
مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

المثال مجمع

الميداني الفضل أبو المام

  الثاني الجزء

، موضوعه في صنف كتاب أفضل الكتاب هذا يعد
المثال من ) مثل5000( من يقرب ما المصنف فيه أورد

، المولدة المثال من أخرى آلفا سإوى ، القديمة العربية
أقوال بذكر كتابه ختم وقد ، ومورده مثل كل مضرب ذاكًرا
التي الراشدين - وخلفائه وسإلم عليه الله - صلى النبي
التأليف حسن كتاب فهو وبالجملة ، المثال مجرى جرت
.بالمطالعة جدير الفوائد جم النفع كثير

ْد 2925 َع َق َق ُهْم َو َن ْي ِء َداِحٍس َحْرُب َب ْبَرا َغ  َوال

ابن زهير بن قيِس فرُس : داحٌسالمفضل َقال
ِذيمة َعبسي، َج ْبَراء ال َغ  :وال

ْدر ابن ُحذيفة فرُس َفَزاري، َب َقال وكان ال لحذيفة ُي
ً أن حديثهما من وكان الجاهلية، " فيمعد "رب هذا من رجل
َقال عبس بني َواش له ُي ِري كان هنى بن ِقْر َبا ْدر بن حْمَل ُي َب
َقال والغبراء، داحس في حذيفة أخا ُء :َحَمَل َف أجود، الغبرا

َقال َتَراهنا أجود، : داحسقرواش و في عشرا عليهما ف
َواش فأتى عشر، َقال فأخبره، زهير بن قيَس ِقْر :قيس له َف
ْبني أحببت َمْن راهْن ّن لقدرتهم يظلمون فإنهم بدر؛ بني وَج
ِكد وأنا أنفسهم، في الناس على َقال أباء، َن َواِش َف : إنيِقْر

ْبُت قد َقال الرهان، أوَج َلَكقيس َف ْي أشأم إل أردت ! ما: و
ًا، علينا لتشعلن والله ] بيت،111 [ص أهل ًا إن ثم شر قيس
َقال بدر بن َحَمَل أتى َعَك أتيتك قد : إنيَف عن الرهان لواِض

َقال صاحبي، َعْشر، تجئ أو أواضعَك : لَف ُتها فإن بال أخذ
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َبِقي، أخذُت ْدُت تركتها وإن سَإ َد وعرفته لي عرفته قد حقا َر
َفَظ لنفسي، ًا، فأْح َقال قيس : هيَحَمَل َقال عشرون، : هيَف
َدا فتلّجا ثلثون، َي َتزا السبق ووضع مائًة قيٌس به بلغ حتى و

ثم سإعد، ابن ثعلبة بني أحد غلقا ابن أو غلقا، يدي على
منه فلى فاخترت بدأت فإن ثلثا بين : وأخيركقيس َقال

ْلوة مائة الغاية : فإنقيس َقال : فابدأ،حمل َقال خصلتان، َغ
الخيل يوطن حيث - أي الميطان ومنتهى الِمْضَمار وإليك

َقال للسبق َفَخّر-  َقال محارب من رجل لهم :  البأس وقع :َف
ِغيض، ابنى بين الذي اسإتقبل ثم ليلة، أربعين فضمروها َب
َع َهْضبْ َوسَإَط ردهة وهي الَصاد، ذات من بينهما الغاية َذَر

َقليبْ، فقادوا اسإم، له ليس مكان إلى الذرع فانتهى ال
ّطشوهما وقد الغاية إلى الفرسإين  ع

من َملَى وهى الصاد ذاَت يرد الذي السابق وجعلوا
ْيسا حَمل ووضع غيرها، ول قصبة ثّم يكن ولم الماء، في َح

َعاب من شعبْ في وجعله ِدلء  ِش

ِليبْ َهْضبْ َق ذلك فسمى الفرسإين، طريق على ال
ْيِس "شعبْ الشعبْ رجل فيهم فتيانا معه وكمن " لهذاالَح

َقال سإابقا داحس جاء إن وأمرهم عمرو، عبد بن زهير له ُي
ّدوا أن الذرع، منتهى من وأرسإلوهما الغاية، عن َوْجهه ير

ُتَكَحَمل َقال طلعا فلما ْق َب َقال قيس، يا : سَإ : بعدقيس َف
ّطلع  إيناٌس ا

َثلً، فذهبت ّدا ثم َم َقال أج قيس، يا : سإبقتكحمل َف
َقال ًا :َف َوعث إلى يتعدينه أي الَجدد، َيعدون رويد َبار، ال والَخ

َثلً، فذهبْ ُىقيس َقال داحس برز وقد دنوا فلم َم : َجْر
ِكيات ْذ َقال ِغلب، الُم فذهبت بالنبل، يتغالى " كما"ِغلء وي

َثلً، َطَم زهير وثبْ الفتية من دنا فلما َم َل ّده داحس َوْجه ف فر
 :زهير ابن قيس يقول ذلك ففي الغاية، عن
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ْيت َكَما َق َ ِر ْبِن َحَمِل ِمْن ل ْد ِه َب ِت َو َلى * وإْخ ذاِت َع
ِد  الَصا

َلى َفَخُروا ُهُم ِر َع ْي َغ ٍر َب ّدوا َفْخ َوَر ِه ُدوَن *  ِت َي ِدى َغا َوا َج

َقال ُطونيحذيفة : ياقيس َف ْع حذيفة َقال سَإبِقي، : أ
َقال خدعتك، َتَرَكقيس َف َع :  َدا ٍة، ِمن أْجَرى َمْن الِخ ِئ ِما
َثلً، فذهبت َقال َم َق وضعا الذي َف ْب  الّس

َبق، قد قيسا : إنلحذيفة يديه على أن أردت وإنما سَإ
َقال َبق :ُي نعم، َقال ؟سإبقه إليه أفأدفع قيل، وقد حذيقة، سَإ
َعّم وابن عميرة بن عركى إن ثم السبق، الثعلبي إليه فدفع

ّدَما َفزارة من له َذيفة112 [ص َن َقال ] ُح الناس رأى قد :و
َق َوادهم أن رأى الناس كل وليس جوادك، سإب ُلطم، َج

ُعَك ْف َد َق َف ٌق السب ُهْم لدعواهم، تحقي ْب ُل أقصر فإنه السبق فاسإ
ّدا وأكّل باعا  يردك، أن من َح

؟َفَرَط ما على متندما فيهما أراجع : ويلكمالهما َقال
 زال فما والله، َعْجٌز

َهى ندم حتى به َن َقال حذيفة عمرو بن حميصة ف :له و
ًا إن ْكُرمة إلى يسبقك لم قيس َقْت وإنما بنفسه، َم َب دابٌة سإ

 العرب في تدعى حتى هذا في فما دابًة

ّد فل تكلمت إذا : أّماَقال ؟ظلوما ِذه، من ب ثم أخ
فلم السبق، يطلبْ قيس إلى قرفة أبا ابنه حذيفة بعث

َقالت يصادفه، أنك أحبّْ ما :كعبْ بنت هر امرأته، له َف
ًا، صادفت َقالت، بما فأخبره أبيه إلى قرفة أبو فرجع قيس

َقال َدّن والله :َف الخبر امرأته فأخبرته قيس ورَجع إليه، لتعو
ًا فأخذت ًا فأقبل زفراٌت، َقيس ّلب أن قرفة أبو ينَشبْْ ولم متق

َقال قيس إلى رجع ِنيأبي : يقولَف ِط ْبقي، : أع فتناول سَإ
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عائرة، فرسإه ورجعت ُصلبه، فدقا فطعنه الرمح قيس
ُعَشراء، مائة قرفة أبي دية فاحتملوا الناس، فاجتمع
حتى النفرة على فأنزلها الناس، وسَإكن ًحذيفة فقبضها

 .بطونها في ما نتجها

من قريبْ - وهي اللقاطة نزل زهير بن مالك إن ثم
بها فبنى فأتاها امَرأة َفَزاَرة بني من نكح - وكان الحاجر
َدا بمكانه، حذيفة وأخبره يقول ذلك وفي فقتله عليه فع
 :عنترة

َنا لله ْي ْثَل َرأى َمْن َع َة مالك ِم ِقيَر َع ٍم *  ْو َجَرى أن َق
 َفَرسَإاِن

ُهَما َيت ْل ِر لم َف ٍة ِنْصَف َيا َيْج َو ْل َ لم * وليتهما َغ ُيْرسَإل
َهاِن ِر  ِل

َقالتحذيفة جذيمة بنو فأتت َف زهير بن مالك بنو : 
ّدواحذيفة بن لمالك أبي ابن سإنان فأشار مالنا، علينا : ُر
ّى حارثة يرد وأن معها، أولدها يرد ل أن حذيفَة على الّمر
أرد ول بأعيانها البل : أردحذيفة فقال بأعيانها، المائة

ّنسَل، َقال ذلك، يقبلوا أن فأبوا ال  :زهير بن قيس َف

ّد َو َنان َي َنا ُيحارب لو سِإ ْوَم َق الحرِب * وفي َق ِري ْف َت
ِة  َوالْزُل الَجَماع

ُدّب َفى َول َي َد َيْخ ْفِس ُي َنا ل َن ْي ًا َب ِبيب َد ّبْت كما *  إلى َد
ِرها ّنْمُل ُجح  ال

َنْي فيا ِغيٍض اب َعا َب ْلَم َراج َلَما الّس َتا * ول َتْس تْشِم
َقا العداء َتر ْف  الّشْمُل َي
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ْعُر الحرِب سإبيَل وإن ّلٌة َو ْلم سإبيل * وإن ُمِض الّس
ْهُل آمنٌة  سَإ

عند فَزارة بني مجاوُر يومئذ زياد بن : والربيعَقال
ًا وكان امرأته، الربيع كان النور ذي درعه في لقيس ُمَشاحن
ِبَسها َقال َل َها، : ماَف َد َق أنا أجو َلبه منك، بها أح َغ ]113 [ص و
َد عليها، ًا قيس فأطَر ُبون بن الله عبد بها فعارض زياد، لبني َل

ّتيمي جدعان  :زهير بن قيس يقول ذلك وفي بِسلحا، ال

ِتيك َلْم ُء يأ ْنِمي َوالنبا ِبَما َت ُبوُن لَقْت *  ِني َل ِد َب  ِزيا

َها ِبُس َدى َوَمْح ُقْرِشّي َل ْفراٍس ُتْشَرى ال َيافٍا * بأ َوأسْإ
ِد َدا  ِح

ْوا زهير بن مالك قتلوا فلما َواَح َقالوا بينهم، َت : ماَف
إن ؟الوحى هذا : ماالربيع َقال : صدناه،َقالوا ؟حماركم فعل
:َقال زهير بن مالك : قتلناَقالوا هو، ما أدرى ما المر هذا

ُتم ثم ورضيتم، الدية قبلتم بقومكم، فعلتم بئسما ْو َد على َع
: لولَقالوا وغدرتم، فقتلتموه وجاركم وصهركم عمكم ابن
ًا، الجار خفرة وكانت لقتلناك، جاٌر أنك ثلثة : لكفقالوا ثلث

َق حتى يدركوه فلم وأتبعوه فخرج، أيام، وأتاه بقومه، لح
َقال له أمًة دّس ثم معه، ونزل فصالحه زهير، بن قيس لها ُي
والقصد الكفاء بين فدخلت يعمل، ما تنظر الربيع إلى رعية

وهي له تعرض امرأته فأتته مسالم، أم هو أمحارب لتنظر
ْهر على )واحد " والمعنى"فدحرها نسخة (في َفَزَجَرها ُط
َقال ِني،لجاريته و ِقي  :يقول أنشأ شرب فلما : اسإ

َع ِن َد ُم َقا َغّمُض َفَما الّر ِري ُأ َلٌل َحا ِأ ِمَن * َج َب ّن ِهّم ال الُم
ِرى  الّسا
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ًا َكاَن َمْن َن ْو َتِل َمْحُز ْق ِلٍك بَم ْأِت َما َي ْل َف َنا *  َت َو ِه ِنْس َوْج ِب
ِر َها  َن

ِد َء َيِج ّنَسا ًا ال َواسِإر َنُه َح ْب ُد ْن ُطْمَن َي ْل َي ُهّن *  َه أوُج
ِر  بالسْإَحا

َد ْع َب َف َتِل أ ْق ِلِك َم َترُجو زهير بِن َما ّنَساء *  ِقبَْ ال َوا َع
ِر ِها ْط  ال

ًا رعية فأتت َقال الربيع، خبر فأخبرته قيس : أنتَف
َقال فأعتقها، حرة، َقال منصور، بأبي وثقت و  :قيس و

َكْم َتُك فإْن ُب ًا أْمَسْت َحْر َن َوا ّني َع ُكْن َلْم * فإ ِمّمْن أ
َها َنا  َج

ُد َولكْن ْل َة ُو َد ْو َها سَإ ُثو َوَحّشوا أّر َها *  ِلَمْن َناَر
َها َ َطل  اص

ّني ْيُر فإ ُكْم َغ ِل ِذ ِكْنَخا َعى . ول ْذ الَن * سَإأسْإ َغْت إ َل َب
َها َدا  َم

َطفان بن الله عبد بني وُحلفاؤهم عبس بني قاد ثم َغ
ِذيفة ذاك إذ ورئيسهم فَزارة بني إلى المريقبْ ذي يوم بن ُح
ْدر، عبس بني من مخزوم بني أحد أرطاة فقتل فالتقوا؛ َب

ًا ضمضما عنترة وقتل بدر، بن عوفا َفر َن يعرفا ل ممن و
 :يقول ذلك وفي اسإمهم،

ْد َق َل َلْم أُموَت بأْن َخِشيُت َو ُكْن َو ِللَحْرِب َت ٌة *  ِئَر َدا
ِني على ْب ِم ا  َضْمَض

ِتَمى َلْم ِعْرِضي الّشا ِذَريْن أشتمهما َو ّنا َوال َلَم إذا * 
ُهَما َق  ]114 [ص َدِمي ال
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َ إن َعل ْف ْد َي َق َل ْكُت َف ُهَما َتْر َبا َباِع * َجْزَر أ ُكّل الّس ٍر َو َنْس
ِم َع  َقْش

َقال  :و

ْد َق َل ِلْمُت و َقْت إذا َع َت َنا ال ُن َوى ُفْرسَإا ِل ِب ِقبِْ *  أّن الُمري
ّنك ُق َظ  أحم

 حسى ذي يوم

َيان بني إن ثم ْبس بنو أصاب لما تجّمعوا ُذب منهم َع
ُبوا، ْوا أصا َغَز عبس - بني بدر بن حذيفة - ورئيسهم َف

زياد، بن الربيع ورئيسهم غطفان بن الله عبد بنى وحلفاءهم
َفوا َباءة ] وادي[من وهو حسى، بذي فتوا َه أعله، في ال
َيان بنو واتبعتهم عبس، بنو فهزمت ْب بالمغيقة لحقوهم حتى ُذ
َقال َقال-  : بغيقة- وي على قيس فأشار تقيدونا، أو : التفانيَف

يقوموا ل أن قاتلوهم إن وخافا يماكرهم، أن زياد بن الربيع
َقال لهم، ل وحذيفة يتجمعون، حين كل في ليسوا : إنهمو

ًا يستنفر ّوه، لقتداره أحد ُل ُع َهائن نعطيهم ولكن و من َر
ّدهم فندفع أبنائنا يصلوا ولن الوالدان يقتلوا لن فإنهم عنا، َح
قتلوا هم وإن يديهم، على نضعهم الذين مع منهم ذلك إلى

الربيع رأى وكان الباء، قتل من أهوُن فهو الصبيان
َقال ُمناجزتهم ُفُخ قيس : ياَف ْن َت ُعهم وملَ ؟سَإْحَرْك أ َجْم

ْدَرْك، َقال َص  :الربيع و

ُقوُل ِلْك ولم أ َقيٍس أْم والله َيَرى َما * أرى َنِصيَحًة ِل
َلُم بالغيبِْ ْع  أ

ْبِقي ُن َياَن على أ ْب ِلٍك َبعد ِمْن ُذ ْد َما َق َو ِنبي َحّش *  َجا
ًا الَحْرِب  َتَضّرُم َناَر
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َقال ْبيان بني : ياقيس و تطلبون ما رهائن منا ُخذوا ُذ
ل وما نعلم ما ادعيتم فقد هذا، في تنظروا أن إلى ونرضاكم

الحرب، إلى تعجلوا ول دعواكم، نتبين حتى ودعونا نعلم،
ًا، كثير كل فليس به ترضون َمن عند الرهائن وَضعوا غالب

َتَراضوا ذلك، فقبلوا به، ونرضى عند الرهائن تكون أن و
ًة إليه فدفعوا الثعلبي، عمرو بن سإبيع َد صبيانهم من ِع

َقال الموُت حَضره حتى سإبيع عند فمكثوا الناُس، وتكافّا َف
بهؤلء احتفظت إن تبيد لن مكرمة عندك : إنمالك لبنه

ِلَمَة ْي َغ ُلَك أتاك ُمّت قد لو بك وكأني ال أم - وكانت حذيفة خا
ْعِصُر حذيفة أخت مالك َي ُدنا، : هلكويقول عينيه -  ثم سإي

بعدها َتْشُرفا ل ثم فيقتلهم إليه تدفعهم حتى عنهم يخدعك
ًا، سإبيع ثقل فلما قومهم، إلى بهم فاذهبْ ذلك خفت فإن أبد
ُدنا، : هلكويقول يبكي حذيفة جعل طافا هلك فلما سإي

ّظَمه بمالك َع إلّي فادفع منك، وأسإّن خالك : أناَقال ثم و
فإنه أمرنا، في ننظر أن إلى عندي يكونون الصبيان، هؤلء
ًا، ] على115 [ص تملك أن قبيح حتى به يزل ولم شيئ

ماء - وهو اليعمرية بهم أتى عنده صاروا فلما إليه، دفعهم
ٍد يبرز فجعل قتلوا، الذين أهَل - وأحَضَر نخل بطن من بوا
ًا فينصبه منهم غلم كل ِدله ويقول َغَرَض فينادي أباك، : نا

ذاك يومه من مات فإن يخرقه، حتى يرميه يزل فلم أباه،
فلما يموت، حتى ذلك مثل به يفعل ثم الغد إلى تركه وإل
ُهْم عبس بني ذلك بلغ ْو من عبس بنو فقتلت باليعمرية، أت
سإبيع، ابنا ويزيد مالك منهم رجل، عشر اثنى ذبيان بني

َقال عميرة، بن وعركى  :عركى قتل في عنترة و

ِئْل ْيفَة سَإا َذ َنا أّرَش ِحيَن ُح َن ْي ًا َب ُبها * َحْرب ِئ َوا ْوٍت َذ ِبَم
ُق ِف  َتْخ

 ")بيننا أرثا "حين عنترة ديوان (في
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َأْل ُاسْإ َة َو ْيَر ْيَن ُعَم َلبَْ ِح َها أْج ُل ْي ّي غرين * رفضا َخ بأ
ُق َحّي ْلَح  َت

َباءة يوم َه  ال

ْوا تجّمعوا إنهم ثم َق َت َباءة جفر إلى فال َه يوم في ال
ْكرة من فاقتتلوا قائظ، الحر وحَجَز النهار، انتصف حتى ُب
َقا حذيفة وكان بينهم، ذا وكان فخذيه، الخيل ركوب يحر

ْفض، ْفر إلى معه كان وَمْن حذيقة أقبل تحاجزوا فلما َخ َج
ُدوا الهباءة َقال فيه، ليتبّر رجل حذيفة : إنلصحابه قيس َف
 نازه الخيل محرقا

ْفر في الن مستنقع وإنه وإخوته، هو الهباءة َج
َهُضوا ْن ُحذيفة بن حصن ونظر وأتوهم، فنهضوا فاتبعوهم، ما

َقال الخيل إلى َيينة- وي ُع ِعَل حصن بن :  َب - على (بعل - ف
ْنَحدروفرقا - دهش فرحا مثال َقال الَجفر، في ) وا بن َحَمل َف
َغُض َمْن :بدر :َقالوا ؟رؤسإكم على يقف أن إليكم الناس أب

َقِض فلم جاءكم، قد قسي : فهذاَقال والربيع، قيس ْن كلُمه َي
:يقول وقيٌس الجفر، شفير على وأصحابه قيس وقف حتى

مالك و حذيفة الجفر - وفي الصبية - يعني لبيكم لبيكم
َقال بدر، بنو وَحَمل ْدتكحمل َف َنَش َقال قيس، يا الرحم :  َف
َدعهم، لْن أن حذيفة فعرفا لبيكم، : لبيكمقيس َهَر ي َن ً َف َحَمل
َقال َقال الكلم، في والمأثور : إياكو مالك بنو :حذيفة و

ّد الصبية، بذي حمل وبنو بمالك، ْبق، ونر :قيس َقال الّس
أبدا، َغطفان تصطلح ل قتلتني لئن حذيفة َقال لبيكم، لبيكم
َعدَكقيس َقال ُلَكالله : أب على سإيربع لغطفان، خيٌر ! قت

َواش وجاء ظلوم، سإيد كل قدره خلف من هنى بني ِقْر
َقال حذيفة، رباه قد - وكان قرواشا : احذرأصحابه بعض له َف

ّلواَقال-  له ذاك سإيشكر أنه فظن وظهري، قرواش بين : َخ
ٍة قرواش له فنزع َل َب ْع )العريض الطويل : النصل(المعبلة ِبِم
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السإلع بن وعمرو زهير بن الحارثا وابتدره ُصلبه، بها فقصم
َفا حتى بسيفهما ] فضرباه116 [ص ّف الحارثا وأخذ عليه، َذ
َقال-  النون ذا حذيفة سإيَف زهير بن مالك سإيف كان : إنهوي
ُلوا مالك قتل يوم حذيفة أخذه زهير، بن ّث بحذيفة - وَم

ِكيره فقطعوا َذا ِه، في لسانه وجعلوا فمه في فجعلوها َم ِت اسْإ
نذر وكان فقتله، بسهم بدر بن مالك زيد بن جنيدب ورمى
َلّن مالك وقتل نذره، به فأحّل بدر، بني من رجل بابنه ليقت

 بابنه، بدر بن عوفا بن الحارثا السإلع بن

َغروا ْينة واسإتص َي ّلوا حصن بن ُع َتل سإبيله، فَخ وق
َقال بدر، بن حمَل زياد بن الربيع  :يرثيه زهير بن قيس َف

ّلْم َع ْيَر َأّن َت ّناس َخ ًا ال َلى ُطّر َع ْفر *  ِة َج َباء َه َ ال ِريُم ل َي

َ ْول َل ْلمه َف ْلُت ُظ ِز ِه َما ْي َل َع ِكى*  ْب ْهَر أ ّد َع َما ال َل َط
ّنُجوُم  ال

ِكّن َل َتى َو َف ٍر بَن َحَمَل ال ْد َغى، َب َب ْغُي *  َب ُعُه َوال َت َمْر
 َوِخيُم

ُظّن ْلَم أ َلى َدّل الِح ْوِمي َع ْد َق َق َو َهُل *  َتْج الّرُجُل ُيْس
ِليُم  الَح

ِقي َكَراٍت ِرَجاٍل ِمْن أل ْن ُكُرها ُم ْن ِم أنا َوَما * فأ ُلو ّظ  بال

 .)القواء وفيه المراجع، أكثر من سإاقط البيت (هذا

ِني َوَما الرَجاَل َوَماَرسْإُت َوٌج َرسُإو ْع َفُم َلّى *  َع
َتِقيُم  َوُمْس

َقال :سإؤدده يحسد وكان حذيقة يذكر زياد بن زبان و
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ً وإّن ِتيل َباءة َق َه ِه في بال ِت ُتُه اسْإ َف ْي َد إْن * َصِح َعا
ِم ْل ُظ ْل ِلُم ِل  َظا

َتى ْقَرؤها َم ُكْم َت ِد ْه ُكْم ِمْن َت ْعَرفْا َضلَل ُت َو ُفّض ما إذا * 
َها ْن ِتُم َع َوا  الَخ

َها تسألوا فإن ْن ِرَس َع َوا ُئَك َداِحٍس َف ِب ْن ُي َها *  ْن ِمْن َع
َواَحَة ِلُم َر  َعا

َقة بن عقيل ذلك ونعى ّل َلى ُع حين القوافي عويف َع
َقال هاجاه  :َف

ْد ِق ُيو ْوفٌا و َها للعشيرة َع ّ ناَر َهل َف َلى *  ِر َع ْف َباءة َج َه ال
َدا َق  أو

َلى فإّن ِر َع ْف ِة َج َباء َه ِدي هاَمًة ال َنا ُت ِني *  ٍر َب ْد ًا َب َوعار
َدا ّل  ُمَخ

ٍد أبا وإّن َفَة َوْر َذي َفر ُح ْث ٍر ُم ْي َلى * بأ ِر َع ْف َء َج َبا َه ال
َدا َو  أسْإ

َقالت  :أباها ترثى بدر بن مالك بنت و

َفْت إذا َت ْيِن َه َت ْقَم ْوالّرّس َحَماًمٌة بالّر ِكي * أ ْب ِرَس فا َفا
َفاَن َكت  ال

ِه أحّل ُه الجنيدُب أمَس ِب ْذَر ّي َن َوأ ِتيٍل *  ِفي كان َق
َفاِن َط  ؟َغ

َفُروقا يوم  ال

َباءة يوم أصيبت فلما َفان اسإتعظمت اله َط قتل َغ
ِذيفة،  ]117 [ص عندها، ذلك وكبر ُح
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ُعوا، بأرض لهم مقام ل أن عبس بنو وعرفت فتّجَم
َطفان، أخوالهم، يطلبون اليمامة نحو متوجهة فخرجت َغ

َواحة، أم خنيفة بن الدؤل بنت عبلة وكانت بن قتادة فأتوا َر
ًا، اليمامة فنزلوا سإلمة، قتادة مع يوم ذات قيس فمر زمين
ًا فرأى َف َبه َقِح َقال برجله َفَضَر ْيم من : كمو به أقررَت قد َض

قتادة سإمعها فلما منه، تنشل لم ثم المصرع هذا مخافَة
َها، َه ْوَجَس كر َقال منه، وأ نزلوا حتى فارتحلوا عنا، : ارتِحلواَف

َناة زيد سإعد ببني َهَجر ًا، فيهم فمكثوا تميم، بن َم إن ثم زمين
َقالوا َهَجَر ملَك الجوَن أتوا سإعد بني ْهرة في لك : هلله َف ُم

: بنوَقالوا : نعم،َقال ؟عذراء وفتاة حمراء، وناقة شوهاء،
ِغير غاّروَن عبس ِهم جندك مع عليهم ُت ُتْس غنائمهم، من لنا و

ِد من امَرأة عبس بني وفي فأجابهم، فأتاها فيهم، ناكٌح سإع
ُلها َها، به فأخبرت الخبر، وأخبروها ليضموها، أه فأتى زوَج
ًا قوى وما الظعائن يرحلوا أن على فاجمعوا فأخبره، قيس

ّثة في النار ويتركوا الليل أول من الموال من - (الرثة الّر
ظعنهم يستنكر فل .)،والخلقان المتاع من - السقط بالكسر

ُفْرسإان وتقدم منزلهم، عن َفُروقا، إلى ال دون فوقفوا ال
ّظعُن، تبعوها فإن يوم، نصف هجر وسإوقا الفروقا وبين ال
َغلوهم قاتلوهم ُظعُن، تعجل حتى وَش وأغارت ذلك، ففعلت ال

ُدوا الصبح، َوْجه في سإعد بني مع الملك جنود ُعن فوَج ّظ ال
ْيَن قد ُعوا َخلَء المنزل ووجدوا ليلتهن، أسْإَر َب ّت َقوم فا حتى ال

َفُروقا، الخيل إلى انتهوا سإربهم، خلوا حتى فقاتلوهم بال
ّظعن، لحقوا حتى فمضوا حتى ولياليهن أيام ثلثة فساروا بال

قد أن فعلم الرض، أتسير أبِت : يالقيس قيس بنت َقالت
ْدَن، ِه َقال ُج ِنيُخوا،َف يقول ذلك وفي ارتحل، ثم فأناخوا، : أ
 :عنترة

َنا ونحُن ْع َن َقا َم َفُرو َنا بال َء ْطَرفُا ِنَسا ُن َها *  ْن ُمشعلٍت َع
َواِشيا  َغ

www.almeshkat.net/books 12



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َنا ْف َل َها َخ ْيُل َل ِم والَخ ْد ُكْم ُنُحوُرها َت ِرق َفا ُن َتى *  ُهّزوا َح َت
ِليا َوا َع  ال

َلُموا ألم ْع ّنَة أّن َت َنا أْحَرَزْت السِإ َت ّي ِق َب ْو *  ِر أّن َل ْه ّد ْل ِل
ِقيا  َبا

َفْظ َنْح ْوَراِت َو ِء َع ّنَسا ّتِقي ال َن ِهّن َو ْي َل َع ِيَن أْن *  َق ْل َي
ًا ْوم ِزيا َي  َمَخا

سإعد بن بكر بن مالك أن وزعموا ضبة، ببني فلحقوا
ًا ْبَس َع َوان و َقال لم، أَخ فيهم فكانوا ضخام، : ابنالهما وي
ًا، - يترببوا أن قبل تأكلهم تميم - وكانت ضبة وأغارت زمين

امَرأة عبس بني من رجل فاسإتاقا حنظلة، بني على فاغاروا
َظلة بني من ْن َهَرها حتى قائظ يوم في َح َقال ولهثت، َب رجل َف
ْقضبة بني من ُف َقال بها، : اْر بها ] إنك118 : [صالعبسي َف

َقال ؟َلَرِحيم بطرفا لعجزها العبسي فاهوى : نعم،الضبي َف
َظلة، آل : يافنادت السنان، ْن ّد َح العبسي على الضبي فش

الشأم، تريد فمرت عبس، ففارقتهم الحيان، وتنادى فقتله،
من انقطاعهم فخافوا الشأم، إلى ارتفاعهم عامر بني وبلغ

إلى فدعتهم لحقتهم، حتى عامر بني وفود فخرجت قيس،
َقال ويحالفوهم، ترجعوا أن ْبس، بني : ياقيس َف ُفوا َع ِل حا

ًا ْوَم ْد لهم ليس عامر بني صبابة في َق َد ُغوا َع عليكم فيب
َددهم، َع عامر، بنو قامت بنصرتكم يقوموا أن احتجتم فإن ب
ًا إن ثم فيهم، فمكثوا شكل، بن معاوية فخالفوا - شاعر

َقال غطفان، بن الله عبد بنى أحد همام ابن الله عبد : إنهُي
َقال  :َقال-  الذبياني النابغة : إنهوي

ًا الله َجَزى ْبَس ْبَس َع ِكلِب * َجَزاء بغيض آِل َع ال
ِوياِت َعا ْد ال َق َعْل َو  َف
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ُكوا ِبَما َه َت ْن ًة عدنان َرّب ِمْن ا ْهَر ُعوفا َج َو ُيناِجيهْم * 
ُكُم ِل َذ َلْل َو  َج

ُتم َبح َعل َوالله َفأْص ْف ُكْم َي َلى * يعزكم َذل ْو َواليكم َم َم
 شكل

ًا بلغ فلما علينا أفسد الله قاتله : مالهَقال قيس
ُفنا ْل َقالوا كلب، بن جعفر بني أتوا حتى فخرجوا ؟ِح : نكرهَف

وبينكم، بيننا كان الذي بعد حالفناكم أنا العرب تتسامع أن
َبلة يوم كان حتى فيهم فكانوا كلب، بني حلفاء ولكنهم َج

َتهايجوا ْبس بني من رجل قتله الجون، ابن شأن في ف بعد َع
َقال الحوص، بن عوفا أعتقه كان ما جعفر بني : ياعوفا َف
ُكَراعهم، يجمعون إنما إليكم، عدوكم أدنى عبس بني إن

ّدون ُيِح ّدوا فأطيعوني ُقُروحهم، ويأسإوَن سإلحهم، و وُش
َقال يندملوا، أن قبل عليهم  :و

ّني ًا وإ ْيَس َق ْلُمَسّمِن َو َبُه َكا ْل ّدَشُه َك َفَخ ُبُه *  ْنيا أ
ِفُره ْظا  َوأ

بني أحد ُقْرط بن ربيعة أتوا عبس بنى ذلك بلغ فلما
َقال فخالفوه، كلب، بن بكر أبي  :قيس ذلك في َف

ِوُل ِوُل ما أحا ٍر * إلى آوى ثم أحا ِر َجا ِد أبي َكَجا َوا  ُد

ِنيٍع ْيٍس بِن عكرَمَة َوسْإَط َم ُهوٍب َق َو ِريِف *  ّط ْل ِل
َد ّتل ْل  ِول

َفاني ُبو َخِشيُت َما َك َعُة ِهلٍَل أ ِبي ْيُت * َر َه َت ْن َعِن َفا
ِدى  العا

ّظّل ُه ت ُد ِلي َيْسريَن ِجيا ْو َذاِت َح َدإ الرمِث * ب كالِح
ِدي َوا َع  ال
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 شعواء يوم

ْوا ذبيان بني إن ثم عبس بنو وفيهم عامر بني َغَز
ْعواء، يوم في بن طلحُة ] فأسإر119 [ص آخر، يوم وفي َش

َقال نفسه، عن فكنى فنسبه، هنى، بن قرواَش سإنان : أناَف
إلى انتهى فلما أهله، إلى به فخرج البكائي، عاصم بن ثور

تحت كانت عبسية أمها أشجع من امَرأة عرفته البيوت أدنى
َقالت َفَزارة، من رجل :َقال شريح، أبا أرى : إنيلزوجها َف
مع الضيافا أبو هنى بن : قرواشَقالت ؟شريح أبو َوَمْن

أنا : يتمتَقالت ؟تعرفينه أين : ومنَقال سإنان، بن طلحة
ّبانا أبوينا من وهو َطفان، أيتام في حذيفة فر زوُجها فخرج َغ
َقال سإنان بن خزيم أتى حتى أسإيَر أن امرأتي أخبرتني :َف

َواش أخيك طلحة فأخبره، طلحَة خزيٌم فأتى هنى، بني ِقْر
َقال أرد : لمخزيم َقال مني لتلبسه أسإيرى على تغرني : لَف
َقال فأتوها كلمها، فاسإمع عرفته فلن امَرأة ولكن ذلك، َف

في شامٌة وبه هو، : هوَقالت ؟قرواش أنه علمَك : ماطلحة
َقال ذكَرت، الذي فوجدوا ففتُشوه إليه فرجعوا كذا موضع

َفني َمْن :قرواش ِعية فلنة َقالوا ؟َعَر ْبِسية وأمها الشَج ؟َع
ْبسية، حملته شر : رّبَقال َثلً، فذهبت َع حصن إلى ودفع َم

َقال فقتله،  :الذبياني النابغة َف

ًا ِغيُض صبر ْيٍث بن َب َها َر ّن ُتم َرحم إ ْب َها * ُح ُكم ِب َناَخت َأ َف
ْعَجاِج  ِبَج

 )لثم وهوا الحوب، : ارتكبتمبها (حبتم

ّطت َفَما ُلوا هم إن سإمّي أْش َت ِني َق َب َلى أسِإيد *  ْت َق ِب
َباِع آِل ْن  ِز

َنْت ُبون ِرَجاٍل ُقروض َكا ْطل َها َي ِني ِب َب َواَحَة *  َكيَل َر
 بالّصاِع الّصاِع
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 )النابغة ديوان عن البيات هذه ميل (أقمنا

في عبس تزل . ولمفزارة بن مازن ابن : هوسإمى
ّي غزا حتى عامر بني بني شواحط يوم عامر بني من َغْز

ُه الضبابي، حنبص أخو أحدهم ناس منهم فأسإر ذبيان، أسَإَر
َدْت فلما ذبيان، بني من َرجُل ِف ُا اسإتودعه عكاظ أيام ن ّي يهود

ًا ْيَماء أهل من خّمار َده ت فأجبّْ أهله، في يخلفه اليهودي فوَج
ِكيره، َذا َقال عبس، بني على حنبص فوثبْ فمات، م : إنَف
ُدوه، أخي قتل غطفان َقال َف أيديكم مع يدي : إنقيس َف

ُه فإنما هذا ومع غطفان على َد َقال امرأته، مع اليهودي َوَج َف
َلتُه لو : واللهحنبص َت ُتُموه، الريح َق ْي َد َو َقال ل :لقومه قيس َف

ُقوا ُدوه الحياة من خير غطفان في فالموت بقومكم، وألح
َقال عامر بني في  :و

ًا الله َلَحا ُثوا َقوم َننا الحرَب أّر ْي َنا َب ْو ُق َها * سَإ ًا ِب من ُمّر
َنا الماء  آِج

َد َي َكا ًا كاَن إن الِخْصييِن َذا و ِلم ُكنَت * وإن ظا
ًا ِطنا كاَن وإن مظلوم  َشا

ّ َهل ِبٌل أّمَك ذبياَن بني ف َنْت َها َه ْيِف * َر َف إن الّريح ِب
ًا ُكنَت ِهن  ]120 [ص َرا

ّدْت فلما ْبس و نزلت حتى خرَجْت حنبص أَخا َع
ابن حصن عند وهو حارثة، أبي بن عوفا بن بالحارثا
ِة بعد جاء حذيفة، أضيافك : هؤلءفقيل الليل، من سإاع

ّياهم ضيفهم، أنا : بلَقال ينتظرونك، َقال إلبهم، وهّش فَح :و
َقوم َمْن ُتكَقالوا ؟ال َو ْبس بنو : إْخ فأقروا َقالوا، ما وذكروا َع

َقال بالذنبْ، َعْمَف َن ًا، أكلم لكم، وكرامة :  َن إليه، فرجع ِحْص
فدخل أمر، إل رده : ماَقال أسإماء، أبو : هذالحصن فقيل

َقال الحارثا ْقُتَف ْيس، أبا يا حاجة في : طر َها،َقال َق َت ِطي ُأع  :
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ْبس، : بنوَقال ْدُت َع َدهم َوَج ُفو :حصن َقال منزلي، في و
ِلُحوا ِدى، ول أدى فل أنا أما قوَمكم، صا ّت ْد أ ْلْت َق َت آبائي َق

ُعمومتي دماءهم، أدركت فما عبس، بني من عشرين و
َقال َقوي ُع : انطل َنان بن يزيد إلى وقيس الربي أبي بن سِإ
َقال ذبيان، بني فارَس وكان حارثة، َعْمَف ْن ًا : ا ضمرة، أبا ظلم

ِعَمَقال ِن :َقال وقيس، : الربيعَقال ؟أنتما َفَمْن ظلُمكما، : 
ًا، َب ُلّم لعله عليه فتعيننا أباك تأتي أن : أردناَقال مرَح ْعّث َي الّش
َيْرأب ْدع، و َق الّص َقال معها، فانطل قد عبس : هذهلبيه َف
ًاَقال بغيض، ابنى بين تلئم أن رجاء ِبَك َعَصبت قد : مرحب

ُثوب، أن للَحلم آن على أقدر ل إني تنقى، أن وللَرحام َت
ٌد وهو ُحذيفة بِحْصن إل ذلك ُتوه، حليم، سإي ْئ ًا فأتوا فا ِحْصن

َقال َعَرفهم، الموت، : ركبانَقالوا ؟القوم : َمِنَف : بلَقال ف
ًا السلم، ركبان ُتْم تكونوا إن بكم، مرحب ْل َل َت قومكم إلى اْخ

ًا أتوا حتى معهم خرج ثم إليكم، قوُمكم اختّل لقد َن َقال سِإنا َف
ُقْمحصن له ْيرتك بأمر :  ُنَك، فإني بينهم وارأب َعش سإأعي

َلُه الَحَمالة في سإعى َمْن أول فكان مرة، بنو فاجتمعت َحْرَم
َله بن هاشُم ابنه فيها َفَسعى مات ثم الشعر، بن الذي َحْرَم

 :القائل فيه يقول

َيا ُه أْح َلْه ْبْن َهاِشُم أبا ْوَم َحْرَم َي ْيِن *  َت َبا َه ْوَم ال َي َو
َلْه ْعَم َي  ال

ُلوَك َتَرى َلُه الُم ْو َلْه َح َب َغْر ُتُل1(ُم ْق َي ْنبِْ َذا ) *  ّذ َوَمْن ال
ْنبَْ ل  َلْه َذ

 مرعبله*) حوله الملوك العقد* ترى ) (في1(

 قطن يوم

ِغيض أبناء وتراضى الحاملت حمل ولما اجتمعت َب
ْبٌس بن ُحَصين فخرج الشربة، من وهو بقطن، وذبيان َع
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َقال بمرسإنها، آخذ وهو فرسإُه، َيخلى َضْمَضْم بن الربيع َف
وإني سإنة، عشرين مذ َضْمَضْم بن بُحَصين عهد : ماليزياد

""تيحان الصول بعض ) (في2(بيَحان يا قم هذا، لحسبه
ْدُن"تيجان بعضها وفي ْقه منه ") فا ِط َنا لسانه في فإن و

ْبسة، فل ]121 [ص منه يدنو حصين فجعل يكلمه، فقام ُح
َها ثم فرسإه متن في جال أمكنه إذا حتى يكلمه، َه نحوه، َوّج
عنترة وكان َضْمَضْم، بأبيه فقتله القوم يأتي أن قبل فلحقه
يقتل حتى غسٌل رأسَإه يمس ل أن آلى حصين وكان قتله،
َقالوا وحلفاؤها، عبس فانحازت بيحان، بأبيه نصالحكم : لو

َفًة، بحٌر بّل ما َدَرْت وقد ُصو الحيان، وتناهَض مرة، بنو بنا َغ
َقال ؟يبارز : َمْنزياد بن الربيع ونادى يومئذ وكان سإنان َف
سإنان بن هرم فأتاه ابني، لي : ادعوايزيد ابنه على واجدا
َقال َقال خارجة ابنه فأتاه : ل،َف فرسإه َيْحزم يزيد وكان : ل،َف

للربيع، فبرز أتاه ثم غافل، غير ضمرة أبا : إنويقول
َفرت بيجان أبا سإنان بن خارجة فأتى السفراء، بينهم وسَإ

َقال إليه، فدفعه بابنه نعم اللهم َقال ؟ابنك من وفاء : هذاو
ًا عنده فكان بعير، مائتي بيجان لبي خارجة حمل ثم أيام
ّدي وتعاقدوا فاصطلحوا مائة، السإلم عنه وحط مائة فأ
 :سإنان بن خارجة يقول ذلك وفي

ُهُم يربوع آل عن أعتبت َل ْنُت قتي ُك َعى * و ْد إلى أ
َواَرا الخيرات ْط  أ

ُهْم أعتبُت ْن ًا أرسإنها بيجان أبا َع َد ُوْر ًا *  ْهَم ُد كمثل و
ّنْخل ًا ال َكار ْب  أ

بن سإبيع ابنا ومعقل عوفا الصلح ولى الذي وكان
َقال ثعلبة، بني من عمرو إذ : أماسإنان بن خارجة بن عوفا َف

َقنى ُلّم الحمالة إلى الشيخان هذان سإب الظل إلى فه
ّطعام يومئذ، الثلثة أحد وكان وحمل، فأطعم والحملن، وال
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َدُروا َقال سإنين، بينهم الحرب امتدت ما بعد الصلح على فص
 .سإنة : أربعينالسدوسإي المؤرُج

ً يضرب َثل ُعوا للقوم َم َق .مدة بينهم يبقى الشر في و

ْد 2926 َنى َق ُه َو َفا  َطَر

َقالأمر له يتم أن عن وضعف ذّل للذي يضرب ابن . 
ّنجاشيَقال :السكيت  :: ال

ًا وإّن َن َة ُفل ّلذي والمار َنى كا َو ُه *  َفا َد َطْر ْع َكاَن َما َب
َعا َد  أْج

له يتم ل أي عنه، الله رضي عليا : يعنييعقوب َقال
َعْت الذي أن كما إمارة ِد َناه ُج ُذ كما تعودان ول تفيآن ل أ
َده وكان كانتا، َل زاده، ثم رمضان، في الخمر شرب في َج
َقال تعالى الله على بجراءتك : هذاَقال ؟العلوة هذه : ماَف

 عنه الله رضي معاوية إلى هرب ثم الشهر، هذا في

ّدْت- 2927 ُه ُق ُيوُر ِديِمك ِمْن سُإ  أ

ْقدودة الّسيوُر كانت : إذاالهيثم أبو َقال ِديَمين من َم أ
ّدْت فإذا اختلفت، َوُت تكد لم واحد أديم من ُق َفا  .َت

 ]122 : [صالشاعر َقال

ّدْت ُق ِيِمهُم ِمْن و ُيورى أد * سُإ

 .الشبه في يستويان للشيئين يضرب

َقّر- 2928  َصاِمٌت أ
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َقّر يعني فيسكت َشيء عن ُيْسأل للرجل يضرب أ
َقال كما وهذا ينكره، فلم المر عن َصَمَت َمْن ُتها ُي ُكو "سُإ

 "ِرَضاها

ُقّر- 2929 ُطوِن في ال ِبِل ُب  ال

إذا عنهم يذهبْ البرد أن يريدون القر، َذهاُب أي
فيه، تنتج البل لن الربيع؛ في يتفرجون وإنما البل، نتجت

 .الشتاء في الحال وسإوء الهزل ويصيبهم

ِريحٌة- 2930 َدى َق َها َيْص َقّرحُا ِب  الُم

ِيحة َقر يظهر قريحة تسمى ول تحفر، ما أوَل : البئرال
َدى : صاحبها،والمقرحا ماؤها، َطُشوالّص  .: الع

َظى ل ثم المال جمع في يتعبْ لمن يضرب  .به َيْخ

ْدٍن ُقُروُن- 2931 َها ُب َل ٌء َما َقا  ِع

ْدن ُب َدن، : جمعال َوِعل وهو َب َقاءالُمِسّن ال ِع : جمع. وال
َقوة، ُد الطرفا وهي َع ّد َقْرن من المح  .ال

ٍر في اجتمعوا لقوم يضرب  لهم رئيس ول أم

ْد- 2932 َقا َق ِه َعْن َضا ِت ُقا َشْحَم َفا  الّص

َقال جمع (القتاب البطن أقتاب تضّم التي للجلدة ُي
َقال التاء وسإكون القافا - بكسر قتبْ وهي قتبة، : جمع- وي

 )المعاء

َفاقا  .الّص
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َع لمن هذا يضرب ّتَس ُله ا عن فعجز ماله وكثر حا
ًا السر كتمان عن َيعجز ولمن ضبطه،  .أيض

َقاَمٌة- 2933 ّكْت َقْم ْنبِْ َح ِزِل بَج َبا  ال

َقامة َقْم َدان، من : الصغيرال ِقْر :البل من والبازل ال
 .أقواها وهو التاسإعة السنة في دخَل ما

ّى يحتّك الذليل للضعيف يضرب  .العزيز بالقو

ْقَرفُا- 2934 ًا أ ْين ّنَجاُر َع ّهبٌْ وال َذ  ُم

َداناةالقرافا ُهْجنة : ُم َفَرس، في ال أن الناس وفي ال
" على"عينا ونصبْ كذلك، ليس والُب عربيًة الُم تكون

ّنجار التميز،  .: الصلوال

القول خبيث نفسه في وهو أصله طاب لمن يضرب
ّلى أصله أن يعني الذهبْ، عليه الذي :. والمذهبْوالفعل ُمْح

 .ذلك بخلفا وهو

َعّرى َقْرٌم- 2935 ْنبِْ ُم ٍد ِمْن الَج َدا  سِإ

َقْرم َفْحلال ْقتنى البل من : ال ]123 [صللِفحلة، ُي
ِلم َقْرم هذا يقول لكرمه، وذلك ِر من جنبه سَإ َب ّد لم لنه ال
إلى فيحتاج وظهره جنبه فيقرحا ُيْرَحْل ولم عليه يحمل

َداد، ّد الفتيلة؛ وهو الِس ّدة، والجمع القروحُا، بها ليس ِلسإ ا
ُقلخا قول ومنه  :حْزن بن ال

ِبي ليَس ْن ُة بَج ّد ّدَرِن ُأسِإ  ال

الطاهر الكريم للسيد . يضربمهذب نقي أنه يعني
 الخلقا
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َوُس- 2936 ْق ٌل َبى ا ِئَك ِمْن الْح  َوَر

َقال ُد : القوُسُي من : الفعلوالحبى الّصلبُْ، الشدي
َبا ْبوا، َيْحبُْ َح َيهُجَم أن َيْرُصد لنه الدهر؛ صفة من وهذان َح

َد متى ليثبْ يحبو كالحابي النسان على  فرصة َوَج

ِني : القوسقلت ْنَح تكون لصلبة وذلك الظهر، الُم
إليه، أشرت ما لكان الصلبْ الشديد قيل ولو صلبه، في

َقال أن ويجوز ْقسى، من مقلوب القوَس ُي الدهر أن يعني ال
ُبوا والذي َشيء ُيبليه ل الذي الصلبْ :ورائك من ليثبَْ َيْح

 أماِمَك أي

ُقُه تؤمن ل فعل يفعل لمن يضرب ِئ َوا ّذُر فهو َب ُيَح
َقال كما اللفظة بهذه  "أماَمَك "الحساُب ُي

ْد- 2937 َنبَْ َق ْوَض َجا َوى الّر ْه َأ  .ِللَجَرِل َو

َقال : الحجارة،والَجَرُل قصده، " أيله "أهوى ُي
َول، وكذلك ِرل ومكان الَجْر  .حجارة : فيهَج

َقا لمن يضرب كالمثل . وهوالشر واختار الخير فار
ْوَضًة "تجنبْ الَخر ُدو وأحال َر ْع  "َي

ُلوا- 2938 ْي ِق ِوي َأ َئاِت ّذ ْي َه ِهْم ال ِت َثرا  َع

"ذوي ويروى المروأة، أصحاب الهيئات بذوي أراد
َنات َنة جمع " بالنوناله قلت َمْن أي الحقير، الَشيء وهي اله
َثراته َها حقرت أو َع ُلو ِقي  .فأ

َدَمْت- 2939 ْق َت َلتَك اسْإ  ِرحا

كانوا َخَشبْ، فيه ليس جلود من : سإرُجالرحالة
ّقمت : بمعنىواسإتقدمت الشديد، للركض يتخذونه  .َت
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 بالشر صاحبه إلى يعجل للرجل يضرب

ْد- 2940 ِذينِي َق ْؤ ّناُر ُت ْيَف ال َك َلى َف َها أْص  ِب

إليه يفعل أو يراه أن النسان يكره ما لكل يضرب
 .مثله

َلُة َقالِت- 2941 ِغ ّن ُكوُن : لال  َوْحدي أ

َغُل ّن َفَسادال ِيم، :  َتُف الضائنة أن وأصله الد ْن ُفها ُي صو
 ]124 [ص فإذا حية، وهي

ُغوا َب َها َد َد ْل ِغَل قد لنه الدباغ؛ يصلحه لم ج ما َن
 .حواليه

َلة فيه للرجل يضرب هذه تنفرد ل أي سإوء، َخْص
 .ُأَخُر ِخَصال بها تقترن بل الخصلة

ْد- 2942 َغ َق َل َظاظ َب ْيِنالِش َك ِر َو َظاظ : ال ْيد الّش َو ُع
َعل َلق ُعْروة في ُيْج َوا  .الج

ّد جاوَز فيما يضرب  .الح

الحزاُم "جاوز " والزبى السيل بلغ "قد كقولهم وهو
ْيِن َي ْب ّط  ".ال

ْد- 2943 َعْت َق ُذ أوَض ْن ٍة ُم َع  سَإا

ْبطئ لمن . يضرب: السإراعاليضاع َت َقَضاء َيْس
ِه ِت ُد تبطؤ ولم حاج  .بع

ْد- 2944 ِرُج َق  الّضنيِن ِمْن الَخْمُر ُتْخ

َتْخَرج للبخيل يضرب  .َشيء منه ُيْس
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ْد- 2945 ّكُن َق ْهُر ُيْم ْعد الُم  َرَمَح َما َب

 .ِجَماِحه بعد ذّل لمن يضرب

ّني ُقَصاَرى- 2946 َتَم َبُة الُم ْي  الَخ

َقال ُقَصاُرَك كذا، تفعل أن : قْصُرَكُي كذا، تفعل أن و
ُقَصاَرَك ُيتَك - أي القافا بضم-  و  .غا

 .الُمَحال يتمنى لمن يضرب

ُنَك- 2947 ِري ْهُمَك َق ِطئ سَإ ُيِصيبُْ ُيْخ  َو

 .الِخلء من يكون ما على الغضاء في يضرب

َبُح- 2948 ْق ِزيليِن أ َفَرُس َه ُة ال  والَمْرأ

ّلليث بن عمرو أن يحكى ِرَض ا ًا الجند عليه ُع يوم
َعْجفاء، فرس له رجل عليه فعرض أرزاقهم، فيه يعطي
َقال ُيّسُمنون َدَراهمي يأخذون : هؤلءعمرو َف َفاَل بها و ْك أ

َقال نسائهم، ْفلها الميُر رأى : لوالرجل َف َفَل لسإتسمن َك َك
ٍة، له وأمر عمرو، فضحك دابتي، َقال ِبِصل بها : سَإّمْنو

 .مركوبك

ِلبْْ- 2949 ْق  َقلَِب ا

 .مثل وهذا عنه، الله رضي ُعمر َقاله

َطة منه تكون للرجل يضرب ْق بأن فيتداركها الّس
ْقلبها ِرفها جهتها عن َي َيْص  .معناها غير إلى و

َقالأمثاله في الندى أبو َقال ُي بن عدى من أحمق : 
َناب، ِدى : بنزهير أخو وهو َج زهير ) وكان(كذا جناب بن َع
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ًا ّفاد َد الملوك، على و َف عدى أخوه ومعه النعمان على وو
َقال ]125 [ص ِفبَم تشتكي، أّمي إّن زهير : ياالنعمان َف

َقال عدى فالتفت ؟نساؤكم تتداوى َكْمَرة، : دواؤهاَف َقال ال َف
َقال المير، أيها الكمأة : هبَْقال ؟هذه : مالزهير النعمان َف

ِلبْْعدى ْق َة إل هي ما َقلَِب، : ا  .الجال كمَر

اقلبْ مقيدا المثَل هذا الزهري بخط : ووجدتقلت
َقال قلب، الملك فغضبْ حارة، كمرة لها اطلبْ :عدى و

َقال بقتله وهم َعَت أن أراد : إنمازهير َف ْن فإنا الكمأة لك َي
َقال بها، ونتداوى نسّخها فنظر كذا، أردت : إنماعدى لخيه و

َقال زهير، إلى عدى ِلبَْْف ْق ً فأرسإلها َقلَِب، : ا َثل  .َم

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

ْقَصُف- 2950 ٍة ِمْن َأ َق  َبْر

َوقا َبْر َوار، : نبتال  :جرير َقال َخ

ُيوفَا كأّن ِم سُإ ْي ّت َداُن ال ْي َوقٍا ِع ْنها نضيت * إذا َبْر َع
َها لِحْرٍب ُنو ُف  ُج

ُد- 2951 َو ْق ْلَمَة ِمْن َأ  ُظ

حتى شبابها في فاجرة وكانت هزيل، من امَرأة هي
ْيسا التخذت ثم أقعدت، حتى قادت ثم عجزت، فكانت َت
ِئلت الناس، تطرقه َقالت ذلك، عن َفُس إلى أرتاحا : إنيَف

ِبيبه ؟الناس أنكح : َمْنوسإئلت الهرم، من بي ما على َن
َقالت َوانة فحدثا العفيف، : العمىَف وكان الحديث بهذا َع

َقال مكفوفا، َلله : قاتلهاَف  .الطروقة بأسإباب عالمة من ا

َعبُْ قدم : لماالجاحظ َقال المدينة من الطّماع أْش
إذا كان لنه الحديث؛ أصحاُب تلقاه المهدى أيام في بغداد
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ٍد، َقالوا إسإنا َقال : حدثنا،له َف ُذوا، :َف عبد بن سإالم حدثني ُخ
َقال الله في يبغضني - وكان الله في تجتمعان ل : خصلتان- 

َقالوا وسإكت، مؤمن، سإالم إحداهما : نسىَقال : اذكرهما،َف
َقالوا الَخرى، ونسيُت غيره، بحديث الله عافاك : حدثناَف

َقال ْلمة سإمعُت : خذوا،َف : إذا- تقول عجائزنا من - وكانت ُظ
ِدي اجمعوا ثم بالنار، فأحرقوني مّت أنا ُصّرة، في َرَما

به وأتوا محالة، ل يجتمعون فإنهم الحباب؛ كتبَْ به وأتربوا
يلهجن فإنهن الصبيات، أجراحا على منه ليذرون الخاتنات

َقال ِعْشَن، ما بالزب َواعبْ يسار ابن و َك بظلمة َيْضرب ال
 :المثل

ْيُت ِل َء ُب َها َوْر ٍة ِب َد ْنَمْر ُغلَمْه تقطرها ) * تكاد1(َذ )1( ، ال
 ]126 ) [ص: السحاقة(الذنمرة

ِنّم َتعَضُه َت َها و ِت ُد جاَرا َو ْق ْيِل * وأ ّل ْلَمُه ِمْن بال  ُظ

َها سإاٍع كّل فمن َلٌة َل ْك ٍر ُكّل * وِمْن َر َها َجا ْطَمْه َل  َل

َوى- 2952 ْق ٍة ِمْن أ ّل  َنْم

َقال ّنهُي ًا وزنه يحمُل الحيوان من َشيء ليس : إ حديد
َنًة، أضعافها وهي التمر نواة وتجُر النملة، إل الذرة وكذلك ِز

َفها تحمل َعا ِزنت لو أض  .به ِو

ْقَصُر و الِحَمار، َغبّْ من أقصُر- 2953 َظاهرة ِمْن "ا
َفَرس  "ال

َقال ل الحمار " لنالحَمار ِظْمء من " أقصر أيضا وي
َثَر الماء عن َيْصبر ّد ل والفرس يربع، ل غبْ من أك من له ب

َقي أن ِغبّْ يوم، كل ُيس ُع الظاهرة، بعد فال الغبْ، بعد والّرب
ّثمن ثم الّسبع ثم الّسدس ثّم بعده والخمس ّتسع ثم ال ثم ال
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ل لنهم الظماء؛ أشأم الخمَس العرب وجعلت العشر
ْظِمئون ْيظ في والبل منه، أكثر القيظ في ي َق َوى ل ال ْق على َت

 .البل على شديد وهو منه، أطول

ْقَضى- 2954 ّدرهم ِمَن َا  ال

 .الشاعر قول من هذا

ِة ُذو َيَر َلْم ٍة ِفي الَحاَج ْقَضى َحاَج ِهْم ِمْن * أ ّدر في ال
ّفه  َك

ُع- 2955 َط ْق ٍم، ِمْن أ َل ّد َج ْق ٍة ِمْن وأ ْفَر  َش

 :الشاعر قول من أيضا هذا

ّد َق ْعَماَك َأ ْن ٍة ِمْن ِل ْفَر َطع َش ْق َها في * وأ ِر ْف َلْم ِمْن ُك  َج

ّد- 2956 َو َق ٍر ِمْن أ ْه  ُم

َبقه، قائده عارض قيد إذا المهر لن وذلك وهذا وسَإ
َق : لنهالندى أبو َقال المفعول، من أفعل راجلة ُيَساب

 .سإاحبه

ُد- 2957 َو ْق ٍة ِمْن أ ْلَم  ُظ

ّظلم لن ُتهَتقول والعرُب َشيء، كّل َيِستر ال : لقي
َقال حين ولقيته شخص، كل الظلُم وارى حيَن أم : أُخوَكُي

 الذئبْ

ْد- 2958 َو ْق ْيٍل ِمْن َأ  َل

 :الشاعر قول من هذا
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َ َق ل ْل َليٍل إل َت ُلُه َمْن ِب َفالّشْمُس ُتوِص ّليُل َتّماَمْه *  وال
ُد ّوا  َق

َذُر- 2959 ْق ٍة مْن َأ َبأ ْع  َم

َقة هي َقال : الحتشاء،والعتباء الحائض، ِخْر :ي
َفُط قولهم وأما المرأة، اعتبأِت ْق ذكره مر " فقدالبياع من "أ

َيُس قولهم عند التاء باب في ْت ُيوِس من "أ ّياع ُت َب " [صال
127[ 

َفُط- 2960 ْق  ِحّماَن بني َتيِس ِمْن َأ

َلم قولهم في الغين باب في ذكره مر تيس من "أغ
 "حّمان بني

ْقَرُش- 2961 ِريَن ِمَن َأ ّب  الُمَج

َقْرش ُعال ومن التجمع، والنقرش والتجارة، : الَجْم
ًا، قريش سإميت هذا رجال أربعة أنهم عبيدة أبو زعم قريش
ثم هاشم، أولهم قصى، بن منافا عبد أولد وهم قريش، من
َفْل، ثم شمس، عبد ْو سإادوا منافا، عبد بنو المطلبْ، ثم َن
َبَر َنْجم، لهم يسقط لم أبيهم، بعد ًا بهم تعالى الله َج قريش

ُدوا أنهم وذلك المجبرين، فُسّموا َف بتجارتهم، الملوك على و
َ هاشم أخذلهم العصم، لقريش منهم فأخذوا َبل ) (كذا،1(َج

الشام ملوك من .)،عهدا أي المهملة، " بالحاء"حبل وأحبسه
الروم، وأطرافا الشام أرض إلى السببْ بذلك اختلفوا حتى

ُد وأخذلهم حتى الكبر النجاشي ) من1(جبل شمس عب
بن نوفل وأخذلهم الحبشة، أرض إلى السببْ بذلك اختلفوا

أرض إلى بذلك اختلفوا حتى الفرس ملوك ) من1(جبل
حمير ملوك ) من1(جبل المطلبْ لهم وأخذ والعراقا، فارس

 :قولهم . وأمااليمن بلد إلى السببْ بذلك اختلفوا حتى
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ْقَرى- 2962 ِد ِمْن أ ْكبِْ َزا  الّر

قريش، أمثال من المثل هذا أن العرابي ابن فزعم
َودهم من لثـلثة ضربوه أمية، ابن عمرو أبي بن : َمَسافرأْج

بن أسإد بن المطلبْ عبد بن والسإود المغيرة، بن أمية وأبي
ُعّزى، عبد مع سإافُروا إذا كانوا لنهم الركبْ زاد سإموا ال
ٍم ُدوا لم قو ّو  .معهم يتز

ْقَرى- 2963 ّذهبِْ َحاسِإى ِمَن َأ  ال

ًا هذا َعان بن الله عبد وهو قريش، من أيض ْد ُج
ّتيمي ْلت أبو فيه َقال الذي ال ّثقفي الّص  :ال

َكَة َداٍع َلُه ِعل ِبَم َوآَخُر ُمْشَم َقا *  ْو ِه َف ِت ِدي َداَر َنا  ُي

ُدحٍا إلى ِء الّشيَزى ِمَن ُر َ َباَب ِمل ُل ُبّر *  َبُك ال ْل ِد ُي َها  بالّش

إناء في يشرب كان " لنهالذهبْ "حاسإي وسإمى
 .الذهبْ من

ْقَرى- 2964 ْيِث ِمْن أ ِريِك َغ  الّض

َبعي، المثل هذا َدةالضريك وغيث َر َتا َق َمسلمة بن : 
ٍريك الحنفي،  : الفقيروالّض

ْقَرى- 2965 ِم ِمْن أ ِي َطاِع ِيح َم  الّر

ِمْحَجْن عّم : أحدهمأربعة أنهم العرابي أبن زعم
َقفي، َث  .الباقين ُيَسّم ولم ال

ِليل عبد بن كنانة : همالندى أبو َقال َقفي َيا ّث عم ال
َلبيد محجن، أبي ّبِت إذا كانوا وأبوه، ربيعة، بن و َبا َه الّص
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َعُموا ْط في إل تهبّْ ل لنها الصبا وخصوا ]128 [ص الناَس، أ
ْدب  :لبيد بنت َقالت َج

ّبْت إذا ِقيل أبي ٍرياحُا َه َنا َع َكْر َذ َد *  ْن َها ِع ّبت َدا َه ِلي  َو

ْنِف أَشّم ًا أبيَض ال ّي ْبَشِم َلى * أعان َع ِه َع ِت َوأ َدا ُمْر  َلبي

ْقَرى- 2966 ِكِل ِمْن أ ِز آ ْب  الُخ

ُدالخبز وآكل تميمي، المثل َحبيبْ بن الله : عب
يأكل ل كان لنه الخبز آكل سإمى سَإُمَرة، بني أحد العنبري

ّتْمر، ّلبن، في يرغبْ ول ال ْنبر سإيد وكان ال َع وهم زمانه، في ال
ِكُل : مناَقالوا فخروا إذا ُمجيُر فأما الطير، ُمجيُر ومنا الخبز آ

ِري، شحمة بن نور فهو الطير َب ْن َع تلِقبيهم في السببْ وأما ال
َد عندهم نفسه الخبَز فلَن الخبز، بآكل حبيبْ بن الله عب

َة : أّنعبيدة أبو وذكر ممدوحا، َذ ْو ّنفي علي بن َه دخل الَح
ِويَز كسرى على َقال أبَر :قال ؟إليَك أحبّْ أولدَك : أيله َف

َدم، حتى والغائبْ يكبر حتى الصغير يبرأ، حتى والمريض يق
ْقل : هذاكسرى فقال الخبز، َقال ؟ببلدك ماغذاؤك :َقال َع

ْقُل ل الخبز، ًا عندهم الخبز فصار والتمر، اللبن َع كما ممدوح
ًا، المناسإبة بعض يناسإبه ما صار ] لنه[جالفالوذ وهو ممدوح

ٍم أشرفا َعا ٌد الطعاَم الناس يطعم ولم إليهم، وقع َط من أح
َعان بن الله عبد إل العرب ْد وما بذلك، الصلت أبو فمدحه ُج
عام، أشرافهم في وهو الثريد، يعني المناسإبة كّل يناسإبه
في به فمدحا لقومه، الخبز َهَشم حين هاشم عليه وغلبْ
 :الشاعر قول

ُعل َعْمُرو َد َهَشَم ال ِري ّث ِه ال ْوِم َق ِرَجاُل ِل َو ّكَة *  َم
ُتوَن ِن  ِعَجافُا ُمْس
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بن عمرو حكاه يتلوه ما مع المثل : فهذاحمزة َقال
ِة "كتاب بـ الموسإوم كتابه في الجاحظ بحر ِعَم ْط  "العرب أ

ْقَرى- 2967 ِيَن أْرَماقِا ِمْن أ ْقو  الُم

ْعبْ،ثلثة أنهم اليقظان أبو زعم َك ِرم وحاتم، :  َه  .و

ْقّل- 2968 ٍد، ِمْن َأ َد "ِمْن و َواِح ٍة "ِمْن" وأوَح ْبن في ِت
ٍة َ "ِمْن " ولبن ِد في َشيء ل َد َع ِفي " وال ْفِظ " ّلل َ ِمْن ا  "ل

ْقَصُر- 2969 ٍة، ِمَن أ ّب ٍة "ِمْنو َح َل ِر "ِمْن " وأنُم ْت ِف
َهام "ِمْن " والّضبّْ ْب  "الّضبّْ إ

ِم "ِمْن و َها ْب َباَرى إ ِم "ِمْن " والُح َها ْب ِة إ َقطا "ِمْن " وال
ٍة ُزّب َل  ]129 " [صَنْم

َطُف- 2970 ْق ٍة، ِمْن أ َل ٍة "ِمْن و َنْم ُفَريِخ "ِمْن " وَذّر
َذّر ٍة "ِمْن " وال َلم َنبٍْ "ِمْن " وَح  "أْر

َبُح- 2971 ْق ًا أ َثر َثاِن، ِمن َأ ْد ْوٍل "ِمْن و الَح َ َق ِبل
ْعٍل َلى َمّن "ِمْن " وِف ْيٍل َع ٍه "ِمْن " وَن ْي َ ِت "ِمْن " وَفْضٍل بل
َواِل ِة َز ْعَم ّن ُغوِل "ِمْن " وال ِر "ِمْن " وال ٍر "ِمْن " والّسْح ِزي "ِخن

ٍد "ِمْن و  "ِقْر

ْقَسى- 2972 ٍة، ِمْن أ ِر "ِمَن و َصْخَر  "الَحَج

ْقَرُب- 2973 ْعِث، ِمَن َأ َب  "البغت "ِمْن ويروى ال

ْقَرُب- 2974 ْبِل ِمْن َأ ِد، َح ِي ِر ْعَرج َعَصا "ِمْن و الو "ال

ُع- 2975 َط ْق ْيِن ِمَن أ َب  ال

ْقَصُر- 2976 ِد ِمَن َأ َي ِم إلى ال َف  ال
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َتُل- 2977 ْق  الّسّم ِمَن َأ

َفّر- 2978 ْق َقا ِمْن أ ْبَرا َغّرافِا، أ ِة "ِمْن و ال ّي َبّر
 "ُخَسافٍا

ويانس، السواجير بين برية : هيالندى أبو َقال
 .ُخَسافا سإلكها : وقدَقال فراسإخ، بستة الشام، بأرض

َدُم- 2979 ْق ّذ ِمَن َأ َب  ال

َبُح- 2980 ْق ٍة ِمْن َأ ٍة َجهَم ْفَر  َق

ْهَمة، ُلوحا، وجهها في التي الَج َقَرة ُك َف : القليلُةوال
ِم ّللْح  .ا

 المولدون* 3*

َة ُقْل ِدَر ّنا ْو ال َل ِة على َو َد ِل َوا  ال

ُدوا ّي ْلَم ق ِع ِة ال َب َتا ِك  بال

ُدوا ّي َعَم َق ِر الله ِن ْك  بالّش

ْبَل ِني الّسَحاِب َق َب ْكُف أَصا َو  ال

ْبُر َعاقا َق ْيٌر ال ْنُه َخ  ِم

ْد ِة ِمَن َيْخُرْج َق َف َد ْيُر الّص ِة َغ ّدّر  ال

ْد ُدُم َق ْق ْيُر َي َع ٍر ِمْن ال ْع َلى ُذ ِد َع  السَإ

ْد ْهَزُل َق ْهُر َي ّلذي الُم َو ا ٌه ُه ِر  َفا

ْد َع َق َل ُه َخ َذاَر ِكبَْ ِع ْأسَإُه َور  َر
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ْد َبَر َق َبْحَر ُموسَإى َع  ]130 [ص ال

 الشكر غاية بلغ إذا

ْد َعَل َق َدى َج ِه إْح ْي َن ُذ ًا، ُأ َتان ًا والخرى ُبْس َدان ْي  َم

ْعَظ يسمع ل لمن يضرب َو  ال

ْد َد َق ّو َع ْبَز َت ِة ُخ ْفَر  الّس

مع نام "قد ومثله بالتجارب، ُيوَصف لمن يضرب
ِر تحت "نام" والصوفية َوْجَه بالِحَراِب "َضَرَب " والجامع ُحُص
 "المحراب

ْد َقِط ِمْن َصاَر َق ِد سَإ ْن  الُج

ِد يضرب  التحى إذا للَمَر

ْد َعَل َق َدى َج ِه إْح ْي ِد ًا َي ِطَح َلَ سَإ ًا الخرى َوَم ْلَح  سَإ

 للمتهلك يضرب

ْد َلَح َق ْف ِكُت َأ  الّصُموت الّسا

َو ُقل ٌد الله ُه َفة، َأَح ِري ْيَسْت َش َل ~ َيس ِرَجاِل ِمْن و

ْعَت َط َلُة َق ِف َقا ًة وكانْت ال ّيَر  َخ

ّلُة َياِل ِق ِع ُد ال ْيِن أَح َيَساَر  ال

ّدْر ْع ُثّم َق َط  أق

َلٌم ْين َق  - للمكافئ ِبَرأسَإ

ّدْم ْيَرَك َق ْيَرَك ُثّم َخ  أ
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ْد َنِت َمْن َضّل َق َياُن َكا ِعْم ْيه ال ِد ْه  َت

ْد َلى َق ْب ّطلقِا المليَحُة ُت  بال

ْد َفى َق َو َت ْيُف ُي َو الّس ُه ٌد َو ْغَم  ُم

ْد َتَرثّا َق ْفُن ُيْس ْيُف الَج ٌع َوالّس ِط  َقا

َلُمُه َ َق ُعُف ل  بالّشّر إل َيْر

ْد َع َق َل ْق َت ُد اسْإ ْو ُع ْعُه ال َل ْق  فا

َقّصاُب ُله ل ال ْو ُه ُة َت ْثَر ِم َك َن َغ  ال

َقاصّ َقاصّ ُيِحبّْ ل ال  ال

ُلوب ُق ِزي ال ُقلوَب ُتَجا  ال

ْلبُْ َق َعُة ال ِي ِل ِد َط  الَجَس

َلُم َق ٌد ال ْيِن أَح َب  الكات

ْبُح ُق ِرُس ال ِة ُحا  الَمْرأ

َداُم ْق ِم على ال ِكَرا َدَمٌة ال ْن  َم

َنُة ْي َق ُع ال ُبو ْن  الْحَزاِن َي

ْوُم َق َيافٌا ال َقْرِع أْخ ِريِف َك ِبِل الَخ ِة وإ َق َد  الّص

َها ْع َط ْق ْيُث ِمْن ا ّكْت َح  َر

 ""رقت تقول والعامة ضعفت، أي

ْد َلْسَت َنَراَك َق  ِبَشيء َف
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ِلِف يضرب ِزيُف الذي للّص ْبِك على َي  ]131 [ص الّس

كاف     أوله     فيما     والعشرون     الثاني     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     ما     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   

 كافا أوله فيما والعشرون الثاني الباب

ًا كاَن- 2981 ًا َفَصاَر ُكَراع  ِذَراع

ًا صار الضعيف للذليل يضرب ًا عزيز  .قوي

في َقاله الشعري موسإى أبى عن يروى المثل وهذا
 :ومثله القبائل بعض

ًا كاَن- 2982 ْنَز ْيَس ع َت  َفاسْإت

ًا صار أي ْيس  :ضدهما وفي َت

ًا َكاَن- 2983 َتَن ِحَمار َتأ  َفاسْإ

َنا، صار أي ِه أراد وإنما يكون ل ما وهذا أتا كان أنُه ب
ًا ًا يكون أن فطلبْ قوي ًا كان أو ضعيف يكون أن فطلبْ ضعيف
ًا َتَن فمعنى قوي  .أتانا يكون أن " طلبْ"اسإتأ

ًا كاَن- 2984 َئ ُجْرح َبَر  َف

َكاه َأِعّزته، ببعض ُأصيبَْ كان رجل أن أصله َب َثاه ف وَر
ًا، َع ثم كثير َل ْق َبَر، أ فصار بهذا، فأجاب ذلك، في له فقيل َوَص
ً َثل  َم

َنْت- 2985 ْيَضَة كا ّديِك َب  ال

 :بشار َقال واحدة، مرة يكون لما يضرب
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ْد ِتني َق ًة ُزْر ْوَر ِر ِفي َز ْه ّد ًة ال َد ّنى َواِح َث  * َ ِليها َول َع َتْج
ْيَضَة ّديِك َب  ال

َنْت- 2986 ًة كا ْقَر ٍر ِفي َو  َحَج

ٍر في ثلمًة المصيبُة كانت أي  حَج

مثل إل فيه تؤثر ولم المصيبة يحتمل لمن يضرب
ِزيمة تلك َه  الّصْخَرة في ال

ًة َكانْت- 2987 َو ِق َقْت َل َ ًا ل ِبيس  َق

َفْت "لقوة ويروى ًا صاد ِبيس َوةَق ْق ّلل : السريعة" ا
بعُض َقال اللقاحا، : السريعوالقبيس الفحل، لماء التلقي

ٍد بني  :أسَإ

ْلِت َثًة َحَم َ ْدِت َثل َل َو ّتا َف َفأّم سِإ ٌة *  َو ْق َأٌب ِل ِبيُس َو  َق

َفْت لقوة الناقة : كانتالمثل وتقدير ً صاد فحل
ًا  قبيس

َعة في يضرب َقا سُإْر َقاله المودة، في الخوين اتفا
 ]132 [ص عبيد أبو

ّنَما- 2988 ّد كأ ُه ُق ْيُر  الَن سَإ

يتغير ل لمن . يضرب الساعة شبابه ابتدئ كأنما أي
َقال الزمان، مر طول من شبابه  :و

ُتَك ْي َأ َ َر َلْسَت َتُموُت ل َلى َو ْب ّنَك َت ِدثِا في * كأ الحوا
 طاقا لين

ّنما- 2989 ْنِشَط كأ َقاٍل ِمْن ُأ  ِع
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ْنُشوطة ُل َدةا ْق ُع ُهُل :  التكة، عقدة مثل إنحللها، َيْس
ْطُت َنَش ْبَل و ْنَشطه الَح ًا أ ْتهنشط ْد َق َع ْته أنشوطة، :  َط :وأنَش

َقال حللته، ِع ّد : ماوال  ذراعه إلى البعير وظيُف به ُيَش

ّلُص لمن يضرب َطة من يتخ ًا فينهض َوْر  سإريع

ٍء ُكّل- 2990 َهٌه، َشي َ َما َم َء َخل ّنَسا ُهّن ال ْكر  َِوذ

َهاه ويروى الرجل أن : أيالحقير اليسير ومعناهما "َم
فل حينئذ، فيمتعض ُحَرمه، ذكر يأتي حتى َشيء كّل يحتمل

َهاهاللغة أهل َقال يحتمله، َهَه : الم والطراوة : الَجَماُلوالم
ْكُره جميل َشيء كل أي أن يجوز :قلت النّساء ذكر إل ِذ

الزماِن مثل منه، مقصور والمهه الصل، المهاه يكون
َقْم، والّسقام والّزَمْن وهو هذا من الضد على ويجوز والّس

َدت ثم الصل المهه يكون أن التضعيف كراهة اللف ِزي
َهاه  :الشاعر َقال المهه، من السإتعمال في أكثُر والم

ْيَس َل َنا َو ْيِش َع ٌه هذا ِل َها ْيَسْت َم َل َنا * و ّدنيا َداُر ِر ال َدا  ِب

َقال  :آخر و

َفى ُا َك َن َ أّن َحَز َه ل َها َنا َم ْيِش َع ِبه يْرَضى َعَمٌل * ول ِل
ِلُح الله  صا

 لعيشنا طراوة ول جمال ل يريد

ٍر ذاِت كّل- 2991 َدا َلٌة ِص  َخا

َداُر ْدَرةالّص ُيور أن ومعناه المرأة، تلبسها : كالّص َغ ال
َها امَرأة َرأى إذا ّد ْيَرته، لفرط خالته ُجْملة في َع وهذا َغ

بني على أغار وكان الشيباني، مرة بن َهّمام قول من المثل
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َقالت منهم، أمه وكانت أسإد، هذا أتفعل :النساء له َف
َقال ؟بخالتك َدار ذاِت : كّلَف َلٌة، ِص ً فأرسإلها َخا َثل  َم

َقال المختالة، بمعنى الخالة تكون أن : ويجوزقلت ُي
َدْت امَرأة كل أن يعني مختال " أيَخاٌل "رُجٌل ًا َوَج َدار ِص
َلْت تلبسه َتا  اْخ

ُه َضبّْ كّل- 2992 َد ْن ُتُه ِع َدا  ِمْر

ُة َدا قليل والضبْ به، ُيْرمى الذي : الَحَجرالِمْر
َداية، ِه َفَمْن له، علمة يكون َحَجر عند إل َجْحره يتخذ فل ال
يكون به الضبْ يرمى الذي ] فالحجر133 [ص َقَصده

َثان تأمن ل المثل فمعنى منه، بالقرب ْد َيَر الِح ِغ فإن وال
ّدة الفاِت َع  أحد كل مع ُم

َكة يتعرض لمن يضرب َل َه  لل

ِء كّل- 2993 ُد ُاْمرى ُعو َي ًا سَإ ِريب  ُم

ُع ُتصيبه أي ِر َوا ِر َق تنقل في . يضربفتضعفه الده
 بأبنائه الدهر

ْعٍل ذاِت كّل- 2994 ِئيُم َب َت  سَإ

 :الشاعر َقال صيفي، بن أكثم أمثال من هذا

ِطُم َفا ّني أ ِلٌك إ ّني َها َبي َت َ َف َول ِء كّل َتْجَزِعي، *  ّنَسا ال
ِئيُم  َت

َقال ًا، صارت أي أيوما، َتئيُم المرأة : آَمِتُي ّيم وقوله أ
َقا " أي"سإتئيم َها سإتفار َل ْع  زواج بل فتبقى َب

ٍة كّل- 2995 َها َشا ِل ِرْج َناُط ِب ُت  سَإ
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ْوُط ّن ْعليق،ال ّت ْؤَخذ َجاٍن كل أي : ال َقال بجنايته، ُي
َلصَمعي ٍد ينبغي ل : أيا المذنبِْ، غيَر بالذنبْ يأخذ أن لح

َثٌل وهذا :عبيدة أبو َقال  .الناس في سإائر َم

ُفوٌر ََأَزّب كّل- 2996  َن

ْعُر يكثر الذي - وهو الّزّب البعير أن وذلك حاجبيه َش
ًا؛ - يكون ُفور  فينفر تْضربه الريَح لن َن

ْيبْ في يضرب  الجبان َع

َأَزّب وكان أسإيد، لخيه َجذيمة بن زهير َقاله وإنما

ًا، ّذْحل، يطلبه كلب بن جعفر بن خالد وكان جبان وكان ب
ًا زهير َنؤها إبله في يوم ْه أسإيد فرأى أسإيد، أخوة ومعه َي
َد ًا فاخبر أصحابه، في أقبل قد جعفر بن خال بمكانهم، زهير
َقال ُفوٌر، أزّب : كّلزهير له َف ًا لن هذا َقال وإنما ن كان أسإيد

َعَر، ُد َقال َأْش  :الِخيل زي

َد َعاِن َعِن َفَحا ُبو الط َثاٍل أ َكَما أ َعِن الَزّب حاد * 
ّظلل  ال

َثرتالنابغة وقال حاد كما عنه نزعت ثّم الغيّى : أ
َعاِن عن الزّب ّط  ال

ِرٍئ كّل- 2997 َيَرى ام َعُه سَإ ْق  َو

ْطبْ انتظار في . يضربوقوعه أي ّو الَخ ُد َع  .يقع بال

َعَسِل، َكلٌَم- 2998 ْعٌل كال ِف  كالسَإِل َو

ْول اختلفا في يضرب َق  والفعل ال

ٍة َكْم- 2999 ْغُت ُغّص ّو َها سَإ َق ْنَك ِري  َع
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ّقا عن الشكاية في يضرب والحباب الولد من العا
 ]134 [ص

َكّى- 3000 َ ال ُع ل َف ْن ّ َي ْنِضَجُه إل  ُم

 فيه والمبالغة المر إحكام على الحّث في يضرب

ِطِف- 3001 َعا َلى كال َعاّض َع  ال

َقال المثل وأصل ولدها على " تعطفعاطف "ناقة ُي
ُعها أمه أتى ربما المَخاض ابن أن َعّض وربما تمنعه، فل َيْرَض

ًا تمنعه فل َضْرعها على  .أيض

لمن ويحسن يواصله ل من يواصل لمن يضرب
 إليه يسيء

ْنَت- 3002 ِكي ُك ْب ِر ِمَن َت َث ِفي، ال َعا ْيَت فقد ال َق ل
ًا ُدود  ُأْخ

في يقع ثم الشر من القليل يشكو لمن يضرب
 الكثير

ْيٍل َذاِت كّل- 3003 َتاُل َذ  َتْخ

 بماله ويفتخر يتبختر مال ذا كان َمْن كل أي

ِه في اْمرٍئ كّل- 3004 ِن  سَإاٍع شأ

ّد شأنه إصلحا في امرئ كل أي  ُمِج

ِرٍئ كّل- 3005 ِه في اْم ِت ْي  صبّي َب

ْطَرحُا أي في يضرب الفكاهة ويستعمل الِحْشمة، َي
 .المعاشرة ُحْسن
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ِه من ثابت بن زيد : كانقيل َك ْف ِه في الناس َأ ِل ْه أ
ْدَمثهم َقال الناس مع جلس إذا وأ :عنه الله رضي عمر و

ما التمس فإذا كالصبي، أهله في يكون أن للرجل ينبغي
 رجل ُوجد عنده

ٍة كّل- 3006 َتا َها َف ْي ِب َبٌة بأ ْعَج  ُم

من وأول وعشيرته برهطه الرجل ُعْجبْ في يضرب
َفاء ذلك قال َعْج َقمة بنت ال ْل َثلثَا أنها وذلك السعدى، َع و

ْدَن َخَرْجَن قومها من نسوة َع ّت ْيَن فيها، يتعدثن بروضة فا َف فوا
ً بها ٍر في ليل َقة وليلة زاهر، قم ْل ْعِشبة وروضة سإاكنة، َط ُم

 كهذه ل و ليلة، كالليلة رأينا : ماقلن جلسن فلما َخْصبة،

ًا أطيبْ روضة، الروضة ْنَضر، ول ريح َفْضَن ثم أ في أ
: الَخُرودإحداهن َقالت ؟أفضل النساء أي :فقلن الحديث
ُدود َو ُلود، ال َو ْيُرهن :الخرى َقالت ال وطيبْ الغناء ذات َخ
الَجُموع الّسُموع : خيرهنالثالثة َقالت الحياء، وشدة الثناء،

ُفوع، ّن لهلها، الجامعة : خيرهنالرابعة َقالت المنوع، غير ال
؟أفضل الرجال : فأيقلن الواضعة، ل الرافعة، الوادعة

ِظّى : خيرهمإحداهن قالت الحظال غير الّرِضّي الَح
 .)عليهم ينفعه ما على لهله المحاسإبْ : المقتر(الحظال

ُد : خيرهمالثانية َقالت التبال، ول ذو الكريم، السي
: خيرهمالثالثة َقالت القديم، والمجد العميم، الحسبْ
ِغيُر ل ] الذي135 [ص الوفي السِخّي يتخذ ول الحرة، ُي
ُكّن أبي في إن : وأبيكنالرابعة َقالت الضرة، َت ْع َن كرم ل
َقا الخلقا، ويحمده السباقا، عند والفلج التلقا، عند والصد

َفا َقالت الرفاقا، أهل َعْج ْعَجبة بأبيها فتاة : كّلذلك عند ال  ُم

ِرُم أبي : إنَقالت إحداهن أن الروايات بعض وفي ْك ُي
ْنَحر النار، ويعظم الجار، َي ِعَشار، و المور ويحل الحوار، بعد ال
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َقالت الكبار، ِر، عظيم أبي : إنالثانية َف َوَزر، منيع الَخط ال
ُد النفر، عزيز ُد منه ُيْحَم ِوْر َدر، ال َقالت والّص أبي : إنالثالثة َف

َقا َوان، كثير اللسان، صدو ْع َنان، ُيْروى ال الطعان، عند الّس
ّنَزال، كريم أبي : إنالرابعة َقالت َقال، منيف ال كثير الم

َوال، ّن َعال، كريم السؤال، قليل ال َف َفْرَن ثم ال كاهنة إلى تنا
بيننا، واحكمي قلنا، ما اسإمعي :لها فقلن الحي في معهن

ْدَن ثم واعدلي، َع َلهن، عليها َأ واحدة : كللهن فقالت قو
حاسإدة، لصواحباتها جاهدة، الحسان على ماردة، منكن
بعلها، على المبقية النساء خيُر :قولي اسْإَمعَن ولكن

مطلقة، أهلها إلى ترجع أن مخافة الضراء، على الصابرة
الكريمة فتلك نفسها، حظ على زوجها حظ تؤثر فهي

َطل، الَجواد الرجال وخير الكاملة، َب إذا الفشل، القليل ال
َفل، كثير العلل، قليل ألفاه الرجل سإأله ّن : كلَقالت ثم ال

ٍة ْعَجبة بأبيها منكن واحد  .ُم

ٍر كّل- 3007 ِء في ُمْج َ  ُيَسّر الَخل

 "مجيد بخلء مجر "كل ويروى

َقال فرس له كان رجل أن وأصله ِلق له ُي ْي َب ُل ""ا
ًا يجريه وكان طائر به مر كلما وجعل أحد، معه ليس فرد
ْو تحته، أْجَراه من رأى ما فأعجبه تحته، أجراه إعصارا رأى أ

َقال سإرعته، ْنُت : لوَف َه َقال قوما، فنادى عليه، َرا : إنىَف
ْدُت َقال ؟معه ُيْرسإُل فأيكم هذا، فرسإي عن أراهن أن أر َف
َبَة : إنالقوم بعض ْل ًا، الَح َقال َغد في إل أرسإله ل : إنىَف

ٍر، َطا ُد كان فلما عنه، فراهن ِخ َق، أرسإله الغ ِب ذلك فعند فُس
ٍر : كلَقال َقال يسر، الخل في ُمْج ًا وي ٍر كّل :أيض ٍء مج َ ِبَخل

ٌق ِب  .سَإا

ِبي ِمْن َفْضٍل كّل- 3008 ْعبٍْ أ  َدَرٌك َك
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اللئيم الرجل من المعروفَا يطلبُْ للرجل يضرب
َقال ذلك، فيشكو قليل فينيله َحَجُره َيبّض ل الذي هذا، له في

 .كثير فقليله لئيم هو أي

ْلبِْ ُكّل- 3009 ِه ّك ِب َبا ّباحٌا ِب  َن

ُكّل له يضرب لمن يضرب ٍر " ".ُيَسّر الخل في ُمْج
 ]136 [ص

ِد ُكّل- 3010 ْي ْوفِا في الّص َفَرا َج  ال

َفَرارالسكيت ابن َقال َوْحِشّي، الِحَماُر : ال وجمعه ال
 .ِفراء

ٍر ثلثة أن المثل : وأصلَقالوا َف متصيدين، خرجوا َن
ُدهم فاصطاد ًا، أح َنب ًا،والثالث ظبيا، والخر أْر : حمار

وتطاول نال، بما الظبي وصاحبْ الرنبْ صاحبْ فاسإتبشر
ُكّلالثالث فقال عليه، ِد :  ْي َفرا، جوفا في الّص الذي هذا أي ال

ْقُت ِز ِفْرُت ُر َظ ليس أنه وذلك عندكما، ما على يشتمل به و
َظُم الناس يصيده مما ْع  .الوحشي الحمار من أ

ّلَف َياَن أبا وسإلم عليه الله صلى النبّي وتأ ْف بهذا سُإ
وسإلم، عليه الله صلى النبي على اسإتأذن حين القول،
ِذَن ثم قليل فُحِجبَْ ْدَت : ماَقال دخل فلما له، ُأ َذُن ِك لي تأ

: الصواُبعبيد أبو َقال الجلهمتين، لحجارة تأذَن حتى
َقال الوادي، جانبا وهما الجلهتين، : ياوسإلم عليه الله صلى َف

ْنَت سإفيان أبا َفَرا، جوفا في الصيد كل ِقيَل كما أ يتألفه ال
َقال السإلم، على ُتَك إذا : معناهالعباس أبو و ْب َع َحَج َن كل َق

َفّضُل لمن . يضربمحجوب  .أقرانه على ُي

ِر ُكّل- 3011 َها إبٍل ُنجا َاُر  ُنِج
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َاُر ّنِج ّنْجُر، وكذلك : الصُل،ال رجل قول من وهذا ال
 الناس على يغير كان

ُهْم فيطرد َل ِب َقا بها يأتي ثم إ على فيعرضها السو
 :البائع فيقول ؟هذه إبٍل أي : ِمْنالمشترى فيقول البيع،

ُلني َأ َعُة َتْس َبا ْيَن ال َها أ ِني * ل َداُر ُلو ُلوا َتْسأ َما َوسَإ
َها  ناُر

ِر ُكّل َا ِبٍل ُنِج َها إ * ُنَجاُر

 .لون كل من فيها يعني

َقا له لمن يضرب "أي القاموس (في متفاوتة أخل
 ")رأى على يثبت ول الخلقا، من كل فيه

َقال الضداد، من والبيع ههنا، : المشترونوالباعة  :و

َع َبا ِه َو ِي ِن ُهْم َب ْعُض ٍة َب ْعُت ِبَخَسار ِب َو َياَن *  ْب ُذ َء ل َ َعل ال
َكا  بَمال

ٍد بيٍت في اللغتين فجمع  واِح

ِء ُكّل- 3012 ِذي الِحذا َت ِفي َيْح ُع الَحا ِق َو  ال

َقال َعُي َق َو ُع الرجُل :  َق ْو ًا، َي َقع ِفَي إذا َو على َمّره من َح
 :الّراجز َقال الحجارة،

ْيَت َل ْيِن ِلي َيا َل ْع ِد ِمْن َن ْل ْع ِج ُب ًا الّض َوَشُرك َها ِمْن *  ِر ْف َث
َ ْع ل ِط َق ْن  َت

ِء ُكّل َذا ِذي الِح َت ِفي َيْح ِقع الَحا َوا * ال

ُكّل نصبْ  ]137 . [ص" بيحتذى"
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يقدر بما التعلق على َتْحِمُل الحاجة عند يضرب
 .عليه

ّلى- 3013 َعاَم ُك ٍَقو َط ِر  َناَمى سَإ

ِرقا، - والّسَرقا السإم، الراء - بكسر والّسرقة الّس
َقال المصدر،-  الراء بفتح َقاُي ًقُه مال، منه : سَإَر  .مال وسإر

َنَحَر َجِشعة، لصة كانت ّامة أن وأصله مواليها ف
َعْت، حتى فأطعموها َجُزورا، ِب شحمًة جعل مولها إن ثم َش

َقال النار في فنّشْت، ملتها، ثم فسرقتها ُرمحه رأس في َف
َقالت ؟هذا : مامولها َنِضيُضَف مولي ويحسبه علباء : 

َقال شحمة، ُكّلَف َقا طعام :  ِر َناِمي سَإ  .و

ِه، قبيح في يقع للحريص يضرب ِع ويضرب لجش
 .أيضا للُمريبْ

َأ َشيء ُكّل- 3014 َط ْنَف أْخ َلٌل ال  َج

َع أن فأراد رجل، صرع رجل أن وذلك َد ْنفه، يْج ا
َقال رجل به فحدثا فأخطأه، َلْل، النف أخطأ َشيء : كلَف َج

 .سإهل أي

 .وتسهيله المر تهوين في يضرب

ٍة ُكّل- 3015 ّد ِليها ُج ْب ُت ٌة سَإ ّد  ُع

َقال والليالي اليام عدة يعني  :الراجز و

َ ِبُث ل ْل َء ُي ِتلفَُا الَمْر َواْل ِاْخ ِد * ِمْن الْح ْه َواٍل َع َش
َد ْع َب َواْل َو  َش

َنه ِي ْفن ْثَل ُي َناء ِم * الّسْرباْل َف
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ّلكم- 3016 ِلبُْ ُك َت َيْح ًا ل َد ْو ُع  َص

ُدج : التيالنوقا من الّصعود جنينها : تلقي(تخدج َتْخ
 )تمامه قبل

ِطف َقال أول عام ولد على فتع  :و

َها َبُن َل ِلية َل ِد الَخ ُعو * والّص

ًا أن المثل وأصل يلعبْ وكان الّصعود له كان غلم
َقال صعود، لهم ليس غلمان مع هذا عليهم مستطيل َف

ْول َق  .ال

ُبَر- 3017 ٌو َك ْوقِا عن َعمر ّط  ال

البرش، َجذيمة ذلك َقال من : أوُلالمفضل َقال
ِه، : ابنهذا وعمرو ِت ّي بن عمرو وهو أْخ وكان نصر بن عد
َة، ملك َجذيمة ْلمانا وَجَمع الحير يخدمونه الملوك أبناء من ِغ
ّي منهم فعشقته الَجَمال، من حظ له وكان النصر، بن عد

َقاِش ِذيمة، أخت َر َقالت َج ِكَر الملك سإقيت : إذاله َف فَس
ّي فسقى إليه، فاخطبني ِذيَمَة عد في له وألطف ليلة َج
َقال فيه، الخمر فأسإرعت الخدمة، ِنيله َف ْل َببت، ما : سَإ أح

َقال ُلكَف َقاِش ُتَزوْجني أن : أسإأ َتك، َر عنك ِبها : ماَقال أْخ
ْلُت، قد رغبة، َع َقاِش فعلمت ف [ص عند ذلك سإينكر أنه َر
َقالت ] إفاقته،138 ْدُخلللغلم َف ُأ َلليلَة، أهلَك على :  فدخَل ا

ًا لبث وقد وأصبح بها ُددا، ثياب ّيبَْ، ُج َط َت َجذيمة رآه فلما و
ّي : ياَقال ِد ِني :َقال ؟أرى الذي هذا ما َع َت َتَك أنكْح َقاِش أْخ َر

ِرَحة، َبا َع ثم ؟فعلُت : ماَقال ال وجعل التراب في َيده وَض
َقال ٌرقاِش على أقبل ثم ورأسَإه، وجهه بها يضرب  :َف
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ّدثيني ْيُر وأنِت ح ُذوٍب َغ ِبُحّر َك ْيِت * أ َن َهِجيِن أم ز )1(ِب
 ُتكذبيني*) ل رقاش (ِحفظي* حدثيني

ٍد أْم ْب َع ِد أهٌل وأنت ِب ْب َع ُدوٍن * أم ِل ُدوِن أهٌل وأنِت ِب  ِل

ُفؤا زوجتني : بلَقالت الملوك، أبناء من كريما ُك
َقا نفسه على خافه ذلك فعل قد عدي رآه فلما جذيمة فأطر
َق منه فهرب ِلقت ُهناك، فمات وبلده، بقومه ولح َع منه و
ّناه، عمرا، جذيمة فسماه غلما فولدت رقاِش ًا وأحبه وتب حب
سإنين ثمان الغلم بلغ فلما له، يولد ل جذيمة وكان شديدا

ٍة في يخرج كان ِم من عد ِكمأة، له يجتنون الملك خد ال
إلى بالباقي وراحوا أكلوها خيارا كمأة وجدوا إذا فكانوا
جذيمة به ويأتي يجني مما يأكل ل عمرو وكان الملك،
 :ويقول يديه، بين فيضعه

َي َهذا ُه َجنا َياُر ِه وِخ ْذ ِفي ُه َجاٍن َكّل * إ ُد  فيه إلى َي

َثلً، فذهبت وُحلي ثياٌب وعليه يوما خرج إنه ثم َم
ِطيَر َد فاسإت ِق ُف وأتى يوجد، فلم الفاقا في فضرب َزمانا، ف

فارج، ابنا وعقيل مالك وجده ثم الله شاء ما ذلك على
ْين من رجلن َق ْل وتحِف، بهدايا الملك إلى يتوّجهان كانا ب
ِة بعض في نازلن هما فبينما ِدي إليهما انتهى الّسَماوة أو
َفْت وقد عدي، بن عمرو ُه ع َفاَر ْظ َقال وشعره، أ : َمْنله َف

ُنوخية : ابُنَقال ؟أنت ّت َيا ال َه َل َقال عنه ف :معهما لجارية و
أن الجارية إلى عمرو فأشار فأطعمتهما، أطعمينا،

َقال سإقتهما، ثم فأطعمته أطعميني، ِني،عمرو َف ِق : اسإ
َقالت ْطعم ل الجارية َف َد ًت ُكَراع العب ْطَمع ال ّذراِع في في ال

َثلً، فأرسإلتها ُه إنهما ثم َم َ إلى ونظر فعرفه، جذيمة إلى َحَمل
َلُه و فضّمه فتى من شاء ما فتى ِب َقال َق ُتكما، :لهما و ّكْم ح

َقا حتى نديميه يزال فلم منادمته، فسأله بينهم، الموت فّر
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ًا وبعث ثيابه، وألبسته الحمام فأدخلته أمه، إلى عمر
ّوقته ًا وط َق ْو ُبَرَقال جذيمة رآه فلما ذهبْ، من له كان َط َك  :

ّطوقِا، عن عمرو َثلً، فأرسإلها ال يقولوا وعقيل ملك وفي َم
َتّمُم َويرة بن مالك أخاه يرثي ُنويرة بن ُم  ]139 [ص ُن

ّنا ُك َنّي و ْدما َن ِذيمة َك َبًة َج ْق ِر * ِمَن ح ّده ّتى ال َلْن ِقيل ح
ّدعا َتَص  َن

َنا ٍر وِعْش ْي ِة في ِبَخ َيا َنا الَح َل ْب َق َيا * أَصاَب َو ْهَط المنا َر
ّبعا ِكْسَرى ُت  َو

ّلَما َنا َف ْق َفّر ّني َت ِلك َكأ ُطوِل َوَما ِل ِتَماٍع *  َبْت َلْم اْج َن
َلًة ْي ًا َل  مع

َق أن " يجوزاجتماع "لطول في : اللمقلت تتعل
َقا أن إلى يشير لجتماعنا، تفرقنا أي بتفرقنا سإببه التفر

 .على بمعنى اللم تكون أن ويجوز الجتماع

َقال َلمي : ألميذكرهما الهذلى َأخراش أبو و ْع ْد أن َت َق
َقا َفّر َنا َت َل ْب َ َق ٍء خليل ِقيُل مالٌك صفا :الكلبي ابن َقال وع

َيين بهما المثل يضرب َواِخ ُت َقال للُم َنّي : همافي ْدَما َن ِذيمة ك  .َج

 .سإنة أربعين المنادمة ٌرتبت لهما : دامتَقالوا

َفِخاَرة- 3018 ْدج كال ْتها ِبِح ّب  َر

ْدُجالخليل َقال َدْج ول يَرْحِل ليس : مركبٌْ: الِح ْو َه
 .العرب نساء تركبه

يحكى كما َشيء فيه له ليس بما يفتخر لمن يضرب
َيِتَقال أنه عبيدة أبي عن فجاء يوما، للرهان الخيُل : أْجر

ّظارة من رجل فجعل فسبق، فرس ّن ْبر ال َك ِثبْ ُي َي من و
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اللجام ولكن : ل،َقال ؟لك الفرس : أكانله فقيل الفرحِا،
 .لي

ْيَف- 3019 ٍم َك َ ُغل ِني ِب َيا ْع ُبوه أ  أ

وهو ابنك لي يستقيم فكيف لي تستقم لم إنك أي
 :الشاعر َقال ؟دونك

َد َتْرُجو ِلي َو ْد ال َق َياَك و ْع ُه أ ُد ِل َوَما َوا َد َرَجاؤك *  ْع َب
ِد ِل َوا َدا ال َل َو  ال

ِذِب- 3020 ْك ْفَس أ ّن َها إذا ال ْت َث ّد  َح

ّدثْا ل أي ُطك ذلك فإن تظفر، ل بأنك نفَسَك ُتَح ّب ْث  .ُي

ّعُث بّشار سإئل ؟أشعر العرب َقالته بيت : أيالَمَر
ٍد بيٍت تفضيل إن َقال ولكن لشديد، كله الشعر على واح

ٌد أحسَن  :قوله في لبي

ِذِب ْك ْفَس أ ّن َها إذا ال َت َث ّد َقا * إّن َح ْد ْفِس ِص ّن ِرى ال ُيْز
َلَمِل  ِبا

َدْمَت- 3021 ْيَر َك ٍم َغ َد ْك  َم

ْدُم َك َعّض،ال َدم : ال ْك  .العض : موضعوالَم

ًا يطلبْ لمن يضرب َئ  .مطلبه غير في َشي

ِلبِْ- 3022 َطا َقْرِن َك َعْت ال ِد ُنُه ُج ُذ  أ

ًا يطلبْ النعام : ذهبْتقول العرب َعْت َقرن ِد أذنه، فُج
َقال ولذلك ّلُم له ُي ْيِن "ُمَص َن ُذ ُل : [صالشاعر يقول " وفيها
140[ 
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ْثُل ِة ِم َعاَم ّن َنِت ال ِهَي َكا ِئَمٌة َو َء سَإا َنا ْذ ّتى * أ َها َح َها َز
ْبن  والجبن الَح

َءت َتْشَرى َجا ًا ِل َن ْو َقْر ّوَضُه أ ْهُر ُتع ّد َوال ِه *  ْي َباحُا ِف َر
ُع ْي َب َبُن ال َغ  وال

ِقيَل َناِك َف ْذ ِلَمْت ّثَمّت ظلم ُأ ُط َ الّصَماخِا * إلى اْص َفل
ُذُن ول َقْرٌن  ُأ

َقال َقْرن : طالبْوي  :الشاعر َقال الحمار، ال

ْثِل ٍر َكِم َقْرِن كان ِحَما ْل ًا ِل َب ِل وليس أذٍن ِبل * فآَب َطا
 َقْرُن َلُه

ّدى المر طلبْ في يضرب َبه يؤ َلف إلى صاح َت
 .النفس

ّفا- 3023 ٍة َك َق ّل َط َفّت ُم َع َت َيْرَم  ال

ُع َيْرم ٌةال ّبما ِرخوة بيٌض : حجار َذاريف منها يجعل ر َخ
 .الصبيان

ُظه المر به ينزل للرجل يضرب َه ْب ويجلبْ فيضّج َي
 .ذلك ينفعه فل

ْيَف- 3024 ّقى َك َو ْهَر َت ُبُه أنَت ما َظ ِك  َرا

ّقى أي َو َت ٍر من يمتنع لمن . يضربَت  .منه له بد ل أم

ّدهر عن " عبارة"ماو ّذر كيف أي ال ّدهر ِجَماحَا َتْح ال
ّظهر حال في منه وأنت ِة مورد عن ِبَك َيِسُر ال إلى الحيا
َهل ْن  !؟الممات َم
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ٍة- 3025 ّلَم َع َها ُكُم ًع ُأّم ِبَضا  ال

 .منه أعلم هو لمن بالعلم يجئ لمن يضرب

ًا كاَن- 3026 َد َوا  َفُخِصَي َج

َقال فيضعف، ينتكث الجلد للرجل يضرب : كانوي
 .الزمان َفَخَصاه جودا

ِر- 3027 َق ّدَم إْن كالْش َق َأّخر وإْن ُنِحَر، َت ِقَر َت  ُع

َءُم العرب : كانَقالوا بالشقر الفراس من تتشا
َلة يوم ُزَرارة بن لِقيط َب :يقول فجعل أشقر فَرٍس على َج

ْنحر، تتقدم إن أشقر، َقر، تتأخر وإن َت العرب أن وذلك ُتع
ْيل : ُشقرتقول ُعها، الَخ َها، سِإَرا ُت ُكْم َها، و ُب يقول فهو ِصل

ْيَت إن أشقر، : يالفرسإه العدو إلى فتقدمت طبعك على َجَر
ِزما فتأخرت أسإرعَت وإن قتلوك، َه ْن ورائك من أتوك ُم

ُبْت فعقروك، ْث َقاَر، والزم فا َو ْنِف ال َعار وعنك عني وا  .ال

لصين برجلين فأتى الحجاج، عند القرط حميد وكان
ْهرم من َقال يديه، بين فأقيما الشعث ابن مع كانا َج َف

ًا هذين في قلت : هللحميد يكن ولم قلت، : نعم،َقال ؟شيئ
ًا، َقال ِتجالً، القصيدة هذه فارتَجل شيئ  :وهي وأنشدها، ار

َداِن َرأى َلّما ْب َع ًا ال ْهَرَما ِلّص َق َج َواِع الَحّجاِج * َص
ِطْرَن ّدَما ُيْم  ال

ً ْبل ِييَن َو ِيَما أَحا ِد ْغَشى َوالَحْرُب * فأْصبحا َوسَإّحا ُت
 ]141 [ص ُقَحَما

ِقِف ْو ِر ِبَم َق ّدَما إن الْش َق َباَشَر َت ْنُحوَض *  َناِن َم الّس
 لهزَما
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ِه ِمْن والّسيُف ِئ  أْحَجَما إن َوَرا

لقيت حديث من ذكرته ما المثل في : الصلقلت
ْيد فعل كما فيه وتصرفت العرب تداولته ثم زرارة، بن ُحَم
 .هذا

ُه لما يضرب ْكَر  .َوْجهين من ُي

ْكَرْمَت- 3028 ِبْط أ َت  َفاْر

َقال"اسإتكرمت ويروى ُي .كريما وجدته أي : أكرمته،" 

َقال مراده َوَجد لمن يضرب  .به : َضّنله في

َنْت- 3029 ُهْم كا ْي َل ِة َع ِر َكَراِغي ْك َب  ال

َقال ًا وي ْقبِْ "كراغية أيض َغاء " يعنونالّس ْكر ُر ثمود َب
ّناقة عقر حين َداُر ال في والتاء : الرغاء،والراغية سإالف، بن ق

ْوالفعلة الخصلة إلى " تعود"كانت  .أ

 .بالَشيء التشاؤم في يضرب

َقَمة َقال ْل َدة بن َع َب ُلوا عليهم أغير لقوم َع ُتؤِص  :فاسإ

َغا ُهْم َر َق ْو ْقبُْ َف َداِحٌض الّسَماء سَإ ِته َف ّك ِبِش َلْم * 
َلبْْ َت ِليبُْ ُيْس  َوسَإ

َقال ْدَحُض برجله ركض " أيالمذبوحا " دَحَضُي َي
ًا، َقال : السلحا،والشكة َدْحض ِدى و ْع  :الَج

ْكَر َرأيُت َب ِكر ال ِني َب ٍد َب ْكَر أَراَك * وأنَت َثُمو َب
ِرينا َع  الْش

ْكَرُم- 3030 ِر أ َياِت َنْج ّناِج ُه ال  َنْجُر
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ِرعاتالناجيات  : الُمْس

 .الصل للكريم مثل يضرب

ِر- 3031 ّد َه ْلُم ِة في َكا ّن ُع  ال

ِدير، له : الجملالمهدر ّنة َه ُع ِظيرة : مثلوال تجعل الَح
الّضَراب، عن الفحُل فيها يحبس وربما للبل، الشجر من

َقال ّنى الفحل لذلك وي ّنن وأصله الُمع ّنة، من المع ُع فأبدلت ال
ّنى َقالوا كما ياء النونين إحدى َظ ّعى، ت َل َت بن الوليد َقال و
 :لمعاوية عقبة

ْعَت َط ْهَر ق ّد ِم ال ِد ّنى َكالّس َع ّدُر الُم َه ُت َق في *  ِدمش
ْيُم َفَما  َتَر

ِدم ّلس يضرب أن أهله يكره الكريم غير : الفحلوا
يصول فهو عنه؛ رغبًة البل في يسرحا ول فيقيد إبلهم، في

 .ويهدر

ُله ينفذ ل للرجل يضرب  .فعله ول قو

َفضِل- 3032 ْبِن ك  .الفِصيِل على المَخاِض ا

َقا من بينهما الذي أي َقاربين . يضربقليل الفر َت للُم
 .ُرجولتهما في

شرب إذا فصيل يدعى المنتوج : إنالمؤرج َقال
ُد وهو الشجر، وأكل الماء َيْرضع،142 [ص بع ِإذا ]  أرسإَل ف

ْول في الفحُل ُدِعَي مخاضا، أمه ُدعيت الّش ُنها و ابَن اب
 .ُمَخاٍض

َفى- 3033 َها َك ِئ ُغا ًا ِبُر َنادي  ُم
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َئٌل : هذاعبيد أبو َقال يضرب العرب عند مشهور َم
ًا ويضرب سإؤلها، قبل الحاجة َقَضاء في تحتاج للرجل أيض
َته إلى َتُه ُنصر َن ْو ُع ْوَم يعلم، لم بأنه ويعتّل يحضرك، فل أ

َقال الرجل بباب يقف لمن ويضرب يستأذن َمْن : أْرسِإْلفي
قد أي لي، مستأذنا ببابه بوقوفي بعلمه : كفىويقول لك

ِلم ِذَن أراد فلو بمكاني ع  .لي أ

3034 -ّ َعْمَت َكل ِعيَر َز ِتُل ل ال َقا  ُت

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

ِدي- 3035 ْيَس َكالَحا َل ِعيٌر َلُه َو  َب

ّبع لمن يضرب بغير "عاط ومثله يملك، ل بما َيتش
َواٍط ْن ."أ

ِكلََب 3036 َلى ال ِر َع َق َب  ال

غير من بعض على القوم بعض تحريش عند يضرب
ّلهم عليك َضَرر ل يعني مبالة،  .َفَخ

َقالالكلب أرسإل معنى " على "الكلب ونصبْ . وي
ْبُتقولك من " هذاالبقر على "الكراب َكَر قلبتها إذا الرَض، : 
 وصناعته المرء تخلية في يضرب للزراعة

ِر- 3037 ّثو َفِت لّما ُيْضَرُب كال َقُر عا َب  ال

َعافُا َعافَا ًا، َي َياف أوردوا إذا العرب كانت كره، إذا ِع
َدر تشرب فلم البقَر َك َطَش ل لنه أو الماء ل ضربوا بها َع
ْوَر ّث ْهَشل َقال الماء، البقُر ليقتحم ال ّي بن َن  :َحّر

ْتَرُك ُت ِرٌم َأ ُنو َدا َب ّي َو ِد ْغَرُم َع َت ُهُم َعاِمٌر * و ُء َو  َبَرا
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َذاَك ْوُر َك ّث َوى ُيْضَرُب ال َهَرا َذا ِبال َفِت َما * إ َقُر َعا َب ال
ُء ّظما  ال

َقال ِرك بن أنس و ْد  :ُم

ّني ْتِل إ َق ًا َو َك ْي َل َلُه ُثّم سُإ ِق ْع ِر أ ّثو َلّما َيْضَرُب * كال
َفِت َقَر َعا َب  ال

ًا أن يعني َق كان سُإليك قتلته فلما القتُل يستح
ْبُت ِل ِه ُطو َدِم  .ب

َقال ُلبُْ، : الثوربعضهم و ّطْح َه فإذا ال ِر الماء البقُر َك
ِرب ُنّحَي الثوُر ذلك ُض .البقر فيشرب الماء وجه عن و
ْنبْ النسان عقوبة في يضرب َذ  غيره ب

ٍة كّل- 3038 َها َشا ِل ِرْج َقٌة ِب ّل َع  ُم

ُع ذلك َقال َمْن : أوُلالكلبي ابن َقال ِكي سإلمة بن َو
ِلَي وكان إياد، بن زهير بن بعد البيت ] أْمَر143 [ص َو

ُهم، ًا فبنى ُجْر َقا عند مكة بأسإفل َصْرح ّياطين سُإو اليوم، الَخ
َقال أمًة فيه وجعل َورة سإميت وبها َحْزوَرة، لها ُي مكة، َحْز
ّلما، الّصرحا في وجعل ُه فكان سُإ َقا الله يناجي أنه ويزعم َيْر
َق وكان تعالى، العرب علماء وكان الخبر، من بكثير ينط

َق أنه يزعمون ّدي َعة قوله من وكان الّصديقين، من ِص ُمْرِض
وصلة والفجيعة، والقطيعة وقاصمة، ووادعة فاطمة، أو

َعَمكلمه ومن الكلم، وحسن الرحم، ليجزين َربكم : ز
ًا، بالخير ًا، وبالشر ثواب ٌد الرض في َمْن إن عقاب في لمن َعبي

ونمت : كثرتإياد (ربلت إياد وربلت جرهم هلكت السماء،
 )وزادت
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جمع الوفاة حضرته فلما والفساد، الصلحا وكذلك
ًا َقال إياد بعد والمر كلمتان، الكلم وصيتي، اسإمعوا :له َف

َيان، َب َد من ال ُعوه، َرَش ِب َت َوى ومن فا ُفُضوه، غ شاة وكل فار
ّلقة، برجلها َع َثلً، فأرسإلها ُم على فنعى وكيع : وماتَقال َم

 :اليادي الحجير بن بشير يقول وفيه الجبال،

َنْحُن ُد و َيا ُد إ ِه عبا ْهط الل َوَر َناِجيه *  ِم في ُم ّل  سُإ

َنْحُن ُة َو ِتيق* َزَماَن ِحَجاِب ُول َع َع ال ّنَخا ُهم على ال  ُجْر

َقال َقال داء جرهم على سإلط الله : إنُي النخاع، له ُي
ً ثمانون منهم فهلك الشبان، سإوى واحدة ليلة في كهل
 :العرب بعض َقال وفيهم

َلكْت ُهُم َه ِكَراُم ُجْر ً ال َعال ُة ف َ َوول ِة *  ّي َبن  الُحّجاُب ال

ُعوا َلًة ُنِخ ُنوَن َلي ً َثَما ْهل ُا َك َباب َفى * وَش من بهم َك
َباِب  َش

َنما كالَخُروفِا- 3039 ْي َقى َماَل َأ ّت َوافٍا الرَض ا  ِبَص

ًا يجد لمن يضرب َتَمد ْع  اعتمد كلما ُم

ْبِش- 3040 َك ْل ًة َيْحِمُل كا ْفَر ًا َش َناد ِز  َو

َهلِك يتعّرض لمن يضرب بن كسرى أن وأصله لل
َباذ ّلك ُق َة الملَك هند بن عمرو َم فارٍس ُملَك يلي وما الحير
وكانت والبطش، السلطان شديد فكان العرب، أرض من

الناس ضبطه من " فبلغالحجارة "ُمَضّرَط تسميه العرب
َنًة أن عليهم نفسه في واقتداه لهم وقهره ّدت سَإ على اْشت
فعمد والشدة، الجهد من مبلغ كّل بهم بلغت حتى الناس

ًا امتلَ إذا حتى َفسّمنه كبش إلى َق سإمن ّل ْفرة عنقه في ع َش
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ًا ِزناد على أحد يجترئ هل لينظر الناس في سَإّرحه ثم و
ّتى أحد، له يتعرض فلم ذبححه ]144 [ص َيْشكر، ببني مّر ح
َقال َقال منهم رجل َف َباءله ُي ْل َقَم بن " ِع ِري أر َك َيْش " ماال
إل فأبى أصحابه، َفلَمُه فآكله، الكبش هذا آخذ إل أراني
ْبحه، َقال له، لشيخ ذلك فذكروا ِذ الضار، تعدم ل : إنَكَف
َثلً، فأرسإلها النافع، تعدم ولكن َقال َم : إنكمنهم آخر قائل و
َدار كائن ُق َثلً، فأرسإلها إرم، على ك :َقال اللئمة كثرت ولما َم
ِه في يدي فواضع الملك آتى ثم أذبُحه فإني ِد ِرفا َي َت ْع له وُم

َفا فإن بذنبي، ْهُل عني ع عقوبة منه كانت وإن هو، ذلك فأ
بن عمرو الملك أتى ثم وأكله، فذبحه ودونكم، بي كانت
َقال هند، َأبيَتله َف ّلعَن، :  َعدَك ال ُهَك، وأسْإ الملوك ياخير إل
ْبُت إني ْذن : وماَقال منه، أعظم وعفوك إليك، عظيما ذنبا ّأ

َتنا : إنكَقال ؟ذنبك َلو ُته بكبش َب ُهودون، ونحن سَإّرْح َمْج
ْلته، َعم، َقال ؟فعلت : أوَقال فأك :َقال أقتلك، : إذنَقال ن

ٍء مليك َثلً، فأرسإلها حكمه، َشي ًة أنشده ثم َم تلك في قصيد
ّلى الخطة، ً الكبش ذلك العرب فجعلت عنه، فَخ َثل  َم

ِر- 3041 ِي ٍر ُأّم َكُمِج  َعاِم

ًا أن حديثه من كان يوم في الصيد إلى َخَرُجوا قوم
َذلك فإنهم حار، َك ٍر، ُأّم لهم َعَرَضْت إذ ل الضبع، وهي عام

ُدوها َطَر فاقتحمته، أعرابي، ِخباه إلى ألجؤها حتى وأتبعهم ف
َقال العرابي، إليهم فخرج ُدنا :َقالوا ؟شأنكم : ماو ْي َص

َطريدتنا، َقال و ما إليها تصلون ل بيده نفسي والذي : كل،َف
َبَت ُعواَقال بيدي، سإيفي قائُم َث إلى وقام وتركوه، : فرَج

ٍة ْقَح َها ِل َب َل ُغ فأقبلت منها، فقرب وماء فح ِل ًة َت هذا في مر
نائم العرابي فبينا واسإتراحت، عاشت حتى هذا في ومرة

ْوفا في َبْت إذ بيته َج َث َقَرْت عليه ّو َب َدَمه وشربت بطنه، ف
ِقيٌر هو فإذا يطلبه له عم ابن فجاء وتركته، بيته، في َب
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َقال يرها، فلم الضبع موضع إلى فالتفت والله، صاحبتي :َف
فقتلها، أدركها حتى يزل فلم واتبعها، وكنانته قوسإه فأخذ
 :يقول وأنشأ

َنِع َوَمْن ْعُروفَا َيْص ْع الَم ِر م ِه َغي ِل ْه َقا َأ َ ُيل ّلذي *  َقى ا َ ل
ِر اّم ُمِجيُر  َعاِم

َتَجاَرْت ِحيَن لها أداَم ِه اسإ ِب ُقْر َباِن مْحَض * لها ب أل
َقاحِا ِر الل ِئ ّدَرا  ال

َها َن َأسْإَم ّتى َو َذا َح َلْت َما إ َكاَم ْتُه َت َفَر َياٍب *  ْن َها بأ َل
ِر ِف َظا  َوأ

ُقْل ِوي َف ِذ ْعُروفِا ِل َذا الَم ُء َه َدا َمْن َجَزا َب ُع *  َن َيْص
ِر ِفي الَمعُروفَا ْي ِر َغ ِك  َشا

َهِت- 3042 ِر ِزيُر َك َنا  الُموغَر الَحِميَم الَخ

ِلي النصارى أن وأصله ْغ  ]145 [ص للخنازير الماء َت

:عبيد أبو َقال اليغار، هو فذلك لتنضج، فيه فتلقيها
 :الشاعر قول ومنه

ْد َق َل َأيُت َو ُهْم َر َن َكا ُهْم َم ُت ْه ِر َك ِة َف َه َكَرا َك ِر *  ِزي الِخن
ِر َغا َي  لل

ْيد ابن َقال حي، وهو فيسمط للخنزير الماء : يغليُدَر
 قوم فعل : وهوَقال

ْلبُْ- 3043 ْلبِْ ِمْن َخيٌر َعّس َك ْبٍض َك  َر

ْبض أسإد من "خير ويروى أسإد من "خير " ويروىَر
َعّس خفى، " أيندس َلبْ معناه و  .َط
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ِلَك- 3044 َذ ّنَجاُر ك ِلُف ال َت  َيْخ

ّنْجر ّنَجاُر ال ِر "كّل قولهم ومنه : الصل،وال إبٍل ِنَجا
َها  "ُنَجاُر

ً يضرب َثل  للمختلفين َم

ْلو، أسإفلها في فإذا بئر، في اطلع ثعلبا أن وأصله َد
ِكبَْ فشرب، الَخرى، وعلت به، فانحدرت الَخرى، الدلو فر
َفْت الضبع فجاءت البئر، في وبقي َقال فأشر :الثعلبْ لها َف
وارتفعت بها فانحدرت الدلو، في فقعدت فاشربي، انزلي

ًا رأته فلما بالثعلبْ، الخرى ِعد ؟تذهبْ : أينله َقالت ُمْص
ّنِجار : كذلكَقال َثلً، فذهبت يختلف، ال محمد أبو وروى َم

ّتَجار "كذاك الديمري ِلُف ال َت  بالتاء تاجر " جمعَتْخ

ِم- 3045 َق َتُل إْن كالر ْق ِقْم، ُي ْن ْتَرْك َوإْن َي َقْم ُي ْل  َي

بثأر تطلبُْ الجن أن يزعمون الجاهلية في كانوا
حديث وفي َخبل، أصابه وربما قاتله، مات فربما الجاّن،

ً أن عنه، الله رضي عمر عمر فأتى َعظم منه كسر رجل
َد يطلبْ َو َق َقال ُيقيده، أن فأبى ال إن كالرقم : هوالرجل َف
َتل ْق َقال يلقم، يترك وإن ينقم ُي : هوعنه الله رضي عمر َف

 نفسه يعني كذلك،

ْيَف- 3046 ُدَك ك ِو َعا َذا ُأ َه َثُر َو َأسِإَك َأ  َف

ْته ما على المثل هذا أصُل َك لسان على العرب َح
َبْت لهما إبل في كانا أخوين أن الحية َد وكان بلدهما، فأْج

ٍد منهما بالقرب أحد، كل من َتْحِميه حية وفيه َخصيبٌْ وا
َقال الوادي هذا أتيُت أنى لو فلن، : ياللخر أحدهما َف

ِلئ ْك ْيُت الُم َع َقال وأصلحتها إبلي فيه فَر : إنيأخوه له َف
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ًا أن ترى أل الحية، عليك أخافا إل الوادى ذلك يهبط ل أحد
َلّن، : فواللهَقال أهلكته، َع إبله به ورعى الوادى فهبط لف
ًا، ْته الحية إن ثم زمان َهَش َقال فقتلته، َن في ما : واللهأخوه َف
َبّن خير، أخي بعد الحياة أخي، لتبعّن أو ولقتلنها الحية فلَطل
َقالت ليقتلها، ]الحية146 [ص وطلبْ الوادى ذلك فهبط َف
ّنى َتَرى : ألستله الحية الصلح في لك فهل ؟أخاك قتلت أ

َعَك ِطيك فيه تكون الوادى بهذا فأد ْع ًا يوم كل وأ ما دينار
أفعل، : إنيَقال : نعم،َقالت ؟أنت فاعله أو قال ؟بقيت

َق وأعطاها لها فحلف ِطيه وجعلت يضرها، ل المواثي ْع كّل ُت
ًا، يوم ُله فكثر دينار ثم حال، الناس أحسن من صار حتى ما
ّكر إنه َذ َقال أخاه َت قاتل إلى أنظر وأنا العيُش ينفعني : كيفَف

َد ؟أخي َعِم َد ثم فأخذها فأٍس إلى ف َع فتبعها به فمّرت لها َق
بالجبل الفأس ووقعت الُجْحَر، ودخلت فأخطأها فضربها

َقا َعَل ما رأت فلما فيه، فأثرت ُجْحرها فو عنه قطعت َف
َقال وندم، َشّرها الرجل فخافا الدينار، أن في لك : هللها َف
َق َواث َت َد َن ُعو َن َقالت ؟عليه كنا ما إلى و وهذا أعاودك : كيفَف

َثُر  ؟فأسِإك أ

 بالعهد َيِفي ل لمن يضرب

:ذبيان بن نابغة َقال العرب، أمثال مشاهير من وهذا

ّني َقى وإ ّى من لل َغّي َذو ُهُم ال ْن َبَحْت * وما ِم أْص
ُكو ِو ِمَن َتْش ْه الّشْج ِهَر  سَإا

َيْت كما ِق َفا ذاُت َل َها ِمْن الّص َف ِل َنْت َح ِه * وكا ِري الَماَل ُت
ًا ّب ْه ِغ ِهَر َظا  َو

َلّما َلُه الله َثّمَر أْن رأى َف ّثَل َما َوأ ًا *  ْوُجود ّد َم َوسَإ
ْه ِقَر َفا  َم
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َلى أكبّْ ّد فأٍس َع َها ُيِح َب ٍة ُغَرا ّكَر َذ ِوِل ِمَن * ُم الَمعا
ِتَره  َبا

َقاَم َها َف َقا َمْن َل ْو ٍر َف ٍد ُجْح ّي َها ُمَش َل ُت ْق َي ِل ْو *  ِطئ أ ُيْخ
َكّف ْه ال ِدَر  َبا

َلّما َها َف َقا َبَة الله َو ِه َضْر ِللّشّر فأسِإ َو ْيٌن *  َغّمُض ل َع ُت
ْه ِظَر  َنا

َقال َلىَف َعا َت َعِل :  َنا الله َنْج َن ْي َلى َب َع َنا *  َل ْو َما ِزى أ ْنِج ُت
ُه لَي  آِخَر

َقالت َيِميُنَف َعُل؛ الله :  ِني أف ُتَك إن ْي َأ ًا * َر ُنَك َمْشؤم يمي
ْه  َفاِجَر

َبى ِلى يزال ل قبر لي أ ِب َقا َبُة ُم َوَضْر َقا فأٍس *  ْو َف
ْه َرأسِإَي ِقَر  َفا

ُه ُيِحبّْ َشيء كّل- 3047 َد َل ّتى َو َباَرى ح  الُح

َباَرى خص إنما به ُيْضَرُب لنه الحيوان جميع من الُح
 الُموقِا في المثل

 .)غباوة في - الحمق الميم - بضم (الموقا

ِقها على : هييقول َدها ُتِحبّْ ُمو َل  الطيران وتعلمه و

َلى كأّن- 3048 ِهُم َع ُؤسِإ ْيُر ُر ّط  ال

 .الوادع للساكن يضرب

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مجلس صفة وفي
ّلَم "إذا َقا تك ْطَر ُؤه أ َلَسا " يريدالطير رؤسإهم على كأنما ُج
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.سإاكن على إل تسقط ل والطير يتكلون، ول يسكنون أنهم
 ]147 : [صقولهم وأما

ُهْم- 3049 ّن ًا كانوا كأ ًا ُغَراب ِقع  َوا

َع الغراب فلَن َق َبُث ل َو ْل  .يطير أن َي

 سإريعا ينقضي فيما يضرب

ِني- 3050 َت ْف ّل ْيَض ك ِم َب  الّسما

ل الخطافا مثل الطير من َضْرب سَإَمامة، جمع هي
َدر ْق جمع " وهيالسماسإم "بيض ويروى بيضه، على ُي

 الحمراء النملة وهي السمسمة،

ِني- 3051 َت ْف ّل ُعوِض ُمّخ ك َب  ال

ُفَك لمن يضرب ّل َك  الشاقة الموَر ُي

ْيٌر- 3052 ْيٌر ُكَس َو ُع ٍر وكّل َو ْي ْيٌر َغ  َخ

َبة بنت أَمامة ذلك َقال من : أوُلالمفضل َقال ُنْش
ْيظ [بن َها وكان مرة، بن ]غ ّوَج أعور غطفان من رجل َتَز

َقال له ولدت حتى زمانا عنده فمكثت رواحة، بن خلف له ُي
أباها إن ثم فطلقها، معه، تصبر ولم عليه َنَشَزت ثم خمسة،
َليم بني من رجل فلقيهما لهما، سإفر في َخَرَجا وأخاها سُإ

َقال العطية، وأحسن أمامة، فخطبْ مرة، بن حارثة له ُي
ّوَجاها عليه دخلت فلما الفخذ، مكسوَر أعرَج وكان منه، فز

ُطوم رأته َقالت الفخذ َمْح ُكَسيٌرَف َوير :  ُع خير غير وكل و
ً فأرسإلتها َثل  .َم

ْكَره الَشيء في يضرب َذم ُي ُي فيه خير ل وجهين من و
 الشاعر َقال البتة،
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ْدُخُل َي ُهُم إذٍن بغير َيَشاء َمْن َأ ّل ُك ْيٌر * و ْو ُكَس ْيُر أ َو  ُع

ْبقى ِء ِمْن وأ َية * كأني حتى البيِت َوَرا َي ُخْص َوا َوسِإ
ْيُر  أ

َقال َكِسير، تصغير : كسيرقلت أي َكِسير، : َشيءُي
ّير وحقه مكسور، َد ُكَس ّد لزدواج خفف أنه إل الياء، ُمَش

ْير َوَر تصغير وهو ُعو ْع ًا، أ زوجيها أحد أن أرادت مرّخَم
َوَر والَخر مرة، بن حارثة الفخذ مكسور ْع وكسيٌر خلف، أ
ْوَجاى تقدير على مرفوع  .وعويٌر يكسيٌر َز

ْثَل كاَن- 3053 ِة ِم َبَح ّذ َلى ال ِر َع ّنْح  ال

َبَحة ّذ  .الحلق يأخذ : وَجعال

مودة، يظهر وكان صديقا، َتَخاله كنَت لمن يضرب
 .النحر على الذبحة مثل : كانإليه تشكوه غشه تبين فلما

في صاحبه يفارقا ل الذي الداء كهذا كان يعني
 .الباطن في ويؤذيه الظاهر،

ِلَك كاَن- 3054 َطْحِل َزَمَن ذ ِف  ال

:الجرمى َقال الناس، ُيْخلق لم زمن : هوَقالوا
َقال عنه، عبيدة أبا سإألت  ]148 : [صَف

ْطبة، فيه الحجارة كانت زمن ذلك تقول العراب َر
 :للعجاحا وأنشد

ْد َق َنا َو َتا َطْحِل َزَمَن َأ ِف َوالّصْخُر ال َتّل *  ْب ِطيِن ُم َك
َوْحِل  ال

 :لرؤبة غيُره : روىقلت
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ِني لو ّن ْلَم أوتيُت أ ْكل ِع ْلَم1(الَح ْيَماَن ) * ِع َل َكلََم سُإ
ّنْمِل  ال

 )صوت له يسمع : مل)(الحكل1(

ْو َزَمَن ُنوحٍا ُعْمَر )* أو2(الِحْسِل ُعْمَر ُعّمْرُت أنني أ
َطْحل ِف  ال

 .)بيضته من يخرج حين الضبْ : فرخا)(الحسل2(

َتّل َوالّصْخُر ْب ِطيِن ُم َوْحِل َك ْنُت ال ُك ِهيَن *  ٍم َر ْو َهَر أ
ْتِل  َق

ِدَم َشيء في يضرب  .عهده َق

َقَمُه َكأنما- 3055  الَحَجَر أل

ّلم لمن يضرب ِكتة فأجيبْ تك  .ِبُمْس

3056 -َ َبْي ِكل ِن ُهّن َهْرشى َجا ُق َل ِري  َط

ُهل فيما يضرب َق إليه سَإ  .وجهين من الطري

َهْرَشي ّيةو ِن َث تعالى الله َشّرفها مكة طريق في : 
ِمْن فكل طريقان، ولها البحر منها يرى الُجْحفة من قريبة

 :الشاعر َقال مصيبا، كان سإلكها

ِذي ْنَف ُخ َها َهْرَشي أ َفا َق َ فإنه أو ِكل َبي *  ِن َهْرَشي َجا
ُهّن ُق َل ِري  َط

 .للبل " أي"لهن

ِلَك كاَن- 3057 ٍة َكَسّل َذ  ُأْمُصوَخ
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ّثمام من يستّل َشيء : هيَقالوا أبيَض، فيخرج ال
َق قضيبْ كأنه  .البردية ُتَسّل كما دقي

ّنُه- 3058 َعُة كأ ْك ّن ًة ال  ُحْمَر

ْكعة ّن : الطرثوثاالخليل َقال الطرثوثا، : ثمرتال
ِرُب دقيق مستطيل كالقطن نبات يبس، الحمرة، إلى َيْض
 .الودية في يجعل حلو، ومنه مر منه للمعدة دباغ وهو

ُنوا- 3059 ّليَن كا ْوا ُمِخ َق َ ًا َفل  َحْمض

ّلة، في تكون البل أن وذلك َتع وهو الخ ْلو َمْر ُح
بسببْ - كرهه الجيم - بكسر الطعام فلن (أجم )1(فتأِجُمه

 .)آجم فهو عليه، المداومة

َعْت فإذا الَحْمض، إلى فتنازع َت َطَشها فيه ر ْع حتى أ
َدع  .الظمأ لهبان من المرتع َت

شماتة فيه لما فتعرض السلمة غمط لمن يضرب
 .العداء

ُثَر- 3060 َبُة َك َل َقّل الَح ُء و َعا  الّر

ُولَة يضرب َع يبالون ول َيْحتلبون الذين لل َيا َض
 ]149 . [صالرعية

ْيِث َكَمْن- 3061 َغ َفِجة َعلي ال َعْر  ال

وهي أصابها فإذا بالغيث، النتفاع سإريعة أنها وذلك
 .اْخَضّرت يابسة

َقاليزيد أبو َقال ُي ْنَت لمن ذلك :  َقال إليه أحَس :لك َف
َعْم،أنت فتقول ؟على أتمّن َن َعْرفجة، على الغيث كمّن :  ال
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على الغيث َمّن كظهور ظاهر عليك نعمتي أثر أن تعني
ْدتها أنت وإن العرفجة،  .وكفرتها َجَح

َقابَض- 3062 ِء َعلي كال  الما

 :الشاعر َقال

َبْحُت ِلى ِمْن فأْص ْي َة َل َدا َغ ِبٍض ال َقا َلى َك َع ِء *  َ الَما ل
ِري ْد َو ِبَما َي ِبُض ُه  َقا

َها- 3063 ّن َباِحبِْ َناُر كأ  الُح

َباِحبَُْقالوا ْدر الظلم في يطير طائٌر : الُح َق الذباب، َك
َقال النار، كشرارة الظلمة في ُيَرى يحمّر، جناحا له : نارُي

َباِحبِْ َباحبْ، أبي ونار الُح  :القطامّي َقال الُح

َ ّنَما أل ِيَراُن إ ْيٍس ن ْوا إذا َق َت ِرقِا َش َطا ِل ْيٍل *  ْثُل َل ِر ِم َنا
َباِحبِْ  الُح

َلصَمعي َقال بلغ وقد الجاهلية في كان رجل : هوا
َد إذا كان أنه بخله من َق منه يأخذ أن إنسان فأراد السراج أو

َأه، َف ْط ِرب أ  .البخل في المثُل به فُض

ِغيِث- 3064 َت ِء ِمَن كالُمْس ّنار الّرْمَضا  ِبال

على تجمعان السإاءة من الخلتين في يضرب
أنه يفيد بل المعنى، هذا الكلم هذا يفيد ) (ل1(الرجل
منها، ِأشد في فوقع مكروهة خلة من هرب لمن يضرب

َقال  :الشاعر و

من * كالمستجير كربته عند بعمرو المستجير
 .)بالنار الرمضاء
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ِبِس- 3065 َقا َعْجلَِن كال  ال

طلبْ في عجل لمن . يضربالنار : أخذالقبس
 .حاجته

ِر- 3066 ِت َت َغَرِض كالُمْس  بال

ّدده الرجل يقول إذن : أنافيجيبه ويتوعده، الرجُل يته
َبان َغَرض، كالمستتر َج لن أسإتتر؛ ول لك أْصَحُر أي بال

 .يستتر لم فكأنه السهُم ُيِصيبه بالغرض المستتر

َتمّرِغ- 3067 ِم ِفي كالُم ِتيِل َد َق  ال

وهو يضره لما ويتعرض الشر من يدنو لمن يضرب
ْعَزل عنه  .ِبَم

ِد- 3068 َو ِة َعِن كالِح َي ْب  الّز

ْفَرة وهي فيفطن ويغطيها، للصيد الصائد يحفرها ُح
 .عنها فيحيد لها الصيد

ُد للرجل يضرب ِي  ]150 . [صعاقبته يخافا عما َيح

ِقِط- 3069 ْيَن كالّسا ْيِن َب ِفَراَش  ال

ّدد لمن يضرب واحد في هو وليس أمرين، في يتر
 .منهما

َلُه َكَمَش- 3070 ِذ  َذل

َقال ِذلالثوب من اسإترخى لما ُي َل َذ ِذٌل :  َل ُذ ُذل َو ْل ُذ و
ِذل ْل ِذ  .و

 .أمره في واجتهد َتَشّمر لمن يضرب
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ِبِس- 3071 َ ِبْى َكل ْو ٍر َث  ُزو

َلصَمعي َقال الزهد، أهِل ثياَب يلبس الرجل : إنها
ّتَخّشع من ويظهر الناس، بذلك يريد َثَر ال قلبه، في مما أك
ِبْي كلبس يملك ل بما "المتّشبع الحديث وفي ْو ٍر َث " وهوُزو

ّثر الرجل َعان أنه يرى كالرجل عنده، ليس بما يتك ِب وليس َش
 .كذلك

ٍة- 3072 َغ ِب َدا ْد َك َق ِلَم َو ِديُم َح  ال

الجلد أن . وذلكفساده انتهى قد الذي للَمر يضرب
ِلَم إذا  .إصلحا بعده فليس َح

َوى المثل وهذا ْتبة بن الوليد عن ُيْر إلى كتبْ أنه ُع
 :معاوية

ّنَك َتاَب فإ ِك َلى َوال ِلّي إ ٍة َع َغ ِب َدا َك ْد *  َق ِلَم َو  الديُم َح

َقال ِد معاوية بن لخالد المثل : إنالمفضل و بني أَح
 :َقال حيث سإعد بن َشْمس عبد

ْد ِلَمْت َق َنا َع َب ْيُم أْحَسا ِلَم ِحيَن الحرب * في َتِم َح
ْيُم ِد  ال

َغ كأنما- 3073 ْفَر ِه َأ ْي َل ًا َع ُنوب  َذ

ُيْخِجله به ُيْسكته بكلم كلمه إذا وذلك  .و

ْفُت- 3074 ّل َق إليَك ك َل َبَة َع ِقْر  ال

َقا ويروى َعَر َبَة " ِقْر ًا إليك كلفت " أيال ْعبا أمر َص
 .شديدا
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َلصَمعي َقال َقال أصله، ما أدري : لا َقا غيره، و َعَر ال
ِقَرَب أن : وأصلهَقال للقربة، ل للرجل هو إنما تحملها إنما ال

ِفَر الماء َوا الكريم الرجل افتقر وربما له، معين ل وَمْن الّز
َقا بنفسه، َحْملها إلى ْلحقه لما فيعر والحياء المشقة من َي
 .الناس من

إليك الوصل في نفسي كلفت المثل : تقديرقلت
َقا ًا أي القربة، َعَر والصل القربة، حمل من يحصل َعَرق
 .منه بدل واللم الراء،

ِة ُكّل- 3075 ِز أدا ْب ِدي الُخ ْن ُه ِع ْيَر  َغ

ُدوا فلما قوٌم، اسإتضافه رجل أن أصله َع ألقى َق
ًا، َطع ّوى َرَحى عليه ووضع ِن ْطبها َفَس َها، ُق َق فأعجبْ وأطب
َذ ثم آلته، حضور القوم ِديرها فجعل الرَحى هادي أَخ بغير ُي
َقال151 [ص َشيء َف َقال ؟تصنع : ماالقوم له ]  أداة : كلَف
 .غيره عندي الخبز

ً يضرب َثل  .الَشيء إعواز عند َم

ُكّل- 3076 ُكْم أ ِئ َوا َفاُن َهذا ِش  ُجو

ْبس بني من ورجل فزارة بني من رجل أن أصله َع
َفان بن الله عبد بني من ورجل َط ًا، صادروا َغ ْيَر فأوقدوا َع
ًا، َفَزارى وخرج نار ِدى رأى فاجتمع لحاجة، ال ْب َع ِبِسي ال َع وال
ْيَر يقطعا أن على َواء، بين دسّإاه ثم الحمار أ رَجع فلما الّش

َفَزاري َعر الجمر يحرك العبدى جعل ال ويستخرج بالِمْس
َعة ْط ِق ْطعمها فيأكلها الطبية ال ُي يده في وقع وإذا صاحبه، و

َفان من َشيء الفَزاري، إلى - دفعه الحمار ذكر - وهو الُجو
َفَزاري فجعل َغ كلما ال ّد شيئا منه َمَض وجعل يده، في امت
ًا، فيه فيرى فيه ينظر ْلنيفيقول ثقب َلها فيناوله َغيَرها، : ناو مث
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ُكّل :َقال مرارا ذلك فعل فلما ُجوفان، هذا شوائكم أ
ً فأرسإلها َثل  .َم

 .الّشَرارة في الَشيء تساوي في يضرب

ْؤر- 3077 ِد َكُس ْب َع ِم ِمْن ال ِر َلْح َوا  الِح

ْدَرك ل الذي للَشيء يضرب أن وأصله َشيء منه ُي
َوارا، نحر عبدا ِئْر ولم كله، فأكله ُح ًا، لموله منه ُيْس شيئ

 .البتة يفقد لما المثل به فضرب

ْفٌت- 3078 َلى ِك ٍة إ ّي ِئ  و

ْفُت ِك ّية الصغيرة، : القدرال ِئ َو والكفت : الكبيرة،وال
فيه، يلقى ما يكفت لنه به سإمي الضم، وهو الكفت من

ّية ِئ َو َقال الضخم، وهو الوأى من وال كان إذا وأى، : فرسُي
ًا،  .َوآة والنثى ضخم

ِزيدك ثم البليَة يحملك للرجل يضرب أخرى إليها َي
 .صغيرة

ُهَما- 3079 َ ًا ِكل َتْمَر  َو

 ": كليهماويروى

ِدي، ُحْمَران بن عمرو ذلك َقال من أوُل ْع وكان الَج
ًا رجل حمرتن َن َطبْ وإنه ماردا َلِس ُدوفَا، َخ امَرأة وهي َص

ماٍل ذاَت وكانت المنطق، في وتشجع الكلم تؤيد كانت
ٍر، ّدتهم، يخطبونها قوم أتاها وقد كثي ّنُت وكانت فر ّطابها تتع ُخ

عنه أسإأله ما يعلم َمْن إل : لأتزوجوتقول المسألة، في
ُدوه، ل حده على بكلم ويجيبني ْع َها انتهى فلما َي ُحْمَران إلي

ًا قام قبل جلس إل خاطبٌْ يأتيها ل وكان يجلس، ل قائم
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َقالت إذنها، َذَن : حتىَقال ؟الجلوس من يمنعك : ماَف ْؤ لي، ُي
ِزل َرّب َقال ؟أمير عليك : وهلَقالت ُق المن َنائه، أح ِف ورب ب
ُق الماء ِئه، أَح َقا َقالت وعائه، في ما له وكل بِس : اجلس،َف

َقال152 [ص ؟أردت : ماله َقالت فجلس، ولم : حاجة،] 
ُتِسّرهاَقالت لحاجة، آتك َلن، ُتَسّر :َقال ؟تعلنها أم :  ْع ُت و

ّين، قضاؤها َقال ؟حاجتك : فماَقالت بها وأنت بين، وأمرها َه
َبر، ُنْجِحها أْخ َعّرْضُت : قدَقال بها، : فأخبرنيَقالت أبصر، وب
ولدت َبَشر، : أناَقال ؟أنت : َمْنَقالت بينُت، ِشئت وإن

ًا، ًا، ونشأت صغير ًا، ورأيت كبير ؟اسإمك : فماَقالت كثير
َدثَا شاء : َمْنَقال َقال اسإما، أْح ْلما، و السإم يكن ولم ُظ
َتْما، عليه َفَمْنَقالت ح ِديَقال ؟أبوك :  َلدني، الذي : وال َو

ّدي، ووالده ِدي، يعش فلم َج ْع ُلك : فماَقالت َب :َقال ؟ما
ِرثته، بعُضه : منَقال ؟أنت : فمنَقالت اكتسبته، وأكثره َو
أبده، يفنيه صعده، قليل ولده، معروفا عدده، كثير بشر

َثكَقالت َوّر :َقالت الهمم، : حسنَقال ؟أوليه عن أبوك : ما
ٍد في واسإع، بساط : علىَقال ؟تنزل فأين ُبه شاسإع، بل قري
أنتمي : الذينَقال ؟قومك : فمنَقالت قريبْ، وبعيده بعيد،

؟امَرأة لك : فهلَقالت لديهم، وولدت عليهم، وأجني إليهم،
ْع ولم غيرها، أطلبْ لم لي كان : لوَقال ّي ْيَرها، أَض :َقالت َخ

ِنْخ لم حاجة لي تكن لم : لوَقال حاجة، لك ليست كأنك ُأ

َعرْض ولم ببابك، َت : إنكَقالت بأسإبابك، وأتعلق لجوابك، أ
ْعدي، القرع بن لحمران َقال، ذلك : إنَقال الَج فأنكحته لي
ّوَضْت نفسها، َف  أمرها إليه و

ماردا فنشأ عمرا، فسماه غلما له ولدت إنها ثم
ّوها، َف َعله أدرَك فلما ُم ًا أبوه َج فبينما البل، له يرعى راعي

َع إذ يوما هو ِف والسغوب، العطُش به َأَضّر قد رجل إليه ُر
ْبد يديه وبين قاعد، وعمرو :)(التامك1(وتامك تمر ُز
الزبد هذا من : أطعمنىفقال الرجل منه فدنا )،السنام
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َقال )،1(والتامك ًا، كلهما : نعم،عمرو َف الرجل فأطعم وتمر
َقاه انتهى، حتى ِوي، حتى لبنا وسإ ًا، عنده وأقام َر فذهبت أيام

ً كلمته َثل ًا ونصبْ كلمهما، لك " أى"كلهما . ورفعَم تمر
ًا، : أزيدكمعنى على نصبه " فإنما"كليهما روى ومن تمر
ًا، كليهما : أطعمكمعنى على َقال وتمر حكى رفع : َمْنقوم و

َقال يديك، بين مما أنلني :َقال الرجل أن أحبّْ : أيماعمرو َف
ْبد إليك َنام أم ُز َقال ؟سَإ ًا، : كلهماالرجل َف مطلوبى أى وتمر

ُد كلهما ِزي ًا، معهما وأ ًا وزدني أو تمر  .تمر

ْبِضِع- 3080 َت ّتْمر َكُمْس  َهَجَر إلى ال

 .قديمها ومن المبتذلة المثال من : هذاعبيد أبو َقال

مخطئ، إليه والمستبضع التمر، معدُن َهَجَر أن وذلك
َقال ًا وي :الجعدى النابغة َقال خيبر، إلى التمر كمستبضع :أيض

 ]153 [ص

َدى امرأ وإّن ْه ْيَك أ َل ًة إ ْيد ْبِضع َقَص َت َكُمْس ًا *  َلى َتْمَر إ
َبَرا أرِض ْي  َخ

ِطبٍْ كّل- 3081 ِه َعلى َخا ِن ٌة ِلَسا  َتْمَر

 حاجًة طاب إذا كلمه يلين للذي يضرب

ِء كّل- 3082 َدا ّن ْيُت إذا ال َد ُلني َنا ُذ َدائي إل َيْخ إذا ن
ْيُت َد ِلي َيا َنا  َما

