * فياُرّب دونه فقّصَر َخ
ِلُف  ُيْخ

َكى ما هذا من : وقريٌبقلت عبد إلى أرسإل الحجاج أن ُيْح
يقرأ الملك عبد فجعل رجل، مع بكتاب مروان بن الملك

ِفيه الرجل يسأل ثم الكتاب َيْش فيرفع يسأله، ما بجواب ف
َد، فيراه إليه رأسإه الملك عبد َو وبيانه َظْرفه أعجبه فلما َأسْإ
ً قال  :متمثل

ُكْن إن َعَراًر فإن ْيَر ي ْوَن ُأِحّب * فإني َواِضٍح َغ ْلَج َذا ا
ِكِب ْلَمن َعَمْم ا ْل  ا

أنا ؟ َعَرار َمْن تدري هل المؤمنين أمير : ياالرجل له فقال
 .الشاعر السإدي شأس بن عمرو بن عرار والله

َدِت- 656 َع َبا َعّمُة َت ِة ِمَن ال َل ْلَخا  .ا

:المثل في يقال الخالة، من للولد خيٌر العمة أن وذلك
َنني خالتي أتيت ْك فأبكينني عماتي وأتيت وأفرحنني، فأْضَح

َأْمَر قولهم في هذا مر وقد وأحزنني، أمر ل ُمبكياتك "
 .الشيئين بين التباعد في " . يضربمضحكاتك

ُتُه- 657 ْك ِه َتَر ّني َغ َتاِن ُت َد ْلَجَرا  .ا

ًا كان لمن يضرب َعة نعمة في لهي َد َتا. والجرادتانو َن ْي َق  :
ِد بكر بن معاوية ُبوا لما عادا وإن العماليق، َأَح ّذ ًا َك هود

َلْت السلما عليه ًا، فيها يروا لم سإنوات ثلُث عليهم توا مطر
ًا قومهم من فبعثوا ْفد ورأسإوا لهم، ليستسقوا مكة إلى َو
ْيَل عليهم ْيم عنق بن َق َق ُل وكان عاد، بن ولقمان هزال بن و

ِليق بني وهم العماليق ذاك إذ مكة أهل بن لوذ بن َعْم
فلما ] بكر،132 [ص بن معاوية بمكة سإيدهم وكان سإاما،
ُلوا قدموا َله كانوا لنهم عليه، َنَز َوا فأقاموا وأصهاره، َأْخ
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ًا، عنده َنُسوا تغنيانهم، والجرادتان يكرمهم وكان شهر َف
ًا، قومهم َلَكمعاوية فقال شهر َه لهؤلء قلت ولو أخوالي، : 

ًا ًا فقال بخل، بي ظنوا شيئ الجرادتين إلى وألقاه شعر
 :وهو فأنشدتاه

ْيُل يا أل ْيَحَك َق ِنْم قم َو ْي َه ّله * لعّل َف ُثها ال َع ْب  َغَماما َي

ِقَي َيْس ٍد أرَض َف َد عادا ِإّن عا َق ْوا *  ُنوَن ل اْمَس ِبي  الكلما ُي

َطش من َع ِد ال ول الكبيَر الشيَخ * لها َتْرُجو فليس الشدي
ُغلَما  ال

ُهم كانت وقد ُؤْ ٍر نسا  أياَمى نساؤْهم َأْمَسْت * فقد بخي

ِهْم الوحش وإن ِتي ًا يأ َهار ّى َيْخَشى * ول ج ِد َهاما لعا  سِإ

َا وأنتم ُهن ُكُم اشتهيتم فيما ه  التماما وليلكم * نهاَر

ُدكم فقبح ْف ٍما وفد من َو ّقوا * ول قو  والسلما التحيَة ُل

إنما قوما : يالبعض بعضهم قال بهذا الجرادتان غنتهم فلما
ّوثون قوُمكم بعثكم ُعوا، فقاموا بكم، يتغ ْد َي لقمان، وتخلف ِل
َداء جاءهم دعوا إذا وكانوا َأْنالسماء من ِن ُلوا :  شئتم ما سَإ

لقومهم، واسإتسقوا ربهم، فدعوا سإألتم، ما فتعطون
ثم وسإوداء، وحمراء بيضاء سإحاباٍت ثلَث لهم الله فأنشأ
ْيُل : ياالسماء من مناد نادى َتْر َق واحدة ولنفسك لقومك اْخ
الحمراء وأما فجفل، البيضاء : أمافقال السحائب، هذه من

فاختارها، ماء، أكثرها وهي فهطلة السوداء وأما فعارض،
ٍد فنادى ًا لقومك اخترت : قدمنا ًا، رماد عاد من تبقى ل رمد
ًا، ًا ل أحد ًا، ول والد التي السحابة الله : وسإيرقال ولد

ْيٌل اختارها ثلثة ُعْمَر فسأل : سإل،لقمان ونودي عاد، إلى َق
ٍر، ْنُس ْكره، من النسر َفْرَخ يأخذ وكان ذلك، فأعطى َأ فل َو
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َبد، آخرها وكان يموت، حتى عنده يزال يقول الذي وهو ُل
 :النابغة فيه

َأْضَحى َخلَء َأْضَحْت ُلها و َلُموا أه َت َنى اْح الذي عليها * أْخ
َنى ِد على أْخ َب  ُل

ِني- 658 َبّشُر ِما ُت َ ُغل َيا ِب ْع ُه َأ ُبو  .َأ

ّقه، أبوه وكان له، ابن بولد ُبّشَر رجل أن وذلك ُع فقال َي
 :الشاعر قال هذا،

َد َتْرُجو ُده أعياَك وقد الولي ُؤَْك * وما وال َد َرَجا ِد بع ِل الوا
َلدا َو  ال

ُتُه- 659 ْك ِرفُا َتَر ْيَك َيْص َل َبُه َع  .َنا

ْيك يحّرقَ "تركته ومثله عليك، يغتاظ لمن ُيْضرب َل "الّرمَا َع
 ]133 [ص

ًا- 660 ْعس ْيِن َت َد َي ْل ِم ِل َف ْل ِل  .َو

ُدوه، الشامت يقولها كلمة َع ِعَسيقال ب َت َعُس :  ْت ًا َي ْعس إذا َت
ّله، وأتعسه عثر،  .اليدين على " معناه"لليدين و ال

ُتُه- 661 ْك ُفّت َتَر َع َي َيْرَم  .ال

َيْرَمع،البيض للحصا يقال يجعل َرَخاوة، فيها حجارة وهي : 
ِريَف منها الصبيان َذا  .الَخ

 .المنكسر للمغموما يضرب

َبْت- 662 ِر َداَك َت  .َي

َبيد أبو قال ِرَب "قد ماله قل إذا للرجل : يقالُع افتقر " أيَت
العرب ألسنة على جارية كلمة وهذه بالتراب، َلِصق حتى
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َأْرَض : ليقولون تراهم أل المر، وقوعَ يريدون ول يقولونها

ًا له أن ويعلمون لك، ُأمّا ول لك، ًا، أرض :المبرد قال وأم
 :يقول بمكة َقْحطْ سإنة في أعرابي سإمع

ْنَت قد َينا ُك ِق َدا فما َتْس َكا َب َنا ما العباد * َرّب َل َكا ما َل  َل

* لكا أبا ل الغيث علينا أنزل

أبا ل أنه : أشهدفقال الملك عبد بُن سإليمان : فسمعهقال
 .ولد ول أما ول له

َبى- 663 أ
ْ ِلَك َلُه ت َناُت َذ ِبي َب ُب ْل أ

َ. 

فقالت كبيرة، ُأمّا وله امرأة تزوج رجل أن هذا : أصلقالوا
ِرَج حتى أنت ول أنا : لللزوج المرأة عنا، العجوز هذه ُتْخ

َثَرْت فلما ًا بها أتى ثم ليل، ُعنقه على احتملها عليه أك وادي
وهي بها فمّر لها، تنكر . ثمفيه بها فرمى السباعَ كثير

ِنيقالت ؟ عجوز با يبكيك : مافقال تبكي، َطَرَح ههنا ابني : 
له : تبكينلها فقال السإد، يفترسإه أن أخافا وأنا وذهب

له : تأبىقالت عليه، تدعين هل ؟ فعل ما بك فعل وقد
َناُت ذلك ُببي َب ْل  . ُأ

ُبب : بناُتقالوا ْل ٌقَ أ ّقة، منها تكون القلب في ُعُرو قال الّر
ْيت ُكَم  :ال

ِوى إليكم ِبّي آِل َذ ّن ْعت ال ّل َط َواُزعَ ت َن ٌء قلبي من *  ُبب ظما ْل وأ

ُلّب، والقياس الرقة في . يضربضرورة التضعيف فأظهر أ
 .الرحم لذوي

َقى- 664 ّت ْلِحه ا ُة ِبَس  .سَإُمَر
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ًا يضرب أن أراد رجل أن ذلك أصل سَإُمرة، يسمى له غلم
َلح ُده فترك الغلما، فس َبه، سإي ِرَب ضر  .المثل به فُض

ّتِق- 665 َياَن ا ْب َ الّص ْبَك ل َها ُتِص ِئ َقا ْع َأ  .ب

ْقي، : جمعالعقاء ِع حين المولود بطن من يخرج ما وهو ال
 ]134 [ص .يولد

ّذره للرجل يضرب ِنِب أي مصاحبته، له تكره من ُتَح َجا
ّتهم المريَب  .الم

ّتِق- 666 َها ا ْيَر َها َخ َها ِبَشّر َها َوَشّر ِر ْي  .ِبَخ

َطة إلى ترجع الهاء َق ّل ّلة ال ْعَيقول الرجل، يجدها والضا َد  :
ُقبها الذي شرها بسبب خيرها ْع ْد بخيرها شرها وقابل َي تج
ًا شّرها عباس ابن عن يروى حديث، وهذا الخير، على زائد
 .عنهما الله رضى

ُتُه- 667 ْك َقاُس َتَر َذاعَِ ُي ْلِج  .با

 .وجسنه عقله في شاب هو : أيالُمِسّن للرجل يضرب

ِفُز- 668 ْق ِعثَن َت ْلِج َها ُمّر يا ِبي ا ْد ًا ِز ْعب  .َق

ِثن ْلِجع ّليان، : أصُلا لغلمه، اسإم وهو مرة، : ترخيموُمّر الّص
َها وكان فرس له كان رجل أن وذلك ِبُح ْعبا َيْص ُقها َق ْغب َي و
ًا، ْعب َذاميَر تقفز رآها فلما َق ْلَج :- قال الشجر أصوُل - وهي ا

ْدها ُمّر : يالغلمه ًا ِز  .قعب

ّق لمن يضرب َثَر يستح َطى مما أك  .يع

ِديُم- 669 ْق ِما َت ْلُحَر ِم ِمَن ا َع ّن  .ال

ُنون ْع ْفُن كقولهم وهذا البناِت، َي َد ْكُرَمات مَن البنات "  ".الَم

211



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِبِع- 670 ْت أ
َفَرَس َ َقَة ِلَجاَمها ال ّنا َها وال  .ِزَماَم

ْدَت قد أنك معناه : أرىعبيد أبو قال واللجامُا بالفرس ُج
ًا أيسُر ْطب ِتّم َخ َنى ل الفرس أن لما الحاجة، فأ عن به ِغ

َثَل أن يذكر المفّضُل وكان اللجاما، ثعلبة بن لعمرو الم
ّي أخي الكلبي ِد (في ِضرار وكان الكلبي، جناب بن َع
عليهم أغار الضبي عمرو ") ابنعمرو بن "خوار نسخة
َبى ْلَمى يومئذ فَس ٍذ وكانت الصائغ، وائل بنت سَإ أمًة يومئ
بها فمضى المنذر بن النعمان أما وهي ثعلبة، بن لعمرو
صديقا، له وكان ثعلبة، ابن عمرو فأدركه غنم، ما مع ِضرار
ْدَت إل والمودة الخاء : أنشدكفقال َد َلّي َر فجعل أهلي، َع

ْلَمى بقيت حتى شيئا، شيئا يرد أعجبت قد وكانت سَإ
ِبِع ضرار : ياعمرو فقال يردها، أن فأبى ضرارا، ْت أ

الفرَس َ
 .مثل فأرسإلها لجامها،

ّبة قاد عمرو بن ضرار أن هذا : أصُلغيره وقال إلى َض
ْبرة، بن كلب على فأغار الشاما، وغنم فيهم فأصاب َو
َبى ّذرارى، وسَإ َنة الرائعة السبي في فكانت ال ْي كانت َق
ْلَمى لها يقال لها وبنت ثعلبة ابن لعمرو ابن عطية بنت سَإ
] أرض135 [ص إلى والسبي بالغنائم ِضرار فسار وائل،
َد يكن ولم قومه على ثعلبة بن عمرو وقدما نجد، ِه َة َش غار

ٍر الحي على أغار عمرو بن ضرار : إنله فقيل عليهم، ضرا
َذَراريهم، أموالهم فأخذ ضرارا ثعلبة بن عمرو فطلب و
َلِحقهم ضبة وبني ُلوا أن قبل ف فقال نجد، أرض إلى َيِص

ّدلضرار ثعلبة بن عمرو عليه فرد وأهلي، مالي علي : ُر
ّدقال ثم وأهله، ماله ْيناتي، علي : ُر قينته عليه فرد َق

َقبيصة أبا : ياعمرو له فقال سإلمى، ابنتها وحبس الرائعة،
 . مثل فأرسإلها لجامها، الفرَس أتبع

َذ- 671 ّتَخ ْيَل ا ّل ً ال  .َجَمل
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ْعَمل لمن يضرب أو صلة أو قراءة من بالليل العمَل َي
 .الليل فيه يركب مما غيرهما

:المراحل وطوى بمال، فات رجل في الكتاب بعض وقال
َبر َكَمل، بالمال وفات َجمل، الليل اتخذ َع  .َعِجل الوادي و

ُتُه- 672 ْك ِر ِبَملَِحِس َتَر َق َب َها ال َد َ ْول  .َأ

ْلَحُس بحيث أي َها، البقُر َت َد ِر، بالمكان يعني أول ْف َق ويروى ال
أين يدري ل بحيث تركته : معناهما" يقالالبقر "بمباحث

 .هو

ُه- 673 ُذو ّتَخ  .الَحاَجاِت ِحَماَر ا

 .المور في يمتهن للذي يضرب

ُتُه- 674 ْك ْوفَا َتَر ِر َج  .ِحَما

. وذلك به ينتفع شيء ول فيه خير ل : معناهالصمعي قال
ْوفا أن :الكلبي ابن وقال بشيء، منه ينتفع ل الحمار َج

ُفه العمالقة، من رجل حمار ْو ِديهوَج َوا  :. 

" فيحمار من "أكفر قولهم في ذكره أوردت : وقدقلت
 .الكافا باب

ُلُب- 675 ْط ًا َت ّب َذا َض َه ٍد َضّب َو  ؟َرأسُإُه َبا

ِرٌج ويروى أن : زعموامصعب ابن عطاء " قالرأسَإه "ُمْخ
َترا رجلين الرجل فكان ضبا، يسمى منهما واحد وكل رجل َو
ّدد ْبنا، معه المقيم ويترك عنه النائي يته : تطلبله فقيل ُج
ٍد ضب وهذا الغائب يعني ضبا .الحاضر يعني رأسُإه با

 .ثأره طلب عن يجبن لمن يضرب

ُقَ- 676 ْفَر ْوِت ِمْن َت ُغَراِب َص ِرُس ال ْف َت َد و ّتَم السَإ  .الُمَش
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ّتم ويروى َباما " من"الُمَش فم في تعرض َخَشبة وهي الّش
ْدي ّدوا قد الذي السإد ههنا ويعني أمه، يرضف لئل الَج ش

ّتَم روى ومن فاه، َتامة من جعله ""المَش  .الوجه َش

صوت سإمعت ثم أسإدا افترسإت امرأة أن المثل وأصُل
 ]136 [ص .منه ففزغت غراب

ِدما الحقير الشيء يخافا لمن يضرب ْق ُي الشيء على و
 .الخطير

ِقيُس- 677 َكَة َت ِئ َ َلى الَمل ِديَن ِإ ّدا  .الَح

هذه نزلت لما أنه المثل هذا أصل إن : يقالالمفضل قال
من مكة كفار من رجل قال }    عشر     تسعة     {عليها   الية

ْنى ُجَمح بني من قريش َك ّدين أبا ُي َعة أكفيكم : أناالش ْب سَإ
ِقيُسكلمه سإمع رجل فقال اثنين، واكفوني عشر، َت  :

ُعوالحد الحدادين، إلى الملئكة ْن :والحدادون والسجن، : الَم
ّدادمانٍع لكل ويقال السجانون،  .: َح

ْلَك- 678 َ َأْرٌض ِت ُقّض ل ُتها ت َع  .ِبْض

ِفر ويروى َع ْن َت َعتها "ل َعة وقعت لم ُعْشبها لكثرة " أيِبْض ِبْض
ٍم . الصغار الحصى وهي َقَضض، ُيِصبها لم الرض على لح

َناب يضرب  .الُمْخِصب للَج

َها ِعَضٌة َتْحِمل- 679 َنا  .َج

َضّرة، لها وكانت امرأة، له كانت رجل أن ذلك أصل
ْين إلى الضرة فعمدت َدَح أحدهما في فجعلت مشتبهين َق
ِويقا َدَح ووضعت سإما، الخر وفي سَإ رأسإها عند السويق َق

الضرة ففطنت لتشربه، ضرتها رأس عند المسمومَا والقدَح
ّولت نامت فلما لذلك، ورفعت إليها، المسمومَا القدَح َح

السم قدَح أخذت انتبهت فلما نفسها، إلى السويق قدَح

214

javascript:openquran(73,30,30)


للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِعَضة : تحملفقيل فماتت، فشربته، السويق أنه على
َناها ِعَضة : الحمل،. الجنى َج ِعَضاه : واحدةوال وهي ال

ْوك، ذواُت الشجار ثمرتها، تحمل شجرة كل أن يعني الّش
َفَر "َمْن قولهم مثل وهذا ًة َح َوا ْه  ".فيها َوقع َم

ْأ- 680 َط ْأ َها َتط ْئك َل ِط  .ُتْخ

ِفْضيقول للحادثة، الهاء ِوزك، لها رأسإك : اْخ وهذا ُتَجا
ُبر الشّر "دعَ كقولهم ْع  .للشر التعرض ترك في " . يضربَي

ّدمُا- 681 َق ّت ْبَل ال ِما َق ّد َن ّت  .ال

في ". يضربالمناجزة قبل "الُمَحاجرة قولهم مثل هذا
ّدما . أيبه لك قواما ل َمْن لقائك قبل ضميرك في ما إلى تق

ّدمك، َتل الذي وقال تن َد َق يوما الله عبيد بن طلحة بن محم
 :الَجَمل

َعَث ّواما وأْش العين َتَرى فيما الذى * قليل ربه بآياِت ق
ِم ِل  ُمْس

ِني ّكُر َيم يذ َندما قبل َتلَحاميَم * فهل شاجر والرمُح َحاِم ّت  ال

ُد- 682 ّتَجّر ِر ال ْي َغ َكاِح ِل ّن َلٌة ال ْث  .ُم

َقاِش قالته :لها ] قال137 [ص حين لزوجها عمرو بنُت َر
ِعي َل َعِك اْخ ًا قالت التي وهي إليك، لنظْر ِدْر ُعأيض ْل : َخ
 . مثلين فأرسإلتهما الزوج، بيد الدرعَ

َوْضِع المر في يضرب  .موضعه الشيء ِب

ُة- 683 ّتْمَر َلى ال ِة ِإ ّتْمَر  .َتْمٌر ال

ْيَحة قول من هذا له حائطا دخل أنه وذلك الُجلَح، بن ُأَح
ًة فرأى ِتب فتناولها سإاقطة، تمر ُعو هذا فقال ذلك، في ف
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أن يريد تمر، التمرة إلى َمْضمومة : التمرةوالتقدير القول،
يدل جنس التمر أن وذلك الجمع، إلى يؤدي الحاد ضم
 .المال اسإتصلح في . يضربالكثرة على

ّتْمُر- 684 ِر، ِفي ال ْئ ِب َلى ال َع ِر َو ْه  .الَجَمِل َظ

يكون الجاهلية في كان زعموا فيما مناديا أن ذلك أصل
ٍم على ُط ِرُك حين المدينة آطاما من ُأ ْد ُبْسُر، ُي :فينادي ال
َقى َمْن أي البئر، في التمر َد سَإ تمره، في سإقيه عاقبة وَج
َباح " عند قولهم من قريب وهذا ُد الّص ".الّسَرى القومُا َيْحم

َياَن َتَرى- 685 ْت ِف ّنْخِل ال ِريَك وَما كال ْد ّدْخُل َما ي  .ال

ّدْخل ْيُبال َع  .الباطن : ال

ِذي يضرب َظْر ِل ْن ْير ل الَم  .عنده َخ

ْثَمة ذلك قال من : أوُلالمفضل قال ٍد بنت َع ْطرو َم
ّية، ِل ْي ُبَج وكانت قومها، في مستمع ورأى عقٍل ذاَت وكانت ال

ْقل، وِميَسم َجَمال ذات وكانت خود، لها يقال أخت لها َع و
َطبوا الْزد بطن من غلمة إخوة سإبعة وأن إلى خودا خ

َلل وعليهم فأتوه أبيها، ِئُب وتحتهم اليمانية، الُح ّنَجا ُه، ال ُفّر ال
ْيلة بن مالك بنو : نحنفقالوا َف :لهم فقال النحيين ذي ُغ
َتهم فنزلوا الماء، على انزلوا َل ِديَن أصبحوا ثم لي في غا
َلل ْيأة الُح َه ِبيبة ومعهم وال كاهنة، الشعثاء لها يقال لهم َر
َوِصيدها فمروا وخرج جميل، َوسِإيم وكلهم لها يتعّرُضون ب
بنتا لك أن : بلغنافقالوا بهم، فرّحب إليه فجلسوا أبوها
َباب، ترى كما ونحن َنع وكلنا َش الراغب، وبمنح الجانب، َيْم
على دخل ثم رأينا، َنَرى فأقيموا ِخيار : كلكمأبوها فقال
فقالت ؟ القوما هؤلء أتاك فقد ترين : مافقال ابنته

ِكْحني ْن ْدري، على أ ِططْ ول َق ْهري، في ُتْش ِطئني فإن َم ُتْخ
وأكثر ولدا، أصيب لعي أجسامهم، تخطئني ل أحلمهم،
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َددا، قالت أفضلكم، عن : أخبرونيفقال أبوها فخرج َع
إخوة، هم عنهم، أخبرك : اسإمعالكاهنة الشعثاء ربيبتهم
َوة، وكلهم يتعب فاتك، جريء فمالك، الكبير أما أسْإ

َنابك، َهالك،138 [ص ويستصغر الّس يليه الذي وأما ] الَم
َغْمر، َفْخر، دونه يقصر َغْمر، بحر فال ْهد ال ْقر، َن الذي وأما َص

َقَمة، يليه ْل َع ْعَجَمة، صليب ف ِنيع الَم قليل المشتمة، َم
ٌد فعاصم، يليه الذي وأما الجمجمة، ّي ْلد ناعم، سَإ صارما، َج

يليه الذي وأما سإالم، وجاره غانم، جيُشه حازما، أبّي
َواب، َث َواب، سإريع ف َواب، َعتيد الَج ّنَصاب، كريم الّص ْيث ال َل ك
ِرك، يليه الذي وأما الغاب، ْد ْذول َفُم عما َعُزوب َيْملك، لما َب
ِنى يترك، ْف ِلك، ُي ْه ُي َدل، يليه الذي وأما و ْن ِقْرنه فَج ّدل، ل ُمَج
ْعطي َيْحِمل، لما مقل ُذل، ُي ْب َي ُكل، ل عدوه وعن و ْن َي

ْثَمُة أختها فقالت فهيم، أختها فشاورت الِفتيان : ترىَع
ّدْخل، ما يدريك وما كالنخل إن كلمة، مني اسإمعي ال
َلن، الغريبة شّرض ْع َفن، وخيرها ُي ْد ِكِحي ُي ول قومك في ان
ِني أبيها إلى وبعثت منها، تقبل فلم الجساما، تغررك ِكْح أن
َعاتها، ناقة مائة على أبوها فأنكحها مدركا، َلها وُر وَحَم
ْلبث فلم مدرك، ّبحهم حتى قليل إل عنده َت من فوارُس َص

وإخوته زوجها إن ثم سإاعة فاقتتلوا كنانة، بن مالك بني
ُفوا عامر وبني َكَش َها ان ْو َب ْوا، فيمن َفَس َب تسير هي فبينا سَإ
َكْت، ّبحهقالت ؟ زوجك فراقَ أعلى ؟ يبكيك : مافقالوا ب َق  :

ْفع ل جمال الله : قبحقالت جميل، كان : لقد! قالواالله َن
الفيان "ترى وقولها أختي عصياني على أبكي إنما معه،

خطبوها، كيف " وأخبرتهمالدخل ما يدريك وما كالنخل
َواس أبا يكنى منهم رجل لها فقال ُه أسإود شاب ُن َو ْف َأ

ْيَنالخلق مضطرب َتْرَض َأ ذئاب من أمنعك أن على بي : 
ما مع إنه : نعمقالوا ؟هو : أكذلكلصحابه فقالت العرب،

ْيَن ُع َتَر َن َيْم ِليلة، ل ِقيه الَح ّت َت جمال، أجمل : هذاقالت القبيلة، و
 .منه فزوجوها به، رضيت قد كمال، وأكمل
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ّتْمُر- 686 ِويِق ال  .بالّس

 .المكافأة في . يضرباللحيانّي الحسن أبو حكاه مثل

َلّمْس- 687 ْعَشاَشَك َت  .َأ

ّني يلتمس لمن يضرب التنجي تلمس ومعناه والعلل، التج
 .ذويك في والعلل

ْتُرِك- 688 ْكَك الّشّر ا ْتُر  .َي

 .له تعرض َمْن الشّر يصيب إنما أي

ْتُرِكلبنه قال الحكيم لقمان أن زعموا َكك، كما الشر : ا يتر
""كيما في التي أي (الياء الياء فحذفا يتركك، كيما أراد

]139 . [ص) وأعملهابها نصب أي :" وأعملها"كما فصارت

َأ- 689 َي ْه ْومُا َتَر َق  .ال

ُي عليهم يضرب أن : وذلكالصمعي قال مرة فيقولون الرأ
َأ "قد ويروى كذا، ومرة كذا َي ْه  ".َتَر

ِعَسِت- 690 َلُة َت َعَج  .ال

ٌد هذا قال من أول ْن َلى ِف أبي بن سإعد بنِت عائشَة مو
بين يجمع وكان المجيدين، المغنين أحد وكان وقاص،
ْيس ابن يقول وله والنساء، الرجال ّيات َق َق  :الّر

ٍد قل ْن ّيع ِلف َعانا ُيَش ْظ َنا سَإّر * طالما ال ْيَش َفانا َع َك  و

ْته عائشة وكانت َل ًا فوجد بنار، يأتيها أرسَإ إلى يخرجون قوم
ًا فأخذ قدما ثم سإنًة، بها فأقاما معهم فخرج مصر، وجاء نار
ُدو ْع َثَر َي ّدد فع يقول ! وفيهالعجلة : تعستفقال الجمر، وتب

 :الشاعر
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ُغَراٍب رأينا ما َ ل َثل َناه * إذ م ْث َع  بالمشملة َيِجى َب

ْيَر ٍد َغ ْن ًا أرسإلوه ِف ِبس َوى َقا َث َف ْول *  َلْه َوسَإّب َح َعَج  ال

بعضهم وقال بآلتها المقدحة فيه تجمع : كساءالمشملة
َهّب وهي الميم " بفتح"المشملة الرواية يعني الشمال، َم
بخبر ليأتيه إليه الغراب السلما عليه نوح بعث الذي الجانب
ّفْت الرض  ؟ل أما َأَج

ِوي- 691 ْه ِهي َت َوا ّد َلُه ال ْو َلُم َح َيْس  .َو

ّلص لمن يضرب  .مكروه من يخ

ّد- 692 َغ ْدِي َت ْلَج ْبَل با َعّشى َأْن َق َت  .ِبَك َي

 .بالحزما المر أخذ في يضرب

ّلَل- 693 َع ِه َت ْي َد َي ّلَل ِب َع ِر َت ْك َب  .ال

ّد إذا أنه وذلك ِعقال ُش ّلل ب ّله به، تع لمن . يضرببفمه ليح
ّلَل ل بما يتعلل َع َت  .بمثله ُم

ِقّي- 694 ّت ْلَجٌم ال  . ُم

ًا له كأن أي ُدول من يمنعه لجام ُع َنن عن ال قول الحق سَإ
ّله رحمه العزيز عبد ابن عمر كلما من وهذا وفعل،  .ال

َد- 695 ّل ّتَج َ ال َد َول ّل َب ّت  .ال

ْنجيك التجلد أن يعني التجلد ونصب التبلد، ل المر، من ُي
على الرفع ويجوز التبلد، تلزما ول التجلد الزما معنى على

ّقكتقدير ُنَك أو : ح ُد، شأ بن أوس قول من وهذا التجل
التبلد، ول التجلد مالك : يافقال مالك، لبنه قاله حارثة،
ّية ِن ّدنية ول والَم  ]140 . [صال
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ِرُج- 696 َدَحُة ُتْخ ْق ْلِم ِر في ما ا ْع ِة َق ُبْرَم  .ال

 .كتابه في عمرو أبو أورده وقد العامة، تبتذله مثل هذا

ُتُه- 697 ْك ُع َتَر َقّم َت  .َي

َقَمع - ذباب - بالتحريك "القعمة اللغة كتب (في : الذباُبال
العظْيم، ") الزرقَالحر اشتد إذا والظْباء البل يركب

ُذّب يتقمع ومعنى الحمار، يتقمع كما َفرضاغه من الذباب َي
ْوس قال الذباب، ليذهب رأسإه يحرك أن وهو  :َحَجر بن َأ

ّله أن تر ألم ْنَزَل ال َنًة َأ ْفُر ُمْز ُع َو ِء *  َناِس في الظْبا ِك ُع ال َقّم  َت

ّلَم- 698 َك َع َت ْيَن َفَجَم َوى َب َلْر ِما ا َعا ّن  .َوال

َوى لن مختلفتين، بكلمتين تكلم إذا َغَف تسكن الْر َش
َيافي، تسكن والنعاما الوحش، شاء وهي الجبال، َف فل ال

 .يجتمعان

ُه ما َتَرَك- 699 ُء ُه َيُسو ُء ُنو َي  . َو

َوَرثة ترك إذا َله، لل فلما َيَسار، ذا المحبوبي : كانقيل ما
:فقال ؟ نكتب : ماله فقيل يوصي، أن أراد الوفاة حضرته

ً وينوءه، يسوءه ما-  نفسه - يعني فلن ترك اكتبوا مال
 .وزره عليه ويبقى َوَرثته يأكله

َد- 700 ّد َب َلْحِمَك َت ْيُر ِب  . الط

 :لمرأته رجل وقال النسان، على الدعاء عند هذا يقال

َنُة َدْت تطردين، عني َأُزْح ّد َب َلْحِمِك َت ِير ُكّل ِطْرن طيٌر * ب ِط َم

ُتُه- 701 ْك ًا َتَر ِبئ ْن َقَ ُمْحَر َبا ْن َي  .ِل
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في لداهية المضِمر : المحرنبئويقال : الزبئرار،الحرنباء
ُقَ نفسه، يضمر تركته أي الشيء، على : الهجومُاوالنبيا
 .بشر عليهم لينفتق داهيًة

ِر ِتيِسي- 702 َعا  .َج

ِر، : تيسيتقول الرجل العرُب اسإتكذبت : إذاالليث قال َعا َج
جبٌل : والتيُسقال الكلمة، هذه أصل يعرفا ولم كذبَت، أي

ذلك أهل بكلما أي بالتيسية، يتكلم : فلنويقال باليمن،
 .الجبل

َق- 703 ّل َع ْلَحْجِن َت َفاِغ ا َأْر ْنِس ب َع  .ال

ِغذاء، السيء الصبي وهو الَحِجِن، : تخفيُفالَحْجُن :يقال ال
ًا، َحِجَن ُقَراد به ويراد َحَجن : بواطنالعنس وأرفاغ ههنا، ال

 .وأصولهما فخذيها

ُق لمن يضرب ْلَص َته ينال حتى بك َي ْي " على"تعلق ونصب ِبغ
َق أي المصدر، ّل َق، بي تع ّل ْنس تع َع . [صالّصلبة : الناقةوال

141[ 

ُع- 704 ْب ٍة ِت ّل  .ِض

ّلة ويروى ِر " بالصاد"ِص ْبع المعجمة، غي ّت يتبع : الذيفال
غير إلى يهتدي ل فهو فيه خير ل : الذيوالّضلة النساء،
به وأراد الصل، كالحية جعله بالصاد روى ومن الشر،

ومن مبالغة، الهاء " وأدخلَأْصلٍَل "ِصّل يقال كما الدهاء،
ًا الضاد كسر فإنما المعجمة بالضاد روى ْبع لقوله إتباع  .ِت

ّتِق- 705 ّلَه ا ْنِب ِفي ال َدْح ول َأِخيَك، َج ْق ِه في َت ِق  .سَإا

َتبه، ول تقتله ل أي ْغ َدَحيقال َت َق وقوله عابه، إذا سإاقه، في : 
:تعالى قوله ومنه أخيك، أمر في " أرادأخيك جنب " في

221



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْطُت     {َما ْنِب     ِفي     َفّر ّله     َج : أيعرفة ابن وقال أمره، أي }    ال
ّله، أمر في تركت فيما ْنِب في فعلَت ما :يقال ال . حاجتي َج
َثير قال  :ُك

ّله تتقين أل ْنِب في ال ٌد * له عاِشٍق َج ْيِك َحّرى َكب َل ُع َع ّط َق  َت

ّله جنب : فيالفراء وقال . قال وجواره قربه في أي ال
 :الشاعر

ِليلّي ّفا َخ ُكَرا ُك ْذ ّله وا ِبي ِفي ال ْن * َج

َعا بأن أمري في أي َد  .فّي الوقيعة َت

ْكُت- 706 ًا َتَر ّنُه َجَراد َأ َعاَمٌة َك ِثَمٌة ن  .َجا

ِتمامَا ُعْشبه، كثرة أراد : موضع،َجَراد ْع  .نبته وا

َنا- 707 ْك َد َتَر َ ِبل ّدُث ال  .ُتَح

ويجوز الذئاب، أصوات وكثرة الِخْصُب به يراد أن يجوز هذا
َفار به يراد أن َق الجن، غير يسكنها ول بها، أنيس ل التي ال

 :الرمة ذي كقول

ْلِجّن ْيِل ِل ّل َها في بال ِت َفا َوَب * كما َزَجٌل َحا الريِح يومَا تجا
ْيُشومُا  َع

ْتَرَب- 708 َدَح َأ َن  .َف

ْتَراُب ُله يصير حتى : السإتغناءال َدَح كثرة، التراب مثَل ما َن و
َدُح ْن ًا َي ْدح  .وسإع : إذاَن

ّذر عيَشه عليه فوسّإع غني لمن يضرب َب ِرفا ماله و  .ُمْس

ِني- 709 ُل َأ ِر ُأمّا َتْس َيا ْلِخ َ ا َيْمِشي َجَمل ًا *  ْيد َو ُكوُن ُر َي َ َو ّول  َأ
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َلب في يضرب  .يتعذر ما َط

ّفرْت- 710 َغ َوى َت َها َأْر َدُن َوسِإيَما َب  .ال

ْفر، تشبهت : أيتغفرت ُغ ّية ولد وهو بال ِو َدن الْر َب :. وال
ُعول، من الُمِسّن ُو ُعول منظْر ] منظْرها141 [ص أي ال ُو ال

ْفر أنها تظْهر وهي الَمَسان، َدث ُغ  .َح

ِييُف- 711 ْه ْطٍن َت ّيَن َب ِريُس َش ّد  .ال

ْهييف ّت ّتْضمير،ال َيُف : رجليقال : ال ْه البطِن، ضامَر كان إذا َأ
ْيِن من : تفعيٌلوالتشيين محمود، وذلك ْيب وهو الّش َع . ال

ِريُس ّد ُق : الثوُبوال َل ْلَخ ّينه " يريد"شين . وقولها فحذفا ش
 .المفعول

َبَراعة َفْضل له لمن يضرب ُء يسترهما و ِله سإو  .حا

َين 712 ِع َبًة َتْجَم َ ًا ِخل ُدود  .َوُص

َتْي بين يجمع لمن يضرب َل  .َشّر َخْص

بن الحجاج أن وذلك عطية، بن جرير قول من : هوقالوا
الله : أصلحفقالوا ُمَضُر إليه فمشت قتله، أراد يوسإف
ْبه وشاعُرها، مضر ! لساُن المير َهبه لنا، َه وكانت لهم، فو

:للحجاج فقالت فيه، طلب ممن خارجة بن أسإماء بنت هند
َع لي ائذن ِلٍس فأمر : نعم،قال قوله، من فأسْإَم له بَمْج

يعلم ل وهو فدخل جرير إلى بعث ثم وهند، هو فيه وجلس
َفى ابن : يافقالت الحجاج، بمكان َط ْلَخ ِني ا ْد ْنِش َلك أ في قو

ّلهقال التشبيب، ْبُت ما : وال ّب َلق وما قطّْ، بامرأة َش ّله خ ال
ًا َغَض شيئ ْب ما المديح في أقول ولكني النساء، من إلّي أ

ُتِك، شئت فإن بلغِك، ّو : ياقالت أسإمع ِفسه عد فأين ن
 :قولك
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ِري َغّر على السواُك َيْج ّنُه أ ٌد كأ َبَر ّدَر *  ُتوِن من تح ِما ُم  َغما

ْتَك َق ُة َطَر ْيَس القلوِب صائد َل ْقَت ذا و َو ِعي الزيارة *  َفاْرِج
 بسلما

ْنِت لو َقَة ُك ِد ِذي َصا َنا ال ِت ْث ّد ْلِت َح َوَص َل ِما غيَر فكان ذاك *  ِرَما

 :أقول ولكني هذا، قلت ما والله : لجرير قال

َد لقد ّق الحجاُج َجّر َفه بالح ُيموا * أل سإي ِق َت َلّن ل فاسْإ َيِمي
ِئُل  َما

ِوي ول َت ِة َداِعي َيْس َدى الضلل ُه ْل ّق الخصمين * ولَُحّجة وا َح
ِطُل َبا  و

ْعَهند فقالت َد  قولك فأين عنك، ذا : 

َ خليلّي ِعَرا ل َتْش ُكما إنني النومَا، َتْس ُذ ّله * أعي َدا أن بال َتِج
ِدي  َوْج

ْئُت ِد إلى َظِم َغّرني الّشَراِب َبْر ٍة و َن َداُمْز َداها ُيْرَجى * َج َج
ِدي َوَما  ُتْج

 :أقول الذي أنا : بلجرير قال

ُبُه أما الحّجاَج، يأَمن وَمْن َقا َفُمّر، ِع ُده وأما *  ْق ُق َع ِثي َو  َف

ُتَك ْف ّتى َلِخ ِني َح ْت َل ْنَز ِتي أ َف ْد َمَخا َق َو ِني ِمْن كاَن *  َية ُدو َعَما
 ]143 [ص ِنيق

ْغَضاء لك ُيِسّر َب ِفٍق كّل ال َنا عليك ِديٍن ِذي كّل * كما ُم
ُق ِفي  َش

ْعَقالت َد  :قولك هات ولكن عنك، ذا : 
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َعا عاذلّي يا ْقِصَرا الَملَمة َد َطاَل َوا َوى *  َه ُتَما ال ْل َط وأ
َدا ِفني ّت  ال

ُتِك إني ْد ْو َوَج ْدِت َل ًة أَر َيار ّني الحّب * في ِز ْدِت ما ِم َوَج
َدا ِزي  َم

َنا ِت ْب َل ْدِت أَخ َد ٍد أمّا َوَص َين محم ِع َتْجَم َف َدا ِخلَبًة * أ ُدو  وُص

ُع ل ًا ُيَرى أن الصبابة أخو يستطي يكون وأن أصّم * َحَجر
َدا ِدي  َح

ّيَل- 713 َق ُه الّرُجُل َت  .َأبا

َبهه، إذا يعني الضاد، من مبدلة : اللمُافارس ابن قال أْش
ّيَض قولهم من ْيِض " من"تق َق َوُض وهو ال ِع . ويكون ال

ًا ًا، مصدر َقاَضهيقال أيض ِقيُضه :  ًا َي ْيض َعاَضُهيقال كما َق  :
ُعوُضه ًا، َي ْوض َقايضة ومنه َع : همايقال المبادلة، بمعنى الُم
ْيَضان ْثلَن، أي َق من عوض منهما واحد كل أن يعني ِم

 .الخر

َقاربا الشيئين في يضرب  .الشبه في َت

َها- 714 َد ّب َء َتَز ّذا  .َح

ّذاء َكرة، : اليميُنالح ْن َدها في والهاء الُم ّب َتَز إليها، " راجعة"
َد، ابتلعَ ابتلع : أيوتزبد ْب ّذها كقولهم وهذا الّز ّذ "َح البعير َح

َنَة َيا ّل  :" وينشدالّص

َها َد ّب َء تز ّذا َلم َح ْع ِتي الكاذُب * هو أنه َي ِريا الُموَر ال َبَجا ْل  ا

ّبُت- 715 َث ّت ِو ِنْصُف ال ْف َع  .ال

َتيبة دعا المير، : أيهافقال ليعاقبه، برجل ُمْسلم بن ُق
ّبُت  .مثل كلمته وذهبت عنه، فعفا العفو، نصف التث
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ُع- 716 ّط َق َقَ ُت َنا ْع َطاِمع الّرَجاِل َأ  .الَم

ْلَجَشع الطمع ذمّا في يضرب  .وا

َفاة أن الحديث بعض : وفيعبيد أبو قال ل التي الزلّء الّص
ُع العلماء أقداما عليها تثبت  .الطَم

ْيُت- 717 ّط َنًة َتَخ ًا سَإ  .ُمِقيم

ِلَم أقاما لمن " يضرب"تخاطأت ويروى َلك سإار ولو فَس . له

َدَب رجل أن وذلك َتجعين، قوُمه وخرج وأقاما أْج ْن ِزلوا ُم ُه ف
 .وأْخَصب واديه فأعشب وطنه في هو وبقي

ْكُت- 718 ُهْم َتَر ًا َداَر ْوث ًا َح ْوث  .َب

َيرْت أي ِث َبْت الدواب بحوافر ُأ ِر ًا : تركهميقال وَخ ْوث ًا، َح ْوث َب
ْوَث ْوَث، وَح ْيَث َب ْيَث، وَح ّددهم فرقهم إذا َباَث، وحاَث َب .وب

 ]144 [ص

ّطُن- 719 َو ُبل ُت ِل َعافُا ا َت ْعَزى َو  .الِم

ّطُن البل أن أي َو ُفها لقوتها، المكاره على نفسها ُت َعا َت و
ْعَزى ّلها الِم ْعفها لذ  .وَض

ّطنون المكاره تصيبهم للقوما يضرب عليها أنفسهم فيو
ُفها َعا َي  .جبناؤْهم و

ُتُه- 720 ْك َلى َتَر ْثِل َع ِرِط ِم ِر ِعْض ْي َع  .ال

ِرُط ِر َعْض  .: ِعجانهالعي

ْعَ لم لمن يضرب َد ًا له َت  .شيئ
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ُد- 721 ّد َيَة اسْإِت ِفي َتَر ِر ُهُمومُا ما َفما ال ِري *  ْد َعُن َت ْظْ َت أمْا أ
ِقيُم  ُت

ْعيا لمن يضرب  .بأمره َي

ِهي- 722 َت َتكي َتْش َتْش  .َو

ْؤَخذ أن وتكره تأخذ، أن تحّب أي  .منك ُي

ُتُه- 723 ْك ِريَم َتَر ٍر َص  .سَإْح

ِريم ْد تركته أي : الرئة،والّسْحر المصروما، : بمعنىالّص َق و
 .منه يئسُت

ُدوا- 724 َف َد َتَرا ُف ِر ترا َها الُحم ِل َوا ْب  .بأ

َواطأ إذا وذلك  .تكرهه ما على القومُا َت

ُبُه- 725 ًا َتْحِس ّد َو َجا ْه ِزٌح َو  .ما

ّدد لمن يضرب  .يحققه ما وراءه وليس يته

َ َمْن َتَرى- 726 ِريَم ل ُهوُن َلُه َح  .َي

 .ظلمه عند له ناصر ل لمن يضرب

ُهْم- 727 ُت ْك َقّص َتَر  .َقْرٍن َكَم

ُقطع تم إذا القرنين أحد أن وذلك اسإتأصلتهم، أي الخر و
 :الشاعر قال قبيحا، رأيته

َقّص َداُرهم فأضَحْت ْيٌن * فل َقْرن َكَم َثاُر ول ُتَحّس َع  إ

 :الصمعي وقال عينا، ول أثرا ترى ل أي

َقْرن َبل ال ِطل َج  :وأنشد عرفات، على ُم
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َبَح ُه وأْص ُد ْه َقّص َع * َقْرِن كَم

" والقرنَقْرن "مقطّْ " وقرن "مقّص : يروىالزهري قال
َلَس الموضع ذلك بقي قطْ أو قص إذا  .فيه أثر ل نقيا أْم

َطلم ُيْستأصل لمن يضرب ُيْص  .و

ِدَك َتَمّسْك- 728 ّتى ِبَحْر ِرَك َح ْد ّقَك ُت  .َح

ِرد يقال ًا َح  :وينشد تحريكها، والقياس الراء سإاكنة َحْرد

َياد إذا ْيِل ِج ْلَخ َءْت ا ِدى َجا ًة تر َء ُلو ِد َغَضٍب ِمْن * َمْم  َوَحْر

ِرد : رجلويقال تحرك، : وقدالسكيت ابن وقال ِرد َحا وَح
َدان، ِئر حتى غيظْك على ُدمْا أي غضبان، أي وَحْر ّث :(تثئر َت

 ).تتثئر وأصله ثأرك، تأخذ

ِفي- 729 ّو ّنِضيَج َتَح ْوِل ِمْن ال ٍء ح ّني  .ال

َبَن : مالرجل : قيليونس قال َنَك اْح ْط ْي ؟َب ّي أ شيء أ
ّظْم َنَك َع ْط ِفيقال ] سَإّمنه،145 [ص يعني َب ّو َتَح - النضيَج : 

ّوفُا المثَل،  .حافاته من الشيء : أخذوالتح

ُيْحِسُن لمن وهذا يستقبله، فيما الفكر يعمل لمن يضرب
 .أبدا الحال حسن يرى حتى حاله اسإتصلح في النظْر

ُتُه- 730 ْك َلى َتَر ْثِل َع ّد ِم َفَرِس َخ  .ال

ٍو واضح طريق على تركته أي َت  .ُمْس

ُتُه- 731 ْك َلى َتَر ْثِل َع ْعل ِشَراِك ِم ّن  .ال

 .حاٍل ِضيق في أي

ُتُه- 732 ْك َلى َتَر ْثِل َع ِر ِم َف ِد ِمْش  .السَإ
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َته لمن يضرب ْك  .للهلك ُعْرَضًة تر

ّطي- 733 َلّى َتَخ ًا ِإ ْيث َب َلَحّص ُش  .َوا

ْيث َب ِريب ببطن الضبطْ لبني : ماءُش ْلَج يقال موضع في ا
ْيث، : دارةله َب ًا، هناك : موضعوالَحّص ُش المثل وهذا أيض

َعنه، حين وائل لكليب قاله ُمّرة، بن َجّساس قول من َط
: تجاوزتَجّساٌس فقال ماء، بشربة : أغثنيكليب فقال
ًا ْيث َب  .الماء طلب حين ليس يعني والَحّص، ُش

ًا يطلب لمن يضرب  .وقته غير في شيئ

َذ- 734 ّتَخ ِطَل ا َبا ً ال  .َدَخل

ّدَخُل ّدْخُل ال َغُل وال ّد  .والّريبة : العيُبوال

 .الخادعَ للماكر يضرب

ِبِع- 735 ْت أ
ّئة َ ّي َنَة الّس ْلَحَس  .َتْمُحها ا

َواس أبو قال  :ُن

ْيُر َذا َخ ْد الرّب * فإذا ذا ِبَشّر ه َعفا َق َ 

 .الجتراما بعد النابة في يضرب

ّتِق- 736 ْنَت مْن َشّر ا ِه أْحَس ْي َل  .ِإ

َبَك "سَإّمْن قولهم من قريب هذا ْل ْلَك َك ُك  ".يأ

َناَس- 737 َي َت ِو َواِن َمَسا ُدمْا الْخ ُهْم َلَك َي ّد  .ُو

 .الخوان اسإتبقاء في يضرب

ْعَ- 738 َلى َتَضّر ّطبيِب ِإ ْبَل ال  .َتْمَرَض َأْن َق
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 .لبنه لقمان قاله إليهم، الحاجة قبل الخوان افتقد أي

َفْل- 739 َغا ّنَك َت َأ ِطّي ك  .َواسِإ

في واسإطْ أهَل ُيَسّخر كان الحجاج أن : أصلهالمبرد قال
المسجد، في الغرباء وسإطْ وينامون يهربون فكانوا البناء،

َفع فمن واسإطّي، : ياويقول الشرطّي فيجيء أخذه رأسإه َر
 .يتغافلون كانوا فلذلك وَحَمله،

َها- 740 َد ّل َق َقَ َت ْو ِة َط  .الَحَماَم

َقبيحة، الَخْصلة عن كناية الهاء ّلدها146 [ص أي ال َد ] تق ّل تق
ْوقَِ ُقَ يفارقَ حتى تفارقه ول ُتَزايله ل أي الحمامة، َط طو

ِة  .الحمامَة الحمام

َلْت- 741 ّل ُه َتَح ُد َق  .ُع

ُكن للغضبان يضرب  .غضبه َيْس

ْلُحّر َتَصاَمَم- 742 َذا ا َذعَ سُإّن ِإ َق  .ال

:. والّسّن ضرورة الدغاما َفّك لكنه َتَصامّا يقال أن حقه
َذعَوجهه على الماء : سَإّنيقال الّصّب، َق : الخنا. وال

ُفْحش  .وال

 .يقبح لما سإمعه ُيْرِعى ل للحليم يضرب

ْيَس كاَن َتغّمٌر- 743 َل ًا َو ّي  .ِر

َغّمر ّت ُغَمر من وهو القليل، : الشرُبال َدح : وهوال َق .الصغير ال

 .إتمامه في يبالغ لم ثم أمرا تقلد لمن يضرب

ّكَرْت- 744 َذ ّيا َت ًا َر ّي ِب َكْت َص َب  .َف
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ّيا ّنت امرأة : اسإُمر ًا فتذكرت فخرفت أسَإ مات لها ولد
َفت  .وبكت فأسِإ

ِزَن لمن يضرب ْطَمع ل أمر على َح ِد إدراكه في َم ْع ُب العهد ل
 .به

ٌد- 745 ِي ْو َلى َته ٍد َع ُيو  .ُر

ُيود والنوما، : السكوُنالتهويد ٍد، : جمعوالّر ْي الحرفا وهو َر
 .طمأنينة غير على كان فيه سإكن وَمْن الجبل، من الناتئ

ٍر في َشَرعَ لمن يضرب  .العاقبة َوِخيم أم

ِد َتْحت- 746 ْل ْأِن ِج ْلُب الّض ُؤِْب َق ْذ َ  .ال

ْئبيقال ِذ ُؤٌْب :  ْذ َئاب وأ ِذ ْؤْبان، و ُذ ِائن و الواحد في وَض
ْأن ِئنين وَض ٍز مثل الَجْمع، في وَض ْعز ماِع ِعيز وَم  .وَم

 .الناس ويخادعَ ينافق لمن يضرب

ُع- 747 ِري ْذ ّطاَن َت َنا ِح َذاُر َل ْن  .ِإ

ّفَر : أنالتذريع ُلوقَ أو بالزعفران ُيَص ُعَ الَخ علمًة السإير ِذرا
ّطان الجاهلية، في يفعلونه وكانوا قتله، على منهم :وِح
 .رجل اسإم

الجواب، وأحسن البشاشة فأظهر أمر في كلم لمن يضرب
 .خلفه ُيْضِمر وهو

ِتي- 748 ْأ ِد ِعّريَس الّضاَمُة ِبَك َت َلسَإ  .ا

ّقل الضامة َث ُتَخفف، ُت ثقلت فإذا والضيم، الضّم من و
ْلجئك، َتُضّمَك التي الضاّمة الحاَجة فالمعنى ُت من والضاَمُة و
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َلمة، يعني ضائم، جمع الضيم ّظْ ِوجك الظْلمة ظلم أي ال ُيْح
 .الهلكة في نفسك توقع أن إلى

َغَرر ُركوب من العتذار في يضرب  .ال

ٌد- 749 ِبي ْل ْيٌر َت ِيِئ ِمَن َخ ّتْص  .ال

ْعَر يلزقَ : أنالتلبيد ّعَث، لئل عليه يجعله بَصْمغ رأسإه َش َتَش َي
ّور147 [ص : أنوالتصيئ َث ُي ينقى ل ثم ليغسله الرأُس ] 
ْدُتيقال َوسَإَخه، ّب َل ْعر :  ْد الّش ّب َل َأته فت ّي ّيأ، وَص َلْنيقول َفتص  :

َكه ًا تتركه أن من خيٌر متلبدا تتر َتَصيئ قاما لمن . يضربُم
 .إتمامه على يقدر ل بأمر

ْكُت- 750 ًا َتَر ْوف ِني ِفي َع َغا ِما َم َلْصَر  .ا

ُغَراب للذئب يقال ل منازَل في تركته يقول : الْصَرَمان،وال
 .الغراب أو الذئب إل يسكنها ول بها أنيَس

 .به ألّم حادث في صاحبه َيْخذل لمن يضرب

ِقُئ- 751 ًا َت ْوم ْيَن َي ْيَك َب َق ْد ّدَخن ِش  .ال

َدِخَنيقال ْدَخُن الطعامُا :  ًا َي ُبَث َفَسد إذا َدَخن فم على وَخ
ُء إل له دواء ول المعدة، َقْي  .ال

َدمافيقال منها، ويسلم سإيئة أفعال يفعل لمن يضرب ْن َت : سَإ
َترى  .تصنع ما عاقبة وسَإ

َبُس- 752 ْل ْيَك َت َن ُذ َلى ُأ  .َمَضاٍض َع

جوفه في الرجل يجدها وحرقة : ألموالَمَضاضة الَمَضاض
 .يتجرعه غيظ من

 .أذاه ويتحمل الجاهل عن يسكت الحليم للرجل يضرب
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ِرُب- 753 ّتَجا ْيَسْت ال َها َل َهايٌة، َل َها َوالَمْرُء ِن ْن ٍة ِفي ِم َد َيا  .ِز

َبع الغلمُا : يحتلمعنه الله رضي عمر قال وينتهي َعْشَرة، لر
إل وعشرين، لسبع وعلقه وعشرين، لحدى طوله

 .نهاية ول لها غاية ل التجارب فجعل التجارب،

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ْتَجُر- 754 ْقَرٍب ِمْن َأ  .َع

ًا ويقال َطُل أيض ْقَرب من "أْم أهل أمثال من " وهذاَع
ّكار بن الّزبير حكاه المدينة، من تاجر اسإم . وعقرب َب
ْهطْ : وكانالزبير قال تجارها، ْقرب أبي َر َثَر َع ْك َناك َمْن أ ُه
ّدهم تجارة، ًا، وأش ْطله َضَربوا حتى تسويف فاتفق المثَل، ِبَم

ْتبة بن عباس بن الفضَل عامَل أْن َهب، أبي بن ُع وكان َل
ّد ِه أهِل أش ِن ًء، زما ِتَضا ْق ما الَن : ننظْرالناس فقال ا

ّد عقرب، باَب الفضُل لزما الماُل حّل فلما يصنعان، وش
ًا ببابه بابه على يقرأ وقعد الّسَحاب، يسمى له حمار

ْطل على عقرب فأقاما القرآن، فعدل به، مكترٍث غيَر الَم
عنه سإار فمما ِعْرضه، ِهجاء إلى بابه ُملَزمة عن الفضُل

ُله فيه  :قو

َنا في َتَجَرْت قد ِق ًا * ل عقرٌب سُإو ْقَرِب َمْرَحب َع ْل ْه ِبا التاِجَر
 ]148 [ص

ّو كّل َقى عد ّت ً ُي ْقبل ْه من ُيْخَشى * وعقرٌب ُم ِبَر ّدا  ال

ّو كل ُه عد ُد ِه في كي ِت ْه ول َمْخِشّى * فغيُر اسْإ ِئَر (ويروى َضا
 )ضائره الذى ليس : فغيرهالبيت عجز

َدِت إن َنا العقرُب َعا ْد َها ُع َنِت َل َكا ْعُل * و ّن َها ال ْه َل  َحاِضَر

َعُب- 755 ْت ِئِض ِمْن أ ٍر َرا ْه  ُم
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َدمُا "ل كقولهم هذا ْع ِقّي َي ْهرا َش الِمهارة معالجة أن " يعنيُم
َقاوة امرأة أن يحكى كما : وهذاقلت التعب، من فيها لما َش

َعَب ما :لرائٍض قالت َنَك أت ُفتكشأ فقال بالسإت، كلها ! حر
 .ظفر مقدار إل وآلتك آلتي بين ليس لها

َلي- 756 ْت ْعَرى ِمَن َأ  .الّش

ْعَرى يعنون ُبوَر، الّش َع في تكون فهي اليمانية، وهي ال
َو طلوعها ْل ْوزاء، ِت ّبار، كلب ويسمونها الَج ّبار الَج : اسإموالَج

ْوَزاء، ْلب الشعرى جعلوا للَج َك  .صاحبه يتبع لها ك

َيُم- 757 ْت ّقِش ِمَن َأ  .الُمَر

ّقَش يعنون َغر، الُمَر الملك بنت بفاطمة متيما وكان الْص
َلغ طويلة، قصة معها وله المنذر، أْن أخيرا أمره من وب

َطع  :يقول ذلك وفي عليها، َوْجدا بأسإنانه إبهامه المرقش َق

َق وَمْن ْل ًا َي ِد خير َوَمن أمَره الناُس َيْحَم ِو *  ْغ َدمْا ل َي ْع على َي
َغّي  لئما ال

َء أن َتَر ألم ِذمُا الَمْر ُفه َيْج َيْجَشُم ّك ِما من * و ْو ِديِق َل الّص
 الَمَجاِشَما

َد نفسه يكلف أي :وأتيم إياه، الصديق لوما مخافَة الشدائ
َتاَمُهيقال المفعول، من أفعل ّيمه، الحّب :  َت ّبده أي و َع

ْيُم وذلله، َت  :َلِقيطْ قال الله، عبد قولك مثُل الله و

َدَك َتاَمْت َؤا ْنَك لم ُف َعْت ما َيْحُز َن َدى َص ِء * إْح ِني ِنَسا ْهِل َب ُذ
َنا ْبِن َبا ْي  َش

َيُه- 758 ْت ِد ِمْن َأ ِقي ِقيٍف َف  .َث
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َواِن السإلما أول في بالطائف : كانقالوا ّوج أَخ ُدهما فتز أح
ًة ّنة من امرأ َفرا رامَا ثم ُك ُدها فكان بها، الَخ فأوصى سإ ّه يتع

ًا، الناس أحسن من وكانت بنفسه، يوما كل فذهبت َوْجه
ِنَى بقلبه عجز ثم المشي، عن عجز حتى قوته وأخذت َفَض

ِدمَا القعود، عن َق يا : مالكقال الحال بتلك رآه فلما أخوه و
ًا أجد : ماقال ؟تجد ما ؟أخي أخوه فبعث الضعف غير شيئ
َة بن الحارث إلى َد ْل به يجد لم حضر فلما العرب، طبيِب َك
ّلة بخمر فدعا عشق، من به ما أن له ووقع مرض، من ع
َفّت149 [ص بَشْربة أتبعه ثم إياه فأطعمه خبزا، فيها ] و

َته ورفع رأسإه نغص ثم سإاعًة فتحرك منها، بهذه َعقير
 :البيات

َيا على بي ألّما ْب ْلِخيِف * ِت ال ّنْه ِبا ُه  َنُزْر

َتّل َثم َغَزاٌل ّنْه بني ُدوَر * بها َيْح  ُك

َوُر َغَزال ْين أْح َن ْي َع ْل ِة ِفي ا ِق ِط ْن ّنْه َم  ُغ

 :يقول فأنشأ الخمر، عليه فأعاد عاشق، أنه فعرفا

ُة أيها َير َلُموا الِج ُفوا اسْإ ِق َو ّلُموا كي *  َك  َت

ِر من مزنة خرجت َبْح ّيا(البحر الـ* ـ  ُتَحْمِحُم ) َر

ِتي َما ِهَي ّن ُعُم وتز ُك ّني *  َها أ  َحُم َل

َها، ثلثا طالق هي أخي : يافقال به، ما أخوه فعرفا فتزوْج
العقل من ثائب إليه ثاب ثم أتزوجها، يوما طالق هي :فقال

َامَا حضرا، الطائف ففارقَ والقوة بعد ُرؤْي فما البر في وه
ًا مات ثم أياما أخوه فمكث ذلك، فضرب أخيه، على َكَمد

 .ثقيف فقيد وسإمى المثل، به

 :قولهم وأما
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َيُه- 759 ْت ِقيٍف َأْحَمِق ِمْن َأ  .َث

ِيه من فهذا ّت َلف، هو الذي ال ُق الّص َأْحَم يوسإف هو ثقيف و
ْيِن أمير وكان عمر، بن َق عبد بن هشاما قبل من العرا

َيَه وكان الملك، ْت َق َأ َأْحَم دولة في ونهى َأَمَر عربي و
ًا أن ُحْمقه ومن السإلما، أن أراد فلما يحجمه كان حجام
َدْت َيْشرطه َع ُه، ارت ُد حاجبه وكان يوسإف، بذلك فأحّس َي

ًا وكان َتَخْف، ل البائس لهذا : قلله فقال رأسإه، على قائم
ًا يوسإف ًا قصير ًا جد إذا ثيابه قطع عند الخياط . فكانَقِميئ

َباه أكرمه زيادة إلى يحتاج له قال ْفُضل قال . وإذا وَح َي
ْقَصاه أهانه شيء، َأ  .و

ْتَمُك- 760 ٍما ِمْن َأ َنا  .سَإ

ّتُموك : العظْيُمالبل من والتاِمُك والّسَمن، : الرتفاعَال
ِما، َها السنا َك ُل وأتم  .الناقة يعني سَإّمنها، : أيالك

َيُس- 761 ْت ُيوِس من َأ ْيٍت ُت َو  .ُت

َثٌل : هذاحمزة قال أي في يذكر ولم حبيب بن نحند حكاه َم
ْيت ُيوَضع، أن يجب موضع َو ُت وهو قريش، قبائل من : قبيلةو
ْيت َو ُعّزى عبد بن أسإد بن َحبيب بن ُت ًا : وحكىقال ال أيض

ًا يفسره ولم  :أيض

ْيُس- 762 َت ُيوِس ِمْن َأ ّياعَِ ُت َب  .ال

ّنّسابة الحسن أبا عنه : فسألتحمزة قال الصبهاني، ال
ُعَ أنه فذكر ّيا َب ِد بن ال ْب ِليل َع َيَرة بن َناِشب بن يا ْعد بن ِغ سَإ

ْيث بن ُته . بكر بن َل َطة وبن ْي ْيَحَة أبي أما بنُت َر بن سَإعيد ُأَح
َعيرون العاص، ُي  ]150 . [صبه و

ُع- 763 َب ْت َلٍب ِمْن َأ ْو  . َت
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َلُب ْو ّت ْوعل، لنه َمْصُروفا : هوسإيبويه . قال : الَجْحُشال َف
َلب : أماللتان ويقال ْو ُد : لفارس ابن . وقال َت تكون أن يبع

َلب في التاء ْو ًا َت َلب أصله أن . يعنيواو ْو َلَب من َو ِلُب َو َي
ًا ُلوب ُع لنه به سإمى وتتبع، ذهب إذا ُو َب ْت  .المّا َي

َوى- 764 ْت ْيٍن ِمْن َأ  . َد

َوى ّت َوى . يقال : الهلُكال َت َلك، " إذا" لن ذلك قيل وإنما َه
ُيون أكثر ّد  .ذاهب هالك ال

ْتَرفُا- 765 ِبيِب ِمْن َأ ٍة َر ْعَم  .ِن

َفة ّتْر ُبوب. والّربيُب : النعمةال ِم . يضرب : الَمْر َع  .عليه للمن

َيُه- 766 ْت ِما ِمْن َأ ْو ِه ُموسَإى َق ْي َل  .الّسلمَُا َع

ّتيه من هذا ِر، بمعنى ال ّي ّتَح َثهم به وأرادوا ال ْك ِه في ُم ّتي ال
 .سإنًة أربعين

َوى- 767 ْت َلٍف ِمْن َأ  .سَإ

َلف َلم الّس ْفَت ما . وهما واحد والّس َل غيره أو طعاما في َأسْإ
َوى مثل . وهذا ْت َأ ْيٍن من "  .مر " وقدَد

َتّب- 768 ِبي ِمْن َأ أ
َهٍب َ  .َل

َأْخَسر،أي َذ :  ّبْت :تعالى قوله من أِخ َت َدا     { }    لهب     أبي     َي
َباُب ّت ْلَخَساروال َهلَك : ا  .وال

ْتَخُم- 769 ٍيل ِمْن َأ  .َفِص

ِطيق مما أكثر َيْرَضع لنه :يقال أن الصل . وكان يتخم ثم ُي
ْوَخُم ْوَخُم، َوِخَم من أ ْوه أنهم إل َي َن ّهما التخاما من َب أن تو
ّهُموها كما أصلية التاء َو َكلة في َت ّت َهمة ال ّت وأشباههما وال
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َلةفقالوا والجمِع التصغير في التاء فألزموها ْي َك ُت ْيمة :  َه ُت و
َكل ُت َهم و ُت  . و

َعُب- 770 ْت ِكِب ِمْن َأ  . َفِصيٍل َرا

 .َمُروٍض غيُر لنه

 .المولدون

َبُة ْو ِني َت ْلَجا ُه ا ِتذاُر ْع  .ا

َوُروا َتزا ََ َ َوُروا َول  .َتَجا

ُبوا َقاَر ِة، َت ّد َو َ بالَم ُلوا َول ِك ّت َلى َت َبة َع َقَرا  .ال

َعاَشُروا َواِن، َت ِلْخ ُلوا كا َعاَم َت ِنِب َو  .َكالجا

 .ُمَحاباة التجارة في ليس أي

ّقاَك َل ٌع َت ُب َ سَإ ّقاَك َول َل  ]151 . [صِعياِل ُذو َت

ّكْل َو  .ُتكَف َت

ِويُش ِة َتْش ِعَماَم ِة ِمَن ال َء  .الُمُرو

َأّمُل ْيِب َت َع ْيٌب ال  .َع

ُقُروُض ُتَجاَزي َها ال ِل َثا َأْم  .ب

ْلم َك ْد َت َق َلم َف ّلُه َك  .ُموسَإى ال

ُقَ ْيَن َتفّر ِلميَن َب ِهُم الُمْس ّدَرا  .ال

ِري َياُح َتْج ِهي ل ِبَما الّر َت ُفن َتْش  .الّس

ِني ُئ َنا ُتَجّر َأ ِريٌص َو  .َح
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ُفوُر ٍة ِنْصِف ِمْن َت ُه ُخوَص ْدُر  .ِق

ّلْصُت ْنُه َتَخ ٍة ِم ْعَر  .ِبَش

ّلٌم ُلْم َلْم ما َتَح َتاٌن َتْح ْه َلى ُب ِدير َع  .الَمقا

ُتُه ْك ًة َتَر َلى ُكَر َطاٍب َع ْب ّبًة َط َلى َوَح َلى َع ْق  .الِم

ِة َتْرُك َفأ ِفيِف ِمَن الُمكا ّتط  .ال

َذا َتْحَت ْبِش َه َك ْبٌش ال  .َن

َتاب لمن يضرب  .به ُيْر

ّلِف َأ ْعَمَة ت ّن َها ِبُحْسِن ال ِر َوا  .ِج

َتُة َلُه َتِحّل ْي ْلَم  .ا

 .للفقير يضرب

ِء َتْرُك ّدعا ْلم ا ِع ْنِفي ال ْنَك َي َد َع  .الحَس

ِة َتاُج َء ُع الُمُرو َواُض ّت  .ال

ّيُز َتَم ْؤمٌا ال  .ُش

ِبيُر ْع ّت ِة ِنْصُف ال ّتَجاَر  .ال

ّتَسلطُْ َلى ال ِليِك َع ٌة المما َء َنا  .َد

ّتَحّسُن ْيٌر ال ْلُحْسِن ِمَن َخ  .ا

ِديُر ْق ّت ُد ال ْيِن َأَح َب َكاسِإ  .ال

ُع َواُض ّت َكُة ال َب  .الّشَرفِا َش

َنُة ّتي ُظُْر ال ْن َلى َت ِة إ َن ّتي ُع ال َن ْي َت  .َف
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ّتِق َق ْا ِني ِء َمَجا َفا َع  .الّض

َواتهم أي َع  .َد

َبِع ْت َباَح ا ّن َ ال َبِع َول ْت َباَح َت  .الّض

َنا ْل َك ّت ْنُه ا َلى ِم  .ُخّص َع

َدار وهو  .الخيبة في يضرب قصب، من ِج

ِبيُر ْد ّت ِة ِنْصُف ال ِعيَش  ]152 . [صالم

ثاء     أوأله     فيما     الرابع     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     

 .ثاء أوله فيما الرابع الباب

ْكٌل- 771 َها ُث َأَم ًدا َأْر َل  .َو

ْيهس قاله َعامة الملقب َب َن إخوته بعد إليها رَجع حين لمه ِب
ِتلوا الذين  .ُق

ْيهس حديث من : كانالمفضل قال ً كان أنه َب بني من رُجل
َيان بن َفَزارة ْب َع وكان َبغيض، بن ُذ ٍة سإاب َو عليهم . فأغار إْخ
َتلوا إبلهم، في وهو حرب وبينهم بينهم َأْشَجع من ناٌس َفق
َهٌس وبقي سإتة منهم ْي ُق، وكان َب َغَرهم، وكان ُيَحّم َأْص

ُيْحَسُب ؟ هذا قتل من تريدون : وماقالوا ثم قتله، فأرادوا
أتوّصُل : دعونيفقال فتركوه، فيه، خير ول برجل عليكم
ِدي تركتموني إن فإنكم الحي، إلى معكم السباعَ أكلتني َوْح

ِني َل َت َق ِد من كان فلما معهم فأقبل ففعلوا، العطش، و الغ
َنَحروا نزلوا ًا َف ٍما في َجُزور ِد يو ُلوافقالوا الحر، شدي ّل : ظ

َثلَث : لكّنبيهس . فقال يفسد ل َلْحمكم ًا بال ّلل، ل لحم َظْ ُي
َكر : إنهقالوا ذلك قال فلما مثل، فذهبت ْن َهّموا لُم أن َو

240

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=17#s2%23s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=17#s1%23s1


للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْقتلوه، ّلوا تركوه ثم َي ُوون وظ ويأكلون، الجزور لحم من َيْش
َيَب : ماأحدهم فقال ْط َنا َأ َبه، يوَم َأْخَص لكْن :بيهس فقال و
َدح على ْل َفى، قومٌا َب َعَب ثم مثل، فأرسإلها َعْج ْنَش ُقهم ا طري
َءني : فما. قالت الخبر فأخبرها ُأّمه فأتى بين من بك جا

ّيْرِت : لوبيهس فقال ؟ إخوتك َتْرِت ُخ ثم مثل، فذهبت لْخ
َطفت أمه إن ّقْت عليه َع ّبْت لقد :الناس فقال له ور أما أح

ًا بيهٍس َها : ثكٌلبيهس . فقالبيهس َأَم َطفها أي ولدا، َأْر َع
َعلت أمه إن ثم مثل، فأرسإلها ولد، على ذلك بعد ُتعطيه َج
َبُسها إخوته ثياَب ْل َي َذا : ياويقول َف ّب ّلة لول التراُث َح الذ

بنسوة فمر الله شاء ما ذلك على أتى إنه ثم مثلً، فأرسإلها
ِلْحَن قومه من ًة ُيْص ْدَن منهن امرأ ِر َها أن ُي َن ِدي ْه لبعض ُي

ُلوا الذين القوما َت ِه عن ثوبه فكَشف إخوته، َق ِت به وغطى اسْإ
 :فقال ؟بيهس يا تصنع ! ماويحك :له فقلن رأسإه

َبْس ْل ٍة لكّل أ َل ُبوسَإها َحا ِإّما َل َها *  َها وإما نعيَم  ُبوسَإ

ْعَن وغيرها كنانة من النساء أمر ثم مثل، فأرسإلها َن له فص
ًا، َذاويقول يأكل فجعل طعام ّب ُة : َح ِدي كثر ْي غير في ال
هذا يطلُب : لأمه فقالت مثلً، ] فأرسإلها153 [ص طعاما

ٍر ًا، بثأ ِني : لالكنانية فقالت أبد ْأَم َق ت ِده وفي الْحَم سإكين، َي
ًا أن أخبر إنه ثم مثل، فأرسإلتها َع من ناسإ ٍر في َأْشَج غا
َنش، : أبوله يقال له بخاٍل فانطلق فيه، يشربون فقال َح

ٍر في لك : هلله : هلويروى منها، نصيُب لعلنا ِظباء فيه غا
ِنيمة في لك َهس انطلق ثم مثلً، فأرسإلها باردة، َغ ْي بخاله َب

َقاَمُه حتى ِم على َأ َنٍش إبا دفع ثم الغار َف :فقال الغار في ح
ًا َنٍش، أبا َضْرب َنٍش أبا : إنبعضهم فقال َح َطل، َح َب :فقال َل

ٌهحنش أبو ْكَر َطل، ل َأُخوَك : ُم قال مثل، فأرسإلها َب
َتلّمُس  :ذلك في الم

َلِب َوِمْن ِر َط َتا ْو َفُه َحّز َما ال ْن ٌير َأ َقِص ْوَت َوَخاَض *  الَم
ْيِف َهُس بالّس ْي  َب
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َعامُة َعَ لما َن َطُه القومُا َصّر ْه ّيَن َر ِه ِفي * تب ِب َوا ْث ْيَف َأ َبُس َك ْل  َي

ّيُب- 773 ّث َلُة ال ِكِب ُعَجا  .الّرا

ُعَجالة ّوده : ماال َعَب ل مما الراكب تز كالتمر فيه َت
 .والسويق

َيسير الرضا على الحّث في هذا : يضربعبيد أبو قال ب
ُلها أعوز إذا الحاجة  .َجلي

َطٌة- 773 ْأ ّدْت ث ٍء ُم  .ِبَما

ًا رطوبًة ازدادت الماء أصابها وإذا : الَحْمأة،الثأطة  .وفساد

ًا (ويضرب للرجل هذا : يضربعبيد أبو قال للفاسإد أيض
ّدبمثله يقوى ُقه ) يشت ّد بقوله يريد وُحْمقه، مو " يزيد"يشت
 .قبل من كان ما على

ُهْم َثاَر- 774 ُل ِب َلى َحا ِهْم َع ِل ِب  .َنا

َبالة، : صاحبالحابل ْلِح ْبل، : صاحبوالنابل ا ّن اختلطْ أي ال
ًا، الشر أوقدوا " أي"ثاب ويروى أمُرهم، .زيد أبو قاله إيقاد

ْيِن َذاِت فساد في يضرب َب  .القوما في الشر وتأريِث ال

ْوُر- 775 ّث َفُه َيْحِمي ال ْن ِه َأ ِق ْو  .ِبَر

ْوقَ ْونالّر َق  . : ال

ْفظ على الحّث في يضرب ِريم ِح  .الَح

َنى- 776 َلى َث ِر َع َلْم ً ا  .ِرْجل

َق قد أي ِث  .أحرزه قد وأنه له، ذلك بأن َو
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َلى- 777 ْك ّث َلى ُتِحّب ال ْك ّث  .ال

َتِسي لنها ْأ َكاء في بها َت ُب ْلَجَزعَ ال  .وا

 .َعْرُشه ُثّل- 778

َهب أي ُله، وسإاءت عّزه ذ ْلُتيقال حا َل َث َء، :  هدمته إذا الشي
ُدهمامعنيان ههنا : للعرشالقتيبي قال وكسرته، َأَح  :

ُة السريُر ذهب فقد الملك عرُش ُثّل فإذا للملوك، والسِإّر
ُه، َدان من ينصب البيُت الخر والمعنى ِعّز ِعي ّلل، ال َظْ ُي و

.وذّل هلك فقد الرجل عرُش كِسَر فإذا ُعُروش، وجمعه
 ]154 [ص

ُنو َثَرا- 779 ٍد َب ْع ُنوا َج َلى َوكا َف  .َأْز

َثَرايقال ْثُرون القومُا :  ًا َي َثَراء َثْرو ُثروا، إذا و ْلَزفلة َك وا
َفلى  .القليلة : الجماعةوالْز

ُثر الذلة، بعد َعّز لمن يضرب َك  .القلة بعد و

ُء- 780 َدا ْأ ٍه َث َفُه َوْج ّتْرِغيُس َشا  .ال

َداء ْأ ّث ّتْرِغيس : الِجلء،والشوفا : المة،ال المال، : تكثيروال
ّغَسيقال ّله : َر "وجه وأراد فيه، له بارك إذا فلٍن، ماَل ال
َلب "ثأداء َق  .ف

ُة َحّسَن لمن يضرب  .نصابه قبَح ماله كثر

ْيَت- 781 َن ِوى َث ِء َنْح َعَرا ْل َد ِبا ِب َوا  . ال

َعَراء ُوُحوشوالوابد : الصحراء،ال ْيَت : ال َن َث ْفت : معناهو  .َصَر

ُد لمن يضرب ِع ِلكه ل ما َي  .عليه يقدر ول َيْم

ْوُر- 782 َهان في ِكلٍَب َث ُد الّر َع ْق  .َأ
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ْعَصعة، عامر بن َربيعة بن كلُب هو ْيسي، َص َق ُق، كان ال ُيَحّم
َبطَْ أنه وذلك َت ٍر، عجَل ار عليه، ليسابق يصنعه أنه فزعم ثو

ُد َع ْق َقعيد : منوال ّلف وهو ال  .المتباطئ المتخ

 .يكون يكاد ل ما َيُرومُا للرجل يضرب

ُة- 783 ِر َثَمَر ْب ِر نْجُح الّص َف ّظْ  .ال

 .يكره ما على الصبر في الترغيب في يضرب

ُلوُل- 784 ْؤ ِه ُث ِد َ َجَس ُعَ ل ْنَز - عصفور - بزنه (الثؤلول ُي
ويجمع النسان، بجسد يكون مستدير صلب خراج أصله
 )ثآليل على

ْعَجز لمن يضرب  .وتهذيبه تقويمه عن ُي

ُه َثاَر- 785 ِئُر  .َثا

 .منه َيهيج أن عادته من كان ما هاج أي

َتطير لمن يضرب ًا َيْس  .َغَضب

ُة- 786 ُعْجِب َثَمَر ْل ْقُت ا ْلَم  .ا

ْعِجَب َمْن أي َقته بنفسه ُأ  .الناُس َم

ُة- 787 ْبِن َثَمَر ْلُج َ ا ْبٌح ل َ ِر  .ُخْسر َول

ْلُخْسُر ُقَ ونظْيره : الُخْسَراُن،ا ُفْر َقان ال ُفْر ْفر وال ُك وال
ْفَران، ُك َباُن "التاجُر العامة يقول كما المثل وهذا وال ل الَج

َبح  .يخسر " ولَيْر

ْبُت- 788 ِر َث َد َغ  .ال
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ْبٌت، : رجليقال َدر ثابت، أي َث َغ ِقيقوال ّلَخا الرض في : ال
ِة مثل َيَرابيع ِجَحَر أي الغدر، في ثبت ومعناه وأشباهها، ال
ِزّل ل كلما أو قتال في ثابت ]155 . [صالزلل موضع في ي

ُقب- 789 ِا ِد َث ْن  .الّز

َدح إذا أنه يعني ْوَرى َق  .أ

ْنِجح يضرب َباِشر فيما للُم  .المر من ُي

ْتَك- 790 َل ِك ْثُل َث ْلَج  .ا

مما : هذاالمقاييس كتاب في فارس ابن قال الما، يعنون
ّذ ْثل من يعني التركيب، عن ش ْلَج ْعُر هو الذي ا الكثير، الّش

َأّل قولهم ومن َث َلُةثعلب وقال والتف، كثر إذا النبُت اْج ْث : َج
ُته، الرجِل َثل : هوغيرهما وقال امرأ ْلَج - الثاء بفتح-  ا

ّيماِت يريدون  .البيوِت َق

ْتَك المعنى يكون أن : يجوزقلت َل ِك ْثِل، ذاُت َث ْلَج صاحبة أي ا
ومن الزوج مثل قومه من غيرها أو الما من الكثير الشعر
 . لشأنهم ويهتّم بأمرهم الرجل يقوما

ْتَك- 791 َل ِك ّي ُأّمَك َث ٍد َأ ُع َجْر َق  ؟َتْر

ُد ُق، : الثوُبالَجْر َل ٌق : ثوٌبيقال الَخ ٌد سَإْح َلق، أي وَجْر َخ
 ." بترقع"أي ونصب

 .فيه له نفع ل ما يطلب لمن يضرب

َبَت- 792 ُه َث ُد ْب  .ِل

َبَتعليه ُدعي إذا للرجل يقال َث ُده، :  ْب َبَت ِل ْث َده، الله وأ ْب أي ِل
فرسإه، لبد ههنا باللبد يراد أن : يمكن. قلتالشر له أداما

فرسإه، يلبد ل أي الرض، من مكانه لبده : ثبتقال فكأنه

245



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْيرا َرْحله في َيَر لم فرسإه يلبد لم وإذا ُبوَن لنهم َخ ِل َيْج
 .الغارة من أنفسهم إلى الخيَر

َبَك- 793 ْو َ َث ْد ل ُع ْق ِطيُر َت ِه َت  .الريُح ِب

َفْظ أي فعل، " بإضمار"ثوبك نصب يقعد وقعد ثوبك، اْح
َبَك : ُصْنوالتقدير يصير، صار ههنا معناه ِر ل ثو الريُح َتِص

 .به طائرة

 .التحذير في يضرب

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َقُل- 794 ْث ْهلََن ِمْن َأ  .َث

َبل هو َهِل، من واشتقاقه بالعالية، َج ّث على النبساط وهو ال
ًا ويقال الرض، وجه  :أيض

َقُل- 795 ْث ِما من َأ  .َشَما

رأسإان له جبل وهو الحجازيين عند الكسر على مبني وهو
َيان َنْي ُيَسّم ْب ِما، ا  :َلبيد قال َشَما

ْثَت فهل ّب ْيِن عن ُن َو َداِث * على داما أَخ َنْي إل الْح ْب ِما ا  َشَما

َقُل- 796 ْث ِد ِمْن َأ  .َنَضا

ًا هذا َنى بالعالية، جبل أيض ْب ُي ًا و الكسر ] على156 [ص أيض
وكذلك ينصرفا، ل ما بمنزلة فهو تميم عند فأما عندهم،

ِما َذا ِما، َح َطا َق  :الحجاز أهل لغة على الشاعر قال و

َذا َلْت إ ِما َقا َذا َها َح ُقو ّد ْوَل * فإن َفَص َق َلْت ما ال ِما َقا َذا  َح

 :تميم لغة على وقال
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ْهٌر َوَمّر ِر على َد َبا َكْت َو َل َه َف ًة *  ْهَر َباُر َج  َو

ًا وقال  :أيض

ُنُه َتَضاءل َحَضٍن من كان لو ْك ْو ُر َد ِمْن * أ ِه َبكَى َنَضا ْي َل َع
ُد  َنَضا

َقُل- 797 ْث َيَة ِمْن َأ  .َعَما

َذيل جبال من بالبحرين جبل هي  .ُه

َقُل- 798 ْث ٍد ِمْن َأ  . ُأُح

ِرَب جبل هو ْث َي  .مشهور معروفا ب

َقُل- 799 ْث ّدَماِخ َدْمِخ ِمْن أ  .ال

ٍما جبال من جبل هو ّيَة، حمى في ِضَخا ِر ّدَماُخ َض : " اسإموال
َدْمُخ الجبال، لتلك ْهلَنالعرابي ابن قال إليها، مضافا و َث  :
َدْمخ نمير، لبني :قال كلب، ابن عمرو بن نفيل لبني و

ْبِسهالجوعَ "ثهلن لثهلن ويقال ُي ِة " ل ّل  .خيره وق

َقُل- 800 ْث ِم ِحْمِل ِمْن َأ ْي َه ّد  .ال

ّبان، بن عمرو ناقة اسإم هو حرفا في مذكورة وقصته َز
َأمُا قولهم عند الشين  ".خوتعة من "أْش

َقُل- 801 ْث ِقي ِمَن َأ َوا  .الّز

َدامة بن محمد قال فقال يعرفها، فلم عنها الفراء : سإألتُق
َقت فإذا بالليل، َتْسُمُر كانت العرب : إنله جليس َيكة َز ّد ال

ِذن لنها اسإتثقلتها ْؤ َقْت، إذا بالصبح ُت الفراء فاسإتحسن َز
 .قوله

َقُل- 802 ْث ُووقَِ ِمَن َأ  .الّزا
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في يقع وهو المدينة، أهل لغة في للزئبق اسإم هذا
َعل لنه التزاويق، يدخل ثم الحديد على الذهب مع ُيْج

لكل قيل ثم الذهب، ويبقى الزئبق منه فيخرج فيالنار
ّقٍش َن ّوقَ ُم ْقُت الزئبق، فيه يكن لم وإن ُمَز ّو :الكلما وَز
فيه والصحيح بالهمز، ُعّرب معرب، فارسإي والزئبق زينته،
َبق، ودرهم الباء، كسر ْأ  .: مزبقتقول والعامة ُمَز

َقُل- 803 ْث ُنوِن ِمَن َأ َكا ْل  .ا

ْنَت "قد كلمهم من أن الفراء عن المفضل حكى َو ْن "علينا َك
ْلَت أي ُق الذي هو الكانون أن الصمعي عن وحكى علينا، َث
ْوا حديٍث في وهو القوما على دخل إذا َن : ولقال عنه، َك

أنه عبيدة أني عن وحكى معناها، ما العبارة هذه أعرفا
ْنُت من فاعول َن َتْرته، أخفيته إذا ] الشيء157 [ص َك وسإ

ُنون القوما أن : ومعناهقال ْك َثهم َي للحطيئة وأنشد عنه، حدي
ِة من وكان أمه هجاء في َق َق َع  :ال

ّله َجَزاِك ّقاِك َعُجوز من َشّرا ال َل َقَ * و ُقو ُع ْل َنا من ا ِني َب  ال

َنّحْي ِدي َت ُع ْق ّله * أراَح بعيدا مني فا َنا منِك ال َلِمي  العا

ً َبال َذا أغْر ْعِت إ ِد ُتو َنا سِإّرا اسْإ ُنو َوكا َلى *  ّدثينا َع  المتح

ِهْر ألم ّني الّشْحناء لِك أظ ُلِك ل * ولكن ِم َنا إَخا ِقلي ْع  َت

ُتِك َيا ُة علمُت ما َح َيا ٍء ح ُتِك سُإو ْو َوَم  الصالحينا َيُسّر قد * 

وجهان، " فيهكانون من "أثقل : قولهمالطبري وقال
ُء، الروما عند الكانون : أنأحدهما إلى فيه ويحتاج الشتا
هذه من ثقيل فهو الصيف، في إليه يحتاج ل ما النفقة
 :الشاعر قال الجهة،
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ّله لعنة ُطّرا(الرض * أْرِض الـ وأهل والرسُإوِل ال على ) 
ِني ُعوِن َب ْظْ  َم

ْعُت ّبَة عندهم الصيف في ِب ْيـ ُق ْعُت(الخيش * ِش الَخ ِب ) و
ُنوِن في الكانون  الكا

َفع ولم ُيَحرك لم وضع فإذا ثقيل الكانون أن والثاني إلى َيْر
َقَل : ياثقيل لكل فقيل الشتاء، آخر ْث  .كانون من أ

َقُل- 804 ْث ِر َرَحى ِمْن َأ َبْز  .ال

 :الشاعر قال

َيُش ْط َته إن َوأ َلْس ٍة من جا َقُل َفَراش َته إن * وأث من عاَشْر
ِر َرَحى َبْز  ال

َقُل- 805 ْث  .الّرَصاصِ ِمَن أ

ْلُحّمى وِمَن- 806  .ا

ِر وِمَن- 807 َتظْ ْن  .الُم

ِر وِمَن- 808 ّنضا  .ال

ِد وِمْن- 809 ْو  .َط

َبُت- 810 ْث ٍد ِمْن َأ  .ُقَرا

َد ُيلَزما لنه  .يفارقه فل البعير َجَس

َبُت- 811 ْث ِم ِمَن َأ َوْش ْل  .ا

ّداَراِت يعنون َذّر وغيرها الكف في ال ّنؤور عليها ُي  .ال

َبُت- 812 ْث ِر ِفي َأ ّدا ِر ِمَن ال َدا  .الِج
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 :الشاعر قول من أخذ

ّنه ِر رّب الدار في كأ ِر من الدار في * أثبُت الدا َدا  الِج

َفُل ْط ِر* لن على ليٍل من أ بل النهار على يدخل الليل نها
 .إذن

َقُف- 813 ْث ٍر ِمْن أ ْو ّن  .سِإ

ْقُف ّث ْقٌف158 [ص : رجليقال بُسْرعة، : الخذال َث ْقٌف، ]  َل
َد كان إذا َذر جي  .الطعن السريع : هوويقال القتال، في الح

َأُر- 714 ْث ٍر ِمْن أ  .َقِصي

ُنون ْع ّلْخِمّي سإعد بن َقصير َي البرش، َجذيمة صاحب ال
 .وحده ثأره أدرك من أول هو :ويقال

َقُل- 815 ْث ًا أ ْأسإ ِد ِمَن َر ْه َف ْل  .ا

ْومه، أرادوا كأنهم َومُاقالوا لنهم َن ْن ْهد من : أ  .َف

َبُت- 816 ْث ًا أ ْأسإ  .َأَصّم ِمْن َر

 .الجبل يعنون

َقُل- 817 ْث ِقيٍب ِمْن َأ ْيَن َر ْيِن َب ّب  .ُمِح

َقُل- 818 ْث َء ِمْن أ َعا ِب َ أْر ُدوُر ل  .َت

ابن قال يعود، ل فهو الشهر، آخر في كان إذا وذلك
 :الحجاج

َعاء َيا ِب ُدوْر ل أْر  الشهور محاقات * به َت

َقُل- 819 ْث َغَل ِمّمْن أ ً َش ُغول  .َمْش
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َقُل- 820 َدِح ِمْن أث ْبلَِب َق ّل َلى ال ْلِب َع ِريِض َق  .الَم

 :بساما ابن قال

ِغيًضا يا ُغـ في زاد َب ُب ِغيِض ُكّل ) على(البغض * ـض ال  َب

ًا يا ْبـ قدَح َشبيه ّل ْلِب ) في(اللبلب * ـلَِب ال ِريِض َق  الم

جيم     أوأله     فيما     الخامس     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولــــدون     

 .جيم أوله فيما الخامس الباب

ُى- 821 َياِت َجْر ّك َذ  .ِغلٌَب الُم

أو سإنة ُقُروحها بعد عليها أتى قد : التيالخيل من المذكية
ِغلَُب سإنتان، ِلُب المذكى أن أي : المغالبة،وال ِريه يغا ُمَجا
من أكثر أبدا َجْريه ثاني أن ُيَراد أن يجوز لقوته، فيغلبه
الول بالثاني يغالب فكأنه ثانيه، من أكثر وثالثه باديه،

ُيه الثاني، وبالثالث أبي قول معنى وهذا ِغلب، أبدا َفَجْر
ويروى غلبا، الجري تغالب أن تحتمل : فهيقال حيث عبيد

َوة، " جمعِغلء المذكيات "َجْرى ْل يكون َجْريها أن يعني َغ
َواٍت ْل ُوها ويكون َغ َذعَ ) لبعيدا : أي(بطينا بطينا شأ  .كالَج

ْلبة في أقرانه على بالتبريز ُيوَصف لمن يضرب .الفضل َح
 ]159 [ص

َى- 822 ّكى َجْر َذ ْنُه َحَسَرْت الُم  .الحُمُر َع

ْعيا، أي ُحُسورا، َيْحُسُر الدابُة : َحَسريقال َعْنو أ َلة ِمْن "" ِص
ْبقه يعني شأوه وعن عنه عجزت أي المعنى، يسبق كما سَإ
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ِرُح الفرس َى ونصب الحميَر، القا كأنه المصدر، " على"َجْر
َي الرهان يوما فلن : يجريقال  .المذكى َجْر

ًا يضرب  .أقرانه للسابق أيض

ِدي َجَرى- 823 َوا ْل َطّم ا َلى َف ّى َع ِر َق  .ال

َطّم الوادي سإيُل جرى أي َفن أي ف َطّميقال َد السيُل : 
ّي دفنها، أي الركيَة ِر َق الروضة، في الماء : َمْجَرىوال

َية والجمع ِر ْق َيان، أ ِقْر أتى : أيالمعنى صلة " ِمْن"علىو و
ّي، على ِر َق  .دفنه بأن أهلكه يعني ال

 .حده الشر تجاوز عند يضرب

ِطيَر َله ُجّروا- 824 ْنَجّر َما الَخ ُكْم ا  .ل

ِطير ُعوه المثل ومعنى : الزمامُا،الَخ ِب ّت فيه لكم كان ما ا
 .اتباعَ موضع

 .الناس ومداراة السلمة طلب على الحث في يضرب

عنه، تعالى الله رضي ياسإر بن عمار عن يروى المثل وهذا
 .كتابه في عبيد أبو أورده كذا فلن، في قاله

ّلِت- 825 َهاِجُن َج ِد َعِن ال َل َو  .ال

َهاِجُن َنِتمنه يقال : الصغيرة،ال ُتِج ْه ِرعت إذا الجاريُة، : ا ُت ْف ا
ّلت ومعنى الوان، قبل ُغرت، ههنا َج َلُل ص من والَج

َلل : أمريقال الضداد، ًا للحقير ويقال عظْيم، أي َج أيض
َلٌل  .َج

 .وقته قبل للشيء التعّرض في يضرب

َدَح- 826 ْيٌن َج َو ِويِق ِمْن ُج ِه سَإ ِر ْي  .َغ
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ْدُح ْلطْالَج ْوفا، : الَخ ّد َوين وال  . رجل : اسإموُج

ُع لمن يضرب  .به ويجود غيره مال في يتوسّإ

ّذها- 827 ّذ َج ِر َج ْي َع َنة ال َا ّلي  .الّص

ّذ ْطعالَج َق ّليان والكسر، : ال ْقلوالّص َب من العير اقتلعه ربما : 
َعاه، إذا أصله َت َيان ووزنه اْر ِل ْع  .ِف

ُتع غير من الحلف ُيْسرعَ لمن يضرب ْع َت ّكث َت َتَم  .و

ّذها في والهاء  .اليمين عن " كناية"ج

َء- 828 ٍر َجَزا ِنّما  .سِإ

َء َجَزاني أي َنى رومي رجل وهو سإنمار، جزا َق َب َن َوْر الخ
ْهر الذي َظْ فرغ فلما القيس، امرئ بن للنعمان الكوفة ب
ًا، َفَخّر أعله من ألقاه منه َله يبني لئل ذلك فعل وإنما ميت مث

] يجزي160 [ص لمن المثَل به العرب فضربت لغيره،
 :الشاعر قال السإاءة، بالحسان

َنا ْت ْعد بنو َجَز َنا بُحْسن سَإ ِل َعا ٍر * َجَزاء َف ِنّما َذا كاَن وما سِإ
ْنب  َذ

ْيَحَة أطَم بنى الذي : هوويقال منه فرغ فلما الُجلَح، ابن أَح
ْيَحة له قال َته، : لقدُأَح لو حجرا فيه لعرفُا : إنيقال أحكم
ّوَض ُنزعَ فأراه الحجر، عن فسأله آخره، عند من لتق

ًا فخّر الطم من أحيحة . فدفعهموضعه  .ميت

ْيُث َجَرَحُه- 829 َ َح ُع ل ِقي َيَض َفُه الّرا ْن  .أ

َدلة قالته ْن َظْلة تحت وكانت الحارث، بنت َج ْن مالك بن َح
ْذراء، وهي ِطيرة ليلة في فخرجت شيخا، حنظْلة وكان َع َم

َبُصَر َثب رجل بها ف لها فقال فصاحت، وافتّضها، عليها فو
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ْعُت،فقالت ؟ : مالكرجل ُلِس ل : حيثقالت ؟: أينقال : 
 .أنفه الراقي يضع

ٍر في يقع لمن يضرب َلَة ل أم  .منه الخروج في له حي

ّلى- 830 ُه ُمِحّب َج َظَْر  .َن

ْوُت من أحبابه، إلى النظْر يحسن لمن يضرب َل "َج
 :زهير قول : ومنهعبيد أبو قال حّسنتها، " إذاالعروَس

ِديق في َتُك فإن ّو أو َص ُد ّبْرَك َع ُتَخ  القلوب عن العيوُن * 

ّلى ويروى ًا "ج ّب ُه مح َته أوضح " أينظُْر أو إليك نظُْره محب
وإلى الفاعل إلى يضافا أن يصلح والمصدر إليه، نظْرك

ًا المفعول  .أيض

 .وبغضهم القوما حب في يضرب

َبْت- 831 َل َبًة َج َل َعْت ُثّم َج َل ْق  .أ

: يرادويقال بالحاء، ويروى أمسكت، ثم صيحة صاحت أي
ِطر، ل ثم ُتْرِعد السحابة بها َلبة، من وهو ُتْم َلبيقال الَج : َج

ِه على َبًة يجلب فرسإ َل  .به صاح إذا َج

 .يسكت ثم يتوعد للجبان يضرب

ْذُل- 832 َكاٍك ِج  .ُح

ْذل ِطن في ينصب وربما الشجرة، : أصُلالِج َعا البل َم
 .الَجْربى به فتحتّك

َتْشفى للرجل يضرب  .وعقله برأيه ُيْس

َعًة- 833 ْعَج َ َج ًا أَرى ول  .ِطْحن
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ُع أي َعًة، أسإم ْعَج ّطْحُن َج ْعل : الدقيق،وال مفعول بمعنى ِف
ْبح ّذ ِفْرقَ كال  .والمفروقَ المذبوح بمعنى وال

ُد لمن يضرب ِع  .يفي ول َي

ْنُه َجَرى- 834 ِد َمْجَرى ِم ُدو ّل  .ال

ِد في ُيَصّب ما وهو ّقي أح  . الدواء من الفم َش

 ]161 . [صويكره يبغض لمن يضرب

ٌة- 835 َكُل ُجّماَر ْؤ ُهلَِس ُت  .ِبال

ُهلَس يؤكل، الذي فلبها وهي النخلة، : َشْحمةالجمارة :وال
َهاب ُلوس، : رجليقال العقل، َذ ْه  .مجنون أي َم

ّد ُيْجَمع المال في يضرب َوّرُث ثم بك  .جاهل ُي

َعٌة- 836 َلى َجَما ِء َع َذا ْق  .أ

: جمع. والقذاءبالقلوب وافتراقَ بالبدان اجتماعَ معناه
ًذى، ًذى َق َق ّله صلى قوله معنى وهذا َقذاة، : جمعو عليه ال
َنٌة وسإلم ْد ُه َلى " ويظْهر أذى يضمر لمن " يضربَدَخٍن َع
 .صفاء

َء- 837  .والّريح ِبالّضّح جا

: ماوالريح للشمس، َبَرَز : ما: الّضّحالعرابي ابن قال
ُضًحى الصل في : الضحالزهري قال الريح، أصابته

الكلمة في ما جنس من حرفا مكانها وجعل الياء فحذفت
ِقّن فعلوا كما الحاء، وهو ْنٌى والصل بعبد َنى لنه ِق ْق أي ُي

ّدخر ْوُت كقولهم أصل ويؤخذ ُي َن َق َية، اتخذتها " أيالغنم " ْن ِق
فحذفا ُوُضوحا، َيِضُح َوَضَح من وضح : أصلهالهيثم أبو وقال
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وما ظهر بما جاء والمعنى منها، عوضا الحاء وشدد الواو
 .خفى

 :ومثله الكثير، العدد أو الكثير بالمال جاء للذي مثل يضرب

َء- 838 ّطّم جا  .والّرمّا ِبال

الكثير، الماء : الطمالنباري ابن وقال : البحُر،فالطم
ّطّمالزهري قال : الثرى،والّرما وإنما البحر، بالفتح : ال

 .الّرمّا لمجاورة المثل هذا في الطاء ُكِسَرِت

َء- 839 َقّض جا َقِضيِض ِبال  .وال

 :وصغر الحجارة من تكّسر لما يقال

ويقال والصغير، بالكبير والمعنى َقّض، كبر ولما قضيض،
ًا  :أيض

َء- 840 ْومُا جا َق ُهْم ال ِهْم َقّض َقِضيِض  . ِب

ُهْم : ويجوزسإيبويه وقال كلهم، أي على بالنصب َقّض
 :الشاعر قال المصدر،

ْيٌم وجاءت َل َها سُإ ِيضها َقّض َقِض ّقَ ما عوال * وَجمع ب َد َلَما أ َأ َو
بالبقيع حولي *تمسح البيت هذا عجز في (المحفوظ

 )الغطفاني ضرار بن للشماخ سإبالها* وهو

ْنشدون أسإمعهم : لمالصمعي قال :ويقال رفعا، إل قضها ُي

ُؤْا- 841 ًا َجا ًا َقّض َقِضيض  .َو

َدانا أي َقّض وَزَرافاٍت، ُوْح والقضيض الواحد، عن عبارة فال
 ]162 . [صالجمع عن عبارة

َء- 842 ْد جا َق َفَظ َو  .ِلجاَمُه َل
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ًا حاجته عن انصرفا إذا َطش العياء من مجهود َع وال

َء 843 ْد جا َق َطُه َقَرَض َو َبا  .ِر

َبطْ : ماالّرباط ّد أي ُيْر ُبطْ، والجمع وغيرها، الدابة به يش ُر
َقَرض فيفلت ِحبالته يقطع الظْبي في وأصله قطع، : أيو
ًا فيجيء  .مجهود

 .حاله مثل في هو لمن يضرب

َء- 844 َلى جا ِء َع ْيَرا َب ِر ُغ ْه ّظْ  .ال

ْيراء َب ُغ ْبراء : تصغيرال َغ يصاحبه ول جاء أي الرض، وهي ال
قال الخيبة، عن بها يكنى يها، ويذهب يجيء التي أرضه غير

ُه ورجع الول، َدْرَجه "رجع كقولهم : هذاالزهري َد ْو على َع
ْدَراجه على ورجع بدئه، ًا يصب ولم رجع إذا هذا " كلأ  .شيئ

َنا- 845 ِري ِو َنا جا ِري ُب  .َواْخ

ًة، يتعّشقان رجلن : كانيونس قال ُدهما وكان امرأ أح
فكان العين، تقتحمه َدميما الخر وكان َوسإيما، جميل

الدميم وكان إلينا، وانظْري : عاشرينايقول منهما الجميُل
ِرينايقول ِو ِرينا، : جا ُب ِني فكانت واْخ ْد :فقالت الجميَل، ُت

ّنهما، ْنَحر أن منهما واحد لكل فقالت لختبر فأتتهما َجُزورا، َي
ْته بالجميل فبدأت متنكرة، َد ِر عند فوَج ْد ِق ْلَحس ال الدسَإم َي

َيْه، بيضاء كّل احتفظْوا :ويقول الشحم، ويأكل يعني ِل
ْيِل لها فأمر فاسإتطعمته الشحم، َث في فوضع الَجزور، ِب
ّدِميم أتت ثم قصعتها، ْقِسم هو فإذا ال ْعطي الجزور لحم َي ُي و

ِيِب لها فأمر فسألته سإأله، َمْن كل في فوضع الجزور، بأطا
ٍد كّل أعطاها الذي فرفعت قصعتها، َدة، على منهما واح ِح

َوا أصبحا فلما َد َعت إليها َغ ما منهما واحد كل يدي بين فوَض
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: إنهاويقال الدميم، وقربت الجميل، وأقصت أعطاها،
 .تزوجته

َبر الجميل المنظْر القبيح في يضرب  .الَمْخ

ِبي- 846 ِيه َجّر ِل ْق  .َت

ُبْر كقولهم هذا ُله "أْخ ْق لك يظْهر لما قليته َجّربته إن " أيَت
 .َمَساويه من

َها- 847 َد َل ِر َج ْي أ
َ ْبِن ِب َغَز ا ْل  .أ

ابن وقال اليادي، ألغز بن سإعد : هواليقظْان أبو قال
ِبن اسإُم :الكلبي َغَز ا ْل ًا وكان الحارث، أ المتاعَ، وافر جاهلي
 :الشاعر قال المثل، به يضرب

ْبُن كان الولى ُأولََك َغَز ا ُهُم أل ْن ْبُن كان ما مثل * ول ِم َغَز ا ْل أ
ُع َن  َيْص

َعاء يمّسُح ْل ِبيِن َص ْلج ًا له َتَرى ا ّد ُقُم ّق *  َفْرَج َيُش لم ما ال
َوسّإع  ]163 [ص ُي

بمثل جلدت إذا وهي المرأة عن " كناية"جلدها في والهاء
 .تألم ل ذلك

َقب لمن يضرب َعا  .مراده حصوُل فيه بما ُي

ِر جاٌر- 848 ِبي َكَجا أ
ٍد َ َو  .ُدا

ُنون ْع ْعَب َي فمات رُجل جاوره إذا كان كعبا فإن َماَمَة، بن َك
َداه، َلَف شاة أو بعيُر له هلك وإن َو َواد أبو فجاءه عليه، أْخ ُد

ًا الشاعر فضربت ذلك، به يفعل كعٌب فكان له، مجاور
َواد، أبي : كجارفقالوا الِجوار، حسن في المثَل به العرب ُد

 :زهير ابن قيس قال
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ّوفُا َط ّوفُا ما أ َط ِوى ثم أ ٍر * إلى آ ِر َجا َواد أبي كَجا  ُد

َفة وقال  :العبد بن َطَر

ّني ِنَي إ َفا ٍر ِمْن َك ِر * جار ِبه َهَمْمت أْم ِقّي َكَجا َذا ْلُح ِذي ا ّل ا
َفا ّتَص  ا

َواد، أبو : هوالحذاقي َذاقَ ُد ""اتصفو إياد، من : بطنوُح
 .كعبا يعني الجود، في َوْصفا صار : معناهيقال

ُتُه- 849 ْل َع ِني ُنْصَب َج ْي  .َع

ّنْصُب ولم لعيني، منصوبا جعلته أي المنصوب، : بمعنىال
 . عنه أغفل لم يعني بظْهر، أجعله

ِنّي يتحملها الحاجة في يضرب ْع ْلَم  .بها ا

َء- 850 ُتُه َتِضّب جا َث َلى ِل َذا َع  . َك

ِبيُب الّضّب  .: السيلنوالّض

 :بشر قال الحرص، شدة في يضرب

ُنو َب ْير و َنا قد ُنَم َ منهُم َلقي ْيل َها َتِضّب * َخ ُت  للمغنم ِلثا

َء- 851 َنْي جا ُذ ُأ َناقٍَ ب  .َع

َناقَ َع ابن قال والباطل، الكذب ههنا وهو : الداهية،ال
َنْي جاء يقال :العرابي َناقَ بأذ بالكذب جاء إذا الرض، َع
 .بالخيبة جاء إذا وكذلك الفاحش،

َء- 852 ًا جا ِه َناِشر ْي َن ُذ  .ُأ

 .طامعا جاء إذا
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َعَل- 853 ْبَر كلَِمي َج ِه َد ْي َن ُذ  .ُأ

َغافل إليه يلتفت لم إذا َت  .عنه و

َعَ- 854 َد ْلَحلَُل َج ْنَف ا ِة َأ ْيَر َغ  .ال

ّله صلى قاله َلة وسإلم عليه ال ّفْت َلي علي إلى فاطمُة ُز
ّله رضي َوى حديث وهذا عنهما، تعالى ال بن الحجاج عن ُيْر
 .يرفعه منهال

َء- 855 ِرُب جا ِه َيْض ْي َدَر  .َأْص

ْيه، أي َب ِك ْن ًا، والزاي بالسين ويروى َم ًا جاء إذا أيض لم فارغ
َته، يقض َب ِل وفي تفرد، ول السين، الكلمة في والصُل َط
َدَريه : يضربالشر في الحسن ] كلما164 [ص ِطر أسْإ َيْخ و
ْيه في َو ْذَر  .ِم

َء- 856 َد جا ْع ّيا َب َللت ِتي ا ّل  .َوا

ّيا الشدة، عن بهما يكنى َت ّل عن عبارة وهي التي، : تصغيروال
ْيم قالوا كما المتناهية، الداهية َه ّد ْيم ال َه ّل ْيخية وال َو ْلُخ وا

ْيمية، َو ُف ٌةوالتي التكبير، به يراد تصغير هذا وكل وال : عبار
َلمان وهما النهاية، تلك تبلغ لم التي الداهية عن للداهية، َع

َيا ولهاذ َن  :الشاعر قال الصلة عن اسإتغ

ْبُت ولقد َأى َرأ ِة َث َعِشيَر َها ال ّل ْيُت ُك َف َك ّيا حاينها * و َت ّل ِتي ال ّل َوا
 ")"جانيها وحفظْى : الهالك،(الحائن

َء- 857 ِه َيُجّر جا ْي َل  .ِرْج

ً يجيء لمن يضرب َقل ْث  .ُحّمَل ما يحمل أن يقدر ل ُم

َء- 858 َكْي جا ِر َو ٍر ِب َب  .َخ
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ْثبت أن بعد بالخبر جاء يعني َت ًا، فيه جاء كأنه فيه، اسْإ أخير
ِرك لن َو أتى والمعنى فوقها، التي العضاء عن متأخرة ال

 .حق بخبر

َلْت- 859 َع َها َما َج َقْت ِبَي ِب َل َط ْن ْلِمُز َوا  .َت

ْوأة على أْشَرفَا رجل أن أصله بها فوقع امرأة، من سَإ
َتني : إنمافقالت وعابها، ْب مني، به أولى وأنت صنعت بما ِع

َفْت ثم وانطلقت بي بها ما جعلت :الرجل فقال عنه، انصر
 .مثل فأرسإلها تلمز،

ّيَر فيما للواقع يضرب  .غيره به َع

َء- 860 َيا جا ِن ِه ِمْن َثا ِن َنا  .ِع

:غيره وقال رفاعة، ابن قاله حاجتة، على يقدر ولم جاء إذا
 .حاجته قضى وقد جاء إذا

ُد َجّل- 861 ْف َهاِجِن َعِن الّر ْل  .ا

ُد ْف َدح،الّر َق ْكَرةوالهاجن : ال َب سإن، لها يطلع أن قبل تنتج : ال
ّلت ويراد  .الرفد عن الهاجن َج

َوى ول المر عن يصغر لمن يضرب ْق  .عليه َي

ًا ناقة أن ذلك : أصلبعضهم وقال وكانت نتجت لقوما هاِجن
ِزيرة ّنْت فلما الرفد تمل َغ َبْت أسَإ ّي َن ُنها، قّل و أهلها فقال لب

َفد تمل ل لها : ماللراعي : جلتفقال ؟تفعل كانت كما الر
.الهاجن عن الرفد : جلعمرو أبو قال الرفد، عن الهاِجُن
 .الخير القليل للرجل يضرب

َء- 862 ُه َيُجّر جا َقَر  .َب
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َله، أي ْلَحْرث محّل النساء لن بالبقر العيال عن كنى ِعيا ا
 ]165 . [صلهما آلة البقر أن كما والزرعَ،

ْلَجْحَش- 863 َتَك َلّما َأ ُار َفا َي ْع َل  .ا

ّذَك لما "الجحش : يقالعبيد أبو قال َقَك " أيالعيار َب َب سَإ
 .وفاتك

 .بعض دون حاجته ببعض الرجل قناعة في يضرب

ُلِب أي مضمر، بفعل الجحش ونصب ْط  .الجحش ا

َء- 864 ِر َكَخاِصي جا ْي َع ْل  .ا

َتحييا، جاء لمن يضرب َيانا جاء لمن : يضربويقال ُمْس ُعْر
ْير خاِصَي أن السإتحياء ووجه شيء، معه ما َع ِرقَ ال ْط ُي

وكذلك يصنع، ما كيفية في يتأمل الخصاء عند رأسإه
ِرقا، يكون المستحي ْط الناس علية أن وهو آخر، ووجه ُم

ُع ّف  :ِخَراش أبو قال منه، ويستحي ذلك عن يتر

َءْت ْير َكَخاِصي َفَجا َع ُلوُح منها عاجة * ول حاجة تحل لم ال َت
ِم على  َوْش

َدى َجاء- 865 ِإْح َناِت ِب َبٍق َب  .َط

َبق بنُت َلْحفاةَط ُعم : سُإ وتسعين تسعا تبيض أنها العرب تز
َود عن تنقف بيضة وتبيض سَإلَحف كلها بيضة  .أسْإ

 .العظْيم بالمر يأتي للرجل يضرب

َء- 866 ْومُا َجا َق ْل ِد ا ْلَجَرا ِعِل َكا  .الُمْش

 :الشاعر قال ناحية، كل من متفرقين : أيالعين بكسر

َلة والخيل ِع ّنهن سإاطع في ُمْش َأ ٍما* ك ِر ٌد َض َعاسِإيُب أو َجَرا  َي
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َء- 867 ِريِق ُفلٌَن َجا ْلَح َعِل َكا  .الُمْش

 .َغْضبان ُمْسرعا جاء إذا العين، بفتح هذا

ْعَ- 868 ّو َبَك َج ْل ْعك َك َب ْت  .َي

ْع ويروى وما اللئاما معاشرة في يضرب " وكلهماكلبك "أِج
 .به يعاملوا أن ينبغي

ِلك ذلك قال من : أولالمفضل قال َير ملوك من َم كان ِحْم
ُبهممملكته أهل على عنيفا ْغِص َي ُلبهم أموالهم، :  َيْس في ما و

َهنة وكانت أيديهم، َك ِفل فل سإيقتلونه، أنهم تخبره ال َيْح
: إنيفقالت السؤال أصوات سإمعت امرأته وإن بذلك،
ْون لما هؤلء لْرَحم َق ْل ْهد، من َي الّرغد، العيش في ونحن الَج
َباعا، يصيروا أن عليك لخافا وإني أتباعا، لنا كانوا وقد سِإ
ْعَ عليها فرد ّو بذلك فلبث مثل، وأرسإلها "يتبعك كلبك "َج

ْقِسْم ولم فغنموا أغزاهم ثم زمانا، فلما شيئا، فيهم َي
نحن ما ترى : قدأميرهم وهو لخيه قالوا عنده من خرجوا

ْهد، من فيه ْلِك خروَج نكره ونحن الَج البيت أهَل منكم الُم
ْدنا غيركم إلى وكان مكانه، واجلس أخيك، قتل على فساِع
ْغيه166 [ص َعَرفا قد َب إلى فأجابهم عليهم، واعتداءه ] 

َثبوا ذلك، وهو جذيمة بن عامر به فمر فقتلوه، عليه فو
أكل : ربمافقال "يتبعك كلبك "جوعَ بقوله سإمع وقد مقتول
ّدبه الكلب  .مثل فأرسإلها شبعه، ينل لم إذا مؤ

َعْل- 869 ِلَك اْج ٍة سِإّر ِفي ذ  .َخِميَر

ُتْم أي ْك  .أحدا تعلمه ول فعلت ما ا

َء- 870 ْوِك َجا ْلّش ِر ِبا  .َوالّشَج

جيش من كان ما كل من الكثير بالشيء جاء لمن يضرب
 .وغيره عظْيم
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َوَز- 871 ْيِن الِحَزامُا َجا َي ْب ّط  .ال

ْبي ّط  . لغيرها : كالّضْرعَوالسباعَ للحافر ال

َتهاها الشدة بلوغ عند هذا يضرب ْن  .ُم

"أما ُحوِصر لما عنهما الله رضي علي إلى عثمان وكتب
ْيَل فإن بعد ْيِن، الِحَزامُا وجاوز الّزبى، بلغ قد الّس َي ْب ّط ال

ْدَره، بي المر وتجاوز َع َق َطِم  نفسه عن يدفع ل َمْن فّي و

ّنَك ْفَخْر لم وإ ْيَك َي َل ٍر َع َفاِخ ِعيٍف، َك ْبَك ولم * َض ِل ْغ مثُل َي
ّلِب َغ  ُم

 دمي دون يقصرون ل القوما ورأيت

ْنُت فإن ً ُك ُكول ُكْن مأ ِلي أنت ف ِك ّ آ ِني * وإل ْك ِر ْد َلّما فأ َو
 "ُأَمّزقَِ

ْيطِْ َعْن َجاَحَش- 872 ِه َخ ِت َب َق  .َر

ُنَخاعها،الرقبة خيطْ َعوجاَحَش :  َف عن دافع لمن يضرب : دا
 .نفسه

ْلَجْحش من : أصلهقلت ْلد، سَإْحج هو الذي ا ْلَج : أصابهيقال ا
"فُجِحَش الحديث ومنه َقَشَره، أي وجهه، فَجَحش شيء
ّقه ُيْجَحش َيْجَحش نفسه عن " والدافعاليمن ِش  .و

َء- 873 َنْي َجا َقْر ٍر ِب  .ِحَما

فكأنه له، َقْرَن ل الحمار أن وذلك والباطل، بالكذب جاء إذا
 .يكون أن يمكْن ل بما جاء

ِر- 874 ْكَت ما اْج َتْمَس  .اسْإ
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ُتر ل : أيالشر من يفر للذي يضرب ْف ْغ الهرب من َت ِل َا وب
 .فيه

ْع- 875  .َجَراِميَزَك َلُه َجّم

 .وأعضاؤْه : َجَسدهالرجل َجَراِميز

َلد يؤمر لمن يضرب ْلَج  .العمل على با

ِره الثور وجراميز جراميزه الثور : َضّميقال : قوائمُه،وغي
َذلي قال ليثب، ُه  :َوْحش حمار يصف ال

َأْصَحَم ٍما َو ُه َحا َدى * َحَزابيَة َجَراِميَز َي ّدَحاْل َح  ]167 [ص بال

ُله- 876 َع ِء ِفي اْج َعا ِر ِو ْي ِرٍب َغ  .سَإ

َقاء في وأصله السر كتمان في : يضربعبيد أبو قال الّس
ِرُب وهو السائل، ِد : ليقول الّس ْب ِء إبداء سإّرك ُت السقا

ِر ِوعاء في : اجعلهوتقديره ماءه، ِرٍب غي . لنماؤْه سَإ
َيلن  .للماء يكون الّس

ْيَك َجِشْمُت- 877 َل َقَ ِإ ِة َعَر َب ِقْر  .ال

ًا ولجلك لك تكلفت أي ًا أمر ًا، صعب شرحه وسإيأتي شديد
ّله شاء إن الكافا باب في  .تعالى ال

َها- 878 ُؤْ َنا َها َأْج ُؤْ َنا ْب  .َأ

َناة، : هم: الجناءعبيد أبو قال ْلُج َناة،والبناء ا ُب والواحد : ال
َباٍن، َجاٍن فاعل يجمع أن الكلما، في عزيز جميع وهذا و
اليمن ملوك من ملكا أن المثل وأصل :قال أفعال، على
ّلف غزا ًا، وَخ َثْت ابنته وأن بنت َد ًا بعده َأْح أبوها كان قد بنيان

أشاروا مملكته أهل من قوما برأي ذلك فعلت وإنما يكرهه،
ّينوه عليها أولئك بَمُشوَرة وأخبر الملك قدما فلما عندها، وَز
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ِدموه، أن بأعيانهم أمرهم ورأيهم ْه َهاذلك عند وقال َي ُؤْ َنا َأْج  :
 .مثل فذهبت أبناؤْها،

ِء في يضرب ِة سُإو الشيء يعمل وللرجل والرأي، الَمُشوَر
ّية بغير ِو  .وإفساده عمل ما نقض إلى يحتاج ثم ر

ْوا الذين : إنالمثل ومعنى َن ْدما الدار هذه على َج َه هم بال
 .بالبناء َعَمروها الذين

ُعَ- 879 ْلَجْر َوى ا ُع َوالّرِشيُف َأْر َق ْن  .َأ

ْلَجْرعَ للماء، : المّصوالّرِشيف الّرْشُف ْلعه،وا َب ُع :  ْق ّن :وال
َتَرّشُف الذي الشراب أن أي للعطش، الماء تسكين قليل ُي

ُع قليل َط ْق وقوله بطْء، فيه كان وإن وأنجع للعطش َأ
ُعَ " أي"أورى ّيا، َأسْإَر َبُت " أي"أنقع وقوله ِر ْث ريا، وأدوما َأ

 .ثابت " أيناقع "سُإّم قولهم من

لما والقتطاعَ بالمبادرة فيؤمر غنيمة في يقع لمن يضرب
 . ينازعه َمْن يأتيه أن قبل عليه قدر

َومُا أبلغ المعيشة في القتصاد أن : معناهوقيل ْد َأ من و
 .فيها السإرافا

َتِمْل َجّمْل- 880  .َواْج

ْلُتيقال ُته الشحَم : َجَم ْل َتَم ُته، أي واْج ْب بالتشديد وَجّمَل أذ
 .والمبالغة للكثرة

َعة ِخْصٍب في وقع لمن يضرب  .وسَإ

ْلَب- 881 َكّت َج َلى ال ٍة ِإ ّي ِئ  .َو

َكُسوب : الرجُلالكّت ُوعَ، ال ّية الْجَم ِث َو  .الحفوظ : المرأةوال
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ْيَن يضرب َق ِف  ]168 . [صأمر في للمتوا

ْلَب ونصب ْلَب الشيء اجلب : أيالمصدر " على"َج َج
 .الكت

ُتُه- 882 ْي ْيَل َجَز  .ِبالّصاعَِ الّصاعَِ َك

َة بمثله الحساَن كافأَت إذا  :قال بمثلها، والسإاء

َ َلُم ل ْأ ْلَجْرَح ن ْلـ به ونجزي ا ْيَل(العداء * أعداء ا َك الّصاعَِ ) 
ِاعَ  بالّص

َء- 883 ْيِل َجا َه ْل َلَماِن با ْي َه ْل  .َوا

والريح، بالرمل : أيعبيد أبو وقال الكثير، بالمال جاء إذا
ُلمان ويروى ْي َه َطاِن، وزن على اللما بضم ال ُق ْي ْلَح وقال ا
ُلمان : هوبعضهم ْع ْيل من َف َه  .ال

َء- 884 ِه َجا ّتّر  .ِبال

َهات، واحد هو ّتّر ِه "جاء وكذلك ال ِت َها ّت ْهة، جمع " وهيبال َت ْه ّت ال
ْكنة، وهي ّل َطامي قال ال ُق  :ال

َنا ما يكن ولم ْي َد َت َواعدها من اْج ِتَه * إل َم َها ّت والمنية ال
َقَما  الّس

ّتّرهاتالصمعي قال ُقَ: ال التي الجادة غير الصغار : الطر
اسإتعير ثم معرب، فارسإي ُتّرهة والواحدة عنها، تتشعب

َهاُتفقيل الباطل في ّتّر ِبُس، : ال َبَسا َهاُت ال والتر
ًا جاء وربما الباطل، أسإماء من وهي الّصَحاِصُح، ُمَضاف

َهاُتيقولون ُتّر ِبِس، :  َبَسا ْل يعنون السباسإب، قلب وهي ا
َفاوز، ْئَت : معناهالليث قال الَم :قال والتخليطْ، بالكذب ج

:الخفش وقال الزخرفة، من شيء فيها التي والبسابس
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تراريه، والجمع : تره،يقولون وناس لها، نظْاما ل التي هي
 :وأنشدوا

ّدوا ْعَرِج بني ُر ِلي ال ْب َثْب ِمْن إ ِية * قبل َك ِر ّتَرا ِد ال ْع ُب و
َلْب ّط  الُم

 .الّسّمَة ُفلٌَن َجَرى- 885

َى َجَرى أي ِة، َجْر : سَإَمَهيقال المضافا فحذفا الّسّم
ًا، َيْسَمُه الفرُس ًا جرى إذا سُإُموه فهو اإعياء، يعرفا ل جري
 :رؤْبة قال : سُإّمه،والجمع سَإاِمه،

َنا يا َت ْي ْهَر َل ّد َى وال ِه َجْر * الّسّم

 :ويروى العياء، تعرفا ل التي السمه جرى يجري أي

ْيَت َنا َل ْهَر الَم ّد َى َوال ِة* أراد َجْر َنايا، الّسّم كما فحذفا الَم
 :الخر قال

َعَجاَجة ولبس َقات ال ِف ْلَخا ِريَك وا ُت َنا *  ْلَم ُؤْوِس ا  السَإْل ِبُر

ّله يخلقها لم المنايا ليت والمعنى - أي الدهر يخلق ولم ال
ُله بعشيقتي، تمتعُت حتى-  صروفه  :ومث

َهي ُفلٌَن َجَرى- 886  .الّسّم

ٍر غير إلى جرى إذا .الباطل في َجَرى والمعنى يعرفه، أم
 ]169 [ص

َعَ- 887 َد ّلُه َج َعُه ال  .َمَساِم

الِمْسَمع : جمعوالمسامع النسان، على الدعاء من هذا
الَمَشافر، : غليظيقال كما حولها، بما وَجَمعها الذن، وهو
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َناكب، وعظْيم ًا ويقال الَم ًا أيض ْدع يقولون " كماله "َج
ًا ْقر َع ًا " ْلق  ".َح

َء- 888 ُأمّا َجا ْيِق ب َب َلى الّر ْيٍق َع  .ُأَر

ْيِق : أماعبيد أبو قال َب  .الحيات من وأصله الداهية، الّر

ُدور بالشيء يحيطْ شيء على يدل التركيب : هذاقلت َي به و
ْقَة، ْقُت كالّرب َب ًا وَر حتى فيه أوقعته أي المر، هذا في فلن

َق َب َت َبَك، اْر َت بالناس وتدور تحيطْ داهية الربيق أما فكأن واْر
ْيق وأما فيها، ويرتبكوا يرتبقوا حتى ْيق فأصله ُأَر تصغير ُوَر
ْوَرقَ ُنه الذي الجمل وهو ُمَرّخما، َأ ِد، لوُن لو أبو وقال الرما

ِرب الذي : هوزيد ُنه َيْض الواو من فأبدل الخضرة، إلى لو
ُوُجوهقالوا كما همزة، المضمومة ُأُجوه :  َتْت و ّق ُو َتْت، و ّق ُأ و

ُغوَل رأى رجل قول من أنه العرب تزعم :الصمعي قال ال
 .أورقَ جمل على

 :مثله في أيضا ويقال

َء- 889 ِم َجا ِق ِء ِبالّر ْقَما  .الّر

ِم أراد لنه وصفه أنث إنما ِق له، تأكيد والرقماء الداهية، بالّر
ِقم في فلن : وقعويقال الدهياء، بالداهية : جاءيقال كما الّر

ِقم منه، يقوما ل فيما وقع إذا الّرقماء، ل القافا بكسر والّر
 .غير

ِنيَك- 890 ِني َمْن َجا ْيَك َيْج َل  .َع

َنىيقال يجني من جنايتك صاحب وأراد ِجناية، عليه : َج
 .غيره بالعقوبة تأخذ فل عليك،

ُد َو َأْج تلحقك الذي : يعنيقال عمرو، أبو قاله ما هذا من و
ُته ُتعير َعاُره يلحقك الذي هو منفع : يريدقلت بقبيحه، و
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:فقولهم الشر، عليك يجني الذي هو الخير لك يجني الذي
ْيُت. يقاللك الجاني معناه جانيك َن اللما تحذفا ثم له، : َج
ْلُتيقال كما جنيته، فيقال ِك ْنُت له :  َوَز اللما تحذفا ثم له، و
ُتهفيقال ْل ِك ْنته :  َوَز ُلوهم     {وإذا   تعالى . قالو َوَزنوهم     أو     َكا

 :الشاعر قال لهم، وزنوا أو لهم كالوا أي }    يخسرون

ُتَك ولقد ْي َن ًا َج ْكُمؤ ً َأ ِقل َعَسا ُتَك * ولقد و ْي َه َناِت عن َن ِبر َب َو ْل  ا

 .لك جنيت أي

ّلُه َأَجّن- 891 َلُه ال َبا  .ِج

ّله أجن : المعنىالصمعي قال َته، ال ّل ِب  .خلقته أي ِج

َتر أي فيَجْن، الله أماته أراد : لعلهقلت . [صيدفن بأن ُيْس
ّله : "أجنالصمعي غير ] وقال170 الجبال " أيجباله ال
ْوَحَشها أي الجّن، فيها الله أكثر أي يسكنها، التي  .َأ

َء- 892 ْأِس َجا َقاَن ِبَر  .َخا

جاء فيما الباء باب في الوجه على المثُل هذا مضى قد
َأى قوله عند منه أفعل على ْب  ".خاقان برأس جاء ممن "أ

َء- 893 ْيُل َجا ٍد الّس ُعو ِبّي ِب  .سَإ

َلبه غريٍب أي  .النازح للنائي . يضرببعيد مكان من َج

ًا- 894 ِلك ْورَم ِا ًا َأو َج  .َبْحر

َنى أن يعني ِغ ُد ال  .عندهما ُيوَج

ْلِخْصب التماس في يضرب َعة ا  .أهلهما عند من والّس

ٌة- 895 َد ْي َد ٍة ِفي ُج َب ْي َع  .ُل
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ّد أي التكبير، بن يراد تصغير هذا ِتر ج ِعب، في سُإ كما َل
ّد "رب :قيل ُه ِج  ".اللعب َجّر

ُء- 896 َ ُء ِجل ْوَزا ْلَج  .ا

ُءويرعد يبرقَ للذي يقال َ ْوَزاء، : ِجل ْلَج وذلك بوارحها، وهو ا
ْدوة تطلع أنها  .تسكن ثم شديدة بريح فتأتي ُغ

ّعد للذي يضرب ًا َيْصنع ل ثم يتو ُده وتقديره شيئ ّع ُء تو َ ِجل
 .به للعلم فحذفا الجوزاء،

َء- 897 ِة َجا َئ ِف ْط  .الّرْضِف ِبُم

َء أي ّد بأمر جا ُة الّرْضِف وأصل مضى، مما أش الحجار
ْتنا بداهية جاء أي الُمْحَماة، ْنَس فأطفأت قبلها التي أ
 .حرارتها

 .العظْاما المور في يضرب

َتَن ذكر حين عنه تعالى الله رضي حذيفة حديث وفي ِف ال
ْيم "أتتكم :فقال َه ّد َهيماء" ويروىال ّد " ويروى: "ال

ّنْشف، ترمي "الرقيطاء  ".بالّرْضِف ترمي تليها والتي بال

َء- 898 َها َجا ُبو َطٍب َأ  .ِبُر

العبدي، النابين ذي بن شيهم ذلك قال من أول : إنقالوا
ْعُف َفَشل فيه وكان ّنبيطِْ أرض فأتى رأٍي، وَض َفر في ال َن

َى قومه من ِو َبطية جارية فه قومه فنهاه فتزوجها حسناء َن
 :محارب أخوه ذلك في وقال

ُد لم ْع َهمة * فهما مثله تزوج أن شيهم َي ْي َهم َعلَها كَش ْي  َش

ُله ًة إليها الساِعي وَرسُإو َعٌل تار ْورا * ُج َط ُفوٌط َعْضَر و
 ملجم

271



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

صار شيهما إن ثم ذكرها، في فائدة ل بعدهما أبيات في
منه، سإاخر إل فيهم وما قومه أتى حتى امرأته معه وحمل

 ]171 [ص :يقول أنشأ ذلك رأى فلما له، لئم

ِني ألم ًة نكاحي على ُألمَُا َتَر َتا َف َها *  ّب ًا ُح ْهر َناني َد  َع

ْتني َية َرَم َلَمْت َرْم َهى فؤادي َك ْو ْلَب * فأ َق َيُة ال َرَماني من َرْم

ْيِن ِذي ابُن وجد فلو َب ّنا ًا ال ْوم ِدي مثَل * بأْخَرى َي ما َوْج
ِني  َهَجا

ِكْن َل ّد و ْهم عنه َص ًا الّس ّد َعْن ص  أتاني َعْمد على ُعْرض * و

ّفوا منه ذلك القومُا سإمع فلما ِدما أباها إن ثم عنه، َك ًا ق زائر
َطب منها هدايا معه وحمل أرضه، من لها ذاقَ فلما وتمر، ُر

ْيهم :وقال قومه نادي إلى فخرج حلوته، أعجبته الرطَب َش

ِدى جمع في القوما مراء ما ّن ُوها جاء * ولقد ال َطْب أب  ِبُر

 .الحقير باليسير يرضى لمن . يضربمثل فذهبت

ُها- 899 ْت َني ًنى ِمْن َج َت ِويٍص ُمْج  .َع

ْعب مكان من " أي"عريض ويروى  .بعيد أو َص

ِني- 900 ْئ َبّسَك َحّسَك ِمْن ِبه ِج  .َو

َبّسك َعّسك "من ويروى ْئِت " أيو من حال كل على به ا
ْهدك، من : أيعمرو أبو وقال شئت، حيث ُلبنهويقال َج ْط : ل

َبّسي، َحّسي من ْهدي، من أي و  :وينشد َج

َكْت ًا الشياء من بيتي َتَر ْفر قد شيء أْمِس*كل مثَل َق
َبّسي َحّسي من جمعت  و
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َبّس الحساس، من : الَحّسقلت :يقال : التفريق،وال
حيث من . والمعنىفرقته أي البلد، في الماَل َبَسْسُت

ْبصره، حيث من أي بحاسإتك، تدركه َعّسك روى ومن ُت ""
من يكون أن ويجوز الحاء، من بدل العين تكون أن فيجوز
َعّس َلب، هو الذي ال ّط ْطلب، أن يمكن حيث من أي ال ُي
ِركه حيث من : أيوبسك ْد ْفِقك، ُت َبّس من ِبر إذا بالناقة أ

َق َف َبّسْت، حيث من أو الحلب، عند بها َر ْن .تفرقت أي ا
ُوسْإع اسإفراغ في يضرب  .يعذر حتى الطلب في ال

ُفُض َجاء- 901 ْن ْيه َي َو ْذَر  .ِم

َوان ْذَر َفْرعاالِم ٌد لهما كان ولو لهما، واحد ول الليتين، :  واِح
َيان التثنية في يقال أن لوجب ْذَر َياِن يقال كما ِم َل ْق في ِم

َلى، تثنية ْق ْفِض وعبر الِم َن ِه ب َوي ْذَر تنفي والعرُب سإمنه، عن ِم
َناء َغ ِبته اللحيم السمين عن ال ْث ُت َلق و َت الهضيم للُمْخ

:والهضيم المعتدله، الخلق - التاما اللما - بفتح (المتخلق
. [صموضعها هذا ليس كثيرة أشعار فيه ) ولهمالضامر

172[ 

ُد لمن يضرب ّع  .حقيقة غير من يتو

ِء َجاء- 902 ْعَرا ّباء ِبالّش  .الّز

ْهياء، بالداهية جاء إذا ّد عن سإئل وقد الشعبي حديث وفي ال
ّباءفقال مسألة َبر، ذاُت : َز رسإول أصحاب عنها سإئل لو َو

 .بهم لعضلت وسإلم عليه الله صلى الله

 .نفسه على الرجل َيْجنيها للداهية يضرب

ّدَك- 903 ّدَك َج َك َ  .ل

ويروى كدك، ل عنك يغني جدك معنى على بالرفع يروى
ْبِغ أي بالفتح ّدك ا ّدك ل َج  .َك
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ِليُس- 904 ْيِن الّسوء َج َق ْقَ َلْم ِإْن كال ِر َبَك َيْح ْو َنُه َث  .َدّخ

ْبِن ِبالّضلَِل َجاء- 905 َلِل ا ْه َب  .الّس

َلل، يمشي الرجل : جاءالصمعي قال بالباطل، يعني ْه َب سَإ
:عنه الله رضي عمر قال شيء، غير في وذهب جاء إذا

َدكم أَرى أن لكره إني َلل أَح ْه َب في ول دنيا عمل في ل سَإ
 .آخرة عمل

َبى َجاء- 906 َد َبّى، ِب َبى ُد َد ْيِن و ّب َب  .ُد

َبى ّد ُد،ال َبّى : الجرا ُد الكثير بالمال جاء أي واسِإع، : موضعو
َبى َد .الموضع ذلك ك

َهئ َجاء 907  .والَجْئ بال

ّطعاما أي  :الموي وقال والّشراب، بال

ْأُت قولهم من اسإمان هما ْأَج َها " إذابالبل "َج َت ْو َع للشرب، د
ْأُت و َه ْأ َه َلف، دعوتها " إذابها " َع بكسر : همابعضهم وقال لل

َهئ في ذلك كان "لو قولهم وأما والجيم، الهاء ِء ال ْلَجْى وا
 :وأنشد بالفتح، " فهذاننفعه ما

َلى َكاَن َوَما َ َع َول ِهِْئ*  ْل ْلِجِْئ ا َكا ا َداِحي ِت  اْم

َدْحَك لم أي  .منفعة لجّر أْم

ّدار ُثم الَجاَر- 908  .ال

ِكلَهماالطريق قبل "الرفيق كقولهم هذا عن يروى " و
فقهاء بعُض : كانعبيد أبو قال وسإلم عليه الله صلى النبي
ّدُث الشأما أهل ْدَت إذا : معناهويقول الحديث، بهذا يح أَر

ٍر شراء َوارها عن َفَسْل دا  .شرائها قبل ِج
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ٌعَ- 909 َأوَشاٌل َجْر  .َو

َوشل ريا، الماء : ُشْربالَجْرعَ المال أي القليل، : الماءوال
ِرفا وأنت قليل  .ُمْس

ّذر، يضرب ْق أي للمب ّف ْيت وإل تر َت  .مالك على أ

ِني- 910 ِل ِلَك َجا ّدْمُس ُأجا ِلَك ِمْن َفال َعا  .ِف

ِني ِل َبارزة، وهي الُمَجالة : منَجا َ قولهم من الُم عن "جل
َطن َو ّدْمُس خرج، " إذاجلَء ال : [صيقال : الكتمان،وال

ِنييقول كتمته، أي الخبَر، عليه ] دَمْسُت173 ِرْز للعداوة : با
ِرزك  .الُمَخاتلة فشأنك أبا

ّلُزوا- 911 ْو َج َع َل َف ِليُز َن ّتْج  .ال

َلْزُتيقال َين : َج ْلزا، السك ِبَضه شددت إذا َج ْق ْلباء َم ِع ِب
َكُموا أي التجليز، وكذلك البعير، الحكاما نفع لو أْمَرهم أْح

َدر ولكن هربوا، يعني َق  .الحذر ينفعهم ولم بهم ألحق ال

ّد- 912 ِرِئ ِج ّد لْم  .َلَك َيِج

ًا له أِحّب أي َله لك يحّب خير  .مث

ْدُب- 913 ُأ الَج ِيِل َأْمَر َهز ْل  .ِل

 .فيطغى المال ُيِصيُب للفقير يضرب

ُى- 914 ٍز َناِجٌز الّشُموِس َجْر  .ِبناِج

َعاجل لمن يضرب من والشر بالخير فيكافئ المر، ُي
 .سإاعته

ِني- 915 ْل َع ِة ِمْن اْج ْدَم ِلَك ُأ ْه  .َأ
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ْدَمة  .خاصتهم من اجعلني أي القرب، وهي : الوسإيلة،ال

َعْل- 916 َكاَن اْج ًا َمْرَحٍب َم ْكر  .ُن

َعْل أي ِرك مكان اْج  .الحاجة َقَضاء وتحيتك ِبْش

ْلِت َنْشُرِك، وطاَب ِحْجُرِك َجّف- 917 ًا َأك َهش ْبِت َد َط وَح
ًا  .ِقْمش

أن المثلين هذين حديث من : كانَحبيب بن يونس قال
ْتها امرأة تزويرهما، فأحسنت أختها، وبنت أخيها بنُت َزاَر
ِحْجُرِك جّف :أخيها لبنة قالت رجوعهما عند كان فلما

وقالت عمتها، لها قالت بما الجارية فُسّرِت َنْشُرِك، وطاب
ْلِتأختها لبنة َك ًا : أ َهش ْبِت َد َط ًا، وَح بذلك فوجدت ِقْمش

الخ بنت فانطلقت خالتها، لها قالت ما عليها وشق الصبية
؟عمتك لك قالت : ماأمها لهما فقالت مسرورة، أمها إلى

َعْت خيرا لي : قالتفقالت َد ؟لك قالت : وكيفقالت لي، و
 َجّف : قالتقالت

َعْت ما بنية، : أيقالت َنْشرك، وطاب ِحْجُرك ٍر، لك َد بخي
ويغير حجرك فيبل أبدا ولدا تشمي ل بأن دعت ولكن

: ماأمها لها فقالت أمها، إلى الخرى وانطلقت َنْشَرِك،
َعْت ؟لي تقول أن َعَسى : وماقالت ؟خالتك لك قالت د

ْلِت : قالتقالت ؟لك قالت : وكيفقالت علي، الله َك أ
ًا َهش ْبِت َد َط ًا، وَح أن بنية يا لك الله دعت : بلقالت ِقْمش
ُدِك يكثر َل  .حطبا ويقمشوك المال في فينازعوك و

ُه- 918 َء ْوفُا َأَجا ْلَخ َلى ا  .ِشِمّر َشّر ِإ

ّده الخوفُا، ألجأه المعنى  .شديد شر إلى ور

ْدنى َجاَرَك- 919 َل ُلَك ل ا ْع ْقَصى َي َل  .ا
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لومك على ول عليك يقدر ل جارك أدنى احفظ أي
 ]174 . [صالقصى

ّد- 920 ُير َج ِف ِلّى َص َظْ ْن ْلَح  .ا

بني من والخر سإعد بني من أحدهما رجلين أن هذا أصُل
َتين، فاحتفرا خرجا حنظْلة، َي ْب في منهما واحد كل فجلس ُز
ْبَصَرا إذا الصفير بينهما ما أمارة وجعل واحدة، صيدا، أ
َظْلى، مّر أسإدا أن فزعموا ْن َذ بالَح السإد َفَخبطه برجله، فأَخ

ّوَث بيده، ًا وصاح َفغ ًا ِصياح ّدالسعدي فقال شديد صفيُر : َج
 .شر قربه فإن فالهرب أي اشتد، أي الحنظْلى،

َنا الشر منه قرب لمن يضرب َد  .و

ُبَك 921 ُنَجّر َذْن سَإ  .ِإ

كان أَخاه، : واويقول يبكيه أخوه فجعل مات رجل أن وذلك
َظُْم أني إل مني، خيرا ْع ًا أ َدان :الميت امرأة فقالت منه، ُجْر

ُبك  .مثل فذهبت إذن، سإنَجّر

َعى لمن يضرب ّد  .شبهة فيه أمرا ا

َباٌب- 922 ْعَن َفل ِج ْبَرا َت  .َأ

ْلُجّمار،: الجبابقالوا َباَب أن : والصحيحقلت : ا جمع الِج
ْلع، ِوعاء وهو ُجّب، ّط ًا له ويقال ال الحديث وفي : ُجّف،أيض

طلعة، ُجّب في جعل وسإلم عليه الله صلى النبي دفين أن
ْبُر ْلقيحوال َت  . وإصلحه النخل : 

ْلع ول ِجباب هو أي الخير، القليل للرجل يضرب فل فيه َط
 .إصلحه في تعن

ّد- 923 ِرٍئ َج ِه ِفي اْم ِي ِئ  .َقا
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ّدك يتبين أي ِتك في َج ِئ ُقوتك الذي قا  .َي

ُهْم- 924 ْت َء ًا َجا َوان ْيَر َع ٍر َغ ْك  .ِب

 .عظْيمة داهية أو َحْربا يريدون ضعيفة، غير مستحكمة أي

َء- 925 ّلتي َجا َ ِبا َوى ل َها َش  .َل

َوى من والرأس والرجلين اليدين مثل : الطرافاالّش
ِطئ، ل التي بالداهية جاء أي وغيرهم، الدميين التي أو ُتْخ

 .نهاية ول لها َطَرفَا ل

َباٌن- 926 ِوى ما َج ْل َلى َي ِفير َع  .الّص

ِوى ما ْل َعّرُج ما : أيَي ْبنه لشدة ُي  .به َيْصفر من على ُج

ِر- 927 ُلُموَر َأْج َلى ا َها َع ِل َ ْذل  .َأ

ُلح التي ُوُجوهها على أي به : جاءويقال وتتيسر، وتسهل تص
ْعهويقال َوْجهه، على أي أذلله، على َد ْذلَله على :  : أيَأ
ْنساء عمرو أبو أنشد حاله، على  :للَخ

ِر ُتْج ّيُة ل ِن َتى بعد الم َف ْل ْلـ ا ِر ا َد َغا َلها بالمحو )(المغادر * ـُم َ ْذل أ
 ]175 [ص

لتجر وأرادت موضعان " وهمابالنعف "المغادر ويروى
فنصب، الفعل فوصل على فحذفت أذللها على المنية
البيت ومعنى :المرزوقي قال بالكسر، ِذّل الذلل وواحد
 .طرقها على المنية فلتجر بعده شيء على آسإى َلْسُت

ْلَجَمُل- 928 ِه ِمْن ا ِف ْو َتّر َج  .َيْج

ْعود بشيء ينتفع أو َكْسبه من يأكل لمن يضرب عليه َي
 .بالضرر
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َء- 929 ًا َجا ِفش َتُه َنا َي ِر ْف  .ِع

َيُة َغْضبان، جاء إذا ِر ْف ِع ُعْرفُاوال  .العفراء وكذلك الديك، : 

َء- 930 ِر َجا َق ِر ِبالّش َق ُب َناِت َوال َب ِب ٍر َو ْي  . َغ

َقر ويروى َغيْر"بالّص ّيْرُت قولك من : السإم" وال َغ الشيء "
ِر بالكلما جاء ههنا " ويرادفتغير ّي الصدقَ، َوْجه عن المغ

َقر َقر والّش ُب ْعرفا، ل : اسإموال  .الصريح بالكذب جاء أي ُي

َء- 931 ِفي َجا ِه َو ْأسِإ ّطٌة َر  .ُخ

أن هذا في والصل عليها َعَزما قد حاجة نفسه وفي جاء إذا
ِهَن أتى أمٌر َحَزبه إذا أحدهم الرض في له فَخطّْ الكا

ِرج َتْخ ّطة عليه، َعَزما ما َيْس ْعلةوالُخ ُف ْفعولة، بمعنى :  نحو َم
َفة ُغْر ْقَمة الماء من ال ّل َعة وال ّنْج َذْت ينتجع، لما اسإم وال أِخ

 .المر وقوعَ في الكاهن يستعمله الذي الَخطّْ من

َء- 932 ِفة َجا َي َلّمِس ِبَصِح َت  .الُم

َكْرُت وقد بالداهية، جاء إذا َته ذ  .الصاد باب في قص

َعَل- 933 ّلُه َج َقُه ال ْوَت ِرْز ِه َف  .َفِم

 .إليه َيِصُل ول َيَراه بحيث جعله أي

َتاِن- 934 َل َد ْن َتا َج ّك َط  .اْص

ْيِن يضرب َن ِقْر  .يتصاولن لل

ُتُه- 935 ْي َو َجَز ْذ ْعِل َح ّن ْعِل ال ّن  .ِبال

َفأة في يضرب  .وُمَساواتها الُمكا

ُه- 936 ْبٍي َلْحُم َجاُر  .َظ
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َناء ل لمن يضرب  :الشاعر قال عنده، َغ

ِتَك عند َفَجاُرَك ْبٍي لحُم بي ِري َظ َد * وجا ْن  ُيَرامُا ل بيتي ِع

َلَك- 937  .َجَما

ْلَزمْا أي ُثَك ما ا ِر ْلَجَماَل، ُيو ُنَك ما تفعل ول َأْجِمْل يعني ا .َيِشي

َء- 938 ِريَم َجا ٍر َص  .سَإْح

 :وأنشد العرابي، ابن قاله خائبا، آيسا جاء إذا

َهُب ْذ َي ْعُت ما َأ ٍر صريَم َجَم ًا سَإْح َو َذا إّن ؟* طليف ُه َعِجيُب َل ْل  ا

ِريمقلت :] والّسْحر176 [ص الَمْصُروما، بمعنى : الّص
َئُة، : ذهبيقال - المّجاُن، والظْاء - بالطاء والطليف الر
ما : أيذهبالبيت وتقدير ثمن، بل أي طليفا، بغلمي فلن

ْطع :والّصْرما َمّجانا، مكدود مجهود وأنا جمعته َق  .ال

َء- 939 َذاِت َجا ِد ِب ْع ِليِل الّر  .َوالّص

ْعر، بشر جاء إذا ْعد، ذات بسحابة جاء يعني َو :والّصليل َر
ْوُت  .الّص

ُلوا- 940 َع ُكْم اْج َل ْي ْيَل َل َد َل َق ْن  .َأ

ُفد لن التحذير، في يضرب ْن ُق َله يناما ل ال  .لي

ُؤْا- 941 َلى َجا ِة َع ْكَر ِبيهْم َب أ
َ. 

