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 اإلهداء

 

ي،                       يت، وأساتذيت، و إلي أم  ي، وجد  لت مشاكلي كل ها، وهما فكنت تحت  نرجيسوجد  ي فهي تحم  ا أم  الغالية، وأم 

لهما شغبي، وهم فأخذت عنهم العلم، وهي فعلى الرغم من أن أغضب تني كل  حمايتهما يف طفولتي، ويف طريق العلم، مع تحم 

وس السالم أعجبني ِعشقها  نها وغياهبا، وقادتني إلى الجنون، ما استطعت التخل ي عنها أبدًا، ألورحضالغضب ب الملك القد 

 .المؤمن المهيمن العزيز الجب ار المتكب ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

مةال  مقد 

   

ه فما هي الكتب الثالثة التي ستأخذها معك للقراءة، وللتخل ص منجورة ال بد  لك إن كان العيش وحيدًا على جزيرة مه                       

تاج »ملل ال يطاق، الذي أعطته الوحدة؟ بالنسبة لنا أهم  الكتب الثالثة يف العالم هي كتاب القرآن، واألحاديث النبوي ة، و من

فه المرتضى الزبيدي  « العروس من جواهر القاموس ، هو يعد  شر الذي أل  أضخم حًا لمعجم القاموس المحيط للفيروز آبادي 

مًا من معجم، بل موسوعة يف عمق البحر، ألن ه احتوى على ما  معاجم اللغة العربي ة مع أربعين مجل دًا، بيد أن ه بالنسبة لنا أشد  تقد 

ا «ناللسا»، و«الُعباب»و« الُمحَكم»جاء يف أكرب المعاجم العربي ة  « الُعباب»؛ و«الجمهرة»، و«العين»فتزي ن بما يف « كمالمح»، وأم 

، «المحكم»فتزي ن بما يف « اللسان»؛ و«المحيط»، و«المقاييس»، و«الُمجَمل»، و«التهذيب»، و«العين»و« الصحاح»فتزي ن بما يف 

ي والنهاية، وقد رجع إلى هذه األصول نفسه«الصحاح»و« التهذيب»و احتوى على ما لم يأت به و ا ما أمكنه ذلك،، وحواشي ابن بر 

دة الَمناحي  .أكربُ المعاجم العربي ة من فوائد مختلفة استقاها من مراجعه المتعد 

وكم هو مؤِسف أن ه رغم شهرته لم يحَظ باالهتمام المتوقَّع منه، ولم يت جه العلماء يف عصرنا هذا إليه، إلخراج الدرر يف                     

كان صعبًا « التاج»إلى طريقته السهلة، لصعود سل م الشهرة بسرعة، وتوفير الكثير من المال، ألن ه طريق ك ه، وكل  عالم سلأعماق

ًا، والمشي يف هذا الطريق مع حفاوة القدم، ولذلك لم يصِغ إلى غرائبه، ونوادره، وكان مثل المجوهرات التي تنتظر اإلخراج  جد 
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ا أمثاله ل عليها، غير أن ه إذا ُغصنا يف المجال وجدنا أنفسنا نتصارع مع الموجات الهائجة من عموف قنا اهلل ال تحت األطالل، وأم 

األمثال، ويف اللحظة األخيرة تخل صنا من الغرق، وأن نكون نسيًا منسي ًا بإذن اهلل تعالى، فنحن يف الطرق الجدد إلى العوالم 

 .، بحيث أن  الموضوع ُيستَقصى من كل  جوانبه على وسعتنامةبالخطوات الحاز األخرى، فكن ا نمضي قدمًا يف سيرنا لألمثال

ا اختيارنا البحث عن األمثال فهي بتعبير إيمل بديع                      ، وضروب تفكيره، » وأم 
 
مرآة صادقة لحضارة الشعب العربي

، لذلك إن كن ا نريد تعليم اللغة العربي ة جي دًا فالبحث عن «ةعي  قي ة، واالجتماوعاداته، وتقاليده، ومناحي فلسفته، ومثله األخال

اسي ة، مثالً  ، يضرب يف أخذ الربيء «كِذي العر  يكوى غيره وهو راتع»: األمثال ضروري  علينا، ألن ها لحضارة العرب مقاييس حس 

ل إذا فشا فيها العر  ُاِخذ بعير صحيح وُكِوي بين أيدي اإلبل بحيث تنظر إليه، فُتشفى كل ها من بة، وأصله أن  اإلبذنب صاحب الجناي

اسي ة فمن الممكن أن نستدل  على كثير من األشياء عن اجتماع العرب، 2مرضها ، كما يبدو لنا أن ه إذا بحثنا عن هذا المثل بدق ة حس 

 .ي ة، والنفسي ةاعوبنيتها االجتم من جهة عاداهتا، وقوانينها،

ة،                        وما هو المقياس الذي يفصل المثل عن غير المثل؟ والواقع أن  كل  قول، أو جملة ليس مثالً، له خصائصه الخاص 

، ومن الممكن له عدم االحتواء على رأي سديد ، وفكرة هي الشيوع، وِصدق النظرة، وصواب المضمون، والمضمون الفكري 

د أن ه قد يكون تعبيرًا َمَثلي ًا ُيتمث ل به لتشبيه شيء بشيء، أو لتوضيح فكرة، أو لوصف حالة، أو لغيرها، وقد يكون المثل بيعميقة، 

العبارة و مي ز بين المثل ، غير أن  عبد المجيد قطامش0أيضًا عبارًة تقليدي ًة ُتستخدم يف الدعاء، والخطاب، والتحي ة، ويف غيرها

كون التقليدي ة، قائالً إن  المثل أساسه التشبيه، فإن استوفت العبارة السائرة هذا الشرط كانت مثالً، وإال  فلم تكن مثالً، دون أن ها ت

لتي ا ياس أقوال العربعبارًة تجري مجرى المثل، الستحساهنا، وإيجازها، وكثرة دوراهنا على األلسنة، وبي ن أن  إذا قِيست هبذا المق

تكثر يف أحاديثهم اليومي ة، وأدعيتهم وتحي اهتم، وغيرها، ُوجدت هذه األقوال ال تشتمل على تشبيه قطعي ًا، وأن ها لذلك لم تكن يف 

ا كتب األمثال، فإن  بعضها قد ساق كثير»: ، وقطامش يستمر  على كالمه قائالً /شيء من األمثال، وإن كانت تجري مجراها ًا منها أم 

ثال، ولم ينب ه إلى الفرق بينهما، ورب ما كان أقدُم َمن َخَلَط بين هذين النوعين من الكالم أبا عبيد القاسم الذي ذكر الكثير ممساق األ

رها أحيانًا بقوله ، ثم  تتابعت كتب «ومن أمثالهم يف الدعاء كذا»، أو«ومن دعائهم كذا»: من أدعية العرب يف كتابه، وكان يصد 

تذي َحذوه، وتذكر أقوال العرب خالل أمثالها، دون تفرقة بينهما، وهذا األمر يقتضينا أن نمي ز بين هذين تحمثال مِن بعده األ

نو األمثال د العالقة بينهما حتى نكون على بي نة من كل  منهما، وحتى ال نخلِط بينهما كما خلط مدوِّ  .1«الِصنفَين من الكالم، وأن نحدِّ
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حة يف األعلى، «تاج العروس»عن بعض األقوال التي وردت يف ث فلنبح                        ، الحكل «ِعلم الُحكل»، وفًقا للقواعد الموض 

 
 
ر، وللجزع، والضجر، وطلب األمر ( ھ109)من الحيوان ما ال يسمع له صوت، والثعالبي س وسمو  التفك  أورده مثالً إلعظام التفر 

ن من «نى علمت علم الحكل علم سليمان وعلم النملن  لو أ»بقول رؤبة العزيز المنال، استشهادًا  ، بيد أن  القول غير مثل، ألن ه يتكو 

عندي علم الحكل، أو الوصول إلى : الكلمتين، ولم نجد يف أصول الكتب روايًة عن العرب ُتشبِه قواًل مشهورًا بين العرب، نحو

اً  عابر رجل »، و1«شيب الغراب»، و/«ود بنان، وناز ُزنامع»، و0«عمر نوح»ك ، وكذل2علم الحكل ليس لكل  شجاع، وهلم  جر 

ا 7«فرائد الدر  »و، «مفحص قطاة»و، «نيل مصر»سبيلو ، ولم يحتِو فيه على عناصر  «صالته ِخداج»، وأم  فهو ورد يف الحديث النبوي 

ال تحِقَرن  »، و5«مولود يولد على الفطرة كل  »، و6«رعي تهن عمسؤول كل كم راع، وكل كم »رعي تهوعن مسئول كل  راع »المثل، وكذلك 

وال كيلوا »، و8«تغدو ِخماصًا وتروح بِطانًاكالطير »و، «ال يغلق الرهن بما فيه»، و«شاةفِرسن تحِقَرن  من المعروف شيئًا ولو 

ا 22«يف اإلسالمِشغار ال »، و9«هتيلوا عوض »، و20«الدهاريرر ده»، وكذلك 22بداً دهر الداهرينفهو غير مثل، لكونه بمعنى أ»، وأم 

حن ت ال أفعل ذلك ما »، و26«األوجسسجيس ال أفعله »، و27«مندلةابن حتى يؤوب »، و21«سعدبن هبيرة ال آتيك »، و/2«العائضين

هن  أبدًا، نا، كل هن  مع02«ابحتى يشيب الغر»، و29«الفور بأذناهباألألت ما »، و28«الفور، وهب ت الدبورألألت ال آتيك ما »، و25«النيب
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لذلك غير مثل، ألن  األقوال التي معناها الدعاء عليهم لم تحتو دعاء عليهم،  0«عاديكبك ال أشمت اهلل »، و2«دمعتهاهلل أرقأ ال »و

توي يحب قواًل مفيدًا ، وأيضًا لم يرد عنه يف أصول الكت/«الدؤدؤ»، و«الدأداء، والدئداء»، و«الدأداء»على شروط المثل تمامًا، و

كنية، وغير مثل، ألن  الكنية، واللقب، والمثن ى،  7«ابن ترنى»، معناه يدًا بيٍد، وغير مثل، و1«ناجزا بناجز»على عناصر المثل، و

 لم تحتو على عناصر المثل، و
 
ًا ، هذه األقوال على الرغم من التعب ر م«بغيت الشيء»، و«بغيته»، و6«َوقاعِ كواه »والتغليبي عنى تام 

ليست مثالً، ألن ها لم تلبَس ثوبًا جديدًا من المعنى، ابتعادًا عن مواردها التي قيلت يف حين وقع فيه الحدث، بعدم الشيوع  داً ومفي

، كل ها مثل ألن ها 9«انعنزفيها ال ينتطيح »، و8«العنقودإلى يصل لم هذا كالم من »، و5«كعين الكلب يف ُهب ي قِباع»بين العرب، و

 .ابتعدت عن الموارد مع الشيوع بين العرب، ولبست ثوبًا جديدًا من المعنى يف لساهنم

ا الطريقة التي ات بعن                     موسوعة أمثال »فسلوكنا بطريق الكتاب « تاج العروس»مثال يف الكتاب ألاها عند تحديد اوأم 

إلميل بديع يعقوب، من المعروف أن  أمثال الكتاب لم ُيعَمل عليها بدق ة، ولم ُيعَرف عددها، لذلك ات جهنا إلى فهرس كتاب « العرب

من المثل تقريبًا، بيد أن  األمثال وجدناها يف الكتاب  ًايه خمسة عشر ألف، الذي ف«الموسوعة»بأمثال « تاج»إميل بديع لمقارنة أمثال 

ًا مجازًا، والواقع أن  العلماء قد كانوا خافوا من لمس تلك المجوهرات النادرة، ولم يقولو ا مثالً، وإم  : الم تكن مثالً تمامًا، بل إم 

ر المثل، ولكن كان يجب لنا علم عناصر غينفصل المثل عن  ، ونحن أيضًا لم نقدر على اللمس، ولم«ذلك مثل، وهذا غير مثل»

ق المثل من غير المثل، لرأيه المثل كان أساسه هو التشبيه، فإن استوفت العبارة المثل، لذلك راجعنا عبد المجيد قطامش ، ألن ه فر 

ون عبارًة كالمثل، من جهة استحساهنا، وإيجازها، وكثرة تكلنظر إلى أن ها السائرة هذا الشرط كانت مثالً، وإال  فلم تكن مثالً، بعدم ا

 .دوراهنا على األلسنة

ونقول يف الختام إن  اإلنسان منشأ الخطأ والنسيان، العصمة هلل وحده، مهما يكن مِن جمال فِمن جماله، ومهما يكن مِن                      

 .ليه تعالىإ ومنبعه، ومرجعه مساءة فِمن مساءتنا، وكل  شيء مبدؤه،
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 ﴿ أمثال تاج العروس﴾

 باب األلف

 

َبنِي َحنَتم بن  دُ الَحنَاتِِم أَح  ، وُحنَيف«إنَّه من آَبِل النَّاسِ »: ، رجل إذا أحسن رعاية اإلبل ُيَقال له«آبَُل مِن ُحنَيِف الَحنَاتِمِ »                       

 بِن َثعَلَبَة، وهو ماهر برعاية اإلبل وداللته يف الصحراء، مع كربه وفخره إلى أن ه كان ال 
ِ
يتكل م أحد معه َعِديِّ بِن الَحاِرِث بِن تِيِم اهلل

. 2«بُسحَرة َوكيًعا ومسعودا َقتِيل الَحناتِم اترضعلنِساُء المُ لتَبِك ا»: قبل بدايته بالكالم، وقال يزيد بن عمرو بن َقيس بن األحوص

ي»و ي وَبس  ه»بمعنى الَطَلب والَجهد، و« الَبس  »، «ألطلبن ه من َحس  ه وَبس  جئ به »، يعني من حيث كان ولم يكن، و«جاء به من َحسِّ

ك من  كَحس  ذهاب ماله حتى ال يبقى منه شيء،  اه، معن«َبحسَحسه ألخلِّفن ه»، يعني ائِت به على كل  حال من حيث شئَت ، و«وَبس 

ك من ائِت به »و كَحس  ك»، بفتحهما وبكسرهما، و«وَبس  ك وَعس  ك، أو : ، وقيل«من َحس  ُة من حواس  تأويله من حيث ُتدركه حاس 

فك، وقيل ف من تصر  هذه  إال  يف« أيس»مل ، لم تستع«ِجئ به من حيث أيَس وليَس »: والعرب تقول. 0من كل  جهة: يدركه تصر 

كلمة نفي، « َليس»ال أيَس، يعني ال ُوجَد، و« ليس»إن  معنى : الكلمة، ومعناها كمعنى حيث هو يف حال الَكينونة والُوجد، وقيل

ف، من«َليَِس »أصلها، : وهي فعل ماض، وقيل نت َتخفيًفا، أو إستثقااًل، ولم ُتقَلب ألًِفا، ألن ها ال تتصر   حيث إسُتعِمَلت ، كَفِرَح، فُسكِّ

ف األفعال قولهمب ف تصر  ضربُت »، كقولهم «لسُت ولسُتَما ولسُتم»: َلفظ الماضي للحال، والذي يدل  على أن ها فعل وإن لم تتصر 

التي ترَفع األسماء وتنِصب األخبار، إال  أن  الباء تدُخل يف « كان وأخواهتا»، وُجِعلت من عوامل األفعال، نحو«وضربُتما وضربُتم

د «ليس زيد ُبمنَطلِق»ون أخواتِها، مثل قولك د َخَبرها َوحَدها ، فالباء لَتعِدية الفعل وتأكيد النفي، ولك أال  ُتدِخلها، ألن  المؤكِّ

: قلَت ، ُتضِمر اسمها فيها وَتنِصب َخَبرها هبا كأن ك «إال  زيًدا»، كما تقول «جاءين القوم ليس زيًدا»ُيسَتغنى عنه، وقد ُيسَتثنى هبا، نحو

، إال  أن  الُمضَمر الُمنَفِصل هنا «جاءين القوم َليَسك»: ، ولك أن تقول«جاءين القوم ليس بعُضهم زيًدا»: ، وتقديره«زيًدا ئيليس الجا»

، وهو «وليَسكليَسني »: ، ولم يقل«ليَت هذا الليَل َشهٌر ال َنرى فيه َعِريًبا ليس إي اَي وإي اك وال َنخشى َرقيًبا» :أحسن، كما قال الشاعر

ما ُوِصف لي أحد يف الجاهلي ة فرأيُته يف اإلسالم إال  رأيته دون »: ، إال  أن  المنفِصل أجود، ويف الحديث أن ه قال لَزيد الَخيلئزجا

المت صل،  غرابة فإن  أخبار كان وأخواهتا إذا كانت ضمائر فإن ما ُيسَتعمل فيها كثيًرا المنفِصُل دون« ليسك»يف : ، وقيل«الصفة ليسك

نة، ولم يجعلوا إعتاللها إال  ُلزوَم اإلسكان، إذ « ليس»: ، وقال سيبويه«إي اَي وإي اك يسل»نحو كلمة ينفى هبا ما يف الحال، فكأن ها مَسك 
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ا لم تتصر  كُثرت يف كالمهم ولم يغيِّروا َحَركة الفاء، ألن ه ال ُمسَتقبَل منها وال اسَم فاعل وال مصدر وال إشتقاق بصرف  ف، فلم 

ا قول بعض الشعراء«ليَت »أخواهتا ُجِعلت بمنزلة ما ليس من الفعل، نحو ت الحاجاُت »: ، وأم  يا خير َمن زان ُسروَج الَميس قد ُرس 

 ت الالم بالياء،، ُطِرحت الهمزة وألِزقَ «ال أيس»، فإن ه جعلها اسًما وأعَرهبا، والصواب أصلها «عند َقيٍس، إذ ال يزال ُمولًعا بَليسِ 

. 2«جيء به من أيس وليس»، يعني من حيث هو وال هو، وكذلك قولهم «إئتني به من حيث أيَس وليَس »الدليل على ذلك قولهم و

صباح آثَِر ذي اإلقلُت ألُهو إلى فقالوا ما ُتريد ف»: 0، وقال ُعروة بن الَورد«ما»، بال «آثًِرا»، وكذلك «َفَعَل هذا آثًِرا ما، وآثَِر ذي أثير»و

ل ذي أثير، وأثيرة ذي أثير»، يعني ما تريد امرأته أم  َوهب، اسمها سلمى، و«أثير ، وبالكسر،«أثرة ذي أثير»، و«لقيُته أو    ، بالضم 

ك، و«إثَر ذي أثِيَرين»وقته، و« ذو أثير»الُصبح، و« األثير»: وقيل ، يعني «وذي يَدين، ثَِر ذاِت يَدينلقيُته آ»، و«إثرًة ما»، بالكسر، ويحر 

ل كل  شيء و ل كل  شيء و«ابدأ هبذا آثًِرا ما، وآثَِر ذي أثير، وأثيَر ذي أثير»أو  ، يعني إن كنَت «افعله آثًِرا ما، وأثًِرا ما»، يعني ابدأ به أو 

كوًرا، ألن ه ُتجَلب أوالُدها، فُتباع، ذُ  ذا ُنتِجت إبُلهويقال أجَلَب الرجُل إذا ُنتِجت ناقُته َسقًبا، وأجلب الرجل إ. /ال تفعل غيَره فافعله

، يعني أَوَلَدت إبُلك َجلوَبًة أم َوَلَدت َحلوَبًة، وهي «؟أأجَلبَت أم أحَلبَت »: وأحلب، بالحاء، إذا ُنتِجت إبله إناًثا، ويقال للُمنتِج

ماله »: ، يعني كان نِتاج إبلك ذكوًرا ال إناًثا ليذهب َلَبنه، ويقال«أحَلبَت  أجَلبَت وال»: ولاإلناث، ويدعو الرجل على صاحبه فيق

، يعني آخر الثياب على اإلبل الشاب ة، يضرب مثالً يف «آِخر البَز  على الَقلوص»و. 1«ماله ال َحَلَب وال َجَلب»، و«أجَلَب وال أحَلَب 

ف على انق  »و. 7ع األمرطاالتأس 
 
 إحراق الجلد بالنار لعالج المرض، يضرب لما يراَجع ملجًأ أخيرًا، 6«آِخُر الَدواِء الَكي

 
، وهو الكي

ٍع امًرا قبل حلوله به، وقيل رب، يض«قد َيضِرط الَعيُر والِمكواة يف النار»و .لحل  المشكل يضرب للبخيل إذا أعطى شيًئا مخافة : لمتوقِّ

ه أقل  شربًا، يضرب للَحث  على الَعَجلة يف «آِخُرَها َأَقل ها ُشربًا»و .5ما هو أشد  منه ر اإلبل عن ِورد البئر فحق  . 8األمور، معناه إذا تأخ 

مأخوذ من اإلناء « الَصَلف»: ، يعني هو الُغُلو  يف الَظرف، والزيادة على المقدار مع تكب ر، وقيل«الَصَلُف الَظرِف آَفة »: يثحدويف ال

آَفة »: ثيَبُه، ويف الَحدِ هي الَعاَهُة، َأو هي َعَرض ُمفِسد لِما َأَصا« اآلَفة»، 22«آَفُة الِعلم النسيانُ »و. 9القليل األخذ للماء، فهو قليل الخير

ُعَقَرُة العلم »، و«ٍء آَفٌة، َولِلِعلِم آفاٌت لُِكلِّ شي»: ومنه قولهم ،«آفات»، وجمعها «آَفة الَحديِث الَكِذُب، وآَفة الِعلم النِسيانُ »
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يف يد العبسي  من َغَطفان، من شعراء الجاهلي ة وفرساهنا وأجوادها، كان يلق ب بعروة الصعاليك لجمعه إي اهم، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا بن ز ُعروة بن الورد 0

يت َمن قال إن  حاتمًا أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد،  َشَرَح ديوانه»: قبل الهجرة، وقال عبد الملك بن مروان 2/غزواهتم،  وفاته سنة  . ابن الِسكِّ

 .2520معجم الشعراء العرب : راجع

ص /2326؛ جمهرة األمثال 23282الخصائص  /  . 036؛ إميل يديع (أثر)؛ اللسان والتاج 2302؛ األساس 0356 ؛ الميداين 1310؛ المخص 
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ها المرأة يف ِحقَويها لئال  تحَبل« العقرة»، و2«النسيان ِغشاء « لَسلىا»، و«األَسالَءِ  هو آكُل »: ويقال للَخسيس اللئيم. 0هي َخَرزة تشد 

ه، ويقال : إذا بلغ األَمُر غايَته، وانقَطعت فيه الحَيل، والجمع« انقَطَع السَلى يف البطن»: رقيق يحيط بالجنين، ويخرج معه من بطِن ُأمِّ

كنى به عن األفعال الَخسيسة  ،«الَقَمرَضوء يحِفل ال سالء األالُخُمِر اآلكل ُقبِّح َمن يزين بعوٍف مِن َذوات »: َأسالَء، وأنشد سيبويه»

ة الَسلى، وقوله  ، 1«ٌث َرغوبِرَذونٌَة آَكل الَدوابِّ »و ./معناه ال يبالي الُشَهر ألن  القمر يفَضح المكَتَتم« القمرضوء يحفل ال »لِخس 

ال تكاد ترَفع رأسها من الِمعلف، وهي فعول يف معنى مفعولة، ألن ها مرغوثة، « برذونة َرغوث»، و«بِرَذونٍة َرغوٍث  منآَكل »و

 من الخيل والبِغال، يضرب لمن أكل كثيًرا، « برذون»الَرغوث ُكل  ُمرِضع، و»و
 
هو داب ة قوي ة ال تكاد تشبع، وُيطَلق على غير العربي

َأغَزُل »و. ، تأكل الَخِشب«داب ة»هي ُدوي َبة، اسم تصغير « األرضة»، 6«َأفَسُد من األََرَضةِ »، و7«آَكُل من األََرَضةِ »و. عاد من الطعاملالبت

، ون عيُف عل هو الَض ، والَغزِ 5«ِء الَقيسِ من امِرى َأغَزُل من »األَشياِء والفاتُِر فيها، ويقال لرُجل َغِزل يركض إثر النِّساِء، لَضعِفه إي اهن 

ولد الَضبُع،  نىبمع« ُفرُعل»، ووهو مِن الَغَزل بمعنَى الَخَرق مِثل َخَرق الَكلب  ،9«َأغَزُل مِن ُفرُعل»، لضعف النَسِج، و8«َعنَكبوٍت 

ى»، و22«أغزل من امرئ القيس»رجل من الُقَدماء، وهو بمعنى « ُفرُعل»: وقيل رًة عليه22«َأغَزُل من الُحمَّ . ، ألَنَّها ُمعتادٌة للَعليِل ُمَتَكرِّ

، «ُعقَدة»يرُة النَِخيِل، ال َيطِير ُغراُبها َلخصبها، وألَنَُّه ال ُيَطيَُّر ُغَراُبها لِكثرِة َشَجِرَها، وُتصَرف كث، هي َأرٌض 20«آَلُف من ُغَراِب ُعقدة»و

ى»و. وُتمنَع إذا كانت َعَلم َأرٍض بَِعينِها إذا كانت اسم ُكلِّ َأرض ُمخِصَبٍة، س آنَ »مريض، ومنه ، ألَنَّها ال َتَكاد ُتفاِرق ال/2«آنَُس من ُحمَّ

ى الِغينِ  ى، و« الِغين»، و21«مِن ُحمَّ ى»اسم موضع َكثير الُحمَّ يف ، ألَن ها ُتالِزم الَمحموَم ُمالَزَمَة الَغيوِر لَبعلِها، و27«َأغيَر من الُحمَّ

فاع وُظُهور، رتِ ُكل  ِجسم له ا« الَشخص»، و«...إن  اهلل ال يغِفر أن ُيشَرك به»: ، لقوله تعالى«ال َشخَص َأغَير مِن اهلل»: الَحديث

 ال َشي»: يف رواَية ُأخَرى والمراد به إِثباُت الذاِت هلل، فاسُتِعير لها َلفُظ الَشخص، وقد جاءَ 
ِ
، معناه ال َينَبِغي لَِشخٍص َأن «َء َأغَير مِن اهلل
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ى»و. يكون َأغَيَر مَِن اهلل آَمُن مَن »و. إِي اه واعتِيادها له، كما يفَعل الُمِحب  الَملِق هاَملَِّقة بُورود، ألَنَّها ُمتحبِّبة إِليه وُمتَ 2«َأخَلط من الُحمَّ

، يقاُل «آَهًة وَأمِيَهةً »و. 7«َأَذل  من األَرضِ »، و1«َأَشد  من األَرضِ »، و/«َأجَمع من األَرض»، ألن ها تؤد ي األمانة إلى صاحبها، و0«األرض

ه،« َهةاآل»، «آَهًة وَأمِيَهةً »: يقاُل يف الدعاءِ  ، ويقاُل « األَمِيَهة»و التْأو  ُه حامَِلًة به وهبا أميهة، فوَلَدته ضعيفًا، وقاَل : الُجَدِري  كانت ُأم 

ُب الَعبِدي   ُه آهَة الرجل الحزين»: 6الُمَثقِّ : ، وقيل«آَهٌة وماَهةٌ »: ، ويقولوَن يف الدعاِء على اإِلنسانِ 5«إذاما قمُت َأرَحُلها بليٍل تأوَّ

، وقيل« لماَهةا»الَحصبة، و« ةُ اآلهَ » ا وَأَهةً »: الُجَدِري  ةً »بَتخِفيِف الهاِء، و ،«َأهًّ اُج  ،«َأهَّ يُت َأذى »: 8بَتشديِد الهاِء، وقاَل العجَّ وإن َتَشك 

ِة الَمجروِح  ٍة كأهَّ َه لَك »: ، ومنه قولهم يف الدعاِء على اإِلنسانِ 9«الُقروِح بأهَّ َدة الواِو، ويف َش ، ومُ حذِف الهاءِ ب« أو  »، و22«آهًة لَك وَأوَّ دَّ

ُف، وقيل«آهًا َأبا َحفص»: حِديِث ُمعاِوَيةَ  ٍع ُتسَتعمل يف الشرِّ « آهًا»: ، انتِصاُبها على إِجرائِها َمجرى الَمصدِر، بمعنى َأَتَأسَّ كلمُة َتَوج 

، يضرب للذي َيعَتِذر وال ُعذَر له، َأصُل ذلَك َأنَّ َرجالً َضاَف قومًا «َأبَى الَحِقيُن الِعذرةَ »و. 22ُيسَتعمل يف الَخيرِ « واهًا»كما َأنَّ 

إنَّ هذا »: فاسَتسقاهم َلَبنًا، فامتنعوا مع اعتذارهم إليه من عدم الَلَبن، فما لبِث أن يلتفت إلى ورائه حتى رأى ِوعاء الَلَبن، فقال

ُبُكم ا»و. 20الُعذر« الِعذرة»المجموع يف وعاء، ون اللب« الحقين»و ،«الَحِقيَن ُيَكذِّ ، معناه أن  القائل استمر  على /2«َأبَى قائُِلها إالَّ َتمًّ

ا»كلمته دون التوق ف، و ها بمعنى « تِمًّ ، ويضرب لتتابع «كلمةال»راجع إلى « لهاقائ»، والضمير يف«تمامًا»بكسر الفاء وفتحها وضم 

ًا ُتغاِدُره الرياُح َوبيال»: 21الناس يف أمر ال يختلف فيه، وقاَل الراِعي النَميري   َأَباَد اهلل »و. 27«حتى َوَردَن لِتمِّ ِخمٍس بائٍِص ُجد 

                                                                                                                                     
 

 .03026؛ إميل بديع (خلط)؛ التاج (خلط)اللسان   2

 (.أرض)؛ التاج /2302؛ هناية األرب 2301؛ األساس 238؛ المستقصى 2385 ؛ الميداين 721؛ ثمار القلوب 23299جمهرة األمثال   0

  (.أرض)التاج  /

 (.ارض)؛ التاج 2301األساس   1

 (.ارض)التاج   7

، من أهل البحرين ، عاصر الملك عمرو بن هند .( ھ. ق 52)ِدي  الُمثقِّب الَعب 6 هو العائذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عبد القيس، من ربيعة، شاعر جاهلي 

 .0312؛ إميل بديع 30/9/الزركلي  : راجع. وله فيه مدائح ومدح النعمان بن المنذر

 (.أوه)التاج  5

، أبو الشعثاء  رؤبة بن لبيدعبد اهلل بن  8 ل من رفع الرجز( ھ92)صخر السعدي  التميمي  ام الوليد بن عبد الملك، وهو أو  . ولد يف الجاهلي ة، وعاش إلى أي 

 .1386الزركلي  : راجع

 (أهه)التاج  9

 (.أهه)التاج  22

ص   22  .0329؛ إميل بديع (أوه)؛ اللسان والتاج 239؛ المستقصى 1388المخص 

م   20 ص 2308؛ جمهرة األمثال /6ابن سال  ؛ (حقن)؛ اللسان 23027؛ األساس 23/2؛ المستقصى 2310 ؛ الميداين 098؛ فصل المقال 23175؛ المخص 

 .0302؛ إميل بديع (حقن)؛ التاج 2379زهر األكم 

ص  /2  .0302؛ إميل بديع (ممت)؛ اللسان والتاج 2395؛ األساس 23/2؛ المستقصى 13127المخص 

، شاعر من فحول المحدثين، لقب بالراعي  لكثرة وصفه اإلبل(ھ92)النميري   الراعي   21 معجم : راجع. ، أبو عبيد بن حسين بن معاوية بن جندل النميري 

 .662شعراء العرب 

 (.تمم)اللسان والتاج   27
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« َأَباَد اهلل َغضراَءهم»: ويقال ،«َخضَراُء ُقَريشُأبِيَدت »: َحِديث َسواد القوِم وَجماَعتهم، ومنه« الَخضراء»، و«َخضراَءهم َغضراَءهم

َأنَبَط فالن بِئَره يف »: األَرض الَطيِّبة الَخضَراُء، يقال« الَغضَراء»، دعاًء عليهم باالستأصال، و«َأذَهَب اهلل َنِعيَمهم وِخصبَهم»بمعنى 

إِن ه لِفي َغضراَء »، و«ُه َلِفي َغضراِء َعيٍش، وَخضراِء َعيشنَّ إِ »: اِء، ويقال، بمعنى إخراج الماء من َأرض َطيَِّبِة الت رَبة وَعذَبِة الم«َغضَراءَ 

هو رجل مِن بني ِهالِل بن مالك، وقيل : َماِدٌر َلقُب ُمخاِرٍق َلئيٍم، َجد  بني هالل بن عامٍر، وقيل: ، قالوا0«أأَلَُم مِن َمادِرٍ »و.  2«من َخير

 يف َأسَفِل الَحوِض ماٌء قليٌل، فَسَلح فيه ن هو ِهالل ب: ضًاوقيل أي
َ
عامر بن َصعَصعة بن ُمعاوَية بن بكر بن َهواِزن، ألَنَّه َسَقى إِبَله فَبِقي

: عامر وَمَدَر الَحوَض به لرتك الماء إبُل غيره من الريح الخبيثة، ُبخالً َفضل الماء على غيره، ويقول فيه الشاعر الئمًا بني هالل بن

ًا بَِسلَحِة ماِدرِ لقد َجلَّ » ، /«فأفٍّ لكم ال تذكروا الَفخَر َبعَدها بني عامٍر أنُتم ِشراُر الَمعاِشرِ « »َلْت ِخزيًا ِهالُل بن عامِر بني عامٍر ُطر 

َذَكُر الَرجل، وُخصياُه واسُته، وَفرج الرجِل والَمرَأِة، يقوله أحد  ها، بالفتح وكسر«رالَشوا»، و«َأبَدى اهلل َشواَرهُ »و. 1«َأبَخُل من َمادِرٍ »و

وا»و. 7أحد يدعو على آخر ، يعني ابدْأهم بالِشكاَية َيرَضواعنك بالُسكوت، يضرب للظالم إذا يتظل م ليرضى 6«ابَدأُْهم بالُصراخ َيِقر 

ل بن سلمة«فابَدئِيِهن  بَعفالا سابَبنَِك إذ»و .عنه بالسكوتأعدائه  سبب ذلك أن  : «َرَمتني بدائِها وانَسل ت»يف القول  5، وقال المفض 

ج ُرهَم بنت الَخزَرج بن َتيِم اهلل 8َسعد بن َزيد َمناة من أجمل النِساء، فَوَلَدت له مالَك بن سعد، وكان َضرائِرها إذا ت ، وكانكان تزو 

ها9«يا َعفالء»: ساَببنَها يُقلَن لها ، فأرسلتها َمَثالً، فساب تها بعد ذلك امرأٌة مِن «فابَدئِيِهن  بَعفال، ُسبِيِت إذا ساَببنَِك »: ، فقالت لها أم 

هتاَض ، فقالت «َعفالءيا »: َضرائِرها، فقالت لها ُرهم َأَكَل ماَله بَأبَدَح »، و«َأَخَذ ماَلُه بَأبَدَح وُدَبيَدَح »و22 .«َرَمتني بَدائِها وانَسل ت»: ر 

، ومعناه َأَكله بالَباطِل، يضرب َمَثالً لألَمِر الذي َيبُطل وال يكون، ومعنى المثل أن ه َأكَل ماَله «ُدَبيح»إِن ما أصله : ، قيل22«وُدَبيَدَح 

ه أنَّه كاَن َيُحج  هبا عَلى َظهِره، ويف رواية « الَعَملَّس»، و«َأبَر  مِن الَعَملَّسِ هو »و. َناَله َنَصب نهولٍة من غير أَ بُس  اسم رُجٍل بلغ مِن بِر  أم 

ه حتى أصبح والَقَدح يف يده، ويروى أن ه  ه ها، فانتظر مكانأخرى أن ه حمل إليها لبنًا يف َقَدح كبير، فوجدها نائمًة، فكِره إنباه انتباه أم 

أبرد من »، و2«َأبَرُد مِن َعبُقرٍّ »، و/2«َأبَرُد مِن َعضَرس»و. 20رجل من بني َشيبان كبِر أبوه وخِرف، فكان يحمله على عاتقه

                                                                                                                                     
 

ص 23256جمهرة األمثال  2 خضر، )؛ اللسان والتاج 23521؛ األساس 2322؛ المستقصى 23221 ؛ الميداين 73/2ص ؛ المخص  3/88/؛ المخص 

 .0300؛ إميل بديع (غضر

 (.مدر)؛ التاج 3/20/؛ هناية األرب (مدر)؛ اللسان 03282جمهرة األمثال  0

 .0306إميل بديع   /

 . 0307؛ إميل بديع (مدر)؛ التاج 03022؛ األساس /232؛ المستقصى 23222 ؛ الميداين 23016جمهرة األمثال   1

ص   7  .0305؛ إميل بديع (شور)؛ اللسان والتاج 23707؛ األساس 23226 ؛ الميداين /2326المخص 

م   6  .0305؛ إميل بديع (قرر)؛ التاج 0365؛ األساس 2321؛ المستقصى 23220 ؛ الميداين 23292؛ جمهرة األمثال 068ابن سال 

 .53059الزركلي  : لحياته راجع  5

 .2/81؛ معجم الشعراء العرب 387/الزركلي  : لحياته راجع  8

 .العفالء ضي قة الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها 9

 .0308؛ إميل بديع (بدح)؛ التاج /236 الميداين  22

 .0308؛ إميل بديع (بدح)؛ اللسان والتاج 23096المستقصى  22

م  20  .0309؛ إميل بديع (عملس)؛ التاج 03202؛ هناية األرب (عملس)؛ اللسان 2326؛ المستقصى 23221 ؛ الميداين 69/ابن سال 

 .03/2؛ إميل بديع (برد)لتاج ؛ اللسان وا2326؛ المستقصى 23226 ؛ الميداين 23017جمهرة األمثال  /2
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، والُقر  بمعنى الَبَرد، فالكلمتان رَ هما البَ ، ومعناكَفعُللٍّ 0«َحبُقر   َمنحوَتة، والَدلِيُل « عبقر  وحبقر  »ُد، وهو َحب  الَغماِم، وَأصُله َحب  ُقرٍّ

، وزن والَعب  اسٌم للَبَرِد، فعلى هذا كلٌّ مِن الكلمَتين لفظ  ،«أبرد من الَعب  »، و«َعبِّ ُقرٍّ َأبَرُد مِن »على ما ذكرناه أن  مَثل  مستقلٌّ

ُيطَلق على « الَبَرم»، «؟ َأَبَرمًا َقُرونًا»و. 6، معنَى كلِّ ذلك الَبَرد7«إِن ه ألَبَرُد من َعبَُقرٍّ »، و1«أبرد من َحبَُقرٍّ »، و/«َأبَرُد مِن َعبَُقر  »، وصٌّ خا

، و
 
على رجل يقِرن بين الشيئين، وأصل المثل أن  امرأة َبَرم « الَقرون»ُيطَلق رجل ال يدُخل مع قومه يف الميسر لُبخله، وهو غني

اسَتطعمت من بيوت األيسار، فرجعت بِقدٍر فيها قِطع لحٍم، فجاء إلى بيته، وامرأته تأكل اللحم، فبدأ يأكل معها قطعتين قطعتين، 

ه يُجر  المنفعَة إلى نفسه، يف ين مكروهتين، أو، يضرب هذا المثل لمن يجمع بين َخصلت«أبرمًا وقرونًا»: فقالت امرأته  بخيل شر 

َكًة، معناه أن ه  ، َولغ الِذئِب، وُلوًغا،8«َغزٌو َكَولغ الِذئِب »و .5بفعل ُمضَمر، يعني أتكون َبَرمًا وَقرونًا« برمًا»وانتصاب  وَلغاًنا، ُمَحرَّ

َكُه،أَ طراف لِسانِه، شرب ما فِي إناء من ماء بأَ  ، لمن َلم َيطَعم َشيًئا، مثل قول 9«ما َوَلَغ اليوم َولوًغا»ويقال  و َأدَخَل لساَنُه فِيِه َفَحرَّ

ال بَغزٍو كَولِغ الِذئِب غاٍد ورائٍح وَسيٍر كنَصِل الَسيِف »: ، وقال آخر«بَغزٍو مِثِل َولِغ الِذئِب حتى َيثوَب بصاِحبي ثأٌر ُمنِيمُ »: الشاعر

ُج  ك َعنِّي، َعينِي َتختَلُِج »و .22«يَتعوَّ كت، يعني أبِشر بما عندي، فإن  عيني 22«َأبِشر بَِما َيُسر  ، يقال اختلجت عينه، إذا اضطربت وتحر 

اش، « الَوطواط»، و20«يالً مَِن الَوطواطِ لَ ُهَو أَبَصُر »و. تختلج، يضرب هذا المثل يف التبشير بالخير، إذا ظهرت أمارته بمعنى الُخف 

ِة بََصِرها، و /2«هو أَبَصُر مِن َحيَّةٍ »و فالن َحيَُّة »، ألن ها تأيت ُجحر الَضب  فتأكل ِحسلها وتسكن جحرها، و21«أظلم من حي ة»لحدَّ

 مِن َعدوا »: 26، ومنه قوُل ذي اإِلصبَِع الَعدواين «هم َحيَُّة األرض»وحامِيًا لَحوَزتِه، و ة،يمِديَد الَشكِ ، إذا كاَن َش 27«الواِدي
 
َعذيَر الحي

ة ال يضي عون ثأًرا، ويقال«َن كانوا َحي َة األرضِ  ًدا َشهًما عاقال، « رأسه رأس حي ة»: ، يعني أن هم كانوا ذوي إرب وِشد  إذا كان متوقِّ

                                                                                                                                                               
 

 .03/2؛ إميل بديع (عبقر)؛ التاج 23282؛ زهر األكم (حبقر، عبقر)؛ اللسان 23225 ؛ الميداين 23017جمهرة األمثال   2

 .03/2يل بديع ؛ إم(حبقر)؛ التاج 23282؛ زهر األكم (حبقر)؛ اللسان 2326؛ المستقصى 23225 الميداين   0

 .03/2؛ إميل بديع (عبقر)اللسان والتاج  /

 .03/2؛ إميل بديع (عبقر)اللسان والتاج  1

 (.حبقر، عبقر)اللسان والتاج   7

 (برد، حبقر، عبقر، عضرس)التاج  6

 .//03؛ إميل بديع (برم، قرن)؛ التاج /2328 ؛ زهر األكم320/؛ هناية األرب (برم)؛ اللسان /2322 ؛ الميداين 03002جمهرة األمثال  5

 .03/1؛ إميل بديع (ولغ)؛ التاج 03/71؛ األساس 0376 الميداين  8

 (.ولغ)؛ التاج 03/71؛ األساس 2328المستقصى   9

 (.ولغ)اللسان والتاج  22

 .03/1؛ إميل بديع (خلج)؛ التاج 23062؛ األساس 2328المستقصى   22

 .03/1؛ إميل بديع (وطوط)؛ اللسان والتاج 2302؛ المستقصى 23226 ؛ الميداين 23098؛ جمهرة األمثال 23012ة األمثال جمهر 20

 .03/1؛ إميل بديع (حيي)اللسان والتاج   /2

 (.حيي)؛ التاج 2232/1؛ هناية األرب (حيي)اللسان ؛ 0317؛ الميداين  23117 ؛ الميداين 190؛ فصل المقال 0309جمهرة األمثال   21

 .، إذا كان هنايًة يف الَدهاء واُلخبث والعقل«حي ة الحماط»، و«حي ة البلد»، و«حي ة األرض»و(:  حيي)اللسان والتاج   27

، وسمي ذا اإلصبع ألن كان له أصبع زائد يف رجل 26 ت أصبعه وقطعته، ويقال ذو اإلصبع العدواين ، أحد الشعراء يف العصر الجاهلي  ه، وقيل ألن  الحي ة عض 

 .2055معجم الشعراء : راجع. سنة 252إن ه من المعمرين وعاش 
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، يقال َمَتَح الدلَو َمتحًا، إَِذا َجَذَبها ُمسَتِقيًا لها، ويقال 2«هو َأبَصُر من المائح باسِت الماتح»و. جاع شديدش بمعنى« حي ة ذكرفالن »و

أبصر من »و. ى الماتَح وَيَرى اسَته، إذا لم َيَتَسرَولَر ائح، فالمائُح يَماَحها َيِميحها، إَِذا َمأَلَها من َأسفِل البِئِر، يعني َأن  الماتَح فوَق الم

َأبِصر َوسَم »و. يامٍ أَ سيرةِ ثالَثِة ، وهي كانت ُتبِصُر الراكَب من مَ وزرقاء الَيماَمة، هي إحدى بنات لقمان بن عاد ،0«زرقاِء اليمامةِ 

، فقيل «فند»، واخُتلِف يف مدلوالت 7«َأبَطأُ مِن فِندٍ »و. 1«صَدَقني َوسَم قِدِحه»، معناه ال ُتجاِوَزنَّ َقدَرك، أو اعِرف َنفَسك، و/«قِدِحك

اسُم َأبي َزيٍد موَلى « فِند»، لَتَثاُقلِه يف عمل الحاجاِت، و«َأبَطُأ مِن فِندٍ »عظمه وثقله، َأو قيل له ل ،«ند من َجَبلٍ كَأنَّه فِ »فقيل لرجل 

ًا َيخُرُجون إِلى ومبناٍر فَوَجَد ق، وكانت عائشُة َأرَسَلته يْأتِيها 6عائِشَة بنَت سعِد بن َأبي َوقَّاص مالِِك بن ُوَهيب بن عبِد مناف بن ُزهَرة

َد الَجمر، فقال َأبَطُأ مِن »: ، فِقيل5«َتِعَست الَعَجَلةُ »: مِصَر َفَتبَِعُهم، وَأقاَم هبا َسنًَة ثم  َقِدَم إِلى المدينِة، فَأَخَذ نارًا وجاَء َيعُدو َفَعَثَر، وَتَبدَّ

يف الَشتم، بمعنى دعاء على العدو  « َأبَعَد اهلُل اآلِخرَ »و. «ُثَك َمن ُتِغيُث يا  متى يأيت غِ َبَعثُتَك قابِسًا فلبِثَت َحوالً »: ، فقالت عائشة«فِندٍ 

ر عن الخير، وهي أيضًا تقال عند «األَِخير»هو« األخر»باستأصاله، وفيه كناية ألن  َأصَل  ، فَأسقطوا الياَء، ومعنَاها األَبَعُد، والمتَأخِّ

، معناهما ال َرَجَعه اهلل إلى «أبَعَده اهلل وَأسَحَقه وَأوَقَد نارًا َأَثَره»، و«اهلل َداره، وَأوَقَد َنارًا إِثَره َأبَعدَ »آلَخر، وحكاية َأَحِد الُمتالِعنَيِن ل

ه إلى رأسه ه، َأوَقدوا َخلَفه نارًا لرجوع شر   نوُق العُ »و. 8بيته، فكان من عادات العرب أن ه إِذا بُعد رجل عن داره، الذي خافوا من شر 

ل إلى «َماُلَك الُعنوُق بعَد النُوِق »: ، يضرب يف الِضيِق بعد الَسَعِة، ويقال«هذه الُعنوق بعد النُوق»، و«ِق بَعد النُو ، يضرب لمن يتحو 

من ُعلٍو إِلى ُسفٍل، والَمعنى َأن ه صار َيرعى الُعنوَق بعد َما كاَن َيرعى اإِلبَِل، وراِعي الَشاِء عنَد العرِب  ني ًا، وينَحط  الَفقر، بعد كونه غَ 

، إِذا لم تتِمَّ « العنوق»َمِهيٌن وَذلِيٌل، وَراِعي اإِلبِل َعِزيز وَشِريف، و َو هُ »و. 9لها َسنَة جمع الَعناق، يقال الَعناق لألنثى من َأوالِد الَمعزِّ

، بمعنى الُعَقاب، «األَُنوُق »فال َيكاُد ُيظَفُر به، ألَن  َأوكاَرها يف ُرُؤوِس الُقَلِل والَمواِضِع الَصعَبة الَبِعيَدِة، و  ،22«َأَعز  من بَيِض األَنُوِق 

َذَكر الَرَخِم، َأو طائِر َأسَود له ُلحَمة كما يف : َمِة ُيوَجد يف الَخرابات وفِي الَسهل، وقيلَخ ألَن  بيَض الرَ الَرَخَمة : والناس يقولون

 
ٍّ
: عنهاهلل رضي الديك، ُيبِعد لَبيِضه، َأو طائِر َأسَود مثل الَدجاَجة الَعظِيَمِة، َأصَلع الَرأِس، َأصَفر الِمنقاِر مع طوله، ويف حِديِث علي

                                                                                                                                     
 

 .03/8؛ إميل بديع (متح، ميح)؛ التاج 23286؛ زهر األكم (متح)؛ اللسان 030/6؛ األساس 2365 الميداين  2

ة هذا المثل راجع 0  .03/7؛ إميل بديع (زرق، يمم)؛ التاج 03201؛ هناية األرب (يمم)؛ اللسان 23221 الميداين : لقص 

ص 2352جمهرة األمثال  /  .03/8؛ إميل بديع (قدح)؛ اللسان والتاج 0376؛ األساس 2328؛ المستقصى 3/05/؛ المخص 

 (.قدح، وسم)للسان والتاج ؛ ا0376؛ األساس 03212؛ المستقصى 23/98 الميداين   1

؛ إميل بديع (فند)؛ التاج 23290؛ زهر األكم 03229؛ هناية األرب 03/5؛ األساس /230؛ المستقصى 23225 ؛ الميداين 23072جمهرة األمثال  7

03/9. 

رين بالجن ة، راجع، أبوها سعد بن أبي وق اص كان صحھ225، وماتت سنة ھ//هي من ثقات الحديث، ولدت سنة  6  زركلي  ال: ابي ا ومن العشرة المبشِّ

 .03/9؛ إميل بديع 3012/

 .3122/؛ إميل بديع (غوث)؛ التاج 23290؛ زهر األكم (غوث)؛ اللسان /230؛ المستقصى 232/9 ؛ الميداين 23072جمهرة األمثال   5

 .0310؛ إميل بديع (بعد)؛ التاج 3277/ر األكم ؛ زه(أخر)؛ اللسان 2300؛ األساس 2307المستقصى  8

ص 0376جمهرة األمثال  9  (.عنق)؛ اللسان والتاج 1//23؛ المستقصى 0315 ؛ الميداين 3171/؛ المخص 

م  22 ص /67؛ ثمار القلوب 191؛ ثمار القلوب 0361؛ جمهرة األمثال 230/8؛ جمهرة األمثال 52/ابن سال  ؛ 0311 ؛ الميداين 03/11؛ المخص 

 .0310؛ إميل بديع (أنق)؛ التاج 23297؛ زهر األكم (أنق) ؛ اللسان 23017؛ المستقصى 2301المستقصى 
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يَت إِلى مَ َترَ » ، «ال»: ، قاَل «ولوَلِدي»: ، قاَل «نعم»: ، قال«افِرض لي»: قاَل له رجل: ، ويف َحِديِث ُمعاِوَيةَ «اٍة َيقُصر ُدونَها األَنُوُق رققَّ

ا  لم ينَلُه أراد َبيَض األنوِق »: ، ُثمَّ َتَمثََّل «ال»: ، قاَل «ولَِعِشيَرتِي»: قاَل  للِذي يسَأل  ربالبيت َمَثل يض ، هذا«طلَب األَبلَق الَعقوَق فلم 

من ِصفاِت الذُكوِر، والذَكر ال َيحِمل، : الَعقوُق الحامُِل من النُوِق، واألَبَلق: الَهيَِّن فال ُيعَطى، فَيسَأُل ما هو َأصَعُب منه، وقيل

لم يبِض بَيضًة، وقد َيجوز َأن ُيضاف  هلَذَكر، َرغم أن  َيجوز َأن ُيعنَى بِه الَرَخَمة األُنَثى، وَأن ُيعنَى به ا: واألَُنوُق واِحٌد وَجْمٌع، وقيل

أبقى من »: ، ويقال أيضًا«إِنَّك خير مِن َتفاِريق الَعصا»و. الَبيُض إِليِه، ألَن ه َكثِيرًا ما َيحُضنها، وإِن كاَن َذَكرًا، كما َيحُضن الَظلِيُم بيَضهُ 

ِة َعظِمه، فواَثَب ، هذا قول َغنِيَّة األَعرابِيَّة، قاَلت البنها، ألَنَّه كاَن عاِرمًا، َكثِيَر اإِلساَءِة إِلى النَّاِس مع َضعِف َبَدنِه وِدقَّ «لعصاا تفاريق

ه ِدَية أنفه، فَحُسنَت َحاُلها بعَد َفق واَثَب آخَر فَقَطع ُأُذَنه، ُثمَّ َواَثَب آخَر فَقَطع  ِر ُمدقٍِع، ُثم  َيومًا فتًى، فَقَطع الَفَتى َأنَفه، فَأَخَذت ُأم 

ا َرَأت ُحسَن َحالِها، وما صار عندها من إِبٍِل وَغنٍَم وَمتاٍع، َحُسَن رْأُيها فيه، وَمَدَح  ته وَذَكَرتُه يف ُأرجوَزتِها، َشَفَته، فَأَخَذت ِدَيَتهما، فَلمَّ

 «َخيٌر مِن تفاريق العصا َك ًا والَصَفا  إن  أحلُِف بالَمرَوة حق  »: فقاَلت
ِّ
 2الَعَصا ُتقَطُع ساُجوراً »: قاَل « ما تفاِريُق الَعَصا؟»: ، وقِيَل ألَعرابِي

ُق الَوتُِد، ثم  َتِصي 2ساُجوراً  ة ر كل  قِطعوالَسواِجيُر َتكون للكاِلِب واألَسَرى من الناِس، ثم  ُتقَطع َعصا الَساُجوِر فَتِصيُر َأوتادًا، وُيَفرَّ

  ذا، فإِ 0ِشظاظًا
ِّ
 ومِهارًا، وهما الُعود الذي ُيدَخل يف َأنِف الُبختِي

ِّ
َق /ُجِعل لَِرأِس الِشظاِظ، كالَفلكة، صاَر ِعرانًا للَبخاتِي ، ثم  إِذا ُفرِّ

ِشقٍّ منها قوُس ُبنُدٍق،  َعصا َقنًى فُكل  الِمهاُر ُيؤَخذ منها َتواِدي وهي الَخَشبة التي ُتَصر  هبا األَخالُف، هذا إِذا كاَنت َعًصا، فإِذا كاَنت ال

هام صاَرت ِحظاءً  َقت السِّ ة صاَرت ِسهامًا، ثم  إِذا ُفرِّ َقت الِشقَّ اُب َأقداَحه الَمصُدوعة، 1فإِن ُفرِّ ، ثم  صاَرت َمغاِزَل، ثم  َيشَعب هبا الَشعَّ

: أتاين حين تقول»و. 7مثل لمن َنفُعه َأَعم  من نَفع غيرهالهبا، يضرب هذا  وقِصاَعه الَمشُقوَقة، على َأنَّه ال َيِجُد لها َأصَلح منها وَألَيق

ُل الليِل شيئًا، « َأُخوك َأِم الِذئُب؟»، يعني َأتانِي يف وقت تقوُل فيه «أخوك أم الِذئب يعني عند َصالِة الَمغِرب وبعدها، ِحيَن ُيظلِم َأوَّ

إِذا لم َيُكن َذكياًّ، والبُلَدة والَبلَدة  فهو َبلِيٌد، ، َبُلَد َبالدًة، وَبلَِد بََلدًا،«َأبَلد مِن َثورٍ هو »و. 6د الليلوارتياب بشيء يف سيقال ذلك عند اال

فَصح مِن َسحباِن أَ »و. 8من الِريق ، معناه َأمِهلنِي مِقداَر ما َأبَلُعهُ «َأبلِعنِي ِريِقي»و. 5والَبالدة ِضد  النََفاِذ والَذكاِء والَمضاِء يف األُمور

 َعلِ  لقد»: 9مِن َوائِل َبلِيٌغ َلِسٌن يضرب بِِه الَمَثل يف الَبيان والَفصاحة، ومِن ِشعِره َوُهو اسم سحبان بن زفر بن إياس« َوائِلٍ 
 
م الَحي

                                                                                                                                     
 

 .الساجور هو القالدة التي توضع يف عنق الكلب  2

 .الشظاظ َخَشبة َعقفاء تدخل يف ُعرويت الكيس  0

 .إبل خراساين ، جمعه البخايت  /

 .ال ريش له من السهام ما 1

؛ 2306؛ المستقصى 03252؛ الميداين  23228؛ الميداين  23/5 ؛ الميداين 605؛ ثمار القلوب 03256؛ جمهرة األمثال 23070جمهرة األمثال  7

  (. فرق)؛ التاج 322/؛ هناية األرب (عصى)؛ اللسان 23089؛ المستقصى 2305المستقصى 

 (.دمس)؛ التاج 2352؛ زهر األكم (دمس)؛ اللسان 2376؛ الميداين  2372 ؛ الميداين 23268 ثال جمهرة األم 6

 .0370؛ إميل بديع (بلد)؛ التاج 2351؛ األساس 2308؛ المستقصى 23229 ؛ الميداين 23021جمهرة األمثال  5

 .0370بديع  ؛ إميل(بلع)؛ التاج 23299زهر األكم  8

أبلغ »، و«أبين من سحبان»، و«أخطب من سحبان»: خطيب شهير ضرب به المثل يف البيان، فقيل( ھ71. ت)الوائلي  من باهلة  هو سحبان بن زفر بن إياس 9

أسلم يف زمن النبي  صل ى اهلل عليه . وال َيعقد حتى يفرغ ، وكان إذا خطب يسيل عرقًا، وال يعيد كلمة، وال يتوق ف،«أنطق من سحبان»، و«أبلغ من سحبان»و

ا رأوه خرجوا، لعلمهم بقصورهم عنه. وسل م، ولم يجتمع به  ./037إميل بديع : راجع. دخل يوما على معاوية، وعنده خطباء القبائل، فلم 
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ا بعُد أن ي َخطيُبهاال ياسِة، يعنى به أكله «أبَلغ الَسلطاُن الَراتَع َمسقاَته»و. 2«َيمانوَن أن ني إذا قلُت أم  ، إذا َرَفَق بَرِعيَّتِه، والَن لُهم يف السِّ

تع للَبهائم، وُيستَعار لإلِنساِن إِذا ُأِريَد به األَكل الَكثِير، وَرَتَعِت لرَ لى آخر، وَأصل اوشربه، وذهابه ومجيئه كما شاَء من مكان إ

ُع، والَبهائُم الُرتَُّع َلُصبَّ عليكم البَاَلُء َصبًّا»: الماِشَيُة َترَتع ُرتوعًا، ويف الكلمات الُقدِسيَّة ُع، والِصبياُن الرضَّ ، ويف «لوال الُشيوُخ الُركَّ

، معناه أن  الذين َجنَْوا «َأجناُؤها َأبناُؤها»و. 0، مثل لِرفِقه بَرِعي ته وُلُيوَنتِه يف سياستهم«أبلغُت الراتِع َمسقاته»: نهثمان رضي اهلل عقول ع

َأن  َأصل الَمَثل : لى َنقض ما عملوا وإفساده، وقيلإ شورة، فاحتاجواعلى هذه الداِر بالَهدِم، ُهم الذين كانوا َبنَْوها، بغير تدبير ومَ 

ا األَشهاد واألَصحاب، فإنَّما هما َجمع َشهٍد وَصحٍب، إالَّ َأن يكوَن هذا «َأفعالٍ »، ألنَّ فاعالً ال ُيجَمع على وزن /«ُجناُتها بُناُتها» ، فأم 

إن  أشهاًدا »ال خالف بين أحد من أهل اللغة فيه، والقول : ، وقيلهاُء يف غيرِ َيجيُء يف األَمثاِل ما ال هذا من النوادِِر، ألن ه َيِجي

ًا، ومذهب البصري ين أن  أشهاًدا وأصحاًبا « َفعل»سهو منه، ألن  وزن « وأصحاًبا جمع َشهد وَصحب ال يجَمع على أفعال إال  شاذ 

َشيخ »نحو« أفعال»أو ياًء جاز جمعه على وزن  اا كانت عينه واوً إذ« َفعل»فإن وزن : وأطياًرا جمع شاِهد وصاحب وطائر، فإن قيل

يضرب هذا المثل يف سوء المشورة والرأي، وللرجل يعمل الشيء بغير التفكير، ثم  ُيجَبر على  ،1«َحوض وأحواض»، و«وأشياخ

معناه الَفرج : المراد به الَذَكر، وقيل: الُبوُح، ُيعنى به األَصل، فقيل ،«ابنُك ابُن بُوِحك َيشَرب من َصبُوحك»و. َنقض ما عمل

ُبوح يف هذا الَمَثل َجمع باَحِة الداِر، فيكون الَمعنَى إذًا : والنَفس، والِجماُع، وهو الَوطُء، وابن ُبوِحك ابُن َنفِسك ال َمن ُيَتبنَّى، وقيل

بعض العرب يأتون : ، وقيل«باح»اسٌم مِن فعل « البوح»ال َمن ُولَِد يف َداِر َغيِرك َفَتَبنَّيَته، وقيل ، َباَحِة َداِرك ابنُك َمن َوَلدَته يف: هكذا

ا ُينكره، والَصبوح هو ا يقبِله، وإم  ن ينتاهبا، فكان الرجل مخي رًأ، إم  شراب  النساء، فالمرأة إذا وَلَدت ألحدهم، أَلحَقته بمن شاءت مم 

، بكسر الكاف بناًء َعَلى َأن ه ِخطاب لألُنثى، معناه أن ه َمن َولدتِه ونُِفسِت به إذا أدمى عقيبيِك «ى َعِقبَيِك مَّ ولُدِك َمن دَ »و .7الصباح

ِم، فهو ابنُِك َحِقيقًة، ال َمن اتََّخذتِه وَ  والَفَرق،  ،5«َأببَن مِن َفَرِق الُصبِح »و. 6مِن َغيِرك هوَتَبنَّْيتِه والنِفاُس، وَصيَّرهما ُمَلطََّخْيِن بالدَّ

ةِ  الَفَرُق هو ما : ، وقِيَل «حتى إذا انشقَّ عن إنسانِه فَرٌق هاديه يف أخَرياِت الَليِل ُمنتِصُب »: 8الُصبح َنفُسه، َأو َفَلُقه، وقاَل الشاعُر ُذو الُرمَّ

                                                                                                                                     
 

؛ التاج 5325؛ هناية األرب 03229؛ هناية األرب (سحب)؛ اللسان 23220؛ المستقصى 2308؛ المستقصى 23019 ؛ الميداين 205ثمار القلوب  2

 ./037؛ إميل بديع (سحب)

 .0377؛ إميل بديع (سقي)اللسان والتاج  0

 (.جنى)؛ التاج /037؛ زهر األكم (جنى)اللسان   /

م   1 ص 23220؛ جمهرة األمثال 20/ابن سال  ؛ إميل بديع (جنى)؛ التاج /037؛ زهر األكم 2370؛ المستقصى 23265 ؛ الميداين 13051؛ المخص 

0376. 

 .0375؛ إميل بديع (بوح)؛ اللسان والتاج 2382؛ األساس 23222 ؛ الميداين 007فصل المقال  7

م /السدوسي   6 ص 23/9؛ جمهرة األمثال 215؛ ابن سال  ؛ زهر (دمى)؛ اللسان 23/2؛ المستقصى /03/6 ؛ الميداين /00؛ فصل المقال 13211؛ المخص 

 .0378؛ إميل بديع (دمى، ولد)؛ التاج 23026زهر األكم 

 .0362؛ إميل بديع (فرق)؛ اللسان والتاج 23299المستقصى  5

ة، تويف سنة  :غيالن بن عقبة بن هنيس بن مسعود، شاعر من فحول الطبقة الثانية يف عصره، قال أبو عمرو بن العالء 8 فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرم 

 .73201الزركلي  . ھ225
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ر قوُله تعالى2«أبين من َفَلِق الصبح»: ن ه فارَق َسواَد الَليل، ويقالُمودِ الُصبح، ألَ انَفَلَق من عَ  ُقل َأُعوُذ »: ، والَفَلُق، الُصبح، وبه ُفسِّ

ة الزماِن « األََبدُ »، و/«أتى أبد على لبد»و، أ0«َطاَل األَبَُد على ُلبَد»و. ، وهو الِضياُء الُممَتد  كالَعُمودِ «بَِربِّ الَفَلِق  هو الدهر، عبارة عن ُمد 

ر ُحصوُل  ه َأن ال ُيثنَّى وال ُيجَمع، إِذ ال ُيَتصو  ُأ الزمان، وكان حق  ُأ كما يتجزَّ آخَر ُيَضم  إِليه فُيثنَّى به، « َأبدٍ »الزماِن الممَتد  الذي ال َيتجز 

ببعِض ما َيتناوُله، كَتخِصيص اسم الِجنِس يف بعِضه ثم  ُيثن ى وُيجمع، وعلى ما ه ى َحَسب َتخصيِص ، وذلك عل«آباد»: ولكن قد قيل

، الذي زعموا أن ه 1اسم النَسر السابع من نُسور لقمان بن عاد« ُلَبد»ُمول د وليس من كالم العرب الَعرباِء، و« آباد»ذَكَر بعُض الناس َأن  

نسًرا سابعًا له، وأطَولها عمرًا، ويقال عنه مبالغًة يف « لبد»ا مات أخذ َنسرًا آخر، وكان إذيه حتى يكرب، فكان يأخذ النَسر صغيرًا فُيربِّ 

ى األوقاِت وإن طالت، وقال النابغة: طول حياته أمَست َخالًء »: إن ه وصل عمره إلى عمر سبعة أنسر، يضرب هذا المثل يف تقض 

« ذو»، «5َأتى عليه ُذو َأتى على الناسِ »، يعني َأهَلَكُه، و6«َأَتى عليه الَدهرُ »و، 7«خنى على ُلَبدوأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أ

هو َيأتِيك باألَمِر »و. ِصَلًة، معناه أن ه أتى عليهم ما أتى من حوادث الدهر« ُذو وذوي»، وقد يكوُن «الذي»بمعنى « طي ئ»يف لغة « ذو»

هِ  له لك، وقيل، َمفِصله، وَأصلهمَِن األَمر « الَفص  »و ،8«من َفصِّ َحِقيَقُته « ءِ َفص  الشي»َحِقيَقته، وَأصله، و« َفص  األَمرِ »: معناه أن ه ُيَفصِّ

هِ »: وُكنُهه، وَجوَهره ونَِهاَيته، وُيَقال َك وُرب  امرٍئ َتزَدِريه الُعيوُن ويأتي»: ، َيعنِي من َمخَرجه، وقال الشاعرُ 9«َأنا آتِيَك باألَمِر من َفصِّ

« الِرشاء»، و«َأتبِِع الَدلَو ِرَشاَءَها»، َأو«أتبع الَحَسنة ِزمامها»، أو20«َأتبِِع الناَقَة ِزَماَمها»، َأو22«َأتبِع الَفَرَس لَِجاَمَها»و. 22«هص  باألمر من فَ 

إذا ما َشِربُت »: /2وعَلى األَِخيِر قول َقيِس بِن الَخطِيمِ  ، ف واستِتَمامِهِ هو حبل الدلو، وكل  ذلك يضرب لأِلَمر باستِكَماِل الَمعُرو

                                                                                                                                     
 

؛ اللسان 0302؛ األساس 23299؛ المستقصى 23/0؛ المستقصى 23/87؛ الميداين  23229 ؛ الميداين 616؛ ثمار القلوب 23762جمهرة األمثال  2

 .0362؛ إميل بديع (فلق)والتاج 

ص 0325مثال جمهرة األ  0  .0362؛ إميل بديع (أبد، لبد)؛ اللسان والتاج 23109 ؛ الميداين 1//03؛ المخص 

م  / ؛ (لبد)؛ التاج 03276؛ األساس 23/6؛ المستقصى 03252 ؛ الميداين 160؛ فصل المقال 156؛ ثمار القلوب 23206؛ جمهرة األمثال 6//ابن سال 

 .0362بديع إميل 

 ./7301األعالم : لرتجمته راجع 1

 .نسر لقمان« لبد»معناه أن  الدار أمست خاليًة من الناس، وأهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على   7

 .0362؛ إميل بديع (أتى)اللسان والتاج  6

 (ذوا)التاج واللسان  5

ص 23050جمهرة األمثال   8 ص 3158/؛ المخص  ؛ إميل بديع (فصص)؛ التاج (فصص)؛ اللسان 0307؛ األساس 03128 الميداين ؛ 73207؛ المخص 

0360. 

 .0360؛ إميل بديع (فصص)؛ اللسان والتاج 0307األساس  9

 (.فصص)؛ اللسان 03128 الميداين  22

م  22 ص 2390؛ جمهرة األمثال 0/9ابن سال  ؛ (تبع)؛ اللسان 03262؛ األساس 23/0؛ المسقصى 232/1 ؛ الميداين 17/؛ فصل المقال 1396؛ المخص 

 .61؛ إميل بديع (تبع)؛ التاج 23/29زهر األكم 

 .0361؛ إميل بديع (تبع)التاج   20

: راجع. ن األوس والخزرج قبل اإلسالممات قبل الهجرة بسنتين، هو شاعر األوس، وأحد صناديدها، وله أشعار كثيرة يف حرب البعاث، التي كانت بي /2

 .73027الزركلي  
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ل أنََّك إذا ُجدَت بالَفَرِس، فالِلجام َأيَسر لك َخطبًا، َفإذًا 2«أرَبعًا ُخط  مِئَزِري وأتبعُت َدلوي يف الَسماح ِرشاَءها ، َمعنى الَمَثِل األَو 

ل الحَ  ر على ما فاته«اتَّبََع َذنََب األَمرِ »و. ا َأن  الَفَرس ال ِغنَى به َعن اللَِجاممَ اَجَة كل ها، لِ كم  َأتبِع الَسيَِّئَة الَحَسنََة »و. 0، بمعنى الَتَحس 

خالِق الناَس »: ، وقال الشاعر«الناَس بُخُلق َحَسنق َتمُحها، وخالِ  الَحَسنةالسي ئة ات ِق اهلل حيث كنَت، وأتبع »: ويف الحديث ،«َتمُحها

َأَتتكم الُدَهيماُء َترمي بالنََشِف ثم  التي َتلِيها َترمي »: ويف حديث ُحَذيفة رضي اهلل عنه. /«بُخُلٍق َحَسٍن ال تكن كلًبا على الناس يِهر  

تِها، والتي بعدها كَهيَئِة ِحجاَرةٍ، وَقد ُأحِمَيت بالناِر، فكاَنت فِ الاألُوَلى من  ، َيعنِي أنَّ 1«بالَرضِف  َتن ال ُتَؤثِّر يف َأديان الناِس لِخفَّ

ِل الشرِّ ُينَتَظر، « َأَتتكم فالِيَُة األفاِعي»و. َرضفًا ، « فالَِية األَفاِعي»، و«يالِ الَفوَ »وَجمعها يضرب َمَثالً ألوَّ مجازًا بمعنى أوائل الشر 

ذه وحقيقي ًا ُيطلق على داب ة اسمها ُخنَفساء َرقطاء تكوُن عند ُجحَرِة الِضباِب، فإذا َخَرَجت ُعلَِم أن  الَضبَّ خاِرج، ومع ذلك فه

ار 5«أَتجر من َعقرب»، و6«بمَطُل من َعقرَ أَ »و. 7الحشرات إشارة إلى أن  العقارب والحي ات يف حجرة الضباب ، هو تاجر من ُتجَّ

ا حل  األجل، جاءالَمدينَة، مشهور بالَمطل، وقد أخذ يومًا َدينًا من الَفضل بن العب اس بن أبي لهب إليه  ، مع اقتضائه الشديد، فلم 

ا أعياه قال يهجوه عدالفضل، وق قد تَجَرت يف ُسوقنا عقرٌب  ال مرحبًا » :ببابه يقرأ القرآن، وعقرب على عادته يف المطل، فلم 

، يعني أن ه َسَرى الليَل كلَّه، يضرب لرجل «اتََّخَذ الَليَل َجَمالً »و. «كل  عدوٍّ ُيت قَى ُمقباِلً وعقرٌب ُتخشَى من الدابرة« »بالعقرب التاجرة

على « قعي د»كلمة « اتَّخذوه ُقَعيَِّد الحاجات»و. 8يجتهد يف طلب حاجته، كما أن  الرجل ركب الليل يف حاجته، ولم ينم حتى وصولها

، 22«داً بَيضاَء، وأُخَرى َخضراَء، فما نِلُت منه َعَرقًايَ َخذُت عنَده تَّ ا»و. 9، وهو البعير، إِذا امَتهنُوا الَرجَل يف َحوائجهم«الَقعود»تصغير 

ِة الشهرُة، وقول الَحاِرِث بِن ُزَهيرٍ    يعني أن ني كنُت عنده صاحب الشهرة بيد أن ي ما نلُت منه ثوابًا، ُيقَصد بالبياض والُغر 
ِّ
الَعبِسي

، معناه أن كثر ماُله كالت َراِب، «َأتَرَب َفنََدَح »و. 22«سأجَعُله مكاَن النوِن من ي وما ُاعطِيُته َعَرَق الِخاللِ »: زهيرَيِصُف َسيف مالك بن 

َر ماَله، مسرفًا َع َعيَشه وبذَّ ، والَخرق والَفتق معناهما واحد، والراقع 0«الراتِق ات سع الَفتُق على»، و2«اتََّسَع الَخرُق على الراقِعِ »و .20فوسَّ

                                                                                                                                     
 

مُت َمن َبِقي علي  مِن السماح يف حال الَصحو 2  .يعني اذا شربت أربعة كؤوس جَررُت مِئزري ُخَيالَء وتم 

 ./036؛ إميل بديع (ذنب)؛ اللسان والتاج 23/28األساس  0

م  /  ./036؛ إميل بديع (خلق)؛ التاج 5/لمستطرف ؛ ا23217 ؛ الميداين 002ابن سال 

 .0366؛ إميل بديع (دهم، نشف)؛ التاج (رضف، نشف)؛ اللسان 23252 ؛ الميداين 169فصل المقال  1

ص 03226جمهرة األمثال   7 ؛ (فلي)؛ التاج /236؛ زهر األكم (فلي)ان ؛ اللس23065؛ المستقصى 0387؛ الميداين  2368 ؛ الميداين 03/26؛ المخص 

 .0366إميل بديع 

 (.عقرب)؛ اللسان والتاج 23/65؛ المستقصى 0371؛ الميداين  23215 ؛ الميداين 03091جمهرة األمثال  6

 .0365؛ إميل بديع (عقرب)؛ التاج 23/20؛ زهر األكم 0371؛ الميداين  23215 ؛ الميداين 23082جمهرة األمثال  5

م  8 ص 2388؛ جمهرة األمثال 0/2ابن سال  ؛ اللسان 23219؛ األساس 23/7؛ المستقصى 232/7 ؛ الميداين ///؛ فصل المقال 032/5؛ المخص 

 .0368؛ إميل بديع (جمل)؛ التاج (جمل)

 .0369؛ إميل بديع (قعد)لتاج ؛ ا2366؛ زهر األكم (قعد)؛ اللسان 23/1المستقصى   9

 .0368؛ إميل بديع (عرق)؛ اللسان والتاج 2361جمهرة األمثال  22

ي الخليل ِخليله، ولكني  أخذُته َقسًرا، و 22
ة كما ُيعطِ ة والمود  م ، وكان َحَمل بن َبدر أخذه من مالك يواسم سيف مالك بن زهير« النون»معناه لم أعَطه للمخال 

 (.عرق)اللسان والتاج . قتله، وأخذه الحارث مِن َحَمل بن َبدر يوم قتله

 .0369؛ إميل بديع (ندح)؛ التاج 23212 الميداين  20
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ا مجازه فهو زيادة الفساد حتى فات  والراقع والراتق كذلك، ُيقصد هبذه الكلمات فصُل الشيء مِن أطرافه، وهذا حقيقته، وأم 

  داُرُكه لتفاقمه، وقال َأبو عامر، َجد  العب اِس بِن مِرداست الذي ال ُيستطاعالتاليف، يضرب هذا المثل يف األمر 
 
ال َنَسَب »: /الُسَلِمي

َة ات سع الخرُق على الراقعِ  من قبيلة هوازن، َأَراَد َأن  1ةِ مَّ ُدَريد بُن الِص  إنَّ رجالً اسمه: ، وقيَل «َأطَعمتَُك َمأُْدومي»و. «اليوَم وال ُخلَّ

، يعني َأَبحتُك 7«َأَبا فالٍن َأُتطلُِّقني وقد َأطَعمُتَك َمْأُدومي وَأبَثثُتك َمكُتومي، وَأَتيُتك باِهالً غيَر ذاِت ِصراٍر؟»: ُيَطلَِّق امَرَأَته، فقالت

، «َأُتَعلُِّمنِي بَِضبٍّ َأنَا َحَرشتُه»و. 6َق الَحَسَن، ويضرب هذا المثل لمن يقابل اإلحساَن باإلساءةلُ الَمْأُدوِم الخُ المرأة َعنَت ب: مالي، وقيل

الجسم َخِشنه، وله ظ بة الَعظاء، غليحيوان من جنس الزواحف من رت« الضب  »إَِذا َأخَبر شخٌص أحدًا عن َأمر وُهو أعلم به منه، و

اتَِّق اهلَل يف َجنبِه واَل َتقَدح يف »و. 5هتييجه الصطياده« حرش الضب  »ذنب عريض حِرش أعَقُد، يكُثر يف صحارى األقطار العربي ة، و

ر  اهمعن: َبته، وقيل، معناه إي اَك مِن َقتله وِغي«ساقِهِ  َجاؤوا »و .8ِهنا بالَوقِيعِة والَشتم« الَجنب»اَل َتغَتله مَِن الِغيَلِة، واَل َتفتِنه، وَقد ُفسِّ

هم بَقِضيِضهم اخ«َقضَّ ُح حولي بالَبقيع ِسباَلها»: 9، المعنى جاؤوا بَأجَمِعهم، وقول للَشمَّ ها بَقضيضها ُتمسِّ ، 22«أَتتنِي ُسلْيٌم َقضَّ

، معناه جاء َجِميُعهم، وجاءوا بَجمِعِهم وَلم َيَدُعوا وراَءهم َشيئًا وال أحدًا، وهو اسم «هم وَقِضيُضهمُض وا َقَض َجاؤُ »: وَكذلَِك 

 جاء»بلُه، وَمنُصوب ُوِضع َموِضَع الَمصدر، وُهَو مِن الَمصاِدر الَموضوعة َموِضَع األَحَوال، ومِن العرب َمن ُيعِرُبه وُيجِريِه َعَلى َما ق

ها وَقِضيِضَها»، و«م وَقِضيِضِهمهِ القوُم بَِقضِّ  َها وقِضِّ ُهم بَقِضيِضِهم»، و«ُيؤَتى بَِقضِّ ُهم بَقِضيِضِهم»، و«َأَتْونِي َقض  ، «رَأيُت َقضَّ

ِهم بَِقِضيِضِهم»و  «َمَررُت هبِم َقضِّ
 
ها بَِقِضيِضَها»يف َقولِه  22، وقال األَصَمِعي إاِل  « هاَقض  »م ُينِشدون ، َلم َأسمعه«جاءت َفزارُة َقض 

، »الَحَصى الِصَغار، يعني جاءوا بالكبير والصغير، َأو« الَقِضيض»معناه الَحصي الكَِبار، و« الَقض  »بالَرفع، و الَقض  بَمعنى الَقاضِّ

مِه وَحملِه اآلَخَر َعَلى اللَِحاق به، فَحِقي»و ل لَتَقد  َنَّ األَوَّ
ِ
لَحِقِهم واَلِحِقِهم، وجاؤوا تَ قته جاءوا بُِمسالَقِضيض بَمعنى الَمقُضوض، أل

                                                                                                                                                               
 

 .0352؛ إميل بديع (خرق، عتق)؛ اللسان والتاج 23012؛ األساس 23/7؛ المستقصى 23262جمهرة األمثال  2

 .0352؛ إميل بديع (عتق، قمر)اللسان والتاج  0

 .//5؛ معجم الشعراء العرب 3065/الزركلي  : لحياته راجع /

رين وسي د بني جشم، ُقتل يف يوم ُحنين، السنة الثامنة 1 ة الجشمي البكري  من هوازن، كان شاعرا شجاعًا، ومِن المعم  الزركلي  . من الهجرة هو ُدريد بن الِصم 

03//9. 