ْيَحَة، قول من هذا  :وبعده أَح

َتغن ْو اسْإ ْغُرْرَك ول ُمْت أ ول َعّم ابِن * َمَن َنَسبٍْ ذو َي
َ َعّم  َخاِل ول
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ّني ِقيٌم إ َلى ُم ِء َع ْوَرا َها الّز ْعُمُر ْيبَْ * إّن أ ِب إلى الح
َواِن  الَماِل ذو الْخ

ًا- 3083 ْف  وإْمَساكا َكس

َقال َوْجه ُي  .عابس " أيَكاسإف "

ُبوس للبخيل يضرب َع ًا أتجمع . أيال َف ًا، َكْس وإمَساك
ْكسُف أي المصدر، على ينصبا أن ويجوز َت َوْجَه أ َكْسفا ال

ُتمِسُك ًا الَماَل و  .إْمَساك

ِم ُكّل- 3084 َعا ّط َتهى ال َعه َتْش َذار الُخْرس َربي ْع َوال
َعْة ِقي  )1( والن

: طعاموإعذار الولدة، - طعام - كقفل (الخرس
 .)سإفر من القادم - طعام كسفينة-  والنقيعة الختان،

ِرفَا لمن يضرب َغبِْ ُع  .بالّر

ِثْر- 3085 ْك ِديِق ِمَن أ ّو لي فإنك الّص ُد ِدر الع  قا

ْبَجُر الكلبي ذكر - فيما هذا قال من أول جابر بن - أ
ِلي، ِعْج ًا، كان أبجر بن حجاز أن ذلك خبر من وكان ال نصراني

َقال أباه فأتى السإلم، في فرغبْ َبِت : ياَف ًا أرى إني أ قوم
مثُل ول قدمى، مثل لهم ليس الدين هذا في دخلوا قد

ُفوا، آبائي، َقال فيه، لي تأذن أن فأحبّْ فَشُر إذ : يابنيَف
ْعَت َلى أْزَم ْعَجْل فل هذا َع عمر على معك أقدم حتى َت
ْذ فاعل لبد ُكنَت وإن بك، فأوصيه لك، أقول ما مني فُخ

َوى، الغاية دون همة لك تكون وأن وإياك وإياك القْص
ِئْمَت إن فإنك والّساَمَة ْتَك سَإ َف وإذا أعقابها، خلف الرجاُل قذ

ْلَت وإذا قادر، العدو على فإنك الصديق من فأكثر مصرا َدَخ
َعّن فل السلطان باَب حضرَت ْيَسَر فإن بابه، على بوابه تناز أ
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وصلت وإذا به، الناس يسبك اسإما يعلقك أن منه يلقاك ما
ّوئ أميرك إلى َب تجلس أن وإياك بك، يجمل منزل لنفسك َف

ْنَت وإن بك، يقصر مجلسا تجالسه فل أميرك جالسَت أ
َواه بخلفا لم - وإن عليك آمن لم ذلك فعلت إن فإنك َه
ُمنقبضا، منك يزال فل عنك؛ قلبه ينفر - أن عقوبتك تجعل
َثار، َكثيُر مشوار ] فإنها154 [ص والخطبِْ وإياك ِع تكن ول ال
ًا ّية القوم أمثل أّن واعلم فتلفظ، ولمرا فتزدرد، حلو تق

 .الحرم عن الذاّب الحقائق نزول عند الصابر

َلْت كَما- 3086 ْدُر َخ ِني ْق ُدوِس َب  سَإ

ِديم، مثل هذا ِدُر َق َق ُدوس بنى و ًا كانت سَإ ّية قدر عاد
ْين، تأخذ عظيمة السدوسإي عياش بن الطم وكان َجُزوَر

ُد له يكن ولم الطم، هلك حتى فيها يطعم سإدوس بني سإي
َلٌف، قومه في َلْت القدر، تلك في يطعم أحد ول َخ َها فَخ ْدُر ق

ً وإن طويلً، َقال عامر بني من رجل شهاب بن ملهاب له ُي
ْقّر، ولم ينزل فلم ليلًة بهم َمّر ًا فر ارتحل فلما ُي َغاِضب وهو ُم

 :ويقول يرتجز

ْيِس َضاِمَرات َرّحْل َصاحِا َيا ِع ْبك ال َوا الطّم على * 
ِر ْب ُقوِس وَح  ال

ْد َلْت فق ْدُر َخ ِني ِق ُدوِس َب َوَضّن سَإ َها *  ْي ًى ِف ِقر ِب
 َخِسيِس

ُهْم َد َكُس َوسَإا ْن ُيوِس ُذو أ ّبَحُه ُت َق ْيُك *  ِل ْيِس ِمْن الَم ِئ  َر

ْيَس ٍد َل َ ِبَمْحُمو ْوِس َول ُغ َفَما َمْر ِلي *  ًب ْنَت ُت ِفي ُك
ُدوِس  الس
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ْنَت ُك ٍم ِفي أو ْو ً في * أو الَمُجوِس ِمَن َق ٍر فل ْف ِمَن َق
ْيِس ِن  ال

َع إنه ثم ُدوِس بني عن فسألوه قومه، إلى َرِج سَإ
ِرهم، ْد ِق ً فصار بأمرها، فحدثهم و َثل الدهر عليه أتى ما لكل َم

 .عليه ُعهد عما وتغير

ِرٍئ ُكّل- 3087 ِه ام ِه ُيْرَمى ما ِفي  ِب

ّي قولهم مثل هذا ّذُب الّرَجاِل "أ  "المه

ِرٍئ ُكّل- 3088 ّبٌح اْم ِه ِفي ُمَص ْل  أه

ُؤه " أيرحله "في ويروى ْفَج  يتوقعه مال َي

ّناَر َيُجّر َكّل- 3089 َلى ال ِه إ  ُقْرِص

 .نفسه إلى الخير يريد كل أي

ٍء َكّل- 3090 َبا َه إذا ِحْر ِر ْك  َصّل ُأ

ِبّي، : واحدالحرباء وَصّل الدروع، مسامير وهي الَحرا
 .صوت إذا َصليل، َيِصّل

ّذى لمن يضرب ْؤ  .بكى اشتكى من يعني فيشكو، ُي

ٍة 3091 ِرم َعا ْد لْم إذا ك ًا َتِج ِرم  َعا

َيها َيُمّص ولد لها يكن لم إذا كالمرأة يعني ْد َمّصْت َث
َها هي َي ِرَم لئل ثد  .َي

من له يجد لم إذا نفسه أمر يتولى لمن يضرب
 .يكفيه
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ِذي، َفْحٍل ُكّل- 3092 ُكّل َيْم َثى و ْن ِذي ُأ ْق  َت

َقال َذىُي ِذى الرجُل : َم ًا، َيْم ْذي ُى، منه خرج إذا َم ْذ الَم
َذِت َق ِذي الشاة و ْق ًا، َت َي ْذ َقِت إذا َق ًا أل فالقذى رحمها، من بياض

ْذي مثل النثى من َقال الذكر، من الَم ] "كل155 [ص وي
ِذي ذكر ِذي وكل َيْم ْق  "َت

َباعدة في يضرب ُلم  والنساء الرجال بين ا

ِديُن كما- 3093 َداُن َت  ُت

إْن تجازى، تعمل كما يعني ُتَجاَزى، ُتَجاَزى كما أي
ًا ًا وإن َفَحَسٌن َحَسن ً عملت إن يعني فسيئ، سإيئ ًا عمل حسن

ً عملت وإن حسن، جزاء فجزاؤك ًا عمل جزاء فجزاؤك سإيئ
 .سإيء

جزاء البتداء فسمى تصنع، " أراد"تدين وقوله
عليه     (فاعتدوا :تعالى قوله هذا وعلى والموافقة، للمطابقة

الجزاء، على كلهما يجري أن ويجوز )    عليكم     اعتدى     ما     بمثل
على ُتَجاَزى كذلك صنيعهم على الناس أنت تجازي كما أي

للمصدر، نعتا النصبْ محل " في"كما في والكافا صنيعك،
َدان أي ًا ُت َن ِنَك مثَل دي ْي  .َد

3094 -َ َعْمَت َكل ّنُه َز  َخِصٌر َأ

ًا رجلن لقي َ َشات، يوم في فارسإ َقال عليه فَحَمل :و
ِر من مابه إن  )1(الَخَص

الشديد، - البرد والصاد الخاء - بفتح (الخصر
أبي بن عمر َقال البرد، آلمه الذي-  الصاد - بكسر والخصر

 :المخزومي ربيعة
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وأما * فيضحى، عارضت الشمس إذا أما رجل رأيت
 )فيخصر بالعشي

َيا فلما عنا، شاغله ْهو َطَن حمل أ َقال أحدهما َف َف
 .َخِصَر أنه ! زعمت: كللصاحبه المطعون

 الظن يخالف فيما يضرب

ْيَف- 3095 ْبِصُر َك َذى ُت َق ْيِن ِفي ال ْيَك َع ُع أِخ َد َت َو
َع ْذ ِرَض الِج َت ْع َنَك في الُم ْي  ؟َع

ٌء غيَرَك تعييرك يعني من مافيك جملة من جزء هو دا
 العيوب يعني الدواء،

َثَر- 3096 ْك َقى ِمَن أ ُد الَحْم ِر َء فأو  الما

ًا اتخذ لمن يضرب ًا ناصر  سإفيه

ْيَف- 3097 َد بأْن ِلي َك َ ُأْحَم َأ َول ًا ُأْرَز  شيئ

ُد يحصل ل أي أبو قال كما المال، وفور مع الحم
 :فراس

ْيَف َك َناُل و ُد ُي ْفُر الَحم ِفُر َوالو * ؟َوا

ِري- 3098 َت َء كالُمْش َقاصعا ُبوِع ال َيْر  ِبال

ُع للذي يضرب َد َثَر، ويتبع العيَن َي ِثُر ال ْؤ ُي يبقى مال َو
 يبقى ما على

َدْت- 3099 ْك َفاُرَك َأ ْظ  ََأ

ْلَت أي ْدية إلى َوَص ُك ْعَمُل ل التي ال  .فيها أظفاُرك َت
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 صاحبه يقهره للرجل يضرب

ْفَت َرُجل وجدت أي َد  ]156 . [صيقاومك من وصا

ِفيَت- 3100 َة ُك َو ْع ّد  ال

في براهبْ َنَزَل الُمّجان بعض أن المثل هذا أصُل
ْوِمعته، َده ًص َع عليه ويزيد به، يقتدى وجعل دينه، على وسإا

َقا إنه ثم وصيامه، صلته في عنده، كان ذهبْ صليبْ سَإَر
ِذَن لمفارقته، واسإتأذنه َده له فأ ّو ّدعه ولما طعامه، من وَز َو

َبَكله َقال يريدون فيمن لهم رسْإم على الصليبُْ، : صح
َقال بالخير، له الدعاء ِفيَتالماجن َف ُك َة، :  َو ْع ّد ً فصار ال َثل َم

 منه مفروغ بَشيء يدعو لمن

َدحْا- 3101 ْك َدحْا ِلي ا ْك  لَك َأ

ْدحُا َك ْعى، : معناهال قوله في بإلى وصل ولذلك الّس
ِدحٌا     (إنك :تعالى ًا     ربك     إلى     َكا ْدح سَإاٍع، معناه )    فملقيه     َك

َع المثل ومعنى َع لي اسْإ  َلَك أسإ

ْفِسَك َوِصّى ُكْن- 3102  َن

َوِصي ُع : اسإٌمال َق ِكُل َمْن على َي بعد أمرك إليه َت
عليه أجرى الموصي عن النيابة فيه قدر لما ولكنه الموت،

ِدم وإن اسإمه إليه، توصي ِمْن ُكْن :َقال كأنه الموت، فيه ُع
َقال الوصل، اللغة في وأصله َوَصيُي ًا، َيِصي :  وصل، إذا َوْصي
َفعيل وهو الموصي، أسإباب به ُوِصَل لما الوصي فسمى
 .مفعول بمعنى

َثُر- 3103 ْك ُنوِن ََأ ّظ ُيوٌن ال  ُم
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ُيون وجمعه : الكذب،الَمين الكذب عند : يضربُم
 الظن وتزييف

َكَمُر- 3104 ُه ال َا ِر أْشب َكَم  ال

 .الَشيء الَشيء ُمَشابهة في يضرب

ّاقيل َلم ّنْجم أبو َقال :   :أرجوزته في ال

َلْت ّق َب ّوِل ِفي َت ّقِل أ َب ّت ِلٍك ِرَماَحى * بيَن ال ْهَشِل َما َن  َو

: ياالنجم أبو َقال ؟مالٍك ابَن نهشل : أليسرؤبة َقال
َكَمَر إن أخي ابن بن قيس بن ضبيعة بن مالك هو تتَشابه، ال

 ثعلبة

ِنّي كّل- 3105 َنُه د َدنّى ُدو  ال

ْلَصاٍن وكل قريبْ كّل : معناهزيد أبو َقال دونه ُخ
ْلصان، قريبْ ِعيل : ههناوالدنى وُخ ّو من َف ُن ّد  الداني ال

ِريٌم- 3106 َغْه َول َك َبا  ُي

َغاء، من : المباغاةقلت ِب َلبْ، وهو ال ّط َقال ال "فلن ُي
َباِغي ل َلبُْ ل " أيُي ْط َباراته ُت َناصاته، ترجى ول ُم "لو ُم

كما السكت، الهاء وأدخل ، المغايبة نهى لنه " َجْزميباغه
 :الشاعر َقال تنكـه، ول : هنئتقيل

َكّرْم إّما ْبَت إْن َت ِريَمًة أَص ْد َك َق َل َف َ َأَراَك *  َول َغ -  َبا - ُت
ِئيما  ]157 [صَل

َغى، ل أراد َبا َفتَحة فاكتفى ُت يكتفي كما اللف عن بال
ِر     إذا     (والليل   تعالى قوله نحو الياء عن بالكسرة (ذلك   و )    َيْس

ْبَت إذ الَن تتكرم إن البيت ومعنى )    نبغ     ماكنا امَرأة أص
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ُلَك أراك كنُت فلقد كريمة ًا، ُتَجاَرى ول تباري ل أنك وحا لؤم
تفتح أن ويجوز إذ، بمعنى "أصبت "إن قوله " في"إن و

ْبَت لن : أيالهمزة  .أَص

ًا ُكْن- 3107 ًا وامِش َوسَإط َب ِن  َجا

ِيْل القوَم توسّإِط أي ُطواقيل كما أعمالهم، وَزا ِل : َخا
ِيلوهم الناَس  وَزا

ِة- 3108 ِفيَح ُذ المَسّن َكَص ُع َول َتْشَح َط ْق  َت

 . تصرفه ُيحسن ول يخدج لمن يضرب

ِة- 3109 َد ُدو َقّز َك  ال

َقالغيره لجل نفسه يتعبْ لمن يضرب الفتح أبو . 
ِتّى ُبْس  ال

َلْم َء أّن َتَر أ ِه ُطوَل الَمْر ِت ّنًى حيا َع ٍر * ُم َيَزاُل َما بأم
ِلُجْه َعا  ُي

ٍد ُدو َدا َك َقّز َغ ِل ْنسُج ل ًا َي َب ِئ ِلُك َدا ْه َي َو ًا *  َو َما َوسْإَط َغّم ُه
 َناسِإُجْه

ِة- 3110 َبال ُذ َها َما َتِضٍئ الّسَراِج َك َل ْو ُقا َح ِر َتْح َها َو ْفَس َن

ِة- 3111 َفاَر ُذ الِمْسِك َك ْؤَخ َها ُي َو ُذَ و َحْش َب ْن َها ُي  ِجْرُم

 ظاهره من أجمَل باطنه يكون لمن يضرب

َباِحِث- 3112 َية عن كال ِد  الُم

ْفرة "عن ويروى  "الّش
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َقال َد رجل : إنُي يذبحه ما معه يكن ولم صيدا، وَج
ُد فبحث به، ْفَرة، على فسقط الرض، في بأظلفه الصي َش

 .بها فذبحه

ّدي الَشيء طلبْ في يضرب تلف إلى صاحبه ُيؤ
 .النفس

ِر- 3113 َهى كالَخْم َت َها ُيْش ُب ُه ُشْر ْكَر ُي َها َو ُع َدا  ُص

 قربه ويشتهي شره يخافا لمن يضرب

ِة- 3114 َد َطا َها كالُمْص ِت  ِباسْإ

رجليها فضّمْت امَرأة رجلى بين ضبْ : ولجَقالوا
ً فضرب وأخذته، َثل ًا أصاب من لكل َم وجهه، غيره من شيئ

َدَر َق َوِن عليه و ْعٍي بأه  .سَإ

ِغى- 3115 َت ِد كُمب ْي َنة في الّص ِري (ويروى السَإد َع
 )الراء وتشديد العين " بكسرعريسة "في

ً يضرب َثل َلبَْ لمن َم ً َط  ]158 . [صُمَحال

ِذى- 3116 ُعّر َك َوى ال ْك ُه ُي َو غيُر ُه ٌع َو ِت  َرا

َقال يكون، ل : هذاعبيدة أبو َقال البل : إنغيره و
َذ البل بمَشافر تخرج ُقُروحٌا - وهو العر فيها َفَشا إذا ُأِخ  -

َى صحيٌح بعيٌر ِو ُك فتبرأ إليه، تنظر بحيث البل أيدى بين و
 :النابغة َقال كلها،

ْلَت َلّى َحَم َبُه َع ْن َتُه َذ ْك َتَر ِذى َو َك ُعّر *  َوى ال ْك ُه ُي ْيُر َغ
َو ُه ُع َو ِت  َرا

 وتركته*) امرئ ذنبْ : *وكلفتني(حفظى
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ْنبْ البرئ أخذ في يضرب َذ  .الجناية صاِحبِْ ب

ِرٍئ كّل- 3117 ُطوِل اْم ْيِش ِب َع ُذوب ال ْك  َم

ِرٍئ : كّلالكلبْ ذي عمرو أخت جنوب شعر (في اْم
ِر ِبُمحاِل ُذوب*) الده ْك  َم

ْتُه من أي َهَم َوَمة البقاء طوَل نفُسه أو َدا ْته، فقد و َب َذ َك
ُلهالَشيء وطوال  : طو

ّنازي- 3118 ْيِن بيَن كال َن َي ِر َق  ال

ْقَرَن أن وأصله ٍر إلى البعيُر ٌي أذيتهما، تقل حتى بعي
َطاه بينهما نفَسه أدخَل فمن  خب

ُع لمن يضرب ِق حتى إليه يحتاج ل فيما نفَسه يو
 .ضرره يعظم

َتاِض- 3119  الّسَراِب َعْرِض على كالُمْح

ْطَمع لمن يضرب  .ُمَحال في ي

ّتَخذ : أيواحتاض ًا، ا ْوَض ّوَض، والصحيح َح وحاَض َح
ًا، َيُحوُض ْوَض ًا اتخذ إذا َح  .حوض

َتى- 3120 َب ْك ِعير َكُر َب  ال

 .للمتساويين

َفَرسَإْى- 3121 َهاٍن َك  ِر

 )قرنه بناصية قرن كل : أخد(التناصى للمتناصيين

ًا ُكْن- 3122 ْلَم ْنُه ُح  ُك
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ًا ليكن أي الخبر، من للهائل يضرب الحلم من ُحلم
 .يتحقق ول

عيني بين جعله حتى برمحه أهوى رجل أن وأصله
َعْت رأته فلما فاسإتيقظت، نائمة وهي امَرأة ِز غمضت ثم َف
َقالت عينيها ًا : كنو ْلم  .َكنه ُح

َد- 3123 َعُروُس َكا ُكوُن ال ًا َي َك ِل  َم

َعُروٌس،للرجل تقول العرب ًا، وللمرأة :  ويراد أيض
 .وأهله نفسه في لعزته ملكا يكون يكاد أي الرجل، ههنا

َدِت- 3124 ُكوُن الّشْمُس َكا ًء َت َ  ِصل

َلى، وكذلك - النار، والمد - بالكسر الّصلَء بالفتح الّص
 ]159 . [صوالقصر

 النار دون بحرها الفقراء انتفاع في يضرب

ًا- 3125 ْبر ِك ًا َأ َعار  َوإْم

ًا اجتمع أي َب ًا ُعْج ْقر َف َقال ؟و َعَرُي إذا الرجل، : أْم
ِر، من وأصله افتقر، َع َقال والنبات، الشعر قلة وهو الَم ُي
ِعر رجل َعر، م ِعرة وأرض وأْم ّنبات : قليلُةَم  .ال

َفى- 3126 ًا َك ْوم ِهْم َق ِب ًا ِبَصاِح ِبير  َخ

وروى ومخالطه، صاحبه بالرجل الناس أعلم أي
َفى الكسائي حقه من : كانالمرزوقي َقال بالرفع، "قوٌم "ك

ٌا بقوم كفى يقول أن موضع خبيرا ووضع بصاحبهم، خبير
ًا     أولئَك     (وَحُسَن   تعالى كقوله الجمع خبراء َق ِفي َفَقاء، أي )    َر ُر

َقال التمييز، على ويجوز الحال، " على"خبيرا ونصبْ :غيره و
َفى فاعل ًا كفى أي محذوفا، َك ًا علمهم قوم بصاحبهم، خبير
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ًا بعلمهم قوم كفى الكسائي ماروى ووجه بصاحبهم، خبير
َفى أي َت ْك  .يصحبهم بمن خبراء بعلمهم قوٌم ا

ُدو اْمرٍئ كّل- 3127 ْع ّد بما َي َع َت  اسإ

 .إليه يحتاج ما اسإتعداد على الحّث في يضرب

ُع َشيء كّل- 3128 َف ْن َتبَْ َي ّ الُمكا َق إل ْن  الِخ

تملك ل أنها إليه فاعتذرت امَرأة، سإأل مكاتبْ َقالها
ْتها نفسها، إل َل  .هذا َقال ذلك فعند له، فبذ

َكْسبْ عند يضرب  .كثر أو قل ال

ْتَك- 3129 َب َذ  ِعْزِمَك ُأّم َك

ِه أم ُتهِعْزِم  : اسْإ

ْد للرجل يضرب ّع ّدد يتو  .ويته

ْلبِْ- 3130 َك َهّرُش كال َفُه ُي ّل َؤ  ُم

 .ويذّمك إليه تحسن لمن يضرب

الكلب، بين الغراء وهما كالتحريش، والتهريش
أوَصَل و الجر، حرفا فحذفا بمؤلفه، الكلبْ يهرش وأراد

 الفعل

ًا ُكْن- 3131 ِريب ِرْب ُم َت ْغ  وا

ْظهَر ل فاهرب جناية جنيت إذا أي َفر ول عليك ُي ْظ ُي
 .بك

َقال ضده وفي  :ُي
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ًا ُكْن- 3132 ّي ِر ِرْب َب َت ْق  َوا

َو يأتي ُكّل- 3133 ُه ْهٌل َلُه َما  َأ

كل     (قل :تعالى الله َقال كما صنيعه، ُيْشبه كل أي
 )    شاكلته     على     يعمل

 .والشر الخير في يضرب

ُلوٍك كّل- 3134 ْع ٌد ُص َوا  َج

عليه هان عليه يبقى ماٍل رأُس له يكن لم َمْن أي
 ]160 . [صعنده الذى القليِل ذهاُب

َفى- 3135 َأَماَراِت َك ِريِق ب ّط ُهْم ال ًا َل  َحَشم

َقال إذا واحتشمته، أحشمه الرجَل : َحَشْمُتُي
 .أغضبته

أن . وذلكالظلم دفع على التحضيض في يضرب
ً َلَم رُجل ًا، ظ ًا بهم يمر جعل ثم قوم . وأماراتومساء صباح

ُة أْحَشَمكم : قدفيقول فيه، اختلفه : كثرةالطريق ما كثر
ِئُروا بكم، يمر ّث  تذلوا ول منه فا

3136 -ّ ِكْن َكل َل ُه ل و َطا ْع  ُأ

: ملضئيل غيرها من ابنه ورأى لمرأته رجل َقال
َء بنى ّيي ِعُمه : إنىَقالت ؟الجسم سَإ َقال فيأباه، الشحم لط

 .لأعطاه ! ولكن: كلالبن

 .قوله في يكذب لمن يضرب

ِة- 3137 َق َن َت َها آخر على كالُمْخ ِني  َطِح
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ًا طَحنْت امَرأة أن وذلك منه بقى فلما حنطة من َكَر
ّد ْطبُْ انكسر ُم ًا فاختنقت الّرَحى، ُق  .منه ضجر

ِر عند َضِجَر لمن يضرب على صبر وقد أمره آخ
 .أوله

ُذوٍل كّل- 3138 ْب ُلوٌل َم  َمْم

ُعه ما كّل أي ِن  عليه أْحَرصَ كان النسان ُم

ُغَراِب- 3139 ْئبِْ كال ّذ  وال

لن يختلفان ول موافقة بينهما للرجلين يضرب
َنم على أغار إذا الذئبْ َغ .منه َفَضل ما ليأكل الغراب تبعه ال
يواسِإى ل الغراب أن وهو وجه، من مخالفة : وبينهماقلت

 :الشاعر َقال كما يصيد، فيما الذئبَْ

َواسِإي ُه ِفيما الذئبُْ الغراَب ُي ُد َوَما َيِصي ُه *  َد َصا
َباُن ِغْر َعِف في ال ّنْخِل سَإ  ال

ًا- 3140 َه ِر َطُر َحّج كا ْي  َب

َطر ْي  .رجل : اسإمَب

ًا المعروفا يصنع للرجل يضرب .فيه له رغبَة ل كاره

ِة- 3141 َو َ ِعل َديِن بيَن كال ْو َف  ال

يغنى ول القوم مع يكون الحرب في للرجل يضرب
 .شيء

ِرى- 3142 َت َبَة كالُمْش ُقو ِنى ًع ِهٍل ب  َكا
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ُهْم اشترى رجل أن وذلك َت َب عن وكان َواٍل، من عقو
 .فقتله كاهل بنو فأخذته بمعزل، ذاك

 .يعنيه ل فيما للداخل يضرب

ْذ- 3143 ّلل ّبي كا ْيَة َتَز ُب  َفاْصطيدا ز

أثبتناه " وماترقى "كاللذ الكتاب هذا أصول في (وقع
 .)الصواب هو

ًا يسأله الرجل يأتي للرجل يضرب ما منه فيأخذ شيئ
 ]161 . [صسإأل

ِد- 3144 َدا  الّرْمح َمَن كالُمْز

َعن الرجل وهو ْط في فيدخل يفر، أن فيستحي ُي
 .صاحبه إلى يمشي الرمح

على فيلبس فيه يخزى أمرا يركبْ لمن يضرب
 .الناس

ْيَف- 3145 ْبَن َتَرى َك ْنِسَك ا  ؟ُأ

أبو َقال لصاحبه الرجل يقول ؟تراني كيف يعني
َدحها إذا لنفسه، الرجل : يقولهالهيثم  .َم

ُلهَقال  :: ومث

ْيَف- 3146 ْبَن َتَرى َك َوَك ا ْف  ؟َص

َقال ؟تراني كيف أي ِنس ابُن : فلنوي فلن، أ
ِفّي، ًا فصار بذلك اشتهر أنه إلى إشارة للّص  .يعرفه له نسب

ُتبْْ- 3147 ْك ٌا ا ْيَح ًا ُشَر ِرسَإ ًا َفا َتِميت  ُمْس
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الشجاع : الرجلوالمستميُت رجل، : اسإموشريح
نَصبَْ الحرب، في إقدامه لشدة الموت يطلبْ كأنه الذي

ًا ْندى رجل وهذا الحال، " على"فارسإ على نفسه يعرض ُج
يضرب كتبْ حتى ويلح القول هذا يقول وهو الجند عارض
ِلّح منك يطلبْ للرجل ِلّج ُفي َي َلبته يأخذ حتى َو  .َط

ْيِل- 3148 ّدْمِن َتْحَت كالّس  ال

َعر، : الدْمُنَقالوا َب  :لبيد َقال ال

ّدْمِن َراسِإخ َلى ال ِه َع ِد ْعَضا ْتُه أ َلَم َث ْيٍح ُكّل *   َوسَإبيل ِر

 يظهرها ول العداوة ُيْخِفى لمن يضرب

ِئبٍْ كّل- 3149 ٍة ِمْن َقا َب  ُقو

َفْرخا،القاب َوبة : ال ُق يبدو َفْرع كل أي : البيضة،وال
 .أصل من

َفى- 3150 ً بالّشّك َك ْهل  َج

ًا كنت : إذا: يقولعبيد أبو َقال إنه الحِق في شاك
ْهل فذلك حق  .َج

ّي َكِحَماَرِى- 3151 ِد ِعبا  ال

َبادَقالوا ِع َناء من قوم : ال َة نزلوا العرب أف ْيَر الِح
ّي منهم َنَصاَرى وكانوا ِد ٍد بن َع ّي زي ِد َبا ِع  .ال

ّى : كانَقالوا َعباد ْيَك : أيله فقيل حماران، ِل حماَر
:عنهما سُإئل حين َقال أنه ويروى هذا، ثم : هذاَقال ؟شر
 .الَخر على لحدهما َفْضَل ل أي هذا، هذا
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َقال الخرى من شر إحداهما خلتين في يضرب  :و

ُهَما ِرْجَساِن َل َثٍل ِمْن الناس في ما ّ م ِحَمار * إل
ّي ِد َبا ِع ّلذي ال َفا ا  ُوِص

َلى ُمَجّرَحاِن ُك ْدَمى ال ُهما َت ْد ُنُحوُر َق َقا لََزَما *  ُمْحَر
ْنَساع َفاَ و ال ُك ُل  ا

3152 -َ ْليِن ِكل َد َب َتَشبٌْ ال ْؤ ِهيُم ُم  ب

َقال ْبُتُي ُبوا، القوَم : اَش َتَش ] خلطتهم162 [ص أي فأ
َتَشبٌْ وفلن فاختلطوا، ْؤ النسبْ، صريح غير - أي - بالفتح م

 .: المظلموالبهيم

َيا للَمرين يضرب َو َت  .الشر في اسْإ

ٍر كّل- 3153 ْه ِني ن ّ ُيْحِسي ّنُه الَجْريبَْ إل ِويني فإ  ُيْر

ٍدالجريبْ ْنَصبّْ كبير : وا َية إليه ت ِد ْو لمن يضرب أ
َعَمُه ُغ ِن َب  غيره نعم من عليك أسْإ

َ َصْمٍت كّل- 3154 َة ل ْكَر ِيه ِف َو ف ْه ٌو َف ْه  سَإ

 .فيه خير ل غفلة أي

ُة- 3155 َثَر َتاِب َك ِع ِرثُا ال َء ُتو ْغَضا َب  ال

َثَر- 3156 ْك ِرِع أ ُقوِل، َمَصا ٌع َطاِمِع ُبُروقِا َتْحَت ال  الَم

ْفُر- 3157 ُك َثٌة ال َب ْفِس َمْخ َن ِم ِل ِع ْن  الُم

ْفَراَن، بالكفر يعني ُك ُة،والمْخبثة ال يعني : المفسد
ُد النعمة كفر ْفِس ِم على المنعم قلبَْ ُي َع  .عليه المن
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َكلَُم- 3158 َكٌر ال َواُب َذ َثى، والَج ّد ُأن ُب َ َتاِج ِمَن َول ّن ال
َه َد ْن َواِج ِع  الْزد

ٍء كّل- 3159 َنا  ِفيه بما َيْرَشُح إ

ّلبْ " أيفيه بما "ينضج ويروى  يتح

َفى- 3160 ِفية َك ًا بالَمْشَر َظ  َواِع

ُيوفٌاالَمْشَرفية وهي الشأم، َمَشارفا إلى َتنَسبُْ : سُإ
َها  .ُقَرا

ُع "ما قولهم من قريبْ وهذا مما أكثر السلطان َيَزا
 "القرآن َيَزع

ِكبِْ- 3161 ْيِن َكَرا َن ْث  ا

ُكوبين كراكبْ أي  .يمكن ل وهذا اثنين، َمْر

ُد لمن يضرب ّد ٍد في ليس أمرين بين يتر منهما واح
َفْضٌل ][ 

َد- 3162 َعاُم كا ّن ِطيُر ال  َي

ُع مّما الَشيء لقْرب يضرب ّق َتو بعض لظهور منه ُي
 .أماراته

ٍة كّل- 3163 َي ِن ٌد َغا ْن  ِه

ِوى في يضرب  الباطن فساد عند القوم َتَسا

ِد- 3164 َ َكالَجَرا ْبِقى ل َ ُي َذُر َول  َي

 القوم واسإتئصال المر اشتداد في يضرب
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ُع َكَما- 3165 ُد َتْزَر  تحُص

َقال كما هذا ِديُن "كما ُي  "تدان َت

 .الخير فعل على الحّث في يضرب

ِر- 3166 ُظو َوِل ِفي كالَمْح ّط  ال

]163 [ص الحظيرة، في جعل : الذيالمحظور
َوُل ّط ْبُلوال ّد : الح ترسإل ثم الدابة قوائم إحدى في يش

ّظه يقل للذي . يضربترعى  .وغيره المال من أوتي مما َح

ُبوِط- 3167 َعى كالَمَر  َخصيبٌْ َوالَمْر

 .المعنى في تقدم مما قريبْ هذا

ْنُت- 3168 ًة ُك ّد َبًة ُم ْوَم َفِصْرُت ُنْش َي َبًة ال ْق  ُع

ْبُت إذا كنت أي ًا منى لقى بإنسان َنِش فقد شر
" أي"أعقبْ لزميله الرجل يقول أن وهو منه، اليوم أعقبْ
ِزْل ْن َبتى، أركبْ حتى ا ْق ْعت " أيأعقبت "فقد ويروى ُع َرَج
َبَة وقوله عنه، َقال التحريك حقه كان ُنْش إذا "ُنَشبة "رجل ُي
ْقبة، لزدواج فخفف علقا كان  .عقبة ذا والتقدير ُع

 .العز بعد ذّل لمن يضرب

َذَب- 3169 ِعيُر َك  َبَرحَا كاَن َوإْن ال

ُد؛ َبَرحَا َيَسار، جانبْ من جاء إذا الصي بيت من وهذا ال
َواد أبي  :ُد

ْلُت َ َلّما ُق ٍة ِمْن َنَصل ّن َذَب ق َك ْيُر *  َع  َبَرحْا َكاَن َوإْن ال

َتَرى َفهَما َو ْل ْذ َخ َيا إ ٍر * ِمْن َمَض َبا ِطٍع ُغ ْوَس سَإا  ُقَزحْا َق
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ْير، الكلبْ يعني َخَرَجا، " أي"نَصل قوله َع ّنة وال ُق :وال
ْبوة، بها أراد َتر،وكذب الّر َف َكَن أي :  ويجوز بارحا، كان وإن أْم
ْيَك : أي" إغراء"كذب يكون أن َل ْده، العير َع برحا كان وإن فِص

 .اسإتصعبْ وإن ُيْرجى للَشيء يضرب

َلَ- 3170 ُع َك ْنُه َييَج ُد ِم ِب ِم َك ِر  الُمْص

َيْحُسُن يغنى للرجل يضرب ُله و ِرُم ثم َحا فيمّر ُيْص
ِة النبات التفافِا عند بالروض .له فيحزن الِخْصبْ وكثر

ْيَجع َي ْوَجع، في : لغةو ُع وكذلك َي ُع، َياَج ِييَج ِرم و : الفقير،والُمْص
َة رأى إذا أنه يعني َعاه مال له يكن ولم النباِت كثر َع َيْر َوِج
ُده  .كب

ٌلَ- 3171 ِبٌس َك  َكُمْرسِإٍل ِفيه َحا

ِبس الذي أي فيه سإواء ُيْرسِإلها والذي البل َيْح
 .لكثرته

ٌلَ- 3172 َ َك ُتمه ل ْك ِغيُض َي َب  ال

ًا، الكثرة به يعني ًا وكتمُت أيض إذا الحديَث، زيد
 .منه كتمته

ْيِن- 3173 َع ْلبِْ َك َك ّناِعِس ال  ال

 .القليل إل منه يبدو ل الذي الخفّى للَشيء يضرب

َقال التغميض، كل جفنيه يغّمُض ل الناعس لن
ًة يصف الشاعر َ  ]164 : [صَفل

ُكوُن َها َي ْيَل ِب ِل ِم َد ْو َق ْيِن َنْجٌم ال َع َك ّبى ِفي الكلبِْ *  ُه
َباِع  ق
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َتدى الذي النجم أن يعني ْه ّفى به ُي إل منه يبدو ل خ
ّبى القدر، هذا ُه َلع وقع الذي وهو هاٍب، : جمعو َط َوة في َو ْب َه

ٌع الغبار، وهي َبا َقال قابع، : جمعوق َعُي َب َق ُذ :  ّيبَْ إذا القنف غ
َفلَة أي بها يكون والتقدير رأسإه، خفي نجٌم القوم دليَل بال

ّبى نجوٌم بين فيما  قباع ُه

ًا- 3174 َكبُْ ُكْره َفَر البل َتْر  الّس

ونصبْ يكرهه ما المر من يركبْ للرجل يضرب
ًا الحال، مقام قام مصدر فهو كارهًة، أي الحال، " على"كره
 :الحماسإة بيت ومثله

َلْت ِه حم ٍة في ِب َل ْي ُءودة َل ًا مز َه ُكْر (تتمته* .. وعقد * 
)الهذلى كبير لبي كلمة من يحلل* وهو لم نطاقها

 )1/85 (التبريزى

ًا- 3175 ِره ْطَحُن َكا ْيَساُن َي  َك

ًا كلف لمن يضرب : اسإموكيسان مكره فيه وهو امر
.رجل

ْغِل 3176 َب ّد لّما كال َهار ِفي ُش  الْم

 .خصمه يشاكل ل لمن يضرب

َيْحميوقبله َقّرفٍا ِذَماَر :  ِر ُم ّوا * َخ

 .إلخ كالبغل

َقال شد لما كالبغل : هووالقياس الشبه من بعد لما ُي
 .المهار في

ّنُه- 3177 ٌد كأ َلى َقاِع  الّرْضِف َع
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 .للمستعجل يضرب

َفة الواحدة الُمْحَماة، : الحجارةوالّرْضُف  .َرْض

ْيَف- 3178 ّطل َك ُأّمُه ال  ؟َو

َلصَمعي َقال َ همه ذهبْ قد لمن : يضربا وَخل
 .لشأنه

قولهم عند الغين حرفا في قصته ذكرت وقد
 "له فاربكوا "غرثان

ِقِئ- 3179 َفا ِه َك ْي ِن ْي ًا َع  َعْمد

َطَر لمن يضرب َغّرَر أخ أبي عبيد عن وروى بنفسه و
َقل ْف ِة َش َقا رواي َد َواُر : أتتنىَقال الفرْز ّن َقالت ال ّلْمَف َك هذا : 
:َقالت ؟ذلك إلى تريدين : وماقلت يطلقني، أن الرجل
النوار إن ِفَراٍس أبا : يافقلت الفرزدقا : فأتيتَقال كلمه،
َقال الطلقا تطلبْ ْيبُْ : ماَف ِط َد حتى نفسي َت ِه الحسن، ُأْش

َقال الحسن، ) فأتىالبصري الحسن : هو(الحسن أبا : ياَف
ٍد ْد سإعي َه َق النوار أن اْش : فلماَقال شهدنا، : قدَقال ثلثا، طال
َقالنعم َقالت ؟طلقتك :َقال الطريق بعض في صار كل، : 

عليك يشهد وجل، عز الله ] يخزيك165 [ص إذن َقالت
ُتْرَجم، وحلقته الحسن َقال ف  :َف

ِدْمُت َداَمَة َن ّعي َن ُكَس َدْت لّما ال َغ ّني *  َقًة ِم ّل َط َواُر ُم  َن

َنْت ِتي وكا ّن َدَم منها َفَخَرْجُت َج ْيَن * كآ أْخَرَجُه ِح
 الّضَراُر

ْنُت ُك ِقٍئ َف َفا ِيْه َك َن ْي ًا َع َد َبَح َعْم َلُه ُيِضُئ َما * فأْص
َهاُر ّنس  ال
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ْو َل ّني َو َكُت أ ِدي َمل ِبي َي ْل َق َكاَن َو َل َلّى *  ِر َع َد َق ْل َياُر ِل الِخ

ُتها َوَما ْق ّل ًا، َط َبع ِكْن ِش ْيُت ول ْهَر * َرأ ّد ُذ ال َعاُر يأُخ ُي  َما

ْلبِْ- 3180 َك ْل ُه َكا ُه َعاَر ْفُر  ُظ

ْيٌر قولهم مثل وهو : أهلكه،أي َع ُه " ُه َعاَر ُد ِت  "َو

ِم ُكْزُم- 3181 َ َبر الِجل ْع َنا َأ ِئ َوا  الّض

ُكْزم ْكَزَم، : جمعال َجْحفلته في الفرس وهو أ
ومنه وقصر، ) غلظللنسان الشفة : بمنزلةللخيل (الجحفلة،

ٌد َلم، : جمعوالِجلَم الصابع، قصيرة كانت " إذاَكْزَماء "ي َج
ْقَراض مثل الصوفُا به ُيَجّز الذي وهو :والعبار العظيم، الِم
ضائنه، : جمعوالضوائن يجز، فل الشعر أو الصوفا يترك أن

صفة يكون أن : يجوزالجلم وكزم الضأن، من النثى وهي
ْهٌم كقولهم لواحد، ِذ ُمْرُط "سَإ َذ ُق َع " جعلواال صفَة الجم
 :ومثله الجمع، من بعده لما الواحد

ّدَجاِج ُخْرُس ليلًة يا َلًة ال ْوي * َط

 وكذلك

ٌد ُقو ِء َعِن َر َفْحَشا ِر ُخْرُس ال ِئ َبا * الَج

ًا ِجلََمه وجعل فلذلك حدها، وذهاب لقصرها ُكْزَم
ْعبرة، الضوائن بقى مع الحال موضع في المثل في وأعبر ُم

الحاد، لفظ على لنها الِجلَم فعل يؤنث لم وإنما قد، إضمار
ًا، كانت وإن  :زهير كقول جمع

ِنم َغا ّتًى [َم َفاٍلِمْن َش ِم* (الفال، ] إ ّن ومثله ُمَز
 )أفيل واحدها ونحوها، المخاض بنات البل : صغارالفائل
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إلى به يتحمد جعل ثم عجزا، شره ترك لمن يضرب
 الناس

ٍة ِمَن َلَك َكْم- 3182 َباسَإ َ ُخ ْقَسُم ل  ُت

َباسإة ّباس ورجل : الغنيمة،الَخ ّنام أي َخ  .َغ

ًا، المال َيْجمع لمن يضرب فيه له يكون ول جاهد
َبس في ول مطعم في ل حًظ ْل  .ذلك غير ول َم

ٌة- 3183 َداد ْعيي ُك ِليبَْ ُت َبِع َص  الْص

َدادة ُك َقا : ماال ِز ِر بأسإفل َل ْد ِق تقدر فل طبخت، إذا ال
ْلبة كانت وإن الصبع ]166 . [صوتقلعها تنزعها أن ُص
ُقور يضرب َو َتَخّف ل الذي لل ل الذي وللبخيل يزعزع، ول ُيْس

َتْخَرج ّد إل َشيء منه ُيْس  .ومشقة بك

ِليه كّل- 3184 َيا َنا َل ِدُس َل َنا  َح

ِدُس ْن  الظلمة الشديد : الليُلالِح

 .تكره ما إل منه إليك َيِصُل ل لمن يضرب

3185 -َ ْيِن ِكل ّنِسَم  َحْرَجٌف َحُروٌر ال

َلذ : ماالريح من النسيم َت تنفس وهو هبوبها من ُيْس
ْهل، ّنى : الباردة،والحرَجُف الحارة، : الريحوالَحْرور سَإ َث و

َداة نسيم أراد النسيَم َغ  .العشى ونسيم ال

ُيرى خير عنده يرجى للرجل يضرب  .منه ضده َف

ِة- 3186 ّن  البِل أْخَرى ِفي َكالَحا
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لمن . يضربالوائل إلى َتِحّن المتأخرة الناقة يعني
 .لمره يهتم ول به يبالي ل بمن يفتخر

ِذُب- 3187 َك ٌء ال ُقا َدا ْد ٌء َوالّص َفا  ِش

َعَمّى فإنه للمكذوب داء أي ُه عليه ُي  أَمَر

ِة- 3188 ُهوَر َدى كالَمم َها إْح ْي َت َدَم  َخ

ْدَمة ْيُرالَخ ّد الذي : الّس ثم البعير، ُرسْإغ على ُيَش
ًا الخلخال من المرأة تلبسه لما يستعار وهذه به، تشبيه
َق امرأة َبْت لنها ُتّحم َل إحدى الرجل فنزع بالمهر، بعلها طا

َها ْي َت َدَم َفعها َخ َد ًا، إليها و المثل بها فضرب بذلك، فرضيت مهر
 .الحمق في

 :قولهم هذا ومثل

ِة- 3189 ُهوَر َها َماِل َمْن َكالْمم ِبي  أ

ِم "من ويروى َع وقصتهما المثلين ذكرت " وقدأبيها َن
ُق قولهم عند الحاء في المثال " (انظرالممهورة من "أحم

 )1177  و1176  و1175

ْيَف- 3190 ّق َك ُع ًا ُي َد ِل َد َقد َمْن َوا َل  َو

ِد ينبغي ل يعني َل ّق أن للو ُع ْد أباه ُي َق ًا؛ َصاَر و لنه أب
ْعَم ذاقا قد ُقوقا َط ُع  .ال

 الباب هذا من أفعل ما على جاء ما* 3*

َذُب- 3191 ْك ِذ ِمَن ََأ ْبَحاِن الِخي  الّص
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ُذ ْبَحان : المأُخوذ،الِخي الذي وهو : المصطبح،والّص
ِرَب ُبوحَا، َش ْبَحى والمرأة الّص  .َص

ً أن وأصله َبَح، وقد حية من َخَرج رجل َط فلقيه َأْص
ْيَش َقال الحي، عن وسإألوه فأخذوه قومه، يريدون َج : إنماَف

َد ول القفر، في ِبّت ْه ]167 [ص هم فبينما بقومى، لي َع
َلبه إذ يتنازعون َبح، قد أنه فعلموا فبال، البول، َغ َط ولول اص

ُبْل؛ لم ذلك ُه بطنه في منهم واحد فطعنه َي َدَر اللبن فب
ْوا ٍد غيَر فَمَض  الحي على فعثروا بعي

َقال ِذ من "أكذُب مصادره في الفراء و الخي
ْبَحان َقال الفصيل، " يعنيالّص َذ ُي ًا، يأَخذ أِخ َثَر إذا أَخذ أك

 لبنها فيمتك أمه على يتفلت بأن اللبن شرب

وتمككه كشده : مكهومثله كله، : مصهلبنها (امتك
 )كزلزله ومكمكة كتقدمه،

ْتَخم أي فيأخذه، ّتَخَمة أن وكذبه منه، ُي تكسبه ال
ًا؛ جوعا  .ثانيا اللبن على يحرص لذلك فهو كاذب

َذُب- 3192 ْك ِر ِمْن َأ ِد َأسِإي ْن  الّس

ْؤخذ أنه وذلك أنه فيزعم منهم الخسيس الرجل ُي
 الملك ابن

َذُب- 3193 ْك ْلَمٍع ِمْن أ  َي

ْبُرقا حجر هو وقيل الّسَراب، هو فيظّن بعيد من َي
 ماء

َذُب- 3194 ْك َيّر ِمَن َأ ْه َي  ال

ًا الّسَراب وهو  أيض
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َذُب- 3195 ْك ِريبِْ الّشيخ ِمَن َأ َغ  ال

ابُن أنه فيزعم سإبعين ابن وهو ُغْربته في يتزوج لنه
 سإنًة أربعين

َذُب- 3196 ْك ِرٍب ِمَن َأ  ُمْج

َنائه من يطلبْ أن يخافا لنه : ليسأبدا فيقول َه
َناء، عندي َقال َه ِلُف أبدا لنه : بلوي ِبَجربى ليست إبله أن َيْح

ّيَة : لقيل ولذلك الورود، عن يمنع لئل ِل ِرٍب أ  ُلمْج

ّذُب- 3197 ْك ِة ِمَن أ ِلئ  الّسا

باب - من السمن (سإلَت الّسْمَن سَإلَت إذا لنها
العين، مخافة .) كذبتوعالجته طبخته : أيواسإتلَته-  فتح

َتَجن، : قدتقول أنها وكذبها َقا، قد ار َتَر ِتَجاُن اْح ل : أنَوالر
 سإمنها يخلص

َذَب- 3198 ْك َدَرَج َدّب َمْن أ  َو

َذَبأي ْك ِر : أ َبا ِك َغار، ال ودرج الكبر، لضعف َدّب والّص
َقال الصغر، لضعف والموات، الحياء أكذب معناه : بلوي

َدَرَج قولهم من للميت والدروج للحى، فالديببُْ " إذاالقوُم "
َقَرُضوا، ْن  يمشي ما " لولالصبي َدَرَج "قد الول ومن ا

َذُب- 3199 ْك ٍة ِمْن َأ َت  فاِخ

َطبْ أواُن "هذا صوتها حكاية لن ذلك " تقولالّر
َقال بعد، يطلع لم والطلع  :و

َذُب ْك ٍة ِمْن َأ َت َكَرِب َوسَإَط * تقول َفاِخ  ]168 [ص ال

ُع ْل ّط َواُن * هذا يطلِع َلّما َوال َطبِْ أ  الّر
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َذُب- 3200 ْك ْنٍع ِمْن َأ  ِص

َقال الصناع، وهو ُع : رجلُي ْن ِنيع، اليدين، ِص وامَرأة وَص
َناع، َفا إذا َص  ًوِص

َقال كما وهذا الصناعة، في ِبالِحذقا ْه ُي ُد ُد ُدّرين " ْع سَإ
ْين َق ٍم كّل ُيْرِجُف " لنهال َتعَمَل مقيم وهو بالخروج يو  .ُليْس

 :قولهم وأما

َذُب- 3201 ْك َنَة ِمْن َأ ْي  ُجَح

َذَب كان فإنه َمَر الذي ولعله العرب، في َمْن أك
المثل وانظر جحا، ذكره مر . (الذيالحاء باب في ذكره

1191(. 

َذُب- 3202 ْك ّلبِْ ِمْن ََأ َه  الُم

ْفَرة، ابن يعنون إذا كان أنه اليقظان أبو زعم ُص
ّدثَا ًا وكان يكذب، قدراحا :قيل َح  .يكذب لمن َذاّم

َفُر- 3203 ْك ٍر ِمْن َأ  ِحَما

َقال عاد من رجل َقال مويلع، بن : حمارله ُي و
مسلما، كان الزدى، نصر بن مالك بن حمار : هوالشرقى

ٍد له وكان ُله وا لم فراسإخ، أربعة عرض في يوم مسيرة طو
بنوه فخرج الثمار، كل من فيه منه، أخَصبُْ العرب ببلد يكن

ُدون ّي َقال فكفر، فهلكوا، صاعقة فأصابتهم يتَص َمْن أعبد : لو
َعَل َله، َعَصاه فمن الكفر، إلى قومه ودعا ببنّى، هذا َف َت َق

المثَل العرُب به فضربت واديه، وأخرب تعالى، الله فأهلكه
 :الشاعر َقال الكفر، في

َلْم َثَة أّن َتَر أ ِر ٍر بْن َحا ْد ّلى َب ُيص َفُر وهو *  ٍر ِمْن َأك ِحَما
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َبُر- 3204 ْك ٍز ِمْن َأ ِني َعُجو ِئيل َب  إسْإَرا

الصلة عليه يعقوب بنت يسير بنت شارخُا : هيَقالوا
مضت فلما سإنين وعشرة سإنة مئتا لها كانت والسلم،

سإبعون " لها- إلخ سإبعون لها مضت فكلما نسخة ("في
الصلة وعليه نبينا على يوسإف مع تكون وكانت شابة، عادت

 .)والسلم

ْكَسبُْ- 3205 ٍة، ِمْن َأ َل ٍة، َنْم َذّر ٍة، و ْئبٍْ وفأَر ِذ  .و

َقال رضي عمر . وسإألالحيوانات أكسبُْ : هؤلءُي
وقاص، أبي بن سإعد عن يكرب معد بن عمرو عنه الله

َقال َبطّى أمير، : خيرَف أسإد نمرته في عربي حبوته، في ن
ْقِسم القضية، في يعدل َتاُموَرته، في َي إلينا وينقل بالّسوية، و

ّذّرة تنقل كما حقنا ِرها، إلى ال َقالالجاحظ َقال جْح َف :عمر : 
 ]169 [ص ِلِسّر

ِرينة، بالتامورة أراد الثناء، تقارضتما ما َع وأصلها ال
ْوَمعة  .الّص

ْكَسى- 3206 ٍة ِمْن َأ َل  َبَص

:الهيثم أبو . قالالكثيرة الثياب لبس لمن يضرب
َقال كاسإى، للمكتسى يقال أن النوادر من هذا :جنى ابن و

ُته ثوبا، زيد كسا َقال ثوبا، وكسو  :الحطيئة بيت في الفراء و

ْد ُع ْق ّنَك َوا ْنَت َفإ ّطاِعُم أ * الكاسِإى ال

َقال المكسو، أراد "سإر "ودافق "ماء مثل : هوو
ْكَسى كان الفراء بقول أخذت " فإذاكاتم من أفعل أ

 .مثله قبله مر وقد شاذ، قليل وهو المفعول،
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َفُر- 3207 ْك  ُهْرُمَز ِمْن َأ

إلى عنه الله رضي الوليد بن خالد سإار : لماقيل
َتله ُمَسليمة البصرة، ناحية إلى أقبل قتاله من وفرغ وقا

ِظَمَة ُهْرُمَز فلقى المسلمين، جمع من أعظَم َجْمٍع في بكا
َدى الناس من أحد يكن ولم ْع ُهْرُمَز، من والسإلم للعرب أ

َقالوا المثَل به العرُب ضربت ولذلك َفُرَف ْك ُهْرُمَز، من : أ
هرمز، إليه فخرج البراز إلى فدعاه خالد، إليه : فخرجَقالوا
عنه، تعالى الله رضي الصديق إلى بخبره وكتبْ خالد، فقتله
ّفلُه َلبه، فن ٍم، ألِف مائَة قلنسوته فبلغت سَإ وكانت دره

ُفرُس َفِت إذا ال بمائة قلنسوته جعلت بينهم فيما الرجل َشّر
 .درهم ألف

َذُب- 3208 ْك َثًة َأ ُدو ٍر ِمْن ُأْح  َأسِإي

 :الشاعر قول من هذا

َذُب ْك َأ َثًة و ُدو ٍر ِمْن ُأْح ُغ َأسِإي َو َأْر َو َا *  ْوم َلبِْ ِمَن َي ْع ّث  ال

َذُب- 3209 ْك ِبّى ِمْن َأ  َص

ِرى ما فكل له، تمييز ل لنه ّدثُا لسانه على َيْج يتح
 .به

 :قولهم وأما

َذُب- 3210 ْك ْيِس ِمْن َأ  َعاِصم ْبن َق

 :الخيل زيد قول فمن

َلْسُت ٍر َف ِفّرا ْيُل إذا ِب َعْت الَخ َلْسُت أْجَم َو ّذاٍب *  َك ِب
ْيِس َق ِم بِن َك  َعاِص

www.almeshkat.net/books 102



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْكَسبُْ- 3211 ٍد ِمْن َأ ْه  َف

َد أن وذلك ُهو ُف ْعِجُز التي الهرمة ال الصيد عن َت
ٍد على تجتمع لنفسها ْه ُد فتى َف .شبعها يوم كل في لها فيصي

َيُس- 3212 ْك ٍة ِمن َأ  ِقّش

ِد َجْرو هي ِقْر  .ال

ً يضرب َثل  ]170 . [صخاصة للصغار َم

ُد- 3213 ْكَم َباَرى ِمَن َأ  الُح

َقال َد فلن "مات آخر مثل في وي َباَرى َكَم " وذلكالُح
َباَرى أن من وغيرها واحدة، بمرة ريشة عشرين تلقى الُح

بعد إل واحدة يلقى فليس الواحدة، بعد الواحدة يلقى الطير
ٌع الطيَر أصاب فإذا الخرى، نبات وبقى كلعا طارت َفَز

ًا ذلك من مات فربما الحبارى، َد  .َكَم

َبُر- 3214 ْك ٍد ِمْن أ َب  ُل

المثال كثرت وقد السابع، عاد بن لقمان َنْسُر هو
َقالوا فيه؛ َبد "أتى َف َد على َأ َب  "ُل

َنى َها و* أْخ ْي َل ّنن َع َنى؟[؟ال َلى ] أْخ ِد َع َب * ُل

 :وقولهم

َثُر- 3215 ْك ِريِق ِمْن أ َفا َعَصا ت  ال

"أبقى قولهم عند الباء باب في تفسيره مر قد
ِريِق َفا َعَصا ت  "ال

َفُر- 3216  َناِشَرة ِمْن أك
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بن هّمام أن كفره من وبلغ النعمة، كفر من هذا
ْهل بن ُمّرة َبان بن ُذ ْي أن تريد وهي أمه، من اسإتنقذه كان َش
ُه َد ِئ ّباه، فأخذه تربيته، عن لعجزها َت في سإعى ترعرع فلما ور
همام قتل أغوات بن ناشرة : إنالمجد (قال همام قتل
ًا  )غدر

ْكَرُم- 3217 ْيِق َمَن أ َذ ُع : إنحمزة َقال الُمرّجبِْ ال
َذيق ولم، ألف بغير تقوله العرب أكثر ُع َثر : النخلةوال ْك َي

ُيْجعَل حملها َعامة، تحتها ف َبة، وتسمى ِد :ويقولون الّرْج
في : هوفيقول ُمَرّجبْ، وِعذقا ُمَرّجبة، ونخلة النخلة، َرّجبُت
ّكوا إذا وللَعداء حملها، كثرة من النخلة كهذه الكرم َت به اْح
َتّك من الذي الجذيل لمنزلة  .دائه من دواء كان به اْح

ُه- 3218 ْكَر َتى ِمَن أ َل ُبع َخْص  الّض

ً يضرب َثل ذلك وأصل يختار حظ فيهما ما للَمرين َم
فلما ثعلبا، مرة صادت الضبع أن-  العرب تزعم - فيما
ّنىالثعلبْ َقال تأكله أن أرادت ٍر، أّم على : ُم َقالت عام َف
أيهما فاختر خصلتين، بين الحصين أبا يا خيرتك : قدالضبع
َقال ِشئت، ُكلَك، أن : إماالضبع فقلت ؟هما وما : الثعلبَْف آ

َقال أمزقك، أن وإما : أماالضبع فكى بين وهو الثعلبْ َف
غلبت أرض - وهو ؟دابر بهوب نكحتك يوم عامر أم تذكرين

أورده كذا الدواهي، أسإماء في يجئ وهو َقالوا عليها، الجن
َقال حمزة، تكون أن : وبالَحَرىقلت دابر، : هوتالندى أبو و

َقالت أصح الرواية هذه َف فوها، وانفتح ؟متى :الضبع - 
المثل، بخصلتيها ] العرب171 [ص فضربت الثعلبْ، فأفلت
َقالوا َعَرَضَف  .فيه خيار ل لما الضبع، خصلتى علّى : 

ْكَمُن- 3219 ْيٍث ِمْن أ  َع
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ْنفساء : إنهاَقالوا بها فتضر العتق البواب تقصد ُخ
 .فتدخلها تثقبها حتى ترى، ول صوتها يسمع باسإتها،

ًا ويقولون  :أيض

ٍد ِمْن أكَمُن- 3220 ْدُج  ُج

ًا هو الصحارى في ُيّصوُت الخنفساء من ضرب أيض
َفل من ّط  .يره لم الطالبْ طلبه فإذا الصبح، إلى ال

َذُب- 3221 ِذ ِمْن أك ِم، أِخي َل ْي ّد َذُب ال َلمَة ِمْن وأك ْي  ُمَس

َثُر- 3222 َبى، ِمَن أك ّد ّنْمِل، وِمَن ال ِء، وِمَن ال َغا ْو الغ
 .الّرْمِل وَمَن

 الرِض ِمَن أكتم- 3223

ْكَرًم- 3224 ِد ِمَن أ  السَإ

ُه- 3225 ْكَر ِم َمَن أ َق ْل َع  ال

ْكَرُم- 3226 ْيرى مْن َأ َة َأسِإ َنز طيئ حاتم وهما َع
 .ماَمَة بُن وكعبُْ

 المولدون* 3*

َنُه َشيء كّل َثَم  َو

ْؤٍس كّل ٍم ُب َنعي ِئٌل و  َزا

ُنوٍع كّل ٌع َمْم ُبو ْت  َم

ِه َقَرْت ما كّل ْيُن ِب ِلٌح الع  َصا

ٍد كّل ِئ  ناقٌص َزا
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َلى َهّم كّل  َفَرٍج إ

ِرٍئ كل ِطبُْ اْم َت ِه في َيْح ِل ْب  َح

ِريبٍْ كّل ِريبِْ َغ َغ  َنِسيبٌْ لل

ٍر كل ّو كبي ُد ِة َع َع ِبي  الط

ُهو كّل ِريبٌْ آٍت َما  َق

ِه َرأٍس كّل َداع ِب  ُص

ّلّما ُثَر ُك ُد َك ُطُه طاَب الَجَرا ْق  َل

ّلَما ُثَر ُك ّذباُب َك ُلُه هاَن ال ْت  َق

ْع كّل َب ْع أزْل ّثّم َواْش َف  َوار

ْعِض ِفي كْل ِنَك َب ْط ِعّف َب  َت

ُة ْثَر ْدقِا ِمَن الّشّك َك ِة ِص ِلى الُمحاما َيقيِن َع  ال

ِديٍق ِمْن َكْم ِه َص ِني ْت َب ْكَس ُة أ ْبَر َع ِنيه ال ْت َب َل ْبَرة وسَإ  الِخ

َنُه كأن ُقا ِلَسا ْيُف أو لِعبٍْ، ِمْخَرا  ضارب سَإ

ْقَل كُل َب ْيُث ِمْن ال َتى َح ِه ُتؤ  ]172 [صِب

ْيٌر َبْخٍت َكّف ٍم ُكّر َمْن َخ ْل  ِع

ْيَف ّيَك َك ِق َو ْد َت َق  القلُم َجّف َو

َفى َء َك ً الَمْر ّد أن َفْضل َع ُبُه ُت َعاي  َم

َبُة َع َ الله َك ْكسى ل ٍز ُت َوا ْع  ل

www.almeshkat.net/books 106



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ِة َب ْع َك َ ُتَزاُر َكال  َتزوُر َول

ْنَساٍن كّل َهّمُه إ ْيُموٌن َو ّنُه وَم َد  َو

ُتبُْ ِء ُك َ َكل ُو ِتيُح ال َفا ِم َم ُهُمو  ال

ُكْم ّل ِلبُْ ُك ٍد َطا ْي  - للمرائي َص

ُع الّشْمَس كأّن ُل ْط ِه ِمْن َت ِه ِحَراِم ّيا ّت  - لل

ًا َكاَن َدان ْن َقًة فصاَر سِإ ْطَر  ِم

 يعز للذليل يضرب

َناَحُه َقّصوا طاَر كما  َج

 وليته مدة تطل لم لمن يضرب

ْيت بَخّل َكْشَخاُن ِز  َو

ِة َأ َلى، كالَمْر ْك ّث ِة ال ّب ْقلى على والَح النقطاع في الِم
َلق َق  وال

َفٍص في ريٌح َكلَُمُه  َق

ًا ُكْن ِدي ُهو ًا، َي ّ تاّم َ َوإل َعبْْ َفل ْل ِة َت ْوَرا ّت  ِبال

َبْت ِت ٌة َلُه ُك  َطريد

 تنفع ل وسإيلة أي

ِريع، َ ُيْسِمُن ل َكالّض ِني َول ْغ  .ُجوع ِمْن ُي

ٍة ِهّر ُكُل َك َها َتأ َد َ ْول  أ
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 عنها الله رضي عائشة في الحميرى السيد َقاله

ّلليل َكلَُم ُه ا ّنهاُر َيْمُحو  ال

َهُه كأّن ْغُسوٌل َوْج ِة َم َق ّذئبِْ ِبَمَر  ال

ّنُه ْهٌم كأ ِلٌج سَإ ٌقا " - أو"زالق - ويروى َزا ِطف َبْر  خا

 السير للسريع يضرب

َيُة كأنُه َكا ْلِف ِح ِِر َخ  للقبيح - يضرب الَزا

ّنُه َع كأ َق ْطِن ِفي َو ِه َب  نعمة في - أي أّم

ْبَخُر كأنُه َتَف َأ َلُه َن ُبوس سِإبا َع  - لل

ِء َبْخَرا َد كال ْن َها ِع ِق ِدي  - للساكت َص

ّى ِد ِدى ِمن َيْسَخُر ُكْر ْن  ُج

َقا إذا َذ ُقا هو َمْن على تحا َذ  منه أْح

ًا ُكْن ِلم ِهٍل َحا  ناطٍق ِبَجا

ُه َنا ّلْم ًا َفَصاَر َك ْيَم ِد  َن

ْئبِْ ّذ َل َا ِلبَْ إذا ك ّكَن وإْن َهَرَب ُط َثبَْ َتم  َو

َنبِْ َذ ِر َكا  الِحَما

 ينقص ول يزيد ل لما

ِة ْبَر ْكُسو كال ّناَس َت ُتها ال َيٌة واسْإ ِر  َعا

ِر ُفو ُعْص َتُه إْن كال ْل َبْضَت وإْن َفاَت، َأْرسَإ ِه َق ْي َل  مات َع
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ٍم َكلَُم ِكي ْوفٍا ِمْن َح ِرٍب َج  َخ

ِة َكْمأ ِبٌت َأْصٌل ل كال َ َثا ٌع َول ِبٌت َفْر  َنا

َكبُْ الفيِل َكَصاِحبِْ ِنٍق َيْر َدا ِزُل ِب ْن َي ٍم َو َه ِدْر [ص ِب
173[ 

ًا ُكْن ُكور ْنَت إذا َذ ًا ُك ُذوب  َك

ُة َثَر ِهبُْ الّضِحِك َك ْذ َبَة ُت ْي َه  ال

َفى ْوِت ك ًا َنأيا بالَم ِتَراب ْغ  وا

ْلبٌْ ّطٌن ك ْب ٍر ُم ِزي ْن  ِبِخ

ِثيُر َفَراِن َك ْع  الّز

 للمتكلف يضرب

َبَت ٍو ُكّل الله ك ُد ّ َلَك َع ْفَسَك إل  َن

ِر ِفي َكْم ْيبِْ َضِمي َغ  ُمَحّجبٍْ سِإّر ِمْن ال

ْين َكلٌَم ْلم َل ُظ ّين و  َب

ِه ِفي ُفقئ كأنَما ِه  الّرّماُن َوْج

ّنَما َوى كأ ْيَن َز ِه َب ْي َن ْي َلى َع  المَحاِجْم َع

ٍد ِمْن َكْم َء َي َعا ْن َكْسبِْ ِفي َص َء ال َقا َفاقِا ِفي َخْر ْن  ال

ٍد ِمْن َكْم ُه حاسإ َيا ْع ّني أ ُة ِم ْبَر ِم َخْرقِا َع ْد  ال

ْيُس َك ْيِش ِنْصُف ال َع  ال
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ْبُر ُد الك ْغِض قائ ُب  ال

َدُر َك ْيِن َرأِس ِمْن ال َع  ال

ُد ْي َك ُغ ال َل ْب ِد ِمَن أ ْي  ال

ِكلَُب ُع ال َب ًا َتْش ْبَز  ُخ

َتّن لمن يضرب  بالقوت عليك اْم

َداَمة الكفالُة  َن

َكَرُم َنٌة، ال ْط ُفل واللؤُم ِف َغا  َت

َنى ُك َهٌة، ال ّب َن ّقَصة والسإاِمى ُم َن  ُم

َ الكريُم ّلمُه ل ِرُب ُتَح ّتَجا  ال

ْؤِمُن ُموقًى الكافُر  ُملقًي َوالُم

ِفُر ٌقا الكا  َمْرُزو

ْلبُْ َك َ ال َبُح ل ْن ِه ِفي َمْن َي ِر  َدا

ُتبْْ ْك َدَك َما ا َع َلى َو  الَجَمد َع

ِرى ْكِس ًا ا ِفِك على ُعود  أن

 ومكايدته رغمه أرادوا لمن يضرب

ْنِجى َع إْن كالّز َقا َجا َع وإْن سَإَر ِب َنى َش  َز

ّنه أحوله جميع في النكد للفاسإق يضرب ْوُر كأ ّن سِإ
ِد ْب  الله َع
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ًا زاد إل سإنا يزيد ل لمن يضرب وفيه وجهلً، نقص
 :المحدثا َقال

ِر ْو ّن ِد َكِس ْب َع الله َع ٍم ِبي َه ِدْر ًا ِب ْير ِغ َلّما * َص َع َشبّْ َف بي
ِقيَراِط  ِب

ْوله* [ص ِبُزّب يفتِخُر كالِخِصّى  ]174 َم

لم     أوله     فيما     والعشرون     الثالث     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
  المولدون   

 لم أوله فيما والعشرون الثالث الباب

ْو- 3227 ٍر ذاُت َل َوا ِني سِإ ْت َطَم للكريم (يضرب َل
 )ظلمه احتمال على يقدر فل دنئ يظلمه

ِنى لو أي ْت َطَم ٍر؛ ذاُت َل َوا للفعل " طالبة"لو لن سِإ
لهان لي، كفؤا كان َمْن ظلمني لو والمعنى عليه، داخلة
ِنى لو أراد وقيل دوني، هو ِمْن ظلمني ولكن على، ْت َطَم َل
ِبُس قلما العرب لن للحرية؛ علمة السوار فجعل ُحّرة، ْل ُت
َوار، الماء أخف لكان حرة اللطمة كانت : لويقول فهو الّس
 :الشاعر َقال كما وهذا على،

ْو َل ّنى َف ِيُت أ َهاٍشمٍى ُبل ُتُه ِب َل ُؤ ُنو * ُخ ٍد َب َداِن َعب  الَم

َهاِن َلّى َل َقى، ما َع َلكْن أل َلوا َو َعا َت ُظُروا *  ْن بَمِن َفا
ِني َ َتل ْب  ا

ْو- 3228 ّيْرِت َل َتْرِت ل ُخ  ْخ
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ِلْمَت : كيفله َقالت لما لمه بيهس َقاله بين من سَإ
بتمامها القصة ذكرُت وقد منه، إليها أحبّْ وكانوا ؟إخوتك

 ")ولدا أرأمها "ثكل 771 المثل (انظر الثاء باب في

ْو- 3229 ْيُت َل َه َلى َن َ الو َهِت ل َت َيُة ْن ِن ّثا  ال

ْير بن أنس َقاله َطَمه لما اليادى الُحَج بن الحارثا َل
ْطمًة شمر أبى ُتَك لو والمعنى أخرى، بعد َل ْب َق ّوِل عا ما بأ

على تجترئ لم جنيَت

ْو 3230 ِرَك َل َطا ُت َق ً ال ْيل َناَم َل  َل

فطرقوه ُمَراد، من قوم على َماَمَة بن عمرو نزل
َطا فأثاروا ليل، َق فنبهت طائرة، امرأته فرأتها أماكنها، من ال

ُة َقال زوجها، المرأ َقالت القطا، هي : إنماَف ِرَك : لوَف القطا ُت
 .لنام ليل

 .إرادته غير من مكروه على ُحِمَل لمن يضرب

َقال ليل القطا ترك "لو َقال من : أولالمفضل و
ِملنام إلى سإار خلج بن عاطس أن وذلك الريان، بنُت " َحذا
َيَر في أبيها َعم ِحْم ْث َفى وَخ ْع َدان، وُج َهْم في الريان ولقيهم و

ّيا عشرة أربعة ًا، قتال فاقتتلوا اليمن، أحياء من َح ثم شديد
ّيان وإن تحاَجُزوا، وأصحابه ليلته تحت ] خرج175 [ص الر

ْوَمهم فساروا هرابا عاطس فأصبح عسكروا، ثم وليلتهم، َي
ْيله، فجرد بلَقع، منهم الرُض فإذا لقتالهم، فغدا في وحّث َخ

منه قريبا كانوا فلما ليل، الريان عسكر إلى فانتهوا الطلبْ،
َطا، أثاروا َق ِم فخرجت الريان، بأصحاب فمرت ال َذا بنت َح

َقالت قومها، إلى الريان  :َف

َنا يا أل ْوَم ُلوا َق َتْح ْيُروا ار َلو َوسِإ َف ِرَك *  َطا ُت َق َناَما ال  َل
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أتاكم وقد الساعة هذه طار ما ترك لو القطا أن أي
ُدوا قولها، إلى يلتفتوا فلم القوُم، َل لما المضاجع إلى وأْخ
ْيَسُم فقام التعبْ، من نالهم َقال طارقا بن َد  :عاٍل بصوت و

َذا ِم َقالْت إ َذا َها َح ُقو ّد َفإّن َفَص ْوَل *  َق َقالْت َما ال
ِم َذا  َح

ٍد إلى فلجؤا القوم وثار ًا كان وا فانحازوا منهم، قريب
 .منهم وامتنعوا أصبحوا، حتى به

ْيم البيت أن عبيد أبي رواية : وفيقلت ُلَج ْعبْ بن ِل َص
َذام، امرأته في المثل (انظر القافا باب في ذكرته وقد َح

َذام َقالت ما  "القول2890  ")ِح

ْو- 3231 ْيُت َلَك َل َو ْه َلْم َع ِو ْع  أ

تكون أن ويجوز للسكت الهاء تكون أن : يجوزقلت
ِو لم أي المصدر، عن كناية ْع َواء، أ ُع المصدر على ويدل ال

ْبُت، أعنى الفعُل، َو َدؤ     الذي     (وهو   تعالى كقوله َع ْب َق     ي ثم     الخل
قوله المصدر على ويدل العادة، أي )    عليه     أهون     وهو     يعيده،
لنفسي، اهتمامي إنما لك أهتم : لمالمثل ومعنى )(يعيده

ً رجل : عوىوقيل عبيدة، أبو َقاله ْفر في ليل ُتِجيبه َق كلب ُل
َع الحى، على فيستدل َواءه فَسِم َقال فقصده، ذئبْ ُع : لوَف

 .أعوه لم عويت لك

ًا طلبْ لمن يضرب  ضده في فوقع خير

ْو- 3232 ْنِت َل ّنا ك َناِك ِم ْو َذ  ح

ُة َقاله ْهل بن ُمّر وذلك رجله، قطع وقد َهّمام، لبنه ُذ
ِكلة، رجله أصابت ُمّرة أن بنيه فدعا بقطعها، فأمر َأ

َنه فدعا ذلك، كره فكلهم ليقطعوها، بن همام وهو َنقيذا اب
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َقال أْجَسَرهم، وكان ُمّرة َقطعهاَف همام، فقطعها بني، يا : ا
َناِك، منا كنت : لوَقال بانت ُمّرة رآها فلما ْو ّذ َثلً، فأرسإلها َح َم

َذاء لك جعلنا صحيحة كنت : لويقول  .ِح

ْهَمَل لمن يضرب ِة إكراَمُه أ َل  .فيه تكون سإوء لَخْص

ْو- 3233 ٍة َذا كاَن َل َل ْي ّوَل ِح َتَح  َل

َقال َد بيت، في رجل : جلسُي فكثر نارا، فيه وأوق
َقالت قتله، حتى الدخان فيه فتى : أي] امرأته176 [ص َف

َقال )134 المثل (انظر ؟الدخان قتله ذا كان : لورجل لها َف
ّول، حيلة َتَح فسلم، البيت ذلك من لتحول عاقل كان لو أي َل
ّول : أيالصمعي َقال يريد فيه، هو الذي المر في تح

ْعَمَل فيه لتصّرفَا َت َلَة واسإ  .الحي

ْول- 3234 َئاُم َل ِو َلَك ال َه َناُم ل  ال

َئام ِو َوافقة،ال َقال : الُم ُتهُي َءْم َواءمة : وا وهي ووئاما، ُم
ًا بعضهم الناس موافقة لول أي يفعل، ما مثَل تفعل أن بعض
عبيد أبى قول هذا الهلكة، لكانت والمعاشرة الصحبة في

الوآم "لول يروى فإنه عبيدة أبو وأما العلماء، من وغيره
َقالاللئام لهلك ليسوا اللئام : إنَقال المباهاة، : الوآم" و
ُتون يفعلونها وإنما أخلقهم، أنها على المور من الجميَل يأ

َهاة َبا ُكوا، ذلك ولول الكرم، بأهل وتشبيها ُم َل َه "لول ويروى َل
َءْمُت قولهم " منالنام لهلك اللئام َ َلْحُت، " أيبينهما "ل أْص

ّللَُم من ّللوم ويروى الصلحا، وهو ا من الملومة " بمعنى"ا
ْوم ّلل  .ا

ِكْن- 3235 ْيِن َل َف ْع ْنِت ِبَش ٌد أ ُدو  ج

َفان ْع ُدود : جبلن،الّش  .اللبن القليلة : الناقةوالَج
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َة أن المثل وأصل َو ِد بن ُعْر َوْر َد ال جارية َوَج
َفين، ْع َله، بها فأتى بش ّباها، أه وبطنت سإمنت إذا حتى ور
ِطَرْت، َقالت َب ٍر يوما َف َوا :أربع على قامت وقد يلعبنها كن لِج
ِني ُبو َفة، فإني اْحل َقال َخل ْيِن : لكنعروة لها َف َف ْع أنت بَش

ُدود  .َج

َأ لمن يضرب  فيبطر عنه يرتفع ثم ضر في َنَش

ِر َلْم- 3236 ُك ْذ ْقَل أ َب ِه ال ِئ  بأسْإَما

رُجل، على قوٌم : اسإتعدىحبيبْ بن يونس َقال
َقالوا َنا : هذاَف ّب َنا، يس ُتُم َقال ويش : أصلحكللوالى الرجل َف
وحتى بأسإمائه، البقل أسإمى ل حتى أتقيهم لقد والله الله،
َباَس، أذكر أن لتقى إنى َبْس عليه اسإتعدوا الذين وكان ال

قبيح، بأمر ترمى وكانت سإوداء، أمة بسباسإه بنى يسمون
َغَمَزهم بهم فعرض البسباس، ذكر حين أراد ما منهم وبلغ و

 .مظلوم أنه الوالى وظن

 .كثيرا كلمه في يعرض لمن يضرب

َقى- 3237 ْل ِه أ ْي َل ُه َع  َشَراِشَر

: النفس"والشراشر اللسان (في : البدنالّشَراشر
ًا، والمحبة : هووقيل النفس، محبة : هيكراع وقال جميع

حتى يحبه أن وهو شراشره، عليه وألقى الجسد، جميع
َقال حبه، في يستهلك أن يريد ل الذي هواه : هواللحياني و

 )أثرناه كما الرمة ذي بيت " وأنشدحاجته من يدعه،

َقال ِة ذو َقال الثياب، من تذبذب ما : هووي : [صالّرّم
177[ 
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ٍة َتَرى وكائن َد ٍة ِفي رْش َه ِري َوِمْن َك ٍة *  ّي َقى َغ ْل َها ُت ْي َل َع
 الّشَراِشُر

َقال حبه، من نفسه عليه ألقى أي ًا وي : ألقىأيض
ًا، وأْجَرامه، أْجَرانه، عليه َواه وهو أيض أن يريد ل الذي َه
َعه َد  .حاجته من َي

ُتُه- 3238 ْي ِق ّوَل َل ٍة َأ َن ِئ  عا

َقال َشيء، أول أي عين، وأول عينين، عائنة : أوَلوي
ّوَل أي ْفٍس أول "،عائنة "أول بقوله وأراد َشيء، أ أو عائنة، َن

َدقة َقال عائنة، َح ُته :ُي ْن ًا، ِع َن ْي ّول أبصرته، أي َع " نصبٌْ"وأ
المفعول، من يكون أن ويجوز الفاعل، من الحال على

أن ويجوز الشخص، بالعين يراد أن " يجوزعين " أول وقوله
ْبصر أول أي عين، ذي أول أي َمْرئّى، أول يراد  .ُم

ّنَك- 3239 َي ِر ًا ُل ًا َلْمح  َباِصر

ًا أي َظر ٍد، بتحديٍق َن ٍر ومخرُج شدي لبٍن مخرج باص
ٍر، ذا أي وتامر، ًا لرينه : معناهالخليل قال َبًص ًا، أمر مفزع

ًا أي ًا أمر : لرينكَقال كأنه : اللمع،واللمح يبصره، شديد
َقال يمنع، ول يدفع ل واضحا أمرا أي باصرا : لمحازيد أبو و

ُد يقولها صادقا، ّد  .الُمته

ْيَس- 3240 ْيٍن َل َع َأْت ما ِل ِكْن ر ٍد َول ّذْت ما َلي  َأَخ

ًا أبَصَر رجل أن أصله ًا شيئ ورآه يأخذه فلم مطروح
فتحاكما، قبلك، رأيته : أنايأخذه لم الذي فقال فأخذه، آخر

َقال ٍد ولكن رأت، ما لعيٍن : ليسالحكم َف َذْت ما لي  .أَخ

ْيَس- 3241 ِه َقّرْت ِلما َل ْيُن ِب َع  َثَمٌن ال
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َقال  :و

ِه َقّرْت ِلَما َما َعيـ ِب َناِن ال َذا ِمْن *   َثَمْن ه

ِبْسُت- 3242 َلى َل ِلَك َع ِنى ذ ُذ  ُأ

ّدر َيْسَمعه، لم الذي كالغافل عليه سإكّت أي في َق
ّد ذلك وفي المسمع، على السإترسإال السإترخاء الذن سإ

ًا اللبس، اسإَم لها واسإتعاَر السماِع، طريِق َهاب َعتها إلى َذ سَإ
َها، ِو ْف َبْسُت ويروى وَض َل ِبس الباء، " بفتح" َل : أنالسماع و

ُكَت  يسمع لم كأنه حتى يس

ّنَك- 3243 َق َنّش َا ُل َق ًا َنُشو ّطس َع  ُم

ّنُشوقا  .الدوية من المنخرين في يجعل لما : اسإمال

ُيْرغم ُيْستذل لمن يضرب  .أنفه و

َقّن- 3244 ْلِح َنَك ُل ِق َوا ِنَك َح ِق َوا َذ  ِب

]178 [ص اختلفوا فقد الحاقنة : أماعبيد أبو َقال
َقال فيها، َوة بين التي النقرة : هيعمرو أبو َف ُق ّتر وحبل ال

ُقوم، َطَرفُا والذاقنة :َقال الحاقنتان، وهما العاتق، ْل َقال الُح
َقال للَصمعي ذلك : ذكرُتعبيد أبو والذاقنة، الحاقنة : هيَف

َقَف أره ولم  .معلوم حد على منهما َو

َقالقلت في الطعام تحقن : ما: الحواقنزيد أبو : 
َقال بطنه، : أسإفلوالذواقن بطنه، : الحاقنةالهيثم أبو و

َوة بين المطمئن ُق ّتْر الذقن، : نقرةوالذاقنة والحلق، ال
ُقا المتفكر لن متفكرا؛ لجعلنك هذا على والمعنى ِر ْط ُي
 .حاقنته يمس ذقنه طرفا فيجعل

ُد لمن يضرب ّد  .بالقهر يه

www.almeshkat.net/books 117



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْو- 3245 ْدُت َل ِلَك إلى َوَج ِرٍش َذ َك ُتُه َفا ْل َع َف  ل

ْدُت لو أي  .سإبيل أدنى إليه َوَج

ًا أن هذا أصل أن : نرىالصمعي َقال َبُخوا قوم َط
َقا كرشها، في شاة َظام، بعض عن الكرش فم فضا ِع ال

َقالوا ْلُه، للطباخا، َف ْدِخ َقال : أ َفاكرٍش ذلك إلى وجدُت : لوَف
 .لفعلته

ابن مع َضْمَرة بن النعمان : خرجالمدينى َقال
:له قلبْ أتاه فلما فأمنه الحجاج له اسإتؤمن ثم الشعث،

:َقال ؟الشعث ابن مع : خرجتَقال : نعم،َقال ؟أنعمان
والدخمسة والدهمسة والبس الرس أهل : فمنَقال نعم،

والَمَشاهد الَمَحاشد أهل من أم والنجوى والشكوى
َواقف والَمَخاطبْ  ؟والَم

الضللة، واتباع الفتنة إعطاء ذلك من شر : بلَقال
َقال : صدقت،َقال ُته دِمَك إلى فاكرٍش أجد : لوو لسقي

َقال الشام أهل على الحجاج أقبل ثم الرَض، هذا أبا : إنَف
بأحجاره، البيت فرمى الزبير، بن محاِصٌر وأنا علّى قدَم

 .أبيه من كان ما لهذا فحفظت

الصلحا أهل من " أرادالرس أهل "من : قولهقلت
َقال القوم، بين َبّس القوم، بين أصلحت إذا : رسَإْسُت،ُي :وال

َقال واللين، الرفق َها إذا البل، َبَسْسُت :ُي َت ْق ًا سُإ ْوق ًا، سَإ لين
َقال والخدع، الختل وهي الدخمسة بالدهمسة وأراد :ُي

ّبَس إذا على، دخَمَس - الرهمسة ويروى المر، عليك ل
المحافل، " أراد"المحاشد وقوله المسارة، وهى-  بالراء
َقال َدُي َتَش ْوُم، : إح َق مواضع بالمخاطبْ وأراد اجتمعوا، إذا ال

َطبْ، َقال للفتنة، النقياد " يريدالفتنة "إعطاء وقوله الُخ :ُي
ِعيُر، أعطى َب  .اسإتصعاب بعد انقاد إذا ال
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ُتُه- 3246 ْي َق ّوَل َل ْيِن َذاِت أ َد  َي

أول لقيته وتقديره َشيء، أول لقيته : أيزيد أبو َقال
كأنه ] التصرفا،179 [ص عن باليد وكنى يدين ذاِت نفٍس
ُتهَقال َلقي َتَصّرفٍا أوَل :   .ُم

َطأّن- 3247 ًا ل  ِرْجلى بأْخَمِص ُفلن

َكُن وهو ًا منه لبلغن أي وأشده، الوطء أْم امر
ًا  شديد

ُلغن- 3248 ْب ْنَك ل ْيِن سُإْخَن ِم َدَم َق  ال

ًا إليك لتيّن أي ْيُت َقال قدميك، َحّره يبلغ أمر ُكَم  :ال

ُغ ُل ْب َي َها َو ُن َداَم سُإْخ ْق ُكم ال ْن َتاِن * إذا ِم َتا َأر ّيَج َنا َه  َأري

ْيَس- 3249 َناء أّمَك على َل ْه ّد ُدّل ال  ت

ِدّل لمن يضرب  َدلٍَل موضع غير في َي

ِلَمه ِلَم- 3250 ْيُت َو ِلَمَة ُأّمى َعَص َك  .ال

ِدِمه عند الرجُل يقوله من الّشفيق معصية على َن
ِئه  .ُنَصَحا

َقّن- 3251 ْلِح ُ َها ل ِف ُو َناقِا َقط ْع  ِبالِم

ُطوفا َق ْطو، يقارب : الذيال َوسَإاع، ضد وهو الَخ ال
َناقا ْع ُق : الذيالخيل من والِم َن ْع يسير : أنوهو السير، في َي

ًا ًا سإير ِطْر َب َقال ُمْس َنق له ُي َع  ال

ْلِحق وُمْسكة قدرة له َمْن يضربه ِر آَخر ُي بأوله الم
ِره المور في نظره لشدة َبَص  .بها و
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ّللقوحُا- 3252 ّيُة ا ِبع َعاٌم َماٌل الّر َط  و

ُقوحا أّن وذلك البل، في هذا أصُل عبيد أبو َقال ّلل ا
ّدّر، ذات هي ّية ال ِع ْب النتاج، أول في تنتج التي : هيوالّر

نتاجها، لسرعة بلبنها يعيشون لهلها طعام تكون أنه فأرادوا
 .مال هذا مع وهى

 .الحاجة قضاء سإرعة في يضرب

ُكّل- 3253 َناٍس ِل ُهم في ُأ ِر ْي ِع َبٌر َب  َخ

 .الغرباء يعلم مال صاحبهم من يعلمون قوم كّل أي

ّلَمالجاحظ َقال َك َباء :  ْل ِع ُدوسإّى الهيثم بن ال عمَر الّس
دميما أعور وكان حاجة، في عليه وفد حين عنه الله رضي

َد أْحَسَن، تكلم فلما البيان، حسن اللسان جيد ّع عمُر فص
َدره، فيه َبَصَره عن عنه الله رضي عمر َقال فرغ فلما وَح
 .خبر َجَملهم في أناٍس : لكلعنه الله رضي

ْد- 3254 َق ْنُت َل ُد َوَما ُك َقا ِعير ِبي ٌي َب  ال

.المركوب تسيير عن يعجز حين الُمّسُن يضربه
َة، زيد بن سَإعد َقاله من وأوُل َنا ِفْزُر وهو َم تحته وكانت ال
- الناس يزعم - فيما له فولدت تغلبْ، بني من امَرأة

ْعَصعة ْيرة له وولدت عامر، أبا َص َب ْعد، بن ُه سإعد وكان سَإ
ْق لم حتى كبر ] قد180 [ص ِط ُيَقاد أن إل الجمل؛ ركوَب ُي
ُده يوما صعصعة فكان رأسإه، يملك ول به، ُقو جمله، على َي

َقال َقاد ل كنُت : قدسإعد َف َثلً، فأرسإلها الجمل، بى ُي َقال َم
ّبُل  :المخ

ٌد َقال َكَما ْع ُد إذا سَإ ُقو ِه َي ُنُه ِب ِبْرُت اب َك ِنى *  ّب َن َفَج
ِنبَْ َعا الرا ْعَص  َص
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ِريَن بعض َقال : وقدعبيد أبو َقال  :المعّم

َبْحُت َ أْص َ الّسلحََا، َأْحِمُل ل ِلُك َول ِر َرأَس * أْم ِعي َب ال
َفَرا إن  َن

ْئبُْ ّذ ُه َوال ِه َمَرْرُت إْن أْخَشا ِدى، ِب َوْح وأْخَشى * 
َياحَا َطَرا الر  والَم

ِد ِمْن ْع ٍة َما َب ّو َها أِصيبْ ُق َبَحُت ِب ًا * أْص ْيَخ ِلُج َش َعا ُأ

َبَرا ِك  ال

ّنُه- 3255 َب ِر ِبى َضْرَب لْض َوا ِر َأ  الُحُم

ً يضرب  .التهديد في مثل

 أواب وُحُمٌر المشى، أبى يا آٍب : حماريقال

َعَن- 3256 ًى الله َل ْعز َها ِم ْيُر ّطٌة َخ  ُخ

ّطهعبيد أبو َقال ٍز اسإم : ُخ أنشد سإوء، عنز كانت عن
 :الصمعى

ِم ْو َق ُلبُْ َمْن َيا ًة َيْح َته َشا ّي ْد َم َق َبْت *  ِل ّطُه ُح ًا ُخ ْنب ج
َتْه َف  ُمْس

ْنبْ الحلبْ عند الساكنة بالميتة : أرادَقال جمع والَج
ْلبة، وهى جنبه ُع َقال : الدبغ،والسإفات ال َفّت ُي ّقا "أسْإ " إذاالز
ْغته َب  .به ومتنته بالرب َد

إل فضيلة أدنى له أراد لمن : يضربعبيد أبو َقال
 .خسيسة أنها

www.almeshkat.net/books 121



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َقالالله "قبح ويروى الله، كسر : أيحاتم أبو " 
َقال ِز قبح : قبحهُي ْو  .الَج

ْد- 3257 َق ْنُت َل ّذئبِْ، ُأَخّشى وما ُك ْد فاليوَم بال ِقيَل َق
ّذئبَْ ّذئبَْ ال  .ال

َلصَمعي َقال ُلها ُطوُل الرجل أن : أص عمره َي
ّوفَا أن إلى فيخرفا أخشى ل "بما ويروى الذئبْ بمجىء ُيَخ
بالذئبْ أخّشى صرُت حتى الَن َكبرت كنُت : إْن" أيبالذئبْ

 أخشى ل شاّب وأنا كنُت ما بدل فهذا

َباثِا : المثلالعلماء بعض َقال َق َيَم بن َل الكناني، أْش
ْقله، أنكروا حتى عمر الذئبْ، : الذئبَْله يقولون وكانوا َع

َقالوا ًا له َف َقال العقل، غائبْ غير وهو يوم ًا عشُت : قدَف زمان
ً فذهبت بالذئبْ، أخشى وما َثل  َم

ِبْسُت- 3258 َد َلُه َل ْل ِر ِج ّنِم  ال

َكْشفها، العداوة إظهار في يضرب  عبيد أبى عن و

َقال َد لبس المر في َتَشّمر الذي للرجل وي ْل ِر ِج ّنِم .ال

َقال َد معاوية و َتَشّمْروفاته عند ليزي ِر، كّل :  َتَشّم ال
َبْس ْل  ]181 [ص النمر جلد الزبير لبن وا

ْد- 3259 َق َلْت َمْن ذّل َل ِه َبا َلي ِلبُْ َع َعا ّث  ال

صنما، يعبد كان العرب من رجل أن : أصلهقيل
ًا فنظر َقال عليه، َباَل حتى جاء ثعلبْ إلى يوم  :َف

ُبوُل أْرّب َباُن َي ُل ْع ّث ِه ال ْد بَرأسِإ َق َل َلْت َمْن َذّل *  ِه َبا َلي َع
ِلبُْ َعا ّث  ال
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ْيَس- 3260 ًا َل ْثَل َقط َطّى ِم  ُق

أبو َقال القياس خطأ في : يضربالصمعى َقال
ْيس َلِت بن َق  :السْإ

ْيَس ًا َل َ مثل َقط ْلـ َول ِم ِفي * ـمْرِعّى ا َوا الق
 َكالّراِعي

ِني َقال َيا ّللْح َقالتا حجل، : َحَجَلللَحَجَل القطاة : 
َبْل، في تفر َقال الّرُجل، خشية من الَج َطاالحجل لها َف َق  :

َطا، َفاِك َق َطا، َق َع َتان بيُضِك أْم ْن ْيِضي ِث َب ""مائتان أراد ِمائتا، و
قفاك : أرىتقدير على ""أمعطا ونصبْ النون، فحذفا
َطا، َع ْعَر ل الذي وهو أْم  عليه َش

ْيُت- 3261 َق َ ل َيل  َأْخ

ُقا، : الخيلالعرابى ابن َقال ِقّرا منه ويتطيرون الّش
َقالالظهور : مقطعويسمونه للطمه، ُي َع : إذا"  َق بعير على َو

ًا كان وإن َقى وإذا منه، يئسوا سإالم تطير، الخيل المسافُر َل
 :الفرزدقا َقال الظهر، في موت يكن لم وإن بالعقر، وأيقن

ًا إذا َن َط ِه َق ِني ْغت ّل ِرٍك ابَن َب ْد َ ُم َفل ْيِت *  ِر ِمْن َق ْي َط
ِقيبِْ َعَرا َ ال َيل  أْخ

العراقيبْ، طير فهو البل منه تتطير طائر وكل
 المسافر على الدعاء عند بها يتكلم لفظة وهذه

ْيَس- 3262 َذا َل ُعّشِك َه ْدُرجى ِب  َفا

َدِعيه، حق فيه لك الذي المر من هذا ليس أي َف
َقال َدَرَجُي ُع لمن يضرب ومضى َمَشى أي :  َف فوقا نفَسه َيْر
 قدره
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ْو- 3263 ِئْل َلْم َدْرأ كان َل  َت

ْنُج، لم قلت كما المر كان : لويونس َقال ولكنه َت
 .قلت ما دون

ّدْرء درأ، يسمى دفعه إلى يحتاج ما وكل : الدفع،ال
َدْرء ومنه  .: النجاةوالوأل شرهم، " أيالعادى "

ّتم لمن يضرب  قومه في ُيه

ُفْت َلْم- 3264  َيُمْت َلْم َمْن َي

فهو مات : َمْنيقول صيفي، بن أكثم كلم من هذا
 حقيقة الفائت

ْيَس- 3265 ّول َل ُه َمْن بأ  الّسَراب َغّر

ً أن : أصلهَقالوا فلم ماء، فظنه سَإَرابا رأى رجل
ُته، فيه فكانت الماء، يتزود َك َل  ]182 [ص المثل به فضرب ه

ُتُه- 3266 َقي ْبَل َل ْيٍح ُكّل َق ٍر َص ْف َن  َو

ْيح َياحا،الّص ْفر : الّص ّن قبل لقيته إذا وذلك : التفرقا،وال
 الفجر طلوع

ُتُه- 3267 ْي َق ّكَة َل  ُعَمّى َص

ّللْحياني َقال حين أي الحر، من يكون ما أشد : هيا
ْعِمى الحر كاد َقال شدته، من ُي قائم يقوم : حينالفراء و

ّيا أن بعضهم وزعم الظهيرة،  :وأنشد بعينه، الحّر ُعَم

ْدُت ًا َوَر ّي َلُة ُعَم َغَزا َياِن برنس َوال ِت ْف ِب ْدقٍا *  َقا ِص ْو َف
ِم ُخوصٍ ِه َبا  َع
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َقال ُعَمّىهؤلء غير و َوان من رجل :  َد يفتى كان َع
ًا فأقبل الحج، في ْكبٌْ ومعه معتمر بعض نزلوا حتى َر

َقال الحر، شديد يوم في المنازل عليه جاءت َمْن :عمى َف
ٍد من الساعة هذه َقِض لم حرام وهو غ حرام فهو عمرته َي
ُوا حتى يضربون الظهيرة في الناُس فوثبْ قابل، إلى َف َوا

ً فضرب ليلتان، الموضع ذلك من وبينه وبينهم البيَت، َثل َم
في َقال الحارة، الهاجرة في جاء إذا عمى، صكة : أتانافقيل
َبلة ابن كرب ذلك َواني َج ْد َع  :ال

ِة َنْحَر بها َصّك ِهيَر ّظ ًا ال ِئر ُعَمّي َغا َلْم *  ْلَن َو َع ْن ّ َي إل
َلها َ  ِظل

ْئَن َلى َوِج َفاحِا َذاِت َع َعام كأنها الّص َن ّغي *  َب ِبالشظّى ُت
َها َل َئا  ِر

ْفَن ْيِت فطو َب ِم بال َيْت الَحَرا َقّض َها َو ُك َناسِإ َلْم * َم تحّل َو
َقالها  ِع

ُكّل- 3268 َباحٍا ِل ُبوحٌا َص  َص

 فيه ينتظر بما يأتي من يوم كّل أي

ُتُه- 3269 ِقي ِم َذاَت َل ْي َو ُع  ال

""ذات ونصبْ العوام، في المرار ذات لقيته إذا
 المرة أو المدة عن كناية وهي الظرفا، على

ْيَس- 3270 ِة الَخبُر َل َن َي َعا  كالُم

عليه الله صلى الله رسإول أن : يروىالمفضل َقال
ْتَف : ماتقوله وكذلك َقاله، َمْن أوُل وسإلم ِه َح ِف "يا " وأن

ْيَل ِبى الله َخ َك  "اْر
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ِلَك َلْن- 3271 ْه ٌؤ َي ُه َعَرفَا اْمُر ْدَر  َق

ْكثم ذلك َقال َمْن أول : إنالمفضل َقال صيفي بن أ
َوى : أوصيكمإليهم كتبْ طيء، إلى بها كتبْ وصية في ْق َت ب
ِة الله َل َكاحَا وإياكم الرحم، وِص ِن َغَرر نكاحها فإن الحمقاء، و

َها َد َل َياع، وو َها بالخيل وعليكم َض ِرُمو ُحُصوُن فإنها فأك
ُعوا ول العرِب، ثمن فيها فإن حقها غير في البل رقاب َتَض

ُقوء الكريمة، ِم، وَر َها الد ِن الصغير، ويغذى الكبير يتحف وبألبا
َفِت البل أن ولو ّل ّطْحَن ُك [ص امرؤ يهلك ولن لطحنت، ال

َعَرفَا183 ُه، ]  َلَرُجٌل المال، لعدم العقل عدم والعدم قدر و
َتبْ وَمْن رجل، ألف من خير َبته، طالت الدهر على َع ْعت َم
الهوى، الرأي وآفة معيشته، طابت بالقسم رضي ومن

َلُك، والعادة الغنى، مع البغض من خير المحبة مع والحاجة أْم
َول، والدنيا ْعفك، على أتاك لك كان فما ُد عليك كان وما َض

ْعِقبْ، والشماتة داء، والحسد بقوتك، تدفعه لم يريد ومن ُت
َنائن، ُتْملَ الّرماء قبل يره، يوما َك السفاهة، مع الندامة ال

ّغبًة المور خير الحلم، العقل ِدعامة ْبُر، َم المودة بقاء الّص
ًا َيُزْر َمْن التعاهد، عدل ّب البؤس، مفتاحا التغرير حبا، يزدد ِغ
فضر َضَراوة َشيء لكل الهلكة، نتجت والعجز التواني من

الحزُم المنطق، عي من أحسن الصمت ِعّى بالخير، لسانك
ْفُظ كثير على يهجم التنصح كثير ُكِفيت، ما وترك كلفت ما ِح

ّظنة، ْلَحَف َمْن ال َقا سإأل من ثقل، المسألة في أ قدره فو
َقا ُيْمٌن، الرفق الحرمان، اسإتحق السخاء خير شؤم، والخر

َق ما فهذه القدرة، بعد كان ما العفو خير الحاجة، واف
ً وثلثون خمسة َثل  .واحد نظام في َم

ّلليل- 3272 ْهَضاَم ا َأ ِدى َو َوا  ال

 .الرض من اطمأن : ماالهضم
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 .َمُخوفا كلهما المرين من التحذير في يضرب

ُله ولعل الودية، بطون في ليل الرجُل يسير أن وأص
إضمار على وينصبان يدرى، وهول اغتيله، يؤمن مل هناك
ّذُرَكأي فعل، :تقدير على الرفع ويجوز وأهضام، الليل : أَح
 محذوران الوادى وأهَضام الليُل

ّلليُل- 3273 َوُر ا ْع  َأ

ْبَصر ل لنه ذلك قيل : إنماَقالوا نهار َقالوا كما فيه، ُي
ْبَصر ْبَصر ُم  .فيه ُي

ِم َأَر َلْم- 3274 َيو ْل ِة في كا ِريم  الَح

في أسإد إلى - انتهى ذكروا - فيما رجل أن هذا أصُل
َدة ْه السإد ففزع عليه، بنفسه فرمى َوِعل، أنه فظن َو

َفَضه َن لما له عم ابُن الرجل مع وكان هاربا، ومر به ورمى َف
َقال َعَرفه، السإد إلى نظر أر : لمعليه بنفسه رمى الذي َف

َقال الِحْرَمان، وهى الحريمة، في كاليوم أر : لمعمه ابُن َف
َقاية أي واقيًة، كاليوم فيه له خير مل فاته لمن يضرب .و

َدم فهو ْن  .عليه َي

ُتُه- 3275 َقي ْيَن َل َها الرض سَإْمٍع َب ِر َبَص  و

َقالعبيدة أبو َقال ]184 [ص بين : معناهبعضهم : 
َعْرضها، الرض طول ل الكلم ولكن ُمَخّرج كلم : وهذاَقال و

والبصر، السمع من والعرض الطول ما أدرى ول يوافقه،
أحد فيه ليس خال مكان في لقيته أنه عندي وجهه ولكن
ّ يبصره ول كلمه يسمع وإنما الناس، دون القفر الرض إل

َثٌل هذا عليه كقوله وهذا وتبصر، تسمع الرض أن ليس َم
ٍد والسلم الصلة َبٌل "هذا لُح ليست والجبل "ونحبه ُيحبنا َج
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ًا   تعالى وكقوله محبة، له َدار َقّض     أن     يريد     (ِج ْن إرادة ول )    َي
 .هناك

ُلهم تقدم ما ومثل  :قو

ُتُه- 3276 ِق َوْحِش َل  إْصِمَت ِب

ًى، " غيَرإصمت "ببلدة ويروى بمكان لقيته إذا ُمْجر
 .به أنيَس ل

َقى- 3277 َت َيان ال ّثَر  ال

ّثَرىعبيد أبو َقال ِدى، التراب هو : ال ّن جاء فإذا ال
َداه يلتقى حتى الرض في َرسَإَخ الكثير المطر الذي والندى َن
ْيِن التقاء فهو الرض، بطن في يكون َي ّثَر  .ال

 .والمرين الرجلين بين التفاقا سإرعة في يضرب

ًا فلن : لبسلرجل : قيلالعرابى ابن َقال بل َفْرو
َقال :قميص َقى َف َت ْل َياِن ا ْعر يريد الثر َفْرو َش ْعر ال  .العانة وَش

ِه ُفلٌَن ُلّز- 3278 ِر  ِبَحْج

فلن "ُرِمَى قولهم مثل وهذا مثله، ِقْرٍن إلى ضم أي
 "بحجره

ْين حديث في ويروى ّف عمرو بعث لما معاوية أن ِص
ًا العاص بن َكَم بن الحنُف جاء الشعري موسإى أبى مع َح

َقال عنه، الله رضي علي المؤمنين أمير إلى قيس : إنكله َف
ّد ل فإنه عباس، ابن معه فاجعل الرض، بحجر ُرميَت قد َيُش

ًة َها، إل عقد ّل عليه فأبْت ذلك، يفعل أن على فأراد ح
ذلك عند فبعث منهم، الحكمين أحد يكون أن إل اليمانيون

 .الشعرى موسإى أبا
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َلُم الله- 3279 ْع َها َما َأ ّط ْأِس ِمْن َح  َيُسوَم َر

ً يضرب َثل  .والضمير النية في َم

َذر رجل أن وأصله - وهو بيسوم فمر شاة، يذبَح أن َن
ًا فيه - فرأى جبل َقال راعي :َقال ؟غنمك من شاة : أتبيعنىَف
ّلى، ثم عنه، بذبحها وأمر فاشتراها شاة فأنزل نعم، َو

َها ذلك، يقول الرجل ابن وسإمعه نفسه، عن الراعى فذبَح
َقال كذا، يقول الراعى : سإمعتلبيه فقال الله : يابنى،َف
ّطها ما أعلم " [صحطها "َمْن ويروى َيُسوم، رأِس من َح
185[ 

ْيُل- 3280 ّلل ِرى ا َوا ًا ُي  َحَضن

َفى أي : جبلوَحَضن الجبل، حتى َشيء كّل ُيْخ
 .معروفا

ْيَس- 3281 َدان سَإلََماُن َل ْه ِع  َك

 .قبل كان عما تغير لما . يضربعهدُت كما ليس أي

 .النون " بكسر"سَإلََماِن ويروى : مكانوسإلمان

َتَك- 3282 ْي ِء ِمْن َل ْوِض َوَرا َلبِْ َح ْع ّث  ال

ْوض ٍد يزعمون - فيما الثعلبْ وَح  .عمان بشق - وا

ٍة َلْسُت- 3283 َ ٍة بَخل َنَجا  ِب

ُعْشبة،الَخلَة ّنَجاة : ال َكَمةوال أي الرض، من : ال
ِنى ممن لست يعنى فيضام، يمتنع ل َمْن لست ُل ِت َمْن َيْخ

 ")"يختلينى نسخة (في أرادنى
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ْيَت- 3284 ّظي َل ُعْشبِْ مَن َح  ُخوُصُه ال

وما والنارجيل والخزم والدوم النخل : ورقاالخوصُ
ُته مما ذلك أشبه  النخلة نباُت نبا

ُدك لمن يضرب ِع  .القليل يعجل ول الكثيَر َي

ِنى- 3285 ُد َتِج َقْرِن َل َ ِب َكل  ال

حيثما أي وعظمها، الراعية : منتهىالكلَ َقْرُن
 .وجدتني طلبتني

ّنَك- 3286 َع َل َق َع َل ْل َغة َق  الّصْم

: واللهمالك بن لنس يوسإف بن الحجاج َقال
ّنَك َع َل َع لق ْل ّنَك الهرب، جزر ولجزرنك الصمغة، َق َب ولعص
َقال السلمة، َعْصبَْ إياك َقال ؟المير يعنى : َمْنأنس َف
ّداَك الله أصّم أعنى الملك، عبد إلى بذلك أنس فكتبْ َص
ُد فكتبْ بعجم المستفرمة ابن : ياالحجاج إلى الملك عب

َلٌة أركلك أن َهَمْمُت لقد الزبيبْ، ْك نار إلى منها تهوى َر
َغَمَك جهنم، ْغَمة وأْض الثعالبَْ، الليوثَا ضغمات كبعض َض

ّد خبطة وأخبطك أمك، بطن من مخرجك زاحمت لنك تو
ِفَش الله قاتلك ْي َنين، أَخ ْي َع َد الذنين، أصّك ال َو ْيِن، أسْإ َت الجاِعَر

 الساقين أْخَمَش

َطَمُه- 3287 ْطَم َل ِقِش َل َت ْن  الُم

َطمه إذا ًا َل ْطم ْته إذا البعير أن وذلك متتابعا، َل َك شا
َكُة ْو َها يروُم الرض على يده يضرب يزال ل الّش  .انتقاَش

ْيَس- 3288 َها َل ِكْن َراٍع، َل َل َبٌة َو َل  َح

َبة َل  ]186 .[صحالبْ : جمعالَح
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 .عليه يبقى َمْن له وليس يوكل للرجل يضرب

َقْت- 3289 ْل َها َأ ْي ِذى َمَراسِإ ِم ِب  َرْمَرا

َنت أي َك َقّرْت واسإتقّرت البل سإ َها و ُن بالكلَ عيو
َتع َوالّرْمَراموالَمر  .الربيع وحشيش الشجر من ضرٌب .

َقّرْت اطمأن لمن يضرب ُنه و  .بعيشه عي

ْو- 3290 ْير َل َغ ِء ِب  ُغِصْصُت الَما

َق لمن يضرب َث ومن قبله، من الواثق يؤتى ثم به ُيو
ّى قول هذا  :زيد بن عد

ْو ِر َل ْي َغ ِء ِب ْلِقى الَما ْنُت َح ُك ٌقا* *  ِر َغّصاِن َش ٍء َكال بالَما
ِتَصارى  اع

َقا : لوأي ِر لعتصرت الماء غير بَشيء حلقى َش
أن في لجتماعهما الفعل؛ مقام الفاعل اسإَم وأقام بالماء،

 .والسإتقبال للحال محتمٌل منهما كل

َدّن- 3291 َتِج َطُه َل َب ًا َن ِريب  َق

ْبط ّن  .الرض من الظاهر : الماءال

ً عنده ما يؤخذ لمن يضرب ْهل ًا سَإ ْفو  َع

َقْت- 3292 َت َتا ال َق ْل َطاِن َح ِب  ال

َطانيقولون ِب َقتبْ : ال َعل الذي الِحَزام لل تحت ُيْج
َتا فإذا حلقتان، وفيه البعير، بطن َق َت ّد بلغ فقد ال َته الّش .غاي

 النهايَة بلغت إذا الحادثة في يضرب

ْيَس- 3293 ُء َل َهْن ّدّس ال  ِبال
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َناء َه ُء : القطران،ال َهْن ْلُىال َط َناء البعير :  َه أن وهو بال
َنأ ْه َد َي ِبن يطلى : أنوالدّس كله، الجس َغا . يضربوالرفاغ الَم

َقّصر فيمن  يبالغ ول الطلبْ في ُي

ْو- 3294 ْنُت َل ُفُخ ك ْن ٍم في أ  َفْح

َفْحم َفَحم ال أعمل كنت لو علمُت قد يريد لغتان، ال
َقال فائدة، في  :و

ْد ُلوا َق َت ْو َقا ُفُخوَن َل ْن  َفَحْم في َي

 .َرَماد في ينفخ : إنماتقول والعامة

ْو- 3295 ُه كاَن َل َد ْن ْنُز ِع ْطِف َك ّن َدا ما ال  .َع

ْطُف ّن َبري بن ال ْي ُبوع، بني من : رجٌلالَخ ًا كان َيْر فقير
على - فأغار يقطر - أي فينطف ظهره على الماء يحمل

ًا منه فأعطى اليمن، من كسرى إلى بأذاُن به بعَث ماٍل يوم
كثرة في المثَل به العرُب فضربت الشمس، غابت حتى

 .المال

ْد َلْم- 3296 ِتي أِج ْفَر  َمَحّزا ِلَش

 .القطع وهو الحز، : موضعالَمَحّز

ًا يضرب ْذر ّذر في ُع َع ً أجد لم . أيالحاجة َت في َمَجال
 ]187 . [صأردت ما تحصيل

ُكّل- 3297 ٍم ِل ِر َوة، َصا ْب ُكّل َن ٍد ول َوا ٌة، َج َو ْب ولكّل َك
ٍم ِل َوة عا ْف  .َه

َقال َباُي َن َبا الضريبة، عن تجافى إذا السيُف :  َك و
َوة عثر، :الفرُس ْف َه  : زلتهالعالم و
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ُكّل- 3298 ْهَشة َداِخٍل ل  َد

 .حيرة أي

َنّن- 3299 َع ْط ِهْم ِفي ل ْوِص  َح

ْوصُ  .رقعة بغير : الخياطةالَح

ُد أي الوعيد، في يضرب  أصلحوا ما أفِس

ْيَت- 3300 ِقِسّى َل َها ال ّل ً ُك نصبا، المثل ورد كذا أرُجل
ُلون تميم، لغة وهى ْعِم : ليتفيقولون ظن، " إعمال"ليت ُي
ًا ًا، زيد  :يقولون كما شاخص

ًا ظننت ًا، زيد : أرُجُلالعرابي ابن َقال شاخص
أشد وأرجلها : أسإافلها،وأيديها أعاليها، :وترت إذا القسى

 :وأنشد أيديها، من

ْيَت َها الِقسّى َل ّل  أْرُجِل ِمْن ُك

َقال ً كلها القسى "ليت َقالوا : الذينبعضهم و "أرجل
أعالى كانت لما لنه بممكن؛ وليس ممكن، ذلك أن ظنوا

َلظ على السإافل تركت فلو أسإفلها من أطول القسى غ
َواِت لم قصرها مع العالى َع ُت عن ولتخلفت فيها الناز
 .وخذلتها العالى

ً للمتمنى يضرب  ُمَحال

ْيَس- 2301 َد َل ْع ِر َب ّ السَإا ْتُل إل َق لبعض المثل هذا ال
ّقر، يوم َقاله تميم، بنى البحرين، بناحية قصر وهو الُمَش

َتبَْ كسرى وكان ْدخلهم أن عامله إلى َك فيقتلهم، الحصَن ُي
َها كانوا لجناية وذلك ْو َن أنه لهم فأظهر إليهم فأرسإل عليه، َج
ً فيهم يقسم أن يريد ًا، مال ْدخُل فجعل وطعام ًا ُي ًا واحد واحد
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أن علموا يدخل ممن أحد يخرج ليس أنه رأوا فلما فيقتله،
: ليسقائلهم َقال فعندها قتل، ثم أسإر هو إنما إليه الدخول

 .الدخول من حينئذ فامتنعوا القتل، إل السإار بعد

صاحبه، من الرجل يركبها السإاءة في يضرب
 .عبيد أبو َقاله منها، أكثر على بها فيستدل

ْيَس- 3302 َد َل ْع ْلبِْ َب ّ الّس  السإاُر إل

ّى َقاله قومه رأى لما المشقر يوم عبادة بن حمر
َة على َهَجَر حصَن يدخلون َذ ْو َبر على بن َه ْع َك ْب الضبى والُم

ُلون، كانوا لنهم يخرجون؛ ول َت ْق أسإلحتهم يأخذون وكانوا ٌي
َقال الدخول، قبل ّى َف السإار، إل السلبْ بعد : ليسحمر

ًا وتناوَل السإلحة، سإلبْ بعد يعنى المشقّر باب وعلى سإيف
السلسة فضرب عليها، قابض السإاورة من ورجٌل سإلسلة،

َد ]فقطعها،188 [ص َب َوار، و ُلسْإ الناُس وإذا الباب فانفتح ا
َتلون، ْق َذة عرفا فلما تميم، بنو فثارت ُي ْو أمر به نذروا أنهم َه
ًا وخرج خيارهم، من مائة فأطلق الُمكعبر والسإاورة هو هارب

أفلت، َمْن وأفلت بعضهم، فقتل والرباب، سإعد وتبعهم معه،
 .رجل آلفا أربعة يومئذ قتل من وكان

ًا يمكر للرجل يضرب ًا مكر ليجدع خلط ثم متقدم
 .صاحبه

ْيَس- 3303 ِه ِفي َل ِر ْي ِف ْير َج ْيِن َغ َد ْن  َز

قولهم من قريبْ وهذا خير، عنده ليس لمن يضرب
 "مرقعة في زندان

 .المحتقر للرجل يضرب

ْيَس- 3304 ُو َل ْل ّد ّ ال ِء إل  بالّرَشا

www.almeshkat.net/books 134



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

في يضرب بالحبل يقرن لم إذا الدلو يستقى ل أي
ّوى َق  وعشريته بأقاربه الرجل َت

ْيَس- 3305 َذا َل ْيِسَك ِمْن َه  َك

هو يكون أن يمكن مال منه يرى لمن يضرب
 .صاحبه

َعة أراد لما معاوية أن هذا وأصل َي دعا ليزيد المبا
ًا ولم معاوية فتركه فامتنع، له، البيعة عليه فعَرَض عمر

ّلَة معاوية اعتّل فلما عليه، يستقِص َعا فيها توفى التي الع َد
َ يزيد َقال به، وَخل ِفير على سإريري وضعتم : إذاله و َش

دخل فإذا معك، يدخل َعْمرا وُمْر القبر أنت فادخل حفرتى
َفَك فاخترط فاْخُرج ْي َبايعك، وُمره سَإ ُي ْل فادفنه وإل فعل فإن َف
َقال عمرو فبايع يزيد، ذلك ففعل قبلى، من هذا : ماو

ً فذهبت اللحد، في الموضوع كيس من ولكنه كيسك، َثل  .َم

ًا له َقال معاوية أن َعْمرو دهاء من ويحكى َهبْْيوم  :
ْهط، لي َو َقال ال ْهط لك، : هوَف َو ْيعةوال لعمرو كانت : َض

أن يشتهى معاوية وكان مثله، العرب ملكت ما بالطائف
له وهبه فلما ذلك، على يقدر فلم يملك، ما بكل له يكون
ّدَر َق ًا صار أنه معاوية و أن َوَجبَْ : قدعمرو َقال له ملك

سإألت ما بكل : أنتمعاوية َقال أسإألكها، بحاجة ًتْسعفنى
َعٌف، ّدَقال ُمْس ْهَط، إلى : تر َو ضرورة معاوية له فوهبه ال

ّللَساُن 3306 َكبٌْ ا ُلوٌل َمْر  َذ

فل والشر، الخير قوله على يقدر النسان أن يعني
َقالة لسانه يعود  السوء م

ِه- 3307 ْل ِه َكما َلُه َأ ْل  َلَك ُي
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في بيده الطاحُن يلقيه : ماوهو اللهوة، : إلقاءاللهاء
ِم ْع المثل ومعنى الّرَحا، َف َن  .بك يصنع كما به اْص

 ]189 [ص والمجازاة الُمكافأة في يضرب

ْيَس- 3308 َتاٍل َل ِء ُحْسِن ِفي ِلُمْخ َنا ّث  َنِصيبٌْ ال

َيلَء ذم في يضرب  والكبر الُخ

َلجَت َماِل ِلْج- 3309  الّرَجَم َو

ُد َقاله بن مالك وكان زيد بن مالك لخيه زيد بن سإع
ْوَرات على يظهر ل وكان ُيَحّمق، زيد ما يدرى ول النساء، َع
يدخل أن أبى بأهله بنى فلما أخوه، فزوجه منهن، يراد

َباء، َقال الِخ ِلْجسإعد أخوه له َف َلْجَت َماِل :  فأرسإلها الرجم، َو
َثلً،  : القبروالّرَجم َم

ْيَس- 3310 َتاُب َل ّناس ِع ِء ال ْلمْر ًا ِل ِفع ُكْن َلْم إذا نا َي
ِء ْلَمْر ُبْه ُلبّْ ِل ِت َعا  ُي

َتاِب ترك في يضرب ِع ِتبُْ ل لمن ال ْع  ُي

َها َلْم- 3311 ْل َع ٍر َأْج ْه َظ  ِب

ِنّى . يضربهالحاجة عن كناية الهاء ْع  .بحاجتك الَم

َتَك أجعل : لميقول عنها، أغفل ولم ظهري وراء حاج
 عيني نصبْ جعلتها بل

ّنُه- 3312 َي ِو ْك ّيَة َل ِم َك ّو َل َت  الُم

ّيا أي يعلم حتى الداء يتبع : الذيوالمتلوُم بليغا، َك
 مكانه
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ّقق الشديد التهديد في يضرب  المح

ْد- 3313 َق ُتَك َل ْل ْيَر َحّم ِلَك َغ  َمْحَم

َقا رفعتك أي  قدرك فو

 .وإحسانك معروفك موضع تجده ل لمن يضرب

ْو- 3314 َلِت َل ِئ ّيُة سُإ ِر َعا ْيَن ال َهبيَن َأ ْذ َقالْت َت ْكِسبُْ :ل َأ

ِلي ْه  َذّما َأ

ُيحسنون أنهم يعنى صيفي، بن أكثم كلم من هذا
ْذلها في َفؤن ثم يستعير، لمن َب َكا  .طلبوا إذا بالذم ُي

 .للمنعم الجزاء سإوء في يضرب

ّنَك- 3315 ِر َضّم لُضّم ِت َنا  الّش

الواحد الصابع، وهي يمانية، لغة : هياللغة أهل َقال
ُذو شنترة، َناتر و  .اليمن ملوك من : ماٌكَش

3316 -َ ْول ُقُه َل ْت ْد ِع َق ِلَي َل  َب

ُق ِعت ما أعباء لحتمال وقوته كرمه لول أي : الكرم،ال
 حمله عن وعجز لضعف يحمل

ًا ليتني- 3317 ُفلَن َعُل و ْف َنا ُي َذا ِب ّتى َك ْوَت ح َيُم
ْعَجُل َل  ا

ِعجلي الغلبْ قول من هذا  وهو له شعر في ال

ًا َب ًا َضْر ْعن َط ْعَجُل َيُموَت أو َو  ]190 [ص ال

ْيَس- 3318 ْيَك َل َل  َوُجْر فاسْإَحبْْ َنْسُخُه َع
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ْنَصبْْ لم إنك أي  تفسده فلذلك فيه، َت

ْلِق- 3319 َوَك َأ ْل ِء ِفي َد ّدل  ال

ُيْضَرُبعبيد أبو َقال والحث المال اكتساب في : 
 عليه

 :الشاعر َقال

ْيَس َل ُقا َو َلبٍْ َعن الرز ْيٍث َط ِث ِكْن َح َول ْلِق *  َوَك أ ْل ِفي َد
ٍء َ ّدل  ال

ُء َها تِجى ِئ ْل ًا ِبِم ْوَر ًا َط ْوَر َط ٍة * تِجىء و ِليِل ِبَحْمأ َق ِء َو َما

ِقيُت- 3320 ْنُه َل ِيِن َعَرقا ِم ِب  الَج

ِرقا حتى أمره في تعبت أي  .الشدة من جبيني َع

ْيَس- 3321 ٍة َل َب ْع ْيٌر ِلَش ٍة ِمَن َخ ْفَر ِفُزها َص  َتْح

ْفَرة ْوعة،الّص ْفرة الحديث وفي : الَج سإبيل في "َص
ِر من خير الله َعم ُحُم ّن ْعلة " وهيال ُفورة، من َف وهي الّص

َقال الخلء، َفُز خاٍل، أي صفر، : مكانُي  : الدفعوالَح

ُلهم المعنى في هذا ومثل  :قو

ْيَس- 3322 َنَة َل ْط ِب ْل ْيٌر ِل ٍة ِمْن َخ َها َخْمَص َع ْب ْت  َت

ْطنة ِب ّظةال  : الجوعةوالَخْمَصة والمتلء، : الك

ْيَس- 3323 ّي َل ّتَشافّا َعِن الّر  ال
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ّتَشافا الشتفافا َع تشرب : أنوال الناء، في ما جمي
يشتف ل من : ليسيقول البقية، وهي الشفافة، من مأخوذ

َوى ل  .ذلك دون الرى يكون فقد َيْر

َناعة في يضرب  .حاجته من ينال ما ببعض الرجل َق

َع ل أن الحاَجَة قضاؤك ليس أي َد ًا ول قليل َت إل كثير
ْته؛  .به فاقنع معظمها نلَت فإذا ِنل

َذا- 3324 َه ْنُت ِل ْيَك ُك َع ُأْحِس  الُجَر

َقع اللبن وهو َمَجِميع، " جمع"المجمع يروى ْن فيه ُي
ًا لتدفع أربيك كنت هذا لمثل أي التمر، ًا تجلبْ أو شر  .خير

َلصَمعي َقال ُلها باللبان فرسَإُه يغذو الرجل أن : وأص
: لهذافيقول هرب، أو طلبْ في إليه يحتاج ثم إياه يحسيها

 :الراجز َقال أفعل، ما بك أفعل كنت

َها ِل ْنَت ِلِمث * الحسى أحّسيَك ُك

ْيَس- 3325 ْيٍن كّل َل ِلبُْ ِح  فأْشَرُب أْح

]أي؟[؟ وغير المال من يمنع َشيء كل في يضرب
على يحثه تطلبْ، ] ما؟[؟للـ ويتأتى يساعدك دهر كل ليس

 ]191 [ص التبذير وترك بالتدبير العمل

ْير، بن سإعيد عن يروى المثل : وهذاعبيد أبو َقال َب ُج
يحكم َمْن : يقولهالطبري َقال عنه، سإئل حديٍث في َقاله
 .آخره من يمكن ل أن مخافة أمره أول

َها- 3326 ّن َب ِتْحل ًا َل  َمْصر
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َقال َناقة : َمْصْرُتُي حلبتها إذا َمْصرا، أْمُصرها ال
 .الصابع بأطرافا

ُدك، لمن يضرب ّع منى تنال أن تقدر : لفتقول يتو
ًا ًا ونصبْ طويل عناء بعد إل شيئ لتحلبنها تقدير " على"َمْصر
أي الحال، على نصبا يكون أن ويجوز وعناء، بجهد حلبا

أن قدر التي الخطة عن كناية والهاء ماصر، وأنت لتحلبنها
 .عنها عبارة والمْصر الناقة فجعل منه ينالها

َلبْْ َلْم- 3327 َلْم ُتْح َغاّر َو  ُت

َغاّرة ولم الناقة هذه تحلبْ : لميقول اللبن، : قلةالُم
َغاّر  اللبن وأودى هي ُت

 .غيره مال أو ماله ضيع لمن يضرب

ُه لله- 3328  َدّر

ثم الصل، هو هذا منه، يؤخذ وما وعطاؤه خيره أي
َقال  منه متعجبْ لكل ُي

ْيَس- 3329 ِم، الّشْحُم َل ّلْح ِه ولكن ِبا َواِصي  بق

 .: نواحيهالَشيء قوصي

ًا وليسا الشبه، في للمتقاربين يضرب ًا شيئ في واحد
 الحقيقة

ِلَك ِمْن َيِضع َلْم- 3330 َظَك َما َما َع  َو

: إذاالمبرد َقال صيفي، بن أكثم عن يروى المثل هذا
ّذَرك َشيء مالك ِمْن ذهبَْ ُبه مثلك بك يِحَل أن َفَح إياك فتأدي

َوٌض  .ذهابه من ِع
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ُفلٍَن- 3331 ُفلٌن ُكْحٌل ِل ِل ٌد و َوا  سَإ

به، يكتحل الذي هذا بالكحل وأراد مال، كثير يعني
أن يعني الكثير، المال بالسواد وأراد السواد، عليه والغالبْ

ْه تمنع كثرته ُه حصَر ّد َع إدراك من يمنع السواد أن كما َو
 .وحقيقته الَشيء

َلصَمعي : وكانعبيد أبو َقال سإواد في يتأول ا
َقا فاحسبه أنا : وأماعبيد أبو َقال للكثرة، به سإمى أنه العرا
العرب لن والزرع؛ والشجر النخل في التي للخضرة سإمى

الَخر، موضع أحدهما فتضع بالسواد الخضرة لوَن تلحق قد
ْد   الجنتين ذكر حين تعالى قوله ذلك من في َقال )    َهاّمتاِن     (ُم

َواِن،التفسير  :الرمة ذو َقال : خْضَرا

ْد َع َق َل ْط ُهود النازحُا أ أْخَضَر ِظِل * في معسفه الَمْج
ُعو ْد ْوُم هاَمُه َي ُب  ال

.وسإواده لظلمته بهذا فسماه الليل، بالخضر يريد
 ]192 [ص

ْيَس- 3332 ّقه َمْن الّشّر أُخو َل َوا  َت

ْعَت : إذايقول ِه فل الشر في وق ِق َو ّتى َت  .منه تنُجو ح

َلَك- 3333 َعا ًا َل ِي  َعال

َقال َقاللَك "لعل وي ُي ًء للعاثر ذلك "  َقال له، دعا
 :الحارثي َحْزن بن المحجل

َنا ُء َفْخَمٌة َل ْوَرا َنا َأْحَمْت َز َد َ ّي َيَرها * َمتى ِبل ِو الّشا
ْلِجْج َهْل به َي  َو
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َنا ُهم وأْرَماُح َن َهْز ْن ْهَز َي ٍة َن ْلَن َقْحَم ُق َي أدركّن ِلَمْن * 
ًا ْعَس َعْل ول َت  َل

َعّل- 3334 ًا َلُه َل ْذَر ُلوُم وأنَت ُع  َت

 .اللئم يعلمه ول عذر له َمْن يلوم لمن يضرب

 :وأوله

َ تأّن ْعَجْل ول ْوِمَك َت َل ًا ِب َب * َصاِح

ْيُت- 3335 ِق ْنُه َل ِريَن ِم َو ْق َل ِريَن ا ْك َت َف ُبَرِحيَن وال  وال

َظام المور منه لقى إذا ِع  .ال

َد َمْن ُيْحَرَم َلْم- 3336  َلُه ُفِص

َفِصيد َعْل كان : دٌمال ِد ِمْن ِمعًى في ُيْج ِعْرقا َفْص
ِر َوى ثم البعي ْطعمه ُيْش ُي َقال الْزمة، في الضيُف و : َمْنُي
َد َقال محروم، غير فهو البعيُر له ُفِص ًا وي َد "من أيض "له ُفْص

ًا، الصاد بتسكين َقال تخفيف َد وي ُفْز في . يضرب" بالزاىله "
 .باليسير القناعة

ّدّن- 3337 َنَك َلُم  َغَض

َلّن أي َناءك، لطي َنه مد وإذا َع عناءه، أطال فقد َغَض
َغَضُن ّدّن ويروى : التشنج،وال ُلُم َبك " من قريبْ " وهوَعَص

 :الغضن على زيد أبي عن حاتم أبو وأنشد الول،

ْيَت ْقت إْن أر ًا سُإ َياق َنا سِإ ّد َحَس َتُم ِهّن ِمْن *  ِط آبا
َنا َغَض  ال

ِبز أنَت أنازٌل َنا َفَخا * َل
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َدّن- 3338 َتِج ًا َل َوى ُفلَن ْل َد َأ ْي ِع َتَمّر َب  الُمْس

َد : أيألوى يعنى : اسإتحكم،واسإتمر الُخُصومة، شدي
ٌي أنه َد أبو أنشد الِمَراَس، َيْسأم ل الخصومة في قو ِبي  :ع

ِنى َت ْد َوى َوَج ْل َد أ ِعي َتَمُر َب *  الُمْس

ِو بعيد أي بعيد يريد أن ويجوز المستمر، َشأ
َهبْ، ْذ َقال الم َتَمّر مّر :ُي " أي"ألوى وقوله ذهبْ، أي واسْإ

 :وقبله بالحجة، خصمى على ألتوى

َذا ُثّم َخَزْر ِمْن ِبي َوَما َتَخاَزْرُت إ ّطْرفَا َكَسْرُت *  ال
ِر َمْن ْي َوْر َغ  ]193 [ص َع

ِنى َت ْد َوى َوَج ْل َد أ ِعي َتَمُر َب ْلُت َما * أْحِمُل الُمْس ِمْن ُحّم
ٍر ْي  َوَشّر َخ

المنذر، بن للنعمان المثل أن يذكر المفضل كان
عنده، رجل ونازعه السعدى، معاوية بن خالد في َقاله

ً فذهبْ الصفة، بهذه النعمان فوصفه َثل  .َم

ِقيَمّن- 3339 َلَك ُل ْذ  َق

َلَك ويروى ْد َوَجك، " أي"َح في وميل : عوجوالحدل ِع
ْذل المنكبين، أحد َق َلقيَمّن ويروى والجور، : الميلوال "

َعَرك  .ميلك " أيَص

ُكّل- 3340 ٍة ِل َط ِق َطٌة سَإا ِق  ل

َلصَمعي َقال بها يسقط الكلمة : الساقطةوغيره ا
ّفظها َمْن النسان فيها يخطئ كلمة لكل أي النسان، يتح
المبالغة، إرادة ""القطة في الهاء وأدخل عنه، فيحملها

 .الكلم لردواج : أدخلتوقيل
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َقالالنطق عند التحفظ في يضرب : يعنىثعلبْ . و
ِدٌر َقذر لكل بزنة المهملة، الدال وكسر الفاء - بفتح (الفدر َف
 .)- الحمق كتف

أداة لن لقطه؛ أذٌن سإاقطة كلمة لكل : أرادوقيل
ْقِط ُذُن الكلم َل  .ال

ّلليُل- 3341 َفى ا ْيِل َأْخ َو ْل  ِل

َعْلأي ْف َتُر فإنه ليل تريد ما : ا  لسرك أسْإ

ّى بن عويمر بن سإارية ذلك َقال من وأول ِد َع
َقيلى ُع َبَة أن ذلك سإببْ وكان ال ْو َد الحمير بن َت ِه بنى َش
َفاجة ْوفا وبنى َخ مطرفا بن َهّمام عند يختصمون وهم َع

ْيلى، َق ُع َقات على اسإتعمله الحكم بن مروان وكان ال َد بنى ص
بن توبة العقيلى كعبْ بن سإمعان أبى بن ثور فضرب عامر،

ٍز الحمير  ُبْجْر

أجراز وجمعه الحديد من - عمود - كقفل (الجرز
 )وجرزة

ْنُف فجرحا وبيَضة، ِدرع توبة وعلى َوْجَه البيضة أ
َقال توبة يدى بين فأقعد بثور مطرفا بن همام فأمر توبة، :َف

ْذ َقال ياتوبة، حقك ُخ وما أمرك، عن إل هذا كان : ماتوبة َف
َقال منه، يقتص ولم غيرك، عند على يجترئ ثور كان  :و

ِكِن إْن ْهُر ُيْم ّد ْوفَا ال ِقْم َفَس َت ْن َ أ ْول َو َفإّن * أ ْف َع َلى ال أو
َكَرْم  ِبال

من نفر في َخَرَج قد ثورا أن بلغه توبة إن ثم
َقال لهم ماء يريد أصحابه ْيَث، جرين أو جرين له ُي ِل ْث فتبعهم بت

رجل عند أنهم لهم ذكر حتى أصحابه، من أناس في توبة
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َقال عامر بنى من وكان عدى، بن عويمر بن سإارية له ُي
ًا َقال لتوبة، صديق  :توبة َف

َقال يخرجوا، سإارية عند وهم أطرقهم ل سإارية و
:ُمْصبِحين ] عنده194 [ص من يخرجوا أن أرادوا وقد للقوم

ُعوا ِر ّد توبة، عليكم آمن ولست للويل، أخفى فإنه الليل ا
َة، ركبوا أظلموا فلما َ َفل ًا، فقتل توبة وتبعهم ال ْوَر هذا َوَجّر َث
 .الحمير بن توبة قتَل

ْيَس- 3342 ّفاخُا َل ّن ِة ِبَشّر ال  الّزْمَر

َقاتل دون الحرب في المحّرُض ليس أي  .الُم

ِقَى- 3343 َقى َما َل ْل ُتوفا َي ْن ًا الَم  بارك

 .باركا ينتف البعير أن وذلك

ًة لقى لمن يضرب ًى شد  .وأذ

ْيَسْت- 3344 َء َل ْيَشا ِر َء ِب َعْمَشا َ  ول

ْيَشاء ْدِب : الطويلُةالّر َعْمَشاء العين، ُه : السيئةوال
ِر  .البص

َوسَإِط للَشيء يضرب  .والردئ الجيد بين ال

ْيَس- 3345 على َيُحّث من ليس أي بأورع الحاثُا َل
َع العمل ْوَر ّفاخُا "ليس كقولهم وهذا يعمل، ممن بأ ّن بشر ال

 "الزمرة

ِقَى- 3346 ِة اسْإَت َل َب ْل َك  ال

ًا لقى إذا ًا أمر  :شديد
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َهاء ملك : إنَقالوا أن وأمرهم البلد، نيران أطفأ الّر
من لذلك قوٌم فهرب الميتة، الكلبة أسْإِت من النار يقتبسوا

 .البلد

ْو- 3347 ِرَك َل ٍء الّضبّْ ُت َدا ْع ِدى بأ َوا  ال

ِه، أي ْي َنواِح ُا، واحدها ب َوة جمع وهي ِعد ْد مثل ُع
ِرَك "لو قولهم َطا ُت َق ً ال  "لنام ليل

َدْم َلْم- 3348 ْع ْنُه َي ِبٌط ِم ًا َخا  َوَرق

 .سإائله يحرم ل للجواد يضرب

ْبُط ِة : َضْرُبوالَخ َعَصا الشجر َها فيسقط بال َق  .َوَر

ُكّل- 3349 ٍد ِذي ِل ًى َعُمو  َنو

افتراقا، اجتماع لكن المعنى نجعة، بيٍت أهِل لكل أي
 .يطلبها حاجة امرئ ولكل

ْيَت- 3350 ّظى َل ِرٍب أبي ِمْن َح ّد َأْن َك َعنّى َيُس
ُه ْيُر َلُه َخ ْب  َخ

ٌة بقوم : نزلتقيل َقالوا شد ِريعمياء لعجوز َف : أبِش
َقالت منا، قرب قد كرب أبو فهذا :كرب وأبو القول، هذا َف
ّتبع َعُه من ُت ِي َبا  .اليمن َت

َوى- 3351 ِغّل َل َعُه ُم ُب  أْص

ِه، لشدة " أي"مضل ويروى ِف :عمرو أبو َقال أسإ
ًا فيترك السلخ في أصبعه يلوى الغاّش المغّل اللحم من شيئ

 )الجلد-  كتاب - بزنة (الرهاب الرهاب في
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ّذر يضرب َله للمب  ]195 . [صما

َتْحِمْل- 3352 َها ِعَضٌة ِل َنا  َج

ِعَضاه َوال : شَجٌرال الطلح مثل شوك ذواُت ِط
َلم َيال والّس ِعَضاه وواحدة َجنّى، منها ولكل وغيرها، والّس ال
َوة، يقول وبعضهم ِعضهة، إناء "كل قولهم هذا ومثل ِعْض
 "فيه بما َيْرَشُح

َقَر- 3353 ْف ّنا َل َدى ِم ْه َنا َغماُم ُي  أْرِض

َنا يذهبْ أي ّظ ِدى ويروى غيرنا، إلى َح ْه ُن " أيَغَمام "
 .علينا ُنؤثرهم

ِكى ما َلَك- 3354 َ أب َة َول ْبَر  بي َع

أن ويجوز أبكى، لك أي " صلة،"ما تكون أن يجوز
ًا، تكون أي أبكى، أن إلى بي حاجة ول بكائى، لك أي مصدر
ّنَصبَْ أتحمل لجلك  .ال

 .بأخيه الرجل عناية في يضرب

ْيَس- 3355 ُلوٍل َل ٌق ِلَم ْي ِد  َص

 :قيل كما

ّنَك ِه إ ُذو والل ٍة َل ّل ُفَك َم ِر ْط ُي َنى *  ِد َعِن الد َع ْب  ال

من وكان حازم، أبى عن يروى : المثلعبيد أبو َقال
ُلوٍل ليس :َقال الحكماء، ٌق، ِلُم ٍد ول صدي والنظر غنى، لحسو

 .للعقول تلقيح العواقبْ في

ْيَس- 3356 ٍة َل ِر  ِغنًى ِلَش
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ل فهو الجمع على لحرصه أوتي؛ بما يكتفى ل لنه
ًا يزال ًا طالب  فقير

ْيَس- 3357 ُق َل ّل َتع ّنِق الُم  كالمتأ

ّلق َع َت ِة، يكتفى : الذيالُم َق ُعل من القليل وهي بال
َغة الراضي ليس أي الَشيء، ُبل ذي كالمتخير الَشيء من بال

ِة َق َي ّن ُقه ما منه ويختار يشاء، ما يأكل ال "ما نسخة (في يؤن
 .يعجبه .) أيينبغي ما على " وليسيوافقه

ْيَس- 3358 ْدِل ِمَن َل َع َعُة ال ْذِل سُإْر َع  ال

ْعَجَل أن ينبغي ل أي ْذل َت َع  .العذر تعرفا أن قبل بال

ْيَس- 3359 ِد َل ّ ِدحِا ِبَصل َق  ال

ٍد ليس أي ْل ُده بَص ْن  .يقدحا فيما َز

ًا يرجع ل لمن يضرب  .يقصد عما خائب

ْو- 3360 ِني َل ْت َه ِدى َكَر ِني ما َي ْت َب  َصِح

 )العدواني الصبع ذو : (هوَقال

ِغى َت َأب َ َمْن ِلَمْن َوْصَل ل ِغي ل َت ْب ِتى َي َل َ ِص َول ْيُن *  أل
َ ِلَمْن ِغى ل َت ْب ِينى َي  ِل

ِه ْو َوالل َهْت َل ّفى َكَر ِتى َك َب ْلُت ُمَصاَح ُق َل َكّف *  ْل ِنى ِل ِبي
ْذ ِني إ ِي ِت ْه ِر  َك

ُتُه- 3361 َة َلقي َة َصْخَر  َبْحَر

ًا أي  ]196 [ص وهما حاجز، وبينه بيني ليس خالي
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ُا جعل اسإمان ًا، اسإم وأصل ]،؟[؟يون ول واحد
َفَضاء، وهو الّصْحَراء من َصحرة البحر من َبْحَرة وأصل ال

ّق وهو  .الرض في شق لنه البحر سإمى ومنه والّسعة، الّش

ُتُه- 3362 ِقي َداِت َل ْي َع ْيٍن ُب  َب

َد أي إتيان عن ُيْمِسَك الرجل كان إذا وذلك ِفَراقٍا، بع
ًا ذلك نحو عنه يمسك ثم يأتيه، ثم الزماَن، صاحبه ثم أيض
 .زيد أبو َقاله يأتيه،

َنّن- 3363 َهْم ََلْشأ َن  شأ

َدّن أي ْفِس من القبائل : ملتقىوالشأن أْمَرهم، ل
َبّن ومعناه الرأس، تقول كما منهم، الموضع ذلك لِصي
ُته ْبَت " إذا"رأسْإ  .الوعيد يتضمن لفظ وهذا رأسإه، أص

ّنَك- 3364 َئ ْلِج ِرَك ُقّر إلى ُل  ُقَرا

ّلَك إلى أي َلصَمعي َقال تستحقه، الذي َمَح ُقّرا : ال
َقّر، َقَرار المست ِقّر، َقّر : مصدروال إليه، لضطرنك أي َي

َقال ِنك، مضجعك إلى للجئنك : أرادوي َف ْد  القبر يعنون وَم

ٍر- 3365 ُد ِلْم ّو َيُس ُد َمْن َما  َيُسو

ُد ل أي " للتأكيد،"ما دخلت إنما ّو إل قومه الرجل ُيَس
 .بالسإتحقاقا

ٍر- 3366 َع ّما َلْم َد َفُه َقِصيٌر َج ْن  َأ

ّباء َقالته ًا رأت لما الز ًا، قصير ُدوع ذكره مر وقد َمْج
 .الخاء باب في

ٌة للّسوقِا- 3367  َوِغراٌر ِدّر
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َقال ٌقاُي كاسإدة، : أيوغارة نافقة، أي َداّرة، : سإو
َقال ِدّر، السوقا َدّرِت :وي ُثَر إذا َت َغاّرْت خبرها، َك َغاّر و ًا، ُت ِغَرار

َبِن التشبيه على وكلهما خيرها، قّل إذا َل وكان الناقة، ب
َقال أن القياس ٌة سإوقا ُي َغارة، َداّر غارة َقالوا لكنهم وُم

 .للزدواج

ِكْن- 3368 ُة ل َ َحْمَز ِكى ل  َلُه َبوا

نساء وَجد لما وسإلم عليه الله صلى النبي َقاله
ٍد، بعد قتلهن يبكين المدينة ُد فأمر أُح َعاذ بُن سإع ُد ُم ْي وأسَإ

ٍر بن ْي يذهبن ثم يتحزمن أن نساءهم عنهما الله رضي ُحَض
فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عم على فيبكين

حمزة على بكاءهن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل سإمع
َقال مسجده باب على وهن إليهن خرج ْعَن :َف يرحمكن اْرِج
ُتّن فقد الله،  .بأنفسكن أسَإأ

ْقد عند يضرب َتّم َمْن َف ْه  .بشأنك َي

ِكْن- 3369 ِلي ل َ ْد ِخل َقَط َق  سَإ

ًا أن أصله ًا شيخ وخاوا جمل، على حمل وعجوز
َقال ِبِخلٍَل، بينهما ُلِكللعجوز الشيخ َف َ : نعم،َقالت ؟ثابت : ِخل
َقال ِلى : لكنَف َ َع سإقط، قد ِخل َتَز ْن َله وا  .ومات فسقط خل

ْفَسه يوقع لمن يضرب  ]197 [ص الهلكة في َن

ِني- 3370 ّل َع ّلٌل َل ٍر ُمَض َعاِم  َك

ْيِن أن أصله ّب ْوِغَر يجالسان كانا شا َت ربيعة، بن الُمْس
َقال ِلُف : إنيعامر واسإمه لصاحبه أحدهما َف بيت إلى أخا

ففطن بصوتك، فأيقظنى مجلسه من قام فإذا المستوغر،
إلى بيده أخذ ثم الصياحا، من فمنعه لفعله، المستوغر
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َقال منزله، بيت إلى أخذ ثم : ل،َقال ؟بأسإا ترى : هلَف
َقال امرأته مع الرجل فإذا الفتى، ُمَضلل : لعلنيالمستوغر َف
ً فذهبت كعامر، َثل  .َم

َعَك أن في يطمع لمن يضرب َد  .غيرك خدع كما َيْخ

 َفَحّج َلّج- 3371

َع أي ّللجاج فحمله َخْصمه ناَز بالحجة، غلبه أن على ا
َقال َفق البلد، في يطوفا خرج رجل أن معناه : بلوي ّت فا

ُله َلّجفقيل منه، رغبة غير من فحج بمكة حصو َوافا في :  ّط ال
 .حج حتى

أن لجاجته من يبلغ للرجل : يضربعبيد أبو َقال
َثالهم من : وهذاَقال شأنه، من ليس َشيء إلى يخرج في أم

 .واللجاجة الخلق صعوبة

ِتى َلْم- 3372 َفا ِتى ُت َها  َف

ْتِك لم أي ْف يعني عندك، ما فهاتي تطلبين ما ُي
ِلى ِب ْق َت  .يفتك لم فإنه المر اسْإ

ً أن زعموا َقالت رجع فلما أهله، من خرج رجل
َنا : لوامرأته َت َقال كان، بما وحدثناك لخبرناك شهد :الرجل َف

ِتى لم َفا  .عندك ما فهاتي ذاك يفتك لم أي فهاتي، ُت

ُتُه- 3373 ِي ِق َفَرِط في َل  ال

يكون ول مرة، فصاعدا والثلثة اليومين في لقيته إذا
َفَرُط  .الحمر َقاله ليلة، عشرة خمس من أكثر في ال

ُتُه- 3374 ِقي ٍر عن َل  َهْج
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َعْنو الحول، بعد لقيته إذا وذلك أي بعد، " بمعنى"
ٍر بعد لقيته  َهْج

ُكّل- 3375 ٍم ِل ْع  َخْصٌم َز

ْعُم ْعم الّز ْعُم والّز : لكلوالتقدير لغات، ثلثا والّز
ّدٍع لكل أي خصم، زعم ذي . يضربويناويه يباريه خصم ُم
 له ليس ما النسان ادعاء عند

ّنَك- 3376 َب ِر ِر، ِغبّْ َلْض َة الِحَما ِهَر َفَرِس َوظا  ال

ًا يشرب : أنالحمار ِغبّْ ًا، ويدع يوم وظاهرة يوم
ِربنك والمعنى يوم، كل يشرب : أنالفرس  .وقت كل لْض

ْد َلْم- 3377 ِه َيِج ِت ًا ِلِمْسَحا  ِطين

" يضربَمَحّزا ته لشفر يجد "لم قولهم مثل هذا
 ]198 [ص ُمَراده وبين بينه ِحيَل لمن

َدَم َلْن- 3378 ْع ِوُر َي ًا الُمَشا  ُمْرِشد

 الُمَشاورة على الحّث في يضرب

ْيَس- 3379 ِم َل ِئي ّل ِل ْثُل ا َهواِن ِم  ال

َته إذا أنك يعنى ْع َف أجترأ والحتمال بالحلم عنك َد
َته وإن عليك، ْن َه َفَك أ  .عنك وأمسك خا