ًا جاؤْا : أيعبيد أبو قال ّلف لم جميع وليس أحد، منهم يتخ
ْكَرةغيره . وقالالحقيقة في بكرة هناك َب ْكر تأنيث : ال َب ال
ّلة، يصفهم البل، من الفتّي وهو ِق تحملهم بحيث جاؤْا أي بال

ّلة، أبيهم بكرة َقى التي ههنا : البكرةبعضهم وقال ِق َت ُيْس
ِر على بعضهم جاؤْا أي عليها، َث َوَران بعٍض أ َد على البكرة ك
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َقَة، بالبكرة : أرادواقوما وقال واحد، َنَسق كأنهم الطري
ُلون أي أبيهم طريقة على : جاؤْاقالوا ّي َق َت ابن وقال أثَره، َي

ْكرتهم، على جاؤْا :يقال الناس، جماعة : البكرةالعرابي َب
ْكرة َب العرابي ابن قول : فعلىقلت بأجمعهم أي أبيهم، و
جماعة مع جاؤْا أي مع، بمعنى المثل " في"على يكون
معنى صلة " ِمْن"على يكون أن ويجوز قبيلته، مع أي أبيهم

الصل، هو هذا أبيهم، قبيلة على مشتملين جاؤْا أي الكلما،
نسب من يكونوا لم وإن القوما اجتماعَ في يستعمل ثم

إذا وهي عليها، يستقى التي البكرة يراد أن ويجوز واحد،
ِقيَن عليها اجتمعوا لبيهم كانت َت أحد، عنها يمنعهم ل ُمْس
بكرة على أولئك باجتماعَ المجيء في القوما اجتماعَ فشبه
 .أبيهم

ْئَت- 942 ٍر ِج َأْم ٍر ِب ٍة ُبْج َي ِه َدا ٍر َو ْك  .ُن

ُبْجر ّي وكذلك العظْيم، : المرال ِر ُبْج ِري والجمع ال َبَجا  .ال

ّذ- 943 ّلُه َج ُهْم ال ِبَر  .َدا

يخلفهم من كل يعني بقيتهم، وقطع اسإتأصلهم أي
 :وقال ويدبرهم،

ّذ المهلب آل ّله َج ُهْم ال ِبَر ْوا َدا ًا * أْمَس َ أْصٌل فل َرَماد َول
 َطَرفُا

 .فرعَ ول أصل ل أي

ْوا- 944 َل ًا َج ٍة َقّم َف َغر  . ِب

َفة َغَر ّثَماماال َبغ ل بعينه : ال ْد ّذ وإنما به، ُي للمكانس، ُيَج
َغْرفا َقّم به، - يدبغ الراء - بسكون وال ْنسوال َك  .: ال
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كانوا ] قوما177 [ص عن أعرابيا سإأل رجل أن هذا وأصل
ْواله فقال محلة، في َل َفة، َقّما : َج َغَر ْوا أي ِب َل ّولوا َج عن وتح

َفْت منهم لموُضع ذلك فخل محلتهم َع َقّم كما آثارهم و ُي
َفة، المكان َغَر َأنه المصدر، " على"قما ونصب بال :قال ك

َلوا َء َج َ  .بمكنسة قما منهم ُقّم مكانهم فكأن تاما، كامل َجل

ُؤْا- 945 ِهْم، َعْن َجا ِر ِد َوِمْن آِخ ْن ِهْم ِع ِر  .آِخ

َق لم أي ْب  .جاء إل أحد منهم َي

َهاٌل، ُجُرفٌا- 946 ْن ْنَجاٌل َوسَإَحاٌب ُم  .ُم

عنده َحْزما ل أي منهال، : ُجُرفٌافيقال ؟فلن : كيفيقولون
ْلُجُرفا عقل، ول الودية، من السيوُل تجّرفته : ماوا

ْنهال ْنهار،والُم َتهيقال : الُم ْل ُه ْنَصّب، صببته أي فانهال، :  فا
َكِشف،المنجال والسحاب .خيره في يطمع ل أنه يراد : المن

ْدُب- 947 ِء َج ْو ْلِجُئ الّس ِة ِإلى ُي َع ٍء ُنْج ْو  .سَإ

فإذا والرداءة، الجودة في تتشاكل كلها المور أن يعني
ْدُب كان َغ الزمان َج َل َعة شر إلى ألجأ الشر في النهاية َب ُنْج

 . ضرورة

َء- 948 ِري َجا ْف ّي َي ِر َف ّد ال ُق َي  .َو

 .العجب يعمل أي

 .فيه وأسإرعَ العمَل أجاد لمن يضرب

ّيقلت ِر َف ِعيل : ال َي مفعول، بمعنى َف ِر َف ْفَري بالكسر و َي
ّير َفًرى ُى ودهش، تح َفْر ّق، : القطعوال القد، وكذلك والّش

يتحير أي فيه يفري العمَل يعمل " أيالفرى "يفري فقولهم
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ًا     جئت     {لقد   تعالى قوله ومنه فيه، الصنعة عجيب من شيئ
ِريا  .منه ويتعجب فيه يتحير شيئا أي }    َف

ُه- 949 َء َجَزا َلَة َجَزا ْو  .َش

ِنّمار "جزاء قولهم مثل هذا َعا أنهما " فيسِإ َن ًا َص ِزيا خير َفُج
ًا، بصنيعهما  :وقال شر

َنا ْت َياَن بنو َجَز َنا أمِس َلْح ِل ْع ِف ٍر * َجَزاء ِب ِنّما َعُل َكاَن بَما سِإ ْف  َي

َذيل لغة في والسنمار ّلّص،ُه ل للذي يقولون أنهم وذلك : ال
 .نومه لقلة به اللص فسمى سإنمار، الليل يناما

َء- 950 َأّن َجا ْيه ك َن ْي ْيِن ِفي َع  .رْمَح

ّد لمن يضرب ُفه اشت َظْره اشتد ولمن خو الغضب، من َن
ْوا وكأنهم َن  .السنان يبرقَ كما بصره برقَ به َع

َء- 951 ُد َجا َع ِئُصُه ُتْر  .َفَرا

ِريَصة َف ُلْحمةال ْدي بين :  ّث َكتِف، ومرجع ال فريصتان، وهما ال
َتا الدابة أو الرجُل فزعَ إذا َد  ]178 . [صمنه أْرِع

َبان يضرب ْفَزعَ للَج  .شيء كل من َي

َء- 952 َتَخّرمُا َجا ُه َي ُد ْن  .َز

ُبه، سإاكنا جاء أي ُد : تخّرمايقال َغَض ْن القاموس (في َز
)بالنون " ل"زبده في " بالباءفلن زبد "تخرما والصحاح

بالظْلم يركبنا جاء : معناهويقال غضبه، سإكن أي فلٍن،
َتَخّرمهم قولهم من فهو هذا صح فإن والُحْمِق، " والدهر "

 .اسإتأصلهم " أي"اخترمهم

ِليلٌة- 953 َها َيْحِمى َج َقُم َذَرا َلْر  .ا
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ِليل ّثَماما،الَج ّذَرى : ال َنُفوال َك  . : ال

 .ويعينه القوي يكنفه للضعيف يضرب

ِليُف- 954 ُه َأْرٍض َج ُؤْ  .َمُسوُس َما

ِليُف ْته : الذيالرض من الَج َف َل َنُة، َج َذُت أي الس عليها ما أَخ
َذاقَِ العذب : الماءوالَمُسوس النبات، من في المريء الَم

 .الدواب

َنْت لمن يضرب ّلْت أخلقه َحُس َق  .يده ذاُت و

ْلَت- 955 َع ِبَل ِلَي َج ْلَحا ْثَل ا ِبِل ِم ّنا  .ال

الوحُش، بها ُيَصاد التي الِحبالة صاحُب الحابل : إنيقال
ْبل : صاحبوالنابل ّن : إنويقال بالنبل، َيِصيد الذي يعني ال
َدى الموضع هذا في الحابل ّلْحَمة والنابل الّس  .ال

 ".بالنابل الحابل "اختلطْ ومثله للمخلطْ، يضرب

ْذُب- 956 ِما َج ِريُض الّزَما َعاَب َي  .الّص

ًا ينقاد ثم أول المر يأبى لمن يضرب  .آخر

ّد- 957 ُء َج ْيِل ِجَرا ْلَخ ُكْم ا َثُم ِفي ُق  .َيا

ِتَحاما في يضرب ْل  .القوما بين الشر ا

ُلوفُا- 958 ٍد ُج ْيَس َزا َها َل ُع ِفي َب  .َمْش

ُلوفا ْلُج ْلٍف، : جمعا ّظْْرفا وهو ِج ِوعاء، ال ِبع وال :والَمْش
َع َب  .الّش

ّلد لمن يضرب َناء ول المور يتق  .عنده َغ

284



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َء- 959 َفة َجا ِر َطا ْيٍن ِب  .َع

ّير بشيء أي ْطروفة، : عينيقال كثرته، من العين له تتح َم
َها أصيب إذا ُف  .بشيء َطْر

ِهَل- 960 ِنيَن ِمْن َج َغا ُبلٍَت َل  .سُإ

ُنون ْغ ّل ْدَخلال ُبلَت الودية، : َم ُطُرقات مثل سَإبيل، : جمعوسُإ
ُعدات  .وصعيد طريق جمع في وُص

َلّنقال الملك هند بن عمرو أن المثل وأصل ّل مواسإل : لَج
ْبطْ، ّنه ثم بالزيت، مصبوغا الّر َل ِع :رجل فقال بالنار، لْش

ِهَل َغانين من َج ُبلت، َل ْعلم لم أي سُإ من الدخول مشقة َي
ُبلت َغانين، سُإ (في ومواسإل منها، المَضايق يريد َل

جبال من جبل رأس ): فيمويسل اسإمه أن القاموس
ْقدما لمن مثل ] يضرب179 [ص طيء جهل وقد أمر على ُي

 .والشدة المشقة من فيه ما

َء- 961 ُقَ َجا َبى َيُسو ْيِن َد ّي َب  .ُد

ً يسوقَ أي ًا، مال َتْتوأنشد كثير َبا ُلها وبات :  َبى لي َبى َد *َد
ُلها أي  .شديد ليٌل لي

ُؤْا- 962 ِر َجا ِظْ ْلَح ْطِب ِبا  .الّر

 :وقال الناس، من بالكثير جاؤْا أي

َعْجلَن بنو * وجاءت بأربع فيها الحّريش بنو أعانت ال
ِر ِظْ ْطِب بالَح  الّر

ِر وأصل العجلن، بني يمدح ِظْ ْطُب الحطُب الح يجعل الر
ًة فصار كثرة، إلى فيها ويحتاج للبل، الحظْيرة منه عبار
ًا به ويعبر الكثير، الشيء عن :قوله ومنه النميمة، عن أيض
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ِر القوما بين َيْمِش ولم ِظْ ْطِب* أي بالح كما بالنميمة، الّر
َلَةتعالى قوله في قيل َطِب : {حما  .القوال بعض }فيالَح

َء- 963 َأى ِبَما َجا  .َوَصَمَت َص

َأىيقال ّيا، َيْصأى : َص ِئ مثل َيِصيء : َصاءفيقال يقلب ثم ُص
َتِصيء العقرُب "تلدغ قولهم هذا ومن َيجيء، َجاء " أرادواو
َء صأى بما ويقال والفضة، الذهَب صمت وبما والبَل، الشا
َوان "جاء معناه بل َي ومن الكثير، بالشيء " أيوالجماد بالَح

ُتِك للزباء سإعد بن قصير قول هذا َأى بما "جئ "وَصَمَت َص
 .شيء بكل أي

َء- 964 ّدْت ِبَما َجا ٌد َأ ٍد ِإلى َي  .َي

ْيبة، عند يضرب ْلَخ  .الخفاقَ تأكيد به ويراد ا

ّبْت- 965 َنٌة َج ُتو ًا ُخ ْهر  .َد

ْطع،الَجّب َق ُتونة : ال رجل : اسإمودهر : المصاهرة،والُخ
.هذا فقيل عشيرته، عن فقطعته قومه غير من امرأة تزوج

َطعك من لكل يضرب  .القطع بوجب ل بسبب َق

ّلوب َعّضُه َلّما َجْرَجَر- 966 َك  .ال

ّلوب : الصوت،الَجْرَجَرة َك ُكلّب : مثلوال ْهَماز وهو ال الِم
ِئِض ُخّف في يكون ْنَخُس الرا مثل وهذا الدابة، جنَب به َي

َدَب قولهم َدْر َقافا َعّضُه لما " ّث  "ال

 .وامتنع عز بعدما وخضع ذل لمن يضرب

ّدَك- 967 َعى َج َعَمك َيْر  .َن

َياعَ يضرب ُدود للِمْض  .الَمْج
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َء- 968 ْلِق َجا ْلِح ِلْحَرافِا ِبا  .َوا

ُق ْل الرجُل وأْحَرفَا المال من : الكثيُرالحاء بكسر الِح
ُله نما إذا وأهرفَا  .ما

 ]180 . [صالكثير بالمال جاء لمن يضرب

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َبُن- 969 ْنُزوفِا ِمَن َأْج ْلَم ًا ا ِرط  .َض

لهّن يكن لم العرب من نسوة أن حديثه من : كانقالوا
أتينه فإذا الضحى، يناما كان رجل إحداهن فزوْجَن رجٌل،

ُبوح ْلَن بَص ِبْح، : قمُق َط ْهتنني لو :فيقول فاْص ّب ٍة، َن فلما لعادي
َنا : إنلبعض بعضهن قال ذلك رأين ْيَن لُشجاعَ، صاحب َل َا فتع
لعادية : لوفقال فأيقظْنه، يأتينه كّن كما فأتينه نجربه، حتى

َواصي : هذهفقلن نبهتنني، : الخيل،يقول فجعل الخيل، َن
َيْضُرط، الخيل، :عبيدة أبو قال آخر، قول وفيه مات حتى و
ُنوس كانت َت عمرو، بن عمرو تحت ُزَرارة بن لقيطْ بنُت َدْخ
ًا وكان ْبَرصَ، شيخ ًا رأسإه فوضع أ فهي ِحْجرها في يوم

بين وهو ُلعابه، وسإال عمرو َجَخَف إذ رأسإه في تهمهم
ّفف، فسمعها واليقظْان، النائم فحادت ؟قلت : مافقال تؤ

َيُسّركلها فقال ذلك، عن : نعم،قالت ؟أفارقك أن : أ
قال ُزَرارة، بني من جسيم َجميل فتى فنكحها فطلقها

بن معبد ابن عمارة بن عمير : نكحهاحبيب بن محمد
وكان دارما، بني على أغاروا وائل بن بكر إن ثم زرارة،
ْنَخر، نائما زوجها ًا، فيه أن تظْن وهي فنبهته َي :فقالت خير

المنزوفا فسمى مات، حتى َيْحبق الرجل يزل فلم الغارة،
َذت ضرطا، ُنوس، وأِخ َت بن عمرو فطلب الحى فأدركهم َدْخ

ّدوا أن عمرو عمرا أن دارما بنو فزعم فأبوا، دختنوس، َيُر
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ْهطٍْ، ثلثة منهم قتل َعان، في وكان َر إليه، فردوها الّسْر
 :وقال أمامه، فجعلها

ّي ْيِك أ َل ِلي ْدِت َخ ْيَرا َوَج ِظْيم َخ َع ْل ْيَشًة * أأ ْيَرا َف  وأ

ِما ِتي الذي أ ّو يأ ُد َع ْيرا* وردها ال  .أهلها إلى سَإ

العرب من رجلين أن زعموا هذا، غير حديثه في ويقال
منهما واحد فقال شجرة، لهما فلحت َفلَة، في َخَرجا

ُدونا، قد قوما : أرىلرفيقه هو إنما :الرفيق فقال َرَص
ّنه ُعَشرة، َناء : ومايقول فجعل َعَشَرة، يقول فظْ اثنين َغ

 .مات حتى ويضرط ؟َعَشرة عن

ْعب بن ُلَجيم تحت كانت أنه زعموا آخر، وجه فيه ويقال َص
ٌة وائل بن بكر بن علي بن ربيعة بن أسإد بن غنزة من امرأ

ِما لها يقال َذا بن عنزة ابن يذكر بن أسإلم بن العتيك بنت َح
بن والوقص لجيم ابن عجل له فولدت ربيعة، بن أسإد

بن أسإد بن كاهل بنت صفية حذاما بعد تزوج ثم لجيم،
وقع إنه ثم لجيم، بن َحنيفة له ] فولدت181 [ص خزيمة،

 :لجيم فقال تنازعَ امرأتيه بين

ِما قالت إذا َذا ّدقوها َح ِما قالت ما القول * فإن فص َذا  َح

بنت الماشرية تزوج لجيم بن عجل إن ثم مثل، فذهبت
بن الحرز عند قبله وكانت وائل، ابن بكر بن بدر بن نهسر
ْء وهي فطلقها العبدي عون ٍر، ُنَس حين لعجل فقالت لشه

ُه ولدت فلما : نعم،قال ولدي، علّي : احفظتزوجها سإما
إلى ليدفعه عجل به فخرج الغلمُا وشّب سإعدا، عجل

سإفر من لجيم بن حنيفة وأقبل وينصرفا، عون بن الحرز
عنه، فسألهم سإعدا، فيهم َيَر فلم عجل أخيه بنو فتلقاة
َقفقالوا َل َط ْن في فسار إليه، ليدفعه أبيه إلى عجل به : ا
يا صنعت ما :فقال أبيه، إلى دفعه قد راجعا فوجده طلبه
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وسإار أخيه، بني إليه وجمع ؟غيرك أب للغلما وهل ؟عشمة
ًلى أبيه مع فوجده سإعدا، ليأخذ الحرز إلى فاقتتلوا له، ومو

َذله ُه فَخ أل بنّي، : ياالحرز له فقال عنه، بالتنّحي مول
ّع ؟حنيفة على تعينني ُنَك :الحرز فقال عنه، الغلما فك ابُن اب
ُبوحك، من يشرب الذي بوحك، فضرب مثل، فذهبت َص
َذمه الحرز حنيفة ِذيمة، سإمى فيومئذ بالسيف، فَج َج

َفها، رجله على حنيفة الحرز وضرب َن حنيفة، فسمى فَح
ما الحرز مولى رأى فلما لجيم، بن أثال اسإمه وكان

: هذاحنيفة فقال فمات، الضراط عليه وقع الحرز أصاب
ّده سإعدا حنيفة وأخذ مثل، فذهبت ضرطا، المنزوفا هو فر

 .عجل إلى ينسب اليوما فإلى عجل، إلى

الكلب بين دابة ضرطا المنزوفا أن زعموا آخر، ووجه
َقع بها ِصيَح إذا والذئب، ْبن من الضراط عليها َو  .الُج

ُأ- 970 َباٍب ِمْن َأْجَر  .ُذ

مع وهو السإد، جفن وعلى الملك، أنِف على يقع أنه وذلك
ُد ذلك ْذا  .فيعود ُي

ُأ- 971 ِرِس ِمْن َأْجَر  .َخَصافِا َفا

َبُن غسان من رجل هو َياِت في يقف الزمان في َمْن أْج ُأْخَر

أول يكون فكان ُيَجارى، ل َخَصافِا فرسُإه وكان الناس،
َهزما، ْن ْهم واقف يوما ذات هو فبينا ُم في فسقطْ جاءسَإ
َتّزا الرض هذا اهتز : مافقال يعتز، وجعل يديه بين ُمْر
في هو فإذا عنه وكشف فنزل بشيء، وقع وقد إل السهم

ُبوعَ، ظهر َتَرىفقال َيْر في سإيصيبه السهم أن َظّن هذا : أ
مثل، فأرسإلها اليربوعَ، ول شيء في المرء ل ؟الموضع هذا
ًا، الناس أشد من فكان تقدما ثم ابن محمد قول هذا بأسإ

 ]182 . [صحبيب
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ملك جند أن المثل هذا أصل في العرابي ابن أن وزعم
ْوهم، الفرس ملوك من ل النلك جنود أن عندهم وكان َغَز

ّد يموتون، فخر فطعنه منهم رجل على َخَصافا فارس فش
ًا، أمثالكم القومُا : ويلكمفقال أصحابه إلى فرجع صريع
ّدوا نقارعهم، فتعالوا نموت، كما يموتون عليهم فَش

 .عليهم لقدامه المثل خصافا بفارس فضرب وهزموهم،

فرس، اسإم المعجمة بالضاد : خضافادريد ابن قال
ُله، هذا المشهورين، العرب فرسإان أحد وفارسإه وغيره قو

 :قولهم وأما بالصاد، يروى

ُأ- 972  .َخَصافِا َخاِصي ِمْن َأْجَر

ِهلة، من رجل فإنه ًا اسإمه فرس له وكان َبا خصافا، أيض
َلة الملوك بعض َفطلبه ِفْح : هوالندى أبو قال فخصاه لل
ْهل ) ابنزيد بن حمل المجد (سإماه يزيد بن َحَمُل بن ُذ

يقول وفيه الملك، ذلك بحضرة خصافا َخَصى ثعلبة،
 :الشاعر

ّله فارس الملك على * لكنت عشية خصافا ألقى لو تال
 أشأما

 .شؤما فارس أي

ُأ- 973 ْلَماِشي ِمَن َأْجَر َتْرج ا  .ِب

َدةَتْرج ْلية مثل : مأسَإ ّفان َح اليمن، بناحية : مأسإدة(حلية وَخ
 .)القادسإية : قربوخفان

ُأ- 974 ِد َخاِصي ِمْن َأْجر َلسَإ  .ا

ّلل الذي : مافقال أسإد فأتاه َيْحرث، كان حراثا : إنيقال َذ
ِطيعك حتى الثور هذا لك ْيته، : إنيقال ؟ُي : وماقال َخَص
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ْدُنقال ؟الِخصاء َكه، مني : ا ِر َقادا السإد منه فدنا ُأ ْن ليعلم ُم
ًا فشدوه ذلك، َثاق  .السإد خاصي من أجرأ :فقيل وَخَصاه، َو

ْيِن ِمَن َأْجَرى- 975 َهَم ْي َل  .ا

ًا . ويقالالهائج والجمل السيل : هماقالوا  :أيض

ْيِل ِمَن َأْجَرى- 976 ْيل َتْحَت الّس ّل  .ال

ُد- 977 َو ٍم ِمْن َأْج ِت  .َحا

ْعد بن الله عبد بن حاتم هو ًا كان الَحْشَرج، بن سَإ جواد
ًا ًا شجاع ًا، شاعر َظْفر َلب، قاتل إذا ُم وإذا نهب، غنم وإذا َغ

َبق، بالِقداح َضَرب وإذا وهب، سُإئل وإذا أطلق، أسَإَر وإذا سَإ
ْثرى ّله أقسم وكان أنفق، أ َد يقتل ل بال  .أمه واح

فلما حاجة، يطلب الحراما الشهر في خرج أنه حديثه ومن
ّفانة، أبا : يالهم أسإيٌر ناداه عنزة بأرض كان ِني سَإ َل َك أ

وما قومي، بلد في أنا ! ما: ويحكفقال والقمل، السإار
ِني وقد شيء معي َت ْأ ْهَت إذ أسَإ ّو َلَك باسإمي َن ْتَرك، وما ثم َم

ِزيين، به سإاوما َن َع وأقاما فخلّه منهم، ] واشتراه183 [ص ال
ّده في مكانه ّداه بفدائه، أتى حتى ِق  .إليهم فأ

ّيَة أن حديثه ومن َة ماو ّدثت حاتم امرأ أصابتهم الناس أن ح
َنة ٍة ذاَت فبتنا والظْلف، الُخّف فأذهبت سَإ ّد َليل الجوعَ، بأش
ّيا حاتم فأخذ ْذُت عد ّفانة وأخ َناهما سإ ْل ّل أخذ ثم ناما، حتى فع

َعللني ْهد، من به لما له فرققت لناما، بالحديث ُي الَج
:لي فقال نائمة، أني ويظْن ليناما كلمه عن فأمسكت

ِنْمِت ًا، ؟أ فإذا الِخباء وراء من ونظْر فسكت أجبه، فلم مرار
َفع أقبل قد شيء ّفانة أبا : ياتقول امرأة فإذا رأسَإه، فر سَإ
ُتَك ْبية عند من أتي َنِك : أحضرينيفقال ِجياعَ، ِص ّله صبيا فوال

ّنهم، َع ِب ِرعة، : فقمُتقالت لْش ؟حاتم يا : بماذافقلت ُمْس
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َيانك ناما ما فوالله ْب إلى فقاما بالتعليل، إل الجوعَ من ِص
َبحه، َفَرسإه ْفرة، إليها ودفع نارا أّجَج ثم فذ ِويوقال َش َت : اْش
ِلي ُك ِعِمي و ْط ِظْيلي وقال ولدك، وأ ِق ْي َتَك، : أ فأيقظْتهما صبي

ّلهقال ثم ُلوا أْن للؤما هذا إن : وال ُك ِما وأهُل تأ (الصرما الّصْر
ُلهمالبيوت - جماعة - بالكسر يأتي فجعل كحالكم، ) حا

ِما ّنع وأكلوا، فاجتمعوا النار، : عليكمويقول بيتا بيتا الّصْر َق َت و
َعد بكسائه َق الرض على الفرس من يوجد لم حتى ناحيًة و

ْقَ ولم كثير، ول قليل ُذ ًا منه َي  .شيئ

َد أخذ حاتما أن الطائيون وزعم ِه عن الجو بنت غنية أّم
ًا تليق ل وكانت الطائية، عفيف  .وجودا سَإَخاء شيئ

ُد- 978 َو ْعِب ِمْن َأْج  .َماَمَة ْبِن َك

ْكب في خرج أنه حديثه ومن إيادي، هو من رجل فيهم َر
ّنِمر ّلوا َناِجر شهر في قاسإطْ بن ال ُنوا َفَض َف ماءهم، فتصا
ْطَرح أن وهو ْعِب في ُي َق الماء من فيه ُيَصب ثم َحَصاة ال
ْلَحَصاة، يغمر ما بقدر ْقلة، هي الحصاة وتلك ا فيشرب الَم
ْعُب دار فلما للشرب، فقعدوا واحد، بقدر إنسان كل َق ال

ْبَصَر كعٍب إلى فانتهى ّي َأ ّدد النمر فآثره إليه، النظْر يح
النمري فشرب النمري، أخاَك : اسْإِقللساقي وقال بمائه،
غدهم من نزلوا ثم الماء، من اليوما ذلك كعب نصيَب

ُنوا الخر، المنزَل َف النمري إليه فنظْر مائهم، بقية فتصا
َظْره َن القوما وارتحل أمس، كقوله كعَب فقال أمسه، ك
َتِحْل، كعب : ياوقالوا قد وكانوا للنهوض، قوة به يكن فلم اْر
ْدله فقيل الماء، من قربوا ِر عن فعجز َوّراد، إنك كعُب : 

ّيلوا منه يئسوا فلما الجواب، السبع من يمنعه بثوب عليه َخ
َفاَظ، مكانه، وتركوه يأكله، أن  :يرثيه مامُة أبوه فقال ف

ٍة من كان ما َق َقى سُإو ِإ على َأسْإ ًا َظَم إذا بماء * خمر
ُدها َدا ناُجو  ]184 [ص َبَر
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ّو به َعّى حين كعٍب َماَمَة ابن ِمَن ِة * َز َدا حرة إل المني َق  َو

ْدله قيل ثم كعٌب الماء على أوفى ِر ّنَك كعُب :  ٌد ِإ فما َوّرا
َدا  َوَر

َعّى : قدرها،المنية زو أن إل الحداث به عيت : أيبه و
 .َعطشا تقتله

ِتِل ِمْن َأْجَسُر- 979 َبَة َقا ْق  .ُع

ْقبة : هوالقعيني عمرو أبو قال َناءة بني من سإلم بن ُع ُه
ْقبة دار صاحب اليمن أهل من جعفر أبو وكان بالبصرة، ُع

قتل ربيعة فقتل ربيعة، البحرين وأهل البحرين، إلى َوّجهه
ًا، ْنَضّمقال فاحش يزل فلم القيس، عبد من رجل إليه : فا

ْقبة وعزل سإنين، معه َع ُع ِدي ورحل بغداد، إلى فرَج ْب َع ال
ًا عقبة فكان معه، أبي موت بعد المهدي باب على واقف

ّد جعفر، ّي عليه فش ِد فمات بطنه في فوجأه بسكين العب
َذ عقبة، ُأِخ ّي و حملك : مافقال المهدي، على فأدخل العبد
َتَل : إنهفقال ؟فعلت ما على ِفْرُت وقد قومي، َق غير به َظ
ْبُت أني إل مرة، َب ًا أمره يكون أن َأْح الناس يعلم حتى ظاهر
ْكُت أني أن لهل مثلك : إنالمهدي فقال منه، ثأري أدر

َتبقى، ّواد على الناس يجترئ أن أكره ولكن يس ُق به فأمر ال
ِربت َوْجأة : إنويقال عنقه، فُض منطقة شرجة في وقعت ال

ّي : فجعلقال عقبة، يبكي، والعبدي العبدي، يسائل المهد
عقبة، مات المؤمنين أمير : يافقال داخل دخَل أن إلى

:قال ؟تبكي كنت ِمّم :المهدي له فقال العبدي، فضحك
 .ثأري أدركت أني أيقنُت مات . فلمايعيش أن خوفا من

َبُن- 980 ِر ِمْن َأْج ِف  .َصا

ِفُرعبيد أبو قال ل والصفير الطير، من يصفر ما كّل : الّصا
ُيَصاد وما َخَشاشها في يكون وإنما الطير سإباعَ في يكون
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ّلق طائر أنه حبيب بن محمد وذكر منها، الشجر من يتع
ّكس برجليه، فيصفر فيؤخذ، يناما أن من خوفا رأسَإه وين
ًا بالصافر أرادوا أنهم العرابي ابن وذكر ليلته طول منكوسإ

ِفَر إذ أي فقلبوه به، المصفوَر  .هرب به ُص

"الصفير على يلوي ما "جبان آخر مثل في ويقولون
ّوَط، به بالمصفور وأرادوا َن ّت ْبنه يحمله طائر وهو ال على ُج

ضيق الشجر من مدلى ِكيٌس كأنه ُعّشا، لنفسه ينسج أن
عليه يقع أن من خوفا فيه فيحترز السإفل، واسإع الفم

ْذقَ، في المثل يضرب وبه جارٌح، ُع فيقال الِح َن َأْص من "
ّوط َن بالمرأة يصفر الذي هو الصافر أن عبيدة أبو " وذكرُت

[ص عليه، يظْهر أن مخافة َوجل لنه يجبن وإنما المريبة،
 :قوله وهو هذا، على الكميت بيتي وأنشد ]185

ُو القصة ذكرُت مودتكم* وقد في تكونوا أن لكم أرْج
حرفا " فيصفيركم قلينا "قد قولهم عند والبيتين بتمامها
 .القافا

َبُن- 981 ٍد ِمْن َأْج ِر ْف  .ِص

من : طائروالصفرد مولد، المثل هذا أن عبيدة أبو زعم
 :فقال شعره في الشاعر ذكره وقد الطير، َخَشاش

ُه ْيِث َتَرا ّل ِه لدى كال ِن َغى * وفي َأْم َو ْل َبُن ا ِد من َأج ِر ْف  ِص

َبُن 982 َواٍن ِمْن َأْج  .َكْر

 :الشاعر قال الطير، َخَشاش من أيضا هو

َله القومَا َتَرى ُموسإي أبي آل ِمَن ْو ُهُم َح ّن َواُن * كأ َكْر ال
ْبَصْرن  بازيا َأ

َبُن- 983 ْيٍل ِمْن َأْج  َل
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 .الكروان فرِخ : اسإُمالليل

 :أيضا ويقال

َبُن- 984 ٍر ِمْن َأْج َها  .َن

َباري لفرخ : اسإمالنهار ْلُح  .ا

َبُن- 985 ٍة ِمْن َأَج َل  .ُثْرُم

ْعلبة اسإم هي ّث  .لل

َبُن- 986 ّباِح ِمَن َأْج  .الّر

ُد وهو ِقْر  .ال

َبُن- 987 ِرٍس ِمْن َأْج  .ِهْج

ولد : إنه: ويقالقال الثعلب، أنه حبيب بن محمد زعم
ُد، ههنا به : ويرادقال الثعلب، ِقْر وفي إل يناما ل أنه وذلك ال

َفَة َحَجر يده ّدَثقال يأكله، أن الذئب مخا من رجٌل : وتح
موضع في تجتمع القرود رأيَت الليل كان إذا أنه مكة أهل

ُد مستطيلة تبيت ثم واحد، وفي الخر، أثر في منها الواح
ٌد ناما فإن الذئب فيأكله يناما لئل حجر، واحد كل يد واح

َعْت الحَجُر يده من سإقطْ فيصير الخر فيتحول كلها، ففز
ّدامها َها ذلك فيكون ُق َب الموضع من فتصبح الليل، طوَل دأ

َياٍل على فيه باتت الذي ْبنا َأْم َورا منها ُج  .طباعها في وَخ

ُأ- 988 َوَرة ِمْن َأْجَر  .َقْس

ْعولة السإد، هو َقْسر، من َف  :وقولهم ال

ُأ- 989 ٍد ِذي ِمْن َأْجَر َب  .ِل

ُته أيضا، السإد هو َد ْب ِل  .الشعر من منكبيه على تلبد : ماو
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َوُل- 990 ْطُرٍب ِمْن َأْج  .ُق

َبة : هوقالوا ْي َو ّله الليَل َتُجول ُد :أيضا فيه ويقال تناما، ل ك
َهر ِجيَفَة أحدكم أعرفن "ل الحديث وفي قطرب، من َأسْإ

ْطُرَب ليل ٍر ُق  ]186 ". [صنها

ُعَ- 991 َو ِة ِمْن َأْج َب ْل ْوَمَل َك  .َح

ُع كانت العرب، من امرأة هذه تحرسإها، وهي لها كلبًة ُتِجي
:وتقول بالنهار، وتطردها للحراسإة بالليل َتْربطها فكانت

َتِمِسي ْل َتَمَس ل لنفسك ا ْل أكلت عليها ذلك طال فلما لك، ُم
َنبها أمية بني يذكر الكميت، وهو الشاعر، قال الجوعَ، من َذ

ْوَمل كرعاية للمة ِرعايتهم أن ويذكر  :لكلبتها َح

َيْت كما ًا رض َء ُجوع ْلبتها ِرعاية وسإو َك ِلِف في * ل الدهر سإا
ْوَمُل  َح

ًا َباح َلَم الليُل ما إذا ُن ْظ َها َأ َن ًا، * وغنما دو ِويع َتْج ضلٌَل و
 مضلل

ُعَ- 992 َو َعَة ِمْن َأْج  .ُزْر

ًا جوعا أماتوها الجوعَ، ربيعة لبني كلنت كلبة هي ُنوع و
 ).- العطش النون بضم-  (النوعَ

ُعَ- 993 َو ٍة ِمْن َأْج َو ْع  .َل

َعاء، والجمع الحريصة، الكلبة : هيقالوا بالله : نعوذويقال ِل
َوة من ْع َعته، الجوعَ َل ْو َل ّدته، أي و ُو ِح ْع ّل : الحريصوال

 .الجِشع

ُعَ- 994 َو ْئٍب ِمْن َأْج  .ِذ
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ّله "رماه العدو على الدعاء في ويقولون جائع، دهَره لنه ال
وقال حبيب، بن محمد قول هذا بالجوعَ، " أيالذئب بداء

العلل من ُيِصيبه ل الذئب أن وذلك بالموت، : معناهغيره
َأَصّح آخر مثل في يقولون ولذلك الموت، علة إل من "

عليه، والصبر الجوعَ في يختلفان والذئب " والسإدالذئب
ُد السإد لن َهم شدي ّن يتحمل ذلك مع وهو حريٌص رغيٌب ال
 .شيئا يأكل فل أياما يبقى أن

َفَر كان وإن والذئب ْق ّدا وأكثر ِخْصبا وأقل منزل َأ وإخفاقا ك
ْلقيه شيء من له بد فل ْوفه، في ُي شيئا يجد لم فإن َج

ْوفُا جوفه، في النسيم بإدخال اسإتعان يذيُب الذئب وَج
َوى يذيبان ول الكلب، جوفا وكذلك العظْم، وهو التمر َن
 .العظْم من أضعف

ُعَ- 995 َو ٍد ِمْن َأْج  .ُقَرا

ِزقَ لنه ْل حتى شيئا يأكل ل سإنة وبطنه سإنًة بالرض ظهره ُي
 .إبل يجد

ْلَحْرِش ِمَن َأَجّل- 996  .ا

 .منه بأشد فيبتلى شئيا، يخافا لمن مثل يضرب

ّتِق بني : يالحسله قال ضبا أن وأصله : يافقال الحرش، ا
على يده فيمسح الرجل يأتي : أنقال ؟الحرش وما أبِت

ِرَك، ِدما جحره إن ثم ويفعل، ويفعل ُجْح َداة ُه فقال بالِمْر
هذا بني ] يا187 : [صفقال ؟الِحْرش أهذا أبت : ياالِحْسل

 .الحرش من َأجّل

ْهب افترشه، قد منكم ثدي "ُرّب بعضهم كلما وفي َن قد و
َوشه، َت َتَرَشه قد وضّب اْح  ".اْح

ّقَة ِمْن َأَجّن- 997  .ُد
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ّقة هو المثل هذا ذكر خارجة، بن أسإماء بن َعباية بن ُد
 .شيئا له يذكر ولم حبيب، بن محمد

َبُن- 998 َعاَمة ِمْن َأْج  .َن

ذلك بعد إليه ترجع ل شيء من خافت إذا أنها وذلك
 .الخوفا

ُع- 999 ّدَخان َأسْإَرى ِمْن َأْجَش  .ال

َطعوا كانوا الذين أنهم عبيدة أبو ذكر ِطيمة على َق كسرى، َل
بني من كانوا أنهم العرابي ابن وذكر تميم، من وكانوا
ْنظْلة َتب كسرى وأن خاصة َح ْعبر إلى َك َك به مْردان الُم
َأِنالبحرين على عامله ُعهم :  ْد ّقر إلى ا أنك وأظهر الُمَش

َبر فتقدما الطعاما، إلى تدعوهم ْع َك على طعاما اتخاذ في الُم
َطب الِحْصن ظهر ْطب، بَح عظْيم، دخان منه فارتفع َر

ِرض إليهم وبعث ْع بالدخان، فاغتروا عليهم، الطعاما َي
هناك فغبروا عليهم، الباَب فأصفق الحصن، فدخلوا وجاءوا

َهن في ُيستعملون بقي وقد السإلما فجاء وغيره، البناء ِم
َعلَء فأخرجهم منهم، البعض أبي أياما في الَحْضَرمي بن ال

ّله رضي بكر قتل فيمن فقيل المثل بهم فسار عنه، ال
َأْجَشع الدخان، قتله من بأول : ليسمنهم أسإرى من و

من وأجشع الدخان، على الوافدين من وأجشع الدخان،
ِد ْف  :ذلك في الشاعر وقال تميم، َو

ْيٌت مات ما إذا َفَسّرَك تميم من َم  بزاد فِجيء يعيَش أن * 

ٍز ْب َتْمر أو بَسْمن أو ِبُخ ّفِف الشيء * أو ِب َل ِبَجاد في الُم  ال

ُه ًا الفاقَ في يطوفا َتَرا عاد بن لقماَن رأَس * ليأكل ِحْرص
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َقَر مازحان ُرئي فما الحنف معاوية ومازح فقال منهما، أو
َنُف : ياله ّفُف الشيء ما َأْح َل ِبجاد في الُم :الحنف فقال ؟ال

 :الشاعر قول معاوية أراد المؤمنين، أمير يا الّسِخينة

ّفُف الشيء أو َل ِبجاد* وهو في الُم ْطب ال َو اللبن، من ال
َنُف وأراد ْعَري بن الله عبد " قوَل"السخينة بقوله الْح َب  :الّز

َعَمْت َنُة َز ِلب أن سَإِخي ْغ َت َها سَإ ّب َبّن َر َل ْغ ُي َل ِلُب * و َغا َغلِّب ُم  ال

ًا أن وذلك ّير كانت قريش َع من ِحساء وهي السخينة، بأكل ُت
ّتخذ دقيق  ]188 . [صالسعر غلء عند ُي

َهُل- 1000 ٍة ِمْن َأْج  .َفَراَش

ْلِقي النار تطلب لنها ُت  .فيها نفسها ف

ُع- 1001 ٍة ِمْن َأْجَم َل  .َنْم

 :وَجْمعها الذرة في الشاعر قال َذّرة، من : أجمعويقال

ًا للوارث تجمع ُع كما َجْمع َها في * تجَم ِت َي ْه َقْر ّذّر  ال

ُد- 1002 ٍة، من َأْجَر ٍة َوِمْن َصْخَر َع ْل  .َص

َعة، من ويروى ّل : ماوالصلعة الملساء، الصخرة وهي ُص
بن عمر على امرأة : دخلتوقيل الصلع رأس من يبرقَ

أصلع، وكان الرأِس، حاسِإَر وكان عنه، الله رضي الخطاب
ِهشت ُد وأرادت لك، الله حفص غفر : أبافقالت المرأة، ف

ْفٍص : أباتقول أن َفر َح الله رضي عمر فقال لك، الله َغ
وأرادت فرقتك، من : صلعتفقالت ؟تقولين : ماعنه تعالى

ْقُتتقول أن ِر َف ْلعتك من :  "أجرد : قولهمالشيباني . قالَص
شيئا، تنبت ل نجد رمال من َرْملة به " أرادواجراد من

 :الندى أبو قال أملس، : معناهوأجرد
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ًا سإميت  .لنجرادها جراد

ِة ِذي ِمْن َأْجَمُل- 1003 ِعَماَم  .ال

ِعمامَة وذو مكة، أهل أمثال من مثل هذا بن : سإعيدال
ل عمامًة لبس إذا الجاهلية في وكان أمية، بن العاص
ْونها، على عمامة قرشّي يلبس إل امرأة تبق لم خرج وإذا َل
ْفَضِت ولما جماله، من إليه للنظْر َبَرَزْت عبد إلى الخلفة أ
بن َعْمرو أخيها إلى هذا سإعيد بنَت خطب مروان بن الملك
 :بقوله عمرو فأجابه الشدقَ، سإعيد

ٌة َتا ِعَمامة، ذو أبوها َف ُنُه ال ُاؤْها فما * أخوها، واب َف ْك  بكثير أ

َد لزما إنما اللقب هذا أن المعاني أصحاب بعض وزعم سإعي
تقول العرب لن : وذلكقال السيادة، عن كنايًة العاص بن

َعّمم "فلن القبيلة تلك من يجنيها جناية كل أن " يريدونُم
ْعُصوبة فهي والعشيرة المعنى هذا مثل فإلى برأسإه، َم

وذا العصابة ذا العاص بن سإعيد تسميتهم في ذهبوا
 .العمامة

ُد- 1004 َو ٍما ِمْن َأْج ِر  .َه

ِرمُا هو ُئ حارثة أبي بن سِإنان بن َه بذكر سإار وقد الُمّر
ْير قال المثل، جوده َه ْلمى أبي بن ُز  :فيه سُإ

َبخيَل إّن ُلومٌا ال ِكّن ولـ كان حيث َم َد(ولكن * ـ على ) الجوا
ِه ِت ّ ِرما ِعل  َه

َو ِذي الجواد ُه ّل ْعطيَك ا َله ُي ًا، نائ ْفو َع َلم *  ْظْ ُي َيانا و ِلُم أْح ّظْ َي َف
 ]189 [ص

َدت َف عنه، الله رضي الخطاب بن عمر على هرما ابنُة وو
من قابله حتى زهيرا أبوك أعطى الذي كان : مالها فقال
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ً أعطاه : قدفقالت ؟فيه سإار قد بما المديح ْيل تنضى، َخ
َوى، وإبل ْت َلى، وثيابا َت ْب ً َت ّله رضي عمر فقال يفنى، ومال ال

َهير أعطاكم ما : لكنعنه تعالى ِليه ل ُز ْب يفنيه ول الدهر، ُي
ِرمٌا أعطى : ماقالت أنها ويروى العصر، ًا َه نسى، قد زهير

ْنَسى ل زهير أعطاكم ما : لكنقال  .ُي

ُد- 1005 َو ِد ِمَن َأْج َوا ْلَج ِبّر ا ْلُم  .ا

 .الناس في ل الخيل، في يضربونه مثل هذا

ُأ- 1006  .ُأسَإاَمَة ِمْن َأْجَر

: (هووقال واللما، اللف تدخله ل معرفة السإد، اسإم هو
 )المزني سإلمى أبي بن زهير

ْنَت َل ُع َو َيْت إذ أسَإاَمَة ِمْن أْشَج ُدِع ِر في َولج َنَزاِل *  ْع ّذ  ال

ُأ- 1007 ْيٍث ِمْن َأْجَر ّفاَن َل  .ِبَخ

ّفان َدةَخ ّية وكذلك معروفة، : مأسَإ ِف ْلية، َخ  :وقال وَح

ًتى ٍة من أْحيى هو َف َتا ٍة َف ّي ِي ُع َح ْيٍث من * وأْشَج ّفاَن َل ِر بَخ ِد َخا

َهُل- 1008 ٍر ِمْن أْج  .ِحَما

")مالك "بن القاموس وفي (كذا، سإويلك بن حمار يعني
َفرله يقال الذي ْك  .حمار من : أ

َهُل- 1009 ْقَرٍب ِمْن َأْج  .َع

 .تبصر تكاد ول الناس أرجل بين تمشي لنها

َهُل- 1010 ْأٍن َراِعي ِمْن َأْج  .َض

 .مذكور الحاء باب في وحديثه
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َفى- 1011 ِر ِمَن َأْج ْه ّد  .ال

َدى- 1012 ْيِث ِمَن َأْج َغ ِه ِفي ال ِن َوا  .َأ

ِدي : مايقال أنفع، معناه ِني وما ينفع ما أي هذا، عنك ُيْج ْغ .ُي
َداء ْلَج ُع،ممدودا وا حقه شاذ، الفعال من أفعل وبناء : النف

ّد َداء أَش  .َج

ُد- 1013 ِد ِمَن َأْجَر ْلَجَرا  .ا

ِرد لم ًا هذا في حمزة ُيو  .شيئ

َكُل به يراد أن : يجوزقلت : أرضيقال الجراد، من آ
ْبتها، أكل إذا َمْجُرودة، الجراد، من أشأما يراد أن ويجوز َن

سإمى : رجلوالجارود َمْشؤما، أي جارود، : رجلقولهم من
َفَشا داء، وبإبله شيبان، بني أخواله إلى بإبله َفّر لنه به ف

قال وفيه فأهلكها، أخواله إبل في ] الداء190 [ص ذلك
 :الشاعر

َد كما ُد َجَر ْكَر الجارو ِئٍل* وهو بن ب َعد العبدي، الجارود َوا ُي
َوْجٌه القيس، عبد من عمرو بن بشر واسإمه الصحابة من و

ْقَشر يراد أن وهو ثالث، ْدُتيقال الجراد، من أ الشيء : َجَر
ٍر وكّل قشرته، ٌد، مقشو ْقشر والجراد مجرو عليه يقع ما َي

 .المعروفا الجراد الكل في والصُل النبات، من

َهُل- 1014 ّبَل َقاِضي ِمْن َأْج  .ُج

ّبل : إنيقال القاضي وهذا كسكر، طسوج من مدينة ُج
َقَض ثم َوْحده، جاءه لَخْصم َقَضى الخصم جاءه لما حكمه ن
 :الزيات الملك عبد بن محمد يقول وفيه الخر،

َلّما يوما، لمَخاِصم َقَضى َقَص َخْصُمه * أتاه َف َء َن َقَضا  ال
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َنا ُدو منك َد َع ْبَت ال َقال عنه وِغ َف ِه *  ْكِم َء كان ما بُح  َشا

َوُر- 1015 ُدومَا َقاِضي ِمْن َأْج  .سَإ

ُدوماقالوا لوط قوما مدائن من - مدينة السين - بفتح : سَإ
كتابه في حاتم أبو : قالالزهري قال والسلما، الصلة عليه
بالذال سإذوما هو إنما :والمذال المفسد في صنفه الذي

هو عندي : وهذاالزهري قال خطأ، والدال المعجمة،
َقايا من ملك : هوالطبري قال .الصحيح َغُشوما، اليونانية َب

 .قنسرين أرض من سإرمين بمدينة كان

 .المولدون*3*

َعَل َنُه َج ْط ً َب ْبل ُه ط َقفا ْبل و َط  .اْص

ُء ّبِل َجَزا َق  .الّضَراُط السْإِت ُم

ّنٌة ِزيُر َتْرعاها َج َنا  .َخ

ْهل ِلني َج ُعو ْيٌر َي ْقٍل ِمْن َخ ُلُه َع ُعو  .َأ

َء ْنيا جا ّد ُقها بال  .َيُسو

ُهُه ُه جا ْلٍب جا ٍر َك ُطو ِة في َمْم ْقُصوَر  .الَجاِمِع َم

ٌة ّد ْقِضي َج َة َت ّد ِع  .ال

 .يتصابى للشيخ يضرب

ِهُر َوا ّفُحها الْخلقَِ َج َتَص  .الُمعاِشُر َي

َياُن جاء ِع َألوى ال ِد َف ِني  .ِبالسإا

ُلَك ْه ّد ج ِرَك ِمْن َلَك َأَش ْق  .َف
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ٍء ِفي الَجَمُل ٍء ِفي والجّماُل ْشي  .ْشي

ْيٌر الُجل َفَرِس ِمَن َخ  .ال

ِلُب ٌقَ الَجا ِكُر َمْرُزو َت ُعوٌن والُمْح ْل  .َم

َيُة ِد ْبٌح الَج َ ِر ْأِس ِبل  ]191 . [صَماٍل َر

ُهل ْلَج ْوُت ا َياء َم  .الْح

َ الِجَراُر َترى ل ْو ُتْش َطَم َأ ْل  .ُت

ِلْس ْيُث واْج ُذ َح ْؤَخ ِدَك ُي َي َبّر ِب ُت َ َو ْيُث ل ُذ َح ْؤَخ ِلَك ُي ِرْج ُتَجر ِب  .و

ِلْس ْيُث اج َلُس َح  .ُتْج

ِلْسَت ِدي ُأج ْن ِكْئ ِع ّت  .فا

ُأ ّناِس َأْجَر َلى ال ِد َع ُهْم السَإ َثُر ْك َية َلُه َأ ْؤْ  .ُر

َلى جاء ِة َع َق ّذاء َنا  .الح

َبُس التي النعل يعنون ْل .ُت

حاء     أوأله     فيما     السادس     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     

  المولدون     

 .حاء أوله فيما السادس الباب

َها َحّرْك- 1016 َها َل َواَر  .َتِحّن ُح

َوار ُدالُح ِوَرة، القليل والجمع الناقة، : ول َوران والكثير أْح ُح
َوارا يزال ول وِحيَران، ْفَصل، حتى ُح أمه عن ُفِصل فإذا ُي

 .َفِصيل فهو
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ُه المثل ومعنى ّكْر ِهج أشجانه بعض ذ قاله المثل وهذا له َي
.الشاما أهَل يستنصر أن أراد حين لمعاوية العاص بن عمرو

ِريُض َحاَل- 1017 ْلَج ِريِض ُدوَن ا َق  .ال

ِريض ُغّصة،الَج ْلَجَرِض من : ال َغّص الريق وهو ا :يقال به، ُي
ِرض َقه يبتلع أن وهو َتْجَرُض، بريقه َج وحزن، هم على ري
ِريضا، فلن : ماتيقال ِريضمغموما أي َج َق ْعُر،. وال : الّش

ُة وأصله ِر ِجّر َنع. وحالالبعي  .: َم

ًا عليه يقدر للمر يضرب  .ينفع ل حين أخير

َبغ ابن له كان رجل أن المثل وأصل أبوه فنهاه الشعر، في َن
ْدُره، به فجاش ذلك، عن ِرض َص على أشرفا حتى وَم

ِذن الهلك  .القول هذا فقال الشعر، قول في أبوه له فأ

ْدٌح َحّن- 1018 ْيَس ِق َها َل ْن  .ِم

ْدُح ِق ُدال ْيسر، ِقداح : أَح ُد كان وإذا الَم غير من القداح أَح
َله ثم إخوته جوهر ِفيض أجا ْوت له خرج الُم يخالف َص

 . القداح جملة من ليس أنه به فيعرفا أصواتها،

ل بما يمتدح أو منها، هو ليس بقبيلة يفتخر للرجل يضرب
 .فيه يوجد

ْقبة بن الوليد قال حين به عنه الله رضي عمر وتمثل بن ُع
ْيطْ أبي َع َتُلُم ْق ُأ عمر فقال ؟قريش ] بين192 [ص من : 

ّله رضي ْدٌح : َحّنعنه ال راجعة منها في والهاء منها، ليس ِق
 .القداح إلى

ّياَك- 1019 َ َمْن َح ُه َخل  .ُفو

305



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

به فمّر يأكل، كان رجل أن وأصله عنك، شغل في نحن أي
ّياه آَخُر .المقالة هذه فقال الجابة، على يقدر فلم بتحية فَح

 .صاحبه بشأن الرجل عناية قلة في يضرب

َها- 1020 َف ْت ْأٌن َتْحِمُل َح َها َض ِف َ ْظل َأ  .ِب

 .هلكة في نفسه يوقع لمن يضرب

َبحها ما معه يكن ولم شاة، وَجد رجل أن وأصله ْذ به، َي
َبْت  .به فذبحها سإكين، فظْهر الرض بأظلفها فضر

يدي بين به تمثل الشيباني َحّسان بن لحريث المثل وهذا
حريث وكان التميمية، لقيلة وسإلم عليه الله صلى النبي
َطاعَ فسأله وسإلم، عليه الله صلى النبي إلى حملها ْق ِإ

وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ذلك ففعل الدهناء،
َلة، فيه فتكلمت ْي كما وأنت أنا : كنتحريث قال فعندها َق

َفهاقيل ْت  .بأظلفها ضأن تحمل : َح

ّدْث- 1021 ْيِن َح َث ِدي ًة، َح َأ ِإْن اْمَر َهْم َلْم َف ْف َعًة َت َب َأْر  .َف

ْد، أي ْع، ويروى ِز ِب ًا بالحديثين وأراد ُكّف، أي فأْر ًا حديث واحد
لها كرر والمعنى بحديثين، حدثتها فكأنك مرتين تكرره

ْهما، أضعُف لنها الحديَث ْفهم لم فإن َف أربعًة، فاجعلهما َت
ْفهم لم : فإنسإعيد أبو وقال يعني فالمربعة، الربعة بعد َت
 .العصا

 .والجابة السمع سإوء في يضرب

َبْت- 1022 َل َها َح َت َب ْل َعْت ُثّم َح َل ْق  .َأ

""جلبت ويروى يمسك ثم مرة الفعل يفعل لمن يضرب
 .قبل مر وقد بالجيم،
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َلْت- 1023 َئٌة َح ِل َها َعْن َحا  .ُكوِع

َلتيقال تقشره أي الديم، تحل : المرأةالحالئة الجلد، : ح
َئه أزلت إذا ِل َوسَإخه، ُقُشوره وهو ِتْح َناعَ والمرأة و ربما الّص

َلت اسإتعجلت المعنى، صلة " من"عن و كوعها، عن فَح
َقَشَرِتقال كأنه  .كوعها عن اللحم : 

بنفسه يرفق ولمن يحسنه، ل ما يتعاطى لمن يضرب
 .عليها شفقة

َها- 1024 ُت ْب َل ِد َح ّد ِبالّساِع َلَش  .ا

 .بالرفق يتأّت لم إذ بالقوة أخذتها أي

ّنْت- 1025 ّنْت َولََت َح ّنى َه َأ ٌعَ َلِك َو ْقُرو  .َم

ّنت َهّن193 : [صيقال الحنين، وهو الهنين : منَه ِهّن ]  َي
رأى : لّماوقال بكى، بمعنى يكون وقد َيحّن، َحّن بمعنى

ًء الداَر َ ّنا َخل ْفُصولةولت* َه ّنْت، من : َم حيَن لَت أي ه
ّنْت، وللعلم معه، لت يستعمل ما " لكثرة"حين فحذفا َه

ّنْت "ول ويروى به، َه َهنأت " أرادَت ّين َت َل  .الهمزة ف

ْيُجَمانة كانت َه ْعَشق تميم بن عمرو بن العنبر بنت ال َت
ْبَشْمس ِغير أن فأراد بمقروعَ، يلقب وكان سإعد، بن َع ُي

ْيُجَمانة، قبيلة على َه ْيُجَمانة، بذلك وعلمت ال َه فأخبرت ال
ّنْتعمرو بن مالك بن مازن فقال أباها، ّنت ولَت : ح أي َه

َبة من رجع ثم اشتياقها، وقت وليس اشتاقت، ْي َغ إلى ال
 .؟به تظْفرين أين من أي نقروعَ، َلِك : وأنىفقال الِخطاب

المفضل وحكى أوانه قبل مطلوبه إلى َيِحّن لمن يضرب
ْبَشْمس أن الضبي محمد بن عبد اسإمه وكان سإعد، بن َع

بعبشمس، فسمي الخلقة، َحَسَن الوجه َوسِإيَم كان العزى،
بن سإعد ابن وهو الهمزة، فحذفا : ضوءها،الشمس وعبء
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َناة زيد ِغَف تميم بن َم ْيُجَمانة، بحب ُش َه ِتل، عنها فمنع ال ُقو و
ُذّب سإعد بن كعب بن الحارث فجاء فضرب عمرو، عن لي
ّلت، رجله على إليهم عبشمس فسار العرج، فسمى فش

ّبى العرج، رجل من حقه يعطوه أن وسإألهم بنو عليه فتأ
َخَرج : إنلقومه عبشمس فقال تميم، بن عمرو بن عنبر

ّيَن ثيابه لبس قد مترجل عمرو بن مالك بن مازن إليكم وتز
ّنوا ُظْ ًا، به ف َعَث جاءكم وإن شر النفس خبيَث الرأس َأْش
ْوا فلما حقكم، يعطوكم أن أرجو فإني مازن إليهم راح َأْمَس

ّيَن ثيابه لبس قد مترّجل فدّس به، فارتابوا لهم، وتز
َقَ إليهم أصحابه بعض عبشمس َع ليستر ما ويتجسس السم
 :يقول الرعاء من رجل فسمع يقولون،

ِقُل ل ْع َيها ول الّرْجَل َن ِد ّتى َن َيها َداهيًة ترى * َح ْنِس  ُت

قال سإمع بما وخبره عبشمس إلى الرجل عاد فلما
وأقيموا رجالكم، َبّرُزوا الليل عليكم جّن : إذاعبشمس

إلى وأقبل مازن فنادى خيامهم، وتركوا ففعلوا ناحيًة،
وعليهم جاءوا قد الرجال فإذا بالقرى، َحّي ل : ألالقبة

من خالية القبة فإذا فاكتنفوها، بالقبة أحاطوا حتى السلح
َغَزاهم سإعد بني جمع بذلك عبشمس علم فلما سإعد، بني ف
ِهم كان فلما ِت َو ْق َع وبرقَ، ورعد ظلمة ذات لية في نزل ب

ًا عليهم يغير حتى وأقاما ْبح قومه على يدور وكان ُص
َيُحوطهم ْيُجَمانة وكانت ] الليل،194 [ص دبيب من و َه ال

ُقَ وأضاء أهلها، تخالطْ ل والعارك عاركا، َقْي فرأت البر سإا
َتْت مقروعَ، سإاقي رأيُت : إنيفقال الليل، تحت أباها فأ

عمرو بني في العنبر فأرسإل فعرفته، البرقَ في عبشمس
ْيُجَمانة، من سإمع بما خبرهم أتوه فلما فجمعهم، َه فقال ال

مازن قال ثم مقروعَ، َلِك وأنى هنت ولت : حنتمازن
ًا كنت : ماللعنبر تفرقوا ثم جارية، لعشق تجمعنا أن حقيق
ْيذلك عند العنبر لها فقال عنه، ليس فإنه اصدقي بنية : أ
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ُتَك أبتاه : ياقالت مثلً، فأرسإلها رأي، للكذوب ْل ِك لم إن َث
ْنُج صدقتك، أكن ُلَك ول فا ًا، إخا فنجا مثل، فأرسإلتها ناجي

ّبحهم الليل، تحت من العنبر وقتلوا فأدركوهم سإعد بنو وَص
ًا منهم ًا، ناسإ َع عبشمس إن ثم كثير أدركه حتى العنبر تب
قال لحقة فلما إبله، َيُسوقَ أداته وعليه فرسإه على وهو

ْعَ عنبر، : ياله َلَك َد :وقال العنبر فأجابه لك، وإن لنا فإن أه
َقْرته، تأخر ومن منعته، تقدما َمْن لكن منه فدنا َع

ْيُجَمانة رأته فلما عبشمس، َه عن وكشفت ِخمارها، نزعت ال
ْقُروعَ : ياوقالت وجهها، ُتَك َم ْد لقد لي، وهبته لما الرِحَم َنَش
ُتَك ْف فوهبه عبشمس، إلى وتضرعت اليوما، منذ هذه على ِخ

 .لها

ُبَك- 1026 ُعُه َشّر ِمْن َحْس  .سَإَما

َتِف أي ْك َعاينه، ول بسماعه الشر من ا يريد أن ويجوز ُت
ْكِفيك ُعَ َي ِدمْا لم وإن الشر، سَإَما ْق  .إليه تنسب ولم عليه ُت

الربيع لما المثل أن الكلبي بن هشاما : أخبرنيعبيد أبو قال
َذ كان الربيع ابنها أن وذلك العبسي، زياد بن قيس من َأَخ
ِذيمة ابن زهير بن ًا، َج وهي الربيع لما قيس فعرض ِدْرع

ٍر في راحلتها على ليرتهنها بها يذهب أن فأراد لها، َمِسي
ُلك عنك َعَزَب : أينله فقالت بالدرعَ، ْق أترى ؟قيس يا َع

ًا بأمهم ذهبَت وقد ُمَصالحيك زياد بني وقال وشمالً، يمين
َبك وإن ؟وشاءوا قالوا ما الناس سإماعه، شر من حْس

َفىتقول مثل، كلمتها فذهبت َك َقالة :  ًا بالَم كان وإن عار
 .باطل

 .منها يخافا وما السيئة، والمقالة العار عند يضرب
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عبد بنت عاتكة : (هيالشواعر النساء بعض وقال
(التبريزي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمة المطلب،

2/256(( 

ِئْل َنا ِفي بنا سَإا ْوِم ْكِف َق َي ْل َو ُعْه َشّر ِمْن *   سَإَما

أما ويسمي الحديث هذا يذكر عنه حكى فيما المفضل وكان
بن أنمار بني من الُخْرُشب بنت فاطمة هي :ويقول الربيع
 ]195 . [صَبغيض

ًا- 1027 ْفظْ ِئَك ِمْن ِح ِل  .َكا

من : محترٌسقيل كما يحفظْك، ممن نفسك احفظ أي
ِه ِل َو مث ُه  .حارُس َو

ِديُث- 1028 َفَة َح  .ُخَرا

ْذرة من رجل هو ًة العرب توعم كما الجن اسإتهوته ُع .مد
ل لما قالوا حتى فكذبوه منهم، رأى بما أخبر رجع لما ثم

أنه والسلما، الصلة عليه النبي وعن خرافة، : حديثيمكن
ّدث ما يعني حق، : خرافةقال ّق الِجّن عن به تح  .َح

ُلْب- 1029 ًا اْح َلب ُه َلَك َح ْطُر  .َش

َلب على الحّث في يضرب ّط  .المطلوب في والمساواة ال

َو- 1030 ْذ ِة َح ّذ ُق ِة ال ّذ ُق ْل  .ِبا

ً أي ْثل  .بمثل ِم

 .الشيئين بين التسوية في يضرب

َو ومثله ْذ ْعِل "َح ّن ّذةبالنعل ال ُق ّذ من : لعلها" وال َق وهو ال
َع به يعني القطع، ْط صاحبتها قدر على المقذوذة الريشة َق
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َلة وهي التسوية في ْع ْقَمة مفعولة بمعنى ُف ّل ُغْرفة، كال وال
ًا والتقدير َو، حذي ْذ ُهَماأراد رفع ومن َح ُو :  ْذ  .القذة َح

ْلِمي- 1031 ِني َأَصّم ِح ْذ ُأ ْيُر َو ِء َغ  .َصّما

ِرُض أي ْع َنا عن ُأ  .بأذني سإمعته وإن بحلمي، الَخ

ٍة ِفي ُحوٌر- 1032  .َمَحاَر

ًا َيُحور "َحاَر من نقصان أي ُؤر يخفف ثم رجع، " إذاُح
 :ومنه ُحور، :فيقال

ٍر ل بئر في َعْر* وروى َوَما سَإَرى ُحو ابن عن شمر َش
ْوٌر :العرابي إلى ذهب ولعله الحاء، بفتح َمَحارة، في َح
ّله "نعوذ الحديث ْور من بال ْلَح  ".الكور بعد ا

َلَب- 1033 ْهَر َح ّد ُه ال ُطَر  .َأْش

َلَب من مستعار هذا ْلَفين حلب إذا وذلك الناقة، َأْشطُر َح ِخ
ْين الثانية يحلبها ثم أخلفها، من َف ْل ونصب أيضا، ِخ

ُطَره َأْش َلَبقال فكأنه البدل، " على" ُطَر : ح الدهر، َأْش
َبر أنه والمعنى َت ْهَر اْخ ما فعرفا وشره، خيره شطرى الد

 .الدهر َجّرَب فيمن . يضربفيه

ُبَك- 1034 ًنى ِمْن َحْس ٌع ِغ َب ّي ِش ِر  .َو

ْع أي َن ْق ِبعك بما الغنى من ا ِويك ُيْش ُيْر ْد و وهذا َفَضَل، بما وُج
ًى يذكر القيس لمرئ المثل ْعز : [صفيقول له كانت ِم
196[ 

ُكْن لم ما إذا ِبٌل ت ًى إ ْعز َها ُقُروَن * كأّن فِم ِت ّل ِعِصّي ِج ْل  ا

ُل َتْم َنا َف َت ًا بي ِقط ًا َأ ُبك وسَإْمن ٌع ِغنًى ِمْن * وَحْس َب ّي ِش ِر  َو
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ْعطِْيقول أحدهما معنيين يحتمل : وهذاعبيد أبو قال كّل : أ
َناعةوالخر والري، الشبع وراء لك كان ما َق باليسير، : ال

َتِفيقول ْك َوْجُه والول ذلك، سإوى ما تطلب ول به : ا ال
 :وهو آخر، له شعر في لقوله

ْو َل َعى أنما َو ْدنى َأسْإ ٍة ل قليًل أطلب، ولم * كفاني، معيش
 المال من

ّنَما َعى ولك ٍد َأسْإ ّثٍل لمج َؤ ِرُك * وقد ُم ْد َد ُي ّثَل المج المؤ
ِلي َثا  َأْم

ُء َوَما ْفِسه ُحَشاَشُة داَمْت ما المر ِرِك َن ْد ْطَرافا * بُم َأ

ُطوِب  َولَآِل الُخ

ْعد أخبر فقد ُب  .نفسه في وقدره همته ب

ُبَك- 1035 ِة ِمَن َحْس َد َ ِقل ُنِق أَحاك َما ال ُع  .ِبال

َتِف أي ْك  .الكثير من بالقليل ا

َلِك- 1036 ْب َلى َح ِبِك َع ِر  .َغا

َهبي أي الطلقَ، عن كناية وهذا الّسناما، : أعلىالغارُب ْذ ا
َعْت إذا الناقة أن وأصله شئت، حيُث ألقى الِخطامُا وعليها َر
ْهنئها لم الِخطامَا رأت إذا لنها غاربها، على ٌء َي  .شي

ّبَك- 1037 َء ح ْعِمي الّشْي ُيِصّم ُي  .و

ُيِصّمَك مساويه، عليك ُيْخفي أي  .فيه العذل سإماعَ عن و

َدُث 1038 َدٍث ِفيك ِمْن َح  َفْرِجك ِمْن َكَح

َدِث، مثُل القبيَح الكلما أن يعني عباس ابُن بن تمثل الَح
 .عنهما الله رضي وعائشة
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ِبيٌب- 1039 َلى َح ٍد ِإ ْب ُه َمْن َع ّد  .ك

لن غيره، من إليه َأَحّب فهو وأتعبه أهانه َمْن أن يعني
ُبولة سإجاياه  .الذل احتمال على َمْج

ْيٍن ُكّل ِفي َحَسُن- 1040 ّد َما َع َو  .َت

 ".ويصم يعمي الشيء "حبك قولهم من قريب هذا

َنى- 1041 َت َ َح ْيَر ل ٍم ِفي َخ ْه  .زلخ سَإ

ْلُخالليث قال ُع : الّز ْف ِد ر تقدر ما أقصى إلى الرمي في الي
َد تريد عليه، ْع َوة، ُب ْل َغ ٍة : ِمْنوأنشد ال َئ ْلٍخ ما * غال ِبِمّريٍخ َز

َنى َت َلىَوَح َع َف َتان، من :  ِت النبل : وقعيقال التساوي، وهو الْح
َنى، َت َعْت إذا َح َق َنى ويروى متساوية، َو َت ْيَر ل "َح ْهم في َخ سَإ

ْهميقال "زلج ]197 [ص عن يتزلج كان إذا زالج، : سَإ
الزالج : السهمويقال الرض، عن َخّف زلج ومعنى القوس،

َدفا عن َقُصر الرامي به رمى إذا الذي َه الصخرة وأصاب ال
ّد ل وهذا فأصابه، القرطاس إلى ارتفع ثم صلبة إصابة َع ُي

ًا، ِطس َقْر َنى لصاحبه فيقال ُم َت ِد " أي"الَح ل فإنه الرمي َأِع
َنى زلج، سإهم في خير َت رفع موضع في يكون أن يجوز فالَح
َنى، هذا : أيالمبتدأ خبر َت موضع في يكون أن ويجوز َح

ّنا قد : أينصب َت َت فل الرمي في اسإتوينا قد أي احتتانا، اْح
ِد علّي لك َفْضل وترك التساوي في . يضربالرمي فأِع

 .التفاوت

ٌة- 1042  .ِقّرة َتْحَت ِحّر

ِقّرة العطش، وهي الحرارة، من : مأخوذةالِحّرة : البرد،وال
َطش : وأشدقالوا القرة، لمكان الحرة : كسرويقال َع ما ال
 .بارد يوما في يكون

313



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْقدا ُيْضِمُر لمن يضرب ْيظْا ِح َغ ْظْهر و ُي  .ُمَخالصة و

َعة الَحْرُب- 1043 ْد  .ُخ

ِكَروقال الفتحة، ثعلب واختار وضمها، الخاء بفتح يروى ُذ  :
ّله صلى النبي لغة أنها لي َلة وهي وسإلم، عليه ال ْع من َف

ْدعَ، َدعَ إذا المحارب أن يعني الَخ واحدة مرة ُيَحاربه َمْن َخ
ِفَر له وانخدعَ َهَزمه، به َظ َعة و ْد أنه معناها بالضم والُخ

ِقْرَن، فيها يخدعَ َعة الكسائي وروى ال َد وفتح الخاء - بضم ُخ
َدعَ أنها : أيللَحْرب نعتا - جعله الدال مثله الرجاَل، َتْخ
ُلَمَزة ُهَمَزة َنة، و َع ُل ْهمز لذي و ْلِمز َي َي َعن، و ْل َي  .قياس وهذا و

ِديُث- 1044  .ُشُجون ُذو الَح

ُد ُطُرقٍَ، ذو أي :والشواجن الجيم، بسكون َشْجٌن الواح
ُة الشجر، كثيرة أودية الكلمة هذه وأصُل َشاِجنة، الواحد

َنُة الشجنة، ومنه واللتفافا، التصاُل ِلّشْج : الشجرةوا
 .الغصان الملتفة

َذكر الحديث في المثل هذا يضرب َت  .غيره به ُي

هذا القهستاني الحسين بن علي بكر أبو الشيخ نظْم وقد
َثَل ً الم  :وهو شاء، ما وأحسن واحد، بيت في آخر ومثل

ّكَر َذ ًا َت َفُجّن ُشجوُن والحديُث َنْجد ًا *  َياق ِت ُوُن اْش ُن ُنوُن والُج  ُف

ّبة المثل هذا قال من وأول ّد بن َض إلياس بن طابخة ابن أ
ْعد لحدهما يقال ابنان له وكان ُمَضر، بن سإعيد، وللخر سَإ

َوّجه الليل، تحت لضبة إبل فنقرت َلبها، في ابنيه َف َط
َدها فتفرقا ْعد، فوَج ّدها، سَإ طلبها في سإعيد ومضى فر
الغلما على ] وكان198 [ص كعب، بن الحارث فلقيه
َداِن ْيه، وأخذ فقتله عليه، فأبى إياهما، الحارث فسأله ُبْر َد ُبْر
َوادا الليل تحت فرأى أمسى إذا ضبة فكان ْعد :قال سَإ أسَإ

314



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

والخيبة، النجاح في يضرب مثل قوله فذهب ؟سإعيد أما
فوافى حّج إنه ثم يمكث، أن الله شاء ما بذلك ضبة فمكث
َكاظ ْى عليه ورأى كعب بن الحارث بها فلقي ُع َد ابنه ُبْر
ِري أنت : هلله فقال فعرفهما، سإعيد، ِب هذان ما ُمْخ

عليه وهما غلما لقيُت : بلىقال ؟عليك اللذان البردان
َديه وأخذُت فقتلته علي فأبى إياهما فسألتُه فقال هذين، ُبْر

ِنيهفقال : نعم،قال ؟هذا : بسيفكضبة ِط ْع إليه أنظْر : فأ
َذه فلما سإيفه، الحارث فأعطاه صارما، أظنه فإني من أَخ
ُه، يده ِه ضربه ثم شجون، ذو : الحديُثوقال َهّز حتى ِب

َق :فقال ؟الحراما الشهر أفي ضبة : ياله فقيل قتله، َب سَإ
.الثلثة المثال هذه عنه سإار َمْن أول فهو العذل، السيف

 الفرزدقَ قال

َنّن َعاَرها إّن الحرَب لتأم ِت ّبَة اسْإ َكَض ِديُث :قال إذ *  ْلَح ا
 .ُشُجوُن

ًا- 1045 ْوت ِقُس ُح  .ُتَما

َقَسة ْلُمَما َفاعلةا ْقِس، من : ُم َقَسهيقال الَم الماء في : َم
َله َق ّطه إذا َقَمَسه، وكذلك وَم  َغ

َعارضه الداهي للرجل يضرب  :وينشد مثله، ُي

ًا َتُك فإن ّباح ّني سَإ ِبٌح فإ ًا َتُك * وإن َلَسا ّواص ًا َغ َفُحوت
ِقُس  .ُتَما

َدَس- 1046 ُهْم َح ِة َل َئ ِف ْط  .الّرْضِف بُم

َدَسيقال قال ليذبحها، جنبها على أضجعها إذا بالشاة، : َح
ّلْحياني َبَح : معناال ْطفئ مهزولة شاة لهم َذ ْنَضج، ول النار ُت َت

َفة : تطفئوقيل َدسويقال سِإَمنها، من الّرْض جاء إذا : َح
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ِدُس ًا، َيْح ْدسإ زيد أبو وروى بكذا، جادلهم والمعنى َح
َدسَإهم ِفئة "َح ْط  ".الّرْضِف بُم

َكُب َحَراَمُه- 1047 َ َمْن َيْر  .َلُه َحلََل ل

َفّضل ذكر ْيلة أن الضبي محمد بن الُم َب أخا الله عبد ابن ُج
ْيع بني ْوفٍا بن ُقَر عامر بن أوس بن جرية إبل على أغار َع
َله فأطرد َمْسلوقَ يوما أهُل ُيَحّرمُا مما فيها كانت ناقة غير إب

له يقال لجرية فرس البل في وكان ركوبها، الجاهلية
أخٍت ابُن لجرية وكان فذهب، ففزعَ مربوطا، وكان العمود،

َعى غير بالبل سإبقوا قد والقوما خاله الخبر فبلغ إبله، َيْر
ّدجرية فقال الحراما، الناقة تلك َها الناقة تلك على : ُر َكب لر
:جرية فقال حراما، : إنهاالغلما له فقال القوما، أثر في

َكُب َحَراَمه  ]199 . [صله حلََل ل َمْن ير

 .يكرهه ما إلى اضطر لمن يضرب

 .َأْحَمُر الُحْسُن- 1048

"كنا ومنه شديد، " أيأحمر "موت قولهم من : معناهقالوا
َنا البأُس اْحَمّر إذا ْي َق ّت ّله برسإوِل ا ّله صلى ال "وسإلم عليه ال
ّقَة احتَمَل الجماَل طلَب َمْن المثل . ومعنىاشتد أي .المش

َبت : إذاالسمح أبو وقال ُة َخَض َغْت يديها المرأ َب ثوبها وَص
:الزهري . وقالالحمرة في الحسن أن يريد هذا، لها قيل

َوالَي ْتَسّمي والعرب البيض، الحمر الفرس عجم من الَم
ْلُحْمَر والروما عائشة وكانت ألوانهم، على البياض " لغلبة"ا
َء تسمى عنها الله رضي ْيَرا ْلُحَم .لونها على البياض " لغلبة"ا

َيٌة- 1049 ِن َبٌة حا َتِض  .ُمْخ
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تحنو أنها فزعمت ولد، ولها زوُجها مات امرأة أن وذلك
فقيل يديها، َتْخِضُب ذلك في وكانت تتزوج، ول ولدها على

 .القول هذا لها

ُبَك لمن تضربه  .أمُره َيري

ِء َحِميُم- 1050 َلْمر ُلُه ا  .َواِص

وكان المقنع، ابن الخنابس ذلك قال َمْن أول : إنيقال
ًا بن كلب له يقال قومه من رجل وإن زمانه، في سإيد
َقع َيْحِميها، له غنم في وكان فارعَ، ْيث فيها فو ٍر، َل وجعل ضا

َبَرى يحطمها، ْن ُذّب كلب َفا ُد عليه فحمل عنها، َي السإ
َطه َكّب خبطة، بمخالبه فخب َثم كلب فان السإد، عليه وَج
يقال وآخر مرة، بن الخنابر :رجلن حاله من ذلك فوافق

ْوَشب، له بهما فاسإتغاث كلب، حميَم الخنابر وكان َح
ُبه عنه فحاد كلب، َذله، قري ْوَشب وأعانه وَخ على فحمل َح
 :يقول وهو السإد

ُتُه ْن َع ْذ أ َذَل إ ِبُر َخ ْد الخنا َق ِهّر َعلَه * و َف ْك ِدُر ُم  َخا

ْهٌم هرامس َنابه َزَماِجُر َلُه َج َو ًا *   َكاِشُر عليه َحْرد

ْبُرْز ّني ا َذا * إني َحاسِإُر ُحَساما ذو فإ  ثابر قتلت إْن به

ُد فعارضه َفه وأمكن السإ ِه، من سإي ْي َن الضلعَ بين فمر ِحْض
: أنتوقال حوشب إلى كلب وقاما صريعا، فخّر والكتفين،

ْوشب كلب وانطلق الخنابر، دون َحِميمي أتى حتى بَح
ْوشب بيد آخذ وهو قومه الخنابر، دون حميمي : هذايقول َح

ْوَشب الخنابر فاختصم ذلك، بعد كلب هلك ثم في وَح
ْوَشب فقال تركته، َته فلقد وقريبه، حميمه أنا :َح خذل

ُته، َته ونصر ُته، عنه وَصِمْمُت ووصلتُه، وقطع ْب [ص وأَج
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َكما200 ُنْصَرتك من كان : ومافقال الخنابس إلى ] واحت
 :فقال ؟إياه

ْبُت ًا أَج ُفه َعّرد حيَن ِكلَب ْل ًا * وَخلّه إ ُبوب ْك َلى َم ِه َع َوْج َبُر ال ْن خ

ُته ُمْستغيثا دعاني فلّما ْب ُبوس * عليه أَج ِهّر َع َف ْنَفُر مك  َغَض

ْيُت ِعز ذي َمْشَى إليه َمَش ْذ ال َدا إ َبَل َغ ْق َطا مختاَل * وأ ْلُخ ا
َتُر َبْخ َت  َي

ْيِفي َغْرب من دنا فلّما ُته سَإ ْو َب َيَض َح ْب ُقوِل * بأ ِئِق َمْص ّطَرا ال
َهُر  َيْز

َع ّط ْيَن ما فق ُلوعَِ َب ُنُه الّض ِه * إلى وِحْض ِن ّثاني حْض ِفيٌح ال َص
ّكُر َذ  ُم

ًا فَخّر ِريع ًا التراب ِفي َص ّفر َع ْد ُم َق أنٌف الْرَض منه َزاَر * و
َفُر  َوِمْش

الخنابر، دون حميمي : هذاقال الرجل أن القومُا فشهد
وقضى َواِصلُه، المرء : حميُمذلك عند الخنابس فقال

ْوَشب  .مثل كلمته وسإارت بتركته، لَح

َلى ُحّب- 1051 ٍد ِإ ْب ُه َع ُد ِك  .َمْح

ُد ِك ْلَمْح :فيقولون ِكلَب وأما عقيل، لغة وهي : الصل،ا
ِد إلى "حبيٌب ويروى َمْحِقد، ٍء عب  ".محكده سإو

 .َيِشينه ما على يحرص لمن يضرب

ّذ أن : معناهوقيل السوء عبد حتى وقومه أصله يحب الشا
 .أصله يحب
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َد اْحِمِل- 1052 ْب َع َلى ال ِإْن َفَرٍس، َع َلَك ف َلَك َه ِإْن َه َعاَش و
َلَك  .َف

 .به تخاطر أن عليك َهاَن ما لكل هذا يضرب

ِني- 1053 َث ّد ُه َح  .فّي ِإلَى َفا

َثَك إذا وذلك ّد جاعل : حدثنيوالتقدير شيء، بينكا وليس َح
ُه ِفها يعني فّي، إلى فا  .ُمَشا

َها- 1054 ْل ّو ِرَك ِمْن َح ْه ِنَك ِإلَى َظ ْط  .َب

ّطة الهاء ّولها : أيللُخ  .فتنجو قرينك إلى َح

ِني َأُحّشَك- 1055 ُث َتُرو  .َو

 .الفعل وأوصل الحرفا فحذفا على، تروث أراد

ُفر لمن يضرب ْك  .إليه إحسانك َي

َلَف السلما عليه عيسى أي ويروى ًا َع َرَمحه، وأنه حمار
 .أشبهه ما وأعطانا أشبهنا ما أعطيناه :فقال

 .المعجمة غير " بالسين"أُحّسك ويروى

ْبَت- 1056 َل َتَك َأْح َق ْبت َأمْا َنا َل  .َأْج

َلَب يقال َأْح و ألبانها، فيحلب إناثا إبله نتجت " إذاالرجُل "
َلَب والعرب للبيع، أولدها فيجلب ذكورا إبله نتجت " إذا"أْج

ْبَت : لالنسان على الدعاء في تقول َل ]201 [ص ول أْح
ْبَت، َل ًا كنت : إنفقال رجٍل على رجل ودعا أْج ِذب ْبَت كا َل فخ

ْبت قاعدا ِر باردا وشربت ناقة، ل شاة حلبت أي باردا، وش
 .ثقل غير على

ُبِع َأحاديُث- 1057 ُتها الّض  .اسْإ
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َتَمّرغ أنها يزعمون الضبع أن وذلك ِعي ثم التراب في َت ْق ُت
. يضرباسإتها أحاديث فتلك أحد، يفهمه ل بما فتتغنى

ّلطِْ  .حديثه في للُمَخ

ْهِل َأَحّب- 1058 ْلِب َأ َك ِه ال ْي َل  .الظْاِعُن ِإ

ِطبت ربما سإافر إذا أنه وذلك طعاما فصارت راحلته َع
 .للكلب

َفاظ للقليل يضرب ثم ظاعن كل مع يخرج كالكلب الِح
 .يرجع

ْهِل أَحّب- 1059 ْلِب َأ َك ِه ال ْي َل ُقُه ِإ ِن  .خا

َته إذا أي للئيم، يضرب ْل َل ْذ ِرمك أ ْك َد أكرمته وإن ُي  .تمّر

َقْت- 1060 ّل ِه َح ُء ِب َقا ْن ِرٌب َع ْغ  .ُم

 :الشاعر قال منه، يئس لما يضرب

ْبُن َما إذا ِد ا ْب ِه َع ّل ّلى ال َنُه َخ َكا َقْت * فقد َم ّل ِد َح ُء بالُجو َقا ْن َع
ِرُب ْغ  ُم

الجسم، مجهول السإم معروفا عظْيم : طائرالعنقاء
ًا، صار : أيوأغرب ِرب الطائر هذا ُوِصف وإنما غريب ْغ بالُم

ُثوا ولم الناس، عن لبعده ّن يقع اسإٌم العنقاء لن صفته يؤ
ُءويقال والحية، كالدابة والنثى الذكر على َقا ْن َع ِرٌب :  ْغ ُم
ِرِب الصفة على ْغ ُد يقال كما الضافة على وُم الجاِمِع َمْسج

 .الكاِمِل وكتاُب

َأ- 1061 َد َأ ِح َد َءِك ِح َقُه َوَرا ُد ْن  .ُب

ّقي قال َدأالقطامي بن الّشْر العشيرة سإعد بن َنِمَرة بن : ِح
َقة بالكوفة، وهو ُد ْن ُب ّظَْة بن و ْفيان وهو َم ْلهم بن سُإ بن سَإ
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َكم َدأ أغارت باليمن، وهم العشيرة سإعد بن الح على ِح
ُدقة ْن قال فأبادتهم عليهم بندقة أغارت ثم منهم، فنالت ُب

 .بها تغزو : فكانتالكلبي ابن

َباَصُر لمن يضرب َت  .منه أبصر هو من عليه فيقع بالشيء َي

َدأ هذا بذلك : يرادعبيدة أبو وقال ِطير، الذي الِح ما وعلى َي
 .به يرمى ما البندقة قال

 .التحذير في يضرب

ْيُث- 1062 َءَك ما َح ِلّى سإا ْك ُع ْل ِه فا ِي  .ِف

َقاَن : إنيقال ِر ْب ِلية، أمه كانت بدر بن الّز ْك الزبرقان وكان ُع
َعة أخواله في ًا خاله فقال َضئينا، َيْر َظّْرنيوم ُن ْل ابن إلى : 

ْنده ُمْمِسيا راح إذا أختي ِلما راح فلما ؟ل أما خير أِع ْظْ ُم
ُله أدخل ْيه خا َد ْي في ي َد ِه202 [ص َي ِت َع ْدَر ّدهما، ] ِم ثم فم

َنّح، ؟هذا : َمْنالزبرقان فقال وجهه، في قاما أن فأبى َت
َده، فرماه يتنحى، ْقَص َتني،فقال فأ ْل َت َق الزبرقان منه فدنا : 

 .مثل فذهب القول، هذا فقال خاله، هو فإذا

ٍد َحّل- 1063 َوا ّبُه ِب ُكون َض  .َم

ْكُن ْيُضالَم َب َباب، :  ُكون الّض  .البيض الكثيرة : الضبةوالَم

ّول برجل َنَزَل لمن يضرب ّلب يتصّرفُا متم ْعَمائه في ويتق .َن

ًا- 1064 َذا َحْمد ْيَت ِإ َن ْغ َت َكَرمَا َكاَن اسْإ  .َأ

ًا سإألَت إذا يعني َذله شيئا إنسان ُه، واسإتغنيت لك فب فاحمد
َدك فإن له، واشكر  .كرمك على الدليل إلى أقرُب إياه َحْم

ّد- 1065 ٍما َح ْنِصَراد ِإكا َغَسْم وا  .و
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َكَمة، : جمعالكامُا َوة وهي أ ْب : أيوانصراد الصغيرة، الّر
َدان ُدقلت البرد، وْج ْنِصَرا إل مستعمل رأيته ما لفظْه : ال

ّله ههنا، َغَسُمبصحته أعلم وال ّظْلمة. وال  .: ال

ِما وحد منها، بلية في وأنه امرأته يشكو رجل هذا َكا :ال
َقّر غير وهو طرفها،  .يسكنه لمن َم

يستطيع ول شر، كل فيه بشيء ابتلى لمن يضرب
 .مفارقته

َلُة- 1066 َظْ ْن ْيَسْت الِجَراِح َح ِعِب َل ّل  .ِل

ًا كان " إذابحنظْلته يلعب ل "فلن قولهم مثل هذا ِنيع  .َم

َبَك- 1067 ْو َتُم َهْل َح ِر ُيع  .ِبالّسما

َبَك ْو فكأنه البل، بها ُتْزَجُر كلمة وهي حوب، قولهم : منَح
ًا، : أْزُجُرَكقال الكثير : اللبن. والّسمار: أبطأوأعتم َزْجر

ًا ِقَراَك كان : إذايقول الماء،  .العتاما هذا فما سَإَمار

ُطل لمن يضرب ِطي ثم َيْم ْع  .القليل ُي

َبَض- 1068 َو َأْح ْه ِه َو ّدِعي ًا َي  .َمْخط

َبَضيقال ِبض، السهُم : َح الرامي، يدي بين وقع إذا َيْح
َبَضه . يضربالرمية من ينفذ : أنوالَمْخطُْ صاحبه، وأْح

 .ُيْحِسن أنه َيَرى وهو يسيء لرجل

ُعُمه أي الثاني، المفعول أنه على َمْخطا ونصب  .مخطا َيْز

ْيٍت َحَجا- 1069 َب ِغي ِب َت ْب َد َي ِر زا َف  .الّس
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ًا، َيْحُجو بالمكاِن : َحَجايقال َحٍج فهو به، أقاما إذا َحْجو
ّود أن ويطلب يبرحه ل ببيت مقيم أي وَحِجّي، . يضربُيَز

 ]203 . [صإليه يحتاج ل ما يطلُب لمن

ْيَضُة- 1070 َء َح َنا َلُك َليَسْت َحْس  .ُتْم

 .تملكها ل لنها حيضتها على ُتلمَا ل الحسناء أن يعني

كما أي َزلة، منه تحصل والمناقب المحاسإن للكثير يضرب
ّد ل حيضتها أن َع  .هذه فكذلك عيبا ُت

ُق- 1071 َطُخ أْحَم  .الماء َيْم

ُق أي َع ْل ْطخزيد أبو . قالالماء َي ُق،: الَم ْع ّل يقال كما وهذا : ال
ُق  ".الماء لِعِق من "أْحَم

ِلْب- 1072 َت ْه اْح َو  .َفْر

ٍد قال رجل أن زعموا ِلبله لعب َت ْه، : اْح َو تدعى له لناقة َفْر
ِلْبفقال لبن، لها : ليسفقال فروه، َت ْه، : اْح َو يوهم َفْر
َوى أن يأمره أنه القومَا َو أي الناقة، لبن من َيْر ْنُه، َفاْر ِم
َو على وقف فلما َفاْر ْه يقال كما للسكت، هاء " زاد" ْغُز ا

 .واْرِمْه

 .محسن أنه يرى الذي للُمسيء يضرب

ّتى- 1073 َع َح ْهُم َيْرِج َلى الّس ِه َع ِق  .ُفو

إنما أبدا، ُفوقه على َيْرجع ل السهم لن يكون، ل وهذا
ًا يمضي ُدم  .ُق

ُنه، يستحيل لما يضرب ُله كو  :ومث

ّتى- 1074 َع َح ّدّر َيْرِج  . الّضْرعَِ ِفي ال
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ًا وهذا  .يمكن ل أيض

ْيٌن- 1075 ِلُك َوَمْن َح َداَر َيْم ْق ْيِن أ ْلَح  ؟ا

ْين : هذاأي ّدَر ما يملك وَمْن َح ّو عند يضرب منه، ُق ُن ُد
 .الهلك

ِفْظ- 1076 َلى َحا ِديِق َع ْو الّص َل ِريق ِفي َو  .الَح

 .العهد رعاية على الحّث في يضرب

ّق- 1077 ْيِل أَح ْكِض الَخ َعاُر بالّر  .الُم

َعارقالوا َقة ل والمعنى العارية، من : الُم َف على لك َش
ْيت واحتجوا لك، ليست لنها العارية، َب وهو قبله، الذي بال

 :الفرَس يصف خازما أبي ابن ِبْشر قول من

ِفيَف كأن ِره َح ْنِخ َتْمَن ما إذا َم َك َو *  ْب َعاُر ِكيٌر الّر َت  ُمْس

َنا ْد ّق تميم بني كتاب في َوَج ْكِض الخيِل * أَح َعاُر بالّر  الُم

ِكيرقالوا ّد كان عارية كان إذا : وال رد من وقال لكده، أش
َعارالقول هذا َعْرُت يقال الُمَسّمُن، : الُم :إعارة الفَرَس "أ
ْنته، إذا  :الشاعر بقول واحتج سَإّم

ُيروا َلكم أِع ْي ُكُضوها ثم َخ ّق اْر ْيِل * أَح ْلَخ َعاُر بالركض ا  الُم

ًا واحتج َبيدة أبا بأن أيض ُعم كان ُع في *وجدنا قوله أن َيْز
هو وإنما ] لبشر،204 [ص تميم* ليس بني كتاب

ِرّماح، ّط َغار يروى الضرير سإعيد أبو وكان لل " بالغين"الُم
َغْرُت قولهم من المَضّمر - أي المعجمة َأ ْبَل " ْلته " إذاالح َت َف

قولهم من المهملة " بالعين"المعار يكون أن : يجوزقلت
َفَرُس "عاَر َفلَت " إذاَيعيُر ال ْن وأعاره وههنا، ههنا وذهب ا

ُبه بأن الخيل : أحقيقول فهو ذلك، على حمله إذا صاح
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َكَض َعارا كان ما ُيْر َبه لن ُم فغيُره عليه، ُيْشفق لم صاح
 .عليه يشفق ل بأن أحق

 .أخطأ فقد العارية من المعار جعل : َمْنعبيدة أبو وقال

ِرْس- 1078 َت ْيِن ِمَن اْح َع ِه ال ّل َل َوا ِهي َف َنّم َل ْيَك أ َل ِمَن َع
ّلساِن  .ال

َوان، بن خالد قاله ْف بن للعباس : (البياتالشاعر قال َص
ّله "وجزى أولها عجز في أحفظْه والذي الحنف، خير كل ال
 ".)لساني

ّله َجَزى ل َع ال ًا عينَي َدْم ْير ّله َجَزى * بل َخ ٍر ُكّل ال ْي َخ
ِني  ِلَسا

ِفي َنّم ُتم فليس َطْر ْك ْدُت شيئا َي َوَج َو  كتماِن ذا اللساَن * 

ْنُت ِكتاِب مثَل ك ُه ال َفا ّلوا َطّي أْخ َد َواِن عليه * فاسإت ْن ُع  بال

ْنَك ُحّل- 1079 َعْن َع ْظ  .َفا

 .وارتحل حبوتك ُحّل أي الَحّل، من : أمرُحّل

 .الحيلة وطلب البلء قرب عند يضرب

ِديُث- 1080 َذا الّصّم َأَحا ِكُروا ِإ  .سَإ

 .ويكثر ويخلطْ بالباطل، يعتذر لمن يضرب

ِديُث- 1081 ٍم َأَحا َأْحلَُمها َطْس  .َو

 .له َأْصَل ل بما يخبرك لمن يضرب

َلَجُل َحاَل- 1082 َلَمِل ُدوَن ا  .ا
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ِريض "حال قولهم من قريب هذا ْلَج َقريض دون ا  ".ال

َذا- 1083 ّب ُة َح َأ ْط ْيِل َو  .الَم

ِدْل،له فيقال دابته عن يميل للرجل أصله َت ْع : حبذافيقول : ا
ْطأة ل وهو دابته فيعقر جيد، مركبه أن يعني الميل، َو
 .يشعر

ّق الرجل في يضرب ُع  .ينصحه من َي

َها- 1084 َل ّو ٍز ِمْن َح َلي َعُج ِرٍب ِإ  .َغا

ْدَت إذا هذا يقال : إنمازيد أبو قال رجٍل إلى تطلَب أن أر
ابنه أو أبيه أو أخيه إلى ذلك فصرفت بخير، تخّصه أو حاجًة

 .له قريب أو

ِليَن ِحيَن- 1085 ْق ِريَن َت ْد  .َت

ّتع َقْحبة إلى دَخَل رجل أن هذا أصل جذرها وأعطاها بها وتم
") وسإرقَ"جعلها الصل ولعل كلها، الصول في (هكذا
ًلى ْق : قدله قالت النصرافَا أراد فلما ]205 [ص لها ِم

ُتَك، ْن َب َوَج العمل ذلك إلى كنُت لني َغ وأخذُت منك َأْح
ِليَن : حيَنلها فقال دراهمك، ْق ُبون . يضربتدرين َت ْغ للَم

 .غيره الغابن أنه يظْن

ُق- 1086 ٌغ َأْحَم ْل  .ِب

ُلغ أي ْب ْلغ ويروى ُحْمقه، مع يريد ما َي بالغ - أي الباء - بفتح َب
ُكري قال ُمَراده، َيْش  )اليشكري حلزة بن للحارث : (البيتال

ُهْم َدا َه َف ْيِن [ َد َو َلسْإ َأْمُرو با ْلـ ]  ِه ا ٌغ )(الله * ـل ْل َقي َب به َتْش
ُء َيا ِق ّي الْش  .بالغ أ

ْلَحْزمُا- 1087 ْفُظ ا ْفَت، ما ِح ّل َتْرَك ُك ِفيَت ما َو  .ُك
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َثَم كلما من هذا ْك صلى قوله هذا من وقريب صيفي، بن أ
ّله ".يعنيه ل ما تركه المرء إسإلما حسن "من وسإلم عليه ال

ِبيٌب- 1088 َلى َجاء َح ٍة َع َق  .فا

َوافقة إليه منك حاجة على يأتيك للشيء يضرب  .وُم

ِم ِحْمُل- 1089 ْي َه ّد ِبي َوَما ال  .َتْز

ْيم َه ّد رؤْوُس عليها ُحِمَل التي الّزبان بن عمرو ناقة : اسإمال
ْبُى بها، الداهية سإميت ثم إليه، أولده :يقال : الَحْمل،والّز

َباه َباه، َز َد  .حمله إذا َواْز

َقَمْت إذا العظْيمة للداهية يضرب  .تفا

ْلُحّمى- 1090 ِني ا ْت َع  .َلَك َأْضَر

 .تنزل الحاجة عند الذل في هذا : يضربعبيد أبو قال

من : أولالمفضل " قالللنوما أضرعتني "الحمى ويروى
ْلب من رجل ذلك قال وكان مرين، ويروى مرير، له يقال َك

َواِن له ًا مرير وكان ومّرة، مرارة لهما يقال منه أكبر َأَخ لص
ًا، ّيد خرج مرارة وإن الذئب، له يقال وكان ُمغير في يتص

َله وبلغ الجن، فاختطفه لهم جبل َبُره أه في ُمّرة فانطلق َخ
ِطف، المكان بذلك كان إذا حتى أثره ُت ًا، مرير وكان اْخ غائب
ًا يشرب ل فأقسم الخبر، بلغه قدما فلما يمس ول خمر

ّكب بأخويه، يطلب حتى غْسٌل رأسَإه ُهما وأخذ قوسَإه فتن أسْإ
َواه، فيه هلك الذي الجبل ذلك إلى انطلق ثم فيه فمكث أَخ

ًا، يرى ل أياما سإبعة ِما في كان إذا حتى شيئ إذا الثامن اليو
َظْليم، هو َقّل فأصابه فرماه ب َت ّظْليُم واسْإ في وقع حتى ال

َبت فلما الجبل، أسإفل على قائم بشخص بصر الشمُس َوَج
 :ينادي َصْخرة
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ِم الرامي أيها يا ّظْلي ِد ال ْلسَإو ّبْت ا َت ِد لم التي َمَراِميَك *  َتْرُش
 ]206 [ص

 :مرير فأجابه

ِتُف أيها يا َقَ الها ْو ْه َف ٍة * كم الّصْخَر ْبَر َتها َع ّيْج ْه َه ْبَر َع  َو

ْه مرارة بقتلكم ْقَت وُمّر َفّر ًا *  ْكَت جمع ْه وتر  َحْسَر

ًا عنه الجني فتوارى ّي ًا وأصابت الليل، من هو ُحّمى مرير
َناَمَك : ماله وقال فاحتمله، الجني فأتاه عيناه، فغلبته وقد َأ

ًا كنَت ِذر ِني الحمى :فقال ؟َح ْت َع .مثل فذهبت للنوما، أْضَر
 :مرير وقال

َ ٌغ َمْن َأل ِل ْب ْوِمي فتياَن ُم ْيُت * بما َق َق َ ُهُم ل  جميعا بعد

ْوُت ُلبهم الجّن غز ِري أط ُهْم بثأ َي ِق ًا به * لسْإ َا سإّم ِقيع  َن

ِرُض ْع َي ِه سإبع بعد َظليٌم لي َف ُكُه * فأْرِمي ْتُر َا فأ ِريع  َص

يكرب معد بن عمر أن (ويروى ذكرها يطول أخر أبيات في
بن عمر حفص أبي المؤمنين لمير المثل هذا قال الزبيدي
 .)الخطاب

ْوَل- 1091 َياِن َح ّل  .الّزْمَزَمُة الّص

ّليانزياد أبو قال ُعدا، ينبُت الطريفة من : الّص وأضخمه ُص
َلى وهو الحلي، نبت قدر على أعجازه َت ل التي للخيل ُيْخ
إذا الفرس صوت يعني : الصوت،والّزْمَزَمة الحي، تفارقَ

 .رآه

َدما للرجل يضرب  .لثروته ُيْخ
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ْوَل ويروى َبان "َح ْل :والزمزمة َصليب، " جمعالزمزمة الّص
ِديها، صوُت ِب ْلُج يتكلف أن : الزمزمةالليث قال عا ِع الكلمَا ال

ٌق وهو الكل عند ِب ْط  .فمه ُم

 .َمَرامه يظْهر ل الشيء حول َيُحوما لمن يضرب

 .َغُشوما الَحْرُب- 1092

َنال لنها  .الجاني سإلم وربما جناية، فيها له يكن لم َمْن َت

َذُر- 1093 ْلَح ْبَل ا ِم ِإْرسَإاِل َق ْه  .الّس

ُنُه أراد الغراب أن العرُب تزعم قد رجل فرأى يطير، أن اب
َقَ ّو ْهما َف ُه فقال فطار، ليرميه، سَإ ْدأبو ِئ ّت ما تعلم حتى : ا
 .السهم إرسإال قبَل الحذر أبِت يا :له فقال الرجل، يريد

ْلٌس- 1094 ْفَسُه َكَشَف ِح  .َن

ْلُس ِكساءالِح َذعة تحت يكون رقيق :  يستره، وهو البعير، َبْر
ْلٌس وهذا َعّزي ِح  .نفَسه ُي

ُعه بالمر يقوما لمن يضرب َن  ]207 . [صفيضيعه َيْص

َفْظ- 1095 ِء ِفي ما اْح َعا ِو ّد ال ِء ِبَش ِوكا  .ال

 .بالحزما المر أخذ على الحث في يضرب

ٌة َحّزت- 1096  .ُكوِعها عن حاّز

 .غيره عن بأمرهم القوما اشتغال في يضرب

ْقَ اْحُس- 1097 ُذ  .َف

ْيته فأنت هذا عن تنهى كنت أي الّشماتة، في يضرب َن َج
ْقه فاْحُسه ُذ  .و
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َو قدما وإنما ْوقَ على الَحْس ّذ الرتبة في عنه متأخر وهو ال
من الحاضر اْحُس يعني أشد، هذا بعد ما أن إلى إشارة
ُذقَِ الشر،  .بعده المنتظْر و

ًا- 1098 َف َء َأَحَش ٍة َوسُإو َل  .ِكي

َلة ِكي َلةال ْع ِف ْيل، من :  َك نحو والحالة الهيئة على تدّل وهي ال
ْكبة ْلَسة الّر ْلِج َدأوالَحَشُف ؟وا َأْر ُع أي التمر، :  حَشَفا أتجَم
 .كيل وسإوء

 .مكروهتين َخْصلتين بين يجمع لمن يضرب

ُهْم َحاَل- 1099 ُبوُح ِهْم ُدوَن َص ِق ُبو  .َغ

 .يتم ول ينقطع فل فيه، يسعى للمر يضرب

ّق- 1100 َلُج الح ْب ِطُل َأ َبا َلٌج َوال  .َلْج

ْبحيقال واضح، الحق أن يعني َلج، : ُص ْب ِرقَ، أي َأ ومنه ُمْش
 :قوله

ّتى َدْت َح ُقَ َب َنا ْع ْبح َأ َلَجا* وفي ُص ْب ّله صلى النبي صفة َأ ال
ُقه " أيالوجه "أبلج وسإلم عليه ِر : أيلجلج . والباطلُمْش

ِبس، َت ْل ّدد أي لجلج : قولهالمبرد قال ُم َتَر ُبه فيه َي ول صاح
ًا منه يصيب  .مخرج

َظُْة- 1101 ِفي ّلُل الَح َد ًتَح َقا َلْح  .ا

َظْة ِفي َظُْة الَح ْف ّيُة، : الغضبوالِح : جمعوالحفائظ والحم
ِفيظْة َلم حميَمك رأيَت : إذاالمثل . ومعنىَح ْظْ له، حميَت ُي

ْقد عليه قلبك في كان وإن  .ِح

ِريُص- 1102 ُدَك الَح ُد ل َيِصي َوا ْلَج  .ا
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ًوى له الذي : إنيقول لك، يصيد أراد شأنك على وِحْرص َه
ّي ل به يقوما الذي هو َوى ول عليه القو  .فيك له َه

ّية عن يستغني لمن يضرب َوِص  .بك عنايته لشدة ال

ّدْث- 1103 ْعٍن َعْن َح َ َم  .َحَرج َول

ُنوَن ْع ْعَن َي ّله عبد بن زائدة بن َم من وكان الشيباني، ال
 .العرب َأْجواد

َلَف- 1104 ِء َح ِرقَِ بالّسما ّطا  .وال

لنه النجم، وبالطارقَ المطر، بالسماء : يرادالصمعي قال
ْطُرقَ . [صبالليل إل يكون ل والطروقَ ليل، يطلع أي َي
208[ 

َلَف- 1105 ِر ح ِر بالّسَم َقَم  .َوال

ْلمة، : السمرالصمعي قال ّظْ ًا سإميت وإنما ال لنهم سإمر
حتى ذلك كثر ثم فيسمرون، الظْلمة في يجتمعون كانوا

ًا سإميت  .سَإَمر

ْلَحْزمُا- 1106 ُء ا ّظّْن سُإو ّناِس ال  .بال

َثَم عن يروى هذا ْك ْيفي بن أ  .التميمي َص

ْلُحّر- 1107 ِإْن ُحّر ا  .الّضّر َمّسُه َو

ًا وهذا  .له كلما في عنه يروى أيض

ْلَحاِمُل- 1108 َلى ا ِز َع َكّرا  .ال

يحمل َراعٍَ أنه . يعنيباللؤما ُيْرَمى لمن يضرب مثل هذا
َده ْبش على زا َك ْلبي ُمَزاحم بن ُمَخالس قاله من وأول ال َك ال

َلمة بن لقاصر َذامي، سَإ ْلُج المنذر، ابن النعمان بباب وكانا ا
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َنى ابن إلى َقاِصر فأتى عداوة، بينهما وكان َت وهو-  َفْر
ًا : إن- وقال المنذر بن النعمان أخو هند بن عمرو ِالس ُمَخ
 :ِهجائه في وقال َهَجاك

َنى ابَن أباك سَإّمى َمْن كان لقد َت ًا * به َفْر ْعت عارف ّن قبل بال
ِرِب ّتَجا  ال

ِه من فسماه ِن َفا َو ِعْر َأٍل َجْر ْي الرجل َخاِمِل قشع * خليلة َج
 سَإاِغِب

ٍر أبا ِذ ْن ّنى ُم ُد َأ َنى ابُن يقو َت ِديَس َفْر َكَرا كثير جمهور * 
 الكتائب

َقى في ثبتت وما َت ْل َدمٌا * له سإاعًة الخيِل ُم اهتزاز عند َق
َواِضِب َق  ال

وأنشده ُمَخالسا، فشكا النعمان أتى ذلك عمرو سإمع فلما
:قال عليه دخل فلما ُمَخالس، إلى النعمان فأرسإل البيات،

ًأ ! أتهجولك أمّا ل ًا هو امر ًا، منك خير ميت ًا وهو حي سإقيم
ًا، منك خير ًا وهو صحيح ًا، منك خير غائب ماء فبرحمة شاهد

ّق الُمْزِن، منك كان ذلك أن لي لح لئن قابوس أبي وَح
َعّن ِز ْن َتَك ل ْلَصَم َفاك من َغ ّنَك َق ِعَم قال لحمك، ولط

ْعن : أبيَتُمَخالس ّل َتك رفع والذي ! كلال َو بأعمادها، ِذْر
ْغَت ما بأكمادها، ُحّسادك وأمات ّل ُوَشاة، أقاويل غيَر ُب ال
ْوُت وما العصاة، ونمائم ًا، َهَج ًأ أهجو ول أحد ًا، ذكرت امر أبد

ّدك أعوذ وإني منك ينالني أن القديم، بيتك وِعّز الكريم، بَج
َقاب، َفاِجئني أو ِع عن والبيان، الفحص قبل عذاب، منك ُي

ًا النعمان فدعا البهتان، أهل أسإاطير فقال فسأله، َقاِصر
ّقَكاللعن : أبيَتقاصر ِنيها وما َهَجاه، لقد ! وَح َوا َواه، أْر سِإ
َذّن : لمخالس فقال ِلُك أيها يأخ آفك، امرئ قوُل منك الم

ِني ول ْد ِر إني بقوله كذبك على واسإتدلل المهالك، سإبيَل ُتو
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ُته ْي َو َداوته، من تعرفا ما مع أْر صدقه، النعماُن فعرفا َع
:لقاصر ] ُمَخالس209 [ص قال خرجا فلما فأخرجهما،

ِقَي ّدك، َش َفل َج ّدك، وسَإ ُدك، بطل َخ ْي ُجْرُمك، للقوما ولح َك
ْهُمك، عني وطاش ْنَت سَإ ُق ول َي ًا أْض ّقاز، من ُجْحر وأقّل ن

َكّزاز، على الحامل من قًرى ً فأرسإلها ال  .مثل

ُق- 1109 َأى ما َأْحَم َغُه َيْج  .َمْر

ُغ َعاب،الَمْر ّل َأى : ال َيْج ِبُس،و َيْح َيْمَسح ل : أيزيد أبو قال : 
َعابه ُعه بل ُمَخاطه، ول ُل َد  .الناس يراه حتى يسيل َي

ُتم ل لمن يضرب ْك  .سإره َي

ْلِجُئ الّشْمِس َحّر- 1110 ِلِس ِإلَى ُي ٍء َمْج  .سُإو

ل مكان في وبالنزول الحقير، بالدنيء الرضا عند يضرب
ِليق  .بك َي

ِبْب- 1111 َبَك أْح ِبي ًا َح ْون  .ّما َه

ْبُه أي ِب ًا أْح ّب ًا، ُح ْون ْهل أي َه ًا، سَإ أن ويجوز " تأكيد،"ما و يسير
ًا أي للبهاما، يكون ّب :تقول كما يظْهر، ول يكثر ل مبهما ُح

ِني ِط ْع ًا ا ًا أي ما، شيئ ُع شيئ َق كان وإْن العطاء اسإم عليه َي
ْطلعه ل . والمعنىقليل ِرك، جميع على ُت يتغير فلعله أسْإَرا
ًا ّنِمُر وقال مودتك، عن يوم َلب بن ال  :َتو

ِبْب َبَك أْح ِبي ًا َح ّب ًا ُح ْيد َو ْد ُر َق َف ُلَك ل *  ُعو  تصرما أن َي

ِغْض ِغيَضَك وأب ًا َب ْغض ًا ُب ْيد َو ْنت * إذا ُر ْلَت أ َو  تحكما أن َحا

ْغلبك فليس " أييعولك "فليس ويروى َصْرُمه، ويفوتك َي
جميع من . والغرضحكيما تكون أن " أيتحكما "أن وقوله
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والمر والبغض، الحب في الفراط عن النهُي كله هذا
 .المعنيين في بالعتدال

ّتامَا- 1112 ُعَ َح ْكَر َ َت ُع ول َق ْن  .َت

َعَيقال َكَر َعَ الماء في :  ِر َك ًا، و َد إذا أيض بفيه فتناوله الماء َوَر
َقع بإناء، ول بكفيه يشرب أن غير من موضعه من : معناهون

َى ِو َوى َر ًا، وأْر في للحريص . يضربيتعدى ول يتعدى أيض
 .الشيء جمع

ّييَن- 1113 ِظْ ِفيَن َبناٍت َح ِل ّناٍت َص  .َك

ِظّْى ْظْوة له : الذيالَح َكانة ُح ِظَْييقال صاحبه، عند وَم : َح
ِلف ورتبة، منزلة َوَجد إذا المير، عند فلن : ضده،والّص

َلف وأصل ِلفة، : امرأةيقال الخير، قلة الّص َتْحظ لم إذا َص
ّنة زوجها، عند َك ًا، الخ وامرأة البن : امرأةوال ونصب أيض

وجدوا :قال كأنه فعل، إضمار " على"صلفين " و"حظْيين
َبُحوا، أو ّنات " و"بنات ونصب أْص َك كما التمييز، " على"

ِريِميَن راحوا :تقول ِنيَن آباء ك  ]210 . [صُوُجوها َحَس

ْعُسر أمر في المثل هذا يضرب وجود ويتيسر بعضه طلب َي
 .بعضه

ُهْم َحال- 1114 ُبوُح َلى َص ِهْم َع ِق ُبو  .َغ

ُء : حاليقال ْنَصّب، أي حول، الرض على الما ُته ا ْل :أنا وأَح
 :لبيد قال صببته،

َعه كأن ٍة َغْربا ُدُمو َنا ُلوَن سَإ ُيِحي  الّسَجاِل على الّسَجاَل * 

ُنهم، فقّل : افتقرواقالوا ما على المثل ومعنى فصار لب
ُبوحهم ُبوقهم َص َغ ًا و  .واحد
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ُد- 1115 ٍة َحْم َتِمى َقطا ِنَب َيْس َلَرا  .ا

َطاة، َفْرُخ الحمد أن زعموا َق َلْم ال الكتب، في ذكرا له أَر و
ّله ِتَماء بصحته، أعلم وال َقطاة َفْرُخ أي الصيد، : طلُبوالسْإ

 .الرانب يصيد أن يطلب

ًا يكيد أن يروما للضعيف يضرب ّي  .قو

ْوَضَك- 1116 َلْرسَإاُل َح َءْت فا ِرُك َجا َت ْع  .َت

َقطيع وهو َرسَإل، : جمعالْرسَإال ونصب البل، من ال
ْوَضك َفْظ أي التحذير، على ""َح البل فإن حوَضك اْح

َدحم  .الماء على َتْز

َفَح لمن يضرب  .عدة وأكثر منه أقوى هو َمْن كا

ِزيٌل َحّظ- 1117 ْيَن َج َقْي َب ْد ٍم ِش َغ ْي  .َض

 .طالبه على الممتنع فيه الَمْرغوب للمر يضرب

ٌة- 1118 َء ُلو ِريِح ُتَحّك َح ّذَرا  .ِبال

ُعول على الَحلوء، جعلت ثم حجر على َحَجرا تحك : أنَف
ّدأت كفك على الحكاكة به، كحلت ثم الِمْرآة به وَص

ّذّروح : جمعوالذراريح ّذّروح ال ّذّراح، والذرحرح وال وهي وال
ّقطة حمراء دويبة ّن .السموما من وهي َتطير، بسواد ُم

 .قبيح وفعل َحَسن قول له كان لمن يضرب

ّيَك- 1119 ّلّي َح َبا ِل ِبيٍع أ  .َر

ّلّي : الجمع،الَحّي ْطلوال ثم المال يجمع لمن . يضرب: الَم
 .به ينتفع ول أحدا منه يعطي ل

َبة- 1120 ُلو ْثِمُل َح َ ُت  .ُتَصّرُح ول
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ُلوبة َلِت للضيف، أو البيت لهل تحلب التي : الناقةالَح ْثَم وأ
َثَر لبنها كان إذا الناقة، ْك ّثَمالة غيرها، لبن من ُثمالة أ :وال

ْغوة، ُنها كان إذا وَصّرَحت الّر ًا أي ُصَراحا لب  .خالص

 .بهما وفاؤْه ويقل والوعد، الوعيد يكثر للرجل يضرب

َنى الُحْصُن- 1121 ْد ْو أ ِه َل ِت ْي ّي أ
َ  .َت

َفافا،الُحْصُن َع َنتيقال : ال َحاِصن فهي ُحْصنا المرأة : َحُص
ًا وَحْصناء وَحَصاٌن ّينة أيض  ]211 . [صالَحَصانة َب

راكب، على التراب َتْحثو فرأتها ابنة لمرأة : كانتقيل
أتعفف، َحَصان أني : أريهقالت ؟تصنعين : مالها فقالت
 :وقالت

َتا يا ِني أّم ْبَصر ٍر بلد * في راكٌب أ َتْحق  لِحِب ُمْس

ْثو فصرُت ّترَب أح ِه ِفي ال ِه ْنِفي * عني َوْج َهَمة وأ ْت  العائب ُ

 :أمها فقالت

ْولى الُحْصُن ْو أ ِه َل ِت ْي ّي ْثيِك * من تأ ّتْرَب َح َلى ال ِكِب َع  .الّرا

ّيا مثلً، فأرسإلتها ّعل على تآيا، وكذلك تعّمد، : معناهوتأ َف َت
َفاعل َت  .و

 .الظْاهر حسَن كان وإن ريبة يشوبه ما ترك في يضرب

َذُر- 1122 ّد الَح ِة ِمَن َأَش َع َوقي  .ال

َقع إذا لنه المحذور، في الوقوعَ من أي ل أنه علم فيه و
 .الحذر ينفع

ِطي الُحّر- 1123 ْع ُد ُي ْب َع َلُم َوال ْأ ُبُه َي ْل  .َق

336



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .الكريم به يجود ما يكره اللئيم أن يعني

ْيٍل َحِمى- 1124  .راِعٍب سَإ

ْلتهم للذي يضرب :السيول من والراعب ويغلبهم، أقرانه َي
في يتدافع : الذيبالزاي والزاعب الوادى، يمل الذي

 .الوادي

ّتى- 1125 ُؤوَب َح َظاِن َي ِر  .القا

َنّخل يؤوب "حتى و سإواء ذلك " كلالّضب يرد "حتى " والُم
 .التأبيد معنى في

 .ِخَشاَشُه َحّرَك- 1126

َعَل أي  .وآذاه سإاءه فعل به َف

ْلَحليُم- 1127 ّيُة ا ِط ُهوِل َم ْلَج  .ا

عليه يجازيه فل يريد، بما فيركبه للجاهل يتوطأ الحليُم أي
 .كالمطية

 .الحليم احتمال في يضرب

َعَت : ماالحسن وقال ّله َن ًا النبياء من ال ْعت نعتهم مما أقّل َن
ّواه     لحليم     إبراهيم     {إن :تعالى فقال الحلم، من به }    منيب     أ

 .عزيز الناس في الحلم أن يعني :عبيدة أبو قال

ُء- 1128 َيا ْلَح ِليَماِن ِمَن ا  .ا

ّله صلى النبي عن يروى هذا :بعضهم قال وسإلم عليه ال
لن اكتساب، وهو اليمان من غريزة وهو الحياء جعل

َتِقية، له يكن لم وإن المعاصي عن بحيائه ينقطع المستحي
الخر الحديث ومنه وبينه، بينها يقطع الذي كاليمان فصار
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َتِحي لم "إذا َع يستحي لم من " أيشئت ما فاصنع َتْس َن َص
ُظْه شاء، ما  .الخبر ومعناه أمر لف

َفْظ- 1129 َتَك اْح ْي ُه ل ِمّمْن َب ُد ْنُش  .َت

.المفقود منه تطلب أن تقدر ل لنك يساكنك، ممن أي
 ]212 [ص

ِزما- 1130 َلَك َمْن الَحا ُه َم ّد َله ِج  .َهْز

 .واسإتعماله الهزل ذما في يضرب

ُء- 1131 َبا ٍة ِحْر َب ْنَض  .َت

ْنَضُب ّت ُذ : شجرال ّتَخ سإلمة، ابن قاله السهاما، منه ُت
َظْاية من : أكبروالحرباء َع ًا، ال .الشجرة هذه يلزما وهو شئي

 .يفارقه فل الشيء يلزما لمن يضرب

َتُه- 1132 ْل ِزِل ِحْمَل َحّم َبا َو ال ْه ٌق َو  .ِح

 .يحتمله ل َمْن عند سِإّره أو معروفه يضع لمن يضرب

ْكُمَك- 1133  .ُمَسّمطٌْ ُح

ّقب، ل جائز ُمْرسَإل أي َع ْكَمَك "خذ ويروى ُي ًا ُح " أيمسمط
ًا ّوز ّد ل الذي : المرسَإلوالُمَسّمطْ نافذا، ُمَج  .ُيَر

ُبَك- 1134 ِه ِمْن َحْس ْنَضاِج َلُه َأْن ِإ ُت ْق  .َت

 .الثأر طلب لمن يضرب

ّلهيقول تعد : لله فيقال أجمعين وقوَمه فلنا لقتلن : وال
ُبك ِرك أن َحْس ْد ِلبتك ثأرك ُت َط  .و

 .وفعل قول الحد جاوز لمن ويضرب

338



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِديُث- 1135 ّباَن َأَحا ُتُه َز َعدا حيَن اسْإ  .َأْص

 .الباطل يتمنى لمن يضرب

"أحاديُث قولهم مثل وهذا كذبا، الرجل هذا أحاديث كان أي
ُتها الضبع  ".اسْإ

ِديُث- 1136 ْلَح ْنَزى ا ْبٍي ِمْن َأ  .َظ

حمل َنَزا إذا الظْبي أن كما بعضا، بعُضه يفتح أنه يعني
 .ذلك على غيَره

ًا- 1137 َلى َأَخافُا َحّر ِني َع ٍة َجا َأ َ َكْم ًا ل  .ُقّر

الخوفا ويكون وكذا كذا أخافا : إنييقول للرجل يضرب
 .غيره في

ّق- 1138 َفَرٍس ُح ٍر ِل ْط ِع ُنٍس ِب ُأ  .َو

َفَرس، له يقال زوج لها العرب من امرأة : كانتيونس قال
ًا، وكان يكرمها، وكان ّي َلفه فمات سَإِخ فبينا شيٌخ، عليها وَخ

ِر مرت إذ بها َيُسوقَ يوما ذاَت هو : يافقالت َفَرٍس بقب
ُبع يا فرس، َفْر، الكبش كسر الناس، وأسإد أهله َض بج
؟هن : وماالزوج فقال أخر، وبابات تنحر، أن العاقر وتركت

َغْمر يبيت ل : كاماقالت ّبع ول كفيه، ب َلَل يتش :قال سإنيه، بخ
َفعها َد َوتها البعير عن ف َقْش َوة فسقطت يديها، بين و َقْش ال

ّقفقالت القبر، على ٍر لفرِس : ُح ْط ُنٍس بع  .وأ

:المثل وتقدير أولى بما عليه يثني الكريم للرجل يضرب
ْتَحف أن لفرس حق ْطر ُي ِع ْنس، ب . [صللزدواج فثقل وأ

213[ 

َبَسَك- 1139 ْقُر َح َف ْل  .ُضّر َدار ِفي ا
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 .أهله غير من الخير يطلب لمن يضرب

ّتى- 1140 َتى ح َواِن ِبي ُيْرَمى َم  .الّرَج

: الجوانب،والرجاء أرجاء، وجمعه : الجانُب،مقصورا الرجا
جانبيه من يتأذى فيه به رمى من لن البئر، جانبا ههنا وأريد

ًا يصادفا ول َتَصم ْع متى حتى والمعنى حواليه، به يتعلق ُم
َفى ْقَصى أْج َقّرب، ول وأ  :وقال أ

َأقّل إني الرجوان، بي ُيْرَمى فل ِما *  ْو َق ْل ِني َمْن ا ْغ مكاني ُي
" وليسالرجوان بي يقذفا "فلالكتاب هذا أصول (في

 ) .بشيء

َنا- 1141 ُتُمو ْط َقَصا ُح ْل  .ا

َقَصاالصمعي قال ُد : ال ْع ُب  :بشر قال والناحية، ال

َنا ُطو َقَصا َفَحا ْل ْد ا َق َل َنا و ْو ًا َرأ َقريب ْيُث *  ُع َح َتَم  الّسَراُر ُيْس

ُنوا أن أرادوا ولو حولنا، وهم عنا تباعدوا أي ْد كنا ما منا َي
ًا، لكونه نصب موضع " في"القصا و منهم، بالبعد َظْرف
َع واقعا يكون أن ويجوز ِق ْو للخاذل . يضربالمصدر َم

 .نصرك عن المتنّحى

ّتى- 1142 ّلَف ح َؤ ْيَن ُي ّنوِن الّضّب َب  .وال

 :الشاعر قال أبدا، يأتلفان ل وهما

ْومٌا ويأكله * يضلل ينصره الّضّب أرَض النون يهبطْ إن َق
ِثيُن  َغَرا

ًا 1143 َ ِحّس ِنيَس َول  .َأ
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َعة قولهم مثل إنجاز، ول مواعيد أي ْعَج ًا أرى ول "َج "ِطْحن
 .الخفي : الصوُتوالحسيس . والِحّسحسا أسإمع أي

َلُه- 1144 َلى َحَم َفَر َقْرِن َع ْع  .َأ

َكب على أي ْعر، َمْر ُكَميت قال َو  :ال

ّنا ّبار إذا وك ٍد أرادنا قوما َج ْي َك ْلناه * ب َفَرا َقْرِن على َحَم ْع  أ

ّنُة وكانت الّسنان، على رأسإه ونحمل : نقتلهيقول من السِإ
 :قولهم ومثله الزمان، من مضى فيما القرون

َلُه- 1145 َلى َحَم ِء َع َتا ْف َعاِب ال  .الّص

َقى لمن . يضربالبل من فتى : جمعالفتاء ْل شر في ُي
 .شديد

 :ضده في ويقولون

َلُه- 1146 َلى َحَم ُلِل الّشُرفِا َع ّذ  .ال

َنة وهي الشارفا، : جمعالّشُرفُا :يقال النوقَ، من الُمّس
ُبُزل بازل قالوا كما وُشُرفا، شارفا ِره و َفا ُفُره و  .و

ُلُه َفجاَش َحِمَى- 1147  .ِمْرَج

ًا غضب أي ًا غضب  ]214 . [صشديد

 .سِإَجاُل الَحْرُب- 1148

َنع : أنالُمَساجلة سإقى، أو جرى من صاحبك صنيع مثَل َتْص
ْلو وهو الّسْجل من وأصله ّد يقال ول كثر، أو قل ماء فيها ال

ْتبة بن العباس بن الفضل قال سَإْجل، فارغة وهي لها ابن ُع
َهب أبي  :َل
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ِني مْن ْل َل ماجدا ُيَساِجْل ُيَساِج َيْم َو *  ْل ّد ِد إلى ال ْق َكَرْب َع  ال

على الهزيمة وقعت ما بعد أحد يوما سإفيان أبو وقال
ْعُلالمسلمين َبُل : ا ْعُل ُه َبُل، ا ّله رسإول : ياعمر فقال ُه ال

ّلهعمر قال عمر، يا : بلىقال ؟أجيبه أل ْعلى : ال وأَجّل، أ
بيوما يوما الّصْمت يومُا إنه الخطاب ابن : ياسإفيان أبو فقال
َول، الياما وإن بدر، : ولعمر فقال سِإَجال، الحرب وإن ُد

َواء، ْتلَنا سَإ ْتلَكم الجنة في َق َق :سإفيان أبو فقال النار، في و
َنا لقد ذلك، لتزعمون إنكم ْب َذْن ِخ  .وَخِسْرنا إ

ُد الِحْرصُ- 1149 ِئ  .الِحْرَماِن َقا

ِريُص يقال كما هذا ْلَح "الِحْرصُ قيل " وكماَمْحروما "ا
 ".َمْحَرَمة

ّظّْن ُحْسُن- 1150 َطٌة ال  .َوْر

 ".بالناس الظْن سإوُء "الَحْزمُا قولهم من مضى كما هذا

َيَمٌة الَحْرُب- 1151 أ
ْ  .َم

َتل أي ْق  .لهن أزواج ل أيامى النساء فتبقى الزواج فيها ُي

ْكَمُة- 1152 ّلُة الِح ْؤِمِن َضا ْلُم  .ا

ِرصُ المؤمن أن يعني يجدها أين من الحكم َجْمع على َيْح
 .يأخذها

َنة- 1153 ْيَن الَحَس ِين َب ْت َئ ّي  .الّس

 .المتوسّإطْ للمر يضرب

ّله رحمه العزيز عبد بن عمر ودخل بن الملك عبد على ال
َنُه وكان مروان َت معيشته عن فسأله فاطمة، ابنته على َخ
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َنةعمر فقال هي، كيف بين ومنزلة السيئتين، بين : َحَس
ْيُرالملك عبد فقال المنزلتين، ُطها المور : َخ ْوسَإا  .أ

ُد- 1154 َنٌم، الَحْم ْغ َذّمة َم ْغَرمٌا والَم  .َم

 .الحمد اكتساب على الحّث في يضرب

ًأ َأْحَرَز- 1155 ُلُه اْمر  .َأْج

ّله رضي علي قاله  :له قيل حين عنه ال

َقى ْل َت ّوك أ ضربته مثل أصدقَ : هذا. يقال؟حاسإرا عد
 .العرب

ْنَت َأْحِسْن- 1156 َأ  .ُمعاٌن و

ّله يخذله ل المحسن أن يعني  .الناس ول ال

ُد- 1157 َو الَحَس ِليلُة ُه ْبَرى الَم ُك  ]215 . [صال

َبارى- 1158 َواِن َخالُة الُح َكر  .ال

َناسُإب في يضرب  .الت

ِكيُم- 1159 ُعَ الَح َد ْق ْفَس َي ّن َفافِا ال َك  .ِبال

َفافُا ّفه : ماالرجل َك ُك يقدعَ ومعنى الناس، وجوه عن ي
مجع إلى التطلع عن نفسه يمنع الحكيم أن يعني يمنع،

 .بالقليل الرضا على ويحملها المال،

ْلُم- 1160 َنى الِح َواِن والُم  .َأَخ

َنى " إّن يقال كما وهذا  ".المفاليس أموال رأُس الُم

ُة- 1161 َبِل مَن الَحَصا ْلَج  .ا

343



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .شكله إلى يميل للذي يضرب

َها- 1162 َل ْو ِدُن َح ْن َد  .ُن

ّله صلى قاله ّله أسإأل : إنماقال لعرابي وسإلم عليه ال ال
ُتَك فأما الجنة، َن َد ْن َنُة َد َد ْن َد َعاذ و َها، فل ُم ُن :عبيد أبو قال ُأْحِس

َنُة َد ْن ّد تفهمه ول نغمته َتْسَمع بالكلما الرجُل يتكلم أن ال
ّله صلى أراد ُيْخفيه، لنه عنه، تسمعه ما أن وسإلم عليه ال

ِة أْجِل من هو منا ّن ْلَج ًا ا  .أيض

َداَك- 1163 َعَل أْن ُحَما ْف َذا َت  .َك

ُتَك أي ُلَك غاي ُد، وفع ُقَصاراك قولهم مثل وهو المحمو " و"
 "."غناماك

ّتى- 1164 ُؤوَب َح ّلُم َي َث  .الُم

حتى كذا أفعل : ليقولون البصرة، أهل أمثال من هذا
ّلم، يؤوب َث َبيد أن هذا وأصل الُم ّله ُع بخارِجّي أَمَر زياد بن ال

َفَة الشرط فتحاماه للقتل، فأقيم يقتل، أن َلة مخا ِغي
ّلم يعرفا رجل به فمر الخوارج، َث ّتجر - وكان بالُم في ي

ّلقاح َبكارة ال قد : خارجّيفقيل الجمع، عن - فسأل وال
فرَصده به، وقتله السيَف فأخذ له، فانتدب الناس، تحاماه

ْقَحة في لك : هلله فقال منهم، رجلين له ودسّإوا الخوارج ِل
َذاه : نعم،قال ؟كذا وصفتها حالها من ٍر إلى معهما فأَخ دا
ّدا قد أْن أصواتهم رفعوا توسّإطها فلما منهم، رجال فيها أع
ّله، إل حكم ل ْوه ال َل َع قال حين فذلك َبَرد، حتى بأسإيافهم و

 :الدؤْلي السإود أبو

ْيُت َل َعى ل وآ ٍة رّب إلى أسْإ ْقَح ِومه ِل ّلُم َيؤوَب حتى * أسإا المث

َبَح ِري ل فأْص ُله كيف امرؤْ يد ِري بات * وقد حا فوقَ َيْج
 الدمُا أثوابه
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َبْت- 1165 ِل  .ُصَرامُا ُح

 .آِخَره الشر بلوغ عند ضرب

َلبه صاحبه إليه احتاج إذا التغريز، بعد اللبن : آخُروالّصَراما َح
 ]216 : [صبشر قال ضرورة،

ْغ أل ِل ْب ِني أ ٍد َب ْع ْولهم رسإول سَإ  ُصَرامُا ُحلبت فقد * وَم

: أْنوالغريز الداهية، معنى على وأنث نايته، الشر بلغ أي
َدعَ ْلبة َت ْلبتين، بين َح وقال الناقة، لبن أدبر إذا وذلك َح

ِماالزهري ِما - مثل : َصَرا َطا - من الكسر على مبني َق
 للجعدي وأنشد الحرب، أسإماء

َ ْلغ أل َبان بني أب ْي َبْت * فقد عني َش َل ِما ح َها لكم َصَرا  َصَرا

ّتى- 1166 َء َح َو ِمْن َنِشيطٌْ َيِجي  .َمْر

ًا َنشيطْ كان ِزياد غلم ّناء وكان سإفيان، أبي بن ل هرب َب
عمله، إل َيْرضى ل وكان زياد، دار وجه يشرفا أن قبل

- المثل، يجيء : حتىفقال ؟دارك تشرفا ل : لمله فقيل
ً فصار  :البصرة أهل بعض وقال يتم، ل ما لكل مثل

َعُث يوما ما إلى ْب َيْرَجع حي كل ُي ُد * و ٍو من بع  نشيطُْ َمْر

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ُق- 1167 ِبي ِمْن َأْحَم أ
ْبَشاَن َ  .َغ

َدث ُخَزاعة أن حديثه من كان َعافا شديد موت فيها َح وُر
ْهَران ونزلوا منها فخرجوا بمكة، َعّمهم ّظْ عنهم فرفع ال
وكان حبشية، بن حليل له يقال رجل فيهم وكان ذلك،

ُنون له وكان البيت، صاحَب ّبى، لها يقال وبنت َب وهي ُح
َته أوصى وكان حليل، فمات كلب، بن قصّي امرأة َن ّبى اب ُح
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ْبَشان أبا معها وأْشَرك بالِحجابة رأى فلما الملكاني، َغ
ُنوه مات، قد حليل أن كلب بن ُقَصّي َب ّيب، و في والمفتاُح ُغ

ِد ابنها إلى المفتاح تدفع أن إليها طلب امرأته، يد الدار عب
أمكم إلى : اطلبوافقال ذلك، على بنيه وحمل قصي، بن

ِلَسْت حتى بها يزل ولم جدكم، حجابة :وقالت بذلك، له سَإ
ْبشان بأبي أصنع كيف : أناُقَصي فقال ؟معي َوِصّي وهو َغ

ْبَشان أبو اجتمع أن فاتفق أمره، أكفيِك في قصي مع َغ
َعه بالطائف، َشْرب َد بأن الكعبة مفاتيح عن قصي فخ

َكره ّقَ منه المفاتيَح اشترى ثم أسْإ ِز عليه، وأشهد خمر، ب
َفع ّيره قصي، بن الدار عبد ابنه إلى المفاتيح ود َط إلى و
ُد أشرفا فلما مكة، َعقيرته رفع مكة دور على الدار عب
قد إسإماعيل أبيكم بيت مفاتيح هذه قريش، : معاشَروقال
ّدها ّله َر ْدر غير من عليكم ال ْبَشان أبو فأفاقَ ظلم، ول َغ َغ
َدمَا سإكره من ْن ُكَسعي، من أ ]217 : [صالناس فقال ال

ْبَشان، أبي من أحمق َدمُا َغ ْن ْبشان، أبي من وأ وأْخَسُر َغ
َقه ْف ْبَشان، أبي من َص َثر أمثال، كلها الكلمات فذهبت َغ ْك وأ

 :بعضهم قال القوَل، فيه الشعراء

ْدنا قديم في ُخَزاعة َفَخَرْت إذا ِر ُشْرَب َفْخَرها * وَج  الُخُمو

َبَة وبيعا ْع ًا الرحمِن َك ّقَ، ُحْمق ِز ِب َتَخُر بئس *  ْف ِر ُم َفُخو  ال

 :آخر وقال

ْبَشان أبو َلُم َغ ْظ َلُم ُقَصي من َأ ْظ َأ ٍر بني من * و ْه َعْه ِف  ُخَزا

ْوا فل ْلُح ًا َت ّي ُكم * ولوموا ِشراه في ُقَص ْيَخ َعْه كان أن َش  َبا

ُق- 1168  .ِعْجٍل ِمْن أْحَم

ْيم بن ِعْجل هو ْعب بن ُلَج  .وائل بن بكر ابن علي بن َص
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ًا : هوحمزة قال َقى من أيض قيل أنه وذلك المنجبين، الَحْم
: سإميتهوقال عينه ففقأ فقاما ؟فرسإك سإميَت : ماله

 العنزى جرثومة يقول وفيه العور،

ِني ْت ّي أبيهُم بداء عجل بنو َرَم ُق الناس في امرئ * وأ أْحَم
 ؟ِعْجل من

ْيَس َل ْيَن َعاَر أبوهم َأ ِده َع َوا ُتَضرُب المثال به * فصاَرْت َج
 الجهل في

ُق- 1169 َقَة ِمْن َأْحَم ّن َب  .َه

َعات، ذو هو َد َو َوان بن يزيد واسإمه ال ُد َثْر بن قيس بني أح
: َمْنينادي فجعل َبعير، له ضّل أنه ُحْمقه من وبلغ ثعلبة،

ْنُشده : فلمله فقيل له، فهو بعيري وَجد : فأينقال ؟َت
َدان حلوة  !؟الوْج

َوة اختصمت أنه ُحْمقه ومن َا ّطف عرباض إلى َراسِإب وبنو ال
َعاه رجل في ّد من : هذاالطفاوة فقالت وهؤلء، هؤلء ا

:قالوا ثم عرافتنا، من هو : بلراسإب بنو وقالت عرافتنا،
َنا عليهم طلع إذ كذلك هم فبينما علينا، يطلع من بأوِل رِضي
ّنقة، َب ّناقالوا رأوه فلما َه ّله : إ دنا فلما ؟علينا طلع ! َمْنِل
ْكُمهبنقة فقال قصتهم، عليه َقّصوا أن ذلك في عندي : الُح
َبْصرة نهر إلى به يذهب َقى ال ْل ُي راسإبيا كان فإن فيه، ف
َفا، طفاويا كان وإن فيه، رسَإب أن أريد : لالرجل فقال َط
 .بالديوان لي حاجة ول الحيين، هذين أحد من أكون

ُنقه في جعل أنه ُحْمقه ومن َدعَ من ِقلدة ُع ٍما َو وِعظْا
ِئل طويلة، لحية ذو وهو وَخَزفا، :فقال ذلك، عن فُس
َذ ليلة ذات فبات أضل، ولئل نفسي، بها لعرفا أخوه وأَخ
َته ّلدها، قلد ]218 [ص في القلدة ورأى أصبح فلما فتق

 .؟أنا فمن أنا أنت أخي : ياقال أخيه عنق
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في الّسَمان فيرعى أهله غنم يرعى كان أنه ُحْمقه ومن
َنّحى العشب ُي َنع ! ما: ويحكله فقيل المهازيَل، و :قال ؟َتْص

ّله، أصلحه ما أفسد ل الشاعر قال أفسده، ما أصلح ول ال
 :فيه

ّد ِعْش َلْن َبج ْوٌك َيُضّرَك و ْيُش * إنما ن ِد َتَرى َمْن َع  ِبُجدو

ّد ِعْش ُكْن ِبَج َقَة و ّن َب ْيـ َه َق ْل ًا )(القيسي * ـسّي ا ْو نوك َبَة أ ْي َش
 الوليد بن

ِقل إربة ِذي ُرّب ِذي * ِل الما ِمَن ُم ِد عنجهية َو  َمْجدو

رجالت من : رجلالوليد بن وشيبة : الجهل،العنجهية
 .العرب

ُق- 1170 ّنَة ِمْن أْحَم ُذ  .ُح

الرض، وجه على العرب في كان َمْن أحمق : إنهيقال
 .بكوعها تمتخطْ ثعلبة بن قيس من امرأة هي : بلويقال

ُق- 1171 َنَة ِمْن َأْحَم ْي  .ُحَج

ْيداء بني من كان رجل : إنهقالوا ُق الّص  .ُيَحّم

ُق- 1172 َة ِمْن َأْحم ِهيَز  .َج

ِيت ابن قال ّك  .الَحُرورى شبيب أما : هيالّس

:لحمائها قالت فأثقلت َشبيبا حملت لما أنها حمقها ومن
ًا بطني في إن الكلمة، هذه عنها فنشرن ينقر، شيئ

 .فحمقت

ُبول، الكوفة مسجد في قعدت : إنهاوقيل  .حمقت فلذلك َت
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وحمقها الذئبة، يعنون الذئِب، ِعْرُس الجهيزة أن قوما وزعم
ُعَ أنها َد َدها َت َل قول معنى : وهذاقالوا الضبع، ولد وترضع و
ْذل ابن َعان ِج ّط  ال

ٍة َع َعْت أْخَرى، أولد كُمْرِض ّي بذلك ترقع فلم * بنيها، وَض
َعا َق  َمْر

 .الدبة هي ويقال

َيا- 1173 ٍة، ِمْن أْح َتا ّى َوِمْن َف ِد  .َه

َدى المرأة وهي ْه َبَة في الخيلية قالت زوجها، إلى ُت ْو بن َت
 :الحمير

ًتي ٍة من أْحيا كان َف ٍة َفتا ّي ِي ْيٍث من * وأْجَرأ َح ّفاَن َل ِر بَخ ِد  َخا

 :قولهم وأما

َيا- 1174  .َضّب ِمْن َأْح

 .العمر طويل زعموا والضب الحياة، من أفعل فإنه

ُق- 1175 ِة ِمَن أْحَم ُهوَر َعم ِمْن الَمْم َها َن ِبي  .أ

ُله َد رجل أن وأص َو إل تمكنه ] أن219 [ص فأبت امرأة، َرا
 :ومثله أبيها نعم بعَض فمهرها بمهر،

ُق- 1176 ِة ِمَن أْحَم ُهوَر ْلَمْم َها َماِل ِمْن ا ِبي  .أ

ُلهعبيد أبو قال ابنة به فتزوج مال رجل أعطى رجل أن : أص
ِطي، ْع  .مهرها بما عليها امتّن الزوج إن ثم الم

ُق- 1177 ِة ِمَن أْحَم ُهوَر ْلَمْم َدى ا َها ِإْح ْي َت َدَم  .َخ

349



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

فطلبت حمقاء، امرأة له كانت رجل أن : أصلهعبيد أبو قال
ْلَخالها فنزعَ منه، مهرها  .به فرضيت إليها، ودفعه َخ

ُق- 1178 َغة ِمْن َأْحَم  .ُد

:حمزة قال عجل، ابن ربيعة ومعنج معنج، بنت مارية وهي
المنذري بخطْ : ووجدتقلت منعج، بنت هي

كما الرجل اسإم أن سإلمة بن المفضل عن "ويحكى"معنج
 .قبل ذكرته

ّوجت أنها حمقها ومن بن العنبر بني في صغيرة وهي ُز
ْلَخلَء، تريد أنها ظنت الَمَخاُض َضَربها فلما فحملت، تميم، ا

ُد، فاسإتهّل فولدت، الغيطان، بعض إلى فبرزت الولي
ّدر فانصرفت َق َناه، : يالَضّرتها فقالت أحدثت، أنها ُت هل َه

َغر ْف ْعُر َي ْلَج ُعو نعم فقالت ؟فاه ا ْد َي ُتها فمضت أباه، و َضّر
ْعَراء "بني ُتَسّمى العنبر فبنو الولد، وأخذت ْلَج ُتَسّبا  .بها " 

ًا حمقها ومن يضطرب، ولدها يافوخ إلى نظْرت أنها أيض
: أعطينيلضرتها فقالت البكاء، كثير النو قليل وكان

ًا، فمضت عليه، انطوت ما تعلم ل وهي فناولتها سِإكين
ّقت الضرة فلحقتها دماغه، فأخرجت ولدها يافوَخ به وَش
َة هذه : أخرجُتفقالت ؟تصنعين الذي : مافقالت ّد من الِم
 .الن ناما فقد النوما، ليأخذه رأسإه

َغة فلن : يقالالليث قال َنة، ُد ْي َغ ُد  .أحمق أنه أرادوا إذا و

َلُم- 1179 َنِف ِمَن َأْح َلْح  .ا

َنُف هو ْيس، بن الْح من َصْخر، واسإمه َبْحر، : أبووكنيته َق
َنٌف، رجله في وكان تميم، بني ّيها، إلى الميُل وهو َح ْنِس إ

 :وتقول صغير وهو ُتَرقصه أمه وكانت

ّله ُفُه لول وال ْع َنٌف هزله ِمْن َض ّقٌة أو * وَح ِه في ِد ِل  ِرْج
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ْبيانكم في كان ما ِه* وكان ِمْن ِص ِل ْث بذلك، موصوفا حليما ِم
عليه أشرفا أنه حلمه : فمنقالوا به، له معترفا حكيما
ًا يعالج وهو رجل  ]220 : [صالرجل فقال يطبخها، له قدر

َكّف وقدر ِقْرد َك َتعيرها ل ال َعار، ُمْس ُي َها َمْن ول *  ِت َدسّإُم يأ َت  َي

ّله : يرحمهفقال للحنف، ذلك فقيل أحسن لقال شاء لو ال
ُحْمَر الذل من بنصيبي لي أن أحب : ماوقال .هذا من

ّنعم، ْوَن الناس : إنفقال العرب، أعز : أنتله فقيل ال َيَر
ْيظ : ُرّبيقول . وكانذل الحلم هو ما مخافة َتَجّرعته قد َغ
َهُب المزاح : كثرةيقول . وكانمنه أشد ْذ وَمْن بالهيبة، َت
وحسن الخلقَ كرما . والسؤددبه ُعرفا شيء ِمْن أكثر

ْعتبر ليعتبر إل أقولهن ما : ثلث. وقالالفعل ُلُف : لُم َأْخ

ْدِخُل ول به، أحضر ما بغير جليسي ْدَخَل ل فيما نفسي ُأ َم
: يارجل له . وقالإلّي يرسإَل أو السلطان آتي ول فيه، لي
ّلني بحر، أبا ُلققال َمْرزئة، بغير َمْحَمدة على ُد ْلُخ : ا

َوأ أن واعلم القبيح، عن والكف الّسِجيح، ْد اللسان الداء َأ
ِذي ْلب ُق ا ُل ِدي والخ َعبا رجل . وأبلغالّر ًا، رجل عن ُمْص شيئ
ّلغنيه : الذيمصعب فقال يعتذر، الرجل فأتاه فقال ِثقة، ب

 .يبلغ ل الثقة فإن المير، أيها كل :الحنف

َلَم رأيَت : هلوسإئل منه وتعلمت : نعم،قال ؟منك أْح
ْيسقال ؟هو : وَمْنقيل الحلم، َق ّي، عاصم ابن :  ِر َق ْن الم

ُته ًا َحَضْر َتٍب، وهو يوم قتيل، له بابٍن جاءوا إذ يحدثنا ُمْح
ِتيف، له عم وابن َنَك قتَل هذا : إنفقالوا َك فلم هذا، اب

َقَض ول حديثه، يقطع َته، َن َو ْب الحديث من فرغ إذا حتى َح
بني : يافقال فجاءه، ؟فلن ابني : أينفقال إليهم التفت

ْقه، عمك ابن إلى ُقْم ِل ْط ْنُه، أخيك وإلى فأ ِف ْد أما وإلى فا
َها القتيل ِط ْع ٍة مائَة فأ ثم عنه، تسلو لعلها غريبة فإنها ناق

ّتكأ  :يقول وأنشأ اليسر شقه على ا
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ٌؤْ إني ِري ل اْمُر َت ْع َنس خلقي َي َد ّنده *  َف ْفُن ول ُي  َأ

ٍر من َق ْن ْكُرمة بيِت من َم ُغْصُن َم ُبُت * وال ْن َله َي ْو ُغْصُن َح  ال

َطباء ُلهم يقومُا حين ُخ ِه * بيُض قائ  ُلْسُن َمَصاقع الوجو

ُنوَن ل ِط ْف َعيِب َي ُو جارهُم ل ُه َو ْطن ِجواره لحسن *   ُف

َلُم- 1180 َقاٍب َفْرِخ ِمْن أْح  .ُع

ًا سإمع أنه الصمعي ذكر حارثة أبي بن : سِإنانيقول أعرابي
ْلمه : وما: فقلتقال عقاب، َفْرخ من أحلم : يخرجفقال ؟ِح

ولو ريشه، يقر حتى يتحرك فل ِنيٍق رأس على بيضه من
ًا ويقال سإقطْ، تحرك  :أيض

َناٍن ِمْن َأْحَزمُا- 1181  .سِإ

فسار رجٍل في والحلم الحزما يجتمع : لماليقظْان أبو قال
 ]221 . [صسإنان في إل بهما المثُل

َقاب َفْرِخ ِمْن َأْحَزمُا- 1182 ُع  .ال

َقابالجاحظ قال ُع ّتخذ : ال الجبال، عرض في أوكارها َت
ًا الجبل كان فربما وقد الطعم طلب إذا تحرك فلو عمود
َواه إليه أقبل َب ًا حركته في زاد أو أحدهما أو َأ من شيئ

ِثِمه موضع فهو الحضيض، إلى الجبل رأس من لهوى َمْج
في له الصواب أن تجربته وقلة وضعفه صغره مع يعرفا

 .الحركة ترك

َباء ِمْن أْحَزمُا- 1183  .ِحْر

شجرة سإاقَ يمسك حتى شجرة سإاقَ عن يخلى ل لنه
 :وقال أخرى،
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ِتيَح أنى ُء لها أ َبا ٍة ِحْر َب ْنَض َقَ ُيْرسِإُل * ل َت ُمْمِسكا إل السا
َقا  سَإا

ِر ِمْن َأْحَمي- 1184 ِد ُمِجي ْلَجَرا  .ا

ْدلج : هوقالوا َويد بن ُم  .الطائي سُإ

- أنه الكلبي ابن عن العرابي ابن ذكر - فيما حديثه ومن
ٍما ذاَت خل ْيمته، في يو ومعهم طيء، من بقوما هو فإذا َخ

فجئنا بفنائك وقع : جرادقالوا ؟خطبكم : مافقال أوعيتهم،
له يعرَضّن ل : واللهوقال رمحه وأخذ فرسَإه فركب لنأخذه،

َواري في رأيتموه إنكم قتلته، إل منكم أحد تريدون ثم ِج
وطار، الشمُس عليه حميت حتى َيْحُرسإه يزل فلم أخذه،
َواري عن تحول فقد الن : شأنكمفقال  .ِج

يقول وفيه حنبل، أبا مر بن حارثة كان المجير : إنويقال
 .طيء شاعر

ّنا َبل أبو ُمّر ابُن وم ْن ْد َرْجَل الناس من * أجار َح ْلَجَرا  ا

ٌد ْي َنا لنا، وَز َل ِتٌم َو َوَرى * ِغياث حا ْل ِنيَن في ا ْد الّس َدا  الّش

ِر ِمْن أْحَمى- 1185 ْعِن ُمِجي ّظْ  .ال

ّدما بن ربيعة هو َك  .الكناني ُم

ْيَشَة - أن عبيدة أبو ذكر - فيما حديثه ومن َب حبيب بن ُن
ًا فلقي غازيا، خرج السلمي ْعن أن فأراد بالكديد كنانة من ُظ
ّدما بن ربيعة فمانعه يحتويها، َك َوارس، في ُم له غلما وكان َف

َوابة، ّد ُذ ْيَشة عليه فش َب أمه ربيعة فأتى عضده، في فطعنه ُن
 :وقال

ّدي َلّي ُش ّياْر ُأمّا العصب َع ْئِت * فقد سَإ ِز ًا ر  كالدينار فارسإ
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 :أمه فقالت

ِني إنا َعَة َب ُنْرَزأ مالك بن ربي َذلك ِخيارنا في *   َك

ُتوٍل بين من ْق ِلك* ثم وبيِن َم ماء، فاسإتقاها عصبته، َها
َهْب :فقالت ْذ َكّر فرجع يفوتك، ل الماء فإن القوما فقاتل ا و

َكَشفهم القوما على َعِن إلى ورجع ف ّظْ ِئت، : إنيوقال ال لَما
ِيكن ًا وسإأحْم ًا، حميتكن كما ميت ّي على بفرسإي أقف بأن ح

َقبة222 [ص َع نفسي فاَضْت فإن رمحي، على وأتكئ ] ال
َء، فالنجاء عمادي الرمُح كان ّد فإني النجا وجوه بذلك أُر

ْعَن النهار، من سإاعًة القوما َط بإزاء هو ووقف العقبة، فق
ًا فرسإه على القوما َفه رمحه، على متكئ َنَز ففاظ الدمُا و

ُفه طال فلما عليه، القداما عن ُيْحِجُمون بإزائه والقومُا وقو
ْوه مكانه في َأ ْوا عنه يزول ل َوَر وخر فقَمَص، فرسَإه َرَم

ُعَن فطلبوا لوجهه، ربيعة ّظْ ْفَص إن ثم يلحقوهن، فلم ال َح
عليها فأمال فعرفها ربيعة بجيفة مر الكناني الحنف ابن

ًا  :يبكيه وقال الحرة من أحجار

َدّن ل َع ْب ٍما بن ربيعُة َي ّد َك َقى ُم َوسَإ ِدي *  َوا َغ ُه ال ُنوِب قبر َذ  ب

َفَرت ُلوصي َن ٍة ِحجارة من َق َيْت َحّر ِن ُب ْلق على *  اليدين َط
ُهوِب  َو

ِري ل ِف ْن ُقَ يا َت ْنُه نا ٌعر خمر * َشّراُب فإنه ِم َت  ِلُحُروِب ِمْس

َ ْول َفاُر َل ُه الّس ُد ْع ُب ٍه من و ْهَم َها َم ُت ْك ُبو * لتر ُقوِب على َتْح ُعْر ال

َحَمى قتيل نعلم : ماالعلء بن عمرو أبو : قالعبيدة أبو قال
ّدما بن ربيعة غيَر ظعائن َك  .ُم

ِر أسْإِت ِمَن َأْحَمى- 1186 ّنِم  .ال

ُعَ ل النمر لن َد ٌد يأتيه أن َي ُد خلفه من أح َه َيْج  .يمنعه أن و
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َكُم- 1187 ْقَماَن، ِمْن َأْح ِء َوِمْن ُل َقا ِة َزْر َيَماَم  .ال

َقاء في النابغة قال  :النعمان يخاطب اليمامة َزْر

َتاة كحكم واْحكم َظْرْت إذا الحّي َف ٍما * إلى َن سِإَراعٍَ َحَما
ِد ِر ّثَمد َوا  ال

ّفُه َا َيُح ِنب ُعُه ِنيٍق َجا ِب ْت ُت ْثَل َو ْكَحْل لم الزجاجة * ِم ِد ِمَن ُت  الّرَم

َلْت َ قا َتَما َأل ْي َذا َل ْلَحَمامُا َه َنا ا َنا * إلى َل ِت ْو َحَماَم َفُه َأ ِد ِنْص َق  َف

ُه ُبو ُه َفَحس ْو َف َكَرْت َكَما فأل ولم ينقص َلْم وتسعين * تسعا ذ
ِد ِز  َي

وسإتون سإت فيه طائر حماما من سِإْرٍب إلى نظْرت وكانت
 :فقالت واحدة، حمامة وعندها حمامة،

ْيَت ْلَحَمامَا َل َيْه ا َلى ِل َيْه * إ ِت  َحَماَم

َفُه ِنْص َيْه َو ِد َتّم َق ْلَحَمامُا *  َيْه ا  ِم

ْدَح أراد لما النابغة : إنالمعاني أصحاب بعض وقال هذه َم
َعة الحاسإبة الحكيمة ّدد إصابتها بُسْر ّيقه المر ش ليكون وَض

ًا فجعله أصاب، إذا له أحسَن الطير كان إذ لطير، َحْزر
َعَ الحماما كان إذ حماما، جعله ثم يتحرك، ما أخّف أسإر

وذلك بها، مقرونة المسابقة كانت إذ العدد، كثر ثم الطير،
ّد الحماما أن المسابقة عند ] طيرانها223 [ص يشت

ْيِن، بين طارت أنها ذكر ثم المنافسة، َق إذا الحماما لن ِني
َعَ كان الهواء من َمِضيق في كان اتسع إذا منه طيرانا أسإر
َد جعله ثم الفضاء، عليه الماء ورد إذا الحماما لن الماء، وار
 .الطيران سإرعة على الماء على الحرصُ أعانه

َكُم- 1188 ِما ِمْن َأْح ِر َبة ْبِن َه ْط  ُق
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ْكم من هذا ْلُح ْكَمة، من ل ا َفَزاري وهو الِح إليه تنافر الذي ال
ْيل بن عامُر َف ّط َقَمُة ال ْل َع ِريان، ُعلَثة بن و َف ْع ْلَج :لهما فقال ا
َنْي يا أنتما ْب َنِى جعفر ا َب ْك َعاِن البعير كُر َق ّفْر ولم معا، َت َن ُي

ًا  .صاحبه على منهما واحد

ُق- 1189 َبٍث ِمْن َأْحَم ْن  .َشَر

َبذ، ويقال ْن ُدوس، بني من رجل وهو َجَر ُد جمع سَإ ّله عبي ال
َقَة وبين بينه زياد بن ّن َب َيا،وقال َه َتَراَم َبث فمل :  ْن خريطًة َشَر
ِدّرييقول وهو فرماه وبدأ حجارة من بلبن عقاب، : 

ِري وأشخاب، َقاب، ِطي يسيل حتى الِجراَب، وأِصيبي ُع
ّلعاب، ّنقة بطن فأصاب ال َب من : أتنهزماله فقيل فانهزما، َه

ِريقال أنه : لوفقال ؟واحد حجر ِطي َقاب :  وأِصيبي ُع
ّذباب ُنون كنتم ما عيني - فذهبت العين ذباب - يعني ال ْغ ُت

 ؟عني

.به والسإتحثاث الرمي تهييج في مثل شرنبث كلمة فذهبت

ُق- 1190 َهٍس من أْحَم ْي  .َب

ّقُب هو َل َعامة، الُم َن ُتها قد قصة وله ب الثاء، باب في ذكر
َوابا، الناس أْحَضَر ُحْمقه مع وكان ّلم : فمماحمزة قال َج تك

ْعِجز التي المثال من به على نكلت "لو البلغاء عنها َي
ْدت لما الولى  ".الثانية إلى ُع

ُق- 1191  .ُحَجا ِمْن َأْحَم

ُغْصن أبا يكنى وكان َفَزارة، من رجل هو  .ال

وهو به َمّر الهاشمي موسإى بن عيسى أن ُحْمقه فمن
ًا، الكوفة بظْهر َيْحفر ْوِضع َلَكله فقال َم ُغْصن أبا يا : ما ؟ال
ْنُت قد : إنيقال َف أهتدي ولسُت دراهَم الصحراء هذه في َد
َعلَمة، عليها تجعل أن يجب : كانعيسى فقال مكانها، إلى
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كانت السماء في : سَإَحابةقال ؟: ماذاقال فعلُت، : قدقال
ِظْلها،  .العلمة أرى ولسُت ُت

ًا حمقه ومن َلس يوما منزله من خرج أنه أيض َغ َثر ب َع في ف
ْهليز ِله ِد ِز فألقاه منزله بئر إلى وَجّره به فَضِجَر بقتيل، من
ِذَر فيها، ُن ّيبه فأخرجه أبوه به ف َغ َنق و ًا وَخ َله حتى كبش َت َق

ُفوا القتيل أهل إن ثم البئر، في وألقاه َكك في طا سِإ
ّقاهم عنه، يبحثون الكوفة رجٌل دارنا : فيفقال ُجَحا فتل
ُلوا ] صاحبكم،224 [ص أهو فانظْروا مقتول َد َع منزله إلى ف

هؤلء، : ياوقال ناداهم الكبش رأى فلما البئر، في وأنزلوه
 .ومروا فضحكوا ؟َقْرن لصاحبكم كان هل

الكوفة وَرد لما الدولة صاحَب ُمْسلم أبا أن حمقه ومن
ُه ُجَحا يعرفا : أيكمحوله لمن قال َو فقال ؟إلي فيدع

ُه، : أنا،يقطين غير المجلس في يكن لم دخل فلما ودعا
 ؟مسلم أبو أيكما يقطين : يافقال ويقطين، مسلم أبي

ُعَمَر مثل َجاٍح من معدول لنه ينصرفا، ل اسإٌم : وُجَحاقلت
ًا َيْجُحو : َجَحايقال عامر، من ّياويقال رمى، إذا َجْحو ّله : َح ال

َوتك،  .وجهك أي َجْح

ُق- 1192 َعَة ِمْن َأْحَم ِبي ِء َر ّكا َب ْل  .ا

ْعَصعة ابن عامر بن ربيعة بن عامر بن ربيعة هو  .َص

ّوَجْت كانت أمه أن حمقه ومن ِد من رجل تز ْع فدخل أبيه، َب
َتَحى قد رجل وهو الخباء عليها يوما ْل تحت ُأّمُه فرأى ا

َباضعها، زوجها ّهم ُي َفع قتلها، يريد أنه فتو بالبكاء، صوته فر
َتك َه الحّي أهُل فلِحقه أماه، : واوقال الخباء، عنهما و
ْفُت الِخباء : دخلتقال ؟ورائك : ماوقالوا على فلنا فصاد
َوُنفقالوا قتلها، يريد أمي بطن ْه زوٍج، تحَت أما مقتول : أ

ّكاء، ربيعة وسإمي مثل، فذهبت َب  .المثل بُحْمقه فُضرب ال
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ُق- 1193 ِبِغ ِمْن َأْحَم ّدا َلى ال ِلِئ َع ّتْح  .ال

ِلئقالوا ّتْح فيمنع اللحم من الهاب على يبقى ِقْشر : ال
ِرك فإن عنه، يقشر حتى الهاَب ينال أن الدباغ فسد ُت
 .يدبغ بعدما الجلد

ُق- 1194 ِنيَن َضأٍن َراِعي ِمْن أْحَم  .ثَما

ِفر الضأن لن ْن أن إلى راعيها فيحتاج شيء كل من َت
 .حبيب بن محمد رواية هذه وقت، كل في يجمعها

: وأصلقال ثمانين، ضأن طالب من : أحمقعبيد أبو وقال
ُبْشَرى كسرى َبّشَر اعرابيا أن المثل :له فقال بها، سُإّر ب
ِني ْل به فضرب ثمانين، ضأنا أسإألك :فقال شئت، ما سَإ
 .الحمق في المثل

َقى الجاحظ وروى : وذلك" قالثمانين ضأن راعي من "أْش
ِبُض تتعّشى البل أن َتْر ًة و )ناحية : أيحجرة (تربض َحْجَر

َتّر، ْفظْها إلى صاحبها يحتاج والضأن فتج من ومنعها ِح
 .لها الطالبة السباعَ ومن النتشار

ًا الجاحظ وروى َغُل" أيض ٍم ُمْرِضع من أْش ْه :" قالثمانين َب
ْنته ] إذا225 [ص الرجل ويقول َع َت في : أنامشغول وكان اسإ
ْهم رضاعَ  .ثمانين َب

ُق- 1995 ُبع ِمَن َأْحَم  .الّض

فجعل غدير، في تودية وجد الّضباعَ أبا أن العراب تزعم
ْعُم : حبذاويقول الماء يشرب كان : بلويقال اللبن، َط
ُبوَحاه ينادي ّق " حتى"واَص ْنش َنه ا  .ومات بط

ُدوالتودية ّد : العو ْلِف رأس على ُيَش  .الفصيل يرضع لئل الِخ
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ًا حمقها ومن :لها فيقول ِوَجارها عليها الصائد يدخل أن أيض
ِري ٍر، أمّا خاِم ّدها حتى تتحرك فل َعاِم  .َيُش

َيَن الخاء باب في المثل شرحت : وقدقلت ْب  .هذا من بأ

ُق- 1196 َبِع ِمَن َأْحَم  .الّر

بعض أن : إلحمزة قال العرب، أكثر عن سإائر مثل هذا
َبع حمق : ومافقال الحمق عنه دفع العرب إنه والله ؟الّر
ّنُب بين ويراوح المرعى، في أمُه ويتبع العدوى، ليتج
َباء، ْط  !؟حمقه فأين دعاء، له حنينها أن ويعلم ال

ُق- 1197 ٍة ِمْن َأْحَم ْعَج َلى َن ْوٍض َع  .َح

ّبْت الماء رأت إذا لنها َك أن إل عنه تنثني فل تشرب عليه أ
ْطَرد أو ُتْزَجَر  .ُت

ًق- 1198 ٍة ِمْن َأْحَم َعاَم  .َن

ٍة بيَض رأت فربما للطعم، تنتشر أنها وذلك قد أخرى نعام
َتْحُضُن له، هي انتشرت ثم نفسها، بيض وتنسى بيَضها ف

َتَرى الخرى تجيء َتمر نفسها بيض على غيَرها ف َها، ف ِت ّي ِط ِل
َنى وإياها  :بقوله َهْرَمَة ابُن َع

ٍة َك ْيَضها كتار َعَراء َب ٍة بال ِبَس ْل  جناحا أْخَرى بيَض * وُم

هي المثُل بها سإار قد التي البلد : بيضةالعرابي ابن وقال
ُد إليها تهتدي فل تتركها التي النعامة بيضة ْقَربها فل فتفُس َي

ّنفار، والّشَراد والُموقَِ بالسخف موصوفا والنعاما شيء، وال
ّيها وسإرعة النعاما ولخفة ِو َطيرانها ُه الرض وجه على و

َلْتالمثل في قالوا ُتهم، : َشا َعاَم ّفْت َن وَزفّا نعامتهم، وَخ
ُلهم، ْأ َعهم تركوا إذا َر  .موت أو بجلء مواِض
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"بيَضها "كتاركة بقوله عنى َهْرَمَة ابن أن عبيدة أبو وزعم
 .نفسها بيض وتضيع غيرها بيَض َتْحُضُن التي الحمامَة

ُق- 1199 ٍة ِمْن َأْحَم  .َرَخَم

العرب بعض أن إل العرب، أكثر عن سإائر مثل هذا
ِكيُسها، َت ْيِس، من خصال عشر أخلقها : فيفيقول َيْس َك ال

وتألف فرَخها، وتحمي بيَضها، تحضن ] أنها226 [ص وهي
َدها، َل أول في وتقطع زوجها، غير نفسها من تمكن ول و

ّتْحِسير، في تطير ول الرواجع، أول في وترجع القواطع، ال
َتّر ول ِرّب ول بالّشكير، تغ ِر، ُت ُكو ُو على تسقطْ ول بال

ِر ِفي  .الَج

"الرواجع أول في وترجع القواطع، أول في "تقطع قوله
ِقنوا أن بعد الطيَر يطلبون إنما الصيادين أن أراد أن ُيو

لتنجو، أوائلها في تقطع والرَخَمة قطعت، قد القواطع
ّولت إذا قطاعا الطير : قطعتيقال إلى الجروما من َتَح

 .الجروما إلى الّصرود من أو الصرود

تحسيرا، الطائر : َحّسَر" يقالالتحسير في تطير "ول وقوله
 .ريُشُه سإقطْ إذا

يصير حتى تنتظْر بل ريشها، بصغار " أيبالشكير تغتر "ل و
 .تطير ثم َقَصبا

ِرّب "ول وقوله " أَرّب قولهم من تقيم، ل " أيبالوكور ُت
من الطيُر به يرضى بما ترضى ل أي به، أقاما " إذابالمكان
إنسان يبلغه ل حيث الجبال أعلى في تبيض ولكن وكورها،

ما ُدوِن : ِمْنالمثل في يقال ولذلك طائر، ول سإبع ول
ْلَت، يوَصُل ل للشيء النوقَ، بيُض سُإْمَت ما دون من أو ُق

 .إليه
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ِفير على تسقطْ "ول وقوله أن لعلمها الجعبة، " يعنيالَج
 .سِإهاما فيها

َفها بيت في المعاني هذه الشاعر جمع وقد  :فقال فيه وَص

َذات ْيِن و ُان اسْإَم َلو ْل ّتى وا ُق َش ُتَحّم ّيَسُة وهي *  ِويِل َك ْلَح  ا

ُق- 1200 َعٍق ِمْن أْحَم ْق  .َع

 .وفراخها بيَضها ُتضيع التي النعامة مثل ولنه

ُق- 1201 ٍة ِمْن َأْحَم َل  .ِرْج

ْقلة وهي َب ُقوها وإنما "،"الحمقاء العامة تسميها التي ال َحّم
ُبُت لنها  .فيقتلعها بها السيل فيمر الّسيول َمَجاري في تن

ُق- 1202 ِد ُتْرِب ِمْن َأْحَم ِق َع  .ال

َد يعنون ِق ُقونه وإنما الّرْمِل، َع ُبُت ل لنه ُيَحّم التراب، فيه يث
َار بل ْنه  .َي

َذُر- 1203  .ُغراٍب ِمْن َأْح

ُكون أنهم وذلك : يالبنه قال الغراب أن ُرُموزهم في َيْح
ّوصْ، ُرِميَت إذا بني َل َت ّو، أي َف َل ّوصُ إني أبِت : يافقال َت َل َت أ
 .ُأْرَمى أن قبل

َذُر- 1204 ْئٍب ِمْن َأْح  .ِذ

ّدة من يبلغ : إنهقالوا إذا عينيه بين ُيَراوح أن احترازه ش
ْطبقة إحداهما فيجعل ناما، مفتوحة والخرى نائمة، ُم

[ص العينين، مفتوَح يناما الذي الرنب بخلفا حارسإة،
ْلقة، ولكن احتراز، ] لمن227 ْيد قال ِخ ْور ابن ُحَم في َث
َذر  :الذئب َح
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ِه، بإحدى يناما ْي َت َل ْق َيا * بأْخَرى ويتقى ُم َنا َظْان فهو الَم ْق َي
ُع  َهاِج

َذُر- 1205 ٍم ِمْن َأْح ِلي  َظ

ْيِضه على يكون : إنهقالوا َيَشّم َب ْلوة من القانص ريح َف َغ
َذره، فيأخذ  :لبعضهم وينشدون َح

ْيٍق ِمْن أَشّم َدى َه ْه * َجَمْل ِمْن وأ

ِر ِمَن َأَحّر- 1206 ْلَجْم  .ا

ّظْاما زعم ّن َهُب الشمس في الجمر أن ال َهُب، أْش ْك وفي أ
َفْيء َكل، ال  .أحمر الليل وفي أْش

َقَرعَِ ِمَن أَحّر- 1207 ْل  .ا

ْثٌر هو فتقرعَ، وأجسادها رؤْوسإها في البل صغار يأخذ َب
َنْزعَ معالجتها :والتقريع ُلوها أن وهو َقَرعها، ل ْط بالملح َي

ُفوا ملحا يجدوا لم فإذا البل، ألبان وحباب َت أوبارها َن
َنَضُحوا أوس قال السبخة، على َجّروها ثم بالماء جلدها و

 :خيل يصف َحَجر بن

َدى ٍد كل َل ُدو ِدْرَن أْخ َغا ُيَجر فارسإا ُي َفِصيُل ُجّر كما *  ال
ُعَ َقّر  الُم

َقْرعَِ ِمَن َأَحّر- 1208 ْل  .ا

 :الشاعر قال الميسم، قرعَ بع يعنون الراء، مسكن

ِدي على كأّن ِب َعُة َك ًا َقْْر ُد ما البين من * حذار ْبُر  َت

ّنار ِمَن َأْحَسُن- 1209  .ال

 :قالت التي العرابية قول من هذا
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َدة النار من أْحَسَن شبابي في كنُت َق َو  .الُم

ْنِف ِمْن َأْحَسُن- 1210 ِر َش ْنُض َل  ا

ْنُضُر الذهب، ُقْرَط ويعنون الذهب، وهو َنْضر، : جمعال
 :وقال

َبياض ٍه َو ُه َتُحْل لم َوْج ِة * مثُل أسْإَرار َل ِذي َو ْل ْنِف أو ا َكَش
ِر ْنُض َل  ا

َية، ِمَن َأْحَسُن- 1211 ّدْم  .الّزوِن وِمَن ال

َنم، وهما  :الشاعر قال الّص

ْوِشّي كّل بها َيْمِشي ُعُه َم ِر ِذ * َمْشي أكا ِب َهَرا َعَة َحّجوا ال ِبي
 الّزوِن

أن أحدها أوجه، ثلثة من الشاعر هذا : غلطْحمزة قال
ِبيعة أن والثاني للنصارى، ل للَمُجوس الهرابذ ل للنصارى ال

ْعبد ل النصارى أن والثالث للمجوس،  .الصناما َت

َيُر- 1212  .َضّب ِمْن َأْح

ِد لم ُجْحره فارقَ إذا لنه َت ْه  .للرجوعَ َي

َيُر- 1213  .َوَرٍل ِمْن َأْح

ًا بالحيرة ُيوَصف الضب مثل دابة وهو  ]228 . [صأيض

َوُل- 1214 ِبي ِمْن َأْح أ
 .َبَراقَش َ

ّوُن : طائرَبَراقش وأبو التنقل، التحول من هذا ًا يتل ألوان
َقَشة، من مشتق وهو الواحد، اليوما في مختلفة َبْر وهي ال
ْقش، ّن َقْشُت :يقال ال فيه قال نقشته، إذا الثوَب، َبْر
 :الشاعر

363



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِبي ِقَش كأ ْو ُكّل َبَرا ُنُه * ٍن َل ْو ّيُل َل َتَخ  َي

 :قولهم " وأما"يتحول ويروى

َوُل- 1215 ِبي ِمْن َأْح أ
َلُمون َ  .َق

ّون الروما ثياب من َضْرٌب فهو َل ُا يت  .للعيون ألوان

َوُل- 1216 ْئٍب ِمْن َأْح  .ِذ

ّوَليقال الحيلة، من هذا َتَح َلَة طلب إذا الرجُل، :   .الِحي

ْلٍب ِمْن َأْحَرصُ- 1217 ٍة َعلى َك َف  .ِجي

 .اللحم عليه : العظُْموالعرقَ عرقَ، على كلب ومن

ِرفِا ِمْن َأَحّن- 1218  .َشا

ّنُة، : الناقُةالشارفا ّد وهي الُمِس من ولدها على حنينا أش
 .غيرها

ّله رحمه حمزة أورده : كذاقلت " والصوابعلى "حنينا ال
َنانا " أوإلى "حنينا ْطَف أراد " إنعلى "َح َع  .والرأفة ال

َعّمة ِميَراِث ِمْن َأْحلى- 1219 ْل ُقوِب ا  .الّر

ِعيُش ل التي وهي  .ولد لها َي

َذُر- 1220 ِرلّى ِمْن َأْح  .ِق

ًا، وأْحَزما الحزما شديد الماء طير من طائر وهو أيض
الرض، إلى عينيه بإحدى وينظْر الهواء في يطير والحذر،

ًا : كنالُخّس ابنة أسإجاعَ وفي ِذر ِرلّى، ح ِق ًا رأى إن كال خير
ّلى، َد ًا رأى وإن َت ّلى شر ًا أراه : ماالزهري . قالَتو  .عربي
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ُق- 1121 ِر أمّا ِمْن َأْحَم ِب ْن ِه ْل  .ا

ِبر ْن ِه ْل ِبر وأما : الجحش،ا ْن ِه ْل ُبع، َفَزارة لغة وفي : التان،ا الّض
َعان ويقولون ُب  .الهنبر : أبوللّض

ُق- 1222 ِء، لَِعق ِمْن َأْحَم ْلَما ِطِح وِمْن ا ِر، َنا وِمْن الّصْخ
ِم ِط َ ِلْشفى ل ِه، ا ّد َتِخطِْ َوِمَن ِبَخ ْلُمْم ِه ا ُكوِع  .ِب

ُوِس، ِمَن أْحَسُن- 1223 ّطا َعُروِس، سُإوقَِ وِمْن ال ْل وِمْن ا
ِة، َزَمِن َك َبراِم َيا َوِمَن ال ْن ّد ِة، ال ِبل ْق ْلُم ِر، الّشْمِس وِمَن ا َقَم ْل َوا
ّدّر َوِمَن ّديِك ال  ]229 . [صَوال

َلى- 1224 ِة ِمْن أْح َيا ِة، َح َد َعا ِد، وِمَن ُم ْوِحي ّت ْيِل وِمْن ال َن
ّنَشِب، وِمَن الُمنى، ِد، َوِمْن ال َل َو ْل َعَسِل وِمَن ا ْل  .ا

ٍة، ِمْن أْحَرصُ- 1225 ٍة، وِمْن َنْمل ْلٍب وِمْن َذّر َلى َك  .ِعْقٍى َع

َدث أول وهو  .الصبي َح

َيُر- 1226 ْيِل، ِمْن أْح ّل ٍد َوِمْن ال ٍم في َي  .َرِح

ٍة ِمْن أْحَسُن- 1227 ْيَض ْوضة في َب  .َر

َقاء تستحسن العرب  .الروضة ُخْضرة َنَضارة في البيضة َن

ٍلب، ِمْن أْحَرُس- 1228 َلَجِل َوِمَن ْك  .ا

ْلبة من : أْحَرُسويقال  .كريز َك

َفُظ- 1229 َياِن، ِمَن أْح ُعْم ْل ِبّي َوِمَن ا ْع  .الّش

ْنِف مْن َأْحَمى- 1230 ِد أ َلسَإ  .ا

ِريِض مْن أَحّن- 1231 َلى الَم ِبيِب ِإ ّط  .ال
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ّد- 1232 ٍة مْن أَح َط  .ِلي

ّليطة ًا ويقال القصب، : قشرال  أيض

ّد- 1233  .ُموسَإى مْن أَح

ِء ِمْن أَحّل- 1234 ُفَراِت، َما ْل َبِن َوِمْن ا ِما َل ُل  .ا

ْفِع مْن أْحَمُض- 1235 ّذّل َص َلد في ال ِة َب َب ُغْر ْل  .ا

َيا- 1236 َعاٍب، مْن أْح ٍة، َوِمْن َك ّبأ ٍة، ُمَخ ّدَر ٍر َوُمَخ ْك ِب  .َو

ِم ِمْن أْحَسُن- 1237 ْه ّد َفة ال ّق َو ْلُم  . ا

.بياض قوائمها في التي وهي

َكى 1238 ٍد ِمْن أْح  .ِقْر

ّنه أبو قال كما المنطق، سإوى أفعاله في النسان يحكي ل
 :الطيب

ِوى َيُروُموَن ْأ َكَلما، في َش ِكي وإنما ال ُيَحا َفتى *  ْل َ فيما ا َخل
َق ِط ْن ْلَم ُد ا ِقْر ْل  ا

َلْرِض، ِمَن أْحَمُل- 1239 ّطوِل َذات ا َعْرِض ال ْل  .َوا

ّتَراِب، ِمَن أْحَضُر- 1240 ْقُر ال ّتراِب ِمَن وأح  ]230 . [صال

 .المولدون*3*

ْقٌل السَحاِب، في َحظ َع ّتَراِب في َو  .ال

َبْه ًا، َحِس ْيد َكاَن َص ْيدا َف  .َق

ِم َحْسُب ِلي ْلَح ّناَس َأّن ا ُه ال ْنَصاُر َلى َأ ِهِل َع ْلَجا  .ا
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َدَر َحّرِك َق ْل َتَحّرْك ا  .َي

ْعث في يضرب َب  .السفر على ال

ّياٍب ِحَماُر َلُة َط ْغ َب ِبي َو  .ُدلََمة أ

 .العيوب للكثير

ِلى ْوِص ِرى َح ِي ِط  .َو

 .التصرفا على الَحّث في

َباٌل ِليٌف، ِح َهاٌز َو ِعيٌف ِج  .َض

ُثَما ْي َقطَْ َح َقطَْ سَإ  .َل

 .للمحتال يضرب

َد َقَ َحَص ْو ّو الّش ُل  .الّس

ّق َتَب َمْن َح ِتَم َأْن ِبِمْسٍك َك ٍر َيْخ ْنب َع  .ِب

ُنَك َباِغي ِمَن ِحْص ِة ُحْسُن ال َكاَشر  .الُم

ِديٌث ْو َح َتُه َل َقْر َطّن َن  .َل

ُلَك َلَك، َأْحَمى ِحَماَك ْه َفى َوأ  .ِبَك أْح

ّياَك َد َدَك َكاَن ِإن ُح ْن  .َفْضٌل ِع

ْبُرْز أي ِني لي ا ِر  .وجا

َلِب ُحْسُن ِة َط ْلم ِنْصُف الَحاَج ِع ْل  .ا

ُء َيا ِر ِفي الّرُجِل َح ْي ِه غ ِع ْوِض ْعٌف َم  .َض

ُد ْقٌل الَحَس َ ِث ُعُه ل ُلُه َيَض  .َحاِم
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َلُة ْلِحي ُع ا َف ْن ِة ِمَن أ َل َوسِإي  .ال

ْلُحّر ْبد ا َذا َع َع، ِإ ْبد َطِم َع ْل َذا ُحّر وا ِنع ِإ  .َق

ُد َبة ِفي الَحَس َقَرا َهٌر، ال ْو ِفي َج ِهْم َو ِر ْي  .َعَرض َغ

ُء َيا ُع الَح َن َقَ َيْم  .الّرْز

َكُة َكٌة الَحر  .َبَر

ُق الَحاَجُة ُت ْف َلَة َت  .الِحي

ِريُص  .َمْحُروما الَح

ْلُحّر ِه ا ِفي ْك ُة َي  .الَشاَر

ِوي ْلَحا َ ا ْنُجو ل ّيات ِمَن ي ْلَح  .ا

ْعُت الَحِمير ِفين َن ّكا َ  .ال

ّق ْيُر الَح  .ِقيَل ما َخ

ّبُة ُدوُر، الَح ُع الّرَحا َوإلى َت  .َتْرِج

َباُب َ الِح َتَرى ل َع َأو ُتْش َف  .ُتْص

َلى الِحَماُر ُه َع  .َيُموُت ِكَرا

ْدَرك الَمَرافق أي  .بالمتاعب ُت

ُء الحَماُر ُه الّسو َبُر ْيَك َأَحّب َد ّكوِك ِمْن ِإل ٍر َم ِعي  .َش

ِني ْظْ َف ْعَك اْح َف ْن  .َأ

ِفْر ًا اْح ُطّم ِبير ًا َو ّطْل َول ِبير َع ًا ُت  .أِجير

َتاَج ِة ِإلَى اْح َف َبُه َجّز ِمْن الّصو ْل  .َك
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ُد َ الَحُسو ُد ل  .َيُسو

ِد، ِإلَى الْحَساُن ِبي َع ْل َتة ا َب ْك  .للَحُسود َم

ُد ْلَحَس ٌء ا َ َدا ْبَرأ ل ]231 . [صَي

oخاء     أوله     فيما     السابع     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     

  المولدون      

 .خاء أوله فيما السابع الباب

ْذ- 1241 ْذعٍَ مْن ُخ َطاَك َما ِج ْع  .أ

ٌعَ ْذ ْذعَ له يقال رجل : اسإمِج َغّساني، َعْمرو بن ِج وكانت ال
ّدي َغّساُن رجل، كل من دينارين سَإليح ملك إلى سإنة كّل تؤ
ِلي الذي وكان َطة ذلك َي ْب فجاء الّسليحي، المنذر بن سَإ

ْبطة ْذعَ إلى سَإ َله جذعَ فدخل الدينارين، يسأله ِج ثم منز
ْبطة به فضرب سإيفه، على مشتمل خرج ثم َبَرد، حتى سَإ
ْذقال ْذعَ من : ُخ هذه من َغّسان وامتنعت أعطاك، ما ِج

 .ذلك بعد التاوة

 .البخيل به يجود ما اغتناما في يضرب

ْذ- 1242 ِة ِمَن ُخ َف َها َما الّرْض ْي َل  .ع

َغر الُمْحَماة : الحجارةالّرْضُف َرْضَفة، واحدتها اللبن، بها ْيو
َقَ اللبن في ألقيت إذا وهي ِز ْذفيقال شيء، منه بها َل ما : ُخ

َكَك فإن عليها، ُه تر ّيا  .ينفع ل إ

 .َنْزرا كان وإن البخيل من الشيء اغتناما في يضرب

ُه- 1243 ْذ ْو ُخ َل َطْي َو ُقْر َية ِب ِر  .َما
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ْهب، بن ظالم بنت مارية هي ُتها َو ْند وأخ ُنود ِه ُه امرأة ال
ٍر ِكِل ُحْج َنة، ولد أما : هيعبيد أبو قال الكندي، الُمَرار آ ْف َج
 :حسان قال

ُد َ َنَة أول ْف ْوَل َج ِر َح ْب ِر أبيهُم َق ْب َق َيَة ابن *  ِر ِم ما ِري ْك ْل ا
ْفِضِل ْلُم  ا

ْيها الكعبة إلى أهدت : إنهايقال َط ُدّرتان وعليهما ُقْر
َتي  .قيمتهما ما يدروا ولم مثلهما، الناُس ير لم حماما كبيَض

ّثمين، الشيء في يضرب ّنَك ل أي ال َت  .يكون ثمن بأي يفو

ْذ- 1244 َها ُخ ْن َع َما ِم َط َء َق ْطَحا َب  .ال

َطح، : تأنيثوالبطحاء البل، من " أي"منها قوله و ْب وهو ال
َقاقَ فيه َمِسيل َطاح، والجمع الحصى ُد قياس، غير على ِب

 .قويا كان ما منها خذ أي

ِلي السإتعانة في يضرب  .القوة بأو

ِذ- 1245 َلْمر ُخ ِه ا ِل ِب َقوا  .ِب

ّدماته، أي َق ّبْره يعني بُم والباء تدبيُره، يفوتك أن قبل َد
َبَليقال منه، يستقبلك فيما أي في، بمعنى َق ُء، :  الشي
 ]232 . [صالمور باسإتقبال المر في . يضربوأقبل

ْذ- 1246 َطّف لَك َطّف َما ُخ َت  .واسْإ

َطّف ًا، وأ ُء َطّف يقال أيض ِطّف الشي ًا، َي ُفوف ارتفع إذا ُط
َقّل ًا . ويقالو  :أيض

ْذ- 1247 َدفّا َدفّا َما ُخ َت  .واسْإ
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ّيأ ما : أيزيد أبو قال َه َناعة في . يضربَت ببعض الرجل َق
 .حاجته

َلَة َخّش- 1248 ِة ُذؤْا َل َبا  .ِبالِح

َؤْالة ّق للذئب، : اسإٌمُذ ُت َألَن، من اش ّذ  .خفيف َمْشي وهو ال

ْد : أيتهدده يبالي ل لمن يضرب ّع  .أعرفك فإني غيري تو

واليعاد، بالتبريق يأمر َمْن هذا يقول : إنماعبيدة أبو وقال
- بكسر والضغث خارجة، بن أسإماء : (هوالشاعر قال

الرطب مختلطة الحشيش من قبضة - أصله الضاد
بائها وأصل الحطب، من : الحزمةوالبالة باليابس،
حشاك، في : أدخلوأحشأنك الشاعر، خففها وقد مشددة،

النصال، من وعرض طال - ما منبر - بزنة والمشقص
منادى، وهو أوس، : مصغروأويس وبدل، عوضا أي :وأوسإا

 .)أكلها يريد الذئب كان التي الشاعر ناقة : اسإموالهبالة

ٍما ُكّل لي ْو َلْه من َي َؤْا ْغٌث ُذ ُد * ِض ِزي َلى َي َلْه َع َبا  إ

ّنَك َلْحَشأ ًا َف َقص ًا ِمْش ْوسإ ْيُس * أ َو َلْه ِمَن أ َبا َه  .ال

ِلْف- 1249 َكْر َخا ْذ  .ت

َطيئة، ذلك قال من : أولسإلمة بن المفضل قال وكان الُح
ّلنيفقال رجل فلقي الكوفة وَرد ُد نائل، المصر أفتى على : 
َبَة : عليكقال ْي َت ُع َهاس بن ب ّن ِعْجلي، ال .داره نحو فمضى ال

ّتاب : فأنتقال : ل،قال ؟عتيبة : أنتفقال فصادفه، ؟َع
ِبيه اسإمك : إنقال : ل،قال فمن عتيبة : أناقال بذلك، لَش
َول، : أناقال ؟أنت َول : ومنقال َجْر َليكة، : أبوقال ؟َجْر ُم
ْدت ما والله :قال َد َطيئة، : أناقال َعًمى، إل اْز :قال الُح

ًا ِنيالحطيئة قال بك، مرَحب ْث ّد َمْن الناس أشعر عن : فح
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ِلْفالحطيئة قال : أنت،قال هو، َكْر، : خا ْذ مني أشعر بل ُت
 :يقول الذي

َعِل وَمْن ْعُروفَا َيْج ِه دون من الَم ُه، ِعْرِض ِفْر َي ّتِق ل وَمْن *  َي
ِم الشتَم َت  ُيْش

ْبَخْل َفْضٍل ذا َيُك ومن َي ِه َف ِل َفْض ِه * على ب ْغَن قوِم َت عنه ُيْس
ِم ْذَم ُي  و

قد فإنها هذه : ثيابكقال ؟حاجتك فما : صدقت،قال
ْطَرفا عليه وكان أعجبتني، .خز وعمامة خز خزوجبة ُم

حاجتك : ماله قال ثم إليه، ثيابه ودفع فلبسها بثياٍب فدعا
ًا ُةقال ؟أيض وكسوة، ] وتمر233 [ص َحّب من أهلي : ِميَر
ًا فدعا ْون فقال أهله، يكسو وأن َيِميَرهم أن فأمره له َع

ُدالحطيئة ْو َع ُد : ال  :يقول وهو عنده من خرج ثم َأْحَم

ْلَت ِئ ْبَخْل فلم سُإ َلْم َت ْعطِْ و ً ُت ِئل ّياِن َطا ْيَك َذمّا ل * فِس َل ول َع
ُد  .َحْم

ْطٌب- 1250 ْطب في َيِسيٌر َخ ٍر َخ ِبي  .َك

ْعد بن َقصير قاله ّلْخمي سَإ ِذيمة ال الذي َنْصر بن مالك بن ِلَج
ِذيمةله يقال َوّضاح، وجذيمة البرش : َج تقول والعرب ال
َبَرصُ به للذي ًا َوَضح، : بهال  .البرص ذكر من تفادي

ِلَك جذيمة وكان ّباء وكانت الفرات، شاطئ على ما َم الز
الصل هامش (في باجرمى أهل من وكانت الجزيرة، ملكَة

كتاب ول القاموس في بها أعثر ولم النسخ، في "هكذا
بلدة وهي جاجرما، فيهما وجدته الذي وإنما البلدان، تقويم

") وتتكلموليحرر وجرجان، نيسابور بين خراسإان من
ِذيمة وكان بالعربية َترها قد َج اسإتجمع فلما أبيها، بقتل و
ّبْت ملكها، شمل وانتظْم أمُرها، رأت ثم َجذيمة، تغزو أن أَح
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ْلَك تجد لم أنها إليه تكتب أن ًا إل النساء ُم ْبح الّسَماعَ، في ُق
ْعفا ول موضعا، لملكها تجد لم وأنها السلطان، في وَض
ِبْل غيرك، كفؤا لنفسها ْق َع إلّي فأ ملكك إلى ملكي لْجَم
بذلك تريد أمرك، مع أمري وتقلد ببلدك، بلدي وأِصَل
ْدر َغ َها أتى . فلماال ُب ُلها عليه وقدما جذيمَة كتا َفه رسُإ ما اسإتخ
ْته َع الِحجا أهَل فجمع فيه، أطمعته فيما وَرِغَب إليه، َد

ّقَة يومئذ وهو ثقاته، من والرأي َب الفرات، شاطئ من ب
رأيهم فاجتمع عليه، وعرضت إليه، دعته ما عليهم فعرض

فيهم وكان ملكها، على فيستولي إليها يسير أن على
ِريبا وكان َقصير، ًا حازما أ فيما فخالفهم َجذيمة، عند أثير
ْدر فاتر، : رأيوقال به، أشاروا َغ كلمته فذهبت حاضر، و