 .اإلداُم، وهو ما ُيجعل يف الخبز فُيطي به، والباهل الناقة المسي بة، والِصرار خيٌط ُيشد  فوق َضرع الناقة لكيال يرضعه ولدها هو ما ُيخلط فيه« المأدوم»و 7

 .0352؛ إميل بديع (أدم)اللسان والتاج   6

م  5  .0350؛ إميل بديع (حرش، ضرب)؛ اللسان والتاج 23750؛ األساس 0381؛ المستقصى 23207 ؛ الميداين 2356؛ جمهرة األمثال 020ابن سال 

 .0350؛ إميل بديع (جنب)؛ اللسان والتاج 23212 الميداين  8

اخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازين  الذبياين  الغطفاين ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلي ة واإلسالم، من طبقة لبيد 9 الزركلي  . ھ00غة، مات سنةوالناب الشم 

/3257. 

عوا، فأمر كثير بن الصلت أن يستحلفه على منرب« سليم»و 22 ان، فأنكر ما اد  رسول اهلل  قبيلة امرأته، وكان قد ضرهبا وكسر يدها فشكاه قومها إلى عثمان بن عف 

جل ذلك يف شعره، و م اللحية، « السبال»صلى اهلل عليه وسلم ففعل، وس  يما عند التهديد جمع سبلة، مقد  بوا للكالم، مسحوا لِحاهم، وال س  وكانوا إذا تأه 

 .03/21شرح الشواهد الشعري ة . موضع مقربة المدينة النبوي ة« البقيع»والوعيد، و

 .7/9؛ معجم الشعراء العرب 13260الزركلي  : لحياته راجع 22



19 
 

لِِهم الِمثاُل الذي يف الَحَدَقة، وَجرُيه َحَرَكُته، يعني فعلتُه « الَعير»، و«أتيُتك َقبل َعيٍر وما َجرى»، و«َفَعلُته َقبل َعيٍر وما َجَرى»و  .2بَأوَّ

اخ ى»: َقبل َلحِظ الَعين، وقوُل الشم   »و ./«دِر ما ُخُبِري ولم َأدِر مالَهاتَ رى ولم ٍر وما جقبل َعي 0أَعدَو الِقبِصَّ
ُ
َأَتيُته ِحين َشد  الَظبي

، «َأَتيته ِحين ينُشد الَظبي ظِلَّه»، وكان ذلك نصف النهار، إذا دخل فيه مأواه فال َيربَح َمنه، وكذلك «ظِلَّه ، يعني أتيُته ِحين يشتد  الَحر 

ِة الَحرِّ  منًا َيكَتن  فيه ألن  الظبي َيطلب يف هذا الوقت كِناس ةَ »و. 1ِشدَّ   7َلِقيُته َصكَّ
ِّ
ة أعَمى»، و6«ُعَمي  »، و«َصكَّ

 
ة ُعَمي ، وقوُل 5«أتانا صك 

اج َعا»: 8وقوُل ُرؤَبة بن العج  َة ُعمٍي زاخرًا قد ُاتِرعَا إذا الَصدى أمسى هبا َتَفجَّ هلل عليه وسل م ، ويف الحديث أن  رسول اهلل صل ى ا9«صك 

، إذا قاَم المصل ي لصالة الظهر، ألنَّ اإلنساَن إذا َخَرَج َوقَتئٍِذ لم َيقِدر َأن تمألَ َعينُه من ضونَ وسل م 
 
ة عمي ِء َهى عن الَصالِة صك 

ُصك  كِناَسه يَ ر َبَصُره حتى الشمِس،كما أن  الَظبي َيطُلب الكِنَاَس إذا اشَتدَّ الحر  وقد َبَرَقت َعينُه مِن بياِض الشمِس وَلمعانِها، فَيسدَ 

م كَأنَّه َتصغيُر  ر ُمَرخَّ ته: ، وقيَل «َأعَمى»لعدم بصره، واألصُل فيها أنَّ ُعَميَّا ُمَصغَّ َأَتيُته فما »و  .يف ذلك الوقت كاَد الَحر  ُيعمي من شد 

َحَمَله على « َأرَغى بَعيَرهُ »َلها على الُثغاء، ومَ َح « ثَغى شاَتهُ أَ »، يعني ما َأعَطى شيئًا، ال شاًة َتثغو وال َبِعيرًا َيرغو، و«َأثَغى وما َأرَغى

هي إعطاء أحٍد ناقًة عظيمة اسمها « إجالل»، يعني ما أعطاين كثيرًا وال قليالً، و«لقيُت فالًنا فما أَجل ني وال أحشاين»و. 22الُرغاء

ا  ، طائراِن َيزُجر «ابنا ِعيانٍ »و ،20«َأسِرَعا الَبيانَ  ابني ِعيانٍ »و. 22فهي إعطاء أحٍد صغيرًة من اإلبل اسمها حاشية« إحشاء»َجليلة، وأم 

ُع َأو ُينَتَظُر هبما ِعيانًا، َأو ُهما َخطَّاِن َيُخط ُهما العائُِف يف األرِض َيز ُيَخطَّان : ُجر هبما الَطيَر، وقيَل هبما الَعَرُب كأنَّهم َيَروَن ما ُيَتَوقَّ

ل اهلل »، و/2«َأثَبت اهلل لِبَدك»و. روفاِن، وإذا ُعلم أنَّ الُمقامِر يفوز بِِقدِحه قيَل َجَرى ابنا ِعيانعقِدحاِن مَ « يانٍ ابنا عِ »: للِعياَفِة، وقيَل  َجمَّ

مِرساة « األَنَجرُ »، 0«َأثَقل من أَنَجَرة»و. ، إِذا لم يفُتر يف عمله2«ُفالن ال َيِجف  لِبُده»: هنا بمعنى األَمر، ومنه قوُلُهم« اللِبد»، و21«لِبَدتَك 
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إذا تفاقمت الباليا، « حمل الُدهيم وما تزبي»، و/«أثقل من ِحمل الُدَهيم»و. مِرساة الَسفينة ُترَسل يف الماء إِذا َرَست السفينُة فَأقامت

َأنَت َأثَقل »و. «أَهمداُن َمهالً ال ُيصبِّح ُبيوتكم ُبجرمِكم ِحمل الُدَهيم وما َتزبي»: عر، وقول الشا1اناسم ناقة عمرو بن َزب  « الُدَهيم»و

از ازُ »، و7«من الَحز  َأثَقل »و. جع، ونحوهوَ  ز  يف القلب منَطعام َيحُمُض يف الَمِعَدة لَِفساِده فَيُحز  يف الَقلب، وقيل هو كل  ما َح « الَحز 

، صعوده ميل، وقيل أيضًا هو جبل لبني ُنفيل بن عمرو بن 5اسم جبل ألهل الَرس  « الدمخ»، الِدَماخ ِجباٌل بنَجد، و6«مِن َدمخ الِدماخ

ُقوا، وقيل9«الَزواقِيهو َأثَقل من »و. 8كالب ، واِحُدها «َأنت َأثَقل مِن الَزواقِي»: ، بمعنى الديَكِة، ألنَّهم َيسُمروَن، فإذا صاَحت َتَفرَّ

ار واألَحباب، وجده المستغِرق يف نومه ُمزعِ «زاٍق » َق الُسم  الديك يف هذا الوقت مزعج جدًا ء جًا، ألن  ُزقا، ألنَّها إذا َزَقت َسَحرًا َتَفرَّ

 «زاوِق »َجمع « الَزَوق»هو اسم للِزئبق يف لغة َأهِل الَمدينة، و« الزاوق»، و22«َأثَقُل مِن الزاوق»لشخص نائم، و
 
ي ي  فِضِّ ، هو عنصر فِلزِّ

َل الَجد  من ا كلَّ »: اللون، سائل يف درجة الحرارة العادي ة، وقول الشاعر ُل ما يف الترِبَة الَزَوُق يُ  ُمؤَتِشٍب كما قد حص  َأثَقُل مِن »و. «حصِّ

، هو َجبل بالعالِيِة، وعالية اسم لكل  ما كان مِن جهة نجد من المدينة إلى هتامة، وقيل إن  هذا الجبل بالَطائف، وجاز َجعُله 22«نََضادِ 

ًرا ومؤن ثًا، وُيبنَى عند َأهِل الِحجاز على الَكسر وَتِميمٌ    ما ال َينصِرف، وقال َقيُس بُن ُزهيرٍ ى ُتجِريِه مجرَ  مذك 
 
كأن ي إذ » : العبِسي

از الُقُلوب»و. «أَخنُت إلى ابن ُقرٍط عَقلُت إلى َيلملَم أو َنضادِ  ، هو ما َيُحوز الُقلوَب، وَيغلِب عليها حتى َترَكَب ما اَل 20«اإِلثم حوَّ

، وبرواية  از الُقلوِب »ة، وهي األُمور التي َتُحز  يف الُقُلوب وَتُحك  وُتَؤثِّر، وازَّ ، َجمع ح«َواز  َح »ُيَحب  ال من /2«اإِلثُم َحزَّ ، وهو فع 

، يعني إلى «ألجأه الخوُف إلى َشر  ِشِمر  » و. 21َأرَضوك« أقنوك»، معنى «واإِلثِم ما َحكَّ يف َصدِرك وإن أفتاك الناُس عنه وأقنَوكَ ». الَحزِّ 

ر فيه عن الساِعَدين ، ألَن ه َيصِفر لِريَبٍة، فهو َوِجٌل من َأن ُيظَهَر عليه، « الصافِر»، و2«َأجبَُن من صافِرٍ »و. 27شر  شديد ُيَتَشم  بمعنى اللِص 
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ُس رْأَسه وَيَتَعلَُّق بِرجلِ « الصافِرُ »و « الصافِر»: ، وقيل«أَصَفُر من البُلبُلِ »: يَفَة َأن َينَاَم، فُيؤَخذ، ويقال َأيضًاِخ ه وهو َيصِفُر َطير َجبان ُينَكِّ

، معناه أن ه لم يوجد َأَحد َيصِفر، «ما بالداِر من صافِر»: ُيطلق على الَجَبان، وِذي َصوٍت من الَطيِر، وما ال َيِصيد من الَطيِر، وقولهم

، وقيل هو طائر َجبان َيفَزع من الَصعَوة وَغيرها، 0«أَجبَن مِن ِصفِرد»و. «ن َعِهدُت بِهن  َصافِرمم  ناِزُل ما بِها َخَلت المَ »: وقال الشاعر

، يعني أن ه /«أجبَن مِن الَمنزوف َضِرًطا»و. «َتراه كالَليِث لدى َأمنِه ويف الَوغى أجَبن مِن ِصفرد»: وهو َأجَبُن طائر،ٍ مثل قول الشاعر

ن هلك مِن أكل الطعام، أو1«أجبن من المنزوف َخضًفا»خرج منه ضرط حتى يموت، و هي داب ة « المنزوف ضِرًطا»، معناه أجبن مم 

ي المنُزوف هط حتى نِزَف روُح بين الكلب والذئب تكون بالبادية، أو هي َدابٌَّة بيَن الَكلِب والِسنَّوِر، إذا ِصيح هبا لم َتزل َتضرِ  ا فُسمِّ

، وَموقها 22«َأعدى مِن نَعامةٍ »، و9«َأشَرُد مِن نَعامةٍ »، و8«َأمَوُق مِن نَعامةٍ »، و5«أََصم  مِن نَعامةٍ »، و6«َأجبَن مِن نَعامةٍ »و. 7َضِرطًا لذلِك

، ومنه قوُل 20«أضَحوا نعاًما»: إذا جد  يف أمره، ويقال للمنهزمين 22«َجناحي نَعامةٍ ن ركِب فال»رها، وترُكها بيَضها وَحضنها بيَض غي

ا بنو عامر بالنِسارفكانوا، َغداَة َلقونا، نَعاما» :/2بِشر كأن هن  »: ، ويقال للَعذارى27«َخف ت َنعاَمتهم»: إذا ظَعنوا ُمسِرعين، قالوا، و21«فأم 

 راكب البَراجم»و .الرتفاع جؤجؤها 2«له ُجؤُجؤ نَعامةٍ »لِقَصر ساَقيه، و 25«له ساَقا َنعاَمةٍ »: سرَ ، ويقال للفَ 26«مٍ َبيض نَعا
 
، 0«إن  الَشقي
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، ( أبي خازم)بشر بن /2 أبو نوفل، شاعر جاهلي  فحل من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد ابن خزيمة، كان من خربه أن ه هجا عمرو بن عوف األسدي 

ته وحمله على أوس ابن حارثة الطائي  بخمس قصائد، ثم  غزا طيِّئا فجرح، وأسره بنو نبهان الطائي ون، فبذل لهم أوس مئتي بعير وأخذه منهم، فكساه حل
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 َوافِد البَراِجم»و
َّ
لَمفاِصِل، َأو هي َمفاِصُل األَصابِع ُكلِّها، َأو هي ا ِصل الظاِهر مِنجمع الُبرُجَمة، هي الَمف« الَبراِجم»، و/«إنَّ الَشقي

َك َنَشَزت وارَتَفَعت، ويف كلِّ إصَبع ثالُث ُبرجمات إالَّ اإِلهبام، ويف  ، إذا َقَبضَت َكفَّ مِن »: الَحديثُرؤوس الُسالَمياِت مِن َظهر الَكف 

أيضًا ُتطلق على َأوالد َحنَظَلَة بِن مالِِك « الَبراِجم»ْجَتِمع فيها الَوَسُخ، ويَ  هوِر اأَلصابعِ ، وهي الُعَقد التي يف ظُ «الِفطرة َغسل الَبراِجمِ 

: َبراِجمالَخمسة يقال لهم ، وهم «كونوا كَبراِجم َيِدي هذه، وذلَك َأَعز  لكم»: ، عند َقبض َأبيهم َأصابَِعه، وقاَل بِن َعمرو بِن َتِميمٍ 

ة المثل أنَّ َعمرَ  كان له  1و بَن ِهندٍ َعمُرو وَقيُس وغالُِب وُكلَفُة وُظَليُم، َتحاَلُفوا َأن يكونوا كَبراِجِم األصابِع يف االجتِماِع، وجاء يف قص 

، وكاَن قد َحَلَف لُيحِرَقنَّ منهم ماَئًة بَأِخيِه  ِم بِن مالِِك بِن َحنَظَلةارِ رجالً من بنِي دَأٌخ فَقَتَله َنَفٌر مِن تميٍم فلذلَِك َأحَرَق تسعًة وتسعين 

ه لُيِصيب منه ليَملِك فَعَدَل إَسعٍد، وكان ناِزاًل يف ِدياِر تميٍم، فَمرَّ َرجل مِن الَبراِجِم فاشَتمَّ رائَِحَة َحريق الَقتَل، فَظن  ِشواًء اتََّخذه ال

ن َأنت؟»: بل َرآه َعمُرو وقال له : ويأُكل منه، فقيل له َل بِه مِاَئًة، وُألقى يف النَاِر وقال«رجل مِن الَبراجم»: فقال« مِمَّ إنَّ »: ، َفقتله وَكمَّ

 َوافُِد الَبراِجم
َّ
قًا«الشقي ت العرب َعمرو بَن ِهنٍد ُمَحرِّ اش،  ،7«ِن الَوطواطمِ  َأبَصر ليالً َو هُ »و .، ولذلك َسمَّ تقال هذه الكلمة للُخف 

وَن أيضًا اَلجباَن الوطواطَ  بمعنى الَمدفون، واحده « الُدُفن»، و5«اجتهر َدفن الَرواء»، و6«اجتَهر ُدُفَن الَرواء»و. وللُخطا ف، وُيَسمَّ

صف أباها مشبِّهًة إي اه برجل جاء على آبار اندفن ماُؤها فنظ فها من الرتاب، ت هلل تعالى عنها،، ومنه حديث عائشة، رضي ا«الدفين»

ةِ »: ومِن ُدعائهم .وأخرج ما فيها من الُدُفن حتى نَبع الماء، ُيضرب لمن ُيحكم األمر بعد انتشاره ة تحت الِقرَّ ، معناه 8«َرَماه اهلل بالِحرَّ

ة»و َرَماه اهلل بالَعَطش والَبرد، ة»ارُة الَعَطِش والتِهاُبه، ورَ َح « الِحرَّ ة تحت قِرَّ ة »لَِمن ُيظِهر ِخالَف ما ُيضِمر، و 9«ِحرَّ َأَشد  الَعطش ِحرَّ

ة ُتها»، و22«على قِرَّ عني أحوالها التي ي ،2«أجِر األموَر على أذاللها»و .، يعني الوقت الِذي يأيت فيه الَمَرض، والهاء للِعلَّة22«َذَهَبت قِرَّ

                                                                                                                                                               
 

 (.نعم)؛ اللسان والتاج 111ثمار القلوب  2

م  0  (.برجم)؛ اللسان والتاج 23126؛ المستقصى 171؛ فصل المقال 08/ابن سال 

؛ اللسان 23127؛ المستقصى 23/88؛ الميداين  239 ؛ الميداين 177؛ فصل المقال 96؛ ثمار القلوب 23761؛ جمهرة األمثال 23202جمهرة األمثال  /

 (.برجم)؛ التاج 23221؛ زهر األكم 328/؛ هناية األرب (برجم)

ه هند َعمرو 1 ، ملك الحيرة يف الجاهلي ة، عرف بنسبته إلى أم  ة امرئ القيس الشاعر)بن ِهند،عمرو بن المنذر اللخمي  تمييًزا له عن أخيه عمرو األصغر ( عم 

ا نسبه فهو( ابن أمامة) ق الثاين، إلحراقه بعض عمرو بن المنذر الثالث ابن امرئ القيس بن النعمان بن األسود، من بني لخم، من كهالن، ويلق ب بالم: أم  حر 

، قتل ابنا  انيين وأهل اليمامة، ( أو أخا)بني تميم يف جناية واحد منهم اسمه سويد الدارمي  صغيرا لعمرو، ملك بعد أبيه، واشتهر يف وقائع كثيرة مع الروم والغس 

س، وقاتل طرفة بن العبد امه ولد النبي  صلى اهلل عليه الشاعر، كان شد وهو صاحب صحيفة المتلم  يد البأس، كثير الفتك، هابته العرب وأطاعته القبائل، ويف أي 

 .7386الزركلي  . قبل الهجرة 17، سنة وسل م، واستمر  ملكه خمسة عشر عاًما، وقتله عمرو بن كلثوم

 .0391؛ إميل بديع (وطط)؛ اللسان والتاج 2302؛ المستقصى 23226 ؛ الميداين 23/06؛ جمهرة األمثال 23012جمهرة األمثال  7

 .0397؛ إميل بديع (دفن)اللسان والتاج  6

 .0397؛ إميل بديع (جهر)اللسان والتاج  5

 .0397؛ إميل بديع (حرر)؛ التاج 23282؛ األساس /2325جمهرة األمثال  8

ص 23/77جمهرة األمثال  9 ؛ التاج 03222؛ زهر األكم 03222؛ زهر األكم (حرر، قرر)؛ اللسان 0366؛ األساس 23295 الميداين  ؛03128؛ المخص 

 .0397؛ إميل بديع (حرر، قرر)

 .0397؛ إميل بديع (حرر، قرر)؛ التاج 03222؛ زهر األكم (حرر، قرر)اللسان   22

 (.حرر، قرر)اللسان والتاج  22
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بمعنى المجاري، والمسالك، « األذالل»، و«على أذاللها»، وبرواية 0«أمور اهلل جاريٌة أذاللَها»تصُلح عليها، وتسُهل، وتنتشر، و

 تىحوادُث بعد الفَ لَتجِر ال»: ، يعني حاله، ومنه قول الخنساء/«َدعُه على أذالله»، و«ِذل  »والُطُرق، وهو ضد  الُصعوبة، وجمعه 

ما من شيء من كتاب اهلل إال  وقد جاء على »: ، يعني وجهه، وقول ابن مسعود«جاء على أذالله»، و1«الُمغاَدر بالمحِو أذاللَها

« ِخصاف، أو خضاف»، و7«َأجَرأ مِن فاِرس َخصاِف »و .، يعني على طرقه وجوهه، يضرب للرفق باألمر وحسن التدبير له«أذالله

 
ِّ
: ٍل، قيل، مِن بني َبكِر بِن َوائِ أيضًا كان لَِحَمِل بِن َزيِد بِن َعوِف بِن عامِر بِن ُذهلٍ « ِخَصاف»و ،ِحصان كان لُِسَميِر بِن َربِيَعة الباِهلي

 ِخَصاٍف، ومنه  ِء الَقيسِ هذا الَفَرس، وَطَلَبه منه الُمنِذر بُن امِرى عهكان م
َ
 َخاِصي

َ
ي َأجَرأُ مِن »لَِيفَتِحَله، فخصاه بين يديه لُِجرَأتِه، َفُسمِّ

ء عليهم، ويُظن  َأن هم ال َيموتون كما كان ُيالقِي ُجند كِسَرى فال َيجَتِرى« َخصاِف »ب حِ أن  َصا ية أخرىويف روا ،6«َخاِصي ِخصاٍف 

، َفاجَتَرَأ عليهم، َفكاَن مِن «إن  هؤالءيموتون كما َنموت نحن»: َتموت الناس، َفَرَمى رجالً منهم َيوًما بَسهٍم َفَصَرَعه، فمات، فقال

من ذي »، و5«أجرأ من ذي لِبدةهو »و. «ألقى َخصاِف َعِشي ًة لكنُت على األمالك فاِرَس َأسَأَما لوتاهلل »: الشاعرَأشَجع النَّاِس، وقال 

« لَِبد»، والجمع 9«هو أمنع من لبدة األسد»َشعر مجتِمع على ُزبَرة األسد، وهو الشعر المرتاكب بين َكتِفيه، ويقال « اللِبدة»، 8«لَِبد

، كما قال 22«أجرأ مِن ُمَجلَِّحة الِذئاب»و. جبل بالحجاز توجد فيه األسد كثيراً « ترج»، 22«رجبتَ أجرأ من الماشي هو »و. كِقربة وقَِرب

ه َرَسنَ »و. 20«عصافير وِذب ان وُدود وأجرأ من مجلَِّحة الِذئاب»: امرؤ القيس ه »، إذا تركه يصنَع ما شاء، وتركه وشأنه، أو/2«هأَجر  أِجر 

ه َجريَره»، بمعنى األمر برتكه وشأنه، و«َرَسنه ه وَسوَمه، و« أجر  ه الَدين»معناه خال  ره له، و« أجر  ، «أجر  فالًنا أغاني ه»إجراًرا، بمعنى أخ 

ين أغاينَّ ال َيعيا هبا المرتنُِّم »: ، وقال الشاعرةً أصواًتا متتابع إذا تابعها، وإذا غن اك صوتًا ثم  أردفه ا َقضى من ي الَقضاَء أجر  . 21«فلم 

. «ت َنزاِل ولج  يف الُذعريَ ن أسامة إذ ُدعِ وألنَت أشجع م»: 0يمَدح هَرَم ابن سنان 2، وقال زهير بن أبي سلمى27«أشجع من أسامة»و

                                                                                                                                                               
 

م  2 ؛ إميل (ذلل)؛ التاج 0317؛ زهر األكم (ذلل)؛ اللسان 2319؛ المستقصى 23251 ؛ الميداين 05/؛ فصل المقال 2389هرة األمثال ؛ جم005ابن سال 

 .0397بديع 

ص   0  (.ذلل)؛ التاج 0317؛ زهر األكم (ذلل)؛ اللسان 23/26؛ األساس 03120المخص 

ص  /  (.ذلل)؛ التاج 0317؛ زهر األكم (ذلل)؛ اللسان 23/26؛ األساس 23251 ؛ الميداين 3162/المخص 

 .فلتجر الحوادث على طرقها يعني لسُت آَسى بعده على شيء، 1

 .0395؛ إميل بديع (خصف)؛ التاج /031؛ زهر األكم (خصف)؛ اللسان 2315؛ المستقصى 23282 الميداين  7

 .0395؛ إميل بديع (خصف)؛ التاج 0310؛ زهر األكم (خصف)؛ اللسان 23280 ؛ الميداين 78/؛ ثمار القلوب 23/08جمهرة األمثال   6

 .0395؛ إميل بديع (رحم، لبد)؛ اللسان والتاج 03277؛ األساس 23098جمهرة األمثال  5

 .0395ع ؛ إميل بدي2315؛ المستقصى 23287 الميداين  8

ص   9  (.لبد)؛ اللسان والتاج 03277؛ األساس 03082المخص 

 .0399؛ إميل بديع (ترج)؛ اللسان والتاج 2316؛ المستقصى 23280 ؛ الميداين 23/09جمهرة األمثال  22

 .03222؛ إميل بديع (جلح)؛ التاج 0316؛ زهر األكم (سحر)اللسان  22

 .58ديوان امرئ القيس  20

 (.جرر)التاج   /2

 .03222؛ إميل بديع (جرر)؛ التاج (جرر)؛ اللسان 232/0األساس  21

ص 237/8جمهرة األمثال  27  (.أسم)؛ اللسان والتاج 23292؛ المستقصى 23289 ؛ الميداين 73257؛ المخص 
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ينَ »و ض للراكب، وقال الشاعر: ، بمعنى األسد، وقيل/«إن ه ألشجع مِن َليث ِعِفر  فال َتعِذلي يف ُحنُدٍج إن  »: هو داب ة مثل الِحرباء تتعر 

ين  َسواءُ  ُحنُدجًا وليَث ِعِفر 
 
ين»و، «إلي ين»، مأسدة واسم بلد، و«عفر  ُدَويبَّة يكون مأواها الرتاب السهل يف أصول « ليث عفر 

ارًة ثم  َتنَدس  يف جوفها، فإذا ِهيجت َرمت بالرتاب ُصُعداً  ر ُدو  ع كلبَك يتبَعك»، و1«أِجع كلبَك يتبَعك»و. الحيطان، تدوِّ اه عن، م7«جو 

اده  قال ذات يوم لُقو 
 
لقد صدق »: اضطر  اللئيَم إليك بالحاجة، ليَقر  عندك فإن ه إذا استغنى عنك تركك، وُحكي أن  المنصور العباسي

 حيث قال
 
ع كلَبك يتَبعك: األعرابي ح له غيرك ب»: ، فقال له أحدهم«جوِّ َرغيف فيتبَعه يا أمير المؤمنين، أخشى إن فعلَت ذلك أن يلوِّ

ا»و. ، فأمسك المنصور، ولم ُيِحْر جوابًا«ككيرتو ه، و6«أخَرج من ِسر  َخميره ِسرًّ ، يعني اكتُم 5«اجعله يف سر  خميرك»، يعني أظهر سر 

َة أنَقَد، فقد إن جعلتم ليلتكم ليل»و. ُروبة ُتلقى يف اللبن ليختمر« الخميرة»ما فعلَت وال ُتعلمه أحًدا، من حيث ال َيقِدر عليه أحد، و

فبات ُيقاسي ليَل أنقَد دائبا، ويحَذر بالُقف  اختالَف »: ، واألنقد، واألنقذ، والُقنُفذ بمعنى الُسَلحفاء، وقال الشاعر8«لتم وكأن َقدوص

، 22«أسرى من ُقنُفذ»: ، إذا بات ساهرًا، وذلك أن  القنفذ يسري ليله أجَمع ال ينام الليل كل ه، ويقال9«بات فالن بليل أنقدَ »، و«الُعجاِهن

لف ال تدخله األ« أنقد»إن  : للتعريف، وقيل« أل»، وبإعجام الدال، وقد تدخل عليه 2«أسرى مِن أنَقدَ »، و22«ذهبوا إسراء قنفذ»و

                                                                                                                                                               
 

أبي سلمى ربيعة بن رياح المزين ، من ُمَضر، حكيم الشعراء يف الجاهلي ة، ويف أئ مة األدب من يفضله على  ، هو زهير بن.(ھ. ق /2. ت)زهير بن أبي ُسْلمى 2

ة، وقيل كان لزهير يف الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعًرا، وخاله شاعًرا، وأخته سلمى شاعرًة، وابناه كعب وبجير شاعرين، وأخته : شعراء العرب كاف 

كان ينظِم القصيدة يف شهر : واستمر  بنوه فيه بعد اإلسالم، قيل( من ديار نجد)بنواحي المدينة، وكان يقيم يف الحاجر « ٌمَزينة»ولد يف بالد الخنساء شاعرة، 

ى  هبا يف سنة فكانت قصائده تسم  ن  أبياته التي يف آخر هذه إ: ويقال« أمن أم أوىف دمنة لم تكل م»: أشهر شعره معل قته التي مطلعها« الحولي ات»وينَقحها ويهذِّ

 (.370/األعالم . )القصيدة تشبه كالم األنبياء، له ديوان ترجم كثير منه إلى األلمانية

، بن أبي سلمىَهَرم بن ِسنان بن أبي حارثة المري، من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، من أجواد العرب يف الجاهلي ة، يضرب به المثل، وهو ممدوح زهير  0

ة أوردها األصفهاين« الحارث بن عوف بن أبي حارثة»اشتهر هو وابن عمه  : بدخولهما يف اإلصالح بين َعبس وُذبيان، قال الحارث ابن عوف، يف قص 

ن هو عليه، فحمل» نا عنهم الديات، فكانت ثالثة آالف فخرجنا حتى أتينا القوم، فمشينا بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى، فيؤخذ الفضل مم 

ه إلى النعمان، وفدت بنته على ُعَمر بن «رزاء»، يف أرض لبني أسد يقال لها (27قبل الهجرة بسنة )بعير، يف ثالث سنين، ومات هرم قبل اإلسالم  ، وهو متوج 

ولكن ما : ، قال«!ما أعطى هرم زهيًرا قد نسي»: فقالت« سار فيه؟ ما الذي أعطى أبوك زهيًرا حتى قابله من المديح بما قد»: الخطاب يف خالفته، فقال لها

 .8380الزركلي  . أعطاكم زهير ال ينسى

م   / ص 82/؛ ثمار القلوب 23768؛ جمهرة األمثال 23760؛ جمهرة األمثال 52/ابن سال  ؛ 23125؛ الميداين  23/82 ؛ الميداين 03/28؛ المخص 

 (.عفر، ليث)؛ اللسان والتاج 23667؛ األساس /2302المستقصى  ؛23292المستقصى 

م 279( دار الهالل)الضب ي    1 ؛ التاج 5/؛ المستطرف (جوع)؛ اللسان 2372؛ المستقصى 189؛ فصل المقال 23222؛ جمهرة األمثال 78/؛ ابن سال 

 (.جوع)

 (.جوع)؛ التاج 0376؛ زهر األكم 301/ب ؛ هناية األر23267 ؛ الميداين 102فصل المقال  7

 (.خمر)اللسان والتاج  6

 (.خمر)؛ اللسان والتاج 23066؛ األساس 23266 الميداين   5

 (.نقد)؛ التاج 03095؛ األساس 031؛ المستقصى 129ثمار القلوب  8

 (.نقد)؛ التاج 23028؛ زهر األكم (نقد)؛ اللسان 03095؛ األساس 23/71الميداين   ؛2395 ؛ الميداين 129؛ ثمار القلوب 23276جمهرة األمثال  9

 .03/17؛ إميل بديع (سرى)؛ التاج 3265/؛ زهر األكم 23268؛ المستقصى 23102ثمار القلوب   22

 (. سري)؛ التاج 23058 الميداين   22
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، ومن َقَصص العرب، أن ه إذا ولد « الحرش»، و0«هذا أجل  من الَحرش»و. عرفة، كما قيل لألسد أسامةم والالم، وهو َصيد الَضب 

 احَذر الحرش»: الضب  ولدًا قال له
 
ذا أهيا أبت »: فقال ، فبينما هو ولده يومًا يف َتلَعة سمع وقع مِحفاٍر على فم الجحر،«يا بني

 هذا أجل  من اَلحرش»: ، فقال«الحرش؟
 
اجَمع َسيَرين يف »و. ، فذهب مثالً، يضرب لمن يخاف شيًئا فيقع يف أشد  منه«يا بني

« الخرزة»، الَسير بمعنى الِسلك يخاط به، و«سيرين يف خرزة»: ، يعني َنيل حاجَتين يف حاجة، يقال لطالِب حاجتين يف حاجة/«ُخرَزة

، هذا المثل مرجعه حديث الرسول صل ى اهلل عليه وسل م، ُروي عن عمر بن عبد العزيز أن ه 1«أجِملوا يف الَطَلب»و. هاي الُثقبة وَخيطه

، يضرب للحث  على «أجملوا يف الطلب، فلو أن  رزق أحدكم يف ُعرُعرة جبٍل أو َحضيض أرٍض ألتاه قبل أن يموت»: ملسو هيلع هللا ىلصقال

أجود من أبي هو »و .، ُيضرب بإفراط جنونه، ُدق ة بن ُعباَبة7«هو أَجن  مِن ُدق ة»: لقاوي. ؤال والحاجةاالت صاف بالمروءة عند الس

انة اَنة اسم بنته بمعنى اللؤلؤة، كان حاتم يكنى هبا6«َسف  ، والَسف 
 
، 9«أسمح من الفظة»، و8«أسخى من الفظة»و. 5، كنية حاتم الطائي

هو الديك : ، ما ُيعنى هنا بالالفظة البحر، ألن ه يلِفظ بكل ما فيه من الَعنرب والجواهر، والهاء فيه للمبالغة، وقيل22«أجود من الفظة»و

هتاهي الشاة إذا أشلوْ : ألن ه يلفظ بما فيه إلى الدجاج، وقيل ُجودها أن ها ُتدعى : أقبلت إلى الَحلب لَكَرمها، وقيلو ها تركت ِجر 

هي التي تُزق  فرَخها من الطير ألن ها : للَحلب وهي تعتلف فُتلقي ما يف جوفها وُتقبِل إلى الحالب لُتحَلب َفَرًحا منها بالحلب، ويقال

يت بذلهي ا: ُتخِرج ما فيها وُتطِعمه،وكل ما َزق  فرَخه الفظة، وقيل َتجود فُتجِزل »: ألن ها تلِفظ ما تطَحنه، وقال الشاعرك لَرحى سم 

، قريُة قوم لوط 20«من َسدوم»، وبرواية «أجور من سذوم»، أو22«أجور من قاضي سذوم»و. «َقبل السؤاِل وَكف ك أسمُح مِن الفَِظة
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، يضرب المثل بجودة، كان من أهل نج 6 ، فارس، شاعر، جواد، جاهلي  د، وزار الشام هو حاتم بن عبد اهلل بن سعد بن الحشرج الطائي  القحطاين ، أبو َعِدى 

الزركلي  . قبل الهجرة، شعره كثير، ضاع معظمه، وبقي منه ديوان صغير 16سنة  (جبل يف بالد طيِّئ)فتزوج ماوية بنت حجر الغساني ة، ومات يف عوارض 

03272. 

 (.سفن)؛ التاج 23162األساس  5
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26 
 

، «قِنَّسِرين»من أرض « َسرمِين»سذوم اسم ملِك َغشوم من بقايا عاد، كان بمدينة : قاضي سذوم، وقيلعليه السالم، يقال لقاضيها 

يت القرية باسمه رماه اهلل بداء »: ويف الدعاء العدو  . «كذلك قوُم لوٍط حين أمسْوا كَعصٍف يف َسدومهم الَرميم»: ، وقال الشاعر2ثم  سم 

دائه موته، ألن ه ال يعتل  : ، ألن ه دهره جائع، وقيل/«أجوع من ذئب»: ويقال،  داَء له غيُره، ودائه الجوع، يزعمون أن ه ال0«بداء الذئب

، واألسد والذئب يختلفان يف الجوع والصرب عليه، ألن  األسد شديد النََهم رغيب «أصح  من الذئب»إال  عل ة الموت، ولهذا يقال 

لحريص، وه ًا وإخفاًقا فال بد  له ب و مع ذلك يتحم  ضعة أي ام دون األكل شيئًا، والذئب وإن كان أقفَر منزاًل، وأقل  ِخصًبا، وأكثر َكد 

من شيء يلقيه يف جوفه، فإن لم يجد شيًئا استعان بإدخال النسيم يف جوفه، وجوف الذئب ُيذيب العظم، وكذلك جوف الكلب، وال 

: ومنها، يعني يختِله ليأكله، 7«يأدو للغزال»و ،1«الذئب يأدو الَغزال»: أمثالهم يف الَغدر منو. ضعف من العظميذيبان نوى التمر وهو أ

أنا »: ، قال«رطِ »: ، معناه أن ه يف ُخبثه كذئب دخل يف الغنم ويف اختباره كنَعام، إن قيل له6«هو ذئبُة مِعزى وَظليٌم يف اُلخرب»: ومنها

اع، و«أنا طائر»: ، قال«احِمل»، أو«َملَج  ، يعني أصاهبم الَجدب «أكلهم الضبُُع والذئُب »، و«ذئب يف َثلَّةهو »، ُيضرب للماكر الخد 

أبو »، من الَعدو والَعداوة، ومِن ُكناه 9«أعدى من الذئب»و. 8، يضرب به المثل لمن ُيرمى بَذنب غيره«ذئب يوسف»و. 5والَقحط

، اسم 20«أجوع من كلبة َحومل»و. ، هي َكلبة لبني ربيعة قتلها الجوع22«أجوع من ُزرَعة»و. 22حسن وأثرها قبيح ها، يعني اسم«عدةَج 

ث الرجل /2«أحاديُث الَضبُع استَها»و .ت ذَنبها جوًعاامرأٍة كانت لها كلبة ُتِجيعها بالنهار وهي تحُرسها بالليل، حتى أكل ، إذا حد 

غ يف الرتاب ثم  ُتقعي فتتغن ى بما ال يفهمه أحد، و ست»الرجل فخل ط فيه، وذلك أن  الضبع ُتَمرَّ
ِ
بمعنى الَعُجز، وقد يراُد هبا َحلقة « اال

ا حذفوا الهاء سكنت السين، فاحتيج إلى ألف الوصل، كما كان  اء، فاستثقلوا الهأصل االست سته: الُدُبر، وقيل لسكون التاء، فلم 

كاألباطيل للباطل، وهو خرب مبتدأ « الحديث»، ويجوز أن يكون اسم جمع «احدوثة»جمع « األحاديث»، و«االبن»، و«االسم»عند 
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، قبيلة من قوم عاٍد عاشت من الِقدم،  2«وأحالُمها مٍ أحاديث َطس»و. هفي« أحاديث»بفعل مضَمر دل  عليه « استها»محذوف، وانتصب 

 رضي اهلل عنه. الِقدم،  يضرب لمن يخربك بما ال أصل له
 
النكرة للتأكيد، أو لالهبام، « ما»، و0«أحبِب َحبيَبك َهوًنا ما»: وقول علي

قك على جميع أسرارك، فلعل ه يتغي ر يوًما عن مود تك، وقال ديعنى ال ُتطلِع ص، والم«أعطني شيًئا ما، وإن كان قليالً »: كما تقول

. «وأبِغض َبغيضك ُبغًضا رويدا إذا أنت حاولَت أن تحُكما»، «أحبِب َحبيبك ُحب ًا رويًدا فقد ال يعوُلك أن َتصِرما»:/النَِمر بن َتولب

، إلطباقها على َمن «بنت طبق»، و«أم  طبق»: ها من الحي ات، قيل للحي ةصلوأي، والمصائب، ، وهي الَدواه1«إحدى بنات طبق»و

يها، وُيطلق عليها بنت طبق، ألن ها تشبه الطبق إذا استدارت، وتزعم العرب أن  بنت طبق سلحفاة تبيض تس يها وَتَحوِّ ًعا تلَسعه، ولَتَرحِّ

، وُحَظي اته ِسهامه، وَمراميه، ُيضرب لمن ، وهو ُلقمان بن عادٍ 7«مانَ لقإحدى ُحَظي اِت »و. وتسعين بيضًة، وتبحث فيها عن بيضة الحي ة

، وهي التي ال نَصل «َحظوة»تصغير « ُحظي ة»المرامي، واحدهتا « اُلحظي ات»لمن ُعرف بالَشرارة ثم  جاءت منه َهنة صالحة، وأصل 

هاس »، «إحدى َلياليِك فِهيسي ِهيسي ال َتنَعمي الَليلة بالَتعريس»: ، وقال الشاعر6«إحدى َلياليِك فِهيسي ِهيسي»و .لها من المرامي

قال للرجل عند إمكان األمر، واإلغراء ت هي التي« َهيسِ  َهيسِ »، و«ما ِزلنا نَهيس ليلتنا»: معناه سار أي  سيٍر كان، ويقال« َيِهيس َهيًسا

ة إذا ُاسُتبيَحت قريٌة أو قبيلة فاسُتؤِصَلت، فيقولون: به وقيل هو النزول يف وجه « التعريس»، و«َهيِس َهيسِ »: هي تقال يف الغار 

قفي من السير، هذا ليس ، يعني «إحدى مِن َسبعٍ »و .وقت االسرتاحة الَسَحر، معناه إن ِك يف إحدى لياليِك من السير، فلذلك ال تو 

ت فيها الُفتيا وعُظم أمرها، ويجوز أن يكون ِشبهها بإحدى الليالي الَسبع التي أرسل اهلل فيها العذاب على عاٍد، ويف حديث ابن  اشتد 

بٍع، يصوم َشهرين وُيطعم َس  إحدى مِن»: فقالأن ه قد ُسئِل عن رجل أفَطر يف َرَمضانين َعمدًا، فسكت، ثم  سأله آخر،  عب اس

ولد « البكر»معناه الَزجر، و« النَده»، «إحدى نواده المنكر»، و8«إحدى نَوادِه البَكر»و. 5، ضرهبا مثالً للمسألة، إذا أشكلت«مسكينًا

، فكانت َتطلق، واألصل فيه أن ه اذهبي إلى أهلك فإين  ال «ال أنَده َسربَكف اذهبي»: طلِّقت الجمل، وكان يقال للمرأة يف الجاهلي ة إذا

                                                                                                                                     
 

 .03228؛ إميل بديع (طسم)؛ التاج 327/؛ هناية األرب 23021 الميداين   2

م   0  .03229؛ إميل بديع (هون)؛ التاج (هون)؛ اللسان /03/8األساس  ؛23029 ؛ الميداين 061؛ فصل المقال /2328؛ جمهرة األمثال 258ابن سال 

، شاعر مخضرم، عاش عمًرا طويال يف الجاهلي ة، وكان فيها شاعر / ولم يمدح أحًدا وال هجا، وكان مِن « الرباب»النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي 

ابًا لماله، يشبه شعره بش ، وفد على النبي  صل ى اهلل عليه وسل م فكتب عنه ذوي النعمة والُوجاهة، َجواًدا وهَّ ، أدرك اإلسالم وهو كبير السن  عر حاتم الطائي 

يتم ُخُمَس ما غنمتم إلى النبي  صل ى : هذا كتاب رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م لبني زهير بن أقيش»: كتابًا لقومه، فيه إن كم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأد 

وا الضيَف، أنيخو الراكَب، انحروا له»: ، وروى عنه حديًثا، وعاش إلى أن خُرف فكان عادته هكذا«وسل م فأنتم آمنون بأمان اهلل عز  وجل  اهلل عليه  ه «أقِر  ، وعد 

رين، فكأن ه مات يف أي ام أبي بكر أو بعده بقليل، سنة   .8318الزركلي  . بعد الهجرة 21السجستاين  يف المعم 

ص 101؛ ثمار القلوب 23282ثال جمهرة األم  1 ؛ إميل بديع (طبق)؛ التاج 223212؛ هناية األرب (طبق)؛ اللسان 23791؛ األساس 3/68/؛ المخص 

0320/. 

م   7 ؛ إميل (حظو)تاج ؛ ال2361؛ زهر األكم (حظو)؛ اللسان 2362؛ المستقصى 23/7 ؛ الميداين /22؛ فصل المقال 23272؛ جمهرة األمثال 82ابن سال 

 ./0320بديع 

م  6 ص 23208؛ جمهرة األمثال 5//ابن سال  ؛ (هيس)؛ التاج 53006؛ هناية األرب (هيس)؛ اللسان 23/2 ؛ الميداين /16؛ فصل المقال 03292؛ المخص 

 .03207إميل بديع 

 .03207؛ إميل بديع (سبع)؛ التاج (سبع)اللسان  5

 .03207؛ إميل بديع (نده)؛ اللسان والتاج 2362؛ المستقصى 23072 ؛ الميداين 23295جمهرة األمثال  8
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هو الزجر عن الَحوض وعن كل  شيء إذا : أحفظ عليك مالك وال أرد  إبلك عن مذهبها، وقد أهملُتها لتذهب حيث شاءت، وقيل

لهو أخبث من َضب  »و. 2«هو إحدى نواده البكر»: ةيبى ما أتاه من مصُطِرَدت اإلبل عنه بالِصياح، ويقال للرجل إذا رأوه جريًئا عل

أزهى من »، و7«أحذر من ُغراب»و. ألكل ولده 1«أعق  من ضب  »، و/«أخدع من ضب  »، و«إن ك ألخدع من ضب  َحَرشتَه»، و0«َحَرشتَه

وقع يف أرض ال يطير »: ، وإذا نعتوا أرًضا بالِخصب قالوا8«غراب اًدا منأشد  سو»، و5«أصفى عيًشا من غراب»، و6«من غراب

آنَف من »، ألن ه ليس شيء يف األرض يتشاءم به إال  الغراب، وقولهم 22«أفسق من غراب»، و22«أشأم من غراب»: ، ويقولون9«غراهبا

هبا، لكثرة شجرها، وُتصرف عقدة ألن ها اسم كل أرض مخصبة، وتمنع ألن ها علم راغ ة ابل ال يطير، هي أرض كثير20«ُعقدة ُغراب

ة بصره أيضًا ُيلفظ « األعور»، على التشاؤم به، ألن  «األعور»أرض بعينها، وتقول العرب للغراب  ، «األعور»عندهم مشؤوم، ولحد 

كن حِذًرا كالقرل ى، إن رأى »:  ، من األسجاع26«أخطف من قِِرل ى»، و27«أحَزم مِن قِِرل ى»، و21«ن قِِرل ىمِ أحذر »و. /2«أبصر من غراب»و

رًحا مر  يف جارأى يف السماء  إن ه إذا أبصر سمكًة يف َقعر البحر انقض  عليها كالسهم، وإن: ، قيل«خيًرا تَدل ى، وإن رأى شًرا تَول ى

هو اسم رجل من العرب كان ال يتخل ف عن طعام أحد، وال يرتك موضًعا إال  قصد إليه، فإن صادف ىف طريقه « القرل ى»األرض، و

يأخذ ِصغار اإلبل ض نها خطأ، وهو مر، والصواب بفتحة الراء، تسكي25«أحر  من الَقَرع»و .خصومًة ترك ذلك الطريق، ولم يمر  فيه

لماء فَتقرع، ومعالجتها بنزع َقَرعها، وهو أن يطلوها بالملح وُحباب ألبان اإلبل، فإذا لم يجدوا مِلًحا نَتفوا أوبارها ونَضحوا جلدها با

                                                                                                                                     
 

 ؛(نده)؛ اللسان 23229 ؛ الميداين 23262جمهرة األمثال  2

م   0 ص 61/ابن سال   .03205؛ إميل بديع (حرش، خدع) ؛ التاج03227؛ زهر األكم (حرش، خدع)؛ اللسان 2397؛ المستقصى 23088؛ المخص 

ص 23127جمهرة األمثال  / ؛ التاج 03285؛ زهر األكم (خدع)؛ اللسان 23750؛ األساس 2397؛ المستقصى 23062 ؛ الميداين 03/27؛ المخص 
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ص 162؛ ثمار القلوب 23725جمهرة األمثال  6 ؛ التاج 3216/؛ زهر األكم (زهى)؛ اللسان 23/05 ؛ الميداين 192؛ فصل المقال 3/99/؛ المخص 

 (.غرب)

 (.غرب)اللسان والتاج  5

 (.غرب)اللسان والتاج  8

 (.عقد، غرب)؛ اللسان والتاج 23695؛ األساس 2385 الميداين  9

 (.غرب)؛ التاج 3022/؛ زهر األكم (غرب)للسان ؛ ا/2328؛ المستقصى /23/8 ؛ الميداين 23779جمهرة األمثال  22

 (.غرب)؛ اللسان والتاج 0392 الميداين   22

ص 178؛ ثمار القلوب 23299جمهرة األمثال  20  (.عقد)؛ التاج 2382؛ زهر األكم (عقد)؛ اللسان 238؛ المستقصى 2385 ؛ الميداين 3028/؛ المخص 

  (.عور، غرب)؛ التاج 23287؛ زهر األكم (عور، غرب)؛ اللسان 23227 ؛ الميداين 192؛ فصل المقال 23012مثال جمهرة األ/2

 .03208؛ إميل بديع (قرلى)؛ التاج 03225؛ زهر األكم (قرلى)؛ اللسان 2360؛ المستقصى 23605 ؛ الميداين 23/28جمهرة األمثال  21

 .032/7؛ إميل بديع (قرلى)؛ التاج 03225؛ زهر األكم (قرلى)اللسان  27

 .03029؛ إميل بديع (قرلى)؛ التاج (قرلى)؛ اللسان 23062 ؛ الميداين 23110جمهرة األمثال  26

م  25 ؛ التاج 03220؛ زهر األكم (قرع)؛ اللسان /236؛ المستقصى 23777 ؛ الميداين 23120؛ فصل المقال 23/02؛ جمهرة األمثال 23086ابن السال 

 .03209؛ إميل بديع (قرع)
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، قال أوس بن حجر
 
وها على الرتاب الملحي عًس ُيغاِدرَن فار لدى كل  أخدودٍ »: يصف َخيالً  2ثم  جر  . «ا ُيجر  كما ُجر  الفصيل المقرَّ

ل الليل ويقول هذا القول، معناه أن ه قد صل ى ، وأصله قول أبي بكر رضي اهلل عنه«أحَرزُت نَهبي وأبتغي النوافِل»و ، فإن ه كان ُيوتر أو 

وا »، و0، وإال  فقد خرج من َضمان الواجب، وتخل ص من ُعهدتهلقظ من الليل تنف  صالة الوتر، وأمِن َفواته، وأحرز أجره، فإن استي

« الحرز»، و«وا حرزاه»، كان أصله «وا َحَرزا وأبتغي النوافال» :، ولمن طمع يف الربح حتى فاته رأس المال/«َحزريت وأبتغي النوافال

بمعنى « النوافل»، و«يا غالمي»يا غالًما أقبِل يف : اإلضافة، كقولهممنقلبة عن ياء « وا حرزا»المحَرز، فعل بمعنى مفعل، واأللف يف 

 »و. 1الزوائد
 
ل ما يحدث قبل « العقي»، و«أحَرص مِن َكلب على ِعقي َصبي  حين يولد، إذا أحدث أو 

 
ل ما يخرج من بطن الصبي أو 

راء، ولونه بين األسود واألصفر، ويف حديث ابن عباس أن ه ُسئل عن امرأة لغِ شيء َلِزج مثل ا، وهو «أعقاء»األكل شيئًا، جمعه 

الكلب عند الكرب إذا أكل الِعقي عاد إلى شبابه، ولذلك : إذا عقى حرمت عليه المرأة وما ولدت، وقيل: أرَضَعت صبيًّا َرضعًة فقال

، يعني هو أكذب األحياِء 8«أكذب َمن دب  ودرج»، و5«وَدَرج َمن دبَّ أحسُن »، و6«أحسن مِن بَيضة يف َروضة»و. 7حرصه شديد

ا  بمعنى موته، ولم يخلَّف نسالً، وال « درج»: بمعنى الموت وانقراض َعِقبه، وقيل« درج»فيقصد به المشى، و« دب  »واألموات، فأم 

 آدم كان النسل؟ فقال: مرع حديث كعب قال لهُيقصد به كل  َمن مات، ويف 
ْ
ا المقتول فدرج، : ألي  ابني ليس لواحد منهما نسل، أم 

ا القاتل فهلك نسله يف الطوفان بمعنى أسود، جمع « الُدهم»، وهي خيل يف أرساغها بياض، «أحسن مِن الُدهم المَوقَّفة»و. 9وأم 

ا 22«أحسن من الِصالء يف الشتاء»و. 22ِصباغة اليد بالحن اء يفوغيرهما، والتوق، يكون يف الخيل واإلبل «َدهماء»، إناثه «أدَهم» ، هو إم 

ا الوقود توَقد به النار اك بن عدنان«أحسن من الُمذَهب»و. النار وإم   رجل ملك األرَض،، لق ب بذلك لجماله، وُزعم أن ه ، هو الَضح 

ه جن ي ة فلحق بالجن  وقيلو ا عِمل السحر وأظهر الفساد أِخذ فُشد  يف جبل ُدنَباَوند بمدينة كرمان: كانت أم  أَحَشًفا وسوَء »و. 20إن ه لم 

 التمر الَرديء والكيل ا«كيلة
 
 إساءٍة تجتمعان على يف لُمطفَّف، ُيضرب، انتصابه بإضمار الفعل، معناه هل أنت َتجمع علي

ْ
 َخل َتي

                                                                                                                                     
 

فين 03/2؛ الزركلي  273296؛ الوايف بالوفيات /36/؛ هناية األرب 23298الشعر والشعراء : لحياته راجع 2 ؛ معجم الشعراء العرب 306/؛ معجم المؤل 

961. 

 (.حرز، هنب)التاج  ؛(هنب)؛ اللسان 23091فصل المقال   0

م   /  (.حرز، حزر)؛ اللسان والتاج 23282؛ األساس 2361؛ المستقصى 03129 ؛ الميداين /09؛ فصل المقال /0310؛ جمهرة األمثال 022ابن سال 

م   1  ؛ 2361؛ المستقصى 23252؛ 23022األمثال البن سال 
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 (.روض)؛ التاج 23/97؛ األساس 2365؛ المستقصى 23009 ؛ الميداين 23/99جمهرة األمثال  6

 (.درج)اللسان والتاج  5

ص /0325جمهرة األمثال  8  (.دبب)ان والتاج ؛ اللس03265 ؛ الميداين 23091؛ المخص 

 .32/8 0؛ إميل بديع(دبب، درج)؛ التاج (دب، درج)؛ اللسان 23090المستقصى  9

 .032/9؛ إميل بديع (وقف)؛ التاج 2366؛ المستقصى 03/72االساس  22

 (.صلى)؛ التاج 23775؛ األساس 2365؛ المستقصى 758؛ ثمار القلوب 23/98جمهرة األمثال  22

 .03212؛ إميل بديع (ضحك)؛ التاج 2366مستقصى ؛ ال03156معجم البلدان   20



31 
 

ك وَتروثني»و. 2«َحَشف وُسوء كيِلة»: الرجل، وقيل ، يعني َفَرسه الذي يلقي غائطه، يضرب مثالً لمن ُيِسيء إليك وأنت «أُحش 

ك»ُتحِسن إليه، ومعنى  ن الفظاح»و. 0أعلِفك اَلحِشيش« أحش  امرأة قالت البنتها هذا الكالم، معناه : ، وقيل«َتنُشدين ي بيتك مم 

ن يساكنك، ألن ك ال تقدرين أن تطلبي منه شيئًا، عندما ُفقد ن ال تعرفين، أو مم  ، «أحق  الخيل بالَركض الُمعار»و. /احفظي بيتك مم 

ن، ألن  قول الرجل هو« المعار»، و«المغارأحق  الخيل بالركض »و أِعيروا َخيَلكم ثم  »: إذا أسمنه، قال الشاعر« أَعرُت الفرَس »المسمَّ

ل، وال ذاار ُيهان باالبتهو من العاري ة، ألن  المع: منتوف الَذَنب، وقيل« المعار»: ، وقيل«ارُكضوها أحق  الخيل بالَركض الُمعار

اح7«أحلى من اَلجنى»و. 1ُيشفق عليه شفقة صاحبه وإن كنَت عندي أنت أحلى من اَلجنى َجنى النحِل » :يخاطب ابنه 6، قال الطِِرم 

 ك»: ساسَجعات األ، ومِن َس «أحلى من الَعَسل»، و«أضَحى واتِنًا بين أجُبهٍ 
 
، نسبًة إلى بني «ان َعصر َشبابي أحلى من الَعسل الَشبابي

إذا بَرك « حَلب يحُلب َحلبًا»: ، بمعنى طلب الجلوس والَفهم، ويقال8«احلُب ثم  اشُرب»: ويقال للبليد. 5َشبابة من أهل الطائف

، بمعنى طلب «احُلب فُكل»: لشاة، ويقالا الُركبة ليحُلب إذا فِهم، وهو الجلوس على« شِرب يشَرب شربًا»وجَلس على ُركَبتيه، و

، كما 22«ُشب َشوبًا لك ُروبته»و. 9«ليس يف كل  حين أحُلب فأشَرب»الجلوس، قاصدًا به جلوس المتواضعين، ومن أمثالهم يف المنع 

أيًضا اللبن « الروبة»اللبن الذي فيه ُزبده، و« الروبة»عانة َمن لك فيه َمنفعة، وإ ، يف الحث  على22«احلُب َحَلبًا لك َشطُره»: كما يقال

، لقبه مجير الَجراد، ومن حديثه أن ه خال  ، وهو ُمدلج بن ُسَويد20«أحمى مِن ُمجير الَجراد»و .«ُرَوب»الذي ُنِزع ُزبده، والجمع   
الطائي

، فركب «جراد وقع بِفنائك فجئنا لنأخذه»: ، قالوا«ما َخطبكم؟»: هو بقوم مِن طيء، ومعهم أوعيتهم، فقال ذايف َخيمته، فإ ذاَت يومٍ 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 2387؛ جمهرة األمثال 368/؛ العقد الفريد 23062األمثال البن سال  ؛ المستقصى 23720 ؛ الميداين 23/51؛ فصل المقال 13095؛ المخص 

 .03210؛ إميل بديع (حشف، كيل)؛ التاج 03201؛ زهر األكم (حشف)؛ اللسان 2368
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 ./0321؛ إميل بديع (حشش، روث)؛ التاج 03201؛ زهر األكم (روث)؛ اللسان 2365

 .03217؛ إميل بديع (نشد)؛ التاج 2368؛ المستقصى 23022 ؛ الميداين 23/9األمثال للهاشمي    /

ص   1  .03216؛ إميل بديع (عير، غور)؛ التاج (عير)؛ اللسان 2369؛ المستقصى 03229المخص 

 .03272؛ إميل بديع (جبح)؛ التاج (جبح)؛ اللسان 2352؛ المستقصى 23/06جمهرة األمثال  7

اح  6 اح بن حكيم بن الحكم، من طيِّئ، شاعر إسالمي  فحل، ولد ونشأ يف الشام، وانتقل إلى الكوفة، فكان معلمًا فيها،  207وفاته نحو  الطِِرمَّ هـ، هو الطرم 

اًءا، معاصًر « الشراة»واعتقد مذهب  يت صديًقا له، ال يكادان من األزارقة، وات صل بخالد بن عبد اهلل القسري، فكان يكرمه ويستجيد شعره، وكان هج  ا للكم 

 .3007/الزركلي  . «كان قحطانياًّ عصبيًّا»: يفرتقان، وقال عنه الجاحظ

 .03272؛ إميل بديع (شبب)؛ التاج 23192؛ األساس 23/06جمهرة األمثال   5

 .03270؛ إميل بديع (حلب، شرب)؛ التاج (حلب، شرب)؛ اللسان 23276جمهرة األمثال  8

 (.حلب)؛ التاج (حلب)؛ اللسان /2308 فصل المقال  9

م   22 ؛ إميل بديع (روب)؛ التاج 3012/؛ زهر األكم (روب)؛ اللسان 03206؛ المستقصى 23/62 ؛ الميداين 23772؛ جمهرة األمثال 022ابن سال 

03270. 

م  22 ؛ إميل (روب)؛ التاج 3012/؛ زهر األكم (روب)؛ اللسان 2352؛ المستقصى 23292 ؛ الميداين 2366؛ جمهرة األمثال 23022األمثال البن سال 

03270. 

 .03277؛ إميل بديع (جرد)، التاج 03210؛ زهر األكم 85؛ المستقصى /2371 ؛ الميداين 2//23جمهرة األمثال   20
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واهلل ال يعِرَضنَّ له أحد منكم إال  قتلته، إن كم رأيتموه يف ِجَواري ثم  تريدون أخذه، فلم يزل َيحُرسه حتى »: فرَسه وأخذ ُرمحه وقال

ل عن ِجَواري» :للشمُس وطار، فقاحِميت عليه ا أبا حنبل، وفيه يقول  إن  المجير كان حارثة بن ُمر  : ، وقيل«شأنكم اآلن فقد تحو 

، /«أحمق فاك  تاك  »، و0«أحمق بائك تائك»، و2«أحمُق باك  تاك  »و. «ومنَّا ابُن ُمرٍّ أبو َحنَبل أجار من الناس َرجَل الَجراد» :شاعر طيء

، »، يعني هو ال يدري صوابه من َخَطئه عند الكالم، وخطؤه أكثر من صوابه، 1«وهاك   أحمق فاك  »، و/«تاك   ، والفك  ، والتك  البك 

ق الشيء مع تقارب المعنى ته يبُلغ ما اقعناه أن ه مع حم، بالفتح، وبالكسر، م5«أحمق بِلغ»، و6«َحمقاء بِلَغة»و. 7والهك  ُيقصد هبا تمز 

ه»و. 9«َفَهداهم باألَسَوَديِن وَأمُر اهلل َبلٌغ َتشَقي به األشِقَياءُ » :8اليَشُكري   يريد، وقال الحارث بن ِحل زة ، يعني أن ه ال «أحمق ما يتوج 

، 20«أحمق ما يجأى مرغه»، و22«ق ال يجأى َمرغهمحأ»و. 22ريح ُخرئهُيحِسن أن يأيت الغائط ألن ه يجلس مستدبِر الريح، فتأتيه الريح ب

ه، و لعاب : بمعنى اُلمخاط، والِريق، واللعاب، وقيل« المرغ»ألن ه ال يحبِس ُلعابه، ويدعه يسيل فيراه الناس، يضرب لمن ال يكتم ِسر 

ن ي»و. /2الشاء، وهو يف اإلنسان مستعار ، معناه أن ه ال 26«أحمق يمطخ الماء»، و27«أحمق من العِق الماء»، و21«خ الماءَ مطَ أحمق مم 

ن يمَطخ الماء قال لي َدع الخمَر واشَرب من » :، وقول شاعر25هنا بمعنى الَلعق« الَمطخ»يشِربه، ولكن يلَعقه من ُحمقه، و وأحمق مم 

ة، وهو الُمحَتِرش بن ُحَليل«أحمق من أبى َغبشان»و. «ُنقاٍخ مربَّد بن ُحبِشي ة بن َسلول بن كعب بن  ، أبو َغبشان، بالفتح، وبالضم 

 بن كالب
 
  رب، فأسكرهيف مجلس ش عمرو، كان يلي َسدانة الكعبة قبل قريش، فاجتمع بالطائف مع ُقصي

 
ثم  اشرتى ، قصي

                                                                                                                                     
 

 (.بكك)؛ اللسان والتاج 2350المستقصى  2

 (.بكك، بوك)التاج اللسان و 0

 (.تكك، فكك)اللسان والتاج  /

 (.فكك)اللسان والتاج   1

 .03276؛ إميل بديع (بكك)؛ التاج (بكك)؛ اللسان 2350؛ المستقصى /235األساس  7

 (.بلغ)التاج  6

م   5 ص 232/5؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد 23221األمثال البن سال   .03275؛ إميل يعقوب (بلغ)؛ التاج 23728 ؛ الميداين 13029؛ المخص 

، من أهل بادية العراق، وهو أحد أصحاب المعل قات، وكان أبرص فخور8 ، شاعر جاهلي  زة بن مكروه بن يزيد اليشكري  الوائلي 
ًا، ارتجل الحارث بن حل 

أفخر من الحارث بن »: ، جمع هبا كثيرا من أخبار العرب وقائعهم، ويف األمثال«أسماء آذنتنا ببينها»: معل قته بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة، ومطلعها

 .03271الزركلي    .قبل الهجرة 72إشارًة إلى إكثاره من الفخر يف معل قته هذه، سنة موته« حل زة

 . 059الزوزين ، شرح المعل قات السبع : لشرح البيت راجع 9

ص  22  .03275؛ إميل بديع (وجه)؛ التاج 032/2؛ زهر األكم (وجه)للسان ؛ ا03/00؛ األساس 23052المخص 

ص  22  .03275؛ إميل بديع (جأو)؛ التاج 2350؛ المستقصى 23052المخص 

 .03275؛ إميل بديع (جأو، مرغ)؛ اللسان والتاج 23029 الميداين  20

ص  /2  .03275؛ إميل بديع (مرغ، جأى)؛ التاج (مرغ)؛ اللسان 2350مستقصى ؛ ال23726 ؛ الميداين 23052المخص 

ص   21  .03278؛ إميل بديع (مطخ)؛ اللسان والتاج /2302 ؛ الميداين 23115المخص 

؛ إميل بديع (لعق)؛ التاج 23055هناية األرب  ؛03252؛ األساس 2381؛ المستقصى 23008 ؛ الميداين 765؛ ثمار القلوب 23/92جمهرة األمثال  27

03252. 

 (.ملخ)اللسان والتاج  26

ص  25  .03278؛ إميل بديع (مطخ)؛ التاج (مطخ)؛ اللسان 23729 ؛ الميداين 23115المخص 
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ة، فأفاق أبو غبشان من سكرته و هو »المفاتيح منه بِزق  خمر، وأشهد عليه، ودفعها البنه عبد الدار، َجد  بنى شيبة، وطي ر به إلى مك 

 
 
من أبى  سرأخ»، و«أندم من أبى غبشان»: ، فضربت به األمثال يف الحمق، والندامة، وخسارة الصفقة، فقيل2«أندم من الُكَسِعي

وكان ، أحد اإلخوة السبعة الذين ُقتلوا وُترك لحمقه، /الملقَّب بالنَعامة لطول رجله ، بيهس الَفزاري  «أحمق من بَيَهس»و. 0«غبشان

ا تكل م به من األمثال التي َيعجز عنها البلغاءناقه أحضر المع حم ا ُبوَسها»: س جوابًا، فمم  ا َنعيَمها وإم  . 1«الَبس لكل  حالة َلبوَسها، إم 

ق، يقال«أحمق من َجهيزة»و. 1«ُبوَسها إن ه اجتمع قوم يخُطبون يف الُصلح بين حي ين يف دم ليرضوا بالِدية، : ، هي اسم امرأة َرعناء تحمَّ

 للمقتول فَقَتله»: ةيزينما هم قالت جهبالِدية، فب
 
، فضرب به «قطعت جهيزة قول كل  خطيب»: ، فقالوا عند ذلك«ظِفر بالقاتل ولي

، وكان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة، اشرتاها من السبي، وكانت حمراء طويلًة جميلًة، : المثل، وقيل
 
هي أم  شبيب الخارجي

ك الوفأرادها على اإلسالم فأبت، فواقعها فح أحمق من »: ، فقيل، فقالوا«يف بطني شيء ينُقز»: يف بطنها فقالت لدملت، فتحر 

قت، و: وقيل« جهيزة زوجة الذئب، ألن ها تدع ولدها وُترضع ولد الَضُبع، « جهيزة»إن ها قعدت يف مسجد الكوفة تبول، فلذلك ُحم 

إذا ِصيَدت : ، ويقال7«لم َترَقع بذلك َمرَقعاف وَضي َعت بنيها كُمرضعة أوالد أخرى»: كفعل النَعامة ببيض غيرها، مثل قول الشاعر

، والِجبس أنثاه، أو ِجروها: الَضُبع َكَفل الذئُب ولدها ويأتيه بال لحم، وقيل أحمق من »و. 6جهيزة اسم الَضُبع، أو الُدب ة أو الدب 

أصلها : نزار بن وَلَدت لعمرو بن جندب بن العنرب، وقيل إيادن وهي بنت معيج ب ،لقب امرأة من بني ِعجل بن ُلجيم« دغة»، و5«ُدَغة

 أو ُدَغٌو، والتاء عوض، ويقال
ٌ
، إذا أرادوا أن ه أحمق، ومن حمقها أن ها نظرت إلى يافوخ ولدها يضطرب، «فالن ُدَغة وُدَغينَة»: ُدَغي

هتا وكان قليل النوم كثير البكاء، فقالت ، فناولتها وهي ال تعلم ما انطوت عليه، فمضت وَشقَّت به يافوَخ «ِسكينًا نيأعطي»: لضر 

ة فقالت َة من رأسه ليأخذه النوم، فقد نام »: فقالت« ما الذي تصنعين؟»: ولدها فأخرجت ِدماغه، فلحقتها الضر  أخرجُت هذه الِمدَّ

، أحد بني قيس بن َثعلبة، لقِّب به ألن ه جعل يف عنقه قاِلدًة من روانثَ  ، واسمه يزيد بن، َلَقبه ذو الَوَدعات«أحمق من َهبَن َقة»و. 8«اآلن

، أعِرف هبا أن ني أنا»: َوَدع، وعظام، وَخزف، مع طول لحيته، فُسئل عن ذلك فقال ، فسرقها أخوه يف ليلة وتقل دها، «أقلِّدها لئال  أِضل 

، فضرب بحمقه المثل، ومِن ُحمقه أيضًا أن ه ضل  له بعير، فجعل «أخي، أنت أنا، فمن أنا»: ا يف عنقه، فقالفأصبح هبن قًة، ورآه

، وأن ه اختصمت قبيلة الَطفاوة وبنو راسب «؟!فأين حالوة الوجدان»: قال« فلَِم تنشده؟»: َمن وجد بعيري فهو له، فقيل له»: ينادي

عاه هؤالء وهؤال رضينا »: هذا مِن ِعرافتنا، وقالت بنو راسب بل هو مِن عرافتنا، ثم  قالوا»: وةء، فقالت الطفاإلى ِعرباض يف رجل اد 

ا رأوه قالوا ل َمن يطُلع علينا، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم هبن قة، فلم  تهم، «َمن طلع علينا؟! إن ا هلل»: بأو  وا عليه قص  ، فلما دنا قص 

ر البصرة فُيلقى فيه، فإن كان راسبي ا رَسب وغاص فيه، وإن كان طفاوي ا طفا هنن ُيذهب به إلى الحكم عندي يف ذلك أ»: فقال هبن قة

                                                                                                                                     
 

 .3218/؛ إميل بديع (غبش)؛ التاج //032؛ زهر األكم 23/86؛ المستقصى 03/18 ؛ الميداين 03/01جمهرة األمثال   2

 .03278؛ إميل بديع (غبش)؛ التاج 032/0؛ زهر األكم 2350؛ المستقصى //237 ؛ الميداين 232/7؛ ثمار القلوب 23/22جمهرة األمثال   0

 .2226معجم الشعراء العرب    /

 .03279؛ إميل بديع (بلهس)؛ التاج 2356؛ المستقصى 23715 ؛ الميداين 23/22جمهرة األمثال   1

 ./70شرح ديوان الحماسة  7

ص  6  .03262؛ إميل بديع (جهز)؛ التاج 032/0؛ زهر األكم (جهز)؛ اللسان 23125؛ فصل المقال /0308المخص 

م  5  (. دغي)؛ التاج 2371؛ جمهرة األمثال 66/ابن سال 

 ./0326؛ إميل بديع (دغى)؛ التاج //032؛ زهر األكم (دغى)؛ اللسان 2359؛ المستقصى 237/9 ؛ الميداين /2328فصل المقال   8
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، وأن ه كان يرعى غنم أهله فيرعى «ال أريد أن أكون من أحد هذين الحي ين، وال حاجة لي بالديوان»: ولم يرُسب، فقال الرجل

يي المهازيل، فقيل له ، وقال 2«أفِسد ما أصلحه اهلل، وال أصلح ما أفسده ال»: قال« تصنع؟ ما! ويحك»: الِسمان يف العشب وينح 

ه أعني يزيد الَهَبنَّقا»: لجرير الفرزدق أحمق من راعي »، و0«أحمق من راعي الضأن»و. «فلو كان ذا الودع بن َثروان اللتََوت  به كف 

، وذلك مِن 6«أشقى من راعي ضأن ثمانين»، و7«ينضأن ثمان ن طالبأحمق م»، و1«أحمق من صاحب ضأن ثمانين»، و/«ضأن ثمانين

ى وتربِض َحجرًة تجرت ، والضأن يحتاج راعيها إلى  مِن أن  الضأن تنِفر من كل  شيء فيحتاج كل  وقت إلى جمعها، واإلبل تتعش 

ا، وهي ال تربُك كربوك اإلبل فيسرتيح راعيها، ولهذا يتحكم  صاحب اإلبل على لهلِسباع الطالبة حفظها ومنِعها من االنتشار، ومن ا

، وهي ُملِعبة، فلذلك شب هت باألحمق الذي «ِرَجل»، جمعها «أحمق من ِرجلة»و .5راعيها ما ال يتحكم  صاحب الضأن على راعيها

يت هبا ألن ها تنبت على  ، وعلى مجرى السيل فيقتلعها، وهي اسمها يف الجاهلي ة اسطرق الناس، فُتديسيل ُلعابه، وزعموا أن ها سم 

يت هبا البقلة، وقيل لها البقلة الحمقاء، لكوهنا نابتًة يف : الَجهالء، وإن ما هي الَعرَفج، وصواهبا الَفرفخ، وأصل الرجلة الَمسيل، فسم 

ألخَسُر َصفَقًة من َشيِخ »و. 8ها كانت ُتحب  هذه البقلةن  ، أل«بقلة عائشة»: موضع الَقَدم، وقال لها قوم يبِغضون عائشَة رضي اهلل عنها

بطٌن من عبد القيس، واسم هذا الشيخ عبد اهلل بن بيدرة، ومِن حديثه أن  إياد كانت « َمهو»، 22«أخيب َصفقًة من شيخ بَهوٍ »، و9«َمهوٍ 

َمن الذي »: ، فقال«أال إين  من إياد»: به، فقام رجل من إياد بسوق ُعكاظ ذاَت يوم ومعه ُبرَدا َحَبَرة، ونادى ب  ر بالُضراط وُتَس ُتَعي  

  بُبْرَديَّ هذين؟
، فاتََّزَر بأحدهما وارَتَدى باآلخر، وأشهد «هاتِهما»: فقام عبد اهلل هذا الشيخ العبدي  وقال« يشرتي عار الَفسو مني

: القبائل بأن ه اشرتى من إياد لعبد القيس عار الَفسو بربدين، فشهدوا عليه، وآَب إلى أهله، فُسئل عن الُبرَديِن، فقال هَل إليادي  عليه أا

يف الحمق  لغلألحمق البا ضرب، ي0«كالممهورة إحدى َخَدَمتَيها»و. 2«أحمق يمتِخط بُكوعه»و. 22«ِاشرتيت لكم هبما عاَر الدهر»

                                                                                                                                     
 

؛ إميل بديع (ودع)؛ التاج 032/8؛ زهر األكم 2387؛ المستقصى 03/62؛ االساس 237/7 ؛ الميداين 23/29؛ جمهرة األمثال 322/العقد الفريد   2

03261. 