ُتُه- 3380 ِي ًا َلق َقاب  ِن

ُته مصدر وهو فْجأة، أي ْب َق ًا؛ َنا فاتحته، إذا ِنقاب
َقاب ّن من نوع وهو الحائط، نقبْ النقبْ من مشتق :وال
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ًا، مفتوحا وهو الطريق، وهو المنقبْ من أو الفتح، أيض
 .الحال على ويجوز المصدر، على وانتصابه

ُتُه- 3381 ِق ًا َل َفاَح  ِك

َها "إنى ومنه ُمواجهة، أي َفُح ْك " أيصائم وأنا ل
 .مقاتل العدو يقابل أن وهو الحرب، في الكفاحا ومنه أقبلها،

ُلهم وكذلك  :قو

ُتُه- 3382 ِي ًا َلق َفاح  ِص

ْفح، من مشتق وهو وجانبه، الَشيء ُعْرُض وهو الّص
ُتهقلت كأنك القرب، على ويدل ْفَحُة : لقي إلى وجهي وَص

ًا لقيته يعني وجهه، صفحة َواِجه  ُم

ُتُه- 3383 ِقي ًا َل َقاب  ِص

َقبْ، من هذا ُقْرب، وهو الّص ّق "الجاُر ومنه ال أَح
َقبه ْيِن : لقيتهَقال كأنه "بَص َب ِر  .متقا

ْبُرد َلْم- 3384 ِدي َي َي ْنُه ِب  َشيء ِم

وهذا َشيء، منه يدي في يستقر ولم يثبت لم أي
َد قولهم من َبَر  ثبت " أيحقى "

ُكِل- 3385 ٍم ِل َقا َقال َم  َم

ٍر لكل أن يراد ًا كلم أو فعٍل أو أم ُع ل موضع يوَض
 :العَرابى ابن وأنشد غيره، في

ّنْن َلّى تح َداَك َع ِليُك َه َفإّن الَم ُكّل *  ٍم ِل َقا ً َم َقال  َم
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مقام كل في أذكرك حتى إلى أحِسْن : معناهَقال
 .فعلك بُحْسن

ْو- 3386 ْلُت َل ًة ُق َقال َتْمَر ًة َل  َجْمَر

 الهواء اختلفا عند يضرب

ٍة- 3387 ْيَك ِلَحاَج  الَصّم ِن

ُع فل َشيء في َلّج لمن يضرب ِل ْق  عنه ُي

ْيَس- 3388 ُة َل َ ْثِل الُمَجال ّدْمِس َكِم  ال

َلصَمعي قال والمجاهرة، : المبارزةالُمجالة ُتها ْي َل : َجا
ّدْمُس به، جاهرته إذا وجالحته، بالمر والدفن، الخفاء وال
َقال َدَمْسُتُي ًا أدِمُسُه الخبَر عليه :   َدْمَس

 والخفى الجلى بين الفرقا في يضرب

ْيَت- 3389 َنا َل ْيِن ِمْن َل ِرسَإ ًا َفا ِرسإ  َفا

 ]199 [ص بالقليل الرضا عند يضرب

ُتُه- 3390 ْي َق َة َل ِر سَإَرا َها ّن  ال

ّلُه، أي َقال أو ُي سَإَراة من مأخوذ ارتفاعه، : عندو
 أعله وهى الظهر،

ُتُه- 3391 ْيَم َلقي ِد  الّضَحى أ

َطه، أي َقال أوسَإ ُله : هووي  أو

ُتُه- 3392 ِق َد َل َأ  الّضَحى َر

ُعُه هو  ارتفا
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ْيَس- 3393 ّد َل ّد ِج ّنُه الِج ّلي ْيو ْيَس َل  َلِم

َقال اسإته، ليولينه أي للسإت، اسإٌم : لميُسَقالوا
 :اليشكرى سإليم بن وائل

َء ابُن فأّما ْلَما ّلذي َد َء ا ِه مخطبا َجا َيي َفُخْص ُهَما *  َنا ْل َزّم
ِم أْمِس ّد  بال

َفّر َولّنا َف ْيَس، َو َفوقها َلِم ِليِع * َرَشاش و ْو َت ِء َك َكَسا ال
ِم ّق  المَر

َطبٍْ ِمْن ِلَساٌن- 3394 ٌد ُر َي  َخَشبْ ِمْن َو

ِذ يضرب َ  عنده منفعة ل الذي للَمل

َها بّت ما َلَك- 3395 ُد ِر ْب  ُأ

ُه، ضيف رجل نزل ِراه فاسإتطاب فقَرا وأعجبه، ِق
َقال ْدَف َقال أطبَت : لق أعددت لك أي أبردها، بت ما : لكَف
 .الكرامة هذه

ْو- 3396 ِرَك َل ُء ُت َبا  َماَصّل الِحْر

َباء ّدْرع، : مسمارالِحر ّوتوصّل ال  .: ص

 .ويصيح فيضج يظلم لمن يضرب

ِكْن 3397 ٌء َل ّدا  له ّأّم ل َع

ّداء يكون ل لمن " يضرب"عدىويروى غلم، : اسإمع
 .بأمره يهتُم َمْن له

َوى- 3398 ْنُه َل َعُه َع  ِذَرا
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 .منه يسمع ولم عصاه إذا

ْو- 3399 َء في َكاَن َل ْنشف َلْم َغْضَرا  َي

َء َغْضَرا َقال ُحّرة، طينتها : أرٌضال في بئره " أنبط ُي
َنَشَف " وَغْضَراء َقا الثوب " ِعَر َبُه، " إذاال ِر كان لو أي َش

ْع لم كريم عند معروفك  .ويشكرك يِض

ِة ُلبّْ- 3400 َلى المرأ  ُحْمٍق إ

ًا يضرب ْذر  الغيرة عند للمرأة ُع

َها- 3401 ُت ْي ِق َبارها َل  بأْص

كره ما لقى أي المكروهة الخصلة إلى راجعة الهاء
ًا وسإاءه ًها غيره أو كان - كلم َقال : نواحيها،- وأصباُر : أخذُي
ِه، الَشيء ِر ْبر الواحد بكله، أي بأصبا  .ُص

َقى- 3402 ْل ِه أ ِلي َتُه َع َطا  َل

َقال : إنماالسمح أبو َقال َقال يفارقه، لم إذا هذا ُي و
 .ثقله : أيعمرو أبو

ُةقلُت َطا ّل َقال ثم : الجبهة،الصل في : ال : ألقىُي
ِته، عليه َطا َته، بل َطا َل  ]200 : [صأحمر ابن َقال ثقله؛ أي و

َقى َل ّتهاِمي فأ ُهَما ال ْن ِته م َطا َل َوأحلَط ب ِريُم َهذا *  ََأ ل
ِيا  َمكان

:يمينه في وأحلط تهامة، إلى : المنسوب(التهامي
 .)أبرحا : لأريم ول اجتهد،

ّنَك- 3403 ُفّش ْطبِْ فَّش ل َو  ال
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ْطبَْ أن وذلك َو اللبن - سإقاء - بالفتح (الوطبْ ال
جلد من أخذ فإن فوقه، فما الجزع جلد من يؤخذ خاصة،
بدرة، سإمى الفطيم جلد من أخذ وإن شكوة، سإمى الرضيع

فيه فيوضع .) ينفخمسأد أو عكة فهو السمن وعاء فأما
للغضبان . يضربفش فقد الريح منه أخرجت فإذا الَشيء

 .الممتلىء

ْو- 3404 ْنُه َكاَن َل ْعٌل ِم ُتُه َو ْك َتَر  َل

َقال ّد " أيكذا من "لوعل ُي ُب  منه ل

ْيَس- 3405 َواَن َل ُه َأ ْكَر  الخلَُط ُي

أن المر هذا على إبقائك حين هذا : ليسأي
 .باشره أي تباشره،

ّنَك- 3406 ْلِجَم ُ ًا ل ًا ِلَجاَم َب ِذ ْع  ُم

ومتعد، لزم عنه، والنزوع للَشيء : التركالعذاب
ًا المر هذا عن لفطمنك :والمعنى ًا فطام  .تاّم

ِباطِل- 3407 َلٌة ِلل  َيْضَمِحّل ُثّم َجو

َقاء ل أي : يذهبْويضمحل جوله، جال وإن للباطل َب
 .ويبطل

َيَسِت- 3408 ِئَحُة َل ّنا َلى ال ْك ّث ِة ال َتأَجر  .كالُمْس

 .العامة تبتذله معروفا مثل هذا

ُكّل- 3409 ٍم ِل ْلبٌْ، َقو ُكْن فل َك ْلبَْ َت ِبَك َك  َأْصَحا

.سإافر حين يعظه لبنه الحكيم لقمان َقاله
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ّد َلّما 3410 َت ُه اسْإ ُد ِني سَإاِع  َرَما

َقال إليه أحسنت وقد إليك يسىء لمن يضرب
 :الشاعر

َيا ًا َف ْيُت لمن َعَجب ّب ً َر ْفل ّقُمُه ِط َافِا *أل ْطر َناِن بأ َب ْل  ا

ّلمُه َيَة أع َا ٍم ُكّل الّرم َو َلّما ي َف ّد *  َت ُه اسْإ ُد َاِع  َرَماني سإ

َكْم ُتُه َو ّلْم ْظَم َع َوافي َن َق ْل َلّما ا َف َيًة َقال *  ِف  َهَجاني َقا

ّلمُه َة أع ّو ُت ُف ْل ْقٍت ُكّل ا َلّما َو َف ُبُه َطّر *  ِر َفاني شا  َج

ْيَس- 3411 ِر َل َاِحبٍْ للَُمو ُظْر َلْم َمْن ِبص ْن في َي
ِقبِْ َوا َع  ال

َقالهحمزة َقال حين المنذر بن للنعمان َضْمرة ابن : 
َقال كما وهذا أشياء، عن سإأله َظُر ُي ّن تلقيح العواقبْ في "ال

 )3355 المثل " (انظر للعقول

َقال َقالهعبيد أبو و ْعبُْ :  ّي عمرو بن الّص ِد ْه ّن [ص ال
201[ 

ُكّل- 3412 ْيٍش ِل ٌة َج َعراٌم َعَرا  َو

 وشر َفَساد أي

ْيَس- 3413 ِد َل َاسِإ َد إلّما ِللح  َحَس

""ماو فقط، الحسد على إل َشيء على يحصل ل أي
ُده إل للحاسإد : ليسقيل كأنه مصدر، الفعل مع  َحَس

َلَك أِجد لم- 3414 ْ ً َتل  َمْخ
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ْتلً، أي ْقُت يعني َخ ّف ْلُت بك تر َت من تمكني فلم بك وَخ
ُتَك حاجتي، َهْر كقولكم وهذا أردت، ما أدركت حتى فَجا

ً أجد لم إذا "مجاهرة َتل  "َمْخ

ُكّل- 3415 ٍه ِل ِب ٌة، َجا ْوَز ّذُن ُثّم َج َؤ  ُي

َقال ْهُتُي َب ًا، الماء : َج ْه َب َدته، إذا َج أداته عليه وليس ور
ْوَزة دلؤه، ول ْقية،والَج الثلثي، في منه فعل ول : الّس

َواز ْلَج َقاه الذي : الماءوا َقال الماشية، ُتْس َتهُي َتَجْز : اسْإ
َقاك إذا فأجازني، "ثم وقولهم ماشيتك، أو لرضك ماء سَإ

ّذن َقال يؤ ُي ُته"  ْن ّذ َته، أي تأذينا، : أ ْد َد لكل المعنى وتلخيص َر
ْقية علينا ورد َمْن َنع ثم سَإ ّد الماء من ُيْم ُيَر  و

 القامة ُيطيل للنازل يضرب

ِئِن- 3416 َقي َل َت ْل ُعَك ُروِعي ا َدَمّن َوُرو ْن َت  ل

ّهدد، يضرب قلبي التقى إن أي : القلبْ،والّروع للمت
ُبَك تجدني لنك مقارنتي؛ على لتندَمّن أمر تدبير في وقل
َدَل ْع  .شرك دفع على وأقدر منك َأ

َع ََلْن- 3417 َب ٌد َيْش ْيٌر واِح َع َأْن ِمْن َخ َنان َيُجو  اث

ْيَس- 3418 ِهّن ْكزُك الَمَز َل ِئ َي ْن أ
َ  ب

ّكاء فراخَا أصاب العراب بعض أن أصله - (الماء الُم
َنهامكاكى على ويجمع - طائر، كرمان َف َد ٍد في ) ف سُإْخن، َرَما
ّيا، منها واحد فنهض ويأكلهن، يخرجهن وجعل َدا ح َع خلفه، ف
َقال يأكل، وجعل فأخذه َقال نيء، : إنهصاحبه له َف ليس :َف

ْكَزُك ِهّن المز ِئ َي ْن  الشر في القوم تساوي في . يضرببأ
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ّدّراُج "َزّك قولهم : منوالمزكزك مثل " وهو ال
عليها واسإتدار الحمام حول تبختر إذا ذلك " و الحمام "ّزافّا
ًا َقال ذناباه، سإاحب ٌء "لحم وي ّيُن نيٍع وزن "على نِى ُيوأة، ب ّن ال

ِنىء اللحم وناء ًأ، َي ْي ِهؤ وكذلك َن َء اللحم َن ِهى َن ُهوأة، و لم إذا ُن
 ]202 [ص ينضج

َقي- 3419 ْل َلى َأ ِء َع َقُه الّشي َوا  أْر

ّبُه عليه َحَرصَ إذا َأَح ّبا و ًا، ح َقالوا كما وهذا شديد
ُه عليه "ألقى ِاشَر  " َشَر

ِقَي- 3420 ْل ِه ُأ ْي َل ِه َع ِت َل َا ِقه بُحب ْو ََأ  َو

َقال ثقله، أي ُتهوي ّوق َأ ًا، :  ّقَة حملته أي تأويق المش
 والمكروه

َقُم- 3421 ّلل ِرثِا ا َقم ُتو ّن  ال

ويجوز تعالى، الله نقم يعني الرتشاء ذم في يضرب
 ُمَراده على المُر يأِت لم إذا الراشي نقم يريد أن

ُكّل- 3422 ٍد ِل َعاٌم َغ  َط

ّكِل في يضرب  وجل عز الله فضل على التو

ُكّل- 3423 ٍر ِل  رجاٌل ده

ٍم : لكلبعضهم قول من هذا َقا َقال، َم ٍر ولكل َم ده
 رجاٌل

ُكّل- 3424 ْنبٍْ ِل ُع َج  َمْصَر
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ًا، : يكونالَمْصَرع الّصْرِع موضع ويكون َمْصدر
ْوٌت َحّى لكل والمعنى  َم

ُكّل- 3425 ٍد ِل ٌة ُعو  َعَصاَر

ٌة ُعَصاَر ًا إن ُعصر، إذا الَشيء من يخُرُُج : ماال ْلو ُح
ٍر لكل أي فمر، ُمّرا وإن فحلو،  باطٌن ظاه

َتبَْ َلّز- 3426 َق  ال

"فلٌن ومنه الحجُة، لزمته لمن . يضربَعّضه أي
َقال َخْصم ِلَزاُز ُي - إذا كتاب " بزنة خصومة لزاز "فلن " (
ًا بها موكل كان ًا لها لزم  .)عليها قادر

ْو- 3427 ْيُر َل ٍر َذاِت َغ َوا ْتني سِإ َطَم  َل

ِويلطمتني سإوار ذات  "لو3227 المثل (انظر َيْر  ("
َلصَمعي ًا أن وذلك الوجه، هذا على المثَل ا َمّر الطائي حاتم

َة ببلد َنَز أبا يا لهم أسإير فناداه الُحُرم، الشهر بعض في َع
ّفانة َلني سَإ َك ْيَحَك :فقال والقمل، السإاُر أ ْهَت إذا ! أسإأَتو ّو َن

َوَم قومي، بلد غير في باسإمي :َقال ثم به، القوَم فسا
ُقوه ِل ْط امَرأة فجاءته ففعلوا، مكانه، القد في َيدي واجعلوا أ

ُه بغير َد ْفِص َي َنَحره، فقام ل َطَمْت ف َهه، فل َقال َوْج ْيُر : لوَف َغ
ٍر ذاِت َوا ِرفَا، النساء، من أقتّص ل أنى يعنى لطمتني، سِإ ُع ف

َدى َف  .عظيما فداء نفسه ف

ُتُه- 3428 ِق َد َل َدا ّيا ِع ّثَر  ال

ًة أي في الثريا ينزل القمر لن وذلك الشهر، في مر
َداد مرة، شهر كل ِع ّد : ماوال َعا َع من لوقٍت النسان ُي أو َوَج
 ذلك غير
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ْد- 3429 َق ْيَت َل ِل ِر ُب ْي َغ ْعَزَل ِب  أ

ّيَض أي ُنَك، لك ُق "رميت قولهم من يقرب وهذا ِقْر
ِر  ]203 " [صالرض بَحَج

ِطْط َلْم- 3430 َقَم َمِن ُيْش َت ْن  ا

َلَمِن  { تعالى قوله من منتزع هذا َتَصَر     و ْن َد     ا ْع ظلمه     َب
ِهْم     ما     فأولئك ْي َل ِبيٍل     ِمْن     َع  }    سَإ

َبأ َلْم- 3431 ِر ُيْخ ْه ّد َلُه إل َشيء ِلل َك  َأ

ِني الدهر أن يعنى ْف ًا يسامح ول َشيء، كّل ُي من أحد
 .بنيه

َبى َلَك- 3432 ْت ُع َ ال ُد َول ُعو  َأ

َبى ْت ُع َقال العتاب، من : اسإمال َبُه ُي َت ْع أزاَل " أي"أ
ْتبه، ما إلى أعود ول أرضيك أن من لك أي ُيرِضيه، أن وهو َع

ُطَك،  .المعتذر التائبْ يقوله ُيْسِخ

ِكّل- 3433 ٍء ِل ِلبٌْ، َقَضا ُكّل َجا ِل ِلبٌْ َدّر و  .حا

ْد- 3434 َق ّوقا َل َن ِه في َت ِه ْكُرو َدر َم َق  ال

ُقا َنو ّت ٍة، الَشيء في : النظرال َق ِي تنوقا ينكر وبعضهم ِبن
َق : الصحيحويقول ّن  .تأ

ِلغ لمن يضرب  .إيذائه في ُبو

ْد- 3435 َق ُتْم َل ْن َط ْب َت َهبَْ اسْإ ِزٍل بأْش  با

لهل عنه الله رضي المطلبْ عبد بن العباُس َقاله
ٍر ُبليتم أي مكة، ْعبٍْ بأم َهبِْ كالبيعير مشهور، َص ِزِل الْش البا
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ّى، البيض وهو ِو َق َقال " زائدة،"بأشهبْ في والباء ال :ُي
َطنُت َتب َتُه إذا الَشيء، اسْإ ْي َف  .أخ

َبى َلَك- 3436 ْت ُع َ بأن ال ْيَت ل  َرِض

ُبكيقول العتاب، ُيرد لم إذا هذا ِت ْع ما بخلفا : أ
َوى، ْه  :بشر َقال َت

َبْت ْوَم عامر تقتل أن تميٌم َغِض َي ِر *  ّنَسا ُبوا ال ِت ْع فأ
ِم َل ْي  بالّص

"بأن في والباء والقتل، بالسيف أعتبناهم أي
َلى رضيت، : للك بقولي إياك إعتابي " تقديرهلرضيت َع

 أبدا أي الدعاء، وجه

َقى- 3437 ْل َكلََم أ َلى ال ِه َع ِت َ ْيل  ُرسَإ

َذار للرجل يضرب ْه َوُن الِم ْيلَُت يقول، بما يتها :وُرسَإ
ْيلة، جمع َلة، تصغير وهي ُرسَإ َقال َرسْإ َلة؛ : ناقةُي كانت إذا َرسْإ

َلَة ًا، تمشى السير سإه ْون َلة تصغير يكون أن ويجوز َه - ِرسْإ
َقال الراء بكسر ُي َلة فلن : في-  ومنه وكسل، توان أي ِرسْإ
ِلَك "على قولهم  "ِرسْإ

3438 -َ ِدى لول َ ِنَم ِجل ِدى ُغ َ  ِتل

ِلبْ مالى عن ُمدافعتى : لولأي  وأخذ سُإ

ْيَت- 3439 ْفَصَة َل ٍم أّم ِرَجاِل ِمْن َح  .َعاِص

 .المدينة أهل أمثال من هذا

]204 [ص بُسوقا مر عنه الله رضي عمر أن وأصله
ًة فرأى المدينة، أسإواقا من وهي الليل تبيعه، لبن معها امَرأ
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َقا أن العجوز همت وقد شابة، لها بنت ومعها ُذ َها، َتْم َن َب ل
ُذقيه ل أمه، : ياتقول الشابة فجعلت ّيه، ول َتْم ُغش فوقَف َت

َقال عمر عليها ًا فأمر : ابنتى،َقالت ؟منك هذه : َمْنَف عاصم
العزيز عبد فتزوج وحفصة، عاصم أم له فولدت فتزوجها،

َوان بن ِعْشرة َحَسنة فكانت عاصم، أم َمَر الجانبْ لينة ال
على خلف ماتت فلما عمر، له فولدت أحمائها، عند محبوبة
ّنٌث فسئل أحماءها، تؤذى الخلق سإيئة فكانت حفصة، مخ

َقال عاصم، وأم حفصة عن مروان موالى من َحْفَصة : ليتَف
ً فذهبت عاصم، أم رجال من َثل  .َم

 .بعٍض على الخلق بعض تفضيل في يضرب

ْيَس- 3440 َدامى َل ُق ِفى ال َوا  كالَخ

َدامى ُق ِيِش من : المتقدمال َناحا، ر ِفى الَج َوا : ماوالَخ
َدامى خلف َخِفى ُق  .ال

ْؤبة َقال التفضيل، عند يضرب  :ُر

َناِحَك من خلقت َدافِا َج ُغ َدامى * ِمَن ال ُق َ ال ِمَن ل
ِفي َوا  الَخ

َقال  :آخر و

ْيَس َدامى َل ِر ُق ّنْس َوافى ال َ كالَخ َول ِلى *  َوا ْيِل َت الَخ
ِدى َوا َه  كال

ُقها،وهواديها : أعَجاُزها،الخيل توالى َنا ْع أن يجوز : أ
 المتقدمات وبالهوادى التوابع بالتوالى يراد

َبّن- 3441 ِل ْغ َي َلقى َل َدِك َخ  َجدي
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ِبَك، كبرى ليغلبّن يريد وله شاخَا رجل أن وذلك شبا
ِدَمته، عن تتثاقل وكانت شابة، امَرأة َقال َخ  :َف

ُلّم َدِعى حبّى َه َدِك َو ِدي ْع ِبّن َت ِل ْغ َي َل ْلِقى *  َدِك َخ ِدي  َج

َبِك كبرى يعنى  الباه في شبا

ِنى- 3442 َف ِه َفْضَل َلَح ِف  ِلَحا

ِطيك لمن يضرب ْع  وعطائه زاده َفْضَل ُي

َعّن- 3443 ْنَك َلَض ِنى َع ْي  َد

 :ثعلبْ وأنشد بالهجران، التخويف عند يضرب

َيا َق ُبئَن َأ ْن ِء َر َ الَما ّنُه ل َعِم ْط ِء َت ْلَما ِل َو ٌق *  ْن َقى َر ْت ُي
ُع ُقو ُن  َو

ْتِك وإْن َب َل ْفس َغ ّن ّ ال ُه إل َد ِنى ُوُرو ْي َد َف ًا *  ْثَن يا إذ ُب
ْنِك ُع َع  َوِضي

ْو- 3444 َلى ُكويُت َل ٍء َع ْه َلْم َدا ْكَر  َأ

ْبُت لو يعنى ِت  امتعضت ما ذنبٍْ على عو

ْيَس- 3445 ِم َأِميُر َل ْو َق ِدِع ِبالِخبّْ ال  الَخ

] له205 [ص ينبغى ل ورئيسهم القوم أمير أن يعنى
َدعهم، أصحابه على يخبّْ أن ِم أميُن "ليس ويروى ويْخ "القو

ِقَي- 3446 ًا ُفلٌَن َل ْيس  َو

 :َقال يريد، ما لقى أي

َو ْيْت[ ِق َل َكاحِا ِمَن ]  ّن ْيَسا ال * َو
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:وقبله العرابي، ابن ) عن(وىس اللسان في (أنشد
ًا سَإَجاحِا َعَصْت َبث ْيَسا*) َش َق  و

 أرادت ما أي

ْيح إل البناء هذا على يسمع : لمالخليل َقال ْيس َو َو و
َويْه ْيل و َو  .و

َويك َويبْ َقالوا : وقدقلت ًا، َو في متقارب وكلها أيض
ْيح إل المعنى، ْيس َو َو ٍة كلمتا فإنها و  .واسإتعجاٍب رأف

َعّمِك َلْسُت- 3447 َ ِب ِلِك، ول ّني َخا ِك ُلِك َول ْع  َب

:َقالت أنها وذلك عليها، دخل لما لمرته رجل َقالها
ُه ارفق، ياعّماه ّد  .نفسها عن بذلك تر

ِلُك َيُجْر َلْم- 3448 ِد، سَإا َقْص َلْم ال ْعَم و ُد َي ّق َقاِص  الح

َلَك من أي َواء سَإ يجوز أن إلى يحتْج لم السبيل سَإ
 عنه

َوى- 3449 ْنُه َل ُه ع َذاَر  ِع

ْعِصيك لمن يضرب  الطاعة بعد َي

ْلِحِق- 3450  بالّس الِحّس َأ

الصل، والّس الشر، : الِحّسالعرابي ابن َقال
بالفتح، والس : الَحّسالزهري َقال بأهله، الشر ألحق معناه
َقال  : بالكسرالجوهري و

ْيَس- 3451 َفٌة ِلى َل َ َحَش ٌة َول ِدَر  َخ
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َفة ِدَرة : اليابسة،الحَش النخلة من تقع : التيوالَخ
 .تنضج أن قبل

 الَشيء لثبوت النكار في يضرب

ِدَرة يريد أن ويجوز اليابسة، بإزاء ليكون الندية بالَخ
َقال ِدر يوم :ُي ٍد أي خدرة، . وليلةَخ ِدية ن َن  .و

ْيُت َلئِن- 3452 َتَح ْن ْيَك ا َل ّنى َع َتَخّرُم َأَراَك فإ ُدَك ي ْن  َز

َد أن وذلك ْن ِر لم تحّزم إذا الّز َتَخّرُمه القادحُا، به ُيو :و
ْوَرُم ومنه خروقا، فيه يظهر أن خروقا، فيها " لصخرة"الَخ

ِد فيه خير ل أنه أراد ْن ِم كالّز  فيه َناَر ل المتخّر

َقى- 3453 َد َل ْن  الَحاِمِس ِه

سإنان َقال الموت، أسإماء من اسإم وهذا مات، أي
 ]206 : [صجابر بن

ِددُت َقى لما َو ٍد أل ْن ِه َوى* بأم ِمَن ِب ْلَج َد ُزْرُت عبيد ا ْن ِه
 الحاِمِس

أزوَر أن تمنيت يريد الخلء، الرض : كنيةعبيد أم
َقال المرأة، هذه حبْ في ألقى لما خلء بأرٍض المنية :وي

 :َقال الداهية، الحامس هند

ْعَت َنا َطِم ّتى ِب َذا َح َنا إ َت ِقي َل ِقيَت َما َل َنا *  َد عمُر يا ِب ْن ِه
 الَحاِمِس

 الداهية يعني

ّنَك- 3454 َو ُن ْق َتَك َل َو َنا  َق
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َقال َوُتُي ْن َق َته، إذا الرجَل، :  ْي .َجَزاءك لجزينك أي جاز

 :ومثله

ّنَك- 3455 ْنُجَز َتك َل ْيَر  ِبَخ

ّنجيرة أي سإمن، عليه ُيْجعَل دقيق من : حساءال
 .ُيوازيك ما بك لفعلّن

ِيَمّن- 3456 ِق َعَرَك َل  َص

ْيلك، أي َعرعبيد أبو َقال َم ْيٌل : الّص في العنق في َم
ّقين، أحد ًا الوجه في ويكون الّش .شقيه أحد في مال إذا أيض

ُتُه- 3457 ِقي َنى َل ٍم أد َل  َظ

َبح، أدنى يريدون قاله والشخص، الظل والشبح ش
عنك يستر والظلم، الظلم، من : أصلهوقيل عمرو، أبو

َواه ما عنى سإتر َمْن أوَل : لقيتهَقال فكأنه الشياء، بوقوع سِإ
ِرى  عليه َبَص

ْيَس- 3458 َلى َل ٌء الّشْرقِا َع  َيْحُجبُْ َطَخا

ُقا َقال للشمس، : اسإمالّشْر ول الشرقا، : طلعُي
َقال ّطَخاء الشرقا، : غابُي  المرتفع : السحابوال

َفى ل الذي المشهور المر في يضرب  .أحد على َيْخ

َها- 3459 ْوِم َي ِرى ِل ٌة َتْج َها َنِق َم َع  بال

َهاة ُق الوحشية، : البقرالَم َن َع  .الّسير من : ضربوال

ًا أراد لمن يضرب  .ذلك بعد أصاب ثم فأخطأه أمر
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 .المثل هذا معنى في قيل كذا

َقال أن : ويجوزقلُت ليوم " أراد"ليومها قوله : إنُي
ْتَك كقولهم فيكون يومها، إلى " أي"تجرى وهلكها موتها َت "أ
ِئٍن ِلُك يوم إلى والمعنى "ِرْجلَه ِبَحا ْه َهاة هذه تجرى فيه َت الَم
َعَجلة  وسُإْرعة ب

ْيَس- 3460 ٌء َل َفَرِس ُأّم َبني َمْن بطى  ال

َواد، الفرس أم : إنَقالوا ُد ل وكانت َج ِل َواد غير َت .َج
 ]207 [ص

 الكرام لبنى يضرب

كما لئيما، يكون ل الكرام ولدته : َمْنالكلم وتقدير
 .ِبطاء تكون ل الفرس أم بنى أن

ّقا َلْسُت- 3461 َ بالّش َقي َول ًا الّضي  ِحر

ِرتين : إنقيل ْي َو ّوَجتا صغيرتين ُج رجلين، من ُز
َقالت ُنواالصغرى َف َت ْب ْيَمة لنا اضربوا أي علينا، : ا بها نستتر َخ

َقالت الرجال، من فأبت َنُشبّْ، حتى تعجلي : لالكبرى َف
هذه الكبرى لها َقالت أهلها على ألحت فلما الصغرى،

َقالة  .الم

ّقاءقلت ّق : تأنيث: الش ّققولك من الش المر : َش
ّقا، يشق ّق والسإم َش : تأنيث- والّضيقى - بالكسر الّش

َقى الضيق، ِلكيَسى وكذلك : لغة،والّضو ُكوسَإى ا في وال
َيس، تأنيث ْك َلى، فيهما والصل ال ْع واو الياء صارت وإنما ُف

ّقاء لسُت وأرادت قبلها ما وضمة لسكونها ًا بالّش : أيأمر
ّق أمري ليس ِرى ول أمرك من بأَش َيق ِح ِرك من بأْض وأنت ِح

ِليَن ل َبا  ؟أنا أبالى فكيف منك الناس بهزء ُت
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: لستالناصح فيقول يقبل، فل ينصح للرجل يضرب
 .منك عليك بأرحَم

َع َلْن- 3462 ِل ْق ّد ُي ْد الِج ِك ّن ّ ال ّد إل ْد ذي بج ِب كّل في ال
ٍم َما ْد َعا ِل  َت

َقال الولود والبد، الخبر، : القليلالنكد الجد : أتاٌنُي
ِبد، وجارية ُلود، أي إ إبل إل الوزن هذا على يجيء ولم َو
ِطل ِبد السإماء، في وإ ِبلز وإ  .الصفات في و

ّد يقلع لن المثل ومعنى بجد مقرون وهو إل النكد ج
ُلودا الَمة وكون عام، كل تلد التي المة صاحبْ حرمان َو

 .لصاحبها

ُد ل لمن يضرب َدا ُله َيْز  شرا إل حا

ْو- 3463 ِدى َكاَن َل ُتُه َما َبَرصٌ ِبَجَس َتْم  َك

 العامة أمثال من : هذاعبيد أبو َقال

ْو- 3464 ْنُت َل ْفِسى َعْن ُك ًا َن ُكم َراِضي ُت ْي ِل َق  َل

َطّرفِا كلم من هذا من غيره أو الّشّخير بن ُم
: هذاَقالوا مرتكبه، هو ذنبا يعيرهم ل أنه يعنى العلماء،
 .بالمعروفا المر في السلف من كثير مذهبْ

ْيِن- 3465 َد َي ْل ِم و ل َف ْل  ل

َقال ُقوط الشماتة عند هذا ُي الحديث وفي إنسان، بُس
ْكَران208 [ص ُأتى عنه الله رضي عمر أن شهر في ] بَس

ّثر رمضان، ْيله فتع َذ َقال ب : لليدينعنه الله رضي عمرو َف
َنا ! أووللفم ُن َدا َيام ْل ْفطر وأنت ِص ّد به أمر ثم ؟ُم وأراد فُح
 .عليهما الله أسإقطه أي الفم، وعلى اليدين على
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ْيَس- 3466 َغ ِلَرُجٍل َل ِد ٍر ِمْن ُل ْيِن ُجْح َت ْذٌر َمّر  ُع

وكان َخَزاز، بن الحارثا ذلك َقال َمْن أول : إنَقالوا
ْيس من َلبة، بن َق ْع َطبَْ وكان ث ّى َأْخ ْكر فخطبْ بالبصرة، َب

ثم عليه وأثنى الله فحمد المهلبْ، بن يزيد قتل لما الناس
ّناُس : أيهاَقال ِبُل الفتنة إن ال ْق ْبهة ُت ْدبر بُش ُت َيان، و َب وليس ب

َغ لرجل ِد من تأتيكم َعَصائبَْ فاتقوا عذر، مرتين ُجْحر من ُل
ّدلَء الشأم قبل َوى نزل، ثم أوذامها، انقطعت قد كال فر

ً قوله وصار خطبته، الناس َثل  َم

ْيَساني ِمْن َلْسَت- 3467  َغ

َقالغساني "من ويروى  :زيد أبو " 

 .ِرجالي من أي

ُدوا- 3468 ّب ُبوا ِبالْرِض َل ِئيَم ُتْحَس  َجَرا

ُثومة بالرض الزقوا يقول الشجرة، : أصُلالُجْر
ُبوها  .ُتْحَس

للمنهزمين ويضرب الجتماع على الحث في يضرب
 بهم يهزأ حين

ّناُس َيَزاَل َلْن- 3469 ِر ال ْي ُنوا، َما ِبَخ َي َبا ْوا فإذا َت َو َتَسا
ُكوا  َهل

ًا أحدهم فيكون الرتبْ؛ في يتفاوتون مادموا أي آمر
ًا، والخر لبعض بعُضهم ينقاد ل الرتبْ في صاروا فإذا مأمور
لن وهو فعل، " معنى"بخير في للباء والجالبْ هلكوا، فحينئذ
ّتِسِميَن متصلين يزالوا َقال بخير، وُم أحسبْ :عبيد أبو و
الشر، الناس على الغالبْ " لنهلكوا تساووا "إذا قولهم
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كان فإذا لعزته الرجال من النادر في الخير يكون وإنما
 .السوء في هو فإنما التساوي

ِكْن- 3470 َلى ل َدحَا َع ْل ْوٌم َب َفى َق  َعْج

َدحا ْل عن منقول لته الصرفا منع وإنما : موضع،َب
َدحَا قولهم من الفعل، ْل َب َد " إذا"تبلدحا " والرجُل " َع ولم َو
َد لنه أو ينجز، ِري هذا غير في َصَرفه ومن البقعة، به أ

حديث في المثل هذا ذكرت وقد المكان، به أراد الموضع
َهٍس ْي المثل " (انظرأرأمها "ثكل قوله عند الثاء حرفا في َب
] إلى209 [ص بهذا ) وأشار3471 و 3228  والمثلين771

َبهم أن ْد  .فيه هو الذي الخصبْ هذا لذة بنسبة َج

 بالقارب التحزن في يضرب

ِكْن- 3471 َثلَِت ل َل َ َلْحٌم ِبا ّلُل ل َظ  ُي

ًا هذا هناك قصته في ذكرته وقد كلمه، من أيض
 ) ،3470 ،3228 ،771 المثال (انظر

ِئْن- 3472 ْلَت َل َع َذا َف َنّن َك ُكو َي ًة ل َد ْل ِنى ما َب ْي َنَك َب ْي َب  َو

َتُه ويروى ْل َب ْلت، " من" َب ْطع، وهو ال َق ُة :والبلدة ال َو َقا َن
ْعر، من وخلؤه الحاجبين بين ما ًا والبلدة الّش من : منزٌلأيض

إْن يعنى الذابح، وسَإعد النغائم بين ُفرَجَة وهى القمر، منازل
ْلَت َع َنّن كذا َف َلة من وبينك بينى ما ليكو ُوْص ليكونن أو خلء، ال
ُلَك  .الود من بيننا ما قطع سإببْ فع

َقه الرجل تخويف في يضرب  .بالهجران صدي

ْيَس- 3473 ٌد َل ْب َأخٍا َع  َلَك ب
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(انظر أخاك "إّن قوله عند ذكرته وقد ُخَزيم، َقاله
 "آسإاك ) َمْن362 المثل

ٌد "ليس بقوله وأراد لن بُمواخٍا؛ ليس " أيلك بأخا عب
الفعل معنى إلى بالخا يذهبْ ولكنه بالرقا، يرتفع ل النسبْ

َبر أن من النحويين بعُض ذكره كما يكون أن من بد ل الَخ
َواِخيك " تريدأخوك "زيد كقولك الفعل، حكم ماله أو فعل ُم

يكن لم " ولهذايضرب "زيد قولك مجرى فيجرى ُيواخيك، أو
ًا الجامد السإم أن " إلعمرو "زيد قولك نحو للمبتدأ خبر

من معنًى في أو الصورة في هو هو أي التشبيه به تريد
.المعاتى

َقى 3474 َت ْل َطاُن ا ِب َقبُْ ال  َوالَح

َطان ِب َتبْ ال َق بطن تحت يجعل الذي : الِحَزاُملل
ْقبَْ، يتقدم الذي التصدير بمنزلة وهو البعير، َقبُْ الَح :والَح
ْبُل ْيل عند يكون الَح َيا فإذا البعير، َث َق َت على التقاؤهما دّل ال

ً فجعل وانحللها، العقد اضطراب َثل  .َم

 .الهلك على أشرفا لمن يضرب

ْيِن الحزام "جاوز قولهم من قريبْ وهذا َي ْب ّط "ال
 )871 المثل (انظر

ُتُه- 3475 ِقي ّوَل َل ٍة َأ َل ْه  َو

َلة ْه َو َلةال ْع َف َهَل من :  َو َقالهفزع " إذاإليه "  زيد أبو . 

 .إليه بنظرك فتفزع به تعثر لمن المثل هذا يضرب

ْلُت من فعلة يكون أن ويجوز َه َو ِهُل " ذهبْ " إذاأ
ْهُمك  ]210 [ص المعنى فيكون إليه؛ َو
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ْهِمى ذهبْ َمْن أوّل أي وهلة، ذي أول لقيته  .إليه َو

ُتُه- 3476 ّوَل َلقي ْوٍك َأ ْوٍك َص َب  َو

ُبوكها التان الحماُر . باكَشيء أوَل أي ًا، َي ْوك نزا إذا ًب
ْيكا به يصيك الطيبُْ وَصاك عليها، َق، إذا َص ْيَك صير َلِص الّص
ْوكا على والبوك السكون، على يدل والصوك للزدواج، َص

 وسإاكن متحرك أوَل : لقيتهَقال كأنه الحركة،

ُتُه- 3477 ِقي َنّي َل ْد ِنّي َأ  َد

ْدنى أي فاعل، بمعنى : فعيلوالدنى َشيء أوَل أي أ
 قريبٍْ وأقرَب َداٍن

ِعْل َلْم- 3478 َت ْن ٍم ِبِقباٍل َي ِذ  َخ

َباُل ِق النعل، لبست إذا الصبعين بين يكون : ماال
ِذُم ُع :والخ ُع انقطع وإذا النقطاع، السري َقي النعل ِشْس ب
َقالالضعف عنه ينفى للرجل . يضربنعل بغير الرجُل  .

 :العشى

َ الَحْرِب أُخو ٌع ل ِر ِهٌن َض َلْم َوا َو ِعْل *  َت ْن َباٍل َي ِق ِذْم ِب  َخ

ِقْم الّشّر ِلَي- 3479 َدك َأ َوا  سَإ

َواد الخوفا ظهر إذا التشجيع عند يضرب :والّس
َبر أي الشخُص، " أرادالشر "لي وقوله المر، هذا في ْاِص

ًا الشر ليكن ّدر َق  .الدعاء سإبيل على لك، ل لي، ُم

َأَم- 3480 َت ُة ُجْرحٌا ال ُلسَإا ّيبٌْ َوا  ُغ

ِة غير من حاجته نال لمن يضرب ّن  .واحد ِم
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ْيَس- 3481 ّى َل ِر ّنُه ِب َغّمٌر َوإ  َت

َغّمُر ّت  القليل : الّشْرُبال

َناعة على الحث في يضرب َق  بالقليل ال

ْو- 3482 ْتُرِك َلْم َل ِقُل َي ِذب العا َك ّ ال لكاَن للمروءة إل
ًا ِقيق ِلك، ح َذ ْيَف ِب َك ِه َف ِفي َثُم َو َعاُر الَمأ  ؟َوال

 الحكماء بعُض َقاله

ْلِق- 3483 َلُه َأ ْب َلى َح ِر َع ِه َغا  ِب

ُله َها أرادوا إذا الناقة، أص َل ْعي إْرسَإا َقوا للّر ْل جديلها أ
. يضربالرعى من فيمنعها سإاقطا يترك ول الغارب، على
ْعُهتقول معاشرته، تكره لمن َد َهبْْ :  ْذ  .يشاء حيث َي

3484 -َ ْول ْيُت ما الِحّس َل ّدّس َل  ِبال

َقال الخبزة، َقالته ْنُتُي َة، : َحَس ْدَت إذا الخبز َد الناَر َر
 .لتنضج بالعصا عليها

َكّرر من يضرب َبلَء عليه َت  ]211 . [صال

ْو- 3485 ّفْت َل ُهْم َخ َها ُخَصا ّن ِلك ِد َو  كالَمَزا

ّفْت لو أي " محذوفا،"لو جواب لظعنوا، ُخَصاهم َخ
 .هلكوا حتى فأقاموا أثقلتهم ولكنها

ْتُه لمن يضرب َع َن  َقْصده عن الموانع َم

ْفٍظ ِمْن َأْصدقا َلْحٌظ- 3486  َل
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فل العين في يظهر والبغض الحبّْ أثر أن يعنى
ّوُل َع  اللسان على ُي

ًا اللهّم- 3487 ْور َ َه ًا ل ّي  َأ

َقال ُتهُي ُهْر ًا، بالَشيء :  ْور ّتهمته َه ّى به ا : الحنينوال
ّقُة، ِنى أي والر ْل َع َظّن ممن اج ممن ل واليسار، الخير به ُي

َوى ُيْرَحم ْؤ ًا ونصبْ له، وي أو هورا، أسإألك معنى " على"هور
ٍر ذا اجعلني ْو  .َه

ْيس- 3488 ِرٌب ُيلَُم َل ِه ِمْن َها ِف ْت  َح

 .الجبان عذر في يضرب

ْو- 3489 َدحَا َل َت ْق ِبع ا ّن ْوَرى بال ًا َل  َنار

ُع ْب ّن ّلة في يكون : شجرال َيان الجبل، ُق في والّشْر
ِه، ْفِح ْوَحط سَإ  .النبع في نار ول الحِضيض، في والّش

َدة ُيوَصُف لمن يضرب ْو ٌقا رأي بَج ْذ  .بالمور وِح

ِيْن- 3490 َ َذا ل  ُتَخاِشُن َمْن َعّزَك إ

ُهْن أُخوَك َعّز "إذا قولهم من قريبْ هذا  "َف

 ""ل أوله فيما جاء ما

َأ ل- 3491 َب ٍر َمْخ ْط ِع َد ِل ْع  َعُروٍس َب

ْطَر "ل ويروى َقالَعُروٍس بعد ِع من : أوُلالمفضل " 
َة من امَرأة ذلك َقال ْذَر َقال ُع الله، عبد بنت أسإماء لها ُي

َقال عمها بنى من زوج لها وكان عنها، فمات عروس، له ُي
َقال قومها غير من رجل فتزوجها َفل، له ُي ْو ْعَسَر وكان َن أ
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ْنَت : لوله َقالت بها يظعن أن أراد فلما دميما، بخيل َأبَخَر ِذ أ
ْيَت لي َث َقال َرْمسه، عند وبكيت عمى ابَن فر افعلى، َف

َقالت ًا أهله في ثعلبا يا العراس، عروَس يا : أبكيكَف وأسَإد
َباس عند ليس أشياء مع ")،الناس عند "وأسإد نسخة (في ال

الهمة عن : كانَقالت ؟الشياء تلك : وماَقال الناس يعلمها
ّعاس، غير ْعِمل َن ُي َباس، صبيحات السيف و ْل : ياَقالت ثم ا

َبر الكريم الِخيم الطيبْ الزهر، الغر عروس (في الَمْخ
َء مع ")،المحضر " الكريمنسخة تذكر، ل له ]212 [ص أشيا

ًا : كانَقالت ؟الشياء تلك : وماَقال ْيوف َنا َع والمنكر، للَخ
ْكهة طيبْ ّن أنها الزوج فعرفا أعسر، غير أيسر أبخر، غير ال

ِرض ْع ْطَرك، إليك : ُضّميَقال بها َرَحل فلما به، ُت نظر وقد ِع
ِة إلى َو مطروحًة، عطرها ): وعاؤهالعطر (قشوة َقْش

َقالت ْطَر : لَف ً فذهبت َعُروس، بعد ِع َثل  .َم

َقال َيْت امَرأة، تزوج رجل : إنوي ِد ْه َدها إليه، فأ فوَج
َقال َتِفلة،  :لها َف

َقالت ؟الطيبْ أين َقال : خبأته،َف لعطر مخبأ ل لها َف
ً فذهبت عروس، بعد َثل  .َم

ّدَخُر ل لمن يضرب ْيُس عنه ُي َف  .َن

3492 -َ ِليبٍْ ِفي ُتبْل ل ْد َق ْبَت َق ِر ْنُه َش  ِم

 .إليه أْحَسَن فيمن القول ُيسىء لمن ُيْضَرُب

ْيَك- 3493 ِت ّتى لَآ ُؤَب َح َظاِن َي ِر  القا

ِرُظ َقا ِني : الذيال َت َقْرَظ، َيْج يدبغ الّسلم ورقا وهو ال
َقال اليمُن، القرظ ومنابُت به، ِظي؛ : كبشوي منسوٌب َقَر
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َقال القرظ، بلد إلى َنَزة من كانا القارظان هذان :وي خرجا َع
ْيبْ أبو َقال يرجعا، فلم القرظ طلبْ في َؤ  :ُذ

ّتى ُؤَب وَح َظاِن َي ِر َقا ُهَما ال َ ْنَشَر ِكل ُي َو َلى ِفي *  ْت َق ال
ْيبُْ َل ِئِل بُن ُك  َوا

َد أن العرابي ابن وزعم ابن يذكر القارظين أَح
ْنَزة  .َع

َقال ًا وي ِتيَك "ل أيض " وكانتالمنتخل يؤب حتى آ
وأما القرظ بسببْ تكن لم أنها غير القارظين، كغيبة غيبته
ِلي السإود أبى قول َؤ ّد  :ال

َ آليُت ٍة َرّب إلى أغدو ل ْقَح ُأسَإاوُمُه ِل ّتى *  ُؤَب ح َي
ّلُم َث  الُم

ّيبته، الخوارج قتله فإنما َغ حتى بمكانه يعلم ولم و
 .قاتله أقر

3494 -َ ْيَك ل ِت ّتى آ ُؤَب َح ُة َي ِبيَر ٍد بُن َه ْع  سَإ

َد، رجل هو ِق ًا آتيك ل ومعناه ُف ُلهأبد التأبيد في . ومث
 :قولهم

3495 -َ ْيَك ل ِت ْعَزى آ ِر ِم ِفْز  ال

ِفْزُرَقالوا ُد : لقبُْ: ال َناة زيد بن سإع وإنما تميم، بن َم
َفى لنه بذلك لقبْ ًى الموسإَم َوا َها بمعز َهب َقال هناك فأن :و
ًة منها أخذ َمْن الثنان وهو ِفْزر، منها يؤخذ ول له، فهى واحد

ًا تجتمع ل وهى تلك، تجتمع حتى آتيك ل والمعنى فأكثر، .أبد

3496 -َ َئٌة َتْرَضى ل ِن ّ َشا ٍة إل  ِبَجْرَز
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ُة ] َجُروٌز213 [ص "ناقة ومنه : السإتئصاُل،الَجْرَز
ْبَت، اسإتأصلت " إذاوُجَراز ّن ِغَضَة أن المثل ومعنى ال ْب ل الُم
ِغضه، َمْن باسإتئصال إل ترَضى ْب عن الخبر في المثل وأصل ُت

ًا المذكر في يستعمل الصيغة هذه وعلى المؤنث  أيض

َدُم- 3497 ْع َت َ ُء ل َنا ًا الَحْس  َذام

ّذاُم ْيم ال ّذ ْيبُْ،وال َع ْير، : الّراُرومثله : ال َعاُب والّر وال
ْيبْ، َع  الوزن في وال

- الخبار أهل زعم - فيما المثل بهذا تكلم من وأول
ّبى َوانية، عمرو بن مالك بنُت ُح ْد َع أجمل من وكانت ال

ِلُك بجمالها فسمع النساء، أبيها، إلى فخطبها َغّسان َم
ّكمه َقالت المر َعَزم فلما تعجيلها، وسإأله مهرها، في وح

ّباعها أمها َنة، فيها َرْشَحة الملمسة عند لنا : إنُلت فإذا َه
ُتّن ْد َها زوجها على إدخالها أَر ْبن ّي َط فلما أصدافها، في بما َف

ُهّن الوقت كان َل ْعَج قيل أصبح فلما تطيبها، فأغفلن زوُجها، ا
َلَك وجدت : كيفله َقال ؟البارحة طروقتك أه رأيت ما :َف

ْيحة لول قط كالليلة َو َقالت ؟أنكرتها ُر  ِمْن هي َف

ً فأرسإلتها ذاما، الحسناء تعدم : لالستر خلف َثل  .َم

3498 -َ ُد ل َها َعاَم أَمٌة ُتْحَم ِئ ِتَرا َ اْش ٌة َول عاَم ُحّر
َها ِئ َنا  ب

َها ويروى ِئ َدا ِه ّعاِن أنهما " أي" َن َتص ِة لهلهما َي ّد لج
 .شأنهما ذلك يكن لم وإن المر،

َد من لكل يضرب  :الشاعر َقال الختبار قبل ُحِم

َدّن ل ًأ َتْحَم َبُه حتى امر ّنُه * ول تجّر ُذّم غير ِمْن َت
ِريبِْ  َتْج
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ُله لم َمْن َحْمدَك فإّن ْب َلٌف َت َد َذّمَك * وإن َص ْع ِد َب الحم
ِذيبُْ ْك  َت

3499 -َ َدُم ل ْع َناٍع َت ّلًة َص  َث

ّثلة  .المرأة تغزله : الّصوفُاال

َنع، للرجل يضرب ً عدم إذا يعنى الّص في أخذ عمل
ِه آخر ِق ْذ  .وبصيرته ِل

3500 -َ ِظينى ل ِع ِظى َت َع ْظ َع َت  و

: وهذاالجوهري َقال نفسك، وأوصى ُتوِصينى : لأي
أظنه وأنا عبي، أبو ذكره فيما عنهم جاء هكذا الحرفا

ِظى ِع ْظ َع ُت وأن بالصلحا أمر منك يكن ل - أي التاء " بضم"و
 :َقال كما نفسك، في أنت تفسدى

َ ْنَه ل ُلٍق َعْن َت ِتَى ُخ ْأ َت َلُه َو ْث َعاٌر ِم ْيَك *  ِل ْلَت إذا َع َع َف
ِظيُم  َع

َعَظ من فيكون ْظ َع ْهُم " َوّج، التوى " إذاالّس ْع وا
 ؟تتعوجين وأنت بالسإتقامة تأمريني كيف :يقول

َقال وتابع، هاّب إذا الرجُل، : عظعظالمؤرخا َقال
 ]214 : [صالعجاج

َعَظ ْظ َع َباُن و ْلَج * والزئني ا

 .الصينى الكلبْ أراد

3501 -َ ْدَرى ل ُد ُي ْع َثُر الله َأسَإ ْك َذاُم أْم َأ  ُج
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َلصَمعي َقال َذام الله : سإعدا ّيان وُج َفْضل بينهما َح
ّين ًا يعرفا ل الذي الجاهل على يخفى ل َب  .شيئ

العزيز عبد بن جابر عن : يرويعبيد أبو َقال
َقاله المثَل هذا - أن العرب علماء من - وكان العامري

َلوي الّضليل بن حمزة َب َباع بن لروحا ال ْن َذامي ِز  الُج

َقد ْفِحْمَت َل ّتى ُأ ِري َلْسَت َح ْد ُد َت ْع َثُر الله * أسَإ أْم أك
َذاُم  ُج

3502 -َ ِري ل ْد ّي َي ِه َأ ْي َف َوُل َطَر ْط  َأ

َلصَمعي َقال َنَسبُْ يدري ل : معناها أم أفضُل أبيه أ
َقال .أمه نسبُْ َقال غيره و سُإّرته، النسان َوسَإط : إنُي

َهله يكاد وهذا العلى، من أطول السإفل والطرفا أكثر َيْج
َقّرر حتى الناس  .له ُي

 .العلم نفي في يضرب

َقال ُه : طرفاءالعرابي ابن و  :وينشد ولسانُه، ذكر

ُقَضاة إّن َوازيُن ال ِد، َم َيا وقد البل ْع َنا * أ ْي َل ِر َع ْو بَج
َنا الحكم  َقاِضي

َبُه قد ُه َصا َفا ْهَر َطَر ّد َعبٍْ* ِضْرٌس في ال َقا َت َفْرٌج يد و
ِدُم ْه َنا َي ّدي  ال

3503 -َ َدُم ل ْع ْبِن ِمَن َت ًا َعّمَك ا  َنْصر

ْغَضبُْ َحميمك أن أي وإن مظلوما، رآك إذا لك َي
َعاديه كنت  .ُت

 :ومثله

www.almeshkat.net/books 181



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

3504 -َ ِلُك ل ًلى َيْم ْو ًلى َم ْو ًا ِلَم  َنْصر

المنذر، بن النعماُن َقاله من أول : إنالمفضل َقال
ّيار أن وذلك َع بن ضرار يعادي كان الّضبي الله عبد بن ال
ُبوعي َمْرَحبْ أبو فاختصم أسإرته، من وهو عمر، َيْر وِضَرار ال

َنَصر َشيء في النعمان عند عمرو بن َقال ِضرارا، العياُر ف َف
َعاديك وهو ضرار في َمْرَحبْ بأبي هذا : أتفعلالنعمان له ؟ُم

َقال ُعه ول َلْحِمى : آكلالعيار َف َد ِكٍل، أ :النعمان َقال فعندها ل
ًلى يملك ل ًلى مو ًلى يملك : لوتقديره نصرا، لمو َتْرَك مو

ٍر ّدَخاَر أو نص ُثور أنه يعني لموله، نصر ا فل له، الغضبُْ به َي
 .نصرته ترك في نفَسه يملك

3505 -َ َعُل ل ْف َبّس ما َأ ٌد أ ْب ِته َع َق َا  ِبن

ْبَساُس َقال : أنال ِبْسالحلبْ عند للناقة ُي ِبْس، : 
ْيت وهو َو جعل يحلبها، عندما الناقة به يسكن للراعى ُص
ًا أفعلُه ل أي للتأبيد، علما  ]215 .[صأبد

3506 -َ ْفِش ل ٍة، إلى سِإّرَك ُت َ َأَم ُبْل ول َلى َت ٍة َع َكَم  َأ

َثَم قول من هذا ْك ْيفي، بن أ بينهما َقَرَن وإنما َص
َعاِن، لما بمحل ليسا لنهما َد لسرك المة تجعل ل أي يو
 .موضعا لبولك الكمة تجعل ل كما محل،

ًا ويروي َفاأيض ُت َهّن : "ل َقال أمة ِك : هذاعبيد أبو " 
ْته قد مثل َل َكاهة : الممازحة،المفاكهة العامة، ابتذ ُف :وال

َلمْزحا  .ا

3507 -َ ُع ل ْلَس ُؤِمُن ُي ٍر ِمْن الم  َمّرتين ُجْح
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ّثمه، عما كناية : هذاقيل َؤ يمنع الشرع أن أي ُي
تضاعف به يستوجبْ ما يأتي فل الصرار؛ من المؤمَن
 .أخرى بعد مرة ونكبْ أصيبْ لمن . يضربالعقوبة

َقال وسإلم علي الله صلى النبي قول من : هذاوي
َة لبي ٍر، يوم أسَإَره الشاعر، َعّز يوم وأتاه عليه، َمّن ثم بد
ٍد َقال فأسَإَره، أُح َلّى، : ُمّنَف َقال َع والسلم الصلة عليه َف
ًا كنت لو أي القول، هذا  لقتالنا تعاود لم مؤمن

3508 -َ ّد ل ّ َج َعَص ما ِإل َق ْنَك َأ ُه َما َع ْكَر  ت

َقال َعَصه، : َضَربهُي ْق ّدَكيقول مكانه قتله أي فأ : َج
َفع الحقيقي َد دونك، عدوك يقتل أن وهو المكروه عنك ما

بن الرحمن عبد إلى الناُس َيميل أن خافا حين معاويُة َقاله
َد فاشتكى الوليد، بن خالد الطبيبُْ فسقاه الرحمن، عب

هذا معاوية َقال ذلك فعند فأحرقته سإم فيها عسٍل شربَة
 .القول

ُلبُْ- 3509 ْط َأ َ ًا ل َثر َد َأ ْع ْيٍن َب  َع

(انظر التاء حرفا في قصته مع المثل هذا ذكرُت قد
ًا "تطلب652ْ المثل لنه ههنا أعدته وإنما ".)،عين بعد أثر

في المثل ومعنى الوجه، هذا على عبيد أبي أمثال في
ُذ ل أي سإواء، الموضعين َيَة آُخ وتبعته الدم أثر وهي الد

ْتُرُك  .القاتَل يعني العيَن وأ

3510 -َ َاحُا الّسحاَب َيُضّر ل ِب ِكلَِب ُن  ال

َناُل لمن يضرب  يضره ل بما إنساٍن من َي

3511 -َ ْه ل ْكَر ُه َمْن سَإَخَط َت ْوُر ِرَضا  الَج
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َباِل ل أي  .ورائه من الله رضا فإن الظالم؛ َبَسَخِط ُت

3512 -َ ْعِصّى َأْمَر ل  ِلَم

كقولهم وهذا يأمر، لم فكأنه أمر فيما ُعِصَى َمْن أي
َي "ل ْأ َطاع لمن َر  ]216 " [صُي

َعّن ل- 3513 َق َبْحَر َت ّ ال ًا إل ِبح  سإا

ْع ل أي الظرفا، " على" البحر نصبْ َق إل البحر في َت
 .سإابح وأنت

ًا يباشر لمن يضرب  .يحسنه ل أمر

ّى َيَرى ل- 3514 ِو َغ ّا ِل  َغي

ِكُر ل لمن يضرب ْن  .لصاحبها يزينها ولكن الضللة، ُي

ُلْم ل- 3515 ْد َأَخاَك، َت ّا واْحَم َفاَك َرب  عا

َءَك ُتوِك ل- 3516 َقا ٍة سِإ َط ْنُشو  بأ

ِم الخذ في يضرب  .بالَحْز

َتْمِسُك مل ُتْمِسْك ل- 3517  ُيْس

 .موضعه غير في المعروفَا َتَضِع ل أي

ْغُز ل- 3518 ّ َت ٍم إل َ ُغل ْد ِب  َغَزا َق

ْبك ل أي ِرب له رجٌل إل َيْصَح ِغّز دون َتَجا  .الجاهل ال

ِتيَك ل- 3519 َلْت ما آ ْينى َحَم  الَماء َع

َقْت ويروى َوسَإ  .جمعت " أي"
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ُع ل- 3520 ًا ُيْسِم ُذن ًا ُأ  َخْمش

لما للبعوض الَخُموش ومنه : الصوُت،ههنا الَخْمُش
ُع ْدشه، من يحصل لما أو صوته من ُيْسَم ًا ويروى َخ ""َجْمش
ًا، الصوت - وهو بالجيم  .الصواب إلى أقرب وهذا أيض

ول عنه، ويتغافل نصحا، يقبل ل للذي يضرب
 .له تقول لما جوابا يسمعك

َقال َشيء في ُهم أي جمشا آذان تسمع : لالكلبى و
ُهم  .غيره شغل وإما نوٌم إما ُيِصّم

ُأِحبّْ- 3521 ْئَماَن ل ْنٍف ِر ُع أ َن ُأْم َع َو  الّضْر

 :الشاعر قول مثُل هذا

ْيَف أْم ُع َك َف ْن ِطى َما َي ْع ُقا ُت ُلو ِه الع ْئَماَن ِب ِر ْنٍف *  إذا أ
َبِن ُضّن َما ّل  ِبال

ِطْر ل- 3522 ْب َبَك ُت َعُه َصاِح  َذْر

ْله ل أي ِطيق، مل ُتَحّم ّذْرع وأصل ُي فإذا اليد، َبْسُط ال
ْقُت قيل ًا به "ِض ْدُت أي به، ذرعى ضاقا " فمعناهَذْرع َد َم
ْله، فلم إليه يدى َن ِهش، ل : أيتبطر ول َت ْد ""ذرعه ونصبْ ُت
ذرع لتبطر :قال كأنه ، صاحبْ من البدل تقدير على

ْوقه في ليس ما َتُسوَمه بأن قلبه تدهش ل أي صاحبك،  .َط

ْعَل ل- 3523 َلَك َتْج ًا ِشَما َبان  :الفراء (أنشد َجْرد

شمالك تجعل * فل شهاوى قوم في كنت ما إذا
 )جردبانا

ُتر الذي وهو ًا بِشماله الطعاَم َيْس  ]217 . [صَشْره
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 .الِحْرصِ َذّم في يضرب

ْي ل- 3524 َد ٍد َي َواِح ٍة ِل َعَشَر  ِب

ْدرة، ل أي  :الشاعر َقال ُق

ْد ْعِم ُلو لَما ا ْع ِذي َلَك َفَما َت ّل َ ِبا ُع * ل َتطي ِمَن َتْس
ِر َداِن الُمو  َي

ّ الّساقا ُيْرسِإُل ل- 3525 ًا إل  سإاقا ًمْمِسك

َباء في هذا أصل ّد الِحْر ْلَجأ الشمِس َحّر عليه يشت َي َف
ّوَل عنه زالت فإذا بظلها، يستظّل الشجرة سإاقا إلى إلى تح

َها ُأْخَرى ّد َقال نفسه، إلى أع : ل،بعضهم َقال هذا، بخلفا وي
يعنى وحركة، َنَشاطا ازداد الشمس حر اشتد كلما بل

ميت، كأنه الحرباء سإقط الشمس قرص سإقط فإذا الحرباء
َعْت وإذا َل ّوُل وإنما وحيى، تحرك َط آخر إلى غصن من يتح

 عنه الشمس لزوال

ُع ل لمن يضرب َد  .أخرى سإأل إل حاجة له َي

َقال  :و

َوَس بلت َباء ِمْن بأْش َبة ِحْر ْنُض إل الّساقا ُيْرسِإُل * ل َت
ًا َقا ُمْمِسك  سَإا

حرباء له أتيح : أنىالبيت هذا صدر في (المحفوظ
 تنضبة*)

َءِك ل- 3526 ْيِت، َما َق ْب ْيِت ِحَرِك َول َأ َق َن  َأ

َنِك "ول ويروى  "َدَر
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َفر في كان رجل أن أصله وكانت امرأته، ومعه سإ
َكا ِر ُهَرْت، َعا َط يكن فلم فاغتسلت، يسير ماء معها وكان َف
َذِت لغسلها يكفها َق ْن لها َقال فعندها عطشانين، فبقيا الماء وأ

 القول هذا

َقال أروى بن الضبْ ذلك قال من : أولالمفضل و
فسار الشام، إلى اليمن من تاجرا خرج أنه وذلك الكلعى،

ًا، ٍه في مفردا فبقى أصحابه، عن حاد ثم أيام الرض من تي
ْدرى ل قوم إلى سإقط حتى فأخبر عنهم، فسأل هم، من َي
َدان، أنهم ًا وكان بهم، فنزل َهَم ًا، طرير امَرأة وأن ظريف
َقال منهم َته سإبيع بنت عمرة لها ُي ِوي َها، َه َي ِو َه فخطبها و

ّوُجون ل وكانوا بيتها، أهل إلى الضبْ ًا إل يز ًا أو شاعر عائف
ًا أو منهم يعرفا فلم ذلك عن فسألوه الماء، بعيون عالم

ًا، ثم فتزوجها أجابوه، حتى بهم يزل فلم تزويجه، فأبوا شيئ
ّيا إن فتطيروا عليهم، الغارة أرادوا العرب أحياء من َح

الضبْ ومع فانطلقا، طامث، وهى وامرأته فأخرجوه بالضبْ
َقاء ًا فسار ماء، من سِإ [ص يظنان عين وأمامهما وليلة، يوم
َقالت يصبحانها، ] أنهما218 ْعله َف َف ْد حتى السقاء هذا إلّى : إ

َع العين، قاربنا فقد أغتسل َف بما فاغتسلت السقاء، إليها فد
وأدركهما َناِضبة، فوجداها العين صبحا ثم يكفها، ولم فيه،

أنقيت، ِحَرِك ول أبقيت ماءك ل :الضبْ لها فقال العطش،
(هذا :يقول الضبْ فأنشأ العين، حيال بشجرة اسإتظل ثم

 .)واحد بحر على الوزن مستقيم ليس لنه بشعر؛ ليس

ّلٌة َما َتالله َها أَصاَب َط ً ِب ْعل َب َواى *  ُع سِإ ِر َوا َطبِْ َق َع  ال

ّي ٍر وأ ْه ُكوُن َم َقَل َي ْث ُبوه * َما ِمْن أ َل ًا َط  الضبْ ِمَن إذ

ِرفَا أْن ْع َو الّصفا ُصّم تْحَت الماء َي ِبَر *  ّناَس ُيْخ ال
َقا ِط ْن  الخطبِْ َم
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ِني َها أْخَرَج ْوُم َداَرْت الّرَحى بأّن َق ٍم *  ُؤ َعلى َلهم ِبُش
ْطبِْ ُق  ال

َقالت فرحت ذلك امرأته سإمعت فلما إلى : ارِجعو
القوم خرج وصل فلما راجعين فانطلقا شاعٌر، فإنك القوم
ُدوا إليهما ّدوهما، ضربهما وقَص َقال ور : اسإمعواالضبْ لهما َف

َثَر فيهم وصار فنجا شعره، فأنشدهم اقتلوني، ثم شعري آ
 :الفرزدقا َقال .بعضهم من

ْنُت ُك َذاِت و ْيِض َك َها ُتبِق َلْم الَح َء ِء ِمْن ِهي * ول ما َما
ِة َذاب َع ِر ال ِه  طا

3527 -َ ُبوَك ل َ ُنِشَر أ ّتَراُب َول َد ال ِف  َن

ً أن هذا : أصُلالحمر َقال أين علمت : لوَقال رجل
ِتل ْذُت أبى ُق ُتُه موضعه تراب من لَخ رأسإي، على فجعل

َقالة، هذه له فقيل ِرُك ل أنك أي الم ْد تقدر ول أبيك ثأَر بهذا ُت
 .التراب تنفد أن

ِدى ما طلبْ في يضرب  ُيْج

3528 -َ ُكْن ل ّبَك َي ًا ُح َف َل َ َك ْغُضَك َول ًا ُب َلف  .َت

الخاء في تكن : لَقال أنه الحكماء بعض عن ويروى
ًا، ًا، فيه تكون ثم مكثر الكثار، في سإرفك فيعرفا مدبر
َفائك إلى الكلم هذا (ينسبْ الحديث ومنه الدبار، في ِبَج

ِببْوجهه الله كرم طالبْ أبى بن علي َبَك .) "أْح ًا حبي ما، هون
ًا بغيَضْك يكون أن عسى ِغْض ما، يوم ْب ًا َبغيَضَك وأ ْون ما، َه
َبَك يكون أن عسى ًا حبي ِر قول " ومنهما يوم ّنِم َلبْ بن ال ْو  :َت

ِببْْ َبَك أْح ِبي ًا َح ّب ًا ُح ْيد ْيَس ُرو َل َف َلَك *  ُعو ِرَما أْن َي  َتْص
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ِغْض ِب ِغيَضَك َوأ ًا َب ْغَض ًا ُب ْيد َو ْنَت * إذا ُر ْلَت أ َو أن َحا
ُكَما  َتْح

َقال [ص المرء "إنما وسإلم عليه الله صلى النبي و
ِر ] بخليله،219 ُظ ْن َي بيت منه " وقريبُْيَخالل من امرؤ فل
ّى ِد  :زيد بن َع

ِء َعِن َ الَمْر ْبِصر َتْسأْل ل َنُه َوأ ْي ِر ِريَن * فإّن َق َق ال
ِرِن َقا ِدى ِبالُم َت ْق  َي

3529 -َ َعى ل ْد ّلى ُي ْلُج ّ ِل َها إل  أُخو

َدُب ل أي ْن له، ويصلح به يقوم َمْن إل العظيم للَمر ُي
ًا، للعاجز ويضرب َعى مثلك ليس أي أيض ْد المر إلى ُي
 .العظيم

3530 -َ َدُم ل ْع ِقٌى َي ًا َش ْهر  ُم

ْيرا ويروى َه أي خيره، لبطء شديدة المهر " تربية"ُم
 .شقاوة الشقى يعدم ل

ُبه فيطول بالمر يعنى للرجل يضرب  َنَص

3531 -َ ِرفْا ل ْه َ ِبَما َت ِرفُا ل ْع  َت

َهْرفُا َناُبال ْط ْدحا في : ال  .الَم

ّدى لمن يضرب تمام قبل الَشيء مدحا في يتع
 .معرفته

3532 -َ َها ل ُبو ْنُس ُظُروا َت َها ما وان  َناُر

.باطنها علم على الظاهرة المور شواهد في يضرب

www.almeshkat.net/books 189



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

3533 -َ َبِك ُأِحِسُن ل َذا ْك َثاَمَك، َت َتأ ِنَك َتُشوُل َو ِلَسا ِب
َولَن َبُروقِا َش  ال

َقال َبُروقاُي َقح بها فيظن بذنبها َتُشوُل التي الناقة : ال َل
َقال بها، وليس َقِتوي ٌقا، فهى الناقُة : أبر َقال كما َبُرو :ُي
ّقِت َع ُقوقا، فهى الفرُس أ ُتوج فهى وأنتَجت َع  .َن

ِرم بن ُمَجاشع أن هذا وأصل َد َدا َف بعض على و
ْهَشل أخوه وكان ُيَسامره، فكان الملوك، رجل دارم بن َن

ًا يك ولم جميل، ْهَشل، عن الملُك فسأله الملوك، إلى َوفاد َن
َقال ْيعته، في ُمقيم : إنهَف ُد ممن وليس َض ِف الملوك، على َي
َقال ُه،َف ْد ِف ْو َده فلما : أ َف جميل : رآه(اجتهره اجتهره أو

ًا وجهره المنظر،  )أيض

َقال َجَماله إلى ونظر فلم نهشل، يا : حدثنىله َف
َقال الملَك، : حدثامجاشع له فقال يجبه، ل والله : إنيَف

َبَك أحسن ْكذا َولن بلسانك تشول وتأثامك َت  .البروقا ش

 يكثر لمن كلُمه يقل من يضربه

3534 -َ َدُم ل ْع َواُر َي ّنًة أّمه ِمْن الُح  َح

ًا أي عبيد، أبو رواه كذا َفقة، حنين َقال وَش :غيره و
ًا، أي حنة َبه  :العرابي ابن َقال َش

ٍة "من قولهم مثل هذا َتّن ما ِعَض ُب ْن ِكيُرها َي " يعنىَش
َبَه، ّنة بعضهم وروى الّش انتزاع به ويراد الخنين، " من"َخ

َلةوالحنة : الصوت،والخنة الصل، شبه ْع َف َنان من :  وهو الَح
 بالصواب أشبه وهذا الرحمة،

3535 -َ ِتيَك ل ّننِت َما آ ّنيبُْ َح  ال
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ّطِت "ما ومثله  ]220 . [صأبدا " أيالبُل أ

َعُل- 3536 ْف َأ َ َذا ل ّتى َك ِلَج َح ّياِط سَإّم في الَجْمُل َي  الِخ

َقال َياُط للبرة ُي َيُط الخ  .والِمْخ

َواَر َيُضّر ل- 3537 ْتُه َما الُح َئ ِط  ُأّمُه َو

لمن . يضربواحد بمعنى " وهمايضير "ل ويروى
َقة في َف  .الم َش

ضارة والوطأة أمه، َوطأة أي " مصدر؛"وطئنه وما
حد من خرجت ُمْشِفق من كانت إذا ولكنها ُصوَرتها، في

َقَة لن الضرر؛ َف  .حده بلوغها عن تثنيها الش

3538 -َ ِتى ل َق ِلى ول هذا في َنا  َجَم

َتَل حين ُعباد بن للحارثا المثل أصل بن َجّساُس َق
َة ًا مر الحارثُا وكان الفرقين، بين الحرُب وهاجت كليب

 :الراعى َقال اعتزلها،

ُتِك َوَما ّتى َهْجر ْلِت َح َنًة ُق ِل ْع َقٌة * ل ُم َذا ِفي لي َنا ه
َ  َجَمُل ول

أن وذكروا والسإاءة الظلم من التبرى عند يضرب
الناس خرج لما شرور حاجبْ بن عطارد بن عمير بن محمد
َقال الحجاج على ِلي، ول ذا في ناقتى : لَف بعد دخل فلما َجَم
ول ذا في ناقتي ل القائل : أنتَقال الحجاج على ذلك

َعَل ل ؟جملي فشِمَت َرْحل، ول جمل ول ناقة فيه لك الله َج
َدائه دعا فلما الحجاج، عند وهو العجلى أبجر ابن حجار به َبغ

ٍة جاؤا ِي ِن ُفْر  ِب
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الفرن، إلى نسبوه غليظ الخبز من : نوع(الفرنية
َقال  :الهذلى و

)الجميل يرغبها الفرنى * من بمكللت جوعهم نقابل

َقال َدي بين ضعوها َف ِنّى فإنه الله عبد أبى َي َب يحبّْ َل
 .حجار َشَماتة عنه يدفع أن أراد اللبن،

َقال بنت الّصدوفا ذلك َقال َمْن أول : إنبعضهم و
ْيس َل ِرية، ُح ُعذ بن زيد عند كانت أنها شأنها من وكان ال

ُعذري، الخنس َقال غيرها من بنٌت لزيد وكان ال لها ي
ًا وإن الفارعة، َته َعَزَل زيد لها، ِخباء في امرأته عن ابن
َدمها ًا، وأْخ ٌد وخرج خادم ْذَرة من رجل وإن الشام، إلى زي ُع

َقال َبث له ُي َيها َش ِو ْته، َه َي طاوعته، حتى بها يزل ولم وهو
َعّجَل أن أبيها راعَى تأمر فكانت لها يحلبْ وأن إبله، ترويَح ُي

ْيلً، إبلها حلبة ًا، اللبن فتشرب َق َهدأ أمست إذا حتى نهار و
ُلول لبيها كان جمل لها ُرِحَل الحّي وانطلقا عليه فقعدت َذ
َيهة إلى ينتهيان كانا حتى ْت ليلتهما، بها فيكونان الرض من َم

ُهما، ذلك فكان الصبح، َوْجه في يقبلن ثم َب َفَصَل فلما َدأ
َها فسألها طريِقه، ]221 [ص على بكاهنة َمّر الشأم من أبو
َلَك : أرىَقالت ثم له فنظرت أهله، عن َبَة ليل، ُيْرَحُل َجَم َل وح

َلَك َتْحلبْ ْيل، إب حدثا، كان فقد لبث، فل وخيل، نعما وأرى َق
َله أتى حتى َشيء على يلوى ل زيد فأقبل شيث، بآل ليل، أه

ًا عندها من وَخَرَج امرأته على فدخل ِرع ِخباء دخل حتى ُمْس
َقال فيه، ليست هي فإذا ابنته، الفارعة : أينلخادمها َف
ْتِك َل َك تعود، زائرة حرود، وهى تمشى : خرجتَقالت ؟أمك َث

إلى عنها فانفتل عرسإا، شهدت ول َشْمسا، بعدك تر لم
َفت رأته فلما امرأته، َقالت وجهه، في الّشر َعَر ل : يازيد،َف
ْعَجْل ْقُف َت أول فهي جمل، ول هذا في لي ناقة فل الثر َوا

 .ذلك َقال من
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3539 -َ ْقِسْط ل َلى َت َباٍل أبى َع  ِح

ْيحة بن ِحبال كان َل الفرم بن ثابت لقى ُخويلد بن ُط
َكاشة ُع الله رسإول عهد على تنبأ طليحة وكان ِمْحِصن، بن و

َبالً، وعكاشة ثابت فقتل وسإلم، عليه الله صلى فجاء ِح
َقال وقتلهما، فتبعهما طليحة، إلى الخبر  :و

ٌد َتُك َفإْن َوا َذ ْبَن أ ٌة أِص َو َنْس َلْن َو َف ُبوا *  َه ْذ ًا َي ْتِل َفْرغ َق ِب
َباِل  ِح

ِم ظنكم َوَما ْو َق ْذ بال َنُه إ ُلو ُت ْق ْيُسوا َت َل َلْم َوإْن * أ
ِلُموا ِرَجاِل ُيْس  ِب

ّيَة َدْرُت َعَش ْفَرَم ابَن َغا ًا أ ِوي ّكاَشَة َثا ُع َو ْنُه الغنمى *  َع
 ِبَحاِل

َع أسإد بنو رأت فلما ابنه بثأر وطلبه طليحة صني
ْقِسْط : لَقالوا ً فذهبت حبال أنى على َت َثل  .َم

َذر لمن يضرب ُيْخَشى جانبه ُيْح ْتُره و  .و

3540 -َ ِظُم ل ْك َلى َي ِه َع ِت  ِجّر

ُظوم َك ُكوت،ال َظم : الّس َك ِظم البعيُر و ْك ًا، َي ُظوم إذا ُك
 .الِجّرة عن أْمَسَك

ُله نفسه في ما كتمان عن يعجز لمن يضرب  :ومث

3541 -َ ُنق ل ِه َعلى َيْخ ِت  ِجّر

َقال َقهُي َن ُقه : َخ ُن ًا، يْخ َق ِن  .المصدر من النون بكسر َخ

3542 -َ َ ِفي ل ِر في ول ّنفي  ال
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بن سإفيان أبو ذلك َقال من : أوُلالمفضل َقال
َبَل أنه وذلك َحْرب، ْق ِعير أ صلى الله رسإول وكان قريش، ب

َيَن قد وسإلم عليه الله َدب الشأم من انصرافها َتّح َن َف
من دنا حتى سإفيان أبو وأقبل معه، للخروج المسلمين

ًا خافا وقد المدينة ًا، خوف َقال شديد ّى َف : هلعمرو بن لمجد
ٍد من أْحَسْسَت َقال ؟محمد أصحاب من أح من رأيت : ماَف

َيا راكبين إل ] أنكره222 [ص أحد َكاَن، هذا أت له وأشار الم
ّي مكان إلى َنى وبسبس عد ْي عليه الله صلى الله رسإول َع

ًا سإفيان أبو فأخذ وسإلم، َعار ْب ّتها بعيريهما أبعار من أ َف فإذا ف
ًى، فيها َقال نو ْثرب، : علئُفَف فضرب محمد، عيون هذه َي

ِه وجوه ِر ْي ًا وترك بها فَساَحَل ِع ْدر ًا، َب َعَث كان وقد يسار َب
من يخافه بما يخبرهم الشأم من َفَصَل حين قريش إلى

مكة، من قريش فأقبلت وسإلم، عليه الله صلى النبي
ويأمرهم العير، أحرز قد أنه يخبرهم سإفيان إليهم فأرسإل

َبْت بالرجوع، َعْت َتْرِجع أن قريش فأ ّية من زهرة بنو وَرَج ثن
ِرفين الساحل إلى عدلوا أجدى، ْنَص أبو فصادفهم مكة، إلى ُم
َقال سإفيان :َقالوا النفير، في ول العير في ل زهرة : يابنىَف

ْلَت أنت بدر، إلى قريش ومضت ترجع، أن قريش إلى أرسَإ
الله فأظفره وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فواقعهم

ًا يشهد ولم بهم، تعالى زهرة بنى من المشركين من بدر
 .أحد

َلصَمعي َقال ويصغر أمره يحّط للرجل هذا : يضربا
 قدره

أخاه أتى معاوية بن يزيد بن الله عبد أن وروى
ًا َقال خالد ِتَك أن اليوم هممت لقد أخى : ياَف ْف ابن بالوليد أ
َقال الملك، عبد أمير ابن في به هممت بئسما : واللهله َف

َقال المسلمين، عهد وولى المؤمنين به َمّرْت خيلى : إنَف
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َقال وأصغرنى، وأصغرها بها فتعبث َكُه، : أناخالد َف ِفي ْك أ
َقال عنده والوليد الملك عبد إلى خالد فدخل أمير : ياَف

يزيد بن الله عبد عمه ابن خيُل به َمّرْت الوليد إن المؤمنين
ُد وأصغره، بها فتبعث معاوية بن ِرقا، الملك وعب فرفع ُمط

َقال رأسَإه ُلوك : إنو ُدوها، قريًة دَخلوا إذا الُم ْفَس ُلوا أ َع وَج
َة ّلًة، أهلها أِعّز َقال الية، آخر إلى أذ َنا : وإذخالد َف ْد أن أَر
ِلَك ْه َقال الية، آخر إلى ُمترفيها، أمرنا قريًة ُن :الملك عبد َف
َلّى َدَخَل لقد والله ؟تكلمى الله عبد أفى لسانه أقام فما َع
َقال لحنا، َلىخالد َف َع َف ِد : أ َقال ؟تعول الولي : إنالملك عبد َف
َقال ل، سإليمان أخاه فإن يلحن الوليد كان كان : وإنخالد َف
َقال ل، خالدا أخاه فإن يلحن الله عبد ُكْتالوليد له َف يا : اسإ

ُد ّد ما فوالله خال ِر في تع ّنفير، في ول العي َقال ال :خالد َف
ْع َقال عليه أقبل ثم المؤمنين، أمير يا اسْإَم ْيَحَكَف في ! َمْن: و
ّدى ؟غيري والنفير العير وجدي العير، صاحبُْ سإفيان أبو َج
ّنِفير، صاحبْ ربيعة بن عتبة ْيمات قلت لو ولكن ال َن ُغ "

ْيلَت َب َنى : صدقت،" قلناعثمان الله ورحم والطائف وُج َع
َد بذلك َكم وسإلم عليه الله صلى رسإول َطْر الطائف إلى الح
ْبلَة إلى يأوى وكان َغنيمات، ] يدعى223 [ص مكان إلى ُح

َكْرمة، وهى ِهعثمان الله "َرِحَم وقوله ال ّد  .إياه " لر

3543 -َ َعُل ل ْف َذا أ ِئٍل ُأّم َأْرَزَمْت َما َك  حا

ّنْت، إذا الناقة؛ أْرَزَمِت أولدها، من : النثىوالحائل َح
ُله ل أي ًا أفع  أبد

3544 -َ ِهْن ل َلى ُتَرا ِة َع َب ْع َ الّص ِد َول ْنِش ِريَض َت َق  ال

َطيئة، المثل هذا َفاة َحَضَرته لما للُح َو َفُه ال َن َت ْك ُلُه ا أه
ْء : يافقيل عمه، وبنو َطى ْوصِ، ًح ِبَمَقال أ مالى ؟أوِصى : و
ْوصِ، وبنيك بيني مالك أن علمنا : قدَقالوا بنّى، بين :فقال فأ
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ْيل ْعر َو َثلً، فأرسإلها السوء، راوية من للّش َقالوا َم : أوصِ،َف
َقال ِبُرواَف ًا كان أنه الحارثا بن ضابئ أهَل : أخ حيث شاعر
 :يقول

ُكّل ٍد ل ِدي َذة، َج ِني وغيَر َل ّن ْدُت أ َوَج َد *  ِدي ْوِت َج غيَر الَم
 لذيذ

ِهن : لَقال ثم القريض، تنشد ول الّصعبة على ُتَرا
ً فأرسإلها َثل  .َم

 التحذير في يضرب

َكَة أبا : ياله قيل أنه الروايات بعض وفي ْي َل ْوِصْه، ُم أ
بذا، يأمر لم الله : إنَقالوا الناثا، دون للذكور مالى :َقال
ْوِصْه،َقالوا آمر، : فآتىَقال أن الشماخا آل : أخبرواَقال : أ

َعُر أخاهم  :يقول حيث العرب أْش

ًا بأعرافا وظلت َها ِصيام ّن َها * رَماحٌا كأ وجهة َنَحا
ِكُز الريح  َرا

ْوِصيْهَقالوا ِنى ل هذا فإن : أ ْغ ًا، عنك ُي ُغواَقال شيئ ِل : أب
َدة ْن َعُر أخاهم أن ِك  :يقول العرب أْش

َلَك َيا ْيٍل ِمْن َف ّتان * بأْمَراِس ُنُجوَمُه كأّن َل ُصّم إلى ك
َدِل ْن  َج

ْوِصْهَقالوا القيس، امرؤ يعنى يغنى ل هذا فإن : أ
ًا، عنك ِبُرواَقال شيئ َدحُا أخاهم أن النصاَر : أْخ حيث العرب أْم
 :يقول

ْغُشوَن ّتى ُي ِهّر َما َح ُهْم َت ُب َ َ ِكل ُلوَن * ل َأ ِد َعِن َيْس َوا الّس
ِبِل ْق  الُم
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ًا عنك يغنى ل هذا فإن : أوصهَقالوا :َقال شيئ
ًا، بالشعر أوصيكم  :يقول أنشأ ثم خير

ْعُر ْعبٌْ الش ِويٌل َص َط ّلُمْه َو َقى * إذا سُإ َت ّلذي إلى اْر َ ا ل
َلُمه ْع  َي

ّلْت ِه َز َلى ِب َدُمْه الَحِضيِض إ ْعُر َق َوالّش  * َ ُعُه ل َمْن ُيطي
ِلُمْه ْظ  َي

ُد ِري َبُه َأْن ُي ِر ْع ْعِجُمْه ُي ُي َلْم َف ِو ْيُث ِمْن َيَزْل *  يأتي َح
ِرُمْه  ]224 [ص َيْخ

ِم َمْن َداء َيِس ْع * ِميَسُمُه يبقى ال

ْوِصْهَقالوا ًا، عنك يبقى ل هذا فإن : أ  :َقال شيئ

ْنُت[قد ُك ًا ]  َن َيا َد أْح ِدي ْد َش َتَم ْع ْنُت الُم ُك َو ًا *  َلى أحيان َع
ْد َخْصِمى َل  أ

ْد َدْت َق ْفِسى َوْر َدْت َوَما َن ْد َكا ِر * َت

ْوِصْهَقالوا ًا، عنك يغنى ل هذا فإن : أ :َقال شيئ
ُه َعا َدحا الجيد المديح على واَجَز أهله، من ليس من به ُيْم

ْوِصْهَقالوا ًا، عنك يغنى ل هذا فإن : أ : وماَقالوا فبكى، شيئ
َد، الشعَر : أبكىَقال ؟يبكيك :َقالوا السوء، راوية من الجي
وأوصِ بالمسألة : أوصيهمَقال بَشيء، للمساكين أوص

ُطوهم، ل أن الناَس ْع ْقَقالوا ُي ِت َعى قد فإنه ُغلمك : أع َر
ْبسى، الرض على بقى ما عبد : هوَقال سإنة، ثلثين عليك َع

ُدوُروا حماري على : احملونيَقال ثم التل هذا حول بي و
يرحمني، أن ربي فعسى كريم، الحمار على َيُمْت َلم فإنه

َعيه وأخذا ابناه فحمله ْب َ ثم بض َعل حول الحمار يسوقان َج
 :يقول وهو التل،

www.almeshkat.net/books 197



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْد ْهُر َعّجَل َق ّد َداثُا ال َيا * ]؟[؟يتمكما والْح َن ْغ َت َفاسْإ
ِيٍك ّنني بوَش  َعاِن إ

َو ِني[ َيا ّل َد َء في ]  ْبَرا ٍة َغ ِلَم ْظ َكَما ُم ٌء تدلى *  ْيَن دل َب
َطاِن  أْش

َعُر َمْن مليكة، أبا : ياَقالوا  ؟العرب أْش

إلى بيده وأشار بخير، طمع إذا الُجَحير، : هذاَقال
سإنة، ومائة عشرون له وكان فمات كلمه، آخر وكان فيه،
 .السإلم في وخمسون الجاهلية، في سإبعون منها

ًا، أراد أنه ويروى َفر ّدم فلما سَإ له َقالت راحلته َق
َقال ؟ترجع : متىامرأته  :َف

ّدى ِنيَن ُع ِتى الّس َب َي ِغ ِرى َل ّب َتَص َدعى َو َو الّشهوًر * 
ُهّن ّن  ِقَصاُر َفإ

َقالت  :َف

ُكْر ْذ َنا ا َت َب َبا ْيَك َص َل َنا إ َق ْو َواْرَحْم َوَش ِتَك *  َنا ُهّن َب ّن َغاُر إ ِص

ًا مدحا : وماَقالوا َفعهم، إل قوم ًا هجا وما ر إل قوم
وكان المرآة، في نظر وقد نفسه يهجو وقال .وضعهم

ًا  :َدميم

َبْت َتاي أ َف ْوَم َش َي ّ ال ًا إل ّلم َك ِبُسوء، َت ِرى َفَما *  ْد ِلَمْن أ
َنا ُلْه أ ِئ  َقا

ًا لَي أَرى َه َوْجه ّو َقُه الله َش ْل ّبَح َخ ُق َف ٍه ِمْن *  ّبَح َوْج ُق َو
ُلْه  َحاِم

3545 -َ ُكْن ل َنى َت ْد ْيِن َأ ْيَر َع َلى ال ِم إ ْه  الّس
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َلِف من أصحابك أدنى تكن ل أي ّت في يضرب ال
 ]225 [ص التحذير

3546 -َ َكَرامة يأبى ل ّ ال  ِحَماٌر إل

علي المؤمنين أميُر ذلك َقال من : أوُلالمفضل َقال
أحدهما فرمى رجلن، عليه دخل أنه وذلك عنه، الله رضي

ِوسَإادتين، َد ب َع ُدهما فق ِوسَإادة، على أح الَخر، يقعد ولم ال
َقال ُعدعلي َف ْق ِوسَإادة، على : ا حمار، إل الكرامة يأبى ل ال
.الوسإادة على الرجل فقعد

َعُل ل 3547 ْف ِلَك َأ َبَح َما ذ ْبُن َج  أتاٍن ا

َقال عدى، َقاله َبحُي َبَخ : َج - وابن والخاء - بالخاء، وَج
َتاِن ًا كذا أفعل ل أي : الجحُش،ال  .أبد

ُق ل- 3548 ِب ِر هذا في َتْح ٌقا الْم َنا ّيٌة َع ِل ْو  َح

عنه، الله رضي عثمان ُقتل حين حاتم بن عدى َقاله
ُقئت الجمل يوُم فلما ُقتل عدى عين ف ّفين، ابنه و فقيل ِبِص

ُعم ألم طريف، أبا : ياله ٌقا المر هذا في تحبق ل أنه تز َنا َع
َقال ؟حولية َلىَف َب ْيُس والله، :  ّت َظم ال َبق قد الع :َقالوا فيه، َح
بن الله عبد وعنده معاوية على دَخَل ذلك بعد كان ولما

َقال الزبير، عنده فإّن ِهْجُه المؤمنين أمير : ياالزبير ابن َف
ًا، َقال جواب َقال ِشئت، إن دونك ولكن فل، أنا أما :معاوية َف َف

اليوم : قيَقال ياعدى، عينك فقئت يوم : أيالزبير ابن له
ًا أبوك فيه ُقتَل الذي ِبر ْد ْبَت ُم ِر ّليا، قفاك على وُض َوا ُم

ِفَحَمُه  .فأ

َأ ل المر في المثل يضرب َب ْع َيَر ول به ُي ل أي له، ِغ
 .ثأر فيه يدرك
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ُله  :قولهم ومث

ِفُط ل- 3549 ْن ِه َت ٌقا ِفي َنا  َع

َطس، ل أي ْع ّنفيط َت َناقا من وال َع َطاس مثُل ال ُع من ال
 .النسان

 :ومثلهما

ِطُح ل- 3550 ْنت ِه َي ْنَزاِن ِفي  َع

ْغيير له يكون ل أي  :قولهم . فأمانكير له ول َت

َطُح ل- 3551 ْن َها َت َء َقْرٍن َذاُت ِب  َجّما

َقال فإنما  .النشاط وقلة الزمان اشتداد عند ذلك ُي

َعُل ل- 3552 ْف ِلَك َأ َلِت َما ذ ُفوُز َل َها ال ِب َنا ْذ َأ  ب

ُفوز التحريك، وهو : المْصع،اللَلة ّظباء،وال ول : ال
ْفر "ماللت ويروى لفظها، من لها واحد ُع الظبأ " وهىال
ًا ًا أي أيض  ؟أبد

ًا ل- 3553 َع ُفلٍَن َل  ِل

َقال ًا للعاثر ُي َلع ْوا " إذاله " َع "ل] و226 [ص له، َد
ًا ُعوا " إذاله َلع من الله أقامه ل أي به، وشمتوا عليه َد

ْقطته، َطل َقال سَإ  :الخ

َ َدى َفل ُا الله َه ْيَس ِهْم ِمْن َق ْت َل َ َضل َول ًا *  ِني َلع َب ِل
َواَن ْك َثٌروا إذ َذ  َع

َلى َقَراَر ل- 3554 ٍر َع ِد ِمْن َزأ َلسَإ  ا
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ُد عليه سَإِخَط حين الحجاج به تمثل وهو الملك، عب
 :النابغة قول

َبئُت ُبوَس أبا أن ُن َدنى َقا َع َ أو َول َلى َقَراَر *  ٍر َع ِمْن َزأ
ِد  السَإ

َتِن ل- 3555 ْق ْلبِْ ِمْن َت ٍء َك ًا سُإو  َجْرو

 :المعنى هذا على وينشد

َد َتْرُجو ِلي َو ْد ال َق َياَك َو ْع ُه أ ُد ِل َد َرجاؤَك * وَما َوا ْع َب
ِد َوال َدا ال َل َو  ال

ُلُه ل- 3556 َع ْف  الِحْسِل سِإّن َأ

 .أبدا أي

َقال ُقُط - ل الّضبّْ ولد - وهو الِحْسَل : إنُي له تس
َقال سإن، ُقَراد والحية الضبْ : إنوي ّنْسر وال َشيء أطوُل وال

ًا، أن زعموا حياته، " لطولضبْ من "أْحيى َقالوا ولذلك ُعُمر
ِعيش الضبّْ سإن دواَم آتيك : لوالتقدير سإنة، ثلثمائة َي

َوامه مدة أي الحسل،  َد

ُكوُن ل- 3557 َذا َي ّتى َك ِر في الّضبّْ َيِحّن ح َث البل أ
ِدَرة  الّصا

ُد ل الضبّْ لن يكون؛ ل وهذا ِر إلى به حاجة ول َي
فائدة فل والضفدع الضبْ ذكر الكتاب في مر وقد الماء،

 هنا إعادته في

ِرى ل- 3558 ْد ّي أ ِد أ ُه الَجَرا  َعاَر

.يكره ما إليه وأتى دهاه وَمْن أهلكه َمْن أدري ما أي
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َتاُط ل- 3559 ِرى هذا َيل ْف  ِبُص

َقالبصفرى يليق "ل ويروى الَشيء : لََطالكسائي " 
ِليط يلوط بقلبي َي َ : أيبصفرى يلتاط ول به، لزقا إذا أي و ل
ْلَصق َوُط وهذا بقلبي، َي َيُط بقلبي أل ْفُر وأصل وأل ُلو، الّص الُخ
َقال ِفَرْتُي َلْت، أي يدى، : َص ِفَر َخ َ أي الناء، وَص كأنه خل
 .قلبي َخلَء في هذا يقر ول يلزقا : لقيل

ُكْل ل- 3560 ّتى َتأ ِطيَر ح ِفيُر َت ْفِسَك َعَصا  َن

 للطعام نفسك وتنطلق تشتهى حتى أي

َدُم ل- 3561 ْع ٌع َي ِن ّلًة ما  ِع

ًا فيمنع يعتّل لمن يضرب في ما على وإبقاء ُشح
 ]227 . [صيده

ّلَة ل- 3562 ّلَة، ل ِع َتاد هذه ِع ْو ّلٌة َأ َأِخ  َو

َقاء لمَرأة المثل أصُل بيتها، بناء ُتِحْسن ل كانت َخْر
ّلة، بالوتاد زوُجها فأتاها لها، أوتاد ل بأنه وتعتّل َقال والِخ و

 .القول هذا لها

ّلَة ل بما عليك يعتّل لمن يضرب  فيه له ِع

َناُم ل- 3563 َأَر َمْن َي  َأث

َعَة نفسه على َحّرَم الثأر طلبْ َمْن أي ّد  .والنوم ال

 .الطلبْ على الحث في يضرب

ُلُه ل- 3564 َع ْف ْيٌت ماَت َأو َحّي َحّي ما َأ  َم

ًا أي  .ابد
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َتاب ل- 3565 َد ِع ْع ْوِت َب  الَم

 .العتاب على الحث في يضرب

3566 -َ َنُه الَحائُن َيْملُك ل ْي  َح

َفع أي ّدَر الذي بالحائن وأراد َحينُه، َد ُنه، ُق ْي الذي ل َح
َلَك َحاَن َه  .َو

3567 -َ َتاَب ل َلى ِع َدِل َع ْن  الَج

ِلكة أن بعُضهم ذكر قوم فأتاها بسبأ، كانت َم
َقالت يخطبونها، َيِصْف :َف ْقا نفسه، منكم رجٍل كّل ِل ُد َبْص ول

ُيوِجْز، َع أو تقدمت إن لتقدم ول َد ْلم، على تركت إن أ ِع
َقال منهم رجل فتكلم ِرك له ُي ْد َقال ُم في كان أبي : إنَف

غيُر الخليقة، شرس وأنا الشامخ، والحَسبِْ الباذخا، العز
ِديد ْع فأرسإلتها الجندل، على عتاَب ل :َقالت الحقيقة، عند ِر

ً َثل  .َم

َع إذا الذي المر في يضرب َق ّد ل َو أبو َقال له َمَر
 .عمرو

َقال منهم آخر تكلم ثم ِبيُس له ُي َقال شرس، بن َض :َف
ُلق أثيٍث، مال في أنا َعثيث، غير وحَسبْ خبيث، غير وُخ

ُذو َقْرَض وأْجَزى بالنعل، النعَل وأخ َقالت بالقرض، ال : لَف
ً فأرسإلتها شاهدا، يسرك ل من غائبا َيُسّرَك َثل  .َم

َقال منهم آخر تكلم ثم ّباس، بن َشّماس له ُي ع
َقال َدى معروفا عباس، بن َشّماس : أناَف ّن ُحْسُن والباس، بال

ُظور غير مالى قضيتي، في والعدل سإجيته، في الخلق َمْح
ُقّل على ْثر، ال ُك ُعْسر على محجوٍب غيُر وبابي وال ُيْسر، ال وال
َبع : الخيرَقالت ّت ً فأرسإلتها محذور، والشّر ُم َثل  .َم
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ِرك يا : اسإمعَقالت ثم ْد لن َضبيس، يا وأنت ُم
لين فيكما يكون حتى لعشير ُمعاشرة معكما يستقيم
ِريكة، ْلَت ]228 [ص فقد َشّماس يا أنت وأما َع َل منى َح

الكنانة، في السهام من يبقى ما : آخر(الهزع الهَزِع محّل
َنانة ). منالسهام : وعاءوالكنانة ِك القلدة؛ من والواسإطة ال
َدَماثة ُلقك ل َكَرم ُخ َباعك، و َع ثم ِط ّد اسْإ ْع، ِبِج َد فأرسإلتها أو

َثلً،  .شماسإا وتزوجت َم

َعُل ل- 3568 ْف َذا أ ٌء أّن ما َك ٌء الّسما  سَإَما

 .سإماء السماء كان ما أي

 :وكذلك

3569 -َ ُلُه ل َع ْف ًا الّسَماء في أّن َما أ  َنْجَم

ويجوز ظهَر، " أينجم السماء في َعّن "ما ويروى
يجعلون فإنهم تميم؛ لغة " علىنجما السماء في عّن "ما

 .عينا الهمزة مكان

3570 -َ ِتيَك ل َقَمَر الّسَمَر آ  وال

 .والقمر السمر كان ما أي

ْلمة، عندهم : الّسَمرالصمعى َقال ُظ في والصل ال
 يجتمعون كانوا أنهم هذا

َيْسَمُرون حتى السإتعمال كثر ثم الظلمة، في َف
ًا، الظلمة سإموا  :الظلمة السمر أن في وأنشد سَإَمر

َ ًا أُزر َلْم إن َتْسِقنى ل َفاَن سَإَمر َط َغ ْوكبْ *  َفٍل َم َجْح
ٍم  َضْخ
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َعى ْد َد طوائفه في هوازُن ُت ّق َد * يتو ُق ْو ِم َت ّنْج  ال

3571 -َ ُلُه ل َه ْف ْبُن َجَمَر َما أ ٍر ا  َجِمي

 .المظلم : الجميراللحياني َقال

َشيء، كّل َيْجَمع والظلم َجَمع، معناه : َجّمرقلت
ْعَرها، المرأة َجّمَرِت ومنه ْته إذا َش َع ْتُه َجَم َد َق َها في وع َفا َق
: الليلسَإمير وابن المظلم، : الليلَجِمير وابن ترسإله، ولم

 )الباهلى أحمر بن لعمرو : (البيتوينشد المقمر،

ُهُم َهار ُهم َضاحٍا، َظْمآن َن ُل ْي َل َوإن و ًا َكان *  ْدر ْلمُة َب ُظ
 َجِمير ابِن

َقالواسَإِمير ابَن سَإَمَر ما أفعله "ل وكذلك : السمير" 
وابنا اجتمعوا، أي الَشيء، على القوُم أْجَمَر الدهر، والجمير

ٍر ّيا والنهار، : الليلِجمي َنْى سُإّميا كما للجتماع بذلك سُإم اب
 .فيها ُيْسَمر لنه سَإِمير

َعُل ل- 3572 ْف َذا أ ْوَجِس سَإِجيَس َك َل  ا

َقال : آخره،وسَإجيُسه الدهر، وهو َقال : طولُه،وي
ً يرثى زهير بن قيس  :َحَمل

َ ْول َل ْلُمُه و ْلُت َما ُظ ِكى ِز ِر * سَإِجيَس أب ْه ّد َع َما ال َل َط
ّنُجوُم  ال

 :ويقال

3573 -َ ِتيَك ل ْيٍس سَإِجيَس آ  ُعَج

ُا سإمى وإنما َعّجس لنه عجيس فل يبطىء أي يت
ًا، يذهبْ  ]229 [ص :َقال أبد
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َوالله ِتى ل َو َها ماطئة ابن آ ِت ْيٍس * سَإِجيَس اسْإ ما ُعَج
ِني أبان  ِلَسا

ضمرة ابن آتى ل : فواللهصدره الجوهري (روى
 طائعا*)

َقال أبدا، أي "ماطئة فقوله ضرب، " إذا"مطا ُي
وسإجيَس َعِجيس، : سإجينيقال اسإتها، ضاربة " معناهاسإتها

َيس ًا، ُعَج أتى عجيسا ) أنس ج (ع في المجد (ذكر مصغر
الوَجِس ) وسإجيَسخطئه على الشارحا ونص مكبرا،

من : هذافارس ابن َقال الدهر، كله ومعنى والوُجِس،
 .المشكل الكلم

ُلُه ل- 3574 َع ْف ْهَر أ ِر َد ِري َها ّد  ال

ِرالخليل َقال ِري َها ّد الماضي، الزمان من يوم أوُل : ال
َهَرهمتقول النازلة، هو : والدهرَقال دهرير، منه يفرد ول َد  :

 مكروه بهم نزل أي أمر،

َقال ًا وي ْهَر أفعله : لأيض َد الداهرين، َد البدين، وأب
 .أبدا بمعنى كله العائضين، وعوض

3575 -َ ِبُث ل ْل ِتلفَُا المرء ُي َواْل اْخ ِد ِمْن الْح ْه َع
ّواٍل َد َش ْع َب ّواْل َو ِه َش ِني ْف ْثَل ُي َناء ِم َباِل َف  الّسْر

3576 -َ ْبِس ل ْي ّثَرى ُت ْينى ال ْنَك َب َبي  َو

َبه الرجل تخويف في يضرب  صاح

 " وينشدتوبس "ل ويروى بالهجر،

ِبُسوا َفل ِو ْينى ُت ُكم َب َن ْي َب ّثَرى َو َفإّن ال ّلذي *  ِنى ا ْي َب
ُكم َن ْي َب ِرى َو ْث  ُم
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ِبّض ل- 3577 ُه َي  َحَجُر

َبّض للبحيل يضرب السيلن من يكون ما : أدنىال
ْيَر ل الذي  .فيه َخ

ْلَك ل- 3578 ٍد ُه َوا ٍر ب ِب  َخ

ِبُر ِر، : منالَخ ٍد أي الَخب ٍر ذي بوا النبق من شج
َقال الصيف، في تبقى التي الماء ومناقع وغيره، ِبَرُي : َخ

ُع َبُر الموض ًا، َيْخ َبر ٍر، ذا صار إذا َخ ْد ِبر فهو سِإ  .َخ

ً يضرب َثل َمْن أي المعروفا، ذي الكريم للرجل َم
ْلُك عليه ُيَخافُا فل به نزل  .اله

3579 -َ َها ل ُن َ ِحْضٌن ِحْض ُء َول َنا ٌء الّز َنا  ِز

الخير في ل واحدة، حالة على يبقى ل لمن يضرب
 .الشر في ول

3580 -َ ّنَك ل ُغّر ّباء َي ّد ِء ِفي كاَن َوإْن ال  الما

ًا تناوَل أعرابى َقاله فمه، فأحرقا مطبوخا َقْرع
َقال ّنَك : لَف  .الماء في نشؤه كان وإن الدباء يغر

ً يضرب َثل ]230 .[صالغائلة الكثير الساكن للرجل َم

3581 -َ ِبُت ل ْن َلَة ُي ْق َب ّ ال َلُة إل ْق  الَح

َقال َلةُي ْق َقَراحا، : الَح ُد ل أي ال ِل ُد َي  .مثله إل الوال

َقاله ً : يضربالزهري و َثل تخرج الخسيسة للكلمة َم
 العرابي ابن عن حكاه الخسيس، الرجل من

3582 -َ ْوِك ِمَن َتْجِن ل َنبَْ الّش ِع  ال
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 والنتقام النتصار فاحدر ظلمت إذا أي

3583 -َ ُقِش ل ْن ْوكَة َت َها الّش ِل ْث َها َفإن ِبِم َع ْل َها َض َع  َم

منه للمطلوب هو بمن حاجتك في تستعن ل أي
ْنَصُح الحاجة عمر أبو " وروىابتهالها "فإن ويروى لك، منه أ

 .لها ميلها " أيلها ضلعها "فإن

3584 -َ ْنبَْ ل ْد لي َذ ْلُت َق ِم ُق ْو َق ْل ُقوا ِل َت  اسْإ

ُينشد  :معه و

َد أْن ِر َء َت َ ِبَما الَما ُق* ل َف ْنبَْ أْر ْد لي َذ ْلُت َق ِم ُق ْو َق ْل ِل
ُقوا َت  اسْإ

 :َقال ثم

ُهْم ْنبِْ إلَى َو ٍر َج ِدي ُق َغ َه ْف * َي

 الموعظة يقبل ل لمن يضرب

3585 -َ َعُل ل ْف َذا َأ َبْحُر َبّل ما َك َفًة، ال ِفي َأّن وَما ُصو
ُفَراِت ًة ال ْطَر  َق

 أبدا أي

3586 -َ ُهَما َتَراءى ل  َناَرا

المسلم نارى يعنى وسإلم، عليه الله صلى َقاله
فيكون الشرك بلد يسكن أن للمسلم َيِحل ل أي والمشرك،

الرؤية فجعل صاحبه، نار منهما واحد كل يرى بحيث معهم،
تتراءى، ل وأراد هذه، من هذه تدنوا أن والمعنى للنار،

 .النهى به يراد نفى وهو التاءين، إحدى فحذفا
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ْدحَا- 3587 َق َ ِر َلْم إْن ل ًا ُتو َهَجَر َنار  ِب

: إنيقول معمر، بن عمرو يخاطبْ للعجاج هذا
َهَجر ُتورى حتى بَشيء فليس موضع كل في َقدْحَت  ب

 حاجته طلبْ في يلزمه ما ترك لمن يضرب

3588 -َ ُفّل ل َد َي ِدي ّ الَح ِديد إل  الَح

ُد قولهم مثل هذا َلُح بالحديد "الحدي ْف َقالُي  :" و

َنا ْوُم ًهْم َق ْعُض ّتُل َب َق ًا ُي ُفّل * ل بعض َد َي ّ الَحدي ُد إل ِدي الَح

3589 -َ ُع ل َفاِن ُيْجَم ْي ٍد ِفي سَإ  ِغْم

 ]231 :[صذؤيبْ أبو َقال

ِديَن ِري ِنى َكيَما ُت ًا َتْجَمعي َد ِل َهْل َوَخا َو ُع *  َفاِن ُتْجَم ْي الّس
ْيَحِك ِد ِفي َو  ؟غْم

3590 -َ ِه الْحَمق َتأَمِن ل ِد َي ِب ْيُف و  الّس

ّددك لمن يضرب ٌقا وفيه يته  ُمو

3591 -َ ْعَجْل ل َباِض َت ْن ْبَل بال ِر َق ِتي ّتو  ال

ّد : أنالنباض َتر تم َو ًا، له فتسمع ُتْرسِإله ثم ال صوت
ُه بلوغ قبل بالمر السإتعجال في مثٌل : هذااللحياني َقال َنا  أ

3592 -َ ْع ل َف ِلَك َعْن َعَصاَك َتْر ْه  َأ

لم وسإلم عليه الله صلى أنه علم : قدعبيد أبو َقال
َبهم يرد َعَصا، ضر َدُب هو إنما بال عنهم، أدبك ترفع ل أراد ال
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"إنّشقت قولهم من عنهم، تباعدوا ول تغبْ ل : أرادوقيل
 حسن تأويل وهذا وتفرقوا، تبعدوا " إذاعصاهم

3593 -َ ْدُخْل ل ْيَن َت َعَصا َب َها ال ِئ ِلَحا  َو

 :َقال المتصافيين، المتخالين في يضرب

َلْن ْدُخ َت َعَصا * بين بنميمة ل  ولحائها ال

3594 -َ ْنِك ل َقُه َدٌم َيْحُز ُلُه َهَرا ْه  َأ

والزباء قصير قصة في ذكره مر وقد َجذيمة، َقاله
 .الخاء حرفا في

ْهلكة في نفسه يوقع لمن يضرب  َم

3595 -َ ِرخَا َتْسأِل ل ُظْر الّصا ْن َلُه وا  ما

َؤالها قبل الحاجة قضاء في يضرب  سُإ

3596 -َ َد ل ِدي َلق ِلَمْن َج  َلُه َخ

َده يمتهن لمن يضرب ّقى فيؤمر جدي عليه بالتو
َلق  .بالَخ

َبْت عنها الله رضي عائشة أن ويروى َه ُ َو ًا، مال كثير
َع أن لها بثوب أَمَرْت ثم َق  .المثل بهذا وتمثلت ُير

3597 -َ ْعِجُز ل ِء َمْسُك َي ِء َعْرفِا َعْن الّسو  الّسو

وهو لؤمه يكتم الذي في هذا : يضرُبعبيدة أبو َقال
 .يظهر

3598 -َ َها ل ُن ِق ّنى َتْح ٍء في ِم َقا َفَر سِإ  َأو
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َقال ِقْربة أوفُر : سإقاءُي ْفَراء، و من ينقص لم للتي َو
 .َشيء أديمها

تحقنها ل والله : أمافيقول يظلم للرجل هذا يضرب
.منك يستقاد حتى منى بها تذهبْ ل أي أوفر، سإقاء في منى

 :أوٍس قول ومنه

ّنى َكاَن إْن ْبَن َيا َظ ٍد ا ْن ًا ِه َق ِد َلْم َصا ُنوها *  ِق في َيَح
ِء َقا ِر الّس َف  الو

ّتى َلهم يلّف َح ُهْم نخي َع َهبٌْ وزُر َل الحصان كناصية * 
ِر َق  ]232 [ص الْش

ُكوُن- 3599 َأ َ ّوَل ل َأ َمِن َأ َب َت ُه ال َبأ  ِل

َقال َبأِتُي َدها، الشاة : أل َل ّللبأ، أرضعته أي و َبأها ا َت ْل وا
َلدها  .َو

ًعية بن حكيم أن المثل وأصل الجوع ربيعة بن ُم
ًا، حكيم وكان سَإليط، بنى من امَرأة عنده كانت وكان راجز
َقالت سإليط، بنى يهجو جرير َبَحك :لحكيم سإليط بنو َف الله َق

- جريرا - يعنون أعراضنا يقطع الغلم هذا قوم، صهر من
نحوه، حكيم فخرج زوجك، أبا تعيُن ل تميم بنى راجز وأنت
جرير به الذي الموقف ودون سإليط، بنى مع وأقبل

َفة والجماعة َكمة الرض من مارتفع - وهى َنْج َقال كال  -
ُته وافيتها : فلماحكيم  يقول سإمع

ّني ل َب ِليٍط َعْن َتِحَس َ سَإ ِفل ً َتغَش * إْن َغا ْيل بَسليط َل
َ  نازل
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َ َق ل ْل ًا َت ْفَراسإ َ أ َ َول ِهل َوا َ َص َول ِزليَن ِقَرى *  ْلنا ِل
َ  َعاِجل

ً يتقى ل َ ول ُحول َواِمل َفاَن * يترك َح َ الُخَصي أْص َجل
َ  ِجل

َقالت َعِقبى، على فنكصُت : أينسإليط بنو لي َف
أوَل أكون ل جلجلًة الحصى جلجل لقد والله :فقلت ؟تريد
َبأ من َت َبأة ال َثج، ول ُينكش ل بحر أنه فعرفُت ِل ْف :ينكش (ل ُي

 )ينزحا : ليفثج ول يغيض، ول ينزفا ل

ْلَجلتنى ل الله : ايموقلت عنه، وانصرفت فنكْصُت َج
َثلً، فأرسإلها اليوم، َأ من أول أكون "ل قوله ومعنى َم َب َت ال

َباه  .به أتحكك ول لهجائه نفسى أعرض ل " أيِل

3600 -َ َعُل ل ْف َذا َأ َفِت ما َك َل َت ُة اْخ ّدّر ُة ال  َوالِجّر

ّدّرة أن وذلك ُفل ال َتان فهما تعلو، والِجّرة َتس َف  .مختل

3601 -َ ِريَز ل ْيِع ِمْن َح  َب

َ أي ِتَراَز ل َ اْح إذا القوم أّن وهو بيع، من امتناع ول
َفُضوا ْن َلوا شيء عندهم يكن فلم أ ِرُجواَقا فلَن بنت : أْخ

 .فيبيعونهن فلَن وبنت

3602 -َ ِبُث ل ْل َلبَْ ُي ِلبُْ الَح َوا  الَح

َ أن َنه ل ُثو ِب ْل :وقيل له، اجتمعوا إذا عليه يأتوا أن ُي
 .البل صاحبْ قبل اللبن من حاجته الحالبُْ يأخذ معناه

3603 -َ ُكْن ل ًا َت ْلو َترَط، ُح ُتْس َ ف ًا ول ِقَى ُمّر ْع ُت  َف
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ُع،السَإتراط َ ّد : أنوالعقاء : الَبتل ُة تشت الشيء مرار
َفَظ حتى ْل َقى يروى وبعضهم لمرارته، ُي ْع ُت َف فتسترط " بوزن"

َقال القافا، كسر والصواب َقىُي  ]233 [ص الشيء : أع

َ والمعنى َ فترمى، المرارة في الحد تتجاوز ل في ول
َلع، الحلَء َت ْب ُت  الحالين في متوسإطا كْن أي ف

3604 -َ َأْل ل ِرِع َعْن َتْس ٍم َمَصا ْو َبْت َق َه ُهْم َذ ُل َوا  َأْم

ْي ْوٍب بكل فيموتون يتفرقون أنهم أ  أ

3605 -َ َي ل ْأ ُذوِب َر ْك في تامة قصتها مرت قد لَم
 )1025- المثل (انظر الحاء الباب

3606 -َ ِذُب ل ْك ُد َي ِئ َلُه الَرا ْه  َأ

ّدُمونه الذي وهو َق َ َليْرتاد ُي ِحْرز موضع أو ماء أو منزل
ْلَجؤن َذبهم فإن يطلبهم، عدو من إليه َي على تدبيرهم صار َك
َلكتهم، فيه وكانت الصواب، خلفَا ًا كان وإن أنه أي َه كذاب

َ فإنه  .أهله يكذب ل

 .الكذب ِغبّْ من ُيَخافا فيما يضرب

ًا قوم : بعثالعرابي ابُن َقاَل ُهم فلما لهْم رائد أتا
َلوا ًا : رأيتَقاَل ؟وراءك ما :َقا ْع ُعْشب الجمُل ِمنُه يشب

َكت البروْك، َتش َهّم النساء، منه َو :يقول بأخيه، الَرجُل و
َ قليل العشبْ وقوله يبرك، حتى قصره من الجمل يناله ل
ِنساء ِمنُه "تشكت ّلته ِمْن " أيال ٍة، في الغنم تحلبْ ِق َو ْك َش

َع " أيبأخيه الرُجُل "وهّموقوله َط َأْن الرجُل فهّم الناُس تقا

 .العشبْ قلة من ويصله أخاه يدعو

3607 -َ ِتيَك ل َداَم آ َداُن َما ْع ًا الّس ِقي ْل َت  ُمْس
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َه لعرابي قيل ِر َبادية َك :َقاَل ؟البادية في لك : هلال
َدان دام أما ْع ًا الّس َلوا فلَ، مستلقي ّكذاَقا َدان ينبت : و ْع  .الّس

3608 -َ ُلُه ل َع ْف ّتى أ َع ح ّلَة َتْرِج َفاَن ضا َط  َغ

ّي، حارثة أبي بن سِإنان يعنوْن قومه وكان الُمّر
ُه ُفو ّن َقاَل الجود، على ع ََف فركبْ يدي، على يؤخذ أراني : ل
َفلَة بها ورمى ناقته ً فصار ذلك، بعد ُيَر فلم ال  .مثل

3609 -َ ِني ِمَن ِحَساَس ل ْب ِد ا ِق ِر ُمو ّنا  ال

َقال َقال كاَن َرُجلين : إَنُي ُهما ُي كانا النار، موقد ابنا َل
َدان ِق فمضيا أضافاهم، قوٌم بهما مّر فإذا الطريق، على ُيو

َفقيل َيُروهما، فلْم قوم بهما ومر ِد ابني مْن ِحساس : ل موق
َ يعنى ُيَرى، أي ُيَحْس : ماوالِحَساس النار، ُهما أثر ل ِمن
ْبَصر  .ُي

َ حتى البتة الشيء َذهاب في َيضرب ْين منُه يرى ل َع
َ َثر ول  .أ

3610 -َ َلّن ل َع ِبَك َتْج ْن َة ِبَج َلسإد  ا

َقع مثٌل : هذاُقلت  ]234 [صالتصحيف، فيه َي

َوى فقد ّناس بعُض َر َ ال "الشد بجنبك تحفلّن "ل
َنن عن يبعد معنى له وتّحمَل أبو به تمثل وقد الصواب، سَإ
َد حين الدولة َصاحبُْ ُمْسلم وأنشده العجاج بن رؤبة عليه ور
َتنا : إنكمسلم أبو له َقاَل ثم ِشعره، َتي َهة والموال أ َمُشفو

ّول، علينا ولَك َكثيرة، والنوائبُْ َع َدة، وإلينا ُم ْو لنا وأنَت َع
ِتح وهو بشيء لَك أمرنا وقد عاذر، الواو - بفتح (الوتح َو

: القليلالوتيح ومثله-  كسرها أو فتحها أو التاء وسإكون
َالشيء من التافه َلسإدة، بجنبك تجعلّن ) فل ُه هكذا ا أوَرد
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َدهر فإن تاريخه، في السلمي ُقا ال دعا ُثم مستتبّْ، أطَر
ِكيٍس َعه دينار ألُف فيه ِب َف ِري ما : فواللهرؤبة َقاَل إليه، فد ْد أ
َهري َقاَل ُأِجيبه، كيَف ُد - بالفتح : الّسدالجو َلسإدة، - واح ا
ُيوب وهَي ُع َعَمى مثُل ال َكم، والّصَم ال َب َغير َعلى جمع وال

ًا، قياسإه وكان قياس، َ قولهم ومنه سُإدود بجنبك تجعلن "ل
َلسإدة َ " أيا َقّن ل َتسكت صدُرك يضي به كمن الَجواب عن َف

ْيت َقاَل بكم، أو َصَم ُكَم  :ال

َنبّي َوَما ْفٍح ِمن َبْج ٍة َص َد ِئ َعا َد َو ْن َلسإدة * ِع ِعّي إّن ا ال
َعَضبِْ  كال

َ عي بي : ليسيقول الكاشح، َجواب َعن بكم ول
َعضبْ، الجواب عن العي لن عنه؛ أصفح ولكنى وهو كال

َعائدة عضو، ذهاب أو َيد َقطع َعطف،وال وأما كلمُه، هذا : ال
َقا الدهر "فإن مسلم أبى قول ْطَر :" فالطرقامستتبْ أ

يريد : السإتقامة،والسإتتباب الُركبتين، في وُضعف اسإترخاء
َوّج تارة الدهر أن ْع إلى منه كالَعتذار وهذا يستقيم، وتارة َي

 .رؤبة

3611 -َ َقى ل ْب ْيَك اللُه َأ َل ْيَت إْن َع َق ْب َلّى َأ  َع

َقال ْيُتُي َق َأب على وأبقيت باقيا، َجعلته أي الشيء، : 
َته إذا الشيء، ًا ترك ْطف َقال له، وَرحمة َعليه َع للمتوعد، هذا ُي
َ ومعناه َ يعني أبقيتني، إّن بقيَت ل ْأُل ل ًا َت ْهد السإاءة في َج

َدْرَت إْن إلّى  َق

3612 -َ ِر َأسْإفل ِفي ل ْد ِق َ ال َها ِفي ول َ ْعل  َأ

َ قولهم من قريبٌْ هذا َ العير في "ل  "النفير في ول

3613 -َ َعّن ل ْد ًة َت َتا َ َف ًة َول َعا ُكّل فإّن َمْر َغاة ِل  ُب
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َهاز ُيؤمر لمن يضرب ِت ُفْرَصة بان ِذ ال .بالحزم المر وأْخ
 ]235 [ص

3614 -َ ِليّة ل ِرٍب َأ  ِلُمْج

ّليُة َقَسم،ال ِرُب : ال الَجْربى، البل : صاحبُْوالُمْج
َذُب قولهم مثُل وهذا ْك ِرب من "أ َناء ُيسأل " لنهُمْج ِه ال

ْيحلف َ أنه َف َناء ل  .إليه لَحتياجه عنده َه

3615 -َ َفى ل ْيَك َيْخ َل ُق َع ِري ْنَت َوإْن ِبْرٍك َط ِفي ُك
ِدي ٍم َوا َعا  َن

َعام ِبْرك َن  .اليمن بناحية : موضعانو

ًا كان وإْن بأمر ِعلم له لمن يضرب  .ِمنُه خارج

3616 -َ َدُم ل ْع ِبٌط َي ًا َخا  َوَرق

َع َمِن أي َتَج َ ان َدُم ل ْع ًا َي  .ُعْشب

3617 -َ ِرى ل ْد ُذوُب َي َك ْيَف ال َتِمُر َك ْأ  ي

َتثل َكيَف أي ُعه المر َيم َب ْت َي  .و

3618 -َ ُع ل َف ْن َلٌة َت ْي َع ِح ٍة َم َل  ِغي

َتمنُه للذي يضرب ُغّشك وهو تأ َتالك َي  .ويغ

َلة ْي ِغ  .الغتيال مَن : اسإٌموال

3619 -َ ْد ل َت َلى َتْر َها َع َوا  َقْر

َقْروى َلىال ْع َف َقْرو، من :  َتبع وهو ال َت َقال ال ْوُتُي َقَر  :
َد، َ  .أرض إلى أرض من تخرج بأن تتبعتها إذا البل
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َكلم للرجل َيضرب َت َ بالكلمة ي ّدها أن يستطيع ل  .ير

َ أي الكلمة عن " كناية"ترتد في والتاء ترجع ل
ْهَت ما بعد عقبها على الكلمة  بها ُف

3620 -َ َيا ل ْق ِة ُب ّي ْلِحِم َد ِل ْع ِم َب ِئ  الحَرا

َيا ْق ُب َمطموع ُكل ِمْن فاَت : ماوالحريمة : البقاء،ال
ُيراد فيه، كان أنه اليمامة محكم عن ويروى هنا، الحرم بها و

ْيلمة قومه به َيُحّض فيما يقول َتَخّف : النالكذاب ُمَس ُتْس
ّيات، غير الحرائم ِظ ِعندكم كاَن فما َرضيات، غيَر وينكحن َح

َ يعنى فأخرجوه، َحَسبْ مْن َيا ل  لشيء اليوم هذا بعد ُبق

3621 -َ ُعَك ل ُف ْن ِر ِمْن َي ٍء َجا ّقا سُإو َو  َت

ْوقي ّت  .: التقاءال

 .المجاورة سُإوء في َيضرب

: اللهمالسلم عليه النبي داود عن روى ما ومثله
ٍر ِمْن بَك أعوذ إني ِني عينه جا ِني، وقلبه َتَرا َعا َرأي إْن َيْر

َها، حسنًة َتَم  .َنَشَرها سإيئًة رأي وإْن ك

3622 -َ ِريَض ُيْحِسُن ل ْع ّت َ ال ًا إل ْلب  َث

ِكناية غير مْن الناس بُمشاتمة ُيَصّرحا سَإفيه أنه يعنى
َ ْلبُْ تعريض، ول ّث ونصبْ وغيرها، النساب في : الطعنوال

 .الِجنس غير من ] السإتثناء236 [ص على

3623 -َ ِقْل ل َبْر َنا ُت ْي َل  َع

َبرقا من مأخوذ هذا َ ال َطر، بل َ الكلم ومعناه َم بل
 .فعل
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ّلف يضرب َتَص  .للُم

َقال َلة، في : أْخذناُي َق َبْر  .لَشيء في ِصْرنا أي ال

3624 َ ْيَت ل َ َدَر ْيَت َول َل َت ْئ  ا

ْلَت : ائتليتالفراء َقاَل َع َت ْف ْوت من ا َل قصرت، إذا أ
َ :فتقول َ دريت ل لك، أشقى ليكون الطلبْ في َقّصْرَت ول
 :القيس لمرىء وأنشد

ُء َوَما ِه ُحَشاَشُة َداَمَت َما المر ْفِس ِرِك َن ِبُمد ْطَرافِا *  أ
ُطوِب َ الُخ  آلى َول

3625 -َ ِم ل ّل َع َء اليتيَم ُت َكا ُب  ال

َهير َذلَك َقاَل َمْن أوَل َناب ِبن ُز مْن وكاَن الكلبي َج
َثُه َقمة أَن َحدي ْل ْذل بن َع َعان ِج ّط بن َغنم بن ِفَراس بن ال
ْعسَفاَن، وهم بكر بن كنانة بن الله عبد بنى على أغار ثعلبة ُب
َقتل َة هبل ِبن الله عبد ف َد َبيدة ِبن ومالَك ُهبل ِبن عبي ُع

ِريم َبل، بن قيس بن وَص َلله عبد بن مالك وأسَإَر ُه ُهبل، بن ا
َلَت أصيبوا فلما ْف َلت من وأ ْف الله عبد بنى من جارية أقبلت أ

َلت كنانة بن َقا َتَرى ما عماه، : ياالوقعة َتشهد ولْم لزهير َف
َعَل َلت أبوِك كان شيء أي : وعلىَقاَل ؟أبى َف ّقاء : علىَقا َش
ّقاء، ّطق النقاء، طويلة َن َق بالعرقا، َتَم َط بالمرقا، الشيخ َتَم
َلت أخرى أتته ثم ؟أبوِك : نجاَقاَل َقا َعَل ترى وما عماه : ياَف َف
 ؟أبى

َلْت ؟أبوِك كان شيء أي : وعلىَقاَل طويل : علىَقا
ُنها، ْط ٍر َب ُهرها،هاديها قصي ْطرها، َظ ّبها َش ُك : نجاَقاَل َخْصُرها، ي
َبل بن ُعبيدة بن مالك ِبنُت أتتُه ثم أبوِك، َلت ُه َقا عماه، : ياَف

َعَل ترى وما َلْت ؟أبوِك كان شيء أي : وعلىَقاَل ؟أبى َف :َقا
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َكّزة على ُنوحا، ال َل َبُن يكفيها التي ا ُقوحا، َل ّلل َهلَكَقاَل ا أبوِك، : 
َكت،َقاَل َب َف َقاَل :  َكاءها، أسإوأ : مارجل َف َقاَل ُب َزهير َف : ل
ّلم َع ُبكاء اليتيم ُت  .ال

ِدي لَُحّر- 3626 َوا ْوفٍا ِب  َع

ْوفا هو ّلم بن َع َبان، بن ُذهِل بن ُمَح ْي أن وذلك َش
وهو َرُجلً، منه - طلبْ هند بن عمرو وهو-  الملوك بعض

ِرِظ، مروان َق أن وأبَى عوفا فمنعه أجاَره، قد وكان ال
َقاَل ُيْسلمه، َالملك َف ْوفا، بوادي ُحّر : ل َمْن يقهر أنه أي َع

 .إياه لطاعتهم له كالعبد فيه َمْن فكُل بواديه، َحّل

َقاَل ُتل َكاَن لنه ذلَك قيل : إنمابعضهم و ْق َى، َي السَإار
الواو حرفا في عوفا ] مع237 [صمروان قصة ذكرت وقد
َفى قولهم عند ْو ْوفا من "أ ٍم بن َع ّل  "مح

َقاَل للمنذر المثل أن يخبر المفضل : كانعبيد أبو و
َله السماء ماء بن ٍم، بن عوفا في َقا ّل الُمنذر أن وذلك مح

َذْحل، الشيباني أمية بن زهير يطلبْ كان َعه ب َن عوفا، فَم
َالمنذر َقاَل فعندها  .عوفا بوادي ُحّر : ل

ْوفا : هويقول عبيدة أبو وكان ْعبْ بن َع ْعد بن َك سَإ
ْيد بن َناة َز  .تميم بن َم

3627 -َ َيُحوَر شيء ِمْن َتْسَخَرّن ل  .ِبَك َف

ّيْرُت : لوشرحبيل بن عمرو َقاَل عليك، يعود أي َع
ً " معناه"يحور وقوله أرضعها، أن لخِشيُت الغنم َبْرَضاع رجل

 .به فتبتلى منه سَإِخْرَت ما ِبَك َيرجع أي يرجع،

3628 -َ َلّن ل َلَك ُيَرّح ْيَس َمْن َرْح َعَك َل  .َم
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َ أي ِعْن ل َ تست ِتك، بأهل إل َق َ ويروى ِث ُيَرّحُل "ل
َلَك َ أي النفي، وجه " علىَرْح ُنَك ل َ َمْن يعي ْغوه يكون ل َص
هذا أصول وفي ميله، - أي المعجمة بالغين-  (صغوه معك

َ أحسبه وما " بالفاء،"صفوه الكتاب ًا إل  .)أثبت عما محرف

3629 -َ ْبُرُك ل َلى البل َت َذا َع  َه

َ لما يضرب  لشدته َعليه ُيْصبر ل

3630 -َ َبّرَك ل ْثُل َي  مالك ِم

َلوا ُغوب َرُجل اسإم : هوَقا نسخة (وفي َمَحبته في َمْر
 ")صحبته في "مرغوب

َء- 3631 َ لَحا َء َول  سإا

ْنه، ولم يأمر لم أي َقالعمرو أبو َقاَل َي ُي بضأنك حاء : 
َها، أي ُع َقال اد ُي ْأُتو  .يشرب دعوته إذا بالحمار، : سَإأسَإ

 السن في النهاية بلغ إذا للرجل يضرب

3632 -َ ْيَك بّي ل َل َ َع  َهّي َول

َ أي  .عليك بأَس ل

3633 -َ ّنك ل ُغّر ِه، َشَمٌط َي ْيٌخ َدّب ِب ِم في ش  .الجِحي

3634 -َ َتِصُف ل ْن ُهوٍل ِمْن َحليٌم َي  َج

ِبى الجهوَل لََن َ والحليم عليه، ُيْر ُع ل نفسه َيَض
 .لمسافهته

3635 -َ ِلُك ل ِئٌن َيْم  َدَمُه َحا
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ُنه حان َمْن أي ْي َ َح ْقن على يقدر ل  دمه َح

3636 -َ ُقوُم ل َها َي َ َل َها ابُن إل َدا  أْج

َ أي ْفع يقوم ل َد َ العظيمة ل يضرب العظيم الرجل إل
ْغنى لمن ًء ُي ًا غنا  .عظيم

َنهم َلوا كأ ََقا َلباء كريم : إل الرجال من والمهات ا
َله والبل،  .زيد أبو َقا

3637 -َ ُع ل َف ْن َذٌر َي ٍر ِمْن َح َد  َق

َ ويروى َذر رديء من ينفعك "ل  ]238 ".[صَح

3638 -َ ُقُصَك ل ْن ٍد ِمْن َي ّق َزا َب  َت

َتبقي  .: البقاءال

َقَى إن يفسد ما أكل على الحث في َيضرب ِب أ
ُ. 