ُيلجذيمة قال ثم مثل، كانت فإن إليها، تكتب أن : الرأ
ِبل قولها في صادقًة ْق ُت ْل ّ إليك، َف نفسك، من تمكنها لم وإل

ْع ولم َق َتها وقد ِحبالتها في َت َتْر يوافق فلم أباها، وقتلَت َو
 :َقصير فقال به، أشار ما جذيمة

َعْجُز ُيِميُل ل اْمُرؤْ إني ِتي ال َي ِو َتْت * إذا َتْر ٍء ُدوَن أ مرة َشْي
ِما  الوذ

ُيَك امرؤْ ولكنك : ل،جذيمة فقال ِكّن في رأ الّضّح، في ل ال
ّي بن عمرو َجذيمة ودعا مثل، كلمته فذهبت ِد أخته ابَن َع

مع قومي : إنوقال المسير، على فشّجعه فاسإتشاره
ْوَك قد ولو الزباء، َأ قاله، ما جذيمُة فأَحّب معك، صاروا َر
َطاعَ : لقصير فقال قصيرا، وعصى َقِصير ُي فذهبت أمٌر، ل

ّي بن عمَرو جذيمُة واسإتخلف ]234 [ص مثل، على عد
على معه الجن عبد بن عمرو وجعل وسإلطانه، ملكه

على فأخذ أصحابه، ُوُجوه في جذيمُة وسإار وخيوله، جنوده
ُفَرات شاطئ قصيرا دعا نزل فلما الغربي، الجانب من ال

ُي : مافقال ّقَةقصير فقال ؟قصير يا الرأ ْفُت : " بب ّل َخ
ّنَك : وماقال مثل، فذهبت الرأي، : القولقال ؟بالزباء َظ
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ُته والحزما رادفا، َثَرا رسُإُل واسإتقبله مثل، فذهبت ُتَخافا، ع
َدايا الزباء َه :قال ؟ترى كيف قصير : يافقال واللطافا، بال
ْطٌب ْطب في يسير َخ َقاَك مثل، فذهبت كبير، َخ ْل َت وسَإ

َذْت وإن صادقة، فالمرأة أمامك سإارت فإن الجيوُش، أَخ
َكِب بك، غادرون فالقومُا خلفك من بك وأحاطت جنبتيك فاْر
ّق ل فإنه العصا َباره، ُيَش ًا العصا وكانت مثل، فذهبت ُغ َفَرسإ

ُبها وإني ُتَجارى، ل لجذيمة فلقيته عليها، وُمَسايرك راك
َنُه فحالت والكتائب، الخيوُل قصير، فركبها العصا، وبين بي

ْتن على جذيمة إليه ونظْر ّليا العصا َم َو ْيُلفقال ُم َو امه : 
ًا َعَصا، متن على َحْزم ْل غروب إلى به وجرت مثل، فذهبت ا

َقْت، ثم الشمس، َف عليها فبنى بعيدة، أرضا قطعت وقد َن
ًا ُبْرُجله يقال ُبْرج ْيٌرالعرب وقالت العصا، :  به جاءت ما : َخ

الخيُل به أحاطت وقد َجذيمة وسإار مثل، فذهبت العصا،
هي فإذا تكشفت رأته فلما الزباء، على دخل حتى

ُفورة ؟ترى عروس أدأب جذيمة : يافقالت السإب، َمْض
َلغ :جذيمة فقال مثل، فذهبت َدى، َب ّثَرى، وجّف الَم وأْمَر ال

ٍر ْد ْطع بالسيف . ودعتمثل فذهبت أرى، َغ ّن :قالت ثم وال
َفاء الملوك دماء إن َلب، من ِش َك َطْست فأمرت ال من ب

ّدته قد ذهب َع ْته له أ َق ِكر حتى الخمر وسَإ الخمر وأخذت سَإ
ْيَه فأمرت مأخذها، منه ِهَش ِطعا، ِبَرا ُق ّدمت ف َق إليه و

َطر : إْنلها قيل وقد الطسَت، غير في شيء دمه من َق
ّطْست ِلب ال َتل ل الملوك وكانت بدمه، ُط ْق العناقَ بضرب ُت

ِرمًة القتال في إل ْك َداه ضعفت فلما للملك، َت َتا َي َط سإق
َطر َق دما تضيعوا ل :فقالت الطست، غير في َدمه من ف

ُعواجذيمة فقال الملك، َد ًا :  مثل، فذهبت أهله، ضيعه َدم
َلَك وخرج لها، ربعة في دمه الزباء وجعلت َجذيمة، فه
قدما حتى أظهرهم بين العصا هلكت الذي الحي من قصير
ّي بن عمرو على ِد : أثائرقصير له فقال بالِحيَرة، وهو َع
الناس قصير ووافق مثل، فذهبت سإائر، ثائر : بلقال ؟أنت
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ّلْخمي، عدي بن عمرو مع طائفة فصارت اختلفوا، وقد ال
فاختلف الَجْرمي، الجن عبد بن عمرو مع منهم وجماعة

َقاد اصطلحا ] حتى235 [ص قصير بينهما ْن عبد بن عمرو وا
ْأعدي بن لعمرو قصير فقال عدي، ابن لعمرو الجن ّي َه َت  :

ّد ّلّن ول واسإتع ِط ُع وهي بها لي : وكيفقال خالك، دما ُت َن أْم
َقاب من كاهنًة سإألت الزباء وكانت مثل، فذهبت ؟الجو ُع
ِهين، غلما بسبب هلكك : أرىفقالت هلكها، عن لها غير َم

ْتفك ولكن بيده، تموتي ولن عدي، بن عمرو وهو أميٍن، َح
َبله ومن بيدك، ِذَرْت ذلك، يكون ما ِق لها واتخذت عمرا، فح

ًا َفق في لها حصن إلى فيه تجلس كلنت الذي مجلسها من َن
إلى النفق دخلت أمٌر َفَجأني : إنوقالت مدينتها، داخل

ّورا رجل ودعت حصني، َود من ُمَص ًا بلده أهل أْج تصوير
ْته عمل، وأحسنهم ّهَز حتى : سِإْروقالت إليه، وأحسنت فَج

ْقدما وتنضّم بَحَشمه فتخلوا متنطرا عدي بن عمرو على ُت
ُتَخالطهم إليهم ثم بالصور، العلم من عندك ما وتعلمهم و
ِبْت ُه معرفة، عدي بن عمَرو لي أث ّوْر ًا فَص وقائما جالس

ًا ومتفضل وراكبا فإذا ولونه، ولبسته بهيئته ومتسلح
ِبْل ذلك أحكمت َق إلي، فأق َل َط على قدما حتى المصور فان

ذلك من وبلغ الزباء، به أمرته الذي وصنع عدي بن عمرو
ْته ما ْوَص من له وّجهته ما ِبعلم الزباء إلى رجع ثم به، أ

عدي بن عمرو تعرفا أن وأرادت وصفت، ما على الصورة
فقال علمه، وعلمت وحذرته عرفته إل حال على تراه فل

ْعَ :عدي بن لعمرو قصير َد ْنِفي، اْج ِري، واضرب أ ْه ودعني َظ
َتِحقا لذلك أنت وما بفاعٍل، أنا : ماعمرو فقال وإياها، ُمْس
مثل، فذهبت ذما، وَخلَك إذن عني : َخّلقصير فقال عندي،
ْبَصُر، : فأنتعمرو له فقال َدعَ أ آثارا وأثر أنفه، قصير فَج

ٍر :العرب فقالت بظْهره، ْك َدعَ ما ِلَم ذلك وفي أنفه، قصير َج
 :المتلمس يقول
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ِفي َلِب و ِر َط َتا ْو َفُه َحّز ما ال ْن َقِصير، أ الموَت وَراما * 
َهُس بالسيف ْي  َب

ًا أن وأظهر هارب، كأنه قصير خرج ثم به، ذلك فعل عمر
َعم وأنه َكر أنه ز َغّره َجذيمة بخاله َم فسار الزباء، من و

ًا إّن :لها فقيل الزباء، على قدما حتى قصير بالباب، قصير
ُفه فإذا عليها، فأدخل به فأمرت ِدعَ قد أن قد وظهره ُج
عمرو : زعمقال ؟قصير يا بك أرى الذي : مافقالت ضرب،

َغَششته، إليك، الَمِصيَر له وزينت خاله، غررت قد أني و
ُتِك ْين، ما بي ففعل ومال ْفُت إليك فأقبلت َتَر ل أني وعر

ْته منك، عليه أثقل هو أحد مع أكون َبْت فأكرَم عنده وأصا
اسإترسإلت أنها عرفا فلما أرادت، ما والرأي الحزما من
ْقت إليه ِث ِئَف كثيرة أموال بالعراقَ لي : إنقال به وو َطَرا و

ًا ًا وثياب ْطر مالي لحمَل العراقَ إلى ] فابعثيني236 [ص وِع
َطَرائفها ُبُزوزها من إليك وأحمَل ِطيبها، وثيابها و ِبيَن و ُتِصي و

عنه، بالملوك غنى ل ما وبعَض .ِعظْاما أرباحا ذلك في
ْعجبها، وكان الّصَرفان، التمر من يطرفها ما اكثر وكان ُي
ّيُن يزل فلم أموال إليه ودفعت له، أذنت حتى ذلك ُيَز

ّهزْت ِدمَا حتى إليه دفعت بما قصير فسار َعبيدا، معه وَج َق
فأخبره عمرو على فدخل متنكرا، الِحيَرة وأتى العراقَ
َبَر، ّله لعل والمتعة البز بصنوفا : جهزنيوقال الخ يمكن ال

حاجته، فأعطاه عدوك، وتقتَل ثأرك فتصيَب الزباء من
وازدادت وسَإّرها، رأت ما فأعجبها الزباء، إلى بذلك فرجع

َقًة، به ّهزته ِث ّهزه عمرو على قدما حتى فسار ثانية وَج فَج
ْعلعمرو وقال الثالثة عاد ثم إليها، وعاد ثقات لي : اْجَم

ّهيْئ أصحابك َغَرائر و على رجلين كّل واْحِمْل والُمُسوح ال
ُتَك الزباء مدينة دخلوا فإذا غرارتين، في بعير َقْم باب على أ

َفِقها المدينة، بأهل فصاحوا الغرائر من الرجال وخرَجِت َن
ُد الزباء أقبلت وإن قتلوه، قاتلهم فمن ِري َفق ُت َها الن ْلت ّل َج

الغرائر في الرجاَل وحمل ذلك، عمرو ففعل بالسيف،
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ْكُمُن وسإار بالسلح ًا صار فلما الليل، ويسير النهاَر َي قريب
ّدمَا مدينتها من المتاعَ من جاء بما وأعلمها فبّشَرها قصير تق

َبّز : آِخُرلها وقال والطرائف، ُلوص، على ال َق مثل، فأرسإلها ال
ْئُتلها وقال به، جاء ما إلى فتنظْر تخرج أن وسإألها بما : ج

َء البَل فأبصرت الزباء خرجت ثم مثل، فذهبت وَصَمت، َصا
َها تكاد : يافقالت أحمالها، ثقل من الرض في َتُسوخ قوائُم

 قصير

ُلِجَماِل ما َها ِل ُي َدا َمْش ً َوئي َدل ْن َأَج ْلَن *  ِديدا َأمْا َيْحِم  َح

ًا َأمْا َفان ًا َصَر ِرز * َشديدا َتا

ًا الّرَجاَل : بلنفسه في قصير فقال ّبض ُعودا ُق * ُق

ًا آخرها كان حتى المدينَة البُل فدخلت بواب على َمّر بعير
ْنَخَسة بيده وكان المدينة َنَخس ِم َغَرارة بها ف فأصابت ال
َة بالرومية البواب فقال َفَضَرط، فيها، الذي الرجل خاِصَر
ًا، بشنب ِلق في : َشّريقول سإاق ْلُجوا فلما مثل، فأرسإلها ا

ِنيَخْت المدينة البل توسّإطت باب على عمرا قصير ودل َأ
ْبَل إياه وأرته تدخله، الزباء كانت الذي النفق ذلك، َق

ووضعوا المدينة بأهل فصاحوا الغرائر من الرجاُل وخرجت
َفق، باب على عمرو وقاما السلح، فيهم الزباء وأقبلت الن
ًا فأبصرت النفق، تريد ّورت التي بالصورة فعرفته عمر ُص
ِديوقالت السم فيه وكان خاتمها فمّصْت لها، َي ِب ِد ل :  َي ابِن ِب

ّي، ِد ّللها عمرو وتلقاها ] مثل،237 [ص كلمتها فذهبت َع فج
وأهلها، المدينة من أصاب ما وأصاب وقتلها، بالسيف

ًا وانكفأ  .العراقَ إلى راجع

َواَر ترى عروس أدأب قولها مكان الروايات بعض وفي َأِش "
ُدور فاجرة دأب "أرى جذيمة " فقال؟ترى َعُروٍس َظْْراء َغ ب
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َدما ِمْن : ل" قالتَتِفلة َواس، َع َواس، قلة من ول َم ولكن أ
 .مثل . فذهبتأناس من شيمة

ُء- 1251 َقا َدْت َخْر ًا َوَج  .ُصوف

ّلة، : وجدتويقال ًا الصوفا وهي ُث  .أيض

ْفِسد للذي مثل يضرب  .ماله ُي

ِذي- 1252 َ ُخ ِري َول ِث َنا  .َت

َغة، قول من المثل هذا حين لها قالت أمها أن وذلك ُد
ْنبر بني إلى بها َرَحلوا َع ُيوِشكال َتِضنة تزورينا أن :  اثنين، ُمْح
أمها، زيارة في اسإتأذنت العنبر بني في ولدت فلما

َذْت الحي من قريبة كانت فلما ولدها، مع فجهزت َها َأَخ َد َل َو
ّقته ؟ولدك : أينلها قالت الما جاءت فلما باثنين، فش
َنك، :فقالت ِذي أّمه، : ياقالت ثم إليه، وأومأت ُدو ول ُخ
ِري، ِث َنا ّله بحمد اثنان إنهما ُت  .ال

ِر في يضرب ْت َكْشف وترك العيوب سَإ  .عنها ال

ُء- 1253 َقا ٍة َذات َخْر َق  .ِني

َقة ّني َلةال ْع ِف ّوقَِ، من :  َن ّت ّوقَيقال ال َن َت تأنق أي المر، في : 
ّوقَ ينكر وبعُضهم فيه، َن  .تأنق هو : إنماويقول َت

ّدعي ذلك ومع بالمر، للجاهل يضرب  .المعرفة َي

ُء- 1254 َقا َبٌة َخْر ّيا  .َع

 .غيره يعيب ذلك ومع أحمق، أنه أي

َها- 1255 ِبْر َها أْخ ِب َعا َفْر ِب  .َتْخ

َعاُب  .: العيبال
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ْيبها أخبرها . أيالجريئة للمرأة يضرب َع من لتكسر ب
 .َجَراءتها

َفْت- 1256 َل َت َها اْخ ُؤْسُإ َعْت ُر َت  .َفَر

ُتوعَ عند رؤْوسإها تختلف وإنما البل، إلى راجعة الهاء  .الّر

 .الشيء في القوما اختلفا في يضرب

ًا َخَرَج- 1257 ِزع ُه َنا َد  .َي

َده َنَزعَ لمن يضرب  .سإلطانه طاعة عن َي

ُتُه- 1258 َبْر ِري َأْخ ُعَج ِري ِب ُبج  .َو

ُعَجر : أصلعبيد أبو قال ُقَ ال ُبَجر المتعقدة، العرو : أنوال
 .خاصة البطن في العروقَ تلك تكون

ِه ثقًة عيوبك بجميع تخبره لمن يضرب  ]238 . [صب

ّله رضي علّي : وقفالشعبي قال على الجمل يوما عنه ال
ْلحة َعّزفقال قتيل، َصريع وهو َط ٍد أبا على :  أراك أن محم
ً ّدل ُطون السباعَ أفواه من تحشر السماء نجوما تحت ُمَج ُب و

ّله إلى الودية، ِري أشكو ال ِري ُعَج ُبَج  .و

ْيُل- 1259 ْلَخ ِري ا َلى َتْج َها َع ِوي  .َمَسا

ّلْحياني قال المحاسإن ومثلها للمساوي، واحد : لال
َقاليد، ْوَصاٌب بالخيل - يعني بها كان : إنيقول والَم أو - أ

ُيوب، الحر فكذلك الجري، على يحملها َكَرَمها فإن ُع
َؤَن يحتمل الكريم ّذمار ويحمي الُم ًا، كان وإن ال ضعيف

َكَرمَا ويستعمُل  .حال كل على ال

ْيُل- 1260 ْلَخ َلُم ا ْع َها َأ ِن  .ِبفْرسَإا
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َبَرْت قد أنها : يعنيعبيد أبو قال َت تعرفا فهي ركابها اْخ
 .غيره من الكفل

ْغِن المثل ومعنى َت  .المر يعرفا بمن اسْإ

ْيُل- 1261 ْلَخ َلُم ا ْع َها َمْن َأ ُن  .ُفْرسَإا

ْنَت لمن يضرب َن ًا به َظ ْدته أمر  .بخلفه أو كذلك فوَج

َلطَْ- 1262 َت ْلَمْرِعّى اْخ َهَمِل ا ْل  .با

َواِمل َهَمل : إبليقال َه ُهّمال، و ُدها و :والمرِعّي .هامل واح
 .ضدها والهَمُل رعاؤْها، فيها التي

ُعوا للقوما يضرب َق  .تخليطْ في و

ْيَر- 1263 ْيِك َخ َب ِل َطِحيَن َحا ْن  .َت

وكان حالبان، لها كان بقرة أو شاة أن : أصلهعبيد أبو قال
َق أحدهما َف ُعَ تنطحه فكانت الخر من بها َأْر َد َت  .الخر و

 .بالسإاءة المحسَن يكافئ لمن يضرب

ْيَل ويروى َه ْيَل " ْيِك خيَر َه َب ِل َلة" يقالتنطحين َحا ْي َه اسإم : 
ْنز، ْيَل َع َه  .منها مرّخم و

ْلَخُروفُا- 1264 ّلُب ا َق َت َلى َي ِوفا َع  .الّص

َؤن المكفّي للرجل يضرب  .الُم

ِاِمري- 1265 ٍر ُأمّا َخ  .َعاِم

ِري :عويمر وأما عمرو وأما عامر أما اسإتتري، : أيخاِم
ّبه الضبع،  .الحمق بها ُيَش
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َله رضي علي عن ويروى مثَل أكوُن : لقال أنه عنه، ال
ُع الضبع ْدمَا تسَم ّل ًا فتبرز ال  .تصاد حتى الحية في طمع

ْيدها أرادوا إذا لنهم الدواب، أحمق من زعموا كما وهي َص
ْوا ًا فتحسبه بَحَجر، ُجْحرها في َرَم فتخرج تصيده، شيئ

ِري :لها . ويقالذلك عند فتصاد لتأخذه ْبِش ٍد َأ عظْال، بَجَرا
ِر َكم ْدُخل حتى لها يقال يزال فل رجال، و رجٌل عليها َي

والجراد يجرها، ] ثم239 [ص ورجليها يديها فيربطْ
ًة، بعضا بعُضها ركَب : الذيالعظْال العظْال وأصل كثر

َفاد ِر وقوله السباعَ، سِإ َكم إذا الضبع أن " يزعمونرجال "و
َدت َدانه انتفخ قد قتيل وَج ركبته، ثم قفاه على ألقته ُجْر

َداٍس بن العباس قال َلمي ِمْر  :الّس

ٌعَ لصبحت َجَرْحنا َمْن منهم مات ولو ْعلى * ضبا بأ
ْيِن َت ْقَم  عرائسا الّر

ُله  :ومث

ِري- 1266 َتاَك َحَضاِجُر، َخاِم ِذُر َما َأ حق من . (كانُتَحا
أريد " إنتحاذر ما أتاك حضاجر، "خامر يقال أن العربية

أريد " إنتحاذرين ما أتاك حضاجر، "خامري يقال أو ذكر،
 )أنثي

أسإجاعهم ومن الضباعَ، من والنثى للذكر : اسإمحضاجر
ْعَ لم :هذا مثل في ضبارما تحاذر، ما كفاك َحَضاجر، يا ُتَر

 :ويقال السإود، يعني القساور، ترهبه مخاطر،

ٍو أما يا ِري عمر ْبِش ُبْشَرى أ ْوت بال ِريع * َم ٌد َذ ْظْلى وَجَرا  َع

ًا شيء كل من يرتاعَ للذي يضرب المثلين وكل  .جبن
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المور عقود نقضها في الدنيا عرفا لمن مثل : جعلوقيل
من علم ما مع إليها يسكن ثم الرخاء عقيب البلء بإيراد

ُع تغتّر كما عادتها،  .عامر أما : خامريالقائل بقول الضب

ّفْت- 1267 ُهْم َخ ُت َعاَم  .َن

َهلهم عن ارتحلوا " إذانعامتهم "شالت وكذلك ْن  .وتفرقوا َم

1268 -َ ّو َلِك َخل ْلَج ِبيِضي ا ِري َف ِف  .َواْص

َفةذلك قال من أول َطَر كان أنه وذلك الشاعر، العبد بن : 
َفر في عمه مع فذهب ماء، على فنزلوا صبي، وهو سَإ

ُفَخيخ َطَرفة َنابر، فنصبه له ب َق ْد فلم يومه عامَة وبقي لل َيِص
ًا ذلك من وتحملوا عمه إلى ورجع فخه حمل ثم شيئ

ْطَن القنابر فرأى المكان، ْلق  :فقال الحّب، من لهن نثر ما َي

ٍة من لك يا َبَر ِر قن ْعَم َ بَم ّو َلِك * َخل ِبيِضي الج ِري َف ِف  َواْص

ِري ّق َن ْئِت َما َو ِري أن ِش ّق َن ْد ُت َق ُد َرَحَل *  ِري عنك الصيا ْبِش فا

َع ِف َفّخ َوُر َذا ال ِري فَما َذ ّد * ل َتْح ُا صيدك من ُب ِري يوم ِب فاْص
 ]240 [ص

للتقاء أو القافية " لوفاقَ"تحذري قوله من النون وحذفا
 .الساكنين

َله رضي عباس ابن عن : يروىعبيد أبو قال عنهما تعالى ال
َله رضي الحسين خرج حين الزبير لبن قال أنه إلى عنه ال

 :العراقَ

َ ِبيِضي الجو لك َخل  .واصفري ف

 .صاحبها منها يتمكن الحاجة في يضرب
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ْيُر- 1269 ٍة َخ َل ْي ِد، َل َب َل َلٌة با ْي ْيَن َل َني َب ِد الّزبا َلسَإ  .َوا

ْفر، وسإقوط الّشَرطين طلوعَ عند وذلك َغ فيه كان وما ال
َطر من ليالي من تراها العرب وكانت الربيع، من فهو َم

في، بمعنى " الباء"بالبد وقوله القمر، بها نزل إذا السعود
ُد َب  .: الدهروال

َلَف- 1270 ًا َأْخ ِعي ْي َو ّنه ُر ِظْ  .َم

ًا أن أصله ًا اعتاد كان راعي ًا فجاءه يرعاه مكان َحاَل وقد يوم
َده، عما ِه ِظّْن يأتيه، ل كان حيث من الخلف أتاه أي َع وَم
َظّْن : حيثشيء كّل الحاجة في . يضربالشيء ذلك به ُي

 .عائق دونها يعوقَ

ُع- 1271 ْل ّدْرعَِ َخ ِد ال َي ْوِج ِب  .الّز

َقاِش المثل أن يحكي المفضل كان ْغلب بن عمرو بنت لَر َت
ْعَب تزوجها وكان وائل، بن ْيم بن مالك بن َك ْعلبة بن الله َت َث

ِعيلها فقال َل ْلعفقالت درعك، : اْخ الزوج، بيد الدرعَ : َخ
ِعيهفقال َل ُد :فقالت إليك، لنظْر : اْخ ّتَجّر َلة، النكاح لغير ال ْث ُم

 .مثلين كلمتاها فذهبت

 .موضعه غير الشيء وضع في يضربان

ِبيَل َخّل- 1272 َهي َمْن سَإ ُه َو ُؤْ َقا ِريِق َوَمْن سِإ ِة ُه َ َفل ْل با
ُؤْه  .َما

 :الشاعر قال فيك، وزهد صحبتك كره لمن يضرب

ْقَ ِد َلَك َصا َدا ما خلي َدا * فإذا ُنْصُحه لك َب ّدِل ِغّشُه لك َب َتب  َف

َلطَْ- 1273 َت ِثُر اْخ ْلَخا ِد ا ّبا  .بالّز

َثر : ماالخاثر ّباد اللبن، من َخ  . : الزبدوالّز
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ُعون للقوما يضرب َق عن أمرهم، من التخليطْ في َي
 .الصمعي

َلطَْ- 1274 َت ْيُل اْخ ّل ّتَراِب ال  .بال

 .المعنى من تقدما ما مثل

ْيَر- 1275 ْيِك خ َء َنا ِئيَن ِإ َف ْك  .َت

ْأُتيقال َف َك ْبته الناء، :  َل ُته َق ْب َب َك أن العرابي ابن وزعم و
ْأُت َف ْك ْأتهالكسائي قال " لغة،"أ َف َك ْأته كببته، :  َف ْك أملته، وأ
َفأته َت ْك َله صلى قوله ومنه كفأته، مثل وا "ول وسإلم عليه ال

ُة َتْسأِل َقَ المرأ ". [صَصْحفتها في ما لتكتفئ أختها الطل
241[ 

إنما خاصة، الصحفة يرد لم أنه علم : قدعبيد أبو قال
ّظْها مثل جعلها ّلقها إذا : إنهيقول زوجها، من لح لقول َط

 .نفسها إلى صاحبتها نصيَب أمالت قد كانت هذه

الحرمة، أهل حرمان موضع في المثُل هذا : يضربقالوا
 .كذلك ليس َمْن وإعطاء

ْيُر- 1276 ِلَك َخ َعَك َما َما َف  .َن

الماِل خير أن إلى المثل بهذا تذهب : العامُةعبيد أبو قال
َقه ما َف ْن ُبه أ  .بعده يخلفه ولم حياته في صاح

ُع المال في يتأوله عبيدة أبو وكان به فيكِسُب للرجل َيِضي
ْقل : لمقالوا كما يستقبل، فيما ماله حفظ في به يتأدب َع
ْع َظْك ما مالك من َيِض َع  .َو

ْيُر- 1277 ّد َما َخ ْهٍل ِفي ُر  .َوَماٍل َأ
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خيَر به جئت ما الله جعل أي سإفره، من للقادما هذا يقال
َع ما ْيَر ويروى الغائُب، به رج َعَل : أيبالنصب َخ ّدَك الله َج َر

ْيَر ّدَك تقدير على وبالرفع ومال، أهل في رد َخ ّد، خير َر َر
 .مع بمعنى وفي

ّلُة- 1278 ُعو الَخ ْد ِة ِإلَى َت ّل  .الس

ّلة ْقرالَخ َف ِرقة،والّسلة : ال إلى يدعو الفقير أن يعني : الّس
َناءة ّلة يراد أن ويجوز المكسب، َد  .السيوفا سَإّل بالّس

ْيُر- 1279 ِه َخ ْق ْلِف ِه َحاَضْرَت َما ا  .ِب

ُع أي َف  .إليه الحاجة وقت في َحَضرك ما علِمك أن

ُؤَْك- 1280 َ َنى َخل ْق َيائَك َأ  .ِلَح

َنى ْق ْوَت إذا أنك والمعنى ألزما، : أيأ َل كان منزلك في َخ
إنما الرجل لن الناس، من وتسلم الحياء تقني أن أْحَرى
َذر خل وإذا شكل، عارض أو خصما واَجَه إذا الحياء ذهاب َيْح

ِه في ِل  .ذلك إلى يحتج لم منز

 .الناس مخالطة ذما في يضرب

ْيٌر- 1281 ِليٌل َخ َفَضْحُت َق ْفِسي َو  . َن

ٌع ويروى ْف َن  ".قليل "

السإدي، ُمّرة امرأة فاقرة ذلك قال من أول : إنقالوا
عنها غاب زوجها وإن زمانها، في النساء أجمل من وكانت
ًا َيْت أعوام ِو ًا فه ًا لها عبد َعى كان حامي َها، َيْر َت َي فلما ماِش
في خير ل نفُس : يافقالت نفسها، على أقبلت به َهّمْت

ْفَضح فإنها الّشّرة، َعّرة، وتحدث الُحّرة، َت عنه أعرضت ثم ال
ْوتة نفس : يافقالت به َهّمت ثم حينا ِريحة، َم من خير ُم
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َفضيحة، ُبوس والعار، وإياك القبيحة، وركوِب ال َل الّشنار، و
َثار، ولؤما الّشعار، وسإوء ّد كانت إن :وقالت به َهّمت ثم ال

وتكرما ] الفاسإدة،242 [ص تصلح فقد واحدة، مرة
َمبيتي : اْحَضرللعبد فقالت أمرها على َجَسَرت ثم العائدة،

َعها، فأتاها الليلة، َق قد وكان ماردا، عائفا زوُجها وكان فوا
ْطعم هو فبينا آئبا، أقبل ثم دهرا غاب َعَب إذ َي غراب َن

ْفُجر لم امرأته إن فأخبره الليلة، تلك إل تفجر ول قطْ، َت
أمنها أحسها هو إن رجاء مسرعا وسإار فرسَإه ُمّرة فركب

وهي ندمت وقد عنها، العبد قاما وقد إليها فانتهى أبدا،
ْيٌر :تقول فدخل مرة فسمعها نفسي، وفضحت قليٌل َخ
َعد وهو عليها ؟يرعدك : ماله فقالت الغيظ، من به لما ُيْر
نفسي، وفضحت قليل : خيٌرعلم قد أنه ليعلم مرة قال

 :مرة فقال وماتت، شهقة فشهقت

َله لحا ِوْن ميتة فاقر الناِس رّب ال ْه ًة بها * وأ َد ُقو ْف حين َم
ُد َق ْف  ُت

َعْمُرِك ِني ما َل ُد َتا ْع ْنِك َت َعٌة ِم ْو ٍد من أنا * ول َل ْيِك وج َل َع
ُد ّه  ُمَس

 .فقتله العبد إلى قاما ثم

ُق- 1282 ِن ْلَخ ِرُج ا َقَ ُيْخ ِر َو ْل  .ا

ِلّح للغريم يضرب َنه َيستخرج الُم ْي  .بملزمته َد

ْيُر- 1283 ْلِخلَِل َخ ْفُظ ا ّلَسان ِح  .ال

 .الّصْمِت على الحّث في يضرب

ِه- 1284 ّل  .الّضّب َدْرَج َخ
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ْعه أي الّصْرما، أمارات منه ُشوهد لمن يضرب ْدُرج َد َدْرَج َي
ّله في والهاء ذهابه، ويذهب ُدُروَجه أي الضب، " ترجع"َخ

 .الرجل إلى

ّله : معناهالضرير سإعيد أبو قال ْعه َخ َد وذلك ُجْحره، في و
ًا حجره يحفر أنه لم فيه دخل فإذا بعض، تحت بعُضه َدَرج

 .الضب َدَرُج فهذا يدرك

ُء قال ما : فعلىقلت ّله في الها أجراه أنه إل " للسكت،"َخ
ل فإنك عنه، تبحث فل الضب َدَرَج َخّل أي الوصل، مجرى
ّله الرجل هذا كذلك تجده، ْعه فَخ َد إلى لك سإبيل ل فإنه و
 .وداده

ّله أي التأييد، به يراد أن : يجوزغيره وقال الضّب، َدَرَج ما َخ
ّله أي أيضا، الظْرفا على انتصابه ويجوز أبدا، أي في َخ

ًا ويقال الضب، طريق طريقه َخّل أي الضب، َدَرَج : خلأيض
 .فتنتفخ قدميك بين يسلك لئل

 .الشر من السلمة طلب في يضرب

ُة- 1285 َأ َب ْدقٍَ ُخ ْيٌر ِص ِة ِمْن َخ َع َف ٍء َي ْو  .سَإ

َبأة ْلُخ ُلع التي : المرأةا ْط ِفع : غلماويقال تختبئ، ثم َت َيا
َفعة، َي ْلمان و َعة وِغ َف ًا َي خيٌر َخِفرة جاريٌة أي الَجْمِع، في أيض

 ]243 . [صسإوء غلما من

خير كذا يكون : لْنفيقال الذكر خامَل يكون للرجل يضرب
ًا يكون أن من  .الشر في مرتفعا مشهور

ّيَر- 1286 ْيَن ُخ ْدعٍَ َب ٍء َج  .وِخَصا

 .مكروهتين َخْصلتين في وقع لمن يضرب
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ْذ- 1287 ٍد َحّظ ُخ ْب َباه َع  .أ

َقه ترك إن أي الحظ، إلى ترجع الهاء فخذه وسَإِخطه ِرْز
 .أنت

ْلَخْمُر- 1288 ِطى ا ْع َبِخيِل ِمَن ُت ْل  .ا

َيْجود، بخيل يكون أنه أي َهل، وحليما ف َيْج للسانه ومالكا ف
ًيِضيع  .سإّره ف

َنى- 1289 َها َأْخ ْي َل ِذي َع ّل َنى ا َلى َأْخ ٍد َع َب  .ُل

َبد أهلك، : أيأخنى ُل  :لبيد قال لقمان، ُنُسور : آخرو

ْد َق َل َبد َجَرى و ْدَرَك ُل ْكَضه فأ ْيُب َر غيَر وكان الزمان * َر
ّقِل َث  ُم

ُد رأى لما َب َيَرْت النسوَر ُل َطا َع َت َف ْعَزِل كالفقير القوادمَا * َر ال

ْيُر- 1290 ِو َخ ْف َع ْل ِة َعِن كاَن َما ا ْدَر ُق ْل  .ا

 :الشاعر قال

ْعُف ّني ا َدْرَت، فقد َع ْيُر َق ْلـ وَخ ِو ا ْف َع ٌو )(العفو * ـ ْف يكون َع
َد ْع ِر َب َدا ِت ْق  ا

ِم- 1291 َء َخاِص ْلَمْر ِبيه ُتَراِث ِفي ا أ
َلْم َ ْو ِه َأ ِك ْب  .َت

ًا نلَت إن أي ْغرما لم وإل أردَت الذي فهو شيئ ًا َت  .شيئ

َة َخْف- 1292 َيِل ُرَما ِغ َفف ال ِك ْل  .َوا

َيُل ِغ َلة، : جمعال َفف الغتيال، من اسإٌم وهي ِغي ِك : جمعوال
ّفة، القتل وهو الغتيال َخْف أي الصائد، ِحبالة وهي ِك

َغافصة ّفة وَخْف ُم  .الحابل ِك
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 .بالحزما والمر التحذير، في يضرب

ُطوا- 1293 ِل ّناَس َخا ُهم ال ُلو ِي  .َوَزا

ُلوهم الصالحة الفعال في عاشروهم أي ِي الخلقَ في وَزا
 .المذمومة

ْيُر- 1294 ِر َخ ُلُمو ُطها ا ْوسَإا  .أ

 .بالقتصاد التمسك في يضرب

ّلمنيالبصري للَحَسن أعرابي قال َع ذاهبا ل َوسُإوطا، دينا : 
ُقوطا، سإاقطا ول َفُروطا، خيُر أعرابي، يا : أحسنتفقال سَإ
 .أوسإاطها المور

ْيُر- 1295 ِر َخ ُلُمو َها ا ُد ّبًة أْحَم َغ  .َم

]244 ". [صبخواتيمها "العماُل قولهم مثُل هذا عاقبًة، أي

ْيُر- 1296 ّظَْك َخ َياَك ِمْن َح ْن َلم ُد َنْل َما  .َت

ُغرور ُشرور لنها  .و

ْيُر- 1297 َنى َخ ِغ ُعَ، ال ُنو ُق ِر َوَشّر ال ْق َف ُعَ ال ْلُخُضو  .ا

ُنوعَ : يرادقالوا مالك، لبنه حارثة بن أوس قاله ُق بال
َناعة، َق ُنوعَ أن والصحيح ال ُق للمسألة، والتذلل السؤال ال

َعيقال َن َق ُع - بالفتح :  َن ْق َي ُنوعا، -   :الشماخ قال ُق

ِء َلَماُل ْلَمْر ِلُحُه ا ِنى ُيْص ْغ ُي ِقره َف َفا َعّف * َم ُنوعَِ ِمَن أ ُق ْل  ا

ُعَالعلم أهل بعض وقال الناس، مسألة من يعني ُنو ُق : ال
 وأنشد الرضا، بمعنى يكون

ُلوا َقا ِهيَت قد و ْلُت ُز َ فق ّني َكل َعّزنَي * ولك ُعَ أ ُنو ُق  ال
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 :لبيد قال : الراضي،والقانع

ٌد فمنهم ِعي ٌذ سَإ َنِصيبه آِخ ُهْم ب ْن ِقّي * وم ُع بالمعيشة َش ِن  َقا

ًا سإمى السائُل يكون أن : ويجوزقال بما يرضى لنه قانع
َطى ْع إلى راجعا والقنوعَ القناعة معنى فيكون كثر، أو قل ُي
 .الرضا

ُه- 1298 ّبَر ِه َخ ِر ّ ِبأْم ّ َبل  . َبل

ًا أمره من يكتمه لم بابا، بابا : معناهعمرو أبو قال  .شيئ

ُأ- 1299 َط ُد الَخ َعُجوِل َزا  .ال

َد أخطأ إل أمر في عجل َمْن َقّل يعني  .السبيل َقْص

َطُب- 1300 َواٌر الُخ ِثيُر ِمْش ِر َك َثا ِع  .ال

ْلِمْشوار َواّب فيه تعرض الذي : المكاُنا ّد  .ال

ْيُر- 1301 َء خ َدا َغ ُه، ال ِكُر َوا َء َوخيُر َب َعَشا ُه ال َواصُر  .َب

 .الظْلما هجوما قبل الطعاما فيه يبصر ما يعني

ْيُر- 1302 ْين الَماِل خ ٌة َع ِهَر ْيٍن سَإا َع ٍة ِل ِئم  .َنا

ْيُر قولهم مثل هذا يكون أن يجوز َخّرارة، عيٌن المال "َخ
ّوارة أرض في ْيُن معناه يكون أن " ويجوزَخ لك يعمل من َع

َعبيد ِء - كال  .نائم - وأنت الّضَرائب وأصحاب والَما

ْيُر- 1303 ّناِس خ َذا ال ّنَمطُْ َه ْوسَإطُْ ال َل  .ا

 .والغالي المقصر بين يعني

ُه، َقّل َمْن َخّل- 1304 ْيُر ّناِس ِفي َلَك َخ ُه ال ْيُر  .َغ
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ْيَك اخُل- 1305 َل ْئٌب ِإ  ]245 . [صَأَزّل ِذ

َنَك، الزما " أيإليك "اْخُل للرجل يقال  :الجعدي قال شأ

ِلَك َذ َعاِت من و َق ُنو َو ِلي * ِن الَم ْيِك فاْخ َل َ إ ِبي َول ْعَج  َت

 .أزّل ذئب فهذا شأنك : الزماالمثل وتقدير

كن " أيإليك "أْخِل . ويروىللرجل التحذير في يضرب
ْيُتيقال خاليا َل ْوُت، أي : أْخ َل ْيُت َخ َل ول يتعدى غيري، وأْخ

 :العقيلي مالك بن غمى قال يتعدى،

ْيُت َت ّداِث مع أ ْيلي الح ْيُت أبن فلم َل َل ْعَجْمُت * فأْخ َت عند َفاسْإ
 َخلَئي

َلوت، أي ًا "اْخُل " يريد"إليك وقوله َخ أمرك إليك ضاّم
على َلْحَم ل : الذي" والزّلأزّل ذئٌب هذا فإن وشأنك،

 .المشي في له أسإرعَ وذلك وركيه، ول فخذيه

ُتُه- 1306 َبْر ِري خ ُبو ِري ُخ ُقو ِري َوُش ُقو ُف  .َو

: بالفتح،الجراح أبو وقال الول، مضموما : كلهالفراء قال
بفتح "خبورى ولعله (كذا، : شقورىالهيثم أبي وبخطْ
)والفقور الشقور بيان أجل ولنه تفسيره، " بدليلالخاء
في الكلما وسإيرد خبري، أخبرته والمعنى الشين، بفتح

ُد من وفقوري شقوري  .تعالى الله شاء إن بع

ْيُرسِإلَِح- 1307 ِء َخ ْلَمر ُه َما ا َقا  .َو

 .إليه يحتاج ما كفاه ما وأهله الرجل ولد خيُر يعني

ُء- 1308 َفسا ْن ْلُخ َذا ا َنْت ُمّسْت ِإ ّت  .َن

 .الكثير بالنتن جاءت أي
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ِوي لمن يضرب َط ْن ّتُشوا : لفيقال خبث، على َي َف عنده عما ُت
ِبه، بنتن يؤذيكم فإنه َفساء معاي هذه ممدود الفاء بفتح والخن

خنفساة يقال : لالصمعي وقال خنفساة، والنثى الدويبة،
 .خنفسة والنثى الخنفساء، في لغة والخنفس بالهاء،

ْذ- 1309 ِه ِبَحّم أَخاَك ُخ ِت  .اسْإ

ْذه أي اللية، من أذيب : ماالَحّم من به سإقطْ ما بأول ُخ
 .الكلما

ًا- 1310 ِطئ َوا ّنها َخ ِقُر كأ َوا  .َن

 .الغرض في النوافذ : السهاماالنواقر

الصواب إلى أقرَب خطؤه فيكون يخطئ للرجل يضرب
 .غيره صواب من

 .خواطئ َرْمَي تقدير " على"خواطئا ونصب

َأْت- 1311 َط ُتُه َأْخ ِة اسْإ ْفَر ْلُح  .ا

ًا راما لمن يضرب ْله فلم شيئ َن  .َي

َبيد بن المختار أن يروى َلهبالكوفة وهو قال ُع ّلَن : وال ْدُخ ل
ّتاب246 [ص أْرمى ل البصرة ُك أو رمان - بوزن (الكتاب ] ب
له نصل ل - السهم المثلثة بالثاء أو المثناة وبالتاء شداد،

َد لملكن ) ثمريش ول ْن َد الّس َله أنا والبند، والهن صاحُب وال
بلغ فلما الماء، منه ينبع الذي والمسجد والبيضاء، الخضراء

عبيد ابِن اسْإُت : أخطأِتقال يوسإف بن الحجاَج القوُل هذا
ْفَرة،  .ذاك صاحُب والله أنا الُح

ّلٌة- 1312 َها ُخُض ُب ِعي  .َرُصوفا َت
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ّلة الصغيرة : المرأةوالّرُصوفا التاّرة، الناعمة : المرأةالُخُض
َفْرج، فيه للذكر يكون ل حتى الفرج : الضيقةويقال ال
َقاء، مثل وهي مسلك ْت إلى بعِضه الشيئ ضّم والّرْصف، الّر
.الناعمة تعيب المعيوبة الّرُصوفا هذه أن يعني بعض،

ْيب وبه الناس َيعيب لمن يضرب  .َع

ٌقَ- 1313 ْو ِما ِمَن َخ ٍد الّسا َقَص ِبجي ْو  .أ

ْوقَ ْلَخ ْلقةا سإامة، : جمعوالساما الفضة، أو الذهب من : الَح
 .: القصيرالوقص والجيد الذهب، عروقَ وهي

 .نفسه في الدنيء الباء للشريف يضرب

ِبي َخْمُر- 1314 ِء أ َقا ْو ْيَسْت الّر ِكُر ل  .ُتْس

إلى إحسان ول أحد على له فضل ل الذي للغنّي يضرب
 .إنسان

َفَك- 1315 َل َوْزُن أْخ ْهٌل ال َ َوسَإ  .ُيَرى ل

َوْزن َهيل مطلع من يطلع : نجٌمال الضوء، في سإهيل يشبه سُإ
ِر وكذلك ِريقال قطاما مثل َحَضا ِلفان، والوزن : َحَضا ُمْح
ٍد كل أن وذلك َهيل أنه يظْن منهما واح من كل فيحمل سُإ

ْهل بعينه، هو أنه الحلف على رآه . يضربسإهيل تكبير وسَإ
ّلق لمن  .أّمَل بما َيِفياِن ل ثم برجلين رجاءه َع

ُء- 1316 ْبَرا ٍد خ ْيَس َوا َها َل َلك ِفي ْه  .َم

ْبَراء ْدر، شجر فيه : مكانالَخ يبقى للماء مناقع وهي الّس
ْيَف فيها  .الّص

ُنه يأمن للكريم يضرب  .العيش وضفف الحال سإوء جيرا

َطٌة- 1317 ِطي َها َخ ّغُر ِكلٌَب ِفي  .ُش
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ِطيطة ْلَخ ْيِن بين مطر ُيِصبها لم التي : الرضا َأْرَض

َغَر ممطورتين، الرض من رجليه إحدى : رفعالكلُب وَش
 .ليبول

ُعوا لقوما يضرب َق على يستطيلون ذلك مع وهو بؤس في و
 .الناس

ّلُة- 1318 ْعَراٍب، َخ ْيٌن َأ َد ِدٌح َو  .َفا

ّلة ًا، والمحب : المحبةالَخ ْين أيض ّد ْثِقل،الفادح وال :يقال : الُم
َدَحه لنها العراب وَخّص ] أثقله،247 [ص إذا الديُن، َف
 .به لك طاقة ل ما فتكلفك الشدة، لقيت

ّد ول يكره ما يلزمه َمن يضربه  .َتَحّمله من له ُب

َاُن- 1319 َها َأْرٍض ِخْرب ْقُر ِلّت َص  .ُم

َباري، : ذكرالَخَرُب ْلُح َبان،والجمع ا َلّت : ِخْر َأ إذا :الصقر و
 .ريشه تحت رأسإه أدخل

ُيثون لقوما يضرب ِع َفَل أرٍض في َي  .عنهم صاحبها َغ

َبْرُت- 1320 ًا َخا ْعد ِليطٍْ ِفي سَإ َدٍج َم  .ُمْخ

غيرها، في تستعار ثم المزارعة، في : المشاركةالُمَخابرة
ِليطْ َدج تسقطه، أي تملطه الناقة : ولدوالَم : الذيوالُمْخ

ول فيه يتنازعَ ل فيما تنازعا للرجلين . يضربتماما لغير ولد
 .عنده خير

ِلْف- 1321 ٍما َأْخ ْو َق ُهْم ِب َد َقاٌب سَإا  .ِح

َلفيقال ُلف الشيء : َخ ُلوفا، َيْخ ومنه وتغير، فسد إذا ُخ
ُلوفا ِم خ َقاب الصائم، َف ْلِح ّلى : شيءوا المرأة، تلبسه مح
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َد ما وتقديره امرأة، يعني حقاب، ذات وأراد ْفَس ٍما أمَر َأ قو
 .امرأة ملكتهم

 .الشريف يملك للوضيع يضرب

َأ- 1322 َط ُءَك َأْخ ْو  .َن

ْوء ّن ُلع : النجمال َنايقال فيمطر، يسقطْ أو يط ِطْر ْوء : ُم َن ِب
 .كذا

 .عليها يقدر فلم حاجًة طلب لمن يضرب

ْيُل- 1323 َاِميُن الَخ َي  .َم

َله عبد بن جرير : إنقالوا َفَره حين ال أتى القضاعي نا
َفَرٍس َبِل من فركبه ب ّيه، ِق : اسْإٌتالقضاعي له فقال َوْحِش

ّود لم َع  .مثل فذهبت ميامين، : الخيُلجرير فقال الِمْجَمَر، ُت

َها- 1324 ْذ َبٍل ِذي ِمْن خ ْوٍض ِذي َوِمْن َق  .َع

ْوض يستقبل، فيما أي َع والهاء المستقبل، للدهر : اسإمو
 .للخطة

ّعد عند يضرب ّدد التو  .والته

ْيُر- 1325 َدة الَخ  .َلَجاَجٌة َوالّشّر َعا

ِد عادة الخير جعل ْو َع ْته إذا عليه وحرصها إليه، النفس ل َف ِل َأ

من فيه لما َلَجاجة الشر وجعل أثره، وحسن ثمره لطيب
َواء العوجاج ِت  .إياه العقل ولْج

ِعي- 1326 ِيسي اْخَم ِت  .َو
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ْلَخَمع َلع،ا ّظْ ُبعوالخامعة : ال مشيتها، في َتْخَمع لنها : الّض
: معناه] وتيسي248 [ص لها، المثل هذا في والخطاُب

 .التاء باب في شرحه مر وقد كذبت،

 .للمهذار يضرب

ِز- 1327 ِزبا ْلَخا  .َأْخَصُب ا

َباب هذا قال السنة، ِخْصب على فيدل الربيع في يظْهر ُذ
ْوَضة يصف أحمر ابن  :َر

َكّسُر َها َت َق ْو ُع َف َقل ِري ال َوا َوُجّن الّس ِز *  َبا ِز َها الَخا َنا ِب ُنو  ُج

ُعْشب الشجر من " والمجنون"تفقأ ويروى طال : ماوال
ًا، طول ًا، : ُجّنقيل كذلك صار فإذا شديد ُنون قال ُج

 :المرقش

ّتى َها الْرُض ما إذا ح َن ّي َوُجّن(النبت * ـبُت النـ َز َها )  ْوُض َر
 وأكم

ِز  .الكسر على : مبنيوالخازبا

ْيُر- 1328 ْيٌن الَماِل خ ٍة َع ٍة َأْرٍض ِفي َخّراَر ّواَر  .َخ

ِرير، لها : التيالَخّرارة ّوارة الماء، صوت وهو َخ ْلَخ :وا
ُنون وسإهولة، ِليٌن فيها التي الرض ْع َقنة فضل َي ْه ّد ال

 .المعاملت سإائر على ): التجارة(الدهقنة

ْيُر- 1329 ْكِفي، َما الّرْزقَِ خ ْيُر َي ِر َوَخ ْك ّذ ْلَخِفي ال  .ا

ْذ- 1330 ّقَك ُخ َفافٍا، ِفي َح ًا َع ِفي ْو َوا ْيَر َأ  .َوافٍا َغ

َناعة في يضرب َق  .باليسير ال

ِلِص- 1331 ْؤِمَن َخا ِلِق الُم َفاِجَر َوَخا  .ال
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والفاجر المنافق فأما للمؤمن، مودتك لتخلص أي
ْلهما ْهِضْم ول فجاِم َنَك، َت صعصعة قاله مما قريب وهذا دي

المؤمن لقيَت : إذاصوحان بن زيد لخيه صوحان بن
 .الول الباب في مر وقد فخالصه،

ُه- 1332 ْيُر ِه ِفي خ ِف ْو  .َج

ِقُره إنك أي َظْر، في َتْح ْن  .ذلك بغير أنباؤْه وتأتيك الَم

َدريه لمن يضرب  .ُيجاذبك وهو َتْز

َيٌة- 1333 ْيُر َخْش ٍد ِمْن خ ًا َوا ّب  .ُح

ًا نصب ّب تحب، أن من خيٌر تخشى َلن أي التمييز، " على"ُح
َباَكقولهم مثل وهذا ْه ْيٌر : "ُر َباك من َخ ْغ :قولهم " ومثلُر

ًا َفَرق ُع " َف ْن  ".ُحّب من َأ

ُكْم- 1334 َياُر ْيُركُم ِخ ِه خ ِل ْه َل ْ. 

 .مرفوعَ حديث في هذا يروى

ْذ- 1335 َو ُفلٍَن ِمْن ُخ ْف َع ْل  .ا

َكن ما أي ّد غير من وجاء أْم  .فاقبله َك

ّذر وما َع ْعه عليك َت َد ]249 . [صف

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما

َطُب- 1336 َباِن ِمْن َأْخ ِئٍل سَإْح  .َوا

َلَة، من رجل وهو وهو وشعرائها، خطبائها من وكان باه
 :يقول الذي
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ْد َق ِلَم َل ُنوَن الحّي َع َيما ِني ال ّن ْلُت * إذا أ ُد َأّما ُق ْع أني َب
َها ُب ِطي  َخ

 :الُخَزاعي الطلحات لطلحة قال الذي وهو

ْلُح َيا ْكَرمَا َط َها َمْن أ ًا ِب ُهْم * َحَسب َطا ْع َأ ْد َو ِل َتا  ِل

ْنَك ُاء ِم َط َع ْل ِني ا ِط ْع َأ َلّي ف َع َو ْدُحَك *  ْد ِفي َم ِه  الَمَشا

ِكْم،طلحة له فقال َت ْونكفقال : اْح َذ ِبْر َوْرد، الشهب :  ال
)سإجستان : قصبة(زرنج بزرنج وقصرك الخباز، وغلمك
قدري، على تسألني لم ُأفّا :طلحة له فقال آلفا، وعشرة

ِني ولو باهلة، وقدر قدرك على سإألتني وإنما َت قصر كّل سإأل
يزده ولم سإأل بما له أمر ثم لعطيتك، ودابة وعبد لي

ًا، عليه َلهوقال شيئ ّكم مسألة رأيت ما : تال .هذا من ألمَا ُمَح

ْلَحة : هوهذا وطلحة وأما الخزاعي، خلف بن الله عبد بن َط
وطلحة الخير طلحة له يقال الذي الطلحات طلحة

ّياض، َف ْيد بن طلحة فهو ال َب ْيمي، الله ُع ّت الصحابة، من ال
ْيَن العشرة ومن الولين، المهاجرين ومن للجنة، المسّم
َله رضي محمد، أبا يكنى وكان  !.عنه ال

َنُث- 1337  .ِهيٍت ِمْن َأْخ

رسإول عهد على سإار المدينة، أهل أمثال من المثل هذا
َله َله صلى ال من ثلثة بالمدينة حينئذ وكان وسإلم، عليه ال

ّنثين ِهيٍت بينهم من المثل فسار وماتع، وهرما، : هيت،الُمَخ ِب
ُبوَن فل النساء على يدخلون المخنثون وكان فكان ُيْحَج
َله رسإول أزواج على يدخل هيت َله صلى ال وسإلم عليه ال
ًا فدخل أراد، متى َلمة أما دار يوم َله رضي سَإ عنها تعالى ال

َله صلى الله ورسإوُل على فأقبل عندهان وسإلم عليه ال
َلمة أما أخي ِد سَإ َتح : إنيقول أمية أبي بن الله عب الله َف

398



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ّفَل أن فَسْل الطائَف، عليكم َن سإلمة بن غيلن بنت بادية ُت
ّتلة فإنها الثقفية معتب بن َب َناَصَف َنْجلء، َشُموعَ هيفاء، ُم َت

َقَسامة، في وجهها ً وتجزأ ال قامت إن الوسإامة، في معتدل
ّنْت، َث ّنت، تكلمت وإن تبنت، قعدت وإن َت َغ َقِضيب، أعلها َت

ُلها َف َبَرْت وإن بأربع، أقبلت أقبلت إذا َكثيب، وأسْإ ْد أدبرت أ
ْغر مع بثمان، َوان، َث ْقُح فخذيها بين ] وشيء250 [ص كال

ْعب َق َفأ كال ْك  :الخطيم بن قيس قال كما الم

ُقَ ِر َت ْغ ّطْرفَا َت ْهَي ال َيٌة َو ِه ّنَما ل َهها َشّف * كأ  نزفا َوْج

ُكوِل بين ِء ُش ّنَسا َها ال ُت َق ْل ٌد ِخ َقْص َلٌة فل *  ْب  َقَضُف ول َج

:له فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ذلك فسمع
َلك َباك ؟ما ِة أولي غير من إل أحسبك كنُت ! ماالله سَإ َب الْر

ُبك ل كنت فلذا الرجال من بأن أمره ثم نسائي، عن أْحُج
ِر في ودخل ففعل، َخاخ، إلى يسير َث بعُض الحديث هذا أ

:فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول على الصحابة
:فقال ؟عنقه فأضرب أتبعه أن في الله رسإوَل يا لي أتأذن

ّنا ل، ّلين نقتل ل أن ُأِمْرنا قد إ المخنَث خبُره فبلغ الُمَص
وبقي الخبر، مخرقي من أي النازدرين من : ذلكفقال
 .عنه الله رضي عثمان أياما إلى بخاخ ِهيٌت

ْيد أبو فسره فقد تفسيره وأما الحديث، تماما : هذاقلت َب ُع
قعدت : "وإنقوله : أمافقال غريبه في سإلما بن القاسإم

ُد" فالتبنيتبنت ُع "الناقة " تبنت يقال الفخذين، بين ما : تبا
" أي"تبنت ويقال الحلب عند فخذيها بين ما باعدت إذا

َيان كأنها صارت ْن " يعنيبأربع "تقبل وقوله عظْمها، من ُب
َكن بأربع أطرافَا " يعنيبثمان "وتدبر وقوله بطنها، في ُع
َكن هذه ُع َكن لن طرفان، عكنة لكل جنبيها في الربع ال ُع ال

ْتنين تلحق حتى والجنبين بالطرفين تحيطْ مؤخر من بالَم
واحدها للطرافا عدد هي " وإنما"بثمان وقال المرأة،
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في سإبع الثوب "هذا كقولهم هذا لن مذكر، وهو طرفا
أتى أشبار ثمانية في يقل لم فلما الشبار، نية " علىثمان

َنا يقولون وكما بالتأنيث، ًا الشهر من "ُصْم " والصوماخمس
خمسة "ُصْمنا قيل الياما ذكرت فإذا الليالي، دون للياما

ّطْرفا "تغترقَ " وقولهأياما َغل أي "ال الناظرين عين َتْش
َظْر أنها معناه : بلويقال غيرها، إلى النظْر عن إليها ْن إليها ُي

َهها "َشّف وقوله تشعر، ل وهي كله، بالطرفا " أيَنَزفُا َوْج
َهده، ِه َعتيقة أنها يريد َج ليست المحاسإن دقيقة الوج
تضرب أنها أي الدما، : خروُجوالنزفا الوجه، لحم بكثيرة

ْفرة، إلى ُكول النعمة، من إل ذلك يكون ول الّص :والّش
َلة الضروُب، ْب ْلَج َكّزةوا  .الغليظْة : ال

هنب : هوبعضهم قال فيه، اختلفوا فقد هيت اسإم وأما
ُق : الهنبالعرابي ابن قال والباء، بالنون وبه الُحْمِق، الفائ
] أهُل251 [ص صحف : قدالليث وقال هنبا، الرجل سإمي

: رواهالزهري وقال هنب، هو وإنما هيت، فقالوا الحديث
ًا، - وأظنه - بالتاء هيت وغيره الله رحمه الشافعي صواب

 :قولهم . وأماأعلم والله الوجه، على حكيته كلمهم هذا

َنُث- 1338  .َدلٍَل ِمْن أْخ

ًا فهو ّنثي من أيض يزيد، أبو وكنيته نافذ، واسإمه المدينة، ُمَخ
ِد في المدينة أميُر النصاري َحْزما ابُن خصاه ممن وهو عه

أن عامله حزما ابن أمر أنه وذلك الملك، عبد بن سإليمان
ّظْى المدينة، مخنثي لي َأْحِص فوقعت الكاتب قلُم فتش
الكتاب ورد فلما خاء، فصيرتها الحاء ذروة على نقطة

َوله المدينة "المخنثين "اْخِص عليه فقرأ كاتبه حزما ابُن َنا
على : إنالكاتب فقال بالحاء، أْحِص : لعلهالمير له فقل
المير فتقدما سإهيل، مثل ويروى تمرة، مثل نقطًة الحاء

ْيس، وهو خصاهم، ثم إحضارهم، في َو َدلَل، ُط ونسيم و
كل فقال الشجر، وظل الفؤاد، وبرد الضحا، ونومة السحر،
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طويس فأما عنه، سإارت كلمًة ِخصائه عند منهم واحد
َتان إل هذا : مافقال هو هذا : بلدلل وقال علينا، أعيد ِخ

ُمَخنثا صرُت : بالخصاءالسحر نسيم وقال الكبر، الِختان
برد وقال حقا، ِنساء صرنا : بلالضحا نومة وقال حقا،

َناالفؤاد ْول، ِميزاب َحْمل من : اسإترْح َب :الشجر ظل وقال ال
بابن َخَصاهم الذي الطبيُب وَمّر يستعمل، ل بسلح يصنع ما

ْنَتله فقال َعتيق، أبي كان إْن والله أما دلل، خاصي : أ
ُيجيد  :َل

َلٌل لمن َذاِت َط ْلَجز ب ًا أْمسى * عَِ ا ِرسإ َقا دا َل  َخ

ْع، أِن عتيق أبي ابُن فناداه الطبيب، ومضى فرجع، اْرِج
َفه عنيُت : إنمافقال  .ثقيله ل خفي

ُلغ : وكانقالوا ّنث من يب في الِجمار يرمي كان أنه دلل تخ
ّكر الحج َبّخرا مزعفرا سإليماني بُس ُعود ُم فقيل المطري، بال

) عنديإبليس : كنيةمرة (أبو ُمّرة : لبيفقال ذلك، في له
ٌد ّبَبقال ؟اليد تلك : وماقيل عليها، أكافئه فأنا َي إلي : َح

 :. وقولهمالبنة

َنُث- 1339 ِر ِمْن َأْخ ّف ِه ُمص ِت  .اسْإ

من المهاجرين به َيكيدون كانوا النصار أمثال من مثل هذا
يعنون كانوا أنهم وزعم جعدبة، ابن ذلك حكى َمْخزوما، بني
ْهل أبا المثل بهذا أليتيه يردعَ كان وقد هشاما، بن َج

َبَرص بالزعفران كان إنما أنه النصار فادعت هناك، كان ل
ًا بالزعفران يطليها ِييب ْط ُلوه، كان ] لمن252 [ص َت ْع لنه َي

ُتوها، كان : (وفيربيعه بن عتبة فيه قال ولذلك :قالوا َمْس
ّفر ") سإيعلممسعود بن "عتبة نسخة ِه ُمَص ِت ينتفخ أينا اسإ

ُه، َعْت سَإْحُر َف قيس قال : فقدوقالت ذلك َمْخزوما بنو فد
َباءة يوما لصحابه زهير ابن َه ِريدهم وهو ال أثر َقّص على ُي
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َذيفة َذيفة : إنبدر بن ُح ِنفج، رجل ُح ّفر ولكأني ُمْخَر بالُمَص
َتُه ْفر في مستنقعا اسْإ َباءة، َج َه تحكموا أن : فينبغيقالوا ال
ُتوها كان أنه أيضا حذيفة على ًا نر ولم مثفارا، َمْس قطّْ أحد
في السإلما قبل المثَل مكة أهُل ضرب وقد ذلك، قال

ذكره، أحب ل قريش مشركي من آخر برجل التخنث
ًا، كان أنه وزعموا ُؤف  :الشعر هذا له ورووا َم

ِري يا َوا َيْه الحّي َج ِن َن ْد ُبوا ُع ّني * َحَج َيْه ع ِل ّل َع  ُم

ْيَف َلى تلحوني َك ْو َرُجل َع َل َقاني *  َيْه سإّم سَإ ِت َع  سإا

ُقْل لم ًا أ َيْه فاَضْت * عندها ول جهلت غيظْ ِع َداِم  َم

ْلُت إني أقل لم ِل َواه َمْن * إّن ول َم ْه َيْه أ ِن ّل  َم

ْتُه لو َب ُته أصا ّي ِن َقْت َم ِر َيْه عيني * ش ِت ْبَر َع  ِب

ًدا قربوا َيًة ُعو ِط َبا ْكُت * فبذا و ْدَر َيْه أ ِت  َحاَج

َعة لصحاب تقال كلمة هذه : إنماقوما وقال ّد ْعمة ال ّن  .وال

َقًة َأْخَسُر- 1340 ْف ْيخ ِمْن َص ٍو َش ْه  .َم

ْهو بن الله عبد الشيخ هذا واسإم القيس، عبد من : بطٌنَم
 .بيدرة

َعير كانت إياد أن حديثه ومن َفْسو ُت ُتَسّب بال فقاما به، و
ٍة ذاَت عكاظ بسوقَ إياد من رجل َدا ومعه سإن َبَرة، ُبْر ِح

َفْسو عار يشتري الذي فمن إياد، من إني أل ونادى مني ال
ّي َد ُبْر :وقال العبدي الشيخ هذا الله عبد فقاما هذين، ب

ّتَزَر هاتهما، َدى بأحدهما فا َت ّي وأشهد بالخر، واْر عليه الياد
َفْسو عار القيس لعبد إياد من اشترى بأنه القبائل أهَل ال

ْين، عن فُسئل أهله، إلى وآَب عليه، فشهدوا ببردين، َد ُبْر ال
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ِر، عاَر بهما لكم : اشتريتفقال القيس عبد فقال الده
 :لياد

َة إن ُفَسا ُد قبلنا ال َيا َنْحُن إ َفُسو ل * و ُد ول َن َكا  َن

 :إياد فقالت

ْيز َياَل َك ٌة ُل َو ْع َها َد ِدي ْب َها ُن ُن ِل ْع ُن َ ُثّمَت *  َها ل ِف  ُنْخ

ْفُسوا الّرَحال إلى ُكّروا  ]253 فيها* [ص َفا

 :ذلك في الشعراء بعض وقال

َأى َياَمْن ِة َر َق ْف ْبِن َكَص ْة ا َدَر ْي ٍة * من َب َق ْف ْة َخاسِإَرة َص  ُمَخّسَر

ِرى َت َعاَر الُمْش ْل ْى ا َد ُبْر ْه ب َبَر ّلْت ِح ِفٍق يميُن * َش ما َصا
ْه  أْخَسَر

ًا فقال البصرة، رئيَس العبدي الجارود بن المنذر وكان :يوم
ْوما، في على ينحكم الفسوة عاَر مني يشتري َمْن الّس

ْهو من رجل فقال حاضرة، البصرة قبائل وكانت : أنا،َم
ُتموه قد لك أما ل : أثانيًةالمنذر له فقال ْي َتَر الجاهلية في اْش

ًا، السإلما في تشترونه وجئتم ْعُزْب أيض َله أقاما ا  .ناِعيَك ال

مستحق كلهما رجلن مروان بن الملك عبد إلى وقدما
َطَح للعقوبة، َدهما فب بن الوليد فضحك الخر، فَضَرط أح

ُد فغضب الملك، عبد ّد من : أتضحكوقال الملك عب َح
ِلَك : علىالوليد فقال بيده، خذوا ؟كجلسي في أقيمه يا ِرسْإ
المر ولة بعض قول من كان ضحكي فإن المؤمنين، أمير
َبر على ْن َلهالبصرة ِم َطّن حنيفَة َغَمْزُت لئن : وال َتْضر ُد َل عب

ْبدي، والضارط حنفي، والمبطوح القيِس، عبد فضحك َع
ّلى الملك،  .عنهما وَخ
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َيُل- 1341 ِة ِمْن أْخ َها َواِشَم ِت  .اسْإ

على فاختالت فرجها وَشَمْت امرأة : هيأبوعمرو قال
َغُة هي : بلويقال صواحباتها،  .ُد

َلُف- 1342 ِد ِمْن أْخ َل ِر َو  .الحَما

ُنون ْع ُه يشبه ل لنه البغل، َي  .أمه ول أبا

َلُف- 1343 ِر ِمْن َأْخ َباِحب َنا  .الُح

ًا ويقال أبي وقود من "أخلف " وحباحب أبي نار "من أيض
 ".حباحب

من رجل كان - أنه الكلبي ابن ذكره - فيما حديثه ومن
ُد ل َبِخيلً، الدهر سإالف في العرب َق مخافة بليل نار له تو

َبَس أن َت ْق أطفأها، مستضيء أبصرها ثّم أوقدها فإن منها، ُي
في به وضربوا المثَل، الخلف في بناره العرب فضربت

 .المثل البخل

ِريها التي الناُر : الحباحبالكلبي ابن غير وقال الخيُل ُتو
َياِت   تعالى الله بقول واحتج الحجارة، من بسنابكها ِر {فالُمو

ًا ْدح ِر الظْلما في يطير طائٌر : الحباحُبقائل  وقال.}    َق ْد َق ك
ْعلة البعد من يتراءى به، طار إذا يحمّر جناح له الذباب، كُش

 .نار

َلُف- 1344 ٍر ِمْن َأْخ ْق  .َص

ُلوفا من هذا ّير وهو الفم، ُخ َغ  .رائحته َت

ُقوٍب ِمْن أْخلُف- 1345  .ُعْر

ْلِف من هذا عند الميم حرفا في قصته وسإنذكر الوعد، ُخ
 ]254 ". [صعرقوب "مواعيد قوله
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َلُف- 1346 َكّموِن ُشْرِب ِمْن َأْخ  .ال

ّنى الكمون لن ويقال ؟الماء : أتشربله فيقال السقَي ُيَم
ًا أن إل عرقوب، : مواعيديقال كما الكمون، : مواعيدأيض

قولهم في عرقوب كان كما فاعل، ل مفعول الكمون
 :الشاعر قال " فاعلً،عرقوب "مواعيد

َتُه إذا ْئ ًا ِج ٍد على أحاَل يوم ُد * كما َغ َع َكّموَن ُيو ْيَس َما ال َل
ُقَ ُد  َيْص

َلُف- 1347 ْوِل ِمْن َأْخ ْلَجَمِل َب  .ا

ْلف، من ل الِخلفَا، من هذا ْلف إلى يبول لنه الُخ .َخ
 :وقولهم

َلُف- 1348 ْلَجَمِل ِثيِل ِمْن َأْخ  .ا

الجهة في يخالف لنه فيه ذلك وقيل قضيبه، : وعاءالثيل
َباُل إليها التي  .حيوان كل َم

ٍة ِمْن أَخّف- 1349  .َفَراَش

َفَراشة َتها فإن الضخم، الذباب من أكبر ال ْذ صارت بيدك أَخ
 :الشاعر قال الدقيق، مثل أصابعك بين

َهُة َفا ٍر سَإ ْو ّن ْلُم سِإ ٍة وِح ّنَك َفَراَش َوإ ْلب ِمْن *  المهارش َك
َهُل  أْج

ًا أَخّف- 1350 ْأسإ ْئِب ِمَن َر ّذ  .ال

َذره، لشدة نومه كل يناما ل الذئب : إنقالوا شقائه ومن َح
عينيه، إحدى فتح ناما وإذا رماه، َمْن يخطئه يكاد ل بالسهر

 :حميد قال
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َنامُا َدى َي ْيه، بإْح َت َل ْق ّتِقي ُم َي َنايا * بأْخَرى َو ْلَم َو ا ْه َظْاُن َف ْق َي
ُع  َهاِج

ًا أَخّف- 1351 ْأسإ ِر ِمَن َر ِئ ّطا  .ال

 :الشاعر قال

َظْانا الليَل يبيُت ْق ِفيَف َي ِئْر الرأس * َخ ّطا  َكال

 :وقولهم

ًا َأَخّف- 1352 ْلم ٍر ِمْن ِح  .ُعْصفو

قال السخفاء، لحلما بالعصفور المثل تضرب العرب أن هو
 :حسان

َ ْأَس ل ِما َب ْو َق ٍول من بال ٍم ومن ُط َظْ َوأْحلمَُا البغاِل * ِجْسُم ِع
ِر ِفي َعَصا ْل  ا

ًا أَخّف- 1353 ْلم ٍر ِمْن ِح ِعي  .َب

 :الشاعر قول من هو

ِهٌب ً َذا ًا ُطول َعْرض َو و ْه َو ْقِل في *  ِر َع ِعي  َب

 :الخر قول ومن

ُظَْم لقد ْغِن * فلم ُلّب بغير البعيُر َع َت ِم َيْس َظْ ِع ِعيُر بال َب  ال

ُفه ٍه لكل الصبّي ُيَصّر ِبُسُه ُوْج َيْح ِريُر الَخْسِف على * و ْلَج ا
 ]255 [ص

ُبُه ِر َتْض ْة و َد َوي الولي َهَرا َ بال َفل ِه غير *  ْي َد ِكيُر ول َل  َن

ْلُجّماِح ِمَن أَخّف- 1354  .ا
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ْهم هو رأسإه في يجعلون له، َنْصل ل الصبيان به يلعُب سَإ
ُدقة مثل ْن ُب ْعلوك تمر طرفه في جعل وربما يعقر، لئل ال َم
ْلَجّماح وقوس القارورة، عفاص بقدر ّدافا قوس مثل ا الن

َغر أنها إل . وأماالنبل وأخذ الُجّماح ترك الغلما شب فإذا أْص
 :قولهم

ٍة ِمْن أَخّف- 1355 َع  .َيَرا

: هويقال نار، كأنه بالليل يطير الذي به ُيَراد أن فيجوز
به يراد أن " ويجوزَفَراشة من "أخف كقولهم فيكون ذباب،

َبة، َقَص  .فيهما َيَراعَ والجمع ال

َفى- 1356 ِء ِمَن أْخ ِة َتْحَت الَما َف  .الّر

ْبنة، يعني ّت بتشديد حمزة كتاب في الحرفا : هذاقلت ال
قولهم في الصحاح في الجوهري أورده وكذلك الفاء،

َدت َفَة أن " والصحيحرفها البل "وَر السإماء من الّر
َفات والجمع المنقوصة، َلة مثل ُر ُقلَت ُق َبة و ُث َبات و ُث  .و

َفى- 1357 ْيُل ُيْخفي ِمّما َأْخ ّل  .ال

:الخر المثل في قالوا ولذلك شيء، كل يستر الليل لن
َفى الليُل َفى : الليُلآخر مثل وفي للويل، أْخ والنهاُر أْخ

َفى أفضح، ْيُتقولهم من : أفعلوأْخ َف كتمته، إذا الشيء، : َخ
ِفيه  .الخفاء من وليس خفيا، أْخ

ُقَ- 1358 ٍة ِمْن َأْخَر  .َحَماَم

ِكم ل لنها من الغصن إلى جاءت ربما أنها وذلك ُعّشها، ُتْح
به تذهب الذي الموضع في عشها عليه فتبني الشجرة

ْيُضها وتجيء، الريح َب ُع َف َي مما أكثر منه ينكسر وما شيء، أْض
ِبيد قال يسلم،  :البرص بن َع

407



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ّيوا ُهم َع ّيْت َكَما بأمر َع ْلَحَماَمْه بيضتها *   ا

َلْت َع ْيِن لها َج َد ٍم من ُعو َنَش  ُثَماَمْه من وآَخَر * 

ًا ويروى ُعود  "ُثَمامه من "و

ُقَ- 1359 ِة ِمْن أْخَر َث ِك ِلها َنا  .َغْز

قريش من كانت امرأة وهي َغْزلها، ناقضة : منويقال
َطة : أمالها يقال ْي ْيم بن سإعد بن كعب بنت َر ُمّرة، بن َت
َقاء فيها قيل التي وهي َدْت "َخْر ًا وَج الله قال " والتيُصوف

ُنوا     {ول   فيها وجل عز ُكو ّتي     َت َقَضْت     كال َلها     َن ّوة     بعد     من     َغْز ق
وتأمر تغزل المرأة هذه : كانتالمفسرون قال }    أنكاثا

َها َي َوار ]256 [ص أن وتأمرهن تنقض ثم يغزلن أن َج
ْلُخْرقَِ في المثل بها فضرب وأمررن، فتلن ما ينقضن  .ا

ِة ِمْن أْخَسُر- 1360 َل َطِب َحّما ْلَح  .ا

بن سإفيان أبي أخُت َجميل أما وهي قريش، من أيضا هي
َهٍب أبي وامرأة َحْرب ّبْت   سإورة في المذكورة َل ّت َدا     { أبي     َي
َهب  :الشاعر يقول وفيها }    َل

ْعَت ّتى َجَم ْد َش َق ْقتها و ً َفّر ْنَت ُجَمل ِلة من أْخَسُر * ل َا َحّم
َطِب ْلَح  ا

َعَضاة تحمل كانت أنها وذلك ُخْسرانا، أظهر أي ْوَك ال والّش
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول طريق في فتطرُحه
ِقَره، ْع َي تمشي كانت :والسدي ومجاهد قتادة وقال ل
ّنِميمة َداوة بينهم فتلقى الناس، بين بال َع كما ناَرها وتهيج ال

ِقد ًا، النميمة وتسمى بالحطب، الناَر تو َطب : فلنويقال َح
ِطُب ِري كان إذا فلن، على َيْح ْغ  :وقال به، ُي
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ِبيِض ِمَن ْل ْد لم ا َط ِر على َتْص ْه َءة*ولم ظ ْو ْيَن َتْمِش سَإ َب
َطِب القوما ْطِب بالَح  الّر

ُبوٍن ِمَن أْخَسُر- 1361 ْغ  .َم

ّلد، مثل َو ُبوِن اسْإِت : فيآخر مثل في ويقولون ُم ْغ .ُعود الَم

َيُب- 1362 ِبِض ِمَن َأْخ َقا َلى ال  .الَماء َع

 :الشاعر قول من مأخوذ هذا

ْنَس َوَما َء ِمْن أ َيا َ أْش ْنَس ل َلها َأ ْو ّدمْا َق َق َت َنا *  ْع ّي إلى َفَش
ِة َو ِد َضْح َغ ْل  ا

َبْحت ِني َكاَن ِمّما فأْص ْي َها َب َن ْي َب َوى و َها * سِإ ِر ْك ِبِض ِذ َقا ْل َكا
َء ْلَما ِد ا َي ْل  ِبا

َيُب- 1363 ْيٍن ِمْن َأْخ َن  .ُح

وابن عبيد أبي قول ذكرت وقد فيه، النسابون اختلف قد
ّكيت ّفْي "َرَجع قولهم عند الراء حرفا في فيه الّس بُخ

َنين َنين : كانقال فإنه القطامي بن الّشْرقي " وأماُح من ُح
كان منافا عبد ابن هاشم أن المثل أصل أن وزعم قريش،

ّلِب كثيَر رجل ِوفادات للتجارات العرب أحياء في التق وال
َكَحة، وكان الملوك على َله أوصى فكان ُن أتوا متى أنه أه

ِبلوه، علمته معه بمولود أن إياه قبولهم علمة وتصير َق
ْكُسوه ًا، ويلبسوه ثيابا، َي ّف ّيمن في تزوج هاشما إن ثم ُخ ح

ِلد عنهم، وارتحل اليمن، أحياء ُو ّده فسماه غلما له ف أبو َج
ًا أمه ْين َن فسأل أهله، من َرُجل مع قريش إلى " وحمله"ُح
ُدّل هاشم، رهطْ عن هذا : إنوقال بالغلما، فأتاهم عليهم، َف
ٍم، ابُن يقبلوه، فلم معه، تكن فلم بالعلمة، فطالبوه هاِش
ْوه فحين أهله إلى الغلما فرد َأ ْيٍن، بُخّف : جاءقالوا َر َن أي ُح
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خف للبس ُقبل لو أي نفسه، خف في جاء حين خائبا جاء
 ]257 . [صأبيه

ً حنينا : كانغيره وقال الكوفة دومة أهل من عباديا رجل
 :يقول الذي وهو منها، محلة النجف وهي

َنا ْيٌن أ َن ِري ُح َدا ّنَجُف َو ِديمي * وما ال َتى إل َن َف ْل  القصف ا

ِديِمي ليس * الصلف المنَجُل َن

َعاه أن قصته من وكان إلى الكوفة أهل من قومٌا َد
ِكر فلما معهم، فمضى ليغنيهم، الصحراء َلبوه سَإ ثيابه سَإ
ِه، في ُعْريانا وتركوه ْي ّف بتلك وأبصروه أهله إلى رجع فلما ُخ
ِه، حنين : جاءقالوا الحالة ْي ّف ْيُبقالوا ثم ِبُخ َنين، من : أَخ ُح
من لليأس : أصحبقالوا ثم وخاسإر، خائب لكل مثل فصار
ٍد وقانطْ يائس لكل مثل فصار حنين، خفي  .ومك

َلى- 1364 ْوفِا ِمْن أْخ ٍر َج  .ِحَما

عاد، من رجل : هو" قالواحمار جوفا من "أخرب و
ْوفه ٍدوَج بنوه فخرج وشجر، ماء ذو يحله، كان : وا

أعبد ل :وقال فكفر فأهلكتهم، صاعقة فأصابتهم يتصيدون،
َعَصاه فمن الكفر، إلى قوَمه دعا ثم ببنّي، ذا فعل ربا

المثل به العرب فضربت واديه، وأخرب الله فأهلكه قتله،
" والحمار جوفا من "أْخَرُب وقالوا والخلء، الخراب في

في ذكره الشعراء " وأكثرتحمار جوفا من "أخلى
 :بعضهم قول ذلك فمن أشعارهم،

ِما ْؤ ِبُش ْغِي َو َب ْل ِم ا َغْش ْل ًا َوا ِديم ْوفٌا َخل * ما َق ِحَمار يبق ولم َج

اسإَم ههنا حمار : ليسغيره . وقالالكلبي هشاما قول هذا
"أخلى يقول من بقول واحتج بعينه، الحمار هو بل رجل،

ْير جوفا من َع َد إذا الحمار أن ذلك : ومعنى" قالال لم ِصي
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واحتج يؤكل، ول به يرمى بل جوفه، في مما بشيء ينتفع
"يذكى ول يزكى ل ما الماِل "َشّر قال من بقول أيضا
َبح ول زكاة، فيه تجب ل لنه الحمار، به عنى : إنمافقال ْذ ُي

 :القيس امرئ قول في نصر أبو وقال فيؤكل،

ٍد َوا ْوفِا َو ِر َكَج ْي َع ْل ٍر ا ْف ُته َق ْع َط * َق

جوفا في ليس أنه إلى يذهب : الحمار،الصمعي عند العير
عندهم الحمار فجوفا به، ينتفع شيء صيد إذا الحمار
.فيه والبهائم للناس منفعة ل الذي القفر الوادي بمنزلة
ابن فروة عن الكلبي ابن : حدثنيالصمعي : قالوقال
كان العرب ذكرته الذي هذا أن الكندي عفيف عن سإعيد
ْيلع بن "حمار له يقال عاد بقايا من رجل َو َلتُم َد َع العرب " ف
ِر ذكر إلى الحمار ذكر عن تسميته عند ْي َع الشعر في لنه ال

 ]258 . [صَمْخَرجا وأسإهل أخف

ْيِن َذاَت ِمْن أْخَزى- 1365 َي ّنْح  .ال

َغُل قولهم عند الشين حرفا في قصتها ذكرُت قد من "أْش
ْيِن ذات َي ّنْح  ".ال

َنُث- 1366 ْيٍس ِمْن أْخ َو  .ُط

َأمُا ويقال ْيس من "أْش َو  ".ُط

ْيس على ويصغر معروفا، : طائرالطاوُس َو ُط حذفا " بعد"
ّنثي من هذا طويٌس . وكانالزيادات وكان المدينة، ُمَخ

عبد بأبي ويكنى بطويس، سإمي تخنث فلما طاوسإا، يسمى
ّنى من أول وهو النعيم، َقر بالمدينة، السإلما في َغ َن ّدفّا و بال
َذ وكان المربع، َق أَخ أن وذلك فاس، سإبي عن الغناء طرائ

ّيَر - كان عنه الله - رضي عمر يومين شهر كل في لهم َص
ْغَشاهم طويس فكان المهن، من فيهما يستريحون حتى َي
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ًا وكان طرائقهم، فهم َلى كل ُيْضِحك خليعا، ُمؤف ْك َحّرى، َث
ِه فمن ِت َن بين ُدْمُت ما المدينة، أهل : يايقول كان أنه َمَجا

ّقعوا أظهركم فأنتم مّت وإن والدابة، الدجال خروج فتو
نساء بين تمشي كانت أمي إن أقول، ما فتدبروا آِمنون،
فيها مات التي الليلة في ولدتني ثم بالنمائم، النصار
َطمتني وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول َف اليوما في و

َلم وبلغت بكر، أبو فيه مات الذي قتل الذي اليوما في الُح
وولد عثمان، فيه قتل الذي اليوما في وتزوجت عمر، فيه
يظْهر وكان ؟مثلي َفَمْن علي، فيه قتل الذي اليوما في لي

وقال به، ويتحدث منه، محتشم غير الفة من مافيه للناس
 :وهو شعرا، فيه

ْبد أبو أنا  الجحيم طاوُس * أنا النعيم َع

ْلَحطيم ظهر * على َدّب َمْن أشأما وأنا  ا

 ميم حشو قافا * ثم لما ثم حاء أنا

َء،ميم "حشو بقوله عني فقد ميم قلت إذا لنك " اليا
 .حلقي أنا يريد ياء، ميمين بين وقعت

ختان إل هذا : ماقال المخنثين سإائر مع طويس خصي ولما
َد ُثروا أنهم خصائهم في السبب وكان علينا، أِعي بالمدينة َك

سإليمان أن بعُضهم وزعم الرجال، على النساء فأفسدوا
ْيرة، مفرط كان الملك عبد بن َغ َحَضرته له جارية وأن ال

ٍة ذاَت الليل في فسمع منعصفر، حلي وعليها قمراء ليل
 :البيات هذه يغني البلّي سإميرا

ٍة َعْت وغاد َها صوتي سَإِم َق َها لما الليل آخر * من فأّر ّل َم
َهُر  الّس
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ِني ْد ٍة من فخذيها على ُت َفَر َعْص ْلُي ُم َها على داٍن * والح ِت ّبا َل
 خضر

ْوَت يحجب لم َلق ول أْحَراٌس الّص َها َغ ُع َدْم ِلي * ف َعا ّد بأ الخ
ِدُر ْنَح  ]259 [ص َي

َها يدري ما البدر ليلة في ُن ِي َعا َها ُم ُه َوْج ْْه * أ َد َهى عن ْب أما أ
َقَمُر  ال

َيْت لو ّل ِوي َلَمَشْت ُخ ُد قدما على َنْح ٍة ِمْن * تكا للَمْشِي رق
ِطُر َف ْن  َت

فبعث جاريته، في أنه وظن الشعر، سإليمان فاسإتوعب
عمر إليه فدخل ليخصيه، بحّجاما ودعا فأحضره، سإمير إلى
ِد بن إن : اسإكتله فقال أمره، في وكلمه العزيز عب

َفَرَس َهل ال يخطر الفحل وإن له، الِحْجُر فتستودقَ َيْص
ْيَس وإن الناقة، له فتضبع ّت وإن العنز، له فتستحرما ينّب ال
ّني الرجل َغ ُق ُي َب َتْش بكاتبه ودعا خصاه، ثم المرأة، له ف
بالمدينة حزما ابِن عامله إلى سإاعته من يكتب أن فأمره

ّظْىالمغنين المخنثين أْحِص "أن فوقعت الكاتب قلم " فتش
.ذكره تقدما مما كان ما فكان الحاء، ذروة على نقطة

َبُث 1367 ْئِب ِمْن َأْخ ِر، ِذ ْلَخَم َبُث ا َأْخ ْئِب ِمْن َو َغَضى ِذ  .ال

ًا تسمي : العربحمزة قال من بضروب البهائم من ضروب
ْنُسبها المراعي السحا، وَضّب الخلة، : أرنبفيقولون إليها، َت

وشيطان برقة، وقنفذ الربلة، وتيس الحلب، وظبي
ِذية المكنة ِطباعَ قدر على كله وذلك الَحَماطة، ْغ وال

: أخبُثالُخّس ابنة أسإجاعَ وفي الحيوان، طباعَ في العاملة
َغَضى، ذئب الذئاِب َعى الفاعي وأخبث ال ْف وأسإرعَ الجدب، أ
النساء وأجمل العجف، الرجال وأشد الحلب، ظباء الظْباء

َفْخمة ْهَمة النساء وأقبح السإيلة، ال ْلَج َكُل القفرة، ا وآ
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ُغوث، الدواب ّوذه، اللحم وأطيب الّر َلُظ ع ْغ َواطئ وأ الَم
َفا، على الَحَصا ّكى ل ما المال وشر الّص َذكى، ول ُيَز وخير ُي
ْهَرة المال ُبوَرة سإكة أو مأمورة ُم  .مأ

عن العرابي ابن حكاها حكاية المجرى هذا : وعلىقال
َعم العرب، :فقالت ؟أبيك شجرة : ماللبكرية قيل أنه ز

َفَجة َعْر ِدَحت إذا ال وقيل قصبت، خليت وإذا التهبت، ُق
الدرة، ذليقة : الخلة،فقالت ؟أبيك شجرة : ماللقيسية

:فقالت ؟أبيك شجرة : ماللتميمية وقيل الجرة، حديدة
َناما وصريح، رغوة السإليح وقيل الريح، ُتفيئه إطريح، وسَإ
حشر، وطب : الشرشر،فقالن ؟أبيك شجرة : ماللسإدية

ْطب ووسإخ وسإخ، : أيحشر أشر، وغلما َو اللبن من ال
ًا يدعى  .حشر

بالحاء، حمزة على قرئ " كذاحشر "وطب : قولهقلت
عن التهذيب في وكذا بالجيم، جشر والصواب عنه وروى

: [صحمزة : قالالجوهري عن الصحاح وفي الزهري،
َطَرَحيقال : المرتفع،الطريح ] والسناما260 القوما : 

ّولوه، رفعوه أي بناءهم، َط فلذلك حلوة : شجرةوالحلب و
الحمض لن الَحْمِض، ظباء الظْباء وأبطأ أسإرعَ، ظباؤْها

 .مالح

َوُن- 1368 ْئٍب ِمْن َأْخ  .ِذ

مثل " وفيأظلم الذئب : "مستودعَآخر مثل في ويقولون
َعى "َمْن :آخر َتْر َوُنالشاعر " وقالظلم الذئَب اسْإ ِمْن : أْخ
ِء ِذئٍب * َهَجْر ِبَصْحَرا

 .َضّب ِمْن أَخّب- 1369

ّقوا ومنه  .َضّب َخّب : فلنقولهم اشت
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َيُل- 1370  .ُغَراٍب ِمْن َأْخ

 .ِمْشيته في َيُختال لنه

َيُل- 1371 َلة ِمْن َأْخ َذا  .ُم

ُنون ْع َهان لنها المة، َي  .تتبختر وهي ُت

َيُل- 1372 َلٍب ِمْن َأْخ ْع ِه ِفي َث ِت ُنُه اسْإ ْه  .ِع

َواه مثل : هذاحمزة قال ول يفّسره، ولم حبيب بن محمد َر
 .معناه أعرفا

ُعَ- 1373 َد  .َضّب ِمْن َأْخ

ّدعَ في بيٌت وهو أخذ، هذا من والَمْخدضع : التواري،التخ
ْوفا َوارى بيت َج َت لتواريه ذلك الضب في وقالوا فيه، ُي

 .ظهوره وقلة ُجْحره في إقامته وطول

شدة من يكون إنما الضب : خدعَلكذه على أبو وقال
َذره، ليضرَب ُجْحره باب بذنبه يعمد فأن خدعه صفة وأما َح

ًا أو حيًة به كان فإن المتحرُش فيجيء جاءه، إن آخر شيئ
عليه دخل فإن الجحر، نصف إلى ذنبه أخرج مجربا الضب
قال خدعه، هو فهذا جحره، في بقي وإل ضربه، شيء

 :الشاعر

ُعَ َد ِرٌش جاء إذا َضّب من وأْخ ّد َحا َع َا الذنابة عند له * أ ْقَرب َع

اللفة من لما عقرب، من يخلو ل الضب بيت أن وذلك
 .اللغة أهل قول هذا المحترش، على بها والسإتعانة

والضبع الضّب تذكر : العرُبالمعاني أصحاب بعض وقال
السإتعارة، طريق من كلمها مجاري في والعقرَب والوحر

فيشبهون َضّب، َخّب : فلنيقولون فإنهم الضّب فأما
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ِري الذي قلبه في الكامن الحقد الضب بخدعَ َضَرُره َيْس
ًا يجعلونها فإنهم الضبع وأما جحره، في للسنة اسإم

ُع كانت إذ الشديدة، َد الضب ْفَس فشبهوا الدواب، من شيء أ
َويبة فإنه الوحر وأما المال، تأكل التي الشديدة السنة بها ُد

َثمت إذا حمراء ْلَزقَ َج َوِحَرمنه فيقولون بالرض َت ْدُر :  َص
ِر كالتزاقَ بالصدر الحقد التزاقَ إلى ذهبوا فلٍن، َوَح ال

[ص عقارُب : سَإَرْتيقولون فإنهم العقرب وأما بالرض
ِدّب وفلن ] فلٍن،261 ِفَي إذا عقاربه، َت  .شره مكان َخ

لمن " يضربضب من "أخدعَ قولهم أعني : والمثلقلت
ُلُب ًا، إليه تط ُغ وهو شيئ  .غيره إلى َيُرو

ُأ- 1374 َط َباٍب ِمْن َأْخ  .ُذ

ْلِقي لنه فل به يلزقَ الشيء أو الحار، الشيء في نفَسه ُي
 .منه التخلص يمكنه

ُأ- 1375 َط ٍة ِمْن َأْخ  .َفَراَش

ْلِقي لنها من المثلين في : وأخطأ. قلتالنار على نفَسها ُت
ِطئ، َطأ، من ل َخ ْهَف : ياعبيدة أبو أنشد لغتان، وهما أْخ َل

ٍد ْن ْئَن إذ ِه ِط ِهل* أي َخ  .أخطأن َكا

َبطُْ- 1376 ِطِب ِمْن َأْخ ْيٍل َحا  .َل

ل وما إليه يحتاج مما شيء كّل يجمع ليل يحتطب الذي لن
 .يجمع ما يدري فل إليه، يحتاج

َبطُْ- 1377 َء ِمْن َأْخ َوا  .َعْش

ْبِصُر ل التي الناقة هي َطأ فهي بالليل، ُت ويقال شيء، كّل َت
: الِخلط" قالوابالليل أعشى الخلط أخا "إّن آخر مثل في

ِري ل بالليل القتال وصاحب القتاُل، ْد  .يضرب من َي
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َطُف- 1378 ّلى ِمْن َأْخ ِر  .ِق

ْوص حديد الجرما صغير الماء، بنات من طير : إنهقالوا َغ ال
ًا إل يرى ول الختطافا، سإريع ِرف ْف على الماء وجه على ُمَر
َدأة كطيران جانب ِوي الِح ْه ْعر إلى عينيه بإحدى َي الماء َق

ًا، ًا، الهواء إلى الخرى ويرفع طمع الماء في أبصر فإن حذر
ْهم عليه انقّض غيره أو سإمك من بحمله يستقل ما كالّس

الهواء في أبصر وإن الماء، قعر من فأخرجه الُمْرسَإل
ًا  .الرض من مّر جارح

به ضربوا كذلك الختطافا، في المثل به ضربوا وكما
َذر فقالوا والحزما، الحذر في المثل ّلى من "أْح ِر " كماِق
َذر قالوا " كماقرلى من "أحزما " وقالواغراب من "أْح
َء من : "أحزماقالوا َبا ْلُخّس لبنة السإجاعَ " وفيِحْر : كنا
ًا ِذر ّلى، َح ِر ِق ًا رأى إن كال ْير ّلى، َخ َد ًا رأى وإن َت ّلى شر َو  .َت

َواة خالف : وقدحمزة قال :فقالوا التفسير هذا النسب ُر
ّلى ِر طعاما عن يتخلف ل كان العرب، من رجل اسإم هو ِق
ٍد، في صادفا وإن إليه، قصد إل طمع موضع يترك ول أح

به، يمر ولم الطريق ذلك ترك خصومة يسلكه طريق
قي النسابون حكاه ما " فهذاقرلى من "أطمع فيه فقالوا
ٌقأنا وأقول :حمزة ] قال262 . [صالمثل هذا تفسير ِلي : َخ

ّبه الرجل هذا يكون أن باسإمه، وسإمى الطائر، بهذا ُش
 :الشاعر وقال

ِني َمْن يا َفا ّ َج َيت وَمل َنِس  * ً ْهل َ أ ْهل  وسَإ

ْيَت لما َمْرَحُب وماَت ِلَي * رأ ّ َما  َقل

ّنَك إني ُط ِكي أ ْلَت * بَما َتْح َع ّلى َف ِر ِق ْل  ا

ْيِل ِمَن أْخَشُن- 1379 َذ ْلُج  .ا
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ْذل، تصغير ْغَرُز خشبة وهي ِج البل فتجيء الرض في ُت
ْلَجْرباء  :. ويقولونبها فتحتّك ا

َطُب- 1380 ُغ ُقّس، ِمْن أْخ َل ْب َأ  .ُقّس ِمْن َو

 .قبُل الباء حرفا في ذكرته وقد

ْقُمور ِمْن أْخَجُل- 1381  .َم

 :الخطل قال كما والهتماما، النكسار َخَجَل يريدوما

ْلُج كأنما ِع بين نكيٌب خصل * خليع صفقتها أوجبت إذ ال
ِر ْقَما  أ

ِة ِمْن َأْخَصُب- 1382 ِة َصبيَح َل ْي ِة َل ْلَم ّظْ  .ال

تأِت لم بما جاءت ريٌح ببغداد ليلًة الناَس أصابت أنه وذلك
ًا فألفى المهدي، أياما في وذلك ريٌح، قطّْ به وهو سإاجد

ول السلما، عليه نبيك فينا واحفظ احفظْنا : اللهميقول
ْذَت رب يا كنت وإن المم، من أعدائنا بنا ُتَشِمْت الناَس أَخ
في الراحمين، أرحم يا فارحمنا بيدك، ناصيتي فهذه بذنبي
ِفَظ كبير دعاء َقَ أصبح فلما هذا، منه ُح ّد ألف بألف تص

ذلك مثل ففعل رجل، مائة وأحّج رقبة، مائة وأعتق درهم،
َكان هؤلء، أشبه ومن والخيزران وبطانته قواده ُجّل ف

صبيحة من : أْخَصُبقالوا الِخْصَب ذكروا إذا ذلك بعد الناُس
 .الظْلة ليلة

 .المولدون*3*

َفُة ِلي  .ُزَحَل َخ

 .للقثيل يضرب

َنا خاَط ْي َل  .ِكيَسا َع
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ِذ ّلّص ُخ ْبَل ال َذَك أْن َق ْأُخ  .ي

ْذ ِدي ُخ َي ْومَا ِب َي ْذ ال ِلَك آُخ ِرْج ًا ِب  .َغد

ِني أي َفع ْن  .بكثير أنفعك بقليل ا

ُه ْذ ْوِت ُخ ّتى بالَم  .بالُحّمى َيْرَضى َح

ْذ ِم ِمْن ُخ ِري ِء َغ ُه الّسو  .َأْجَر

َطَر َنى َمِن َخا ْغ َت ِه اسَإ ِي أ
ْ  ]263 . [صَبْر

ِفيٌف ِة َخ َف  .الّش

 .المسألة للقليل

ِفيٌف َلى َخ ْلِب َع َق  .ال

 .للثقيل

ُه ُزّب ِمْن َيْسَخُر َخِصّي َ ْول  .َم

ْيُت ّل َوْرِس َعِن َخ ّ الَجا َئل ِة ِإلَى أْحتاَج ِل ِير خُصوَم ِاف َعَص  .ال

ِذ ِليَل ُخ َق ِم ِمَن ال ِئي ُذّمُه الل  .َو

َلّي ِلي ُعْسَر ِإّن َخ ْوفَا ال ُق سَإ ِفي  .ُي

ِلي َخِصيُم َيا ّل ِني ال َوا َغ ّلٌم وال َظْ  .ُم

ْذ ُكوُن ِفيما ُخ  .َت

ْيٌر ُيوعَِ َخ ُب ٍز ناِجٌز ال َناِج  .ِب

ْيُر َتُه ما الَماِل َخ ْه َهُه َوّج  .َوْج

ْيُر ْعَماِل َخ  .ِديَمًة َكاَن َما ال
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ُه ْذ ْبَل ُخ ْفُرَط َأْن َق ْيَك َي َل  .َع

ْيُر ّناِس َخ ّناِس ال ُهْم ِلل ْيُر ِه َخ ْفِس َن  .ِل

ْيُر ّناِس َخ ِرَح َمْن ال ّناِس َف ِر ِلل ْي  .ِبالَخ

ِلْف َواَك َخا ْد َه  .َتْرُش

ُطوُب  .َتاَراٌت الُخ

ُقَ ْفِق الُخْر ْلَجُم ِبالّر  .ُي

َقُة ِة ِمَن الِخْر ّق  .الّش

ْيُث الَخّل َ َح َء ل  .َحاِمٌض ما

ُة َيَر ُع ِفيما الِخ َن  .الله َيْص

ُعَ َد الُخُضو ْن ّية الَحاَجة ِع ِل  .ُرُجو

َعه الَخِضُر ٌد َم َت  .َو

ّوال للطائش يضرب ْلَج  .ا

ْوُخ َفُل الَخ  .أسْإ

ْبُن الَخِصّي ِة ا َئ ٍة ِما َن ُتُه سَإ ْنُت َواسْإ ِرين ِب  .ِعش

ِتْم ّطيِن اْخ َدامَا ِبال ًا َما ْطب  .َر

ْلُم ْلِخ َنة، ا ْيَحا ْيَسْت َر َل َنة َو ْهرما َق  .ِب

ِرِج َع َأْخ ّطَم ِبَك، ِمْن ال ْل ْيد َتُحّل َق ّق ِلك ِمْن ال ]264 . [صِرْج

دال     أوأله     فيما     الثامن     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     
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o  المولــدون            

 دال أوله فيما الثامن الباب

َدَب- 1383 َقافُا َعّضُه َلّما َدْر ّث  .ال

ِربيقال َد َدَب بالشيء، :  َدْر َى اعتاده إذا به، و ِر به، وَض
َدَب َدْر َقافُاوذّل خضع : أيو ّث ّوى : خشبة. وال .الرماح بها ُتَس
ِذّل ثم منه، ُيَراد مما يمتنع لمن يضرب  .وينقاد َي

َنُه- 1384 ْيُض ُدو ُنوقَِ َب َل  .ا

ُع وهي : الّرَخمة،النوقَ ًا إليه يوَصُل ل حيث بيَضها تض ْعد ُب
َفاء  .وَخ

َقالوجوده يتعذر للشيء يضرب ُي ًا . و  :أيض

َنُه- 1385 ّنْجُم ُدو  .ال

ّيا به يراد أن ويجوز الجنُس، به ُيَراد أن فيجوز ّثَر . وقدال
 :يقال

َنُه- 1386 ُقَ ُدو ّيو َع  .ال

 .المعروفا الكوكب هو

ْنَت- 1387 َه ْفَت َد َف  .وأْح

ُفوفا، َيِحّف رأسإه : َحّفيقال َد إذا ُح ُع ُده َب بالدهن، عه
 .أنا وأْحففته

ِفر وجهك في القوَل يحسن للرجل يضرب َيْح من لك و
 .خلفك

َنى- 1388 ْد ْيِك أ ِري ِحَماَر  .َفاْزُج
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َد تناولي ثم القرب، بأمرك اهتّمي أي َع ْب  .ال

ِكي- 1389 ِر ْد ِويّمَة َأ ُق َ ال ْلها ل ُك ْأ ِويّمُة َت ُه  .ال

ِويّمة ُق ما كّل يقّم لنه الصبي، بها ويعني َقاّمة، : تصغيرال
َعلُه أدرك الهوامّا بعض على أتى فربما فيه، في َيْج

ّنث : الكل،والقتماما والقّم وغيرها، كالعقرب أراد القاّمة وأ
ّغرها، الصبية، ْعِف لضعفها وخصها وَص َويّمة عقلها، وَض ُه ْل :وا
ٍة، تصغير  .ودب َهّم ما وهي َهاّم

الرجل إدراك به والمراد وغيره، الصبي حفظ في يضرب
 .هلكة في يقع ل الجاهل

ْدَرَك- 1390 َباُب َأ َعم َأْر ّن  .ال

 .بالمر وعناية اهتمامٌا له َمْن جاء أي

ُق َذا ُدوَن- 1391 ُف ْن َي  .الحَماُر و

] حمار265 [ص بيع أراد إنسانا أن وغيره الشرقي زعم
ّور فقال له، ْعل، على ولك حماري : أطرلمش دخل فلما ُج
ّور له قال السوقَ به َد كنت الذي حمارك : هذاالمش تصي

ُق ذا : دونالرجل فقال ؟الوحَش عليه ُف ْن َي أي الحمار، و
ً الزما ُق والحمار منه، أقّل أي تقول، الذي دون قول ُف ين
ينفق ذا "دون ويروى للحال، والواو .التنفيق هذا دون الن

. يضربالقول هذا غير من ينفق أي واو، غير " منالحمار
 .اكتفاء بدونه كان إذا المدح في المبالغة عند

َبُس ُدّري- 1392  .ُد

:للمطر أخالت إذا للسماء العرب : تقولالعرابي ابن قال
َبُس، ُدّري َبُسغيره وقال ُد ُد ِثُر لمن . يضربشاة اسإم :  ْك ُي

 .الكلمَا
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ْفِسَك َدّمْث- 1393 َن ْبَل ِل ْوما َق ّن َطَجعا ال  .ُمْض

ّد " أي"لجنبك ويروى :والتدميث حلولها، قبل للنوائب اسإتع
ْليين، ّت ّدَماثة ال رضي عائشة أن ويروى : الين،والدمث وال

:فقالت عنه تعالى الله رضي عمر ذكرت عنها تعالى الله
ًا والله كان ّي َوذ ِه َنِسيَج أْح ِد ّد قد َوْح َع َنها للمور أ ْقَرا  .أ

ّقَك- 1394 ْنَحاز َد ِقِل َحّب ِبالِم ْل ِق  .ال

ُدما العراب ذكرت ُق ِقَل أن ال ْل ِق تنهض خضراء شجيرة ال
يؤكل، طيب حلو اللوبيا كحب حب ولها سإاقَ، على

 .عليها حريصة والسائمة

 .عليه والحمل الذلل في المثل هذا يوضع

ِلَك ُدوَن- 1395 ِد َخْرُط َذ َتا َق  .ال

َقْشُرَكالَخْرُط َقَ :  َوَر ًا الشجرة عن ال ّفك، اجتذاب َك َتاد ب :والَق
 .البر أمثال شوك له شجر

 .مانع دونه للمر يضرب

ِني- 1396 ْك ِر ْد ْو أ َل ِد َو ِيْن ِبأَح ّو ْغُر  .الَم

ّو ْغُر ِريُش : السهمالَم  .الَم

ركب أخوان َهَجَر أهل من رجلن : كانالمفضل قال
ُق العرب وكانت صعبة، ناقة أحدهما وأن َهَجر، أهل ُتَحّم

ْوس، منهما يركب لم الذي ومع جالت، الناقة واسإمه َق
َنين، ْين : يافقال منهما الراكب فناداه ُه َن ولو أدركني ويلك ُه
ْيِن، بأحد ّو فذهب فَصَرعه، أخوه فرماه سإهمه، يعني المغر
 .مثل قوله

َفاد الضرورة عند يضرب َن  .الحيلة و
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ّدمَا- 1397 ّدمَا ال َدمَا ال َه َدمَا وال َه  .ال

ْدمَا جعل َه ًا ال َدم ّدمَا لقوله متابعة الدال محرك َه ّدمَا "ال "ال
ُعَك أني يعني ِي أبا

ْدِمي دمِك في َدمي أن على ُ َه في َو
ْدمك، ""الدما ونصب مصعب، بن ] عطاء266 [ص قاله َه

وكذلك دُمك دمي فإن دمي، سإفَك احذر أي التحذير، على
ِتْجلَب عند . يضربهدمك هدمي ِوفاقَ منفعة اسْإ لل

 .والتحاد

َبُة دّرْت- 1398 ُلو ِلِميَن َح  .الُمْس

ْيأهم بذلك يعني  .كثرا حين وَخَراَجهم َف

َها- 1399 ِدّر ِإْن َأ َبْت َو  .َأ

ِلّح لمن يضرب ُه الحاجة، طلب في ُي ِر ْك ُي إليه المطلوَب و
 .قضائها على

ْه- 1400 ْيِن ُد ُد ُدّر ْع ْيُن سَإ َق  .ال

:بعضهم فقال العلماء، من كثير فيه تكلم قد مثل هذا
َعَجَم أن تعتقد العرب أن فيه الصل ْكر أهُل ال وَخديعة، َم
ّتِجرون وكانوا يخالطوهم، العجم وكان ّدّر، في َي ول ال

َعبروا أن أرادوا فإذا العربية، يحسنون :قالوا العشرة عن ُي
َخَرَزات معه رجل إليهم فوقع : دو،قالوا الثنين وعن ده،

ّبَس وبيض، سإود َل ْين،وقال عليهم ف ُدّر ُدو من نوعان أي : 
عنه ففتشوا بكذا، منه عشرة قال أي درين، ده أو الدر،

ًا فوجدوه ْهفقالوا زعم، فيما كاذب ُد إلى ضموا ثم درين، : 
:قالوا حين بالكذب َعَرفوه " لنهمالقين "سإعد اللفظ هذا
ْعَت إذا ْين ِبُسَرى سَإِم َق هذين بين فجمعوا ُمْصبح، فإنه ال

""درين :قولهم وثنوا الكذب، عن العبارة في اللفظْين
تكلموا الباطل عن يعبروا أن أرادوا فإذا القين، لمزاوجة
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ودهدار، ودهدّن، : دهدّر،فقالوا الكلمة في تصرفوا ثم بهذا،
 .والكذب للباطل أسإماء كلها وجعلوا

ّنوهدو "ده : أصلهبعضهم وقال َث َف تضاعف عن عبارة " 
الدواهي أسإماء جمعوا كما فيه، والمبالغة الباطل معنى
ِرين،فقالوا َو ْق اجتماعَ إلى إشارة والبرجين، والفتكرين، : ال
ْه عن أوله غيروا ثم فيه، الشّر ْه إلى بالفتح َد بالضم ُد

 .ما بوجه فيه تصرفوا قد ليكونوا

ويجوز أبصر، أو أعني بإضمار نصب المثل : وموضعقالوا
اللفظْة، هذه صاحب أنت أي البتداء، على رفعا يكون أن
ِرفا َمْن مثُل أو ًا : رفعوسإعد بهذا، ُع التقدير، هذا على أيض

 .الساكنين للتقاء التنوين وحذفا القين، سإعد أنت أي

ْهَزأ للرجل : يقالنوادره في زيد أبو قال درين، : دهمنه ُي
 .وطرطبين

ْه الهيثم أبي عن : وجدتالمنذري الفضل أبو قال ُد
ْعد يا يريد كأنه منصوبا، وسإعد مضمومًة ًا سَإ إلى مضاف

الكلمة هذه : تقالقال موقوفا، كأنه معرب، غير القين
َبه الرجل تكذيب عند ]267 : [صالفضل أبو . قالصاِح

القين نون منها تركوا : وإنماقال درين، ده عبيدة أبو وقال
ده ونصبوا الموضع، هذا في سإعدا ينونوا ولم موقوفة،

: وبعضهمقال أعني، وهو ينصبه، فعل إضمار على درين
ْي يقولون ُدّر ْه ُد الباطل، عندهم ومعناه الثنين، نون " بغير"

أبو : وأماعبيد أبو قال أصله، ما أدري : ولالصمعي قال
فيه، قالوا ما هذا بالهاء، دريه، : دهقال فإنه الكلبي زياد
ُدّر صار ثم ْه ّد ًا ال :فقالوا نونا الراء أبدلوا ثم للباطل، اسإم

ُدّن، ْه  :الراجز قول ومنه ُد

َلْن ّنا عثم لبنة لجع  دهدنا مهرها يكون * حتى َف
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ًا ويقال باطل، أي بباطل، باطل أي بدهدار، : دهدارأيض
َطأة ابن عدي أن وزعموا عبد بن عمر إلى كتب الفزاري أْر
َفَزاري، خارجة بن أسإماء بنت هندا يخطب العزيز فكتب ال

قرأ فلما والسلما، ينفك ل الفزاري فإن بعد : أماعمر إليه
ْينة أبي إلى فبعث أراد، ما يدر لم الكتاب عدي َي ابن ُع

ْفرة، أبي بن المهلب فقال الكتاب، فأقرأه َعلّمة، وكان ص
َنى :قال ؟هو : وماقال أراد، ما علمت : قدله ابن قوَل َع

 داره

ّي إن َفَزار ِلما ينفّك ل ال َت ْغ َكة * من ُم َوا ّن َدارا ال ْه  بدهدار ُد

وكانت باطل، بسبب باطل يأتي أي بباطل، : باطليقول
َوان بن بشر زوجها ثم زياد، بن الله عبيد تحت هذه هند َمْر

ًا، الكوفة قدما حين  .يوسإف ابن الحجاج تزوجها ثم أمير

َفِع- 1401 ْد ْنَك الّشّر ا ٍد َع ُعو ْو ِب ٍد َأ  .َعُمو

ُلَك أتاك : إذابعضهم قال ّده فل سإائ أو قليلة بعطية إل تر
َفِعآخرون وقال يذمك، فل لسانه عنك بها تقطع كثيرة ْد : ا
 .عليه تقدر بما الشّر

ْعَ- 1402 ْنَك َد ًا َع ْهب ِه ِفي ِصيَح َن ِت  .َحَجَرا

َبى وكذلك المنهوب، : الماُلالنهب ْه ّن :والَحَجَراُت ال
 .النواحي

أَجّل هو ما بعده ذهب ثم شيء ماله من ذهب لمن يضرب
 .منه

بن خالد على نزل حين قاله القيس، امرئ بيت من وهذا
ُدوس َهاني، أصمع بن سَإ ْب ّن حويص بن باعث عليه فأغار ال

َعَك : أعطنيخالد جاره له فقال بإبله، وذهب ورواحلك صنائ
َلَك عليها أطلب حتى : بلويقال عليها، فانطوى ففعل، ما

426



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َق [ص بني يا جاري على : أغرتملهم فقال القومَا، َلِح
والله : بلىقال بجار، لك هو ما : واللهفقالوا ] َجديلة،268

قالوا ؟تحتي التي كالرواحل إل معكم التي البل هذه ما
هجاه فيما القيس امرؤْ فقال بها، وذهبوا فأنزلوه كذلك،

 :به

ْعَ َد ْنَك َو ًا َع ْهب ِته ِفي ِصيَح َن ِكْن َحَجَرا َول ًا *  ِديث ِديث َما َح َح
َواِحِل  الّر

ًا حدثني ولكن باعث، انتهبه الذي النهَب : دعَيقول عن حديث
ْبَت التي الرواحل َه َلْت، ما بها أنت َذ َع  :هجائه في قال ثم َف

ِني َب ْعَج ِة َمْشُي وأ ّق ْلُحُز ٍد ا ِل َكَمْشِي َخا َتاٍن *  َئْت أ ّل عن ُح
ِهِل َنا  َم

ُلُه َدّب- 1403  .َقْم

ُله وَحُسن سَإِمن إذا للنسان يضرب مثل  .حا

ّداّل- 1404 َلى ال ِر َع ْي ْلَخ َفاعله ا  .َك

وسإلم، عليه الله صلى النبي عن حديث في يورى هذا
ْيُج قاله َمْن : أوُلالمفضل وقال ّلَج َنيف بن ال اليربوعي ُش

 .الفاخر كتابه في ذكرها طويلة قصة في

ْدَرَك- 1405 ًا َأ ِه َأْمر ّن  .ِبِج

ُقْربه عهده ِبِحدثان أي  .و

ًأ َدعَِ- 1406 َتاَر َوَما اْمر  .اْخ

َظَْك، يقبل ل لن يضرب ْع ْعهيقال و َد  :قيل كما واختياره، : 

ُء إذا ِه من يأِت * ولم أمكنه ما يدر لم المر ِر َنْه أْم َي  أْز
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َبه ْعَج ُه العجب وأ َد َتا ْق َه فا َتا َنْه التيُه به * و َتْحَس  فاسْإ

ْعُه َد ُه سإاء فقد ف ِبيُر ْد َيْضَحُك َت ًا * سَإ ْوم َنْة ويبكي َي  سَإ

ّكر َأ قوله ون تعالى كقوله العمومَا بالنكرة أراد " لنه"اْمَر
َنا   ِت قوله في والواو }    حسنة     الخرة     وفي     َحَسنًة     الدنيا     في     {آ

ْكُه أي مع، بمعنى "اختار "وما ْتُر ْله اختياره مع ا ِك  .إليه و

َبُه- 1407 َد َبَة َدْر َد ُلوقَِ َدْر َع  .ال

َدها تمنع التي وهي َل َها، و َع ُتها َرَضا َب َد َدْر ُفهاو ْط َع ْأمها :   .وَر

َقاُب ُدّري- 1408 َبٍن ُع َأْشَخاٍب بل  .َو

ّد ما وهو، شخب، : جمعأْشَخاب من خرج إذا اللبن من امت
َقاب الّضرعَ، ُع وقد المخنثين، أمثال من وهذا ناقة، : اسإمو

 .الحاء حرفا في مر

ُعَ- 1409 ْد َلى ا َعانَك ِإ ُعو َمْن ِط ْد َلى َت ِنَك ِإ َفا  .ِج

 ]269 . [صبمعروفك تخّصه َمْن حوائجك في اسإتعمل أي

ُو- 1410 ْل ّد ِتي ال ْأ َغَرَب َت ّلة ال  .الَمَز

َغَرب على الدلو : تأتييقول الحوض، من الماء : َمْخَرجال
 .الزاء تأتي أن يحب وكان وجهتها، غير

َطاما المثل هذا وقائل ْيس بن ِبْس َيُه َق ِر قتل ليلة منامه في ُأ
ّلة باديا تعود "ثم قلت : هلنقيذ له فقال صبيحتها، في َت ْب "ُم

َة فتكسر  .عنك الطيَر

ْهَم َدّرِب- 1411 َب  .بالّرمّا ال

ّودها أي ْعَي َع ُه الرجل تأديب في . يضرببه تدرب الّر .ولد
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ِني 1412 ْع ًا َد ْأسإ ْأٍس َر  .ِبَر

ًا إليه طلبت لمن يضرب قال مثله، منك فطلب شيئ
 :الشاعر

ُه قد الذي الرجُل أنا ُتُمو ْب ّعياٍب فيه * وما ِع َعاُب َل  َم

ِني ُعو ًا عنكُم َد ْأسإ ْعُت ِبَرأٍس َر َن َق َياِب الغنيمة من *   بال

َنى- 1413 ْد ْلَجْرِي َأ َبُب ا ْلَخ  .ا

ْبَت إذا أي َب ْيَت فقد الخير في َخ  .فيه َجَر

 .والخير بالمعروفا المر في يضرب

ْعَ- 1414 ْنَك َد ّياِت َع َن ِريِق ُب ّط  .ال

َظْم عليك أي ْع َدعَِ المر، بُم  .الروغان و

ُلوا- 1415 ْدَخ ًا َأ َواد َياٍض ِفي سَإ  .َب

ُعوا دخمسوا أي التخليطْ، في يضرب َن .غيَره أرادوا أمرا وَص

َعا- 1416 ْومَا َد َق َقَري ال ّن  .ال

َقري، الدعوة أي ّن َقر من وأصله الخاّصة، يعني ال َن "الطيُر "
َقطَْ إذا  .ذلك فعل " إذاالرُجُل "انتقر و وههنا، ههنا من َل

 :الهتم بن عمرو قال بإحسانه، قوما اختّص لمن يضرب

ٍة َل ْي َل َلِى و َفْرث َيْصط ِزُرها بال َقَري * يختّص جا ّن ِريَن بال ْث الُم
َها  َداِعي

ِفِع- 1417 ّيامَا َدا ُقُروِض ال ْل  .ِبا

 .المال حفظ في . يضربقليل قليل وكل الدهر، أقرض أي
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ّيان ُدوَن- 1418 َل ِد َخْرُط ُغ َتا َق  .ال

ّيان َل ِنع . يضربَفْحٍل : اسإُمُغ َت  .للمم

وفي المعجمة، بالغين غليان المعتمدة النسخ في وكان
 :قوله في المعجمة غير بالعين العلء أبي شعر

ْيُت أنا إذا َل َد َعا ُتو َق ٍة ال َل ّياَن * فدون لرْح َل ُة ُع َد َتا َق ْل ْلَخْرُط ا  وا

َقر ولما وائل، بن لكليب فحل : هوقالوا جارة ناقَة كليٌب َع
َلّن270 : [صجساس قال َجّساس، َت ْق ُي هو فحٌل غدا ] ل

ِتِك، من أعظْم َق َظّْن كليبا ذلك فبلغ نا الذي فحله يعني أنه ف
ّيان، يسمى َل َليان : دونفقال ُغ َجّساس وكان المثَل،-  ُغ

 .كليٍب نفَس بالفحل يعني

ُبْر الّشّر َدعَِ- 1419 ْع  .َي

 .مجلسه في رجل اغتاب لرجل المأمون قاله

َعٌة- 1420 َء ِمْن َدْم ْوَرا ِنيَمٌة َع ٌة َغ َد ِر  .با

ْوَراء عيٍن من أي  .القليل منه إليك يصُل للبخيل . يضربَع

َطا َدعَِ- 1421 َق َنْم ال  .َي

ٍر ترك في يضرب  .بإمضائه يهّم أم

بالعدو، اليقاعَ أراد الجيوش أصحاب بعض أن ذكر
َدعَِ كتابه في فوقع ذلك، في فوقه الذي رأي فاسإتطلع "

 ".ينم القطا

َبَر- 1422 ْد ُه َأ ِريُر َبَل َغ ْق َأ ُه َو ِرير  .َه
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َغرير ُلقال ما منه ذهب أي : الكراهية،والهرير الحسن، : الُخ
ُغّر كان وغير الخلق سإوء من منه يكره ما وجاء ويعجب، َي
 .ذلك

ُلقه سإاء إذا للشيخ يضرب  .ُخ

َبي ُكّل ُدوَن- 1423 ْي َبى ُقَر  .ُقْر

َها وقد حاجة يسألك لمن يضرب َك َل إليك أقرب هو َمْن سإأ
 .منه

ُكُه- 1424 ُقطٌْ ِدي ْل ْلَحّب َي  .ا

 .للنماما ". يضربالحصا "يلتقطْ ويروى

ِه َدّل- 1425 ْي َل ُبُه َع  .ِإْر

َبُن ول العين تقتحمه الدميم للرجل : يقالعمرو أبو قال ْؤ ُي
ْقله أي إربه، عليه : دلوالفضل النجدة من بشيء  .َع

َء َدعَِ- 1426 ْوَرا َع ْأَك ال َط  .َتْخ

َلَة أي - بالهمزة وتخطأك الشنعاء الكلمة أو القبيحة، الخص
ُتكمقولهم - من ْد ْئتكم، : أَر ِط : هذا. قيلتجاوزتكم أي فَخ
َكُم  .العرب ضربته مثل أْح

َعاِجيَل َدعَِ- 1427 ِطْمٍل الَم  .َأْرَجَل ِل

ْعَجل، : جمعالمعاجيل المنازل إلى المختصر الطريق وهو َم
ِه، ّطْمل مبسوطا، يكون أن عن أعجل كأنه والميا : اللصوال
َفى يكاد ل الذي الّرْجل : الصلبوالْرَجُل الخبيث،  .َيْح

ِم، مواضع عن التباعد في يضرب َه ّت  .لصحابها دعها أي ال

ُء- 1428 ْأَما َ َد ُع ل َط ْق  .ِبالْرَماِث ُي
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ُيضم271 [ص : َخَشباتوالّرْمث : البحر،الدأماء بعُضها ] 
 .وغيره للصيد البحر في تركب ثم بعض إلى

أعوان له َمْن إل يركبه ل الذي العظْيم المر في يضرب
ٌد َد ُع  .به تليق و

َوَر- 1429 ْه ًا َد ْبح ُتُه َن ّلٌة واسْإ َت ْب  .ُم

َباحالدهورة ُن َيْضُرط ينبح السإد َفَرقَ من الكلب :  َلح و َيْس و
ًا  .منه خوف

ُد لمن يضرب ّع  .وأمنع منه أقوى هو من يتو

َبار سِإلٍَغ َدمُا- 1430  .ُج

أكثر حمزة يذكر ولم حديث، له القيس عبد من رجل هذا
 .هذا من

ِذَب َدعَِ- 1431 َك ْل ْيُث ا ّنُه َتَرى َح ُعَك َأ َف ْن ّنُه َي ِإ َيُضّرَك، ف
ْيَك َل َع ْدقَِ َو ْيُث ِبالّص ّنُه َتَرى َح ّنه َيُضّرَك َأ ِإ ُعَك ف َف ْن  .َي

 .عادة يصير حتى الصدقَ لزوما على الحث في يضرب

ًا ِمْن َداٌر- 1432  .ُره

َهاالندى أبو قال َلٌة، : ُر ًا بلد ورها قبي أن القاموس . (فيأيض
 )- بلد - كهدى ورها مذحج، من - حي - كسماء رهاء

 .تعرفه بما فيخبرك تستخبره لمن يضرب

ّديُن- 1433 ّنِصيَحُة ال  .ال

وهو النصح من الناس، بين التلفيق النصيحة في الصل
حديٍث من وهذا التفاريق، بين تلفق أن وذلك الخياطة،

وتمامه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عن يروى
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ولئمة ولرسإوله : للهقال ؟الله رسإول يا : لمن"قالوا
ِلَص أن لله : النصيحةالعلماء قالت "وعامتهم المسلمين ُيْخ

ُد َو أن لرسإوله والنصيحة لله، العمَل العب ُف ُبه َيْص في قل
ّوة دعوة قبول للمسلمين والنصيحة خلفها، يضمر ول النب

: النصيحةوقيل الحوال، من حال في عنه يتميزوا ل أن
ّق ل أن المسلمين لءمة ّق ول َعَصاهم، َتُش  .فتواهم يع

ْغَرى- 1434 ّفي ل َد  .َص

ًا ويروى ْغر َد ًا ل " ْغَريصف َد ُا الزد، : لغُة" ف ْغر َد لغة :و
.تصافوهم ول احملوا أي عليهم، : ادغرواوالمعنى غيرهم،
 .الفرصة انتهاز في يضرب

ُء- 1435 ُلوِك ِدَما َفى الُم َلِب ِمَن َأْش َك  .ال

َلب أصل َك ُة، ال ّد َكلب برده، : شدةالشتاء وكلبة الش وال
ِلب َك َلُب : الذيال ْك ]272 [ص "دماء ويروى الناس، بلحوما َي

ُء الملوك َفا َلب به كان َمْن أن العرب " تزعمالكلب ِش َك
ْلب َعّض من َك ِلب ال َك يعترى بالجنون شبيه شيء - وهو ال
شفي، الملوك دماء سإقي إذا - ثم الكلب ذلك عضة من

دمَا أن المثل : معنىفقال هذا، المعاني أصحاب بعُض ودفع
ِنيُم، الثأُر هو الكريم  :القائل قال كما الُم

 مختبل فؤاد * وأفانين مسه قد ما حس من كلٌب

ِلٌبقيل وكما َك َقاِب َجَماجم ِبَضْرب :  ِر * و

هو فذلك ثأره فأدرك والغضب، الغيظ من كلب : فإذاقال
ًا هناك أن ل الكلب، من الشفاء  .الحقيقة في ُيْشرب َدم

ْهُر- 1436 ّد ُغ ال َل ْب ِر في َأ ِكي ّن  .ال
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يأتي ما يغير الدهر أن يريد والتغيير، النكار بالنكير يعني
 .عليه

ْهُر- 1437 ّد ُقَ ال ْطَر ِتّب َأ َت  .ُمْس

ِرقَ أي ْط ْغٍض ُم  :ُبْرد ابن بشار قال منقاد، ُم

ِما ْغُرْرَك ل َعا ْومٌا َي ٍد من َي ِما غ ْهَر ِإّن * عا ّد ْغِضي ال َيهْب ُي  َو

ِد ْغِن َذا َصا ِه إلى الّض ِت َذا ِغّر ِإ َو ُبوٌن َدّرْت *  ِلْب َل َت  َفاْح

ْهُر- 1438 ّد ُد ال َو ٌد أْر ِب َت  .ُمْس

ّيُن أي ْقبل ابن كقول وهذا أمره، على غالٌب المعاملة َل  :ُم

ُقِض إْن ْن ْهُر َي ّد ًة ِمني ال ُد * فالدهر ِلبلى مّر َو ِما أْر َوا ْق ُذو بال
ِر َي  ِغ

َله يعمل : أيأرود :ويقال به، يشعر ل سإكون في عم
 .عنه يرجع ل أمره في الماضي المستبد

ْهُر- 1439 ّد َكُب ال ْن َ َأ ِلّب ل  .ُي

 "يلث ل "أنكث ويروى

ْكبة، : منأنكب ّن :يقال أن والصحيح النكبات، كثير أي ال
َكب، من أنكب ْيُل، وهو الن عن عادل أنه يعني الَم

كثير : أيوأنكث واحدة، جهة على يقيم ل السإتقامة،
ْبَرمَا، لما والنقض النكث . [صالمعنى في ألّب مثل وألّث أ
273[ 

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ّقَ- 1440 َد ْيطِْ ِمْن َأ ِطٍل َخ  .با
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َباء أنه : أحدهماقولن فيه َه ْوء في يكون ال الشمس َض
ّوة من فيدخل َك ْيطُْ أنه والثاني البيت، في ال ْلَخ يخرج الذي ا

وهذا الشيطان، ُمَخاط الصبيان ويسميه العنكبوت، فم من
الشمس، ولعاب باطل، : خيطْالجوهري وقال أجود، القول

ٌد، الشيطان، ومخاط خيطْ الحكم بن مروان لقب وكان واح
ًا، طويل كان أنه وذلك باطل، وفيه لدقته، به فلقب مضطرب
 :الشاعر يقول

َله َلَحا ًا ال ْوم ُكوا َق ّل ْيطَْ َم َلى باطٍل َخ َع ِطي الناِس *  ْع َمْن ُي
ُع َيَشاء َن َيْم  و

ًا والطويل  .باطل بخيطْ يلقب كما النعامة، بظْل يلقب أيض

ّقَ- 1441 َد  .الّشْخِب ِمَن أ

ْعرة الشاة َضْرعَ من يخرج ما هو بدئ إذا اللبن من كالّش
ْلبها  .بَح

ّقَ- 1442 َد ّطِحيِن ِمَن أ  .ال

فمن تقدما وما المدقوقَ، وهو المفعول، من أفعل هذا
ّقة، ّد  :أمه يخاطب الحطيئة الشاعر قول من وهذا ال

ْد َق ْكِت َو ّل ِنيِك أْمَر ُم ّتى َب ِهُم َح ِت ْك َتَر ّقَ *  َد ّطِحيِن ِمَن أ  .ال

َدّب- 1443 َوٍن ِمْن َأ ْي  .َض

َون ْي ْوُرالّض ّن ّين،يقال أن القياس وكان الذكر، : الّس وهذا : َض
ّين، وتصغيره الشاذ التصحيح من َي :يقول وبعضهم ُض

ِون، ْي َي  :الشاعر قال ُض
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َدّب ِه إلى بالليِل أ ِر َوٍن * ِمْن جا ْي َنِب إلى َدّب َض :(القرنب فْر
قافا وأوله اليربوعَ، من الفأرة ولد أو اليربوعَ، أو الفأرة،
 )مكسورة فاء أو مفتوحة

َدّب- 1444 َبى ِمْن َأ ْن  .َقَر

ْيبة وهي َو َفَساء، شبه ُد  الشاعر قال الخن

ِبي الله عباد يا أل ْل ّيٌم َق َت وأقبحهم يمشي َمْن * بأْحَسِن ُم
َ ْعل  َب

ِدّب ٍة كّل أْحَشائها على َي ِبيَب ليل َد َبى *  ْن َقَر ُلو باَت ال ْع ًا َي َنق
َ ْهل  سَإ

ُأ- 1445 َن ْد  .الّشْسِع ِمَن َأ

َناءة، من ّد : أدنىيقولون الهمز تركوا فإذا همزوه، إذا هذا ال
ِعه، من المرء إلى ًا منه القريب للشيء ِشْس  .جد

َدّل- 1446 ْيِف ِمْن َأ َن ِم ُح ِت َنا ْلَح  .ا

ْيم بني من رجل هو ْعلبة بن اللت َت ًا دليل كان َث ماهر
: [صيقولون . وكذاعبيدة أبو المثل هذا حكى بالدللة،

274[ 

َدّل- 1447 ْيِميِص ِمْن َأ َع  .الّرْمِل ُد

ًا دليل كان رجل، اسإم هو ًا ِخّريت المثل، به . يضربداهي
َو :فيقال ْيِميُص ُه َع ِر، هذا ُد  .به عالم أي الم

َهى- 1448 ْد ْيِس ِمْن َأ ٍر ْبِن َق ْي َه  .ُز

ْبس، سإيد هو َهائه من وذكر َع َمّر أنه : منهاكثيرة أشياء َد
َطفان ببلد ًا، ثروة فرأى َغ له فقال ذلك، فكره وعديد
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فقال الناس يسّر ما َيُسوءك : إنهالعبسي زياد ابن الربيع
ِري ل إنك أخي ابن : ياله ْد التحاسإد والنعمة الثروة مع أن َت

والتوازر التعاضد القلة مع وأن والتخاذل، والتباغض
َعاِت : إياكملقومه قوله . ومنهاوالتناصر البغي، وَصَر

َتات الغدر، وفضحات َل َف َطاقون ل : أربعة. وقولهالمزح و :ُي
َلَك، عبد :. وقولهتزوَجْت وقبيحة ورثت، وأمة شبع، ونذل َم

ّلَجاجة : ثمرة. وقولهَمْستترة والصمت َمْشهرة، المنطق ال
ُعْجب وثمرة الندامة، العجلة وثمرة الحيرة، البغضة، ال
 :قولهم . وأماالذلة التواني وثمرة

َنُف- 1449 ْد ّني ِمَن َأ َتَم ْلُم  .ا

قولهم عند الصاد حرفا في مستقصًى ذكره فسيأتي
 ".المتمنية من "أَصّب

َدمّا- 1450 ٍة، ِمْن أ ْعَر َدمّا َب َأ ِة ِمَن َو َباَر ِو  .ال

َنَب ل اللون طحلء الهرة، مثل دويبة وهو وبر، جمع وهي َذ
 .لها

 .المولدون*3*

َعاَمُة ْقِل ِد َع ْلُم ال  .الِح

َياَك ْن ْنَت َما ُد ِيه أ  .ِف

ِلّي َدَخَل ّناَر، ُفُضو َقاَل ال َطُبَف ْطٌب : الَح  .َر

َلى َدّل ِقٍل َع ُه َعا َياُر ِت  .اْخ

ْومَا، َدعَِ ّل ْومَا ِإّن ال ّل ْوُن ال ِئِب َع َوا ّن  .ال

ُء َوا ِر َد ْه ّد ْبُر ال ْيه الّص َل  .َع

437

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=141&CID=35#TOP%23TOP


للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َء َدعَِ ِإْن الِمَرا ْنَت َو ّقا ُك  .ُمِح

ُعوا ْذفَا َد َناِت، َق َلْم الُمْحَص ُكُم َتْس َهات َل  .الّم

ِهُم ّدَرا َواٌح ال  .َتِسيُل َأْر

ّبُة ّدا ِوي ال َعة ُتَسا ْقَر  .ِم

َيا ْن ّد ٌة ال َطَر ْن  .َق

ُهم ِا َدر ّل ِهُم ا  .ََمرا

َيا ْن ّد َفآت ُقُروٌض ال َكا  .وُم

ّدَرَجُة ُق ال َث ْو ّلم ِمَن َأ  .الّس

َوُط هو ما اختيار في يضرب  .أْح

َناُر ّدي َقِصيُر ال َوى ال ِهَم َيْس ِثيَرة َدَرا  .َك

 .عظْيم ونفعه يستحقر للشيء يضرب

ِهُم ّدَرا ِم ال ِه ّدَرا ْكَسُب بال  ]275 . [صُت

oذال     أوله     فيما     التاسإع     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     
o  المولـــدون      

 .ذال أوله فيما التاسإع الباب

َهَب- 1451 ِه ِبَما َأْمِس َذ  .ِفي

ُبوعي، عمرو بن َضْمَضم ذلك قال من أول َيْر َى وكان ال ِو َه
ًة، ثعلبة بن غر كان وقد عليه، فأبت حيلة، بكل فطلبها امرأ

َثَرهما ضمضٌم فاتبع إليها، يختلف يربوعَ ابن اجتمعا وقد أ
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ول يراهما جانبهما إلى َخَمر في فصار واحد مكان في
 :غر فقال يريانه،

ًا ِيني قديم ِت َوا ّواب المرء * على بنفسها وتأبى ُت ِة َج َف ُنو ّت ال
ِم  َضْمَض

 :وقال فقتله، ضمضم عليه فشد

ّنَك مبغضا آمن لست أني سإتعلم َها * وأ ْن ْيَت إن َع ِزِل نأ ْع  بَم

ِلَمله فقيل فيه، بما أمس : ذهبقال ؟عمك ابن قتلت : 
ُله فذهب ً قو  .مثل

ِري- 1452 َدِك ِبَما َذ ْن ُء ِع َغا ْي َل  .َيا

ِري ِني : أيَذ ِبي ًا أ ُمَرادك، على به أسإتدّل كلمك من َذْرو
ّليغاء ِبين ل الذي وهو الليغ، : تأنيثوال لمن . يضربكلمه ُي

َبه يكتم  .نفِسه ذاَت صاح

ِني- 1453 ّكَر ْي ُفوِك َذ ِلي ِحَماَر ْه  .َأ

ّ حمارين يطلُب َخَرَج رجل أن أصله امرأة فرأى له، ضل
َتِقبة، ْن إليها يطلب يزل فلم الحمارين، َنِسَي حتى فأعجبته ُم

َفَرْت حتى َهاء، هي فإذا له، سَإ ْو َنها رأى فحين َف َا َن ذكر أسَإ
 :يقول وأنشأ أهلي، حماري فوِك : ذكرنيفقال الحمارين،

ْيَت ّنقاَب َل َ محّرمٌا النساء على ال ْيل َك ُغّر *  ًا قبيحٌة َت  إنسان

ُبوا- 1454 َه ِدي َذ ْي ُقوا سَإبا، َأ َفّر َت ِدي َو ْي  .سَإبا َأ

ًا تفرقوا أي  .معه اجتماعَ ل تفرق

الواحدي، أحمد ابن علي الحسن أبو الماما الشيخ أخبرنا
أخبرنا الفارسإي، إبراهيم بن محمد بكر أبو الحاكم أخبرنا
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حدثنا هماما، أبو حدثنا خليفة، أبو حدثنا مطر، ابن عمرو أبو
هاني، بن يحيى عن جناب، أبي عن طهمان، بن إبراهيم

ّله رسإول : أتيُتقال مسيك، بن فروة عن ّله صلى ال ال
ّله رسإول : يافقلت وسإلم عليه َبأ عن أخبرني ال هو أرجٌل سَإ

ًة، ولد العرب، من رجل : هوفقال امرأة، أما َياَمَن َعَشَر َت
َءمَا سإتة، منهم ُنوا الذين فأما أربعة، منهم وتشا فالزد تياَم

َدة ْن ِك ْذِحج ]276 [ص و بجيلة، منهم وأنمار والشعرون وَم
َعاِملة تشاءموا الذين وأما َغّسان ف َلْخم و وهم وُجذاما، و

ْيل عليهم أرسإل الذين ِرما، سَإ َع يأتي كان الماء أن وذلك ال
َدُموا اليمن، وأودية الّشْحر من سإبأ أرض ْدما فَر بين َر

أبواب ثلثة الردما ذلك في وجعلوا الماء، وحبسوا جبلين،
َقَ بعُضها من ثم العلى، الباب من يسقون فكانوا بعض، فو
ُبوا، الثالث، من ثم الثاني، فلما أموالهم، وكثرت فأْخَص
ّذبوا ّله بعث رسإولهم َك حتى الردمَا ذلك نقبت ُجَرذا ال

ْيهم الماء فدخل انتقض، َت ّن بيوتهم، السيُل ودفن فغرقهما، َج
:والعرما }    العرما     سإيل     عليهم     {فأرسإلنا   تعالى قوله فذلك
ْكُر وهي عرمة، جمع ابن وقال الماء، يحبس الذي الّس

ِرماالعرابي َع َطاقَ، ل الذي السيُل : ال :ومقاتل قتادة وقال ُي
 .سإبأ وادي اسإم العرما

ًا، أحمد بن على الماما وأخبرنا حسان أبو أخبرنا أيض
أخبرنا السإتراباذي، محمد بن هرون أخبرنا المزكى،
حدثنا الزرقي، الوليد أبو أخبرنا الخزاعي، أحمد بن إسإحاقَ

ّداح سإالم بن سإعيد حدثنا جدي، َق عن سإاج بن عثمان عن ال
إلىعمرو الكاهنة طريفة : ألقتقال صالح أبي عن الكلب

ْيقيا له يقال الذي عامر بن عمرو وهو السماء، ماء بن ُمَز
بن مازن بن القيس امرئ بن ثعلبة بن حارثة بن عامر بن

ْوث بن الزد َغ ْبت ابن ال سإبأ بن كهلن بن زيد بن مالك بن َن
ْعُرب بن َيْشُجب ابن في رأت قد وكانت َقْحطان، بن َي

ّد أن كهانتها َيْخرب، مأرب سَإ ِرما سإيُل سإيأتي وأنه سَإ َع ال
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َله، عامر بن عمرو فباعَ الجنتين، فيخرب هو وسإار أموا
حولها، وما بمكة فأقاموا مكة إلى انتهوا حتى وقوُمه

ْدُرون ل ببلد وكانوا الحمّى، فأصابتهم الحمى، ما فيه َي
ْوا َع َد َفَة َف ْوا طري َك : قدلهم فقالت أصابهم، الذي إليها فَش

ُكون، الذي أصابني َفرقَ وهو َتْش : فماذاقالوا بيننا، ُم
شديد، وجمل بعيد، َهّم ذا منكم كان : منقالت ؟تأمرين
أزد فكانت المشيد، عمان بقصر فليلحق جديد، ومزاد
على وصبر وقسر، جلد ذا منكم كان : منقالت ثم عمان،
خزاعة، فكانت مر، بطن من بالراك فغليه الدهر، أزمات

َوْحل، في الراسإيات يريد منكم كان : منقالت ثم ال
ْطعمات ّنْخل، ذات بيثرب فليلحق الَمْحل، في الُم فكانت ال

الخمر يريد منكم كان : منقالت ثم والخزرج، الوس
فليلحق والحرير، الديباج ويلبس والتأمير، والملك والخمير،

سإكنوها الذين فكان الشأما، أرض من وهما وغوير، ببصرى
ْفنة آل ] منكم277 [ص كان : َمْنقالت ثم َغّسان، من َج

والدما الرزاقَ، وكنوز العتاقَ، والخيل الرقاقَ، الثياب يريد
ْهراقَ، آل سإكنوها الذين فكان العراقَ، بأرض فليلحق الُم

 .محرقَ وآل بالِحيرة كان ومن البرش َجذيمة

ِبي- 1455 َه ْذ ُه َفَل ا َد ْن َبِك أ  .سَإْر

ْده ّن للمرأة يقال وكان الراعي، : المالوالّسْرب : الزجر،ال
ِبيالجاهلية في َه ْذ ُه فل : ا َد ْن َبِك، أ بهذه تطلق فكانت سَإْر

 .اللفظْة

ُد- 1456 ْو ّذ ِد ِإلَى ال ْو ّذ ِبل ال  .ِإ

ْودالعرابي ابن قال ّذ َوّحد، ل : ال وهو أذودا، يجمع وقد ُي
وهو الكثير، على يقع ول البل قليل على يقع مؤنث اسإم

ول الثلثين إلى العشرين إلى العشر إلى الثلث بين ما
 .ذلك يجاوز
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إلى يؤدي حتى القليل إلى القليل اجتماعَ في يضرب
 .الكثير

ْئُب- 1457 ّذ ُدو ال ْأ َغَزاِل َي ْل  .ل

ْوُتقال َد َأ ُدو َلُه :  ًا، آ ْدو ْلته، إذا َأ َت  :وينشد َخ

ُه له أدوت َذ َهاَت لُخ ْي َه َف َتى *  َف ْل ِذَرا ا بفعل ""حذرا (نصب َح
اسإم فاعل من الحال على أو حذرا، يزال ل أي مضمر
 .)الفعل

 .والمكر الخديعة في يضرب

في وكذلك العين، من بدل أدوت في الهمر يكون أن ويجوز
ِو من لجله، يعدو أي يأدو، ْد َع  .ال

ْئُب- 1458 ِر ِذ  .الَخَم

ٍد، جرفا أو حجر أو شجر من واراك : ماالَخَمر وإنما وا
ًا، : ذئبومثله إياه، للزومه الخمر إلى يضافا وقنفذ َغض
ُه نبت وهو حلب، وتيس برقة، : تيسويقال الظْباء، تعتاد

 .الخلة وأرنب الَحَماطة، وشيطان السحا، وضب الربل،

ْئُب- 1459 ّذ َنى ال ْك َبا ُي َة َأ َد ْع  .َج

َدة : إنيقال ْع الضأن، أولد من النثى وهي الّرْخُل، الَج
ُنه بها الذئب يكنى وطيبها، لضعفها ويطلبها يقصدها ل
ْعدةوقيل ويجّف الربيع في ينبت الرائحة طيب نبت : الَج

ًا، ًا، يغدر فإنه بالكنية َشُرفا إن الذئب فكذلك سإريع سإريع
وإن الذئب أن : يعنيوقيل واحدة، حالة على يبقى ول

َعبيد : إنهوقيل قبيح، فعله فإن حسنة كنيته كانت بن ل
 .قتله المنذر ابن النعمان أراد حين قاله البرص
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َوائل بك ويريد باللسان يبرك لمن يضرب َغ  .ال

جعدة، أبا يكنى : الذئبفقال المتعة، عن الزبير بن وسإئل
فكذلك الخبيث، للذئب ] حسنة278 [ص كنية أنها يعني

 .المعنى قبيحة السإم حسنة المتعة

ُبْخله جعادة وأبي جعدة بأبي الذئب : كنىوقيل قولهم من ل
ُد "فلن ْع  .بخيل كان " إذااليدين َج

ُبوا- 1460 َه َء َذ ٍذ ِإسْإَرا ُف ْن  .ُق

ِري ل كالقنفذ ليل ذهابهم كان أي  .ليل إل َيْس

ْئُب- 1461 ّذ ًا ال ٌد َخالي  .َأسَإ

ّد ويروى َدك إذا " أي"أَش عليك، َأْجَرأ كان َوْحدك خاليا وَج
 .بعضهم قاله قول هذا

ْعواٍن من خل إذا : الذئبيقال أن هذا من وأجود من َأ
ًا، كان جنسه من وطبعه نفسه في ما على يتكل لنه أسإد

ِثب والقوة الّصَرامة َي ْثبة َف َيا ل َو ْق إلى أقرب وهذا معها، ُب
ًا لن الصواب، غيره، من ل الذئب من " حال"خالي
ًا، كان إذا السإد يشبه : الذئبوالتقدير : زيدتقول كما خالي

أبو قال الحال، في عامل التشبيه ومعنى قمر، ضاحكا
َدَر : إذا: يقولعبيد عليك أقوى فهو الحال هذه في عليك َق

ْعِجْز ل أراد الحال، هذه غير في أي بالظْلم، وأجرأ ول عنه َت
 .جنسه من له معين

ًا وقال ّديِن، في المثل هذا يضرب : قدأيض حديث ومنه ال
ّله رضى معاذ الذئب فإن بالجماعة "عليكم عنه تعالى ال
َة الغنم من ُيصيب إنما ّذ َية الّشا : فصارعبيد أبو " قالالقاِص
 .والدنيا الدين أمر في المثل هذا
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ٍد لكل يضرب ِدينه أو برأيه متوّح  .بسفره أو ِب

َهَب- 1462 َيِب ِفي َذ َهِب الَْخ ْذ َ  .ال

َباء، الخيبة في وذهب ْي ُد ل ما طلب إذا الَخ ِدى ول َيِج ُيْج
ًا، طلبه عليه  .بالخيبة يرجع بل شيئ

ْئُب- 1463 ّذ ُبوٌط ال ْغ ِذي َم ِه ِب ِن ْط  .َب

َبطُْ "الذئب ويروى ْغ ِه " وذوبطنة بغير ُي ِن بطنه، في : مابط
ِنه، ذا : ألقىويقال للغائطْ، اسإٌم البطن : ذوويقال ْط إذا َب

َدَث، َظّْن ليس أنه : وذلكعبيد أبو قال أْح ُعَ، أبدا به ُي الجو
َنة، به يظْن إنما ْط ِب قال والماشية، الناس على يعدو لنه ال

 :الشاعر

ُكِن َوَمْن ْيِن َيْس َبْحَر ْل ُظْْم ا ْع ُلُه َي َبطُْ ِطَحا ُغ ْي َو ِه ِفي ما *  ِن ْط َب
َو ْه ُع َو ِئ  َجا

ِة عظْيم لنه ذلك قيل : إنماغيره وقال ْفَر (الجفرة أبدا الُج
ِبيُن ل )،- البطن فسكون بضم-  َده وإن الّضُمور، عليه َي َه َج

 :الشاعر وقال الجوعَ،

ْئِب ّذ ُبوُط لكال ْغ ْلَحَشا َم َو ا ْه ُع* [ص َو ِئ  ]279 َجا

ْئُب- 1464 ّذ َغُم ال ْد  .َأ

ْيد ابن قال ْغم الذئاب أن ذلك : تفسيرُدَر َغْت ُد َل َلغ، لم أو َو َت
ْغَمة ّد . يضربجائع وهو ولغ قد قيل فربما لها، لزمة وال

َبطُْ لمن ْغ ْله لم بما ُي َن  .َي

ْغَمة ّد ْغَماُن : السواد،وال ّد ُدالرجال من وال َو  .: السْإ

ُبوا- 1465 َه َغَر َذ َغَر، َش َذَر َب َذَر، َوَش َذَر َم َذَر، َوِش َعَ ِم َذ َوِخ
َعَ َذ  .ِم
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 .َوْجه كل في أي

َهَب- 1466 َياِح َدَرَج َدُمُه َذ  .الّر

 .طريقها وهي َدَرج، جمع " وهيالرياح "أدراج ويروى

َدرا كان إذا الدما في يضرب  .له طالَب ل َه

َبْت- 1467 َه ْيٌف َذ َها َه ِن َيا ْد  .َل

ْيف َه ُهّب الحارة : الريحال قال الصيف، في اليمن ناحية من َت
ْيِف : وأصلعبيد أبو َه ِدين، " جمع"لديانها وقوله السموما، ال

اسإم الهيف لن الديان جمع وإنما لعاداتها، أي العادة، وهو
عاداتها، إلى رجعت أي إلى، معنى على باللما وجاء جنس،

َها ُت  .وتيبسه شيء كل تجفف أن وعاد

ُيضربويقال لشأنه، إنسان كل تفرقَ عند مثل يضرب  :
ِزمَا َمْن لكل  .يفارقها ولم عادته َل

ِليٌل- 1468 ٍة َعاذ َذ َل َقْرَم  .ِب

َلةالصمعي قال َقْرَم قال لها، َوَرقَ ل ضعيفة شجيرة : ال
 :جرير

ُقَ َكاَن َذ حين الفرزد ِه َعا ِل ُذ الذليِل * مثَل ِبَخا ُعو َوسْإطَْ َي
َقْرَمِل ْل  ا

ِني- 1469 َت ّكْر ْعَن َذ ّط ْنُت ال ُك ًا و  .َناسِإي

يد في وكان ليقتله، رجل على َحَمَل رجل أن أصله : إنقيل
ُعَ الدهش فأنساه ُرْمح عليه المحمول يده، في ما والجَز

ْلِقالحامل له فقال ل رمحا معي : إّنالخر فقال الرْمَح، : أ
ِني ؟به أشعر َت ّكْر ْعَن ذ ّط صاحبه على وحمل - المثَل، ال

.بغيره الشيء تذكر في يضرب َهَزمه، أو قتله حتى فطعنه
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َعاوية بن َصْخر الحامل : إنيقال َلمي، َم والمحمول الّس
ِعق بن يزين عليه  .الّص

وكان الهللي، حزن بن رهيم قاله من : أولالمفضل وقال
قوما فاعترضه آخر، بلدا يريد بلده من وماله باهله انتقل

ما : َخّلله فقالوا يعرفهم، ل وهو فعرفوه تغلب بني من
َنكملهم قال وانُج، معك تعرضوا ] ول280 [ص المال : دو

ْدَت : إنبعضهم له فقال للُحَرما، فألِق ذلك نفعل أن أر
ًا معي : وإّنفقال رمحك، ّد ؟َلُرْمح يقتلهم فجعل عليهم فش

ًا  :ويقول يرتجز وهو واحد بعد واحد

ّدوا َها علي ُر ِب ْقَر َيا أ ّفي لها * إّن القاِص ْلَمْشَر َا ِبا ِدي  َحا

ِني َت ّكْر ْعَن ذ ّط ْنُت ال ُك َيا َو * َناسِإ

ْقُه- 1470 ِبطْْ ُذ َت ْغ  .َت

يشرب، ل رجل وفيهم َشَراب على كانوا قوما أن أصله
ِبت، وهو فطربوا ْقَ : أيالقول هذا له فقيل ُمْس حتى ُذ
ْطَرَب  .طربنا كما َت

ِرما لمن يضرب َوانيه ُح َت  .السعي في ل

َهَب- 1471 ْهُل َذ ِر َأ ْث ّد ِر ال  .ِبالْج

ْثر ّد ْثر، : ماليقال المال، : كثرةال ْثر، ومالِن َد وأموال َد
ْثر، الحديث . (فيالحديث في يروى المثل وهذا كثير، أي َد

 ")بالجور الدثور أهل "ذهب

َهَب- 1472 َهى ِفي َذ  .الّسّم

إذا الّسّمهى، فلٌن وجرى الباطل، في : أيعمر أبو قال
ٍر إلى جرى َبْت يعرفه، ل أم ُله وذه َهى، إب تفرقت إذا الّسّم
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َهى وجه، كل في والرض السماء بين الهواء :والّسّم
 .والباطل : الكذُبوالسميهي والسمهى

ُكْر- 1473 ْذ ًا ا ِئب ِرْب َغا َت ْق  .َي

ُكْر ويروى ْذ عن يروى المثل : هذاعبيد أبو " قالَتَره غائبا "ا
ّله عبد َتار ذكر أنه الزبير بن ال عنه، وسإأل يوما الُمْخ

َدمَا أن قبل بمكة يومئذ والمختار ْق في هو فبينا العراقَ، َي
َلع إذ ذكره ُكْرالزبير ابن فقال المختار، َط ْذ َثَل غائبا : ا  .- الم

ْو ُذّل- 1474 ُد َل ًا َأِج  .َناِصر

َغّساني شمر أبي بن الحارث أن أصله : كانالمفضل قال ال
َنَس سإأل َطمه فأخبره، المر، بعض عن الحجير أبي بن أ َل ف

ُذّلوقال أنس فغضب الحارث، ُد لو :  ًا، أِج َطمه ثم َناِصر َل
فذهبت الخرى، لنتهت الولى نهيت : لوفقال أخرى،
ُد لو ذل : هذاالمثل وتقدير مثلين، كلمتاه َلَما ناصرا أج
ْلته ِب  .َق

َهَب- 1475 ًا َذ َلّج كاسِإب ِه َف  .ِب

َكه حتى به الشّر لّج أي َل ْه ْتل أو َغَرقَ إما شر في وأوقعه أ َق
 .غيرهما أو

َهَب- 1476 ُلُه َذ َعاعَِ َما  .َش

َطاما، مثل الكسر على مبني ًا، أي َق  :الشاعر قال - متفرق

ِه أغّل ِل ٌد ِبَما ُه فأْضَحى زي ُد ِل َتا َو ُفُة *  ِر َطا َعاعَِ َو  َش

ِنيُن- 1477 َ َذآ َها ِرْمَث ل  .َل

ُنون ْؤْ ْبت،الذ َن من ] البل281 [ص : َمْرعىوالّرْمث : 
ْلَحْمض،  .الرمث في يثبت الذؤْنون وهذا ا
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.له قديم ل َمْن خيُر ُيْرَجى ول لهم، قديم ل للقوما يضرب

َهَب 1478 ُق َذ ّل َناِت ِفي الُمَح ِر َب  .َطَما

ُق ّلق . يقالالهواء في : الرتفاعَالتحلي ِر الطائر، َح َطَما :و
ْنَصّب : يقالالصمعي قال المرتفع، المكاُن من عليه ا
ِر، ِما، مثل َطَما َطا  :الشاعر قال َق

ْنِت فإن َ ُك ِريْن ل ْد ِري الموُت ما َت ُظْ ْن في هانئ * إلى َفا
ْبِن الّسوقَِ ِقيِل َوا  َع

َطٍل إلى ّفَر قد َب ِوي * وآَخَر وجهه السيُف ع ْه ِر من َي َطَما
ِتيِل  َق

ْطح من َعقيل بن مسلم برمي أَمَر زياد ابن وكان عاٍل، سَإ
ِر : منالكسائي وقال َطَماَر، َطَما .وكسرها الراء بفتح و

 .باطل يذهب فيما يضرب

َهَب- 1479  .ُأّل ْبِن ُضّل ِفي َذ

الّضلَل في : ذهبيقال الباطل، في رأسَإه ركَب إذا
 .حق غير في ذهب إذا والتلل، والضلل واللل،

ِليٌل- 1480 ُلُه َمْن َذ ّل َذ َذامُا ي  .ِخ

َذاماقالوا ْقهره للضعيف . يضربذليل رجل كان : ِخ هو َمْن َي
 .منه أضعُف

ِليُل- 1481 ّذ ُلُه َمْن ال ُك ْأ ُء َت ْبرا َو  .ال

ْبَراءقالوا َو بوبرها وأرادوا وتضعف، ُتَحّمق وهي الرَخمة، : ال
 .ريَشها

َهَب- 1482 ْنُه َذ َيباِن ِم ْط  .ال
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ْهَشَل قال والطعاما، النكاح لذة أي أسَإّن، قد لمن يضرب  :َن

َباِن منك فات إذا َي ْط َبْل فل ال ِذي اليومُا جاءَك * حتى ُت ّل ا
ْنَت َذُر ُك  َتْح

ْكٌر- 1483 َ ِذ  .َحَساِس َول

ِما مثل الكسر على مبني َطا ِما َق َذا ُد للذي . يضربَوَح ِع ول َي
 .إنجازه يحس

يرفعه من ومنهم التبرئة، على نصبا َحَساَس ول ويروى
: وليقول من ومنهم ليس، بمنزلة ل ويجعل وينون،

 .بتنوين يرفع من ومنهم تنوين، بغير ينصب َحِسيَس،

َد َذّل- 1484 ْع ِه َب ُفوُر ِشَماسِإ ْع َي ْل  .ا

َقاد لمن يضرب ْن ُفور ِجَماحه، بعد ا ْع َي  .فرس : اسإموال

َذّل- 1485 ّناِس َأ ِذٌر ال َت ْع َلى ُم ٍم ِإ ِئي أن النظْاما حق . (منَل
 .)الحرفا هذا من أفعل على جاء فيما المثل هذا يجعل

ِوج ل الكريم لن َبل ل اللئيم ولعل العتذار، إلى ُيْح ْق َي
 ]282 . [صالعذر

ْئُب- 1486 ّذ ُبِع ال  .ِللّض

ِريني في . يضربقرنه هو أي  .سإوء َق

َبْت- 1487 َه ِدَمْت ُطولً، َذ َع ً َو ُقول ْع  .َم

 .طائل بل للطويل يضرب

ُبوا- 1488 َه َكِب ُكّل َتْحَت َذ ْو  .َك

 .تفرقوا إذا للقوما يضرب
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ُبوا- 1489 َه َيّر في َذ ْه َي ْل  .ا

َيّر الباطل، في أي ْه َي َعُل، ال ْف َيّل، الكلما في ليس لنه َي ْع َف
ْلح، َصْمغ وهو ّط  :عمرو أبو وأنشد ال

َعْمُت ْط َيّر ِمَن راعّي أ ْه َي َظّْل ال َف ِوي *  ْع  ِبَشّر حبطا َي

ْهير : َحَجرالحمر وقال الصمغ، هذا من أي ْلب، أي َي ُص
َذُب :ويقال ْك َيّر، من أ ْه َي :السّراج ابن وقال الّسَراب، وهو ال

َيّري، فقالوا اللف، فيه زادوا ربما ْه أسإماء من وهو َي
 .الباطل

ُد َذاَك- 1490 ِديَن َأَح  .الَح

ُغ : هذاالعرابي ابن قال َل ْب ْدِح، أ "إحدى : ويقالقال الَم
ِد ِظْيَر ل : واحدتقول " كماالَح ُد : فلنويقال له، َن َواح

ِديَن، ُد الَح َواِح ِد، و َدى "هذا وقولهم الحا ِد إْح :" قالواالَح
 :وأنشدوا الداهية، بمعنى للمبالغة، التأنيث

ِنَي ّدو َلَب َع ْع ّث ُدوا ِفيَما ال ّد ّتى َع َثاُروا * َح َت َدى ِبَي اسْإ ِد إْح الَح

ْثَل ول لدهائه، نهاية ل لمن يضرب ْكَرائه في له ِم  .َن

َبْت- 1491 َه ِدي ِفي َذ ٍه َوا َد ِتي ْع ٍه َب  .ِتي

ُلُك لمن يضرب  .الباطل سإبيَل َيْس

َبُة- 1492 َها َما ُقّف ِذي  .َغِميُس ل

ُقّف ُلظ : ماال َغِميس الرض، من َغ شجر فيه : الواديوال
 .ملتّف

 .المناوأة وأظهر بالعداوة جاهر لمن يضرب

ّذيُخ- 1493 ِه ِفي ال ِت ْلو ْثُل َخ ِد ِم َلسَإ  .ا
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ّذيخ َكُرال  .الّضباعَ من : الذ

ّدعي لمن يضرب ًا َي في به ُطولب إذا عنه يعجز ما منفرد
ُكّل قولهم مثل وهذا الجمع، ٍر "  " .ُيَسّر الَخلَء في ُمْج

َباُب- 1494 ْيٍف ُذ ِئُص َلْحُمُه سَإ َقا َو ْل  .ا

َوقيصة ُنِق : المكسورةال ُع له لمن . يضربالدواّب من ال
َعة مال ّتر وهو وسَإ َق ل فهو وقوة قدرة ولمن عياله، على ُم

 .ذليل ضعيفا إل ينازعَ

َبُة- 1495 ًى ِذي ْعز ِليٌم ِم َظ ِر في و ْب ْلُخ  .ا

ْعزالماعز جمع في يقال ِعيز : َم ًى وَم ْعز في واللف وِم
ًى ْعز َلل لللحاقَ ِم ْع ِف ِهْجَرع283َ [ص مثل ب َلع ]  ْب ِه َهم، و ِدْر و

ْبُر ُمعيز، وتصغيرها ْلُخ في : هويقول الختبار، من : اسإموا
ْعَزى، في وقع كالذئب الخبث ّظْليم الختبار وفي الِم : إنكال

ِطْر له قيل : أنا" قال"اْحِمْل له قيل وإن َجَمل، : أنا" قال"
 .طائر

ُلوب يضرب ّكار للَخ  .الم

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َذّل- 1496 ْيِسّي ِمْن َأ  .ِبِحْمَص َق

بيت إل قيس من بها ليس لليمن، كلها ِحْمص أن وذلك
 .واحد

َذّل- 1497 ٍد ِمْن َأ ٍم في َي  .َرِح

َوان، الضعَف يريد َه َد : يعنيوقيل وال ِنيِن َي ْلَج أبو . وقالا
ّقي صاحبها أن : معناهعبيد ًا بيده يصيب أن يتو  .شيئ
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َذّل- 1498 ِر ِمْن َأ ِعي ٍة َب َي ِن  .سَإا

َتقى الذي البعير وهو  :الطرماح قال الماء، عليه ُيْس

َلٌة ّي َب َذّل ُق ِني ِمَن َأ َوا ْعَرفُا الّس َأ َو َواِن *  َه ْل الخصافا ِمَن ِل
ذات - النعل - بالفتح الخصف أن اللغة كتب في (الذي

 )خصفة منها طراقَ وكل الطراقَ،

 .النعل يعني

َذّل- 1499 ِر ِمْن َأ ّباَن ِحَما  .َق

 :وقال والمدينة، مكة بين يكون الَخنافس من ضرب وهو

َبا َيا ْد َعَج َق ْيُت َو َأ َبا َر ّباَن * ِحَماَر َعَج ُد َق ُقو َبا َي َن  أْر

َها ِطَم َها َخا َأّم َبا َأْن َز َه ْذ ْلُت َت ُق َف ِني *  ْف ِد َقاَل َأْر َبا َف  َمْرَح

َذّل- 1500 ٍد ِمْن َأ ٍم ُقَرا ْنِس  .ِبَم

 :الفرزدقَ قال

ِلَك َنا ِغي لو ُه ْب ًا َت ْيب َل َها ُك َت ْد َداِن ِمَن * أذّل وَج ِقْر َتْحَت ال
ِم َناسِإ  الم

َذّل- 1501 ٍد ِمْن َأ ِت َقاعٍَ َو  .ِب

ّقَ لنه َد ًا، ُي  :قولهم وأما أبد

َذّل- 1502 ٍر ِمْن َأ ٍد ِحَما ّي َق  .ُم

 :الوتد وفي الشاعر فيه قال فقد

َواَن إّن َه ْهِل حماُر ال ُفه ال ُه * والحّر يعر ُة ينكُر ْلَجْسَر وا
ُد - بضم والجد العظْيمة، - الناقة - بالفتح (الجسرة الُج
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ًا والجيم الهمزة فقار المتصلة الخلق - الموثقة جميع
 .)الظْهر

ِقيُم ول ِر ُي َدا ّذّل ب َها ال ُف َذلِّن * إل يعر ْيُر ال ْهِل َع ُد ال ِت َو  َوال

َذا ْلَخْسِف على ه ُبوٌط ا ِه َمْر ِت ِوي فل ُيَشّج * وذا بُرّم َلُه يأ
ُد  ]284 [ص أَح

َذّل- 1503 ْقٍع ِمْن َأ ٍة َف َقَر َقْر  .ِب

ُه، من على يمتنع ل لنه َطأ لنه : بلويقال اجتنا بالرجل، ُيو
ْقع َف َكْمأةوال َعة، : والجمعالبيضاء : ال ْق ْبأة، َجْبء مثل َف وَج
َيَض، كان إذا فقيع، : حماماويقال ْب ّبُه َأ ُيَش الذليُل الرجُل و
ْقع َف ُع : هوفيقال بال َقر، فق بأرجلها، تنجله الدواّب لن َقْر

 :المنذر بن النعمان يهجو النابغة قال

ِني ُثو ّد ِة بني َح َق ُع َيْمـ َما الّشِقي َن ًا * ـ ْقع ٍر َف َق َقْر َ أن ِب  َيُزول

ْقعة لن َف فقعُة "فلن ويقال أغصان، ول لها أصول ل ال
"هو كذلك كان لمن المثال مولد في يقال كما "القاعَِ

َكُشوَث " لنالشجر َكُشوُث ْبت ال ّلق َن الشجر بأغصان يتع
ِعْرقٍَ يضرب أن غير من  :الشاعر قال الرض، في ب

َو َكُشوُث ُه ٌقَ ول َأْصٌل فل ال  َثَمُر ول ِظّل ول َنِسيٌم * ول َوَر

َذّل- 1504 َباِن ِمَن َأ ْق ْيَن الّس ِئِب َب َ ْلَحل  .ا

َبان ْق ْقب، : جمعالّس ويقال الذكر، البعير ولد وهو الّس
ُلوبة، : جمعوالحلئب : حائل،للنثى َلُب التي وهي الَح  .ُتْح

َذّل- 1505 ِر ِمَن َأ ْع َي  .ال
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ْدي هو ْلَج َناقَ أو ا َع ّد ال َية فم على يش ْب ّطى الّز رأسُإه، ويغ
ُع سإمع فإذا َته السب َية في فوقع طلبه في جاء صو ْب الّز

 .فأخذ

ِد ِمَن َأذّل- 1506 َق ّن  .ال

َقداللغة أهل قال ّن ِقباُح الرُجِل قصاُر الغنم من جنٌس : ال
َدة، الواحدة بالبحرين، يكون الوجوه َق : أجودالصمعي قال َن
ِد، صوفُا الصوفا َق ّن  :وقال ال

ْيُم َق ٍم ياّشر ُف َا تمي ِتد ُتُم * لو َمْح ْن ًا ُك ُتم َضأن ْن ُك َدا ل َق  َن

ُتُم أو ًء كن ُتْم ما َدا لكن َب ُتُم * أو َز ْن ًفا ُك َدا لكنتم ُصو - (القرد َقَر
 )الصوفا - نفاية بالتحريك

َذّل- 1507 ِه َبالْت ِمّمْن َأ ْي َل ِلُب َع َعا ّث  .ال

َذل، للشيء يضرب مثل هذا َت المثل في يقال كما ُيس
في ويقال المهدوما، جحره " يعنيالثعلب "هدمةالخر
بينهم "بال صلح على كانوا وقد القوما بين يقع الشر

َفَسا " والثعالب َباُن بينهم " ِر ّظْ و "ُرْمح بينهم "كسر " وال
ِبَس َي ّثَرى بينهم " بن حميد " قالالضبع بينهم "خريت " وال

 :ثور

ْبِن وبيَن بيني ما تر ألم ٍر ا ّد * من عام ُو َلْت قد ال عليه َبا
ِلُب َعا ّث  ال

َبَح ِقي وأْص ّد با ُكْن لم * كأْن وبينه بيني الو ْهُر َي فيه والد
ِئُب  ]285 [ص َعَجا

َذّل- 1508 ٍة ِمْن َأ َل  .َقْرم
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َقْرَمل ْلَجأ، ول لها، َذَرى ل ِقصار : شجرال ويقال سِإتر، ول َم
ِليٌلآخر مثل في َذ ٍة عاذ : " َل َقْرَم ول تستره ل بشجرة " أيِب

 .نفسه من بأذّل عاذ ذليل هو أي تمنعه،

َذّل- 1509 ِعل ِمَن َأ ْن ّل  .ا

ِعيث قول من هذا َب  :ال

ْبي وكّل َي َل ِفيَحُة ُك ِه َص ِه َذّل َوْج َأ َواِن َمّس على *  َه من ال
ْعِل ّن  ال

 " .النعل من الرجال لقداما : "أذلويروى

َذّل- 1510 َذِج ِمَن َأ َب  .ال

ْذَجان، والجمع الَحَمل، يعنون  :وأنشد ِب

ْكت قد َل َنا َه ُت َهَمْج من َجاَر ْع * وإن ال ُكْل َتُج ًا تأ ُتود َذْج أو َع  َب

َذٌج كأنه القيامة يوما آدما بابن : "يؤتىالحديث وفي من َب
 ".الذل

َذّل- 1511 ِة ِمْن َأ ْيَض ِد َب َبل  .ال

ٍة في النعامُة تتركها بيضة هي َ ترجع فل الرض من َفل
 :الراعي قال إليها،

َعُة تأبى ِرفْا َأْن ُقَضا ْع ًا لكم َت َنا َنَسب ْب َوا ٍر *  ُتْم ِنَزا ْن ْيَضُة فأ َب
ِد َل َب قوما العرب من أن على البيت بهذا النحاة . (يستشهدال

 )المصدرية بأن يجزمون

َكى- 1512 ْذ ِد، ِمَن َأ َوْر ْل َهِب، الِمْسِك َوِمَن ا َلْص ِر ا َب ْن َع َوال
َهِب َلْش  .ا

َذّل- 1513 ّي ِمْن َأ ِو ِة َأَم َف ُكو ْومُا بال َء َي  .َعاُشوَرا
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َذّل- 1514  .ِقَمٍع ِمْن َأ