 .03261؛ إميل بديع (هدف)؛ التاج (هدف)اللسان  0

م  / ؛ الميداين  23289 ؛ الميداين 237/8؛ جمهرة األمثال 23/92؛ جمهرة األمثال 23/10؛ جمهرة األمثال 1//23؛ جمهرة األمثال 67/ابن سال 

 (.ثمن)تاج ؛ ال03200؛ هناية األرب (ثمن)؛ اللسان 23296؛ المستقصى 23/88؛ 23001

 (.ثمن)؛ التاج 032/7؛ زهر األكم (ثمن)اللسان  1

 (.ثمن)؛ اللسان والتاج 2382؛ المستقصى 23001 ؛ الميداين 23/92جمهرة األمثال  7

 ./0312ل بديع ؛ إمي(ثمن)؛ التاج (ثمن)؛ اللسان 23296؛ المستقصى 23001 ؛ الميداين 23/92جمهرة األمثال   6

 .03261؛ إميل بديع (ثمن)؛ التاج (ثمن)؛ اللسان 23296؛ المستقصى 23719 ؛ الميداين 23/21جمهرة األمثال  5

 .03266؛ إميل بديع (حمق، رجل)؛ التاج 032/1؛ زهر األكم (رجل)؛ اللسان /2377 الميداين  8

م  9 ؛ 720؛ فصل المقال 225؛ ثمار القلوب 226؛ ثمار القلوب 03099؛ جمهرة األمثال 231/0؛ جمهرة األمثال 23/88ة األمثال ؛ جمهر/5/ابن سال 

؛ اللسان 030/0؛ األساس 23/89؛ المستقصى 23220؛ المستقصى 23222؛ المستقصى 2380؛ المستقصى 23070 ؛ الميداين /72فصل المقال 

 .03021؛ إميل بديع (سدم)؛ التاج 03202؛ هناية األرب (هوسدم، فسو، م)

 (.فسو)التاج  22

م   22 ؛ اللسان 2380؛ المستقصى 030/0؛ األساس 23720؛ فصل المقال 23226؛ ثمار القلوب 23/22؛ جمهرة األمثال /23/5األمثال البن سال 

 .03268؛ إميل بديع (سدم)



34 
 

ا اختلى هبا، وقالت ، فنزع إحدى َخَدمتيها مِن «ال أطيعك أو تعطيني مهري»: للغاية، وذلك أن طالبت حمقاء َبعلها بالَمهر، لم 

 مرأة من الخلخالالسيُر الذي ُيشد  على ُرسغ البعير، ثم  ُيستعار لما تلَبسه ال« الخدمة»رجلها، ودفعها إليها، فرِضَيت هبا لحمقها، و

َج به ابنَة الُمعطي ثم  امتن  عليها بما مَهرها وساق /«كالممهورة من مال أبيها»شبيهًا به، وت ، وذلك أن  رجالً أعطى آخر مااًل فتزو 

« تيسي»إذا تَكل م بُحمق أو بما ال يشبِه شيًئا،  جل، للر«تِيسيقي واحمُ »و .إليها، فكان هذا القول يضرب يف الذي يمتن  فيما ليس له

: ُسب ة، وُتشَتم المرأة فيقال« تيسي»: ، وقيل«طيزي»: كلمة تقال يف معنى إبطال الشيء وتكذيبه، والعامة تغيِّر هذا اللفظ وتقول

، يعني كوين «ِعيثي َجعار»يا ضبع، وه حمقكالَتيس يف  ، يعني كوين«تِيسي َجعار»: ، وتشب ه بالَضُبع، ويقال للضبع«ُقومي َجعارِ »

ها»و. 1«اذهبي َلكاِع وَذفار وبَطار وَجعارِ »: كالذئب يف اإلفساد، ويقال ها»، و«أحناكها َمجاس  ، يقال ذلك لإلبل، إذا 7«أفواهها مجاس 

ها ويضبِثها، يضرب يف شواهد األشياء الظاهرة الُمعِربة عن َبواطنها، ى حسنت األكل اكتفأ الناظر بذلك يف معرفة ِسَمنها من أن يُجس 

فالن »: ويقال. ، ألن  بوله ال يخرج مستقيمًا، ويبول إلى الوراء5«أحول من بول الجمل»و. 6فالمجاس  معناه المواضع التي تجس  هبا

َرة نأحيى م»، و8«دي  أحيى من الهَ  ، لطول 22«أحيى من ضب  »، وهما العروسة والمرأة ال ُتظهرا من الحياء على أي  رجل، و9«ُمَخد 

، كل ها من ُكنى 21«أخبث من أبي ُمعَطة»، و/2«أخبث من أبي ِسلعاَمة»، و20«أخبث من أبي ِرعلة»، و22«أخبث من أبي ِعسلةهو »و. حياته

معناه الذئب دقيق « السلعام»: هو واسع الفم، أو هو طويل األنف، وقيل: هو واسع الحلق وعظيم البطن، وقيل« الِسلعام»الذئب، و

أو كِنِدش  ،26«أخبث من ُكنُدش»و بمعنى الَغيضة التي يكثر فيها الشجر،« الغضى»، و27«أخبث من ذئب الَغضى»األنف مع طوله، و

وجدُت الناَس أخبِر »و. «ُمنيُت بَزنَمرَدة كالعصا ألص  وأخبث من ُكنُدش»: بكسرتيهما، يعني طائر الَعقَعق، وقول الشاعر يذم  امرأةً 

                                                                                                                                                               
 

ص 23/92جمهرة األمثال  2  .03250؛ إميل بديع (كوع)؛ اللسان والتاج 2357مستقصى ؛ ال13126؛ المخص 

م  0 ص 032/8؛ جمهرة األمثال 23/92؛ جمهرة األمثال 65ابن سال  ؛ األساس 2357؛ المستقصى 03266؛ الميداين  23029 ؛ الميداين /23/7؛ المخص 

 .03250إميل بديع ؛ (مهر، خدم)؛ التاج 03201؛ هناية األرب (مهر)؛ اللسان 230/1

م  /  .03250؛ إميل بديع (مهر)؛ التاج 03022؛ المستقصى 03266؛ الميداين  23029 ؛ الميداين 65ابن سال 

 .03251؛ إميل بديع (تيس)؛ التاج (تيس)؛ اللسان 2386المستقصى   1

م   7  (.جسس)؛ التاج (جسس)؛ اللسان 23057؛ المستقصى 232/9؛ األساس 0352 ؛ الميداين 239؛ جمهرة األمثال 23029ابن سال 

 .03256؛ إميل بديع (جسس)؛ التاج (حلم)؛ اللسان 23056المستقصى  6

 .03255ع ؛ إميل بدي(حول)؛ التاج (حول)؛ اللسان 23227؛ المستقصى 23071 ؛ الميداين 72/؛ ثمار القلوب 231/1جمهرة األمثال   5

 .03258؛ إميل بديع (حيي)؛ التاج (حيي)اللسان  8

 (.حيي)؛ التاج (حيي)؛ اللسان 2392؛ المستقصى 23005؛ األساس 23122جمهرة األمثال  9

 .03255؛ إميل بديع (حيي)؛ التاج (حيي)؛ اللسان2392؛ المستقصى 23025 الميداين  22

 .03282؛ إميل بديع (عسل)؛ التاج (عسل)اللسان  22

 .03282؛ إميل بديع (رعل)؛ التاج (رعل)اللسان  20

 .03282؛ إميل بديع (سلعم)؛ التاج (سلعم)اللسان  /2

 .03282؛ إميل بديع (عسل)؛ التاج (عسل)اللسان  21

 .03280؛ إميل بديع (غضى)؛ التاج 2390؛ المستقصى 23079 ؛ الميداين 23079جمهرة األمثال   27

 .03281؛ إميل بديع (كندس)؛ التاج (كندش)اللسان  26
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وجدُت : هم أبغضهم وتركهم، ومعنى الحديثخربلخرب، يعني َمن هاء السكت ولفظه لفظ األمر، مع معنى ا« تقله»، الهاء يف 2«َتقلِه

ة« وجدت الناس»الناَس مقواًل فيهم هذا القوُل، ويجوز  سمعُت الناُس » :بالرفع على وجه الحكاية للجملة، كقول ذي الرم 

بمعنى « وجدت»ل ناَس َتقِل، وجعنصبه باألمر، معناه اخرب ال« الناس»، وَمن نصب 0«ينتجعون َغيًثا فقلُت لَصيَدح انتجعي باِلال

عرفُت هذا المثل، أصله أخرب الناَس َتقلِهم، ثم  حذف الهاء والميم، ثم  أدخل هاء الوقف، وكانت الجملة يف موضع النصب، هذا 

ة لي«َشقر»، وبفتحه، جمع /«أخربته بُشقوري»و. المثل يضرب يف ذم  الناس وسوء معاشرهتم  يتأفَض »، و، بمعنى حاجايت المهم 

، يف إسرار الرجل إلى أخيه ما يسرته عن غيره، بمعنى أظهرُته على معايبي مِن ثقتي به، «أخربُته بُعَجِري وُبَجري»و .«إليه بشقوري

م اهلل وجهه«أفضى إليه بُعَجره وُبَجره»، و«ذكر فالن عجره وبجره»و   كر 
، بمعنى «أشكو إلى اهلل ُعَجِري وُبَجِري»: ، وقول علي

ة فهي ُبجرة، ثم  نُقال إلى الهموم واألحزان، ويف حديث أم   صلأ: ألحزان، وقيلالهموم وا الُعجرة َنفخة يف الَظهر، فإذا كانت يف الُسر 

ثه بُعَجري وُبَجري»: ، بمعنى األمور كلها باديها وخافيها، والعرب تقول«إن أذكره أذكر عجره وبجره»: زرع . 1إن  مِن الناس َمن أحد 

، يعني 5«التبَس الحابُِل بالنابِل»، و6«اختلط الحابُل بالنابل»و. ، كل ه يف معنى واحد7«قوريبُ وري، وُشقوري، وأخربُته ُخب»و. 1وُبَجري

مخض، ، الُزبد إذا ارتجن وفسد عند الَ 8«اختلط الخاثر بالُزباد»يعني اختالط ناصب الِحبالة بالرامي بالنَبل، والَسدى بالُلحمة، و

ر تخليصه منه، والهو : وقيل  بالَهَمل»، و9«اختلط الليل بالرتاب»لبن الرقيق، أو هو ُعشب إذا وقع يف الرائب تعس 
 
، 22«اختلط الَمرعي

، وظوفها، وظافها، وطافِها، وُصوفِها وصافِها، 22«أخذ بُطوف َرَقبته»و. فهذه األمثال األربعة تضرب يف استبهام األمر وارتباكه

، 0«األَخذ َسَرطاٌن والَقضاء َلي انٌ »و. ، يعني أدركه، وأخذ بقفاه2«أخذ بَلَغب َرَقبته»، و/2«خذُته بقاِف رقبتهأ»، و20«ُقوف رقبتهأخذ ب»و

                                                                                                                                     
 

؛ إميل بديع (خرب، قلى)؛ التاج (قلى)؛ اللسان /239؛ المستقصى 23009؛ األساس /03/6 ؛ الميداين 23/92؛ فصل المقال 23227جمهرة األمثال   2

03281. 

ة : لشرح البيت راجع 0  .03066شرح الشواهد الشعري 

م   / ؛ اللسان /2305؛ المستقصى 0305؛ األساس 0352 ؛ الميداين 2361؛ فصل المقال 23118؛ جمهرة األمثال /0302؛ العقد الفريد 2362ابن سال 

 .03281؛ إميل بديع (شقر)؛ التاج (شقر)

م   1 بجر، )؛ التاج (بجر)؛ اللسان /239؛ المستقصى 230/5 ؛ الميداين 2367؛ فصل المقال 23118؛ جمهرة األمثال 302/؛ العقد الفريد 2362ابن سال 

 .03287؛ إميل بديع (شقر، عجر

ص  7  .03287؛ إميل بديع (شقر)؛ التاج 23017 ؛ الميداين 3155/المخص 

م   6  .03285؛ إميل بديع (خلط)؛ التاج 03297؛ زهر األكم 2391؛ المستقصى 23258 ؛ الميداين 23102؛ فصل المقال 23098ابن سال 

ص  5  . 03660؛ إميل بديع (حبل)؛ اللسان، والتاج 3/61/المخص 

م   8 ص 239؛ جمهرة األمثال 23098ابن سال  ؛ التاج 03297األكم  ؛ زهر(زبد، ملث)؛ اللسان 23012 ؛ الميداين 23102؛ فصل المقال 3/61/؛ المخص 

 .03285؛ إميل بديع (خلط، زبد)

ص  9  .03288؛ إميل بديع (خلط)؛ التاج (خلط)؛ اللسان 23012 ؛ الميداين 3/61/المخص 

م   22 ص 23222؛ جمهرة األمثال 23098ابن سال   .03288؛ إميل بديع (خلط)؛ التاج (همل)؛ اللسان 230/8 ؛ الميداين 3/61/؛ المخص 

  (.طوف)؛ اللسان والتاج 23291جمهرة األمثال 22

م  20 ص 23291؛ جمهرة األمثال 266ابن سال   (.قوف)؛ اللسان والتاج 23018؛ المستقصى 036 ؛ الميداين 018؛ فصل المقال 13126؛ المخص 

 (.قوف)التاج  /2
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يط»، و/«األَخذ َسَلجان والَقضاء لي ان»و يط والقضاء ضر  يَطى»، و1«األخذ ُسر  يَطى والقضاء ُضرَّ يطى، »، و7«األَخذ ُسرَّ األخذ ِسر 

يطىوالقضاء  يطاءخاأل»، و6«ِضر  يطاء والقضاء ضر  يحب  : ، هي كل ها لغات صحيحة قد تكل مت العرب هبا، والمعنى فيها كل ها5«ذ ُسر 

مصدر « اللي ان»ع، وتالرعة االبس« جانالَسلَ »و األَخذ ويكره اإِلعطاء، أي يأخذ الَدين فيسرتِطه، فإذا استقضاه غريُمه أضَرط به،

 »أيضًا بمعنى المدافعة، وكذلك « اللي ان»، يقصد به تأخير الدين، و«لوى»
 
 الواجِد ظلمٌ »، ومنه «اللي

 
، ولم يجئ من المصادر «لي

معناه أنت  ،«ن  قضاءك للي انإن  أكلك لَسَلجان، وإ، وإن  َعدوك لَرَضمان»و .8«اللي ان والشنآن»بالتسكين إال  « فعالن»شيء على وزن 

، إذا كان َعَصبه «بِرَذون َمرضوم الَعَصب»معناه بطيئ، مأخوذ من قولهم « عدوك لرضمان»تحب  أن تأخذ وتكَره أن تقضي، وقوله 

ته»و .9قد تشن ج ه طاأع»: نُقه فقيل، ومِن حديثه َدفع رجٍل إلى آخر بعيًرا َبحبل يف عُ «بَزغَبره، وبجملته»، وبرواية 22«أخذُت الشيء بُرم 

ته هو لقمان الحكيم : ، بمعنى االت كاء على العصا مِن كَِبره، وأبو سعد أحد َوفِد عاد، وقيل22«أخذ الشيخ ُرَميح أبي سعد»و. «برم 

تي ُرميَح أبي َسعد فقد أحِمل الِسالح مًعا»: المذكور يف القرآن، وقال الشاعر ا َتَرْي ِشك  هات البَسابِس»و. «إم  هات »، و20«التُر  تر 

للِقفار، ثم  استعيَرت « الرت هات»، يعني هي أقوال باطلة ال أصل لها، وتِره الرجل يف الرت هات، وأصل المعنى يف /2«بسساالب

بة من « الرت هات الَصحاصح»، و«الرت هات البسابس»: لألباطيل، فقيل من أسماء الباطل، وهو يف األصل الطريق الصغيرة المتشع 

ة، هات، وَترت»ه وجمع الجاد  ها، هو اسم 27«َطريق الُعنُصَلينِ »و. 21بمعنى الَخالء من األرض« البسبس»، و«يهارر  ، بفتح الصاد وضم 

أراد طريق العنصلين فياَمنَت به الِعيُس يف نائي الُصوى »: 26موضع، وطريق العنصل هو طريق من اليمامة إلى البصرة، قال الفرزدق

                                                                                                                                                               
 

 (.لغب)؛ التاج 23212زهر األكم  2

 .03292؛ إميل بديع (سرط)؛ التاج (سرط)اللسان  0

 .03292؛ إميل بديع (سلج)؛ التاج 2361؛ زهر األكم (سلج)؛ اللسان 23098؛ المستقصى 23196جمهرة األمثال  /

ص 23252جمهرة األمثال  1  .03292؛ إميل بديع (سرط)؛ التاج 2366؛ زهر األكم (سرط، ضرط)؛ اللسان 2312 ؛ الميداين 23115؛ المخص 

 .03292؛ إميل بديع (سرط، ضرط)؛ التاج (سرط، ضرط)؛ اللسان 23095؛ المستقصى 23172؛ األساس 23252جمهرة األمثال  7

 .03292؛ إميل بديع (سرط)؛ التاج (سرط)اللسان  6

 .03292؛ إميل بديع (سرط، ضرط)؛ التاج (سرط، ضرط)اللسان  5

 .2312 الميداين   8

 ./37/؛ إميل بديع (رضم)؛ اللسان والتاج 2365 الميداين   9

 (.رمم)؛ التاج (رمم)اللسان  22

ص  22  .03290؛ إميل بديع (رمح، عنش)؛ التاج (رمح)؛ اللسان /1322المخص 

ص  20  (.بسس، تره)والتاج  ؛ اللسان/0308؛ المستقصى 23268 ؛ الميداين 1372المخص 

؛ 03128؛ الميداين  03/06؛ الميداين  23268 ؛ الميداين 665؛ ثمار القلوب 03/51؛ جمهرة األمثال /03/7؛ جمهرة األمثال /2305جمهرة األمثال  /2

 (.بسس، تره)؛ اللسان والتاج 23116؛ المستقصى /2311؛ المستقصى 03129الميداين  

 .03290؛ إميل بديع (بسبس، تره)؛ التاج (بسبس)؛ اللسان 23268 ؛ الميداين 23660؛ ثمار القلوب /2305األمثال جمهرة    21

ص   27  ./0329؛ إميل بديع (عنصل)؛ التاج (عنصل)؛ اللسان 2396؛ المستقصى 2375 ؛ الميداين 23166؛ فصل المقال 3/29/المخص 

، أبو فراس، الشهير بالفرزدق، شاعر من النبالء، من أهل البصرة، عظيم األثر يف اللغة، كان يقهمَّ   26 لوال شعر : الام بن غالب بن صعصعة التميمي  الدارمي 

يفًا يف قومه، عزيز الجانب، يحمي من يستجير واألخطل، وكان شر لذهب ثلث لغة العرب، ونصف أخبار الناس، وهو صاحب األخبار مع جرير الفرزدق
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، بمعنى االستعانة /«أعِط القوَس بارَيها»و. 0«سلك طريق العنصلين»، و2«العنصلين يقأخذ يف طر»: ضل  ، ويقال للرجل إذا «ُمَتشائُِم 

، معناه فعل هذا بطريق باطل، من غير أن ناله َنَصٌب، وأصله 7«بأيَدَح وُدَبيَدح»، و1«بأبَدَح وُدَبيَدَح »و. على العمل بأهل المعرفة

ًما، كما قالوا« أدبح»ر على تصغي« َبيحدُ » ، 5«أخذت اإلبل ِرماحها»و. 6«أكل ماله بأبدح ودبيدح، وأخذُته بأيدح ودبيدح»: مَرخ 

ة نَحرها8«أخذت اإلبل أسلِحتها»و أخذت األرض »و .، إذا سِمنَت وحُسنت يف عين صاحبها، فال يجد صاحبها يف نفسه قو 

ويقال هذا المثل عندما كان كل  أمرتم  واستحكم، ويضرب لمن صلح حاله بعد ، لَتف  وخرج زهره، إذا طال النَبت وا9«ُزخاِريَّها

 بالُترس، إذا سِمنت وحُسنت ومنَعت بذلك صاحبها « الترت س»، و22«أخذت إبلي ِسالَحها، وترت َست بُترِسها»و. فساد
 
بمعنى الَتَوقي

ذ به النساُء « الِهن مة»، و22«وٌج وبالنهار أَمهز لليلِهن َمه، باأخذُته بال»: وقالت امرأة من نساء العرب .من الَعقر هو الَخَرز الذي تَؤخِّ

هو تسوية الخديعة وترتيبها، : هو الَخِديعة والحيلة، وقيل« الدوس»، يعني أخذنا نفعل الحيلة، و«قد أَخذنا يف الَدوس»و. أزواجهن  

ي بذلك إلحاطته بالعنق، « األطير»، و/2«َغيري ين بأطِيرأَخذَ »و. 20مأخوذ من ِدياس السيف، وهو َصقله وِجالؤه هو الَذنب، سم 

 : وقيل
 
رَتني بأطير الرجال »: 21هو الكالم والشر  يجيء من بعيد، يعني أخذين بذنب غيري ال َعالقة بي، وقال مسكين الدارمي أبص 

أنزق من األسد، وهو « الَلبُؤة»ُبعة فخفِّف، وَس ُبؤة، كان أصله هو اللَ « الَسُبَعة»، و«أَخَذه أخَذ َسُبَعة»، و«وكل فَتني ما يقول البشُر؟

ء بن ُاَدد، وكان رجالً شديدًا، فأخذه بعض ملوك  رجل اسمه َسبَُعة بن عوف
 
بن َثعلبة بن َسالمان بن ُثَعل بن عمرو بن الَغوث بن طي

                                                                                                                                                               
 

أن يقيمه فثارت طائفة من  بقرب أبيه، وجاء يف شرح هنج البالغة أن ه كان الفرزدق ال ينشد بين يدي الخلفاء واألمراء إال  قاعًدا، وأراد سليمان بن عبد الملك

ا،  222، وهي ابنة له، ولق ب بالفرزدق، لجهامة وجهه وغلظه، وتويف  يف بادية البصرة، سنة «أبي مكية»به ب تميم، فأذن له بالجلوس، كان يكنى يف شبا هجري 

 .839الزركلي  . وقد قارب المئة

 (.عنصل)؛ اللسان والتاج 2378 الميداين   2

 (.عصل)؛ التاج 166فصل المقال  0

م   / ؛ التاج 23015؛ المستقصى /0306؛ األساس 0329 ؛ الميداين 23098؛ فصل المقال 2356؛ جمهرة األمثال 316/د ؛ العقد الفري23021ابن سال 

 ./0329؛ إميل بديع (نزع)

 (.بدح)؛ اللسان والتاج 23096؛ المستقصى /236 الميداين  1

 (.يدح)اللسان والتاج  7

 ./0329؛ إميل بدع (بدح، يدح)؛ التاج (بدح، يدح)؛ اللسان 23096؛ المستقصى /236 الميداين   6

 .291؛ إميل بديع (رمح)؛ التاج (رمح)؛ اللسان /23/8؛ األساس 2376 الميداين   5

 .03291؛ إميل بديع (رمح)؛ التاج 2301 الميداين   8

 .03291؛ إميل بديع (زخر)؛ التاج (زخر)؛ اللسان 2396؛ المستقصى 23122؛ األساس 23/2 ؛ الميداين 23257ألمثال جمهرة ا  9

 .03291؛ إميل بديع (ترس)؛ التاج /039؛ األساس 2397؛ المستقصى 19/ثمار القلوب  22

 .03297؛ إميل بديع (هنم)؛ التاج (هنم)اللسان   22

 .03297؛ إميل بديع (دوس)؛ التاج (دوس)؛ اللسان 23/20؛ األساس 2386مثال جمهرة األ 20

 .03297؛ إميل بديع (أطر)؛ التاج (أطر)؛ اللسان 2358 الميداين   /2

، له «أنا مسكين لمن أنكرين»: ت قال فيهاهو ربيعة بن عامر بن ُاَنيف بن شريح الدارمي  التميمي، شاعر عراقي  شجاع، من أشراف تميم، لق ب مسكينًا ألبيا 21

قه خليل العطية وعبد اهلل الجبوري، هذا الكتاب طبع ببغداد  89أخبار مع معاوية، وكان مت صال بزياد بن أبيه، موته سنة  هـ، وله ديوان مطبوع جمعه وحق 

 .326/الزركلي  . 2/89بمطبعة دار البصري سنة 
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ل به، و افوة والتأنيث اختل، إذا كان اسَم رجل للمعرف«سبعة»العرب فنك  ، بضم  الباء، فخفِّف فكان َسبَعة، «سُبَعة»كان أصلها  ا فيه، إم 

ا كان اسَم سبَعة بن عوف بن ثعلبة، فعلى هذا ال يجرى للمعرفة والتأنيث ويمنَع ألن ه علم ، /، بُجذموره0أَخَذه َبحذافِيره»و. 2وإم 

، وبأزَمَلتِه، 22، وبأزَمله22، وبأصباره9، وبَزأبره8، وبَزوبره5غربهبزَ ، و6تهه، وبَجلم، وُبجلمت7، وبُرب انه وبَرب انه1وَجذاميره وبجراميزه

أعاليه ونواحيه، واحدها « حذافير الشيء»، 21«، وبِصنايته، وبسنايته/2، وبَزأَمجه وبأِصيلته، وبأصلته20وبَزَملته وبأصماره وبَزأَبجه

 قد جاؤوا »: ، ويف حديث«يا بحذافيرهادنأعطاه ال»: يقال، و«قد بلغ الماء ِحذفارها»: ، ويقال«ُحذفور وِحذفار»
 
فإذا نحن بالحي

ُخذه بجذاميره »، و«أخذه بُجذموره»، أي بجميعه وجوانبه، و«أخذ الشيء بُجزموره وَجزاميره»، يعني جميعهم، و«بحذافيرهم

، «جمع جراميزه»فسه، وبن، إذا رمى «واقهرمى فالن األرض بجراميزه وأر»، أي بنفسه، و«رماه بجراميزه»، و«وِجذماره وُجذموره

له أوبجميعه، ويقال«أخذه بُرب انه»، و«أخذه بجراميزه»إذا انقبض ليثب، و ، «افعل ذلك األمر برب انه»: ، وبَرب انه، يعني أخذه بأو 

، «أصبارهب أخذه»بَزأبره، و، معناه أخذه كل ه ولم يدع منه شيئًا، وكذالك بَزوبره و«أخذه بَزغربه»، وبَجلمته، و«أخذه ُبجلمته»و

ة بكمالها، و«لقيها بأصبارها»: وقيل ها، وأزَمَلتِه، وبَزَملته، و«أخذه بأزَمله»، إذا لقي الرجل الشد  أخذ »، بفتح الميم، وأزمله بضم 

وما  مأخذين ما قدُ »و. «جاءوا بأصيلتهم»، وبأصلته، و«أخذه بأِصيلته»إذا أخذ كل ه، و« أخذه  بَزأَبجه، وبَزأَمجه»، و«الشيء بأصماره

 السالم، »: ، وجاء يف حديث ابن مسعود أن ه قال«حُدث
 
قِدمُت عليه صل ى اهلل عليه وسل م، وهو يصل ي، فسل مت عليه، فلم يُرد  علي

ا قضى الصالة، قال ا أحدث أن ال تكل موا »: فأَخذين ما قُدم وما حُدث، فلم   يف الصالة، فَرد  إن  اهلل ُيحِدث من أمره ما يشاء، وإن  مم 

 السالم
 
، يضرب هذا المثل للمغتاظ، والذي ُيفِرط اغتمامه، ومعناه أن  اإلنسان يكون حزنه قديًما وحديًثا وقريًبا وبعيًدا فهو 27«علي

ة اغتمامه كأن ما أخذته هذه األنواع مجتمعًة عليه ، «غثيم وقع يف أحواض»: ، الغثيم بمعنى الموت، ويقال«ورد ِحياض ُغثَيم»و. لشد 

                                                                                                                                     
 

ص 23/81وب ؛ ثمار القل23252جمهرة األمثال   2 ؛ التاج (سبع)؛ اللسان 2395؛ المستقصى 231/1؛ األساس 2306 ؛ الميداين 03082؛ المخص 

 .03296؛ إميل بديع (سبع)

 .03295؛ إميل بديع (حذفر)؛ التاج 23212؛ زهر األكم (حذفر)؛ اللسان 13002العقد الفريد   0

 .03295ديع ؛ إميل ب(جذمر)؛ التاج (جذمر)اللسان   /

ص   1  .03295؛ إميل بديع (جرمز)؛ التاج (جرمز)؛ اللسان 1310المخص 

 .03295؛ إميل بديع (ربن)؛ التاج 23212؛ زهر األكم (ربن)؛ اللسان 2325األساس   7

 .03295؛ إميل بديع (جلم)؛ التاج (جلم)اللسان    6

ص    5  .03295؛ إميل بديع (زغرب)؛ التاج (زغرب)؛ اللسان 1310المخص 

 .03295؛ إميل بديع (زوبر)؛ التاج 23125؛ زهر األكم (زوبر)؛ اللسان 23125األساس    8

ص   9  .03295؛ إميل بديع (زأبر)؛ التاج (زأبر)؛ اللسان 1310المخص 

ص   22  .03295؛ إميل بديع (صرب)؛ التاج (صرب)؛ اللسان 23090؛ األساس 03299 ؛ الميداين 13292المخص 

ص   22  .03295؛ إميل بديع (زمل)؛ التاج (زمل)؛ اللسان 1310المخص 

 .03295؛ إميل بديع (زأبج)؛ التاج (زأبج)اللسان   20

 .03295؛ إميل بديع (أصل)التاج   /2

 .03295؛ إميل بديع (صنو)التاج   21

 .03298؛ إميل بديع (حدث، قدم)؛ التاج 2368؛ زهر األكم 23078؛ جمع الفوائد (حدث)؛ اللسان 2395المستقصى   27
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معناه يف مكان خاٍل ليس فيه  ،«بين سمِع األرض وبََصِرها»و. 2«حياض غتيم»، ويروى «ورد ِحياض ُغثيم»: ل إذا ماترجيقال لل

، يعني بأرض خالء، ما يبُصرين ويسَمع بي إال  «رأيتُه بين َسمع األرض وبََصرها»و ،0أحد يسمع كالمه، وال يبصره إال  األرض الَقفر

ه، أو معناه بين سمع أهل األرض وأبصارهم، بحذف المضاف، «وبََصرها رضج بين سمع األرَ خهو »هي، و ، إذا لم ُيدَر أين توج 

ألقى »: ، يعني أهلها، أو معناه بأرض خالية ما هبا أحد، أو ال يسمع كالمه أحد، وال ُيبِصره أحد، ويقال«واسأل القرية»: كقوله تعالى

ر هبا، و إذا، «نفسه بين سمع األرض وبصرها قاها حيث ال ُيدرى أين هو، أو ألقاها حيث ال ُيسَمع صوت إنسان، وال ُيرى بصر ألغر 

اسم « َهوب دابر»، معناه تركته بحيث ال ُيدرى أين هو، و«يف َهوِب دابرٍ »، و«تركُته يف َهوٍب دابرٍ »: ، يقال«يف َهوب دابر»و. /إنسان

، وقيل صوابه  يف وادي »، و5«يف وادي تخيِّب»، و6«يف وادي هت لِك»، و7«وادِي ُتُضلَِّل  يفِ »و. 1«وُت دابرهَ »أرض، غَلبت عليها الِجن 

ل غير مصروفًا، ويروى 8«ُتُولِّه . 9بفتح الضاد، وكذلك أخواته، معناها وقعوا يف الباطل فهلكوا« تضل ل»، كل ها على وزن تفع 

، اسم «إصمت»: عني بحيث ال ُيقَدر عليه، وقيلي ،22«بوحش الَمتن»، معناه ببلد َقفر، و«إصمتة»، وبرواية 22«بَوحش إصَمت»و

 
 
منقوٌل من فعل األمر، « إصمت»، و20«أشلى َسلوقِي ة، باَتت وبات هبا بوحِش إصمَت يف أصالبِها أَودُ » :لصحراء، قال الراعي

ا« إصمت»وُقطعت همزته، لَيجري على غالب األسماء، وكسر الهمزة يف  ا أن يكون ُغي ر عن وإلغة لم تبلغنا  إم  ، بالضم  «ُاصُمت»م 

ا أن يكون مرتَجالً وافَق فعل األمر الذي بمعنى  ا كان تسمية هذه «ُاسُكت»الذي هو منقول من مضارع هذا الفعل، وإم  ، وربم 

ة، لئال  ُتسم«ُاصُمت»الصحراء هبذا الفعل للغلبة، لكثرةِ ما يقول الرجل لصاحبه، إذا سلكها  أخلى من »و. /2لخوف هباا ع فَتهَلك لشد 

، هو اسم واٍد يف أرض عاد فيه ماء وشجر، حماه رجل يقال له حمار ابن ُمَويلع، وكان له بنون، فأصابتهم صاعقة، 21«َجوف حمار

ن فيه، وغاض ماؤه، فضربت ومَ الجوف فأحرقته  فماتوا، فكفر كفًرا عظيمًا، وقتل كل  َمن مر  به مِن الناس، فأقبلت ناٌر من أسفل

                                                                                                                                     
 

 .03298؛ إميل بديع (غثم)؛ التاج (غثم)؛ اللسان 03/68 الميداين   2

 .03299؛ إميل بديع (بصر، سمع)؛ التاج 23020؛ زهر األكم (سمع)؛ اللسان 03086؛ المستقصى 2360؛ األساس /0328 الميداين   0

م   / ص 23722؛ ثمار القلوب 23001؛ جمهرة األمثال 23/21؛ العقد الفريد 23/58ابن سال  ؛ 2360؛ األساس /0328 ؛ الميداين 317/؛ المخص 

 .3625/؛ إميل بديع (سمع)؛ التاج 23020؛ زهر األكم (سمع)؛ اللسان 03086المستقصى 

 .03299؛ إميل بديع (هوب)التاج   1

م  7 ص ؛ 12/ابن سال   (.ضلل)؛ اللسان والتاج 23787؛ األساس 03/62؛ الميداين  23/10 ؛ الميداين 166؛ فصل المقال 1372المخص 

م  6  (.هلك)؛ اللسان والتاج 03/59؛ المستقصى 166؛ فصل المقال 12/ابن سال 

م  5  (.خيب)والتاج  ؛ اللسان23050؛ األساس 03/59؛ المستقصى 166؛ فصل المقال 12/ابن سال 

 .03022؛ إميل بديع (وله)؛ التاج 03/77؛ األساس 2372 الميداين   8

ص   9  .03022؛ إميل بديع (ضلل)؛ التاج (ضلل)؛ اللسان 23787؛ األساس 23/10 ؛ الميداين 23166؛ فصل المقال 1372المخص 

م  22 ص 55/ابن سال   (.وحش)؛ اللسان والتاج 03086المستقصى ؛ 3167/؛ المخص 

 (.وحش)اللسان والتاج  22

 .يعني أغرى الصي اد كالبه الَسلوقي ة محَدوَدبة َظهرها بوحوش هذه الربي ة 20

 .03022؛ إميل بديع (وحش)؛ التاج 23201 الميداين   /2

 (.عير)ج ؛ التا(جوف)؛ اللسان 23075 الميداين  21
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تركتُه »، و/«أخرب من جوف حمار»، و«وادٍكجوف الَعير»، و0«وادٍ كجوف الحمار»، و2«أكفر من حمار»: العرب به المثل فقالوا

م ذكره«جوَف حمار لهما تقد  ا ثانيهما فبطن حمار، وهو عند زعم «ن مويلعابوادي حمار »من  ، ويف الجملة األخيرة معنيان، أو  ، وإم 

، معناهما أيضًا واحد، ما ملكت اليد من «أخرجت له َحريشتي»، و«أخرجُت له َبشيشي»و. العرب شيء ال ينتفع منه، وال خير فيه

ًة، والعرب تضرب هبا المثل، فتقول  ربعند الع« حيالن»، و«أشَغل من ذاِت النِحيَينِ »و. 1الغنى الَزق  الذي يُجَعل فيه الَسمن خاص 

ات بن ُجبير يبتاع منها سمنًا ، وهي امرأة من َتيم اهلل بن َثعلبة«أشغل من ذات النحيين» ، وكانت تبيع الَسمن يف الجاهلي ة، فأتاها َخو 

ها نِحَييها وساورها فقضى حاجته منها، ثم  هربفلنحًيا ثم  آخر  فساَومها فحل ت أخطأت استُه »و. 7م يرَض وأعجلها عن َشد 

اك بن قيس6«الُحفرةَ  ا أتاه قتُل الضح  ة إن  ثعلب بن ثعلب حفر بالَصحَصحَ »: ، قال8«َمرج راهط»بمعركة  5، ومنه حديث ابن الزبير لم 

أو )واهلل ألدُخلََّن البصرة ال أرمي بُكتَّاب »: ، ويروى أن  المختار بن ُعَبيد قال وهو بالكوفة9«حفرةالة فأخطأت استه بالَصحَصحَ 

ا بلغ هذا القول «، ثم  ألملِكن  الِسنَد والهنَد والبند، أنا واهلل صاحُب الخضراء والبيضاء، والمسجد الذي ينبع منه الماء(بكث اب ، فلم 

اَج   .22، وهذا المثل يضرب لمن رام شيئًا فلم َينَله«أخطأت اسُت ابِن عبيد الُحفَرة، أنا واهلل صاحُب ذاك»: قال 22ن يوسفب الحج 

 »: ن ِشعرهمِ يان والفصاحة، واسم رجل من وائل، كان لِسنًا بليًغا، يضرب به المثل يف الب، 20«أفصح من َسحبان وائِل»و
 
لقد علم الحي

ا بعدُ »: اليمانون أن ني إذا قلُت  ، هي ُدَويب ة َخفيفة كأن ها عنكبوت، تنُسج 0«أخف  من سرفة»، و2«أصنع من ُسرفة»و. /2«أن ي خطيُبها« أم 

                                                                                                                                     
 

؛ زهر األكم (حمر)؛ اللسان 23097؛ المستقصى 03268؛ الميداين  23289؛ الميداين  232/7 ؛ الميداين 81؛ ثمار القلوب 03255جمهرة األمثال  2

 (.حمر)؛ التاج 2300

 (.جوف)؛ التاج 23/26؛ زهر األكم (جوف)اللسان  0

 .03022؛ إميل بديع (جوف)؛ التاج 2398؛ المستقصى 23075 الميداين  /

 .03022؛ إميل بديع (حرش، بشش)؛ التاج /0302زهر األكم  1

 (.شغل، نحي)؛ التاج 0372؛ زهر األكم (نحي)؛ اللسان 23296؛ المستقصى 2358 ؛ الميداين 230/7؛ ثمار القلوب 23761جمهرة األمثال   7

 .03028؛ إميل بديع (صحصح)؛ التاج 327/؛ هناية األرب (صحصح)؛ اللسان 23220؛ المستقصى 23017 ؛ الميداين 23295ثال جمهرة األم  6

 .3012/سير أعالم النبالء : لحياته راجع  5

 .73222معجم البلدان   8

 .362/؛ إميل بديع (صحصح)اللسان والتاج   9

اج بن يوسف بن الح  22 اك، خطيب، ولد ونشأ يف الطائف، وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن ِزنباع (هـ 97 .ت)كم الثقفي  الحج  ، أبو محمد، قائد، داهية، سف 

زحف إلى الحجاز نائب عبد الملك بن مروان، فكان يف عديد شرطته، ثم  ما زال يظهر حتى قل ده عبد الملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبد اهلل بن الزبير، ف

ة والمدينة والطائف، ثم  أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه، فانصرف إب ق جموعه، فواله عبد الملك مك  لى بغداد يف ثمانية أو جيش كبير، وقتل عبد اهلل وفر 

اًحا بات فاق معظم ، وكان سف  (بين الكوفة والبصرة)تسعة رجال على النجائب، فقمع الثورة وثبتت له اإلمارة عشرين سنة، وبنى مدينة واسط  اكًا سف 

خين  .03268الزركلي  . المؤر 

 .03028؛ إميل بديع (صحصح)؛ التاج (صحصح)؛ اللسان 23017 ؛ الميداين 23295جمهرة األمثال   22

؛ هناية 03229؛ هناية األرب (سحب)؛ اللسان 23220؛ المستقصى 2308؛ المستقصى 23019 ؛ الميداين 205؛ ثمار القلوب 13059العقد الفريد  20

 .03028؛ إميل بديع (سحب)؛ التاج 5325األرب 

ة : لشرح البيت راجع /2  .2390شرح الشواهد الشعري 
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ألنت أَخف  يًدا مِن ُعَقيِّب »و. الناوس لموتاهم، فبنوها يف َخرط بيتهاذ علم  الناس اتخامنها ت: على نفسها بيتًا يف ِعيدان الشجر، وقيل

هو ُعقاب َمالع تأخذ العصافير والِجرذان وال : ، وقيل«ُموش َخوار»، العقي ب الذي يصيد الِجرذان يقال له بالفارسي ة /«َمالَع يا فتى

، التى تطير، «الفراشة»، و6«أطيَش من َفراشة»و. 7«ُعقاب َمالعم ذهبت هب»، و1«عأوَدت به، أو هبم ُعقاب َمال»تأخذ أكرب منها، و

هو ما تراه كصغار الَبق  يتهافت يف : ، وقيل«كالفراش المبثوث»: ، قال اهلل تعالى«َفراش»وتتهافت يف الِسراج إلحراق نفسها، جمعه 

. «أرَدى بِِحلمهم الِفياُش فِحلُمهم ِحلٌم الَفراش َغِشيَن ناَر الُمصَطلى»: د يركب بعضه بعًضا، وقول شاعررالَغوغاء من اَلجالنار، كا

ام ساباط»و. بمعنى الَفراشة« اليأفوفة»، 5«فالن أَخف  مِن َيأفوفة»و جاًما يسكن يف ساباط المدئن لكسرى 8«أفرغ مِن َحج  ، فإن ه كان ح 

ت به«أبَرِويز» لجيوش حجمهم نسيئًة بدانَق واحٍد، إلى وقت رجوعهم، وكان مع ذلك يعرب األسبوع واألسبوعان فال يدنو ا ، فإذا مر 

ه فماتت فجأًة، فسار مثالً  ه فيحِجمها حتى ُيري الناس أن ه غير فارغ، فما زال ذلك دأبه حتى أنزف دَم أم  ، منه أحد، فعندها ُيخِرج أم 

ام ساباطه خه َقفر وطب اُخ َمطب»: وقال الشاعر ًة يف سفره ولم يعد، ألن ه أغناه عن : ، وقيل«أفرغ من حج  إن ه حَجم كسرى أبَرِويز مر 

، وساباط اسم منطقة يف «سوابيط، وساباطات»سقيفة بين دارين، أو بين حائطين تحتها طريق نافذ، جمعه « الساباط»ذلك، و

هو »و. 9يل ذلك فيه ألن ه يخالف يف الجهة التي إليها َمبال كل  حيوانوقيبه، ِوعاء َقض «الثيل»، «أخلف من ثِيل الَجَمل»و. العراق

ا يباَلغ به يف الِقَصر، و« العرقوب»، 22«يوم أقصر من عرقوب الَقطا»، و22«أكَذب مِن ُعرقوب أيضًا « العرقوب»مِن الَقطا ساقها ، مم 

ا أطَلَعت أتاه للِعَدِة، َفَقاَل «هذه النَخلة فلك َطلعها تإذا أطَلعَ »: قوبرجل من الَعَماليق، أتاه أخ له يسأله، َفَقاَل له عر َدعها »: ، فلم 

ا أبَلَحت َقاَل «حتى تصير َبَلًحا ا َزَهت َقاَل «َدعها حتى تصيَر َزهوً »: ، فلم  ا أرَطَبت َقاَل «َدعها حتى تصير ُرَطًبا»: ، فلم  َدعها »: ، فلم 

ا أْتَمَر «حتى تصير تمراً  ها ولم ُيعِط أخاه شيئًا، فصار مثالً يف الُخلِف، فقالوا رقت عِمَد إليها ع، فلم  َمواعيد »وٌب من الليل فجدَّ

                                                                                                                                                               
 

ص /2378؛ جمهرة األمثال 53050العقد الفريد   2 ؛ التاج 3076/؛ زهر األكم (سرف)؛ اللسان /2302؛ المستقصى 23122 ؛ الميداين 03/29؛ المخص 

 (.سرف)

ص   0  .03020؛ إميل بديع (سرف)؛ التاج (سرف)؛ اللسان 03/29المخص 

 .03020؛ إميل بديع (ملع)؛ التاج (ملع)؛ اللسان 23221؛ المستقصى 03005؛ األساس 23227 ؛ الميداين 23108جمهرة األمثال   /

م   1  .3078/؛ إميل بديع (ملع)؛ اللسان والتاج 23108؛ المستقصى 03/67 ؛ الميداين 23177؛ ثمار القلوب 362/ريد ؛ العقد الف23/12ابن سال 

م   7 ص 177؛ ثمار القلوب 230/9؛ جمهرة األمثال 362/؛ العقد الفريد 12/ابن سال  ؛ الميداين  23227 ؛ الميداين 165؛ فصل المقال 6//03؛ المخص 

 (.ملع)؛ اللسان والتاج 23108؛ المستقصى 2302؛ المستقصى 03/67

م  6 ؛ جمهرة األمثال /032؛ جمهرة األمثال /03؛ جمهرة األمثال 23112؛ جمهرة األمثال 23108؛ جمهرة األمثال 1//23؛ جمهرة األمثال 51/ابن سال 

؛ 23220؛ المستقصى 2378؛ المستقصى 231/8؛ الميداين  23062؛ الميداين  23071؛ الميداين  23288 ؛ الميداين 287؛ فصل المقال /030

 .03020؛ إميل بديع (فرش)؛ التاج (فرش)؛ اللسان 230/2؛ المستقصى 23026؛ المستقصى 23221المستقصى 

 ./0302؛ إميل بديع (أفف)؛ التاج (أفف)اللسان   5

 .03026؛ إميل بديع (حجم، سبط)؛ التاج (سبط)؛ اللسان 23052؛ المستقصى 0386 ؛ الميداين 230/7القلوب ؛ ثمار 03228جمهرة األمثال   8

 .03025؛ إميل بديع (ثيل)؛ التاج 23227؛ المستقصى 23071 ؛ الميداين 231/1جمهرة األمثال   9

؛ زهر األكم (عرقب)؛ اللسان 23618؛ األساس 23228؛ المستقصى 23225؛ المستقصى 03/22؛ الميداين  /2307 ؛ الميداين //231جمهرة األمثال  22

 .03028؛ إميل بديع (عرقب)؛ التاج 03296

 (.عرقب)اللسان والتاج   22
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 2«عرقوٍب 
 
 مدينة« بيثرب»، ويروى /«َوَعدَت وكان اُلخلُف منك َسِجي ًة َمواعيَد ُعرقوٍب أخاه بَيرتَب»: 0، وفيه يقول ُجَبيهاء األشَجعي

، وهو من 1«أخنَث من َدالل»و. بالتاء وفتح الراء موضع قريب من اليمامة« يرتب»الصالة والسلم، و ضلالرسول عليه أف مدينة

ة والتَ ، «الكِظاظ»،  و6«ليس أخو الكِظاظ َمن َتسَأمه»و. 7«أخنَث من ِهيت»َمخانيث المدينة، واسمه ناقد، و ب، يضرب لمن عَ هو الِشد 

ة القوم، يعني كاظِّهم يف الحرب ما كاظ وك، وال َتسَأمهم حتى َيسأموا  5«إخوان الَعزاء»و. لمن يؤمر بُمشار 
 
َقلى ِدينَه »: ، قال الراعي

أَشوَر َعروٍس »و .رهان وهي تتَبختَ ، يعنون األَمة، ألن ها تُ 9«أخيَل من ُمذالة»و. 8«واهتاج للَشوق إن ها على الَشوق إخواَن الَعزاِء َهيوُج 

أدَرك أرباُب النََعم »: 20قال أبو ذؤيب، و22«أدرك أرباُب النََعم»و. ، يعني هل ترى عسل عروس؟ يضرب هذا المثل عند الُهزء22«َتَرى

ثرهم ثمَّ ُيدِركَها أصحاهبا، أ خرين هبا، ويسوء، أصل هذا المثل أن ه ال يرَعى اإِلبِل غير أرباهبا، فيِقل  اهتمام آ«بكل  َملحوب أَشم  

ين»و .فيعتنوا بشأهنا ويتأن قوا فِي ِرعيتها، يضرب لَمن اعتنى بِاألمر ين»، و/2«أدِركني ولو بأَحد الَمغُرو  ، «أنِزلني ولو بأحد الَمغُرو 

فعندما شَردت به فاستغاث  ة،حدهما ناقًة صعبكان أخوان من أهل َهَجر، مِن َحماقتهما أن ه ركِب أ: السهم الَمريش، قيل« المغرو  »

ين»: ، فقال«ُهنَين»بأخيه الذي عنده َقوس وَسهمان، واسمه  ، فرماه أخوه عن القوس، «يا هنين ويلك أدركني ولو بأحد المغرو 

ها وإن أبَتأ»و .فصرع أخاه، فذهب قوله مثالً، ويضرب هذ عند الضرورة وَنفاد الحيلة ، ُيكنى بالَدرِّ 21«دِر  ، معناه عالِْجها حتى َتِدر 

ُهنَا عن الَتيسير، أصله فِي الناقة الَعصوب، ويضرب لمن ينَال مِن الَشحيح َشيئًا بالَتعنيف واإللحاح، وُيكَره المطلوب إليه على 

                                                                                                                                     
 

؛ إميل بديع (عرقب)؛ التاج 03296؛ زهر األكم (عرقب)؛ اللسان 23228؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين /2322؛ فصل المقال 232/2ثمار القلوب   2

036/6. 

 .2218؛ معجم الشعراء العرب 03220الزركلي  : يزيد بن خثيمة بن عبيد األشجعي، لحياته راجع 0

ة  /  .23225شرح الشواهد الشعري 

 .03002؛ إميل بديع (خنث)؛ التاج (خنث)؛ اللسان 23229؛ المستقصى 23072 ؛ الميداين 23120جمهرة األمثال   1

 .03000؛ إميل بديع (خنث)؛ التاج 23222؛ المستقصى 230/9 ؛ الميداين 231/7جمهرة األمثال   7

 .03001؛ إميل بديع (كظظ)؛ التاج (كظظ)؛ اللسان 2371 الميداين   6

 . 03001؛ إميل بديع (هيج)التاج  ؛(أخو، هيج)اللسان   5

  .//230؛ شرح الشواهد الشعري ة 2321 شرح أبيات سيبويه  8

 .03008؛ إميل بديع (ذيل)؛ التاج 03020؛ زهر األكم (ذيل)؛ اللسان 23062 ؛ الميداين 23112جمهرة األمثال   9

؛ زهر األكم (شور)؛ اللسان 23707؛ األساس 23298؛ المستقصى 23/66؛ الميداين  //230 ؛ الميداين 207؛ فصل المقال 230/1جمهرة األمثال  22

 .03009؛ إميل بديع (شور)؛ التاج 23292

م  22  (.لحب) ؛ التاج(لحب)؛ اللسان 23227؛ المستقصى 23061 ؛ الميداين 23286؛ جمهرة األمثال 296ابن سال 

ث، من بني هذيل بن مدركة، من مضر، شاعر فحل، ومخضرم، أدرك الجاهلي ة واإلسالم، وعاش إلى أيام عثما أبو ُذَؤيب  20 ن الُهَذلي  خويلد بن خالد بن محر 

ا، فشهد فتح إفريقي ة، وم 06فخرج يف جند عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة  ، رثى هبا خمسة «العيني ة»ات بمصر، أو بإفريقي ة، أشهر شعره هـ غازي 

ع»: أبناء له، أصيبوا بالطاعون يف عام واحد، مطلعها  .03/07الزركلي  . «أمن المنون وريبه تتوج 

ص 6319؛ المحكم 03/08جمهرة األمثال   /2 ؛ إميل بديع (غرو)؛ التاج (غرو)ن ؛ اللسا23226؛ المستقصى 23067 ؛ الميداين 13171؛ المخص 

030/0. 

ص   21  .//030؛ إميل بديع (درر)؛ التاج (درر)؛ اللسان 23227؛ المستقصى 23066 ؛ الميداين 23176المخص 
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. 0«ادَفع الشر  ولو إصبَعًا»و. 2«أشد  َسواًدا مِن ظِل   أ مِن َشَجر، والليس شيٌء أَظل  مِن َحَجر، وال أدف»: والعرب تقول. قضاء حاجته

ا أن ه الخيط « خيط باطل»، /«أرق  مِن َخيط باطل»و ة يف البيت، وإم  ا أن ه الَهباء يكون يف ضوء الشمس فيدخل من الَكو  فيه معاٍن، إم 

ن، وهو أيضًا كان لقب مروان بن طامس، وُمخاط الشي، بمعنى ُلعاب الش«خيط باطل»: الذي يخرج من فم العنكبوت، وقيل

لحا اهلُل قوًما مل كوا َخيط باطٍل على الناس ُيعطي »: الحكم، ألن ه كان طويالً ومضطرًبا، يضرب مثالً لمن يُهون أمُره، كما قال الشاعر

ه يخاطب 6، وقال الُحَطيئة7«أَدق  من الَطحين»و. 1«َمن يشاء ويَمنع أَدل  »و. «نِت أمَر َبنيِك، حتى تركتِهم أَدق  مِن الَطحينلقد ُديِّ » :أم 

طائر « القطاة»، 9«إن ه ألصَدق مِن َقطاة»، و«إن ه ألَدل  مِن َقطاة»، و8«أَدل  مِن َقطاة»و. ، أدل  عليه وتدل ل، وثِق بمحب ته فأفَرط عليه5«فأَمل  

أمضى مِن »و. ، يضرب مثالً لمن َيهيج إذا ُتَهي ج«لو ُتِرك الَقطا لنامَ »: ، وفيه أيًضا«َقطاَقطا»يت بذلك، ألن ها تقول م  هور، سطائر مش

 22«ُسَليِك الَمقانِب
 
بن  ِعس بن عمرو بن َكعب بن سعد بن زيد َمناةقاالحارث، وهو مُ  بن سنان بن عمير بن ، وهو ُسَليك بن َيثِربي

ه، ولذا قيل له اء يضرب به مثالً : تميم بن ُسَلكة، وهي أم  : ، وقول الشاعر22«أعدى مِن ُسَليك»: ابن الُسَلكة، شاعر لص  َفت اك َعد 

وأصله من فعل  ،/2«أهَون لي مِن بَعَرة َيرمي هبا َكلٌب »و .20«ُثَن منكم على الَهول أمضى مِن ُسَليِك الَمقانِبراُب ليلى يا َلبُ لُخط  »

ة عن موت زوجها، ويقال  ة»الُمعَتد  هتا«بعرت المعتد  ة، 21«فالن أذم  مِن الِوبارة»و. ، فهي باعر، انقضت ِعد  ، هو ُدَويب ة مثل الِهر 

لم ُيسَمع هبا إال  يف هذا « الذنبة»: بمعنى الَذَنب، قيل« الَذَنبة»، و27«إذا أخذَت بَذنَبة الَضب  أغضبتَه»و. هاللون ال َذَنب لَطحالء ا

َجراد، والَغوغاء، الهو « الغاوي»، 2«إذا أخصَب الَزماُن جاء الغاِوي والهاِوي»و. 26المثل، يضرب لمن ُيلجئ غيَره إلى ما يكره

                                                                                                                                     
 

 (.ظلل)؛ التاج (ظلل)؛ اللسان 23176جمهرة األمثال   2

 (.دفع)اللسان والتاج   0

 .0/1؛ إميل بديع (خيط)؛ التاج (خيط)؛ اللسان /2305؛ األساس /2305 اين ؛ الميد/2311جمهرة األمثال   /

 ....يعني لعن اهلل قومُا مل كوا مروان بن الحكم   1

 .030/7إميل بديع  ؛(سوس، دين)؛ التاج (سوس)؛ اللسان 23225؛ المستقصى 23/26؛ األساس /2305 ؛ الميداين 23177جمهرة األمثال   7

الشعر : راجع. لَقصره وُقربه من األرض، ويكنى أبا مليكة، وكان راوية زهير، وهو جاهلي  إسالمي   جرول بن أوس من بنى قطيعة بن َعبس، ولقِّب الُحَطيئة  6

فين 03228الزركلي   ؛22371؛ الوايف بالوفيات 23056؛ فوات الوفيات 352/؛ هناية األرب 23/22والشعراء  ؛ معجم الشعراء 3209/؛ معجم المؤل 

 .6/0العرب 

 .030/6؛ إميل بديع (دلل، ملل)؛ التاج (دلل)؛ اللسان 73290العقد الفريد   5

 .030/5؛ إميل بديع (قطا)؛ التاج (قطا)اللسان   8

م   9  (قط)؛ اللسان والتاج /23/6ابن سال 

 .030/5؛ إميل بديع (سلك)؛ التاج (سلك)؛ اللسان 23/65؛ المستقصى /03/0 ؛ الميداين 03090 ؛ جمهرة األمثال322/العقد الفريد   22

 (.سلك)؛ التاج //03جمهرة األمثال  22

ة : لشرح البيت راجع 20  .23020شرح الشواهد الشعري 

م   /2  (.بعر)؛ التاج 2368ساس ؛ األ23229؛ المستقصى 23051 ؛ الميداين 52/ابن سال 

 .030/5؛ إميل بديع (وبر)؛ التاج 23051 الميداين   21

 .03012؛ إميل بديع (أنف)؛ التاج 2305 الميداين   27

 .03012؛ إميل بديع 23200المستقصى  26
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، يعني إذا جاءت السنة /«الجابي والجاين»، وبرواية 0«إذا جاءت السنة جاء معها أعواهنا»معناه الِذئب أو الُذباب، و« الهاوي»و

، 1«مَت الباطَل أنجَح بكرُ إذا »و. ث المالاَلجدب جاءت الجراد والِذئاب واألمراض، يضرب هذا المثل يف َميل الناس إلى حي

، «يا َحب ذا المنتِعلون قِياًما»يعني الباطل غلب عليك، وأصله أن  شاب ًة كانت تحت شيخ، فكل ما انَتَعل انتعل قاعًدا، فسِمعها تقول 

ي لما ال َيقدِر «لباطل أَنجَح بكا إذا ُرمَت »: التفرام عند ذلك فضَرط، فعندها ق ، يضرب هذا المثل يف افتضاح المرء عند الَتَصد 

ب الحماَر من الَردَهة وال َتقل له َسأْ »و. عليه « الردهة»، و«به فال ُتَهتَهت»، و6«إذا وقفَت البَعير على الَردهة فال تقل له َهت»، و7«قرِّ

إذا ارجَعن  »و. 5اه كل  األمِر إلى أهله وال ُتكِرهه على فعله، إذ رأيَت ُرشده، يضرب للرجل الماهر يف صنعتهعنسَتنقع الماء، مم

، فهو «ارجعن»قلب ن م« اجرعن»ويروى بمعنى مال، « ارجحن  »، و«ارجعن  »، 9« ًارجحن  شاصيًا فارفع يدا»، و8«شاِصيًا فارفع يًدا

شاٍص، إذا ارتفعت يده ورجله، معناه أن ه إذا سقط الرجل على َظهره، وارتفعت رجله إلى األعلى، فاكُفف عنه، يعني إذا خَضع لك 

انعة، وهو أن تمنَعه عن نفسك ويمنعك عن نفسه، ممهو ال« اجزةالمح»، و22«إن أردَت المحاجزَة فَقبل الُمناَجزة»و. فُكف  عنه

وهو الَفناء، والمقاتلة، ألن  كال  من الِقرَنين يريد أن ُيفني صاحبه، أصل الكالم أن ه إن أردَت المحاجزة فهي « النجز»من « المناجزة»و

ُعوكِي على »و .22«لحم يضَحك َجدُر البَيتالإذا اشرتيَت »و .قبل المناجزة، وهذا المثل معناه اُنج بنفسك قبل لقاء َمن ال ُتقاومه

ا فيه، ويقال20«إذا أعياِك بيت جاراتك فُعوكِي على ذي بيتك»، و«بيتك إذا أعياِك بيت جارتك : ، معناه ارجعي إلى بيتك فكلي مم 

له حيلًة، لألخذ ماله  يرعنى طلب التدببم، /2«إذا أعياك َغريُمك فَعرقِب»و. عاكت المرأة تعوك، إذا رجعت إلى بيتها فأكلت ما فيه

، يعني َمن ُغبِط بكثرة الَعَدد وات ساق األمر فهو بَعرض «من يتجاور»، وبرواية 21«َمن يجتمع َتتََقعَقع ُعُمُده»و .الذي أعطاه غريمه

إن ُيغَبطوا َيهبطوا، وإن أمُِروا يوًما، »: يصف تغي ر الزمان بأهله ، وقول لبيد27«إذا تم  أمٌر دنا نقُصه»: الَزواِل واالنتِشار، كما يقال

                                                                                                                                                               
 

 .03010؛ إميل بديع (هوى غوى،)؛ التاج (غوى)؛ اللسان 2366 الميداين   2

 .03019؛ إميل بديع (عون)؛ التاج (عون)؛ اللسان 2366 الميداين  0

 (.جبى)؛ التاج (جبى)اللسان  /

 .03010؛ إميل بديع (نجح)؛ التاج 23201؛ المستقصى 03019األساس  ؛23221جمهرة األمثال  1

 (.رده، سأسأ)؛ التاج (سأسأ)ان ؛ اللس0391 الميداين  7

 (.هتت)؛ اللسان والتاج 03298المستقصى   6

 .03010؛ إميل بديع 03298المستقصى  5

 ./0301؛ إميل بديع (رجعن)؛ التاج (رجعن)؛ اللسان 2302 ؛ الميداين (رجعن)؛ المحكم 2361؛ جمهرة األمثال 231السدوسي   8

 ./0301إميل بديع  ؛(رجحن، شصى)التاج  9

 .03011؛ إميل بديع (نجز)؛ التاج (حجز)؛ اللسان 03072؛ األساس 2312 ؛ الميداين /238جمهرة األمثال   22

 .03011؛ إميل بديع (جدر)؛ التاج (جدر)اللسان   22

 .03017؛ إميل بديع (عوك)؛ التاج (عوك)؛ اللسان 2358 الميداين   20

 .03017؛ إميل بديع (عرقب)؛ التاج (عرقب)؛ اللسان 231/9المستقصى   /2

 (.قعقع)؛ اللسان والتاج 03276؛ جمهرة األمثال 351/العقد الفريد   21

 .03015؛ إميل بديع (قعقع)اللسان والتاج   27
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س، وال الَفيلسوف والمَهنِدس»و. 2«يصيروا للُهلك والنََكد م والمنجِّ س بمعنى المعلِّق على 0«إذا جاء الَقَدر لم ُيغِن المنجِّ ، المنج 

، أشياء نجيسة من عظام الموتى وغيرها، لطردهم، من معتقد العرب أن  الجن  نفروا عن األقذار إذا »و. الذي ُيخاف عليه من الجن 

يتُها»و. 1، رضي اهلل تعالى عنه/الُمَزين   ار، هنر معقل بالبصرة ُنِسب إلى معِقل بن َيس«جاء نَهر اهلل بَطل هنُر َمعِقل ، 7«إذا َحَككُت ُقرحًة َدم 

يتُها  عنه، كما ، عندما بلغه َقتُل عثمان رضي اهلل6، يعني إذا ظنَنُت الظن  أصبُت كأن ي بَلغُت ُمنَتهى الرأي، قاله عمرو بن العاص7«َدم 

  الذي يظن  بك الظن  »: ، وقول أوس بن حجر«إن ه سُيقتل حين أبى أن يخَلع نفسه وأبى الناس أن يلي عليهم»: ن قبلمِ قال 
األلَمِعي

 »، ُضرب مثال للرجل صادق الرأي، فإذا ظن  فكأن ه قد رأى، و«كأن قد رأى وقد سمعا
 
إذا أضاء، كأن ه لمع « لَمع»أصله مِن « األلمعي

ث »: ره، ويف حديث أن ه صل ى اهلل عليه وسل م قالغيه ما أظَلم على ل ة محد  ث، فإن يكن يف هذه األم  ة إال  كان فيها محد  لم تكن أم 

ث؟ قال: ، قيل«فهو عمر إذا َختَنَت فال ُتغِدف، وال »: ويقال .5«الذي يرى الرأي ويظن  الظن  فيكون كما رأى وكما ظن  »: وما المحد 

وعض  زماٍن، يا ابن مرواَن، لم يدع من »: استأصله حلًقا، وأفسده، كما يف قول الفرزدق: تهسحأسه سحتا وأحت ر، س«ُتسِحت

، و«إذا دخلَت أرض الُحَصيب فَهرِول»و .8«المال إال  ُمسَحًتا، أو ُمَجل ُف  هو وادي « الحصيب»، يعني أسِرع يف المشي لئال  ُتفتن هبن 

ًة، ولذلك قولهم المشهورو قت نساُئه حسنًازبيد باليمن، حسن الهواء، فا إذا رأت »: أن  قول امرأة لولدهاو. 9جمااًل وَظرافًة وِرق 

ى ا»، و«َدغَر ال َصف  »، و«العيُن العيَن فَدغرى وال َصف  كم : هنا، مع«ًرا وحلًقاَعقرى وَحلقى وعق»، مثل «َدغًرا ال صفًّ إذا رأيتم عدو 

ى»فادَغروا عليهم، يعني اقتِحموا واحِملوا وال ُتَصاف وهم، و دَغر « دغر»من المصادر التي يف آخرها ألف التأنيث نحو دعوى، و« َصف 

  أن ه وروي عن أبي األسود. 22عليه يدَغر دغًرا وَدغرى، وَدغراء، معناه اقتحم من غير تثب ت
إن  فالنًا إذا ُسئِل أَرَز وإذا » :الق الدؤلي

، يعني إذا سئل المعروَف َتضام  وَتقب ض مِن ُبخله ولم َينبسط له، وإذا ُدعي إلى طعام أسَرع إليه، وقول «انتهز»، ويروى «ُدعي اهتز  

ًزا وأروزًا إذا تضام  وتقب ض مِن بخله، فهو أرأَرز فالن يأرز ، و«إن  اللئيم إذا ُسئل أَرَز، وإن  الكريم إذا ُسئل اهتز  »: أبي األسود أيضًا

ال أُروز األرزِ »: أُروز، وقال رؤبة ، يعني أن ه ال ينبسط للمعروف ولكن ه ينضم  بعُضه إلى بعض، وقد أضافه إلى المصدر «فذاك بخ 

ا كان الَعدل والَدهاء أغلَب أحواله«عمر الدهاء»و« عمر الَعدل»: كما يقال ، 2«إذا َسَقيتَه فاحنِذ له»، و20«فأحنِذ إذا َسَقيَت »و. 22، لم 

                                                                                                                                     
 

 .115؛ حماسة البحرتي  1/بن ربيعة  ديوان لبيد 2

 (.نجس)اج ؛ الت03072األساس   0

 .53052؛ الزركلي  03756سير أعالم النبالء : لحياته راجع /

 .03019؛ إميل بديع (عقل)؛ التاج 2385 ؛ الميداين 2/ثمار القلوب   1

 .03072؛ إميل بديع (حكك)؛ اللسان والتاج 23201؛ المستقصى 2308 ؛ الميداين 23211جمهرة األمثال  7

 .23106؛ موسوعة األعالم 7359الزركلي   6

 (.لمع)للمزيد من التفاصيل راجع إلى اللسان والتاج   5

 .03072؛ إميل بديع (سحت، غدف)التاج   8

 .03072؛ إميل بديع (حصب)؛ التاج 2350زهر األكم   9

ص   22  .03072؛ إميل بديع (دغر)؛ اللسان والتاج 0372المخص 

م   22 ص 371/العقد الفريد  ؛23085ابن سال   ./0307؛ إميل بديع (أرز)؛ التاج (أرز)؛ اللسان 2301؛ األساس 23125؛ فصل المقال 3/01/؛ المخص 

 (.حنذ)اللسان والتاج  20



46 
 

، معناه أَقل  الماَء وأكَثر «حنَذ له يحنِذ»إلقالل منه، و: يعني ُصب  فيه قليَل ماء، واإلحناذ هو اإلكثار مِن الِمزاج يف الَشراب، وقيل

يِن َسعُد الَقينُ »و. 0«أعَرَق »، و«أخَفَس »الشراَب، مثل  ، من أسماء الَكِذب والباطل، وأصله أن  َسعَد الَقيَن كان رجالً من /«ُده ُدر 

بته العرُب وضربوا به «ُدْه َبْدُرودْ »: الَعجم يدور يف َمخالِيف اليمن يعمل لهم، فإذا كسد عمله قال بالفارسي ة ، يعني أنا خارج غًدا، فعر 

، «فاعلم أن ه مصب ح»، وبعبارة «وهو سعد القين»، ويروى بزيادة 1«ذا سمعَت بُسَرى الَقين فإن ه ُمصبِّحإ»: الكذب، وقالواالمثَل يف 

يِن َسعُد الَقينُ »هو: ، يعني هو آتيك صباحًا، وقيل«فاعلم أن ه ُمخلِف»و ينِ »، من غير واو عطف، وكون «ُدهُدر  مت صالً غيَر « ُدهُدر 

اسم « َهيهات»و« َسرعان»ك« بََطَل »الحقيقة فيه أن ه اسم ل: ، وقيل«الُدهُدن  »وهو الباطل، ومثله « ُدهُدرٍّ »َتثنية  هو: منفصل، وقيل

بََطَل »نعته، وحذف التنوين منه اللتقاء الساكنين، ويكون على حذف مضاٍف، تأويله « القينُ »فاعل به و «سعدُ »و، «بُعد»و« سُرع»ل

يِن »هو :، وقيل«قوُل َسعِد الَقين ين»، و«سعد»، بنصب «َد القينَ سعُدهُدر  منصوب على إضمار فعل، وظاهر كالمه يقضي أن  « ُدهُدر 

ين» ين»، و«اطرحوا الباطَل وسعَد القينَ »: ، وتقديره«ُدهُدر  »اسم للباطل َتثنية « ُدهُدر  ر بأن  «ُده ُدر  فِعل أمر من الَدهاء إال  « ُده»، ُفس 

مت الواُو الت ، كما فعلت «ُده»، ثم  ُحذفت الواو اللتقاء الساكنين، فصار «ُدوهْ »لى موضع عين فعله، فصار إ «الم فعله»ي هي أن ه ُقد 

ين»، و«ُقل»يف  سعد القين »، ويكون «َدواَليك»، و«َحناَنيك»و« لب يك»إذا تتابع، وهنا يراد بالتثنية التكرار، كما قالوا « در  يِدر  »مِن « ُدر 

إن  : هذا القول حسن، عندما يقال: ، وقيل«بالغ يف الَدهاء والكذب يا سعُد القينُ »: يكون المعنىف نعته،« القين»و ُمناًدى مفرًدا« 

ة الدال مِن  ت لإلتباع إتباعًا لضم  أبِدَع بالرجل، إذا : ، ويقال«أنِجَح بك»، ويروى 7«إذا طلبَت الباطل أبِدَع بك»و. «ُده»الدال ُضم 

، ومعنى المثل إذا طلبَت الباطل لم َتظَفر «إن ي أبدع بي فاحِملني»ت راحلُته، ويف الحديث بَ قام به، أو َعطِ حِسر عليه َظهره، أو 

إذا طلَع »و. بمطلوبك، وانقطع بك عن الَغَرض، يعني الباطل غلبك، ويعطي األعداء منك ُمرادهم، ويف هذا هني عن طلب الباطل

ي بذلك ألن  بِحذائه كوكًبا صغيرًا كأن ه يذَبحه، وأصل المن « عد الذابحَس »هو« الذابح»، و6«الذابِح َجَحَر النابح « الذبح»كواكب، سم 

، ومنه قوله  فيها الصاُب مذبوُح »: الشق 
 
، «إذا طَلع ُسَهيٌل، َبَرَد الليُل، وامَتنَع الَقيُل، وللَفصيل الويُل »: وقالت العرب. «كأن  عيني

« سهيل»النجم المعروف، يأخذ صاحبه بأذنه ثم  يلطِمه عند طلوع « سهيل» ُيفَصل عند طلوعهو الصغير من اإلبل الذي « اللطيم»و

ه كل ها ويفِصله منها إذا طلع سهيل، ُرفع َكيل »: ، ويقال5ويستقبله به وَيحلِف أال  يذوَق َقطرَة لبن بعد يومه هذا، ثم  يُصر  أخالَف أم 

ت أم  ع سهيل ُص ، إذا طل8، يعني ذهب حار  وجاء َبرد«وضع َكيل إذا َطَلَعت الَخراتاِن، ُاكلِت أم  »و. 9اهتا، ولم ُيسَق من اللبن شيئًاهر 
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َضرباِن « الَجراذين»، و«أم  ِجرذان»، و«سهيل»اسم َنجمين يف السماء، وطلوعهما يف أخَريات الَقيظ بعد طلوع « الَخراتَين»، 2«ِجرذان

، معناه إذا تعظ م /«إذا َعز  أخوك فُهن»و. 0ا َجف ت فهي الَكبيسإذرذان ُرَطًبا، فهي أم  ج: ، وقيل«ِجرذانة»َضرباِن من التمر، واحدهتما 

المعنى إذا غلبك وقَهرك ولم تقاِومه فتواَضع له، فإن  اضطِراَبك عليه يزيدك ُذالًّ : أخوك شامِخًا عليك فالتِزم له الَهوان، وقيل

ا  سر، بك«أخوك فِهن إذا َعز  »وَخبااًل، و ، فهو «ُهن»الهاء، معناه إذا اشتد  عليك فِهن له وداِره، وهذا من مكارم األخالق، وأم  ، بالضم 

ة أب اؤون للَضيم د»و. 1من الَهوان، والعرب ال تأمر بذلك، ألن هم أِعز  د وإذا حَلفَت فوكِّ يف الَعقد، « التأكيد»يعني  ،«إذا َعَقدَت فأكِّ

قوها، فإن  القول ما قالت َحذامقاإذا »و .7الَحلفيف « التوكيد»و ، هي بنت «فصدقوها»بمكان  5«فأنصتوها»، ويروى 6«لت َحذاِم فصدِّ

ت العرب : اسم معدول عن حاذمة، قيل« حذام»بنت الَعتيك بن أسلم بن يذُكر بن َعنزة، و يف موضع الرفع، ألن ها « َحذام»َجر 

ا ُصِرفت إلى  ، «أنِت عليِك »: وجدوا أكثَر حاالت المؤن ث إلى الكسر، كقولك همُكسرت، ألن  « الَفع»مصروفة عن حاذمة، فلم 

، «الَحكم إذا َقَطعَن َعَلمًا َبدا َعَلم، حتى َتناَهيَن بنا إلى»: ، قال جرير8«إذا َقَطعَن َعَلمًا بَدا َعلمٌ »و. «فساق»و« فجار»وكذلك 

، لفظه أمر 9«إذا لم َتسَتِح فاصنَع ما ِشئَت »: ومن الحديث. هو الجبل الطويل، أو هو الجبل فقط، ال ُيطلق على الطويل« لمالع»و

، معناه إذا أعياك األمر مغاَلبًة، فاطُلبه مخاَدعةً «إذا لم َتغلِب فاخلِب»و. ومعناه توبيخ وهتديد إن لم يكن »و. 22، بالكسر، وبالضم 

هو الذي يجَمع الَقَرظ ويجتنيه، وهما رجالن، « القارظ»، و/2«حتى يؤوب القاِرظانِ »و. 20معناه إن لم يكن فِعل فِرياء، 22«ٌش َشحٌم فنَفَ 

 ال أبوأحدهما من َعنََزة، واآلخر عامر بن تميم بن يقُدم بن َعنََزة، خرجا ينَتِحيان الَقَرظ ويجَتنِيانه فلم يرجعا، فضرب هبما المثل، وق

هما قارظان وكالهما من عنزة، فاألكرب منهما يذُكر : ، وقيل«لوائل وحتى يؤوب القارظان كاِلهما، وُينَشر يف الَقتلى ُكَليب»: ُذَؤيب
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ا األصغر منهما فإن ه أيضًا خرج يطلب ال صار مثالً يف ف َقَرظ فلم يرجع،بن َعنََزة كان لُصلبه، واألصغر هو ُرهم بن عامر من عنزة، وأم 

، فُاقِيَم القارظ الَعنَِزي  َمقام الَدهر ونصبه على 2«ال آتيك القارَظ الَعنَِزي  »: انقطاع الَغيبة، وقيل ، يعني ال آتيك ما غاب القارظ العنزي 

ي الَخير، »: ، وقال بِشر البنته عند الموت0«إذا ما القارُظ الَعنَِزي  آبا»على الظرف، و . «إذا ما القارُظ الَعنَِزي  آبا، وانتظِري إي ابيفَرج 

ر «حتى ينام ظالع الكالب»، و/«إذا نام ظالُِع الكاِلب»و ، يعني أن  الظالع منها ال َيقِدر أن يعاظِل مع ِصحاحها لَضعفه، فهو يؤخ 

ء الحاجة، كما قال ضالمثل يف تأخير قذلك، وينتظر فراغ آخرها، فال ينام حتى إذا لم يبَق منها شيء سِفد، ثم  نام، يضرب هذا ا

هو الخيط الذي « الوكاء»، « ِإذا ناَمِت الَعيُن استَطَلَق الِوكاء»و. «أال طرَقتنا بعد ما نام ظالع الكالب وأخبى ناَره كل  ُموقدِ »: الُحطيئة

ة والكِيس وغيرهما، ه بالِوكاء، ويف الحديثى أوكى عل: ويقال تَشد  به الُصر  وا «أوكوا األسِقية»: ما يف ِسقائه إذا َشد  ، يعني ُشد 

أ»: رؤوسها بالِوكاء لئال  يدخلها حيوان أو يسُقط فيها شيء، ويف حديث آخر ، جعل «إن  العين ِوكاء الَسِه، فإذا نام أحدكم فليتوض 

يف الِقربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع االست أن ُتحِدث إال  باالختيار، ا الوكاء يمنَع م الَيَقَظة لاِلست كالوكاء للِقربة، كما أن  

، «إذا قام بك الشر  فاقعد»، و7«إذا نَزا بك الَشر  فاقُعد»و. 1َحلقة الُدُبر، وكنى بالعين عن اليقظة، ألن  النائم ال عين له تبصر« السه»و

، «وإن لم ُتِصبه فال أَباَب ، إذا أصابَت الظِباء الماء، فال َعباَب »و. احبهص لَشر  حتى يسأمهيضرب مثالً للذي يحِرص على أن ال يسأم ا

 امالظِباء والنَع ، يعني أن ه ليس شيء من الُوحوش من6«ال َعباَب، وال أباَب »: ، وخالصة الكالم«أب  لألمر وائَتب  له»: مثل قولك

 والبقر يطلب الماء إال  أن يرى الماء قريبًا منه فَيِرَده وإن تباعد عنه لم يطلبه ولم يرده كما يرده الحمير، يضرب للرجل ُيعِرض عن

، «بارىأطيب من الح»و« أموق من الحبارى قبل نَبات َجناَحيه»، و9«أسلح من ُحبارى»، و8«أذرق من اُلحبارى»و. 5 .الشيء استغناءً 

ا 22«أخصر من إهبام الحبارى»، و«الحبارىن أحرص م»و ُتقطِّع أعناَق الِرجال »و. فمعناه طائر طويل العنق« الحبارى»، وأم 

ن باَلت عليه الثَعالُِب »و. 2، يضرب يف َذم  الَطَمع والَجَشع«إن ما أَذل  أعناَق الِرجال األطماعُ »، و22«الَمطامِعُ  ، مثل القول الذي 0«أَذل  ممَّ

                                                                                                                                     
 

ص  2  (.قرظ)؛ اللسان والتاج /15؛ فصل المقال 13250المخص 

م   0 ؛ إميل بديع (رجا، قرظ)؛ التاج (قرظ)؛ اللسان 23208؛ المستقصى 2357 ؛ الميداين /2315؛ فصل المقال /2320؛ جمهرة األمثال 23/17ابن سال 

03066. 

م ا  / ص 2395؛ جمهرة األمثال 23019بن سال   .03069؛ إميل بديع (ظلع)؛ التاج (ظلع)؛ اللسان 2306 ؛ الميداين 03092؛ المخص 

 .03069؛ إميل بديع (وكى)؛ التاج (وكى)اللسان   1

م   7 ؛ (نزا)؛ التاج (نزا)؛ اللسان 23209؛ المستقصى 2311 يداين ؛ الم23009؛ فصل المقال /236؛ جمهرة األمثال 312/؛ العقد الفريد 23272ابن سال 

 .03069إميل بديع 

 (.عبب)؛ التاج /0301 الميداين  6

 .03052؛ إميل بديع (أبب، عبب)؛ التاج 23212؛ زهر األكم (أبب)اللسان   5

 (.حرب)؛ اللسان والتاج 2351؛ المستقصى 03252 الميداين  8

؛ إميل بديع (حرب)؛ التاج //032؛ زهر األكم (حرب)؛ اللسان 23252؛ المستقصى 23168؛ األساس 23/71 ؛ الميداين 237/1جمهرة األمثال   9

03/61. 