3639 -َ َدُم ل ْع ِئٌش َي  َوْصلٍَت عا

َ فهو أَجل للمرء مادام أي َدم ل ْع  .به يتوصل ما َي

منه فينال آخر فيلقى الزاد ِمْن ُيْرمل للرجل َيضرب
ُغه ما ّل  .أهله يب

3640 -َ ِزحا ل َد الّشريَف ُتَما ِق ْيْح ْيَك، َف َل َ َع ّدنيء ول ال
َئ ِر َت ْيْج ْيَك َف َل  .َع

َله  .عمرو أخو العاص بن سإعيد َقا

3641 -َ َبّن ل ِذ ْك َ َت َهّن ول ّب  َتَش
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َ أي التشبه، ِمن َ غيرك على تكذب ل ّبْه ول َتَش
َ ويروى بالكاذب، َهّن ول ّب ّتْشبيه ِمن ُتَش َ أي ال َ َتكذب ل ول

ّبْس َل  .المر عليه فيلتبس تكذبه، بأن غيرك على ُت

3642 -َ ْنَه ل ُلٍق َعْن َت َتى ُخ َتأ َلُه و ْث  ِم

 :المعنى هذا في ينشد

ْبَت إذا ًا ِع َ أْمر ِه َفل ِت ُذو َتأ َف ّلبّْ *  ِنبٌْ ال َت ِعيبْ َما ّمْج  َي

ًا وقيل  :أيض

َ ْنًه ل ُلٍق َعْن َت ِتَى ُخ َتأ َلُه َو ْث َعاٌر ِم ْيَك *  َل ْلَت إذا َع َع َف
ِظيُم  َع

3643 -َ ْبِق ل َ ُت ْفِسَك َعلى إل  َن

َنَك أي ْفَت إن أ أبقيَت إن ومعناه عليك، أسْإرفَا أسْإر
ٍد على َ أبقيت فما أح  .نفسك على إل

َقاَل َقالعبيد أبو و ُي َ للمتوعد :  ْبِق "ل َ ُت على إل
ْد ومعناه "نفسك َه َدَك، اْج ْه ََيقول فكأنُه َج ِطْف : ل ْع َ َت على إل

َعْل أنا فأما نفسك، ْف يبالي ممن فلسُت عليه َتقدر ما بي َفا
َدَك َ ومثله َوتهديدَك، َوعي ْيَك الله أبقى "ل َل ْيَت إن َع َق ْب "علي أ

3644 -َ َها ل ِقْر ْع َ َت َنا إّما َلَك أبا ل  َلَك وإّما َل

َله َتفق بن مالك َقا ْن َطام الُم ِبْس ْيس بن ِل أغار حين َق
َها تفرقت فإذا َيُسوقها، فكان إبله على َن َع ُتْسرع لتجمع َط  .و

3645 -َ ِني ل َع ْظ ّيجي َت َه َت ْوَم َف َق ْعِن ال ّظ  لل

ّتبع لمن يضرب َهج فيما ًي ْن  .َي
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َنَك يعنى ُبوع أ ْت َ َم َعْل فل ْف َ َت ُق مال  بَك يلي

3646 -َ ُع ل َطا ٍر ُي َقصي ُه ِل  أْمُر

 الخاء حرفا في الزباء قصة في ذكره مضى

3637 -َ ِبُث ل ْل ّياِن ُي َغو  الّصْرَمَة ال

ّي يريد َعا اثنين كانا إذا أي الذئبَْ، بالغو في أسْإَر
 ]239 .[صتمزيقها

ْفسد لمن يضرب  .قليل وهو ماله ُي

ْطعةوالّصْرَمة ِق القليلة، البل أو الغنم من : ال
َ :والتقدير َ يلبث ل القليلَة القطعَة الغويان الذئبان يمهل ول

ْهلكاها ُيفرقاها أن ُي  و

3648 -َ َ َفتًى ل ْقٍن بُن َعْمُرو إل  َت

ّيات "إحدى قوله عند لقمان مع قصته ذكرت قد َظ ُح
ْقَمان  "ُل

3649 -َ َعُل ل ْف َذا أ َبا ما َك ْيس غ َب  ُغ

لفظه، يوافق ما المثل هذا معنى في أجد : لمُقلُت
َ َقالَقاَل اللحياني، حكاه ما إل ُي ْيس غبس للظلم :  َب ُغ ًا، و أيض

:والغبيس أظلم، غبا معنى أن الخوارزمى أمالى في ورأيت
َقاَل الليل، أسإماء من َلعَربي ابن و أصله، ما أدري : ماا

ْيسبعضهم وقاَل َب َبَس َتْصغير : غ ْغ َبا الذئبْ، وهو مرخما أ َغ و
مثل اللف، التضعيف حرفي أحد من فأبدل َغبّْ أصله

َقّضي ّني َت َظ َت َقّضَض في و ّنَن، َت َظ َت  الذئبْ مادام أي و

ًا، الغنم يأتي ّب  :الموي أنشد ِغ
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ِفى ٍر أّم َبنى َو َبي ْيُس ُز َعلى َك ِم *  َعا ّط َبا ما ال ْيُس َغ َب ُغ

ْذل على ِكياسإة فيهم أي بالجود، يصفهم الطعام، َب
َهري وروى في، بمعنى ""على وتكون َلز َلعَربي ابن عن ا ا

 .أقوالهم حكاية هذا الدهر، بقى ما معناه أن

َله ما صح وإذا ّولى اللحياني َقا َل ْيس يحمل أن فا َب ُغ
َبا ويحمل الليل، أنه على فإنهم طئ لغة في َغبَى على َغ

ِقَي في يقولون ِنَي َب َف َقاَو َب َنا، :  َف َقال أن ويصح َو ِبَى ُي الليُل َغ
َبى، صاحبه كان وإن ْغ ًاكبير أبو َقاَل كما َي ّطن َب ًا، : [ُم * سُإهد
ْوَجِل ليل ] نامما إذا َه َوة ال َبا َغ َفى : أنوال على المر َيْخ

َ الرجل َ الشين من السين وإبدال له، يفطن فل نحو ينكر، ل
 وجعشوش، : جعسوسقولهم

 .العاطس وتشميت العاطس، وتْسميت

3650 -َ ُد ل ْقباِن َيل َو َ ال ًا إل ِقب  َو

ْقبُْ َو (يضرب التشاتم عند به يتكلم هذا : الحمق،ال
 )الموقا في أبويه يوافق للرجل

3651 -َ َلَة ل ٍز ِمْن َمَحا ْل َباٍء َج ْل ِع  ِب

 .الرجاء انقطاع عند يضرب

َوى الغاية إلى صرَت أي ُقْص َله المر من ال أبو َقا
 .عمرو

ّد ويروى ُب َ ْلز"ل َقبْ َعَصبْ : شدة" والَج َع على ال
ّد أي شيء، َقاَل المر، هذا في النهوض من لَب  :و

ْبُت ْيف َضَر ّتى بالّس َفّض َح ِئُمُه اْر َ َقا َول َلَة *  ِمْن َمَحا
ٍز ْل ٍء َج َبا ْل  ِبع

www.almeshkat.net/books 224



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

3652 -َ ْيَض ُتْحِي ل َب ُتِل ال ْق َت ِفَراخَا و  ال

َ أي  ]240 . [صالكبير وتضيع الصغير تحفظ ل

3653 -َ َ َحّم ل َعَل أن َرّم َول ْف َذا أ  َك

َ أي ّد ل  .ذلك من ب

3654 -َ ِد ل ِه ِفي َما َعلى الّضبّْ َتْحُس ِر  .ُجْح

َ أي ًا تحسد ل ِزقا ما على ُفلَن  .خير من ُر

3655 -َ ِديَش ُأِحبّْ ل ِه َتْخ  الّصاحبْ َوْج

َحَجرا رأي الثعلبَْ أن العرُب : تزعميونس َقاَل
ْين بين أبيض َب اللم - بكسر لصبْ : معنى(اللصبان ِلْص

 )الجبل في الصغير الشعبْ - وهو الصاد وسإكون

َتاَل أن فأراد ْغ َلسإد، به َي َقاَل يوم ذاَت فأتاه ا أبا : ياَف
َبين، بيِن رأيتها شحمة الباردة، الغنيمة الحارثا، فكرهت لْص

:َقاَل لريكها، فهلم أنت، ذلك تولى أن وأحببت منها، أدنو أن
َق َل َط َقاَل عليه، به قام حتى به فان َنَك :َف الحارثا، أبا يا دو
َلسإد فذهبْ َقاَل المكان، به فضاقا ليدخل ا :الثعلبْ له َف
ُدْس ْع أي برأسإك، ار َف َلسإد : فأقبلَقاَل برأسإك، اد يردس ا
َ يتقدم أن يقدر فلم َنَشبَْ حتى برأسإه أقبل ثم يتأخر، أن ول
َوَرانه يخدش أي يخوُره، الثعلبُْ الروثا، : مجرى(الخوران َخ
َقال ُي  )خورانه أصاب إذا فخاره، : طعنهو

ُبل من ُبره، ُق َقاَل ُد َلسإد َف َعالة يا تْصنع : ماا :َقاَل ؟ُث
َقاَل إذن، الرأس قبل : فمنَقاَل لسَإتنقذك، أريد :الثعلبْ َف

َ  .الصاحبْ وجه تخديَش أحبْ ل

ِريَك للرجل يضرب ِدر ثم النصيحة نفسه من ُي ْغ  .َي
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3656 -َ ِه ل ِر ْد ِعْرِضِك ُت َذَم ِب ْل َي  َف

ِذَم : الغراء،الدراء َل َي : لزمو ِر  وَض

َ أي  عليك فيجترئ تجّرئه ل

3657 -َ ِلّى َتَر ل ْك ُع َ ال ْيُث إل ُءَك َح  َيُسو

َ لمن يضرب  تكرهه أمر في تراه تزال ل

3658 -َ ُغ ل َعاُمَك ُيَسا َوحُا َط َوْح  يا

َوحا بالمّن، يكدر معروفا كل عند يضرب َوْح : اسإُمو
 .رجٍل

3659 -َ ْغَضاء ِجّن َول َب ِر ِبال َظ ّن ِر َوال  الّشْز

َأي َظُر يخفى : ل َ المبغض، َن َ معناه ِجّن ول َفاء، ل َخ
َظُرالشزر والنظر : البغض،والبغضاء َن بمؤخر الغضبان : 
َدل لبى والشعر العينين، ْن َذلى، َج ُه  :وأوله ال

ِنى ُث ّد َناَك تح ْي ْلبُْ َع َق ِتم مال  َكا

3660 -َ ُلَك ل ِد إَخا ْب َع ْلَت إذا بال ُه َيا ُق  َأَخا

َطنع لمن يضرب له ليس َمْن إلى المعروفَا َيَص
 ]241 .[صبأهل

 .ذكر " وقدلك بأخا العبد "ليس كقولهم وهذا

3661 -َ َقى ل َقاٍع َيْش ْع َق ِليس ِب  َج

َقال َقاع : هذاُي ْع َق َقاع والصحيح َعْمرو، بن ال ْع بن َق
ْور، حسن في مامة بن كعبْ َمْجرى جرى ممن وهو َش
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جالسه أو رجُل جاوره إذا وكان المثل، به فضرب الُمَجاورة،
ًا له جعل إليه بالقصد فعرفه على وأعانه ماله، من نصيب
َفع عدوه، ًا ذلك بعد إليه وغدا حاجته، في له وَش  له شاكر

َقاَل  :الشاعر فيه َف

ْنُت ُك ِليَس و َقاِع َج ْع ٍر ْبِن َق ْو َ َش َول َقاٍع َيْشقى *  ْع َق ِب
ِليُس  َج

3662 -َ َي ل ْأ َ ِلَمْن َر ُع ل ُطا  ُي

َله الله رضي طالبْ أبى بن على المؤمنين أمير َقا
 أصحابه فيها يعاتبْ التي خطبته في عنه

3663 -َ ُيَرَجى َحّي ل َ َف ْيٌت َول ْنسى َم ُي  َف

ِر بين ِحيَل "قد قوله عند قصته مكتوبة ْي َع ال
َوان ّنَز َ هناك - ورد2852 المثل "(انظروال  ")فينعى ميت "ل

ِريد ابن عمرو بن صخر كلم من حرفا في الّش
 .القافا

3664 -َ َهبُْ ل ْذ ُعْرفُا َي ْيَن ال ّناس الله َب َل  َوا

ُعْرفُا  .: الحسانوالمعروفا ال

3665 -َ ْيُرَك ل ْيٌر سَإ َ سَإ  َهْرٌج َهْرُجَك ول

َهْرُج َ الذي : الحديُثال ْدَرى ل للذي يضرب هو ما ُي
َ أي الكلم، يكثر َ َيِسير يحسن ل  .يتكلم يحسن ول

3666 -َ ّد ل ِر ُب ُدو ْلَمْص ُفَث َأْن ِل ْن  َي
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ْدره، يشتكى : الذيالمصدور ويشفى يستريح وهو َص
ْفِث ّن  .بال

3667 -َ َياَل ل ِزَم ِز ْبُل َل َق الَح ُن ُع  ال

 ): المفارقةوالمزيلة (الزيال : الُمَزايلةالزيال

َ يلزم للشيء يضرب  منه الخلصَُ ُيْرَجى فل

3668 -َ َأُم ل ّو َيْر َواِن َب َه  ال

َ أي ْثَمان له، ينقاد ل ِطَف : أنوالّر ْع على الناقة َت
ُدوالبو ولدها، ْل ِر : ج َوا ِلُخ ُح ُيْحَشى، ُيْس فتظنه عليها، ويعلق ف
ِدّر ولدها، َ أنه المثل في والمعنى عليه، فت ْيَم يقبل ل  الّض

3669 -َ ْيَش ل ُع ِلَمْن َع ْوفَا ُيَضاِج  الَخ

 المن مدحا في يضرب

3670 -َ ُع ل ْقَر َعَصا، َلُه ُت َ ال َقُل ول ْل َق  الَحَصا َلُه ُت

ّنِك يضرب  ]242 .[صالُمَجّرِب للُمَح

3671 -َ ُكوُن ل ُبِع أ ُع كالّض ْدَم َتْسَم ّلل َتْخُرُج ا ّتى َف ح
َد  ُتَصا

َ أي َله فيه، التيقظ يجبْ عما أغفل ل أميُر َقا
 .عنه الله رضي علي المؤمنين

3672 -َ ْأَمْن ل ًا َت ّي ِق ُلُه ُأوِحَشْت َش ْه  َأ

3673 -َ َع ل َد َلعَربي ُيْخ َ ا ًة إل َد  َواِح

َله َع أعرابي َقا ِد ِئَم ثم مرة ُخ  أخرى الخداع سَإ
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3674 -َ ْطَحُن ل ِعّز ِبَك َي ِطيُر ال َف َ نسخة (في ال "ل
 "الفطير العز بك يطمح

َ الحادثَا العّز أن يعنى ّوَل ل َع  عليه ُم

3675 -َ َ َلُه َأْصَل ل  َفْضَل َول

: اللسان،والفصل : الحسبْ،: الصلالكسائي َقاَل
َق يعنى ْط ّن  ال

3676 -َ ِني َتَزاُل ل ِرُص ْق ْنَك َت ِرَصٌة ِم  َقا

ِذية كلمة أي ْؤ  ُم

3677 -َ ُقا ل ّد ُه ُيَص َثُر  َأ

 للكاذب يضرب

َ يعنى ُقا ل ّد َذب هو كذب إذا لنه رحله؛ أثر ُيص أثره َك
َلرض في ًا ا ؟جئت أين : منله قيل إذا أنه أي مثله أيض
 ههنا ِمن جاء وإنما َثّم، : منَقاَل

3678 -َ  َلَك ُأّم ل

َالهيثم أبو َقاَل لك ليس مذهبْ في عندنا لك أم : ل
العرب عند الماء بني لَن الصحيح؛ الشتم هو وهذا ُحّرة، أم

َ بمحمودين ليسوا أبناء من غيرهم به يلحق بما لَحقين ول
َ َقاَل إذا فأما الحرائر، الّشتيمة من له يترك " فلملك أبا "ل

َع حكي شيئا،  .الضرير سإعيد أبى عن هذا جمي

3679 -َ ْيَر ل ٍة ِفي َخ َ َرَزَم َها ِدّرة ل َع  َم
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ُتْرْزم أْرَزِمْت والفعل الناقة، حنيِن : صوُتالّرَزَمَة
ًا، ّدّرة إْرَزام َ أي : اللبن،وال ْيَر ل َ قول في َخ  .معه فعَل ل

3680 -َ ّنى ل َث َ ُي ّلُث ول َث  ُي

أول في يقدر فلم النهوَض أراد كبير رجل هذا أي
َ مرة َ الثانية في ول  الثالثة في ول

3681 -َ َلرض ِفي َلُه الله َتَرَك ل ًا، ا ِعد ْق َ َم ِفي ول
ًا الّسَماء َد َع  َمْص

َلته َعْت امرأة َقا  ولدها على َد

3682 -َ ُلُح ل ًا َيْص َق ْي ِف ْع َلْم َمْن َر ِل َت ْب ًا َي َق  ِري

ِظْم لمن يضرب ْك ْيَظ َي َغ ًا ونصبْ ال " على"رفيق
َق بالريق وأراد الحال، َغضبْ ري  ]243 .[صال

3683 -َ ِريّن ل ٍو َمْشَرى َتْش ْف ّدُر َص َك  ُي

َقال ومنه اشترى، "إذا"َشَرى و باع، " إذا"َشَرى ُي
ُه  ( تعالى قوله ْو َثَمٍن     وَشَر  )    َبْخٍس     ب

ًا يستبدل لمن يضرب  بشر خبر

3684 -َ َد ل َ َ ِلَمْن بل َد ل َ  َلُه ِتل

َ أي ُع ل ًا َيْسَم َ مكاٌن فقير لذلته أرض تحمله ول
َ المعنى يكون أن ويجوز الناس، أعين في وقلته يقدر ل
َيْرَحَل أن يحتاج بل لفقره، وأرِضه ببلَده يقيَم أن الفقيُر
 :قيل كما عنها،

َتْرِمي َوى َو ّن ِريَن ال ْقت َيا بالُم ْلَمَراِم  ا
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3685 -َ َ ِلَمْن َماَل ل َق ل ْف  َلُه ِر

َ الّرفق يكسبه المال أن يعني  الخرقا ل

3686 -َ َعَل ل ِه الله َج ًة في  آَمَر

َقال كما وهذا ونماء، َبَركة أي وجه في : تعرفاُي
َته ويروى ََأَمَرته، المال َأْمَر من زيادته، أي الميم، " بسكون"
ُثر إذا فلَن، مال : أِمَرقولهم  .َك

َغْرو- 3687 َ َ ل ْيَم َول  َه

 :َقاَل أشكل، إذا للَمر يضرب

َيتني َيا ُكّل ََأعي َع ْل ِء ا  * َ َغّر َفل َ ُأ ِهيْم َول  َأ

3688 -َ ِلَمّن ل ْظ َطريق َوَضَح َت ْل  ا

إلى الواِضح الطريق ترك لمن التحذير في يضرب
 .المبهم

ْلمه ُظ  موضعه غير في السير : وضعهو

3689 -َ ِبَسّن ل ْل ِقيٍن َت َي ًا ِب ّك  َش

َ أي َطّن ل ِل ْنته ِبما َتْخ َق رأيك فيضعف شكا َأي
 وعزيمتك

3690 -َ ُد ل َعُجوَل ُيوَج ًا ال َد  َمْحُمو

َلعَربي ابن عن ثعلبْ روى َقال : كانَقاَل ا َُي يوجد : ل
ًا، العجول َ محمود ًا، الغضوب ول َ مسرور الغضوب ول

ًا، َ مسرور َ إخوان، ذا الملول ول ًا، الحر ول َ حريص الشره ول
ًا  غني
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3691 -َ َعِث ل ْب ْهَر َت َلى الُم ُه ع  َوَجا

َقال َوِجَىُي ْوَجى الفرُس :  وهو َحِفى، إذا َوًجى، َي
 .للبعير النقبْ بمنزلة للفرس

ضعف به أو يكرهه َمْن أمره في يوجه لمن يضرب
 عنه

َباَب- 3692 َع َ َ ل  َأباَب َول

َقال ّظباء : إنُي وإن فيه، تعبّْ لم الماء أصابت إذا ال
ُأببْْ لم تصبه لم َقال لطلبه، تتهيأ لم أي لُه، ت ِئبّْ : أّبُي ّا َي أب

ًا، َاب َأب  :َقاَل كما وتهيأ قصد إذا و

َوى قد أخٌا ًا َط َأّب َكْشح َبا و َه ْذ َي للَعشى، بيت (عجز ِل
 ]244 ) [صوكصارم أصرمكم، ولم : صرمت،وصدره

َلوا والنعام الظباء من الوحوش من شيء : وليسَقا
َ الماء يطلبْ والبقر ًا الماء يرى أن إل َده منه قريب ِر َي وإن ف
 .الحمير يرده كما يرده ولم يطلبه لم عنه تباعد

ِرُض للرجل يضرب ْع  .اسإتغناء الشيء عن ُي

3693 -َ ُد ُيْحْسُن ل ْب َع َكّر ال َ ال ْلبَْ إل  والّصّر الَح

َقال ًا : إن ُي ّداد يوم في عنترة لَبنه َقاَل العيسّي َش
َعُس ورآه لقاء َتر، : كر فقال َحِميْت وقد الحرب عن يتقا ْن َع

َقاَل َعنترة َف ُد ُيْحِسُن : ل َكّر العب َ ال وكانت والّصّر، الحلبْ إل
َبشية، أمه َقاَل فلما لذلك، به يستخّف كأنه أبوه فكان َح

َ عنترة َلة، زوجتك وقد :كرله َقاَل الكر العبد يحسن ل ْب َع
َلى، فكّر ْب َوفى وأ : شدوالّصّر عبلة، فزوجه بذلك أبوه له و

ْلِف فوقا يشد خيط وهو الّصَرار ِدية الِخ ْو ّت للناقة (الخلف وال
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إذا الناقة خلف على تشد خشبة :والتودية للمرأة، كالثدي
 .)توادى وجمعه صرت،

َ َع لئل أنه على الحلبْ ونصبْ أمه، الفيصُل يرض
ُد يحسن : لقال كأنه منقطع اسإتثناء الحلبْ لكن الكّر العب
 .يحسنهما والصر

ّلف لمن يضرب َ يك  يطيق مال

3694 -َ ُق ل ّل َع ْلُجَل ُأ ُنقي ِمْن الُج  ُع

َأي َ نفسي أشهر : ل َقاَل القوم، بين بها أخاطر ول
َ يصف النجم أبو  :فحل

ُد ْذ ُيْرِع ُد إ ُع ْلبُْ َيْر َ العزِل َق ُد اْمَرأ * إل ُق ْع ْيَط َي َخ
ْلُجِل  الُج

عْجٍل بني في كان : إنهالبيت هذا معنى في قيل
ُق رجل َلسإد وكان يحّم ْغَشى ا فيفترس عجل بنى بيوت َي
َلت البعير بعد والبعيَر الناقة بعد الناقة منهم َقا :عجل بنو َف
َلسإد بهذا لنا كيف َقاَل ؟بأموالنا أَضّر فقد ا كان الذي َف

ّلقوافيهم يحمق َع ُنِق هذا في :  َلسإد هذا ُع ْلُجلَ، ا جاء فإذا ُج
ٍة على ٍة منكم غفل ُتْم ُعنقه في الجلجل تحرك وِغّر به، فنذر
َقاَل مثلً، النجم أبو به فضر َمْن الفحل هذا فرقا ِمْن : يرعدَف
ِه من رآه ِل ْو َ وإبعاده َه َ فإنه الحمق هذا بمنزلة كان من إل ل

 .عقله لعدم يخافه

3695 -َ ِدي ل ْه ِتِك إلى ُت ِتِف َحَما َك  ال

َنُه ُيباسإط لمن يضرب  .الرديء بالحقير إخوا
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َلت بنتها وّصْت امرأة َأن وأصله َقا ََف إلى تهدي : ل
ْيها بين يجرى الماء فإن الكتَف، حماتك َل َل :الله عبد أبو َقاَل أ
البعير يمين على من المطارقتان اللحمتان هما الللِن

َقاَل ويساره، ًا ماء أي َرْجَرَجًة بينهما : لَنالهيثم أبو و .غليظ
 ]245 [ص

3696 -َ َبّن ل َك َناٍن ِمْن َتْر ًا َب َب ْيَس  َن

في يضرب : الطريقوالنيسبْ أرٍض، : اسإمبنان
 .منفعًة إليك َجّر وإن الباطل ارتكاب عن النهي

3697 -َ ِطِل ل ْيَل ُت ّذ ْد ال َق ّد َف  الَحِضُر َأَج

ّد وقد للمتأني يضرب َلة إلى واحتاج المر ج َعَج  .ال

3698 -َ ْيَث َتِشم ل َغ ْد ال َق َدى َف ْو ُد َأ َق ّن  ال

ُد : هلك،أودى َق ّن  .الغنم : صغاروال

ِزَن لمن يضرب  .فات ما على َح

3699 -َ ًة ل َ َأْمِشى َحْجَر ْوَط ول َقَصا َح  ال

َقَصا : الناحية،الَحْجَرة َقال : البعد،وال َقَصاُي عن ُفلٌَن : 
َوارنا ْقِصى ِج ًا، َي ُعد، أي َقَص  :بشر َقاَل ب

ُطونا َقَصا َفَحا ْد ال َق َل َنا َو ْو ًا َرأ ِريب َق ْيُث *  ُع َح َتَم ُيْس
 الّسَراُر

َوالتقدير َ َحْجرة في أي َحْجرة أمشى : ل َطك ول أُحو
ْوَط َقَصا، َح َ أي ال  .عنك أتباعد ل
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َ ذا : هاأناله فتقول يتهددك لمن يضرب َ أتباعد ل ول
ُلم عنك أتنّحى َه  .ومقارعتى مبارزتى إلى َف

3700 -َ َو ل َ َغْز ِقيبُْ إل ْع ّت  ال

َقال َقبَُْي َع من يثنى ثم مرة يغزو أن وهو الرجُل، : 
ِه، ِت َن َفيل َقاَل سَإ  :الخيل يصف ُط

َواُل ِدى ِط َوا َه ُتوُن ال َغاويُر َصليبة َوالُم َها * َم للَريبِْ ِفي
ّقبُْ َع  ُم

آكل عمرو بن الحارثا بن ُحْجر ذلك َقاَل من وأول
َلَة بن الحارثا أن وذلك الُمَرار، َد ْن من - وكان الشام ملك َم
ِلٍح، ملوك بن مالك ذكره الذي وهو الّضجاعم، ملوك من سَإ
ْيٍن َو َقاَل شعره في الطائي ُج  :َف

ِلَك َنا َ ُه ِطى ل ْع ًا ُأ ِئيس ًة َر َد َقا َ َم َول ًا *  ِلك ّتى َم ُؤَب ح َي
َله ابُن َد ْن  َم

ْد وكاَن بن حجر أرض وهى نجد، أرض على َأغاَر ق
ْهَرام عهد على وذلك هذا، الحارثا أهل بها وكان جور، َب

ُلوفا، القوَم فوجد ُجْحر، ًا ووجد ُخ َنْجَران، أهَل َغَزا قد ُحْجر
َدلة ابُن فاسإتاقا ْن ٍر، ماَل َم َد امرأته وأخذ ُحْج ووقع الهنود، هن

ًا الُمَرار آكُل وكان فأعجبها، بها ًا، شيخ شابا مندلة وابُن كبير
َلت جميلَ، َقا َءله َف ّنَجا ًا، طالبا َوَراءك فإن النجاء : ال حثيث
ًا ًا، وجمع ًا كثير ًا، ورأي ًا صليب ًا، وحزم مندلة ابُن فخرج وكيد

ًا246 [ص ِغذ َع يقسم وجعل الشام، إلى ] ُم َبا نهاره الِمْر
ِرَجْت الليل كاَن فإذا أجمع، فلما عليها، يقسم الّسُرُج له أسْإ

َد ُحْجر رجع َق، قد ماله وَج ِتي ًا ووجد اسْإ َذْت، قد هند َقاَل أِخ :َف
َلوا ؟عليكم أغار َمْن ْندلة، : ابنَقا َلوا ؟: مذكمَقاَل َم َقا : مذَف
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َقاَل ليال، ثماني َ ثمان، في : ثمانُحْجر َف َو ل َ َغْز التعقيبْ، إل
َة يعنى مثلً، فأرسإلها ّول غزو َل  .والثاني ا

ِليالي ثمان " يعنىثماٍن في "ثماٍن : قولهُقلُت
فقرنت كذا، َنْجَران غزوة كانت إذ أخرى؛ ثماٍن في أدخلت
ِر في ليال ثماٍن أراد أو الخر، الغزو هذا من بمثلها ثمان أث
قومه على أغار حين لياٍل بثماِن سإبقه أنه يعنى ليال،

 .ليال ثماِن في وسإيلحقه

ًا أقبل ثم َدلة ابن طلبْ في ُمِجد ْن إلى دفع حتى َم
ٍد َكَمَن مندلة، ابن منزل دون وا ِه، ف ُدوَس وبعث في بن سَإ

ْعلبة، بن ُذهل بن شيبان َناكير من وكان َث َقاَل العرب، َم له َف
َهبُْْحجر ًا : اذ ْلَمهم، لنا تعلم حتى القوم إلى متنكر ِع

َلة ابن إلى انتهى حتى سإدوس فانطلق ْند في نزل وقد َم
ْفح ًا وأقد الجبل، سَإ ْقسم وأقبل نار َباع، َي ًا، ونثر الِمْر تمر
َقاَل بُحزمة فأتى سإدوُس فذهبْ حطبٍْ، ِبُحْزَمة جاء : َمْنو

ِر، على وألقاها حطبْ َذ النا ْبَضًة وأخ في فألقاها تمر من َق
ْلَف وهند يقولون، ما إلى يستمع القوم مع وجلس ِكنانته، َخ

َقاَل تحدثه، مندلة ابن الن ظنك ما هند : يامندلة ابن َف
َلت ؟بُحجر ًا : أراهَقا وهو رحله واسإطة على بجوشنه ضارب
َ سِإيُروا سِإيُروا :يقول َو ل َ َغْز َقاَل ما مثل وذلك التعقيبْ، إل

َلت ثم سإواء، زوجها ُحْجر نام ما : واللهمندلة لَبن هند َقا
َ قٌط ُعْضو إل ؟بذلك علمك وما :مندلة ابن َقاَل حي، منه و

َهرها َلت وانت ًا له كنت : بلىَقا ِرك في يوم ذات هو فبينما فا
ًا، إليه أخرج قد له منزل ثم قبابه، من قبة له فضربت رابع

ٍر أمر ُنِحَرْت ُبُجز ٍء ف أرسإل ثم ذلك، فصنع فذبحت، وبشا
هو كما نام وخرجوا طعموا فلما فأطعمهم، فدعاهم للناس
َد جالسٌة وأنا مكانه، ُقبَة باِب عن َأقبلت ال ّية ف نائم وهو َح
َلُه، باسإٌط تحولت ثم رجله، فقبض لتنهشُه، الحية فذهبت ِرج
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قبل من تحولت ثم إليه، يده فقبض لتنهشه، يده قبل من
َلما رأسإه، َد يغّط وهو منُه دنت ف ًا، قع إلى فنظر جالس
َقاَل الحية، ْنُت : مافقلت ؟هند يا هذه : ماَف ِط حتى لها َف

ََقاَل جلسُت، فلما سإدوس، بَمْسَمع كله وذلك والله، : ل
َنانة من التمر فنثر ُحْجر إلى رجع الحديث سإمع ِك يديه، بين ال
َقاَل  :و

َتاَك ُفوَن َأ ِر الُمْرِج ْيبٍْ بأْم َلى َغ َع ْهٍش *  ُتَك َد ْئ َوِج
ِقيِن َي  ]247 [صِبال

ّدثه فلما ْندلة ابن مع امرأته بحديِث َح قد أنه عرفا َم
َقُه، َد  الُمَرار على بيده فضرب َص

َلَصْت البل منها أكلت إذا مرة شجرة وهى-  َق
ِفُرها َغَضبْ من منها - فأكل َمَشا العرب فسمته يضره فلم ال

ْندلة، ابن على أغار حتى خرج " ثمالُمَرار "آكَل به فنذر َم
َدلة ابن ْن َقاَل ووقف، فرسإه، على فوثبْ َم :الُمَرار آكل له َف
َنا ؟المبارزة في لك هل ّي َتَل فآ جندب له انقاد صاحبه َق

ْفَت،مندلة ابن له َقاَل المقتول، ْنَص هند، بعين وذلك : أ
َدله طعنَة الُمَرار آكل فطعنه بطعنتين، بينهما فاختلفا ْن بها َج

وانتزعت تفديه، مندلة ابن إلى هند فوثبت فرسإه، عن
ِه، وخرجت ِنحره مْن الرمح بجنده، المرار أكل فظفر نفس

َذ َق َع واسإتن بلَده، أهل ومال ماله مْن به ذهبَْ َكان ما جمي
ًا وأخذ  :يقول وأنشأ مكانه، فقتلها هند

َدْت الناُر ِلَمِن ِق ِر أو ِفي َلْم بَح َنْم *  ْيُر َي َطٍل َغ ُمْص
ِر ْقُرو  َم

ّنَساء يأَمُن َمْن إّن َد بشيء ال ْع َب ٍد *  ْن ِهل ِه ْغروُر ِلَجا  َم

َثى كّل ْن ْنَت إْنَ و ُأ ّي َب َها َت ْن َها الحبّْ * آيَة ِم ّب ُعوُر ُح َت ْي  َخ
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3701 -َ ْيأسَإّن ل ِئٌم َي َنَما َأْن نا َغ  َي

َناالمفضل َقاَل َغ َل َب ً أن :  حتى له بإبل يسير كان َرُجل
 َفّل بأرٍض كان إذا

َلرض تكسر وقد الفاء - بفتح (الفل أو الجدبة، - ا
َ تمطر التي  )المطر أخطأها التي أو تنبت، ول

َقاَل يستجيره، فأتاه نائم، برحل هو إذا جائرك : آنيَف
َ كلهم الناس من ْين، بن عامر من إل َو َقاَل ُج َعْم،الرجل َف َن  :
َوين بن عامر يكون أن عسى وَما وكان ؟واحد رجٌل وهو ُج
َوين، بن عامر هو إبله فأخذ قومه، توسّإط حتى به فسار ُج

َقاَل َوين بن عامٌر : أناو ُتك وقد ُج َ كلهم الناس من أَجْر إل
َقاَل مني، َذلك عند الرجل َف فذهبْ يغنما، أن نائم ييأسَإّن : ل
ً  .مثل

3702 -َ َعْن ل ٍة ِمْن َتْجَز ّن ْنَت سُإ َها َأ َت  سِإْر

َلوا ٌد ذلك َقاَل من أول : إنَقا َؤيبْ أبى أخت بن خال ُذ
َذلي، ُه َؤيبْ أبا أن وذلَك ال بن عامر بنى في نزل قد كان ُذ
ْعَصعة َقاُل رجل على َص فعشقته عامر، بن عمرو عبد له ُي

َعشقها، عمرو عبد امرأة َها و َب ّب وهرب وَحَملها زوجها على َفَخ
ّوفَا منزلُه قدم ،فلما قومه إلى بها َله تخ ْه َها أ منهم فأسَإّر
َ موضع في وكان أمكنه، إذا إليها يختلف وكان ُيعلم، ل

َقال له أخٍت ابَن وبينه بينها الرسإوُل ] خالد،248 [صله ُي
ًا وكان ًا غلم َدث َهة بذلك فمكَث وَصباحة منظر له َح من ُبْر
ْته المرأة فعشقته وأدرك، خالد وَشبّْ دهر، َع َد نفسها، إلى و

ِويها، فأجابها َه َلها إنه ثم َو ًا بها فأتى ذلك مكانها من َحَم مكان
أبو فأنشأ عنها، ذؤيبْ أبا ومنع فيه، إليها يختلف وجعل غيره،
 :يقول ذؤيبْ
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َو ٍم البختى ُحّمَل ] ما [  الوسإوقا * عليه غياره عا
َها  وَشعيرها ُبّر

ِم ْلُت كنت مما بأعظ ًا َحّم أماناُت * وبعض خالد
 غرورها الرجاِل

ّيه الشباُب تراماه فلما فتنة منه النفس * وفي وغ
 وفجورها

َوى ّده ومال عنا رأسإه َل ُو ٍد أغانيُج ب ْو ًا كان َخ ْدم ِق
 يزورها

ًا أخته ابَن ذلك بلغ فلما  :يقول أنشأ خالد

َهْل ٍو ّأّم إّما أنَت َف ّلْت عمر ّد َواَك وتب َ * سَإ دائبا َخليل
ْيُرها َتِج  َتْس

في همها * وهى عامر بن َعْمرو عند من بها َفَرْرَت
 وسإجيرها نفسه

َ ٍة ِمْن َعْن َتْجَز َفل ّن ْنَت سُإ َها أ َت ّنًة راٍض * فأوُل سِإْر سُإ
 َيِسيُرها َمْن

َ ِر َتُك َول ْو ّث ًا حقف * حديدة له دفنت الذي َكال َدائب
َها ِثيُر َت  َيْس

3703 -َ َلُم ل ْع َ الُخّف ِفي ما َي  والسإكافُا اللُه إل

ُله ًا أن أص ًا َرمى إسإكاف َلبْ، فيه بخف كلب فأوجعه َقا
ًا، َقاَل ويجزع، يصيح الكلبُْ فجعل جد من أصحابه له َف

ُكّلالكلَب َقاَل ؟خف من هذا : أ ََف َ الخف في ما يعلم : ل إل
 .والسإكافا اللُه
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َفى المر في يضرب علمه فيه الناظر على َيْخ
 .وحقيقته

3704 -َ َ َمْن َتْصَحبْْ ل ّق ِمَن َلَك َيَرى ل ْثَل الَح َما ِم
 َله َتَرى

َ أي َ َمْن تصاحبْ ل َ ُيَشاكلك ل ّقَك، يعتقد ول َقال َح :ُي
من وليس اعتقاده، يعتقد أي حنيفة، أبي رأي َيَرى فلَن
 .البصر رؤية

3705 -َ ْكِسبُْ ل َد َي ْلَحْم َتًى َا  َشِحيُح َف

ُبخل َذّم في ُيضرْب  ال

3706 -َ ّنَك ل َف ِر ْع َد َأ ْع ِني الُموِت َب ُدب ْن ِفي َت ِتي َو َيا ما َح
 زادي زودتني

ِه في أخاه ُيَضيع لمْن يضرب موته، بعد َبكاه ُثَم حيات
َله  ]249 .[صعبيد أبو َقا

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

َهُف- 3707 ْل  َقِضيبٍْ ِمْن أ

ًا كاَن العرِب مَن رُجٌل َهذا يأتي وكاَن باليحريِن َتّمار
ًا َيشتري تاجر ُه، ُيعامُل يكْن ولم التمَر، ِمنُه ف ذلَك وإن َغير

َع التاجُر ُه اجتم ِر ِمن كثيٌر َحَشف ِعند َعُه، كاَن الذي التم َبي ي
َدَخل ًا َف ٌة، َدنانير فيه له كيٌس وَمعُه َيوم َبين َفطرحُه كثير

ْنِسَي الحَشِف، ذلَك ُأ َعة و ْف َلعَربي وأتاه ُهناَك، مْن َر كما ا
َتمَر، ِمنُه يشتري يأتيه كاَن َقاَل ال أعرابي : هذانفسه في َف

َ أعطيه، ما يدري وليَس يبتاعه، فيما الحشَف هذا صيرن فل
َع فلما ّد التمر ِمنُه ابتا َة عليه َع ْوَصّر فيها التي الحَشِف َق
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َدنانير، ِر، مَن اشترى بما قضيبْ ومضى ال َع فباع التم ما جمي
ِه على يقدر لم فإنه الحشف، غير التمر من معه ولْم بيع

ٌد، منُه يأخذه َة باع أنه وعلم كيَسه، التمار وتذكر أح َقوَصّر ال
ًا، ًا فأخذ غلط َلعَربي وتبع سإكين َقاَل فلحقُه ا ٌق : إنَكو صدي

ًا أعطيتَك وقد لي ّده جيد غير تمر الجيد، لعوضك علي َفُر
َثرها إليه، الِجلدة فأخرَج َن ُه، منها وأخرَج ف َقاَل دنانير و

: لَ،َقاَل ؟معي السكين هذا حملُت لم : أتدريللَعرابي
ّفَس الدنانير، أجد لْم إن َبطني بها : لشقَقاَل َن َت َلعَربي َف ا

َقاَل ّق إياه، فناوله ناولنيه، السكين، : أرنيو بطن به فش
ًا، نفسه َلوا المثل العرُب به فضربت تلهف َقا من : ألهفَف

ِهُف من أفعل وهو قضيبْ، َهُف َل ْل ًا، َي التلهف؛ من وليس لهف
َ أفعل لَن َ المنشعبَة من ينبني ل ًا إل  .شاذ

 :ُحزام بن عروة يقول الرجل هذا وفي

َ َ أل ُلوَما ل ْيَس َت ْد َراحٌة اللوم في َل َق َف ْفسي ُلْمُت *  َن
ْثَل ِم ِم ْو  َقِضيبْ َل

َلم ِمْن ألم- 3708  أسْإ

َبى أنه لؤمه ومن ُزْرعة، بن أسإلم هو أهَل َج
ِه لم ما وليها حين خراسإان ِب الُفْرَس أن بلغه ثم قبله، أحد َيْج

ُع كانت تربة ينبش فأخذ درهما، مات َمْن كل فم في َتَض
َقاَل الدرهم، ذلك ليستخرج النواويس :الجرمى صهبان فيه َف

ْذ ّو َع ٍم َت َنْج َعِل ب ْبَر َواْج َق ًا في ال ِد * ِمَن َصف ْو ّط َ ال ل
ِبْش ْن َظاَمَك َي َلُم ِع  أسْإ

َو ُهْم المجيُل الموتى النابش ُه َظاَم ُظَر ِع ْن َي َهْل * ل
ِئِف َتْحَت َقا َهُم الّس  ِدْر
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ُقا- 3709 ْلَز ٍم، ِمْن أ ُقا ُبَرا ْلَز  .َعّل ِمَن وأ

ُقَراد، وهما  ]250 :[صالشاعر َقاَل ال

ْفَن َد ٍة َذا ًفَصا ْتر َ َف ًا ل َقا ِصق ُلُصو ِم *  ُبَرا ُظّن ال َي
َنا ُنو ّظ  ال

َقراد يلزقا كما بها فيلزقا الَجَمل لسَْإِت يعرض وال
َقال وكذلك بالخصاء، النمُل َو آخر مثل في ُي ُه مكان ] مني"[
 "الجمل اسإت من القراد

ُقا- 3710 ْلَز َكُشوثِا ِمَن أ  ال

ْبت هو في بعرقٍا يضرب أن غير من بالشجر يتعلق َن
َلرض،  :الشاعر َقاَل ا

َو َكُشوثُا ُه َ ال َ أْصٌل َفل ٌقا ول َ َوَر َ َنِسيٌم * ول ِظّل ول
َ ووقع أثرناه، ما ) علىثا ش (ك اللسان في (البيتَثَمُر َول
 .)الوزن مستقيم غير الكتاب هذا أصول في

ُقا- 3711 ْلَز ِء، على ريٍش من َأ ٍر، وَمْن ِغَرا وَمْن َقا
ْبٍق، ْبِع ُحمّى وِمْن ِد  الّر

ُقا- 3712 ْلَز َعٍل، ِمْن َأ ْلَزقا ُج ْنبي ِمْن وأ  َقَر

َبي ْن َقَر َعل وهو الخنفاء، فوقا : دويبةوال َيتبعان والُج
َقال ولذلك الغائط أراد إذا الرجَل ِدَكالمثل : فيُي به : سَإ
ُله، َع  :الشاعر َقاَل ُج

َذا ْيُت إ َت ْيَمى أ َل ّد سُإ َعٌل ِلي َش ِقّي * إّن ُج ِذي الّش ّل ا
ْغَرى ِه ُي َعُل ِب  الُج
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ِتيَح أي لي، : ُشبّْالندى أبو روى بالجعل وعني أ
 .وظهر ارتفع - أي الشين - بفتح َشبّْ ويروى الواشي،

َهُه َمْن به لزقا إذا للرجل المثل هذا ُيضرب َ َيكر فل
 .منه يهرب يزال

بات لمن الجعل ُملَزمة هو إنما المثل هذا وأصل
 .الجعل تبعه لغائط قاَم وكلما بالصحراء،

 :الشاعر يقول القرنبي وفي

َ ُقا ول ْطُر ّلليِل الَجاَراِت أ ًا با ِبع َع َقا ُبو ُق ْنبَي *  َقْر ال
ْتُه َف َل ْه َأْخ  َمَحاِجُر

ْلَزُم- 3713 َعَراِت ِمْن َأ َقّص َش  ال

َ لنها َقْت كلما أنها وذلك ُتَزال، أن يمكن ل ِل نبتت، ُح
َ أنه والمعنى  .يفارقك ل

ْلَزُم- 3714 ِه ِمْن للمرء َأ ِل  ِظ

َ لنه َقال ولذلك صاحبه، ملَزَم يزال ل ِنيُي َلَزَم فلَن : 
ِبي، ولزوَم ظلي، لزوَم ْن َنبْ : ألزمتقول والعامة ذ بفتح الذ
 .النون

ْلَزُم- 3715 َيميِن ِمْن َأ ْلِشماِل، ال ِز وَمْن ِل ْب َقبِْ، َن ّلل ا
ْلَزُم َأ ِء َو ْلَمْر َدى ِمْن ِل ِه إْح ِع ِئ َبا  َط

ْلّح- 3716 ِء، َوَمَن الُحمّى، ِمَن َأ ْنفَسا وَمَن الُخ
َباِب، ّذ ْلبٍْ وَمِن ال  َك

ُلّح الكلبْ لن  ]251 . [صالناس على بالهرير ُي
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ِليُن- 3717 ِد، ِمَن َأ ْب ِنٍق وَمْن الّز  ِخْر

ُق  .الرنبْ : ولدالِخْرن

ِليُن- 3718 ٍة ِمن َأ ٍة َخِميَر َن  ُمَمّر

فمن الحاء فأما والخاء، بالحاء اللفظة هذه تروى
َقال الحمر، ُه السير َحَمْرُت ُي ْوَت - إذا - بالضم أْحُمُر سَإَح
َقال ِقشره، ُي سإير وهو والَحِميَرة، الَحِمير :السير لذلك و

ُهل السروج، به يؤكد الظاهر، مقشور أبيض َيْس الَخرُز به و
ِنه، ْلي َقال ِل ُي ُكّز له و الخاء وأما : التلين،والتمرين " أيضا،"الْش
 .الَخِميرة من العجين في يجعل : ماوالُخْمَرة الَخِمير، فمن

َ كان الحرفا : وهذاُقلُت حمزة كتاِب في مهمل
ٍذ، ففعلُت وشرحا تفسير إلى يحتاج وكان الله، رحمه  حينئ

ْبِن ِمَن َألم- 3719  َقْرَصٍع ا

ْوَصع البيارى وروى َق الخيرة النسخة في " وكذلك"
ِكتاب، هذا من من : رجل"قرصع الخارزنجي تكملة وفي ال
 "باللؤم متعالما كان اليمن، أهل

َة، ِمْن َألم- 3720 ْدَر َألم َج َة ِمْن و َبار  َض

ِعَمة بكتاب الموسإم كتابه في بحر ابن زعم ْط "أ
َة - يعنى الرجلين هذين " أنالعرب ْذَر َة َج َبار َألم وَض َمْن - 
عن العرب ملوِك بعُض وسإأل :َقاَل المثل، به العرُب َضَربت

ّثَل العرب في َمْن ّألم ْدرة على فدّل به، ليم رجل - وهو َج
ْنبر، بن ُجندب بن عدي بن الحارثا بني من َع ُلهم ال ومنز

َبارة، - وعلى بماوية ضبارة وفر أنفه فجدع بجدرة فجاؤه َض
َلوا لقَي ما لقَي نظيره أن رأى لما َقا َنَجاالمثل في َف َبارة :  َض
َع لما ِد ْذَرة ُج  .َج
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َبِن َراِضِع ِمْن َألم- 3721 ّل  ال

َلمة من اللبَن َيْرَضع كان العرب من رجل هو َح
ِه، ِت َ َشا ُلبها، ول َفَة يِح  مخا

ُع ُيْسَمع أن ْق َلبِْ َو َلبَْ الناء في الَح ْط ُي فمن منه، ف
َلوا ههنا من بالبعد له عم ابَن يصف رجل َقاَل راضع، : لئيمَقا

 :البخل في والفراط التوّحش في والمبالغة النسانية

ُكوَن أْن إليه شيء أحبّْ ُقوُم له َي ْل ٍد * ُح في له َوا
ِه ِف ْو  َغاُر َج

َ ِرفُا ل ْع ُه الريُح َت َبَحُه ُمِمَسا َ َوُمْص َول إذا ُتَشبّْ * 
 َناُر َلُه َأْمَسى

َ ُلبُْ ل َع َيْح ًا الّضْر ِء ِفي لؤم َ النا ُيَرى َول ِفي له * 
َواِحي َثاُر الّصْحِن َن  آ

 َراِضٍع ِمْن ألم 3722

[صالموسإوم كتابه في سإلمة بن المفضل َقاَل
َلَة يأخذ الذي : الراضعَقاَل الطائي : إن] بالفاخر252 َ الُخل
ُلها الِخلَل من ُك َ اللؤم من فيأ َقاَل شيء، يفوته لئل أبو و

ُلبهما أن قبل والناقة الشاة َيْرَضع الذي : الراضععمرو يِح
الذي هو : الراضعالفراء َقاَل واللؤم، والّشَره الَجَشع من

ًا يكون َ َراعي ًا معه ُيْمِسُك ول َلب َتر جاء فإذا ِمْح ْع فسأله ُم
ِقَرى َلبْ، معه ليس بأن اعتّل ال الشرب هو رام وإذا ِمْح
َع َقاَل والشاة، الناقة من َرَض : الراضعاليمامي علي أبو و
َع الذي ْدي من اللؤَم رَض َلد الذي أنه علي أبو يريد أمه، َث ُيو
 .اللؤم في

ِم ِمْن َألم- 3723 َبَر  ال
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َ الذي هو ْدُخل ل ْيِسر في اليسار مع َي وهو الَم
َ ُموسِإر، ًا ُيَسّمى ول  َبَرم

قد السَإم وهذا البخل، غير يمنعه الذي كان إذا
ِه، لزوال اسإتعماله سإقط َتّمُم َقاَل سإبب ْيَرة بن ُم َو أخيه في ُن
 :مالك

ّفَن لقد َهاُل َك ْن ِه َتْحَت الُم ِئ َفتًى ِردا ْيَر *  َطاِن َغ ْب ِم
ّياِت َعِش َعا ال َو  أْر

َ ًا َول ِدى َبَرم ْه ُء ُت ّنسا ِه ال ِعْرسِإ ُع * إذا ِل ِقْش ِد ِمْن ال َبْر
ِء َتا َعا الّش َق ْع َق  َت

ِم ِمْن َألم- 3724 َبَر ُقُروِن ال  ال

ً هو كان َفع البرام من َرُجل ًا امرأته إلى َفد ْدر ِق
ُة تجري كانت بذلك لَن اليسار؛ بيوت من لتستطعم عاد

َبَرم، ْدر فرجعت ال ِق َنام، لحم فيها ِبال يديه بين فوضعتها وسَإ
ّولَد، عليها وجمعت َل قطعتين بينهم من يأكل هو فأقبل ا

َلت قطعتين، َقا ًاالمرأة َف َبَرم ًا : أ ً قولها فصار ؟َقُرون في مثل
 .نفسه إلى المنفعة يجر بخيل كل

ْقبٍْ ِمْن َألم- 3725 ّياَن سَإ  َر

َنا إذا لنه َها، لم أمه من َد مثل في قيل ولذلك يدّر
ّيان، فصيٌل إليه مرغوب : َشّرآخر َ الناقة أن ومعناه َر تكاد ل
َ تدّر ٍد على إل ّو، أو ول َب واحدة يحتلبوا أن أرادوا فربّما و

َ أو فصيلها تحتها فأرسإلوا منهن َها لغيرها آخَر فصيل َي ِر َيْم ل
ْوه عليه َدّرْت فإذا بلسانه، كان وإذا وحلبوها، عنها َنّح
ّيان الفصيُل ِرها، َلْم جائع غيَر َر يسمى الفعل وهذا َيْم
 .القلبين
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ّذ- 3726 ْل ِنيَمة ِمَن َأ َغ ِة ال َد ِر َبا  ال

فيها يكن لم إذا باردة، غنيمة : هذهالعرب َتقول
 :الشاعر قول مثل َحْرٌب،

َلُة ِم قلي ْيِن َلْح ِظَر ّنا َها ال ُن ِزي َباٌب َي ُفوٌض * َش ِمَن َوَمْخ
ْيِش َع ُد ال ِر  َبا

َ أي َقال فيه، مكروه ل ُي "غنيمة قولهم معنى : بلو
َد253 :[صقولهم من حاصلة " أيباردة َبَر على حقي ] 
َد، فلَن، َبَت، أي وَجَم ً يرثي يزيد أبى قوُل ذلك ومن َث  :َرُجل

ًا ِرَج ُه َخا َذ ْد َناِج َد َق ْو َبَر َلى(الموت * ُت الَم َع  (
ُه َ َطل ِد أي ُمْص  ُبرو

تهامة أهل أن زعم ثالث، قول ذلَك في وللجاحظ
ِدُموا لما والحجاز َد َع َ وملَبسهم مشاربهم في البر إذا إل

ْوا الّشَمال هبت منهم ذلَك كثر ثم الباردة، النعمة الماء سَإّم
بالماء كتلذذهم منهم " تلذذا"الباردة غنموه ما سَإّموا حتى

 .البارد

ّذ- 3727 ْل َنى ِمَن َأ  الُم

 :الشاعر قول من هذا

ُكْن إْن ُمنًى ًا َت ُكْن َحق َيبَْ َت ْط َنى َأ َ الُم ْد * وإل َق َف
َنا ًا بها ِعْش َدا َزَمن ْغ  َر

َقاَل  :آخر و

َدَحَمْت إذا ْبُت ِفي ُهُموِمي اْز َل َط ِدي*  َؤا ِرَج لها ُف الَمَخا
ّني ّتَم  ِبال

www.almeshkat.net/books 247



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ًا أطوُل شيء : أيالخس لبنت وقيل َلت ؟إمتاع :َقا
َقاَل .التمني  :الشاعر بشار و

َ النسان ّول المُل فاته فإن أمل من ينفّك ل على َع
َنى، َ الُم ُع المل أن إل َق لمن مفتوحا المنى وباب بسببْ َي
َقاَلفيه الدخوَل تكلَف تخلق المنى : كثرةالمقفع ابن . و

ُتفسد القناعة، وتطرد العقل، َقاَلالحسن و إبراهيم . و
ّظام ّن ُهو : كناال ْل فذهبْ بالمواعيد، أنفسنا ونطيبْ بالماني، َن

 أنفسنا فقطعنا بعد

َقاَلالمنى فضول عن  :الشاعر . و

َذا ْيُت إ ّن ْيَل ِبّت َتَم ّل ًا ال َط ْب َت ْغ َنى * إّن ُم ْأُس الُم َواِل َر َأْم

ِليِس َفا  الَم

َقاَل  :آخر و

َنى إن َواِس من َطَرفٌا الُم َوسْإ * ال

َقاَلقلت ِزي الحسن بن علي : و ذم في الباَخْر
 :التمني

ْكُت َكاَل َتَر ّت َ َلى ال ِبّت َع َو ّني*  ّتَم ُع ال ْأَس ُأَضاِج َي ال
ِريَحا  الُم

ِلَك َذ ِني َو ّن ْبِل ِمْن أ َذا َق ْلُت ه َك َأ ًا *  ّني ِريُت َتَم ًا َفَخ  ِريَح

ّذ- 3728 ْل ِة ِمَن َأ َء َفا ْغ َفْجر إ  ال

 :عامر بني مجنون وهو الشاعر، قول من هذا

ْو َل ْنت َف ًء ُك ْنت َما َء ُك ٍة َما ْو َغَماَم َل َو ْنت *  ًا ُك ْوَم ْنت َن ُك
َءة َفا ْغ َفْجَر إ  ال
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ْو َل ْنت َو ًا ُك َو ْه ْنت َل ِليَل ُك ْع ٍة َت َع َلو سَإا ْنت * و ْنت َدّرا ُك ُك
ِر دّرة ِمْن ْك  ِب

 :ويروى

ْنت ولو ْنت َدّرا ُك ٍة ِمْن ُك ْكَر ِر َب ْك * ِب

ّذ- 3729 ْل َء ِمْن ََأ َفا ِليِل ِش  الّصدر َغ

َلعَربي ابُن أنشده الشاعر، قول من هذا :[صا
254[ 

ْو ْنت َل َ ُك ْيل ِلي ِمْن َل ْهر َليا ّد ْنت ال ُك ِبيِض مَن *  َء ال َفا َو
ِر ْد َب  ال

َء َ َقْمَرا َقى ل َها َيْش ِرى َمْن ِب ْو َيْس ْنت * أ ًء ُك ْنت ما ُك
ْيَر ِر َغ ْد  َك

َء َفا ِفي سَإَحاٍب َما ٍر ذي َص ّلُه َصْخ َظ ْيِض اللُه * أ َغ ب
ِر ْد  سِإ

َو ْه ٌء َف َفا ِليِل ِش َغ ِر ِل ْد * الّص

 :قولهم : وأماحمزة َقاَل

ّذ- 3730 ْل ٍد ِمْن َأ ْب ّذ ِبُزّب، ُز ْل َأ ٍد ِمْن و ْب َياٍن ُز ِنْرسِإ  ِب

ّول فالمثل َل ّي،[ا َبْصر وأما كوفّي، والثاني ] 
َياُن ّنْرسِإ َتْمر ال تمور من فتمر الزب وأما الكوفة، تمور من َف
َبصرة، ًا التمر َهذا ويسمى ال َكَر رباحا، زب أيض ابن َذلَك وذ

ْقَمق أبا أن َوَحكى دريد، وعنده الهادي على دَخَل الّشَم
ُد ْلم بن سإعي  :فأنشد سَإ
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ِه سَإَماحُا ُموسَإى إلى َشِفيعي ِن َوَحْسبُْ َيِمي ِرٍئ *  اْم
ِفٍع ِمْن  ِبَسَماحِا َشا

َى ِر ْع ْعٌر َوَش ِهي ِش َت َلُه الناس َيْش ْك َكَما َأ َهى *  َت ٌد ُيْش ْب ُز
َباحِا بزّب  ر

َباحا اسإمه خادٌم الهادي رأس وعلى َقاَل ؟َر لُه َف
إذا بالبصرة، عندنا تمر قاَل ؟رباحا بزب َعنيُت : ماالهادي

َله َك لك يشهد : وَمْنَقاَل كعبه، في طعمه وجد النسان أ
؟سإعيد يا هو : أهكذاَقاَل يمينك، عن : القاعدَقاَل ؟بذلك
َفي له فأمر : نعم،َقاَل  .درهم بأل

َوُط- 3713 ْل  ُدّب ِمْن َأ

َلوا ًا كان العرب من رجل : هوَقا  .بذلك متعالم

 :قولهم وأما

َوُط- 3732 ْل ٍر ِمْن َأ َغ  ُن

َلوا فإنما َ لنه ذلك َقا ُقا ل ِر ُبَر ُيفا  الدابة ُد

 :وقولهم

َوُط- 3733 ْل ِهبٍْ ِمْن َأ  َرا

 :الشاعر قول من هذا

َوُط ْل ِهبٍْ ِمْن وأ ّدِعي َرا ّنَساء * بأّن َي ِه ال ْي َل  َحَراُم َع

َهُف- 3734 ْل أ
ْبشاَن أبي ِمْن َ  َغ

أبي من "أحمق قولهم عند الحاء باب في تقدم
ْبَشان  "َغ
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َهُف- 3735 ْل أ
ِرقِا ِمْن َ ْغ ّدّر ُم  ال

ً هذا كان ِفَر أنه النوم في َرأى تميم من َرُجل من ّظ
ْدٍل البحر ِع ّدّر من ِب َقُه، ال ومات نومه، من فاسإتيقظ فأغر
 .عليه تلهفا

َهُف- 3736 ْل أ
ْبِن ِمَن َ ِء ا  الّسو

َ لنه ّهَف ماتا فإذا حياته، في أبويه ُيطيع ل .عليهما تل
 ]255 [ص

َهُف- 3737 ْل أ
َلبِْ َمَن َ ِة َقا  الّصْخَر

"أطمع قولهم عند الطاء باب في قصته مّرْت قد
َلبْ من  "الصخرة َقا

ْلَحُن- 3738 َتْي ِمْن َأ َن ْي َد َق ِزي  َي

الشأم، أهل أمثال من والمثُل الغناء، لحن به يعنون
َنتاه مروان، بن الملك عبد بن يزيد هو هذا ويزيد ْي َق َبابة و َح

َيان من السإلم في رؤى من ألحَن وكانتا وسإلمة النساء، ِق
ِتَر ْه ُت ْهَمَل حتى بحبابة خليفة وهو يزيد واسْإ وتخلى المة أمَر أ

ًا غنته أن بها اسإتهتاره ومن بها،  :يوم

َعْمُرَك ّنني َل ًا لِحبّْ إ ْلع َا سَإ ِته َي ْؤ ِلُر أْضَحى َوَمْن * 
ْلِع  ِبَس

َقّر َا َت ِبه ُقْر ْيني، ِب ّني َع ُكوَن أْن * لخشى َوإ ُد َت ْي ِر َت
ِعي  َفْج

ْفُت َل ّكَة ِبَرّب َح ّلى َم ِدي َوالُمَص ْي َوأ َاِت *  َة الّسابح َدا َغ
 َجْمِع
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ْنِت َ َلى ل َنائي َع ّت َلِميه ال ْع ِري ِمْن إلّى * أّحبّْ َفا َبَص
ِعي  َوسَإْم

ّفست، ثم َقاَل تن ُقَل أن شئِت : إنيزيد َف إليك أن
ًا ْلع ًا سَإ َلت أمرُت، حجرا َحَجر َقا ْلع أصنع : وماَف ليس ؟بَس
ْدُت، إياه  :َغنتُه ثم أَر

ْيَن ّتَراقي َب ِة ال ٌة َواللها ِئّن * َما َحَراَر ْطَم َ َت ُغ َول َتُسو
َدا ْبُر َت  َف

َلت ليطير، يزيد فأهوى َقا ّمْن على أنت، : كماَف
َقاَل ؟المة تّخلُف  .: عليكَف

ُلُحون على فيجمع الغناء لحن : وأماحمزة َقاَل
ْلَحان، َقال وأ ُي َلَحَنف َغّرد، فيها َطّرَب إذا قراءته؛ في :  و

َقاَل ّللْحن : أصليقول دريد ابن بكر أبا : سإمعتو في ا
َنة، الكلم ْط ِف َدكم "ولعّل الحديث وفي ال ْلَحَن يكون أن أَح أ
َطَن " أيُبحّجته ْف َوصّ لها أ اللحن معنى أن وذلك عليها، وأغ

َد أن الكلم في ِري َى الشيء ُت وقيل آخر، بقوٍل عنه فتوّر
َقاَل يلَحُن، زياد بن الله عبيد : إنلمعاوية بظريٍف ليس : أوَف

َ بها التكلم كان إذ بالفارسإية يتكلم أن أخي لَبن عن معدول
َقاَل العربية، جهة َفَزاري و  :ال

ِديٍث ُه َوَح ّذ َو أل َعُت مّما ُه ْن َي ُتوَن *  ّناِع َا ُيوَزُن ال  َوْزن

ٌق ِط ْن ٌع َم ِئ ْلَحُن َرا َت َيا و ًا أْح ْيُر * ن ِديِث َوَخ َكاَن َما الَح
ًا َن  َلْح

في وتعرض غيره، تريد وهي بالشيء تتكلم أنها يريد
الله َقاَل وكما وفطنتها، ذكائها من جهته عن فتزيله حديثها
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ُهْم   وجل عز ّن َف ّتال َقاَل وكما )    القول     لحن     في     (ولتعر َق ال
 :الكلَبي

ْد َق َل َيُت َو ُكْم َوَح ْيَما َل َهُموا ِلك ْف ْنُت َت َلَح َو ًا *  َن ْيَس َلْح َل
َتاِب  ]256 [صِبالُمْر

ُدول لنه هذا؛ إلى راجع العربية في واللحن ُع عن ال
ُد : "ضربتقلت إذا لنك الصواب؛ ُد الله عب يدر " لميزي

ْلَت قد فكأنك المضروب، وأيهما الضارب أيهما َد جهته، عن َع
ْبَت فإذا ْعَر ِهم معناك عن أ الكلم في اللحن فسمى عنك، ُف

ًا؛ ويسمى معنيان، وتحته نحوين، على يخرج لنه لحن
ًا العراب ْنُحوا صاحبه لَن نحو  .يقصده أي الصواَب َي

في العلماء من الكبار بعُض غلط : وقدبكر أبو َقاَل
َفَزارى، بيت تفسير وأودعه الجاحظ، بحر ابن عمرو وهو ال
َقاَل البيان، كتاب ًا كان ما الحديث "وخير قوله : معنىَف "لحن

َعّجبْ أنه هو يعتري وأن فصيحة، غيَر تكون أن الجارية من ت
َها ٌة فهذه لحن، كلم َ منه عثر َقال ل ْد ُت ْكَت وق َتدَر عليه اسإ
ًة الجمحي سإلم بن محمد : حدثنيَقاَل أنه وهو أخرى عثر
الكلم روائع من جاءنا : مايقول النحوي يونس : سإمعتَقاَل

الحكاية وهذه وسإلم، عليه الله صلى النبي عن جاءنا ما
ّلَة فيها الذي التصحيف إلى تجمع الفائدة قلة فأما الفائدة، ق
ًا فلَن َد أو أسإلم ممن أحد َن النبي أن في َيُشّك لم قط َعا
التصحيف وأما الخلق، أفَصَح كان وسإلم عليه الله صلى
َلصمعي عن حدثني حاتم أبا فلَن جاءنا : ماَقاَل يونس عن ا
ُبْستّي عن جاءنا ما الكلم روائع من أحد عن  )1(ال

عثمان يعنى وسإلم، عليه الله صلى النبي بعد
 ).1(البستّي
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الباء " بفتح"البتي عن تصحيف أنه وأحسبْ (كذا،
عمرو، أبو وهو للنسبْ، مشددة ياء بعدها التاء وتشديد
 )الهجرة - من143 سإنة وتوفى البصرى، مسلم، بن عثمان

 :قولهم فأما

ْلْحُن- 3739 ْيِن ِمْن َأ َت َد  َجَرا

َنتين : كانتاوالجرادتان قديم، عادى فالمثل لمعاوية َقي
ِعْمليقي بكر بن َعَمالقة سإيد ال في بمكة نازلين كانوا الذين ال

َقال (كذا، يعاد واسإمهما الدهر، قديم ُي إحداهما اسإم : كانو
ّولى، على الثانية اسإم فغلبْ جرادة، الخرى واسإم وردة، َل ا

َلوا كما التثنية، في وعمر بكر أبي َتثنية في : العمرينَقا
 .)والقمر الشمس تثنية في والقمرين

الدهر سإالف في الخر المثل ضرب وبهما ويماد،
 .أمره اشتهر " إذاالجرادتين حديَث فلَن "صار فقيل

ْلبٍْ ِمْن َألم- 3740 َلى َك  ِعْرقِا َع

ْئبٍْ ِمْن َألم- 3741  ِذ

 صبّي ِمْن َألم- 3742

ْوز ِمَن َألم- 3743 ْلج  َا

ِديَة، ماء ِمْن َألم- 3744 ِر َمذاقِا وِمْن َعا وَمْن الخم
ِة ْوم ٍة وِمْن الّضَحى، َن َل ْب َلى ُق  ]257 [صَعَجٍل َع

ْلّص- 3745 َظاٍظ، ِمْن َأ  سِإْرَحاِن َوِمْن ِش

ْلّص- 3746 ٍة ِمْن َأ ْأَر  َف
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ْلّص- 3747 ِقعٍق ِمْن َأ  َع

 المولدون* 3*

َتِمي َيْحِمْل َلْم ْثُل َخا ِري ِم ْنَص  ِخ

ْيَس َفَرُس َل ّله ال ِه ِبُج ِع ُق ُبْر  و

ْيَس ٌة الحبّْ في َل  َمُشوَر

ْيَس َواِت قي َل َه  ُخُصومٌة الّش

ْيَس ُغَراِب ِبِصياحِا َل َطُر َيجيء ال  الَم

ْيَس ّثياِب الجَماُل َل  ِبال

ْيَس َء َل َداَن َوَرا ّبا َبٌة َع  َقْر

ْيَس ِطل َل َبا ْل  َأسَإاٌس ِل

ْيَس َلى َل َ النسان َع َلَك َما إل  م

ْيَس ِريُص َل ٍد الَح ِئ ِه ِفي ِبزا ِق  ِرْز

ْيَس َلى َحّي َل  ِبباقٍا الّزَماِن َع

ْيَس ِد َل ْب َع ْل  الخيُر المور ِمْن َل

ْيَس ِقّي الّشامّي َل ِعَرا ْل ِفيٍق ِل  ِبَر

ْيَس ِر الُمِشيُر َل  كالَخبي

ِر َتَشا ٌة للُمْس ْيَر ِهْل َح ُيْم ّتى َفل ِغبّْ ح ُيُه َي ْأ  َر

ْيَس ِر َل ْلِحَما ِقِع ِل َوا ِه ال ِب  كَصاِح
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ْيَس ٌع ِفي َل ّن ّتَص ٌع ال ّت َ َتَم َع َول ّلِف َم َك ّت َظّرفٌا ال  َت

ْيَس ِه َل ِل ْو َق ُه سُإوٌر ِل  َيْحُصُر

ْيَسْت ِدي َل َبًة َي ِء َمَخُضو ّنا  ِبالح

 المكافأة إمكان في يضرب

ْيَس َذا َل ِر َه َنا ِهيَم ِب ْبَرا  إ

ّينا على الله صلوات  .بهين ليس أي وعليه، َنب

َتُه ْي ِة َل ِهَر َء، ِبَسا َيا ْل َع ِبالّسوِس ال ِد، َو ِفي البع ِر و َبْح ال
 .الْخَضر

َتُه ْي َقَر، ِفي َل َ َحيُث سَإ َء ل َ َما  َشَجَر َول

ْيَت ُفْجَل َل ْهِضُم ال ْفَسُه َي  َن

ْيَس َعَصا ِفي َل ْيٌر ال  سَإ

َ لمْن يضرب  يريد ما على يقدر ل

ْيَس َوى البيت في َل ْيِت سِإ َب  ال

ُتُه لو َقم ْل َ َأ ِعي َعّض َعَسل ُب  أْص

َعْت لو َق ِء ِمَن َو َعٌة الّسَما ْف َطْت َما َص َق َ سَإ على إل
 قفاه

ُبومة في كاَن لو ْيٌر ال َها ما َخ َك ُد َتَر َ الّصيا ُد َلول ِقي ال
َدا  َع

ْيَس َد ْمن كَُل َل ّو َهُه سَإ َاَقاَل َوْج ّداد : أن  ]258 . [صَح
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ْيَس َع َل ْيِف َم ْقيا الّس  ُب

ّيْرَت لو ًا َع ُه خشيََت َكلب  َمَحار

ْو َغ َل َل َء َرأسإُه َب َا َد ما الّسم  زا

ْو ّد َل َاه سَإ َبَس َمْحس َن ُه َل ْفسا  َم

ٍر َواِب الكلم َدِع ِقيل ّما لْم ْلَج  ِل

ُقا َلْحٌظ َد ْفٍظ ِمْن أْص  َل

ِزَمُه َكبِْ ِمْن َل ْو َك َكبِْ إلى ال ْو َك  ال

َيُه ِق ْهِن َل ِذ ّيوَب أبِي ب  أ

 َصاحبه ِمْن التمكن في َيضرب

ُكّل َوٌب َعمٍل ِل  َث

ُكّل  َجواٌب كلم ِل

ِبَة ِلساُن ِر ّتْج ُقا ال َد  أْص

ْو َ َل ْبُز ل َد َلْما الخ ِب  الله ُع

ْو َغ َل َل ُقا َب ُه الّرْز ُه َفا َ َول ُه َل َفا  َق

 للمحروم َيضرب

ُكِن َت ُة ِل َد ّثري َء ال ْلقا َ َب َعُة ل َقْص  ال

ْيَس ْوِمي َل ٍد َي ٍم ِمْن ِبواِج ُلو  َظ

ِء ِلَساُن ِم ِمْن الَمْر َد ِد َخ ُفؤا  ال
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ِطِل ِلَساُن ِر ِعّي البا ِه ّظا ِطِن ال َبا  وال

ِه َلنا ْي ِة َحاَجة إل ّديِك َكَحاَج َلى ال ّدَجاَجة إ  ال

ْيَس َبْرقِا في َل ٌع اللّمِع ال َت َتم  ُمْس

 الظلمة في يخوض لمن يضرب

ْو ْطُت َل ِع َعْت َما ِبَك ُأسْإ ِنِي َدَم ْي  َع

ِو ّتَجْرُت َل ْكفاِن ِفي ا ٌد َماَت َما ال  َوُمَضّربٌة ِلَحافٌا َأَح

 . ويعلى يعلو لمن

َلّمَظ َلْن َت ِه َي َقاَك، ِب ِد َلْن ُش ّد َو َو ِه َيْس ّفاَك ِب  ِك

 التجنيبْ في يضرب

ْيَس ًا، الْمُر َهذا َل َ ُزور ًا ول ِتجاج ِكعاِب اْح ْل  با

ُكّل  أَجٌل َحي ِل

ُكّل ٍء ِل ٌء َدا َوا  َد

ُكّل ٍد ِل ٌة َجدي ّذ  َل

ُكّل ٍم ِل ِدي  ُحْرمٌة َق

ِزم َل ْلَزْمَك الّصّحة ْا َعمُل َي ْل  ا

َاُس ِتم ْل ِة ا َد َا َلى الّزي ِة َع َي َغا ْل  ُمَحاٌل ا

ّذاُت ّل ْلمؤنات ال  با

ِزُل اللقاُب ْن  السماء ِمَن َت
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ْيُل ّل ّنُة ال ِرِب ُج َها  ال

َ ْيَر ل ّد في َخ ُكوُن ِو ِفٍع َي  ِبَشا

َ ِبُر ل َلى َيْص ّ الَخّل َع ُه إل ُد  ُدو

َ َقَة ُتْحِسِن ل ّث ِفيِل ال  ِبال

َ َتاَب ل َد ع ْع ْوِت َب  الَم

َ ْع ل ْطَم ُع َما ُكّل في َت  َتْسَم

َ ِر ل َا َتْج َ ِفيم ِري ل ْد  َت

َ ِر ل ِبّي ُت َياَض الّص ّنَك َب َيَك سِإ ِر ُي َد َف َوا ِه سَإ ِت [ص اسْإ
259[ 

َ ِكْح ل ْن ِطبَْ ُت  سِإّرَك َخا

َ ّدّن ل َعالي إلَى َتُم ًا الَم ْعروفِا َعن َقُصَرْت َيد  الَم

َ ّلّن ل ُد ٍة َت َل َها بحا َت ْغ َل ِر َب ْي َغ ٍة ِب  آل

َ ّد ل ِديِث ُب ْلح  أباريَز ِمْن ِل

َ َهبٍْ َطْسِت في َدِمي أحبّْ ل  َذ

َ َى ُترسإل ل َباز ْل َباِب في ا  الّض

َ ّنْف ل َع ًا ُت ِه َطالب ِق ِرْز  ِل

َ ْيَر ل َقاَك أَرٍب في َخ َهبٍْ في أل  َل

َ ُكْن ل ًا َت ْطب ْعَصَر َر ُت َ َف ًا ول ِبس ْكَسَر َيا ُت  ف
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َ ُء ل ِه ِمْن َيِجي ّل ُه َخ  َعِصيُر

َ ُه َيَرى ل َء ًا َوَرا  ُخْضَر

 للمعجبْ يضرب

َ ُلَ ل ْبَه يم ٌء قل  َشْي

 الشجاعة للرجل يضرب

َ ْنساٍن َعن يفّرْج ل ِه ِبَرَمِص إ ِن ْي  َع

 النكد للبخيل يضرب

َ ّلَم ل َع َفّحص الّشَرطّى ُت ّت َ ال ّطّى ول ّتلّصَص الّز  ال

َ َكاُل ل ْفَزان الّرجاُل ُت ُق  بال

َ ِئيمَة ُأّمي َتُسبّْ ل ّل َيمَة ُأّمَك َفأسُإبّْ ال ِر َك  ال

َ ِرفُا ل ْع ُه َي َا ُه ِمْن َمْحس َا ْفس  َم

َ ُكْل ل ْأ ْبَزَك َت َلى ُخ ِة َع َد ِرَك َمائ ْي  َغ

َ ّيُز ل ْيَن ُيَم ِيِن َب ّت ِقيِن ال  والّسْر

َ ْقَرأ ل َ َي َيَة إل َذاِب آ َع ُتبَْ ال ُك َواِعِق و  الّص

ّوِل يضرب  للمه

َ ُد ل َاء في َيِج ًا، السم َعد َ َمْص ًا الْرِض في ول َعد ْق  َم

 للخائف يضرب

َ ُقوُم ل ُه َي ْطُر ِه ِع ِئ ُفَسا  ِب
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َ ُقُط ل ِه ِمْن َتْس ّف َلٌة َك  َخْرد

 للبخيل يضرب

َ ِطّن ل ِه َي َلي ّذباُب، َع َ ُال ُهبّْ ول ِه َي ْي َل ِريُح، َع َ ال ُه ول َيرا
ْقَمر الّشمُس  وال

 للَمُصون يضرب

َ ّوُل ل َط َتُه ُي َيا َ َح َقّصُر ول َتها ُي َي ِر  َجا

َ ِم َعَمَل ُتؤّخْر ل ْو َي ٍد ال َغ  ِل

َ ّكن ل ًا ُتَحّر ِكن  سَإا

َ َطُه ُيْمِسُك ل ًا ُضَرا ْوف  َخ

َ َذا الميَر َتأَمِن ل ِزيُر غّشَك إ َو  ال

َ ُد ل ِل ُة َت َفأَر َ ال َة، إل َفأَر َ ال ّيُة ول َ الَح ّيَة إل  الَح

َ ِر ل َلى تَح ْعَمى َدهاَك ما َع  أَصّم أ

َ ُكُر ل َ َمْن الله َيْش ُكُر ل ّناس َيْش  ال

َ ُع ل ِه تق ْي َل  ِقيَمٌة َع

َنذل الَرجل يضرب  ال

َ ِنَي ل ُنَك َتْج َلى يِمي ِلَك َع  ]260 [صِشَما

َ ِليٌل ل ِة ِمَن َق َداو َع  والَمَرِض والِحِن ال

َ ْدُخْل ل ِة َبيَن َت َل َبَص َها ال ِر ِقْش  َو
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َ َهبُْ ل ْذ ُعْرفُا َي ِه َبيَن ال َل ّناِس ال  وال

َ َد ُجْرَم ل ْع ِة َب َداَم َن  ال

َ ُع ل ِت َتْم ِة َيْس َ ِبالَجوَز  كاسِإُرها ِإل

َ َد ل ْن ّبي ِع َ َر َد ول ِذي ِعن َتا  ُأسْإ

َ َكوسَإٍج َتْسَخْر ل َتِح َلْم َما ِب ْل  َت

َ ُع ل ْفَز ِزي َي ّياحِا ِمْن البا ِكي ِص ًكْر  ال

ْع ِب َت َ ًا ل ْقد َديٍن َن  ِب

َ َناَر ُيبِصُر ل ّدي ْيُر ال ِد َغ ِق ّنا  ال

َ ِم َرسُإوَل ل َه ّدْر  كال

َ ُد ل ُق ْع ْبَل َي َ الَح ُكُض ول  الِحْجر يْر

 للضعيف يضرب

َ ِبُر ل َلى َيْص َعام َع ٍد َط  واح

َ َء َيْشَرُب ل َ الما ٍم إل َد  ِب

 للشجاع يضرب

َ َهُج ل ْل ِدير، َت َقا ّنها ِبالِم ٌة فإ ِة َعلى َمْضرا ٌة السَإاء َعا ْد َم
ْقصير إلى َت  ال

َ ّدْب ل َ َمْن ُتؤ ِتيَك، ل َ ُيؤا ْع ول ِر َ فيما ُتْس ِنيَك ل ْع .َي

ميم     أوله     فيما     والعشرون     الرابع     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
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o  المولـــدون   

 ميم أوله فيما والعشرون الرابع الباب

َفع ما- 3738 ْن َفُة َت ْع ِدي ِفي الّش َوا ُغبِْ ال  الّر

َفة ْع ْطَرةالّش  : الواسإعالّرغبْ والوادي الهينة، : الَم

ِطيك للذي يضرب ً ُيع ًا، منك يقع ل َقليل ْوقع ويروى َم
 "ترتفع "ما

َعُل ما- 3749 ّدَك َيْج ِيمَك إلى َق أد
 ؟َ

ّد َق ْلدوالديم الّسْخلة، : َمْسُكال ما أي العظيم، : الِج
ِغيَر تقيس أن على يحملك منه، بالعظيم المر من الّص

ّدَك َيُضّم ما أي المعنى، صلة " من"إلىو  ؟أديمك إلى ق

 القياس إخطاء في يضرب

ْلَت َما- 3750 َل ْطَن َح َلَة َب َبا ِرَم َت َتْح َيافا ِل َلْض  ا

َبالة ّلى "لم ويروى باليمن، ُمْخصبة : بلدَت بطن تح
ِرمى تبالة ُتْح  ." بالتأنيثل

َد لمن يضرب ّو َنه، الناَس َع يقطعه أن يريد ثم إحسا
 .عنهم

َلى َما- 3751 ّق شيء الْرِض َع ُطوِل َأَح ِمْن سِإْجن ِب
 لَساٍن

ّق يروى على وربما الحجاز، أهل لغة على " نصبا"أَح
ابن الله عبد عن ] يروى261 [ص المثل وهذا تميم، لغة

 عنه الله رضي مسعود
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إلى يجر عما اللسان حفظ على الحّث في يضرب
ِه ِب ًا صاح  .شر

َقٌة َما- 4752 َد ْفَضَل َص ٍة ِمْن أ َق َد ْول ِمْن َص  َق

حفظ في يضرب بالحق يكون قول من يعني
ًا اللسان  أيض

ْلُت َما- 3753 ِل َقا ِمنُه َب َو ْف  ناِصٍل بأ

َفر،البل ّظ َبّل َبّل منه والفعل : ال َعّض، َعّض مثل َي َي
 :الشاعر قول ومنه

ّلى َب ْلِت إْن َو ِل َيحّي َب َياِن * ِمَن بأْر ْت ِف َ ال ًا ُيْضِحي ل ِطين َب

َوقا ْف ْهموال َكَسر الذي : الّس : الذيوالناصل فوقه، ان
ُله خرج  .وسإقط َنْص

َفوض فيما غناء له لمن يضرب َقاَل أمر، من إليه ُي و
َ لمن : يضرببعضهم  .لبخله شيء منه ] ينال[ل

َقال المفارقة، النصول وأصل َنَصَلُي إذا الِخضاُب؛ : 
 .وفارقا ذهبْ

ُع َما- 3754 َق ْع َق َناِن َلُه ُي  ِبالّش

َعة َق ْع َق ِبِس الشيء : تحريكال ْلبْ اليا صوٍت مع الّص
َنان وغيره، السلحَا مثل َبة وهو َشّن، : جمعوالّش ِقْر البالية، ال
ِر على البل َحّث أرادوا إذا يحركونها وهم َع السي ْفَز َت ل

َع، ِر ُتْس  :النابغة َقاَل ف

ّنَك َأ ْيٍش َبنى ِجَماِل ِمْن َك َق ُع ُأ َق ْع َق ُي ْلَف *  ِه َخ ْي َل ِرْج
 ِبَشّن
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َ لمن يضرب َ الدهر، حوادثا به ينزل لما َيتضع ل ول
َ ما يروعه  له حقيقة ل

َلى َما- 3755 َط ِه ُيْص ِر َنا  ِب

ِنيع عزيز أنه يعنى َ َم َ إليه يوَصُل ل يتعرض ول
ِه،  :النصارى َقاَل ِلَمَراسِإ

َلى َما الذي أنا َط ِه ُيص ِر َ بنا َناُم * ول من الجاُر ي
ِه ِر َعا  سُإ

َ الذي أنا يريد : الجوع،الّسعار ُه يناُم ل ًا، جاُر جائع
 النار تكون أن ويجوز

َ أي الجود، عن كنايًة ُبْخله، ِقَراه يطلبْ ل ويدّل ل
ُله المعنى هذا على َ قو فيكون جاره؛ " أيالجار ينام "ول

 َهْجوا البيتان

ْقَرُن َما- 3756 ُفلَن ُت َبٌة ِب ْع  َص

الذلول بالَجَمل تقترن الّصعبة الناقة أن أصله
َها ُيروَض ْكَرُم : أنهأي ويذللها، َل يستعمل أن من وأجّل أ
 الفحل ذلك يكلف كما الصعبْ تذليل ويكلف

َله ناوأة من يذل لمن يضرب َقاَل عبيد، أبو َقا و
ْقَرُن أعرفه : الذيالباهلي ُت ُفلٍَن " ْعبة ب الذي هو " أيالّص

ّوض المر لصلحَا يصلح َف ُيهاج إليه ُي  .غيره ل له و

ْلُت َما- 3757 ِل ْنُه َب ْعَزَل ِم  ِبأ

َ : الذيالعزل [ص ظفرت ما أي معه، سإلحَا ل
معد هو بل إليه، ُيوكُل لمر أداة معه ليس برجل ] منه262

ّوُل لما َع  .عليه فيه ُي
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َباِن ُيْحًسُن َما- 3758 ْل ُق ْى ِفي ال َد ِة َي َب ِل ْأِن َحا  .الّض

ْلبْ ُق  .الراعيُة المُة الضأن بحالبة ويراد : الّسوار،ال

 .بأهل لها وليس حسنة بحالة ُيَرى لمن يضرب

ِءَك ما- 3759  ؟ِعَصام َيا َوَرا

عمرو بن الحارثا ذلك َقاَل من : أوُلالمفضل َقاَل
ِلُك َة، َم َد ْن ْوفا ابنة َجَماُل بلغه لما أنه وذلك ِك ّلم بن َع ُمَح

َباني ْي ُلها الّش ْقلها وقوة وكَما ًة دعا َع َدة من امرأ ْن َقال ِك لها ُي
َدب ولسان عقل ذاَت ِعَصام َيان، وأ َب َقاَل و حتى : اذهبيلها و
ْلم لي تعلمي ِة ِع َن ْوفا، اب أمها، إلى انتهت حتى فمَضْت َع

فأرسإلت له، قدَمْت ما فأعلمتها الحارثا، بنُة أماَمُة وهى
َلت ابنتها، إلى أمامة َقا ُتك هذه بنية، : أيو ْتِك خال َت لتنظر أ
َ إليك، ِري فل ُت ًا عنها تس ٍه من النظر أرادت إن شيئ أو وج
ما إلى فنظرت إليها فدخلت اسإتنطقتك، إن وناطقيها خلق،

َقُط لم َع : تركتقول وهي عندها من فخرجت مثله، تر َدا الِخ
َقناع، َكَشَف َمْن الحارثا إلى انطلقت ثم مثلً، فأرسإلتها ال

َلت ؟ياعصام وراءك : مالها َقاَل مقبلة رآها فلما : َصّرحَاَقا
ْبد، عن الَمْخُض ْبهة رأيت الّز يزينها المصقولة، كالِمْرآة َج

ْته إن الخيل، كأذناب حالك شعر َل ْلته أْرسَإ وإن السلسَإل، ِخ
ّطا كأنما . وحاجبينالوابل َجلَها عناقيد قلت مشطته ُخ

ّودا أو بقلم، ّوسإا بحمم، سُإ ْين مثل على تق َهَرة، ظبية َع ْب َع
ّد أنف بينهما ّفْت الّصنيع، السيف كح َتان به َح َن كالرُجوان، َوْج

ّق كالُجَمان، بياض في المبتسم، لذيذ كالخاتم، فم فيه ُش
َنايا فيه ّلبَْ أَشر، ذات ُغر َث وبيان، فصاحة ذو ِلَسان، فيه تق

َتان فيه تلتقي حاضر، وجواب وافر، بعقل َف  َحْمَراوان، َش

ًا تحلبان بيضاء رقبة في دلك، إذا كالشهد ريق
ْدر َصدْر في ركبت كالفضة، َعُضدان ُدْمية، تمثال كَص و
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ْدَمَجان َ ُيَمّس، عظم فيهما ليس ذراعان بها يتصل ُم ول
ُهما، لين قصبهما دقيق كفان فيهما ركبت يجس، عرقا ُب َعَص
ْديان الصدر ذلك في نتأ النامل، منهما شيءت إن تعقد َث

ِوى بطن ذلك تحت ثيابها، عليها يخرقان كالرّمانتين طّي ُط
َباطّي َق ًا كسر المدمجة ال َكن َقَراطيس ُع ُتِحيُط المدرجة، كال

ُهن سُإّرة العكن بتلك ْد ّو، كالُم فيه ظهر ذلك خلف المجل
َ حضر إلى ينتهي كالجدول، َ الله رحمة لول َتَر، ل َب كَفُل لها َن

ْقعدها ْعُص كأنه قعدت، إذا وينهضها نهَضت ] إذا263 [ص ُي ِد
ّبده الّرْمل ّطّل، سإقوط َل َذاِن يحمله ال ّفا َفِخ على قلبا كأنما ُل

َتان سإاقان تحتهما ُجَمان، َنَضد َل ْد بشعر ُوّشيتا كالبرديتين َخ
َدَمان ذلك يحمل الزرد، حلق كأنه أسإود اللسان، كحذو َق

فوقهما، ما حمل تطيقان كيف صغرهما مع الله فتبارك
وبعث إياه، فزوجها فخطبها، أبيها إلى الملك فأرسإل

َلت زوجها إلى يحملوها أن أراد فلما فجهزت، بصداقها، َقا
ِركت لو الوصية إن بنية، : أيأمها لها َفضِل ُت ِركت أدٍب ِل ُت

ُعونة للغافل، تذكرة ولكنها منك، لذلك أن ولو للعاقل، وَم
َني الزوج عن اسإتغنت امرأة ِغ ّدة أبويها ِل إليها حاجتهما وش
ْقَن، للرجال النساء ولكن عنه، الناس أغنى كنِت ولهن خل
ْقِت إنك بنية، . أيالرجال خلق ّو َفار َخَرْجِت، منه الذي الج

ْفِت ّل ُعّش وَخ ْكر إلى َدَرْجِت، فيه الذي ال ِرين تعرفيه، لم َو َق و
ًا عليك بملكه فأصبح تألفيه، لم ِني ومليكا، رقيب أَمًة له فكو

ُكْن ًا لك ي ِلي بنية يا َوِشيكا، عبد تكن ِخَصاٍل َعْشَر عنى اْحِم
ًا لك ًا ُذْخر ْكر ِذ  :و

السمع بحسن والمعاشرة بالقناعة، الصحبة
ّهد والطاعة، ّقد عينه، لموقع والتع َ أنفه، لموضع والتف َقع فل َت

ُنه َ قبيح، على منك عي َ منك يشم ول والكحُل ريح، طيبَْ إل
والتعهد المفقود، الطيبْ أطيبُْ والماء الحسن، أحسُن
الجوع َحَرارة فإن منامه، عند عنه والهدو طعامه، لوقت
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ْلهبة، َغَضة النوم وتنغيص َم ْب وماله، ببيته والحتفاظ َم
بالمال الحتفاظ فإن وعياله وحشمه نفسه على والرعاء

حسن جميل والحشم العيال على والرعاء التقدير، حسن
َ التدبير، ْفِشي ول ًا، له ُت َ سإر ًا، له تعصي ول إن فإنك أمر
ْدَره، تأمني لم سِإّره أفشيِت َغْرِت أمره عصيت وإن َغ أو
ْدره ّتِقي ثم َص ِرَحا، كان إن الفرحا ذلك مع ا عنده والكتئاب َت

ِرَحا، كان إن من والثانية التقصير، من الولى الخصلة فإن َف
ّد وكوني التكدير، ًا له تكونين ما أَش ما أشد يكن إعظام

ما أطوَل يكن موافقة، له تكونين ما وأشد إكراما، لك يكون
َ أنك واعلمي مرافقة، له تكونين ِلين ل تحبين ما إلى َتْص

ِري حتى ِث ْؤ فيما هواك، على وهواه رضاك، على رضاه ُت
ّلَمت فحملت لك، َيِخيُر والله وكرهت، أحببت إليه، فُس
ُظم َع ُعها ف ِق ْو ملكوا الذين السبعة الملوك له وولدت منه، َم

 .اليمن بعده

َءَك "ما عبيد أبو وروى َقاَل التذكير " علىَوَرا :و
َقال َياني النابغة به المتكلم إن :ُي ْب ُذ َله ال شهبر بن لعصام َقا

ًا، وكان النعمان، حاجبْ فسأله بموته، ُأْرِجَف وقد مريض
َقاَل النعمان، حال عن النابغة [ص؟عصام يا وراءك : ماَف
264[ 

َفَك ما ومعناه ْل من أمامك ما أو العليل، أمر من َخ
َوَراء حاله،  .الضداد من :و

اتفق ثم ذكرت، ما المثل أصل يكون أن : يجوزقلت
ِطبَْ السَإمان،  .والتأنيث التذكير من اسإتحق بما كّل فُخو

ْنبٌْ ِلي َما- 3760 َ َذ ْنبُْ إل ٍر َذ  َصْخ

ُيْصَرفاَصْخَر "ذنبْ ويجوز  " َ كُجْمل ُيْصَرفا، ول
ْعد، َد ْيم وأخوها لقمان أبوها كان لقمان، بنت صخر وهي و َق ُل

www.almeshkat.net/books 268



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْيِن، خرجا ِغيَر َ فأصابا ُم منزله، إلى لقيم فسبق كثيرة، إبل
َها لقيم بها قدم مما َجُزور إلى صخر فعمدت ْت وصنعت فنَحَر

ًا منها ًا يكون طعام ّد َع ْتِحفه قدم إذا لقمان لبيها ُم وقد به، ُت
َد لقمان كان ًا َحَس لقمان قدم فلما عليه، كان لتبريزه لقيم

ّدَمْت َق َها لقيم غنيمة من أنه وعلم الطعام إليه صخر و َطَم ل
ً عقوبتها فصارت عليها؛ قضت لطمًة َقبُْ َمْن لكل مثل َعا ُي

َ ْنبَْ ول  .له َذ

بن ُخفافا َقاَل سإوأ بالحسان ُيْجَزى لمن ويضرب
َبَة ْد  :َن

ّباس َع ِدّب َو َيا لَي َي َنا ْبُت * وَما الَم َن ْذ َ َأ ْنبَْ إل ٍر َذ  َصْخ

 :ويروى

َعّساس ِدّب َو َيا ِلَي َي َنا * الَم

َنٌة 3761 ِلى ُمْحَس ِي َه  َف

ُغ كانت امرأة أن أصله ِر ْف ًا ُت َرُجٍل وعاء من طعام
ِهَشْت، الرجل، فجاء وعائها، في ُد ِوعائها من تفرغ فأقبلت ف
َقاَل ِوعائه، في َلت ؟تصنعين : مالها َف في هذا من : أهيلَقا

َقاَل هذا، ِهيلى، محسنة أنِت - أي : ُمْحِسنةلها َف َف ويروى - 
ِيلي أي الحال، على " بالنصبْ"محسنًة  .محسنًة ِه

يضرب محسنًة أراِك معنى على ينصبْ أن ويجوز
ًا فيه يكون العمَل يعمل للرجل  مصيب

ّظَك ِمْن- 3762 ُقا َح َفا ْيِمَك َن  َأ

َهبَْ مما أي ّد من لك الله َو َ أن الَج ُبوَر ل عليَك َت
 .الحديث في هذا ويروى أيُمَك،
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ًا ُمّصي- 3763  َمِصيَص

ًًا أن أصله َع غلم َتَمَراٍت، نفسها عن جاريًة َخاد ب
َعه أن على فطاوعته َد ذلك تأكل ما قدر معالجتها في َت

َد أن خافَا فلما تأكل، وهي عمله يعمل فجعل التمر، َف ين
ْيَحِكلها َقاَل حاجته يقِض ولم التمُر َو ًا ! ُمّصي:   .َمِصيص

ِني المر في يضرب َوا ّت  .بال

ِرُب َمْن- 3764 َد َأْض ْع ِة َب ِة الم َعاَر  ؟الُم

ُهوُن لمن يضرب  ]265 [ص عليك َي

ِرفُا َما- 3765 ْع َتُه َي َطا ِه ِمْن َق ِت َطا  َل

َطاة َق َطاة : الردفُا،ال ّل  .: الجبهةوال

 للَحمق يضرب

ِر َما- 3766 ّدا ْفر ِبال  َش

ٌد، أي َقاَل أَح ْفراللحياني و - لغة، الشين - بضم : ُش
َ شفر، ذو أي َقال ول َ الَجْحد، حرفا مع إل ُي َقال ل الدار في ُي

َقال، وقد شفر،  :نفي غير من الرمة ذو َقاَل ُي

َنا َتُمّر ّياُم َل َل َنا َلَمَحْت َما ا ُة َل َبِصيَر ْيٍن *  َنا ِمْن َع َوا سِإ
َلى ِر إ َف  ُش

َظَرْت ما أي  سإوانا إنسان إلى منا عيٌن َن

َها َما- 3767 ّي ِب ِو ْع  ُد

َعى َمْن أي ْد  ُي
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َها ما- 3768 ّبّي ِب  ُد

ِدّب، من أي َ وكله كثيٌر، هذا ومثُل َي َ به يتكلم ل إل
 خاصة والنفي الَجْحد في

َتُل- 3769 ْق ْيَن الّرُجِل َم ِه َب ْي ّك  َف

ْتُل،المقتل َق ًا، القتل وموضع : ال ُيْجعل أن ويجوز أيض
َ اللسان ْتل  :َقاَل إليه، بالفضاء َوْصفه في مبالغة َق

َباٌل هِي فإنما ْق َبار* (هو إ ْد للخنساء، بيت عجز َوإ
 )ادكرت إذا حتى رتعت ما ترتع :وصدره

َع يجعل أن ويجوز يحصل بسببه أي القتل، موض
ُنوب فالمصدر القاتل، بمعنى يكون أن ويجوز القتل، عن َي

ِتُلَقاَل كأنه الفاعل،  .فكيه بين الرجِل : قا

َثُم ذلك َقاَل من : أوُلالمفضل َقاَل ْك ْيفي بن أ في َص
َعهم وكان لبنيه، وصية َقاَل َجَم  :َف

َباّروا ّفوا العدد، عليه يبقى البر فإن َت ُك َتكم و َن فإن ألِس
َتَل ْق ّكيه، بين الرجل َم ْع لم الحق قول إن َف َد ًا، لي َي صديق

ُقا ْنَجاة، الصد َ َم ُع ل َف ْن ّقي َي َو ّت طلبْ في واقع، هو مما ال
َناء، يكون المعالي َع ُد ال َقى السعي في القتصا ْب للجمام، أ

َع ومن بدنه، ودع فاته ما على يأَس لم َمْن َن فيه هو بما َق
ّدم عينه، َقّرْت  التندم، قبل التق

عند أصبح أن من إلي أحبّْ المر رأس عند أْصبح
َنبه،لم َظك، ما مالك من يهلك ذ َع ِلم ويل َو ٍر لعا  أم

َبَر وإذا أقبل، إذا المر يتشابه جاهله، ِمْن ْد عرفه أ
ّيُس َك ُق، ال َطُر والْحَم َب البلَء عند والعجز ُحْمق، الرخاء عند ال
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َ أْمٌن، ُبوا ل ْغَض َ الكثير، يجني فإنه اليسير من َت فيما تجيبوا ل
َ َ عنه، ُتْسألون ل َ مما تضحكوا ول َءوا منه، ُيْضَحك ل َنا في َت

َ الديار ألزموا عنده، يقعقع يجتمع من فإنه تباغضوا، ول
َهانة، النساء  الَم

ُو نعم ْه ِة َل ِغّر ْغَزُل، ال َلُة الِم َ َمْن حي َلَة ل الصبر، له حي
ِعش إن ْه، لم ما َتَر َت ِطب266ِْ [ص المكثار َتَر َمْن ليل، ]كحا

َقَط، أكثر َ أسْإ ًا تجعلوا ل ٍة؛ إلى سإر وعشرون تسعة فهذه أم
ً ما ومنها الكتاب، من سإبق فيما ذكره مر ] قد[ما منها مثل
 تعالى الله شاء إن يأتي

َق امرأ اللُه : َرِحَمَقاَل من أحسن وقد َل ْط بين ما أ
ْيه، ّف ْتح أبى در ولله فكيه بين ما وأمَسَك َك َف ُبْستى ال حيث ال
 :المثل هذا في يقول

ّلْم َك ْد َت ّد ْعَت؛ ما وسَإ َط َت َحّي * كلمَك َفإنما اسإ
ُكوُت ُد َوالّس  َجَما

ْد لم َفإْن ً َتِج ْول ًا َق ِديد ُلُه سَإ ُقو ُتَك َت َفَصْم ِر َعْن *  ْي َغ
ِد َدا ُد الّس  سَإدا

ُه َذا َت الهروى محمد بن منصور أحمد أبو القاضي واْح
َقاَل  :َف

َذا ْنَت إ ٍم َذا ُك ْل ِهٌل َراَك َوَما ِع ِرْض َجا ْع َتْرِك َفِفي * فأ
َواِب َواُب الَج  َج

ْوِل ِفي ُتِصبْْ لم َوإْن َق ُكْت ال ُتَك فإنما َفاسْإ * سُإكو
ِر َعْن ْي َواِب َغ َواُب الّص  َص

َله الكلم شرائَط النيلي سإهل أبو الشيخ وضمن  :قو
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ِم ِفي أوِصيَك ْظ ٍة الكلم َن ْنَت * إْن بَخْمَس ْلُموِصي ُك ِل
َعا الّشفيِق ِطي  ُم

َ َلْن ل ِف ْغ َببَْ ُت َتُه الكلم سَإ ْق َو ْيَف َو َك َوال َكْم *  َوال
َكان َعا َوالم  َجِمي

ْتَف ماَت- 3770 ِه َح ِف ْن  أ

ْتَف ويروى َيه "َح ِف ْن ْتَف " وأ ِه "َح ْي ولم مات " أيِف
ْقتل، ُلُه ُي نفسه فتخرج فراشه على الرجل يموت أن وأص

ِه أنفه من كذا لقيُت : لقدموته عند الوليد بن خالد َقاَل وفم
ًا، وكذا َف ُع جسدي في وما َزْح ٍر موض ْب َ ِش أو ضربة وفيه إل

َية، أو طعنه ْتَف أموُت ذا وهاأنا َرْم ْنِفي َح ْيُر يموت كما أ َع ال
َ ُيُن ناَمْت فل ْع َناء أ َب  .الُج

َقٌل- 3771 ْث َعاَن ُم ِه اسْإت ِن ْق َذ  ِب

ْيه ويروى ّف َد  .بجنبيه " أي"ب

َ بما يستعين للذي يضرب  .عنده دفع ل

َلُه- 2772 َلٌة ما َ َنُسو َبٌة َول ُتو َ َق ٌة ول  َجُزوَز

ُذ ما أي ّتَخ ّنْسل، ُي َ لل َ عليه، يعمل ما ول ُيَجّز شاة ول
 شيء ماله أي ُصوفها،

َثُل- 3773 ِليِس َم ِء َج ْيِن الّسو َق َ َكال ْقا إل ِر َبَك َيْح ْو َث
ِه ِر ِذيَك أو ِبَشر ْؤ ِه ُي ِن ُدخا  ِب

َعبْ قول هذا ومثل ّقاص أبى بن سإعد بن ُمْص َو : ل
ًا تجالس َ فإنه مفتون ْين إحدى منه يخطئك ل َت ّل أن : إماخ
 ]267 .[صتفارقه أن قبل يؤذيك أو فتتابعه، يفتنك
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َوَل َما- 3774 ْط َلى أ  ُفلٍَن سَإ

ً كان إذا َلى يشبه المر عسر مطول فإنه الناقة؛ بَس
ّد خروجه عسر طال إذا  زمانه وامت

ٌء ُأضيف َما- 3775 َلى شي ٍم ِمْن أْحَسَن شيء إ ْل ِع
ٍم إلى ْل  ِح

َلى َغَضبى ما- 3776 ِلُك َمْن َع ما على غضبي وما أْم
 أملك ل

ًا كنُت إذا أي فل منه النتقام على قادر فأنا له مالك
َ كنت وإن أغضبْ، َ أملكه ل أدخل فلم غضبي يضره ول
َ إني يريد نفسي، على الغضبْ ًا، أغضبْ ل هذا ويروى أبد

 .عنه الله رضي معاوية عن

ِم في ُفلٌَن ُيُحَجُر ما- 3777 ْك ِع  ال

ْكُم مكانه، يخفي ممن ليس أي ِع ُق،وال َل َوا : الُج
 .المنع :والَحْجر

ْعفى الحر بن الله عبد عن ويروى على دخل أنه الُج
َقاَل عنه، الله رضي الحسين مقتل بعد زياد بن الله عبيد َف

َهْرَت الحسين مع : خرجَتله َقاَل علينا، فظا :الحر ابن له َف
 .مكاني خفى ما معه كنُت لو

ِه للرجل يضرب ِب ّنا ِر ال ْك ّذ  .ال

ُبّل َما- 3778 ِه إْحدى َت َدي  الْخَرى َي

 .البخيل للرجل يضرب

ِلي- 3779 َذا َما َه ِر ِب َداِن الْم  َي
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َ أي َ أسإتطيعه، ل  .عليه أقدر ول

َبالي َما- 3780 َلى ُأ ِِه أي َع ْي ْتَر َع ُق َق  َو

ْطريه ويروى ُق "" 

َ لمن يضرب َفق ل ُيْشَمت عليه ُيْش  به و

ِلي َما- 3781 َبا َء َما ُأ ِهى ّبَك ِمْن َن  ِض

َقال ِهَىءُي َن ُأ :  َه ْن ًأ َي ُهو ًهاء، ُن ُن ْنَضْج، لم إذا و َقال َي ُي :و
َؤ ُه ٌء فهو َن  .َنهى

َها ِفي ما- 3782 ِن ْط ٌة َب َعَر  ُن

َعَرة أصل ّن ّبه الذباب، ال ُيَش ّنْت ما َو في الحمر أَج
ّلْت لمن يضرب حمل بطنها في ليس يعني بها، بطنها ذاُت َق
 :َقاَل يده،

ّياُت ِن َد ْطَن والّش ِق َعْر ُيَسا ّن * ال

ِه ُفلَُن ماَت- 3783 ِت َن ْط ِب َغْض َلْم ِب َغْض َت َها َي ْن ٌء ِم  َشي

َقال ينقص، لم أي َغَضهُي َغْض َغَض، :  َغْض َت ْقصه أي َف َن
َقص، َن َغَضاضة من ف َقال النقصان، وهى ال ْدره، من : غّضُي َق

َقصه إذا َله العاص، بن لعمرو المثل وهذا َن أبو َقاَل بعضهم َقا
َقال الدين، أمر في المثل هذا يضرب : وقدعبيد : إنكُي

ًا الدنيا من َخْرْجَت َلم، ولم دينك يثلم لم سإليم ْك : ولعلَقاَل ُي
ًا  ]268 [صالمعنى هذا أراد عنه الله رضي عمر

َو ماَت- 3784 ُه ِريُض َو َطاِن َع ِب  ال
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َطان ِب كناية وعرضه للفرس، الِحزام : بمنزلةللبعير ال
َعته بطنه انتفاخا عن  .وسَإ

ُله مات لمن يضرب  .شيء منه يذهبْ لم َجّم وما

ِني ما- 3785 َف ْعَر ْيَف أ ْهُر ُيَجّز َك ّظ  ال

ُبَك للرجل يضرب ٍم َوسَإَط َيعي منه تعرفا وأنت قو
َبَث ُتَك شئت لو أي به، عابك مما أْخ ْب ّد أو ذلك بمثل ِع  أَش

ِري َحّك َما- 3786 ْه ْثُل َظ ِدي ِم  َي

 الناس على الَتكال ترك في يضرب

َفُظ شيء كّل ِمْن- 3787 َ أَخاَك َتْح ْفِسه ِمْن إل  َن

ًا كان فإذا الناس، من تحفظه أنك يراد إلى ُمِسيئ
 .منها تحفظه كيف يدر لم نفسه

َيٌة- 3788 ِك ْذ َقاُس ُم َذاِع ُت  ِبالِج

 .بالكبير الصغيَر يقيس لمن يضرب

ْلني- 3789 ِه َقا أْم َوا ٍة ُف َق  َنا

َواقا ُف َواقا ال َف َقة، تجمع ما : قدروال اللبن وهي الِفي
َظُر َت ْن ُعه ُي  .الحلبتين بين اجتما

 .الوقت سإرعة في يضرب

َ الَجَمَل أْرَخَص َما- 3790 ْول ُة َل ِهّر  ال

ً أن وذلك ْقَسَم بعيٌر، له ضّل رجل وَجده لئن فأ
ّنُه َع َقَرَن فأصابه، بدرهم، ليبي ًا به َف ْور ّن َقاَل سِإ ُعو الجمَل : أبي
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ُع بدرهم، ْوَر وأبي ّن َ درهم، بألف الّس َ أبيعهما ول ًا، إل فقيل مع
َ الجمَل أرخَص : ماله ً فجرت الهرة، لول  .مثل

 .يقترنان والخسيس النفيس في يضرب

ْنُه َبِقي َما- 3791 َ ِم ْدُر إل ِء َق ِر ِظْم  الِحَما

ْقَصُر وهو ّظمء أ  .الماء عن صبره لقلة ال

َوان عن يروى المثل : وهذاعبيد أبو َقاَل بن َمْر
َد حين : الَنالفتنة في َقاَل أنه الحكم ِف ِري َن َ يبق فلم ُعْم إل

ْدُر  .ببعض بعضها الجيوَش أضرُب صرُت الِحَمار ِظْمء َق

ِر َما- 3792 ْي ِع َب َاصٍ ِمْن ِبال  ُقِم

 .الكسُر الفصيُح والصحيُح والكسر، بالضم، يروى

َق لم لمن يضرب ْب َلده من َي  .شيء َج

ًلُه- 3793 َطٌة َما ِف َ َعا َطٌة َول ِف  َنا

ْنز،والنافطة : النعَجة،العافطة َع َقاَل : ال :بعضهم و
ِفُط الَمَة لن الشاة؛ والنافطة الَمُة، العافطة ْع كلمها، في َت

َ أي ْفِصُح، ل َقال ُت ِفُط : فلنُي ْع في يعفُط و كلمه، في َي
َقال كلمه، ُي العاطسة، والنافطة الضارطة، : العافطةو

ِفُظ العنز وكلتاهما ُق،والعفيط وتنفط، تع َب ِفيُط : الَح ّن وال
 ]269 .[صشيء ماله أي النف، من يخرج صوٌت

َى- 3794 ْعز ِهى الِم ْب َ ُت ِنى ول ْب  ُت

ًا تجعله : أنوالبناء : الَخْرقا،البهاء  .باني
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ْعَزى أن هذا : أصلعبيد أبو َقاَل َ الِم منها يكون ل
ُهْم تكون وإنما العراب، بيوت وهى البنية ُت َي ِب َبر من أْخ َو ال

َ والصوفا، ربما هذا مع والِمعزى الشعر، من تكون ول
َدِت َباء صع  .فخرقته الِخ

ُد لمن يضرب ْفِس َ ُي  .ُيصلح ول

ْلُحُه- 3795 َلى ِم ِته َع َب ْك  ُر

َثٌل هذا ْغَضبْ للذي يضرب َم ًا، شيء كل من َي سإريع
ُلِق سإيئ ويكون  .الُخ

ّدده، شيء أدنى أي َب ّفره، أي ُي َن ْلَح أن كما ُي إذا الِم
 .ويفرقه يبدده شيء أدنى الركبة على كان

َقال ُي َ أي الّرَضاع، والملح اللبن، ههنا : الملحو ل
َ ُحْرمة على يحافظ َعى ول ًا، َيْر َع أن كما حق على اللبن واض
َ ركبته ُد وهذا حفظه، على له قدرة ل َو  .الوجوه أْج

 :امرأته في الدرامى مسكين َقاَل

َ َها ل ُلْم َها َت ّن ٍة ِمْن إ َو َها ِنْس ْلُح َعٌة * ِم ْوُضو َقا َم ْو َف
َكبْْ  الّر

ْيِل َكَشُموِس ُدو الَخ ْب َها َي ُب ْغ ّلَما َش ُك ْيَل *  َها ِق َهاِب َل
َهبّْْ  َو

ْغبِْ أراد وهاِب الطاعة، عن والخروَج القتاَل بالّش
َهبْْ وأصله " باللم"هاِل ويروى الخيل، َزْجر من : ضربانو

ً مقلوب َهل ًا الخيل َزجر " وهو"  .أيض

َقاَل ًا الشحم تسمى : العربفارس ابن و ًا، ملح أيض
َلْحُت :وتقول ْدَر؛ أْم ِق ًا فيها جعلَت إذا ال ثم َشْحم، من شيئ
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َ قوله فسر : وعليهَقاَل َهّمها أن " يعني- البيت تلمها "ل
 .والشحم السمن

َله ما - على المثل : يضربقلت َ - لمن َقا يطمح ل
ْفَسافها على ُيِسّف بل المور، معالي إلى  .سَإ

َقالالعرابي : ابنَقاَل ُي " ركبته على ملحه " فلَن : 
 .الوفاء قليَل كان إذا

َقاَل معك مادام ملحه : إنماكقولهم : هذاسإعيد أبو و
ًا، َبْت نفَضها قام فإذا جالس َه َذ  .َف

َا3796 ْعرفٌا : م ً َي ِبيل ٍر ِمْن َق  َدبي

َقبيل ْدر، على به أقبل : ماال ّدبير القبل، من الّص :وال
َقاَل عنه، أدبر ما َقابلة الشاة من مأخوذ : هوالصمعي و الُم
َدابَرة، و ّق : التيفالمقابلة الُم َبَرة قدام، إلى أذنها ُش َدا والُم

ْلف إلى أذنها شق التي  .الَخ

ِرفُا َما- 3797 ْع ًا َي  ِبّر ِمْن ِهّر

َعاء : الهّرالعرابي ابن َقاَل :] والبر270 [صالغنم، ُد
ُقها، ْو َقال سَإ ُي ُته من اسإم : الهرو ُته، أي َهَرْر ْه ْكَر والبراسإم أ

ِررُت من َ أي به، َب َبّره، ممن يكرهه َمْن يعرفا ل َقاَل َي خالد و
ْوُر، : الهركلثوم بن ّن َقاَل الُجَرذ، والبر الّس : الهرعبيدة أبو و
َهَرة من َهْر ْوُت وهي ال وهى البربرة من والبر الضأن، َص

ْغَزى صوت  .الِم

 .جهله في يتناهى لمن يضرب

ُله- 3798 ٌع َما ّل َ ِه َعٌة ول ّل  ِه

ُي : همازيد أبو َقاَل ْد َناقا، الَج َع  .شيء ماله أي وال
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 :ومثله

َلُه- 3799 ِرٌب َما َ َها ِرٌب َول  َقا

َ ليلً، الماء : طالبُْ: القاربالخليل َقاَل َقال ول ذلك ُي
ًا، الماء لطالبْ َ الماء عن صادر ماله المثل ومعنى نهار ول

َلصمعي َقاَل شيء، أي وارد، منه يهرب أحد ليس : يريدا
َ  .شيء له فليس أي إليه يقرب أحد ول

َلُه- 3800 َ سُإّم َما  ُحّم َول

ًا، ويفتحان بالضم، َقاَل غيرك، َهّم ماله أي أيض
َقال الرجاء، : هماالفراء َ سُإّم : مالهُي أحد ليس أي ُحّم، ول
 .يرجوه

وسَإَمْمُت حّمَك : حممتقولهم من هذا : أصُلقلت
المصدر، بالفتح والَحّم فالّسّم قصدك، قصدت أي سَإّمك،

َ أي يقصده، قاصد ماله والمعنى السَإم، وبالضم ْيَر ل فيه َخ
ْقَصد  .له ُي

َلُه- 3801 َبٌض َما َ َح َبٌض ول  َن

َبُض الصوَت، : الَحبُضأبوعمرو َقاَل ّن اضطراُب وال
َقاَل العرقِا، َلصمعي و َا َبُض، ما أدري : ل به "ما ويروى الَح
َبض َ َح َبض ول َقال الحركة، ومعناهما "َن َبَضُي إذا السهُم، : َح

َي بين وقع َد َبَض الرامي، َي ُقا ون ُبُض العر ْن ًا ي ْبَض ًا، َن َن َبضا َن إذا و
 .تحرك

َلُه- 3802 ّنٌة َما َ َحا ّنٌة ول  آ

َ ناقة أي  .شاة ول

َلُه- 3803 ٌد َما َب َ سَإ ٌد ول َب  َل
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َبد ّللبد : الّشعر،الّس  : الصوفاوا

 :قولهم هذا ومثل

َلُه- 3804 َلٌة َما ْعِم ْذ َ ُق َبٌة َول ْع َط  ِقْر

كانت كلها الشياء هذه أصول : أحسبْعبيد أبو َقاَل
ً صارت ثم ذكرنا، ما على َ َمْن لكل أمثال فأما له، شيء ل

َلة ْعِم َذ ُق َبة ال ْع َط ِقْر َنُة وال ْع َنُة والّس ْع ًا وجدنا فما والَم يدري أحد
 .كلمه هذا أصولها، ما

َقاَلقلت َعْل : وَرُجلعمرو أبو :  ْذ ْبَحّل - مثال ِق - سِإ
َقاَل خسيس، هين أي َلةزيد أبو و ْعِم َذ ُق َقِصيرة المرأة : وال ال

َقاَل ]271 [صالخسيسة، مثل الحقير الشيء : هيزائدة و
َقال الحبة، َُي ْعِط : ل ًا ُت ْعِملة، فلَن ْذ شيء ماله المثل ومعنى ُق
َبة كان، مما يسير ْع َط ِقْر ُله وال َقاَل المعنى، في مث  :و

ِه َفَما ْي َل َباٍس ِمْن َع َلُه طحربه ِل َوَما َنَشبٍْ ِمْن * 
َبْة ْع َط  ِقر

 .شيء أي

 :قوله ومثله

َنٌة َلُه ما- 3805 َع َ سَإْم َنٌة ول ْع  َم

َياني َقاَل َنةاللْح ْع َدك،: الّس َو َقاَل : ال َلعرابي ابن و :ا
من القلة والمعنى وغيره، الطعام من : الكثرةالسعنة
ْعن وغيره الطعام َقاَل اليسير، : الشيءوالَم  و

ِلَك َهلََك فإّن ْيُر َما ْعِن َغ * َم

َ قليل ماله المثل ومعنى  كثير ول
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ُع ما- 3806 ْيَن َيْجَم َوى َب ِم الْر َعا ّن  ؟َوال

من السهولة في والنعام الجبال، رؤس في الروى
َلرض، ْي ا ّي أ  ؟بينهما يجمع شيء أ

ًا يختلفان الشيئين في يضرب  جد

يأتلف كيف " أيوالنعام الروى يجمع "ما ويروى
 والشر الخير

ِهَئ َما- 3807  َنِضَج وَما الّضبّْ َن

َ لمن يضرب ِرُم ل ْب َ المر ُي ّدد فهو يتركه، ول َتَر  .ُم

َو َما- 3808 َ ُه ٍة َضبّْ إل َي ْد  ُك

ْلبْ " وهماكلدة "ضبْ ويروى َلرض من الّص .ا
َ لمن يضرب َدُر ل ْق  عليه ُي

َ لنه إليها الضبّْ نسبْ وإنما َ يحفره ل َصلَبة في إل
ًا  عليه الجحر انهيار من خوف

َد ُفلٌَن ماَت ما- 3809 َباَرى َكَم  الُح

ُد قولهم عند الكافا باب في عليه الكلم مر قد "أكَم
َبارى من  "الُح

ِهُم َمَرْرُت- 3810 ِفيَر الجّماء ِب َغ  ال

ًا جعل اسإٌم : هوسإيبويه َقاَل فانتصبْ مصدر
 :قوله في كانتصابه

َها َد ِعَراَك فأور َلْم ال َها َو ْد ُذ :وعجزه للبيد، بيت (صدر َي
 )الدخال نغص على يشفق ولم

www.almeshkat.net/books 282



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َقاَل ْيَضُة : الجّماءبعضهم و َ الرأس َب وهي سإتوائها، ل
َ َجماء َغفير لها، حيود ل ِطيه، أي الرأس، تغفر : لنهاوال َغ ُت

َقال ُي ِفيَر، الَجّماء المر هذا في : همو َغ ِر، وَجّماء ال ِفي َغ أنشد ال
َلعَربي ابن  :ا

ْيُرهم ِغ ُهْم َص ُل ْه َك َواء و ُهُم سَإ ِم في الَجّماء *  ّلؤ ال
َغفيُر  ال

ِه َما- 3811 َبٌة ِب َل  َق

ُقلَب، من وأصله عيبْ، أي ] داء272 [صوهو ال
قلبه منه البعيُر َيْشتكى : داءالصمعى َقاَل البَل، يصيبْ

 يومه ِمْن فيموُت

ِعَل َما- 3812 ُد ُج ْب َع ِه ال ّب  َكَر

َلوا ٍد بن َربيعة ذلك َقاَل َمْن أول : إنَقا جرا
َقاع أن وذلك السإلمّى، ْع َق َبد بن ال ْع ُدس بن ُزَرارة بن َم ُع

َد دارم بن الله عبد بن زيد ابن ِعّي بن مالك بن وخال ْب بن ِر
ْلم َدل بن سَإ ْن ْهَشل بن َج َفَرا َن َنا َثَم إلى َت ْيفي ابن أك ّيهما َص أ

َ اكرم، ُهَما، كان لمن البل من مائًة بينهما وجعل ْكَرَم َقاَل أ َف
ْيفي بن أكثم  :َص

عما يرجعا أن إليهما وطلبْ الشر، ُيريدان سإفيهان
َيا، جاآله، َب ً معهما فبعث فأ َبس جراد بن ربيعة إلى رجل وَح
َفَرا التي إبلهما َقاَل ومائة، مائة عليهما تنا مع انطلقا و

َتَل فإنه هذا رسإولي ًا َق َها أْرض َلْت عالُم َت َق جاهلها، أرٌض و
ِدَما فلما مثلً، فأرسإلها َقاَل جاآله بما وأخبراه ربيعة على َق

َبد ابن : أناَقاَل ؟قعقاع يا عندك : ماللقعقاع ربيعة ْع بن َم
َعاذة وأمي ُزَرارة، َأَس ِضَرار، بنت ُم عشرة، اعمامي من َر

ْوُس وهذه عشرة، أخوالي وِمْن َنها عمي َق َه العرب، عن ر
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ّدي َلوا بعٍض، من بعَضهم أملَك ثلَثة أجار ُزَرارة وَج : وفيَقا
 الفرزدقا يقول ذلك

ّنا ِذي ِم ّل َع ا ُلوَك َجَم ُهْم الُم َن ْي َب َها ُيَشبّْ * َحْرٌب َو ِعيُر سَإ
ِم  ِبِضَرا

َقاَل ؟ياخالد عندك : مامالك بن لخالد ربيعة َقاَل ثم
ًا، تصنع : لمَقاَل مالك، ابن أنا : ابنَقاَل ؟َمْن ابن ثم شيئ

ْبعي، َنع : لْمَقاَل ر ًا، َتص ْلم : ابنقال ؟َمْن ابن ثم شيئ ؟سَإ
: ابنةَقاَل ؟َمْن ابنة َقاَل : فرعة،َقاَل ؟أّمَك فمن : الن،َقاَل

َقاع ربيعة َقاَل مندوس، ْع َق ُتَك قد :لل ّفْز َقاَل الضبنة، ابن يا َن َف
ْلم كمثل ُزَرارة بن معبد : أتجعلخالد َقاَل ؟جندل بن سَإ َف

ِعَلربيعة ُد : ماُج ً ! فأرسإلهاكربة العب  مثل

َتِقى َما- 3813 ْل َ َن ٍر َعْن إل ْف  ُع

 الِحيِن بعد والحين شهرين، أو شهر بعد أي

ْوُم َما- 3814 ِليَمَة َي  ِبِسّر َح

أبوها وكان شمر، أبي بن الحارثا بنت حليمة هي
ًا َوّجَه ًا لهم فأخرجت السماء، ماء بن المنذر إلى جيش ِطيب
َكن من ّيبتهم، ِمْر َط َقاَل ف َهُر هو :المبرد و العرب، أيام أْش

َقال َعَجاج من اليوم هذا في : ارتفعُي ّطى ما ال ْيَن َغ َع
 الكواكبُْ ظهرت حتى الشمِس

ً يضرب َعالم أمر كل في مثل َت النابغة َقاَل مشهور، ُم
 :السيوفَا يصف

ّيْرَن ِد أْزَماِن ِمْن ُتُخ ْه ٍة َع ِليَم َلى َح ِم * إ ْو َي ْد ال ْبَن َق ُجّر
ِرِب ُكّل ّتَجا  ال
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ّد ُق ِقّى َت َعَف الّسلو ْدَن َنْسُجُه الُمَضا ِق ُيو َو ِبالّصّفاحِا * 
َباِحبِْ َناَر  ]273 [ص الُح

: لماَقاَل أبيه عن المفضل بن الرحمن عبد وذكر
ِتَل التي َغَزاته السماء ماء بن المنذُر غزا وكان فيها، ُق

َلة بن الحارثُا َب َلكبر َج جيش في وكان يخافا، غسان ملك ا
َقال حنيفة بني من رجل المنذر وكانت عمرو، بن شمُر له ُي

يلحق أن يريد المنذر بجيش يتوصل فخرج غسان، من أمه
ْوا فلما بالحارثا، َن َقاَل بالحارثا، لحق حتى سإار تدا : أتاكَف

َ ِطيق، مال َدَب الحارثُا ذلك رأى فلما ُت مائَة أصحابه من َن
ً اختارهم رجٍل َقاَل رجلً، رجل المنذر عسكر إلى : انطلقواَف

ُه ِبُرو ِديُن أنا فأْخ ْعطيه له َن ُن ًة منه رأيتم فإذا حاجته، و ِغّر
ِليمة ابنته أمر ثم عليه، فاحملوا ًا لهم فأخرَجْت َح َكن فيه ِمْر
ُلوقا، َقاَل َخ ِهْم،َف ِي ِق ّل ما أجمل من وهي إليهم فخرجت : َخ
ّلقهم، فجعلت النساء، من يكون منهم فتًى عليها مر حتى تخ
َقال  لبيد له ُي

ّلقه، فذهبت عمرو، ابن ُتَخ َنْت فلما ِل َلها، منه د ّب َق
َتْت وبكت، فلطمته َقاَل الخبر، فأخبرته أباها وأ َلِكلها َف ْي َو  :
ُكتي ُهْم فهو عنه اسْإ َء عندي أْرَجا ٍد، ذكا القوُم وَمَضي فؤا
ّفِى عمرو بن شمر ومعهم َن َلوا المنذر أتوا حتى الَح َقا  :له َف

ِديُن وهو صاحبنا عند من أتيناك ويعطيك لك َي
ُلوا بذلك، المنذر عسكر أهُل فتباَشَر حاجتك، َف َغ بعَض و

ْفلة، يسر، جليمة يوُم : ليسفقتلوه المنذر على فحملوا َغ
ً فذهبت  .مثل

َقالالهيثم أبو َقاَل ُي ِقيَس تسمي العرب إن :  ْل َب
 حليمة

ِئٍل ُأّم َأْرَزَمْت َما- 3815  َحا
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الناقة ولد من : النثىوالحائل التأبيد في يضرب
 .الناقة : صوتوالّرَزَمُة : الذكر،والسكبْ تنتج، حين

َقى َما- 3816 ْل ِلّي ِمْن الّشِجّي َي  الَخ

َقال مشددة، الخلي ومن مخففة، الشجي من الياء ُي
ّدد ومن َشٍج، فهو َشجًى َيْشَجى َشِجَي أن فيجوز منه الياء َش
ِعيل هو يقول " إذاَيْشُجوه "َشَجاه من مفعول بمعنى َف

َنه، ّدديقول أن ويجوز أْحَز اسإتفهام، ""وما للَزدواج، : ُش
ترك من الخلي من الشجي يلقاه الذي شيء : أيومعناه

 ؟به مبتلًى هو مما لخلوه بشأنه الهتمام

َ أنه : معناهعبيد أبو َقاَل همومه، على يساعده ل
ِذله ذلك ومع ْع  َي

عند الواو باب في قصًة المثل لهذا ذكرُت : وقدقلت
 "الخلي من للشجي "ويل قولهم

ِء َأْمُر َما- 3817 ْذَرا َع َوى ِفي ال ِم َن ْو َق  ؟ال

[صالمور في النساء ُمَشاورة ترك في يضرب
274[ 

ْبدى َما- 3818 ْتُر ُي َو  ال

ِدى "ما قولهم مثل ْب َفة ُت َدى "ما " والّرَض ْن ُته َت َفا  "َص

 .للبخيل كلها تضرب

َها ِفي َما- 3819 َناِم َنٌة سَإ َنا  ُه

َ لمن . يضربوسإمن شحم أي بالضم، عنده يوَجد ل
 .خير
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ٍة كّل َما- 3820 ْوَر  ُتَصاُب َع

ْوَرة َع َهر الذي : الخللال ْظ المطلوب، من للطالبْ َي
منها تصيبْ أن يمكنك عدو من لك تظهر عورة كل ليس أي

 .مرادك

ّيٌة أنِت ما- 3821 َ َنِج ّية ول  سَإب

َ لَحاء "فلَن قولهم مثل هذا َ " أيسإاء ول ُمْحسن ل
َ ِء من يكون أن ويجوز ُمِسيء، ول ومن للمعز، َزْجر وهو َحا

َ أي للحمار، زجر وهو سإاء َهاب لهمومه َزْجُرها يمكنه ل َذ و
 .قوته

ْنَت ما- 3822 ْلِق أ ِع ٍة ِب ّن  َمَض

َ لما يضرب ُق ل َل ْع َ القلبْ به َي .لَخَساسإته به َيَضّن ول

َوى ما- 3823 َتُه َيْر ّل ُلوِب ِبالمِضيِح ُغ  الَمْح

ْيح، الَمِضيح، َياحُا والّض َ أي الماء، الكثير : اللبنوالّض ل
َبر .القليل بالشيء كسُره ُيْج

 ُيِصيبُْ َغَرٍض راِمي كّل َما 3824

ِة في يضرب َي  .الفائت عن التأسِإ

ِبّر هذا ما- 3825 ُقا ال ِر ّطا  ال

َقال َقا ُي َطَر ً أتى " إذا"  .ليل

ْبعد الحسان في يضرب َت  .النسان من ُيْس

ُد " أي"الطارفا ويروى ِدي  .الَج
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ِريبٍْ ِمْن- 3826 ِبُه َق ُد ُيْش ْب َع  الَمَة ال

َ أي ْيِن في . يضربفرقٍا كثيُر بينها يكون ل َب ِر َقا َت الُم
َبه في  .الّش

ٍم ِمْن ِد َذَب َما َق ّناُس َك  ال

ًا الكذب أن يعنى ْدٍع ليس يستعمل قديم ِب َدثٍا ِب  .ُمْح

َلُه- 3828 ُء ما َ ُروا ٌد ول ِه  شا

َواء َظر،الّر ْن َظر ماله أي : اللسان،والشاهد : الم ْن َم
َ ِطق ول ْن  .َم

ِّدثَا مْن- 3829 ْفَسُه َح ُطوِل َن ِء ِب َقا َب ّطْن ال َو ُي ْل َنْفَسُه َف
َلى ِئبْ َع  الَمصا

الله رضي بكر أبى بن الرحمن عبد عن يروى وهذا
 ]275 .[صعنهما

ْأَس َلْم َمْن- 3830 َلى َي َتُه ما َع ْفَسُه َأَراحَا َفا  َن

َله ِزية في . يضربصيفي بن أكثم َقا ْع ّت عند ال
َتْرك وَحَرارتها المصيبة  .عليها التأسّإِف و

َبَه ما- 3831 َلَة َأْش ْي ّل ِرَحْه ال َبا  ِبال

َبَه ما أي ِوي في . يضربببعض القوم بعَض أش تسا
 .والخديعة الشر في الناس

كلمه بعض في عنه الله رضي الحسُن به وتمثل
 .للناس

ُله بيت من وهو  :أو
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ُهُم ّل ُغ ُك َو َلبٍْ من أْر ْع َبَه * َما َث َلَة أْش ْي ّلل ِرَحْه ا َبا  ِبال

َها البارحة خص وإنما ِب ُقْر أشبه : ماَقاَل فكأنه منها، ل
والباء واحد، نصاب من اللؤم في أنهم يعنى بالليلة، الليلة

يشبه شيء التقدير في كأنه المعنى، صلة " من"البارحة في
َقال بالبارحة، الليلة تشابه عند . يضربوبكذا كذا : شبهتهُي

 .الشيئين

ُء- 3832 ِه الَمْر ِل ِلي ُظر بخليله مقيس - أي ِبَخ ْن َي ْل َف  -
ٌؤ ِلُل َمْن اْمُر  ُيَخا

 .وسإلم عليه الله صلى النبي عن يروى

ّلْك- 3833 ٍر ذا َم ُه أم  َأْمَر

َوّل أربابها، إلى المور ِكِل أي ّبه، الماَل و هو أي َر
 .غيره دون به المعنّى

 .بماله الرجل عناية في يضرب

ُه ما- 3834 َد ْن ّدى ما ِع َن َفَة ُي  الّرَض

َلصمعي َقاَل َوَزهم إذا كانوا انهم ذلك : أصُلا ْع ْدٌر أ ِق
ًا عملوا فيها يطبخون ْدر كهيئة شيئ ِق ُلود من ال وجعلوا الُج

َدك، من أرادوا وما واللبن، الماء فيه ْوا ثم َو َق ْل الرَضَف فيها أ
ْنِضَج الُمْحَماة الحجارة - وهى ُت أي الوعاء، ذلك في ما - ل

ّدى ما الخير من هذا عند ليس َن  .الرضفة تلك ُي

َ للبخيل يضرب  .شيء يده من يخرج ل

َع- 3835 ِه َأْمَر ِي ِد َنىَ و َوا ُبُه َأْج ّل  ُح
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ّلبُْ َلرض وجه على ينبسط : نبٌتالَح ْيُسيقال ا َت  :
ّلبٍْ َقال كما ُح ُذُي ّلبْ برقة، : قنف ْهلى والُح ُدوُم سُإ  .ُخضرته َت

ُله حسنت لمن يضرب  .حا

َنى، جاء : أيوأجنى َنى، ما وهو بالَج َت .أثمر ومعناه ُيْج

ْعًى- 3836 َ َمْر َداِن َول ْع  َكالّس

َدانالرواة بعض َقاَل ْع َثُر : الّس ُعْشبِْ أْخ َنا، ال َب وإذا َل
َثَر فهو واشتد، - ثخن - كنصر اللبن (خثر الراعية لبُن َخ
 )خائر

َيبَْ يكون ما ] أفَضَل276 [ص كان ْدسَإَم، وأط وأ
ِبُت ْعدان ومنا في الَمَراِعي أنجع من وهو السهوُل، الّس
َ المال، َها نبٍت على تحسُن ول َن  :النابغة َقاَل عليه، ُحْس

ِهبُْ َوا ِئَة ال َها البكاَر الِما َن ّي َداُن َز ْع ِفي ُتوِضَح * سَإ
َها ِر َبا ُد أو َب ّل  ال

ً يضرب ْفُضل للشيء مثل  .وأشكاله أقرانه على َي

َلوا ْنَساء ذلك َقاَل من أوُل : وَقا بن عمرو بنت الَخ
َدْت الموسإم من أقبلت أنها وذلك الشريد، الناَس فوَج

وهي عنها ففرَجْت َربيعة، بن عتبة بنت هند على مجتمعين
َنْت فلما بيتها، أهل في مراثي تنشدهم َلت منها د : علىَقا

َلت ؟تبكين َمْن ًة : أبكىَقا َلت َمَضوا، سإاد ِنيَقا ِدي : فأنِش
َلت قلت، ما بعَض َقا  :هند َف

ِكى ْب َد أ ْيِن َعُمو َطَح ْب َ ِهَما ال ْي َل َها * وَما ِك ِع َباٍغ ُكّل ِمْن َن
َها ُد ِري  ُي
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ُبو َبَة أ َت ّياض ُع َف ْيَحِك ال َبة َو ِبي َلِمي* وَش ْع َوالَحاِمي َفا
ِر ّذَما َها ال ُد ِلي  َو

ِئَك ْهُل أول ِعّز أ ِلبٍْ آل ِمْن ال َوللمجد َغا ّد حين يوم *  ُع
َها ُد ِدي  َع

َلت َ : َمْرعًىالخنساء َقا مثلً، فذهبت كالسعدان، ول
 :تقول أنشأت ثم

ِكي ْب َبا َأ ٍرو َأ ْيٍن َعْم َع ٍة َب ِزيَر ِليل َغ َق ْغِفى إذا *  ُيوُن ُت ُع ال
َها ُد ُقو  ُر

ًا ْثُل َذا َوَمْن َوَصْخر ٍر ِم َدا إذا َصْخ ِه َب ِت ِبَساَح َطاُل *  الب
ًا ّب َها ُق ُد ُقو  َي

َلت من أول فهي ذلك؛ من فرغت حتى "َمْرعًى َقا
َ َداِن ول ْع  "كالّس

مرعى هذا وتقديره محذوفا، مبتدأ : خبرومرعى
 .السعدان مثل الجودة في وليس جيد،

َقاَل من لمرأة المثل أن المفضل : حكىعبيد أبو و
وكان الكندي، ُحْجر بن القيس امرؤ تزوجها كان طيئ،

ًا، َفّرك َقاَل ُم َلت ؟الول زوجك ِمْن أنا : أينَلها َف َقا : َمْرعًىَف
َ ًا كنت وإن إنك أي كالّسعدان، ول  .كفلَن فلسَت ِرض

ِني الَماُل- 3837 ْي َنَك َب ْي َب ّق و ِة ِش َلبلَم  ا

َلبلمة ويروى  ." بالفتح" ا

ْقلة : هيزياد أبو َقاَل فإذا كالباقلَ، قرون لها تخرج َب
َها ْت َق َق ً َش ّقت طول  .آخرها إلى أولها من سإواء نصفين انش
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 المر في والمشاركة الُمَساواة في يضرب

ّق "المال قوله معنى من المصدر على : نصبٌْوِش
 ].277 [صوبينك بيني مشقوقا " أيوبينك بيني

َثُل- 3838 ْؤمِن َم َثُل الُم ِة َم َها الّزْرِع ِمَن الَخاَم ُئ ِفي ُت
ْيح َنا َمّرة الر ُه ًة ه َنا، َوَمّر ُه َثُل َه ِر وم ِف َثُل الكا ِة الرزة َم َب َد الُمْح
َلى َلرض َع ّتى ا ُكوُن ح َها َي ُف َعا ْنِج ًة َمّرة ا َد  .َواِح

َله  .وسإلم عليه الله صلى النبي َقا

ُتِميلها التي بالخامة المؤمَن : شبهعبيد أبو َقاَل
الكافر وأما وماله، وولده أهله نفسه في ُمَرّزأ لنه الريُح
َ التي الرزة فمثُل ْيلها ل َ والكافر الريُح، ُتِم ًا ُيْرَزأ ل حتى شيئ

َته فشبه عليه، يؤَجْر لم ُرزئ وإن يموَت، َعافِا مو ْنِج تلك با
 .بذنوبه الله يلقى حتى

َ َمْرعًى- 3839 َلًة َول ُكو  أ

ُكولة ْغَزل التي : الشاةال ُتَسّمن للَكل ُت  .و

َ للمتّموِل يضرب ِكل ل  .لماله آ

ْعَت- 3840 ِزْل أمْر ْن  فا

َقال َع ُي َلؤه، كثر - أي " بالضم"َمُرع " والوادى "أْمَر َك
َعو ًا وَجد " إذاالرجُل "أْمَر ًا مكان ِريع  .َم

َقع لمن يضرب َعة ِخْصبْ في و ْبَت ومثله وسَإ ْعَش "أ
ِزْل ْن  ".َفا

ِبى ضّر َما- 3841 َها َنا ُل ْو ُق َش ّل َع ِد إن الُم ِر َء َت الَما
َء ُق ِبمضا َث ْو  أ
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ْول  .الماء من : القليلالّش

َ حمل في يضرب وينفعك معك، كان إن يضرك مال
َتْجَت إن  .إليه اْح

َء ترد "إن قولهم مثل وهذا َيُس بماء الما ْك  "أ

ٌء- 3842 َ َما َء َول ّدا  َكَص

ّية: صداءالمفضل َقاَل ِك ٌء عندهم يكن لم : َر ما
ِدي ِضَرار يقول وفيها مائها، من أعذُب ْع  :الّس

ّني َياِمى َوإ ْه َت َنبَْ َو ْي ِذي بَز ّل ّلبَْ كا َط َت َواِض ِمْن *  أْح
َء ّدا َا َص  َمْشرب

َفْرط بالُمَزاحمة إل إليها َيِصُل ل أنه يريد حسنها ل
ُد كالذي ِر َفرط عليه يزاحم فإنه الماء هذا َي  .عذوبته ل

لما أنه قبيصة بن هانئ ابنة عن : يروىالمبرد َقاَل
فكان أهلها ِمْن رجل فتزوجها دارم من ُزَرارة بن َلِقيط قتل

ًا، تذكر يراها يزال ل َقاَل لقيط اسإتحسنت : مامرة ذاَت لها َف
َلت ؟لقيط من ُثَك ولكني َحَسن، أموره كل َقا ّد َخَرَج أنه أَح
ًة الصيد إلى َني وقد مر َت من َنْضٌح وبقميصه إلي فرجع بي، اب

من الشراب ورائحُة أعطافه، من َيُضوع والِمْسُك صيد، دماء
ِنى فيه، مّت فليتني َشمة وَشّمني ] ضمًة،278 [ص َفَضّم
َقاَل ضمها، ثم ذلك مثَل زوُجها : ففعلَقاَل َثَمَة، : أينلها و

َلت ؟لقيط من أنا ٌء َقا َ ما ّداء ول وزن على ! ويروىكَص
َوى - يعنى علي أبا : سإألتالجوهرى َقاَل َحْمَراء، َفَس - ال
ْعلَء : أهوفقلت َقوَل وأنشدني نعم، َقاَل ؟المضاعف من َف
 : السعدي عتبة بن ِضرار
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ّني ٍد من كأ َنبَْ َوْج ْي ِئٌم ِبَز ِلُس َها ُيَخا َواِض ِمْن *  أْح
َء ّدا ًا َص  َمْشَرب

ِد ُدوَن َيَرى ً الماء َبْر ْول ًة َه َد َذا ّد * إذا َو َت َصاُحوا اْش
ْبَل َبا أْن َق ّن َتَج  َي

َوى، أن قبل أي عنه وسإألت بالهمز يرويه وبعضهم َيْر
ً َليم بني من البادية في رجل  يهمزه فلم سُإ

ُء- 3843 ْلُك الَما ٍر ِم  أْم

 .الشياء ِملَُك هو " أيالمر "ملك ويروى

.زيد أبى عن المر، ِملََك يكون الذي للشيء يضرب

ْيِل أقوُم ما- 3844 ِتَك ِبَس  َتلعا

ُق ما أي ْتَمَك هجاءك أطي  لهما أقوم ول وَش

ٍة أنَت َما- 3845 ُلْحَم َ ِب ٍة َول َتا  سَإ

َتاة َداة الّس ّد وهما واحد، والّس لمن يضرب اللحمة ض
َ َفع ل ْنت َ بشيء منه ُي  .لمر يصلح ول

ٍة أنَت ما- 3846 ْيَر َن َ ب ٍة ول ّف  َح

ْيَرة ّن ّفة المعترضة، : الَخَشبةال َباُتوالَح َقَص .الثلثَا : ال

َ لمن يضرب َ ينفع ل  .يضر ول

َلَك َما- 3847 َقا ٍة ِع َط ْنُشو  ِبأ
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َقال ِع َقل : ماال َت ْع : عقدةوالنُشوطة البعير، به ُي
ُهل ُتَك ما أي انحلَلها، َيْس ّد عقد ما وتقديره بواهية، مو
َقاَل"عقد فحذفا أنشوطة، بعقد عقالك  :الرمة ذو " 

ْد َق َقْت َو ِل ْلبى َمّى َع َق َقًة ب َ ًا َعل ِطيئ َب َلى *  ُهور َع الّش
ُلها َ  انِحل

َها َما- 3848 َلى ِب ِفُخ َع ٍة َنا  َضْرَم

ًا النار فيه أضرْمَت : ماوالّضْرَمة بالدار، " أي"بها كائن
ٌد، الدار في ما بالمثل ويعني كان، ما علي حديث وفي أَح

ّدعنه الله رضي َو َي نافُخ هاشم بنى من بقى ما أنه معاويُة : 
َ َضْرمة ِعَن إل َياِط في أي نيطه، في ُط  قلبه ِن

َها ما- 3849 ْي َل  َخَضاٌض َع

 :الشاعر َقاَل الحلى، من اليسير : الشيءالَخَضاض

ْو َل َفْت َو ِر كفة ِمْن أْشَر ْت ً الّس ِطل ْلُت َعا ُق َل َغَزاٌل :* 
ِه َما ْي َل  خَضاُض َع

 .المرأة عن الحلى نفى في يضرب

َفى ما- 3850 ًا َك َها َحْرب ِني  َجا

َها يكون إنما أي ] والحلم،279 [ص الناة بأهل صلَُح
َ َناها بمن ل َها، وأوقد َج َظا َقاَل ل  :و

ِكْن َذاَر َفرْرُت ل ْوِت ِح ًا الَم ِفئ َك ْن ْيَس ُم َل َو ِنَى *  ْغ ُم
ْنَك َحْرٍب َها َع ِني  َجا

ًا أفسد من : أيالهيثم أبو َقاَل ّقع لم أمر َو َت منه ُي
 .إصلَُحه
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ْيُف َمَحا- 3851 ْبُن َقاَل ما الّس َة ا َعا َداَر  َأْجَم

َة بن سإالم : هوَداَرة ابن ُد َداَر بن الله عبد بني أح
َفان، َط َقاَل َفَزارة بنى بعَض هجا وكان : أمه،ودارة َغ  :َف

ْغ ِل ْب َة أ ّني َفَزاَر َها َلْن أ َلَح ّتى ُأَصا ِنيَك * َح ْيٌل َي أّم َزَم
ِر َنا  ِدي

 :َقاَل فقتله، ُزَميل فاغتاله

َنا ْيٌل أ ِتُل ُزَم ْبِن َقا ْه ا َوَراِحُض َداَر ِة *  َعْن الَمْخَزا
ْه  َفَزاَر

 :الكميت يقول وفيه

َبْت ٍر أّم أ َنا ْي َبَح ِد َبَح فأص َها َفأْص ًا َفْرُج ُتْم * َحَصان ْد ّل ُق َو
َد ِئ َ  قوزعا َقل

ُذوا ْقَل ُخ َع ُكْم إْن ال َطا ْع ْقَل أ َع ُكْم ال ْوُم ُنوا َق ُكو َو  *
ْيَم َكَمْن َهواَن سِإ َعا ال َت َأْر  ف

َ ِثُروا َول ْك ِه ُت ّنُه الّضَجاَج ِفي ْيُف * َمَحا َفإ َقاَل َما الّس
ْبُن َة ا َعا َداَر  أْجَم

" الداهيَةقوزع "قلَئد بقوله : أرادالمفسرون َقاَل
 والعاَر

ِز- 3852 ْأسَإَك َما ْيَف ْر  والّس

َلصمعي َقاَل ً أن ذلك : أصلا َقال رجل ""مازن له ُي
َذْحل، المأسإور يطلبْ رجل وكان رجلً، أسَإَر َقاَل ِب ِزله َف - : ما
الرجل فضرب رأسإه، فنّحى والسيَف، - رأسَإَك مازن يا أي

 السإير عنق
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َقاَلقلت َق يضرب أن الرجُل أراد : إذاالليث :  عن
: مايقول حتى أخطىء فقد رأسَإك أخرج :يقول آخر

َيسكت، : َماَز،يقول أو ِزَرأسَإك، ّد ومعناه و  .رأسإَك ُم

َالزهرى َقاَل ِز أعرفا : ل المعنى، " بهذارأسَإَك "ما
َ َقاَل الياء فأّخَر مايز، بمعنى يكون أن إل وأسإقطت ماز َف

 المر في الياء

ّقْح َلْم َمْخُشوٌب- 3853 َن  ُي

يصلح، أن قبل الشجر من : المقطوعالمخشوب
َقال ُي َقال عمله، يتم لم للذى "َخِشيبْ "سإيف و ُي ًا و أيض

ِقيل  .الضداد من " وهو"خشيبْ للّص

 بعد يهذب ولم به يبتدأ للشيء يضرب

َهُض ما- 3854 ْن ُتُه َت َط ِب  َرا

ُته "ماتقوم ويروى الرجُل َيْرميه الصيد " وهيرابض
َيعيُن فيقتل ْو  )بعينه : يصيبْ(يعين أ

َقال ما وأكثر فيقتل  ]280 [ص العين في ُي

 .بأمره للعالم يضرب

ْيبُت ما- 3855 ْنُه أَص ّذ ِم ْق َ َأ ًا ول ِريش  َم

ّذ َ الذي : السهمالق ِريُش عليه، ريش ل : الذيوالَم
َ قليٍل بخير منه أظفر لم أي الريش، عليه  .كثير ول

َلُه- 3856 َ ما ّد ل ْه ِمْن ُع ِر َف  َن
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نحو المدحا، موضع في ُدعاء : هذاعبيد أبو َقاَل
ْفَصَحه ما الله "قاتلة قولهم َقاَلأ  :القيس امرؤ " 

َو ْه َ َف ْنِمى ل ُتُه َت ّي َلُه َرِم َ * َما ّد ل ْه ِمْن ُع ِر َف  َن

َ قوله ْنمى "ل َ " أيرميته َت الذي مكانها من ترتفع ل
ْذقِا السهم فيه أصابها َ َقاَل ثم الرامي لِح "نفره من عد "ل

َ حتى الله أماته أي ّد ل َع َقال كما منهم، ُي "الله "قاتله ُي
َ ومعناه َ أنه أي قاتلً، الله غير له كان ل ِدُر له ِقْرَن ل ْق على َي

َ قتله  تعالى الله غير يقتله فل

الدعاء، مخرج وأمثاله هذا : خرجالهيثم أبو َقاَل
َفر التعجبْ، ومعناه ّن َ رجل، : واحدهموال النفر، في امرأة ول

َ  .القوم في ول

ِطِئ ِمَن- 3857 َوا ْهٌم الَخ ِئبٌْ سَإ  َصا

ًا يخطئ للذي يضرب :والخواطئ مرة يصيبْ مرار
َطاس، التي ِقْر َئْت من وهي ال ِط أبو َقاَل أخطات، أي َخ

 :الهيثم

َثُلَقاَل رديئة، لغة وهى "رّب هذا في العامة : وَم
ٍة  :حبيبْ بن محمد " وانشدرام غير من رمي

ْوَم رمتني ْلمى الغمر َذاِت َي ْهم سَإ ِم * بَس ِع ْط للصيد ُم
 لم

ْلُت ُق َها َف ْبِت َل َة أص ِبى َحَصا ْل ّبَة َق َوُر ٍة *  َي ِر ِمْن َرْم ْي َغ
ِم  َرا

َقاَل " للبخيلالخواطئ "من قوله : يضربعبيد أبو و
ِطى ْع ًا ُي  بخله على أحيان
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ّنى ِمْن- 3858 َع َتْرِمى َأ ْقَر َ  َتُشّجُه ال

َ للعائبْ أغراضه َعّرَض لمن يضرب من يستتر فل
 .بشيء ذلك

َعْت ما- 3859 ِر ًا ُق َلى َعص ًا َع َ َعَص ِزَن إل َها َح ْوٌم َل َق
َها َوسُإّر  آَخُروَن َل

َ : معناهعبيد أبو َقاَل حادثا الدنيا في يحدثا ل
ولكنهم وأحزان، سإرور من واحد أمر على الناس فيجتمع

 مختلفون فيه

ًا قرعت "ما وحقه بعلى َوَصله : وإنماقلت َعص
ًا ًا أسإقطت أو ألقيت ما معنى " علىبعص ًا على َعص  .َعص

ْثُل ما- 3860 ِة ِم َلى َصْرَخ ْب  الُح

ْيَحة ويروى عند شديدة صحية " أيالحبلى "َص
 ]281 .[صغيرها أو المصيبة

ُنوا ما- 3861 َدنا كا ْن ِة ِع ّف ُك ْوِب َك ّث  ال

َوانهم من أي  علينا َه

ِه َما- 3862 ْي َل  ِفَراٌض َع

 :وكذلك لباس من شيء أي

ِه َما- 3863 ْي َل َبٌة، َع َبٌة، َطْحَر ِر َطْح َبٌة و ُطْحُر  َو

ُيْحَشر الحديث : وفيعبيد أبو َقاَل يوم الناس "
َبٌة عليهم وليس القيامة  "َطْحَر
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ْقُت ما- 3864 ًا، ُذ َ َعَضاض ًا، ول َ َلَماج َكالً، ول َ أ ول
ًا، َواق َ َذ ًا ول  َقَضام

ًا أي َعّض شيئ ْلمج ُي ُي ْؤكل و َذاقا وي ُي ْقَضم و ُي  و

 :قولهم مثل كثيٌر، هذا ومثل

ْقُت ما- 3865 ًا، ُذ ُلوسإ َ َع ًا، ول ُذوف َ َع ًا ول َذاف  ًع

 بمعنى وكلها والدال، بالذال

3866 -َ ْهل َقا َم ٍة ُفوا َق  َنا

ِني أي ْل ِه ْدَر أْم وهو الناقة، َضْرع في اللبن يجتمع ما َق
َقُة الحلبتين بين ما مقدار  .اللبن ذلك : اسإموالِفي

ِري َما- 3867 ْد ِثُر َي ُيْخ ِيبُْ َأْم َأ  ُيذ

َلصمعي َقاَل السمَن َتْسلَ المرأة أن هذا : أصلا
َتِجُن َ برقيقه خائرة يختلط أي فير بأمرها، فتبرم يصفو، فل

َ َدْت أن وتخشى يصفو حتى هذا أتوقد تدري فل أن أوق
حتى تتركها أم صافية غير القدر أتنـزل تدري فل يحترقا،
 :السكيت أبن وأنشد تصفو،

َقِت َفّر َلى الُمَخاُض َت َفَما بو ابِن َع ِرى *  ْد ِثُر َي أْم أيُخ
 ُيذيبُْ

َقاَل  :بشر و

ْنُت ُك َذاِت و ِر َك ْد ِق ِر َلْم ال ْد َذا َت َلْت إ َها َغ ُل ِز ْن ُت ْذُموَمًة * أ َم
َها أْم ُب ِذي  ُت

 المر اختلَط في يضرب
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ْيَضاء ُكّل َما- 3868 َ َشْحَمًة، َب َء ُكّل ول َدا ْو ًة سَإ  َتْمَر

ُد كانت أنه وحديثه ْوفا بنت هن ِنزار بن عامر بن َع
ًا له فولدت ُعكابة، ابن ثعلبة بن ُذهل تحت بجيلة بن عامر

َلَك ثم وشيبان، بن بكر بن مالُك بعده فتزوجها ذهل، عنها َه
ْهَل له فولدت ضبة، بن سإعد عامر فكان مالك، ابن ُذ

ّبة، بنى في أمها مع وشيبان بكر بن ملك هلك فلما َض
بن قيس عمهما عند مال لهما وكان قومهما، إلى انصرفا
َداه ثعلبة، َواه، قد فوَج ْت ْهل بن عامر فوثبْ أ يحتفه، فجعل ُذ
َقاَل ِني ابن يا :قيس َف ْع متأوه، الشيخ ] فإن282 [ص َد

َ َشْحَمة، بيضاء كل : ماَقاَل ثم مثلً، قوله فذهبْ كل ول
َبَه وإن أنه يعنى تمرة، سإوداء ًا أباه أْش َق ْل ًا، يشبه فلم َخ ْلق ُخ
ً قوله فذهبْ  .مثل

 .التهمة موضع في يضرب

ْيُت َما- 3869 َغ ًء َلَك أْص َنا َ إ َفْرُت ول ًء َلَك أص َنا  ِف

َلَك آخذ لم يعنى تكرهه، لمر تعرضت ما أي إب
َ مكبوبا إناؤك فيبقى ُد ل ًا تج َبن فناؤك ويبقى فيه تحلبه َل
ًا َ خالي ًا تجد ل ْبُرك بعير عنه الله رضي علّى عن وذكر فيه َي

ُغوا فإنهم قريش، على أسإتعديَك إنى : اللهمَقاَل أنه أْص
َفُروا إنائى  .وقدري منزلتي عظم وأْص

ْنَت ما- 3870 َ ِبَخّل َأ ٍر َول  َخْم

للذتها الخمر يجعل العرب : بعضعمرو أبو َقاَل
ًا ًا، لحموضته والخل خير َ وأنه شر شربه، على يقدر ل

ًا الخل يجعل وبعضهم ًا، والخل شر منه : لستويقولون خير
َ خل في المر هذا َ خير في منه لست ي أ خمر، ول  شر ول
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َها َما- 3871 َ َطّل ِب ِطٌل َول  َنا

ّطل َقال : الخمر،والناطل : اللبن،ال ُي من : مكيالو
َقاَل الخمر، مكاييل َلة : الناطلالحمر و َفْض من تبقى ال

 .الدار إلى " راجعة"بها في والهاء المكيال، في الشراب

َتى- 3872 ْكُم كاَن َم ّنْخِل َكَرِب ِفي الله ُح  .ال

َعف : أصوُلالنخل َكَرَب  .الكتف أمثال الّس

َفى بن لجرير المثل : وهذاعبيدة أبو َقاَل َط يقوله الَخ
 .شاعر قيس عبد من لرجل

َتان : اسإمهقلت َل ْبدي الّص َع  :لجرير َقاَل كان ال

َ شاِعَر أرى ْوَم َشاِعَر ل َي ْثله ال ِريَر، ِم ِكْن * َج َل ِفي و
ْيبٍْ َل ُع ُك َواُض  َت

َ شاعرا : أياالبيت هذا صدر في (المحفوظ شاعر ل
 مثله*) اليوم

َقاَل  :جرير َف

ُقوُل َلْم أ ِلْك َو َوادَر أْم ِتى ب َع َتىَدْم ْكُم َكاَن : َم الله ُح
ّنْخِل َكَرِب ِفي  ؟ال

ْيس عبد بلَد أن وذلك َق ُد ال َ َله فلهذا النخل، بل  .َقا

ُع فيمن يضرب َ حيث نفسه َيَض  يستأهل ل

ًا ظلمته ما- 3873 ً ول نقير  فتيل

ِقير ّن ْقرةال ّن ّنواة، ظهر في التي : ال : ماوالفتيل ال
ّق في يكون َواة، ش ّن ًا ماظلمته أي ال  .شيئ
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ِفى ما- 3874 َوا ِة، الخ َب َل ُق َ كال ّناُز َول ِة الُخ َب ْع ّث  كال

َعُفالخوافى َبة، دون الذي النخل : سَإ ُقل ]283 [ص ال

ْلبْ جمع وهي ْلبْ َق ِق ْلبْ، و ُق ْلبُْ وكلها و النخلة ُق
ّبها، ُل َ أي و ِقشْر يكون ل ّناز وأما كاللبْ، ال َغة، فهو الُخ َوَز ال

ْبة َع ّث َغة من أغلظ : دابةوال َوَز َله قتلت، وربما تلسع، ال ابن َقا
 .أمثالهم من مثل : وهذاَقاَل دريد،

َهُل بعُضه المر في يضرب في والول بعٍض، من أسإ
 .بعٍض على بعِضه الشيء تفضيل

َقَص ما- 3875 ِلَك ِمْن َن َد ما َما ِلَك في َزا ْق  َع

ْع "لم قولهم مثل هذا َظَك ما مالك من يِض َع  "َو

َلُة- 3876 َأ  الّرُجِل َكْسبِْ آِخُر الَمْس

َثم عن المثل وهذا ْك وفي له، كلم في صيفي بن أ
ُدوحٌا "المسألة المرفوع الحديث وجه في ُخموٌش أو ُك
" َمْن آخر حديث في كما غنى له كان إذا " يعنيصاحبها

 "وكذا كذا وجهه وفي القيامة يوَم جاء ِغنًى ظهر عن سإأل

 َوأْجَرَب أَحاَل َمالُه- 3877

 :الشاعر َقاَل َتْحِمل، فلم إبله حالت : الذيالُمِحيُل

َبْت َفَما َل ّني َط َلْت ؟ِم َبْت أَحا ّدْت وأْجَر َوَم َها *  ْي َد َي
ِتلٍَب  َوَصّرِت لَْح

ِرَب ُتِحيَل أن عليها دعا ُتْج ُلبْ َتصّر أمًة وتصير و َتْح  .و
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َثُل- 3878 ِم َم ِل َعا ِة ال َها كالُحّم ِتي َء يأ َدا ْع ُب ُد ال َه َيْز ِفيها و
ُء ُقْربا  ال

ْيُنالحمة َع ُد قولهم مثل وهذا الماء، الحارة : ال َه "أْز
ُله العالم في الناِس ُنُه أه  "وِجيَرا

ْكت- 3879  فأسْإِجْح َمل

ِو، : حسنالسْإَجاحُا فأْحِسِن علّى المر ملكت أي العف
َو َقال والرفق، السهولة وأصله عني، العف َيٌةُي أي سُإُجح، : َمْش

َلت أنها عائشة عن يروى :عبيد أبو َقاَل سإهلة، لعلي َقا
َهَر حين الَجَمل يوَم عنهما الله رضي َدنا الناس على َظ من َف

َدجها ْو ّلمها ثم َه ْكَت فأجابته بكلم َك َل ملكت " أيفأشِجْح "م
َعَث جهاز بأحسن ذلك عند فجهزها فأحسن، َب أربعين معها و

َقاَل امرأة،  المدينة قدمت حتى امرأة، سإبعين :بعضهم و

َلسى- 3880 َ الَم َة ل َد ْه  ُع

َقال َلَسى "ناقة ُي ُلس " للتيَم َ تم َلق ول ْع شيء بها َي
َقال سإيرها، في لسرعتها ُي َلَسِي البيع في و َ "َم َة ل َد ْه " وُع

َلى الَملَسى، البيعة " أيالَملَسى "أبيعك َع َف ًا، يكون و نعت
َقال َكَرى، : ناقةُي َدى، وحمار قصيرة، أي و َي ُيود كثير َح عن الح

َدة النعوت، في وَشَمَخى َجَمَزى وكذلك الشيء، ْه َع :وال
َعُة ِب ّت َ تنفلت و تتلّمس " أي"لَعهدة ومعنى العيبْ، في ال فل
 ]284 .[صإلي ترجع

ًا المر من يخرج لمن يضرب َ سإالم َ له ل  .عليه ول

 المعايبْ كراهة في : يضربعبيد أبو َقاَل

ِه ما- 3881 َبالي َكًة ُأ ْب  َع
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َلوا َكةَقا َب َع َكَة : ال َب ِويق من : الحبةوالَح في يضرب الّس
 .بصاحبه الرجل اسإتهانة

َلصمعي َقاَل ُلها  : ومث

ِه َما- 3882 ِلي َبا َلًة ُأ  َبا

غير في يضرب قد المثل هذا : ومثلعبيد أبو َقاَل
ِئل الله رحمهما عباس ابن قول ومنه الناس، عن وسُإ
ّللبن، من الوضوء َقاَل ا  .لك ُيْسَمْح اسْإَمْح َبالًة، أباليه : ماَف