ُنون ْع ِزقَ هذا َي  .بالرجل فيوطأ به يرمى التمر، بأعلى الملت

َذّل- 1515 ٍر ِمْن َأ ْي  .َع

ْير َع ًا، رأسُإه ُيَشّجُج لنه ذلك قيل وإنما : الوتد،ال ويجوز أبد
 .الحمار به يراد أن

َذّل- 1516 ٍر ِمْن َأ َوا  .ُح

َوارا يدعى يزال . ولالناقة ولد وهو ْفصل حتى ُح  .ُي

َذّل- 1517 ِء ِمَن َأ َذا ْلِح  .ا

َتهن لنه َوْطء، عند شيء كل في ُيْم  :يقولون وكذلك ال

َذّل- 1518 ِء، ِمَن َأ َدا َذّل الّر َأ  .الّشْسِع ِمَن َو

َذّل- 1519  .البَساِط ِمَن َأ

ُنون ْع ْبَسطْ الذي هذا َي ْفَرش، ُي ُي ُؤه و َط َي . [صأحد كّل ف
286[ 

 .المولدون*3*

ْئٌب ٍة َمْسِك في ِذ َل  .سَإْخ

ْئٌب َعَج ِذ ْن َت  .اسْإ

َعْزِل ُذّل ِه ِمْن َيْضَحُك ال ِة ِتي َي َ ِول  .ال

َنُب ْلِب َذ َك ُبُه ال ْكِس ْعَم، ُي َفُمُه الط ُبُه و ْكِس  .الّضْرَب ُي

ِفيَه ل َمْن َذّل  .َلُه سَإ
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ْدُت َعَ ُذ َبا ِني ُثّم الّس ِرسُإ ْف ُعَ َت  .الّضبا

َهَب ُلُب الِحَماُر َذ ْط ْيِن، َي َن َد َقْر َعا ُلومَا َف َنيِن َمْص ُذ ُل  .ا

َهَب ّناُس، َذ ِقَي ال َب َناُس َو ّنْس  .ال

َهَب ِري َذ َبقي َعِصي ِري َو  .َثِجي

 .كلفته وتبقى منفعته تذهب للشيء

َكَر ِفيُل َذ ْل ُه ا َد َ  .ِبل

ِني َت َلى َذَمْم ِة، َع َء ِلَم السإا ْفِسَك َعْن َرِضيَت َف َة َن َفأ َكا ْلُم  ؟با

 .عبيدة أبي بن على قاله

ِكَل َذْر ْوِل ُمْش َق ّقا َكاَن وإْن ال  .َح

ّذّل َناِب في ال ْذ ِر َأ َق َب .ال

راء     أوأله     فيما     العاشر     الباب     
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     
o  المولـــدون     

 .راء أوله فيما العاشر الباب

َعى- 1520 ْقَصَب َر  .َفا

َقَصَبيقال ْقِصُب، البعيُر :  و الشرب، من امتنع إذا َي
ْقَصَب ُله فعلت " إذاالراعي "أ َيها أسإاء أي ذلك، إب ْع َر

على يدل " ما"رعى قوله في وليس الشرب، من فامتنعت
سإوء " على"أقصب بقوله اسإتدل ولكن والتقصير، السإاءة
ْعي، لَخلَء إما الشرب من امتنعت البل أن وذلك الّر
َوافها  .الرعي إسإاءة على يدلن وهما لمتلئها، وإما أْج
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َد حتى تولى فيما يبالغ ول ينصح ل لمن يضرب ْفُس  .المُر َي

ِني- 1521 ْت ِئها َرَم َدا ّلْت ِب ْنَس  .وا

ْهم ضرائر لحدى المثل هذا ْعد امرأة الَخْزَرج بنِت ُر بن سَإ
َناة زيد ْتها َم ْهم َرَم : رمتنيالضرة فقالت فيها، كان بعيٍب ُر

في الباء باب في بتمامها القصة ذكرُت وقد - المثَل، بدائها
ِهّن قوله ِئي َد ْب َفال "ا َع ِبيِت ب  ".سُإ

ّير لمن يضرب َع  ]287 . [صفيه هو بعيٍب صاحبه ُي

ُه- 1522 ْقَحافِا َرما ِه ِبأ ْأسِإ  .َر

َته أي َك َدها بداهية اسإ لنهم الجمع بلفظ قيل وإنما عليه، أوَر
ًة به َرَماه أرادوا ْوله بما يجمع أن ويجوز مرة، بعد مر َح
َة ِليُظقالوا كما ِقْحٌف، منه جزء كل أن إراد َغ ِر، :  ِف الَمَشا

ِكِب، وعظْيم َنا ِقْحف الَم من الدماغ يعلو لما : اسإموال
ّلُه لم ما به يرميه ول الرأس، ِز منه، وينزعه موضعه عن ُي

ْتله، عن كناية وهذا َغ فكأنه َق َل وراء ل غايًة السإكات في به ب
 .يتكلم ل والمقتول القتل، وهو لها

ُه- 1523 ّلُه َرَما ِء ال ْئب ِبدا ّذ  .ال

ّله، أهلكه معناه الموت، إل له داء ل الذئب أن وذلك ال
ُه معناه :ويقال ّله رما  .جائع أبدا الذئب لن بالجوعَ، ال

ُه- 1524 ّله َرَما ِة ال َث ِل َثا ِفي ِب  .الثا

ْنبها إلى ُيوَضع الجبل من القطعة : هيقالوا َحَجران َج
ْنَصب ُي ْدر عليها و ِق  .ال

من يبقى ل لمن ويضرب عظْيمة، بداهية ُرمى لمن يضرب
ًا، الشر ّيَة لن شيئ ِف ْث ٍر ثلثة ال ٍر كّل أحجا رأس مثُل حج
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قاله كذا النهاية، بلغ فقد بالثالثة رماه فإذا النسان،
َذاني البديع قال الزهري، َهَم  :ال

ِلي ِة ِجْسٌم َو َد َواِح ِني َك َثا ٌد * له الَم ِة َكب َث ِل َثا ِفي َك َثا  .ال

َعَة يريد ْط ِق  .الجبل من ال

ِِره ُفلٌَن ُرِمى- 1525  .ِبَحَج

ِه أي ِن ِقْر ُله هو الذي ِب الحجر جعل والصعوبة، الصلبة في مث
ِقْرن مثل هذا فصغار الَمْرِمّى، باختلفا يختلف الحجر لن لل

 .لكباره وكباره ذاك لصغار

ّفين حديث وفي َعَث لما معاوية أن ِص العاص بن عمرو َب
ًا َكم ْيس بن الحنُف جاء موسإى أبي مع ح كرما على إلى َق

ّله معه فاجعل الرض، بحجر ُرِميَت قد : إنكفقال وجهه ال
ّد ل فإنه عباس، ابَن ًة َيُش ّلها، إل عقد يفعل أن علي فأراد َح
َبِت ذلك ْيِن أحد يكون أن إل اليمانيُة فأ َكَم فعند منهم، الح
ٍر ُرِميَت : إنكومعناه موسإى، أبا بعث ذلك له نظْير ل بحج
الدهر، رُجُل فلٌن :تقول كما انفراده، في الرض َحَجُر فهو
 .الرجال في له نظْير ل أي

 .الّرأِس في ُفلٍَن ِمْن ُفلٌَن ُرِمَي- 1526

 .إليه ينظْر ل حتى فيه رأيه وسإاء عنه أعرض إذا

ّله رضي الخطاب بن عمر حديث : ومنهعبيد أبو قال ال
ّلم حين عنه تعالى ّد فلم حذير بن زياد عليه سَإ عليه، ير
وكان الرأس، في المؤمنين أمير من ُرِميُت : لقدزياد فقال
لقد زياد وأراد فكرهها، عليه رآها لهيئة ] ذلك288 [ص
ُي سإاء من فلن "رمي قيل فإذا فّي، المؤمنين أمير رأ
شيء، منه رأسإه في : رمىالتقدير " كانالرأس في فلن

َوسإة منه ِدماغه في ألقى أي ُيه سإاء حتى َوسْإ فيه، رأ
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الضافة عن " ينوبانالرأس "في قولهم من واللما واللف
َناكقوله ُف ُن ْيَن : وآ ّلحى َب َواِجِب*. ال ْلَح  َوا

ُبوٌت- 1527 ْيٌر َره  .َرَحُموٍت ِمْن َخ

َهَب َلْن أي َتيالمبرد قال ُترَحَم، أْن من خيٌر ُتْر ُبو َه خير : َر
َتي، من َبُروٌت الكلما في ومثله َرَحُمو َبُروتي َج  .وَج

َد- 1528 ْي َو َو ُر َغْز ُقَ ال ِر ْنَم  .َي

َقاِش، وتسمى تغزو، كانت امرأة مقالة هذه بني من َر
ٍر من فحملت ِكنانة، ُذكر لها، أسإي ُو، لها ف َغْز َدفقالت ال ْي َو : ُر
في . يضربالولد يخرج حتى الغزو، أمهل أي الغزو،

 .العاقبة وانتظْار التمكث

رقاش، لها يقال طيء من كانت امرأة أن المفضل ذكر
ُنوَن بهم تغزو فكانت َيّم َت َي َحْزما لها كاهنًة وكانت برأيها، و
ابن ِنَزار بن إياد على عليهم وهي طيء فأغارت ورأي،

ّد َع َبْت، وغنمت بهم فظْفرت جابر، رحى يوما َم فكان وسَإ
ًا، فاتخذته جميل، شاب إياد من أصابت فيمن فرأت خادم

ْوَرته ْته فأعجبها َع َع َد َيْت فحملت نفسها إلى ف ِت ّبان في فأ إ
تريدين كنت إن فاغزي الغزو زماُن : هذافقالوا الغزو،
ثم مثل، فأرسإلتها ينمرقَ، الغزو : رويدتقول فجعلت الغزو،

َدوها لعادتهم جاؤْا َفساء فوَج َدْت قد ُمْرِضعا ُن َل ًا، و فقال غلم
 :شاعرهم

ْئُت ّب َقاِش أّن ُن َد َر ْع َها َب َلْت ِشَماسِإ ِب َدْت وقد * َح َل غلما و
َ ْكَحل  أ

ّله َها فال ِظْي ُع ُيْح َف َيْر َها َو َع ّله ُبْض َها * وال ِقُح ْل  مقبل كشافا ُي

َنْت َقاِش َكا ُد َر ًا تقو ْيش ً َج َفل َبْت َجْح َفَص ِر *  َبا ِبَمْن وأْح َص
َ أن َبل  َيْح
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َد 1529 ْي َو ْعَر ُر ِغّب الّش  .َي

ْعه أي البائب، : اللحمالغاّب فتنظْر أياما عليه تأتي حتى َد
يغّب، الشعر َدعَِ يراد أن ويجوز يذما، أما أيحمد خاتمته كيف

ّبتقولهم من الناس، عن يتأخر أي َغ تأّخَرْت إذا الُحّمى : 
ًا، ّلوه عليهم شعرك يتواتر ل أي يوم َيَم  .َف

ًا- 1530 ْيد َو ُلوَن ُر ْع َد َي َد  .الَج

َبار "يعدون ويروى َبارالَخ َوة، : الرض" الَخ َدد الّرْخ :والَج
 ]289 . [صالصلبة

ْعهفيقال ِعلة به يكون للرجل مثل يضرب َد تذهب حتى : 
 .علته

َذيفة له قال حين داِحٍس، يومَا قيٌس قاله ُتَكُح يا : سإبق
َد، يعدوا حتى : أمهلفقال قيس، َد ِد، في أي الَج َد ومن الَج

ُد كان يعلون روى َد القصة هذه ذكرت وقد مفعول، الَج
حرب بينهم وقعت "قد قولهم عند القافا باب في بتمامها
 ".داحس

ًا- 1531 ْيد َو ُق ُر ْلَح ّيوَن َي ِر ّدا  .ال

ّي ِر َعم، : ربالدا ّن فنسب داره، في مقيم لنه بذلك سإمي ال
 .إليها

البل صاحب اهتماما لن بالمر، الهتماما صدقَ في يضرب
ُقَ َد  .الراعي اهتماما من َأْص

ِر ُروِغى- 1532 َعا ِري َج ُظْ ْن ْيَن َوا َفّر َأ  .الَم

ِر َعا ِرها، لكثرة بذلك سإميت للضبع، : اسإٌمَج ْع مبنية وهي َج
ِما مثل الكسر، على َطا  .َق
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َفّر ل الذي للجبان يضرب  .يخافا مما له َم

ٍء َريُح- 1533 َء َحَزا ّنَجا  .َفال

َدّخُن ذفر - نبٌت الحاء - بفتح الَحَزاء َت يشبه للرواح، به ُي
ًا تقرب ل الجّن أن يزعمون الكرفس . يضربفيه هو بيت

ْهُرْب :فيقال شره، ُيَخافا للمر  .شر ريُح هذا فإن ا

ّنَجاء كما الشعر، ضرورة في إل يقصر ول يمد : السإراعَ،وال
 :قال

ٍء ِريُح ّنَجا َحَزا َ َفال ُكْن ل ِريَسًة َت َف ِد *  َد للسَإ ِب ّ  الل

ِدي حكيم بن عمر : دخلقيل ْه ّن َد على ال ّلب بن يزي وهو المه
هذا أن أي َحَزاء، ريح خالد أبا : ياقال رآه فلما الحبس، في

 .الغد من فهرب منه، َشّر بعده يجيء وما شر تباشيُر

ُهَما- 1534 ُنوٌب ِريُح  .َج

ّدر فإذا للمتصافيين، يضرب َلْتقيل حالهما تك ريُحهما، : َشَم
 :وقال

ِري َعْم َبَحْت المودة ِريُح لئن َل ً أْص ْلُت لقد * َشَمال ّد ْهَي َب َو
ُنوُب  َج

َعْي- 1535 ُة اْر َ َفَزاَر َناِك ل ُع َه َت  .الَمْر

ًا يصيب لمن يضرب َفس شيئ ْن  .عليه به ُي

ِه َرَمي- 1536 ِه ِفي ِق َوا َأْر  .ب

 :الشاعر قال شيء، في نفَسه ألقى لمن يضرب

ْوَت رأى لما ًا الَم ُبُه ُمْحَمّر ِه * َرَمى جوان ِق َوا الموت في بأْر
َباُل  ]290 [ص سِإْر
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ُقَالليث قال ْو ْفسه، َهّمه النسان : َر َن على ألقاه إذا و
ًا الشيء َقه، عليه : ألقىيقال حرص َوا : اسإُموسإربال َأْر

 .رجٍل

ْأٌس- 1537 ْأٍس َر ِة ِبَر َد َيا ِز ٍة َو َئ  .َخمِسما

وكان الحروب، بعض في الفرزدقَ به تكلم من : أولقالوا
خمسمائة فله برأٍس جاءني : َمْنقال الجيش صاحب
ُدو، من رجل وقتل وجل فبرز درهم، َع خمسمائة فأعطاه ال
ِتل، ثانية برز ثم درهم، ُق ُله فبكى ف :الفرزدقَ فقال عليه، أه

ْون أما ٍة، وزيادة برأٍس رأٌس يكون أن َترَض خمسمائ
 .مثل فذهبت

ْوٍل ُرّب- 1538 ّد َق ْوٍل ِمْن َأَش  .َص

: وقدعبيد أبو قال به يواَجه فيمن يؤثر الكرما عند يضرب
 .العار من يتقى فيما المثل هذا يضرب

للقول، تابع لنه خفض موضع في : أشدالهيثم أبو وقال
 .له تابع فالنعت رب بعد جاء وما

ٍما ُرّب- 1539 ِه َحا ِف ْن َو َل ُه ُعُه َو ِد  .َجا

َنُف لمن يضرب ّد في يقع ثم شيء من يأ منه حمى مما أَش
 .أنفه

َفٌر َأَحاَر َما َبَشٌر َأَراَك- 1540  .ِمْش

 .أكله عن تسأل أن ذلك أغناك بشرته رأيت لما أي

 .سإيئة أو حسنه حال له ترى للرجل يضرب
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ّد"أحار ومعنى ّد ما يعني الكل، عن كناية وهو ورجع، " ر ر
َها َفُر إذا الغصة، : حارِتيقال أكل، مما بطونها إلى ِمْش
ْوفا، إلى انحدرت ُبها أحارها وما الَج َدَرها : أيصاح  .َح

َد- 1541 ُكَل َأْن َأَرا ْأ ْيِن َي َد َي  .ِب

ْكَسب له لمن يضرب َيْشَره وجه من َم فيفوته آخر لوجه ف
 .الول

ْدُت- 1542 َد ِه َر ْي َد ِه في َي  .ِفي

َته، لمن يضرب ْظْ ّدوا  { تعالى قوله ومنه ِغ ُهْم     فر َي في     أيد
 .}    أفواههم

ُه- 1543 ُه َرَما َوا َأْش  .َف

َتل، : إخطاءالشواء ْق َوى من الَم الطرافا، وهو الّش
َوى  :ومنه القوائم، :والّش

ِليُم ْبُل سَإ َع َظْا َوى الش ِنُج الّش ّنَساء َش * ال

ْقَصد لمن يضرب  .منه فيسلم بسوء ُي

ُكْم- 1544 َل ُفطَْ َأْرُج ُعْر  .وال

ْهل بن عامر أن : حديثهقالوا ْعلبة بن ُذ ّد من كان َث أش
ًة، الناس َباٌب منه فاسإتهزأ وأقعد، فأسَإّن قو قومه، من َش

ّله : أَجْلفقال ركوبه، من وضحكوا ُنوا لضعيف إني وال ْد َفا
ْوا فاحملوني، مني َن َد ] فضم291 [ص ليحملوه، منه َف

ْيه بين ورجلين إبطه إلى رجلين َذ فنهض َبعيره َزَجر ثم َفِخ
َلكم أخي : بنيوقال مسرعا، بهم ُفطَْ، أْرُج ُعْر فأرسإلها وال

 .يموتون كادوا حتى وضمهم مثل،
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والقوة المال في فوقه هو ممن َيْسَخر لمن يضرب
 .وغيرهما

َيها- 1545 ِر َها ُأ َت ِني اسْإ ِري ُت َقَمَر َو  .ال

امرأة الجاهلية في : كانتالقطامي بن الَشْرقي قال
َلقا أكملت ًا أن تزعم وكانت وجمال، َخ على يقدر ل أحد
ًا، وكانت لقوتها، ِجماعها َغَز ابُن فخاطرها بكر ْل - اليادي أ

ًا وكان من مائة أعطته غلبها إن أنه - على عنده بما واثق
رأت واقعها فلما البل، من مائة أعطاها غلبته وإن البل
ًا ًا َلْمح ًا باصر ْهز ًا وَر ًا شديد :لها فقال قطْ، مثله تر لم وأْمر
ْين، كيف ًاقالت َتَر ْعن َط ْلغز، ابن يا بالركبة :  : فانظْريقال أ
َقَمرقالت فيك، إليه َها : أريهافقال هذا، : ال َت وتريني اسْإ

البل، من مائة وأخذ بها، وظفر مثل، فأرسإلها القمر،
َها : أريهايرويه وبعضهم ِني الّس ُتري َقَمَر و لمن . يضربال

َغالطْ  .يخفى ل فيما ُي

ُه َلْم َلَك َأٍخ ُرّب- 1546 ْد ِل  .أّمَك َت

ْقَمان المثُل هذا يروى ُل ٍما ذاَت أقبل أنه وذلك َعاد، بن ِل يو
َطش، أصابه إذ يسير هو فبينا ّلة على فهَجم َع َظْ في ِم

َداعب امرأة فنائها فقالت لقمان، فاسإتسقى رجل، ُت
َبَنالمرأة ِغي : الل ْب ول كان : أيهمالقمان قال ؟الماء أما َت
َداء، ْلفك اللبن : أماالمرأة قالت مثل، كلمته فذهبت ِع فَخ

ُعلقمان قال فأماَمَك، الماء وأما ْن ْوَجَز، كان : الَم فذهبت أ
ْبكي البيت في صبي إلى نظْر إذ كذلك هو : فبيناقال مثل، َي

َتَرث فل ْك َتسِقى له ُي َيْس لكم يكن لم : إْنفقال ُيْسقى، فل و
ُتُموه حاجة الصبي هذا في ْع َف ْلته، إلي د َف َك :المرأة فقالت ف
من : وهانئلقمان فقال زوجها، وهانئ هانئ، إلى ذاك

َدد َع إلى الشاب هذا َمْن :لها قال ثم مثل، كلمته فذهبت ؟ال
ْنبك ْعلك ليس علمته فقد َج َب قال أخي، : هذاقالت ؟ب
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إلى نظْر ثم مثل، فذهبت أمك، تلده لم لك أٍخ ُرّب :لقمان
ْتل في زوجها أثر ْعَر فتله في فعرفا الشعر َف ِبناء َش أنه ال

ْعَسر، َلْتفقال أ ْيِسَر : ثك َع ْلَم يعلم لو أمه، ال ِع لطال ال
ُذِعَرِت مثل، فذهب َغّمه، ًا قوله من المرأة ف ًا، ذعر شديد

على : المبيتوقال فأبى والشراب، الطعاما عليه فعرضت
َوى ّط َناَل حتى ال َوى كريَم به َت ْئ ل ما إتيان من خيٌر الَم
َوى، ْه إذا العشاء مع كان إذا حتى مضى ثم مثل، فذهبت َت

َله يسوقَ برجل ] هو292 [ص  :ويقول يرتجز وهو إب

ْفِسي فإّن الحّي إلى ُروِحي َنٌة َن ِهي ِر فيهم * َر ْي  ِعْرِس ِبَخ

َنُة ِة ُحّسا َل ْق ْنِس َذاُت الُم َتَرى * ل أ  بأْمِس لها اليومُا ُيْش

 :به فهتف َيَره، ولم صوته لقمان فعرفا

ُلَك : مافقال هانئ، يا هانئ، يا  :فقال ؟با

ِد َذا َيا ِبَجا ِة الحلكة ال ْوَج َكْه * والّز َتر  الُمْش

ًا ِعْش ْيد َو َكْه ُر ُل ْب َلْسَت أ ْيَسْت ِلَمْن *  َكْه َل  َل

ّوْرهانئ قال مثل، فذهبت َن ّوْر، :  :لقمان قال أبوك، لله َن
ّتغيير، وعليك التنوير، علّي امرئ كل نكير، عندك كان إن ال
َواما وبي َمَرْرُت : إنيقال ثم مثل، فذهبت أمير، بيته في ُأ

ْعُت ِف ُد عنه، فسألتها رجل، تغازل بامرأتك أنا فإذا بيت إلى َف
ْتُه َعَم ّلى أخاها كان ولو أخاها، فز وكفاها نفسه عن لج
منزلي المنزل أن علمت : وكيفهانئ فقال الكلما،

َق : عرفتقال ؟امرأتي والمرأة ِئ َقا البناء، في النوقَ هذه َع
ْقب الِفناء، في الخلية وبوهدة ِر الناب، هذه وسَإ َث في يدك وأ

َداك : صدقتنيقال الطناب، نفسي، وكذبتني وأمي، أبي ِف
قال بشأني، : نعمقال ؟علم لك : هلقال ؟الرأي فما

:هانئ له قال مثل، فذهبت عليم، بشأنه امرئ : كللقمان
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َيْت هل :قال ؟هو : وماقال : نعم،لقمان قال ؟هذه بعد بق
قال : أفعل،هانئ قال ِعْرسَإك، وتحفظ نفسك، َتْحِمي
ْفعِل : َمْنلقمان :قال ثم مثل، فذهبت الخبر، َيِجد الخير َي
ُي ًا الظْهَر تقلب أن الرأ ْطن ْطَن َب َب ًا، وال يستبين حتى ظهر

ًا، المر لك ُلها : أفلقال أمر ٍة، أعاِج ّي َك فقال المنية، توردها ِب
َواء : آخرلقمان ّد َكّي، ال َق ثم مثل، فأرسإلها ال َل الرجُل انط

يزل فلم سإيفه وسإل القصة، عليها فقّص امرأته أتى حتى
َدْت حتى به يضربها  .َبَر

ُى- 1547 ْأ ْيِخ َر ْيٌر الّش ِد ِمْن َخ َه ِما َمْش َ ُغل  .ال

ّله رضي علي قاله  .ُحروبه بعض في عنه تعالى ال

ُغوا- 1548 َها َلها َأْر َواَر ِقّر ُح  .َت

َغاء سإمعت إذا الناقة أن وأصله َوارها ُر َنْت ُح  .وهدأت سإك

ِه أي حاجته، بقضاء الملهوفا إغاثة في يضرب ِط ْع َته أ حاَج
ُكْن  .يس

ِئْمُت- 1549 ٍم َلُه َر ْي ّوَض  .َب

ّو َب ْل َوار : جلدا ّو الُح ًا المحش ْبن  .ِت

َطها ألقت إذا الناقة أن وأصله ْق ]293 [ص فِخيَف سَإ
ُعَ َوارها جلد أخذوا لبنها انقطا ُيْحشى ُح من بشيء ويلطخ ف
َتْرأمه سَإلَها ِدّر َف َت ُؤْما، رائم، : ناقةيقال عليه، و ِئمْت إذا وَر َر

ّوها ِئَمته فإن ولدها، أو َب ُلوقَ، فتلك عليه تدّر ولم ر َع ال
 :وينشد

ّنى ْوا أ ًا َجَز َءى عامر ْو ِني كيف * أما بفعلهُم سَإ َن َيْجُزو
َءى ْو  الحَسِن مَن الّس
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ْيَف أمْا ُع َك َف ْن ِطي ما َي ْع ُقَ ُت ُلو َع ْئَماُن به ال ِر ْنٍف *  ُضّن ما إذا أ
َبِن ّل  بال

 :المبرد وأنشد

ْلَمى َرئمُت ٍم، َبس ْي ّوَض ِني ب ّن ًا وإ ْيَم َلبى * قديم ْبُن الّض ِة َوا َبا أ

ِني فقد ْت َف َق ٍة َشّك بين َو َه ْب ْنُت * وما وُش ًا ُك ّقاف على َو
َهاِت ُب  الّش

ِلَف لمن المثل يضرب ًا بالَخسف ورضي الضيَم أ لرضا طلب
 .غيره

ّوا للضيم واسإتعار لجله، " معناه"له في واللما ليوافق ب
ْثَمان، ْفُت قبلت يريد الّر ِل  .لجله الضيَم هذا وأ

َها َأْرَخْت- 1550 ِفَر ُعّس َمَشا ْل َلِب ِل  .َوالح

:فتقول فيعاود، فترده، الحاجة إليك يطلب للرجل يضرب
َها، أرخت ِفَر َع أي َمَشا  .فيها َطِم

َدِت- 1551 ْأُن َرّم ْق الّض ّب ْق َفَر ّب  .َر

ّتْرميد ُظْم : أنال ْع ُعها، َت َبث لم عظْمت فإذا ُضرو ْل الضأن َت
ْق َتَضع، أن ّب ْبق، جمع وهي الرباقَ، هيئ : أيوَر والواحدة ِر

َقة، ْب ْبل إلى يعمد أن وهو ِر ًا فيه فيجعل َح فيها يشد ُعر
 .أولدها رؤْوس

ُعه ينتظْر ل لما يضرب ًا وقو ً انتظْار ضده . وفيطويل
 :يقال

َدِت- 1552 ْعَزى َرّم ْق الِم ّن ْق َفَر ّن  .َر
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ْبطئ لنها هذا يقال وإنما : النتظْار،والترميق الترنيق وإن ُت
ُظْمت  .ضروعها ُع

َقَ- 1553 َلى اْر ِعَك َع ْل  .َظ

َلعيقال َظ َلع، البعيُر :  ْظْ المثل ومعنى مشيته، في َغَمز إذا َي
ّلْف ّلم في الراقي لن تطيق، ما تك َبل أو سُإ كان إذا َج
َلى "قَِ ويقال بنفسه، يرفق فإنه ظالعا ْلعك َع َقى " منَظ َو
ْبِق أي َيِقي،  .عليه أ

ُد لمن يضرب ّع َذْرِعك، : اقصدله فيقال يتو َقَ ب على َواْر
ْلعك، ّدك ُتَجاوز ل أي ظلعك، قدر على أي َظ وعبدك، ِفي َح
ْبِصْر ْقَصك وأ َعْجَزك َن  .عنه و

ْأ ويقال َق ِرك أصلح - أي " بالهمزظلعك على "أْر أولً، أْم
َقأُت قولهم من ُكّف : معناهويقال أصلحت، " أيبينهم ما "َر

َقأ من وأمسك، ] واربع294 [ص ُع "َر َقأ الدم " قالَيْر
العيب، من فيك ما على اسإكت كله ذلك : معنىالكسائي

 :السإدي المرار قال

َقى كان َمْن ْلع على َيْر ِرئه َظ َدا ِني ُي ّن ٌق * فإ ِط ّق َنا بالح
َتِخُر ْف  ُم

َلٍف ُرّب- 1554 ِة َتْحَت َص َد  .الّراِع

َلف .الرعد ذاُت : السحابةوالراعدة والخير، النزل : قلةالّص

ِد مع للبخيل يضرب ُوْج َعة، ال  .عبيد أبو قاله كذلك والّس

ٍة ُرّب- 1555 َل َهُب َعَج ًا َت ْيث  .َر
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ُهّب ويروى َت ًا " ْيث ًا زيد، أبو " قالهَر ْيث الحال على : نصٌبوَر
مقاما المصدر فأقيم رائثًة، تهّب أي الرواية، هذه في

 .به المفعول على نصب الولى الرواية وفي الحال،

عوفا بن - مالُك المفضل يحكي - فيما ذلك قال من وأول
ّلم بن عوفا بن عمرو أبي بن ْيباني، ُمَح بن سإنان وكان الّش

ًا، َشامَا ملحم بن عوفا ابن عمرو أبي بن مالك ْيم فأراد َغ
له فقال عمرو، أبي بن عوفا بنت خماعة بامرأته يرحل أن

السحابة، هذه موقع : أطلبقال ؟أخي يا تظْعن : أينمالك
َلْت ربما فإنه تفعل : لقال ّي ْطر، فيها وليس َخ أخافا وأنا َق

ذلك، أخافا لست : لكنيقال العرب، مقانب بعَض عليك
َعَرَض فمضى، َباعَ بن القرظ مروان له َو ْن َذيفة بن ِز ُح
ْبسي َع وأخواته بناته بين وجعلها بها وانطلق عنها فأعجله ال

ًا، لها يكشف ولم ْتر : مالسنان عوفا ابن مالك فقال سِإ
َلْت : ُرّبمالك فقال الرماح، عنها : نفتنيقال ؟أختي فع
ًا، تهُب عجلة ْيث َقة ورب َر َعى َفُرو ْد ًا، ُي ْيث ْيٍث ورب َل يكن لم َغ
ًا، ْيث  .مثل فأرسإلها َغ

ّد للرجل يضرب حتى فيها ويخرقَ حاجة على حرصه يشت
 .كلها تذهب

َها- 1556 ِن ِري ًة َأ َها َنمَر ْك ِر ًة ُأ ِطَر  .َم

دليَل رأيت إذا : أيالسحابة إلى " راجعة"أرنيها في الهاء
كان إذا وأنمر، َنِمر : سإحابيقال يتبعه، ما علمَت الشيء

للزدواج، يكون أن " يجوز"مطرة وقوله النمر، لون على
ِطر : سإحابيقال أن ويجوز ِطر، َما : هاطليقال كما وَم
ِطل َه  .و

َأى- 1557 َكَب َر ْو َك ًا ال ْهر  .ُظ
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َلم أي ْظ ًا، النجم أبصر حتى يوُمه عليه َأ قال كما نهار
َفة  :َطَر

ْلُه ِإْن ّو َن ْد ُت َق ُعُه َف َن ِه َتْم ِري ُت َو ّنْجَم *  ِري ال ُهْر َيْج ّظْ  بال

 ]295 . [صالمر اشتداد عند يضرب

ْعُت- 1558 ْدَراِجي َرَج  .َأ

ْدَراِجي، في أي ْعُت يعني الفعل، " وأوصل"في فحذفا َأ رَج
ِدي ْو ْدئي، على َع َع وكذلك َب ْدَراَجه، َرَج َقه أي َأ الذي طري

 :الراعي قال منه، جاء

َعا لما َة َد َو ْع ّد ِني الولى ال َع ْذُت فأسْإَم َأَخ ِبَي *  ْو َتْمَرْرُت َث َفاسْإ
ْدَراِجي  َأ

ِما الجرمي مجنون بن عامر ولقب َدّرج زبان َجْر "الريح "ُم
 :ببيته

ْفَت َعَر ًا أ ّيَة من َرسْإم َدَرَجْت باللوى سُإَم َدَك الريُح عليه *  ْع َب
َوى َت  َفاسْإ

ًا "أعرفت قال : إنهيقال ِتَج " ثمباللوى سإمية من رسإم ُأْر

َبأ قد ينزله كان منزل إلى له خادما أرسإل ثم سإنًة، عليه َخ
؟منزلنا أثر وجدت : كيفلها قال أتته فلما خبيئة، فيه

َدَرَجتقالت البيت فأتّم فاسإتوى، بعدك الريُح عليه : 
 ".الريح "مدرج ولقب بقولها،

ُقُب- 1559 ًا َلَك َأْر ْبح  .ُص

ّعده، لمن الرجُل يقوله َتَرى : سإتصبحفيقول يتو ل أنك َف
ًا ويقال به، تتوعدني ما على تقدر يحدثك للرجل أيض

ُقُبفتقول فتكذبه، بحديث ًا، لك : أر ُبَك سإيظْهر أي صبح .كذ
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ِة ِمَن َرِضيُت- 1560 ِنيَم َغ َياِب ال  .بال

 :وهو له، بيٍت في ُحْجر بن القيس امرؤْ قاله من أول

ْفُت وقد ّو ّتي الفاقَ في َط ِة من * رضيُت َح ِنيَم َغ  بالياِب ال

 .بالسلمة القناعة عند يضرب

ْيَك َأْرِخ- 1561 َد َتْرِخ، َي َد ِإّن َواسْإ َنا  .َمْرخ ِمْن الّز

ْد : لله فيقال كريم إلى الحاجة يطلب للرجل يضرب ّد تتش
يكتفي والَمْرُخ كريم، صاحبك فإن حاجتك، طلب في

ْدح من باليسير َق  .ال

َع- 1562 َقَ َرَج َو ْف َأ  .َناِصٍل ب

َقطْ : السهُمالناصل ُله، سإ ُقَ نص َو ْف  .ُفوقه انكسر : الذيوال

َناء ل ربما أو بالخيبة، مقصده عن َرَجع لمن يضرب .عنده َغ

ُه- 1563 ْو ٍة َعْن َرَم َن َيا  .ِشْر

َيان ِقِسّى، منه يتخذ : شَجرالّشْر ْوه عليه اجتمعوا أي ال وَرَم
 .واحدة قوٍس عن

ُه- 1564 ِه َرَما ِل ْب َن ِئِب ِب  .الّصا

 ]296 : [صلبيد قال جيد، بكلما خصمه كلمَا أجاب إذا

ْيُت ْومَا فرَم َق ً ال ْبل ًا َن ْيَس صائب َل  بالمفتعل ول بالعصل * 

ْع- 1565 ْئَت ِإْن اْرِج ِقى في ِش  .ُفو

ْد أي ّنا كنت ما إلى ُع ُك قال والمؤاخاة، التواصل من و
 :الشاعر
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ًا، قائلة أنِت هل ْير َكٌة َخ ِر َعٌة * شرا، وتا ْئِت إن وراِج في ِش
ِقى  ؟ُفو

ِكَب- 1566 َغّمَضَة َر  .الُم

َدْت الناقة أصلها ْوِض، عن ِذي فَحَملت عينيها، فغمضت الَح
 :النجم أبو قال مغمضة، الحوض فوردت الذائد، على

* ُتْرسَإِل لم إْن التغميض يرسإلها

المور يعني المور، ومغمضات : إياكبعضهم وقال
 :الكميت قال المشكلة،

َعَما المغمضة تحت َقى * ُس ال َت ْل ِهْل السَإِل وُم َوا ّن  ال

 .بيان غير على المر ركب لمن يضرب

ّطَة : ركبالمثل وتقدير التي الخطة أي المغمضة، الخ
ِكَب : أراديقال أن ويجوز فيها، يغمض المغمضة، ركوَب َر

 .رأسإها المغمضة الناقة ركوَب رأسَإه ركب أي

ّطى- 1567 ِر ْيَرِك ِإّن َأ ِطيطِْ َخ  .بالّر

يريد والصياح، : الجلبةوالرطيطْ وصاح، جلب : أيأَرّط
 .بذاك إل يأتيك ل خيرك فإن وصيحي، جبلي

ّد بمسألة إل خيره يأتيه ل لمن يضرب َك  .و

َع- 1568 ّفْي َرَج ْيٍن ِبُخ َن "حنين من "أخيب المثل . (انظْرُح
 )1363 رقم

ُلهعبيد أبو قال ًا أن : أص َنين الِحيرة، أهل من إسإكافا كان ُح
َوَمه ّفين، أعرابي فسا ْغَضبه، حتى فاختلفا بُخ ْيَظ فأراد أ َغ

َتَحَل فلما العرابي، َد حنيٌن أخذ العرابي ار خفيه أح
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َطَرحه فلما آخر، موضع في الخر ألقى ثم الطريق، في و
ْلخّف هذا أشبه : ماقال بأحدهما العرابي مّر حنين بخف ا
الخر إلى انتهى فلما ومضى، لخذته، الخر معه كان ولو
ِدمَا مضى فلما حنيٌن، له َكمَن وقد الوَل، تركه على َن

عليها وما راحلته إلى حنيٌن عمد الول طلب في العرابي
ّفاِن، إل معه وليس العرابي وأقبل بها، فذهب له فقال الُخ
ّفْي : جئتكمفقال ؟سإفرك من به جئت : ماذاقومه ِبُخ
َنين، ً فذهبت ُح  .مثل

 .بالخيبة والرجوعَ الحاجة من اليأس عند يضرب

ًا رجل كان : حنينالسكيت ابن وقال َعى شديد ّد أسإد إلى ا
ّفاِن وعليه المطلب عبد فأتى منافا عبد بن هاشم بن ُخ

عبد فقال هاشم، بن أسإد ابُن أنا عم : يافقال أحمراِن
شمائل أعرفا ما هاشم، ابن وثياِب ] ل297 : [صالمطلب

فصار بخفيه، حنين : رجعفقالوا فرَجع، فارجع، فيك، هاشم
 .مثل

ْعٍل ُرّب- 1569 ِء ِمَن َشّر َن َفا ْلَح  .ا

َوة بين َحافٍا رُجل : يقالالكسائي قال ْف َية الُح ْف والِح
ِة َي َفا َفاء والِح ّله رحمه أحمد بن الخليل وكان بالمد، والَح ال

ُع فانقطع له، صاحبا ُيَساير تعالى ِه، ِشْس ِل ًا، فمشى نع حافي
َله الخليُل فخلع َفاء، : منوقال نع ْلَج في أواسإيك ل أن ا

َفاء ْلَح  .ا

ٍة ُرّب- 1570 َل ْك ُع َأ َن ْكلٍَت َتْم  .َأ

 .الطعاما على الحرص ذما في يضرب

ِرِب ابن عامر ذلك قال من : أولالمفضل قال ّظْ ال
َواني، ْد َع الحج، في بالناس يدفع كان أنه حديثه من وكان ال
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َواني هذا أترك : لفقال َغّسان، ملوك من ملك فرآه ْد َع ال
ّلُه، أو ِذ ُأِحّبإليه أرسإل منزله إلى الملك رجع فلما ُأ أن : 

َوَك تزورني ُب :فقالوا قومه فأتاه ِخلّ، وأتخذك وأكرمك فأْح
ُد ِف ُد َت ِف َي ْنبك في فيصيبون إليه، قوُمك معك و ُهوَن َج ّي َتَج َي و

ًا معه وأخرج فخرج بجاهك، َفر َد قدما فلما قومه، من َن بل
ُي له انكشف ثم قومه، وأكرما أكرمه الملك فَجَمع الملك رأ

ُيوقال أصحابه َظْان، والهوى نائم : الرأ ْق ذلك أجل ومن َي
َي، الهوى يغلُب ْلُت الرأ بعدها، أعود ولن عجلتم، حين َعِج

َنا قد إنا ْد َوّر ْيِث تسبقوني فل الملك، هذا بلد َت ٍر بَر أقيم أم
ِة ول عليه َل َعَج قومه فقال لكم، رأيي فإن معه، أخّف رأي ب

َنا : قدله : لقال منه، خير هو ما هذا وبعد ترى، كما أكرَم
ْعَجلوا ٍة ورب طعاما، عاما لكل فإن َت َل ْك ُع َأ َن فمكثوا أكلت، تم
ًا، ّدَث الملك إليه أرسإل ثم أيام :الملك له قال ثم عنده فتح

ِظَر أجعلك أن رأيُت قد لي إّن :له فقال أموري، في النا
ْنَز ٍم َك ُته به، إل أعلم لسُت عل ًا، الحي في ترك وإن مدفون

ّناء قومي ّ لي فاكتب بي، َأِض فيرى الطريق، بجباية سِإِجل
ًا قومي وأرجع كنزي فأسإتخرج أنفُسهم به تطيُب َطَمع

ًا، إليك :فقال أصحابه إلى وجاء سإأل، بما له فكتب وافر
ُلوا، َتِح ُد كاليوما ُيَر : لمقالوا أدبروا إذا حتى اْر ٍما واف أقل قو

َواٍل من أبعد ول الرزقَ على قليس : مهل،فقال منك، َن
ْوت، ِنَم َف َغ ِعش باطنا ُير ل وَمْن الموت، من نجا من و َي
ْد فلم أقاما قومه على قدما فلما واهنا، ُع  .َي

َبُضَك- 1571 ْنَك َر ِإْن ِم ًا كاَن َو  .سَإَمار

] من298 [ص ويعتمده يقيمه الذي النسان لقوت يقال
َبٌض، :اللبن ُذوقَ، : اللبنوالّسَمار َر ُلَك : منكيقول الَمْم أه

َدْمك ِوي ومن وَخ ِرين، كانوا وإن إليه تأ َقّص :كقولهم وهذا ُم
ُفَك ْن َأ َعَ كان وإن منك " َد  ".َأْج

ٍر ُرّب- 1572 ِث ْك ِقّل ُم َت ٍه في لما ُمْس ْي َد  .َي
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ِره الشحيح للرجل يضرب  .أعطى بما يقنع ل الذي الّش

ِني- 1573 ِر ّيا أ ْد َغ ِز ِه أ  .ِفي

ِقع للشر يتعّرُض للرجل يضرب ُيو  .فيه نفسه و

ُتُه- 1574 ْي َأِخي َرأ ِر ب ْي ْلَخ  .ا

 .بخير رأيته أي الشر، بأخي ورأيته بشر، رأيته أي

ِتي سَإاِمِع ُرّب- 1575 ْذَر ْع َلم ِع ِتي َيْسَم َو ْف  .ِق

ْذَرة ِع َوة : المعذرة،ال ْف ْوُتيقال : الذنب،والِق َف َق إذا الرجَل، : 
َته ْف َذ ُفُجور َق ًا، ب ّد "ل الحديث وفي صريح ْفو في إل َح َق ال
َوة" والسإمالبين ْف  .: الِق

ولو الناس، إلى به شتم أمر من يعتذر الرجل يقوله والمثُل
 .به يعلم لم سإكت

ِتي، سإامع "رب ويروى َو ْف ِتي يسمع ولم ِق ْذَر " قالِع
ما يسمع ولم أمري من أكره ما سإمع معناه :الصمعي

 .عني يغسله

َباَك- 1576 ْه ْيٌر ُر َباَك ِمْن َخ ْغ  .ُر

َباَك ويروى ْه ْيٌر "َر َباك من َخ ْغ الفتح، من أجود " والضمَر
َبىيقال مد، فتح إذا لنه ْغ َباء : الّر ْغ ْعَمى والّر ّن ْعَماء، وال ّن وال

ْؤسَإى ُب ْأسإاء، وال َب ّلهم وال فقصروا، المد : أرادوايقال أن إل ال
ُقهيقول المفعول، إلى أضيف مصدر وكلهما َفَر خيٌر منك : 

ّبه من لك َطى : لنوقيل لك، ُح ْع َبة على ُت ْه خيٌر منك الّر
ُبوٌت قولهم هذا ومثل إليهم، ترغب أن من َه من خيٌر "َر

 .ذلك قبل مر " وقدَرَحُموت

ُه- 1577 ِدُر َرآ ُد الّصا ِر َوا ْل  .َوا
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ٍر لكل يضرب ٍر أم  .أحد كل يعرفه مشهو

َتَراَح- 1578 َ َمْن اسْإ ْقَل ل  .َلُه َع

: ياقال لبنه، العاص بن عمرو ذلك قال َمْن أول : إنيقال
من خير َحطومٌا وأسإد وابل، مطر من خير عادٌل واٍل بني،
ْثَرة بني . ياتدوما فتنة من خير ظلومٌا وواٍل ظلوما، واٍل َع

ْظْم الّرْجِل َبُر، َع ْبِقي ل اللسان وعثرة ُيْج َذر، ول ُت وقد َت
 ]299 : [صالراعي . قالله عقل ل من اسإتراح

ِلَف ُه الهمومُا َأ َد َبُت ِوسَإا ّن َتَج َكْسلََن َو ِبُح *  ِما في ُيْص َنا الَم
َ  َثِقيل

 .له عقل ل من : مستراحالمتأخرين بعض وقال

ٍم ُرّب- 1579 ِئ َ ِليٌم ل  .ُم

ل فعله، في ألما قد الذي هو الممسك يلوما الذي أن أي
َثُم قاله له، الحافظ ْك ْيفي بن أ  .َص

ِري سَإاِمٍع ُرّب- 1580 َب ْع لم ِبَخ ِري َيْسَم ْذ  .ُع

ًا العلن في لن أعلنه، أن أسإتطيع : ليقول أكرهه، أمر
ًا، الناس أوسإع أن أقدر ولست ""بخبري في والباء ُعذر
 .زائدة

ٍة ُرّب- 1581 َي ِر ِمْن َرْم ْي ٍما َغ  .َرا

ٍة : ُرّبأي تكون أن ل مخطئ، راما من َحَصلت مصيبة رمي
 .قطْ يكون ل هذا فإن راما، غير من رمية

َكم ذلك قال من وأول ْلَح ْبد بن ا ُغوث َع وكان المنقري، َي
َبَحّن يمينا وآلى زمانه، أهِل أرمى َغِب على ليذ ْب َغ َهاة، ال َم

ِكنانته، قوسَإه فحمل ليدجّن، ويروى ذلك يومه يصنع فلم و
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ًا، ًا فرجع شيئ ًا، كئيب إلى خرج ثم ذلك، على ليلته وبات حزين
ًا نفسي قاتُل فإني صانعون أنتم : مافقال قومه لم إن أسإف

ْين له فقال أدجها، ويروى ؟اليوما أذبحها عبد بن الُحَص
ُغوث ًا مكانها دج أخي : ياأخوه َي تقتل ول البل من َعْشر

ُعّزى واللِت : لقال نفسك، وأترك عاترة، أظلم ل وال
ِعُم ابنه فقال النافرة، ْط معك احملني أبة : ياالحكم بن الُم
ْدَك، ِف ِهْل، رعش من أحمل وما :أبوه له فقال أْر َبان َو َج
َداَجها تر لم : إنوقال الغلما فضحك فشل، ْو تخالطْ أ

َهاة هما فإذا فانطلقا، وداجها، فاجعلني أمشاجها فرماها بَم
فأخطأها، فرماها ُأخرى به مرت ثم فأخطأها، الحكُم
ِني أبة : يافقال ِط ْع يخطئها، فلم فرماها فأعطاه القوَس، أ
ٍة : ُرّبأبوه فقال ٍما غير من رمي  .َرا

ِكَب- 1582 َناَحْي َر ٍة َج َعاَم  .َن

ّد لمن يضرب ٍر في َج ٍما إما أم  .ذلك غير وإما انهزا

ٍد سإاعٍَ ُرّب- 1583  .ِلقاِع

ِكٍل معه ويروى قاله من أول : إن" يقالحامد غير "وآ
َد وكان الذبياني، النابغة َف ٌد المنذر بن النعمان إلى و وفو

ْبس بني من رجل فيهم العرب من شقيق، له يقال َع
َد النعماُن حبا فلما عنده، فمات شقيق أهل إلى بعث الوفو
ْفد، ِحباء بمثل َو :ذلك بلغُه حين النابغة ] فقال300 [ص ال
 :للنعمان وقال لقاعد، سإاعٍَ رّب

ْيَت ْبِسّي أبق َع ً لل ْعَمًة َفْضل ًة ون َد باقيات من * وَمْحَم
ِد  الَمَحاِم

َقَ شقيق حباء ْو ِم َف ُظْ ْع ِه أ ِر ْب َبى * وكان َق َله ُيْح ِد قبُر قب ِف  وا

َلُه أتى ْه ٌء منه أ َبا َعى امرئ * وُرّب ونعمة ِح ِد لَخَر َيْس  َقاِع
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َلِمى ويروى أول : إن" قالوالقاعد سإاعَ رب خالد، أمّا "لْس
َذ لما أنه وذلك سإفيان، أبي ابن معاوية ذلك قال َمْن من أَخ

ِه ليزيد البيعَة الناس ولّي صيرتك قد بني، : ياله قال ابن
َيْت فهل تمنيت، ما وأعطيتك بعدي، عهدي أو حاجة لك بق

أمير : يايزيد قال ؟أفعله أن تحب أمر نفسك في
َيْت ما المؤمنين، أمٌر ول ُغّصة نفسي في ول حاجة لي بق

:قال ؟بني يا ذاك : وماقال واحد، أمر إل أناله أن أحّب
َة خالد أما أتزوج أن أِحّب كنت ّله عبد امرأ بن عامر بن ال

َيتي غايتي فهي كريز، ْن عبد إلى معاوية فكتب الدنيا، من وُم
ّله وأنزله أكرمه عليه قدما فلما فاسإتقدمه، عامر بن ال

ًا، وإيثاره منه ومكانه يزيد بحال فأخبره به خل ثم أيام
َواه َقَ . وسإألهَه خمَس فارَس يطعمه أن على خالد أما طل

ّلى عهده، وكتب ذلك، إلى فأجابه سإنين، ُد وَخ ّله عب سإبيَل ال
َبة ابن الوليد إلى معاوية فكتب خالد، أما ْت عامل وهو ُع

ّله عبد أن خالد أما يعلم أن المدينة ّلقها قد ال ّد، َط فلما لتعت
ُتها انقَضْت ًا، سإتين إليه فدفع هريرة أبا معاويُة دعا عد ألف

فتخطبها خالد أمّا تأتَي حتى المدينة إلى : اْرَحْلله وقال
سَإِخّي وأنه المسلمين، عهد ولّي أنه وتعلمها يزيد، على

عشرون وكرامتها دينار، ألف عشرون مهرها وأن كريم،
هريرة أبو فقدما دينار، ألف عشرون وهديتها دينار، ألف

ّله رسإول قبَر أتى أصبح فلما ليل، المدينَة ّله صلى ال عليه ال
َتىوسإأله عليه فسلم علي، بن الحسُن فلقيه وسإلم، : َم
َدَمك : وماقال البارحَة، قدمُت :قال ؟قدمت ْق فقّص ؟أ

ِني :الحسن له فقال القصة، عليه ُكْر ْذ ثم : نعم،قال لها، فا
ُد علي بن الحسيُن فلقيه مضى، ّله وعبي رضي العباس بن ال

ّله َدمه عن فسأله عنهم، تعالى ال ْق القصة، عليهما فقّص َم
ُد فلقيه مضى ثم : نعم،قال لها، : اذكرناله فقال ّله عب بن ال

ُد طالب أبي بن جعفر ّله وعب ّله وعبد الزبير ابن ال بن ال
َدمه عن فسألوه السإود، بن ُمطيع ْق القصة، عليهم فقّص َم
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عليها، دخل حتى أقبل ثم : نعم،قال لها، : اذكرنافقالوا
ّلمها : إن] لها301 [ص قال ثم معاويُة، به أمر بما فك
َد علي ابني والحسين الحَسَن ّله وعب َد جعفر ابن ال وعبي

ّله أذكرهم أن سإألوني مطيع وابَن الزبير وابَن العباس بن ال
ّله بيت إلى فالخروج َهّمي أما :قال لك، له والمجاورة ال
أنا : أّماهريرة أبو قال ذلك، بغير علي تشير أو أموت حتى

لنفسك، : اختاريقال لي، : فاخترقالت هذا، لك أختار فل
َتْر بل : ل،قالت َتْرُت فقد أنا : أمالها قال لي، أنت اْخ لك اْخ

ْي َد بن بالحسن رضيُت : قدفقالت الجنة، أهل شباِب سإي
ّوَجها بذلك الحسَن فأخبر هريرة أبو إليه فخرج علي، وز
معاوية بلغ كان وقد بالمال، معاوية إلى وانصرفا منه،

ُتك : إنماله قال عليه دخل فلما قصته، ْث َع ًا َب أبعثك ولم خاطب
ًا، والمستشار اسإتشارتني : إنهاهريرة أبو قال محتسب
َلِميذلك عند معاوية فقال مؤتمن، سإاعَ رب خالد، أما : اسْإ
 .مثل فذهبت حامد، غير وآكل لقاعد،

ّناِس رَضا- 1584 َيٌة ال َ َغا ْدَرُك ل  .ُت

َثَم كلما في يروى المثل هذا ْك ْيفي بن أ  .َص

َباُح- 1585 َع الّر  .الّسَماِح َم

َباح ْبُح،الّر ِرُث الجود أن يعني : الّر َد ُيو  .المدح ويربح الحم

ِرها- 1586 َلى َأ ّنى َأَج ْئَت أ  .ِش

ْيِف كلما من وهذا معروفٌا، : َمْرعًىأجلى َن َناتم ُح لما الَح
َبِل من وكان َمْرعًى، أفضل عن سإئل : كذافقال الناس آ
ّد وكذا، َع َع ف َهاهذا بعد قال ثم مواض ِر ِبَل - يعني : أ - ال
َلى ّني أج ِرْض أي شئت، متى يعني شئت، أ ْع ويروى عليها، ا

َها  ".أجلى "أْرِع

480



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َغ للشيء مثل يضرب َل  .الجودة في الغاية َب

َكْب 1587 ُكّل اْر ُه حاٍل ِل  .سِإيَساء

 .حال كل على اصبر ومعناه الحمار، : ظهُرالّسيَساء

َكِب ِمَن اْرَض- 1588 ِليِق الَمْر ْع ّت  .ِبال

َناعة في . يضرببصغيرها المور عظْيم من اْرَض أي َق ال
بمعنى يكون أن : يجوزوالمركب الحاجة، بعض بإدراك

َدَل اْرَض أي الركوب ويجوز عليه، أمتعتك بتعليق ركوبك ب
في به تتعلق بأن منه اْرَض أي المركوب، به يراد أن

ْقبتك ْوبتك ُع َن  .و

ْقَ- 1589 ِر َلى َأ ِرَك َع ْو َخْم ّيْن َأ َب  .َت

َها أي ْق ّق ّيْن أو بعقلك، تذهب لئل بالماء َر َب ُظْْر َت ْن  .تصنع ما فا

ٍة ُرّب- 1590 َئ ِط ّعافِا الّرامي ِمَن ُمْخ ّذ  .ال

َية رب أي َفه قولهم من القاتل الرامي من مخطئة َرْم َع َذ ""
َعافا، سإقاه إذا وهذا القاتل، ] السم302 [ص وهو الذ

ْد قولهم من قريب َق ُثُر " ْع َواد َي  ".الَج

ّد ُرّب- 1591 ِز ِفي َش ُكْر  .ال

ًا : إنيقال َلبه فارسإ ّو َط ُد سإليلها فألقت عقوقَ، على وهو َع
َدا َع الجوالق، في وحمله الفارس فنزل أمه، مع السليُل و

َقه َه ْلِق :له وقال العدو فر ّو، إلّي أ ُل َف القول، هذا وقال ال
 .منجبين ابن أنه يعني

ُد لمن يضرب  .َمْخبره ُيْحَم

ِثيٍث ُرّب- 1592 ِكيٌث َح  .َم
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َكَثيقال ِكث فهو : َم ِكيث ما َعَجلة أراد لمن . يضربوَم ال
 .البطْء على فَحَصل

1593 -َ ٍر ِرْجل ِعي َت ُعَ ُمْس َلْى ِمْن َأسْإَر ّد ِرْج َؤ  .ُم

ِرعَ لمن يضرب ّد في ويبطئ السإتعارة في ُيْس  .الر

ٍة ُرّب- 1594 َئ ِن َفى شا  . ُأمّا ِمْن َأْح

َنى أنها يعني ْع َنايتها عيوبك بطلب ُت ِع ّد ف الما، عناية من أَش
َبَك ُتْخِفي الما لن ْي فتتهذب تظْهره وهي عليه، فتبقى َع

 .بسببها

ُه َلْم َلَك َأٍخ ُرّب- 1595 ْد ِل  .ُأّمَك َت

من الخ على الشفقة في أْربى ربما فإنه الصديق، به يعني
 .والما الب

ْيٍث ُرّب- 1596 ِقُب َر ْع ًا ُي ْوت  .َف

أمٌر أّخَر ربما " أيآفات التأخير "في قولهم مثل هذا
 .فيفوت

َلٍب ُرّب- 1597 َلى َجّر َط  .َحَرٍب ِإ

ُء طلب ربما أي ِه، هلُك فيه ما المر ِل ُله ما  :ومث

ٍة، ُرّب- 1598 ّي ِن َبْت ُأْم َل ّية َج ِن  .َم

َتَجْت ويروى َن  :" ومثلهمامنيًة "

َنى َطَمٍع ُرّب- 1599 ْد َطِب ِإلَى َأ  .َع

 :قولهم تقدما مما وقريب
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َكّي ُرّب- 1600 ِر َلْت َنا  .َشّي َناَر ِخي

 :وقال

َعْن َب ْت َت ّناُر َتَرى ُدَخاٍن ُكّل ل ْد * فال ُد َق َق َكّي ُتو ْل  ِل

ّبَما- 1601 ُكوُت كاَن ُر ًا الّس َواب  .َج

َترءُك كقولهم هذا َواٌب الجواب " : يقالعبيد أبو " قالَج
َطره يجّل الذي للرجل ذلك فيجاب بشيء، يكلم أن عن َخ

 .الجواب بترك

ّبَما- 1602 َلُم ُر ْع َذُر َأ َأ  .ف

.عاقبته سإوء من أعرفا لما فأذره، الشيء أعلم ربما أي
 ]303 [ص

َأى- 1603 ِكَب َر َوا َك ًا ال ِهر ْظْ  .ُم

َهَر يقال ْظ لمن . يضربالظْهيرة وقت في دَخَل " إذا"أ
ِهَى  .يوُمه عليه فأظلم ُد

ِء ِمَن َرِضَي- 1604 َفا َو ِء ال َفا ّل  .ِبال

َفاء َو ُتهيقال : التوفية،ال ْي ّف َو ّقه :  ِفية ح ْو َفاء، َت َو ّلفاء و :وال
ّفاهيقال الحقير، الشيء َل ّقه :  َفاء َبَخسه، إذا َح ّل والوفاء فال

كان وإن المصدر، معنى على يدلن أنهما (يعني مصدران
والسلما كالكلما مصدر - اسإم النحاة - عند منهما كل

مقاما ) يقومانوالتبيين والتسليم التكليم بمعنى والبيان،
 .والتلفية التوفية

ْدَر ل الذي بالتافه رضي لمن يضرب .الوافر التاما دون له َق

ًا َأْرسِإْل- 1605 ِكيم ِه َح ْوِص َأ  .و
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.غرِضَك معرفة إلى يحتاج فإنه حكيما كان وإن أنه أي
 :يقال وبضده

ًا أْرسِإْل- 1606 ِكيم َ َح ِه ول  .ُتوِص

 .الوصية عن بحكمته مستغٍن هو أي

 .لبنه قالهما الحكيم، للقمان المثلين هذين : إنقالوا

ُع الّرْشُف- 1607 َق ْن  .أ

َهُب أي ْذ ُع أ َط ْق .الشرب في : التأني. والّرْشُفللعطش وأ
َعَجلة ترك في يضرب  .ال

ْغُب- 1608 ْؤمٌا الّر  .ُش

ًا : َرِغبيقال بالبلء، يعود الّشَره أن يعني َرِغيٌب، فهو َرغب
ًا والرغيب ُعأيض ذما في يستعمل ما وأكثر الجوفِا، : الواسإ

 .عليه والحرصِ الكل كثرة

َق- 1609 ِفي ْبَل الّر ِريق َق ّط  .ال

ُه، أول الرفيق َحّصِل أي ُبْر ول موافقا يكن لم فربما واْخ
 .به السإتبدال من تتمكن

ِيُة- 1610 ُد الّراو ْيِن أَح ِتَم  .الّشا

ّبَك قولهم مثل هذا َغَك َمْن "سَإ ّل  "َب

ْبُت- 1611 ِك ِكَب َهَجاِجي َر  .َهَجاَجُه َفَر

ًى غير َهَجاَج فلٌن : ركَبيقال غير : معناهمجرى (غير ُمْجر
َهَجاِجمنون ِما، مثَل ) و َطا  .رأسَإه ركَب إذا َق

َيا، إذا للرجلين يضرب َداَر ْكب باطلي ركبُت أي َت َله فر  .باط
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ّدْت- 1612 َت ِه اْر ْي َل َعاُظ َع ْبِل أْر ّن  .ال

ًا طلب لمن يضرب  ]304 . [صإليه يصل فلم شيئ

ِة ُدوَن َفَرٍس ُرّب- 1613 َق ِب  .الّسا

َناعة الترضية عند يضرب َق  .المنى دون بما بال

َبْت- 1614 ِك ْنُز َر ْدٍج َع َ ِبِح  .َجَمل

ْنز َيْت َطْسم من : امرأةَع ِب ْودج، في فحملت سُإ يهزؤْن َه
ْدج، مع جمل عنز : ركبتوالتقدير بها، سإائرا جمل أو ِح

قوله عند الشين باب في فيه الكلما ذكرت وقد بحدج،
ُه يوميها "شر َوا ْغ  ".لها وأ

َناَجُه أْرِخ- 1615 ِلَك ِع َدا  .ُي

ِعناج ْنُج،ال َع ُة بالزماما، تثني أن وهو : ال َ َدال َداراة :والُم الُم
ْق أي والرفق، ُف ركب إذا الرجل أن وذلك يتابعك، به اْر

ْعَب البعيَر َنَجه الّص َع يكون أن ويجوز يتابعه، لم بالزماما و
ِلَك َدا ُي ِو " من" ْل ّد ْوُتيقال الرويد، السير وهو ال َل َد َقَة، :  النا

َها أي ُت ًا سإير ًا، سإير  :وقال رويد

َها ل َوا ُل ْق َها َت َوا ُل ْد َوا وا ْل ِإّن َد َع *  ِما َم ْو َي ْل ُه ا َوا َأَخا ْد  َغ

ًا- 1616 َغان َو َعال، أَر ُث ْد َيا َق ْقَت و ِل َبال َع ْلِح  ؟با

 .: الثعلبثعالة

 .الحق عليه وَجَب وقد ُيَراوغ لمن يضرب

ْع- 1617 َف ٍر ِباسْإِت اْر ٍد َذاِت ُمْمِج َل  .َو

َهَض أن تستطيع ل : التيالشاء من الممجر ْن من بولدها َت
ُهَزال  .ال
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ُق العاجز للرجل يضرب ّي الخروَج يستطيع فل أمره عليه ُيَض
ْنُه لك فيقال منه  .أِع

ُه- 1618 ّله َرَما ِة ال َل ِط َ ّطل ْلُحّمى ِبال ِة َوا َل ِط  .الُمَما

ّطلَطلة ُعَضال : الداءال : هوعمرو أبو وقال له، دواء ل ال
َهاة سإقوط ّل  .ال

ّله رماه أي عليه، ُدِعَي لمن هذا يضرب  .بالداهية ال

ً أَرى- 1619 َ َخال َطَرا أَرى َول  .َم

 .المطر منه ُيْرجى : السحابالَخاُل

 .خير منه ُيَصاب ل الماِل للكثير يضرب

ُكوٌض- 1620  .َعُروٍض ُكّل ِفي َر

َعُروُض َفَساد القوما بين َيْمشي لمن . يضرب: الناحيةال  .بال

ْعَت- 1621 ًأ َرَج َذّما وَخْس  .َو

ًا مطلوبه عن يرجع لمن يضرب "َخْسأ ونصب مذموما، خائب
 .وذما خسء مع رجعت أي مع، بمعنى التي بالواو "وذما

ٍة ُرّب- 1622 ُد َفْرَح ُعو  .َتْرَحًة َت

ُد الرجل أن يعني َل ُد له يو ] وعسى305 [ص فيفرح، الول
ٍر ركوِب أو يجنيها لجناية ترح إلى فرحه يعود أن فيه أم

ُكه  .هل

ِريء ُجوعٍَ ُرّب- 1623  .َم

ًا تظْلم ل أي الظْلم، ترك في يضرب  .فتتخم أحد
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ِني- 1624 ّى ُجوِل ِمْن َرما ِو ّط  .ال

هو بما رماني أي داِخٍل ِمن البئر : نواحيوالَجاُل الُجول
 .إليه راجع

ِكَب- 1625 ٌد َر ًا ُعو  .ُعود

 .والقوس السهم يعنون

ٍة ُرّب- 1626 ِلَم َبْت َك َل ْعَمًة سَإ  .ِن

 .الّصْمِت اغتناما في يضرب

ًا- 1627 ْتو َلُب َر َكاُر ُيْح ْب  .ال

ْوُتالموي قال َت ْلو، : َر ّد ُتها أي بال ًا مدد ّد والبكار رفيقا، م
ًا ولدت التي الناقة البل من وهي ِبكر، جمع ًا بطن واحد

ًا ونصب ْتو  .التباعَ يلحق رفقا ارفق أي المصدر، على َر

ٍما ُرّب- 1628 ُلو َ َم ْنَب ل  .َلُه َذ

َثَم قول من هذا ْك ْيفي، بن أ منه للناس ظهر : قديقول َص
َكُروه أمر ْن ُيلمَا فهو وعذره، حجته يعرفون ل وهم عليه، أ

:قال قيس بن الحنف مجلس في رجل أن وذكروا عليه،
ُرّب :الحنف فقال والزبد، التمر من إلّي أبغض شيء ليس
ُلوما  .له ذنب ل َم

ُعْشِب ِمَن اْرَض- 1629 ِة ال ْلُخوَص  .ِبا

 ".بالتعليق المركب من "اْرَض قولهم مثل هذا

والعرفج، النخل َوَرقَ وهي الخوص، : واحدةوالخوصة
َوَصِت :يقال َوصَ النخلة، أْخ َوَرقَ تفطر إذا العرفج، وأْخ  .ب

 .الكثير من بالقليل القناعة في يضرب
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ُع- 1630 ْي ِر ِمْن الّر َه ْو ِر َج ْذ َب  .ال

َعَيقال ُع الطعامُا : َرا ِري َعَ َي ِريع، وأَرا في زيادة له صارت إذا ُي
َعْجن ْبز ال ْلَخ  .وا

 .للصل الملئم للفرعَ يضرب

ُق- 1631 ْف ُقَ ُيْمٌن الّر ْلُخْر ْؤمٌا وا  .ُش

ُق : البركة،اليمن ْف َق من : السإُموالّر َف ُفق، به َر ضد وهو َيْر
ْنف، ُع َق قولهم من المثل في والذي ال ُف فهو الرجُل "َر

ِفيق َدَخَل "ما الحديث وفي الْخَرقَِ، من الُخْرقَ ضد " وهوَر
ُق ًا الرف  .العنف ضد به " أرادزانه إل شيئ

 .التدبير سإوء عن والنهي بالرفق المر في يضرب

َذا الّرومُا- 1632 ْغَز َلْم ِإ  .َغَزْت ُت

على َحّض هذا وفي القهَر، راما يقهر لم إذا العدو أن يعني
 ]306 . [صالعدو قهر

ُد- 1633 ِري َءه ُأ َبا ُد ِح ِري ُي ِلي َو ْت  .َق

َثل هذا ّله كرما علّي المؤمنين أمير به تمثل َم حين وجهه ال
ْلَجم ابُن ضربه ّله، لعنه ُم ِذيَرَكالبيت وباقي ال َع ِلَك من :  ِلي َخ

* ُمَراد ِمْن

ْفَصُح َطْرفٍا ُرّب- 1634  .ِلَساٍن ِمْن أ

ِديه "البغض قولهم مثل هذا ْب  ".العينان لك ُت

ٍة ُرّب- 1635 ِلَم ُقوُل َك َها َت ِب ِني ِلَصاِح ْع  .َد

 .الهجار مخافة الكثار عن النهي في يضرب
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َير ملوك من نلكا أن ذكروا ًا خرج ِحْم ّيد َتَص له نديم معه ُم
َقّربه كان ْلساء صخرة على فأشرفا ويكرمه، ُي َقف َم وو

ِبَح إنسانا أن : لوالنديم له فقال عليها، الصخرة هذه على ُذ
دمه ليرى عليها : اذبحوهالملك فقال ؟دمه يبلغ أين إلى
تقول كلمة : ُرّبالملك فقال عليها، فذبح يبلغ، أين

 .دعني لصاحبها

ُلوٍل ُرّب- 1636 َ مْم ُعَ ل َطا َت ُقُه ُيْس  .ِفَرا

ْأٍس ُرّب- 1637 ُد َر  .ِلَساٍن َحِصي

ْلَحِصيد  .المحصود بمعنى ا

 .بالسكوت المر عند يضرب

ْبِن ُرّب- 1638 ْيَس َعّم ا ْبِن َل  .َعّم با

القارب، من شكاية يكون أن : أحدهمامعنيين يحتمل هذا
ليس كأنه فيكون ينفعك، ول ينصرك ل عم ابن رب أي

يهتم الجانب من إنسان ُرّب يريد أن والثاني عم، بابِن
يكن وإن َمعنًى عم ابن فهو خذلنك من ويستحي بشأنك

ًا، عم ابن أٍخ : "ُرّبقولهم المعنيين احتمال في ومثله نسب
 ".أمك تلده لم لك

َ َرَزَمًة- 1639 ًة َول  .ِدّر

ّدّرة الناقة، : َحنيُنالّرَزَمُة يضرب .وسإيلنه اللبن : كثرةوال
 .يفي ول يعد لمن

ّد- 1640 ْلَحَجَر ُر ْيُث ِمْن ا َءَك َح  .جا

ْقبل ل أي ْيَم َت ِما الّض  .َرَماك َمْن واْر

َكَض- 1641 َد ما َر ًا َوَج َدان ْي  .َم
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َكَض أي َكَض وجدانه مدة َر ّدى لمن . يضربالَمْر ّد تع ح
َقْصد  .ال

ِدى َطَمٍع ُرّب- 1642 ْه َلى َي َبٍع ِإ  .َط

َنُس،الطبع ّد  :الشاعر قال : ال

ْيَر ل ِدي َطَمع في َخ ْه َبٍع إلى َي ّفٌة َط ُغ َو ِما ِمْن *  َوا ْيِش ِق َع ال
ِني ِفي ْك  ]307 [ص َت

َباِعي- 1643 ِبِل َر َ ال َتاعَ ل ْلَجَرِس ِمَن َيْر  .ا

َته ألقى : الذيوالرباعي العامة، تبتذله مثل هذا َي َباِع من َر
ّية بين التي السن وهي وغيرها، البل ِن ّث :يقال والناب، ال
َباعَ َباِعية، والنثى ثَمان، مثل َر ًا يصف العجاج قال َر حمار

ًا  :وحشي

ًا َباِعي ًا َر ِبع َت ْو ُمْر ًا أ * شوقب

والحافر البقر وعلى الرابعة، السنة في الغنم على ويطلق
 .السابعة في الخف وعلى الخامسة، في

 .الحوادَث وماَرَس الخطوَب، لقى لمن يضرب

ّبَما- 1644 ْعَمى أَصاَب ُر َل ُه ا َد  .ُرْش

َقه الشيء صادفا ربما أي ْف وقصد، منه طلب غير من َو
ًا ""ربما " مكانرشده العمى أصاب "بما يقولون ما وكثير

 :حسان قال

ُكْن إْن َقاِش من َغّث ي ِديٌث َر ِبَما َح َف ُكُل *  ِديَث تأ الح
َنا  الّسِمي
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: "فبماقوله في الباء تكون أن : يجوزقلت ربما، : أرادقالوا
: إنيقول بدله، أي بذاك، : هذايقال كما البدل " باءتأكل
حديثها من السمين تسمع كنت ما فببدل الن حديثها غّث
ًا تأبطْ أخت ابن قول ومثله هذا، قبل  :خاله يرثي شر

ّلْت فلئن َذيٌل َف َباه ُه ِبَما َش َل ً كان *  ْيل َذ  يفّل ُه

َظل فيه ينقب * جعجع مناخ في يتركهم ُوبَما  .ال

ْينب- 1645 َطْه، ُأَر ِف ْن ْقَر َلى ُم ِء َع َوا َطْه سَإ ُف  .ُعْر

ْينب : النقباض،والقرنفاط تؤنث، وهي أرنب، : تصغيرُأَر
 :شاخا وقد لمرأته الرجل قول ومنه

ُطك حبذا يا َف ْن ْقَر ُطك ل أنا * إذ ُم  أفّر

 :فقالت

َذا ّب ُبَك ياَح ِذ َبا َباُب * إذ َذ  غالبك الّش

َبْت أرنب وهذه ُفطة، شجرة فعلت صائد أو كلب من َهَر ُعْر
َواء ُطهالشيء وسَإ  .: وسَإ

 .يستره ليس بما يستتر لمن يضرب

ُه- 1646 ّله َرما َبى ال َأْح َوس ب ْق  َ.أ

من الُمَمارس : الداهيالقوس والحبى بالداهية، أي
ِني : لالرنب : قالتالعرب تقول الرجال، ِري ل - أي يد
َبي - إل يختلني َوُس، الْح ْق ْيأس ول يبدرني الذي ال  .َي

ِو، من : أفعل: الحبىقلت ْب ُبو الذي الصائد وهو الَح َيْح
ِنّيوالقوس للصيد، ْنَح من وهو ] الظْهر،308 [ص : الُم

ًا، الصائد صفة ًا فصار أيض ّكره، فلذلك للداهية، اسإم ن
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ّله "رماه يروى وبعضهم َوى ال "رماه يقال كما " بالواوبأح
ّله ّلّي، الحي من " هذاألوى بأحوى ال يجمع بَمْن أي وال

َلّي :ومنه ويمنع، ِد " ْلٌم الواِج  ".ُظ

َء ُرّب- 1647 َقا َبة َحْم ْنِج  .ُم

ْنَجَب يقال َأ وأنجبت ُنَجباء، أولده كانت " إذاالرجُل "
ًا : ولدتالمرأة  .َنِجيب

َقى : أربعةالعرابي ابن قال ْو عامر بن ربيعة بن : كلُبَم
ْعصعة، بن ْيم، بن وِعْجل َص َناة زيد بن ومالك ُلَج تميم، بن َم

ْوُس َأ ْنَجَب قد وكلهم تغلب، بن و  .َأ

َكلمََا َرَمى- 1648 َلى ال ِه َع ِن ِه َوا  .َع

َبال لم إذا  .أخطأ أما أصاب ُي

َناء وقلة ولين سإهولة على يدّل التركيب هذا : أصلقلت َع
ْهن ومنه شيء في ِع ُفوش، ال ْن كسلن : أيعاهن ورجل الَم

َتْرٍخ، المثل ولعل الناقة، رحم في : عروقَوالعواهن ُمْس
عاقبة ما يعلم ل روية غير من القائل أن أي هذا، من يكون
 .الرحم في ما يعلم ل كما قوله

ّبَما- 1649 َد ُر ُق أَرا َلْحَم َعَك ا ْف  .َفَضّرَك َن

ْغبة في يضرب  .الجاهل مخالطة عن الّر

ِكَب- 1650 ُه َر ُعَر  .ُعْر

ِكَب يقال كما وهذا خلقه، أسإاء إذا ُعرةرأسإه "ر ُعْر " و
َناما الجبل  .ورأسُإه : أعلهوالّس

َع- 1651 َلى َرَج ِه َع ِت ِفَر  .َحا
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ِر من وأصله منه، جاء الذي الطريق أي ِف كأنه الدابة، حا
 .حافره أثر على رجع

 .السوء عادته إلى للراجع يضرب

َع- 1652 َف ِه َر ًا ِب ْأسإ  .َر

هذا في العرابي ابن أنشد له، وأصاخ سإمع بما رضي أي
 :المعنى

ًتى ْفو مثُل َف َباِخٍل ليس الماء َص ٍد ول * بشيء ِب ْه َملَما ُم
 لباِخِل

َء َقائٍل ول ْوَرا ِذى َع ْؤ ًا رافٍع * ول جليَسه ُت ِء رأسإ ْعوَرا ِئٍل َب  قا

ٍر ول ِه ْظْ َثَة ُم ًا السوء أحدو ْعَجب المجلس في * بإعلنها ُم
ِبِل َقا َت  الُم

 .المجلس أهل في أي

َدة بن محمد أن وحكى ْي َب َبس ُز َواس أبا ح ٍر، في ُن فكتب أم
 ]309 : [صالَحبس من إليه

 باس بكل أراك * َحّي، : إننيللخليفة قل

ُكون ذا َمْن َوا أبا َي ْذ * سِإك ُن َبْسَت إ َواس أبا َح  ُن

ْنَت إْن ْع لم أ َف ًا به َتْر ِديَت * رأسإ ِنْصَف ُه  َراِس َف

ًا، إليه كتبت بما يرفع : فلمقال َباِل ولم رأسإ ومكثت بي، ُي
 .أشهر ثلثة الحبس في

ُه- 1653 ّله رَما َعى ال ْف َأ َية ب ِر  .َحا
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َوان، لمذكرها يقال : حيةالفعى ُع ْف ينون، قد أفعل وهي ال
ًوىيقال كما َأْر َقَص : التيوالحارية " بالتنوين: " جسمها َن
ِرى َحَرى :يقال الكبر، من ًا، َيْح يحرى كما يحرى وفلن َحْري

ل أي تطنى، ل الحارية الفعى : إنيقال ينقص، أي القمر،
َها، تبقى َغ ِدي  .سإاعها من تقتل بل َل

ُه- 1654 ّله رَما ِما ال َدا َلِق بالّص ْو َل ِما َوا َا ْلُجذ  .َوا

َداما : هوالجوهري قال الدواب رؤْوس في يأخذ : داءالّص
َداما هو : وهذا. قلت: بالضمالزهري وقال بالكسر، الّص

َكاما مثل وردت الصيغة هذه على الدواء لن القياس، الّز
َعال َذاما والّس ْلُج َداعَ وا ُق وغيرها، والُخَراعَ والّص َل ْو :وال
ُنون، ْلُج َعل، وهو ا ْو ٌق "رُجٌل يقال لنه َف َل ْو َؤ مجنون، " أيُم

 :الشاعر قال

َلٍق ْو َؤ ْنَضْجُت َوُم ّيَة َأ ِه ك ُتُه رأسِإ ْك َتَر َف ًا *  ِفر ِريح َذ ْوَرِب ك ْلَج  ا

َقيقال لنه أفعل، وزنه يكون أن ويجوز ِل ُأ فهو الرجل : 
َذامامجنون فهو ُجّن أي مألوقَ، ْلُج منه تتقّرح : داء. وا

ّفن، العضاء َقطُْ، وربما وتتع ّله نعوذ تسا جميع ومن منه بال
 .الدواء

َداعة أبي بن المطلب بن كثير قول من والمثُل  .َو

يأخذ أن المدينة والي إلى هشاما : كتبالرياشي قال
ّله رضي طالب أبي بن علي بسّب الناَس عنه، تعالى ال
 :كثير فقال

َعَن ّله َل ًا َيُسّب من ال ْين ٍة من * وأخاه ُحَس َق ِما سُإو  وإَما

ّله وَرَمي ًا َيُسّب من ال ّي ٍما عل َدا َلٍق * بُص ْو َأ ِما َو َذا  َوُج

ْبَت ًا ِط ُلَك وطاب بيت ْه ً َأ ْهل ْهِل أ َأ ْيِت *  ِما النبي َب َ  والسْإل

494



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ّله َرْحَمُة ّلما عليكم والّسلمَُا ال ِما قائم قاما * ك َ  بَسل

ْأَمُن ُء الطيُر ي ّظْبا ْهطُْ * َمُن يأ ول وال ِما عند النبّي َر  المقا

] بما310 [ص هشاما إلى وكتب الوالي، : فحبسهقال
 .بعطاء له وأمر بإطلقه، يأمره هشاما إليه فكتب فعل،

ُه- 1655 ّله َرَما ٍة ال َل ْي َل َ ب َها ُأْخَت ل  .َل

 .فيها َيُموُت بليلة أي

ُاه- 1656 ّله َرَم ِه ال ِن ْي َد  .ِب

ْيٌن الموت لن الموَت، به يعنون سإيقضيه أحد كل على َد
 .متقاضيه جاء إذا

ُه- 1657 ّله َرَما ٍة ُكّل ِمْن ال َكَم ٍر أ  .ِبَحَج

 .النسان على الدعاء في هذا يقال

ِبطْْ- 1658 ِفُر إنُه ِحَماَرَك اْر ْن َت  .ُمْس

َبطَْيقال ُبطُْ : َر ِبطُْ، َيْر َيْر َفَر، بمعنى واسإتنفر َو ويكون َن
 .أنفر بمعنى

 .قومه يؤذي لمن يضرب

ُكّفومعناه الفرس (عار قومك شتم في ِعْرَت فقد : 
ههنا وذهب انفلت - إذا ضرب باب - من عيرا يعير ونحوه
ِيُر ) كماشيء يثنيه ل وجهه على هاما أو مرحه، من وههنا َيع

 .مربطه عن الحمار

ِني- 1659 ِر ًا أ ْكُه َحَسن ِر ًا ُأ  .سَإِمين
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ِنيلرجل رجل : قاليقولون ِر َأ ًا، :  ًا، : أريكهفقال حسن سإمين
:للشحم : قيلكقولهم وهذا الّسَمن، في الُحْسَن أن يعني
ّومُا :قال ؟تذهب أين َوّج أق ْع  .الُم

ٍة ُرّب- 1660 ِلَم َدْت َك َفا ْعَمًة أ  .ِن

ٍة "رّب قولهم ضد هذا َلبت كلم  ".نعمة سإ

ّبَما- 1661 ِبّي أَصاَب ُر َغ ُه ال َد  .ُرْش

َباوة َغ  .بالقدر والرضا التسليم في . ضرب: الُحْمقال

ٍد ُرّب- 1662 ِعي َ َب ُد ل َق ْف ُه، ُي ِريٍب ِبّر َق ْؤَمُن ل َو ُه ُي  .َشّر

ُق- 1663 ِقي ْيَس َجَماٌل الّر  .بَماٍل َول

ِرقالوا كما وهذا َت َتان، : اْش َو  .الحيوان تشتر ول الم

ٍم ُرّب- 1664 ِل ُغوٌب َعا ْنُه، َمْر ِهٍل َع ٌع َوَجا َتَم ْنُه ُمْس  .ِم

ٍز ُرّب- 1665 ِزي ّلُه َع َذ ُقُه، أ ِليٍل ُخْر َذ ُه َو َعّز ُقُه أ ُل  .ُخ

َتَمٍن ُرّب- 1666 ْؤ ِنيٌن، ُم ٍم َظ َه ّت  .أِميٌن َوُم

َعاَن ُرّب- 1667 ْب ِم، ِمَن َش َع ّن َثاُن ال ِما ِمَن َغْر َكَر  .ال

َنْت- 1668 َتَج ُة اْر َد ْب  .الّز

َدة : اختلُطالرتجان ْب َلَصت فإذا باللبن، الّز فقد الزبدة خ
 .الرتجان ذهب

ِكل للمر يضرب َدى ل الُمْش  ]311 . [صلصلحه يهت

ِه َرَمى- 1669 ْهِم ِد ِبَس َو َلسْإ َدّمى ا  .والُم
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َفر بني أخا الَجُموَح أن المثل هذا أصل ّيَت َظ َيان، بني َب َلْح
ُهزما ْبل ِكنانته وفي أصحابه ف له فقالت بسواد، ُمعلم َن

 :امرأته

ْبُل أين ّن  :فقال ؟بها ترمي كنت التي ال

َها جئُت لّما خليدة قالت ّ زائر ْيَت * هل ْعِض َرَم َب ْلسُإهم ب ا
 السود

ّطخوالمدّمي  .بالدما : المل

ًا الجد من المر في يبقى ل للرجل يضرب  .شيئ

ًا- 1670 ْعد َبْرقا َر َهامُا و ِفُر والج  .جا

َفَليقال َفر، السحاُب : ج ًا ونصب ماءه، أراقَ إذا وَج ْعد َر
ًا َبْرق . يضرببرقا ويبرقَ رعدا يرعد أي المصدر، على و
ّيا لمن  .فيه ليس بما يتز

ْيُت- 1671 ًا َرأ َلُم أْرض َظْا َت َها َت ْعزا  .ِم

ُثرْت لقوما . يضربُعْشبها وكثرة سإمنها من : تتناطحأي َك
ّذْت نعمتهم َطرونها فهم معيشتهم ول ْب  .َي

ِني- 1672 ّيا أَرا ِن ْنُت ما َغ ًا ُك ّي  .سَإو

َثَم عن يروى وهذا الصحة، في الغني أن يعني ْك ْيفي بن أ .َص

ُق- 1673 ْف َنّي الّر ِم ُب ْل  .الح

ُله، أي  :وينشد مث

ْبَن يا سإعد يا ُد يا عملي ا ْع َيْن * هل سَإ ِو َدَك ُيْر ْو ٌعَ َذ ُد َنْز ْع  َم

ِبطٌْ وسإاقياِن ٌد سَإ ْع * وَج
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 .عملي مثَل يعَمل من " ياعملي ابن "يا بقوله أراد

ّبَما- 1674 ّلَك ُر َلى َد ْأِي َع ُنوَن الّر ّظْ  .ال

َهُم أصاب ربما : يرادالفراء قال في الضعيُف عقله في المت
َلَة رأيه ُنون اسإتشير، إذا الصواِب شاك ّظْ ْق لم ما : كلوال َث ُيو

ُنونالهيثم أبو وقال .غيره أو ماء من به ّظْ الرجال من : ال
َظْن الذي  .كذلك يوَجد فل الخيُر به ُي

َد- 1675 ِني َما أَرا ِظْي َقاَل ُيْح ِني ما َف ِظْي ْع  .َي

ْظْوة ذا تجعله : أنالحظْاء ْظْى ومنزلة، ُح َع : الرْمُى،وال
ِظْيه : عظْاهيقال ْع يقال واوي، أجوفا أنه القاموس (في َي

ْظْيا،أخرى لغة هذه فلعل عظْوا، يعظْوه عظْاء َع ولقي ) 
َظْاه، وما َعَجاه ما فلن ًة، لقى إذا َع ّقاه شد ّله ول ما ال

َظْاه،  .سإاءه ما أي َع

ِغيظْه ما له فيقول فيخطئ صاحبه ينصح للرجل يضرب َي
 .ويسوءه

ّيٌة- 1676 ِو َعى ُأْر َلٍق ِبقاعٍَ َتْر  .سَإْم

َعال، من : النثىالروية ْو في ] ترعى312 [ص وهي ال
ُعَ الجبال، َلق المستوية، : الرُضوالقا :والسلق والّسْم

 .الرض من المطمئّن

 .فساد أو صلح من قبُل ُيَر لم ما منه ُيَرى لمن يضرب

ِما- 1677 ْد اْر َق َتُه َف ْق َف ًا أ ِريش  .َم

ْقَتيقال َف ْعَت إذا السهَم : أ َتر في ُفوقه وَض  .الو

ّكن لمن يضرب ِلبته من تم  .َط
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َعّض َرْحٌل- 1678 ًا َي ِرب ًا غا  .َمْجُروح

َعّضهيقال الّسناما، : أعلىالغارُب َعّض :  َعّض به و  .عليه و

ْنك ضبق في هو لمن يضرب ْلقى وَض َله عليه غيره فأ ْق  .ث

َلَك- 1679 ُذ َراَز ُف ْن ُق ٍر ُأمّا ال ِب  .جا

ْوُز إن :. يقولَدِميمًة كانت : امرأةجابر وأما : الختبار،الّر
َبر القنفذ َت حركاتها في أنها يعني المرأة، هذه لجلك اخ

َدَمامتها  .صفتها لك القنفذ بين فقد القنفذ مثل و

ّلك لمن يضرب ُد  .الضعن من قلبه في ما على تصرفه َي

ْأٌس- 1680 ٍر َر ْو ُتُه ُيطاُر ما ِلَش  .ُنعَر

ْور َعرة رجل، : اسإمَش ّن وسإائر للحمير يتعرض : ذبابوال
 .أنفها فيدخل الدواب

ْهله على أَصّر لمن يضرب  .ناصح زجر يزجره فل َج

َواُح- 1681 َها َوْجَرى أْر ّل ُبوُر ُك  .َد

َواح : ريحيقال َياح وأْر ِر َياح، و على بناه أرواح قال فمن وأْر
َوْجَرى الريح، لفظ على بناه أرياح قال ومن أصله، :و
: إنيقال شديد، برد فيه أرمينية من قريب بالشأما موضع

ّدبور تفتر، ل فيها الشمال ريح جانب من تأتي : ريحوال
ول شجرا تلقح ل : إنهايقال الرواح، أخبث وهي القبلة،
ّله لمن . يضربسإحابا تنشئ  .شر ك

ْوَت- 1682 َت َغْرِب َر ِم ِبال ِظْي َع ْثَجِل ال  .ال

ْتو َغْرب : الخطو،الّر ّدلووال ْثَجُل العظْيمة، : ال َ  .الواسإع :وال

ًا العظْيمة والمور المشاقَ يحتمل لمن يضرب  .بها ناهض
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ُه- 1683 ِه َرَما ِت  .ِبُسكا

َياء بداهية يعني أسإكته، بما رماه أي ْه  .َد

ْوٍل ُرّب- 1684 ْبِقى َق ًا ُي  .َوسْإم

الحال، َرّث وكان أعرابي، ذلك قال َمْن أول : إنقالوا
ّله أعرابي، : يارجل له فقال لك أبيَت أن يسرني ما وال
ًا، ّلهالعرابي قال ضيف ًا بّت لو : فوال [ص لصبحت لي ضيف
َطَن313 ْب ْبنا إذا إنا بساعة، تلدك أن قبل أمك من ] أ أْخَص
َكُل فنحن َلُرّب للمحروما، وأعطى للمأدوما، آ يبقى قول و

ّده قد َوسْإما، .مثل قوله من فذهبت ذما، َتْحِسم فعال منا َر

ِرعٍَ ُرّب- 1685 ِه َزا ْفِس َن ٌد ِل ُه حاِص َوا  .سِإ

ِرب، بن عامر ذلك قال َمْن : أولالكلبي ابن قال ّظْ وذلك ال
َطب أنه ْعَصعة إليه َخ َنته، معاوية بن َص صعصعة : يافقال اب

ْئَت إنك ِري ج ِدي مني تشت ِب ُتك عندي ولدي وأْرَحَم َك ْع َن أو م
ْيَمة، من خيٌر النكاُح بعتك، الحسيب، كفء والحسيب ال

َيَة أنكحتك وقد أبا، يعد الصالح والزوج مثلك، أجد ل أن َخْش
َوان معشَر : يافقال قومه على أقبل ثم ْد من أخرجت َع

ْغبة غير على كريَمتكم أظهركم بين ُخطّْ َمْن ولكن عنكم، َر
َقْسم ولول سإواه، حاصد لنفسه زارعَ رب جاءه، شيء له

ًا الول من الخر أدرك ما الحدود غير على الحظْوظ شيئ
َيا أرسإل الذي ولكن به، يعيش ْلَح َعى أنبت ا قسمه ثم الَمْر

ً ْكل ٍم لكل أ َلة َف ْق ول ترون إنكم جرعة، الماء ومن َب
ولكل َواعٍَ، قلب ذي كّل إل لكم أِصُف ما يرى لن تعلمون،

َيُس إما سإاعٍَ، رزقَ ولكل راعٍَ، شيء ْك وما أْحَمق، وإما أ
ًا رأيت ْدُت ِحّسه، سإمعت إل قطْ شيئ رأيت وما َمّسه، ووَج

ًا ًا، إل موضوع إل غانما ول داعيا إل جائيا رأيت وما مصنوع
ُء الناَس يميت كان ولو بؤس، ومعها إل نعمة ول خائبا، الدا
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؟هو : ماقيل ؟العليم العلم في لكم فهل الدواء، لحياهم
ًافقال فصدقت، وأخبرَت فأصبت، قلَت قد ّتى، : أمور َش

ًا ًا، الميت يرجعع حتى شيا، وشيئ ًا، لشيء ويعود حي شيئ
:فقال راجعين، عنه فتولوا والسماء، الرض خلقت ولذلك
ُلّمها ْي  .يقبلها َمْن كان لو نصيحًة َو

ُقِب- 1686 ْيَت اْر َب ِه ِمْن ال ِب ِق  .را

َتَك احفظ أي ّلف َمْن وانظْر حافظْه، من بي  .فيه تخ

ّلف رجل أن وأصله َع بيته في عبده خ ُد ذهب وقد فرَج العب
 .مثل فذهب هذا، فقال أمتعته، بجميع

ٍة ُرّب- 1687 َلى ِجّز ِة َع ٍء َشا  .سُإو

 .المستغني للبخيل . يضربالصوفا من ُيَجز : ماالِجّزة

ٍر ُرّب- 1688 ِز ْغ َت ِكٍئ ُمْس ْب َت  .ُمس

ًا، وجدته أي : اسإتغزرته،يقال اللبن، الكثير وهو َغزير
ُتُه ًا، وجدته : أيواسإتبكأ ّي ِك  ]314 . [صاللبن القليل وهو َب

ًا كان وإن إليه إحسانك اسإتقّل لمن يضرب  .كثير

َع- 1689 َلى َرَج ُه َع َوا  .َقْر

َلى وهو عادته، على أي ْع ْوته من َف  .تتبعته أي َقَر

ْبعه إلى يرجع لمن يضرب ُلقه َط  .وُخ

ْيٍن ُرّب- 1690 َنّم َع  .ِلَساٍن ِمْن َأ

ّلىكقولهم هذا َظْره محّب : "َج ُد " وكقولهمَن ِه ّلْحِظ "َشا ال
ُقَ َد  " .َأْص
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ْفَصُح َحاٍل ُرّب- 1691  .ِلَساٍن ِمْن َأ

 ".المقال لسان من أبين الحال "لسان قيل كما هذا

ّله َرِحَم- 1692 َدى َمْن ال ْه َلّي َأ ِبي ِإ ُيو  .ُع

ّله رحمه العزيز عبد بن عمر قاله  .تعالى ال

ُقَ- 1693 ّله ِرْز َ ال ّدَك ل  .َك

ّدَك ينفعك ل أي ّدر لم إذا ك أتاك : أيالصمعي قال لك، يق
ّله من المر  :الشاعر قال كما وهذا الناس، أسإباب من ل ال

ّوْن ْيَك َه َل ِه الُموَر* بكّف فإّن َع َها الل َقاديُر  َم

ْيَس َل َها بآتيَك َف ّي ِه ْن َها عنَك قاِصر * ول َم  مأُموُر

ِه ُفلٌَن ُرِمَى- 1694 ِريِش َلى ِب ِبه َع ِر  .َغا

ّلى لمن يضرب َنازعه ل ومراده ُخ عن يروى وهذا أحد فيه ُي
ّله رضي عائشة الهللي الصم بن ليزيد قالت أنها عنها، ال

ّله رضي ميمونة أخت ابن ّله صلى النبي زوج عنها ال عليه ال
َبْتوسإلم َه ّله : ذ  .غاربك على بريشك ورمى ميمونة، وال

"برشها مائة "أعطاه قولهم من هذا يكون أن : يمكنقلت
ْوا إذا الملوك : كانتعبيدة أبو قال َب في جعلوا ِحباء َح

ٍما ريَش البل أسإنمة ْكم وأن الملك، ِحباء أنها ليعَرفَا نعا ح
ّلى هذا فكذلك عنها، ارتفع ملكه حكم عنه ارتفع ورأيه الُمَخ
 .غيره

ِه فلن "ُرِمَي المثل هذا في الصحيحة والرواية ِن على بَرسَإ
.وتفسيره شرحه إلى لنا حاجة ل الرواية هذه " وعلىغاربه

ّدُب َرّب- 1695 َؤ ُه ُي َد ْب  .َع
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ذكرُت وقد المنذر، بن للنعمان الكناني مالك بن سإعد قاله
َعْت العصا "إن قولهم عند الول الباب في قصته ِر لذي ُق
ْلم ْلِح  ".ا

ُيُه 1696 ْأ َداِب ُدوَن َر ْلِح  .َيْحَصُر ا

ْلِحداب ":"َحِصَرو الرض، من ارتفع ما وهو حدب، : جمعا
 .وعجز ضاقَ إذا

عند فكيف المور، صغار عند رأيه عليه اسإتبهم لمن يضرب
ْتُه إذا عظْامها َهَجمت َعَر  ]315 [ص ؟عليه و

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َوى- 1697 ِة ِمَن َأْر َعاَم ّن  .ال

ًا شربته رأته فإن الماء تريد ل لنها  .عبث

َوى- 1698  .َضّب ِمْن َأْر

ِطَش إذا أنه وذلك أصل، الماء يشرب ل لنه اسإتقبَل َع
في تقول . والعرُبريه ذلك في فيكون فاه، لها ففتح الريَح

َد حتى كذا يكوُن : لالممتنع الشيء ِر أفعل ول الضّب، َي
ل ما وهذا الصادرة، البل أثر في الّضّب َيِحّن حتى ذلك

 .يكون

َوى- 1699 ٍة ِمْن َأْر ّي  .َح

َفار في تكون لنها َق  :. وكذلكتريده ول الماء تشرب فل ال

َوى- 1700 ّنْمِل ِمَن َأْر  .ال

ًا تكون لنها َوات في أيض َل َف  .ال

َوى- 1701 ْلُحوِت ِمَن َأْر  .ا
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ًا ويقال ْظَمأأيض َأ  .الظْاء باب في وسإيرد الحوت، من : 

َوى- 1702 ِر ِْمن َأْر ْك َقَة َب ّن َب  .َه

َوان، بن يزيد هو ْكره وكان ُيَحّمق الذي وهو َثْر عن يصدر َب
يصل أن قبل الوارد مع يرد ثم روى، وقد الصادر مع الماء
 .الكل إلى

َوى- 1703 ْعِجِل ِمْن َأْر َد ُم َع  .َأسْإ

َق رجل كان هذا َقع َأْحَم له عم ابَن ينادي فجعل غدير، في و
ِني : ويلكفيقول أسإعد له يقال ْل ِو ًا َنا الماء، به أشرب شيئ

في كتابه في الصمعي وقال غرقَ، حتى بذلك ويصيح
َعّجل من : أروىالمثال ًا، أسإعد، ُم َعّجلوقال مشدد : الُم

أن قبل الماء أهل إلى يحدرها ثم جلبة البل يجلب الذي
َفّسر البل، ترد للمثل، قصة يذكر ولم اللفظْة هذه ف

 .قبيلة التأويل هذا على وأسإعد

 .ُخّف ِمْن َأْرَجُل- 1704

َفافا والجمع البعير، ُخّف به يعنون وهي وِخفافا، َأْخ
 .قوائمه

ْبِن ِمْن َأْرَمي- 1705 ْقٍن ا  .ِت

َطى َمْن أرمى كان عاد من رجل هو َعا زمانه، في الرمي َت
 :وقال

َها َيْرِمى ْبِن ِمَن َأْرَمى ب ْقِن ا * ِت

ِدعٍَ ِمْن َأْرسَإُح- 1706 ْف  .ِض

العراب، أحاديث من : حديثتفسيره في حمزة قال
َعَ أن ] ُخَرافاتها316 [ص في العراب زعمت ِد ْف كان الّض
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َلبه َذنب، ذا أن ذلك سإبب وكان :قالوا ذنبه، الضّب فس
الضب وكان أصبر، أيهما الظْمأ في الضفدعَ خاصم الضّب

َبر الكل في فخَرَجا الذنب، ممسوَح ًا الضّب فَص فناداه يوم
 :الضفدعَ

ًا َضّب يا ًا ِوْرد * ِوْرد

 :الضب فقال

َبَح ِبي أْص ْل َدا َق ِر ِهي * ل َص َت َدا أْن َيْش ِر  َي

ّ ًدا إل ًنا عردا ِعَرا َيا ّل َوِص َدا *   بر

َدا وعنكثا ِب َت ْل * ُم

ًا َضّب : "ياالضفدعَ ناداه الثاني اليوما في كان فلما ِوْرد
ًا َدا فلبي : "أصبحالضب " فقالِوْرد ِر البيات، آخر " إلىَص
ًا ضب : "ياالضفدعَ نادى الثالث اليوما في كان فلما ورد
ًا َدَر يجبه لم فلما يجبه، " فلمورد الضب فتبعه الماء، إلى با
 :فقال شعره، في ثعلبة بن الكميت ذكره وقد ذنبه، فأخذ

َلى ِد ِغّب عند أخذها َع ُوُرو َد ال ْن َوِع ِة *  ُكوَم ْلُح َها ا َب َنا ْذ  َأ

 .َرَصاصٍ ِمْن َأْرسَإى- 1707

ّو  .القتل به يريدون : الثبوت،الرسُإ

ٍة ِمْن َأْرسَإُب- 1708  .ِحَجاَر

ْفو، : ضدالّرسُإوب ّط  .الماء تحت أثبت أي ال

ّقَ- 1709 ْقَراقَِ ِمْن َأَر  .الّسَراِب َر

ْقَراقَ فهو تللؤ له شيء وكل منه، تلل ما وهو  .َر
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ٍر ِمْن أْرَجُل- 1710 ِف  .َحا

:يقال راجل، المشي على القوة وهي الرجلة، به يعنون
قال المشي، على قويين كانا إذا َرِجيلة، وامرأة َرِجيل رجل

 :الشاعر

ّنى ْيِت أ َد َت ْه ْنِت ا ُك ْيَر َو ٍة َغ َل َدْت َرِجي ِه ْيِك * َش َل ْلِت بَما َع َع َف
ُيون  ُع

ّقَ- 1711 ِء ِمْن َأَر ِقي ْيِض ِغْر َب  .ال

ِغْرقئالبيض سَإَحا "من و ُة" ال داخَل الرقيقة : القشر
كتاب وفي مقصور، وهو : قشره،شيء كل وسإحا البيض،
الكتاب وسإحاء ويقصر، يفتح أنه والصحيح ممدود، حمزة

 .ويكسر يمد

ّقَ- 1712 ِم ِمَن َأَر ّنِسي  .ال

"من " والغماما دمع "من " والماء "من " والهواء "من و
قول من " وهذاشيعية دمعة "من " والمستهاما دمع

 :الشاعر

ّقَ ِكي شيعية دمعة ِمْن َأَر ْب َت ِلّي *   طالب أبي بن َع

ّقَ- 1713 ِء ِمْن َأَر َدا  .الّشَجاعَِ ِر

ُعَقالوا ّيات، من ضرٌب : الشجا :] ورداؤْه317 [ص الح
ُه، َا ويقال ِقشْر "ِمن و ُلعابه " وهوالنحل ريق من "أرقَ أيض

َطة دين َقَراِم  ".ال

ْبِل ِمَن َأْرَخُص- 1714  .الّز
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ّتْمر "من " والتراب "من و "منى قاضي "من " وبالبصرة ال
ْقضي بهم، يصلي أنه وذلك َي ْغَرمُا لهم، و َي مسجدهم زيَت و

 .عنده من

ِر ِمَن أْرَزُن- 1715 ّنَصا  .ال

 .الذهب يعني

َذ َمْن أْرَمي- 1716 َواقَِ أَخ ْف َأ ْبِل ب ّن  .ال

ُع- 1717 َف ِء ِمَن َأْر  .الّسَما

ُغ- 1718 َو َلَة، ِمْن َأْر َعا َنِب َوِمْن ُث َلٍب َذ ْع  .َث

 :َطَرفة قال

ُته كنُت َخليٍل كّل ْل َل ّله َتَرَك * ل َخا  َواِضَحْه له ال

ُغ كلهُم َو ْعلب من َأْر َبَه * َما َث َلَة َأْش ْي ّل ِرَحْه ال َبا  بال

َوُح- 1719 ْأِس ِمَن أْر َي  .ال

 .الراحتين إحدى : اليأُسقيل كما هذا

َعُن- 1720 ِء ِمْن َأْر َوا ِة َه َبْصَر  .ال

َعن ُلوهاوقال والضطراب، : السإترخاءالّر َلًة : وَرّح فيها ِرْح
َعْن * َر

تغيره، وسإرعة فيه لضطراب بذلك هواءها وصفوا وإنما
 :الفرزدقَ قال " كماالرعناء "البصرة :قولهم وأما

ْتبه ابن لول ُة كانت * ما له َوالّرَجاء َعْمٌرو ُع َبْصَر َناء ال ْع الّر
َنا لي َط  َو
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َناء : سإميتدريد ابن فقال ْع وهو الجبل، برعن تشبيها َر
ّد لكثرة بذلك : سإميتالزهري وقال الناتئ، المتقدما أنفه َم

 .بها وعكيكه البحر

 .المولدون*3*

ْأسُإُه ِة، في َر َل ْب ِق ِة ُفي َواسْإتُه ال َب ِر ْلَخ  .ا

 .بمعزل عنه وهو الخير يدعي لمن يضرب

ْأٌس ِء في َر ِء في واسإٌت الّسَما  .الَما

ْأُس ِه َأَحّب َكلٍب َر ْي ٍد َذنِب ِمْن إل  .َأسَإ

ْأُس ُد الَماِل َر ْيِن َأَح  .الّربَح

ْأُس ّديِن َر َفة ال ِر ْع  .الَم

ْأُس َيا َر َطا ْلَخ ْلِحْرصُ ا َغَضُب ا  .وال

ْأُس ْهِل ر ْلَج ِتَراُر ا ْغ  .ال

ُكوُب ِفِس، ُر َنا ْلَخ َلى المْشُي ول ا ِفِس َع َنا ّط  ]318 . [صال

ْلَخْصَماِن َرِضَي َبى ا َأ َقاِضي َو  .ال

ّد َلى َطَه ِمْن ُر ّله - بسم ِإ  .ال

ّتضع للرفيع يضرب  .َي

ّنُه ِريٌح ِك َل ِليٌح َو  .َم

َفِص في ِريٌح َق  .ال

 .للباطل يضرب
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ُق ِقي ِر َر ِف  .الَحا

 .للمتهم

َقَص ِقه في َر ْوَر  .َز

ُعر ل وهو به سإخر إذا  .َيْش

ُق ُذوِل ِري َع ِتل سَإّم ال  .َقا

ِه في َمْزح ُرّب ِر ْو ّد َغ  .ِج

ِديٍق ُرب َتى َص ْؤ ِه ِمْن ُي ِل ْه َ َج ِته ُحْسِن ِمْن ل ّي  .ِن

ٍة ُرّب َب َبا ِرسَإْت َص ٍة ِمْن ُغ َظْ  .َلْح

ّبْت َحْرٍب ُرّب ٍة ِمْن َش َظْ ْف  .َل

ِثٍق ُرّب  .َخِجٍل وا

ْنٍك ُرّب ْفَضى َض َلى أ ٍة ِإ َعٍب سَإاَح َت ٍة إلى َو  .َراَح

ّبَما َقَ ُر ِر ِرُب َش ِء شا ْبَل الَما ِه َق ّي  .ِر

ّبَما  .الَحُروُن َأْصَحَب ُر

ّبَما َ ُر ُء َغل  .الّرِخيُص الَشْي

ّبَما َع ُر ّتَس ْلُمر ا ِذي ا ّل َقَ ا  .َضا

ّبَما ُاما َصّحِت ُر ْلَجس َلِل ا ِع  .ِبال

ُكوٍت ُرّب ُغ سُإ َل ْب ٍما ِمْن ّأ َ  .َكل

َطٍب ُرّب َلٍب َتْحَت َع  .َط

ْعِجٍل ُرّب َت ٍة ُمْس ّي ِذ ِبٍل َل ْق َت ّية وُمْس ِن  .ِلَم
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َباٍح ُرّب ِرٍئ َص ِه َلْم لِْم  .ُيْمِس

ّد ّظْْرفِا، َر ّظْْرفِا ِمَن ال  .ال

ٍة ُرّب ِلَم ِيْسُت َك َا َل ْه َي َل ِنى ع ُذ َفَة ْأ َعَ َأْن َمَخا ْقَر َها َأ ّنى ل  .سِإ

ْأُس َعُة الّر ْوَم َواّس َص  .الَح

ُئ ِد َ الّر ِوي ل َتُه ُيَسا َل  .َحُمو

ُئ ِد ُئ الّر ّلما َرد َتُه ك ْو َل ِدى َج  .َص

َدى َواّب َأْر ّد َقى ال ْب َلى َي ّى َع ِر  .ال

 :الشاعر وقال

ًا والدهر ْدم ٍر أبا يا ِق ْعَم ْبقى َم ُي ّى على *  َواْب َشّر الر ّد .ال
 ]319 [ص

سين     أوأله     فيما     عشر     الثاني     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما     
o  المولـــدون     

 سإين أوله فيما عشر الثاني الباب

َق- 1763 َب ْيُف سَإ َذَل الّس َع  ال

ّبة قاله ّد بن َض في ابنه قاتَل قتله على الناُس لمه لما أ
"إّن قوله عند تقدما فيما القصة تمامُا مر وقد الحرما،
السيف "سإبق قولهم : إن" ويقالُشُجون ذو الحديَث

ْوفل بن " لخزيمالعذل َداني َن َهْم  .ال

َقطَْ- 1764 ُء سَإ َعَشا ِه ال َلى ِب  سِإْرَحاٍن َع
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ُلهعبيد أبو قال َعَشاء، يلتمس خرج رجل أن : أص فوقع ال
ُلهالصمعي وقال فأكله، ذئب على خرجت دابًة أن : أص

:العرابي ابن وقال فأكلها، ذئب فلقيها العشاء، تطلب
ِنّى، من رجل أن هذا أصل كان هزلة بن سِإْرَحان له يقال َغ
ً ّقيه فاتكا بطل َت ًا رجل فقال الناُس، ي َيّن : واللهيوم لْرِع
بإبله فورد هزلة، بن سإرحان أخافا ول الوادي، هذا إبلي
َهَجم سِإْرحان به فوجد الوادي، ذلك وأخذ فقتله، عليه و
 :وقال إبله،

ِيَحَة أبلغ َها َراِعَي أن َنص ِل ْه َقطَْ َأ ُء *سَإ َعَشا ِه ال سِإْرَحاِن على ِب

َقطَْ َعَشاء سَإ ْلِق على به ال َط ْيِن مقتمر*  َد َي ْل ٍد ا ِو َعا َعاِن ُم ِط  ِل

ّدي الحاجة طلب في يضرب  .التلف إلى صاحبها يؤ

َنا سَإَرْت- 1765 ْي َل ُهْم ِإ ُع ِد َبا  َش

ْلَسع لنه اللسان، بها ويشبه : العقرُب،الشبدعَ الناَس، به َي
ِدي قال ْع ْلَج  :ا

ّنُه يخبركم َنُب ُنْصِحه * وفي َناِصٌح َأ ْقَرِب َذ َع ْل  ا

أشبه وما إيانا ولومهم َشّرهم إلينا سَإَرى المثل ومعنى
 .ذلك

ّد- 1766 ْبُن سَإ ْيٍض ا َق َب ِري ّط  ال

 .الباء بكسر ِبيض ابن ويروى

يقال الول الزمن في كان رجل أن : أصلهالضمعي قال
َقَربيض "ابنله َع َقًة " ّد ثنية على نا فمنع الطريق، بها فس

 .سإلوكها من الناَس
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ٍد من رجل بيض ابن : كانالمفضل وقال ًا وكان عا تاجر
ًا، ُيجيره تجارته في َيْخفره عاد بن لقمان وكان مكثر على و

ٍة على له َيَضعه بيٍض ابَن يعطيه َخْرج ّي ِن [ص يأتي أن إلى َث
ْبَصَره فإذا فيأخذه، ] لقمان329 :قال ذلك فعل قد لقمان أ
ّد على سإبيل لي يجعل لم إنه . يقولالسبيَل بيٍض ابن سإ

َفى حين وماله أهله ْعِل لي َو وينشد لي، سَإّماه الذي بالُج
 :الصمعي قول على

َنا ْد َد ّد كما سَإ ْبُن سَإ َقُه بيٍض ا ُدوا * فلم طري ِة عند َيِج ّي ِن ّث ال
َعا َل ْط  َم

 :السعدي المخبل وقال

ّد لقد ِبيَل سَإ ْيد أبو الّس ّد * كما ُحَم  بيِض ابُن المخاطبة سَإ

ٌد- 1767 ْع ٌد َأمْا َأسَإ ْي ِع  .سُإ

َتهما ذكرُت وقد أد، بن ضبة ابنا هما عند الحاء باب في قص
 ".ُشُجون ذو "الحديثقوله

ًا السإتخبار وفي الرحم، بذي العناية في يضرب عن أيض
 .وقع أيهما والشر، الخير المرين

: أسإعدفقال تزوج، وقد مسلم بن لقتيبة الحجاج قول ومنه
َهاء، أما أحسناء أراد ؟سإعيد أما ْو مثل التصغير جعل َش

 :تماما أبو قال وكما للحسن، مثل والتكبيَر للقبح،

ِنيُت َلْت سِإواه، َعّمن به َغ ّو ِبي * ِعَجافُا وُح َكا ْيد عن ِر َع سُإ
ِد إلى ْع  سَإ

 .الخصب إلى الجدب عن َيعني

َواَك- 1768 َا ُد سَإ ْب ِرَك َع ْي  َغ
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ُلك، ُحّر غيرك : عبدقولهم مثل المثل هذا أنه يعني مث
َعاليه َت ْهيك أمرك عن ب َن ُلك و  .الحرية في مث

ّنَجاِح ِمَن الّسَراُح- 1769  ال

منها ُتؤيسه أن ينبغي أي الحاجة، َقَضاء يريد ل لمن يضرب
ْقِض لم إذا  .حاجته َت

ُتُه َأسْإَمَحْت- 1770 َن  َقُرو

َقُرونة َقُرون ال ِرينة وال َق ِرين وال َق ْفُس،وال ّن اسإتقامت أي : ال
شكه ذهب : أيعطاء بن مصعب وقال وانقادت، نفُسه له

 .المر على وعزما

َيٌة- 1771 َواسِإ َناِن سَإ ِر كأسْإ ْلِحَما  ا

ّد : ماعمرو وأبو الصمعي قال َواسإيةالقائل هجا ما َأَش "سَإ
َواسإيٌة"ومثلهالحمار كأسإنان " قالالُمْشطِْ كأسإنان : "سَإ

َثير  :ُك

ٌء َوا َناِن سَإ ْيبة * لذي َتَرى فل الحمار، كأسْإ على منهم َش
َ ناِشىء  َفْضل

 :الخنساء وقالت

ْومَا َي ْال َوا َوَمْن َنْحُن َف َنا سِإ ْثُل *  َناِن ِم ِرْح َأسْإ َوا َق ْل  ا

َواءالمعاني أصحاب قال أحد، على لنا َفْضَل ل أي :: الّس
: فلنيقال والتساوي، السإتواء من مأخوذ وهو العدل،
َواء330 [ص وفلن َواء "قوماو متساويان، أي ] سَإ " لسَإ
ّنى َث :الخفش فقال ""سإواسإية وأما مصدر، لنه يجمع، ول ُي
ُنه ْلِفلة، َوْز َع فسواء قياس، غير على سإواء جمع وهي َف
َعال َعة وسإية َف ما أكثر لن أقيس، فعة أن إل ِفلة، أو ِف
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َية وأصل اللما، موضع ينقلون َية، سِإ ْو الواو سإكنت فلما سِإ
الياءين إحدى حذفت ثم ياء، الواو صارت قبلها ما وانكسر
ًا، َواء : الصلبعضهم وقال سإية، فبقي تخفيف يعني سِإّي سَإ
اسإمين كونهما إيهاما خافوا ثم المثل، هو الذي الّسّي
ّدة فحذفوا الصل، على باقيين َواء َم الياء من وأبدلوا سَإ
ًء سإي من الثانية ِدقة في فعلو كما ها َنا ِرفة، َز َيا وأصله وَص

َناديق َياريف َز .وَص

َكَت ًا سَإ ْلف َق َأ َط َن ًا َو ْلف  َخ

ْلُف ْلَخ ْول من : الرديءا َق :السكيت ابن قال وغيره، ال
َق قوما مع أعرابي : كانقال العرابي ابن حدثني َب فح
َقة، ْب ِته إلى بإبهامه فأشار فتشور َح ْلٌف : إنهاوقال إسْإ َخ

َقْت َط ًا َن ألَف سإكت : أيالمصدر " على"ألفا .ونصبخلف
 .بخطأ تكلم ثم سإكتة

َء- 1773 ًا َأسَإا َء سَإْمع َأسإا َبًة ف  َجا

َء ويروى ًا "سَإا َء سَإْمع َءإجابة فأسإا الموضع هذا في " وسإا
ًا ) ونصبمثل (سإاء تعالى نحوقوله بئس، عمل تعمل سإمع
ًا وأسإاء التمييز، على :تقول به، المفعول على نصب سإمع

" هيجابة "فأسإاءوقوله العمل، وأسإأت القوَل أسإأت
َوابا وَجابة إجابًة : أجاَبيقال إجابة، بمعنى ْيبًة وَج . ومثل وَج
َعةالجابة موضع في الجابة ّطا َقة : ال ّطا َغارة وال َعاَرة، وال وال

: وكلها.قلت هكذا جاءت أحرفا خمسة : هذهالمفضل قال
من أول : إنالمفضل . قالالمصادر موضع ُوِضعت أسإماء

َهيل ذلك قال وكان لؤي، بن عامر بني أخو َعْمرو بن سُإ
َنَس له فولدت هشاما، بن جهل أبي بنت صفية تزوج بن أ

ْهيل، ُهه، خرج وقد يوما ذات معه فخرج سُإ َتَحِى، يريد َوْج ْل ا
ّوَرة فوقفا ِريق ابن الخنس فأقبل مكة، بَحَز الثقفي، َش
ّياَكالخنس قال : ابني،سإهيل قال ؟هذا : َمْنفقال ّله : َح ال
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ّله : لقال فتى، يا َقْت البيت، في أمي ما وال َل أما إلى انط
ْطَحُن حنظْلة ًا، َت ًا : أسإاءأبوه فقال دقيق َجابة، فأسإاء سَإْمع

َفَضَحنيأبوه قال رَجعا فلما مثل، فأرسإلها ُنَك :  عند اليوما اب
قال صبي، ابني : إنماالما فقالت وكذا، كذا قال الخنس

َبَهسإهيل ٌؤْ : أْش  .مثل فأرسإلها َبّزه، بعَض امر

ِه ِفي سُإقطَْ- 1774 ِد  َي

ِدما لمن يضرب  ]331 . [صَن

ِدما، أي يده في سُإِقطْ : يقالالخفش وقال بعُضهم وقرأ َن
ِقطَْ وجوز الندما، أضمر كأنه )    أيديهم     في     سُإِقطْ     (ولما   ُأسْإ

ِقطَْ يقال : لعمرو أبو وقال يده، في ما على " باللف"أسْإ
ُله، ُيَسّم لم :والزجاج الفراء وقال ثعلب، قال وكذلك فاع

ِقطَْ سُإِقطْ يقال ُأسْإ : وسُإِقطْالفراء . قالندما أي يده، في و
َود، أكثر َأْج أيديهم في : سُإِقطْالزجاجي القاسإم أبو وقال و
ْظْم ْتُه ول القرآن، قبل يسمع لم َن َف يوجد ولم العرب، َعَر
شعراء أن ذلك على يدل والذي أشعارهم، في ذلك

كلمهم، في واسإتعملوه النظْم هذا سإمعوا لما السإلما
ِر لم عاداتهم لن السإتعمال، وجُه عليهم خفي فقال به، َتْج

 :نواس أبو

َوة َنْش ْطُت و ِق َها سُإ ْن * يدي في ِم

َواس وأبو هذا اسإتعمال في فأخطأ النحرير، العالم هو ُن
ْلُت لن اللفظ، ِع ّدى، فعل من إل يبنى ل ُف ْبُت يقال ل يتع ُرِغ

ْبت، يقال ول ُغِضَب فّي : ُرِغَبيقال وإنما ُغِض :قال علّي، و
َقطَْحاتم أبو وذكر خطأ وهذا ندما، أي يده في فلن : سَإ
فلن اليد ذكر : وأماقلت كلمه، هذا نواس، أبي قول مثل

ِرُب يديه، على يعّض النادما َيْض ًا بالخرى إحداهما و َتَحّسر
ْيه     على     الظْالم     يعّض     (ويومَا   قال كما َد َبَح   قال وكما )    َي (فأْص
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ّلُب َق الندما سإقوط أضيف فلهذا )    فيها     أنفق     ما     على     كفيه     ُي
 .اليد إلى

َقطَْ- 1775 ْدَراصٍ ُأمّا ِفي سَإ  َأ

ّدْرصُ ُأمّا أشبهه، وما اليربوعَ : ولدال ْدَراصٍ و  .اليربوعَ :َأ

 :طفيل قال داهية، في وقع لمن يضرب

ْدَراصٍ وماأما َدَر ُمَضلل بليل َأ ْغ ْيٍس من * بأ الليُل إذا َق
َلَما ْظ  َأ

 ".مضلة "بأرض ويروى

ٍء سَإَحاُب- 1776 ْو ُه َن ُؤْ ِيٌم َما  َحم

َظْر لطيف لسان له لمن يضرب ْن َوَراءه وليس جميل وَم
 .خير

ْهُمَك- 1777 َواُن َيا سَإ ُع لِي َمْر ِبي  َش

في إل أسإمعه لم لفظ : وهذاقلت : القاتل،الشبيع السهم
ّله صحته، ما أدري ول المثل، هذا في وجدته وإنما أعلم، وال

 الصطخري أمثال

ِه : يضربقال ّذى لسيف َب َت ِدْل أي حليم على َي ْع إلى سإهمك ا
َباذيك َمْن  .ُي

َنة الّسّر- 1778  َأَما

ّدَث "إذا المرفوعَ الحديث وفي الحكماء، بعض قاله َح
َفَت، ثم بحديث، الرجل َت ْل لم وإن ] أمانة،332 [ص فهو ا

 :ذلك في الثقفي محجن أبو " قاليستكتمه
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َنَة وأطعن ْع ّط ّنْجلَء ال ُتُم عرض عن ال ْك ِيه الّسّر * وأ َبُة ف َضْر
ُنِق ُع ْل  ا

ِئن اسْإُت- 1779 َبا َلُم ال ْع  َأ

ْلِب عند يكون : الذيالبائن اليسر، جانبها من الناقة َح
ّلى،الخر الجانب من يكون للذي ويقال َع والمستعلى، : الُم

ِلى الذي وهو ْع ْلبة ُي ُع يحلب، : الذيوالبائن الّضْرعَ، إلى ال
ْيَر قولهم في الحالبان وهما هذا، بخلفا ويقال ْيِك "َخ َب َحال

َطِحين ْن  "َت

أن وذلك ظالم، بن الحارث قائله أن يروى المثل وهذا
ْيح ْلُجَم ْنقذ وهو ا ّطّماح بن ُم حتى له، إبل طلب في خرج ال

ظالم بن بالحارث فاسإتجار مرة، قبيلة في عليها وقع
البل هذه من شيء عنده كان َمْن الحارث فنادى الُمّري،

ّدها، ّدْت فلير ًا فر ْفاعَ، لها يقال ناقة غير جميع ّل فانطلق ال
ُطوفا ُلبانها، رجلين عند وجدها حتى َي ّليالهما فقال َيْح : َخ

َوى لكما، فليست عنها ْه البائُن، فَضَرط بالسيف، إليهما وأ
ّلهالمعلى فقال البائن : اسْإُتالحارث فقال لك، هي ما : وال
 .مثل فأرسإلها أعلم،

ًا ولى لمن يضرب لما ممن به أعلم فهو به وصلى أمر
 .به يصل ولم يَمارسإه

ِد َلْم ُاسْإٌت- 1780 ّو َع ِلْمجَمَر ُت  ا

ّله عبد بن حاتم ذلك قال َمْن أول : إنيقال الطائي، ال
ْفَزر بنت ماوية أّن وذلك َمْن تتّزوج وكانت ملكة، كانت َع

ْلمانا بعثت وربما أرادت، ُتوها لها ِغ ِم ليأ ْوسَإ يجدونه َمْن بأ
الِفراش، إلى : اسإتقدماله فقالت بحاتم، فجاؤْها بالِحيرة،

ِد لم : اسْإٌتفقال ّو َع  .مثل فأرسإلها المجمر، ُت
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ُتُه- 1781 ُق ُاسْإ َي  َذلَك ِمْن أْض

َليب أخو مهلهل قاله َبره لما ُك أخاه أن ُمّرة بن َهّماما أْخ
متصافين، ومهلهل هماما وكان كليبا، قتل ُمّرة بن َجّساَس

فقال بذلك، مهلهل هماما أخبر كليبا جساس قتل فلما
ًا هذا، مهلهل  .به أخبر لما اسإتعباد

َي- 1782 َدا َاِع َا أْحَرُز سإ ُهم  َل

َناة زيد بن ذلك قال من أول أحمق، وكان َتِميم، بن َم
ّوجه ُد أخوه فز َوار زيد بن سإع ّي بن ُحّل بنت َن عبد بن عد

َناة َلد أن سإعد ورجا أد، ابن َم َنى فلما لخيه، يو بيته مالك َب
باب عند كان إذا حتى سإعد به انطلق امرأته عليه وأدخلت

ِلْجسإعد له قال بيته َتَك، :  ِلْجفقال مرارا، مالك، فأبى بي  :
َلْجَت َماِل َلَج مالكا إن ثم : القبر،والرجم الّرْجَم، و ونعله و

:قالت المرأة من دنا ] فلما333 [ص ذراعيه، في معلقتان
ْع أتى ثم مثل، فأرسإلها لهما، أْحَرُز سإاعداي قال نعليك، َض

ِطبيٍب، :فقال ؟تصنع : مافقالوا اسإته، في يجعله فجعل ب
ِثى، اسإتي َب  مثل فأرسإلها أْخ

ّي أَخاَك ُاسْإِق- 1783 ِر ّنَم  ال

صحب قاسإطٍْ ابن النمر من رجل أن : أصلهعبيد أبو قال
ْعَب ْلَحَصاة، يشربون فكانوا قلة، الماء وفي َماَمَة بن َك با
فيقول النمري إليه نظْر يشرب أن كعب أراد كلما وكان
الماء نفذ حتى فيسقيه، النمري، أخاك : اسْإِقللساقي كعب

ًا كعب ومات  .عطش

 الحاجة بعد الحاجة يطلب للرجل يضرب

َقاِش ُاسْإِق- 1784 ّنها َر َية ِإ ّقا  سَإ

َقاِش  .امرأة : اسإمالكسر على مبني حذاما مثل َر
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 .المحسن إلى الحسان في يضرب

ّنِت- 1785 َت ِلفَصاُل ُاسْإ ّتى ا َقْرعى َح  ال

ّنِت ويروى َت ُفْصلَن "اسْإ  "القريعى حتى ال

يديه بين يتكلم أن ينبغي ل َمْن مع يتكلم للذي يضرب
 .قدره لجللة

َقْرعى ِريض، َمْرَضى مثل َقريع : جمعوال به الذي وهو وَم
ْثر وهو بالتحريك، َقَرعَ، ودواؤْه بالفصال، يخرج أبيض َب
ْلُح َباُب الِم َقَرعَِ ِمَن أَحّر "هوالمثل ومنه البل، ألبان وَح ْل  ".ا

ِم سِإْرَحاُن- 1786 ِي َقص  ال

 "الغضى "ذئبقولك مثل هذا

َغَضى تنبت : رملةوالقصيم  ال

ْبَك سَإّمْن- 1787 ْلَك َكل ُك ْأ  َي

 ""أسْإِمْن ويروى

وذلك الحّماني، المنذر بن حازما ذلك قال من : أولقالوا
َدان بمحلة مر أنه ِوز في ملفوفا بغلما هو فإذا َهْم َعا الَم

)،الخلق الثوب - وهو منبر - بوزن نعوز : جمع(المعاوز
ّدما على وَحَمله فرِحَمه َق وأمر منزله به أتى حتى سَإْرجه ُم

وراهق وأدرك فطم حتى فأرضعته ترضعه، أن له أمًة
ًا، وسَإّماه لغنمه راعيا فجعله الُحلم، ْيش يرعى فكان ُجَح
ٍما ذاَت فخرج عائفا، زاجرا وكان والبل، الشاء فعَرَضت يو

َقاب، له َدافا به مر ثم فعافها، ُع  :وقال فزجره، غ

ِبُرنِي َفاْن شواِحُج ُتْخ ْد ُغ ْطُب ال ْدَن * والُخ َه َباْن مع َيْش ْق ِع ال
 )والصقر الصرد وهو أخطب، : جمع(الخطب
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ْيش أني ِرى ُجَح ْعش َلْسُت َهْمداْن َم ًا * و ْبد  ّحماْن لبني َع

لها يقال لحازما ابنًة وإن البيات، بهذه يتغنى يزال فل
ُعوما َيت َر ِو َها، الغلما َه َي ِو َه وجمال، منظْر ذا الغلما وكان و

الكل موضع إلى انتهى حتى يوما ذاَت ] فتبعه334 [ص
وأنشأ يمينه على واتكأ بشجرة واسإتظّْل فيه الشاء فسرح
 :يقول

َلَك َعى أما أَما ْد َها ُفت ٍد ُذو أنت * ول َل ِل ْعَرفُا َوا  ؟ُي

ْيَر أرى ّط ِني ال ِبُر ِني ُتْخ ّن  حرشف أبى وأّن * جحيش أ

ًا غدا ُغَراٌب يقوُل ِنح ِلُف جاهدا *وشاهده سَإا  َيح

ّنى َداَن بأ َهْم َها في ل َوَما غّر َافٍا أنا *  َيُف ول ج ْه  أ

ِني ّن ُد ذكر * إذا الرجال كراما من ولك ّي  الْشَرفُا الّس

ُعوما له َكمنْت وقد ًا صوته فرفع يصنع، ما تنظْر َر أيض
 :ويقول يتغنى

َذا يا ّب ِتي َح َب ِبي ُعومُا َر َذا َر ّب َها * وَح ُق ِط ْن  الّرِخيُم َم

ِريُح ِه يأتي َما َو ّنِسيُم ب ّني ال ّلٌف بها * إ ِهيُم مك  أ

ُعومُا يا العلم تعلمين لو َني َر َا ِمْن * إ ِنه َدا  َصميُم َهْم

ُعومُا سإمعت فلما إعجابا، وبه رغبة فيه ازدادت شعره َر
 :تقول وهي منه فدنت

ُكْم طار ْي َل ًا إ ِدي َعَرض َؤا َقّل ُف ُكُم من * و ْكَرا ِدي ِذ َا  ُرق

ْد َق َفا َو ْنبي َج ِد عن َج ِوسَإا ْد *أبيُت ال ِني َق َلف َا ِدي ح َها  سُإ
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الشجرة تحت وقعدا وعانقته، فعانقها ُجَحيش إليها فقاما
ًا، ذلك يفعلن فكانا يتغازلن، ّيام َدها أباها إن ثم أ َق َت ْف ًا ا يوم

ِطَن َف َدها، لها و إليهما فانتهى تبعها خرجت إذا حتى فرَص
َبَك : سَإّمْنقال رآهما فلما سإوأة، على وهما ْل يأكلك، َك

ّد مثل، فأرسإلها ولحق فأفلت بالسيف ُجَحيش على وش
ْوُتيقول وهو ابنته إلى حازما وانصرفا َهْمدان، بقومه : َم
ْلُحّرة َعّرة، من خيٌر ا وجدها إليها وصل فلما مثل، فأرسإلها ال

َهانحازما فقال فماتت، اختنقت قد َلّي :  ْكل َع ّث لسوء ال
 :يقول وأنشأ مثل، فأرسإلها الفعل،

ْد َذا َهاَن َق ْكُل ه ّث َ ال ْول ِني َل ْبُت ّأن َب ْتلِك * أْح َاما َق ُلحس با
ِما ِر  الّصا

ِعيِن قتل في *َشّمْرُت أنني لول بذاك َهَمْمُت ولقد ّل ال
 الظْالم

ْيك َل َع ْقُت َف ِه َم َلل ٍة ِمْن ا ّدار ْيِك َغ َل َع ُتُه * و َن ْع ِما ولعنة َل ِز  َحا

َبطَْ َطْسم من رجل : إنقوما وقال َت ُيَسمنه فكان كلبا، ار
َد أن رجاء ويطعمه يوما، بطعمه عليه فاحتبس به، يصي

ُبه عليه فدخل َثب صاح بن عوفا قال فافترسإه، عليه فو
 ]335 : [صالحوص

ِني ًا أَرا ْوف َع ْلُمَسّمِن و َبُه كا ْل  وأظافره أنيابه * فخدشه َك

 :طرفة وقال

ْلب َك ْد َطْسم ك َق َبُه َو ّب ُعلُه َتَر َي ِيب *  ْلَحل َلِس ِفي با َغ ْل  ا

ْيه طّل َل ًا َع ٍة َيوم َقَر َقْر َ * إْن ب ْلِغ ل ِهِس الدماء ِفي َي َت ْن  َي

ّتى َأسَإافَا- 1788 َتكِي َما َح َوافَا َيْش  الّس
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َهابالسإافة َذ َعيقال الماِل، :  َق َوافا، المال في : و سَإ
 . عمرو أبي قول هذا موت، أي بالفتح،

: يضربعبيد أبو . قالبأمثاله ويلحقه يضمه الصمعي وكان
 .صروفه من يجزعَ فل الدهر جوائح على َمرَن لمن

َقمٌر سِإْر- 1789  َلَك َو

اغتناما في يضرب طالعا لك القمر داما ما العَمَل اغتنم أي
ُفْرصة  . ال

الروايتين في والواو الّسَرى، "منوقمرلك "أسْإُر ويروى
ًا سإر أي :للحال ْقِمر  .ُم

ِئٌر- 1790 َا ْومُا َأسإ َق ْل ْد ا َق ْهُر َزاَل َو ّظْ  ال

بني فاسإتصرخوا عليهم، أِغيَر قوما أن : أصلهيونس قال
ِهَب أسِإُروا حتى عنهم فابطئوا عمهم، ُذ جاؤْا ثم بهم، و

 .القول هذا المسئول لهم فقال عنهم، يسألون

وقد بعد فيما : أتطمعيقول الحاجة، من اليأس في يضرب
 .اليأس لك تبين

ِدي سَإاَل- 1791 َوا ْل ُه ا َذْر  َف

َفّرُط للرجل يضرب  .المر في ُي

َء- 1792 َا ًا َأسإ ْعي َقي َر  َفَس

ْعَي الراعي ُيسيء أن أصله أن أراد إذا حتى نهاره، البل َر
عليها أثره سإوء لهم يظْهر أن كره أهلها إلى ُيريحها

ُفها منه لتمتلىء الماء فيسقيها  .أجوا
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ِكم ل للرجل يضرب فيزيده إصلحه يريد ثم المر ُيْح
ًا  .فساد

ّلوا- 1793 ُيوفَا سإ ْلُت الّس َل َت َتَن َواسْإ ْن َلم  ا

َتُنقالوا ْن ْلَم  . الردىء السيُف : ا

 .فعال لهم بقوما يلحق أن يريد عنده خير ل للرجل يضرب

ْنتن : لفظقلت ْلَم يطمئّن ول السمع عنه ينبو مما معناه ا
 .بصحته أعلم والله القلب، إليه

ٌء- 1794 َوا َنا سَإ ْي َل ُه َع َ ِتل ُبه َقا َال  َوسإ

َفُمّرا وأوله ْكٍل على * َقّض ُع َنًة ُن َبا * ُل

َلَب قد رجل رأيَت إذا : معناهقالوا ّلَك رجل سَإ لم أنه على َد
جعلوا هذا فمن قاتله، أنه بهذا فعلم ممتنع، حي وهو يسلبه

َلة في معاوية به وتمثل قاتل، السالب َت الله رضي عثمان َق
ًا للفارسِإّي ] الصلح336 [ص شرح في ورأيت عنه، أبيات
ُلها عقبة ابن للوليد أنها ذكر  :أو

ْيَف هاشم بني ُة َك َد َوا َه ّلٍي * وعند بيننا ال ُعُه ع ُبْه ِدْر ِئ َنَجا  و

ُتْم ْتل ْيَما أخي َق َنُه تكونوا َك َدَرْت * كما َمكا ًا َغ ِكْسَرى يوم ِب
ُبْه ِز  َمَرا

َها وإل ْل ُلوَك تحل َعا َها ُي َق ْو ْيَف َف َك ّقى * و َو ْهُر ُي ْنَت َما َظ ُبْه َأ ِك  َرا

َثُة َ ْهطٍْ َثل ِتلَِن َر َا ِلٌب ق َواء َوسَإا َنا * سَإ ْي َل ُه َع َ ِتل ُبْه قا ِل  َوسَإا

قاتل بشر بن : كنانة(التجيبي التجيبي بالقاتلين : يعنيقال
 ) كندة من بطن تجيب من عنه، الله رضي عثمان

ًا وبالسالب بكر، أبي بن ومحمد ّي  .عنه الله رضي عل

523



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َاَجَل- 1795 ًا ُفلٌَن سإ  ُفلَن

ْلو وهو الّسْجل، من أصله ّد : أنوالُمَساجلة العظْيمة، ال
َتقى ِرج سإاقيان َيْس ُيْخ ما مثَل سَإْجله في منهما واحد كل ف

َكل فأيهما الخر يخرج به العرُب فضربت ُغلب، فقد ن
العباس بن الفضل قال والمساماة، المفاخرة في المثَل

ْتبة بن َهٍب أبي بن ُع  :َل

ْلني َمْن ًا يَساِجْل ُيَساِج َل ماجد َيْم ْلو *  ّد ْقد إلى ال َكَرْب َع  ال

هذا وينشد يستقي وهو بالفضل مّر الفرزدقَ : إنيقال
َبه الفرزدقَ َفَسَرى الشعر ُلَك، أنا وقال عنه، ثيا ثقًة أسَإاِج
ْتبة بن العباس بن الفضل : هذاله فقيل بنسبه، أبي بن ُع
ّد لهب، من إل يساجلك : ماوقال ثيابه، عليه الفرزدقَ فر
ْيَر َعّض  أبيه أ

َق- 1796 َب َتُه سَإ ُه ِدّر  ِغَراُر

ِغرار ّلبن، : قلةال خيره، شره سإبق أي : كثرته،والدرة ال
 :ومثله

َق- 1797 َب ُه سَإ َطَر ُلُه َم ْي  سَإ

ُده يسبق لمن يضرب َله تهدي  .فع

َاُن- 1798 َع َلًة َذا سَإْر َها  ِإ

فبنى النون إلى العين فتحة نقلت سإرعَ، : بمعنىسَإْرعان
َعْجلن َوْشكان وكذلك عليها، ّتان، و : هيالخليل قال وَش
َعْجلن، سَإْرعان، كلمات ثلث َوْشكان، و َوْشكان وفي و

تقول وكسرها، وضمها، الفاء، : فتحلغات ثلث وسَإْرعان
َعاَنالعرب َلَسْر َعاَن َخَرْجَت، ما :  َلَسْر ْعَت ما و َن  .كذا َص
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ْعجة له كانت رجل أن المثل وأصل َغامها وكان َعْجفاء، َن ُر
ُكها،فقيل لهزالها، منخريها من يسيل َد َو :السائل فقال : 

َعان َلًة ذا سَإْر َها [ص : إشارةوذا الحال، على إهالة : نصبإ
َغاما، ] إلى337 إهالة، كونه حاَل الرغاما هذا سَإُرعَ أي الّر

مثل الفعل، نقل تقدير على التمييز على ُيْحَمل أن ويجوز
ّبَب :قولهم ٌد َتَص ًا زي  .َعَرق

 وقته قبل الشيء بكينونة يخبر لمن يضرب

ُكْم- 1799 ُن َق سَإْم ِري ُكْم فِي ُه ِديِم  َأ

ُق للرجل يضرب ِف ْن َله ُي  .به يمتّن أن يريد ثم نفسه، على ما

ّتى سَإِمَن- 1800 ّنُه َصاَر َح َلْخْرُس كأ  ا

ّدّن : الَخْرُسقالوا  .: صانعهوالَخّراُس العظْيم، ال

ُء- 1801 ِة َحْمِل سُإو َق َفا ُع ال  الّشَرفَا َيَض

ِة للمطالب تعرض إذا أي ّي ِن ّد قال شرفه، من ذلك َحطّْ ال
ُنوعَ، الغنى : خيُرلبنه حارثة بن أوس ُق الفقر وشر ال

 :وينشد الُخُضوعَ،

ِبيُت ولقد َلى أ َوى َع ّط ّلُه ال َظ ّتى َوأ َناَل * َح ِريَم ِبه َأ َكِل َك ْأ  الم

الجر حرفا فحذفا عليه، وأظل الطوى على أبيُت أراد
مع أنال حتى أي مع، " بمعنى"به في والباء الفعل، وأصل
َكَل الجوعَ ّتضع فل الكريَم المأ درجتي، تنحطّْ ول شرفي ُي
ًا وينشد  :أيض

ِيه كان َفتًى ِن ْد َني ُي ِغ ِه من ال ِق ِدي َذا َص َو ما * إ َني ُه ْغ َت اسْإ
ُه ُد ِع ْب ُي ْقُر و َف  ال
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: الدنياقال حيث صيفي بن أكثم كلما هذا في والصُل
َول، ْعفك، على أتاك لك منها كان فما ُد منها كان وما َض
ْعه لم عليك َف ْد ُء بقوتك، َت ِرُث الغنى حمل وسُإو ًا، ْيو مرح
خيٌر المحبة مع والحاجة الشرفَا، يضع الفاقة حمل وسإوء

َلُك والعادة الغنى مع البغضة من  . بالدب أْم

ْلٌب سَإِمَن- 1802 ْؤِس َك ُب ِه ِب ِل ْه  َأ

ًا فسئل ِخيف رجٍل اسإُم : كلٌبيقال ْهن َهَن َر ثم أهله فر
َله رهنهم َمْن أموال من تمكن قال أهله، وترك فساقها أه

 :الشاعر

َكَر ما إذا وفينا ْن ْلُب أ َك َلُه ال ْه َة أ َدا َغ َباِح *  ُبوَن الّص ِر الّضا
َا ِبر ّدوا  ال

 ....)الصياح "غداة ولعله (كذا،

َله غيُرنا خذل إذا يعني ًا أه ّلف نضرب فنحن الحرب عن تخ
َعَ، ُقوالدوابر الدرو َل ّدروعَِ، : ح َلة : درعَيقال ال َب َقا َبَرة، ُم َدا ُم

 .ُمَضاعفة كانت إذا

ّكْت- 1803 َت ُعُه اسْإ  َمَساِم

َكُك، وأصله َصَمَت، معناه وكأّن الذنين، صغر وهو الّس
الذن كأن حتى السمع، انتفاء عن كنايًة صار السكك
أذنه َصّمْت منه والمراد الّصَمم، معنى انتفائها وفي ليست،

َع ول  ]338 . [صيسره ما سَإِم

 لَك ُيْسَمْح اسْإَمْح- 1804

 . اللف " بقطع"أسْإِمْح ويروى

َواتاة في يضرب َوافقة الُم  .والُم
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َء- 1805 َا ٌه َأسإ ِر  َعِمَل َما َكا

َه رجل أن وذلك ْكَر َله فأسإاء عمل على رجل أ هذا فقال عم
 .المثل

 .فيها يبالغ فل الحاجة إليه ُتطلب لمن يضرب

ٌاد-1806 ٍز ِمْن   َو  َع

َداد ّد من : اسإمالّس ّد سَإ ّدا، َيُس قاله فيه، : لغةوالّسداد سَإ
ّد من : الّسدادثعلب وقال السكيت، ابن َداد َيُسد، سَإ والّس
ّد من ّد، السهم سَإ الّسداد : أصلشميل بن النضر وقال َيُس

َبس اللبن من شيء ْي ّد لنه به سإمي الناقة، إحليل في َي َيُس
َوز اللبن، َمْجَرى َع َوَز :يقال العواز، من : اسإموال ْع الرجُل، أ

ِوز افتقر، إذا َع ِوز مثله، و َع َوُز الشيء و ْع ًا، َي َوز لم إذا َع
 .يوجد

ّلة يسد للقليل يضرب  . الَخ

ّبَح- 1807 َقَ سَإ ِر َيْس  ل

 .عمله في ُيَرائي لمن يضرب

ََلْت- 1808 َطْت سَإ َق َأ  و

َبِت أي َذا َفِت السمَن أ ّف ِقطَْ وَج  .ال

ْدب بعد جنابه أْخَصَب لمن يضرب  َج

ُتْر- 1809 َة اسإ ْوَر َلُمُه ِلَما َأِخيَك َع ْع  ِفيَك َي

ْثَت إن أي الناَس َنَجَل : منكقولهم عنك، بحَث عنه بح
ُلوه  َنَج

ِفيٌه- 1810 ْأُموٌر سَإ  َم
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َبيعة بن مالك بن سإعد كلما من هذا المنذر، بن للنعمان ُض
َعْت العصا "إنقولهم في ذكرته وقد ِر  ".الحلم لذي ُق

ُء- 1811 َوا َهو سَإ َدمُا ُ َع  وال

ْدما،ويقال ُع ْفُر، هو : سإواءويروى لغتان، وهما : ال َق أي وال
ْلَت إذا َأنك به نز َفار نازل فك َلة، بالِق  .عبيد أبو قاله الُمْمِح

 .للبخيل يضرب

ِرَن سَإِمَن- 1812 َأ  َف

ِرَنيقال : النشاط،الَرُن ِرٌن فهو : أ ِرٍح مثل وأُروُن أ َم
 .وَمُروح

ّدى لمن يضرب َع ْوره َت  .َط

ٌء- 1813 ّوا ٌء سَإ ّوا  َل

ّعال هما َوى من َف َت َوى اسْإ َت ْل  وا

ّعاٌل يبنى : أنشاذ : هذاقلت قول ومثل الثلثي، غير من َف
 :الخطل

َ ِر ل ْلَحُصو َها َول ِبا ِر ِفي ّأ * ِبس

ّبار، وقولهم َبْرُت اسْإأْرت من وهما َج  ]339 . [صوأْج

ويجتمعن ويلتوين يستوين هن أي للنساء، يضرب والمثل
ّون ويضرب واحدة، حال على يثبتن ول ويتفرقن َل َت  .للُم

 :للنساء أيضا ويقال

ٍه- 1814 َوا ٍه سَإ َوا  َل
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ْهو من ْهو، الّس ّل ُهوَن أنهن يعني وال ُظْه يجب عما َيْس حف
 .باللهو ويشتغلن

َقَ- 1815 ِر ُقَ سُإ ِر َتَحَر الّسا ْن  َفا

َتَحَر يقال ْن  .فاته ما على حزنا نفسه َنَحر " إذاالرجُل "ا

ًا أن وأصله ًا سإرقَ سإارق ليبيعه، السوقَ إلى به فجاء شيئ
َقَ، ِر ًا نفسه فنحر فُس ً فصار عليه، حزن من ُينتزعَ للذي مثل

َقه مالً، منه سَإَرقَ :يقال عليه، فيجزعَ له ليس ما يده وسَإَر
أو الحذفا، بعد الفعل وتعدية الجر حرفا حذفا على مالً،
ْلب معنى على َلبهقال كأنه الّس ً : سَإ  .مال

ِرقَ المثل وتقدير ُقَ سُإ َته، السار َق :فانتحر مسروقه، أي سإر
ًا صار أي ًا منحور  .كمد

ِفيُه- 1816 ْد َلْم سَإ ًا َيِج ِفه  ُمَسا

تعالى الله رضي علي بن الحسن عن يروى المثل هذا
 .عمرو شمته حين الزبير بن لعمرو قاله عنهما،

ِيُم- 1817 َ الّسل َنامُا ل َ َي ِنيُم َول  ُي

وكان ُمَضر، ابن إلياس ذلك قال َمْن : أولالمفضل قال
بن الّشْرقي عن الكلبي ذكر فيما-  ذلك حديث من

ّدْت إلياس إبل - أن القطامي َده فنادى ليلً، َن : إنيوقال ول
في يطلب أن ابنه َعْمرا وأمر الوجه، هذا في البل طالب

ًا وترك آخر، َوْجه : فتوجهقال الطعاما، لعلج ابنه عامر
النساء، مع البيت في ابنه عمير وانقطع وعمرو إلياس
ْلوان بنت ليلى فقالت ُته ُح : اخرجيخادميها لحدى امرأ

ًا عامر فلقيها ليلى وخرجت أهلك، طلب في ًا محتقب صيد
فأتى لي، علم : لفقالت وأخيه أبيه عن فسألها عالجه، قد

ُقّصيللجارية وقال المنزل عامر ّلت فلما مولك، أثر :  و
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ِعي،لها قال َقْرَص َت َبثوا فلم وانقبضي، اتئدي أي :  ْل أتاهم أن َي
الطعاما، لهم فوضع البل، أدرك قد ابنه وعمرو الشيخ
وقالت مثلً، فأرسإلها ينيم، ول يناما ل : السليمإلياس فقال
ْلُت إن : واللهامرأته ليلى ِدفُا ِز ْن قال والهة، طلبكما في أَخ

ِدفا، : فأنتالشيخ ْن ْدأُب كنت والله : وأناعامر قال ِخ في أ
ٍد ْي ْبٍخ، َص َط ِبَخٌة : فأنتقال و أنا فعلت : فماعمرو قال َطا

ْكُت أفضل، ْدَر ِركة، : فأنتقال البَل، أ ْد ًا وسإمي ُم عمير
َعًة، على اللقاب هذه فغلبت البيت، في لنقماعه قم

 ]340 [صأسإمائهم،

 .غيَره ُيريح ول يستريح ل لمن مثل يضرب

َع- 1818 ّدَك اسْإ َ ِبَج ّدَك ل َك  ِب

َداني، عميرة بن حاتم ذلك قال من أول : إنقالوا َهْم ال
َعَث وكان الِحْسَل فلقي تجارة، إلى وعاجنة الِحْسَل ابنيه َب
أياما عاجنة وسإار وأسإروه، ماله فأخذوا أسإد، بني من قومٌا

موضع يبلغ أن قبل من طريقه في ماٍل على وقع ثم
ْتَجره،  :ذلك في وقال ورجع فأخذه َم

َفائِي ّله َك َد ال ْع ْير، ُب ْيَر * َرأيُت إني الّس السفر في الَخ
ِريِب َق ْل  ا

َد رأيُت ْع ُب ْل ِيه ا ًا ف ٌي َشق َوْحَشة َونأ ٍد كّل * و ِر َف ْن ِريِب ُم  َغ

ْعُت ِر الياَب فأسْإَر ْي ْوَراء * إلى حاٍل بَخ ٍة َح ُب ُعوِب ُخْرع  َل

ْيَس وإني ْثنيني َل ُعوب َشّحاج سإنوُح * َرَحلُت ما إذا َي  َن

ُله، به تباَشر رجع فلما ُنه جاء فلما الِحْسل، وانتظْروا أه ّبا إ
َبهم يرجع ولم فيه يجيء كان الذي ُه، َرا ًا أبوه وبعث أمُر أخ

ِبه في شاكر له يقال أمه من يكن لم له عنه، والبحِث طل
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الحسل وكان الِحْسُل بها التي الرض من شاكر دنا فلما
ًا  :فقال الطيَر َيْزُجر عائف

ّبُرنِي ِة ُتَخ ُة بالنجا َطا َق ْوُل ال َق ُغَراِب * و ْل ُد بها ا ِه  َشا

َتقول ْد : أل َنا َق ِزٌح َد َداء َنا ِف ُد الطرفا له *  ِل ّتا  َوال

ُكْن لم أخ َنا ت ُونا * ولكن أّمُه أّم ُد أٌب أب  واِح

ِني َك َفًة تدار ِتٌم رأ ْعَم َحا ِن َف ّبُب *  ُد المر ِل َوا  َوال

ًا إن ثم أسَإره ممن فاشتراه بمكانه فأخبر عنه، سإأل شاكر
ًا، بأربعين َعأبوه له قال به رجع فلما بعير ّدك : اسْإ ل بَج
 .مثل فذهبت بكدك،

ْنَك سِإْر- 1819  َع

َداش ذلك قال من أول : إنقالوا ّتميمي، حابس بن ِخ ال
الّرباب لها يقال سَإدوس بني من جارية تزوج قد وكان
َلكها ما بعد عنها وغاب قومها من آخر فعلقها أعواما، َم
َدت سإلما وإن ففضحها، سإلم، يقال في فركب إبل له َشَر

خداش به علم فلما الطريق، في ِخداش فوافاه طلبها،
َتَمه سإلم فسأل وسإارا، امرأته، علم ليعلم نفِسه أمَر ك

 :سإلم فقال نسبه، بغير فخبره ؟الرجل : ممنخداشا

ْبَت َباِب َعِن أِغ َهامَا الّر ْلٌم َو َها سَإ ِب َلها *  ِعْرسِإَك َو َداُش ِب َياِخ
 ]341 [ص

َلَك َيا ْعَل َف ٍة َب َها جاري َوا ُبوٌر َه ِرُب حين * َص َط َباُش َتْض ِك ْل  ا

َيا ْعَل َلَك َو ٍة َب ُعوٍب جاري ") *"كعاب "أو"لعوبولعله (كذا، َك
ُد ًة َتزي َياِش ُدوَن لذاذ  الّر
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ْنَت ُك َطٍش أَخا بها َو ٍد َع ِدي ْد َش َق َو َوى *  َلى َيْر ّظَْمأ َع ال
َطاُش ِع  ال

ْع فإن َها أْرِج ْأتي َي َداش َو ُه ِخ ِبُر ُيْخ ِفَراُش لقى بَما * سَإ  ال

بني أخا : يافقال منه دنا ثم ذلك، عند المر خداش فعرفا
ًة : علقُتسإلم فقال سَإدوس، فأنا زوُجها، عنها غاب امرأ

َعُم ْن : سإرخداش فقال عيشي، لذة وهي بها، الدنيا أهِل أ
عن سَإدوس بني أخا يا : حدثناقال ثم سإاعة، فسار عنك،

ّديُتقال خليلتك، َتَس ُلو ليلة بأقر فبّت ليل ِخباءها :  أع
ْعلى ِنق وأ َعُل وأعا ْف عنك، : سإرخداش فقال أهوى، ما وأ
ّطاه سإيفه واخترط فتأخّر الفضيحَة، وعرفا َغ ثم بثوبه، و

َتها، إذا بينكما ما آية : ماوقال لحقه ْئ َهُبقال ج إلى ليل : أذ
 :فتقول تخرج وهي ِخبائها من كذا مكان

ْيُل َل ٍر ِمْن َهْل يا َوى طالٍب فيَك سإاه َه ٍة *  ّل ْنَزَحْن ل خ َي
َا ُهم َقا َت ْل  ُم

 :فأجاوبها

َعْم ِهٌر َن ْد سَإا َد َق َب ِئم الليَل َكا ٍة ها ِئَم َا ِبه ّوَمْت ما *  َا َه ُهم ُا َت َل ْق ُم

حتى ودنا عنك، : سإرخداش قال ثم هو، أنا أني فتعرفا
َفُه فأطار بسيفه وضربه بناقته، ناقته َقَرن سإائره وبقي ِقْح
المكاَن فأتى انصرفا ثم يضطرب، الّرْحل سإرخي بين

وهي الّرباب وخرجت ليل، فيه فقعد سإلم، وَصفه الذي
َنْت بالخر، فجاوبها البيت، بذلك تتكلم أنه ترى وهي منه فد
ّنعها سإلم، َلق بالسيف فق ثم الزور، إلى المفرقَ بين ما فف
 . وانطلق ركب

: بقي. قلتالشيء عن والتغاضي التغابي في يضرب
ْعني : معناه" قيلعنك "سإرقوله معنى َهْب َد ْذ عني، وا
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نفسه على يربع لم وإذا نفسك، على تربع ل : معناهوقيل
:" فتقول"عن الكلما في تزيد : العرُبوقيل عنها، سإار فقد
أبالك ل بعنك : أرادواوقيل الشك، دعَ أي الشك، عنك دعَ

 :وأنشد

ِبُل له واليوما فصار َ ْنَك ُجْمٍل ُحّب * من َبل ِيُل ما َع  ُيَزا

عادتهم على أبالك، ل : سإرمعناه هذا فعلى أبالك، ل أي
 .الوقوعَ إرادة غير من النسان على الدعاء في

ُؤِل ُاسْإُت- 1820 ُق المْس َي  .َأْض

ُد قاله إليه، يرجع العيب لن في ] ُخَزيمة342 [ص بن أسَإ
اسْإَت فإن اسإألوا بني : ياقال وفاته، عند لبنيه وصيته

ُق المسؤل َي  .َأْض

ُء- 1821 ْتمَساِك سُإو ْيٌر السِإ ِة ُحْسِن ِمَن َخ َع  الّصْر

من خيٌر الحتياط وجه على المراد بعض حصول يعني
 .التهور على كله حصول

ِدَك- 1822 ٍء سَإ ِرى ُلُه باْم َع  ُج

َعأي ِل َلع كما به : أو َعل ُيو ْلُج  . بالشيء ا

ْفسد لمن يضرب ًا ُي  .شيئ

ليذكر خل فإذا حاجة الرجل يطلب أن : وذلكزيد أبو قال
ًا يذكر أن يقدر ل فالول مثلها، يطلب آخر جاء بعَضها، شيئ

َعله، فهو لجله حاجته من  :وقال ُج

ْيُت إذا َت ْيَمى َأ َل َعٌل لِي شّب سُإ ِقّي * إّن ُج َكى الذي الّش ْل به ُي
َعُل ُلْج  ا
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 .)به : يولعالجعل به (يلكى

ِدكالندى أبو وقال ِري : سَإ َعله، بأْم " " بامرىء قال وَمْن ُج
 .َصّحف فقد

ُقوا- 1823 ْأِس سُإ َك  َحلقََِ ِب

ّنهم يعني ْؤِصلوا أ ُت لنه للمنية : اسإٌموَحلقََِ بالموت، اسْإ
ُق يستأصل كما الحياء يستأِصُل ْل ْلَح ْعَر ا  . الش

ّلي- 1824 َذا سُإ ِتِك ِمَن َه ً ُاسْإ ّول  َأ

ُلومك لمن يضرب ّق وهو َي  . منك باللوما َأَح

ِني- 1825 ّب ْقَ سُإ ُد ُأْص  َو

السّب وأصُل القول، في الصدقَ على الحّث في يضرب
ّبة، إصابة  .السإت يعني الّس

ْيُر- 1826 ِني سَإ َوا َفٌر الّس ُع ل سَإ ِط َق ْن  َي

َواني َتقى : البُلالّس ًا فهي الدوليب، من الماء عليها ُيْس أبد
 .تسير

ُكوا- 1827 َل َي سَإ ِد ّلَل َوا  ُتُض

َا عمل لمن يضرب  .فيه فأخطأ شيئ

َطْت- 1828 َق ِه سَإ ِيحُة ِب ّنص َلى ال ّنة َع ّظْ  ال

ّتهم حتى النصيحة في أسْإَرفَا أي  .ا

ّبَك- 1829 َغَك َمْن سَإ ّل ّبا َب  الّس

َهك َمْن أي  .الساّب فهو السّب من غيره به َقفاك بما واَج
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ّبْح- 1830 َتّروا سَإ ْغ  َي

ِثْر أي ْك  .فتخونهم فيثقوا بك يغتّروا التسبيح من َأ

َق لمن يضرب َف  .َنا

ِه سِإيَل- 1831 َو ِب ْه ِري ل َو ْد  َي

ِهي يريد السيُل، به ذهب أي  .يعلم ل وهو ُد

 :وقال الغافل، للساهي يضرب

َوى ُمُجون في تمادى َمْن يا َه ْل ْيُل بك * سإاَل ا ِري ول الّس ْد ت
 ]343 [ص

 َدِمَك ِمْن سِإّرَك- 1832

:قيل فكأنه دمك، إراقة سإرك إضاعة في كان ربما أي
ٌء سإّرك  َدِمَك من جز

ُء- 1833 ِتَساِب سُإو ْك ُع ال َن ِتَساِب ِمَن َيْم ْن  ال

ْبُح أي  .الناس إلى التعرفا من يمنع الحال ُق

ْيِن- 1834 ْيَر ٍة في سَإ  .ُخْرَز

 :وقال حاجة، في حاجتين يجمع لمن يضرب

ُع ْيِن سإأْجَم ْيَر ُد ُخرزة في سَإ َعْم وأْحِمي قومي * أمّج ّن  ال

: وهو" قالسإير في "خرزتين : ويروىعبيدة ابو وقال
قال َجَمع، أو اسإتعمل تقدير " على"سإيرين ونصب خطأ،

".خرزة في "خرزتين : ويروىعبيد أبو

ِفيَك 1835 ْك َأ َوال كاَن ما سَإ  .ِق
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ّنْمُر كان َلب بن ال ْو ْكلي َت ُع بعد أسَإد بني من امرأة تزوج ال
أخ، بنو للنمر وكان نوفل، بنت : جمرةلها يقال أسإّن ما

َكْت نفسها، عن فراودها أرادوا : إذالها فقال إليه، ذلك فش
ًا منك :فقالت كذا، وقولي كذا فقولي ذلك، من شيئ

 . والُمَجاملة القول إلى يرجع ما سإأكفيك

َعَ- 1836 ْقِص ِفي َأسْإَر ٍء َن ِري  .تمامُه اْم

ْقَصان في أخذ تّم إذا الرجل أن يعني ّن  .ال

َوْت- 1837 َت ِه اسْإ َلْرُض ِب  .ا

َدَرس مات أنه يعنون الرض وبين بينه فرقَ ل حتى قبره و
 .فيها ُدفن التي

ُأ- 1838 ْوِل َأسْإو َق ْفَراُط ال  .ال

ّد أمر كل في الفراط لن َؤ  .الفساد إلى ُم

ُد- 1839 ِعي ِه ُوِعَظ َمْن الّس ِر ْي َغ  .ب

ّد ذو أي ْلَج فيجتنب المكروه من غيره لحق بما اعتبر من ا
 .مثله في الوقوعَ

َثد ذلك قال من أول : إنقيل ْعد بن َمْر ْفد أحد سَإ عاد َو
ُثوا الذين ِع ُقون مكة إلى ُب َتْس في ما رأى فلما لهم، َيْس

َذاب من البحر في لهم ُرفعت التي السحابة َع َلم ال َأسْإ

َبه وكتم مرثد، لكم : مافقال عليهم أقبل ثم إسإلمه، أصحا
َيارى َكارى، كأنكم َح لم ومن بغيره، ُوِعظ من السعيد إن سَإ
َكال يلقى بنفسه الذي يعتبر قوله من فذهبت غيره، َن
 .أمثال

ّياِن- 1840 ْنَت سِإ ُعْزُل َأ  .َوال
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 .معه سإلح ل : الذيالعزل

َناء ل لمن يضرب  .أمر في عنده َغ

َفٌه- 1841 ّناِب سَإ ُء بال َغا  .الّر

َفه أي ّتَضجر الّصبا الكبير بالشيخ سَإ  ]344 [ص وال

ْوفَا- 1842 َى سَإ ِلي َتَر ْنَج َي َباُر َو ُغ َفَرٌس ال َأ َتَك *   ِحَماُر َأمْا َتْح

َهى لمن يضرب ْن  . فيأبى شيء عن ُي

ُع- 1843 ًا، َأسْإَم ْوت َأَرى َص ًا َو ْوت  َف

ُد لمن يضرب ِع ْنجز ول َي  .ُي

ْعَ- 1844 ِر ًا َأسْإ َدان ْق ُعَ ِف ِر َدانا ُتْس  .ِوْج

ًا كنت إذا أي ْتَك لم لمرك متفقد ُف ُتَك َت َب ِل  .َط

ّلطَْ- 1845 ّلُه سَإ ِه ال ْي َل ْيِن َع َهَم ْي َل  .ا

 .الهائج والَجَمَل السيَل " يعني: "العميينويقال

ِرى- 1846 ِر سُإو  .سَإوا

ِما " صمي قولهم مثل  :الزدي قال " للداهية،َصَما

ّذٌن فقاما َؤ ّنا ُم ُهْم ِم ْن ِدي َوِم َنا ُي ِري بالّضَحى *  ِر سُإو َوا  سَإ

َلٌل- 1847 ْه َب ُلو سَإ ْع َكَم َي َل  .ا

َلل ْه َب  .: الفارغالّس

 .وفراغا َنَشاطا الكاما في يصعد لمن يضرب

ِئُل- 1848 ِه سَإا ّل  .َيِخيُب ل ال
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 وسإؤالهم الناس عن الرغبة في يضرب

َبُة- 1849 ْيٍف سَإَحا ِليٍل َعْن َص ُع َق َقّش  .َت

 .بسرعة الشيء انقضاء في يضرب

َفُر- 1850 َعٌة الّس ْط َذاب ِمَن ِق َع  .ال

 .المشاقَ من فيه لما جهنم، عذاب من يعني

َفُر- 1851 ِر ِميَزاُن الّس ْف  .الّس

ِفُر أنه أي  .الخلقَ عن ُيْس

ُء- 1852 ّظّْن سُإو ِة ِمْن ال ّد  .الّضّن ِش

َلع َظّن بسوء الّشفيق : " إنقولهم مثل هذا  ".ُمو

َقطَْ- 1853 ُء سَإ َعَشا ِه ال َلى ِب ِر َع َقّم َت  .ُم

ُلب السإد : هوقالوا ْط َقْمراء، في الصيد َي سإقطْ وأراد ال
َعَشاء طلُب من تقدما ما تقدير هذا وعلى كذا، على به ال

 ".سِإْرَحان على به العشاء " سإقطْقولهم

ًا- 1854 ًا ل سَإْمع ْلغ  .َب

 .يتم ول به نسمع أي يعجب، ل الخبر في يضرب

ًاويقال ًا ل " سِإْمع ْلغ الرجل سإمع إذا الكسائي " وقالِب
ْلغ، ل : سَإْمعاللهم قال يعجبه، ل الخبَر ْلغ ل وسِإْمع َب  .ِب

] المفعول،344 [ص موضع وضع : َمْصدر: الّسْمعقلت
ْلغ َب ْلغ، الله : أمريقال : البالغ،وال ْعل - بالكسر والّسْمع َب ِف  -
ْبح مفعول بمعنى ّذ ّطحن كال ِفْرقَ وال ْلق، وال ِف ْلغ وال ِب - وال

ًا ونصب للّسْمع، وإتباعَ - ازدواج بالكسر على وبلغا سإمع
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ًا الخبر - يعني اجعله اللهم معنى ًا، ل - مسموع ومن بالغ
وحقيقته تمامه، يبلغ ل مسموعَ هذا : أيالمبتدأ حذفا رفع
 . التفؤل طريق على

ْهُم- 1855 ّق سَإ ْلَح ِريٌش ا ِة َغَرَض َيُشّك َم ْلُحّج  .ا

 :عنترة قول ومنه : الشق،الّشّك

ْكُت َك َبُه الَصّم بالّرْمح َفَش َيا ْيَس ث َل ِريُم *  َك ْل َلى ا َنا َع َق ْل ا
ِما  ِبُمَحّر

ِلَم- 1856 ِديُمُه سَإ ِم ِمَن َأ َل ْلَح  .ا

ِلَميقال َلَمُة فيه وقع إذا الديم، : َح - - بفتحات ( الحلمة الَح
لمن .) يضرب: الجلدوالديم فتأكله، الجلد في تقع دودة
ًا كان ًا بارع َنِس من سإالم ّد  ال

ٌة- 1857 َتا ْن َب ِد في سَإ ْل ٍة ِج َدا ْن  .َبَج

ّنِمُر،السبنتي :للمؤنث ويقال للتأنيث ليست وألفه : ال
َتاة، ْن َب ِنت، والجمع سَإ َبا َبانيت، يقول من ومنهم سَإ وبعضهم سَإ

َباٍت،يقول َداة جمع في وكذلك : سَإ ْن ِند َبَخ ٍد، َبَخا َبَخا وفي و
َداة جمع ْن َل ِند َع َ ٍد َعل َ َعل  .و

ِليطة للمرأة يضرب  .الّصّخابة الّس

ْع- 1858 َ ِمّمْن اسْإَم ُد ل ْنَك َيِج ًا ِم ّد  .ُب

َبْل أي النصيحة، قبول في يضرب ْق يطلب من نصيحة ا
إلى نفعا بنصحك يستجلب ل ومن البوين، يعني نفعك،
 .نفسك إلى بل نفسه

ِم سَإاَل- 1859 ِه ْيُل ِب َنا َوَجاَش الّس َبْحُر ِب  .ال
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الذي لن منه، أشد في نحن ووقعنا شديد في وقعوا أي
ّد البحر به يجيش  .السيل به يسيل الذي من حال أَش

َبٌة- 1860 َلْت سَإَحا ْيَس َخا َل ِئٌم َو  .َشا

َلْت، السحابُة، : أخالتيقال ّي َتَخ فأما المطر، رجت إذا و
أخالت، والصحيح اللغة، كتب في له ذكر فل خالت

 .البرقَ إلى : الناظروالشائم

 .له آكل ول مال له لمن يضرب

َأْل- 1861 ْقِي َعِن اسْإ ّن ّنّشوَل ال ِلب ال َط  .الُمْص

ْقي ّن ّنشول: الُمّخال ينشل الذي وهو الناشل، : مبالغة. وال
ْدر، من الحم ِق ِلب ال َط وهو الصليب يأخذ : الذيوالُمْص

َدك َو  .ال

َتَجَن لمن يضرب  ]346 . [صنفسه إلى غيره مال اْح

َقُة- 1862 ْل َأَمْت َضّب سِإ ًا َوا ُكون  .َم

ْيضها، ألقت قد التي : الضبةالّسلقة ُكون َب : التيوالَم
َواأمة جوفها، في بيَضها جمعت  .: المفاخرةوالُم

َبارى للضعيف يضرب  .القوي ُي

ْعَ- 1863 ِر َذاكْم َأسْإ َبًة ِب ًا َصا َقاب  .ِن

ًة إن يقال ٍة بيتها من خرَجَت امرأ ِد لم رجعت فلما لحاج تهت
خمسا، الحال تلك على الحي بين تردد فكانت بيتها، إلى
ْعَفقالت فعرفته جنبها إلى بيتها فرأت أشرفت ثم ِر : أسْإ

َقابا، فلنا : لقيتيقال نقابا، صابة بذاكم وتعني فجأة، أي ِن
َبًة بقولها َقة مثل وهي " إصابة" َصا ّطا ّطاعة ال والجابة، وال

َعَ ما أي  . مفاجئة الصابة أسْإَر

540



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َيَرى إبطائه في بالغ لمن يضرب  .به أمر فيما أسإرعَ أنه و

ْيٌل- 1864 ِدْمٍن سَإ ِما ِفي َدّب ِب  .َظل

ّدْمن ْوث : البعرال حتى به يشعر فل تحته السيُل يدب والّر
 .الظْلما في سإيما ول يهجم