 (.حرب)ج ؛ التا03208 ؛ الميداين /18؛ ثمار القلوب 03227جمهرة األمثال  22

؛ التاج (قطع)؛ اللسان 03/2؛ المستقصى 23121؛ األساس /2321 ؛ الميداين 23128؛ فصل المقال 23055؛ جمهرة األمثال 371/العقد الفريد   22

 (.قطع)
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 رضي اهلل عنهما
 
د العلماء يف أن ه لعب اس بن مِرداس، أو ألبي ذر  الصحابي أَرب  َيبول الُثعُلباُن برأسه لقد ذل  َمن بالت عليه »: الذي ترد 

أَذل  مِن بَيَضة »و. أن  رجالً من العرب كان يعبد َصنَمًا، فنظر يومًا إلى َثعلب جاء حتى َباَل على الَصنَمل ، وأصل هذا القو/«الَثعالُب 

، هي ُدَويب ة «أَذل  مِن ِحمار َقب ان»و. ها، فال ترِجع إلي، هي بيضة ترتكها النَعامُة يف َفالٍَة من األرض7«أعز  مِن بَيضة البََلد»، و1«البََلد

، ألن  الحالئب عندما ُيحَلبن تبقى الُسقبان محرومًة، «أَذل  من الُسقبان بين الَحالئب»و. 6صغيرة الزقة باألرض ذات قوائم كثيرة

، وهي التي ُتحَلب، من «اَلحلوبة»جمع « الحالئب»، و«حائل»: ير الذكر، ويقال لألنثىبع، وهو ولد ال«قبالَس »جمع « السقبان»و

شجرة « العرتة»، و«أَذل  مِن ِعرتَة الَضب  »و. 8«َظأرناكم بالبِيض حتى ألنتم أَذل  مِن الُسقبان بين اَلحالئب»: 5قول َقيس بن الَخطيم

، فتنُبت عن سها، فال َتنمي، ويقال لذلك هود حجر الَضب  ، ألن ه ال يمتنِع «َفقٍع بَقرَقرةٍ أَذل  مِن »و. 9«أذل  مِن ِعرتة الضب  هو »: يتمر 

، ويشبه الرجل «فَِقعة»الَكمأة البيضاء، والجمع « الفقع»أرض لي نة، و« القرقرة»بل ألن ه ُيوطأ باألرجل، و: على َمن اجَتناه، ويقال

ثوين بني الَشقيقِة ما »: 22، ألن  الَدواب  تنُجله بأرجلها، وقال النابغة يهجو النُعمان بن الُمنِذر«هو َفقع َقرَقرٍ » :بالَفقع فيقال الذليل حدِّ

، «قِردان، وأقِرَدة»ُدَويب ة معروفة َتُعض  اإلبل، جمعه « الُقراد»، و/2«أسفل مِن ُقراد»، و20«أَذل  مِن ُقراد»و. 22«يمــنَع َفقًعا بَِقرَقٍر أن َيزوال

. ، يعني أن  ُجلودها ُملس ال يثُبت عليها ُقراد إال  َزلِق ألن ها ِسمان ممتلئة«لقد تعل لُت على أيانِق ُصهٍب قليالِت الُقراِد الالِزِق »: وقال

، وينفضخ إذا ُوطئ، واحدته ف شجر ضعي« رملالق»، 21«أَذل  مِن َقرَمَلة»و « القرملة»: ، وقيل«قرملة»بال شوك، ال ُيكِن  وال ُيظِل 

شجرة ترتفع على ُسَويقة قصيرة، ال تسرت، ولها زهرة « القرملة»: شجرة من الحَمض ضعيفة ال ُذرى لها وال ُسرتة وال ملجأ، وقيل

م، ومنه  ، يضرب لمن يستعين بمن ال َدفع له وبأَذل  منه، والعرب تقوله «بقرملة اذذليٌل ع»: المثلصغيرة شديدة الُصفرة، وطعم الُقال 

                                                                                                                                                               
 

 (.طمع)؛ التاج 1307العقد الفريد   2

 .03056؛ إميل بديع 23081 الميداين   0

 (.ثعلب)؛ التاج (ثعب)؛ اللسان 232/6؛ المستقصى 03282 ؛ الميداين 23167هرة األمثال جم  /

 .03055؛ إميل بديع (بلد)؛ التاج /32/؛ زهر األكم (بلد)؛ اللسان 232/0؛ المستقصى 23087 ؛ الميداين 23152جمهرة األمثال   1

؛ 232/0؛ المستقصى 0381؛ الميداين  23105؛ الميداين  23087 ؛ الميداين 0388؛ جمهرة األمثال /03جمهرة األمثال  ؛23152جمهرة األمثال   7

 (.بلد، بيض)؛ التاج /32/؛ زهر األكم (بلد)؛ اللسان 0321؛ األساس 2385؛ األساس 2351؛ األساس 23050؛ المستقصى 23028المستقصى 

 .03055؛ إميل بديع (قبب)؛ التاج 321/؛ زهر األكم //232؛ المستقصى /2308 ؛ الميداين 23/69؛ ثمار القلوب 23152ال جمهرة األمث 6

، أبو يزيد شاعر األوس، وأحد صناديدها، يف الجاهلي ة 5 راء ؛ معجم الشع832/7؛ معجم المؤل فين 73027الزركلي  . قيس بن الَخطيم بن عدي األوسي 

 .2892العرب 

 .03059؛ إميل بديع (سقب، صقب)؛ التاج 327/؛ زهر األكم 232/2؛ المستقصى 23081 الميداين   8

 .03059؛ إميل بديع (عرت)؛ التاج (عرت)اللسان   9

، أبو قابوس، من أشهر ملوك الحيرة يف. ق هـ 27موته نحو   22 ، الجاهلي ة، كان داهية مِقداًما، وهو ممدوح النابغة الذبياين  ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي 

ان بن ثابت، وحاتم الطائي    ./831الزركلي  : راجع. وحس 

 .03082؛ إميل بديع (فقع)؛ التاج 327/؛ زهر األكم 23081 ؛ الميداين 23169جمهرة األمثال   22

 .03082؛ إميل بديع (دقر)التاج   20

 (.قرد)التاج  /2

 .03082؛ إميل بديع (قرمل)؛ التاج 232/7؛ المستقصى 23087 ؛ الميداين 23152جمهرة األمثال   21
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أَذل  مِن »و. «كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله مثل الذليِل يعوذ تحت القرمل»: للرجل الذليل يعوذ بَمن هو أضعف منه، وقال جرير

يت العجوز المنقطِع عنها َلحُمها مِن الكَِبر َقشعةً و هي الَكُشوثاء، ،2«الَقشَعة هو « النقد»، و«أَذل  مِن نََقد»، و«أَذل  مِن النََقد»و. به سم 

ل من الناس، وقيل ُرب  َعديٍم أَعز  من »: هو جنس من الغنم قِصار األرجل وقِباح الوجوه يعيش بالَبحرين، كما يف هذا البيت: الُسف 

، ألن ه اَل «أَذل  مِن َوتٍِد بِقاعٍ »و. /اَلحيَهلة: ، هي الَبقلة الحمقاء، ويقال لها أيضًا«أَذل  مِن الَهرَمة»و. 0«ل  من َنَقدذَ ، وُرب  ُمثٍر أأَسد

ج راسه بالِفهر واجي اعٍ مِن َوتٍِد بق وكنَت أذل  »: يمَتنع على َمن َوجأه بِفهر، َأو َدمغه بَصخر، وَقاَل الشاعر ، «أَذل  مِن اليَعر»و. 1«يشجِّ

ه الصي اد على فم الُزبية ويغط ي رأسه، فإذا سمع الَسُبع صوته جاء يف طلبه فوقع يف الُزبية فأخذ الَسُبع . 7هو اَلجدي أو الَعناق يشد 

ك «أراد ما ُيحظيها فقال ما َيعظِيها»، و«َطَلبُت ما ُيلِهيني فلِقيُت ما َيعظِيني»و ، هذا المثل يضَرب فيَمن يريد أن يقول لك ما يُسر 

يَت ، يعني أغناك الظاهر عن سؤال الباطن، وأصله يف الَبعير، ألن ك إذا رأ«أراك بََشٌر ما أحاَر مِشَفرٌ »و. 6فُيخطىء فيقول ما يسوءك

، ورجع، وهو كناية عن األكل، يعني ما رد  مِشَفرها إلى « أحار»كان أو َهزيالً اسَتدَللَت به على كيفي ة أكله، ومعنى  نًاَبَشره َسمي رد 

ا أكل : فقالت« ما َتصنَعين؟»: فقال لها، زوجها يف وعائها، أصله أن  امرأًة كانت ُتفرغ طعامًا من ِوعاء «محِسنٌَة فِهيلي»و. 5بطوهنا مم 

، فهى جملة اسمي ة ُعطِفت عليها «أنِت محسنة»، خرب مبتدإ محذوف، تقديره «محسنٌة فِهيلي»: ، فقال لها«أِهيُل من هذا يف هذا»

اِك أر»نِصب على معنى ، بالنصب على الحال، يعني هيلي محسنًة، ويجوز أن ت«محسنةً »، ويروى «هيلى»بالفاء جملة فعلي ة 

تين « البلس»، و«أرانيَك اهلُل على البُُلس»: ومن دعائهم. 8، هذا المثل يضرب للرجل يعمل عمالً يكون مصيبًا فيه«محسنةً  بضم 

ل به، ويناَدى عليه ر عليها َمن ينك   اهلل، يعني «َعينِه أراه ُعربَ»: ومن دعائهم. 9وبفتحتين، َغرائِر كبار من ُمسوح ُيجعل فيها التِبن، وُيشهَّ

اربط حمارك إن ه »: ، معناه ُكف  عن الَعير يف َشتم قومك، وقال الشاعر«اربِط ِحماَرك، إن ه مستَنِفر»و. 22 أراه ما ُيبكيها أو ُيسِخنهااهلل

ٍب  : ، يقال«ُيهاضاارَق على َظلعك أن »، و«ارَق على َظلعك»و. 20، يضرب لمن يؤذي قومه بلسانه22«مستنفر يف إثر أحِمرٍة َعَمدَن لُغر 

ِق »: ع البعير يظَلع، إذا غَمز يف مشيته، معناه تكل ف ما ُتطيق، ألن  الراقي يف ُسل م أو جبل إذا كان ظالًعا فإن ه يرُفق بنفسه، ويقالظل
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ك يف وعيدك، وأبصر نقصك «ارَق على ظلعك»، و«وقى يقي»، مِن «على َظلعك ، يعني ارَق على َقدر َظلعك، وال تجاوز حد 

ال، مِن قولهم« ارقأ على ظلعك»: ، من الُرقية، ويقال«لى ظلعكع ارِق »جزك عنه، ووع رقأُت ما »: بالهمز، يعني أصلِح أمَرك أو 

ان يرقى على ظلع ُيدارئه ك َمن»: 2معنى ذلك كل ه اسكت على ما فيك من الَعيب، وقال المرار األسدي  : من العداوة، وقيل« بينهم

فإن ه ال يرَبع على َظلعك َمن ليس »: ، يف الحديث«اربع على نفسك وظلعك»، و«اربَع على ظلعك»، و«فإن ني ناطق بالحق  ُمفَتِخرُ 

: ويف رواية أخرى، ن يحُزنه حاُلك، يعني ال يهَتم  لشأنك إال  َمن يحُزنه حاُلك، أو ال ُيِقيم عليك يف حال َضعفك إال  مَ «يحُزنه أمُرك

ه أمُرك، ويف المثل«َمن ال يحُزنه أمرك» ث َحديثَين امرأًة، فإن أبَت فاربَع»: ، يعني ال يحتَبِس عليك ويصبِر إال  َمن ُيِهم  ،  وبرواية «حدِّ

ثتَها ت َحديًثا واحًدا ، يعني ِزد، ألن ها أضَعف َفهًما، فإن لم تفَهم فاجَعلها أربعًة، وأراد باَلحديثين«فأربعة» َتين، فكأن ك حد  ره مر  كر 

ها العصا، يضرب يف سوء السمع واإلجابة: بحديثين، وقيل ، «ارَتجنَت الُزبَدة»و. 0فإن لم تفهم بعد األربعة فالِمرَبعة، يعني حق 

. /صالحهإ الذي ليس ممكنًا، اختالط الزبدة باللبن، فإذا خَلصت الزبدة فقد ذهب االرتجان، يضرب لألمر المشكل «االرتجان»

إذا أخذ السهم وهو غضبان شديُد الغضب : مدخل النَصل يف الَسهم، كأن ه يقول« الُرعظ»، «إن  فالنًا ليكِسر عليك أرعاَظ النَبل»و

 »: نَكت بنَصله األرض وهو واجٌم َنكتًا شديًدا، حتى ينكِسر ُرعُظه، ويقال
 
، «أرعاُظ النَبل ما قَدرُت على كذا وكذا حتى تَعط َفت علي

 أرعاُظ النَبل»: وقيل
 
ت علي ، يعني ُعد إلى ما كنَت وكن ا مِن «ارِجع إن شئَت يف ُفوقي»و. 1«طَلبُت حاجًة فما قَدرُت عليها حتى ارتد 

ا، وراجعٌة إن شئِت يف ُفوقى؟»: الَتواصل والمؤاخاة، وقال الشاعر ا جاء إذ، 6انهمِن ِعن جاء ثانيًا»و. 7«هل أنِت قائلٌة خيًرا، وتاركُة شرًّ

أرَخيُت له مِن »و: ، يعني َرفِّه عنه، وقيل5«ألِق مِن ِعنانه»: إذا جاء وقد قضى حاجته، ويقال: جاء ولم يقِدر على حاجته، وقيل

أرِخ »و. ، إذا استويا يف فضل أو غيره«نانٍ عِ  م يجريان مِنه»و، «أرِخ مِن ِعنانه»، يعني أمهيُت الفرَس، وأَملُت به يدي إمالًة، و8«ِعنانه

، فان ه ينفع عنده قليُل الَهز  لَكَرمه، و، «يَديك واسرتِخ، إن  الِزناَد من َمرخٍ  د وال ُتلِح  ه  يسرع سقوط ناره« الَمرخ»يعني ال تتشد  فال يُكد 

أرٌض ال يطير »و. 22، «أرِسله طابا  »، و«أرِسله َطب ًا»و. 9ح، يضرب يف رفع الحاجة الى الكريم الذي ال يحتاج أن ُيَلح  عليهادالق

                                                                                                                                     
 

 . 822؛ معجم الشعراء العرب 53299الزركلي  : لحياته راجع  2

ص 23225جمهرة األمثال  0 ؛ زهر (رقأ)؛ اللسان 232/8؛ المستقصى 23/22؛ األساس /2309 ؛ الميداين 23172لمقال ؛ فصل ا3/05/؛ المخص 

 .03089؛ إميل بديع (ربع)؛ التاج 317/األكم 

 .03089؛ إميل بديع (زبد)؛ التاج (زبد)؛ اللسان 23/22 الميداين   /

 .03089؛ إميل بديع (رعظ)؛ التاج (رعظ)؛ اللسان 23/60؛ األساس 23/6 ؛ الميداين 23180فصل المقال   1

 .03092؛ إميل بديع (فوق)؛ التاج 232/8؛ المستقصى 0312؛ األساس 23096 الميداين   7

 (.عنن)؛ التاج 0362؛ زهر األكم (ثنى)؛ اللسان 0311؛ المستقصى 23225؛ األساس 23261 ؛ الميداين 23/02جمهرة األمثال   6

 (.عنن)التاج   5

 (.مهو)اللسان والتاج   8

ص /2325جمهرة األمثال   9 ؛ إميل بديع (مرخ)؛ التاج (مرخ)؛ اللسان 232/9؛ المستقصى 23097 ؛ الميداين /2302؛ فصل المقال 3267/؛ المخص 

03090. 

 .03095؛ إميل بديع (طبب)؛ التاج (طبب)اللسان   22
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، يعني ارض مِن عظيم األمور بصغيرها، يضرب يف الَقناعة «ارَض مِن الَمرَكب بالتَعليق»و. 2، ألن ها كثيرة الماء والِخصب«ُغراهبا

بمعنى الركوب، يعني ارض بدل ُركوبك بَتعليق أمتَِعتك عليه، ويجوز أن يراد به المركوب، أي « المركب»، وجةبإدراك بعض الحا

فالن ال يرضى بالَلفاء مِن »، و«ارَض مِن الَوفاء بالَلفاء»، و«رِضيُت مِن الَوفاء باللَفاء»و. 0ارض منه بأن تتعل ق به يف ُعقبتك وَنوبتك

ه الوايف بالقليل، ون ي ال يرضى مِ يعن، «الوفاء بمعنى الرتاب والقماش على وجه األرض، والشيء القليل، ودون الحق، « الَلفاء»حق 

بمعنى اُلحمق، واألحمق، فهو « الرطيط»، و«أِرط ي فإن  خيرِك بالَرطيط»و. /ُضِرب لمن رضي بالتافه الذي ال قدَر له دون التام  الوافر

أحمق، وأرط  القوُم يعني حمقوا، يضرب لألحمق الذي ال ُيرَزق إال  بالُحمق، فإن ء ورجل رطيط ورطي فهو على هذا اسم، وِصفة،

ُسئلت ابنة الُخس  عن أي  البالد : هي َهضبة بأعلى بالد نجد، وقيل« أجلى»، «أراها أَجلى أنى  شئَت »و. 1َذَهب يَتعاَقل فهو محروم

إن  : ، ويقال«أراها أَجلى أنى  ِشئَت »: ، فقالت«ثم  ماذا»: ، قيل لها«انم  زن، وأجواء الَص َخياِشيم الح»: أفضُل مرًعى وأسمُن، فقالت

ا ُسئل عن أفضل َمرًعى، وكان مِن آبل الناس فَعد  « أجلى» ة، ويروى هذا من كالم ُحنَيف الَحناتم، لم  موضع يف طريق البصرة إلى مك 

رعي فزارة الهناك ا»و. 7ب مثالً للشيء بَلغ الغاية يف الَجودةضر، ي«أرِعها»: وىأِر اإلبل أَجلى أين  شئت، وير»: مواضع، ثم  قال

ا ولي عمر بن ُهبيرة الَفزاِري   ، وقال الَفَرزَدق«المرتع ، 5«وَمضت بَمسَلَمَة البِغاُل ُمَودِّعًا فارَعي َفزاَرُة ال َهناِك الَمرَتعُ »: العراَق  6لم 

ة انقلبت إلى األلف، و يفبمعنى الَسوغ « هنأك»، «هناك»وأصل  ، موضع الَرتع، يضرب لمن «المرتع»زمن الماضي، الهمزة المتحرك 

ال أفعل ذلك »: ، وهو الهواء، وموضع الِريش يف السهم، واللوح، ومنه قولهم9«أطَول من الُسكاك»و. 8يصيب شيئًا ُينَفس به عليه

ق على َخ »و. 22«ولو َنَزوَت يف الُسكاك ، «أراق»أصله « هراق»، يضرب للَغضبان، يعني أصُبب على خمرك ماًء، وتثب ت، و22«مركهرِّ

يا أي ها الكاِسُر َعيَن األغَضِن والقائُل األقواَل ما لم َيلَقني َهِرق على َخمرك أو »: بمعنى الِعنَب أو الِحقد، ، وقال رؤبة« الخمر»و

َد صوَته «َك َما َسَجَع الَحمامُ تياَل آ»و. 20«ي نَتبَ  ، يعني ال آتيك أبدًا، وسَجع الحمام يسَجع َسجًعا معناه َهَدل على ِجهة واحدة، وردَّ

ه أَقذَّ وال منما أصبُت »: قال، يعني ماله شيء، أو ماله مال وال قوم، وي«ماله أَقذ  وال َمريٌش »: ومن أمثالهم. /2على طريقٍة واحدةٍ 

                                                                                                                                     
 

 .03098؛ إميل بديع (عقد، غرب)؛ التاج (غرب)؛ اللسان 23695 الميداين   2

 .03098؛ إميل بديع (علق)؛ التاج 371/؛ زهر األكم (علق)؛ اللسان 23/22 الميداين   0

 .03099؛ إميل بديع (لفأ، لفو)؛ التاج (لفأ)؛ اللسان /0325؛ األساس /23/2 ؛ الميداين 23150جمهرة األمثال   /

 .03099؛ إميل بديع (رطط)؛ التاج (رطط)؛ اللسان 23096 الميداين   1

 .03099؛ إميل بديع (أجل)؛ التاج 23/22 الميداين   7

 .63025سير أعالم النبالء : راجع. يف كثرة األكل أخباركان من األَكلة، وله   6

 .03227؛ شرح الشواهد الشعري ة 03078 شرح أبيات سيبويه: لشرح البيت راجع  5

ص   8  .03099؛ إميل بديع (رتع)؛ التاج (دفأ)؛ اللسان 6//23؛ األساس 23089 ؛ الميداين 13021المخص 

 .03181؛ إميل بديع (سكك)؛ التاج 23008؛ المستقصى 231/5 يداين الم  9

 (.سكك)؛ التاج 23008؛ المستقصى 231/5 ؛ الميداين 0302جمهرة األمثال   22

ص /03/6جمهرة األمثال   22  (.هرق)؛ اللسان والتاج 03/99 ؛ الميداين 1382؛ المخص 

 .03/22؛ إميل بديع (هرق)؛ التاج 23212؛ المستقصى 23/22 الميداين   20

 (.سجع)؛ التاج (سجع)اللسان  /2
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، بالفاء، «ما أصبُت منه أَفذ  وال َمريًشا»يعني لم أظَفر منه بخير ال قليٍل وال كثير، و: ، يعني لم أِصب منه شيًئا، وقال الميداين «َمريًشا

هو الِقدح ليس عليه « األفذ  »، و«أقذ  وال مريًشا لهما تركُت »، و«اما ترك اهلل له ُشفًرا وال ُظفًرا وال أَقذ  وال َمريًش »من الَفذ  والفرد، و

وقال . 0اسم رجل كان َجيِّد الَرمي، ولم يكن يسُقط له سهم« تِقن»، «أرمى مِن ابن تِقن»و. 2هو الذي قد ِريش« المريش»ريش، و

يه يف ُقتَ  ُرب  راٍم من بني ُثَعل ُمتلِج»: امرؤ القيس  صل ى اهلل عليه /«رهَكف 
 
 أدرك النبي

 
، والمقصود هبذا البيت عمرو ابن المسب ح الطائي

َت دليل الشيء راجعة إلى السحابة، يعني إذا رأي« أرنيها»، والهاء يف «أِرنيها نَِمَرًة أِرَكها َمطَِرةً »و. 1وسل م وكان من أرمى العرب

اق»و. 7يجوز أن يكون لالزدواج« مطرة»، إذا كان على لون النمر، وقوله «سحاب َنِمر وأنَمر»: مَت ما يتَبعه، يقاللِ ع ، «أروى مِن النَق 

اق . 6«صاحت َعصافير بطنه»، و«َنق ت َضفاِدع َبطنه»: ، يعنون به الِضفَدع، فهو إذا فارق الماء مات، ويقال لإلنسان إذا جاع«النَق 

، وجند مجن د بمعنى «األرواح ُجنود مجن َدة»و. 8،  يقال لمن يعمل كثيًرا مثل النملة، ويستخدم لكل  شيء يديه5«بَط مِن نَملةضأ»و

فة، وقناطير مَقنطَ »: الَمجموع وكل  ِصنف على ِصفة مِن الخلق ُجند على ِحدة، وهذا كما يقال األرواح »: ، ويف الحديث«رةألف مؤل 

مها األجساد، يعني أن ها «جنود مجندة فما َتعارَف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، ومعناه اإلخبار عن مبدإ كون األرواح وتقد 

ل خلقها على قسمين من ائتاِلف واختاِلف، كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت، ومعنى تقابل األرواح ما ج علها ُخلقت أو 

الَسعادة والَشقاوة واألخالق يف مبدإ الخلق، يعني األجساد التي فيها األرواح تلتقي يف الدنيا فتأتلف وتختلف على  مناهلل عليه 

ير يحب  األشرار ويميل إليهم ومن سَجعات . 9حسب ما ُخلِقت عليه، ولهذا ترى الَخيِّر يحب  الخير ويميل إلى األخيار، والِشرِّ

وَبعض »: 20، مثل قول النابغة الَجعدي  22«أروغ من ثعلب»، و22، ثعالة اسم معرفة للَثعلب«ثعاله منله، يا بن أروغ تعا»: األساس

                                                                                                                                     
 

 (.فذذ، قذذ)؛ التاج (فذذ)؛ اللسان 2//3/؛ المستقصى 0362؛ األساس 03082؛ 23/82جمهرة األمثال   2

ص 23722جمهرة األمثال   0 ؛ (تقن)؛ التاج 360/؛ زهر األكم (تقن)؛ اللسان 23211؛ المستقصى 2397؛ األساس 23/27 ؛ الميداين 132/7؛ المخص 

 .03/26إميل بديع 

 .23775؛ شرح الشواهد الشعري ة 23206؛ الشعر والشعراء 222ديوان امرئ القيس  /

 (.سبح)؛ التاج (ثعل)؛ اللسان 23228األساس  1

ص ؛ ال2371جمهرة األمثال  7  .03/29؛ إميل بديع (نمر)؛ التاج 3/6/؛ زهر األكم (نمر)؛ اللسان 23211؛ المستقصى 23091 ؛ الميداين 03102مخص 

 .03/20؛ إميل بديع (نقق)؛ التاج (نقق)؛ اللسان 23015؛ المستقصى 0319 الميداين   6

؛ 03206؛ الميداين  23105؛ الميداين  23009؛ الميداين  23288 ؛ الميداين 03227؛ جمهرة األمثال 031ال ؛ جمهرة األمث1//23جمهرة األمثال   5

؛ زهر األكم /2322؛ زهر األكم 03/27؛ األساس /2375؛ األساس 23087؛ المستقصى 23021؛ المستقصى 03268؛ الميداين  03209الميداين  

 (.نمل)؛ التاج 352/

 (.نمل)؛ التاج 03/27؛ األساس 031جمهرة األمثال  8

ص /2328جمهرة األمثال  9  .03/20؛ إميل بديع (جند)؛ التاج 360/؛ زهر األكم (جند)؛ اللسان 23270؛ األساس 13226؛ المخص 

 (.ثعل)؛ التاج 23228األساس   22

؛ األساس 23216؛ المستقصى 23217؛ المستقصى 23/25؛ الميداين  2306 ؛ الميداين 23722؛ جمهرة األمثال /2315؛ جمهرة األمثال /السدوسي   22

 (.روغ)؛ التاج 368/؛ زهر األكم (روغ)؛ اللسان 23299؛ األساس 23228

، أبو ليلى شاعر مفلق، صحابي  من المعمرين، اشتهر يف الجاهلي ة  20 ي قيس بن عبد اهلل بن ُعَدس بن ربيعة الجعدي  العامري  ألن ه أقام ثالثين « النابغة»، وسم 

ن هجر األوثان، وهنى عن الخمر، قبل ظهور اإلسالم، وفد على النبي  صل ى اهلل عليه وسل م، ين، فشهدها  سنة ال يقوم الشعر ثم  نبغ فقاله، وكان مم  وأدرك ِصف 
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ِء عند الَبالء والُرزِء أرَوُغ من ثعلِب، وكيف ُتواِصل َمن أصَبَحت ِخالَلُته كأبي َمرَحب  0، وقال لعمرو بن ِهند طرفة بن العبد2«األِخالَّ

أرَوغ »و. /كل  خليل كنُت َخاللُته ال ترك اهلل له واضحه، كل هم أروغ من ثعلب ما أشَبه الليلَة بالبارحه»: يف ِخذالنِهم إي اه هَيلوم أصحابَ 

حتى َيعيا، فال يقِدر عليه وُيشَتبه عليه الجحُر،  ويحِفر اإلنسانُ  ، وذلك أن يحِفر يف ُلغز من ألغاِزه، فيذهب ُسفالً 1«من َيربوع ُمحافرٍ 

إن ه إذا حافر وأبى أن : ، فقد حاَفر، فال يقِدر عليه أحد، ويقال«َدعهُ »: فال يعرفه مِن غيره فَيدُعه، فإذا فعل اليربوع ذلك قيل لمن يطلبه

ى ذلك مل، فرتى الجحر م«قد جثا»: يحفر الرتاب وال َينُبثه وال ُيدرى وجه ُجحره، يقال وًءا ترابًا مستوًيا مع ما ِسواه إذا جثا، ويسم 

تصغير « أَرينَب»، معناه هذه أرنب هَربت من كلب أو صائد فعلت شجرًة ُعرُفطة، «أَرينٌِب ُمقَرنِفَطه، على َسواء ُعرُفَطه»و .7الجاثياءَ 

يا حب ذا ُمقَرنِفُطك إذ أنا »: رجل المرأته وقد شاَخاالمرأة، ومنه قول االنقباض، والمقرنفط َهُن ال« االقِرنفاط»أرنب، وهي تؤن ث، و

طك ، كانت يف 5«أريها الُسها وُتِريني الَقَمر»و. 6، يضرب لمن يسترت بما ليس يسُتره«ياحب ذا َذباذِبك إذ الَشباُب غالِبك»: ، فقالت«ال أفرِّ

هتا، وكانت بِكًرا، فخاطرها ابن ألغز اإليادي   الجاهلي ة امرأًة ُاكِمَلت َخَلًقا وَجمااًل، وكانت تزعم أن  أحًدا ال يقِدر على ِجماعها لقو 

ا  ، «كيف ترين؟»: باِصًرا، فقال لهاا واقعها رأت لمحً على أن ه إن َغَلبها أعَطته مائة من اإلبل، وإن غلبته أعطاها مائة من اإلبل، فلم 

، فأرسلها مثالً، «أريها استها وتريني القمر»: ، فقال«القمر هذا»: ، قالت«فانظري إليه فيك»: ، قال«َطعنًا بالركبة يا ابن ألغز»: قالت

المَزين  قاضي البصرة يضرب به المثل يف  وإياُس بن معاويةَ . 8وظِفر هبا، وأخذ مائة من اإلبل، يضرب لمن ُيغالِط فيما ال يخفى

، فنظروا «هذا نباح كلب مربوط على َشِفير بئر»: ، ومن َنوادر َزَكنه أن ه سمع ُنباح كلب لم يره، فقال«أزَكن من إياسهو »: الَذكاء

.  9«نباحه َدِويًّا من مكان واحد، ثم  سمعت بعده صدًى يجيبه، فعلِمت أن ه عند بئرد سمعت عن»: فقال فكان كما قال، فُسئل يف ذلك،

« سالِهجرِ »و ،2«َأزنَى مِن ِهجِرسٍ »و .، ألن  الِقرد أزنى الحيوان، وزعموا أن ه زنى قِرد يف الجاهلي ة فَرَجَمته الُقرود22«أزنى مِن قِرد»و

                                                                                                                                                               
 

، ثم  سكن الكوفة، فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ُوالهتا، فمات فيه ؛ هناية األرب 23082الشعر والشعراء : راجع. ا وقد كف  بصره، وجاوز المئةمع علي 

 .872؛ معجم الشعراء العرب 73025؛ الزركلي  352/

ة : لشرح البيت راجع 2  ./2322شرح الشواهد الشعري 

فين 3007/؛ الزركلي  23280راء ؛ الشعر والشع89جمهرة أشعار العرب 3 / ديوان طرفة بن العبد: لحياته راجع  0 ؛ معجم الشعراء 7312؛ معجم المؤل 
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ا كاَن دون الَثعَلب وفوق الَيربوِع، والَجمع  ، أو الِقرد، َأو الِهجِر ُكل  ما ُيَعسِعس بالليل، مِم  ، «َأغَلم مِن ِهجرس»و. «َهَجارس»الُدب 

َأزنَى من »و. 0َأن َيأُكلهب ر َمخافة الِذئ، رب ما ُيقصد هبذا، ولد الثعلب، أو الِقرد، ألَن ه ال َينَاُم إاِل  ويف يده َحجَ «َأجبَن مِن ِهجِرسٍ »و

بُلد، َبالدة، وبلِد، بَلدًا، فهو بليد، إذا لم يكن ذكيا ،  ،7«أبَلد من َثور»، و1«أكسب من ثعلب»بمعنى الِسنَّور، و« الَهِرس»، و/«الَهِرسٍ 

زوج َمهر، وزوج َبهر وزوج : األزواج ثالثة»: والعرب تقول. 6ضاء يف األمورمَ اذ والَذكاء والوالٌبلدة، والَبلدة، والَبالدة ضد  النَف

جه المرأة لتفَخر به، «َدهر ا زوج هبر، فالشريف وإن قل  ماله تتزو  ا زوج مهر فرجل ال شَرَف له فهو ُيسني المهَر ليرَغب فيه، وأم  ، فأم 

، أصل هذا المثل أن ه كان لسهل بن عمر وابن َمضفوف، 9«ا فأساء إجابةً عً ساء سم»، و8«بةً أساء سمًعا فأساء إجا»و. 5وزوج دهر ُكفؤها

: وقيل« أساء سمعًا فأساء جابةً »: ، فقال أبوه«ذهبت تشرتي دقيقًا»: ، فظن  أن ه يقول له أين أم ك، فقال«أين َام ك؟»: فقال له رجل

، يعني أن  رجالً أكَره رجالً على َعَمل فأساَء َعَمله، «ِمَل ع أساء كاِرٌه ما»و. 22مصدر كاإلجابة، واسم يقوم مقام المصدر« الجابة»

عني ، ي«؟أسائَر اليوِم وقد زاَل الُظهرُ »: ومن أمثالهم يف اليأس مِن الحاجة قولهم. 22يضرب لمن ُتطَلب إليه الحاجة فال يبالغ فيها

عد وقد تبي ن لك اليأس، ألن  َمن َكل  عن حاجته اليوم بأسِره وقد زال الُظهر وجب أن ييأس كما ييأس منه بغروب ب تطَمع فيماأ

يف اإلبل، يضرب لمن َمَرَن على ع وباء يق« السواف»َذهاب المال، و« اإلسافة» ،/2«أساَف حتى ما َيشتَكي الَسواَف »و .20الشمس

اء»و. َجوائح الَدهر فال يجَزع مِن ُصروفه ، يعني أسأل من األرض، ألن ها ال تسمع َصليل الماء، وال تَمل  انِصبابه فيها، «أسأل مِن َصم 

أنت أألُم َمن َمشى وأسأل ن ٍل، أَجل ال ولكفلو كنَت ُتعطي حين تسأل ساَمحت لك النَفُس واحَلوالَك كل  خلي»: كما يف قول الشاعر

اء ذات َصليل اء»، 21«مِن صم  ، هو «الَفلَحس»، 0« َسَأُل مِن َفلَحسأ»و. 2هي األرض، وصليلها صوت دخول الماء فيها« الصم 

                                                                                                                                                               
 

؛ المستقصى 2317؛ المستقصى 03/76؛ الميداين  0365؛ الميداين  23/76؛ الميداين  23/06 ؛ الميداين 23287 ؛ الميداين 23726جمهرة األمثال   2

 (.هجرس)؛ التاج 3268/؛ زهر األكم 23/92؛ المستقصى /2306؛ المستقصى 23269؛ المستقصى 23272

 (.هجرس)التاج  0

 (.هرس)؛ التاج 23272المستقصى  /

 (.ندل)؛ اللسان والتاج 23091؛ المستقصى 03269؛ الميداين  03268 ؛ الميداين 03257؛ جمهرة األمثال 032/5جمهرة األمثال   1

 (. بلد)؛ التاج 23229 ؛ الميداين 23021جمهرة األمثال   7

 (.بلد)تاج ؛ ال2308؛ المستقصى 2351؛ األساس 23229 ؛ الميداين 23021جمهرة األمثال   6

ص   5  ./03/0؛ إميل بديع (هبر)؛ التاج (هبر)؛ اللسان 23/01 ؛ الميداين 23/76المخص 

 (. جوب)؛ التاج /0322هناية األرب   8

 (.جوب)؛ اللسان والتاج 2//23 الميداين   9

ص 2307؛ جمهرة األمثال 356/؛ الخصائص 329/العقد الفريد   22 ؛ 23271؛ األساس 2//23 ؛ الميداين 2318؛ فصل المقال 23025؛ المخص 

 .03/07؛ إميل بديع (جوب)؛ التاج 3280/؛ زهر األكم (جوب)؛ اللسان 230المستقصى 

ص 23295جمهرة األمثال   22  .03/07؛ إميل بديع (ءسو)؛ التاج (سوء)؛ اللسان 8//23 ؛ الميداين 3152/؛ المخص 

 (.سئر)؛ التاج 3277/؛ زهر األكم (سير)؛ اللسان /2327؛ المستقصى 231/2؛ األساس /23/7؛ فصل المقال 2395جمهرة األمثال   20

؛ التاج 3280/زهر األكم ؛ (سوف)؛ اللسان 23271؛ المستقصى /23/8؛ األساس 7//23 ؛ الميداين 23167؛ فصل المقال 2322جمهرة األمثال   /2

 .03/06؛ إميل بديع (سوف)

ة   21  . 03/08شرح الشواهد الشعري 



56 
 

َن، َزَعُموا َأنَّه بايس من َبنِي َشيَرجل َرئِ « الَفلَحس»َمن َيَتَحيَّن َطَعاَم الناِس، ويلح  يف السؤال، و« الَفلَحس»الَحريص مِن الرجاِل، و

َ َسهمه مِن الَغنيمة سَأَل َسهمًا المَرَأتِه ُثم  لناَقتِه، وكان َيسَأُل َسهمًا يف الَجيش وهو يف َبيتِه، فُيع
ه وُسؤَدِده، كاَن إِذا َأعطِي َطى لِعزِّ

، وكان على عهد ، هو رجل من بني أوس بن ثعلبة«أسأل مِن َقرَثع»و ./«َأعَظم يف نَفسه مِن َفلَحسٍ »: وُضِرب به الَمَثل، وكذا قولهم

 واىفَ عطاَء الناِس أوسَعهم ُسؤاالً »: معاوية، وفيه يقول أعشى بني َتغلِب
 
أن يقال للرجل ُيستَذل  و. 1«إذا ما الَقرثع األوسي

، يعني لم «ما زال فالن على است الَدهر مجنوًنا»: ، ويقال7«ق، واستك أضيَق مِن أن تفعل كذا وكذاضيَ است أم ك أ»: فوُيستضعَ 

ه، و«يابن استها»يزل ُيعَرف بالجنون، و : ديمًا فقيًرا ال شيء له، ويقولونع ، يعني«ست األرضتركته با»، كناية عن إحماض أبيه أم 

، ويقال «أنت االست الُسفلى، وأنت الَسه الُسفلى»: ، كناية عن الَعجز، ويقال للرجل الذي ُيستَذل  «أنتم أضيَق َأستاهًا مِن أن تفعلوه»

ث الرجل الرجل، ويقال إذا ح«هؤالء األعيان والوجوه»: ، وألفاضلهم«هؤالء األستاه»: ألراذل الناس أحاديث »: خل ط فيهف د 

غ يف الرتاب ثم  ُتقعي فتتغن ى بما ال يفهمه أحد، فذلك أحاديثها استها، والعرب تضع االست مقام األصل 6«الَضبُع استَها ، ألن ها تمر 

علم  يف، ويقولون «َفم فما لكم است يف الُعالال وال»: ، أي أصل وال فرع، وقال جرير«ما لك يف هذا األمر است وال فم»: فتقول

، والبائن هو الحالب الذي ال يلي العلبة، يعني َمن ولي أمرًا، 8«است البائن أعرف»، و5«است البائن أعلم»: الرجل بما يليه غيره

وا واستُضِعَف هبم ن لم يمارسه، ويقال للقوم إذا اسُتِذل  : 9، وقيل يف كعب بن ُجَعيل«نالبِاسِت بني ف»: ومارسه فهو أعلم به مم 

ج22«وأنت مكانك مِن وائٍل مكاَن الُقراِد مِن است الجمل» وعلى رأسه  22دخل رجل على سليمان بن عبد الملك: ، وقال المؤر 

أخبِرين بسبعة أمثال »: ، فقال«ارك اهلل ألمير المؤمنين فيهاب»: فقال« عِجُبك؟أتُ »: َوِصيفة ُروقة فأَحد  النََظر إليها، فقال له سليمان

يعني ال يقِدر أن يجامع « َصر  عليه الَغزو استَه»: ، فقال«واحد»: ، فقال«است البائن أعلم»: ، فقال الرجل«قِيلت يف االست وهي لك

د الِمجَمر»: ، قال«اثنان»: إذا غزا، قال الحر  »: ، قال«أربعة»: ، قال/2«است المسؤول أضيَق» :، قال«ثةثال»: ، قال20«است لم ُتعو 

 »: ، قال الرجل«خمسة»: ، قال«ُيعطي والَعبد تأَلم اسُته
 
ال ، ق«ال ماءِك أبَقيِت وال َهنَِك أنَقيِت »: ، قال«ست ة»: ، قال21«استي أخبَثي
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، «استأصَل اهلل َشأَفَته»و. ،«خذها ال بارك اهلل لك فيها»: ، قال«بلى أخذُت الجار بالجار»: ، قال«ذا يف هذاه ليس»: ليمانس

استأصل اهلل »، و2، هي َقرحة تخرج بالَقَدم فُتكوى فتذهب، يعني أذهب اهلل أصله كما أذهب ذلك، يقال يف دعاء الشر  «شأفتهم»و

، ينِصبون التاء ألن هم يجعلوهنا «استأصل اهلل َعرقاَته»أصله وما يقوم عليه، و« شيء، وَعرقاته كل  ِعرقاة »، و«هتمَعلقا»، و«َعرقاهتم

أنثى، فيكون هذا من « ِعرًسا»ألن  « ِعرس وِعرسات»مثل « ِعرق وِعرقات»، كأن ه «ِعرق»جمع « العرقات»: واحدًة مؤن ثًة، وقيل

ام وحمامات»و« تجال  سجل  وِس »ء مثل المذكر  الذي ُجمع باأللف والتا ، وقد «ِسعالة»أجراه مجرى « عرقاَتهم»، وَمن قال «حم 

، ألن ها «قناهتم وفتاهتم»، شب هوها هباء التأنيث التي يف «رأيُت بناَتك»: ، كما قال بعضهم«ِعرق وِعرقة»جمع « عرقاَتهم»يكون 

، يعني ُخذي َصفو «إستأِهلي إهالتي، وأحِسني إيالتي»: همولومن ق. 0بالكسر ،«عرقاتِهم»للتأنيث، والذي ُسمع من العرب الُفَصحاِء 

، و
 
اسم للَشحم والَوَدك، أو ما أذيَب منه، « اإلهالة»معناه أَخذ اإلهالة أو أَكلها، و« استأهل فالنٌ »َصفو مالي، وأحسني القيام به علي

، يعني «استتيََست الَعنز»و. /«َسرعاَن ذا إهالةً »: ثللمسمسم، كما يف ا أو مِن الزيت وكلِّ ما ائُتِدَم به مِن األدهان، كزبد وشحم ودهن

« ونالبِرذَ »جمع « الرباذين»، «استَحَقب الَغزُو أصحاَب البَراذينِ »و. 1صارت كالَتيس يف ُجرأهتا وحركتها، يضرب للضعيف إذا َقِوَي 

 من الخيل عظيم الخلقة، يقال ذلك عند ِضيق المخارجغ ُيطَلق على
 
، هو نوع من الَغنَم، يعني صار «اسَتذأَب النََقدُ »و. 7ير العربي

ة ن إذا َعَلوا األِعز  ه سم« اسَتسَمَن فالنًا»، «ولقد اسَتسَمنت ذا َوَرم»و. 6كالِذئب، يضرب مثالً للُذال  . 5ينًامعناه وجده سمينًا، أو َعد 

، يضرب للكثير النِكاح والشديِد الِحرص «فالٌن استِعساَب الَكلب باسَتعَس »و ، إذا هاج َطَلَب الَكلبات على الُبعد لَينزو عليهن 

ة عن الُرف ة»، و«أغنى مِن الُتَفه عن الُرَفه»و. 8عليه ة عن الُرف ة»، و«مِن الُتَفه عن الُرَفت»، و«من الُتف   ،«تَفه من الُرف ةأ»، و«اسَتغنَت الُتف 

ة» ، والمعنى أن  َعناق األرض ليست تغتذي إال  باللحم فهي «تفهة ورفهة»ُحطام التِبن، وأصلهما « الرف ة»َعناق األرض، و« التف 

َءُة عن التَنقيح»و. 9مستغنية عن غيره، يقال للئيم إذا شبع شوكة النخلة، وهي يف غاية االستواء « السالءة»، و«استَغنَت الُسال 

ويف . 22والَمالَسة، فإن ذهبَت تقِشر منها خُشنت، يضرب مثالً لمن يريد تجويد شيء هو يف غاية الجودة، مِن شعر، أو كالم أو غيره

وإذا ِعجل . 22َدَلك الشيء باليد« لشوصا»ن الناس شيئًا، ، بمعنى عدم اإلرادة م«اسَتغنُوا عن الناس ولو بَِشوِص الِسواك»: الحديث
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، قيل ت المسامِعُ »و. 2هي َسرج من جلود ليس فيه َخَشب« الرحالة»، «اسَتقَدَمت ِرحالُتك»: الرجل إلى صاحبه بالشر  ، يعني «اسَتك 

ت وضاَقت، ومنه حديث أبي سعيد الخدري   تا إن لم أكن سمعُت : ذنيه، وقالأ ه وضع يديه علىرضي اهلل تعالى عنه أن   صم  اسَتك 

  صلى  اهلل عليه وسلم يقول
ة مِثٌل بمثلٍ »: النبي ة بالفض  وخب رت خير الناس أن ك »: ، وقال النابغة الذبياين «الذهب بالذهب والفض 

، «أكرمَت فارتبط»، و«استكرمَت فاربِط»و. /َصَممالبعاء على الرجل ، يقال فِي الد0«لُمَتنى وتلك التي تستك  منها المسامع

. 1بمعنى االعتالق، يعني وجدَت َفَرسًا كريمًا فاحَفظه، يضرب يف وجوب االحتفاظ بالنفائس« االرتباط»، و«استكرمَت فارتبط»و

اسَتن  الَفَرس يف »: اليقمرض الَقَرع، و ، وهي التي هبا«قِرع»، أو«َقريع»جمع « القرعى»، و«استن ت الِفصاُل حتى الَقرعى»و

ى َطوره، واد عى ما ليس فيه«مِضماره ، على «اسَتنَوق الجمل»و. 7، إذا جرى يف َنشاطه على َسنَنه يف جهة واحدة، يضرب لمن تَعد 

راُكه بناٍج عليه  طعُ فقد أق»: صف جملبين يدي عمرو بن هند الملك، يف و 6قول الزبيدي  أن ه أنشد المسي ب بن َعَلس الليَل الطويَل اد 

، ألن  الَصيَعِري ة من ِسمات النوق دون الُفحول، «استنَوق الجمل»: ، وطرفة بن العبد حاِضر، وهو غالم، فقال5«عليه الَصيَعِري ُة ُمكَدمِ 

ن كما قال فيه، والمعنى كا، ف«نَّه لساُنهليقُتل»: ، فقال«طرفة بن العبد»: ، فقالوا«َمن هذا الغالم؟»: الُفحول، فغضب المسي ب وقال

ا، وقيل ، «استفعل»و« افتعل»، ألن  هذه األفعال المزيدة «استناق الجمل»: ال يسَتعَمل إال  مزيدًا، وال يقال: صار الجمل ناقًة يف ذله 

ا اعت«استقام»إن ما تعتل  باعتالل أفعالها الثالثي ة البسيطة التي ال زيادة فيها، مثل  ا اعتل  العتالل « استقال»و ،«قام»ل  العتالل ، إنم  إنم 

، ألن  فاء الفعل ساكنة، يضرب هذا المثل للرجل يكون يف حديث أو صفة شيء، ثم  يخلِّطه «قال» ، وإال  فقد كان حكمه أن يصح 

اك بَقيَروانِه، أو ِخفَت بعض الَجو»، «اسجد لِقرد السوء يف زمانه»و. 8بغيره وينتقل إليه جد لِقرِد الُسوء يف اُس ِر من سلطانه، ففإن تلق 

ًة : ، وقيل22«أقر  عينه وبعينه»، يعني أبكاه، نقيض «أسخن اهلل عينه وبعينه»و. 9«َزمانه أعدى مِن »و. 22إن  ُدمعة الَغم  تكون حار 

ائين، ومِن حديثه أن ه خرج مع تأب ط «َفنَعلى»زد، وهو بوزن أل، اسم شاعر من ا20«الشنفرى»، من الَعدو، و«الَشنَفرى ، وكان من الَعد 
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ا اقشرًّ اً « َبجيلة»فأغاروا على  2، وعمرو بن بر  إنى  ألسمع وجيب قلوب القوم على »: فوجدوا لهم رصًدا على الماء، فقال تأب ط شر 

، فورد الشنفرى فرتكوه حتى  شرب ورجع، ثم  ذهب ابن «هلل ما يجب وما كان ِوجاًباوا»: ، فقال«ك يجبإن  قلب»: ، فقالوا«الماء

ا للشنفرى اق فشرب ورجع، فقال تأب ط شرًّ إذا وردُت فإن هم يأِسروننى فاهُرب فُكن يف أصل ذلك القرن، فإذا سمعتنى أقول »: بر 

اق« خذوا خذوا فتعال فأطلِقنى» وا تأإنى  آمرك أن تس»: وقال البن بر  نهم مِن نفسك، ثم  ورد فشد  سر للقوم فال َتنأ عنهم وال تمك 

اق»: عليه وأخذوه، فقال لهم اق تعرف ما بيننا »: ، فقال«نعم»: ، قالوا«هل لكم أن ُتياسرونا يف الفداء ويستأسر لكم ابن بر  يا ابن بر 

، فجعل يستن  نحو الجبل ويرجع «وًطا أو شوطينش حتى أُروض نفسى ال واهلل»: ، قال«وبين أهلك فاستأسر يياسرونا يف الفداء

ا ا فقطع َوثاقه، فقام وقال« خذوا خذوا»: حتى إذا رأوا أن ه قد أعيا اتبعوه ونادى تأب ط شرًّ يا معشر »: فخالف الشنفرى إلى تأب ط شرًّ

اق ثم  أحضر« بجيلة» اً  ، وقال«واهلل ألعُدَون  َعدًوا ُينسيكم عدَو ابن بر  لَة صاُحوا وأغَروا بى كاِلَبهم بالَعيَكَتين لدي لي»: تأب ط شر 

اق  « الجهام»، «أسَرُع الُسحب يف الَمسير الَجهامُ »و. 0««َمعدى ابن َبر 
 
ومن البِر  ُبطُء َسيبِك »: السحاب الذي ال ماء فيه، وقال المتنب ي

 أسَرُع الُسحب يف الَمسير الَجهامُ 
 
. 1«حتى َشتا كالُذعلوق أسرَع من َطرف الُموق»: يزهماج، ويف أر«الُموقأسرع من َطرف »و. /«َعني

 عن ابنه، فقال« العث  »، و«إن ه ألسَرع فيه مِن الُعث  يف الُصوف يف الَصيف»و. 1«الُموق
 
أعطيه »: َدواب  تقع يف الصوف، وسئل أعرابي

الحمار، أهلي ا كان أو « العير»، «يرلعَ أذل  مِن ا»و. 7«مِن مالي يف كل يوم دانِقًا، وإن ه ألسَرع فيه من الُعث  يف الصوف يف الصيف

ة أو كنَت َعظمًا كنَت كِسَر قبيح»: ، وقال شِمر«أعيار»، جمعه «َعيرة»وحشي ا، واألنثى  ، أراد بالعير «لو كنَت َعيًرا كنَت عير َمذل 

د يف الَفالة، ويف الحديث: عليه، قيل حممرفق الذي ال لالحمار، وبكسر القبيح َطَرف َعظم الِ  ى به ألن ه َيِعير فيرتد  إذا أراد اهلل »: سم 

ًا أمسك عليه بذنوبه حتى ُيوافِيه يوم القيامة كأن ه َعير نديم »، هذا فعيل بمعنى ُمفاِعل مِثل «أسرع من َفريق اَلخيل»و. 6بعبد شر 

َهت  يف كالمه، : ، يقال8«أسَرع من الُمَهتِهتَة»و. 5رق الخيل وينفرد عنهافاق فيسُبق، فهو ي، يعني به الَفَرس الذي يسابِ «وجليس

اقًة، « خارجة»بن عبد اهلل األنماري ة و ، هي عمرة بنت سعد«أسرع مِن نِكاح أم  خارجة»و. 9وَهتَهَت إذا أسرع ابنها ُكنِيت به وكانت ذو 

جت نِي فًا وأر ة بطون العرب، وكان يقال لها ع بعين زوجًا ولدتفتزو  ، فتقول «انزلي»وكان يقال لها « نِكح»، فتقول «ِخطب»ام 

ًا من أهل الكوفة من موالي بني امرىء القيس َصَلَبه مالُك بن المنذر لَسَرقِه«أسرق مِن بُرجان»و. 22«أنخ» أسَرق مِن »و. 2، كان لِص 
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، َحَسن الَشعر، وقيل: فأر، ال َشعر عليه وقيلال، جنس من «لزبابا»، و0«أسرق من ُزنابَة»، و«َزبابة هو فأر : هو فأر عظيم وأحمر 

، وقال الحارث بن ِحل زة ، هو رجل من «ألص  من ِشظاظ»، و«أسرق مِن ِشظاظ»و. «وهم َزباٌب حائٌِر، ال َتسَمع اآلذاُن َرعًدا»: أصم 

ذ من شر  ِشظاظ، وكان بعيرها مِسن ًا، وكان هو على موب ة، والعرب زعبني َض  ا أن ه مر  بامرأة من بني ُنَمير وهي تعِقل بعيًرا لها وتتعو 

، فجعل يشَغلها، وجعلت «ما آَمنُه عليه»: فقالت« أتخافين على بعيرك هذا ِشظاظًا؟»: حاشية من اإلبل وهي الصغير، فنزل وقال لها

رب  عجوز من نمير َشهَبره عل مُتها اإلنقاض بعد »: عيرها، فاستوى شظاظ عليه، وجعل يقولب بعينها، فأغفَلتتراعي جمله 

عل متها استماع صوت بعيري الصغير بعد »: صوت َمسان ها، فهو يقول« القرقرة»صوت صغار اإلبل، و« اإلنقاض»، «الَقرَقره

، يعني على أمرك «سرعان»وجمع « سرع»عى فاعل مِن سر، ال«لك الَسرعىاسَع على ِرج»و. /«استماعها قرقرة بعيرها الكبير

ا يحب  أو ُيكره، و«؟أَسعٌد أم ُسَعيد»و. 1السريع ، أصله أن  ابني َضب ة بن أَد «انج سعد فقد ُقتل ُسَعيد»، إذا ُسئِل عن الشيء هو مم 

هذا أصل المثل « أسعد أم ُسَعيد»: الق وادًا تحت الليلخرجا يف طلب إبل لهما، فرجع سعد وٌفِقد ُسَعيد، فكان ضب ة إذا رأى س

أي هما : فأخذ ذلك اللفظ منه، وصار ُيَتشاَءم به، وهو يضرب مثالً يف العناية بذي الرحم، ويضرب يف االستخبار عن األمرين، ويقال

ج، فقال اج لقتيبة بن مسلم وقد تزو  ، ومنه قول الحج  اًل، الخير أم الشر  هل هي َحسناء أم َشوهاء؟، ي ، يعن«أم سعيد؟ أسعد»: تريد أو 

ام لت ِعجاُف ِركابي عن ُسَعيد إلى »: 7جعل التصغير مثالً للقبح، والتكبير مثالً للحسن، كما قال أبو تم  ن ِسواه، وُحوِّ َغنِيُت به عم 

تي»و. 6«َسعد عه وال يكاد يسيغه»: وال ُتعِجلني، وقال تعالىي ، يعني أمِهلن«َاِسغ لِي ُغص  ، «اسِق أخاك النَمِري  يصطبِح»و. 5«يتجر 

ا أراد َكعب أن يشَرب  أصله أن  رجالً من النمر ابن قاسط صحب َكعب بن مامة ويف الماء قِل ة، فكانوا يشربون بالَحصاة، وكان كلم 

، فيسقيه، حتى نفذ الماء ومات كعب َعَطشًا، يضرب للرجل يطلب «اسق أخاك النمري  »: اقيلسري  فيقول كعب لنظر إليه النم

اية»و. 8الحاجة بعد الحاجة  على « َرَقاشِ »، يضرب للمحسن، يعني أحِسنوا إليه إلحسانه، «اسِق َرَقاِش إن ها َسق 
 
اسم امرأة، مبني

اسُكت ال يأكلك »و. 22بمعنى َصوت الَقوس« النأمة»، يعنيي أماته، «أَمَتهنَ  أسَكَت اهللُ »: ومن الدعاء عليه. 9«َحذامِ »الكسر مثل 
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، الذئب، والمرأة «أسَلق مِن ِسلَقة»و. 2ليس بشيء ُيعرف ولكن ها كلمة تستعمل يف التخويف« الضبغطى»، بالعين والغين، «الَضَبغطى

ة الَوبر»و. 0لكسروا، بالضم  «لقانُس »والمرأة السليطة الفاحشة شبِّهت بالذئبة يف ُخبثها، جمعه  ، ُدَويب ة َغرباء على /«أسَمج مِن ُمخ 

لبن، رضي اهلل عنه عن الوضوء من ال ، ُسئِل ابن عب اس«اسَمح ُيسَمح لك»و. َقدر الِسن ور حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالَغور

، كل هن  «قرينه»و« َقرونه»و« َقرينَته»و« أسَمَحت َقرونَتُه»و. 1، يضرب هذا المثل يف المساهلة«اليه بالًة، أِسمح ُيسَمح لكأبما »: فقال

« الطحن»صوت الَرحى، و« الجعجعة»، «أسَمع َجعَجعًة وال أَرى طِحنًا»و. 7بمعنى النفس يعني َذل ت َنفسه وتابَعته على األمر

، يعني أسمع صوتًا، وال أرى فِعالً، «أسمع صوتًا، وأرى َفوتًا»و. 6وِعد والُيوقع، وللبخيل َيِعد وال ُينجزيُ  يق، يضرب للجبانالدق

َة معها»: ومن أمثالهم يف هذا المعنى َة فيها»، وبرواية «ال خيَر يف َرَزَمٍة ال دِر  أسَمع مِن »و. 5، يعني ال خير يف قول وال فعل معه«ال ِدر 

، وهو ولد الذئب من الَضُبع، والسمع كالحي ة ال يعرف األسقام والِعَلل، وال يموت حتف أنفه، «أسمع مِن ِسمع»و، «َزل  الِسمع األ

تراه »: بل يموت بعرض من األعراض يعِرض له، وليس يف الحيوان شيء َعدوه كَعدو الِسمع، ألن ه أسرع من الطير، وقال الشاعر

ن كلبَك يأُكلك»و .8«الباِع أسمَع مِن ِسمع َل اضحًا أغرَّ طويحديَد الَطرف أبَلَج و ، معناه ات ِق شر  َمن أحسَت إليه، كان لرجل من «سمِّ

ى فجاع يومًا فوثب عليه حتى افرتسه، وقيل ل َمن قال ذلك: من قبيلة َطسم كلب يرب يه َرجاَء الَصيد به، فضر   ذرحاِزم بن الُمن أو 

م َسرجه، حتى أتى به منزله،  اين، وذلك أن ه مر  بمحلة َهمداَن فإذا هو بغالم ملفوف يف الثوب الخلق ، فرحمه وحمله على مقد  الحم 

ن يرعى الشاء واإلبل، كااه ُجَحيشًا، فوأمر أمًة له أن ُترِضعه، فأرَضَعته حتى ُفطِم، وأدرك وراَهق الُحُلم، فجعله راعًيا لغنمه، وسم  

ثم   وإن  ابنة لحازم يقال لها َرُعوم َهِويت الُغالم وَهويها، وكان الغالم ذا منظر وجمال، فهما َشَرَعا يتغازالن، ومازاال ذلك أيامًا،

ا رآهما قالأباها افتقدها يومًا وفطِن لها فرصدها، حتى إذا خرجت تبِعها فانتهى إليهما وهما على َسوأة،  ن كلبك »: فلم  سم 

ة »: ، فأرسلها مثالً، وشد  على جحيش بالسيف، فأفلت ولحق بقومه همدان، وانصرف حازم إلى ابنته وهو يقول«يأكلك موت الحر 

ة ا وصل إليها وجدها قد اخَتنََقت فماتت، فقال حازم«خيٌر من الَعر   الُثكل لسوء الفعل، ف: ، فأرسلها مثال، فلم 
 
. 9أرسلها مثالً هاَن علي

ع كلبَك َيتبَعك»و. 9مثالً  ل َمن قاله عمرو بن «الَقيد والَرتَعة»و. 0«ال تَدع كلبك ينَهب الناَس »، و2«أِجع كلبَك يتبعك»، و22«جو  ، أو 
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بن مالك بن معاوية بن صعب بن َدومان من َهمدان  شاكر بن ربيعة لةكالب، وكانت قبيبن ُخَويلد بن ُنَفيل بن عمرو بن  الَصِعق

ا وصل إلى قومه قالوا حوا عنه، فهَرب من شاكر، فلم  يا عمرو، خرجَت مِن عندنا نحيفًا، وأنت اليوم »: أَسُروه فأحَسنوا إليه ورو 

، ِحمًى قرب الطائف لي ن مستٍو كالراحة، يضرب المثل بلينه «جلذان»و ،«مِن ِجلذانل أسهَ »و. /«القيد والرتعة»: ، فقال«سمين

، فيها ُنَقب، كل  َنقب قدر «َتَبَعة»بلد يسكنه بنو نصر قريب من الطائف بين لِي َة وَبسٍل به َهضبة سوداء، يقال لها « جلذان»وسهولته، و

أسوأ القوِل »و. 1ُقبوًرا لقوم عاٍد، وكانوا يعظ مون ذلك الجبلا يزعمون أن  فيه ساعة، كان ُيلتقط فيه السيوف العادي ة والَخَرز،

 «اإلفراطُ 
 
ل »: وكره تفاُقم األمر بينهما، فقال 7، وحارثة بن عبد العزيز العامِري ان عند َعلقمة بن ُعالثة، عندما تجاذب مالك بن حيي أو 

 اإلحتالُط وأسوأ القولِ 
 
 االحتالط وأوسط الرأي االحتياط»: ، ويف األساس6«اإلفراطُ  الِعي

 
ل العي ، «أسَود مِن َحلَك الُغراب»و. 5«أو 

لة عن الم «من َحنَك الغراب»و« أشد  سوادًا من َحلَك الغراب»و ، يعني لسانه، «لَحييه ينكل  امرىء ب أمُ أش»و. 8«حلك»، والنون مبد 

يه»وبرواية  ة« البسوس»، و22«أشأم من َسراِب »، و«أشأم من البَسوس»و. 9«بين فك  اس بن ُمر  الَشيباين ،  اسم امرأة، وهي خالة َجس 

اس  فرآها ُكَليُب  ،«َسراِب »كانت لها ناقة يقال لها  يف ِحماه وقد كَسرت بَيض طيٍر كان قد أجاره، فرمى َضرعها بسهم، فوثب َجس 

على كليب فقتله، فهاجت بسبب الناقة حرُب َبكر وَتغلَِب ابنَي وائٍل أربعين سنًة حتى ضَربت هبا العرب المثل يف الُشؤم، وهبا 

يت حرب الَبسوس، وقيل اس إن  الناق: سم  يت بسوسًا،  بنة عَقرها جس  ة، وهي ناقة كانت تِدر  على الُمبِس  هبا، ولذلك سم  مر 

 ثالَث َدَعوات : ، قالأصاهبا رجل من العرب بسهم يف َضرعها فقتلها، ويف البسوس قول آخر روي عن ابن عب اس
َ
هو رجل أعطِي

، «اجعل لي منها دعوة واحدةً »: ا ولد، وكانت له محب ة، فقالتنه، وكان له م«سوسالب»ُيستجاب له فيها، وكان له امرأة يقال لها 

ا علَمت أن ليس فيهم مثُلها رِغبت : ، وقالت«فلك واحدة فماذا تأمرين؟»: قال ادُع اهلل أن يجعلني أجمل امرأة يف بني إسرائيل، فلم 

ليس لنا على هذا قرار، قد »: تان، وجاء بنوها، فقالواعوة، فذهبت فيها دعنه وأرادت شيئًا آخر، فدعا اهلل عليها أن يجعلها كلبة نب اح

نا كلبًة تعي رنا هبا الناس، فادع اهلل أن ُيعيدها إلى الحال الذي كانت عليه ، فدعا اهلل فعادت كما كانت، فذهبت الَدَعوات «صارت أم 
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بن ِهنب بن  ، على ما ذكره الميداين  أن ه رجل من بني ُغَفيلة بن قاسط0«أشأم من الُدَهيم»، و«أشأم من َخوَتَعةَ »و. 2الثالث يف البسوس

  بن َجديلة بن أسد بن ربيعة كان مشؤومًا، ألن ه َدل  ُكَثيف بن عمرو
 على بني ا بن أفصى بن ُدعِمي

 
 التغلبي

 
حتى ُقتلوا  ،لَزب ان الُذهلي

، هو َفَرس َقيس بن «أشأم من داِحس»و. /وُحملت رؤوسهم على الُدَهيم، فضربوا بخوتعَة المثَل يف الُشؤم، وبحمل الدهيم يف الَثَقل

  ُزَهير
 
م  الَفزاري  َتراَهنا على ث بدر الُذبياين  وقعت الحرب على رأسه، بين عبس وذبيان، وذلك أن  قيسًا هذا وحذيفة بن 1الَعبسي

َخطر عشرين بعيًرا، وجعال الغاية مائة َغلوة، والِمضمار أربعين ليلًة، والمجرى من ذات اإلصاد، فأجرى قيس داِحًسا والَغرباَء، 

وا ال انت سابقًة، وكغرباء ولطموها، وأجرى حذيفُة الخط اَر واَلحنفاَء، فوضعت بنو َفزارة َرهُط حذيفة، كمينًا على الطريق، فرد 

، َفَرس َشيطاِن بن الطِم، جَمحت بصاحبها يومًا، «الشقراء»و ،«أشأم من الَشقراء»و. 7فهاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة

رت يف الُوثوب، فوقعت فاندق ت عنُقها، وسلِم صاحبها، فُسئل عنها، فقال عُد يَ ن  الَشقراء لم إ»: فأَتت على واٍد، فأرادت أن َتثِبه، فقص 

ها ِرجَليها « طاؤوس»اسم رجل ُضِرب به المثل يف الُشؤم، تصغير « طويس»، «أشأم من ُطَويس»، و5«أخنَث مِن ُطَويس»و .6«َشر 

مًا، هو مخن ث كان بالمدينة وقال ال ما »: مَرخ  كم، فإذا ُمت  فقد أمِنتم، ألين  يدمُت بين َظهرانَ يا أهل المدينة توق عوا خروج الَدج 

َلغُت ُولِدت يف الليلة التي تُوف ي فيها رسول اهلل، صل ى اهلل عليه وسل م، وُفطِمُت يف اليوم الذي توف ي فيه أبو بكر، رضي اهلل عنه، وب

جُت يف اليوم الذي ُقتِ  اهلل عنه، وَلد لي يف اليوم الذي ُقتِل  ضيل فيه عثمان، راُلُحلم يف اليوم الذي ُقتل فيه عمر، رضي اهلل عنه، وتزو 

ى بعبد النعيم، وقال يف نفسه ا تخن ث جعله ُطَويسًا وتسم  ، رضي اهلل عنه، وكان اسمه طاؤوسًا، فلم   
إن ني عبد النعيم، أنا »: فيه علي

اق، وهمالِشقِ ، هو «أشأم من أخيَل»و. 8«طاؤوس الجحيم، وأنا أشأم َمن يمشي على َظهر اَلحطيم تشاءمون به، وهو يقع على َدبَر ي ر 

بالكسر والفتح، اسم امرأة « منشم»، «أشأم مِن ِعطر َمنَشم»و. 9«لُيكَسَفنَّ ُعرقوباه»: البعير، وتقول العرب إذا وقع األخيل على البعير

ة، وكانت ُخزاَعة وُجرُهم إذا أرادوا الِقتال َتَطي بوا مِن طِيبها كثرت الَقتلى فيما بينهم، فكان القول ك ، وإذا فعلوا ذلعط ارة كانت بمك 
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، يعني 0«َتداَركتما َعبًسا وُذبياَن بعدما َتفاَنوا وَدق وا بينهم ِعطر َمنِشمِ »: قال 2مشهورًا، يضرب يف الشر  العظيم، وزهير ابن أبي سلمى

ة ، هي اسم امرأة، وهي قَ «أشأم مِن َجرادة»و1. /أظهروا الَعداوات والُعيوب عهد قوم عاٍد، ذكروا أن ها غن ت رجااًل  يفينة عاشت بمك 

. 6«ِسحرًا كما سحَرت َجرادُة َشرَبها بُغرور أي اٍم ولَهِو ليالي»: إلى البيت يسَتسقون، فألَهتهم عن ذلك، وابن مقبل قال 7َبَعَثهم عادٌ 

بن تميم، وكانت لقوم إبل ُتذكِر، فاسَتطَرقوه َرجاَء أن ُتؤنِث إبُلهم،  بن زيد َمناة ، هو َفحل لبني ُعواَفة بن سعد«أشأم مِن قاِشر»و

هات والنَسل، وقيل ة« قاشر»: فماتت األم  أخو زرقاء اليمامة، وهو الذي جلب الخيل إلى جو  حتى  اسم رجل وهو قاشر بن مر 

ا نَفرت فذهبت يف األرض« األورق»، وهي الناقة مشؤومة، و8«ءقاشأم مِن َوره ألإن  »و .5استأصلهم اُِشب  »و. األسمر من الناس، وربم 

ُشب  إلى ن أعيَيتَني مِ »و .، إذا تَرعَرع«َشب  الُغالم»، إذا رفعَت َطرفك فرأيَته من غير أن ترُجوه، أصله مِن «اُِشب  لي الرجُل إشبابًا»و

نان، يعني مِن أن َشَببُت إلى أن َدَببُت على العصا، يجعل ذلك بمنزلة االسم بإدخال « ُدب   هما وينَو  عليه وإن كان يف « مِن»بضم 

مِن ِشبه ر أكثشبِه بأبيه ، يعني هو يُ «بالُغراب هذا بأبيه أشبَه مِن الُغراب»و. 9«ما زال على ُخُلق واحد مِن ُشب  إلى ُدب  »األصل فعالً، و

، هذا المثل يضرب لألمرين يشتبهان ويفرتقان يف شيء، وُذكر أن  لقمان « أشبََه َشرٌج َشرجًا لو أن  أَسيِمراً »و. 22ِشبه الُغراب بالغراب

نَحر لقيم َجزورًا فأكلها ولم يخبأ للقمان شيئًا، فكره الئمته، فحَرق ما ف ،«طلق إلى اإلبلأقِم ها هنا حتى أن»: بن عاد قال البنه ُلَقيم

ا جاء لقمان جعلت اإلبل ُتثير الجمر بأخفافها، فعرف لقمان المكان، وأنكر ذهاب السمر،  حوله من شجرة الَسُمر الذي بَشرج، فلم 

، وجاء يف رواية أخرى أن  لقيم بن لقمان، «َسُمر»ر جمع سم، وأ«أسُمر»ر غيتص« أسيمر»، و«أشبه شرج شرًجا لو أن أسيِمًرا»: فقال

ي إبله، وقد كان لقمان حسد لقيمًا وأراد َهالكه، فاحتفر له َخندقًا،  وكان هو وأبوه قد نزال منزاًل يقال له َشرج، فذهب لقيم يعشِّ

اوقطع كل  ما هناك من الَسُمر ثم  مأل به الخندق فأوقد عليه ليقع  : قبل عرف المكان وأنكر ذهاب السمر، فعندها قالأ فيه لقيم، فلم 

، معناه «موجودة»: ، فيه  خرب محذوف، تقديره«لو أن  أسيمرا»هنا موضع بعينه، وقول « شرج»، ف«أشبه شرج شرجًا لو أن  أَسيمراً »

                                                                                                                                     
 

له زهير بن أبي سلمى  2 كان لزهير يف : على شعراء العرب كافًة، قيل ربيعة بن رياح المزين ، من مضر، حكيم الشعراء يف الجاهلي ة، ويف أئ مة األدب َمن يفض 

بنواحي « ٌمَزينة»بالد الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعًرا، وخاله شاعًرا، وأخته سلمى شاعرة، وابناه كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، ولد يف 

هبا يف سنة فكانت قصائده تسمى : م، قيلالمدينة، وكان يقيم يف الحاجر من ديار نجد واستمر  بنوه فيه بعد اإلسال كان ينظ م القصيدة يف شهر وينقحها ويهذ 

؛ الزركلي  202؛ شرح معل قات السبع للزوزين  232/5الشعر والشعراء : راجع. «أمِن أم  أوىف ِدمنة لم تكل م»: أشهر شعره معل قته التي مطلعها« الحولي ات»

 .2/08؛ معجم الشعراء العرب 370/

 .2/9زوزين  ال  0

 .03/87؛ إميل بديع (نشم)؛ التاج 03010؛ زهر األكم (نشم)؛ اللسان 23281؛ المستقصى 23/82 الميداين   /

، أدرك اإلسالم وأسلم، فكان يبكي أهل الجاهلي ة  1 َني فًا ومئة  عاش. تميم بن أبي  بن مقبل، من بني العجالن، من عامر بن صعصعة، أبو كعب، شاعر جاهلي 

 .0385؛ الزركلي  23116الشعر والشعراء : راجع. سنة، وُعد  يف المخضَرمين، وكان يهاجي النجاشي  الشاعر

 .3010/الزركلي  : راجع. عوص بن إرم بن سام بن نوح، جد  جاهلي  قديمرب ما هو عاد بن  7

 (.جرد)؛ التاج 232/2األساس   6

 .03/86؛ إميل بديع (قشر)؛ التاج /302/؛ زهر األكم (قشر)؛ اللسان /2328؛ المستقصى 23/82 ؛ الميداين 23776جمهرة األمثال   5

 .03/89؛ إميل بديع (ورق)؛ التاج (ورق)؛ اللسان 23/87 الميداين   8

ص  9  .0/89؛ إميل بديع (شبب)لتاج ؛ ا23287؛ المستقصى /23/5 ؛ الميداين 3166/المخص 

 (.غرب)؛ التاج 3027/؛ زهر األكم 237/8جمهرة األمثال  22
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معناه اشرت األَرضين والُدور، وال  ،«تشرتِ الحيوانَ  اشرتِ الَمَوتاَن، وال»: ومن قولهم. 2لو أن  أسيمرًا موجودة، لكان الشرج شرجًا

، و َمَوتاُن »: من األرض ما لم ُيسَتخَرج وال ُيعَمر، وأرض مي تة وَموات من ذلك، ويف الحديث« المَوتان»تشرت الَرقيق والَدواب 

ا ء المتاع، وكل  شي، إذايبيع «رجل يبيع الموتان»: ، ويقال«األرض هلل ولرسوله، فَمن أحيا منها شيئًا فهو له غير ذي روح، وأم 

، وهو َمن ال عقل له وال «األيَهم»هو الجنون، ومنه « الَيَهم»، «أشَجع مِن األيَهَمين»و. 0الشيء الذي عنده روح فُيقَصد به الحيوان

ن م ات فيه، واألصم  هو الذي ال نب: الحجر األملس،  والجبل الصعب الطويل الذي ال ُيرَتقى، وقيل« األيهم»فهَم كاألهَيم، و

، «األيهمان»الناس، وبر  أيهم ال ُيهتدى له، وليس له مؤنث، والشجاع الذي ال َينحاش لشيء، والجريء الذي ال ُيستطاع دفعه، و

ذ منهما، ويف الحديث ذ مِن األيَهَمين»: عند أهل البادية السيل، والجمل الهائِج الَصُؤول ، ُيتعو    يتعو 
أنت »: ل، ومنه يقا«كان النبي

إن ما قيل للجمل، ألن ه إذا هاج لم ُيستطع دفعه، بمنزلة األيهم من الرجال الذي ال ينطِق، فيكل م، : ، وقيل«ع مِن األيهمينشجأشد  وأ

يت : أو يستعتِب، وقيل ، وهي الَفالة التي ال ُيهتدى فيها للطريق، وكذلك «اليهماء»هما عند الحاضرة السيل، والحريق، ومنه سم 

ر من نوعها، وقيل، «يماء، واليهماءاله» « األيهم»أحدهما أن  : ، ألمرين«أدهم ودهماء»، مثل «أيهم ويهماء»ليس : وليس لها مذك 

، مثل «ُيهم»لوَجَب أن يأيت فيهما « يهماء»لو كان مذكر  « أيهم»بمعنى الَفالة، واآلخر أن  « اليهماء»بمعنى الجمل الهائج، أو السيل، و

ر لها، و« يهماء»ال مؤن ث له، وأن  « أيهم»لك أن  هذا َتالٍق بين اللفظ، وأن  لذسمع ذلك، فُعلم ، ولم يُ «ُدهم» هي « اليهماء»ال مذك 

ها، هي َثَمَرة  ون، بفتح الن«أَشد  ُحمرًة مِن النََكَعة»و ./السنة الشديدة التي ال فرج فيها ، يقال لها سنة يهماء ذاُت ُجدوبة وضم 

ة»: ومن قولهم. 1الُطرثوث، وهو نبت أحمر يف أصل الِرمث مِن ِجنس الُفطر ٌة على قِر  ، يعني َحرارة على الَبرد، «أشد  الَعَطش ِحر 

ة»و ة تحت قِر  رهمًا، فُسئِل دِ  بيًا بأحَد عشرَ ، هو رجل من ربيعة، كان اشرتى ظَ «أعيا مِن باقِل»و. 7للذي ُيظِهر خالف ما ُيضِمر« ِحر 

يه وأخرج لسانه يشير بذلك إلى أن  ثمنه أَحَد َعَشَر ِدرهمًا، لكونه تِعبًا، فانَفَلت الَظبي، فُضِرب به المث ل يف عن ِشرائه، ففتح َكف 

 
 
ر ويؤن ث، : معروفة، عجمي ة وعربي ة، قيل« القوس»، «صار خيَر ُقَويٍس َسهمًا»، و«هو مِن َخير ُقَويس َسهمًا»و. 6الِعي القوس يذك 

ر قال«ُقَويَسة»يف تصغيرها : فَمن أن ث قال ، بغير هاء، «قويس»القوس التي ُيرمى عنها، أنثى، وتصغيرها : ، وقيل«ُقَويس»: ، وَمن ذك 

ت عن القياس ولها نظائر، والجمع  ة، يضرب هذا المثل للذي يخالفك ثم  يرجع عن قبعلى الُمعا« ياسأقُوس وأقواس وأق»شذ 

، أو هو يضرب إلى َمن َعز  بعد َمهانة : شيء شبه الحي ة يكون بالحجاز، وقيل« الدلم»، «أَشد  مِن الَدَلم»و. 5ذلك ويعود إلى ما تحب 

                                                                                                                                     
 

ص 2360جمهرة األمثال  2 ؛ إميل بديع (سمر، شرج)؛ التاج 3026/؛ زهر األكم (شرج)؛ اللسان 23288؛ المستقصى 23/60 ؛ الميداين 3/51/؛ المخص 

 ./03/9بديع 

 .03/96؛ إميل بديع (موت)؛ التاج 3259/؛ زهر األكم (موت)؛ اللسان 030/0؛ األساس 23/22 الميداين  0

 .03/95؛ إميل بديع (يهم)؛ التاج (يهم)؛ اللسان 2316؛ المستقصى 03/90؛ األساس 23250 ؛ الميداين 23098جمهرة األمثال  /

 .03122؛ إميل بديع (نكع)؛ التاج (نكع)؛ اللسان 23292؛ المستقصى 23122جمهرة األمثال   1

 .03120؛ إميل بديع (قرر)اللسان، والتاج   7

؛ زهر (بقل)؛ اللسان 23076؛ المستقصى /031 ؛ الميداين 23196؛ فصل المقال 23205؛ ثمار القلوب 0350؛ جمهرة األمثال 322/العقد الفريد   6

 .03120؛ إميل بديع (بقل، غبى) ؛ التاج2382األكم 

؛ التاج 032/2؛ زهر األكم (قوس)؛ اللسان 032/8؛ المستقصى 03222؛ األساس 23/95 ؛ الميداين 23259؛ فصل المقال 23102جمهرة األمثال   5

 .03120؛ إميل بديع (قوس)
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، َشماتًا، وَشماتًة، إذا فِرح بَبلي تهعَ ، شِمت ال«عداءأعوذ بك مِن َشماَتة األ»: ويف حديث الدعاء. 2هو يشبه الَطب وع وليس بالحي ة . 0دو 

ة»و أضبط من عائشة بن َعثم من »، ألن ها َتجر  ما هو على أضعافها، ورب ما سقطا من مكان شاهق مرتفع فال ُترسله، و«أضبط مِن َذر 

اإلبل، فَهَوت َبكرة منها يف البئر، فأخذ  تللَميح فازَدَحمَ بني َعبَشمس بن َسعد، وذلك أن ه سقى إبله يومًا، وقد أنزل أخاه يف الَركِي ة 