َذَحة،: العبكةعبيد أبو َقاَل بأذناب يتعلق ما وهي : الو
ِر من الشاء َع َب  ال

َقال ُي َكةو ّللب  :قولهم في : ا

َقَص ما- 3883 ُه َن َد ْن َكَة ِع َب َ َع َكًة ول َب  َل

ْطعُة ِق َقال الثريد، من ال ُي َكَةو َب َع من قليل شيء : ال
ّنْحى في تبقى السمن  .ال

" علىعبكة أباليه "ما قوله " في"عبكة ونصبْ
عبكة " فأقامبالة أباليه "ما يقول أن أراد كأنه المصدر،

َقامه  .ُم

ُء- 3884 ٌقا الَمْر َوا َلْم إلى َت َنْل َما  َي

َقال ُقاُي ُتوقا الرجُل : تا ًا، َي َقان َوا أن يعنى اشتاقا، إذا َت
 :قيل كما منه، يمنع ما على حريٌص الرجل

ٍء أَحبّْ َنا َما النساِن إلى شي َع َت  اْم
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بحذفا منعا ما النسان إلى شيء : وحبْ(المحفوظ
""منع وببناء وشر، خير من حذفت " كما"أحبْ من الهمزة

 .)للمجهول

ْدحُا- 3885 ْبُح الَم ّذ  ال

ِدحا من أي َتّر وهو ُم ْغ ضرره جعل ُذبح، فكأنه بذلك َي
 .له كالذبح

ِعُن ما- 3886 َقّي ُيْم َ ِبَح ْذِعُن َول  ُي

َقال َعَن ُي  أقّر " إذا"أذعنو به، ذهبَْ " إذابحقه "أْم

َ للغريم يضرب من ولكل به، يقر ول حقك ينكر ل
َقا ّو  .أمر في َع

َقاَك ما َشّر َمْن- 3887 ْل ُلَك َأ ْه  أ

"من ويروى الناُس، تحاماك ما فيك كان : لويقول
 "َطَرحَك ما شر

ُد للبخيل يضرب َه  .الناس فيه َيْز

َلُه- 3888 َيٌة ما َ َثاِغ َيٌة َول  َراِغ

ْعَجة،الثاغية ّن .شيء ماله أي : الناقة،والراغية : ال
 :ومثله

َلُه- 3889 َقٌة ما ِقي َ َد َلٌة َول  َجلي

 ]285 . [ص: الناقةوالجليلة : الشاة،فالدقيقة

َلُه- 3890 َ َداٌر ما َقاٌر َول  َع
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َقال َقارُي َع ّنْخل، : ال َقال ال ُي َتاع : هوو  .البيت َم

ّدار ِفي ما- 3891 ِفٌر ال  َصا

أحد الدار في ما : معناهوالصمعي عبيد أبو َقاَل
َفُر به، مفعول ومعناه فاعل لفظ على جاء مما وهذا به، ُيْص

َقاَل كاتم، وسإر دافق، : ماءقيل كما ٌد بها : ماغيرهما و أح
 يصفر

ّنُه َحّج ما- 3892 ِك َل  َدّج و

َقال َلوا والداّج، الحاّج : همُي العوان : الداجَقا
َكاُرون، َقال والُم ُي َدّج من وهو للتجارة، خرج الذي : الداّجو ي

ِدّج ًا َي  .دّب أي َدِجيَج

ِكُرَك ما- 3893 ْن ٍء ِمْن أ  سُإو

ٍء من إياك إنكاري ليس أي َ لكني بك سإو ُتَك ل ِب ْث أ
ُ 

ُه ما- 3894 َد ْن ِئٌل ِع َ َطا ِئٌل َول  َنا

ْول، : منالطائل ّط َفْضل، وهو ال : منوالنائل ال
َوال ّن ِطية، وهو ال َع َ فضل عنده ما والمعنى ال  .جود ول

ُه ما- 3895 َد ْن ْيٌر ِع َ َخ ْيٌر ول  َم

:والمير الدنيا، متاع من الناس ُرْزقه ما : " كلالخير
ّوُت ما وهو الِميَرة، من ُجلبْ ما عنده ليس أي فيتزود، يتق

َ عاجل َخيٌر  .بخير يأتى أن منه يرجى ول

 َدَرٌك المر هذا في مالي- 3896
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َقى، منزلة أي َت ّدَرِك وأصل وٌمْر ْبٌل ال ّد َح في يش
َعَراقى ّد ال َ الّرَشاء فيه ويش مالي والمعنى الّرشاء، يبتّل لئل

َ منفعة فيه َفع ول ْد  .مضرة عن َم

َتْمِسْك- 3897 ّنَك اسْإ ّو َفإ ُد ْع  ِبَك َم

تسوقك المقادير فإن التحذير؛ موضع في يضرب
 لك ُحّم ما إلى

َتُه والنهار الليل كان "من الحسن قول ومنه ّي ِط َم
ًا، كان وإن ُيَساُريه فإنه َفّروا الذين في ُشَريح وقول مقيم
ّناالطاعون من ّياهم : "إ َقريبُْ طالبٍْ من وإ  "َل

َة ُدوَن ُأِمّر- 3898 َبيد ْذُم ُع َو  ال

ِكَم، أي ْذم أْح َو ْيروال ّد : سَإ  .الدلو أذن به يش

َ دونه أمر أحكم لمن يضرب ُدونه ول ِه  ُيْش

 :الشاعر قول (نظير

َ تيم تغيبْ حين المر ويقضى وهم يستأمرون * ول
 )شهود

ِئّط ما- 3899 ّنى َت  َحاسّإٌة ِم

ْطف عندي ليس أي َ َع  ]286 .[صرقة ول

َذا ما- 3900 ُق َه َف ِرفُا الّش ّطا  ُحبّى ال

َفق ّبى : الحادثاوالطارفا : الشفقة،الّش : اسإموُح
 .امرأة

َباُب- 3901 ّذ ُتُه وَما مال َق  َمَر
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 .وتصغيره الشيء احتقار في يضرب

ِري َما- 3902 ْد ِنّى ِمْن أبي َما َي  َب

َ أي من أي يدرى "ما ويروى هذا، من هذا يعرفا ل
َلهأي َقا .عمرو أبو " 

ِرفُا ما 3903 ْع ّو َي ّو ِمَن الَح ّل  ال

ّق : أيبعضهم َقاَل َقاَل الباطل، من الح :بعضهم و
ّو ُقا الح ْو ّو البل، سَإ ّل "اللي من "الحي ويروى : حبسها،وال
َقاَل ّوشمر و َعم، : الح ْو، َن َل َ أي واللو  .هذا من هذا يعرفا ل

َقا طافَا ما- 3904 ْو َلرض َف َناِعُل حافٍا ا  َو

ْعِل ذا بالناعل يعنى ّن َ نحو ال ٍر ِبٍن َول َتاِم  و

َوى ما- 3905 ْع َ ُي َبُح ول ْن  ُي

َ أي ّد ل َت ْع َ خير في به ُي ْعفه، شر ول َقال لض َبَحُي َن  :
ًا، الكلبُْ َباحا كان ولما عليه، ونبح فلَن ّن ًا ال عليه أجرى متعدي
َواء، ُع َوى ما فقيل ال ْع َ َي َبح ول ْن َ أي ازدواجا ُي َ بخير يكلم ل ول

ِوى "ما ويروى لحتقاره، بشر ْع َ َي َبُح ول ْن ل معنى " علىَي
َ يبشر ِذر؛ ول ْن َباحا لن ُي ُعواء الضيف بمجيء يبشر الكلبْ ُن و

ِذن الذئبْ  .وغيرها الغنم على شره بهجوم يؤ

َعَل ما- 3906 ْؤَس َج ُب َذى ال  ؟كال

ْي ّي أ َعَل شيء أ والحر كالذى الشتاء في البرد َج
 ؟الصيف في

ْلُت ما- 3907 َتَح ًا اك َ ِغَماض ًا َول َثاث  ِح
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ْقُت ما أي ًا ُذ  نوم

َلُه- 3908 ْتٌر ما َ سِإ ْقٌل ول  َع

(ولباُس   تعالى قوله معنى إلى ذهبوا َحياء، ماله أي
ُتر لنه الحياء؛ يعنون )    التقوى َ أنه وذلك العيوَب، َيْس َنع ل َيْص

َتْحي ما َ منه َيْس  يعاب فل

ِه ِفي ما- 3909 ِت َن َنا ُع َك ْهَز  َأ

َقى ما آخر وهو ْب ْعبة في السهام من َي يضرب الُج
َق لم لمن ْب  شيء ماله من َي

َها َزاَل ما- 3910 ْن َء ِم َيا ْل َع  ِب

َلة، إلى راجعة الهاء ْع َف َ أي ال من فعله مما يزال ل
 .الحسن والثناء الشرفا من عالية بمحلة والكرم المجد

َليَك َأْمِسْك- 3911 َتَك َع َق َف  َن

ْول، َفْضَل أي َق َله ال القاضي الحارثا بن ُشريح َقا
النفقَة ] جعل287 : [صعبيد أبو َقاَل يتكلم، سإمعه لرجل
ِرُجها التي ً ماله من ُيْخ  لكلمه مثل

ّنُة- 3912 ْلِم ِدُم ا ْه َعَة ت ِني  الَص

َقاتكم     (لَتبطلوا   تعالى الله َقاَل كما هذا بالمّن     َصد
َذى َل  )    وا

ِهبُْ الُمَزاَحُة- 3913 ْذ َبَة ُت َها  الَم
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: الُمَمازحة،والِمَزاحُا : الَمْزحا،والُمَزاحة الُمَزاحا
َهابة ْيبة،والَم َه ّلت الرجُل بها ُعرفا إذا أي : ال وهذا هيبته، َق

 .صيفي بن أكثم كلم من

أنه تعالى الله رحمه العزيز عبد بن عمر عن ويروي
 .الضغينة ويورثا القبيحة، إلى َيُجّر فإنه والُمَزاحا : إياكَقاَل

َعَرَض أنه الخلفاء بعض عن : وجاءناعبيد أبو َقاَل
ّلتين رجل على َقاَل إحدهما، يختار ُح ًا، : كلتاهماالرجل َف وتمر

َقاَل عليه، فغضبْ ِه فلم ؟تمزحا أعندي :و ّل َو ًا ُي  شيئ

ْلِمزاحُا- 3914 َباُب ا َكى سِإ ْو ّن  ال

َباُب الُمَمازحة، من هذا ماَزْحَت وإذا : الُمَسابة،والّس
ّبة الحمق ومشاكلة شاكلته، فقد الحمق  .سُإ

ُظُر ماَزاَل- 3915 ْن ٍر في َي ْي ْو َخ  َشّر أ

شر أو فيثاب خير من الفعلة يفعل لمن يضرب
 .مر " وقدبعلياء منها "مازال قولهم مثل . وهذافيعاقبْ

ّنَك ما- 3916 ِرك َظ َقاَل ِبَجا ّني َف ْفِسي َظ َن  ِب

إن نفسه، من يعلم ما بالناس يظّن الرجل أن أي
ًا ًا وإن فخير خير  .فشر شر

ْثُل- 3917 ْيٌر الَماء ِم  الَماء ِمَن َخ

َله ِرض رجل َقا َقُه عليه ُع ْذ : إنهاله فقيل لبٍن، َم
َقاَل كالماء، ً فذهبت الماء، من خير الماء : مثُلَف  .مثل

 .بالقليل للقنوع يضرب
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َلُك- 3918 ّناِس َأْم ِه ال ْفِس َن ُهْم ِل َتُم ْك ِه َأ  ِلِسّر

ْدحا في يضرب  السر كتمان َم

ِر في ما- 3919 ًغى الَحَج ْب َ َم َد ول ْن  ُفلٍَن ِع

 الخير وقلة اللؤم تأكيد في يضرب

ّوُل ما- 3920 َل  الِخُر َحُسَن َحُسَن ا

ّول َحُسَن إذا أي َل يحسن لمن يضرب الخر حسن ا
 إحسانه فيتّمم

ْيِك ما- 3921 َن َتيَن مأَم ْؤ ْهِت ما ُت ِر ْيِك ِمْن َك َت َي  َناِح

 صديق أو قرابه من أمنتها اللتين أي

ّلى ما- 3922 ٍم َعَصاَك َص ِدي َت  َكُمْس

]288 [ص ثقفك ما أي العجلة، : تركالسإتدامة
 :َقاَل جهلت، فلذلك عاقل،

َ ْعَجْل فل ِدْمُه* فما بأمرَك َت َت َعصاك صلى واسْإ
ِم ِدي َت  كُمْس

َقال ْيتُي َها لينتها إذا العصا، : َصل َت ّوْم َق َقال .بالنار و ُي  :و

ْيُت ما- 3923 ّل ًا َص َلُه َعص ْث  ِم

ْيت ما أي  منه أْحَزَم َجّر

َفا ما- 3924 َفا ول َض ُه َص َطاؤ  َع

ّقي،والصافي : الكثير،الضافي ّن َق يْضف لم أي : ال وف
َدر من َيْصُف ولم الظّن  المّن ك
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َو َما- 3925 َ ُه َبٌة إل  ناِصحٌة سَإَحا

َ أي َقال شيء، منها َيْسيُل ل َقاءُي َ ناِصح، : سِإ َدى ل ْن َي
 .بشيء

ًا للبخيل يضرب  جد

َء َما- 3926 َتبَْ َمْن َشا ْع  َأ

ُيْخبر صاحبه إلى يعتذر لمن يضرب ِتبُْ أنه و ْع ُي  .سَإ

ُق ما- 3927 ُن َلى َيْخ ِه َع ِت  ِجّر

َ لمن يضرب َ به يتكلم بل صدره، في ما يحفظ ل ول
َهاب  .َي

َكَت َما- 3928 ِبّي َأسْإ َوُن الّص ْه ُه ِمّما َأ َكا ْب  َأ

ًا، يطلبْ تظنه وأنت يسألك لمن يضرب فإذا كثير
ٍر بشيء له رَضْخَت  .به وقنع أرضاه َيِسي

َلَك- 3929 َ ما َبُح ل ْن ِم كلبَْ يا َت ْو ّد ْد ال ْنَت َق ًا ُك ّباح َن
ْوْم َلَك َفَما َي  ال

ُبَر لمن يضرب ُعَف َك  .وَض

ً أن المثل أصل ْيٌر، له وكان كلبْ، له كان رجل ِع
ِبَح، جاءت كلما كلبه فكان ِعيُر فأبطأت َن َقاَل ال َلَكَف َ : ما ل
ْنبح ِعير أي ؟الدوم كلبْ يا َت َ مالل  ؟تأتى ل

ُفُض ما- 3930 ْن ِه َي ْي َن ُذ ِلَك ِمْن أ  َذ

ِقّر لمن يضرب َ بالمر ُي َغيره ول  .ُي
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َنُه- 3931 ُدو َكٌة ما ْو َ َش ّباحٌا َول  ُذ

ّباحا ّذ ّقال ٌد الصبع باطن في يكون : ش خبيث، شدي
َله  السمِح أبو َقا

ُهل للَمر يضرب  .إليه الوصول َيْس

َنُه ما- 3932 ٌذ ُدو َق َ َش ٌذ َول َق  َن

 .ويكره ُيَخافا شيء مادونه أي

َذ ولعل هذا، على يزد : لمقلت َق قولهم من الّش
ُه َذ َق َذ "أْش َق بعد، دونه : ماقيل كأنه فذهبْ، َطَرده " أيفَش

َ شقذ به "ما قيل وإذا له، : إتباعوالنقذ ابن " فإننقذ ول
َلعَربي َذ يجعل ولعله حراك، به : ماَقاَل ا َق الشقاذ من الّش

 ]289 :[صقوله ") من"الشقاذ عن محرفا وأحسبه (كذا،

ْد َق ُبوا َل َلّي َغِض ِني َع ُذو َق َأْش َفِصْرُت َو ِني *  ّن ٌأ كأ َفَر
 مثاُر

َقذ ويجعل وَحّركوني، أزعجوني أي ّن أي النقاذ، من ال
َ  .العدو يد من شيء إنقاذ يمكنه ل

َلَك- 3933 ْيِخَك ِمْن ما َ َش ُلُه إل  َعَم

َ أي يكبر، حين للرجل يضرب ّلف أن ُيْصلح ل َك َ ُي إل
َتاده ماكان ْع َدر ا َق  .َهَرِمه قبل عليه و

ُه ُتْحِسُن ما- 3934 ْعُجو َ َت ُه َول ْنُجو  َت

ِقيه أي َلبن، َتْس ِو، : منوتنجوه ال ّنْج َقال ال إذا للدواء ُي
ْدالنسان أمشى َق ْنَجاه :   .أ
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 للولد راجعة والهاء الحمقاء، للمرأة يضرب

َها ما- 3935 َع ْيَت ِمْن َنَز  َل

َ القبيحة الفعلة فعل أي الفعلة، إلى راجعة الهاء ل
َع أن يريد ِز ْن  عنها َي

َ القبيح المر أو الذم يعلقه للرجل يضرب ِزع فل ْن َي
 .عنه

الفعل، " وأوصل"عن فحذفا عنها نزع ما وأراد
وهو الندم، من الفعلة تلك يترك لم أي "ليت "من وقوله
 :النادم قول

 .فعل ما على يندم لم يريد أفعل، لم ليتني

َلَك ما- 3936 ٌؤ َه ٍة َعْن اْمر  َمُشوَر

َورة الَمُشورة َوَرة والصل : لغتان،والَمْش على الَمْش
َوَرة وزن ْه َتبة الَج َلمع َفْت ثم وا ّف وزن على الَمُشورة فقيل ُخ

ُثوبة، َبٌة   بعضهم وقرأ الَم َلَمثو الصل على )    خير     الله     عند     من     (
 المور في المشاورة على الحث في يضرب

َع ِللّرَجاِل ما- 3937 ِء َم َقَضا َلٌة ال  َمَحا

ْعِجُز "المرء قولهم ومنه : الِحيلة،الَمَحالة َ َي َلَة ل )َمَحا
َ يعجز *المرء (المحفوظ  المحالة*) ل

ّناُس ما- 3938 َ ال ْكَمٌة إل َبِصيٌر أ  َو

 الخلق بين التفاوت في بضرب

ُء- 3939 َلُم الَمْر َع ِه َأ ِن ْأ  بَش

www.almeshkat.net/books 315

javascript:openquran(1,103,103)


مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْذر في يضرب ُع َ للرجل يكون ال ِديه أن يمكنه ول ْب  ُي

َ أنه أي ْقدر ل ما كل أمره من للناس يفسر أن َي
 .يعلم

ِكُح- 3940 َنا ِريَمُة الَم َك ِرُج ال َدا  الّشَرفا َم

َله  َصيفي بن أكثَم َقا

ُة- 3941 َوَر ِة قبَل الُمَشا َوَر َثا  الُم

ّدم" والُمناجزة قبل "الُمَحاجزة كقولهم هذا "التق
ّتندم قبل  ".ال

ُة- 3942 َداَرا َواُم الُم ِة ِق َعاَشَر َوِملَُك الُم
ِة َعاَشَر  ]290 [صالُم

َلى ما- 3943 َذا ِفي أْح َ المر َه  أَمّر َول

ًا يصنع لم أي  شيئ

ِلي- 3944 َذا ِفي ما ٌد المر ّه َ َي ٌع ول ُب  أْص

َثٌر أي  .أ

ْيُت ما- 3945 َأ ًا ر ْقر ُه َص ُد  َخَرٌب َيْرُص

َهُره للشريف يضرب ْق  .الوضيع َي

ٍد ِمْن ُأَماَمُة ما- 3946 ْن  ِه

ْون في يضرب َب َ شيئين كل بين ال َقاس ل ُدهما ُي أح
 .اللحياني ذكره بالخر،

َلُه- 3947 ِبٌل ما َ َحا ِبٌل ول  َنا
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ّلْحَمة،والنابل : السدي،فالحابل  .شيء ماله أي : ال

َقاَك ما- 3948 َتب ِد َعّرَضَك َمْن اسْإ  ِللَسَإ

ُه ما على يحملك لمن يضرب ْكَر ُته ُت  عاقب

ْثُل- 3949 ِة ِم َعاَم ّن َ ال ْيٌر ل َ َط  َجَمُل َول

َ لمن يضرب َكم ل َ بخير له ُيْح  .شر ول

َغ َأْن َعَسى ما- 3950 ُل ْب ّنْمِل َعّض َي  ال

ِلى ل لمن يضرب َبا  .بوعيده ُي

ّد َما- 3951 ْقَرَك سَإ ْثُل َف ِدَك َذاِت ِم  َي

َ أي ّتكل ل ُبَك فيما غيرك على َت ُنو  َي

ُء َقّل ما- 3952 َفها ٍم سُإ ْو َ َق ّلوا إل  َذ

ّد قولهم مثل هذا ُب َ ِفيه من للفقيه "ل َناِضُل سَإ  "عنه ُي

ّناُر ما- 3953 ِة في ال َل ِتي َف َقا ال ِدي ِمَن بأْحَر َعا ّت ال
ِة َل ِبي َق  ِلل

َلبَْ مالُه- 3954 ًا َح َبَح َقاِعد َط ًا واص ِرد  َبا

َقال َلبْ : معناهُي ًة ح ِرَب شا ْفل، غير من وش وهذا ُث
 .عليه الدعاء في

ٌع- 3955 ّن َق ُتُه ُم َيٌة َواسْإ ِد  َبا

َ لمن يضرب  .عنده سِإّر ل

َلُم ما- 3956 ُه َتَسا َ ْيل ًا، َخ ِذب َيُر وما َك ُه َتَسا َ ْيل ًا َخ ِذب  َك
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 :الشاعر َقاَل للكذاب، يضربان

َلُم َفَما ُه َتَسا َ ْيل َتا إذا َخ َق َت َ ال َول إذا َباٍب َعْن يعرج * 
َفا َق  َو

َ : فلَنالفراء َقاَل ّد ل َ باب عن ُيَر َعَرج ول َقاَل عنه، ُي
َلعَربي ابن َقالا ُي ّذاب :  َ َك َيُر ل ْيلَه َتَسا َ َخ ْيلَه، َتَسالم ول َخ
َ أي َ تسايرت تسالمت إذا والخيُل منه، فيقبل يصدقا ل ل

ًا، بعضها يهيج  :محارب من لرجل وأنشد :َقاَل بعض

َ َيُر ول ُه َتَسا َ ْيل َقتا إذا َخ َت َ ال ُع * ول ّو إذا َباٍب َعْن ُيَر
َدا  ]291 [ص َوَر

ْا- 3957 َده م َ ِشوٌب عن  َروب َول

َلعَربي ابن َقاَل ْوب، العسل : الّشوبا َالَمش
البيع عند روب، ول : لشوبويقال الرائبْ، : اللبنوالّروب
 .عيوبها عن بريء أنك أي تبيعها، السلعة في والشراء

ْنَساُن ما- 3958 ْول ال ّلَساُن َل ّ ال ٌة ِإل َلٌة ُصوَر ّث ْو ُمَم َأ

ِهيَمٌة َلة َب ْهَم  ُم

ْدحِا في يضرب ْدرة َم ًق  .الكلم على ال

ًا لُه الله َتَرَك ما- 3959 ْفر َ ُش ًا ول ْفر َ ُظ ّذ َول َق َ َأ َول
ًا ِريش َ الذي : السهم(القذ َم كالصم، ووزنه عليه، ريش ل
هذا أصل في القلم بخط وضبط صم، مثل قذ وجمعه
وليس الذال، وتنوين القافا وسإكون الهمزة بفتح الكتاب
 )بشيء

ًا ترك ما أي  .شيئ

َقي مالُه- 3960 َد لسُإ ّدّر سَإاِع  ال
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ُقاالسواعد دعاء اللبن، منها يخرج التي الّضْرع : عرو
ُع َتِجّف بأن عليه الدر، سإاِعد دّر : لسَُإقيوالتقدير إبله، ضرو

 .المضافا فحذفا

ُقوُم ما- 3961 ِة َي َب ْو ِه بَر ِل ْه  َأ

ِة ويروى َب ْو ِه "بَر ِر َبَة وأصل بجميعه، " أيأْم ْو الّر
َقال اللبن، بها يروب الخميرة ُي َبةو ْو َقال الحاجة، : الّر : ماُي

ْوبة ُفلَن يقوم ُدوا بما أي أهله، بَر َن حوائجهم، من له أسْإ
َقاَل ْوبَةالعرابي ابن و ُله، الرجل : ر ْق فلَن : كانتقول َع

ْوبَة لي ليست غلم ذاك إذ وأنا يحدثني  .َر

َلُه- 3962 َ ُجوٌل ما ُقوٌل َول ْع  َم

فإذا اعلَه، إلى أسإفله من البئر : عرضفالُجوُل
ُلبْ ْعُسور ومثله : العقُل،والمعقوُل َطّى، إلى يحتج لم َص الَم

ْيُسور ُلود والَم قوية َعزيمة ماله والمعنى وأشباهها، والَمْج
َ لصلَبته انهياُره يؤَمْن الذي البئر كُجوِل ْقل ول يمنعه َع
ّفه ُك  .بأمثاله يليق ل عما َوي

ْنِضُج ما- 3963 ًا ُي َ ُكراع ّد َول  راويُة َيُر

 .الذليل للضعيف يضرب

َلت أبي : سإمعتعمرو بن معاوية بنت عمرة َقا
ْنِشد  :حوله إلينا وينظر صبيحتها في مات التي الليلة في ُي

ِتى ويَح يا َي ّلذيَن ِصب ُهْم ا ُت ْك ِهْم * ِمْن َتَر ِف ْع ما َض
ُنِضُجون َعا ُي  ُكَرا

ِلُك ما- 3964 ًا َأْم ّد َ َش ًء َول  إْرَخا
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ّلَف الذي يقوله ًا ُك َ أي َعَملً، أو أمر ِدُر ل على أق
 .منه شيء

ِوي ما- 3965 َباٍب َمتَك ُيسا  ُذ

 ]292 .[صالحقير للشيء يضرب

ْتكنصير َقاَل ُقا: الَم ِعْر وهو الذكر، باطن في الذي : ال
ِعَجان حلقة على باطنه في كالخيط  ال

 َقّط َغيوٌر َفَجَر ما- 3966

َله هو الغيور أن يعني العرب، من الحكماء بعض َقا
َغار الذي  .أنثى كل على َي

َها َما- 3967 ِبيٌح ِب َوَما بالجيم ويروى - بالحاء ِد َها -  ِب
ِبٌر  َوا

 .أحد أي

ِر كاللَبن الوابر يكون أن : يجوزقلت (ويكون والتاِم
التمر ذو التامر معنى أن كما الوبر ذا حينئذ الوابر معنى

 )اللبن ذو اللَبن ومعنى

َبَرقولهم من يكون أن ويجوز َلرض في : "و " إذاا
فلم فيه أقام " إذامنزله في "وبر قولهم من أو مشي،
ْبَرحْا،  :الشاعر َقاَل َي

ْبُت ّلذيَن الَحّى إلى فأ ُهْم ا َء ًا، َوَرا ِريض ِلْت ولم * َج ْف ُي
ْيِش ِمن ِبُر الَج  َوا

َ وكله كثير، هذا ومثل أحد، أي َ به يتكلم ل في إل
 .خاصة الَجْحد
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ِنى ما- 3968 َناحَا َنَح ُلوقِا ِم َع  ال

ُيَرائي فيمن سإائر للعرب مثل : هذاالمنذرى َقاَل
قلبه، في ما غير الظاهر في نفسه من فيعطى وينافق

ُلوقا َع َد َتْرأم : الناقةوال َل َها، و ِر َقاَل غي : ناقةالسكيت ابن و
ُلوقا  :الجعدى َقاَل َدّرها، وتمنع بأنفها ترأم َع

إذا الخليل : وكانوقبله الجعدى، للنابغة (البيت
 )يعتبْ لم ثم * فعاتبته رابني

ِنى وَما َناحِا َنَح ُلو َكِم َع  تضرب غرة ِمْن َتَر َما * قِا ال

ِني ما- 3969 َقا ٍد ِمْن سَإ ْي َو ًة سُإ ْطَر  َق

ْيد َو َقاَل الماء، يريد مرخما، أسإود : تصغيرسُإ  :و

َ ِني أل ّن ّقيُت إ َد سُإ َو ًا أسْإ َك ِل ّذ َحا َل َأ الّشْرب ِمَن * 
َبّجِل الّرِحيق  الُم

َقال الماء، الحالك بالسإود أراد :والتمر للماء ُي
َلسإودان  .ا

َ لمن يضرب  .بشيء يواسإيك ل

ْهَما- 3970 ِعْش َم ْه َت  َتَر

في والهاء ما، بمنزلة الشرط في : حرفامهما
تر تعش : ماوالتقدير محذوفا، تر ومفعول " للسكت،"تره

ًا ترى تعيش دمت ما أي عجيبة، أشياء ًا شيئ  .عجيب

ْيُت َما- 3971 َو َ َح ْيُت، َول ْو ُه وما َل َوا َ َح ُه ول َوا  َل
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ّية ْو ّيُة إليك، َضَمْمته شيء : كّلالَح ِو ّل شيء : كلوال
َبأته  .َخ

 ]293 .[صالمال يطلبْ لمن يضرب

َ جمعت ما والمعنى طلبت ما تجمع لم أي خبأت، ول
ً تطلبْ كنت لنك  .باطل

َء َما- 3972 ّدْت ِبَما َجا ٍد، إلى أ َء وَما َي َتْحِمُل بَما َجا
ٌة َها إلى َذّر ِر  .ُجْح

 .الخفاقا تأكيد في يضرب

َو َما- 3973 َ ُه ٌقا إل ٌقا أو َغَر  َشَر

َغَرقا فيسده النفس مجرى في الماء يدخل : أنفال
َقِت قيل ومنه فيموت، َغّر َد القابلُة " أن " وذلكالمولو
َقَط إذا المولود فيهما ما ليخرج منخريه القابلة َمَسَحِت سَإ
ّفُس فيتسع َن َت الماء فيه دَخَل ذلك تفعل لم فإن المولود، ُم
ِرقا، السابياء في الذي َغ ْعَشى َقاَل ف  :ال

جليدة أو الولد، مع تخرج التي : المشيمة(السابياء
وقول مات، الولَدة عند تكشف لم إن أنفه على رقيقة

:وصدره الشيباني، مسعود ابن قيس في يقوله العشى
 )ورحلة غزاة عام في أطورين

َ ْيَت أل ًا َل ْيس ْتُه َق ْق ِبُل َغّر َوا َق  ال

ُقا مجرى وهي الحنجرة في الماء يدخل : أنوالّشَر
ًا، التنفس َقا فإذا أيض ّلُل بما يتدارك ولم َشر هلك، ذلك ُيَح

 .متفقين يكونان وكادا مختلفان والغرقا فالشرقا

ّذر المر في يضرب  .وجهين من يتع
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َنى َما- 3974 ْغ ْنُه أ َلٌة َع ْب َ ِز َباٌل َول  ِز

 .بفمها النملة تحمله ما وهما

َ لمن يضرب ًا عنك يغني ل َلة أر : لم. قلتشيئ ْب الّز
َ المعنى بهذا الناء في "ما قولهم المذكور وإنما غيره، ول

َلَة َبا ً رزأته "ما و شيء، - أي " بالضمُز َال أي " بالكسرزب
ًا، َ شيئ ِة الزبلة تكون أن يبعد ول َبة نحو ِزبال واحد ْق َقاب َر ِر و

ووجدت الواحد، دون يستعمل الجمع ولكن وِحَراج، وَحَرَجة
َلة الجامع في ْب أنها على هذا يحمل أن ويجوز الزاي، بضم ُز

َبالة، من مقصورة  .جيد وجه وهذا ُز

َلُه- 3975 ْقٌر َما َ ُن ْلٌك َول  ُم

ًا يريد َ بئر ْقر ماء، ول ّن ْقَرة : جمعال الموضع وهو ُن
 :َقاَل : الماء،والُملك الماء، فيه يستنقع

َلْم ُكْن و ِم ملك َي ْو َق ْل َ ينزلهم ِل َ َصلَِصل * إل ِوى ل ْل َت
َلى  َحَسبِْ َع

ِري َما- 3976 ْد  َماَر أْم أغاَر أ

َقال َغاَر ُي ْور، أتى " أي" َغ أتى أي " أنجد،"مارو ال
ًا  .َنْجد

َلُه- 3977 َ َما ٍو ِعى ل  َقْر

َلصمعي َقاَل َقْروا َلغة، : ال ْي َقال َم ُي ْوض : هوو صغير َح
ّتخذ ُده كبير حوض بجنبْ ُي ِر ْهم َت َب َلوا للسقى، ال : واللَعىَقا

َوة "كلبة قولهم من اشتقاقُه يكون ] أن294 [ص يحتمل ْع َل
َوة "امرأة" و ْع َقال والشرب، الكل على حريصة " أيَل وي
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ْعو، "رجل ٌء َل ّعا َل َقال َحريص، شهوان " أيو ُي َقْرو : إنو َدحا ال َق
ٍو لَعى بها "وما خشبْ من ًا َيلحس َمْن بها ما " أيَقْر  ُعس

وجمعه - القدحا، السين وتشديد العين - بضم (العس
 )رجال بوزن عساس

َلعَربي، ابن عن يروى القول وهذا أحد، بها ما أي ا
َ ً"لَعى لقولهم أرى ول  .منه يتصرفا " فعل

َلُه- 3978 ِبٌل َما َ َها ِبٌل َول  آ

َتال،الهابل َية، : الَحَسُنوالبل : الُمْح ْع َقال الّر "ذئبْ ُي
ِبل  :الرمة ذو َقاَل محتال، " أيَه

ِعم ْط ِد وُم ْي ّباٌل الّص ِه َه ِت ِي ْغ ِب ْفى ِل ْل ُه * أ َذاَك أبا َكْسبُْ ِب ال
َتِسبُْ ْك  َي

ُد واهتبل َلَة اغتنم : أيالصائ ْف ل لما يضرب الصيد َغ
 بشأنه يهتم أحد له يكون

ِلى َكاَن َما- 3979 ْي َباحٍا َعْن َل ِلى َص ْنِج  َي

"- إلخ ليلى "ماكاد المثل هذا في الصل (أحسبْ
 )أثبتناه ما كلها الصول اتفقت وإن

َ أمرا طلبْ لمن يضرب بعد ناله ثم يناله، يكاد ل
 .مدة طول

ُؤَك- 3980 َ َما َناُل ل ِدُحُه َي  َقا

َقال َدْحُت ُي َق ْفته، " أيالماء " ّذر قل إذا والماء َغَر تع
ْدحه، َ قليل ماؤك أي َق ُد ل ِر ْب ّلَة ُي ُغ  .لقلته ال
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 .نفعه ويقل قدره يصغر للشيء يضرب

ّق َما- 3981 ُه ُيَش َباُر  ُغ

َ أنه يراد َبار ل ْدوه لسرعة وذلك فيشق، له ُغ وخفة َع
َقاَل وطئه،  :و

ّفْت ُع َخ ِق َوا ِه َم ِئ ْط ْو َو َل ّنُه َف ِرى أ َيْج ِة *  َل ِرْم لم َعالٍج ِب
 ُيْرهج

َقاَل  :النابغة و

ِلْمَت َع ْوَم أ َكاَظ َي ِني ِحيَن ُع َت َقي َتْحَت َل َعَجاِج *  َفَما ال
ْقَت َق ِري َش َبا  ُغ

َ لمن يضرب  .ُيَجاري ل

َعَك يكون مجاريك لن ُغبار، في َم َكأنُه ال :َقاَل ف
ِقْرَن وقد لجذيمة، َقِصير كلم من المثل وهذا يجاريه، له ل

1250 المثل (انظر الزباء قصة عند الخاء باب في ذكره َمّر
 ")كبير خطبْ في يسير "خطبْ

ُء- 3982 ِه الَمْر ْي َغَر  َبأْص

الصغران لهما وقيل واللسان، القلبَْ بهما يعني
َلصغرين يسميا أن ويجوز حجمهما، ِلصغر ًا ا أنهما إلى ذهاب
ُلها أنا :قيل كما وفضلً، معنًى النسان في ما أكبر ْي َذ ُج

ّكُك ُقها المح ْي َذ ُع :قيل كأنه القيام، للباء والجالبْ المَرّجبُْ، و
ُقوم المرء  ]295 [صبهما المرء يكمل أو بهما معانيه َي

ُتُه ما- 3983 ّلْم َ َك ِو إل ّديِك َكَحْس  ال

َقاَل السرعة، يريدون  :و
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ْوم َن ِو َو ّديِك َكَحْس ْد ال َبتى َباَت َق َنُه ُصْح ُلو َنا َي َقا *  ْو َف
ِهِل الِقلصَِ َبا َع  ال

 .قلته يعنى

َفى َما- 3984 َذا َيْخ َلى َه ُبِع َع  الّض

َلُمه للشيء يضرب  .الناس يتعا

ُع ُب  .الدواّب أحمق والّض

ْيُل َمّسي- 3985 َها سُإَخ َد ْع ّبِحي أو َب  َص

ْيل ِرِب بن لعامر كانت : جاريةسُإَخ ّظ ِني، ال َوا ْد َع ال
َكَم عامٌر وكان  العرب، ح

 :العدواني الصبع ذو فيه يقول الذي (وهو

َ يقضى حكم ومن  يقضى ما ينقص * فل

 :أولها التي كلمته من وذلك

َلرض حية كانوا * ن عدوا من الحي عذير  )ا

ْيل وكانت َنَمة، عليه ترعى سُإَخ يعاتبها عامر فكان َغ
َيتها، في ْع َبَحِتَقاَل سإرحت إذا ِر ْيل، يا : أْص راحت وإذا سُإَخ
ْيل، يا : أمسيتقال َوى في َعّى عامر وكان سُإَخ ْت ٍم َف قو

َثى في إليه اختلفوا ْن ِهَر فيه، يحكم ُخ ليالي، جوابهم في َفَس
َلت َقا ْعُهالجارية َف ِب ْت َبال، : أ ِتهما الَم ّي ُفّرَج هو، فهو بال فبأ َف

َقاَل به، وحكم عنُه هذه جواب بعد أي سُإَخيل، : َمّسىو
ٍد سإبيل ل أي المسألة، ِني ما بعد عليك لح ِت هذه من أخرِج
َطة َوْر  .ال
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َباشر لمن يضرب ٍد العتراَض أمر ُي  .فيه عليه َلَح

ُه َما- 3986 َد ْن ُد ِع َع ْب  َأ

 .طائل عنده ما أي

"إنه وكذلك ذممته، إذا هذا تقول : إنمازيد أبو َقاَل
ْيُر َغ َد َل َع ْب  ".أ

الذي، معنى على " ههنا"ما ُيْحمل أن : يمكنقلت
ُد المطالبْ من عنده ما أي أن ويجوز غيره، عند مما أبع

أي طلبه، في يبعد شيء عنده ليس أي النفي، على يحمل
 .محل أو قيمة له شيء

َلعَربي ابن َقاَل معناه " كانأبعد لغيُر "إنه قيل : إذاا
َ ْوَر ل  .شيء في له َغ

َلُه- 3987 ْذٌم َما  ِب

َقال َبذيمُي رأي (هذا يغضبْ لما َيغضبْ الذي : ال
َقاَل اللسان وعبارة الصمعي، َلصمعي " يكن لم : إذاا

: مصدروالبذم )قفل (بوزن بذم : مالهقيل رأي للرجل
يأتيه ما يعلم أنه أي الرجال، من الغضبْ العاقل وهو البذيم،

 :الشاعر َقاَل له، يغضبْ ما : يعلم. وقيلالغضبْ عند

ذو منه مما * ويغضبْ مطهر النبعتين عروقا كريم
 ]296 [ص ) " اهـيغضبْ البذم

ْذُم الكريم، له َب ِذيم، : مصدروال َب القوة وأصله ال
َقال للشيء، والحتمال ٍم ذو ثوٌب ُي ْذ وذلك الغزل، كثير أي ُب

 .له أقوى

َلَك- 3988 َع اسْإٌت َما ِتَك َم  اسْإ
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مال من ثروة له تكن لم لمن : يضربزيد أبو َقاَل
َ ّدة ول  .رجال من ِع

ْفِش ِمَن- 3989 َلى الّر َعْرِش إ  ال

ْفِش ْفِش الّر َفةوالّر َفُش : ِمْجَر ُبّر، بها ُيْر أن ويجوز ال
ْفش يكون ً كان أي الرفع، وهو يرفش، رفش مصدر الّر نازل
ًا فصار َقى وهو الضمير، الفعل صلة من وِمْن مرتفع َت أو اْر
َفع َت  .ار

ْغَزُرها َمَخايُل- 3990  الّسَراُب أ

َلُة ْي : أكثروأغزرها بالمطر، الَخليقة : السحابةالَمِخ
 .ماء

 .بشيء ليس وأكثره الكلم يكثر للذي يضرب

ْبِل ِمْن- 3991 ٍر َق ِتي ْو ْبَض َتُروُم َت ّن  ؟ال

ْبُض ّن من يخرج صوت وهو النباض، من : اسإمال
 .فيها نزع إذا القوس

 .وقته قبل المر َيُروُم لمن يضرب

ِة ِمْن ما- 3992 ّ ِعّز َلىَ و إل َها إ ِب ْن ٌة َج  َعّر

 .اللئام َيُشوبهم الكرام للقوم يضرب

َء َتَرَك َمْن- 3993 ِلَمْت الِمَرا ُة َلُه سَإ  الُمُروأ

ّناَس َعاَشَر َمْن- 3994 ْكُر ال ُه بالَم ُؤ َف ِر كا ْد َغ  ِبال

ِذُر- 3995 ِذُب الَمعا َا  َمك
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ِذَرة، : جمعالمعاذر ْع ْذر، وهي َم ُع َكاذب ال : جمعوالَم
َقابح ُحْسن جمع كالمحاسإن الكذب ْبح، جمع والَم من وهذا ُق

َطرفا قول  .الّشّخير بن ُم

 :قولهم مثل وهو

ِذيُر- 3996 َعا ْد الَم َها َق ُب ِذِب َيُشو َك  ال

َع- 3997 ُدو الَمْخِض َم ْب ُد َي ْب  الّز

 المراد حصل المر اسإتقصى إذا أي

َدا َما- 3998 َدا ِمّما َع  ؟َب

َعك ما أي َن َله أولً، لك ظهر مما َم أبي بن علي َقا
يريد الجمل، يوم عنهما الله رضي العوام بن للزبير طالبْ
َفك مالذي :بقوله متصل وهذا البيعة، من عليه كنت عما َصَر

َدا فما بالعراقا، وأنكرتني بالحجاز، عرفتني َدا مما َع  ؟َب

َقا َمْن- 3999 َد  َنَجا الله َص

صلى النبي عن عنه تعالى الله رضي هريرة أبو روى
ٍر297 [ص ثلَثة : إنَقاَل أنه وسإلم عليه الله انطلقوا ] نف
ْتهم الصحراء، إلى َطر َلَجؤا السماء فَم جبٍل في الكهف إلى َف

َع ينتظرون َ ْقل َبطت إذ كذلك هم فبينما المطر، إ صخرة َه
َثَمت الجبل من الحياة من فيئسوا الغار، باب على وَج

َقاَل والنجاة، ٍد كّل لينظر :أحدهم َف أفضل إلى منكم واح
َله عمٍل ُع ثم فليذكره َعِم ْد َي َيْرَحَمنا أن عسى تعالى الله َل

َقاَل وينجينا، ًا كنت أني تعلم كنت إن : اللهَمأحدهم َف باّر
ّي، ِلد ُبوقهما آتيهما وكنت بوا َغ ليلًة فأتيت فيغتبقانه ب

وكرهُت أوقظهما، أن وكرهت ناما، قد فوجدتهما بغبوقهما،
َع، كنُت فإن الفجر، طلع حتى دأبي ذاك يزل فلم الرجو
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ِهَك ذلك عملُت مكانها عن الصخرة فمالت عنا، فافرج لوج
َقاَل الضوء، عليهم دخل حتى أني تعلم إنك : اللهمالخر و

ِويُت ً شأنها في ولقيت امرأة، َه بها، ظفرت حتى أهوال
َلت المرأة من الرجل مقعد منها وقعدت َ : إنهَقا لك يحّل ل

َ خاتمي َتفّض أن أنه تعلم كنَت فإن عنها، فقمت بحقه، إل
َلني َما َ ذلك على َحَم ُتك إل فانفرجت عنا، فافرج َمَخاف

َقاَل لقدروا، يخرجوا أن القوم شاء لو حتى الصخرة و
َء، اسإتأجرُت أني تعلم إنك : اللهمالثالث لي، فعملوا أَجَرا

ّ أجورهم، فوفيتهم ً إل ًا رجل ُه ترك واحد وخرج عندي َأْجُر
ًا، َغاِضب ًا، وبلغ نما حتى أجره فربيُت ُم الجير جاء ثم مبلغ
كنت فإن المال، من ترى ما : هاكفقلت أجرته، فطلبْ
وانطلقوا الصخرة فمالت عنا، فافرج لك ذلك عملت

َقاَل سإالمين َقا : َمْنوسإلم عليه الله صلى َف َد َنَجا، الله َص
قوله يحقق أن وهو بالصدقا، الله " لقيالله "َصدقا ومعنى

ُله  .فع

َثَر َمْن- 4000 ْك ْهَجَر أ  أ

بالفحش، كلمه في يأتي أن وهو : الفحاش،الهجار
َهْجُر َل ُفْحِش الهجار، من السإم :وا ْفَحاش، من كال سإمى ال

ًا َهْجر ُهْجَر  إياه العقلَء ل

َ بما كلمه في يأتي لمن يضرب  .يعنيه ل

َتاَب َمْن- 4001 ْغ َقا، ا َفَر وَمْن َخَر ْغ َت َع اسإ َق  ر

ِة الغتياب من : اسإمالغيبُة َل ِتيال، من كالِحي وهو الح
َقا اغتاب من والمعنى بسوء، عنك الغائبْ تذكر أن سإتر َخَر

َع اسإتغفر فإذا الله، َق َقا ما َر  .َخَر

َفَر َمْن- 4002 ًة َح ّوا َغ َع ُم َق  فيها َو
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ّواةشمر َقاَل َغ َغطى : تحفر: الم ُت والذئبْ، للضبع و
َدى، فيها ويجعل َغاواياُت، والجمع َج َقال الُم ُي مهلكة لكل و
ّواة َغ :[صعنه الله رضي عمر عن ويروى " بالتشديد"ُم

298[ 

ًا إن أي الله، لماِل مغويات تكون أن تريد قريش
 .له مهلكة

ْع َمْن- 4003 ِط ًا ُي ْيب ِر ًا ُيْمِسي َع ِريب  َغ

َقال ِعْمليق بن عريبْ يعني ُي لوذ - بن : عملوقا- و
ًا وكان نوحا، بن سإام بن  للمال مبذر

ُله  :قولهم ومث

ْع َمْن- 4004 ِط ًا ُي ّب َك ًا ُيمِس ِع ّب َك ْن  ُم

 :ومثله

ْع َمْن- 4005 ِط ًة ُي ْد َنِمَر ِق ُه َيف  َثَمَر

ْنَك- 4006 َبُضَك ِم ًا كاَن وإْن َر  سَإَمار

ُبك منك أي ًا، كان وإن قري َبُنوالّسمار رديئ : الل
َقال الرقيق، الماء الكثير ُي يقيمه الذي النسان لقوت و

َقال : َربض،اللبن من ويكفيه ُي ُبض، :و َبُض ُر ُلُهالهُل والّر . ومث
ُلهم المعنى هذا في  :قو

ْنَك- 4007 ُفَك ِم ْن َع كان وإن أ َد  أْج

ليس كان وإن وشره خيره يلزمك لمن يضرب
 .القرب بُمستحكم
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ُذ ذلك َقاَل َمْن وأول ُف َنَة بن ُقن َو ْع للربيع المازنى َج
َع الربيع أن وذلك المازني، كعبْ بن َف ًا د أبّر قد كان فرسإ

ًا الخيل على أهله، به ليأتي َكِميٍش أخيه إلى وجودة كرم
َوَك َكِميش وكان ْن ًا أ بني من رجل كان وقد بالحمق، مشهور
َقال مالك الفرس أصحاب على قدم َجْرم بن ُقَراد له ُي

ًة منهم ليصيبْ ًا فيهم فمكث داهية، وكان فيأخذها، ِغّر مقيم
َ نسبه يعرفون ل ِره ول ِه ْظ ًا َكِميش إلى نظر فلما هو، ُي راكب

َقاَل عارضه ثم ناقته، ركبْ الفرَس َكِميُشَف في لك هل : يا
ٍة َن َلها أَر َعا َ سإمنا مث ٍر عظما ول فأما ؟ذهبْ من معها وعي
ُتن صدورهم، وتفرحا قدورهم، فتملَ أهلك إلى بها فتروج ال
ِعيُر وأما َ ال ؟به لنا وكيف :كميش له َقاَل بعده، افتقاَر فل
َ يدرك وليس به، لك : أناَقاَل َ هذا، فرسإك على إل يرى ول
َ َ بليل، إل َكه،َكِميش َقاَل غيري، يراه ول َن : نعم،َقاَل : فدو

َقاَل الفرَس ُقَراد فركبْ راحلتي، أنت وأْمِسْك : انتظرنيو
ٍد، من الساعة هذه إلى المكان هذا في ومضى : نعم،َقاَل غ

 :يقول أنشأ توارى فلما ُقَراد

ْعَت ّي ِر ِفي َض ً العي َكا َضلَل ْهَر ِعَم ُم ْط ُت ِل ًا الحّى *  َجِميع
َكا ْيَر  َع

ْوفَا ِتى َفَس َواِن تأ َه َكا بال َل ْه ْبَل أ َق َو ْعُت َما هذا *  َد َخ
َكا َو ْن  ال

وجاع، غده من أمسى حتى ينتظره َكِميٌش يزل فلم
ًا له َيَر لْم فلما َقاَل أهله، إلى انصرفا أثر : إننفسه في و

ّوَلقلت الفرس عن أخي سإألن أخوه رآه فلما ناقة، : تح
ُع َع أنه عرفا الربي ِد َقاَل الفرس، عن ُخ ؟الفرس : أينله َف

ّولَقاَل َعَل299 [ص : فماَقاَل ناقة، : تح َف لم َقاَل ؟الّسْرُج ] 
َقاَل ليقتله، الربيع فصرعه ِعلة، له فاطلبْ السرج أذكر َف
َونة بن قنفذ ْع ْلُهَج َفَك فإن فاتك عما : ا كان وإن منك أن
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َع، َد بالفرس، أهله على َجْرم ابن ُقَراد وقدم مثلً، فذهبت أْج
َقاَل  :ذلك في و

ْيُت ًا َرأ ُكُه َكِميش ٌع لَي نو ِف َلْم َنا َو ًا أَر *  ْبَل نوك ِلَك َق َذ
ُع َف ْن  َي

ًا يؤّمُل ْير ٍر ِمْن َع ٍد ُنَضا َعْسَج َهْل َو َف ِفي ِلي َكاَن * 
ِر ْي ِلَك َغ ُع َذ ْطَم  ؟َم

ْلُت ُق ُلوِصي : أمِسْكله َو َ َق ِرْم َول ًا َت َداع ُذو إذ له * ِخ
َكايد ُع الَم َد  َيْخ

َبَح ِه الخافقيِن َيْرِمي فأْص ِف َطْر َبَح ِب َوأْص ِتى *  ُذو َتْح
ِنيَن َفا ُع أ  ُجْرُش

َلى أبّر ِد َع َناجيح الُجْر َع ْيَس كلها ال َل َف ْو *  َل َتُه َو أقَحْم
ْعَر َو ُع ال ْكَس  َي

ُهْم أنَت ما 4008 ْنَجا َقًة بأ  َمَر

ْفُس،الَمَرقة ّن  .النجاة : منوأنجى : ال

َلَت لمن يضرب ْف ُذوا قد قوم من أ  .وأصيبوا أِخ

ِه َنَجا َمْن- 4009 ْد ِبرأسِإ َق ِبَح َف  َر

َيْرَضى حتى وتعذرها الحاجة إبطاء في يضرب
 .منها بالسلمة صاحبها

ليالي في قيل أراه الشعر : وهذاعبيد أبو َقاَل
ّفين  :ِص
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ّلليُل َباُش َداٍج ا ِك ِطْح َوال َت ْن َطاحَا َت ِن ِد *  َها َما أسْإ ُأَرا

ِلْح َط  َتْص

ِه َنَجا َفَمْن ْد ِبَرأسِإ َق ِبْح َف * َر

َتى- 4010 ُدَك َم ْه َفِل َع  ؟ِفيَك بأسْإ

َغْرَت متى أي ْث  . ؟أ

وقت قبل يخرفا وللرجل القديم للَمر يضرب
 .الخرفا

َقاَل َلعَربي ابن و ً يطلبُْ للذي : يضربا يناله، مال
ًا كان إذا أسإنانه به القائل ويعني  .صغير

.ذلك يجّر غرابها طار : هيهاتقولهم مثل : وهذاَقاَل

َقاَل َ فات قد للَمر : يضربآخر موضع في و ول
وربما ". (كذا،قديم بالغابات "عهدك ومثله :َقاَل فيه، يطمع

ًا كان  ")"الغانيات عن محرف

َقاَل َتى أمثالهم : منزيد أبو و "فيك بأسإفل عهدك "َم
َتُه إذا وذلَك ٍر عن سإأل  .به له عهد ل قديم أم

ثم بالرجل عهدك قدم إذا : تقولعمرو أبو وقال
َتى رأيته "َزَمن المجيبْ " فيقولفيك بأسإفل عهدك "َم

َطاب - السلم4011 " يريدونالفطحل "زمن قيل " وربماِر
 ]300 .[صالعهد قدم به

ِقَى َمْن ِه َشّر ُو ِق َل ْق ِه َل ِب َق ْب َق ِِه َو ِب َذ ْب َذ ْد َو َق  ُوقَي َف

َلق ْق ّل َقبْ : اللسان،ال ْب َق  .: الفرجوالذبذب : البطن،وال
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 .يكثر لمن يضرب

ْع َمْن- 4012  َيَخْل َيْسَم

َقال ْلُتُي أسإد وبنو الفصح، وهو بالكسر إخال، : ِخ
َأَخاُل يقولون َيْسَمع َمْن والمعنى القياس، وهو " بالفتح"

َبهم الناس أخباَر  المكروه عليهم نفسه في يقع ومعاي

َ ِمْن- 4013 ْيَك ِكل َب ْن َ َج ْيَك ل ّب  َل

 .سإواء " وهما"جانبيك ويروى

ُذول يضرب  للَمْخ

ُطْل َمْن- 4014 ِه َهُن َي ِبي أ
ْق َ ِط َت ْن ِه َي  ِب

ّد إخوته كثر من يريد ُه ظهره اشت َقاَل بهم، وِعّز
 :الشاعر

ْو َل َء َف ْيُر َكاَن َربى َشا ُكُم أ ً أبي ِويل َط ِر *  ْي أ
َ الحارثِا َك

ُدوِس ِبْن  سَإ

أحد سإدوس بن للحارثا : كانالصمعي َقاَل
ًا وعشرون  ذكر

 :قولهم في الخر المثل وأما

ُطْل َمْن- 4015 ُلُه َي ْي ْق َذ ِط َت ْن ِه َي  ِب

َلصمعي عن حاتم أبو فأخبر وجد َمْن : يرادَقاَل أنه ا
َعَة َعها سَإ ُطْل "َمْن ويروى موضعها، غير في وَض ُله َي يطأ ذي
 "فيه

 .المسرفا للغنّي يضرب
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ِكح َمْن- 4016 ْن َء َي َنا ْعِط الَحْس َها ُي ْهَر  َم

َذَل بها اهتّم حاجًة طلبْ َمْن أي َله وب  .فيها ما

َنعة في يضرب  بالمال الُمَصا

ُه َمْن- 4017 ُه سَإّر ُنو ْتُه َب َء ْفُسُه سَإا  َن

ّبّي، عمرو بن ِضَرار المثل هذا قائل ولده وكان الّض
ًا فرآهم ورأس، غزا قد كلهم رجلً، عشَر ثلَثة بلغوا قد يوم

ًا، َدهم، مع َ َ السإنان هذه يبلغوا لم أنهم فعلم وأول كبر مع إل
َقاَل سإنه، ً فأرسإلها نفسه، سإاءته بنوه سإره : َمْنَف  مثل

َثُل- 4018 ِة َم َن ْب َبِل ا ْهَما الِج َقْل َم ُقْل ُي  َت

ِة يضرب َع ُع للّم  .يقول ما على إنسان كّل يتب

َبَه َمْن- 4019 ُه أْش َبا َلَم َفَما أ  َظ

َبَه َيَضع لم أي ٌد ليس لنه موضعه؛ غير في الّش أح
َلُب، ظلم فما يراد أن ويجوز يشبهه، بأن منه به أولى أي ا

َعه وضع حين يظلم لم ّدى حيث َزْر َ الشبه، إليه أ وكل
 ]301 .[صحسن القولين

وقد البارع الديبْ إلى الحسن أبو على الشيخ وكتبْ
َفد ُنه إليه َو ُع اب َقاَل البارع، ابن الربي ًاَف بل بولده، : مرَحب

 .الخريف في الوارد الربيع الظريف، بولدي

ّنَك ْد كأ ْلَت َق َب ْنُه َقا ً ِم ْنَجل َءَك سَإَج َفَجا ْنُه *  َياِل ِم ِبالَخ
ِثِل  الُمَما

َلَم َوَما َبَه إذا َظ ُه، أْش َبا ّنَما أ َلمه وإ ْو أْن َظ ُه كاَن َل َبا  .أ
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ُكْن َمْن- 4020 ُه َي ُبو ًء أ ّذا ّد َح ُه ُتَج َ ْعل  َن

َدة ذا كان : منيقول َد ِج ُعه َجا  متا

 ينصرونه أعوان له كانت لمن يضرب

َأِخيَك َلَك َمْن- 4021 ِه ب ّل  ُك

ُفُل َمْن أي ما كل أي لك، كله بأخا لك ويضمن يك
َ يعني َمْرضي، فعله ّد ل يروى وهذا تكره، ما فيه يكون أن ب
َداء أبي قول من ّدر  .عنه الله رضي النصاري ال

 .الخاء عز في يضرب

ِء َمْن- 4022 َنا َع َياَضٌة ال ِم ِر ِر َه  ال

َقاَل المنصور، على الّشَرارة بعض دخل ًا له َف شيئ
َقاَل توبيخه، في  :الشارى َف

َبَرْت ما بعد عرسإك أتروض َوِمَن ك ِء *  َنا َع ِرياَضة ال
ِم ِر َه  ال

َقاَل صوته، لضعف المنصور يسمعه فلم : ماللربيع َف
 :: يقولَقاَل ؟الشيخ يقول

َهْل مالكم والمال عبدكم، العبد َف ُبَك *  َعنّي عذا
 َمْصروفا اليوَم

 .الفعل هذا الربيع من واسإتحسن بإطلَقه، فأمر

َتَر َما- 4023 َت َد َمْن اسْإ  الَجَمَل َقا

ُقلخَا َقاَل  :ال

www.almeshkat.net/books 337



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ُقلخَُا أنا َناب بُن ال َ بن َج ِثيَر * أُخو َجل َنا ُد َخ ُقو َ أ الَجَمل

َلُه- 4024 ِرَحٌة َما َ سَإ ِئَحٌة َول  َرا

َعى في : أرسإلتهاالماشية سَإَرْحُت َفَسَرَحْت الَمْر
 .كثير ومثله شيء، أي وتُروحُا، َتْسَرحُا ما ماله والمعنى هي،

ُيوَراء- 4025 ْع ِدُم َم  ُتكا

ُيوراء ْع :والتكادم غريبْ، جمع العيار : جمعالَم
َعاّض ّت  .ال

ً يضرب  تتهارش للسفهاء مثل

ِنح ِلي َمْن- 4026 َد ِبالّسا ْع ِرحِا َب َبا  ؟ال

فولََك شمالك عن جاء : ماالصيد من السانح
َيامنه، َياسإره، فولََك يمينك عن ماجاء :والبارحا َم :والناطح َم

ّقاَك، ما َل َقعيد َت َبَرك : ماوال  .اسإتد

ً أن المثل وأصل والعرب بارحة، ِظباء به مرت رجل
: إنهاله فقيل ] ذلك،302 [ص الرجُل فكره بها تتشاءم
 ؟البارحا بمد بالسانح لي : َمْنَقاَل فعندها سإانحًة، بك سإتمّر

ً يضرب  .الشيء عن اليأس في مثل

َعى َمْن- 4027 َتْر ْئبَْ اسْإ ّذ َلَم ال  َظ

َلَم أي حيُث الذئبْ ظلم يراد أن ويجوز الغنم، َظ
ّلفه  .طبعه في ليس ما ُك

 المين غير يولي لمن يضرب
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َلوا َثم ذلك َقاَل من أول : إنَقا ْك ْيفي، بن أ وذلك َص
ْعبة تزوج وهيبْ بن عبيد بن عامر أن أْخَت صيفي بنت َص

ًا،بنين له فولدت أكثم، ًا، : ذئب ًا، وكلب امرأة كلبٌْ فتزوج وسإبع
- وهم القياس على وأغار حبيبْ، بني من ثم أسإد بني من

- فأخذ جابر بن وقيس وهبان، بن وقيس نوفل، بن قيس
- أختهم بنو وهم-  كلبْ بني على أسإد بنو وأغار أموالهم

أكثم، خاله على عامر بن كلبْ فوفد بالقياس، فأخذوهم
َلهم القياس إلى : ادفعفقال ِنّي بها أفتدى حتى أموا من َب
َقاَل ذلك، يفعل أن أكثم فأراد أسإد، بني : يابنىصيفى أبوه َف

َ أموالهم إليه دفعت إن زهيد إنسان الكلبْ فإن تفعل؛ ل
ولكن الفداء، منهم أخذ القياَس إليه دفعت وإن أمسكها

َثُل فإنه الذئبْ يد على الموال تجعل ُلهم، إخوته أْم َب ْن وأ
ِر أطلقهم فإذا الكلبْ، إلى القياس وتدفع يدفع أن الذئبْ فُم
َلقياس الذئبْ يد على الموال أكثم فجعل أموالهم، إليهم وا
أموالهم، منه فأخذ الذئبْ أخاه الكلبْ فخدع الكلبْ، يد على

َواصيكم جززت شئتم : إنلهم َقاَل ثم سإبيلكم، وخليت َن
بأموالكم وذهبتم أولَدي، سإبيل وخليتم بأموالكم، وذهبت

َقاَل أكثم ذلك وبلغ وأطمع ظلم، الذئبْ اسإترعى : منَف
ّوَل الِفداء في الكلبْ َلقياس على فط َقاَل أكثم فأتاه ا : إنكَف

ُلَك أسإد بني أموال لفى ْه ِعيُم :َقاَل ثم الهوان، في وأ كلبٍْ َن
َوان في ً فأرسإلها أهله، َه  .مثل

 َطبّْ َحبّْ َمْن- 4028

َلوا ِطَن أَحبّْ من : معناهَقا ُيِحبّْ، لمن واحتال َف
ّطبّْ ُقاوال ْذ  : الِح

ِه ِمْن- 4029 ِت َطا َ َث ِرفُا ل ْع َتُه َي َطا ِه ِمْن َق ِت َطا  َل
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ّثطاة الحمق " وهيرطاته "من ويروى : الحمق،ال
ًا، َقال الهمز، وأصله أيض ِطٌئُي ترك لكنه الّرطاءة، بين : َر

َطاة الهمز، َق َطاة : الّردفُا،وال ّل  : الجبهةوال

ُلُه- 4030 ْط ْطُل َم َعاِس َم ْلبِْ ُن َك  ال

ّتصل دائم الكلبْ نعاس أن وذلك َقاَل ُم  :و

َ ْيُت ل ً َق ْطل َعاِس َم ُن ْلبِْ* [ص َك َك  ]303 ال

َنايا- 4031 َلى الَم َيا َع َوا  الّس

َوايا "على ويروى  "الَح

َقال َعبيد المثل : إنُي َله البرص، بن ل حين َقا
 .بؤسإه يوم المنذر بن النعماُن اسإتنشده

َقالعبيد أبو َقاَل ُي الموضع هذا في الحوايا إن : 
َكبْ ّية، واحدتها النساء، مراكبْ من َمْر ِو أن : وأحسبَْقاَل َح
ُلوا قوم أصلها ِت ً فصارت الحوايا، على فُحِملوا ُق  .مثل

 .والمخاوفا الشدائد عند يضرب

َوايا  .الحوايا : مثُلوالّس

ّيُة- 4032 ِن َ الَم ّيُة ول ِن ّد  ال

المنيُة أي الرفع، ويجوز العار، على المنيَة أختار أي
َ إلّى أحبّْ  .وأختار أِحبّْ مما الدنية وليست أي الدنية، ول

 .حارثة بن لوس : المثلقيل

ْوُت- 4033  الْحَمُر الَم
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َقالعبيد أبو َقاَل ُي الذى على الصبر في ذلك : 
 .البدن على والحمل والمشقة

ّناعنه الله رضي علي قول : ومنهَقاَل ُك اْحَمّر إذا : 
َنا البأس ْي َق ّت يكن فلم وسإلم، عليه الله صلى الله برسإول ا

 .منه العدو إلى أقرب أحد منا

َلصمعي َقاَل الحمر الموت َقاَل قولَن هذا : فيا
ِوى أسإد كأنه السإد، بلون شبه والسإود ْه :َقاَل صاحبه، إلى َي
ْطأة قولهم من ويكون َو فكأّن طرية، كانت " إذاحمراء "
 .الجديد الموت معناه

َقاَل َلحمر : الموتعبيد أبو و ِدّر أن معناه ا َبَصُر َيْسَم
ْول من الرجل َه كما سإمراء أو حمراء عينه في الدنيا فيرى ال

ِة في الطائى زبيد أبو َقاَل َف َلسإد ِص  :ا

ًا علقت إذا ِطيُف ِقْرن َطا ْوَت * رأي كفه َخ الَم
ْيِن َن ْي َع َد ِبال َو  أْحَمَرا أسْإ

ُع الحديث وفي َلرض "أسْإَر ًا ا بالموت البصرة خراب
َلحمر َلغبر والجوع ا  "ا

ْوُت- 4034 ْيٌر الّسِجيُح الَم َياة ِمَن َخ ِة الَح ّذِميَم  ال

ُهولةالّسَجاحة ُلق أسْإَجُح، : وجهومنه واللين، : الس وُخ
 لين أي سإجيح،

َتبَْ َمْن- 4035 َلى َع ِر َع ْه ّد َلْت ال ُتُه َطا َب َت ْع  .َم

ْتبه، أي وهو صيفي، بن أكثم كلم من وهذا َع
َ الدهر لن غضبه؛ طال الدهر على َغِضبَْ َمْن أي الغضبْ، ل

 .أذى من يخلو
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َثاُر- 4036 ْك ِطبِْ الْم ْيٍل َكَحا  َل

ْكثَم كلم من هذا ْيفي بن أ  .َص

ربما لنه الليل بحاطبْ شبه : وإنماعبيد أبو َقاَل
َهَشته ليلً، ]احتطابه304 [ص في العقرب ولدغته الحية َن
 .هلَكه فيه بما يتكلم ربما المكثار فكذلك

 .خاطره في يهجس ما بكل يتكلم للذي يضرب

 :الشاعر َقاَل

َفْظ َ النسان أيها لسانَك اْح ّنَك؛ * ل َتل ْق ّنُه َي َباُن إ ْع  ُث

ِر ِفي َكْم ِب َقا ِتيِل ِمْن الَم ِه َق ِن َنْت لَسا َكا ُه َتَخافُا *  َء ِلَقا
ْقَراُن َل  ا

ِر َمْن- 4037 ًا ُي ْوَم ِه ُيَر َي  ِب

ْلَحبُْ ذلك َقاَل من : أولالمفضل َقاَل ُبوب بن َك ْؤ ُش
َلسإدي، لم بن حارثُة فدعا وحده، طيئ على ُيغير وكان ا
ً الطائّى َقال قومه من رجل ِرم، له ُي ْت ً وكان ِع ًا، بطل شجاع

َقاَل َقاَل ؟الخبيث هذا تكفيني أن تستطيع : أماله َف : بلى،َف
وانطلق مكانه، علموا حتى العيون من عشرة معه أرسإل ثم

ًا فوجدوه جماعة في الرجل إليه وفرسُإه أراكة ظل في نائم
كل فأخذ إليه، آخر ومعه الرجل عنده فنزل عنده، مشدود

ْيه، بإحدى منهما واحد َد من اليمنى يده فنزع فانتبه َي
ْلق على وقبض ُمْمِسكها، إليه الباقوَن وبادر فقتله، الخر َح

ّدوه فأخذوه ًا، وَش َثاق َقاَل َو َذة - وهو المقتول ابن لهم َف ْو َح
ِرم بن ْت َلوا أبي، قتل كما أقتله - دعوني ِع به نأتي : حتىَقا

َلوا فأبى، حارثة، َقا ْوا لنقتلنك، قتلته لئن : واللهله َف َت به وأ
َقاَل لم، بن حارثة ْلحبْ : ياحارثة له َف ًا كنت إن ك أسإير
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َلما َطا َقاَل أسَإْرَت، ف ِر : منكلحبْ َف ًا ُي ِر يوم فأرسإلها به، ًي
َذة وقال مثلً، ْو :َقاَل أبي، قتل كما اقتله : أعطنيهلحارثة َح

ُعالج وهو يكلمونه وجعلوا دونكُه، َفه ُي َتا وثبْ ثم انحّل، حتى ِك
فأعجزهم، واتبعوه الخيل على وتواثبوا يجاريهم، رجليه على
َقاَل َذة َف ْو  :ذلك في َح

ُكو الله إلى ْد أؤوَب أن أْش َق َوى و ً َث ِتيل َق َدى *  ْو فأ
ُد ّي ِم سَإ ِرُم القو ْت  ِع

ًا فماَت َياع ِد هكذا َض َي َ * لئيم اْمرٍئ ب ْول َل ْيَل َف ُذو ِق
ِر ْت ِو َلُم ال َع  ُم

 :َكْحلبْ فأجابه

ُة َذ ْو ْفَخْر إْن أَح ُعُم َت َتْز ِني و ِئيٌم أن َل ّني *  ِرُم َفِم ْت ِع
ِم  ْألم اللؤ

ْقِسُم ِم بالبيت فأ ّيَة ِمنًى ِمْن المحّر ِل ِدقٍا َبّر * أ َصا
ْقِسُم ِحيَن  ُي

ٍر َلَضبّْ ْف َق ٍر ِمْن ِب ّبة َقفا ُع * َخُموع وَض ُبو َيْر َ و َفل ال
ْنَك ْكَرُم ِم  أ

َهْل ْنَت َف َ أ ُء إل َفَسا ْن ُلَك َلئيَمٌة ُخ َوَخا ُبوع *  ّدَك َيْر َوَج
َهُم ْي  َش

ِني ُدو ِوِع َكَراِت أت ِني بالمن ّن ُبوٌر َوإ َلى * َص َناَب َما َع
ٌد ْل َدُم َج َلْخ  َص

ْفَن فإن ْو أ َلى أعمر َأ ْقِت إ ِه َو ِذ ّني له َأ ابُن * ف
ُبوٍب  ]305 [ص َغَشْمَشُم َجُسور ُشؤ

ِنِك َمْن- 4038 ْيَر َي َع ِنْك ال ًا َي ّياك  َن

www.almeshkat.net/books 343



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْبل بن ِخْضر ذلك َقاَل من أول ْعمى، ِش وكانت الخث
َقال لرجل صديقًة امرأته ًا وإن ِهَشيْم، له ُي ماله أخذ ِخْضر

ًا َنه وفضة ذهب َف امرأته فأخبر رجع ثم شجرة، أصل في فد
َتها فأرسإلت دفن، بما َد المال بمكان تخبره ُهَشيم إلى ولي

َلت سإيدها إلى الوليدة فجاءت بأخذه، وتأمره َقا : إنَف
َواتية امرأتك ُهَشيم، ُم هذا قبل ذلك أعلمك أن َيمنعني ولم ل

َ اليوم إلى أرسإلتنى أنها ذلك وآية به، تؤمن ل أن رهبة إل
؟تأمرني فما المال، فيه دفنت الذي بالمكان تخبره ُهَشيم

وركبْ إليه، فانطلقت برسإالتها، َهَشيم إلى انطلقي :َقاَل
 :يقول وأنشأ وانطلق فرسَإه ِخْضر

ْلم َيا ْد سَإ ِني َكاَن َما ِلي لحََا َق ُغ ُل ْب ُكْم َي ْنُت * عن َق َي فأ
ّني ْنُت أ َ ُك ُكول  مأ

ْد َق ُتِك و ْو َب ًا َح ْكَرام َلًة إ ِز ْن ْو وَم َل َدِك َكاَن *  ْن ْكَراِميِك ِع إ
َ ُبول ْق  َم

ْد َق ِني َف ْنُت بما أتا ُه ُك ُد َها * ِمْن أْحَم ِري أن سِإّر أْم
َ كان ِليل  َتْض

ْلَمى أبدل َفَسوفا َها ِمْن سَإ ِت َي َنا ْلكا، ِج ُه ُعُه *  ِب ْت َها َوأ ْن ِم
َ ِبيل َقا  َع

ْوفَا َعُث َوسَإ ْب ّد إْن أ ُء ُم َقا َب َنا ال َلى َل َع ٍم *  ْي ّناٍت ُهَش ِر ُم
َ ِكيل َثا  َم

ْيما وجد المكان ذلك إلى انتهى فلما سإبقه قد ُهَش
امرأته، قتل في نفسه يؤامر ورجع فأسإف المال، وأخذ

حتى امرأته مكايدة على َعَزم ثم الجارية، يتهم يكاد وجعل
َ كأنه منزلة إلى فرجع بحاجته، يظفر مما بشيء يعلم ل
ًا، ومكث كان، ًا، مستودعك : إنيلمرأته َقاَل ثم أيام سإر
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َلت ًا : إنيَقا ًا لقيُت : إنيَقاَل أرعاه، إذ ّواص من جائيا َغ
َبات َن َتاِن، ومعه البحر َج ودفنتهما منه، وأخذتهما فقتلته ُدّر

َقاَل وكذا، كذا موضع في ُهَشيم إلى أرسإلتِك : إذاللوليدة و
ُته فأرسإلت لمرأته، َقاَل ما يعلمها ولم بي، فابدئي امرأ
َة ًا الوليدة فأتت ُهَشيم، إلى الوليد فعرفا فأخبرته، ِخْضَر

َقاَل صادقة، أنها له وأخا هو وركبْ فأعلميه، : انطلقيلها و
َقاُل ْيد له ُي َو ْيم وخرج ُص َنا سإبقاه وقد ُهَش َ حيث له فكَم ل

 يتغنى فأقبل يراهما،

ُتَك ْب َل ْبٍل ابَن َيا سَإ ْلَمى َوْصَل ِش َلَك، سَإ َوَما َلبُْ ُثّم *  ُتْس
َاكا  ُدّرت

ْنَت ْوَم فأ َي ُبوٌن ال ِليٌل َمغ ُتَسام َذ َعاَر *  َنا ال َهلَكا ِفي  َوال

َذا ْئَت َما إ ُلبُْ ِج ْط ْبَت َماٍل َفْضَل َت ًا َمليَحًة * َضر ْود ًخ
َناكا  ِض

ُع َتْرِج ًا و َب ِئ ًا َخا ًا َكِمد ِزين َتِحّك َح َد *  ْي َل ِتَك ُج ْقَح َف
َكاكا ِت  ]306 [ص اْح

ِنِك : َمْنيقول وهو خضر عليه فشد نياكا، ينك العيَر َي
َقاَل وكتفه، أخذه ثم فضرب بموضعه، فأخبره ؟مالي أين و

فقتلها، امرأته إلى وانصرفا فأخذه، ماله إلى وذهبْ عنقه،
 .مكانها وليدتها واحتبس

ً يضرب ِلبُْ لمن مثل ُغا َغلَّب ُي  ال

َلَك َمْن- 4039 َد سَإ َد َثار أِمَن الَج ِع  ال

َدد َلرضالَج  العافية طلبْ في يضرب المستوية، : ا

ُله  :ومث
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ّنبَْ َمْن- 4040 َبار َتَج َثاَر َأِمَن الَخ ِع  ال

َبار َلرضالَخ ُق حجارة فيها المهملة : ا ِفي َلَخا و
 )لخفوقا واحدها الشقوقا، :(اللخافيق

ِر َدَخَل َمْن- 4041 َفا  َحّمَر َظ

ِر َفا : تكلموحّمر المغرة، فيها يكون باليمن : قريةَظ
َقال بالحميرية، ُي تعمل بها لن بالحمرة؛ ثوبه صبغ : معناهو

ِم مثل الكسر على - مبنى ظفار - أعنى وهو المغرة، َطا َق
ِم َذا  وَح

 بزيهم فيأخذ القوم في يدخل للرجل يضرب

ّد َمْن- 4042 ْيَل ُيُر َلى الّس ِه َع ْدَراِج  ؟أ

ُقةالسيل أدراج َ لما . يضربومجاريه : طر يقدر ل
 عليه

ِري َمْن- 4043 َت ْيِفي َيْش َذا سَإ َه ُه َو َثُر  ؟َأ

ظالم بن الحارثا ذلك َقاَل من : أولالمفضل َقاَل
ّي، ْعفر بن خالد أن وذلك الُمر بن ُزهير قتل لما ِكلَب بن َج
ْبسي َجذيمة َع َلرض، به ضاقت ال َفان أن وعلم ا َط غيُر َغ
ومعه فأجاره، به فاسإتجار النعمان، أتى حتى فخرج تاركيه،

ْتبة أخوه ّد زهير، بن قيس ونهض جعفر، بن ُع فاسإتع
َهَجم عامر، بني لمحاربة َقاَل الشتاء، و :ظالم بن الحارثا َف

أقتله، حتى خالد إلى راِحل وأنا وحربكم، أعلم أنتم قيُس يا
كان ولو : لقتلنهالحارثا َقاَل النعمان أجاره : قدقيس َقاَل
ِه، في ِر ّبة وأخيه خالد على ضرب قد النعمان وكان ِحْج ُق

َدامه، طعامه بحضور وأمرهما تابع ومعه الحارثا فأقبل وُم
له فأذن فاسإتأذن، النعمان، َباَب فأتى محارب، بني من له
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ِرحا النعمان الناس أحسن من وكان الحارثا، فدخل به، وف
ًا ًا، َوْجه النعمان فأقبل العرب، بأيام الناس وأعلم وحديث
خالد رأى فلما يأكلونه، تمر أيديهم وبين وحديثه، بوجهه عليه

َظُه، الحارثا على النعمان إقبال َقاَل َغا َ ليلى أبا : ياَف أل
ًا : قتلُتَقاَل ؟: فبماذاَقاَل ؟تشكرني َد بعده فصرَت زهير سإي
وجعل يده، فاضطربت تمراٌت الحارثا يد وفي غطفان،

 ]307 : [صويقول يرعد

النعمان ونظر يده، من يسقط والتمر ؟قتلته أنت
َنَخس الّزَمع، من به ما إلى ًا َف َقاَل بقضيبه خالد : هذاو

وأشرج النعمان، عند الحارثا وبقي القوم، وافترقا ؟يقتلك
إلى الحارثا وانصرفا وناما، أخيه وعلى عليه قبته خالد

َدأت فلما رحله، حتى شاهره بسيفه الحارثا خرج العيون َه
ٍد قبة أتى ًا فرأي ودخل، بسيفه شرجها فهتَك خال ًا خالد نائم

ًا، فأيقظ جنبه، إلى وأخوه ًا، فاسإتوى خالد َقاَل قائم له َف
ٍر دَم أن أظننَت خالد : ياالحارثا ًا كان زهي َعلَه ؟لك سإائغ و
َقاَل عتبة وانتبه قتله، حتى بسيفه َبْسَت : لئنالحارثا له َف َن

ّنَك ِكبَْ الحارثا وانصرفا به، للحق على ومضى فرسإه وَر
ًا عتبة وخرج وجهه، : يافنادى النعمان، باَب أتى حتى صارخ
َواَراه سإوء على الحارثا دخل فقال عليك، : لَروعفأجيبْ ِج
َفَر فقتله، خالد طلبه في فوارس النعمان فوجه الملك، وأْخ

َطَف سَإَحرا فلحقوه َقتل عليهم فع وكثروا جماعة، منهم َف
َ فجعل عليه َ لجماعة يقصد ل َ َفّرقها إل َ لفارس ول قتله، إل
 :ويقول يرتجز وهو

ُبو أنا َلى أ ْي ْيِفى َل ُلوْب وسَإ ْع ِري * َمْن الم َت ْيِفي َيْش سَإ
َذا َه ْه َو َثُر  َأ

. يضربالنعمان إلى وانصرفوا عنه القوم وارتدع
 مرة ابتلى قد شيء من المحاذرة في
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َلبُْ َقاَل ْغ ِعْجلي ال  ال

َلْت ْعِض ِفي َلُه َقا ْه َما َب ّطُر ِري * َمْن ُتَس َت ْيِفي َيْش سَإ
َذا َه ْه و َثُر  َأ

 َعّزبّز َمْن- 4044

َلبْ من أي َلبَْ، َغ َلت سَإ  :الخنساء َقا

ُنوا َلْم كأْن ُكو َقى ِحمًى َي ّت ّناس * إذ ُي َمْن َذاَك إذ ال
َبّز  َعّز

من " رجٌلعزبز "من َقاَل من : وأوُلالمفضل َقاَل
َقال طيئ ْألَن بن جابر له ُي ُد َر َعل، بني أَح حديثه من وكان ُث

ُنوا إذا حتى له، صاحبان ومعه خرج أنه ْيَرة بظهر كا وكان الِح
َ فيه يركبْ يوٌم السماء ماء بن للمنذر ًا يلقى فل َ أحد إل
ًا اليوم ذلك في فلقي قتله، الخيُل فأخذتهم وصاحبيه، جابر

ِتَى بالسوية َقاَل المنذر، بهم فأ َع فأيكم : اقترعواَف خليت َقَر
َعهم فاقترعوا الباقين، وقتلت سإبيله، َقَر ْألَن، بن جابر َف َر
ّلى َ يقادان رآهما فلما صاحبيه، وقتل سإبيله فَخ َتل ْق ُي َقاَل ل
ً " فأرسإلهاَعّزبز "َمْن  .مثل

ُكُل َمْن- 4045 ًا َيأ َ َخْضم ُكُل ل ًا، َيأ َ وَمْن َقْضَم ل
ُكُل ًا َيأ ُكُل َقْضَم ًا يأ  َخْضم

َقْضم الفم، بجميع : الكلالَخْضُم بأطرافا : الكلوال
َنان  ]308 . [صالسإ

 .المعيشة تدبير في يضرب

 :الشاعر َقاَل
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ِني لقد َب ْهِل ِمْن َرا ِني أْرِضي أ ّن ّناس * أرى أ ِلي ال ْو َح
 وأقِضُم َيِخِضُموُن

ٍز ِمْن َذاَك َوَما ّلًة َوسًإوء َعْج ِب ِكني * أَخاَك ِج ٌؤ ول اْمُر
َتكّرُم ِمْن  أ

َد َيَر َمْن- 4046 ْب ْلُه الّز َبٍن ِمْن َيَخ  ل

ً أن هذا أصل َقاَل امرأة سإأل رجل َبنْت : هلَف ل
َنُمك َلت ؟َغ َقا ًا، عندها َيَرى وهو : لَ،َف ْبد َقاَل ُز َد ير : َمْنَف الّزب
ْله  .لبن من َيَخ

ِفَي أن يريد للرجل يضرب َقاَل ُيخفَى مال ُيخ أبو و
َد يرى "من الهيثم َب ما والصحيح والباء، الزاي " بفتحالّز
 .تقدم

َترى َمِن- 4047 َوى اْش َت  اْش

َتوىعبيد أبو َقاَل َوى، بمعنى : اْش عن المثل وهذا َش
َلحمر  .ا

 .الحاجة طلبْ في بالمال الُمَصانعة في يضرب

ُفلٍَن َفاَز َمْن- 4048 ِم َفاَز فقد ِب ْه َيبِْ ِبالّس  الْخ

رضي طالبْ أبى بن علي المؤمنين أمير كلم وفي
َيبِْ بالسهم فاز بكم فاز : َمْنلصحابه َقاَل أنه عنه الله  .الْخ

َبة في يضرب  .مطلوبه من الرجل َخي

ٍد َماِل ِمْن- 4049 ْع ٌد َج ْع ْيُر َوَج ٍد َغ  َمْحُمو
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َله من أوُل ُد َقا ْع بن صخر أبو الُخْضري الُحصين بن َج
ْعد ُله، بنوه عنه فتفرقا أسَإّن، قد وكان الشاعر، َج وبقيت وأه

َداء جارية له ْو َقال الحي في فتًى فعشقت َتْخدمه، سَإ له ُي
ُقُل فجعلت َعَرابة، ْعد، بيت في ما إليه تن ِطَن َج َف جعد، لها ف
َقاَل  :َف

ْغ ِل ْب َديَك أ ِني َل ٍو َب َلًة َعْمر َغ ْل َغ ًا ُم َعْمر ًا *  َف ْو َع َوَما و
ِلي ْو ِد َق ُدو  ")مغلغلة عمي  "بني114 الفاخر (في بَمْر

ِتي بأن ْي َق أْمَسى َب ْف ٍة و َي ِه َء َدا َدا ْو ْد * سَإ َعدتنى َق َو
ِد َشّر ُعو ْو  َم

ِطى ْع َبَة ُت ّفين َعَرا َك ُلوقِا * ِمَن مجتنحا بال الَخ
ِطيني ْع ُت َلى َو ِد َع ُعو  ال

ِه ُيِسّر َماٍل َذا َعَرابُة أْمَسى ٍد مال * ِمْن ِب ْع ْعد َج َوَج
ْيُر ِد َغ  َمْحُمو

َذم ماله من ُيَصاب للرجل يضرب ُي  .و

َنع َمْن- 4050 َع َق ِن  َف

َنع َف  :الشاعر َقاَل وكثرته، المال : زيادةال

ِظّل ِتَي أ ْي َء أم َب َنا ِني َناِعَمًة َحْس َت ْد ِء أْم * َحَس َطا الله َع
َنع َذا َف  ]309 [ص ال

ِرفَا َمْن- 4051 ْدقِا ُع ُبُه، َجاَز ِبالّص ْذ ِرفَا وَمْن ِك ُع
ْذِب ِك ُقه َيُجْز َلْم ِبال ْد  ِص

ِطل َخاَصَم َمْن- 4052 َبا ْنَجَح بال ِه َأ  ِب

َلبَْ َمْن أي ُته به قعدت الباطَل َط ُغلبْ حج  .و
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َ عليه الباطل ُنْجَح أن : معناهعبيد أبو َقاَل له، ل
َقال ُنَجَح ُي صار بالباطل خاصم َمْن بمعنى ُنْجح، ذا صار " إذا"

ًا، الباطل ًا أي منِجح  .به ظافر

ٌق ُمْخَر- 4053 ِب َع ْن َبا ْن َي  ِل

ِر َباقا الْخ : المتدادوالنبياع والسكوت، : الطراقاْن
ْثبْ، َو ُقا أنا أي وال ِر ْط يأتي " أي"لينباقا ويروى ليثبْ، أ
 .الداهية وهى بالبائقة،

ْكٌر- 4054 ْنَت َأَم َأ ِد ِفي َو ِدي  ؟الَح

َله مروان، بن الملك لعبد المثل : هذاعبيد أبو َقاَل َقا
ّبلَ، وكان العاص، بن عمرو بن لسعيد َك قتله أراد فلما ُم

َ أن رأيت إن المؤمنين، أمير : ياَقاَل ِني ل ْفَضَح بأن َت
ٌد أراد وإنما فافعل، بحضرتهم فتقتلني للناس تخرجني سإعي

َلة بهذه َقا ُد ُيَخالفه أن الم فإذا فيخرجه، أراد فيما الملك عب
َنعه أظهره َقاَل قتله، وبين بينه وحالوا أصحابه َم أمية أبا : ياَف
ًا ْكر  ؟الحديد في وأنت أَم

 .مقهور وهو يمكر أن أراد لمن يضرب

ًة- 4055 َهر َذا ُمَجا ْد َلْم إ ً َأِج ِتل  َمْخ

َباداةبالعداوة الُمَجاهرة ْتل بها، : الُم الَختر، والَخ
َيًة أي مجاهرة حقي آخذ :يقول ًا َعلَن إليه أختل لم إذا قهر

 .والستر العافية في

وقوله مجاهرة، أجاهر تقدير " على"مجاهرة ونصبْ
ً ِتل ْتٍل، موضع أي ""َمْخ َتل ويجوز َخ يجعله التاء بفتح َمْخ
ًا، أجده لم إذا مجاهرة أطلبْ فيما أجاهر والتقدير مصدر

ْتل،  .بالختل أي َخ
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ُء 4056 ْعَجُز المر َ َي َلَة ل  َمَحا

ُق ل أي العاجز، على إل المور ومخارُج الحيُل َتِضي
 .الحيلة :والمحالة

ّناس َنجَل َمْن- 4057 ُه ال ُلو  َنَج

ّنْجُل  .فيتدحرج رجلك بمقدم الرجَل تضرب : أن ال

أن ويجوز َشاّروه، الناس َشاّر َمْن المثل ومعنى
َعَن إذا َنَجل من أو َرَمى إذا َنَجل من يكون رماهم َمْن أي َط
ْتم  بمثله رموه بَش

ْبغ َمْن- 4058 ّدين في َي َلُف ال  َيْص

ُلبُْ َمْن أي ْط ّظه قل بالدين الدنيا َي وقال منها، َح
 ]310 [ص عند يحظى ل أنه يعني :الصمعي

ْغي المحبة، منهم يرزقا ول الناس َب ّديوال أي : التع
ّد من ّق يتع ُلوه لفرط ُيَحبّْ لم ديته في الح  .ُغ

ّفنا َمْن- 4059 ّنا َح ْوَرف ْد أ ْقِص َي ْل  َف

ّفنا يكون أن يجوز ّفِت " من"َح ُة "َح " إذاوجهها المرأ
َعر من عليه ما أزالت ًا الّش ًا، تزيين َناو وتحسين ّف "َرفّا " من"ر
أو بالطراء تناولنا من يريد تناوله، " أيالراك ثمر الغزاُل

 .فليقتصد به زاننا

َدحنا من : يقولعبيد أبو َقاَل َ َم ُلوّن فل ْغ ذلك، في َي
َقال فيه، بالحق ليتكلم ولكن ُي َدمنا أي حفنا : َمْنو أو َخ

ّطَف ّفنا علينا تع َقال حاطنا، أي وَر ُي َ حافّا لفلَن : ماو ول
ّفه كان من وذهبْ رافّا، ّفه، َيُح َيُر ويحوطه، يخدمه أي و
 ".فليترك رفنا أو حفنا "َمْن وروى
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ًا أن زعموا امرأة، قول وهذا يعطفون كانوا قوم
ًا فانتهت وينفعونها، عليها ُعّروَرة غصت قد نعامة إلى يوم بُص

ُعّروَرة عليها - فألقت ملتوية طويلة دقيقة : َصْمغة- والُص
القوم، أولئك إلى انطلقت ثم رأسإها، به وغطت ثوبها،

َلت َقا أنها زعمت لنها فليترك؛ يرفنا أو يحفنا كان : َمْنَف
أسإاغت قد النعامة فوجدت رجعت ثم بالنعامة؛ اسإتغنت

ُعّرورة  .بالثوب وذهبت الّص

 .الثقة بغير ويثق اليسير الشيء يبطره لمن يضرب

 َفل َأِمَر َوَمْن َذّل َقّل َمْن- 4060

َله  .حارثة بن أوس َقا

َلبْ؛ أنصاره قل من يعني كثر، : أيأِمَر كثر ومن َغ
 .أعداؤه قل أقرباؤه

ّللَجاَجَة ِمَن- 4061 ُع َيُضّر َما ا َف ْن َي  َو

َعُر ذلك َقاَل من أول ْعفي، ُحْمَران أبى بن السْإ الُج
َهَن وكان ٍر على را ْه ِطبَْ، كريم له ُم َع َقاَل َف  :َف

ْكُت َل ْه ِري أ ْه َهاِن ِفي ُم َوِمَن ِلَجاَجًة الّر ِة *  ّللَجاَج َما ا
ُفع َيُضّر ْن َي  َو

ِر ِمْن- 4062 ْي ٍر َغ ْي ُلِك َطَرَحِك َخ ْه  أ

َقال ِه، قبيُح رجٌل كان : إنهُي محلة على فأتى الوج
ُلوا قد قوم َق إلى فيها فنظر فأخذها مرآة، فوجد عنها، انت

ْبَحه رأى فلما وجهه، َها، فيها ُق َقاَل طرَح ٍر غير : منو خي
ُلِك، َطَرَحِك ً فذهبت أه  .مثل

ِه ِمْن- 4063 ِن َتى مأَم ِذُر يؤ  الَح
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َوى المثل هذا َثَم عن ُيْر ْك أن أي التميمي، صيفي بن أ
َذَر َ الَح َ ما عنه يدفع ل َد وإن منه، له بد ل ِه ْهده، َج ومنه َج

َ الحديث ُع "ل َف َذٌر ين ٍر ِمْن َح َد  ]311 ".[صَق

ْوُت- 4064 ّلَل الَجَمِل ُدوَن الَم  الُمَج

ُد ذلك َقاَل من أول ّتاب بن الرحمن عب َأسِإيد بن َع

 :ويرتجز الجمل يوم يقاتل وكان أمية، بن العاص أبي بن

ْالَموُت َلَجَمِل ُدوَن َو َلِل ا ْلُمَج  ا

ُقطعت عائشة، جمل يعني ُده و خاتمه، وفيها يومئذ َي
بخاتمه، يده فعرفت باليمامة، فطرحها نسٌر فاختطفها

َقال ُي ًا : إنو َقَف عنه الله رضي علي :فقال ُقتَل وقد عليه و
ْعُسوب هذا ْعُت قريٍش، َي َد ِفي َج ْن  .نفسي وَشفيُت َأ

ْلُك- 4065 ِقيٌم الُم  َع

الرحام، بينهم انقطعت ملك في قوم تنازع إذا يعني
ْبِق فلم َلد لم عقيم كأنه فصار ولده، على والد فيه ُي  .له ُيو

ُق- 4066 ِفّي الَمْح َكاُر الَخ ْذ  البل َأ

ًا البل نتجت إذا يعني َ الرجل، مال محق ذكور ول
 أحد كل يعلمه

ِدي ِخَماَرِك َشّم َمْن- 4067 ْع  ؟َب

ّفَرِك ما أي  .؟عنى َن

 السكون بعد نفر لمن يضرب

َدحُا َمن- 4068 َعروَس َيْم َ ال َا ِإل ُله ْه  ؟أ
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وعجبهم ببعض بعضهم القارب اعتقاد في يضرب
 بأنفسهم

َقاَلنفسك تمدحا ما أكثر : مالعرابي قيل : فإلى! 
ِكُل من ْدَحها أ َ العروَس يمدحا وهل ؟َم  ؟أهلها إل

َكَم َيأِت َمْن- 4069 ُه الَح َد ِلْح َوْح ْف  .ُي

َ لنه  .يكذبه َمْن معه يكون ل

ُد- 4070 َواِعي ُقوٍب َم  ُعْر

َعَماليق، من رجل : هوعبيد أبو َقاَل له أخا أتاه ال
َقاَل يسأله، َعْت : إذاعرقوب له َف َل ْط فلك النخلة هذه أ
ْلعها، ِة، أتاه أطلهت فلما َط َد ِع َقاَل لل ْعهاَف َد َلحا، تصير حتى :  َب

َلَحْت فلما ْب ْعهاَقاَل أ َد ًوا، تصيَر حتى :  ْه َهت فلما َز :َقاَل َز
ْعها َطبا، تصير حتى َد َبْت فلما ُر َط ْعها :َقاَل أْر تصير حتى َد
ًا، ْتَمَرْت فلما تمر ّدها الليل من عرقوٌب إليها عمد أ ولم فج
ْعِط ًا، أخاه ُي ً فصار شيئ ْلِف، في مثل يقول وفيه الُخ

 :الشجعي

ْدت َع َاَن َو ْلُف َوك ْنك الُخ ّيًة ِم َد سَإِج َواِعي ُقوٍب * َم ُعْر
ُه ْترِب أَخا َي  ِب

ِرب ويروى ْث أفضل عله الرسإول مدينة " وهي"بي
قريبْ - موضع الراء وفتح - بالتاء ويترب والسلم، الصلَة

َقاَل اليمامة، من  :آخر و

َذُب ْك ُقوِب ِمْن وأ ْتَرَب ُعْر ْهَجًة َي َيُن َل ْب ًا * وأ في ُشؤم
َائِج ْلَحو  ]312 [صُزَحْل ِمْن ا

ْع َمْن- 4071 َتِم ْع َيْج َق ْع َق َت ُه َي ُد  َعَم
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َ أي ّد ل َقال اجتماع، بعد افتراقا من ب ُي :معناه في و
َع وتقاربوا القوُم اجتمع إذا َق  .فتفرقوا الشر بينهم و

َتى- 4072 ُثَك يأتى َم َوا ِغيُث َمْن ُغ  ؟ُت

ْوثا، اسإتبطاء في يضرب َغ ُد وللرجل ال ِع ُطُل ثم َي  .َيْم

َقال ّوثَاُي َغ َثاه،َقاَل إذا الرجُل، :  ْو َغ ْوثا والسإم : وا َغ ال
َواثا ُغ َواثا، وال َغ شيء الصوات في يأت : لمالفراء َقاَل وال

َاء بالضم يأتى وإنما غيره، بالفتح ُبك ّدعاء كال بالكسر أو وال
َداء ّن ّياحا كال  .والص

َا َيْرضَى َيمِش مْن- 4073 ِكبَْ بم  َر

َطّر للذي يضرب  عنه يرغبْ كان ما إلى ُيْض

َدها َعاَل َمْن- 4074 ْع َ َب َبْر َفل َت  اْج

َقال ُهُي َبر َبر : َج َبَر َفَج ْنَج َبر، وا َت افتقر : أيوعال واْج
َلة َيعيُل ْي  :كلثوم بن عمرو قول من . وهذاَع

ّنا َعاَل َمْن َا ِم َده َ َبع َبْر َفل َت َ اْج َول َقي *  َ الماء سَإ َول
َعى  الّشَجْر َر

ْد لََحاَك َمْن- 4075 َق َداَك َف  َعا

ّلْحُى ّللْحو ال َقْشر،وا ِعْرضك َلقْشر تعرض من أي : ال
َداوة لك َنَصبْ فقد َع  ال

َثَم قول من والمثل ْك ْيفي بن أ  َص

ِعبادة بعد عنه ربي نهاني ما أول : إنالحديث وفي
 .الرجال وُملَحاة الخمور شرب الوثان
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َقَر َمْن- 4076  َحَرَم َح

َقال ْتُهُي َقر ُتُه : َح َقر َت ُاْح ْته، و َقر َتْح عددته إذا واسْإ
ًا، َقر من أي حقير ًا َح ِدر ما يسير على يقدر ولم عليه يق
 .الحقوقا لديه ضاعْت الكثير

َالحديث وفي ّدوا : ل ْلٍف ولو السائَل َتُر ِظ  .ُمْحَرقٍا ب

َع َمْن- 4077 َن ِكَم َصا َتِشْم َلْم الَحا  َيْح

عليه، التبّسط من يحتشم لم الحاكَم َرَشا َمْن أي
َع "َمْن عبيد أبو وروى َن طلبْ من يحتشم لم بالمال صا

 "الحاجة

ْذل في يضرب  المراد طلبْ عند المال َب

َق َمْن- 4078 ْل َطاَل َي َب ِم الّرَجاِل أ َل ْك  ُي

َله أصول في وقع (هكذا المرى علقمة بن َعقيل َقا
" والذيعلفة بن "عقيل ولعلها تصح، أراها وما الكتاب، هذا
َقاَل اللسان في َلصمعي " أخزم لبى به يتمثل رجز : هذاا

ًا أحزم : كانبرى ابن َقاَل الطائي، وترك فمات لبيه، عاق
َقاَل وأدموه وضربوه جدهم عقوا بنين  )ذلك في َف

ّلس313 [ص رماه وقد فخذه، فحّل بسهم ابنه ] عَم
 .منها أبيات وهي

ِنّي إّن ُلوني َب ِم َزّم ّد ْنَشٌة بال َها * ِش ُف ْعَر ِم ِمْن أ  أْخَز

َق َمْن ْل َطاَل َي ْب ِم الّرَجاِل أ َل ْك * ُي

َ َمْن- 4079 ْد ل ُذ ِه َعْن َي ْوِض َدْم َح ْه  ُي
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ْظلم نفسه عن يدفع لم َمْن أي ْهَضم ُي ُي  و

ِز ِمَن- 4080 َعْج ِني ال َوا ّت ِتَجِت َوال َقُة ُن َفا  ال

 .الفقر سإببْ هما أي

َثَم كلم من وهذا ْك ْيفي، بن أ : المعيشةيقول حيث َص
َ أن إلى الناس وأحوج والتقدير، المال اسإتصلحَا في تنى ل

َ ُيْصلحه لم َمْن الغنى التغرير وإن الملوك، وكذلك الغني، إل
ِتَجِت والعجز التواني ومن البؤس، مفتاحا ويروى الفاقة، ُن

 ""الهلكة

في كان َمْن أن " يريدالبؤس مفتاحا "التغرير قوله
َها بأن بنفسه َغّرر إذا وفقر شدة َع ِق ويحمل الخطار في ُيو
ُبوس، أقفال عنه يفتح أن ُيوِشك السإفار أعباء عليها ال

ّللبوس أْضفى في الحال حسن من ويرفل  .ا

ماحكاه صيفي بن أكثم كلم من حكي ما ومثل
ُدوسإي عمرو بن المؤّرُج ً الحجاُج : سإألَقاَل الّس من رجل
َعَرب : أتقاهمَقاَل ؟أفَضل عشيرتك : أيَقاَل عشيرته عن ال

ُد : فأيهمَقاَل الدنيا، في والزهد الخرة في بالرغبة لله َو ؟أسْإ
ُنهمَقاَل ْلما : أْرَز َتْجهل حين ِح َقاَل، ُيْسأل، حين وأسإخاهم ُيْس

يشاّر أن مخافة أَحبّْ ممن سِإّره كتم : َمْنَقاَل ؟أدهى فأيهم
ًا، إليه َيُس : فأيهمَقاَل يوم ْك ويقتصد ماله يصلح : َمْنَقاَل ؟أ
ِطي : َمْنَقاَل ؟أرفق فأيهم :َقاَل معيشته، في ْع وجهه ِبْشَر ُي

في إخوانه حقوقا ويتعاهد مسألته، في ويتلطف أصدقاءه،
َواتهم، إجابة َع والمشي عليهم، والتسليم َمْرَضاهم، وعيادة َد

ِئزهم، مع َنا ْيبْ، لهم والنصح َج َغ َطن : فأيهمَقاَل بال ْف :َقاَل ؟أ
يجالسهم، حين الحديث من الرجال يوافق ما عرفا َمْن
َلبُْ : فأيهمَقاَل ّدْت : منَقاَل ؟أْص اليقين، في عارُضته اشت

َع التوكل، في وحزم َن ُه وَم  .الظلم من َجاُر
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ْوٌت- 4081 َ َم َلى َيُجّر ل ٍر إ ْيٌر َعا ْيٍش ِمْن َخ  َرَماقٍا َع

َقال ْيِش في : ماُي َقة فلٍَن َع َغَة، أي وَرَماقا، َرَم ْل ُب
ًا ُمْت والمعنى َ كريم َق يمسك بعيش َتْرَض ول  .الّرَم

َبٌة- 4082 ْأُر َ َم ٌة ل َو َفا  َح

314َ [صفيك، له لَرٍب يكرُمَك إنما أي لمحبة ] ل
َقال لك، َبٌة :ُي َبة، َمأُر ْأَر ِفَي الحاجة، وهما وَم ِه وَح ًة؛ ِب َو َفا إذا َح
" على"مأربة ورفع حاله، عن السؤال في وبالغ بشأنه اهتّم

ْلت أراد َنَصبَْ ومن مأربة، هذه تقدير َع أي مأربة، هذا َف
َ للمأربة َفاوة ل  .للَح

ُلُه ما ُدوِن ِمْن- 4083 ِبُر ُتؤّم َها  َن

ِبُرعمرو أبو َقاَل َها ّن من الليل من لك تجهم : ما: ال
ٍد َقبة أو وا  .ُحُزونة أو َع

ّد المر في يضرب  .إليه الوصوُل يشت

ْولََك- 4084 َناَك َوإْن َم  َع

ّق فأنت عليك جهل وإن هو أي عنه، تحّمل َمْن أح
ْبِق أي َت على النصبْ، موضع " في"مولَك و أْرَحاَمَك اسْإ

 مولَك َراِع أو احفظ التقدير

ِة َلَك َمْن- 4085 َي َنا َد ْو ِب  ")لو "بذنابة وأحسبه (كذا، َل

ًا،"لو يكون بأن لك َمْن أي َقاَل " حق  :و

ْقُت ّل َع َناِب من َت ْذ ّو أ ِني َل َت ْي َل ْيٌت ب َل َو ّو *  َل َبٌة َك ْي ليس َخ
ُع َف ْن  َت
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ّبك َمْن- 4086 ِنى : مْنَقاَل ؟سَإ َغ ّل َغَك الذي أي َب َل ما َب
َله الذي هو تكره  تعلم لم سإكت لو لنه لك؛ َقا

ِه َمَشى- 4087 ْي َل َ إ َبَراحَا الَمل  َوال

ًا إليه َمَشى أي واحد، بمعنى هما قريبْ وهذا ظاهر
 قولهم مضادة من

ِه َمَشى- 4088 ْي َل َدّب الَخَمَر، إ َء َلُه َو  الّضَرا

ُد- 4089 ِو َعا ِقَي الّسقِى ُم ًا سُإ ِبي  َص

َلعمال وعمل المور َجّرَب لمن يضرب ونصبْ ا
َد أي الحال، " على"صبيا َو ًا كان مذ وعالجه المر هذا َعا صبي

َع َمْن- 4090 َن َو ِبَما َق ِه ُه ُنُه َقّرْت في ْي  َع

ِبَس َوَمْن- 4091 ًا َل َلى َيأسإ َتُه ما َع َع َفا ّد َنُه َو َد  ب

ِر َرِضَي وَمْن- 4092 َيِسي َبْت ِبال ُتُه َطا ْيَش ِع  َم

َتبَْ وَمْن- 4093 َلى َع ِر َع ْه ّد َلْت ال ُتُه َطا َب ْت ِع  َم

 صيفي بن أكثم كلم من هذا

ّد َمْن- 4094 ُفَراَت َيُر ِه َعْن ال  ؟ِدَراِج

ْدَراِجه عن ويروى َوْجهه عن أي َدَرج جمع " وهما"أ
 له توجه الذي

ِدي ُصوَحان زيد أن يروى ْب َع رسإوُل أتاه حين ال
المؤمنين أم عائَشَة : منفيه بكتاب عنها الله رضي عائشة

ِد الخالص ابنها إلى ْثبيط تأمره ُصوَحان، بن زي َت الكوفة أهل ب
َقاَل عنه، الله رضي علي إلى المسـارعة ] عن315 [ص َف
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ٍر، وأِمْرنا بأمر : أِمْرُتُصوَحان بن زيد َنا بأم نقاتل أن ُأِمْر
ُأِمَرْت فتنة، تكون ل حتى َد أن و ُع َنا بيتها، في تق ْت بما فأمر

َنا عما ونهتنا أِمَرْت َد دخل ثم به، أِمْر فرفع الكوفة، مسج
َعْت قد - وكانت اليسرى يده ِط َيْرُموك يوم ُق فيما َقال - ثم ال

ّد : َمْنيقول من خرج المر أن يعنى ؟ِدَراجه عن الفَرات ُير
َ فهو الكوفة، من الخروج على عزموا الناس وأن يده، ل
ّدهم أن يقدر ِرهم من َيُر ْو  .هذا َف

ِقتي- 4095 ِة ِمْن إلّي أَحبّْ َمذ  .آَخَر َمْخَض

ّثَك قولهم مثُل الكلم هذا َغ  "غيرك سإمين من خيٌر "

َلى َعّض َمْن- 4096 ِه َع ِدِع ْب  .الثاَم أِمَن ِش

َبَة أِمَن لسانه على َعّض من أي  .وَجَزاءه الثم عقو

َناِجُل- 4097 ُد َم ّنا َتْحُص ًا ِث  .ِبالي

ّثّن ِبيُسال َي ْنَجُل الحشيش، :  ُد : ماوالِم ْنَجل به ُيْحَص ُي و
 .ُيْرَمى أي

ُد لمن يضرب َ من َيْحَم  إياه بحمده يبالي ل

ِر ِمْن- 4098 ْي ْيٌم َشْخٍص َما َغ ِل ِفٌر َظ  َنا

ّظليم " صلة،"ما َعام، : ذكروال ّن ّد وهو ال الدواّب أش
ًا  .نفور

.ذنبْ له يكون أن غير من صاحبه يشكو لمن يضرب

ُلوم- 4099 ْظ ْطبٍْ َم ّببُْ َيْشَرُب َو  الُمَح
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ُلوم ْظ ّظليم الَم َقن الذي : اللبنوال : يجمع(يحقن ُيْح
وسإقاؤه حقين، اللبن وهذا رائبه، على حليبه السقاء في

 .)المحقن

ّببْ َيُروَب، أن قبل ُيْشَرب ثم ّا، : الممتلئوالَمَح ِري
َبْت، حتى البل شربت :يقال َب َلَت أي َتَح  .الماء من تم

ًا أصاب لمن يضرب َ خير كمن إليه به حاَجَة ول
ّيان وهو اللبن يشرب  .َر

ٌة- 4100 ْقنأ َها َم َياُح ِئُم ِر  الّسَما

ْقنأة ُنوة، الَم ْق َ يهمزان والَم المكان وهما يهمزان، ول
َ ُلع ل ْط ِظّلتقول الحارة، : الريحوالّسُموم الشمس، عليه َت  :

ِه في ِن الجانبْ العزيز الجاه للعريض يضرب سَإُموم ِضْم
َ إليه أوى فإذا الخير، عنده ُيْرَجى ُعونة حسن له يكون ل َم
 .ونظر

ِلبُْ- 4101 ْنُسُر َمَخا َد َت ْل ْعَزِل ِج َل  ا

ّنْسر َتُفال َن ِره، اللحَم البازي :  ْنِس َقاره، أي بَم َن ِم
ْعَزُل َل َ : الذيوا َلعزل ] والطائر316 [ص معه، سِإلحَا ل ا

َ الذي  :َلبيد قول ومنه الطيران، على له ُقدرة ل

ُد رأى لما َب ّنُسوَر ُل َيَرْت ال َطا َع َت َف َوادَم * َر َق ِر ال ِقي َف كال
ْعَزِل َل  ا

 .الفقار : المكسورالفقير

ْظلم لَمْن يضرب  .دونه َمْن َي

ُلها َمِشيَمٌة- 4102 َناثٌا َتْحِم ْئ  ِم
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ُد فيه يكون : ماالَمِشيمة َل َو :والمئناثا الرحم، في ال
 .الناثا تلد أن عادتها من التي

َ للرجل يضرب َ أحد به َيَسّر ل  .خير منه ُيْرَجى ول

ِبٍع َمَشاُم- 4103 ُه ُمْر َعا  ُمِصيٌف َر

ُعالَمَشام َظر : الموِض ْن ِبع البرقا، إلى فيه ُي :والُمْر
في إبله نتجت : الذيوالُمصيف الربيع، في إبله نتجت الذي
 النتاج زمان آخر

ّني بشيء انتفع لمن يضرب َع  غيُره فيه َت

ْدحِا ُمجيُل- 4104 ِق ُع َوالَجُزوُر ال  َتْرت

ْدحا : إدارةالجالة ِق ْيِسر، في ال َ الَم ْدحا ُيَجال ول ِق ال
َ ْنَحر بعدما إل ْقَسم الجزوُر ُت ُي  .أجزاؤها و

َلٌة- 4105 ْي ُتُل َمَخ ْق ْفَس َت  الَخائِل َن

َلة َيلَء،الَمِخي َقال : الُمْختال،والَخائل : الُخ َيَخاُل : خاَلُي
َلة الخائل وجمع َخالً، ِئٍع مثل َخا ٍة بأ َع َبا  .و

ُد لمن يضرب ِر َد نفَسه ُيو َوار َلكة َم َه ًا ال ّؤِس طلب ّتَر  لل

ّثَرى َمّس- 4106 ْيٌر ال  الّسَراِب ِمَن َخ

بمال اغترارك من خير قليلك على اقتصاُرَك أي
 .غيرك

ِلَحاِن- 4107 َذاِن ُمَما ْنُصَل َيْشَح :(ممالحان الُم
 .): السيفوالمنصل المؤاكلة، وهي الممالحة، من وصف

ًا للمتصافيين يضرب ًا المتعاديين ظاهر  باطن
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ْئبَْ َخِشَي َمْن- 4108 ّذ ّد ال َع ًا َأ َب ْل  َك

َلَعداء السإتعداد على الَحّث عند يضرب  ل

َوى الَحْرَب سَإئَم َمْن- 4109 َت ْق ِم ا ْل  ِللس

َواء ِت ْق بين التقاوى من وأصله : النعطافُا،ال
ًا يشتروا أن وهو الشركاء، ًا شيئ فتزايدوا انعطفوا ثم رخيص

 .عندهم ثمنه غاية به بلغوا حتى ثمنه في

ًا خافا لمن التحذير في يضرب ورجع فتركه، شيئ
َلُم هو ما إلى  .منه له أسْإ

ِه- 4110 ْيُل لَك أْم َو ْد ال َق  الَجَمُل َضّل َف

َقال َهىُي  .َجْريه في وأْحَماه أْجَراه إذا الفرَس، : أْم

ّديقول ُلَك َضّل فقد فرسَإَك : أِع  ]317 . [صجم

يطلبْ ما ببذل يؤمر عظيم أمر في وقع لمن يضرب
 .لينجو منه

ّفوٌز- 4111 َق ُم ّل ًا َع ّن ًا َش ِي َال  ب

ّوَز َفازة، ركبْ : إذاالرجُل َف : القربةوالّشّن الَم
 .البالية

ًا يحتمل للرجل يضرب َ عظيمة أمور ّدة بل لها ُع
 .منه

َق َمْن- 4112 َف ْن َلُه َأ َلى َما ِه َع ْفِس َ َن ْد َفل َتحّم ِه َي ِب
َلى ّناِس َع  ال
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َ أراد بعلى َوصله " فمنالناس "إلى ويروى َتّن فل َيْم
َ أراد بإلى وصله ومن الناس، على به إليهم يخطبن فل

 .حمده

َدْت َمْن- 4113 ُتُه َفَس َن َطا ِء ُغّص َكَمْن كاَن ِب  ِبالما

َطانة ّدالب ّظهارة، : ض اللبس من لقربها جعلت ال
ً َلَة َيَخّض لمن مثل َلًة مداخ بن أكثم كلم من وهذا ومعام

َ الحالة هذه على المر كان إذا يريد صيفي، لن له؛ دواء فل
الذي هو الماء كان فإذا الماء، إلى يلجأ بالطعام الغاصّ
َ يغصه َلَة فل ِه، وأهل الرجل بطانة فكذلك له، حي ِت َل كما ِدْخ

 )العبادي زيد بن لعدي : (البيتَقاَل

ْو ِر َل ْي َغ ِء ِب ْلِقي الما ٌقا َح ِر ْنُت َش ُك َغّصاِن *  ِبالماء َكال
ِري ِتَصا  اع

َبُة- 4114 َت َعا َواِن ُم ْيٌر الْخ ِهم ِمْن َخ ِد ْق  َف

 :قولهم مثل هذا

ِفي َتاِب َو ِع ٌة ال َيا ْيَن َح ِم َب َوا ْق * أ

ُكه الَمْرء إسإلم ُحْسِن ِمْن- 4115 َ َتْر ِه َمال ِي  َيعن

َوى المثُل هذا وسإلم، عليه الله صلى النبي عن ُيْر
ِئل أنه الحكيم لقمان عن ويروى ِلك : أيسُإ ُق عم َقاَل ؟أوث :َف
َ تركي َقاَل يعنيني، مال ِبَمللَحنف رجل و ْدَت :  ْوَمك سُإ ؟َق
َقاَل عيه، وأراد ِكياللَحنف َف َتْر َ أمرك من : ب كما يعنيني مال
َناَك ْعنيَك، ل ما أمري من َع َقاَل َي ًا و اثنين بين دخلت : ماأيض
ّني هما يكونا حتى َقّط َ َ أمرهما، في يدخل عن أقِمُت ول

َ قط، مجلٍس ْبُت ول َ يريد باب، عن ُحِج َ أجلس ل ًا إل مجلس
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َ أني أعلم َ مثله، عن أقاُم ل أن أخافا باب على أقف ول
 .صاحبه عن أْحَجبَْ

ْوَك يزَرِع َمْن- 4116 َ الّش ْد ل ِه َيْحُص َبا ِب َن ِع  ال

َ َقال ل َقال وإنما العنبَْ، : َحَصدُتُي ْفُت،ُي َط َق ولكنه : 
َدله " أراد"به وقوله الزرع، بإزاء الحصد وضع أصول (في بب
 )تصحيف ""بيذله الكتاب هذا

َ أي ] بَزْرعه،318 [ص يريد أن ويجوز يحصد ل
ِه العنبْ ْع إنسان إلى أسإاء من والمعنى الشوَك، بَزْرِع ّق فليتو

 .مثله

ٌه- 4117 ْكَر َ َأُخوَك ُم َطٌل ل  َب

َنٍش أبى كلم من هذا ْيهْس خال َح َعامة، الملقبْ َب َن ب
ًا أرأمها "ثكل قوله عند الثاء باب في قصته ذكرت وقد ولد

 )"771 المثل (انظر

َ ذلك، على محموٌل أنه يريد ْبعه في أن ل شجاعة َط
 شأنه من ماليس على ُيْحَمل لمن يضرب

ًة- 4118 ْيٌش َمّر ًة َع ْيٌش وَمّر  َج

ُلهزيد أبو َقاَل ًة الرجل يكون أن : أْص عيش في مر
ًة َرِخّي َفع غزاة جيش في ومر َت في لنه وَجيش عيش وار
وجيٌش مرة عيش : الدهُرَقاَل كأنه البتداء، خبر تقدير

ّبَر عيش، ذو أي أخرى، َقاء عن َع َب ْيش ال َع َناء وعن بال َف ال
َ الجيَش قاد َمْن لن بالجيش نفسه َعّرض الحرب َبَس ول

 للفناء

َقا َمْن- 4119 ْنُه َضا ْقَرُب َع َتاحَا ال َد َلُه الله َأ َع ْب َل  ا
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ُقْل َيْر َمْن- 4120 َي ٌد َنأ َوا ِكبَْ سَإ  َر

ُفِق في يضرب َوا ّت  والجتماع ال

ُء- 4121 ْعَرفُا الَمْر َ ُي ُه ل َبا ْو  َث

َفْضل لذي يضرب َدريه ال  لتقّشفه العيُن َتْز

ِه َلْم َمْن- 4122 ِني ْغ ِه َما ُي ِفي ْك ُه َي ْعَجَز ِه ما أ ِني ْغ  ُي

َناعة مدحا في يضرب َق  ال

ْوٌت- 4123 َلُح َوِعّز ُقوٍت ِفي َم ٍة ِمْن َأْص َيا ُذّل في َح
ِز َعْج  َو

َتُه َمّحَضَك َمْن- 4124 ّد َو ْد َم َق َلَك َف ّو َتُه َخ ْهَج  ُم

َقال ُتهُي ّد : َمّحْض ُو ُته، ال َلْصَت إذا وأْمَحْض .المودة له أْخ

ُكِن َمْن- 4125 ُع ي ّطَم ُه ال َعاَر ُكْن ِش ُع ي ُه الَجَش َثاَر  ِد

ِة ِمَن- 4126 ّب ْنَشأ الَح ُة َت  الّشَجَر

َغار المور من أي  الكبار تنتج الّص

ِلْج َمْن- 4127 َعا َلَك ُي ْيَرَك ما َأْم َغ  َيس

ِري َحّك "ما قولهم مثل هذا ْه  "ظفري مثل َظ

ِه ِمْن- 4128 ِر ْف ِه إلى ُش ِر ْف  ُظ

َع لمن يضرب  .غيره شأن في كاده ما إلى َرَج

َع َمْن- 4129 ِز ْوَم َج َي َلم الّشّر ِمَن ال  َظ
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 فساده بعد المر صلحَا عند يضرب

 ]319 [ص اليوم منه يجزع شر ل أي

َعَل َمْن- 4130 ِه َج ْفِس َن ّظّن ُحْسِن ِمْن ِل ِه ال ِن َوا ِبإْخ
ًا َبُه أراحَا َنِصيب ْل  َق

ًا أخيه من رأى إذا الرجل أن يعني ًا إعراض وتغير
ٍه على منه َفَحَمله والحذر المخارج له وطلبْ َحَسٍن وج
ّفَف َقّل قلبه عن ذلك َخ بن أكثم قول من وهذا غيظه، منه و

 .صيفى

.منه الجفاء ظهور عند بالخا الظن حسن في يضرب

ِهبَْ َمْن- 4131 ُلُه َذ َلى َهاَن َما ِه َع ِل  أه

ِء إكرام في يضرب ِلى  .الَم

من رجل به َمّر أنه العلم أهل من رجل عن ويروى
:ذلك بعد له فقيل وأدناه، وأكرمه له فتحرك الموال، أرباب
المال رأيت ولكني والله، : ل،َقاَل ؟حاجة هذا إلى لك أكانت
ًا، ِهين ًا الماِل "ذا ويروى َم  "َمهيب

َهَشتُه َمْن- 4132 ّيُة َن ِذَر الَح َق الّرسَإَن َح َلبل  ا

 :الشاعر َقاَل العامة، أمثال من : هذاعبيد أبو َقاَل

َع إّن ّللِسي ِذٌر ا َوّجٌس َلَح َت َيْخَشى ُم َهبُْ *  َيْر ْبٍل ُكّل َو َح
َلِق ْب  أ

ُة- 4133 َأ ِء، ِمَن الَمْر َء وكّل الَمْر ْدما َدَم ِمْن َأ  آ

َقال  للعرب َجَرى مثٍل أوُل هذا ُي

www.almeshkat.net/books 368



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َ َناَم َمْن- 4134 ِر ل ْع ِو َيَش ِرقِا ِبَشْج  ال

َفَل لمن يضرب ُبه يعانيه عما َغ  .المشقة من صاح

ٌء- 4135 ّلي ْوٍض َيْمِشي ُمَح ًا ِلَح ِئط َ  ل

َقال َتها إذا الماء، عن البل : َحلَُتُي َع الورود، من
ّللوُط ِلَح : أنوا  .وترمه الحوَض ُتْص

ٍر في يتعنى لمن يضرب َ أم  به يستمتع ل

َلبَْ َمْن- 4136 ًا َط َئ ْي ُه َش َد  َوَج

ِرِب، بن عامر ذلك َقاَل َمْن أوُل ّظ َد وكان ال سإي
إليه اجتمعوا يموت أن قوُمُه عليه وخشي كبر فلما قومه،
َلوا َقا ُدنا : إنكو ًا لنا فاجعل وشريفنا، وقائلنا سإي ًا شريف وسإيد
ً َقاَل بعدك، وقائل َوان معشر : ياَف ْد ْغيا، كلفتموني َع إن َب
ّني نفسي، من ذلك أريتكم فإني شرفتموني كنتم لكم فأ
َع َمْن إنه لكم، أقول ما افهموا ؟مثلى والباطل الحق بين َجَم

ينفر يزل لم الحق وإن به، أولى الباطُل وكان له، يجتمعا لم
[ص معشر يا الحق، من ينفر الباطل يزل ولم الباطل من

َوان ]320 ْد َ َع ُتوا ل َ بالذلة، َتْشَم فبكل بالعزة تفرحوا ول
ِر ومن الغني، مع الفقير يعيش عيش ًا ُي (انظر به، ُيَر يوم
 )4037 المثل

ّدوا َوابه، امرئ لكل وأع الندامة، السفاهة مع إن َج
ْليا ولليد ذمامة، وفيها نكال، والعقوبة ُع والقود العاقبة، ال

َ راحة، عليك إن مثلك، وجدت شئت وإذا عليك، ول لك ل
َلبة، وللصبر الرعبْ، وللكثرة لك، أن كما َغ طلبْ ومن ال

ًا ًا يقع أن ُيوشك يجده لم وإن وجده، شيئ  .منه قريب

ِد ِمْن- 4137 َع ْب َها َأ ِئ َوا ْد َوى أ ْك  البل ُت
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َهبُْ للذي يضرب ْذ َدع تائها الباطل في َي َي  .يعنيه ما و

ُء- 4138 ْيَك ِمْل َن ْي ُء َع ِرَك َشْي ْي  َغ

َد يضرب  الناس أيدي في مما اليأس ِعن

َلَك َمْن- 4139 َثَر َم َتأ  اسْإ

ِلي لمن يضرب ًا َي ْفِضل أمر ُي َلى ف ِه نفسه َع ِل وأه
َعاُب ُي  .فعله عليه َف

ِنيٍع ِبأخٍا َلَك َمْن- 4140  َحْرُجُه َم

ِريمه أي  .َح

َ ظهره َوَراء لما للمانع يضرب ْطَمع ل  أحد فيه َي

َ َمْن- 4141 ِري ل َدا ْيُشُه ُي ّلُل َع  ُيض

ّلُل عيِشه تدبيَر يحسن لم َمْن أي َق ُض  وُحّم

ِتّي- 4142 ْأ ْنَت َم َا َأ ّيه ُد أ  الّسوا

ُد، لمْن يضرب ّع  بك أبالي ول سإألقاك أي يتو

 َمَراحِا َمْرَحى- 4143

ِم "ُصّمى قولك مثل َقاَل الداهية، به " يريدَصَما
 :الشاعر

َع ُتُه فأسْإَم ْو ًا َص ّلى َعْمر َو َقَن َف ْي َأ َو َها *  ّن  َمَراحِا َمْرَحى أ

ًا ماكاَن- 4144 ًبوب ْنَضْح َلْم َمْر  َي
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ّنْضُح ًا السقاء كان إذا يعني الّرَشح، : مثلال لم مربوب
يظهر لم َحِصيٍف رجل عند سإرك كان إذا أي فيه بما يرشح

 شيء منه

َعنا- 4145 ْنَت أَم ْيِش في َأْم أ  ؟الَج

ْينا أي َل َع ُنْصَرتك معنا أم أنَت أ  ؟ب

ْنِك- 4146 ْيُض ِم ِه الَح ِلي ْغِس  َفا

 فاعتذري منك هذا أي

َداَك قولهم مثل وهذا َي َتا أو " ُفوَك َك َفَخ َو  "َن

ِرٌض- 4147 َت ْع ْنٍن ُم َع ِه َلْم ِل ِن ْع  َي

َنُن شأنه من ليس فيما للمعترض يضرب َع ْوُطوال : َش
 ]321 [ص الكلم وأول الدابة

ِه ِمْن ُمْحتَرٌس- 4148 ِل ْث َو ِم ُه ِرٌس َو  حا

 .حارس وهو مثله ومن منه يحترسإون الناس أي

 "حافظنا من احفظنا "اللهم العامة تقول كما وهذا

َد وإنما ْوَر ّيَر قولهم مع المثل هذا عبيد أبو أ َع ْير " بَح
 الحارس " لنبجَرة

 غيره إلى وينسبها السارقَة نفسه يبرئ

َلصمعي َقاَل ّيُر للرجل : يضربا َع َق ُي بفعله الفاسإ
 .منه أخبث وهو

ّظَك ِمْن- 4149 ُع َح ْوِض ّقَك َم  َح
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ِقع ويروى ْو ُع " أي"َم أن يريد حظك، نتيجة حقك وقو
ِتك حظك من يريد أن ويجوز وبسببه، منه وجوده َبْخ أن و
ّيا حقك حامُل يكون ِل َ بأدائه، يقوم َم قضائه، عن يعجز ول
َهبَْ مما أن معناه : إنَقاَل فإنه عبيد، أبي قول معنى وهذا َو
َ حقه للرجل يعرفا أن الحظوظ من لعباده تعالى الله ول

عليك معدود حقك موضع ُحْسُن المثل : وتقديرقلت يبخسه
 .حظك من

َنا َكاَن َمْن- 4150 َي َنا أو ُمَحاسِإ َي َواسِإ ّفْر ُم َت َي ْل  َف

ّفنا كان "َمْن موضع في هذا يضرب ّفنا أو َيُح َيْر
 .ذكره مر " وقدفليترك

ِفْر وقوله ّت َي ْل َف ِر " من" ْف َو  .ال

َدَب َمْن- 4151 َع َأْج َتَج ْن  ا

َقال للمحتاج يضرب ُي ُلبْْف  .كذا وجه من حاجتك : اط

َقال َدىُي َغ َت ْعَصعة :  رضي معاوية عند ُصوحان بن َص
ًا معاوية يدي بين من فتناول عنه، الله َقاَل شيئ ابن : ياَف

ٍد، من انتجعت ُصوحان ْع َقاَل ُب َدَب : َمْنَف َع أْج َتَج ْن  .ا

َع َمْن- 4152 ِه َبا ِعْرِض َق ِب َف ْن  أ

َد الناُس ليشتمه تعرض من أي ًا، له الشتَم وج حاضر
َد أنفق ومعنى ًا َوَج َفاق  .َن

ُكْل َمْن- 4153 ْيِن يأ َد َي ْد ِب َف ْن  َي

له فيخلص واحد على يصبر ولم أمرين قصد من أي
ًا المران منه ذهبْ  .جميع
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َد َمِن- 4154 َتَم ْع َلى ا ِر َع ْي ِه َح ِر َبَح جا ُه أْص ْيُر ِفي َع
َدى ّن  ال

ْير المطر، يعنى ِظيَرة وأصله : الصطبل،والَح ح
 .البل

َكَل َمْن- 4155 َقَة َأ َطاِن َمَر ْل َقْت الّس َتر ُه اْح َتا َف ْو َش َل و
َد ْع  ِحيٍن َب

ِهْم َمرْرُت- 4156 ًا ِب ْقط  َب

َلرض في وذهبوا متفرقين، أي َطا، ا ْق :الشاعر َقاَل َب
 ]321 [ص

ًا رأيُت َعْت قد تميم َها أَضا ُهْم أُموَر َف في بقط * 
َلرض  طوائف َفْرثٌا ا

ومنه لتفرقهم، الكرش من يتناثر بالفرثا شبههم
ِه المثل ِي ِط َق َب ّبِك " ِط  )484 رقم المثل " (انظرِب

 .ذكره مر وقد

َبَل َمْن- 4157 ّناس َغْر ُه ال ُلو  َنَخ

َتّش من أي جعلوه وأصولهم الناس أمور عن َف
 .ُنَخالة

َدة- 4158 َع ِطِل ُمسا ّد الَخا َع ِطِل ِمَن ُت َبا  ال

ْطل من وأصله : الجاهل،الخاطل وهو الَخ
َعى كلم من وهذا وغيره، الكلم في الضطراب ْف ال
ُهمى ّنْجَراني الُجْر  .العرب حكم ال
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 ِشَماٍل ُغراُب َلُه َمّر- 4159

 .يكره ما لقى أي

َد َمْن- 4160 ُع ُبُه َب ْل ْقُرْب َلْم َق ُنُه َي ُه ِلَسا ُد َي  َو

 .الفزع للخائف يضرب

َها ِمْن- 4161 ْؤِم َها ُش ُؤ َغا  ُر

ْعُسر المر عند يضرب  .فيه الختلفَُا ويكثر َي

ٍر َذا َيُك َمْن- 4162 ْف َياِن ِمَن َو ِب ّنُه الّص ٍة ِمْن فإ َكْمأ
َعاٌن، ْب َناِت وَمْن َش ِر أو َب  المكاِن َب

َها، لنهم الكمأة؛ من شبع صبيانه كثر من أي َن ُنو َت َيْج
ابن الواحد اسإم البعير، كبعر منها، ردئ : جنسأوبر وبناُت
الجماعة، لتأنيث الجمع في أوبر بنات قيل وإنما أوبر،

َنات مثل أشبههه ما وكذلك ْعش َب َنات َن َب  .َمَخاض و

ُنه كثر لمن يضرب ِرض فيما أعوا ْع  .له َي

َغ َمْن- 4163 َق سإا ِر ِري ْب َقْل لْم الّص  َيْح

َغ ْدَخله سإهل إذا َيُسوغ، الشراب سإا الحلق، في َم
ُته ْغ َ يتعدى أنا، وسُإ ّدى، ول ْقل يتع البطن، أدواء من : داءوالَح
 .: الدواءهنا والصبر

َذى احتمال على الحّث في يضرب .[صالناس أ
323[ 

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

ُع- 4164 َن َفَة ُأّم ِمْن أْم  ِقْر
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َلصمعي َقاَل مالك تحت وكانت َفَزارية، امرأة : هيا
ْق وكان بدر، بن ُحذيفة بن ّل َع ًا خمسون بيتها في ُي سإيف

ًا بخمسين .مْحرم لها كلهم فارسإ

ُع 4165 َن ِر اسْإِت ِمَن َأْم ّنِم  ال

ّنِمَر أن وذلك َ ال في مكروه لنه له؛ يتعرض ل
 .القتال

ِنيع للرجل يضرب  .الَم

ُع- 4166 َن َقاِب ِمْن أْم ّو ُع  الَج

َله ِدي بن عمرو َقا مع قصته في سإعد بن لقَصير َع
 .ذكرتها وقد الزباء،

ُقا- 4167 َو ِة ِمَن َأْم  الّرَخَم

َلوا الطير، الم لنها الطير بين من ُخّصت : إنماَقا
ًا، وأظهرها َذُرها ُموق ْق ًا، وأ َقاَل العذرة، تأكل لنها طعم
 :الشاعر

َلى َقاَظ َرَخّما يا ُلوِب َع ْط الخارئ كف * يعجل َم
 المطيبْ

َقاَل الروافض الشعبي وذكر الدواّب من كانوا : لوَف
ًا، لكانوا الرخمة تسّمى وهي َرَخما، لكانوا الطير من أو ُحُمر

 :الكميت َقاَل والنوقا،

َذات ْيِن َو َواُن اسْإَم ْل ُق ُشتًى َوال ُتَحّم ْهَي *  ّيَسُة َو َك
ِويِل  الَح

 .الحيلة أي
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ُقا- 4168 َو ٍة َمْن أْم َعام  َن

ٍة بيَض رأْت فربما للطعم تخرج أنها وذلك َعام أخرى َن
َتْحُضُن هي خرجت ما لمثل خرجت قد ُع بيَضها َف َد َت بيَض و

 :بقوله َهْرَمَة ابُن أراد وإياها نفسها،

ٍة َك ِر َتا َها َك ْيَض َعَراء َب ٍة ِبال ِبَس ْل َوُم ْيَض *  ًا أْخَرى َب َناح  َج

ْيِك ِمْن أْمَضى- 4169 َل ِنبِْ سُإ َقا  الم

ْيُك هو َل َكَة بن سُإ َل ْعدى، سُإ باب في ذكره مر وقد الّس
َلسإدي قران َقاَل العين، فطلبه امرأته، عرقبْ وكان يذكره ا

ّدثون أنهم فبلغه عمها، بنو َقاَل إليها، يتح  :َف

ّواُر َلى َلُز ْي ُكُم َل ْن ُثِن آَل ِم َلى بر َع ْوِل *  َه ِمْن أْمَضى ال
ْيَك َل ِنبِْ سُإ َقا  الَم

ُقا- 4170 ْهم ِمَن أْمَر  الّس

ُقه ّيهُمُرو َهابه، : ُمِض َذ ُقا "كما الحديث وفي و َيْمَر
ْهُم ِة ِمَن الّس  "الّرِمي

ْهم ِمَن أْمَخُط- 4171  الّس

 .الرمية من : ُخُروجه: إمخاطهحمزة َقاَل

َقالُخروُجه "َمْخطه : الصواُبقلت ُي السهُم َمَخَط " 
َقا، إذا َيْمُخُط  ]324 .[صالثلَثي من يبني وأفعل َمَر

َاِن، ِمَن أَمّر- 4172 َطب  .الَمقر ِمَن وأَمّر الُخ

ْطبان َظلالُخ ْن ِقر الصفرار، فيه يأخذ حين : الَح :والَم
 .بعينه الصبر
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ِء ِمَن أَمّر- 4173 َ  الل

العرب، أشجار من وهي َألَءة، والواحدة َشَجر، هو
 :َقاَل

ُكُم ّن ُكُم فإ ْدَح ًا َوَم ْير ٍإ ُبَج ِدحَا َكَما * أبالج ُت ُء اْم َ  الل

ٍد ِمْن أْخَضَر الناس يراه ِعي ُعُه َب َن َتْم َو ُة *  ْلَمَراَر  َوالباء ا

ِم ِمْن أْمَسُخ- 4174 ِر، َلْح َوا َلُخ الُح ِم ِمن وأْم َلْح
َوار  الُح

َ : الذيوالمليخ المسيخ ْعم ل الشعر َقاَل له، َط
َان َفي  :الّز

َنَف َواُن تجا ِه َعْن ِرْض ِف ْي َواَن يأِت * ألم َض ّني ِرْض َع
ُذْر ّن  ال

ِبَك ِم ِفي بَحْس ْو َق ْل َلموا أن ا ْع ّنَك َي ِهْم * بأ ِنّي ِفي ُمِضْر َغ

ْد َق ِلَم َو ْعشُر َع ُقوَن الَم ِر ّطا ّنَك ال ٌع للضيف * بأ ُجو
ُقْر  َو

ِليخ َمِسخ ِم َم َلْح ِر َك َ الَحوا َفل ْنَت *  ْلو أ َ ُح  ُمْر أنَت َول

ََأنك ِذي َذاك َك ّداَم * ِع الّضُرو ِفي ال َا ُق ِته َتِشْر َضّر ْن الُم

َدى َما إذا َت ْن ِهْم لم القوُم ا ِت ّنَك تأ ْتَك قد * كأ َد َل ْلُحُمْر َو ا

َنّحى، انحرفا " أي"تجانف : قولهحمزة َقاَل َت و
 عليه تروحا الذي :والُمِضر

من تولده الذي الكثير المال وهو المال من ضرة
" يعنيالضروع في الذي ذاك "كأنك وقوله الّضْرع، ضرة
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ً َقال والشاة، الناقة أخلفَا في زائدا يكون ثقل ُي : بلو
ُعلبة في يحلبْ أن قبل الحالبْ أن المعنى ًا يستحلبْ ال َشْخب

َلرض؛ في َشخبين أو ّول الّشْخبْ في الخارج لن ا َل ا
فمن وسإم، داء أنه العرب تزعم أصفر ماء يكون والثاني

التفسير إلى " ومندرتها "قدام رواه التفسير هذا إلى ذهبْ
ّول َل  "ضرتها "قدام رواه ا

ًا كان أنه رضوان حديث من : وكانَقاَل ِثر ْك بخيلً، ُم
اسإمه عن الضيُف فسأله ِقَراه، فأسإاء ضيف، به فنزل
َقاَل َيان، الشعر أسإمى : أناَف َف ّا عند من الضيُف فغدا الّز ذام

َقاَل ِقَراه، فأحسن الزفيان، الشعر على فنزل له، َف
َ جزاك الله أحسن : إذاالضيف الشعر، جزاء أْحَسَن فل

َقاَل ِقَراى، فأسإاء البارحة به بّت فإني الزفيان الشعر : أناَف
ِبَمْن فهجاه، عمه، ابن وكان الرجل، له فوصف ؟ِبّت َف

 ]325 .[صأسإد بنى من وكلَهما

ُع- 4175 َن ِبّي ِمْن أْم  َص

ْنع من هذا  .الَم

ُع- 4176 َن َأْم َقاٍب ِمْن و  ُع

َنعة من هذا  .الم

 :قولهم وأما

ُع- 4177 َن ِة ِمْن أْم َها ْيِث َل ّل حية أبي قول فمن ال
ّي ِر ْي ّنَم  :ال

َهاة وأصبَحْت َل ِه من الليث ك َوَمْن َفِم ِوُل *  ًا ُيَحا َشيئ
ِم ِمْن َلسإد َف  !؟ا
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ُع- 4178 َن ٍز ِمْن أْم ْن  َع

ٍد، من رجل هو بن إسإحاقا رواه - فيما حديثه ومن عا
ّى أمنع - أنه الكلبي ابن عن الموصلي ابراهيم ِد في كان عا
ْيدان، له يقال راٍع له وكان زمانه، َب وكان بقرة، ألف يرعى ُع

ْد لم بقرة أورد إذا ِر ٌد ُيو ٍد من أَح بذلك فعاش يفرغ، حتى عا
ًا ّد أشد من لقمان فخرج عاد، بن لقمان أدرك حتى دهر ض

َيبها، كلها عاد بن ْه ُدهم عاد بيت وكان وأ َد َع بني في يومئذ و
َقُر فوردت عاد، بن ضد َدان، فنهنهها لقمان، َب ْي َب فرجع ٌع

ّده َفَضَربه لقماُن فأتى فأخبره، إليه لقمان راعي عن وَص
َدان فرجع الماء، ْي َب ٍز، إلى ُع ْن عنز فخرج إليه، ذلك فشكا َع

بنو فهزمهم فاقتتلوا، أبيه، بني في ولقماُن أبيه بني في
ّلؤهم ضد، َدان وكان الماء، عن وَح َ ذلك بعد عبي ُد ل ِر حتى ُيو
لقمان راعي أقبل فإن بقرة، سإقى من لقمان يفزع

َدان ْي َب ُع َقاَل ناداه الماء على و َدان : أيَف ْب َب ّلي ُع حتى بقرك َح
َها، بقري، أورد ُئ ّل ُيَح هلك حتى ذلك يفعل لقمان يزل ولم ف
ُء يقول ذلك ففي العماليق، في فنزل لقمان وانتجع عنز، َجْز

 :لقمان تهّضَم ويصف القطران، بن قطن بن إسإافا بن

ْنُز كان قد ِني َع ٍد َب ُتُه عا َع الناس * في َوأسْإَر َن َمْن أَم
َلى يمشي ِم َع ِد  َق

َعاَش ًا َو ْهَر ُه إذا َد َواُر ْث َدْت أ َلْم َوَر ِرِب *  ْق َء َي ْوَم الما َي
ِد ِوْر  َنَسم ُذو ال

َداٌن َكاَن أْزَماَن ْي َب ُه ُع َذُر َنا َعاة َت ٍد * ُر ُد َعا ِوْر الماء َو
َتَسُم ْق  ُم

ّد أخو عنه أَشّص َبُه ِض ِئ َتا ُلوا ما بعد * من َك َزّم
َنُه ِم ُفْرسَإا َد  ِب
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َ َنا ل ُبو َك َبٍل بني يا بظلم َتْر َدُموا؛ ُه ْن َت َف ِغبّْ إّن * 
ِم ْل ّظ  متخم ال

َقاَل  :العادي الراعي بهذا المثل يضرب الحطيئة و

َهْل ْنُت َو َ ُك ُتْم إذ َنائيا إل ْو َع َداَن * مندى َد َ عبي الُمَحل
ُه ِقُر  با

َلعَربي، ابن وخالفه بأقصى ماء عبيدان أن وزعم ا
َ اليمن ُده ل ِر َ أحد َي َقاَل لبعده، السباع ول :الذبياني النابغة و
 ]326 [ص

ْد أْن لكم ليهنأ ُتْم َق ْي َف َنا َن َت ُيو َ عبيدان * مكاُن ُب الُمَحل
ْه ِقُر  با

َقاَل يضرب التي الحية وادي هو : عبيدانهؤلَء غير و
َقال المثل بها ُي ْيَف ف َك ِودَك " ْعا َثُر وهذا َأ ْأسِإَك أ حديث " ولهاَف

رقم المثل (انظر الكافا حرفا في ذكرته وقد طويل
3046( 

ِد ِمْن َأْمَحُل- 4179 َقا َع ِم َت َت  الّر

ُد أراد إذا العرب عادة من كان ًا منهم الواح أن سإفر
َد ِق ْع ًا َي َثِت إن أنه فيه ويعتقد بشجرة، َخيط َد ًا امرأته أْح ْدث َح
ْنَحْل َتَم،يسمونه وكانوا الخيط، ذلك أ  والرتمة : الّر

َلعَربي ابن وذكر ً أن ا ًا أراد العرب من رجل َفر سَإ
 :ويقول امرأته ُيوصي فأخذ

رتمة لك عاقد فأني تفعلي، أن وإياك تفعل، أن إياك
ًا أحدثت فإن بشجرة، َث ْد ّلت َح َقاَل انح  :الشاعر َف
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ْنَك َهْل َع َف ْن ْوم َي َي ِهْم َهّمْت إن ال ُة ِب ْثَر َك ُتوصي َما * 
ُد َقا ْع َت َتْم َو  الّر

 :قولهم وأما

ٍم ِمْن َأْمَحُل- 4180 ِلي َلى َتْس َلل َع  َط

 :الشاعر قول من فهو

َلوا ْيِك السلم َقا َل ْطلَُل َيا َع ُلُت أ ُق َلى السلم *  َع
 ُمَحاُل الُمِحيِل

ْؤيها، وحجارة خيامها، : عمادالديار أطلَُل وقيام ُن
َلرض مع : آثارهاالديار ورسإوم ِكْرسِإها، وتراكم أثافيها، من ا

ْؤٍى، حفر ٍد، أو منها، أخرج وتد حفر أو ُن َعر، أو رما بوال، أو َب
َعبِْ أثر أو ورسإومها قائمة الديار أطلَل كانت فإذا صبيان، ُل

ِئُل فهو دراسإة  .الَما

ِديِث ِمْن َأْمَحُل- 4181 َفَة َح  ُخَرا

َة من كان أنه زعم العرب، من رجل هو ْذَر ُع
وأخذ قومه، إلى رجع ثم زمانا، فيهم فلبث الجن، فاسإتهوته

 .المثل به فضرب بالعاجيبْ يحدثهم

ِتَرافِا من مشتق اسإم خرافة أن بعضهم وزعم اْخ
 اسإتظرافه أي السمر،

َهاِت ِمْن أْمَحُل- 4182 ّتّر  ال

قولهم في الهاء باب في يجيء المثل هذا تفسير
َوُن َهاِت من "أه ِبِس ُتّر ِبَسا  "ال
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ْيْح، ِمَن أْمَضى- 4183 ْيِف، وِمَن الّر َوِمَن الّس
ِم، ْه ّنْصِل، َوِمَن الّس َناِن، وِمَن ال ِة وِمَن الّس ْفَر في الّش
َوتيِن، ْيِل وِمَن ال ْيِل، َتْحَت الّس ّل ِر وِمَن ال ْد َق َتاحِا، ال وِمَن الُم
ِم وِمَن الَجِل، َه ّدْر  ]327 [ص ال

ٍة ِمْن أْمَضى- 4184  ُقْرَح

َهُن- 4185 َباٍب ِمْن أْم  ُذ

ِم، ِمَن أَمّر- 4186 َق ْل َع َظِل، وِمَن ال ْن ِلي، وِمَن الَح ْف ّد ال
ِر، وِمَن ْب ِر وِمَن الّص ِب  .الّص

ُع- 4187 ْن ْنِف ِمْن أْم َلسإد أ  ا

ٍء ِمْن أْمَحُل- 4188 َكا َلى ُب ِم َع ِزٍل َرسْإ ْن  َم

 المولدون* 3*

ُقَل َمْن َلى َث ِه َع ِق َلى َخّف َصدي ِه َع ّو ُد  َع

َلُه أهاَن َمْن ْكَرَم َما ْفَسُه َأ  َن

َد َما َع ْب ْقَرَب وَما َفاَت، َما أ َو ما أ  آٍت ُه

ّدَب َمْن ُه أ َد َ ْول َغَم َأ ُه أْر َد  ُحّسا

َنؤَك َمْن ًا َكاَن َيْش ِزير  َو

ّلُه َلَك َكاَن َمْن ْيَك كاَن ُك َل ُله َع ِرٍئ نظَر ما ك ْثُل لم ِم
ْفِسى  َن

ٍة كّل ما َق ِر ُد َبا َها َتُجو ِئ  بما

َعَظ ما َأ َو ِه اْمَر ِب ِر َتَجا  َك
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َوي ما َدا ُق ُي ْثِل الَحم ْنُه العراِض ِبم  َع

َع َمْن َبُه أطا َع َغَض َبُه َأَضا َد  أ

ّطَن َمْن ْفَسُه َو َلى َن ٍر َع ِه َهاَن َأْم َلي  َع

َد َداَرى َمْن ُفهْم الُحّسا  أسّإ

ْوَل َتَرَك َمْن َ َق ِري "ل ْد َبْتَأ َأِصي ُلُه "  ِت َقا  َم

ُه الّرَجاَل َهاَب َمْن ُو ُب ّي َه  َت

ّد َلْم َمْن َغ َت ِنٍق َي َدا ِة َتعشّى ِب َع ْب َق بأر ِن َوا  َد

ّقا َمْن ُه د َظُر ُه َجّل َن  َضَرُر

ِم َيْرَض َلْم َمْن ُك ِم َرِضَي ُموسَإى ِبُح ْك ْوَن ِبُح َع  ِفْر

َكَل َمْن َيا أ َ َقل َبَر ال َلى َص َيا َع َ َبل  ال

َغ َمْن َل ِعين َب ْب َكى الّس َت ِر ِمْن اْش ْي ٍة َغ ّل  ِع

َ َمْن ْكَر ل َ َلُه ِذ ْكَر َفل  َلُه ِذ

ْيَف سَإّل َمْن ْغِي سَإ َب ِتَل ال ِه ُق  ِب

ْعَجبَْ َمْن ِه أ ِي َنى وَمِن َضّل، ِبَرأ ْغ َت ِه اسْإ ْلِم ِع  َزّل ِب

ُكْن َلْم َمْن ًا َي ْئب ْتُه ِذ َل َك َئاُب أ ّذ  ال

َعَل َمْن ْفَسُه َج ًا َن ْظم ْتُه َع َل َك ِكلَُب أ  ال

ْفَسُه طلى َمْن ِة َن َل ّنَخا ْتُه بال َل َك ْقُر أ َب  ال

َداِخَل َدَخَل َمْن ِء َم ِهَم الّسو ّت  ا
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َدى َمْن ًا َعا ُدود ْد َمْج َق َدى َف  الله َعا