ّد يظْهر لمن يضرب  .العداوة ويضمر الود ويضمر الو

ُتَك- 1865 ْي َفاَش سَإّم َفْش َطِع َلْم ِإْن ال ْق  .َت

َفاش َفْش َهاما، : السيفال َك - الفشفاش حاتم أبو وروى ال
عليه أدخل ثم ورقاش، قطاما مثل جعله-  الشين بكسر
 .واللما اللَف

ّو منه خيف ثم المور في ينفذ لمن يضرب  .النب

ِري- 1866 َلى سِإي ِر َع ْي ٍر َغ ّني ُشُج ْيُر َفإ ٍه َغ ّت َع َت  .َلُه ُم

ْذيل من رجل : سإمعتالمؤرج قال َي إذا لصاحبه يقول ُه ِو َر
ْطُه أي الصخرة، بهذه فسره بعيُرك ِب : جمعوالّشُجر بها، ار
: التنوقَوالتعته الثياب، عليه يلقي العود وهو ِشجار،

ْعروض عود غير على : اربطييقول والتحذلق، غير فإني َم
ّوقَ َن َت ّد عليه فربطْ عرض إذا العود لن وذلك فيه، ُم ِق كان ال

 .له أثبَت

. [صالمؤرج قاله أطيق، ما فوقَ تكلفني ل المثل ومعنى
347[ 

 .الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ُقَ- 1867 َظْاٍظ ِمْن أسْإَر  .ِش
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َق يصيُب كان ضبة بني من رجل هو بن مالك مع الطري
ْيب وهي نمير بني من بامرأة َمّر أنه زعموا المازني، الّر
ًا تعقل ّوذ لها بعير َظْاظ، شر من وتتع ُمِسنا، بعيرها وكان ِش
وقال فنزل الصغير، وهي البل من حاشية على هو وكان

ًا هذا بعيرك على أتخافين :لها َظْاظ ُنه : مافقالت ؟ِش آَم
َغلها، فجعل عليه، فأغفلت بعينها، جمله ُتَراعى وجعلت َيْش

 :يقول وجعل عليه ِشظْاظ فاسإتوى بعيرها،

ٍز ُرّب ْه نمير من َعُجو َبر ْه َها َش ُت ّلْم َع َد النقاض *  ْع ْه َب َقَر َقْر ْل  ا

ّنها، : صتوالقرقرة البل، صغار : صوتالنقاض فهو َمَسا
َعَ علمتها :يقول ِر بعيري صوت اسإتما اسإتماعها بعد الصغي

َة  .الكبير بعيرها قرقر

ْلَحِس ِمْن أسْإأُل- 1868  .َف

ْلَحس من نفسه في "أعظْم ويروى بني من رجل " وهوَف
ْيبان، ًا كان َش ًا سإيد ًا يسأل عزيز ْهم في وهو الجيش في سَإ

َطى بيته ْع ُي َيه فاذا لعزه، ف ِط ْع َيُه فإذا لمرأته، سإأل أ ِط ْع أ
 .لبعيره سإأل

ْلَحس بن زاهر له يقال ابن لفلحس : كانالجاحظ قال َمّر َف
ّي به ِز :قالوا ؟ أين : إلىوقال فاعترضهم، شيبان بني من َغ

َو نريد ْهما لي : فاجعلواقال فلن، بني َغْز الجيش، في سَإ
:قال ذلك، : لكقالوا : ولمرأتي،قال فعلنا، : قدقالوا

ُتَك : أماقالوا ولناقتي، من لكل جاٌر : فإنيقال فل، ناق
ُعه الشمس عليه طلعت َوْجههم عن فرجعوا منكم، ومان

 .ذلك عاَمهم يغزو ولم خائبين، ذلك

ْلَحس من "أسْإأُلقولهم : معنىعبيد أبو وقال الذي "أنهَف
ّيُن يقال كما يتفلحس، فلن : أتانايقال الناِس، طعامَا يتح

ّفل، جاءنا :الخر المثل في َط َت ُده ففلحس َي ْيل مثل عن َف  .ُط
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َأُل- 1869 َثٍع ِمْن أسْإ  .َقْر

ْوس بني من رجل هو ْعلبة، بن َأ معاوية، عهد على وكان َث
 :تغلب بني أعشى يقول وفيه

ُع ما إذا َث َقْر ْل َلوسِإّي ا َفى ا َء َوا َطا َع ّناِس *  ُهْم ال َع ْوسَإ َ أ َؤال  سُإ

ُعَ- 1870 َداَجَة ِمَن َأسْإَر  .ُح

ْبس من رجل هو ْبس بنو بعثته َع قتلوا ] حين348 [ص َع
بن وَمْروان زياد بن الربيع - إلى عدس بن عمرو بن عمرو
َباعَ ْن ُهما ِز ِذَر ْن ُي صاحبهم قتُل تميم بني يبلغ أن قبل ل

َعَ فكان فيغتالوهما ِرَب الناِس، أسْإَر في المثل به فُض
 .السرعة

ُعَ- 1871 ِرَجَة ُأمّا ِنكاِح ِمْن َأسْإَر  .َخا

كان ثعلبة، بن قدار بن الله عبد بن سإعد بنت َعْمَرة هي
ْطٌب،فيقول الخاطُب، يأتيها ْكٌح، فتقول : ِخ : انزلي،فيقول ِن

ِنْخ،فتقول ًا تسير كانت أنها ذكر : أ َلها يقود لها وابٌن يوم جم
؟الشخص ذلك ترى : َمْنلبنها فقالت شخص لها فرفع
ًا، : أراهفقال ؟نحل أن يعجلنا تراه : يابنّيفقالت خاطب
 .وغّل ُأّل ؟ماله

َقًة وكانت ّوا ُق َذ ّل َط فتزوجت آخر، وتتزوج جربته إذا الرجَل ُت
رجل تزوجت العرب، قبائل عامة وولدت زوجا وأربعين نيفا
ٍد من َلعها إيا عليها فخلف دعج، بن خلف أختها ابُن منه فَخ
ُكر بن بكر اليادي بعد َوان بن َيْش ْد ْيس بن عمرو بن َع َق

ْيلن من ضخم بطن وهو كنيت، وبه خارجة، له فولدت َع
بن حارثة بن ربيعة بن عمرو تزوجها ثم العرب، بطون
ْيقيا، عمرو ًا له فولدت ُمَز َطلق أبا سإعد وهما والحيا، الُمْص
ْطنان َلف ثم ُخَزاعة، في َب َناة عبد بن بكر عليها َخ بن َم
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ًا له فولدت ِكنانة، ْيش ّديَل َل َلَف ثم وعريجا، وال مالك عليها َخ
َدان بن ثعلبة بن َة له فولدت أسإد، بن ُدو ًا، َغاِضَر َعْمر ثم و

َلَف ْين بن كعب بن مالك بن ُجَشُم عليها خ َق من َجْسر بن ال
ًا عرنية له فولدت ُقَضاعة، َلَف ثم ضخما، بطن عامر عليها خ

ْهَراني لحيون بن عمرو ابن َب :سإتة له فولدت ُقَضاعة من ال
ْهَراء، ِهلَل، وثعلبة، َب َلَف ثم والعنبر، ولخوة، وبيانا، و عليها خ

ْيم أسإيدا له فولدت تميم، عمروبن ُهَج  .وال

َدت قد خارجة : أماالمبرد قال َل نيف في العرب في و
 متفرقين آباء من حيا وعشرين

الجعيد بنت ومارية هذه خارجة أما : وكانتحمزة قال
ِدية ْب َع ذكوان بن فالج بن هلل بن مرة بنت وعاتكة ال

ّواء النمارية الُخْرُشب بنت وفاطمة السلمية ِزية والس ْن َع ال
َهّزانية ثم بني أحد لبيد بن زيد بن عمرو بنت وسإلمى ال

ُة تزوجت إذا هاشم، بن المطلب عبد أما وهي النجار الواحد
شاءت إن إليها، أمُرها كان عنده وأصبحت رجل منهّن

 .ذهبت شاءت وإن أقامت،

.أصبح إذا طعاما له تعالج أن للزوج ارتضائها علمة ويكون
 ]349 [ص

ُعَ- 1872 َطٍس ِذي ِمْن َأسْإَر  .َع

َطاس، به يعني ُع ُعَ يقال كما وهذا ال َرْجِع من "أسْإَر
َطاس ُع  "ال

ُعَ- 1873 ِد ِمَن َأسْإَر َي ْل َلى ا ِم ِإ َف ْل  .ا

ُدو ْقَص  "الفم إلى اليد من "أ

 :سإلمى أبي بن زهير قال
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َكْرَن ُكوَرا ب َتَحْرَن ُب ٍة َواسْإ ُهّن ِبُسْحَر َف ِدي *  َوا ِد الّرّس َو َي ْل َكا
ِم َف ْل  ِل

ُع- 1874 ْهَماء َفَرٍس، ِمْن َأسْإَم َي َلِس في ِب  .َغ

على وقعه فيسمع منه الشعر يسقطْ الفرس : إنيقال
 . الرض

ُعَ- 1875 ِريِق ِمْن َأسْإَر ْلَخيِل َف  .ا

ِعيل هذا َفاعل بمعنى َف ٍم ُم ِدي َن ِليس، ك الفرَس به ويعني وَج
 .عنها وينفرد الخيل يفارقَ فهو فيسبق، ُيَسابق الذي

ُعَ- 1876 ًة َأسْإَر ْدَر ْئِب ِمَن َغ ّذ  .ال

 :الشعراء بعض فيه وقال

ْنت ُك ْئِب َو ِذ ِء ك ْذ الّسو ًة َقاَل إ ْئُب * لعمروسإة َمّر ّذ َثاُن َوال َغْر
 ُمْرِمُل

ْنِت ِتي أأ ّل ِر ِفي ا ْي ْنٍب َغ ِني َذ ِت َتْم َلْت َش َقا َف َتى*  :قال ؟َذا : َم
ّوُل َعامُا َذا  أ

َلْت َقا ْدتَف ِل ُو َعاما، :  ْل ًة ُرْمَت َبْل ا ْدَر َنَك َغ ُدو َف ِني *  ْل َنا ُك َه َ ل
َكُل َلَك  َمأ

ُعَ- 1877 ْلَحِضيِض َوَرِل ِمْن أسْإَر  .ا

َوَرُلالخليل قال ْلقة على شيء : ال أعظْم، أنه إل الضّب، ِخ
ل الرض في َمّر إنساٍن إلى نظْر فإذا الرمال، في يكون
ّده  .شيء ير

ُع- 1878 ٍد ِمْن َأسْإَم  .ُقَرا
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يوما، مسيرة من البل أخفافا صوَت َيْسمع أنه وذلك
 .لها فيتحرك

بالبادية دارهم عن الناُس رحل : ربماالعرابي زياد أبو قال
ًا، وتركوها َفار وأعقار البل أعطان في منتثرة والقردان ِق
ول سإنة، وعشرين سإنين عشر إليها يعودون ل ثم الحياض،
فيجدون إليها يرجعون ثم سإواهم، من أحد فيها يخلفهم
البل بروائح أَحّست وقد أحياء، المواضع تلك في القردان

 :الرمة ذو قال فتحركت، توافي أن قبل

ِره َقا ْع َداُن بأ ِقْر َلي ال َها َهْز ّن ِدُر كأ َوا َن المبيد صيصاء * 
ِم ّط  المح

َعْت إذا ّعَشْت الركاب َوْطء سإم َن َها َت ُت ٍم غير في * ُحَشاشا َلْح
ِما ول  َد

ُعَ- 1879 ْذُروفِا ِمْن َأسْإَر ْلُخ  .ا

َقب َحَجر هو ْث ُطه ُي َعل وسَإ ُيْج َعُب خيطْ فيه ف ْل الصبيان، بها َي
ّدوا إذا ًا، َدّر الخيطَْ َم ِرير  ]350 : [صالفرس يصف قال َد

ُهّن ّن ِدٌل وكأ ّنُه أجا ْذُروفا وكأ ٍة * ُخ َع  ُغلمَا بكّف َيْرَم

ُعَ- 1880 َوى ِمْن َأسْإَر ْد ِء َع َبا َؤ ّث  .ال

ْلبث لم يتثاءب آخر رأى من أن وذلك .فعله مثل يفعل أن َي

ُعَ- 1881 َلّمِظ ِمْن َأسْإَر َوَرِل َت  .ال

ْلميظْة "منويروى َوَرل َت  "ال

بطرفا والشرب : الكلواللمظ الضّب، مثل دابة : هوقالوا
َلَمَظيقال الشفة، ًا، يلمظ :  َلّمَظ َلْمظْ َت َلّمُظ و َت ًا، َي إذا أيض

فمسح لسانه أخرج أو فمه، في الطعاما بقيَة بلسانه تتبع
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" ويقال الكثرة، " أرادَوَرل "تلميظْة روى ومن شفتيه، به
َظِْت َنها أخرجت " إذاالحيُة تلم  .الكل كتلمظ لسا

ُعَ- 1882 ِة ِمْن َأسْإَر َث ِه ْث َه  .الُم

ابن وروى حبيب، بن محمد رواية هذه النّمامة، وهي
- بنقطتين فوقها من المعجمة بالتاء-  المهتهتة العرابي

:حمزة قال هت، هت قالت تكلمت إذا التي : هيوقال
: الهثهثةفارس ابن : قالقلت مفهوما، غير التفسير وهذا

َهّت "ورجل البكر، صوُت والهتهتة الختلط، في "خفيفِم
َهّت : رجلالصمعي وقال العمل ّتات، ِم َه كثير خفيف أي و
ذهب ما على - يدلن والثاء التاء - أعني وكلهما الكلما،

ّنّمامة لن حبيب، بن محمد إليه نقل في وتسرعَ تخف ال
الكذابة الهتاء أن عمرو أبي عن وحكي وتخليطه، الكلما

إذا التي هي : إنهاالعرابي ابن قاله ما وأما والنمامة،
تقول بما مبالتها قلة أراد فإنه هت، هت قالت تكلمت

وراءه، معنى ل صوتا قولها وجعل وكلمها، عقلها لسخافة
َغَس الصوات حكاية في كقولهم غس غس قال إذا َغْس
َهَج َهْج هذا على كان وإذا ذلك، وأشباه هج، هج قال إذا و
 .مفهوما العرابي ابن فتفسير الوجه

ُعَ- 1883 ًا َأسْإَر ٍة ِمْن َغَضب َي  .َفاسِإ

َفَساء، يعنون َنْت َفَسْت حركت إذا لنها الخن ّت َن  .و

ُعَ- 1884 ِر ِمَن َأسْإَر ْي َع ْل  .ا

ْير : إنقالوا َع ًا سإمي العين، إنسان ههنا ال ِه، عير ّو ومن لنت
ْير قبل فلن "جاء الخر المثل في قولهم هذا "جرى وما َع

 :شرا تأبطْ قال العين، لحظْة قبل أي السرعة، به يريدون

ٍر َد َحَضأُت قد ونا ْي َع ْهٍن ُب ٍر َو َدا ِب ْدُت ما *  َقاَما بها أَر  ُم
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َوى ِليل سِإ ٍة َتْح َل ْير َراِح َع ُئُه و ِل َكا َفَة *أ َناَما أْن َمَخا ]351 [ص َي

يجرى ومما أوقدت، " أي "حضأت" وقوله"أغالبهويروى
َة بن الحارث قول المجرى هذا ّلَز  :ِح

َعُموا ْيـ َضَرَب َمْن ُكّل أّن َز َع ْل َواٍل )(العير * ـَر ا َنا َم ّنا َل َوأ
ُء َ ْلول  ا

ضرب من كل " أيالعير ضرب من "كلقوله : معنىقالوا
ْفٍن كتاب في أحمد بن الخليل قول وهذا عين، على بَج
أبي عن والصمعي عبيدة أبي عن حاتم أبو وحكى العين،
َعلَء بن عمرو تفسيَرهذا ُيْحِسُن كان َمْن : ذهبقال أنه ال
وائل، كليب ههنا به وعنى السيد، : العيُرقوما وقال البيت،
ْظْم من أشرفا ما كل لن عيرا سإماه يسمى الرجل َع
ًا، ْير ْيرا، سإماه قوِمه أشرفَا كليب كان فلما َع وزعم َع

ُد عندهم العيُر ممن آخرون ْيرا سإمي إنما السيد أن السي َع
ّيُم العير لن التشبيه، على ُتِن َق ُعها، ال َقري :آخرون وقال و

َواٍل العير ضرب من كل أن "زعمواقوله معنى " أنلنا ُم
فقالوا كثيرة، وجوه من أمثالها في العيَر ضربت العرَب
"النار في المكواة و يضرط "العير " وجرى وما عير "أقبل

العرَب : إنالشاعر هذا " فيقولبرح كان وإن العير "كذبو
ُكّل مثل، العيَر ضربت قد كلها العرب من عليكم جنى من و

َبه، ألزمتمونا ْن َنى الشاعر هذا : إنبعضهم وقال َذ بقوله َع
الناتىء وهو النصل، عير مثل لنتوه عيرا سإماه الوتد، العير

ًا لبيوتها تضرب كلها العرب أن وذلك وسإطه، في أوتاد
ًا لبيته ضرب من : كلفيقول ِتد وقال ذنبه، ألزمتمونا َو
أي العير ضرب قوله ومعنى معروفا، جبل : العيربعضهم
ناحيَة سإكن من : كلفيقول الخيمة، وتد عير في ضرب

ٍر ًا أن الحديث في وجاء عليكم، يجنيه ما ألزمتمونا عي ْير َع
بعده، أُحد يسير ثم كذا موضع إلى الزمان آخر في يسير
ُعَ ُيَرا وقال عير، سإار كما أحدكم : سإارفيقولون الناُس ف
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أصحاب أنهم أي إيادا العير ضرب من كل بقوله : عنىقوما
لن السماء ماء بن المنذر به عنى : بلآخرون وقال حمير،
فهو ربيعة من حنفي وشمر أباغ، عين يوما قتله شمرا
ِبية تضرب العرب أن : المعنىآخرون وقال منهم، الْخ

ترتبطْ إنما والمضارب لملوكها، والمضارَب لنفسها
َول لنا المضارُب له ُتضرب من كل : إنفيقول بالوتاد، َخ
َعبيد، شيء وليس هذا، في الناُس أكثر : قدحاتم أبو قال و

ْقنع، منه ْير أصل وإنما بُم َع ّيُر ال َع الشعر فأحوجه والعائر، ال
ْير، قال أن إلى واضطره َع ْير ال َع ّير وال َع ّلها والعائر وال هو ك

َهر ما ًذى، من الَحوْض على َظ ما عنه ينفوا أن أرادوا فإذا ق
] فانتفت352 [ص بالماء َنَضحوه القذى من عارضه
ْدَران إلى عنه القذاء َفا الحوض ُج لشاربه، الماء وَص

ُلهم وهذا ِحياض، أصحاب فالعرُب هذا فيقول بها، فع
من كل أن زعموا وائل، بن بكر من إخواننا : إنالشاعر

َفى الِحياض في َقَرى َن َواٍل مائها عن القذاء و لنا وأن لنا َم
 .عليهم الولء

ُع- 1885  .سِإْمٍع ِمْن َأسْإَم

ًا ويقال لزمة الصفة هذه "لنالَزّل الّسْمع من " أسْإَمعأيض
َعْرَجاء للضبع يقال كما له، لنه مركب، : سإبع"والّسْمع"ال
ِرفا ل كالحية والّسْمع الضبع، من الذئب ولد ْع السإقاما َي

ْتَف يموت ول والعلل، َعَرض يموت بل أنفه، َح من ب
ْدوه شيء الحيوان في وليس له، يعرض العراض كعدو َع

 :الشاعر قال الطير، من أسإرعَ لنه الّسْمع

َد تراه ّطْرفِا َحدي َلَج ال ْب ًا أ َغّر واِضح َع الباعَ طويَل * أ أسْإَم
 سِإْمِع من

َباُتيقال َث ًا، ثلثين أو عشرين على تزيد الّسْمع : و قال ذراع
َبار المركبات : ومنحمزة ِعْس ْيَسم، والسإبور ال ّد فأما وال
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وأما الّسْمع، بإزاء وهو الذئب، من الضبع فولد العسبار
ْيَسم وأما الضبع، من الكلب فولد السإبور ّد الذئب فولد ال

والهرة الثعلب بين حيوان المركبات : ومنقال الكلبة، من
بحيم، بن يحيى ويقال حكيم، بن يحيى ذلك حكى الوحشية،

 :ذلك في النصاري ثابت بن لحسان وأنشد

ُبوَك ُبوَك أ ْنَت أ ُنُه وأ ْب َنّي * فبئس ا ُب ْئَس ال  الُب وب

َداء وأّمَك ْو ّيٌة سَإ ِب َها * كأّن ُنو َل َناِم ُظُْب أ ْن  الُح

ِبيُت ُبوَك َي َكَما مردفا لها أ َفد *  َا َة سَإ َلُب الهر ْع ّث  ال

وهو العرب، بأرض يكون ل أنه إل آخر نوعَ المركبات ومن
من للناقة الذيخ يعرض النوبة بأرض أن وذلك الزرافة،
فإن والناقة، الضبع بين شيء فيجيء فيفسدها الحوش

فتجيء فيضربها الوحشي الثور لها عرض أنثى الولد كان
ًا الولد كان وإن الزرافة، َهاة عرض ذكر فألقحها للَم
 .الزرافة

وهو تفسير، إلى " يحتاجالحوش من "للناقة : قولهقلت
َرْمل وراء من وهو الجن، بلد الحوش أن زعموا أنهم

ْبرين منسوبة الحوشية والبل الناس، من أحد يسكنها ل َي
تزعم العرب لن الجن، من فحولها أن يعني الحوش، إلى
َعم في ضربت أنها إليها، البل فنسبت بعضهم َن

الحوش، فحول َنْسل من "أي الحوش من "للناقةفقوله
ًا ويقال أن هذا على فيجوز الحوش، المتوحشة للنعم أيض
 ]353 . [صفيفسدها منها للناقة يعرض الذيَخ

له يقال الحيات من آخر نوعَ المركبات : ومنقالوا
َفاة بين مركب أنه وزعم المبرد، ذلك حكى الهرهير، َلْح الّس

َد وبين َو َبِث من : وهوقالوا سإالخ، أسْإ سإتة يناما الحيات، أْخ
 .)لديغه : أي(سإليمه سإليُمُه يسلم ل ثم أشهر
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ٍة ِمْن أسْإَمُح- 1886 َظْ ِف َ  .ل

ْنز : هيبعضهم فقال فيها، اختلفوا قد َع َلى التي ال ُتْش
َظًْة فتجيء ) للحلبتدعى :(تشلى ًا بجّرتها لف بالحلب، فرح

ِرج لنها الَحَمامة : هيبعضهم وقال بطنها في ما ُتْخ
َفْرخها، بمنقاره الحبة يأخذ لنه الديك، : هيبعضهم وقال ل

ْلِقيها ولكن يأكلها، فل ّدَجاجة، إلى ُي للمبالغة فيها والهاء ال
ِفُظ لنها الّرَحى، : هيبعضهم وقال ههنا، ْطَحنه، ما تل أي َت

التي بالدرة يلفظ لنه البحر، هي :بعضهم وقال به، تقذفا
 :الشاعر قال لها، لقيمة

ُد ِزُل تجو ُتْج ْبَل ف َؤاِل َق ّفَك الّس َك َظْْه ِمْن أسْإَمُح * و ِف َ  ل

ِة ِمْن َأسْإَمُح- 1887 ِر ُمّخ ْي  .الّر

ِيُر حتى العظْم في ذاب قد الذي للمخ : اسإمانوالّراُر الّر
ْيطٌْ كأنه َوبان حيث من : سَإَماُحهمايقال ماء، أو َخ ّذ ال

َيلن، ِوجانك ل لنهما والّس  .إخراجهما إلى ُيْح

ُقَ- 1888  .ُبْرَجاَن ِمْن َأسْإَر

ًا كان إنه يقال ِلب الكوفة، ناحية من ِلّص الّسَرقَ في ُص
َقَ  .مصلوب وهو فَسَر

ُقَ- 1889  .تاَجَة ِمْن َأسْإَر

ُد المثَل هذا : حكىحمزة قال ينسب فلم حبيب بن محم
 .قصة له ذكر ول الرجل

ُقَ- 1890 ٍة ِمْن َأسْإَر َب َبا  .َز

والفأر الُجَرذ فمنها ضروب، والفأر البرية، الفأرة هي
ُبْخت والبقر كالجواميس وهما المعروفان، ِعَراب، وال وال
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َباب اليرابيع ومنها : زبابةيقال ُصّم، فالزباب والخلد، والّز
ّبه َصّماء، ُيَش ِهُل، بها و َة بن الحارث قال الجا ّلَز  :ِح

ْيُت ولقد ًا رأ َعاِشر ُعوا َم ً لهم * َجَم َدا مال ْل ُو  و

ُهُم َباٌب َو ِئٌر َز َذاُن تسمع * ل َحا َدا ال ْع  َر

ًا، يسمعون ل أي منها ضرب والخلد الموتى، يعني شيئ
 .أعمى

َلطُْ- 1891 ٍة ِمْن أسْإ َق ْل  .سِإ

بعض وفي هذا، على يزد ولم الذئبة، : هيحمزة قال
ْلق للذكر يقال ول النسخ  .سِإ

ْلققلت ْلقة الذئب، : الّس ّبه الذئبة، والّس ُتَش المرأة بها و
ِليطة َقة، : هيفيقال الّس ْل من "أسإلطْ قولهم وأما سِإ

ًة أرادوا " فإنسإلقة وجه فل سإلقة تسمى بعينها امرأ
فالكلمُا الّصخَب بالّسلَطة أرادوا ] وإن354 [ص لتنكيرها،

"امرأة ويقولون ذئبة، من : أْصَخُبقالوا كأنهم صحيح،
التي الّسلَطة من يكون أن ويجوز َصّخابة، " أيسإليطة

ْهر هي َق َطان، :يقال ومنها والغلبة، ال ْل السباعَِ وإناُث الّس
ُبؤةيقولون ذكورها، من أجرأ ّل وهذا السإد، من أْجَرأ : ال
 .وجه

َهُل- 1892 َاَن ِمْن َأسْإ َذ ْل  ِج

ّين الطائف من قريٌب ِحمًى هو ٍو َل وهي كالراحة، مست
 ".بجلذان صرحت "قد المثال بععض

فيه لَخَمَر جلذان لن يخفى، ل الذي الواضح للمر يضرب
َوارى َت  .به ُي
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َلُح- 1893 َاَرى، ِمْن أسْإ ٍة َوِمْن ُحب َاَج  َدج

َبارى َعة والدجاجة الخوفِا، سإاعَة تسلح الُح  .المن سإا

َبُح- 1894  ُنوٍن ِمْن أسْإ

َوان النون وجمع السمك، يعني ْن ِنينان، أ َوات يقال كما و أْح
 .الُحوِت جمع في وِحيتان

َيُر- 1895 ٍر ِمْن َأسْإ ّع  ِش

ُد لنه ِر ِلُج الندية، َي َي ًا الخبية، و ًا البلد، في سإائر ُمَسافر
 .زاد بغير

ُد ِر َ المياه َي ِفي مداول يزاُل َفل ِما *  ْو َق ْل ّثٍل بين ا  وسَإَماعَِ َتَم

ُد : الشعرالعرب حكماء بعض وقال ْي ُد الخبار، َق ِري َب و
َعَماء الكلما، أمراء والشعراء المثال، َفَخار، وُز ولكل ال

 .الشعر هو الدهر ولساُن لسان، شيء

ٍد ِمْن أسْإَرى- 1896  َجَرا

ل والجراد الليل، سإير هي التي السرى من : هوحمزة قال
ِرى  .ليل َيْس

"سَإْرأ َتْسَرأ الجرادة " سَإَرأتقولهم من أسإرأ قيل : لوقلت
أكثر أي َجَراد من أسإرا فقيل الهمزة فلينت باضت، إذا

الجراد، : بيضةبالكسر والّسْراة بأس، يكن لم منه بيضا
َوة، يقال وقد  .الهمُز والصُل سَإْر

َد ِمْن أسْإَرى- 1897 َق ْن  .َأ

ُد الّسَرى، من هذا َق ْن ول يصرفا ل معرفة للقنفذ : اسإٌموأ
َؤْالة، وللذئب ُأسَإامة للسإد كقولهم واللما، اللف تدخله ُذ
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َله َيُجول بل الليل، يناما ل والقنفذ مثل في ويقال أجمع، لي
َلكم "اجعلوا آخر مثل " وفيأنقد بليل فلن بات" آخر لي
 ".أنقد ليل

َعى- 1898  ِرْجٍل ِمْن َأسْإ

.الجراد رجل أما بها يراد النسان أرجُل أدري : لحمزة قال
 ]355 [ص

َوانات : أكثرقلت َي يراد أن يبعد فل الرجل، على يسعى الَح
 .عليها يسعى التي وغيره النسان رجل به

َهُر- 1899 ْطُرٍب ِمْن َأسْإ  .ُق

أبي قول هذا سإيرها، كثرة من الليَل تناما ل دويبة هو
ُه عمرو، ""أسإعى يروى " وإنما " أسإهر يرويه ل وغير
َهره بأن ويحتّج ًا يكون إنما سَإ بقول ويستشهد ليلً، ل نهار

ّله عبد ّله رضي مسعود بن ال َد أعرفن : لعنه ال َفَة أح جي
ٍر، قطرَب ليٍل  .النهار يسترح ل القطرب أن : وذلكقال نها

َهُر- 1900 ِم ِمَن َأسْإ ّنْج  .ال

َيال ِمَن أسْإَرى- 1901  .الَخ

ْد ِمَن أسْإَرى- 1902 ٍد ُج  .ُج

ّفاز، بالجراد شيبه شيء هو  .الليل َصّرار له يقال َق

ٍر ِمَن َأسْإَمُن- 1903 ْع  .َي

على تسمن ِبُخَراسإان تكون دابة : هو" قالوا"يغر ويقال
 .الكد
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ُعَ- 1904 َبْرقَِ، َوِمَن الّريِح، ِمَن َأسْإَر ِة، َوِمَن ال ِلَشار َوِمَن ا
َواِب، َلْج ْيِن، َوِمَن ا َب ّلْمِح، َوِمَن ال ّطْرفِا، َوِمَن ال َلْمح َوِمْن ال

ِر، َبَص ْيِن، َطْرفِا َوِمْن ال َع َدى َرْجِع َوِمْن ال  . الّص

ُيَك الذي وهو  .وغيره الجبل من صوتك بمثل ُيِج

َطاس َرْجِع "ِمْنو ُع ْلِب "ِمْن" و ال ٍة َح َمْضِغ "ِمْن" وَشا
َكّف َلْمِع "ِمْن" وَتْمَرة  ".ال

ّلْمع  :ومنه : التحريك،ال

َلْمع ْيِن ك َد َي ِبّي في ال ّلِل َح َك * ُم

ْعُت ْلَم َأ الّسّم "منو اختلسته : أيوالتمعته بالشيء، و
َوِحّي ِء "ِمَن"وال َلى الَما ِه إ ِر ْلٍب "ِمْن" وَقَرا َلى َك ِه إ ُلوِغ "،ُو

َلغيقال َو ِلغ الكلُب :  ًا، َب ُلوغ  .الناء في ما شرب إذا ُو

ِة "ِمْنو ْلِب َلْحس َفُه الك ْن ْفِت "ِمن "وَأ ِء َل َدا ِدي ِر َت ُلْمر "،ا
ْيِل "ِمَنو ُدور إلى الّس ُلْح ِر "ِمَنو "،ا ّنا ِيِس ِفي ال َفج َيب َعْر "،ال
ِة "ِمْنو َء في شَراَر َبا ّنار "ِمَنو "،َقْص َني ال ْد َاء ِمَن ُت ْف ْل "،الَح
ُعََو َأسْإَر ِة ِمْن " َع َلْخِصّي َدْم ٍة َقوِل ِمْن َ"و "،ا َطا ًا َق  "َقط

ُع- 1905 ٍة، ِمْن َأسْإَم ّي ِذ، َوِمْن َضّب، َوِمْن َح ُف ْن ُدِل، َوِمْن ُق ْل ُد
ًدى، َوِمْن َقاِب َفْرِخ َوِمْن َص ُع  ]356 [ص ال

ُد- 1906 َف ِرٍس، ِمْن َأسْإ َوِن، َوِمْن ِهْج ْي َوِمْن ِديٍك، َوِمْن َض
ُفور  ُعْص

ُد- 1907 َو َنِف ِمَن َأسْإ َلْح  . ْا

 .الّسيادة من هذا

ٍد ِمْن َأسْإُجد- 1908 ُه ْد  .ُه
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 .بالبنة يرمى لمن يضرب

ُق- 1909 َب َلَجِل، ِمَن َأسْإ ِر َوِمَن ْا َكا ْف َل  .ْا

َيُر- 1910 ِر ِمَن َأسْإ ْلَخِض  . ا

 .السلما عليه

َطاٍن ِمْن َأسْإَمُج- 1911 ْي َلى َش  .ِفيٍل َع

َد ِغنًى ِمْن َأسَإّر- 1912 ْع ٍما، َب ْد ٍء ُع ُبْر َد َو ْع ٍم َب ْقي  .سُإ

َأُل- 1913 َء ِمْن َأسْإ  . َصّما

َصليَل تسمع ل أنها وذلك الرض، : يعنونالعرابي ابن قال
 :وأنشد فيها، انصبابه تَمّل ول الماء،

ْنَت فلو ِطى ُك ْع َأُل حيَن ُت َاَمَحْت َتْس َلَك سإ ْفُس *  ّن ال
ْولََك َل ِيِل كّل َواْح  َخل

َ َأَجْل ِكْن ل َل ْنَت َو َْلمُا َأ َأُل َمَشى َمْن َأ َأسْإ َو َء ِمْن *  َذاِت َصّما
ِيِل  َصل

ُلها الرض، يعني  .فيها الماء دخوَل : صوُتوَصلي

 .المولدون*3*

ِفَل سُإوسُإوا ِة الّس َف ْلَمَخا  .با

َاٌن َط ْل ْيٌر َغُشومٌا، سُإ ٍة ِمْن َخ َن ْت ُدومُا ِف  .َت

ُء ُق سُإو ْل ْعدي الُخ  .ُي

ُعَ َناء سَإَما ِلغ ّد ِبْرسَإامٌا ا  .َحا
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ْطرب، َيْسَمع المرء لن َي َيْسَمح، ويطرب ف ويسمح ف
فيموت، ويمرض فيمرض، ويغتم فيغنتم، ويفتقر فيفتقر،

 .الكندي قاله

ْبَحاَن َاِمِع سُإ َلْج ْيَن ا ْلج َب ّث ْيَن والنار، ال َب ّنوِن الّضّب َو  .وال

 .يجتمعان للمتضادين يضرب

ٌء ُلُه سَإوا ْو ُله َق ْو َب  .َو

ٌع ُب َفٍص في سَإ  .َق

 .المحبوس الجلد للرجل يضرب

ُيلُه ِو ِه ِفي سَإَرا ِيق  .ِز

ْهد الحاجة أن أي  .بسراويله قميصه رقع أن إلى ألجآه والَج

َباُن ِبه سَإاَرُت ْك  .الّر

 .الفاشي للحديث يضرب

ُكوُت  ]357 . [صالّرضا َأُخو الّس

ُد ّي ِما سإ ْو َق ُهم ال َقا  .َأْش

 .العشيرة دون الشدائد ُيَمارس لنه

ًا ْوَت سَإاِمع َع  .َد

ِطُب لم أنه فظْن بشيء َأَمَره قد الرجَل الرجُل به ُيَخا
 .يفهمه

َنا ُق ُقَ سُإو ِة سُإو ّن  .الج

 .الكساد عن كناية
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ْيُل به سَإاَل  . الّس

 .هلك إذا

ُه سَإُخَن ْدُر ْيَك َص َل  .َع

ِفيُر ُد الّسوء سَإ ْفِس ْيِن َذاَت ُي َب  . ال

ُقَ ُتَسا ْنت ما ِإلَى سَإ  .لقََِ َأ

ُد َد َع الّسو ِد َم  .الّسوا

 .والجمهور الجماعة مع أي

َلُف َلف الّس  .َت

ُقَ َوا ُد السْإ ِئ َوا ّله َم ِه ِفي ال  .َأْرِض

ْيف ُع الّس َط ْق ِه َي ّد  .ِبَح

ْيٌر الّساُجوُر ْلِب ِمَن َخ َك  .ال

ُء ْقَصا ِت َقٌة السْإ  .ُفْر

ِلُم ُع الّسا ِري ِبَة سَإ ْو َل  .ْا

ُيد ِع ِفَي َمْن الّس  .ُك

َدى الّسلََمُة ْيِن ِإْح ِنيَمت َغ  .ال

ْعُر ْنَجِل َتْحَت الّس ِلم  .ا

َطاُن َلُم الّسل ْع َ ُي ّلُم َول َع  .ُي

َداُن ِر الّسو ّتم ُدوَن بال َطا  .ُيْص

ْدَت َن َت ِئٍل ُخّص ِإلَى اسْإ  .ما

558



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْغِن َت ْو اسْإ  .ُمْت َأ

ْع ْقَ ول اسْإَم ّد  ُتَص

ْد ِد اسْإُج ِه ِفي الّسوء ِلقْر ِن  .َزَما

ُتْر َتَر َما اسْإ ّله سَإ  .ال

ُنوا ِي َع َلى اسْإ ُكْم َع ِئِج َوا ِما َح ْبَرا  .بال

ّنوُر ّياُح الّس ُد ل الّص َا ًا َيْصط ْيئ  .َش

 .حذره منه يأخذ الفأر لن

ُد لمن يضرب ]358 . [صيفي ول ُيوِع

شين     أوأله     فيما     عشر     الثالث     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولـــدون     

 شين أوله فيما عشر الثالث الباب

ّتى- 1914 ُؤوُب َش َبُة َي َل َلْح  .ا

ُدون أنهم وذلك ِر َلهم ُيو َدُروا فإذا مجتمعون وهم إب َص
َفّرقوا، ٍد كّل واشتغل َت يؤوب ثم ناقته، بحلب منهم واح

 .فالول الول

 .الخلقَ في وتفرقهم الناس اختلفا في يضرب

ّتى ُؤوب أي الحال، موضع : فيوَش َلبة َي متفرقين، الح
ّتى َلى :وَش ْع  .تفرقَ إذا يشت َشّت من َف

َلْت- 1915 َغ ِبي َش َا َواى ِشع ْد  .َج
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ِتيويروى َعا َعى من اسإم "وهو"سَإ َعى، سَإ َوى َيْس ْد ْلَج :وا
َطاء، َع ْتني أي ال َل على الفضال عن عيالي على النفقُة شغ

 .غيري

َعاتيالمنذري قال  .النسخ من كثير في وقع تصحيف : سَإ

ِكْه- 1916 َا َشا ٍر أب  .َيَسا

يعرض كان رجل أن المثل وأصل : الُمَشابهة،الُمَشاكهة
ًا : أهذهيسار أبو له يقال رجل له فقال البيع، على له فرسإ

صاحب له فقال ؟عليها الوْحَش تصيد كنت التي فرسُإَك
ِكْهالفرس ْد يعني َيَسار، أبا : َشا ْقِص ْدحك في ا ِرِب َم وقا

ل " نداءيسار "أباوقوله وشابهه َوْصفك في الموصوفَا
 .شاكه مفعول

 .الشيء وصف في يبالغ لمن يضرب

ُئَك َما َشّر- 1917 ِي ِة ِإلَى ُيج ُقوٍب ُمّخ  .ُعْر

لغة وهذه الجيم، من بدل " والشينُيِشيئك " ما ويروى
ُتهيقال تميم، ألجأك ما والمعنى ألجاته، أي كذا، إلى : أَجأ
ُقوب أن وذلك وفاقة، فقر أي شر، إل إليها ُعْر له، مخ ل ال
َوُج وإنما  . شيء على يقدر ل َمْن إليه ُيْح

ًا للمضطر يضرب  .جد

ْأِي َشّر- 1918 ّي الّر ِر َب ّد  .ال

َنُح يأتي الذي الرأي وهو َيْس ْوِت بعد و من مأخوذ المر، َف
ّلي ل : فلنيقال آخره، وهو الشيء، دبر َة ُيَص َ إل الصل

ًا، ّي ِر َب .بالضم : دبريايقولون والمحدثون وقتها، آخر في أي َد
َبرياالعرابي ابن وقال َد ِريا، :  ُدب : بجزماالهيثم أبو وقال و
َطامي قال الباء، ُق  ]359 : [صال
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ْيُر ِر وَخ ْلَت ما الْم َب ْق َت ْيَس منه اسْإ َل َعُه بأْن * و ّب َت َعا َت َبا ّت  ا

ِر إلى منسوب : الدبريوقيل َب عن يعجزه الذي البعير َد
عبء حمل عن يعجز الرأي هذا كذلك الحمال، تحمل

 .المور في الكفاية

ٌؤْ َرامَا ما َشّر- 1919 َلْم اْمُر َنْل ما  .َي

َعب لنه ْت َلى ل ثم َي  .بمطلوبه يفوز ول َيْح

ِر َشّر- 1920 ْي َقة الّس ْقَح َلْح  . ا

َفع : هييقال كف : هيويقال للظْهر، وأتعبه السير َأْر
 .سإاعة وإتعاب سإاعة

ّله عبد بن مطرفا قال في اجتهد لما لبنه الّشّخير بن ال
َها، المور خير :العبادة ُط  .الحقحقة السير وشر أوسإا

َعُة الماِل َشّر- 1921 ْل ُق  .ال

َلعة زيد أبو وروى ل الذي الماَل - يعني اللما " بتحريك" الق
ُبُت :قولهم من والمستأَجر، العارية مثل صاحبه مع يث

ْلعة "مجلس ُبه احتاج " إذاُق يقوما أن سإاعة كل صاح
ّياَكيقال وينتقل، ْدَر : إ ْلعة مجلس فإنه المجلس وَص  .ُق

َها َشّر- 1922 ْي ُه يوَم َوا ْغ َأ َها َو  .ل

ُله ِم من امرأة أن أْص َذْت عنز لها يقال َطْس سإبيًة أِخ
َدج في فحملوها ْو ُفوها َه َط ْل ذلك فعند والفعل، بالقول وأ

ْيها : َشّرقالت ْوَم ِصْرُت حين أيامي : َشّرتقول لها، وأغواه َي
ْكَرمُا  :وهو سإائر بيٌت : وفيهاعبيد أبو قال للّسباء، أ

ُه يوميها َشّر َوا ْغ َها وأ ْنٌز * ركبت ل ْدٍج َع َ ِبِح  َجَمل
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" وهو البيت، باقي فيه والعامُل الظْرفا، على نصب وشر
راجع والهاء الغّي، من : أفعل"وأغوىجمل بحدج عنز ركبت

الليل     مكر     (بل   تعالى كقوله التساعَ، على اليوما إلى
 :جرير وكقول )    والنهار

ْيُل وَما ونْمَت ِطّي َل َلم ِم ا ِئ * بنا

ْدج، في " أي"بحدجوقوله من : مركبوالحداجة والحدج ِح
شّر هذا أراد " بالرفع"َشّر روى ومن النساء، مراكب
ًا أكثرهما : أيوأغواه إذلها، و إعزازها يومي أي يوميها، ّي َغ
أغوى ويكون الشر، " إلى"أغواه في الهاء تعود أن ويجوز
َلُكأي الهلك، وهو الغواء من أفعل ْه هذا لها يوميها شر : أ

َطاه : ماكقولك شاذ المنشعبة من التفضيل وبناء اليوما، ْع أ
ْولَه وما للمال،  .للمعروفا أ

ّياما َشّر- 1923 ّديِك َأ ْومُا ال ْغَسُل َي ُه ُت َ  .ِرْجل

ْقَصد إنما أنه "وذلك"براثنهويقال غسل ] إلى360 [ص ُي
ْبح بعد رجليه ّذ ين علي الشيخ قال للسإتواء والتهيئة ال

ِزي الحسن َقطعاته بعض في الباَخْر  :قومه يشكو ُم

ِلي ول َبا ُخّصوا وإْن ومنهم * فيهْم به ُخِصْصُت بإذلٍل ُأ
 بإعزاز

ِة ِرْجُل ّدَجاَج َها من ل ال َلْت ِعّز ِحيَصْت الذل ِمَن * ول ُغِس
َلُة ْق ِز ُم َبا ْل  ا

َلماِل َشّر- 1924 َ ا ّكى َمال َ ُيَز ّكى ول َذ  . ُي

ْذبح، : لأي ْلُحُمَر يعنون ُي صلى لقوله فيها، زكاة ل لنه ا
ّله َهة في "ليس وسإلم عليه ال ْب ْلَج َعة في ول ا ُكْس في ول ال

ِة ّنّخ :والنخة : الحمير،والكسعة : الخيل،فالجبهة " صدقة ال
 .العوامل : البقرويقال الرقيق،
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َوى- 1925 ّتى َأُخوَك ش َذا َح ْنَضَج ِإ َد َأ  .َرّم

َقاءالترميد ْل ُد لمن . يضربالّرَماد في الشيء : إ ْفِس ُي
َعه ِدفُا بالمّن اصطنا ُيْر  .الظْن سإوء يورث بما َصلََحه و

ّله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن ويروى عنه ال
ِر َمّر أنه َع بالصلح، ُعرفا رجل بدا صوت داره من فَسِم

َوىفقال الملهي، بعض ْنَضَج إذا حتى أخوك : َش َد أ  .َرّم

َناء ِفي ُشْخٌب- 1926 ِل  .الْرِض ِفي وُشْخٌب ْا

ٍد كّل خرج إذا والدمُا، اللبُن : َشَخَبيقال من منهما واح
ًا، موضعه ِبُر ممتد َغا َيْشَخب، َيْشُخُب وال الّشْخب والمصدر و
 .السإُم بالضم والّشْخب بالفتح

في فيحلب يخطىء فتارة يحلب، الحالب في المثِل وأصُل
 . الناء في فيحلب ُيصيب وتارة الرض،

 .مرة ويصيب مرة فيخطىء يتكلم لمن مثل يضرب

ُقٍع َشّراٌب- 1927 ْن َأ  .ب

َعاود أي ِذُر وأصله مرة، بعد مرة للمر ُم ل الطير من الَح
ُد ِر ِرعَ َي الرجل فكذلك منها، يشرب المنافع يأتي لكنه الَمَشا

ّيُس َك ِذر ال ُقع المور، يتقّحم ل الَح ْن ْقع، : جمعوال وهو َن
َقاعَ والجمع الماء، فيها يستنقع الطين الحرة الرض ُقع، ِن ْن وأ

ْيج ابن قاله مثل وهذا  .راشد بن معمر في ُجَر

َقَ- 1928 ِر ُهْم َما َش َن ْي  .ِبَشّر َب

 .يفارقهم فل فيهم الّشّر َنِشَب أي

َا ُشْب- 1929 ْوب ْعُضُه َلَك َش  .َب
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. [صمنفعة فيه لك َمْن إعانة على الحّث في يضرب
361[ 

ُلْب قولهم مثل وهو ْطره لك حلبا "اْح باب في مر "وقدَش
 الحاء

ٍد ُحّب َشِمطَْ- 1930 ْع  .َد

 :الشاعر قال ُيْصَرفا، ول ُيْصَرفا امرأة : اسإمدعد

ْع لم ّف َل َت َفْضِل َت َها ب ْئَزر ٌد، ِم ْع َد َلْم *  ِذ َو ْغ ُد ُت ْع َلِب في َد ُع ْل  ا

 .وثبوتها المودة قدما في يضرب

ّد- 1931 ِزيَمُه َلُه َش  .َح

ْيُزوَمه ويقال ّهَب تشّمَر ومعناه الصدر، "وهما" َح  .وتأ

َقَ- 1932 ِر  .ِبالّريِق َش

ْفعه، إلى الشياء أقرُب ضره أي َق لن َن أقرُب النسان ري
 .إليه شيء

َنٌة- 1933 ْنش َها ِش ُف ْعر ِما ِمْن َأ  .َأْخَز

ّد وهو الطائي، أخزما لبي الشعر : إنالكلبي ابن قال َج
ّد أو حاتم أبي ّده، َج :وقيل أخزما، له يقال ابن له وكان َج
ًا، كان ّق ُبوا بنين وترك فمات عا َث ّدهم على يوما فو أبي َج

ُه أْخَزمَا ْو ْدَم  :فقال فأ

ّني إّن ِني ب ِما َضّرُجو ّد َنٌة بال ْنِش َها * ِش ُف  أخزما من أعر

ُلوني ويروى : أيالمعنى في ضرجوني مثل " وهو "َزّم
ّطخوني، ُقوقَ، في أباهم أشبهوا هؤلء أن يعني َل ُع ال
ْنِشنة "قولهم مثل : وهوشمر قال والعادة، : الطبيعةوالّش
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ّية من العصا ُعَص شنشنة، مقلوب " كأنه"نشنشة " ويروىال
ّله رضي عباس لبن قال عمر أن الحديث وفي عنهم ال
أخزما، من أعرفها شنشنة :إشارته فأعجبه شاوره حين

ّله رضي العباِس رأى مثُل لقرشي يكن لم أنه وذلك عنه، ال
ْودة في بأبيه فشبهه الذكر، : الخزماالليث وقال الرأي، َج
َكر وترها، قصر َخْزَماء وكمرة : وكانوقال أخزما، وذ

َنّي لعرابي أي أخزما، من : شنشنةيوما فقال يعجبه، ُب
 .أخذما ذكر من الماء قطران

َبه ُقْرب في يضرب  .الّش

َقُة- 1934 ِري َلُم َش ْع َفَح َمِن َت ّط  . ا

َفَحتيقال ّط ْدَر : ا ِق ْلُت - على ال َع َت ْف طفاحتها، أخذت - إذا ا
ُدها، وهي َب ِريقة َز  . : امرأةوَش

ِنَب ويعلم أمر، كيفية يعلم لمن يضرب ْذ من فيه الُم
 .البرىء

ُد- 1935 ِه ْغِض َشا ُب ْل ّلْحُظ ا  .ال

ّلى الحب في ومثله  :زهير قول " ومنهنظْره محّب " َج

ِديق ِفي َتُك متى ّو أو َص ُد ّبْرَك َع ُتَخ ُه *  ْلوُجو القلوب َعِن ا
]362 [ص

ْيُت 1936 َف ْفِسي َش ْعُت َن َد ِفي َوَج ْن  .َأ

 .وجه من ويشتفي َوْجه من بنفسه َيُضّر لمن يضرب

ْد- 1937 ُد ْيَك ُاْش َد ِه َي ِز َغْر  .ِب

 .ولزومه بالشيء التمسك على يحّث لمن يضرب
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ِزْر شّمْر- 1938 ِئت ْا َبْس و ْل َد وا ْل ِر ِج ّنِم  .ال

 .والجتهاد بالجد يؤمر لمن يضرب

َطاُن- 1939 ْي ِة َش َط َلْحَما  .ا

َطان "كأنهيقال ْي شيطان إل هو "ما" وَالَحَماطة َش
ِبيِس "يقالالَحَماطة َي ِني ِل َفا :عمرو أبو " قال"َحَماط ال

عشبة : الحماطةالقاموس ( في البقول أحرار من الفاني
ِنية، .) واحدتهاخشنة أنها سإوى كالصليان َفا :والشيطان أ

: َضّبيقال كما إياه للفه الحماط إلى وأضيف الحية،
ْدبة،  .َغًضى وذئُب ُك

َظْر ذا كان إذا للرجل يضرب ْن  .قبيح َم

ْدُت- 1940 َأّن َشه ْبَز ب ّلَحْم الُخ ّيب بال َأّن َط َباَرى َو ْلُح َلة ا َا خ
َواِن َكَر  .ال

 "طيب بالتمر الزبد "بأن ويروى

ّنى الشيء عند : يضربعمرو أبو قال َدُر ول يتم ْق  .عليه ُي

ْيلً، َشّمْر- 1941 ْعَ َذ ِر ّد ً وأ ْيل  .َل

ّد التشمير على الحث في يضرب  .الطلب في والِج

ْقَ- 1942 ِر ِبيُر، َأْش ْيَما َث ِغيُر َك  .ُن

للنحر، نسرعَ كي الشروقَ في يائبير ادُخْل : أيأشرقَ
َلب، إغارة فلن : أغاريقال ْع ّث رضي عمر قال أسإرعَ، أي ال
ّله كيما ثبير "أشرقَ يقوون كانوا المشركين : إنعنه ال
ِفيُضون ل "وكانوانغير  .الشمس تطلع حتى ُي

َلة السإراعَ في يضرب َعَج  .وال
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ُعَك- 1943 َغَك َما َشْر ّل  .الَمَحّل َب

ُبك أي ّلغك ما الزاد من َحْس ْقصدك، َب  :الراجز قول ومنه َم

ِثَر أن شاء من ْك ّ أو ُي ِقل ِه ُي ِفي ْك َي َغُه ما *  ّل ّ َب ْلَمَحل  ا

َبَه- 1944 ْو َشْرًجا َشْرٌج َأْش ْيِمًرا َأّن َل  .ُأسَإ

َفّضل : كانعبيد أبو قال ّدُث الُم لقيم المثل صاحَب أن يح
شرج، له يقال منزل نزل قد وأبوه هو وكان لقمان، بن

َقيم فذهب َعّشى ُل َد لقمان كان وقد إبله، ُي وأراد لقيما َحَس
َدقا، له فاحتفر هلكه، ْن ثم الّسُمر من هناك ما كل وقطع َخ
َقيم، فيه ليقع ] عليه363 [ص فأوقد الخندقَ ملبه فلما ُل
َكَر المكان َعَرفَا أقبل : أشبهقال فعندها الّسُمر، ذهاب وأن
ًا َشْرٌج بعينه، : موضعههنا فشرج أسإيمرا، أن لو َشْرج

إلى الَحّرة من الماء : َمِسيُلالموضع هذا غير في والشرج
ْهل، تصغير " هوأسإيمرا أن "لو وقوله ِشَراج، والجمع الّس
ُبع مثل سَإُمر، جمع وأسْإُمر أسْإُمر، ُبع، َض أن لو وأراد وأْض
هو الن أراه الذي هذا أن يعني به، أو فيه كانت أسإيمرا

 .موجودة أسإيمرا أن لو كان هذا قبل الذي

َتَشابهان الشيئين في يضرب  .شيء في ويفترقان َي

ِرفّا َشَجٌر- 1945  .َي

ِرفُا ويجوز َنَضارة، يهتّز أي ِرفَا - من - بالتخفيف َي الظّْل َو
ّتسع، إذا ّله يرفا شجر أي الظْل، معه يذكر أن وحقه ا  .ظ

ْنظْر له لمن يضرب  .عنده َمْخبر ول َم

ِء َشّر- 1946 َعا َطَمُة الّر ُلْح  .ا
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ِطم الذي وهو ْنفه الراعية َيْح ُع ًا يلي لمن . يضربب ل ثم شيئ
قال كما الراعي يكون أن ينبغي وإنما وليته يحسن
 :الراعي

َعَصا َضعيُف ْل ِدي ا ُعُروقَِ َبا ْل َها َتَرى ا ْي َل َع أْمَحَل ما إذا َلُه*
َعا الناُس ُب  أْص

ًا أي  حسنا أثر

ِغَل- 1947 َنَة الّراِمي َعِن ُش َنا ِك ْبِل ال ّن  .بال

كانا أسإد بني من ورجل َفَزارة بني من رجل أن أصله
الفزاري ومع سإهم، لهما يسقطْ ل راميين وكانا متواخين،

ّثٌة، كنانة السإدي ومع جديدة، ِكنانة كنانة فأعجبته َر
قال ؟ أنت أما أنا أرمي ترى : أيناالسإدي فقال الفزاري،
ّلمتك، وأنا منك، أرمى : أناالفزاري ْنِصْبالسإدي قال َع : ا

ْنِصُب ِكنانتك لي ْنِصْبالفزاري له فقال ِكنانتي، لك وأ لي : ا
َته السإدي فعلق ِكنانتك، َن الفزاري ورماها شجرة، على كنا
ّطعها حتى شكلها إل بسهم يرمى ل فجعل فلما بسهامه َق
َدْت ِف ْنِصْبقال سإهاُمه َن َتَك لي : ا َن فرمى أرميها، حتى كنا
َد فَشّك نحوه، السهم فسدد الفزاري فسقطْ الفزاري، كب
ًا،  :الفرزدقَ قال وكنانته، قوسَإه السإدي فأخذ ميت

ْلُت ُق َظّن َف َثة ابُن أ ِي ِغلُت أنني الخب َنَة الراِمي عن * ُش َنا الك
ْبِل ّن  بال

ًا، بهذا يريد وهو غيَره البعيَث بهجائه جرير : أراديقول جرير
َرْمَي أراد السإدي أن كما البعيَث، يرد ولم أرادني أي أنا،

 .الكنانة َرْمَي يرد ولم الفزازي
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يرمي ] الذي364 [ص عن فلن شغل المثل : ومعنىقلت
يرميه أن الرامي َغَرَض أن يعلم لم أنه يعني بالنبل، الكنانة

 . كنانته يرمي أن ل

ُيكاد به يراد عما يغفل لمن يضرب  .له و

 :الحماسإة بيت هذا من وقريب

ُتْرَمي أرمي ل كنت فإن ُتِصْب كنايتي و ِنَحاُت *  ْبِل َجا ّن ال
ِبي َكشِحي ْنك  َوَم

ّق- 1948 ِلميَن َعَصا ُفلَن َش  ..الُمْس

 .َجْمعهم َفّرقَ إذا

في : والصلقال جماعتهم، َفّرقَ : معناهعبيد أبو قال
َعَصا َعى ل أنها وذلك والئتلفا، الجتماعَ ال ْد ًا ُت حتى َعص
ّقت فإن جميعا، تكون َعَ لم انش ْد ًا، ُت قولهم ذلك ومن َعص

ُه فيه له واجتمع به واطمأّن بالمكان أقاما إذا للرجل أمر
ْد َق َقى " ْل ُه أ  :البارقي معقر " قالَعَصا

َقْت ْل َوى بها واسإتقرت َعَصاها فأ ّن ًا َقّر * كما ال ْين بالياب َع
ِفُر ْلُمَسا  ا

فإذا رفقة، في يكونان الحاديين أن هذا : وأصلقالوا
َقهم ُق فر ّقِت الطري َفها هذا فأخذ معهما، التي العصا ُش نص

 نصفها وهذا

ً يضرب  .فرقة لكل مثل

أو قاتل تكون أن : إياكالسليل لبي أشيم بن ِصلة قال
ّق في مقتول  المسلمين َش

ُعَ- 1949 ّقى الّشَجا َو  ..ُم
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ًا مبارزته في يرغب َمْن َقّل أنه وذلك نفسه، على خوف
ِرصْيقال كما وهذا َهْب الموت على : "اْح  "الحياة لك ُتو

 ..َطَمَح ُشْخٌب- 1950

ّد : اللبُنالّشْخب  الّضْرعَ من يمت

ْقطة منه يكون للرجل يضرب  .الّس

َطَمَحيقال فات، َحّظ : معناهويقال أن وهو الّشْخُب، : 
 .به ينتفع فل الرض على يسقطْ

ِتي- 1951 ِعي ِفي َشْحَم ْل  .. َق

ْلع َق ْنٌفال ِك تقول : ماللذئب قيل أداته، فيه الراعي يجعل : 
ّياته إحدى : أخافاقال ؟غلما معها يكون غنم في ِظْ - أي َح

في : َشْحَمتيقال ؟جارية معها غنم : في- فقيل سإهامه
ْلعي، َتَصّرفُا أي َق  .أريد كما فيها أ

ِرب النسان ملك في هو الذي للشيء يضرب إليه بيده َيْض
وجمع منه، يمنعه ل َمْن ملك في كان إن وكذلك شاء، متى
ْلع َق َعة ال َل ِقلعََ ِق  .)وأقلع (وقلوعَ و

ْأ- 1952 َن ّق اْش  ..َأِخيَك َح

ّلم : يقولالعرابي ابن قال ّقه إليه سَإ محبُة تحملنك فل َح
 .تمنعه أن الشيء

ُه الّشّر- 1953 ُؤْ َد ْب ُه َي َغاُر  .ِص

إلى يخرجك لئل واحتمله، عنه فاصفح : يقولعبيد أبو قال
ِرِمّي مسكين قال منه، أكثر ّدا  ]365 : [صال

ْيُت ولقد ْيـ الشّر رأ ُه ) الحّي(بين * ـَن َب ُؤْ َد ْب ْه َي َغاُر  ِص
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 :آخر وقال

َغُره الصل في يبدؤْه الشر َلي * وليس أْص الحرب بحّر َيْص
َها ِني  َجا

ُهوَن فيها يلحق والحرُب إلى الّصَحاُح * تدنو كما الكار
َبى ْلَجْر َها ا ِدي ْع ُت  َف

َبُث الّشّر- 1954 ْيَت ما َأْخ َع ْو ِد ِمْن َأ  .َزا

بيت .وهوعبيد أبو قاله والشر، الذما اجتناب في يضرب
ّوله  :أ

ْيُر ْلَخ َقى ا ْب ِه الّزَماُن َطاَل َوإْن َي * ِب

ِبيد هو : بلوقيل الجن، قالته بيت هذا أي وزعموا َع بن ل
 .البرص

َذُر الّشِحيُح- 1955 ْع ِم ِمَن َأ ِل ّظْا  .ال

نراهم وإنما العامة، عند مبتذل مثل : هذاعبيد أبو قال
ًا له جعلوا َله اسإتبقاؤْه كان إذا عذر َيُصوَن ما وجهه به ل

ِليم، ليس فهذا يقولون الناس، مسألة عن وعرضه إنما بُم
َفْضل، تارك هو يلزما إنما شيئه، حفظ من على عتب ول لل

َذ اللئمة  .غيره ماَل الخ

ْيفي بن لكثم الذي كالمثل : وهذاقال ٍم : رّبَص ِليم، لئ ُم
فعله، في ألما قد الذي هو الُمْمِسَك يلوما الذي : إنيقول

َذُر : الشحيحعمرو أبو وقال له، الحافظ ل ْع الظْالم، من أ
أعذر وهو ظلمته، فقد فشتمته بماله عليك بخل َمْن أي

 .منك
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ْعَصعة، بن عامر ذلك قال من أول : إنقالوا جمع وكان َص
ً فمكث ليوصيهم، موته عند بنيه ّثه يتكلم، ل طويل فاسإتح

َياقال ثم الحديث، ُيَساقَ : إليكفقال بعُضهم، ِنّي :  ُدوا َب ُجو
َذُر الشحيح أن واعلموا الناس، تسألوا ول ْع الظْالم، من أ

ِعُموا ْط ّلّن ول الطعاما، وأ َذ َت  .جار لكم ُيْس

َنا- 1956 ْب ِر َلى َش  .الَخْسِف َع

َتِتقولهم من أكل، غير على أي الَخْسِف، على الدابُة . با
َلٍف، غير على أي ْلخْسِف على القومُا "بات وكذا َع " أيا

ًا : سإامهيقال والمشقة، الذّل الَخْسِف : وأصُل.قلتجياع
ًا ًا َخْسف ّلفه - أي - بالضم وُخْسف ما كل وفي وذل، مشقة ك
 .المشقة من ونوعَ الذل من َضْرٌب تقدما

ِر- 1957 َت ْفِسَك اْش َن ِللّسوقَ ِل  ..و

ُق ما اشتر أي ُف َتُه إذا عليك ين ْع  .ِب

ّدى- 1958 َت َيُم اْش  .ِز

ْدو،الشتداد َع  فرس : اسإموزيم : ال

ُفْرَصة انتهاز في يضرب  .ال

ِعيُر- 1959 َكُل الّش ْؤ َذمّا ُي ُي  .و

ْبُزويقال َذمّا، يؤكل الشعير : ُخ ُي ً الخر كالمثل وهذا و ْكل "أ
ًا َذّم  ]366 " [صَو

َوار- 1960  .َتَرى َعُروٍس َأَش

َوار َفْرج،الّش ِذيمة، الزباء قالته : ال في ذكرها مر وقد لَج
َواَر : أترىوالتقدير الخاء، باب .بجذيمة تتهكم ؟َعُروٍس َش

 .الهزء عند يضرب
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ّبَر- 1961 ّبَر ُش َتَش  .َف

ِرمَاأي ْك ُأ ّظْم فاسإتحمق، :  َع ُقْربان والشبر فتعظْم، و الذي ال
 .فتقرب قرب ومعناه يقرب،

 .قدره ُيَجاوز للذي يضرب

َباُن- 1962 ْع ِه ِفي َش ِد ٌة َي  .ِكْسَر

ُله لمن يضرب ِبى ما  .حاجته على ُيْر

ًا- 1963 ْيئ ُلُب ما َش ْط ْوُط َي ِء ِإلَى الّس ْقَرا  .الش

ْطلبأي َي َو، :  ْد َع شقراء، له فرسإا ركب رجل أن وأصله ال
ّلما فجعل  .جريا زادته ضربها ُك

َعل حاجة طلب لمن يضرب ْدنو وَج والفراغ قضائها من َي
 .منها

َلة،"ماو  .زيد أبو قاله "ِص

َها َشّم- 1964 ْلُب ِخَماَر َك  .ال

ِهكة كانت إذا للمرأة يضرب للفاجرة ذلك ويقال الّريِح، سَإ
ًا  .أيض

ُه- 1965 ُؤْ َفا ُء ِش ِر َنْك َب ّد  .ال

َق أي ْل  .بمثله الّشّر ا

ُلُح ل لمن يضرب  .الذل على إل يص

َق للّشّر الّشّر- 1966 ِل  .ُخ

ُد كقولهم َلُح بالحديد "الحدي ْف  ".ُي
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ْئَت- 1967 ْيُل ُأِش َق ِلَك ِإلَى ُع ْق  .َع

ْئَت،وأشئت رجٍل، : اسإُمعقيل ْلِج إلى ألجئت لما يريد : أ
ْلَت عقلك ِك ُو َبا رأيك إلى و َل :عمرو أبو قال تكره، ما إليك َج
ِلَك، إلى أشئت َق َقلقال َع َع َعَرُج، : وال  .أعرج عقيل وكان ال

ٍر في يقع للرجل هذا يضرب :فيقال منه، للخروج يهتم أم
إذا عليل كنت وإن فإنك فاجتهد، نفسك إلى اضطررت

ًا كنت اجتهدت  .تنجو أن َقِمن

َباُن- 1968 ْع ْقُصوٌر َش  .َلُه َم

ُهَزال، بعد حاله حسن لمن يضرب قولهم مثل ال
ِني َن ُد ]"[أسْإَم ْي َق ْل َعُة ا ْت  ".والّر

َقْصر ْبس،وال لنفسه، محبوس " أيله "مقصور وقوله : الَح
ْبسه فائدة لن  .حاله وحسن سإمنه وهو إليه، ترجع َح

ْد- 1969 ُد ِزيَمَك اْش َيا ِلَك َح َذ ِر ِل َلْم  .ا

ّطْن أي ْذه عليه نفَسك َو ْيَحة قال بجد، وُخ الُجلَح بن أَح
 ]367 : [صلبنه

ْد ُد ِزيَمَك اْش َيا ْوِت َح ْلَم َفإّن ِل ْوَت *  ْلَم ِقيَك ا َ  ل

ْعَ ول َذا الموِت ِمَن َتْجَز ِديَك َحّل * إ َوا  ِب

ُيَسّمى زيادة، البيت " في"اشدد ًا، هذا العروضيون و َخْزم
ًا، والنقصاَن ُي َخْرم حرفٍا من يكون والخزما الزاي، مع الزا

الحرفِا : إسإقاُطوالخرما البيت، هذا في كاشدد أربعة إلى
 .بينهم اختلفا وفيه البيت، من الول الجزء من الول

ْيٌخ- 1970 ّلُل َش َع ْفَسُه ُي ِطِل َن َبا  .بال
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ّنين ُيْضرب ِع  .الباه على يقدر ل الذي الكبير الشيخ أو لل

ْهُر َلُه َشاَخَس- 1971 ّد ُه ال  .َفا

َتَشاَخَسْتقولهم من عليه، له كان عما تغير أي " :
َها اختلفت "إذاأسإنانه ُت َت ْب  .ِن

ّق- 1972 ُهم َش ًى َعَصا  .َشُجوٌر َنو

عن َشَجَرك "ما قولهم : منوَشُجور بعيدة، مخالفة أي
َفك، ما " أيكذا ًوى َصَر َن ٌدَشُجوٌر و ْع ُب ِرفُا بعيد :  َد َيْص القاص
ِر له ْو َغ  .بعده ل

َلك، الّشْرُط- 1973 ْيَك َأْم َل  .َلَك َأمْا َع

 .الخوان بين يجري الشرط حفظ في يضرب

ُلُة الّشّر- 1974 ِلي ِثيٌر َق  .َك

ُه : "الشّرقولهم من قريٌب هذا ِقُر ْنِمى وقد َتْح  ".َي

ْيُب- 1975 ُعَ الّش َنا ْقِت ِق ْلَم  .ا

ُقُت الغواني أن يعني  :قال كما المشايخ، تم

ْيَن َأ ًا َر ْيَخ َئْت َش ِليه ِذر ِلي1"َمَجا ْق َي ِني " *  َوا َغ ْل ِني ا َوا َغ ْل َوا
ِليه ْق  َت

اسإتقبل إذا الرأس من يرى : ماوالمجالي : شابت،(ذرئت
 )الفقعسي محمد لبي والبيت مجلي، واحدها الوجه،

َباُب- 1976 ّيُة الّش ِط ْهِل َم ْلَج  .ا

ّنُةويروى ِظْ ُله " أيالجهل : "َم ّله منز َظْن الذي ومح  .به ُي
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ِة َشّر- 1977 ِعيَش ُق ال  .الّرَم

ِعيشة ْيش،ال َع ُق : ال ْلغة وهي َرَمقة، : جمعوالرَم ُب التي ال
َتبلغ ُق ويروى بها، ُي ُق، العيُش : أيالّرِم الذي وهو الرِم

َق ُيْمِسك  الَرم

 .وشدتها المعيشة ضيق في يضرب

َتُة- 1978 ْؤمٌا الّشَما  .ُل

َثُم قال ْك ْيفي بن أ إل النسان بنكبة يفرح ل أي التميمي، َص
ُؤما َمْن  :وقال أصله، َل

َذا ْهُر ما إ ّد َناٍس على َجّر ال َ ُأ َكل َلُه *  َناَخ ِك َنا أ ِري  بآَخ

ُقْل ِتيَن َف َنا للّشاِم ُقوا ِب ِفي َقى أ ْل َي ُتوَن * سَإ َنا َكَما الّشاِم ِقي َل
 ]368 [ص

الذي البلء من خرج لما أنه السلما عليه أيوب حديث وفي
ّد كان شيء : أيله قيل فيه كان َمّر ما جملة ِمن عليك أَش
 ؟بك

 . العداء : شماتةقال

ِه الّشّر- 1979 ِل ْك  .َكَش

ًا، بعُضه يشبه الشر أي  .كشكله الشيء ويروى بعض

ِة ِمَن َشّر- 1980 َئ ِز ُء الَمْر َلِف سُإو ْلَخ َها ا ْن  .ِم

ِزئة  .المصيبة وهو : الّرْزء،الَمْر

 .الخلف مقاما قاما للخلف يضرب
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صبر، إن الصبر من يستوجبه ما بالخلف : أرادوقيل
ِبطْ : أنوسُإوءه  .بالجزعَ ذلك ُيْح

ْوِت ِمَن َشّر- 1981 ّنى ما الَم َتَم َعُه ُي ْوُت َم  .الَم

 .الدهياء الداهية في يضرب

َبِن َشّر- 1982 ّل ِلُج ال َلوا  .ا

َلَجيقال َو يحث بيتك، دخل ما اللبن شر يريد دخل، إذا : 
ْذل على  .وولدك نفسك على وإيثاره للضيف اللبن َب

 . الناس إلى الحسان على الحّث في يضرب

ّد ما : الوالجوقيل قال الماء، عليه ُيَرّش بأن الضرعَ، في ُيَر
ّلزة بن الحارث  :عمرو لبنه ِح

ْلُت ُتُه حين لعمرو ُق ْل َبا * وقد أْرسَإ َها ِمْن َح ِن  َعالُج ُدو

ْكَسِع ل ْوَل َت َها الّش ِر َبا ْغ ّنَك بأ ِإ ِري ل *  ْد ِتُج َمِن َت ّنا  ال

ُبْب ِفَك َوأْص َيا َها َلْض َن َبا ْل َبِن َشّر * فإّن َأ ّل َوالُج ال ْل  ا

َكْسع : َرْمل،وعالج للبل، والهاء َعَرض، " أي"حباقوله :وال
الناقة، فتسمن اللبن ليرتفع الّضْرعَِ على الماء ضرُب
ْبُر ُغ  .اللبن : بقيةوال

ِني- 1983 َت ْب َلْم َأْشَر  .َأْشَرْب ما

ْيَت أي َع ّد  .أفعل مالم على ا

َهُة- 1984 ْب ْلَحَراما ُأْخٌت الّش  .ا

ْوٍن كثيُر بينهما يكون ل للشيئين يضرب  .َب
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ْيٌر الّشّر- 1985 َذا َخ ًا كاَن ِإ َتَرك  .ُمْش

ْهُجم العظْيم المر تهوين في يضرب  .الكثير الخلق على َي

َعاُن- 1986 ْب ُفّت الّش ِئِع َي َا ْلج ّتا ِل ًا َف ِطيئ  .َب

َذَك ما يأخذه ول بشأنك يهتم ل لمن يضرب  ]369 . [صأَخ

َقٌة- 1987 ْقِش َدَرْت ِش  .َقّرْت ُثّم َه

ْقِشقة ِرجها كالرئة : شيءالش ِه من البعيُر ُيْخ هاج، إذا ِفي
ٍة " ذو للخطيب قالوا وإذا ْق َقِش ّبه " فإنماِش َفْحل، ُيَش بال

ّله رضي علي المؤمنين ولمير تعرفا خطبة عنه ال
ّله رضي عباس ابن لن بالشقشقية، حين له قال عنهما ال

َدْت لو المؤمنين، : ياأميركلمه قطع ّطَر حيث من مقالتك ا
َقة تلك عباٍس ابَن يا : هيهاتفقال أفضيت، ْقِش َدَرْت ِش َه

 .َقّرْت ثم

َلى َدّر ما الّضَروعَِ َشّر- 1988 َعْصِب َع  .ال

ّد أن وهو ِدّر، حتى الناقة فخذا ُيَش الناقة لتلك ويقال َت
 .َعُصوب

ّناِس َشّر- 1989 ْلُحُه َمْن ال َلى ِم ِه َع ِت َب ْك  .ُر

ًا وللغادر الغضب، السريع للنزيق يضرب : هذا. قلتأيض
تسمى العرب : أنفيه والصل َشْرح، إلى يحتاُج لفظ

ًا الشحم ْلح َلْحُتوتقول لبياضه، ِم َأْم ْدَر، :  ِق فيها جعلت إذا ال
 :قوله فسر هذا وعلى الشحم،

َها ل ُلْم َها َت ٍة ِمْن ِإن َو َها ِنْس ْلُح َعٌة * ِم ْوُضو َقَ َم ْو  الَركب َف

:المثل معنى فكان والشحم، السمن َهّمها نسوة من يعني
فيه بما يأمره ما العقل من عنده يكون ل َمْن الناس شر
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ْيش فيه بما يأمره إنما َمْحمدة، أخلقَ إلى وميل وخفة َط
ْلُح السمن، ُحّب وهو النساء،  .ويؤنث يذكر والِم

َأمُا- 1990 ٍء كّل َأْش ِرى ْيَن اْم ِه َب ْي ّك  .َف

ْيه ويروى َي َلْح  :كقوله الشؤما، بمعنى وأشأما واحد، " وهما"

ُكْم فتنتج ْلَماَن َل * أشاما ِغ

وهذا لسانه، في إنسان كل شؤما أن يراد شؤما، غلمان أي
ّله صلى النبي عن روى كما ْيَمُنقال أنه وسإلم عليه ال "أ

َتُل قيل " وكمالحييه بين وأشأمه امرىء ْق بين الرُجل "َم
ُءوا أشياء : للعربالهيثم أبو " قالفكيه أفعل، على بها جا
ِعيل أو فاعل معنى في عندهم كالسإامي هي ِعٍل، أو َف َف

ْؤما، بمعنى لحييه، بين امرىء كل : أشأمُاكقولهم ُش
ِه : المرءوكقولهم ْي َغَر ِه، أي بأْص ْي ِغير منه : إنيوكقولهم بَص

ْوَجُل ْوَجر، ل َأ َوِجر، َوِجل أي و  :الشاعر وكقول خائف، أي و

ِتُب ل َعّم ابَن أع ْل ًا كان إن ا ِتب ِفُر َعا ْغ َأ َو ْنُه *  ْهَل َع ْلَج َكاَن إن ا
َ َهل  َأْج

 .جاهل أي

َبَه- 1991  .ُأّمه ُفلٌن َأْش

ُعف لمن يضر  ]370 . [صويعجز َيْض

ِه َشِجَى- 1992 ِق ِي ِر  .ِب

 .بريقه َغّص إذا

َتى لمن يضرب ْؤ ِه من ُي ِن  .مأَم

ُد- 1993 ِدي ِة َش ْلُحْجَز  .ا
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ُد : هيقالوا ِق ْع  .الزار َم

ُبور يضرب  .والجهد الشدة على للّص

ّله رضي طالب أبي بن علي وسإئل بني عن عنه تعالى ال
َنا :فقال أمية ّد ًا أَش َنا ُحَجز ُب َل ْط َأ َناُل ل للمر و  .فينالونه ُي

َهّر َشّر- 1994  .َناٍب َذا َأ

ُه يقال َله "إذا"أهر ِرير، على َحَم َه ْل ٌع" شرو ا ْف بالبتداء، " َر
تخصص حتى بها يبتدأ ل أن النكرة وشرط نكرة، وهو

بالنكرة وابتدؤْا فارس، تميم بني من : رُجٌلكقولنا بصفة
ذا أهر ما المعنى لن ذلك جاز وإنما صفة، غير من ههنا
ُعالناب وذو شّر، إل ناٍب  .: السب

 .ومخايله الشر أمارات ظهور في يضرب

ْد- 1995 ُد ّبى اْش ُظْ ْوسَإَك ُح  .َق

ّبي أسإد، بني أمثال من هذا ُظْ  .رجل : اسإموُح

 .له والسإتعداد المر، بتهيئة المر عند يضرب

ِرَب- 1996 َع َفَما َش َق َ َن َع َول  .َبَض

ْعُتيقال َبَض ًا الماء من :  ِويُت، َبْضع ْعُت َر َف َن شفيت : أيو
 .غليلي

ًا يسأما ل لمن يضرب  .َأْمر

ْهٌر- 1997 ْهٌر َثَرى، َش ْهٌر َتَرى، َوَش َعى َوَش  .َمْر

فتراه، النبات يطلع ثم أول، يمطر : أيالربيع شهور يعنون
َعُم، فترعاه يطول ثم ّن ترى وشهر فيه، َثًرى شهر وأرادوا ال

 :قال كا فحذفا فيه،
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ْومٌا َي َنا َف ْي َل ْومٌا َع َي َنا َو ْومٌا َل َي ُء * و ْومٌا ُنَسا َي  ُنَسّر َو

ُء أي ُنَسّر فيه ُنَسا َثرى من التنوين حذفا وإنما فيه، و
 .الفعل هو الذي ترى لمتابعة المثل في وَمْرعًى

َبْت- 1998 َع ْوِمي َش ُعوُب َق  .َش

ْعُب ْلَجْمع بمعنى يكون الضداد، من الّش التفريق، وبمعنى ا
ُعوُب ههنا، التفريق بمعنى وهو لنها للمنية : اسإُموَش

َعُب ُقَ أي الناس، بين َتْش َفّر َفّرقَِ عند . يضربُت ِما َت  .القو

ْوفُا- 1999 ّنَحاِس َش ِهُر ال ْظْ ّنَحاسَإا ُي  .ال

ْوفا ُتهيقال : الَجلَء،الّش ْف ُته، ] إذا371 [ص : ُش ْو َل :يقول َج
ْفَت إذا َفه فإن النحاس، ُش ْو ِرجه ل َش  .النحاسإية من ُيْخ

 .فيأباه الكرما على ُيَحّث للئيم يضرب

ِريُب- 2000 ٍد َش ْع ُه َج ُو ّيُر َقْر َق  .الُم

ِريب ْعد ُيَشاربك، : الذيالّش َقْرو رجٍل، : اسإُموَج : أصُلوال
َقر، شجرة ْن َقير العصير، فيه يصب كالحوض فيجعل ُي :والُم

ْطلي  .بالقير الَم

ًا يعطي عنده، َفْضَل ل للبخيل يضرب  .أحد

ٌة- 2001 َؤ ُن ْيَن َش َتاَمي َب  .ُرّضِع َي

َؤة ُن  .والفعل القول من يستقذر : ماالّش

ٍما يضرب فيهم ليس وفاحشة ُفُجور على اجتمعوا لقو
ٍه ول ُمْرِشد  .نا

ِة ِشيَك- 2002 َء ّ ُدعَِ ُأمّا ِبُسل ْن  .ُج
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ْوكةالّسلّءة  .: امرأةجندعَ وأما النخل، : َش

ِه من يؤتى لمن يضرب ِن ْأَم  .َم

ِء َشّر- 2003 َوا ِبِل َد ِل ِبيُح ا ْذ ّت  .ال

ِدبة، كانت إذا السنة أن وذلك البل، على منها ُيَخافا ُمْج
َبُحوا  .المهات لتسلم أولدها َذ

ٍر، من فر لمن يضرب َقع أْم  .منه شر في فو

ِة شّم- 2004 َب ّنا ْبٍل ُأمّا ِبِخ  .ِش

ّنابة ْلِخ ْنِف من : مالنا  . : السإدشبل وأما الخد، يلي مما ال

 .للمتكبر يضرب

َواُن َشّمَر- 2005 ٍو َثْر َعٌة َوَصا َك  .ُه

َوان، : رجليقال ِوي الماِل، كثيَر كان إذا َثْر : اليابس،والّصا
َوىيقال ِوي : َص ًا َيْص ّي َعة يبس، إذا صو َك ُه : الحمقوال

 .الكسلن

ّد المشّمر للغنى يضرب َباهيه أمره، في الجا َباريه ُي ُي و
 .؟يلتقيان أين فمن الحال، رّث كسلن

ْيٌخ- 2006 ْوَراَن َش َقاُب َلُه ِبَح ْل  .َأ

ْوَران  :وبعده الشأما، أرض : منَح

ُق الذئب َع ْق َع ُغَراب وال ْل * وا

ِهر لمن يضرب ْظْ َفافا للناس ُي َع أن حقه وِمْن والّصلَح ال
َترز  .ُقْربه من ُيْح
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ْهَرا- 2007 ِبيٍع َش َدى َر ُبوِس كُجَما ْل  .ا

 .فيه الماء وجمود الشتاء، عن : عبارةُجَمادى

ُكو لمن يضرب َله َيْش أما أْخَصَب الوقات جميع في حا
َدَب  .أْج

ِريُف- 2008 ٍما َش ْو ِعُم َق ْط َد ُي ِدي َق ْل  .ا

ِد : إنيقال ِدي َق ] الشريف372 [ص والرجل الطعمة، شر ال
ُد ل ّد ُد الشريف وهذا اللحم، يق ّد َق  .ُي

 .خير قليل إل منه ُيَرى ول الّسَخاء يظْهر لمن يضرب

ْوُت- 2009 َك ًا َش ْوح َعا ِلي َفَخَزا َل ْلَم  .َي

ْوح ّل َطش،ال َع ًا َيْحُزو وَحَزا : ال َع،وَحْزو َف ْلَمع : َر َي .: الّسَرابوال

َله َيْشكو لمن يضرب ل فيما فأطمعه له صاحٍب إلى حا
َع ْطَم  .فيه َم

َلى َشْمٌل- 2010 َعا َقَ َت ْو َباِت َف َقِل َخْص ّد  .ال

ّنْخل على يبقى : ماوالّشْمل الّشمل الّصَراما، بعد ال
 :العشى قال الحمل، الكثيرة : النخلةوالخصبة

َها على كأّن ِئ ْنَسا َقَ َأ ْذ ٍة ِع َب ّلى َخْص َد َت ِور من *  ُاف َك ْير ال َغ
ِم َكّم  ُم

َقل  .التمر : أرادوالد

مع كان شيء منه اسإتخرج وإن خيره، قّل لمن يضرب
 .وشدة تعب

َواُل- 2011 ْيٍن ِش ِلُب َع ْغ  .الّضماَرا َي
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َوال النقد، :والعين : النسيئة،والّضمار القليُل، : الشيءالّش
ِد قليُل والمعنى  .النسيئة من خيٌر النق

بُن الحجاُج حاصر أياما الهذلي مليل بن جابر أبو قاله
َد يوسإف ّله عب ّله عبد وكان الزبير، بن ال الوعد يحسن ال
ِطيل ُي ْفَجأ الحجاج وكان النجاز، و ّيات، أصحابه َي ِط َع فقيل بال

فذهب القول، هذا فقال ؟فيه نحن ما ترى : كيفجابر لبي
 .مثل

ُه الّشّر َأْشَرى- 2012 َغاُر  .ِص

َلّجهأي َقاه : أ ْب َيقولهم من وأ ِر لمعانه، كثر " إذاالبرقَ " َش
َي ِر  . سإيره في َلّج إذا الفرُس، وَش

ًا : إنقالوا ِنْحٍى قدما صياد فدخل له، كلب ومعه عسل من ب
منه، ليبيعه العسل عليه فعرض حانوت، صاحب على

َطر لصاحب وكان زنبور، عليها فوقع قطرة، العسل من فق
َثَب عرٍس ابُن الحانوت فأخذه الزنبور، على عرس ابُن فو

َثَب َثَبفقتله عرس ابن على الصائد كلُب فو صاحُب .فو
ًا فضربه الكلب على الحانوت فوثب فقتله، ضربًة بعص
أهُل فاجتمع فقتله، الحانوت صاحب على الكلب صاحُب

قرية أهَل ذلك بلغ فلما فقتلوه، الحانوت صاحب قرية
صاحب قرية وأهُل هم فاقتتلوا اجتمعوا الكلب صاحب

 ]373 . [صذلك في المثل هذا فقيل تفانوا، حتى الحانوت

ًا ِلي ُأِشّب- 2013 َباب  ِإْش

ُكَره أن غير من إنسان لك َعَرَض : إذازيد أبو قال قلَت تذ
ِفع أي هذا، ًا لي ُر ْفع  .َر

ُلهقلت وارتفع، ترعرعَ " إذاَيِشّب الغلمُا "َشّب من : وأص
ّبُه ّله وأّش َفعه أي إشبابا ال  .َر
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 َفْجأة الشيء لقاء في يضرب

ُغوٍب َشّر- 2014 ِه َمْر ْي ّياٌن َفِصيٌل إل  َر

ِدّر تكاد ل الناقة أن وذلك ّو، على أو ولد على إل َت فإذا َب
ّيان الفصيُل كان َها لم ر ِر َها فبقي َيْم ُب  .لبن غير من أربا

 .محتاج إليه التجأ للغني يضرب

ٌقَ- 2015 ْو ْبير َرِغيٌب َش ُع َوُز  َأْصَم

في الواو فقدما الفم، فتح وهو الشقو، ههنا : الشوقَقيل
َقايقال أصله، على جاء والفعل المصدر، "َيْشُقوه َفَمه : "َش

َتحه إذا  .: الصغيروالصمع القمة، :والزبير َف

َد لمن يضرب َع ّلل وإن قال مما بشيء يفي ل ثم وأكد َو ق
ّغر  .وَص

ِنَك َشّر 2016 َوا َ َمْن ِإْخ ِتُب ل َعا  ُت

ْقده ِمْن خيٌر الخ " معاتبة كقولهم هذا تعتبه لن " أيَف
ْيٌر تحّب ما إلى ليرجع "َمْن وقوله فتفقده، تقطعه أن من َخ

 .يعاتبك ل من أراد بالياء روى ومن تعاتبه، ل " أيتعاتب ل

َا َأْرحُم الّشْمُس- 2017  ِبن

َثارهم أنها يعني  :الشاعر قال كما الشتاء، في ِد

ُء َحَضَر إذا َتا ْنت الّش ْلَمِصيُف َحَضَر * وإْن َشْمٌس فأ ْنَت ا فأ
 ِظّل

ُة- 2018 ّد ِر ِش َذ َلْح ْتهِمٌة ا  ُم

ِقعة أي َهَمة في ُمو ّت  ال
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َها- 2019 ُت ْئ ِن َها* ِمْن ِفي َش ْهل ْبِل َأ َأى َأْن َق َلّي ُتْز  ِإ

َتها أي  إلى تزفا أن قبل من أبغُض

ُنوء يضرب  للَمْش

ْدُت : كذاقلت َأى أن قبل " منالمثل هذا َوَج " والصوابُتْز
َوى ُتْز في ذكر التركيب لهذا فليس وإل وتجمع، تضم " أي"

الهاء، من بدٌل الهمزة أن على ُيْحَمل أن ويمكن اللغة كتب
َهى، أي َهايقال ترفع، ومعناه ُتْز يزهاه السيء السراُب : َز
َفعه إذا  .ر

َغَرْت- 2020 َيا َلُه َش ْن ّد َها ال ِل ِرْج  ِب

َغرت  ." زائدة "برجلها في والباء رفعت، : أيَش

ّظْه منها فنال الدنيا سإاعدته لمن يضرب  ]374 . [صَح

ِء َشّر- 2021 ّ َلِخل ِليٌل ا ُفُه َخ ِر  َواٍش َيْص

ّوِن للكثير يضرب َل ّت  الوداد في ال

ْع ُاْشَرب- 2022 َب َذْر َتش ُاْح َلْم َو ّتِق َتْس َقْه َوا  ُتو

ّقي في : يضربعبيد أبو قال في : وهوقال المور، في التو
 الحكمة كتب بعض

للسكت، تكون أن " يجوز"توقه قوله في : والهاءقلت
َقْه الشر : اتققال كأنه الشر، عن كنايًة تكون أن ويجوز  ُتو

ِوْر- 2023 ِرَك في َشا ِيَن اْم ّذ ْوَن ال ّله َيْخَش  ال

ّله رضي عمر عن يروى هذا  .عنه ال

ُة- 2024 ّد ُبِل ِمْن الِحْرصِ ِش ّلِف سُإ َأ َت ْلُم  ُا
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َوان في يضرب ْه  .وغيره الطعاما على الحريِص الّش

َوى- 2025 َعَم َش ْأكل ولم َز  َي

َعم يعني ّلى أنه َز ّيُة تو  . يأكل لم ثم َش

ّلى لمن يضرب ًا تو َعَ ثم أمر  .منه نفسه َنَز

َغَل- 2026 ْلْحلُي َش َلُه َا ْه َارا َأْن َأ  ُيع

ّلقوه أن احتاجوا الحلي، أهَل أي َع ل فلذلك أنفسهم، على ُي
َلْت قولهم من قريب وهذا يعيرون، َغ ِبي "َش َعا َى ِش َوا ْد َج
َوُج هو شيئا المسؤل "يضربه  .السائل من إليه أْح

 الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

ّد- 2027 ْعَجُف الّرَجال َأَش َل َلْضَخُم ْا  . ْا

 اللواح الكبير المهزول يعني

َأمُا- 2028 َبُسوِس ِمَن َأْش  ال

َلُة التميمية منقذ بنت َبُسوس هي بن ُمّرة بن َجّساس خا
ْهل كان أنه حديثه من وكان كليب، قاتل الشيباني ُذ

له وكانت شمس، بن سإعد له يقال َجْرما من جاٌر للبسوس
ْد كليب وكان سَإَراب، لها يقال ناقة ًا َحَمى َق أرض من أرض

ٌد يرعاه يكن فلم الربيع، أنف في العالية جساس إبل إل أح
َجّساس أخَت مرة بنت جليلة أن وذلك بينهما، لمصاهرة

إبل في الجرمي ناقُة سَإَراُب فخرجت كليب، تحت كانت
فأنكرها كليٌب إليها ونظْر كليب، حمى في ترعى َجّساٍس
ْهم فرماها ّلت َضْرعها فاختّل بَس َكْت حتى فو ِء بر بفنا
ُعها375 [ص صاحبها ًا َيْشُخب ] وَضْر ًا، دم نظْر فلما ولبن

َبُسوس جارية فخرجت بالذل، صرخ إليها إلى ونظْرت ال
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َبْت بها ما رأت فلما الناقة َواونادت رأسإها على يدها َضَر  :
 :تقول أنشأت ثم ُذلّه،

َبْحَت لو لعمرك ٍذ دار في أْص ِق ْن ٌد ِضيَم * لما ُم جاٌر وهو سإع
ِتي َيا ْب  ل

ّننِي ِك َل َبْحُت و ٍة دار في أْص َب َتى ُغْر ُد * َم ْع ُد الذئُب فيها َي ْع َي
ِتي على  َشا

ُد فيا ْغَرْر ل سإع َتحْل بنفسَك ُت ّنك َواْر ٍما في * فإ عن قو
ِر َواِت الجا  أْم

َنَك ُدو ِدي و َوا ْذ َلَراِحلٌة عنهُم فإنَي أ ْفِقدني ل *  ِتي ُي ّيا َن  ُب

َهاوقال سإكنها قولها جساس سإمع فلما ُت ّي َلّن المرأة : أ ليقت
ًا ًا أعظْم هو جمٌل غد ْقر يزل ولم جارك، ناقة من َع

ّقع جساس َة يتو شيئا، يخافا ل كليٌب َخَرَج حتى كليب ِغّر
َد خرج إذا وكان َع خروُجه، جساسإا فبلغ الحي، عن تبا

الحارث بن عمرو واتبعه رمحه وأخذ فرسإه على فخرج
ّقَ كليبا طعن حتى يدركه فلم َد ْلبه، و عليه وقف ثم ُص

َبة اغثني جساس : يافقال ْكَتجساس .فقالماء بَشْر : تر
عمرو : يافقال عمرو ولحقه عنه، وانصرفا وراءك، الماء

َهَز إليه فنزل بشربة، أغثني المثل به فضرب عليه، فأْج
 :فقيل

ٍرو المستِجيُر ْعم الّرْمَضاء من * كالمستجير كربيه عند َب
 بالنار

ُكُض جساس : وأقبلقال فنظْر قومه، على َهَجم حتى ير
جساس أتاكم : لقدحوله لمن فقال بادية وركبته أبوه إليه

ْعرفا أين : ومنقالوا بداهية، ركبتيه : لظْهورقال ؟ذلك َت
َدْت أنها أعلم ل فإني يا وراءك : ماقال ثم يومها، قبل َب
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ّلهفقال ؟جساس ْنُت لقد : وال َع منها لتجمعن طعنًة َط
: قتلتقال ؟أمك ثكلتك هي : وماقال رقصا، وائل عجائز
ّله لعمر : بئسأبوه قال كليبا، ْيَت ما ال َن !قومك هلى َج
 :جساس فقال

ّهْب َبَة عنَك تأ ْه ّتلَِحي عن َجّل الْمَر *فإن امتناعٍَ ذي أ  ال

ْيُت قد فإني َن ًا عليك َج ُتغّص َحْرب ِء الشيَخ *  َقَراِح بالما  ال

 أبوه فأجابه

ْد َتُك فإن ْيَت َق َن ًا علي َج َ َحْرب َفل  الّسلَح َرّث َول َواٍن * 

َها سإألبُس َب ْو ّني وأذّب َث ْومَا * بها َع ِة َي ّذل َلَم  والفضاح ا

ّوُضوا : ثمقال َعم وجمعوا البنية، َق ّن وأزمعوا والخيول، ال
ًا جساس أخو مرة بن هماما وكان للرحيل، بن لمهلهل نديم

[ص لتعلمه هماما إلى لهم جاريًة فبعثوا كليب، أخي ربيعة
الجارية فأتتهما مهلهل، من تسره أن وأمروها ] لخبر،376
المر، من كان بالذي هماما فساّرت َشَرابهما، على وهما
وكان الجارية، قالت عما هماما سإأل مهلهل ذلك رأى فلما

ًا، صاحبه أحدهما يكتم ل أن عهد بينهما :له فقال شيئ
ُق : أخوكمهلهل قال أخاك، قتل أخي أن أخبرتني َي ًا أْض اسْإت

مهلهل فجعل َشَرابهما، على وأقبل هماما، وسإكت ذلك، من
فلم الخائف، شرب يشرب وهماما الِمِن، ُشْرَب يشرب

ْته، أن مهلهل الخمُر تلبث َع ْنَسّل َصَر قومه فرأى هماما فا
مهلهل فقال كليٍب، أمُر وظهر معهم، فتحمل تحملوا وقد

َتَل المر، من : العظْيمقلن ؟ كن دها : مالنسوته جساٌس َق
َنِشَب كليبا، َيكون كلها سإنة أربعين وبكر تغلب بين الشر و

َباد بن الحارث وكان بكر، على لتغلب َتَزل قد البكري ُع ْع ا
: قدوقالوا إليه اجتمعوا بكر في القتُل اسإتَحّر فلما القومَا،

ِنَي ًا مهلهل إلى فأرسَإَل قوُمك، َف َنه بجير ْب أبو له : قلوقال ا
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ْير ْلُت أني علمَت : قدلك ويقول السلما، يقرئك ُبَج اعتز
َلموك لنهم قومي، ّليتك َظ ْتَرَك أدركت وقد وإياهم وَخ ِو

ّله فأنشدك ً بجيٌر فأتى قومك، في ال قومه، في وهو مهلهل
َلَة فأبلغه بن بجير :قال؟ياغلما أنت : منفقال الرسإا

َباد، بن الحارث ِبِشْسِعقال ثم فقتله، ُع ْؤ ُب بلغ فلما كليب، : 
ُله الحارَث َلح إن بجير القتيُل : نعمقال فع هذين بين أْص
ُله الغارين أحلم من الحارُث وكان به، الحرب وسإكنت قت
قتله حين له قال مهلهل : إنله فقيل زمانه في الناِس

ِبِشْسِع ْؤ مقاتل بكر بني مع خرَج هذا سإمع فلما كليب ُب
ًا تغلب وبني مهلهل  :يقول وأنشأ ببجير ثائر

َا ِبطَْ َقّرب ِة َمْر َعاَم ّن ّني ال َع * إّن م ْي ِم َب ِلي بالّشْسِع الكري  َغا

َا ِبطَْ َقّرب ّني النعامة َمْر ِقَحْت ِم َل ِئٍل َحْرُب *  َياِل عن وا  ِح

َها من أكن لم ِت َنا ِلَم ُج ّلل َع ُه ا ّني *  ْومَا ِبَشّرها َوإ َي ْل ِلي ا  َصا

َهاويروى ِبَحّر يقال وكان الحارث، : فرُس" والنعامة" 
َعامة، : فارسللحارث ّن تغلب وبنو والتقى قومه جمع ثم ال

لبكر يقوموا ولم وقتلهم فهزَمهم قضة له يقال جبل على
 .بعدها

َغُل- 2029 ْيِن َذاِت ِمْن َأْش َي ّنْح  . ال

ْيم بني من امرأة هي ّله َت في السمن تبيع كانت ثعلبة، بن ال
ّوات فأتاها الجاهلية، َبير بن َخ سَإْمنا، منها يبتاعَ النصاري ُج

َوَمها أحدا، عندها َيَر فلم ّلت وسإا ًا، فَح ثم إليه فنظْر ِنْحي
: ُحّلفقالت غيره، إلى أنظْر حتى : أمسكيه] قال377 [ص
ًا فأمسكيه، عذا غير : أريدفقال إليه فنظْر ففعل، آخر، ِنْحي

َغَل فلما ففعلت، َوَرها يديها َش ْفعه على تقدر فلم سإا حتى َد
 :فقال وهرب، أراد ما قضي
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َذاِت َياٍل َو ِثقيَن ِع َها َوا ْقل َلْجُت ِبع َها * َخ َها ل ِت َلَجاِت َجاَراسْإ  َخ

ْلُت َغ َها َش ْي َد ْذا َي ْدُت إ َها أَر َط َ ْيِن ِخل َي ِنْح ِب ْي سَإْمٍن ِمْن *  َو َذ
 عَجَراِت

ُته ّياَن فأْخَرُج المدموما الرامك *ِمَن َرأسإه ينطف َر
 بالمقرات

به ُتَضيق : شيء.والرامكثفرة "جمع"بالتفرات ويروى
 .: الصبروالمقرة : المخلوط،.والمدموما قبلها المرأة

َعتها سإمنها ترك من الويلت لها فكان ًا * وَرْج ْفر بغير ِص
َتاِت  َب

ّدْت ْيِن على َفَش َي ّنْح ًا ال ّف َها * على َشِحيَحًة َك ِن ْتُك سَإْم َف ْل وا
ِتي من َ َعل  َف

ّوات أسإلم ثم ّله رضي َخ ًا، وشهد عنه، ال ْدر له فقال َب
ّله رسإول ّله صلى ال ّوات : ياوسإلم عليه ال ُدك كيف َخ ؟ِشَرا
َبّسم شراؤْك، كيف ويروى َت ّله صلوات و : يافقال عليه، ال
ّله رسإول َقَ قد ال ّله َرَز ّله وعوذ خيرا، ال بعد الحور من بال
ّله صلى النبي له فقال حمزة رواية وفي الكور، عليه ال
َعَل : ماوسإلم منذ : أمافقال ؟عليك أيشرد ؟بعيُرك َف

ّيده منذ - أو أسإلمت ّدِعى - فل، السإلما َق َي أنه النصار و
ْلمته، تسكن بأن دعا السلما عليه وهجا بدعائه، فسكنت ُغ
ّله تيم بني رجل  :فقال ال

َناٌس ّبُة أ ْيِن َر َي ّنْح ّدوها منهم ال ُع َف ّد إذا *   الّصِميُم ُع

َعْجلَنية الورد أما أن وزعموا أسإواقَ من سإوقَ في َمّرْت ال
َعل كما به ففعلت السمن، ييبع رجل فإذا العرب، ّواٌت َف َخ

ْغل من النحيين بذات وأقبلت ثيابه كشفت ثم يديها َش
ّق تضرُب ْيِن ذاِت ثارات : ياوتقول بيديها، اسإته ش َي ّنْح  .ال
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َعة ِمْن أْشأمُا- 2030 َت ْو  . َخ

َفيلة بني أحد وهو ْنب بن قاسإطْ بن ُغ ْفَصى بن ِه بن أ
ْعِمّى ِديلة بن ُد  . َج

ْيَف دّل أنه حديثه ومن َث َلبي عمرو بن ُك ْغ ّت َبه ال على ][وأصحا
ّبان بني ْهلي الّز ّذ ٍة ال ِتَر - الثأر، وصفة عدة - بوزن (الترة ِل

ّبان، بن عمرو عند له ) كانتواو تائها وأصل سإبب وكان الّز
ّيَف لقي الشيباني كومة بن مالك أن ذلك َث في عمرو بن ُك

َثيف وكان اللحم، قليل نحيفا مالك وكان حروبهم، بعض ُك
َثيف أسْإَر مالك أراد فلما َضْخما، ] كثيف378 [ص اقتحم ُك

ْوَجَره مالك، إليه لينزل فرسإه عن َناَن، مالك فأ :وقال الّس
ّق لقتلنك، أو لتسأسِإَرّن َت ّبان، بن وعمرو هو فيه فاْح الّز

َثيفا، حكمنا : قدفقال أدركه، وكلهما ؟أسَإَرك َمْن كثيف يا ُك
َطمه أهلي، في كنت كومة بن مالك : لولفقال بن عمرو فل

ّبان، ْلطموقال مالك، فغضب الّز َت يا فداءك إن ؟ أسإيري : 
َها وقد بعير، مائة كثيف ُت ْطمة لك جعل َل َهك، عمرو ب وَجّز َوْج

َثيف يزل فلم وأطلقه، ناصيته ْطمة عمرا يطلب ُك ّل حتى بال
َفيلة من رجل عليه دّل َتعة، له يقال ُغ ْو ّدْت وقد َخ لهم َب

َلبها في وإخوته عمرو فخرج إبل، َبُحوا فأدركوها َط َوارا فذ ُح
ُه ْو َو َت ّدون، وجلسوا فاْش َغ َت َثيف فأتاهم َي ْعف ُك عددهم، بِض
َداء على معهم جلسوا إذا وأمرهم رجٍل كّل يكتنف أن الغ

ُعوا مجتازين، بهم فمروا رجلن، منهم ُد فجلسوا فأجابهم، ف
َثيف َحَسر فلما ائتمروا كما عرفه العمامَة وجهه عن ُك

ّدي في إن : ياكثيففقال عمرو، َفاء َخ في وما خدك، من َو
ْكَرمُا خد وائل بن بكر وبينك، بيننا الحرَب تشّب فل منه، أ

َتَك، وأقتل أقتلك بل : كلفقال َو فاعل كنت : فإنقال إْخ
فإن بالحروب، يتلبسوا لم الذين الفتية هؤلء فأطلق
ًا وراءهم َلَب طالب ْط وجعل فقتلهم أباهم، يعني مني، أ

ّلقها ِمْخلَة في رؤْوسإهم لها يقال لهم ناقة عنق في وع
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ْيم، َه ّد ّبان الناقة فجاءت ال حتى بيته أماما جالٌس والز
هو أبطأ وقد عمرو، ناقة هذه جارية : يافقال بركت،

ُته، : قدفقالت المخلة، فَجّست الجارية فقامت وإخو
ُنوَك أصاب ْيَض َب يدها وأدخلت إليه، بها فجاءت نعاما، َب

إخوته، رؤْوَس ثم أخرجت، ما أوَل عمرو رأس فأخرجت
َغسلها َبّز : آِخُروقال ُتْرٍس على ووَضعها َف ُلوص، على ال َق ال

بعده، أراهم ل بهم، عهدي آخر هذا : معناهالندى أبو وقال
ْيم بحمل الناس وضرب مثل، فأرسإلها َه ّد :فقالوا المثَل، ال

َقُل ْث َباحاه، : يانادى أصبح فلما الدهيم، حمل من أ فأتاه َص
ّلهفقال قومه، َلّن : وال ّو ّده ل ثم بيتي لَح الول حاله إلى أر

ًا بذلك فمكث ناري وأطفى ثاري، أدرك حتى يدري ل حين
ّبر حتى عليهم، َدّل وَمْن ولده أصاب َمْن ل فحلف بذلك، ُخ

ِلّى دما يحّرمُا َف ّلوه حتى ُغ ّلوا كما يد بني يغزو فجعل عليه، د
َفيلة ْثَخن حتى ُغ سإمع إذ ناره عند جالس هو فبينما فيهم، أ
َغاء أنت : منفقال أتاه حتى عنه نزل قد رجل فإذا بعير، ُر

َفيلة، بني من : رجلفقال ؟ لك، آن وقد أنت :فقال ُغ
ًا وأربعون خمسة : هذهفقال مثل، فأرسإلها بني من بيت

ْغلب إليهم فسار الرقة، بناحية موضعا يعني بالقطانتين، َت
ّبان :مالك قال كومة، بن مالك ] ومعه379 [ص الّز

ِعْسُت َن َعْرُت فما بي، فتقدما ذريعا وكان فرسإي على َف إل َش
عقبيه على فمشى فجذبته القوما، مقراة في كرعَ وقد

على الخيل تمشي هل : ياأبتتقول جارية فسمعت
: رأيتقالت ؟ بنية يا ذاك : وماأبوها لها فقال ؟أعقابها
َعَ فرسإا الساعة فقال عقبيه، على رجع ثم المقراة في َكَر

ِديلها ُق ُلوء الجاريَة أبغض فإني : اْر َك أصبحوا فلما العيِن، ال
َواّس، الخيل أتتهم  .جميعا فقتلوهم بعضا بعُضها يتبع أي َد

َواّس قوله َد "والصواب كتابه، في حمزة أورده " كذا" 
َوافرها، الخيُل : داسإتهميقال "دوائس الخيل وأتتهم بَح
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ِئَس، َوا النسخ بعض في ووجدت بعضا، بعُضها يتبع أي َد
َدسّإِتيقال ًا تدّس الخيُل :   :وأنشد بعضا، بعضها تبع إذا َدسّإ

ً ْيل ُنو عجل إليهُم ًتدّس َخ َب َو َها *  ِئل ُوو َرَحا ِر ّذ  َبَص

 حزما ذوو أي

َأمُا- 2031 ِر ِمْن أْش  . عاد أْحَم

َدار هو ًا له ويقال الناقة، عاقر سإالف، بن ُق َدارأيض ُق بن : 
َديرة، َقر الذي وهو أمه، وهي ُق السلما، عليه صالح ناقة َع
ّله فأهلك َد بفعله ال  .ثمو

َهُر- 2032 َفرِس ِمَن أْش َل َلِق ا ْلب  .ا

ًا ويقال  "البلق فارس من " أشهرأيض

 .َداِحٍس ِمْن أشأمُا- 2033

ْيس فرس وهو َق َهير بن ل ْبِسي، ُز َع ذي بن داحس وهو ال
ّقال، ُع ّقال ذو وكان ال ُع ًا ال ْوِط فرسإ (في جابر بن لَح

ْيَري بن ")جابر أبي بن "حوط القاموس بن رياح بن ُحَم
ُبوعَ َظْلة، بن َيْر ْن َواش فرسإا داحس أما وكانت َح ِقْر بن ِل
ْوفا َوى، لها يقال يربوعَ بن عبيد بن عاصم بن َع ْل وإنما َج
ٍة في سإائرين احتملوا يربوعَ بني لن داحسا سإمي َع ُنْج
ّقال ذو وكان لهم، ُع ْوط ابنتي مع ال (في جابر بن َح

ُنبانه،جابر أبي بن "حوط القاموس َيْج ْلوى، به فمّرْت ")  َج
ّقال ذو رآها فلما ُع َدى، ال َيِت منهم، شاّب فضحك َو َتْح فاسْإ

ُه الفتاتان، َتا َل َنَزا فأرسَإ َوى على ف ْل فأقصت قبولها فوافق َج
- وكان حوط بهم فلحق القوما، رجال بعض لهما أخذه ثم

ّلهقال فرسإه عين إلى نظْر - فلما الخلق سإيء رجل : وال
ِبَراني َفَرسِإي نزا لقد كان، بما فأخبرتاه شأنه، ما فأْخ

ّله رياح، : يالفنادى قال فرسإي، ماء آخذ حتى أرضى ل وال
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ّلهثعلبة بنو َنا ما : وال ْه منفلتا، إل كان وما فرسَإك اسإتكر
ُظْم، حتى بينهم الشر يزل : فلمقال :قالوا ذلك رأوا فلما َع

عليها فسطا الفرس، : فدونكمقالوا ؟رياح يابني تريدون ما
ْوط380 [ص َده وجعل ] َح في أدخلها ثم وملح ماء في َي

َدَحَس رحمها َتَح أنه ظن حتى بها و الماء، وأخرج الرحم َف
َتَجها فيها، ما على الرحم واشتملت َن َواش َف عوفا بن ِقْر

ًا، ًا فسمي داحس ّدْحس لذلك، داحس بين اليد : إدخالوال
ْوط رآه ثم يسلخها، حين ولحمها الشاة جلد : هذافقال َح
ْين مع إليه به فبعثوا الشر، فكرهوا فرسإي، ابن ُقوَح َل

ّده فاسإتحيا لبن، من ورواية جرير ذكره الذي وهو إليهم فر
 :يقول حيث

َد إن َيا ْتِن الِج ِب َنا حول َي ِب َبا َوَج آل * من ِق ْع ّقاِل لذي أو َأ ُع  ال

َأمُا- 2034 ٍر ِمْن َأش  ..َقاِش

َناة زيد بن سإعد بن عوافة لبني فحل هو وكان تميم، بن َم
فماتت إبلهم، يؤنث أن رجاء فاسإتطرقوه تذكر، إبل لقوما

ّنْسل، المهات بن قاشر وهو رجل اسإم : قاشرويقال وال
َقاء أخو مرة َلَب الذي وهو اليمامة، َزْر ّو إلى الخيل َج َج
 .اسإتأصلهم حتى

ُع-2035 ْيِث ِمْن  ْشَج ِفّريَن َل  .ِع

للراكب تتعرض الِحْرباء، مثل دابة أنه الصمعي زعم
ِفّريَن إلى منسوب : هووقالوا بذنبها، وتضرب بلد، اسإم ِع

أصول في السهل التراب مأواها دزيبة عفرين : ليثويقال
َرَمْت هيجت فإذا جوفها، في تندّس ثم تدور الحيطان،

ًا بالتراب ُعد  . ُص

َناكب من ضرب : إنهالجاحظ وقال َع َد الذباب يصيد ال ْي َص
ُهود، ُف رأى فإذا عيون، سإت وله الليث، يسمى الذي وهو ال
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لم وثب فمتى أطرافه، وسإكن بالرض لطىء الذباب
ّعاب سإنين العشر : ابنالرجل سإن في ويقولون يخطىء، َل
ِليَن، ُق ْل وابن ِنَساء، طالب أي ِنِسين، باغي العشرين وابن با
الباطشين، أبطش الربعين وابن الساعين، أسإعى الثلثين

ِفّريَن، ليث الخمسين وابن مؤنس الستين وابن ِع
الثمانين وابن الحاكمين، أحكم السبعين وابن الجليسين،

المائة وابن الرذلين، أحد التسعين وابن الحاسإبين، أسإرعَ
 .امرأة ول رجل ل أي سإاء، ول حاء ل

ّد- 2036 ًة َأَش ْنِت ِمْن ُحْمَر َطر ِب  . الَم

 .المطر ِغّب تظْهر حمراء دويبة وهي

َأمُا- 2037 َة ِمن َأْش ْيَر  . ُحَم

ْيطان فرس هي ْدلج بن َش ْلُجَشمي ُم  .إنسان بني أحد ثم ا

رجب قبل أسإهلوا معاوية بن ُجَشَم بني أن حديثه من وكان
ِريفها صاحبها فجاء حميرة، فأفلت المرعى يطلبون بأياما ُي
وبنو أسإد بنو وخرجت أخذها، حتى ] نهاره381 [ص عامة
ِريٌب هؤلء : إنفقالوا حميرة آثار فرأوا غاّرين، ذبيان َق َل

وذلك فغنموا، الحي على هجموا حتى آثارها فاتبعوا منكم،
َيان يوما  :شؤمها يذكر شيطان فقال َيْس

َءْت ِبي بما جا ْيُم َتْز َه ّد ُة، لهلها ال ْير َة َمْسَرى أو * ُحَم ْير ُحَم
َأمُا  َأْش

َها عرضتها إن ضير فل ُت ْف َق ْقِع وو َو ِل َها كيما القنا *  ُيَضّرَج
ّدمُا  ال

ُتها ْدر في وعّرْض ْظمى َص ُنُه أ ِزي َان َي ِن ْبَراِس * سإ ِن التهامى َك
َذمُا ْه  َل
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َئًة الرماح ُدوَن لها وكنُت ِري ْنُجو َد َت َها َوَضاِحي * ف ِد ْل ليس ِج
َلم ْك  ُي

ِنيَمًة أوفى أْن ُأَرّجى وبينا ِني َغ َتت َأ ْفي *  َل ْأ ِرعٍَ ب َعّمُم َدا َت  َي

َأمُا- 2038 ْنِشَم ِمن أش  .َم

ِر من "أشأما ويقال ْط ْنَشَم ِع  ".َم

وفي ومعناه، السإم، هذا لفظ في الرواة اختلف وقد
 .المثل سإبب وفي اشتقاقه،

ْنِشم،يقال فإنه لفظْه اختلفا فاما ْنَشم، : َم َأما وَم  .وَمْش

َعلَء بن عمرو أبا فإن معناه اختلفا وأما ْنِشَم أن زعم ال الَم
ُبل في يكون شيء أنه آخرون وزعم بعينه، الشّر ْن سُإ

سإاعة، سإم وهو السنبل، قرون العطارون يسميه العطر،
سإوداء ثمرة المنشم : إنبعضهم وقال البيش، : وهوقالوا

 . امرأة اسإم منشم أن قوما وزعم منتنة،

ْنِشم : إنفقالوا اشتقاقه اختلفا وأما موضوعَ اسإٌم َم
ْنَشمآخرون وقال العلما، السإماء كسائر وفعل اسإم : َم

ًا جعل ًا اسإم الميم فحذفوا َشّم َمْن الصل وكان واحد
:آخرون وقال إعراب، حرفا الولى وجعلوا َشّم، من الثانية

فيه، أخذ " إذاكذا في "نشم يقال بدأ، إذا نشم من هو
نشم "لما الحديث وفي الخير، دون الشر في ذلك يقال

َمْشأما رواه َمْن فأما فيه، طعنوا " أيعثمان في الناُس
ًا يجعله فإنه ًا اسإم  .الشؤما من مشتق

أن زعم َمْن قول في هو فإنما المثل سإبب اختلفا وأما
ْنِشم : كانتيقول بعَضهم أن وهو امرأة، اسإم منشم َم

ًة ُدوا إذا فكانوا الطيب، تبيع عطار َغَمُسوا الحرَب َقَص
َيهم تلك في يستميتوا بأن عليه وتحالفوا طيبها في أيد
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ّلوا ول الحرب َو ُلوا، أو ُي َت ْق بطيب الحرَب دخلوا إذا فكانوا ُي
ّقوا : قدالناس يقول المرأة تلك ْطَر بينهم َد ْنِشَم، ِع فلما َم
أبي بن زهير به تمثل فمن مثل، سإار القول هذا منهم كثر

 ]382 : [صيقول حيث سإلمى

ُتما ْك َدار ًا َت ْبس َياَن َع ْب ُذ َدَما و ْع ْنوا َب َا َف َت ّقوا *  َد ُهْم و َن ْي ْطَر َب ِع
ْنِشم  َم

ْنِشم أن بعضهم وزعم ُنوَط، تبيع امرأة كانت َم ْلَح وإنما ا
ًا حنوطها سإموا عطر بينهم دقوا " قد قولهم في عطر
: إنقالوا الذين وزعم .الموتى طيَب أرادوا " لنهممنشم

امرأة كانت أنها َشّم، َمْن عطر هو إنما السإم هذا اشتقاقَ
العرب أحياء بعُض فورد الطيب، " تبيع"خفرة لها يقال

َفَضُحوها، طيبها فأخذوا عليها، ووضعوا قوُمها، فلحقها و
من َشّم من أي َشّم، َمْن : اقتلواوقالوا أولئك في السيَف

ِليمة في المثُل هذا سإار أنه آخرون . وزعمطيبها أعني َح
ّقوا "قد :قولهم هو حليمة : ويومُا" قالوامنشم عطر بينهم َد
ْومُا : "مافقيل المثل به سإار الذي اليوما " لنِبِسّر َحليمة َي

الشاما، ملك شمر أبي بن الحارث بين الحرب كانت فيه
العراقَ، ملك القيس امرىء بن المنذر بن المنذر وبين
إلى أخرجت لنها حليمة إلى اليوما هذا أضيف وإنما

ِكَن المعركة ّيُب فكانت الطيب، من َمَرا َط في الداخلين به ُت
أن آخرون وزعم تفانوا، حتى ذلك أجل من فقاتلوا الحرِب،

ّقَ فنافرته، زوُجها، بها دخل كان امرأة منشم أنفها فد
ٍر، ْه ِف َدّماة، إلى فخرجت ب ّطرك ما بئس :لها فقيل ُم به َع

 .مثل فذهبت زوُجك،

:أشياء بثلثة الحرب عن تكنى العرُب السكيت ابن وقال
ْطُر أحده ْنِشم، ِع ْوُبوالثاني َم َث : بردوالثالث محارب، : 

الصمعي، قوَل منشم عطر تفسير في حكى ثم فاخر،
ْيلَن قيس من رجل كان " إنهمحارب " ثوب في وقال َع
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ُعَ الدروعَ، يتخذ يشهد أن أراد َمْن وكان الحرِب، ثوُب والدر
ًا ًا، اشترى حرب من رجل كان " فإنهفاخر " برد وأما درع

ْوِشّي البرد لبس من أول وهو تميم، ًا وهو فيهم، الَم أيض
ُع فصار الدرعَ، عن كناية  .الحرب عن كنايًة ذلك جمي

َأمُا- 2039 ِيِف ِمْن َأْش َغ ِء َر ْول ْلح  .َا

ّبازة، كانت : إنهاقالوا أخي ابن ذكر - فيما حديثها ومن َخ
كانت الخبازة هذه - أن جرير بن بلل ابن عقيل بن عمارة

ْعد بني في َناة زيد بن سَإ على بخبزها فمرت تميم، بن َم
ًا، رأسإها من منهم رجل فتناول رأسإها، :له فقالت رغيف

ّله ِني، ول حق، على لك ما وال َت َعْم ْط َت ِبَم اسْإ ْذَت َف رغيفي َأَخ
ْبَس إل فعلَت بما أردت ما إنك أما ؟ في كانت رجٍل فلن، َأ

ِتل القوما، فثار جواره، ُق  ]383 . [صإنسان ألف بينهم ف

َأمُا- 2040 ِر ِمْن َأش ْي ِقيِب َط َعَرا  .ال

للبل منه يتطير طائر وكل العرب، عند الشؤما طير هو
 .يعرقبها لنه عرقوب، طير فهو

َأمُا- 2041 َيِل ِمَن أش َلْخ  .ْا

ِقّراقَ، هو ِبر بعير ظهر على يقع ل أنه وذلك الّش َخَزل إل َد
 :ناقته يخاطب الفرزدقَ قال ظهره،

ًا إذ َطن ِه َق ِتني ْغ ّل ْبَن َب ِرك ا ْد ّقيِت ُم ُل َف ِر ِمْن *  ْي العراقيب َط
َ َيل  َأْخ

َقع "إذاَمْخيول : "بعير" ويقال الشائم "طير من ويروى و
ّطع ويسمونه فقطعه، عجزه على الخيل َق وإذا الظْهور، ُم

ّير مسافٌر منهم الخيَل لقي َط ْقر وأيقن َت َع إن الظْهر في بال
ُدهم عاين وإذا موت، يكن لم ًا أح َعَراقيب طير من شيئ ال

ِتيَحقالوا َيان، ابنا له : أ َيَن قد كأنه ِع ْقر، أو القتل َعا َع وإذا ال
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ّطهم خطّْ أو طيرهم، زاجر َزَجر أو كاهنهم تكهن فرأى خا
َنا :قال يكره ما ذلك في ْب َهَرا ِعيان، ا ْظ ويروى البيان، َأ

َعا َيان "أسْإَر َب ّطان " وهماال هذا ويقول الزاجر يخطهما َخ
َنْي ويروى يعلمه، أن يريد ما إلى ينظْر بهما كأنه اللفظ، "اب
ِهَرا عيان، أظهر عيان ابني يا أي النداء، "علىالبيان أظ
 .البيان

َأمُا- 2042 ْيِن ُغَراِب ِمْن أش َب ْل  .ا

ِزمه إنما ّدار أهُل بان إذا الغراب لن السإم هذا ل ّنْجعة ال لل
َقع به، فتشاءموا ويتقمم، يتلمس بيوتهم موضع في و

فسموه بانوا، إذا إل منازلهم يعترى ل كان إذ منه، وتطيروا
الزجر مخافة السإم ذلك إطلقَ كرهوا ثم البين، غراب

:قالوا حتى العين، صافي البصر نافذ أنه وعلموا والطيرة،
الديك، عين من : أصفىقالوا كما الغراب، عين من أصفى

ًة كنوا كما " كنايًة،"العور وسإموه فكنوه العمى عن طير
"" السليم والمنهوس الملدوغ سإموا " وكمابصير " أبا
َهالك قالوا وكما َفاوز الفيافي من للَم ومن كثير، " وهذا"الَم
َبة اسإمه من اشتقوا بالغراب، تشاؤْمهم أجل ُغْر ال

ِريب، والغتراب َغ ِوح، الرض في وليس وال ِطيح، ول َبا ول َن
ِعيد، ْعَضب، ول َق ُغَراُب إل به يتشاءمون مما شيء ول َأ وال

ُد عندهم َك ًا، أكثر صياحه أن ويرون منه، أن الزجر وأن أخبار
 :عنترة قال أعّم، فيه

َناح، َخرقَ ْلَج َيْي كأّن ا ِه َلْح ْأسِإ َاِن، َر ِر * َجلَم َبا ُع َهّش بالْخ َل ُمو

 :غيره وقال

َقَ ُغَراٌب وَصاَح ْو ِد َف َوا ْع ٍة َأ َن ِر َبا َبا َأْخ ِبي * ب َبا ِني َأْح فقّسَم
ْكُر ِف  ]384 [ص ال
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ْلُت ُق ِتراٍب ُغَراٌب َف ْغ َنة با َبا َوى، * تبيُن َو ّن ْلَك ال َفُة ِت َيا ِع ال
 َوالّزْجُر

ّبْت َه ُنوٌب َو ِبَي َج َنا ِت ُهُم باْج ْن َهاَجْت ِم َو ًا *  ْلُت َصب َبُةُق َبا : الّص
َهْجُر ْل  َوا

 :آخر وقال

ّنى َغ ِائَران َت ّط ْيِن ال َب ْلَمى ِب َلى سَإ َع ْيِن *  َن َاِن َغَرٍب ِمْن ُغْص  َوب

َكاَن َباُن ف ْل َنْت َأْن ا ْيَمى َبا َل ِفي سُإ َو َغَرب *  ِتَراٌب ال ْغ َغيُر ا
 َداِن

 :آخر وقال

ُقوُل ْومَا أ َنا َي ْي َق َ ْد َتل َق َعْت َو َتاِن سَإَج َلى * َحَماَم ْيِن َع َن ِمْن ُغْص
َاِن  ب

ُغْصَن أن أعلم الن ْل َباُن * وأنما َغَصٌص ِلي ا ْل ْيٌن ا َعاِجٌل َب
 َداِن

ُقْمُت ِني َف ِفُض ِني َأْرٌض َتْخ ُع َف َتْر ّتى َو ّد ونيت *َح َه ْيُر َو الّس
ِني َكا  أْر

ُغَراب في شعرهم َنَمطُْ فهذا من يزجرون قد بل يتغير، ل ال
ُغَراب غيَر الطير طريق على : أحدهماطريقين على ال

 به، التفاؤْل طريق على والخر التشاؤْما، في الغراب

 :الشاعر قال

ُالوا َق ّنىو َغ َت ٌد :  ُه ْد ٍة فوقَ ُه َن ْلُت َبا ًدى* فق ُه ُدو :  ْغ َيُروُح به َي و

 :آخر وقال

َقاب،وقالوا ُع ْلُت :  َبىُق ْق ُع َوى ِمَن :  ّن  ال
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َنْت َد َد ْع ٍر َب ُنُزوِح منهُم َهْج  و

 :آخر وقال

ْلُت : َحَمامٌا،وقالوا َها : ُحّمُق ُؤْ َقا َد ِل َعا َو َنا *  ِوَصاِل ِريُح َل ْل ا
ُفوُح  َي

َقاب جعل شاء إن لنه الشاعر، إلى فهذا ُع ْقبى ال خير، ُع
َبى جعلها شاء وإن ْق ْلَحَماما جعل شاء وإن شر، ُع ِحَماما، ا
ًدى والهدهد اللقاء، : ُحّمقال شاء وإن َداية، ُه ِه َبارى و ْلُح وا

ُبورا َيانا والبان وحبرة، ُح ْوما يلوح، َب ّد َواما وال كما العهد، َد
والّصَرد اجتنابا، والجنوب صبابة، عنده الّصبا صارت

ًا أن إل َتْصريدا، ًا الغراب في يزجر لم منهم أحد من شيئ
 .اللغة أهل قول هذا الخير،

ِعيَب أن المعاني أهل بعُض وذكر ُغَراب َن َتطير ال منه، ُي
ِغيقه َن  :جرير قول وأنشد به، يتفاءل و

ُغَراب إن ْهت ِبَما ال ِر ٌع َك َل ُو َوى لَم َن ِب ِة *  ّب ِئُم الِح ِاج َدا ّتْشَح  ال

ْيَت ُغَراَب َل ْل َداة ا َعُب َغ ْن ًا َي ِئب ُغَراُب * كان َدا َع ال ّط َق َداج ُم ْو  ال

 :ربيعة أبي ابن وقول

َعَب ُغَراُب َن ْل ْيِن ا َب ُلِج َذاِت ِب ّدْم ْيَت ال َل ُغَراَب * ْل ِها ا ْن َي َلْم ِبب
 ]385 [ص َيشَحِج

 :النغيق في أنشدوا ثم

ْكُت ْيَر َتَر ّط َفًة ال ِك ِهْم َعا ْي َل َباِن َع ِغْر ْل ِل َو ُق شبع من *  ِغي  َن

َق : ويقالقال َغ َن ِغيقا الغراُب "  فيقال غيق، : غيققال " إذاَن
َعَب " ويقالبخير "نغق عندها َن : غاقَقال " إذاَنعيبا " 
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َعَب عندها فقال ]،[غاقَ َن يقول من : ومنهم" قالبشر " 
 :له وأنشد منهم " وزهيرببين "نغق

َقى ُهُم أل ُق ْيِن ِفي ِفَرا َت َل ْق ْلُم ًذى ا َذاَك * أْمَسى َق ْيِن ُغَراُب ِب َب ْل ا
ْد َقا َق َغ  َن

:فتقول بالغراب تتيمن قد : العرُبللغراب احتج من وقال
ّفر فل الغراب يقع أي ُغرابه، َيطيُر ل خير في هم َن لكثرة ُي
ُهْم فلول عندهم، ما ُن َيّم الدافعون فقال ينفرونه، لكانوا به َت

َواد، المثل هذا في : الغراُبالقول لهذا بقول واحتجوا الّس
 :النابغة

ْهطِْ ّد َحّراٍب ولر َق ُة َو ْوَر ِد * في سَإ ْلَمْج ْيَس ا َها َل ُب ِر ُغَرا َطا  ِبُم

لعزهم سإوادهم ينفر أن يمكنه لم لهم عرض َمْن أي
 . وكثرتهم

َأمُا- 2043 َء ِمْن َأْش َقا  .َوْر

َفرت ربما أنها وذلك مشئومة، وهي الناقَ، يعنون فذهبت َن
 .الرض في

فيه يعتّل ولم سَإلمّا بن القاسإم ُعبيد أبو ذكره المثل وهذا
 .حمزة قاله هذا، من بأكثر

َقاء من "أشأما الندى لبو : روىقلت اسإم : هي"وقال َزْر
 .الرض في فذهبت براكيها نفرت ناقة

ٍة، ِمْن أَشّم- 2044 َعاَم ْئٍب، َوِمْن َن ٍة َوِمْن ِذ  .َذّر

والنسان الضبع وريح وأمه أبيه ريَح َيَشّم الرأل : إنقالوا
العراب سإأل أنه الشيباني عمرو أبو وزعم بعيد، مكان من
ِليم عن ّظْ ل ما بأنفه يعرفا ولكن : ل،فقالوا ؟ يسمع : هلال
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َهس لقب : وإنماقال سَإْمع، إلى معه يحتاج ْي َعامة َب َن لنه ب
َد كان وأكثر ميل من ويستروح يشم . والذئبالصمم شدي
 .ميل من

ّذرة َته لو مما ريح له ماليس َتَشّم وال ْع لما أنفك على وَض
ْيَت ولو رائحة، له وجدت الجرادة كرجل الّشّم، اسإقص
ِدك من تنبذها تلبث ل ثم قطْ ذرة فيه َتَر لم موضع في َي

 .الممدود كالخيطْ إليها الذر ترى أن

َهُر- 2045 َلِق ِمْن َأْش ْبِح، َف ْبِح َفَرقَِ َوِمْن الّص  .الّص

ّله قال اللمُا، والصُل يعني )    الفلق     برب     أعوذ     (قل   تعالى ال
ُقويقال الخلق، : يعنيويقال الصبَح، ٍد اسإُم : الفل في وا

َلق من وأبين "أشهر قولهم فأما ] جهنم،386 [ص َف
ً يكون أن " فيجوزالصبح َعل من مأنه مفعول، معنى في َف
ُلوقَ ْف ّلُه الذي الفلوقَ الصبح من والصُل الصبح، َم ُقُه، ال فال

 الرمة ذو قال كما نفسه، الصبح الفلق جعلت وإن

ّتى َلى ما إذا َح ْنَج ِه عن ا ِه ٌق َوْج َل َياِت في * هاديه َف أْخَر
ْيِل ّل َتِصُب ال ْن  ُم

 .اللفظْين لختلفا المثل في أضافه فإنما

َبُه- 2046 ِه َأْش ِة ِمَن ِب ّتْمَر ِة ال ّتْمَر  .بال

َبيد أن وذلك حديث هذا في ّله ُع َد ظبيان بن زياد ابن ال أَح
ْيم بني ْعلبة بن اللت َت مروان، بن الملك عبد على دخل َث

َد وكان ّتاك أح َتّز الذي وهو السإلما، في العرب ُف رأَس اْح
َعب مروان، بن الملك عبد على به فدخل الزبير، بن ُمْص
ُد فَسَجد يديه، بين وألقاه ّله عبيد وكان الملك، عب هذا ال
ْعَجَز رأيت ما :ذلك بعد يقول َد قتلُت أكون ل أن مني أ عب

وملك العراقَ ملك قتلي بين جمعُت قد فأكوَن الملك
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على الملك عبد مع يجلس وكان واحد، يوما في الشاما
َعَب قتله بعد سإريره ِرمَا الزبير، بن ُمْص َب له . فجعلبه َف
ًا ًا فدخل عليه، يجلس كرسإي ُد يوم ْي َو ْنُجوفا بن وسُإ َم

ُدوسإي فجلس الملك، عبد مع السرير على جالٌس الّس
ْغَضبا، الكرسإي على َد : ياالملك عبد له فقال ُم ّله عبي ال

َلغني َنا :فقال أباك، تشبه ل أنك ب التمرة من بأبي أشبه َل
يا أخبرك ولكني بالماء، والماء بالبيضة، والبيضة بالتمرة،

َد ول الرحاما، تنضجه لم َعّمْن المؤمنين أمير ِل َتَماما، ُو ول ل
ْيدقال ؟ذلك : ومنقال والعماما، الخوال أشبه َو بن : سُإ

ْنُجوفا، ُد :الملك عبد فقال َم ْي َو : إنهفقال ؟أنت أكذلك سُإ
أشهر، لسبعة ُولد لنه الملك بعبد َعّرَض وإنما ذلك، ليقال
ّله عبيد له قال خرجا فلما ّلهال َيُسّرني ما عمي ابن يا : وال

ْلِمَك ّله : وأناسإويد له فقال النعم، حمر علّي ِبح ما وال
َوابك يسرني ُد إياه بَج َعم سُإو ّن  .ال

ُه- 2047 ِد ِمَن َأْشَر  .السَإ

َعة يبتلع أنه وذلك َبْض وكذلك َمْضغ، غير من العظْيمة ال
ْدَخل بسهولة واثقان لنهما الحية، َعة الَم  .الَمْجَرى وسَإ

َهى- 2048 ِة ِمْن َأْش َب ْل ْوَمل َك  .َح

ِهيُت قولهم من : أْشهىقلت َهى الطعاما "َش َوة أْش ْه " أيَش
َوان : رجلويقال اشتهيته، ْه َوى، وامرأة َش ْه ورجال َش

َوى، ونساء َها ّد :وأشهى َش ًة، أش القمر رأت أنها وذلك شهو
َوْت طالعا َع : امرأةوحومل رغيفا، لسإتدارته تظْنه إليه ف

ُع ] كانت387 [ص العرب من ذكرت وقد لها، كلبة ُتِجي
 .الجيم حرفا في قصتها

ُق- 2049 َب ّبى ِمْن َأْش  .ُح
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َدنية، امرأة هي ًا، كانت َم َواج سإنها كبر على فتزوجت ِمْز
ًتى إلى فمشى كهل لها ابن فقاما كلب، أما ابن له يقال َف

ِم ابن مروان َك أمي : إنوقال المدينة، والي وهو الح
ّني سإنها كبر على السفيهة ًا تزوجت وسِإ ّب ِبَل شا َت ْق الّسّن ُم

َها فصيرتني ًا، ونفَس فلم وابنها، مروان فاسإتحضرها حديث
برذعة : ياوقالت ابنها إلى التفتت ولكنها لقوله، تكترث

ُدود الشاب ذلك رأيت أما الحمار، ْق َنطَْ، الَم ْط َن َع َيّن ال فليشف
َها َل ْدُت دونه، نفُسها ولتخرَجّن َغلي ِد وأني َضّب أنه ولو

ُته، َب ْي َب فُضربت عنها، الكلما هذا فانتشر َخلَء، وجدنا وقد ُض
َبة بها المثل الشعر في ضرب فمن المثال، بها ْد بن ُه

ْلَخْشَرما  :قال العذري ا

َدْت َفَما ِدي َوَج ٍد أمّا بها َوْج َول َواِح ُد *  ّبى َوْج أمّا بابن ُح
 ِكلَِب

ْتُه َأ ِويَل َر ْيِن َط َد ًا الساِع َنط ْط َن َكَما َع َثْت *  َع َب ْن ٍة ِمْن ا ّو ُق
َباِب  َوَش

" لنهاالبشر أما "حواء حبى تسمين المدينة نساء وكانت
منها هيئة كل ولقبت الجماعَ، هيآت من ضروبا علمتهّن

ّنخير والغربلة القبع منها بلقب، ْهز، وال ابن الهيثم فذكر والّر
ّوَجْت أنه عدي ًا َز : كيفوقالت زارتها ثم رجل، من لها بنت
ْيَن ُلقا، الناس أحسن زوج، خير قالت ؟زوَجِك َتَر ْلقا، ُخ وَخ

ُعهم ًا، َرْحل وأوسَإ ْدر ًا بيتي يمل وَص ِرى خير أنه إل أيرا، وِح
ًا يكلفني ًا، أمر ْقُت قد صعب ًا، به ِض ؟ هو : وماقالت َذْرع

تحتي، انخري وشهوتي شهوته نزول عند : يقولقالت
ّبى فقالت جاريتي ؟ونخير رهز بغير نيك يطيب : وهلُح

سإطح على وأنا سإفر من قدما أبوك يكن لم إن حرة
ِرفة َبد على ُمْش ُعقل قد هناك بعير وكّل الصدقة، إبل ِمْر
َقالين، ِع َنَخْرُت طعنة وطعنني رجلي ورفع أبوك فصرعني ب

َلها قطعت نفرة الصدقة إبل منها نفرت نخرة لها ُق ُع
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أول ذلك فصار طريق، في بعيران منها أخذ فما وتفرقت
َعَن، الزوُج ذنب، ذلك في له وما عثمان، على نقم شيء ط

َفرت، والبل نخرت، والزوجة  ؟ذنبه فما َن

ُق- 2050 َب َلَة ِمْن َأْش  .ُجَما

ْيس بني من رجل هو ْعلبة، بن َق في له ناقة على دخل َث
َطن َع َتّر، باركة ال وتشبث الناقة، فقامت ينيكها، فجعل تج

الحي وسَإطَْ كذلك به فأتت ُكورها، ] بمؤخر388 [ص ذيله
ُقفقالوا المثال، هذه فيه فجَرت جلوس، والقومُا َب من : أْش
َالة، من وأْخَزى ُجَمالة، مناكا وأرفع جمالة، من وأفضح جُم

 جمالة، من

ُد- 2051 ٍد ِمْن َأْشَر َد ْي َف  .َخ

ّظْليم هو َد من السريع، الخفيف ال َف  :وقال أسإرعَ، إذا َخ

ُكوَك وهم َلَح َتَر َبارى من أسْإ ُهْم ُح َو ُكوَك *  َد َتَر ِمْن أْشَر
ِم ِلي  َظ

 .نعامة من : أشردويقال

ُد- 2052  .َوَرٍل ِمْن َأْشَر

ًا ويقال الضّب، تشبه دابة هو َوَرل من "أشرد أيض
ّده ل الرض في َمّر النسان رأى إذا أنه "وذلكالحضيض َيُر

 .شيء

ٍة ِمْن َأْشكُر- 2053 َق َو  .َبْر

نشأ إذا بالسحاب نبت بل مطر، غير من تخَضّر شجرة هي
 .يقال فيما

َكُر- 2054 ْلٍب ِمْن َأْش  .َك
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ّتابي على : دخلُتحرب بن محمد قال فرأيته بالمخّرما، الع
ِبٌض وكلٌب إناء، في شراب يديه وبين حصير، على بالِفناء را

ِلغه كأسإا يشرب ُيو بما أردت : ماله : فقلتقال أخرى، و
أذى ويكفيني أذاه، عني يكّف إنه : اسإمع،فقال ؟اخترت
بين من فهو وَمقيلي، َمبيتي ويحفظ قليلي، ويشكر سإواه،

ّله : فتمنيتحرب ابن قال خليلي، الحيوان كلبا أكون أن وال
 :. وقولهممنه النعت هذا لُحوَز له

ُه- 2055 ِد ِمْن َأْشَر ِف ِم َوا َبَراِج  .ال

الشقي " إنقولهم عند الكتاب أول في قضته ذكرُت قد
ُد ِم واف َبَراِج  "ال

َقى- 2056 ٍم َراِعي ِمْن َأْش ْه ِنيَن َب  .ثَما

راعي من "أحمق قولهم في الحاء باب في ذكره مر قد
 "ثمانين ضأن

َعُث- 2057 ٍة ِمْن َأْش َاد َت  ق

ِعَث من أفعل وهذا الشوك، شديدة شجرة هي أمره َش
َعُث ًا َيْش َعث ِعث، فهو َش  .انتشر إذا َش

َلّميقال ّله :  َثَك، ال َع  .أمرك من انتشر ما أي َش

ْيِن َذاِت ِمْن أَشّح- 2058 َي ّنْح  .ال

من " أشغلقولهم عند الباب هذا في قصتها ذكرُت قد
ْين ذات َي ّنْح  "ال

ّد- 2059 ْقَماَن ِمْن َأَش ِدي ُل َعا ْل  .ا

ِفر كان : إنهقالوا َدا حيث بظْفره لبله َيْح الّصّمان إل له َب
ْهناء ّد َلبتاه فإنهما وال  ]389 . [صبصلبتهما َغ
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ّد- 2060  .ِفيٍل ِمن َأَش

مجتمعان وقوته شدته أن عنه تخبر الهند : إنحمزة قال
ُخْرطومه وأن نابه، قرنه أن زعموا ثم وخرطومه، نابه في

َخَرَجا نابيه أن ذلك على الحجة من وأوردوا أنفه،
َقا حتى مستطيلين َنَك َخَر ْين، وخرجا الَح َف َق ْع ُلناقالوا أ : ودلي

َعّض ل أنه ذلك على بل بنابه، السإد يعض كما بهما َي
والغضب، القتال عند قرنه الثور يستعمل كما يستعملهما

أسإلحته، من سإلٌح فإنه أنفه كان وإن فهو خرطومه وأما
َتل ْق ًا مقاتله من وَم  .أيض

ّد- 2061  .َفرٍس ِمْن َأَش

ّد ومن الشدة من يكون أن يجوز هذا ًا الّش ْدو وهو أيض َع  .ال

َأى- 2062  .َفَرِس ِمْن َأْش

ْبق وهو الشأو، من هذا ْوُتيقال الّس ْيُت : َشأ  .وَشأ

ّد- 2063 ْيٍس َأَش َو ْهَما ُق  .سَإ

ْعلهم هو ومثله التفضيل، موضع في هذا يقال ُفوقٍَ ذا "أ
 .سإهما "أي

ِم ِمَن َأْشَرُب- 2064 ِهي  .ال

َطاش، البل وهي ِع ّله قال ال ُشْرَب     (فشاربون   تعالى ال
ِم ِهي َيَم جمع وهو )    ال ْه ْيَماء، أ َه َياما من و ُه ّد وهو ال أَش

َطِش، َع ِما من جعله الرمل، : هيالخفش وقال ال َيا َه ْل وهو ا
أن إل جيد، وجه : هذاقلت اليد، في يتماسإك ل الذي الرمل
ُيم جمعه َذال مثال ُه ُذل، َق ُق الياء سإكون يقدر أن يجوز ثم و
ْعل فيصير ْذل مثل ُف ُذل تخفيف في وسُإْحب ُق ثم وسُإُحب، ُق

ِعَل ِبيٍض ِبعيٍن فعل ما به ُف واليائي، الواوي بين ليفرقَ و
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ِعطاش، البُل أنها على والمفسرون عباس ابن قال ال
ّله رضي َياما بها التي : هيعنهما تعالى ال ُه فل داء وهو ال
َوى،  :الشاعر قال َتْر

ْكَل ويأكل ِفيِل أ ْعد من ال ِه َب ِع ْب َيْشَرُب ش ِم ُشْرَب * و ِهي من ال
َوى أن بعد  َيْر

 .َرْمٍل ِمْن أْشَرُب- 2065

عليها ُيَصّب ل كالرملة : كنُتحفظْه ووصف أعرابي قال
 :الشاعر قال نشفته، إل ماء

َكَل فيا  َرْمِل من أْشَرَب نار* ويا من آ

َد ويا َع ْب ْلِق َأ ْعِل ِمَن َقاَل ) إْن(الله * ـه اللـ َخ ِف ْل  ا

َهى- 2066 ِر ِمَن أْش  .الَخْم

َتهى "كالخمر الخر المثل من هذا ويكره شربها ُيْش
َداعها ُعول، من : أفعلوأشهى "ُص ْف ِهّي، : طعامايقال الَم َش

َتهى أي  .اشتهيته أي الطعامَا : َشهيُتقولك من ُمْش

َلَة ِمْن أشأمُا- 2067 ْو ِة َش ّناِصَح  .ال

َوان أَمًة كانت : إنهايقال ْد َع ْعناء، ل ] وكانت390 [ص ر
ْنَصح ُد مواليها َت ُتها فتعو َبال نصيح  .لحمقها عليهم َو

َهى- 2068 ِة ِمْن َأْش َب ْل ِني َك ْفصى َب  .َأ

ْفَصى لبني كانت كلبة أن : بلغناالمفضل قال من تدمر بن أ
ًا أتت وأنها َبجيلة، ْدر ِر فصار فيها ما َنِضَج قد لهم ِق ْط ِق كال

فأدخلت ) حرارة،الذائب النحاس-  القافا - بكسر (القطر
فضربت واحترقت، فيها رأسُإها فنشب القدر، في رأسَإها

ّيطَْ وقد الفخارة فكسرت الرض، برأسإها رأسُإها َتَش
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ُهها، شدة في المثَل بها الناس فضرب آيًة، فصارت ووْج
 .الطعاما شهوة

َبُه- 2069 ِء ِمَن َأْش ِء الما  .ِبالما

ّلهفقال رجل وذكر أعرابي ذلك قال من أول : إنقالوا : وال
َوار لول ْته ما بفمه الُمِحيطة به َش َع ولهو باسإمه، أمُه َد

َبه  .مثل فذهبت بالماء، الماء من بالنساء أْش

 .الّزّماِح ِمَن أشأمُا- 2070

عظْيم، : طائروالزّماح المدينة، أهل أمثال من مثل هذا
ْطمة بني دور على يقع كان أنه زعموا في ثم الوس من َخ

من طعما فيصيب والثمر، التمر أياما عاما كل معاوية بني
َته اسإتوفى فإذا له، أحد يتعرض ول َمَرابدهم، ولم طار حاَج

ُد ْع آطاما على يقع كان : إنهوقيل المقبل، العاما إلى َي
رجل فرماه عاما كعادته فجاء خّرب، : خّربويقول يثرب،
امتنع فما الجيران، في لحمه قسم ثم فقتله بسهم منهم
ٌد َد يده قبض فإنه مرار، بن رفاعة إل أخذه من أح أهله وي
اللحم ذلك من أصاب ممن أحد على الحوُل َيِحُل فلم عنه

ًا فهلكوا معاويُة بنو وأما مات، حتى يبق لم حتى جميع
ّيار، منهم  :الوسإي الَخطيم بن قيس قال َد

َلى َع ِد أ ْه َع َبَحْت ال ْيَت أمّا أْص َل ٍرو*  ِري َعْم ْع َها أمْا ِش َق َعا
 الّزّماُح

 .سَإَراِب ِمْن أشأمُا- 2071

ِة اسإُم : هوقالوا َبُسوس، ناق هذا في ذكرها تقدما وقد ال
 .الباب

ْيٍس ِمْن أشأمُا- 2072 َو  .ُط
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ْيس من "أخنث قولهم عند الخاء باب في ذكره َمّر قد َو "َط

َهُر- 2073 َد ِمّمْن َأْش َوالّشْمِس "ِمَنَو الَجَمَل، َقا "ِمَن " 
ِر َقَم َوال ِر "ِمَن "  ْد َب ْل َوا ْبِح "ِمَن "  َوالص ِة "ِمْن "  َي ِر َرا َطا ْي َب ْل "ا

ِم "ِمَنَ و َل َع ْل ْوِس "ِمْنَ و الجبل " يعنونا َوُقَزَح َق "ِمْن " 
ِئِق َ ِر َعل َع  ]391 ". [صالّش

 .الشجر ويروى

ٍة ِمْن أْشَجى- 2074  .َحَماَم

ِزَن، أي َشًجى، َيْشَجى َشِجَى من يكون أن يجوز ومن َح
 .أْحَزَن إذا َيْشُجو َشَجا

ُع- 2075 ّبٍي "ِمْنَ و ِديٍك، ِمْن أْشَج َوَص َوُأسَإاَمَة "ِمْن "   "
ْيِث "ِمْن ٍة َل َوِعّريَس َنّى "ِمْن "   ".ُه

 .رجل وهو

ّد- 2076 ِئع، َناِب ِمْن أَش ِز "ِمْنَ و جا ِفي َوْخ َلَشا َوا "ِمَن " 
ِر َوالَحَج ٍد "ِمْن "   ".أسَإ

ِقَمِع "ِمَنَ و الّرْمِل، ِمَن أْشَرُب- 2077 ْل َوا ِد "ِمْن "  ْق َع
 "الّرْمِل

ّقد ما وهو َد تع ّب َل َت  .منه و

ّد- 2078 ِئَشَة ِمَن أَش ْثم ْبِن َعا  .َع

 .الَجُزوَر يحمل كان أنه زعموا

ّد\ - 2079 ٍم ِمْن أَش َل  .َد

َلمقالوا ّد بناحية يكون بالحية، وليس الحية ُيْشبه شيء : ال
ْدلمَا والجمع الحجاز، َلم مثل أ َنم وأْزلمَا ز َناما وَص  .وأْص
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 .العظْيم المر في يضرب

َعُث- 2080 ٍد ِمْن أْش ِت  .َو

َغُل- 2081 ْهم ُمرِضِع ِمْن أْش ِنيَن َب  .ثَما

ْقٍل ِمْن أَشّم- 2082  .ِه

 ".نعامة من "أشمقولهم مثل

 .المولدون*3*

ّدُر الّسَمِك َشّر َك َء ُي  .الَما

ِقْر ل أي ًا َتْح ًا َخْصم  .صغير

ْبٌر ٍة، ِفي ِش َي ْل ْيٌر أ ّية في ِذَراعٍَ ِمْن َخ  .ِر

 والرديء الجيد بين ما صرفا في يضرب

ُطُه ْهُل َشْر ِة أ ّن  .الَج

ِد يقول لمن  بالُمْر

ْهٌر ْيَس َش ِه َلَك َل َ ِرْزقَ ِفي ّد ل ُع ّياَمُه َت  .َأ

ِني َل َغ ِعيُر َش ْعر، َعِن الّش ُبّر الّش ِبّر َعِن وال  .ال

ُع ِفي ِنِب َش ْذ ُه الُم ْقَراُر ُتُه ِإ َب َتو ُه َو َذاُر ِت ْع  .ا

ُه َأْن ُيبالي ل َمْن الناِس َشّر ّناُس َيرا ًا ال  .ُمِسيئ

َهاداُت َعاِل، َش ِف َدُل ال ْع َهاداِت ِمْن أ  ]392 . [صالّرَجاِل َش

َباُب ُنوٌن الّش ُه ُج ُؤْ َبُر ُبر ِك  .ال

ِديُم الّشّر  .َق
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ُة ُبوَحُة الّشا ْذ َ الَم َلُم ل ْلخ تأ  .الّس

َطاُن ْي  .َكْرَمُه ُيَخّرُب ل الّش

ُة َد َها ُقوِل َش ِة ِمْن أَصّح الع َد َها ُدول َش ُع ْل .ا

صاد     أوأله     فيما     عشر     الرابع     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   

 صاد أوله فيما عشر الرابع الباب

ِني- 2083 َق َد ِه سِإّن َص ِر ْك  .َب

ْكُر َب ِتّىال َف ُتُهويقال البل، من : ال ْق َد وفي الحديَث، : َص
 الحديث

 الصدقَ في مثل يضرب

َومَا رجل أن وأصله ٍر في رجل سإا ْك ّنه : مافقال َب فقال ؟سإ
ْعَصاحبه َد ِه ْعَ، :  َد ّكن لفظْة وهذه ِه من الّصغار بها ُيَس
سِإّن "صدقنيقال الكلمة هذه المشتري سإمع فلما البل،
َفني معنى على سإن " ونصببكره أن ويجوز سإّن، َعّر
ويروى الُمَضافا حذفا ثم سإن، خبر صدقني : أراديقال

ِني َق َد ًا للسن الصدقَ جعل بالرفع، "سِإّن "َص  .توسإع

ّله رضي علي عن يروى المثل : وهذاعبيد أبو قال عنه ال
ُلوا فلن وبني فلن بني : إنله فقيل أتى أنه َت َت ْق بنو فغلب ا

فلن، بنو غلب : بلفقال آٍت أتاه ثم ذلك، فأنكر فلن،
َقني علي فقال الخرى، للقبيلة َد  "بكره سإن "َص

مضى ما بعد معاوية على الحنُف : دخلعمرو أبو وقال
ّله رضي علي إني : أماله وقال معاوية، فعاتبه عنه تعالى ال
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ْنَس لم َلَك أجهل ولم أ َلَك سإعد بيني الجمل يوما اعتزا ونزو
َوان بهم َف َبُح وقريٌش سَإ ْذ ْبَح البصرة بناحية ُت ولم الِحيَران، َذ

َبَك أنس َل ْدِخلك أن طالب أبي ابن إلى ط الحكومة في ُي
ًا عني لتزيل ّله جعله أمر ْنَس ولم وقضاه، لي ال تخضيَضَك أ

ّفين يوما تميم بني :قال يبكته، كل علي، ُنْصرة على ِص
قال وما ؟بك صنع : ماله فقيل عنده، من الحنف فخرج

ِنيقال ؟لك َق َد وما نفسه في بما خبرني أي بكر، سإن : َص
َوت َط ْن  .ُضلوعه عليه ا

ٌء- 2084 َبا ٍة ِفي َص  .َهَماَم

َباء َبا،الّص َتْحَت إذا : الّص ْدَت َف َد كسرت ] وإذا393 [ص َم
َهَمامة َقَصْرَت، أشرفا إذا ِهّم : شيخيقال الهم، : مصدروال

َناء على َف َهّم ال  .بالنفاد عمره و

 .يتصابى للشيخ يضرب

ٌة َصّمْت- 2085 ٍما َحَصا َد  .ِب

ْفك القتُل يكثر أن : أصلهالصمعي قال إذا حتى الدماء وسَإ
ِد من َحَصاة وقعت تقع ل لنها صوت، لها يسمع لم راميها َي

ّوُت، الرض على تقع وليست َصّماء، فهي دما في إل فتص
َغِت الحد تجاوز في ومثله َل َب ّدَماء " َنَن ال ّث ُجعل وإنما "ال

ً الّصَمم ُد الصمم - أعني وهو للحصاة، فعل طريق - انسدا
الدمَا جعلوا لنهم أذنه يخل ل حتى السامع على الصوت

ّدوا السامع إلى الحصاة صوت من يخرج لما سإادا َع عدمَا َف
سإّماء الحصاة جعل يقال أن ويجوز الدخول، كعدما الخروج

لصوتت ذلك ولول الدما، لكثرة نفسها صوَت تسمع ل لنها
 .فسمعت

 الدما وكثرة القتل في السإرافا في يضرب
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ًا- 2086 ْبر َلى َص ِر َع ِما َمجاِم ِكَرا  .ال

َدقوما قال َته الكواِعِب َيَسار : راو فنهته، نفسها، عن مول
ُتَك : إنيفقالت ينته، فلم َبّخَر َبْرَت فإن ببخور، ُم عليه َص

ُتَك، على قبضت تحته جعلتها فلما بِمْجَمَرة أتته ثم طاوع
َذاكيره ًاوقالت فقطعتها َم ْبر  .الكراما َمَجامر على : َص

 .تهكما يكره ما على بالصبر يؤَمُر لمن يضرب

ًا ان : بلغناالمفضل وقال فباعها بإبٍل، الَحَضر قدما أعرابي
معه لما جيرته من قومٌا ففطن له، لحوائج وأقاما َجّم بمال

ُفوها جارية تزويَج عليه فعرضوا المال، من بالجمال وَص
ًا والكمال والَحَسب ّوُجوه فيها، فرغب ماله، في طمع فز

وأجلس الحّي وجمعوا طعاما اتخذوا إنهم ثم إياها،
ْدر في العرابي الطعاما، من فرغوا فلما المجلس، َص

ْوه نفُسه، وطابت العرابي، وشرب الكؤوُس، ودارت َت أ
َع فألبس وطيٍب، فاِخَرة بكسوة ُوِضعت الخل مجمرة تحته و

َبُس ل وكان بذلك، له عهد ل بخور فيها ْل فلما السراويل، َي
َطْت عليها جلس َق أن فاسإتحيا المجمرة، في مذاكيره سَإ

ّد ل سُإنة تلك أن وظن ثوبه، يكشَف النار على فصبر منها، ب
ًايقول وهو ْبر وارتحل مثل، فذهبت الكراما، مجامر على : َص

على قّص فلما وماله، امرأته وترك البادية، إلى العرابي
ُاسْإٌتقالوا أرى ما قومه قولهم فذهبت المجمر، تعود لم : 

ًا مثل  .أيض

 .قديم عهد له يكن لم لمن يضرب

َنَة َصّمى- 2087 ْب َبِل، ا ْلَج ْهَما ا َقْل َم ُقْل ُي  .َت

َدى،الجبل ابنة ُيجيبك394 [ص الصوت وهو : الّص من ] 
ًا، الجبل ابنة لها يقال والداهية وغيره، الجبل وأصلها أيض
 .تكلم إذا تكلمين إنما : اسإكتييقول يقال، فيما الحية
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ِة مثل يضرب َع ِلّم ٌع أنك أي الذليل، ل أبو قاله لغيرك، تاب
 .عبيدة

َدَك- 2088 ْي َ َص  .ُتْحَرْمُه ل

ِوتر غيره يطلب للرجل يضرب َتر وهو عليه فيسقطْ ِب ْغ  .ُم

ُد أمكنك أي  .منه : اشتِفأي عنه، تغفل فل الصي

َقٌة- 2089 ْف َها َلْم َص ْد َه ِطٌب َيْش  .َحا

َعَه، أبي بن حاطب هو َت ْل ًا وكان َب بيعًة أهله بعُض وباعَ حازم
ِبَن ْدها لم حين فيها ُغ َه لكل المثل هذا فضرب حاطب، َيْش
ٍر ْبَرمُا أم  .صاحبه دون ُي

َدفَا- 2090 ُء َصا ْيِل َدْر ًءا الّس ُعه َدْر َد  .َيْص

ّدرء ْفع،ال ّد َتاج ما ويسمى : ال ًا، الشر من دفعه إلى ُيْح َدْرء
ًا الشر صادفا أي السيل، دفعات ههنا به ويعني يغلبه، شّر
َلح بالحديد "الحديد يقال كما وهذا ْف  "ُي

َنا- 2091 َب ُبِع ِوَجاُر َأَصا  .الّض

ًا يعنون المطر، اشتداد عند العرب تقوله مثل هذا مطر
َها الضبع، يستخرج ِر  .ِوَجا

َياُن َصاَرِت- 2092 ْت ِف ْل  .ُحَمَما ا

بني أن وذلك جابر بن َضْمرة بنت الحمراء قول من هذا
َذر الملك، عبد بن عمرو أخا هند بن سإعد قتلوا تميم َن ف

َلّن عمرو مملكته أهَل فجمع تميم، بني من مائًة بأخيه ليقت
بلدهم، نواحي في فتفرقوا الخبر، فبلغهم إليهم، فسار
ًا إل يجد فلم دارهم فأتى بنت الحمراء وهي كبيرة عجوز

ُبك : إنيلها قال ُحْمَرتها وإلى إليها نظْر فلما ضمرة، لْحَس
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َناَحك يخفض أن أسإأله والذي ل، فقالت أعجمية، ّد َج ويه
َيَضع ِعمادك، َيْسلبك ِوسإادك، و بأعجمية، أنا ما بلدك، و

ًا سإاد جابر، بن ضمرة بنت أنا :قال ؟أنت : فمنقال ّد مع
فمن :قال ضمرة، بن ضمرة أخت وأنا كابر، عن كابرا

َذةقالت ؟زوجك ْو َه َول، بن :  أما ؟ الن هو : وأينقال َجْر
أعلم كنت لو أحمق، كلمة : هذهقالت ؟مكانه تعرفين

: هذهقالت ؟هو رجل : وأيقال وبيني، بينك حال مكانه
َعْن الولى، من أحمق ْوذة أ ّله هو؟ ُيسأل َه طيب وال

ِعْرقَ، َعْرقَِ سإمين ال ليلة يشبع ول َيَخافا، ليلة يناما ل ال
َد، ما يأكل ُيَضافا، َقد، عما َيسأل ول وَج ]395 [ص فقال َف

ّله : أمامرو ِدي أن أخافا أني لول وال ِل وأخيك أبيك مثَل َت
ّله : وأنتفقالت لسإتبقيتك، وزوجك ًء إل تقتل ل وال نسا

ّي أعليها ِد ّله ُدِمّي، وأسإافلها ُث ًا، أدركت ما وال ْوت ول ثأر َمَح
ًا، غد، اليوما ومع عنك، بغافٍل به هذه فعلَت َمْن وما عار
مكاَن فتى : ألقالت النار إلى نظْرت فلما بإحراقها فأمر

ٍز َها فلم سإاعة مكثت ثم مثلً، فذهبت ؟َعُجو ِد ْف ٌد َي أح
ًا، الفتيان ! صارتهيهات :فقالت عامَة عمرو ولبث ُحَمم

أقبل النهار آخر في كان إذا حتى أحد على يقدر ل يوِمه
ُته به ُتوِضع عمارا يسمى راكٌب فقال إليه، أناخ حتى راِحل

َبَراجم من رجل أنا قال أنت : َمْنعمرو له ْل جاء : فماقال؟ ا
ِويَت قد وكنت الدخان، سإطع :قال ؟إلينا بك - (طوى َط

 )- جاعَ رضى بوزن

ًا، فظْننته أياما منذ ُد الشقّي : إنعمرو فقال طعام واف
فقال النار، في فألقى به وأمر مثل، فذهبت البراجم،
أحرقَ وإنما غيره، تميم بني من أصاب أنه بلغنا : مابعضهم
 :جرير يقول ذلك وفي والصبيان، النساء

ُكُم ُتُم قد كما عمٌرو وأخزا ِزي شقّي َعّمارا * وأدرك َخ
ِم َبَراِج ْل  ا
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الرجل، هذا لقي لما الطعاما بحب تميم بنو عيرت ولذلك
 :الشاعر قال

ْيٌت َماَت ما إذا َفَسّرَك تميم من َم  بزاد فجيء يعيش أن * 

ٍز ٍم أو بخب ٍر* أو أو بلح ّفِف الشيء بتم َل ِد في الم ِبَجا  ال

ّقُب تراه َقَ ين ْول الفا ُكَل َح  َعاد ْبن لقماَن رأَس * ليأ

ْتُه- 2093 َق َد ُذوُب َص َك  .ال

 .النفَس بالكذوب يعني

ُد لمن يضرب ّد َذَب رآه فإذا الرجل يته ّع أي ك ُبن، َك قال وَج
 :الشاعر

ِوي فأقبل ًة على َنْح َلّما ِغّر َف َنا *  ْتُه َد َق َد ُذوُب َص َك  ال

ْهُب- 2094  .الّسباِل ُص

ْهُبالصمعي قال العداء، عن كناية ُد الّسبال : ُص وسُإو
ابن قال كذلك، يكونوا لم وإن للعداء مثل يضربان الكباد
ْيِس ّيات َق َق  :الّر

ِني إن ْي ّيَر َتَر َغ ْوُن َت ّل َ ال َعل ّني* و ِقي الشيُب ِم ِر ْف ِلي َم َذا َق  و

ِظْلَُل ُيوفِا َف ْبَن الّس ّي ِقي َرأسِإي َش َنا ِت ْع َوا ْلَحْرِب ِفي *  ا
ْهَب َباِل ُص  الّس

العرب أعداء وهم فيهم الّصهوبة لن الروما، : أصلهيقال
 ]396 [ص

ِبّي- 2095 َلُم الّص ْع ِه بَمْضِغ َأ  .ِفي
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في الصواَب بأّن أعلم هو بأمر عليه ُيَشار لمن يضرب
 .خلفه

- من معجمة غير - بالصاد فيه بمصغى عبيدة أبو وروى
ِغَى َغى َص فيه، إلى بلقمته يميل كيف يعلم أي مال، إذا َيْص

َدىكماقيل ْه "الصبي زيد أبو وروى الفم، إلى اليد من : أ
َغى أعلم إلى ويذهب يميل من إلى يعلم " أيخده بَمْض
 .عليه يشفق وبمن به أعلم فهو ينفعه، حيث

ِفَرْت- 2096 ُه َص َدا ٍر كّل ِمْن َي ْي  .َخ

َتا، أي َل ّله : نعوذالدعاء وفي َخ َفر من بال وقرعَ الناء َص
 .الفناء

ْدُرَك- 2097 ُع َص ْوسَإ  .ِلِسّرَك َأ

 .السر كتمان على الحّث في يضرب

:لعرابي وقيل أفشاه، فقد موضعا لسره طلب : َمْنيقال
ْتَمانك كيف ُده : أناقال ؟للسر ِك  .َلْح

ُهْم َصاَر- 2098 ْأن ًا َش ْين َو  .ُش

َقَصوا لمن يضرب  .حالهم وتغيرت َن

ّلب : تقدمايقال ْفرة أبي بن المه القاضي ُشَريح إلى ُص
ِدي أمية أبا :له فقال ْه َع َنَك وإن بك َل ْين، شأ َو له فقال َلُش

ّله نعمة تعرفا أنت محمد : أباشريح وتجهلها غيرك، على ال
 .نفسك من

ِما َصّمى- 2099  .َصَما
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ِما والحرب للداهية يقال َطاما وزن - على َصَما َذاما َق - وَح
َنَة "َصّمىو َبِل ْاب ابن أنشد يقال، فيما الحية " وأصلهاالَج

ُدوس العرابي  :ضباب بن لَس

ٍر ُكّل إلى إني ٍة أيسا َي ِد َبا ُعو َو ْد ًا * أ ْيش َب َعى َكَما ُح ْد َنُة ُت ْب ا
َبِل ْلَج  ا

ّوه كما به أنوه أي َن :يقولون وإنما الحية، وهي الجبل، بابنة ُي
ِما، َصّمى َنَة وَصّمى َصَما الصلَح الفريقان أبى إذا الجبل، ْاب
َلّجوا ِيبي ل أي الختلفا، في و ُدوِمى الراقي، ُتِج على و
 :أحمر ابن قال حالك،

ّدوا ُكْم ما َفُر ْي َد ِبي من َل َكا َلّما ِر ُكْم * و ِت ِما َصّمى تأ  َصَما

ْيُت وقال الداهية، عن عبارة فجعلها ُكَم  :ال

َقى إذا َدى بها السفير ل َنا َها َو َل َنَة َصّمى *  ْب َبِل ا ْلَج  السفير ا

 .الحرب إلى يرجعان ولها بها

ْقٌر- 2100 ُذ َص ْوسِإِج َحَماُمُه َيلو َع ْل  .ِبا

متداخل لنه العوسإج . وخّصالمهيب للرجل يضرب
ُلوذ الغصان ابن ِعْمَران قال الجوارح، من خوفا الطير به َي

 ]397 : [صمروان بن الملك لعبد العنزي عصاما

ْثَت َع َب ِد من و ًا الغر َوا ّتب َع ًا ُم ْقر ُذ * َص ُلو ْوسَإِج َحَماُمه َي َع  بال

َبْخَت فإذا ِه َط ِر َنا َتُه ِب ْنَضْج َوإذا أ َبْخَت *  َها َط ِر ْي َغ ْنِضِج لم ِب  ُت

 .يوسإف بن الحجاج يعني

َعَة- 2101 ْن  .َحّب ِلَمْن َطّب َمْن َص
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ْع أي َن َعَة لي المر هذا اْص َعَة : أيَحّب لمن َطّب من صن صن
 يحبه لنسان حاذقٍَ

ّوقَِ في يضرب َن ّت  .فيها التعب واحتمال الحاجة في ال

وقال أَحّب، فالكلما وإل َطّب لمزاوجة َحّب قال وإنما
ُتُه :بعضهم ْب َب ُته َح ْب َب  :وقال لغتان، وأْح

ّله َوال َ َو ْول ُه َل ُتُه َما َتْمُر ْب َب َ َح َول ْدنى َكاَن *  ٍد من أ ْي َب ُع
ِرقَِ شجا بن غيلن ) إلىب ب (ح اللسان في (نسبه َوُمْش
 )النهشلي

َعَل باب من يجيء ل لنه نادر، شاذ صح وإن وهذا ِعُل َف ْف َي
ّدى فعُل المضاعف من المستقبل في الععين بكسر إل يتع

ُعُل يشركه أن ْف ِنّمه الحديث َنّم نحو العين بضم َي ُينّمُه َي َو
ّد ُه الشيء وَش ّد َعّل َيِش ّلُه الرجل و ِع ّله، َي ُع َي وكذلك و

ُعُل يشركها ل شاذة وحدها جاءت يحبه وحبه أخواتها، ْف َي
 .بالضم

َل َقْرَن َأَصاَب- 2102 َك ْل  .ا

ً ُيصيب للذي يضرب ًا، مال ُفه الكل َقْرَن لن وافر لم أن
 .شيء منه يؤكل

َدْت- 2103 َل ُه َص ُد َنا  .ِز

َدح إذا  ُيور فلم َق

ِطى، فل ُيْسأل للبخيل يضرب ْع  :الشاعر قال ُي

َدْت َل ُدَك َص َنا َبْت يزيد، يا ِز َق َث ُدَك وطالما*  َنا ِريِك ِز ّلض ِل
ْلُمْرِمِل السيء : الفقيروالضريك نارا، : قدحت(ثقبت ا
 )زاده نفد : الذيوالمرمل الحال،
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َلْمُر َصاَر- 2104 َلى ا ِة إ َع َوَز ْل  .ا

َعة والحلم، الناة أهُل المر بإصلح قاما يعني َوَز : جمعوال
َوَزعَيقال وازعَ،  .َكّف إذا : 

ْقِضَى لما البصري الحسن أن وذكر ُت عليه الناس ازدَحَم اسْإ
ْوه، َذ ارتبطْ فلذلك، َوَزعة، من للسلطان : لبدفقال فآ

 .الشرط هذا السلطيُن

ْيَر َصاَر- 2105 ْيٍس َخ َو ْهَما ُق  .سَإ

:الكلما وتقدير الَخَساسإة، بعد الجميلة الحال إلى صار أي
ْيٍس سإهاما خير صار َو ّغر سإهما ُق كانت إذا لنها القوس وَص