. /، يعني أن ه إن انقطع َذَنبها وقعت، ثم  اجتذهبا فأخرجها«ذلك إلى َذَنب البكرة»: ، قال«يا أخي الموَت »: بَذَنبها، وصاح به أخوه

 رضي اهلل تعالى عنهعل، ويف حديث «موتاشدد َحيازيمك لل»و. 1، وهو اسم رجل، يعني هي ئ أمرك«اشُدد ُحُظب ى َقوَسك»و
 
: ي

، «اشدد َحيزومك، وَحيازيمك لهذا األمر»: ، وقولهم«اشُدد َحيازيمك للَموت فإن  الموت القِيكا» ، يعني وطِّن عليه، وخذه بجد 

ر لألمر، واالستعداد له نفَسك على  ، يعني ُحث  «رزهاشُدد يَديك بغَ »، يعني أمره وَنهيه، و«الَزم َغرز فالن»و. 7وهو كناية عن التشم 

ك به، ومنه حديث أبي بكر أن ه قال لعمر رضي اهلل عنهما يا أي ها الرجل، إن ه لرسول اهلل استمسك بَغرزه، واهلل إن ه لعلى »: التمس 

 .6ب، ويسير بَسيره، يعني اعتَلِق به وأمِسكه وات بع قوله وفعله، وال تخالفه، فاستعار له الَغرز، كالذي ُيمسك بركاب الراك«الحق  

 ما لم أفعل، يضرب يف اد عاء الرجل على صاحبه بما لم يفعله«أشَربتَني ما لم أشَرب»و
 
َعيَت علي : وكان يقول أبو سي ارة. 5، يعني اد 

ة، وهي أربعة أثبِرة« ثبير»، «أصح  مِن َعير أبي سي ارة»: ، يعني كي ُنسرع إلى النَحر، فقيل«أشِرق َثبيُر كيما ُنغير» ثبير : هو جبل بمك 

ة، وهو أيضًا اسم ماء يف ديار مَزينَة أقطعه : َغيناء، وثبير األعَرج، وثبير األحَدب، وثبير ِحراء، وقيل هو الجبل المعروف عند مك 

، صلى اهلل عليه وسل م، شريس بن َضمَرة، 
 
الَعدواين  كان له حمار أسود، أجاز الناَس عليه مِن  َلة بن خالديوأبو سي ارة ُعمَ النبي

أشقى »و. 8«َخل وا الطريَق عن أبي سي ارة وعن َمواليه بني َفزاره حتى يجيز سالمًا ِحماُره»: المزَدلِفة إلى مِنًى أربعين سنًة، قال الراجز

، ألن ه يعيش بأدنى َندًى يقع من «أشكر من بَرَوق»، و«أشكر مِن بَرَوَقة»و. 9، يعني أتَعب«رهقى مِن رائِض مُ شأ»، و«مِن أشقى ثمود

ت، الواحدة هب« الربوق»، و«أضعف من بروقة»السماء، وألن ه يخضر  إذا رأى السحاب، و اء، شجيرة ضعيفة إذا غامت السماء اخضر 

ص، فيها حب  أسود، وهي إذا َحمَيت عليها ق الربو: وقيل نبت ضعيف َري ان، له ِخطرة ِدقاق يف رؤوسها َقماِعيُل صِغار مثل الحم 

بيد الشمس ذُبلت على المكان، وال يرعاها شيء، غير أن  الناس إذا أسنَتوا سَلقوها، ثم  عَصروها مِن َعلَقَمة فيها، ثم  عالجوها مع الهَ 

ا ُيمرع يف الَجدب، ويِقل  يف الِخصب، فإذا أصاهبا المطر الغزير  اليره، وأكلوها، وأو غ ُتؤكل وحَدها ألن ها ُتورث التهي ج، وهي مم 

                                                                                                                                     
 

 ./0312؛ إميل بديع (دلم)؛ اللسان، والتاج 23/92 الميداين   2

 .03121؛ إميل بديع (شمت)؛ التاج (شمت)؛ اللسان 137العقد الفريد   0

 .03121؛ إميل بديع (ضبط)؛ التاج 23021؛ المستقصى 23/92 ؛ الميداين 0320جمهرة األمثال   /

 .03127ع ؛ إميل بدي(حظب)؛ اللسان، والتاج 23026 الميداين   1

ص 23/21؛ جمهرة األمثال 370/العقد الفريد   7 ؛ 03208؛ المستقصى 23285؛ األساس 23/66 ؛ الميداين 0//23؛ فصل المقال 23217؛ المخص 

 .03127؛ إميل بديع (حزم)اللسان، والتاج 

 .03126؛ إميل بديع (غرز)؛ اللسان، والتاج 23291؛ المستقصى 23699؛ األساس 23/60 ؛ الميداين 23090؛ فصل المقال /235جمهرة األمثال   6

 .03128؛ إميل بديع (شرب)؛ التاج 3012/؛ زهر األكم (شرب)؛ اللسان 23297؛ المستقصى 23722األساس   5

ص   8  .03122؛ إميل بديع (ثرب)؛ التاج (ثرب)؛ اللسان 23027؛ المستقصى 23122 ؛ الميداين 23722؛ فصل المقال 1366المخص 

 (.شقو)؛ التاج 23020األساس   9
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، مثل البيطر«أشهر مِن راَية البَيطار»و. 2هلكت، وإذا رأيتها قد كُثرت وخُشنت ِخفَت السنة ما اسَتَتر َمن قاَد »و. 0، هو ُمعالج الَدواب 

، وذلك أن  األبلق مِن «أَعز  مِن األبلَق الَعقوق»و. 1«أنا الُقالخ بن َجناب بن َجال أخو َخناثير أُقوُد اَلجَمال»: /خالقال القُ  ،«جَملالَ 

عقوق، فكأن ه طلب األبلق ال: الحامل، والذكر ال يكون حامالً، وإذا طلب اإلنسان فوق ما يسَتِحق  قالوا« العقوق»ِصفات الذكور، و

ه هنًدا فقال: أمًرا ال يكون أبًدا، وقيلب طل جه أم  ج»: إن  رجالً سأل معاوية أن يزو  ، «أمرها إليها وقد قَعَدت عن الولد وأَبت أن تتزو 

ني مكان كذا»: فقال ا لم ينله أراد بيض األنوق»: ، فقال معاوية متمث الً «فَولِّ الرجل يسأل ما ، مثل قولهم يف «طلب األبلق العقوق فلم 

، إذا وقعوا يف «وقعوا يف َسَلى َجَملٍ »: ، ومن أمثالهم«كل فتَني بيض األنوق»، و«كل فتَني األبلَق العقوق»: يكون، وما ال ُيقَدر عليه ال

وإذا نعتوا . 7«، ومن بَيض األنوقأعز  مِن األبلق الَعقوق»: أمر صعب، ألن  الجمل ال َسَلى له، وإن ما يكون للناقة، وهذا كقولهم

، وذلك أن ه يتَبع «وجد عنده تمرة الغراب»، و«وجد تَمرة الغراب»: ، ويقولون«وقع يف أرض ال َيطِير ُغرابُها»: بالِخصب قالوا أرضًا

. 6، يضرب يف المكافأة«لتمر بالَسويقا»، و«عليك بالتُمران والُسمنان»، و«أعِط أخاك تمرًة، وإن أبى فَجمرة»أجود التمر فينتقيه، و

لو كان عنده َكنز »و. 5، معناه أن ه َقَصد الَصواب، وأراده فأخطأ مراده ولم ُيِصب«أصاب فالن الَصواَب فأخطأ الَجواَب »: ومن قولهم

إلى كسرى من اليمن، فأعطى  8ناذاُن ابن ساساالنطف اسم رجل من بني يربوع كان فقيرًا فأغار على ماٍل بَعث به بَ »، «النَطِف ما عدا

هذا الرجل هو النطف بن الخيربي  أحد بني َسليط بن الحارث بن : منه يومًا حتى غابت الشمس، فُضِربت به العرب المثل، وقيل

النطف اسمه َحط ان، رجل من : لقيسرى بن ُهرمز، ويربوع، وكان أصاب َعيَبتي َجوهر من الَلطيمة التي كان باذاُن أرسل هبا إلى ك

، إذا أصاب مااًل وافرًا، «أصاب َقرَن الكإل»و. 9بني يربوع كان فقيرًا يحمل الماء على ظهره فينطِف، يضرب به المثل يف كثرة المال

ومن . 22ا تطلب من يم  عني يف الغاية م، ي«تجدين يف َقرن الكإل»: ألن  قرن الكإل ُيقَصد به أنف الكإل، ولم ُيؤَكل منه شيء، ويقال

ا رأيُت الُعدَم قي د نائلي وأمَلق ما ِعندي ُخطوٌب َتنَب ُل »: ، قال الشاعر«أصابني الَخطب فتنب ل ما عندي»: قولهم ، يعني أفقرتني «لم 

ون ُرغاء َبكر ثمود، حين عَقر الناقة َقداُر بن سالف، وهو أحمر ثمود، عن، ي«لَبكرِغية ارا»و. 22أحوال اختاَرت األفضل من األشياء

                                                                                                                                     
 

ص 03227جمهرة األمثال   2 ؛ التاج 30/1/؛ زهر األكم (برق)؛ اللسان 23296؛ المستقصى 2375؛ األساس 23105 ؛ الميداين 3101/؛ المخص 

 .03121؛ إميل بديع (برق)

 (.بطر)؛ التاج 2367؛ األساس 23012؛ ثمار القلوب 237/8 جمهرة األمثال  0

 .12/معجم الشعراء : لحياته راجع  /

 .03125؛ إميل بديع (قلخ)؛ التاج 03/20؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 237/8جمهرة األمثال   1

؛ زهر األكم (عقق)؛ اللسان 23010؛ المستقصى 23669؛ األساس /031 داين ؛ المي/2319؛ فصل المقال 0361؛ جمهرة األمثال 322/العقد الفريد   7

 (.سلى، عقق)؛ التاج 2382

 .03102؛ إميل بديع (غرب)؛ التاج (غرب)؛ اللسان /03/5؛ المستقصى 2395؛ األساس 03/60 ؛ الميداين ///03جمهرة األمثال   6

 .03100؛ إميل بديع (صوب)؛ اللسان، والتاج 23192 جمهرة األمثال  5

ن، وكان باذان باذان الفارسي من األبناء، وهم من أوالد الفرس الذين سيرهم كسرى أنوشروان مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة، فأقاموا باليم  8

 .23297أسد الغابة . األسود العنسي  بصنعاء فأسلم يف حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم، وله أثر كبير يف قتل 

ص 231؛ ثمار القلوب /32/العقد الفريد   9  .03100؛ إميل بديع (نطف)؛ اللسان، والتاج 03020؛ المستقصى 03286 ؛ الميداين 3172/؛ المخص 

ص   22  .03100؛ إميل بديع (قرن)؛ اللسان، والتاج 23022؛ المستقصى 0351؛ األساس 23/95 ؛ الميداين 3119/المخص 

ص   22  ./0310؛ إميل بديع (ملق)؛ اللسان، والتاج /2312 ؛ الميداين 3171/المخص 
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أصبح َقلبي »و. 0، يضرب يف التشاؤم بالشيء«لعمري لقد الَقت ُسَليٌم وعامٌِر إلى جانب الَثرثار راغيَة الَبكر»: 2وقال األخطل

كًا ال تحب ه النساء، وال تكاد امرأة  مرأ القيسا :، قيل«ح ليُل بِ أص»و. /، إذا بَرد القلب عن شيء«َصِرداً  بن ُحجر الكِندي  كان رجالً مفر 

ج امرأة من طيء فابتنى هبا، فأبغضته من تحت ليلتها، وكرهت مكاهنا معه، فجعلت تقول يا خيَر الِفتيان »: امرأة تصرب معه، فتزو 

ا أصبح قال لها«أصبح ليل»: هو، فتقول ماظر فإذا الليل ك، فيرفع رأسه فين«أصبحَت أصبحَت  قد علمُت ما صنعِت الليلَة، »: ، فلم 

: ، فلم يزل هبا حتى قالت«ما كِرهتك»: ، فقالت«وقد عرفُت أن  ما صنعِت كان مِن كراهي ة مكاين يف نفسك، فما الذي كرهِت من ي؟

ا سمع ذلك منها طل قها، وذهب قولها اقراقة، بطيء اإلفكرهُت منك أن ك خفيف العَزلة ثقيل الصدر، سريع اإل « أصبح ليل»ة، فلم 

وإن ما يقال ذلك يف الليلة الشديدة التي « والليُل عاتِم« أصبح ليل»وحتى يبيت القوم كالضيف ليلًة يقولون »: مثالً، قال األعشى

، ومعنى بيت األعشى حتى يبيت القوم غي ًة، يعني يا نوماُن يا كثيَر النوم، « بِح َنومانُ أص»و. 1ر مطمئ نينيطول فيها الشر  يف النداء خاص 

، «رماه اهلل بثالثة األثايف»و. 7إذا دخل يف الُصبح« أصَبح الرجل»، ألن ه يختص  بالنداء، وكان مِن قولك «رجٌل نومانُ »النوم، وال يقال 

يم، وأصلها أن  الرجل إذا وجد ُاثِفي تين لِقدره، ولم يجد عظظيمة، واألمر ال، وهي الداهية الع«أصبِر على الَسواف مِن ثالثة األثايف»و

اَلحيد النارد من الجبل يجمع إليه صخرتان، فُينصب عليها القدر، « ثالثة األثايف»الثالثة جعل ركن الجبل ثالثة األثفي تين، و

ل من بني َضب ة، وضربت به العرب المثل يف 5«أصبَر مِن َقضيب»و. 6مرض يسب ب الهالك« السواف»و ، هو رجل كان يف الدهر األو 

، وقول الشاعر أقِيمي َعبد َغنٍم ال ُتراِعي من الَقتلى التي بِلَِوى الَكثيِب ألنُتم حين جاَء القوُم َسيرًا على اَلمخزاة »: الَصرب على الُذل 

يِه اُلجلُب دَ صرب مِن َعوٍد بأ»، و«أصَبر من َقضيب على « جلبةٍ »جمع « الجلب»الجنبان، و« الدف ان»المسن  من اإلبل، و« العود» ،«ف 

الجمل القوي  الغليظ، قال َحلَحلة بن َقيس بن أَشيم، « العركرك»، و«أصرب مِن ذي ضاِغٍط َعَركَركِ »و. 8مثال غرفٍة، وهو أثر الدبر 

، «أصرب مِن ذي ضاغط َعَركَرك ألقى َبواين َزوِره للَمربَك»: ، فقال مجيبًا«ربًا حلحُل ص»: منه، وقال له وكان عبُد الملك أقَعَده ليقاد

ح من بَيض النَعام»و. 9يعني ألقى ضلوع صدره للمربك : ، يف الَعذارى، وُيراد َسالمتهن  من المالمسة واالفتِضاض، قال الفرزدق«أص 

                                                                                                                                     
 

ة، يف شعره إبداع، اشتهر يف عهد ، غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب، أبو مالك، شاعر، مصقول األلفاظ، حسن الديباجاألخطل  2

، والفرزدق، واألخطل، نشأ على المسيحي ة، يف عهد بني أمي ة بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم، وهو أحد الثالثة المت فق على أن هم أشعر أهل عصرهم جرير

فتناقل الرواة شعره، وكان معجًبا بأدبه، تياها، كثير العناية بشعره،  أطراف الحيرة بالعراق، وات صل باألموي ين فكان شاعرهم، وهتاجى مع جرير والفرزدق،

بنو تغلب قومه، وأخباره ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم  يظهر مختارها، وكانت إقامته طورًا يف دمشق مقر  الخلفاء من بني أمي ة، وحينًا يف الجزيرة حيث يقيم 

فين /7320؛ الزركلي  13789م النبالء سير أعال: راجع. مع الشعراء والخلفاء كثيرة  .726؛ معجم الشعراء العرب 8310؛ معجم المؤل 

 ./0310؛ إميل بديع (ثرر)؛ اللسان، والتاج 03020؛ المستقصى 23/65؛ األساس 23/70؛ ثمار القلوب 232السدوسي    0

 .03107؛ إميل بديع (صرد)اللسان، والتاج   /

 .03106؛ إميل بديع (صبح)؛ التاج (نوم)؛ اللسان 237/1؛ األساس /2312 ؛ الميداين 23290جمهرة األمثال   1

 .03105؛ إميل بديع (نوم)؛ التاج (نوم)اللسان   7

 .03108؛ إميل بديع (ثفو)؛ اللسان، والتاج 23022؛ المستقصى 03/91 ؛ الميداين 23775ثمار القلوب   6

 .031/0؛ إميل بديع (قضب)؛ التاج 3018/؛ زهر األكم (قضب)؛ اللسان /2302؛ المستقصى 23128 الميداين   5

 .031/2؛ إميل بديع (دفف)؛ التاج 3018/؛ زهر األكم 23128 ؛ الميداين 23198فصل المقال   8

؛ إميل بديع (عرك)؛ التاج 3018/؛ زهر األكم (ضغط)؛ اللسان 23020؛ المستقصى 23129 ؛ الميداين 23199؛ فصل المقال 23785جمهرة األمثال  9

03109. 
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  لم ُيطَمثَن َقبلي فُهن  »: الفرزدق
، هي ولد «هو أصح  من اَلخوَتعة»: ويقال للرجل الصحيح. 2«لنَعاما اصح  مِن َبيض وَقعَن إلي

ما أظل ت اَلخضراء وال أقل ت الَغرباء ذا لهجٍة »: ويف الحديث. /، من النََزوان«أنزى من ظبي»و. 0األرنب، أو ضرب من الذباب

. 7«أصدق لهجًة من أبي ذر  »، و«ذي لهجٍة أصدَق مِن أبي ذر  ن ما مِ »: ديث آخر، يعني السماء واألرض، ويف ح1«أصدَق من أبي ذر  

، و« رجل الغراب»، و«ُصر  عليه ِرجُل الُغراب»و ُاِصر  »ضرب مِن َصر  اإلبل شديد، ال يقِدر الفصيل على أن يرَضع معه، وال ينحل 

، ومعناه «َصر  رجَل الغراب ملُكَك يف الناس على َمن أراد فيه الفجورا»: 6ألمر، قال الكميتا ضاق عليه« ُغرابعليه ِرجل ُال

أنفذ مِن »، بمعنى الِسنان النافذ، و8«أمضى مِن خاِزق»و. 5استحكم ملكك فال يمكن حل ه كما ال يمكن الفصيل حل  رجل الغراب

. 22«ُيوِشك أن َيلقى خاِزق ورقة»كان ال ُيطَمع فيه أو ُيضرب مثالً لمن كان جريئًا حاذقًا، وا إذ« َرقةخازق وَ إن ه ل»: ، ويقال9«خازق

أصغر القوِم »و .22، يعني فعل المعروف يقي فاعله من الوقوع يف السوء«َصنائُِع المعروف َتقي َمصارَع السوء»: ويف الحديث

، معناه أن ه كان خادمهم الذي يكفيهم مهنًة، شب ه «إن  أَنسًا كان َشفرَة القوم يف السفر»: ، يعني خادمهم، ويف الحديث«فَرُتهمَش 

أصم  اهلل »: ك، ويقولونهل، يعني «َصم  صداه»و. /2، من الصفير«أصَفر مِن البلبل»و. 20بالَشفرة التي ُتمَتَهن يف َقطع اللحم وغيره

هو دعاء باَلخَرس، والمعنى ال جعل اهلل : ، يعني أهلكه، ألن  الرجل إذا مات لم ُيسَمع الَصدى منه شيئًا فيجيبه، وقيل«َصدى فالنٍ 

ه الجبل إذا رَفع فيه« الصدى»له صوتًا حتى ال يكون له صدًى يرجع إليه بصوته، و قال امرؤ و اإلنساُن صوته، هو الصوت الذي يرد 

ا ساَءه َسميعُ »و .21«َصم  َصداها وَعفا َرسُمها واسَتعَجَمت عن َمنطِق السائل»: القيس ا «أَصم  عم  ، يضرب مثالً للرجل يتغافل عم 

 اعَمل يف»و. 27«اءقل ما بدا لك مِن ُزور ومِن كذب ِحلمي أَصم  وأذين غير صم  »: يكره، ومِن أجودِ ما قيل يف هذا المعنى قول الشاعر

                                                                                                                                     
 

 .031/1؛ إميل بديع (طمث)؛ اللسان، والتاج 23021؛ المستقصى 23121 ؛ الميداين 23110ثمار القلوب   2

 (.ختع)التاج   0

 (.نزو)؛ التاج 03/76 الميداين ؛ /03/0جمهرة األمثال   /

 .2315مسند ابن أبي شيبة   1

 .031/5؛ إميل بديع (لهج)؛ التاج (لهج)؛ اللسان /2369؛ األساس 2385؛ ثمار القلوب 39/العقد الفريد   7

، شاعر الهاشميين، من أهل الكميت  6 ، أبو المستهل  ، وكان عالمًا بآداب العرب ولغاهتا وأخبارها  بن زيد بن خنس األسدي  الكوفة، اشتهر يف العصر األموي 

  وأنساهبا، ثقة يف علمه، منحازا إلى بني هاشم، كثير المدح لهم، متعصبًا للمضري ة على القحطاني ة، وهو من أصحاب الملحمات،

ة قصائد يف مدح الهاشميين، ترجمت إلى « الهاشميات»أشهر شعره   .//730الزركلي  : راجع. األلماني ةوهي عد 

ص   5  .031/8؛ إميل بديع (رجل)؛ التاج (رجل)؛ اللسان 23/12؛ األساس 03211المخص 

 (.خزق)اللسان، والتاج   8

 (.خزق)؛ اللسان، والتاج 23011؛ األساس 23/7 ؛ الميداين 03098جمهرة األمثال   9

ص   22  (.خزق)التاج ؛ اللسان، و23055المخص 

 .03112؛ إميل بديع (عرف)؛ التاج 23128 ؛ الميداين 23015؛ فصل المقال 23289العقد الفريد   22

 .03112؛ إميل بديع (شفر)؛ التاج /307/؛ زهر األكم (شفر)؛ اللسان 23028؛ المستقصى /2312 الميداين   20

 .03117؛ إميل بديع (صفر)؛ التاج 23125 الميداين   /2

ص 23759جمهرة األمثال   21  .03118؛ إميل بديع (صدى)؛ التاج (صدى)؛ اللسان 23020؛ المستقصى 23121 ؛ الميداين 2390؛ المخص 

 .03119؛ إميل بديع (صمم) ؛ التاج(سمع)؛ اللسان 23120 ؛ الميداين 23212جمهرة األمثال  27
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ق يف الحاجة وتحسينها«هذا عمل َمن طَب  لَمن َحب   ، يعني صنعة «اصنعه َصنعة َمن َطب  لمن َحب  »: ، ومن أمثالهم أيضًا يف التَنو 

الحائل السمينة، « األصوص»، و«المركوب خير من الراكب»: ، هو كقولهم«أُصوٌص عليها ُصوص»و. 2حاذق لمن يحب ه

م الذي ال خير فيه، وهو الذي ينزل وحده ويأكل وحده، فإذا كان بالليل أكل يف ظل  القمر ئيرجل البخيل والليقال لل« الصوص»و

، يضرب «؟أِصيَد الُقنُفذ أم ُلَقَطةُ »و. /، والجمل الصؤول يأكل راعيه، ويواثب الناس فيأكلهم«أصَول مِن َجَمل»و. 0لئال  يراه الضيف

، يعني ُكن لي أكن لك أكثر منك، ألن  القادر على الَقدح 7«لي أقَدح لك يءأِض »و. 1م يطلبهيضرب للرجل الفقير عندما وجد شيئًا ل

ض إلضاءة غيره الَمرخ أكثر الشجر نارًا : ، وقيل«اقَدح بَعفاٍر أو َمرٍخ، ثم  اشُدد إن شئَت أو أرخِ »، و«اقَدح بِدفَلى يف َمرخٍ »و. ال يتعر 

، وقيل: ر ثم  الِدفلى، وقيلفاثم  العَ  يضرب للكريم الذي : هذا إذا حَملَت رجالً فاحشًا على رجل فاحش، فلم يلبثا أن يقع بينهما شر 

ه وُتلِح  عليه ألِقه يف أي  أعراض الدار »، يعني ناحيته، و«اضِرب هبذا ُعرَض الحائط»و. 5«أضبط من األعمى»و. 6ال يحتاج أن َتُكد 

، وذلك أن  الغريبة تزدحم «ألضِرَبن كم ضرَب غريبِة اإلبل»و. 8، يعني مِن أي  شق  شئت«رض الناس، وَعرِضهمعُ  ُخذه من»، و«ئَت ش

د أهل العراق  اج يف خطبته يهد  تزدحم على الِحياض عند الِورد، وصاحب الحوض يطُردها ويضرهبا بسبب إبله، ومنه قول الحج 

، يضرب يف «كَطواِف الغريبة وسط الِحياض تخاف الَردى وتريد الِجفارا»: ، وقال األعشى«لواهلل ألضربن كم ضرب غرائب اإلب»

، «رم دت الضأن فربِّق ربِّق»، و«رم دت الِمعزى فرنِّق رنِّق»، و«رد ت الضأن فَربِّق َربِّق»و. 9دفع الظالم عن ظلمه بأشد  ما يمكن

أن َتعُظم ُضروعها، فإذا عُظمت « الرتميد»، «د الضأن فربِّق ربِّقرم  »، و22«ق رمِّقرم دت الِمعزى فرمِّ »، و«أضرعت الضان فربِّق ربِّق»و

 ، يعني الحبل الذي يجعل فيه ُعًرا يشد  فيها«ِربقة»، والواحدة «ِربق»تجهيز األرباق، وهي جمع « الرتبيق»لم َتلَبث الضأن أن تضع، و

اضَطَرب اَلحبل »و. هما بمعنى االنتظار الطويل، ويقال هذا ألن ها ُتبطئ وإن عظمت ُضروعها« الرتنيق والرتميق»ورؤوس أوالدها، 

أهلكَت من »و .20عارالمخافَة الفقر و ، هي الطِفلة كانت ُتدَفن يف الرتاب َحي ةً «أضل  مِن َموؤدة»و. 22، إذا اخَتلَفت كلمتهم«بين القوم

هي الَضُعف، يعني أهلكت ثماينَ « الحبحبة»، و«أهلكَت مِن َعشٍر ثمانيًا وجئَت بسائرها َحبَحبَةً »، و«َعشٍر ثمانيًا وجئَت هبا َحبَحبةً 
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قمر الشتاء يضرب به  ،«الِشتاءن َقَمر أضيَع مِ »و. 2إبٍل مِن َعشِر وجئت بسائرها َمهازيَل، يقال ذلك عند الَمزِرية على الِمتالف لماله

يقال للرجل إذا انتشرت عليه أسبابه « َفَشت عليه َضيَعته»و. 0المثل يف الَضياع، ألن ه ال ُيجلس فيه كما ُيجلس يف قمر الصيف للَسَمر

كُثر ماٌل « فشت ضيعته»معنى : ، يعني أكثر ِضياعًا منه، وقيل«فالن أضيَع من فالن»، و«َفَشت َضيعُته»حتى ال َيدري بأي ها يبدأ، و

، قالها راٍع عندما «إن ي ألرى َضيعًة ال ُيصلحها إال  َضجعة»معناه أخذ فيما ال يعنيه من األمور، و: عليه، فلم ُيطِق ِجباَيته، وقيل

دت عليه، فاستغاث بال ح ال تكن لك َضيعٌة وقلَبك ال »: جرير النوم حين عجز، وقرفضت عليه إبله، فأراد جمعها، فتبد  وقلَن َترو 

ة اإلهبام 7«أضيَق مِن الناق»، يعني من ِحبالة الصائد، و1«أضيَق مِن كِف ة الحابل»و. /«َتشَغل، وُهن  َشواِغله ، هو ِشبه َمَشقٍّ بين َضر 

يف َبطن الِمرفق، ويف أصل الُعصُعص، والجمع ه لك كل  موضع مثلوأصل ألية الِخنصر، مسَتقبِل َبطن الساِعد بلِزِق الَراح، وكذ

، النَخارب ُخروق كبيوت الَزنابير، «إن ه ألضيَق مِن النُخروب»و. «ناقة»َبثر أو ِشبهه يخرج باليد، الواحدة « الناق»: ، وقيل«نيوق»

هي الُثَقب المهي أة من الَشَمع، وهي التي َتُمج  النَحل : لُثَقب التي فيها الزنابير، وقيلا ريب أيضًا بمعنىواحدها ُنخروب، والنخا

. 5على التمييز، يضرب للرجل الَصعب َيِذل  ويسامح« يدا»إذا انقاد واستسلم، ونصب « أطاع يداً بالَقود َوهو َذلوُل »و. 6الَعَسل فيها

ما»: لحي ة، وقال الشاعرا بمعنى« الشجاع» ،«أطَرَق إطراَق الُشجاع»و ، «فأطَرق إطراَق الُشجاع ولو رأى َمساغًا لِناَبيه الشجاُع لَصم 

ِر الداهي يف األمور . «أطِرقي أم  َطريق»: ، الَضُبع إذا دخل الرجل عليها ِوجارها قال9«أطِرقي أم  َطريق»: ومن قولهم .8يضرب للمفكِّ

ي : ، وهي كروانة، قيل«اَلحجل»و« الَقبُج »طائر، ويدعى « الكروان»، «لن ُترى أطِرق كرا إن ك»: ومن قولهم. «َطريق « الكروان»سم 

ه، ألن ه ال ينام بالليل، وقيل ، وقيل: كروانًا بضد  وت طائر طويل الرجلين أغَبر دون الدجاجة يف الخلق، وله ص: هو طائر يشبه الَبط 

، قالوا ذلك كما قالوا «كراِوين»مع الطيور الداجنة، وهي من طيور الِريف والُقرى ال تكون يف البادية، جمعه ر حسن يكون بمص

هو على غير : ، وقيل«َكراً »، بالكسر، فَوجهه على أن هم جمعوا «كِروان»إال  « الكروان»لم يعرف سيبويه يف جمع : ، وقيل«َوراِشين»

، ويقال «إخوان»و« أخٍ »مثل « َكراً »، وهو جمع بحذف الزوائد، كأن هم جمعوا «ِورشان»: َت قل« الَورشان»عَت قياس كما إذا جم

، يقال ذلك له إذا ِصيَد، ويقال «أطِرق َكرَا أطِرق كرا إن  النَعام يف الُقرى»: ، وهو يكتب باأللف، مثل قول الشاعر«الَكرا»للذكر 

إن  النَعام يف »، فإذا سِمعها لَبد باألرض فُيلقى عليه ثوب فُيصاد، و«أطِرق كراا أطِرق كر»، أو«ىأطِرق كرا إن ك لن ُتر»: للكروان

يضرب لمن يتكل م عنده بكالم فيظن  أن ه هو المراد بالكالم، يعني : يضرب لمن ُيخدع بكالم ُيلط ف له ويراد به الغائلة، وقيل« الُقرى

اسكت يا : يضرب للرجل الحقير إذا تكل م كالمًا ال يناسب مكانه، فيقال له: َمنِزلًة، وقيل اسكت فإن ي أريد َمن هو أنبل منك وأرفع
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ء أولى هبذا الكالم منك، فخوطِب  ة، ومعنى « النعام»بالذليل، و« الكروان»والمعنى لغيره، ويشبه « الكروان»حقير فإن  األِجال  باألعز 

، وقيلذلتنطِق أي ها ال ، ُغض  ما دام عزيٌز يف القرى، فإي اك أن«أطرق» ف للذي لسَت له بنِد  م لكروان «أطرق كرا»: يل، وال تتشر  ، ُرخِّ

م النكرة نحو: ، يعني يا قنفذ، قيل«يا ُقنف»وهو نكرة، كما قيل  م يف الدعاء الَمعارف نحو مالٍك وعامر، وال ُتَرخ  ، «ُغالم»وإن ما ُيَرخ 

م  يق»: يقال له« الكروان»وَذَكر ، ًا، فصار نادراً وهو نكرة، وُجِعل الواو ألف« كروان»فُرخِّ أطِرق »: ، ألن ه إذا رأى الرجل ويقول«طِر 

ن منه فُيلقى عليه َثوبًا فيأخذه« كرا، إن ك ال ُترى  :وهي الَضُبع، يعني استرتي ويقال« خامِري أم  عامر»و. 2سَقط وأطَرق، حتى ُيتمك 

م عليكم ولكن أبِشري أمَّ عامر»: ، وقال الَشنَفرى«أتاِك ما ُتحاذر، خامري َحضاِجر» ، ويقول أحدهم «ال َتقبِروين إن  َقربي محر 

ها ويستخرجها، والعرب ُتضرَ «خامري أم  عامر، أبِشري بَجراٍد َعظلى، وَكَمِر رجاٍل َقتلى» ب هبا ، فتِذل  له حتى يكَعمها ثم  يُجر 

ف ب« العامر»ُلحمق، ولمن ُيخدع بلين الكالم، وا المثل يف . 0، إلجرائه مجرى العلم، كأن  ولدها عامر«ال»ولدها، ولم يَعر 

أن تخلِط صوفًا حديثًا « الميش»: َخلط الَشعر بالصوف، وقيل« الَميش»ضرب الصوف بالِمطرقة، و« الَطرق»، «اطُرقي ومِيشي»و

ًا فاطُرقي ومِيشي»: ؤبةرُ طُرقه، كما قال بنَكث صوف عتيق ثم  تَ    ِسر 
حذفت منه التاء « يا عاذلة»، «عاذَل قد أولِعِت بالَترقيش إلي

ا قولهم منهما، لكثرة « يا»فإن ما حذف « عاذل»و« صاح»: للرتخيم، وحذف حرف النداء، وذلك ال يجوز إال  يف األسماء األعالم، وأم 

ا»ن ونصب هو التزيي« الرتقيش»االستعمال، و ، بإضافة المصدر إلى المفعول، لكن ه : ى التمييز، وتقديرهعل« ِسر  أولِعِت برتقيِش سرٍّ

ا ُقطع منه « سر  »َفك  اإلضافة بإدخال األلف والالم فخرج  ، فلم   
ممي زًا، ويجوز أن يكون نصبًا على الحال، يعني بالرتقيش الُمِسر  إلي

يف الرجل يصنع ما ال يحتاج : يف كالمه بين خطأ وصواب، وقيل طا المثل لمن يخلِ األلف والالم ُنصب على القطع، يضرب هذ

ي فإن ِك ناِعلة»و. /الناس إليه ي فإن ك ناعلة»، و«أطِر  أن ترَكب ُطَرر الطريق، وهي نواحيه، معناه أِدل ي، ويف رأي آخر « اإلطرار»، «أظِر 

ي»: كانت له ترعى يف السهولة وتدع الحزونة يةرجالً قال لراع آخر معناه اركب األمر الشديد فإن ك قوي  عليه، وأصله أن   ، «أطِر 

يعني ُخذي ُطَرَر الوادي، فإن  عليك نعلين، يعني عندك ِغَلظ جلد قدميك، يضرب لمن يؤمر بارتكاب األمر الشديد القتداره عليه، 

ر والمؤن ث والجمع واالثنين على لفظ التأنيث، ويروى ي»بكلمة  هذا المثل أيضًا ويستوي فيه خطاب المذك  بالظاء المعجمة، « أظِر 

ان، ويصعب المشي عليها د، والجمع ظِر  ، أي من َرَبضه، «َاطِعم اَخاك مِن َعَقنَقل الَضب  »و. 1يعني اركبي الُظَرر، وهو الحجر المحد 

أطِعم أخاك مِن َعَقنَقل الضب  إن ك إن لم ُتطِعَمن ه »: ه، وهو يرمي به وقال الشاعرابوما تحوي من أقصوالَرَبض ُحشوة البطن 

ُكشَيته يف بطنه، يضرب : ، وعقنقل الضب  قانَِصته، وقيل«عقاقل»الكثيب العظيم المتداخل الَرمل، والجمع « العقنقل»، و«َيغِضب

ا تركوا الضب  يعدو بالواد فقولهم7وع على الُهزءوضإن  هذا م: وقيلهذا عند َحث ك الرجل على تخفيف حزن أخيه،  أطِعم »: ، ولم 
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. 2«أنت لو ُذقَت الُكشى باألكباد، لما تركَت الَضب  َيعدو بالواد»: ، للحث  على تخفيف الحزن، وقال الشاعر«أخاك من ُكشية الضب  

ل َمن قال ذلك َجذيَمة ا: ، قيل0«كبُر عمرو عن الَطوق»و م ذكره يف المثل، فهو ابن أخت يرألبَرش ملك الحِ أو  ة، وهذا عمرو تقد 

بن نصر، وقد جَمع جذيمة ِغلمانًا من أبناء الملوك يخِدمونه، منهم عدي  بن النصر، وكان له حظ  من  جذيمة، عمرو بن َعِدي  

ر  إذا سقيَت »: أخت جذيمة، فقالت له« َرقاشِ »الجمال، فعشَقته  ، فسقى عدي  جذيمة ليلَة وألَطَف له يف »خُطبني إليهفاالملك فَسكِّ

َجني »: ، فقال«َسلني ما أحببَت »: الِخدمة، فأسِرَعت الخمُر فيه، فقال له ما هبا عنك رغبة؟ قد »: ، قال«أختك« َرقاشِ »أسألك أن ُتَزو 

جتها بك ، فدخل هبا وأصبح وقد لبث «أهلك الليلةى أدُخل عل»: غالمأن ه سُينكر ذلك عند إفاقته، فقالت لل« رقاش»، فعلمت «زو 

ا رآه جذيمة قال ما هذا »: ، قال«البارحةَ « رقاش»أنكحَتني أخَتك »: قال« يا عدي  ما هذا الذي أرى؟»: ثيابًا ُجُددًا، وتطي ب، فلم 

ث»: قال، ف«رقاش»ثم  وضع يده يف الرتاب وجعل يضرب هبا وجهه ورأسه، ثم  أقبل على « !الذي فعلت ي وأنِت غير َكذوب ينَحد 

ا رآه عدي  قد فعل ذلك خافه على : ، قالت«أبُِحرٍّ َزنيِت أم هبَِجين جَتني ُكُفؤًا كريمًا من أبناء الملوك، فأطَرق جذيمُة، فلم  بل َزو 

اه جذيم« رقاش»نفسه، فهَرب منه ولِحق بقومه وبالده، فمات هناك، وعلِقت منه  وأحب ه حب ًا  ه،ة عمرًا، وتبن افوَلدت غالمًا، فسم 

ة من َخَدِم الملك يجتنون له الكمأة، فكانوا إذا وجدوا ا بلغ الغالم ثماَن سنين كان يخرج يف عد   شديدًا وكان جذيمة ال يولد له، فلم 

ا َيجني ويأيت به جذيمة فيضعه ب هذا َجناَي » :ين يديه، ويقولكمأًة ِخيارًا أكلوها وراُحوا بالباقي إلى الملك، وكان عمرو ال يأكل مم 

، فاسُتطِير فُفِقد زمانًا، فُضرب يف اآلفاق فلم « وِخياره فيه إذ كل  جاٍن يُده إلى فيه
 
فذهبت مثالً، ثم  إن ه خرج يومًا وعليه ثياب وَحلي

هان  وُتَحف، فبينما ا إلى الملك هبداييوجد، وأتى على ذلك ما شاء اهلل ثم  وجده مالك وعقيل ابنا فارج، رجالن مِن بَلَقين كانا يتوج 

ابن »: قال« َمن أنت؟»: انتهى إليهما عمرو بن عدي، وقد عَفت أظفاره وشعره، فقاال له /«السماَوة»هما نازالن يف بعض أوِدية 

تهما، فقال سقَ ي، فأطعمته ثم  ، فأطعَمتهما، فأشار عمرو إلى الجارية أن أطِعِمين«أطِعِمينا»: ، فَلَهيَا عنه وقاال لجارية معهما«الَتنُوِخي ة

، ثم  إن هما حماله إلى جذيمة فعرفه، 7، فأرسلتها مثالً 1«ال ُتطِعم العبَد الكراَع فيطمع يف الِذراع»: ، فقالت الجارية«اسقني»: عمرو

ه وقب له وقال لهما مُتكما»: ونظر إلى َفتًى، هو ما شاء جذيمة مِن َفتًى، ألن ه لم يكن عنده ولد، فضم  ته، فلم يزاال م، فسأاله ُمنادَ «حك 

ا رآه جذيم قته َطوقًا كان له من ذهب، فلم  ام وألبسته ثيابه، وطو  ه، فأدخلته الحم  ق الموت بينهم، وبعث عمرًا إلى أم  ة نديميه حتى فر 

  أَعز  مِن ُذباب ال»و. «شب  عمرو عن الطوق»، فأرسلها مثالً، ويروى «كُبر عمرو عن الطوق»: قال
ن الَعين م ، والُذباب«َعينهو َعلي

، «افَعل َكذا وَخالَك َذمٌّ »و. 6ُفتَحُتها على التشبيه بالذباب ، قاله لعمرو بن َعدي   
، وهو من قول قصير اَللخمي ، يعني خال منك ذم 

، وإن لم تصل إلى حاجتك، يضرب يف ُعذر َمن طلب الحا« وخالك»والواو يف  جة ولم للحال، يعني اطلب حق ك يسُقط منك الذم 
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أيضًا بَقطع األلف من اإلطالق، وهو التقييد، ومعنى المثل الَحث  على « أطلِق»، ويروى «أطُلق يديك َتنفعاك يارجُل »و. 2ايصل إليه

ال تكن أشعَب »و. 0«بالَعَجل الما أرَويَتها،  أطلق يديك تنفعاك يا رجل بالَريث»: بذل المال واكتساب الثناء، كما قول الشاعر

، هو أشعب بن ُجبير مولى عبد اهلل بن الُزبير من أهل المدينة، كنيته أبو العالء، ولد يوم قتل عثمان رضى اهلل عنه وبقي إلى «فتَتعَب 

، يضرب به المثل َتناجى اثنان إال  وقع يف ا أن ه كان يقول موله حكايات ونوادر غريبة، ومِن َطمعه « أطَمع مِن أشعب»: أي ام الَمهِدي 

، وثواب «أطَوع مِن َثواٍب »و. /قلبي أن هما يأمران لي بشىء، وإن كنُت على جنازة وقع يف قلبي أن  المي ت أوصى لي بشىء من ماله

ه إليها لَتخرِ لئن اهلل ر: اسم رجل كان ُيوَصف بالَطواعي ة، ويحكى أن ه غزا أو سافر، فانقطع خربه، فنَذرت امرأته ن  أنفه، أي تجعل مَ د 

ا قِدم أخَبَرته به، فقال لها ة، شكرًا هلل تعالى، فلم  ، وقال «أطوع من ثواب»: ، فقيل«ُدونك بما نَذرِت »: فيه ُثقبًا تجيئن  به إلى مك 

بمعنى بقي ة « الذماء»، «أطول َذماًء مِن الَضب  »و. 7«من َثواٍب  وكنُت الدهَر لسُت أطِيع أنثَى فِصرُت اليوم أطوعَ »: 1األخنَس بن ِشهاب

روا أن ه : بقي ة الروح، قيل ة نَفسه ُيذبح فَيبقى ليلًة مذبوحًا َمفري  األوَداِج ساكن الحركة ثم  ُيطَرح من الَغد يف النار، فإذا قد  ذلك لقو 

ك حت موا أن هنَضج تحر  ، هي ُدَويب ة سوداء، ُمنتِنَة الريح، ُمغَمدة «من اُلخنُفساء»، و6«أطول َذماًء من األفعى»د صار حي ًا، وق ى يتوه 

: ، لرجوعها إليك كل ما رميَت هبا، وقيل5«هو ألج  من الخنفساء»: األجنحة، وهي أصغر من الُجَعل، تكون يف أصول الحيطان، ويقال

أطيب ُمضَغٍة »، و«أطيَب ُمضَغٍة أكلها الناُس َصيحانِي ة ُمَصل بةٌ »و. 8الُعنُظب والُحنُظبو من اَلخنافس، وههو الُخنَفس، للذكر : وقيل

سة، و«َصيحاني ة َمصلِي ة اإلنسان مضغتان  يف»: يه، ومنه قيلهي َقدر ما ُيلقي اإلنساُن يف ف: ، قطعة من لحم، وقيل«المضغة»، أي ُمَشم 

من الصليب وهو « المصلب ة»هي ضرب من التمر، و« الصيحاني ة»، و«ُمَضغ»، وجمعه «القلب واللسان: إذا صَلحتا صَلح البدن

و ، ه«هو أطيَش مِن الَقدوح»و. 9الَودك، يعني هو مخلوط التمر بَوَدك، فهو أطيب شيء ُيمَضغ، يضرب للمتالئمين المتوافقين

ار. 22«وألنَت أطَيش حين َتغدو ساِدرًا َرِعَش اَلجناِن مِن الَقدوح األقَدح»: ، قال الشاعردحذباب، كاألقال أَعبِيٌط أم »: ويقال للجز 

أصل : قيل« االعرتاف ُيِزيل االقرتاَف »: ومن قولهم. 22، العبيط َطِري  غير ناضج، ويراد به ما إذا ُنِحر كان على مرض، أم ال«عاِرٌض؟

شُر اللِحاء عن الشجر، واُلجَليدة عن اُلجرح، واستُِعيَر االقرتاف لالكتساب ُحسنًا كان أو سوءًا، وهو يف اإلساءة قَ  افلَقرف واالقرتا
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ى بالُسموم وتعيش« البِيش»، و«أعَجب مِن فأرة البِيش»و. 2أكثر استعماالً  . 0واد يف طريق اليمامة، وهذه الفأرة مِن الَعَجب أن ها تتغذ 

، يعني ال تجد عند ذي الَمنبِت الُسوء جميالً، إذا ُظلِمَت فاحذر االنتصار، فإن  الُظلم ال يكِسبك إال  «َشوك الِعنََب الال َتجنِي مِن »و

بًا، من الثؤباء، وهي أصأصاهبم مثل ما  ، يعني إذا تثاَءب إنساٌن بَحضَرة قومٍ «أعدى مِن الثَُؤباء»و. /مثل فِعلك ابه، وتثأ ب يتثأب َتَثؤ 

، بالضم  فالسكون، هي ما يصيب اإلنسان عند الكَسل والنُعاس «ُثؤباء»الُثؤاباء بضم  المثل ثة، وفتح الهمزة ممدودًة، وذكر أن ه يقال 

: راض يحُدث فيها فُيوجب ذلك، وقيلغعدة لَغرض من األهي انفتاح الفم بريح يخرج من المَ : والهم  من فتح الفم والتَمط ي، وقيل

، هو «أعدى مِن الَجَرب»و. 1«فافرت  عن قاِرحه َتثاؤبه»: من الَتثاُؤب كالُمَطواء من التمط ي، كما قال الشاعر يف صفة ُمهر« الثَؤباء»

أعَذب مِن ُمَويَهة يف »و. 7هرتل معه ُهزال لكثِخلط غليظ يحُدث تحت الجلد من مخاَلطة الَبلغم الِملح للَدم، يكون معه بُثور، وحص

، «ماَهة»و« ماَءة»، والواحدة «ماهٌ »تصغير الماء، أصل الماء « المويهة»، تصغير َردَهة، وهي الَقلت يجتمع فيه ماء السماء، و«ُرَديهة

، وإذا «عندي ُمَويه»: بدليل قولهم« الهاء»يف الكثرة، والذاهب منه « مِياه»الِقل ة، و يف« أمواه»جمعه  ، بالتحريك،«َمَوه»أصله : وقيل

ما شيء أعَذب من ماء سحابٍة »: ويقال. 6«كان موسى، عليه السالم، يغتسل عند ُمَويه»: مثل ماعة، ويف الحديث« ماَءة»أن ثَته قلَت 

ءَ  اَء يف َصفاةٍ َيال  ءَصفاة »، «َغر  ، بحذف الندء يعني يا عجب، يضِربه الُمعتِذر «أعِذر َعَجُب »و. 5َلل، يعني الحجر األملسليَ نَة اب ي« يال 

ال »: ، فقال«لو ِزدَتني»: ، وكان األخ على طعام الجيش، فقال له أخوه عجب«ُشريح»عند ُوضوح ُعذره، وهو أخو القاضي 

، َمن «أعَذر َمن أنَذر»و. 8«اعذر عجب»: بذلك، فنَهْوه، فقال يح، فهم  شر«عاق   بلى، ولكن ك»: ، فقال«ال أستطيع»: ، فقال«أستطيع

رك ما يِحل  بك فقد أعذر إليك، يعني صار َمعذورًا عندك، ويقال لقد أعَذَر اهلل إلى َمن »: إذا ثبت له ُعذر، ويف الحديث« أعذر»: حذ 

، يعني الكف  أو الساحة، على حاٍل ال «ى أنقى مِن الَراَحةعلتركتُه »و. 9ذار، يعني لم ُيبِق فيه موضعًا لالعت«بلغ من العمر ستين سنةً 

َرة»و. 22خيَر فيه كما ال شعر على الراحة، يضرب يف استئصال الدهر ِالناَس والمال ، هو أحد بني َتيم «أنَسب مِن ابن لسان اُلحم 

اسمه عبد اهلل بن ُحَصين، ويكنى أبا الكالب، وكان أنسب : لماء زمانه، واسمه ورقاء بن األشعر، ويقالع ثعلبة، وكان من الالت بن
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، إذا سألَته عن أمر فلم يبي نه لك، ويضرب لمن إت سعت قِرفته، يعني كثر َمن يت همه «أعَرَض ثوُب اُلملبِس»و. 2العرب وأعظمهم كرباً 

أعرَضت »و. 0«أنا مِن َربيعَة أو ُمَضر»: ُمبهم غير محدود كمن يسأل عن نسبه فيقول لٍ ضرب لمن جاء بقوي: فيما سَرقه، وقيل

، «سَرق ثوبى رجل من ُخراسان أو العراق»: أي الذي أت همه، فإذا قال الرجل« فالن قرفتي»، يعني ات سعت القرفُة، ويقال «الِقرفةُ 

من الَعظم والشجر، هو بمعنى « الُعرام»، «أعَرُم مِن كلب على ُعرام»و ./ة حين لم تصرح، يعني الُتهم«أعرضَت الِقرفةَ »: يقال له

اخ«أعز  علينا مِن ِعفاء تغي راً »و. 1الُعراق ، يعني َفقُدهم أشد  «لقوٌم َتصاَببُت المعيشَة بعدهم أعز  علينا مِن ِعفاٍء تغي راً »: ، وقال الَشم 

زهباجعل للمعيشة َص  علينا من الَشيب، ، يعني أظن  طلَِبتي «ُهم قِرفتي»: ويقال. 7بًا، وشب ه ما َبقي من الَعيش ببقي ة الشراب يتمز 

، 5هي امرأة َفزاِري ة :ل، قي6«أمنَع، أو أعز  مِن أم  قِرفةهو »، يعني تجد خربها عندهم، و«َسلهم عن ناقتك، فإن هم قِرفة»: عندهم، ويقال

 ، وُضِرب بمنعتها المثُل، ألن ه كان ُيَعل ق يف بيتها خمسون سيفًا لخمسين رجالً كل هم َمحرم لها، وهي زوجة مالك بن ُحذيفة5َفزاِري ة

، وأبو الَدهماء قِرفة بن ُبَهيس بن الحارث بن ُزهير، وكان سي د ربيعة  هو كليب بن ربيعة، 9«وائلٍ  أَعز  مِن ُكَليِب »و. 8بن َبدر الَفزاري 

ه أن ه كان يحمي الكأل فال ُيقَرب ِحماه، وُيجير الَصيد فال ُيهاج، وكان إذا مر  بروضٍة أعجَبته أو َغد ير ارتضاه يف زمانه، وقد بلغ مِن ِعز 

 وناك، فحيث بلغ عُ َكنَع قوائم كلب، ثم  رمى به ه
 
ا حمى كليبة المرمي اؤه كان ِحمًى ال ُيرعى، وكان اسم كليب بن ربيعة وائال، فلم 

ه ال يتكل م أحد يف مجلسه، وال يحتبي أحد عنده، »: الَكأل قيل أعز  من كليب، ثم  غلب هذا االسم عليه حتى ظن ه اسمه، وكان مِن ِعز 

بعدك أوقَِدت واستب  بعدك يا كليب المجلُس، وتكل موا يف أمر كل  عظيمة لو  ئُت أن  النارَ ُنبِّ »: ولذلك قال أخوه مَهلِهل بعد موته

ه، وقيل«أعز  مِن َمرواِن الَقَرظ»و. 22«كنَت شاهَدهم هبا لم ينبُِسوا   كان َحَمى الَقَرظ بِعز 
كان يغزو اليمَن : ، هو مروان بن ِزنباع العبسي
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 .03726؛ إميل بديع (قرف)

، وبسبب قتله كانت حرب البسوس «أعز  من كليب وائل»: التغلبي  وأبوه كليب وائل الذي ضربت به العرب المثل يف العز فتقول هجرس بن كليب بن ربيعة  9

، يروى له شعر، ولد بعد مقتل أبيه  ه يف ب«كليب»بين بني بكر وتغلب أربعين سنة وقتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان، فارس جاهلي  يت خاله ، وربته أم 

ا نشأ وعرف الخرب، سمع يقول« جساس» ، ودامت الحرب زمنا طويال، وانتهت «يا للرجال لقلب ماله آس كيف العزاء وثأري عند جساس»: قاتل أبيه، ولم 

بن بكر بجساس بن مرة غسلت العار عن ُجَشم « »ألم ترين ثأرت أبي كليبا وقد يرجى المرشح للذحول»: قتله هجرس وقال: ، قال المرزباين«جساس»بمقتل 

، ومات من «أبي نويرة التغلبي»، وأشارة ابن األَثير إلى هذه الرواية، ورجح ما ذهب إليه أكثر أصحاب األخبار من أن جساسا جرح يف معركة مع «ذي التبول

 .8355الزركلي  . جرحه
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أفلس من »، و«هو أفلَس من ضارب قِحِف استه»، يعنون ماضيًا إلى غائط، و«ٍب ارمِن ض ب َعقالً فالن أعزَ »و. 2وهي َمنابِت الَقَرظ

، يعني «أمَرعَت فأنِزل»و. 0، وهو ِشق  االست، يفعل ذلك ألن ه ال يجد شيئًا يلبسه، فتقع يده على ُشَعب استه«ضارب لِحف استه

اج وهو على المنرب . /،«أعشبَت انِزل: َيُقلَن للرائدل ب اُنه يف َغيطَ ُمسَتأِسجًا ذِ »: أصبَت حاجتك فانِزل، كقول أبي النجم وقال الحج 

وها حتى « السلمة»، و«ألعِصبَن كم َعصب الَسلََمة»: بالكوفة شجرة مفرتشة األغصان فإذا أرادوا َقطعها عصبوا أغصاهنا، يعني شد 

، يضرب مثالً للرجل «فالن ال ُتعَصب َسَلماُته»يضرب هذا المثل للبخيل يخرج منه الشيء على كره، و ه،لى أصلها فيقطعويصلوا إ

: ، هو مأخوذ من الحديث«أعطاه َعن َظهر يدٍ »و. 7، يعني على الَقهر«أعَطى على الَعصِب »و. 1الشديد العزيز الذي ال ُيقهر وال ُيستذل  

، إذا كان هو ُينِفق عليه، «فالن يأكل عن ظهر يد فالن»، ويقال «ٍد مِن طلحةي لجزيٍل عن َظهر ما رأيُت أحدًا أعَطى»: الحديث

ا الحكمة يف ذكر الظهر فهي أن  شيئًا إذا كان يف بطن اليد كان صاحبه أملَك لحفظه، وإذا  والفقراء يأكلون عن َظهر أيدي الناس، وأم 

ًة من بين أصحابه، «أعطيُته َعيَن ُعن ةَ »و. 6اَوَلهتنذواًل لمن يريد كان على ظهرها عَجز صاحبها عن َضبطه، فكان مب ، يعني خاص 

، يعني فجأًة من غير أن أطُلبه، «رأيُته َعيَن ُعن ة»صرفًا أو غير صرف، وهو من الُعن  بمعنى االعرتاض، و« عن ة»ويجوز أن يكون 

ضُت لشيء ال أ«أعنَنُت بُعن ٍة ال أدري ما هي»و إذا رأيَته ِعيانًا، ولم « لقيُته َعين ُعن ة»: ، ويقال«َعيُن ُعن ة يهو مِن  »عِرفه، و، يعني َتعر 

، يعني قليالً مِن كثير، إن ه قد فاض ماله وَميسرته، فهو إن ما يعطي مِن ُقل ه، ومنه حديث عثمان بن أبي «أعطاه َغيضًا مِن َفيضٍ »و. 5يرك

 
 
أعطاه مائًة »و. 8«شرة آالف دِرهم ُينِفقها أحدنا َغيضًا من َفيضٍ عَ  ن َجهده خيٌر منَلِدرَهٌم ُينفقه أحدكم م»: أبي العاص الَثَقفي

، يعني أعطى النُعمان النابِغَة مائًة من عصافيره بريشها، بلباسها وأحالِسها، وذلك ألن  الِرحال لها كالريش، أو ألن  الملوك «بِريِشها

معناه المتاع « الريش»النَعامة لُيعَرف أن ه من ِحباء الملك، ومع ذلك ش ري: يشًا، وقيلكانت إذا َحَبت ِحباًء جعلوا يف أسنَِمة اإلبل رِ 

يكون الريش للطائر : مجاز، ويقصد به الثياب، وقيل« إن ه لَحَسن الريش»واألموال، وقد يكون يف الثياب دون األموال، وقول 

اق»و. 9«ًااري سوآتكم وريشلباسًا يو»: كالثياب لإلنسان، اسُتعير للثياب، كما قال تعالى ، َنق  الِضفدع ينِق  َنقيقًا «أروى مِن النَق 

اب رين»: بمعنى صاح، ومِن ُخرافات ُمَسيلمة الكذ  ين، ال الَشراَب َتمنعين، وال الماَء تكد  ي كم ُتنَق  اقة»، و«يا ِضفدع، نِق  هي « النَق 

، «الَبغل»، «فالنة أعَقر مِن بَغلة»و. 22ه بَمدٍّ وترجيعينف، وإذا ُفصل بصوهتا، إذا ُضوعِ « النقنقة»هو الضفدع، و« النقاق»الضفدعة، و
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البغل نَِغل وهو له »: ، ويقال«والخيل والبغال والحمير لرتكبوها»: ، قال اهلل تعالى«بِغال»هو المول د من بين الِحمار والَفَرس، جمعه 

ن أوالدهم«نكٌح يف بني فالن، َبَغَلهم»، و«بغلة»اسم الجمع، وأنثاه « بغوالءم»ي فاسد النسب، و، يعن«أهل و من . 2، يعني هج 

ه، وللدعاء بالشرف والعلو  يقال«أعلى اهلل َكعَبه»: دعائهم ال يزال كعُبك »: ، الكعب بمعنى الَشَرف والَمجد، يعني أعلى اهلل َجد 

سهمًا ذا فوق، ألن  السهم إذا كان ذا فوق وَنصٍل فذلك تمامه، وقال بعض الصحابة ا يعني أعاله« وقهو أعالها ذا فُ »و. 0«عاليًا

من السهم « الفوق»، يضرب ىف تفضيل الرجل، و«ما أَلونا أعالنا ذا ُفوٍق »: رضى اهلل عنه ىف عثمان رضى اهلل عنه عند استخالفه

، عليه ال، ويف حدي«ُفَوق»و« أفواق»موضع الَوَتر، والجمع 
 
كنَت أخَفَضهم صوتًا »: م، يصف أبا بكر، رضي اهلل عنهسالث علي

أعَلقَت »: ويقال للصائد. /نصب بالتمييز« أعالها ذا فوق»يف « ذا»، وهو مستعار من ُفوق السهم موضع الَوَتر منه، و«وأعالهم ُفوقًا

ة «اُعُلل َتحُظب»و. 1«نَصب له فأعلَقه»: اإلعالق وقوع الصيد يف الحبل، يقال: لقييف ِحبالته، و ، إذا َعلِق الصيدُ «فأدِرك ، يعني ُكل مر 

ة َتسَمن، يضرب يف التأن ي عند الدخول يف األمور َرَجاء حسن العاقبة  ة بعد مر  ة بعد أخرى َتسَمن، وقيل أيضًا اشَرب مر  َظَلَم »و. 7مر 

، وكان قتل أخاه ُعَويفًا، فلِقَيه ابُن عم  له اسم سي ار خرج هاربًا من َعوف بن إِكلِيل بن سي ارن كا« يفقانالخ»: ، وقيل6«ُظلَم اَلخيَفقانِ 

 َعوٌف، فقد قتلُت أخاه ُعَويفًا»: قال« أين تريد؟»: له ومعه ناقتان وزاٌد، فقال له
 
ى خذ إحد»: ، فقال«األبُغواَن لئال  يقِدر علي

ا أتى البلد سمع هاتفًا يهتِف اطَ ، وش«الناقتين ا ولى  عَطف عليه بسيفه، فقتَله وأخذ الناقة األخرى وباقي الزاد، فلم  ره زاَده، فلم 

ي َصريَع الُظلم، وفيه يقول القائل«ُظلُمَك الُمنِصَف َجوُره فيه للفاعل َبورُ »: يقول كل  يوٍم،  أعل مه الِرمايةَ »: ، ورماه بسهٍم، فقَتله فُسم 

ًا، وال ظلٌم كظلِم اَلخيَفقان»، 5«اسَتد  ساِعُده َرماينا فلم   ا اشتد  ساِعده رماين»، وبرواية «تعالى اهلُل هذا الجوُر حق  أعمى يقود »و. «فلم 

ضعيف : ، بضم  الشين وفتحها، بمعنى العاجز الضاوي الذي ال عقل له، ومعنى المثل«الشجاع»جمعه « الشجعة»، «يقود َشجعةً 

على الشذوذ، « خاتم»، جمع «األعمال بخواتيمها»: ومن قولهم. 8ه، ويقال هذا للعاقل أيضًا، إذا ينقاد لألحمقينقود ضعيفًا وُيعي

واحد األنفاس، وهو خروج الريح من « النََفس»و« أنت يف َنَفٍس مِن أمِرك»: ومن قولهم. 9«خيُر األموِر أحَمُدها َمَغب ةً »: كقولهم

« النََفس»، و«بين الَفريَقين َنَفس»: ، يعني ُمت سعًا وفضالً، ويقال«إن  يف الماء َنَفسًا لي ولك»: يلوقراد به الَسعة، األنف والفم، وي

: ، يعني ُفسَحة وَسَعة قبل الهَرم واألمراض والحوادث واآلفات، وقيل«إعمل وأنت يف َنَفس»: أيضًا بمعنى الُفَسحة يف األمر، يقال

، ما ُيشرب «الصبوح»، «أَعن َصبُوٍح ُتَرقُِّق »و. 22«ع يف اإلناء َنَفسًا أو َنَفسين، وال تِزد عليهرَ اك»: رَعة، يقالبمعنى الجَ « النفس»
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ن كالمك من الكنا َبياتًا، وأصله  مةية عن طلب اإلقاصباحًا، والَغُبوق َعِشيًّا، وترقيق الكالم تزيينه وتحسينه، يعني أنت ترقِّق وتحسِّ

ا فرغ قال« جابان»أن  رجالً اسمه  : فقيل له« إذا صب حتموين كيف آُخذ يف طريقي وحاجتي؟»: نزل بقوم ليالً، فأضافوه وَغبقوه، فلم 

لمن كنى عن  ، وهو الكناية ألن  الرتقيق تلطيف وتزيين، إذا كنيَت عن شيء فهو ألَطف من التصريح، يضرب«عن َصبوح ترقِّق»

ن قب ل أم  امرأته، فقال و شيء أعن صبوح »هو يريد غيره، كما أن  الَضيف أراد هبذا القول أن يوجب الَصبوح عليهم، وُسئِل رجل عم 

ن جامع أم  امرأتك كنايًة بالتقبيل عن الجماع«ترقِّق؟ ، يعني يا أعور احفَظ عينك «أعَور عينَك والحجرَ »و .2، يعني أنت تسئل عمَّ

أن  ُغرابًا وقع على دبرة ناقة، فكره صاحبها أن َتثور وكره أن يرتك الغراب، فجعل يشير إليه بالحجر، مع هذا  لهاتِق الحجر، وأصو

ة َبَصره، هو مثل ىف التحذير من أمر ُيخاف َخَلله، ألن  األعور إذا ُفقئت « أعور»، وقيل للغراب «أعور عينك والحجر»القول  لِحد 

، هي الَضُبع، وذلك أن ها إذا وقعت يف الغنم أكثَرت «أعيَث مِن َجعارِ »و. 0ق  بالَحَذر مِن غيرهأحقى ال يبصر فهو عينه الصحيحة ب

مع  طنبذا كان عظيم ال، هي َضبُع، إ«أعيَث مِن الَمدراء»و. /معدول من اَلجعر، مثل َقطام وَحذام« جعار»اإلفساد والَعيث الفساد، و

ة»: ومن قولهم. 1ُغربةِ لوهنا ة والم  ة»: ، ويف الحديث«ُاِعيذه مِن كل  هام  ة، ومن شر  كل سام  ة والم  ، قاله الرسول «ُاِعيذه من كل  هام 

ة»صل ى اهلل عليه وسل م عند تعويذه الحسن والحسين، و ه، و« الهام  ة»ذو ُسم  يقتل سم  ُشٍر اُ أعيَيتِني ب»و. 7هي المصيبة بسوء« الالم 

، فذهبت المرأة فكسرت «فَديُت دردرك»: ، أصل ذلك أن  رجالً كان يقب ل ُدرُدر غالمه، وهو َمنبِت األسنان، ويقول«فكيف بُدرُدرٍ 

ا رأى ذلك منها قال بأشر، »تحزيز األسنان، وهو تحديد أطرافها، والباء يف « األشر»، و«أعييتني بأشر فكيف بدردر؟»: أسناهنا، فلم 

عنى مع، يعني أعييتني حين كنِت مع أُشر فكيف أرجو َفالَحك مع دردر؟ ومعنى المثل أن ك لم َتقبلي األدب وأنت بم« وبدردر

إذا نَكح يف الَغرائب، « اغرتب الرجل»، يقال «اغَتِربوا ال ُتضوا»: ويف الحديث 6شاب ة ذات أُشر يف أسنانك، فكيف اآلن وقد أسنَنِت؟

ج يف غ ج إلى الغرائب من النساء ى ير األقارب، معنوتزو  ج الرجل يف الَقرابة، فيجيء ولده ضعيفًا، وطلب التزو  الحديث أال  يتزو 

ة البَعير»و. 5غير األقارب، فإن ه أنَجب لألوالد ًة كُغد  ة»، «؟أُغد  ة البعير »: طاعون اإلبل وقل ما َتسَلم منه، ويف الحديث« الُغد  ة كُغد  ُغد 

ة البعير وموٌت يف بيت َسلولِي ة»: يث عامر بن الطفيلحد، ويف «َمراق همتأخذهم يف  ة كُغد  بن مالك بن  ، إذا وفد عامر ابن الُطفيل«ُغد 

 صل ى اهلل عليه وسل م فاسَتَخف  به، فدعا عليه  جعفر بن كالب بن َربيعة
 
عليه  الرسول صل ى اهللبن عامر بن صعصعة على النبي

ة َمِرَض منها فالتجأ إلى بيت امرأة من َسلول، فقال ذلك، يضرب هذا المثل يف َخل تي إساءة تجَتِمعاِن على  وسل م، فأصاَبته ُغد 

لو أن  »يقولون ا د الفوارس وكانوفارس بنى تميم وهو صي ا وهو ُعَتيبة بن الحارث بن ِشهاب، «أفَرس مِن ُسم  الُفرسان»و. 8الرجل

                                                                                                                                     
 

 .03711؛ إميل بديع (رقق، صبح)؛ التاج (صبح)؛ اللسان 23077؛ المستقصى 23/55؛ األساس 0302 ؛ الميداين 2309جمهرة األمثال   2

 .03717؛ إميل بديع (عور)؛ اللسان، والتاج 23077؛ المستقصى 036 ؛ الميداين 2385؛ جمهرة األمثال 372/العقد الفريد   0

 .03718؛ إميل بديع (جعر)؛ التاج 23076؛ المستقصى 23212؛ األساس 0372 ؛ الميداين 0350جمهرة األمثال   /

 (.مدر)؛ التاج 03022األساس   1

 .03719؛ إميل بديع (لمم)اللسان، والتاج   7

ص /237؛ جمهرة األمثال 3/0/؛ العقد الفريد 239السدوسي    6 ؛ اللسان 2359؛ المستقصى 035 ؛ الميداين /2325؛ فصل المقال 23205؛ المخص 

 .03719؛ إميل بديع (أشر، دردر)؛ التاج //032؛ زهر األكم (دردر)

ص 2362رة األمثال جمه  5  .03772؛ إميل بديع (ضوى، غرب)؛ اللسان، والتاج 23789؛ األساس /03/1 ؛ الميداين /2329؛ المخص 

 . 03772؛ إميل بديع (غدد)؛ اللسان، والتاج 23078؛ المستقصى 23697؛ األساس 0375 ؛ الميداين /2322جمهرة األمثال   8
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. 2«إن يقتلوك فقد ُثلِّلت عروُشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب»: ، وقال الشاعر«القمر سَقط من السماء ما الَتَقَفه غير ُعَتيبة لثقافته

 يف، وذلك أن ه نزل به أَنيس بن مِرد«أغَدر مِن ُعتَيبة»و
 
ِصرم من بني ُسليم، فشد  على أموالهم ورَبطهم حتى افتَدوا بالِفداء  اس الُسَلِمي

ُعر  َفقَره بِفيه لعل ه »و ./«كُثر الِضجاُج وما سمعُت بغادٍر كُعتبة بن الحارث بن ِشهاب»: عم  أنيس 0الغالي، فقال عب اس بن مرداس

ا يصنع، وقيل«ُيلهيه معناه َخلِّه وَغي ه إذا لم ُيطِعك يف اإلرشاد، فلعل ه يقع يف َهلكة : ، يعني َدعه ونفَسه ال ُتِعنه، لعل  ذلك يشَغله عم 

أن ُيصَلح به،  غيأصَلَحه بما ينب، يعني «َغفيرته»، وبرواية «َغَفَر األمر بُغفَرته»و. 1َطلب َلطخ فَمه بالفقر« ُعر  »ُتلهيه، وَتشغله عنك، و

اغفروا هذا »: ما ُيغط ى به الشيء، ويقال« الغفرة»، يعني ال يعِذرون وال يغِفرون ذنبًا ألحد، و«ما عندهم َعذيرة وال َغفيرة»: ويقال

ان»و. 7«األمر بغفرته، وغفيرته ومن . 6ُجهدابعدما ُفِريت أوزعموا وفخروا بأن  َتيسهم قفط سبعين عنزًا « هو أقَفط مِن َتيس بني ِحم 

، يعني عرف «لو فَتح ُصَرده عَرف ُعجره ُوبجره»: بمعنى النَفس، ويقال« الُصَرد»، «افَتح ُصَرَدك َتعِرف ُعَجرك وُبَجرك»: قولهم

ة واألذى«افتَِد َمخنُوُق »و. 5أسرار ما يكُتم اسم رجل « أسب»، «أيادي سبا»و. 8، يعني يا مخنوق، يضرب يف تخليص نفسك من الشد 

ة قبائِل اليمن، ُيصرف على إرادة معنى 9بن َيعرب بن قَحطان بأ بن َيشُجبَس وهو   »، َيجمع عام 
 
، وُيرتك صرفه على إرادة معنى «الحي

َب، إذ رِ أ الحاِضرين مأمِن َسبَ »: ، كما قال«لسبأ»، وكان أبو عمرو يقرأ «لقد كان لسبإ يف مساكنهم آية»: ، ويف التنزيل«القبيلة»معنى 

رها الِولداُن مِن سبإ، كأن هم، تحَت َدف يها، َدحاِرُيج: وقال« َيبنُون، من دون َسيلها، الَعِرما اسم بلدة كانت : ، وقيل«أضَحت ينَف 

اء قرأوا «وجئتك من سبإ بنبإ يقين»: ، وقوله تعالى«َبلقيس»َتسكنها  : قيلو مرو بن الَعالء،على إجراء، ولم ُيجِره أبو ع« سبا»، القر 

هي مدينة ُتعَرف بمأِرَب من صنعاَء على مسيرة ثالث ليال، وَمن لم َيصِرف فألن ه اسم مدينة، وَمن صَرفه فألن ه اسم البلد، « سبأ»

ر، ويف الحديث ُذكر  ي به ُمذك  رًا ُسم  قوا أيِدَي »: ، وقالوا«هو اسم مدينة بلقيس باليمن»بالقول « سبأ»فيكون مذك  ا، سبسبا وأياِدَي  تفر 

دوا يف البالد، وقولهم«فبنوه ق مكاَنهم تبد  ا أذهب اهلل عنهم جن تهم وغر  ذهبوا أيدي »: ، وضربت العرب هبم المثل يف الُفرقة، ألن ه لم 

ق، فأخذ كل  طائفٍة منهم طريقًا عل«سبا قهم اهلل يف األرض كل  ممز  ا مز  قين، ُشب هوا بأهل سبأ لم  ا ، يعني ُمَتَفر  فهو « يدال»ى ِحدة، وأم 

                                                                                                                                     
 

 .03755؛ إميل بديع (عتب)؛ التاج 23069؛ المستقصى 0386 ؛ الميداين 03228جمهرة األمثال   2

 .298؛ معجم أعالم الشعراء المدح النبوي  035/1الشعر والشعراء : لحياته راجع  0

 .03776؛ إميل بديع (عتب)؛ التاج 23078؛ المستقصى 0366 ؛ الميداين 0385جمهرة األمثال  /

ص /036؛ جمهرة األمثال 23099العقد الفريد   1  .03778؛ إميل بديع (عرر)؛ اللسان، والتاج 0300 ؛ الميداين 1327؛ المخص 

ص   7  .03760؛ إميل بديع (غفر)؛ اللسان، والتاج 0362 ؛ الميداين 3/82/المخص 

 .03621؛ إميل بديع (قفط)؛ التاج 23086؛ المستقصى 03205 ؛ الميداين 03227مثال جمهرة األ  6

 .03768؛ إميل بديع (صرد)اللسان، والتاج   5

 .03769؛ إميل بديع (خنق)؛ االتاج 23067؛ المستقصى 0358 الميداين   8

من كبار ملوك اليمن يف الجاهلي ة األولى، ويظن  أن ه كان يف القرن العشرين قبل الميالد، هو ملك صنعاء وما جاورها،  قحطان،بن يعرب بن يشجب سبأ بن   9

ة، وقالوا خوه بالشجاعة وعلو  الهم  ، وقالوا: وصفه مؤر  إن  سبأ »: إن ه طمح إلى إخضاع القبائل النائية، فحارهبا، وأولع بالعمران، فابتنى مدينة مأرب وفيها السد 

ل َمن خطب يف الجاهلي ة، ولم تكن الخطابة على مأل من الناس معروفة قبله ل َمن فتح البالد وأخذ : ، ويقال«أو  أن ه أغار على بابل ففتحها وأخذ إتاوهتا، وأن ه أو 

ابة الكلبي   ، وبشر، ونصر و: ولد لسبإ: اإلتاوات، وأعقب نسالً كثيًرا، قال النس  أفلح، وزيدان، والعود، ورهم، وعبد اهلل، ونعمان، حمير، وكهالن، وصيفي 

قت منهما، وَمن قال  إن ه سبئي  فليس بحميري  ويشجب، وشداد، وربيعة، ومالك، وزيد، فيقال لبني سبإ كلهم السبئي ون، إال  ِحميرا وكهالن، فإن  القبائل قد تفر 

 .356/الزركلي  : راجع. وال كهالين 
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قوا يف جهات مختلفة«أخذ القوم يَد بحرٍ »: بمعنى الطريق، ويقال قتهم ُطُرقهم التي «ذهبوا أيدي سبا»: ، فقيل للقوم، إذا تفر  ، يعني فر 

، والعرب ال هتِمز  ق أهل سبأ يف مذاهب شتى   لوا فيه الهمزة،يف هذا الموضع، ألن ه كثر يف كالمهم، فاستثق« سبا»سلكوها كما تفر 

، فلم يهِمزوا ألن هم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد، وأكثُرهم ال «افرتقوا أيادي سبا»: إن كان أصله مهموزًا، وقالت العربو

ن  ن« سبا»ينوِّ ة، يف هذا الموضع وبعضهم ينو  ل أهُلها أيادي سبًا عنها، وطال انتق»: وقال ذو الُرم  . 2«الُهافيا لِك مِن داٍر تحم 

، يعني لُيخرج عنك َفَزعك كما يخرح «ليُفِرخ عنك َروعك»: ومن قولهم.  0، الفاسياء والفاسية بمعنى اُلخنفساء«ن فاِسيَةمِ  أفحش»و

ن جأشك، ليذهب ُرعبك وَفَزعك، فإن  األمر ليس على ما « أفِرخ روَعك»: يخرح الَفرُخ عن البيضة، وقولهم يا فالن، يعني سك 

يناك الكوفةَ »: ابن زياد لىث كتاب معاوية إتحاذر، ويف الحدي : وكان يخاف أن يول يها غيَره، ومنه هذا المثل« أفِرخ َروعك قد ول 

هم، وقيل«أفَرَخ القوُم بيضتهم، وبيضهم» « لُروعا»م  الراء، ألن  بفتح الراء، والصواب ض« الروع»كل هم قالوا : ، إذا أبدوا سر 

: ، يعني ظهر أمره ظهور الَفراخ من البيض، وقال رؤبة«أفَرخ َقيَض َبيِضها الُمنقاُض »و. /القلب، وموضع الروع« الَروع»المصدر، و

واًل، المنشق  ط« المنقاض»قِشر البيض األعلى، و« القيض»، و«أفَرَخ َقيُض بيِضها المنقاِض، عنكم، كِرامًا بالمقام الفاِضي»

ا ُمَطل قٍة َتُفت  اليَرَمعَ »و. 7بن أبي سفيان 1هذا المثل ُضرب بعد موت زياد: نى خروج الَفرخ من البيض، وقيلمعب« أفرخ»و ، ويقال «َكف 

، واحدته «اليرمع»للمغتاظ، و: ، يضرب مثالً للنادم على الشيء، وقيل«تركُته يَفتِّت اليرمعَ »: ويقال للَمغموم المنكسر إذا عَبث

ة َدَورانِها، وهو أيضًا حجارة ذر، بمعنى الخُ «عةاليرم» ارة التي يلعب هبا الِصبيان، إذا أِديَرت سمعَت لها صوتًا لشد  وف، وهي اَلخر 

، «أفسى مِن الَظِربان»و. 6«وَرقَرق األبصاَر حتى أقَدعا بالبِيد إيقاُد النهار اليرمعا»: ِرخوة إذا ُفتِّتت انَفت ت، وقال رؤبة يذكر السراب

ُجحر الضب  فتضع قب  استها عند فم الجحر، فال تزال تفسو حتى تستخرجه، إذا فست يف ثوب ال تذهب رائحته  لىداب ة تجيء إهي 

، يعني الَذَهب والَزعَفران، ُيقَصد به أن  َهالكُهن  من ُحب  اَلحلي والطِيب، «أهَلَك النِساَء األحَمرانِ »: ومن قولهم. 5حتى ُيبلى الثوُب 

، يعني اللحم والخمر، ويقال أيضًا للَذَهب والَزعَفران األصَفراِن، وللماء واللبن األبيضان، «مرانحأهلك الرجال األ»: ويقال