ْفَشى َمْن ًا أ ُثَر سِإر ِه الُمْستأِمُروَن َك ْي َل  َع

َقى ما ِه َمْن َب ِر ْت َ سِإ َلى َيِشّف ما إل َنُه ما َع  ُدو

َو ما َ ُه  الَمُجوِس َناُر إل

َ لمن يضرب ًا؛ يحترم ل كانوا وإن تحرقهم لنها أحد
 ]328 [ص يعبدونها

َق َمْن َب ْهَر سَإا ّد َثَر ال  َع

َ ِمْن َغِضبَْ َمْن َ َرِضي شيء ل ِء بل  شي

َيا َمِن َتْح ْنِت ِمْن اسْإ ِه ِب ْد َلْم َعّم َل ٌد َلُه ُيو َل  َو

ْقا َلْم َمْن ُذ ًا َي ْتُه َلْحَم َب ْعَج َئُة أ  الّر

ّيَر َمْن ّيَر َع  ُع

َكَل َمْن ّتَخَم الّسِميَن َأ  ا

َد َمِن َتا َلَة اع َطا ِب ِلْح َلْم ال ْف  ُي

َتَرى َمْن َد اْش ْلْحم َبْن َلْم َا ْغ  ُي

َتَرى َمْن ّدوَن اْش ّدوِن ال َع بال ِه إلى َرَج ِت ْي َو َب ُبوٌن وه ْغ  َم

ّنى َمْن ّنى ما أدرَك تأ  َتم

َطى َمْن ْع َلًة أ َذ َبَص  ُثومًة َأَخ

َع َمْن َع َتَسّم ُه ما سَإِم ْكَر  َي
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ِني َمْن ْد رآ َق ِني ف  َوَرْحلى َرآ

َثَر َمْن ْك ِرفَا شيء ِمْن َأ ِه ُع  ِب

َواِت َتَرَك َمْن َه ًا َعاَش الّش  ُحّر

ِرَضْت َمْن ُتُه َم ِر َي ِر َتْت سَإ ُتُه ما َي ِن َ  َعل

ِلْحُه َلْم َمْن ُء ُيْص َ ّطل َلَحُه ال َكّي أْص  ال

َقا ما ٌد ذا ِه ِمْن َأَح َ َلْحِم َوى إل َط ْن َلى ا َوى َع  َط

ْنَك ِرْض ِم ْق َت  َفاسْإ

ٌء الّسرور ِمَن َكا  ُب

َق َمْن َف ْن َلْم أ َلَك َيْحِسبْْ َو َلْم َه ِر َو ْد  َي

َفَر َمْن ٍد ِمْن َط َت ٍد إلى َو َت ُهُما َدَخَل َو ِه في أحد  اسإت

َلى أكَل َمْن ْيِن َع َت َد ِئ َق ما َن َت  اْخ

َقي ما ّللص ِمْن َب ُه ا َذ َعّرافُا أَخ  ال

ّباَخُه َكاَن َمْن ُبو َط ْعَراَن َأ ُكوَن أْن َعَسى ما ُج َت
َواُن ْل  ال

َتُه َتَرَك َمْن َف َتُه َتَرَك ِحْر  َبْخ

َكى َمْن  عليَه بكي َزَماٍن ِمْن َب

ّلَم الُسؤاَل َأْحَسَن َمْن  ُع

ّقا َمْن َهُه َر َقا َوْج ْلُمُه َر  ِع
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ِر َمْن َدا ِتْف الِمْشَط ُي ْن َتُه َي َي  ِلح

ْع َمْن ْع، َيُج َغبْْ َوَمْن َيْجَش َغبْْ َيْس  َيْش

َكَل َمْن َطاِن َأ ْل َبًة للّس ِبي َها َز ّد ًة َر  َتْمَر

ْنَت َمْن ِة في َأ َع ْق  ؟الّر

ْعَك َلْم َمْن َف ْن ُتُه َت َيا ُتُه َح  ُعْرٌس فَمو

َعى َمْن َعى سَإ  َر

 َناْل َجاَل َمْن

َتَرفَا َمْن َلَف اْح َت ْع  ا

َلبَْ َمْن َلبَْ َغ  سَإ

 الحلم َرأى َناَم َمْن

َع َمْن ْعُروفَا َزَر َد الَم ْكَر َحَص  الّش

ُعَف َمْن ِه َعْن َض ِب َكَل َكْس ّت َلى ا ِد َع ِه َزا ِر ْي  َغ

ّنُه َحُسَن َمْن ْيُشُه طاَب َظ  َع

َكَل َمْن ّت َلى ا ِد َع ِه َزا ِر ْي ُعُه طاَل َغ  ُجو

َد َمْن َنُه َمْن َحَس ْو َ ُد ْذَر َفل  لُه ُع

ِلْحُه َلْم َمْن ْيُر ُيْص َلح الخ  ]329 [ص الّشّر أص

ّدى َمْن َع ّق َت َقا الح َبُه َضا َه ْذ  َم

ّلْت الُمَجّرْب َجّرب َمْن ِه َح َدامُة ِب ّن  ال
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َنْت َمْن َو نفُسُه عليه ها ُه َلى َف ِه َع ِر َوُن غي ْه  أ

ِه إلى ًيْحِسْن َلْم َمْن ْفِس ِه إلى ُيْحِسْن َلْم َن ِر ْي  َغ

ًا أحبّْ َمْن ِه ِمْن أكثَر شيئ ِر ْك  ِذ

َتَرى َمِن َتاُج َمال اْش ِه َيْح َع إلي َتاُج َما َبا ِه َيْح  إلي

َلبَْ َمْن َيَة َط َغا َيًة َصاَر ال َدا  ِب

ْدَك َلْم َمْن ِر َ ُي ُه َفل ْد ِر  ُت

ُد َمْن ْب ْلِق في الله َع  ؟الله َخ

ْيِس ِمَن َك ْتُم ال ِكيِس َخ  ال

ِهِل ُمَصاَرَمُة َلُة الَجا َواَص ِقِل ُم  العا

ْتُه لَنْت َمْن ِلَم َبْت ك ُتُه َوَج ّب  َمَح

َنى َمِن ْغ َت َلى َكُرَم اسإ ِه َع ِل ْه  أ

ِذ ِمْن ّذ َل  الّجَمال َضْرُب الَحّج َت

 .العمش قاله

َعُه َمِن َن َط َطاُن اص ْل َغُه الّس َب َطاُن َص ْي  الّش

ِدُر َمْن ْق َلى َي ّد َع ِييِن أْمِس َر ْط َت ْيِن و  ؟الّشْمِس َع

ْنُه لم َمْن ُه َتُخ ُؤ ّلم ِنَسا َك ِه بمْلء َت  في

َق َمْن َف َق، َر َت َقا وَمْن َر َقا َخَر  َحَر

ِة ِمْن ْثَر َقْت الَملَحيَن ِك ِر  السفينة َغ
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ِء سإعادة ِمْن ً َخْصُمُه يكون أن الَمْر ِقل  عا

ِة ِمْن َد ِدَم أن الّسيِف َعا َلَم يستْخ َق  ال

ْتُل ذا ُدوِن ِمْن ِد َق ِلي َو  ال

َد ِمْن ِك ْنيا ن ّد َفعُة ال ْن َلج َم ِلي ِه ُة ال َنِج َوَمَضّر ِزي ْو ّلل  ا

ُه َأَحبّْ َمْن َد َل َتاَم َرِحَم َو ْي  ال

ّدى َمْن ِء َتغ ِة ِبُسو َعّشى الّسيَر َوال َت ِة بز ْدَر ُق  ال

َعَل َمْن َء ما َف ِقَى َشا َء ما َل  سَإا

ِه َعْن َناَم َمْن ّو ُد ْتُه َع َه ّب ُد َن ِي  المكا

ِئبِْ َمَن َعَجا ْعَمٌش ال  َكّحاٌل أ

ّللّص ُفَرصِ ِمْن  الُسوقِا َضّجُة ا

ُع ما َف ْن َد ي ِب ّطحاَل يضّر الك  ال

َوَن ما ْه ِة على الَحْرَب أ ّظار ّن  ال

ْدنا ما ًا ِص َنا كان والذي َشيئ َع ِلَت َم ْف  ُأ

ِر الول َترَك ما ًا للَِخ  َشيئ

ْوَت أحْسَن ما َذا الَم  الَجُل حاَن إ

َواٌب لُه قول كّل ما  َج

َ الُحبّْ ما ِبيبِْ إل ّوِل للَح  ال

َبَه ما َنَة أْش ِي ِف  ِبالملحِّا الّس
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َع ما َن َو الله َص ُه ْيٌر َف  َخ

ّبُة ِفيه ما ْلٍح َح َبغيِض ِم  لل

ُد َجَمَش ما َوْر ْثِل ال ّناِب ِبْم ُع  ال

َيبَْ ما ْط َ الَخْمَر أ ْول  الُخَماُر َل

َذا الّريح ِحيلُة ما ّبت إ  داِخٍل ِمْن َه

َدا َع َفْرُس َما َ ال  ]330 [ص الّسوِط إلى لَك حاَجَة فل

َع ِه َم ِر ْف ّى ُك ِر َد  َق

ِر ُدُخوُل بي ما ّنا ْنُز ِبي وما ال ِلٍك ْط  ما

َو ما َ ُه َتاٌن إل ِريِف ُبْس ّظ  - لل

ْلُه ما َلرض َتْحِم  - للثقيل ا

ْلٌح  َجْرحٍا على ِم

َتَم َمْن ًا َك ْلم َنما ِع َلُه َفكأ ِه  َج

ُع َما َن َ ِبَشْمٍس أْص ّفيني ل َد  ؟ُت

ُء ما َ المر ِه إل ِي َهِم ِدْر  ؟ِب

ْيُر َما ٍة َخ ّذ َها َل ْي َها ِف ُن ِه ِمَن َوْز  ؟الَمكُرو

َنا ْوَط َمْشي ِطٍل َش  با

ْدُخْل الذي الضوء وهو ّوة من البيَت َي  الك

ُة ّد َو َلباء َم َبٌة ا  البناء في َقَرا
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َتى ْنَت َم ُقا يا َفْرَز َد ْي  ؟َب

ٌة َطَر ْيٌر نيساَن في َم ْلِف ِمْن َخ  سَإاقا أ

ّوُر َد ْعبِْ ُم َك  ال

 .الشؤم في يضرب

َدِب َمَن َل َدِب َتْرُك ا  ال

 .الخوان بين يعني

ُبوِب ُبوٌب الَمْح  َمْس

ْوُت ِة في الَم ّيبٌْ الجماع  َط

ْذبوحُة َ الَم َلُم ل ْلَخ تأ  الّس

ْعَجبَْ ًا الُم ْغَضبٌْ أبد ِرُض ُم ْق َت ِه ِمْن الُمس ِب  يأكُل َكْس

ُء َعى الَمْر ِه َيْس ّد  ِبِج

ْوُت ْوٌض الَم ٌد َح ْوُرو  َم

ّياٌل الَماُل  َم

ُة ُه ِفَراٌش الَمْرأ ِثرو َتو  فاسْإ

ُة ُء الَمْرأ ٍد ِمْن غّل الّسو ِدي  َح

ُء ْيُث الَمْر ُع َح ْفَسُه َيَض  َن

ُلوكُة َها ِمْن الَمْم ِن ُذ  َتْسَمُن ُأ

ُع لمن يضرب َد  .الطيبْ بالكلم ُيْخ
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ْوِمى ما ْنَك َي ٍد ِم  بواح

 واحدة جهة من منك على الشر ما أي

ْهٍن َذا َكان َمْن َ ُد َتُه طل  اسْإ

ِة ِمْن َل ْي ِة َتْرُك الِح َل ْي  الِح

ُكوُب ِكبِْ ِمَن خيٌر الَمْر  الّرا

 خاَب َغاَب َمْن

 "حظه خاب غاب "من ويروى

َذاِع َمَن ُق الِمْج ْب ُقَزحِا سَإ  ال

َقَة أكَل َمْن َطاِن َمَر ْل َقْت الُس َتَر ُه اْح َتا َف ْو َش َل َد َو ْع َب
 )مكرر المثل (هذا ِحيٍن

ِر َمَن َف ّظ ِة ال َي ْغ ُب ْعِجيُل بال  اليأِس َت

ِة ِمْن َو ْه ِر َش ّتْم َوى ُيَمّص ال ّن  ال

ُثَر َمْن ُه َك ّو ُد ّقِع َع َو َت َي ْل  الّصْرعَة َف

َدَم َمْن ِدم الّرَجاَل َخ  ُخ

ِلَمْت َمْن ُتُه سَإ ِرير ِلَمْت سَإ َتُه سَإ َي  َعلَن

ْع َلْم َمْن َف َت ْن ِه َي ّن َظ ْع َلْم ِب ِف َت َن ِه َي ِن ِق َي  ِب

َقَن َمْن ْي ْلِف أ َد بالَخ ِة َجا ّي ِط َع  ]331 [ص بال

ِبْر َلْم َمْن ٍة على َيْص َلم َع َك ِلماٍت سَإِم  َك
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ّغَر َمْن َ َص ُتول ْق ْد َم َق ّغَر َف َلُه َص ِت  َقا

ّهَل َمْن ُه َج َبا ْد َأ َق ِهَل ف  َج

ْفَسُه َيُصْن َلْم َمْن َلُه َن َتذ ْب ُه ا ْيُر  َغ

َكبِْ َلْم َمْن َواَل ير ْه َل  الماَل ينل َلْم ا

َلُمه الّزماِن إلى لجأ َمْن  َأسْإ

َ َمْن ِرْم ل ْك ْفَسُه ُي َ َن ْكّرْم ل  ُي

ّياَم َغالبَْ َمْن ِلبَْ ال  ُغ

ًا َعِمَل َمْن ِئم َكَل َدا ًا أ ِئم  َنا

َذ َمْن ّذ َل ّغَص بالكلم َت ْن َواِب َت .ِبالَج

أوله     فيما     والعشرون     الخامس     الباب
   نون

o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
  المولدون   

 نون أوله فيما والعشرون الخامس الباب

ْفُس- 4189 ٍم َن َدْت ِعَصا ّو ًا سَإ  ِعَصام

المنذر بن النعمان حاجبُْ شهبر بن عصام : إنهقيل
َبُه حين الذبياني النابغة له َقاَل الذي النعمان عيادة عن َحَج
 له قصيدة من
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ّني َ فإ ُلوُمَك ل ِكْن ُدُخول في أ َل َو َءَك َما *  يا َوَرا
 ؟ِعَصاُم

َباهة في يضرب الذي وهو قديم، غير من الرجل َن
غير من بنفسه خرج أنه " يعنى"الخارجي العرب تسميه

 :كثير َقاَل له كانت أولية

َبا َواَن أ ِرِجّي َلْسَت َمْر ْيَس ِبَخا َل َو ِديُم *  ِدَك َق َمْج
ِتَحاِل ْن  ِبا

ًا، "كن المثل وفي َ عصامي ًا تكن ول  :" وقيلعظامي

َفُس ٍم َن َدْت ِعَصا ْو ْتُه َعَصاَما سَإ ّلَم َع َو َكّر *  َداَما ال ْق َوال

ْتُه ّيَر ًا َوَص ِلك * ُهَماَما َم

َقال له وكانت بالجهل، رجٌل الحجاج عند ُوصف : إنهُي
َقاَل حاجة، إليه ّنُه،نفسه في َف ِبَر َت دخل حين له َقاَل ثم : لْخ

ًاعليه ًا أم أنت : أعصامي َظامي ْفَت يريد ؟ِع بنفسك أنَت أَشُر
َقاَل ؟عظاما صاروا اللذين بآبائك تفخر أم : أناالرجل َف

َقاَل وعظامي، عصامي وقضى الناس، أفضل : هذاالحجاج َف
َده فاتشه ثم مدة، عنده ومكث وزاده، حاجته، َهَل فوَج أْج
َقاَل الناِس، ِنيله َف ُق ُد َ : تص لك بدا ما : قلله َقاَل َقتلتك، وإل

ِني : كيفَقاَل وأصدقك، َت ْب ْبَت بما أَج عما سإألتك لما أَج
عظامي، أم خير أعصامي أعلم لم : واللهله َقاَل ؟سإألتك

كليهما، : أقولفقلت فأخطئ، أحدهما أقول أن فخشيت
 ]332 [ص الخر، نفعني أحدهما ضرني فإن

َتِخُر أراد أنه َظّن الحجاج وكان ْف ِلي بنفسي أ َفْض ِل
َقاَل لشرفهم، وبآبائي ّيُر : المقاديُرذلك عند الحجاج َف ًتَص

َعّي ًا، ال ً فذهبت خطيب  .مثل
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ْفِسي- 4190 َلُم َن ْع ّني َت  َخاسِإٌر أ

ُلوم يضرب َلم للَم ْع ِرفُا عليه، ُيلم ما نفسه من َي ْع َي و
َ صفته من  الناس يعرفه مال

ْفُسَك- 4191 َلُم ُتَحْجِحُج ِبَما َن ْع  أ

َقال غيرك، من أعلم قلبك في فيه بما أنت أي :ُي
أمسك، ثم نفسه في ما يقول أن أراد إذا الرجل، حجحج

ِة مثل وهو  الَمْجَمَج

ٌة- 4192 ْظَر ٍة ِذي ِمْن َن َق ْل  ُع

ًى ذي من أي َو َق قد َه ِل  .يهواه بمن قلبه َع

ّد ينظر لمن يضرب  ًبو

ِعَم- 4193 ُفَك َن ْو  َع

َعوفُا َله والشان، : البالال ْوفُاوقيل الشيباني، َقا َع : ال
 :الراجز َقاَل الذكر،

َيٌة ِر ٍر ذاُت َجا ّنوفِا ِح َلم َكال َلْم ُه * ُم ُتُر ْوفِا َتْس ِبَح
وأثواب، كثوب أنوافا وجمعه البعير، : سإنام(النوافا
من والحيض الصبيان يلبسه الزار كهيئة يشق : جلدوالحوفا
السيور على يجعل ثم سإيورا يقد أحمر أديم هو أو النساء،

 )ثيابها فوقا الجارية وتلبسه شذر

ِليَل َيْشِفي َعَزِب َغ ْوفِا ال ّل ِه ِفيها َقْرَمْشُت ليتني * يا ال
ِفي ْو  َع

العظيم أو الجافي، - الثقيل جردحل - بزنة (الهلوفا
َ البطين  .): أفسدتهوقرمشته عنده، غناء ل
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 .بأهله للباني يضرب

ْنَجَز- 4194 َد َما ُحّر َأ َع  َو

َقال َنَجَزُي ُد :  ْع َو َقاَل ينجز، ال َنَجَزالزهري و ُد :  ْع َو ال
ُتُه ْنَجْز الحّر يقل ولم ُحّر َقاَل وإنما به، َنَجَزت وكذلك أنا، وأ

ًا نفسه يسمى أن حذر لنه  .تمدحا ذلك فكان حر

عمرو بن الحارثا ذلك َقاَل من : أوُلالمفضل َقاَل
ِدي الُمَرار آكل ْن ِك َهْشل بن لَصْخر ال ِرم، بن َن أن وذلك َدا

ّلَك : هللصخر َقاَل الحارثَا ِنيَمة على أد لي أن على َغ
َعْم،صخر فقال ؟ُخُمَسها َن ّله :  فأغار اليمن، من ناٍس على فد
ِفُروا بقومه، عليهم َظ له َقاَل انصرفوا فلما وغنموا، َف

َد مثلً، فأرسإلها وعد، ما ُحّر : أنَجزالحارثا َو قوَمه صخٌر فرا
ُطوا أن على ْع َبوا له، ضمن كان ما الحارثَا ُي وكان عليه، فأ
ِنية طريقهم في َقال متضايقة َث َعات، لها ُي القوُم دنا فلما َشَج
َقهم حتى صخر سإار منها الثنية رأس على ووقف إليها، سإب

َقاَل ِزْمْتو َعاٌت : أ َقاَل ] فيهن،333 [ص بما َشَج َفر َف ْع بن َج
َلبة ْع َفر بن َث ْع ُبوع ابن ثعلبة بن َج َ : واللهَيْر ًا نعطيه ل من شيئ

َنه صخر عليه َفَحَمَل الثنية في مضى ثم غنيمتنا، َع َط فقتله، َف
الحارثا، إلى فدفعه الخمس، أعطوه الجيش ذلك رأى فلما

َقاَل ْهَشل ذلك في َف ّي بن َن  :َحّر

َنْحُن َنا َو ْع َن ُبوا أن الِجيَش َم ّو َعاٍت * على يتأ َشَج
ُد َيا ِري بنا َوالج  َتْج

ُهُم َنا َبْس َتى َح َقّروا َح َنا أ ْكِم ّي بُح ّد َأ َو َفاُل *  ْن الَخِميُس َأ
ِر إلى  َصْخ

ْفُس- 4195 ّن َلُم ال ْع َها َمْن َأ ُع أُخو ِف ّنا  ال
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ُده فيمن يضرب ُذّمه أو تحم  .الحاجة عند ت

ْفُس- 4196 ّن َعاِجِل ِبُحبّْ ُمولعٌة ال  ال

َفي بن لجرير المثل هذا  يقول حيث الخط

ْنَك لْرُجو إني ًا ِم ً َشيئ ْفُس َعاِجل ّن َوال َعٌة *  َل َو ِبُحبّْ ُم
َعاِجِل والمحفوظ الكتاب، هذا أصول جميع في (كذا ال
ً سإيبا منك "لرجو  ".: العطا" والسيبْعاجل

ْفُس- 4197 ّن  َعُروفٌا ال

ُبور، أي خير من فيئست تكره ما أصابها إذا َص
 :حربا يذكر عنترة َقاَل : الصابر،والعارفا فصبرت، اعتبرت

ِبْرِت َفًة فُص ِر ِلَك َعا َذ ًة ِل َتْرسُإو ُحر َذا *  ْفُس إ َباِن َن الَج
ُع ّل َط  َت

ِبْسِت : أيصبرت  ُح

َظْرُت- 4198 ِه َن ْيٍن َعْرَض إلي  َع

ُينه اعترضته أي َعْرَض ونصبْ تعمد، غير من ع ""
ًا إليه نظر أي المصدر، على  .بعين نظر

ِه َنَزْت- 4199 َنُة ِب ْط ِب  ال

َ لمن يضرب َطر، النعمة يحتمل ل ْب  :وينشد وي

َ ِنيَن َفل ُكو ّنازي َت ِه َكال ِن ْط ِب ْيَن ِب َب ْيِن *  َت َي َقْر ّتى ال َظّل َح
ًا ْقُرون  َم

ِكِحيني 4200 ْن ُظري ا ْن  َوا
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ًا لي : إنأي َبر ًا، َمخ  .منظر لي يكن لم وإن محمود

َلشعث بن محمد بن الرحمن عبد ودخل على ا
َقاَل الحجاج، المير أيها : نعمَقاَل لمنظراني، إنك :الحجاج َف

َبراني  .وَمْخ

ّناُس- 4201 َواٌن ال ّتى إْخ ِم ِفي َوَش َي  الّش

ٌه " أي"إخوان قوله ّتى وأشكال، أشبا َلىوَش ْع َف من : 
َيُم التفرقا، وهو الّشّت بها أتى إذا الكريمة : الخلقَاوالّش

ْدحا، كان أطلق إذا جعدا أن كما مقيدة غير ]334 [ص َم
َقال ٌد، : رُجٌلُي ْع َدقولهم نحو ذما، كان قيد فإذا َج ْع ْيِن، : َج َد َي ال

َناِن، جعد أو َب بالشخاص مجتمعين كانوا وإن إنهم أي ال
ُهم َيُم  مختلفة فِش

ْنُصر- 4202 ًا َأَخاَك ا ًا أو َظالم ُلوم ْظ  َم

هذا، َقاَل وسإلم عليه الله صلى النبي أن يروى
ًا، ننصره هذا الله، رسإول : يافقيل ننصره فكيف مظلوم
ًا َقاَل ؟ظالم ُهوسإلم عليه الله صلى َف ّد َتُر  .الظلم عن : 

فكان العرب وأما فهكذا، الحديث : أمعبيد أبو َقاَل
: أولالمفضل قال حال كل على نصرته المثل في مذهبها

ُدب ذلك َقاَل من ْن َبر بن ُج ْن َع وكان عمرو، بن تميما بن ال
ً ًا رجل ًا، دميم ًا، وكان فاحش َلس وإنه شجاع ْعد هو َج بن وسَإ
ْيد َناة َز َباِن، َم لسعد جندب َقاَل فيهما الشراُب أخذ فلما َيْشَر
َقاحا، لبن لُشْرُب سإعد يا :يمازحه وهو النكاحا، وطوُل الل

َفاحا، من إليك أَحبّْ المزاحا، وُحْسن ِك ْعس ال َد الّرَماحا، و
ْكِض َقاحا، وَر ْبَت،سإعد َقاَل الو َذ ْعِمُل إن والله : ك العاِمَل، ل
ْنَحُر ِزل، وأ ِكُت البا  وأسْإ
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ُدب َقاَل القائل، ْن ْغَت لو أنك لتعلم : إنكُج ِز ِني َف َت ْو َع َد
َدلً، بي ابتغيت وما عجلً، َطلً، ولرأيتني َب العزيمة، أركبْ َب
 :يقول وأنشأ سإعد فغضبْ الحريمة، وأحمي الكريمة، وأمنع

ُد َهْل َتى َيُسو َف ُبَح إذا ال َوْجـ َق قراه وأْمَسى * هـ ال
ْيَر ِد َغ ِتي  َع

َذا ّى في الناُس َوإ َد ّن ُه ال ْو ًا َرأ ِطق َنا ْوَل َقاَل *  ِر َق ْي َغ
ِد ِي  سَإد

 :جندب فأجاب

ْيَس ْيُن َل َتى َز َف ْل ْلَجَماَل ا ِكْن ا ُنُه َول ْي الّضْرُب * َز
ِم ْلُحَسا ِد ِبا ِلي ّت  ال

ْلَك إْن ُن َتى َي َف ْل ْيًن ا َ َفَز ّبَما َوإل ِر َضّن * ُر َيِسي ِد ِبال ِتي َع ْل  ا

ًا وكان سإعد، َقاَل ِلُف والذي : أماعائف ّنَك به أْح لتأسإر
ِعينة، َعرينة بين َظ ِري، أخبرني ولقد والدهينة، ال ْي َ أنه َط ل
ّكَك ُف َقاَل غيري، َي ُدب َف ْن َُج َبان، ! إنك: كل ِطعان، تكره لَج ال
ُتُحبّْ َيان، و ِق َبرا ذلك، على فتفرقا ال ًا، َفغ ُدبا إن ثم حين ْن ُج
َنَص، يطلبْ له فرس علي خرج َق ٍة على فأتى ال تميم لبني أم
َقال ُهم من أصلها إن ُي َقاَل ُجْر أو َمْسُرورة، : لتمكننيلها َف

 مجبورة، تقهرين

َلت ْهلً،َقا ِكه، من المرء فإن : َم سإقاء من يشرب ُنو
ِكه، َلْم ِدلّ، فرسإه عن إليها فنزل ُيو قبَضْت منها دنا فلما ُم

ٍد يديه على ْعِصُرهما زالت فما واحدة، بي َ صار حتى َت ل
َناِن كتفته ثم يحركهما أن يستطيع ِع مع به وراحت َفَرسِإه ب
 ]335 : [صوتقول به تحدو وهي غنمها،

َنّن ْأَم َت َ َها ل َد ْع َدا َب ِئ َ َول ْوفَا ال َفَس َقى *  ْل ً َت  مواردا َباسِإل
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َدا لحي ُتْضِحي َوَحية * َراِص

َقاَل إبله، في بسعد : فمّرَقاَل َقاَل أغثني، سإعد : ياَف
َبان : إنسإعد َ الَج َقاَل ُيغيث، ل ُدب َف ْن  :ُج

ُء أيها يا ْنُصْر المشكوم الكريُم المر ًا أخاك * ا ظالم
 مظلوم أو

ََقاَل ثم فأطلقه، سإعد إليه فأقبل َقال أن : لول قتل ُي
ُتِك امرأة َقاَللقتل  .َ ْيُرك، ليكذب يكن ! لم: كل ويصدقا َط

 .: صدقتَقاَل غيرك،

ًا أخاك : "انصرقوله ًا يكون أن " يجوز ظالم أو ظالم
ًا من حالين يكونا أن ويجوز أخاك قوله من حالين مظلوم
ًا انصره يعني المر، في المستكن الضمير كنَت إن ظالم
ًا خصمه َ أي خصمه، جهة من أومظلوم ِلمه ل أي في ُتْس

 .كنت حال

ُع وقد َناٌب- 4203 َط ْق ّية َت ّو ّد من : المسنة(الناب ال
الدال - بتشديد والدوية ونيبْ، أنياب على وتجمع النوقا،
َقال والياء، والواو ُي - الفلَة فيهما الياء ونخفيف : داوية،فيها و
 .)الرياحا فيها تدوى

ّوَل أن يصلح بقية منه بقيت وقد للُمِسّن يضرب َع ُي
 .عليها

ّو- 4204 ِر َنْز ُفَرا َهل ال َتْج ُفَراَر ُاسْإ ْل  ا

َقال ِرير،ُي َف ُفَرار، :  َقاَل الوحشي، البقر لولد و و
ُفَرار :بعضهم ِرير، جمع ال َعال يأِت ولم نادر، وهو َف في ُف

َ الجمع أبنية ُعَراقا، ِعْرقا مثل يسيرة، أحرفا في إل ْئر و ِظ و
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َؤار، ُظ َتوأم وُرَخال، ورْخل و َؤام، و ُت ُفَرار شبْ وإذا و َذ ال أَخ
ِه َنَزا غيره رآه فمتى النزوان، في  .لنزو

َقى َلمن يضرب ّت  .مصاحبته ُت

َله فعلَت صحبته إذا إنك أي  .فع

َو ويروى َنْز َو نزا أي المصدر، على " بالنصبْ" َنْز
ُفرار ًا اسإتجهل وقد ال أي البتداء، على والرفع مثله، ُفَرار

ُو َله َحَمَل الفرار َنْز ّنْزو على مث  .ال

َنا- 4205 َكْح ْن َفَرا أ َنرى ال  َفس

َله َطبْ حين لمرأته رجل َقا َته إليه َخ وأبى رجٌل ابن
زوجها حتى الَب فغلبت بتزويجه أمها فرضيت يزوجه، أن

َقاَل بكره، منه َناو َكْح َفَرا : أن الزوُج أسإاء ثم فسنرى، ال
َة ِعْشَر  .فطلقها ال

 .العاقبة سإوء من التحذير في يضرب

ًا َنّجى- 4206 ْير ُنُه َع  سِإْم

ًا أن : زعموازيد أبو َقاَل فهلكت ِهَزالً، كانت ُحُمر
ْدب، في ًا، ] كان336 [ص حمار منها ونجا َج فضرب سإمين
ْنُج أي المر، وقوع قبل الحزم في المثل به َ أن قبل ا تقدر ل

 .ذلك على

ّلصه لمن ويضرب ُله َخ  .مكروه من ما

ِعَم- 4207 ْلبٌْ َن ْؤِس في ك ِه ُب ِل ْه  َأ

َنعيُم ويروى المثل " (انظرأهله بؤس في الكلبْ "
 ")ظلم الذئبْ اسإترعى "من4027
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والجيف، الموتى يكثر والبؤس الجدب أن وذلك
 .الكلبْ نعيم وذلك

شدة تصيبهم للقوم العون أو للعبد هذا يضرب
 .أموالهم من أصاب ما هو فيغتنم بها فيشتغلون

 :الشاعر َقاَل

ُه ْلبُْ ما إذا َتَرا َك ْل َكَر ا ْن َلُه أ ْه ّدى أ َف ُي ْلبُْ َوِحيَن *  الك
ْذلَُن  َناِعُم َج

وذلك أهله، الكلبُْ أنكر إذا الرجل هذا : يفدييقول
الوقت ذلك في يفدي وإنما الحرب، في السلحَا لبسوا إذا

َنائه بها لقيامه َغ ّدى فيها، و لفضاله الجدب حال في أيضا ويف
َنْحره الناس إلى وإحسانه ذلك في الكلبْ فينعم ُالجُزَر ول

 .ويجذل

ّنبُح- 4208 ٍد ِمْن ال ِعي َوُن َب ْه ِر ِمَن أ ِري َه َقريبٍْ ِمْن ال
َ أي ْدُن ل َتَل ولكن َتْخَشى، الذي من َت  .بعيد من له اْح

ْنطِقي- 4209 ّنَك َرَخُم َيا ا ِر ِمْن إ ْي  الله َط

َقال الّرَخم، فصاحت صاحت، الطير أن أصله : إنُي
 .فانطقي الله طير من إنك :يهزأ لها فقيل

َ للرجل يضرب َفُت ل َت ْل َ إليه ُي  .منه ُيْسَمع ول

َ شيء الطير من وليس َ ُيْزَجُر وهو إل َقاَل الرخم، إل
ً يهجو الكميت  :رجل

ُق أنَشأت ِط ْن ِد * ر المو في َت ِف َوا ِم َك  الدوائر الّرَخ

َا ِقيَل إذ ِطقي َرَخم ي ْن  طائر َشّر إنك الطير *في ا
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َتْت ُلُه ِهَي بما فأ ْه َعّى أ َوال ْثِل ِمْن *   الُمَحاوْر ِم

ٍد َنوَمَة ناَم- 4210 ّبو  ع

ًا أن ذلك : أصُلالشرقي َقاَل ّبود َتَماوت كان هذا َع
َقاَل أهله، على ُبونىو ُد ْن ُا َلَم :  ْع َنُه، ميتا، تندبونني كيف ل ْب َد َفن

 ]337 . [صالحال تلك على ومات

َقاَل َقاَلالمفضل و شعيبْ أبي بن سإليم أبو : 
ْبد : إنهالَحراني َقال أسإود َع ّبود، له ُي - حديثه من وكان َع

الله رسإول - أن القرظي كعبْ بن محمد عن يرفعه فيما
ً الناس أول : إنَقاَل وسإلم عليه الله صلى ٌد الجنة دخول ْب َع َل
َقال أسإود ًا بعث تعالى الله أن وذلك عبود له ُي ّي أهل إلى نب
َ أحد به يؤمن فلم قرية، َلسإود، ذلك إل احتفروا قومه وإن ا

ًا له ذلك فكان صخرة، عليها وأطبقوا فيها، فصيروه بئر
َلسإود ُطبُْ يخرج ا َت َيْح َطبَْ ويبيع َف ًا به ويشتري الح طعام

ًا، ْفرة تلك يأتي ثم وشراب ُيعينه الُح تلك على وجل عز الله ف
ْدلي فيرفعها الصخرة ُي  .والشراب الطعام ذلك إليه و

َلسإود وإن ًا احتطبَْ ا فضرب ليستريح جلس ثم يوم
َلرض بنفسه من َهبّْ ثم سإنين، سإبع فنام اليسر، بشقه ا
َ نام ما أنه يرى وهو نومته فاحتمل نهار، من سإاعة إل

يجد فلم الحفرة أتى ثم حطبه، فباع القرية فأتى ُحْزمته
َدا كان وقد فيها، النبي يسأل فكان وأخرجوه، فيه لقومه َب

َلسإود عن َفيقولون ا ِري : ل ْد المثل به فضرب هو، أين ن
ًا نام َمْن لكل َقال حتى طويلً، يوم َوُمُي ْن ّبود من : " أ  "َع

ُد- 4211 ْق ّن َد ال ْن ِة ِع ِفَر  الَحا
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َقاَلالنباري ابن َقاَل عند النقد : معناهثعلبْ : 
ْبق، َفَرَس أن وذلك الّس َق إذا ال َب :والحافرة الرهن، أخذ سَإ
َلرض َقوائمه، الفرس حفرها التي ا  .مفعولة بمعنى فاعلة ب

َقاَل عند : النقديقول العرب بعض : سإمعتالفراء و
الخيل، في المثل . وأصلالفرس حافر عند معناه الحافرة

 .غيرها في اسإتعمل ثم

َقاَل َلصمعي و الحاضر النقد هو الحافر عند : النقدا
عند أي بالهاء، البيع في يقول : وبعضهمقال البيع، في

 .الحافرة

َقاَل كلمة، أول عند معناه الحافرة عند : النقدغيره و
َقال َع :ُي ّول أمره في أي حافرته، في فلٌَن رَج َل  .ا

َد- 4212 ْنَج ًا رأى َمْن َأ  َحَضن

َد ْنَج  .الجبل هذا رأى َمْن نجدا بلغ : أيأ

حصول ظهر قد أي الشيء، على الدليل في يضرب
 .وقربه المراد

ُع- 4213 ْب ّن ُع ال ْقَر ْعُضُه َي ًا َب ْعض  َب

ْبع ّن ِعيدان أكرم من وهو الجبل، شجر : منال  .ال

َله لزياد، يروى المثل وهذا معاوية، وفي نفسه في َقا
ًا أن وذلك شعبة بن المغيرة وكان البصرة على كان زياد
ُتوفي الكوفة، على عبد مكانه يولى أن زياد فخافا بها، ف
ًا، لذلك زياد وكان عامر، بن الله  ]338 [ص إلى فكتبْ كاره

بتولية عليه ويشير المغيرة، بوفاة يخبره معاوية
: قدإليه فكتبْ معاوية، له ففطن مكانه، قيس بن الضحاك
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َبَك، فهمُت ِرخْا كتا ْف ُي ُعك فل ْو هذا أصول (في المغيرة أبا َر
َنا "بالمغيرة الكتاب َلسـ الكوفة، على عامر ابن نسـتعمل ") 

:َقاَل كتابه زياد على ورد فلما البصرة، مع إليك ضمناها وقد
ُع النبع ْقَر قوله مثلين، كلمتاهما فذهبت بعضا، بعُضه َي

وقوله والمكر، الدهاء في للمتكافئين " يضرب"النبع
ُتهروعك "فليفرخا َفَسْر  .والقافا الفاء باب في " 

َها- 4214 َها ُنَجاُر  َناُر

َقال : الّسَمة،النار : ماأي ؟الناقة هذه نار : ماُي
ْفَت نارها رأيت فإذا سإمتها،  :َقاَل الصل، وهو ُنَجارها عر

َ َها ل ًبو ْنُس ْظُروا َت ْن َها ما َوا * َناُر

َقاَل  :آخر و

ْد َيْت َق ِق ُهم سُإ ُل َبا ِر آ ّنا ّناُر ِبال َوال ْد *  ِر ِمَن َتْشِفي َق َوا  ال

َتها الماء أصحاب رأى : لماأي هي لمن علموا سِإَم
ُقوها َعتهم لعزهم َفَس َن  .وَم

على تدُل التي الظاهرة المور شواهد في يضرب
 .باطنها علم

ْبُل- 4215 ِد َن ْب َع َثُرها ال ْك  الَمَراِمي أ

ُة َا َغالي الحر أن والمعنى الهدفا، : سإهامالمْرم ُي
َلة فيشتري بالسهام َب ْع َقَص الِم - بوزن (المعبلة والِمْش
بوزن-  والمشقص الطويل، العريض - النصل المكنسة

 .)ذلك فيه سإهم أو عريض، - نصل المنبر
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ًا يكون إنما والعبد وحرب، صيد صاحبْ لنه راعي
ْعه ِن ْق حول يحوم العبد أن يعني أرخُص، لنها الَمَراِمي، ُت

َ الخساسإة  .له ِهّمَة ل

ٌة- 4216 ِقَر َ َنا ْيَر ل ٍم ِفي َخ ْه َلٍج سَإ  َز

َلَج : المفرطة،الناقرة ّلج إذا يزلج السهم وز عن تز
 .القوس

 .بخصمه ويظفر ُحّجته في يصيبْ للرجل يضرب

رميته أو ناقرة سإهامه تقدير على : رفعوناقرة
(والذي ناقرة رمية َرَمى تقدير على النصبْ ويجوز ناقرة،

يصبْ لم وإذا الهدفا، أصاب إذا السهم : الناقرالصحاحا في
 )بناقر فليس

َقاُض- 4217 ّن ّطر ال َق َلبَْ ُي  الَج

َقاض ّن َناء وضمها النون - بفتح ال َف :والجلبْ الزاد، - 
ْدُب جاء إذا أي للبيع، المجلوب للبيع قطارا البل جلبت الَج

َقال تهلك، أن مخافة َقَض :ُي ْن  .أموالهم هلكت إذا القوم؛ أ

َقا أن قبل ماله بإصلحَا يؤمر لمن يضرب إليه يتطّر
َفَساد  ]339 . [صال

ْنُج- 4218 َ ا ُلَك َول ًا إَخا  َناِجي

َلته ْيُجَمانة َقا َه ْقُروع بإغارة أخبرته حين لبيها ال َم
ّنْت قوله عند بتمامها القصة ذكرت وقد عليهم، َ "َح ّنْت ول "َه
 )1025 رقم المثل (انظر

ّنَجاحُا- 4219 َع ال  الّشَراحِا َم
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َلصمعي، َقاَل كذا أمري لي اشرحا : ومعناهَقاَل ا
ْنِجُح مما ذلك فإن ِريُح الّشَراحا َقاَل ما وعلى حاجتي، ُي ّتْش  .ال

َقُة- 4220 ّنا ّها ِجّن ال  ِضَراسُإ

َقال النتاج عند الخلق سإيئة كانت إذا َضُروس، : ناقةُي
ُلهشيء كل وِجّن ولدها، على حامت كذلك كانت وإذا ، : أو

 .عهده وقرُب

ُلقه سإاء الذي للرجل يضرب  .المحاماة عند خ

ْقبُْ- 4221 ّن ُه ال ُد َعا ِطّي َمَزاِحيُف ِم  الَم

ْقبْ ّن وتزحف تزلق هناك أي الجبل، في : الطريقال
َواقبها المور أن يعني المطايا، َع  .تتبين ب

َع- 4222 َق ْن ّتى الّشّر َلُه َأ ِئَم َح  سَإ

ّد أدام أي  .الماء في الدواء ينقع كما وأع

ُتُه- 4223 ْط ُعوُب َنِش  َش

 :قوله من وأصله المنية، اقتلعته أي

َنِشطته  .بنابها َعّضته " إذاالحية "

َظَر- 4224 ِريِض َن ِه إلى الَم ِد ُوُجو ّوا ُع  ال

ً يضرب  .محبْ إلى ينظر للمضطر مثل

ْفِسي- 4225 ُقُس َن َني ِمْن َتْم ِر سُإَما َب ْق (مقست ال
 )غثت أي تمقست، - ومثله فرحا باب - من نفسه
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َله فأصابه فأكلها، سُإماني فظنها هامة، صاد ضبي َقا
 .القيء

ً يضرب  .الشيء اسإتقذار في مثل

َوصَ- 4226 َة َنا َها ُثّم الِجّر َلَم  سَإا

ثم أضرب أي الوحـش، بها ُيَصاد : خشبةالِجّرة
ِويص من ""ناوصو سإـكن، ّن َقال الحركة، وهي ال به "ما ُي
الظبي َنَشبْ وإذا ِحبالة، :والِجّرة وحراك، قوة " أينويص

َها فيها َوَص َقّر غلبته فإذا واضطرب، سإاعة َنا َت كأنه فيها اسْإ
 .سإالمها

 الوفاقا إلى اضطر ثم خالف لمن يضرب

َظَر- 4227 ّيوِس َن ُت ِر إلى ال َفا ِر ِش ِز  الَجا

 .عدوه إلى ينظر وهو قهر لمن يضرب

ْنُج- 4228 ٌد ا ْع ْد سَإ َق َلَك َف ٌد َه  سَإعي

ذكرت وقد الحجاج، به وتمثل أد، بن ضبة ابنا هما
 ]340 . [صالحاء باب في القصة

َباٌض- 4229 ْن ِر إ ْي َغ ٍر ِب ِتي ْو  َت

ِبُض أي ِن ْوَس ُي َق ّتَرها أن غير من ال َو ّعد أي ُي من يتو
لن يفعل؛ مفعول ول يفعل أنه ويزعم عليه، يقدر أن غير

 ؟إنباض فكيف توتير يكن لم فإذا للتوتير، َثاٍن النباض

ّناُس- 4230 َناِن ال  الُمْشِط كأسْإ

ّلهم أي النسبْ، في متساوون أي  . آدم بنو ُك
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ّناُس- 4231 ٍر ال ْي َا ُبَخ ُنوا م َي َا  َتب

تساووا فإذا والمرؤس، الرئيس فيهم مادام أي
 .هلكوا

ّناُس- 4232 ِبٍل ال ٍة كإ َئ َ ِما ُد ل َها َتِج َلة ِفي  َراِح

 .خير فيه يكون َمْن منهم قّل ولكن كثير، إنهم أي

ُء- 4233 ّنَسا ِئُل ال َبا ْيطاِن َح  الّش

َله  .عنه الله رضي مسعود ابن َقا

ْقُط- 4234 ْبعاُر َعُروٍس َن َأ ٍء َو َبا  ِظ

َقال ْنشد، وهو الّرِمة بذي َمّر جريرا : إنُي وقد ُي
َقاَل عليه، الناُس اجتمع مثل الشعر هذا إن أي المثل، هذا َف

ْعر ّتته فإذا طيبة، رائحة لُه َوَجد َشّمه َمْن الظبي َب وجده َف
 .ذلك بخلفَا

ّقِك ِنقّي- 4235 َا ّنِقي ْنِت فم َ َأ َباَري ِإل  ُح

َله ّقْت هامة اصطاده رجل َقا أبو َقاَل يده، في فن
لحساب الخبيث على التغميض عند هذا : يضربعمرو

 .الطيبْ

َا- 4236 ًا ُفلٌَن َنج ِريض  َج

َنَجاأي َقاَل نفسه، على يؤت ولم منه، ِنيَل وقد :   :و

ُتهّن َل ْف ٌء وأ َا ْلب ًا ِع ِريض ْو َج َل َو َتُه *  ْك ْدَر ِفَر أ َطاُب َص ِو ْل ا
 .)الكندي حجر بن القيس لمرىء (البيت

َنَسبٌْ- 4237 َفة َأْم َأ ِر ْع  َم
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ّنَسبَْ أن أي الحق لزوم في سإواء والمعرفة ال
 . والمنفعة

ْعَم- 4238 َوى ِن ْأ ْعَز َم  َثْرَمداء الِم

 خصيبْ مكان هذا

يؤمر المعروفا الكثير للرجل المثل هذا يضرب
 .ولزومه بإتيانه

ُء َدا َثْرَم َ َغريبْ : بناءو ًا له أعلم ل  نظير

ِلَك َنَشَر- 4239 َذ ْيُه المر ِل َن ُذ َيَر َفَرأى ُأ ْث ِه ِع ْي َن ْي  َع

َع لمن يضرب ٍر في َطِم . [صمنه كرهه ما فرأى أْم
341[ 

ُذ- 4240 ُعو ِه َن ُقّل ِمَن ِبالل ْل َد ا ْع ِر َب ْث ُك  ال

ُقّل يريدون َقليَل بال ِر ال ْث ُك ِثير وبال َك  .ال

ّنوُم- 4241 َغَضبِْ َفْرخُا ال  ال

َفْرخا ْفَرخَا قولهم في الفراخا من : اسإٌمال ُعك " أ ْو "َر
ُفَك ذهبْ أي ْو  َخ

َهبَْ نام إذا الغضبان أن المثل هذا ومعنى  .َغَضبُه ذ

ْنُه َنَجا- 4242 َقا ِم َو ْف َأ َاِصٍل ب  ن

ٍر أصابه ما بعد أي  .ِبَش

ْبِل في َنِشبَْ- 4243  َغّى َح
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َبالة "في ويروى َع " إذاغي ِح ّق ل مكروه في و
 منه له مخلَص

َقض- 4244 ْهُر َن ّلد َتُه ا  ِمّر

ّثَر الزمان أن ههنا : ويراد: القوةالِمّرة  فيه أ

َطَح- 4245 َقْرٍن َن ٌد َأُروُمُه ِب ْق صبور - بوزن (الروم َن
أي المؤلف، فسره والنقد القرن، وأصل الشجرة أصل- 

 .)مؤتكل أرومه

ّنقد َ ناوأك لمن يضرب الدود فيه َوقع : الذيال ول
َبَة ْه  له ُأ

َدُم- 4246 ّن َبٌة ال ْو  َت

 وسإلم عليه الله صلى النبي عن يروى هذا

ّناُس- 4247 ّيوَن ال ِز ِهْم َمْج َعمال َأ ًا إن ب ْير ْيٌر َخ َوإْن َفَخ
ًا  َفَشّر َشّر

ُلوا إن أي ًا َعِم ًا، يجزون خير ًا عملوا وإن خير شر
ًا يجزون  شر

ْق- 4248 ِف ْن َ ِبلَُل َأ َعْرِش ِذي ِمْن َتْخَش َول ْل  ِإقلل ا

َله  لبلَل وسإلم عليه الله صلى النبي َقا

َتْرِك التوسّإِع في يضرب  البخل َو

ّناُر- 4249 ْيٌر ال ّناِس َخ ِة ِمْن لل َق ْل  َح

َع أن زعموا ُب َنا رأت الّض ٍر سَإ ثم فقابلتها بعيد، من نا
َعْت ْق ْيها ورفعت أ َد ْعَل َي َطلى ِف َقال بالنار وبهأت الُمْص ُي ):
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أنست أي وبهوأ، - بهأ وكفرحا كفتح-  به وبهئت بالرجل بهأت
َلت ) ثمبه َقة من للناس خير : النارذلك عند َقا ْل  َح

َ بما يفرحا لمن يضرب  خير كثير منه يناله ل

ّناُس- 4250 ُع ال ِئ َقا ْوِت َن ْلَم  ا

ّنِقيعة ْهبْ من ُيْجَزُر : ماالبل من ال ّن َقْسم، قبل ال ال
.[صّنقيعته الجزار يجزر كما الخلق يجزر الموت أن يعني
342[ 

ْفُس- 4251 ّن ُلوفٌا َعُزوفٌا ال  َأ

َقال َفْتُي َعَز ِزفُا الشيء عن نفسي :  ْع ِزفُا َت ْع َت و
َدْت أي ُعُزوفا، ِه  .عنه وانصرفت فيه َز

ّدْت ما تعتاد النفس أن المثل ومعنى ّو ْدتها إْن ُع ّه َز
َدْت شيء في ِه ْبتها وإن ز ّغ َبْت َر  َرِغ

ْعَم- 4252 ْأِخٌر َأَجٌل الِمَجّن ِن َت أمير عن يروى هذا ُمْس
 عنه الله رضي علي المؤمنين

ْعَم- 4253 ُء ِن َوا ّد َلْزُم ال  ا

َقال الحمية، يعني ِزُم : أَزَمُي ًا، يأ  .َعّض إذا أْزم

خير عن كلدة بن الحارثا عنه الله رضي عمر سإأل
َقاَل الدوية، ْعَم :َف " ليس قولهم مثل وهو الْزُم، الدواء ِن
 ". تتبعها خمصة من خير للبطنة

ْع- 4254 َبَر َأَخاَك َناِص  الَخ
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ْقُه، أي ُد ّنُصوع أْص ِلْصُه أي : الخلوص،ال تخبره فيما َخا
َ به ُغّشة ول  َت

ُقا- 4255 ِز َقاقِا َن  الِح

َقاقا ّقة،الِح ُقاالمخاصمة وهي : الُمَحا ّنَز : الطيش. وال
 .والخفة

ْيٌش له لمن يضرب  المخاصمة عند َط

ْوُت- 4256 ُهْم َنَج ُت ْن َه َأْر ًا َو ِلك  ما

 الّسلولي َهّمام بن الله عبد قول من هذا

َلّما ُهْم َخِشيُت َف ِفيَر َظا ْوُت أ َنَج ُهْم *  ُت ْن َه َأْر َا َو ِلك  َما

َواةثعلبْ َقاَل أنه " على"أرهنتهم على كلهم : الّر
ْنته، يجوز َه َ َر َلصمعي إل ُهُم رواه فإنه ا ُن َه " علىمالكا "وأر

قمت أي َوْجهه، وأُصّك : قمتقولهم نحو للحال الواو أن
َهه صاكا  .َوْج

شركاؤه فيها َنِشبَْ هلكة من ينجو لمن يضرب
 .وأصحابه

ُء- 4257 َقْرحا َنْك َقْرحِا ال ْل ُع ِبا ْوَج  َأ

َقْرحَا أن يعني ) ثمجلدته : قشرت(جلبْ جلبْ إذا ال
ًا؛ أشد كان نكىء ًا، يقرحا لنه إيجاع ُءقيل كأنه ثاني َنْك َقْرحا :  ال

 .أوجع-  منه مابقي مع - أي القرحا مع

ًا- 4258 ٍز َناِجز َناِج  ِب

www.almeshkat.net/books 412



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ًاكقولك ٍد، : يد ً أي بي ْعجيل " الحديث وفي بتعجيل، َت
َ ُعوا ل ِبي ًا إل َت ٍز حاضر في يعني بحاضر، حاضر " أي بناج

َقال الّصْرفا، ُي ًا " أيبناجز ناجزا " و ْقد في وناجزا بنقد، َن
ُعَك أي مضمر، بفعل : منصوبالمثل ًا، أبي نصبْ وهو ناجز
 ]343 . [صالفعل على

ْعَم- 4259 ُق ِن َل ْع ِة َم َذا الّشْرب  ه

َقاَل َلصمعي و َلقا ْع َدحا : الَم ّلقه َق َع "وقوله الراكبْ، ُي
َدحا إلى " إشارة هذا َق منزله إلى به الشارُب يكتفي أي ال

 غيرها إلى يحتاج ل واحدة بشربة يريده الذي

إلى يحتاج ول برأيه، المور في يكتفي لمن يضرب
 غيره رأي

َع- 4260 ِئ ّنَزا َ ال ِئبَْ ل َقَرا ْل  ا

َقال ُي َ : " الغرائبَْو َقاَل القرائبْ ل :السـكيت ابن " 
ْنَجبُْ، الغريبة أن يعني : الغريبة،النزيعة َقال أ ُي ُبوا و ِر َت ْغ َ "ا ل
ُووا َلباعد في انكحوا " أيُتْض َ ا ْد ل َل ّى، لكم ُيو ِو َضا

ّوُجوا تقدير " على"النزائع . ونصبْقريبة : جمعوالقرائبْ َتَز
َ النزائع َقاَل القرائبْ، تتزوجوا ول  :و

ُه َلْم َفتًى ْد ِل ْنُت َت َبٌة َعّم ِب ِري َوى َق َيْض َف ْد *  َوى َوق َيْض
ُد ِدي ِئبِْ َر َقَرا ْل  ا

ّناُس- 4261  َيَماَمٌة ال

تألف التي . وهيالحمامة مثل : طائراليمامة
ْق يعني البيوت، ُف َ بهم أْر  تنفرهم ول

ُع- 4262 ِتَزا ْن ِة أ َد َعا ٌد ال ِدي  َش
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"محسوب ذنبْ الناس من العادة "انتزاع ويروى
َقال كما وهذا َطاُم ُي ِف  :َقاَل " وكماشديد "ال

ٌد ِدي ٌة َوَش َد َعّْة َعا َتَز ْن  ُم

َقال ُي  خامسة طبيعٌة : العادةو

ُء- 4263 َدا ّن َد ال ْع ِء َب ّنَجا  ال

 التحذير في يضرب

ّنَجاء أي السإرار، بعد المر يظهر يعني : المناجاة،وال
 أسِإّر بعدما

ْوآِن- 4264 َ َن ِقبٌْ َشال ِرحٌا ُمْح َبا  َو

ُء ْو ّن ُهوُضاللغة في ال ّن َقال ومشقة، بجهد : ال َءُي َنا  :
َهَض إذا بالحمل، ُء مثقلً، به َن ْو ّن ًا وال فهذا : السقوط؛أيض
ْوء الضداد، من الحرفا ّن في المنازل من نجم : سإقوُطوال

من يقابله المشرقا من رقيبه وطلوع الفجر مع المغرب
َناتقول العرب وكانت سإاعته، ِطْر ْوِء : ُم َن كان إذا كذا، ب
ونزل ذلك، السإلم فأبطل الوقت، ذلك في يأتي المطر

تجعلون أي )    تكذبون     أنكم     رزقكم     (وتجعلون   تعالى قوله
َبكم المطر من به ُتْرَزقون ما شكر :فتقولون الله بنعمة تكذي
ِء سإقينا ْنو َنا كذا، َب ِطْر ِء وُم ْنو ْول كذا، َب :الصل في والّش

ْوُل الرتفاع، ُقاوالّش ّنو خّف إذا اللبن لن لبنها؛ َخّف التي : ال
َع َف َت ُع، ار َقاب الّضْر وهو الحقبْ، في والحصول : الوقوعوالْح

. [صالصيف في الحارة الريح :والبارحا المطر، احتباُس
344[ 

ْوآن : هماالمثل وتقدير َفعا َن َت ُدهما ار ُمْحِقبْ أح
 .بارحا والخر
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ولكنهما وجاه، وشرفا منزلة لهما للرجلين يضرب
 .الخير قلة في متساويان

َطٌة- 4265 ْلّرأِس َنِشي َها ِل ِي َكٌل ف  مأ

ّنِشيطة " الصحاحا (في الجيَش يصيبه : ماال
إلى البلوغ قبل الطريق في الغزاة يغنمه : ماالنشيطة
َقاَل قصدوه، الذي الموضع  :الشاعر و

والنشيطة والصفايا*وحكمك مها المرابع لك
) منسإاحتهم : أيالمؤلف كلم في القوم " وبيضةوالفضول

ِمْن بَرأٍس :ومنه : الرئيس،والرأس الحيء، بيضة دونه شيء
ِني ٍر* (صدر ْبِن ُجَشَم َب ْك :وعجزه كلثوم، بن لعمر البيت َب

 والحزونا* ) السهول به *ندقا

َكْسبْ،والمأكل  .فيه يطمع ثم قليل شيء أي : ال

في يطمع بمن حقه طلبْ في اسإتعان لمن يضرب
 .ماله احتواء

َعَة ِعَصاٌم َناَم- 4266 طلبْ لمن يضرب الّرحيِل سَإا
ّلى بعد المر  ماو

َاَم- 4267 ْيِن ن َع ّيِع المِن ِب  الُمَش

َ المور َيُروُم الضعيف للرجل يضرب مثلها يروم ول
َ  .القلبْ : القويوالُمّشيع البطل، إل

ُلَك- 4268 ْع َفاَك ِمْن َشٌر َن ِرْك َح ّت  َفا

َ بمن اسإتعان لمن يضرب َ يعينُه ل  .بشأنه يهتّم ول

َأْرٍض َنْحُن- 4269 َها ِب ُؤ  َمُسوُس َما
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َ : الذيالَمُسوس الماء ُله ل ِد ْع َ َي َدُل ول ْع ماء به ُي
ُذوبًة،  :وبعده ُع

َ َقاُب لول َها ُع ِد ْي ّنُسوُس َص : السريع*(النسوس ال
 )الليث قاله خاصة، الماء بورد الذهاب

َقال ّنُسوَس : إنُي أضخم وهو الجبَل، يأوي طائر ال
 .كبيرة هامة له الَحَجل، ودون العصفور، من

َ ولكنه فيه، العيش يطيبْ موضع في يضرب يخلو ل
 .الضعيف يظلم ظالم من

ُفوَر- 4270 ْبٍي ُن َلُه َظ ْيٌر َما َو  ُز

َقال ْيرُي َو ُله زعيُمهم، القوم : ُز في يلقي شيء وأص
َالجيش فيقول الحرب، ِفّر : ل َ َن .ويبرحا يفر حتى نبرحا ول

َقال هذا، ُي ً : إنو َة من هند بني من رجل َد ْن َقال ِك علقمة، له ُي
ًا وكان ِرفَا قد شيخ  :لهم كان حرٍب في لقومه َقاَل َخ

َوّرثكم أنا فما أجلي، واقترب كبرت قد إني بني، يا ُم
ًا ْيُركم أنا قومكم، على به تباؤن مجد من خير هو شيئ َو ُز

[ص فسمي ففعلوا، علّي، فقاتلوا : ألقونييقول اليوم،
ْير اليوم ] ذلك345 َو ُعون كانوا " لنهم"الّز إليه َيْرِج

َيُزورونه، ًا فصار و يكون أن ويجوز والزعيم، للرئيس اسإم
ِر، تصغير الزوير َقال الّزو َ ُزوٌر لفلَن : ماُي ّيور، ول ٌي أي َص َرأ
: مالهفيقول بالفتح يرويه وبعضهم إليه ويصير إليه يرجع
ْوٌر، ُيره المثل فمعنى القوة، وهو َز ماله ظبي نفور : نفروتقد

ِقل ْع ِأ َم سإاء مما النفار شدة في . يضربإليه ويرجع يلج
 .قوله سإاء أو خلقه

ُء- 4271 ّنْسى ْيٌر ال ِر ِمْن َخ ْبِغ أَماَراِت َخي  .الّر
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ّنسِىء ّوال َد  أن:والّربغ السمن، : بد ِر كلما البل َت
َقال شاءت، َغ له ُي َلُه، أَرب ِب َغة َهَمل إبل وهي إ َب  .ُمْر

أثر وجهه وعلى عيش جهد يشكو لمن يضرب
 .الرفاهية

ٍد َنْحُن- 4272 َوا ُثُه ِب  َضُروُس َغي

َةالّضْرُس َطَر َلصمعي َقاَل القليلة، : الَم َقالا ُي  :
َعت َق َو َلرض في " ٍر من ضروٌس ا اللسان " (فيمط

َلرض في "ووقعت قطع وقع إذا مطر، من ضروس ا
الجود، : هيوقيل المتفرقة، المطار : هيوقيل متفرقة،

َلعَربي، ابن عن تمطر : السحابةوالضرس ضرس، واحدها ا
َ  .)" اهـوهنا ههنا : المطروالضرس لها، عرض ل

 .متفرقة قطع فيها وقعت إذا

ُعّم لم وقع وإن خيره، يقل لمن يضرب  َي

ْفٌط- 4273 ْطٌن َن ُق ُع و ًا أسْإَر ِتراق  اْح

َقال َفْطُي َن ْفط، و :   ""أسإرعا ويروى ِن

ْيِن يضرب ًا للّشّر  .اختلط

ّناُس- 4274 َيافٌا ال  أْخ

َيُف مختلفون، أي فتكون عيناه، اختلفت : الذيوالْخ
َيَف : جمعوالخيف زرقاء، والْخَرى سإوداء إحداهما أْخ
َفاء، ْي َيافا وَخ َيِف أو الِخيِف : جمعوالْخ المصدر، هو الذي الَخ

أي أخيافا، أولو : الناُسوالتقدير العينين، اختلفَا وهو
َ المصدر كان وإن اختلَفات، َ تثنى ل إذا ولكنها تجمع، ول

َلشغال جمعت أنواعها اختلفت ُلوم كا ُع  .وال
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َلخلقَا اختلفَا في يضرب  .ا

ّناُس- 4275 ُة ال ْغٍي َشَجر  َب

ْغي َب إلى إشارة البغي شجرة جعلهم وإنما : الظلم،ال
ْنُموَن ينبتون أنهم  .عليه َوي

ّقْت- 4276 ُع َن ِد ِه َضفا ِن ْط  َب

ِفيُر "صاَحْت ومثله جاع، لمن يضرب ِه َعَصا ِن ْط  "ِب

ّنِميَمُة- 4277 َثُة ال ِة ُأْر َو َدا َع  ال

َثة َؤّرثُا لما : اسإٌموالَراثُا الْر النميمة أي النار، به ُت
ُد ُقو ِر و  ]346 . [صالعداوة نا

َعُر الَحْرِب َناُر- 4278  َأسْإ

ًا أرادت إذا العرب كانت َب َدْت َحْر َق ًا أو لتصير نار
ًا ّلما   وجل عز الله َقاَل فيها، للناهضين إعلم ُك ُدوا     ( َق ْو ًا     أ نار

 )    الله     أطفأها     للَحْرب

َدُم- 4279 ّن َلى ال ُكوت َع ِم ِمَن َخيٌر الّس َد ّن َلى ال َع
َقوِل  ال

 الكثار ذم في يضرب

ّنْخُس- 4280 ِفيَك ال ْك َء َي ِطي َب ِقَل ال ْث  الُم

البطيء ُيَحّرُك الَحّث أن " يعني"المحثل ويروى
 السرعة على ويحمله الضعيف

َقِل ِنْصُف- 4281 َع َد ال ْع ُة ِبالله اليَماَن َب َداَرا ّناِس ُم ال
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 مرفوع حديث في يروى وهذا

ُة َنَجا- 4282 َباَر َع لّما َض ِد ُة ُج ْدَر  َج

َبارة ْدرة َض َقال باللؤم معروفان : رجلَنوَج : إنهماُي
في اللم حرفا في ذكرتها قصة ولهما العرب، في َمْن ألم
َعَل باب ْف  منه أ

ِبٌل- 4283 ْبُن َنا ِبٍل َوا  َنا

ْذقا من وأصله حاذقا، وابن حاذقا أي َبالة، الِح ّن بال
 :ومنه النبل، صناعة وهي

َبل ْن َواَن أ ْد ّلها َع َنعا ُك *َص

 الباب هذا من أفعل على جاء ما

ْنَسبُْ- 4284 ِفٍل ِمْن َأ ْغ  َد

َكابة، بن ثعلبة بن ُذهل بني من رجٌل هو َلَم كان ُع ْع أ
َلنساب زمانه أهِل  با

:َفَقاَل بها، فخبره أشياء عن سإأله معاوية أن زعموا
ُؤل : بلسانَقاَل ؟علمت بم ُقول، وقلبْ سَإ للعلم أن على َع

أن وإضاعته النسيان، فآفته واسإتجاعة، ونكدا وإضاعة آفة
ّدثَا واسإتجاعته فيه، الكذب ونكده أهله، من ليس َمْن به تح

ُهوم صاحبه أن ْن  .يشبع ل َم

َفْل : هوالقتبي َقاَل ْغ َلة بن َد َظ ْن ُدوسإي، َح أدرك الّس
ًا، منه يسمع ولم وسإلم عليه الله صلى النبي ووفد شيئ

َدامة وعنده معاوية ُقَريعي، َجَراد بن ُق َفل فنسبه ال ْغ حتى َد
َقاَل ولده، الذي أباه بلغ أحدهما أما :رجلين َجَراد : وولدَف

َقاَل ؟أنت فأيهما ناسإك، والخر سإفيه، فشاعر الشاعر : أناَف
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ْبَت وقد السفيه، ِني أمري، وكل نسبتي، في أص - بأبي فأخبر
َتى أنت َفل :َقاَل ؟أُموت - َم ْغ وقتله عندي، فليس هذا : أماَد

 ]347 . [صالزارقة

ْنَسبُْ- 4285 ِة ِلَساِن ابِن ِمَن َأ  الُحّمَر

ْيم بني أحد هو ّللَت َت علماء من وكان ثعلبة، بن ا
َقال الشعر بن ورقاء واسإمه زمانه، ُي بن الله عبد : اسإمه(و

 )القاموس في أبادى الفيروز القولين ذكر حصين،

ْنَسبَْ وكان الكلَب، أبا ويكنى وأعظمهم العرِب أ
ًا  .كبر

ُلهم وأما  :قو

ْنَسبُْ- 4286 ٍر ِمْن أ ّي َث  ُك

ًا النسيبْ، من فهو : (البيتانالشاعر قول من أْخذ
قوله في أخطأ وقد أوس، بن حبيبْ تمام أبي شعر من

جميل زنة على مكبرا بالسَإم أتى " حيثعزة "وكثير
أخذ مما وهذا الياء، وتشديد الكافا بضم مصغر وهو وحبيبْ،

-15-14 بتحقيقنا والموازنة 40 ديوانه . انظرتمام أبي على
 .)ثانية

ِقي وكأّن َكاظ ُقّسا ُطبُْ ُع ْبَن َيْخ َوا ّفع *  َق في الُم
ِهبُْ التميمة  ُيْس

المقنع "وابن الكتاب هذا أصول من كثير في (وقع
 .)" تحريفيسهبْ النميمة في

َلى وكأّن َية َلي ِل َي ُدُب الْخ ْن َير َت ِث َك َو ْيٍن َيوَم َعّزة *  َب
ْنُسبُْ  َي
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ٍة ِمْن ْانَسبُْ- 4287 َطا  َق

ّنْسبة، من هو تنسبْ فإنها صوتت إذا إنها وذلك ال
َطافتقول نفسها باسإم تصوت لنها َق َطا َق  : 

َكُح- 4288 ْن َغَز ابِن ِمَن أ ْل  أ

َقاَل اسإمه، في اختلفوا َرُجل هو : هواليقظان أبو َف
َقاَل اليادي، ألغز بن سإعد بن الحارثا : هوالكلبي ابن و
َقاَل ألغز، ٍة : هوحمزة و َو َيَم بن ُعْر َليادي أْش َفَر وكان ا ْو أ

ًا، الناس َتاع ًا وأشدهم َم إليه، زفت عروسإه أن زعموا نكاح
ْنبها، أيره رأُس فأصاب َلت َج َقا  ؟بالركبة : أتهددنيله َف

َقال ُي ْلقي كان : إنهو َت َفاه على َيْس ِعظ ثم َق ْن فيجئ ُي
َفصيُل َتاعه فيحتك ال في ينصبْ الذي الجذل يظنه بم

َبي، به ليحتّك المعاطن  :القائل وهو الِجْر

َ ْظُت ربّما أل َع ْن ُلُه حتى أ ّد إخا َق ْن َي أو للنعاظ * سَإ
ُقا َتَمّز  َي

ّتى فأعمله ْلُت إذا ح َنيُق َو ْد َق ّطى * أبى :  ًا وتم جامح
ُق ّط َتَم  َي

َكُح- 4289 ْن ّواٍت ِمْن َأ  َخ

ّوات يعنون َبير بن َخ ْين، ذات صاحبَْ ُج َي مّر وقد النح
 الشين باب في ذكره

 ")النحيين ذات من  "أشغل2029 المثل (انظر

َلوا َقا  :و

َكُح- 4290 ْن َة ِمْن َأ َثَر ْو  َح
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بن ربيعة واسإُمه القيس، عبد بني من رجل هو
ُفور الغزو ابن َطريق في وكان عمرو، لقد حتى كمرته، وو

ْوثرة من أيرا : أعظمقيل  ]348 [ص َح

ًا وحضر َقا يوم من ُعّس شراء فرام ُعكاظ، سإو
َقاَل غالية، سإيَمًة َفَسامت امرأة إناء بثمن ُتغالين : لماذالها َف

ُؤها َل المرأة، ُعّس بها فملَ حوثرته عن فكشف بحوثرتي، أْم
كل هي أو الصوت، : شدة(اللقلقة باللقلقة المرأة فنادت
 .)اضطراب معه صوت

هذا " باسإم"حوثرة فسمى الناس، عليه وجمعت
 .العضو

َلت : الكمرة،اللغة في والحوثرة بنت عمرة َقا
 :العذافر بنت لهند الحمارس

َثَرة ْو ِم ِمْن َح َظ ْع َطْت الَحواثر أ َيان بحقوى * ني َصم
ِهر  َعا

َها ِديت ْه ِة إلى أ َن ْب ِر ا ِف َذا ُع * ال

َدُم- 4291 ْن ِعّي ِمَن أ ُكَس  ال

َع، من رجل : هوحمزة َقاَل بن ُمَحارب واسإمه ُكَس
ْيس، َقاَل ق محارب، بني من ثم ُكَسع بني من : هوغيره و

 .الحارثا بن غامد واسإمه

َعى كان أنه حديثه ومن ً َيْر ٍد له إبل ْعشبْ، بوا ُم
ْبَصَر إذ كذلك هو فبينما َعة أ ْب ُته، صخرة، في َن ْب َقاَل فأعج :َف
ًا هذه تكون أن ينبغي إذا حتى ويرصدها يتعهدها فجعل قوسإ

ْدَركْت ّففها، قطعها أ ًا، منها اتخذ جفت فلما وَج وأنشأ قوسإ
 :يقول
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ِني ياَرّب ْق ّف َنْحِت َو ْوسِإي ِل َها َق ّن ِتي ِمْن * فإ ّذ ْفِسي َل ْن ِل

ْع َف ْن ْوسِإي َوا َق ِدي ِب َل ُتها َوِعْرسِإي َو ْنَح ْفَراء * ا ْثَل َص ِم
َوْرِس  ال

ْفَراء ْيَسْت ص ِقسّى َل ْكِس َك ّن * ال

َنها ثم َه َتر، وخطمها د َو من كان ما إلى عمد ثم ب
ُهْم، خمسة منها فجعل ُبَرايتها كفه في يقلبها وجعل أسْإ
 :ويقول

ّبي ُهّن ُهٌم َوَر َها للّراِمي * تلذ ِحَساُن أسْإ َناُن ِب َب  ال

 ِصبيان َيا ِبالِخْصبِْ فأبِشُروا ِميزاُن قوامها كأنما

ْقِن لم إن ُع *  والِحْرماُن الشؤُم َي

ًة أتى حتى خرج ثم َتَر َوارد على ُق فيها، فكمن ُحْمر َم
ًا فرمى منها، قطيع فرمى : أيالسهُم فأمخطه منها َعير
ًا، فأوَرى الجبل وأصاب وجازه، فيه أنقذه انه فظّن نار

 :يقول فانشأ أخطأه

ُذ ُعو ِز بالله أ ِزي َع ِد * ِمْن الّرْحمْن ال ْك ّد َن ْلَج ًا ا َمع
ْلِحْرَماْن  َوا

ْيُت َمالي ْهَم َرأ ْيَن الّس ّواْن َب ِرى الص ُيو ًا *  ْثَل َشَرار ِم
ْوِن َياْن َل ْق ِع ْل  ا

َلَف ْوَم فأْخ َي ْل َء ا َياْن َرَجا ْب * الّص

ْيرا منها فرمى آخر، قطيع فمر حاله على مكث ثم َع
َطة َع السهم، فأْمَخ َن  الول، صنيع وَص
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 ]349 : [صيقول فأنشأ

َباَرَك َ َقتر َرمي في الرحمُن ل ُذ ال ُعو ِلِق * أ ِمْن بالْخا
َدْر سُإوء َق ْل  ا

ْهُم أأْمَخَط َهاقِا الّس َبَصْر لْر ِء ِمْن َذاَك * أْم ال سُإو
َاٍل ِتي َظْر اْح َن  َو

منها فرمى آخر، قطيع فمر حاله، على مكث ثم
ًا  :يقول فأنشأ الثاني، صنيع فصنع السهم، فأمخطه عير

َباُل ْهِمي َما ُد سَإ ِق ْو َبا ُي َباَح ْلُح ْد ُا َق ْنُت *  أْن أرُجو ُك
ُكوَن ًا َي ِئب  َصا

ّلى العير وأمكن َو ًا َو ِنب َفَصاَر َج ِيي *  أ
ْ ِه َر ًا ِفي ْأي ًا َر ِئي  َخا

ًا فرمى آخر، قطيع به فمر مكانه، مكث ثم منها عير
 :يقول فأنشأ الثالث، صنيع فصنع

ِم ََأسَإِفي َيا ِلُشؤ ّد ل ْد والج ّنك َلَف ال َأْخ ْهٍل أْرُجو َما *  ل
ْد َل َو  َو

ًا فرمى أخر، قطيع به مر ثم صنيع فصنع منها عير
 :يقول فأنشأ الرابع،

َد ْع َب ْد َخْمٍس أ ْظُت َق ِف َها َح ّد ْوسِإي * أْحِمُل َع ُد َق ِري َوأ
َها َد  وْر

َها لينها اللُه أْخَزى ّد ِه َوش َوالل  * َ َلُم ل ِدي َتْس ْن ِع
َها َد ْع  َب

َ ِييُت َما ُأَرّجى َول َها َح َد ْف  ِر
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ًا بها فضرب قوسإه إلى عمد ثم ثم فكسرها، َحَجر
ْلحُمُر فإذا نظر أصبح فلما بات، ُمَصرعة، حوله مطروحة ُا

ّد القوس، َكْسر على فندم ُمَضّرجة، بالدم أسإهمه على فش
 :يقول وأنشأ فقطعها، إبهامه

ِدْمُت َداَمٌة َن ْو َن ْفِسي أّن َل ُعني َن ِو َطا ُت ًا *  ْعُت إذ َط َق َل
 َخْمِسي

ّيَن َب ُه لي َت َفا ّني الّرأي سإ َعْمُر ِم َل ِبيك *  َكسرُت ِحيَن أ
ْوسِإي  َق

َقاَل َواَر أبان حين الفرزدقا و ّن ُته زوجته ال وقص
 :مشهورة

ِدْمُت َداَمَة َن ِعّي َن ُكَس َدْت َلّما ال َغ ّني *  َقًة ِم ّل َط َواُر ُم  َن

َنْت َكا ّنتي َو ْنها َفَخَرْجُت َج َدَم ِم ِه َلّج ِحيَن * كآ ِب
 الّضَراُر

ْو َل ّنْت َو َا َض ْفِسي ِبه َكفى َن َكاَن َو َلّي * ل ِر َع َد َق ْل َل
َياُر ِت  اْخ

ْنَجبُْ- 4292  ماريَة ِمْن َأ

َناة عبد بنت مارية هي عبد بن زيد بن مالك بن َم
َقاَل دارم، بن الله ّية : هيحمزة و ِرم ُا ولدت َدا ًا َحاِجب َلِقيط و

ًا َبد ْع ِرم بن مناة َزيد بن عدس بن زرارة بني وَم  َدا

ْنَجبُْ- 4293 ِطَمة ِمْن َأ ْنَت فا ِة الُخرًشبَْ ب  النماري

ْنَمار َبغيضأ ْيث بن :  َفان، بن َر َط َدِت أنها وذلك َغ َل و
َلَة َكم ٍد ال وقيس الكامل، : ربيع] وهم350 [ص العبسي، ِلزيا

ّهاب، وعمارة الِحفاظ، َنُس الو َفوارس وأ  .ال

www.almeshkat.net/books 425



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ِنيِك : أيلفاطمة وقيل َلت ؟أفضل َب َقا لَ، : الربيع،َف
ُتهم أنس، بل لَ، عمارة، بل لَ، قيس، بل ْل ِك ْدري كنُت إن ث أ

 .أفضل أيهم

َ ِبة يقولون ول ْنِج  .ثلَثة تنجبْ " حتى"ُم

َقاَل ْنيِك : أيالُخْرُشبّْ لبنة : قيلاليقظان أبو و َب
َلت ؟أفضل َقا ْيشهمَف َع ًا حملت ما إني أدري، ما : و واحد
ًا، منهم َ تصنع ًا، ولدته ول َ نبي ُته ول ْع َ غيلً، أرَض ً منعته ول قيل

َ ًا أنمته ول َ ثئد ًا سإقيتُه ول َ ُهدبد َثَة قبل أطعمته ول ًا، ِر َد َكب
َ ّته ول  .مأقة على أب

ْقُروا، " أي"ثئدا : قولهاحمزة َقاَل ِبد َم َد ُه : الرئيئةوال
كمع، وبابه فخثر، حامض على حلبه إذا اللبن؛ : رثأ(تقول
الغضبْ تفتأ الرثيئة : إنالمثل وفي الرثيئة هو اللبن وذلك
 )7 رقم المثل (انظر

 .: البكاءوالمأقة اللبن، من

ْنَجبُْ- 4294 َبنيَن ُأّم ِمْن أ  ال

ولدت الّضْحياء، فارس عامر بن عمرو ابنة هي
ّنة ُملَعبْ َبَراء : أباكلَب بن جعفر بن لمالك َلسِإ عامرا، ا

وربيع الطفيل، بن عامر والد الخيل ُطفيل ُقْرزل وفارس
ّوذ سُإلمى، المضيف ونزال ربيعة، الُمقترين َع الحكماء وُم
 )2878 رقم شرحا المثل . (انظربها يفتخر لبيد َقاَل معاوية،

ُنو نحن ِنيَن أّم َب َب َعْة ال َب * الْر

َلربعة َقاَل وإنما َ الشعر، " لوزن"ا خمسة فهم وإل
 .آنفا ذكرهم مر كما
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ْنَجبُْ- 4295 َئة ِمْن َأ ِبي  َخ

َنوية الَشّل بن ِرياحا بنت خبيئة هي َغ في آٍت أتاها ال
َقاَل منامها، َعَشرةَف ِدَرة : أ ثم ؟كعشرة ثلثة أم إليك أَحبّْ َه

زوجها، على رؤياها فقّصْت الثانية، الليلة في ذلك بمثل أتاها
َقاَل َثة عاد إن َف بمثله، فعاد كعشرة، : ثلثة فقولي ثال

َلت َقا ولدت علمة، واحد وبكل فولدتهم كعشرة، : ثلَثةَف
ًاكلَب بن لجعفر ّيان، ومالكا الصبغ، : خالد ّط وربيعة ال

ٍة الصبغ فُسّمَى خالد فأما الحوص، في كانت َبيضاء لشاِم
ّدم ّق ّيان فسمى مالك وأما رأسإه، ُم ّط َي كان لنه ال ِو طا

َبطْن، َغر الحوص فسمى ربيعة وأما ال كأنهم عينيه لِص
َتان َط  .َمِخي

ْنَجبُْ- 4296 َكة ِمْن أ ِت  َعا

َوان بن ُمّرة بن فالج بن هلَل بنت ْك ]351 [ص َذ
َلِمية، ًا،ُقَصّي بن منافا لعبد ولدت الّس َشْمٍس، وعبد : هاشم
ّلبْ  .والمط

َتُن- 4297 ْن َقاِت ِمْن أ ِم َمْر َن َغ  ال

ٌقة، الواحدة ِعَجافِا ُصوفُا وهي َمَر منها الَمْرَضى ال
َقال ينتف،  .َمَرقٍا ريُح : كأنهُي

َكُح- 4298 ْن ٍر ِمْن َأ  َيَسا

ْيم، لبنى مولى هو َيهاء وكان َت ْب َلشجعي ُج َنَحه ا َم
َقاَل عنه، فحبسها غزالة، ْيهاء َف َب  :ُج

ْولى َلْسَت َتيم بنى أَم ًا أ ّدي َنا ُمؤ َت ْيح ّدى فيما * َمن َؤ ُت
ِئُح َنا  الَم
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َقاَل عدة، أبيات في  :التيمي َف

َلى ّديها َب َؤ ُن َليَك سَإ ْتَك إذ * فتنكحها َذِميَمًة إ َوَز ْع أ
ِكُح َنا  الَم

َقاَل  :جبيهاء َف

َكاحَا ذكرت ِز ِن ْن َع ًا ال ُكْن ولم ِحين ْعَراِضنا َي ِمْن * بأ
َكح ْن ِز َم ْن َع ِدحُا ال  َقا

ْو َل ْنَت َف ًا ُك ْيَخ َة ِمْن َش َكاحَا َنكحتها سُإوا ِن ٍر *  َها َيَسا ْنَز َع
َو ْه ِرحُا َو  سَإا

ّيرون أشَجع، من سإليم بن سُإواة وبنو َع .العنز بنكاحا ُي

َنّم- 4299 ْبِح ِمَن َأ  الّص

ْهتك لنه َ سإتر، كّل َي ًا يكتم ول  .شيئ

َنّم- 4300 ّتَراِب ِمَن أ  ال

 :قولهم . وأماالثار من عليه يثبت لما ذلك قيل إنما

َنّم- 4301 ْلُجٍل ِمْن َأ  ُج

 :الشاعر قول من فهو

ُكَما ّن َني يا فإ ْب ُتما َجناٍب ا ْد َكَمْن ُوِج َتْخِفي َدّب *  َيْس
ْنِق َوفي ُع ْلُجُل ال  ُج

َنّم- 4302 ٍة ِمْن َأ َلى ُزَجاج  فيلها ما َع
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َهَر الزجاج لن ْو َ َج جرمه في لما شيء، فيه ينكتم ل
َغاء تعاطى وقد الضياء، من َل ُب ّبُروا الجوهر، هذا وصف ال فع
 .وذمه مدحه عن

ّظام فإّن ذمه فأما ّن لفظ بأواجز كلمتين في أْخَرجه ال
َقاَل معنى، وأتم ِرعَف ُيْس َ الكسر، إليه :  ْبر يقبل ول  .الَج

ْدحه وأما ْهل فإن َم من مجلسا شهد هارون بن سَإ
ّداد فيه حَضَر قد الملوك مجالس ّدد فأخذ الحارثي، َش َع ُي
الجواهر أبقى : الذهبْشداد َقاَل وقد الذهبْ، طباع خصال

ْفن، على ّد ًا وأقلها الماء، على وأصبرها ال النار، على نقصان
ْوَزُن وهو ِه، مقدار في كان إذا َوْزِن، ذي كل من أ َشخِص

َلرض جواهر وجميع ّلّز ا ِف الزئبق ظهر على ُوِضع إذا كله وال
َفا، إنائه في ولو عظيم، وحجم ثقيل وزن ذا كان ولو َط

ْعَت لرسَإبَْ الذهبْ ] من352 [ص قيراطا الزئبق على َوَض
َ الناء، قعر يضرب حتى َ يجوز ول ّد أن يصلح ول السإنان ُتَش

َلنوفا مكان في يوضع وأن بغيره، المقتلعة َطلمة ا الُمص
َواه، ُله سِإ ُد وِمي ُد الميال، أجو ُه والهن َ العين في تمّر كحل بل

َ الناظرين، لجوهر جوهره ولموافقة طبعه لصلحَا َذُرور ول
في تكون التي والصفائح الزرياب ومنه حسن، ولهما

َداُر وعليه الملوك، سإقوفا َطبائع، َم ثم شيء، لكل وثمن ال
ّظها وكرمها، الفضة حسن مع الفضة فوقا هو في وَح

وله أضعافا، وأضعافا بأضعافا مبيع لكل ثمن وأنها الصدور،
َلرض النقصان، وقلة المرجوع عليها ويسلم تنبته التي وا

وتقلبْ اليسيرة، السنين في جوهرها إلى الفضة ُتِحيل
يكون الذي والطبيخ القليلة، اليام في طبعها إلى الحديد

ِره في ِدو َذى ُق ْغ وسإئل وأطيبْ، الجوفا في وأَصّح وأْمَرى، أ
َلحمر، الكبريت عن عنه الله رضي طالبْ أبى بن علي ا
َقاَل َقاَل الذهبْ، : هوَف ّلى النبي و أن "لو وسإلم عليه الله ص

www.almeshkat.net/books 429



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َع لي َ َلرض ِطل ًا ا كل المثال ضرب في " فأجراهذهب
 .ُمْجَرى

من حضره ما على هارون بن سإهل فحسده
َقاَل والبلَغة، الخطابة ويفّضُل الذهبْ يعيبْ عليه يعترض َف

فضل وإن مصنوع والزجاج مخلوقا، : الذهبُْالزجاج عليه
َهبْ ذلك مع الزجاج ثم بالصفاء، الزجاج وفضل بالّصلَبة الذ

ِرى، مجلو والزجاج والغرقا، الدفن على أبقى والذهبْ ُنو
معدن، كل في منه أحسُن الزجاج في والشراب سإاتر، مناع
َ َ النديم، وْجه معه يفقد ول ْثقل ول َ اليد، ُي في يرتفع ول

ْوم، َطيُر الذهبْ واسإم الّس َت َ منه ُي سإقط وإن به، يتفاءل ول
َلَك، عليك َت ْطَت وإن ق َق ِه سَإ َقَرَك علي َعته لؤمه ومن َع سإر

الكرام بيوت عن وإبطاؤه وملكهم، اللئام بيوت إلى
ًا وهو صانه، لمن وقاتل فاتن وهو وملكهم، مصايد من أيض
َلوا ولذلك إبليس، َلَكَقا ْه َلحمران، الرَجاَل : أ النساء وأهلك ا

َلحامرة، ُدور ا ُق ْطيبْ الزجاج و َ وهي الذهبْ، قدور من أ ل
َ تصدأ،  الغمر ريح حيطانها تحت يتداخل ول

جلَء، لها وحده فالماء اتسَخْت وإن الوَضر، أوسإاخا و
ًا، عادت بالماء غسلت ومتى َدد وهو حسن، مرجوع ولها ُج
وكان أعجبْ وصناعته عجيبة، وصنعته بالماء شيء أشبه

عبّْ إذا والسلم الصلَة وعليهما نبينا على داوود بن سإليمان
َلناء في َلَحْت ا َدة وجهه في َك ّلمه والشياطين، الجن َمَر فع
الجراءة، تلك نفسه عن بها فحسم القوارير، صنعة الله

َع وَمْن، التهجين، وذلك في يكرع فكأنه ماء شارب فيه كر
[ص الحائط في المركبة ومرآته وضياء، وهواء ماء من إناء

تقدحا وقد أبين، فيها والّصور الفولَذ، مرآة من ] أضوأ353
عين بها فحاذوا ماء فيها كان إذا الزجاج قنينة من النار

من والشمس والهواء والزجاج الماء طبع َلن الشمس؛
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أقبل جوهر الفلك عليه يدور ما كل في وليس واحد، عنصر
َ أن وأجدر صبغ لكل جوهرية الصبغ ذلك كان حتى يفارقه ل
 ضياء عليه سإقط ومتى منه، فيه

لونه، وأعاره الهواء، من الخر الجانبْ إلى أنقذه
َوْشَى من أحسن البيت أرَض أراك ألواٍن ذا الجاُم كان وإن

ْنعاء، لشرب آنية الناس يتخذ ولم تستر، ِديباج ومن َص
الله َقاَل منه، الشراب من يريدون لما أجمع الشراب

ِلى لها : (قيلتعالى ْدُخ ْته رأته فلما الصرحا، ا َب لجة، َحِس
ٌد َصْرحا : إنهَقاَل سإاقيها، عن وكشفت )قوارير من ُمَمّر

َقاَل ُيطافا :تعالى و كانت     وأكواب     فضة     من     بآنية     عليهم     (و
ًا، للفضة فاشتق )    فضة     من     قوارير     قوارير َقاَل اسإم النبي و
ُعنه سإياقا في عنف وقد للحادي وسإلم عليه الله صلى : ياُظ
ُفق أنيس ّق بالقوارير، اْر ًا للنساء فاشت أسإمائها، من اسإم

َ فلن : ماويقولون السيف من أقطع أنه على قارورة، إل
ّد جوهر على المصباحُا شعاع وقع وإذا الُموسإى، من وأح

ًا والمصباحا الزجاج صار الزجاجة ًا، مصباح َّد واحد الضياء ور
يسقط الذي بالشعاع ذلك واعتبروا صاحبه، على منهما كل
انظروا ثم الزجاج، وعلى الماء، وجه على المرآة َوْجه في

إنسان عين على سإقوطه كان وإْن نوره، يتضاعف كيف
ْعَشار السموات     ُنوُر     الله - ( تعالى الله َقاَل أعماه، وربما أ

َلرض، في ) فللزيتالية-  مصباحا     فيها     كمشكاة     نوره     مثل     وا
 .متضاعف وضوء نور على نور الزجاجة

َ أحد المجلس ذلك في يبق فلم وشق فيه، تحير إل
َعارضة، بهذه نفسه من نال ما عليه دون ليس أنه وأيقنوا الُم

مرة، يخيل فن، كل في يذهبْ مْخَراقا وأنه حاجز، اللسان
ْهذي مرة، ويهجو مرة، ويكذب َي تهذيبْ صّح وإذا مرة، و
 اللسان تقويُم صح العقل
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َقى- 4303 ْن ْيلة مْن أ ِر َل ْد َق  ال

َ لنه  .الماء على أحد فيها يبقى ل

ْنقى- 4304 َبة ِمْرآة مْن أ ِري َغ  ال

مرآتها تجلو فهي قومها، غير من تتزوج التي يعنون
ًا، َ أبد  :الرمة ذو َقاَل شيء، وجهها من عليها يخفى لئل

ُذٌن لها ِذي َحْشٌر أ ّد أسَإيلٌة فرى َو ِة * وَخ َغريبة َكْمرآ ال
 أسْإَجُح

ًا، حشرت كأنها لطيفة، : أيحشر (أذن وأذنان حشر
َ حشر، وآذان حشر، َ يثنى ل وماء غور ماء مثل يجمع، ول
) [ص4390 رقم المثل وانظر : معتدل،أسإجح وخد سإكبْ،

354[ 

ُد- 4305 َك ْن ِلي ِمْن َأ ِم َتا ّنْج  ال

َبَران، وتاليه الثريا، مطلق بالنجم يعنون ّد َقاَل ال
 :الخطل

َ َهل ْيَر َزَجْرت َف ّط ْذ ال َء إ ِطبا جا َقَة َخا ْي ْيَن * بَض ِم َب ّنْج ال
ْيَراِن ّد  َوال

 )للقمر - منزل ويفتح - بالكسر (ضيقة

َقاَل َلسإود و ُفر بن ا ْع  :منزلته رفعة يصف َي

ْلُت ِم ِبحادي َنَز ّنِج ُدو ال َنُه َيْح ِري ِبالقلبْ َق َو قلبْ * 
ْقَرِب َع ِد ال ّق َو َت  الُم
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َبَراَن : إنتقول والعرب ّد َطبْ ال القمر وأراد الثريا، َخ
ّوجه، أن ّلْت عليه، فأبت يز َلت عنه، وو َقا أصنع : ماللقمر و

ْبُروت بهذا َ الذي الّس َع له، مال ل ّول ِقلََصه الدبراُن َفَجَم يتم
َداقها َيُسوقا توجهت، حيث يتبعها . فهوبها ّدامة، ص يعنون ُق

َي وإن الِقلصََ، ْد ًا؛ قتل الَج ْعش ُته َن وإن تريده، به تدوُر فبنا
َكَض سُإهيل ْوَزاء، ر ْتُه الَج هو، حيث فطرحته برجلها فركَض

ْعَرى وإن َوسَإطها، فقطع بالسيف هو وضربها َيَمانية الّش ال
ْعَرى مع كانت َبَرِت ففارقتها الشامية الّش َع َة، و الَمَجّر

ْعَرى فسميت ُبور، الّش َع ْعَرى رأت فلما ال َها الشامية الّش َق فرا
َكْت إياها ُنها َغِمَصْت حتى عليها ب الشعرى فسميت عي

ْيَصاء ُغَم  .ال

َتُن- 4306 ْن ْوَرِب ريِح ِمْن أ  الَج

 الشاعر قول من هو

ِني ْث َلّي أ ِلْمِت ِبَما َع ِني َع ّن ْثٍن َفإ ْيَك * ُم َل ْثِل َع ِريِح ِبِم
ْوَرِب  الَج

َقاَل  :آخر و

ُثوا َع َفًة إلّى َب ّيًة َصِحي ِو ْط ُتومًة َم بخاتمها * َمْخ
ْقَرِب َع  َكال

َعَرفُت ُتها حيَن الّشّر ِفيها َف ُتها رأي َفَضْض َف ِمثِل َعْن * 
ْورِب ِريِح  الَج

َلصمعي زعم الشر فيها "فعرفت قوله معنى أن ا
َلصمعي َقاَل كهمس، من كان عنوانها أن " هورأيتها حين :ا

 .كهمس من بالعقرب أشبه شيء وليس

َتُن- 4307 ْن ِة مَن أ ْذَر َع  ال
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َلصمعي َقاَل الُخرء، عن كناية هي ِذرة : أصلا َع ال
َناء سإمي حتى كثر ثم بأفنيتهم، ذلك يطرحون وكانوا الدار، ِف

ِذرة بعينه الخرء  .َع

ْنَشُط- 4308 ْبٍي ِمْن أ ٍر َظ ِقَم  ْم

ُه لنُه ّنشاُط يأخذ َقَمر في ال َيلعبْ ال  . َف

َفُر- 4309 ْن  َأَزّب ِمْن أ

ُفور أَزّب "كُّل قولهم مثل هذا البعير أن " وذلكَن
ْعر طوَل َيَرى الَزّب ًا فيحسبه عينيه على الّش فهو شخص

ًا نافر  ]355 .[صأبد

َقاَل َلعَربي ابن و َلزّبا البل َشّر البل من : ا
ًا، وأنفرها ًا، وأبطؤها نفار ّبها سإير ًا، وأَخ َ خبار يقطع ول
َلرض  .ا

َبُش- 4310 ْن ْيأَل مْن أ  َج

ُبع، السإم هذا ِبُش وهي للّض ْن وتستخرج القبور، َت
 .فتأكلها الموتى ِجيَف

َلصمعي َقاَل َعلَء بن عمرو أبو : أنشدا من لرجل ال
َقال عامر بنى " وما"مشعبْ الصول (في مشهث له ُي

َلبيات، هذه ثالث أنشد ) وقدأل (ج اللسان عن أثبتناه ا
في ) وأربعتهاع ت (م في أولها " وروىخماع "بها وعنده

َلصمعيات  )43 ا

ّتع ّعث يا َتَم ًا إّن مش ْقَت َشيئ َب ِه * سَإ َة ِب َفا َو الو ُه
ُع َتا  الَم

ٍر ِني ِبأْص ْك ِر ْت َنَة يوما الحي َي ِهي ِرهم * َر ُهُم َدا ُع َو  سِإَرا
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ْيأل وَجاءْت ُنو َج َب ِبيها َو َييِن * أَحّم أ ِق ُع بهْم المأ  ُخما

َ َظل ْبَشاِن َف ّترَب َين ّنى ال ْيبَْ أنا * وَما َع َو - غيرك - 
 والسباع

َوُم- 4311 ْن ْلبٍْ ِمْن َأ  ك

ْؤبة قول من هذا  :ُر

ْيُت َق َ ْطل ل ُنعاِس َم ْلبِْ َك َك ًة ال َد َوِع ْيها َهاَج *  َل َع
ِبي  َصْح

ِد ْه ِء َكالّش ْذِب الّزلَِل ِبالَما َع  ال

َلعَربي قول من : هذاحمزة َقاَل الكلبْ، نعاس في ا
َقاَل المنطق صاحبُْ خالفهم وقد َقُظَف ْي وزعم الكلبْ من : أ
َقظ الكلبْ أن ْي عليه النوم يكون ما أغلبْ فإنه عينا، حيوان أ

سإاعة فذلك للحراسإة، يكفيه ما بقدر عينيه من يفتح
َقُظ كله ذلك في وهو وسإاعة، ْي من وأسإَمع ذئبْ، من أ
َذر فرس، ْقعق، من وأح بما أرادوا إنما والعراب :َقاَل َع

َلوا ْطَل َقا  .المواعيد في الَم

َوُم- 4312 ْن ِد ِمْن أ ْه َف  ال

ْهد لن َف َوم ال ْن لن الكلبْ؛ كنوم نوُمه وليس الخلق، أ
في شيء وليس مصمت، نومه والفهد نعاس نوُمع الكلبْ
ْهد َحْجم في - أي الفهد جسم َف َ ال ُد - إل منه أثقل والفه
َطم َلتالدابة لظهر أْح َقا إذا : زوجيالعرب من امرأة . و
َ َوَجد، ما يأكل أسإد وخرج فهد دخل  .عهد عما يسأل ول

 :قولهم وأما

َوُم- 4313 ْن  َغَزاٍل ِمْن َأ
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ِوى أمه رَضع إذا فلَنه  .نوما امتلَ َفَر

ُلهم وأما  :قو

َوُم- 4314 ْن ٍد ِمْن أ ُبو  َع

 .ذكره مّر فقد

َعُم- 4315 ْن ٍم ِمْن َأ ْي  ُخَر

 ]356 [ص سإنان بن فلَن بن خليفة بن ُخَريم هو

ّى، حارثة أبي ابن خريما فسمى متنعما، وكان المّر
ّنعمه، عن الحجاج وسإأله الناعم، َلقا ألبس : لمَقاَل ت في َخ
َ شتاء، ِديدا ول َقاَل صيف، في َج :َقاَل ؟النعمة : فماله َف
َ الخائف رأيت لني المن؛ :َقاَل زدني، :َقاَل بعيش، ينتفع ل

َ الشيخ رأيت لني الشباب؛ ْدني،َقاَل بشيء، ينتفع ل ِز :َقاَل : 
َ الّسقيم رأيت فإني الصحة، َقاَل بعيش، ينتفع ل : زدني،َف

َ الفقير رأيت فإني : الغني؛َقاَل َقاَل بعيش، ينتفع ل : زدني،َف
ًا أجد : لَقاَل  .مزيد

َعُم- 4316 ْن ّياَن ِمْن َأ ٍر َأِخي ح  جاب

َلوا ً كان : إنهَقا العيش من رخاء في العرب من رجل
َقاَل البدن، من ونعمة أكثر في هنا : (وقعالعشى فيه َف
َقاَل الكتاب هذا أصول َف َلعمش فيه " والبيت " تحريف،ا

ًا، مشهور البيت في ووقع واللغويون، النحاة به يستشهد جد
 .)يروى " وبذلكحيان ويوم كورها على يومي "ما

ّتاَن ْوِمي َما َش َلى َن َها َع ِر ْوُم ُكو َن َو ّياَن *  ِر أخي َح ِب  َجا

ّيان والشقاء السير في : أنايقول َعة في وَح ّد ال
 .والرخاء
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ْنَزى- 4317 ِرٍس ِمْن َأ  ِهْج

َلوا  .الدّب هنا : إنهَقا

َلوا َقا  :قولهم في و

ْنَزى- 4318 َوٍن ِمْن َأ ْي  َض

ْور، هو َن  :الشاعر َقاَل الّس

َدّب ّليِل َي ِه ِبال ِت َوِن ِلَجاَرا َي َكض َلى َدّب *  َنبِْ إ  َقر

ْنَزى- 4319 ْبٍي ِمْن َأ ْنَزى َظ َأ ٍد ِمْن َو  َجرا

ّنَزوان، من هذا َ ال ّنْزو، من ل حمزة، َقاَل كذا ال
ْثبُْ، وهما واحد، والنزو النزوان بل إليه، ذهبْ كما وليس َو ال

َلخر المعنى وأما ّنَزاء فهو ا ًا - (وبفتحها النون بكسر-  ال أيض
َله كما .الوجه هو ) هذاالقاموس في َقا

ْنَصُح 4320 َلَة ِمْن َأ ْو  َش

ًا كانت هي كانت الكوفة، دور من دار في خادم
ِري يوم كل في ُتْرسِإُل َت  َتْش

ًا، بدرهم َدْت السوقا إلى ذاهبة هي فبينما سإمن وَج
بهما واشترت معها كان الذي الدرهم إلى فأضافته درهما،
ًا، ْته سإمن ّد َواليها، إلى ور َلوا فضربوها َم َقا كل تأخذين : أنتو

بها فضرب نصفه، فتسرقين السمن من المقدار هذا يوم
َلةلها فقيل المثل، ْو  .الناصحة : َش

َدُم- 4321 ْن ْبَشاَن، َأبى ِمْن َأ ْيخ وَمْن َغ ٍو، َش ْه َوِمْن َم
 َقِضيبٍْ
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 ]357 .[صقبل ذكرهم مر قد

ْنَخبُْ- 4322 َعَة ِمْن َأ َلصول (في َيَرا ""أنجبْ ا
 )تصحيف بالجيم

َبن معناه ْلبا وأضعف أج َيَراعةَق َقَصبْ،. وال :ويقال : ال
َيَراعة ويراد النعامة،  :الشاعر َقاَل أجوفُا، لنه الِمْزَمار بال

ْيُت َأ َع َر َيَرا ًا ال ِطق ِركم َعْن َنا َذا َفَخا ْثباُجُه َهَزَمْت * إ أ
 وتعينا

ّد- 4323 ْن ٍة ِمْن َأ َعاَم  َن

َفَر، أي ْن َقال أ ّدُي ًا يند البعيُر : ن ُدود  .نفر إذا ُن

َنّم- 4324 ٍء، ِمْن َأ ٍز وَمْن َجَرٍس، وِمْن ُذكا ْو في َج
َلٍق  ُجوا

َقى- 4325 ْن ِة، ِمَن َأ َع ّدْم ِة، َوِمَن ال َطْسِت وِمْن الّراح
َعُروِس  ال

ُد- 4326 َك ْن ْلبٍْ َمْن َأ ِر وِمْن أَجّص، ك ٍد َأْحَم  عا

ْنَخى- 4327  ِديٍك ِمْن َأ

َوة من هذا ّنْخ  .ال

َوُر- 4328 ْن ْبٍح، ِمْن َأ ِر َوَضِح َومْن ُص َها ّن  ال

ْنَضُر- 4329 ٍة ِمْن َأ  َروَض

َدي- 4330 ْن َبْحر، ِمَن َأ ِر، وِمْن ال ْط َق َباِب، وِمَن ال ّذ ال
ِة وِمَن َل ْي ّل ْطَرة ال  الَما
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ُذ- 4331 َف ْن َناٍن، ِمْن َأ ِرقٍا، وِمْن سِإ ّياٍط، وِمْن َخا َخ
ٍة، وَمْن ْبَر َهم وَمْن إ ّدْر  ال

ْنأي- 4332 َكبِْ ِمَن َأ ْو َك  ال

ْنَشُط- 4333 ْئبٍْ، ِمْن َأ ِر َوِمْن ِذ ْي ِة َع َ َفل  ال

أرض ومن آخر، إلى بلد من "نِشَط قولهم من هذا
ْوُرومنه ذهبْ، " إذاأخرى إلى َث بهذه كان " إذاناشط " 

 .الصفة

ُق- 4334 َط ْن َباَن، مْن َأ َة ْبن ُقّس َومْن سَإْح َد  سَإاِع

َكُح- 4335 ْن ْعَمى ِمْن أ  أ

ْنَزى- 4336 ٍر، ِمْن أ ُفو ْيِس وِمْن ُعْص  َحّماَن بني َت

َهُم- 4337 ْن ْلبٍْ مْن أ  َك

َفُس- 4338 ْن َطي مْن أ َية ُقر ِر  ما

ُه قولهم يعنون ُقْرطي ولو "ُخذ  "مارية ِب

َدُس- 4339 ْن ِربان مْن َأ  َظ

َقاَل أنتن، : معناهبعضهم َقاَل  ]358 :[صالطبري و

َدِس من هذا ّن َطُن، هو الذي ال ِظْربان أن وذلك الف ال
البل بين ويدخل ذكره، مر قد ما فيفعل الّضبّْ ُجْحر يأتي

َنة وهذا فيفرقها، ْط  .ِف

 المولدون* 3*

َلْت ْيَمى َنَز َل ٍم سُإ َلي  ِبُس
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ِة على َنْحُن ْيَح َلى َص ْب  الُح

 .الخطر في يضرب

ْطَرحْا ِنْك ْنِك َوا َ َوا ْبَرحْا َول  َت

ْعَم َواِت َحاِجبُْ ِن َه ِر َغّض الّش  البص

ْعَم ِن ّيُة الَمْشُي ِِ ِد َه ِة أماَم ال  الحاَج

َأ ِة في ُنوحٍا مع َنَش ِفين  الّس

ْعَم َعوُن ِن ِة على ال َء  الَماُل الَمُرو

ُقا َفا ِء ِن ِه من الَمْر ّل  ُذ

ْنُه َنَزلُت ٍد ِم َوا ِر ِب ْي  َزْرٍع ذي َغ

َظَر ِريم إلى الّشِحيِح َن َغ ِلِس ال ْف  الُم

ِظيُف ِر َن ْد ِق  ال

 َ. للبخيل يضرب

ُذ ُعو ُد ِحَساٍب مْن بالله ن ِزي  َي

ْعَم ْوِب ِن ّث َية ال َعاف َذا ال َدَل ِإ ْنَس َفافِا على ا  .الك

َطُف ِم في الّسكاَرى ُن َياِن أرحا ِق َلُة ال ْق ّن َلٌة ال ْث  ُم

ّناُس ُع ال َبا ْت َلبَْ َمْن َأ  َغ

ّنكاحُا ُد ال  الحبّْ يفس

ّناُس ِهْم ال ِن َبُه بَزَما ُهْم أْش ْن ِهْم ِم ِئ  بآبا
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ُد ْق ّن ُبون ال ُقلوِب صا  ال

ّنْصُح ٌع الَمل بيَن ال ِري ْق  ت

ّناُس  الُملوِك ِديِن على ال

َئُة ّنِسي َياٌن ال  ِنْس

ْكايُة ّن ِر على ال ْد ِة َق  الِجناي

ّناُس  أحاديُث ال

ّناُس ّناِس ال  ِبال

ُي ّنا  َفِمي في َوالّريُح ُكَمي في ال

َله على الخروج على أراده وقد للمتوكل، زنام َقا
 .معه الخروج

ّناُس ُد ال ِبي َلْحَساِن َع  ا

ْقُت َف ْن ِلي َأ  الّجَمُل َوَحّج َما

ْنَجُس ُكوُن ما أ ْلبُْ ي َك َتَسَل إذا ال ْغ  ا

ْعَم ّدُب ِن َؤ ْهُر الُم ّد ]359 .[صال

واو     أوله     فيما     والعشرون     السادس     الباب
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
  المولدون   

 واو أوله فيما والعشرون السادس الباب

َق- 4340 َف َقَة َشّن َوا َب  َط
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ُدهاة من رجل : كانالقطامي بن الشرقي َقاَل
َقلَئهم العرب ُع َقال و َقاَل َشّن، له ُي َفّن : واللهَف ُطو حتى َل

إذ َمِسيَره بعض في هو فبينما أتزوجها، مثلي امرأة أجد
َقاَل ؟تريد : أينَشّن فسأله الطريق، في َرُجٌل وافقه :َف

َع، ْقِصدها التي القربة يريد كذا، موض حتى فوافقه، َشّن، َي
 مسيرهما في أخذا ][إذا

ِنيَشّن له َقاَل ُل ُلَك أم : أتْحم َقاَل ؟أْحِم :الرجل له َف
؟تحملني أو أحملك فكيف راكبْ، وأنت راكبْ أنا ياجاهل
بَزرع إذا القرية من َقُربا إذا حتى وسإارا َشّن وعنه فسكَت

َتْحَصد، قد َقاَل اسإ ِكَل الزرع هذا : أترىَشّن َف َ أم أ َفَقاَل ؟ل
ًا ترى جاهل : ياالرجل له ْبت ًا َن َتْحِصد ِكَل فتقول ُمْس َ أم أ ؟ ل

َكَت َ إذا حتى شن عنه فس ْتهما القرية دخل َي َق َنازة َل َقاَل ِج َف
ْعِش هذا صاحبَْ : أترىشن ّن ًا ال ًا أو حي َقاَل ؟ميت :الرجل له َف

َهَل رأيُت ما َنازة ترى منك، أْج ْيٌت عنها تسأل ِج ُبها أَم أم صاح
أن الرجل فأبى ُمفارقته، لَاراد َشن، عنه فسكت ؟حى

للرجل فكان معه، فمضى منزله إلى به يصير حتى يتركه
َقال بنت َضيفه، عن سإألته أبوها عليها دخل فلما َطبقة لها ُي

َله، إليها وشكا إياه، بمرافقته فأخبرها ْه بحديثه، وحدثها َج
َلت َقا أم "أتحملنى قوله أما بجاهل، هذا ما : ياأبت،َف
ُثنى " فأرادأحملك ّدثك أم أتحد وأما طريقنا نقطع حتى أَح

ِكَل الزرع هذا "أترى قوله َ أم أ أهله باعه َهْل " فأرادل
ًا ترك هل فأراد الجنازة في قوله وأما لَ، أم ثمنه فأكلوا ِقب َع

ُه بهم َيْحيا َقعد الرجل فخرج لَ، أم ذكر فحادثه َشّن مع َف
:َقاَل ؟عنه سإألتنى ما لك أفّسَر أن أتحبّْ َقاَل ثم سإاعة،

ُه، نعم ُه، َفّسَر َفّسْر فأخبرنى كلمك من هذا : ماشن َقاَل ف
َطبها لى، : ابنةَقاَل صاحبه، عن ّوجه إليه، َفَخ إياها، فز

ْوها فلما أهله، إلى وحملها َأ َلوا ر َقَقا َف َقَة، َشّن : وا َب َط
ً فذهبت  .مثل
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 .للمتوافقين يضرب

َقاَل َلصمعي و ٍم من وعاء لهم كان قوم : هما َد أ
ّنَن، َتَش ًا، له فجعلوا َف َبق َبَقُه، شن : وافقفقيل فوافقه، َط َط

 ]360 .[صوفسره كتابه، في عبيد أبو رواه وهكذا

َقاَل َقُةالكلبي ابن و َب َط َ كانت إياد من قبيلة :  ل
ْقَصي بن َشّن بها فوقع تطاقا، بن أفَصى بن القيس عبد بن أ
ْعمى منها، فانتصف نزار، بن ربيعة بن أسإد ابن جديلة بن ُد

ً فصار منه، وأصابت َقاَل وغيرها، الشدة في للمتفقين مثل
 :الشاعر

َيْت َق ًا َشّن َل َياد َنا إ َل ًا ِبا ْبق َط َق *  َف َقْه َشّن َوا َب  َط

 فاعتنقه : وافقهفيه المتأخرون وزاد

َع- 4341 َق َقوُم َو َلى في ال  َجمٍل سَإ

َلى ِقيه : ماالّس ْل ٌة وهي وضعت، إذا الناقُة ُت َد ُجلي
وجه عن نزعت وإن المواشي، من الولد فيها يكون رقيقة

ُد سإاعًة الفصيل َ يول َلى انقطع إذا وكذلك قتلته، وإل في الّس
َلى خرج فإذا البطن، وإذا الولد، وسإلم الناقة، سإلمت الّس
 .الولد وهلك هلكت بطنها في انقطع

 .غايتها منتهى الشدة بلوغ في يضرب

َ الجمل أن وذلك أنهم فأرادوا سَإلًى، له يكون ل
ُعوا َ شر في وق ْثَل ل  له ِم

ُعوا- 4342 َق ُدٍب أّم في َو ْن  ُج

 .السإاءة أسإماء من اسإٌم : كأنهعبيد أبو َقاَل
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 وشر ظلم في وقع لمن يضرب

َلموا " إذاجندب بأم "وقعوا غيره وروى َتلوا َظ َق غيَر و
 :وأنشد صاحبهم، قاتل

َنا ْل َت ِه َق ْوَم ِب َق ّلذيَن ال َلوا ا َط ِه اْص ًا، ِب َهار َن ِم ولم *  ْظل َن
ِه ُدْب أّم ِب ْن  ُج

 القاتل غير نقتل لم أي

ّبي لنه الّرْمل، وأمه للجراد، اسإٌم : جندبوقيل ُيَر
ْيَضة : هووقيل الشدة، في واقع الرمل في والماشي فيه، َب
ْنعل َقْحط في واقعوا أي الَجدب من ُف  .ال

ُعوا- 4343 َق َباٍت َوادي ِفي َو َد  َج

فبعضهم المثل، هذا في الرواية كثرت قد
ْدبة، " جمع"جدباتَقاَل من المعجمة بالذال روى وبعضهم َج

َطمه " إذاالصبي "جذب قولهم ويشتد، عليه يصعبْ وذلك َف
َهري أورده ما والصواب هلَكه، فيه يكون وربما َلز رحمه ا

َبات الصمعي عن التهذيبْ في الله َد َدبة جمع َج َلة وهي َج ْع َف
ْدب، من َقال الَج َدبتهُي َهَشته إذا الحية : َج ًا (ويروى َن أيض

وهو الخدب، من المهملة والدال المعجمة " بالخاء"خدبات
شدائد في حال_ وقعوا كل _ على والمراد بالسيف، الضرب
 )منكرة

ِد عن َجار ولمن هلكة، في وقع لمن يضرب َقْص ال
ًا  .أيض

ُعوا- 4344 َق  َتُحوٍط في َو

ْوٌس َقاَل جدبة، سَإنة أي  ]361 :[صأ
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ِفُظ ّاَس والَحا َلْم إذا َتُحوَط في الن ُلوا *  َتْحَت ُيْرسِإ
ٍذ ِئ ًا عا ْبع  ُر

َقاَل َقالالفراء و ُي ُتحيط َتُحوَط في و وقع :  ِتحيط و - و
َقاَل الحاء لكسرة إتباعا التاء بكسر به "أحاط من : أخذت- 
 "المر

ُعوا- 4345 َق ٍة في َو َك ُبوخا ُدو  و

وهما والحاء، بالخاء وبوخا وفتحها الدال بضم يروى
ُتوا الحديث ومنه الَختلَط، ُكوَن "فبا ُدو في باتوا " أيي

 وخصومة شر في وقع لمن يضرب ودوران اختلَط

ُعوا- 4346 َق ِدي في َو ّلل َوا ّيبَْ ًتُض َتُخ  َو

ّلك وكذلك ْه ُت ِعُل وزن على " كلها" ْف التاء - بضم ُت
َله الباطل، كلها - ومعنى مصروفا غير العين وكسر والفاء َقا

ِكَسائي  الصرفا من كلها ومنع ال

ّللويروى والتعريف الفعل لشبه َتَض الضاد، " بفتح"
في الجوهري أورده كذلك الضم، والصحيح أخواته، وكذلك

 .كتابه

ُعوا- 4347 َق ْيِن في َو َع َي ْه َ  ال

َقال َيع؛ : عاٌمُي ْه ًا كان إذا أ  .العشبْ كثير ُمْخِصب

َلوا حاله َحُسنت لمن يضرب الكل التثنية : ومعنىَقا
َقاَل والشرب َهري و َلز َلكل ا  .والنكاحا ا

َع- 4348 َق ِه، سِإّي في ُفلٌَن َو ْأسِإ ٍء وفي َر َوا ِه سَإ ْأسِإ  َر
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َقاَلالنعمة في وقع إذا سِإّي يفسر : وقدعبيدة أبو . 
َقاَل الخير، من رأسإه شعر عدد رأسإه َلعَربي ابن و أي ا

لمن يضرب عليه وكثرت برأسإه سإاوت حتى النعمة غمرته
 .ِخْضبٍْ في وقع

 تصحيف " وهورأسإه سإن "في ويروى

ُعوا- 4349 َق َبو أّم في َو ٍر، َح َبو وأّم ِك وأم َكَرى، َح
ْو َب  َكَراَن َح

َقال"أم وتحذفا ُي ْو في : وقعوا" ف َب ٍر َح َبو وأصل َك الَح
 .فيه يضّل الرمل كر

 .عظيمة داهية فيه وقع لمن يضرب

َعْت- 4350 َق ِه َو ْي َل ُتُه َع  َرْخَم

َقال الرحمة، من : قريبْالّرْخَمة ورحمة : رخمةُي
ٌع :َقاَل َد ْو َت ِء َخَمَر ُمْس ْعَسا َو  َمْرُخوُم ال

سإاج أم : كأنهوصدوه الرمة، لذي بيت عجز (هذا
 أخدرها الطرفا

َلصمعي َقاَل أي أمه، رخمة عليه ألقيت أي مرخوم ا
َلنصاري زيد أبو وزعم إياه والفته له حبها أهل من أن ا

َقالرحمته بمعنى رخمة، : رخمتهيقول من اليمن ُي : ألقى. و
 ]362 .) [صورقته عطفه أي فلَن، رخمة عليه الله

 .ويؤلف ُيَحبّْ لمن يضرب

َقا- 4351 َد ْيُر َو َع  الَماء إلى ال
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َقال َقا ُي َد ُقا و ِد َقا، ي َد َنى قرب َأي و َد لمن يضرب و
َلباء بعد خَضع  ا

ِه- 4352 َهًة الَحَجَر َوّج َلُه وْج  ما

َهًة ِوْج ًا " وّماله " َه َوْج َهة " ويروىله ما " وْجهٌة ِوْج
َوْجٌه  ""ما و بالرفع، و

َلة الَحْجَر َوّجه معنى على والنصبْ الوجهين، في ِص
َلُه الحجر َوّجه معنى على والرفع جهته، َهٌة َف َهٌة، ِوْج يعنى وِج

َهة للحجر أن ًا موقعا يقع لم فإن ما، ِوْج إلى فأدره ملَئم
َ ، ملئمة وجهًة حال على له فإنا أخرى جهة َ إل أنك ل

 .تخطئها

 .التدبير حسن في يضرب

ٍر لكل أي يهتد ولم عجز ربما النسان لكن وجه، أم
 .إليه

ًا- 4353 َها َما َواه َد ْبَر َلى أ ِد َع َؤا ُف  ال

ًا َواه  .المسرور يقولها " كلمة"

ًاَقاَل الشتر موُت بلغه لما معاوية أن يحكى ما : واه
َدها ْبَر ًاوروى ؟الفؤاد على أ َواه ٍة من لها :  َي َغ  .صوت أي ؟َن

َبَة قتُل أتاه لما أنه وزعموا ِر بن َتو ّي العقيلى الُحَم
الشام، أهل : ياَقاَل ثَم عليه وأثنى الله فحمد المنبر صعد

َتَل تعالى الله إن المسلمين وكفى الحمير، بن الحمار َق
َغية فإنها الله فاحمدوا َدرأه، لذى َأنقع هي بل كالّشهد، َن

ّيا كان إنه الشهد، من الغليل َواثقه، ُتْخَشى خارج َقاَل َب َف
ولم عمله، كفاك إنه المسلمين، أمير : ياقبيصة بن همام
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ِد يكره ُحُروٍب لَزاَز والله كان وأجله، رزقه اسإتكمل حتى ُيو
َلخيلية ليلى قالت كما درأه القوم  :ا

ُه ُحُروب ِلَزاز ْكَر ْوُم َي َق َيْمِشي َدْرأه ال َو القراِن إلى * 
ْيِف ِطُر ِبالّس  َيْخ

ِطّل َلى ُم ِه َع ِئ َدا ْع َنُه أ َذُرو َكَما َيْح َذُر *  ّليُث َيْح ْبُر ال ِهَز ال
َفُر ْن َغَض  ال

َقاَل  أنشد أو وأنشأ قبيصة، ابن يا : اسإكتمعاوية َف

َ َأْت َفل َق ْيٌن َر ْتُه، َع َك َ ب َأْت ول ًا، َر َ * سُإُرور َلْت ول َزا
َهاُن َقُر ُت َتْح  َو

َد- 4354 َة َوَج ُغَراِب َتْمَر  ال

َد لمن يضرب  .يريد ما أفضَل َوَج

ّتْمر من يطلبْ الغراب أن وذلك َده ال َو َيبه أَج ْط  .وأ

َدِت- 4355 ّبُة َوَج ّدا َها ال َف ْل  ِظ

ًة وجد لمن يضرب  .طلبته لتحصيل وآلة أدا

َقها الدابة "وجدت ويروى ْل  "َط

َطها أي ْو  ]363 [صُحْضرها أو َش

ُدِك- 4356 ْل ْيِك َدّمي ِمْن ُو َب ِق  َع

ْلد ُو َلد في : لغةال َو  .ال

َفيل امرأة أن المفضل حكى ّط ْعفر ابن مالك بن ال َج
ِقين من امرأة وهي ِكلَب، بن ْل ِقيل له ولدت َب ّطفيل، بن َع ال
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ْبَشة َفتبنته َوة بنت َك عقيٌل فقدم كلَب، بن جعفر بن ُعْر
ًا أمه على َلت منعتها حتى كبشة فجاءتها فضربته، يوم َقا :و
َلت ابنى، ابنى َقا ُدكالقينية َف ْل ُو ُنك - ويروى :  ْب َدّمي - َمْن ا

ْيك، َب َق ِفْسِت الذي يعني ِع من أي عقيبك، النفاُس فأدمى به ُن
َ ابنك، فهو ولدته ْبَشة فرجعت هذا، ل ما سإاءها وقد َك

 .الطفيل بن عامر ذلك بعد ولدت ثم سإمعت،

ْدُت- 4357 ّناَس َوَج ُبْر ال ُلُه اْخ ْق  َت

الحكاية َوْجه على " بالرفعالناُس "وجدُت ويجوز
 :الرمة ذى كقول للجملة،

ْعُت ُعوَن الناُس سَإِم َتِج ْن ًا َي ْيث ْلُت َغ ُق َف َدحَا *  ْي َتِجعي ِلَص ْن ا
َ  ِبلَل

نصبه الناَس نصبْ ومن القول، هذا سإمعت أي
ِر أي بالمر، ُب ْقُل، الناَس اْخ هذا عرفت بمعنى وجدت وجعل َت
ُلْه في والهاء المثل، أن أعنى العائد، حذفا بعد " للسكت"تق
ِر أصله ُب ُهْم، الناَس أْخ ُل ْق أدَخَل ثم والميم، الهاء حذفا ثم َت

أي بوجدت، النصبْ موضع في الجملة وتكون الوقف، هاء
 .كذلك المر وجدُت

الدرداء أبى عن الحديُث : جاءناعبيد أبو َقاَل
َلنصارى المر لفظ على الكلم : أخرجَقاَل عنه، الله رضي ا

ُهْم إذا أنك يريد الخبر، ومعناه َت َبْر ْيتهم َخ َل  .َق

 ُمعاشرتهم وسُإوء الناس ذم في يضرب

َ َوْحَمى- 4358 َبَل َول  َح

َ أنه أي َ شيء له يذكر ل َهاه إل َت  اْش
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ِره يضرب َ وللذي الطعام، على والحريص للّش مال
 إليه به حاجة

َبُح الُمَحّرِش َوْجُه- 4359 ْق  أ

ِرك من يأتيك للرجل يضرب ْي ْتم، من تكره بما َغ َش
 أقبح المبلغ َوْجُه أي

ُهْم- 4360 ُت ْع ْوسَإ ًا أ ّب ْوا سَإ َد ْو َأ  بالبل َو

َقال َعهُي َوسِإ ُتُه به، حاط " أيالشيء : " ْع وأوسَإ
ُعه، جعلته إذا الشيء، ُته والمعنى َيَس ّثْر فهو َوسِإعه، حتى َك

ُهم : كثرتيقول ّب ْع فلم سَإ َد ًا منه أ  .شيئ

ً أن وحديثه َذْت، إبله على أغيَر العرب من َرُجل فأِخ
َد تواَروا فلما َكَمة َصع قومه إلى رجع فلما يشتمهم، وجعل أ

َقاَل ماله، عن سإألوه ْوَف ُتُه : أ ْع ًا سَإ ّب َقاَل بالبل، وأودوا سَإ
 ]364 :[صالشاعر

َقّسَمْتَقاَل البل؛ َكَراِعي َوِصْرت َت َدى :  ْو َها فأ ِب
ُتُه غيري، ْع ْوسَإ ًا َوأ ّب  سَإ

َقال ُي أبي بن زهير بن كعبْ ذلك َقاَل من أول : إنو
ْلمى، َداوى َوْرقاء بن الحارثا أن وذلك سُإ ْي بنى على أغار الّص

َطفان، بن الله عبد َقاَل وراعيه، زهير إبَل واسإتاقا َغ زهير َف
 :أولها التي قصيدته ذلك في

ِليُط َباَن َلْم الَخ ُووا و ْأ ُكوا ِلَمْن َي ُدوَك َتَر ّو َوَز ًا، *  َق ِيا اشت
ُكوا أيًة َل  ؟سَإ

ّد فلم الحارثا، إلى بها وبعث فهَجاه، عليه، البل ير
َقاَل ُتهم :كعبْ َف ْع ْوسَإ ًا أ ّب ْوا سَإ َد ْو ً فذهبت بالبل، وأ  .مثل

www.almeshkat.net/books 450



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

 .الكلم إل عنده يكن لم لمن يضرب

ْيُر أودى- 4361 َع َ ال ًا إل ِرط  َض

َ قربه من توثق لم أي للذليل، يضرب هذا، إل
ًا، للشيخ ويضرب ًا ونصبْ أيض ِرط من السإتثناء " على"َض

 .الجنس غير

َها- 4362 َد ْوَر ٌد َأ ْع ٌد سَإ ْع َتِمٌل َوسْإ  ُمْش

ْعد هذا َناة زيد بن سَإ َناة زيد بن مالك أخو َم الذي َم
َقال مرة، بن تميم سإبط هو هذا ومالك مالك، من آبل :له ُي
َ ُيحَمق وكان َنى تزوج إنه ثم زمانه، آبل كان أنه إل َب َو

ْعد، أخوه البل فأورد بامرأته، عليها القيام يحسن ولم سَإ
َقاَل بها، والرفق  :مالك َف

َها َد ْوَر ٌد أ ْع ٌد سَإ ْع َتِمْل وسَإ َذا ُمْش َك ُد يا * َماه ُد سإع ُتوَر
 البل

 :ويروى

ُد يا ْع َ سَإ َذاَك تروى ل  البل به

َقاَل  :له مجيبا سإعد َف

َظّل ْوَم َي َها َي ِد ًا ْوْر َفر ْع ْهَي ُمَز َو ِظيُل *  َنا َتُجوُس َح
 الَخِضَرا

َلوا َ المراد أراد لمن : يضربَقا َعبْ، بل أن والصواب َت
َقال ْيِن قولهم ضد . وهذاالمر في َقّصر لمن يضرب :ُي َد ْي َب "

َها ما َد ْوَر  "زائدة أ

َعا- 4363 َق ْكَمى َو ِع ٍر َك ْي  َع
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َوْحِشي الحمار على يقع العير لنهما والهلي؛ ال
ِعيَران، أنهما يعني الحصول، لوقوع يا وأراد َيِسيران، أي َي

ُدِل التوازِن في حصل بمعنى يكون أن ويجوز سإواء، والتعا
ْين لن السقوط؛ ْكَم ِع َلكثر في ال َطا ّحل إذا ا َق معا، سإ

ْكُم ِع َقال : العدل،وال ُي ًا و ْكما هما أيض ٍر، ِع يضرب وكلَهما َعي
 للمتساوين

َيٌة- 4364 ِق ِة َو َواقب ِكلَِب َك  ال

كوقاية وقاية أي والكاذبة، كالعاقبة : مصدرالواقية
ّد وهي ولدها، على الكلَب َلولَدها، وقاية الحيوانات أش

َلواالوليد كواقية َواقية "اللهم الحديث وفي َقا به : عنى" 
 ]365 .[صالسلم عليه موسإى وسإلم عليه الله صلى

ُد- 4365 َباَرى َوِعي ْقَر الُح  الّص

َبارى أن وذلك ْقر تقف الُح َ وتحاربه للّص سإلحَا ول
ْته، وربما لها، َق  :الكلبي َقاَل سُإلَُحه، : سِإلَُحهقيل ولذلك َذَر

َقّل َناء أ ُد عنك َغ ِرقٍا إبعا َد َبا َوِعي َباَرى *  ْقَر الُح الّص
ِة ِمْن ّد ْعبْ ِش  الّر

"لقد الكتاب هذا أصول في البيت هذا صدر (وقع
الوزن، مستقيم وغير تحريف " وهوبارقا إبعاد عنك غنى

القلوب ثمار في البحث طول بعد البيت على وعثرت
 )أثبتناه ما " تحريفعناء "أقل فيه  ووقع382 للثعالبي

ُهم- 4366 َد ْوَر َياَض َأ ِطيٍش ِح  َع

يسمى والّسَراُب هلكوا " أيعطيش "مياه ويروى
 :وأنشد عطيش، مياه
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َهْل َنا َو َ أ َطاّمي إل َق ُكُم كال جلى كما * أجلى في
 يغضى كما وأغضى

َ الجهل حمرات قفوا ُكْم ل ّن َه يورد َيا ِطيٍش * ِم ِغبّْ َع
ٍة َث ِل ْفِضي َثا  ُي

خرج حين للشعبي الحجاج قول من هذا ويحكى
ًا عاتبه به ظفر فلما عليه الفقهاء من خرج كان فيمن عتاب

القول، في له وأغلظ نفسه، عن الشعبي فصدقه طويلً،
َقاَل  .وأطلقه عنه وعفا : واصدقاه،الحجاج َف

ُد- 4367 َل َو ِفَراِش ال ِر ِلل ِه ْلعا  الَحَجُر َوال

الزوجين، من واحد لكل يستعار الفراش اسإُم
الخيبة، عن : كنايةوالَحَجر عاهرة، والمرأة : الزاني،والعاهر

َقال كما ِهُي ِفي ِب ِلبُْ، :  ِث ِه ال ِفي ِب َبَرى، و كناية يكون أن ويجوز ال
 الّرْجم عن

َد أن يعنى َل النسبْ عن يخيبْ أن وللعاهر للوالد، الو
 .ُيْرَجم أو

ًا يرجع لمن يضرب  باسإتحقاقا خائب

َدْت- 4368 ْو ِهم َأ َقاُب ِب  َملٍَع ُع

َقالعبيد أبو َقاَل ُي ابن َقاَل والجمع، الواحد في ذلك : 
َقاب :دريد  وأنشد سإريعة َملَع ُع

َقاب َ َملَع ُع َقاُب ل َواِعل ُع َق  ال

َفازةوالَملَع والَمليع َ التي : الَم َبات ل أن ويجوز بها، َن
:يقال أن ويجوز المفازة، لسكونها إليها منسوبة تكون

ْلع اختطافا، الطير أسإرع لنها السرعة إلى نسبت :والَم
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ِليع، : ملوعيقال الخفيف، السريع السير َقاَل وَم :ثعلبْ و
َقال ّيبْ من أَخّف أنت ُي َق العصافير تأخذ عقيبْ وهي ملَع، ُع

َذاَن، َ والُجْر  .ذلك من أكثر تأخذ ول

 .بالحوادثا القوم هلَك في يضرب

َع- 4369 َق ْوُم َو َق ٍة في ال َط  َوْر

َطة : أصلعبيد أبو َقاَل َوْر َلرض ال َ تطمئن التي ا ل
َطه فيها، طريق َوّر َطه، َو ْوَر َقعه إذا وأ .[صالورطة في أو
366[ 

 .الهلكة في القوم وقوع في يضرب

ْدُت 4370 ّناَس َوْج ُهْم إْن ال ُت  قاَرُضوَك، قارْض

وتمامه عنه، الله رضي الدرداء أبي كلم من هذا
من تكون أن : يجوز" المقارضةيتركوك لم تركتهم "وإن

َقْرِض ّدين، هو الذي ال ِعَل ال المقتضية للَفعال ايتعارة وُج
أسإأت وإن إليك، أحسنوا إليهم حسنت إن أي للمجازاة،

إن " أييتركوك لم تركتهم "وإن قوله ومعنى فكذلك،
ّودتهم َتهم ثم الحسان َع يلحون أنهم يعني يتركوك، لم فطْم

من المقارضة تكون أن ويجوز بالحسان، إليهم تعود حتى
َقْرض ْطع، هو الذي ال َق ْلَت إن أي ال من نالوا أعراضهم من ِن
ًا منك نالوا منهم تنل فلم تركتهم وإن عرضك، لسوء أيض
َلتهم ْبث ِدْخ ًا العرض من النيل وسإمى طباعهم، وُخ لنه قطع

الناس معاشرة لسوء ذم الجملة في والمثل القطع، سإببْ
 :المعنى هذا في وينشد مخالطتهم، عن ونهى

ْنَت َوَما َ أ ْبُن ظالم إل ٍم َوا ّنَك َظال ّوا أولد ِمْن * ل َح
ِم َد  َوآ
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ْنَت فإن ْثَل ُك ّنْصِل ِم َفيَت ال ْل ً أ ِئل َ َقا لهذا َما * أل
ّنْصِل ْيَس ال ِم َل ِر  ِبَصا

ْنَت وإن ْثَل ُك ْدحِا ِم َق ْيَت ال َف ْل ً أ َ قائل ْدحِا ِلهذا َما * أل ِق ال
ْيَس ٍم َل ِئ َقا  ِب

ّق َوأّم- 4371 ُلُه ِبِش ْه ٌع أ َيا  ِج

َوأم ّثِخين : البيُتال ْعر من ال َبر، أو َش  .: موضعوشق َو

َ المال للكثير يضرب  .به ينتفع ل

َُة- 4372 ْيٌر الوحد ِليس ِمْن َخ ِء َج  الّسو

القديم في السائرة أمثالهم من : هذاعبيد أبو َقاَل
 .والحديث

َدى- 4373 ْو ِه أ َلْم ِب ُع الز َذ  الَج

َقال ل لنه له؛ صفة والجذع للدهر، اسإم : الزلمُي
ُد بل أبدا، يهرم ّد  .شبابه يتج

ً يضرب ّلى لما مثل ِئس َو ُي َكه، الدهر لن منه؛ و أهل
 :اليادي يعُمر بن َلقيط َقاَل

ِم َيا ْو َ َبيَضتكم َق ْفَضُحّن ل َها ُت ّني ِب ْيها أخافُا * إ َل َع
َذعا الزلم  الَج

َع- 4374 َق ٍة في َو ْوَض ٍر َر ِدي َغ  َو

َعة خْصبْ في وقع لمن يضرب َد  .و

ْع- 4375 ْوَض َنا أ َأِمّل ِب  َو
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َنا أي بنا أوضع وقوله بعينه، : الَحْمُضالوضيعة أرِع
خذ يعني الخلة، في الرعى وهو الملَل، من وأِمّل الْحْمض،

 .ذاك في وتارة هذا في تارة بنا

َ حتى التوسإط في يضرب  ]367 .[صيسأم ل

ْيُت- 4376 ِدى، ِبَك َوَر َنا ّهْرُت ِز ِري ِبَك وز  َنا

 .أحبْ ما منك رأيت أي النجح، لقاء عند يضربان

َداُن- 4377 ِقيَن َوْج ّطي الّر َغ َفَن ُي ِفيِن أ  .ال

َقة َوْرقا،الّر َفُن : ال ِفيُن : الُحْمقوال َل : المأفون،وا
َلحمق، وهو َفُن ا ِفَن وقد الرأي، - ضعف - بالتحريك وال أ

َنُه الرجُل، َف ًا، يأفنه الله وأ : أفنيقال النقص، وأصله أفن
 .كله شربه إذا أمه، َضْرع في ما الفصيل

َدة الغنى َفْضل في يضرب  .والِج

ًا إذابًة َذا َوْشكاَن- 4378 ْقن  َوَح

ونصبْ وُحِقن، السمن هذا أذيبَْ ما أسإرع ما أي
َقال كما مصدرين، كانا وإن الحال " علىوحقنا "إذابة :ُي
َع ًا هذا سإُر َذاب ُقونا، ُم كما التمييز على يحمل أن ويجوز وَمْح
َقال ًا، زيد َحُسَن ُي ّيبَْ وجه َتَص ًا و  .عرق

بالشيء يخبر ولمن المر، وقوع سإرعة في يضرب
 .أوانه قبل

َع- 4379 َق َلى َو ِة َع ّقى الّشْحَم  الّر

ّكى ويروى ًا، يذوب الذي الشحم " وهو"الّر سإريع
َقال َكى الشحمة :ُي َلى، على الّر ْع ّقى تقول والعامة ُف  .الّر
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َ لمن يضرب  الحاجات قضاء في يعينك ل

ُعوا- 4380 َق ُثور في َو ِر َشّر، َعا ُفو َعا  َشر و

َ شر في وقعوا أي  .منه لهم مخلَص ل

ْيَت- 4381 َه ْو ًا أ ْهي ْعُه َو َق  فار

ًا أفسدت أي ِلْحُه أمر  فأص

َدْت- 4382 ْو َدى أرٌض أ ْو َها وأ  َعاِمُر

 .يصلحه كان َمْن ويذهبْ يذهبْ للشيء يضرب

ْيٌل- 4383 ِلّى ِمَن ِللّشِجّي َو  الَخ

َها قولهم عند الصاد حرفا في قصته ذكرت َغرا "ُص
 )2112 رقم المثل " (انظرُشّرها

سإلم بن ومحمد المدائنى َقاَل أخرى رواية وهذه
َثُم ذلك َقاَل من : أولالجحمى ْك وكان التميمى، َصيفي بن أ

بمكة والسلم الصلَة عليه النبي ظهر لما أنه حديثه من
َعا َد َثم بعث السإلم إلى الناَس و ْك َنُه صيفي بن أ ًا، اب ْيش َب ُح
َقاَل تميم بني فجمع يخبره، فأتاه َ تميم، بني : ياو ل

ِني ًا ُتْحِضُرو ِهُن السفيه إن َيَخْل، َيْسَمع َمْن فإنه سإفيه َمْن ُيو
َ دونه، من ويثبت فوقه َ فيمن خير ل سإني كبرت له، عقل ل

ْتني َل َدَخ ًا مني رأيتم فإذا ذلة، و مني رأيتم وإن فاقبلوه، َحَسن
َفَه ابني إن أسإتقم، فقوموني ذلك غير الرجل هذا َشا

عن وينهى بالمعروفا فيه يأمر وكتابه بخبره وأتاني ُمَشافهة
 ]368 [ص بمحاسإن فيه ويأخذ المنكر،

َلع تعالى، الله توحيد إلى ويدعو الخلقَا، الوثان، وخ
أن منكم الرأي ذوو َعَرفا وقد بالنيران، الحلف وترك
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إن عنه، ينهى ما ترُك الرأي وأن إليه، يدعو فيما الفضَل
ّق ومساعدته وسإلم عليه الله صلى محمد بمعونة الناس أَح
دون لكم فهو حقا إليه يدعو الذي يكن فإن أنتم، أمره على

ً يكن وإن الناس، ّق كنتم باطل َكّف الناس أَح ْتر عنه بال وبالّس
ّدثا َنْجَران أسإقُف كان وقد عليه، سإفيان وكان بصفته، يح

في فكونوا محمدا، ابنه وسإمى قبله، به يحدثا ُمَجاشع بن
ُتوا ، آخرا تكونوا ول أولً، أمره تأتوا أن قبل طائعين ائ

لو وسإلم عليه الله صلى محمد إليه يدعو الذي إن كارهين،
ًا يكن لم ُعوا أطيعوني َحَسنا، الناس أخلقَا في كان دين ِب ّت وا

َ أشياء لكم أسإأل أمري ًا، منكم تنزع ل حي أعز وأصبحتم أبد
ًا، وأكثرهم العرب، في ًا، وأوسإعهم عدد ًا أرى فإني دار أمر
َ َ عزيز يجتنبه ل َ ذل، إل َ ذليل يلزمه ول ّول إن عز، إل َل لم ا

ْع َد ًا، للخر َي غمر إليه سإبق َمْن بعده، ما له أمر وهذا شيئ
عجز والَختلفَا حزم، والعزيمة التالي، به واقتدى المعالي،

َقاَل ْيرة، بن مالك َف ِرفَا قد ُنو َقاَل شيخكم، َخ : ويلأكثم َف
ْفي الخلى، من للشجّى َه ٍر على وال ولم أشهده لم أْم
 .يسعنى

ُدوا- 4384 َياَض َوَر ٍم ِح ِتي  َغ

 ماتوا أي

َهري َقاَل َلز َغتيما  الموت : ال

َذ : لعلهقلت َلخذ وهو الغتم، من أِخ من بالنفس ا
َ حمض *حرقها : وقوله البيت هذا (قبل ومنه الحر، شدة بل
* دقل

الحر لثبات مرتفع غير " هنامستقل "غير و
التي الشعرى طلوع عند الحر يشتد وإنما إليه، المنسوب

 )الجوزاء في
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ْتُم َغ ٍم َو ْيَر َبْح ِقل َغ َت * ُمْس

ِة، وانغلقَا انسداد على يدل الكلمة وتركيبْ ْتَم ُغ كال
ُعْجَمة، وهي ّدت مات ومن ال وانغلقت مساّمه انَس

َ بثلثَا، المعجمة بالثاء ثعلبْ وروى متصرفاته، ما أدرى ول
َقاَل صحته أحواض في فلَن ) "ووقعم ت (غ اللسان في (
َلعَربي، ابن عن غثيم، في لغة الموت، في وقع أي غتيم، ا

: والغتيمَقاَل مات، أي غتيم، حوض : ورداللحياني وحكى
َسإيده ابن َقاَل واللَم، اللف عليه فأدخل الموت، : ول
َقاَل" اهـغيره عن أعرفها في ) "ووقعم ثا (غ في . و
عمر أبو َقاَل غتيم، في لغة الموت، في َأي غثيم، أحواض
َقالالزاهد ُي َقاَل غثيم، حياض : وردمات إذا للرجل :  ابن و

َقاَل : غتيم،دريد َلعَربي بن و  ]369 )[ص" اهـ: قتيما

َع- 4385 ٌع َوسِإ َقا ْوَمُه ِر  َق

َقاع ًا، كان رجل : اسإمِر ًا، فرنا : أويقول شرير شر
أكثر، الشر في وهي الخير، في قيلت : وربماالمؤرج َقاَل

َقال وإنما  قومه على للجاني ذلك ُي

ُتُه- 4386 ْث ٍة َعْن َوَر ُقوٍب َعّم  َر

ُقوُب َأفُا فهي ولد؛ لها يعيش ل : التيالّر بابن أْر
 أخيها

ُعوا- 4387 َق ّلَس ِفي َو ُغ  ُت

داهية، في وقعوا - أي اللم وكسر والغين التاء بضم
َله  .زيد أبو َقا
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المشايخ على المقروءة أمثاله في اللفظ : هذاقلت
ّتَل، وزن على ُق َ سإعيد، أبي القاضي على قرىء وكذلك ُت إل

َ : أناَقاَل أنه َ أحفظ ل ّلَس، إل ُغ  .ههنا أنا أثبته كما ُت

ِلَي- 4388 َها َو َها َولَي َمْن حاّر  َقاّر

ّلى "من ويروى َو َلهَت َقا الله رضي الخطاب بن عمر " 
َوان، بن لعتبة عنه َلبي َغْز َلنصاري مسعود أو الله رضي ا

 .بك انتفع َمِن على ثقلك احمل أي عنه،

ّبذا- 4389 ُة َواَح ْطأ ْيِل َو  الَم

َله جانبيه، أحد على مال وقد دابة، راكبْ رجل َقا
َته، فاسإتطاب : اعتدل،له فقيل َب ْك نزل حتى كذلك يزل فلم ِر
َقر وقد  .دابته َع

 .نصيحة خالف لمن يضرب

ْهُل- 4390 َأ ٍر َو ْد َعْم ُه وق ّلو  أَض

َلوا َوص بن عمرو : هوَقا َلح كلَب، ابن جعفر بن ا
َله يوم في حنظلة بني غزا وقد عمر (كان قتل لما أبوه َقا
يحبه، أبوه وكان ربعى، بن مالك بن خالد فقتله نجبْ، ذي

 "أضلوه وقد عمر "وأهل َقاَل باكية سإمع كلما فكان

الواو مع يضرب هكذا والمثل إليه، يرجع فلم عمرو
 .ْبيده صاحبه أهلكه " لما"وأهل في

َدى- 4391 ْو ِرٌم َأ  َد

ِرم هو ْهل بن مرة بن ُدّب بن َد  .شيبان بن ُذ
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ًا يطلبْ المنذر بن النعمان : كانعمرو أبو َقاَل ِرم َد
َعل َ فيه وَج ْعل قوم، فأصابه عليه، دّل أو به جاء لمن ُج

إليه به يبلغوا أن قبل أيديهم في فمات إليه، به فأقبلوا
ِرم "أودى فقيل  "َد

 .بثأره يدرك لم لمن يضرب

ٌغ- 4392 ْل ّى َو ِر ًا كاَن َج  َمْحُشوم

َلعَربي ابن َقاَل ُتها ْغ ويروى أخجلته أي : َحَشْم َل َو "
ّي ِر ًا كان َج  .كثوة ابن رواه هكذا " بالسينمحسوم

َدَر الشيء من الحريص اسإتكثار في يضرب عليه َق
ًا يكن لم أن بعد  ]370 .[صقادر

ِني_ 4393 َت ْد ًا الّرقى الّشْحَمَة َوَج ِرف  َط

ِنى أي الطرفا، رقيقَة أي َت َ وجد َع ل  .عليك بي امتنا

ٌع- 4394 ُلو ْيَس َو َل ُد ِلشيء َو ِر  َي

ِريص هو أي ِنع، ما على َح َ ُم مما شيء عليه يرد ول
 .يريد

ُعوا- 4395 َق ٍر ُأّم في َو ّنو  َخ

ّنور مثال ْور، َت ّن ٍة، في أي وسِإ َله كذا نعم عمرو، أبو َقا
َقاَل  .داهية في : أيآخرون و

َيْشَرُب- 4396 ُلها َو ِء ِمن َجَم  الَما
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ً أن أصله َتها امرأة تزوج َرُجل َق لبث ثم فطلقها، فم
ًا، ُعن فاسإتسقاه زمان جملها فرأي فسقاهن، به، مررن ُظ
َقاَل فعرفها عليه، وهي ُلها : ويشرُبَف  .الماء من جم

 .بالممقوت التهكم عند يضرب

ُه- 4397 َد َع َة َو َد ّيا ِع ّثَر ِر ال َقَم  ِبال

 .مرة شهر كل في يلتقيان أنهما وذلك

ْدَت- 4398 ْوَر َلْم َأ ُدْر َما  َتْص

ْقَت أي َط َها على تقدر لم بما َن ّد ْوراء، كلمة من ر َع
َعاء جنايًة جنيَت أو ْن  .َش

َنا- 4399 َطي ِب ّطْن َوا  َب

ً أن أصله فخطبها ابنة له كانت العرب من َرُجل
ًا إليهم أبوها فدفع قوم، َقاَل العضد، مع ِذَراع َفَصَل : َمْنو
ُلو فلم فعالجوا له، فهي بينهما يد في وقعت حتى إليها، َيِص
َلت بطينا يسمى الجارية يعجبْ كان غلم َقا ًا :َف َطين ِب ّطن، َوا َب