َذ كانت صغيرة َف ْن ًا أ ْهم  ]398 . [صالعظْيمة من سَإ

َتُه أْصَمى- 2106 ّي  .َرِم

ْنَمى، أصاب، إذا الرامي، : أْصَمىيقال َوى إذا وأ أي أْش
َوى أصاَب َتَل، يصب ولم الّش ْق َيغيُب الذي هو : بلويقال الَم

ُكْلالحديث وفي يموت، ثم عنك ْيَت ما " ْعَ أْصَم َد ما و
ْيَت ْنَم  "أ

ُد للرجل يضرب ْقِص  .يريد ما منه فيصيب المَر َي

ِه ِإَصاَخَة َأَصاَخ- 2107 َد ْن ِد الِم ّناِش  .ِلل

ْنُشد الذي والناشد : السكوت،الصاخة :والناده الشيء، َي
َده الزاجر، ْن ْده، : الكثيروالِم ّن ِلبل الزجر أي ال  .ل

ّد لمن يضرب  فأمسك عجز ثم الطلب في َج

ّق َصّرَح- 2108 ِه َعْن الَح  .َمْحِض
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: أيعمرو أبو وقال غيوبه، بعد وظهر المر انكَشَف أي
ِرفَا الحق واسإتبان الباطُل انكشف ُع  .َف

ِفَرْت- 2109 ُبُه َص َطا  .ِو

ْطُب َو ّلبن، : سِإقاءال ِفرت ال َلْت،وَص كناية اللفظ وهذا : َخ
 :القيس امرؤْ قال الهلك، عن

ُهّن َت َل ْف ٌء فأ َبا ْل ًا ِع ِريض ْو َج َل َو َنُه *  ْك ْدَر ِفَر أ َطاُب َص ِو ْل  ا

ِتل أدركنه ولو َرَمٍق، بآخر " أي"جريضاقوله ُق أو ُقتل ومن ل
َلْت ِقراه ذهب مات  .حلبه من ِوطابه وَخ

َقني- 2110 َد ِه َوسْإَم َص ْدِح  .ِق

ْدح َوسْإُم ِق وربما نصيبه، على لتدل عليه التي : العلمةال
ّبرني المثل ومعنى بالنار، العلمة كانت نفسه، في بما َخ
ِني قولهم مثل وهو َق َد ِه سِإّن "َص ِر ْك  ".َب

ُقَ- 2111 ْد ْنبىء الّص ْنَك ُي َ َع ُد ل َوِعي ْل  .ا

ّوَك ينبىء : إنمايقول المحاربة في تصدقه أن عنك عد
َده أن ل وغيرها،  .به توعد لما تنفذ ول توِع

ُهّن- 2112 ْغَرا ُهْن ُص  .ُشّرا

ْغَراها ويروى َها " ويروىُشّراها "ُص  "."ُمّرا

عاد، بن لقمان زمن في كانت امرأة ذلك قال من وأول
ِلّي، له يقال وخليل الّشِجي، له يقال زوج لها وكان ْلَخ ا
َذْت يوما ذات المرأة هذه فرأى بهم، لقمان فنزل َب َت من ْان
رجل فرأى فتبعها، بأمرها، لقمان فارتاب الحي، بيوت

َيا لها َعَرَض َيا جميعا وَمَض َقَض المرأة إن ثم حاجتهما، و
َوُت : إنيللرجل قالت َتَما َرَجِمي في أسإندوني فإذا أ
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ِني- القبر - بالتحريك (الرجم ْأت اذهب ثم فأْخرجيني ليل ) ف
ُله، يعرفنا ل مكان إلى : ويلقال ذلك لقمان سإمع فلما أه

رجعت ثم ] مثل،399 [ص فأرسإلها الخلي، من للّشِجّي
الرجل فأخرجها قالت، ما وفعلت مكانها إلى المرأة

ًا بها وانطلق بعد الحي إلى تحولت ثم آخر، مكان إلى أيام
ُة يوما ذاَت هي فبينا ُبْرهة، فنظْرت بناتها، بها مرت قاعد
ّله، : أميفقالت الكبرى إليها َطى قالت وال ُوسْإ صدقِت :ال

ّله، لبيكما ول بأما، لكما أنا ما : كذبتماالمرأة قالت وال
وتعلقت محياها، تعرفان : أماالصغرى لهما فقالت بامرأة،

صغراهن :ذلك رأت حين الما فقالت وصرَخْت، بها
فعرفوها اجتموا الناس إن ثم مثل، فذهبت شراهن،
بيننا، : اقضله وقالوا عاد، بن لقمان إلى القصة فرفعوا

َنَة : عندفقال عرفها المرأة إلى لقمان نظْر فلما ْي َه الخبُر ُج
بما الزوَج لقمان فأخبر منها، عاين وما نفسه يعني اليقين،
صنعت، كيف قصتها عليها فقّص المرأة على وأقبل عرفا،
كان : ماقالت تنكر ل بما أتاها فلما لصديقتها، قالت وكيف

فيها، : احكمللقمان فقيل مثل، فأرسإلتها حسابي، في هذا
َهافقال فرجمت، حياتها، في نفسها َرَجَمْت كما : ارُجُمو
وبين بيني فرقَ فقد الخلي، وبين بيني : احكمالشجي فقال
وبين بينك فرقَ كما وأنثييه ذكره بين : يفرقَفقال أهلي،
 .ذكره فُجّب الخلي فأخذ أنثاك

َفُة- 2113 َلّمِس َصِحي َت  .الُم

بن المنذر بن عمرو أن حديثها من : كانالمفضل قال
ْيس امرىء َق بنت لهند - وهما قابوس أخاه ُيَرّشُح كان ال

ِدمَا بعده، ليملك-  المرار آكل الكندي عمرو بن الحارث فق
َطَرفة المتلمس عليه قابوس صحابة في بهده فجعلهما و

ًا قابوس وكان بلزومه، وأمرهما ّب ّلهو، يعجبه شا وكان ال
ُكُض الصيد في يوما يركب ّيد فير يركضان معه وهما ويتص
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في الغد من قابوس فيكون َلغبا وقد عشية رجعا حتى
قابوس وكان العشي، إلى سإرادقه بباب فيقفان الشراب

ًا ّله النهاَر ببابه فوقفا الشراب على يوم إليه، يصل ولم ك
 :وقال طرفة فَضِجَر

ْيَت َل ْلِك مكاَن لنا َف ًا الَم ُعوث ٍرو* َر ْوَل عم َنا َح ِت ّب  َتُخوُر ُق

َبَل الّزِمَراِت ِمَن َها َأسْإ ِدَما َها َقا ُت َنة * ودّر  َدُروُر مرك

َنا ُك ِر َها فيها َرِخلَِن لنا ُيَشا ُلو ْع َت َباُش * و ِك ْل ُنوُر َفَما ا  َت

َعْمُرَك ُبوَس ِإّن َل ْبَن َقا ٍد ا ْن ِلطُْ ِه َيْخ َل َكُه *  ْل ِبيُر ُنوٌك ُم  َك

ْهَر َقَسْمَت ّد َذاَك َرِخّى َزَمٍن ِفي ال َك ْكم *  ْلُح ُد ا ْقِص ْو َي َيُجوُر َأ

َنا ْومٌا َل َواِن َي ِكْر ْل ِل ْومٌا َو ُير َي ِط َت ِئَساُت *  َبا َ ال ِطيُر َول [ص َن
400[ 

ُهّن فأما ْوُم ْومُا َي َي ٍء َف ُهّن سُإو ُد ِار َط ُي ُقوُر بالخرب *   الّص

َنا وأما ْوُم َظّْل َي َن ًا َف ْكب ُقوفا َر ُو  * َ َ َنُحّل ل  َنِسيُر َول

ًا طرفة وكان ًا وكان عمرو، عبد عمه لبن عدو على كريم
الحماما، عمرو مع فدخل بادنا، سَإمينا وكان هند، بن عمرو
َد فلما َفُة عمك ابُن كان : لقدهند بن عمرو قال تجّر طر
َد َهَجا طرفة وكان قال، ما قال حين َرآك  :فقال عمرو عب

ْيَر ول ًنى له َأّن غيَر فيه َخ َأّن ِغ َو ًا له *  َذا َكْشح ْهَضَما َقامَا إ  َأ

َظّْل ُء َت ْفَن الحي نسا ُك َلُه يع ْو سَإَرارة من َعسيٌب * يقلن َح
ْلهما  َم

َعِشّي شربتان له َبٌة بال ًا آَض حتى الليل * من وَشْر ْبس َج
َوّرَما  ُم

626



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِة فوقَ السلح كأن ِب ْع ٍة ُش َن َتَرى َبا َفحا *  السإرة َوْرد َن
 َأْصَحَما

َيْشَرُب َبُه المحُض يغمر حتى و ْل ْتُرْك أعطه * فإن َق ِبَي َأ ْل َق ِل
َثَما  َمْج

 وأنشده قال، ما قال : إنهعمرو عبد قال ذلك له قال فلما

 عمرو الملك مكان لنا فليت

ُقَك : ماعمرو فقال ّد ّدقه وقد عليه، ُأَص أن خافا ولكن َص
ِذره ْن َعا ثم كثير غير فمكث الرِحُم، وتدركه ُي المتلمَس َد

َفة أن وسَإّركما أهلكما إلى اشتقتما قد : لعلكمافقال وطر
ِرب أبي إلى لهما فكتب : نعم،قال تنصرفا، ِله َك على عام

َتَب قد أنه وأخبرهما يقتلهما أن َهَجر ٍء لهما َك َبا ومعروفا، ِبِح
ًا، منهما واحد كل وأعطى قد المتلمس وكان فخرجا، شيئ

َنهر فمر َأسَإّن َيرة ِب ْلِح ْلمان على ا فقال يلعبون، ِغ
َنا في لك : هلالمتلمس ْي َب َتا َنا خير فيهما كاْن فإن ِك ْي له َمَض

ًا كان وإن المتلمُس فأعطى عليه، طرفة فأبي اتقيناه، شر
َبه فألقي السوأة، فيه فإذا عليه فقرأه الغلمان بعض كتا
ْلِق : أطعنيلطرفة وقال الماء، في كتابه َأ َبَك، و فأبى كتا

حتىلحق المتلمس : ومضىقال بكتابه، ومضى طرفة
َنة بني بملوك ْف  :ذلك في المتلمس وقال بالشاما، َج

ُغ َمْن ْبل ِء ُم َعَرا ِهم َعْن الّش ْي َو َبأ َأَخ َن ُهْم *  َق ُد َتْص َذاَك َف ْنُفُس ب ال

َدى ْو ِذي َأ ّل َق ا ِل َفَة َع ُهَما الّصِحي ْن َنَجا ِم َذاَر * و ِه ِح ِئ َبا ِح
َلّمُس  المت

َقى ْل ُته َأ َف َي َنّجْت َصِح ُه و ُء كوَر َنا َوْج َناسِإم محمرة *  الَم
 ِعْرِمُس
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ْيَرانه َبَخ َع َواِجُر َط َه َها ال َها * فكأّن َلْحَم َت َب ْق ِديٌم ُن َلُس َأ [ص َأْم
401[ 

ْلِق َفَة َأ َ الّصِحي َبا ل ّنُه َلَك َأ ُيْخَشى إ ْيَك *  َل ِء ِمَن َع َبا ْلِح ا
ِرُس ْق ّن  ال

 .فقتله العامل إلى بكتابه طرفة ومضى

:قال العشى : حدثنيقال العشى راوية عبيد وروى
:- قال جرير بن المسيح عبد واسإمه-  المتلمس حدثني
َطَرفة أنا قدمت ًا و ًا غلم ًا، معجب ّلُج فجعل تائه َتَخ في َي
ِه، بين مشيه ْي مجلسه، من تقتلعه كادت نظْرة إليه فنظْر يد
تسميه العرب وكانت يضحك ول يبتسم ل عمرو وكان

ًا وملك ملكه، لشدة الحجارة ُمَضّرَط سإنة، وخمسين ثلث
له يقول الذي وهو شديدة، هيبة تهابه العرب وكانت

بني من سإلمة، بن جندل بن مالك (واسإمه العجلي الذهاب
 :لقوله بالذهاب ولقب عجل،

ُهّن وما ْيُر ْوَن إذ سَإ َل ًا َع ِقر ٍم * بذي ُقَرا َهاُب ول أَم ّذ ال
َهاُب  ):َذ

ْلُب أبى َق َله السديَر يأتي أن ال ْيٌش قيل * وإن وأه َع
ِر ِدي ِريُر بالّس  َغ

ّق به َب ْل ُد والّحمى ا ٍة وأسْإ ّي ِف َعْمرو َخ ِدى هند بن * و َت ْع َيُجوُر َي و

إني طرفة : ياقمنا حين لطرفة : فقلتالمتلمس قال
: كل،قال لخيه، قلت ما مع إليك، نظْرته من عليك أخافا

ًا له : فكتبقال َبر إلى كتاب ْع َك على عامله وكان-  الم
إذا حتى فخرجنا كتاب، ولطرفة كتاب - لي وعمان البحرين

ْقَصع يأكلها ِكْسَرة ومعه يتبرز يساري عن بشيخ أنا َي و
ّلهفقلت القمل، ًا رأيت إن : تال َق شيخ َعَف َأْحَم وأقّل وأض
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ً ْقل ْقصع وتأكل تتبرز قلت ؟تنكر : ماقال منك، َع َت القمل، و
ًا، : أخرجقال ًا، وأدِخُل خبيث ُتُل طيب ْق ًا، وأ ُق عدو مني وأْحَم

َْلما ِه حامُل وأ ِف ْت وكأنما فنبهني فيه، ما يدري ل بيمينه َح
ًا، كنت له غنيمة َيْسقى الِحيرة أهل من بغلما أنا فإذا نائم
: اقرأ،قلت نعم، :قال ؟أتقرأ : ياغلمافقلت الحيرة، نهر من
ّلهم، "باسإمك فيه فإذا ْعبر، إلى هند بن عمرو من ال َك إذا الُم
ْع المتلمس، مع هذا كتابي أتاك َط ْق وادفنه ورجليه يديه فا
ًا،  :أقول حين وذلك النهر، في الصحيفة فألقيت حي

َها ُت ْي َق ْل ْنِى َأ ّث ْنِب ِمْن بال ِلَك َج َذ َك ِفر*  ّلِل قطّْ كّل أقنو َكا  ُمَض

ُيت ْيُت لما لها َرِض َأ َها َر َداَر َيُجوُل َم ّياُر به *  ّت َوِل كل في ال ْد َج

ّله معك طرفة : ياوقلت ّقال مثلها، وال َكل ليكتب كان ما : 
َبر فأتى قومي، دار عقر في ذلك بمثل يديه فقطع المكع

ًا ودفنه ورجليه،  .حي

َعى لمن يضرب ْينها في بنفسه َيْس  ]402 . [صويغررها َح

ِفيُر َصاَحْت- 2114 ِه َعَصا ِن ْط  .َب

 .المعاء : العصافيرالصمعي قال

 .للجائع يضرب

ُه َعّما َأَصّم- 2115 َء ُع سَإا  .سَإِمي

ُثُه الذي القبيح عن أصم أي ِر ْك - من الغم كرثه (تقول َي
 )عليه اشتد إذا - وأكرثه، ونصر ضرب بابي

عن ويتصامم الحسَن يسمع أي يسره، لما وسإميع ويغمه،
 .الكريم الرجِل فعَل القبيح

َبْت- 2116 ُقّر َصا  .ب
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:وصابت تحويل، له يستطاعَ فل َقَراره، في المر نزل أي
ْوب من ُقّر النزول، وهو الّص َقَراروال  .: ال

ٍة عند يضرب  .قرارها في الشدة صارت أي تصيبهم، شد

 :زيد بن عدي " قالبقر "وقعت ويروى

َها َي َعْت وقد ُتَرّج َق ُقّر* كما و َها َتْرُجو ِب  عتيب أصاِغَر

ُهم- 2117 َنا َبْح ْوا َص َد َغ ْأَمًة َف  .َش

ًا، بهم أوقعنا أي صاروا أي الشأما، الشق فأخذوا صبح
 .اليمنة ضد وهي شأمة، أصحاب

َلَح- 2118 ْيٌث أْص َد َما َغ ْفَس ُد َأ َبْر  .ال

ََل البرد أفسد إذا يعني َك المطر أصلحه إياه بتحطيمه ال
 .له بإعادته

 .غيره أفسده ما أصلح لمن يضرب

ْكٌم الّصْمُت- 2119 ِليٌل ُح َق ُله َو  .َفاِع

ْكم ْكمة،الُح ْكَم     (وآتيناه :تعالى قوله ومنه : الِح ًا     الُح )    صبي
من قّل ولكن حكمة، الصمت اسإتعمال المثل ومعنى

 .يستعملها

وهو السلما عليهما داود على دخل الحكيم لقمان : إنيقال
ًا، يصنع ولم أمسك ثم يصنع، عما يسأله أن لقمان فهّم ِدْرع
َعَ داود تم حتى يسأل ْعَموقال فلبسها، وقاما الدر ُة : ن أدا

ْكٌم : الّصمُتلقمان فقال الحرب،  .فاعله وقليل ُح

ْكِسُب الّصْمُت- 2120 َلُه ُي ْه ّبَة أ ْلَمَح  .ا

ّياه الناس محبة أي  .منه لسلمتهم إ
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 .الكلما قلة مدح في يضرب

َلْمُر َصاَر- 2121 ْيه ا َل ِما َع  .لَزا

ِما مثل مكسور َذا ِما، َح َطا َق ًا المر هذا صار أي و  .له لزم

ْوُت- 2122 ٍء َص ِري ُبٍع َواسْإُت اْم  .َض

ًا كان َعقيل بني من رجل أن وذلك َنَزة في أسإير اليمن، َع
َع فيقي َب ْلنه النساء فعلق ِحَجج، أر ُهّن ُيْرسِإ ُب َيْحط َيْسقيهن ف و

نهض ما وإذا صدرعَ إلى نظْرن أقبل فإذا الماء، من
] تقوما403 [ص حيَن أّما كليب، أبا يا فقلن تضاعف،
كره وأنه ضبع، أما فرجل أدبرت إذا وأما أسإد، أما فصدرة

ًا يهرب أن الليل، مع عشية فأرسإلنه الخيل، فتأخذه نهار
 اسإتحرز وقد فأصبح الليل، تحت من فمر

 .القومَا ُيَخادعَ الذي للداهي يضرب

ُتُه سِإّر َصاِحُب- 2123 َن ْط َبة ِفي ِف  .ُغْر

يعني يضيعه، حتى . ويحفظْهيدبره كيف يدري ل أنه أي
 .السر

ًا- 2124 ْبر ِإْن َص ًا كاَن َو ْتر  .َق

ْتر َق ًا كان "وإن ويروى المعيشة، : شدةال  ".قبر

ّقَ الشدائد عند يضرب  .والَمَشا

ُع َصْه- 2125 ِق  .َصا

َقعو اسإكت، " أي"َصْه يقال َذَب، " إذا"َص ابن قال َك
ُكْت أي النواحي، كل في يصقع الذي : الصاقعالعرابي ُاسْإ

 .الحق عن ضللت فقد
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ِرفا لمن يضرب  .بالكذب ُع

ِبي ُصّرى- 2126 ُل  .َواْح

ّدالّصّر  .بالّصَرار الضرعَ : َش

 .المال حفظ في يضرب

َد- 2127 ُد َأِصي ُف ْن ُق َطٌة َأمْا ال َق  .ُل

ًا وجد لمن يضرب ُلبه لم شيئ ْط  .َي

ُهْم- 2128 ْت َب ُطوٌب َأَصا ّبُل ُخ َن  .َت

َبَل تختار أي ْن  .منهم الخياَر ُتِصيُب يعني فالنبل، ال

ْتُه- 2129 َب ْطَمٌة َأَصا ّتْت َح َقُه َح  .َوَر

َبٌة أي  .أركانه وزلزلت نك

َغُر- 2130 ِما َأْص ْو َق ُهْم ال ُت ْفَر  .َش

ِدُمهم أي َنهم، يكفي الذي خا ْه ّبه ِم َهُن بالشفرة ُش َت في ُتْم
ْطع  .وغيره اللحم َق

ّدامَا الّزّج َصاَر- 2131 َناِن ُق  .الّس

ْبِق في يضرب ِر سَإ  .اسإتحقاقَ غير من المتقدمَا المتأّخ

ِبْح- 2132 ْيُل َأْص  .َل

ْيس امرأ أن الضبي يعلى بن محمد بن المفضل ذكر َق بن ال
ّي ُحْجر ِد ْن ِك ًا رجل كان ال تكاد ول النساء، تحبه ل مفّرك

بها، فابتنى َطّيء من امرأة فتزوج معه، تصبر امرأة
فجعلت معه، مكانها وكرهت ليلتها، تحت من فأبغضته
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ْيَر : ياتقول َياِن َخ ْت ِف َبْحَت ال فينظْر رأسإه فيرفع أصبحت، أْص
َبْحفتقول هو، كما الليل فإذا ْيُل، : أْص :لها قال أصبح فلما َل
َلَة، صنعِت ما علمُت قد كان صنعِت ما أن عرفُت وقد اللي

؟مني كرهت الذي فما نفسك، في مكاني كراهية من
ُتك، ما :فقالت ]404 : [صقالت حتى بها َيَزْل فلم كره
َعَزلة خفيف أنك منك كرهت الراقة، سإريع الصدر، ثقيل ال
ّلقها، منها ذلك سإمع فلما الفاقة، بطيء قولها وذهب َط
ِبْح َأْص  :العشى قال " مثل،ليل "

ْيِف القوما يبيت وحتى ْيلة كالّض ُلوَن َل ُقو َي ِبْح *  ْيُل َأْص والليُل َل
ِتُم  َعا

ُطول التي الشديدة الليلة في ذلك يقال وإنما الشر، فيها َي
 .مطمئنين غيَر القوما يبيت حتى العشى بيت ومعنى

َة َأَصاَب- 2133 ُغَراِب َتْمَر  .ال

َفر لمن يضرب ْظْ يختار الغراب لن النفيس، بالشيء َي
َد َو  .التمر َأْج

َبَح- 2134 ُه ِفيما َأْص َها ِار َد ْلِحَم ْلَموُحوِل كا  .ا

َقع لمن يضرب  .منه التخلص له ُيْرجى ل أمر في و

ْوُحوُل َوَحل، : المغلوبوالَم ُته : واحتلهيقال بال ْل ُله، فوَح أوَح
َته إذا ْب َل  .به َغ

َبَح- 2135 ِنيَب َأْص َعَصا َج ْل  .ا

ِنيُب ْلَج ُنوب، : بمعنىا  .: الجماعةوالعصا الَمْج

 .كلف لما انقاد لمن يضرب

ّله َأَصّم- 2136 ُه ال َدا  .َص
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َع ِدَماغه أي النسان على الدعاء في يقال سَإْمعه، وموِض
َدىتقول : العرُبالصمعي قال بالموت، الهامة، في : الّص
ّله "أصمو الدماغ، في والسمع :. قلتهذا " منصداه ال
َدىيقال أن هذا في الصحيح ُبك الذي : الّص صوتك بمثل ُيِجي

ْلِجبال من منه الصدى يسمع لم الرجُل مات وإذا وغيرها ا
ًا  .َصّم فكأنه فيجيبه شيئ

ِهْم َصاَح- 2137 َثاُت ِب ِد ِر َحا ْه ّد  .ال

ٍما يضرب َقَرُضوا لقو ْن  .الزمان حوادث واسإتأصلتهم ا

ِفَرْت- 2138 َياُب َص ّد ِع ُو َنا ال َن ْي  .َب

 .وانقضائها المودة انقطاعَ في يضرب

ْلَس َصاَر- 2139 ِه ِح ِت ْي  .َب

ًا لزمه إذا ًا، لزوم ْلُس بليغ تحت البعير ظهَر َولَى : ماوالِح
َقتب ْل حديث ومنه يفارقه، ول يلزمه مسح أو كساء من ا

ّله رضي بكر أبي ُكْنذكرها فتنة في عنه ال ْلَس : " ِتَك ِح ْي َب
ٌد تأتيك حتى ّية أو خاطئة َي ِن  .بيته بلزوما يأمره "قاضية َم

 .َكْحٌل َصّرَحْت- 2140

- - بالضم : َصُرَحيقال شديدة سإنٌة الناَس أصابت إذا وذلك
َلَص، إذا وُصُروحًة صراَحًة - - بالتشديد َصّرح وكذلك َخ
َكْحل ْدُب، : السنةو ْلَج ] اللف405 [ص تداخلها ل معرفة وا
َلَصت معناه " كانكحل "َصّرَحْت قيل فإذا واللما، السنة َخ

َكْحلوقيل والجدوبة، الشدة في يقال للسماء، اسإٌم : 
ْيم، السماء في يكن لم " إذاَكْحل "َصّرَحْت سَإلَمة قال َغ

َدل بن ْن  :َج
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ُهُم َكْحٌل َصّرَحْت إذا قومٌا ُت ُيو َوى ُب ْأ ِريِك * َم َوى الّض ْأ كّل َوَم
 ُقْرُضوِب

عن الحق "َصّرح يقال كما انكشفت ههنا صرحت ومعنى
ِه ."َمْحِض

ِه َصّر 2141 ْي َل ُو َع َغْز َتُه ال  .اسْإ

َباء على الّصَرار : شدالّصّر ْط  الناقة أ

َق لمن يضرب ّي ُفه َض  أمره عليه تصر

الملك، عبد ابن سإليمان على رجل : دخلالمؤرج قال
رأس وعلى بالجار، الجار أخذ َمْن أوَل سإليمان وكان

َقة )حسنة - أي الراء - بضم (روقة َوِصيفة سإليمان  .ُرو

ُبَكسإليمان له فقال الرجل، إليها فنظْر ْعِج ُت : باركفقال؟: أ
ّله قيلت أمثال بسبعة : أخبرنيفقال فيها، المؤمنين لمير ال
ِئن : اسْإُتالرجل فقال لك، وهي السإت في َلم، البا ْع قال أ

ُو عليه : َصّرقال : واحد،سإليمان َغْز َته، ال :سإليمان قال اسْإ
ّود لم : اسْإٌتقال اثنان، َع ثلثة، :سإليمان قال الِمْجَمَر، ُت

ُؤل : اسْإُتقال ُق، الَمْس َي : الحّرقال : أربعة،سإليمان قال أْض
ِطى ْع ُد ُي ُته، يألم والعب قال : خمسة،سإليمان قال اسْإ
ِتيالرجل َثِي، : اسْإ َب َءِك : لقال : سإتة،سإليمان قال أْخ َما
ْيَت َق ْب ْيَت، ِحَرَك ول َأ َق ْن هذا، في هذا : ليسسإليمان قال أ

ْذُت : بلىقال :قال المؤمنين، أميُر يأخذ كما بالجار الجاَر أَخ
َها ْذ ّله باَرَك ل ُخ  .فيها َلَك ال

ِني- 2142 َق َد ِه ُقَحاَح َص ِر  .َأْم

ُقّحو ِه " ِر "ُقّح "عربيقولهم من وخالَصه أمره صحَة " أيأم
 .خالص أي
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َذاَن َصّرَحْت- 2143 ْل  .ِبِج

الفراء عن ووجدت المعجمة، بالذال الجوهري أورده كذا
"صرحت : يقالقال معجمة، غير

َدان ْل وقال وصرح، المر لك تبين " إذا"بجداء"و"بجدان"وِبِج
وجداء وجلدان وجدان بجد صرحت : يقالالعرابي ابن

وأظن المعجمة، بالذال أمثاله في حمزة وأورده وجلداء،
ٌع الجملة على وهو عنه، نقل الجوهري لين بالطائف موِض

ٍو ""صرحت في . والتاءبه يتوارى فيه َخَمَر ل كالراحة مست
ّطة أو القصة عن عبارة  .الُخ

ِد َعِن الَمْحُض َصّرَح- 2144 ْب  .الّز

 ]406 . [صوتبين انكَشَف إذا للمر يقال

ِريُح- 2145 ِة َتْحَت الّص َو ْغ  .الّر

َغطى المر أن : معناهالهيثم أبو قال  .لك وسإيبدو عليك ُم

ًا- 2146 ْلخ ْلِخ َص ِة َكَص َعاَم ّن  .ال

َلخه أي ّله َص َلخ كما ال :للنعامة يقال كما وهذا النعامة، َص
ّلم ْيِن ُمَص َن ُذ  .ال

ْلَمعُة- - 2147 َعة ْبُن َص ْلَم  .َق

" إذاطامر بن "طامر قولهم مثل : هذاالعرابي ابن قال
ْدَري ل كان إذا َطَمَر من وهو أبوه، يعرفا ول هو، من ُي
 وثب

ْظْهر لمن يضرب ِثُب َي َي له يكون أن غير من الناس على و
 :وينشد قديم،

َعُة ْلَم َعَة ْبُن َأَص ْلَم ْقٍع ْبِن َق َقاعٍَ َف ِب ُثَك َما *  ِدي ِني َح ِري َد  َتْز
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ْد َق ْعُت َل َف ْنَك َدا ّناَس َع ْبَت َحتى ال ِك ِذ الّرْحَل * َر ْلُجَر كا
 الّسِميِن

َبُه- 2148 َاٌب َأَصا ٌعَ ُذب ِذ َ  .ل

ّقَ عظْيم شر به َنَزَل لمن يضرب  .سإمعه َمْن له ير

َباُن- 2149 ْئ ْوٍب ِص َبْت َث ّق َعا ُل ِن  .َهَرا

ُعَ ُنو ُهْر ْل َلةا َقْم َؤاب، : جمعوالّصئبان الكبيرة، : ال وهي ُص
 .القملة بيضة

ًة يظْهر لمن يضرب َد  .الحال سإيء أنه يعلمون والناس ِج

ّيا َصاَرْت- 2150 ْهَي ُثَر ٌد َو ْقَشُر ُعو  .َأ

ّياء الثرية ورجل كثير، : أيثرى ومال الندية، : الرضوالثر
َوان َوى وامرأة َثْر ُلهما، كثر إذا َثْر ّيا ما ُثَر َوى، : تصغيرو َثْر

َعَ كأنه الذي الحمر :والقشر ِز لمن . يضربقشره ُن
ُله َحُسنت ِدُحوه وكثر فقر بعد حا  .ذما بعد ما

ْبًرا- 2151 َتاُن َص  .ُحوُل َفالِجَحاُش َأ

َها، تحمل لم التي وهي حائل، : جمعالُحوُل عاَم
ًاونصب  .المصدر "على"صبر

َد لمن يضرب َع ًا و ْعد ًا و وخص حاضر، غيُر والموعود حسن
 .أبعد التحقيق ليكون الِجحاش

ُبوُح- 2152 ّياَن َص ِه َح  .ُجُموُح ِب

ّيان ُبوح رجل، : اسإمَح وهو الصبح، عند يشرب : ماوالّص
ِبها أنه به بشار يجمح  .وقتها غير في َشر

ّدر لمن يضرب َتَص  .ِحينها غير في للرياسإة َي
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ْبَحى- 2153 ْوُت َص ّنْت َشك َتَش ُق َفاسْإ ِل  .َطا

ْبَحى، : ناقةيقال التي : الناقةوالطالق لبنها، حلب إذا َص
َيْحلبها407 [ص فل لنفسه الراعي يتركها الماء، على ] 
ْبَحى : هذهيقول َها الّص ُت الطالق هذه باُل فما حلبت إذ شكو
ُعها صار  .البالي كالّشّن َضْر

ّلداه قد أمر في أحدهما يعذر للرجلين يضرب َق ول معا َت
 .صاحبه عنه عجز إن عليه لقتداره فيه الخر يعذر

ْعَت- 2154 َب َعَك ِلي َص َب َلَة إْص َعّما  .ال

ْعتيقال َب َع فلن وعلى بفلن : َص َب ًا، أْص ْبع أَشْرَت إذا َص
َتابا، بأصبعك نحوه ْغ ْعت وههنا ُم َب ول على يقل ولم لي َص

َعّمالة أصبعك اسإتعملَت أراد لنه بي لجلي، أي لي، ال
ْعَتتقول أن ويصح َب َعَك : َص َب َها أي أْص َت ْب :يقول كما أَص
ُته ُته رأسْإ َدْر ُته، وَص ْي َد َي والعضاء الشياء هذه أصبت أي و

ُتهيقال كما إلى، بمعنى لي يكون أن ويجوز منه، ْي َد َه  :
صلة من فيكون وله، إليه وأوحيت الطريق، وإلى للطريق،

ْعَت، معنى َب إلّى، أي لي : أشرَتقال كأنه وهوأشرت، َص
َعّمالة َدْت أنها أي العاملة، : مبالغىوال ّو َع  .العمَل ذلك َت

ًا يعيبك لمن يضرب ًا عليك ويثني باطن  .ظاهر

ُة- 2155 ْوٍض َصَرا َها َمْن َح ْق ُذ ْبُصِق َي  .َي

َتِمع : الماءالّصَراة غير أو البئر في أو الحوض في الُمْج
ًا فيه الماء فيبقى ذلك،  .يتغير ثم أيام

ُله يجتنبه للرجل يضرب  .مذهبه لسوء وجيرانه أه

ِتي- 2156 َب َبا ِوى ُص ْيَسْت َتْر َل ً َو ْيل  .َغ
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َبابة ْيل وغيره، الناء في الماء : بقيةالّص َغ يجري : الماءوال
 .الرض وجه على

 .الكثرة حد في يدخل لم وإن يبذل بما ينتفع لمن يضرب

 .َحَسٌن ِبالّرسْإِل َضّن ِمّمْن الّصوفُا- 2157

ْعَجة إلى نظْر رجل قاله : هذايقال فاغتّر كثير، صوفا لها َن
فقال لبن، بها يكن لم حلبها فلما لبنا، لها أن وظن بُصوفها

 .هذا

 كثير في طمع ممن قليل نال لمن يضرب

ّكا- 2158 َهَماَك َص ِدْر  .َلَك َو

ًا امرأة : إنالمفضل قال ّي ِغ من نفَسها تؤاجر كانت َب
َلبها، من لكل بدرهمين الرجال رجل يوما فاسإتأجرها َط

ُعه أعجبها جامعها فلما بدرهمين، ْهزه وشدة وقوته ِجَما َر
" فذهبتلك "ودرهماك صكا ُصّك " أي"صكا تقول فجعلت

 .مثل

ًاشميل ابن وروى َغْمَز ٌد تغمز لم فإن لك، ودرهماك "  ْع ُب ف
 ]408 . [صالبعد "رفعت َلَك

ً : يضربقال  .الشديد العمل يعمل تراه للرجل مثل

ُعَ- 2159 َنا ِط ْعُروفِا اْص ْلَم َعَ َيِقي ا ِر ِء َمَصا  .الّسو

َنعيقال ًا : َص َنع معروف َط ْعُل أي المعنى، في كذلك واْص ِف
 .السوء في الوقوعَ فاعله يقي أهله في المعروفا

ُقَ- 2160 ْد ِذُب ِعّز الّص َك ْل ٌعَ َوا  .ُخُضو

 .الحكماء بعض قاله
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ْدِح في يضرب  الكذب وذما الصدقَ َم

ِبي- 2161 ِل ّد َصا ِفِضَك ِمْن َأَش  .َنا

 .الحمى من نوعان هما

ُدهما يزيد المرين في يضرب  .شدة الخر على أح

ُقَ- 2162 ْد ْعِض ِفي الّص ِر َب  .َعْجز الُمو

ُقَ يضر ربما أي َبه الصد  .صاح

َنا- 2163 َلى ُحّب َصَرْر ْي َثر َل َت ْن  .َفا

ّناه أي  .فضاعَ ُص

َهاون لما يضرب َت  .به ُي

ّبَح- 2164 ِني َص ْيُر فلٍَن َب َو ٍء ُز ْو  .سَإ

ْقر في َعَراهم إذا َوير دارهم، ُع  :وقال القوما، : زعيموالّز

َوَرا الخميَس الجيش نضرب قد ّتى الْز ُه َتَرى * َح ْيَر َو ُز
ّوَرا  ُمَج

ْبًرا- 2165 ّبّي َص ِبَض  .َو

بابنه الضبي عمرو بن ِضرار قتله لما خالد بن شتير قاله
ًا ونصب ُحَصين، َتُل أي الحال، " على"صبر ْق ًا، أ ُبور أي َمْص
ًا أن يأنف كأنه بضبي، ُأقتل " أي"وبضبيوقوله محبوسإ

 .ضبي بدل يكون

َفع المكروهتين الخصلتين في يضرب ْد  .إليهما الرجل ُي

 الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*
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َبُر- 2166  .َقِضيٍب ِمْن َأْص

بني من الول الدهر في كان رجل : هوالعرابي ابن قال
العرب به وضربت اللما، باب في سإيأتي حديث وله ضبة،
 :وأنشد الذل، على الصبر في المثَل

َد أقيمي ْب ٍم َع ْن َلى * مَن ُتَراِعي ل غ َقت َوى التي ال ِل ِثيِب ِب َك ْل  ا

ُتْم ْن َء حيَن ل ْومُا َجا َق ْل ًا ا ْير َلى سَإ َع ْلَمْخَزاة *  َبُر ا ِمْن أْص
 َقِضيِب

َبُر- 2167 ٍد ِمْن َأْص ْو ِه َع ْي ّف َد َلٌب ِب  ]409 . [صُج

َبُر- 2168 َأْص َعّرٍك َضاِغطٍْ ِذي ِمْن َو  .ُم

ًا أن المثلين هذين حديث من : كانحبيب بن محمد قال كلب
َعْت َق عبد على الناس اجتماعَ قبل . العاهيوما فزارة ببني أو
َد ذلك فبلغ مروان، بن الملك فأظهر مروان، بن العزيز عب

.زبان بن الصبع بنت ليلى وهي كليبة، أمه وكانت الشماتة،
بن مالك بن عامر بن بشر بنت قطبة مروان بن بشر وأما

َعَل ما علمت : أماأخيه لبشر العزيز عبد فقال جعفر، َف
الخبر، فأخبره ؟فعلوا : ومابشر قال ؟بأخوالك أخوالي

ُلَكفقال ُق : أخوا َي ًا أْض َتاه ُد فجاء ذلك، من أسْإ ْف َفَزارة بني َو
َع بما يخبرونه الملك عبد إلى ِن ْيث وأن بهم، ُص َبْجدل بن ُحَر

ٍد أتاهم الكلبي له فسمعوا مصدقَ، أنه الملك عبد من بعه
َتّرهم وأطاعوا، ْغ ّفا منهم فقتل فا ّي رجل، وخمسين َن
ُد فأعطاهم النصف لهم وَضِمَن الَحَمالت، نصف الملك عب

َدّس فخرجوا المقبل، العاما في الباقي ابن بشر إليهم و
ُوا مال مروان َتَر ُكَراعَ، السلح فاْش َتّروا ثم وال ْغ ببني كلبا ا
ُقوهم فزارة َل ْوا قين، ببنات َف ّد فخرج القتل، في عليهم فتع

َد أتى حتى بشر ُه الملك عب ُد وعند مروان بن العزيز عب
الخبر، فأخبره ؟بأخوالك أخوالي فعل ما بلغك : أمافقال
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ُد فغضب َتُه لخفارهم الملك عب ِذهم ذم َله، وأْخ وكتب ما
َغ إذا يأمره الحجاج إلى ِقع أن الّزبير ابن أمر من َفَر ببني ُيو

َذ امتنعوا، إن َفَزارة فرغ فلما منهم، أصاب َمْن ويأُخ
َلُة فأتاهم فزارة، ببنب َنَزَل الزبير ابن أمر من الحجاُج ْلَح َح

َيَم بن قيس ابن َيينة بن أبان بن وسإعيد أْش بن ِحْصن ابن ُع
َذيفة أنهما الحجاج فأخبرا القوما، رئيسي وكانا بدر، بن ُح
ْنَب ول المر، صاحبا َعَث فأوثقهما لغيرهما، ذ َب إلى بهما و

َ فلما الملك، عبد ْدِخل ُدقال عليه أ أقاد الذي لله : الحم
ّله : أماحلحلة قال منكما، َقْضُت ولقد أقادمني، ما وال َن
ْتَري، ْيُت ِو َف ِري، وَش ْد ِري، وبردت َص : َمْنالملك عبد قال َوْح

بن سإفيان فقاما إليهما، فليقم يطلبه ِوتر هذين عند له كان
ْيد َو :- فقال قين بنات يوما فيمنقتل أبوه - وكان الكلبي سُإ

َويدا، لي حست هل حلحلة يا بنات يوما به : عهديقال سُإ
ّله : أماقال بطنه، في ُخْرؤْه انقطع وقد قن لقتلنك، وال
ّله : كذبتقال ُتلني أنت ما وال ْق الزرقاء، ابُن يقتلني وإنما َت

َقاء َوان أمهات إحدى والزْر راية، لها وكانت الحكم، بن َمْر
ّبون وكانوا ًابشر فقال بالزرقاء، ُيَس ْبر ْلَحُل، : َص : إيفقال َح
ّله  .وال

َبُر ٍد ِمن أْص ْو َلْب بجنبه َع ّثَر * قد ُج َطاُن أ ِب ِه ال َقْب ِفي َوالح
 ]410 [ص

َويد ابن إلى التفت ثم ِد اسإتها ابن : يافقال سُإ َبَة أج الضر
ْتُه، ضربٌة بأبيك مني وقعت فقد َلَح َقه، فضرب َأسْإ ثم عن
ّد لحلحلة، قيل ما نحو لسعيد قيل حلحلة، جواب مثَل فر

ِبْر،بشر له فقال ليقتله عليم بني من رجل إليه فقاما : اْص
 :فقال

َبُر َعّرِك َضاِغطٍْ ِذي ِمن أْص َقى ُم ْل َأ ِني *  َوا ِه َب ِر ْو ْبَرِك َز ْلَم  ل
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ْكَرِك ضاغطْ ذي "من ويروى الغليظ البعير " وهو َعَر
ّي، َوَرمُاوالضاغطْ القو ْل ْبُه البعير، إبطْ في : ا الكيس، ِش

ِني جيد "فلن ويقال يضيقه، أي يضغطه، َوا َب َد كان " إذاال جي
 .والكتافا القوائم

ِر ِمْن َأَصّح- 2169 ْي ِبي َع َة أ ّياَر  .سَإ

َوان بني من رجل هو ْد له وكان العزل، بن عميلة اسإمه َع
ًنى إلى المزدلفة من عليه خالد الناَس أجاز أسإود حمار أ م

ْقَيقول وكان سإنًة، ربعين ِر ِغير، كيما َثبير : أْش  :ويقول ُن

ُهّم ّني ل ٌع إ ِب َعْه َتا َبا ْثٌم َكاَن * إْن َت َلى إ َع َعْه َف أصول (في ُقَضا
عن أثبتناه ما " تحريفبياعة بائع إني "لهم الكتاب هذا

 .)هشاما ابن سإيرة

ِلي لهم ِر ِفي َما ْود الِحَما ْلسَإ َبْحُت ا ْيَن * أْص َلِميَن َب َعا ْل ا
ْد  أْحَس

ّ ِر ُذو يكاد َهل ِعي َب ْل ْد ا َع ْل ْلَج َفِق ا َة أبا *  ّياَر ْد سَإ ْلُمَحّس  ا

ٍد ُكّل َشّر ِمْن َذا َحاسِإ ْد إ َوِمْن َحَس ِة *  َذا َثاِت أ ِف ّنا ْد ِفي ال َق ُع ْل ا

ّلهم ّغْض نسائنا، بين حبب ال َب في المال واجعل ِرعائنا، بين و
 :الشاعر يقول وفيه سُإَمَحائنا،

ّلوا َق َخ ِري ّط ْه أبي عن ال ّياَر َعْن سَإ َواليه * و ِني َم ْه َب  َفَزاَر

ّتى ًا ُيجيَز َح ْه سَإالم ِبَل ِحَماَر ْق َت ِة * ُمْس َل ْب ِق ْل ُعو ا ْد ْه َي  َجاَر

َوان بن خالد وكان ْف َقاشي عيسى بن والفضل َص الّر
َبَراذين، ركوب على الحمير ركوَب يختاران أبا ويجعلن ال
ّيارة َوة لهما سَإ ْد  .ُق
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ّقاه بالبصرة الشرافا بعض فإن خالد فأما على فرآه تل
ْيرفقال؟صفوان ياأبا المركب هذا ما :فقال حمار َع من : 
محملج الجلد، مفتول الّسْربال، أْصَحر الكداد، َنْسل

ُلغ الرجلة، يحمل القوائم، َيِخّف داؤْه، ويقل العقبة، ويب و
ًا أكون أن ويمنعني دواؤْه، ّبار من أكون أو الرض في َج

أبو امتطى لما المنفعة من الحمار في ما ولول المفسدين،
ّيارة ْير ظهر سَإ  .سإنة أربعين َع

ًا سإئل فإنه عيسى بن الفضل وأما الحمار، ركوب عن أيض
ُؤنة، الدواّب أقل : لنهفقال ُعونة، وأكثرها َم ]411 [ص َم

َفُضها صريعا، وأسإلمها ِجَماحا، وأسإهلها ًوى، وأْخ ْه وأقربها َم
ًقى، َت مقتصدا ويسمى بركوبه، تواضع وقد راكبه يزهى ُمْر

ْيلة شاء ولو ثمنه، في أسإرفا وقد ّيارة أبو خالد بن ُعَم سَإ
ًا جمل يركب أن ّي ِر ْه ًا أو َم ًا فرسإ َعَل، عربي َف امتطى ولكنه ل

ًا ْير :فقال فعارضه كلمه، أعرابي فسمع سإنة، أربعين َع
َنار، الحمار ْير َش َع َكر عار، وال ْن ْوت، بعيد الصوت، ُم َف ال
َوْحل، في متغرقَ ِة ليس الّضْحل في متلوث ال َب َفْحل، بركو

ْدلى، وقفته إن َرْحل، مطية ول ّلى، تركته وان أ كثير َو
ْوث، ْوث، قليل الّر َغ في بطيء الفرارة، إلى سإريع ال
َهر ول الدماء، به ُترقأ ل الغارة، في يحلب ول النساء، به ُتْم

 .إناء

ّيارة : أبواليقطان أبو قال َية في سَإّن من أوُل سَإ ّد مائًة ال
 .البل من

ُع- 2170 َن َفَة ِمْن أْص  .سُإْر

ْعتها، في اختلفوا وقد دويبة، هي دويبٌة : هياليزيدي قال َن
ُقب صغيرة ْن بُن عمرو أبو وقال بيتا، فيه وتبني الشجر َت
َعلَء ُقب عدسإة نصف مثُل دويبة : هيال ْن تبني ثم الشجر َت

ًا فيه منخرطا العنكبوت َغْزل مثل تجمعها ِعيداٍن من بيت
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ّوَمْت زواياه كأن أسإفله إلى أعله من في وله بخطْ، ُق
َفائحه إحدى كل من عيدانه أطرافا ألزمت قد ُمَربع باب َص

ّوة، كأنها الخرى الصفيحة عيدان أطرافا صفيحة ْفُر َم
ًا نفسها على تنسج دويبة : هيحبيب بن محمد وقال بيت
ُووسُإها فهو ًا، َنا ّق ِقَض إذا أنه ذلك لى والدليل ح البيُت هذا ُن
ِد لم على الخبار رواة بعض وزاد أصل، حية فيه الدودة توَج

كانوا حين الدهر أول في الناس أن فزعم زيادة، حبيب ابن
ّلمون َع َيَل يت ِة من تعلموا البهائم من الِح َف بناء إحداَث الّسْر

بيت وشكل خرط في فإنها موتاهم، على النواويس
َفة، ٍد ويقال الّسْر َوا ِرفٌا " َفة، كثير " أيسَإ "أرضو الّسْر

َفة ِر َفِت" و سَإ ِر ُة "سُإ ويقال الّسْرفة، أصابتها " إذاالشجر
ًا ُع أيض َن  ".سُإُرفٍا "من " ويقالسَإَرفٍا من "أْص

ُع- 2171 َن ّوٍط، ِمْن َأْص َن ّوٍط "ِمْن ويقال ُت َن  ".َت

ًا سُإّمي : إنماالصمعي قال ّوط َن من خيوطا يدلي لنه ُت
ّوطة، والواحد فيها، يفرخ ثم شجرة َن : هوحمزة وقال ُت

ّكُب طائر الشجر أعواد من عودين بين تركيبا ُعّشه ير
ْهن كقارورة فينسجه ّد َق ال ّي ِم َض َف َع ال فيودعه الداخل، واسإ

 .المعصم إلى فيه اليد تدخل حتى إليه يوَصل فل بيَضُه،

ُع- 2172 َن  .َنْحٍل ِمْن َأْص

من ] فيه412 [ص لما هذا قيل " إنماالنحل "منويقال
َقة ّني  :الشاعر قال العسل، عمل في ال

ُءوا َله الناُس َيَر لم بَمْزٍج فجا َعَمُل أنه إل الّضْحُك * هو مث
ّنْحِل  ال

ُقَ- 2173 َد ٍة ِمْن أْص َطا  .َق
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ًا لها لن ْوت ًا َص :تقول لسإمها، حكاية وصوتها تغيره، ل واحد
ًا ًا، َقط ُدوقَ، العرب تسميها ولذلك َقط قولهم وكذلك الّص

ْنَسُب َطاة من "أ َتت إذا لنها "َق ّو َوْجَرة أبو قال عرفت، َص
ْعدي  :الّس

ْلَن َما ْبَن ِز ْنُس ًا َي ْهن ٍة ُكّل َو َق ِد َتْت َصا َبا َباِشُر *  ًا ُت ْيَر ُعْرم َغ
َواِج  أْز

ُتَن " يعنيزلن "ما: قولهقلت "" ينسبن الماء وردت التي ال
َطا أثرن لنهن لهن الفعَل جعل َق قالت حتى أماكنها عن ال
َبَب كن فلما قطا، قطا ّنْسبة سَإ كقوله لهن الفعَل جعل ال

ُكْم     اْخَرَج     (كما   تعالى ْي َو َب ُعَ     الجنة     من     أ ِز ْن )    لباسإهما     عنهما     َي
ونصب نفسه، له النزعَ جعل النزعَ سإبَب إبليس كان لما

" صفةصادقة "كل قوله بعد والجملة الظْرفا، " على"وهنا
ُعْرمُا لها، أي وسإواد، بياض فيه الذي وهو العرما، : جمعوال

ًا، بيضاٍت تباشر القطا باتت القطا، بيُض يكون وكذلك ُعْرم
ْيَر البيض وجعل ْيَض لن أزواج َغ ًا يكون القطا َب ثلثا أفراد

 .خمسا أو

ُقَ- 2174 َد ّنا َأص ِعٍَي ِمْن َظ ْلَم  .َأ

ّظّْن يظْن الذي : هوقالوا من واشتقاقه ُيْخطىء فل ال
َعان ِدها، النار َلَم ّق َعّرفه وتو )حجر بن أوس (هو بعضهم و
ًا  :فقال نظْم

ِعّي ْلَم ِذي ال ّل ُظّْن ا ّظّْن الـ ِبَك َي ْد ) كأْن(الظْن * ـ َأى َق ْد َر َق َو
َعا  سَإِم

ُقه اللمعي، : مثلواللوذعي ْذعَ من واشتقا النار، َل
ِذى َو ّطاعَ :والْح َق ْذقه، العمِل في الخفيُف للمور ال من لِح

ِذ ْو ُقَ وهو الَح ْو الُمَشّمر : هوالصمعي وقال السريع، الّس
ّد ل الذي القاهر المور، في  َيِش
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ّذ لما : الجامعوالحوزي شيء، منها عليه المور، من يش
ْلَجْمع وهو الحوز من  .ا

َفى- 2175 ِء ِمْن أص َفاِصل َما  .الم

َفَصُل : هوالصمعي قال ْن بينهما يكون الرملة، من الجبل ُم
ُفو صغار وَحًصى َرْضَراض ّقَ، ماؤْه َيْص  :ذؤْيب أبو قال وير

ًثا وإّن ِدي ْنِك َح ْو ِم َنُه َل ِلي ُذ ْب َني َت ّنْحِل * َج َباِن في ال ْل ٍذ َأ ُعو
ِفل َطا  َم

ِفيل َطا ٍر َم َكا ِديٍث أب َها َح َتاُج ُتَشاُب َن ٍء *  ْثِل بما ِء ِم َما
َفاِصِل  الَم

َفى- 2176 َني ِمْن َأص ّنْحِل َج  .ال

َعَسل، هو ُى الَمْزج، له ويقال ال والّضْرُب، والّضْحك، والْر
ًا  ]413 . [صأيض

َفى- 2177 َعاِب ِمْن َأص ِد ُل ْلَجَرا  .ا

 :الخطل قول من مأخوذ : هوقالوا

ِديِمى ما إذا ِني َن ّل ِني ثم َع ّل َثلََث َع ِديُر لهّن ُزَجاَجاٍت *   َه

ًا َقار ْيِن ُع َع ّديِك َك ًا ال َعاُب ِصْرف ُل ٍد كأنه*  ِة ِفي َجَرا َ َفل ْل ِطيُر ا َي

ُد- 2178 ٍة ِمْن َأْصَر َد  .َجَرا

ُد، هو الذي الّصَرد من َبْر الشتاء في ُتَرى ل لنها وذلك ال
ًا ْبرها لقلة أبد َبْرد، على َص َديقال ال ِر ُد الرجُل : َص َيْصَر

ًا ِرد فهو َصَرد ًا، البرد يجد للذي وِمْصَراد، َص ومنه سإريع
 :الضب عن حكاية قولهم

َبَح ِبي أْص ْل َدا َق ِر * َص

647



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ُد- 2179 ٍز ِمْن أْصَر ْن َء َع َبا  .َجْر

ْدفأ ل أنها وذلك ْعرها لقلة َت .لها َأَضّر فالبرد جلدها، ورقة َش

ُد- 2180 ْيِن ِمْن َأْصَر ِء َع  .الِحْربا

يعني قبله، الذي للمثل تصحيٌف المثُل : هذاحمزة قال
ْين من عنز صحف  .بجرباء وِحْرباء َع

ًا،حرباء عين "من قيل لو هذا يكون : إنماقلت فأما " منكر
َباء عين : "منقالوا إذا ًاالِحْر ول واللما، باللف " معرف

أن : إلقال ثم ؟التصحيف يقع " فكيفالجرباء : "عنزيقال
ّطرد، َوْجه على َفّسره الناس بعض ًا : الحرباءفقال ُم أبد

َلص وهذا الدفاء، إليها تستجلب بعينها الشمَس تستقبُل َمْخ
 .حسن

ُد- 2181 ِم ِمَن َأْصَر ْه  .الّس

َد يقال النفوذ، بمعنى هو الذي الّصَرد من هذا ِر السهُم "َص
ًا َذ " إذاَصَرد َف ّية، في َن  :الشاعر قال الرِم

َيا فما ْق َلّى ُب ِكْن َع َل َو ِني*  ُتما ْك ُتَما َتَر ْف َد ِخ َباِل َصَر ّن  ال

ُد- 2182 ِزقَِ ِمْن َأْصَر ٍة َخا َق  .َوَر

َد من هذا ِر ًا، السهُم َص َقَيقال أيض َق، السهُم : َخَز إذا وَخَس
َذ، َف َعآخر مثل في ويقال َن َق َو " يقالورقة خازقَ على : "
ِهي ذلك َقَة يخزقَ الذي للدا َقافته من الور ْبطه َث وَض

 ".اليوما منذ علينا يخزقَ فلٌن زال : " ماويقال للشياء،

َعُب- 2183 ّد ِمْن َأْص  .الّضْرعَِ ِفي الّشْخِب َر

 :قال من قول من هذا
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ْيَت َهْل َصاِح ْو َر ْعَت َأ ّد ِبَراعٍَ سَإِم في َقَرى ما الّضْرعَِ في * َر
َعلِب ِل  ا

ِعلَب ْلبة، : جمعال َلب إناء " وهوالِحلب "في ويروى ُع ُيْح
ْيَتو فيه، ْيَت به " يريد"َر َأ  ]414 . [صَر

َعُب- 2184 ُقوفٍا ِمْن َأْص َلى ُو ٍد َع َت  .َو

 :الشاعر قول من هذا

ِلي َباِن َو َلى َصاِح ِتي َع ُهَما َهاَم ُلوسُإ ْثُل * ُج ّد ِم ْد َح َت َو ْل  ا

َفا َلْم َثِقيلَِن ِر ْع ّفًة َي َذا ِخ َفه َذا الّزكامُا *  ْد َوه  الّرَم

َوُل- 2185  .َجَمٍل ِمْن َأْص

َعّض،معناه َقر الجمُل، : صاليقال : أ َع قاله الكلُب، و
 .حمزة

َثَب إذا : صالغيره : وقالقلت ً و ْول َلًة َص ْو َيال، وَص وِص
َفْحَلِن َولِن وال َتَصا ْيُر، وصال يتواثبان، أي َي َع على حمل إذا ال

ِة، َن َعا وأما حمزة، به تفرد فمما َعّض، إذا صال فأما ال
ُؤول، : جملقولهم ُؤل :زيد أبو فقال َص بالهمز البعير َص
ُؤل ُتُل صار إذا َصآلة، َيْص ْق ُدو الناَس َي ْع فهو عليهم، وي

ُؤول، َفَة : "أّنالحديث وفي َص ِر ْع ُع الَم َف الجمل عند تن
ُؤول ُقور والكلب الّص َع  :" وقالال

ْوا ولم ِهْم ُمَصاءلة َيْخَش ْي َل َتْحَت َع ِة * و َو ْغ ِريُح اللبُن الّر  الّص

 .حمزة رواية " وهماعليهم َمَصالته يخشوا " ولمويروى

مصدر " وهوعليهم مصالته يخشوا "ولم : والصحيحقلت
َقالة صال َلة، والشعر قال مصدر كالَم َنْض  :وأوله ل
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ِرَس َتَسِل ألم َوا َف ْومَا ال ْوٍل َي َلَة َغ َنْض َو * ب ْه ُتوٌر َو ْو  ُمِشيُح َم

ُه ْو ُه َرأ ْو َدَر َو َفاْز ْه ُع ُحّر َو َف ْن َي َو َلُه *  ْه ِبيُح الّرُجُل َأ َق  ال

َلْم ْوا َو َتُه َيْخَش َل ِهْم َمَصا ْي َل َتْحَت َع َو ِة *  َو ْغ َبُن الّر ّلل ِريُح ا  الّص

َله، أي ْو َة رأيَت إذا : يقولالمبرد قال َص َو ْغ ما - وهو الّر
فربما تحتها، ما تدر - لم اللبن أعلى في كالجلدة يرغو

ْفَت رأوني أنهم أي كشفتها، إذا الصريح اللبن صاد
َدَمامتي، فازدروني ُفوا فلما ل  رأوا ما غيَر وجدوا عني َكَش

ْيِض ِمْن َأَصّح- 2186 ِما َب َعا ّن  .ال

 :الفرزدقَ قول من : هذاقلت

َلّي َخَرْجَن ْثَن لم ِإ ْطَم ِلي ُي ْب ُهّن َق َو ْيِض ِمْن َأَصّح *  ِما َب َعا ّن  ال

ْتَن ِب َعاٍت بجانبّي َف ِبّت ُمَصّر َو ُفّض *  َقَ َأ َ ْغل ِما َأ َتا  الخ

َق كأّن ِل َفا َيها الرّماِن َم َوْجَمر ِف َلْسَن َغًضى *  ِه َج ْي َل ِما َع  َحا

ِة ِمَن َأَصّب- 2187 َي ّن َتَم ْلُم  .ا

السإلما، صدر في سإار المدينة أهل أمثال من مثل هذا
َدنية امرأة :والمتمنية َعِشقت415 [ص َم بني من فتًى ] 

َليم َنْصرله يقال سُإ زمانه أهل أْحَسَن وكان َحّجاج، بن : 
َيْت ُصورة، ِن َفْت حبه، من َفَض ِن َد ِد من و َوْج ِهَجْت ثم به، ال َل
َها، ذكره صار حتى بذكره، الخطاب بن ُعَمر فمّر ِهّجيَرا
ّله رضي رافعًة تقول فسمعها دارها، بباب ليلة ذات عنه ال

َها ِقيَرت  :َع

ٍر إلى سَإبيَل أل َها َخْم َب َ * أما فأْشَر ِبيَل ل بن َنْصر إلى سَإ
 َحّجاِج
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ّله رضي عمر فقال فعرفا ؟المتمنية هذه : َمْنعنه ال
َبَرها، ّنى، الفتى اسإتحضر أصبح فلما َخ َهَره رآه فلما المتم َب
ُله، ؟خدورهن في الغانياُت تتمناَك الذي : أأنتله فقال جما

ّله ! أمالك أمّا ل َلّن وال َداء عنك لزي بحّجاما دعا ثم الجمال، ِر
َق َل ًا : أنتله فقال تأّمله ثم ُجّمته، فَح ُلوق :فقال َأْحَسُن، َمْح

ّي ْنُب : صدقت،فقال ؟ ذلك في لي ذنب وأ َأْن لي الذ

ُتَك َبُه ثم الهجرة، دار في ترك َك ّيره جمل أر َبْصرة، إلى وسَإ ال
َلمي مسعود ابن ُمَجاشع إلى وكتب ّيْرُت قد : إنيالّس سَإ

ّني َلَب البصرة، إلى الّسلمي حّجاج بن نصَر المتم َت فاسْإ
ُء "أَصّب وقلن المثل، بها ْبَن فضر عمر، لفظَْة المدينة نسا

 .مثل " فسارتالمتمنية من

بنت الفريعة كانت المتمنية أن النسابون : وْزعمحمزة قال
َقْت حين وكانت يوسإف، بن الحجاج أما َهّماما ًا َعِش نصر
ِغيرة تحت ْعبة، بن الُم ْوه، بحديث ذلك في واحتجوا ُش َو َر

ًا الملك عبد مجلس حَضَر الحجاج أن زعموا َوة يوم ُعْر بن و
أبا وسإمعت كذا، بكر أبو : قالويقول يحدثه عنده الزبير

َد أخاه يعني كذا، يقول بكر ْب ّله َع له فقال الزبير، بن ال
َني المؤمنين أمير : أعندالحجاج ْك أما ل ؟المنافق أخاك َت

أما ل ؟هذا تقول ألي المتمنية ابن : ياعروة له ! فقاللك
ّنة عجائز ابن وأنا لك ّية الَج ِف ِديجة ص وعائشة وأسإماء وَخ

ّله رضي  .عنهن ال

بالبصرة " قالواالمتمنية من "أصب بالمدينة قالوا وكما
َنُف ْد ّنى من "أ َد لما حجاج بن نصر أن " وذلكالمتم وَر

َة هذا : أينويقولون عنه، يسألون الناُس أخذ البصر
ُه الذي المتمني ّير ّله رضي عمر سَإ هذا فغلب ؟عنه ال

عشيقته على السإم ذلك غلب كما بالبصرة عليه السإم
 .بالمدينة
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ًا أن المثل هذا حديث ومن أنزله البصرة ورد لما نصر
َلمي مسعود بن ُمَجاشع َله الّس َقَرابته، أجل من منز
َدَمه َأْخ ْيلة، امرأته و بالبصرة، امرأة أجمَل وكانت ُشَم
ِلقها، فعلقته َع ٍد كل على وخفي و الخر، خبُر منهما واح

ْيفه، ُمَجاشع لملزمة ًا416 [ص مجاشع وكان لَض ] أمي
َنْصر ِعيَل كاتبين، وُشَميلة و الرض على فكتب نصر، صبُر َف

ًا أحببتك قد : إنيمجاشع بحضرة َقك كان لو حب ْو ّلِك، َف َظ ل
ّلِك، تحتك كان ولو َق َعْت ل ّق : وأنا،محتشمة غير تحته فو

َتبه الذي : مامجاشع لها فقال َتْحلب كم : كتبفقالت ؟َك
وأنا، : كتبتفقالت ؟تحته كتبت الذي : ومافقال ؟ناقتكم
بطبق، لهذا هذا ما وأنا، ناقتكم، َتْحلب : كممجاشع فقال

:مجاشع فقال ؟أرضكم تغّل كم كتب إنه : أصدقكفقالت
َفأ ثم قرابة، وجوابك كلمه بين ما وأنا، أرضكم، تغل كم َك

ْفنة الكتابة على ّتاب، من بغلما ودعا َج ُك عليه، فقرأ ال
ّيَرَك ما عم ابن : ياله فقال َنْصر إلى فالتفت من عمر سَإ

ٍر َع، وراءك فإّن فقم، خي ًا، فنهض أوسَإ َدَل مستحيي َع إلى و
َلمين، بعض منزل ِنَى لجنبه، ووقع الّس ْيلة، حب من فَض ُشَم
ِنَف َد نساء فضرب خبره، وانتشر َرْحَمة، صار حتى و

َنُف فقلن المثل، به البصرة ْد َأ ّنى من " إن " ثمالمتم
ًا عليه فدخل حجاج، بن نصر علة خبر على وقف مجاشع
ّقة، فلحقته وقال بيته إلى فرجع الدنف، من به رأى لما ر
ْيلة َعَزْمُتلُشَم ْبَزة أخذت لما عليِك :  َها ُخ ِت ْك َب َل ثم بسمن َف
نهوض، به يكن فلم إليه، بها فبادت نصر، إلى بها بادرِت

ْدرها، إلى فضمته َواه فعادت بيدها، تلقمه وجععلت َص ُق
َلبة به يكن لم كأْن وبرأ - الداء، - بالتحريك (القلبة َق

 )أيضا والعيب

ّواده بعض فقال ّله : قاتلُع َد فكأنه العشى ال ِه منهما َش
 :قال حيث النجوى
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َدْت لو َن ًا َأسْإ ْيت َها إلى َم ِر ْد َعاَش َص َلْم *  َقْل َو ْن ِر إلى ُي ِب  َقا

ْكس، عاود فارقته فلما ّن حتى علته في يتردد يزل فلم ال
 .فيها مات

َلُف- 2188 ْلٍح ِمْن َأْص َء ِفي ِم  .َما

َلف  .الخير : قلةالّص

َع إذا الملح أن وذلك فيه، خير ل لمن يضرب َق الماء في و
َفِت ومنه شيء، منه يبقى فل ذاب ِل َق لم " إذاالمرأة "َص ْب َي

ْدر زوجها عند لها ِزلة َق ْن  .وَم

َلُف- 2189 ْين َمْن َأْص َت ْوَز ٍة ِفي َج  .َغَرار

ّوتان لنهما  .وراءهما معنى ول باصطكاكهما، ُيَص

َلُب- 2190 ِر ِمَن َأْص ْنُض  .ال

ّنضر، جمع يعنون َوالذهب وهو ال َدِل "ِمَن. ْن ْلَج َوا "ِمَن"
ِر ِد "ِمَنَو "،الَحَج ِدي ِر "ِمَنَو "،الَح ّنَضا ِد "ِمْنَو "،ال ْبِع ُعو ّن ".ال

 ]417 [ص

َفى- 2191 ِة، ِمَن َأْص َع ّدْم ْين "ِمْن" والَماِء "ِمنو ال َع
ُغَراِب ْل ْيِن "ِمْن" وا ْيِك َع ّد َعاِب "ِمْن" وال َدِب ُل ْن ْلُج  ".ا

َعُب- 2192 ّد ِمْن َأْص ْلَجُموٍح، َر ْقِل "ِمْنو ا ٍر َن "ِمْن " وَصْخ
ِم  ".َقّت َقْض

َفُر- 2193 ِة ِمْن َأْص َل ْي ِر، َل َد ُبٍل "ِمْن و الّص ْل  ".ُب

َفر من والول الصفير، من هذا  .والَخَلء الّص

ُد- 2194 َي ْيِث ِمْن َأْص ِفّريَن، َل َوٍن "ِمْنو ِع ْي  ".َض
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َبُر- 2195 ِر، ِمْن َأْص ّد "ِمَن و "،َضّب "ِمْنو ِحَما َو ْل َلى ا َع
ّذل ِفي "ِمَنو "،ال َثا َلى ال ِر َع ّنا َلْرِض "ِمَن و "،ال "ِمْن و "،ا
ٍر ْذِل " ِمْنو "، َحَج َعاِن ِج ّط  ".ال

ُع- 2196 َن ِد ِمْن َأْص َقّز ُدو ْل  .ا

ْبٍي، ِمْن َأَصّح- 2197 ٍم "ِمْنو َظ ِلي ْئٍب "ِمْنو "،َظ "ِمْن و "،ِذ
ِر ْي ِة َع َ َفل ْل  ".ا

َغُر- 1982 ٍد، ِمْن َأص ٍة "ِمْنو ُقَرا َب َؤا ٍة "ِمْنو "،ُص ّب "ِمْن" وَح
ٍة َو ْع َعة "ِمْن" وَص  ".َص

 المولدون*3*

ُة َور ِة ُص ّد َو ُقَ الَم ْد  .الّص

ِاُحب ِة ََص ْعَمى الَحاَج  .أ

ْئُر َصاَرِت ِب ْل َلُة ا ّط َع ًا الُم ًا َقْصر  َمِشيد

 يرتفع للوضيع يضرب

ٍد َصاِحُب ِري ٍة َث َي ِف َعا  .َو

 .الصدر بسلمة عرفا لمن يضرب

َلى َصاَر ْنُه َما ِإ َق ِم ِل  .ُخ

 للميت يضرب

َلْمُر َصاَر َقًة، ا َياِن َحِقي ِع ِة َك َق ِري ّط  .ال

َبُة َ ِه َصل َوْج ْل ْيٌر ا ِة ِمْن َخ ّل َتاٍن َغ  .ُبْس

َقٌة ْف ٍد َص ْق َن ْيٌر ِب ٍة ِمْن َخ ْدَر ٍة َب َئ َنِسي  .ِب
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َعُة َب َطاُن َص ْي  ]418 . [صالّش

 وليته في للتأوه يضرب

ُق ِدي ِد َص ِل َوا ْل ِد َعّم ا َول ْل  .ا

ْولً، َصامَا ِرَب ُثّم َح ً َش ْول  .َب

ْبُر ٍة َص َع َوُل سَإا ْط ِة َأ  .ِللّراَح

َغ َقَ ِصي َفا َهوى و ْل َفى ا َك َد َو  .الُمَرا

ْبُرَك ِما َعْن َص ِر ّله، َمَحا ْيَسُر ال ِرَك ِمْن أ ْب َلى َص َذاِب َع ّله َع  .ال

ُو ْع ّنْزعَِ ِفي الّص َياُن ال ْب ّطَرِب ِفي َوالّص  .ال

ْبُر َتاُح الّص ْف َفَرِج ِم ْل  .ا

ِلصلَُح ُد ا َبين َأَح َكاسِإ ْل  .ا

َعُة َنا َكّف ِفي الّص ْل ِر ِمَن َأَماٌن ا ْق َف ْل  .ا

َ الّصْرفُا ُلُه ل َتِم ّظْْرفُا َيْح  .ال

ّي أَصاَب ِد ُهو َي ْل ًا ا ًا َلْحم َقاَل َرِخيص َذا َف ِتٌن ه ْن  .ُم

ُبوُح .َجُموٌح الّص

معجمة     ضاد     أوأله     فيما     عشر     الخامس     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   

 معجمة ضاد أوله فيما عشر الخامس الباب

ًا َضَرَب- 2199 َداٍس َأْخَماسإ  .َلسْإ
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ْدُس الِخْمُس ِلبل، أظماء : منوالّس الرجل أن فيه والصل ا
ًا أراد إذا ًا سإفر َد بعيد ّو َله َع ًا، تشرب أن إب ًا، ثم ِخْمَس ْدسَإ سِإ

َذْت إذا حتى َبَرْت السير في أَخ بمعنى وضرب الماء، عن َص
ّين ً     لكم     َضَرَب  ( تعالى كقوله وأظهر، َب َثل ُكْم     ِمْن     َم ُفِس ْن )    أ

ًا أظهر والمعنى من إبله رقي : أيأسإداس لجل أخماسإ
ْدِس إلى الِخْمس  .الّس

ًا يظْهر لمن يضرب  :ثعلب أنشد غيره ويريد شيئ

ّله َ يعلم ال ْول ٌقَ أنني َل ِر ْبُت المير * ِمَن َف َت َعا ْبُن َل ْبَراِس ا  ِن

ٍد في ْوِع أخماس ضرب غدا * غدا أخلفني ثم لي قاله َم
 لسإداس

ِه في َضَرَب- 2200 ِز َها  َج

ُله َتُب ظهره عن يشقطْ البعير في أص َق بين فيقع بأداته ال
: معناهوَضَرَب الرض، في يذهب حتى منه فينفر قوائمه،

ًا صار أي المعنى، صلة "من "فيو سإار، ِه في عاثر ِز َها  .َج

ِفُر لمن يضرب ْن ًا الشي عن َي  .إليه بعده يعود ل نفور

ِه َضَرَب- 2201 ْي َل َتُه َع َو  ِجْر

َوة ّطَن أي ههنا، : النفُسالِجْر ] نفَسه،419 [ص عليه و
َته " ألقى وكذلك َو َتَرفَا : معناهالعرابي ابن " وقالِجْر ْع ا

َبر له  عليه وص

ْغٌث- 2202 َلى ِض ٍة َع َل ّبا  ِإ

ّبالة َطب، من : الُحْزَمةال ْغث الَح ْبَضةوالّض َق حشيش من : 
" يقول " وبعضهم" إيبالة ويروى باليابس، الرطب مختلطة

َلة َبا ًا،إ  :وأنشد " مخفف
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ٍما ُكّل ِلي ْو َلْة ِمْن َي َؤْا ْغٌث ُذ ُد * ِض ِزي َلى َي َلْه َع َبا  إ

ّيٌة المثل ومعنى ِل  .أخرى على َب

َبُة- 2203 ِئِب َضْرَب َضَر ِبِل َغَرا ِل  ْا

ْبُه ويروى ِر ِبِل َغريبة َضْرَب "أْض َغريبة أن " وذلكال تزدحم ال
َياض على ِوْرد، عند الِح ْطُردها الحوض وصاحب ال ويضربها َي

ْطبته في الحجاج قول ومنه إبله، بسبب ّدد ُخ َه العراقَ أهَل ُي
ّله ُكْم "وال ّن َب ِر  :العشى " قال البل غرائب َضْرَب لْض

ْوافِا َط ِة َك َب ِري َغ َياِض َوسْإطَْ ال َتَخافُا الِح َدى *  ُد الّر ِري ُت َو
َفاَرا  الِج

ْفِع في يضرب ّد ظلمه عن الظْالم َد  .يمكن ما بأش

َقُه ُدَريٌص َضّل- 2204 َف  .َن

ْيُص "َضّل ويروى ّدَر ّدْرصُنفقُه ال واليربوعَ الفأرة : ولد"ال
ُقه ذلك، وأشباه والهرة َف َن سإواء عن : ضّلويقال : ُحْجره،و

َد وضّل عنه، مال إذا السبيل، ِد لم إذا والدار، المسج َت ْه َي
 يعرفهما ولم إليهما

َنى لمن يضرب ْع ّد بأمره ُي ِع ُي عند فينسى لخصمه ُحّجًة و
 .الحاجة

ًا َضّح 2205 ْيد َو  .ُر

ْعَجْل ل أي التضحية، من أمر هذا ْبحها، في َت اسإتعير ثم َذ
ْهي في ّن َعَجلة عن ال ًا : َضّحويقال المر، في ال ْعَ، لم رويد ُتَر
ًا : ّضّحويقال تفزعَ، لم أي ْيَجا تدرك رويد َه يعني َحَمَل، ال

ْدر، بن َحَمَل ُد وقال َب  :الخيل زي
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ْو َل ًا أن َف َلَحْت َنْصر َنا* لَضّحْت َذاَت أْص ِن ْي ًا َب ْيد ُو َها َعْن ر ِب ِل َطا َم
 َعْمُرو

ًا ولكّن َعْت َنْصر َت َلْت أْر َذ َتَخا َنْت و َكا ًا * و ِيم َد َها ِمْن ق ِق ِئ َ َخل
ْفُر َغ  ال

ْبناوعمٌرو ونصٌر المغفرة، أي ْين، : ا َع ّيان وهما ُق بني من َح
 .أسإد

ْلُم َضّل- 2206 ٍة ِح ْيَن ُاْمَرأ أ
َ َها ف َنا ْي  .َع

ْقلها أن َهْب أي َهب َع  .َبَصُرها ذهب فأين َذ

 .الحليم عقل اسإبعاد في يضرب

َيْت- 2207 ِر ْهَي َض َطُف َف  .َتْخ

ُعقاب يعني  ]420 . [صال

َعاود عليك يجترىء لمن يضرب ُي  .َمَساءتك َف

ْد الّضُجوُر- 2208 َلُب َق َبَة َتْح ْل ُع  .ال

َغاء الكثيرة : الناقةالّضُجور ُغو فهي الّر ُلب َتْر َتْح  .و

َتْخرج للبخيل يضرب ُفه َرِغَم وإن الشيء منه ُيْس ْن  .َأ

الحلبة تحلب : قدقيل كأنه المصدر، على العلبة ونصب
ْء تكون أن وهي المعهودة، ْلبة ِمل ُع  .ال

ِر َوْجَه َضَرَب- 2209 َلْم َنُه ْا ْي َع  .َو

َداور لمن يضرب ُبها الشؤون ُي ّل َق ُي ًا و حسن من لبطن ظهر
 .التدبير
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ِه ِمْن َأْضَحُك- 2210 ِط ِر ِرُط َض َيْض ِكى ِمْن َو  .َضِح

رجل فضرط يتحدثون، ِعَصابة في كان رجل أن أصله
يضحك الضارط رآه فلما القوما، من رجل فضحك منهم،
ُاسإته يملك ل فجعل الضحك، في فاسإتغرقَ الضارط ضحك

ًا ِرطه من أْضَحُك : العجُبالضاحك فقال َضراط ِرُط َض َيْض و
 .مثل فأرسإلها ضحكى، من

ًا- 2211 ِرط ْنَت َأَض َأ ْعلى َو َل  .ْا

ْيك قاله َل َلكة بن سُإ ْعدي، سُإ إذ نائم هو بينما أنه وذلك الّس
َثم َتأسِإْر،وقال الليل، من رجل عليه َج َع : اسْإ َف سإليٌك إليه فر

ْنَت طويل : الليلفقال رأسَإه، ْقِمٌر، وأ ثم مثل، فأرسإلها ُم
َهُزه الرجل جعل ْل بذلك آذاه فلما اسإتأسِإْر، : ياخبيُثويقول َي
َده سإليٌك أْخَرَج وهو أضرطته َضّمة إليه الرجَل وَضّم َي
ًاسإليك له فقال فوقه، ِراط فأرسإلها ؟ العلى وأنت : أَض

 .مثل

ْكو موضع غير في يشكو لمن يضرب  الّش

ًا الّشُموَس َضَرَح- 2212 ِز َناِجز َناج  .ِب

ُعالّضْرُح ْف ّد  التنحية وأصله بالّرْجل، : ال

ُد لمن يضرب ِب َله يكا  .الشراسإة في مث

 .الحال " على"ناجزا ونصب

ِرٌط- 2213 ِلَك َض  .َذ

َة فرأى الحمار، رأى السإد أن العرب تزعم ِره شد ِف حوا
َبُه وبطنه، أسإنانه وعظْم أذنيه وعظْم َها هذا : إنوقال ف
ُته فلو يغلبني، أن َلَخليق وإنه لمنكر، الدابة ما ونظْرت ُزْر
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المنكرة هذه حوافرك أرأيت حمار : يافقال منه فدنا عنده،
أمنت : قدالسإد فقال : للكم،قال ؟هي شيء لي

َنَك : أرأيتفقال حوافره، :قال ؟هي شيء لي هذه أسإنا
ْيَتقال أسإنانه، أمنُت : قدالسإد قال للحنظْل، أذنيك : أرأ

: أرأيتقال : للذباب،قال ؟هما شيء لي المنكرتين هاتين
ِرٌطقال ؟] هو421 [ص شيء لي هذا بطنك ذلك، : َض
َناء ل أنه فعلم  .فافترسَإُه عنده، َغ

ُهوُل لما يضرب ُه َي  .وراءه معنى ول منظْر

ُع- 2214 ُب َامَا تأكُل الّض ِعظْ َ ال ِري ول ْد ْدُر ما َت َها َق ِت  .ُاسْإ

ِرفُا للذي يضرب  .الشيء في ُيْس

ُه- 2215 َطّر ْيُل ُاْض َلى الّس ٍة ِإ َطَش ْع  .َم

 .شر إلى فيه كان الذي الخيُر ألقاه لمن يضرب

ْء- 2216 َدْح ِلَي أِضى ْق  .َلَك أ

ُكْن لي ُكْن أي َتَك لي : بينوقيل لك، أ أسإعى حتى حاَج
: َصّرْحله فقال اسإتبهاما السائل لفظ في رأى كأنه فيها،

َدْح "ويروى غرضا، لك أَحّصْل تريد ما ْك  "لك أ

 .بالفعال المكافأة في للمساواة يضرب

إذا لنه هزؤْ، أنه العرب بعُض : زعمحبيب بن يونس وقال
على القادر " لنلك "أقدح يقول " كيفلي "أضيءقال

ْدح َق ِنييقول كأنه غيره، لضاءة يتعرض ل ال َواسِإ مع : 
أكثر لي كن المعنى وحقيقة كلمه، هذا ذلك، عن اسإتعنائي

 .القدح من أكثر الضاءة لن لك، أكون مما

َبه- 2217 ِكَب َضَر ُه َفَر ْطَر  .ُق
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ْيه، أحد ععلى سإقطْ إذا ْطَر  جانبيه أي ُق

ِعيُف- 2218 َعَصا َض  .ال

ْلُبضده وفي العصا، ضعيف : هوالّشِفيق للراعي يقال : ُص
َعَصا ْل  .ا

ِرُط- 2219 َء َض َقا ْل َب ْل َلْت ا َا  .الّرسَإِن فِي ج

وللذي يكون، ل الذي للباطل : يضربالعرابي ابن قال
ُد ِع  .الباطَل َي

ُبَك- 2220 ّطيِس َضْر ْلف ْيٌر ِبا ِة ِمَن َخ َق ْطَر  .الم

ّلَك إذا أي َبَر فليكن إنسان أذ ْك  منك أ

ّني َضغا- 2221 َو ِم ْه َغاء َو  .َض

ْغو أصل ّد إذا والثعلب الكلب في الّض َوى أمر عليه اشت َع
َواء عن َعَجز َمْن لكل جعل حتى ذلك كثر ثم ضعيفا، ُع

َغا شيء، َقاِمُر وَض ًا الُم ْغو ًء، َض َغا ِدْل ولم خان إذا وُض ْع  َي

 ِصياح على إل النتقاما من يقدر ل لمن يضرب

 .ُضّل ْبُن ُضّل- 2222

ْعَرفُا ل لمن يضرب  .أبوه ول هو ُي

ًا- 2223 ًا َضْرب ْعن َط ْو َو ْعَجُل َيُموَت َأ َل  .ْا

ُلنا يموت حتى نتجاهد أي للعدو، يضرب  .أجل أعج

ْلَت- 2224 َل ٍر ِمْن َأْض َيا َعْش ِن َا  .ثم

ْفسد لمن يضرب َثَر ُي ْك  ]422 [ص المر من يليه ما أ
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َداُن َضَرَط- 2225 ٍد َوْر َوا  .ّقي ِب

َدان ِقّي حمار، : اسإمَوْر َفَلةوال  .: ال

 .باطل في غيَره يخاصم لمن يضرب

ِرُط- 2226 ِء َض ْلقا َب َواٌخ ال ٌق َوْخ ِف  .َن

َواخ َوْخ ُق : الضعيف،ال ِف ّن َفاد : السريعوال ّن  .ال

ّفاج يضرب ّن ِبق لل ْق َب عنده، ليس بما يفخر : الذي(النفاج الُم
 ): المكثاروالمبقبق

ِرُط ويروى ضرط، هذا تقدير على فالرفع ونصبا، " رفعا"َض
ِرَط : أيالمصدر على والنصب ِرَط َض ِء َض  .البلقا

ِلي الّضْرُب- 2227 ْنَك ُيْج َ َع ُد ل َوِعي ْل  .ا

ُد يدفع ل يعني وهذا الضرب، يدفعه وإنما الشّر، عنك الوعي
ُقَ كقولهم ْد  ".الوعيد ل عنك ينبىء "الّص

َها َضّجْت- 2228 ْد ًا َفز ْوط  .َن

ْوط ّن ّلةال ّلق تمر فيها صغيرة : ُج َع :وَضّجت البعير، من ُت
 َضِجَرْت

ّلُف لمن يضرب َك عنه يخفف أن فيطلب يضبطها فل حاجة ُي
 .أخرى فيزداد

َقْت- 2229 ِه َضا ْي َل َلْرُض َع َها ْا ِب  .ِبُرْح

ّدد لمن يضرب َل َت  .أمره في َي

ِرمَا- 2230 ُه َض َذا  .َش
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ّد إذا للجائع يضرب ُعه، اشت  .الخليل قاله ُجو

ُبوا- 2231 ّب ُكْم َض ّي ِب  .لَص

ًا يقال ّبْبأيض وُرّب : سَإْمن" الضبيبةواسإتبقه لخيك "َض
ّكة في يجعل ُع َعمه للصبي ال ْط  .ُي

 .المودة وتربية الخاء إبقاء في يضرب

َبُه- 2232 َبُة َضَر َنة َضْر ْب ُعدى ا ْق ُقوِمي ا  .َو

ٍة، ضربة يعني وقومي، اقعدي لها ُيقال َمْن ضربَة أي َأَم

َواليها خدمة في وقعودها لقيامها  .َم

َاُب- 2233 َها أْرِض ِضب ِقُم َحْرُش َلَرا  .ْا

والرقم، منها، عليه يحصل وما َمْحُروشها : أيَحْرُشها
ُتل الحية ْق  .لسعت إذا َت

َبة له لمن يضرب ْي  .قريب ول جار عليه يسلم ل ثم وَجاه َه

ُعَ- 2234 ٍز ُضُرو ْع َها َم َل َا َاُث م  .َأرْم

أن يعني الّضْرعَ، في تبقى اللبن من قليلة : بقيةالّرْمُث
ْعٌز هذه  .ُضُروعها في لها أرماث ل َم

ٍر ظاهُر له لمن يضرب . [صإحسان وراءه يكون ول ِبْش
423[ 

ٍر َضُّره- 2235 ّبا َها َج َعا ْنُصُل َر  .الُم

ُة السوائم، وجميِع والشاء البل الكثيرمن : الماُلالّضّر
 .كثيرة أموال صاحب كان إذا ُمِضٌر، وَرُجٌل

ّي يستجير للضعيف يضرب ُفه فيحميه القو ُن ِه ويك ِف َن َك  .ِب
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ِئُف- 2236 ْيِث َضا ّل ِتيُل ال ْلَمْحِل َق  .ا

َفهيقال ْيفا، أتاه إذا َيِضيفه، : َضا َد َيضيف : ليقول َض السإ
َتله من إل ْدُب الَمْحُل َق  .والَج

 بنفسه فغّرر اضطر لمن يضرب

ِرٌب- 2237 َوا َعْرفٍا ُبّسْت َض ِد ِل َي ْال  .ب

َقةالضارب َها، تضرب : النا َب في لنها الهاء يلحق ولم حال
ِرض ْع حائض، : امرأةكقولهم الضرب، ذات أي النسبة، َم
ِبٌن، َ َبّس وتامر، ول ْوقَ :وال َعْرفا اللين، الّس َفة وال َعْر :وال
ْعُروفا، : رجليقال باليد، تخرج ُقُروٌح َفة، به كان إذا َم َعْر

ِرفَا وإذا ٌقَ : هذهوالتقدير يحلب، أن يقدر لم الحالُب ُع نو
َيقْت ضوارب  .ليحلبها بيده َعْرفا ذي إذا سِإ

ّلَف لمن يضرب  .عنه يعجز ما ُك

ّبُة- 2238 َواِمي في ُحْزٍن َض َلٍع َح  .َق

َوامي َلع والطرافا، : النواحيالَح َق (الصواب : الصخرةوال
 )العظْيمة الصخرة - وهي - بفتحات قلعة جمع القلع أن

ّبة العظْيمة، يقدر ل المكان هذا مثل في كانت إذا والّض
 .صائدها عليها

ِقِظ يضرب ِدعَ ل الحازما للي  .وماله نفسه عن يخا

َق- 2239 ّي ُو َض َغْز ْل َتُه ا  .ُاسْإ

َبان يضرب  .الحرَب يحُضر للَج

َبٌة- 2240 ُء َضْر ْيَضا ٍء َظْرفِا في َب ْو  .سَإ

َعَسُلالّضْرُب  .الغليظ البيض : ال
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ِريم الَمْرآة للسيء يضرب َك ْبر ال  الُخ

ًا- 2241 ِراط ِما آِخَر أَض ْو َي ْل ْد ا َق ْهُر َزاَل َو ّظْ  .ال

ًا، تضرط أي قاله المثل وهذا المصدر، على نصبه ضرط
ْقن بن عمرو ْلو لقمان نهض حين عاد بن للقمان ِت ّد بال

َدى قوله عند الهمزة باب في ذكرته وقد فضرط، "إْح
ّيات َظْ ْقَمان ُح  .طويلة قصة " فيُل

ُه َضّج- 2242 ْد ِز ًا َف ْقر  .ِو

قبل مر " وقدنوطا فزده العود جرجر "إن قولهم مثل هذا
 ]424 [ص هذا

 الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َبطُْ- 2243 ِئَشَة مْن أْض ْثم ْبِن َعا  .َع

ْبَشْمس بني من َقى أنه حديثه من وكان سإعد، بن َع إبله سَإ
ًا ِة في أخاه أنزل وقد يوم ّي البل وازدحمت َيميُحه، الرك

َوْت َه ْكرة ف َنبها، فأخذ البئر، في منها َب َذ : ياأخوه به وصاح ب
َنب إلى : ذاكقال الموت، أخي ِة، َذ ْكَر َب انقطع إذا يريد ال
ُبها َن في المثل به فضرب فأخرجها، اجتذبها ثم وقعت، َذ
ْبطِْ، قوة َبطُْ فقيل الّض رواية " هذه عثم بن عائشة من "أْض

والسين " بالباء عابسة " المندري وقال الندى وأبي حمزة
ُبوس، من ُع  .أعلم والله ال

 .والنون الغين غنم بن : عائشةبعضهم وقال

َعُف- 2244 ٍد مْن أض ٍم، ِفي َي ٍد مْن َوأَضّل َرِح ٍم في َي  .َرِح

ِنين، يريد ّقى صاحبها أن : معناهوقيل عمرو، أبو قاله الَج يتو
ًا بيده يصيَب أن  .شيئ
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ُع- 2245 َي ِر مْن أْض ٍء َقَم َتا  .الّش

َلَس ل لنه  :نفسه يصف حجاج ولبن فيه، ُيْج

َدث ّهى َيَزْل لم الّسن َح َل َلَمشايِخ * علمه يت ِء با َلَما ُع  ال

ِطٌر ُع َخا َف َقَ َيْص ِر الّشعـ في الفرزد َنْحو(الشعر * ـ َو ينيك ) 
 الكسائي أمّا

ْيَر َبحُت أني َغ َع َأْص َي ِما القو في َأْض ِر ِمَن *  ْد َب ِلي في ال َيا َل
َاِء ّت  الِش

ُع- 2246 َي ٍد ِمْن َأْض ِر ِغْم َغي  .َنْصٍل ِب

 :فقال لفظ بأْحَسن الشعراء بعُض : ذكرهحمزة قال

ِه يومَا وإسإماعيَل وإني َداِع ِد َو ِغْم ْل َا َلك ْومَا *  ْوعَ َي َفاَرقُه الّر
ّنْصُل  ال

ِإّن ْغَش َف ًا أ ْوم ُه َق َد ْع ْو َب ُهُم أ َوْحِش أُزْر ْل َا َفك َها *  ِني ْد ِمَن ُي
َنِس  الَمْحُل ال

ُع- 2247 َي ِما ِمْن َأْض  .سَإلٍّغ َد

عبد من رجل : هوحمزة قال معجمة، غير بالعين ويروى
َبار سإلغ " دماآخر مثل في حديث له القيس، :" قالُج
في كتابه في شميل بن النضر حكاهما المثلن وهذان

ُقتلالندى أبو قال المثال، دمه فترك بحضرموت، سإلغ : 
َلْب، فلم وثأره ْط  .المثَل به العرُب فضربت ُي

ٍة ِمْن َأَضّل- 2248 َد ُو ْؤ  .َم

] تدفنها425 [ص العرُب كانت َمْن لى يقع كان اسإم هي
ّيًة "قد قولهم من ذلك : واشتقاقَحمزة قال بناتها، من َح
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َها َد َلها " أي بالتراب آ َق ْث ْتهويقولون به، أ َد ّلة، : آ ويقول الع
ْد،للرجل الرجل ِئ ّت  أمرك في تثبت أي : ا

المؤودة اشتقاقَ قوله أن وذلك خلل، فيه حكم : هذاقلت
الفاء، المعتل من الول لن يستقم ل بالتراب آدها من

ُد : وأدالول من تقول العين، المعتل من والثاني ِئ ًا، َي ْأد َو
المقلوب، من يجعل أن إل اللهم أودا، يؤد آد الثاني ومن

ًا أعلم ول  به حكم أحد

مستعمل كان الوأد أن عدي بن الهيثم : وذكرحمزة قال
ويترك واحد يستعمله وكان قاطبة، العرب قبائل في

تميم بني من إل فيها ذلك قّل وقد السإلما فجاء عشرة،
ذلك في السبب وكان السإلما، قبل ذلك فيهم تزايد فإنه
ِريبته، الملك منعوا أنهم عليهم، كانت التي التاوة وهي َض

َد ْوسَإر، مع الريان أخاه النعماُن إليهم فجّر : إحدىودوسإر َد
َعَمهم فاسإتاقَ وائل، بكربن من رجالها أكثر وكان كتائبه، َن
َبى  :اليشكري المشمرج أبو يقول ذلك وفي ذراريهم، وسَإ

َيَة رأوا لما َلًة النعمان َرا ِب ْق ُلوا ُم ْيَت أل * قا ْدنى َل َا أ ِرن َدُن دا َع

ْيَت يا ُكْن لم تميم أمّا َل َفْت ت ًا َعَر َنْت * ُمّر َدى كمن وكا ْو به أ
 الّزَمُن

َنا إن ُلو ُت ْق َياٌر َت ْع َعٌة فأ ّد ِعُموا * أو ُمَج ْن ًا ُت َنُن منكُم فقديم  الِم

ّلموه المنذر بن النعمان على تميم بني وفود فوفدت َك و
ِري، في ّذَرا إلى ذلك في الخيار يجعل بأن النعمان فحكم ال

ّدت زوجها اختارت امرأة فأية النساء، في فاختلفن عليه، ُر
َها فاختارت عاصم بن لقيس بنت فيهّن وكان الخيار، َي سإاب

َذَر زوجها، على َن ُد بنت كل يدّس أن عاصم بن قيس َف َل تو
َد التراب، في له َأ َع فو َة ِبْض بن قيس وبصنيع بنتا، َعْشَر

ّنَة هذه وإحيائه عاصم  .البنات وأد ذما في القرآن نزل الّس
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َناٍن ِمْن َأَضّل- 2249  .سِإ

َنان هو  . الُمّري حارثة أبي بن سِإ

ُفوة قوُمه وكان ّن ُذ أراني : لفقال الجود على َع ْؤَخ على ُي
الفلة، بها ورمى الجهول، لها يقال له ناقًة فركب يدي،
ْته ذلك، بعد ُيَر فلم ّلَةالعرُب فَسّم َفان "َضا َط في " وقالواَغ

ّلُة يرجع حتى ذلك أفعُل : لبه المثل ضرب كما غطفان، َض
َنَزة، قارُظ يرجع حتى ذلك أفعل : لقالوا في زهير وقال َع
 :ذلك

ّيَة إّن ِغى * ما مثلها رزيَة ل الرز َت ْب َفاُن َت َط ْومَا َغ ّلِت َي [ص أَض
426[ 

َاَب إّن َغِي الرك ْب َت ُنوِب مرة َذا َل ِبَج ْبت *  َذا َخ ُهوُر إ ّلِت الّش َه  َأ

الجن اسإتفحلته هاما لما ينانا أن مرة بني أعراب وزعمت
 .نجله كرمَا تطلب

ِرِظ ِمْن َأَضّل- 2250 َة َقا َنَز  .َع

أن فذكر حديثه العرابي ابُن واقتّص عنزة، بن يذكر هو
بن جزيمة أن وذلك مكة، من ُقَضاعة خروج كان بسببه
ْهد بن مالك َي َن ْو عنها، فطرد عنزة، بن يذكر بنت فاطمة َه

َقَرَظ، يطلبان يذكر وأبوها هو يوما ذاَت فخرج فمرا ال
َعّسُل فيه بقليب ّنْحِل، ُم َعا ال فوقعت فيه، للنزول فتقاَر

َنى فنزل يذكر، على القرعة َت منه رفع حتى العَسَل واْج
ِني،قال ثم حاجته، ِرْج أو أخرجك كل جزيمة فقال : أْخ

ِني ّوَج ولكن فل، الحالة هذه على وأنا : أمافقال فاطمة، ُتَز
ومضى، وتركه فأبى أزوجكها، فإني اخطبها ثم أخرجني

ًا : أخذفقال عنه سإألوه الحي إلى انصرفا فلما طريق
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بهذا يترنم سإمعوه ثم منه، يقبلوا فلم أخرى، وأخذت
 :الشعر

ٌة َتا َتاَت كأّن َف ِر ُف ِبي َع ْل َها ا ِفي ِب َعّل *  ِه ُي ِبيْل ب ْنَج  الّز

ْلُت َت َها َق َبا َلى أ َها َع ّب ُعني ُح َن َها * فيم َل ْي ْو َن ِيْل أ  ُتن

ُقَضاعة بكر فاحتربت قوُمه، فمنعه قتله، وأرادوا فاتهموه و
أخذوا فلما تهامة، عن لتفرقهم سإبب أول فكان بسببه،

ِهَب قد فاطمة : إنلجزيمة قيل يتفرقون سإبيل فل بها ُذ
في وقال فيها، أطمع فإني حية دامت ما : أمافقال إليها،
 :ذلك

َذا ُء إ َلْجوَزا َفِت ا َد ّيا أْر ْنُت الثر َن َظ ِطَمَة بآِل *  َنا َفا ُنو ّظْ  ال

ِرُض ِلَك ُدوَن َوأع ُهُموما ُهُموِمي ِمْن َذ ِرُج *  َء ُتْخ ّدا َنا ال ِفي ّد  ال

المياه إلى الناُس ورجع الصيُف كان إذا : أيالندى أبو قال
ّي على بها ظننت أحد حديث هو فهذا هي، المياه أ

 .القارظين

َد أنه غير حديث، له فليس الثاني القارظ وأما ِق طلب في ُف
َقَرِظ، "رهم بن "عامر اسإمه أن القاموس (في واسإمه ال

هذا بعض ذكرت وقد هميم ")"المنخل أنه الصحاح وفي
 .الحاء حرفا في

ِد "ِمْن" وَوَرٍل "ِمْنو َضّب، ِمْن َأَضّل- 2251 َل ُبوعَِ َو َيْر ْل  ".ا

ِد لم ِجَحَرتها من خرَجت إذا لنها َت ْه إليها، الرجوعَ إلى َت
. [صوالديك والورل الضب في يوجد ما أكثر الهداية وسإوء
427[ 

ٍد ِمْن َأَضّل- 2252 ٍم ِفي َي  .َرِح
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ُد أنها حبيب بن محمد زعم يد : هيغيره وقال الجنين، ي
 .الناتج

ُق- 2253 َي ِة َخْرِت "ِمَنو الّرْمِح، ِظّل ِمْن َأْض ْبَر "ِمْنو "ال
َياِط سَإّم ِلْخ  "ا

ًا ويقال  :أيض

ُق- 2254 َي  .ُزّج ِمْن َأْض

 .الّرْمِح ُزّج يعنون

 "ِتسعين "ِمْنو

َد أرادوا ْق  :الشاعر قال العقود أضيق لنه تسعين، َع

ّنا يوسإٌف مضى َيَن ع ِتْسع ًا ِب َهم َعاد ِدْر َف ْلُث * ُث في الماِل َو
 ُيوسُإِف َكّف

َد ُيَرّجى وكيَف ْع ْد َصلَُحُه هذا َب َق َعَ * و َثا َضا ْل ِه ُث ِل ِفي ما
ّتَصّرفِا  ال

ُق- 2255 َي ِعج ِمْن َأْض ْب  .الّضّب َم

َقّر هو َت ُعه يشقه : أييبعجه حيث جحره في الضب ُسْإ َوسّإ ُي .و

ُق- 2256 َي ْنُخروِب ِمَن َأْض ّل  .ا

 .الّزنابير بيت وهو

َعُف- 2257 ٍة، ِمْن َأْض ّق ٍة "ِمْنو َب ُعوَض ٍة "وِمْن َب "َفَراش
ٍة "ِمْنو  ".قاُرور

َعُف- 2258 ٍة ِمْن َأْض َوق  .َبْر
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الشين، حرفا في وصفها مر وقد ضعيفة، شجرة هي
 :وقال

ُكّف تطيح ِما أ ْو َق ْل ّنَما فيها ا َداُن النقِع في بها * تطيح كأ ِعي
َوقَِ  َبْر

ُع- 2259 َي ٍم ِمْن َأْض َلى َلْح ٍم َع ِة "مْنو َوَض ْيَض ِد َب َل َب ْل "،ا
َهّب ِفي تَراٍب "مْنو ٍة "ِمْن"وِريٍح َم ّي  ".َوص

ٍر، ِمْن َأْضَرُط- 2260 ْي ٍز "ِمْنو َع ْن  ".ُغوٍل "مْن" و َع

َبطُْ- 2261 ٍة، مْن َأْض َلة "ِمْنو َذّر ْعَمى "ِمَن" وَنْم "، ال
ِبّي "مْنو  ".َص

ُأ- 2262 َو ْبِح، مْن َأْض ٍر "منو الّص َها ْبِن " مَن"وَن َء ا  ". ُذكا

ًا، الصبح وهو من تذكو، لنها ذكاء الشمس وسإميت أيض
َكِت َذ َدْت " إذاالنار " ّق َو ُكو َت ْذ َت ًا " : هذهيقال " مقصور،ُذك

َكاء َعًة ُذ ِل  ]428 . [صَطا

 المولدون*3*

ِة ِضْحُك ْوَز ْيَن الَج ْيِن َب  َحَجَر

ُق ّي ِلة َض ْوَص َلْح  ا

 للبخيل

َطْت َطَمْت َضَر َل ْيَن َف َها َع ْوِج  َز

َها الُموَر َضِع َع َواِض ْعَك َم َعَك َتَض ْوِض  َم

ِرِب َء اْض ِرى َب ْل ّتى ا َترفَا َح ْع ِقيم َي  الّس

َلْجناِح، ِفي الّضْرُب َاح في والّسّب ا  الري
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َفاِعي ِضْحُك ْوَرة ِجَراِب في ال ّن ال

طاء     أوأله     فيما     عشر     السادس     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   

  المولدون   

 طاء أوله فيما عشر السادس الباب

ُتُه- 2263 َي َو َلى َط ِه، َع ِل َ َلىو ِبل َع ِه " ِت َل ُل  ".ُب

ِبلَل ّلة، : جمعال ِبَراما ُبْرَمة مثل ُب سإقائك في : مايقال و
 :الراجز قال ماء، أي ِبلل،

ُتُه ُمَراِمِق َوَصاِحٍب ْي َلى َداَج َع ِه ِبلَِل *  ْفِس ُتُه َن ْي َو  َط

ِه، على السقاء : طويتويقال ِت َل َل ّي، وهو طويتُه إذا ُب ِد لنك َن
ًا طويته إن ّلته على طوى وإذا تكسر، يابس ّفن، ب وصار تع

ًا  .َمعيب

وفيه وداريته العيب، من فيه ما على تحتمله للرجل يضرب
 :وقال الود، من بقية

ُكُم ولقد ُت ْي َو َلى َط ُكْم َع ِت َ ُلل ِلْمُت ُب َع ُكْم ما * و ْذَراِب من في  ال

َذا َبُة فإ َقَرا َقّرُب ل ال ًا ُت ِطع َذا َقا ُة * وإ ّد َلَمو ْقَرُب ا ْنَساِب أ  ال

َبْتيقال الفساد، وهو َذَرٍب، : جمعالذراب ِر َذ ُته، :  إذا معد
 .فسدت

من : أتيتكفقال سإيار، بن نصر على أعرابي : قدماوقيل
ّقة ْيُت بعيدة ُش َف ْقُت الركاب، فيها أْح َل َأْخ الثياب، فيها و

:قال ؟قرابتك : وماقال ماسّإة، وَرِحِمي قريبة، وقرابتي
ْتني َد َل َثُل : إنماقال عودة، : رحمقال فلنة، و الرحم َم
ِة مثل العودة ّن َقاة البالية الش ْل ّلت فإذا بها، ينتفع ل ُم َع ُب َف انت
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ُلها، بها ّلها إن قرابتي فكذلك أه َها وإن منك، تقرْب تب ْع َط تق
ْد ّبى شاة : ألفقال؟ تشاء ما أنت، : للهقال عنك، تبع ر

ّبى، ناقة ومائة  ]429 . [صإياها فأعطاه أ

َارْت- 2264 ِم ط ِه ُء ِب َقا ْن َع ْل  .ا

ُنقها في كان لنه عنقاء : سإميتالخليل قال بياض ُع
ْوقَ، ّط : كانالكلبي ابن قال عنقها، في : لطوٍلويقال كال

َظْلة :له يقال نبي الرّس لهل ْن َوان، بن َح ْف بأرضهم وكان َص
ُده َدْمخ له يقال جبل َع ُبه وكانت ِميل، السماء في َمْص َتا ْن َت

الطير، أحسن من طويل، عنق لها يكون ما كأعظْم طائرة
ُع وكانت لون، كل من فيها َق على تكون فكانت منتصبة، َت
َقّض الجبل ذلك يوما ذاَت فجاعت فتأكله، الطير على تن

َوَزِت ْع َأ :فسميت به، فذهبت صبي على فانقّضْت الطير و
َقاء ْن َع ِرب " ْغ انقّضْت إنها ثم أخذته ما كل تغرب " بأنهاُم

بها، طارت ثم صغيرين لها جناحين إلى فَضّمتها جارية على
ْوا َك َها، اللهم :فقال نبيهم، إلى ذلك فش ْذ ْع ُخ َط ْق َلها، وا َنْس
ّلطْْ فضربتها فاحترقت، صاعقة فأصابتها آفة، عليها وسَإ
الطائي الخرس بن لعنترة وأنشد أشعارها في مثل العرُب

 :يزيد بن خالد مرثية في

َقْت لقد ّل ُاء بالجود َح ْتَخ ْتَخاء َكاسِإر َف َف َقْت َدْمخ * ك ّل َح
ِر ّو َلْحَز  با

ُد َطاَل- 2265 َب َلى ال ٍد َع َب  .ُل

سإبعة ُعْمَر ُعّمر قد وكان عاد، بن لقمان نسور آِخَر يعنون
الجبل في جوبة في فيجعله النسر، َفْرَخ يأخذ وكان أنُسر،
أو أقل أو سإنة خمسائة الفرُخ فيعيش أصله، في هو الذي
َذ ماَت فإذا أكثر، السابع إل كلها هلكت حتى مكانه، آَخَر َأَخ
َذه ًا، وسإماه الموضع، ذلك في فوضعه َأَخ َبد َها وكان ُل َل أطو
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ًا، ُد : طالفقالوا المثَل به العرُب فضربت ُعْمر َب على ال
َبد،  :العشى قال ُل

ْنَت َأ ِذي و ّل ْيَت ا َه ْل ً َأ ْيل ِه َق َاسِإ ْقَماَن بك ُل ّيْرَت إذ * و ْقَماِن َخ ُل
ُعِمْر فِي ْل  ا

ْفِسَك َن َعَة تختار أن ِل ْب ٍر سَإ ْنُس َذا َأ ِإ ْوَت َنْسٌر َمَضى َما *  َل َخ
ِر إلى  َنْس

ُعّمَر ّتى َف ُوَره أّن َخاَل ح ٌد، ُنس ُلو َهْل * خ َقي َو ْب ُفوُس َت ّن ال
َلى ِر َع ْه ّد  ؟ال

َثَة - زعموا لقمان فعاش قال سإنة، وخمسمائة آلفٍا - ثل
 :النابغة

َني ِذي عليها ََأْخ ّل َنى ا ِد على َأْخ َب * ُل

 :لبيد وقال

ٌد َجَرى ولقد َب ْدَرَك ُل َيُه فأ ْيُب َجْر َلُمنوِن * َر َاَن ا ْيَر َوك ّقِل َغ مث

َأى َلّما ُد َر َب َيَرْت النسوَر ُل َطا َع َت َف ِدمَا * َر َوا َق ْل ِر ا ِقي َف ْل ْعَزِل كا ال

ِه ِمْن ِت ْقَماُن َتْح ْهَضُه َيْرُجو ُل ْد َن َق َل َو ْقَمان َيَرى *  ِلي ل أن ُل َت يأ

بن عاد بن لجين بن عاديا بن لقمان : هوعبيدة أبو قال
ًا جعل كأنه ] نوح،430 [ص بن سإاما بن إرما بن عوص عادي
ًا ّيَر لقمان أن تزعم والعرُب رجٍل، اسإَمْي وعاد بقاء بين خ
ْبع َعَراٍت سَإ ْظٍب من سُإْمر، َب ٍر، َأ ْق َبل في ُع ْعر، َج يَمّسها ل َو

ْطر َق َعة بقاء وبين ال ْب ٍر، سَإ ْنُس بعده خلف نسر هلك كلما أ
غير يبق لم فلما النسور، واختار البعار فاسإتحقر نسر،

عمر إل عمرك من بقي ما : ياعّمله أخ ابن قال السابع
فلما الدهر، بلسانهم ولبد لبد، : هذالقمان فقال ؟هذا
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ًا، لقمان رآه لبد عمر انقضى ِقع َهْضفناداه وا ْن َبد، : ا ُل
ْع، فلم لينهض فذهب ِط لقمان ومات ومات، فسقطْ يست

َبد وأتى لبد، على البد : طالفقيل المثل، به فضرب معه، أ
َبد على  .ُل

ِطّرى- 2266 ّنِك َأ ِإ َلٌة ف  .َناِع

ابن وقال نواحيه، وهي الطريق، ُطَرَر تركب : أنالطرار
ّلى، معناه :السكيت َكِب : معناهعبيد أبو وقال َأد الْمَر اْر
َد ّي فإنك الشدي ُلهقال عليه، قو لراعية قال رجل أن : وأص

ُعَ السهولة في ترعى له كانت َد َت ِطّرى، :الحزونة و أي َأ
ِذي َلين، عليك فإن نواحيه، وهي الوادي ُطَرَر ُخ ْع :قال َن

ُبه َلَظ بالنعلين عني أحس َها جلد ِغ ْي َدَم  .َق

 .عليه لقتداره الشديد المر بارتكاب يؤمر لمن يضرب

على والثنين والجمع والمؤنث المذكر خطاُب فيه ويستوي
 .السكيت وابن المبرد قاله كذا التأنيث، لفظ

ِظّرى قوما وقال َأ وهو الظَْرَر، اركبي أي المعجمة، "بالظْاء"
ْلَحَجُر ُد، ا ّد قال عليها، الَمْشُي ويصعب ِظّراٌن، والجمع المح

 :الشاعر

ُقَ ٍم َالْحَصى ِظّراَن يفر َناسِإ َها العجى * ِصلَِب بَم ُثوُم ْل ْيُر َم َغ
َعَرا  َأْم

ِقي- 2267 ْطُر  .َوِميِشي ا

ُقَ ّطْر َقة، الصوفا : ضرُبال ْطَر ْيُش بالِم ْلطْوالَم الشعر : َخ
 :رؤْبة قال بالصوفا،

ِذَل ْد َعا ْعِت َق ِل ِقيِش أو ّتْر َلّي بال ًا * إ ُقي سِإّر ْطر  َوِميِشي َفا
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النداء، حرفا وحذفا للترخيم، التاء " فحذفاعاذلة "يا أراد
": " صاحقولهم وأما العلما، السإماء في إل يجوز ل وذلك

ولعلم السإتعمال لكثرة منهما، يا حذفا " فإنما"عاذلو
ًا ونصب : التزيينوالترقيش المخاطب، التمييز، " على"سِإّر

ْعِتوتقديره ِل إلى المصدر بإضافة سِإّر، بترقيِش : أو
سإر فخرج واللما اللف بإدخال الضافة َفّك لكنه المفعول،

ًا، ًا يكون أن ويجوز مميز بالترقيش أي الحال، على نصب
نصب واللما اللف منه قطع ] فلما431 [ص إلّي، الُمسّر

 .القطع على

ِلطُْ لمن يضرب  . وصواب خطأ بين كلمه في َيْخ

ْيُشعبيدة أبو وقال ًا تخلطْ أن : الَم ًا صوف صوفا بنكث حديث
ُيْضَرُبقال تندفه، أي تطرقه، ثم عتيق ِوِل في :  ل ما المزا
ّتِجه  .له َي

ْتَك- 2268 َعَم ْط ٌد َأ َعْت َي ِب َعْت، ُثّم َش َ َجا ْتَك َول َعَم ْط ٌد َأ َي
َعْت َعْت ُثّم َجا ِب  .َش

َأْخُرُج : إنيابنها لها قال امرأة قاله َمْن : أوُلالشرقي قال

َعْت الله، فضل من فأطلُب َد َقَة أن وزعموا بهذا، له ف ْلُحَر ا
ْير صاحبة وهي هند، واسْإُمها-  المنذر بن النعمان بنت ّد - ال
َها زياد بن الله عبيد أتاها َل َكْت عما فسأ فأخبرته، ورأْت، أدر

ِطين : كناقالت ثم ُبو ْغ لها فأمر َمْرُحومين، فأصبحنا َم
َوسْإٍق ِة طعاما من ب ٍر، ومائ ٌد : أطعمتكفقالت دينا شبعي َي

َعى يد ل فجاعت ْو  .فشبعت َج

ْاسٍإت َطاَر- 2269 ٍة َب َع ِز  .َف

ْفلت للرجل يضرب ًا ُي  .يقع كاد ما بعد َفَزع

َلَب- 2270 َق َط َل ْب َقَ ال ُقو َع ْل  .ا
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ّقِتيقال َع ُقوقَ، فهي الفرُس : أ ّق، يقال ول َع ِع إذا وذلك ُم
َلْت، ِرْضلمعاوية رجل قال يحمل، ل والبلق َحَم ْف لي، : ا

ِدي، :قال : نعم،قال َل فتمثل : ولعشيرتي،قال : ل،قال ولو
 :البيت بهذا معاوية

َلَب َق َط َل ْب َقَ ال ُقو َع ْل َلّما ا ُه * لم َف ْد َد َيِج ْيَض َأَرا ُنوقَِ َب  ال

 .يوجد ول يكون ل لما يضرب

ِعْم- 2271 ْط َقِل مْن َأَخاَك َأ ْن َق ّنَك الّضّب َع ْع إْن ِإ َن َأَخاَك َتْم

ْغَضِب  .َي

ًعي وهو : كرُشُهالضب عقنقل ما جميع فيه أمعائه من ِم
 .يأكله

ً يضرب  .المواسإاة في مثل

َقَ- 2272 ْطَر َقَ َأ ْطَرا  .الّشَجاعَِ ِإ

ّيَة يعني  .الح

ِر يضرب ّك  . المور في الداهي للمف

 :المتلمس قال

َقَ ْطَر َقَ وأ ْطَرا ْو الّشَجاعَ، ِإ َل َأى و ًا َر َغ ِه * َمَسا ْي َب َنا ُعَ ل الّشَجا
 َلَصّمَما

ْقَ- 2273 ِر ْط َعامَة ِإّن َكَرا َأ ّن ُقَرى ِفي ال ْل  .ا

َكَرايقال َوان : ال َكَر الكروان، ُمَرّخُم : إنهويقال نفُسه، ال
َوان وجمع َكَر َوانال ِكْر َلتان، فرس ومثله :  ّنِشيطْ وهو َص ال

َيان ]432 [ص ْلُب وهو وَصَم َتان والجمع الّص ْل َيان ِص وِصْم
َذيان ورجل ْذيان والجمع نشيطْ أي َغ ًا، ِغ وكذلك أيض
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َوَرَشان َكَراالخليل قال ِوْرَشان، وجمعه ال من الذكر : ال
َوان، ِكْر ْقَله ويقال ال ِر ْط : يصيدونهقال ترى، لن إنك َكَرا، : أ

َقى الرض، في يلبد سإمعها فإذا الكلمة، بهذه ْل ُي ثوٌب عليه ف
ُيَصاد، ّطة شبيه طائر : هوالهيثم أبو وقال َف يناما ل الب
َكَرى، من بضده فسمى بالليل، للواحدة : ويقالقال ال

َوانة، َوان وللجمع َكَر ِكْر َكَرى ال  .وال

َناء، عنده ليس للذي يضرب : اسإكتله فيقال ويتكلم َغ
ّوقَ َت  .يتعقبه ما كراهة به تلفظ ما انتشار و

فتدوسُإَك تأتيك " أيالقرى في النعامة : "إنوقولهم
 .بأخفافها

ًا ويقال  :أيض

ْقَ- 2274 ِر ْط َلْب َكَرا َأ  .َلَك ُيْح

ّنيه للحمق يضرب ّدقَ الباطَل تم  . فيص

ِفيُر َطاَرْت- 2275 ِه َعَصا  .َرأسِإ

ُعور يضرب ْذ عند عصافير رأيه على كانت كأنما أي للَم
.طارت ُذِعَر فلما سإكونه،

ُيوٌر 2276 ٌء َط ُيو  .َف

ِريع يضرب َغَضب للّس َء من الرُجوعَ، السريع ال ُء َفا  .َيِفي

ٍر ْبُن َطاِمُر- 2277  .َطاِم

ُد : أيعمرو أبو قال َطَمَر قولهم من بعيد بن بعي بلد إلى "
َهَب " إذاكذا  .إليها َذ

ِثُب لمن يضرب  .قديم ول أصل له وليس الناِس على َي
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ُعوا- 2278 ُه أْن َطِم ُلو َنا ُبوا َي َلعا َفأَصا ًا سَإ َقار  .َو

َلع : يقالالعرابي ابن قال القار، وكذلك مر، : شجرالّس
َيُر "هذا ْق  . ذلك من أَمّر " أيذلك من أ

ْدَرُك ل لمن يضرب  .شأوه ُي

ْعُن- 2279 ّط َأُر ال  .َيظْ

َأْرُتيقال َظ َقَة :  ْفتها إذا ظأرا، أظأرها النا َط ولد على َع
 .غيرها

ُنك أي الَمَخافة، على العطاء في يضرب ْع ِطفه إياه َط ْع َي
 .الصلح على

َيُب- 2280 ْط ٍة َأ َغ ّيٌة َمْض ِن ْيَحا ٌبة َص ّل  .ُمَص

ْيَحانية، ُيْمَضغ ما أطيُب أي التمر، من ضرب وهي َص
ّلبة َدُك، وهو الّصليب من :وُمَص َو هذا من خلطْ ما أي ال

َدٍك التمر َو َيُب فهو ب ْط  . يمضغ شيء أ

َتلَئمين يضرب  ]433 . [صالمتوافقين للُم

ِعَم- 2281 ْط ِة ِمْن َأَخاَك َأ َي ْل َنِب ُك  .الْر

َقل من أخاك "أطعم قولهم مثل ْن َق  ".الضب َع

 .المواسإاة في يضربان

َعَن- 2282 ًا ُفلٌَن َط َن ْيِن ُفل َل ْثَج  .ال

َلة من وهو الكلما، من بداهية رماه إذا ّثْج َظُْم وهي ال ِع
َعته البطِن  .وسَإ
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ِليَن والصواب التثنية، وجه على هذا : يروىقلت ُثَج "ال
ِريَن مثل الجمع، وجه "على َو ْق ِرين ال َك َت ْف َل ِغيَن وا َل ُب وال

الوجه هذا على الدواهي أسإماء تجمع والعرب وأشباهها،
 .والتعظْيم وللتهويل للتأكيد

ِني َعَصا َطاَرْت- 2283 ًا ُفلٍَن َب َقق  .ِش

ٍه في تفرقوا إذا ّتى، ُوُجو  :السإدي قال َش

ٍد من الّشْمل ِعِصّي َعْت * قد أراها أسإ َد ْنَص َعَ َكَما ا َد ْنَص ا
 الّزَجاُج

ْتُه- 2284 َق ِم، ُأمّا َطَر ْي َه ّل ُأمّا ال ٍم َو َع  .َقْش

 .للمنية وهما

ْعُن- 2285 ّلَساِن َط ِز ال َوْخ َناِن َك  .الّس

ْلم لن اللحم إلى يصل والطعن القلب، إلى َيِصُل الكلمة َك
 .والجلد

ِثيُث- 2286 َ َطَرا َطى ل َها أْر  .َل

ُثوُث ْبتالطْر َن  .الرطى في ينبت : 

 .إليه يرجع له أصل ل لمن يضرب

َعَ- 2287 َطا ًا أ ِد َيد ْو َق ْل َو ِبا ْه ُلول َف  .َذ

ِذّل للصعب يضرب  .التمييز " على"يدا ونصب ويسامح، َي

ِلُب- 2288 ٍر َطا ْذ ْنِجٍح ُع  .َكُم

إليهم فاعتذرت قومٌا عليك َغِضب إذا : أيعمرو أبو قال
ْذَرَك فقبلوا ْنَجْحَت فقد ُع ِتَك في أ َب ِل  .َط
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َلَب- 2289 ًا َط َواٍن َولََت َأْمر  .َأ

ًا طلب لمن يضرب َهب فاته وقد شيئ  :وقال وقته، وذ

ُبوا َل َنا َط ْلَح َواٍن َولََت ُص َنا َأ ْب ْيَس أْن * فأَج َقاء ِحين َل  َب

ِفُض َمْن العرب : منجني ابن قال هذا وأنشد بلت، َيْخ
 .البيَت

ِئُر َطاَر- 2290  .ُفلٍَن َطا

َع ضده في يقال كما اسإتخّف إذا َق كان " إذاطائره "و
ُقورا  .َو

َنُه ِبَك َطَحْت- 2291 ْط ِب ْل  .ا

َطر فيأَشُر ماله يكثر لمن يضرب ْب َي  . و

َنَزْت قولهم مثل وهذا َنُة بك " ْط ِب  "ال

َع- 2292 َل ّط ِه ا ْي َل ْيِن ُذو َع َن ْي َع ْل  .ا

 .إنسان عليه اطلع أي

 ]434 . [صالتحذير في يضرب

ّلُه َطَمَس- 2293 َبُه ال َك ْو  .َك

ُق ذهب لمن يضرب َن ْو ّد أمره َر  ركنه وانه

َثُمُه َطَمَح- 2294  .ِمْر

َ أي ًا َعل ُلوه أن له ينبغي يكن لم مكان ْع : النُف،والمرثم َي
ِم من ْث َطَمح الكسر، وهو الّر  .وارتفع : علو

َها طاَر- 2295 ْنَضُج  .أ
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ٍة ِفَراَخ اصطاد رجل قالها ُهّن هام ّل وهن هامد َرَماد في فم
َلَت أحياء، َف ْن ُدها فا ْعُه فلم أح ِطير، وهو إل َيُر ذلك فعند َي

َها "طارقال ْنَضُج ِذ كذلك هو " فبينا أ َلَت إ َف ْن منها آخر ا
َأفقال َيْصأى، فجعل واحد، الرماد تحت وبقي يسعى، : اْص
ّيان : وكلهنعمرو أبو قال منك، أنضج فالدويرجان صو
ْبَن  .تستعمل موِضٍع أي في يبين ولم أمثال، ُيْضَر

ِطْىء- 2296 ْأ  .َبْحَرَك َط

ِلَك على أي ْعَجْل، ول ِرسْإ أي رأسإي، : طأطأتيقال َت
َفْضته، مثل المواج اضطراب من فيه بما البحَر جعل َخ
َعَجلة،  .منها يعرض ما لتسكين مثل الطأطأة وجعل لل

 .للغضبان يضرب

ْق- 2297 ِل ْط ْديَك أ َعاَك َي َف ْن  .َياَرُجل َت

ْق ويروى ِل ْط َأ التقييد، وهو الطلقَ، من اللف " بقطع"
ْقُت :يقال ْقُت السإير، أطل ِدي وأطل ْقتها بالخير، َي َل َط ًا، و أيض

ْذل على الحّث المثل ومعنى  . الثناء واكتساب المال َب

ُتُه- 2298 ْي َو َلى َط ِه َع  .َغّر

َكّسره، : أثرالثوِب َغّر على أي َغّره، على : اطوهيقال َت
 .الول كسره

َكُل لمن يضرب َوى ما على تركته أي رأيه، إلى ُيو َط ْن عليه ا
َكَن  .إليه وَر

ْعُم- 2299 ِرَك َط ْك ْعُسوٌل ِذ ُكّل َم ٍم ِب  .َف

ْعُسول : طعامايقال َعّسل، َم ِعل إذا وُم َعَسل، فيه ُج وهذا ال
ْكُرَك ليكن أي المر، منه والمراد الخبر، صيغة على مثل ذ
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ًا ْلو القول ُحْسن على حث هذا وفي الناس، أفواه في ُح
 .والفعل

ُلُه َطاَل- 2300 َو  .ِط

ُله، ويقال َي ُله ِط ُطو ُله و ِطي ِو سإاكنَة و :ويقال والياء، الوا
ُله طال َو ُله وطال الواو، وفتح الطاء بضم ُط َوا َياله َط َط و

ُعْمُرك، طال : معناهقالوا معنيان، ولها يقال، ُكّل بالفتح،
 :القطامي قال غيبتك، طالت : معناهوقالوا

ّنا َلْم ُمّحيوَك إ َها َفاسْإ ّي َلُل أ ّط َوإْن ال ِليَت *  َلْت وإن َب ِبَك َطا
َيُل ّط  ال

ْيبة، بك طالت : وإنأراد َغ ّنَث فلهذا ال ْعَل، أ أنه ويجوز الف
ّدر َيَل َق ّط َلة جمع ال . [صالتقدير هذا على فعلها فأنث طي

435[ 

ْنَت- 2301 َع ْوصِ ِفي َط ٍر َح ْنُه َلْسَت َأْم ٍء ِفي ِم  .َشْي

ْوصُ أبو قاله ذلك، غير في يكون ل الجلد، في : الِخياطةالَح
ْيَن : ُحْصومنه الهيثم، ّق وُحْص البازي، َع ِبَك، ش ْع :ويقال َك
َنّن َع ْط ْوِصهم، في ل ُقوه َخاطوه ما لخرقّن أي َح ّف َل من و

ْوصُ المر، الَمُحوص بمعنى يكون أن ويجوز : المصدر،والَح
ْول َق ُقول بمعنى كال ْول الَم ّن ُنول بمعنى وال  .الَم

 بأهل له ليس ما المر من تناول لمن يضرب

َعُة- 2302 ّنَساء َطا َداَمٌة ال  .َن

َقة الطاععة : بمعنىالطاعة ّطا َبة، كال في والمصدر والَجا
طاعتك : أيالمفعول إلى " مضافٌا النساء "طاعة قوله

كأنه سإببها، ولكن الندامة، نفس تكون ل والطاعة النساء،
ُتَكقال َء : طاع ِرثة النسا  .للندامة ُمو
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 يأمرن فيما طاعتهن عواقب التحذير في يضرب

ُول- 2303 ِئي ُط َنا ّت ٌة ال َ ِفي َمْسل ّتَصا  .لل

َلةَمْسلَة َع ْف ّو من : َم ُل َوان، الس ْل َمْسلَة : الخمريقال والّس
ِهبة أي للهم، ْذ َياشي أنشده كما وهذا للحزن، ُم  :الّر

ِلي ْيِن ُيْس َب ِبي ْلَح ّنأِي طوُل ا ُهما ال َن ْي َتِقي َب ْل َت َو ٌقَ *  أْخَرى ُطُر
ِلُف َت ْأ َت  َف

ِدُث ُيْح َنى الواِصُل َف ْد َتُه ال ّد َو ِرمُا َم َيْص َو َواِصُل *  ْل النأى ا
ِرفُا ْنَص َي  َف

َلَما- 2304 َع َطا ّت َنى ُم ِغ ْل  .ِبا

َع ويروى ِت ُأْم يقولون عامر وبنو واحد، بمعنى " وكلهما"
َع َت  :الراعي قول ومنه تمتع، موضع في أْم

ً ِليل َق َعا* (صدره بالتفرقَ ]وكانا[ َت شعبين من * خليلين أْم
 تجاورا*) شتى

 .بغناه النسان تمتع طالما المثل ومعنى

ِد في يضرب  .الغنى َحْم

ِئّن- 2305 ْطَم َلى ا ِر َع ْد  .َأْرِضَك َق

ّدالعامة قول من قريب هذا َلَك : ُم  .الكساء قدر على ِرْج

 القتصاد اغتناما على الحث في يضرب

َفٌة- 2306 ُع َطَرا َل َها ُيو ُد ِفي ُد ْع ُق ْل  .ا

ّطَرافة ِريف : مصدرال ّط ِرفا، ال ّط إلى الباء الكثير وهما وال
ُدد به، ويمدح الكبر، الجد ْع ُق من لنه به، ويذما : نقيضه،وال
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َهْرَمى، أولد دريد : (هوالشاعر قال الضعف، إلى وينسب ال
 )الصمة بن

ِني َعا ْيُل َأِخي َد ْلَخ ِني َوا ْي َنُه َب ْي َب َلّما َو َف ِني *  َعا ِني لم َد ْد َيِج
ِد ُد ْع ُق  ِب

 :الطرفا في وقال

ُفوَن ِر ّ َط َباَرٍك كّل ُدوَن َول َ * أمرون ُم ُثوَن ل ِر ْهَم َي سَإ
ِد ُد ْع ُق ْل  ]436 [ص ا

هذا َطَرافة في بالوقيعة القعدد هذا : أولعالمثل ومعنى
ِرفا َغّض الط  .منه وال

ول َحظ منها له يكون ول غيره، محاسإن يحتقر لمن يضرب
 .نصيب

ْيُت- 2307 َل ِه َعْن َط ِت َق َعِجّي ِفي ْل  .ا

ْوُتيقال َل َط  : َ ّطل ْيته، ال َل َط َقة أمه، عن حبسته إذا و ْلِفي :وا
َعِجّي الحلبتين، بين الّضْرعَ في اللبن من يجتمع ما ْل :وا

ُد َل ُتهيقال غيرها، بلبن صاحبه فيربيه أّمه تموت الو ْو َعَج  :
ْعُجوه، ْلَت إذا َأ  .به ذلك فع

 .يقاومه ول له، ناصر ل َمْن يظْلم لمن يضرب

ُلْب- 2308 ْط َفْر ا ْظْ  .َت

َفر ّظْ ْوزال َف َفُريقول والبغية، بالمراد : ال ّظْ للطلب، ثاٍن : ال
َتَك، فاطلب َب ِل َفْر ل أو َط ْظْ ًا به َت  .ثاني

 .المقصود طلب على الحّث في يضرب

ْبُه- 2309 ُل ْط ْيُث ِمْن ا ْيَس َح َل  .َو
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ْيث َنى : كلمةَح ْب َقطّْ، الضم على ُت ْيَف، الفتح وعلى ك َك ك
ْيُث : اجلستقول الجمل، إلى وتضافا واقعد تجلس، َح

ْيث ْيُث أي َعْمٌرو، َح :وليس زيد، يقوما وحيث قاعد، عمرو َح
ْيُس أيس، ل أصله ْيَس "ل قيل فإذا للموجود، : اسْإٌموال "َأ

َفِت اسإتعماله، كثر ثم وجود، ول موجود ل فمعناه ِذ فُح
ْيٍس، ياء والثاني ل ألف أحدهما سإاكنان فالتقى الهمزة، أ
ْيَس، فبقي اللف فحذفت ْفي كلمة وهي َل الحال، في لما َن
ُيوَضع  :لبيد كقول ل، موَضع و

ِزى إنما َتى َيْج َف ْل ْيَس ا * الَجَمل َل

ما اطلب يعني ل، موضع وضع المثل هذ وفي الجمل، ل أي
المبالغة، طريق على وهذا يوجد، ول يوجد حيث من أمرتك
ّنَك : ليقول َت ْغ يكون حال أي على المر هذا يفو ِل َبا في و
 .طلبه

َفتَي َطْرفُا- 2310 ْل ِبُر ا ِه َعْن ُيْخ ِن  .ِلَسا

َد : لالحكماء بعض " وقالضميره "عن ويروى ِه على شا
َدُل غائب ْع  . قلب على َطْرفٍا من أ

ٌق- 2311 ِري ِه َيِحّن َط ُد ِفي ْو َع ْل  .ا

ِد إلى فيه "يحّن ويروى ْو َع ْنشطْ أي يحّن الول " فمعنىال َي
ُد فيه ْو َع العود إلى فيه يحتاج أي الثاني ومعنى لوضوحه، ال

ُد لدروسإه ْو َع يكون أن ويجوز غيره، من مثله في أهدى وال
ُد ْو َع ْل المعنيان فيكون لصعوبته َيِحّن الول معنى في ا
ًا  .واحد

ًا- 2312 ِرض ْع ْأُم ْيُث َط ْئَت َح  .ِش

ْع أي ّتِق ول شئت، حيث رجليك َض  .أمكنك قد شيئا َت
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ُهولة في يطلبه كان مما قرب لمن يضرب  ]437 . [صسُإ

 الباب هذا من أفعل على جاء ما*3*

َوُل- 2313 ْط  .الّرْمِح ِظّل مْن َأ

ْثرية بن يزيد قول من ذا ه ّط  :ال

ْوما َي ِظّْل َو َله َقّصر الّرْمِح َك َدمُا ُطو ّقَ *  ّنا الّز َكاُك َع ِط َواْص
ِر ِه ْلَمَزا  ا

:ويقال النعامة، : ظلالطول في أفرط إذا للنسان ويقال
"لطيم فأما الّضْخم، للمنكر الشيطان، ظل فلن

 .لقوة بوجهه للذي ذلك يقال " فإنماالشيطان

َوُل- 2314 ْط ُنِب ِمْن أ ِء ُط َقا  .الَخْر

ِطيله، المقدار تعرفا ل الخرقاء لن وذلك ُت وذكرهم ف
قولهم وهو آخر، موضع في للَحْمقاء كذكرهم ههنا للخرقاء

َد العكاك ذهب السماك طلع "إذا َبَر ُء و " وذلكالحمقاء ما
ماءها ُيِصيُب البرد : إنفيقولون الماء، تبرد ل الحمقاء أن

ُه لم وإن ْد َبّر  .ُت

َوُل- 2315 ْط ْبح ِمَن َأ  .الّص

َلق "منويروى َف ًا،ال عند ويطول يعرض والصبح " أيض
َفوا لكنهم انتشاره، َت ْك َعْرِض ذكر عن الطول بذكر ا للعلم ال
 .بوجوده

َوُل- 2316 ْط َكاِك ِمَن أ  .الّس

َكاكة له ويقال ًا،" الّس َناَن يلقي الذي الهواء وهما " أيض َع
ْوَت ولو ذلك أفعل " لقولهم ومنه السماء، َكاك في َنَز "الّس

ّلوح له ويقال السماء، في أي ًا"ال  ." أيض
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َوُل- 2317 ْط ًء أ  .الّضّب ِمَن َذَما

ّذماء ْتل بين : ماال َق للنسان، َذَماء ول النفس، خروج إلى ال
ّذَماءويقال َفس بقية : ال ّن الذبح بعد الحياة انعقاد وشدة ال
ِم َهْش ًا والتامور الجائف، والطعن الرأس و : بقيةأيض

َفِس، ّن ما الذي القلب دمَا فيجعله عنه يفصح وبعضهم ال
َفسه قوة من يبلغ والضّب النسان، بقي َبح أنه َن ْذ فيبقى ُي
ّي مذبوحا ليلته ِر ْف من يطرح ثم الحركة سإاكَن الوداج َم
ّهُموا حتى تحرك نضج أنه قدروا فإذا النار، في الغد أنه يتو
ًا صار قدر ًا العين في كان وإن حي  .ميت

َوُل- 2318 ْط ًء َأ َعى ِمَن َذَما ْف َل  .ا

َبُح الفعى أن وذلك ْذ  .تتحرك أياما فتبقى ُت

َوُل- 2319 ْط ًء أ ِة ِمَن َذَما ّي  .الَح

ِطع ربما لنه َبِل من الثلث منها ُق َبها ِق َن سإلمت إن فتعيش َذ
ّذّر من  .ال

َوُل- 2320 ْط ًء َأ ِء ِمَن َذَما ُفَسا ْن  .الُخ

َدخ أنها وذلك ضروٌب ] الحيوان438 [ص ومن فتمشي، ُتْش
 .والخنزير كالكلب المثل بها يضرب ول َذَماؤْها يطول

َوُل- 2321 ْط ِر َفَراسِإِخ ِمْن أ ْي ْعٍب َد  .َك

 :الشاعر قول من هذا

ْبَت َه ًا َذ ِدي ْبت َتَما َه َذ ً و ّنَك ُطول َأ َك ِر َفَراسِإِخ ِمْن *  ْي ْعِب َد  َك

 :وقولهم

َوُل- 2322 ْيِن ِمَن ُصْحبًة أط َد َق َفْر ْل  .ا
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ًا الشاعر قول من هو  يقول حيث أيض

ُكّل ُقُه أٍخ و ِر َفا ُه ُم َعْمُر أُخو َل ِبيَك *  ّ أ َداِن إل َق َفْر ْل  ا

َوُل- 2323 ْط َبًة أ َنْي ِمَن ُصْح ِما ْاب  .َشَما

ًا الشاعر قول من  :أيض

ُكّل ُقُه أٍخ و ِر َفا ُه ُم َعْمُر أُخو َل ِبيَك *  ّ أ َنْي إل ِما ْاب  َشَما

َوُل- 2324 ْط َبُة أ َتْي ِمَن ُصْح َل َواَن َنْخ ْل  .ُح

 :الشاعر قول من هذا

ِني َدا ِع َتْي َيا أسْإ َل َواِن َنْخ ْل َيا ُح ِث َواْر ْيِب ِمْن ِلي *  َذا َر  الّزَماِن ه

َلَما ْع ُتَما إْن َوا ِق ًا أّن َب ْوفَا َنْحس ُكَما * سَإ َقا ْل َقاِن َي ِر َت ْف َت  َف

ّي وكان َوان أكنافا إلى خرج المهد ْل ًا، ُح إلى فانتهى متصيد
 :المغنى فغناه للشرب، وقعدا تحتهما فنزل حلوان، نخلتي

َتْي أيا َل َواَن َنْخ ْل ْعِب ُح ّنَما ِبالّش ّذ إ ْوَخي َنْخِل َعْن ُكَما * أَش َج
ُكَما َقا  َش

َذا َنا َنْحُن إ َوز ّيًة َجا ِن ّث َلى َنَزْل لم ال َع َنا ِمْن َوَجٍل *  ِر ْي ْو سَإ أ
ُكَما  َنَرا

واحذر بنّي، يا : َمْهالمنصور أبوه إليه فكتب بقطعهما، فهّم
ّنْحَس ذلك تكون أن خطابهما في الشاعر ذكره الذي ال

 :قال حيث

َلَما ْع ُتَما إْن َوا ًا أّن بقي ْوفَا َنْحس ُكَما * سَإ َقا ْل َقان َي ِر َت ْف َت  َف

َيُر- 2325 ْط َقاٍب ِمْن َأ  .ُع
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ّدى أنها وذلك الذي وريُشها باليمن، وتتعّشى بالعراقَ، تتغ
ْيُشها الشتاء في فروتها هو عليها  .الصيف في وَخ

َيُر- 2326 ْط  .ُحباَرى ِمْن أ

ُد البصرة بظْهر ُتَصاد لنها َواصلها في فتوَج الحبة َح
َلْخَضراء َغّضة ا  .وبلد بلد ذلك وبين وبينها الطرية، ال

َيُش- 2327 ْط ٍة ِمْن أ  .َفراَش

ْلِقى لنها َها ُت  .النار في نفَس

 :قولهم وأما

َيُش- 2328 ْط  .ُذباٍب ِمْن َأ

 ]439 : [صالشاعر قول من فهو

ْنَت َيُش َول ْط ُدو ِحيَن أ ْغ ًا َت ِدر ْعَش سَإا َناِن * َر ْلَج ُدوِح ِمَن ا َق ال
ْقرِح  ال

ُدوح : القلُب،والجناَن رأسَإه، : الراكُبالسادر َق :القرح وال
َقطْ إذا أنه وذلك الذباب، ًا َحّك سإ يقدح، كأنه بذراعَ ذراع
ُقْرَحة، : منوالقرح  .قرحة وجهه في ذباب وكل ال

َيُش- 2329 ْط ٍر ِمْن أ ْف  .ِع

ْفُرالعرابي ابن قال ِع ْل َكُر: ا َنازير، : ذ ْفر الَخ ِع ًا وال :أيض
ًا والعفريت الشيطان،  .أيض

َيُب- 2330 ْط ًا أ ْوَضة ِمَن َنْشر  .الّر

ّنْشُر  .الرائحة يعني : الريُح،ال

َيُب- 2331 ْط ًا أ ِر ِمَن َنْشر َوا  .الّص
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 :وأنشد : الِمْسَك،: الّصوارقالوا

َذا َواُر لََح إ َكْرُت الّص َلى َذ ْي َها َل ُكُر ْذ َوأ َذا *  َفَح إ َواُر َن  الّص

ُع- 2332 ْطَم ِلِب ِمْن َأ ِة َقا  .الّصْخَر

ّد من رجل هو َع ًا رأى َم ًا اليمن ببلد َحَجر عليه مكتوب
َند ِنيبالُمْس ْب ِل ْق ْعَك، : ا َف ْن جانبه على فوجد قلبه، في فاحتال أ

ِدي َطَمٍع ُرّب :الخر ْه َلى َي َبٍع، إ بهامته يضرب زال فما َط
ًا الصخرة ُهف َل ُغه سإال حتى َت  .وقاظ دما

ُع- 2333 ْطَم َعَب ِمْن َأ  .َأْش

َعُب له يقال المدينة أهل من رجل هو ّطّماعَ "أْش " وهوال
َعُب َبير بن أْش َلى ُج ِد مو العلء، أبو وكتنه الزبير، بن الله عب

عليه : اجتمعفقال َطَمعه، عن عبيدة أبا السمراء أبو سإأل
ًا ْلمان يوم ْلمان من ِغ َعابثونه، المدينة ِغ ًا وكان ُي َمّزاح

ًا ًا، ظريف ْلمة، فآذاه مغني ِغ فلن بني دار في : إنلهم فقال ال
ًا، ُقوا ُعْرسإ ِل َط ْن ُع فهوا َثّم إلي فا َف ْن ُقوا لكم، أ َل َط ْن وتركوه، فا

ْوا فلما ّق، ذلك من قلُت الذي : لعلقال َمَض في فمضى َح
ًا، يجد فلم الموضع، نحو أثرهم هناك الغلماُن به وظفر شيئ
ْوه ِذ  .فآ

حدثنا، له قيل إذا وكان وإسإناد، نوادر صاحَب أشعب وكان
- الله في يبغضني - وكان الله عبد بن سإالم حدثنا :يقول
ْعَله فيقال َد ّق َعِن : مافيقول ذا، :  َفع، الح ْد : ليسويروى َم
ْتَرك، للحق َلته عثمان بنت عائشة وكانت َم َف معه وكفلت َك

أبي وابن أنا : تربيتأشعب يقول فكان الزناد أبي ابن
ْنُت واحد، مكان في الزناد ُفُل فك إلى بلغنا حتى ويعلو، أسْإ

 .ترون ما
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َنْسِت : هللعائشة وقيل َعَب من آ ًا أْش : قدفقالت ؟ُرْشد
ُته ٍة منذ أسإلم َن : أينبالمس ] فسألته440 [ص البز في سَإ

العمل، نصَف تعلْمُت قد ُأّمه : يافقال ؟الصناعة في بلغت
ّنْشَر تعلمت :فقال ؟: كيففقلت نصفه، على وبقي في ال
ُتُه الطّي، تعلم على وبقي سإنة، ْع رجل يخاطب اليومَا وسَإِم
َوَمه وقد كنت لو : واللهفقال : بدينار،فقال بندقَ، قوس سإا
ًا عنها رميت إذا ًا وقع طائر ِوي اشتريتها ما رغيفين بين َمْش

ّي بدينار،  .؟منه يؤنس رشد فأ

إلى عمر بن الله عبد بن سإالم خرج الزبير بن مصعب قال
ِريه، وُحَرُمه هو المدينة نواحي من ناحية َوا أشعَب وبلغ وَج

فصادفا التطفل، يريد به، هم الذي الموضع فوافى الخبُر،
ًا الباَب ْغلق ّوَر ُم َلَكسإالم له فقال الحائطْ، فتس ْي َو يا : 

في لنا ما علْمَت : لقدفقال ؟ وُحَرمي بناتي من أشعب
الطعاما من إليه فوّجَه نريد، ما لتعلم وإنك حق، من بناتك

 .منزله إلى وَحَمَل َأكَل ما

ِهَبأشعب وقال َو موقور بحمار أمي إلى فجئت غلمٌا، لي : 
؟الغلما هذا : ماأمي فقالت والغلما، شيء كل من

فرحا، فتموت لي، : وهبأقول أن من عليها فأشفقت
:قالت : لما،قلت ؟غين : ومافقالت غين، لي : وهبفقلت

:قالت : ميم،قلت؟ ألف : وماقلت : ألف،قلت ؟ لما وما
ًا، عليها فغشى غلما، لي : وهبقلت ؟ميم وما لم ولو َفَرح

 .لماتت الحروفا أقطع

ِعك من بلغ : ماالله عبد بن سإالم له وقال : ماقال؟َطَم
ّدْرُت إل يتساران جنازة في اثنين إلى َقطّْ نظْرُت أن َق
ٌد أدخل وما بشيء، ماله من لي أوصى قد الميَت يده َأَح

ًا يعطيني أظنه إل كمه في  .شيئ

692



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ّفْت : مافقال ؟طمعك من : مابلغالزناد أبي ابن له وقال ُز
 .إلي بها يغلظ أن رجاء بيتي َكَسْحُت إل امرأة بالمدينة

ًا يعمل برجل َمّر أنه طمعه من وبلغ َبق أن : أحّبفقال َط
َد َدي أن : عسىقال ؟: ولمقال طوقا، فيه تزي ْه فيه إلى ُي

 . شيء

ميل ن أكثر فتبعه علكا، يمضغ برجل مر أنه طمعه ومن
 .علك أنه علم حتى

َع رأيَت : هلله وقيل إلى خرجت : نعم،قال ؟منك أطَم
ْير عند فنزلنا لي، رفيق مع الشاما َنا راهب، فيه َد ْي في فتلَح

فنزل منه، كذا في الراهب من كذا منا : الكاذبفقلت أمر،
:أشعب قال ثم ؟ الكاذب : أيكماوقال أنغطْ، وقد الراهُب

ُعوا َد ُع امرأتي هذا، و ْطَم :له قيل الراهب، ومن مني َأ
من قلبك على يخطر كما لي قالت إنها :قال ؟وكيف
. [صأتيقنه ][أناو إل واليقين الشك بين يكون شيء الطمع

441[ 

ُع- 2334 ْطَم ْيٍل ِمْن َأ َف  .ُط

َظْة، بالطمع مشهور الكوفة أهل من رجل هو ْعَم ّل وإليه وال
ْنَسُب الواو باب في مستقصى ذكره وسإيأتي الطفيليون، ُي

َغُلقولهم عند ْو َأ ْيٍل من "  َف  ".ُط

ُع- 2335 ْطَم ْلَحٍس ِمْن َأ  .َف

َأُل قولهم عند السين باب في ذكره مر قد َأسْإ ِمْن "
ْلَحٍس  .العادة عن فأغنى "َف

ُع- 2336 ْطَم ّلى ِمْن َأ ِر  .ِق
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قولهم عند الخاء باب في فيه والختلفُا ذكره مر قد
َطُف َأْخ ّلي من " ِر  ". ِق

ُع- 2337 ْطَم ٍر ِمْن َأ ْقُمو  .َم

 .قمر ما إليه يعود أن يطنع لنه هذا قيل إنما

ُعَ- 2338 َو ْط َواٍب ِمْن َأ  .َث

ًا، كان العرب من رجل هذا َواع ْط قال المثل، به فضرب ِم
 :شهاب بن الخنس

ْنُت ُك ْهَر و ّد ُع َلْسُت ال ِطي َثى أ ْومَا * فِصْرُت ُأن َي ْل َعَ ا َو ْط ِمْن َأ
َواِب  َث

ُعَ- 2339 َو ْط ْلٍب َوِمْن َفَرٍس، ِمْن َأ  .َك

َطّب- 2340 ْبِن ِمَن َأ ٍم ا َي ْذ  .ِح

ْقَ معروفا كان رجل هذا ْذ :الندى أبو قال الطب في بالِح
َيٌم هو ْذ ْيم من رجٌل ِح َطّب كان الّرباب، َت وكان العرب، َأ

َطّب ْوُس قال الحارث، من َأ  :يذكره َحَجر بن َأ

َهْل ُكُم َف َها ل َلّى ِفي ِني ِإ ّن ِإ َبِصيٌر ف َيا بَما *  ْع َطاسِإّي َأ ّن َيَما ال ْذ  ِح

َغى- 2341 ْط ْيِل، ِمَن َأ ْيِل "من و الّس ّل  ".ال

َيُر- 2342 ْط َدة ِمْن َأ  .َجَرا

ْطَمُر- 2343 ُغوٍث ِمْن َأ  .ُبْر

َوُل- 2344 ْط ِما ِمْن َأ ْو ِفَراقَِ، َي ْل ِر "منو ا ْه ِما َش ْو و "الّص
ِة "ِمَن َن ِة الّس َب ْد ْلَج  ".ا
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َفُل- 2345 ْيٍل من َأط َلى َل ٍر، َع َها ْيٍب "ِمْنو َن َلى َش َع
َباِب  ".َش

ًا ويقال  :أيض

َفُل- 2346 ْط َباٍب ِمْن أ  .ُذ

َيُب- 2347 ْط ِة، من أ َيا ْلَح ِء "منو ا َلى الَما ِإ َع ّظَْم  ".ال

َوُل- 2348 ْط ِر، ِمَن أ ْه ّد ّلوِح "ِمَنو ال  ".ال

َاك، وهو ]442 . [صقبل َمّر وقد الّسك

 المولدون

َعُة ّلَساِن َطا َداَمٌة ال  .َن

ِبيٌب ِوي َط َدا ّناَس ُي َو ال ْه ِريض َو  .َم

ِريق ِفي َط ْلَحا َلى ا َعاِل، َأْصَحاِب َع ّن ُق ال َلِع وطري على الْص
ِنِس أْصَحاِب َ َقل ْل  .ا

ّبَل  .ِبِسّري َط

 أفشاه إذا

ّلَساِن ُطوُل َقّصُر ال َلَجَل ُي  .ا

ُه َوا ِء َطّي َط َدا  .الّر

َ ِطلَُب ُعل ْل ُكوِب ا ِر ِبُر َغَر ْل  .ا

ْعَمُة ِد ُط َلسَإ ْئِب ُتَخَمُة ا ّذ  .ال

َ ُطوٌل ْوٍل ِبل َ َط ِئٍل َول  .َطا
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َعُة ِة َطا َ ُول ُء ال َقا ِعّز َب ْل  .ا

ِرِب ُطوُل ّتَجا ٌة ال َد َيا ْقِل ِفي ِز َع ْل  .ا

ُع ّطَم ِذُب ال َكا ْقٌر ال  .َحاِضٌر َف

ُع ّطَم ِذُب ال َكا ّقَ ال ُد َبة َي َق  .الّر

َله حين صفوان بن خالد قاله َك قد كان أنه وذلك لعرابي، وا
َنى ًا َب ًا دكان ُع ل مرتفع فكان الراجُل، إليه يصل ول غيره َيَس
ّدى إذا َعد تغ ًا عليه َق ُبْخله، يأكل وحيد على أعرابي فجاء ل

َده ومد الدكان سإاوى َجَمل إذ يأكل هو فبينما طعامه، إلى ي
ّبْت ًا وحركت ريح َه ّن العرابّي، وألقى البعير، فنفر هناك، َش

ُقه، فاندقْت ّقَ الكاذب : الطمعخالد فقال عن الرقبة، يد
 .مثل فذهبت

ْيُر ّط ِر ال ْي ّط ُد بال َطا  .ُيْص

ُيوُر ّط َلى ال َها َع ِف ّ ُع ُأل َق  .َت

ْبُل ّط ْد ال َد َق ّو َع َطامَا َت ّل  .ال

ْطَرْح َدَك، ا ْه ُكْل َن َدك َو ْه  .َج

َع َل ّط ُد ا ِقْر ْل ِنيِف، ِفي ا َك ْل َقاَل ا ِهف ِذ َه ُة :  َذا الِمْرآ َه ِه ِل ْي ُوَج ْل  .ا

ْطَرْح ْفَرْح ا  .َوا

ّلي ْي َف ِرْح ُط َت ْق  .َوُم

 للفضولي يضرب

عين     أوأله     فيما     عشر     الثامن     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   

  المولدون   
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 الثاني الجزء

  عين أوله فيما عشر الثامن الباب* 2*

َد- 2382 ْن َباح ِع ُد الّص ْومُا َيْحَم َق  الّسَرى ال

لما الوليد بن خالد ذلك قال َمْن أول : إنالمفضل قال
َعَث سِإْر : أنباليمامة وهو عنهما الله رضي بكر أبو إليه َب
َد العراقَ، إلى :الطائى رافع له فقال الَمفازة، سُإلوَك فأرا
ِلبل ِخمٌس وهى الجاهلية، في سإلكتها قد ول الواردة، ل

ِدُر أظنك َقاها ثم الماء، من تحمل أن إل عليها تق الماء سَإ
ِويت، حتى َبها ثم َر َت َعم ك َك َفازة سإلك ثم أفواها، و حتى الَم

َطَش وخافا يومان مضى إذا والخيل، الناس على الع
واسإتخرج البَل نَحَر البل بطونه في ما يذهب أن وخشى

الليلة في كان فلما ومضى، الماء، من بطونها في ما
ُظُْروارافع قال الرابعة ْن ْوَن هل : ا ْدرا َتَر ًاسِإ فإن ؟" ِعظْام

ْدر، فرأوا الناُس فنظْر الهلك، فهو وإل رأيتموها الّس
ّبر، فأخبروه، ّبر فك َك فقال الماء، على هجموا ثم الناس، و

 :خالد

ّله ِفع َدّر ل ّني َرا َدى ََأ َت ْه ّوَز ا َف ِقر من *  َوى إلى ُقَرا  سُإ

ًا َكى الجيُش ِبه سإار إذا ِخْمس َها * ما َب ْنٌس قبله من سَإاَر إ
 ُيَرى

َد ْن َباِح ِع ُد الّص ْومُا َيْحَم َق ِلي الّسَرى ال ْنَج َت َو ُهُم *  َباُت َعن َيا َغ
َكَرى ْل  ا

َلّشقَة يحتمل للرجل يضرب َء ا  الراحة َرَجا

َد- 2383 ْن َنَة ِع ْي َه َبُر ُج ْلَخ ِقيُن ا فقد 1.2 الفاخر (انظْر الي
حديثه من : كانالكلبي بن هشاما ) قالأخر أحاديث له ذكر
ْين أن َعاوية بن َعْمرو بن ُحَص رجل ومعه خرج ِكلب، بن ُم
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َهينة من َنسله يقال ُج قد الخنس وكان كعب، بن : الْخ
ًا، قومه في َأحدَث َدث ًا، فخرج َح ْيُن فلقيه هارب ْلُحَص فقال ا

أنت َمن : بلالخنس له فقال ؟أمك ثكلتك أنت : َمنله
كعب، بن الخنس قال حتى القول هذا فردد أمك، ثكلتك

ّ أنت َمن فأخبرني ِإل له فقال السنان، بهذا قلبك أنقذُت و
هو : بلويقال الكلبي، عمرو ابن الحصين : أناالحصين
: فماالخنس له فقال الغطفاني، سإبيع ] بن4 [ص الحصين

َياُن، له يخرج لما خرجت قال ؟تريد الذي ْت ِف :الخنس قال ال
َد أن لك : هلالحصين له فقال ذلك، لمثل خرجُت وأنا َق نتعا
ًا نلقى ل أن :قال ؟سإلبناه إل عشيرتي أو عشيرتك من أحد

ِتٌك وكلهما ذلك على فتعاقدا نعم، َذر فا فلقيا صاحبه، َيْح
َلباه، رجل ّدا أن : لكمالهما فقال فس ما بعض على تر

رجل : هذافقال : نعم،قال ؟مغنم على وأدلكما منى أخذتما
وهو كثير، بمغنم الملوك بعض عند من قدما قد َلْخم من

ْلفي ّدا وكذا، كذا موضع في َخ وطلبا ماله بعَض عليه فر
ّلْخمّي َداه ال ّدامه شجرة، ظل في نازل فوَج ُق طعاما و

َياه وشراب، ّي ّياهما، َفَح فكره الطعاما، عليهما وعرض وَح
ًا فنزل به، فيفتك صاحبه قبل ينزل أن واحد كل فأكل جميع

- وهو الجهني فقال دمه، في يتشّحطُْ اللخمّي مع وشربا
ُلول كان صاحبه سإيف لن سإيفه وسَإّل ْيَحَكَمس َو فتكَت : 
َنا قد برجل َنا، وشرابه بطعامه تحّرْم سإاعًة فشربا خرْج

صعلة ما أتدري جهينة أخا : ياقال الحصين إن ثم وتحدثا،
فسكت وأكل، ُشْرب يوما : هذاالجهني قال ؟صعل وما

به، ُيَراد ما نسى قد الجهنى أن ظن إذا حتى الحصين،
؟ذاك : وماقال ؟زاجر للطير أنت هل جهينة، أخا : ياقال
َقاب هذه تقول : ماقال ُع : وأينالجهني قال الكاسإر، ال

َوَل ذه، : هيقال ؟تراها السماء، إلى رأسإه ورفع وتطا
َة الجهني فوضع الزاجر : أنافقال َنْحره، في السيف بادر

َتاعه على واحتوى والناِحُر، وانصرفا اللخمي، ومتاعَ َم
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ًا : مراحلهما يقال قيس من ببطنين فمر قومه، إلى راجع
ُد بامرأة هو فإذا وأنمار، ْنُش فقال سإبيع، ابن الحصيَن َت

أنا قال الحصين، امرأة صخرة أنا قالت ؟أنت من لهما،
ُلك ما كذبت :فقالت قتلته، ْث يكن لم لو أما مثله، يقتل ِم
ًا الحي فأصلَح قومه إلى فانصرفا بهذا، تكلمَت ما خلو

 :وقال يسمعهم، حيث فوقف جاءهم، ثم أمرهم

ْيغم من وكم ٍد َض ْين * أبي َهُموٍس َْور َل ْب ُنُه ِش َك ِريُن َمْس َع  ال

ْوُت َل َياَض َع ِه ًب ِق ِر ْف َعْضٍب َم َفلة في * فأْضحى ِب سُإكوُن له ال

َا ِعْرسُإه َوْضَحْت َله َد عليه و ْي َع ُب ٍء *  ُدو ِنيُن ليلتها ُه  َر

َكْم ِه ل فارٍس من و ِري َد ِه َشَخَصْت * إذا َتْز ِع ِق ُيوُن لمو ُع  ال

ٍر َمَراٍج في تسائل إذا كصخرة ْنَما ُهما * وأ ُنوُن وعلم   ُظ

ِئَل ْيٍن عن ُتَسا ْكٍب ُكّل ُحَص َد َر ْن َنَة * وع ْي َه َبُر ُج ْلَخ ِقُن ا َي  ال

ً َيُك َفَمْن ْنُه سإائل ِدى َع ْن ِع ِه َف ِب ِلَصاِح َياُن *  َب ِبيُن ال َت  الُمْس

َنُة ْي َه ِري ُج ْعَش ُهُم َم ُوك َو َذا ُمل ُبوا * إ َل ِلَي َط َعا ُنوا لم الَم ُو  َيه

َفينة : هوالعرابي وابن الصمعي قال - وكان - بالفاء ُج
 :الشاعر يقول وفيه مقتول، رجل خبر عنده

ْينَة * وعند ركب كل أبيها عن تسائل َف َبُر ُج  اليقُن الخ

 المهملة بالحاء حفينة، : فسألواقال

 .حقيقًة الشيء معرفة في يضرب

َثَرْت- 2384 َلى َع َغْزِل َع ٍة ال َأَخَر َلْم ب ْعَ َف َد ٍد َت َنْج ًة َب َد  َقَر
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ُد َقَر ّعطَْ : ماال َبر من والغنم البل من تم َو والصوفا ال
 .والشعر

َعَ : أنالصمعي قال َد ُة َت تغزله ما تجد وهي الغزَل المرأ
َعْت فاتها إذا حتى غيره، أو كتان أو قطن من ّب َت َقَرد َت في ال

ُقَمامات  .فتلقطها ال

بعد يطلبها جاء ثم ممكنه وهي الحاجة ترك لمن يضرب
َفوت ْل  .ا

 :الزاجز قال

ُتُم لو ًا كن ُتْم صوف َدا لكن ُتُم * أو َقَر ًا لكنتم ماًء كن َد َب  َز

ًا أوكنتم ُتْم َلْحم َدا لكن َد ُتُم * أو ُغ ُتْم شاَء كن َدا لكن َق  َن

ُتُم أو ً كن ْول ُتْم َق َدا لكن َن *  َف

َدْت- 2385 َها َعا ِر ْت  َلِميُس ِلع

ْتر ِع َلِميُس : الصل،ال إلى يرجع لمن . يضربامرأة : اسإمو
ْدُتيقال إلى، بمعنى لعترها في واللما تركها سإوء عادة ُع  :
ّدوا     (ولو   تعالى الله قال وله، إليه، ُدوا     ُر َعا ُهوا     لما     َل  )    عنه     ُن

ٌد- 2386 ْب ِريُخُه ع  ََأَمٌة َص

ِه بآَخَر الذليل اسإتعانة في يضرب ِل  .مث

ِرُخوالصريخ منه، أذٌل ناصره أي  .ههنا : الُمْص

ُد- 2387 ْب ِرَك َع ْي ُلَك ُحّر َغ ْث لنفسه يرى للرجل يضرب ِم
ً َفّضٍل غير من الناس على َفْضل ّوٍل َت َط َت  .و

ٌد- 2388 ْب ْلٌى َع ْيه في َوح َد ل َمْن يملكه المال في يضرب َي
ٌد ويروى يستأهله ْب ً َع وكلها يديه في وخلٌي عبد ويروى وَخل
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فالبتداء عبد، هو أو عبد، : هذاوالتقدير قريب، المعنى في
ّقي والخبر محذوفا، َب  ]6 . [صُم

ٌد- 2389 ْب َلَك َع ًا َم ْبد ْه َع َ ْول َأ ًا ف ّب به يليق ل لمن يضرب َت
ّتباب،. والتّبوالثروة الغنى  .الَخَسار وهو : ال

ٌد- 2390 ْب ِه في ُأْرسِإل َع ْوِم التسويم، من : اسإمالّسوما سَإ
ًا أرسإل أي الهمال وهو ّوم وثقت إذا وذلك عمله، في ُمَس

ّوْضَت بالرجل غير وبينه بينك فيما فأتى أمرك، إليه وف
 والعفافا الّسداد

ُه- 2391 ُقوفِا أعطا ِه، ِب ِت َب َق ِه ِبُصوفِا و َر ِت َب َق ُطوفا َر ِب و
ِه، ِت َب َق ِة أّخُت : يقالدريد ابن قال َر َف ُقو الشعر وهو قفاه ب

ّلي َتد ْقَرة في الم بجملته الشيء يعطي لمن . يضربالقفا ُن
ًا يأخذ ول وعينه ًا ول ثمن  .أجر

َوُر- 2392 ْع َنَك َأ ْي ْلَحَجَر َع َفْظ أعور : يايريد وا َنَك اْح عي
ُقب أو الحجر، واحذر َبْت إذا العور أن وأصله الحَجَر، اْر أِص

ُنه جرير بن إسإماعيل قال كما يبصر، ل بقي الصحيحة عي
َبَجلي ًا الحسين، ابن لطاهر الشاعر، ال ّداح :له فقيل له َم

يمتحنه، أن فأحّب الشعر، من به يمدحك ما ينتحل إنه
هو : إنماطاهر فقال إسإماعيل، فأبى يهجوه، أن فأمره

 :البيات هذه كاغد في فكتب عنقك، َضْرُب أو لي هجاؤْك

ُتَك ْي ْين إل َتَرى ل رأ َع ُنك ب ْي َع َو ّ ترى ل *  َ إل  َقليل

َفْرد أصبت إذا َفأما ْيٍن ب ْذ َع َفُخ ِنَك من *  ْي َ الخرى َع  َكفيل

ْد َق َقيَت َف ْب ّنّك َأ ِر َقليٍل َعْن أ ْه َظْ َكّف * ب َتمُس ال ْل َ َت ثم الّسبيل
ّنَك : لفقال طاهر، على البيات هذه عرض َي تنشدها أَر
ًا، َقَ أحد َلته وأحسن القرطاس، وَمَز ًا : إن. ويقالص غراب
َبَرة على وقع ٍة َد َه ناق ِكر ُبها ف الناقة، فتثور يرميه أن صاح
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لحدة أعور الغراب ويسمى بالحجر، إليه ُيِشير فجعل
َبِصير القلب على أو التشؤما، على بصره، وأبي للضرير كال
َبيَضاء  .للحبشي ال

ُه- 2393 َد ْن ُة الماِل من ِع ِئَر ْيٍن َعا  َع

ُعْرُتيقال ّوْرتها، أي عينه :  كثرته من أنه المثل ومعنى َع
َعاَرْتحاتم : أبووقال يعورها، يكاد حتى العين، يمل ُنه :  عي
ِعيُر ما المال من عنده المثل : ومعنىقال ذهبت، أي فيه َت

من عنده :الفراء وقال وتحير، وتذهب تجئ أي العين،
ُة المال ِئر َنين، وعائرة عيٍن، عا ْي ّيَرة، َع َع ]7 [ص وأصل و

ُثَر إذا كانوا أنهم هذا ُؤ الماُل عندهم َك َق ًا بعير عين َف دفع
ِعَل الكمال، لعين َوُر وُج َع يفعلون وكانوا سإببه، لنها لها ال
ًا، البل بلغت إذا ذلك إبٌل المال من عنده :والتقدير ألف

ُة َوَر ُيوِجُب ما مقدار أي عين، عائر  .ألٌف أي عين، َع

ْيٌن- 2394 َفْت َع َفْت َعَر فعرفا المر رأى لمن يضرب َفَزَر
 .حقيقته

ِني- 2395 ِت ْي َي ْع ٍر َأ ُأُش ْيَف ب َك ٍر َف ُد ُدْر  ِب

ً أن ذلك أصل ًا، له فولدت أحبته، و امرأته أبغض رجل غلم
ِرُز وهو دردره، يقبل الرجل فكان ْع :ويقول السإنان، ُم
ْيُت َد ُدَرك، َف رأى فلما أسإنانها، فكسرت المرأة فذهبت ُدر

ِنيقال منها ذلك ِت ْي َي ْع ٍر : أ ٍر فكيف بأُش ُد ُدْر لها فازداد ؟ب
ًا، والباء أطرافها، تحديد وهو السإنان، : تحزيزوالُشُر بغض

ٍر في ِني أي مع، بمعنى وبدردر بأُش ِت أشر مع كنت حين أعيي
 ؟دردر مع فلَحِك أرجو فكيف

ِلي لم أنك المثل : معنىزيد أبو قال َب ْق شابة وأنت الدَب َت
 :ومثله؟ أسإننت وقد الن فكيف أسإنانك، في أُشر ذات
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ِني- 2396 ِت ْي َي ْع  ُدّب إلى ُشَب ومْن ُدّب، إلى ُشّب من أ

ّون فمن لم ومن عليه، من بإدخال السإم بمنزله جعله َن
َقاَل ِقيَل عن الله رسإول نهى كقولهم جعله ينون على و
أمر في يكون لمن يضربان . والمثلنللفعل الحكاية وجه

منه أعظْم هو بما يأتي أو فيه، فيمتد مرضى غير عظْيم
ًا كنت لدن من أي شب من قولهم في ويقال أن إلى شاب
َببت ٌد أنك لي العصا، على َد فل قديم منذ الشّر منك معهو
ًا َيشّب الغلمُا : َشّبيقال عنه، تقصر أن منك يرجى َباب َش

ُشّب والمثُل بالفتح َشّب : الكلما. قلتترعرعَ إذا وَشبيبة،
َيُشّب : شعرهايقال أن إل عليه، يحمل له وجه ول بالضم،

َها َن وأظهرها، أوقدها إذا النار َشّب وكذلك يظْهره، أي لو
وظهر ولد أي أظهر، قيل لدن من أعييتني أرادوا كأنهم

َدّب شاَب أن إلى للرائين، الفعل نزل ثم العصا، على و
ّوّن، من عليه وأدخل السإم منزلة ُن حكى ينون لم وإذا و
سإبيل على الوجهين في ُدّب ورفعوا الفعل، لفظ على

لدن من ويروى البتة ليتعدى َدّب لن والمزاوجه؛ التباعَ
 ]8 [ص َدّب إلى َشّب

ِه- 2397 ْي َل ِه ِمَن َع ّل ِلَحٌة ِلَساٌن ال  َصا

َنى لمن يضرب الثناء يعني ْث  بالخير عليه ُي

َلى َعّض- 2398 ِه َع ِدِع ْب  ِش

ُعَ ِد ْب ِنيه ل عما اللسان يحفظ لمن يضرب : العقربالّش ْع  َي

َلى- 2399 ّي َع َد ِديُث ّداَر َي ًا كان مْن به يضرب الَح عالم
الله رضي الله عبد بن جابر عن المثل هذا ويروى بالمر

َعة في به تكلم أنه عنه ْت  الُم
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َلى- 2400 ْي َع َد ْدٍل َي ّكيت ابن قال َع ْدُل : هوالّس َع بن ال
ّبع، شرط على وكان العشيرة، سإعد بن جزء إذا تبع وكان ُت
الوقت؛ ذلك في المثل به فجرى إليه، دفعه رجل قتل أراد

ِئس قد شئ لكل يقولون الناس فصار ْي على : هومنه ُي َد َي
 عدل

َطى- 2401 ْع ِر َعْن أ ْه ٍد ظ  َي

َلصَمعي َقال مكافأة، ول بيع لعن ابتداء، أي ً : أعطيتها مال
ٍد، ظهر عن ً يعني ي ول قْرض من ول بيع من ليس تفّضل

إذا الَشيء أن هي الظْهر ذكر في : الفائدةقلت مكافأة
ُبُه كان اليد بطن في كان َلَك صاح على كان وإذا لحفظْه، أم

يريد لمن مبذول فكان ضبطه؛ عن صاحبها َعَجَز ظهرها
َناُل لمن . يضربتناوله  تعب غير من بسهولة خيره ُي

َأُس َعّي- 2402 ْب َلٍل ِمْن َأ  َش

َطبا رجلين أن المثل هذا أصل َعّي أحدهما وكان امَرأة َخ
فاختارت له، مال ل أَشّل، والَخر المال، كثير اللسان
َقالت الشل، َعّيو ّد شر أي شلل، من أبأس :  َأَش  احتمال و