                                                                                                                                     
 

ص   2  .03769؛ إميل بديع (سبأ، يدى)؛ التاج 326/؛ زهر األكم (سبأ)؛ اللسان 0388 ؛ المستقصى3/62/المخص 

ص 23708جمهرة األمثال   0  ./0375؛ إميل بديع (فسا)؛ اللسان، والتاج 23065؛ المستقصى /030؛ األساس 0387 ؛ الميداين 03/26؛ المخص 

؛ (فرخ)؛ التاج (فرخ)؛ اللسان 23065؛ المستقصى 0321؛ األساس 0382 ؛ الميداين 2360صل المقال ؛ ف2387؛ جمهرة األمثال 0371العقد الفريد   /

 .03757إميل بديع 

ه سمي ة جارية ن، ولزياد بن أبيه، أمير، من الدهاة، القادة الفاتحين، الوالة من أهل الطائف، واختلفوا يف اسم أبيه، فقيل ُعَبيد الثقفي  وقيل أبو سفيا  1 دته أم 

 عهد أبي بكر، وكان الحارث بن كلدة الثقفي  يف الطائف، وتب ناه عبيد الثقفي  مولى الحارث بن كلدة، وأدرك النبي  صلى اهلل عليه وسل م ولم يره، وأسلم يف

ه علي  بن أب
ي علي  امتنع زياد على معاوية، كاتبًا للمغيرة بن شعبة، ثم  ألبي موسى األشعري  أيام إمرته على البصرة، ثم  وال 

ا توف  ي طالب إمرة فارس، ولم 

ن يف قالع فارس، وتبي ن لمعاوية أن ه أخوه من أبيه يعني أبي سفيان، فكتب إليه بذلك، فقدم زياد عليه، وألحقه معاوية بنسبه سنة هـ، فكان عضده  11 وتحص 

ه البصرة والكوفة وسائر العراق، فلم يزل يف و ؛ الوايف بالوفيات 03/2؛ فوات الوفيات 13157سير أعالم النبالء : راجع. اليته إلى أن توف ياألقوى، وال 

 .9//2؛ معجم الشعراء العرب /37/؛ الزركلي  2736

 .03756؛ إميل بديع (فضو)؛ التاج (فضو، قيض)؛ اللسان 23068؛ المستقصى 0359 ؛ الميداين 2360فصل المقال   7

ص 032/6هرة األمثال جم  6  .03782؛ إميل بديع (رمع، فتت)؛ التاج (فتت)؛ اللسان /03؛ األساس //232 ؛ الميداين 362/؛ المخص 

 .03782؛ إميل بديع (ظرب)؛ اللسان، والتاج 23050؛ المستقصى 0387 ؛ الميداين 03227جمهرة األمثال   5
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ة، وقيل«أعطِيُت الَكنَزين األحمر واألبيض»: وللَتمر والماء األسودان، ويف الحديث هما الَعَرب والَعَجم : ، يعني الَذَهب الِفض 

ُهمالأفَصُح »و. 2تهجمعهم اهلل على دينه ومل   ل َصوٍك وَبوك»و. 0يعني أبَعُدهم يف الَبر  والَبدو داراً « َعرِب أبَر  ل شيء، «لقيُته أو  ، يعني أو 

ل كل  َصوٍك وَبوكٍ »و كها بَوكًا، إذا نزا عليها، ولحمار األتان يبُ ، يعني حركة، وباك ا«ما به َصوٌك وال َبوكٌ »: ، وقيل أيضًا«َفَعله أو 

. /على الحركة« الَبوك»يدل  على السكون، و« الَصوك»وصاك الطِيب يِصيك به َصيكًا إذا لِصق، َصير الَصيك َصوكًا لالزدِواج، و

ا َهَلَكت ُهُلُك »: ومن قولهم ا َهَلَكت ُهُلُكه»، و«إم  إلمام أحمد بن ا لت، ويف ُمسنَد، يعني على كل  حال، وخَيلت النفُس وخي  «إم 

ال وذكر صفَته، فقال ى بن »: َحنبل رضي اهلل عنه يف حديث الَدج  أعَور َجعٌد أزَهر ِهجاٌن أقَمُر كأن  رأَسه أَصَلٌة أشَبُه الناِس بَعبد الُعز 

ا هَلَك الُهُلُك فإن  رب كم ليس بأعَور ا ه»ويروى  ،«ولكن الُهلك كل  الُهلك»، ورواه غيره «َقَطن، فإم  ر، وقيل« ت ُهل ُك لكفإم  : كُسك 

ا هلكت ُهُلُك »ولو روي  ا هلكت ُهُلٌك »على قول العرب « فإم  افعل ذلك »، لكان َوجهًا قريبا، وُمجراه ُمجرى قولهم «افعل ذلك إم 

افعله فإن ى َنفُسه، والمعن ، وناقة ُسُرٌح، بمعنى هالِكة، والهالكة«امرأة ُعُطٌل »صفة مفردة نحو قولك « ُهُلٌك »و« على ما خي لت

أفال قماَص »، بضم  القاف وكسرها، و«ما بالَعير مِن قماصٍ »و. 7، هو الَوتِد، أو اسم رجل كان فقيراً «أفَقر مِن َوحٍّ »و. 1َهَلَكت َنفُسك

، يضرب مثالً «يعَة الَذَقنِ أفَلَت فالٌن ُجرَ »و. 6، يضرب مثالً للذليل ال يستقر  يف موضع، تراه يقُمص من مكانه من غير صرب«بالبعير

: لللرجل ُيشِرف على َهَلكة ثم  ُيفلِت، كأن ه جَرع الموَت َجرعًا ثم  أفَلَت منه، واإلفالت قد يكون الزمًا، وقد يكون واقعًا، كما قي

، ومن أمثالهم يف «ي منها ِحماري وُجب تي جزى اهلل خيرًا ُجب تي وِحماِرياتنوأفل»: ل الشاعر، يعني َخل صُته، مثل قو«أفلت ه من الَهَلَكة»

، ما اجَتَرعَت، وملء الفم «الُجرعة»إذا كان قريبًا كُقرب اُلجرعة من الَذَقن، ثم  أفلته، و« أفلتني ُجَريعَة الَذَقن»: إفالت الَجبان

هنا الزم، « أفلت»ن غير حرف، أو بجريعة الذقن، أو بجريعائها، وم بتصغيرها« الذقنجريعة »ُجَرع، و« الجرعة»ابتلعَته، وجمع 

ا بقي من روحه صارت فيه، وقريبًا منه ُقرَب « جريعة»ونصب  على الحال، معناه كأن أفلَت قاِذفًا ُجَريعة الَذَقن، وهي كناية عم 

، إذا سبقك فابتلعَت «أفلتني ُجَريعَة الِريق»: اليقيًا، والزمًا، يجوز أن يكون متَعدِّ « أفلت»الجرعة من الَذقن، ويف رواية أخرى 

وأفَلَتُهن  ِعلباء َجريضًا ولو أدَركنَه َصِفَر »: ، يعني يكاد يقضي، ومنه قول امرئ القيس«أفَلَت فالٌن َجريضًا»و. 5ِريقك عليه َغيظًا

هم علباء فرحلوا بليلغ قيس قَصدامرؤ ال، وكان يعني علباء بن الحارث« الِوطاُب  ، «أفَلَت وانحص  الَذنَُب »و. 8زو بني أسد، فحذر 

اَن إلى َملِك الُروم، وجعل له ثالَث ِدياٍت على « انحص  الذنب»و بمعنى انقطع، ُروي ذلك عن معاوية أن ه كان أرسل رسواًل من َغس 
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اين  إن  معاوية أراد »: الملك وثبوا فورًا ليقتلوه، فنهاهم الملك، وقالة ذلك، وَبطاِرقَ  أن ُينادَي باألذان إذا دخل مجلِسه، ففعل الَغس 

ا، رآه معاوية قال «أن أقتل هذا َغدرًا، وهو رسول، فيفعل مثل ذلك بكل  ُمستأمِن من ا ه، فلم  زه، ورد  أفلت وانحص  »، فلم يقتله، وجه 

أفَلس من ابن »و. 2ت الجبان من الَهالك بعد اإلشفاء عليهاليف إف: جا، وقيل، هذا يضرب مثالً لمن أشفى على الهالك، ثم  ن«الذنب

، اللبن المخلوط بالماء مثل النَسئ، وابن المَذل ق باإلعجام واإلهمال، هو رجل من بني عبد شمس ابن سعد «المَذل ق»، و«الُمَذل ق

فإن ك إذ ترجو »: جداده، وكانوا ُيعَرفون باإلفالس، وقال الشاعر يف أبيهأ لة وال أبوه والبن تميم لم يكن يِجد بيت لي بن زيد َمناةَ 

هو الزيارة « اَلحج  »، «ما حج  ولكن ه َدج  »: ، ويف قولهم«أقَبَل اَلحاج  والَداج  »و. 0«تميمًا وَنفَعها كراجي النَدى والُعرِف عند المَذل ق

ةً »: الذي يخرج للتجارة، ويف الحديث  تعالى، والداج  واإلتيان، والحاج  الذي يزور بيت اهلل ًة وال داج  هؤالء »، و«لم يرتك حاج 

ون على األرض، « الداج  »: ، وقيل«الداج  وليسوا بالحاج   ، ألن هم يِدج  هم األَجراء والُمكاُرون واألعوان ونحوهم، الذين مع الحاج 

، «مستكربين به سامِرًا َتهُجرون»: هبما الجمع، كقوله تعالىد مفرَدين فالمرا ويِدب ون ويسعون يف السفر، وهذان اللفظان وإن كانا

ار وغيرهم، ومنه الحديث المرِوي  عن عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما، رأى قوًما يف : وقيل هم الذين يِدب ون يف آثارهم من التج 

الين والَخَدم يكهم الذين : وقيل، «هؤالء الداج  وليسو بالحاج  »: الحج  لهم َهيئة أنكرها، فقال ، مثل األجراء والجم  ونون مع الحاج 

ون، وقيل«هؤالء ال حج  لهم»وما أشبههم، وقصد ابن عمر من قوله  الُتب اع « الداج  »: ، أن ه ليس عندهم شيء إال  أن هم يسيرون ويِدج 

الون، و ، «فالن على طريقة صالحة وَخيَدَبة»: يقال ة،الطريقهي « َدبةاَلخي»و. /الُمراؤون« الزاج  »أصحاب النِي ات، و« الحاج  »والجم 

ل، كما يقال« أقبِل على َخيَدبتك»، يعني رأيه، و«تركته وَخيَدَبته»: أيضًا بمعنى الرأي، يقال« الخيدبة»و خذ يف »: يعني أمرك األو 

هذا المثل يضرب يف الخروج : لقي، و«يف َخِدبات وقعوا»: ، يعني فيما كنَت فيه، ومن أمثالهم يف الهالك قولهم«ِهدَيتك وقِدَيتك

َرَددتُه »: ، يعني أكثرهم َحظ ًا ونصيبًا من الِدين، وهو مستعار مِن ُفوِق الَسهم، ويف المثل«أعالهم ُفوقًا»و. 1واالنِحياز عن الَقصد

الُفوق ال َنصل له، ر يعني بَسهم منكسإذا َخس  َحظ ه، أو خاَب، « رجع فالن بأفوق ناصل»، إذا أخَسسَت َحظ ه، و«بأفَوَق ناصل

أقتَل »و. 7، يعني على شأنك وما َيعنيك«أقبِل على ُفوق َنبلك»، و«له مِن كذا َسهٌم ذو ُفوق»: يضرب للطالب ال َيِجد ما طلب، ويقال

ه، وأ«أقتَل مِن َصيحة الَصقَعب»و ن ه صاح بقوم ، هو ُجَشم بن عمرو بن النهدي  المعروف بالصقعب، زعموا أن ه صاح يف بطن أم 

أَت الَقداَره»: ، قال األعشى«اقِدر بَذرِعك»و. 6وا عن أخرهملكفه ، يعني أبِصر واعِرف َقدَرك «فاقِدر بَذرِعك َبيننا إن كنَت بو 

يضرب هذا المثل لمن  ة،ارة عن االستطاععب« الذرع»، يعني ارَبع على نفسك، وال َيعُد بك َقدُرك، و«اقِصد بذرعك»: وقولهم

د َتربُد وال : معناه أعطاه حتى تَقر  فال َتطَمح إلى َمن هو َفوقه، وقيل: ، وقيل«يَقر  بعيني أن أراك»، و«بعينه»، و«أقر  اهلُل َعينَه»و. 5 يتوع 
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معناه صادفَت ما : اء البارد وقيللمالَقرور، وهو ا من« أقر  اهلل عينه»، ألن  ُدمعة السرور باردة، و«أبرد اهلل ُدمعته»: َتسُخن، وقيل

أقَرى مِن زادِ »و. «َمن أكل الُخبَز َسِمنَ »و. 2ُيرضيك، فتَقر  عينُك من النظر إلى غيره، والمعنى صادَف سرورًا ُيذِهب َسَهره فَينام

، واألسود بن المطلب، َمي ة، وأبو أمي ة بن الُمغيرةأ بن لقب ثالثة من قريش، هم ُمسافر بن أبي عمرو« أزواد الركب»، و«الَركب

دوا، وُحكِي أن  قومًا من   عليه السالم يف دينهم ودنياهم « أزد»ألن هم كانوا إذا سافر معهم قوم لم يتزو 
 
عمان قدموا على سليمان النبي

وا باالنصراف سألوه الزاد ف ا هم  إذا نزلتم منِزاًل فاحملوا عليه َمن ِشئتم ليأتيكم بالصيد قبل أن »: خيله، وقال منأعطاهم َفَرسًا فلم 

وا النارَ  وه زاد الَركب ومنه انتشر ِعتاق الخيل يف العرب«ُتَور  « ريدلوا»: ، قيل«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»: وقوله تعالى. 0، فسم 

َق مِن َظهر الَكف  األشاِجُع، ويف بطنه الذراع الَرواهِ  ش، ِعرق تحت اللسان، وهو يف الَعُضد َفليق، ويف الِذراع األكَحُل، وفيما تفر 

اَم األُذنين، ومنها الوريدان يف العنق، وقيل َدَجين، لوَ الوريدان تحت ا :ويقال إن ها أربعة ُعروق يف الرأس، فمنها اثنان َينَحِدراِن ُقد 

ِعرقان غليظان عن يمين ُثغَرة النَحر وَيسارها، والوريدان ينبِضاِن أبدًا من اإلنسان، وكل  ِعرق ينبِض فهو من األوِردة « الَوَدجان»و

، وقيل: التي فيها مجرى الحياة، والوريد من الُعروق ألوداج ا ان يف العنق بينالوريدان عرق: ما جرى فيه النََفس ولم َيجَحر فيه الدم 

، يعني ُخِدع وُصرف عن رأيه، «جاء وقد ُفتِلت ُذؤابُته»: إذا أزاله عن رأيه، وذلك إذا خَدعه، يقال« فَتل يف ُذؤاَبته»و. /وبين اللب َتين

ة فَن َشخَصه مِن الَقفر حتى َتقَشِعر  َذوائُِبه»: وقال ذو الرم  فَن شخَص ساعِوي إلى كل  إن، يعني الذئاب تَ «إلى كل  َدي اٍر َتَعر  ن، وتعر 

تُه َشُعوُب »: ويقال. 1اإلنسان حين طَلع مِن الَقفر، حتى يقوم َشعره  : إقصاًصا، إذ أشرف على المني ة ثم  نجا، ويف حديث طلحة« أَقص 

ه حتى  أَزرُته َشعوَب »: طلحة ن  إ لهُب بأهله وبماذهبت َشُعو»: 7، وقال نافع بن لقيط األسدي  «فما ِزلُت واضعًا ِرجلي على َخدِّ

س، و«َتَلب َد فالنٌ »: ، ومنه قيل«ُمخرنبٌِق ليَنباعَ »، كقولهم «َتَلب دي َتَصي ِدي»و. 6«اَلمنايا للرجال َشعوُب  أثَبَت اهلل لِبَدك، »، إذا رأى وتفر 

ل اهلل لِبَدتك إلى وقت موته،  لدما بين سقوط الو، وظِمء الحياة هو 9«أقصر مِن ظِمِء الحمار»، و8«أقَصر مِن ِغب  الحمار»و. 5«وجم 

ته غيُر شيء يسير، ألن ه يقال22«ما بقي منه إال  ظِمُء الحمار»: وقولهم يف المثل ليس شيء من »: ، يعني لم يبَق من عمره أو من مد 

تين، ويف الحديثا دواب  َصربًا عن، وهو أقل  ال«الَدواب  أقصر ظِمأ من الحمار حين لم »: لَعَطش، يِرد الماء كل  يوم يف الصيف َمر 
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، ذلك أن ترد اإلبل يومًا وتصُدر فتكون يف المرعى يومًا وتِرد اليوم الثالث، «أقَصر األظماِء الِغب  »، و«يبق مِن عمري إال  ظمء حمار

هو أن َترعى يومًا وتِرد من الَغد، ومن : هو ليوٍم وليلَتين، وقيل: ، وقيل مءُ ِورد يوٍم وظِ « الِغب  »وما بين َشرَبتيها ظِمٌء طاَل أو َقُصر، و

أن يشرب كل  « ظاهرة الفرس»أن يرعى يومًا ويشرب يومًا، و« ِغب  الحمار»، و«ألضِرَبن ك ِغب  الحمار وظاِهَرة الَفَرس»: كالمهم

ًة، ويقالمَ  ون يف كل  أسبوعيف الزيارة، أن تك« الغب  »يوٍم نِصَف النهاِر، و ُزر ِغب ًا »: ، إذا جاء زائرًا بعد أي ام، ومنه«َغب  الرجل»: ر 

ى هو ما تأخذ يومًا وتدع : ، وقيل«َتزَدد ُحب ًا ُنِقل الِغب  يف معنى أوراد اإلبل إلى معنى الزيارة، وإن جاء بعد أي ام، والِغب  مِن الحم 

. 2، بمعنى الِمهذار«أقِصر مِن َبجابِِجك قليالً »: وتقول العرب. وُتَرفِّه يومًا ن ها تأخذ يومًايومًا، وهو مشتق  مِن غب  الِورد، أل

ة»و ة»: ، بمعنى الِحنطة، ويقال«أقَصر مِن بُر  ة»و. 0، وهو الخبز«أطِعمنا ابَن ُبر  وهو لَقطف، ، من ا«أقَطف مِن أرنَب»، و«أقطَف مِن َذر 

بمعنى الَدر  واللبن، والحركة، والخطأ، وهو أيضًا موضع باليمامة به « الخيس»، و«أَقل  اهلل ِخيَسه»: ومن الدعاء. /بسرعةذ األخ

 
 
، ومنه يقال للَصبي ر  بُ َفة الَزرع مِن ، وبالفتح، وهو َعصي«التِبن»، «أقل  مِن تِبنَة»و. 1«ما أظَرَفه، َقل  َخيُسه»: أَجَمة، وبالفتح بمعنى الَغم 

ُب »و. 7«كان َنبتًا فصار َتبنًا: ، ويقال أيضًا«تبنة»ر  ونحوه، الواحدة بُ  ، يضرب للرجل يقلِب لسانه، فيضعه حيث شاء، ويف «اقلبي َقال 

، وعرف «ما تقول يا جرير؟»: قبل عليه فقالفأيه وُيطنِب، طرِ يُ  بينا يكل م إنسانًا إذ انَدفع َجرير: ويف حديث عمر، رضي اهلل عنه

ُب »: ، فقال عمر«ذكرُت أبا بكر وَفضله»: الغضَب يف وجه عمر، فقال هذا مثل يضرب لمن يكون : ، وسكت جرير، وقيل«اقلِب َقال 

ه إن ما ُيحَذف مع ن  اء، وهو غريب، ألمنه الَسقَطة، فيتداركها بأن يقلِبها عن جهتها، ويصِرفها إلى غير معناها، وسقط حرف الند

 الكِظ َة، يعني األكل الكثير، فقال« ما َظَلَمك أن تفعل كذا»و. 6األعالم
 
ما َظَلَمك أن »: يعني ما الذي منعك، وشكا إنسان إلى أعرابي

، هي امرأة فاجرة ُهَذلي ة أَسن ت وَفنِيَ «ظِلمة»، و«أقَود مِن ُظلَمة»و. «َتقيء أرتاح » : وكانت تقول ،ت فاشرتت َتيسًا، بالكسر، والضم 

، يعني بداهية من الرجال، «رماه اهلل بأجنى أقَوَس »و. 5«أفجر مِن ظلمة»، و«أقَود مِن ُظلمة»: ، يعني صوته عند الجماع، فقيل«لنَبِيبه

رماه اهلل بأمر صعب، وهو الدهر : ل يف معنى المثلقيواحد، و« َلويُت َحويُت و»يقصد باألحوى األلوى، و« أحوى أقوس»وبرواية 

ِريني إال  األجنى األقَوُس، الذي يبُدرين وال َييأس»: إن  األرنب قالت: ألن ه شاب  أبًدا، ويقال ، يعني ال يختِلني إال  المماِرس «ال َيد 

ب، و  الَظهر، وهو من صفة الصائد، « وسقاأل»حبو للصيد، واسم التفضيل من الحبو، وهو الصائد الذي ي« األحبى»المجرِّ
 
الُمنَحني

ة، و«أقِيلوا َذِوي الَهيآِت َعَثراتِهم»: ويف الحديث. 8فصار اسمًا للداهية ، فيِزل  أحدهم الَزل  « الهيئة»، يعني هم الذين ال َيعِرفون الشر 

ل  ةً مون َهيئًة واحداَلحَسنة الذين يلزَ « ذوي الهيآت»صورة الشيء وشكله وحاله، ُقصد ب وَسمتًا واحًدا، وال تختلف حاالهتم بالتنق 

، «َمن أقال نادمًا أقاله اهلل من نار جهن م»: ، يعني صفح عنك، ومنه الحديث«أقالكها»، و«أقال اهلل َعثرتك»من هيئة إلى هيئة، و
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، «إن ك َخير مِن َتفاريق الَعصا»: بنهاال ابي ةني ة األعروقول غَ .  2، يعني وافقه على َنقض البيع وأجابه إليه«أقال اهلل عثرته»: ويروى

ا قالت ذلك ألن ه كان عارمًا، كثيَر اإلساءة إلى الناس مع َضعف بََدنه وِدق ة َعظمه، فواَثب يومًا فتًى، فقطع  يضرب به المثل، وإنم 

ه ديَته فحُسنَت حالها بعد َفقر ُمدقِع، ثم  واثب آخرَ  واثب آخر فقطع َشَفته، فأخذت ديتهما،  م  فقطع أُذَنه، ث الفتى أنَفه، فأخذت أم 

ا رأت ُحسَن حالِها وما صار عندها من إبل وغنم ومتاع، حُسن رأيها فيه، ومَدَحته وذَكَرته يف أرُجوَزهتا، فقالت أحلِف بالَمرَوة »: فلم 

ًا والَصفا إن ك خير مِن َتفاريق الَعصا ًا والَسواِجيُر تكون للكاِلب واألسَرى ورلعصا ُتقطع ساُج ، أن  ا«تفاريق العصا»، و معنى «َحق 

ق الَوتِد، ثم  تصير كل  قِطعة ِشظاظًا، فإذا ُجعل لرأس الِشظاظ، كالَفلكَ  ة، من الناس، ثم  ُتقطع عصا الساجوِر فتصير أوتادًا، وُيفر 

ق الِمهارصار ِعرانًا للَبخايت  ومِهارًا، وهو الُعود الذي يدخل يف أنف البختي، ثم  إ ؤخذ منها َتوادي وهي الَخَشبة التي ُتَصر  هبا يُ  ذا فر 

قت  ة صارت ِسهامًا، ثم  إذا فر  قت الِشق  األخالف، هذا إذا كانت عصًا، فإذا كانت العصا قِنًى فكل  ِشق  منها َقوس ُبنُدق، فإن فر 

اب أقداَح  صاَعه الَمشقوَقة، على أن ه ال يِجد لها أصَلح وقِ ه الَمصُدوَعة، الِسهام صارت ِحظاًء، ثم  صارت َمغاِزل، ثم  َيشَعب هبا الَشع 

، ابن أبَجر بن «أكثِر مِن الصديق، فإن ك على الَعدو  قادر»: ومن قولهم. 0منها وألَيق به، يضرب هذا المثل فيَمن َنفُعه أَعم  من نفِع غيره

امهم، وأَبجر هو الذي قال هذا القول،  هو أحد ُحك 
 
ا أوَصى ولدَ  بن جابر الِعجلي ارًا، وكان مِن خرب ذلك أن  حجاز بن أبجر  هلم  حج 

يا أبت إن ي أرى قومًا قد دخلوا يف هذا الدين ليس لهم مثل ُقدامى، وال مثل آبائي، »: كان نصراني ا، فرغب يف اإلسالم، فأتى أباه فقال

 إذ أزمعَت على هذا ف»: فَشُرفوا، فُاِحب  أن تأَذن لي فيه، فقال
 
م معك على عمر فأوصيه بك، وإن كنَت البد  دَ ال تعَجل حتى أقيابني

ة دون الغاية الُقصوى، وإي اك والَساَمة، فإن ك إن َسئِمَت قَذَفتك الرجال َخ  لف فاعالً فخذ من ي ما أقول لك، وإي اك وأن تكون لك ِهم 

ابه على بابه، فإن  لطا حضرَت باب السأعقابِها، وإذا دخلَت مِصرًا فأكثِر من الصديق فإن ك على العدو  قادر، وإذ ان فال ُتناِزَعن  َبو 

ئ لنفسك َمنزاًل يجمل بك، وإي اك أن تجلس مجلسًا  أيَسر ما َيلقاك منه أن َيعَلقك اسمًا يُسب ك الناس به، وإذا وصلَت إلى أميرك فبوِّ

نِفر قلبه عنك، فال يزال منك ي لم آمِن عليك أنيقصر بك، وإن أنت جالست أميرك فال تجالسه بخالف هواه، فإن ك إن فعلَت ذلك 

ًا فُتلَفظ، واعلم أن  أمثل القوِم تقي   ًة الصابر عند ُمنقبِضًا، وإي اك واَلخطب، فإن ها مِشوار كثير الِعثار، وال تكن ُحلًوا فَتزَدرد، والُمر 

إذا « أكَديُت الرجل عن الشيء» ولَقهر صاحبه، وتق، هذا يقال للرجل عند «أكَدت أظفاُرك»و. /نزول الحقائق، والذاب  عن الَحَرم

، «فتى الِفتياِن ما بلغوا َمداه وال ُيكِدي إذا بَلَغت ُكداها»: بمعنى اإلمساك عن الَعطِي ة والقطع، وقول الخنساء« اإلكداء»رددَته عنه، و

اب. 1يعني ال يقَطع َعطاءه وال ُيمِسك عنه إذا قَطع غيُره وأمسك ، هو اُلحوار الذي قد «الَصبحانِ  ذأكَذب مِن اآلِخ »: ويف وصف الكذ 

هتا، ويقال أيضًا ر 
ه لم يشَرب لِري ه دِ بمعنى « األخيذ»، و«أكَذب مِن األخيذ الصبحان»: قد َشِرب فَرِوي، فإذا أردَت أن تستِدر  به أم 

، فأخذه قوم، ًاهنَض عنهم شاِخصهو رجل كان عند قوٍم فصبحوه حتى : هو الذي قد اصطبح فَرِوي، وقيل« الصبحان»األسير، و

نا على حيث كنَت »: وقالوا وا به «إن ما بِت  بالَقفر»: ، فقال«ُدل  ، فبينما هم كذلك إذ قَعد يبول، فعلموا أن ه بات قريبًا عند قوم، فاستَدل 

من اللبن حتى ر ذ بمعنى اإلكثا، بالتحريك تُخَمة الفصيل من اللبن، وقد أِخذ يأَخذ أَخًذا، فهو أِخ «األخذ»عليهم واسَتباُحوهم، و
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 .2، هو الفصيل الذي ات خذ من الَلبن«من األِخذ الَصيحان»، و«الَصيحانِ  إن ه ألكذب من األخيذ»: فَسد بطنه وبِشم وات َخم، ويقال

ونه على قومه، فهو يكِذهبم بجُ « األخيذ»، «أكَذب مِن أِخيذ الَجيش»و ن مِ أكَذب »و. 0هدهالشيخ الغريب الذي يأخذه أعداؤه، فيستِدل 

ا يطُلع الَطلُع، وقال الشاعر«هذا أواُن الُرَطب»، ألن  حكاية َصوهتا «أكَذب مِن فاِختة»و ./، هي الريح«ُسَهيَلة أكَذب مِن فاختة »: ، ولم 

الربق اُلخل ب  سما« اليلمع»، و«أكَذب مِن اليَهَير  »، و«أكَذب مِن َيلمعٍ »و. 1«هذا أواُن الُرَطِب : تقول َوسط الَكَرب، والَطلع لم َيبُد لها

اب، و إذا ما َشَكوُت اُلحب  كيما »: أيضًا مثل هذا، وقول الشاعر« اليهير  »الذي ال ُيمطِر من السحاب، وبمعنى السراب يُشب ه به الكذ 

ثتَها»و. 7«ُتثِيَبني بُودِّي قالت إن ما أنَت َيلَمعُ  ث نفَسك بأن ك ال َتظَفر، فإن  ذلك يثب طك، وسئل «أكِذب النَفَس إذا َحد  ، يعني ال تحد 

ث ار المَرع  ، «إن  تفضيل بيت واحد على الِشعر كل ه، لشديٌد، ولكن أحَسن لبيد يف قوله»: ، فقال«أي  بيٍت قالته العرُب أشعر؟»: َبش 

ثتَها إن  ِص »: وأنشد ، يضرب لمن لبِس الثياب «من البصل»، و«أكسى مِن بََصَلة»و. 6«باألَمل يدَق النَفس ُيزرِ أكِذب النفس إذا حد 

، يعني عابسه، يضرب لمن يجمع بين ُعبوس الوجه «هو رجل كاسف الوجه»، الكسف من قولك «أَكسفًا وإمساكًا»و. 5الكثيرة

، وكان كثير الجيش، عظيم 9بن الوليد بكاظِمةد ، الذي قتله خالعلم من أعالم الَعَجم« ُهرُمز»، و«أكَفر مِن ُهرُمز»و. 8وُبخل اليد

يق رضي اهلل عنه ما ُيسَلب من هرمز، فبلغت قيمة َقَلنُسوته مائَة ألِف درهٍم، وكانت الُفرُس إ ل الناَس أبو بكر الصد  ذا الَمَدد، فنف 

َفِت الرجل فيما بينهم جعلت قلنسوته بمائة ألف درهم، ولم يكن أحد م رب واإلسالم من هرمز، ولذلك لعن الناس أعَدى لَشرَّ

 ،«أكُل البِط يخ َمفَدَرةٌ »: وتقول العرب. 22«وِدينُك هذا كِدين الِحمار بل أنَت أكَفر من ُهرُمز»: ضربت العرب فيه المثل، وقال الشاعر

. 20ول األسنانطُ « الروق»اُنه، و، يضرب لمن طال عمره وتحات ت أسن«على َروقه»، و«أَكَل َروَقه»و .22يعني يقطعك من الجماع

، يعني َدَعت «أَكلِت َهمشًا، وَحَطبِت قَمشًا»: ، وقالت البنتها«طَف  َحجُرِك، وطاَب نَشُركِ »: وقالت امرأة من العرب المرأة ابنها

يعني َحَطَب لك « َحَطبِت َقمًشا»امِش أوالدها يف األكل، وقولها ها أن تلِد حتى تُ على امرأة ابنها أال  يكون لها ولد، ودعت البنته

ا كان عند  ولدك مِن ِدق  الَحَطب وِجل ه، ويف رواية أخرى أن ها امرأة زارهتا بنُت أخيها وبنت أختها، فأحسنَت تزويرهما، فلم 
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ت ال«َجف  حجرك وطاب نشرك»: رجوعهما قالت البنة أخيها تها، وقالت البنة أختهالهجارية بما قالت ، فُسر  أكلِت َدهًشا »: ا عم 

ها«وَحَطبِت َقمًشا ها مسرورًة، فقالت لهما أم  : ، فوجدت بذلك الَصبي ة، وشق  عليها ما قالت لها خالتها، فانطلقت بنت األخ إلى أم 

تك؟» ف  َحجرك وطاب َج قالت »: قالت« ؟وكيف قالت لك»: ، وقالت«قالت لي خيرًا ودعت لي»: فقالت« ما قالت لك عم 

ي ولدًا أبًدا فيبِل  َحجرك وَيِغيَر نشرك»: ، وقالت المرأة«َنشرك ، وانطلقت «يا ُبنَي ُة، ما َدَعت لك بخير، ولكن دعت بأن ال َتُشم 

ها ها، فقالت لها أم   »: قالت« ما قالت لك خالتك؟»: األخرى إلى أم 
 
 لتوكيف قا»: وقالت، «وما عسى أن تقول لي؟ دعت اهلل علي

بل دعت اهلل لك يا ُبني ة أن يكثر ولدك فينازعوك يف المال »: ، قالت المرأة«قالت أكلِت َدهشًا وَحَطبِت َقمشًا»: ، قالت«لك؟

ة»و. 2«وَيقُمشوك َحَطبًا ًة، و، «أكيَس مِن قِش  مِق أكيَس الَكيِس التُقى، وأحَمق الحُ »هي َجرو الِقرد، يضرب مثالً للِصغار خاص 

إذا أساء الَجرب، « َعثََم الَعظمَ »: ، يعني إن لم أكن حاذقًا فإن ي أعَمل على َقدر َمعرفتي، يقال«إال  أُكن َصنَعًا فان ي أعتَثِم»و. 0«الُفجورُ 

ه يأِوي َمن ُثبِرَ »و. /حكممُ  هتا َخرزًا غيرإذا َخَرزَ « اعَتَثَمت المرأُة الَمزادةَ »و ه يلَهف »و. 1الويل واإلهالك« الثُبور»، و«إلى أم  إلى أم 

ر على الشيء، و« اللهفان»، يقال ذلك لمن اضُطر  فاستغاَث بأهل ثَِقته، و«الَلهفانُ  ، « اللهيف»المتحس  فُوضع اللهفان الُمضَطر 

ف، وصل برتك حرف « لهف»ع اللهيف، ووضم بحرف « لهف»، مع استخدام الفعل «وفر»، و«لجأ»إلى معنى « على»معناه تله 

 «على»
 
ٌة َحَدٌث َحداك إلى أخيك األوَثق»: 7، ويف هذا المعنى قال الُقطامي ، « ألِيَّةً إال  َحظِي ًة فال»و. 6«وإذا ُيصيبك والحوادُِث َجم 

د له، وُاجِهد َنفسي فيه، وأصله يف المرأة َتصَلف عند زوجها تقول نييع إن أحَظأتك »: إن لم أحَظ فال أزال أطُلب ذلك، وأتعم 

 أحظَ  إن لم»: هذا المثل من أمثال النساء، تقول: ، وقيل«اُلحظَوُة فيما تطُلب فال َتأُل أن َتَتود د إلى الناس لعل ك ُتدِرك بعض ما تريد

ذات اُلحظوة من النساء عند زوجها وجمعها َحظايا، « الَحظِي ة»، و« آُلو فيما ُيحظِيني عنده بانتهائي إلى ما َيهواهفالعند زوجي 

رة يف األشياء التي تحظى النساء عند  ا قصر، وأصله أن  إذ« ألى»كاآللية من « األلي ة»و ج امرأًة لم َتحظ عنده ولم تكن ُمقصِّ رجالً تزو 

، فقالت لزوجها  رة بما «إال  حظي ة فال ألي ة»أزواجهن  ، إن لم تكن لك َحظِي ة من النساء ألن  طبعك ال يالئم طِباعهن  فإن ي غير مقصِّ

ة، يعني ال توجد حظي ة عندك، « كان»وهذا من « تكن»فعل الُمضمر الذي هوللألن ها فاعلة « حظي ة»يلَزمني للَزوج، فارتفاع  التام 

إال  أكن حظي ًة »على تأويل « حظي ة وألي ة»رفع ألن ها خرب مبتدأ محذوف تقديره فأنا ال ألي ة، يعني فأنا غير ألي ة ويجوز نصب « ألي ة»و

د إليه، يضرب يف مداراة النا«فال أكن ألي ةً  ل بذلك إلى َنيل األغراض عندهمم س والتود  ، «إال  َدٍه فال َدهٍ »: والعرب تقول. 5ليتوص 

، يعني إن لم تغَتنِم الُفرصة «إال  َدٍه فال َدهٍ »: يقال للرجل إذا أشرف على قضاء حاجته مِن غريم له، أو مِن ثأره، أو من إكرام صديق له
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، وله لقبانشييم بن عمير اسمه    7 ها، والقطامي  كان نصرانيًا : التغلبي  ، بفتح القاف وضم   الصقر يقال له قطامي 
، من اسم الصقر، ألن  صريع الغواين، والقطامي 

ه الجمحي  يف الطبقة الثانية من شعراء اإلسالم فأسلم، وهو ابن أخت األخطل  .3/91/شرح أبيات مغني اللبيب : راجع. النصراين  المشهور، وعد 
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ص 2365؛ جمهرة األمثال 312/العقد الفريد   5 ؛ /23/5؛ المستقصى 23299؛ األساس 2302 ؛ الميداين 230/5؛ فصل المقال /23/7؛ المخص 
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ةق باِدر الُفرصة» :الساعَة فلسَت ُتصادفها أبدًا ومثله معناه إن لم يكن هذا األمر اآلن فال يكون : ، وقال األصمعي«بل أن تكون الُغص 

َدٍه فالَدهٍ »: ، وقال الرؤبة«بعد اآلن، وال أدري ما أصله، وإن ي أظن ها فارسي ة ٌل إال  ُل »، و«فاليوم قد َنهنََهني َتنَهنُهني وُقو  َجمٍع « الُقو 

كلمة كانت « ده»: ، وقد جاء ذلك يف حديث الكاهن، وهو مثل من أمثال العرب قديم، وقيلرهة حكى قوَل ظِئإن ها فارسي  : قائل، يقال

َدٍه فالَدهٍ »: العرب تتكل م هبا، يرى الرجل ثأره فتقول له هذا يضرب يف : ، يعني إن لم َتثَأر به اآلن لم َتثأر به أبدًا، وقيل«يا فالن إال 

، يعني ال أقَبل واحدًة من الَخصلتين اللَتين َتعِرض، وعند «الَدٍه فالَدهٍ »: ويقال: يلفيطلب غيرها، وقرجل طلب الحاجة فُيمنَعها 

، قاله «اآلن َحِمي الَوطيُس »و. 2«ِده»: فارسي ة معناها الَضرب، تقول للرجل إذا أمرَته بالضرب« َدهِ »رأي أخر هذا القول يدل  على 

 صل ى اهلل عليه وسل م يف ُح 
 
: هو تن ور من حديد، وقيل: الَتن ور، وقيل« الوطيس»َة، حين نظر إلى ُمعَترك الَقوم، وؤتَ نَين أو يوَم مُ النبي

رة، فإذا َحِميت لم ُيمكِن الَوطء عليها، وقيل« الوطيس»: هو شيء يتَّخذ مثل التَن ور ُيختَبز فيه، وقيل ُيحتَفر يف األرض : حجارة ُمَدو 

ر رأسه وُيخَرق فيه َخ  ، ثم  ُيؤتى من الَغد، واللحُم عاٍت لم يُ  رق للُدخان ثم  ويَصغ  وَقد فيه حتى يحَمى، ثم  ُيوَضع فيه الَلحم وُيَسد 

أيضًا بمعنى الَمعركة، ألن  الِخيل َتطِسها َبحوافِرها، وبمعنى البالء الذي َيطِس الناس ويدق هم ويقُتلهم، « الوطيس»يحَترق، و

، «التََقى الثََريانِ »و. /، هو اسم رجل كان باليمن ُمَتعالمًا بالُلؤم«ن ابن القرصعم»، و«عٍ مِن َقرَص أألم »و. 0«أوطِسة، وُطس»وجمعه 

إذا كان يف تراهبا َبَلل وَنًدى، ومعنى المثل أن يجيء الَمَطر فيرَسخ يف األرض حتى « مكان َثرياُن وأرض َثريا»: النَدى، يقال« الثرى»

إلتََقت َحلَقتا »و. 1، يعني شعر استه، وَبر الِجلد«التقى الَثَريانِ »قميص، فقيل ن بس رجل فرًوا دول: يلَتقي هو وَندى األرض، وقيل

، وقال أوس بن حجر« البِطانِ  وازدحمت َحلَقتا البِطان بأقواٍم »: هو ِحزام ُيجَعل تحت بَطن البعير، يضرب هذا يف تناهي الشر 

ألِحق الحس  »، و«ألِصُقوا الحس  باألس  »و. 6كل  شيء َقَطنه« امةيمال»، «بيَماَمتكالَحق »: ومن قولهم. 7«وطارت ُنفوسهم َجَزَعا

أصل كل  « األس  »، بكسر الحاء والهمزة، وفتحهما، يعني الحق الشيء بالشيء، وإذا جاءك شيء من ناحية فافَعل مثله، و«باإلس  

م ما بدأَت «ألِحم ما أسَديَت »و. 5الشر  « الحس  »شيء، و ، يعني الَعَسل، خالد بن زهير «ذ  مِن الَسلوىأل»و. 8من اإلحسان، يعني تم 

 قال
 
هوألَزم لك مِن »و. 9أخطأ خالد، إن ما السلوى طائر: ، وقيل«وقاَسَمها باهلل َجهدًا ألنُتم ألذ  مِن الَسلوى إذا ما َنُشورها»: الُهَذلِي

ك ت َنَبتت، ومعناه أن ه ال ُيفارقك وال تستطيع «من َشَعرات َقَصصك»، و«كص  ُشَعيرات قَ »، و«َشَعرات َقص  ، ذلك من أن ها كل ما ُجز 
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ًا يلَزُمه من الحقوق شيء كحب ة أو « الزر  »، «مِن ِزر  لُعرَوة ألَزم»و. 2أن ُتلقيه عنك، يضرب لمن َينتفي مِن َقريبه، ولمن أنَكَر حق 

جمعه « الدلو»، يضرب يف الَحث  على االكتساب، و«أدِل َدلَوك يف الِداَلءِ »و. 0«أزرار»جمعه و خل يف الُعرَوة،كالقرص للقميص يد

« البعاع»أخرجت األرض بَعاَعها، وَبَععها، إذا أنَبَتت أنواَع الُعشب أي اَم الَربيع، و: ، هو نبت، يقال«بَعاعه»، و«ألقى َبَعَعهُ »و. /«ِدالء»

، يعني ماءها وثَِقل َمطرها، وقال إمرؤ «ألقت الَسحابة َبعاعها»: َقل الَسحاب من الماء، ويقالثِ هاز والمتاع، وأيضًا بمعنى الجِ 

لِ »: القيس مثل ، يعني ألقى المطر ثَِقله بصحراء الغبيط فنزل به نزواًل «وألقى بَصحراء الَغبيِط َبعاَعه، ُنزول اليماين  ذي الِعياب الُمحم 

إذا نزل عنها، « رمى بأرواقه عنها»إذا ركِبها، و« رمى فالن بأرواقِه على الداب ة»و. 1اليماين  صاحب العياب من الثيابر ُنزول التاج

اً « ألقى عليه أرواقه»و ، «واقينجوُت منها َنجائي مِن َبِجيلَة إذ ألقيُت ليلَة َجنِب الجو  أر»: إذا عدا فاشتد  َعدُوه، ومنه قول تأب ط شر 

ألقى عليك »، و«ألقى عصاه»: إذا أقام بالمكان مطمئن ًا كما يقال« ألقى أرواقه»: ع شيئًا من الَعدو إال  عدوُته، وقالواأدَ يعني لم 

، يعني «ألقت السحابة على األرض أرواقها»، و«ألقى َشراِشَره»، وهو أن تحب ه ُحب ًا شديدًا حتى ُتسُتهلِك يف حب ه، وكذلك «أرواقه

ت هبما وَثبتت باألرض، و: طرها وبلها وقيلم ، يعني بجميع ما فيها من «باتت بأرواق علينا َسواِريا، أو ألقت السما بأرواقها»ألح 

: إذا غط انا بنفسه، ويقال« ألقى علينا أرواقه»إذا رماه بثَِقله، و« رماه بأرواقه»، و«أرَخت السماء أرواقها وَعزاليها»: الماء، ويقال

، مثل «ألقى َبوانَِيه»: ، ويقال«ألقى أرواقه وجراميزه»ذا قام فلم يربح، مثل إ «طاَته، وبلطاتهألقى لَ » ألقى »، يعني أقام بالمكان واطمأ ن 

 رضي اهلل عنه«ألقى أرواقه»، و«عصاه
 
ألقى عليه أجرانه »، يعني ما فيها من المطر، و«ألقت السماء َبرَك َبوانِيها»: ، ويف حديث علي

، يعني ثَِقله، ومن سجعات «ألقى علينا أوَقه»: ألواح الجسد وُجثمانه، ويقال« الِجرم»، «ألقى عليه أجرامه»و ، يعني أثقاله،«وِجرانه

 يَديه األزَلُم اَلجَزعُ »، و«ألقى عليه أوَقه، وَبَرك َفوقه»: األساس
 
ألقى عنه »، و«ألقى عن وجهه قِناَع الَحياء»، يعني الدهر، و«ألقى علي

حَخ  ، كما«اب الحياءِجلب ع وطم  ، جمع «ِرسالت»، يعني َتهاَون به، تصغير «ألقى الكالَم على ُرَسيالتِه»، و7َلع الَفَرس الِعذار، فجم 

، يعني «رمى الكالَم على َعواِهنه»: اسم لَجوارح اإلنسان على التشبيه بتلك الَسَعفات، يقال« العواهن»، و«على َعواِهنه»و. 6«ِرسل»

هو إذا قاله مِن َحَسنه : هو إذا َتهاَون به، وقيل: إذا لم ُيباِل أصاَب أم أخَطأ، وقيل: ن غير فِكر وَرِوي ة، وقيلم أوَرَده: ، وقيللم يتدب ره

ونَها وال َيخطِموهنا، وقيل«الَسَلف كانوا ُيرِسلون الكلِمة على َعواِهنها»: وَقبيحه، ويف الحديث أن تأخذ « العواهن»: ، يعني ال يُزم 

فه ولم يتَوق ه«َحَدَس الكالَم على َعواِهنه»ير أو الكالم، ولَس غير الطريق يف ا ، إذا بلغ موضعه «ألَقى الُمسافِر َعصاه»و. 5، إذا تعس 

رًا بحال َمن عاَد مِن َسفره،«ألقى عصاه»وأقام، يضرب مثالً لكل  َمن واَفقه شيٌء فأقام عليه، و وقال  ، يعني أثَبت أوتاَده ثم  خي م، َتصو 

ت هبا النَوىفأ»: الشاعر ، يقال ذلك حين تطَمئِن  اإلبل وتَقر  ُعيوهنا بالَمرتع، «َعلَِقت َمراِسيها بذي َرمرام»و. 8«لَقت َعصاها واسَتَقر 
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ت عينه بَعيشه ، وقر  َجَبل يف باِلد ُهَذيل « َيُسوم»، يعني شاًة َمسروَقًة، «اهلل أعلم َمن َحط ها مِن رأس َيُسوم»و. 2يضرب لمن اطمأن 

ال ُينبِتان غير النَبع والَشوَحط، وال يكاد أحد يرَتقيهما إال  َبعد ُجهد، وَتأوي إليهما الُقروُد، ، يضرب مثالً يف النِية « َفرَقد»ُمت ِصل بجبل 

، فأنزل شاًة «نعم»: قال« أَتبيعنى شاًة مِن َغنَمك؟»: بيسوم، فرأى فيه راِعيًا فقال ذَبح شاًة، فَمر  والَضمير، وأصله أن  رجالً نَذر أن يَ 

سمعُت الراعى يقول »: فاشرتاها، وأمر بَذبحها عنه، ثم  ول ى، فذبحها الراعى عن نفسه، وسمعه ابن الرجل يقول ذلك، فقال ألبيه

، اهلل أعلم ما حط ها»: ، فقال«كذا
 
لهم  »: يف الُدعاءو .0«من رأس يسوم ياُبني ، «ِسمٌع ال بِلغٌ »، ويفتحان، وكذا «َسمعًا ال بِلغًا ال 

بالكسر َمنصوبًا، يعني ُيسَمع وال َيبُلغ، أو ُيسمع وال ُيحتاج إلى أن « ِسمعًا ال بِلغًا»بكسرهما، ويفتحان، ففيه أربعة أوجه، وهو

، أو هو كالم لهم  »: ويف دعائهم. /َبرًا ال ُيعِجبه، يعني أسَمع بالَدواِهي وال َتبُلغنيَخ  يقوله َمن يسمع ُيَبل غ، أو ُيسمع به وال يتِم  َضُبعًا  ال 

ًا إذا وقعت يف الغنم، وإلفراطها يف الَفساد، استَعاروا اسمها « الَضُبع»، يعني اجَمعهما يف الَغنَم، «َضُبعًا وِذئبًا هي فوق الذئب ُضر 

لهم  »: ويف دعائهم. 1الضبع إذا اجتمعا يف الغنم َتماَنعا، فَتسلم الَغنمو إن  الذئب: وقيل، «أكلتنا الضبع»: لألزمة فقالوا َغبطًا ال  ال 

أن ا نسألك نِعمًة ُنغَبط هبا، وأال  ُتهبِطنا « َغبًطا ال َهبطا»معنى قولهم : ، يعني نسألك الِغبَطة، ونعوذ بك أن َنهبِط عن حالنا، وقيل«َهبطًا

لهم  معناه : قيلو ة إلى الَسي ئة،من الحالة الَحَسن معناه أنِزلنا َمنِزلًة : ارتِفاعًا ال ات ضاعًا، وزيادًة من َفضلك ال َحورًا وَنقصًا، وقيل ال 

، «َالِه له كما ُيلِهي بك»و. 7هي النعمة والسرور، ونعوذ بك من الُذل  واُلخضوع: ُنغَبط عليها، وَجنِّبنا َمناِزل الُهبوط والَضَعة، وقيل

إلقاء الُلهَوة، وهو ما ُيلقيه الطاِحن بيده يف فم الَرحا، يضرب هذا المثل يف الُمكاَفأة « اإللهاء»ا يصنع بك، وكمي اصنَع معه يعن

ار بالَبحرين، كان يأيت تاِجرًا، فيشرتي منه الَتمر، ولم يكن يعامل غيره، وكان « َقضيب»، «ألَهف مِن قضيب»و. 6والُمجازاة رجل َتم 

ة َحَشٍف، وكان فيها َبدَرٌة، له فيها دنانير، فلِحقه بائعها، فقال لهقَ ته أن ه اشرتى مِن قِص   إن ك صديق لي، وقد أعطيُتك َتمرًا غير »: وَصر 

ضك الجي د ، ألَعوِّ  
ه علي ة «جي د، فُرد  ين، قد حَمله ليقُتل به نفَسه إن لم يجد الَبدرة، فأخذ الَقوَصر  ها له، وكان معه ِسك  وأخرج ، فَرد 

ين معي؟»: ة التي فيها دنانيره، وقالدرمنها البَ  ، «ألُشق  َبطني إن لم أِجد الكِيس: ، وقال«ال»: ، قال«أَتدري لَم حَملُت هذا السك 

فًا على البَدَرة، فضربت العرب به المثل، ويقول ُعروة بن ِحزام ين بعد أن َتنَف س، فقَتل به نفَسه، َتَله   ال أال»: 5فأخذ َقضيُب السك 

، يعني أن ه قِوي  يف اُلخصومة ال «لتَِجَدن  فالنًا ألوى بعيَد الُمستَمر  »و. 8«يف الَلوم راَحٌة، وقد لُمُت َنفسي مِثل َلوم َقضيِب س َتلوما، لي

                                                                                                                                     
 

ص   2  .327/؛ إميل بديع (علق)؛ اللسان، والتاج 8//23؛ المستقصى 03286 ؛ الميداين /309/المخص 

 .327/؛ إميل بديع (ممسوم، ي)؛ التاج (يتم)؛ اللسان 23/10؛ المستقصى 03281 ؛ الميداين 23250جمهرة األمثال   0

 .326/؛ إميل بديع (سمع)؛ اللسان، والتاج 23/10المستقصى   /

ص 23072الخصائص   1  .326/؛ إميل بديع (ضبع)؛ اللسان، والتاج 23050؛ المستقصى 0381 ؛ الميداين 3/90/؛ المخص 

ص   7  .326/؛ إميل بديع (غبط، هبط)؛ اللسان، والتاج 23691س ؛ األسا0362 ؛ الميداين 3176/المخص 

 .325/؛ إميل بديع (لهو)؛ التاج 03288 الميداين   6

، من بني عذرة شاعر، من متي مي العرب، كان يحب ابنة عم  له اسمها   5 فه صغيًرا، نشأ معها يف بيت واحد، ألن  أباه خل  « عفراء»عروة بن حزام بن مهاجر الَضني 

جت بأموي  من ها مهًرا ال قدرة له عليه، فرحل إلى عم  له باليمن، وعاد، فإذا هي قد زو  ه، ولها كرب خطبها عروة، فطلبت أم  له عم  أهل البلقاء بالشام فلحق  فكف 

اًما ودعها وانصرف، فَضنَِي ُحب ا، فمات قبل بلوغ حي ه، ودفن يف وادي ؛ فوات الفويات 03625الشعر والشعراء : راجع. الُقرى هبا، فأكرمه زوجها، فأقام أي 

 ./252؛ معجم الشعراء العرب 13006؛ الزركلي  03115

 .328/؛ إميل بديع (قضب)؛ التاج 23/76؛ المستقصى 03019 ؛ الميداين /0300جمهرة األمثال   8
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لُت من َخيٍر وَشر  حمِ َد المسَتمر  أَ َوَجدَتني ألوى بعي»: يسأم الِمراس، وقال الشاعر الشديد الُخصومة اَلجِدل « األلوى»، و«ل ما ُحمِّ

ة، وال ُيِقر  على شيء واحد، يضرب يف الرجل الَصعب اَلخلق الشديد الَلجاَجة طارت »و. 2الَسليط الذي يلتوي على َخصمه بالحج 

بضم  الميم، « العنقاء المغرب»، يعني أهَلَكهم، و«ألوى هبم الَدهر»، يعني ذهبت به، و«ألَوت به َعنقاُء ُمغِرب»، و«به الَعنقاُء الُمغِرُب 

ولوال »: هي الداهية وليست من الطير، وقال الشاعر: طائر معروف االسم ال الجسم، وقيل»وبغير الهاء، وبالهاء، وباإلضافة، هي 

اح عنقاُء ُمغِرب تالَخليفُة َحل قَ ُسَليماُن  ، ال ُترى إال  يف «الُعقاب»هو طائر عظيم ُيبِعد يف َطَيرانه اسمه : ، وقيل«به مِن يد الحج 

 يقال له َحنَظلُة بن َصفوان: هي عنقاء مغربة، وقيل« طيرا أبابيل»: يف قوله تعالى: الدهور، وقيل
 
 ضه، وكان بأركان ألهل الَرس  نبي

ًة « َدمخ»جبل يقال له  َمصعده يف السماء مِيل، فكان َينتابه طائر كأعظم ما يكون، له ُعنُق طويل، وفيه مِن كل  لون، وكانت تقع ُمنَقض 

يت  ، فذهبت به، فُسم 
 
ت على َصبي ت على ، ألن ها تغُرب بكل  ما أخذت، ثم  ا«عنقاَء ُمغرب»على الطير فتأكلها، فجاعت وانقض  نقض 

تها إلى َجناحين لها صغيرين، ثم  طارت هبا فشَكوا ذلك إلى نبي هم فدعا عليها، فسل ط اهلل عليها آفًة فهلكت، تَ  جارية َرعَرَعت فضم 

 وقالوا الفتى»: رأس األَكَمة يف أعلى الجبل الطويل، كما قال الشاعر« العنقاء المغرب»: فضربت هبا العرب مثالً يف أشعارها، وقيل

دة ابن األشَعِري   هو يسوق »و. /، هي داب ة تنكِح الناَس باليمن، وُنطفتها ُدود«ألَوط من ُعدار»و. 0«َحل َقت به الُمغرب العنقاُء إن لم ُيَسدَّ

ه ، زعموا أن  رجالً أتى امرأًة يخُطبها، فأنَعَظ وهي تكل مه، فجعل كل ما كل مت«إليك ُيساق الحديُث »، و«يسوق الحديَث أحَسن ِسياٍق 

ن حضرها مِن أهلها، فوضع يده على َذَكره وقال ،ازداَد إنعاظًا : ، فأرسلها مثالً وقيل«إليك ُيساق اَلحديث»: وجعل يستحي مم 

، 1«إليك يساق الحديث»: جَمع عامُِر بن َصعَصعة َبنِيه لُيوِصيهم عند موته، فمكث طويالً ال يتكل م، فاستَحث ه بعضهم، فقال له

ر له وال َيعُدوه»: ، ويقال«بالحديث على َسوقه، وعلى َسردهك جئتُ »، و«لى كذاَكالم َمساُقه إ»و . المرء َسيَِّقة الَقَدر، يسوقه إلى ما ُقدِّ

ريش ِصغار كالَزَغب تحت الِريش الَكثيف، وهو ال يكون إال  « الزف  »: ، ِصغار ِريش النَعام، وقيل«الِزف  »، و«أليَن مِن ِزف  النَعام»و

ة، »: ، حين قال البنه، هذا القول لعبد اهلل بن خالد بن أسيد«ذا األمارُة، ولو على الِحجاَرةب  يا َح »: قولهممن و. 7للنَعام ابِن لي دارًا بمك 

ة، وات ِخذ فيها منِزاًل لنَفسك نه بالحجارة الَمنقوشة، فقالفيهلل الدار فإذا ، ففعل، فدخل عبد ا«بمك  لمن هذا »: ها منزل قد أجاده وَحس 

َامٌت يف اَلَحجر ال »: ومن دعائهم. 6«ياَحب ذا األمارة ولو على الحجارة»: ، فقال عبد اهلل«المنزل الذي أعَطيَتني»: ، قال«المنزل؟

ا ُتوَصف عنارة ال فِيك، ومبمعنى الِعَوج، يعني األمت ليكن يف الحج« األمت»، «فِيَك  اه أبقاك اهلل تعالى بعد َفناء الحجارة، وهي مم 

، وحُسن االبتداء «الرتاب له»َرفعوه وإن كان فيه معنى الدعاء، ألن ه ليس بجاٍر على الفعل، وصاركقولك : باُلخلود والَبقاء، وقيل
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ة الدعاء فَهداُهم باألسودين »: بُلغ أين ُاِريَد به، وقال الحارث بن ِحل َزةي ني بالِغ نافِذ،، بالفتح يع«أمر اهلل َبلغٌ »و. 2بالنَكِرة، ألن ه يف قو 

 َبلٌغ َتشقى به األشِقياءُ 
ِ
األمر بيننا »و. /كذلك، ورجل بِلغ مِلغ« َجيٌش َبلغ»، و«إن اهلل بالٌِغ أمَره»: ، وهو من قوله تعالى0«وأمُر اهلل

ُة بينناا َتخَلق َجديد لم، يعني «أخَضرُ  ًا»: ومن قولهم. 1لَمود  ، «أمُر ال ُيناَدى َوليُده»و. 7، يعني مخَتلِطًا«رأيُت أمَر بني فالن ُملهاج 

، يعني اشَتَغلوا بأ«هم يف أمر ال ُينادى َوليدهُ »و ليد يده إلى أَعز  األشياء ال ُينادى عليه َزجرًا، لومر حتى لو مد  ا، يضرب يف الخير والَشر 

 
 
د الَثعَلبي هو أمر َجليل : ، وقيل«ترب أُت مِن َشتم الرجال بَتوبة إلى اهلل مِن ي ال ُينادى َوليُدها»: لكثرة الشيء عندهم، ويف قول ُمَزرِّ

ة األمر َتذَهل األم  عن أن ُتنادي ابنها ارَ أصله من الغ: يلَشديد ال ُينادى فيه الوليد، ولكن ُينادى فيه الِجل ة، وق ة، يعني من شد 

ه، وهتُرب عنه، وقيل أصله مِن َجري اَلخيل، ألن  الَفَرس إذا كان َجوادًا يركض سريعًا من غير أن ُيصاح به، كما قال النابِغة : وتُضم 

ه فَتَصلَصال أمام َهِويٍّ ال ُينادى َوليُده َوَشدٍّ وأمٍر بالِعناِن أُس ز  اللِجاَم رَ وأخَرج مِن تحت الَعجاَجة َصدَره وهَ »: الَجعدي  يصف َفَرسًا

ه أين َصَرَفها «يف األرض ُعشٌب ال ينادى وليده»، و«جاؤوا بطعاٍم ال ُيناَدى وليده»، و«لُيرِسال ، يعني إن كان الوليد يف ماشية لم َيُضر 

ألرض كل ها ُمخِصبة، وإن كان طعام أو لبن فمعناه أن ه ال ُيبالي كيف أفَسد ا موضع كذا، ألن   ألن ها يف ُعشب، فال يقال له اصِرفها إلى

، وهو أَمر  مِن األالء عند الَمن  »: ومن سَجعات األساس. 6فيه، وال متى شِرب، وال يف أي  نواحيه أهوى ، «َطعُم اآلالِء أحلى مِن الَمن 

، 8«الِعمَقى أَمر  من اَلحنَظل»و. 5نُبل الُذَرة، وَمنبِتها الَرمل واألوِديةُس  ولها ثمرة تشبه ، هي شجرة تشبه اآلس ال تتغي ر يف الَقيظ،«الَمن  

، أو «الِهلَيون»الُخطبان، بالضم  نبت يف آخر الحشيش مثل »، و9«أمر  من الُخطبان»شجر بالحجاز وتِهامة، و« الِعمقى»، و8«اَلحنَظل

وادًا، وما دون ذلك أخَضر، وما دون ذلك إلى أصولها أبَيض، وهي َس أو هو أشد  منه كأذناب اَلحي اِت، أطراُفها ِرقاق ُتشبه الَبنَفَسج، 

، وقال الشاعر«أمر  مِن الَصبِر»و. شديدة الَمراَرة بُت عنها كاِرهًا فرتكُتها وكان فِراقيها أَمر  من »: ، وبكسرها، هو دواء َطعمه مر  َتَعز 

 كرم«الَصبِر
 
ر، « َصناع اليد»، وال ُيفَرد «َصناُعهما»، و«رجل َصنيع اليََدين»و. 22«ر والَمِقرأمر  من الَصبِ »: ، ويف حديث علي يف المذك 

ة، و«ُصنَعى األيدي»يعني حاذق ماهر يف الَصنعة ُمجيد، من قوم  ، بفتحتين، «َصنَعى األيدي»بضمت ين، و« ُصنُع األيدي»، بضم 

، جمع «أصناع األيدي»، كَقذال وُقُذل، و«َصناع اليد»، بالكسر، والثانية جمع «ِصنع اليد»بكسرة، األخيرة جمعه ، «ِصنعي األيدي»و

ال « َصنعون»عند سيبويه « َصنَع»جمع : ، كشريف وأشراف، وقيل«صنيع اليد»، بالكسر، كطِرف وأطراف، أو جمع «ِصنع اليد»
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، يقال ذلك للشاعر «لسان َصنَعٌ »، و«رجل َصنَُع اللسانِ »، و«ُصنُع« »َصناع»ع جم، و«ِصنعو اليد»: ، يقال«ِصنع»غير، وكذلك 

، «امرأة َصناع»، بمعنى حاذقة ماهرة بعمل اليدي، و«َصناع اليد»: ، وقد ُتفَرد، فيقال«امرأة َصناع اليدين»الفصيح ولكل  بليغ بي ن، و

رجل »قولهم : ، إذا كان لهما َصنعة يعَمالهنا بأيديهما ويكِسبان هبا، وقيل«اعٌع، وامرأة َصنرجل َصنَ »: إذا كانت َرقيَقة اليدين، وقيل

، دليل على ُمشاَبهة حرف المد  َقبل الم الفعل لتاء التأنيث، فأغنَت األلُِف َقبل الم الفعل َمغنى التاء «َصنَع اليد، وامرأة َصناع اليد

رجل ُمَتقفِّل »و. 2امرأتان صناعتان يف التثنية: ، يقال«َسن وَحَسنةَح »حكم نظيره، نحو التي كانت تِجب يف َصنَعة، لو جاء على

، هو الذي ال يخرج من يده خير، «المقتِفل من الناس»، بمعنى بخيل، و«رجل ُمقَفل اليدين»، يعني لئيم، و«، وُمقَتِفلهما«الَيدين

أمضى مِن »و. 1، يعني ال َطعَم له«أمَسخ مِن َلحم اُلحوار»و. /ديِّ لمن حاُله َج ضرب ، ي«أمَرَع وادِيه وأجنى ُحلَّبُه»و. 0«امرأة مقتِفلة»و

َعة»: ومن قولهم. 7«أقوال الملوك كالُسيوف الَمواضي»: ، وقيل«الَسيف ع، واإلمَّ ل»: ، بفتحهما، وقيل«اإلمَّ ع فِع  ، هو الرجل ال «إم 

ع كل  أحد على رأيه، وال يثُبت على شي، والهاء فيه للمبالغة، ومنه حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل ابال عزَم، فهو يترأَي له و

َعةً »: تعالى عنه ر، وهو األحمق، وكذلك «اغُد عالمًا، أو متعل مًا وال تكن إم  رة»، وال نظيَر له إال  رجٌل إم  ، هو الذي يوافق كل  «اإلم 

ا معه فقال َذوٌد أرَبعه»: راعيريده، قال الش إنسان على ما َعه سألُته عم  كن ا يف الجاهلي ة نُعد  : ، وعن ابن مسعود قال«لقيُت شيخًا إم 

عة فيكم اليوم الُمحِقب الناس دينه َعة هو ُمت بع الناس إلى الطعام مِن غير أن ُيدعى، وإن  اإلم  عة»: ، وال يقال«اإلم  ، فإن ه خطأ، «امرأة إم 

عون»و َفضل كل  شيء، كَريع العجين والدقيق والَبزر ونحوها، ومنه « الَريع»: ومن قولهم. 6 يجمع باأللف والتاءوال، «رجال إم 

، والَملك إحكام العجين وإجادته، يعني أنِعموا َعجنه، فإن  إنعامكم إي اه أحد «أملِكوا العجين فإن ه أحد الَريَعينِ »: حديث عمر

ارة اليمين ث ابن عب اسالَريَعين، ويف حدي ، يعني ال يلَزمه مع الُمد  إدام، وإن  الزيادة التي «لكل  مِسكين ُمد  ِحنطة َريُعه إدامه»: يف كف 

الً، و« أمَلح مِن ُرب اح»و. 5تحُصل من دقيق الُمدِّ إذا طَحنه يشرتي به اإلدام فًا ومثق   الَذَكر، وجمعه بمعنى الِقرد« الُرب ح والُرب اح»مخف 

، بالضم  وبالفتح، والفواق الذي يأخذ «ُفواَق ناقة»و. 8، وهو أيضًا بمعنى ولد الِقرد، والفصيل، والحاشية الصغير الضاوي«ربابيح»

َويَعًة المحَتَضر عند النَزع، وهو الريح التي تشخص من الصدر، وهو أيضًا ما بين الَحلَبتين من الوقت، ألن ها ُتحَلب، ثم  ُترتَك ُس 

، ثم  ُتحَلب، يقالا يرَضعها رجوع اللبن يف « فواق الناقة»: ، وقيل«ما لها مِن فواق»: ، ويف اآلية«ما أقام عنده إال  ُفواقًا»: لفصيل لتِدر 

يدك وقبضها ما بين َفتح « فواق الناقة»، ظرفًا على السعة، و«أقام ُفواق ناقة»، و«ال تنتظره ُفواق ناقة»: َضرعها بعد َحلبها، ويقال

، «أفيَِقة»جمعه : ، وقيل«أجِوبة، وآفَِقة»مثل « أفِوقة»َضرع، أو إذا قَبض الحالب على الَضرع، ثم  أرسله عند الَحلب، وجمعه العلى 

                                                                                                                                     
 

ص 03220الخصائص  2  .3/7/؛ إميل بديع (صنع)؛ اللسان، والتاج 31/6/؛ المخص 

ص   0  .3/7/؛ إميل بديع (قفل)؛ اللسان، والتاج 23019المخص 

 .3/7/؛ إميل بديع (مرع)؛ التاج 23/61؛ المستقصى 03057 الميداين   /

 .3/6/؛ إميل بديع (مسخ)؛ اللسان، والتاج 23/67؛ المستقصى 03/01 ميداين ؛ ال23190؛ فصل المقال /0309جمهرة األمثال   1

 .3/9/؛ إميل بديع (مضى)؛ التاج 03025؛ األساس 03005جمهرة األمثال   7

ص 23290؛ جمهرة األمثال 3/1/العقد الفريد   6 ؛ (امع)؛ اللسان والتاج 23/1؛ األساس 03/91 ؛ الميداين 23288؛ فصل المقال 73226؛ المخص 

 .312/إميل بديع 

ص 03089العقد الفريد   5  ./31/؛ إميل بديع (ريع)؛ اللسان والتاج 3287/؛ المخص 

 ./31/؛ إميل بديع (ربح)؛ التاج 2311؛ المستقصى 23/09األساس   8
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رو ل َعموقو. 2«أقِوموا»األصل « أقِيموا الصالة»، فنُقلت كسرة الواو لما َقبلها، فُقلِبت ياء، النكسار ما قبلها، مثل «أفِوقة»واألصل 

ا كان فيها من الكنوز «إن  ابن َحنَتمة َبَعَجت له الدنيا مِعاها»: وصف فيه عمَر، رضي اهلل عنه اصابن الع ، يعني أن ها كَشَفت له عم 

ه، هي بنت ذي الُرمَحين هاشم بن المغيرة بن َمخزوم المخزومي ة، وليست  رود اهلل بن عمعب بن واألموال، والَفيء، وَحنَتَمة أم 

ه، فإن  أبا جهل هو ابن هاشم والد حنتمة بن المغيرة الِعالوة « النَوط»، و«إن أعيا البعيُر فِزده نَوطًا»و. 0بأخت أبي جهل بل بنت عم 

يت العالوة نَوطًا، ألن ها ُتناط بال: بين ِعدلين، وقال الزمخشري   أيضًا الُجل ة الصغيرة « النوط»عل ق من شيء، و ما« النوط»ِوقر، وسم 

ون الِجالل الِصغار نِياطًا، التي ُتَعل ق بُعراها من : ، وقيل«نياط»، و«أنواط»فيها التمر ونحوه ُتَعل ق من البعير، وجمعه  البحراني ون يسم 

ة عل: ، وقيل«نوط»أقتاب الَحمولة، واحدها  إن َجرَجر »، و«إن أعيا فِزده نَوطًا»، و«فِزده ِوقراً  إن ضج  »ى البخيل من أمثالهم يف الِشد 

أ يف السير/«إن جرجر الَعود فزده ِوقراً »، و«فِزده ثِقالً  جل إن  اهلل ليؤيِّد هذا الِدين بالر»: ويف الحديث. 1، يعني ال تخفِّف عنه إذا َتَلك 

 المنافق الذي قال فيه رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م هكذا، ُقتل يوم  بالرجل الفاجر ُقزماُن ابن الحاِرث صد، الق«الفاجر
 
الَعبسي

كسر ال، وب«الَعضَرطِ  رجل أهَلُب »و. 7إن ه أنصاري  من بني َظَفر: ، وُذكر أن ه من الصحابة، وقيل«ما أقاتل على دين»: أحد، فقال

، «ما أِجد أحًدا إال  غَلبُته وقَهرُته»: أيضًا، يعني يف استه َشعر، يقصد بذلك اكتهاله وتجربته، على رواية الميداين  أن  امرأًة قال لها ابنها

، إي اك وأهلب الَعضَرط»: فقالت  
رينهذا الذي كان»: ، فصَرعه يومًا رجل، فرأى يف استه َشعرة، فقال«يا بني ي تحذِّ يضرب يف ، ت أم 

: كذلك، وقال الشاعر« إي اك وأهلب الَعضَرِط فإن ه ال طاقة لك به»، و«إي اك وكل  قِرٍن أهلَب الَعضرط»التحذير للُمعَجب بنفسه، و

حين  ، هذا من قول َطَرَفة بن العبد«بعض الَشر  أهَون مِن بعض»و. 6«َعضاِرطا ياكم والُهلَب من  مهالً بني ُروماَن بعَض ِعتابكم وإي  »

ين بينهما «أبا ُمنِذر أفنيَت فاسَتبِق بعَضنا َحناَنيك بعُض الشر  أهَوُن مِن بعض»: أمر النُعمان بَقتله، فقال ، يضرب عند ظهور الشر 

، وال تدخله الالم، ألن ها يف األصل مضافة، فهي معرفة «أبعاض»سواء قل ت أو كثرت، جمعه ، شيء طائفة منه كل  « بعض»تفاوت، 

  فإن هما قاال
، وقيل: باإلضافة لفظًا أو تقديرًا، فال تقَبل تعريفًا آخر خالفًا البن ُدُرستَويه والُزجاجي وفيه مسامحة، : البعض والكل 

، بناًء على «كل  »بعض و»النحوي ون أجازوا الالم يف : ال ينفصل عن اإلضافة، وقيل سمعني أن  هذا االوهو يف الحقيقة غير جائز، ي

ل بالجزء، فكذا ما قام َمقامه بفتح الباء، « البغاث»، «إن  البغاث بأرضنا يستَنسر»و. 5أن ها ِعَوض عن المضاف إليه، وعلى أن ه مَؤو 

ها، وكسرها، َضرب من الطير، والجمع ة عند « استنسر»هو طير دون الَرَخَمة، و: ، وقيل«بِغثان» وضم  معناه صار كالنسر يف القو 

  ِصبيٌَة َصيِفي ون أفَلَح َمن كان له »و. 8الصيد بعد أن كان من ضعاف الطير، يضرب للضعيف يصير قوي ًا، وللذليل يعز  بعد الذل  
إن  بَنِي

                                                                                                                                     
 

ص   2  .318/؛ إميل بديع (فوق)؛ التاج (فوق)؛ اللسان 23/69 ؛ المستقصى03068 ؛ الميداين 13122المخص 

 .372/؛ إميل بديع (بعج)اللسان والتاج   0

 .360/؛ إميل بديع (عود)؛ التاج 2396؛ زهر األكم (عود)؛ اللسان 23/52؛ المستقصى /2310 الميداين   /

م   1  . /37/؛ إميل بديع (نوط)؛ التاج 23/52؛ المستقصى 2301 ؛ الميداين //231؛ فصل المقال /2322؛ جمهرة األمثال 23/22ابن سال 

 .371/؛ إميل بديع (قزم)؛ التاج 232/2زهر األكم   7

 .377/؛ إميل بديع (هلب، عضرط)؛ اللسان والتاج 23172؛ المستقصى 2300 الميداين   6

 .377/؛ إميل بديع (بعض)؛ التاج 23295؛ زهر األكم 0322؛ المستقصى 2368؛ األساس 2391 الميداين   5

م   8 ص 230/2؛ جمهرة األمثال 305/؛ العقد الفريد /239ابن سال  ؛ 2369؛ األساس 2322 ؛ الميداين 23209؛ فصل المقال 03/72؛ المخص 

 .377/؛ إميل بديع (بغث، نسر)؛ التاج 23220؛ زهر األكم (سربغث، ن)؛ اللسان 23120المستقصى 
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م على ما فات، يقال«ِربِعي ون إذا ُولد له « أربع الرجل»، إذا ُولِد له على كرِب ِسن ه، ولده َصيِفي ون، و«أصاف الرجل»: ، يضرب يف التند 

خراه، فاسُتعيَر ألوالد الرجل، أ اله، وَصيِفي تهيف َفتاء ِسن ه، ولده ِربعي ون، وأصلها مستعار من نِتاج اإلبل، وذلك أن  ِربِعي ة النتاج أو

، فنظر إلى أوالد أَخَويه عمرو وعوف، وهم : يقال ل َمن قال ذلك سعد بن مالك بن ُضَبيعة، وذلك أن ه ُولد له على كرب السن  أو 

بمعنى « لقيُت منه بنات أوبر»: ، يعني ال يوجد عندهم خير، ويقال«إن  بَني فالن مِثل بَنات أوبَرَ »و. 2رجال، فقال هَذين البيتين

ور والثعالب والَفنَك، الواحد «أوبار»، صوف اإلبل واألرانب ونحوها، جمعه «الَوَبر»الداهية،  بنات »، و«َوَبرة»، وكذلك َوَبر الَسم 

يقال للُمزِغبة من الكمأة : ال الَحصى ِصغار، وهي رديئة الطعم، وقيلمثكمأة كأ« أوَبر بنات»: َضرب من الَكمأة ُمزِغب وقيل« أوبر

بة بلون الرتاب، وأنشد: ، وهي الصغار، وقيل«ابن أوَبر»، واحدها «بنات أوبر» ولقد َجنَيُتك أكُمؤًا »: بنات األوبر كمأة صغار مزغ 

ة ع هللأن ه صل ى ا ويف الحديث. 0«وَعساقاِلً ولقد هنيُتك عن بنات األوبر ار أهل مك  ليه وسل م أملى يف كتاب الصلح بينه وبين كف 

، معناه بيننا وبينهم يف هذا الصلح َصدر َمعقود على الَوفاء بما يف «ال إغالَل وال إسالَل وبيننا وبينهم َعيَبٌة مكفوفة»بالحديبية 

 من الِغل  والَغدر والِخداع، و
 
جة المعبمعن« المكفوفة»الكتاب، َنِقي ، يعني صدورًا «إن  بينهم عيبًة مكفوفةً »دة، وكذا قوى المشر 

اسم من اإلطراق، وهو السكون « الطريق»، يعني أدهى الدواهي، والمكر، و«إن  تحت طَريقتك ِعنَدأَوةً »و. /مملوءًة من الود  

ف« العندأوة»والضعف واللين، و بالَقصِد فِيَما َأنَت فاِعُلُه إنَّ  عليَك »: 7ابَِصةَ وَقاَل سالُِم بُن و. 1بمعنى المكر، الخالف والتعس 

ي  ، وهو تصغيقاله النعمان بن المنذر« أن تسَمع بالُمَعيِدي  َخير مِن أن تراه»و. 6«الَتَخل َق َيْأتِي ُدونَه الُخُلُق  ، 5إلى َمَعد  ب منسو ر َمَعد 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 2379؛ جمهرة األمثال 3/9/؛ العقد الفريد 23216ابن سال  ؛ اللسان 23122؛ المستقصى 23752؛ األساس 2321 ؛ الميداين 2377؛ المخص 

 .376/؛ إميل بديع (ربع، صيف)والتاج 

ص   0  .375/؛ إميل بديع (وبر)سان والتاج ؛ الل3059/المخص 

 .378/؛ إميل بديع (عيب، كفف)؛ اللسان والتاج 03212؛ األساس 2312 الميداين   /

 .379/؛ إميل بديع (عبأ، عند)؛ التاج 23227؛ زهر األكم (عندد)؛ اللسان 23122؛ المستقصى 2325 الميداين  1

، سكن الكوفة، ولي إمرة    وابصة بن معبد األسدي أمير، شاعر، من أهل الحديث، من التابعينسالم بن   7 د بن مروان، واستمر  هبا نحو ( الرقة)دمشقي  لمحم 