ْفَصل، تصادفا باطنا ُحّز أي َقاَل الِم من إل تقطعه ل أي َف
ْفِصَل، طبق أمرته فلما باطنه، َنكأبوها فقال الَم ْط ِب : وا

َنك، َوا َه ْيَن يعني و َتَر َغبَْ سإ ِطنِك سَإ  .إهانتك و ب

 .والظفر الفهم ُحْسن في يضرب

َدْت- 4400 َل ًا َو َلى َرأسإ  َرأٍس َع

ُد للمرأة يضرب ِل  .ولدا عام كّل َت

ْيٌل- 4401 َوُن َو ْه ْيِن ِمْن َأ َل َي  َو

www.almeshkat.net/books 462



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ْعُض قولهم مثل هذا َب َوُن الّشّر " ْه  "بعض من أ

ْيٌل- 4402 ِم َو ِل َعا ٍر ِل ِه ِمْن َأْم ِل ِه  جا

َله َثُم َقا ْك ْيِفي بن أ عالم "ويل ويروى له، كلم في َص
 "جاهله من أمر

َءَك- 4403 ُع َوَرا ْوسَإ  َلَك َأ

ْد تأخر أي َع أو مكانا َتِج َقال لك، سَإ ُي ضده في و
ّدْم " أي"أماَمَك َق  .َت

ّوَك َوْجُه- 4404 ُد ِرُب َع ْع ِه َعْن ُي ِر  َضِمي

ْغُض كقولهم وهذا ُب َناِن لك تبديه "ال ْي َع  ]371 "[صال

َهْل- 4405 ِنى َو ْغ ْيُت الحدثاِن ِمَن ُي  َل

 :قولهم من قريبٌْ هذا

ًا إّن ّو ًا َوإّن َل َت ُء َلي َنا  َع

ُع- 4406 ْوسَإ ِم َأ ْو َق ًا ال ْوب  َث

ًا أكثرهم أي ُلهم معروف َو ْط ًا، وأ َقال كما يد "عمرو ُي
ِويُل ًا كان " إذاالرداء َط  سإخي

ُء- 4407 َفا َو  بمكاٍن الله َمَن ال

َقال كما وهذا ومنزلة، محل الله عند للوفاء أي "لي ُي
 "مكان فلَن قلبْ من

 بالوعد الوفاء مدحا في يضرب
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َد كان أنه عمر بن الله عبد عن وروي َع ً َو من رجل
إليه أرسإل موته عند كان فلما ابنته، يزوجه أن قريش

َقاَل فزوجه، َقى أن : كرهتو ْل ًلِث الله أ ُث  .النفاقا ب

ِقيُة- 4408 َوا ْيٌر ال ِة ِمَن َخ ّي ِق  الّرا

َقاية يعني ِو خيٌر إياَك الله حفظ أي الحفظ، وهي ال
َلى أن من لك َت ْب المصدر بمعنى أن يجوز والراقية فترقى، ُت

َية من الفاعلة تكون أن ويجوز الوقاية، بمعنى كالواقية  الّرق

 .الصحة اغتنام في يضرب

َدى- 4409 ْو  َعتيبْ َأ

ِتيبْ : هوالكلبي ابن َقاَل بن مالك بن أسإلم بن َع
ُنوأة بعُض عليهم أغار العرب، من حى أبو وهو قديل، بن َش

َبى الملوك َنا كبر : إذايقولون فكانوا الرجال َفَس ُن لم صبيا
َنا، حتى يتركونا ّكو َت ْف فضربتهم هلكوا حتى عنده يزالوا فلم َي
َلت مثلً، العرب َقا ِتيبْ، : أودىو َلوا كما َع ِرم، أودى َقا َقاَل َد

 :زيد بن عدي

َها ْي ْد ُتَرّج َق َعْت َو َق ُقّر َو َكَما ِب ِتيبُْ أَصاِغَرها َتْرُجو *   َع

ُعوا- 4410 َق ٍد ُأّم في َو ْي َب َيَح ُع َها َتَصا ُت ّيا  َح

ُعوا إذا أي َق َيُةعبيد وأم داهية، في و َن ُك َفلَة :   .ال

ٌد- 4411 ُلو ِد َو ْع َو ِقُر ال ِز َعا ْنَجا  ال

ُده يكثر لمن يضرب ْع ُده ويقّل َو ْق  َن

ُتُه- 4412 ْد ًا َوَج ِبس َ ِه ل ْي َن ُذ  ُأ
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 :الشاعر َقاَل متغافلَ، أي

ِبْسُت ِلبٍْ َل َغا ِني ِل ُذ ّتى أ ِه * أراد َح ِط ْه  يأكلوني أْن بَر

في والباء يأكلوني، أن أرادوا حتى تغافلت أي
يأكلوني، أن رهطه مع هو أراد حتى أي مع، " بمعنى"برهطه

 اسإتولوا حتى عنهم حلمت يريد

َعُة َوَصَل- 4413 ِبي ِه َر  ِبُضّر

َقال ُي َة "وَصَل و ُهَزال الّضّر ]272 [ص وسإوء بال
ّير أي "الحال وينشد بشره، خيره ووَصَل عليه عيشه َغ

َلَعشى  :ل

ُه وصلت ثم * ِبَربيِع َضّر

ْعِت- 4414 َق ٍة في َو َع َت ِعيثى َمْر  َف

َعة َت َقال : الِخْصبْ،الَمْر ّلواُي َعة في : ظ َت من َمْر
ِثي العيش، ِدي : أيوِعي ْفِس  .أ

َ للذي يضرب كثرة على قدر إذا ماله إيالة يحسن ل
 .مال

َقالالفراء َقاَل ُي َعة، البارَحَة لنا كانت :  َت وهي َمْر
َقالغيره وقال واللعبْ، الصوات ُي الذباَب طردت إذا للدابة : 

 زهير بن مصاد َقاَل : رتعت،برأسإها

َعاِت سَإَما ِت َيا ِمَن ِبالّرا َطا ّى الَم َ * قو َ َيِضّل ل َيُجوُز َول

َوْحَشُة- 4415 َهاُب ال ْعلم َذ  ال
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َوْحَشة كل الوحشة أن يعني إما العظماء ذهاُب ال
 الدنيا أمر في وإما الدين في

َع- 4416 ّد ً َو ُعُه َمال ِد  ُمو

َدعه إذا لنه ّدعه فقد غيَره اسإتو ُغّرَر َو َ ولعله به، و ل
ًا إليه يرجع  )الثقات قلة في (يضرب أبد

ْقُس- 4417 َو ِدى ال ْع ّد ُي َع َت ْقَسا َف َو ْدُن َمْن ال ْقِس َي َو ْل ِل
ِقي َ ْعَسا ُيل  َت

ْقُس َو ّنبِْيقول : الَجرُب،ال َتج شرهم فإن الّشَرار : 
ِدى  .فتعديها الجْربى من الّصَحاحا تدنو كما ُيع

ُعوا- 4418 َق ٍة في َو ّو َتَراَمي ُه ِهْم َت َها ِب ُؤ  أْرَجا

َلعَربي ابُن وأنشد نواحيها، أي  :ا

َعَث ُع طاَرْت قد وأْش ِز َنا ِه َق ْأسِإ ْوُت َر َع َد َلى *  ُطوِل َع
َكَرى ِني ال َعا َد  َو

ْوُت َط ِه َم َلرض في ِب ّتى ا ّنه َح َببٍْ * أُخو كأ َيْرِمى سَإ
ِه َواِن ِب  الّرَج

َواها به يضرب بئر في كأنه أي من به مما َرَج
َعاس ّن  .ال

ًا- 4419 ُع َوْري َط ْق َظاَم َي ِع ًا ال  َبْري

ًا الله َوَراه أي ْيُح يأكل أن وهو َوْري َق َفه ال ْو  .َج

 النسان على الدعاء في يضرب

ُعوا- 4420 َق ّلٍع في َو ٍة ُص َكَر ْن  ُم
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 .مكروه في وقع لمن يضرب

 :وكذلك

ُعوا- 4421 َق ٍة في و ٍة َحّر َل ْي  ُرَج

َقال وحرة كحمراء، رجلَء : حرةالمجد (حكى َحّرة ُي
َقاَل كسكرى، رجلى كثيرة مستوية أو فيها، يترجل : خشنةو

 )الحجارة

َلة، َرْجلَء ْي ّد، الحجارة كثيرة كانت إذا وُرَج يشت
 ]373 [صفيها المشى

َعٌة- 4422 َها َوِشي َئاٌب ِفي ٌد ِذ ْق َن  َو

َوِشيعة الشجر فروع من تبنى الحظيرة : مثلال
َقد للشاء، ّن َنم صغار :وال َغ  .ال

َلمة فيه لمكان يضرب ّظ َعفة ال َ والّض َ مجير ول ول
 مغيث

َدى- 4423 ْو ُلبّْ َأ ِم ِب ِز ُقا الَحا ْطُرو  الَم

َقال َكه، إذا به؛ : أودىُي َل : العاقل،والحازم أه
 .الرأي الضعيُف :والمطروقا

 .جاهل يخدعه للعاقل يضرب

ُد- 4424 ِر ْو ْهِل َوَم ِبّي الَج َهِل َو ْن  الَم

ِرد ْو َهل الَم ْن نهل من المصدر أراد ولعله : واحد،والَم
ً ينهل َهل ْنهلً، َن َ : الذيوالوبي وَم َ يستمرئ ل عليه يسمن ول

 .المال
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 .الجهل اسإتعمال عن النهي في يضرب

ْدَت- 4425 ْوَر ْنُه َناَم َما أ ِرُط َع َفا  ال

َقال َة يتقدم للذي ُي ِرط،الوارد َفا َفَرٌط؛ :  يتقدم لنه و
َيَة فيهيء َلْرِش ّدلَء ا  َوال

ُته نال لمن يضرب َعبْ غير من بغي  َت

ّد- 4426 ْو ْيِشَك ِمْن َأ ْوُك َع ُفِط َش ُعْر حق (من ال
باب من أفعل على جاء فيما المثل هذا يكون أن التنسيق

 )الواو

ّد َو َعُلأ ْف هذا ومثل المودود وهو المفعول، من : أ
َني أن يعني يشذ، ْب ُفُظ المفعول، من أفعُل ُي ُعْر : منوال

َعَضاه، ْوُك يريد ال َيُن العرفط َش ّذ أل ْيشك من وأل  .َع

َعبْ في هو لمن يضرب َنَصبْ َت  العيش من و

َد- 4427 َق ْو ٍة في َأ َف ِل َ َظ َلُك ل  ُتْس

ِة َف ِل ّظ ِليف ال ّظ َلرض من وال َ : التيا ًا تؤدى ل أثر
َد لو أنه زعم لصلَبها، َق ْو َ أرٍض في أ ًا أحد يأتيه ل للقرى طلب

 .بخله لشدة

ِد يضرب َبِخيل للواِج  .ال

ٌة- 4428 َد َءْت َواِح ْبِع ِمَن َجا ِر الّس َع  الِم

َعُر ّطي الذي الشعر من : العاريالم َغ أي الجسد، ُي
 .الظاهرة السبع الدواهي من جاءت واحدة داهية

َِذر لمن يضرب ِكبْ ثم َيْحذر فلم ُح  .عليه ِخيَف ِبما ُن
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ٍر ِفي َوْحٌي- 4429  َحَج

َوْحي  .: الكتابةال

 .السر كتمان عند يضرب

َ الَحَجر لن َحَجر؛ في َوْحي سِإّرَك أي ًا ُيْخبر ل أحد
 .مثله أنا أي بشيء،

َع- 4430 َق ْلبُْ َو َك َلى ال ْئبِْ َع ّذ  ال

الله رضي عباس ابن مولى عكرمة قول من هذا
 .عنهم

ِئل أنه وذلك ً َغَصبَْ رجل عن سُإ َ رجل َدَر ثم مال َق
َفَقاَل ؟أخذ ما مثل منه أيأخذ الغاصبْ، مال على المغضوُب

َععكرمة ْذ الذئبْ، على الكلبُْ : وق َذ ما مثَل منه ليأُخ  أَخ

 ]374 [ص الظالم من الَنتصار في يضرب

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

َلى- 4431 ْو ّنَجاحِا المور َأ َبُة ِبال َظ  واللحاحُا الُموا

ّنْجَح فيها فإن المداومة على الحّث في يضرب ال
َفَر ّظ  .بالمراد وال

َفى- 4432 ْو َأِل َمَن َأ ْو  الّسَم

ّيان بن الّسَموأل هو ِدياء بن ح ُهودي َعا َي  .ال

ْيس امرأ أن وفائه من وكان َق إلى الُخُروَج أراد لما ال
َع قيصر َد ْو َت ًا السموأَل اسْإ ْيَحَة ُدُروع ًا الُجلحَا بن وأَح أيض

الشأم، ملوك من ملك َغَزاه القيس امرؤ مات فلما دورعا،
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ًا الملك فأخذ السموأل، منه فتحرز ًا وكان له، ابن من خارج
َقاَل عليه، فأشرفا بالسموأل، الملك فصاحا الِحْصِن، : هذاَف

ُنك ّي، في اب َد ومن عمي ابن القيس امرأ أن علمت وقد َي
ّق وأنا عشيرتي، ْعَت فإن بميراثه؛ أح َف َ الدروع إلي د وإل

َبْحُت َقاَل ابنك، َذ ْلني،َف َع فأجله، : أّج ونساءه، بيته أهَل َفَجم
َوَرهم، ُكّل فشا ابنه، ويستنقذ الدروع يدفع أن عليه أشار ف

َقاَل عليه أْشَرفَا أصبح فلما ْفِع إلى : ليسو سإبيل، الدروع َد
َبَح صانع، أنت ما فاصنع ِرفا وهو ابنه الملُك فذ ينظر ُمْش

بالدروع السموأُل فوافى بالخيبة، الملك انصرفا ثم إليه،
َقاَل القيس، امرئ ورثة إلى فدفعها الموسإَم  :ذلك في و

ْيُت َف ْدُرِع و ّي بأ ِد ْن ِك َوام َخاَن ما * إذا إني ال ْق ْيُت أ ِف  َو

َلوا َقا ْنٌز : إنهَو َ َرِغيبٌْ، َك َول ِدُر َوالله *  ْغ ْيُت َما أ  َمَش

َنى َيا ِلي َب ِد ًا َعا ًا ِحْصن َن ًا ِحْصي ْئر ِب َو ّلَما *  ْئُت ُك ش
ْيُت َق َت  اسْإ

ُق طمرا َباُن َتْزل َق ِع ْنُه ال ِني َنا َما * إذا َع ْلٌم َب  أبيُت ُظ

 :ويروى

ِني َما إذا ْيُت ضيم سَإاَم َب * أ

َقاَل ْعَشى و  :ذلك في ال

َ شريح ّني ل َك ْتر َد َت ْع َقْت َما َب ِل ُلَك َع َبا ْوَم * ِح َي َد ال ْع َب
ّد ِق ِري ال َفا ْظ  أ

ْوأِل ُكْن ْذ كالّسَم ُهَماُم َطافَا إ ِه ال ِفي ِب َفٍل *  َجْح
ِد َوا ْيِل َكَس ّل ِر ال  َجّرا
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َلبلِق ِد با َفْر َء ِمْن ال ْيَما ُلُه َت ِز ْن َوَجاٌر َحَصيٌن * ِحْصٌن َم
ْيُر ِر َغ ّدا  َغ

ْذ َتى سَإاَمُه إ ّظ َقاَل َخْسٍف ُخ ْهَما َلُه َف ْلُه * َم ُق ّني َت َفإ
ٌع ِر سَإاِم  َحا

 )ياحارثا : أي" وحار"جارى الصول (في

َقاَل ْدٌرَف َغ ْكٌل :  ُث ْنَت َو ُهَما أ َن ْي َتْر، َب َفاْخ َها وَما *  ْي َحظ ِف
ِر َتا  ]375 [ص ِلُمْخ

ْيَر َفَشّك َبْحَلُه َقاَل ُثّم َطويٍل َغ ْذ ْيَرَك : ا ّني أسِإ ٌع إ ِن َما
ِري  َجا

َلٌف َلُه ّهذا ْنَت إن َخ َلُه ُك ِت َوإْن َقا ْلَت *  َت ًا َق ٍريم ْيَر َك َغ
ِر ّوا  َخ

َقاَل ِدَمًة َف َق ْذ َت ُلُه َقاَم إ ُت ْق ِرفْا َي َأُل * أْش ْو ُظْر سَإَم َفان
ِم ّد ْل ِري ِل  الَجا

ُتُل ْق َنَك َأأ ْب ًا ا ْبر ْو َص َء أ ِه َتِجى ًا ِب َع ْو َط هذا فأنكَر ؟* 
ِر أي ْنكا  إ

ْو َفَشّك ْدُر َداَجُه أ ِه َمَضٍض ِفي َوالّص ْي َل َع ًا *  َطوي ْن ُم
ْذِع ّل ِر َكال ّنا  ِبال

َتاَر ْدَراعُه َواْخ َ أْن أ َها ُيَسبّْ ل َلْم ِب ُكْن * و ُه ي ُد ْه ِفي َع
ِر ْي  مختار َغ

َقاَل ًا أشتري : لَو ٍة َعار ْكَرُمَة * فاختاَر ِبْمكُرَم ّدنيا َم ال
َلى ِر َع َعا  ال
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ْبُر ْنُه والّص ًا ِم ِديم ٌق ِشيَمٌة َق ُل ُه ُخ ُد ْن َوَز ِء في *  َفا َو ال
ِقبُْ ّثا َواري ال  ال

َفى- 4433 ْو ْوفِا ِمْن َأ ٍم بِن َع ّل  ُمَح

 )4438 رقم المثل (انظر

َوان أن وفائه من كان َقَرِظ َمْر بكر غزا زنباع بن ال
َقّصوا وائل، بن َ وهو منهم رجل فأسإره جيِشه، أثَر َف ل

َلت عليها دخل فلما أمه، به فأتى يعرفه، : إنكأمه له َقا
َتاُل َتْخ َقاَل القرظ بَمْروان جئت كأنك بأسإيرك ل :مروان لها َف

َتِجيَن وما َلت ؟مروان من َتْر : وكمَقاَل فدائه، : عظمَقا
ِئه من ترتجين َدا َلت ؟ِف لك : ذاكمروان َقاَل بعير، : مائةَقا

َعَة إلى تؤديني أن على ْوفا بنت َخَما َلم، بن َع وكان ُمَح
ْيَث أن ذلك في السببْ بالمنزوفا المسمى مالك بن َل
ًا ِرط ْبس بنو أخذت مات لما َض َلبه فرسَإه َع إلى مالوا ثم وسَإ
َبائه َله فأخذوا ِخ َلبوا أه َعَة امرأته وسإ ْوفا بنت ُخَما بن َع

َؤاب قارٍب ابن َعْمرو أصابها الذي وكان ُمَحلم، ُذ بن و
َلت ؟أنِت : َمْنالقرظ مروان فسألها أسإماء، َقا ُخَماعة : أناَف

َؤاب عمرو من فانتزعها ُمَحلم بن َعوفا بنت ُذ كان لنه و
َقاَل القوم، رئيَس ّطيلها و َغ َهك، :  َ والله وْج إليه ينظر ل
شر عبس بني وبين بينه ووقع أبيك، إلى أردك حتى عربي

ُيقال بسببها، ّكماني :وذؤاب لعمرو َقاَل مروان : إنو في َح
َ ُخماعة، ّكمناك : قدَقال اشتريتها : فإنيَقاَل صهبان، أبا يا ح

دخل إذا حتى أهله، إلى وضّمها البل، من بمائة منكما
َوتها أحسن الحرام الشهر َدمها ُكْس َلها وأكرمها وأْخ إلى وَحَم
: هللها َقاَل شيبان بني منازل إلى بها انتهى فلما ُعكاظ،
َلت ؟أبيك ومنزل قومك منازل تعرفين َقا منازل : هذهَف
ّبُة وهذه قومي فانطلقت أبيك، إلى : فانطلقيَقاَل أبي، ُق
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َقاَل مروان، بصنيع فخبرت وبين بينه كان فيما مروان َف
ّدها ُخَماعة أمر في قومه  ]376 : [صأبيها إلى وَر

ْدُت َد َلى َر ْوفٍا َع َعَة َع َد ُخَما ْع َؤاٌب * َخلَها َما َب ْيَر ُذ َغ
ِة َو ْل ِطبِْ َخ  َخا

ْو َل َنْت َغيُرها َو ّيَة َكا ِب ِه سَإ َلَجاء ُرْمِح َها *  ْقُرونًة ِب َم
ِئبِْ َوا ّذ  ِبال

ّنُه ِك َقى َول َها أل ْي َل َبُه َع َواِب * َرَجاء ِحَجا ّث ْو ال َذاَر أ ِح
ِقبِْ َوا َع  ال

ْعُت َف َدا َها َف ْن ًا َع َلُه َناِشب ِبي َق ِرَس َو َفا َو ُبوٍب *  ْع َعْمَرو َي َو
ِرِب بْن  َقا

ُتها ْي َفاد ّيَن لّما َف َب ِم نصفها ت ُكو ِب َلي *  َتا ِر الم ِعَشا َوال
ِرِب َوا  الّض

ٍة ّي ِب َها ِر ُص ِنيِن ُحْم َثا َع َُذرى ال ِريَس َوال َها أمثاِل * َم
ِر  مصاِعبِْ الّصُخو

عند لمروان يدا هذه مكانت هذه؛ مع أبيات في
بنت خماعة إلى تؤديني أن على لك ذاك :قال فلهذا ُخماعة،

َلت محلم بن عوفا َقا ؟البل من بمائة لي : وَمْنالمرأة َف
ًا فأخذ َلرض من ُعود َقاَل ا إلى به فمَضْت بها، لك : هذاَف
وكان به، يأتيه أن هند بن عمرو إليه فبعث ُمَحلم، بن عوفا
ُفو ل أن فآلى أمر، في مروان على وجد عمرو حتى عنه يع
َده يضع َده، في َي َقاَل َي ْوفا َف : قدالرسإول جاءه حين َع

َقاَل سإبيل، إليه وليس ابنتي، أجارتُه : قدهند بن عمرو َف
َ أن آليت َع أو عنه أعفو ل : يضععوفا قال يدي، في َيده يَض
بن عمرو فأجابه بينهما، يدي تكون أن على يدك في يده
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َع عليه فأدخله بمروان عوفا فجاء ذلك، إلى هند َوَض يده ف
َقاَل عنه، فعفا أيديهما، بين يده ووضع يده في َعمرو و : ل
َ أي مثلً، فأرسإلها عوفا، بوادي ُحّر وإنما يناويه، به سإيد ل

َقَرِظ مروان سإمى منابت وهي اليمَن يغزو كان لنه ال
َقَرِظ  .ال

َفى- 4434 ْو ٍم بْن الَحارثِا ِمَن َأ ِل  َظا

َهث بن عياض أن وفائه من وكان ْي برعاء َمّر َد
َقى يسقون، وهم الحارثا َقُصَر فَس ُؤه ف من فاسإتعار ِرَشا
ِة َي ِرش َوصل الحارثا أ َوى رشاءه، َف بعُض عليه فأغار إبله، فأْر
يا جاراه : ياعياض فصاحا إبله، فاطردوا النعمان َحِشم

َقاَل جاراه، َقاَل ؟جاَرك كنُت : متىالحارثا له َف ْلُتَف : وَص
في الماء وذلك عليها، فأغير إبلي فسقيُت برشائك رشائي
َوارَقاَل بطونها، َقاَل النعماَن، فأتى الكعبة، وَرّب : ِج ْيَتَف : أب

إبله فأخذوا ديهث بن عياض َجاري على َحَشُمك ! أغاراللعن
َقاَل عليه، وماله َالنعمان له َف َهى ما تشد : أفل أديمك، من َو
جوار في كلب بن جعفر بن خالد قتل الحارثا أن يريد

َلسإود َقاَل المنذر، بن ا إلى الحلبة تعدون : هلالحارثا َف
يعني ؟العداء من الحلبة تعدون : هلويروى ؟نفسي

[ص تتعدون أي التعدي " من"تعدون ويروى تركضون،
377[ 

َ أنك أي مثلً، فأرسإلها تتجاوزون، أي َ تهلك ل إل
عياض على فرد كلمته، النعمان فتدبر قتلتها، إن نفسي

 .وماله أهله

الملك عبد بن لسيلمان المثل يضرب الفرزدقا َقاَل
ّلبْ بن ليزيد وفي حين  :المه
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ِري َعْم َفى لقد َل َد و أو ُه َزا ُؤ َفا َعلى َو ٍر كل *  جاُر َجا
ّلبِْ آِل َه  الُم

ْوفى كان َكَما ِدي إذ أ َنا َهٍث ابُن ُي ْي ُته َد َوِصْرُم  *
ِم َن ْغ ّهبِْ كالَم َن َت  الُم

َقاَم ُبو َف َلى أ ْي ِه َل ْي َل ْبُن إ َكاَن ظالم ا َو َتى *  ُلِل ما َم َيْس
ِرِب السيَف  َيْض

َفى- 4435  َجِميٍل ُأّم ِمْن أو

ْهط من هي ْوٍس، من عنه الله رضي ُهريرة أبى َر َد
 الّسَراة أهل وهم

ِغيَرة بن الوليد بن هشام أن وفائها من وكان الُم
َتَل الَمْخزومي ٍر أبا َق َهي ْهَراني ُز ِد من الّز ُنوأة، أْز وكان َش

ْهَر بالّسَراة قومه ذلك بلغ فلما حرب، بن السفيان أبي ِص
ُبوا ّطاب بن ِضَرار على وث دخل حتى فسعى ليقتلوه، الَخ
َذبها، جميل أّم بيَت َقع منهم رجل فضربه وعا ُذباُب فو

ُهْم، وجوههم في وقامت الباب، على السيف ُت ّب َذ ونادت َف
الله رضي الخطاب بن عمر قام فلما لها، فمنعوه قومها

ّنْت عنه القصة ُعمُر عرفا وقد بالمدينة فأتته أخوه، أنه َظ
َقاَل َ بأخيه لسُت : إنيَف ٍز، وهو السإلم، في إل عرفنا وقد َغا
َتِك ّن سإبيل ابنُة أنها على فأعطاها عليه ِم

َفى 4436 ْو ِبي ِمْن َأ َبٍل أ ْن  َح

ْنبل أبو هو  الطائي َح

ْيس امرأ أن حديثه ومن َق ُله ومعه به نزل ال وماله أه
ّية،امرأتان حنبل ولبي وسإلَُحه، ِل َد ّية، : َج َلب ْغ َت َلت و َقا َف
ٌقا الجدلية، َ به، الله أتاك رز  ِذّمَة ول

www.almeshkat.net/books 475



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َ عليك، له ْقد، ول َ ع َوار، ول تأكله أن لك فأرى ِج
َلت قومك، وتطعمه َقا واسإتجارك بك َتَحّرَم : رجلالتغلبية و

ِفَى تحفظه أن لك فأرى واختارك، َت إلى حنبل أبو فقام له، و
َعة َذ َبها الغنم من َج َل َت وحَجل، بطنه مسح ثم لبنها وشرب فاح

 :َقاَل ثم

ْد َق ْيُت َل َذاٍع ِفي أعذر آل َوإن ِج ّنيُت *  َباِع أّماِت ُم  الّر

ْدَر لّن َغ ِم ِفي ال َوا ْق َوإّن َعاٌر ال ِزى الحّر *  ُكَراِع َيْج ِبال

َلت َقا َدلية َف ْيِن سإاقيه رأت وقد الَج َت ما : تاللهَحِمَش
ِقي كاليوم رأيت َقاَل َوافٍا، سَإا َقا : هماحنبل أبو َف ِر سَإا ِد غا
ً فذهبت شر،  ]378 [ص .مثل

َفى- 4437 ْو ِرثِا ِمَن َأ ٍد بْن الَحا َبا في ؟؟ (ضبط ُع
كشداد، الباء وتشديد العين بفتح الكتاب هذا أصول

َلت كغراب، أنه والصواب  :مرة بني من امرأة َقا

الحارثا ببنت * جاءوا كأنهم الضباب بحارشة جاءوا
 )عباد بن

َقال ّي أسَإَر كان : إنهُي ِقّضَة، يوم في ربيعة بن عد
َقاَل يعرفه، ولم ِنيله َف ّل ُد ّي على :  ِد َقاَل ربيعة، بن َع :له َف
ُتَك أنا إن ْل َل ّي على َد : فليضمنَقاَل : نعم،َقاَل ؟أتؤمنني َعد

ْوفُا عليك ذلك فضمن عباد بن الحارثا فأمره ُمحلم، بن َع
ّله إذا الحارثا يؤمنه أن عوفا له ّي، على َد ِد َقاَل َع :عدي َف
َقاَل فّخلَه، عدي، أنا  :ذلك في الحارثا و

ْهَف ْفِسي َل َلى َن ِّد َع ْد َع َق َعبَْ أْشـ و للموِت * 
ْتُه ْو َت َداِن َواْح َي  ال

َفى- 4438 ْو َعَة َمْن َأ  )4433 رقم المثل (انظر ُخَما
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ْوفا بنت ُخَماعة هي َواَن أجارت التي محلم بن َع َمْر
َقَرِظ،  .أبيها ذكر عند ذكرها مر وقد ال

َفى- 4439 ْو َهَة ِمْن َأ ْي َك  ُف

ْيس بني من امرأة هي : هيحمزة َقاَل ثعلبة بن َق
َكيهة َتادة بنت ُف َفَة؛ خالة َمْشنوء بن َق َدة طرفة أم َلن َطَر َوْر

َتادة بنت  .َق

َليك أن وفائها من وكان َلكة بن الّس ْكر غزا سُإ بن َب
ْفلة يجد ولم فأبطأ وائل، َثَر القوم فرأي يلتمسها، َغ َقدم أ
ُنوا يعرفوها، لم الماء على َد حتى وأمهلوه له فكَم وشرب َوَر

َلَ، َلَج بطنه، فأثقله فعدا، به، فهاجوا فامت ّبَة فو فكيهة، ُق
فوجدوه أثره في فجاؤا درعها، تحت فأدخلته فاسإتجارها

َها، فانتزعوا ثوبها، تحت فجاؤا وولدها، إْخوتها فنادت َخَماَر
ْيك وكان عنه، فمنعتهم عشرة، َل ُد كأني ذلك؛ بعد يقول سُإ أِج
وفيها ِدْرعها، تحت أدخلتني حين ظهري على اسإتها خشونة

َليك َقاَل  :سُإ

َعْمُر ِبيَك َل َباء أ َلن ْنِمى َوا ْعَم َت ِن َل ِني أْخُت الَجاُر *  َب
 عوارا

ْيُت َن َها َع َهَة ِب ْي َك َنْصِل َقاَمْت حيَن ُف َك ْيِف *  الّس
ُعوا َتَز ْن  الِخَماَرا َفا

ِفَراِت ِمَن ْفَضْح َلْم الَخ َها َت َلْم أَخا َو ْع *  َف َها َتْر ِد ِل َوا ِل
َناَرا  َش

ُد- 4440 َف ْو ِريَن ِمَن َأ ِب  الُمْج

َلوا ِد أولَد : همَقا ْب َنافا َع أكثر كانوا ُقصي، بن َم
َفادة العرب مستوفاة قصتهم مرت وقد الملوك، على ِو
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قولهم عند القافا باب في الباب هذا قبل مستقصاة
ْقَرُش ) [ص2961 رقم المثل " (انظرالمجبرين من "أ

379[ 

ُق- 4441 َف ْو َقَة َشّن ِمْن ِللّشيء َأ َب َط  ِل

"وافق قولهم في ههنا حمزة ذكره ما جميع مر قد
َبقة4340 رقم المثل (انظر شن َط َقاَل)  ابن : وخالف" 

ِة في القطامي بن الشرقي الكلبي فرواه والتفسير الرواي
ُق َف َبق من "أو بطن طبقا أن " وزعم"لشنة " ويروىَلّش َط

ْبد بن أفصى بن شن وهو ربيعة، من وشن إياد، من َع
ْيسل، َق :فقيل منها، بها انتصفت وقعة بشن طبق فأوقعت ال

 :وأنشد طبقة، شن وافق

َيْت َق ًا َشّن َل َنا إياد َق ْد بال َلق َو َق *  َف َقْه َشّن َوا َب  َط

َلُم- 4442 ْو َلشعث ِمَن َأ  ا

َلشعث هو ِد بن قيس بن ا ْع ِرَب َم َك ِدي َي ْن ِك  .ال

ّد أنه حديثه من وكان َت فأتى الردة، أهل جملة في ار
َله رضي بكر أبو به ًا، عنه ال ّوجه فأطلقه أسإير َوة أخته وَز َفْر

أبى عند من فخرج َشَرفه، في منه رغبًة ُقحافة أبي بنت
َفه فاخترَط السوقا ودخل بكر ْي َقه لم ثم سَإ ْل َ أربع ذاُت َت إل

َبها َق ًا فدخل ومضى وبقر، وفرس بعير من َعْر دور من دار
َلنصار، ًا الناُس فصار ا عنه، الله رضي بكر أبى إلى َحْشد

َلوا َقا  :َف

َلشعث هذا ّد قد ا َت الله رضي بكر أبو فبعث ثانية، ار
َقاَل السطح من فأشرفا إليه، عنه ّني المدينة أهل : ياو إ

َلمت وقد ببلدكم، غريبٌْ ْو ْبُت بما َأ َق ما إنسان كل فليأكل َعْر
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ُد وَجد ْغ َي َق فلم حق، قبلي له كان من على ول ْب دور من دار َت
َ المدينة َ اللحم، ذلك من َدَخلها إل يوم أشبه يوم رؤى ول

َلضَحى المثل به المدينة أهُل فضرب اليوم، ذلك من ا
َلوا َقا َلُمَف ْو َلشعث، من : أ  ا

َقاَل  :الشاعر فيه و

ْد َق َلَم َل ْو ّي أ ِد ْن ِك ْوَم ال ِه َي ِك َ َوليَمَة ِمل ْقِل َحّماٍل *  ْث ِل
ِم ِئ َظا ِع  ال

ْد َق ًا سَإّل َل َف ْي ْنُه سَإ ْد ِم ًا َكاَن َق ْغَمد َدى ُم َل الَحْرِب * 
ْنُه َ ِفي ِم ّطل ِم ال  والَجَماِج

ُه َد ْغَم ٍر ُكّل ِفي فأ ْك ِبٍح َب ٍر َوسَإا ْي َع َو ٍر *  ْو ْوم ِفي َوث َي
ِم الَحَشا ِئ َوا َق  َوال

ُقْل َتى َف َف ْل ّى ِل ِد ْن ِك ْوَم ال ِه َي ِئ َقا ْبَت ِل َه َذ َنى *  ِر بأسْإ ْك ِذ
ِد َ ْول ِم أ ِر  َدا

َقاَل َلة بن الصبغ و لهذه متسخطا الليثي َحْرَم
 :الُمَصاهرة

ْيَت َت ّي أ ِد ْن ِك ْد ِب ّد َق َت َهى اْر َت ْن ٍة * إلى وا َي ْكِث ِمْن َغا َن
ِه ِق َثا ْفَرا ِمي  ُك

َكاَن ْكِث ثواب َف ّن َء ال ِه إحيا ْفِس َكاَن َن َو َواب *  ِر َث ْف ُك ال
ِويَجُه ْكَرا َتْز ِب  ]380 [ص ال

ْو َل ْيَك َيأبي لنه َو َل َها َع َكاَح ِويَجها ِن َتْز َو ْنُه *  َهْرتُه ِم لم
ْهَرا  َم

ْو َل َة َراَم أنُه َو َد َها الّزيا َل ْث َتُه ِم َكْح َلن ًا *  َتُه َعْشر ْع َب ْت وا
َا  َعْشر

www.almeshkat.net/books 479



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ُقْل ِبي َف ٍر ل ْك ْدَب َق َل ْنَت :  َها ِش َد ْع ًا َب َيش ُقَر ْلَت *  وأْخَم
َهَة َبا ّن ْكَرا ال ّذ  وال

ٍم ِفي كاَن أما ْي ٌد ُمّرة بن َت ّوْجُه َواح ُتَز  * َ ْول َدَت َل أْر
ِه َفْخرا ِب  ال

ْو َل ْنت َو َتاَك أْن لّما ُك َتُه أ ْل َت َها َق َت َلْحَرْز ًا *  ْكَر َها ِذ َت ّدْم َق َو
 ُذْخَرا

َأْضَحى ْد َما َيَرى َف ْلَت َق َع ِريضًة َف ْيَك؛ َف َل َع  * َ ًا َفل َد َحْم
ْيَت ْو  ولَأْجَرا َح

َفُر- 4443 ْو ًء َأ َدا َعِث ِمَن ِف َلْش  ا

ًا أن وذلك ْذِحَج ْتُه َم َدى أسَإَر َف به يفد لم بما نفسه َف
َ قط، عربي ِلك ل َ َم كان وإنما بعير، آلفَا بثلثَا سُإوقة، ول
:يكرب معد بن عمرو يقول ذلك وفي بعير، ألَف الملك فداء

َنا َتا ًا أ ِئر ِه َثا ْي ِب ْيٌس بأ َلَك َق ْه ْيَش * فأ ُكُم َج ِل ِد ذ ْغ  الَسَم

ُه وكاَن ُؤ َدا َفى ِف َل ُلوصٍ أ ًا َق ْلف َوأ َفاٍت ِمْن *  ِد َطري ْل ُت  َو

ْوَحى- 4444 ٍة ِمْن أ َب ُقو ِة ُع َء ُفَجا  ال

ْوَحى ُع : أيأ ْعَجل، أسْإَر َوَحىقولهم من وأ َوَحى، : ال ال
َعَجَل أي َعَجَل، ال ُفَجاءة ال َليم بنى من : رجلوال يقطع كان سُإ

َق بكر أبو به فأتَى عنه، الله رضي بكر أبى زمن في الطري
َقال أسإد بنى من رجل مع عنه الله رضي بن ُشَجاع له ُي
َقاء َكح كان َزْر ْن ّدم المرأة، نكاحا دبره في ُي في بكر أبو فتق

َؤّجَج أن ُفَجاءة ُزّج ثم عظيمة، نار لهما ُت ُدودا، فيها ال َمْش
فيها شجاع زّج ثم فحمة، وصار فيها سإال النار َمّسته فكلما

منها، َخَرَج بدنه في النار اشتعلت فكلما مشدود، غير
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ُقوبة من : أوحىبالمدينة الناس فقال زمان، بعد واحترقا ُع
ُفَجاءة، ً فذهبت ال  مثل

َغُل- 4445 ْو ِفيٍل ِمْن َأ  ُط

ً كان أنه عبيدة أبو زعم َقال الكوفة أهل من رجل ُي
َطفان، بن الله عبد بني من َزلّل بن ُطفيل له يأتي وكان َغ

َعى أن غير من الولَئم ْد َقال وكان إليها، ُي ْيُل له ُي َف ُط "
ِاِس ْيُل " والعر َف ُط ِئِس " َبَس رجل أول " وكانالعرا َ هذا ل

ً فصار المصار، في العمَل به يقتدي َمْن كل إليه ينسبْ مثل
َقال ُي َفيلي، :ف لمن تقول كانت فإنها بالبادية العرُب فأما ُط
ٍم إلى يذهبْ ِرش، :إليه ُيدع لم طعا ذلك فعل لمن وتقول َوا
َواِغل،الشراب على َمْن ]381 [ص يسمون المصار وأهل : 
 :شاعرهم َقاَل واغلَ، الطعام على ذلك فعل

َغُل ْو ِفيِل ِفي َأ ْط ّت َباِب ِمْن ال َلى ُذ َع ٍم *  َعا َلى َط َع َو
 َشَراِب

ْو ْبَصَر َل َفاَن أ ْغ َطاَر الّسَحاِب في الّر َل ّو في *  َ الَج ِبل
 ِحَجاِب

َقاَل  :آخر و

َغُل ْو ِفيِل في أ ّتط ْلَزُم مثمود ِمْن ال َء * أ َوا ْلّش ِمْن ِل
ِد ّفو  سَإ

ْعَمُل َء ِفي َي َوا ِد الّش ِدي َق ًا َوال ِبع ِمَن أْمَضى * أَصا
ِد ِدي  الَح

َلصمعي وزعم َفيلي أن ا ُط على يدخل الذي هو ال
َعى، أن غير من القوم ْد َفِل، من مشتق : وهوَقاَل ُي ّط وهو ال
ْلمته، النهار على الليل إقبال ُظ َقاَل ب َفُلعمرو أبو و ّط : ال
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َقاَل بعينها، الظلمة َلعَربي ابن و َقالا ُي ِظّي،للطفيلي :  ْعَم ّل : ال
َظة، والجمع َعاِم َل  :وأنشد ال

َظٌة َعاِم ْيَن َل َعَصا َب َها ال َئ ِلَحا ّقاء َو ْد ُلوَن * أ ّكا َقِط ِمْن أ سَإ
ِر ْف  الس

ُغ- 4446 َل ْو ْلبٍْ ِمْن َأ  َك

ُلوغ من هذا ُو  الناء في ال

 :قولهم وأما

ُغ- 4447 َل ْو ٍد ِمْن َأ  ِقْر

َولوع؛ من معجمة غير بالعين فهذا ُع لنه ال َل بحكاية ُيو
 يراه ما كل

ُلهم وأما  :قو

ْوَضُح- 4448 ِة ِمْن َأ ِة ِمْرآ َب ِري َغ رقم المثل (انظر ال
 )الغريبة مرآة متن "أنقى 4304

ّيا كانت إذا المرأة فلَن تكون أهلها غير في َهد
ُتها ّيًة أبدا ِمْرآ ِل  .وجهها أمر بها تتعهد ِج

َأ- 4449 َط ْو ِء ِمْن أ َيا  الّر

كل أهل أن وزعم المبرد، وفسره حكاه مثل هذا
ٍة صناعة َل َقا ُقا وَم َذ عن يروى ما ذلك ومن غيرهم، من بها أْح
ّقاءَقاَل أنه واسإع بن محمد ّد العمل على : الت من أَش

َقى َأي العمل، ّت والّسْمعة، الرياء ُحبّْ َيُشوبه أن من عليه ُي
َة أبي عن يحكى ما ومنه ّد : الحميةَقاَل أنه الجائع ُقّر من أش
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َلذى يتعّجُل أنه وذلك العلة، َوة ترك في ا ْه من يرجو لما الّش
 .العافية تعقبْ

ْوَحى- 4450 ًى، ِمْن َأ ُبوقِا َطَرفِا وِمْن َصد  ال

ُع- 4451 ْوَض ْوَضٍع ابِن ِمَن َأ  َق

َلُج- 4452 ْو  ُزّج وِمْن ِريٍح، ِمْن َأ

َقُل- 4453 ْو ٍر وِمْن َوِعٍل، ِمْن َأ ْف  ُغ

َثبُْ- 4454 ْو ٍد ِمْن َأ ْه  ]382 [ص َف

َقُح- 4455 ْو ْئبٍْ ِمْن أ  ِذ

َقى- 4456 ْو ِه َأ ِدِم ٍر ِمْن ِل ْي  َع

َفى- 4457 ْو ْيِل ِمْن َأ ْيِت َك  الّز

ُد- 4458 ْوَج ِء ِمَن أ ّتَراِب َوِمْن الَما  ال

َفُر- 4459 ْو ِة ِمَن أ َن  الّرَما

ُع- 4460 ْوسَإ ِء، ِمَن أ َنا ْه ّد ّلوحِا وِمَن ال  ال

ُق- 4461 َث ْو َلرض، ِمَن أ َطأ ا ْو َلرض ِمَن َوأ  ا

َهُن- 4462 ْو ْيِت ِمْن َأ ُبوِت َب َك ْن َع  ال

َهى- 4463 ْو ْعَرج ِمَن أ َل  ا

 المولدون* 3*

ْظَت َع ْو َو ْظَت َل َع ّت  ا
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ّقْر ْفَسَك َو َهبْْ َن  ُت

َعٌة َلٌة َوِضي ْيٌر عاِج ِطيء ربٍح ِمْن َخ  َب

َع َق ّلّص َو ّلّص على ال  ال

ُهُه ّد َوْج َقا َيُر  الّرْز

َع َق ُبُه َو ْق ِنيٍف على َن  َك

ُهوٌن َوْجٌه ْد ْطٌن َم َب ٌع َو ِئ  َجا

ُد  أّمه َواِح

 العزيز للشيء ذلك يضرب

َعْت ٌة َوق َنٌةَ و آُجّر ِب ِء في َل َلِت الما َقا َة َف :الُجَر
ُه، َ ِتلَل ْب َلِت وا َقا َنُة َف ِب ّل َذاال َفَما ُقوُل :  َنا أ  ؟أ

ُد ْع ِم َو ِري َك ْلَزُم ال ْيِن ِمْن أ ِريم َد َغ  ال

ُد َل َو ُة ال ِد َثَمَر َؤا ُف  ال

َوْجُه ّى ال ِر ّط َتَجٌة ال ْف في تعطى : أن(السفتجة سَإ
َ بلدك لمن ويكون بلد، إلى مسافرا وتكون لخر، مال

ذلك من مالك فتسوفي البلد، تلك في عميل المال أعطيته
 )الطريق أمن فتستفيد العميل؛

َبُة ْث َو ِر على ال ْد َكاِن َق  الم

َقُة ْثي َو ِه على الحديِث َنّص في ال ِل ْه .أ

هاء     أوله     فيما     والعشرون     السابع     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
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  المولدون   

 هاء أوله فيما والعشرون السابع الباب

َنٌة- 4464 ْد َلى ُه  َدَخٍن َع

َنة ْد ُه ّليُنالعرب كلم في ال قيل ومنه والّسكون : ال
َهادنة؛للمصالحة ومنه الخر، الفرقين أحد ُملَينة لنها : الُم

ِوى قول َه ّط  ال

َ ُعوَن َول َنافَا َيْر ْك َنا َأ ْي َو ُه َذا ال ّلوا * إ َ َح أْرَض ول
ُدوِن ُه  ]383 [ص ال

ّدَخن ّيروال َغ َت ّدَخان، من يصيبه مما وغيره الطعام :  ال
َقال َدِخَنمنه ُي ْدَخُن الطعاُم :  ًا؛ َي َن ّيَره إذا َدْخ ّدَخان َغ عن ال

ّدَخُن فاسإتعير عليه، كان الذي طعمه َفَساد ال الضمائر ل
 والنيات

 ؟َشاٌل أو ِبالّرْمِل َهْل- 4465

َوَشُل ِدر : الماءال َقال الجبل، من المنح َوجبلُي  :
َ الماء، منه يقطر َواِشل  .َوَشل بالرمل يكون ول

َ وللشيء الخير، قلة عند يضرب وللبخيل به، يوثق ل
َ ُد ل  .بشيء َيُجو

َتُج َهْل- 4466 ْن َقُة ُت ّنا َ ال ِقَحْت َلمْن إل  َلُه َل

َقال ِتَجِتُي ُن - فاعله َيَسّم مالم - على الناقُة : 
ُتها َتَج كالقابلة للنوقا والناتج ذلك، على أعنتها إذا أنا، وأن

ِقَحْت للنسان، َل َقُح و ْل َقاحا، لقحا َت ِل ُقوحا، لَقح والناقة و َل و
َ الولد يكون : هلالمثل ومعنى  ؟الماء له يكون لمن إل
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 .التشبيه في يضرب

رحمها لقبول أي للقاحها " أيله لقحت "لما ويروى
ًء ْدقِا إلى يشير الفحِل، ما َبه، ِص ""لقحت " مع"ماو الّش

 .للمصدر

ْيٌن- 4467 ْيٌن َه َدِت َل ْيُن َوأو َع  ال

َقال َغَة قول من سإار المثل : إنُي أن وذلك ُد
َواحبها ْدنها َص ٍد لها ُكّن أنساع على َحَس ُد ِئط جعلت ُج إذا َت

ْيَحْكلها فقلن ركبت، َغُة يا : و َع وإذا تئط، أنساعك إن ُد سَإِم
َطها َلوا الرجاُل أطي َغَة، ُضَراط : هذاَقا ْهنتها أنك لو ُد فهو َد

َلت عاره، تخافين الذي هذا عنك فيذهبْ وأبقى، لها ألين :َقا
في الّسْمَن إليها النساء حملت نزلت فلما فاعلة، فإني

ًا أخذت بيدها السمن صار فلما القداحا، أنساعها من ِنْسع
َطرت َق َواحيه بعض على ف ّد السمن، من َن َو فعند ولََن، فاسْإ

َلت ذلك َغة َقا ُحْسَن بالعين تعنى العين، وأودت لين : هينُد
ّنْسِع  .ال

أهلك بل فأفسده، شيء بإصلحَا َهّم لمن يضرب
 .عينه

َقاَل َقال أمر به نزل لمن : يضربعمرو أبو و ُي :له ف
ًا َظَم ُعْرَضًة كنت فقد صبر  .بك نزل مما َلع

َو- 4468 ُد ُه ْب َع َلَمُة ال  .َز

ّدهأي ّد : ق ِد، َق َقال العب َلَمًة العبد : هوُي ْلَمًة َز وَز
ُلَمًة ْلَمًة، وَز َقال الوجوه، جميع في اللم تعاقبْ والنون وَز :ُي
َلْمُت َقدحَا َز ْتُه، ال َنْم ُته أي وَز ْي ّو ّته، سَإ َنَح َقال و ّلم : قدحٌاُي ُمَز
ِليم، ُلوما، العبد : هوَقاَل فكأنه وز على الله خلقه أي َمْز
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. [صعليه العبيد آثار رأي إليه نظر من إن حتى العبد خلقة
384[ 

 .للئيم يضرب

َلة َقاَل الحجاج أن ويحكى َب الرحمن عبد بن لَج
ِهلي َبا التزويج أردت قد فإني مسلم بن قتيبة عن : أخبرنيال

َقاَل إليه، ّيابة في والله ! هوالمير الله : أصلحَف الحي، ُص
ِه : إنيالحجاج قال ّيابة ما أدري ما والل لكني الحي الحي، ص

َعّن ثلبا فيه أصبت لئن عهدا الله أعطي َط ْق طابقا، منك َل
َقاَل َلَمًة، العبد والله : هوَف َ أي َز  .لؤمه في َشّك ل

ُء َهاَجت- 4469 ْبَرا  َز

َلَحنف كان أنه أصله ْيس بن ل ُتَسّمى سَإليطة خادم َق
ْبَراء، َلحنُف َقاَل غضبت إذا وكانت َز ْبَراء، هاجت : قدا َز

ً فذهبت َقال حتى الناس، في مثل هاج إذا إنسان لكل ُي
ْبَراؤه، هاج : قدغضبه َبر َز َلْز َلسإدوا ْبَرة، الضخم : ا وهي الّز
ْبؤة الكاهل، موضع ّل ْبَراء وال  .َز

ِه َهَجَم- 4470 ْي َل ًا َع َب َقا  ِن

َلصمعي َقاَل َدى : أيا َت ْه ْد ولم بنفسه إليه ا عنه، َيِح
َقابا ونصبْ ِن ُة أي المصدر " على" ًة َفْجأ  .َفْجأ

َو- 4471 ِء في ُه َ ِه َمل ْأسِإ  َر

َغُل للرجل يضرب ِهّم عنك ُيْش ُدثا ِبُم  .له يح

َو- 4472 َفا ُه ٍر َق ِد  َشّر َغا

ً أن أصله أن قوُمه فأراد رجلً، أجار تميم من َرُجل
َلت فمنعهم، يأكلوه، َقا ِنيلبيها الجارية َف ِر الوافي، هذا في : أ
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ِه، دِميَم وكان َته أبصرت فلما إياها، فأراها الوْج َلت َدَماَم َقا
َفا كاليوم أر : لمله َقاَل الرجُل فسمعها وافٍا، َق  :َف

 .شر غادر قفا هو

أي الحال، على النصبْ موضع " فيغادر "قفا قوله
على القفا هذا كان لو والمعنى غادر، قفا كان إذا شر هو

ٍر َدَمامته َبَح؛ كان لغاد ْق َع إذ أ ْدر بين َجَم َغ ّدَمامة، ال وهذا وال
َقال كما ""هو يكون أن ويجوز أطوُل، جمٍل راكبْ : هوُي

أي بالبتداء، الرفع موضع " في"قفاو والمر الشأِن ضمير
ٍر قفا والشأن المر  .دمامتي من َشّر غاد

َ لمن يضرب َظر ل ْن وقد محمودة، خصال وفيه له، ُي
َقال ٍر قفا : هيُي " ضمير"هي تكون أن على بالتأنيث غاد

 .ويؤنث يذكر القفا َلن أو القصة،

َو- 4473 ْلَزُم ُه َعَراِت ِمْن َلَك أ  َقّصَك َش

َ أنه يريد َ يفارقك، ل  .عنك تلقيه أن يستطيع ول

]385 [ص ويضرب قريبه، من ينتفي لمن يضرب
ًا َقّصالحقوقا من يلزمه حقا أنكر لمن أيض :والقصص . وال

َظاُم َ وشعره الصدر، ِع َلق، ل بالقّص يراد أن ويجوز ُيْح
ْعَر قَصْصُت مصدر َقّص، الّش َويقول بالِم تنتفي ما يفارقك : ل

َ كما إزالته قصدت وإن منه وإن الشعرات هذه تفارقك ل
َدها  .قصك َقَص

َو- 4474 ُقا ُه  العيِن َأْزَر

َقاَلالبغِض على السإتشهاد في يضرب َلصمعي .  :ا
َلعداء صفات من هو ُد "هو وكذلك ا َو ِد أسْإ ِب َك ُد "هم " وال سُإو
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َلكباد ْهبُْ " وا َباِل "ُص َقاَلالّس وليس العداوة، كلمة : معنى" 
ِرَجال، نعوُت به يراد َ ال  .النعت من أصله لعل أدري ول

َو- 4475 َلى ُه ِر َع ُد ْن ِه ُح ِن ْي  َع

ُدوُر ْن ْندوَرة الُح  .: الحدقةوالُح

ِقُل لمن يضرب ْث َ حتى ُيْست  .إليه ينظر أن يقدر ل

ْثِل في ُهّمُه- 4476 ِة ِم َق َد ِر َح ِعي َب  ال

ْعمة، َخْصبْ في هو لمن يضرب َن حدقة أن وذلك و
وفيها سإمنها، مقدار يعرفون بها لن فيه؛ ما أْخَصبُْ البعير
ْقى آخر يبقى ّن مخ القافا وسإكون النون - بكسر (النقى ال

قال السلمي، ) وفيالسمن من العين وشحمة العظام،
 :إبل يذكر الراجز

ِكيَن َما َت ً َتْش ْيْن َما َعَمل َق ْن َداَم أ سإلمى ِفي ُمّخ * َما
ْو ْيْن أ  َع

ُله  :ومث

ْثِل في ُهْم- 4477 ِء م َ ْول ِة َح َق ّنا  ال

َولَءاللحياني َقاَل َقال : الِح ُي على العربية في : ليس(
 )وسإيراء وعنباء حولَء - سإوى ففتح - بكسر فعلَء

َولَء َلى، قائد هو الناقة من والُح قبله، يخرج أي الّس
ُعْشبْ؛ كثرة به ويراد َولَء ماء َلن ال ّد الِح ًة، ماء أَش ُخْضَر
 :الشاعر َقاَل

َغّن ِء بأ َ َول َبُه َزاَن َكالِح َنا َنوُر َج ّد *  ِدِك ال ُقُه َكا سُإو
َتَخّضُض  ت

www.almeshkat.net/books 489



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َقاَل َلرض : تركُترائد و َولَء، كأنها مخضرة ا بها ِح
ْقصاء، َقِصيصة َفَجة َر َعْر ِبة و ْوسَإج َحْمَراء، خاِض َع كأنه و

 سَإواده من النعام

َو- 4478 ُع ُه ْقَر ِدم سِإّن َي  َنا

ِم "سِإّن ويروى َد ّن َقاَلال  :جرير " 

َبْت إذا ِك ْيٌس َر ْيٍل َق ٍة ِبَخ ِغيَر َلى ُم َع ْيِن *  َع ْع ال ْقَر سِإّن َي
َياَن ِم َخْز ِد  َنا

ِد- 4479 ْه ِرَك أ ّد ِلَجا ِغَك أَش  لَمِض

َدى لجارك أهديَت إذا أنك يعني ْه فيكون إليك، أ
ّد إهداؤه ِغَك أَش  ِلَمْض

َو- 4480 ُه في َيُحّط ُه َوا  َه

َتِمد أي ْع  ]386 .[صمنفعته في َي

 :قولهم مثُل وهو

َو- 4481 ِطبُْ ُه ِه في َيْح ِل ْب  َح

َذا- 4482 ْيَس أمٌر َه َنُه َل َبٌة ُدو ْك َ َن َباحٌا ول  ُذ

َبة ْك ّن َباحا الحجر، ينكبك : أنال ّذ ّقوال في يكون : َش
 .الرجل أصابع باطن

ُهل المر في يضرب إذا الطريق َلن وجهين؛ من َيْس
ُكبْ حجارة فيه يكن لم ْن ُقوقا الراجل ِرْجِل في يكن ولم َت ُش

ْهل  يسير أن عليه سَإ

َهاَت- 4483 ْي ِرُب َه ٍد في َتْض ٍد حدي ِر  با
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ُعد، : معناههيهات َغات وفيه َب والكسر، : الفتح،ُل
ًا وبالتنوين تنوين، بغير والضم " بالتاء"أيهات ويجوز أيض

 ." بالنون"وأيهان

َ لمن يضرب َع ل ْطَم  :وأوله فيه، َم

َع َيا ِد ُبْخلَء َخا َوالهم َعْن ال َهاَت أْم ْي َه ِرُب *  في َتْض
ٍد ِدي ٍد َح  بار

َنا َها- 4484 َ َذا َأ  َذا أنا َول

َقاَل الرجُل يقولُه َ ذا أنا : هافيقول ؟أنت : أينله ب ول
ِني ول أي َذا، أنا ْغ  َغناء عنك ُأ

ِبي- 4485 َها  الكابي ِمَن َشّر ال

َقال َباُي َه ّا، الجمُر :  ُبو َد إذا ُه أي هابيا، َرَمادا وصار َخَم
َباء صار ّقة، في كاله ّد ًا، صار : إذاالجمر وكبا ال أن وهو َفْحم

 ناره تخمد

َدين يضرب ُد للفاسِإ ِزي ُد َي  .الخر على أِحدهما فسا

َق- 4486 ِري ُهم ُه ُبوُح ِهْم على َص ِق ُبو  َغ

ِدُموا للقوم يضرب َقاَلمنهم ظهر ما على ِن . و
َهبا : أيبعضهم ًا َذ َ جميع ُبوحَا فل َ َص َقا ول ُبو  .َغ

َهاَت- 4487 ْي ُنها َطاَرِغْر َه ِنَك ِبِجْر با  َذا

َ فاَت الذي للَمر يضرب ْطَمع فل  َتلَفيه في َم

ُله َتىومث ُدَك : (َم ْه َفِل َع  ).؟فيَك بأسْإ

ِء- 4488 َ  ُحوٍب ابِن ِعياُل هؤل
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َبَح لمن يضرب َقًة، جهد في أص :والجوُب وَمَش
ّدة  الش

ّذي َهذا- 4489 ْنِت ال ِئيَن ُك َب  َتْخ

ً بها َظّن امرأة يخاطبْ خاب رآها فلما تستره، َجَمال
ّنه َقاَل َظ  .تكتمين كنت الذي : هذاو

َلَف لمن يضرب ًا كنَت فيما ظنَك َخا  .له راجي

َهاَت- 4490 ْي ِئِك ِمْن َه َغا  الَحنيُن ُر

َغاء ٌقاوالحنين : الّضجيُج،الّر ّو َتَش َطن، أو الولد إلى :  َو
َديقول ُع َب َغاء، من الحنين :  ًا بينها أن يعني الّر  .فرق

 أحوالها في للمتخلفين يضرب

َهاَت- 4491 ْي ٌق َه ِري ْط َع َت ِذٌب الّرْجِل َم  َك

ِريق ْط ّت ُد تخرج : أنال ِد َي ] الرأس387 [ص مع الول
ْتُن، فهو اليد قبل الرجُل خرج فإذا َي وربما المذموم، وهو ال

 .كذلك ولد إذا والم الوالد يموت

ِكبَْ لمن يضرب ًا َر َ طريق ْفضي ل الحق إلى به ُي
 .والخير

َهاَت- 4492 ْي َنُه َمْحفًى َه  َوَمرَمٌض ُدو

َفى َفى : موضعالَمْح :والَمْرَمُض لخشونته، منه ُيْح
ِة يحترقا أي ] فيه،[السائر َيْرَمُض موضع ِه لحرار ِل  .َرْم

َ لما يضرب َ إليه ُيوَصُل ل َعبْ بشدة إل َت َقاسإاة و وم
َناء  ونَصبْ َع
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َو- 4493 َدِع َشّف ابُن ُه َتابا َف ِع  ال

َفْضلالّشّف ًا، والنقصان : ال َلضداد، من وهو أيض ا
وإن المودة وفي المروءة في نقصان صاحبْ : هويقول
َدع والميَل الوداد لك أظهر َ عتابه ف ُكْن ول  .إليه َتْس

َداد َحبِل للواهي يضرب  .الو

ًا- 4494 ِنيئ ًا َه ِريئ ْيَر َم ٍء َغ ٍر َدا  ُمَخاِم

ِبّي سإمع ْع ًا الّش َقاَل ينتقصونه، قوم ًاَف ًا، : هنيئ مريئ
 البيَت

َلوا ّيٌر : كانَقا َث َلقة في ُك أشعاره، ينشد البصرة َح
ُه به فمرت َقاَل زوجها، مع َعّز ِيه،زوُجها لها َف : أِعّض

َيْت َتْح َقاَل ذلك، من فاسإ ّنُهلها َف ِتعّض َل َنْت لضربنك، أو :  َد َف
ْته، الحلقة، تلك من َعّض َلت أنها وذلك فأ بفم وكذا : كذاَقا

َها الشاعر، َف َعَر َقاَل كثير، َف  :َف

ُفها ّل ِزيُر ُيك ْن ْتَمي، الِخ َها وَما َش ِني، ِب َوا َه ِكْن *  ول
ِليك ِلَم ّلِت ل َذ َت  اسْإ

ًا ِنيئ ًا َه ِريئ ْيَر َم ٍء َغ ٍر َدا َة ُمَخاِم َعّز ِل َنا ِمْن *  ْعَراِض َما أ
ّلِت  اسَإَح

َوى- 4495 َه َواُن ال َه  ال

ّبَة بني من رجٌل ذلك َقاَل من أوُل َقال َض أسإعد له ُي
َقاَل الُحبّْ وصَف قيس، بن َفى، أن من أظهُر : هوَف َيْخ

ِر، في النار ُكُمون كامن فهو ُيَرى، أن من وأخفى إْن الحَج
َته َدْح ْوَرى، َق َوارى، تركته وإن أ َوى وإّن َت َه ولكن الهواُن، ال
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ِرفُا وإنما باسإمه؛ غلظ ْع المنازُل أبكته مْن أقول، ما َي
ً قوله فذهبْ والطلوُل،  مثل

َذا- 4496 ّق َه ِزٍل أَح ْن َتْرٍك َم  ِب

ّق قد شيء لكل يضرب َتَح ْتَرك أن اسْإ أو رجٍل من ُي
 غيره أو ِجوار

َقاَل  :عوسإجة أبو و

ّق هذا ِزٍل أح ْن َتْرِك َم ِوي * الذئبُْ ِب ْع ُغَراُب َي ِكي َوال ْب  َي

َو- 4497 َكاُن ُه ِد َم ُقَرا  الَجَمِل اسْإِت ِمَن ال

ًا يلَزم لمن يضرب َ شيئ  البتة يفارقه ل

َواُن هذا- 4498 ُكْم َأ ّد ّدوا َش  َفَش

 ]388 : [صقولهم مثُل

ّد أواُن هذا- 4499 َتدى الّش َيْم َفاْش (سإيكرره ِز
 )4520- برقم ويأتى المؤلف،

َو- 4500 َلى َلَك ُه ِر َع ْه َعَصا َظ  ال

 :قولهم مثل

َو- 4501 َلى ُه ّثَمام َطَرفِا َع ويأتى (سإيكرره، ال
 )4571 برقم

 مشقة غير من إليه يوَصُل لما

َو- 4502 ِء ُه َدا ْطِن َك َب َ ال ْدَري ل ّنى ُي ْؤتى أ  ُي

َ لمن يضرب  منه يخلص ل
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َعى ُهُم- 4503 ِرُش الِم َك  وال

َقاَل القوم، بين المر إصلحَا في يضرب  :و

َذا يا َه ّي ِئُم أ ّنا ِرْش ال َت ْف َلْسَت الُم َلى *  ُقْم شيء َع َف
َكِمْش ْن  َوا

ٍم ِلْسَت ْو َق َلُحوا َك ُهْم أْص ًبُحوا أْمَر ْثَل * فأْص َعى ِم الِم
ِرْش َك  َوال

َو- 4504 ُء ُه َيا ِرَخَة َح  َما

ّفر كانت : امرأةمارخة َتَخ  .قبرا تنبش عليها فعثر ت

َقاحة َفْرِط في يضرب  الو

َيُة- 4505 ِد ِة َها ُد الّشا َع ْب َذى ِمَن أ  ال

َبةالهادية َق ُدها والذراع، والكتف : الر ْع ُب الذى من و
َنّحيها َوايا الكرش من َت َفاج والَح ْع َواعر، وال قبائل وفي والَج

َقال قبيلة قضاعة ِلى، لها ُي َ فهم َب َيَة يأكلون ل ْل َل من لقربها ا
ُق ولنها الجواعر َب  السَْإِت َط

ْدَمُة- 4506 َلبِْ َه ْع ّث  ال

 المهدوم ُجْحره يعنون

قبل من كانوا وقد الشر، بينهم يقع للقوم يضرب
 صلح على

َو- 4507 ِدَك َدْرَج ُه  َي

والواحد والمؤنث المذكر يدك، َدْرَج وهم وهما وهي
َواء، والَثنان والجمع ْوع ومعناه سَإ َله يدك، َط الشرقي، َقا
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َدَرَج ونصبْ عمرو، أبو َقاَل وكذلك كما الظرفا، على ""
َقال َقدتهُي ْن َدَرَج المنذري وروى كتابي، َدْرَج : أ الراء، " بنصبْ"
َقال كما َطَل إذا الرياحا، َدَرَج َدُمُه : ذهبُْي  وهدر َب

َو- 4508 َلى ُه ْبِل َع  ذَراِعَك َح

 .إليك فيه المر أي

َوِل قرب في يضرب َنا َت  .الم

َلصمعي َقاَل َلَخا : يضربا َ ل شيء في أخاه ُيَخالف ل
 .عليه وإشفاقا بإخائه

ْبُل لك، وانقيادا طاعًة ُتريد كما هو أي :الذراع وَح
ٌقا  .اليد في ِعْر

ِه- 4509 ِذ ِدي ه  َلَك َي

َقاد يقولها كلمة ْن فاصنع يديك بين أنا أي الخاَضع، الُم
 ]389 . [صشئت ما بى

َو- 4510 ِدي ُه ْن َيِميِن ِع  ِبال

 .الشريفة بالمنزلة أي

َقال ُي  :ضده في و

َو- 4511 ِدي ُه ْن  ِبالّشَماِل ِع

 :ِخَراٍش أبو َقاَل الخسيسة، بالمنزلة أي

ْيُت ِني َرأ َعلَِت َب َفُروا َلّما ال َيُجّروَن َتَصا ْهِمي *  سَإ
ُهم َن ِئِل في ُدو  الّشَما
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ْهِمي يجعلون أي ّظي سَإ  .الخسيسة المنزلة في وَح

ِه ُهْم- 4512 ْي َل ٌد ع ٌة َي َد  َواِح

ُهْم والسلم الصلَة عليه قوله ومنه مجتمعون، أي َو "
ٌد َلى َي ُهْم َمْن َع َوا  "سِإ

ُكوا- 4513 َل َلى َه  ُفلٍَن ِرْجِل َع

ْهده، على أي أنه المسيبْ بن سإعيد عن ويروى ع
َلَك : ماَقاَل ٍد ِرْجِل على ه ََلنبياء من أْح ِرجل على هلك ما ا

 .والسلم الصلَة عليه موسإى

َذا- 4514 ْعُروفٌا ِحٌر ه  َم

ٍد بن لقماُن ذلك َقاَل من أوُل ْوص بن عا  .إَرم بن َع

أن وأرادت ضعيٍف، رجٍل تحت كانت أخته أن وذلك
ْقله في لقمان كأخيها ابن لها يكون َهائه، َع َد َلت و َقا َ َف ل
ْعلى : إنأخيها امرأة منه أضعف أن أخافا وأنا ضعيٌف، َت

ِريني ِي َثِمَل وقد لقمان فجاء ففعلت، الليلة، أخي فراَش فأِع
َقْت بأخته، فبطش َل َقيم، على منه فع الليلة كانت فلما ُل
َقاَل صاحبته أتي الثانية ْعُروفا ِحٌر هذا :َف  .َم

ّنِمُر ذكره وقد ْولبْ بن ال َقاَل شعره في َت  :َف

ْيُم َق ْقَماَن ابُن ُل ِه ِمْن ُل ِت َكاَن أْخ َف َنَما َلُه أْخٍت ابَن *  ْب َوا

َيالي َبْت َفما حمق َل َق َتْح ِه اسْإ ْي َل ُغّر * إ ِلَما بها َف ْظ  ُم

َها َل َب ِبٌه َرُجٌل َفأْح َءْت َنا َفَجا ِه *  ً ِب  ُمْحكَما َرُجل

ِنئَت- 4515 َ ُه َكُه َول ْن  ُت
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ًا أصبت : أيعبيد أبو َقاَل  .الضر أصابك ول خير

ّنيئَتالْزهري َقاَل ُه ِفْرَت أي :  َ َظ ْنَك ول هاء، بغير ُت
وزيدت الكافُا فُحّرَك سإاكنا اجتمع الكافا على وقف فإذا
َ عليها، للسكوت الهاء ْنَك ول َ : أيُت ِكيَت ل َ أي ُن َلَك ل َع الله َج

ًا، منهزما ّكي ْن َ ويجوز َم َكه ول ْن َقال التاء - بفتح َت ُي  -: 

ْيُت َك ِكي هزمته؛ أي العدو، في َن َكي فن ْن هذا نكاء ي
 .الهيثم أبى عن حكاه كله

َقاَل ِكه، ولم : هنيتعمرو أبو و ْب ْدَت أي َت ميراثَا وَج
 ]390 . [صتبكه لم َمْن

ْئَت ويروى ِن ِهْنء من ُه َطاء، وهو ال َع ْيَت، أي ال َط ْع ُأ

َ َقاَل"فيك حذفا ثم فيك، تنك ل أي تنكه، ول َ" و ْنك، : ول ُت
.السكت هاء أدخل ثم

ٍر في ُهم 4516 َ َأْم َدي ل َنا ُه ُي ُد ِلي  َو

َ عظيم أمر : معناهعبيد أبو َقاَل الصغار، فيه ينادي ل
َعى وإنما ْد َقاَل والكبار الكهول فيه ُي لفظه : هذهالفراء و

 .والشر الخير في الغاية أرادت إذا العرب تستعملها

َلصمعي فيه وأنشد  :ا

ْقَصْرُت ِر َعْن فأ ْك ِني ِذ َوا َغ ٍة ال َب ْو َت َلى ِب ّنى الله * إ َ ِم ل
َدي َنا َها ُي ُد ِلي  َو

َقاَل  :آخر و

َ فسق ومنهن َدى ل َنا ُه ُي ُد  َولي

 :وينشد
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ْد َق َعْت َل ّفا َشْر َد َك ِزي ٍد بْن َي َي َع مْز ِئ ٍد * َشَرا َ ُجو ل
َدي َنا ُدها ُي ِلي  َو

َقاَل أخصبوا إذا القوم يقوله مثل : هذاالكلَبي و
ْنَه لم ليأخذه شيء إلى الصبي أهوى فإذا أموالهم، وكثرت ُي

َقاَل عندهم، لكثرته به؛ ُيَصْح ولم أخذه عن أصحاب و
 :وأنشد فيدعى، وليد فيه ليس أي المعاني

ْقُت َب َياحَا سَإ َها ِص ِريج ْوَت َفَرا ِقيَس * وَص َوا ُتْضَرِب لْم َن

.أوقاتها من هذا ولكن فتضرب نواقيُس ثّم لست أي

ْوْت- 4517  ُأّمُه َه

َقطت، أي َ دعاء وهذا سَإ وإنما الوقوع، به يراد ل
َقال ْدحا، التعجبْ عند ُي  :الشاعر َقاَل والَم

ْوْت َعُث َما ُأّمُه َه ْب َوَما غاديا الصبح َي ّدي ذا *  َؤ ْيل ُي ّل ال
ُؤُب ِحيَن  َي

َقال التعجبْ، معناه النسان على تدعو : العرُبُي
َقال كما له، الدعاء والمراد ِليم،للديغ ُي َفازة،وللمهلكة : سَإ : َم

في " إمعانهالصبح يبعث "ما ومعنى التفاؤل سإبيل على
وكذلك منه الصبُح يبعث ما أي يصبح، حين بالجلد وصفه

َقال " كما"منه فحدفا يمسي، حين منه الليُل يؤدي ماذا :ُي
َوان الّسْمُن َن  .بدرهم منه منوان أي بدرهم، َم

َلًة ُأّمَك في َلَك َهْل- 4518 ْهُزو َها : إّنَقاَل ؟َم َع َم
َبَة َ  إْحل
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من أهله إلى به ويبعَث الرجُل يحلبَْ : أنالحلَبة
َعى، َ أي فقرها، حال في أمك في طمع لك هل يريد المر ل

ْع ْطَم  معها : إنَقاَل بشيء، فليس فيها َت

 .إحلَبة

[ص الم إحسان في الولد طمع بقاء في يضرب
391[ 

َذا- 4519 ِفي َه ّتَصا َ ال ِفي ل َلبِْ َتَصا  الِمْح

َعلَء بن عمرو أبو َقاَل َذيل من رجلَن : خرجال بن ُه
ْدركة َيرا ُم ِغ ُي ْهم على ل َيا أرجلها، على َف َت ْهم بلَد فأ فأغارا، َف
َ ً فقتل ْهم، من رجل َذ بهما، ونذر َف ُق عليهما فأِخ فأسِإَرا الطري

َتَل : أيكمالهما فقيل جميعا، َقاَل ؟صاحبنا َق قتلته : أناالشيخ َف
ِنيُم، الثأر وأنا َقاَل الُم الشيخ هذا دون قتلته : أناالشاب و

ِهّم الثأر لكم وأنا الشباب، المقتبُل الشاّب وأنا الفاني، ال
َداء في وطمعوا بصاحبهم، الشيخ فقتلوا المنيم، الشاب، ِف

َقاَل ْهم من رجل َف َلبْ، تصافي ل التصافي هذا :َف الِمْح
َ المصافاة هذه أي فيه، ينبذ إناء " وهو"المشعل ويروى ل

 .والمشاربة المؤاكلة مصافاة

 .الخاء كرم في يضرب

َذا- 4520 ّد أوان َه ّدي الّش َت َيْم َفاْش برقم (سإبق ِز
4499( 

َيْم أن الصمعي زعم ِز اسإُم الموضع هذا " في"
ّد فرٍس، ّد وَش َت  .عدا إذا واْش

ّد يؤمر للرجل يضرب  .أمره في بالِج
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الناَس أزعج حين منبره على الحجاُج به وتمثل
 .الخوارج لقتال

ْيَس قولهم مع المثل هذا عبيد أبو وأورد َل َذا " َه
ُعّشِك ْدُرِجي، ب يؤَمُر عنده، ليس بما للمتشبع يضرب َفا
َ منه، نفسه بإخراج َ بينهما، نسبة ول َقال أن إل هذا : أرادُي

بإزاء يكون حتى العدو وقت هذا بل الجمام، وقت ليس
ْدُرِجي بعشك هذا "ليس قوله  "فا

َفَرسَإي ُهما- 4521 َهاٍن َك  ِر

َقاِن غاية إلى للثنين يضرب ِب َت وهذا فيستويان، َيْس
َ الَبتداء، في يقع التشبيه ّلى النهاية َلن الَنتهاء؛ في ل ُتَج

ْبق عن َ أحدهما سَإ  .محالة ل

ُله ُلهم ومث  :قو

ِتي ُهَما- 4522 َب ْك ِر َكُر ِعي َب  ال

ِم المثل : إنالكلبي ابن َقاَل ِر ْطبَة بن ِله َفَزاري، ُق ال
ّثَل ْلقمة به تم َفيل بن وعامر ُعلَثة بن لع ّط بين الجعفر ال
َقاَل إليه، تنافرا حين َتي : أنتماَف َب ْك جعفر ابني يا البعير َكُر

َعاِن َق ًا، َت ّفْر ولم َمع ْن َدهما ُي َيا أنهما وذلك الخر، على أَح َه انت
ٍد لكل فأمر مساء، إليه ٍة، منها واح ّقب بالنزال لهما وأمر ُب
َدأت فلما إليه، يحتاجان وما َقاَل عامرا أتى الّرْجُل َه :له َف

ُتكَقاَل ؟جئتني لماذا ْئ ّفرني : ج َن َت َقاَل علقمة، على ُل : بئسَف
َلْت ما وسإاء رأيت، الرأي ّو ُلَك نفُسَك، لك سَإ ْفّض على أ

ّدد ؟وكذا كذا أمره ومن علقمة وقديمه ومآثره مفاِخَره يع
َثه، ُتك لئن والله وحدي ًا رأي إلّى ] متحاكمين392 [ص معه غد
ّنُه َ عليك، لَنفر تركه ثم غيره، وبك به مني القلم يطلق ول
َقمة إلى ومضى ْل َقاَل َع ِرني : جئتكَقاَل ؟بك جاء : ماَف ّف لتن
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عامر أعلى ؟ حلمَك عنك غاب : أينفقال عامر على
ُلك َبُه وكذا، كذا عامر وقديم ؟أفّض لئن والله كذا، وَحَس
َتُه َفْر ِدْم له، لحكمن إلى نا ْق عنه، َأْحِجْم أو تريد ما على فأ

َ أْصبَحا فلما بيته، إلى ورجع فارقه ثم َ : نرجعَقال حاجة ول
َ التنافر، إلى بنا ٍد كل يدري ول صاحبه، عند ما منهما واح

ُهما الطريق بعض في كانا فلما ّقا ْعَشى، تل عما فسألهما ال
َقاَل بقصتهما، فأخبره له، خرجا ْعَشى َف : ماليلعلقمة ال
ُتَك إن عندك ّفْر :َقاَل البل، من : مائةَقاَل ؟عامر على َن

ِني ُتِجيُر َقاَل قومى، من : أجيركَقاَل ؟العرب من و :لعامر َف
من : مائةَقاَل ؟عندك فمالي علقمة على نفرتك أنا فإن

ُتجيُرنيَقاَل البل، َلرض أهل من : و أهل من : أجيركَقاَل ؟ا
َلرض، السماء ْعَشى َقاَل وا ُتجيُرنيال َلرض أهل من :  ا
من أحد مات : إنقال ؟السماء أهل من ُتجيُرني فكيف
َدك ْل ُته، أهلك أو َو ْي َد َوُضها، فعلّي ماشية لك ماتت وإن و ِع
َقاَل علقمة، وهجا عامرا، فمدحا : نعم،َقاَل في قصيدته من َف

 :هجائه

َقُم ْل َع ْد أ ِني َق َت ّكْم ُكم فوجدتني َح عند عالما * ب
ًا الحكومة  غائص

َ ُكم ِكل ْي َو َب َعى كاَن أ ٍة َفْر َعاَم ُهْم ِد ّن ُدوا * ولك َزا
َبْحَت ًا َوأْص ِقَص  َنا

ُتوَن ِبي ًء الَمْشتى في َت َ ُكْم ِمل ُن ُطو ُكْم ُب ُت َوَجار َثى *  َغْر
ْتَن ًا َيب ِئَص  َخَما

َنا َفَما ُب ْن ُكْم ابن َبْحُر َجاَش إن َذ َتْجُرك َعّم َما سَإاٍج * و
ِري ًا ُيوا َعاِمَص ّد  ال

في تغوص دويبة . وهيدعموص : جمع(الدعامص
 )الماء
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َقال وكان ْعَشى مدحه : َمْنُي َفعه ال َهَجاه وَمْن َر
َقي وكان وَضعه، ّت من وصار آمن ممن علقمة وكان لسانه، ُي

َ عامر وأما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول أصحاب  .فل

ّلذي ّهذا- 4523 ْنِت ا ْيَن ُك َي  َتْح

َقال َياء، : ِحييُتُي ْيُت أي َح َي َتْح أن المثل وأصل اسإ
َترت امرأة َهها، سَإ ُنا، منها فظهر َوْج الذي : هذالها فقيل َه
 .وانكشف بدا فقد منه تستحيين كنت

 .فأفسده شيء إصلحَا رام لمن يضرب

َذا- 4524 َ أْمٌر َه ِفي ل ِري لُه ي ْد  َق

 أقبله ول أقربه ل أمر أي

َنى- 4525 ْه ْعُروفِا َأ ُه الَم ْوحا  َأ

ْعَجلُه، أي َوَحي قولهم من أ َعَجَل أي الوَحي، ال ال
َعَجَل  ]393 .[صال

ِه- 4526 ِذ ْيُر َه ْيِن َخ َت ًة الّشا  ِجّز

ْفُضل للشيئين يضرب ُدهما َي بقليل، الخر على أَح
 .التمييز " على"جزة ونصبْ

َلس على هاَن- 4527 ّدبُر َقي مال الْم  ال

 صاحبه بشأن الرجل اهتمام سإوء في يضرب

َ َأْمٌر هذا- 4528 ْبُرُك ل ِه َت َلي ِبُل َع ِل  ا

 عليه يصبر ل الذي العظيم للَمر يضرب
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َو- 4529 َذّل ه ٍر ِمْن أ ٍد ِحَما ّي َق  ُم

 :المتلمس َقاَل

ِقيُم َوَما ِر ُي َُذّل بدا َها ال ُف ِر ْع َ َي َذلَِن * إل ْيُر ال الَحّي َع
ُد ِت َو  َوال

َلى هذا ُبوٌط الَخْسِف َع ِه َمْر ِت َذا ِبُرّم َو َفَما ُيَشّج * 
ِكى ْب ُد َلُه َي  أَح

َو- 4530 َعُث ُه ْب ِكلََب َي َها َعْن ال ِبِض  .َمرا

ِحرصه ِمْن الناس يسأل بالليل يخرج للرجل يضرب
ُثه فذلك الكلَب؛ فتنجه ْع  .مرابضها عن إياها َب

َقال ُي ًا تحتها يطلبْ الكلََب يثير : بلو ِه شيئ ِه لَشَر
 طعامها من فضل ما على وحرصه

ْيَت َهْل- 4531 َف َعْمَقاَل ؟أو َن ْيُت :  ّل َق َت  و

ّلي : الشرافا،اليفاء َق ّت ّد : تجاوُزوال لمن يضرب الح
َغ َل  له رسإم ما على وزاد النهايَة َب

َتماَشنان ُهَما- 4532 َد َي ْل ِباِن ِج ّظر  ال

 فيتفاحشان الشر بينهما يقع للرجلين يضرب

َو- 4533 ْيَن ُه ِذفٍا َب ِذفٍا حا  وقا

َلوا: بالحصاوالقاذفا : بالعصا،الحاذفا َقا : المعنى. 
َلرنبْ؛ في َذفُا لنها ا َعَصا ُتْح  .بالحجر وتقذفا بال

ْيِن بين هو لمن يضرب  َشّر
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َقالاللحياني َقاَل ُي  :للَرنبْ الوبر َقاَل : 

َقاَل أكلتان، وسإائرك وكتفان، َعُجٌز آذان، آذان َف
 .نقر حقر وسإائرك وصدر، عجز وبروبر، :الرنبْ

ٍر في ُهْم- 4534 ْي َ َخ ِطيُر ل ُبُه َي  ُغَرا

ْوضع في وقع إذا الغراب أن أصله أن يجتح لم َم
ّوَل  .غيره إلى يتح

أبي عن والخير، الِخْصبْ كثرة في يضرب : هذاقيل
ًا، الشدة في يضرب وقد عبيدة، َقاَل عبيد، أبي عن أيض :و

 :الذبياني قول ومنه

ْهِط ٌة وقد حراٍب َولَر ْوَر ِفي سَإ ِد *  ْيَس الَمْج ُبها َل ُغرا
ِر َطا  ِبُم

َو- 4535 ُع ُه ِق ُغَراِب َوا  ال

َقال كما ُقوع هو " أيالريح "سإاكن ُي ُدروع، َو َقاَل َو
 :الشاعر

ْلُت ِز َقاَم َوَما ْذ َواَن ابُن ُم ُنُه َمْر ْب ْيَن ُغَرابا * كأّن َوا َب
َني ْي ِقع َع  ]394 [ص َوا

َو- 4536 َيَة ابُن ُغَراُب ُه  َدأ

 .نسبه في الكاذب عن به يكنى

َو- 4537 َدى ُه َثافي إْح  ال

ّوك عليك ُيعين للذي يضرب ْد  َع

َو- 4538 َنُة ُه ْب َبِل ا  الَج
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َدى ومعناه  .المتكلم يجيبْ الّص

 .أحد كل مع يكون لمن يضرب

َهاَت- 4539 ْي َهاَت َه ْي َناُب َه  .الْخَضر الَج

ذلك وأصل القديمة، أمثالهم من : هذاالشرقي َقاَل
ُقَل لما أنه ّد بن ضبة َث َقاَل اغتّم، أ ُده له َف َل انتهينا قد : لوَو

َناب إلى َقاَل تجد، ما عنك انحل لقد الخضر الَج : هيهاتَف
َ أي ؟الخضر الجناب هيهات  .كذلك فكان أدركه، ل

َ لما يضرب ِه كذلك يمكن ل ِفي َ  َتل

َد َهْل- 4540 ٍم ِمْن َعا ْعدي َكَر  ؟َب

ً كان : إنهقيل لذكوان، ًا َرُجل للرجل يضرب َشحيح
ُد ِع ْد لم ما نفسه من َي َه ْع َقال منه، ُي ُي ّيَرك : هلله ف بعدي َغ

َغير  .عهدتك ما على أنت أي ؟ُم

ُله  :ومث

َغَك َهْل- 4541 ِدي َصا ْع ٌغ َب  َصائ

َله والشر، الخير في يوضع  عمرو أبو َقا

َذا- 4542  َفِصدى َهك

ِه تكلم َمْن أول : إنقيل ْعبُْ ِب أنه وذلك َمامة، بن َك
ًا كان ْنَزة، في أسإير َد أن منزله أّم فأمرته َع ْفِص ناقًة، لها َي

 إياها، َنْحره على فلمته فنحرها،

َقاَل َ أنه يريد َفِصدى، : هكذاَف َ يصنع ل َنع ما إل يْص
 .الكرام

www.almeshkat.net/books 506



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َو- 4543 َلى ُه ْع ّناِس أ  ُفوقٍا َذا ال

ًا، الناس أعلى أي ْهم القوم أعلى : هوويقولون سَإ
ْعبا، َقاَل َك ّقاص أبى بن سإعد و :الكوفة لهل عنه الله رضي َو

ُعوا قد المسلمين إن َي ولم عنه الله رضي عفان بن عثمان َبا
ُهْم أي ُفوقٍا، ذا أعلَهم يبايعوا أن يألوا َل ْفَض  أ

َو- 4544 َبُر ُه َلى أْص َوافي َع ِة ِمْن الّس َث ِل ِفي َثا َثا  .ال

َد لمن يضرب ّو ِه هلََك تع ِل  .ما

َو- 4545 َعٌة ُه  إّم

ٌة وكذلك الذي الرأي الضعيُف الرجل " وهما"إْمَر
َعَك، : أنالكل يقول الشر في الناُس وقع "إذ الحديث وفي َم

َ َعًة تكن فل َلواإّم َقا َ هلكت الناُس هلك : إنيقول أن هو "  ل
َقال الشر، في أثور ٌع : رجلُي َقاَل وإمعة، إّم :السراج ابن و
ْعٌل هو َ لنه ِف َقاَل من : وقوُلَقاَل صفة، إفعل يكون ل

َ " غلٌط،إمعة "امرأة َقال ل ] وقد395 [ص ذلك، للنساء ُي
رضي علي المؤمنين أمير عن ويروى عبيد، أبي عن حكى
َله  :وهما المعنى، هذا في بيتان عنه ال

َلْسُت ٍة َو َع ُطوِب في بإّم ِئُل الَخ َذا هذا * أسإا َما َو
َبْر  الَخ

ّنني ِك َل ُه َو ْدَر َغَريـ ِم َلْص ٍر َجلَُب * ِن ا َذا خي َفّراُج َو َو
 َشْر

ًا- 4546 ِنيئ ٍم َه َكَل َما ِلُسَحا  أ

 :لبيد َقاَل كلبْ، : اسإمسإحام
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ٍم فضرجت َكَساِب منها فتقصدت َد ِب ِدَر *  ُغو ِفي َو
َكّر َها الم  سُإَحاُم

 ." بالخاء"سُإَخامها ويروى

 العدو مال بهلك السماتة في يضرب

َهاَت- 4547 ْي ْنَك َه ِعاُن ِم ْق  ُقعي

َلهواز بمكة، الجبل هذا ًا وبا َقال جبل أيض له ُي
 قعيعقان

َقلت  المثل في المعنى أيهما أدري : ول

ْيل من اليأس في يضرب  تريد ما ن

ًا- 4548 َذر ِرياُن َه  َهذ

ِثْر أي َتخليطك كلمك من أك َيان، و ِر ْذ َه َذار وهو يا ْه الِم

َو- 4549 َلَل بُن الّضلَُل ُه ْه  َي

َفهلل، وتهلل، َ الباطل أسإماء من وكلها و تصرفا، ل
من المعجمة بالتاء اللحياني وروى باطل، بن باطل ومعناه
َللفاظ هذه أن كما أي بنقطتين، فوقها َ ا بإفادة تقوم ل
 هو كذلك

َلسإماء هذه صرفا ترك في : والسببْقلت أنها ا
َلصل، في أعجمية كان ولو والعجمة، التعريف فيها فاجتمع ا

ْدَخل لها ُهها لكان العربية في َم سإمى لو كما الصرفا، َوْج
َدْحَرج رجل َ زنة لنه لُصرفا ب  .بالفعل تختص ل

َو- 4550 ِة َقريبُْ ُه َع ْنَز  الَم
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ِهّمة، قريبْ أي ْور وقريبْ ال قولهم ومنه الرأي، َغ
 : رأيهالرجل " ومنزعةمنزعة أضعف أينا "لتعلمن

ِه- 4551 ِذ ّدَماِت ِمْن َه َق َفاعيَك ُم  أ

 شرك أوائل من أي

َو- 4552 َفْحُل ُه َ ال َدحُا ل ْق ُفُه ُي ْن  أ

ْدحا َق َكّفال  : ال

َ للشريف يضرب ّد ل  وُمواصلة ُمَصاهرة عن ُيَر

َو- 4553 ِطْم ُه ْل ْيَن َي ْهَران َع  ِم

 :لمحلم وينشد حديثه، في يكذب للرجل يضرب

َلم * والكوفى الجزلّى اجتمع ما إذا َلع  وا

َثي سإىء من فكم ْن  يكتم َحَسن من *وكم ُي

 ]396 [صتلطم اجتمعوا ما * إذا لمهران عين وكم

َو- 4554 ْنَسى ُه ُقوُل ما َي  َي

أخاك تنسبْ أن أردَت إذا هذا تقول : إنماثعلبْ َقاَل
 الكذب إلى

َو- 4555 ُه َيْخِصُف ُه َء َذا  ِح

 منه ماليس الصدقا حديثه في يزيد أي

ْكَت- 4556 َل ْه ٍر ِمْن َأ ًا َعْش ْئَت َثماني ِئرها َوِج ِبَسا
َبًة ْبَح  َح
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َهازيل أي  ضعيفة َم

حباحبْ؛ أبي نار الحبحبة : ومنالعرابي ابن َقاَل
َقاَل َبة :غيره و ْبَح ُقا الَح ْو المصدر، على ونصبه الشديد، الّس

 الحال على ويجوز

َو- 4557 ِدّب ُه َع َي ِد َم ُقَرا  ال

َلعَربي ابن أنشد الخبيث، الشرير للرجل يضرب  ا

َنا ِعّز لنا َ * ومولًى قريبٌْ وَمْرَما ِدّب ل  القراد مع َي

ً أن هذا وأصل َدان، فيها بشنة يأتي كان رجل ِقْر
فنفرت نفر ُقراد منها عّضه فإذا البعير، ذنبْ في فيشدها

ًا منها اسإتّل البل نفرت فإذا البل،  به فذهبْ بعير

َناَك- 4558 َناَك ُه ُهه ٍة َجَماِل َعْن و َع َو ْع  َو

َلت البعد أرادت إذا العرُب وإذا وههناك، : هناكَقا
َلت :القرب أرادت جمال عن بالبعد يأمره كأنه وههنا، هنا َقا

َعة، َو ْع َقال مكان، وهي َو ُي ِلْمَت إذا أراد و أكثرت لم سَإ
َلوا لغيرك، َ شيء "كل تقول كما : وهذاَقا ُع ول " والرأس َوَج

َ شيء "كل َقاَلفراشه سإيف ول َعةزيد أبو " و َو ْع َو رجل : 
"كل الرجل قول نحو : وهذاَقاَل حنظلة، بن قيس بنى من

َ ما شيء َلل الله خل  "َج

َو- 4559 َوُن ُه ْه َلي أ َبُه َمْن َع َل  َط

َقال َلة الّربذة : هيُي ْثم أو - بفتحات (الربذة والِم
أو - خرقة المكنسة - بوزن المثملة - ومثلها فسكون بكسر
 )البعير بها يهنأ صوفة

ْهنأ التي الخرقة وهما َقاَل البعير، بها ُي  :و
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َعِقيد ْؤم َيا ّل َ ال ْول ْنَت نعمتى َل ُك ِة *  َذ ْب ْلقًى كالّر َنا ُم ِف ِبال

 الذليل للرجل يضرب

َو- 4560 ِة إسْإُك ُه  الم

ِء "إسْإُك ويقال  "الما

ِتِن للحقير يضرب ْن  الَفْرج : جانبْوالسإك الذليل، الُم

َعَم ُهْم- 4561 َن ِة َك َق َد  الّص

 مختلفين لقوم يضرب

 :كقولهم وهذا

ْيِت ُهْم- 4562 َب ِم َك َد  ال

 ]397 [ص والوضيع الشريف فيهم أن يعني

ِة ُهْم- 4563 َق َل ِة كالَح َغ ْفَر  الُم

َ التي وهي ْدَرى ل  طرفها أين ُي

َ يجتمعون للقوم يضرب  يختلفون ول

ِد- 4564 ْه ِرَك َأ َنى ِلَجا ْد َ ال ِلَك ل ْق ْقَصى َي  ال

َ ويروى ِذُرك للَدنى أهديَت إذا أنك " أييقلك "ول ْع َي
َلقصى َ روى ومن عنك لبعده ا َ " أييقلك "ول َعْل ل ْف ما َت

َلقصى، يؤذي  .إليهما بالحسان يأمر فكأنه ا

َو- 4565 ِتُل ُه َواِت َقا َت  الّش
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ِعم للذي يضرب ْط ِفُئ، فيها ُي "قاتل ويروى ويد
َنوات ُدوب، " أيالّس  .فيها الناس إلى ُيْحِسَن بأن الَج

َو- 4566 َليه ُه ٌع ع َل ٌة ِض  جائر

ُهْم ويروى "" 

 .صاحبه عليه يميل للرجل يضرب

َذا- 4567 َي َه َنا ُه َج َياُر ِه َوَخ  ِفي

َني ِهَجانه جناي "هذا ويروى : المجنّى،الَج "فيه و
َياض أحسن وهو : البيض،والهَجان َب ُقه، ال َت َقال وأع : ناقةُي

 .ِهَجان وجمل ِهَجان

ّي بن عمرو المثل بهذا تكلم من وأول ِد أخت بن َع
ِذيمة، سإنة في وولده بأهله مبتديا خرج َجذيمة أن وذلك َج
ولده فأقبل وروضة، زهرة في أبنية له وضربت ُمكلئة،
ُنون َت وإذا أكلها، جيدة كمأة بعُضهم أصاب فإذا الكمأة، َيْج
َبأها عمرو أصابها ْوَن فأقبلوا حجزته، في َخ َد َجذيمة إلى يتعا
 :صغير وهو يقول وعمرو

ُه جاٍن كل * إذ فيه وخياره جناي هذا  فيه إلى يد

وأمر وفعله، بقوله وسُإّر والتزمه، إليه جذيمة فضمه
ْوقا، له ُيصاغ أن َقا، عربي أول فكان َط ّو َقال وكان ُط له ُي

ْوقا ذو "عمرو ّط الذي ) " وهو3017 رقم المثل (انظر ال
)) وقد )1(الطوقا عن عمرو "كبر المشهور المثل فيه قيل
آخذه ولم اجتنيته ما : هذاالمثل وتقدير قبل ذكره مر

ُده جان كل إذ فيه ما خير لنفسي  .يأكله فيه إلى مائلة َي

َذا- 4568 ُد ه ْب ْيٍن َع  َع
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عنه غاب فإذا يراه، مولَه دام ما يعمل للعبد يضرب
َ  .بأمره يهتم ل

َقال وكذلك ْيٍن أخو "فلَن ُي ُقَع ْيٍن " "وصدي " إذاَع
 .ظاهره فيرضيك ُبَرائى؛ كان

َذا- 4569 َهاَمَة َتَرى َولّما ه  ِت

َع لمن يضرب ِز ْقِت قبل المر من َج . [صالجزع َو
398[ 

َله ْنِجد وهو رجل َقا فَحِسَرْت تهامة يريد وهو بناقته َي
 .وَضِجَرْت ناقته

َو- 4570 ُد ُه ًة أَش  الًمَصعة ِمَن ُحَمَر

ْوسَإج ثمر وهو َع  .الحمرة ناصع أحمر ال

َو- 4571 َلى ُه ِم َطَرفِا َع ُثَما قد مكرر المثل (هذا ال
 )4501 رقم مضى

ْهل ضعيف نبت وهو ّد التناول سَإ خَصاص به ُيَس
َلوا البيوت، َقا  .المرء قامة قدر على ينبت إنه :و

ُقْرِب الحاجة تسهيل في يضرب ّنَجاحا و  .ال

َو- 4572 ٌة ُه َء ّوا  ُح

ّواءةزيد أبو َقاَل بيضاء، زهرة ولها الحرار، من : الُح
َلرض على يتسطح الهندبا ورقا ورقها وكأن  .ا

ً يضرب َ الذي للرجل مثل  مكانه يبرحا ل

َذا- 4573 َنى ه َ الَج ّد أْن ل َك ُفُر ُي ْغ  الُم
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َ عمرو أبو وروى َقاَلالمغفر تكد أن "ل َ : لنه"  ل
َنة في منه يجتمع َ سَإ َغافيرزياد أبو َقاَل القليل، إل تكون : الَم

:والمغثور والمغفور والمغفر والثمام، والعش الرمث في
 .ُلغات

يصيبْ ولمن جنسه على الشيء تفصيل في يضرب
 .الكثير الخير

َو- 4574 ِء ِفي َيْرقُم ُه  الَما

 .صنعته في للحاذقا يضرب

َ حيث يرقم حذقه من أي َقاَل الرقم، فيه يثبت ل
 :الشاعر

َقَراحا الماء في سإأرقم كان إن نأيكم * على إليكم ال
ِقُم الماء في  َرا

ّد ِمْن َبْرٌض هذا- 4575  ِع

َبَرض، ّد : القليل،والبراُض ال ِع َ الدائم : الماءوال ل
 .له انقطاع

َ يعطي لمن يضرب  كثير من قليل

َو- 4576 ِطبُْ ُه ِه في َيْح ِل ْب  َح

َواه ويكون منفعته، في ويذهبْ يجيء كان إذا .معه َه

َو- 4577 ِقبُْ ُه ِد َثا ْن  الّز

ِرى وكذلك َوا ِد " ْن  "الّز
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َلبُْ لمن يضرب ْط ُد الخير منه ُي ُيوج ضده وفي ف
َقال  :ُي

َو 4578 ِبى ُه ِد، َكا َنا ُد الّز ُلو ِد وَص َنا  الّز

ًا كان إذا ِكد َقال الخير، قليَل َن َكباُي ُبو، الزند :  ْك َي
ُته ْو َب َلت سإلمة أم أن الحديث وفي أنا، وأك رضي لعثمان َقا

ُظه وهي عنهما الله ِع َتَك أرى مالي بنى : ياَت ّي ]399 [ص َرع
َناحك وعن نافرين، عنك َ ناقرين، َج ًا تعف ل كان طريق

َ يحبها، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ٍد تقتدحا ول كان بزن
َوّخى حيث وتوخّا أكباه، السلم عليه ثكما فإنهما صاحباك َت
هذا يظلما، ولم ) ثكما،يفارقاه ولم لزماه المر (ثكما المر
ُته أمومتي حق ْي َقاَل الطاعة، حق عليك وإن إليك، قَض َف

َوِعيُت، قلِت فقد بعد : أماعنه الله رضي عثمان وأوصيِت َف
بمعنى - السَإم - بالضم (النصتة حق عليك ولي فقبلُت،
ّنصته، )النصات َعاع النفر هؤلَء إن ال لهم تطأطأت ثغر، َر
ًا اللتفات التلدد (أصل وتلددت الدلَء، تطأطؤ وشمالَ، يمين

 )إليهم ونظر عليهم حرص أنه وأراد

ّق فأرانيهم المضطرب، تلدد لهم إخوانا، الح
َرسَإنه المرسُإوَن أجرْرُت شيطانا، الباطُل وأراهموني

 .)شاء ما يصنع تركه أنه عن : كنايةرسإنة (أجررته

(لم ثلَثا فرقا على فتفرقوا مسقاته، الراتع وأبلغت
 .)فرقتين غير التفصيل في يذكر

ُته فصاِمٌت ْول من أنفذ َصْم أعطاني وسإاٍع غيره، َص
ٍد ألسن بين منهم فأما غائبه، ومنعني شاهده َدا وقلوب ِل
َ أن منهم الله عذرني ِحداد، وسإيوفا ِشداد عالم ينهى ل
َ جاهلً، منهم َدع ول حسبي والله سإفيها، حليٌم ُينذر أو َيْر

َ يوم وحسبهم َ ينطقون ل َذُن ول ْؤ  .فيعتذرون لهم ُي
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ْقا- 4579 ِر َلى َه ِرَك َع ًء َجْم  ما

َبان، يضرب َغْض ُببْ أي لل غضبك، نار على ماء اْص
 :رؤبة َقاَل

َكاسِإُر أيها يا ِئُل الغصن عيَن ال َقا مالم القواِل * وال
ِني َق ْل  َت

ْقا ِر َلى َه ِرَك َع ْو َجْم ّيِن أ َب ٍو * بأي َت ْل ْذ َد َنا إ ْف ِني َعَر َت َتْس

َو- 4580 ُق ُه َث ْو ٍم أ ْه ِتي في سَإ ِن َنآ  ِك

ُبَك فيما تعتمده لمن يضرب ُنو  .َي

َله َيان بن زياد بن الله لعبيد مسمع بن مالك َقا ْب َظ
ْيمي ّت ْيم بنى من ال البصرة ربيعة وكانت ثعلبة، بن الله َت

ُد يعلم ولم مالك، عند اجتمعت أتاه علم فلما الله، عبي
َقاَل َقاَل تعلمني، ولم ربيعة اجتمعت أعور، : ياَف يا :مالك َف

َطر، أبا ُق إنك والله َم َث ٍم َلو َقاَل عندي، كنانتي في سإه َف
ًا :الله عبيد ْهم فإني وأيض لئن والله أما ؟كنانتك في َلَس
َقاَل لخرقنها، فيها قعدت ولئن لطولنها، فيها قمت مالك َف

َقاَل مثلك، العشيرة في الله : أكثَروأعجبه ّبَك سإألت : لقدَف َر
َططا، َقاَل َش َلك : مامسمع بن مقاتل َف َط َقاَلأْخ َف :له ! 
ّدني، ] مثلك400 [ص ليس اسإكت َقاَل ُيَرا ابن : يامقاتل َف
ْكعاء ّل ّا الله لعن ال َيَضًة منه َدَرْجَت ُعش َبْت وب َو - (التقويبْ تق
َلرض، - حفر القوب ومثله ليخرج بيضة الطائر وفلق ا
 )الفرخا

أباك قتلنا إنما اللقيطة ابن : ياَقاَل رأسإك، عن
َؤاثى يوم لنا بكلبٍْ عمرو ) وكانبالبحرين : حصن(جؤاثى ُج
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ًا جؤاثى يوم مسمعا قتل التيمي السإود بن عن مرتد
 السإلم

ّتاِك أحد هذا الله وعبيد مصعبْ قاتل وهو العرب، ُف
 الزبير بن

ٍة في ُهَما- 4581 َد  أْخَماٍس ُبْر

ِد من : ضرٌبالِخْمس َيَمِن ُبُرو ٍو أبو َقاَل ال : وأولعمر
َقال باليمن ملك عمله من ْعَشى َقاَل خمس، له ُي يصف ال

َلرض  :ا

ًا ْوم َها َي ِه َتَرا ْب َيَة َكِش ِد ًا * ِخْمس، ال أْر ْوْم َي أديمها َو
َ ِغل  َن

َقاَل ٌة أخماٍس : بردةبعضهم و خمسَة تكون برد
 أشبار

ّبا للرجلين يضرب َ وتقاربا َتَحا َعل َ وف واحدا، فعل
 واحد ثوب في كأنهما حتى الخر أحدهما ويشبه

َو- 4582 َعاُر ُه ِر ُدوَن الّش َثا ّد  ال

َعار ِلى : ماالثياب من الّش َثار الَجَسد، َي ّد َبُس : ماوال ْل ُي
 فوقه في

َتّص يضرب ِة العالم بك للُمْخ َل ِدْخ ِرَك ب  أْم

َو- 4583 َدٌم ُه ْبَشٌر ُمؤ  ُم

فجعلت شيء منه ُصنع إذا الديم في هذا أصُل
َقال ِلينه، بذلك يطلبْ الظاهرة، هي أدمته ْؤدم آدَم ُي إيداما ُي
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ِدم، فهو ْؤ ْبَشَرقيل الظاهرة هي بشرته جعلت وإن ُم : أ
ْبِشر  .ُي

ليِن بين َجَمع قد أي شيء، كل في للكامل يضرب
 البشرة وُخُشونة الدمة

َذا- 4584 ّد َحّظ ه ِة َمَن َج َنا ْب  الَم

ّد ٍد، من رجٌل : اسإمَج ًا كان عا ًا، ليبي على دخل حازم
ٍد من رجل ًا عا ْيف َباَت مسافر، وهو َض بيته في ووجد عنده، َف

وإنما قبله، والشراب الطعام من أكثروا قد له أضيافا
َقهم َلَجة يريد وهو عندهم فبات طروقا، جد َطَر ّد من ال
َناه المنزل َرّب لهم ففرش عندهم، ْب : النطع،والمبناة له، َم
ًا، عليها فناموا يشربون، كانوا الذين القوم بعُض فسلَح جميع
ّد فخافا سإلح، الذي هو أنه المنزل رب فيظن يدلج أن َج
المنزل َرّب دعا ثم النطع، من عليه نام الذي حظه فقطع

َقاَل طواه وقد ً فأرسإلها المبناة، من جد حظ هذا :َف  مثل

 الساحة براءة في يضرب

بن مالك َقاَل أشعارها، في العرُب ذكرته وقد
َة ْيَر َو  ]401 :[صُن

ّنى ما أتيتم ولما ّوكم َتَم ُد عنكم ِفَراشي * عزلت َع
ِوسإادي  و

ّد كجدحين وكنُت ِه َق ْهِم حظه انخلٍَط * حذار بَس
ِد َوا  بس

َقاَل  :المحاربي سإمير بن خراش و
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ّد اختار كما ّظه َج ِه ِفَراشه من َح ِت ْبَرا ِبِم إذ أمره أو * 
 يزاوله

ْقا- 4585 ِر َقْر َلَه َه ًا َقْر ُنوب  َذ

َقر َقْر ْوضال ّية : َح  الرك

ُيعينه من فيأتيه ويغلبْ يستضعف للرجل يضرب
 فيه هو مما وينجيه

َو- 4586 َيُروُب َيُشوُب ُه  َو

ْوُب ْلط،الّش ُؤب، وأصله : الصلحَا،والّرأب : الَخ َيْر
َلوا ولكن  .َيُشوب لمكان َيُروُب َقا

 ويصيبْ يخطيء للذي يضرب

َيُشوبالضرير سإعيد أبو َقاَل قولهم من يدفع، : 
قولهم : منويروب يدافع، " أيأصحابه على َيُشوُب "فلَن
وقوم وَرؤبان، رائبْ ورجل رأيه، اختلط " إذاَيُروب "راب
ْوبي  َر

ًا َيُروب للرجل يضرب َ أحيان ًا يتحرك فل ينبعث وأحيان
َ َيُشوب "هو ويروى وغيره نفسه عن ويدافع فيقاتل ول
 "َيُروُب

َلصمعي، َقاَل يخلط أي بالبن، الماء يخلط ومعناه ا
َ بالكذب،  اللبن َيُرِب لم الماء اللبن خالط لنه يروب ول

َو- 4587 َ الّسْمُن ُه  َيِخّم ل

َقال ًا؛ اللحُم : َخّمُي َواء انتَن إذا ُخُموم أو كان ش
ًا  َطبيخ
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أنه أي بالخير، عليه يثنى للرجل يضرب المثل وهذا
َ السجية، َحَسُن َ عنده، غائلة ل َ يتلون ول طبع عما يتغير ول
َلت عليه، ً ووصفت الُخّس ابنة َقا ََرُجل ُه : ل فلٍَن أخا أريد

َ َ فلَن، عم ابَن ول َ الظريف ول َ المتظرفا ول َ السمن ول ل
 :َقاَل كما مرا حلوا أريده ولكن يخم،

ِلى ُأِمّر ْو َل ْلَك وأْح ِت ِتي َو َ سَإِجي َ فيَمْن خير * ول َيمّر ل
َ ِلي ول  ُيْح

َنى الَخْمُر ِهَي- 4588 ْك َء ُت َ ّطل  ال

ُه للَمر يضرب  ذلك خلفَا على وباطنه حسن ظاهُر

ِه- 4589 ِذ ْتلَك ه ِدى ِب َبا َلُم َوال ْظ  أ

َلوا كان أنه وذلك الفرزدقا، ذلك َقاَل َمْن أول : إنَقا
بن جرير به مر إذ ينشدهم، قومه نادي في جالسا يوم ذاَت

َطفى َ وهو راحلة على الَخ َقاَل يعرفه، ل ذلك : منالفرزدقا َف
َلوا ؟الرجل َقا َفى، ابن : جريرَف َط َقاَل الَخ :] لَفتًى402 [ص َف

 :يقول الفرزدقا : إنله فقل َحْزرة أبا ائِت

ِراّمَك في ما وماله * للناظرين، معروفٌة إسْإكة ِح
َتاِن َف  َش

َقاَل الفرزدقا، بيت فأنشده الفتى : فلحقهَقاَل َف
 :له فقل إليه : ارجعجرير

ِكْن ٍة ذو ِحَراّمَك ل َفا ٍة ِش َباِغبِْ * مخضرة َجّم َغ َك
 الثيران

تحت المتدلى اللحم وهو غبغبْ، : جمع(الغباغبْ
ًا الغببْ وهو الحنك،  )أيض
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فضحك جرير، بيت فأنشده الفتى فرجع َقاَل
للباء والجالبُْ أظلم، والبادي بتلك : هذهَقاَل ثم الفرزدقا،

َلة هذه أي السَإتحقاقا، " معنى"بتلك قوله في َقا الم
َلة، بتلك مجلوبة أو مستحقة َقا باء تسمى أن ويجوز الم

َقال كما البدل، َدله، أي بذاك، : هذاُي َادي وقوله َب "أظلم "والب
يكون أن ويجوز والجزاء، الَبتداء سإببُْ لنه أظلم جعله
 َقاَل كما فاعل بمعنى أفعل

سإمك الذي : إنقوله وصدره الفرزدقا، (قائله
 ")لنا بنى السماء

ًا َعائمه بيت َعّز َد َوُل أ * وأط

 طويلة عزيزة أي

َبُة- 4590 ْي َه ِة ِمَن ال َب ْي  الَخ

ْبَت إذا " يعنيخيبة "الهيبة ويروى ًا ِه ْعَت شيئ منه رَج
َقاَل بالخيبة،  :و

َقبَْ َمْن ًا ماَت الناس َرا ِة * وفاَز َغّم ّلذ  الَجُسوُر بال

ِه- 4591 ِذ ْلَك ه ْت َهْل ِب ُتَك َف ْي  ؟َجَز

َوص بن عمرو رأي َلح َد ا بنى من وهما المنذر بن يزي
ْهَشْل، َقها امرأته، ُيداعبْ َن ّل َط وكان ليزيد، يتنكر ولم عمرو، َف

َوَر َغَزاة في خرجا إنهما ثم مدة، منه يستحي يزيد َت ْع َقوٌم فا
ُنوه، عمرا َع ُد عليهم فحمل فرسَإه، وأخذوا فط واسإتنقذه، يزي
ّد فهل بتلك : هذهيزيد َقاَل ونجا ركبْ فلما فرسَإُه عليه ور

 ؟جزيتك

 َهّمَك ما َهّمَك- 4592
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َقال ُي َهّمَكو َهّمَك ما :   أ

َ لمن يضرب بغير اهتمامه إنما صاحبه، بشأن يهتم ل
َقال عبيد، أبي عن هذا ذلك، َقلَك إذا المر؛ : أهمنيُي أ

َنَك، َهّمَكويقال وَحَز َهّمَك ما :  وَمْن أقلقك، ما آذاك أي أ
َهّمَك روى ُنك فمعناه " بالرفع" هو به تهتم أن يجبْ الذي شأ
:والمهموم الحزن، أي الهم، في وأوقعك أقلك الذي

 المحزوُن

ُلّم- 4593  َجّرا َه

َعالوا : أيالمفضل َقاَل َنتكم على َت يسهل كما ِهي
ْوقا، في الجر من ذلك وأصل عليكم، البل تترك أن وهو الّس
 ]403 [ص ترعى والغنم

 :الراجز قال سإيرها، في

ُكّن لطالما ُت َوى * حتى َجّرا َجَرْر ْعَجُف َن َل َتَمّرا ا  َواسْإ

ْوَم َي َ َفال ُلو ل ًا الركاب آ  شّر

حمران بن َعْمرو المستطعُم ذلك َقاَل من وأول
ِدي ْع ًا الَج ْبد وقد وتمرا، : كلَهماعمرو له َقاَل حتى وتامكا، ُز

 )3079 رقم المثل (انظر الكافا حرفا في ذكرها مر

جندلة، يسمى أخا له وكان عائذ، الرجل ذلك واسإم
:جندلة أخوه له َقاَل عائذ رجع ولما اليشكري، يزيد ابنا وهما

ُذ ْيَت أعائ ِرى َل ْع ْد ما بعد بك * َرَمْت أرِض أي َش َق
ْبَت ْهَرا ِغ  َد

َتِجي َيُك فلم ِرفْا * ولم إياُب لكم ُيْر ْع لدارك َن
َقّرا َت  ُمْس
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ُقا كان فقد بعد العيُش * وكان ِجْسِمي أذاَب الفرا
ِو ْف ْدَرا الّص  َك

ْيُت وكم ُذ قاسَإ ِئ َكْم فظيع من َعا َوْزُت * و َلَس جا أْم
ِعّرا ْقَش  ُم

ْلت جاوزتها إذا َب ْق َت ّنيِق ُمْشَمِخّر * وأقود أخرى اسْإ ال
ْعَرا  َو

َقاَل عائذ، فأجابه  :َف

َدل ْن ْعُت َكْم أَج َط ًا إليَك َق َيُموُت أْرض أبو بها * 
َبال ْعَرا الْش  ُذ

ْعُت َط َ َق َعاُت َول ِري الِل ِم في أوترت * وقد َتْج
 كدرا الموماة

َطاِمَسُة َعْرُت الُمتوِن َو َواِضبَْ ِفيهـا َذ أْرآٍل َذاَت * َخ
ُغبَرا  َو

َوْزت وإن ًة َجا ِفَر ْق ْلَك أْخَرى * إلى بي َرَمْت ُم ِت ُلّم َك َه
 َجّرا

َلّما َغبٌْ لي لحََا َف ُلوحٌا سَإ َع * وقد و َت َهاُر َم ّن لقيت ال
 َعْمَرا

ْلُت ُق َهاِتَف َف ًا :  ْبد ْو ُز ًا أ َنام َقاَل سَإ َف ُهما*  َ ِكل ُد :  َتْزا َو
 َتْمَرا

ّدَم َق ِقَرى َف ْل ْلُت وزبدا شطبا ِل َظ َو ِه *  ِدي ًا َل ثم َعْشر
 َعْشَرا

ُله فذهبْ ً قو  مثل
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َوى- 4594 َه َوى ِمَن ال ّن  ال

ِرثُا البعد أن يعني فإن يتولد؛ ومنه الحبّْ، ُيو
:قيل ولذلك ومل، اسإتحقر يوم كل يرى كان إذا النسان
ِرْب َت ْغ ّدد ا َتَج ٍو *ُرّب ومنه َت َواء منه ُيَمّل ثا ّث *  ال

:وصدره حلزة، بين الحارثا معلقة مطلع عجز (هذا
 أسإماء*) بينها آذنتا

َداُن- 4595 ْي َه َداُن ال ْي  والّر

َقال َدان للجبان ُي ْي َه ُتُه " من" ْد ُتُه ِه ْد ّي َه زجرته، " إذاو
 ]404 [ص عن زجر الجبان فكأن

َدان الحرب، حضور ْي ِد : منوالّر ْي وهو الجبل، َر
 .الشجاع به شبه منه، الناتئ الحرفُا

َقاَل والشجاع والجبان والمدبر للمقبل يضرب أبو و
ِطي : فلَنعمرو ْع ِرفا من أي والريدان، الهيدان ُي ْع َ ومن َي ل
 .يعرفا

َو- 4596  الَحاَجاِت َحِميُر ُه

َدم ممن أي َتْخ  ُيْس

 الذليل للحقير يضرب

ّيْج- 4597 َلى َه َذْر َغّي َع  و

إذا حتى بينهم هيج أي الشر إلى للمتسرع يضرب
 المعونة عن كف الحرب التحمت

4598 -َ ِر َهل ْد ِنَك ِبَص ْي ُظر َع ْن  َت
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ًا الناس إلى للناظر يضرب  َشْزر

َبَة ِمْن َهْل- 4599 ِر ْغ ٍر ُم ْب  ؟َخ

َبر جائبة من "هل ويروى غريبْ خبر من هل " أيَخ
َبر أو  البلَد يُجوُب َخ

َفى َهْل- 4600 َلى َيْخ ّناِس َع َقَمُر ال  ؟ال

 :الرمة ذو َقاَل المشهور، للَمر يضرب

ْد َق َهْرَت و َفى َفَما َب َلى َتْخ ٍد َع َ أَح َلى * إل ٍد َع َ أْح ل
ِرفُا ْع َقَمَرا َي  ال

 :ربيعة أبى بن عمر قول المثل (ومن

َلت يخفى وهل عرفناه، : قدتيمتها وقد الصغرى َقا
 )؟القمر

َهُض َهْل- 4601 ْن ِزي َي ِر البا ْي َغ َناحٍا ِب  ؟َج

َعاون على الحّث في يضرب ّت  والوفاقا ال

ّوْن- 4602 ْيَك َه َل َ َع ْع ول َل َفاقِا ُتو  بإْش

َ أي فإنك الدنيا، من فاتك ما على الحزن تكثر ل
ُكُه ُفُه تار ّل  :قوله البيت وتمام الورثة، على وُمَخ

َنا فإنما ُل ِرثِا َما َوا ْل ِقي ِل َبا * ال

 )حذاقا بن ليزيد كلمة من بيت (وهو

َلى الّسُه ُهُم- 4603 ْف  الّس
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ُلهالّسُه َته، : أص ًا، حذفا التاء فحذفا سَإ فبقي شاذ
ْفلى قيل فلذلك تؤنث؛ وهي سإه،  ""الّس

َ للقوم يضرب َ فيهم خير ل  عندهم غناء ول

 :الشاعر َقاَل

ْتَك ْيٌن شأ َع ّثها ُق َها َغ ُن َلى الّسُه * وأنَت وسَإِمي ْف إذا الّس
َيْت  َنْصُر ُدِع

َهْل َهْل- 4604 ًا َيْج َ ُفلَن َهُل َمْن إل َقَمَر ِيْج  ؟ال

 :الرمة ذي قول مثل هذا

َهْرَت وقد َفى فما َب ٍد* البيت على َتْخ  أَح

َهّم- 4605 َتُه َما ال ْو َع  أَجاَب َد

 ]405 . [صالسرور اغتنام في يضرب

اليد، في الحزُن أي أجابك، الحزن دعوت كلما أي
 .النس فرصة فانتهز

ًا- 4606 ِنيئ ِفَجُة َلَك َه ّنا  ال

َد إذا تقول، الجاهلية في العرب كانت ِل لحدهم ُو
ًا بنت تأخذ لنك لمالك، المعظمة " أيالنافجة لك "هنيئ

 .فينتفج مالك إلى فتضمه مهرها

ِم َهاَمُة- 4607 ْو َي ٍد ال َغ ْو  أ

 .غدا أو اليوم ميت هو أي
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ْير وقائله َفيل بن خالد بن ُشت عمرو بن لضرار ُن
َقاَل أسإره وقد الضبي، َتْرَف : أعرضهنَقاَل ثلثَا، من خلة : اْخ

ّدَقاَل علي، َله ِضَرار ابن وهو الحصيَن ابنى علّى : تر َت ُعتبة ق
َتير، بن َ أنى قبيصة أبا علمَت : قدَقاَل ُش الموتى، أحيي ل

َنَك إلّي : فتدفعَقاَل ُتله اب ْق ََقاَل به، أ أن عامر بنو ترضى : ل
ًا إلّى يدفعوا ً فارسإ غد، أو اليوم هامة أعور بشيخ مقتبل

 :َقاَل

ابنه ضرار : فأمرَقاَل فنعم، هذه : أماَقاَل فأقتلك،
َتير فنادى يقتله، أن ًا عامر آل : ياُش ْبر أقتل أي ؟وبضبي َص

 .الصاد باب في هذا مر وقد ضبي، بسببْ ثم صبرا

ْتُه- 4608 َل َب  ُأّمُه َه

ْته، أي َل ِك النسان، على الدعاء عند به يتكلم هذا َث
َبُل َه ْكِل مثل :وال  .الث

َبْل- 4609 َت ْه َلَك ا َب  َه

ِني بشأنك اشتغل أي ْع َد  .و

 .َخْصَمه ُيَشاجر لمن يضرب

َزيد أبو َقاَل َقال : ل َ ُي  الغضبْ عند إل

َو- 4610 َلى ُه َد َخّل َع ْي ِه َخ  ِب

َدب في : الطريقوالَخّل الواضح، : الطريقالَخي
 .الرمل

ِكبَْ لمن يضرب ًا َر َ فلزمه أمر  عنه ينتهي ول

َقا َتَرى َهْل- 4611 َبْر ِئَك ِبِفى ال ِن  ؟شا
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َلوا : جبل،البرقا بفى "َحَجر قولك مثل : وهوَقا
ِئَك ِن  "َشا

ُكوا- 4612 َل ًا َفَصاُروا َه ّث ًا ُح ّث  َب

ِبَس، قد : الذيالُحّث َبّث َي  .ذهبْ قد : الذيوال

َو- 4613 ِة ُه َياد ِز ِم ك ِلي ّظ  ال

ُبت التي وهي ْن ِه في َت ْنِسِم لمن يضرب الصبع مثل َم
َ يضر  ينفع ول

َو- 4614 ُه ٌه ُبو َلى أ ِر َع ْه ِء َظ َنا  ال

ّبَه إذا وذلك بينهما الشبه أن ُيَراد بالرجل، الرجل ُش
َ َ كما يخفى ل َناء، ظهر على ما يخفى ل أبوه "هو ويروى ال

ّثّمة يقول وبعضهم يشبهه، كان " إذاالثمة ظهر على ""ال
ُلسإقية، تحت فجعل نزع إذا الثمام وهما الثاء، بفتح هذا ا
َقاَل الهيثم، أبي قول تحت جعلته إذا السقاء، : ثممتغيره و
 ]406 [ص .الثمة

 الباب هذا من أفعل على جاء ما* 3*

َوُن- 4615 ْه ِزئًة َأ  ُمِمّخ ِلَساٌن َمْر

: النقصان،والمرزثة المخ، فيه صار إذا العظُم؛ أمّخ
َوُن المثل ومعنى ْه بلسانه يعين أن النسان على معونة أ

 .حسن بكلم أي المال، دون

َوُن- 4616 ْه ِلٍك أ ِم ِفي َعُجوٌز َها ٍة َها َن  سَإ

 .وبهلَكه به ُيْستخف للشيء يضرب
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 :الشاعر َقاَل

َوُن ْه ٍد وأ ُقو ْف َلى َنابُه الموُت إذا َم َع ِء *  من الَمْر
َعا مْن أصحابه ّن َق  َت

َوُن- 4617 ْه ٍم أ ُلو ُقوَمٌة َعُجوٌز َمظ ْع  َم

َ لمن يضرب ّد ل َت ْع  .وعجزه لضعفه به ُي

َقال َقَمُي ِقَمْت رحمها الله : أع ُع يسم مالم - على َف
َقِمْتالزهري َقاَل الولد، تقبل لم - إذا فاعله َع َقم :  ْع عقما َت

ُقَمْت َع ًا و ْقم ِقَمْت ُع ُع وكرم (كفرحا لغات ثلثَا عقما، و
 )كنصر رابعة وبقيت وعنى،

ُقومة، : امرأةإحداها من تقول ْع :الباقي ومن َم
ِقيٌم امرأة  َع

َوُن- 4618 ْه ِة ِمْن أ َط ٍز َعف ْن ِة َع  بالَحّر

َقال َطْتُي َف َع ْنُز :  َع ْفُط ال ْع َقْت إذا عطفا، َت َب  َح

َوُن- 4619 ْه ٍم َأ ُظلو ٌُء َم َقا ّوٌب سِإ  ُمَر

ّوُب :والرائبْ خميرة، وفيه ُيْمَخُض : مالمالمر
ُده، أخذ الذي المخيض ْب ْلُم ُز ُظ قبل ُيْشَرَب : أنالسقاء و
 :الشاعر َقاَل إدراكه،

ٍة َل ِئ َقا ُكْم َظلْمُت و ِئي َل َقا َوهْل سِإ َفى *  َلى َيْخ ِد َع ِك َع ال
ّظليُم  ؟ال

 مفعول بمعنى فعيل هذا
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َعُجوز من "أهوُن كقولهم المعنى في المثل وهذا
ُقومة ْع ََم ً " جعل ًا سِإيَم لمن مثل َ َخْسف  عنده نكير ول

َوُن- 4620 ْه ْقِي أ ُع الّس ِري ّتْش  ال

َوُن ْه ْوِن : منههنا َأ َه َنا، ال ْي َو ُه السهولة، بمعنى وال
َد : أنوالتشريع ِر َ ماء البل ُتو تشريع بل َمتِحه، إلى يحتاج ل

ًا البل  شروع

َنا المر يأخذ لمن يضرب ْي َو ُه َ بال  يستقصى ول

َقال َدُي ِق ُف ُله فاتهم رجل :  َبه، أه إلى فرفع أصَحا
رضي علي إلى فارتفعوا قتله، على البينة فسألهم شريح،

َقاَل شريح، بقول وأخبروه عنه الله  :علي َف

َها َد ْوَر ٌد أ ْع ٌد سَإ ْع َتِمْل َوسَإ ُد * يا ُمْش ْع َ سَإ َلى تروى ل َع
َذا  ]407 [ص البل َه

ْقِى : أهوُنَقاَل ثم ُع، الّس ِري ّتْش بينهم فرقا ثم ال
َقّروا ثم فاختلفوا وسإألهم،  بقتله أ

َوُن- 4621 ْه ْيٍس مْن أ َع ِه ُق ِت  َعّم

ً كان : إنهبعضهم َقاَل داَر دخل الكوفة أهل من َرُجل
ِه، ِت ًا، بيتها وكان وقر، مطر فأصابهم عم ْلبها فأدخلت ضيق َك
ًا وأبرزْت البيَت ِعيس  البرد من فمات المطر، إلى ُق

َقاَل ْيس : إنهالقطامي بن الشرقي و َع َقاعس بن ُق ُم
صاحبْ إلى عمته فحملته أبوه مات تميم، بني من عمرو بن
ْته بر َن َه ًا فغلق بر، من صاع على فر ْهن ّكُه، لم لنها َر ْف َت

ّناُط فاسإتعبدها ًا فخرج الَح  .عبد

َوُن- 4622 ْه ٍة ِمْن أ َل َغ  ُن
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:تقول والعرب الماشية، جلود في يقع : ماالنغلة
َلت َغلة َقا ّن ِدي أكون "ل ال صوفها ينتف الضائنة أن " وذلكَوْح
ُغوا فإذا حية، وهي َب فينغل الدباغ يصلحه لم بعد من جلدها َد

فيه ظهرت إذا الرجَل أن المثل هذا ومعنى حواليه، ما
َ سإوء خصلة من أَخُر خصال بها تقترن بل وحدها، تكون ل
 الشر

َوُن- 4623 ْه ِدحٍا ِمْن أ ْن  ِدِح

هو ما سُإئلوا فإذا ذلك، تقول العرب : إنحمزة َقاَل
َلوا َقاَلَقاَل لَشيء، :َقا : إنهدحندحا في اللغة أهل بعض : و
ْعبة َعبْ من ُل فيقولونها، الصبيان لها يجتمع العراب صبيان ُل
َع رجليه إحدى على وَحَجل رجله على قام أخطأها فمن سإب

 َمراٍت

ْهوُن- 4624 ِة مْن أ َط ْنز َضْر َع  ال

 :الشاعر قول من هذا

ّياِن َي َفِس ِد ْن ْتُل ِع َطُة َق َوَضْر ِر*  َبي ٍز الّز ْن ِذي َع ِة ِب َف الُجْح

َوُن- 4625 ْه ٍة، مْن أ َل َء، َوِمْن َثَم ْليا َذة وِمْن َط ْب  ِر

َلى خرقة أسإماء كلها هذه ْط  الَجْربى البل بها ُي

َوُن- 4626 ْه ٍة ِمْن أ ْعبأ  ِم

َتبىء التي الحائض خرقة هي ْع :والعتباء بها، َت
 الحتشاء

َوُن- 4627 ْه ٍة ِمْن أ َع ْق ٍة َل ْعَر َب  ِب

ّلقعة َيُة : الحذفةال  والرْم

www.almeshkat.net/books 531



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َد الملك عبد بن هشام أن وزعموا حاجا، المدينة َوَر
َقاَل عمر، بن الله عبد بن سإالم إليه فدخل ّد : كمله َف يا تع
ًافقال ؟سإالم ذوى في رأيت ما : تاللهَقاَل وسإتين، : ثلَث

َنًة أْحَسَن أسإنانك ْد واللحم السنام-  - بالكسر (الكدنة ِك
 )والشحم

ََقاَل والزيت، : الخبزَقاَل ؟غذاؤك فما منك، : أفل
 )نفسه وعافته : كرههيأجمه الطعام (أجم تأجمه

ُته ] إذا408 : [صَقاَل أشتهيه، حتى تركته أَجْم
ِنييقول فجعل وُحّم، بيته إلى سإالم فانصرفا َع َق َل الحوال : 

ً بجنازته هشام واجتاز مات، حتى بعينه،  عليها فصلى راجل

َوُن- 4628 ْه َلَة ِمْن أ َبا  الَحّجاِج على َت

َبالة يوسإف، بن الحجاج يعني َت من صغيرة : بلدةو
َدان ْل  الطائف أهل أمثال من المثل وهذا اليمن، ُب

ِليه عمٍل أوَل أن اليقظان أبو زعم عمل الحجاُج َو
َبالة، ؟هي : أينللدليل َقاَل منها قرب فلما إليها، فسار َت
َهاَقاَل َت َتْر َقاَلالكمة هذه عنك : سَإ َف بلدة بعمل علّي أهوْن : 

َكَمة، عني تسترها َلت مكانه، من ورجع أ َقا َوُنالعرب َف َه : أ
َبالة من  الحجاج على َت

َوُن- 4629 ْه َباحِا مَن أ ّن  الّسحاِب َعلى ال

السحاُب عليه ألحت إذا بالبادية الكلبْ أن وذلك
وكلَب السماء تحت أبدا َمبيته َلن َجهدا؛ لقي بالمطار

ًا أبصرت متى البادية ْتُه غيم َبَح من تلقى ما عرفت لنها َن
َقال ولذلك مثله، َآخر مثل في ُي َباحا السَحاَب َيُضّر : ل ُن

َة ول الكلَب، ْفليُل الصخر َقاَل الزجاج ت أهل بلغاء بعض و
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ُع النملة، َقْرصُ يكون أن عسى : وماالزمان َلْس النحلة، و
الذباب وما السحاب، على الكلَب ونباحا النخلة، البقة ووقوع

 :شاعرهم َقاَل ولذلك ؟مرقته وما

ِلَي َ وَما ْغُزو ل ِر أ ْه ّل ٌة ول ْد َكّر َق َبَحْت * و ِء َتْحَت َن الّسَما
َها ُب َ  ِكل

َقاَل  :آخر و

ِبُر َيا ّي بَن َجا ِد َفر مع أنت َع ْلبْ ُز َك َبُح * كال ْن ٍد من َي ْع ُب
 القمر على

مثل يكون المشرقا من طلع إذا القمر أن وذلك
 .غيم قطعة

 :قولهم وأما

َلُك- 4630 ْه َهاِت ِمْن َأ ِبِس ُتّر َبَسا  ال

َثٌل أنه عبيد أبو فذكر وذلك تميم، بنى أمثال من َم
 :يقولوا أن لغتهم أن

ْكُت َل قول ذلك على يدل أهلكته، بمعنى الشيء، َه
 :تميمي وهو العجاج

ٍه ْهَم ِلِك وَم َعَرَجا َمْن َها ْهلك * أي َت  .تعرج َمْن ُم

َلصمعي وذكر َهاِت أن ا ّتّر الصغار الطرقا ال
َبس، : جمعوالبسابس العظم، الطريق من المتشعبة َبْس

َ التي الواسإعة الصحراء وهو َقال فيها، شيء ل ُي َبس لها ف َبْس
ْبَسبْ َقال ثم الكلمة، أصل هذا واحد، بمعنى وسَإ جاء لمن ُي

بالترهات، وجاء البسابس، ترهات في : أخذُمَحال بكلم
َذ أنه ] المثل409 [ص ومعنى َلَك القصد غير في ُأخ في وسإ
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َ الذي الطريق ِكبَْكقولهم به، ينتفع ل ّيات فلَن : َر َن ُب
 .بالباطيل يتعلل وأخذ الطريق،

َدى- 4631 ْه ْيِميِص ِمْن أ َع  الّرْمِل ُد

َلوا ً كان : إنهَقا َ َرُجل ًا ِخّر دليل َلبْ يت هذا عليه َغ
َقال السَإم، ُي ْيِميُص "هو و َع َقاَل به، العالم " أيالمر هذا ُد
 :الشاعر

ْعُموصُ ُلو أبواِب ُد ِئبٌْ * ِك الُم ِتْح للَخْرقِا َوَجا  َفا

َلوافاتق للخرقا "راتق ويروى َقا َد يدخل : ولم"  َ بل
َبار ٌد َو  :يقول فجعل بالموسإم قام انصرفا فلما غيره، أح

ِني َوَمْن ِط ْع ًا ُي ِعيَن ِتْسع ًة وتس ْكَر ًا َب ِهَجان وأدما * 
ِه ِد ْه ِر أ َبا َو  ِل

ْهَرة من رجل فقام معه وتحمل سإأل، ما وأعطاها َم
عيَن الجّن َطَمَسِت الرمل توسإطوا فلما وولده، بأهله

ففي الرمال، تلك في معه َمْن مع وهلك فتحير دعيميص
 :الفرزدقا يقول ذلك

َهلَِك َتِمٍس َك ْل َق ُم ِري ِر َط َبا  َو

َنى 4632 ْه ِز ِمْن َأ ْن َطِف َك ّن  ال

 قولهم عند هذا قبل النطف ذكر مر قد

 "عدا ما النطف كنز عنده كان "لو

َون- 4633 ْه ٍة ِمْن ََأ ْن ْب ٍة، على ِت َن ِب َون َل ْه َباٍب، ِمْن َأ ُذ
ٍة، َوِمْن َوا َدٍج، َوِمْن َض ْن ِر َوِمْن ُح ْع ِقِط، الّش َدة َوِمْن الّسا ُقَرا
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ِم، َل ِة َوِمْن الَج َل َثا َقَرِظ، ُح ِة ِوِمْن ال َط َذنبْ ومْن الَجَمل، َضْر
َلى الِحَمار ِر، َع َطا ْي َب َهاِت َوِمْن ال ِبِس ُتّر َبَسا  ال

َوُل- 4634 ْه ْيِل، ِمَن َأ ِريِق َوِمْن الّس  الَح

ْهَرُم- 4635 ٍد، ِمْن أ َب ٍم وِمْن ُل َع  َقْش

َدى- 4636 ْه ِد َمَن أ َي ِم، إلى ال َف ِم، وِمَن ال ّنْج ِوِمْن ال
ٍة، َطا  َجَمٍل َوِمْن َحَمامة، َوِمْن َق

 المولدون* 3*

َ ّدُم َهل َق ّت ُلوُب ال ُق  ِصَحاحٌا َوال

ّد َكاِن َه ُد الْر ْق َواِن َف  الْخ

 لََحى َمْن َهاَن

َلى َهاَن ِة َع ّظاَر ّن ِر َيُمر َما ال ْه َظ ِد ِب ُلو  ]410 [ص الَمْج

ِه ِذ َقُة َه ّطا ِه ِمْن ال ِذ ِة َه َباق  ال

َذا ّيُت َه َ الّم َء ُيَساوي ل َكا ُب  ال

ُهنا َكبُْ َه َبراُت ُتْس َع  ال

َو ّناِس أْضَرُط ُه ٍر في ال ٍة دا َغ  فار

ّبْت  ِريُحُه َه

 دولته قامت إذا

َو َدى ُه َتِصِح اليات إْح ْن  - للُم

َو ّقا كّل ِمْن ُه َعٌة، ِز ْق ٍر ُكّل وِمْن ُر ْد َفٌة ِق ْغَر  َم
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ّتاٍب ُكّل َوِمْن ِبّي ُك  َص

ّتى هذا َلَم َح ْع ّيَت أّن َت  َيْضَرُط الم

َو ِبيبِْ ِلَي ُه َ كالط ّني ل َغ  َكالُم

َو ْهِل مْن ُه ِة أ ّن  الَج

َلبلَه يعنون  ا

َو َنا ُه ْي َل ِة َع َع ْكلى ِبُجْر ّث  ال

َتاظ يضرب ْغ  للُم

َ َهّمُه ِوُز ل ِه َطَرفى َيَجا ِئ َدا  ِر

ٌء هذا َنا ْد ِب ّنْت َق َغ ِه َت َلي ِطبُْ الماء َع َوا  الَح

َو ِة َوَرّب ُه َب ْع َك ِة في ما آخُر ال َب ْع  الُج

َلَك َع َمْن َه ِب ُه َت َوا  َه

َوى َه َلٌه ال ٌد إ ُبو ْع  َم

َو ْهُر ُه ّد َعلَُجُه ال ْبُر ِو  الّص

َو َنُس ُه ِته، أ ْدِم ِبلَُل ِخ ِه، و ِت َو ْع ّكاَشُة َد َع ِه و ِت َ  ُموال

ِتْك ْه ُتوَر ا  ِبالّسؤاِل الّشّك سُإ

َفى َهْل َلى َيْخ ّناِس َع ّنهاُر ال  ؟ال

ياء     أوله     فيما     والعشرون     الثامن     الباب   
o  الباب     هذا     من     أفعل     على     جاء     ما   
o  المولـــدون   
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 ياء أوله فيما والعشرون الثامن الباب

ْعِضى َيا- 4637 ْع َب ًا َد ْعض  َب

َقاَلعبيد أبو َقاَل َله من : أولالكلبي ابن :  ُة َقا ُزَراَر
ُدٍس بن ْد امرأة كانت ابنته أن وذلك التميمي، ُع ْي َو بن سًإ

ًا قتل سُإويدا وأن بنين، تسعة منه ولها ربيعة، بن لعمرو أخ
ِدر فلم هرب ثم صغير، وهو الملك، هند ْق هند، ابن عليه ي

َقاَل ُزَرارة إلى فأرسإل  :َف

ْئتني هند بن عمرو فأمر بهم، فجاء ابنتك، من بولده ا
ّلقوا بقتلهم، َقاَل ُزَرارة، بجدهم فتع ْع : يابعضىَف ًا د بعض
ً فذهبت  .مثل

َلرحام ذوي تعاطف في يضرب  .ا

ُتُه ابنته أجزاء " أنهمبعضى "يا بقوله وأراد جزء وابن
 .منه

ًا بقوله وأراد ُعوا أي " نفسه،"بعض ]411 [ص َد
ًا لمثل معرض أنه يعني الهلَك، على أشرفا مما بعض

 .حالهم

ُد َيا- 4638 ِق ُكْر َعا ْذ َ ا  َحل

َ " فقولك"ياعاقد قلت " فإذا"ياحامل ويروى َحل
بمعنى " فالحل"ياحامل رويت وإذا العقد، نقيَض يكون

ُلول َقال الُح َ َيُحّل بالمكان : حّلُي َ َحل ُلول وأصله َوَمَحلَ، وُح
ذلك يضر حتى السإتيثاقا في فيسرفا حمله يشد الرجل في
 .الحلول عند وبراحلته به

ً يضرب  .العواقبْ في للنظر مثل
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بن القيس امرؤ به نزل الذي الطائي فعل هذا ومن
َقاَل الجبل، فأتى به، يغدر بأن فهّم ُجْحر، ََف ًا إن : أل فلَن
َدَر، َدى فأجابه َغ َقاَل َقاَل، ما بمثل الّص :َقاَل ثم تا، أقبَح : ماَف

َ َفى، فلَنا إن أل َقاَل ذلك، بمثل فأجابه َو ثم تا، أحسَن : ماَف
 مرفوع الحديث وفي به، يغدر ولم القيس، لمرئ وفى

ْبَت "ما َب َعه أن أْح ُذناك َتسَم ِه، أ ْهَت وما فات ِر أْن َك
َعُه َناَك َتْسَم ُذ ْبُه ُأ ِن َت  "فاْج

ْفِسَك ِطبّْ َطبيبُْ َيا- 4639 َن  ل

َقال ًا ُكنَت : ماُي ْبَت ولقد َطبيب َب ِطبّْ َط ًا َت ّب فأنَت ِط
َبيبْ َطبّْ َط  .و

ّدِعى لمن يضرب َ علما َي  .يحسنه ل

ِطبّْيقول أن حقه وكان ْفَسَك، :  وإنما عالجها، أي َن
َقال أن ويجوز داءها، لنفسك طبْ التقدير على اللم أدخل :ُي
ّلْم أراد علم ذا كنت إن لنفسك العلم من النوع هذا َع

 .موضعها في اللم تكون هذا فعلى وعقل؛

ُء َيا- 4640 ُو َما ِرَك َل َغي  َغِصْصُت ِب

ِهَى لمن يضرب .والمعونة الَخلصََ ينتظر حيث من ُد

ْبَرى َيا- 4641 َلًة َع ْقب ْهَرى ُم ِبَرة َوسَإ ْد  ُم

َ النساء، أمثال من : هذاعبيدة أبو َقاَل أبا أن إل
 .حكاه عبيدة

 .وجهين من يكره للَمر يضرب
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ْبَرى َع َبَران، : تأنيثو ِرى وكذلك الباكي، وهو َع ْه سَإ
ْهَران تأنيث ُقا وهو سَإ ِر َل  .امرأة يخاطبْ ا

ِرى ما َياُضّل- 4642 ِه ْتْج َعَصا ِب  ال

َله ّي بن عمرو َقا ِد َعَصا رأي لما َع فرس وهى ال
ِذيمة " محذوفا،"يا قوله في والمنادى قصير، وعليها َج

ُلَل أراد ُضّل، قوم : ياوالتقدير أبنية من وهي بالضم، َض
ُببَْ، " أيبفلَن "حبّْ كقولهم التعجبْ، ّبه ما معناه َح إلّي، أَح

إلى الضمة ] وتنقل412 [ص العين، تخفف أن يجوز ثم
َقال الفاء، ُي  ومنه ُحبّْ، ف

 :قوله

َهَجَرْت ّنبُْ َمْن ] وُحبَّْغُضوُب [ َتَج  َي

َقال : الهلَك،والضلَل تنقل، أن ويجوز َبُن : َضّلُي ّل ال
ما قوم : ياالمثل ومعنى وأهلكُه، الماء غلبه إذا الماء؛ في

َلَك ما - أي أَضّل ْه ِذيمة هلَك يريد العصا، به تجرى ما-  أ  .َج

ِة َيا- 4643 َك َلَفي  ل

 .الكذب وهو الفِك، من فعيلة هي

 :وكذلك

ِة- 4644 َبهيت ْل َل  َيا

 .البهتان وهي

ُلهم  :وقو

ِة َيا- 4645 َه َعِضي ْل  َل
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 .المعنى في مثلهَما

في واللم بالكذب صاحبها ُيْرَمى المقالة عند يضرب
" - بكسر: ياللعضيهة"تقول الجوهري (عبارة للتعجبْ كلها
 )الخر القول يذكر ولم للسإتغاثة، - وهي اللم

 .للسإتغاثة فهي َكَسْرَت فإذا مفتوحة، وهي

َي َيا- 4646 ِد ْه ْيَت ما ُكْل الَماِل َم َد ْه  أ

 .نفسه على بماله يجود للبخيل يضرب

َدى إنما أي ْه َلَك ُت َ نفسك؛ إلى ما الناس على َتُمّن فل
 .بذلك

ُدُب َيا- 4647 ْن على َيْحِملك َما - أي ؟ُيِصّرَك ما ُج
ٍد َحّر ِمْن : أُصّرَقاَل-  الّصرير  َغ

ُد يقع مالم يخافا لمن يضرب  فيه بع

ّيُح- 4648 َه َولَُن الّسقام ِلَي ُي َبُروقِا َش ٍم ُكّل في ال َعا

َبُروقا ُظّن بذنبها َتُشوُل : الناقُةال بها وليس لقح بها في

َ الرجل يريده المر في يضرب يناله ولكن يناله، ول
 غيره

َواِعبِْ َيَساُر- 4649 َك  ال

ًا كان أنه حديثه من كان َد عبد َو إبلَ، لهله يرعى أسْإ
ًا فمرت بنٌت َيَسار لمولى وكان يراعيه، عبد معه وكان يوم
ْوض في ترتع وهي بإبله ْعشبْ، َر ُعلبة يسار فجاء ُم لبٍن ب

ْفَحَج وكان فسقاها، ِه إلى فنظرت الرجلين، أ َبّسمت َفَحِج َت َف
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ْته شربت، ثم ًا فانطلق خيرا، َوَجَز ِرح العبد أتى حتى َف
َفَقاَل وتبسمها، َفَرَحها له وذكر القصة، عليه وقص الراعي

َوار، لحم من كل يسار : ياصاحبه له لبن من واشرب الِح
ِعَشار، َقاَل الحرار، وبنات وإياك ال َكْتَف َ دحكة إلى : دِح ل
َبة إلى قام ثم ضحكة، : ضحكتيقول أخيبها، ْل َلَها ُع وأتى فم

َنَة بها  ]413 [ص فنبهها، مولَها، اب

ِحذاءها، العبد وجلس اضطجعت، ثم فشربت
َلت َقا َقاَل ؟بك جاء : ماَف َلت بي، جاء ما عليك : ماخفىَف َقا :َف

ْكِت الذي : دحككَقاَل ؟هو شيء وأي َلت إلي، َدِح َقا : حياكَف
َفٍط إلى وقامت الله، ْهنا، َبُخورا منه فأخرجت لها سَإ ُد و

َلت ِمْجَمَرة ودعت ُموسإى، إلى وتعمدت َقا ريحك : إنله و
وطأطأت تحتُه البخور فوضعت طيبْ، دهن وهذا البل، ِريُح

َذاكيره وأخذت البخور، تصلح كأنها ثم بالموسإى، وقطعتها َم
ُذنيه، أنفه فسلتت الدهن شمته ُأ َتَركتُه، و ً َفَصاَر و لكل مثل
ّد نفسه على جاٍن َع َت ْوَره، وُم  :لجرير الفرزدقا َقاَل َط

ّني ْبَت إْن لْخَشى وإ َط ْيَك إليهُم َخ َل َع ّلذي *  َقى ا َ ل
َواِعبِْ َيَساُر َك  ال

َقال ُي ًا و العبيد من " وكانالنساء "يسار أيض
َقال شاعر ابن وله الشعراء، َيَسار بن : إسإماعيلله ُي