ْكُت- 2403 ِلَك َعَر ِبي َذ ْن  ِبَج

َترُت احتملته أي  عليه وسَإ

ِني َعَرفَا- 2404 ْط ْطَن َب َبَة َب  ُتْر

بطنه فألصق قدما ثم بلده، عن غاب كان رجل هذا
َقال بالرض، بلد من معروفة : أرٌضوتربة القول، هذا َف

 قيس

 له الحنين بعد إليه وصل لمن يضرب
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ّيَر- 2405 ْيٌر َع َة ُبَج  ُبَجَر

ُبَجر ُتوء وهي ُبْجَرة، : جمعال العيوب، عن بها يعبر السرة ُن
َبجرة ويروى بجير، وكذلك رجل، : اسإمالمثل في وبجرة

َقال الباء بفتح خبره، بجير نسى ُبَجَرة، بجير :: عيرُي
َعاَر قولك من : التنفير،والتعيير َفَرُس ]9 [ص " ِيُر ال " إذاَيع

ّير نفر، َع ّفر، و ّفر كأنه َن عيوبه، من ذكر بما عنه الناس ن
 به للعلم الثاني المفعول وحذفا

َلى- 2406 ِتِك َع ِديَن ُأْخ ْطَر  ُت

ًا أن وذلك َتها طالبها فركب عارت فرسإ  .عليها فطلبها أخ

في أو والدهاء، العلم في مثله لقى إذا للرجل يضرب
 والسفه الجهل

ِني- 2407 ْت َف َأها َعَر  الله َنَس

ّنسىء َقال : التأخير،ال َأهُي َنَس عن أجله، وأنسأه أجله في : 
َلصَمعي، ّنِسىء ا ّنساء وال " من قولهم ومنه منه، : اسإموال

ّنساء سإّره َداء، وليباكر الرداء، فليخفف نساء ول ال َغ ال
ِقّل ُي َيان ول ّنساء ِغْش وأصله أجلها، الله أّخَر المثل " ومعنىال

في ذلك بعد رأها ثم منه فأخذت فرس له كانت رجل أن
َقال كلمه، سإمعت حين فَجَمَحْت فعرفته قوما، أيدي َف

ْتنيالرجل َف َثلً، فذهبت الله، َنَسأها : عر قول هذا َم
َلصَمعي  ا

َقال غيره وأما َهٍس : المثلَف ُلقب وإنما بنعامة، الملقب ِلبي
ُول بها َقال سإاقيه، ِلط ِه، لشدة به : لقبحمزة و َصَمِم

َقالت الظْلماء، في فجأة ليلة ذات امرأته فطرقَ :امرأته َف
َعاَمُة َقال والله، َن : خرجوقيل الله َنَسأها : عرفتنيبيهس َف
ِغيرون قوما امَرأة َقالت الصبح طلع فلما آخرين على ُم
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ِغيرين لبعض َقال عماه، يا : خالتكالُم ِنيَف ْت َف نَسأها : عر
 .مدتها الله أّخَر أي الله،

ْعَجَب- 2408 ًا أ ّي َعُمُه َح  َن

ِه فلم يسأله رجل أتاه رجل : اسإمحي ِط ْع ًا، ُي فشكاه شيئ
ًا أعجب :فقيل ُقه أي نعمه، حي  .عليك به فبِخَل وأعجبه را

َيُة- 2409 َعاِش ْل ّيُج ا َه ّيَة ُت ِب  ال

َقال ْوُتُي َعَش ْيُت، معنى في :  َعّش ْوُت َت َد َغ معنى في و
ْيُت، ّد َغ َيان ورجل َت َتعّش، أي َعْش َقال ُم :السكيت ابن و
َعشيِت َالرجُل َعِشي ْعَشى البل و َعّشْت، إذا َعَشًى َت َقال َت

 :النجم أبو

ْعَشي ِئه عن أظلم إذا َت * عَشا

َقالالظْلمة وقت : يتعّشىيقول ْيُك : خرجالمفضل .  َل الُس
ِة بن َك َل تميم، بن ُمناة زيد بن عمرو بن الحارث واسإمه الَس

وكان سإوداء، أمًة أمه وكانت وأشعرهم، العرب أنكر وكان
ْيَك يدعى َل ِنب "سُإ َقا وأعداهم بالرض الناس أدّل " وكانالَم
تهيئ إنك : اللهميقول وكان الخيل، به تعلق ل ِْرِجله على

ًا  كنت لو إني ِشئت، إذا ِشئت لما ِشئت ما لكنت ضعيف
ًا، من بك أعوذ إني اللهم أمة، لكنت امَرأة كنت ولو عبد

َبة ْي ًا أهاب ل أي هيبة، فل الهيبة فأما الَخ أنه . زعمواأحد
بني على فمر أصحابه، من ناٍس في ُيغير أن يريد خرج

ُبون والناُس ربيع في شيبان ضباب فيها عشية في ُمْخِص
وقد عظْيم، البيوت من انفرد قد ببيت هو فإذا ومطر

َقال أمسى، هذا آتي حتى وكذا كذا بمكان : كونوالصحابه َف
ًا أصيب فلعلي البيت َقالوا بطعاما، آتيكم و خير : افعل،له َف

َق بن يزيد بيت البيت فإذا الليل، عليه َوَجّن إليه، فانطل
ٍم ْي َو فاحتال البيت، بفناء وامرأته الشيُخ وإذا الشيباني، ُر
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ابن أراح أن يلبث فلم مؤّخره، من البيت دخل حتى سإليك
َقال غِضَب الشيخ رآه فلما الليل، في بإبله الشيخ : هلو

َها كنت َت ْي َقال الليل، من سإاعًة عّش َبِت: إنهاابنه َف العشاء، : أ
َقال َثلً، فأرسإلها البية، تهيج العاشية : إنيزيد َف نفض ثم َم

ِعها إلى فرجعت َوْجهها، في ثوبه الشيخ الشيخ وتبعها َمَرات
َقعد فيها، فرتعت روضة لدنى مالت حتى عندها الشيخ و

الُسليك وتبعه البرد، من ثوبه في وجهه خنس وقد يتعّشى
ًا رآه فلما انطلق، رآه حين بالسيف ورائه من ضربه مغتر

وقد السليك أصحاب بقى وقد إبله، وأطرد رأسإه فأطار
فأطردوها البل، يطرد به فإذا عليه، وخافوا ظنهم سإاء
َقال معه، َليك َف  ذلك : فيسُإ

َعاشية َطاٍن ُرّج و َها ِب ُت َعْر ْوِت َذ ْيٍل * بَص ِت َها َق َط ّيُف وسْإ َتَس  ُي

 بالسيف يضرب أي

ْوَن عليه كأن ٍد َل ٍر ُبْر ّب َا * إذا ُمَح ُه م َتا ِرٌخ أ ّهُف َصا َل َت  ُم

القتيل، على الدما " طرائقمحبر برد "لون بقوله يريد
 له المتحزن الباكي وبالصارخ

َباَت َها َف ْهٌل ل ُهْم َخلَء أ ُؤْ َنا ْيٌر ِبهْم * وَمّرْت ِف ُفوا َفلم َط ّي َع َت  َي

أو هذا أيقتل جملتها من فيعلموا الطير يزجروا لم أي
 .يسلم

ُتوا َبا ّنوَن َو ُظْ ُنوَن َي ّظْ َتي ال َب ْوا َما * إذا َوُصْح َل ًا َع ّلوا َنْشَز َه َو أ
ُفوا ْوَج  َأ

ُلوها أي َوجيف، على حم  .السير من ضرب وهو ال

َها َوَما ُت ْل ّتى ِن ْكُت َح َل ْع َبًة َتَص ْق ْدُت ِح ِك َو ِة لسإباِب *  ّي ِن الَم
ِرفُا  أع
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 .أصبر أي

ّتى َعَ رأيُت َوَح ْو ْيِف الُج ْلّص ِني ُقْمُت * إذا َضّرني با ْغَشا َي
ِدفا ِظلل  فأسإ

أحد يجوعَ يكاد ل بالصيف لن الشتاء دون الصيف خص
ل كان أنه على دّل ] هو11 [ص جاعَ فإذا اللبن، لكثرة
ًا، يملك َفَة في فأدخل أدور " يريد"أسإدفا وقوله شيئ ْد الّس
 .الجوعَ شدة من بصرى يظْلم يعني الظْلمة، وهي

َقال على فخرج َشيء، عنده يبق لم حتى افتقر كان : إنهُي
ًة يصيب أن رجاء رجليه عليه يمّروا َمْن بعض من ِغّر

الشتاء ليالي من ليلة في أمسى إذا حتى بإبله، فيذهب
ّد أن وهو الّصّماء ُاشتمل مقمرة باردة ِبه َفْضَل َيُر َعلى ثو

ِه ِد عليه جثم إذ نائم هو فبينما عليها يناما ثم اليمنى عُض
َقال رجل ْأسِإْر :له َف َت َقال رأسإه سإليك فرفع اسْإ : الليُلو

َثلً، قوله فذهب مقمر، وأنت طويل َعل ثم َم يلهزه الرجل َج
فضّم يده سإليك أخرج آذاه فلما اسإتأسإر، خبيث : ياويقول
ِرَط َضَمًة الَرجَل َقال منها، ض ًاَف ِرط ؟العلى وأنت : أَض

َثلً، فذهبت :سإليك له َقال ثم الضاد، باب في ذكرته وقد َم
َقال ؟أنت َمْن أرجع فل لْخُرَجّن فقلت افتقرت رجل : أناَف

ً وجدا حتى فانطلقا معي، فانطلق َقال أسإتغني، حتى رجل
ُته ُتهما، مثل قص الجوفا أتوا حتى جميعا، فاصطحبوا قص
َعٌم إذا باليمن الذي مراد جوفا من َشيء كل ملء قد َن

الحي، فيلحقهم بعضها فيطردوا يغيروا أن فهابوا كثرته،
َقال ُكناسإليك لهما َف لكما فأعلم الّرعاء آتي حتى قريبا : 
ًا كانوا فإن بعيد، أما هم أقريب الحي، علم رجعُت قريب

ً لكما قلت بعيدا كانوا وإن إليكما، لكما به ألَحُن قول
ّقطهم يزل فلم الّرعاء أتى حتى فانطلق فأِغيَرا، حتى يتس
َقال يدكوا، لم طلبوا إن بعيد هم فإذا الحي، بمكان أخبره َف

 :صوته بأعلى فتغنى : بلى،َقالوا ؟أغنيكم : ألالسليك
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َبّي يا ٌد * إل بالوادي لَحّي أل َصاِح ِبي ٍما َع ْيَن َوآ َد َب َوا ْذ  أ

ً َأتنظْران ِتهْم َريَث قليل َل ْف َواِن * أمْا َغ ُد ْغ َغادي الّربَح َفإّن َت ْل  ِل

َياه ذلك سإمعا فلما َت يبلغ ولم بها، فذهبوا البل، فأطردوا أ
 .معهم بما َمَضوا حتى الحّي الصريُخ

ٌد 2410 ْو ّلُح َع َق  ُي

ْود َع َقال الُمِسّن، : البعيرال ّودُي َع ًا :  ًا، صار إذا تعويد ْود وهو َع
ُبُزول بعد الّسّن َقال سإنين، بأربع ال ٌد وي َد ْود "سُإو " أيَع
 :وينشد قديم،

ُد َهِل ّ المج ُد إل َد ُد الّسو ْو َع َدى ال ّن َوَرأُب َوال ّثأى *  ْبُر ال َوالّص
َد ْن ِطِن ِع َوا  الَم

َلح : إزالةوالتلقيح َق أسإنان وصفرة أسإنانها ُخْضرة وهو ال
 .النسان

ّدُب للُمِسّن يضرب َؤ ُيَراض ُي  ]12 [ص و

ٌد- 2411 ْو ّلُم َع َع ْنَج ُي َع  ال

ْنج َع أن وهو البعير، رياضة من ضرب النون بتسكين ال
ِذب َقال رجليه، على فيرده ِخطامه الراكب َيْج َنَجه ُي َع
ِنُجه، ْع َنج َي َع َجّل أنه في كالول المثل ومعنى : السإم،وال

ْنج أن وذلك التلقيح، عن ذلك جل كما الرياضة عن َع إنما ال
َكارة، يكون َب ُة فأما لل َد َو ِع  إليه تحتاج فل ال

ْومَا الْمَر َعلّى َعَرَض- 2412 ٍة سَإ ّل  .َعا

َلصَمعي َقال ُلها َلت قد التي البل في : أص ِه الشرب في َن
ّلت ثم ّلة؛ فهي الثانية، ع الماء عليها يعرض ل فتلك عا

ًا َقال فيه، يبالغ عرض ُي ْومَا سَإاَمُه :و ّلة، سَإ عليه عرض إذا عا
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ًا ًا عرض َلغ غير ضعيف المر علّى عرض :والتقدير فيه، مبـا
ّلة، َعْرَض َعرُض تضمن لما ولكن عا جعل التكليف معنى ال
ًا، له السوما فَسامني المر على : عرضَقال فكأنه مصدر

ّلت التي البل ُيَساما ما َهِل بعد َعـ ّن "سإامني روى ومن ال
ْومَا المر ٍة سَإ  .الواضح اللقم على كان "،عال

ِني- 2413 َطا ْع َء َأ َفا ّل ْيَر ال ِء َغ َفا َو  ال

ّلفاء َوفاء : الخسيس،ال ْبَخُسك لمن . يضرب: التاماوال ّقَك َي َح
 .فيه ويظْلمك

َلُه ُحْميق َعَرفَا- 2414  َجَم

ًا "عرفا ويروى أحمق، كان وإن القدر هذا عرفا أي حميق
ُله  .عليه فاجترأ عرفه جمله أن " أيجم

َقال الناس مؤانسة في الفراط في يضرب ُهوي َنا َعَرفَا : َمع
ُه، ْدر َقال َق ُي  و

ًا يستضعف لمن يضرب ُع أنسان َل ُيو يؤذيه يزال فل به و
 .ويظْلمه

ًا- 2415 َب ِدُث َعَج ّيها ُتَح ُد َأ ْو َع  ال

ّد يكذب لمن يضرب َق بالشيخ، الكذُب َيْجُمُل ل أي أسَإّن و
ًا ونصب ًا تحدث أي المصدر على عجب ًا حديث  عجب

ِني- 2416 ِت ْي َد ْع َداِك َفَمْن َأ ْع  َأ

ًا أن هذا أصل َع لص ِب ً َت له، ناقة على وهو مال معه رجل
َقال ثم راكبها، فتثاءب الناقة، فتثاءبت اللص فتثاءب
ِنيللناقة ِت َدي ْع وَركَض فحذره باللص وأحّس ؟أعداك فمن : أ
 .ناقته
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 .الشر عدوى في يضرب

َؤباء من أعدى تقول والعرب ّث  .العدوى من ال

َقَ- 2417 ُعنو َد ال ْع ّنوقَِ َب  ال

َناقَ َع جمع وهو عنوقَ، وجمعه المعز، أولد من : النثىال
 ]13 . [صناقة : جمعوالنوقَ نادر،

كنت . أيسإاءت ثم حسنة حال له كانت لمن يضرب
َقَ صاحب ُوقَ صاحّب فِصْرَت ُنو  .ُعن

ْيُر- 2418 َع َقى ال ْو ِه َأ َدِم  ِل

الصيد من َشيء ليس أنُه . وذلكبالحذر للموصوفا يضرب
َذر َذَر يْح  .طلب إذا العير َح

َقال الجيش، إلى نظْرت لما اليمامة لزرقاء المثل : هذاوي
ًا تناول قد منهم فارس كل وكان َن به، يستتر شجرة من ُغْص
َقدَقالت إليه نظْرت فلما َل جائتكم ولقد الَشَجُر، َمَشى : 

ٍر إلى ونظْرت فكذبوها، حمير، ْي َفر قد َع الجيش، من َن
َقالت َنِمه، في راعٍَ من لدمه، أوقى : العيرَف ً فذهبت َغ َثل  .َم

ْيٌر- 2419 ٍر َع ْي َع ُة ِب َد ِزيا ٍة َو  َعَشَر

غيرهم، به يتكلم ليس الشاما َلهل مثل : هذاعبيدة أبو َقال
َقاما واحد منهم مات كلما خلفاءهم أن هذا وأصُل آخر و
هذا، ذلك عند يقولون فكانوا أعطياتهم؛ في عشرة زادهم

ْير والمراد َع  .السيد ههنا بال

ْيٌر- 2420 ُه َع ُه َعاَر ُد ِت  َو

ُه ِري : ماقولهم ومنه أهلكه، : أيَعاَر ُه، الجراد أي أد أي َعار
ّي َقال به، ذهب الناس أ ُهُي َعاَر ُه :  ِعيره، و يعوَر به ذهب أي َي
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ً أن المثل وأصل وأهلكه، َق رجل َطه حماره على أشف َب فر
ِتد، إلى ما فأهلكه الفرار يمكنه فلم السبع عليه فهجَم َو

 .به له احترس

ْيٌر- 2421 ْتُه َع َكَض  ُأُمُه َر

َلته ويروى َك ُه يظْلمه لمن يضرب أمه َر  .ناصُر

ْيُر- 2422 َي ِه ُع ِد  َوْح

َقالالناس يخالطْ ل لمن يضرب َعاير : أيبعضهم . و الناس ُي
َيقيسها والموَر ْيُش وكذلك يشاور، أن غير من بنفسه و ُجَح

ِه ِد َقال َوْح ْيُش وي َدهفي والكلما نفسه ُجَح َوْح " يجيء" 
ِه نسيُج "هو قولهم عند مستقصًي ِد الله شاء " إنَوْح

 .تعالى

َد- 2423 ْن َطاِح ِع ّن َلُب ال ْغ ْبُش ُي َك  الَجّم ال

َقال ًا وي ّتيُس أيض  .له َقْرَن ل الذي " وهوالَجّم "ال

َلبه لمن يضرب ّد بما صاحبه َغ  .له أع

ْنٌز- 2424 َها َع ٍء كُل ِب  دا

ُيوِب للكثير يضرب ُع  ]14 . [صوالدواّب الناس من ال

َفَزاري َقال ْعَزىال السوء وراعي داء، وتسعون تسعة : للِم
 .مائة يوفيها

ِثي- 2425 ٍر ِعي َعا  َج

َقالعمرو أبو َقال ْعِت الغنم في وقعت إذا للضبع : ي ْفَر أ
َعار يا "أردِت ِضراري، كأنما َقَراري، في : الغنم،القرار َج

َعَ الناقة، تنتجه ولد أول وهو الفَرعَ، من الدما، : أراقَوأفر
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َقال للهتهم، يذبحونه كانوا َعَُي َقال ذبحوه، إذا القوما : أفَر و
َعار، سُإّميت جعرها : لكثرةالخليل َع، يعني َج َقال الضب

 :الشاعر

ْلُت ُق ِثي َلها َف ِر، ِعي َعا ِم وأبِشري َج َلْح ِد لم امرٍئ * ب َه َيْش
 َناِصُره اليوما

ُمْصعب أخيه قتُل الزبير بن الله عبد أتى : لماالمبرد َقال
َدهَقال ِه ّلُب : أَش ْفرة أبي بن المه :َقال ل، َقالوا ؟ُص

: أفشهدهَقاَل : ل،َقالوا ؟الحبطي الحصين بن عباد أفشهده
 :البيت بهذا فتمثل : ل،َقالوا ؟السلمى حازما بن الله عبد

ِثي لها فقلُت ِر ِعي َعا * وأبشري َج

َليه َعَرَض- 2426 َتي َع َل ُبِع َخْص  الّض

ّيره إذا وهما خيار، منهما واحدة في ليس خصلتين بين َخ
صادت الضبع : إنأحاديثها في العرب تقول واحد، َشيء
ًا، َقال، ثعلب ّنىالثعلب لها َف َقالت عامر، أما علّى : ُم :َف

َقال َشئت، أيهما فاختر خصلتين بين أخيرك ؟ هما : وماَف
َقالت َقال أمزقك، أن وإما آكلك، أن : إماَف : أماالثعلب لها َف

َلَت فاها وفتحت ؟: متىَقالت ؟نكحتك يوما تذكرين ْف فأ
 .الثعلب

َلى- 2427 َا َع ِله ْه  َبَراقُش َتْجنِى ََأ

ٍما كلبًة َبَراقُش كانت ُبوا عليهم، فأغير العرب، من لقو َهَر ف
ُهم القومُا فاتبع َبَراقش، ومعهم َباح آثاَر ُن فهجموا َبَراقش، ب
 :بيض بن حمزة َقال فاصطلموهم، عليهم

ِني جناية عن تكن لم ْت َق ِني ول َيساري * ل َلِح ِني َيمي ْت  َرَم

َناها بل ِقُش أهلها * وعلى كريٌم علّي أٌخ َج ِني َبَرا  َتْج
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: إنَقال العلء بن عمرو أبي عن حبيب بن يونس وروى
الملك فسافر الملوك، لبعض كانت امَرأة براقش

ِزعوا إذا موضع لهم وكان واسإتخلفها، ُنوا َف فإذا فيه، دّخ
فجاء َفدّخّن ليلة عبثن جواريها وإن اجتمعوا، الجند أبصره
ْدتهم إن : إنكنصحاؤْها لها َقال اجتمعوا فلما الجند، ّد ولم َر

ِتِك لم أخرى مرة ودّخنتهم َشيء في تستعمليهم منهم يأ
سَإأَل الملك، جاء فلما دارها، دون بناء فبنوا فأمرتهم أحد،
َء عْن ِبنا َقال15 [ص بالقصة، فأخبروه ال َف ِها : على]  ْه ]؟[؟ أ

ً فصارت َبَراقش، َتجنِى َثل َقال َم َطامى بن الشرقي و :الق
ضد، بني من لقمان وكان عاد، بن لقمان امَرأة براقش
غلما، براقش من فأصاب البل، لحوما يأكلون ل وكانوا
َنَحُروا فأولموا أبيها، بني في لقمان مع فنزل فراح الجزر، و

َقَ أبيه إلى براقش بن َقال لقمان، فأكله جزور، من بعر :َف
ْقُت فما ؟هذا ما بني يا َعّر ًا قطْ َت َقال مثله، طيب : جذورَف

َقال أخوالي َنَحَرها ؟أرى كما الطيب في البل لحوما : وإنَف
َقالت َنابراقش َف ْل ْتِمْل، : َجّم َثلً، فأرسإلتها واْج الجميل و َم
َذاب، الشْحُم ْلنا ومعنى الُم َنا أي َجّم ِعْم ْط َتمْل الجميل، أ :واْج

ْطعم أي ُفسك أنت ُأ إبل قومها أكثر براقش وكانت منه، ن
َعَل قومها، إبل وفي فيها فأسإرعَ إبلها على لقمان فأقبل َف و

أهلها : علىفقيل الجزور، لحوما أكلوا لما أبيه بنو ذلك
 إليه ضرره يرجع عمل يعمل لمن يضرب براقش تجنى

َلْت- 2428 َبُة َعِج ْل َك َد أْن ال ِل َنيَن َذا َت ْي  َع

ولو يبصر، ل بولد تأتي حتى الولدة ُتسرعَ الكبُة أن وذلك
ْعِجل يضرب فتح وقد الولد لخرج ولدها تأخر َت أن عن للمس

ّتم  حاجته يست

َقْت- 2429 ِل َها َع ِق ِل َعا َدُب َوَصّر َم ْن  الُج
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َنِشَب، المر وجب قد أي .القوما من الضعيف فجزعَ و
ً أن وأصله َق بئر إلى انتهى رجل ّل ثم برشائها، ِرشاءه وع

َقال جواره، فادعى البئر صاحب إلى صار سإبب : وماله َف
البئر صاحب فأبى برشائك، ِرشائي : علقُتَقال ؟ذلك

َقال بالرحيل، وأمره َقْتَف ِل َع َها :  َق أي الجندب، وصر معال
َلعرابي ابن َقاَل الرحيّل يمكنني ول الحر، جاء رجل : رأىا

َطة امَرأة ْب ِكَح، فخطبها تامًة سَإ ْن امَرأة إليه هديت ثم فأ
َقال َقِميئة، َقالت تزوجتها، التي هذه : ليستَف :المزفوفة َف
َقْت ِل َقها َع ِل َعا  .المر وقع يعني الجندُب، وصر م

َق ِل َع َق، : بمعنىو ّل معلق، جمع يكون أن : يجوزوالمعالق تع
َق جميع يكون أن ويجوز العلوقَ، موضع وهو بمعنى متعل

عن كناية تكون أن يجوز علقت في والتاء التعلق، موضع
ِة عن كناية تكون أن ويجوز الدلو، َي َقِت : أيالْرِش ّل تع

َيُة  .تعلقها بمواضع الْرِش

َد- 2430 ْن َباَرياٍت َلْحُم الله َع  ُح

ًا لحُم الله "عندو ّنى الَشيء في به " يتمثلسإمان َقط َتَم ُي
 ]16 . [صإليه يوصل ول

َقَ- 2431 ُقو ُع ْكُل ال َكْل َلْم َمْن ُث ْث  َي

ّقه : إذاأي ُده َع ِكلهم فقد ول أبو َقاَل أحياء، كانوا وإن َث
َقَ في : هذاعبيد ُقو من الرحم قطيعة وأما للوالد، الولد ُع

ْلُك فقولهم للولد الوالد ِقيم الُم ِلَك أن يريدون َع لو الَم
ُده نازعه ْلَك ول لم َعقيم كأنه حتى وأهلكه، رحمه لقطع الُم
 .له يولد

َتّر َول َعّش- 2432 ْغ  َت
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َقال فيما المثل أصل ّوَز أن أراد رجل أن ُي َف ليل، بإبله ُي
َكل ّت ّعّشله فقيل هناك، يجده عشب على وا َتر ول :  ْغ بما َت
ً أن ويروى يقين، على منه لست وابن عمر ابن أتى رجل
َقال تعالى، الله رحمهم الزبير وابن عباس ينفع ل : كماَف

فكلهم ذنب، اليمان مع يضر ل كذلك عمل الشرك مع
ّعّشَقال َتر، ول :  ْغ َفّرْط : ليقولون ّت الخير أعمال في ُت
ْذ َق ذلك في وُخ ترجو ما على الشأن كان فإن المور، بأوث
ًة كسبت ما كان هناك والّسعة الّرخَصة من الخير، في زياد
ْطَت قد كنت تخافا ما على كان وإن َت  لنفسك اْح

ًا ِعْش- 2433 ًا َتَر َرَجب  َعَجب

َباد بن الحارث : إنحديثه من َقالوا َلبة بن قيس بن ُع ْع َث
ّلق ِرفا، أسإّن ما بعد من نسائه َبعض ط َلَف وَخ عليها فَخ
ْظْهر كانت رجل بعده ِد من له ُت َوْج تظْهر تكن مالم به ال

َقال منها، بمنزلته فأخبره الحارَث زوُجها فلقي للحارث، َف
ًا : ِعْشالحارث ًا، َتَر َرَجب ً فأرسإلها َعَجب َثل َقالَم أبو . 
ًا ِعْش : يريدالطوسإي الحسن فحذفا، رجب، بعد َرَجب

َنة عن كناية : رجبوقيل َظْر ومن بحدوثها، يحدث لنه الّس َن
ٍة في عليها، كله الدهر قاس فصولها تغير ورأى واحدة سإن

ًا : ِعْشَقال فكأنه ليس النسان وعيش عجائب، َتَر دهر
الشرط، معنى على محمول ولكنه به، المر له فيصح إليه،

ِعْش : إنأي :قولك في المعنى هذا يتضمن والمر َتَر، َت
ِني ِرْمَك ُزْر ْك  ُأ

َلى- 2434 َلْت َما َع َي ْعُث َخ ْيم َو َقِص  ال

َبّنأي : الرمُل،. والقصيمالهول من فيه ما على المَر : لرك
ِغيُب الرمل الكثير السهل المكان والوعث القداما، فيه َت

َق ما على " أيخيلت ما "على وقوله فيه، الَمْشُي ويش
َهْت، َب ّيِل على يمضي : فلنقولهم من َش ما على أي المَخ
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""خيلت في والتاء يقين غير من َغَرر على أي خيلت
َثة، جمع وهو للوعث، ْع َلة " من"وعلى َو محذوفا فعل ِص

 ]17 . [صخيلت ما على أمضي أي

ْيُر َعَسى- 2435 َو ُغ ًا ال ْبؤسإ  َأ

ْير َو ُغ ٍر، : تصغيرال ْؤس، : جمعوالبؤس َغا .الشدة وهو ُب
َقال فيما المثل هذا وأصل ّباء قول من ُي َقالت حين الز
َقَ من َقصير رجوعَ عند لقومها وبات الرجال ومعه العرا
َوير ُغ َعَسى طريقه على بال ُغويُر " الشّر لعل " أيأبؤسإا ال
عنه الله رضي عمر إلى رجل . وجاءالغار قبل من يأتيكم
ًا يحمل ِقيط َقال َل َقالأبؤسإا الغوير "عسى عمر َف ابن " 

اللقيطْ، هذا صاحب لعلك أي بالرجل، َعّرض : إنماالعرابي
أبؤسإا، يصير الغوير عسى معنى " على"أبؤسإا : ونصبَقال

ّدر أن ويجوز َقال أبؤسإا، يكون أن الغوير عسى يق أبو و
 .منزلته ونزلُه كان، بمعنى عسى جعل علي

َقال للرجل يضرب  .قبلك من جاء الشّر : لعّلله ُي

ْنَك ِعيُصَك- 2436 َبا كان َوإْن ِم  َأِش

ْدر من : الجماعةالعيُص واحد، مكان في تجتمع الّس
َقالفيه َمَجاَز ل حتى الشجر التفافا : شدةوالَشُب ُي  .:

ْيَضة َبة، َغ بقوة يذهب لنه عيبا الشب صار وإنما أِش
َلصول، كثرة به يراد المدح موضع الشب يوضع وربما ا

َعدد َدد وفور و ال ُع  :َقال كما ال

ِد ْب َع ِل َقيس و ِيٌص ال * أِشُب ع

ٌة أي الذما، به يريد أن ويجوز َناء ل كثر فيها، نفع ول عندها َغ
ُلَك منك : أيالمثل معنى في عبيد أبو َقال كان وإن أْص

ُبَك ّد ل فإنه عليهم فاصبر تريد، ما خلفا على أقار  .منهم ب
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َبُه- 2437 ِة َعْصَب َعَص َلَم  الّس

ْبُه ويروى ْعِص أرادوا إذا شجرة وهي المر، وجه " على"ا
ْطعها ُبوا َق َنها َعَص ًا أغصا ًا َعْصب وإلى إليها يصلوا حتى شديد
َتخَرُج للبخيل . يضربفيقطعوه أصلها على الشيء منه ُيْس
ٍه،  :الكميت َقال كْر

ِتي ول ِغيهّن سَإُمَرا َت ْب ٌد َي َ عاِض َلَماتي * ول َلَة في سَإ ْعَصُب َبِجي ُت

َقال وإذللها قهرها على يقدر ل بجيلة أن أرد على الحجاج و
ْنبر ّنكم : واللهالكوفة ِم ِزَم ويروى السلمة، َحَزمَا لح

ْعِصبنكم ِئِب ضرب ولضربنكم الّسلمة، َعْصَب "ل غَرا
 ".البل

َثر- 2438 ْهَر بأْشَرِس َع ّد  ال

َقال وشدته، الدهر بداهية أي من صغر ما الّشرس : إنُي
 ]18 . [صالخلق في الّشراسإة ومنه الشوك، شجر

ِيٌر َول ُعْشٌب- 2439 َع  َب

 .يرعاه بعير وليس ُعْشٌب هذا أي

على ول نفسه على ينفقه ول كثير مال له للرجل يضرب
 .غيره

َد- 2440 ْيٌث َعا َلى َغ َد َما َع ْفَس  َأ

ُده إمساكه، : إفساده" قيلخبل ما "على ويروى ْو َع و
ول يصوبه إفساده لن الوجه هذا على فسر وإنما إحياؤْه،
: إنَقالوا أنهم وذلك هذا، غير قيل وقد عوده، يصلحه
ْيَث َغ فيه بما ذلك على يعفى ثم الحياض، ويفسد يحفر ال

َبَركة من  . ال
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ِه للرجل يضرب  .أكثر فيه الصلح ولكّن فساد في

ُه- 2441 َطا ْع ًا أ ْيض ْيٍض من َغ  َف

ً أي  .كثير من قليل

ُقّل يسمح لمن يضرب ِه من بال ِر ْث  ُك

ُتُه- 2442 ّي ِن  الَجَرَب َتْشِفي َع

ّية َعن ّد البعير : بوُلال َق َع ْطلى الشمس في ُي .الجرب بها ُي
ِعيلة : هيقلت َناء من َف ّنى أي الع َع ّد بها ُطلِى من ُي وتشت

ِه ويجوز عليه، ّي َعن الجرب؛ من يلقاه الذي عناءه تزيل أي ُت
ُته باب من فيكون َد َقّر  .ُقَراده أزلت " أي"

ُنوُب فيما برأيه ُيستشفى الرأي الجيد للرجل يضرب  .َي

َنافِا َعّي- 2443 ِلسْإ  ِبا

َبِب بمنزلة للبعير : الّسنافُاالخليل َقال ّلل "قدو للدابة، ا
ْفُت َن َقاَل الّسنافا، عليه " شددتالبعير سَإ َلصَمعي و :ا

ْفُت، َن ُفوا ويقولون أسْإ َن َقال ثم أحكموه، " أيأمرهم "أسْإ ُي
َعّي أمره في تحير ِلَمن َنافِا " ً أَن " وأصلُهبالسْإ ِهَش َرجل ُد
ِر َفلم ّد َكيَف يد َقالوا الَخوفا، ِمن الّسافا ُيش َعّيَف  :

 :الشاعر َقال بالسإنافا،

َنافِا َعّي َما إذا ِلسْإ ْومٌا ِبا ِر * ِمَن َق َلْم ِه ا ّب ُكونا أن الُمَش  َي

َقالقلت ّدمُا : السإنافاالزهري :  ثم البيت، هذا وأنشد التق
ّيوا : أيَقال قوله معنى "إن َقال من قول وليس بالتقدما، َع
ّد أنى يدري فل يدهش : أنبالسإنافا عي ما إذا يش

 .الليث َقاله إنما " بَشيء،الّسنافا

َد- 2444 ْهُم َعا ِة إلي الّس َع ّنَز  ال
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ُق رجع أي َعُة أهله، إلى الح ّنَز َنَزعَ من : الّرماة،وال في "
َعة على الرمى "عاد َقالوا فإذا رمى، " أيقوسإه ّنَز " كانال

عن بها ويكنى الظْالم، على الظْلم عاقبة عاد المعنى
 ]19 .[صالقوما على تقع الهزيمة

ْعطِْ- 2445 ْوَس َأ َق َها ال َي ِر  با

ِعْن أي َت َقَ المعرفة بأهل عملك على اسْإ  :ينشد فيه، والِحذ

َي َيا ِر ْوِس َبا َق ْل ًا ا َها َلْسَت َبْري ُن َ ُتْحِس َها * ل ْن َد ْفِس ْعطِْ ُت َوأ
ْوَس َق ِريها ال  َبا

َباِن َعَصا- 2446 ْلَج َوُل ا ْط  َأ

أن َيَرى فشله، من ذلك يفعل : وأحسبهعبيد أبو َقال
ّد طولها ًا أَش خالد عاب : وقدَقال قصرها، من لعدوه ترهيب

َو الحتراس في الفراط من الوليد بن يوما وذلك هذا، نح
فرآهم حنيفة بني من أهلها إليه خرج منها دنا لما اليمامة،

ّو، قبل السيوفا َجّردوا قد خالد ّدن َقال ال أبشروا لصحابه، َف
الحنفي، مرارة، بن مّجاعة فسمعها منهم، َفَشل هذا فإن

ًا وكان َقال جيشه، في موثق ولكنها المير، أيها : كلَف
ُدوانية، ْن ُه ّطمها، فخشوا باردة، غداة وهذه ال فأبرزوها َتَح

نعتذر : إناله َقالوا القوما تدانى فلما متونها، لتلين للشمس
 مّجاعة كلما مثل ذكروا ثم سإيوفنا، تجريد من خالد يا إليك

ُد- 2447 ْب َع ُعَ ال ْقر َعَصا ُي ْل ِه * والُحّر با ِي ْكف ْة َت  الَشاَر

 ""الَملََمْه وقيل

ِة في يضرب  :وقولهم العبيد، ِخّس

ُد- 2448 ِبي َعصا َع  ال
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سإبب وكان أسإد، بنو ذلك لهم قيل من : أولالمفضل َقال
ًا أن ذلك ُفِقد، َحّج عمرو بن لمعاوية أبن ّتهم ف من رجل به فا
َقال أسإد بني بذلك فأخبر غاضرة، بن نصر بن حبال له ُي

َد حتى فأقبل الحارث، بها أسإد وبنو الحج أياما ِتهامة ور
ًا فأمر منه، فهربوا فطلبهم، أسإديا آوى : َمْنينادي منادي

َبار، َفدُمه َقالت ُج بن حبال صاحبهم قتل : إنماأسإد بنو َف
ُة نصر ُقوا السكون من منهم وغاضر ِطل ُه، حتى بنا فان نخبر
فخرجوا أعلم، فهو عفا وإن منهم، فهو الرجل قتل فإن

َقالوا إليه، بحبال ِبتك أتيناك قد :َف َل حبال فأخبره بط
َقالتهم، َقالت بقتلهم، وأمر عنه فعفا بم َة من امَرأة له َف َد ْن ِك

َقال الحارث بن وهب بني من ّية لها ُي :أسإد بنو وأخوالها ُعَص
ْيَت َب ّلعَن َأ ْبهم ال لِك، : همَقال أخوالي فإنهم لي َه

ِتقيهم، َقالوا فأع كّل فأعطى الملك بأمان إل نأمن ل إنا َف
ًا، منهم واحد ٍذ أسَإد وبنو عص تهامة إلى فأقبلوا قليل، يومئ
هلك حتى بتهامة يزالوا فلم عصا، منهم رجل كل ومع

َد وسإموا مكة، من كنانة بنو فأخرجتهم الحارث، ِبي َع "
ّيَةالعصا ُعَص ِلعِصّي أعتقتهم التي " ب َقال أخذوها، التي وبا

ً يهجو عامر بن ربيعة بن ] الحارث20 [ص  :منهم رجل

ْد ُد ْيَك اْش َد َلى َي َلْت العصا إن العصا؛ َع ِع ُكْم * ُج َت ُكل أماَر ِب
ِبيِل  سَإ

َعَصا إن َها إْن ال ِق ْل ْبَن يا ُت َها ا ِت َفى اسْإ ْل ُت ْقٍع *  َف َفلَة ك  محيِل بال

َقال  :السإدي جهمة لبي الوعل بن عتبة و

َق ِتي َع َة أ َد ْن ْيَف ِك ْفَخُر َك ًا َت ِدر ُبوَك سَإا َأ َو ِما مجد َعْن *  ِكَرا ال
ِزِل ْع  ِبَم

َدّر العصا، إن َياَخ أْحَرَزْت َدّرَك، ل ْوِمَك * أْش الزمان في َق
ّوِل  ال
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ُكُر َة فأْش َد ْن ِك ِقيَت َما ِل ُهْم َب َل َعا لـْم إن الله * ولتكفرّن َف
َعـِل ْف  َت

في وعّزه ضره في نفعه الذي للذليل يضرب المثل وهذا
 .إهانته

ْعَرَض- 2449 ْوُب ّأ َبِس َث ْل  الِم

َفُة عرَضِت إذا وذلك َقْر َفُة ال َقْر وسإكون القافا - بكسر (ال
 )التهمة-  الراء

َعَرَض ويروى يأخذ، من الرجل يدر فلم روى " فمن"
ْعَرَضِتعمر كقول ظهر، معناه " كان"أعرض َيَماَمُة : وأ ال

* واْشَمَخّرْت

َعَرَض روى ومن ًا، صار معناه " كان" َبُس عريض ْل َلِم :وا
ّطى، َغ يعني المتهم، ثوب : ظهرَقال كأنه المتهم، وهو الُم

قولهم ِمن قريب وهذا التهمة، من عليه واشتمل فيه هو ما
ْعَرَضِت َفُة "أ :فتقول ؟تتهم : منلك قيل إذا " وذلكالقْر

"أعَرْضُت قولهم من وهذا بأسإرها، للقبيلة فلن، بني
ًا جعلته "الَشيء  عريض

بن عمرو بن أسإيد السإدي حاضر أبو : كانعمرو أبو َقال
ًا، وأكملهم الناس أجمل من تميم بن الله عبد فرآه منظْر

َوان ْف َعُه بالبيت، يطوفا الُجَمِحّي أمية بن َص جماله، فرا
َقال ْيَحَكله الغلما َف ِني : و ِن امرأ أخاله فإني الرجل، من أد

َقال أعرج، الله عبد وكان منه، فأدناه العراقَ، قريش من َف
َقال ؟الرجل ممن َقال ِنَزار، من امرؤْ : أناحاضر أبو َف ُد َف عب
ْوُب (( أعرض الله َقال؟أنت أيهم كثير، نزار الملبس، َث  ((:

بني أحد َقال ؟أنت أيهم كثير، : مضرَقال مضر، من امرؤْ
حاضر، أبو وأنا عمرو، بن أسإيد بني أحد ثم تميم بني عمرو
َقال ْفوان ابن َف َة لك : أفهَص ْيَر َه ّياس، ُع ْيرة َت َه ُع : تصغيروال

722



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ُعهر ْيَرة في الهاء أدخل : لعلهقلت .الزنا وهو ال َه ُع
يا أراد أو الزما، على ونصبه القبيلة، إرادة أو للمبالغة،

 .تياس عهيرة

ّياسُإو أسإد بني أن العرُب : وتزعمعمرو أبو َقال العرب، ت
َقال َقَ و يرويها وبعُضهم حاضر ] أبي21 [ص في الفرذد
 :بالزنا المشهورين أحد حاضر أبو وكان العجم، لزياد

ٍر أبا ْيَك َماباُل حاِض َد َبَحا ُبْر ًء َفّروج ابنة * على أْص ّدا ر
ْئَزَرا  وَم

ٍر أبا َهْر َيْزِن من حاَض ْظْ ُه َي ُؤْ َنا َباء َيْشَرْب * وَمْن ِز ْه الّص
ِبُح ِكَرا ُيْص  ُمْس

ّتهم حاضر أبو وكان حمامة، اسإمها فروج وبنت  .بها ُي

ُلْل- 2450 ْع ُظْْب ا  َتْح

ُظْوب فرح مثال على يحظْب : حظْب(تقول : السمنالُح
ًة اشرب أي ) والمتلء،وامتل سإمن إذا ونصر وضرب مر

المور في الدخول عند التأني في . يضربتسمن مرة بعد
 .العاقبة حسن َرَجاء

ُبوٍح َعْن- 2451 ُق َص ّق  ُتَر

ُبوح ًا، يشرب : ماالّص َباح ُبوقَ َص َغ َق : ضده،وال :الكلما وترقي
َق أي وتحسينه، تزيينه ّق ًا كلمك وتحسن ُتَر ُبوح عن كائن َص
ً أن وأصله فأضافوه ليلً، بقوما نزل جابان اسإمه رجل

ُقوه، َب َغ ُتموني : إذاَقال فرغ فلما و َبْح في آخذ كيف َص
َعْنله فقيل ؟وحاجتي طريقي ُبوح :  ُق، َص ّق من وعن ُتَر

َق، معي صلة َق لن الكناية وهو الترقي تلطيف الترقي
ْيَت وإذا وتزيين، ّن التصريح، من ألطف فهو َشيء عن ك

 .تكنى صبوح : عنقيل فكأنه
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َنى لمن يضرب الضيف أن كما غيره، يريد وهو َشيء عن َك
َقالة بهذه أراد َقالعليهم الصبوح يوجب أن الم :عبيد أبو . 

ّبَل عمن سإأله لرجل َقال أنه الشعبي عن ويروى أمّا َق
َقال امرأته، ُبوح أعن َف ّقق َص ُتُه، عليه َحُرَمْت ؟ُتَر َقال امرأ

 .ذلك وراء ما أحسب فيما الشعبي : ظنعبيد أبو

َدا- 2452 ِرصُ َع َقا  َفَحَزَر ال

ِزُر اللسان، يحذى : اللبُنالقارص ًا : الحامضوالحا جد
َعّجاج َقال يتفاقم، المر في يضرب  :ال

ٍر بن يا و عمُر يا ْعَم َظْْر ل َم َت ْن ِذي * بعد ُم ّل َدا ا َقُروصَ َع ال
 َفَحَزْر

ْعني ّي َي ِر َقَ الذي الَحُرو "عدا المثل ويروى قدره، فجاوز َمَر
القارص حد يعني القارص اللبن عدا أي " بالنصب،القارص

ًا، المفعول جعل رفع ومن ّده القارصُ جاوز أي محذوف َح
 .فحزر

َلْت- 2453 ْعَج َت ِديَرها اسْإ ّلِت َق َت  َفاْم

]22 [ص بعضه، ويفوته مراد بعَض فيصيب َيعَجل يضرب
ِتلَُل الِقدر، في المطبوخ اللحم :والقدير وهو : الَمّلوالم

ْعل ّلة وهو الحار، الرماد في اللحم َج  .الَم

ّنْخُل َعَرفَا- 2454 َلُه ال ْه  َأ

ْفَصى بن وَشّن القيس عبد أن أصله يطلبون سإاروا لما أ
ّتَسع ّواد وبعثوا والريف الم وأرض َهَجر فبلغوا والعيون، بالّر

ً عامرة وقرى ظاهرة ومياها البحرين، ًا ونخل ًا وريف ودار
َيَف أفضل البحرين إلى سإاروا بها؛ هم التي البلد من وأر

ّدوا ولزد إياد من بها َمْن وضاموا بكرانيف خيولهم وَش
َقالت النخل، َله، النخُل َعَرفَا :إياد َف ْه ً فذهبت أ  .مثل
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 أهله إلى المر وكول عند يضرب

ْعطِْ- 2455 ًة، َأَخاَل َأ َبى فإْن َتْمَر ًة أ  َفَجْمَر

 الكرامة على الهوان يختار للذي يضرب

ُه ُعّر- 2456 ْقَر ِه، َف ِفي َلُه ِب َع ِه َل ِهي ْل  ُي

َقال َق للفقير ذلك ُي ّله أي الشر، في يتمادى وهو عليه ُينف َخ
ّيه  وغ

َعّر َطْخ أي : اللطخ،وال ركوب عن يشغله لعله بفقره، فاه ال
ويروى يصلح، عليه تنفق ول فقره إلى كله والمعنى الشر،

َقال أصوب، وهو المعجمة، بالغين أغُر َغَروُتُي إذا السهَم، : 
َقَومعناه بالغراء، عليه الريَشة ألزقت ْلَز أي بفيه، فقره : ا
ّياه ألزمه ْعه إ َد ّله : يريدالزهري َقال يلهيه، لعله فيه و و َخ

ّيه ْعَك لم إذا َغ ِط َكة في يقع فلعله الرشاد، في ُي َل تلهيه َه
 وتشغله عنك

َد- 2457 ْن َوى ِع ّن ُبَك ال ِذ ْك ُقَ َي ِد  الّصا

َعُه َقطّْ، يكذب لم عبد له كان رجل : إنالمفضل َقال َي فبا
َطر وجعل الكذب، على يحملنه أي ليكذبنه، رجل ْلَخ بينهما ا

َقال لهما، وما أهلهما ْعهالعبد لسيد الرجل َف َد ِبيت :  عندي َي
َلَة، َوار لحَم الرجُل فأطعمه ففعل، اللي َقاه ُح ًا وسَإ ًا، لبن حليب
ُلوا أصبحوا فلما حازر، سإقاء في وكان َقال تحّم :للعبد و
َوارى فلما بأهلك، الَحق ُد فأتى نزلوا، عنهم َت َده، العب سإي

َقال فسأله ًا : أطعمونيَف ّثا لحم َغ ًا ول ل ْوني سَإِمين َق ًا وسَإ لبن
ًا ل ًا، ول َمْخَض ّلوا، ظعنوا قد وتركتهم حقين أعلم ول فاسإتق

ُد أسإاروا ّلوا، أو بع فأرسإلها الصادقَ، يكذبك النوى وفي ح
َثلً،  .وأهله بايعه الذي ماَل موله وأحرز َم
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َقَ يضرب ُدو َقالكذبة يكذب أن إلى يحتاج للّص :سإعيد أبو . و
ذلك، وراء عما ويكف يعلم، ما غاية إلى ينتهي للذي يضرب

ًا عليه يزيد ل  ]23 . [صشيئ

وفي والتقدير " صلة، " "ومايكذبك ما النوى "وفي ويروى
َواهم َقَ يكذب َن  .هذا كان بهم عهدي آخر أن أخبر إن الصاد

ّو- 2458 ُد ُقُه، الّرُجل َع ُقُه ُحْم ِدي ُلُه َوَص ْق  َع

َثُم َقاله ْك  َصيفي بن أ

َلى- 2459 ْقَصى الّشَرفِا َع ََل ْد ا َع ْب  فا

ِلنَسان، على دعاء هذا َده أي ا َع :. والشرفاوأسإحقه الله با
ْد العالية، المكانة َع ْب َد : منوا ِع َلْكَقال كأنه هلك، إذا َب ْه : أ

ًا ّ أو كائن ِطل  .منه سإقوطه يريد المرتفع، المكان على ُم

َو ما ِعيَل- 2460 ُلُه ُه ِئ  َعا

ِلَب أي َعول من غالبه، هو ما ُغ َلبة وهو ال َغ َقال الثقل، و ال ُي
َالني للنسان دعاء وهذا علي، وثقل غلبني أي الَشيء َع
 أموره من ذلك غير أو كلمه من يعجب

ُذ- 2461 ُعو ِة، ِمَن ِبَك َأ َب ْي ْلَخ َأّما ا َبُة ف ْي َه َ ال َبَة َفل ْي  َه

َكة بن سُإليك َقالها َل فأما تخيبني، أن بك أعوذ المعنى و سُإ
ْيبة، فل الهيبة ُوٍب لست أي َه َي  ِبه

ْلَمان- 2462 ْيٌر ِع ٍم ِمْن َخ ْل  ِع

ُله َأْص ًا، سإلكا وابنه رجل أن و َقال طريق بني : ياالرجل َف
َقال الطريق، عن لنا اسإتبحث َقال عالم، : إنيَف بنّي : ياَف

ْلَماِن ْيٌر ِع  .علم من َخ
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ْدح في يضرب  .والبحث الُمَشاورة َم

َلٌة- 2463 ُعَضَل ِمْن ُعَض  ال

َعًة الناس يسميه الذي : هوعبيد أبو َقال ِق َواقع، من َبا َب ال
َعَضلقولهم من ُء به " َفَضا ِةو ضاقَ، " أيال َل َعّض "المرأة "

َلة له قيل كأنه الولد، فيها نشب ُنُشو ُعَض أو المور في به ل
ْوس َقال ُيعالجه، َمْن على المَر لتضييقه  :ََأ

ّنا الرََض َتَرى ِء م َفَضا ِريَضًة ِبال َلًة َم َعّض ّنا * ُم ْيٍش ِم ِبَج
ِما  َعَرْمَر

َد- 2464 ْيُس َعا ْلَح  ُيَحاُس ا

َقال ْيس المُر : "هذاُي َكم، ليس " أيَح ْيَس أن وذلك ِبُمْح الَح
ِقطٍْ بسمن يخلطْ تمر َأ ًا يكون فل َو َقال قوة، فيه طعام :ُي

ًا؛ اتخذ إذا َيحيُس، َحاس ْيس ًا الحيس فصار َح اسإم
َقال ومنه للمخلوط، :طرفيه من الماء به أحدقت للذي ُي
ُيوس، عاد أي ُيخلطْ، المخلوُط المر : عادوالمعنى َمْح

ُد [ص يحكمه، فلم بأمر ُأِمَر رجًل أن وأصله .ُيفسد الفسا
َقاما آمره ] فذّمه24 َفجاء منه، بخير ويجيء ليحكمه آخر َف

ٍر َقال ِمنُه ِبَش َقال يحاس، الحيس : عادالمر َف  :و

ِبَن ِي ِع ًا َت ِيَن ثّم أمر َلُه تأت ْث ْد ِم َق َل ََلْمَر هذا َحاَس *  َدِك ا ْن ِع
ِئُس  َحا

ِر- 2465 ِب َت َفَر اع ِه الّس ِل ّو َأ  ب

 .منه يكون ما بأول يعتبر َشيء كل أن يعني

َلى- 2466 ِر َع ِبي ْطَت الَخ َق  سَإ

727



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ْبُر : العالم،الخبير ْلُخ ّبر عثرت، : أيوسإقطت : العلم،وا َع
ما على يسقطْ أن العاثر عادة لن بالسقوط؛ العثور عن
 .عليه يعثر

َقال َبير بن لمالك المثل : إنُي حكماء من وكان العامري ُج
َقَ به وتمثل العرب، الله رضي علي بن للحسين الفرزد

الحجاز، يريد وهو فلقيه العراقَ، يريد أقبل حين عنهما
َقال : علىَقال ؟وراءك : ماعنه الله رضي الحسين له َف

ْطت، الخبير َق ُفهم معك، الناس قلوب سَإ بني مع وسإيو
َقال السماء، من ينزل والمر أمية، الله رضي الحسين َف
ٍنيعنه َت ْق َد  : َص

ِر َعاٍط- 2467 ْي ْغ َواٍط َب ْن  َأ

ُو ْط َع ْوط : جمعوالنواط : التناول،ال معلق، َشيء كل وهو َن
ّدِعي لمن . يضربمعاليق هناك وليس يتناول : هويقول ّي

 .يملكه ليس ما

ُة- 2468 َد ِء َعا ْغَرما ِمْن َشّر الّسو ْلَم  ا

ّودته َمْن : معناهقيل ًا َع ّد كان منعته ثم شيئ من عليك أش
ْغرما أن : معناهوقيل الغريم، َته إذا الَم ْي َقَك، أد وعادة فار
َقَ ل السوء َبَة فيه توجد بل صاحبها، تفار ِزٍب َضْر  .ل

َعَجُب- 2469 َعَجِب، ُكّل ال ْيَن ال  َوَرَجَب ُجَمادى ب

ِعّر بن عاصم ذلك َقال من أول ْقَش أخوه وكان الضبى الُم
ُة َد ْي َب َق أ ِل ِفُس امَرأة ع ْي َن وكان الَشيباني َخشَرما بن الُخ

َيَر الخنيفس ْغ َعهم، زمانه أهل أ ُة وكان وأشَج َد ْي َب ًا ُأ عزيز
ًا، ِنيع َة أن الخنيفس فبلغ َم َد ْي َب فركب امرأته، إلى مضى ُأ

َق رمحه وأخذ فرسإه الخنيفُس ُد وانطل وأقبل ُأبيدة، يرُص
َته قضى وقد أبيدة ًا حاج  :يقول وهو قومه، إلى راجع
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ْيفَس إّن أل َن ُه الُخ َلُمو ْع ُه * كما َفا ُه سإّما ُد ّلعيُن وال  ال

ّلوِن َبهيُم ِقٌر ال ِت ِئيٌل ُمْح ِنيُن خلئقُُه، * لئيماٌٌت َض  َض

ِني ُد ِفُس أيوِع ْي َن ٍد ِمْن الُخ َعي ْع * ولّما َب ِط َق ْن ْنُه َي ِتيُن ِم َو [ص ال
25[ 

ْوُت َه ِه َل َتي َد ِبَجاَر ّني َوَحا ُعُم َع َيْز َو ّنُه *  ّنٌف َأ ُنوُن َأ  َش

ّدَقال َنيفُس، عليه : فش َقال الُخ ّكُرَكأبيدة َف حرمَة : أذ
َقال َخْشرما، ِة َف ٍما وُحْرم ْلنيَقال لقتلنك، َخْشَر ِه حتى : فأْم
َقال فقتله، ؟الحاسإر يستلئم أو :َقال أسإـتلئم  :و

ْبَن أيا ِعّر ا ْقَش ْيَت الُم ِق ًا َل ْيث ِه َجوفِا في * له َل ِت َك ِريُن َأي  َع

ْدُت تقوُل َد ْنَك َص ًا َع ًا َخن ْبن ّنَك وُج ٌد * وإ َطٌل َماِج ِتيُن َب  َم

ّنَك َهوَت َقد َوإ َنا َل َتي َهاَك ِبَجاَر َف ُد *  ْي َب َ ُأ ِريُن َقاَك ل َق  ال

ْعلُم َت ّينا سَإ ًا َأْحمى َأ ُلَك َقُصَرْت * إذا ِذمار َيَميُن ِشَما  وال

ْوَت َه ْد ٍبها َل َق ْلَت َف ّد ًا ُب ْبر ِئَحًة َق َنا َو ْيَك *  َل َها َع ِنيُن َل  َر

َلغ : فلماَقال ِعيه َب ًا أخاه َن ًا لبس عاصم الثياب، من أطَمار
ّلد فرسإه، وركب ُجمادى من يوما آخر في وذلك سإيفه، وتق
َله وبادر الَخرة ْت يقتلون ل كانوا لنهم ؛ رجب دخول قبل َق

ًا، رجب في َق َأَحد َنيفس، خباء بفناء وقف حتى وانطل الُخ
َق َأِغِث َخْشَرما، ابن : يافنادى َغثَت، فطالما الُمْره َقال َأ :َف

ّد امرأته أخى غَصَب ضبة، بني من : رجلَقال ؟ذاك ما فش
وخرج رمحه الخنيفُس فأخذ عنه عجزت وقد فقتله، عليه
َد َقد أنُه َعاصم َعلَم فلما فانطلقا معه، َع ِه َعن َب داناه َقوم
ّنعه ثم قارنه حتى َقال رأسإه، فأطار بالسيف َق : العَجُبو
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َثلً، فأرسإلها ورجب، جمادى بين العجب كل إلى ورجع َم
قومه

ْنطِق ِعَُي ِمْن ََأْحسُن الّصْمِت ِعّي 2470 ْلَم  ا

َعّي َعّي - المصدُر، - بالكسر ال يعني - الفاعُل، - بالفتح وال
َع ِعّي َقال كما وهذا نطق، مع عّي من خير َصْمت َم :ُي

َدامٌا العي، على ممدود سإتر السكوُت ِف - بوزن (الفداما و
ليصفى البريق فم على تجعل - المصفاة كتاب أو سإحاب

َدامة، ) علىفيه ما َف  :وينشد ال

ْيَك َخّل َب ْن ِما َج َواْمِض ِلَرا ْنُه *  ِما َع َ  بَسل

ِء ُمْت َدا ْيٌر الّصْمِت ب َلَك َخ ِء ِمْن *  ِما َدا َ َكل ْل  ا

ّناَس ِمْن ِعْش َطعـ إِن ال ِما سَإلَما * َت اسْإ َ  بَسل

ْون ابن َقال ًا : كناَع الرحمن، عبد أبي بن ربيعة عند جلوسإ
َقال البادية، أهل من رجل وعنده يتكلم فجعل :َقال له َف

ّدن : ماربيعة ُع َغَة َت الصواب، في : اليجازَقال ؟فيكم البل
ُدوَن : فماَقال ُع ِعّي َت .اليوما منذ فيه كنت ما :َقال ؟فيكم ال
 ]26 [ص

َلصَمعي عن المنذرى حدث أهل من شيٌخ : حدثنيَقال ا
 شهدت :َقال العلم

وخطب فخرج العراب، من رجل وأميرها بالضرية الجمعة
َقال َقوٌس وبيده أسإه على ولّف ّله : الحمدَف العالمين، رب ل

خاتم محمد سإيدنا على الله وصلى للمتقين، والعاقبة
َقرار، دار والَخرة بلء، دار الدنيا فإن بعد أما النبيين،
َقّركم، ممركم من فخذوا ِتكوا ول لَم ْه ل من عند أسإتاركم َت
أن قبل ربكم إلى الدنيا من واخُرُجوا أسإراركم، عليه تخفى
أقول خلقتم، ولغيرها جئتم، ففيها أبدانكم، منها يخرج
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له والمدعو ولكم، لي العظْيم الله وأسإتغفر هذا قولي
 .صلتكم إلى قوُموا جعفر، والمير الخليفة

َوَجازة في هذا : ومثلقلت جعفر أبي كلما والفصاحة ال
َقال ُمْسلم بأبي إيقاعه بعد خطب حين المنصور : أيهاَف

المعصية، َوْحَشة إلى الطاعة أنس من تْخُرُجوا ل الناس،
َلتات في ظهر إل أحد ُيِسّره ل فإنه الئمة غّش ُتِسّروا ول َف

َفحات لسانه َنا َمْن إنه وجهه، وَص َع َوة ناز َقميص هذا ُعْر ال
َء طأناه أو وخبء وغاب، خبيء - ما - بالفتح (الخبء َخْب

َعنا ُمْسلم أبا وإّن الغمد، ) هذاالسيف : هوالغمد َي َع با َي لنا وبا
َكَث من أنه على ًا ن َنا أبا فقد عهد علينا نكث ثم َدَمه، َح

َنا َكْم رعايُة تمنعنا ل لنا، غيره على حكَمُه لنفسنا عليه فح
َق َق إقامة من له الح  .عليه الح

ُفوفُا- 2471 ْل ُع ٌع ال َل  بالّصوفِا ُمو

ُفوفا ْل ُع السكيت، ابن َقاله الُمِسّن، الرجال من : الجافيال
 :وأنشد

ّلشماُل َهّب إذا َيَسٌر ُلوا ا ِما * في وأْمَح ْو َق ٍة غير ال ّن ُب ُك
ُفوفِا ْل  ُع

يرفع ل الذي أو : اللئيم،- والكبنة عتل - بوزن (الكبن
 )بخل طرفه

َتَر الشيح : إنالمثل ومعنى ْه ُع الفاني الُم َل يلعب بأن ُيلو
 .بَشيء

ِرفِا للُمٍسّن يضرب  .الَخ

ْعَرْضَت- 2472 َفَة أ ِقر  ال
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َقال ِتي " فلٌنُي َف ِهمه الذي " أيِقْر ّت َقَ :الرجل َقال فإذا أ سَإَر
َقال العراقَ، أو خراسإان من رجٌل ثوبى ْعَرْضَتله ُي : أ

َفة، ِقْر : جعلهالشيء وأعرَض تصرح، لم حين التهَمَة أي ال
ًا، ذهب " أي"أعَرَض قولهم من يكون أن ويجوز عريض

ًا ثم القرفة، في أعرضت المعنى فيكون وطولً، عرض
 .الفعل وأصل ""في حذفا

ّتهم لمن يضرب  .واحد غيَر ي

ِقْل- 2473 ْع َكْل ا َو َت  َو

ِذ في يضرب  ]27 . [صوالوثيقة بالحزما المر أْخ

ً أن ويروى : أأْرسِإُلوسإلم عليه الله صلى للنبي َقال رجل
َهاَقال ؟وأتوكل ناقتي ْل ِق ْع ّكْل : "ا  "وتو

َد- 2474 َلْمُر َعا ِة إلى ا َع  الوَز

ّفوَن الذين الحلم أهل يعني وازعَ، جمع ُك  .الجهل أهَل َي

َوَك- 2475 ْد ْذ َع ْنَت إ ٌع ََأ َب  ُر

ُد أي ْع َوَك ا ْد  .شابا كنت إذ َع

كان ما بإتيان القدرة عند المر على التحضيض في يضرب
ّوَك ويروى التدبير وحسن الحزما من قبُل يفعله ُد َع أنت إذ "

َبع َذْر " أيُر ّوَك اْح ُد ًا كنت إذ َع  ضعيف

ْيٌر- 2476 َعى َع ُفُه َر ْن َل أ َك  ال

َد أي الَشيء على يستدّل لمن يضرب فطلبه ريَحه وَج
 .َمَخايله بظْهور

َقْت- 2477 ِل َبَة َع َل ْع َث ُقَ ِب َعلو  ال
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 شديد أمر في للولقع يضرب

ُلوقَ َع  رجل : اسإموثعلبة : المنية،وال

ِه َعْن- 2478 ِر ْه ًا َيُحّل َظ ْقر  ِو

ُعَ الدابة أن وذلك يعمل، لنفسه أي َع السير في ُتْسر لتَض
َيِحل ويروى ظهرها، عن الحمل  يضع " أي"

ِه ِمْن َعّض- 2479 ِب َلى َنا ٍما َع ْذ  ِج

ِذ يضرب ّنك، للمنّج ْذما الُمَح َقال : الصل،والِج  :و

َيّض َلّما الَن ْب ِتي ا َب َعِضْضت َمْسُر َو ِبي من *  َلى نا ْذما َع  ِج

ِبلَك َعّجْل- 2480 َها ل َء  َضَحا

َداء : مثلالّضَحاء َغ  المر تقديم في يضرب ال

َباركِك إلى ُعودي- 2481  َم

َفَر لمن يضرب ّد َشيء من ن ّنفار، أش لبل المثل وأصل ال
َفَرْت  َن

َد- 2482 ِه في َعا ِت ِفَر  َحا

 .الولى طريقه إلى عاد أي

ُعها السوء عادة في يضرب َد ُبها َي  .إليها يرجع ثم صاح

َلْم َتَر ِعْش- 2483  َتَر َما

َوادث من رأى عمره طال َمْن أي  .معتبر فيه ما الَح

ِز َعّم- 2484 َعاِج  ُخْرُجُه ال
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إلى عمه مع خرج رجل أن " وأصلهُخْرُجك "عمك ويروى
َفر جاعَ فلما عمه، ُخْرِج في ما على اتكال يتزود؛ ولم سَإ
ِني، عم : ياَقال ِعْم ْط َقال أ َعّمَكعمه له َف . [صُخْرُجك : 
28[ 

 .غيره طعاما على يتكل لمن يضرب

َلى- 2485 َذا َع ُقُم َداَر َه ُقْم  ال

َقال - فيما وأصله الخبر معنى صار هذا إلى أي - أن ُي
ُقَمًة أخذ السرقة اسإتخراَج أراد إذا الكاهن بين وجعلها قم
ُفث سإبابتيه ْن ِقي و فيها َي ُيديرها، َيْر ْعمه في انتهى فإذا و َز

َقَ إلى ً ذلك فجعل القمقم، دار السار َثل إليه ينتهي لمن َم
َداَر الخبر  عليه و

َق- 2486 ّل َطَك َع ْو ْيُث سَإ ُه َح ُلَك َيَرا ْه  َأ

َعْل والمعنى والسلما، الصلة عليه النبي عن يروى هذا اْج
َهابك بحيث نفَسَك ُلك َي تخويفهم وعن عنهم تغفل ول أه

ْدعهم  وَر

ِطَي- 2487 ْع ُقولً، ُأ ِدمَا َم َع ً َو ُقول ْع  َم

َق له لمن يضرب ْنط ْقل ُيَساعده ل َم  َع

ُقوُل- 2488 ِديٍث َعا  َح

ُفوته ل لمن يضرب النهر من والعاقول سإمعه حديث َي
َوّج :والوادي ْع  إليه ويلجأ به يتستر ما يحفظ وذلك منه، الُم

ْعشاٌر- 2489 َفّضْت َأ  ار

َقال ُبْرَمٌة ُي ْعشار " .: تفرقتوارفّضْت كسرا، كانت " إذاأ
 تفرقهم عند للقوما يضرب
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ُه الّرُجِل ِعّز- 2490 ُؤْ َنا ْغ ِت ّناِس َعِن اسْإ  ال

 السلف بعض عن يروى هذا

َلى- 2491 َا َع ِته َب َدى َغري ِبُل ُتْح  ال

 .البُل بسيرها فتسير لتسير، الغريبُة ُتْضَرَب أن وذلك

ًا- 2492 َطش َلى َأْخَشى َع َني َع ًة َجا َأ َ َكْم  ُقّرا ل

َأة َكْم َكَر فإذا الربيع، آخر تكون ال َد جانيها با فإذا البرد، وَج
َيِت ُقّر من له أضر والعطش عطش، الشمُس َحِم ل الذي ال
ُدوما  َي

ِذْر- 2493 ْع  َعَجُب ا

طعاما على الُخ وكان القائل، أخي اسإم وهو عجب، يا أراد
َقال الجيش، ِني، : لوعجب أخوه له َف َت ْد َقال ِز أسإتطيع، : لَف

َقال َقال أسإتطيع، : لَف ّقَ، ولكنك : بلى،َف بذلك فهّم عا
ُه، ْو َه َن َقال َف ِذْرَف ْع  .عجب : ا

َقال َقالعمرو أبو و ْذ فأما أخوه له :  حاّز فإني فانظْر أبيت إ
ْفرة، بقفا َفل فإن الّش ِتيَت القوما َغ ْؤلك، ُأو انتبه وإن سُإ

َق أحفظ، لحظْهم أنهم فاعلم لفعلي القومُا بقفا يحز فطف
َقال القومُا، به فهتف الشفرة، ِذْرَف ْع ً يضرب َعَجُب : ا َثل َم

َدُر ل لما ْق  ]29 [ص عليه ُي

َثٌة- 2494 ْي َث ِرمُا ُع ْق ًا َت ْلد َلَسا ِج  أْم

 .عليه يقدر فل الشيء في يؤثر أن يجتهد للرجل يضرب

َداني، بدر بن لحارثة قيس بن الحنف َقال ُغ عند عابه وقد ال
أمير إلى طلب أنه وذلك يعنيه، ل فيما للدخول زياد

ْدخله أن عنه الله رضي علي المؤمنين فلما الحكومة، في ُي
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ْيُب الحنَف بلغ َثةَقال إياه حارثة َع ْي َث ُع ِرمُا :  ْق ًا َت ْلد َلَسا، ج أْم
ّثة، تصغير وهي َدمَا، تأكل دويبة وهي ُع ّبُل َقال ال  :المخ

َنا فأْن ُتُمو َلى َتْش ُكْم َع ْؤِم ْد ُل َق َف ِرمُا *  ْق ُعّث َت ْلَس ال َدمْا ُم  ال

 كلمه واحتقار الرجل احتقار عند يضرب

ْيٌر َصاِمٌت َعّي- 2495 ِطٍق َعّي ِمْن َخ  َنا

َقالوا َعّي أصل ِيّي -  َع :. قلتالهيثم أبو َقاله فأدغم، - 
ً ِعّي يكون أن ويجوز ْعل ِعيلً، ل َف َقال َف َعّيُي ْعيا :  ًا َي ّي فهو ِع

َقال كما َعّي، ًة َيْحيا : َحّيُي َيا َطّب رجٌل ومثله َحّي، فهو َح
َبّر َوّصّب من خيٌر الّصْمِت "ِعّي مضى كما وهذا وغيرها، و

على وههنا هناك، المصدر على َجَرى أنه " إلالنطق ِعّي
َقال الفاعل، ِيَيُي َع َيا :  ْع ًا َي ّي ِيّي، َعّي فهو ِع َع أن ويجوز و

َقال ِعَل : أصلهُي ِدَب قياس - على العين - بكسر َف فهو َج
ْدٌب ِرَب َج باب أعني بابه، قياُس هذا وعلى َتْرٌب، فهو وت
ِعَل َعُل َف ْف  .ي

يحسن ل لمن السكوت اغتناما عند المثل هذا يضرب
ْعل المصدر " علىصامت "ِعّي . ويروىالكلما صامت بَج

َقال كما مبالغة، ْعٌرُي  َشاِعٌر : ِش

َذَر- 2496 ْع َذَر َمْن َأ ْن  َأ

ّذَرك َمْن أي ًا صار أي إليك، اعذر فقد بك يحّل ما َح ُذور ْع َم
 .عندك

ْعَمى- 2497 ُد َأ ُقو َعًة َي الشين - بتثليث (الشجعة ُشْج
الشين - بضم . والشجعةالشجاعَ - جمع الجيم وسإكون
 .)له فؤاد ل الذي الضاوي - العاجز أوفتحها
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َعًة ِنى،الّشْج ْلّزْم ًا يقود ضعيف أي : ا أبو َقاله ويعينه، ضعيف
َق رأيَت : وإذاَقال يزيد، ُد َأْحَم هذا قلَت العاقل له ينقا

َقال أيضا، للعاقل َعةالزهري و الجيم بسكون : الّشْج
 .الضعيف

ُة- 2498 َد ِع ّية ال ِط  َع

ُبح أي ْق َها َي ُف ُعَ يقبح كما إخل َقال العطية، اسإترجا : بلوي
ُلها، معناه ِد ْع َقال كما َت َثُر بالمال الناس سإرور ُي ْك من أ

 ]30 [ص بالموال سإرورهم

ّلٌة- 2499 ّلْه، َما ِع َتاد ِع ّلْه، أو ُد َوأِخ َعَم ّله، َو َظْ ِرُزوا الِم ْب أ
ُكْم ِر ْه ّلْه ِلِص  ُظ

ّوجْت امَرأة َقالتها وأعتلوا زوجها، إلى هداءها أهلها وأبطأ ُز
َقالته للبيت، أداة عندهم ليس بأنه ًا َف َثاث ِتْح ًا لهم اسْإ ْطع َق و

 لعلتهم،

 .العلل تكذيب في يضرب

َلْت- 2500 ِرَجَة َعِج ُوُل ِبَخا َعُج  ال

َعُجول رجل، : اسإمخارجة . يضربتماما لغير ولدته : أمهوال
ُه قبل عجل ما عند َنا  .إ

ِتي َعْن- 2501 ْهَج  ُأَجاِحُش ُم

ْيطْ َعْن "جاَحَش قولهم مثل وهذا : المدافعة،المجاحشة َخ
َبته َق  "َر

ِني- 2502 ْت َق ِل ِر هذا ِمْن َع َلْم ٌة ا َيَر  ِق

:(قيل مر ما وهما والقار، : القيروالقير ويثقل، يكره ما أي
 .)البل به يطلى أسإود : َشيءوقيل الزفت هو
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َد- 2503 ْن ُؤْوِس ِع ِبِل ُر ُبها ال َبا  َأْر

ُأ لمن يضرب َدّر َت َغى َي ْط َي من عندي أي صاحبه على و
 .يمنعك

َ الّشّر َعِن- 2504 َيّن ل َناسإ  َت

ُعه ل لمن " يضربتنسين "ل ويروى َد َزْجُر الشر عن َيْر
ٍر  .زاج

ل الشر عن : َزْجرهَقال كأنه الزجر، صلة " من"عنو
 . تتركن

ِرفُا- 2505 ْع ِطى ََأ ِر ِهلٍَل َض  ِب

معاوية بن ُجَشم بنت ُرقية أن : زعمواحبيب بن يونس َقال
َدت َل ًا َو بذي كاهنة فأتت اعتاطت، ثم وسُإواءة، وهلل نمير

َقالت بطنها، فأرتها الخلصة ُدْت قد إني :و َل ْطُت، ثم َو َت ْع ا
َقالت بطنها، وَمّست إليها فنظْرْت ِرقَ، قبائل : ربو َف

ِنك في خرقَ، وظعن حلق، ومجالس ِط مخضت فلما زقَ، َب
ِرطى أعرفا إني :َقالت عامر، بن بربيعة هو أي بهلل، َض
حين المثل هذا . يضربغلما كان هلل أن كما غلما،

فيقول َشيء، هذا من كان : مافتقول بخبر صاحبك يحدثك
َقالت كما ببعض، الخبر بعَض أعرفُا إني : بلى،صاحبك
ِرطى : أعرفاالقائلة  .بهلل َض

ْو َأَخاك َأِعْن- 2506 َل ْوِت َو  بالّص

 ]31 [ص الخوان ُنْصَرة على الحّث في يضرب

َلى- 2507 َء َع ْيَش َتَرى َشَصاَصا ِقّي َع  الّش
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ّقي ترى ل أي ُةوالّشصاَصاء حال شدة على إل الش : شد
 العيِش

َد- 2508 ْن ِريِح ِع ّتْص ِريُح ال  ُت

َق صرح : إذاأي َق ولم اسإترْحَت، الح َشيء، نفسك في يب
 َصُرَح : معناهوَصّرح اسإتراح معناه :وأراح

ِتَرافُا- 2509 ْع ِدمُا ال ْه ِتَرافَا َي ْق  ال

َعَج- 2510 ّظْعان َعّضُه لما عْج  ال

َعج ِنْسعوالظْعان صاح، : أيَعْج ّد :   .الهودج به يش

َق لزمه إذا َيِضّج لمن يضرب قولهم من قريب وهذا الح
َدَب َدْر َقافُا َعّضه لما " ّث  "ال

ْوَت- 2511 َط  الَحْمِض في َع

ْطو َع ُوُل،ال ْذَت أي : التنا ْعى في َأَخ ْلَحْمض َر يضرب ا
ِرفا  القول في للُمْس

ّيٌة- 2512 ِر َبْت َعا ْكَس َها أ َل ْه ًا َأ  َذّم

ًا أن وذلك ًا أعاروا قوم ّدوه ثم شيئ ُذّموا، اسإتر َقالوا ف هذا َف
 القول

 المحسن فيذما إليه يحسن للرجل يضرب

َفِت- 2513 ْلْخيُل َعَر َها ا  ُفْرسَإان

َنه يعرفا لمن يضرب  به لمعرفته عنه فينكسر ِقْر

ُد- 2514 ْب َع َ َمْن ال َد ل ْب  َلُه َع

739



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َله يكفيه َمْن له يكون ل لمن يضرب  بنفسه فيعمله عم

َدِك- 2515 ْن ِهٌي ِع ِيه َو ِع َق  َفاْر

 غيرك تعيبين وأنت عيٌب ِبِك أي

َقَ- 2516 َنا َلْرِض َع ِبى ِإّن ا ِفَر َذن ُت ْق  ا

َقَ َقال الصغير، الكلب نحو : دابةالرض عنا ُي َفُة،له و ّت : ال
ّبُر وليس َو َقَ الرنُب إل الدواب من ُي َنا َع ِبير الرض، و ْو ّت :وال

َها تضّم أن َن الرض، في أثر لها يرى فل َمَشْت، إذا براث
ُء يضربه : التباعَوالقتفار ِة البري َقَ : أنايقول الساح َنا َع

ْع إن الرض َب ْت أثر له ُيَرى ل يعني به، أرمى الذي في أثرى َت
َلّى  أثر َع

ُدَك- 2517 ْو ُء َع ْد َب َدٍن َدَرٌن َوال َب  ِب

َدَرٌن إل هو : ماوالخفة السرعة موضع في تقول العرب
َدن؛ َب ُدكيقول البدن، اتساعَ لسرعة ب ْو َع المر هذا إلى : 

ُؤْك َبد ًا كان به َو ِريع  ]32 [ص .سَإ

ْعَجُل لمن يضرب ْوشر خير من به هّم فيما َي  أ

َلّى- 2518 ِقي ِمْن َفاَض َع َتا َبُة َن َل َل  ا

ًا َيفيُض الَشيء َفاَض ْيَض َقِت : كثر،َف َت َن َق المرأة و ُت ْن ْقا، َت َت َن
َبَة أولدها، كثر إذا َل َقال آلب، : جمعوال ِلَبُي ِلُب، : أ إذا يأ

َتاج رَجع، ّن َقَ وال َتا ّن  واحد وال

ُدها عليها اجتمع امَرأة قول من وهذا ُد ول ِدها وول ول
َلموها َقالت وقهروها، فظْ ْلُت التي : أناَف بنفسي هذا فع

ْدُت حيث َنى لمن يضرب هؤلء ول ًا نفسه على َج  .شر

ْعُز- 2519 ِيَث ا ِطيِب الَحد ْلَخ ّوِل ِل  ال
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َقال ْوُتُي َعَز َعَزيُت، :  ْبَت إذا و ّدث؛ إذا للرجل . يضربَنَس َح
َقال ْنُسُب من : إلىفي ْبه أي ِريبة، فيه فإن حديثَك َت ْنُس إلى ا

ْنُج قاله من  وا

َلى- 2520 ِء َع ْد ِر َب ْي ْلَخ ُيْمِن ا ْل  َوا

َقال ُكْن : أيالنكاح عند هذا ُي َي ُيْمن الخير على ابتداؤْه ل وال
ِد "على ويروى البركة، أي ليكن " ومعناهواليمن الخير َي

ْبَضة في أمرك  .الخير َق

ّلُموا- 2521 ْيَس ِقيلَ، ُع َل ُهْم َو ُقول َل ْع  َم

 له عقل ول الكلما بين َتْسَمعه للنسان يضرب

ْنُت- 2522 َع َت ِدي اسْإ ْب َتعاَن َع ِدي َفاسْإ ْب َده َع ْب  َع

َد جعل ً العب َثل ً العبد وعبد القوة، في دونه له لمن َم َثل َم
 بدرجتين دونه هو لمن

َتاَب- 2523 ِع ْبَل ال َقاِب َق ِع  ال

على وبالرفع العتاب اسإتعمل إضمار على بالنصب يروى
َد أصلح :يقول مبدأ، أنه ّذر فإن بالعتاب، أمكن ما الفاسإ تع

 فبالعقاب وتعّسر

َطٌة- 2524 ُف َقى ُعْر َوابق ِمْن ُتس َغ  ال

َقال ُتهُي ْق َب َغ َته إذا :  َقَ، سإقي ُبو َغ ُفطْ ال ُعْر شجرة : منوال
َعَضاه ُفور ينضح ال ْغ  .الُم

ْكَرما لمن يضرب َفَة ُي َق وأراد شره مخا السحاَب، بالغواب
ًا إياه سإقيها جعل ْبق  َغ

َتاُب- 2525 ِع ْيٌر ال ِما ِمْن َخ ُتو ْك ِد َم ْق ْلْح  ا
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َقالهالحقد مكنون "من ويروى السلف من الحكماء بعض " 
 ]33 [ص

ًا أعمْرَت- 2526 ُلْس َلْم أرض َها َت َن َذا ْو  َح

ْوُس ّل َذان : الكل،ال والطعم، الرائحة طيبة : بقلةوالَحو
َتهاوأعمرتها ْف َوَص  بالعمارة : 

ًا يحمد لمن يضرب  التجربة قبل شيئ

َتذُر 2527 ْع َيا الُم ْع ِقَرى أ  بال

ّقى َيْحَمدون إنهم َقالوا َل الحديث قبل بالِقرى الصيف َت
َعال المعذرة إلى واللتجاء بالحديث تلقيه ويعيبونه والّس

َنحنح، ّت ْهر السؤال عند يعتريه البخيل أن ويزعمون وال َب
 لجرير وأنشدوا ويتنحنح، فيسعل وعّي

ِبّي َل ْغ ّت َذا َوال َنح إ َنْح َتُه * َحّك ِللِقرى َت ّثَل اسْإ َتَم َثال َو  الم

ًا أن ويحكون ْته لو ببيت الخطل : رميُتَقال جرير َهَش َن
ِه في الفعى بعده ِت ّكها، ما اسْإ :َقالوا البيت هذا يعني ح
َقال خزاعة، عن سإأل حين الرانب، زيد ذهب هذا وإلى :َف
ُوعَ ًا واحتّجوا وأحاديث، ج  :الَخر بقول أيض

ْيٍف َوَرّب َقَ َض َدفَا سإرى الحضّي َطَر ًا * َصا ًا َزاد ِديث ما َوَح
َهى َت  اْش

ِنٌب الحديَث إن ِقَرى ِمْن َجا * ال

ِد بعد الحديث فجل ًا الزا :َقالوا قبله، ل الِقرى، من جانب
ُلهم قلناه ما يؤكد والذي َث الدهر وجه على السائر َم

ُة ِذَر ْع ُبْخِل ِمْن َطَرفٌا "الَم  "ال

ُة- 2528 َثَر ِما َع َد َق َلُم ال ِة ِمْن أسْإ ْثَر ّللساِن َع  ا
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ُة- 2529 َقَر ِم ُع ْل ِع ّنسياُن ال  ال

ُة َقَر ُع َها في المرأة تشدها : َخَرَزةال َوي ْق  .تحبل لئل ِح

َد- 2530 ِه ِإلى َعا ِر ْك  ِع

ْكر ِع ُة : الصل،ال َكَر ِع  :كقولهم وهذا اللسان، : أصلوال

َدْت- 2531 ِرها َعا ْت ِع  َلِميس ِل

 أصلها أي

َلى- 2532 ِتي َع ٌق َجاَر َق ْيَس ِع َل َلّى و ٌق َع َق  ِع

ّقة ِع َعقيقة،ال ْعر، من قطعة وهي : ال ّذؤْابة، يعني الّش َقالته ال
فحسدت ضربها، يكثر زوجها وكان َضّرة، لها كانت امَرأة
َتها أي الكلمة، هذه َقالت ذلك فعند ُتْضرب، أن على َضر

ْكرما وتَحّب تضرب أنها ُت  .تكرما ول تضرب ل وهي و

ُد لمن يضرب  ]34 [ص محسود غيَر َيْحُس

َتاٌب2533ٍَ  َوَضّن - ِع

ٌد الخليلين بين يزال ل أي ذهب فإذا العتاب، كان ما ُو
ِوَصاُل ذهب فقد العتاب  ال

ِني- 2534 ْت َذَر  أٍب َذاِت كّل َع

ِطئها أباها أن قيل امَرأة َقالتها َقالت َو ْتنيَف َذَر ذاِت كّل : ع
 كذب، هذا أن تعلم أب لها امَرأة كل أي أٍب،

ْونه وإنكار الَشيء، اسإتبعاد في يضرب  .َك

ّوُل َعّمَك- 2535 ِرٍب أ  َشا
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َق عمك أي . يضرببه فابدأ غيره من ومنفعتك بخيرك أح
 .القوما بعض اختصاص في

ْندي- 2536 َع ْنَت أ ِم في أمْا أ ْك ِع ْل  ا

َقال َكْمُتُي َع ًا، أعكمه المتاعَ :  ْكَم الوعاء في شددته إذا َع
ْكم، وهو ِع َكْمُت ال َعكم؛ الرجَل َوع يضرب له، عكمته إذا ال
 .إياه خطابك عند فهُمه َقّل لمن

َعّض- 2537 ِه َأ ِيَب ِب ِل َ َكل  ال

َقال َعّضه،ُي َأ الكلليَب جعل أي العّض، على حمله إذا : 
َعّض، َقال َت َعّضه،ُي َعّض :  َعّض به، و َق أي َعليه و به ألص

ًا  شر

َلى- 2538 ٍر َع ِء َذا ِمْن َوَض َنا  ال

َوَضر ّدَرنال ّدسإم، : ال محذوفا، فعل صلة " من"على و وال
 .كذا على الدهر أرجى أي

 باليسير يتبلغ لمن يضرب

ِم َعّرْض- 2539 ْي ِر َك َباِحْث َول لل  ُت

َبْحث تصرح؛ ول له حاجتك تبين ل أي الخالص، : الصرفاال
ْكفيه التعريض فإن  َي

ِه َعِمَل- 2540 َة ِب ِقَر َفا  ال

ِه َعِمَل أي ً ِب ُظّْن   التنزيل وفي فقاره، كسر عمل َعَل     أن     (ت َف ُي
ِقَرة     بها  .داهية أي )    َفا

َع َما ِعْرٌض- 2541 َق ِه َو ٌد ِفي  َذَمٌم لَ و َحْم

 شر ول عنده خيَر ل لمن يضرب
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َذاٌب- 2542 َعَف َع ِه َر ْهُر ِب ّد ِه ال ْي َل  َع

َقال َعَفُي َعُف الفرُس : َر ُعُف، ير لمن . يضربتقدما إذا وير
 .شديد : أيشّمر بشر الدهر اسإتقبله

ُد- 2543 ْو َع ُد ال  َأْحَم

ابتدأ إذا أنه يعني الحامد، من " أفعل"أحمد يكون أن يجوز
ُعْرفَا كان عاد فإذا نفسه، إلى ] الحمد35 [ص َجلب ال

َعَل يكون أن ويجوز له، للحمد أكسب أي له، أحمد من َأف
َق والعود محمود البتداء أن يعني المفعول، يحمد بأن أح

 .منه

َداش ذلك َقال من وأول خطب وكان التميمى، حابس بن ِخ
ُدوس َبني ِمْن ُثَم َذهل بني من فتاة َقال سَإ الّرباب، لها ُي

ًا، بها وهاما ّنعان أبواها وكان يخطبها، أقبل ثم زمان يتم
ّدا َوِميَسِمها، لجمالها ًا، فر ًا، عنها فأضرب خداش ثم زمان

ٍة ذاَت أقبل ًا، ليل يتغنى وهو محلتهم إلى فانتهى راكب
 :ويقول

ْيَت َأل ِري َل ْع َباُب يا ِش َتى َر َنا أرى َم َل ًا منك *  ْوشفاء ُنْجح أ
َتِفي  فأْش

ِني طالما فقد ْيت ّن ِنيَ و َع ِت ْد َد ّيي * وأنت َر ِف ْنُت َمْن دون َص ُك
َطِفي  َأْص

ْفُسُه المال إلى تسمو َمْن الله َلَحى به َفْضٍل ذا كان * إذا َن
ْيَس َتِفي َل ْك  َي

ِكح ْن ُي ًا ماٍل َذا َف ًا َدميم ّوم َل ْتُرك ُم َي َو ًا *  ْيَس مثله ُحّر َل
َطِفي  َيْص
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وحفظْت إليه، تتسّمع وجعلت منطقه، الرباب فعرفت
انزلوا أن ِخداش فيهم الذين الركب إلى وأرسإلت الشعر،

حاجتك عرفت قد أن ِخداش إلى وبعثت فنزلوا، الليلة، بنا
ُد ْغ ًا، أبي على فا َقالت ُأُمها، إلى ورجعت خاطب ُأّمه، : ياَف

: ل،َقالت ؟أرضى من إل ألتحف و أهوى َمْن إل أنكح هل
ًا، : فأنكحينيَقالت ؟ذاك فما إلى يدعوك : وماَقالت ِخداش
ُء الماَل جمع : إذاَقالت ؟ماله قلة مع ذلك َعاِل السي َف ال

ًا َقال بذلك، أباها الما فأخبرت للمال، فقبح نكن : ألمَف
ْفناه ِخداش عليهم غدا أصبحوا فلما ؟له بدا فما عنا، َصَر

ّلم َقال فس ُد :و ْو َع يحمد، والورد يرشد، والمرء أحمد، ال
ً فأرسإلها َثل َقالَم منه الناُس وأخذ ذلك َقال من : أول. وي

َويرة بن مالُك  :َقال حين ُن

َنا ْي َبان بني َجَز ْي ِهْم أمس َش َقْرِض َنا ب ْد ُع َو ِء بمثل *  ْد َب ُد ال ْو َع وال
ُد  َأْحَم

َقال  أحمد : العودالناس َف

َد- 2544 ْن َهاِن ِع ْعَرفُا الّر َبق ُي َوا  الّس

ّدِعي للذي يضرب  .فيه ماليس َي

ْيَك- 2545 َل َبَك َع ْط ِه َو ِو ّد  َفا

َواء ّد ّدواية، : أكلال ِكْل ل َأي : إغراء،وعليك ال ّت مال على َت
 .غيرك

َد- 2546 ََلْمُر َعا َلي ا ِه ِإ ِب  ِنَصا

 أربابه يتولّه المر في يضرب

ِزيَمُة- 2547 َع ِتلَُط َحْزمٌا، ال ْعٌف َوالْخ  َض
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اختلط في ] يضرب36 [ص صيفي بن أكثم كلما من هذا
 والضعف الخطأ من فيه وما الرأي،

َلى- 2548 ِزي َع ْطْت الَحا َب  َه

َقال ِزي، َيْحُزو : َحَزاُي َيْح في ينظْر : الذيوالحازي قدر، إذا و
قولهم مثل وهذا ويتكهن، العضاء بعض وفي الوجه ِخيلَِن
َطْت الخبير "على َق  مر " وقدسَإ

ًا َعاَش- 2549 ْيَش ًا َع ِرب  ِبِجراٍن َضا

َق : باطنالِجران ُن َقال البعير، ُع ِبِجرانه، الرَض : ضرَبوي
َ عليها ألقى إذا  .كله َكل

ّعة في عيُشُه طاب لمن يضرب  وإقامة َد

ِني 2550 ِط ْع َيَة ِمْن َحظّْي ََأ َوا  الّرْضِف ُش

لها وكان غريرة، كانت امَرأة َقالته مثل : هذايونس َقال
ًا أوتيت قد وكانت والملبس، المطعم في يكرمها زوج حظْ
َتِشينها، امَرأة لها فابتدرت ذلك، على َفُحِسدْت جمال من ل

فلما إليها، بإحسانه فأخبرتها زوجها، صنيع عن فسألتها
من حظْك منعك وقد إحسانه، وما َقالت، ذلك سإمعت
َواية : وماَقالت ؟الرضف ُشواية َلت ؟الرضف ُش من : هيَقا
ُلبيها عليك بها اسإتأثر وقد الطعاما، أطيب ْط ّبْت منه، فا فأح
َغراَرتها، قولها على فتغيرت لها، نصحت قد أنها وظنت ل

فسألها يعهدها، كان ما غير على وجدها أتاها فلما زوجها،
لي وأّن كريمة، عليك أني تزعم عّم ابن : ياَقالت بالها، ما

َواية حرمتني وقد كيف مزية، عندك ِني ؟الّرْضف ُش ْغ ّل َب
َقالتها سإمع فلما منها حظْي َيْت، قد أنها عرفا م ِه فأصاخ ُد
ًا إياها منعها إنما أنه فترى يمنعها أن وكره ّن َقال بها، َض :َف

راحوا فلما الرعاء، راح إذا الليلة فاعل أنا وكرامة، نعم
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ُغوا َفَر ُفوا مهنهم من َو ُبوقهم َوَرَض منها فاحتمل دعاها َغ
:لها َقالت أوردتها التي كانت وقد كفها، في فوضعها رضفة

فتفسد، تطرحيها فل كفك بطن في سإخنا لها سإتجدين إنك
ِبي ولكن ِق كفها في وضعها فلما ولسانك، كفيك بين َعا

ِما فلم أحرقتها فأحرقتها، الَخرى بكفها فاسإتعانت بها، َتْر
يديها، فمجلت فاحترقَ، به تبردها بلسانها فاسإتعانت

َقالت مطلبها، وخاب لسانها، ونفطت وِشّي ِعّي كان : قدَف
ِيني ً فذهبت شر، عن َيْصر َثل على الذرابة في . يضربَم

ّلُف الذي العاثر ِفَي قد ما يتك ِني : وقولهاَقال ُك ِط ََأع حظْي " 
َواية من له لحظ ما إلى يسمو للذي " يضربالّرْضف ُش
أمثال في وكذلك عمرو، أبي عن يونس حكاه ما هذا فيه

َواية : قولهاقلت ]37 . [صشمر َوايةالّرْضف "ُش " الّش
الشاة، من كالقطعة الكبير من الصغير : الَشيءبالضم

َقال ُقرصالخبز وُشواية ُشواية إل الشاة من بقي : ماُي : ال
منه فيبقى بالّرْضفة، يغلي : اللبنالرضف وُشواية منه،

ِعّي كان "قد وقولها الرْضفة على انشوى قد يسير َشيء
ّيى ِريني وِش َقطع،" الّصْريَيْص  :ومنه : ال

ُهّن ُلْه الله يصره َلْم أْن َهوا ِت * َقا

َعَيقولهم : مصدروالعى َيا بالكلما :  ْع ّيا، َي إتباعَ :والَشيء ِع
َقال له، ِيّي وي َع ِيٌي " ّى،يقول وبعضهم له، " إتباعََش ِو : َش

َقال َياه ما :وي ْع وجاء أصغره، ما أي َأْشواه، وما َأْشياه وما َأ
بنات : منوالَشيء الياء، بنات : منفالعى والَشي، بالعى
ْو وصارت الواو ومعناه قبلها، ما وانكسار لسكونها ياء الوا
َيا الذي بالَشيء جاء ْع كان قد المثل . ومعنىلحقارته فيه َي

َدمُا الشر، هذا عني يدفع وسإكوني الكلما ِمن عجزى ْن على َت
 منها َفَرَط ما

ّلًة- 2551 ً َأِع ُبْخل  َو
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َتعالى الله رضي لعائشة وسإلم عليه الله صلى النبي َقاله
َلّى : أرخيلها َقاَل حين عنها َطك، ع َقالت مر  حائض : أناَف

ْبَت- 2552 ْعَش ِزْل أ ْن  َفا

َقال فاقنع، حاجتك أصبت أي ْعَشَبُي َأ وجد إذا الرجُل، : 
ًا، َأْخَصَب ُعْشب ًا وجد إذا و  .ِخْصب

َبُة- 2553 ُقو ُع َلمُا ال ِة َحالِت َأ ْدَر ُق  ال

 الكرما هو العفو أن يعني

َلُة- 2554 َعَج ِة ُفْرَصُة ال َعَجَز  ال

 السإتعجال وذما التأني مدح في يضرب

ِقُل- 2555 َعا َقّر َيرى َمْن ال ْهِمهه َم ِه ِمْن سَإ ِت َي  َرْم

 العواقب في النظْر في يضرب

ْيُن- 2556 َع َدمُا ال ْق  الّسّن ِمَن َأ

 القديم يغلب ل الحديث أن أي

َد- 2557 ْن ِتَحاِن ِع ْكَرمُا الْم ُء ُي ُيهاُن الَمْر  َأو

َد- 2558 ْن ِة ِع َل ِز ّنا ِرفُا ال ْع  َأَخاَك َت

ِه- 2559 ْي َل َبع الله ِمَن َع  َحسٌن ِإْص

َقال حسن، أثر أي أثر أي إصبع، ماشيته على : للراعيوي
 .حسن

ِه- 2560 ْي َل َيٌة َع ِق ِقيَة َوا َوا ِكلَِب َك  ال

ّقى للئم يضرب  ]38 . [صالمو
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إلى أضيف مصدر المثل في وهو : الوقاية،والواقية
َها الكلُب تقي كما أي الفاعل، َد  .أول

ْيَك- 2561 َل ْفَسَك َع  َن

ِغْل أي ًا إغراء يسمى وهذا بشأنك، اشت الغراء، على ونصب
مقاما يقمن وهّن ودونك، وعندك، : عليك،الغراء وحروفا
ْذ، كلها ومعنى الفعل، ْيَك ويجوز ُخ َل َع إذا " بالضم،نفُسَك "
كأنك النية، في المستتر المرفوعَ الضمير تؤكد أن َأردت
ًا، نفُسك أنت : عليكقلت "نفسَك "عليك ويجوز زيد

: عليكقلت كأنك وحده الكافا تؤكد أن أردت إذا بالخفض،
ًا نفٍسَك  زيد

ًا- 2562 ْقر ًا َع ْلق  َح

:السلما عليه له قيل حين الحديث وفي بالهلكة، الدعاء في
َيّي بنت صفية إن َقال حائض، عنها تعالى الله رضي ُح :َف

ْقَرى ْلِقى، َع َنا، إل أراها ما َح َت ًا هو عبيد، أبو َقال حابس ْقر َع
ّدثون بالتنوين، حلقا ْقرى : هويقولون والمح َقى، َع ْل وأصل َح
َقَرها ومعناه هذا َلقها، الله َع ُتُه :َتقول كما وهذا وَح َأسْإ َر

ْتُه َعَضد ْنته، َو َط َب َقال و َقالحاتم بن أحمد نصر أبو و ُي عند : 
ْقَرى : َخْمَشىمنه يعجب المر َقى، َع ْل َعقر الحلق كأنُه َح وال

 :وقال والخدش،

ْومي أل ْقرى أولو َق َقى َع َلَما وَحل َقْت *  َ ِم بُن سَإلَماُن ل ْن  َغ

ّد أي وَحلقى، عقرى نساء أولو قومي يعني عقرن ق
َلقَن وجوههن  .أزواجهن على متسلبات شعورهن وح

:يقال وحليق، عقير جمع البيت في وحلقى : عقرىُقلت
ْقَر والجمع جريح، : أيعقير فهو جرحه إذا عقره مثل َع
 .وقتلى قتيل
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تحلق أنها يعني حلقى، عقرى للمرأة : يقالالليث َقاَل
 .بشؤمها وتعقرهم قومها

َكُه- 2563 ِم َعْرَك َعَر ِدي ْل  ا

َعْرَك و َعَرَك " وبثفالها الّرَحى " "مدهون غير أديم الّصناعَ "

َلى- 2564 ِه َعا َكب كّل ِب  َمْر

ّلفه إذا  .شاقَ أمر كّل ك

ٌد َعَسى- 2565 ِرَك َغ ْي َغ  ِل

ّد عسى ُيريد إلى اليوما أسَإر تؤخر ل أي لغيرك، يكون غ
 تدركه ل فلعلك الغد،

َقَ َعَس- 2566 ِر َب َ ال ِلُف ل  ُتْخ

ْق في . يضربالبرقَ ذات : السحابالبارقة الرجاء َتعلي
 ]39 [ص .بالحسان

َذْرُت- 2567 َداَن َع ِقْر ِم َباُل َفَما ال َل  الَح

ِقْردان َلم ُقَراد، : جمعال قريب وهذا صغار، منه : جنسوالَح
ّنِت قولهم من َت ِفَصاُل "اسْإ َعى حتى ال َقْر  "ال

ِهْم َعاّث- 2568 ْيَث ِفي َئاِب َع ّذ ِبْسَن ال َت ْل ِم َي َن َغ  ِبال

َعيث بين الفساد في الحد يجاوز لمن يضرب : الفسادال
 .القوما

ْعَرَب- 2569 ِه َعْن َأ ِر ِي ِرسِإّي َضِم َفا  ال

 .قلبه في ما لمن يضرب
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َد- 2570 ْن ِذٌَب ُفلٍن ِع  َقليل َك

َقَ هو أي "صدقَ "عنده َقالوا وإذا يكذب، ل الذي الصدو
 الكذوب فهو

ِه- 2571 ْي َل َفاُر َع َع ّدباُر ال ُء وال ِر َوسُإو ّدا  ال

َعفار َفر : التراب،ال والّزَمن، كالّزمان منه مقصور والع
ّدبار َطاء الدبار من : اسإموال ّع أن ويجوز العطاء، من كال
ً الباء تكون ّلدمار به فيراد الميم من بدل الهلك وهو ا
تعالى بالله نعوذ جهنم، : هوالمفسرون َقال الدار وسإوء

 منها

ِه- 2572 َلي ُء َع َفا َع ْئُب ال ّذ ُء َوال ّوا َع  ال

َفاء َع : إذامحرز بن صفوان َقال : التراب،والمد : بالفتحال
ًا فأكلت بيتي دخلُت الدنيا فعلى ماء عليه وشربت رغيف
َفاء، َع َقال ال َفاء :عبيد أبو و َع ّدُروس ال وأنشد والهلك، ال
 :دارا يذكر لزهير

َها َتَحّمَل ُل ْه َها أ ْن ُنوا َع َبا َلى َف َع َها *  ِر َهَب آثا ُء َذ َفا َع  ال

فل يدبر أن عليه دعا " إذاالدبار "عليه كقولهم : وهذاَقال
ّواء . والذئبيرجع َع َاء : الكثيرال ُعو  .ال

ْفُت- 2573 ِكَل َعَر َوا ِلَك َش  الْمر ّذ

 .عقيل بن عمارة َقاله أمرهم، من أشكل ما أي

َء َأْن ِمْن َعَجٌب- 2574 ْيٌر َجِحٍن ِمْن َيِجي  خ

َقال النماء، يعني النبات، : القصيرالَجِحن َيْجَحن : َجِحنُي
أسإاء إذا غيره؛ وأجحنه الغذاء، سإيء كان إذا َجِحن، فهو

 .خير منه يجيء ل للقصير يضرب غذاءه
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َنَك- 2575 َعا ْوُن َأ َع ً ال ِليل ُه َق َأبا ْو ْوُن أ َع ِعيُن ل َوال ّ ُي ما إل
ُه َتها  اْش

ًا يكون أن غير من أعانك َمْن : يعنيالهيثم أبو َقال ولد
ًا ْوأخ ًا أ ْوعبد فيما معك ويسعى أهمك  ] ما40 [ص يهمه أ

ينصرفا ثم ويشتهى، يحب ما بقدر يعينك فإنما ينفعك
 .عنك

َعْجُز- 2576 ِطُئ ال  َو

َقال ُطؤُي َو َطاءة، بين وطئ فهو :  َو ِطئ وفراٌش ال : أيَو
 .َوثير

طلب عن وقعد العجز مركب اسإتوطأ لمن يضرب
 .الخصومة مخافة حقه ترك ولمن والمحامد، المكاسإب

َعْجُز- 2577 َبٌة ال  ِري

َد إذا النسان أن يعني ًا َقَص َد أمر ًا، إليه وج أقّر فإن طريق
: هذاالهيثم أبو َقال ريبة، أمره ففي نفسه على بالعجز

َق  .العرب ضربته مثٍل أَح

ُدَك- 2578 ْه َاِت ّع ِلي َفا ْل ِديُم ِبا  َق

ّذر فات لما يضرب َع َت ُي ُكه و ْبعد الرأس في وأصله تدار َي
ُده ْلِي بالدهن عه َف  وال

َطٌة- 2579 ُف َقي ُعْر ِدقَِ ِمَن ُتْس َغوا  ال

ُفطة ُعْر ْل َعَضاه من : شجرةا َدقَ المس، َخِشنُة ال َغ : الماءوال
َقال مصدر الصل في وهو الكثير، َقْتُي َغد أي الماء، عين : 
َقال به يوصف ثم َغُزرت، َدقَ، : ماءفي َقال َغ : سإحابةوي
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َقة، َد للشرير يضرب الماء الكثير : السحابوالغوادقَ َغا
 .ويبجل يكرما

ُء- 2580 ْوَرا َءْت َع ّى َجا ِد ّن ِفر َوال ْق  ُم

ْوراء َع ّى الفاحشة، : الكلمةال ِد ّن : المجلس،والنادي وال
 .: الخاليوالمقفر

غير من عليه وتعظْمه بكلمه جليسه يؤذي لمن يضرب
 .اسإتحقاقَ

َلٌة- 2581 ِقُل َعْرَج َت ْع  الّرَماَح َت

َلة َعْرَج َقال الحرب، في : الّرّجالةال ُيْمِسَك : أنوالعت
 .وفخذه الفرس جنب بين رمحه الفارُس

ِعه في ليس بما نفسه عن يخبر لمن يضرب  .ُوسْإ

َبٌة- 2582 ُتو ْع ْيَن ُأ ٍء َب ّوعَِ ِظَما  ُج

َقال ُتوبة : بينهمُي ْع ُبون ُأ َت ما أصلح تعاتبوا إذا أي بها، يتعا
 .العتاب بينهم

 .يملكون ل بما يفتخرون أذلء فقراء لقوما يضرب

َيُة- 2583 ِر َفْرِج َعا َبٌت ال ّطَرٌح َو  ُم

َبّت ِكساءال َقال النسج، غليظ :   .خز من طيلسان : هووي

هي . أيضده على قادر وهو بالتقشف رضي لمن يضرب
أنها به يعني أن ويحتمل مطروح، َبٌت وعندها الفرج عارية

 ]41 . [صعورتها يستر عما عجزت وقد تتجمل

ٌة- 2584 ِيَر َفاغها َعش ُع ِر َوسّإ  ُت
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ِنية أن يعني ْف ُع العشيرة أ لمن يضرب لجناياته وأحمل أوسَإ
 .والفعل بالقول ويؤذيهم العشيرة إلى بجنايته يرجع

ْيٌن- 2585 َذاِت َع َقاِت ِب َب ْلَح ُع ا ْدَم  َت

َبق الماء، : عينالعين ْقلوالَح َب والحزن، السهل بقول من : 
 .فيها الماء قلة عن : كنايةوتدمع

الخّساء، إل به ينتفع ول قليل، وخيره غنى له لمن يضرب
 بعد فيما َقال لنه

َها ُد ِر ْئُب وا ْلٌب الذ ّك ُع و َق ْب * أ

ْيُش- 2586 ُه الُمِضّر َع ُو ْل ِقٌر ُمّر ُح  َم

ِقر ضرائر، له : الذيالمضر  .المرارة : الشديدوالم

َقال َفافا له كان لمن يضرب : إنهُي أرفع عيشا فطلب َك
 .يتعبه فيما فوقع وأنفع

ُنَك- 2587 ْي ْبَرى َع ُد َع َؤا ُف ِد في َوال  ّد

ّدد، َدن، ال ّد َداء وال ّد َقال واللهو : اللعُبوال ْبَران، : رجلوي َع
ْبَرى، وامَرأة  .باكية أي َع

 .ذلك خلفا قلبه وفي لحزنك حزنا يظْهر لمن يضرب

ْعلمَُا- 2588 َلْت ََأْرٍض ََأ ِع ًا ُج ِئح َا َط  َب

َلم، واحدها : الجبال،العلما َبطيحة، : جمعوالبطائح َع ال
 .المنخفضة الرض وهي

َعاء، صاروا قوما لشرافا يضرب أن حقه كان ولمن وُض
 .فكفر يشكر
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ُكْم- 2589 ِفي ِر في َعا ْد ِق ٌء ال َدُر ما ْك  َأ

َقال لصاحبها القدر أسإفل في يبقى : ماالعافي  :و

ّد إذا ِفي َر ِر َعا ْد ِق َها َمْن ال ِعيُر * َيْست

ْدَرة، لونه : فيوأكدر كدر وماء إليه أحسن لمن يضرب ُك
َة فأسإاء  المكافأ

ِرى ُعَراَضٌة- 2590 َد ُتو َنا  الكائِل الّز

ُعراضة ْند : الهدية،ال َقال : الكابي،الكائل والّز ُد : كانُي ْن الَز
" ولمالكائل "الزند قيل وإنما ناره، تخرج لم إذا كيل، َيكيل
ْند جمع كان إن الزناد لن الكائلة يقل وزن على فهو َز

 :القيس امرؤْ َقاَل كما وهذا والجدار، الكتاب مثل الواحد

َيَماني ُنُزوَل ِعياب ذي ال بصحراء الُمَحّمل* (صدره* وألقى ال
 بعاعه*) الغبيطْ

 :زهير َقال وكما

ِنُم َغا ّتى [َم ِم* (صدره*وأصبح إفاٍل ] منش ّن فيهم يحذى ُمَز
 تلدكم*) من

تأثير في ويضرب منطقه بحسن الناس يخدعَ لمن يضرب
َقَ عند الّرَشا  ]42 [ص المراد إنغل

ْوُت َعّشَر- 2591 ِد َشَجا والَم َوري  ال

َقالتعشير َة الحمار : نهي َق في أصواٍت عشر َقال واحد، طل
 :الشاعر

ِري َعْم ِة من َعّشرُت لئن َل َقَ الّردى ِخيف َها ُن ّنني الحمير *  إ
ُعَ  َلَجُزو
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َباء من خافوا إذا كانوا أنهم وذلك ٍد َو تعشير َعّشروا بل
ينفعهم، ذلك أن يزعمون وكانوا يدخلوه، أن قبل الحمير

مما أي وريده، َشَجا والموُت الرجل هذا : عّشَريقول
يجزعَ لمن يضرب منه الموت قرب يريد وريده، به شِجَى

 الجزعَ ينفعه ل حين

َلُم- 2592 ْع ِبِت َأ ْن َقِصيِص ِبَم  ال

: منابتوالقصيص حاجته، بموضع عارفا : أنهوالمعنى
 :قولهم وأما النبات، بأمور عالم إل بذلك يعلم ول الكمأة،

َلُم- 2593 ْع َكُل َأيَن ِمْن َأ ْؤ ِتُف ُي َك ْل  ا

َلصَمعي فزعم ل : إنهالرأي للضعيف تقول العرب أن ا
في المثلين هذين حمزة : أوردقلت الكتف لحم أكل يحسن
أولى الموضع فهذا أفعل على كانا إن وهما أفعل، كتاب
َيا لنهما بهما؛ ِر  من ِمْن َع

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

َعّز- 2594 ْيِب ِمْن َأ َل ِئٍل ك  َوا

َليب هو ربيعَة سإيد وكان زهير، بن الحارث بن ربيعة بن ُك
ُيقَرُب فل الكل َيْحمي كان أنه عزه من بلغ وقد زمانه، في

ُيِجير ِحماه، أعجبته بروضة مر إذا وكان يهاج، فل الصيد و
َغدير ْو َع ارتضاه أ ّن ًا ّك بلغ فحيُث هناك، به رمى ثم ُكليب
:وائل ربيعة بن كليب اسإم وكان ُيْرعى، ل ِحَمًى كان ُعواؤْه

ثم كليب، من : أعزقيل الكل المْرمّى كليبة َحَمى فلما
ّنه حتى عليه السإُم هذا غلب ل عزه من وكان اسإمه، َظ
ِبي ول مجلسه، في أحد يتكلم َت ٌد َيْح َقال ولذلك عنده، أَح
 :موته بعد مهلهل أخوه
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ْثُت ّب َدْت بعدك الناَر أن ُن ِق َتّب أو َدَك * واسْإ ْع كليُب يا َب
ِلُس  المج

ّلموا َتك ِر في و ٍة ُكّل أْم ِظْيَم ْنَت * لو َع ُهْم ُك َد َها شاه لم ِب
ْنُسبوا  َي

ًا وفيه  :التميمي سإعنة عبد بن معبد يقول أيض

َليٍب كفعل ّبْرُت كنت ُك ّنه ُخ ّططُْ ا ُيَخ ُع الِمياه أكلء *  َن َيْم  َو

ِر أفناء على ُيِجيُر ْك ِئٍل بن َب ُع والظْباء ضاح * أرانب َوا َت َتْر َف
 ]43 [ص

وقد الشيباني مرة بن جساس قتله الذي هو هذا وكليب
باب " فيالبسوس من "أشأما قولهم عند قصته ذكرت
 . الشين

َيا- 2595 ْع ِقٍل ِمْن َأ  َبا

بلغ ربيعة، من رجل : باقلعبيدة أبو قال إياد، من رجل هو
ّيه من ًا اشترى أنه ِع َد ظبي ًا، عَشَر بأح بقوما فمر درهم

َع يده فمد ؟الظْبي اشتريت : بكمله فقالوا يريد لسانه ودل
َد عشر، أحد حميد قال إبطه، تحت وكان الظْبي َفَشَر

ْيف في الرقطْ من ذلك منعه حتى الطعاما من أكثر له َض
 :الكلما

َنا َتا ُه َوَما َأ َباُن َدانا ِئٍل سَإْح ًا َوا َيان َب ًا *  ِذي َوِعلم ّل َو ِبا ِئٌل ُه  َقا

ْقُم ِمنُه َزاَل فَما ّل َنُه حتى ال َأ ِعّي * ِمَن َك ْل ّلَم أن لما ا َك ِقُل َت  َبا

ُقوُل ّد َي َق َقى َو ْل ِرى الَمَرسِإَي َأ ُق ْل الَحّجاُج َما لَي * أبن ِل
 َفاِعُل بالناس

ْطِن * إلى حلقه ويحدر كفاه يدلل َب ْل َناِمَل عليه ُضّمْت ما ا َل ا
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ْلُت ُق ِريَف َعْم َل َذا َما :  َه َنا ِل َت ْق ُكْل َطَر َف َدعَِ *  ْنَت َما الْرَجافَا َو َأ

ِكُل  آ

َعّز- 2596 ِء ِمَن َأ ّبا  الّز

ملكة وكانت الروما من وأمها العماليق، من امَرأة هي
ًا غزت التي وهي بالجيوش، تغزو الِحيرة والبلق، مارد

ماردا وكان اليهودي، عاديا بن للّسَموأل كانا حصانان وهما
ًا ّي ٍد، حجارة من مبن َق سُإو وبيض، سإود حجارة من والبل

َقالت عليها، فاسإتصعبا َتّمردَف َعّز مارد :  فذهبت البلق، و
َثلً، ِذيمة مع قصتها تقدمت وقد َم ْبُل َج  َق

َيا- 2597 ْع ٍد ِمْن أ ٍم في َي  َرِح

: ماالندى أبو َقال له يتوجه ول المر في يتحير لمن يضرب
ّتِقي صاحبها لن منها؛ أعيا الدنيا في دهن قد َشيء، كل َي
َقَ ول تلين حتى بماء وغسلها بدهن يده فهو الرحم؛ بها يلتز

ًا بيده يمّس يكاد ل  .يفرغ حتى شيئ

َعّز- 2598 َق ِمْن َأ َل ْب ُقوقَِ ال َع  ال

ُده يعّز لمن يضرب َقَ لن . وذلكوجو ُقو َع ول الناث، في ال
َقالالذكور في تكون مالك بن لخالد المثل : إنالمفضل . 

ًا أسَإَر وكان المنذر، بن للنعمان َقاله النشهلى، بني من ناسإ
َقال ؟بهؤلء يكفل : منفقال تميم بن عمر بن مازن َف
َقال : أنا،خالد َقال ؟أحدثوا : وبماالنعمان َف : نعم،خالد َف
َق كان وإن َقَ، البل ُقو َع ً فذهبت ال َثل في ] يضرب44 . [صَم
َق الوفاء تسمي كانت والعرب الَشيء عزة َل ُقوقَ؛ الب َع ال
 .وجوده لعزة

َقُر- 2599 ْع ٍة ِمْن َأ َل ْغ  َب

َقُم- 2600 ْع َأ ٍة ِمْن و َل ْغ  َب
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ْيِض ِمْن َأعّز- 2601 ُنوقَِ َب  ال

َقََقالوا لن به؛ يظْفر ل لنه بيضها وعز الّرخمة، : النو
َقال البعيدة، الصعبة والماكن الجبال رؤْوس في أوكارها
 :الخطل

ِر، الَجارياِت ِمْن َلُب الُحو ْط َها َم ْيِض سِإّر َب َك َقَ *  ُنو ال
ِة ّن ِك َت ِر في الُمْس ْك َو  ال

َعّز- 2602 ُغَراِب ِمَن َأ ِم ال ْعَص  ال

ًا : هذاحمزة َقال َق في أيض َق طري َقَ البل ل أنه في العقو
بيضاء، رجليه إحدى تكون الذي العصم أن وذلك ُيوَجد،

في عائشة "أن الحديث وفي كذلك، يكون ل والغراب
ُغَراِب النساء  "العصم كال

َعّز- 2603 ُنوعَ ِمْن َأ  َق

 :الشاعر قول من هو

ْنَت ُك َعّز و ًا َأ ُنوعَِ ِمْن ِعَز َع َق ّف َتَر ِة َعْن *  َب َل ُلوِل ُمطا  الَم

ْعنًى ِمْن أذّل َفِصْرُت ِه َم ِب ٍَق*  ِقي ْقٌر َد ْهٍن إلى َف ِليِل ِذ  َج

 :قولهم وأما

َعّز- 2604 ِريِت ِمَن َأ ْب ِك ِر ال  الحَم

َقال َقال الحمر، الذهب : هوفي أن إل يوجد ل هو : بلوي
َقال يذكر،  و

ُء َعّز َفا َو َ ال َفل َء -  َفا َعّز وإنه َو ًا * ل َدان ْبريِت ِمْن ُوْج ِك  ال

َعّز 2605 َواِن ِمْن َأ َقَرِظ َمْر  ال
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َباعَ بن مروان هو ْن لعزه، القرظ َيْحمي وكان العبسي، ِز
َقال منابُت وبها اليمن يغزو كان لنه بذلك سإمى : بلوي

َقَرِظ، َوِصَف ال فاسإتوفده السماء، ماء بن للمنذر مروان و
َقال عليه، ِبيَت ما مع أنت له، َف قومك، في العز من به ُح
ْلُمَك كيف َقال ؟بهم ِع َبيَت َف لم أعلمهم لم إن إني اللعن، َأ
حديد، : رمحَقال ؟عبس في تقول : ماَقال غيرهم، أعلم

:َقال ؟ َفَزارة، في تقول : ماَقال يطعنك، به تطعن لم إن
ُحّر : لَقال مرة في تقول فما َقاَل ويمنع يحمى وادي

ْوفا، بوادي : ليسواَقال ؟َأْشَجع في َتقول : فماَقال َع
َداِعيَك بن الله عبد في تقول فما َقاَل ِبِمجيبيك، ول ِب
َفان َط ُقورَقال ؟َغ ثعلبة في تقول : فماَقال :تصيدك ل : ُص

 ]45 .[صأنيس ول : أصواٌتَقال ؟سإعد بن

َعّز- 2606 ِليَمَة ِمْن َأ  َح

وفيها الشاما، عرب ملك شمر أبي بن الحارث بنت هي
ْومُا ما :فقيل المثل سإار اليوما هو اليوما وهذا ِبِسّر، حليمة َي
قد وكان العراقَ، ملك السماء ماء بن المنذر فيه ُقتل الذي
ْعَرج الحارث إلى بعربها سإار َغّساني، ال وكان الكبر، وهو ال
هذا ُنِسَب وإنما العرب أياما أشهر وهو الشاما، عرب في

لعسكر ُمَحّضَضة المعركة َحَضَرت لنها حليمة إلى اليوما
حتى حليمة يوما في ارتفع الغبار أن العرب فتزعم أبيها،

ّد مطلع عن المتباعدة الكواكب فظْهرت الشمس َعيَن سّإ
ّنَكفقيل اليوما، بهذا المثل فسار الشمس، َي ِر ِكَب : ل َكوا ال

ًا، ْهر َفة وأخذه ُظ َقال َطَر  :َف

ْلُه ِإْن ّو َن ْد ُت َق ُعُه َف َن ِه َتْم ِري ُت َو ّنْجَم *  ِري ال ُهْر َيْج ّظْ  بال

َقال شعره، في حليمة يوما النابغة ذكر وقد يصف َف
 :السيوفا
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ّيْرنا ِد َأْزَماِن ِمْن ُتُخ ْه ٍة َع ِليَم َلى َح ِإ ِما *  ْو َي ْل ْد ا ْبَن َق ُكّل ُجّر
ِرِب ّتَجا  ال

َعّز- 2607 َفَة ُأمّا ِمْن َأ  ِقْر

َذيفة بن مالك تحت كانت َفَزارية امَرأة هي وكان بدر، بن ُح
َق ّل َع ًا خمسون بيتها في ُي ّلهم رجل لخمسين سإيف لها ك

 َمْحَرما

َدى- 2608 ْع ِم ِمَن َأ ِلي ّظْ  ال

ّد عدا إذا أنه وذلك ْدو بين ُحْضره فكان جناحيه، َم َع ال
َيَران ّط  وال

َدى- 2609 ْع ِة ِمَن َأ ّي  الَح

َداء، من هذا ِع َلمكقولهم وهذا الظْلم، وهو ال ْظ ّية من " أ "ح
 :قولهم وأما

ِدي- 2610 ْع ْئِب ِمَن َأ ّذ  ال

َداء فمن ِع َداوة ال َع ْدو، وال َع  :وقولهم وال

َدى- 2611 ْع ْقرِب ِمَن َأ َع ْل َداء ِمَن هذا ا ِع َداوة، ال َع وال
 :وقولهم

َدى- 2612 ْع  الَجَرِب ِمَن َأ

َوى، من ْد َع  :وكذلك ال

َدى- 2613 ْع ِء ِمَن َأ َبا َؤ ّث  ال

َوى من ْد َع ًا، ال َباء أيض َؤ ّث ًا أن وزعم : التثاؤْبوال َظْاظ كان ِش
ْع ناقة على َب َت َظْاٌظ وكان رجل َي ًا، َرجل ِش فتثاءب ُمغير
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المطلوب، الرجل ناقة وتثاءبت ناقته، فتثاءبت ِشظْاظ،
َقال فوقها من الرجل فتثاءب  :َف

ِتني ْي َد ْع َداِك ُتَرى َفَمْن َأ ْع َفي َمْن َحّل * ل َأ ْغ َداِك ول َأ  َع

َله : لَحّليقول حمزة َقال َكَضك َمْن َرْح :قلت ]46 . [صَأْر
: لحلتفسيره في َقال " ثمغفا من "لحل حمزة روى قد

هذا على يدل ما البيت في وليس أركضك، من رحله
: تقولالسكيت ابن َقال معروفا، غير غفا لن المعنى؛
ْوت،تقل ول نمت، إذا أغفيت َف َغ َلُه : لحليقول :  من َرْح

بعد حمزة قوُل عليه والدليل يفلت، حتى يركضك ولم ناما
َظْاظ فإذا الرجل التفت : ثمهذا َها طلبه، في ِش َد َه َأْج حتى ف

 الوجه هو وهذا أفلت،

َدى- 2614 ْع َفَرى ِمَن َأ ْن  الّش

ْدو، من هذا َع الشيباني عمرو أبو ذكر ما - في حديثه ومن ال
ّبطَْ هو خرج - أنه ًا وتأ على فأغارو بّراقَ بن : وعمروشر

ًا له فوجدوا بجيلة جوفا في له مالوا فلما الماء، على َرَصد
ًا تأبطْ لهما َقال الليل ًا، بالماء : إنشر َد ُع وإني َرَص لسْإَم

َقال القوما، قلوب وِجيَب ًا، تسمع : ماَف ْلبك إل هو وما شيئ َق
ُهَما فوضع َيِجُب، َي َقال قلبه على أيد وما َيِجُب ما : واللهو

ّد : فلَقالوا َوّجابا، كان فخرج الماء، ورود من لنا ُب
ُد رآه فلما الشنفرى، ُفوه الرَص من شرب حتى فتركوه َعَر

َقال أصحابه إلى وَرَجع الماء، ولقد أحد، بالماء ما : واللهَف
َقال الحوض، من شربت ًا تأبطْ َف ولكن : بلى،للشنفرى شر
ْبُن ذهب ثم يريدونني، وإنما يريدونك، ل القوما َقَ ا َبّرا

ِرضوا ولم ورجع فشرب ْع َقال له، َي ًا تأبطْ َف :للشنفرى شر
ْعُت أنا إذا علي سإيشدون القوما فإن الحوض، في َكر

َهْب فيأسإرونني، ْذ ذلك أصل في ُكْن ثم تهرب، كأنك فا
َقْرِن ِني فإذا ال َت ِني، فتعال خذوا، : خذواأقول سإمع ْق ِل ْط فأ
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َقال ََأ فل للقوما، تستأسإر أن سإآُمُرَك : إنيبراقَ لبن و ْن َت
ًا تأبطْ مر ثم نفسك، من تمكنهم ول عنهم َد حتى شر َوَر
َعَ فحين الماء ّدوا الحوض في َكَر وكتفوه فأخذوه عليه َش
َقَ ابُن وانحاز أمره، حيث فأتى الشنفرى، وطار بوتر، برا
ْنه، حيث َقال َيَرو في لكم هل َبجيلة، معشر : ياشرا تأبطْ َف
َياسإرونا أن خير َداء في ُت ِف ؟براقَ ابُن لكم ويستأسإر ال

َقال : نعم،َقالوا َقَ بن يا : ويلكَف طار، فقد الشفنرى أما برا
َنا علمت وقد فلن، بنى ناَر يصطلى وهو َن أهلك، وبين مابي
َياسإرونا تستأسإر أن لك فهل ُي والله : لَقال ؟الفداء في و
ًا نفسي ََأُروَز حتى ْوط ْوشوطين َش َتّن فجعَل أ الجبل نحو َيْس

ْعيى قد أنه رأوا إذا حتى ويرجع ُعوا ََأ ونادى فاتبعوه فيه َطِم
ًا تأبطْ ًا تأبطْ إلى الشنفرى فخالف خذوا، : خذواشر شر

ْنده إلى مال َوثاقه فقطع ًا تأبطْ فناداهم ِع معشر : ياشر
ُو ] أعجبكم47 [ص بجيلة ْد َوّن والله أما ؟براقَ ابن َع ْعد ل
ّوه، ينسيكم عدوا لكم ْد َنجوا ثلثتهم، احضروا ثم َع وفي َف
ًا تأبطْ يقول ذلك  :شر

َلَة ْغَروا صاحوا َلي َعهُم ِبي َوأ َدى لدى * بلعبيتين سِإَر ْع ابِن َم
 َبّراقَِ

ّنما ُثوا كأ ْثَح ًا ّح ِدُمُه ُحّص َو ْوأمّا َق ِذى َخْشٍف * أ ّباقَِ َشّث ِب  َوط

َء ل ُعَ َشْي ْيُر منّي ََأسْإَر ِذي عذر ِذي َغ ْو َناٍح * أ ْنِب َج ِد بَج ْي ّلر ا
َفاقَِ  َخ

ّدئين، كانوا الثلثة هؤلء فكل ِر ولم ع إل المثل َيِس
 بالّشنفرى

َدى- 2615 ْع ْيك ِمَن ّّأ َل  الّس

ِو من هذا ْد َع ًا ال - أنه عبيدة أبو زعم - فيما حديثه ومن أيض
ُع رأته ليغيروا متجردين جاءوا وائل بن لبكر جيٍش َطلَئ
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َقالوا بهم، يعلم ول تميم، على َذَر بنا السليك علم : إنَف ْن َأ

َيَجاه فلما جوادين، على فارسإين إليه فبعثوا قومه، خرج ها
َبَة فطارداه ظبي، كأنه َيْمَحص ِره، سَإَحا كان : إذاَقال ثم نها

َدا أصبحا فلما فنأخذه، فسقطْ أعيا الليل عثر قد أثره وَج
َدَرْت فنزا شجرة بأصل َن ًة فوجدا فانحطمت، َقوسُإه و َد ِقْص

َقال الرض في اَرتّزْت قد منها أول من كان هذا : لعّلَف
َترا ثم الليل الرض في بال قد متفاجا أثره فإذا فتبعاه َف
ّد، َقال وَخ َلهَف َتله : َما ّد الله َقا َنُه، ماأش ْت لتبعناه، والله َم

لبعد فكذبوه فأنذرهم، قومه، إلى السليك فتم وانصرفا،
َقال الغاية،  :َف

َكذبني َعْمَراِن ُي ْندْب ْبُن َعْمُرو ال َعْمُرو ُج ٍد، بن * و ْع سَإ
ّذُب َك َذُب والُم ْك  أ

ْيُت َع ِر سَإ َعْم ْعَي َل َعجز غير سَإ َول ُم ْو َنأنأ *  ِني َل ّن ّذُب ل َأ َك  أ

ُكَما ِكلت ُكْن لم إن َث ْد أ ُتها َق ْي ِديَس َرأ َكَرا َها *  ِدي ْه الحّي إلى َي
ِكُب ْو  َم

ِديس َفَزاُن فيها َكَرا ْو َلُه الَح ْو ِريُس َوَح َوا َف ُعَ َمتى هماما *  ْد َي
ُبوا َك  َيْر

َلكُة سإعد، بني من تميمي وسإليك فأغاروا الجيش وجاء وسُإ
الَحَجِل، : ولدالسلكة ينسب، وإليها سإوداء وكانت أُمه،
وهب بن المنتشر مع العدائين في السليك عبيدة أبو وذكر

من ِبُسليك سإار والمثُل المازني، مطر بن وأوفى الباهلي
 بينهم

َق- 2616 َع  َضّب ِمْن َأ

َقال بها الكلما فكثر ضبة : أرادواحمزة َقال :. قلت: ضبَف
والحماما كالنعاما الجنس اسإم الضب يكن أن يجوز
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]48 . [صوالنثى الذكر على وقع كذلك كان وإذا والجراد،
باَضْت إذا الضب أن وذلك أولدها تأكل أنها : وعقوقهاَقال

وغير وحية َوَرل من عليه قدرت ما كل من بيضها َحَرسَإْت
ًا ظنتها البيض من وخرجت أولدها نقبت فإذا ذلك، شيئ
الّشريد، إل منها ينجوا فل تقتلها، عليها فوثبت بيضها يريد
ثم بعلته، وأتت موضعه، في العرب وضعته قد مثل وهذا

َقَ في هو ما إلى جاءت المثل به فضربت الضبة مثل العقو
َقالوا الضد، على ًا " وهيهرة من : "أبرَف أولدها، تأكل أيض

َقَ عن سُإئلوا فحين َدها الهرة أكل وّجهوا الفر شدة إلى أول
 :الشاعر َقال ُمقنعة، بحجة ذلك في يأتوا فلم لها، الحب

ْهَر َتَرى أما َوَرى وهذا الد ٍة ال ِهَر َك ُكُل *  َها تأ َد  أول

َقالوا ُا و فحين الذئب، من والما السإد، من : أكرمُاأيض
َقَ طولبوا عما يتجافى َشبعه عند أنه السإد : كرمُاَقالوا بالفر

ْؤما به، يمر ُل ما لكل متعرض أوقاته كل في أنه الذئب و
للنسان يعرض ربما أنه لؤمه تماما : ومنَقالوا له، يعرض

َتساندان إثنان منه َي ِبلِن َف ْق ُي ًا إقبال عليه َو ادمى فإن واحد
ًا النسان الذئب على الَخر الذئب وثَب الذئبين من واحد
 :لبعضهم وانشدوا النسان، وترك وأكله فمذقه المدمى

ًًا رأى لما السوء كذئب وكنت ِه دم ِب ِبَصاِح ًا *  َلى أَحاَل يوم َع
ِما ّد  ال

َق في : فليسَقالوا أقبل، : أيأحال من ألما تعالى الله َخل
الطمع ِبُمَجانسها الدما رؤْية عند لها يحدث إذ البهيمة؛ هذه
.الَخر على بها تعدوا قوة لها الطمع ذلك يحدث ثم فيه،
ّد في والهر والضب والسإد الذئب مجرى أجروه ومما تضا

ْبش،النعوت َك ْيُس، : ال ّت كبش، : ياللرئيس يقولون فإنهم وال
المعز وكذلك بعلة، ذلك في يأتون ول تيس، : ياوللجاهل
وفلن الرجال، من ماعز : فلنفيهما يقولون والضأن،
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َتُن أي فلن، من أمعز ْعَجة فلن يقولون ثم منه، أْم من َن
ّنعاج، َقالوا والُموقَِ، بالضعف َوصفوه إذا ال َقَ و ُنو ُع بعد ال
ّنوقَ، َقالالَجَمل بعد الَحَمل يقولوا ولم ال : فمعنىحمزة . 
َقَ قولهم صغر الجليلة الحال بعد " أيالنوقَ بعد "العنو

َقال كما وهذا أمركم، يقولون وكذلك الكور، بعد : الحورُي
َقَ "أبعد "أبعد َقالوا ذلك ضد أرادوا " فإنالعنوقَ النو

َقَ والبراذين الخيل، معز العرب عند " والفراسالنوقَ العنو
ُبْخَت أن كما ضأنها، البقر، ضأن والجواميس البل، ضأُن ال

ضأن : النملَقال أنه ] ثمامة49 [ص عن حكى كما وهذا
َقال مخالف وخالفه الذر،  والجرذان كالفأر والذر : النملَف

َق- 2617 ٍة ِمْن َأع َب ْئ  ِذ

ُيرمى، ذئبها مع تكون لنها ّدْت دمى قد أنه رأته فإذا ف َش
 :رؤْبة َقال فأكلته، عليه

َ ِني َفل ُكو َنَة َت ْب َِم َيا َء الَش َقا َوْر َها َدّمى *  َب ْئ َدّمى ِذ  الُم

َقال  :آخر و

َعّم لبن ليس َفتًى ْئِب ال ّذ ِه إن كال ِب ًا َرأي* بَصاِح ْوم ًا َي َدم
َو ْه ُلْه َف ِك  آ

َطُش- 2618 ْع َلَة ِمْن َأ َعا  ُث

أنها حبيب بن محمد فزعم التفسير؛ في اختلفوا قد
بني من رجل ثعالة أن فزعم العرابي ابن وخالفه الثعلب،
َغزاة، في مجاشع بن الله عبد بن ونجيح هو خرج ُمَجاشع

ّوزا َقم فف َل ْيَشلة منهما واحد كل ف َبوله، وشرب الَخر َف
فماتا البول، ملوحة من عليهما العطش فتضاعف

ُثعالة العرب فضربت عطشانين،  :لجرير وأنشد المثَل، ب
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َكُر كاَن ما ْن ّى في ُي ِز ْكُل ُمَجاِشع َغ ِر * أ ِزي ُعَ َول الَخ ِتضا ار
ْيَشِل َف  ال

َقال  :و

ُتم ْع ُكْم َعلى َباَل ثم َرَض َعالُة ِلَحا ُث ِا َلم ِحيَن *  ِدو َبا تج  َشَرا

َطُش- 2619 ْع ِة ِمَن َأ َق ّقا ّن  ال

ّقاقَِ "من ويروى ّن ًا،ال إذا أنه وذلك الضفدعَ، به يعنون " أيض
َقَ َقال مات، الماء فار ّقْتجاعَ إذا للنسان وي ُعَ : ن َفاد َض
 .بطنه عصافير وصاحت بطنه،

َطُش- 2620 ْع ّنْمِل ِمَن َأ  ال

 .َمشرب ول ماء ل حيث القفار في يكون لنه

َذُب- 2621 ْع ِء ِمْن َأ ِرقَِ َما َبا  ال

 .البرقَ فيه يكون السحاب ماء وهو

ِء- 2622 ِة َوَما َي ِد َغا  ال

 تغدو التي السحابة ماء وهو

ِء- 2623 َفاِصِل َوَما  الَم

 :ذؤْيب : أبوَقال الجبلين، بين المفصل ماء وهو

ًا وإّن ْنِك حديث َنُه لو ِم ِلي ُذ ْب َنى َت ّنْحِل * َج ٍذ ألباِن في ال ُعو
ِلِل َط  َم

ِفل َطا ِديٌث أبكار َم َتاُجها َح ُتَشاُب ِن ْثِل بَماء *  ِء ِم َفاِصِل َما الَم

ِء- 2624  الَحْشَرِج َوَما
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 :َقال الحصى، ماء وهو

ِثْمُت َل َها َف ًا َفا َها آِخذ ِن ُقُرو ِزيِف * ُشْرَب ِب ّن ِد ال َبْر ِء ِب َما
 ]50 [ص الَحْشَرَج

َقال َقال الِحْسُى، : الحشرجوي  .اللطيف الكوز هو وي

ْعَجُل- 2625 ٍة ِمْن َأ ْعَج ْوٍض إلى َن  َح

ٍر عنه تنثن لم الماء رأت إذا لنها  توافيه حتى غيره ول ِبَزْج

ْعَجُل- 2626 ْعِجِل ِمْن َأ َد ُم َع  َأسْإ

قولهم عند الراء باب في فيه والخلفا تفسيره مر قد
َأْروى  "أسإعد معجل من "

َبُث- 2627 ْع ٍد ِمْن ََأ  ِقْر

ًا رأى إذا لنه َلع إنسان  .مثله يفعل أخذ يفعله َشيء بفعل ُيو

َيُث- 2628 ْع ِر ِمْن َأ َعا  َج

َعيث َعار : الفساد،ال مواضع في ذكره مر وقد : الضبع،وَج
 الكتاب هذا من

ُد- 2629 َق ْع َنِب ِمْن َأ  الّضّب َذ

كسا الحاضرة بعض أن وزعموا كثيرة، عقده إن َقالوا
ًا ًا أعرابي َقال ثوب ّلمك، بما فعلك على : لكافئنكله َف َع َكْم أ

إحدى : فيهَقال أدري، ل :َقال ؟عقدة من الضب ذنب في
ًة وعشرون َد ْق  ُع

ْعَزُب- 2630 ًا َأ ْأي ِقْن ِمْن َر  َحا
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َذه : الذيالحاقن َبوُل، أخ َقال ذلك ومن ال ِقٍن َرأي "ل ُي "لحا
َقال وكذلك  :ُي

ْعَزُب- 2631 ًا َأ ِرٍب ِمْن َرأي  َصا

َبَس الذي وهو َطه، َح ليسمن الصبّي : َصَرَبقولهم ومنه غائ

ْعَمُر- 2632 ٍد ِمْن َأ  ُقَرا

ّدعي : العرُبحمزة َقال ُقراد أن ت سإنة، سإبعمائة يعيش ال
َعاهم به منهم والّضَجُر العراب أكاذيب من وهذا :َقال َد
 فيه القول هذا إلى

ْعَمُر- 2633  َضّب ِمْن ّأ

َلصَمعي عن الزيادى حكى ٍة مائَة الِحسُل : يبلغَقال أنه ا سإن
ّنة؛ تسقطْ ثم  لرؤْبة وأنشد ضّب؛ يسمى فحينئذ سإ

ُعْمَر الِحسِل سِإّن ُعّمْرَت لو فقلت ْو َطَحِل َزَمَن ُنوٍح * أ ِف  ال

َتّل والّصْخُر ِطيِن ُمب َوْحِل َك ِهيَن * ِصْرَت ال ِما َر ْتل َهَر َق ْو  أ

ٍر ِمْن َأعْمُر- 2634  َنْس

ذكر مر وقد سإنة، خمسمائة يعيش النسر أن العرب تزعم
َبد لقمان ُل عند الهمز باب في الكتاب من تقدما فيما و
َبد "أتى قولهم َبد على أ  "ُل

ْعَمُر- 2635 ٍر ِمْن َأ  َنْص

ْهمان، بن َنصر يعنون قادة من كان أنه عبيدة أبو زعم ُد
َطفان ُعّمر وسإادتها، َغ ًا عاد ثم خرفا، ] حتى51 [ص ف شاب

ًا، ًا، شعره بياض فعاد يافع ِد بعد أسإنانه ونبتت سإواد ّدَر  .ال
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وأنشد مثلها، أعجوبة العرب في : فليسعبيدة أبو َقال
 :فيه العرب شعراء لبعض

ِر َنْص ْهماَن ِبْن َك َة ُد َد ْي َن ُه ِعيَن َعاَشها ال َتْس َو  * ً ْول ّومَا ُثم َح ُق
 فانصاتا

َد َعا ُد و َوا َد الرأِس سَإ ِه بع َياض َعُه َب َوَراَج َباِب َشْرُخ *  الّش
ّلذي َتا ا  َفا

َعاَش ٍر َف ٍم في بَخي ٍة َنعي َط ْب ّنُه َوِغ ِد ِمْن * ولك ْع ِه َذا َب ّل َتا ُك  َما

ْعَمُر- 2636 ٍذ ِمْن َأ َعا  ُم

ّلد مثل هذا مسلم، بن ُمعاذ : هوهذا ومعاذ إسإلمي، مو
بني صحب ثم دولتهم، في مروان بني َصِحَب وكان

َعَن العباس، َط َقال سإبة، وخمسين مائة في َو فيه َف
 :الشاعر

َذ إّن َعا ِم بَن ُم ْيَس َرُجٌل ُمسل َل ًا *  ِقين ِه َي ِر ُعْم ُد ِل  أَم

ْد َهَل الّزماِن َرأُس َشاَب َق َت ْك ْهُر الـ وا ّد َواَب *  ْث ِه َوأ ِر ُد ُعْم ُد ُج

ٍذ ُقْل َعا ِه َمَرْرَت إذا ِلُم ْد ِب َق ِرَك ُطوِل ِمْن َضّج *  ُد ُعْم َب َل  ا

ْكَر يا َء ِب ّوا ِعيُش َكْم َح َكْم َت َتْسَحُب َو ِة َذيَل *  ُد الَحيا َب ُل  َيا

ْد َبَحْت َق ٍما َداُر أْص َد َبْت آ ِر ْنَت َخ َأ َو ُد كأنَك ِفيها *  ِت َو  ال

َأُل َها َتس َن َبا َبْت إذا ِغْر َع ْيَف َن َك ُكوُن *  ُعَ َي َدا ُد الّص  َوالّرَم

ًا ِم ُمَصّحح ِلي ّظْ ُفُل كال ْيَك في َتْر َد ُبْر ْنَك *  ِبيُن ِم ُد الج ِق ّت  ي

ْبَت ًا َصاَح ْوَح َلَة وُرْضَت ُن ْغ َنيِن الـ ِذي َب َقْر ًا *  ْيَخ ِدَك ش ْل ُو ِل
ُد َل  الو
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ّد َقّصَر َما ُذ َيا الَج َعا َ ُم ِزَح َول ْنَك * ُزْح ُء َع ّثرا َدد ال ُع  َوال

ْعنا َفاْشَخْص َد َتَك َفإّن َو َي ْوُت الـ َغا ّد وإن * َم َنَك َش ْك ُد ُر َل الَج

َقُل- 2637 ْع ْبِن ِمْن َأ ْقٍن ا  ت

َقال رجل هذا َعْمروله ُي ْقٍن، بن :  به ُيضَرْب الذي وهو ت
َقال المثل ْقٍن، ابِن ِمن : أْرمىفي ٍد من وكان ِت عقلئها من عا

ُدهاتها، معجبة، له إبل بيع على أراده عاد بن لقمان وكان و
يمكنه فلم منه، سإرقتها في لقمان واْحتال عليه، فامتنع
ٍة وَجد ول ذلك،  الشاعر َقال وفيه منه، ِغَر

ُع َتْجم ْنَت اْن أ ْقٍن ابَن ُك َنًة ِت َطا َبُن َف ْغ ُت ًا * و َيان َناٍت أْح ِهيا َه َوا  َد

 : هوقولهم وأما

َلُم- 2638 ْع ِبِت َأ ْن َقِصيِص ِبَم  ال

َقصيص حاجته، بموضع عارفا أنه فالمعنى : منابُتوال
َكْمأة، وأما النبات، بأمور عالم ] إل52 [ص ذلك يعلم ول ال
 : هوقولهم

َلُم- 2639 ْع ْيَن ِمْن َأ َكُل َأ ْؤ ِتَف ُي َك  ال

َلصَمعي فزعم ل : إنهالرأي للضعيف تقول العرب أن ا
ْكَل يحسن  الكتف َلحم أ

ْعَجُز- 2640 ٍة ِمْن َأ َباَج ْل  ِه

ُؤوما هو ّن َكْسلن ال سإار : وقدحمزة َقال الجافي العطل ال
المتفّصِحيَن، العراب لبعض َفْصٌل الهلباجة وصف في

فإن العرابي وصف فأما الحضريين، لبعض آخر وفصل
َلٌف : أخبرنيَقال الصمعي أبي ابن سإأل أنه الحمر َخ

َعثري ابن كبشَة ْب َق من صدره في فتردد الهلباجة، عن ال
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ٍة في وصفه إخراج معه يستطع مالم الهلباجة خبث كلم
َقَ العاجز الضعيف : الهلباجةَقال ثم واحدة، ُق الخر الحم
ْلُف َكسلن الِج ْعنى الساقطُْ، ال َناء ول فيه، لَم ول عنده، َغ
ّد وِضرسُإُه يستعمل، وبلى َلديه، عمَل ول معه، ِكفايَة أش

ًا، به تحاِضراّن فل عمله، من َيْحُضْر وبلى مجلس ول َفل
ّلَمّن  يتك

ّي وصف وأما عن سإئل المصار بلغاء بعض فإن الحضر
ِة ْلباَج ِه َقال ال ِوي ل الذي : هوَف َع ِغي ول العاذل، لعذل َيْر ُيْص

ْعَظ إلى ْعَرض َحسود، بعين ينظْر الواعظ، َو ُي إعراض و
ُقود، ْلَحَف، سإأل إن َح ّوفَا سُإئل وإن َأ ّدَث . وإنسَإ َلَف، ح َح

ّنف، َزَجر وإن أْخلف، وعد وإن وإن َعَسَف، قدر وإن َع
َطر، اسإتغنى وإن أسإف، احتمل ِنطَْ، افتقر وإن َب فرح وإن َق
وإن َجأر، بكى وإن َزأر، ضِحَك وإن يئس، حزن وإن أِشَر،
ّدما، أّخرته وإن تأّخَر، قدمته وإن َجار، َحكم اعطاك وإن تق
ُكْرك، لم أعطيته وإن عليك، مّن إليه أسْإَررت وإن يش

َنَك، َقَك صار وإن اتهمك، إليك أسإّر وإن َخا َهرك، فو وإن َق
َنك صار ْقَت وإن حَسدك، ُدو ِث ْطَت وإن خانك، به و إليه انبس

َته وإن شانك، َق عنه غاب وإن أهانَك، أكرم سإلَه، الصدي
ُه وإن لم عنه أمسك وإن ُيجبه، لم فاتحه وإن َقلَه، حَضَر

َدأه، ْب ّد بدأ وإن َي َفا، بالبر بدأ وإن هَجر، بالو تكلّم وإن َج
ِعّي، َفَضحه ُتِمَن وإن الجهل، به قّصر عمل وإن ال َدَر، اؤْ غ

ِنث، حلف وإن نكَث، عاهد وإن أْخفر، أجار وإن يصدر ل َح
ٍة إل المل عنه َب ْي َقالبِمحنة إل حر إليه يضطر ول ِبَخ خلف . 