 ./35/الزركلي  : راجع. ومات يف آخر خالفة هشام  ثالثين عاما

 .379/؛ إميل بديع (خلق)؛ التاج 2370 ؛ زهر األكم(خلق)؛ اللسان 2302؛ جمهرة األمثال 03/29العقد الفريد   6

فت الدال من : قال سيبويه  5 ي  »فإن أردَت تحقير : استِثقااًل للتشديدين، َهَرًبا من الجمع بينهما مع ياء التصغير، وقال سيبويه« الُمَعيِدي  »إن ما خفِّ لَت «َمَعد  ، ثق 

ي  »الدال، فقلَت  ، َكراَهة َتوالي الياءات، «أَسيِدَي »يف شيء، ألن ه إن ما ُحِذف من « أَسيِدَي »رجل ولم ُتِرد به المثل، وليس من باب  ، يعني إذا كان اسم«ُمَعيِدِّ

ي  »والَكَسرات، فُحِذفت ياء مكسورة، وإن ما ُحِذفت من  ة، وقيل« معد  « لُمَعيِدي  ا»األصل يف : دال ساكنة، ال ياء وال كسرة، فُعلِم أن  ال ِعل ة لحذفه إال  الِخف 

فت الدال، « الُمَعيِدِدي  »تشديد الدال، ألن ه يف تقدير  فُكِره إظهار التضعيف، فأدِغم الدال األولى يف الثانية، ثم  اسُتثِقل تشديد الدال، وتشديد الياء بعدها، فخفِّ

دًة، كما يف قول النابغة«الُمَعيِدي  »: فقيل هم َسن  الُمَعيِدي  يف َرعٍي وتغريٍب َضل ت ُحلوُمهم عنهم »: ، وبِقَيت الياء مشد  ، وهذا المثل فيه روايتان، «وَغرَّ

لوا وَحق  لمثلي يا ُبَثينَة يجَزعُ »: ، وهو األشهر، مثل قول َجميل«أن»بضم  العين، وُحِذف « َتسَمعُ »: إحداهما ، يعني أن يجَزَع، «جِزعُت ِحذاَر الَبين يوم تحم 

ا ُحِذف  ، «أن»باالبتداء، على إرادة « تسمع»إن كانت محذوفًة من اللفظ، فهي ُمرادة، حتى كأن ها لم تحَذف، ويدل  على ذلك رفع ، ارتفع الِفعل، و«أن»فلم 

ص  قبل ُخذ اللِ »، وهو شاذ  يقَتصر على ما ُسِمع منه، نحو هذا المثل، ونحو قولهم «أن»لم يُجز َرفعه باالبتداء، وثانيتهما بنَصبها على إضمار « أن»ولوال تقدير 

، محذوفًة، مقصوًرا على الَسماع، واَلجوُز «أن»بالنصب يف قراءة، وقيل كون النصب بعد « أفَغير اهلل تأُمروين  أعبدَ »: ، بالنصب وكما يف قول اهلل تعالى«يأخَذك

ليس : ، يعني َخَبره أعظم مِن ُرؤيته، وقيل«م مِن أن تراهأن تسمَع أو َسماُعك بالمَعيِدي  أعظَ »، والتقدير «تسمع»خرب « خير»مذَهب الُكوفِي ين وَمن واَفَقهم، و
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فت الدال استثقااًل للجمع بين الشديدتين مع ياء التصغير، يضرب للرجل الذي له ِصيت وِذكر يف الناس، فإذا رأيَته  وإن ما ُخفِّ

ان َحتفه مِن جبإن  الَ » :قولهمومن . 2، كأن  تأويله تأويل أمر، يعني اسمع به وال تره«تسَمع بالُمَعيِدي  ال أن تراه»: ازَدَريَت َمرآته، وقيل

لقد »: ، يعني أن  الموت إلى الَجبان أسرع منه إلى الُشجاع، ألن  الَخوف ال ينَفع الَتَخل ص من الَقَدر، وقول َعمرو بن أمامة«َفوقه

، يعني أنت نهظاهره على باط ، يضرب لمن يُدل  «إن  الَجواد َعينُه َفراره»و. 0«عَرفُت الموَت َقبل َذوقه، إن  اَلجبان َحتُفه من َفوقه

، يعني منظره يغني عن أن تِفر  أسنانه «الخبيث عينه فراره»: تعِرف الَجودة يف عينه كما تعِرف ِسن  الداب ة، إذا َفَررَتها، ويقال أيًضا

ه«َفر  الَجواد عينه»: وتختربه، وقيل « الحابي»، «اِهقز خيٌر مِن ابِيًاإن  ح»و. /، يعني عالمات اُلجود فيه ظاهرة فال يحتاج إلى أن تِفر 

ى : الِسهام إذا ُرمِي به َيزَحف إلى الَهَدف، وقيل هو الذي يقع دون الهدف ثم  َيزَحف إليه على األرض، وإن أصاب الُرقعة فهو يسم 

خير و الَهَدف، لذلك ه، معناه أن  الحابي وإن كان َضعيفًا قد أصاب «زاهق»، فإن جاوز الَهَدف وقع َخلفه فهو«خاِزقًا، وخاِسقًا»

تِه ولم يصب الَهَدف، َضرب الَسهَميِن مثالً لوالَيين، أحدهما ينال اَلحق  أو َبعضه وهو ضع ه وقو  ة َمرِّ يف، من الزاهق الذي جازه بِشد 

                                                                                                                                                               
 

وحق  لمثلى »: ، وقول الشاعر«ومن ءاياته يريكم الربق»: ، كما ظن ه بعضهم، واستدل  على ذلك هبذا المثل، وبقوله تعالى«تسمع»فيه إسناد إلى الفعل الذي هو

مفعول مسند إليه، أو مفعول مسند إليه الفعل الذي لم يسم  فاعله، وما قاله هذا القائل فاِسد، ألن  الفعل ، فالفعل يف كل  هذا مبتدأ، مسند إليه، أو «باُبَثينة يجَزع

ر يف الكالم  محذوفًة للعلم هبا، فتقدير « أن»يف كالمهم إن ما ُوضع لإلخبار به، ال عنه، وما ذكره يمكن أن يرد  إلى األصل الذي هو اإلخبار عن االسم، بأن تَقد 

ل « أن»، و«وحق  لمثلي أن يجزعَ »، «ومن آياته أن ُيِرَيكم الربق»، «أن تسمَع بالمَعيِدي  َخير مِن أن تراه»: ل هذلك ك وما بعدها يف تأويل اسم، فيكون ذلك إذا ُتُؤوِّ

، أو «أن»بدل « عن»: َعينًا، فقيل« أن»الهمزة يف  ، يعني أن ه وَرد بإبدال«من عن تراه»على هذا الوجه، من اإلخبار عن االسم، ال من اإلخبار عن الفعل، وبرواية 

، «تراه»قبل « أن»العاطفة النافية، و« ال»مرفوًعا على القياس، ومنصوًبا على تقديرها وإثبات « أن»بتجريد سمع، من « تسمُع بالمعيِدي  ال أن تراه»: المثل

َلسماعك »: مع الفعل بتأويل المصدر، يف موضع رفع باالبتداء والتقدير« أن»داء، و، فالالم هنا الم االبت«ألن تسمع بالمعيدي  خير من أن تراه»: وقيل

، ويف الخرب ضمير يعود على المصدر الذي دل  عليه «مِن»يف موضع َخفض ب« أن تراه»خرب عنه، و« خير»مبتدأ، و« سماعك»، و«بالمعيِدي  خير من رؤيته

ر وذكر، وله ِصيت يف الناس وُتزَدرى َمرآته، ُيسَتقَبح َمنظره لَدماَمته وَحقارته، أو تأويله إلى أمر، يعني اسَمع به الفعل، وهو المبتدأ، ُيضَرب هذا المثل فيمن ُشهِ 

اسمه هل هو  رجل من بني فِهر، أو كنِانة، واختلف يف« المعيِدي  »ُيضَرب المثل لمن َتراه َحقيًرا، وَقدره َخطير، وَخَبره أجل  مِن ُخربه، و: وال تره، وقال سيبويه

ا قيل له ذلك، قال ، وكان صغير الجث ة، عظيم الَهيئة، ولم  ة بن َضمَرة، أو َضمَحرة التميِمي 
أَبيَت اللعن إن  الرجال َليسوا ُبجُزر، »: َصقَعب بن عمرو، أو ِشق 

ة: ، ويف رواية أخرى«وإن ما المرء بأصَغَريه ه لسانه وقلبه، إذا نَطق نطق ببيان، وإذا قاتل قاتل َبجنان، فعظم عينه، أَبيَت اللعَن، إن ما المرء بأصَغَري: فقال له ِشق 

، المعروف بالَصقعب الذي ُضِرب به المثل، فقيل: وأجزل عطي ته، وقيل ل ما قيل، لخَيثم بن عمر والنَهدي  زعموا « أقَتل من َصيحة الَصقعب»: هذا المثل أو 

ه، وأن ه صاح بقوم فهلكوا  ة: عن آِخرهم، وقيلأن ه صاح يف بطن أم  ، فقال له شق  ة بن ضمرة التميمي 
أي ها الملك إن »: المثل للنعمان بن ماء السماء، قاله لِشق 

، «َجنانال بَبيان، وإن َصال صال بالرجال ال ُتكال بالُقفزان، وال ُتوَزن بالميزان، وليَست بمسوك لُيستقى فيها الماء، وإن ما المرء بأصَغَريه قلبه ولسانه، إن قال ق

لم َير الناُس من زمن المعيِدي  إلى زمن الجاحظ أقَبح منه، ولم ير من زمن الجاحظ إلى زمن : فأعجبه ما سِمع منه، فقال أنت ضمرة بن ضمرة، وقيل

 (.عدد)؛ التاج 2/5فصل المقال : راجع .الحريري  أقبح منه

م   2  .362/؛ إميل بديع (عدد)؛ التاج 3225/؛ زهر األكم (عدد)سان ؛ الل23/52؛ المستقصى 23066؛ جمهرة األمثال 2398ابن سال 

م   0 ؛ التاج 2391؛ زهر األكم (طوق)؛ اللسان /2312؛ المستقصى 2322 ؛ الميداين 03297؛ جمهرة األمثال 350/؛ العقد الفريد 23/26ابن سال 

 .360/؛ إميل بديع (طوق)

ص2358جمهرة األمثال   / ؛ (فرر)؛ التاج 23226؛ زهر األكم (فرر)؛ اللسان 23/27؛ المستقصى 239 ؛ الميداين 23/65؛ فصل المقال 0380 ؛ المخص 

 ./36/إميل بديع 
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إن ك لَتعِضبني »: ، يعني يقَطعها وُيفِسدها، ويقال«إن  الحاجة ليَعِضبها َطلَبُها َقبل َوقتها»و. 2واآلخر يجوز الحق  ويبُعد عنه وهو قوي  

، صل ى اهلل عليه وسل م. 0، يعني تقَطعني«عن حاجتي
 
إن  أخَوف ما أخاف عليكم بعدي ما يخُرج لكم من َزهرة »: وروي عن النبي

ا ُينبِت الَربيع ما يقُتل ت خاِصرتاها استقَبَلت عيَن الشمس  م  َحَبًطا أو ُيلِ  الدنيا، وإن  مم  إال  آكلَة الَخِضر، فإن ها أكلت حتى إذا امتد 

ا هذا المال َخِضر ُحلو، ونِعَم صاحُب المسلم، هو أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ، قاله «فَثَلَطت، وباَلت ثم  َرَتعت، وإنم 

انتفاُخ البطن، وهو أن تأكل اإلبُل الَذَرَق فتنتِفخ بطوهنا « الَحَبطُ »ل ة األخذ منها، وقِ ا والَحثِّ على عليه الصالة والسالم يف ِصفة الدني

الَحِديث »و. /النزوُل، القرب« اإللمام»معناه يقتل أو َيْقُرُب من القتل، و« أو يلم»َحَبطًا على التمييز، وقوله »إذا أكثَرت منه، ونصب 

ل الضب ي: بعضه يف بعض، ذو شعب وامتساك بعضه ببعض، قيل خليد: أغراض، وقيل، يعني فنون و«ذو ُشُجون ث عن  المفض  حد 

كان لضب ة ولدان، اسمهما َسعد وَسعيد، خرجا يف طلب إبل، فرجع َسعد ولم يرجع َسعيد، فبينما هو : َضب ة بن ُاد  هبذا المثل، فقال

، «أرين أنظر إليه»: ، فقال ضب ة«هذا سيفه»: ، وَصف ِصفة ابنه، وقال«وضع قتلُت فتًى لميف هذا ا»: ل لهيساير الحارَث بن كعب إذ قا

ا أخذه عَرف أن ه سيف ابنه، فقال فال تأمنن  الحرَب إن  »: ، ثم  ضرب به الحارث فقتله، وفيه يقول الفرزدق«الحديث ذو شجون»: فلم 

سبَق الَسيف »: المه الناُس يف قتل الحارث يف األشهر الحرم، فقال ًا، فكان ضب ة شخص«الحديُث شجون: استِعارهاكَضب ة إذ قال

قد علِمت َخيُلك أن ي الَصحَصح، إن  اَلحديد بالحديد »: ، يعني ُيَشق  وُيقطع، وقال الشاعر«الَحديد باَلحديد ُيفلح»و. 1«الَعذل

الَحفائظ ُتذِهب »: ومن قولهم. 6، يعني الَدُؤوب على العمل ُيوِرث اإلعياء«الُحسوم يُورث الُحشوم»: ملهومن قو. 7«فَلحيُ 

، «إن  الَحماة ُاولَِعت بالَكن ه، وأبَت الَكن ة إال  ِضن ه»و. 5، يعني إذا رأيَت َحِميَمك ُيظَلم َحِميَت له، وإن كان يف قلبك عليه ِحقد«األحقاد

امرأة االبن وامرأة األخ أيضًا، وبين الحماة والكن ة َعداوة مستحكمة، يضرب يف الشر  يقع بين « الكن ة»لمرأة، وا أم  زوج« اةالحم»

أيضًا بمعنى الحجر، « النشنشة»لغة يف الِشنِشنة، و« النشنشة»، يعني حجر من جبل، و«نِشنِشة من أخَشنَ »و. 8قوم هو أهل لذلك

، حين «ِشنِشنة أعِرفها مِن أخَزم»: ، ويف رواية أخرى«نِشنِشة أعِرُفها مِن أخَشن»:  تعالى عنهمهللن َعب اس، رضي اومنه قول ُعمر الب

                                                                                                                                     
 

 .361/؛ إميل بديع (حبو، زهق)؛ اللسان والتاج 23107األساس   2

 .361/؛ إميل بديع (عضب)؛ التاج 03299؛ زهر األكم (عضب)اللسان   0

م   / ؛ إميل (حبط)؛ التاج 2376؛ زهر األكم (حبط)؛ اللسان 23127؛ المستقصى 238 ؛ الميداين 2326؛ جمهرة األمثال 37/؛ العقد الفريد 23/7ابن سال 

 .367/بديع 

؛ زهر (شجن)؛ اللسان 23269؛ المستقصى 23197؛ األساس 23295 ؛ الميداين 2365؛ فصل المقال 23/55؛ جمهرة األمثال 302/العقد الفريد   1

 .367/؛ إميل بديع (شجن)؛ التاج 03220األكم 

م   7 ؛ (فلح)؛ التاج 03221؛ زهر األكم (فلح)؛ اللسان /2312؛ المستقصى 03/1؛ األساس 2322 ؛ الميداين 23/17؛ جمهرة األمثال 2396ابن سال 

 .367/إميل بديع 

 .365/؛ إميل بديع (حشم)؛ اللسن والتاج 2379 الميداين   6

م   5 ؛ إميل بديع (حفظ)؛ التاج 03207؛ زهر األكم (حفظ)؛ اللسان /23/2؛ المستقصى 23/19؛ جمهرة األمثال 3/5/؛ العقد الفريد 23210ابن سال 

/365. 

م   8  .368/؛ إميل بديع (حمو)؛ اللسان والتاج /2312؛ المستقصى 2322 اين ؛ الميد23208؛ جمهرة األمثال 23/71ابن سال 
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إن  الُدهور »: ومن قولهم. 2سأله يف شئ شاَوره فيه فأعَجَبه كالُمه، معناه أن ه شب هه بأبيه العب اس يف َشهامته، ورأيه وُجرأته على القول

بمعنى الخياطة، « الَحوص»، «إن  َدواء الَشق  أن َتحوَصه»و. 0«كرازيم»، الَبلي ة الشديدة، جمعه «مالكرزي»، و«ِزيمعلينا ذاُت كرِ 

، « الطلمة»، «إن  دون الُطلَمة َخرَط َقتادِ َهوبر»و. /يضرب يف َرتق الَفتق وإطفاء النائرة بمعنى الُخبزة ُتجَعل يف اَلمل ة، وهي الَرماد الحار 

، و ة عظيمةا بمعنى مكان كثير« هوبر»الحار  ، «إن  الذليل الذي ليَست له َعُضدٌ »و. 1لقتاد، يضرب للشيء الممتنع، وال ينال إال  بمشق 

الرضا  ومن أمثالهم يف. 7، يضرب لمن يخُذله ناصره«وما كنت ُمت خذ المضلين َعُضًدا»: يعني أنصار وأعوان، ومنه قوله تعالى

َعيٌر »: ، ومن أمثالهم«َكلب عائٌِر َخير مِن أَسٍد رابِض»: ، ومنه المثل6«إن َذَهب الَعير فَعيٌر يف الِرباط»: بالحاضر ونسيان الغائب قولهم

بقوم وكان ساِخطًا ل وا أن  رجالً نزهو الَلبن الحامِض ُيخَلط باُلحلو، زعم: ، قيل«الَرثيئَة َتفثأ الَغَضب»و. ، يعني أهلكه«عاَره َوتُِده

ضبط بالتسكين « أفن»و« إن  الَرقين ُتَغط ي أفَن األفِين»و. 5عليهم، وكان جائًعا، فَسَقوه الَرثيَئة، فسَكن َغَضبه، فُضِرب مثالً 

ي على »والتحريك، و ، يعني األموال والدراهم تغط ي ُحمق «دان الرقين يغط ي أفن األفينوج»، و«أفن األفينكثرة الرقين ُتَعف 

ه«الُشح  َمتواةٌ »: ومن قولهم. 8األحمق ه أذَهَبه اهلل يف غير حق  ضرب ي ،«إن  الَشفيق بُسوء َظنٍّ ُموَلعُ »و. 9، يعني إذا منعَت المال مِن حق 

 »و. 22يف خوف الرجل على صاحبه الحوادَث لَفرط الَشفقة
َّ
 َلُه ُينتََحى إِنَّ الَشِقي

 
وقد علِمُت، إذ ُدَكيٌن لي »: ، وقال الشاعر«الَشِقي

 
 
 ُينَتحى له الَشِقي

 
، أن  الَشِقي ، يعني قد رتاَلحلب، وقد ضجِ ، الناقة الضجور، َترغو عند «قد تحُلُب الَضجوُر الُعلبةَ »و. 22«َنِوي 

، يعني أن  هذا وإن «إن  الَضجور قد ُتحَلب»: تصيب اللِين من السي ىء الُخُلق، ومن أمثالهم يف البخيل ُيسَتخرج منه المال على ُبخله

التي َتعاف « يةباآل»، و«اآلبِيةَ العاِشية ُتهي ج »و. 20كان َمنوعًا فقد ُينال منه الشيء بعد الشيء، كما أن  الناقة الضجور قد ُينال من لبنها

ة»و. /2الماء، وهي أيضًا التي ال تريد الَعشاء، يعني إذا رأت اآلبيُة اإلبَل الَعواشي تبِعتها، فرَعت معها ، ويف «َمَثل العالِم َمَثل اَلحم 

ة تأتيها البَُعداء وترتُكها الُقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار »: الحديث هبا قوم، وبقي أقوام ع ماؤها، وقد انتفمثل العالِم مثل اَلحم 

                                                                                                                                     
 

 (.خشن، نشش)اللسان والتاج   2

ص   0  .352/؛ إميل بديع (كرزم)؛ اللسان والتاج 3178/المخص 

م   /  .352/؛ إميل بديع (حوص)؛ التاج 23120؛ المستقصى 2322 ؛ الميداين 23115؛ جمهرة األمثال /2327ابن سال 

 .352/؛ إميل بديع (طلم)؛ اللسان والتاج 2358 الميداين   1

 .352/؛ إميل بديع (عضد)؛ التاج 23/5؛ المستطرف 23121؛ المستقصى 2302 ؛ الميداين 23712؛ جمهرة األمثال 03056العقد الفريد  7

م   6  .350/؛ إميل بديع (عير)؛ اللسان والتاج 23/50؛ المستقصى 2307 ؛ الميداين 23229؛ جمهرة األمثال 378/؛ العقد الفريد 23/07ابن سال 

م   5  .350/؛ إميل بديع (رثأ، فثأ)؛ التاج 23228؛ زهر األكم (رثأ)؛ اللسان 2322 ؛ الميداين 23266ابن سال 

 ./35/؛ إميل بديع (أفن)للسان والتاج ا  8

 .356/؛ إميل بديع (توى)؛ اللسان والتاج 03/08المستقصى   9

م   22  .356/؛ إميل بديع (شفق)؛ التاج 2320 ؛ الميداين 2352؛ جمهرة األمثال 23281ابن سال 

 .358/ل بديع ؛ إمي(نوى)؛ اللسان والتاج 2367 الميداين   22

م   20 ص 038؛ جمهرة األمثال 23/22ابن سال  ؛ إميل (ضجر)؛ اللسان والتاج 23125؛ المستقصى 23751؛ األساس 23102 ؛ الميداين 7395؛ المخص 

 .359/بديع 

ص 0375جمهرة األمثال   /2 أبى، )؛ التاج (أبى)؛ اللسان 2//23؛ المستقصى 23671األساس  ؛039 ؛ الميداين 23726؛ فصل المقال 3089/؛ المخص 

 .359/؛ إميل بديع (عشو
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نون ة»، و«يَتَفك  ء : ، كل  عين فيها ماء حار  ينُبع ُيسَتشفى بالغسل منه، وقيل«الحم  ة تنُبع من األرض َتستشفي هبا األِعال  هي ُعَيينة حار 

ن»والمرضى، و م على ما فات« التفك  . 0، يعني يِرق  له لما بينهما من الَرِحم«ِدي  إن  العامِري  ليَِحس  للَسع»: ومن قولهم. 2بمعنى التند 

  ، وقال الحارث بن َوعلة«إن  الَعصا ُقِرعت لذي الِحلم»و. /«الَعجز والَتواين َتزاوجا فأنتجا الَفقر»و. 0الَرِحم
 
وزعمتم أن ال »: الُذهلي

، يعني أن  الحليم إذا ُنبِّه انتبه، والمعنى أن كم زعمتم أن ا قد أخطأنا، فقد أخطأ العلماء َقبلنا، «ُقِرعت لذي الِحلما َم لنا إن  العصال ُحلو

ام العرب عاش حتى ُاهتَِر، فقال لبِنته عصا إذا أنكرِت مِن َفهمي شيئًا عند الحكم، فاقرعي لي الَِمجن  بال»: وأصله أن  َحكمًا من ُحك 

ا كبِر ألزموه السابع مِن ُولِده يقرع : لقي، و«ألرتِدع ، قضى بين العرب ثالثمائة سنًة، فلم 
 
هذا الَحكم هو عمرو بن ُحَمَمة الَدوسي

 يراد به أن  : يعني بعض األمر من بعض، وقيل: ، يقال ذلك إذا شب ه بأبيه، وقيل«إن  الَعصا من الُعَصي ة»و. 1العصا إذا غلِط يف حكومته

، بمعنى َسَرت نمائُمه وأذاه، وهو يِدب  «َدب ت َعقاِرُبه»و. 7«إن  الَقرم مِن األفِيل»ما يكون يف بدئه صغيرًا، كما قالوا ن  الشيء الجليل إ

: قولهم منو. 6«َعَقاِرُبهإنَُّه َلَتِدب  »بمعنى النََّمائُِم، و« الَعَقاِرُب »، إذا كان يسعى بالنمائم، و«إن  َعقاربه تِدب  »: بيننا بالنمائم، ويقال

ام«إن  عندك دِيكًا يلتَِقط اَلحصى» بة ال «إن  الَعوان ال ُتَعل م الِخمرةَ »و. 5، يقال للنَم  ب العاِرف، يعني أن  المرأة المجرِّ ، يضرب للمجرِّ

ب األشياء إلى الموت«إن  العين ُتدين الرجاَل مِن أكفانِها واإلبل مِن أوضامِها»و. 8ُتَعل م كيف َتفحل إن »: ويقال. 9، يعني العين تقرِّ

أ يوم »: ، بتاء ساكنة َوقفًا وصالً، ألن ها تاء تأنيث، يعني ونعمت اَلخصلة أو الفعلة، ويف الحديث«فعلَت ذاك فبها ونِعَمت َمن تَوض 

، يعني ونعمت الخصلة أو الفعلة هي، فحَذف المخصوَص بالمدح، والباء «، ومن اغتسل فالغسل أفضلتجمعة فبها ونِعمَ ال

هو راجع إلى الُسن ة، يعني فبالُسن ة أَخذ، فأضَمر ذلك، وتدخل : ، وقيل«فبالوضوء، ُينال الفضل»متعل قة بفعل ُمضمر، فهو« فبها»يف

ا»: لقوعن صلته، وت« عمنِ »، فيكتفى هبا مع «ما»عليه  ، «ما فالن إال  باقَِعٌة من البَواقع»و. 22، بكسر النون والعين«دَققُته َدق ًا نِِعم 

 َتنقيبه يف البالد ومعرفته هبا، فُشبِّه الرجل « رجل باقعة»الرجل الداهية، و« الباقعة»و
ي باقعًة لحلوله بِقاَع األرض، وكثرةِ ذو َدهٍي، سم 

ُب لها به، والهاء دخلت يف نعت الرجل للمبالغة يف صفته، مِثل  هاثيُر الَبحِث عنالبصير باألمور الك مة، »والمجرِّ رجل داهية، وعال 

ابة ًة َواِحَدة«إِن  ُفالنًا َليْأُكل الُعَريجاءَ »: ومن قولهم. 22«ونس  إن كنِت سائلًة »: ، قال الشاعر«الحق  َمغَضبة»و. 2، إِذا َأَكل ُكلَّ يوٍم مرَّ
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 .382/؛ إميل بديع (حسس)اللسان والتاج  0

 .382/؛ إميل بديع (نتج)؛ اللسان والتاج 23125؛ المستقصى 03016األساس  /

 .382/؛ إميل بديع (قرع)؛ التاج 23228؛ زهر األكم (قرع)؛ اللسان 23128؛ المستقصى 23/5 الميداين   1

م   7  .381/؛ إميل بديع (عصا)؛ التاج //232؛ زهر األكم (عصا)؛ اللسان 1//23المستقصى  ؛2327 ؛ الميداين 0312؛ جمهرة األمثال 23217ابن سال 

ص 23127جمهرة األمثال   6 ؛ إميل بديع (دبب)؛ التاج 23210؛ زهر األكم (دبب)؛ اللسان 23055؛ األساس 23062 ؛ الميداين 23096؛ المخص 

/381. 

 .387/يع ؛ إميل بد(لقط)اللسان والتاج   5

م   8  .387/؛ إميل بديع (خمر)؛ اللسان والتاج 23686؛ األساس 2329 ؛ الميداين 03/8؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد 23228ابن سال 

ص   9  .387/؛ إميل بديع (وضم)؛ اللسان والتاج 23100المخص 

 .389/؛ إميل بديع (نعم)؛ اللسان والتاج 03085؛ األساس 2360 الميداين   22

 .392/؛ إميل بديع (بقع)؛ التاج 23202؛ زهر األكم (بقع)اللسان   22
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انزق  َمغَضبٌة فاألواَلح هي « النَُعرة»، «إن  يف رأسه نَُعَرةً »و. 0، هذا المثل ُيَقال للرجل َتصُدقه َعن األَمر فيَغَضب«ُد نِسبُتنا والماُء َغس 

قال لكل  َمن ، يعني كرِبك وَجهلك من رأسك، واألصل فيه أن  الحمار إذا َنِعَر ركِب رأَسه، في«ألطِيَرن  نَُعرتك»: اُلخيالء والكرِب، يقال

، «إن  يف الَمرنََعة لكل  قوٍم َمقنَعةً »و. 1، يعني َما ُيختار«إِن  فِي الَشرِّ ِخيَاراً »و. /أيضًا األمر يهم  به« النعرة»، و«فيه نُعرة»: رأسه بركِ 

الرجَل  جُل ذلك أن يسأل الر، أصل «لَمقنًَعا»، وبرواية «إن  يف مِضٍّ لَمطَمعًا»و. 7هي الغنى« المقنعة»بمعنى الِخصب، و« المرنعة»

ج َشَفَتيه فكأن ه ُيطِمعه فيها عَرفت : ، يقال«الِمعراض»جمع « المعاريض»، و«إن  يف الَمعاريض لَمندوَحًة عن الَكِذب»و. 6الحاجة فيعوِّ

ب ضر، ي«كذا ُندحةً  إن  يف»: ، يقال«النُدَحة»السعة، وكذلك « المندحة»ذلك يف مِعراض كالمه، وهو أن يُلِغز كالمه عن الظاهر، و

إن قاَرضَت الناَس قاَرضوك، وإن تركَتهم لم يرتكوك، وإن هَربَت منهم »: 8وقول أبي الَدرداء. 5لمن يحسب أن ه مضَطر  إلى الَكِذب

منهم ونالوا  ، معناه إن فعلَت هبم ُسوًءا فعلوا بك مثله، وإن تركَتهم لم َتسَلم منهم ولم َيَدُعوك، وإن سببَتهم سب وك، ونِلَت «أدركوك

إن »: ومن قولهم. 22، معناه أن لم يكن لك لبٌن حتى تشَرب الماَء الَقراح«إن كنَت كاذِبًا فشِربَت َغبوًقا باِرًدا»: ومن قولهم. 9نكم

فيصير صاحب غنم، فبَعد أن كان يحُلب اإلبَِل قائًِما صار يحُلب الغنم  ر،بله تذَهب فيفتق، يعني أن  إ«كنَت كاِذًبا فحَلبَت قاِعًدا

ًا، وكذا قولهم«ماله حَلب قاِعًدا وأصبح بارًدا»: قاِعًدا، وكذا قولهم حَلب الَدهَر »: ، يعني حَلب شاًة وشِرب ماًء باِرًدا، ال َلَبنًا حار 

الكَمَر أشباه »و. 20«مع اَلخواطِىء َسهٌم صائٌِب »: ، كقولهم«ب قد يصُدقذوإن  الكَ »و. 22ه، يعني اخترب خيَر الَدهر وشر  «أشُطَره

، «إن كنَت بي َتُشد  َظهَرك فأرِخ مِن ُرب ى أزِركَ »و. /2، يضرب يف تشبيه الشيء بالشيء«كمر»، رأس الذكر، جمعه «الكَمرة»، «الكَمر

 فَدعني أتَعب، واسَترِخ أنَت 
 
لَت علي هذا مثل، وهو مقلوب، : ، قيل«كنِت ُتريدينني، فأنا لِك أريد إن»و. 21واسَتِرح معناه إن عو 

                                                                                                                                                               
 

 .392/؛ إميل بديع (عرج)اللسان والتاج   2

 .392/؛ إميل بديع (غسس)؛ التاج 23/67؛ جمهرة األمثال 23085العقد الفريد   0

ص 23266جمهرة األمثال   /  .392/؛ إميل بديع (نعر)؛ اللسان والتاج /0328؛ المستقصى 0369 لميداين ؛ ا3/98/؛ المخص 

م   1  .392/؛ إميل بديع (خير)؛ اللسان والتاج /2312؛ المستقصى 2322 ؛ الميداين 2365؛ جمهرة األمثال 23262ابن سال 

 . 392/؛ إميل بديع (رنع)؛ التاج 232/2كم ؛ زهر األ2311 الميداين   7

ص   6  .390/؛ إميل بديع (مضض)؛ التاج 232/2؛ زهر األكم (مضض)؛ اللسان /2312؛ المستقصى 2372 ؛ الميداين 23080المخص 

 .390/بديع  ؛ إميل(عرض، ندح)؛ التاج (ندح)؛ اللسان 23611؛ األساس /232 الميداين   5

، من الحكماء الُفرسان الُقضاة، كان قبل البعثة تاجًرا يف  8 ، أبو الدرداء، صحابي   المدينة، ثم  انقطع ُعَويمر بن مالك بن قيس بن أمي ة األنصاري  الخزرجي 

ا ظهر اإلسالم اشتهر بالشجاعة والنسك، واله معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخط اب، وه ل قاٍض هبا، ومات بالشامللعبادة، ولم  سير أعالم : راجع. و أو 

 .23028؛ موسوعة األعالم 7398؛ الزركلي  1321النبالء 

 ./39/؛ إميل بديع (قرض)؛ اللسان والتاج 0369؛ األساس 350/العقد الفريد   9

ص   22  .397/؛ إميل بديع (غبق)؛ اللسان والتاج 23691؛ األساس 3026/المخص 

 .397/؛ إميل بديع (حلب)؛ التاج 23210زهر األكم   22

م   20  .396/؛ إميل بديع (كذب)؛ اللسان والتاج 23129؛ المستقصى 2325 ؛ الميداين 2372ابن سال 

 .396/؛ إميل بديع (كمر)؛ التاج 23129؛ المستقصى 03276 الميداين   /2

 .396/؛ إميل بديع (ربب)اللسان والتاج   21
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اًل بإصالح نفسك، «إن كنَت طِب  فطب  لنفسك»، و«لعينيك»، وبرواية «إن كنَت ذا طِب  فُطب  لعينك»و. 2«أرَود»وأصله  ، ابدأ أو 

، يضرب للرجل «نَت ِريًحا فقد الَقيَت إعصاًراك إن»و. 0وتلط َف  ، يعني تأت ى لألمور«َمن أحب  طَب  واختال لما يحب  »: وكذا قولهم

 ثدي أ»، يضرب للمتكل ف ما ليس من شأنه، وأصله من «إال  تِجد عاِرًما َتعتَِرم»و. /َيلقى قِرَنه يف النَجدة والَبساَلة
 
هعَرم الصبي ، مثل «م 

ته هي، «وال ُتلَفَين  كذات الغالِم إن لم تجد عارًما َتعَترم»: اعرلشمثل قول ا ، يعني أن  األم  الُمرِضع إن لم تجد َمن يمص  ثديها مص 

ا «إن  هلل ُجنوًدا منها الَعَسُل »و. 1ومعنى المثل ال تكن كمن يهجو نفسه، إذا لم يجد َمن يهجوه سمع أن  ، هذا المثل لمعاوية، قاله لم 

، يضرب عند الَشماتة بما يصيب الَعدو  ُس  األشَتر ًا وإن  َليتًا َعناء»، و«إن  سوًفا وإن  َليتًا َعناء»و. 7ِقي َعَسالً فيه ُسم  ، وقال «إن  لو 

ا َعناءليت ِشعري وأين من ي َليٌت إن  َليتًا وإن  لَ »: الشاعر الليل »و. 5 أكثر التمن ي يكِذب صاحبه، ويَعنِّيه وال يبُلغ فيه ُمراده ني، يع6«و 

الليل طويل وأنت »: ، فقال السليك«اسَتأِسرْ »: لرجل سقط عليه وهو نائم فقال له 8، قاله الُسَليك بن الُسلكة«طويٌل وأنت ُمقِمر

الِمعزى ُتبهي »و. 9يًا وَسعًة ،وأنت يف قَمراء ال ُتهاب إن اغتَالك، يضرب هذا المثل يف التأن ياِخ ن  يف الوقت َتر، يعني اصرب فا«ُمقِمر

، يعني ال تجعل منها األبنية، ألن  أبنية العرب طِراٌف وأخبَِيٌة، فالطِراف من آدم، والِخباء من صوف أو َوَبر، يضرب لمن «وال ُتبني

بمعنى القدرة، وهي بفتح الميم « المقدرة»، يضرب لوجوب الَعفو عند الَمقدرة، «ِهب الَحفيَظةذالَمقَدرة تُ »و. 22. ُيفِسد وال ُيصلِح

هذا المثل عن رجل عظيم من قريش يف سالف الدهر كان يطلب رجالً بَثأر، : الغضب قيل« الحفيظة»وسكون القاف ودالها مثل ثًة، و

ا ظِفر به قال  صل ى اهلل عليه «إن  مِن البيان لِسحًرا»و. 22، ثم  تركه«ظة النتقمُت منكفيَرة ُتذِهب الحَ لوال أن  الَمقدَ »: فلم 
 
، قاله النبي

ن األهتم عن وسل م حين وَفد عليه عمرو بن األهتم، والِزبِرقان بن بَدر، وَقيس بن عاصم، فسأل عليه الصالة والسالم عمرو ب

مطاع يف أِذينه واألذين بوزن »: بمعنى األقرب، وبرواية أخرى« األدنى»جمع « األدنون»و« مطاع يف أدنيه»: قان، فقال عمروبرالز

                                                                                                                                     
 

 .395/؛ إميل بديع (ريد)؛ التاج 2367 الميداين   2

ص   0  . 395/؛ إميل بديع (طبب)؛ التاج 23222؛ زهر األكم (طبب)؛ اللسان /13/9المخص 
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 .395/إميل بديع 

ص  1  .399/؛ إميل بديع (عرم)؛ اللسان والتاج 2365 ؛ الميداين 2370المخص 

م   7  .3222/ ؛ إميل بديع(جند)؛ التاج 232/2؛ زهر األكم /2312؛ المستقصى 2322 ؛ الميداين /2329ابن سال 

ة   6  .2358شرح الشواهد الشعري 

 .3221/؛ إميل بديع (سوف)؛ التاج 03/52 ؛ الميداين 03819جمهرة األمثال   5

اء، شاعر، أسود، من شياطين الجاهلي ة، يلق ب بالرئبال، ك  8 ، والسلكة أمه فاتك، عد  ن أدل  الناس االسليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي  التميمي 

 .692؛ معجم الشعراء العرب 3227/الزركلي  : راجع. باألرض وأعلمهم بمسالكها، قتله أسد ابن مدرك الخثعمي  

م   9 يع ؛ إميل بد(قمر)؛ التاج 23/11؛ المستقصى 03222؛ األساس 23/2 ؛ الميداين 232/2؛ جمهرة األمثال 360/؛ العقد الفريد 230/1ابن سال 

/3221. 

م   22 ؛ (بنى، هبو)؛ اللسان والتاج 23/18؛ المستقصى 2358؛ األساس 03069 ؛ الميداين 03012؛ جمهرة األمثال 2312؛ الخصائص 23209ابن سال 

 .3225/إميل بديع 
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 .3225/إميل بديع 
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يا »: األمير، بمعنى النداء، يعني أن ه إذا نادى قومه لحرب أو نحوها أطاعوه، وهو شديد العارضة، مانِع لما وراء ظهره، فقال الزبرقان

أما واهلل إن ه لَزمِر المروءة، ضي ق الَعَطن، أحمق الوالد، لئيم »: ، فقال عمرو«علم من ي أكثر من هذا، ولكن ه حسدينليرسول اهلل إن ه 

 إذا َرِضيُت فقلُت أحسَن ما علِمُت، وَسِخطُت 
 
الخال، واهلل يا رسول اهلل ما كِذبُت يف األولى، ولقد صَدقُت يف األخرى، ولكني

، يعني أن  بعض البيان يعَمل عمل السحر، ومعنى السحر «إن  من البيان لِسحًرا»فقال عليه الصالة والسالم ، «أقبح ما وَجدُت فقلُت 

، و ة عمله يف سامعه « البيان»إظهار الباطل يف صورة الحق  اجتماع الَفصاحة والبالغة وذكاء القلب مع اللسن، وإن ما شب ه بالسحر لِحد 

ة البالغةستب له، يضرب يف اوسرعة قبول القل ، هالك، ومن «إن  مِن الَقَرف التََلَف »: ويف الحديث. 2حسان المنطق وإيراد الحج 

لوا فإن  مِن الَقَرف الَتَلَف »: أن  قوًما شَكوا إليه صل ى اهلل عليه وسل م َوباء أرِضهم، فقال: ، ويف الحديث«الَسلَف َتلَف»: أمثالهم ، «تحو 

إن  المنبَت  ال أرًضا »و. /، يضرب لمن ال يعِرف اإليماء والَتعريض«ن  َمن ال يعِرف الَوَحي أحَمُق إ»و. 0اناة الوباءبمعنى مد« القرف»

الداب ة، قاله عليه الصالة والسالم لرجل اجتهد يف العبادة « الظهر»المنقطع عن أصحابه يف الَسَفر، و« المنبت  »، «َقَطَع وال َظهًرا أبَقى

ا رآه حتى هَجَمت عي ته «إن  هذا الدين متين فأوِغل فيه بِرفق»: ل لهقاناه، فلم  ، ُيضرب لمن يبالغ يف طلب الشيء، وُيفِرط حتى يفو 

يَن بنو َسهوانِ »و. 1على نفسه ي إال  َمن كان غافاِلً ساِهًيا«إن  المَوصَّ النساء َشقائِق »: ويف الحديث. 7، معناه أن ك ال تحتاج أن تَوصِّ

اء ُخلَِقت من آدَم عليهما السالمالني نظائرهم وأمث، يع«الِرجال إن  النِساء »و. 6هم يف األخالق والطِباع، كأن هم ُشِققَن منهم، وألن  َحو 

، ما ُوقي به اللحم مِن األرض مثل الحصير المنسوج من الَقَصب ونحوه، أو غيرها، وهذا المثل يروى «الوضم»، «َلحٌم على َوَضمٍ 

، يعني َمن «إن  الَهوى َيِميل باسِت الراكب»و. 5ُلَون  رجل بُمِغيبة، إن  النساَء لحم على َوَضميخال : نه حين قالعن عمر رضي اهلل ع

، وقول الرجل إذا «فم كرش»، أصله «لو وجدُت إليه َفاَكِرشٍ »: وقولهم. 8هوى شيًئا مال به َقلب اإلنسان، سواء أكان َقبيًحا أو جميالً 

ل شاًة فأدخلها يف َكِرشها، ليطبخها، فقيل له«ِرشٍ اكَ جدُت إلى ذلك فَ إن و»: إذا كل فَته أمًرا : أدِخل الرأس، فقال: ، أصله أن  رجالً فص 

، لو «لو وجدت إليه فاكرش»، و«ما وجدُت إليه فاَكِرشٍ »: ، يعني إن وجدُت إليه سبيالً، ويقال«إن وجدُت إلى ذلك فاَكِرش»

اجح ش ألتيُته، ويفوجدت إليه باب َكِرش، أو أدنى يف َكرِ  إن  »و. 9«لو وجدُت إلى دمك فاَكِرٍش لشِرَبت الَبطحاء منك»: ديث الحج 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص /232؛ جمهرة األمثال 37/؛ العقد الفريد 23/5ابن سال  ؛ (سحر)؛ اللسان 23121؛ المستقصى 23112؛ األساس 235 ؛ الميداين 1300؛ المخص 

 .3229/؛ إميل بديع (سحر)؛ التاج 2315؛ زهر األكم 23/5؛ المستطرف (سحر)

 .3222/؛ إميل بديع (تلف، قرف)؛ اللسان والتاج 0352األساس   0

 .3222/؛ إميل بديع (وحى)؛ اللسان والتاج 23127؛ المستقصى /232 الميداين   /

م   1 بتت، )؛ التاج 03292؛ زهر األكم (بتت)؛ اللسان 23122؛ المستقصى 235 ؛ الميداين 2302؛ جمهرة األمثال 31/؛ العقد الفريد 23/6ابن سال 

 .3222/؛ إميل بديع (وغل

م   7 ص 2381؛ جمهرة األمثال 23070ابن سال  ؛ إميل (سهو)؛ اللسان والتاج 23122؛ المستقصى 23182؛ األساس 239 ؛ الميداين 132/1؛ المخص 

 .3222/بديع 

 .3220/؛ إميل بديع (شقق)؛ اللسان والتاج 23122؛ المستقصى 2309 الميداين   6

م   5  ./322/؛ إميل بديع (وضم)؛ اللسان والتاج 2329 ؛ الميداين 03/22؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد 23222ابن سال 

 .3221/؛ إميل بديع (حمر)؛ اللسان والتاج 23122؛ المستقصى 2320 الميداين   8

 .3221/؛ إميل بديع (كرش)؛ اللسان والتاج 03/22؛ المستقصى 0312؛ األساس 03258 ؛ الميداين /2327جمهرة األمثال   9
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د على االنكماش وَحمد الُمنكِمش«الَوحا مِن َطعام اَلحزَمة . 2، يعني أن  الُسرعة ىف األكل مِن الَحزم، يضرب عند الَتَحش 

، قالته امرأة كانت واعَدت صديقًا لها أن تأتيه وراء األَكَمة إذا َجن  ُرؤٌي ُرؤيًا، فبينا هي ُمعيرة «َحبَستُموين وراَء األَكَمِة ما وراءها»و

ها شوٌق إلى موعدها، وطال عليها الُمكث وضِجرت، فخرج منها الذي كانت ال تريد إظهار : ه، وقالتيف مِهنة أهلها، إذ َنس 

إن َيدَم أَظل َك فقد نَِقَب »و. 0، يقال ذلك عند الُهزء بكل  َمن أخرب عن نفسه شيئًا ال يريد إظهاره«موين وراء األَكَمة ما َوراءهاستُ َحبَ »

أنا أسوأ منه  ، هي قوائمه، َيضربه المشكو  إليه للشاكي، يعني«األخفاف»واحد « اُلخف  »ما تحت َمنِسم البعير، و« األَظل  »، «ُخفِّي

، كانوا يت قون قتله لِشبهه بالجان  « األرقم»، و«َمثَلي َمثَل األرَقم، إن ُيقتَل َينَقم، وإن ُيرتَك َيلَقم»و ./االً ح ويف . 1الحي ة التي تشبه الجان 

أعظم الكبائر »: ابن مسعود عن، ويف الحديث «الَيِميُن الَفاِجرة َتَدع الِدياَر َبالقِعَ »، و«الَيِميُن الَغموس َتَذر الِدياَر َبالَقِعَ »: الحديث

هي التي ال استثناَء فيها، أو هي التي تقتطع هبا مال غيرك، : ، وهي التي تغِمس صاحبها يف اإلثم، ثم  يف النار، وقيل«اليميُن الغموس

دها صاحُبها عالًِما بأن  األمر : وهي الكاذبة الفاجرة، وفعول للمبالغة، وقيل « الغموس»لحقوق، وا كاذب ليقتطع هباهي التي يتعم 

ة والبالء، و ويقال . 7«َبالقِع»األرض التي ال شجر فيها، يكون يف الَرمل ويف الِقيعان، جمعه « البَلقعة»األمر الشديد الغامس يف الِشد 

ابن »، و«ارهامسابن ِس »، و«لسهاابن حِ »، و«ابن ُسرُسورها»، و«ابن َثامورها»، و«ابن ُبعُثطِها»، و«هو ابن َبجَدهتا»: للرجل العالم

، يضرب للمشهور «أنا ابن َجال»و. 6، كل ها معناه العالم هبا«ابن َزوَملتها»، و«ابن بَلدهتا»، و«ابن مدينتها»، و«ابن ُثراها»، و«ِسفسيرها

 
 
ع الَثنايا متى أَضع الِعما»: 5المتعالم، وهو من قول ُسَحيم بن َوثيل الِرياِحي « أنا ابن ُكَدي ها وَكدائِها»و .8«مة َتعِرفوينأنا ابن جال وَطال 

، وكداء»عند الميداين ، و« وَكدائِها ة، وقد قيل«ُكَدي  ة أو إلى األرض، هما موضعان، أو جبالن بمك  ، «َكًدا»: ، الهاء راجعة إلى مك 

فالٌن اَل » :مومن قوله. 9غيره، يضرب لمن أراد االفتخار على «أنت ابن ُمعَتَلج البِطاِح ُكَديِّها وَكدائِها»: بالقصر، قال الشاعر

معناه أنت ضي ق وأنا خفيف، فكيف نت فق؟ وقال : ، قيل«أنت َتئٌِق، وأنا َمئِق، فكيف نت ِفق»و. 22، إِذا كاَن ُشجاعًا اَل ُيطاُق «ُيصَطَلى

 من قبيلة عامر: بعضهم
 
فق؟ ت  َغضبان، فكيف ن أنت َغضبان وأنا»: أنت سريع الغضب، وأنا سريع البكاء، فكيف نت فق؟ وقال أعرابي

                                                                                                                                     
 

 .3227/؛ إميل بديع (حزم)؛ اللسان والتاج 23122المستقصى   2

 .3227/؛ إميل بديع (أكم)؛ اللسان والتاج 03/57المستقصى   0

م   /  .3226/؛ إميل بديع (ظلل)؛ اللسان والتاج 23/56؛ المستقصى 2302 ؛ الميداين 03/62؛ جمهرة األمثال 23082ابن سال 

م   1  .3226/؛ إميل بديع (نقم)؛ اللسان والتاج /0302؛ المستقصى 03217 ؛ الميداين 03265؛ جمهرة األمثال 369/؛ العقد الفريد 23060ابن سال 

م   7  .3225/؛ إميل بديع (بلقع، غمس)؛ اللسان والتاج 03107 ؛ الميداين 306/؛ العقد الفريد 2389ابن سال 

م   6 ص 23068؛ ثمار القلوب 9//23؛ جمهرة األمثال /2302ابن سال   .3225/؛ إميل بديع (بجد)؛ اللسان والتاج 2300 ؛ الميداين 3/02/؛ المخص 

ًا يف قومه نابه ُسَحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي  اليربوي  الحنظلي  التميمي  شاعر مخضرم، عاش يف الجاهلي ة واإلسالم، وناهز عمره المائة، كان شريف  5

عاش أربعين سنًة يف الجاهلي ة وستين يف اإلسالم أشهر أشعاره أبيات : ، قيلرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدقالذكر، له َأخبار مع زياد بن أبيه ومفاخ

 . 2/58معجم الشعراء العرب : راجع. «أنا ابن جال وطالع الثنايا» :مطلعها

ص 23067؛ ثمار القلوب 23/7جمهرة األمثال   8 ؛ (جال)؛ التاج 03069؛ زهر األكم (جال)؛ اللسان 2359؛ األساس 23/2 ؛ الميداين 1392؛ المخص 

 .3228/إميل بديع 

 .3228/؛ إميل بديع (كدو)؛ اللسان والتاج 2358 الميداين   9

 .3202/ديع ؛ إميل ب(صلى)؛ اللسان والتاج 03052؛ المستقصى 23286؛ فصل المقال 03/95جمهرة األمثال   22
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ب»و. 2معناه أنا ممتلئ من الَغيظ والُحزن، وأخي سريع الُبكاء، فال يقع بيننا ِوفاق: وقيل ، هذا «أنا ُجَذيلها الَمحك ك وُعَذيقها المَرج 

، قاله يوم الَسقيفة عند بَيعة أبي بكر، يعني أن ه رجل َيستشفي برأيه وعقله، 0جموح األنصاري  لَ بن ا قول الُحباب بن المنذر

ك»، وهو أصل الشجرة، و«الِجذل»تصغير « الجذيل»و ك به اإلبل الَجربى، وهو ُعود ُينصب يف َمبارك اإلبل « المحك  الذي تتحك 

س به اإلبل الجربى، و ب»النخلة، وو وه« الَعذق»غير تص« العذيق»تتمر  الذي جعل له ُرجبة وهي ِدعامة ُتبنى حولها من « المرج 

فالن »و. /الحجارة، وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالت تخوفوا عليها أن تنقعر من الرياح العواصف، وهذا تصغير يراد به التكبير

ح ال«ِجذُل ِحَكاٍك َخَشَعت عنه األُبَنُ  ، «أنا ُعَذلة وأخي ُخَذلة وكاِلنا ليس بابن أَمة»و. 1زل  عنه وَنبا ُيرمى بشيء إال   ، يعني أن ه ُمنقِّ

ب»و. 7يضرب لمن يخُذلك وتعِذله ب وُعذيقها المرج  ب»، يعني أنا رجل عاقل قد َحن َكته الُدهور، «أنا ُحَجيرها المَؤو  هو « المؤو 

ر المَلمَلم، و ر والمقو  ، ُيطَلق على الَفضل والَمِزي ة، «بين بعيد»، و«بُون بعيدا بينهم»: لهمن قووم. 6تصغير ِحجر« الحجير»المدو 

، وبالفتح، هو َمسافة ما بين الَشيئين« الُبون» رك منه، وقيل«أنا َغريُرك منه»و. 5بالضم  أنا »معناه لن يأتيك منه ما َتغَتر  به، و: ، يعني أحذِّ

ة، إن ي عالم به، فمتى سألَتني عنه أخَبرُتك به مِن غير استعداد لذلك وال  ،«رك من هذا األمرأنا غري»و ين فَسلني منه على ِغر  يعني اغَتر 

هذا المثل معناه أن ك لسَت بَمغرور من ي لكن ي أنا المغرور، وذلك أن ه بلغني َخَبر كان باطاِلً وأخربُتك به، ولم يكن على : َرِوي ة، وقيل

يُت ما سمعُت، وأ قلُت لك وإن ما ما إن ا لنَكِشر يف ُوجوِه »: وعن أبي الدرداء. 8، يعني مِن أن تقول ذلك«أنا غريرك مِن تقول ذلك»د 

ة. 9، يعني نبِسم يف وجوههم«أقواٍم وإن  قلوبنا لَتقلِيهم َغِزي ة  وهل أنا إال  مِن َغِزي ة إن َغَوت َغَويُت وإن َترُشد»: 22وقال ُدَريد بن الِصم 

                                                                                                                                     
 

ص 23226جمهرة األمثال   2 ؛ إميل بديع (تئق، مئق)؛ التاج 2387؛ زهر األكم (تئق)؛ اللسان 23/59؛ المستقصى 2389؛ األساس 1359؛ المخص 

/3202. 

، من الشجعان الشعراء، يقال له بن المنذر بن الحباب  0 ، صحابي  ب المشورة يوم بدر، أخذ النبي  هو صاح: ، قيل«ذو الرأي»الجموح األنصاري  الخزرجي 

. ، وكانت له يف الجاهلي ة آراء مشهورة، ومات يف خالفة عمر، وقد زاد على الخمسين«الرأي ما قال حباب»: صل ى اهلل عليه وسل م برأيه، ونزل جربيل فقال

 ./0326؛ الزركلي  223026الوايف بالوفيات : راجع

م   / ص ؛ 309/؛ العقد الفريد /2322ابن سال  ؛ (حكك)؛ التاج 2386؛ زهر األكم (حكك)؛ اللسان 23/55؛ المستقصى 23/2 ؛ الميداين 2387المخص 

 .3202/إميل بديع 

م   1 ؛ (حكك)؛ التاج 2385؛ زهر األكم (حكك)؛ اللسان 23102؛ المستقصى 23208؛ األساس 23262 ؛ الميداين 309/؛ العقد الفريد /2322ابن سال 

 .3027/إميل بديع 

 .3200/؛ إميل بديع (عذل)؛ اللسان والتاج /230 الميداين   7

 .3200/؛ إميل بديع (أوب)التاج   6

 .3200/؛ إميل بديع (بون)؛ التاج /2321؛ زهر األكم /238؛ األساس 63257العقد الفريد   5

م   8 ص 2357 ؛ جمهرة األمثال23020ابن سال  ؛ إميل (غرر)؛ اللسان والتاج 23/55؛ المستقصى 23698؛ األساس 2316 ؛ الميداين 23092؛ المخص 

 .3200/بديع 

 ./320/؛ إميل بدع (كشر)؛ اللسان والتاج 2379 الميداين   9

، من َهوازن شجاع، من األ  22 ة الجشمي  البكري  رين يف الجاهلي ة، كان سي د بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مئة ُدريد بن الصم  بطال، الشعراء، المعم 

وازن خرجت غزوة لم يهزم يف واحدة منها، وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه، وأدرك اإلسالم، ولم يسلم، فقتل على دين الجاهلي ة يوم ُحنَين، وكانت ه
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، اسم رجل، «فالج بن َخالَوةأنا منه »و. 2، قبيلة من طي ىء، ومن هوازن«غزية» ،«أرُشد؟
 
، يعني أنا منه برىء، ابن خالوة األشجعي

ته أن ه قيل له يوم الَرَقم ا قَتل ُاَنيُس األسرى،  0وكان يف قِص  ، وقول «إن ه منه بريء»: فقال« أتنُصر أَنيًسا؟»مِن أي امهم المشهورة لم 

 َفوَدين وِغالوًة، ويقال للرجل إذا وقع يف «أنا منه فالج بن خالوة»: من األمرء المترب ى
 
عي علي ، عندما قال له فالن، هذا الشخص يد 

، كان نا«النَذير الُعريان»و. /«كنَت من هذا فالج بن خالوة، يا فتى»: أمر قد كان منه بمعِزل
 
كحًا ، هو قول الزبير بن عمرو الَخثَعِمي

ًة يديف بني ُزب ، فأرادت بنو زبيد أن ُيِغيروا على َخثعم، فخافوا أن ُينِذر قومه فألَقوا عليه َبراِذَع وأهداًما واحتفظوا به، فصادف ِغر 

ًا، فأتى قومه فقال إنباض »و. 1«أنا المنذر العريان َينبِذ َثوَبه إذا الِصدق، ال َينبِذ لك الثوَب كاذُب »: فحاضرهم وكان ال يجارى َشد 

، يعني ُينبِض الَقوس من غير أن يوت رها، يضرب يف اإلرهاب مِن غير ُقدَرة على «من غير توتير»، و«قبل التوتير»، وبرواية «تيرتوبغير 

ي ابنََة الَجبَل»و. 7إيقاع، وىف االستِعجال باألمر قبل بلوغ إناه ا داهية، لها اخرسي ي: ، يضرب مثالً للداهية الشديدة، كأن ه قيل«َصم 

أَمة َرعناء، كانت لَِعدواَن، وكانت تنُصح لَموالِيها فتعود « شولة»، «أنت َشولُة الناصحةُ »و. 6ه يقال عند األمر ُيسَتفَظعإن  : وقيل

ب»و. 5«أنت شولة الناصحة»: نصيحتها َوبااًل عليهم، لحمقها، فقيل للنصيح األحمق ، يعني أنت على التجربة، «أنت على الَمجر 

مِن صلة اإلشراف، يعني أن ه ُمشِرف على ما « على»ولفظ المفعول من المنشعبة يصلح للمصدر، وللموضع، وللزمان وللمفعول، و

به، وقيل ا دنا منها قال: يجرِّ بى أنت عل»: فقالت «أبِكٌر أنِت ثم  ثيِّب؟»: أصل المثل أن  رجالً أراد جماع امرأة، فلم  ، أن ك «المجر 

 »: من النساء، عندما قال الرجل المرأته« الظِهار»و. 8مشرف على التجربة، يضرب لمن يسأل عن شيء يقُرب علمه منه
 
أنِت علي

ي ا جاء اإلسالم ُنهوا عنها، وأوَجب ال«كظهر ذات َرحم»، أو«كَظهر أم  ارة على َمن ، وكانت العرب تطلِّق نساءها هبذه الكلمة، فلم  كف 

وا الَظهر ُدون البَطن والَفخذ والَفرج، وهذه أولى بالتحريم، ألن  الظهر موضع ظا ا َخص  َهر مِن امرأته، وأصله مأخوذ من الَظهر، وإنم 

ي»: الركوب، والمرأة مركوبة إذا ُغِشيَت، فكأن ه إذا قال   كظهر أم 
 حرام، كركوب أم  »، أراد «أنِت علي

 
ي ركوبك للنكاح علي

الظهر مقام الركوب، ألن ه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، ألن  الناكح راكب، وهذا من لطيف االستعارات م ، فأقا«للنكاح

ي»أرادوا : للكناية، وقيل   كبطن أم 
، كجماعها، فَكنَوا بالَظهر عن الَبطن للُمجاَورة، ألن  إتيان المرأة وظهُرها إلى السماء «أنِت علي

                                                                                                                                                               
 

ة لقب أبيه ُمَعاِوَية بن  لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمنا به، وهو أعمى، فلما اهنزمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلمي  فقتله، له أخبار كثيرة، والصم 

 .2060؛ معجم الشعراء العرب 9//03الزركلي  : راجع. الحارث

 .3201/؛ إميل بديع (غزى)؛ التاج 03015؛ زهر األكم (غزى)؛ اللسان 23297؛ جمهرة األمثال //63العقد الفريد   2

ة وهو يوم بين بني َفزارة، وبني عامر، ويف ذلك اليوم ُعِقر ُقرُزل َفَرس عامر بن الُطَفيل  0  .03112 الميداين : راجع. ماء لبني ُمر 

م   /  .3207/؛ إميل بديع (فلج)؛ التاج 23067؛ ثمار القلوب 23051ابن سال 

 .3207/؛ إميل بديع (نذر)؛ التاج 2392؛ زهر األكم (نذر)؛ اللسان 2318 الميداين   1

م   7 ؛ (نبض)؛ اللسان والتاج 23/58؛ المستقصى /0301؛ األساس 03/12 ؛ الميداين 23286؛ جمهرة األمثال 315/؛ العقد الفريد 23028ابن سال 

 .3205/إميل بديع 

م   6 ص 23050؛ ثمار القلوب 23758جمهرة األمثال  ؛23/18ابن سال  ؛ 23/58؛ المستقصى 23779؛ األساس /23/9 ؛ الميداين 132/9؛ المخص 

 .3209/؛ إميل بديع (صمم)اللسان والتاج 

 .32/0/؛ إميل بديع (شول)؛ التاج 2390؛ زهر األكم (شول)؛ اللسان 23/92المستقصى   5

 .32/0/؛ إميل بديع (جرب)؛ اللسان والتاج 23/59؛ المستقصى 2376 الميداين   8
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، إذا كانت «امرأة َنِغرة»و. 2إذا أتَِيت المرأة وجُهها إلى األرض جاء الولد أحَول: المدينة يقولون هلعندهم، وكان أ كان َحرامًا

 رضي اهلل عنه
 
إن كنِت صاِدقًة َرَجمناه، وإن كنِت »: أن  امرأًة جاءته فذكرت له أن  زوجها يأيت جاريتها، فقال: َغيرى، ويف حديث علي

أنت مِن الَفحائل بين الَقفعاء »و. 0، يعني ُمغتاظًة يغلِي َجويف َغَلَياَن الِقدر«إلى أهلي َغيرى نَِغرةً  ُرد وين»: فقالت كاذبًة جَلدناِك،

ع عليه، وُشب ه بالحمار يف « التأويل»، «والتأويل َنبت َيعتلفه الحمار، يضرب للرجل الُمسَتبلِد الَفهم وهو مع ذلك ُمخِصب موس 

، يضرب للنادر، «إن ما هو كبارح األرَوى قليالً ما ُيرى»و. /بتان محمودان، من َمراعي البهائمنَ  اء والتأويل هماَضعف عقله، والقفع

ًة،  الذي يكون يف « البارح»والرجل إذا أبطأ عن الزيارة، ألن ها تسُكن ُقنَن الِجبال، فال َتكاد ُترى باِرحًة وال سانِحًة إال  يف الدهور َمر 

، وَج الفضاء الذي ال الَبراح، وهو  ، كان مِن حديثه أن  «أنت كصاحب البَعرة»و. 1اإلناث من الِمعزى اَلجَبلي ة« األرَوى»َبل فيه وال َتل 

: ، فجَفل لها أحُدهم، وقال«إن ي راٍم بَبعريت هذه صاحَب ظِن تي»: رجالً كانت له ظِن ة يف قومه، فجمعهم ليسَتربِئهم، وأخذ بَعرًة، فقال

ة هذه المرأة أن ها «أنت كصاحبة النَعامة»و. 7نفسهى ، فأقر  عل«هبا ال ترمني» ، يضرب يف الَمزِرَية على َمن يثِق بغير الثِقة، ومِن قص 

 فهَتفت
 
ت بُصعروٍر، فأخذهتا فربطتها بخمارها إلى شجرة، ثم  دنت من الحي نا فليرتك، »: وَجدت َنعامًة قد َغص  نا ويُرف  َمن كان يُحف 

ضت بيت َتها وأفَلَتت، وبِقَيت المرأة، ال صيَدها أحرزت وال نصيبَها من لنَ ها لتحِمل على اوقو  عامة، فانتهت إليها وقد أساَغت ُغص 

 حِفظت
 
 رضي اهلل عنه. 6الحي

ٍّ
لم ، الواو للحال، يعني تلَدغ وهي صائحة، يضرب للظا«أنِت مثل العقرب تلَدغ وَتصيء»: و قول علي

ًدا. 5ملولم يف صورة المظللظا ْض »: و قولهم للرجل إذا جاء متهدِّ ، يعني انتِقل مِن حال «إن ك مختل  فتَحم ض»، و«أنت ُمختَل  فتََحم 

د: إلى حال، وقيل د المتهد  ظُ »: ومن قولهم. 8يقال ذلك للمتوع  ًة تنك  ُظ، وَمر  ًة َتَعك  : ، إذا اشَتد  على الرجل الَسَفر وبُعد قيل«أنت َمر 

ظ» ظ»: وى عليه أمره قيللت، فإذا ا«تنك  ًة َجيٌش »: ومن قولهم. 9«تعك  ًة َعيٌش، ومر  ًة، قيل لرجل«أنت مر  ًة وتُضر  َمر  : ، يعني تنَفع َمر 

 «َعيٌش وَجيٌش »: ، فقال«كيف فالن؟»
 
ًة علي ًة معي ومر   ِغشاءاِن للَقَدم من« الجورب»، «هو أنتَن مِن ريح اَلجوَرِب »و. 22، يعني َمر 

، «هو أنتَن مِن َمرقات الَغنَم»و. 22«الَقشاِعَمة»، الهاء لمكان الُعجمة، ونظيره من العربي ة «جواربة»فء، جمعه دِ ُصوف ُيت خذ لل

                                                                                                                                     
 

ص (ظهر)؛ المحيط (ظهر)جمهرة اللغة   2  .//32/؛ إميل بديع (ظهر)؛ اللسان والتاج 23/77؛ المخص 

 .//32/؛ إميل بديع (نغر)؛ التاج 2390؛ زهر األكم (نغر)؛ اللسان 03088األساس   0

 .//32/؛ إميل بديع (أول)اللسان والتاج   /

م   1 ؛ (برح)؛ التاج //232؛ زهر األكم (برح)؛ اللسان 23/59؛ المستقصى 2307؛ األساس 2307 ؛ الميداين 03269؛ جمهرة األمثال 23/21ابن سال 

 .32/1/إميل بديع 

 .32/1/؛ إميل بديع (بعر)؛ اللسان والتاج 23/82المستقصى   7

 .32/7/؛ إميل بديع (نعم)؛ التاج 2390؛ زهر األكم (نعم)؛ اللسان 23/52ى المستقص  6

 .32/7/؛ إميل بديع (صيأ)اللسان والتاج   5

ص   8  .32/7/؛ إميل بديع (حمض، خلل)؛ اللسان والتاج 23/82؛ المستقصى /2302؛ األساس 3019/المخص 

 .32/6/؛ إميل بديع (عكظ، نكظ)اللسان والتاج   9

 .32/6/؛ إميل بديع (عيش)؛ اللسان والتاج 03/11؛ المستقصى 2315 ؛ الميداين 03050؛ جمهرة األمثال 379/؛ العقد الفريد ///23م ابن سال    22

 .32/5/؛ إميل بديع (جرب)؛ التاج 23/82؛ المستقصى 23209؛ األساس 03/71 ؛ الميداين 03/25جمهرة األمثال   22
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وصل إلى نجد، يضرب يف د ق أى هذا الجبل،، يعني َمن ر«أنَجَد َمن رأى َحَضنًا»و. 2، هي ُصوف الِعجاف الَمرضى«َمَرَقة»والواحدة 

هل أدل ك على »: ، يضرب يف الَوفاء بالَوعد، قاله الحارث بن عمرو لَصخر بن َنهشل«أنَجَز ُحرٌّ ما َوَعدَ »و. 0يف الدليل على الشيء

ه على ناس مِن اليمن، فأغار عليهم َصخر، فظِفر، وغَلب، وغنِم، ف«نعم»: َغنيمة ولي ُخمسها فقال ا انصرف قال ، فَدل  الحارث  لهلم 

ة، وانَقَصَف انِقصاَف الَبرَوَقة»و. /ذلك القول، فَوىف له َصخر بالُخمس من الغنيمة م، « االندراع»، «انَدَرَع انِدراَع اُلمخ  بمعنى التقد 

نملة، األأحدها : َمعانٍ  ، يعني المثال الذي ُيرى يف سواد العين، واإلنسان له خمسة«إنسان العين»و. 1بمعنى االنكسار« االنقصاف»و

م ذكره، وجمعه األ نملة، ثانيها ظل  اإلنسان، ثالثها رأس الجبل، رابعها األرض التي لم تزرع، خامسها ناظر العين الذي تقد 

« 
 
على  ، معناه أن يمنَعه مِن الُظلم إن َوَجده ظالمًا، وإن كان مظلوًما أعاَنه«انُصر أخاك ظالِمًا أو َمظلوًما»: ويف الحديث. 7«َأناِسي

َة َمن راماهاأن»و. 6ظالمه ة، واآلخر من األَسِد، فقال القاِري  «َصَف القار  إن شئَت »: ، زعموا أن  رجلين التقيا، أحدهما من قبيلة القار 

ة »: ، وأنشد«قد أنَصفَتني»: ي  ، فقال القارِ «ةاخرتُت اُلمراما»: صارعُتك وإن شئَت سابقُتك، وإن شئَت راميُتك، فقال قد أنصف القار 

ة ال تنَفد حجارُتها : ، ثم انتزع له َسهًما وشك  ُفؤاَده، وقيل«َمن راماها إن ا إذا ما فِئٌَة َنلقاها َنُرد  ُاواَلها على أخراها معنى المثل أن  القار 

 َحظ ًا من الباِه وَبسَطًة يف الَغشَية، فضربته العرب ك ،«ن ابِن ألَغزَ فالن أنَكح م»و. 5إذا ُرمي هبا، فمن راماها فقد أنصف
َ
ان رجالً أوتِي

، معناه أن  القوم «النُفاض ُيَقطِّر اَلجَلب»و. 9، يضرب للمتكب ر الصغير الشأن«أنٌف يف الَسماء واِسٌت يف الماء»و. 8مثالً يف باب التشبيه

يا بالُل أنِفق وال »و. 22، يعني َمقطورةً «جاءت اإلبل قِطاًرا قِطاًرا»: طاًرا، ويقالقِ للبيع قِطاًرا  إذا نِفدت أموالهم قط روا إبلهم فساقوها

، ويف الحديث أن ه صل ى اهلل عليه وسل م دعا باِلاًل، رضي اهلل تعالى عنه، بتمر فجعل يجيء به ُقَبًصا «تخَش مِن ذي الَعرش إقالالً 

ع وَترك الُبخل  ،«رش إقالالً لعَ  تخَش مِن ذي ايا بالُل أنِفق وال»: ُقَبًصا، فقال ، «أنُفك منك وإن كان أَذن  »و. 22يضرب يف التوسَّ

ل َمن قال ذلك ُقنُفذ ابن «أنفك منك وإن كان أجدع»و ه، وإن كان ليس بمستحكم القرب، وأو  ، يضرب لمن يلزُمك خيره وشر 

، يعني منك أهلك وَخَدُمك وَمن تأوي إليه وإن «منك َربَُضك وإن كان َسماًرا»: ومنه المثل، بن كعب المازين الماِزين  للربيع  َجعَوَنة

                                                                                                                                     
 

ص 03/25جمهرة األمثال   2  .32/9/؛ إميل بديع (مرق)؛ اللسان والتاج 23/80؛ المستقصى 03/72 ؛ الميداين 03016؛ المخص 

ص 2358جمهرة األمثال   0  ./321/؛ إميل بديع (حضن، نجد)؛ اللسان والتاج 23/81؛ المستقصى 5//03 ؛ الميداين 3/22/؛ المخص 

م   /  ./321/؛ إميل بديع (نجز)؛ اللسان والتاج 23/81؛ المستقصى 0//03 ؛ الميداين 23/2؛ جمهرة األمثال 23021؛ العقد الفريد 2352ابن سال 

 .3215/؛ إميل بديع (درع)اللسان والتاج   1

 ./327/؛ إميل بديع (انس)؛ اللسان والتاج 23/09ثمار القلوب   7

م   6 ؛ التاج 23/5؛ المستطرف (نصر)؛ اللسان 23/90؛ المستقصى 1//03 ؛ الميداين 2378؛ جمهرة األمثال 3/5/؛ العقد الفريد 23282ابن سال 

 .3276/؛ إميل بديع (نصر)

م   5 ص 2377؛ جمهرة األمثال 3097/؛ العقد الفريد 232/5ابن سال  ؛ (قور)؛ اللسان والتاج 03289؛ المستقصى 03222 ؛ الميداين 03088؛ المخص 

 .3276/إميل بديع 

 .3279/؛ إميل بديع (لغز)؛ اللسان والتاج 23/99؛ المستقصى 03/15 ؛ الميداين 03/02جمهرة األمثال   8

؛ التاج /2316؛ المستطرف (سلب)؛ اللسان 23/91؛ المستقصى 23685؛ األساس 2302 ؛ الميداين 23266؛ جمهرة األمثال 53202العقد الفريد   9

 .3262/؛ إميل بديع (سلب)

ص   22  .3262/؛ إميل بديع (جلب، قطر، نفض)؛ اللسان والتاج /23/7؛ المستقصى 8//03 ؛ الميداين 3172/المخص 

م   22  ./326/؛ إميل بديع (قبص)؛ التاج 23/89؛ المستطرف 03/12 ؛ الميداين 23289؛ العقد الفريد 23261ابن سال 
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رين، وكذا  انَقطََع »و. 0، يعني بي نوه، كأفَرَخت بيضتهم«انقابَت بَيضُة بني فالٍن عن أمرهم»و. 2«منك ِعيُصك وإن كان أِشًبا»كانوا مقص 

: ، ومثله«ُقَوي  مِن قاِوية»: ، إذا انقطع ما بين الرجلين، أو َوَجَبت َبيعة ال ُتستقال، وتقول العرب للَدنِيء«انَقَطَع ُقَوي  مِن قاِوَية»و

 مِن قاِوبَ انقضى ُقو»، و«بِرَئت قائِبٌة من قوب»، و«انقَضت قائبٌة من ُقوبِها»: ، ويقال/«انقَضت قابِية مِن ُقوب»
 
، معناه أن  الَفرخ «ةبِي

اً »و. 1إذا فارق َبيضته، لم َيُعد إليه إن ك بَمَحشِّ ِصدق فال »: وقولهم. 7«أنقعوا لهم من الشر  ما يكفيهم»، أثَبَته وأداَمه، و«أنَقَع له َشر 

، يضرب لمن أخذ فيما «ع َهِرُمكولَ وال َتدري بم يُ ال َتدري َعالَم ُينَزأ َهِرُمك، »و. 6المكان الكثير الكإل والخير« المحش  »، «َتربَحه

، و ، وبرواية « على ما»أصله « عالم»يكَره له بعد ما أسن  يعني « بم»بالبناء للمفعول، « ينزأ»، «بم»حذفت ألفها لدخول حرف الجر 

: بيح، ويقال أيضًاقَ ك من َحَسن أو معناه أن ك ال تدري إالَم َيُؤول حالُ : ، وقيل«يوَلع عقُلك ونفُسك»على أي  شيء، أو بأي  شيء 

ت»و. 5«ال تدري َعالم يرتاق  َهَرمك»و ،«إنََّك اَل َتدري بَمن ُيولِع َهِرُمك» ، يعني التشكو إلى َمن َيعبَأ «إن ك ال تشكو إلى ُمَصمِّ

ت فاصبِر على الِحمل الثقيل أو ُمت»: بَشكواك، كما قال الشاعر إذا « اِت أمرهمباَت فالن على ِص »: ، ويقال«إن ك ال تشكو إلى مصم 

، وال هتدي المتََضال  »و. 8كان ُمعتِزًما عليه ، يعني َمن ركِب الضالَل على عمٍد لم « المتضال  »، «إن ك َتهدي الَضال  أن يرى أن ه ضال 

ِحيَص »و، «يف َحيَص َبيَص وقع فالن »: ويقال. 9تقِدر على ِهدايته، يضرب لمن أتى أمرًا على َعمٍد، وهو يعلم أن  الَرشاد يف غيره

لهما وكسر آخرهما، وقد «ِحيِص بِيصِ »، و«َحيٍص َبيصٍ »، و«َحيِص َبيصِ »، و«بِيصِ  لهما وآخرهما، وبكسرهما، وبفتح أو  ، بفتح أو 

َص لهم منه، ، مبني ًا على الكسر، وألِفه ياء، يعني وقعوا يف اختالٍط ال محي«يف حاِص باصِ »يجريان يف الثانية، فهي ست لغات، وكذا 

، بكسرهما غير مرك ب، يعني ضي قتم عليه حتى ال «ِحيًصا بِيًصا»، بفتحهما، و«َحيًصا َبيًصا»، و«تم األرض عليه َحيَص بَيَص علج»و

ف فيها ، َمنابِت الَكمأة، وال يعلم بذلك إال  «القصيص»، يضرب للعارف بموضع حاجته و«هو أعَلم بَمنبِت الَقصيص»و. 22يتصر 

، «الُكَبة بالُهَبة»: الريح، ومنهم َمن رواه« الهب ة»اإلبل العظيمة، و« الكبة»، «لكالبائِع الُكب َة بالُهب ة كإن  »و. 22ر النباتعالم بأمو

، «هو َنكِد اَلحظِيرة»: و قولهم. 20، يعني عليه ِعيال«عليه ُكب ة وَبَقرة»: بالتخفيف فيهما، فالكبة من الكابي، والهبة من الهابي، ويقال

                                                                                                                                     
 

 ./326/؛ إميل بديع (ذنن، ربض)؛ التاج 2398؛ زهر األكم (ربض)؛ اللسان 2302 ؛ الميداين 23028؛ فصل المقال 327/العقد الفريد   2

 .3267/؛ إميل بديع (قوب)؛ التاج 03225؛ األساس 0382 الميداين   0

م   / ص /0305؛ جمهرة األمثال 23/66ابن سال   .3265/؛ إميل بديع (قوى)؛ اللسان والتاج 23/95؛ المستقصى 0398 ؛ الميداين 31/1/؛ المخص 

 .3265/يع ؛ إميل بد(قوب)؛ اللسان والتاج 0398 الميداين   1

 .3268/؛ إميل بديع (نقع)؛ التاج 03/22؛ األساس 9//03 الميداين   7

ص   6  .3269/؛ إميل بديع (حشش)؛ التاج 23212؛ زهر األكم (حشش)؛ اللسان 23292؛ األساس 32/1/المخص 

ص 03122جمهرة األمثال   5 ؛ إميل (هرم، ولع)؛ اللسان والتاج (نزأ)؛ العباب 03/29؛ المستقصى 03/52؛ األساس 2378 ؛ الميداين 13252؛ المخص 

 .3252/بديع 

؛ التاج 30/6/؛ زهر األكم (صمت)؛ اللسان 23126؛ المستقصى 23775؛ األساس 23206 ؛ الميداين 23122؛ فصل المقال 23228جمهرة األمثال   8