 مفلقا وكان النساء،

ّدى َشّن َيْحِمُل- 4650 َف َي ْيٌز َو َك  ُل

ْيس، عبد بن أفَصى ابنا : هماالمفضل َقاَل َق وكانا ال
ّلٍى بن ُقّراَن بنت ليلى وهي سإفر، في أمهما مع نزلت حتى َب
ًى، ذا ّدْت الرحيَل أرادت فلما ُطو ًا َف ْيز َك شنا ودعت ُل

َرَمى الثنية في كانوا إذا حتى غضبان، وهو فحملها ليحملها،
َقاَل فماتت، بعيرها عن بها َيْحِمُلَف لكيز، ويفدى شن : 
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ً فأرسإلها الخر، ويكرم أحدهما يهان للرجلين (يضرب مثل
ًا ويضرب  )موضعه في الشيء وضع في أيض

ْيَكَقاَل ثم َل َع َكيز، يا أّمَك بجعرات :  ً فأرسإلها ُل  مثل

سإيبويه شواهد من : (هوالشاعر قوُل هذا ومثُل
جابر بن لضمرة أنه والشهر قائله، في  واختلف1/161

 )الدرامي

ُكوُن وإذا َهٌة َت ِري َعى َك ْد َها أ َوإذا َل ْيُس ُيَحاُس *  الَح
َعى ْد ْندُب ُي  ُج

ُة- 4651 َهيَز  َياَج

َناء امرأة : جهيزةالخليل َقاَل ْع ً يضرب َر لكل مثل
 وحمقاء أحمق

ِنى َياَشّن- 4652 ْثِخ ًا أ  َقاسإط

َعْت لما أنه أصله َق ّبأْت نزار بن ربيعة بين الحرُب و َع
ِني َشّن يا رجٌل فقال قاسإط، لولَد َشّن ْثِخ فذهبت قاسإطا، أ
َلت مثلً، َقا ً فذهبت سُإوء، : َمَحارَف  مثل

ْثِخْن ومعنى ِهْن،"أ حتى قتلهم أكثرى يريد " أو
ِهْم، ِني ِه ِو  : المرجع،والَمَحاُر ُت

َلت قتالهم كرهت كأنها َقا ِني سإوء : َمْرِجعَف ُع َتْرِج
 يسوءني قتلهم إلى الرجوع أي إليه،

ُه فيما يضرب ْكَر  ]414 [ص فيه الخوُض ُي

َد- 4653 ْب َع َد َمْن َيا ْب َع َ  َلُه ل
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َقال َلسإنان ذوي مع يكون للشباب ذلك ُي فيكفيهم ا
ْدمَة  الِخ

َتّل- 4654 ْع ِر َي ْعَسا َكاَن بال ِر ِفي َو َيَسا ًا ال ِنع  َما

ًا للبخيل يضرب ِر يعتّل طبع ُعْس  بال

َداَك- 4655 ْو َي َتا أ ُفوَك َك َفَخ َو  َن

ً أن : أصلهالمفضل َقاَل من جزيرة في كان َرُجل
ُبر أن فأراد البحر، جزائر ْع يحسن فلم فيه نفخ زقا على ُي

فغرقا، الريح منه خرجت البحَر توسّإَط إذا حتى إحكامه،
َقاَل برجل، اسإتغاثا الموُت َغِشيه فلما َداَكله َف َتا أو : ي َك

ُفوَك  نفخ و

ْيَن نفسه على يجني لمن يضرب  الَح

ُد- 4656 َي ُعليا ال ِد ِمَن َخيٌر ال َي  الّسفلى ال

على يحث وسإلم عليه الله صلى النبي قول من هذا
 الصدقة

ُد- 4657 ُعو ِنى ِلما َي ْب ِدُمُه أ ْه َي  ِحْسٌل َف

ُد لمن يضرب  يصلحه ما ُيفِس

 للمثل القائِل : ابنوِحْسٌل

ُلبُْ- 4658 َنّى َيْح ّد ُب َلى َوأَش ِه َع ْي َد  َي

وأصل غيره إلى وينسبه الفعل يفعل لمن يضرب
ِوية امرأة أن هذا َد َمْن َيْحُضْرها ولم لبن، إلى احتاجت َب

َها لها يحلبْ َت َ والنساء ناقتها، أو شا عاٌر لنه بالبادية؛ يحلبن ل
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ًا فدعت الرجاُل، َيْحلبْ إنما عندهن، ّي َن على فأقبضته لها ُب
ّفها هي وجعلت الخلِف، َلت كفه، فوقا َك َقا ُلبَْف َيْح َنّي :  ُب

ّد : الحلبْ" والّضبّْيديه على "وأضبّْ ويروى يديه، على وأُش
 :الفرزدقا َقاَل أصابع، بأربع

ٍة َكْم ِريُر َيا َلَك َعّم ٍة َج َل َء َوَخا َعا ْد َف ْد *  َبْت َق َل َعلّى َح
ِري  ِعَشا

ُذ شغارة َق َفِصيَل ِت َها ال ِل ِرْج ٍة ِب ّطاَر َف ِم *  ِد َوا َق ِر ِل َكا ْب  ال

ّغارة َغرَش َتْش ُذ ببولها، :  ِق َت الضرب، وهو الوقذ : منو
ّطارة َف والوسإطى، بالسبابة الحلبْ وهو الفطر : منو
َكاُر : هيوالبكار الّضْرع، قوادَم : يعنىوقوادم  النوقا من الب

ِرى- 4659 ٌق َيْج ْي َل َذّم ُب ُي  َو

ْيق َل  .يعاب ذلك ومع يسبق، كان فرٍس : اسإمُب

 الُمْحِسِن ذم في يضرب

ْبَط َيِخبُط- 4660 َء َخ َوا  َعْش

به، يشعر لم كأنه المر عن يعرض للذي يضرب
ِفِت ويضرب  الشيء في للمتها

ِلي َيا- 4661 ِب ِدي إ َلى ُعو ِكِك إ ْبَر  َم

َقال ُي َباركك "إلى و َقالَم ُي له شيء من نفر لمن " 
ً ] أن415 [ص : وذلكعمرو أبو َقاَل خير، فيه َقَر َرُجل ناقة َع

َقاَل البل، فنفرت  ِعْشت ما لك هذا فإن : عوديَف

َ شيء من ينفر لمن يضرب ّد ل  .منه له ُب
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ْوٌم- 4662 ِم َي ْو َي َفِض ِب ِر الَح ّو  الُمَج

َفُض َعُمود، كساء من فيه ما مع بأسإره : الخباءالَح و
َقال ُي َفض المتعة هذه يحمل الذي للبعير و ًا،"ح " أيض

ّور َقال : الساقط،والمَج ُه طعنه :ُي ّوُر  .َفَج

 تصيبْ بالنكبة الشماتة عند يضرب

رضي علي بن الحسين قتُل المدينة أهَل بلغ ولما
َها فسمع عليه هاشم بني نساء َصَرَخْت عنهما الله ُصَراَخ

َقاَل العاص، بن عمرو بن سإعيد بن عمرو ِم يوٌم :َف بيو
َفِض تمثل ثم قتل، حين عثمان بيوم هذا يعني المجور، الَح

 :القائل بقول

ٍد بني نساء َعّجْت َعِجيِج َعّجًة زيا َك َنا *  ِت َو َة ِنْس َدا َغ
َنبِْ  الر

- البل كتاب في حاتم أبو ذكره - كما المثل وأصُل
ً أن َ أخيه ابُن وكان وشاخا، كبر قد عم له كان َرُجل يزال ل

ابن بيت "يدخل الكتاب هذا أصول أكثر (في عمه بيَت يدخل
 ")"ابن كلمة " بزيادةعمه

َعه ويطرحا بنو أدرك كبر فلما بعض، على بعَضه متا
بعمه، يفعله ماكان به يفعلون فكانوا له، أخوات بنو أو أخا

َقاَل  :َف

َفِض بيوم يوم أنا فعلُت بما هذا أي المجور، الح
ً فذهبت بعمي،  مثل

ُة َيا- 4663 ْيَن َشا َهبين أ ْذ َلْت ؟َت َع : أَجّزَقا َم
ِزيَن  الَمْجُزو

www.almeshkat.net/books 545



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َ وهو القوم مع ينطلق للَحمق يضرب هم ما يدرى ل
 أمرهم يصير ما وإلى فيه

َيأسُإو َيُشّج- 4664  َو

 .مرة ويخطئ مرة التدبير في يصيبْ لمن يضرب

 :الشاعر َقاَل

ّني ِثُر أ ْك ِنى ِمما ل َت ًا سُإْم ٌد َعَجب َي ْنَك َوأْخَرى تّشج *  ِم
 تأسُإوني

ِبُض- 4665 ًة َيْر ِعي َحْجَر َت َيْر ًا َو  َوسَإط

ِبُض خضرة "يأكل ويروى من يأكل " أيحجرة وير
ِبُض الروضة  .ناحيًة وير

 َقاَل كما خير، في دمت ما يساعدك لمن يضرب

َنا ِل َوا َذا َم َقُروا إ َت ْف َنا ا َوإْن إلي ْثَروا *  ْيَس َأ َل َنا َف ِلي َل َوا  َم

َهبُْ- 4666 ْذ ْوُم َي ِم َي ْي َغ َ ال َعُر َول ِه ُيْش  ِب

تفوته حتى حاجته عن للساهي : يضربعبيد أبو َقاَل
 ]416 [ص

ُد- 4667 ُع ُقا َيْر ْبُر َي  َو

َقال َدُي َع َقا، الرجل : َر َبَر ّدد، إذا و ُقا ويروى ته ِر ْب ُي "
ُد ُيْرِع  :" وينشدو

ْقا ِر ْب ْد أ ِزيـ وأْرِع َي ُد َيا ُدَك فما *  ِئْر لي َوِعي  ِبَضا

َلصمعي وأنكر  اللغة هذه ا
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ّد ُكّل يأتيَك- 4668 ِه ِبَما َغ  في

 شر أو خير من فيه ُقضَي بما أي

ْوَم- 4669 ِزليَن َي ّنا َنيْت ال ُقا ُب  َثَمانيَن سُإو

ًا بالنازلين يعني و الصلَة وعليه نبينا على نوح
ثمانين وكانوا السفينة، من خرجوا حين معه وَمْن السلم
ِه، ولده مع إنسانا ِن ِئ َنا َك ُنوا و َب َقال بالجزيرة قريًة و ثمانين لها ُي
 .الموصل بقرب

َليام، الناس ولقي أسَإّن قد لمن يضرب لم وفيما وا
 قدم وقد يذكر

ْوُم- 4670 َي َلَم ال  َظ

 .موضعه غير في الشيء وضع أي

َلوا ًا يفعل أن يؤمر للرجل : يضربَقا كان قد شيئ
 .له يذّل ثم يأباه

َلم، واليوُم : أخبُرك: يقولونمصعبْ بن عطاء َقاَل َظ
قبل أفعله أكن مالم أفعل فاليوم القوة، بعد ضعفُت أي

 :الفراء وأنشد اليوم،

ْلُت َها ُق ِني ل َلْت ِبي َقا َقا * إّن لََجَرْم َف ِفَرا ْوَم ال َي ال
ْوُم َي َلْم َوال  َظ

َقاَلحقا " أيظلم واليوم "بلى ويروى :زيد أبو . 
َقال الرجل يقوله واليوم : بلىفيقول وكذا، كذا أفعل له ُي
 .ظلم
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كما فيه، يقع لنه اليوم إلى الظلم أضيف وإنما
َقال  فاجر ويوم نائٌم، : ليٌلُي

ِيَك- 4671 ِر ْوٌم ُي ِه َي ِي  ِبَرأ

صلة من والباء المرئى، بالرأي يريد أن يجوز
ِفُرَك أي المعنى، ْظ َلحوال تنقل من فيه يريك بما ُي وتغيرها، ا

َقاَل المفعوِل، موَضع ُيوضع والمصدُر كل : يريكبعضهم و
 .فيه ترى أن ينبغى ما لك يظهر يوم كل أي رأيه، يوم

ِهى- 4672 ِديَم ُيو َ ال ُع َول َف  َيْر

ُد لمن يضرب َ ُيفِس  يصلح ول

َو َيُحّث- 4673 ُه  الِخُر َو

 منك أبطأ وهو يستعجلك لمن يضرب

ّبَما َيا- 4674 ّنِصيُح َخاَن ُر َتَمُن ال ْؤ  الُم

 الزمان أبناء على العتماد ترك في يضرب

ِبُر- 4675 ِه َعْن ُيَخ ِل ُهو  َمْرآتُه َمْج

َواد "إن قولهم مثل ُنه الَج ُه َعي  ]417 " [صِفَراُر

ِدّب- 4676 َء َلُه َي َيْمِشي الّضَرا  الَخْمَر َلُه َو

ًا (وهو الوادي في الملتّف : الشجُرالّضَراء :أيض
 )الشجر من نبذ وبها السباع، تأويها مستوية أرض

ْبل أو ُجْرفٍا من َوَراَك : َماَِوالَخَمُر  َرمل َح

ِتُل للرجل يضرب  صاحبه َيْخ
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َقاَل َلرض من انخفض : ما: الضَراءالعرابي ابن و  .ا

ُطوُر َيْحِسبُْ- 4677 َ أّن الَمْم ِطَر ُكل  ُم

 حاله مثل في الناس كّل يظن الذي للغني يضرب

ُع- 4678 ْيِن َيْجَم ْيَر ٍة ِفي سَإ  َخَرَز

 واحد وجه في حاجتين يجمع لمن يضرب

َقُم- 4679 ًا َيل ْقَم ّدى َل َف ُي ُه َو َد  َزا

 بماله ويحتفظ غيره َماِل من يأكل أي

ًا ُيِسّر- 4680 ٍء، ِفى َحْسو َغا ِت َيْرِمى ار َقطا بأمثاِل َو ال
ُه َد َؤا  ُف

 الّرغوة : شربالَرتغاء

َلصمعي زيد أبو َقاَل ُلهوا َتى الرجُل : أص ْؤ ّلبِن؛ ي بال
ْظهر َي َ خاصة، الرغوة يريد أنه َف فيشربها، غيرها، يريد ول

 .اللبن من ينال ذلك في وهو

َع يجر وإنما ُيعنيك، أنه يريك لمن يضرب ْف ّن إلى ال
ْيُت َقاَل نفسه، ُكَم  :ال

ًا لكم رأيُت قد فإني َتْحَساء ُصدود ِة * و ّل ِع َنا ِب ِغي َت  ُمْر

ُع- 4681 َن ُه َيْم َدّر َدّر ِه َو ِر ْي  َغ

 .بالمنع غيره ويأمر ماله يمنع للبخيل يضرب

فمات، ولدها وطئت ناقًة أن : وذلكعمرو أبو َقاَل
َدّر َدّرها فمنعت معها ِظئر له وكان َلصل هو هذا غيرها، و  .ا

www.almeshkat.net/books 549



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َوى- 4682 َلى َيْر ِيِح َع ُلوَب الّض  الَمْح

ْيح ّقق الخائر : اللبنالّض . وهوعليه يصبْ بالماء ُر
ّيا اللبن أسإرع  .ر

َ لمن يضرب ُه يشتفي ل ُد أن وذلك بشيء، موعو
ّى ْيح من الحاصل الر َ الّض ًا يكون ل ًا كان وإن متين  .سإريع

ِفَك- 4683 ْك ُبَك َي ْوم ُشّح َنِصي َق  ال

ِدك في بما اسإتغنيت إن أي  الناس مسألة كفاك َي

ْوَم- 4684 َي ًا َخمٌر، ال َغد رقم المثل (انظر أْمٌر و
 )التى 4709

أمر يعني أمر، يشغلنا وغدا خمر، اليوم يشغلنا أي
 .الحرب

ّي حجر بن القيس لمرئ المثل وهذا الشاعر، الكند
ْفٌض اليوم ومعناه َعة َخ َد ّد وغدا و امرئ أبو وكان واجتهاد، ِج
 ]418 [ص القيس

َد ُحْجٌر وكانت والغزل، للشعر القيس امرأ َطَر
َنُف الملوك َدّمون القيس امرؤ فلحق الشعر، من تأ من ب

َد بنو قتله أبوه، قتل حتى بها يزل فلم اليمن، أرض بن أسِإ
َلعور فجاءه خزيمة، َقاَل أبيه، بقتل فأخبره العجلي ا امرؤ َف
 :القيس

َوَل َطا ْيُل َت ّل َنا ال ْي َل َدّموُن َدّموْن َع ّنا *  ْعَشٌر إ ُنوْن َم  َيَما

َنا َوإننا ْوِم َق ّبوْن ِل * ُمِح

www.almeshkat.net/books 550



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ِعنيَقاَل ثم ّي ًا، : َض َلني صغير ًا، َدَمه وَحّم َ كبير َو ل َصْح
َ اليوم، ًا َخْمٌر اليوم غدا، ُشْرَب ول َغد قوله فذهبْ أمر، و

ً  .مثل

 .والمكروه للمحبوب الجالبة للدول يضرب

 :َقاَل ثم أيام، سإبعة شرب ثم

ِني َتا ِبي أ َلى َوأْصَحا ْأِس َع َلع َر ْي ِديٌث َص َطاَر * َح ْوَم أ ّن ال
ّنى َعَما َع ْن  َوأ

ْلُت ُق ِلّى َو ِعْج ٍد ِل َعي ُبُه َب ّيْن َمآ َب َت ّيْن *  َب ِديَث ِلى و الَح
َعّجَما  الُم

َقاَل ْيَتَف َب ْعَن : أ ّل ٌو ال ِهٌل َعْمر َكا َباُحوا َو ٍر ِحَمى * أ ُحْج
َبَح َلما فأْص  ُمْس

َذا َيا- 4685 ّب ُة، َح ْو الماَر َل ِة على و  .الِحَجاَر

َعبْ َقاَل ذلك َقاَل : إنماالزبير بن الله عبد بن ُمْص
ُد ًا لي : ابنلَبنه َقاَل حين أسإيد بن خالد بن الله عب َدار

ْذ بمكة، ّتِخ َ فيها وا ُد فدخل ففعل، لنفسك، منزل الله عب
المنقوشة، بالحجارة َوَحّسنه أجاده قد منزل فيها فإذا الدار
َقاَل فقال أعطيتني، الذي : المنزلقال ؟المنزل هذا : لمنَف
ّبذاالله عبد  الحجارة على ولو المارة : ياح

ّبذا- 4686 ّتَراثُا َياَح َ ال ْول ّلُة َل ّذ  ال

َهس، كلم من هذا ْي عند الثاء باب في ذكرته وقد َب
ًا أرامها "ثكل قولهم  "ولد

 )771 رقم المثل شرحا ( انظر
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ِتيَك- 4687 ِه مْن ِبالمر َيأ  َفّص

ْفصله، من بالمر يأتيك أي فصوص من مأخوذ َم
َفاصلها وهي العظام  َم

 :جعفر بن الله عبد َقاَل َفّص، وأحدها

ِرئ َوُرّب ِه اْم ِري َد ُيوُن َتز ُع ِتيَك ال َيأ َو ِه مْن بالمر *   َفّص

 الحقائق على للواقف يضرب

ّناَس َيُشّج- 4688 َ ال َبل  َق

ًا الناس يعترض أي  شر

ِدي- 4689 ِه ِمْن َي ِد  َي

ّي َقاَل َقالاليزيد ُي ذهبت " إذايده من فلَن "يدي : 
 ويبست

ِني لمن يضرب  ]419 [ص نفُسه عليه َتْج

ِغى َياِحْرَزا- 4690 َت ْب َ َوأ ِفل َوا ّن  ال

" فحذفا،"واحرزاه يريد " قالوا"واِحْرَزا ويروى
 الخطر وأصله

المال، رأس فاته حتى الربح في طمع لمن يضرب
 بعضهم قول هذا

َقاَل وأطلبْ أردُت ما أدركُت : يريدعبيد أبو و
عليه والحث المال اكتساب في يضرب :َقاَل الزيادة،

 عليه والحرص
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َلوا قوم يا أراد كأنه المحرز، بمعنى : والحرزَقا
ِدي من أْحَرْزُت ما أبصروا : يريدوحرزا الزيادة، أبتغي ثم ُمَرا

َ حرزي، به َكْسرة من فر انه إل لخفتها الفتحة إلى ال
 ُغلمى يا موضع في ُغلما، : ياكقولهم

َكبُْ- 4691 ْعبَْ َيْر َ َمْن الّص ُلوَل ل  َلُه َذ

ُء يحمُل أي ِلبته ينل لم إذا الشدة على نفسه المر َط
َنا ْي ُهو  .بال

َناعة في يضرب َق ْيِل ال َن  الحاجات بعض ب

ْكُسو- 4692 ّناَس َي ُتُه ال ِريٌة َواسْإ  َعا

ُيسيء الناس إلى ُيحسن لمن يضرب  .نفسه إلى و

ِلي- 4693 ْي َو ِنى َيا ِبيعُة َرآ  َر

َلته ّبْت رجٌل بها َمّر امرأة َقا َ يراها أن فأَح يعلم ول
 .فأبصرها إليها التفت قولها سإمع . فلماله تعّرَضْت أنها

َلم أن يحبّْ للذي يضرب ْع ِرى وهو مكانه ُي أنه ُي
 .يخفى

ِني َيا- 4694 َت ْي َثى َل ِه الُمْح ْي َل  َع

َلها لها، وصيل وأقبل امرأة، إلى قاعدا كان رجل َقا
َثِت رأته فلما َ وجهه في التراَب َح فيطلع منها يدنو لئل

َقاَل أمرها، على جليُسها َثى ليتني : ياالرجل َف عليه، الُمْح
ً فذهبت  مثل

ّنى عند يضرب ِة َتَم َفى َمْن منزل الكرامة له ُيْخ
َهر ْظ ُي  .البعاد له و
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ُه َيا- 4695 ْنُت هل َعّما َوَر ُك ْع  َقّط أ

َلها فكان إليها، يختلف وكان خليل، لمه كان صبي َقا
َ عينيه إحدى غمض أتاها إذا ذلك بغير الصبّي يعرفه لئل

َقاَل أبيه، إلى ذلك الصبي فرفع رآه إذا المكان : هلأبوه َف
مجلس إلى به فانطلق : نعم،َقاَل ؟رأيته إذا بني يا تعرفه
َقاَل الحى، ّفح تراه، من أي : انظرَف حتى القوم وجوه فتص

منه فدنا لعينيه، وأنكره بشمائله فعرفه عليه بصره وقع
َقاَل ً فذهبت ؟قط أعور كنت هل عّماه : ياَف  .مثل

ِه بهيئته أخلَقه بعض على يستدل لمن يضرب ِت وَشاَر

ِني- 4696 ُب ِر َيْصأي َيْض  َو

َقال َقال ويقلبْ يْصأي، : َصأيُي ُي ] صاء420 : [صف
ُغ كقولهم وهذا َيِصئ، َد ْل َت ْقَرُب " َع َتِصئ ال  "َو

ْوٌم- 4697 َفى َي َوا ُه َت ُؤ َعُمُه َشا َن  َو

 الّشْمِل اجتماع عند يضرب

ْوٌم- 4698 ِبيبٍْ ِمْن َي ِليٌل َح  َق

 .منه والَزدياد الشيء، اسإتقلَل في يضرب

ِهي- 4699 َت ُع َيْش ُيِجي  َو

َذ، أن أراد لمن يضرب ِطى أن ويكره يأخ ْع  .ُي

ِبُرَك- 4700 َنى ُيخ ْد َلرض أ ْقَصاها َعْن ا  أ

 .مثله آخرها في كان خير أولها في كان إذا أي

ُلُه- 4701 ُه ِبِضْرٍس يأك ُؤ َيط ْلٍف َو ِظ  ِب
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ُفر لمن يضرب ْك  إليه المحِسِن ضيعَة َي

ْبكي َيُشّجني- 4702 َي  َو

 ناصح لك أنه ويزعم يغشك، لمن يضرب

َها َيا- 4703 َعًة َل ْو َد َعًة َلي أّن َل  سَإ

َعة في أنا أي ّنى مال لي ليس ولكن َد ِتى فأته َع ِد  .ِب

ِعيُش- 4704 ُء َي ِه الَمْر ِري ْغ  بأَص

َلُك " أي"يستمتع ويروى ُبه النسان في ما أْم قل
َله ولسانه، ّقُة َقا حين السماء ماء بن للمنذر َضِميرة بن ُش

َقاَل وازدراه، مجلسه أحِضَر ُع :و ّى َتْسَم ِد ْي َع ْيٌر بالُم أن ِمَن َخ
ُه  .َتَرا

 )655 رقم المثل (انظر

ْبَن َيا 4705 ِتها ا  ِحَمارها أْخَمَضْت إذا إسْإ

َ الحمار ْتم هذا وإنما يحمض، ل أم به تقذفا َش
حلت حيُث بها ففعل حمارها أحمضت أنها يريد النسان،

 .الحمار تحمض

َعاُم- 4706 َن ّني َيا  َرُجٌل إ

ًا أن حديثه من كان ُلوا قوم َب :النعامة (حبلوا َح
 )بالحبالة صادوها

ً الحبل وأمكنوا بيضها، على نعامًة َلوا َرُجل َقا َو : ل
ّنَك َ تري َها وإذا بك، تعلَمّن ول َت َ رأي على تجمع حتى تعجلها فل
ّد تمكنت فإذا بيضها، فنظرها، تراك، أن وإياك الحبل فم
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ّدى قام جاءت إذا حتى َقاَل لها فتص رجل، إني نعام : ياَف
ً فذهبت فنفرت،  .مثل

َ بالنسان الهزء عند يضرب َذر ل ّذَر ما َيْح .[صُح
421[ 

ًا َيْمِشي- 4707 ُكوُن ُرويد َي َ َو ّول  أ

َؤدة في حاجته يدرك للرجل يضرب َعة، ت َد  :وينشد و

َ الوليد أّم تسألني َيْمِشي َجَمل ًا *  ْد ُكوُن ُروي َي َ َو ّول  أ

َيِميُن- 4708 ْنٌث ال ْو ِح َدَمٌة َأ ْن  َم

ِدم، صادقًة كانت إن أي  .حنث كاذبة كانت وإن َن

 .وجهين من للمكروه يضرب

ْوَم- 4709 َي ًا ِقَحافٌا، ال َغد َقافٌا و  ِن

ِقَحافا َقافا فيه، ُيْشَرب إناء وهو َقِحٍف، : جمعال ّن :وال
َفُة، َق َقال النا َقُفُي َن ُقُف :  ْن ًا؛ َي َف ْق ّق إذا َن الدماغ، عن الهامَة َش
َقُف وكذلك ِبيد، عن الحنظل َن َه َقاَل ال  :القيس امرؤ و

ّني َة كأ َدا ْيِن َغ َب ْوَم ال ُلوا َي َدى َتَحّم َل الَحّي سَإُمَراِت * 
ِقُف َظِل نا ْن  َح

" (انظرأمر وغدا خمر، "اليوم قوله مثل المثل وهذا
 )السابق 4684 رقم المثل

َ ِتَلله قيل حين القيس لمرئ يروى المثلين وكل ُق  :
ُبوك، َقاَل أ َقال بالقحف، ُمَشاربة يعني ِقَحافا، : اليومَف ُي :و

ُة القحُف  .الشرب شد
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ُدَك- 4710 ْنَك َي َنْت َوإْن ِم َء كا َ  َشل

ُفَك قولهم مثل هذا ْن َع كان وإن منك "أ َد  "أْج

َء َياُرّب- 4711 ْيَجا ْيٌر هي َه ٍة ِمْن َخ َع  َد

ّدعة الحرب، وهو ويقصر، : يمدالهيجاء : السكونوال
 .والراحة

 .فاعتذر خصومة في وقع إذا للرجل يضرب

ُه َيا- 4712 ّورا ُتن  ُم

ً أن زعموا َق َرُجل ِل ّوُر يتنورها، فجعل امرأة، َع َن ّت :وال
ّوى، ّتَض يتنورك فلَنا : إنلها فقيل الضوء، من ههنا التضوى ال
َ لتحذره َ منها يرى فل ًا، إل َن َعْت فلما َحَس َعْت ذلك سَإِم َف ر
َلت قابلته ثم ثوبها مقدَم َقا وسإمع فأبصرها متنوراه، يا :َف

َلتها، َقا  .عنها نفسه فانصرفت م

َ من لكل يضرب ًا، يتقي ل َ قبيح ِوي ول َع  .لحسن َيْر

ِبُح- 4713 َبْحر وفي ظمآَن ُيْص  َفُمُه ال

ً عاش لمن يضرب ًا بخيل  .مثري

َعْت يميٌن- 4714 َل ِرم في َظ  الَمَحا

َقاَل مخرجا، ِلَصاحبها جعلت اليمين وهي  :جرير و

َ ْيَر َول ِه َماٍل في َخ ْي َل َ أليٌة َع َول ِر َيميٍن في *  ْي ذاِت َغ
ِم ِر  َمَحا

ُلَ- 4715 َو َيْم ْل ّد ِد إلى ال ْق َكَرِب َع  ال
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بن ُعتبة بن عباس بن الفضل قول من مأخوذ هذا
 ]422 :[صيقول حيث لهبْ أبي

ِني َمْن ْل ًا ُيَساِجْل ُيَساِج ُلَ َماِجد َيْم َو *  ْل ّد ِد إلى ال ْق َع
َكَرْب  ال

َعَراقي َوسإط في ُيَشد الذي الحبل وهو يثنى، ثم ال
َ الماء يلي الذي هو ليكون يثلث؛ ثم  .الكبير الحبل يعفن فل

ِلي فيما يبالغ لمن يضرب  .المر من َي

ُد- 4716 ِق ْع ْثِل في َي ِفي الّصواِب ِم ِه َو َني ْي ْثُل َع ِم
ِة  الَجّر

من منه كثر ما القليل في يلوُمَك لمن يضرب
 .العيوب

 :الرياشي أنشد

َ َذا أل ّيه ِئِمي أ َ َقتي في الل َهْل َخلي َكاَن فيَما النفس * 
ْنَك ُلوُم ِم  َت

ْيِن ِفي َتَرى فكيف ِبِك َع َذى َصاِح َق ْنَسى ال َت َو َذى *  َق
ْيَك َن ْي َو َع ُه  َعظيُم َو

ُقا- 4717 ُد ّقا َي ِبِل َد ِل ِة ا  الَخاِمَس

َلعَربي ابن َقاَل ّد : الِخْمُسا في لنه الظماء أَش
ِلبل تصبر ول ، يكون القيظ الخمس، من أكثر القيظ في ا

َهيل وطلع القيُظ خرج فإذا َد سُإ الظمء، في وزاد الزمان َبَر
ًا اليقظ في وردت وإذا َدَرْت فإذا شربها، اشتد خمس لم َص
َدع ًا َت َ شيئ  شدة من عليه أتت إل
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َلوا المثل، به فضرب عشائها، وطول أكلها َقا :َف
ّقوَن  .الخامسة البل دقا يد

َقْمِع ِقْرفَا َيا- 4718  ال

ِقْرفُا ِقْشر،ال ُع : ال َقْم حمل أو فلس بوزن : (القمعوال
 )عنبْ أو

َوطبّْ قمع مما وسإخ أبدا فهو اللبن، فيه ُيِصبّْ ال
ُلوه ما بالقْرفِا وأراد اللبن، من به يلزقا ْع َوسَإخ من ُي  ال

ِدَر- 4719 ْه ِة َياُم  الّرْخَم

َلَحمق يضرب  .ل

َ الّرَخمة أن وذلك ِديَر ل َكلفها وهذا لها، َه َدير ُي  اله

َعاَمَة َعاَرَض َمْن َيا- 4720 ّن  .ِبالَمَصاِحِف ال

ًا أن هذا أصُل ُوا يكونوا لم العرب من قوم َأ النعامة َر
َلوا المصحف فأخرجوا داهية، ظنوها رأوها فلما َقا : بينناَف

َ الله كتاُب وبينِك  تهلكينا ل

ْوٌم- 4721 ُنوٌب َي  َذ

َ الشر، طويل أي  :وينشد ينقضي، يكاد ل

ُكْن إْن ّلى َيوِمي َي َو ُه َت ُد ْع َعى سَإ َدا َت َو َنْحٍس لي *  ِب
ْد َك َن  َو

َعّل َل ْقِضي الله َف ًا َي ِفي َفَرج ٍد *  ِه ِمْن َغ ِد ْن ْو ِع َد أ ْع َب
ْد  َغ

ُه يا- 4722 ّطُط َهْل عّما َتَم ُكْم َي ُن َب ّطُط كَما َل َتَم ُننا ي َب  ل
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َلَح لمكن يضرب ُله َص  ]423 .[صالفساد بعد حا

ُله ًا أن وأص ًا صار وقد لعمه َقاَل صبي والصبي فقير
ّطُط هل عماه : ياتمول قد َد - يعني يتمدد - أي يتم امتدا

"كلكم الخر كالمثل وهذا الحلبْ، عند الضروع من اللبِن
ِلبْْ َت َيْح ْل ُعودا َف  "َص

َفُظ- 4723 ُء ُيْح َ شيء كل ِمْن الَمْر ِه مْن إل  نفِس

 نفسه من المُخطىء عتاب في يضرب

ُلبُْ- 4724 ْط ّدَراَج َي ْبِس في ال َلسإد َح (كذا، ا
َلسإد "خيس عن محرفا وأحسبه  ")ا

 وجوده يتعذر ما يطلبْ لمن يضرب

ُقا- 4725 ْطُر َبِصيُر أعَمى َي ِهٌل َوال  َجا

ُقا ّطْر َهانة من نوع وهو بالحصى، : الضرُبال َك  ال

ٍر في يتصّرفُا لمن يضرب َ أم َمَصالحه يعلم ول
 خارج من غيُره بالمصلحة فيخبره

ً َيْحِمُل- 4726 َلُه حال  ِحَماٌر َو

ُة،الحال َكاَر َقّصاُر يحمله ما وهي : ال ظهره على ال
 الثياب من

ّدوِن َيْرَضى لمن يضرب له أن على العيش من بال
 ومقدرة ثروة

ُكرفُا- 4727 ًا َي ُعوُل َنِجٌف ُعون  َمْم
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ُعوُن َنَة، : جمعال ِر من الجماعة وهي َعا َوْحش، ُحُم ال
ّنِجُف ّنَجافُا عليه : الفحلوال بطن على يشد شيء وهو ال
ّلْت : الحماروالممعول الّضَراب، عن يمنعه حتى الفحل سُإ

َتاه َي  .ُخْص

ُيقِصيه خيره يمنعه من إلى يتقرب لمن يضرب  .و

ُه َيُصبّْ- 4728 َد ُفو ْع َتّظ َما َب ْك  الَحَشى ا

َتّظ : الّسيلَُن،الّصبّْ ْك ّظة : منوا ِك المتلَء، وهي ال
" بضاد"تضبْ والمحفوظ (كذا، : تصبْللحريص يقال

ُته،معجمة َثا َل ّلبُْ فوه يصبْ ومعنى )  َتَح  .الَشتهاء شدة من ي

َد لمن يضرب وراءه ما إلى ببصره ويطمح بغية َوَج
َفْرِط ِه ل ِه  .َشَر

ُكُل- 4729 َبيِن َيأ َو ًا ُق ِقبُْ َقاب َت  َيْر

َقال ُقوُبُي َفْرخا، : ال َقال والقاب، القابُة وكذلك ال :ُي
َبِت ّو َق َبُة َت َقا َها، من ال ِب َقاَل ُقو ُقوبةبعُضهم و َقاَل ، البيضة : ال و
ُقوُب يكون أن والصواب البيضة، : القائبةبعضهم َقاُب ال وال
فاعلة - البيضة، الياء - بسقوط والقابة والقائبة الفرخا،
ُقوُب الطائر لن مفعولة؛ بمعنى ْوِب وأصل البيضة، ي َق  ال

ُع، ْط َق َقال424 [صال ُي ْبُت]  ُق ُتها، أي البلَد؛ :  ْب ُج
ُقوُب البيضة هي فالقائبة  .الفرخا - عن وتنفلق تنشق - أي َت

ُد حاجتين يسأل لمن يضرب ًا، الثالثة ويع حرص
 :كقولهم

َ َقا ُيْرسِإُل ل َ الّسا َقا ُمْمِسكا إل * سَإا

َكبُْ- 4730 ِه َيْر ْي َن ْي ِإْن َق ّبا و ًا َض  َدَم
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َناِن ْي َق َغاِن،ال الدابة، من الّشكال موضع وهما : الّرسْإ
َبّض وَضبّْ  : سإالو

 الشدائد على للصبور يضرب

ًا َدم َنْصبْو  التمييز على : 

ْوُم- 4731 ِء َي َقا َ َنْحُسُه الّش ُفُل ل  َيأ

ًا للطالبْ يضرب ُبه فيه ناله فإذا نيله، يتعذر شيئ َط .َع

َوى- 4732 ْك ِعيُر ُي َب ِر ِمْن ال ِء َيِسي ّدا  ال

ِم في يضرب يعظم أن قبل الضائر المر َحْس
 .ويتفاقم

ِكي- 4733 ْب ِه َي ِلي ًا إ َع ْب ًا َش  َوُجوع

ُتُه لمن يضرب َد َنت أو حاله سإاءت الشكاية، َعا  َحُس

ًء َيْمأي- 4734 َقا ْيَس سِإ ِه َل  َمْخَرٌز ِفي

َقال ًا َيْمأي الجلد : مأيُي ًا، َمأي ّله إذا ومأو يمده ثم َب
ّتسع حتى منه يجعل جلدا يعني سِإقاء، فيخرز يقور ثم ي

ُلَم فاسإد لنه َخْرز موضع فيه وليس سإقاء  .َح

في وطمع فيه، مرغوب غير في رغبْ لمن يضرب
 مطمع غير

َوى- 4735 ٍم إلى يْض ْو  ُهَزاٌل ِبهْم َق

َقال َىُي ِو َوى، إليه : َض ْوى إذا َيْض  .ولجأ أ

 .بمضطر يستعين لمن يضرب
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َتُح- 4736 ِم َيْم ْلهي َوى ِل ّد ُقا ال  الَمْحُرو

َقال َىُي َو َد ُفُه :  ْو ٍد فهو َج ًى و َدو ًا، و وصف وهو أيض
ُته، أصيبَْ : الذيوالمحروقا بالمصدر؛ َق الفخذ رأس وهي حار

َقال الورك، في ُي كان وَمْن الورك في عصبتان الحارقتان و
َ فهو كذلك  .رجليه على يعتمد أن يقدر ل

 عظيم أمر به ُيْستعان للضعيف يضرب

ْدَر َيُحّش- 4737 َغّى ِق ّوِب ال ّتَح  بال

ّوب : اليقاد،الَحّش ْظهر لمن يضرب : التوجعوالتح ُي
ِرم الشفقة ُيْض  .والضلَل الهلَك ناَر عليك و

ّد- 4738 َ َيُم ْبل ُنُه َح ّكٌك أسْإ َف  ُم

ْبل آسإان : واحدالسْإُن ّنسع، الَح الطاقات وهي وال
َتل، منها التي ْف ّكك ُي َف َقال : المحلل،والُم الشيء : فككتُي

 ]425 .[صفانفك

َ لمن يضرب ُد ل َتَم ْع َ كلمه ُي على منه يحصل ول
 .خير

ّذ- 4739 َل ًا َي ِهى َضيح َت َيْش ًا َو  َدِخيس

َقال ْذُتُي ِذ َل ُته الشيء :  ّذذ َل َت ُته، و ْذ َذ ْل َت وجدته أي واسإ
ًا، ْيح، لذيذ َياحُا والّض ّدِخيُس الماء، الكثير : اللبنوالّض : لبُنوال
َلبْ الضأن  .المعز لبن عليه ُيْح

َلبَْ لمن يضرب ًا الكثير إلى ويطمح القليَل َط  .أيض

ِرفُا- 4740 ْغ  َخريٍص إلى ِحسًى ِمْن َي
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ْعر قريبة الرمل في تحفر : بئرالحسى َق ِريُص ال :والَخ
َقال البحر، من الخليج ُي  .المهملة بالحاء الحريص هو : إنماو

ِقّل من يأخذ لمن يضرب ِر إلى فيدفعه الُم ِث ْك  الُم

ُد- 4741 ُعو ِذِن إلى َي ِتيُف ال َنا َببِْ َم  الّز

ِتيُف َنا ُتوفا، : جمعالَم ْن َببُْ الَم الشعر : طولوالّز
ْعريقول وكثرته، ِذِن : َش ِتَف إذا ال َبَت عاد ُن َن  .َف

ًا يترك للرجل يضرب ًا شيئ ّنع  .طبعه إلى يعود ثم َتَص

ِد َيْرَضى- 4742 ْق َع ِر ِب َلسْإ َفى َمْن ا ْو َلَل أ ّث  ال

َقال ِفيُتُي ْفَت إذا الشيء، على : أو ثم عليه، أْشَر
َقال المفعول، إلى الفعل فيوَصُل الجر حرفا يحذفا ُي :ف
َلسإود َقاَل الشيء، أوفيُت ُفر بن ا ْع  :َي

ّنيَة إّن ُتوفَا الم ُهَما َوالُح َ ِفى ِكل ُيو ُقباِن الحرائم *  َيْر
ِدى َوا  سَإ

"يوفى والمحفوظ " بالجيم"الجرائم نسخة (وفي
 )الصواب " وهوالمخازم

َلل ّث َقال: الهلَكوال ُي َله:  ّله : ث ُث ّ َي ً َثل َثلل  .و

َلى لمن يضرب َت ْب ٍر ا وإن دونه بما فرضي عظيم بأم
ًا هو كان ًا أيض  شر

َيِمين- 4743 َغُموُس ال ُع ال َد ّداَر َت َع ال ِق َ  بل
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َغُموس اليمين ْغِمُس : التيال َها َت َب فهو الثم، في صاح
ُعول لم التي اليمين : الغُموسالخليل َقاَل فاعل، بمعنى َف
َقع بالسَإتثناء، ُتوَصْل ْل ْب  الخالي : المكانوال

ُد- 4744 ُعو َلى َي ِء َع َتِمُر َما الَمْر ْأ  ي

َطاوعة" والَئتمار"بعدو ويروى َقال المر، : ُم ُتهُي : أَمْر
َتَمَر، بكذا ِبَل أمرته، ما على َجَرى أي فأ َق ُد يعني ذلك، و ُعو َي
ظنا يمتثله أي هو، فيأتمر نفسه به تأمره ما الرجل على
امرئ قوُل ومنه فيه، هلَكه كان وربما َرَشد، أنه منه

 ]426 :[صالقيس

ِر ٍرو بْن أَحا ّني َعْم ُدو َخِمْر وكأ ْع َي َو َلى *  ِء َع َما الَمْر
َتِمْر  َيأ

ُكُل- 4745 ّلذي بالّضرِس َيأ ْق َلْم ا َل  ُيْخ

َد أن َيُحبّْ لمن يضرب  .إحسان غير من ُيْحَم

َنى- 4746 ْف َباثُا َي َك َعاَرفُا ال َت َن  َو

َلعَربي ابن َقاَل َباثُاا الراك، ثمر من النضيج : الك
ُنون كانوا أنهم وأصله :َقاَل َت َباثَا َيْج َك وشغل الربيع، أيام ال

ّلته، أنكر كأنه حتى له صديق زيارة عن باجتنائه رجل َقاَل ُخ َف
 :الصديق

َء َباثَا َزَماُن َجا َك َ ال ِتبل ْق َ ُم َفل ِليَل *  ِه َخ ّل ِقُف ِلِخ  َي

ُقْل ٍرو َف ْعم َقاَل ِل ٍر َم ِب َت ْع َذاٌم ّولى : إ َباثُا َت َك ِرفُا ال َت ْع  َن

ُعُه كأنما ْب ُق َر ُع لي الُملَِص ْب ِريبٍْ * َر  سَإَرفُا محله َغ
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َ الحباب عن يضرب لمن يضرب َ بما مشتغل بأس ل
 السإباب من به

ّلبُْ- 4747 َق ِه ُي ْي ّف  َك

 فاته ما على للنادم يضرب

ّلبُْ     (فأصبَح   تعالى الله َقاَل َق ِه     ُي ْي ّف َلى     َك َق     َما     َع َف ْن أ
َها  )    ِفي

ْبَن- 4748 ِل ْغ ِكَراَم َي ْل ُهّن ا ُب ِل ْغ َي ّلئاُم َو  ال

 النساء يعنون

َنا يوٌم- 4749 ْوٌم َل َي َنا َو َلي  َع

 :الشاعر قول من (هو

 )نسر ويوم نساء * ويوم لنا ويوم علينا فيوم

َول انقلب في يضرب ّد ّلي ال ّتَس  عنها وال

ّيُن- 4750 َط ْيَن ُي  الّشْمِس َع

ُتر لمن يضرب ّق َيْس  الواضَح الجلّى الح

ِفيَك- 4751 ْك َ ِمّما َي ْد َما َتَرى ل  َتَرى َق

الَختبار دون يرى بما والَكتفاء الَعتبار في يضرب
 يرى لما

ٍد ُكّل ِمْن َيْسِقى- 4752  ِبكأٍس َي

ّوِن للكثير يضرب َل ّت  ال
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َع َمْن ُيوِشُك- 4753 ُؤَب أْن َأسْإَر  َي

 التوديع في يضرب

َلى ُيْمِسى- 4754 ِبُح َحّر، َع َلى ويْص ٍد َع ِر  َبا

ّد لَمْن يضرب ٍر في يج ُتر ثم أم  عنه َيف

ِيُل- 4755 َكا ُبُه الّشّر ُي ُيَحاسإ  و

 صاحبه به يفعل ما يفعل أي

 ]427 [ص الُمَجازاة في يضرب

ُد َلُه َيَحّر- 4756 ْبُر َي  َو

ّد أي َت ًة عليه َيْش َيليُن مر  أخرى َو

ِتيَك- 4757 َبار َيأ ِد َلْم َمْن بالْخ ّو  ُتَز

َ أي ْيَر فإن الَختيار؛ إلى بك حاجة ل َ يأتيك الَخ ل
َلَة  َمَحا

ّياُم- 4758 َل ُع ُعوٌج ا َواِج  َر

ُعوُج َوَج، : جمعال ْع َقال أ ًة : الدهرُي َوّج تار ْع عليك َي
ُة  إليك يرجع وتار

َيِسيُر- 4759 ِني ال ِثيَر َيْج َك ْل  ا

َثَم كلم من هذا ْك ْيِفي، بن أ قولهم مثل وهو َص
ُه "الشر ُؤ َد ْب َغاُره َي  "ِص

ُع- 4760 َد ْيَن َي َع ُلبُْ ال ْط َي َثَر َو  ال
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"تطلبُْ قولهم عند التاء باب في قصته ذكرت قد
ًا ْيٍن بعد أثر  "َع

 )3509  والمثل652 رقم المثل (انظر

ِه ُأّمُه َيا- 4761 ِلي َك ْث  ا

علي كلم في وهو النسان، على الدعاء عند يضرب
 عنه الله رضي

 الباب هذا من أفعل على جاء ما

َقُظ- 4762 ْي ْئبٍْ ِمْن َأ  ِذ

َبُس- 4763 ْي ٍر ِمْن َأ  َصْخ

ِريٍق ِمْن أيأُس- 4764  َغ

ْيَسُر- 4765 ْقَماَن ِمْن َأ  ُل

َيَسُر : قولهمحمزة َقاَل بن لقمان " هوُلقمان من "أ
َفّضُل وزعم عاد، َقة، من كان أنه الم َعَمال أْضَرَب كان وأنه ال

َداحا، الناس ِق ْيَسار له وكان ذلك، في المثل به فضربوا بال أ
ِبيٌضثمانية وهم ِبالقداحا، معه يضربون  :. 

ُطفيل، َوَحمَحمة، َعة، ومالك، وزفافة، و ُثَميل، وفْر و
َعّمار؛ ضربوه كما المثل اليسار بهؤلَء العرُب فضربت و
ُفوهم إذا للَيسان فيقولون بلقمان، لقمان، : كأيسارَشّر

َقاَل َفُة و  :َطَر

ُهُم َيَساُر َو َلِت إذا لقمان أ ْغ ُة * أ ْتو َداء الّش ْب  الُجُزْر أ
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َلوا ُدَقا ِر : وواح وهو بدء البداء وواحد َيَسر، اليسا
ُعْضو  ال

 المولدون* 3*

َنى ْف َدور، في ما َي ُق َقى ال ِر في ما ويب  الّصدو

ّتْمَر َيْحِمُل َلى ال ِة إ َبْصَر  ال

ِدى لمن يضرب ْه [ص عنده من هو ما النسان إلى ُي
428[ 

ُهُن ْد ٍة ِمْن َي ٍة َقاُروَر َغ  َفاْر

ُد لمن يضرب ْع َ َي  َيِفي ول

َعُل ْظَم َيْج َع ًا ال َدام  ِإ

ْفِسد لمن يضرب َله ي َ في ما  شيء ل

ُثَك ّد ِة إلى الُخّف ِمَن ُيَح َع َن ْق  الَم

 الشيء بحقيقة للعارفا يضرب

ُد ِكّى بيَن ما َيِصي ُكْر َلى ال ِليبِْ إ َد ْن َع  ال

 والكبير بالصغير يقول لمن يضرب

َتّف ّتَراَب يْس َ ال ُع ول ٍد َيْخَض َلى لَح  َباٍب َع

ْبّى يضرب َلَ  ل

ُهبّْ َع َي َيْسعى ِريٍح، ُكّل َم َع َو ٍم، ُكّل َم ْو ْدُرُج َق َي في َو
ٍر ُكّل ْك  َو
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ِة يضرب َع  للّم

ِبُس َا َنَة، ي ّطي ْلبُْ ال ِة ُص َن ْب  الُج

 للبخيل يضرب

ِبُل ِه َيْح ِر َظ َن ِنيُك ِب ِه َوي ِن ْي ِع  ِب

ُع يضرب َل َناثا للُمو  بال

ْغِسُل ًا َي ٍم َدم َد  ِب

ِني دين ويبقى ويدفع يقبض لمن يضرب ْب ًا َي َقْصر
ِدم ْه َي ًا و  ِمصر

ُه لمن يضرب َثُر َشّر  خيره من أك

ْنَصُح ِر َنِصَحة َي ْو ّن ِر، الّس َطاِن للفأ ْي ْنَساِن والّش  لل

ْيِت ِفي الّشّص أكَل يأكل ّلّص َب  ال

َوجَه َطاِن َيا ْي  الّش

َظر لكريه يضرب ْن  الَم

ّدُم َق ً ُي َؤّخُر َرُجل ُي  أْخَرى َو

 أمره في يتردد لمن يضرب

ُع َ َيْجَم ْعُه مال  أباَن ُأّم َتْجَم

ْذقِا ُيْرَمى لمن يضرب َيادة في بالِح ِق  ال

ْدِخُل َباَن ُي ْع  َرَمَضاَن في َش
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ّلِط يضرب  للُمَخ

ّدْرَماِش الَماَش يضرب  بال

 الفعل أو القول في يخلط لمن يضرب

ِنيُك  الحاّج ُحُمَر َي

 للفارغ يضرب

ْيَن يضرُب ِة َب َلِف الّشا َع ِة َوال ّب ّدا ِر َوال  َوالّشعي

ْلَجُم َفأُر ُي ِه في ال ِت ْي  َب

 للبخل يضرب

ِء من يكفيك ّق َقَضا ُقُه الَخّل َح ْو  َذ

 المور في المعاِن ترك في يضرب

ِفيَك ْك ِد ِمَن َي ّنه الَحاسِإ َتّم أ ْغ َد َي ْن ِرَك ع  سُإُرو

ِبَس ُهم َي ُن ْي ّثَرى َب  ال

َد أي  بينهم ما َفَس

ِرقِا يقوُل ْقا،للّسا ِر ِلَصاِحبِْ : اسْإ ِزِل َو ْن : احفظالَم
َعَك َتا  َم

ِهين لذي يضرب َوْج  ]429 [ص ال

ُكُل ِفيَل يأ َتّص ال ْغ َي ِة َو ّق َب  ِبال

ًا يتحّرج لمن يضرب ِذب  َك
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ْقِشُر ِة َعَصا ِلي َي َو َدا َع ْل  ا

َكاِشُف لمن يضرب  بالبغضاء ُي

َظّن َء ُي ْثُل ِبالَمْر َظّن َما ِم ِه ُي ِن ِري َق  ِب

 :طرفة قول من (مأخوذ

َ المرء عن قرين * فكل قرينه عن وسإل تسأل ل
 يقتدى بالمقارن

 )4757 رقم المثل وانظر

َ المرء : "عنقولهم مثل َأْل ل ْبِصْر تس َنُه َوأ  "قري

ِرفُا ْغ ٍر ِمْن َي  َبْح

ُق لمن يضرب ِف ْن  ثروة من ُي

ٍة اسْإٍت ِمَن َيْضَرُط َع  َواسِإ

ِلِف يضرب  للّص

ّناُس َيُحّج ُعوَن َوال  َراِج

 الناس ُيَخالف لمن يضرب

َتَمْضَمُض ِر َي ْك ِذ ْعَراِض ِب َل ّكُه ا َف َت َي َها َو  ِب

ِرُج ّق ُيْخ ِة ِمْن الح ِطِل َخاِصَر َبا  ال

ْفَرقا لمن يضرب  بينهما ُي

َلَك َثات ِضْرٍس ِمْن َيا ِبي ْلَخ  َيخِضُم ل
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َفّحاش يضرب ّياب لل َع  ال

ُبو ْن ْعُظ َي َو ْنُه ال ّو َع ُب ْيِف ُن َفا َعِن الّس  الّص

َ لمن يضرب ِبُل ل ْق  الموعظة َي

ْوُم ِر َي َف ِر ِنْصُف الّس َف  الّس

َلشغال لتزاحم  ا

َ لمن يضرب ّدفع الذّب في يقصر ل  َوال

ٍم ُيوٌم  كأيا

 الشديد اليوم في يضرب

ُد َفّضَل، أن َيْحُس ُد ُي َه َيْز َفّضَل أْن َو  ُي

ُطُم ْل ِهي َي ُقوُل َوْج َي ِلَمَو ِكي :  ْب  ؟َي

ُد َيَرى ِه َ الّشا ِئبُْ َيَرى َمال َغا  ال

َني ْع ُه َمْن ِبالّشّر ُي َنا  َج

َنبَْ من أي ْذ ًا َأ َب ْن َذ َذ  ]430 [ص ِبه أِخ

أيام     أسماء     في     والعشرون     التاسع     الباب
   العرب

 العرب أيام أسإماء في والعشرون التاسإع الباب

ِر َيوٌم- 1 ّنَسا  ال

ّبَة بني بين كان المعجمة غير والسين النون بكسر َض
 َتِميم وبني
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َغار : جباٌلوالنَسار َعة كانت ِص ْق َو َقاَل عندها، ال و
 .عامر لبني ماء : هوبعضهم

ْوُم- 2 ِر َي َفا  الِج

 والراء والفاء المكسورة بالجيم

ّنَسار بعد كان ْول، ال ْكر بني بين وكان َبَح وتميم، َب
 :بشر َقاَل بنجد، تميم لبني ماء وهو

ْوَم َي ِر َو ّنَسا ْوَم ال َي َفا َو َنا الَج َكا ِر ًا *  َنا َعذاب َكا  َغَراَما َو

َكا أي َ  َهل

ْوُم- 3 َتار َي  الّس

المنقوطة والتاء المعجمة غير المكسورة بالسين
 فوقها من باثنتين

قيُس فيه َقتل تميم، وبني وائل بن بكر بني بين كان
َتادة عاصم بُن َق َلمة بن و َنفى سَإ  :َقاَل بكر، فارُس الَح

َنا ْل َت َة َق َد َتا ِر يوَم َق َتا ًا الّس ْيد َوَز َا *  َدى أسَإْرن  معتق َل

َتار  :القيس امرئ شعر في وهو : جبل،والّس

َ َعل ًا [ َطن ِم َق ْي ْيَمُن ِبالّش ِه أ ِب ْو ُه َص ْيَسُر َوأ على ]* 
ِر َتا ُبِل الّس ْذ َي  َف

ْوُم- 4 ِفَجار َي  ال

َلوا ِفَجار : أيامَقا ْفِجَرة أربعة ال ّولأ َل َنة بين : ا َنا ِك
َعُجوز َوازن، و ِكنانة، ُقَريش بين والثاني َه ِكنانة بين والثالث و

وهو والرابع قتاٍل، كبيُر فيه يكن ولم معاوية، بن َنْصر وبني
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َلكبر َوازن، قريش بين ا َه ومبعث الخر هذا بين وكان و
سإنة، وعشرون سإت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ُه ذلك في والسببْ سإنة، عشرة أربع وله السلم عليه وشهد

َبّراَض أن َناني قيس بن ال ِك َتَل ال فهاجت الّرّحال، عروة َق
في كانت لنها فجارا الحرب هذه قريش وسإمت الحرُب،
َلشهر َلوا الحرُم، ا َقا َنا : قدَف َنا أي فيها، قاتلنا إذ َفَجْر ْق  َفَس

ْوُم- 5 َلَة َي  َنْخ

 المعجمة والخاء المفتوحة بالنون

ِفَجار، أيام من يوم ] مكة431 [ص بين موضع وهو ال
َداش يقول اليوم ذلك وفي والطائف، ْير بن ِخ َه  .ُز

ًة َيا ّد َنا َما َش ْد ْيَر َشد ٍة َغ َب ِذ َلى َكا َع َنَة *  َ سَإِخي ْول ْيُل َل ّل ال
 َوالَحَرُم

َلْت حتى اقتتلوا أنهم وذلك وجن الحرَم، قريش دَخ
ّفوا، الليل عليهم في وهي قريش، بها يعير : لقبٌْوسَإِخينة فك
َلصل ّدة عند ُيتخذ ما ا َعَجِف الزمان ِش ولعلها المال، و
ُد َقاَل بأكلها، أولعت ْعَري ابن الله عب َب  الّز

َعَمْت َنُة َز ِلبُْ أن سَإِخي ْغ َت َها سَإ ّب َبّن َر ْغل ُي َل َو ِلبُْ *  ُمغـا
َغلَِب  ال

ْوٌم- 6 َطًة َي  َشْم

ًا هذا ِفَجار، أيام من أيض وبين هاشم بني بين وكان ال
َداش يقول وفيه شمس، عبد  :ُزهير بن ِخ

ْغ ِبل َنا َعَرْضَت إن َفأ ًا ِب َد ِهَشام ْب َع َو ْغ الله *  ِل ِليدا أب َو َوال
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ّنا ْوَم بأ َطَة َي ْد َشْم َنا َق َقْم َد أ َعُمو ِد؛ *  َلُه إن الَمْج
َدا  َعُمو

َنا ْب َل ْيَل َج ِهَمًة الَخ ِبَس إليهم سَإا َوا َع ِر *  ّد َع ْعَن َي ّنْق ال
َدا  ُقو

ْوُم- 7 ْبلَء َي َع  ال

زعموا بواحدة منقوطة والباء المعجمة غير بالعين
َكاظ، َجنبْ إلى َبيَضاء َصْخَرة أنها  :خداش يقول ذلك وفي ُع

ُكُم ألم ُلغ ْب ّنا َي َنا َأ ْع َد َلدى َج ْبلَء *  َع ِدفَا ال ْن ِد ِخ َيا َق  ِبال

ْوم- 8 َكاَظ َي  ُع

ًا وهو ِفَجار، أيام من أيض َكاظ ال ُع وهو ماء، : اسإمو
في بها يجتمعون كانوا مكة، بناحية العرب أسإواقا من سإوقا

ًا، بها ويقيمون سإنة، كل َقاَل ويتناشدون، ويتبايعون شهر و
ْد َي  :ُدَر

ْوَمي عن تغيبت َكاَظ َي َوإْن كليهما ُع ْوٌم َيُك *  ِلٌث َي َثا
ّيبْ َغ َت  أ

ْوُم- 9 ِة َي ْيَر  الُحَر

إلى َحّرة تصغير وهي المعجمتين، غير والراء بالحاء
َهبّْ في عكاظ جنبْ َداُش يقول وفيه جنوبها، َم  ِخ

ْد َق ُتْم َو ْو َل ُكْم َب ْو َل َب أ
َ ُهُم ف َء َ ْوَم َبل َي ِة *  ًا الُحَريَر ْيَر َضْرب َغ

ِذيبِْ ْك  َت

ْوُم- 10 ٍر ِذي َي  قا
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ِهين في وأبلغها العرب، أيام أعظم من كان ْو أمر َت
َبان، لبني يوم وهو العاجم، ْي ِويُز وكان َش ْبَر ًا، أغزاهم أ جيش
ٍم أول وهو شيبان، بنو فظفرت من العرُب فيه انتصرت يو
ُد الصم ابُن بكير يقول وفيه العجم، :ثعلبة بن قيس بني أَح

 ]432 [ص

ْوَم ُهْم ٍر ذي ي ْد َقا َق َغى َحِمَس و َو َلطوا ال ًا * َخ َهام ُل
َ َفل ِم َجْح َها ُل  ِب

ْوَم َلْحرار َبني َضَربوا ُهُم َي ُقو َلى * بالَمْشرفّي ل َع
ِم ِم َصِمي َها  ال

ْوُم- 11  جبلَة َي

.بواحدة تحتها منم المنقوطة المتحركة والباء بالجيم

ْيف بين حمراء هضبة هي ما وهما ، والّشَرفا الّشَر
لهذا ويقال كلب، لبني والّشَرفا ُنَمير، لبني : الشريُفآن

ًا الموضع ْعبُْ أيض َلة ِش َب  .َج

ْبس بني بين اليوم وكان َيان َع َب ُذ َنى و ِغيض، اب وفيه َب
 :ُرّجازهم بعض يقول

ًا أر لم ْوَم ِم مثَل َي ْو َلْه َي َب ْوَم َج َي َنا *  ْت َت ٌد أ َلْة أسَإ َظ ْن  َوَح

َفاُن َط َغ َلْة والملوك َو ِف ُهم أْز ُب ِر َنْض ُقَضبِْ *   منتحله ِب

ُد لم ْع * الصلة عنهم أفرش أن َت

ْوُم- 12  َرْحَرَحاَن َي

وزن على وهو آن، الحا وكذلك معجمتين، غير الراآن
َكاظ من قريبة : أرضزعفران  .ُع
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َلوا ّوليومان : وهماَقا َل ِرم بني بين كان : ا وبني َدا
ْعَصعة، بن عامر َقاَل عامر، وبني تميم بني بين والثاني َص

ِدي النابغة ْع  :الَج

ّ ْوِمي سإألَت َهل َي ْد َرْحرَحاَن ِب َق ّنْت َو َظ ِزُن *  ْوا أّن َه
ِعّز ْد ال َ َق  َزال

ْوُم- 13 ْلِج َي َف  ال

يومان، وهما والجيم الساكنة واللم المفتوحة بالفاء
ْعَصعة، بن عامر بنى قرى من : قريةوالفلج دون وهو َص
 طريق على بيوم حجر إلى العتيق

ّول فالفلج صنعاء، َل على صعصعة بن عامر لبني ا
َلخر والفلج حنيفة، بني  عامر بني على حنيفة لبني ا

ْوُم- 14 ّنّشاش َي  ال

واد وهو المشددة المعجمة والشين المفتوحة بالنون
ْلج بعد اليوم هذا وكان الَحْمض، كثير َف وبين عامر بني بين ال
َقاَل اليمامة، أهل  :و

ّنّشاِش َلة َوبال َت ْق َقي َم ْب َت َلى سإ َع ّنّشاِش *  بقي َما ال
ِلي َيا ّل  ال

َنا ْل َل ْذ َيَماَمَة فأ َد ال ْع َكَما ِعّز ب ّلْت *  َو َذ ِئها ِل ِط َعال ا ّن  ال

ْوُم- 15 ِة َي ِب  اللها

 اللم بكسر

َلوا َبراء : إنهَقا َقْرعاء وحولها بالشاجنة، َخ والّرَمادة ال
َوّج َلَصافا و ُطويلع و  و
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َعبَشميين، كعبْ بني بين كان َقاَل وال  :و

َع َن َها اللهابة َم َها َحْمَض َل َنِجي َنابَت َو َوَم الضمران * 
َبُة  ]433 [صأسإفع َضْر

ْوُم- 16  َخَزازي َي

َقال ُي  َخَزاز و

َقاَل واليمن، نزار بين وقعة به كانت جبل وهو  :و

َداة ونحن َدفي أو َغ ًا * هديت َخَزاَزي ِق ِئب َتا ِك
 متحيرات

بن لعمرو وهو الكتاب أصول في البيت وقع (هكذا
 :عجزه في والمروى كلثوم،

 الرافدينا*) رفد فوقا رفدنا

ْوُم- 17 َكلَِب َي  ال

َبلة يمين عن : ماءوالتخفيف بالضم َقاَل وشمام، َج :و

ًا إّن َها ُكلَب ُؤ ّلوا َما * َفَخ

َقال مشهوران يومان به وللعرب  :لها ُي

ُكلَب ّول، ال َل ُكلَب ا َثم أيام في الثاني، وال ْك بن أ
 .صيفي

ْوُم- 18 ِة َي َق ْف  الّص

َلوا ُكلَب، أوُل : إنهَقا ّقر يوم وهو ال . وسإميالمَش
َقة ْف ًا دعا ِكْسَرى عامَل َلن الّص َغيرون كانوا قوم على ُي
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ِئمه، َطا َق الحصَن فأدخلهم َل وفيه وقتلهم، الباب عليهم وأصف
َ السَإار بعد : ليسالمثلًن جرى ْتل، إل َق الّسلبْ بعد وليس ال

َلسَإار إل  ا

ْوُم- 19 ِر َي ّق  المَش

ِرين، أرض من قديم ِحِصن هو َبْح َقال ال ُي اليوم لهذا و
ًا َقة "يوم أيض ْف  ذكره مر " وقدالّص

ْوُم- 20 َفة َي  ِطْخ

ُبوع لبني : موضع،المعجمة والخاء الطاء بكسر َيْر
ُبوس على ِء بن المنذر بن َقا شريح يقول وفيه السماء، ما

 :اليربوعي

َ ّدهم َعل ّد َج ُلوِك ج ُقوا الُم َل ْط َفَة فأ ِطْخ ِب َء *  َنا ْب أ
ُلوِك َلى الُم ِم َع ْك  الُح

ْوُم- 21 ِقيِط َي َو  ال

َلسإلم في كان : يوٌمالمعطل والطاء بالقافا بين ا
ُد يقول وفيه وائل، بن وبكر تميم بني َظلة بن َيَزب ْن  :َح

َنّجاه ْتِل ِمْن َو ِقيِط َق َو ّلص ال َق َقبّْ ُم َفأِس على * أ
ِم ّلَجا  أُزوُم ال

ْوُم- 22  الَمّروت َي

ٍد اسإم وهو الراء، وتشديد الميم بفتح به كانت وا
 :الشاعر يقول وفيه قشير، وبني تميم بين وقعة

َهراة َهاَمٌة َتُك فإْن ْد تزقو َب َق َف ْيُت *  َق ِبالَمّروِت أْز
 َهاَما
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ْوُم- 23 ِة َي  الّشقيق

َقال ُي ًا له و :اللغة في " والشقيقةالنقا "يوم أيض
ُفْرَجة َقال الرمل، حبال من الحبلين بين ال ُي ًا و اليوم لهذا أيض

َلخضر ابن يقول وفيه رمل، " وهوالَحَسِن "يوم ]434 :[صا

َيوم َقة َو ِنيِن َشِقي َقْت الَحَس َ ُنو ل َب َبان *  ْي ً َش آجال
 قَصاَرا

َتل  .الشيباني قيس بن بسطام الصهباء أبو فيه َق

َلوا ْبلَن : وهماَقا َقال َح وللخر الَحسن لحدهما ُي
َيوم َقاَل ولذلك الُحَسين، ْيِن شقيقة "و َن اليوُم " وكانالَحَس

 .شيبان بني على

ْوُم- 24 َة َي َو  ُقَشا

َبان كان معجمة والشين القافا بضم ْي على لَش
ِليط َقال َيْربوع بن سَإ ُي ْعِف "يوم له و َويقة َن يقول " وفيهسُإ
 :جرير

َوارُس بئس َف ْوَم ال ْعِف َي ٍة َن َق ْي َو ْيُل سُإ َوالَخ َيٌة *  ِد َعا
َلى ِم َع َطا  َبْس

ْوُم- 25  إَراٍب َي

ِلبْ كان الهمزة بكسر ْغ َت  َيْربوع على ل

َلوا َبر، ماء : هوَقا ْن َع ْل َب َلوا ل َقا  : موضعو

ْوُم- 26 ُلوحٍا ِذي َي  ُط
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َقال ُي ًا له و المهملة " بالصادالّصمد "يوم أيض
َباب ماء وهو المهملة، والدال المفتوحة اليوم . وكانللّض

ُبوع لبني َقاَل خاصة، َير  :الفرزدقا و

َلُموَن َهْل ْع َة َت َدا ُد َغ ْطر ُكْم َن َي ْب ِد سَإ ِبالّصْم ْيَن *  روية َب
 وطحال

ْوُم- 27 ِطى ِذي َي  ُأَرا

َقال الهمزة، بضم ُي ِطى "يوم و بني بين يوم " وهوُأَرا
َفَة ِني َدة بني من وحلفائها َح ْع َقاَل تميم، وبني َج بن عمرو و
ُثوم ْل  :ُك

َنْحُن ِذى الَحابُسوَن َو ِطى ِب الحور الجلة * نسف ُأَرا
 الدرينا

ْوُم- 28 َدي ِذي َي ْه  َب

ْكَري، وزن على بواحدة تحتها من المنقوطة بالباء سَإ
 المهملة والدال

تغلبْ على وكان تميم، بن سإعد وبني تغلبْ بين كان

ْوُم- 29  َنَجبٍْ ِذي َي

على تميم لبني يوم مفتوحهما والجيم النون بتحريك
َعة بن عامر ْعَص  َص

ْوُم- 30 ّللوى َي  ا

َداٍت "يوم أنه زعموا ِر يربوع، على تغلبْ " لبنيَوا
 :جرير َقاَل
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ْونا َباَب َكَس ْيِف ُذ ِرٍض َهاَمَة الّس َة َعا َدا َغ ّللوى *  ا
ْيُل ْدَمى والَخ َها َت ُلوَم  ُك

 رجل : اسإمعارض

ْوُم- 31 ْعَشاٍش َي  َأ

كان المعجمة والشين المهملة والعين الهمزة بفتح
َبان بني بين ْي  ]435 [ص مالك وبني َش

ْوُم- 32 ِقٍل َي  َعا

َعم بني بين وكان بعينه جبل : هوعاقل ْث وبني َخ
َظلة ْن  َح

ْوُم- 33 ْيَماء َي َي ُه  ال

مجمع قول في مقصورا جاء ( وقد مقصورا ويروى
 :هلَل بن

داخل من ضمها * وقد رأيتها الهييما يوم وعاثرة
 ) مجزع الحبْ

ْيم لبني كان ماء اسإم وهو ّللَِت َت  ُمَجاِشع بني على ا

ْوُم- 34 ِر َي َفا  سَإ

َمَجازا وكان المفتوحة والراء والفاء المهملة بالسين
ٍر، اسإُم الصل في وهو لجيوش، مثل الكسر على مبني بئ

ِم ِم َقطا َذا َقاَل وتميم، وائل بن بكر بين الواقعة وكانت وَح
 :القرزدقا

www.almeshkat.net/books 583



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َتى ْد َما َم ِر ًا َت ْوم ِر َي َفا ْد سَإ َها َتِج ِهَم ِب ْي َد َأ َيْرَمي * 
َتِجيَز ّوَرا الُمْس َع هذا أصول في البيت هذا عجز ( وقع الُم

 :هكذا الكتاب

*  المغورا المجيز يروى أديمهم

 .منه كلمة كل في تحريف

ْوُم- 35 ِر َي ِبْش  ال

المعجمة، والشين بواحدة تحتها من المنقوطة بالباء
َقال جبل، هو ُي َقاَلالَجّحافا "يوم له و  :الخطل " 

ْد َق َع َل َق ِر الَجّحافُا أو ِبش َعًة بال ِه * إلى َوق َها الل ْن ِم
َكى َت ّوُل الُمْش َع  َوالَم

ْوُم- 36  ُمَخاِشٍن َي

نون، بعدهما المعجمتين والشين والخاء الميم بضم
َقوَل وفيه جبل، وهو للَجّحافا، كالبشر هو  :جرير ي

ْو ُهُم َأّن َل َع َة َجْم َدا ُيْرَمى ُمَخاِشٍن َغ ِه *  َبٌل ِب َد َج َكا َل
 َيُزول

ْوُم- 37 ِر َي ُبو  الَخا

فيه قتل يوم وهو بالشأم : موضعالمعجمة بالخاء
َباب، بن ُعَمير  :سإالم بن نفيع يقول ذلك وفي الُح

َعة ْق َو ِر ول ُبو َها َتُك إن الَخا َت ْل َقْت ِخ ِل ِإّن * ُخ َها َف َع سَإَما
َلِق لم  ُيْخ

ْوُم- 38 َني َي  ُدْر
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َلى وزن على ْب ّيَة ؟؟لنى وقعة به كانت : موقعُح َه ُط
ْيم على ّللَِت، َت َقاَل ا ْعَشى و  :ال

ْيَن َما َأهلي َحّل َنى َب ُدو ُدْر َبا ّلْت * لي َف ّية َوَح ِو ْل ُع
 ِبالّسَخاِل

ْوُم- 39 َلي َي َظا ُع  ال

الناس لن بذلك سإمي المعجمة، والظاء العين بضم
َقال بعضا، بعُضهم ركبَْ فيه ُي ِهم : سُإّميو ِل ُظ َعا َت على ل

ركبْ لنه : بلوقيل والَشتباك، الَجتماع وهو الرياسإة،
]436 [ص وقعة أخر وهو الواحدة، الدابَة والثلَثُة الَثناِن
ْكر بين كانت َقاَل الجاهلية، في وتميم وائل بن َب  :الشاعر و

ْوم في َيُك فإْن َلي َي َظا ُع ْوُم َملمٌة ال َي َف ِبيِط *  َغ َكاَن ال
 َألوَماَ و أخَزى

ْوُم- 40 ِبيِط َي َغ  ال

" لبنيأعشاش "يوم وهو المفتوحة، المعجمة بالغين
ُبوع  :جرير َقاَل ُمَجاشع، دون َيْر

َ َدْت َول ِه ْوَم َش ِبيِط َي َغ ُع ال َ ُمَجاِش َول َقلََن *  ْيِل َن الَخ
ّلتْي ِمْن ِر ُق قلتي "من الكتاب هذا أصول في ( وقع ُيْس

) ولكن(الغبيط في ياقوت معجم في وقع " وكذلكنسر
بضم وأصله مهملة، سإين ثم تحيته " بمثناة"يسر الصواب

وجاء البيت، هذا في خففه جريرا ولكن جميعا والسين الياء
 :قوله في الصل على به

ضمير من الهوى * أبدى يسر حطابتي على أتين لما
 مكنونا القلبْ
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ْوُم- 41 َطيِن َي ِبي َغ  ال

ًا هذا ِديعُة فيه أسَإَر لهم، يوم أيض َء أوس بن َو هاني
ِبيصة َباني َق ْي  الّش

ْوُم- 42 ِة َي ّي ِر  الّض

َلوا َية : هيَقا إلى البصرة طريق على ِكلَب لبني َقْر
ْعد بنو بها واجتمع مكة، َظلة بن عمرو وبنو سَإ ْن ثم للحرب، َح

 :يفتخر الفرزدقا َقاَل ذلك وفي اصطلحوا،

َنْحُن َنا َو ْف َف ْوَم الَحْرَب َك ٍة َي ّي ِر َنْحُن َض َو َنا *  ْع َن ْوَم َم َي
ْيِن َن ْي  منقَرا َع

ْوُم- 43 ْيِل َي ُكَح  ال

ْيل وزن على َذ ْعد لبني يوم َه بن عمرو وبني سَإ
ّظلة، ْن  :الحجازي سإالم بن نفيع يقول وفيه َح

ْوَم والخيل ْيل َي ْذ رجلة ُكَح َدْت إ ٍة ُكّل * ِمْن َغ ِتِح َفا
َ تجئن  رعال

ْوُم- 44 ِة َي َف َفا ُك  ال

بن عمرو وبني فزارة بني بين ماء، اسإم وهو بالضم،
ُة يقول وفيه تميم، ِدَر  :الَحا

َنا ِبِس ْوَم كَمْح ِة َي َف َفا ُك َنا ال َل ْي ّد َخ ِر ُنو ِل ْيل أْخرى *  ْذ الَخ إ
َه ِر ُد ُك ِوْر  ال

ْوُم- 45 َقْرِن َي  ال
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َعم بين وقعة به كانت جبل هو ْث فكانت عامر، وبني َخ
 عامر لبني

ْوُم- 46 َياَن َي  َيْس

2/182 ياقوت (ضبطه باثنتين تحتها المنقوطة بالياء
َقاَل مهملة، فسين مضمومة موحدة بياء أرض في : جبلَنو
بهذا وذكره هوازن، بن بكر بن معاوية ابني ونصر جشم بني

بياء يسيان أحدهما يذكر  ولم250 البكري عبيد أبو الضبط
 .)مثناة

[ص بني على َفَزارة لبني وقعة به كانت موضع هذا
 :الشاعر يقول وفيه بكر، بن ] ُجَشم437

َدَرْت وكم ْيلي َغا َياَن َخ ُيْس ُكْم ِب ْن َأراِمَل ِم آو مغزى * 
 ][؟مكفرا أسإد

ْوُم- 47 َبى َي َق َو  ال

ْبَراء هي ْدر، ِحياض فيها َخ يومان بها لهم وكان وسِإ
ِزن بين ْكر، َما َب َقاَل و  :المازني محفض بن حريث و

* لباتكم تدمى الوقبى إلى حبيتم

ْوُم- 48 ْيِن َي َت  الّصّم

َلوا َتانَقا ْيد أبو الُجَشمى الّصَمُة : الّصّم ُد ُدَر بن والَجع
ُعَمَراِن،كقولهم وهذا الّشّماخا، َقَمَراِن، : ال ِرن وإنما وال ُق
َتَل الصمة لن السإمان ِتل بزمان ذلك بعد ثم الجعد َق ُق

بسببهما ويربوع مالك بني بين الحرُب فهاجت به، الّصّمُة
 .مكاٍن اسإُم أنه ل بهذا، اليوم " لذلكالصمتين "يوم فقيل

ْوُم- 49 ِقر َي  ُقَرا
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ّولى القافا بضم َل على لُمَجاشع . يومالثانية وكسر ا
 .وائل بن بكر

ْوُم- 50 َء َي َقا ْل  َب

 :جرير يقوُل وفيه الَحزن، من أرض هي

ِئم أْحَرَزْت ببلقاء خيلي أم أخيلك َعا َد الَحّى َعْرِش * 
َعا أْن ْعَض َتَض  َي

ْوُم- 51 ْيِن َي َن ْي  َع

َهَجر، : عينانعبيدة أبو َقاَل منقر بني بين بها وكان ب
ْيس وعبد َق ْقعة، ال  :الفرزدقا يقول وفيها َو

َنْحُن َنا َو ْف َف ٍة يوَم الَحْرَب َك ّي ِر َنْحُن َض َنا * و ْع َن ْوَم َم َي
ْيِن َن ْي َقَرا َع  من

ْوُم- 52 ِو َي ْن  الِح

ْعَشى يقول وفيه تغلبْ، على لبكر  :ال

 صبحتهم ما إذ الحنو يوم بعمرك

ْوُم- 53 َباِن َي  الّسو

ْبس بني بين َحرٌب بها كان أرض وهي وبني َع
ْنظلة،  :أوس يقول وفيه َح

ْيَن كأنهُم ٍة الّشِميِط َب ُثَم َوَصاَر َباِنَ و * وُجْر الّس
ُع ُخْشبٌْ  ُمَصّر

ْوُم- 54 ِد َي َفَسا  ال
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ْوثا بين كان َغ َلَة، ال ِدي يقول وفيه طيئ من وهما وَج
 :الطائي الحريش بن جابر

ْذ َ إ َنا َتَخافُا ل ُدوُج ُذفَا ُح َوى ُق ّن ْبَل ال َق ِد *  َفَسا َقاَمًة ال إ
ّبَرا َد َت  َو

َقال ُي ًا الفساد وعام الفساد، : زمنله و  .أيض

ْوُم- 55 ْيِف َي  الّريِح َف

َعم بين حرب به كان مكان وهو ْث ] وبني438 [ص َخ
كما الحماسإة شعر من ( البيت عمرو عبد يقول وفيه عامر،
154 التبريزي شرحا "انظر الطفيل بن لعامر ونسبه َقاَل،

عمرو لعبد ونسبه عليه اسإتدرك التبريزي " ولكنبتحقيقنا
َوص بن شريح بن َلح دعلج، فارس كلَب بن جعفر بن ا

 :بتمامه والبيت

لَقى إذ * حليلك فارس أي تسألي لم إن طلقت
 )وخثعما صداء

ْقِت ّل ّي َتْسألي لم إن ُط ِرٍس أ * َفا

 الحماسإة من البيت

ْوُم- 56 َة َي َواَر  ُأ

وبني هند بن عمرو بين وقعة به كانت ماء اسإم هو
َوَراة وهمزة تميم، ُأ  ." مضمومة"

ْوُم- 57 َداء َي ْي َب  ال

ْلبْ، ِحْمير بين وهو العرب أيام أقدم من هذا َك و
 .كثيرة أشعار فيه ولهم
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ْوُم- 58 ْوٍل َي  َغ

كلَب، علي لضبة . وكان: موضعالمعجمة الغين بفتح
َفاء بن أوس َقاَل ْل  :َغ

َلت وقد ْوَم أمامة َقا ْوٍل َي غلفاء ابن يا * تقطع َغ
 الحبال

ْوُم- 59  الّسلَِن َي

أرض : هيالمشددة وباللم المعجمة غير بالسين
اليوم هذا وفي مذحج، على . لربيعةاليمن يلي مما تهامة
ّنة، ُملَعبَْ عامر سإمى ْير َقاَل السِإ َه  :جناب بن ُز

ْدُت ِه ِديَن َش ِق َلى الُمو ٍز َع َوبالّسلَن َخزا ًا *  ذا ّجْمع
ٍء  زها

ْوُم- 60 ْيعات َي َب  ُض

َهَشْت ماء هي ًا عنده حيٌة َن ًا ابن بن للحارثا صغير
يومئذ وبكر تميم وبنو تميم، بني في مسترضعا وكان عمرو،

قوم منهما فأتاه ابنه، في الحارثا فاتهمها واحد مكان في
بيوم اتصاٌل اليوم ولهذا جميعا، فقتلهم إليه، يعتذرون
ُكلَب  .ال

ْوُم- 61 ّو َي َطاِع َج  َن

َهري؛ أورده هكذا العين، بكسر َلز : هوَقاَل فإنه ا
َطاِع ِم، وزن على َن َطا وردته، وقد تميم، لبني ماء : وهوَقاَل َق
ّية وهي ِك ْذبة َر َة سإعد بني بين الوقعة وكانت الماء، َع َذ ْو َه و

ّقر يوم َجّر اليوم وهذا علي، بن من َهَجر حصن وهو الُمَش
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َقال البحرين، أرض ُي َقة "يوم اليوم لهذا و ْف مر " وقدالّص
 .ذكره

ْوُم- 62  ُذَرْحَرحٍا َي

َغّسان سإعد بني بين  ]439 .[صو

ْوُم- 63  َوّج َي

ِقيف بني بين كان الطائف وهو َذة بن وخالد َث ْو  َه

ْوُم- 64 َبُسوِس َي  ال

ناقة لها . كانتالشيباني ُمّرة بن َجّساس خالة هي
َقال ُه في وائل كليبْ فرآها سَإَراِب، لها ُي كسرت وقد ِحَما
ٍم بيَض َعها فرمى أجاره، قد كان َحما ْهم َضْر َثبْبَس َو , ف

ٍر حرُب فهاجت فقتله، كليبْ على َجّساٌس ابني وتغلبْ بك
بُشؤمها العرب ضربت حتى سإنة، أربعين بسببها وائل

َثَل  .الم

ْوُم- 65 ُلِق َي ّتَحا  ال

َقال ُي ًا و َتْحلقَا أيض ّللمم " َلقوا لنهم بذلك " سإميا َح
َد أعني رؤسَإهم، اليوم وكان لهم، علمة ليكون الفريقين؛ أح

 .وتغلبْ بكر بين

ْوُم- 66 ِء َداِحٍس َي ْبَرا َغ  َوال

ْبس وهو َع ْبيان، َفَزارة على ل ًة الحرُب وبقيت وذ مد
ًة ِديد  .مشهورة وقصتهما الفرسإين، هذين بسببْ َم

ْوُم- 67 ْيبِْ َي َل  الّص
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 تميم بن عمرو وبين وائل، بن بكر بين

ْوُم- 68 ٍر َي ْه  َظ

 .حنيفة وبني تميم بن عمرو بني بين

ْوُم- 69  َذَرائِح ِذى َي

َهَضبة،والذريحة بني بين وكان ذرائح، وجمعها : ال
 .تصالحوا لكن حرب، بينهم يكن ولم اليمن، و تميم

ْوُم- 70 َنَة َي ِثي ّد وذكر سإفينة، أو جهينة (بوزن ال
ًا الضبطين مختلفين، ياقوت وجعلهما القاموس، في جميع

 .معينا مكانا ضبط كل جعل

َقال وكان ِفينة الجاهلية في لها ُي ّد - ثم - بالفاء ال
ّيروا َط ابن سإيار لبني ماء وهي الدثينة، فسموها منها َت
 :الذبياني النابغة َقاَل عمرو،

َلى َع َثة َو ْي ْين من الّرَم َك َلى َحاِضٌر سُإ َع َو ِة *  َن ِثي ّد ِمْن ال
ِنى ِر َب ّيا " وماالدمينة "وعلىالكتاب هذا أصول في (وقع سَإ

45  مصر41 النابغة  وديوان4/37 ياقوت عن أثبتناه
 .)بيروت

َليم على مازن لبني اليوم ذلك وكان  .سُإ

ْوُم- 71 ِم َذاِت َي  الّرْمَر

من : ضربوالّرْمَرام عبس، بني على عامر لبني
 .منه مقصوٌر الرمرم ولعل الربيع، وحشيش الشجر

ْوُم- 72 ٍد َي ُدو  َج
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َفَزان ْو ِريك بن للَح ْعد، بني على َش ]440 [ص سَإ
ْوفه في عاصم بن َقيُس َوَزَرقه عليه أنقضت ثم فأفلت، َج
 .فمات الطعنة

ْوُم- 73 ِء َي َعا َقْر  ال

ْقعة هي َكايا فيها ُب َدانة، لبني َر بها الوقعة وكانت ُغ
 َيْربوع وبني مالك بين

ْوُم- 74 ٍم َي َه ْل  .َم

:. وملهمَحنيفة وبني تميم . بينوالهاء الميم بفتح
 :جرير َقاَل النخل، كثيُر موضع

ِمْن البطحاء الوارد * من بيانع زلن الحّي ُحُموَل كأن
َهَما َنْخِل ْل َقاَل َم أول ملهم "ويوم1259 البكري عبيد أبو (
 ".)شهاب بن الحارثا بن عتيبة فيه ظهر يوم

ْوُم- 75 ُقٍح َي  ُقْح

وهي معجمتين غير والحاآن مضمومتان القافان
ِتَل بها أرض ْيم بن َمْسعود ُق ُقَر  :َقاَل وائل، بن بكر فارس ال

َنْحُن ْلنا و َت ْبَن َق ِم ُا ْي ُقَر ْل ُقح ا ُقْح ًا ِب ْولَه * َصريع َوَم
ّبَه ْلُمَج ِم ا َف ْل أحد :. والمجبهالرياحي وثيل بن لسحيم (البيت ِل

يربوع، بني سإرحا على أغار وكان ذهل، بن ربيعة أبي بني
شيبان، بن تيم بني أحد القريم بن عمرو وقتلوا فقتلوه
َقال ُي ًا يسمى القحقح ويوم القريم، بن : مسعودو "يوم أيض
 ".المالة بطن

ْوُم- 76 َعٍج َي ْن  َم

 .العين بكسر بعضهم وعند : موضع،بالفتح
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 .ِكلَب بني على يربوع لبني

ْوُم- 77 ٍد َي  َزُرو

َعة . وكانتموضع وهو ْق َو ْغلبْ بين ال ُبوع وبني َت  َيْر

ْوُم- 78 ِة َي َتا َف  ال

جعفر، بن خالد بني على عامر بنو فيه أغارت يوم
َتلة بعد اليوم ذلك في عامر بنو فانهزم ْق ِظيَمة َم  .َع

ْوُم- 79 ِم َي َق  الّر

َة لبني : ماءالقافا بفتح َفَزارة، بني بين يوم وهو ُمّر
ِقَر اليوم ذلك وفي عامر، وبني ِر فرُس ُقْرُزل ُع بن عام

ْيل َف ّط  ال

ْوُم- 80 َلَة َي َوا  ُط

َفان عامر بني بين َط َوالة وغ ُط  : ماءو

ْوُم- 81 ّى َي َو  ُخ

ّو، تصغير وهو وهو وائل، بن وبكر تميم بين يوم َخ
ِتل الذي اليوم ُقَحارية بن يزيد فيه ُق ٍم فارُس ال [ص تمي
441[ 

ْوُم- 82 ّو َي  َخ

 : موضعمشدودة والواو المفتوحة المعجمة بالخاء

ِتَل اليوم هذا وفي ْيبُة ُق َت ِرثِا بن ُع ِشهاب بن الحا
َقال الذي ّيادله ُي َفوارس "َص َؤاب "قتله ال ّي ُذ َلسإد  ا
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ْوُم- 83 َاثٍا َي  ُبع

ْوِس بين يوم المعجمة غير بالعين َل في والَخْزَرج ا
 الجاهلية

ْوُم- 84 ّدْرِك َي  ال

َلوس بين يوم الراء بسكون ًا والَخْزَرج ا  أيض

ْوُم- 85  أْحثاٍل ِذي َي

المنقوطة والثاء معجمة غير والحاء الهمزة بفتح
 بثلثَا

ْكر تميم بين يوم َب َفَزاُن فيه ُأسِإَر وائل، بن و ْو بن الَح
ِريك  الملوِك قاتُل َش

ْوُم- 86 َة َي ْبَر  َث

ْبَرة وقعة به لهم كانت موضع وهي ّث َلرضوال : ا
ْهلة  الّس

ْوُم- 87 ِة َي ّي ِن ّث  ال

ْفُروقا فيه قتل يوم ُد َعْمرو بن َم ْيبان، بني سإي َش
َتله َنبْ َق ْع  :شاعرهم يقول وفيه ِعْصمة، بن َق

َفاَظ ًا َو ّنما هانئ، أسِإير ُقا وكأ ِر َفا ُوقٍا * َم ْفر ْيَن َم َغّش َت
َدَما ْن  َع

ْوُم- 88 َباحِا َي ّن  ال

ِم يوم النون بكسر َتمي ْيبان، على ل قرية وهي َش
َياها بالبادية ٍز بن عامر بن الله عبد أْح ْي  ُكَر
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ْوُم- 89 ِليَمَة َي  َح

ذكر مر وقد الِحيَرة، وملك الشأم ملك بين يوٌم
ْوُم "ما قولهم عند حليمة رقم المثل " (انظرِبِسّر َحليمة َي
3814( 

ْوُم- 90 ِة َي َد َت َو  ال

َقال ُي َدات و َت َو َقال الجمع، "على"ال ُي ًا و "ليلة أيض
َدة َت َو َعة بن عامر على تميم " لبنيال ْعَص  َص

ْوُم- 91 ِر َي ْي ُنَج  ال

َة على : يومالجيم وفتح النون بضم ْند  ِك

ْوُم- 92 ِر َي ْب ِهَز  ال

َبَة بن الحارثا فيه قتل تميم، وبني بكر بين ْي َب
ِعي  الُمَجاِش

ْوُم- 93 ِبيبَْ َي  َحرا

َعة بها . كانتآبار ثلثَا وهي ْق ْعفر الّضباب بين َو وَج
ٍر بسببْ كلَب، بن ِفَرها أن بعُضهم أراد بئ َت  ]442 [ص َيْح

ْوُم- 94 ِليِل َي  ال

َعاء، كانت وقعة يوم الهمزة بفتح ْل ّعام بَص  الن

ْوُم- 95  الميٍل َي

َقال المير، وزن على َقالالَحَسن "يوم له ُي ُي " و
ًا،الميل فلك "يومله َطاُم فيه قتل الذي اليوم وهو " أيض ِبْس
ْيٍس بن  َق
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ْوُم- 96 ِة َي َء َهبا  ال

َة على لعبس وهو َيان َفَزاَر ْب ُذ  و

ْوُم- 97 ْوع َي  الَخ

.الساكنة والواو المهملة والعين المعجمة الخاء بفتح

َبان فيه أسِإَر يوم ْي َهاب، بن َش ُدون فارس وهو ِش ْو :َم
 :شاعرهم َقاَل زمانه، في سإيدهم وكان َفَرسَإه، ومودون

َة ونحن َدا ْطٍن َغ ْوع َب َنا الَخ ْب ُدوٍن ُأ ْو ِبَم ِه *  ِرسِإ َفا َهاَرا َو َج

ْوُم- 98 َفْى َي َن  ُعُروٍش َك

حاِجبَْ َحَمل بن الَخْمَخاُم فيه أسَإَر يوم َعْرش، جمع
َة بن  .ُزَراَر

ْوُم- 99 ِيَض َي  َمبا

َبايع، مثال َتَلمعجمة والضاد َم َق بن حميضُة فيه . 
 تميم، بن طريَف جندل

 :الشاعر َقاَل

َة َخاَض َدا ُع ْل ِريٍف إلى ا َغى في ط َو ْل * حميضة ا
َواُر ْغ ِء في الِم ْيَجا  )؟(؟ اله

ْوُم- 100  َتْرٍج َي

ُقْرِب كانت مأسإدة وهي الراء، وسإكون التاء بفتح بال
َعة منها ْق  .َو

ْوُم- 101  َنْجَراَن َي
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ْعبْ بن الحارثا على تميم لبني  .َك

ْوُم- 102 َهاِب َي ّذ  ال

 .عامر لبني . يوٌموفتحها الذال بكسر يروى

ْوُم- 103 َداٍت َي ِر  َوا

ْكر بين ْغلبْ َب َت  .و

ْوُم- 104 َنات َي ْيٍن َب  َق

بن الملك عبد زمن في وقعة به كانت مكان اسإم
ْيُف َقاَل مروان، َو َوافي ُع َق  :ال

ُهْم َنا َبْح َة َص َدا َناِت َغ ْيٍن َب َلمة َق َلْم َنا َلَجبٌْ لها * ُم  َطُحو

ْوُم- 105 ْثِل ذي َي َطى ال  الْر

ْبس على لُجَشم  َع

ْوُم- 106 ِئبِْ َي َا ّذن  ال

 .وتغلبْ بكر بين

ْيِن َيوَم- 107  الُحَس

ِلبَْ ْغ َت َعْمرو َلْخم على ل ْند بن َو  ]443 [ص ِه

َغ َيوُم- 108 َبا  ُأ

َغّسان المعجمة بالغين ٍر َلْخم على ل ِنَزا  و

ِة َيوُم- 109 َوى َقاَر ْه  أ
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َعَة بن لعامر هو ْعَص  .َص

َواَن َيوُم- 110 َف  سَإ

َدة بالتحريك ْع ْير لَج ُقَش ِذر بن النعمان على و ْن الُم
ٍم َلْخ  و

ٍء َيوُم- 111 َبا  ُق

َلوِس بين هو ْلَخْزَرِج ا  وا

ِة َيوُم- 112 َب ْي ُقَص  ال

َقال ُي َبةو ْي ُقَض ِرو " يوم" ال َعْم ٍد بن ل ْن  َتميم على ِه

َبٍل َيوُم 113  سَإْح

ْعبْ بن للحارثا وهو  .َك

ِرثِا َيوُم- 114 ْولَِن َحا  الَج

َغّسان يوم وهو ْولَن ل  الشام أرض : منوالَج

 والّضْحَضحاِن الَمِضيِح َيوُم- 115

ْيٍس َيَمِن على لق  .ال

ٍر َيوُم 116  ُحْج

َلْت يوُم هو َت ٍد بنو َق ِدي، الحارثا بن حجر أسإ ْن ِك ال
 .ملكهم وكان

ْيِن َيوُم- 117 ْيَر َو  الّز

َبان ْي  َتميم على لَش
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ٍر َيوُم- 118 ْنَجا  سِإ

ْغلبْ َت ْيس على ل  َق

ِة َيوُم- 119  َمأسَإٍل َداَر

ّبة  ِكلٍَب على لَض

َلٍق َيوُم- 120  َمْز

ْعد ْعة بن عامر على َتميم لَس ْعَص  َص

ْوُم- 121 ِرٍب َي  َقا

ّبَة  ِكلَب على لَض

ُفُروقِا َيوُم- 122  ال

ْبٍس َع  تميم سإعد على ل

ْوُم- 123  َدأٍب َي

 عليهم كذلك لهم

ْوُم- 124  الّزخيِخ َي

 اليمن على لتميم المعجمتين والخاءين بالزاي

ِة َيوُم- 125 ْلُجٍل َداَر  ُج

 المشهورة العرب أيام من

َدحٍا، َيوُم- 126 ْل ّد ما َب ْنَح  َي

ٍر َيوُم- 127 ْعشا  ِت
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 التاء بكسر

ِة ِيوُم- 128 ْفَر  ]444 [ص الُح

ْوُم- 129 َناء َي ّده  ال

ْوُم- 130  ِثيٍل َي

ْوُم- 131 َقاِع َي  ال

ْوُم- 132 َفاقِا َي  ال

َ الفن وهذا ما على فاقتصرت الحصاء، يتقّصاه ل
 .ذكرت

 خاصة السإلم أيام ذكر وهذا

ْوُم- 1 ِة َي ْيَر ُعَش  ال

ّول بالسين، ويروى المعجمة بالشين َل وهو أصح، وا
ْنبع بطن من موضع عليه الله صلى الله رسإول َغَزا ما . أولَي
 وسإلم

ْوُم- 2 ٍر َي ْد  َب

ًا يدعى كان لرجل بئر هو : بدرالشعبي َقاَل .بدر
اسإم أو ماء اسإم جعله ذكره فمن ويؤنث، يذكر : وهوقلت
َثه وَمْن الرجل، ذلك ّن َعة اسإم أو بئرا جعله أ ْق ُب  .ال

ْوُم- 3 ٍد َي  ُأُح

ْوُم- 4 ِة َي ّي ِر  الّرِجيِع سَإ

ْوُم- 5 ِر َي ْئ ُعونَة ِب  َم
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ْوُم- 6 ّنضير َي  ال

ْوُم- 7 َقاِع ذات َي  الّر

َقاع ذات سإميت َبْت أقدامهم َلن الّر ِق ّفوا َن َل عليها َف
َقا  .الِخَر

ْوُم- 8 َدقِا َي ْن  الَخ

َظَة بني َيوُم- 9 ْي  ُقَر

ْوُم- 10 ِلِق بني َي َط  الُمْص

َقال ُي ًا له و ْيِسيع "يوم أيض  "الُمَر

ْوُم- 11 ِة َي َي ِب ْي َد  الُح

ْوُم- 12 َبَر َي ْي  َخ

ْوُم- 13 َتَة َي ْؤ  ُم

ِتَل الشأم، أرض من وهي بالهمز، ْعفر بها ُق أبي بن َج
 .عنه الله رضي طالبْ

ْوُم- 14 ْتح ِي َف  ال

َقال مكة، فتح ُي ًا له و َدَمة "يوم أيض ْن  "الَخ

ْوُم- 15 ْيٍن َي َن  ُح

ْوُم- 16  ُأوطاٍس َي

ْوُم- 17 ِئف َي ّطا  ال

ْوُم- 18  الّسلسَِإِل ذاِت َي
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َذام بأرض ماء وهي  َج

ْوُم- 19 ُبوَك َي  َت

ُبوَك سإميت وإنما ]445 [ص عليه الله صلى لنه َت
ًا رأى وسإلم ُبوكون أصحابه من قوم ْيَن َي ُبوَك َع ُلون أي َت ْدِخ ُي

ُيَحّركونه القدحا فيها َقاَل الماء؛ ليخرجوا و َها زلتم "ما َف َن ُكو ُبو َت
ًا ْوك ُعل وهي تبوك، الغزوة تلك " فسميتَب ْف ْوك، من َت َب ال
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِغَزاها غزوة آخر وهي

ْوُم- 20 ِء َي َوا ْب  ال

ْوُم- 21 َقاِع َي ُن ْي  َق

ْوُم- 22  ُدوَمَة َي

ْوُم- 23 ِة َي َف  الّسِقي

ْوُم- 24  بَزاَخَة َي

ْقعة به كانت موضع هي عنه الله رضي بكر َلبي َو
ٍد على َفان أسَإ َط َغ  .و

ْوُم- 25 ِة َي  اليَماَم

ِنيفة بني على  .َح

ْيِن َيوُم- 26 ِر َع ّتْم  ال

ِلبْ على كان ْغ  .َت

ْوُم- 27 َثى َي َؤا  ُج

www.almeshkat.net/books 603



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

ًا المنقوطة الثاء و المضمومة بالجيم ْينثلَث : ُحَص
ِد على اليوم وكان بالبْحَرين، َلْز  ا

ْوُم- 28 ِء َي َعا ْن  َص

ِبيد على ْذِحج َز  .وَم

 الِحيَرة َيوُم- 29

َلَة بني على لخالد ْي َق َقال1( ُب ُي  ")"نفيلة ) و

ْوُم- 30 َيْرُموِك َي  ال

 .الشأم بناحية موضع وهو

ْوُم- 31 ْيِن َي َد َنا  أْج

الله رضي عمر أيام بالشأم كان معروفا يوم وهو
 .عنه

ْوُم- 32 ِر َمْرِج َي ّف  الّص

َء، َيوُم- 36 ،33 َ ُلول َئِن، َج َدا ِة، َوالَم ّي ِدسإ َد َوالقا ْن َو َها َن  َو

َقّرن بن والنعمان لسعد الفرس على َة وأبي ُم َد ْي َب ُع
 .وغيرهم

ْوُم- 37 ْبِس َي ّلل  ا

ْوَم- 38 ّناطِف ُقّس َي  ال

 .الفرس على

ْوُم- 39 ُتَر َي  َتْس
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ِري موسإى َلبي كان  .الْشع

ْوُم- 40 ِديٍس َي  َق

 الفرس على

ْوُم- 42 ،41 ْوُم َأْرَماثٍا، َي َي َواثٍا ِو ْغ  َأ

ْوُم- 43  الّزْحف َي

َنِف َلَْح ْيس بن ل  ]446 . [صَق

ْوُم- 44 ِريِش َي َع  ال

َعْمرو  .العاص بن ل

ْوُم- 45 ْبُرَس َي  ُق

َعاوية  .عنه الله رضي لُم

ْوُم- 46 ّيَة َي ِر ْيَسا  َق

ًا له كان  .أيض

ْوُم- 47 ِة َي  الَحّر

الصلَة أفضل سإاكنها على المدينة، أهل على ليزيد
 .والسلم

ْوُم- 48 ٍر َمْرج َي َذا  ِع

ْوَم- 49 َتَل َي َيُة َق ِو َعا ّي ْبَن ُحْجَر ُم ِد َبُه َع َأْصَحا  َو

ْوُم- 50 ِهٍط َمْرٍج َي  َرا
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َوان بالشأم موضع بن الّضّحاك على الَحكم بن لَمْر
ْيس ْهرى َق َف  ال

ِر ِيوُم- 51 ِبْش  ال

ْيس َق ْغلبْ على ل  .ت

ْوُم- 52 ِليِخ َي َب  ال

 .المعجمة الخاء و بواحدة تحتها من المنقوطة بالباء

 وتغلبْ قيس بين يوم

ْوُم- 53 ٍد َي َوا  َض

َقرة وفي َويْربوع، ُمَجاشع . بينالمعجمة بالضاد الُمعا
ْعَصعة بن غالبْ بين خاصة ِثيل بن وسَإِحيم َص َياحي َو  الّر

ْوُم- 54 ْوُم الَحّشاك، َي َي ِر َو َثا ّثْر  ال

ْهَراِن، وهما ْيس بين فيهما الوقعة وكانت َن ْغلبْ َق َت  .و

ْوُم- 55 ْيِن َي َبْحَر  ال

ْعمر بن الله عبيد بن لعمر ْيك أبي على َم َد ُف
 .الخارجي

ْوُم- 56  سُإولفََا َي

ْوُم- 57  ُدولٍَب َي

ْوُم- 58 ْيٍل َي  ُدَج

َبْصَرة أهل بين َوارج، و ال أهل على وللَحّجاج الخ
 .العراقا
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ْوُم- 59 ّلي َي ْبَرى سَإ ّل  َوسَإ

ّلبْ بين وهو َه  .والزارقة الُم

ْوُم- 60 ِكٍن َي  سَإ

َعبْ على الملك . لعبدالكافا بكسر ِر بن ُمْص ْي َب  .الّز

ْوُم- 61 ٍر َي ِز  َخا

َتر بن وإبراهيم العراقا َلهل َلْش ْيد على ا َب بن الله ُع
 .ِزياد ابُن ُقتل اليوم ذلك . وفيالشأم وأهل زياد

ْوُم- 62 ِة َي َب َبا ْيِع ُج َب  الّس

 ]447 [ص الكوفة أهل على للُمْختار

ْوُم- 63 ْعبِْ َي ّواٍن ِش  َب

ّلبْ َه َلزارقة على للُم  .ا

ْوُم- 64 ِة َي َذ َب  الّر

َتف ْن َلجَة جيش على العراقا وأهِل الّسْجف بن للَح ُد
ْيني َق  .الشأم وأهل ال

ْوُم- 65  َمْجَرى َتّل َي

ْيس بين ْغلبْ َق  .وت

ْوُم- 66 ِر َي ْنبَى َقْص  َقَر

َو، النسخ بعض وفي بُخَراسإان، بن الله لعبد بَمْر
 .تميم على خازم
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ْوُم- 67 ْيِن َي َق َد ْن  الَخ

 .ربيعة على له

ْوُم- 68 ٍر َي ْق َع  ال

َلَمَة ببابل موضع وهو يزيد على الملك عبد بن لَمْس
ّلبْ، بن َه  يزيد فتل وفيه الُم

ْوُم- 69 ِبيَل َي َدا ْن  ّق

َوَر بن ِلهلَل ّلبْ آل على المازني أْح َه  الُم

ْوُم- 70 ِر َي َذا  الَم

َعبْ ْيط بن أحمر على الّزبير بن لُمْص َبَجلي ُشَم  .ال

ْوُم- 71 ِر َي َقْص  ال

 .وأصحابه المختار على

ْوُم- 72 َيا َي ِقيِس  َقْر

َفَر على مروان بن الملك لعبد ِكلَبي الحارثا بن ُز .ال

ْوُم- 73 ْنَجَر َي َل  َب

ْلَمان بين  الَخَزر و ربيعة بن سَإ

ْوُم- 74 ِة َي َناسَإ ُك  ال

ُيوسُإَف ْيد على ُعمر بن ل  عنه الله رضي علي بن َز

ْوُم- 75 ٍد َي ِدي  َق

www.almeshkat.net/books 608



مكتبة                                                     للميداني  المثال مجمع
 السإلمية مشكاة

َة َلبي  المدينة أهل على الخارجي َحْمَز

ْوُم- 76 ُقَرى َوادي َي  ال

َوان  الخوارج على الِحَمار لَمْر

َبى َيوُم- 77 ْن  َدَش

ْوَشبْ على للخوارج  الرى وأهل رويم بن َح

ْوُم- 81 ،78 ِة، َي َي ْوَم الّزاو َي َذ، َو َبا ْق ُت ْوُم ُرسْإ َي ِر و ْي َد
ِم، ْوُم الَجَماِج َي َواز َو ْه َل  ا

َ العراقا، أهل على للحجاج َلهواز؛ يوم إل لعبد فإنه ا
َلشعث بن الرحمن  ا

ْوُم- 82 ِء َي ّنْجَرا  ال

َله ليزيد، َت ُد فيه َق [ص الملك عبد بن يزيد بن الولي
448[ 

ْوُم- 83  الّزاِب َي

 الخوارج علي محمد بن لمروان

ْوُم- 84 َواِن َي  الَماْج

َدة ّو ّيار بن َنْصر على للمَس  سَإ

ْوُم- 85 ْيجاَن َي  ُجَر

َبَة َط َقْح ّيار ابن َنْصر بن وتميم الشأم أهل على ل  سَإ

ْوُم- 86 َة َي ْطَر َب  َز
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َتصم أيام في للروم ْع  الُم

ْوُم- 87  َفّخ َي

أبي آل على للعباسإيين المعجمة والخاء بالفاء
 َصّحَف فقد بالجيم روى وَمْن طالبْ،

ْوُم- 88-93 ْوَخى، َي ْوُم َج َي ّطّف، َو ْوُم ال َي ِر، َو ّدا ْوُم ال َي َو
ْوُم الَجَمِل، َي ّفيَن، َو ْوُم ِص ْهَرواِن َوي ّن  ال

ًا : وهذهقلت معروفات أيام فاقتصرت كثيرة، أيض
 الوكيل ونعم حسبنا والله القدر، هذا على

َبذَ     : في    الثلَثون     الباب النبي     كلم     من     ُن
َلَفائه     وسلم     عليه     الله     صلى    الراشدين     وُخ

o    وسإلم     عليه     الله     صلى     كلمه     من     
o  ّديق     بكر     أبي     كلم     من    عنه     الله     رضى     الّص
o  رضى     الخطاب     بِن     ُعَمَر     الفاروقا     كلم     من

   عنه     الله
o  عنه     الله     رضي     عفان     بن     عثمان     كلم     من   
o  الله     رضي     طالبْ     أبي     بن     علّي     كلم     من

   وجهه     وكرم     عنه
o  عنهما     الله     رضى     عباس     ابن     كلم     من   
o  عنهما     الله     رضي     مسعود     ابن     كلم     من   
o  ِيرة     كلم     من َبَة     بن     الُمغ ْع عنه     الله     رضى     ُش
o  َداء     أبي     كلم     من ّدْر    عنه     الله     رضى     ال
o  عنه     الله     رضي     َذّر     أبي     كلم     من   
o  الله     رضي     العزيز     عبد     بن     عمر     كلم     من

   عنه
o  ِرى     الحسن     كلم     من َبْص    عنه     الله     رضى     ال

    الكتاب     نهاية   
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َبذ : فيالثلَثون الباب الله صلى النبي كلم من ُن
َفائه وسإلم، عليه َل  الراشدين وُخ

 ]وسإلم عليه الله صلى كلمه من[*3*

ِده ِلسانه من المسلمون سَإلم َمْن المسلم َي  و

ّيُس َك َعمَل نفَسه، َداَن َمْن ال  الموت بعد لما و

ّلكم ُؤٌل َراٍع ك  رعيته عن وَمْس

ّوُل تفقدون ما وآِخُر المانُة، دينكم من تفقدون ما أ
 الّصلَة

ُقا ّد الّرْز ًا أش ِه من للعبد طلب ِل  أَج

َظر ّن ُد الُخْضَرة في ال ِزي في والنظر البصر، في َي
َناء المرأة  كذلك الَحْس

َفَرِس المرأة في الّشؤم َتاِن والدار وال ْعَم ُبوٌن ِن ْغ َم
 :الناس من كثيُر فيهما

ُغ الصحُة، َفَرا  وال

في المعروفا أهُل ُهْم الدنيا في المعروفِا أهُل
 الخرة

َطاُن ْل ِوى أرضه، في الله ِظّل الّس ْأ  مظلوم كّل إليه َي

ِة في العمر طوُل السعادة كل السعادة َع  الله طا

َتاِن َل َ َخْص َنافق في يكونان ل ِفْقٌه سَإْمِت، : ُحْسُنُم و
 ]449 . [صالدين في
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وكثرة الحياة، ُحبّْ : قياثنتين حبْ في شاب الشيُخ
 المال

 الخرة فضوحا من أهون الدنيا فضوحا

َلرواحُا كانت ًا ا ًة، جنود َد ّن َلَف، منها تعارفا فما ُمَج َت ْئ ا
َناكر وما  اختلف منها َت

َبُة ْغ ِثُر الدنيا في الّر َطالة والحزن، الهّم ُتك َب تقسى وال
 القلبْ

ِرثُا الزنا ْقَر ُيو َف  ال

 الله مخافُة الحكمة رأُس

َنائع  الّسوء َمَصارع َتِقي المعروفا َص

َلُة ِم ِص ُد الرِح ِزي  العمر في َت

 الناس بين يقضى حتى صدقته ِظّل في الرُجُل

َلَماء ُع ُء ال َنا  .خلقه على الله أَم

ْنيان للمؤِمِن المؤِمُن ُب ّد كال ًا بعضه َيُش  بعض

ُء به وقى ما ِتبَْ ِعْرَضه المر  صدقة به له ُك

َعادن الناُس  والفضة الذهبْ كمعادن َم

ُد ِعَماد، شيء لكل  الفقُه الديِن وعما

َ المسلم أخو المسلم َ يظلمه ل  يشتمه ول

ْيُل َو َلُه ترك لمن الويل كل ال ٍر، ِعيا ِدَم بخي َق على و
 بشر ربه
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ْته َمْن  مؤمن فهو سإيئته وسإاءته َحَسنته سَإّر

ِه من َت ِة َيْش ْع الخرة كراَم َد  الدنيا زينَة َي

َعافًى أصبح َمْن ِه في آمنا بدنه في ُم ِب ُقوُت عنده سِإْر
ِه ِفيرها الدنيا له ِحيَزْت فكأنما يوِم َذا  بَح

ًا الله رحم ًا َقاَل عبد ِنَم خير َغ َكَت أو َف  فسلم سَإ

َلِت ِب ْغِض إليها أحسن َمْن حبْ على النفوُس ُج ُب من و
 إليها أسإاء

ْع ُبَك ما َد ِري َ إلى َي  يريبك مال

َتِمُسوا ْل َقا ا َبايا في الرز َلرض َخ  ا

ُبوا ُل ْط في تعيشوا أمتي من الرَحَماء عند الفضَل ا
َنافهم ْك  أ

ِذ ُد ليأُخ َياه ومن لنفسه، نفسه من العب ْن لخرته، ُد
بعد فما الممات، قبل الحياة ومن الكبر، قبل الشبيبة ومن
ٍر من الدنيا َ دا  النار أو الجنة إل

َة اتقوا َو ْع يقول الغمام، على ُتْحَمُل فإنها المظلوم َد
ّنَك وجلَلي : وعزتيوجل عز الله ْنُصَر  حين بعد ولو ل

َ ُكهم قوٌم يفلح ل ِل  امرأة تم

َ َقَة العبد يبلغ ل َليمان حقي أصابه ما أن يعلم حتى ا
ِطئه، يكن لم ُيْخ َبه يكن لم أخطأه وما ِل ُيِصي  ل

َ ْنتهاه يكون حتى علم من عالم يشبع ل  الجنة ُم

َ ْنَه تعلموا حتى رجل إسإلم يعجبنكم ل ْقله ُك  .َع
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َعَم إذا الله إن ْن ٍد على أ عليه ُتَرى أن أَحبّْ نعمًة عب
 ]450 [ص

َق يحبّْ الله إن ْف  كله المر في الّر

ُلوَب هذه إن ُق َدأ ال َدأ كما َتْص فما قيل الحديد، َيْص
ْكُرَقاَل ؟جلَؤها  القرآن وتلَوة الله، : ذ

ّنا ليس ّتَر ثم عليه الله وسإع من ِم  ِعياله على َق

َ مالك من لك ليس ْلَت ما إل َك ْيَت، أ َن ْف ِبْسَت أو فأ َل
ُقفأبقيت تصدقت أو فأبليت، ّلهم . الخل ّبهم الله، ِعياُل ك فأَح

 لعياله أنفعهم إليه

 داء بالسلمة كفى

ّلغ رّب َب ْوعى ُم  سإامع من أ

 لسانه فصاحة الرجل جماُل

ِء في الصوم َتا  الباردة الغنيمُة الّش

ٌد الخيُر َواِصى معقو َن  الخيل ِب

َباُن التاجر  محروم الَج

ّلتنا تحيٌة السلم  لذّمتنا وأمان لم

 الخير في شريكان والمتعلم العالم

 َنَجا َصَمَت َمْن

ّله تواضع من  الله رفعه ل

ّديق بكر أبي كلم ومن* 3*  عنه الله رضى الّص
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َده َقَرَن الله إن ْع ًا العبد ليكون بوعيده َو ًا راغب  راهب

 ُمصيبة العزاء مع ليَسْت

 قبله مما وأشد بعده، مما أهون الموت

 والمكر والنكث، : البغي،عليه ُكّن فيه ُكّن من ثلَثة

 امرأة إلى أمرهم أسإندوا قوم ذل

َ َنّن ل ُلَك يكو ًا قو ْغو َ عفو في َل َ عقوبة ول تجعل ول
ًا وعدك  شيء كل في ضجاج

َتَك إذا ِبقه شر أدركك وإن فأدركه، خيٌر فا  َفاسْإ

 تراك عيونا الله من عليك إن

ِرصْ َهبْْ الموت على اْح  الحياة؛ لك ُتو

َله  الردة أهل إلى بعثه حين الوليد بن لخالد َقا

 .بنفسه أخاه أعاَن امرأ الله رحم

َى يا َبْجُر أو فالفْجر ُجْرَت الطريِق هاد  ال

ُع َو ْط ّله الناِس أ ّدهم ل ًا أش ْغض  .لمعصيته ُب

 .ظاهرك من َيَرى ما باطنك من َيَرى الله إن

ّدهم بالله الناِس أولى إن ًا أش ّلي  .له تو

َبَة إياك َها الله فإن الجاهلية؛ وِغي َغَض ْب  .أهلها وأبغض أ

ْنِسى القوِل كثيُر ُوِعَى ما لك وإنما بعضا، بعُضه ُي
 .عنك
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ًا المستشار تكتم ل ْؤَت خير ُت . [صنفسك ِقبل من َف
451[ 

ِلْح ُلْح نفَسك أْص  الناس لك َيْص

 أمُرك فيمرج َعلَنيتك مع سإّرَك تجعل ل

َغُضهما لك الَخْصلتين خيُر ْب  .إليك أ

َقاَل ما : واللهعنهما الله رضى لعمر موته عند و
َلى وإني فتوهمت، شبعت وما فحلمت، نمُت َع ما السبيِل ل
ْغُت ًا، آُل ولم ُز ْهد ّذُرك الله، بتقوى أوصيك وإني َج يا وأَح
فيها، تمادت أعطيتها إذا شهوة نفس لكل فإن نفَسك، عمر

 .فيها ورغبت

القرآن، عليهم فقرأ عليه اليمن من وفد وقدم
ْوا، َك َب َقاَل ف  .القلوب َقَسِت حتى كنا هكذا :َف

َقاَل ِلْفعنهما الله رضى عمر له و َتْخ غيري، : اسْإ
َناك : ماَقاَل ْو َب الرحمن عبد بابنه ومر بك حبوناها إنما بها، َح
َقاَل جاَره، ُيَماّظ وهو ََف ُعْرفَا فإن جاَرك؛ ُتَماّظ : ل يبقى ال

 .الناس ويذهبْ

ُمَصالحة أنكر حين عنهما الله رضى لعمر َقاَل
َتْمِسْكمكة أهَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل : اسْإ
ِه ِز َغْر َلى فإنه ب  .الحق َع

َقاَل َيَس : إنله خطبة في و ْك ْيس أ َك وإن التقى، ال
ْعَجَز َعْجز أ َواكم وإن الفجور، ال ْق حتى الضعيُف عندي أ

ِطيه ْع ّقه، أ َفكم وإن َح َع ّي عندي أْض َذ حتى القو الحق، منه آُخ
َهل، في فإنكم َهل في فبادروا أَجل، وراءه َم قبل آجالكم َم

َطع أن ْق  أعمالكم سإوء إلى فتردكم آمالكم ُت
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َ الله إن ّدى حتى نافلًة يقبل ل َؤ به ومر فريضة ُت
َقاَل ثوب ومعه رجٌل َقاَل ؟الثوب : أتبيعَف َالرجل َف عافاك : ل
َقاَل الله، ّلمتم : قدعنه الله رضى َف لَ، قل تعلمون، لو ُع

َفاك َعا  .الله و

َقاَل : َمْنالله عباد خيار من كان فيه كن َمْن : أربعو
وأعان المدبر، ودعا للمذنبْ، واسإتغفر بالتائبْ، فرحا

 .المحسن

َقاَل ُع لميزان : حقو ثقيلَ، يكون أن الحق فيه ُيوَض
ُع لميزان وحق ًا يكون أن الباطُل فيه يوَض  حفيف

رضى الخطاب بِن ُعَمَر الفاروقا كلم ومن* 3*
 عنه الله

 .يده في الخياُر كان سإره كتم َمْن

ُولَة أشقى  .رعيته به شقيت َمْن ال

ْبغضه َمْن اتقوا  .قلوبكم ُت

َذُرهم الناس أعقُل ْع  .للناس أ

َ ِدك يومك عمَل تؤّخْر ل َغ  .ل

ُلوا َع  .رأسإين الرأَس اْج

ُفوا  .تخيفكم أن قبل الهواّم أِخي

 ]452 . [صوالطين الماء أمينان خائن كل على لي

ِعيال من أكثروا َ فإنكم ال ْدرون ل ُقون بمن َت  ُتْرَز

ْكَر أن لو ْيُت لما بعيران والصبَر الش َل .ركبت بأيهما با
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ًا الشركان يعرفا لم َمْن َع أن َجدير َق  فيه َي

ًا الخمر ما َهبَْ ِصْرف ْذ  الطمع من للعقول بأ

ّلما َبَر ق ْد  .فأقبل شيء أ

ْعَف أشكو الله إلى  .القوى وخيانة المين َض

َوُروا أن القرابات ذوى ُمْر َ يتزا َتَجاوروا ول  .َي

َوّل عينك، الدنيا عن غمض أن وإياك قلبك، عنها و
َمَصارعها، رأيت فقد قبلك، كان من أهلكت كما تهلكك

َى وكيف أهلها، على آثارها سإوء وعانيت ِر َكَسْت، من َع
َيْت من ومات أطعمت، من وجاع  .أْح

ُقَحَم إياكم َوى َمْن التي وال َتْت فيها َه أو نفسه على أ
 .به ألمت

َظَك النعمة من احتفظ لله فوا المعصية من احتفا
ُفهما لهَى َدعك تستدرجك أن عليَك، عندي أخو َتْخ  .و

ِه إلى وكتبْ ِن ِد اب َقى َمِن فإنه بعد : أماالله عب ّت الله ا
َقاه، ّكَل ومن َو شكره ومن َجَزاه، أقرضه ومن كفاه، عليه تو
ُكِن زاده، َت ْل َد التقوى َف ْلبك وجلَء بصرك، ِعَما أنه واعلم َق

َعَمَل َ َ لمن ل َ له، نية ل َ لمن أجر ول َ له، َحَسنة ل مال ول
َ لمن َق ل ْف َ له، ِر َد ول َ لمن جدي َق ل َل  .والسلم له، َخ

ٍد ليس ِد في عذٌر لح َها ضلَلة تعّم َب ًى، َحِس َ ُهد ول
 .ضلَلة َحِسبه حق ترِك

ُتها، المور ِشَراُر َدثا ٌد ُمْح ٍة في واقتصا من خيٌر سإن
 .بدعة في اجتهاد
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َ ّلم ينفع ل َ بحق تك َفاذ ل  .له َن

َ ُنوا ل ِك ُغَرفا، نساءكم ُتْس َ ال ُهّن ول الكتابة، تعلمو
ُعْرى عليهن واسإتعينوا ُدوهن بال ّو َع َ و ""نعم " فإن"ل
ُؤهن  .تجّر

ً وسإأل َقاَل شيء، عن َرُجل َقاَل أعلم، : اللهَف َف
َنا : لقدعنه الله رضى ِقي َ كنا إن َش إذا أعلم، الله أن نعلم ل
َ شيء عن أحدكم سُإئل َ فليقل يعلمه ل . وكانأدري ل
َلْم لم : إذايقول ْع َ أنا أ  .رأيت ما علمت فل

َقص وأجل محتوم، أمٌل الدنيا َت ْن "وأجلأصله (لعل ُم
َبلَغ ")،منقض فيه ليس الموت إلى وسإيٌر غيرها، دار إلى و

ّكر امرأ الله فرحم تصريح، لنفسه، ونصح أمره، في َف
َقبَْ  ذنبه واسإتقال ربه، ورا

في فإنهم العامة دون دينهم في القوُم تناجى إذا
 ]453 [ص .ضلَلة تأسإيس

َنة إياكم ْط ِب ْكَسلة فإنها وال ْفَسدة الصلَة عن َم َم
ْوفا، ّدية للَج َؤ َقم إلى ُم  .الّس

ِئَس َمْن  .عنه اسإتغنى شيء من َي

ِيَسُم الدين ِكرام م  .ال

َدى امرأ الله رحم ْه ُيوبي إلّى أ  .ُع

يستجهل، حين الحليُم ُيْسأل، حين الجواد هو السيد
 .يعاشره بمن البار

َلَح  .نفَسه والهوى والغضبْ الطمع من حفظ َمْن أف
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ْيِن ذي كلم ومن* 3* ّنوَر عفان بن عثمان ال
 عنه الله رضي

هذا آفة وإن عاهة، نعمة ولكل آفًة، شيء لكل إّن
ّدين ُبوَن النعمة هذه وعاهة ال ّيا ُنون، َع ّعا َنكم َط تحبون، ما ُيُرو

ُيِسّرون َغام تكرهون، ما و  .ناعق أول يتبعون النعام مثُل َط

ُع ما َثُر بالسلطان الله َيَز ْك ُع مما أ  .بالقرآن َيَز

ّيُة ِد َه ْل ُلها ُعزل إذا العامل من ا  .عمل إذا منه مث

 سإرورك وقَت يغتّم أنه الحاسإد من يكفيك

تعالى، الله بكتاب واعتصم َعَصم َمْن العباد خيُر
َقاَل فبكى، قبر إلى ونظر وآخر الخرة منازِل أوُل : هوو
ّدد فمن الدنيا؛ منازل ْعده فما عليه ُش ّون ومن أشد، َب عليه ُه

 .أهون بعده فما

ّعال إمام إلى أنتم َوُج َف ّوال إمام إلى منكم أْح - َق
َله َد يوم َقا ِع ِتَج المنبر َص ُأْر  .عليه ف

َقاَل َتَل : لنحصر يوم و ْق من إلى أحبْ الدماء قبل أ
 .الدماء بعد أقتل

َتَضى كلم ومن* 3* طالبْ أبي بن علّي المر
 وجهه وكرم عنه الله رضي

ُثَر نفسه عن رضى من  عليه الساِخُط َك

َلقرب ضيعه ومن ِتيَح ا ُد له أ َلبع  ا

َغ وَمْن َل ِثم، الُخُصومة في َبا  .ظلم فيها َقّصر ومن أ
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 .شهوته عليه هانت نفسه عليه َكُرَمْت من

َ ُع ُحّر أل َد ّللَماظة هذه َي  .َلهلها ا

َ ثمن َلنفسكم ليس أنه َ الجنة، إل َ تبيعوها فل .بها إل

ّظم من  بكبارها الله ابتلَه المصائبْ َصغار َع

 .الرجال مضامير الولَيات

ٌد ليس َل ّق َب  .بلد من بك أح

 ]454 . [صحملك ما البلَد خير

ّلة رجل في كان إذا  .أخواتها فانتظر رائعة َخ

ُد للعبد ْه  .العاجز َج

 .فيه القول يحسن مفتون ُرّب

ْطفة أوله ؟والفخر آدم لبن ما َ جيفة، وآخره ُن ل
ُقا َ نفَسه َيْرُز َفع ول ْد  .حتفه َي

ًا فيها َيَر لم تعالى الله إن وتمر، وتضر تغر الدنيا ثواب
َ َلوليائه، ًا ول ْكبٍْ الدنيا أهل وإن َلعدائه، عقاب هم بينما َكَر

ُلوا صائحهم بهم صاحا إذ حلوٌل َتَح  .فار

ّق صارع َمْن  .صرعه الح

 .البصر مصحف القلبْ

َقي ّت َلخلقَا رئيُس ال  .ا

َلغنياء تواضع أْحَسَن ما ًا ا وأْحَسَن الله، عند لما طلب
َلغنياء على الفقراء ِتيُه منه ً ا  .الله على اتكال
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ٍر كل َتص  .كافٍا عليه مق

ْعِط لم من ًا ُي ْعٍط لم قاعد ًا ُي  .قائم

َ لك كان فإن عليك، ويوم لك، : يوميومان الدهر فل
َطر، ْب َ عليك كان وإن َت  .َتْضَجر فل

ًا طلبْ من ْعَضه أو ناله شيئ  .َب

ْهل، منها تعاين ما مع الدنيا إلى الركون والتقصير َج
ْقَت إذا العمل حسن في ِث والطمأنينة غبن، عليه بالثواب َو
ٍد كل إلى ٌع والبخل عجز، الَختيار قبل أَح لمساوئ جام

 .الخلقا

إليه، الناس حوائج كثرت عنده الله نعمُة كثرت َمْن
ّله قام فمن لم ومن والبقاء، للدوام َعّرَضها يحبّْ بما فيها ل
َناء للزوال َعّرَضها يقم َف  .وال

ّنَصبْ، مفتاحا الرغبة ّيُة والحسد ال ِط  .التعبْ َم

ُقا ُة المكان قبل المعالجُة الُخر ُفْرَصة بعد والنا  ال

َ كلمه َقّل عمله ِمْن كلمه أن علم من فيما إل
ْعنيه  .َي

َظر من ُيوِب في َن لنفسه َرِضيها ثم فأنكرها الناس ُع
ُق فذلك  .بعينه الحم

َواُب  بذهابها ويذهبْ ببقائها، يبقى بالدول الرأي َص

َفافُا  .الغنى زينُة والشكر الفقر، زينُة الع

 قلبه في وُحْزنه َوْجهه في ِبْشُره المؤمُن
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المتعّسُف والعالم بالعالم، شبيه المتعلم الجاهل
 بالجاهل شبيه

ْكل على الرجل ينام ّث َال  الحرب على ينام . ول

َ الدنيا، أبناء الناُس [ص أمه ُحبّْ على الرجل ُيلم ول
455[ 

ُلَك ُغ وكتابك عقلك، َتْرُجَمان رسإو َل ْب  .عنك ينطق ما أ

َ َمْن أتى الحظ  يأتيه ل

 وفّي غير ضامن الطمع

 البصائر أعين تعمى المانّي

َ َ الصالح، كالعمل تجارة ل َ كالثواب، ربح ول ول
َ كالتوفيق، فائدة َ كالتواضع، حسبْ ول كالعلم، َشَرفَا ول

َ َع ول َ الشبهة، عند كالوقوفا وَر َ الخلق، كحسن ُقْربة ول ول
َبادة َفْرض، كأداء ِع َ ال َ كالتدبير، عقل ول َة ول َد أوَحُش َوْح

ُعَجبْ من  .ال

 .العمل أسإاء المل أطال من

ً وسإمع ِرية من َرُجل َقاَل ويقرأ يتهجد الَحرو : نوٌمَف
 شك على صلَة من خيٌر يقين على

َفُس َطاه المرء َن  أجله إلى ُخ

 .الكلم نقص العقل تم إذا

 همته قدر على الرجِل قدُر

َ ما امرئ كّل قيمة  ُيْحِسنه ل
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 الشهوات مادة المال

 المتنان من خيٌر الِحْرماُن

 جهلوا ما أعداء الناُس

 عنهما الله رضى عباس ابن كلم ومن* 3*

َ المعروفا صاحبْ ّتكأ َوَجد وقع فإن يقع؛ ل  ُم

 المتنان من خيٌر الحرمان

وُحُصون العلم، وزينتكم الدين، أمركم ِملَُك
 وعزكم الدب، أعراضكم

 الوفاء وحيلتكم الحلم،

ْكفر، والمعروفا تقطع، القرابة كالمودة ُيَر ولم ُي
َقاَل فخلط، رجل عند وتكلم َقا مثلك : بكلمَف ِز الصمُت ُر

 .المحبَة

َقاَل َو ِر : ل َ سإفيها ُتَما ِذيك، السفيَه فإن حليما، ول ْؤ ُي
ْقليك والحليم  َي

ّي أنه يعلم َمْن عمل واعمل مأخوذ بالحسنات َمجز
 بالسيآت

ْولية في عنهما الله رضى عمر واسإتشاره حمص َت
َقاَل َرُجلً، َ :َف ُلح ل َ َيْص ً يكون أن إل ْنه،َقاَل منك، َرُجل ُك : ف
ََقاَل ِءَقاَل ؟: لمَقاَل بي، تنتفع : ل ظنك سإوء في ظني : لُسو
 .بي

 عنهما الله رضي مسعود ابن كلم ومن* 3*
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َثاتها المور شر َد  ُمْح

 المعجزة مفتاحا الكفاية حبّْ

على الصاحبْ من بأدّل النار على الدخان ما
 ]456 [ص الصاحبْ

َ كلمُه كان َمْن َله يوافق ل  نفسه يوبخ فإنما فع

َيع كونوا ِب َنا  الليل مصابيَح العلم َي

ُدد  الثياب خلقان القلوِب ُج

 ربح فهو سإرور في منها كان فما غموم، كلها الدنيا

ِيرة كلم ومن* 3* َبَة بن الُمغ ْع  عنه الله رضى ُش

 َضِمنها فقد رجٍل حاجة أّخر من

والجمل العقور، الكلبْ عند لتنفع المعرفَة إن
 ؟الكريم بالرجل فكيف الصؤل،

َداء أبي كلم ومن* 3* ّدْر  عنه الله رضى ال

ُد ُد ْؤ الجريرة، واحتمال العشيرة، اصطناع الّس
ّندى، وبذُل الذى، َكّف والشرفُا ّنى، قله والغنى ال التم

ْقُر َف ُه وال  .النفس َشَر

 عنه الله رضي َذّر أبي كلم ومن* 3*

ْين مالك في لك إن َك فإن والوارثا، : الحدثان،شري
َدْرَت َ أن َق ّظا الشركاء أخّس تكون ل :يقول وكان فافعل ح
َنا ْع ّت ّنا بخيارنا، َم  شرارنا على وأِع
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الله رضي العزيز عبد بن عمر كلم ومن* 3*
 عنه

َ فيما الطمع وما ؟منه لَبد مما الجزع ما ؟ُيْرَجى ل
 ؟سإيزول فيما الحيلة وما

ْع من ًا َيْزَر ْبطة، َيْحصد أن ُيوِشْك خير يزرع ومن ِغ
 ندامة يحصد أن يوشك شرا

َقاَل ًا، السإلم عن الله : َجَزاَكرجل له و َقاَل خير :َف
ًا عني السإلم الله َجَزى بل ًا كان برجل . وأتىخير واِجد

ََقاَل ثم بضربه، فأمر عليه، لضربتك، عليك غضبان أنى : لول
ّلى ثم  سإبيله خ

ِرى الحسن كلم ومن* 3* َبْص  عنه الله رضى ال

ًا رأيت ما َبَه يقين بالموت الناس يقين من بالشك أْش
َلتهم ْف َغ  عنه و

خيرهم إنه يرى : الذي قال ؟الناس شر : منله قيل
 ]457 [ص

َقاَل بحديث، حدثا َقاَل ؟: عمنرجل له َف : وماله َف
َعّمن تصنع ْتَك فقد أنَت أما ؟ب َل َظته، نا  ُحّجته عليك وقاَمْت ِع

َباء، : كثرله وقيل َو َقاَل ال َفقَف ْن وأقلع ممسك، : أ
ْذنبْ، ْعُت : إنيسإيرين لَبن رجل َقاَل بأحد يغلط ولم ُم َق و

ِنى فيك، ْل َع َقاَل ِحّل، في فاْج ّلَك أن أحبّْ : ماَف حرم ما أِح
 عليك الله
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ً الشعبى وسإمع َع َرُجل ًا، ترك فما فيه، وق فلما شيئ
ًا كنَت : إنالشعبى َقاَل فرغ كنت وإن لي، الله فغفر صادق
ًا َفر كاذب  لك الله فغ

ِعه، لم كأنك حتى الله : َخِفالسماك ابن َقاَل ُتط
ْعِصه لم كأنك حتى الله واْرُج  َت

ْبَصَر : منعمار بن منصور َقاَل ُاشتغل نفِسه عيبَْ أ
َتر لم التقوى لباس من تعرى ومن غيره، عيبْ عن ُيْس

 الدنيا من بشيء

:َقاَل ؟الدنيا في الزاهد : َمنأحمد بن للخليل قيل
َ الذي  الموجود يفقد حتى المفقود يطلبْ ل

َقاَل ٌدثلَثة : الياديالسلف بعض و َي وهي بيضاء : 
 الَمّن وهي سإوداء ويد المكافأة، وهي خضراء ويد الَبتداء،

بالظنون، : الصابةَقاَل ؟العقل : مالبعضهم وقيل
 كان قد بما يكن لم ما ومعرفة

ْونه الله بحمد الكتاب تم َع ّله والحمد و  .وحده ل

 بعضها تقدم قد زيادة وهذه

ِتَى فأمر عليه، واجدا كان برجل العزيز عبد بن عمُر ُأ
ََقاَل ثم بضربه، خلى ثم لضربتك، عليك غضبان أني : لول
 .يضربه ولم سإبيله

الدنيا أهل أخلقَا مكارم من : إنالصحابة بعض عن
َطعك، َمْن َتِصَل أن والخرة عن وتعفو َحَرمك، َمْن وتعطى َق
 ظلمك
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على أكرَم كنت : أناليزيد ُصوَحان بن صعصعة َقاَل
ّلى أكرُم وأنت منك، أبيك المؤمن لقيَت إذا أبي، من ع

َنَك فخالفه، الكافر لقيَت وإذا فخالصه، ِي َ َود ّنه فل ْكلم  َت

َقاَل ُتَك تكن لم : إْنيعزيه لرجل المرى صالح و مصيب
َثْت  أعظم بنفسك فمصيبتك موعظة نفسك في لك أحد

َقاَل ْومعةو ُته المؤمن : َص َبَصره، سَإْمعه يكف بي و
َله :َقاَل  الدرداء أبو َقا

َقاَل ًا رأيت : ماالحسن و يقين من بالشك أشبه يقين
 عنه وغفلتهم بالموت الناس

َقاَل ْيبَْ أبصر : َمْنعمار بن منصور و َغَل نفسه َع َت اش
َعّرى ومن غيره، عيبْ عن لم التقوى لباس ] من458 [ص َت

َتر على يحزن لم الله برزقا رضَى وَمْن الدنيا، من بشيء ُيْس
َتحَم ومن غيره، زلل اسإتعظم زلله نسَى وَمن فاته، ما ْق ا

الناس على تكبر ومن زل، برأيه أعِجبَْ ومن غرقا، اللَجَج
افتقر، الناس أمواَل اغتنم ومن ضل، بالدين تهاون ومن ذل،
ّق صارع وَمْن صبر، العاقبة انتظَر ومن أبصر ومن ُصرع، الح
َله  عمله قصر أَج

َقاَل ُع : ماالعزيز عبد بن عمر و َ مما الجَز ؟منه بد ل
َ فيما الطمع وما  ؟سإيزول فيما الحيلة وما ؟يرجى ل

َقاَل ّبواالسلم عليه علي لصحاب الحنف و : أِغ
 َمْحضه عن لكم يكشف إغبابه فإن الرأي

وكثرة الجواب، : سإرعُةثلثَا الحمق علمة
 أحد بكل والثقة الَلتفافا،
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َقاَل الزمان، عن الحنَف معاويُة سإأل : أنتَف
َلْحَت فإن الزمان؛ َلح، َص  فسد فسدت وإن َص

ْبُرمة لَبن الحجاز أهل من رجل َقاَل عندنا : ِمْنُش
ْد لم ولكن : نعمَقاَل العلم، خرج ُع  إليكم َي

بني : ياالسلم عليهما لجعفر الباقر بن محمد َقاَل
ّبأ الله إن َ طاعته في رضاه خبأ ثلَثة، في أشياء ثلَثة َخ فل

ِقَرّن ًا َتْح في سَإَخطه وخبأ فيه، رضاه فلعل الطاعة من شيئ
ْعصيته َ َم ِقَرّن فل ًا َتْح فيه، سإخطه فلعل المعاصي من شيئ

ْلقه في أولياءه وخبأ َ َخ ِقَرّن فل في فلعله خلقه من أحدا تح
 ذلك

ً الحسُن سإمع : إنكَقاَل آخر، إلى به علة يشكو َرُجل
َ من إلى يرحمك َمْن تشكو  يرحمك ل

ِزبته لبعض كاسإرة ال بعض َقاَل الملك أطيبَْ : ماَمَرا
 إليك َيِصْل لم دام : لوَقاَل دام، لو

من الدنيا على أْحَرصَ المشايخ باُل : مالحكيم قيل
يذقه لم ما الدنيا طعم من ذاقوا : لنهمَقاَل ؟الشباب
 الشباب

َلسإود بن للهيثم الملك عبد َقاَل ُلَك : ماا َقاَل ؟با :َف
ْيش من القوام َع ؟اخترته : لمله فقيل الناس، عن والغنى ال

ًا كان : إنَقاَل َ كان وإن َحَسدوني، كثير َدُروني قليل  از

عن الله : جزاكالعزيز عبد بن لعمر رجل َقاَل
ًا، السإلم َقاَل خير ًا عني السإلم الله َجَزى : بلَف  خير

َقاَل فخلط، عباس ابن مجلس في رجل تكلم ابن َف
ِزقا ِمثلك : بكلمعباس  والمحبة الصمُت ُر
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َقاَل ُمَسيلمة، عن الحنف سإئل صادقا بنبي هو : ماَف
َ  حاذقا بمتنبّْ ول

َ أنت رجل : أيالنخعى لبراهيم قيل ؟فيك حدة لول
َقاَل َ لما وأسإتصلحه أملك مما الله أسإتغفر :َف . [صأملك ل
459[ 

َطاء بن واصل كتبْ ًا، إليه يختلف رجل عن َع حديث
عما غني إني : أماَقاَل ؟الحديَث هذا عن : تكتبْله فقيل
َقه أردُت ولكني عنه، كتبه ذلك ليدعوه الرياسإة حلَوة أذي
 .العلم من الَزدياد إلى

َفَقاَل له، يأذن فلم الحظ، على العقُل : اسإتأذنقيل
َ : لمله َقاَل ؟لي تأذن ل َ إلى تحتاج : لنكَف  .إليك أحتاج ول

ّيدة ابن َقاَل ْيناء لبى َم َع يا أصبحت : كيفشاخا وقد ال
 الناس يتمناه داء : فيَقاَل ؟العيناء أبا

َحُسن : َمْنَقاَل ؟الناس أحسن : َمْنللمغيرة قيل
 .غيره عيش عيشه في

؟ويصلحه الدين يفسد : ماالحبار لكعبْ عمر َقاَل
 .الورع ويصلحه الطمع، : يفسدهَقاَل

َلسإود أبي على رجل رأي َقاَل ثوبين، ا حان : أماله َف
َقاَل ُيَملَ، أن لهذين َلسإود أبو َف َ مملوٍل : ُرّبا يستطاع ل
َقاَل أثواب، بعشرة الرجُل إليه فبعث فراقه، َلسإود أبو َف  :ا

ِه ولم َكَساَك ْكِس َت ْعطيك لك * أخٌا فحمدته َتْس ُي
 وناِصُر الجزيَل
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ّق وإن ْنَت إن الناِس أح ًا ُك ِرَك شاكر ْك َمْن * بُش
ِعْرُض أعطاك ِفُر وال  َوا

نائم وهو أبيه على العزيز عبد بن الملك عبد دخل
َقاَل الضحى، نوَمَة ؟ببابك راكدون الحوائج وأصحاب : أتنامَف
َقاَل ْلُت وإن مطيتي نفسي إن بني : ياَف  .قطعتها عليها حم

ّلَماالمتقدمين بعض َقاَل َق َ حاجة أطلبْ :  إدركتها، إل
َ حينها، في وأطلبها غيرها، إلى أطلبها لم أني وذلك ول
َ أطلبْ  أسإتحق ما إل

َ السلطان إلى احتْجَت : إذالَبنه لقمان َقاَل تلّح فل
َ عليه، َ تطلبها ول َ النفس، وطيبْ الرضا عند إل تستعن ول
ُغّشك، بمن َ َي ّدَك إن فإنه لئيم؛ إلى تطلبْ ول رده كان َر

َتَك قضى وإن عيبا، عليك ّنًة عليك قضاؤه كان حاَج  .ِم

الناس إلى الحوائج طلبْ وكثرة الخلق وسإوء الشح
 السفهاء علمات من

َ من إلى تعتذر ل ًا، لك يرى أن يحبْ ل َ عذر ول
َ بمن تستعن  بحاجتك تظفر أن يحبْ ل

 سإادهم الناس مؤن احتمال على صبر من

وإذا نأي، احتاج إذا َمْن وأدبا مروءة الناس أحسن
ِتيَج  دنا إليه اْح

ْع .يغلبك ما منه يأتيك حتى أحسنه على أخيك أمر َض
 ]460 [ص

ُه كتم من  بيده الخيار كان سِإّر
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َ صديقك، واحذر عدوك، اعتزل َ بما تعترض ول ل
 يعنيك

َ َ فيكذبوك السفهاء عند بالحكمة تحدثا ل ول
 .فيمقتوك الحكماء عند بالباطل

َ لمن حدثا َمْن قدَم كمن كان لحديثه يستمع ل
 القبور أهل إلى طعامه

َ فتأثم، أهله العلم تمنع ل أهله غير تحدثا ول
 .فتجهل

َبعضهم َقاَل ِر : ل َ ُتَما َ جاهل العالم فإن عالما، ول
 .فيغضبك يلَحيك والجاهل فيغلبك، ُيَحاجك

َقاَل والمنافق العمل، ويكثر الكلم يقل : المؤمنو
 .بضده

ْون الصمت  للجاهل وسإتر للعالم، ودين للفهم، َع

ْنبٍْ غير ِمْن الناس، تبغضهم ثلَثة : الشحيح،إليهم َذ
ُكول والمتكبر، َل  .وا

َالحكماء بعض َقاَل يرضى أن للعاقل ينبغى : ل
َ لنفسه ُقْصوى الغاية في يكون بأن : إمامنزلتين بإحدى إل ال

 .لها الترك من القصوى الغاية في يكون أو الدنيا، طلبْ من

بالظنون، : الصابةَقاَل ؟العقل : مالبعضهم قيل
 كان قد بما يكن مالم ومعرفة

ْيفي بن أكثم َقاَل َتَشابه : المورَص َ مقبلة، َت فل
َ يعرفها يعرفها كما الجاهل عرفها أدبرت فإذا الرأي، ذو إل
 .العاقل
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المؤمنين أم : ياعنها الله رضي لعائشة رجل َقاَل
َلت ؟مسيء إني أعلم متى  .محسن أنك علمت : إذاَقا

َقاَل أرفع من الله عند أكون أن : وددُتحكيم و
من نفسي وعند أوسإطهم، من الناس وعند الناس،

 .أسإفلهم

َيُسّركلحكيم قيل ألف مائة ولك جاهل أنك : أ
ْين، الجاهِل ُيْسُر : لَنَقاَل ؟: لمقيل لَ، :َقاَل ؟درهم َش

ُعْسر  .عقله صح رجل افتقر وما زين، العاقل و

ْيل قيل ُفَض أزهد : فأنتمَقاَل ؟أزهدك : ماعياض بن لل
فانية، وهي الدنيا في أزهد : لنيَقاَل ؟: كيفقيل مني،
 .باقية وهي الخرة في تزهدون وأنتم

َالسلم عليه لداود حكمة في أصيبْ ينبغى : ل
َدةأربع من واحدة مرة نفسه يخلى أن للعاقل غد، إلى : ِع

َعاش، إصلحَا أو مما يصلحه ما على به يقف فكر أو لَم
 الحالَت على بها يستعين محرم غير في لذة أو يفسده،

ِده لم من  .العبارة كثير ينفعه لم الشارة قليل يه

وقبول الكرم، ُموِجبات من المجرم عن العفو
 ]461 [ص الشيم محاسإن من المعذرة

َتَحرٍك كل غاية َ متكون كل ونهاية سإكون، ُم .يكون ل

 المتاعبْ باحتمال المناقبْ اقتناء

ْعقبك وفعٍل َبَشما يكسبك لحم عن اكفف  ندما ُي

َنُة إليه امتدت بالمواهبْ، يده طالت من ْلِس أ
 المطالبْ
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ثم يذبل قد والروض تشرقا، ثم تغيبْ قد الشمُس
ِرقا  ُيو

 السهام عنه تقصر حيث الكلم، يبلغ قد

 المناسإبْ بعدت إن أقارب، الشكول

َتاد، وخير معير، وأوفى ظهير، أقوى التقوى وأكرم َع
 .المعاد لمر زاد

ّلم غلَ، وإن شيء كل ثمن المحبة شيء كل إلى وسُإ
َ وإن  .عل

ِعد، بما يفي ربما غريم الدهر ْبلى َي بما تعقم ربما وُح
 .تلد

العمل العلم وثمرة الراجح، العقل الدب ثمرة
 .الصالح

ُد ِقّل جه ِر من خير الُم ْذ  المخل ُع

َفة، الهمم لوامر الَنقياد ِني الخلقا نتائج من الُم
 الشريفة

 ]الكتاب نهاية[*2*

المثال مجمع دفتر عليه انضّم ما آخر وهذا
.حال كل على لله والحمد الَجلَل ِذي الله بعون للميداني،

 ]462 [ص
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