ًا : سإألتالحمر َباجة53 [ص عن أعرابي ْل ِه َقال ] ال : هوَف
َق ْدما الّضخم الحم َف ُكول ال يلقاني جعل ثم والذي، الذي ال

ًا، مرة كّل التفسير في ويزيد ذلك بعد بعد لي َقال ثم شيئ
َع الذي : هوالخروج وأراد حيٍن  .شر كل جَم

ْعَجُز- 2641 َتَل ِمّمْن أ ّدَخاُن َق  ال
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ّيَفقيل المثل به ضرب الذي هو َتًى : أ وقد الدخان، قتل ف
 .الكتاب من الول الباب في ذكره مر

ًا، يطبخ كان رجل : هوالعرابي ابن َقال ْدر فغشيه ِق
: ياوتقول تبكيه ابنته فجعلت قتله حتى يتحول فلم الدخان،

َبتاه، : "لوقائل لها َقال أكثرت فلما الدخان، قتل فتًى وأي أ
ّول حيلة ذا كان ًا " وهذاَتَح ""تحول ولقوله مثل، أيض

َلُب والَخر التنقل، : أحدهماوجهان َلة َط  :قولهم . وأماالحي

ْعَجُز- 2642 َلِب ِمَن الَشيء َعِن أ ّثع ِد َعِن ال ُقو ْن ُع  ال

ُعُم العرب أن ذلك أصل فإن إلى نظْر الثعلب أن َتْز
ْلُه فلم َفَرامه العنقود َن َقال َي الشاعر وحكى حامض : هذاَف

َقال ذلك،  :َف

َها ّي ْلمى العائُب أ ْنَت سَإ ِدي * أ ْن َلْه ِع َعا ُث  َك

ًا َرامَا ُقود ْن َلّما ُع ْبَصَر َف َأ َد *  ُقو ْن ُع َلْه ال  َطا

َذا َقال َلْه ل أْن رأى * ا لمـ َحاِمٌض َه َنا  َي

ْعَجُز- 2643 ِم ِمَن َأ ِع ْط َت َنِب ُمْس ِع َلي ِمَن ال ْف ّد  ال

 :الشاعر قول من هذا

َهاَت ْي ْئَت َه َلى إلى ِج ْف َها ِد ُك ًا ُتَحّر ِعم ْط َت ًا * ُمْس َنب ْكَت ِع َحّر
ِقطِْ َت ْل  َفا

ْعَجُز- 2644 ِني ِمَن أ َنِب جا ِع  الّشوِك ِمَن ال

ًا هذا  :الشاعر قول من أيض

َتْرَت إذا ًأ َو َذْر اْمَر َتُه َفاْح َو َدا ْد ل الّشوَك َيْزَرعَِ * َمْن َع َيْحِص
ِبا به َن  ِع
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من حكيم من المثل هذا أخذ الشاعر : وهذاحمزة َقال
ًا يزرعَ "من قوله من العرب حكماء ْد خير َطة، َيْحِص ْب ومن ِغ

ًا يزرعَ ْد شر َدامة، َيْحِص ِني ولن َن َت ٍة من َيْج َبًة شوك َن  "ِع

َطُف- 2645 ْع ِيَن إْحدى أمّا ِمْن ََأ  َوِعْشر

َدجاجة؛ هي َقَ فراخها، جميع تحضن لنها ال ّلها وتز وإن ُك
ّين إحداهن ماتت  .فيها الغّم تب

َعّز- 2646 ِر اسْإِت ِمَن ََأ ّنِم  ال

َقال  ]54 " [ص"أمنع وي

َعّز- 2647 ْنِف ِمْن ََأ ِد ََأ  السَإ

َعُة به ويراد َن ًا الَم  أيض

َطُش- 2648 ْع أو جذعَ أو كلب - بوزن (قمع َقْمٍع ِمْن ََأ
 )عنب

ْعَجُل- 2649 ْلٍب ِمْن ََأ ِه غلى َك ُلوِغ  ُو

ْعَرُض- 2650 ِء ِمَن ََأ َنا ْه ّد  ال

ْعَري- 2651 َبٍع، ِمْن ََأ ٍة "ِمْن و "،ِمغزٍل "ِمْن و إْص ّي و "،ح
ِم "ِمَن ّي ِة "ِمَنو "،ال ِر "ِمَنو "،الّراح ْلَحَج ِد ا  "السإو

َق- 2652 َل ْع ٍد، ِمْن ََأ ِء "ِمَن و ُقَرا ّنا ْلِح  "ا

َطى- 2653 ْع ْقَرٍب ِمْن ََأ  َع

أن " ويمكنعقرب من "أعطى قوله معنى حمزة يذكر لم
َقال َطاء، رجل اسإم : إنهُي ْع العقرب هذه : أرادوايقال أو ِم

َطو من هذا على وأعطى المعروفة، َع ّتناول، هو الذي ال ال
ً أكثر أنه أي ِبُر التي العقرب من الناس لعراض تناول كّل تأ
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َقال المثل، به يضرب الذي عقرب فأما به، مّرْت ما في
ْتَجُر ل ممن " فهوعقرب من "أمطل" وعقرب من "أ

َنَح ما هذا العطاء، كثرة في المثل به يضرب معنى في سَإ
 أعلم والله المثل، هذا

َدُل- 2654 ْع  الميزاِن ِمن ََأ

َق- 2655 َت ْع  ُبّر ِمْن ََأ

َلُم- 2656 ْع َفٍل ِمْن ََأ ْغ  َد

ْعَمُر- 2657 ْبِن ِمَن ََأ ِة َلَساِن ا ْلُحّمّر  ا

َلُم- 2658  َدِعّى ِمْن ََأع

َق- 2659 ْعَم ِر ِمَن ََأ َبْح  ال

ْعّز- 2660 ّتْرياقَِ، ِمَن ََأ ْبِن "ِمْن و ال ُمّخ "ِمْنو "الَخِصّى ا
ُعوِض َب َقاِب "ِمْن و "،ال ّو ُع  ]55 ".[صالَج

 المولدون* 3*

ِء ِعّز ُه الَمْر ُؤْ َنا ْغ َت ّناِس َعِن اسْإ  .ال

ِء َعاُر ِنَسا  .َباقٍَ ال

ْيُن ِة، َع َد ِقل ْأُس ال ّتْخِت، َوَر ّوُل ال ِة، َوأ َد ِري ْيُت الَج َب ِة، َو ِيد َقِص ال
ْكتُُة ُن ِة و َل َأ  .المْس

َنايُة َقاِضي ِع ْيٌر ال َى ِمَن َخ ِهد ْدٍل َشا  َع

َهوى ُعين ُقَ ل ال  .َتُصد

َليَك ِة؛ َع ّن ْلَج ّناَر فإن با َكّف في ال  .ال
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ُة ٍما ُعَصاَر ْؤ ِة ِفي ل ْبٍث َقَرار  ُخ

ِه َلي ّدماُر، َع ُء ال ِر َوسُإو ّدا  ال

ِه َلي َلى َما َع ْبل َع ّط ْومَا ال ِد َي ِعي  ال

ِه َلي َلى َما َع ْبِت َأْصَحاِب َع  .الّس

 .اللعنة أي

ِه َلي َلى َما َع َهٍب أبي َع  .َل

َلى ِتَل هذا َع َوليد ُق  .ال

ِريٍف بن الوليد يعنون ِرِجي َط  .الخا

ُلبه العظْيم للمر يضرب ْط  .بأهل له ليس َمْن َي

ْذٌر َول لم ُع َت ّق َي  .َنْسَجُه الح

ُقوُل ِة َتْحَت الّرجاِل ُع ّن ْقلِمها َأسِإ  َأ

َلى ِر َحَسِب َع ّب ّتك ِة في ال ُكوُن الولَي ّلُل َي َذ ّت َعْزِل في ال  .ال

َليَك ُلَك ما المال ِمَن َع ُو ُع َ َي ُلُه ول ُعو  .َت

ُة َد َعا ْوأمُا ال ِة َت َع ِبي ّط  .ال

َعْزُل َقَ ال ُعّماِل وَحيُض الّرجاِل، َطل  :الشاعر َقال ال

َقالوا َعْزُل َو ُعّمال ال ْيٌض لل ُه َح َلَحا ْيٍض من الله *  ِغيِض َح  َب

َكذا َيُك فإْن ُبو َه ٍلّي فأ ِئسَن اللئى * ِمْن َع  الَمِحيِض ِمَن َي

ُة َد َعٌة العا  .خاِمسٌة َطبي

َقَ ِعْر ٌعَ ال  .َنّزا
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ِعّز َاصي في ال  .الَخيِل نو

ّفة ِع ْهَزمُا ل َجيٌش ال  .ُي

َقَ َعَر ِم إلى َيسرى ال ِئ ّنا  .ال

ْقُل َع َهاُب ل ما ُيهاُب ال  .الّسيُف ُي

ُأ العمى َقَ َيْخَر َيْحَسُب الّسطح، فو ّناَس و َنُه ل ال ْو  .َيَر

ُة َعجيز ُد ال َهيِن َأَح َوْج  .ال

ٌة َد َعْت َعا َعْت ِبُرِحها َتَرّض َنّز ]56 .[صَت

غين     أوأله     فيما     عشر     التاسع     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     ما     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   

 غين أوله فيما عشر التاسإع الباب

ٌة- 2661 َنى َبيَن ُغّر ْي ٍم ِذي َع  َرِح

َفي ليس أي َدادة َتْخ يخفى ل كما صاحبك، من والنصح الو
ِليلة، بعين ينظْر فإنه نظْره؛ لك رحمك ذي ُحّب عليك َج

ًا، ينظْر والعدو َظْره ُمِحّب "َجلًى كقولهم وهذا شْزر "َن
 .رحم ذي غرة : غرتهوالتقدير

ِم َعلى الَخيُل َغَضَب- 2662 ّلُج  ال

ًا يغضب لمن يضرب  .له موضع ول به، ينتفع ل غضب

َغَضَب ونصب  .الخيِل َغَضَب غِضَب أي المصدر، " على"

َبْت- 2663 َل َتها َغ ّل َواِشيها ِج  َح
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ًا حاشية سإميت البل، : صغارالحاشية تحشو لنها وحشو
َحَشي إصابتها من يكون أن ويجوز تتخللها، : أيالكبار
ِر ّلة جنبها، إلى انضمت إذا الكبا َها،والِج ِليل، جمع : عظْاُم َج
 .والكبار الصغار بهما ويراد

ًا كان أن بعد أمره عظْم لمن يضرب ذوي فغلب صغير
 .السإنان

ْغَشى َغَشْمَشٌم- 2664  الّشَجَر َي

ويراد ويقلعه، فيدقه الشَجَر يركب لنه السيل؛ به يراد
ًا َقال الهائج، الَجَمُل أيض َهَمان لهما وي  .الي

: سإيلوتقديره الظْلم من يصنع ما يبالي ل للرجل يضرب
 .سإيل هو أو سإيل، هذا أي غشمشم،

َثاُن- 2665 ُكوا َغْر ُب  َلُه فاْر

َقال جائع وهو أهله على الُحّمَرة لسان ابُن : دَخَلُي
ُه بمولود فبشروه عطشان، ْو َت َأ َقال به، و أدرى ما : واللهَف

َقالت أشربه أما أآكله َثاُنامرأته َف َغْر ُكوا :  ُب وروى له، فار
ِقطٌْ وهي البكيلة " منله "فابكلوا دريد ابن َلّت َأ بسمن، ُي

وشرب، طعم : فلماَقال وأقطْ، ِحسا من : َشيءوالربيكة
ّطل : كيَفَقال ً فارسإلها ؟وأمه ال َثل ذهَب قد لمن يضرب َم
 لغيره وتفرغ َهمه

ٌو- 2666 ْلِغ َغْز َو ّذئِب َك  ال

ْلغ َو [ص متتابع متدارك غزو أي بألسنتها، السباعَ : شربال
57[ 

ُة- 2667 ّد ِة ُغ ّد ُغ ِر َك ِعي َب ْوٌت ال ْيِت في َوَم ٍة ب ّي ِل ُلو  سَإ
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ًا "أغدة ويروى ّد أي المصدر، على " نصباوموت َغ ُؤْ ًا أ َداد ْغ إ
ًا، وأموت َقال موت ّد ُي َغ َأ ّدة، ذا صار " إذاالبعيُر " وهي ُغ

البعير كغدة : غدتىفتقديره بالرفع روى ومن طاعونة،
العرب أقّل عندهم وسإلول سإلولية، بيت في موت وموتى
ّذلهم َقال وأ  :و

ُكو الله إلى ّني َأْش ًا بّت أن ِهر َفَجاء َطا ُلولي *  َباَل سَإ َعلى ف
 ِرْجلي

َهافقلت ُعو ُكُم الله باَرَك : اقط ّني في َها غيُر َكريٌم * فإ ِل ْدِخ ُم
 َرْحلِى

ْيل، بن عامر فول من وهذا َف ّط ِدمَا ال الله صلى النبي على َق
ُد معه وقدما وسإلم عليه َب ربيعة ابن َلبيد أخو قيس بن َأْر

َقال لمه، الشاعر العامري عامر هذا الله رسإول : يارجل َف
َفيل بن ّط َقال نحوك، أقبل قد ال ْعُه َف ِد فإن د تعالى الله ُير
ًا به ِه، خير ِد ْه َقال عليه، قاما حتى فأقبل َي مالي محمد : ياَف
:َقال عليهم، ما وعليك للمسلمين ما : لكَقال ؟أسإلمت إن

ذاك إنما إلى، ذاك ليس : ل،َقال بعدك، المر لي تجعل
َبر على : فتجعلنيَقال يشاء، حيث يجعله تعالى الله إلى َو ال

َدْر، على وأنت َقال ؟لي تجعل : فماذاَقال : ل،َقال الَم
ّنَة لك : أجعُلوسإلم عليه الله صلى عليها تغزو الخيل َأِع
بن أربد إلى أوصى وكان ؟اليومَا إلّي ذلك ليس : أوَقال

ُدْر أكلمه رأيتني إذا قيس ْلفه من ف بالسيف، فاضربه َخ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يخاصم عامر فجعل

وسإلم عليه الله صلى النبي خلف أربد فدار ويراجعه،
َبَسه ثم شبرا، سإيفه من فاخترط ليضربه، فلم تعالى الله ح

ِه، على يقدر ّل رسإول فالتفت إليه، ُيومئ عامر وجعل سَإ
بسيفه، يصنع وما أربد فرأى وسإلم عليه الله صلى الله

َقال َهما : اللهموسإلم عليه الله صلى َف ِني ِشئت، بما اكِفي
صاح صائف يوما في صاعقًة أربد على تعالى الله فأرسإل
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ًا عامر وولى فأحرقته، َقال هارب ُد : ياو َبَك دعوَت محم َر
َها والله أربد، فقتل ّن ً عليك لمل ْيل ًا خ ًا ُجْرد ًا، وفتيان ُمْرد
َقال ُعَكوسإلم عليه الله صلى الله رسإول َف تعالى الله : يمن

َلَة وابنا ذلك من ْي عامر - فنزل والخزرج الوس - يريد َق
ّلية، امَرأة ببيت ُلو وخرج سإلَحُه عليه َضّم أصبح فلما سَإ
يعني-  وصاحبه إلى محمد أْصَحَر لئن : واللتيقول وهو
ّنهما الموت ملك ذلك تعالى الله رأى فلما برمحي، - لنفذ
ًا أرسإل منه َطمه ملك َل التراب في فأذرأه بجناحه، َف

ّدة ركبته على وخرجت بيت إلى فعاد عظْيمة، الوقت في ُغ
ّدةيقول وهو الّسلولية ُغ ِة58 [ص :  ّد ُغ في وموت البعير ] ك

 .فرسإه ظهر على مات ثم سإلولية، بيت

َلتين في يضرب  .الَخرى من شر إحداهما َخْص

ِليَن ُثّم َغَمراٌت- 2668 ْنَج  َي

َقال َلى للغلب المثل : إنُي ِعْج المور احتمال في يضرب ال
 .عليها والصبر العظْاما

َغَمرات ويروى غمرات، هذه تقدير " على"غمرات ورفع "ال
الغمرات القصة أو الغمرات، : هيَقال "وكأنهينجلين ثم

ِلم ْظْ َغَمرات وواحدة تنجلي، ثم ُت َغْمَرة، الشدائد - وهي ال  -
 تقهره : أيبشدتها فيها الواقع تغمر ما وهي

َيِت- 2669 ِن َكُة َغ ْو ِقيِح َعِن الَش ّتن  ال

َتسوية عْن أي َقال والتحديد، ال ّقْحُت ُي َن َد " ُعو بريت " إذاال
َنُه عنه َب .)العود في تكون العقدة وهي أبنة، : جمع(البن أ

َبّصُر لمن . يضربوسَإويته  .التبصير إلى يحتاج ل َمْن َي

ًة- 2670 ْيَر َغ ًاَ و َأ َن ْب  ُج
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ّلف وكان زوجها، به تعير العرب من امَرأة َقالته عن تخ
فضربها، الناس، قتال إلى تنظْر فرآها منزله، في عدوه

َقالت ًا : أغيرَف ًا، وتجبن غيرة أتغار أي ؟وجبن ًا جبن على نصب
وهو فعل بإضمار منصوبين يكونا أن ويجوز المصدر،

 .أتجمع

 .عبيد أبو َقاله شرين، بين يجمع لمن يضرب

َداِك َغّرني- 2671 ِفلي ِمْن ُبْر َدا  َخ

َقال العتماد، وعليه أصح، " وبالخاء"غدافلي ويروى
َدافليالهيثم أبي بخطْ قرأته :المنذري َقال"َخ : وهي" 
َقان، ْل َدافل واحد ول الُخ  .للَخ

ْيها، امَرأة من اسإتعار رجل أن المثل وأصل َد فلبسهما ُبْر
ْلقان وَرَمى برديها، تسترجع المرأة فجاءت عليه، كانت بُخ
َقال ِنيالرجل َف َغّر َداك :  َدافلي من ُبْر ّيع لمن . يضربَخ َض
ًا ماله  غيره مال في طمع

ّثَك- 2672 ْيٌر َغ َيِن ِمْن َخ ِرَك سَإِم ْي  َغ

ْعن ذلك َقال َمْن : أولالمفضل َقال ْذِحجى، عطية بن َم الَم
حرب العرب أحياء من حي وبين بينهم كانت أنه وذلك

ًا، حربه من برجل حملها حملة في معن فمر شديدة، صريع
َقاَل ُنْنو َثلً، فأرسإلها البلء، ُكفيَت علّي : اْم معن فأقامه َم
َنه، بلغه حتى به وسإار على القوما أولئك عطف ثم مأم
ْذحج ًا معنا وأسإروا فهزموهم َم َقال له واخ [ص روقَ، له ُي

ّعف ] وكان59 ُيحّمق، ُيَض معٍن صاحُب إذا انصرفوا فلما و
َقال معن، فناداه القوما، رئيس أخو نجاه الذي  :و

ْيَر يا ٍز َخ ٍد جا  منجيك نج * أوليتها بي

ٍء من هل َدَك َجَزا ْومَا الـ عن َي ّد لمن *  ِديك َر َوا  َع
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ِد ِمْن ْع ْلـ نالتك ما َب ِم با َل َك َدى *  ْلَحْرِب َل َواشيك ا  َغ

َقال صاحبيه فعرفه ِذي على الماّن : هذالخيه َف ِق ْن ما بعد وُم
َهبه الموت على أشرفُت سإبيله، فخلّي له، فوهبه لي، َف

َقال ًا فاختر الجزاء، لك أضاعَف أن أحّب : إنيو آخر، أسإير
ْذِحج سإيد إلى يلتفت ولم روقا، أخاه معن فاختار في وهو َم

بأسإارى فمرا راجعين، وأخوه معن انطلق ثم السإاَرى،
َقالوا الخبر، فأخبرهم حاله، عن فسألوا قومهما، :لمعن َف

ّبحَك ُعَ الله، ق َد تد أخاك وتفك تفكه، ل وشاعرهم قومك سإي
َوَك هذا ْن َفْسل ال ًا، نكأ ما الله فو ؟الّرذل ال أعمل ول ُجرح

ًا، ًا، ذعر ول ُرمح الَمْخبر سإيئ الَمنظْر، لقبيح وإنه سَإرح
َقال لئيم، ّثَك :معن َف فأرسإلها غيرك، سإمين من خيٌر َغ
ً َثل  .َم

عبد المثل بهذا تمثل الزبير بن الله عبد الناس بايع ولما
َقال عنهما الله رضي عباس بن الله عن المذهب : أينَف
ّى أبوه ؟الزبير ابن ِر َوا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول َح

ُته ّد بنت صفية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمة َوَج
صلى النبي زوج خويلد بنت خديجة وعمته المطلب، عبد
الله رضي عائشة المؤمنين أمّا وخالته وسإلم، عليه الله

َق وجده عنها، ّدي أبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِص
َطاقين ذاُت وأمه عنه، الله رضي بكر ّن عباس ابن َقال ال

ْدُت عنهما، الله رضي ِه على فَشد ِد على آثر ثم وعُضده، َي
- من نفسي (بأوت نفسي، فبأوُت والسإامات الحميدات

 .)وفخرت بها - علوت قليل دعا باب من ويأتي سإعى باب

َوان، َأْرَض ولم َه ّيَة، َمَشى العاصي أبي ابن وإن بال َدِم ْق َي ال
َقَرى، مشى الزبير ابن وإن ْه َق الله عبد بن لعلي َقاَل ثم ال
ْق عباس بن ّثَك عمك بابن : الَح َغ غيرك، سإمين ِمن خيٌر ف

ُفَك ومنك َعَ، كان وإن أن ُنُه فلحق أجد الملك عبد بن علي اب
َثَر فكان مروان، بن على "آثَر . قولهعنده الناِس آ
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ًا أراد "الحميدات ُعّزى عبد بن أسإد بني من قوم من ال
: الحمديونالصمعي َقاَل وحقرهم، صغرهم وكأنه قرابته،

 .قريش من أسإد بني من

ُدالعاصي أبي وابن .جده إلى نسبه مروان بن الملك : عب
 ]60 [ص

 .وأفعاله بهمته تقدما " أياليقدمية "مشىوقوله

َقالقلت ُي ّية فلن : مشى:  ِدم ْق في تقدما إذا والقدمية؛ الي
على الفضال في غيره عن يتأخر ولم والفضل، الشرفا
يرد ولم مثل، وهو التبختر، : معناهعمرو أبو َقال الناس،
والجوهري بالياء، اليقدمية القوما رواه كذا بعينه، المشي

َقال بالتاء، كتابه في أورده َقاَلو وفي زائدة، : التاءسإيبويه : 
بنقطتين تحتها من منقوطة بالياء، الزهري بخطْ التهذيب

 .هؤلء روى كما

ْبطُْ- 2673 َغ ْيٌر ال ْبطِْ ِمَن َخ َه  ال

ًا : اللهمويقولون ْبط ًا، َغ ًا اللهم يريدون لهبط ل ارتفاع
ًا، َبطْ، بحيث تجعلنا أن نسألك أي اتضاع ْغ ْبطُْ ُن َه : الذل،وال

َقال َطهُي َب َه َبطَْ، :  َه  الفراء َقاله ومتعد، لزما ف

 َقِمٌل ُغّل- 2674

 .الخلق السيئة للمرأة يضرب

َلصَمعي َقال ّد، السإير يغلون كانوا : إنهما ِق َبر، وعليه بال َو ال
ّد طال فإذا ِق ًا، منه فلقى قِمل عليه ال ْهد ما لكل فضرب َج

 .شدة منه يلقى

ْيٌض- 2675 ْيٍض ِمْن َغ  َف
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: الزيادة،والفيض : النقصان،. الغيضكثير من قليل أي
َقال ْيُض غاض :ُي ِغ ًا، ي ْيض َبْرٌض كقولهم وهذا فاض، ومثله َغ "
ّد من ّد َشيء، كل من القليل :" والبرضِع ِع الذي : الماءوال
 :الرّمة ذي قول ومنه مادة، له

َعْت ّيُة َد َد َم َدا ْع َلْتَ و ال َد ْب َت َها اسْإ ِطيل ِب َنا العين من آجال * َخ
ّذل  ُخ

في والهاء البقر، قطيع وهي خنطولة : جمع(الخناطيل
 .)منازلها إلى " تعودبها "اسإتبدلت

ًا َغّل- 2676 ُقها، َيد ِل ْط َقَ ُم َتَر َبًة واسْإ َق َها َر ُق ِت ْع  ُم

َتعبد لمن يضرب  .إليه بالحسان ُيْس

َدَر- 2677 َيًة غا ْه ُع ل و َق  ُتْر

َق أي َت ًا ف ْتق َق ل َف ْت  .الدهياء الداهية في . يضربله ر

َباُن- 2678 َدمْا لْم َغْض ْؤ َلُة لُه ُت ِكي َب  ال

َغْرثاُن قولهم من قريب هذا ُكوا " ُب ِقطْ :" والبكيلةله َفاْر ال
َق َلّت بالدقي  .النار تمسه أن غير من بالسمن فيؤكل به ُي

َغْمُج- 2679 َوى ال ّلرِشيُف َأْر  َأْشَرُب وا

َغمُج  ]61 . [ص: القليلوالرشيف الشديد، : الشربال

ْلَت إذا أنك : أيعمرو أبو َقال أوَشَك قليل قليل ترشف أقب
 .لنفسك فاحتكر ينازعك َمْن عليك ُيهجم أن

ِة المر أخذ في يضرب َق ِثي َو  والَحْزما بال

ُهْم- 2680 ُت ْب َل ّني َغ ْقُت أ ِل َبًة ُخ  ُنَش
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َلَب لمن يضرب ًا َط ُنَشبًةبغيته ْأحَرز حتى فألّح َشيئ مثل . و
ّنُشوب، : منهمزة َقال ال َنِشَبُي َقبه، إذا الَشيء، في :  ِل َع
 .المور في النشوب كثير أي :ُنَشبة ورجل

َغاَث- 2681 َت َتُه ِبَما ُجوعٍَ ِمْن اسْإ  َأَما

َتى اسإتغاث لمن يضرب ْؤ  :الشاعر َقال جهته من ُي

َعلَك َغّص أن َل ٍم ِبرأِس َت ْظْ ّلَك َع َع ِبَك في * و َنا أْن َشَرا  َتِحي

ًا- 2682 ُدها َغد ِني لْم إْن َغ ْق ُع ٌق َي ِئ  َعا

ْعلة عن كناية الهاء َف ًا : أيال ُد غد يحبسني لم إن ضائها َغ
 .حابس

ِفُروا- 2683 ْغ ِه الْمَر َهذا ُا ِت ْفَر َغ  ِب

ْفرة به، يصلح أن ينبغي بما أصلحوه أي َغ : ماالصل في وال
ّطى َغ ْفر من الَشيء به ُي َغ ْغطية الَستر وهو ال ّت  .وال

َغَضُب- 2684 ِم ُغوُل ال ْل  الِح

ْهلكه، أي َقال ُم َلهُي َغا ُغوله :  َتاله َي ْغ َقال أهلكه، إذا وا ّيُةوي َأ  :
ْغوُل ُغوٍل فهو فأهلكه النسان أغال ما وكل الغضب، من َأ
 .ُغوٌل

َق- 2685 َل ْهُن َغ ِيه بما الّر  ف

ٍر في وقع لمن يضرب ًا يرجو ل أم  .منه انتياش

ِلق "ل الحديث وفي ْغ لم إذا مرتهنه يستحقه ل " أيالرهن َي
ّد َنُه ما الراهُن َيُر الجاهلية فعل من هذا وكان فيه، ره

َلُه َط  .السإلما فأب

ُظْوَك- 2686 ْنَظ ّغن ِة َغ َد ِر َجَرا ّيا َع  ال
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ْنظ َغ ْيظ : أشدال َكرب، الغ َقال وال َظُْهُي َن َغ ُظُْه :  ِن ْغ ًا، َي ْنظْ أي َغ
َده َه َق َج ِرفا أن هو يقول عبيدة أبو وكان عليه، وَش ُيْش

المثل وأصل منه يفلت ثم الكرب من الموت على الرجُل
ّيار أن َع ً كان ال ْثَرمَا رُجل ًا فأصاب أ وقد باردة ليلة في جراد

ًا منه فأخذ جّف، ّف انشوى انه ظن فلما النار، في فألقاه َك
ِه بين من جرادة فخرجت فيه، في بعضه طرح ْي ّن سِإ

ًا، منه فاغتاظ فطارت، المثل، بذلك العرب فضربت جد
َهاجى الكلبى لمسروح البياري أنشد ًا ُي في : (أنشدهماجرير

وأولهما لجرير، ونسبهما اللحيانى " عن ظ ن "غ اللسان
 ]62 ) [صمنسوبين " غيرر غ "و " وثانيهما ر ى "عَ

َلقد ْيُت َو ًا َرأ ِرسإ َوا ُوَك قومنا من َف َنظْ َغ ْنَظ *  ًة َغ ِر َجَراد ّيا َع  ال

َلقد َنهم رأيت و َتهم مكا ْه ِير * ككراهة فكر ِر الخنز  لليغا

َقالالجبان خضوعَ في يضرب ّيار فرٍس اسإُم : جرادة. وي للع
َق في وقع ًا، منه يجد فلم حرٍب َمضي بن عمر وذكر مخرج
ْوَت العزيز عبد َقال الم ْنٌظَف َغ ْنظ، ليس :  َغ َكّظ كال ليس و

 .كالكظ

َية- 2687 ّتى َغن َبْحَر َغَرفَا ح َويِن ال ْل َد  ِب

َلَف حاله انتاَش لمن يضرب  .فتص

ُة- 2688 ِغّر ُلُب ال َة َتْج ّدّر  ال

َقال َغاّرِتُي َغاّرة تغاّر الناقُة :  ًا ُم ِغّرة لبنها، قّل إذا وِغَرار :وال
ُد لبنها قلت أن يعني منه، اسإم ِع فيما بكثرته وتخبر َت

ُيرَجى عطاؤْه قل لمن . يضربيستقبل  .ذلك بعد كثرته و

 َباٍط بن َغاُط- 2689
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َقال َغاَطَي ُغوط الَشيء في :  ِيطْْ، َي ِغ َي َقال فيه، دخل إذا و :وي
ُغوط َرْمل هذا قاض، : مثلوباٍط تغوص، أي القداما، فيه َت
َطا من ُطو، َب ْب  .الناء لهذا الباطنية ومنه اتسع، إذا َي

ّلطِْ ويضرب فيه، ُيهتدى فل اختلطْ الذي للمر يضرب للمخ
 .تكذيبه اردوا إذا حديثه في

َيْت- 2690 ِر ِد، َغ ْيِض َوفي بالّسو ِب ْثُر ال ُك  ال

َقال َىُي ِر َغ ْغَرى بالَشيء :  ًا، َي َع إذا َغر ِل ُكثر به، أو ْثرة، :وال الك
َقال ُقّل على لله : الحمدُي ْثر ال ُك  .وال

ًا لزما لمن يضرب َئ ً يفارقه ل َشي ْيل  .إليه منه َم

ِذيَمٌة- 2691 ِر َغ ْف ّظْ ْيَسْت ِبال ُع ل َط ْق  ُت

ِذيَمة َغ َذما، تنبت : الرضال َغ َقال ال ّلواُي منكرة، َغذيمة في : َح
َذما َغ  :القطامي َقال : نبت،وال

َعٍث في ْث ِبُت َع ْن َذاَن ُي ْو َذما الَح َغ * وال

َغذمُاالمثل وتقدير ِذيمة، :  أن وذلك المضافا فحذفا َغ
َذما َغ  :يقول وهذا به، ويرمى فيقلع المزارعَ في ينبت ال

ِلّمة به نزلت لمن يضرب بالظْفر تقطع ل غذيمة هذه ل ُم
ٍد كّل يقدر  .لصعوبتها دفعها على أح

َد َأْرٍض َغَمامُا- 2692  آخريَن َجا

َد ُيعطي لمن يضرب َاِع  ]63 . [صالقارب ويترك الب

ُغَراُب- 2693 ْعَرفُا ال ِر أ ّتْم  بال

َقال ولذلك منه، الجود إل يأخذ ل الغراب أن وذلك َدُي َوَج " :
َة ًا وجد " إذاالغراِب تمر ًا شيئ  .نفيس
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َبُة- 2694 ّي ُبُه ّغ َيا  َغ

ِفَن أي َغياب قبره، في ُد ّيُب : ماوال َغ فكأنه الَشيء، عنك ُي
َد  القبر ]منه؟[؟ أري

 بالموت النسان على الدعاء في يضرب

َيُة- 2695 ِد َغا ْه َعَمِل وحْسُن الْمِل، َقْصُر الّز  ال

ّيٌل- 2696 َد ُغَز َق ً َف  َطل

ّيل  نعمة فقد ناعم أي غزال، : تصغيرُغَز

يملك لم شدة في وقع فإذا نعمة في نشأ للذي يضرب
 .عليها الصبَر

َبَر- 2697 ْهَريِن، َغ َء ُثّم َش ْيِن َجا ْلب َك  ِب

ْول "صاما . ومثلهفاسإد بَشيء أتى ثم أبطأ لمن يضرب َح
 "َبول شرب ثم

َلُظ- 2698 ْغ ِطيء َأ َوا َلى الَحَصا الَم  الّصفا َع

ْوطئ أي فيه، الدخول يتعذر للمر . يضربالحصا َم
 .منه والخروج

 الباب هذا من أفعل ما على جاء ما* 3*

َنى- 2699 ْغ ْقَرعَِ ِمَن الَشيء َعِن ََأ  الِمْشطِْ َعِن ال

 :حسان بن الرحمن عبد بن سإعيد قول من هذا

ْنُت قد َنى ُك ْغ ُكْم ِغنًى ِذي أ ْن َنى كما َع ْغ َعِن الّرَجاِل * أ
ُعَ الِمشاِط ْقَر  ال
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َنى- 2700 ْنُه َأغ ِة ِمْن َع ّتف ِة ال  الّرف

َقَ يسمى الذي السبع : هيالتفة َنا َفة الرض، َع : التبن،والّر
َقال َقاقَوي ُد َهَة فيهما والصُل التبن، :  حمزة َقال وُرفهَة، ُتف

َفاٌت وجميعها َفاٌت، ُت  :الشاعر َقال وُر

َنا ِني ُكُم َعْن َغ ِث ِدي ًا َح ِديم َكَما َق ِنَي *  َفاُت َغ ّت َفاِت َعِن ال  الر

َقال َنيِت آخر مثل في وي ْغ َت َفُة "اسْإ ّت أن " وذلكالرفة عن ال
ٌع التفة َتاُت ل سإب ْق َفَة، َي يستغني فهو بالخم؛ يغتذي وإنما الّر
 .التبن عن

َقال مخففتان، والرفة : التفةقلت أبو ] السإتاذ64 [ص و
التفه الهاء باب في الجوهري أورد وقد مشددتان، هما :بكر

وأما : ويخففان،َقاَل أنه إل مثله، الجامع وفي والرفه،
ْفِت باب في الرفة أورد فقد الزهري الكسر، بمعنى الّر

َقال َقالو َفُتالعرابي ابن عن ثعلب :  َقال التبن، : الّر وي
َنى "أنا المثل في ْغ َفِت عن التفه من عنك أ َقالالّر  "

َفه الزهري ّت َفُت بالهاء يكتب وال المجد (أورد بالتاء والّر
َقال الهاء باب " في"التفه وفي الهاء " في"الرفةو .كثبة و

َقال التاء  .الموضعين في كصرد و

 .مكسور مرفوٌت التبن لن القوال أَصّح : وهذاقلت

َغّر- 2701 ِء ِمَن َأ ّبا ّد ِء في ال  الَما

ُغرور، من ّباء، ال ّد َقْرعَ، وال ًا المثل في ويقال ال "ل أيض
ّنَك ُغّر ّباء، َي ّد : ولستحمزة " قالالماء في كان وإن ال
 . المثلين هذين معنى أعرفا

أن وذلك الثاني، من منتزعَ الول المثل : معنىقلُت
ًا ًا تناول أعرابي ًا َقْرع ًا، وكان مطبوخ فمه، فأحرقَ حار
ُه كان وإن الدباء يغرنك : لفقال ُؤْ  .الماء في نشو
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ًا الساكن للرجل يضرب  .باطنا الغائلة الكثير ظاهر

َعّزفقيل الَخر المثل هذا منه فأخذ  الماء في دباء من : أ

َعّز- 2702  سَإراٍب ِمْن َأ

َقال ماء، يحسبه الظْمآن لن "كالَسراب آخر مثل في وي
ُغّر ُيْخلف رآه، َمْن َي  "َرَجاه َمْن و

َغّر- 2703 ِني ِمن أ  الما

 :الشاعر قول من هذا

ِنّي إن ُكْر ُعْرفٌا * والدهر َغَرٌر الما ُن  و

َق من ّدهر سَإاب َثْر ال * ع

َغّر- 2704 ْبٍي ِمْن أ ٍر َظ ْقم  ُم

ْغتُر الخشَف أن وذلك تأكله حتى يحترز فل الُمقمر بالليل ي
َقال السباعَ، القمراء في َصيده الظْبي أن معناه : بلوي

ْعَشى لنه الظْلمة، في منه أسإرعَ َقال القمراء، في َي وي
َغَرارة، بمعنى الغرة من معناه أنه وذلك الغترار، من ل ال
َقْمَراء في يلعب  ال

ْعذُر- 2705 ٍر ِمْن أ  َغدي

ْيت قول من : هذاحمزة َقال ُكَم  ال

ِه َوِمْن ِر َبَز َغد ُبوه * بأن الولوَن َن ّق ِديَر َل َغ ِديَرا ال َغ  ال

َقال ًا سإمى إنما الغدير أن أسإد بنو : زعمحمزة غير و َغدير
ُدُر لنه ْغ يقول ذلك وفي إليه، يكون ما أحوَج بصاحبه َي

 .تقدما الذي البيت وأنشد أسإدى، وهو الكميت
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َغادرة، من يجعلونه اللغة : وأهُلقلت ] أي65 [ص الُم
َكُه، أي السيل َغادره ِعيٌل وهو تر َفاِعل بمعنى َف من ُم

ِعيل غادره، َف ْو ِعل بمعنى أ ْف  .تركه أي أغدره من ُم

َدُر- 2706 ْغ َناة ِمْن أ ِر ُك ْد َغ  ال

إذا بينهم فيما الغدر يسمون وكانوا تميم، سإعد بنو هم
ْيَسان وهي له وضعوها هم بكنية اسإتعماله راموا َقالَك  .
َلب بن النمر ْو  :َت

َذا ْنَت إ ٍد في ُك ْع ًا منهُم وأّمَك سَإ َ * غريب ْغُرْرَك َفل ُلَك َي ِمْن َخا
ِد ْع  سَإ

َذا ْوا َما إ َع ْيَساَن َد َنْت َك ُهْم كا ُل ُهو ِر * إلى ُك ْد َغ ْل َني ا ْد َمْن أ
ِهُم ِب ِبا ِد َش ْلُمْر  ا

َوى- 2707 ْغ ِء ِمْن ََأ َغا ْو ِد َغ ْلَجَرا  ا

َغاء ْو َغ أن قبل بعض في بعُضه ماج إذا الَجَراد : اسإمال
ِطيَر  .َي

ً يكون أن يجوز : الغوغاءقلت ْعلَل َقاما مثل َف َمْن عند َقْم
ُفه، ِر ْعلَء َيْص َف ْفه لم من عند و ِر َقالَيْص َغاءعبيدة أبو .  ْو َغ : ال

ُعوض شبيه َشيء َب ضعيف، وهو يؤذي، ول يعّض ل أنه إل بال
َقال َغاءغيره و ْو َغ ْل َبى، بعد الجراد : ا ّد الغوغاء سإمى وبه ال

 .المختلطون الكثير وهم الناس، من

ْغَزُل- 2708 ُبوٍت، ِمْن ََأ َك ْن ْغَزُل و َع ٍة ِمْن "أ َف  "سُإْر

 :قولهم وأما الغزل، من : هماَقالوا

ْغَزُل- 2709 ِرِئ ِمَن َأ َقيِس اْم  ال

792



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َغَزِل، من فهو َقال الشعر، في بالنساء التشبيب وهو ال
 :وقولهم :حمزة

ْغَزُل- 2710 ُعٍل ِمْن أ  ُفْر

َغزل من ُفرعل ال :قلت هذا على يزد ولم الضبع، : ولدوال
َقال الخرقَ، ههنا الغزل فإذ الغزال، تبع إذا الكلُب َغَزل وي
َفا أدركه ولعل دهش، أي وخرقَ، ففتر وجهه في الغزال َث

ُعَل ُفْر ْغَزُل فقيل صيده، تبع إذا كذلك يفعل ال َأ "فرعل من "
َقال ًا هذا وي ُعل الول من أيض ُفْر  .قديم : رجٌلو

َدُر- 2711 ْغ ٍم ِبْن ْقيِس ِمْن َأ  َعاِص

ِر من كان أنه عبيدة أبو زعم َد ْغ جاوره أنه وذكر العرب، أ
َطه تاجر، رجل َب حتى وسإكر خمره وشرب متاعه وأخذ فر
 :ويقول النجم يتناول جعل

ٍر َتاِج ٍر َو َء فاِج ِه اللُه َجا َتُه * كأن ِب َناُب ِلْحي ْذ  أْجماِل أ

ًا الغدر في حديثه ومن َقَة جبى أنه أيض َد للنبي منقر بني َص
ُته بلغه فلما وسإلم، عليه الله صلى عليه الله صلى مو

َقال قومه، في َقَسمها وسإلم  ]66 : [صو

ًا عني أبلغا أل َذا رسإالًة قريش ُهْم ما * إ ْت َت ِئِع مهديات أ َدا َو  ال

ْوُت َب ْعته ِبما َح ٍر آَل َجّم َق ْطلَس كّل منها * وآيسُت من َطاِمِع أ

َدُر- 2712 ْغ َبَة ِمْن أ ْي َت ِرِث بن ُع  الَحا

ْيُس به نزل أنه عبيدة أبو ذكر َن َداس بن مرة بن ُأ ِمْر
َلمي َليم بني من ِصرما في الّس ّد سُإ أموالهم على فش
َبطَْ فأخذها، َلها ور َدوا، حتى رجا َقال افت مرداس بن عباس َف

 :أنيس عم
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ُثَر ْعُت َوَما الّضَجاُج َك ٍر سَإِم َبَة بغاد ْت ُع َك ِرِث بِن *  بن الحا
 ِشهاِب

َة حنظْلة ملكت ِه آخَر * ودنست ُكلها الدناء ِذ َقاِب ه  الْح

َلى- 2713 ْغ ٍء أ َة، ْبِن َحاِجِب ِمْن ِفدا ْغلىو ُزَراَر ًء "أ َدا ِمْن ِف
ْيِس ْبِن ِبْسطاما  "َق

َداًء، ُعكاظى أغلى أنهما عبيدة أبو ذكر : وكانَقال ِف
ّلُل يقول فيما فداؤْهما المكثر يقول وفيما بعير، مائتي المق
َقال بعير أربعمائة َقالالندى أبو و ُي من فداء " أغلى: 
ًا " غزاالكندي قيس بن الشعث ْذِحج َفدى فأسِإَر َم بألفي َف

ّطرفا، الهدايا من يريد ذلك غير من وألف بعير، َقال وال َف
 :الشاعر

ُه فكان ُؤْ َدا َفْي ِف ٍر أل ِعي ًا َب ِد طريفات ِمْن * وألف ْل ُت  و

َلُم- 2714 ْغ ِني َتيِس ِمْن أ أن على المجد (نص ِحّماَن َب
 )الحاء بكسر القبيلة حمان

ْيَسهم أن َتزعم ِحّماَن بني : إنَقالوا َفطْ َت عنزا سإبعين َق
َيْت بعدما ِر  .بذلك وفخروا أوداجه، ُف

َقالحمزة َقال ُي َفطْ،للتيس :  َق َفد :  َعَ، وسَإ َقَر ولذوات و
َكاَش : كامَاالحافر  وناك وهرج، : نكح،وللنسان وباَك، و

قيس بن للحنف َقال ِمْسَمع بن مالك أن : وزعمواَقال
ً َقالمضرية على بالربيعة يفتخر وهو هازل بن بكر : لحم
َهُر وائل َق يعني تميم، بني سإيد من أْش َفَة بالحم ّن َب َه

َقال القيسى، ّقاعة، وكان الحنف َف َواِب، حاضر أي ُل الَج
ْيُس َت َهُر تميم بني َل تيس يعني وائل، بن بكر سإيد من أْش

عبد : واسإمهالندى أبو َقال تميم، من وحّماُن ِحّمان بني
ُعّزى َة، زيد بن سإعد بن ال َنا  .شفتيه لسواد حّمان وسإمي م
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َيُر- 2715 ْغ َفْحِل، ِمَن أ "ِمْنو "ديٍك "ِمْن" وَجَمٍل "ِمْنو ال
ِقيل  ]67 " [صَع

ّلفة بن عقيل يعني  ُع

ْغَرُب- 2716  ُغَراب ِمَن أ

َوصُ- 2717 ْغ ّلى ِمْن َأ ِر  ِق

 الكتاب من مواضع في ذكره مّر وقد طائر، وهو

َنُج- 2718 ْغ ٍة ِمْن ْأ َق ّن َف  ُم

 الناعمة المرأة وهي

َلُظ- 2719 ْغ ِر َحْمِل ِمْن أ  الِجْس

ْغَشُم- 2720  الّسيِل ِمَن أ

َدُر- 2721 ْغ ْئب ِمْن أ  ذ

َلُم- 2722 ْغ ّواٍت ِمْن أ  َخ

ّواَت يعنون  .ذكره مر وقد ُجبير، بن َخ

َلُم- 2723 َوٍن "ِمْنو ِهْجرٍس، ِمْن أغ ْي  "َض

 المولدون* 3*

ُة ْير ِة غ َها مفتاُح المرأ ِق  .َطل

ُه ُؤْ َدا ُهوٌن َغ ِه َمُر ِئ َعَشا  .ِب

 .للفقير يضرب

 .ُنوٍح ُغراُب
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ًا وللمبطئ للمتهم، يضرب  .أيض

َقَ َغَضُب ُعّشا ِر ال َط ِبيِع َكم  .الّر

ِهِل َغَضُب ِه، في الَجا ِل ْو َغَضُب َق َعاقِل و  .فعله في ال

َعَمِل ُغباُر َفراِن من َخيٌر ال ْع ِة ز َل ْط  .الع

ْوَصًة َغاصَ َء َغ ٍة وَجا َث ْو  .ِبَر

ّفي وَجاء َحوليِن َغاَب ْيٍن ِبُخ َن  .ُح

َهُر القلوِب ِغّش ْظْ َتاِت في َي ْلُسِن َفل ِه وصفحات ال  .الوجو

ُلوُل ُتِب ُغ ُك ْعِف ِمْن ال ِة َض  .المُّرو

َنى ِء ِغ ِة في الَمْر َب ُغْر َطٌن، ال ُه َو ْقٌر َف َطِن في و َبَة الو  .ُغْر

ْبُن َق َغ ِدي َلٌة الّص َذا  .َن

ُة ْيَر َغ  .اليماِن ِمَن ال

ُو َغْز َدّر ال ّد للقاح أ  .للّسلح وأح

ِئُب َغا ُته ال  .معه ُحّج

ُء ِغنا َيُة ال ْق َنا ُر  .الّز

َلطُْ َغ ُع ال  .ُيْرَج

َباُء ُغَر ُد ال  .الفاقَِ ُبُر

َغْرثاُن  .ُيْمعك ل ال

ِريٌم  .ينامُا ل َغ

 .الَشيء طلب في للملّح يضرب
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ُبُه ِه َطَرفِا على َغَض ِف ْن  .أ

]68 [ص الغضب السريع للرجل

فاء     أوأله     فيما     العشروأن     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   

  المولدون   

 فاء أوله فيما العشرون الباب

ْطِن ِفي- 2724 ْهَماَن َب ُه َز ُد  زا

ْهَماُن َزهمان العرابي وابن الندى أبو روى كلب، : اسإمَز
لمن . يضرببضمها ُدَريد وابُن الهيثم أبو وروى الزاي، بفتح

ّدته معه يكون َقال إليه يحتاج وما ُع أن : أصلهعمرو أبو و
ً ًا َنَحر رجل رجع ثم نصيبه، َزهمان فأعطى فقسمها، َجُزور

ًا ليأخذ زهمان َقال الناس، مع أيض : فيالجزور صاحب َف
 .زاده َزهمان بطن

 .مرة أخذه وقد الَشيء يطلب للرجل يضرب

ْعِت الّصيِف ِفي- 2725 ّي َبَن َض ّل  ال

ْيَف ويروى ْعِت "الّص ّي " مكسور"ضيعتمن " والتاءاللبن َض
والثنان والمؤنث المذكر به خوطب إذا حال كل في

َثَل لن والجمع؛ وهي امَرأة، به خوطبت الصل في الم
ُنوس َت َداس، بن عمرو تحت كانت زرارة بن لقيطْ بنت َدْخ ُع

ًا وكان ًا شيخ ْتُه كبير َك َفر ثم ) فطلقها،: كرهته(فركته َف
َبْت الوجه، جميل فتى تزوجها َد تطلب عمرو إلى فبعثت أْج

ُلوبة، منه َقال َح فلما "اللبن ضيعت الصيف "في عمرو َف
َقال الرسُإوُل رجع َبْت عمرو َقال ما لها و َدها ضر على َي

َقالت زوجها، منكب ُقه "هذا و ْذ الزوج هذا أن " تعنيَخيٌر وَم
ً كلماتها فذهبت عمرو، من خيٌر اللبن عدما مع َثل  .َم
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ًا يطلب لمن يضرب فالول ّوته قد شيئ نفسه، على َف
َنع لمن يضرب والثاني  .الخطير يجد لم إذا باليسير َق

َقَ سإؤالها لن الصيف خص وإنما أو الصيف، في كان الطل
ًا كان الصيف في ماشيته يطرقَ لم إذا الرجل أن مضيع

.الحاجة عند للبانها

َقَ 2726 ّد بين َفّر ْع  َتَحاّب َم

َلصَمعي َقال َبة ذوي : إن: يقولا َقرا ديارهم تراخت إذا ال
 .وتباغضوا تحاسإدوا تدانوا وإذا يتحابوا أن أْحَرى كان

الشعري موسإى أبي إلى عنه تعالى الله رضي عمر وكتب
ِوي ُمْر : أْنعنه تعالى الله رضي َوروا أن القربى َذ َتَزا ول َي

 ]69 [ص يتجاوروا

ِه في- 2727 ْأسِإ ّطٌة َر  ُخ

 .العظْيم : المرالخطة

:تقول والعامة عليها عزما قد حاجة نفسه في لمن يضرب
 .خطية رأسإه في

ِه في- 2728 ْأسِإ ٌة َر َعَر  ُن

ل الذي للطامح . يضربالحمار أنف في يدخل الذباب هي
 .َشيء على يستقر

ِه في- 2729 ِرفُا الَماِل َوْج ْع َتُه َت  إْمَر

َيره، َنماءه أي َقال وخ َأِمَرْتُي ًا، َتأَمُر فلٍن أمواُل :  إذا أْمر
ُثَرت َنَمْت َك ُثر َو ُك  .خيرها و

َدل لمن يضرب َت  .باطنه حسن على ظاهره بحسن ُيْس
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َهري أورد : قدقلت ْو َتُه الَج هو وكذلك الميم، بسكون إْمَر
َتُه الزهري وأورد الديوان، في وكذلك الميم، بتشديد إّمَر
َتُه يقول : وبعضهمالزهري َقال وغيرهما، زيد أبو من أْمَر
ًا المال َأِمَر  .أْمر

َتَل- 2730 ِه في َف ِت َو  ُذْر

َوة ّذْر ْتَل أصل َشيء كل وأعلى الّسناما، : أعلىال ّذروة َف ال
َدعه أن هو البعير في ْتل له ويتلطف صاحبُه َيْخ َف أعلى ب

ًا سَإنامه ّك َق إليه ليسكن ح أبو َقاله عليه، بالزماما فيتسل
رضي عائشة سإأل حين أنه الزبير ابن عن ويروى عبيدة

َبْت البصرة إلى الخروَج عنها الله ِتُل زاَل فما عليه، أ ْف في َي
ِروة ّذ َغارب ال  .أجابته حتى وال

ِرُب الذروة َغا فيه تصرفا معنى " على"في ودخل واحد، وال
َتَل بأن في ما بعَض : فتلقيل فكأنه بعض، دون بعضه َف

َلصَمعي َقال ذروته، َتَلا َف َعه أي ذروته في :  َد أزاله حتى َخا
 .رأيه عن

 والمماكرة الخداعَ في يضرب

َلَت- 2731 ْف َعَة ُفلٌن أ ْي ْقِن ُجَر ّذ  ال

ًا : يكونأفلت ًا، ويكون لزم ونصب لزما، هنا وهو متعدي
ًا : أفلتَقال كأنه الحال، على ""جريعة وهو جريعة، قاذف
َعة، تصغير نفسه أن يريد روحه من بقى عما كناية وهي ُجْر
ًا فيه في صارت َقال الذقن، من الجرعة كقرب منه وقريب
ْذلى ُه  :ال

ِلٌم َنَجا ّنفُس سَإا ْنُه وال ِقه ِم ِد ْنُج * ولم ِبِش ْفَن إل َي ْيٍف َج سَإ
ْئَزَرا  َوِم
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َقال ومئزر، سإيف بجفن : أراديونس َقال نصبه الفراء و
ًا إل َوَحَشُمه زيد مال : ذهبتقول كما السإتثناء، على سإعد

ِة : أفلتويقولون وعبيدا، ْيع ّذقن، بُجَر الذقن وبجريعاء ال
َتني زيد أبي رواية وفي َل ْف َعَة "أ ْي َقِن ُجَر ّذ على " وأفلتال
ًا، ] يكون70 [ص أن يجوز الرواية هذه ومعناه متعدي

ًا، يكون أن ويجوز ونجاني، خلصني ونجا تخلص ومعناه لزم
ِني وأراد مني، َت َل ْف َلَت بأ " وأوصل "من فحذفا مني أف

 القيس امرئ كقول الفعل،

ُهّن َت َل ْف ٌء وأ ْلبَسا ًا ِع ِريَض ْو َج َل َو ُتُه *  ْك ْدَر ِفَر أ َطاُب َص ِلو  ا

علباء، من : حالوجريضا الخيل، من أي منهن، أفلت أراد
َنه "ولو َقال ثم ْك ْدَر ِفَر الخيل " أيأ لمات، : أيوطابه لَص

وصغر مني، أفلت " معناه"أفلتني أن على يدّل فهذا
الصل في الُجرعة لن وتقليل؛ تحقير " تصغير"جريعة

َتَجّرعَ مما للقليل اسإٌم ُغْرفة كالُحْسوة ُي ْدحة وال ُق وال
َقَ ومنه وأشباهها، َنو ونصب اللبن، قليلت " أيمجاريع "

الذقن حركة لن الذقن، إلى وأضافها الحال، على جريعة
َقَ قرب على تدل ًا : أفلتنيوالتقدير الروح، زهو ِرف ُمْش
ً جريعة يكون أن ويجوز الهلك، على في الضمير من بدل

َتني، َل ْف وتكون روحي، باقي يعني ذقني، جريعَة أفلت أي أ
ً"الذقن في واللما اللف عز الله كقول الضافة من " بدل
ْفس     ونهى  (   وجل ّن َهوى     َعن     ال وكقول هواها، عن  أي)    ال

 :الشاعر

َنا ُف ُن ّلَحى بين وآ * َوالحواجب ال

ّلصني " فمعناهالذقن "بجريعة روى ومن ْعة مع َخ َي كما ُجَر
َقال  .آلتها مع بآلتها، الدار : اشترىُي

َلَت- 2732 ْف َلُه أ  ُحَصاصٌ َو
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َع إذا الشيطان "إن الحديث وفي : الحبق،الُحَصاص سَإِم
ّلى الذاَن  "الحمار كُحَصاصِ ُحَصاص وله و

َباِن ذكر في يضرب َلَت إذا الَج ْف َهَرَب أ  .و

َلَت- 2733 ْف ْنَحّص أ َنُب وا ّذ  ال

ُثرالنحصاصُ َنا َت  .الشعر : 

أرسإل أنه عنه، الله رضي معاوية عن يروى المثل وهذا
ً َياٍت َثلَث له وجعل الروما، ملك إلى غّسان من رجل أن ِد
ملك وعند ذلك الغّساني ففعل عليه، َدَخَل إذا بالذان ينادي
ُتُه، الروما َق َطار َقال ملكهم فنهاهم ليقتلوه، فاهووا َب كنت :و
ُقولً، لكم أن أظن ًا هذا أقتل أن معاوية أراد إنما ُع غدر
ِدما ُمستأَمٍن بكل ذلك مثل فيفعل رسإول، وهو ْه َي كل و

ّده، وأكرمه فجهّزه عنده كنيسة :َقال معاوية رآه فلما ور
َلَت ْف ْنَحّص أ َقال الذنب، وا ّدثه ثم لبهلبه، إنه : كلَف ح

َقال الحديَث  .َقال الذي إل أردُت ما أصاب، : لقدمعاوية َف

َقالوالبهلبه إنه " كل وقوله ً ] أن71 [ص : أصله"  أخذ رجل
َنب َذ ٍر ب :فقيل يده، في الذنب شعر وبقى البعيُر فأفلَت بعي
ْفلَت ْنَحّص أ : لميقول فهو ذنبه، شعر تناثر أي الذنب، وا
 بحاله هو بل شعُرذنبي، يتناثر

َها- 2734 ِفيَك َفا  ِل

الرض، بفيك تعالى الله جعل يريد أنه : أصلهعبيدة أبو َقال
َقال كما ِفيَكُي ِب َقال الثلُب، وبفيك الَحَجر، :  : ومعناهاو

َقال لك، الخيبة َفاهاغيره و الرض وفم الرض، عن كناية : 
ِفيهَقال فكأنه الماء، تشَرُب به لنها التراب، ِب التراب، : 

َقال َعَل أي الداهية، عن " كناية"ها وي الداهية َفَم الله ج
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ًا َقال الخيبة، كلها ومعنى لفيك، ملزم ِم من رجل و ْي ُهَج ْل َب
ًا يخاطب  :ناقته قصد ذئب

ْلُت ُق َهالُه َف َفا ْيَك؛ :  ِف ّنها ِل ُوصُ َفإ َقل ِريَك ُاْمرٍئ *  ْنَت ما َقا أ
ْه ِذُر  حا

 بالنبل الرمي يعني

َها- 2735 ُه َوا ْف  َمَجاسّإها َأ

عن بذلك الناظر اكتفى الكَل أحسنت إذا البل أن أصله
َقال َجّسها، عن غنًى فيه وكان سإمنها، معرفة :زيد أبو و
َها ُك َنا  َمَجاسّإها َأْح

ِر في- 2736 ْي َدمٌا َلُه الَخ  َق

َق له أن يريدون ثابت بن حسان َقال الخير، في سإاب
 :عنه الله رضي النَصاري

َنا َدمُا َل َق ْيَك الولى ال َل ُفنا إ ْل ِلنا وَخ ِة في * لو ّل ِه ِم ٌع الل ِب  َتا

َدما   تعالى قوله في ومجاهد الحسن عن ويروى َق ْدقٍَ     ( )    ِص
َقال الصالحَة، العماَل يعني قوله في حيان بن مقاتل و

َقَ     قدما     لهم     أن  (   تعالى َدما)    ربهم     عند     صد َق صلى : محمد ال
َقالزيد أبو َقال ربهم، عند لهم يشفع وسإلم عليه الله ُي  :

َدما "رجل ًا كان " إذاَق  .ُشَجاع

ْيُت- 2737 ْفَض ِه َأ ِري إلي ُقو  ِبُش

َتُه إذا ودخل الفضاء، إلى : الُخُروُجوالفضاء بسرائرك، أخبر
ُقوري، إليه أخرجت أي للتعدية، الباء سإعيد أبو َقال ُش
َقال ُقورُي ُقور، و : ُش َذ ِمّم اشتقاقه ولأعرفا َش وسإألت أَخ
ْعَرفا، فلم عنه  :العجاج َقال ُي
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ِري ِري ل َجا ِك ْن َت ِر عذيري َتْس ْي ِقي * سَإ َفا ِري على وإْش ِعي  َب

ْثَرة َك ُقوري َعْن الحديِث و * ُش

َقال مذهب في فهو الشين بفتح َروى : َمْنالزهري و
ُقور النعت، ْقر، والواحد المهمة، : الموروالّش َقال َش وي

ًا ُقور أيض ُفقور، ُش َقال فقر، الفقور وواحد و َقالثعلب و ُي  :
. [صوحوائُجها النفس َهّم وهما وفقور، فقور الناس لمور

72[ 

ْفضى لمن يضرب َتم بما إليه ُي ْك  .السر من غيره عن ُي

ِتها ِفي- 2738  َتَرى َمال ُأسْإ

ُه يكون الهيئة للباذل يضرب َبَر ويضرب َمْرآه، من أكثر مْخ
 به عالم أنه يظُْن وهو َشيء عليه خفى لمن

َتْح- 2739 ْف َلْم ُصَرَرَك ُا ْع  ُعَجَرك َت

َقة وهي صّرة، : جمعالُصَرْر وغيُرها، الدراهم فيها ُتْجعل ِخْر
ّد : أيُتَصّر ثم ُع تش ْقط َت ُتؤمن جوانبها و فيها، الخيانة ِل

ُعَجْر ْيب وهي ُعْجرة، : جمعوال َع ْقدة وأصلها ال ُع ُلبنة ال وا
ْع يراد وغيرها، العصا في تكون ْفِسه إلى اْرِج ْعرفْا َن ْيرَك َت َخ

 .شرَك من

َفْحُل- 2740 َلُه َيْحِمي ال ْو ً َش ُقول ْع  َم

َقَالّشوُل ّنو عليها وأتى َضْرعها وارتفع لبنها خّف التي : ال
َتاجها من :والشول شائلة، الواحدة أوثمانية، أشهر سإبعة َن

َقال قياس، غير على جمع َلتُي ّو - أي - بالتشديد الناقة : َش
ًونصب شولء، صارت الحر أن : أيالحال " على"معقول
ّلة به كانت وإن ُحَرَمه حفظ في الجليل المر يحتمل  ع
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ِلَم- 2741 َبَض َف ْيُر َر َع َذْن ال  إ

وخرج المسمومة الثياَب قيصُر ألبسه لما القيس امرؤْ َقال
ّقاء عنده من ْير وتل َبَض َع َفاءل َفَر َت : لفقيل القيس امرؤْ َف

َبَض : فلماَقال عليك بأس َعيُر َر  .ميت أنا أي ؟إذن ال

َقال ما غير على تدل َعلَمَة فيه للَشيء يضرب  .لَك ُي

ِه ِفي- 2742 ِت َتى َبي َكُم ُيؤ  الَح

الرنب : إنَقالوا البهائم ألُسِن عن العرب زعمت مما هذا
ًة، التقطْت يختصمان فانطلقا فأكلها، الثعلب فاختلسها ثمر

َقالت الضب إلى َقال الِحْسل أبا : ياالرنب َف ًاَف : سإميع
ْوِت، َع ًَقال إليك، لنختصم : أتيناكَقالت َد ِدل ُتما، : عا ّكْم َح

: إنيَقالت الحكم، ُيؤتى بيته : فيَقال إلينا، : فاخرجَقالت
َوةَقال ثمرة، وجدت ْل ِليها، : ُح ُك َلَسهاَقالت ف َت الثعلب، : فاْخ

َغى : لنقسهَقال ْيَر، ب ُته،َقالت الَخ َطْم َل َف ّقِكَقال :  : بح
ْذِت، ِني، :َقالت أَخ َطَم َل ْقِضَقالت انتصر، : ُحّرَقال َف : فا

ْيُت، : قدَقال بيننا، ً كلها أقواله فذهبت َقَض :قلت أمثال
من توّجه لما الوليد بن خالد أن حكى ما هذا يشبه ومما

َقَ أطرافا إلى الحجاز بن المسيح عبد عليه دخل العرا
َلة، بن عمرو َفي َقال ُن ِرَك أقصى : أينخالد له َف َث :َقال ؟أ
ْهُر َقال أمي، بطن : منَقاَل خرجت، أين : منَقال أبي، َظ
َقال73 [ص ؟أنت َعلمََا ؟أنت فيَم :َقال الرض، : على] 
ْلَت أيَن : فمنَقال ثيابي، : فيَقال َب ْلفي، : منَقال ؟أق َخ
: ابنَقال ؟أنت كْم : ابُنَقال : أمامي،َقال ؟تريد : أينَقال

ُد، : نعمَقال ؟: أتعقلَقال واحد، َرُجٍل ّي أنت : أَحْرٌبَقال وأق
ِم أما ْل ْلم،َقال ؟سَإ :َقال ؟الحصون هذه بال : فماَقال : سَإ

ّي أن هذا . ومثلفينهاه حليم يجيء حتى لسفيه بنيناها ِد َع
َة بن َطا مجلس في البصرة قاضَي ُمعاوية بن إياَس أتى أْر

ّي حكمه، ِد َع َقال الطبع، أعرابّي وكان البصرة، أمير و َف
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:َقال الحائطْ، وبين : بينكَقال ؟أنت أين : ياهناهلياس
َلْسُت، : للسإتماعََقال مني، فاسْإَمع تزوْجُت : إنيَقال َج
َفاءَقال امَرأة، َبنين، : بالّر ْطُتَقال وال ل أن لهلها : وَشَر

ْوفِاَقال بينهم، من أخرجها أريد : فأناَقال بالشرط، لهم : أ
ْفِظ : فيَقال الخروج، : قدَقال بيننا، : فاقِضَقال الله، ح

ْلُت، َعلى :َقال فع عمك، أخي ابن : علىَقال ؟حكمت َمْن َف
 .خالتك أخِت ابن : بشهادةَقال ؟َمْن بشهادة قاَل

ِر فِي- 2743 َبا ِت ْع ِ َنى ال ِر َعْن ِغ َبا ِت  ُالِْخ

َبر َمِن أي َت َله يختبر أن عن اسإتغنى رأي بما اع فيما مث
 .يستقبل

ِهّن- 2744 ِت ْي َن ْف َقة ََأ َا َقًة، ف َذا َفا ْنِت ِإ ُء َأ ْيَضا َقًة َب ْقَرا  َر

:والرقراقة : طائفة،وفاقة الموال، إلى ترجع الكناية
ًا وتذهب تجىء أي تترقرقَ، التي الناعمة المرأة  .سِإَمن

على قطعًة قطعًة أموالي : أفنيتلمرأته يقول شيخ هذا
 .شبابك

ْهلك للذي يضرب ًا ماله ُي  َشيء بعد شيئ

ِة ِفي- 2745 ِريَر ِرُك الَج َت ُة َتْش َعِشيَر  ال

 المواسإاة على الحّث في يضرب

ْهُر َفّر- 2746 ّد ًا ال َع َذ  َج

َقال َفَرْرُتُي َظْْرَت إذا الدابة، أسإنان عن :  قدر لتعرفَا إليها َن
َذعَ سإنها، ِنّى : قبلوالَج ّث يهرما ل الدهر أي أشهر، بستة ال

ًا ونصب َذع ما اليومَا فانتا إن والمعنى الحال، على ""َج
 هذا بعد فسندركه نطلبه
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ْثِل في- 2747 ِء ِم َ ِول  الّسلى ُح

َقال ِولء وي َقالالناقة "ُح ُي ِولء مثل في فلن "  الناقة، ُح
ٌةوالّسلى الولد، رأس على يخرج الذي الماء وهي : جلد

 .الولد فيها يكون رقيقة

َغد ِخْصًب في كان لمن يضرب ُقولهم وكذلك عيٍش وَر
 ]74 " [صالبعير حدقة مثل "في

ُهُم َفَسا- 2748 َن ْي ِرباُن َب ّظْ  ال

ّييٌة هو َو َقَ ُد ْنتن الكلب َجرو فو َفْسو كثير الريح ُم يعمل ل ال
َته فيلقم الضب، حجر إلى يجئ جلده، في السيف إسإ
ْفسو ُثم ُجحره فيأكله فيخرج ويضطرب يغتم حتى عليه َي

ُيَسّمونه َقَ و َفر مجتمعة وهي بينها فسا إذا " لنهالنعم "ُم
َقال تفرقت، ًا يذكر الراجز و له رجل منه يستقي حوض

 ُصنان

ِر إزاؤْه ّظْ * الموفى َبان كال

إذا أنه يريد ماٍل، إزاء فلن قولهم من صاحبه، : أيإزاؤْه
َقَ ِر َقال لنتنه، ظربان فكأنه َع َقيِق أبي بن الربيع و  :الُح

ُتْم ِبيُن وأن َوَما َتْجلُسوَن إذ َظَرا ُكُم َلنا إْن *  ِد ِمْن ِفي ِدي  َن

ُتْم ُيوٌس وأن ُفوَن وقد ُت ِريِح ُتعَر ِب ْتِن التيوِس *  َن ِد َو ُلو  الُج

ِر في- 2749 َقَم ٌء، ال َوأ والّشْمُس ِضيا ْنُه أْض  ِم

 .مثله على الَشيء تفضيل في يضرب

َق- 2750 ِف ْبَل أ َفَر أن َق  َثَراَك ُيْح
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مدفونة، َدعها أي َمَخازيك، ُتثار أن قبل : أيسإعيد أبو َقال
 :طالب أبو َقال كما : وهذاالباهلي َقال

ُقوا ُقوا أفي ْبَل أفي َفَر أن َق ّثرى ُيْح ُيْصبَح ال َو َيْجِن لم َمْن * 
ًا ْنب ِذى َذ ّذئِب َك  ال

ٍة في- 2751 َتّن ما عَض ُب ْن َها َي ِكيُر  َش

َقال َكَرِتُي ُة : َش ًا تشكر الشجر ْكر ِكير، منها خرج أي َش الّش
ْوَل ينت ما وهو  .أصولها من الشجرة َح

 .بأبيه الولد تشبه في يضرب

ٍر كّل في- 2752 َد َناٌر، َشَج َتْمَج َفاُر الَمْرُخ َواسْإ َع  وال

َقال َدتُي ًا، تمجد البل : َمَج َلى من نالت إذا َمَجود ًا الَخ قريب
َبع، من َفار المرخ واسإتمجد الّش َع َذا اسإتكثرا : أيوال من وأَخ

ًا العطاء يكثر بمن شبها َحْسبهما، هو ما النار للَمْجد؛ طالب
َى يسرعان لنهما َوْر الشيء بعض تفضيل في . يضربال
 .بعض على

ْوَرى كله الشجر في : ليسزياد أبو َقال ًا أ الَمْرخ، من زناد
ًا المرُخ كان : وربماَقال ًا مجتمع ّبِت ملتف فَحّك الريُح وه

ًا بعضه ْوَرى بعض َقَ فأ ِدي فاحتر في ذلك نر ولم كله، الوا
 :العشى َقال الشجر، سإائر

ُدَك َنا ْيُر ِز ِد َخ َنا ُلو ِز َلطَْ * ِك الُم َفاَرا َمْرٌخ فيهّن َخا  َع

ْو َل َدُح بّت َو ْق ٍة ِفي َت ْبع * حصاة ظلم َن ْيَت ِب ْوَر ]75 [ص َناَرا َل

ُد ْن َفار، من يكون العلى والّز َع كما الَمْرِخ، من والسإفل ال
 :الكميت َقال

َذا ْلَمْرُخ إ ِر لم ا ِر َتْحَت ُيو َفا َع ْل َوَضّن ا ٍر *  ْد  تعقب فلم بق
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ِم في- 2753 ْظْ ِفَك َن ْي ْيُم َيا َتَرى ما سَإ َق  ُل

ّد إذا كان عاد بن لقمان أن حديثه ِلَب الشتاء اشت َك كان و
ّد ُغو ل راحلة وله يكون، ما أش صوت، لها ُيْسمع ول َتْر

ّدها ُد يكاد حين للناس يقول ثم بَرْحله فيش ُلهم البر : أليقت
ًا كان من ْغُز، غازي َي ْل َق فل َف ابُن لقيم شّب فلما أحد، به يلح

ِه ِت ّتخذ أخ من "أل لقمان نادى فلما راحلته، مثل راحلة ا
ًا كان َقالفليغز غازي إنهما ثم ِشئت، إذا معك : أنالقيم له " 

فنزل أهلهما، نحو انصرفا ثم إبل، فأصابا فأغارا، سإارا،
َقال ناقًة فنحرا  :للقيٌم لقمان َف

َقال ِشئت، ذلك : أيلقيم َقال ؟لك أعّشي أما أتعّشى
َعّشها اذهب :لقمان ترى وحتى رأٍس، قّم النجم ترى حتى َف

ْعَرى ترى وحتى قطار، كأنها الجوزاء تكن فإل نار، كأنها الّش
ْيت، فقد َعّشيت َن ُبْخ : نعملقيم له َقال أ ْط لحم أنت وا
َكَراديَس ترى حتى َجُزورك ْلع، رجال رؤْوُس كأنها ال ُص

ُلوعَ ترى وحتى َواسإر، نساء كأنها الّض ْذَر ترى وحتى َح َو ال
ًا كأنه َوافر، َقط َطفان كأنه اللحم ترى وحتى َن غطْ يقول َغ
ْنَضْجَت تكن فإل غطْ، ْيَت، فقد أ َه ْن َق ثم أ إبله في انطل

َعشيها، وهو لقمان أظلم فلما لحمه، يطبخ لقمان ومكث ُي
َقال بمكان َطع َشْرٌج له ُي حتى النار به فأوقد َشْرج سَإُمَر َق
ًا، فمله دونه حفر ثم لحمه، أنضج أقبل فلما واراها، ثم نار
ِر ذهاب وأنكر المكان َعَرفَا لقيم َقال الّسُم َبَهَف َأْش َشْرٌج : 

ًا ًا، أّن لو َشْرج ْيِمر َثلً، فأرسإلها ُأسَإ ُته وقد َم حرفا في ذكر
َعْت الشين، َق وعرفا فنفرت، النار تلك في إبله من ناقة وو

ْيم َق فسكَت َحَسده، وأنه ليصيبه ذلك لقمان صنع إنما أنه ُل
َظْم قد لقمان ووجد عنه، ًا سإيفه في َن ِر لحم من لحم ْلَجُزو ا

ًا ِبد َك َناما و لقيٌم ذهب إذا يريد وهو سإيفُه، توارى حتى وسَإ
ِطَن بالسيف، ينحره أن ليأخذه َف َقال لقيم َف ْظْم : فيَف ن
َثلً، فأرسإلها لقيم، يا ترى ما سإيفك لقمان فحسد َم
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َقال الصحبة، َقال : القسمة،لقيم له َف تطيُب : مالقمان له َف
ُق، وأنا إل البَل هذه تقسم أن نفسي َث لقيم، فأوثقه ُمو

ّقي لقيم َقَسمها فلما ًا منها َن َعْت نحوها، أو عشر َفَجِش
َنَحطَْ لقمان، نفُس زفرة، : زفرنحطة (نحطْ َنْحطة ف

ْنَساعَ منها ) تقّضبتتقطعت :وتقضبت ] هو76 [ص التي ال
َثق، بها ِفيُل والمتغادرة، الغادرة :َقال ثم ُمو النادرة، وال

َثلً، هذا قوله فذهب َقال َم .الخبيثة النفس الله : قبحلقيم و
َدَرتقولهم " من"الغادرة قوله َغ ّلفت إذا الناقة، :  عن تخ

ِفيُل البل، .فيها ما جميع اقسم يريد منها، : الصغيروال
في والثاني والخداعَ المماكرة في يضرب الول والمثل
 .المعاملة في والسإتقصاء الخسة

َقَ- 2754 ْهُم َفا ِني الّس ْي َنُه َب ْي َب  و

َقال َقَُي َفا ْهُم :  َقَ،َ و الّس َفا ْن ُقه، انكسر إذا ا المر فسد أي ُفو
 وبينه بيني

ِفَراُر- 2755 ْل ِقَراٍب ا َيُس ِب ْك  ََأ

المازني، عمرو بن لجابر المثل : إنيقول المفضل كان
ًا يسير كان أنه وذلك َق في يوم رجلين، َأثَر رأى إذ طري
ًا وكان ًا، عائف َقال قائم ًا رجلين، َأثَر : أرىَف ُبهما شديد َل ك
ًا ُبهما، عزيز َل  .مضى ثم أكيس، بقراب والفرار سَإ

إذا سإيفه ِقَراُب ومعه يفّر الذي أي الفرار، ذو : أرادقلت
َيُس السيف فاته ْك ًا، الِقراب ُيفيت ممن أ  :الشاعر َقال أيض

ً لي َأَرى ل حتى أقاتُل ِتل َا َق ْنُجو ُم َأ َو ْنُج لم إذ *  ّ َي ّيُس إل َك الُم

َنِب ِفى- 2756 ْلِب َذ َك ُلُب ال ْط َلَة َت َها ِل  ا

 :َقال اللئيم، عند المعروفا يطلب لمن يضرب
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ْبَن وإّن إنى َقَ ا ِبطِْ ليقريني عل َعا َك ْلب *  ْلك َقَ َيْرُجو ا ّطْر ال
َنِب ِفي ّذ  ال

َعْل- 2757 ْف ًا ذلَك ا ِثر  ّما آ

ْله : معناهَقالوا َع ْف ْله أي شيء، كل أوَل ا َع ْف ًا ا ِثر له، مؤ
َقال َلصَمعي و ًا ذلك افعل : معناها " تأكيد، "ماو عليه، عازم

َقال ًا وي ْله :أيض َع ْف ٍر، ِذى آثَر ا َقال شيء، كل أوَل أي َأثي
َوة ِد بن ُعْر َوْر  :ال

َقالوا ُء : َماَو ْلُت ؟َتَشا ُق ُهوَف ْل َأ َلى :  َباِح * إ ِلْص َثَر ا ِر ِذى آ ِثي  أ

َو، أْن : فقلتأرادا ُه ْل َو أي أ َثَر الصبح إلى اله َثُر َشيء كل آ يؤ
ُله  .فع

ًا- 2758 ُع َفَرق َف ْن  ُحّب ِمْن َأ

َبان الحجاُج ذلك َقال من أوُل َغْض َثَرى بن لل ْع َب َق ْل َباني، ا ْي الّش
ُد خلع لما وكان ِد بُن الله عب الحجاَج البصرة وأهُل الجاُرو

َقَ أهل : ياَقال وانتهبوه ُوا العرا َعّش َي َت ْد ْلَج أن قبل ا
َتَل فلما يتغداكم، َبان أخذ الجارود ابَن الحجاُج َق َغْض ال
َظْرائه من وجماعًة بن الملك عبد إلى وكتب فحبسهم، ُن
ِرهم،77 [ص الجارود، ابن بقتل مروان َب ُد فأرسإل ] وَخ عب
َد الملك ّي، مسعود بن الرحمن عب ِر َفَزا يؤّمَن بأن وأمره ال

إلى الحجاج فأرسإل المحبوسإين، يخرج وأن خائف، كّل
َبان، َغْض َقال َلَسمين، : إنكالحجاج له َقال عليه دخل فلما ال
ُكْن : َمْنالغضبان َقال َيْسَمْن، المير ضيَف َي ْنَتَف قلت : أأ

َقَ لهل ُوا العرا َعّش َى َت ْد : ماَقال ؟يتغداكم أن قبل الج
َعْت َف َلها ن َلْت من َضّرْت ول قائ َقال فيه، ِقي :الحجاج َف

ًا َفَرق ْو ً فأرسإلها ُحّب، من خيٌر أ َثل  .َم
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ُبوٌت قولهم موضع في يضرب َه " أيَرَحُموت من خير "َر
َقَ لن ْفَر ًا منك ُي  ُتُحّب أن من خيٌر فرق

ُعَ  َفْر ّوُل ال َتاِج َأ ّن  ال

َتاٍج كل : أوُلَقالوا ٌع وهو فرعُه، ِن ْب ْبعّى ِر ِر لبتداء يضرب و
 المور

ِبيِل في- 2760 ِلى سَإْرِجى الله سَإ ْغ َب  و

َداما ذلك َقال من أول ْق ِطف بن الِم ِعْجلى، َعا قد وكان ال
َد َف َله النصرافَا أراد فلما فأكرمه كسرى على و على َحَم
هذا : ماَقالوا قومه إلى وصل فلما َمَراكبه، من ُمْسَرج بغل

 :يقول فأنشأ ؟به أتيتنا الذي

ُكُم ْغٍل أتيت َب َقّب َمَراٍح ذي ب ِة * أ َل ِلِك َحُمو ِما الَم ُهَما  ال

ْلت إذا َيُجوُل ِه حم ْي َل ًا َع َكما سَإْرج ّدُح َجاَل *  َف ِما ُذو الم ّللَجا  ا

ُد َوَما َدا ّ َيْز َقَ َمّسُه َما * إذا َجْرٍى َفْضَل إل ِما َعَر ْلِحَزا  ا

ْيَسْت َل ْنُه، أّمه و ُه إن َوَما ِم ُبو ِة ِمَن * أ ّوَم ِما الُمَس ِكَرا ْل  ا

ّّدَحٌة أمّا َلُه َف َكاَن صفون ُم َو ُه *  ُبو َبر َذا أ َوامى َد  د

َشَرا بها كسر رمحًة فرَمَحه الخيل، رياضَة يروضه وكان
َفُه، عليه فحمل بالبغل وأمر ُبْرهة، ذلك من فمرض سِإي
ُكوَر َلف، ولم الحى، وأمتعَة ال ْع َق ُي َف وبرىء البغل، فن

على السرج . وَحَمَلالصيد إلى فركب مرضه، من المقداما
ُلوقَ، له ناقة َوْت الركابين وقع وَمّسها ركبها فلما َع به َه
عليها، يقدر فلم الرض، في به وطارت رمحين، قيد

ّطع َقال السرُج، وتق َقالمقداما َف َف َن ْغُل :  َدى الب ْو َنا، وأ سَإْرُج
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ّلى في . يضربوبغلى سإرجى الله سإبيل في ّتَس عما ال
ِدى يهلك ُيو  .الزماُن به و

َياِح ِفيِحى- 2761  َف

ِما، مثل هذا َطا : أيللغارة اسإم وهو الكسر، على مبني َق
ِعي، ّتِس َقال ا َفاَحِتُي ِفيُح، ] الغارة78 [ص :  اتسعت، أي َت

ْيَحاء ودار ّنَث َواسإعة، : أيَف الِخطاب أن على الفعَل وأ
 للغارة

ِلٍك ول َفتًى- 2762  َكَما

َتّمُم َقاله ْيرة بن ُم َو ْيرة، بن مالك أخيه في ُن َو ِتَل لما ُن في ُق
ّدة، َتّمٌم رثاه وقد الّر َد، ُم هو أو فتى، : هذاوتقديره بقصائ

 .فتى

ْوِل َفْضُل- 2763 َق َلى ال ْعِل َع ِف ٌة ال َء َنا  َد

َقَ نفسه َوَصَف َمْن أي الفعل وفضل دنيء، فهو فيه ما فو
 .يقول ول يفعَل أن : وهوَكَرمٌا : أيمكرمة القول على

ِه َفَشاِش- 2764 ِته ِمَن ِفّشي َلى ُاسْإ ِه إ  ِفي

َفّش ْطب، من الريِح : إخراُجال َو َفَشاِش ال على : مبنيو
ِلى ومعناه الكسر، َع ْف  انتصار به فما ِشئت ما به ُا

ِد- 2765 َت ْف ُقَ ُا ُنو  َمْخ

َقَ لكل . يضربمخنوقَ يا أي ُفو  .مضطر عليه َمْش

َدى ويروى َت ْف ٌقَ ا  مخنو

ْبَصَر َمّس ِحّس ِفى- 2766 ُه أّن َأ ْكس أْمَر  َم

812



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

َقال ِنى،ُي َكَس ِطَن إذا للرجل . يضربظلمني أي : َم أن َف
 .بينهم من وخرج فتركهم ظلمه أرادوا قوَمه

َعَ- 2767 ْفَر ِنى ِفيَما أ َء َد سَإا ِع  وَص

َعَ ْفَر َبطَْ،أ َد : ه ِع َدا يأُل لم أي : ارتفع،وَص ْه  .الذى في َج

ِه ِفي- 2768 ُبُت َما ِعيِص ْن ُد َي ُعو  ال

ِعيُص كان إن أي "صلة،"ماو الملتّف، الكثير : الشجُرال
ًا العيُص لئيما، كان لئيما كان وإن كريما، العود كان كريم

َفْرعَ أن يعني  الصل وزان في ال

ْلْرِض ِفي- 2769 ْلُحّر ا ِم ل ِري َك ِدُح ال َنا  َم

ّتسع أي َتَزقَ، ُم َنادح وُمْر ُدوحة، : جمعوالَم ْن َعة، وهي َم الّس
َدح جمع يكون أن ويجوز ْن َدح، َم َت ْن ْدح وجمع وُم ًا، ُن أيض

َقابح ْبح، جمع في كالَم َعُة الرْحُب كلها ومعنى ُق  .والّس

َقَ- 2770 َفا َقَ أ َذَر  َف

َكْرب غم في كان لمن يضرب  عنه ففرج و

ّبُه َشّح وإْن أْشَراك الَماِل ِفي- 2771  َر

ُعأْشَراٌك َقال كما شريك، : جم ِريفُي يعنون وأْشَرافا، : َش
 والوارث الحادث

ّنْصِح ِفي- 2772 ُع ال ِرِب َلْس َقا َع  ال

ْيد ذلك َقال من أول َب ِري، ضيربة بن ُع ّنَم َع أنه وذلك ال سَإِم
ً ُع رجل َق َقال ] السلطان،79 [ص في َي ْفل ! إنك: ويحكَف ُغ

ِرب، َتِسْمَك لم ّتَجا ُع النصح وفي ال وكأنني العقارب، َلْس
ًا إليك بالضاحِك ً قوله فذهب عليك، باكي َثل  .َم
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َاُط- 2773 ْفر ِْل ْنِس ِفي ا َبٌة ال ْكَس ِء َم َنا ُقَر ِء ِل  الّسو

ِرُط لمن . يضربصيفي بن أكثم َقاله ْف مخالطة في ُي
 الناس

ّطَمِع ِفي- 2774 ّلُة ال َذ ْلَم َقاِب ا ِلّر  ل

َطامع ُغّل الناس رقاَب " أذّلقولهم مثل هذا  "الَم

ْفَرَخ- 2775 ْيُض أ ْيِضها َق َقاُض َب ْن  الُم

ْيُض َق ِقْشرال ْيض :  َب َقاُض العلى، ال ْن َقوالُم طولً، : المنش
َفْرُخ : خرجوأفرخ الفراخ ظهوَر أمره ظهر أي البيض، من ال

ْيض من َب  .ال

زياد يعني زياد، موت بعد ضرب المثل : هذاالهيثم أبو َقال
 سإفيان أبي بن

َد- 2776 ْفَس ّناَس أ ّلْحُم الْحَمراِن ال ْلَخْمُر ال  وا

َقَ فيها " فيكون"الحامرة وقيل ُلو َفران الَخ ْع  .والّز

َلى الله ِفي- 2777 َعا َوٌض َت ِئٍت ُكّل َعْن ِع  َفا

 تعالى الله رحمه العزيز عبد بن عمر َقاله

ِرِب ِفي- 2778 ّتَجا ْلٌم ال َنٌف ِع  ُمْستأ

 َجديد أي

ِقِب ِفي- 2779 َوا َع  مريٌح أو َشافٍا ال

 .المور عواقب في النظْر في يعني

ْلُت- 2780 َع َد َذاَك َف ْيٍن َعْم  َع
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َته إذا ْد َقال ويقين، بجد تعّم ًا : فعلنهوي َقال عين، على َعْمد
َفافا َلِمي َندبُة بن ُخ  الّس

ْيٌُل َتُك فإن ْد َخ ًا َصِميُمها أِصيَب َق َعْمد َف َلى *  ْيٍن َع َيّمْمْت َع َت
ِلكا  َما

ًا َعْمد  الحال مقاما أقيم : مصدرو

ُبوِن ُاسْإِت ِفي- 2781 ْغ ٌد الَم  ُعو

ِبَن َمْن مثُل أنه يعنون غبن، فيمن يضرب أ
ُ 

َق- 2782 ِم ُف َلْح َء ِب َ ِحْربا ِم ل َلْح َء ِب  َتْربا

َطا من : جنٌسالِحْرباء َق ّتْرباء معروفا، ال ْق : التراب،وال ُف :و
َقَ من َقَ بنفسه َفا ُفو ًا، َي ُؤوق َفْت إذا ُف على نفسه أشر

َقال الخروج، َق :وي َقَ من ُف َوا ْلب ُف َقال الناقة، َح ]80 : [صُي
َقَ ّو َف َقَ؛ الفصيُل َت َفا  أمه َضْرعَ في ما شرب إذا و

َظَْر رجل أن هذا وأْصُل وهي إبله إلى ينظْر آَخَر إلى َن
ُقَ، ُفو ِيَن أن فخافا َت .)بعينه - يصيبها - كيبيع إبله (يعين َيع

َله َقال فتنحر، فتسقطْ إب َقَف ُف َلْحم :  َباء ب لحَم اجتلب أي ِحْر
ًا َتْرباء بلحم وأراد البل، لحوما ل الِحْرباء، ُقطُْ لحم على يس
َقال التراب، َباءوي ّتْر  نفُسها الرُض : ال

َقْت- 2783 َل َف ْن ْيَضُة ا ِني َب َذا َعْن ُفلٍَن َب  الّرأِى ه

ٍد رأي على اجتمعوا لقوما يضرب  واح

َقُه- 2784 ًا َفاَر ْدعَِ ِفَراق ِة َكَص  الّزَجاَج

ًا أي َعَ ل ِفراق ْدعَ لن بعده؛ اجتما ِم، ل الزجاجة َص ْلتئ َقال َي
 :الرمة ذو
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َبى َدى َذاَك أ ْن َي ْو َفا أ ِه ِمْن الّص ِن ُتو َبَر ُم ُيْج َو ْفَض ِمْن *  َر
ُعَ الّزَجاِج ُدو  ُص

ِة ِفي- 2785 َي ِف َلٌف العا ِة مَن َخ َي ِق  الّرا

ِفَي َمْن أي في والهاء وطبيب، َراقٍَ إلى يحتج لم ُعو
""الراقية تكون أن ويجوز للمبالغة، دخلت ""الراقية
ًا  والواقية كالباقية مصدر

َنا- 2786 ْل َع َذا َف ْهُر َك ّد ْذ وال  ُمْسِجُل ذاك إ

ٌد يخافا ل أي ًا، أح َقال أحد َله،ُي  وجهه على أرسَإله أي : أسْإَج

َهْت َفَراَرة- 2787 ّف ًة َتَس  َقَراَر

َنْزو قولهم مثل هذا ِر "  َفَرا َهَل ال َتْج َفَراَرا اسْإ ْل َفراَرة "ا :وال
ِفر البهيمة ْن ْو َت ً تقومُا أ َقَراَرة الغنم، فيتبعها ليل بالقافا-  وال
َهت ومعنى - الغنم، ّف  :الرمة ذو َقال به، مالت َتَس

ْيَن َتّزْت كما َجَر ْه َهْت ِرماٌح ا ّف َها َتَس َي ِل َعا الّرياِح َمّر * أ
ِم َواسِإ ّن  ال

َفه على الصغير يحمله للكبير يضرب  .والخفة الّس

َعْل- 2788 ْف َذا ا  َذمّا وَخلََك َك

َقالذنب " وخلكتقل : ولالسكيت ابن َقال الفراء، " و
ٍر قول من وهو العرب، كلما من كلهما ّلْخمي، َقِصي َقالُه ال
ِدى، بن لعمرو ُته وقد َع .الخاء باب في الزباء قصة في ذكر

ْو" وخلكوقوله َدا، : معناهوخل للحال، " الوا َعَل أي َع ْف كذا ا
َواَحَة ابن َقال تستحقه، فل الذما جاوَزَك وقد  ]81 : [صَر

َعِمى فشأنك ْن َ َذمّا َوَخلَِك َفا َول ْع *  َلى أْرِج ِلى إ ْه ِلى أ  َوَما
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 .يتواَن ولم الحاجة طلب من عذر في يضرب

َة وينشد َو ُعْر َوْرد بن ل  :ال

ِلى َيُك وَمْن ْث َياٍل َذا ِم ًا ِع ِتر ْق ْلَماِل * ِمَن َوُم ْطَرْح ا ْفَسُه َي َن
ْطَرِح كّل  َم

َغ ُل ْب َي ًا ِل ُيِصيَب ُعذر ْو َبًة أ ُغ َرِغي ِل ْب َوُم ْفٍس *  َها َن ْذَر ْثُل ُع ْنِجِح ِم  ُم

َقال َعى : إنيالحكماء بعض و منها وإني الحاجة في لسْإ
ِيٌس، َع ولئل للعذار، وذلك ل ْوما نفسي على أْرِج َل  ِب

ْفَرَخ- 2789 ُعَك َأ ْو  َر

َقال ْفَرَخِتُي َقْت إذا البيضُة، : أ َل  .منها فخرج الفرخ، عن انف

َعى لمن يضرب ْد ُكَن أن له ُي ُعه َيْس ْو  .َر

ُعك َقالوا : كلهمالهيثم أبو َقال ْو والصواب الراء، بفتح َر
َعَ لن الراء؛ ضم ْو ُعَ المصدر، الّر ُع القلُب، والّرو وموض

ْوعَِ،  :بالضم الرمة ذي بيت وأنشد الّر

ّلى ُهّز و ًا َي ِهَزام ْن َطَه ا ْذلََن زعل َوسْإ ْد * َج ْفَرَخْت َق َعْن أ
ِه ُكَرُب ُروِع ْل  ا

َعَ- 2790 َفَر ْبِى َأ ّظْ ْعَزى وفي ِبال َثر الِم  َد

َقال َعَ،ُي ْفَر َعَ، ذبح إذا : أ َفَر ٍد أوُل وهو ال َتُجه ول ْن كانوا الناقة، ُت
َعَ "ل الحديث وفي بذلك، يتبركون للهتهم يذبحونه ول َفَر

َة ِتيَر َرَجٍب، في للهتهم يذبحونها كانوا : شاة" والعتيرة َع
َقال َثر : عكروي ْثر ومال كثير، - أي - بالتحريك َد - َد

ْثر، - ومالن بالتسكين ْثر، وأموال َد ًا، َد " في والباء أيض
َعَ أي " زائدة،بالظْبى ْبَى، أفر ّظْ َبحه، يعني ال المعزى وفي ذ

ْثَرة، ْعَزاه أن يعني َك  .الظْبى يذبح وهو كثير ِم
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 .بغيرهم يستعين وهو كثير إْخوان له لمن يضرب

ْفَرَط- 2791 ِم َأ ِهي ْل ًا ِل َن ْي َب َعَس ُح ْق  َأ

ّدما : أيأفرط َعّجل، َق ِهيُم و َيَم : جمعوال ْه ْيماء، أ َه وهي و
ِعطاش ًا البل، من ال ْين َب َبن : تصغيروُح َقال مرّخما، َأْح :ُي

َبُن رجل ْبناء، وامَرأة َأْح وهو السقى، بهما كان إذا َح
َعُس السإتسقاء، ْق أي صدُره، وخرج ظهُره دخل : الذيوال

ِعطاش البل لسقى قدما ً ال ًا رجل لمن . يضربعاجز
 .بعاجز اسإتعان

ِيُل- 2792 ْبِن َذاِت َفص ّيُل ل الّز  ُيَخ

ْبن ذات َبُن التي : الناقةالّز َها، َتْز َد َبها، ]82 [ص ول َل وحا
َها؛ َأما َتْر ل الناقة تكون : أنوالتخيل َد َقال ول :لصاحبها في

ّيْل َبُس لها، َخ َد فيل إلى يخيل أربع، على يمشى ثم سإبع جل
َتْرأمه، عليه فتعطف ولدها يأكل أن يريد ذئب أنه الما و

ِبُن التي : فهذهيقول ّيل ل ولدها، َتْز  .ينفع ل لنه لها؛ ُيَخ

ًا؛ المعاشرة للسيئ يضرب  .إليه التودد فيه يؤثر فل طبع

ْفَرَخ- 2793 ْومُا َأ َق ُهْم ال َت ْيَض  َب

ُدوا إذا ْب ّد : لزماوأفرخ سإّرهم، َأ :اللزما في تقول ومتع
ِرْخ ْف ُي ُعَك، ل خرج إذا الطائُر، وأفرخ فزعك، ليذهب أي رو

ِرْخالمتعدي في وتقول البيضة، من ْف َعك، : أ ْو ّكْن أي َر سَإ
َتهم القومُا أفرَخ ومعنى َجأَشَك، ْوا بيَض َل ُغوها بيضتهم َأْخ َفّر و

َفّرغها كما السر خروج جعلوا منها، خرج حين الفرخ، ُي
 .البيضة من الفرخ ظهور بمنزلة منهم وظهوَره

َذا دوِن ِفي- 2794 ِكُر َما ه ْن ُة ُت َأ َها الَمْر َب  َصاِح
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أن وذلك ُمَزينة، من جارية ذلك َقال َمْن أول : إنَقالوا
َكم َقِفي َصْخر بن الَح ّث ًا، : خرجتَقال ال ٍة فرأيت منفرد بإّمَر
ْوِضع - وهي َظْرفهما، كَجَمالهما أر لم أختين جاريتين-  َم و

قابل ِمن َحَجْجت : ثمَقال إليهما، وأحسنت فكسوتهما
ْلُت وقد أهلي، ومعي َل َت ْع َنَصَل أ بإّمَرة ِصْرُت فلما ِخضابي، و

َؤال فسألت جاءت قد إحداهما إذا ٍة، سُإ :: فقلتَقال منكر
ًىَقالت ؟فلنة ِفد ؟وأنكرك تعرفني وأنى وأمي، أبي لك : 
ًىَقالت صخر، بن : الحكم: قلُتقال ِفد وأمي، أبي لك : 

ُتَك ًا أوَل عامَا رأي ّب َقًة، شا ًا العامَا وأراك سُإو وفي ملكا، شيخ
ُة تنكر ما هذا دون َها، المرأ َب َثلً، فذهبت صاح :: قلتَقال َم

َلْت ما ُتك، فع ّفَسِت أخ َن َت َداء َف َع َقالت الّص ِدمَاو َق ابُن عليها : 
 :تقول حيث فذاك بها، وخرج فتزوجها لها عم

َنا ما إذا ْل َف َو َق ٍد َنْح ِهَ و َنْج ِل ْه ِبى َأ َيا ِمَن * فَحْس ْن ّد ُفولِى ال ُق
َلى ِد إ  َنْج

ًىَقالت لتزوجتها، أدركتها لو إني : أما: قلتَقال َد ِف لك : 
وَجَمالها َحَسبها في شريكتها من يمنعك ما وأمي وأبي

ُعني :: قلتَقال ؟وشقيقتها َن ْير قول ذلك من َيْم َث  :ُك

َنا إذا ْت َل ّلٌة َوَص َها َكْى ُخ َل ِزي َنا ُت ْي َب َنا * أ ْل ُق ّيُة :َو ِب ّوُل الَحاِج  أ

َقالت َثيرَف ُك  ]83 : [صيقول الذي أليس وبينك، بيني : 

َة َوْصُل َهْل ّ َعّز ٍة َوْصُل إل َي ِن ِفي َغا ٍة َوْصِل *  َي ِن ِلها ِمْن َغا َوْص
َلُف  َخ

َوابها : فتركتالحكم َقال ِعّى إل ذلك من يمنعني وما َج  .ال

َكٌة- 2795 ِت َا َقٌة ف ِث ّي وا ِر  ِب

َقْت لبنها َكثر امَرأة أن زعموا َطِف َقال تهريقه، َف : لمزوجها َف
َقالت ؟يقينه تهر ّى واثقة : فاتكةَف  .بر
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ْفسد يضرب ْيَسرة ظهره وراء الذي للُم  َم

ِفَصٌة- 2796 َها ِفْص َ ِحَماُر ْقُمُص ل  َي

 أهله غير في المعروفا يصنع لمن يضرب

ُد َأْرٍض ُكّل َفي- 2797 ْع ٍد ْبُن سَإ ْي  َز

َبطُْ َقاله ْيع بن الْض زيد بن سإعد بن كعب بن عوفا بن ُقَر
ًا وقومه أهله من رأى مناة، فرأى ففارقهم، كرهها، أمور

َقال منهم، رأى ما مثَل غيرهم من ُد أرض كل في :َف سإع
ٍد بن  .زي

ُد- 2798 ْق َواِن َف ْلْخ َبٌة ا  ُغْر

ّطابى سإليمان أبي الشيخ قول هذا من قريب ْلَخ  :ا

ِتى فيها كان * وإن وأهلها ُبْسَت بين غريٌب وإنى وبها ُأسْإَر
ْهلى  أ

َبُة وما ِة في النسان ُغْر َب َوى ُغْر ّن َها ال ّن ِما في والله * ولك َد َع
ْكِل  الش

ِلَم- 2799 َقْت َف ِل َدعَِ َلْم ِإن ُخ  الّرَجاَل َأْخ

َقْت : لميقول لحيته، يعني ِل  هذا أفعل لم إن لحيتي ُخ

َبَة في يضرب َ ْكر الِخل  .الداهى الرجل من والَم

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

َلُس- 2800 ْف ْبِن ِمَن أ ّلِق ا َد  الُم
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بن شمس عبد بنى من رجل وهو والذال، بالدال يروى
َناة زيد بن سإعد َتة يجد يكن لم َم ٍة، ِبي وأجداده وأبوه َليل

ْعَرفون  :أبيه في الشاعر َقال بالفلس، ُي

ّنَك ْذ فإ َعها تميما ترجو إ ْف َن َكَراِجى و َدى *  ّن ُعْرفِا ال ْل َد َوا ْن َع
ّلِق َذ  الُم

َقُر- 2801 ْف َياِن َمَن أ ُعْر  ال

َيان هو ُعْر َلة بن ال ْه أنه المفضل زعم الشاعر، الطائى َش
َبَر ًا َغ  .فقرا إل يزدد فلم الغنى يلتمس دهر

ُد- 2802 ْفَس ِد ِمَن أ ْلَجَرا  ا

ُد لنه ًا أكثر الحيوان في وليس والنباَت، الشجَر َيْجُر إفساد
ّوته لما :لبنيه طيىء وصية وفي ] منه84 [ص النساُن يتق

ِنّى يا ِم َب ً نزلتم قد إنك ْدَخُل ول منه، تخرجون ل منزل ُي
َعى فارعوا فيه، عليكم ُجْحره، أبصر العور، الضب َمْر
َعَرفا ْدره، و َعى كالجراد تكونوا ول َق ًا َر ًا، وأنقف وادي وادي

َكَل أنقف " أيواديا "أنقف . قولهوجده ما وأكله وجد، ما أ
 .الله رحمه حمزة َقاله فيه، بيضه

َقَف : والصوابقلت َن َقال وكسره، شقه " أيفيه بيضه " :ُي
ْفُت َق أن " فيجوزواديا "أنقف فأما كسرته، إذا الحنظْل، َن
َقَف بأن منقوفٍا بيٍض ذا جعله معناه يكون فيه، بيَضه َن

ذا الجراد صار أي مفعول، ل ظرفا واديا يكون أن ويجوز
ْيٍض َبَن، الرجُل، : أْجَرَبَقالوا كما فيه، منقوفا َب ْل ْتَمَر، وأ وأ

 .وأخواتها

ُد- 2803 ْفَس ِة ِمْن أ َلى أَرَض ْب ْلُح  َب

ِنى : يعنونحمزة َقال َلى، َب ْب ْهطْ النصار من حّى وهم الُح َر
ّبٍى ابن ُلوَل ابِن أ  سَإ
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ُد- 2804 ْفَس  الّسوِس ِمَن أ

َقال َياُل أخر مثل في ُي ِع َقالالمال سُإوُس "ال ًًا " وي أيض
ُد ْفَس ْيِف في الّصوفِا في السوس من "أ  "الّص

ُد- 2805 ْفَس ُبِع ِمَن أ  الّض

به يكتفي بما تكتف ولم عاثت، الغنم في وقعت إذا لنها
ْيِث ومن الذئب، اسإتعارت الفساد في وإسإرافها الضبع َع
َنة اسإمها العرب ِدبة للّس َقالوا الُمْج َناَف ْت َل ُع، : أك ُب َقال الّض و

َنة بالضبع يريدون : ليسواالعرابي ابن وإنما المجدبة، الَس
ُفوا أجدبوا إذا الناس أن هو ُع َطْت النبعاث، عن َض َق وسَإ

َواهم، :الشاعر َقال فأكلتهم، والذئاب، الضباعَ بهم فعاثت ُق

َبا ْنَت أّما ُخَراَشَة أ ٍر َذا أ َف َفإّن َن ْوِمَى *  ُهُم َلْم َق ْل ُك ْأ ُع ت ُب  الّض

َعافٍا ليسوا قومى أي ِعيُث بِض فإذا والذئاب، الضباعَ فيهم َت
َقالالغنم سإلمت الغنم في والضبع الذئب اجتمع :حمزة . 
َقير بن بكر أبو حدثني سإئل وقد المبرد حضرت :َقال ُش

 :الشاعر قول عن

َها َوكاَن َ َجاَراِن ل َها ل ِن ِفَرا ُبو َيْخ َأ َة *  َد ْع ِدى َج َعا ْل ُء ا َفا َعْر َو
َأُل ْي  َج

َقال َة : أبوَف َعْرفاء الذئُب، جعد اجتمعا : إذافيقول : الضبع؛و
َنم في َنع َغ َقالصاحبه منهما واحد كّل َم في سإيبويه . و

ًا "اللهم قولهم ًا ضبع ُهما " أيوذئب ْع وأما الغنم في اْجَم
 :قولهم

ُد- 2806 ْفَس ِة ِمْن أ ْيَض ِد َب َل َب  ال

َعامة تتركها بيضة فهي ّن َفلَة في ال . [صإليها ترجع فل ال
85[ 
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وذلك هذا، إل الفساد، من تقدما ما جميع في : أفسدقلت
ًا، أكثر وحقها شاذ، شاذ، الفلس من أفلس وكذلك إفساد
َفَساد من فإنه الخير هذا وأما َدْت تركت إذا لنها ال  َفَس

ْفَسى- 2807 ِربان ِمْن أ  َظ

َويبة : هوَقالوا َقَ ُد ِتنة الكلب َجْرو فو ْن َفْسو، كثيرة الريح ُم ال
ِربان عرفا وقد ّظْ ّد من جعله فقد نفسه من ذلك ال َأَح

َبارى عرفت كما سإلحه، ْلحها في ما الُح إذا الّسلِح من سَإ
ْقر َقُرَب َبان كذلك منها، الّص ِر ّظْ ْقِصد ال وفيه الضب ُجْحر َي

ُلُه ْيُضُه ُحُسو َب َق فيأتى و َي ّده فيه موضٍع أْض (في بيديه فيس
ُيْروى"ببدنه نسخة ّوُل بذنبه، ") و ُيَح يفسو فل إليه، دبره و
َوات ثلث َدار حتى َفَس ًا فيخّر بالضب ُي ّي ْغِش فيأكله، عليه َم

والضب ُحُسوله، آخر على يأتي حتى ُجْحره في يقيم ثم
ْغتال أي ُيْخدعَ إنما َقال المثل به يضرب حتى ُجْحره في ُي في

ُعَ َد َأْخ َتالَضب ِمْن " ْغ ُي َباِن طلب لشدة سإربه في " و ِر ّظْ ال
َتُن قولهم وكذلك له، ْن َباِن ِمَن "أ ِر ّظْ َقالال ِربان"  ّظْ : وال

َهْجَمة يتوسّإطْ ْفُسو البل من ال َي َقَ َف البل تلك فتتفر
َدان، فيه مبرك عن كتفّرقها ْهد، إل الراعى يردها فل ِقْر بَج

ِربان العرُب سَإّمِت هذا أجل ومن ّظْ َقَ ال َفّر ّنعم "ُم َقالواال " و
َد ليتجاذبان : إنهماويتشاتمان يتفاحشان للرجلين ْل ِج

ِربان، ّظْ َباَن ليتماسّإاِن وإنهما ال ِر  .الظْ

َناِن روى : وقدقلت َتَماَش َي َل َد " ْل َباِن ِج ِر ّظْ قولهم " منال
َنه  .الجلد َقَشرِت ضربة َضَربه " إذابالسيف "َمَش

ْفَسى- 2808 َء ِمْن أ ُفَسا ْن  ُخ

ْفُسو لنها  :الشاعر َقال َمّسها، من يد في َت

َنا َلع َصاِحٌب ل ْلِخلفَِا ُمو ِثيُر ِبا َك ِء *  َطا ْلَخ ِليُل ا َواِب َق  الّص
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ّد ًا أَش ُفَساء ِمَن َلجاج َهى الخن َأْز َو َذا *   ُغَراِب ِمْن َمَشي َما إ

ْفَسى- 2809  ِنْمٍس ِمْن َأ

ًا فاسإية دويبة : هوَقالوا  أيض

ْفَحُش- 2810 ِة ِمَن َأ ِلي َفاِعى َفا  ال

ْفَحُش و ٍة ِمْن "أ َي بالخنفساء شبيهة لدويبة اسإمان " هماَفاسِإ
والعقارب؛ الحيات تألف رقطاء : خنفساءالفاعى (فالية

ْوعقرب حية وراءها أن دلت جحر من خرجت فإذا .أ
تملك .) لالخنفساء - هي الفاسإياء - ومثلها والفاسإية

ُفَساء  ]86 [ص ال

ْفَحُش- 2811 ْلٍب ِمْن َأ  َك

 الناس على يهّر لنه

ُغ- 2812 ْفَر ٍد ِمْن أ ُفّت َي ُع َت َيْرَم ْل  ا

ُعَقالوا َيْرَم ْل َقال الّرْخوة، الحجارة : ا ِما للمنكسر وي :المغمو
ُته ْك َع يفّت تر ّيْرَم  :قولهم وأما ال

ُغ- 2813 ْفَر ِما ِمْن أ َباٍط َحّجا  سَإا

ًا كان فإنه قد جند به مر فإذا المدئن لساباط ملزما حّجام
ِرَب ُهم البعُث عليهم ُض َق نسيئًة حَجم ْقت إلى واحد بدان و

ِهْم ِل ُفو ُبر ذلك مع وكان ُق ُعَ يع يدنو فل والسإبوعان السإبو
ِرُج فعندها أحد، منه َى حتى فيحجمها أّمُه ُيخ ِر أنه الناس ُي
فماتت أمه دمَا أنَزفَا حتى دأبه ذلك زال فما فارغ، غير

َثلً، فسار فجأة  :الشاعر َقال َم

ِبُخُه ْط ْفٌر ِم ّباخه َق َط ُغ و ْفَر ِما ِمْن * أ َباِط َحّجا  سَإا
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ًة أبرويز ِكْسَرى حَجَم : إنهوقيل لنه يعد ولم سإفره في مر
 .ذلك عن أغناه

ْفَرُس- 2814 ُفْرسَإاِن سُإّم ِمْن أ  ال

َتيبة هو َهاب بن الحارث بن ُع ٍم، َفارُس ِش ُيسمى وكان تمي
َد ّيا ًا،الفوارس "َص عمرو أبى عن عبيدة أبو وحكى " أيض

من سإقطَْ القمر أن : لوتقول كانت العرب أن المدني
َفُه ما السماء َتيبة غيُر التق ِه ُع ِت َف َقا َث  ل

ْفَرُس- 2815 ِة ُملَِعِب ِمْن أ َن  السِإ

.َقيٍس فارُس ِكلب بن جعفر بن مالك بن عامُر براء أبو هو

ْفَرُس- 2816 ٍر ِمْن أ  َعاِم

َفيل، بن عامر هو ّط ٍر أخي ابن وهى ال ّنة، ُملِعِب عام السِإ
ْفَرَس وكان َد َأ َو ِه، أهِل وأسْإ ِن ّياُن ومر َزَما بن سإلمى ابن ح
ِره، كلب بن جعفر بن مالك بن عامر عن غاب وكان بقب
َقال موته  ؟النصاُب هذه : ماَف

َقالوا ْبناهاَف َنص َقال عامر قبر على :  ُتمَف ْق ّي أبى على : َض
ًا، فضل منه وأفضلتم على، َقال قبره على وقف ثم كثير :و
َعْم ْن َة، َتُشّن كنَت لقد فوالله على أبا ما َظلََما ُأ الغار

َتْحِمى ًا الجارة، و ًا بوعدَك، المولى إلى سإريع عنه بطيئ
ّتى تِضّل ل وكنت بوعيدك، َنْجم، يِضّل ح ُبوا ول ال حتى تها

َطش ول السيُل، يهاب والله وكنَت البعير، يعطش حتى تع
ُظّْن ل حين تكون كنت ما خيَر ْفٌس َت ثم خيرا، بنفس َن

َقال إليهم التفت ميل، في ميل على أبى قبر جعلتم : هلَف
َنادى وكان راجٍل من : هلبعكاظ ينادى الطفيل بن عامر ُم

َله، ِعَمُه، جائع أو فأْحِم  ]87 [ص ؟فأؤْمنه خائٍف أو فأط

ْفَرُس- 2817 ٍما ِمْن أ َطا  ِبْس
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ْيس بن بسطاما هو ٍر فارس الشيباني، َق َقالبك  :حمزة . 

َقير بن بكر أبو وحدثني َقال عبيدة أبو : حدثنيَقال ُش
َلصَمعي حدثني َلف : أخبرنيَقال ا َنَة أن الحمر َخ َوا بن َع
َوى الحكم ًا سإأل مروان بن الملك عبد أن َر أشجع عن يوم
ًا، العرب ِقيل شعر َقال يكرب، معد بن : عمروَف وهو كيف :َف

 :يقول الذي

ْفُس إلّى َفَجاَشْت ّن ّوَل ال ٍة أ ّدْت َمّر َوَر ْكُروهها على *  َم
َقّرِت َت  َفاسْإ

َنابة، بن : فعمروَقالوا ْط َقال ال  :يقول الذي وهو : كيفَف

ِلى ُقو َنِك َوَجاَشْت َجَشأْت ٌكلّما َو َكا ْو ُتْحِمدى * َم ِريحي أ َت َتْس

 :يقول الذي وهو : كيففال الطفيل، بن : فعامرَقالوا

ُقوُل َنفِسي أ َ ِل ُد ل َها ُيَجا َل ْث ّلي ِبِم ِق ًا * أ ِني َمَراح ّن ِر َغيُر إ ِب ْد  ُم

َفَمْنَقالوا ُعهم :  :أربعة َقال ؟المؤمنين أمير عند أْشَج
الوسِإّي، الَخطيم بن وقيس الّسلمى، مرداس بن عباس

عباس أما ُمَزينة؛ بنى من ورجل العبسي، شداد بن وعنترة
 :فلقوله

ّد َلى أُش ِة َع َب ِتي َك َ ال َها أبالي ل ْتِفي كاَن * أفي َها أمْا َح َوا  سِإ

 :فلقوله الخطيم بن قيس أما و

ّني َدى وإ َواِن الَحْرِب َل َع ّكٌل ال َو ِم ُم ِدي ْق َت ِب ْفٍس *  َ َن ُد ل أري
َها َقا  َب

 :فلقوله شداد بن عنترة وأما
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ُقوَن إذ ّت َها1(أِخْم َلْم السإنَة ِبى ت ْن َع ّنى ) *  ِك َق ول َي َتَضا
ِدمى ْق  َم

 ): جبنخيمومة يخيم )(خاما1(

 :فلقوله المزنى وأما

ْوُت َع ِني َد َفَة َب ُبوا َقَحا َتَجا ْلُت َفاسْإ ُق َف ُدوا *  ْد ِر َق َطاَب َف
ُد ُوُرو  ال

 :قولهم وأما

َتُك- 2818 ْف ِبّراِض ِمَن أ  ال

ّبّراُض فهو  الكناني قيس بن ال

ْتكه خبر ومن َنُه َف ّيه في وهو كان أ ًا ح ّيار ًا َع يجني فاتك
َلعه أهله، على الجنايات ِعه، من وتبرؤْا قوُمه فَخ صني

َبابه ثم أمية، بن َحْرب فحالف مكة وقدما ففارقهم، َن
ًا، بمكة المقاما َقَ أيض العراقَ، أرض إلى الحجاز أرَض ففار
وكان ببابه، فأقاما الملك المنذر بن النعمان على وقدما

ِطيمة عكاظ إلى يبعث النعمان َل - أوله - بفتح (اللطيمة ب
 )التجار وعروض والبز الطيب تحمل البل جماعة

ٍما كّل ُعَ عا َقال88 [ص هناك، له ُتبا َف البراض وعنده ] 
َوة - وهو والرّحال َبة بن ُعْر ْت سإمى كلب، بن جعفر بن ُع

ً ًا كان لنه َرّحال َفاد لطيمتى لي ُيِجيز - َمْن الملوك على َو
َقال ؟عكاظ يقدمها حتى هذه ْيَتالبراض َف َب أنا اللعَن : أ

َقال كنانة، على أجيزها يجيزها رجل إل أريد : ماالنعمان َف
َقال وكنانة، قيس الحيين على ْيَتالرّحال عروة َف َب اللعن : أ
ّيار أهذا َع ُع ال أنا ؟الملك لطيمة يجيز لن يكمل الخلي

َقيُصوما الّشيِح أهل على المجيزها وتهامة، َنْجد من وال
َقال َها،َف َثَره، البراض وتبع بها، ُعروة فرحل : ُخذ إذا حتى أ
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ْهَراتى بين ُعروة صار َدك بجانب قومه َظ العيُر نزلت َف
َبّراض فأخرج َداحا ال ْتل في بها يستقسم ِق فمر ُعروة، َق
َقال به عروة : أسإتخبرَقال ؟َبّراض يا تصنع الذي : ماو

َداح ِق ُتَك فقال إياك قتلى في ال َق اسْإ َي َثَب ذاك، من أْض َو ف
َد ضربًة فضربه إليه بسيفه البراض َقَ منها، َخَم ِعير، واسإتا ال
ِفَجار حرُب هاجت فبسببه ْندفا حي بين ال فهذه وقيس؛ ِخ

َكة َن ّبّراض َف َقال سإار، قد المثل بها التي ال بعُض فيها و
 :السإلما شعراء

َتى َف ْتُه من وال َف َعّر ِفى الليالي َت َيا َف َوال ِة *  ّي َناِض َكالَح ّنْض  ال

ٍما ُكّل ْو ِرفِا له َي َكٌة الليالي يْص ْت َف ْثُل *  ِة ِم َك ْت ّبراِض َف  ال

َتُك- 2819 ْف  الَجّحافِا ِمَن أ

َلمى َحكيم بن الَجّحافُا هو  الّس

َباب بن ُعَمير أن َفتكه خبر ومن ْلمى الُح عمه، ابن كان الّس
َنهَض ْيس بين بالشأما كانت التي الفتنة في َف ْلب َق َك و
ْيرية بسبب َب الُمغاورات تلك بعض في فلقى والَمْروانية، الّز

ً الملك عبد على الناُس اجتمع فلما فقتلوه، تغلب لبنى خيل
َعْت مروان بن ْوَزاَرها الحروُب تلك ووَض الَجّحافا دخل أ

َفَت عنده، والخطُل الملك عبد على الخطُل إليه فالت
َقال  :َف

ِئِل أل َو َهْل الَجّحافَا سَإا َلى ثائر ُه ْت َق َبْت * ل ٍم من أِصي َلي سُإ
ِر َعاِم  َو

َقال ًا الجحافا َف  :له ُمجيب

َلى ِهْم سَإوفَا َب ُكّل أبكي ٍد ب ّن َه َكى ُم ْب ًا * وأ بالّرَماِح ُعَمير
ِر ِط  الَخوا
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هذا، بمثل علّى تجترىء ظننتك ما النصرانية ابن : ياَقال ثم
ًا الخطُل فُحّم مأسإورا، كنت ولو َقال الَجّحافا، من َفَرق َف
ْعَ : لالملك عبد َقال منه، جاُرَك فإني ُتَر أمير : ياالخطل َف

ْبَك المؤمنين َظْة في منه تجيرني َه َق في تجيرني فكيف الي
كساءه َيْسَحُب الملك عبد عند من الَجّحافا فنهض ؟النوما
َقال ًة، قفاه في : إنالملك عبد َف ْدَر َغ ]89 [ص ومر َل

ِه الَجّحافا ِت ّي ِط إلى سإار ثم الُرَصافه، وأتى قوَمه وجمع ِل
َعَمائة طريقة في فصادفا تغلب، بنى فقتلهم، منهم، أرب

ِبْشر إلى ومضى عليه - فصادفا تغلب لبنى ماء - وهو ال
ُا ّدى رجل، خمسمائة منهم فقتل تغلب من جمع َع َت الرجاَل و
َقال والولدان، النساء قتل إلى ًا : إنفي َقالت نادته عجوز :َف

ًء ! أتقتُلجحافا يا الله حربك ّى أعلهن نسا ِد ُلهن ُث وأسإف
عبد على فدخل الخطَل الخبُر فبلغ ورجع، فانحزل ُدِمّى،
َقال الملك  :و

ْد َق َع َل َق ْو ِر الَجّحافُا أ ِبْش َعًة ِبال ْق ْنها الله * إلي َو َكى ِم َت الُمْش
 َوالُمعوُل

ُد فأهدَر بها فكان الروما، إلى فهرَب الجّحافا، دما الملك عب
ُد ومات سإنين، سإبع الملك عبد ابن الوليد وقاما الملك عب

 فرجع فأمنه للحجافا فاسإتؤمن

َتُك- 2820 ْف ِرِث ِمَن أ ٍم بِن الَحا ِل  َظا

ِه خبر من ِك ْت َثَب أنه َف في وهو كلب، بن جعفر بن بخالد َو
َوار ِلِك، المنذر بن السإود ِج ففاته، الملُك وطلبه فقتله، الم
ّد بَشيء تصيبه لن : إنكفقيل ْبي من عليه أش له جارات سَإ

َبلّى بلى، من طلبهن، في فبعث ُقَضاعة من : حيو
َكّر ذلك، فبلغه وأموالهن، فاسإتاقهن ًا ف َوْجه من راجع

ْهَربه، ُدّل إبلهن َمْرعى عن وسإأل َم ُكّن عليه، ف فلما فيه، و
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َعى من قرب َقال ناقة إذا الَمْر ُعَ لها ُي َفا ّل يحلبها غزيرة ال
 :َقال رآها فلما حالبان،

ْعت إذا َنَة سَإْم َفاعَِ َح ّل ْدعى ال َفا َلى أبا *  ْي َ َل  ُتَراِعى َول

ِلَك ْعَم َراِعيَك َذ ِن ّياَقال ثم الّراِعى ِف البائُن فعرفا عنها، : َخل
الحلب، عند الناقة شمال جهة في يكون : من(البائن

يمينها، جهة في يكون - من الفاعل اسإم - بزنة والمعلى
 ")أعلم البائن "اسإت السين حرفا في وتقدما

َق، كلََمه َب َقال فَح ّلى َف َع َقال لك هي ما : واللهالُم :الحارث َف
ِئِن "اسإُت َلُم البا ْع َثلً، " فذهبتأ ّليا َم اسإتنقذ ثم عنها، فخ
َق وأموالهن جارته ًا فأخذ وانطل سإنان رحل جهاز من شيئ

عند وكانت ظالم، بنت سإلمى أخته به فأتى حارثة أبى بن
َقال السإود، بن شرحبيل الملك بن تبنت وقد سإنان، : هذهَف
ْعلك علمة َنِك فضعي َب فأخذه ففعلت، به، آتيه حتى اب
َتله، َق َكة فهذه و ْت  .سإائر بها والمثل ظالم بن الحارث َف

 :قولهم وأما

َتُك- 2821 ْف ِرو ِمْن أ ٍما بِن َعْم ُثو  ُكل

َتَك أنه وُجملته يطول، فتكه خبر فإن عبد بن بعمرو َف
]90 [ص ملكه دار ) فيهند بن عمرو وهو (كذا، الملك

َتَك والفرات، الحيرة بين َه َرْحله، وانتهب سُإرادقه، و
َغلبة وانصرفا ّت ًا بالشأما باديته إلى بال َلم لم موفور ْك أحد َي

 .المثل بفتكه فسار أصحابه من

ْفَصُح- 2822 ِعّضيِن ِمَن أ  ال

َقال َفٌل : هماُي ْغ ّيس، وابن َد َك  َقال ال

ِديث ِء َعْن أَحا َنا ْب ٍد أ ٍم َعا ُه ّوُرها وَجُر ًث ِعّضاِن * ي ٌد ال ْي َفُل َز ْغ َد  َو
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َقال صرت أي رُجُل، يا عضضت وقد : ِعّض،الدهي للرجل ُي
 .ِعّضا

ْفيًل- 2823 ّى الرأي ِمَن أ ِر َب ّد  ال

ْوت بعد به ُيَحاضر الذي الرأي هو  :الشاعر َقال المر، َف

ُع ّب َت َد الْمرش ت ْع ْوِت َب َف ِريُر ال ْغ ُكُه َت َتْر َو  * ً ِبل ْق ْقصيُر َعْجٌز ُم َت َو

ُد- 2824 ْفَس ِة، ِمَن أ ِد "ِمَن و الَرَض  "الَجَرا

ْفَسى- 2825 ّى ِمْن أ ِد ْب  َع

ُغ- 2826 ْفَر ِد ِمْن أ  ُموسإى أمّا ُفؤا

 والسلما الصلة وعليه نبينا على

َق- 2827 ْفَس  ُغراٍب ِمْن أ

ُه- 2828 َو ْف ٍر ِمْن أ  َجري

ِرِث ِمَن أفَخُر- 2829 َة بْن الَحا ّلَز ِح

 المولدون

ِة في َع َقَ سَإ َ ُنوُز الْخل  .الْرَزاقَ ك

ْعِض ِفي ُلوِب َب ُق ُيوٌن ال  ُع

ٌء َفِمى ِفي َهْل َما ْنـ َو ُق َي ِط ِه َمْن *  ٌء ِفي  ما

ِه ِفي ُيوٌط رأسِإ  ُخ

ِه ِفي ّف َقى ِمْن َك ِليَس ُر ْب َتاٌح إ ْف  .ِم

ْغٌل الِمْسَك َشّمَك ِفي ِه عن َش ِت َق َذا  .َم

831



للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة مكتبة

ِر ِمن َفّر َط َد الَم َع َق  .الِميزاِب َتْحَت و

ْوِت ِمَن َفّر ِفي الَم ْوِت و َع الَم َق  .َو

ُه َفّر ْيٌر الله أْخَزا ِتَل ِمْن َخ  .الله َرِحَمُه ُق

َقَ ْو ٍة ُكّل َف  .َطاّمة َطاّم

َذُج ُلو ِر، َفا َذُج الِجْس ُلو َفا  .الّسوقَِ و

 .مخبر بغير المنظْر لذي يضربان

ِه ِفي ْقَرِب ُحَمُة ُنصِح َع  .ال

ّبُح، َفٌم ٌد ُيَس َي َبُح َو ْذ  .َت

َلَة َلُه َفَرْشُت ِرى ِدْخ  .أْم

ْوُت ِة َف ْيٌر الَحاَج ِبها ِمْن َخ َل ِر إلى َط َها َغي ِل  ]91 .[صأه

ّلِب في َق َواِل ت ْلُم الْح ِر ِع ِه َوا  .الّرَجاِل َج

ّناِصِل ِبَخْصِل َفاَز  .- للخائب ال

ُفُضوُل ُة ال َو َ ِة َعل َي َفا ِك  .ال

ْفلَُس َقٌة ال ْذَر  .ب

ْفُرْش ٍة َلُه ا ْفَخ َن  .ِب

َفْضُل َتدى ال ْب ْلُم ِدى أْحَسَن وإْن ِل َت ْق  .الُم

ُفَرصُ  .الّسحاِب َمّر َتُمّر ال

َنُة ْت ِف ُعَ ال ُبو ْن  .الْحَزاِن َي

َتُة ُه الِفاِخ َد ْن ُبو ِع ٍر أ  .َذ
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َطامُا ِف ٌد ال ِدي َش

قاف     أوأله     فيما     وأالعشروأن     الحادي     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   

 قافا أوله فيما والعشرون الحادي الباب

َعْت- 2830 َط ُة َق ِهيَز ْوَل َج ِطيٍب ُكّل َق  َخ

قتل حيين بين ُصلح في يخطبون اجتمعوا قوما أن أصله
ُهما ُد ّدية، يَرضوا أن ويسألون قتيل، الَخر من أح فبيناهم بال

َقال أمة جاءت إذ ذلك في َقالت"جهيزة لها ُي َف القاتل : إن" 
ِفَر قد َقالوا فقتله، المقتول أولياء بعُض به َظ ذلك عند َف

َعْت َط َق ُة " ِهيز عن اسإتغنى قد " أيخطيب كل قول ج
َطب  .الُخ

 .بها يأتي َبَحَماقًة فيه هم ما الناس على يقطْ لمن يضرب

ِرى- 2831 ّو ُطفي َق  َوال

َق لها وكان لمرأته، رجل َقاله ّد أن إليها َطلَب صدي َق له َت
ذلك سإمعت فلما زوجها، أسإت َشرج من ِشراكين

رضاه فاختارت تفعل، أن إل فأبى وَزَجرته، اسإتعظْمته
ْد فلم فنظْرت زوجها، صلح على ًا له َتِج إليه به ترجو َوْجه

َبْت أن إل السبيل َباِل على َعَص بقصبة صغير لها ابٍن َم
َعُسَر وأخفتها، سإمع فلما بالبكاء، فاسإتغاث البوُل، عليه َف

ِكه : ماسإألها البكاء أبوه ْب َقالت ؟ُي ِعت وقد السْإُر : أخذهَف ُن
ُؤْه لي َوا ّد طريدة َد َق الرجُل فأعظْم اسإتك، َشْرج من له ُت

أبوه رأى فلما شدة إل بالصبي يزداد ل المُر وجعل ذلك،
َقال اضطجع ذلك َنِكو ِرى فلن يأمّا : دو ّو ُطفي، َق َوال
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ًة منه فاقتطعت ُتْرضى طريد عن وأطلقت صديقها، ل
 ]92 . [صالصبي

 .ليحذر الغر الغمر للرجل يضرب

َلى ِقيَل- 2832 ْب ِهيَن : مالُح َت َقالت ؟َتَش ّتْمَرَف َواها : ال َيْه َو  ِل

: أيليه وواها التمر، مع لي يذكر َشيء كل أشتهى أي
 .ويعجبنى أشتهيه

 .يذكر ما يشتهى لمن يضرب

أبو َقال له، : واهايعجبك لما تقول تعجب، : كلمةوواها
 :النجم

ًا ّيا َواه ًا ُثم ِلَر َه َها َوا َا ْيَت و َل َيا َها *  َنا ْي َنا َع َها َل َفا  َو

َثَمٍن ِه ُنْرِضى ِب َها ِب َبا * أ

ْبَل- 2833 َفاِس َق ّن ْنِت ال ًة ُك َفّر  ُمْص

 .بخيل كان الثراء مع وهو بالعداما يعتّل للبخيل يضرب

ْبَل- 2834 ِء َق َكا ُب ُهَك كاَن ال ِبسا َوْج  َعا

ُبوُس يكون لمن يضرب ُع َقًة، له ال ْل يعتّل للبخيل ويضرب ِخ
 .مانعا اليسار في كان وقد بالعسار

ْد- 2835 ْتُه َق َذ  الُموُر َنّج

َكَمته لمن يضرب ِرب أح ّتَجا  .ال

َواجذ، بنات من ولعله ّن َقال ال َعّضُي ِه، على :  ِذ قد أي َناِج
ْيم َقال أسَإّن،  سُإَح
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 :الرياحى َوثيل ابن

ْد خمسيَن أخو ِتى َتّمْت َق َذا ِنى َش َذ َنّج َو ُة *  َوَر َدا ُؤِن ُم  الّش

- أشدى* والشذاة مجتمع خمسين *أخو صدره (يروى
 .)والشدة القوة - بقية كفتاة

ْد- 2836 ْقِص َذْرِعَك ا  ِب

ّذْرعَ ّذراعَ ال  .واحد وال

ُد لمن يضرب ّع  .يتو

ّلْف أي ّذْرعَ تطيق، ما نفَسَك ك السإتطاعة، عن : عبارةوال
ِدَقال كأنه ْقِص :غيرك يملكه بما ل أنت تملكه بما المر : ا
ْد أي ّع ُعه بما تو ُتَك، َتَس َقَ تطلب ول قدر في ذلك فو

 .تهددى

َع- 2837 َط َق ْن َلى ا ْطِن ِفى الّس َب  ال

َلى ْلدةالّس َواشى من الولد فيها يكون رقيقة : ِج إن الَم
َعَة الفصيل َوْجه عن نزعت ُد سإا ّ يول إذا وكذلك قتلته، وإل
ّلى خرج فإذا البطن، في السلى انقطع الناقة سإلمت الّس
َقال الولد، وهلك هلكت وإل الولد، وسإلم َياء، : ناقةُي إذا سَإل
 .سَإلَها انقطع

 .وانقضائه المر ُفوات في يضرب

َلَب- 3838 ًا الْمَر ق ْهر ْطٍن َظ ْب  ِل

 ]93 . [صالتدبير حسن في يضرب

ًا ونصب على، " بمعنى"لبطن في واللما " على"ظهر
َلَب أي البدل،  .فيه ما علم حتى بطنه على المر ظهر ق
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َدَح- 2839 ِه ِفي َق ِق  سَإا

ْدح َق َقَ من مستعار : الصل،والساقَ : الطعن،ال سإا
ُعها وهو الشجرة، ْذ  .وأصلها ِج

 .صاحبه يكره فيما يعمل لمن يضرب

َعَ- 2840 َبُه لُه َقَر ُبو ُن  ُظ

ّذ إذا َتْر، ولم فيه َج ْف َدل بن سَإلَمة َقال َي ْن  :َج

ّنا َذا إ َنا َما إ َتا ِرٌخ أ ٌعَ َصا ُعَ لُه الّصَراَخ * كاَن َفْز َنابيِب َقْر ّظْ  ال

ّد إغاثته كانت مستغيٌث أتانا إذا أي  .نصرته في الِج

ْد- 2841 ِقها َعْن َشّمَرْت َق ِرى سَإا  َفَشّم

""شمرت في . والتاءالمر في الجد على الحث في يضرب
ِرى في والخطاب للداهية،  .للنفس التأنيث " على"َشّم

ْبَل- 2842 ِتْحصافُا الّضَراِط َق ْيْن اسْإ َت  اللي

ّد المر وقوعَ قبل أي َع َلُة ُت  ال

َد ُقْرُب- 2843 ِوسَإا ُطوُل ال ِد و  الّسوا

ْلقى الذي للمر يضرب  .يكره فيما الرجَل ُي

َنيِت : لمالُخّس لبنه وقيل َقالت ؟قوِمِك سإيدة وأنت َز َف
َقالة، هذه َقال الم َقالت الشرح أتمت : لوالعلماء بعض و :ل

ِوسإاد، قرب ِد، وطول ال َوا َفاد وُحّب الّس  .الّس

َواد قرب وهو : الُمَساّرة،والّسواد يعنى الّسواد، من الّس
 .الشخص من الشخص
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ْد- 2844 ُغ َق ُل ْب ُطوفُا َي َق َعَ ال  الوسإا

ُطوفا َق ِرب : الذيالدواب من ال ْطو، ُيقا ّدهالوسَإاعَ الَخ  .: ِض

 .بعض دون حاجته يبعض الرجل قناعة في يضرب

ْد- 2845 ُغ َق َل ْب ِم الَخْضُم ُي َقْض  ِبال

 .السإنان : بأطرافاوالقضم الفم، بجميع : أكٌلالَخْضم

بمكة، له عم ابن على أعرابي : قدماطرفة أبى ابن َقال
َقال َقَضم، بلد هذه إن :له َف  .َمْخَضم بلد وليست َم

ُة الغايُة تدَرُك : قدالمثل ومعنى أن كما بالرفق، البعيد
 :الشاعر َقال الفم، بأطرافا بالكل تدرك الشعبة

ْغ ّل َب َقَ َت َياِب بأخل ّث َدها ال ِدي ِم َج َقْض َوبال ّتى *  ِرَك ح ْد الَخْضَم ُت
ِم َقْض  بال

َقَ قد- 2846 َو ْن َت  الَجمُل اسإ

 ]94 . [صناقًة صار أي

العبد، بن لطَرفة المثل هذا أن يخبر العلماء بعض وكان
ّيُب الملوك بعض عند كان أنه وذلك َلس بن والُمَس ينشد ُع
ًا ّوله ثم َجمل، وصف في شعر َقال ناقة، نعت إلى ح َف
َقَ "قد طرفه َو ْن َت َقالالجمل اسإ كان المنشد : إن" وي

وكان ثعلبة، بن قيس لبنى مجلس في أنشد المتلمس،
 :المتلمس فأنشد ويتسّمع، الصبيان مع يلعب طرفة

ْد َق َناسَإى َو َت َد الهّم أ ْن ِه ِع ِر ِتَضا َناٍج اْح ِب ِه *  ْي َل ّيُة َع ِر َع ْي الّص
 مكدما

ْيٍت ِز ُكَم َنا ِم َك ّلْح َيرية ال ْوَحِم َكة أ َواِش ْنِفى * ُم ِم الَحَصى َت ّث َل ِبُم
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َها على كأن ِئ ْنَسا َقَ أ ْذ ٍة ِع َب ّلى َخْص َد َت ِر ِمْن *  ُفو َكا ْيَر ال َغ
ِم َكّم  ُم

َقَ بها ُتوسإم : سِإَمةوالصيعرية َطَرفة سإمع فلما باليمن، النو
َقََقال البيَت َقال المتلمس : فدعاهَقالوا الجمل، : اسإتنو و

ِرْجله َنَك، : أْخ َود، هو فإذا فأخرجه لسا َقال أسْإ ْيٌلَف َو لهذا : 
 .هذا من

 التخليطْ في هذا : يضربعبيد أبو َقال

ُه- 2847 ُدو ًا بي ُقو ِرك  َبا

َلْت امَرأة أن وذلك َوْطء فأعجبها بارك، وهو بعير على ُحِم
َقالت المركب، ُقودىَف  .باركا بي : 

ُد لمن يضرب ّو )- " إلخ يتعود لم "لمن وأحسبه (كذا، يتع
َباشرة  .باشرها ثم الترفة ُم

ِة ِمَن الِحماَر َقّرِب- 2848 َه ْد ُقْل َول الّر ْأ لُه َت  سَإ

ْدهة َقال للحمار، : َزْجروسإأ الماء، : مسنتقعالّر ْأسَإأُت :ُي سَإ
َته إذا يالحمار، ْو َع  .ليشرب َد

 .يصنع ما يعلم للرجل يضرب

ْهُه ول إليه المَر ِكِل أي ِر ْك  .رشده أَريته إذ فعله على ُت

ِلْب- 2849 ْق  َقلَِب ا

بأن فيتداركها سإقطة منه تكون للرجل يضرب مثل هذا
 .معناها عن ويصرفها جهتها عن يقلبها

في الندى أبو َقال عنه، الله رضي عمر حديث في وهو
َقالأمثاله ُي َق :  بن زهير أخو " وهوجناب بن عدى من "أحم
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ّفادا ُزهير وكان جناب، بن عد َد الملوك، على َو على وف
آمي إن زهير : ياالنعمان فقال عدى، أخوه ومعه النعمان
ّى فالتفت ؟نساؤْكم يتداوى ِفبَم تشتكى، ِد َقال َع : دواؤْهاَف
َقال الكمرة، َقال ؟هذه : مالزهير النعمان َف الكمأة هي َف

ِلْبعدى فقال المير، أيها ْق كمرة إل هي ما َقلَب، : ا
 ]95 . [صالرجال

ْد- 2850 ْيُر َيْضَرُط َق َع ُة ال َوا ْك ِر في َوالِم ّنا  ال

ُفطة ذلك َقال من أول َفجة بن ُعْر َهّزاني، َعْر سإيد وكان ال
ْكلى نبيت بن ُحَصين وكان ِهّزان، بنى ُع ْكل، بنى سإيد ال ُع

بنو أسإرت فإذا صاحبه، على يغير منهما واحد كل وكان
ًا ِهّزان بنى من عكل ِهّزان بنو أسإرت وإذا قتلوه، أسإير
ًا منهم ْوه، أسإير َد ما فرأى عليهم ِهّزان لبنى راكب فقدما َف

ًا أر : لمِهّزان لبنى فقال يصنعون، َدد ذوى قوم ّدة َع ُع و
َلد َوة وَج َثْر ًا، بهم ينقض ل سإيد إلى يلجئون و ْتر أرضيتم و

َنى أن ْف ِة، في رغبًة قوُمكم َي ّدي تؤلمهم مثلكم والقومُا ال
َيعّضهم الِجَراح، ؟ويسلمون تقتلون فكيف ؟السلح و
ًا ووبخهم ًا، توبيخ ًا أن وأعلمهم عنيف ْكل بنى من قوم ُع
فأصابوهم، إليهم فخرجوا لهم، إبل طلب في خرجوا

: هلَقالوا محلتهم قدموا فلما وأسَإروهم، البل فاسإتاقوا
َقاح، في لكم ّل َداح، والمة ال َفَرس الّر َقاح وال َو : ل،َقالوا ؟ال

ً وبلغ أعناقهم، فضربوا ْكل الغارة يريدون فساروا الخبُر، ُع
ً فاقتتلوا فالتفوا ِهّزان، بنو بهم ونذرت ِهّزان بنى على قتال

ًا  الجراح، فيهم َفَشْت حتى شديد

ْكٍل بنى من رجلن وأسإَر ِهّزان، بنى من رجل وقتل ُع
أفضل كما : أيللسإيرين َقال عرفطة وإن عكل، وانهزمت

واحد كل فجعل الَخر، يفادى أن وعسى ؟بصاحبنا لقتله
ًا، بقتلهما فأمر منه، أكرما صاحبه أن يخبر منهما جميع
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ّدما ُدهما فق َقال َيْضَرُط، الَخر فجعل ليقتل، أح :عرفطة َف
ً فأرسإلها النار، في والمكواة العيُر يْضَرُط قد َثل  .َم

 .فيه وقوعه قبل فيجزعَ المر يخافا للرجل يضرب

َقال ًا البخيل أعطى : إذاعبيد أبو و أشد هو ما مخافة شيئ
ْيُر َيْضَرُط : قدَقالوا منه َع  .النار في والمكواة ال

َقال أمية، بن عمرو أبى بن ُمَسافر َقاله من أول : إنوي
َوى كان أنه وذلك ْه َقالت تهواه وكانت عتبة، بنت َي : إنله َف
َعِسر، لنك منك يزوجونني ل أهلي ْدَت قد فلو ُم َف إلى َو
إلى فرحل فتتزوجني، مال تصيب لعلك الملوك بعض

ًا الِحيَرة ُه ُمقيم هو فبينما النعمان، على وافد ِدما إذ عند َق
فأخبره بعده مكة أهل خبر عن فسأله مكة، من قادما عليه

ُطعَن هندا، تزوج سإفيان أبا أن فيها وكان بأشياء مسافر ف
َكاويه الطبيب فأتاه يكوى، أن النعمان فأمر الغم، من بَم

ْلٌج عليه منها مكواة وضع ثم النار، في فجعلها ]96 [ص وِع
ُلوج من َوى رآه فلما واقف، النعمان ُع ْك ِرط، ُي َقال َض َف

َقال النار، في والمكواة العيُر َيْضَرُط : قدمسافر : إنوي
ِرَط الطبيب  .َض

ْبَل- 2851 ٍر َق ْي  َجَرى َوما َع

ٍة، وأوَل يدين، ذات أول : لقيتهُيقال ، َشيء كل أوَل أي َل ْه َو
ْبَل َق ٍر و  .جرى وما عي

َقَ غير من بالخبر الرجُل أخبر : إذاعبيد أبو َقال ول اسإتحقا
َعَلقيل لذلك كان ذكر َف ْير قبل وكذا َكذا :   .َجَرى وما َع

َعير : خصَقالوا َذر لنه ال َنص ما أْح َق كان كذلك، كان وإذا ُي
َعَ ًا أسْإَر  .السرعة في المثل به فضرب غيره، من جري
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َقال ْير يجرى أن قبل : معناهالصمعي و الحمار، وهو َع
َقال ْير : يريدغيره و َع َقال الذي وهو العين، في المثال بال ُي

َبُة، له ّلع ّطْرفا، هو عليه يجرى والذي ال حركته، وَجْريُه ال
 :الشماخ َقال النسان، يطرفا أن قبل المعنى فيكون

َقبّضى وتعدو ْبَل ال ٍر َق َلْم َجَرى وَما َعي َو ِر *  ْد َلْم َبالي َما َت و
ِر ْد َها أ َل  َما

َقِمّصى،ويروى ِبّصى، : ال َق وهما الميم، من بدل والباء وال
ْدو من ضرب َع من فهو بالضاد روى ومن نزو، فيه ال

 ومنه السرعة وهى القباضة

* الوحيا القباضة ذا يعجل

َقال وما عير قبل وضرب جرى، وما عير قبل فلن : جاءوي
 .كله في السرعة يريدون جرى،

ْد- 2852 ِر َبيَن ِحيَل َق ِعي ّنزواِن ال  َوال

ْنَساء أخو عْمرو بن َصْخر ذلك َقال من أوُل  .الَخ

ُجَزيمة، بن أسإد بنى عمرو بن َصخر : غزاثعلب َقال
َتَسَح ِريخ فجاءهم إبلهم، فاك الثل، بذات فالتقوا فركبوا الّص
َعَن َط ْور أبو َف ًا السإدى َث ْنبه، في طعنًة َصْخر وأفلت َج
َعْص فلم الخيل ْق ِوى مكانه ُي ً فمرض منها، وَج ْول حتى َح

ّله ُله، م ُلِك : كيفسَإلمى لمرأته تقول امَرأة فسمع أه ْع ؟َب
َقالت ْيٌت ول ُفيْرَجى َحّي : لَف ْنعى، َم ُي منه لقينا لقد ف

َقال المرين،  :صخر َف

ِر أمّا أَرى َ َصْخ َدتى َتمّل ل َيا * ِع

ّلته حتى زمانا : فمرَضأخرى رواية وفي وكان امرأته، َم
َق ذات وكانت قائمة وهي رجٌل بها فمر يكرمها، ْل َخ
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َقال وإدراك، ُعَلها َف َفل : يبا َك َقالت ؟ال قليل، عما : نعمَف
ُعُه ذلك وكان َقال صخر، َيْسَم َدْرُت لئن والله : أماَف َق

ّنك ّدَم ِنىلها َقال ثم قبلى، لق ِولي َنا هل إليه أنظْر السيف : 
ّله ِق ّله، ل هو فإذا فناولته يدى، ُت ْق َقال ٌي  :َف

ٍر أمّا أرى ِتى َتَمّل ل َصْخ َد َيا ّلْت ِع َوَم َليَمى *  ِعي سُإ َمْضَج
ِني َكا  ]97 [ص َوَم

َوى اْمرٍئ فأي َلًة بأمّا سَإا َلي َ َح ّ َعاَش * فل ًا ِفي إل َشق
َواِن َه  َو

ُهّم ِر ُأ ِما بأم ْو الَحْز ُعُه َل ِطي َت ْد أسْإ َق َو ْيَن ِحيَل *  ْيّر َب َع ال
َواِن ّنَز  وال

ُكوَن أن َأْخَشى ُكنُت َوَما ًة أ َناَز ْيِك َج َل َع َتّر َمْنَ و *  ْغ َي
َثاِن ْد  ِبالَح

ْلَموُت ْيٌر َفل ٍة ِمْن َخ َيا ّنها َح َعّرُس كأ ْعُسوٍب * ُم ْأِس ُي سَإناِن ِبَر

ِرى َعْم ْد َل َق ْهِت َل ّب ًا َكاَن َمْن َن ِئَم ْعِت َنا ِنْت َمْن * وأسْإَم َلُه َكا
َناِن ُذ  أ

ِه طال : فلماعبيدة أبو َقال َبلَء ب َتأت وقد ال من قطعة َن
قطعتها : لوله قيل الطعنة موضع في اللبد مثل جنبه

ْونا ْبرأ، أن َلَرَج َقال َت َق شأنكم، :َف ْوه، قومٌا عليه وأشف َه َن َف
ْفَرة فأخذوا فأبى، ُعوا َش َط َق من فيئس الموضع، ذلك َف

َقال نفسه،  :و

َنا َت ُتوفَا إّن أَجاَر ُنوُب الُح ّناِس * على َت ِطئيُن ُكّل ال الُمْخ
 ُتِصيُب

َنا َت ِيني إّن أَجاَر ِل أ
َ ّنني َتس ِقيٌم َفإ ِرى * ُم َعْم َقامَا َما َل  َعِسيُب َأ
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ّني ْد َكأ َق ُنوا َو ْد ُهم لِحّز أ َفاَر ِر * ِمَن ِش ْب َتيِن َداِمي الّص ْفَح الّص
ِكيُب  َن

َبل وهو َعِسيب، جنب إلى فدفن مات، ثم من يقرب َج
 .هناك معلم وقبره المدينة،

ٌة- 2853 َهْت َقَراَر ّف  َقَراَرة َتَس

َقَرارالصمعى َقال َقَرارة : ال من ضرب وهو : النقد،وال
َغم َن َو قولهم مثل وهذا الوجوه، ِقباح الرجل ِقَصار ال َنْز "

ِر َفَرا َهَل ال َتْج َفَرار اسْإ  "ال

على بقونه فيطا بالخطأ القوما في يتكلم للرجل يضرب
 .ذلك

َقال ْهَمة : وهىَقال بالفاء، : فرارةالمنذرى و َب إلى تنفر ال
َنم فيتبعها أمها َغ  .ال

َداُن- 2854 ِقْر ّتى ال َلُم َح  الَح

َدالته يتكلم أن له ينبغى ول يتكلم لمن يضرب َن  .َل

َلم َدان : أصغروالح ِقْر  .ال

َبى- 2855 َن ْقَر َها َعيِن في ال َنٌة ُأّم  َحَس

 .القوائم طويلة الظْهر منقطعة الخنفس مثل دويبة هي

ِقّى قيَل- 2856 ِلّش ُلّمل َه ِة، إلى :  َعاد َقال الّس ِبى :َف َما َحْس
ِه أنا  ِفي

ُبوَل الخير وترك بالشر قنع لمن يضرب َق  .النصح و

ْد- 2857 ُع َق َف ْد ِه، الّشّر ُي ِل ْث َياَك إذا ِبِم ْع ُه أ  َغيُر
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ِد قول مثل وهذا الماضين، بعض َقاله ْن ِف ِنّي ال : [صالّزّما
98[ 

ْعُض َب ِم َو ْل َد الِح ْن ِة * ـِل الَجهـ ِع َل ّذ َعاُن ِلل ْذ  إ

ِفي ٌة الّشّر َو َ * ـَن ِحيـ َنَجا ْنِجيَك ل  إْحَساُن ُي

ْد- 2858 َنا َق ْي َل ُكْم َق ِفيَر  َص

ً أن أصله مع جالسٌة وهى يجئ فكان امَرأة؛ يعتاد كان رجل
ُتخرج لها، فيصفر وزوجها بنيها البيت وراء من عجزها ف
ِدُث وهي َدها، ُتْح َل فعلم وينصرفا، حاجته الرجُل فيقضى و
الوقت ذلك في جاء ثم يوَمه، عنها فغاب بنيها، بعُض ذلك

َفر َواها كعادتها فعلت أن فلما ُمْحمًى، ِمْسَمار ومعه َفَص َك
ّلها َفجاء به، َقالت فصفر ذلك بعد ِخ صفيركم، قلينا : قدَف

 :الكميت َقال

ُكْم أْرُجو ُنوا أْن َل ُكو ُكْم ِفي َت ِت ّد َو َبا َم ْل َك َهاء *  َوْر ِلى َك ْق ُكّل َت
ِر َفا  َص

َبْت لّما ًا أَجا ِفير َها كاَن َص ِتي ِبٍس * ِمْن آ ّيطَْ َقا َء َش َعا َوْج ال
ِر ّنا  بال

َقَضَب- 2859 ْن ّى ا َو ٍة ِمْن ُق  قاوي

ِقَضاُب ْن خرج أي البيضة، من الفرُخ انقطع أي : النقطاعَ،ال
َقال كما منها، َئْتُي  .قوب من قابية : بر

َقال منه والفراغ المر عند انقضاء عند يضرب َبْتوي َقَض : ان
َيٌة ِب َها من َقا ِب َقال، : الفرخوالقوب : البيضة،فالقابية ُقو

َدهن النساء يصف الكميت ْه ِوى في وُز  :الشيب َذ

ُه وَمْن الَمِشيِب ِمَن لهّن َثال * من َعل َيٌة الْم ِب ُقوُب َقا  َو
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ْيَب رأين إذا أي ْقَن الّش ْدن ولم صاحبه فار ُع  .إليه َي

َقَ وأما ّى اشتقا َو َقال ُق ْعَرفا : لالهيثم أبو َف ٍو ُي ّى َقا َو ُق و
ًا ًا ول مصغر ًا الفرخ بمعنى مكبر َقال له، اسإم :بعضهم و

َوى من أصله ّوة انقطعت إذا لنه الحبل؛ ُق َواه من ُق ل ُق
ّتصالها يمكن  ا

َويِتقولهم على هذا يحمل أن : يمكنقلت َق إذا الدار، : 
َلْت َوْت، مثل أهلها، من َخ ْق َية فهى مشهورتان، لغتان أ ِو َقا

ْقوية، َقال وُم َويِتفي َق ِوى الفرخ، من خلت إذا البيضة، :  َق و
خالية، : أيَقاوية فالبيضة منها، وخل خرج إذا الفرُخ،
ٍو والفرُخ ّى البيض، من خاٍل : آيَقا َو ُق ٍو : تصغيرو على قا
ٍم اسإَم كان إذا فاعل كل لن السإم؛ مذهب َل فتصغيُره َع

َعيل، على ًا كان إذا لصالح َقالوا كما ُف َليح، اسإم ولعامر ُص
َليد، ولخالد ُعَمير، ًا ُخ ًا كان وإذا للخفة، طلب ْيلح نعت ُصو

َويمر ُع َويلد، و ّىوقيل وُخ َو ُق ٍد ] غيُر99 [ص : ال في موجو
 .أعلم والله المثل، هذا في إل والكلما الشعر

ْد- 2860 ْفَرَخ َق ُعُه َأ ْو  َر

ُفه عنه ذهب أي ْو  .َخ

ُته َمْن : كّلالزهري َقال بفتح يقوله اللغة أهل من لقي
الراء، بضم الهيثم أبى عن المنذرى به أخبرني ما إل الراء،

ُعَ َخَرَج : ومعناهَقال ْو ُعََقال قلبه، من الّر ْو الّروعَِ، في : والّر
َفْرخ  .البيضة في كال

 )البيضة في كالفرخ قلبه في والخوفا (أي

ْفَرَخ قيل فإذا الفاء، باب في مضى قد هذا : بعضقلت "أ
ُعه، ْو ُعه َر َعاء، مذهب على يكون أن " جازوأوُر ّد وعلى ال
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ًا، الخبر معنى يكون أن يصلح " لأفرخ "قد قلت فإذا أيض
 .للدعاء

 ِطّب َقُرَب- 2861

َقُرَب ويروى ّبا " ْعَم مثل " وهوِط ِن " ً - المثل " وأصلَرُجل
َقال فيما وقعد إليه هديت فلما امَرأة، تزوج رجل - أن ُي
؟ثيب أما أنِت : أبكرلها َقال النساء من الرجال مقعد منها

َقالت َقُرَبَف َقال ِطّب، :  ًا وي َلى : أنَتالمعنى هذا في أيض َع
أي الْشَرافِا، صلة " من"علىو التجربة، على أي الُمَجّرِب،

 .علمه ومن منه قريٌب عليه ُمْشرفا

ْد- 2862 َذاَن َصّرَحْت َق ْل  ِبِح

ٍو لين الطائف من قريٌب ِحمًى هو َت َخَمَر ل كالراحة ُمْس
) فيهغيره أو شجر من واراك - ما بالتحريك-  (الخمر
 .به يتوارى

 .أحد على يخفى ل الذي البين الواضح للمر يضرب

 الخلفا من فيه ذكر ما مر وقد

ْد- 2863 ّيَن َق ْبُح َب ِذى الّص َنيِن ِل ْي  َع

ّيَن ّيَن : بمعنىهنا َب َب  َت

 .الظْهور كّل يظْهر للمر يضرب

ْد- 2864 ِه سِإيَل َق َو ِب ْه َ َو ِرى ل ْد  َي

َقال ًا وي في وقع لمن " يضربالسيل به سإال "قد أيض
 شدة

َدْح- 2865 ْق َلى ا ْف ِد ّد ثّم َمْرٍخ، ِفي ِب ُد ُش ْع  أْرِخ َب
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ًا الشجر : أكثرالمازنى َقال َفار ثم الَمْرُخ نار َلى ثم الع ْف ّد .ال

َقالالحمر َقال ُي ً حملت إذا هذا :  ًا رجل رجل على فاحش
َثا فلم فاحش، َب ْل  .شر بينهما يقع أن َي

َقال ّده أن يحتاج ل الذي للكريم : يضربالعرابى ابن و تك
ِلّح ُت  عليه و

ُد- 2866 ْي َق َعُة ال ْت  َوالّر

] ابن100 [ص عمرو ذلك َقال من : أوُلالمفضل َقال
َق ِع َلد بن الّص َفيل بن ُخوي وكانت كلب، بن عمرو بن ُن

ُنوا أسَإُروه َهَمدان من شاكر ّوُحوا إليه فأْحَس وقد عنه، وَر
َقَ يوما كان ًا، قومه فار هو فبينما شاكر، من فهرَب نحيف
ًا اصطاد إذا الرض من بقئ يأكل بدأ فلما فاشتواها أرنب
َعى ذئٌب أقبل منها ْق ٍد غيَر فأ ِئه، من إليه فنبذ بعي َوا ّلى ِش فو
َقال به،  :ذلك عند عمرو َف

ْد َق ِنى ل ْت َد َع ِكٌر أو َها َشا ُت في همدان ذي شعب * ومن َفَخِشي
 َهاِجُس الصدر

ِر َنا ٍة و ْوَما َها * أتاني أنيُسها َقليل ِبَم َلي َلُس َع ْط ْوِن أ ّل ِئُس ال  َبا

ِئل َبا ّتى َق ّلَف َش َها الله أ َن َها بي َل َقَ َحَجٌف *  ْو ِكِب َف َنا ِبُس الَم  َيا

ْذُت َب ِه َن ًة إلي َنا ِمْن ِحّز ِئ َوا َفآَب ِش َلى َيخشى َوَما *  َمْن َع
ِلُس  ُيَجا

ّلى َو َها َف ْذلََن ِب َفُض ِج ْن َكَما َرأسَإُه َي ْهِب آَض *  ّن َغيُر ِبال الُم
ِلُس  المَخا
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عندنا من خرجت َعْمرو : أيَقالوا قومه إلى وصل فلما
ًا ِدن، اليوما وأنت نحيف َقال َبا ْيدَف َق َعة، : ال ْت َثلً، فأرسإلها والّر َم
َنعة "العز كقولهم وهذا  "والمنة "النجاة " ووالَم

ْد- 2867 ْنَصَف َق َة َأ َقاَر َها َمْن ال  َراَما

َقارة ُهون ابنا والديش ُعَضل وهم : قبيلة،ال ُخَزيمة، بن ال
ّداُخ أراد لّما والتفافهم، لجتماعهم قارة سُإّموا وإنما أن الّش

َقال كنانة، بنى في يفرقهم  :شاعرهم َف

َنا ُعو ٌة َد َنا ل قاَر ِفُرو ْن ِفَل َت ُنْج َف ْثل *  َفاِل ِم ِم إْج ِلي ّظْ  ال

َقَ ُرماة وهم اليمن، في اليوما وهم الجاهلية، في الحد
َيا رجلين أن ويزعمون َق َت ّى، أحدهما ال َقال قار : إنالقرى َف

ُتَك، ِشئت ْع ْيتك، ِشئت وإن سإابقك، ِشئت وإن صاَر َراَم
َقال َقال المراماة، اخترت : قدالَخر َف ّى َف : قدالقار

 :يقول وأنشأ أنصفتني،

ْنَصَف قد َة أ َقاَر َها َمْن ال ّنا َراَما َذا * إ َئٌة ما إ َها ِف َقا ْل  َن

ّد َها َنُر َ َلى أول َها َع * أْخَرا

: أصلعبيد أبو َقال فؤاده به َفَشّك بسهم له انتزعَ ثم
َكَمُة، القارة قيل : وإنماواقد ابن َقال ُقور، وجمعها ال

َة "أنصَف قريش بين كانت َحْرٍب " فيراماها من القاَر
مع القارة : وكانتَقال كنانة، بن منافا عبد بن بكر وبين

راماهم الفريقان التقى فلما ُرماة، قوما وهم قريش،
ُهم : قدفقيل الَخرون، َف العمل في سإاووهم إذ هؤلء أنَص

أخبركم : ألالثار بعض وفي وصناعتهم، شأنهم هو الذي
ْنَصَف : َمْنَقال : بلى،قيل ؟الناس بأعدل وفي نفسه، ِمْن أ
ًا بعضها ّدأيض  ]101 :[صثلثة العماِل : أَش
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َله وذكر بالمال، والمواسإاة نفسك، من الناس إنصافُا ال
 .حال كل تعالى

ْبَل- 2868 ِء َق ِئُن ُتْمل الّرَما َنا َك  ال

 )السهم وعاء وهى كنانة، : جمع(الكنائن

 رؤْبة َقال

 الَجفيُر ُيْمل الّرَماء قبل

َبَة تؤخذ أي ُوقوعه قبل المر ُأه

َلَب 2896 ْهَر َلُه َق  الَمَجّن َظ

ّدة على لصاحبه كان لمن يضرب َو عن َحاَل ثم ورعاية م
ْهد َع  ال

عباس بن إلى وجهه الله كرما على المؤمنين أمير كتب
 حين عنه الله رضي

ُتَك : أنيأخذ ما البصرة مال من أخذ ْك ولم أمانتي في َشَر
رأيَت فلما نفسي في منك أوثق أهل من رجل يكون

ِلَب، قد عمك ابن على الزمان ِرَب، قد والعدو َك ْبَت َح َقل
ْهَر عمك لبن ْذله المفارقين، مع لفراقه الِمَجّن َظ مع وَخ

ْفَت الخاذلين، َط المة أموال من عليه قدرت ما واخت
ْعَزى، رابيَة الَزّل الذئِب أختطافا ًا اْصُح الِم قد فكأْن ُرويد

ْغَت َل َدى، َب ُعْرَضْت الَم ُلَك عليك و ُينادى الذي بالمحل أعما
َتّر به ّنى بالحسرة، المغ ُع ويتم ّي َبَة المض ْو ّت ِلُم ال والظْا

َعَة  .الّرْج

ْبَل- 2870 ْهُم ُيَراُش الّرْمِى َق  الّس
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قولهم مثل وهو إليها الحاجة قبل اللة تهيئة في يضرب
ْبَل َق ِء " ِئُن ُتْمل الّرَما َنا َك  "ال

ْد- 2871 ِكَب َق َعُه َر ْد  َر

َقال ْدعَ به ُي ٍما، َزعفران من َر َد ْو ْطخ أي أ َقال ثم وأثر، َل ُي
ِكَبللقتيل ْدعة، : َر َقال دمه، على لوجهه َخّر إذا َر : معنىوي
ْدعة "ركب ُقه دَخَل : أيَر ًعَ قولهم من جوفه، في عن َتد "ار
َع " إذاالسهُم ُله رَج ْنِخه في َنْص  سِإ

ْد- 2872 ُه ألقى َق  َعَصا

َفر من اسإتقّر إذا  :جرير َقال غيره، أو سَإ

َلّما َقى ف َت ّياِن ال َقيِت الَح َعَصا أل َوَماَت ال َوى *  َه َبْت لّما ال أِصي
ُلْه ِت َقا  َم

ّفاِح العباس لبي ُبولع لما أنه وحكى ًا، قاما الس خطيب
ّيَر يده، من القضيُب فسقطْ َط َت فأخذ رجل فقاما ذلك، من َف

َفعه وَمَسحه القضيَب َد  :وأنشد إليه و

َها فألقْت َتقّرْت َعَصا َها َواسْإ َوى ِب ّن َكَما ال ًا َقّر *  َن ْي َياِب َع ِبال
ِفُر  الُمَسا

 الطيب أبي بن الحسن بن علي وقال

ّى ِز  :ضده في الباَخْر

َعَصا َحْمُل َلى ال َت ْب ْيِب ِللُم َواُن * بالّش ْن َلى ُع َب  ال

ِفُر ُوِصَف ّنُه المسا َقى أ ْل َعَصا * أ َ كْي ال ِزل ْن  ]102 [ص َي

َلى َع َياِس َف ِق ِبيُل ال َعَصا * َحَمَل َمْن سَإ َ أْن ال  َيْرَحل

َعَصا َلُه َقَشْرُت- 2873  ال
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ُلوص في يضرب  .الود ُخ

َقال نفسي، في كان ما له أظهرت أي ْقِشْروي َعَصا، له : أ ال
ْفُه أي ِهْر كاِش ْظ  العداوة له وأ

ْتُل- 2874 ْفٍس ما َق ّيُرها َن  ُمَخ

كان أنه : معناهمصعب بن عطاء َقال تخييرها، " صلة،"ما
َقال فاقتسما، ماٌل رجلين بين أي : اخترلصاحبه أحدهما َف

وإلى مرة القسم هذا إلى ينظْر ،فجعل شئت القسمين
ْتُلصاحبه فيقوا جيدا، واحد كّل فيرى أخرى، هذا َق ما : 

 .خيرتك حين نفسك قتلت أي مخيرها، نفسٍى

 .والشجع الشره في يوضع

ًا"قتَل ويروى ْلَت إذا أي مخيُرها، " نفس ْكَم جع َمْن إلى الح
 .نفسه على لك حمل الحاَجَة تسأله

ْد- 2875 َقْت َق َوَك َعل ٌو َدل  أْخَرى دل

ِلى الرجل أن أصله ْد َوه ُي ْل ُيْرسِإُل للسإتقاء َد دلوه آخُر ف
ًا،  .يستقى أن صاحبها تمنع حتى بالولى فتتعلق أيض

َدَخَل قد أي حائل دونها فيحول تطلب الحاجة في يضرب
 .داخٌل أمرك في

ْد- 2876 ْيتك َق َه ٍة َعْن َن َوَشِل َشْرب  .بال

َوَشُل ُتَك قد أي القليل، : الماءال َؤال عن نهي  .اللئيم سُإ

 ِخيُسُه َقّل- 2877

َبُن، : الِخُسعمرو أبو َقال ّل َقال ال النسان على الدعاء في ُي
ّلَل َق َنه " أيخيُسُه الله " َب  .ل
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ْد- 2878 ِلَك ِقيَل َق ًا إْن َذ َق ًا وإْن َح ِذب  َك

ّلخمّى المنذر بن النعماُن ذلك َقال من أوَل : إنَقالوا ال
ًا له وكان العبسي، زياد بن للربيع ًا، صديق ًا وإن ونديم عامر

ِة ُملَِعَب ّن َعوفا السِإ  بن و

َهيَل الحوص ابن َد مالك بن وسُإ ًا َربيعَة بن ولبي وَشّماسإ
َفَزاري ِدى وقلبة ال ِدُموا السَإ ُفوا النعمان، على َق ّل ًا وَخ ِبيد َل

َدثهم وكان إبلهم، يرعى ًا، أْح ّن ُدوَن وجعلوا سِإ ْغ النعمان إلى َي
ُهم ويرحون، َلهم، وأْحَسَن فأكرَم كان الربيع أن غيَر ُنُز

ًا، عنده أعظَْم ْدر َبينما َق رجز إذ النعمان عند يوما ذاَت هم ف
ُع بهم ُهم الربي َب َدَر ما بأقبح وذكرهم وعا سإمع فلما عليه، َق

]103 [ص إنساٍن وكل ِرَحالهم، إلى انصرفوا ذلك القومُا
ِبٌل منهم ْق ّثه، على ُم ّوَح َب ْول، لبيد وَر أصحابه رأى فلما الّش

َتُموه، ؟: مالكمسإألهم الكآبة من بهم وما :لهم فقال فك
ًا لكم أحفُظ ل والله َتاع ً لكم أسْإَرُح ول َم ِبُرونى أو إبل ُتْخ ْ
َتُموا وإنما فيه، كنتم بالذي ٍد أما لن عنه َك من امَرأة لبي

ْبس، ِر في يتيمة وكانت َع َقالوا الّربيع، َحْج ُلَكَف َنا قد : َخا َب َل َغ
ّد الملك على َقال عنا، بوجهه وَص َمْن فيكم : هللبيد َف

ُلونني يكفيني ْدِخ ُت ُعّزى فواللِّت ؟معكم النعمان على و ْل وا
ّنُه َع َد ًا، إليه ينظْر ل َل السإدى، قلبة إبلهم في فخلفوا أبد
َقالوا ْوعندكلبيد و ُلوكَقالوا : سإترون،َقال ؟خير : أ ُب َن في : 

ْقلضة، هذه َب ٍة ال َل ْق َب َقة أيديهم بين ل ِقي قليلة الغصان َد
َقَ َبُة تدعى بالرض لصقة الورا ّتَر َها ال ْف َا، لنا ِص ُتْمه واْش

ِكى ل التي التربة : هذهفقال ْذ ًا، ُت ًا، تؤهل ول نار ول دار
ًا، َتُسّر َشّر قليل، وخيرها َكليل، وفرعها ضئيل، عودها جار

ًا َفْرعا، وأقصرها َمْرعى، البقول ْعس َت ْدعا، لها َف َقوابى وَج ال
ُده عبس، أخا َتعس، عنكم أر ْبس، في أمره من وأدعه ب َل

ِبُحَقالوا ُنْص َنا، فنرى :  َقال َرأي الغلما، هذا : انظْرعامر لهم َف
جاء بما يتكلم وإنما بَشيء، أمره فليس نائما رأيتموه فإن
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ِذى لسانه، على ْه َي ْهِجس بما و رأيتموه وإن خاطره، في َي
ًا ُقوه، صاحبكم، فهو سإاهر ِكَب قد فرأوه فرَم حتى َرْحل َر
النعمان على دخلوا حتى معهم وهو القومُا فخرج أصبح،

ّدى وهو ُع يتغ َقال معه، يأكل والربي ّلعن : أبيَتلبيد َف !ال
 :يقول فأنشأ له، فأذن ؟الكلما في لي أتأذن

ْيَجا َياُرّب ْيٌر هَي َه َعُه ِمْن َخ ُكّل َد ٍما * أ ْو َعْه هامتي َي َقّر  ُم

ُنو َنْحُن ِنيَن أمّا َب َب َعْة ال َب َنْحُن الْر َو ْيُر *  ْعَصعْه بِن عامر َخ  َص

ِعُموَن ْط َنَة الُم ْف َعْه الَج َد ْع َد ُبوَن الُم ِر َوالّضا َهامَا *  َتْحَت ال
َعْه  الَخيَض

ِر واهَب يا ْي ِر الَخ ِثي َك َعْه ِمْن ال َنا * إليَك سَإ َوْز ًا َجا َعْه بلد َب  َمْس

َذا َعْن ُنْخبر ًا ه ِبير َعْه َخ ْاسإَم ً َف ْهل ْيَت * َم ْعَن أب ّل َ ال ُكْل ل ْأ َت
َعْه  َم

َتُه إّن َعْه َبَرصٍ ِمْن اسْإ َلّم ّنُه ُم َوإ ْدِخُل *  َها ُي َعْه ِفي َب  إْص

ُلها ْدِخ ّتى ُي ِرى َح َعْه ُيوا ّنُه أْشَج ُلُب * كأ ْط ًا َي َعُه َشيئ ْطَم  ْأ

َعْه ويروى ّي ّفَف، الشعَر النعماُن سإمع " فلما"َض َده ورفع أ َي
َقال الطعاما، من لقد واللِت : ل،َقال ؟أنت : أكذاكللربيع و

َذَب ُبَث : لقدالنعمان َقال الفاعلة، ابُن َك طعامي، علّى َخ
 ]104 [ص :يقول وهو وقاما الربيع فغضب

ْلُت لئن ِبى َرَح َكا َعًة لي إّن ِر ُلها * َما سَإ ْث َعٌة ِم ًا سَإ َول َعْرَض
َ  ُطول

ْو َل ْعُت َو ٍم بنى َجَم ِرهم لخ ُنوا * َما بأسْإ ريِش ِمْن ِريشًة َواَز
َ ِويل  سَإْم
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َقَ ْبر ًا يانعماُن بأرضَك َفا ِكئ َت َع ُم َطاسِإّى * َم ّن ًا ال ْوَر َوابِن َط
 توفيل

َقال أن فتعلم يفتشني َمْن إلّى تبعَث حتى أرَضَك أبرُح : لو
 :النعمان فأجابه كاذب، الغلما

ْد ِلَك َشّر ّنى ِبَرْح َ ِشئت َحيُث َع ِثْر َول ْك ُت َلّى *  ْعَ َع َد ْنَك َو َع
َ ِطيل َبا  ال

ْد َق ٍء ٌرميَت َف َلُه لْسَت ِبدا َوَز * َما غاسِإ ّنيَل َجا ًا ال ْوم ْهُل َي أ
َ  إبليل

ْد ِلَك قيَل َق ًا إن ذ ّق ًا وإْن َح ِذب َفَما َك َذاُرَك *  ِت ْع إذا َشيء ِمْن ا
َ  قيل

جعفر بن : مالكخمسة " همالربعة البنين أما "بنو قوله
ُطفيل السإنة، ُملعب الطفيل، بن عامر أبو مالك بن و
ْيدة مالك، بن وربيعة َب ُع َعاوية مالك، بن و وهم مالك، بن وُم

 .القافية لجل أربعة فجعلهم عامر، بنى أشرافا

ُد"سإمويل و  .طائر اسإم الصل في وهو الربيع، أجداد " أَح

َقال روميا بالنطاسإى وأراد "توفيل "وابن سإرحون له ُي
َنادمان كانا آخر رومى  .النعمان ُي

َذ قد- 2879 ّتَخ ِطَل ا َبا ً ال َغل  َد

َغل ّد ّتخذ قد أي الملتّف، الشجر : أصلهال ًى الباطَل ا مأو
 .منه يخلوا ل أي إليه، يأوى

َعَل لمن يضرب ِطية الباطَل َج  لنفسه َم

ْد- 2880 ِزمُا َق ْو أْح ْعزمُا َل  أ
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ُته الرأي َعَزْمُت إن أي تركت وإن حازما، فأنا فأمضي
ْعُت أراه وأنا الصواب ّي َقال كما َحْزِمى ينفعنى لم العزما وض

ُد ْع  :المازنى ناشب بن سَإ

َقى َهّم إذا ْل ْيَن أ ِه َب َي ّكَب َعْزَمُه َعين َن َو ِر َعْن *  ِقِب ذك َوا َع ال
ِنبا  َجا

ْد- 2881 َغ َق َل ْنُه َب َلغين ِم ُب  ال

يوما عنهما الله رضي لعلي عائشة َقالت الداهية، أي
ِغيَن، منا بلغت قد :أخذت حين الجمل َل ُب ُيراد ال بالجمع و

َواهى الصيغة هذه على ّد أي البلوغ، من وأصله العظْاما، ال
 .الشر في النهاية بلغت داهية

ْد- 2882 َنا َق ْل َنا وإيَل أ ْي َل  َع

َنا قد أي : السياسإة،اليالة المثل وهذا غيُرنا، وسَإاسَإنا سُإْس
 .خطبته في َقاله زيادا أن يروى

ْد- 2883 ِطيُس َحِمى َق َو  ال

َلصَمعي َقال ِطيسوغيره ا َو ّورة،105 [ص ِحَجارة : ال ] ُمد
 .عليها يطأ أن أحدا يمكن لم حميت فإذا

ّد إذا للمر يضرب  .اشت

َعْت وسإلم عليه الله صلى النبي أن ويروى ِف أرض له ُر
َتَة َقال القوما، معترك فرأى ُمؤ آي الوطيُس، حَمى : الَنَف
ّد  المر أشت

ْد- 2884 ُع َق َط َق ّويُة َت ّد ّناَب ال  ال

ّو ّد ّية ال ّو ّد ّنة : الناقةوالناب : المفازة،وال  .الُمِس
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 .بقية فيه للشيخ يضرب

ُلونى- 2885 ُت ْق ًا ا ِلك  وَما

ُد ذلك َقال من أوُل َق أنه وذلك الزبير، بن الله عب َن عا
َتَر ِعى الْش ّنَخ َطا ال َق َواديهما عن فَس واسإم الرض، إلى َج
ُد فنادى مالك، الشتر  :الزبير بن الله عب

ُلونى ُت ْق ًا ا َك ِل ُلوا َوَما ُت ْق ًا * وا ِلك  معي َما

ً فضرب َثل منه ناله وإن مكروها بصاحبه أراد َمْن لكل َم
 .ضرر

ْد- 2886 ِلَك َكاَن َق ًة َذ ْومَا َمّر َي َ َفال  ل

َعمية، ُمّر بنت فاطمة ذلَك َقال من أوُل ْث قد وكانت الَخ
ُتَب، قرأت ُك ُد فأقبل ال ُد ابنه ومعه المطلب عب يريد الله عب

ّوجه أن َهب بنت آمنة يز ْهَرة بن منافا عبد بن َو كلب، بن ُز
َوْجه في النبوة ُنوَر فرأت بمكة، وهى فاطمة على فمّر
ْبد َقالت الله، َع ُد : أناَقال ؟يافتى أنت : َمْنله َف بن الله عب
َقالت هاشم، ابن المطلب عبد َهْلَف َقع أن لك :  على َت

َقال ؟البل من مائًة وأعطيك  :َف

َنُه َفألَمَماُت الَحَرامُا أّما َوالِحّل ُدو  * َ َنُه ِحّل ل ِبي َت  فأسإ

َكيَف ِر َف ّلذي ِبالْم َنُه ا ِوي ْن َيْحِمى َت ِريُم *  َك َنُه ِعْرَضُه ال ِدي  َو

ّوجه أبيه، مع ومضى وليلته، يوَمه عندها وظل آمنة، فز
وقد انَصَرفَا ثم وسإلم، عليه الله صلى بالنبي فاشتملت

ْته َع ًا، منها ير فلم فأتاها البل، إلى نفسه َد َقال ِحْرص :لها َف
َقالت ؟لي قلت فيما لك هل ل، فاليوما مرة ذلك كان : قدَف

ً فأرسإلتها َثل  .َم
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: أيله َقالت ثم الجتراما بعد والنابة الندما في يضرب
ْعَت َشيء وهب، بنت آمنة أبي : زوجنيقال بعدي، َصن
َقالت عندها، فكنت فأردت النبوة نوَر وجهك في : رأيُتَف

ّ تعالى الله فأبى في ذلك يكون أن أَحّب، حيث َيَضعه أْن إل
َقالت  :و

ِنى ٍم َب ْد هاش َدَرْت َق ُكُم ِمْن َغا َنُة أِخي ِلَجاِن للبـاه إذ * أِمي َت  َيع

َدَر َكَما َباُح َغا َد الِمْص ْع ِه َب ّو ُب ِئَل ُخ َتا َف ْد *  َثْت َق َهان َلُه ِمي ِد ِب
 ]106 [ص

َتى ناَل ما ُكّل وَما ِه ِمْن الف ِب ِبَحْزما، َنِصي  * َ َتُه ول َفا َواِن َما َت  ِب

ْبَت إذا فأْجِمْل َل ًا طا ّنُه أْمر َكُه َفإ ِفي ْك َي ّداِن * سَإ َعاِن َج ِر َط  َيْص

َقالت ًا ذلك في و  :أيض

ّنى ْيُت إ َلًة َرأ َتللْت َنَشأْت َمِخي َف ِم *  ِت ِر ِبَخا ْط َق  ال

ّية َما لله ِر ْه َبْت ُز َل ْيَك سَإ َب ْو َث َبْت َما *  َل ِرى َوَما اسْإت ْد  َت

ٌة- 2887 ٍة َعْن َقِصيَر َل  َطوي

 .النخلة والطويلة التمرة، : القصيرةالعرابى ابن َقال

 الكلما لختصار يضرب

َقَم- 2888 َبُه الله َقْم  َعَص

َقال :وغيره العرابى ابن َقال النسان، على الدعاء في ُي
َع معناه  الله َجَم

َقاما من مأخوذ َعَصبه، وقبض بعض، إلى بعَضه تعالى َقم ال
ُع الجيش وهو ُظْم حتى وههنا ههنا من َيْجَم ْع  .َي
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ْومُا- 2889 َق ّبوَن ال  َط

َقال أبصرهم ما " أيأطبون "ما ويروى " أيَطّب "رجٌل ُي
ّبهم "ما و حاذقَ، عالم َط َقهم، ما " أيأ َمْن رواية فأما أحذ
َقال أن إل وجها، لها أعلم " فلأطبون "ما روى : رجلُي
َطّب َطّب َقال كما وأ ْوجل ووِجل وأخَشن : َخِشنُي َوِجر وأ و

ّبون : القوماكقوله فيكون " صلة"ما و وأوَجر،  .َط

ْوُل- 2890 َق ِما َقالْت َما ال َذا  ِح

ُد القوُل أي ّد السدي َقَ وإل َقالته، ما به المعت والكذُب فالّصد
 .قوٌل منهما كل أن في يستويان

 .التصديق في يضرب

ْيم المثل : إنالكلبي ابن َقال ْعب بن ُللَج ِد َص حنيفة وال
ِما وكانت وِعْجٍل، َذا َقال امرأته، َح  :لجيم َزوجها فيها َف

َذا ِما َقالْت إ َذا ُقوها َح ّد َفإّن َفَص ْوَل *  َق ِما َقالْت َما ال َذا  َح

(وإذا   تعالى الله َقال كما لها، أنصتوا " أي"فأنصتوها ويروى
ُنوهم     أو     كالوهم َوَز ْ    ( 

ُنوا أو لهم كالوا أي  .لهم َوَز

ْد- 2891 َعْت َق ْو أسْإَم ْديَت َل ًا َنا ّي  َح

َبل فل ُيوعظ لمن يضرب ْق َهم ول َي ْف  َي

ِتُل- 2892 ْفٍس َقا ُلها َن ّي  ُمَخ

َقال : التشبيه،التخييل ّيِل، على َيْمِصي : فلنُي على أي الُمَخ
َلْت ما "على و يقين، غير من َغَرر ّي شبهة، على " أيَخ
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أو له خيلت التي الخطة على يمضي أي للخطة، والتاء
 .ْإليه

 ]107 .[صيكون ل فيما يطمع لمن يضرب

ُتها نفس "قاتل ويروى ُؤْها " أيَمِخيل َ َيل  .ُخ

 .التكبر ذما في يضرب

َلَك- 2893 ْب َء َما َق َبُر َجا  الَخ

َذان أصل - وهو َمْحُروتا أكل رجل أن أصله ْنْج - فبات ال
ْنتنة، رياح منه تخرج ّذى ُم أخبرهم أصبح فلما أهله، به فتأ

َقالوا محروتا، أكل أنه َلَك :َف ْب قبل أي الخبر، جاء ما َق
 ." صلة"ما و الخبر، جاء إخبارك

ْبَل- 2894 ِر َحَساِس َق ْيَسا َل  ا

َقال ّلْحَم : َحَسْسُتُي ُته، ال الجمر، على ألقيته إذا وَحْسَحْس
ِر، في الَجُزور : أصحاُبواليسار ْيِس  .َيَسٌر والواحد الَم

 .المر تعجيل في يضرب

َقال َلّنُي كانوا أنهم وذلك اليسار، َحساِس قبل كذا : لفع
ُدور َنْصَب يستعجلون ُق ّلوَن ال  .فيمت

ِرَن- 2895 ِء، الِحْرَماُن ُق َيا َنْت ِبالَح ِر ُق َبُة و ِة الَخي َهيب  بال

َبة " وكقولهمالرزقَ يمنع "الحياء كقولهم هذا َبة "الهي  "َخي

ُه- 2896 َد ّتى َقّر َنُه َح َك  أْم

َعه أي َد ّكَن حتى َخ ُعَ وأصله منه، تم ُقَراد َنْز البعير من ال
 خطمه من يتمكن حتى الصعب
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َد- 2897 ّي ْتَك اليماُن َق َف  ال

َلَة، يعني ِغي ْتل وهي ال َق ْكرا ال َفْجأة، َم النبي عن يروى وهذا و
 .وسإلم عليه الله صلى

ْد- 2898 َبُحوا َق ْطٍب َمْخِض ِفي أْص ٍر َو ِئ  .َخا

 .باطل في أي

ِلْل- 2899 ْق َعاَمَك أ ْد َط َناَمَك َتْحَم  َم

ِرُث كثرته أن أي َة اللما ُتو ِهَر  الُمْس

ْد- 2900 ُه أخطأ َق ْوأ  َن

َع لمن يضرب  .بالخيبة حاجته َعْن َرَج

ْوء ّن التي النجوما أنواء واحد وهو والسقوط، : النهوضوال
َناتقول العرب كانت ِطْر ِء : ُم ْنو النجم بطلوعَ أي كذا، َب

ْوبسقوطه،  .فيه اللغة أهل بين اختلفا على أ

َعّرْت- 2901 ْقَش ْنُه ا ِئُب ِم ّذوا  ال

َقال الخوفا، اشتداد عند إل يقشعران ل " وهما"الدوائر وي
جنب من الشعر اجتمع حيث وهي دائرة، : جمعوالدوائر
ْدره، الفرس َقال وَص ْعُره َقّف : قدوي من قاما إذا كذا، من َش

 .الفزعَ

ً يضرب  .للجبان مثل

ْتُه- 2902 َقّص ُعوُب أ  َش

] واللما،108 [ص اللف تدخلها ل معرفة للمنية، اسإم هي
ْتُه أي َع ِب َقالالفراء َقال نجا، ثم داهية َت ُي الموت، َقّصه : 

 .منه دنا أي وأقّصُه
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ْقَصَر- 2903 ْبَصَر َلّما أ  أ

 العاقبة سإوء رأى لما الطلب عن أمسك أي

ِم ِقيَل- 2904 ْلّشْح ْذهْب : أينِل ّومُاَقال ؟َت َق َُأ َوّج :  ْع  الُم

يستغني للئيم . يضربالعيوب يستر السمن أن يعني
 ويعظْم فيبّجُل

ْد- 2905 َلَك َق ُد َه ْي َق َدى ال ْو َتاُح وأ ْف  الِم

ْدراكه، يمكن فل يفوت الذي للمر يضرب ذهب إذا لنه إ
 يفتحه ما المفتاح يجد لم القيد

َباُض- 2906 ِق ْن ِل ّناس َعِن ا َبٌة ال ْكَس ِة، َم َداو َع ْل وإفَراُط ل
ْنِس َبٌة ال ْكَس َناء َم ُقَر ِء ِل  الّسو

َد أن يريد عبيد أبو َقال صيفي، بن أكثُم َقاله في القتصا
 السلمة إلى أدنى المور

ّو بين المور توسإطْ في يضرب ُل ُغ َقال كما والتقصير، ال
 :الشاعر

ْنُت إْن ًا ُك َبِسط ْن ْيُت ُم ُة سُإّم ْنُت َمْسَخَر ُك ْو ًا * أ ِبض َق ْن َقالوا ُم
ِه َقُل ِب  ِث

ُهُم وإن َعِشْر َا َقالوا ُأ ِتن َب ِإْن ِلهي ُهُم * و ْب ِن ِه َقالوا ُأَجا  َملُل ِب

ِدى- 2907 ْقِص ِدى ا َي  َتص

 الطلب على الحّث في يضرب

َتَل- 2908 ًا َق َها أْرَض ِلُم  َعا
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ِليْل القتِل أصُل ْذ ّت َقال ال ْلُتُي َت َق َتها إذا الَخمر، :  بالماء، َمَزْج
 :َقال

ّلتي إّن ِني ا ْت َل َو ُتها َنا ْد َد َلْت َفَر ِت ُق ْلَت *  ِت ِتها ُق َها َتِل َلْم َف ْق ُت
قتلت "قتلت نسخة في ووقع ثابت بن لحسان (البيت
" وماتقتل مالم "فهاِت أخرى " وفيتقتلي لم من فهات
َق آثرناه  .)الرواية به اشتهرت ولما ديوانه في لما مواف

َذلُل سإلوكها عند بالرض العالم الرجل أن بالمثل ويراد ُي
ُبها الرض ِل ْغ  .بعلمه وي

َقالالعلم مدح في يضرب  :ضدده في . وي

َلْت- 2909 َت َها أْرٌض َق َل ِه  َجا

ًا يباشر لمن يضرب ْلم ل أمر َقتل قولهم . وأمابه له ِع "
ًا فلن َبُه فكأنه الجسُم وهو القتاِل، من " فهوفلن َضَر

َلُه، وأصاب َتا َقال كما َق َنه ُي َط َنُه، أصاب " إذا" ب ْط [ص َب
َفُه] و109 َن ِه، على َضَرب " إذا"أ ْف ُه، وكذلك ان َدَر " َص

َفَخذه ورأسَإه، َتاَل أن في الرمة ذو َقال قياس، " وهذاو َق ال
 :الجسم هو

َلِمي ألم ْع ّيى َيا ت ّنا َم ْون وبيننا أ َها ْعَن * َم َد ْلس َي ً الَج ُنْحل
ُلها َتا  َق

وناقة جلس وجمل الرض من - الغليظ - بالفتح (الَجلس
 )جسيم وثيق : أيجلس

ُها ناحل أي  ِجْسَم

ْد- 2910 َهيأ َق َقومُا َتَر  ال
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ُيهم، أمرهم عليهم اضطَرب إذا ْورأ َأعبيدة أبو َقال أ : تَرهي
ُد وهو أْمَسَك ثم بها َهّم إذا أمره، في الرجل ِري َله، أن ُي يفع
ِلهم وأصل َليِن أحد يكون ان " هوالجمل "ترهيأ قو ْد ِع ال
َقَل ْث فصار اضطرابهما، ظهر كذلك كان وإذا الَخر، من أ
ً َثل  .السإتقامة لفقد َم

ْد- 2911 َتى َق ْؤ َلى ُي َدِي َع ِريِص َي  الَح

َقال لن التصرفا؛ عن : عبارةواليد أهلكه، " إذاعليه "أتى ُي
َتِتقيل كأنه بها، النسان َتَصّرفِا أكثر يديه على المقاديُر : أ

ُد تكون أن ويجوز المقصود، عن فمنعته َلًة؛ الي قد فيكون ِص
ِلُك قد أي الحريص، على يؤتى ْه  الحريُص َي

ًا الشر في نفَسه ُيوقع للرجل يضرب ًا حرص َه  وَشَر

ْد- 2912 َد َق  بالّريِق َيْشَرقَ َكا

على يقدر ل ومن نجا ثم الهلكة على أشرفا لمن يضرب
 الّرعِب من الكلما

ْد- 2913 ْذ َق ْنِب الَجاُر ُيؤَخ َذ ِر ِب  الَجا

َثٌل : أبو(الحكمى الحكمى شعر في وهو إسإلمي، َم
 )ونواس

ْوُل- 2914 ّق َق ْعَ َلْم الَح َد ًا ِلي َي ِديق  َص

 .عنه تعالى الله رضي ذر أبي عن يروى

ْد- 2915 َطى َق َت ْعُب ُيْم َد الّص ْع  َرَمَح ما َب

ْد "الّضُجوُر قولهم من قريب هذا ُلُب َق َبَة َتْح ْل ُع  "ال

ْنِمي َقاَمٌة- 2916 ْقٌل َت َع ِرى َو  َيْح
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ّنماء َقال : الزيادة،ال َنَماُي ْنُمو :  ْنِمي، َي َي النقصان، :والحرى َو
َقال ِرى، : َحَرىُي َلَة أبو َقال َيْح ْي  :ُنَخ

ْذ َزاَل َما َلى َكاَن ُم ِر أسْإِت َع ْه ّد َذا ال َق *  ْنِمي ُحْم ْقٍل َي َوع
ِرى  َيح

َظْر له للذي يضرب ْن  مخبر غير من َم

ْد- 2917 ِرُك َق ْد ْبطئ ُي ِه ِمْن الُم ّظْ  ح

َها قولهم ضد هذا ّلها "آخُر َق ًا أ َب  ]110 "[صُشْر

ِر ِقْرُن- 2918 ْه ّظْ َء ال ْلَمْر  َشاِغٌل ِل

 الحرب في ظهرك َوَراء من يجيئون : الذينالظْهر أقراُن

ْد- 2919 ْنُت َق َلِك ُك ْب ًة َق ْقُروَر  َم

َع أن العرب تزعم ُب ًا رأْت الّض فقابلتها بعيد، مكان من نار
َعْت، ْق ْعَل وأ ِلى ِف َط َقالت الُمْص  مقرورة قبلك كنت : قدو

 خير منه يناله ل بما ُيَسّر لمن يضرب

ْد- 2920 ِكَب َق ْيُل َر ّدَرَج الّس  ال

َقُه أي  المعهود طري

ِلَم "قد ويروى عهد على المَر يأتي للذي يضرب السيُل َع
ّدَرَج  ويمضي فيه يمر الذي وجهه علم " أيال

ْد- 2921 َقْت َق َها طّر ِر ْك ِب َبٍق ُأمّا ِب  َط

ْنَشَب : أنالتطريق ُد َي َل ُهُل فل البطن في الو خروجه، َيْس
َفاة،طبق وأما يولد، ما : أولوالبكر ْلَح اسإم وهي : الّس

 .للداهية
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َلَص ل للمر يضرب  منه َمْخ

َقْت ويروى َطَر ُته قولهم من " بالتخفيف" ْق َطَر اتيته " إذا"
ٍر ليل الداهية أتت يعني ليلً، ْد لم بأم َه ْع  صعوبًة مثلثه ُي

ْغِل ِقيَل- 2922 َب ْل ُبوَك : َمْنِل َفَرُسَقال ؟أ ِلي : ال  َخا

ّلطْ يضرب  للُمْخ

ْد- 2923 ِني َق ْت َف ّطْت سإيرتي ؟؟َء  َوأ

َق لمن يضرب  عليك ويعطف يشف

ْد- 2924 َفَرَج َفّك َق  َو

َقال َفّكُي َفّك الرجُل :  ًا ُي ُكوك َتْرَخى إذا َفاّك، فهو ُف ّكه اسإ َف
ًا،  َفَرَج وكذلك َهَرَم

ْوٌسقولهم من َق ِرٌج :  ِريج، فا َف َها بان إذا و َتُر كبدها، عن و
َفّرَج َفَرَج ويروى ُه اسإترخى قد للشيخ يضرب و َيا ًا َلْح  َهَرَم

...  الثاني الجزء ويليه الول الجزء أنتهى
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