 .3252/؛ إميل بديع (صمت)

 .3250/؛ إميل بديع (ضلل)؛ اللسان والتاج 2366 الميداين   9

ص   22  ./325/؛ إميل بديع (بيص، حيص)؛ اللسان والتاج /237 ؛ الميداين 3/12/المخص 

 .3251/؛ إميل بديع (قصص)ج ؛ اللسان والتا03/96؛ المستقصى 0310 ؛ الميداين 0357جمهرة األمثال   22

ص   20  .3251/؛ إميل بديع (كبب)؛ اللسان والتاج 03021؛ المستقصى 03228؛ األساس 03020المخص 
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ت به : ، يقال«إن ك لو صاَحبتَنا َمِذحَت »: ومن قولهم. 2خيرالني بخيل، وقليل يع مِذح الرجل إذا انَسَحَج فِخذاه يضربه الرجل مر 

ة، ثم  أخرب صاحبه أن ه لو كان معه لقي َعناء كما لقيه هو زائدة، « ما»خير، وستصيب خيًرا،  مع، يعني إن ك «اإن ك ما َوَخيرً »و. 0مَشق 

هو »و. /، يضرب يف موضع الَبشارة بالخير وُقرب َنيل المطلوب«إن ك وخيًرا مجموعان أو مقرتنان»على تقدير « خيرا»ونصب 

، وأنَكد مِن الَلو   ، «وَتِقل ون عند الَطَمعع رون عند الَفزَ إن كم لَتكثُ »: ومِن قول الرسول صل ى اهلل عليه وسل م لألنصار. «أخَدع مِن البَو 

ال أثِق بَسيل »: ، يضرب للذليل الحقير، و أيضًا«فالن ال يمنَع َذنََب َتلَعةٍ »و. 1بمعنى اإلغاثة، يعني تكثرون عند اإلغاثة« الفزع»

ي وأقاربي، عن، ي«يل َتلَعتيما أخاف إال  مِن َس »، يضرب لمن ال يوَثق به، يعني ال أثِق بما تقول، وبما تجيء به، و«َتلَعتك ي من بني عم 

اإلبل، « العازبة»، «إن ما اشرتيُت الَغنَم ِحذاَر العاِزبة»و. 7ألن  َمن َنَزل الَتلعة وهي َمِسيل الماء فهو على َخَطر، إن جاء الَسيل َجَرَف به

ته أن ه إن ما اشرتيُت الَغنَم ِحذار »: عها، واشرتى َغنًَما لئال  تعُزب، فعَزبت غنمه، فعاَتب على ُعزوهبا، فقالباكان لرجل إبل ف قِص 

ة لم يحتسبها«العازبة  رضي اهلل عنه. 6، فذهبت مثالً فيَمن ترف ق أهَوَن األموِر َمؤنًَة فلِزمه فيه مشق 
 
إن ما ُاكِلُت يوَم اُكَِل »: وقول علي

إن ما أنَت »و. 5بمعنى السي د« الثور»عنى به عثمان رضي اهلل عنه، ألن ه كان سي ًدا، وجعله أبيَض، ألن ه كان أشَيَب، و، «الثَوُر األبيض

، ألن  الَضبُع إذا رأت راكبًا خالَفته، وأخذت يف ناحية أخرى َهَربًا منه، يضرب لمن يخالف الناس فيما «ِخالَف الَضبُِع الراكَِب 

للضبع مِن إضافة المصدر لفاعله، « خالف»على المصدر، يعني تخالف ِخالَف الَضُبع، وإضافة  «فخال»عون، ونصب يصنَ 

هو الذي ال َغيَث فيه، كأن ه « الربق الُخل ب»و. 9، إذا ُذم  يف أمر ُمنتٍِن كاإلهاب الَمعطون«إن ما هو َعطِينَة»: ويقال. 8والراكب مفعوله

الخل ب هو السحاب : السحاب الذي ُيرِعد وُيربِق وال َمَطَر فيه، وقيل« اُلخلَّب»لِفك، وخع بَمَطره ثم  يُ خادع ُيومِض حتى َتطمَ 

برُق الخل ب وبرُق »: ُيومِض َبرُقه حتى ُيرجى َمَطره، ثم  ُيخلِف وَينَقِشع، وكأن ه من الِخالبَة، وهي الِخداع بالَقول اللطيف، ويقال

إن ه كربِق »: ، ويقال«إن ما أنَت كبَرِق ُخل ب»: ف، ومنه قيل لمن َيِعد وال ُينِجز وعدهخلِ ي الُمطِمع المُ ، يعن«برٌق خل ٌب »، و«خل ٍب 

لهم  »: ، ويف حديث االستسقاء«ُخل ٍب، وبرِق ُخل ب كان »: ، يعني خاٍل عن الَمَطر، ويف حديث ابن عب اس«ُسقيًا غير ُخل ٍب َبرُقها ال 

ه من المطرم  ، وإن«رق الخل بأسرع مِن ب ته بُخلو  إن ما أنت »: ويقال لكل  َمن َعِمل َعَمالً ال ُيجِدي عليه َنفًعا. 22ا وصفه بالسرعة لِخف 

، ألن  مساكن األروى َشَعف الِجبال، ومساكن النَعام الُسهولة، فهما ال يجتِمعان أبدًا، «؟َمن يجَمع بين األروى والنَعام»و. 22«الِعب

                                                                                                                                     
 

 .3257/؛ إميل بديع (حظر)؛ التاج 23298األساس   2

 .3257/؛ إميل بديع (مذح)؛ اللسان والتاج 2375 الميداين   0

ص   /  . 3257/؛ إميل بديع (خير)؛ اللسان والتاج 2372 اين ؛ الميد1316المخص 

ص   1  .3282/؛ إميل بديع (فزع)؛ التاج 23208؛ زهر األكم (فزع)؛ اللسان 23052؛ فصل المقال 3/71/المخص 

 .3281/؛ إميل بديع (تلع)تاج ؛ اللسان وال03/22؛ 23125؛ المستقصى //23 ؛ الميداين 03017جمهرة األمثال   7

 .3281/؛ إميل بديع (عزب)؛ التاج //232؛ زهر األكم (عزب)؛ اللسان 23125المستقصى   6

م   5  .3281/؛ إميل بديع (ثور)؛ اللسان والتاج 23128؛ المستقصى 2307 ؛ الميداين 23281ابن سال 

 .3287/؛ إميل بديع (خلف)سان والتاج ؛ الل2306 الميداين   8

 .3287/؛ إميل بديع (عطن)؛ اللسان والتاج 2361 الميداين   9

ص   22  .3286/؛ إميل بديع (خلب)؛ التاج 23/5؛ المستطرف (خلب)؛ اللسان 03109المخص 

 .3286/؛ إميل بديع (لعب)اللسان والتاج   22
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: طِيري، وإن قيل: ومثل نعامة ُتدعى َبعيرًا ُتعاظُِمه، إذا ما قيل»: ، مثل قول الشاعر«ما أنت إال  َنعامة»: ليكع من ُيكثر ِعَللهل: ويقال

يَت هانِئًا لتَهنِىء»و. 2«فإن ي من الَطير الُمِرب ة يف الُوكور: احِملي قالت ، يعني لُتعطِي الناس َمن مالَِك َعطاًء «لتهنأ»واية بر، و«إن ما ُسم 

، و«إن ما فالن َحوَبةٌ »و. 0كثيراً  ، والجمع « اَلحوبة»، يعني ليس عنده خيٌر وال شر  ، وكذلك المرأة إذا «ُحَوب»الرجل الضعيف، ويضم 

ة أهله»: ومن قولهم. /كانت ضعيفًة َزمِنَة هم،«فالن ُعر  ة» ، يعني شر  ، وا الرجل« العر  ة»لَمعرور بالشر  فالن َعنٌز »و. 1اُلجرم« الُعر 

َضي قة اإلحليل، يعني هذا الرجل مثل العنز التي لها لبن كثير، ولكن « العزوز»، إذا كان كثير المال وشحيًحا، و«َعُزوٌز لها َدرٌّ َجم  

وكل  خليل راءين فهو قائل من »: وقال الشاعر د،قريب اليوم أو غ، يعني موته «هو هاَمة اليوم أو غدٍ »: ومن قولهم. 7ضي قة اإلحليل

سيموت اليوم أو غًدا، وذلك من تأثير الشوق والحزن فيه، وأصل الهامة طائر يخرج من رأس ، يعني «أجلك هذا هامة اليوم أو غدٍ 

، «هم أَكَلة َرأسٍ »و. 5نانه ولسانهبجَ ألمور ويضبِطها القلب واللسان، ومعناه أن  المرء يعلو ا« األصَغرانِ »، «المرء بأصَغَريهِ »و. 6الميت

، جانب «اإلسك»، «إن ما هو إسك أَمة، وإن ما هو َعطينَة»و. 8«آكل»، يعني َعَددهم قليل، ُيشبِعهم رأس واحد، والواحدة «َرأسٍ 

: ، يف اإلكرام والِحفظ، وقولهم«أنت على عيني»و. 9«و إسك أمة، وإن ما هو عطينةه إن ما»: بالنَتناالست، ويقال لإلنسان إذا ُوِصف 

ما دام مواله يراه : ما دمَت تراه، وقيل: ، يعني هو كالعبد ما دام تراه، والصواب«هو َعبد َعين»، يف اإلكرام فقط، و«أنت على رأسي»

ا بعده َفال، ويقال  للرجل ُيظِهر لك من نفسه ما ال يفي به إذا غاب، وقال « أخو عين»و ،«صديق عين»، و«ينعبد ع»فهو فاِرٌه وأم 

ا َغيبه َفَظنونُ »: الشاعر ا لِقاؤه فُحلٌو وأم  ، يعني «هو على ُحنُدر عينه، وُحنُدَرتِها، وِحنَدوِرها، وِحنَدوَرهتا»و. 22«وَمن هو عبد العين أم 

، وبرواية «إن ما هو الَفجر أو الَبجر»و. 22، يعني جعلته ُنصَب َعيني«يني، وِحنِديرهتاعَ  ه على ُحنُدوَرةجعلتُ »ال يقِدر النََظر إليه بُغضًا، و

، يعني إن انتظرَت «إن ما هو الفجر أو البجر»: الداهية، واألمر العظيم، ويفتح، ومنه حديث أبي بكر رضي اهلل عنه« الُبجر»، و«البحر»

ماَء أفَضت بك إلى المكروه، يعني غمرات الدنيا، شب هها بالبحر لَتَحي ِر أهلها ل، وإن خبطَت الظُ حتى ُيضيء الَفجر أبصرَت الطريَق 

، يعني أن  الذي «إذا ُجوِزيَت َقرًضا فاجِزه، إن ما َيجزي الَفَتى ليس الجمُل »: ، هذا قول للبيد«إن ما َيجزي الَفتَى ليس الجمُل »و. 20فيها
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 .3292/؛ إميل بديع (أسك)اللسان والتاج   9

 .3290/؛ إميل بديع (عين)؛ اللسان والتاج 23692؛ األساس 03/95 ؛ الميداين 23/09ثمار القلوب   22

م   22  ./329/ميل بديع ؛ إ(حندر)؛ اللسان والتاج 03/98؛ المستقصى 03/87 ؛ الميداين 23/76ابن سال 
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« يا جمل»: الفتى هو السي د اللبيب، والعرب يقول للجاهل: ن، ال البهيمة، وقيلساأو قبيح هو اإلنيجزي بما ُيعامِل به من َحَسٍن 

، «إن ما ُيعاتَب األدِيُم ُذو البََشَرة»و. 2يعني إن ما يجزي اللبيُب مِن الناس ال الجاهل، يضرب يف الَحث  على ُمجازاة الخير والشر  

هو إن ما »قول و. 0األديم ما َسلَِمت َبَشرُته، يضرب يف النهي عن ِعتاب الجاهلن د إلى الِدباغ مالمعاودة، يعني أن  ما ُيعا« المعاتبة»

ر الحوض، يعني ُيؤتى األمُر من « العقر»، «إن ما ُيهَدم اَلحوُض مِن ُعقِره»و. /، إذا ناَظر أو خاَصم قِرًنا هو أعلم منه«ُيقامِس ُحوًتا مؤخ 

، إذا كان كريم اآلباء «هو ابن إحداها»، و«ال يقوم هبذا األمر إال  ابن إحداها»و ،«إال  ابن إحداهاال يقوم لهذا األمر »و. 1َوجهه

هات من الرجال واإلبل، ويف النوادر ، «ُفالٌن أََحُد األََحِدينَ »و. 7، يعني إال  ابن واحدة منها«ال يستطيعها إال  ابن إحداهتا»: واألم 

هذا أبلغ الَمدح، والظاهر : ، قيل«إِحَدى اإِلَحدِ »، و«واِحُد اآلحادِ »و« واحُد اإِلَحِدين»، و«واَحُد الواِحدينَ »، و«واحُد األََحِدينَ »و

 يعِقل ال ما: عقالء، وقيلأن  هذا الجمع مسَتعَمل للُعَقالء فقط، والمراد به إحدى الدواهي، لكن هم يجمعون ما يستعظِمونه جمع ال

ة النِكاية، يضرب لمن ال نِهاية لَدهائه ر يف أسماء الَدواهي، تنزيالً له منزلة الُعَقالء يف شد  ، «إن ه لبَريء الَعِذَرة»و. 6ُيجمع جمع المذك 

« ِدوس»وأصله ، س كل  َمن نازله، يعني شجاع شديد َيدو«فالن دِيٌس مِن الِدَيَسة»و. 5فناء الدار« العذرة»، و«بريء الساحة»: كقولهم

ويف قول . 9يف األصل رد  الجواب« اإلحارة»، يعني سريع الَلقم، و«فالن سريع اإلحاَرة»و. 8فُقلبت الواو ياًء لكسرة ما قبلها« ِدوس»

ته»: عمر مثالً  تهفالن ال يح»: ، يعني ال يحِقد على َرِعي ته، وقولهم«ال يصُلح هذا األمر إال  لمن ال يحنَق على ِجر  ، «نَق على ِجر 

ته»: كقولهم ًا، ومن أمثالهم«فالن ال يكظِم على ِجر  ال أفعل ما اختلف »: ، ال يسكت على ما يف جوفه حتى يتكل م به، وال يكتُم ِسر 

ةُ  ُة والِجر  ةً »، و«الِدر  ٌة ِجر  ة»، و«ما خالَفت ِدر  ة والِجر  ة تسُفل«ال آتيك ما اختلفت الِدر  ة الِ إلى الرجلين، و ، واختالفهما أن  الِدر  جر 

ة»تعلو إلى الرأس، و ال»، و«هو ابن أقوال»و. 22ما يخرجه البعير من بطنه ليمَضغه ثم  يبَلعه« الِجر  ، فصيح، جي د الكالم، «ابن قو 

« دغة»ق، واسم رجل كان أحم« دغة»، و«أحمق مِن ُدَغةٍ »و. 22«ابن أقوال»، و«إن ه البن َقول»: وتقول للرجل، إذا كان ذا لسان َطلِق

ق، وقيلمراسم ا ة حكى الميداين  يف كتابه، وروي عن بعض أهل اللغة أن  : أة من قبيلة ِعجل تحم  هي مارية بنت َمغنَج، ولها قص 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ زهر األكم (ليس)للسان ؛ ا23129؛ المستقصى 232/8؛ األساس 2301 ؛ الميداين 23072؛ ثمار القلوب 2375؛ جمهرة األمثال 232/8ابن سال 

 ./329/؛ إميل بديع (قرض)؛ التاج 232/0

ص 2369جمهرة األمثال   0  .3297/؛ إميل بديع (أدم، بشر)؛ اللسان والتاج 23102؛ المستقصى 2312 ؛ الميداين 2350؛ المخص 

 .3296/؛ إميل بديع (قمس)؛ اللسان والتاج 03222األساس   /

 .3295/؛ إميل بديع (عقر)؛ اللسان والتاج 2365 الميداين   1

ص   7  .3295/؛ إميل بديع (وحد)؛ التاج 23210؛ زهر األكم (وحد)؛ اللسان 03051؛ المستقصى 230/8المخص 

 .3295/؛ إميل بديع (أحد)؛ التاج 23210؛ زهر األكم (وحد)؛ اللسان 23080 الميداين   6

ص   5  .3298/؛ إميل بديع (عذر)؛ اللسان والتاج /0308؛ األساس 23720المخص 

 .3298/؛ إميل بديع (ديس)؛ اللسان والتاج 2358 الميداين   8

 .3298/؛ إميل بديع (حور)؛ التاج 2365 الميداين   9

 .3299/؛ إميل بديع (جرر)؛ اللسان والتاج 032/8س ؛ األسا2369 الميداين   22

 .3299/؛ إميل بديع (قول)اللسان والتاج   22
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ك»و. 2ُدَغو أو ُدَغي، والهاء ِعَوض« دغة»الُدَغة الَفراشة، وأن ها ُدَويب ة، وأصل   يعني مِن حيُث « جئ به مِن أيصك»، و«ِجئ به مِن إص 

إِنَُّه ألَضيَُق مِن »و. 0، يعني الِرعَدة«َأفَلَت َوَلُه َكِصيٌص وَأِصيٌص وَبِصيٌص »، يعني ُمنَقبِض، و«يٌص َكِصيصِص إن ه أل»كان، و

، يعني قي م عليه، والداهية، يقال ذلك للراعي الحسن الِرعية، «هو بِلو، وبِلي مِن أبالء المال»و. /، يعني بيت الزنابير«النُخروِب 

، «إن ه لخبيث التَوالي»و. 1«ِزر  من أزرارها»، و«ِعسل من أعسالها»، و«إن ه لحبل من أحبالها»، و«بالهاأحهو ِحبل من »لك وكذ

: مِن الخيل مآِخيُرها، والَذَنب والِرجالن منها، والعرب تقول« التوالي»األعجاز، التِّباِعها الُصدوَر، و« الَتوالي»، و«سريع التوالي»و

ليس توالي الخيل كالهوادي وال ُعفُر الليالي »: ، ويقال«فهواديها أعناُقها وَتواليها َمآخيرها ي،الخيل كالَتوال ليس َهوادي»

ة»و. 7«كالَدآِدي ته، كأن ه حليف«هو َحَسن الَوجه َحلِيف اللسان، طويل اإلم  َرُجل »و. 6، يعني حديده، يوافق صاحَبه على ما يريد لحد 

ٌل ُقل ب»و  قُ »، وكذلك «َرُجل ُحو 
 
لي  ُحو 

 
 ُقل ب»وكذلك  ،«ل بي

 
لي ، »، يعني محتال، وبصير بتقليب األمور، و«ُحو 

 
رجل َحوالي

ل رجل »و. 8، يعني ُمنكر، ُمراِوغ وَحِرب«رجل َخبٌّ َضب  »و. 5«هو أحول منك، وأحيل معاقبةً »، و«ما أحَوَله وأحَيَله»، و«وَحو 

ج اج َوال  ج»: ، يعني كثير الَظرف واالحتيال، وقيل«َخر  اج وال  . 9إذا لم ُيسرع يف أمٍر ال يسُهل له اُلخروج منه، إذا أراد ذلك، «خر 

: ، هذا كقولهم«إن ه لداِهيَة الَغبَر»: ومن أمثالهم يف الَدهاء واإلرب. 22، إذا كان ضعيف العقل«إن ه لَخِفيف النَعاَمة»: ويقال لإلنسان

اء الَغَبر»وُيهتدى لمثلها، ، داهية عظيمة ال «داِهَية الَغَبر»، و«ُجرح َغرب» داهية »الحي ة تسُكن ُقرب ُمَويَهٍة يف َمنَقع فال ُتقَرب، و« صم 

، يعني ذو رأي، وطريقة «هو ذو بَزالءَ »و. 22َبلي ة ال تكاد تذهب« داهية الَغَبر»: الذي يعانِدك ثم  يرجع إلى قولك، وقيل« الَغَبر

: ، بمعنى ذو لسان وبيان، وقيل«رجل ذو عارضة»: ن، قيلَس البيان واللَ « ةالعارض، والعارض»، «رجل ذو عاِرَضة»و. 20محكمة

ٌه، و«فالن ذو عارضة» ، يعني ذو َجَلد «فالن شديد العارضة»: الَجَلد والَصرامة، قال الخليل« العارض، والعارضة»، بمعنى مفوَّ

ة»و. 21كالم مثل الَزمَجرةالالَزجر واختالط الَصَخب والِصياح والَغَضب و« الَغذَمرة»، و«فالن ذو َغذاميرَ »و. /2وصرامة « إن ه لذو مِر 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ (دغو)؛ التاج //032؛ زهر األكم (دغو)؛ اللسان 2359؛ المستقصى 23029 ؛ الميداين 2371؛ جمهرة األمثال 322/؛ العقد الفريد 23/66ابن سال 

 .3022/إميل بديع 

ص   0  .3020/؛ إميل بديع (أصص)؛ اللسان والتاج 13002المخص 

 ./302/؛ إميل بديع (نخرب)؛ اللسان والتاج 23105 الميداين   /

ص   1  .3027/؛ إميل بديع (بلى، حبل)؛ التاج 23202؛ زهر األكم (حبل)؛ اللسان 03252المخص 

 .3027/؛ إميل بديع (تلو)؛ اللسان والتاج 23102المستقصى ؛ /230 الميداين   7

ص   6  .3027/؛ إميل بديع (حلف)؛ التاج (حلف)؛ العباب 23028؛ األساس 23025المخص 

 .3026/؛ إميل بديع (حول، قلب)؛ اللسان والتاج 03228األساس   5

 .3026/؛ إميل بديع (خبب، ضبب)؛ اللسان والتاج 23750؛ األساس 23062 ؛ الميداين 23127؛ جمهرة األمثال 13257العقد الفريد   8

 .3026/؛ إميل بديع (خرج، ولج)؛ اللسان والتاج 230/8؛ األساس 2//03العقد الفريد   9

 .3025/؛ إميل بديع (نعم)اللسان والتاج   22

م   22  .3025/؛ إميل بديع (غرب)؛ اللسان والتاج 23102؛ المستقصى 2311 ؛ الميداين 2399ابن سال 

 .3025/؛ إميل بديع (بزل)؛ التاج 2362 الميداين   20

 .3025/؛ إميل بديع (عرض)؛ التاج 23617األساس   /2

ص   21  .3028/؛ إميل بديع (غذمر)؛ اللسان والتاج 23057المخص 
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ة»و ته، ومنه الحديث« المر  ة الخلق وشد  ، جمعه »: قو  ة َسوي    وال لذي مر 
، جمع الجمع، «أمرار»، و«مَِرر»ال َتِحل  الَصَدقة لَغني

ة»و ة»العقل، األصالة واإلحكام، وأصل « المر  َمنظره َخير »، و«َمنَظرة بال َمخَبرةو إن ه لذ»: ويقال. 2إحكام الفتل، وطاقة الحبل« المر 

يح»و. 0«مِن َمخربه اٌب بأنُقعٍ »و. 1، إذا كان َدقيَق الَقوائِم«إن ه لَشخُت الُجزاَرة»: ويقال. /، بمعنى َوقور«رجل ساكُن الرِّ ، ورد «إن ه لَشر 

اج  بأنُقعٍ »: ورد يف كالم الحج 
 
ابون علي ب األم، يضر«إن كم يا أهل العراق شر  ، 7بمعنى المستنقع« النَقع»وماَرَسها، و ورب لمن جر 

اب بأمُقعٍ »و ، يعني شديد «رجل ِضر  أضرار»: ويقال. 6، يعني أن ه معاِود لألمور، يأتيها حتى يبلغ إلى أقصى ُمراِده«بأنُقعٍ »، و«هو شر 

اء، و حي ة تقتل « الِصل  »، يعني داهية يف رأيه، وأصل «أضالل ِضل  »، و«هَتارٍ إِنَُّه َلِهرتُ أَ »، و«إِنَُّه َلِصل  َأصالَلٍ »، و«ِصل  أصالل»أِشد 

هو »: ، إن ما يَرون أن ه يعنُف باإلبل، ويقال للراعي الَشِفيق«ُصلب العصا وَصليب العصا»: وقولهم يف الراعي. 5لساعتها إذا َنَهَشت

، 22«هو َضب  َقَلَعة»و. 22قلِّة الَضرب بالعصا عن سياسته، كنايةً ، يعني َحَسن 9«لي ن العصا»، و8«إن ه لضعيف العصا»، و«ضعيف العصا

« المجم  »، و«هو واسع المجم  »، إذا كان ضي ق الصدر باألمور، و/2«إن ه لَضي ق اَلمَجم  »و. 20«ضب  ُكدية»يقال للمانع ما وراءه، و

ض. الصدر، ألن ه مجتمع لما َوعاه مِن علم وغيره ما ال يكاد ينفتح من « الِعض  »، و«لِعض  ه إن  »: ات األمورو القول للَفِهم العالم بمَغم 

الَغضيض من »و. 26، يعني حسن القيام عليه«هو ِعهن مالٍ »و. 27، يعني داهية من دواهي«إن ه ُعضلة من الُعَضل»و. 21األغاليق

ضيُض الَطرف غَ  حلوا إال  أَغن  وما ُسعاُد َغداَة الَبين إذ ر»: ، يعني الفاتر، وزن فعيل بمعنى مفعول، ومنه قصيد كعب«الَطرف

                                                                                                                                     
 

ص   2  .3028/بديع  ؛ إميل(مرر)؛ اللسان والتاج 23070المخص 

 .3028/؛ إميل بديع (نظر)؛ اللسان والتاج /0308األساس   0

 .3029/؛ إميل بديع (روح)؛ التاج /23/9األساس   /

 .3029/؛ إميل بديع (شخت)اللسان والتاج   1

م   7 ص 309/؛ العقد الفريد 23227ابن سال  ؛ (نقع)؛ التاج 23200ر األكم ؛ زه(نقع)؛ اللسان 032/2؛ المستقصى 03/22؛ األساس 23071؛ المخص 

 .3022/إميل بديع 

 .13006؛ إميل بديع (مقع)؛ التاج 3007/زهر األكم   6

م   5 ص /2310؛ ثمار القلوب 2399ابن سال  ؛ (صلل)؛ التاج 23200؛ زهر األكم (هرت)؛ اللسان 23100؛ المستقصى 2305 ؛ الميداين /2307؛ المخص 

 .3022/إميل بديع 

 .3020/؛ إميل بديع (عصو)؛ التاج /2320؛ زهر األكم (عصا)؛ اللسان 23678األساس   8

ص  9  .3027/؛ إميل بديع (عصا)؛ التاج 23207؛ زهر األكم (عصا)؛ اللسان 23678؛ األساس 03250المخص 

 .3022/؛ إميل بديع (صلب)؛ اللسان والتاج 23102 الميداين   22

 .3022/؛ إميل بديع (قلع)ج التا  22

 .3022/؛ إميل بديع (كدو)؛ اللسان والتاج 23100؛ المستقصى 03052 ؛ الميداين 23121ثمار القلوب   20

 ./302/؛ إميل بديع (جمم)اللسان والتاج   /2

م   21 ؛ إميل بديع (عضض)؛ التاج 23201؛ زهر األكم (عضض)؛ اللسان 23100قصى ؛ المست2329 ؛ الميداين 309/؛ العقد الفريد 23222ابن سال 

/302/. 

 ./302/؛ إميل بديع (عضل)؛ اللسان والتاج 23662؛ األساس /030 ؛ الميداين 03/75؛ جمهرة األمثال 308/العقد الفريد   27

 .3021/؛ إميل بديع (عهن)التاج   26
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 الَظرف»: ، ويقال2«َمكحوُل 
 
، «نقي الطرف»، يراد بالظرف وعاؤه، يعني تغض  بصرك عن مال غيرك، و«إن ك لَغضيض الَطرف َنِقي

ه، يعني ال خير فيه، وال َغور له يف شيء، و« غير ُبَعدٍ »، و«إن ه لَغيُر أبَعدَ »و. 0انت لسَت بخائن ، يقال «ةُبعدَ »و« و ُبعدٍ إن ه لذ»إذا َذم 

إن غدوَت على الِمربد ربحَت »: ، وقال رجل البنه«ما عنده أبَعُد، أو ُبَعدٌ »: للرجل إذا كان نافذ الرأي ذا َغوٍر وذا ُبعد رأي، ويقال

« ه يف حور وبورن  إ»، و«ٍر وبُورٍ إن هم لفي ُحو»و. /«إن ك لغير بَُعد»، و«ما عندك بَُعدٌ »، يعني بغير منفعة، و«َعناًء، أو رجعَت بغير ُبَعدٍ 

، يعني اعَلمه وامَتِحن لي ما يف نفسه، «ُبر لي ما عند فالنٍ »يعني بالنقصان والهالك، يضرب لمن طلب حاجًة فلم يصنع فيها شيئًا، و

ابلكت ِرجله، وقيل لإذا شنَِج َنساه، فَقَمَص « إن ه لقامِص الُعرقوب»: ويقال للَفَرس. 1«باَر الَفحُل الناقةَ »هذا مأخوذ مِن  إن ه »: ذ 

، معناه أنه  يقبِضها فيسوقها «إن ه لُقَبَضة ُرَفَضة»، و«ُقَبَضة ُرَفَضة»: أن يقال للراعي الَحَسن الَتدبير الَرفيق بَرِعي تهو. 7«لَقموص اَلحنَجرة

ك بالشيء ثم  ال يلبَث  ثل، ويضرب هذا المإذا أجَدَب لها الَمرَتُع، فإذا وقعت يف لُمَعة من الَكإَل رَفضها حتى َتنتَشر فَترَتع للذي يتمس 

ام. 5«إن ه لَقصير الِعلم»و. 6أن يدعه : ، يعني أن ه ال ينام، كما أن  الُقنُفذ ال ينام، ويقال له أيضًا«إن ه لُقنُفذ ليل»، و«ُقنُفذ ليلٍ »: ويقال للنَم 

لقب محمد بن الُمسَتنير : «وُقطُرب»لها َقرار،  يسيب ة، أو طائر ل، على الرواية أن ها ُدوَ «إن ه لُقطُرب َليل»و. 8«أنَقد ليلٍ »: أيضًا

ر إلى سيبويه، فيفتح سيبويه بابه فيجده هنالك، فيقول له ، وكان يبك  ، يعني «رجل ُمؤَدم ُمبَشر»و. 9«ما أنت إال  ُقطُرب ليل»: النحِوي 

ب قد جمع لِين األَدَمة وُخُشونة الَبَشرة مع ا ، فالَبَشَرة «أَدَمة الِجلد وَبَشرته»أصله منو لمعرفة باألمور،محبوب، أو حاذق مجرَّ

، بتقديم «رجل ُمبَشر ُمؤَدم»: معناه كريم الِجلد َغليظه َجيِّده، ويقال: ظاهره وهو َمنبِت الَشعر، واألَدَمة باطنه الذي يلي الَلحم، وقيل

، يعني كل ه، أو «َظل   أِديُم النَهار صائًِما»ها، ونظرها وصح  َمخربُإذا حُسن م« امرأة ُمؤدمة ُمبشرة»: الُمبَشر على الُمؤَدم، ويقال

له، و«األديم من الُضحى»، و«ما رأيُته يف أديم هنار، وال َسواِد َليل»: بياضه، وقيل ، يعني عند ارتفاع «جئتك أديم الُضحى»، يعني أو 

. 22«فاتِق راتِق»: األمور ويزايلها، كما يقالط ل، يخا«مِزَيٌل  رجل مِخَلط»و. 22ما ظَهر منهما« األديم من السماء واألرض»الضحى، و

رجل »و. 20مثالً للكاتب النِحرير الكايف، وبروية أخرى يقال هذا للغالم الحار  الرأس الخفيف الروح النشيط« إن ه لِمَشل  ُعونٍ »وقول 

ًا، و«إن ه لَمقُلوم الُظفر»: ، يعني قليل األذى، ويقال«مَقل ُم الُظفر عن أذى الناس ، يعني «َكليل الُظفر عن الِعداء»، يعني ال ُينكي َعدو 

                                                                                                                                     
 

 .03082ح الشواهد الشعرية شر: لشرح البيت راجع  2

 .3021/؛ إميل بديع (غضض)؛ اللسان والتاج /236 الميداين   0

ص   /  .3021/؛ إميل بديع (بعد)؛ اللسان والتاج 2361 ؛ الميداين /3/2/المخص 

 .3021/؛ إميل بديع (بور)؛ التاج 23210ر األكم ؛ زه(حور)؛ اللسان 2380؛ األساس 2369 الميداين   1

 .3021/؛ إميل بديع (قمص)اللسان والتاج   7

 .3027/؛ إميل بديع (قبض)؛ اللسان والتاج 2351 الميداين   6

 .3027/؛ إميل بديع (قصر)اللسان والتاج   5

 .3027/؛ إميل بديع (قنفذ)اللسان والتاج   8

 .3027/؛ إميل بديع (قطرب)لتاج اللسان وا  9

ص   22  .3026/؛ إميل بديع (أدم، بشر)؛ اللسان والتاج 2362؛ األساس 03122 ؛ الميداين /2327؛ فصل المقال 23128المخص 

 .3026/؛ إميل بديع (خلط)؛ اللسان والتاج (خلط)؛ العباب 23060األساس   22

 .3026/؛ إميل بديع (شلل)؛ اللسان والتاج 2357 الميداين   20
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د»و. 2«َلسُت بالَفانِي وال َكلِّ الُظفر»: مهين، وقال َطَرَفةُ  ب «رجل ُمنَج  ده الدهر إذا جر  ب، وقد نج  ، بالدال والذال جميعًا، يعني مجر 

ب  اض بِبَزالءَ »و. /، يعني سي ئ الرأي«رجل منقطِع الِقبال»و. 0«نَجَدته َبعدي أمورد ق»: وعرف، ويقالجر  ، إذا كان يقوم «هو نَه 

هو إذا كان يسمع كالًما فيعتمد : ، إذا كان يثِق بكل  ما يسمع، وقيل«إن ه لوابَِصة َسمعٍ »و. 1باألمور العظام ُمطِيًقا للشدائد، وضابطًا لها

ا يفيعتمد عليه  إن ه لَضي ق »، و«إن ه لواسع الَحبل»و. 7وابصة سمع هبذا األمر»، و«وابصة سمع بفالن»: على ثَِقة، ويقال كنويظن ه، ولم 

، يعني ساكِن «إن ه لواقِع الَطير»و. 6«إن ه لواسع الَعَطن، وضي ق الَعَطن»، و«هو ضي ق اُلخُلق، واسع الخلق»: ، مثل ما قيل«اَلحبل

مَ  َك ِرُق َعَليَيح ُفالنٌ »و. 5ولي ن َم َغيظًا»، َمعنَاُه َيحِرُق َعَليَك األَسنَاَن، و«األُرَّ مَ »، و«فاَلن يحِرق عليَك األرَّ إِذا « إِن ه لَيحرُق عليَك األرَّ

مَ »َتَغيََّظ َفَحكَّ َأضراَسُه َبعَضها بَِبعٍض، وَ  ويقال للرجل إذا جاء يطُلب الِقرى . 8، يعني َيصِرف بَِأنيابِِه عليه َحنًَقا«ُهَو َيعلُِك َعَليه األُرَّ

، يضرب لمن ُيظهر أمًرا ويريد غيَره، يعني يظهر أخذ الُرغوة وهو يحسو «ُيِسر  َحسًوا يف ارتِغاءٍ »و. 9«إن ه ليخُطب ُكثَبةً »: بِعل ة الِخطبة

، كما «كيف ُتؤَكل الَكتِف»و. 20، إذا خاَطر بنَفسه«فالن يعلِّق اُلجلُجَل يف ُعنُقه»و. 22على الَقهرعني ، ي«أعطى على الَعصب»و. 22اللبن

د فالنًا»و. /2«إيِن  امُرٌؤ بالزماِن ُمعَتِرُف َعلََّمنِي َكيف ُتؤَكُل الَكتُِف »: قاَل الشاعرُ  ، إذا خاَدَعه متلطًِّفا، وأصله أن  الرجل «فالن يقرِّ

، «إن ه ليَنزو بين َشَطنَين»و. 21ها بَعيًرا، فيخاف أن يرُغَو، فينَزع منه الُقراد حتى يستأنس إليه، ثم  يخطِمهمنبل ليالً ليركب يجىء إلى اإل

، جمعه « الَشَطن»و ، «أشطان»الحبل الطويل الشديد الَفتل يسقى به، وهذا يقال للَفَرس العزيز النفس، ويضرب مثالً لألِشِر القوي 

، يعني وقع فيما ال طاقة له به، «وقع فالن يف اَلحظِر الَرطب»و. 27«عون عنرت والِرماُح كأن ها أشطاُن بِئٍر يف َلبان األدَهميد»: قال عنرتة

                                                                                                                                     
 

 .3025/؛ إميل بديع (ظفر)؛ اللسان والتاج 23601األساس   2

م   0  .3025/؛ إميل بديع (نجد)؛ اللسان والتاج 23226ابن سال 

 .3025/؛ إميل بديع (قبل)اللسان والتاج   /

م   1  .3029/؛ إميل بديع (بزل)؛ التاج 23202؛ زهر األكم /03/2؛ األساس /2322ابن سال 

 .3029/؛ إميل بديع (وبص)؛ التاج 23210؛ زهر األكم (وبص)؛ اللسان 03/25األساس   7

 .3029/؛ إميل بديع (حبل)؛ اللسان والتاج /2310؛ المستقصى 23266األساس   6

 .3002/؛ إميل بديع (وقع)؛ اللسان والتاج /2310؛ المستقصى 312/العقد الفريد   5

م ابن   8 ص /23/7سال  ؛ (حرق)؛ التاج 03221؛ زهر األكم (حرق)؛ اللسان 03129؛ المستقصى 23281؛ األساس 23/6 ؛ الميداين 1380؛ المخص 

 .3002/إميل بديع 

 .3002/؛ إميل بديع (كثب)اللسان والتاج   9

؛ إميل بديع (رغو)؛ التاج 23202؛ زهر األكم (رغو)؛ اللسان 03120؛ المستقصى 03125 ؛ الميداين 2356؛ فصل المقال 03102جمهرة األمثال   22

/3002. 

ص   22  .3000/؛ إميل بديع (عصب)؛ اللسان والتاج 03218المخص 

 .3000/؛ إميل بديع (جلجل)؛ اللسان والتاج 23217األساس   20

م   /2  .3000/؛ إميل بديع (كتف)؛ اللسان والتاج 2310 ؛ الميداين 308/؛ العقد الفريد 23222ابن سال 

م   21  ./300/؛ إميل بديع (قرد)؛ اللسان والتاج 0398؛ جمهرة األمثال /238ابن سال 

 .3001/؛ إميل بديع (شطن)؛ اللسان والتاج 23728؛ األساس 2362 الميداين  27
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، ومشى بالنميمة الَشنيعة«أوقد يف الحظِر الَرطب»وأصله أن  العرب تجمع الَشوك الَرطب فُتَحظِّر به، و حظِر جاء بالَ »، و2، يعني نم 

، «أعانت بنو الَحِريش فيها بأربَع، وجاءت بنو َعجالَن باَلحظِر الَرطب»: ي بكثرة من المال والناس، وقال الشاعرعن، ي«الَرطب

اب يستوقِد بنمائمه نار الَعداوة« جاءوا باَلحظِر الَرطب»و ام والكذ  ، يضرب مثالً لكل  َمن بُولِغ يف «نَِسيُج َوحِدههو »و. 0يقال للنَم 

، يعني ال نظير له يف العلم وغيره، وأصله يف الثوب، ألن  الثوب إذا كان كريًما «فالن واحد عصره، وَقريع قومه»: دحه، وهو كقولكمَ 

ة أثواٍب، وهو فعيل بمعنى مفع ول، وال لم ُينَسج على مِنواله َغيُره لِدق ته، وإذا لم يكن كريًما نفيًسا دقيًقا ُعِمل على منواله َسدى ِعد 

فالن يحمي الحقيقة، وينُسل »و. /«كان واهلل أحَوِذي ًا نسيَج َوحِده»: أن ها ذكرت عمر، فقالت»: ، ويف حديث عائشةدحقال إال  يف المي

، يعني ينسل َنَسالنًا يف وقت اَلحر  نصف النهار، وقيل«وينُسل الَوِديَقة ر القِوي  هو َدَومان الشمس يف السماء، وَدَورانُها : ، للمشمِّ

ه إن ها »: ألبي هريرة رضي اهلل عنهم، حين بَلغه َفتواه يف المَطل قة َثالًثا غيَر َمدخول هبا ، ويف قول ابن عب اس«لِص طب ق المف»و. 1اوُدُنو 

ل للذي يصيب ، يعني أصبَت وجه الُفتيا، وأصله إصابة الَسيف الَمفَصل، ويقا«طب قَت »: ، فقال له«ال تِحل  له حتى تنكِح َزوًجا غيره

قد طب ق المفصل، ورد  قالب الكالم، وَضع الِهناء مواضع النَُقب، وهو أخذ »: ، ويقال للبليغ من الرجال«إن ه يطب ق المفصل»: ةج  الح

ار الحاذق، إذا وضع السكين على المفصل، ففصله ، يعني مطر عام واسع، أو الذي ال ُيعرف أقصاه، «َمَطٌر َجًدا»و. 7من الجز 

روه ألن  «ًداَج سماء »: ن أيضًاويقولو ة المصدر، ويف حديث االستسقاء« الجدا»، ذك  لهم  »: يف قو  . 6اسِقنا َغيًثا َغَدًقا، وَجًدا َطَبًقا ال 

ي، بالكسر، و»: يعني َعَزم، ومنه يقال« أَصر  على األمر»و ي»هو من ي ِصر  ى»، بفتح الهمزة وكسر الصاد والراء، و«أِصر  ، بكسر «صر 

ى»دة، وشد  وفتح الراء الم الصاد، ي»و، بزيادة الهمزة، «أصر  ى»، بضم  الصاد وكسر الراء، و«صر  ، بفتح الراء المشددة، يعني «صر 

، وقيل ي»: عزيمة وِجد  ي»: ، يعني لحقيقة، وقال الشاعر«إن ها من ي ألِصر  . 5«قد علَمت ذاُت الَثنايا الُغرِّ أن  النَدى مِن ِشيمتي أِصر 

هما األكل والشرب، أو : هما األكل والنكاح، وقيل: ، وقيل«إن هم لفي األهيََغينِ »: لحال، يقالا ، الِخصب وُحسن«األهيَغانِ »و

هو يف قبص الحصى »: مجمع الرمل الكثير، ويقال« القبص»، يعني يف كثرهتا، و«إن هم لفي قِبص الَحصى»و. 8الشرب والنكاح

، يعني تقاطعوا، ويقال أيًضا تشاَتما فكأن ما جَزرا بينهما 22«بينهم الَظِربانُ  اسف»و. 9ن َكثرته، يعني فيما ال يستطاع َعَدُده مِ «وَقبِصها

: نه، وقيلبااَوالنه ويتجاذَ ، فكأن  بينهما جلَد َظرباٍن يتن«هما يتنازعان ِجلَد الَظِرَبانِ »َظِرباًنا، شب هوا فُحش تشاُتِمهما بنَتن الَظِربان، و

                                                                                                                                     
 

ص 23/21جمهرة األمثال   2  .3007/؛ إميل بديع (حظر)؛ التاج 0379؛ زهر األكم (حظر)؛ اللسان 3/61/؛ المخص 

 .3116/؛ إميل بديع 0379؛ زهر األكم (حظر)؛ اللسان 23298؛ األساس 23259 ؛ الميداين 23/21جمهرة األمثال  0
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 .3005/؛ إميل بديع (طبق)؛ اللسان والتاج 23197ثمار القلوب   7

 .3008/؛ إميل بديع (جدو)اللسان والتاج   6

 .3008/؛ إميل بديع (صرر)؛ اللسان والتاج 2376 الميداين   5

 .3009/؛ إميل بديع (هيغ)اللسان والتاج   8

 .3009/؛ إميل بديع (قبص)؛ اللسان والتاج 0315األساس   9

 .131/9؛ إميل بديع (ظرب)اللسان والتاج   22
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، وُذكِر أن  عب وًدا كان عبًدا أسوَد َحط اًبا، فغَبر يف «أنَوم مِن َعب ود»و. 2حيوان ُمنتن الرائحة« الظربان»، و«هما يتماشنان جلد الظربان»

، يعني عليك بشأنك، «اهَتبِل َهَبلك»و. /«أنوم من َفهد»و. 0ُمحَتَطبه أسبوًعا لم َينم، ثم  انصرف، فبقي أسبوعا نائًِما، فضرب به المثل

، يعني باِدروا إلى ذبحها مادامت سمينًة قبل «اهتَِزموا َذبيحتَكم ما دام بِها طِرٌق »: يف انتهاز الُفَرصو. 1بشأنك، واشتغل بشأنك

، يعني عالم به، «هو ُدَعميُِص هذا األمر»: ، ويقالصهإذا كثرت َدعاميَدعَمَص الماء، : ، ويقال«أهدى مِن ُدَعيِميِص الَرمل»و. 7ُهزالها

يت، ويقال« ُدَعيِميص الَرمل»وأصل  ا انصرف، وجعل : أن ه عبد أسود داهية ِخرِّ ما كان يدخل بالَد َوبار غيُره، فقام يف الموسم لم 

طوا  ي  ، فقام َمهرِ «ارفمن ُيعطني تِسًعا وتسعين بَكرًة ِهجانًا وُادًما ُاهِدها لَوب»: يقول ا توس  ل معه بأهله ولده، فلم  وأعطاه ما قال وتحم 

ولقد »: يهجو َجريًرا الَرمل طَمست الجن  َعين ُدَعيِميص، فتحي ر وهلك هو وَمن معه يف تلك الِرمال، ويف ذلك يقول الَفَرزَدق

ل الرجوع إليهم، فقد هاجت «قد أعَريَت ف أهَلَك »و. 6«ارِ ضللَت أباك َتطُلب داِرًما كَضالل ُملَتِمٍس طريَق َوب ، يعني باِدر أهلك وعج 

َهمًسا »: ، يعني امش َخِفي ا واسكت، ويقال«اهِمس َوَصهْ »و. 5دخلت يف الَعِري ة، يعني الريح الباردة« أعريت»ِريح َعِري ة، ومعنى 

ة اجلشريعَة فال تحت، هو أن يوَرد اإلبل ا«اهَون الَسِقِي التَشريعُ »و. 8«وَصهْ  . 9إلى االستقاء، يضرب يف إدراك الحاجة من غير َمَشق 

شر  ما أجاءك إلى »و. «أهون ما أعَملت لساٌن ُمِمخ  »، يعني َذلِق َقِوي  على الكالم، و«له لسان ممخ  »َحَسُن الَشفاعة، و« لسان ُمِمخ  »و

ٌب »و. 22، يعني يف الحاجة إلى اللئيم«ر  ألجأه إلى مخ  عرقوبشلا»، و«ة ُعرقوبمخ   ب»، و«أهَون َمظلوٍم ِسقاٌء مَرو  ب « سقاء مرو  ُروِّ

. 22ُيشَرب قبل أن تخرج زبدتهو ُيظلم فُيسقى، أالذي « المظلوم»فيه اللبن، وأصل المثل، الِسقاء ُيَلف  حتى يبلغ أوان الَمخض، و

جاج»و اج بن يوسف من طرف عبد الملك بن َمروان« تبالة»، و«أهون مِن َتباَلَة على الح   20باليمن، ِخصبة وكان اسُتعِمل عليها الحج 

                                                                                                                                     
 

 .30/2/؛ إميل بديع (ظرب)؛ اللسان والتاج 23050؛ المستقصى /03/9 ؛ الميداين 23128؛ ثمار القلوب 03227جمهرة األمثال   2

 .30/2/؛ إميل بديع (عبد)؛ التاج 23106؛ المستقصى 6//03 الميداين ؛ 03/29جمهرة األمثال   0

م   /  .30/2/؛ إميل بديع (فهد)؛ التاج 037؛ زهر األكم (فهد)؛ اللسان 03/8؛ األساس 03/28؛ جمهرة األمثال 23/62ابن سال 

 .30/1/؛ إميل بديع (هبل)؛ التاج 03127 الميداين   1

 .30/1/؛ إميل بديع (هزم)؛ اللسان والتاج 23112المستقصى   7

 .30/6/؛ إميل بديع (دعمص)؛ اللسان والتاج 23110؛ المستقصى 03129 ؛ الميداين 23227؛ ثمار القلوب 03/57جمهرة األمثال   6

ص   5  .30/9/؛ إميل بديع (عرو)؛ اللسان والتاج 23619؛ األساس 2360 ؛ الميداين 03128المخص 

 .3012/؛ إميل بديع (همس)اللسان والتاج   8

م   9 ص /239؛ جمهرة األمثال 23012ابن سال   .3010/؛ إميل بديع (شرع)؛ اللسان والتاج 23111؛ المستقصى 03126 ؛ الميداين 03282؛ المخص 

 .3010/؛ إميل بديع (مخخ)؛ التاج 23111؛ المستقصى 03295؛ األساس 03126 الميداين   22

م   22 ص 23262؛ جمهرة األمثال //3/؛ العقد الفريد /2320ابن سال  ؛ 23111؛ المستقصى 23/92؛ األساس 03126 ؛ الميداين 23175؛ المخص 

 ./301/يل بديع ؛ إم(روب)؛ التاج 2379؛ زهر األكم (سقا)اللسان 

، أبو الوليد، من أعاظم الخلفاء وُدهاهتم، نشأ يف المدينة، فقيًها واسع العلم، متعب دً   20 ا، ناسًكا، وشهد يوم عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي  القرشي 

ة، فكان جباًرا على معانديه،  سنة، وانتقلت إليه الخالفة بموت أبيه، 26الدار مع أبيه، واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن  فضبط أمورها وظهر بمظهر القو 

امه اال ، ونقلت يف أي  اج الثقفي  لدواوين من الفارسية قوي  الهيبة، واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد اهلل ابني الزبير يف جرهبما مع الحج 

ل من نقش بالعربية على الدارهم، وكان عمر بن والرومي ة إلى العر بية، وضبطت الحروف بالنقط والحركات،  ل من صك  الدنانير يف اإلسالم، وأو  وهو أو 

 .13267الزركلي  : راجع. ، تويف  يف دمشق«معاوية للحلم، وعبد الملك للحزم»: الخطاب قد صك الدراهم، وكان يقال
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اج»: فأتاها فاستحقرها فلم يدخلها، فقيل ا قرب منها: قيلو وضرب به المثل، ،«أهون من تبالة على الحج  أين »: إن ه قال للدليل لم 

 بَعَمل تسرته عن ي األكمة»: ، فقال«تسُترها عنك األَكَمة»: قال« هي
 
فالَضيُف والجاُر »: ، ورجع من مكانه، وقال لبيد«أهَون علي

 مِن دِحِ »و. 2«الَجنيُب كأن ما َهَبطا َتباَلة ُمخِصبًا أهضاَمها
 
هو ُدَويب ة، أو لعبة للصبي ة يجتمعون لها « ِدِحنِدح»، «نِدحهو أهَون علي

ات، فإذا قيل ِدٍح »، و«ِدْح ِدْح »، وبرواية «ال شيء»: قيل« أيش دحندح؟»: فيقولوهنا، فمن أخطأها قام على ِرجل وحَجل سبع مر 

ًا م حًا»، ويقال «ِدٍح  صوفة يف »: ما أطارته الِريُح من الرتاب، وقيل« البُوهة»، «هو أهون من ُصوَفة يف بُوَهة»و. 0عهامَ ، يعني َدعها «َدح 

ة« بوهة  مِن َعفَطة َعنز»و. /يراد هبا الَهباء المنثور الذي يرى يف الَكو 
 
 رضي اهلل عنه« الَعفطة»، و«أهون علي

 
: الَضرطة، ومنه قول علي

 مِ ولكانت دنياكم ه»
 
تِه»و. 1«َعفَطة َعنزن ذه أهون علي ته، : ، قيل«هو أهون من ُقَعيٍس على َعم  إن ه رجل من أهل الكوفة دخل دار عم 

، وكان بيتها ضي ًقا، فأدخلت كلبها البيت، وأبرزت ُقَعيًسا إلى المطر، فمات من الربد الَشرُط َأملَُك، عليك، أَم »و. 7فأصاهبم َمَطر وُقر 

ام « الشرط»و« ُربَّ َشرِط َشاِرٍط، َأوَجُع من َشرِط َشاِرط»: ، يضرب يف ِحفظ الشرط يجِري بين اإلخوان، ويقال«َلك َبزغ الحج 

 م كن منكر لو لم أيا بِش»: 5، يعني الدهر وقال األخطل يمدح بِشر بن َمروان«أهلَكهم األزَلُم الَجَذعُ »و. 6بالِمشرط
 
بمنزلة ألقى علي

، وقالوا«ال آتِيك األزَلَم اَلجَذعَ »: ، ويقال«يَديه األزَلُم اَلجَذع أوَدى به »: ، يعني ال آتيك أبدًا، ألن  الدهر جديد، كأن ه َفًتي لم ُيِسن 

ة بن ُذهل بن َشيبان، قيلن ، هو َدِرم ب«مٌ أودى َدرِ »و. 8«ال آتيه األزَلَم اَلجَذعَ »، و«األزنَم»، وبربواية «األزَلُم اَلجَذعُ  كان : ُدب  بن ُمر 

يطلب َدِرًما وجَعل فيه ُجعالً لمن جاء به أو دل  عليه، فأصابه قوم، فأقبلوا به إليه، فمات يف أيديهم قبل أن يبلغوا  النُعمان بن الُمنذر

أودى كما أودى »: قبيلة، ويف أمثال العرب« عتيب»، و«أودى َعتِيب»و .9دَرك بَثأِره، يضرب لمن لم يُ «أودى درم»: به إليه فقيل

 كانوا يف دين مالك، أغار عليهم  ، عتيب أبو قبيلة من اليمن، وهو عتيب بن أسلم«َعتيب
 
بن مالك بن َشنُوَءة بن َتديل، وهم حي

، فما زالوا كذلك حتى «إذا كرب ِصبياُننا لم يرتُكونا حتى يفت كونا»: يقولون واسَتعَبدهم، فكانبعُض الملوك، فَسبى الرجاَل وأَسَرهم وا

، كما ترجو أصاِغَرها »: 22هلكوا، فضربت هبم العرب مثالً لَمن مات وهو َمغلوب، ومنه قول َعدي  بن زيد يها، وقد وقعت بُِقر  ُتَرج 

                                                                                                                                     
 

 .3011/؛ إميل بديع (تبل)؛ اللسان والتاج 23117؛ المستقصى 2392؛ األساس 03128 ؛ الميداين /03/5جمهرة األمثال   2

 .3017/؛ إميل بديع (دحح)؛ اللسان والتاج 23116؛ المستقصى 03125 ؛ الميداين 03/52؛ جمهرة األمثال 3020/الخصائص   0

 .3015/؛ إميل بديع (بوه)؛ اللسان والتاج 03/57جمهرة األمثال   /

 .3018/؛ إميل بديع (عفط)؛ اللسان والتاج 23115؛ المستقصى 03126 ؛ الميداين 23721لمقال فصل ا  1

 .3019/؛ إميل بديع (هون)؛ اللسان والتاج 23115؛ المستقصى /03/8؛ األساس 03125 ؛ الميداين /03/5جمهرة األمثال   7

 (.شرط)؛ التاج /2372األساس   6

، أمير، كان سمًحا جواًدا، ولي إمرة العراقين   5 هـ وهو  51ألخيه عبد الملك سنة ( البصرة والكوفة)بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي  األموي 

ل أمير مات بالبصرة، تويف  عن ني ف وأربعين سنة  .0377الزركلي  : راجع. أو 

م   8  .3076/؛ إميل بديع (جذع)؛ اللسان والتاج 23108؛ المستقصى 23208؛ األساس 03/66 ؛ الميداين /2329؛ جمهرة األمثال /23/8ابن سال 

 .3075/؛ إميل بديع (درم)؛ اللسان والتاج 23109؛ المستقصى 03/69 ؛ الميداين 23265جمهرة األمثال   9

، شاعر من دهاة الجاهلي ين، كان قروي ًا، من أهل الحيرة، فصيًحا، يحسن العربي ة والفارسي ة والرمي النشاب، علي  بن زيد حماد بن زيد العبادي  ا  22 لتميمي 

ل من كتب بالعربية يف ديوان كسرى، اتخذ يف خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب، فسك ن المدائن، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل، وهو أو 

ا مات  يف القسطنطينية، هبدية، فزار بالد ( Tiberius II)أقر  عديا ورفع منزلته وجهه رسوال إلى ملك الروم طيباريوس الثاين « هرمز»كسرى أنو شروان ولي ابنه ولم 
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يضرب للذليل وللشيخ، ويضرب أيًضا لفساد الشيء حتى ال يبقى منه إال  ما ال ُينتفع به، معناه  ،«ِرًطاير إال  َض أودى العَ »و. 2«َعتِيُب 

ته إال  الُضراط يف ب ، يضر«إن ه لواري الَزند»، والِزناد كالَزند، و«َوَرت بك ِزنادي»: وتقول لمن أنجدك وأعانك. 0لم يبق منه وقو 

َوِرَيت بك »، يعني قِوَيت بك وكثرت، مثل «َزَهَرت بك ِزنادي»، و«َوَقَدت بك ِزنادي»الَكَرم وغيره من الِخصال المحمودة، و

، «ا وأملِْك أوِضْع بِن»: وتقول العرب. 1هنا بمعنى تبي ن، يضرب لألمر يظهر كل  الظهور« بي ن»، «قد بي ن الُصبُح لذي َعينَين»و. /«ِزنادي

أوطأُت فالنًا داب تي حتى »، يعني حمله عليه، فوطَِئه، و«أوطأه َفَرسه»، و«أوطأه غيره»و. 7اإليضاع بالَحمض، واإلمالك يف الُخل ةي يعن

ن أوىف م»و. 6«من أوطأك َعشَوةً »: ، يعني أركبه على غير هدى من الطريق، ويقال«أوطأه َعشَوةً »، و«أوطأه الَعشَوةَ »، و«وطئها

ُل »: بن عاِدياَء بن ِرفاعة بن َجفنة صاحب الِحصن األبَلق، ويقال فيه أيضًا الَسَموأل بن أوىفو ، ه«َموألالَس  ، اسم سرياين  «َسَمو 

ب بن َشيبان، وذلك ألن   هلبن ذُ  ، يعني عوف بن محل م«هو أوىف مِن َعوٍف »: ، وكذا قولهم«ال ُحر  بوادِي َعوٍف »: وقولهم. 5معر 

ن عمرو بن ِهند طَلب منه َمروان الَقَرظ، فمنعه عوف، وأبى أن يسل مه، فقال عمرو ذلك القول، يعني أن ه يقَهر َمن حل  بواديه، وكل  مَ 

ل الَصيِد َفرَ »و. 9، هو ولد ااُلرِوي ة«أوَقل من ُغفرٍ »و. 8فيه كالعبيد له، لطاعتهم إي اه ل صيد»، و«عٌ أو  ل ولد تنتجه « الفرع»، و«َرَعهفَ  أو  أو 

ل نتيج منها»: الناقة، كانوا يذبحونه آللهتهم يترب كون بذلك، وكان الرجل يقول ت إبلي كذا نحرت أو  ، وكانوا إذا أرادوا نحره «إذا تم 

اط والغوغاء من الناس، وكذلك « أوالد َدرَزة»و. 22زي نوه وألبسوه ، «بنو غرباء»: كما يقال للفقراءا ، وهذ«الد ُترينأو»الَسِفلة والُسق 

 رضي اهلل عنهما« أوالد َدرَزة»و
 
، وكانوا قد «أوالد درزة أسلموك وطاروا»: أيًضا الخي اطون، وقول الشاعر يخاطب زيد بن علي

، « ابن درزة»كنية الدنيا، و« أم  َدرز»ناس، وال، وهم من أسافل هم الحاَكة« أوالد درزة»: خرجوا معه فرتكوه واهنزموا، وقيل
 
الَدِعي

قام القوم على »، و«بنى القوُم بيوَتهم على ساٍق واحد»: ويقال. 22تساعي، فجاءت به من المساعاة وال ُيعرف له أٌب « ابن أَمة»أو

ةلمبذلك الَكد  وا يراد« ساق أي  َداٍء أدوى من »و. 2، يضرب لمن أفسد شيًئا، فكان عليه إصالحه«أوَهيَت َوهيًا فارَقعهُ »و. 20شق 

                                                                                                                                                               
 

ج هندا بنت النعمان ابن المنذر وشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره . فسجنه وقتله يف سجنه بالحيرة الشام، وعاد إلى المدائن هبدية قيصر، ثم  تزو 

 .13002الزركلي  : راجع

 .3075/؛ إميل بديع (عتب)؛ اللسان والتاج 23109؛ المستقصى 03/52 الميداين   2

م   0  .3078/إميل بديع ؛ (ضرط)؛ اللسان والتاج 23108؛ المستقصى 03/61 ؛ الميداين /237؛ جمهرة األمثال 23228ابن سال 

 .3062/؛ إميل بديع (زند)؛ اللسان والتاج 23101؛ األساس 03/65 ؛ الميداين 03/12جمهرة األمثال   /

م   1 ص 2308؛ جمهرة األمثال 2379ابن سال  ؛ إميل (بين)؛ التاج 23022؛ زهر األكم (بين)؛ اللسان 03292؛ المستقصى 0399 ؛ الميداين 1315؛ المخص 

 ./306/بديع 

 ./306/؛ إميل بديع (وضع)؛ اللسان والتاج 03/66 الميداين   7

ص /2317جمهرة األمثال   6  .3061/؛ إميل بديع (وطأ)؛ التاج 231/2؛ المستقصى 23092؛ المخص 

 .3069/؛ إميل بديع (سمل)؛ اللسان والتاج 231/7ستقصى ؛ الم03/51 ؛ الميداين 39/العقد الفريد   5

 .3069/؛ إميل بديع (عوف)؛ اللسان والتاج 03/57 ؛ الميداين 03/16جمهرة األمثال   8

 .3051/؛ إميل بديع (وقل)؛ اللسان والتاج 231/8؛ المستقصى 03/82 ؛ الميداين 03/72جمهرة األمثال   9

 .3056/؛ إميل بديع (فرع)؛ اللسان والتاج 2307 الميداين   22

ص 23052؛ ثمار القلوب 2316جمهرة األمثال   22  .3058/؛ إميل بديع (درز)؛ اللسان والتاج /2308؛ األساس 23/29؛ المخص 

 .3082/؛ إميل بديع (سوق)اللسان والتاج   20
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: ، قيل«داء الُشح  أشد  األدواء»: بمعنى المرض، والعيب ظاهًرا أو باطنًا، حتى يقال« الداء»، يعني أي  عيب أقبح منه، و«البُخل

أَي  »و. 0«داء وأدواء»ليس يف كالمهم مفرده ممدود وجمعه ممدود إال  : ، وقيل«اءأدو« »داء»وجمع ، بالهمز، «أدوأ»الصواب 

ُب  جاِل الُمَهذَّ جاِل المُ »: /، قاَل النابَِغةُ «الرِّ ه على َشَعٍث َأي  الرِّ ُب؟وَلسُت بُمسَتبٍق َأخًا اَل َتُلم  مه من مَ  ، يعني«َهذَّ ن لم ُتصلِحه وتقوِّ

، قاله الخت حاِرثة بن «إي اِك أعني واسَمعِي يا جاَرةُ »و. 1 الناس فلست بمستبقيه وال راغب فيه ، هذا المثل لسيار بن مالك الَفزاِري 

، وذلك أن ه نزل هبا، فنظر إلى بعض محاسنها فهِويها واستحيا أن يخربها بذلك، 
 
ا طال رأفجعل يشبِّب بامألم  الطائي ة غيرها، فلم 

ًة مِعطاَره إي اِك »: ذلك وضاق َذرًعا بما يجد وقف لها، فقال يا أخَت خير الَبدو واَلحضاره كيف تَرين يف فتى َفزاَره أصبح يهوى ُحر 

ر لينظر اللذي ُتعَرض فيه المكان ا« المشوار»، و«إي اك واُلخَطَب فإن ها مِشواٌر كثيُر الِعثار»و. 7«أعني واسِمعي يا جاَره ، وتشو  دَواب 

َتباَذلوا تحاب وا، وإي اكم وَحِمي ة »: لبني تميم، وهو يُوصيهم 5ويف كالم األحنَف بن َقيس. 6كيف مشوارها، يعني كيف سيرهتا

ذوا باهلل من حمي ة األوقاب واللِ »: ، يعني اَلحمَقى، وتقول العرب«األوَقاب ، قاله رسول اهلل صلى «َخضراَء الِدَمنِ و إي اكم»و. 8«ئامتعو 

أراد فساد النََسب إذا ِخيَف أن يكون : ، قيل«المرأة الحسناء يف منبِت الَسوء»: فقال« وما ذاك يا رسول اهلل؟»: اهلل عليه وسلم، فقيل له

نه اإلبُل والغنم من أبوالها وأبعارها، ألن ه رب ما نَبت فيها النبات الحسن، فيكون ، ا خضراء الِدَمنلغير ِرشدة، وإن ما جعله وهي ما تدم 

كم خضراء الدمن، وأدخل الواو : كلمة تخصيص، وتقديره« إي ا»منظره حسنًا أنيًقا ومنبِته فاسًدا، و إي اكم أخص  بنصحي وأحذر 

ر على الفعل ال ر، يعني أخص  ليعطف الفعل المقد  م، ولهذا ال يجوز حذفها إال  يف ضرورة الشعر، ال تقول كمقد  إي اك »م وأحذرك 

                                                                                                                                                               
 

 .3080/؛ إميل بديع (وهي)؛ اللسان والتاج 231/2؛ المستقصى 03/65 ميداين ؛ ال23262جمهرة األمثال   2

 .3080/؛ إميل بديع (دوأ)؛ التاج 232/9زهر األكم   0

، من الطبقة األولى من اهل الحجاز، كانت تضر  / ، أبو أمامة، شاعر جاهلي  ب له قب ة من جلد أحمر زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين  الغطفاين  المضري 

له على  بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها، وكان األعشى ن يعرض شعره على النابغة، وكان أبو عمرو ابن العالء يفض  وحسان والخنساء مم 

دة سائر الشعراء، وهو أحد األشراف يف الجاهلي ة، وكان حظِي ًا عند النعمان بن المنذر فغضب النعمان، ففر  ( زوجة النعمان)، حتى شب ب يف قصيدة له بالمتجر 

ل ف يف شعره والحشو، النابغة وفد على الغساني ين بالشام، وغاب زمنًا، ثم  رضي عنه النعمان، فعاد إليه، شعره كثير، وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تك

 .371/كلي  الزر. وعاش عمًرا طويال

م   1 ؛ زهر األكم (شعث)؛ اللسان 23119؛ المستقصى 2352؛ األساس /230 ؛ الميداين 23288؛ جمهرة األمثال 03/5؛ العقد الفريد 2372ابن سال 

 .3080/؛ إميل بديع (بقي)؛ التاج 2370

 .3087/؛ إميل بديع (عنا)؛ اللسان والتاج 2319 داين ؛ المي2356؛ فصل المقال 2309؛ جمهرة األمثال 300/العقد الفريد   7

 .3088/؛ إميل بديع (شور)اللسان والتاج   6

، أبو بحر سي د تميم، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفات  5 ي السعدي المنقري  التميمي  حين، يضرب له األحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المر 

مر، فمكث عاما، يف الحلم، ولد يف البصرة وأدرك النبي  صل ى اهلل عليه وسل م، ولم يره، وفد على عمر، حين آلت الخالفة إليه، يف المدينة، فاستبقاه عالمثل 

، ولما انتظم األمر لمع ين مع علي 
اوية عاتبه، فأغلظ له األحنف يف وأذن له فعاد إلى البصرة، وشهد الفتوح يف خراسان، واعتزل الفتنة يوم الجمل، ثم  شهد صف 

، ولي خراسان، وكان صديقا لمصعب بن الزبير «هذا الذي إذا غضب غضب له مئة ألف ال يدرون فيم غضب»: الجواب، فسئل معاوية عن صربه عليه، فقال

 .23056الزركلي  . فوقد عليه بالكوفة فتويف فيها وهو عنده

 .3092/؛ إميل بديع (وقب)لسان والتاج ؛ ال2367 الميداين   8
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، يقال ذلك عند الشماتة، يقولها الَمشموت به، أو تقال عنه، وقد تقال عند الوعيد «األي ام ُعوٌج َرواِجعُ »و. 2إال  عند الضرورة« األسد

د، قيل فه: ، فكأن ه قال«عائج»جوز أن يكون جمع ويجمًعا لَعوجاء، ويكون « أعَوج»هنا جمع « عوج»: والتهد  . 0ُعُوج على ُفُعل، فخف 

فه ض لها، فالحذف يسَتعَمل يف «إي اَي وأن يحِذف أحُدكم األرَنب»و. 0فخف  ، يعني وأن يرميها أحد، ألن ها مشؤومة يتطي ر بالتعر 

: ، وقال الشاعر«بن سدوس رثأير الحا»و. /نببمعنى الرمي عن جانب، والضرب عن جا« الحذف»: الضرب والرمي معًا، وقيل

ه ألَقى َسعًدا»و. 1«َفَلو شاَء رب ي كاَن أيُر أبيُكم َطويالً كأيِر الحاِرث بِن َسدوسِ » ، كان األضَبط بن ُقَريع سي د قومه، فرأى «أينما أوج 

، «يف كل واٍد سعد ابن زيد»ون بساداهتم مثل ذلك، فقال هذا القول، ويروى نعآخرين، فرآهم يصمنهم َجفوًة، فرحل عنهم إلى 

اه الشر   ة العظيمة كاألَزج، وقيل«اإليوان»، و«إيوان كسرى»و. 7أينما ذهب يضرب لمن يتلق  شبه أزج غير مسدود الوجه، : ، الُصف 

، وقال الشاعر
 
، ألن  أصله «ديوان ودواوين»، مثل «نات وأواوينواإي»، وجمعه «حانإيوان كسرى ذي الِقرى والري»: وهو أعجمي

ان»  . 6فأبِدلت من إحدى الواوين ياءً « إو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب الباء

 

ه، وصار دُمه بدمه، فقاومه، يعني عادله، ب واًء إذا ُقتِل، باء دُمه بدمه بمعنى عدله، وفالن بفالٍن بَ «باَءت َعراِر بَكحلٍ »و                       

ن ُيقتل به، وقَتل رجل قاتِل أخيه، فقال«ُبؤ به»: وهما بقرتان ُقتِلت إحداهما باألخرى، ويقال فقلُت له ُبؤ بامرىٍء »: ، يعني ُكن مم 

، «َعرار»َلَبك بَثأره، فلسَت مثل أخي، وط قنًعا لكل  َمن، معناه وإن كنَت يف َحَسبك مَ «لسَت مثله وإن كنَت ُقنعانًا لمن يطُلب الَدما

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23/20؛ ثمار القلوب 2325؛ جمهرة األمثال 31/؛ العقد الفريد 23/6ابن سال  ؛ المستقصى 23070؛ األساس 23/0 ؛ الميداين 23/76؛ المخص 

 .3092/؛ إميل بديع (دمن، خضر)؛ التاج 23078؛ زهر األكم (خضر)؛ اللسان 23172

 .3092/؛ إميل بديع (عوج)؛ اللسان والتاج /23/2؛ المستقصى 03105 الميداين   0

 .3092/؛ إميل بديع (حذف)اللسان والتاج   /

 ./309/؛ إميل بديع (سدس)؛ التاج /03/6؛ المستقصى 23201؛ ثمار القلوب 03071جمهرة األمثال   1

 .3096/؛ إميل بديع (وجه)؛ اللسان والتاج 23119؛ المستقصى 03/02؛ األساس /237 ؛ الميداين 2362جمهرة األمثال   7

 .3095/؛ إميل بديع (أون)؛ اللسان والتاج /2309العقد الفريد   6



123 
 

ُيصرف وال ُيصرف، يضرب هذا لكل  « عرار»: اسما بقرتان، كانتا بقرتين يف بني إسرائيل ُقتلت إحداهما باألخرى، وقيل« كحل»و

ع على فقدهم، و« وا»، يشير بقوله 0«وا بأبي ُوجوُه اليَتامى»و. 2مستويين يه، يضرب يف التحن ن على أبإلى فِدائهم ب« بأبي»إلى التوج 

اركبه »: َسعد الَقرَقرة رجل من أهل َهَجر، وكان النعماُن يضحك منه، فدعا النعمان بَفَرسه، وقال لسعد القرقرة: األقارب، وقيل

ا ركِبه سعد «إًذا واهلل ُاصَرع»: ، فقال سعد«واطلب عليه الوحش وا بأبي »: ه وقاللدنَظر إلى بعض وَ ، فأبى النعمان إال  أن يرَكبه، فلم 

، أعَلُمنا من ا بَركض الِجياد يف الَسَدف»: ، ثم  قال«وجوه اليتامى « أعلمنا منا»صغار النخل، وقوله « الودي  »، و«نحن، بَغرس الَوِدي 

 ،«األفضل من عمرو زيد»يف قولك « مِن»، وهما ال يجتمعان كما ال تجتمع األلف والالم، و«من»وبين « أفعل»جمع بين إضافة 

، يعني ولست باألكثر فيهم، «ولسُت باألكثر منهم َحًصى»: بمعنى يف كقول األعشى« من»وإن ما يجيء هذا يف الشعر على أن تجعل 

يت خذون الُقرون مكان األِسن ة، فصار مثالً عندهم يف  واهية، ألن هم كان، يعني رماين بدا«رماين عن َقرن أعَفر»و. /«أعلمنا من ا»وكذا 

ة ُتقلِقه ة َتنِزل هبم، ويقال للرجل إذا بات ليلته يف شد  كأن ي وأصحابي على »: ، ومنه قول امرئ القيس«كنَت على َقرن أعَفر»: الشد 

، يعني «بات فالن اَلخسَف »و. 7شِمت الشوامُت تُ ، يعني بليلة «تبات فالن بليلة الَشوامِ »و. 1، يضرب ذلك للفزع القلق«َقرن أعَفرا

تون به«بات القوم على اَلخسف»جائعًا، و ة»و. 6، إذا باتوا ِجياًعا، ليس لهم شيء يَتَقو  ، إذا لم ُتفَتض  ليلة ِزفافها، «باتت فالنة بليلِة ُحر 

تها،  ن زوَجها من قِض  ها زوُج ِزفافها، ولم يقِدر بعلها على افتِضاضها، ولم تمك  ا يف الليلة التي ُزف ت إليه فهي بليلة َشيباَء، هفإن اقتض 

هي العاِدي ة القديمة ال ُيعلم لها حافِر وال مالك، فيقع فيها اإلنسان أو غيره فهو : ، قيل«البِئر ُجبارٌ »و. 5«باتت بليلٍة شيباءَ »: ويقال

ي، : جبار، يعني َهَدر، وقيل ، يعني ابتدأت «بئس ما أفَرعَت به»و. 8ا وقع فيها فماتئً أو يخرج منها شيهو األجير الذي ينِزل البئر فينق 

إذا وقع يف أحد جانبي الَبكرة، فإذا أعدَته إلى مجراه قلَت « مَرس الحبل يمُرس»: ، يقال«بئس مقاُم الشيخ أمِرس أمِرس»و. 9به

، وهو أن يعَجز عن االستقاء لَضعفه، يضرب لمن «أمِرس»قام الشيخ المقام الذي يقال له فيه م قدير الكالم بئسوت« أمرسَته»

ا انتصب على إضمار الفعل غيِر « ُبوًسا له»، و«ُبؤًسا له»: وقالوا. 22يحوجه األمر إلى ما ال طاقة له به يف َحد  الُدعاء، وهو مم 

ل الضب ي«يهادل  بولى بيعه وحباع فالن ع»و. 22الُمسَتعمل إظهاره هو َمَثل قديم »: 2، إذا قام مقامه يف المنزلة والِرفعة، وقال المفض 

                                                                                                                                     
 

 .3098/؛ إميل بديع (كحل)؛ التاج 23025األكم  ؛ زهر(بوء)؛ اللسان 030؛ المستقصى 03207؛ األساس 2392 ؛ الميداين 23006جمهرة األمثال   2

 .23225؛ شرح الشواهد الشعري ة (وا)التاج : إلعراب الندبة راجع  0

م   /  .3099/؛ إميل بديع (سدف)؛ اللسان والتاج 03/52؛ المستقصى /239 ؛ الميداين 2//03؛ جمهرة األمثال 23212ابن سال 

 .3/22/؛ إميل بديع (عفر)؛ اللسان والتاج /2302 ؛ الميداين 23119ثمار القلوب   1

 .3/22/؛ إميل بديع (شمت)؛ اللسان والتاج 23702األساس   7

 .3/22/؛ إميل بديع (خسف)اللسان والتاج   6

ص   5  .3/20/؛ إميل بديع (شيب)؛ التاج 23028األكم ؛ زهر (شيب)؛ اللسان 23282؛ األساس 23222 ؛ الميداين 23199المخص 

 .3/21/؛ إميل بديع (بئر)اللسان والتاج   8

ص   9  .3/27/؛ إميل بديع (فرع)؛ التاج 23226 ؛ الميداين 23026المخص 

 .3/26/؛ إميل بديع (سمر)؛ اللسان والتاج 030؛ المستقصى 2395 ؛ الميداين /2300جمهرة األمثال   22

 .3/25/؛ إميل بديع (بأس)؛ اللسان والتاج 23226 الميداين   22
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: ، ومثله«باع فالٌن على بَيع فالنٍ »: تضِربه العرب للرجل الذي يخاِصم رجالً ويطالبه بالَغَلبة، فإذا ظِفر به وانتزع ما كان يطالبه به قيل

، يضرب مثالً فيما به «ببَطنِه َيعدو الَذَكرُ »: وقولهم. 0، يعني لم يساِوَك أحدٌ «ما باع على بيَعك أحدٌ »: ، ويقال«باَر فالنٍ الن غُ شق  ف»

كَ »و. /يحَصل نِظام الشيء، ألن  الذكر من الخيل ُيجيد الَعدو إذا شبَع َك ال بَِكد  ، ال  ما، يعني إن  «بَِجد  ُتدِرك األموَر بما ُترَزقه من اَلجد 

كأن ه : ، يعني الَسقَطة، يقال هذا عند الدعاء على اإلنسان، وقال بعضهم«بَجنبِه فلتكن الَوجبَةُ »، و«بك الَوجَبة»و. 1بما تعمله من الكد  

هم، وقيلخفسر  يُ « نجيثال»و. 7، وهو قاتل، فكأن ه دعا عليه بالموت«رماه اهلل بداِء الَجنب»قال  من : ى، وهو نجيث القوم، يعني سر 

هم الذي كانوا ُيخفونه، و«بدا نجيث القوم»أمثالهم، يف إعالن السر  وإبدائه بعد كِتمانه  ما بلغ منه، « نجيث الَثناء»، إذا ظهر سر 

ونه ، يعني أمرهم الذي كانوا«أتانا نجيث القوم»ما خرج من تراهبا، و« نجيث الحفرة»و أصغر من الِقردان، « ادِع الَضب  نَج »و. 6ُيسر 

رأيت »: أوائله، ومنه قيل« الجنادع من الشر  »، و«بدت َجنادعه»تكون عند ُجَحره، فإذا َبَدت هي، ُعلم أن  الضب  خارج، فيقال حينئذ 

ير المنتظر َهالُكه« ع كل  شيءادجن»: ، وقيل«َعةُجندُ »، يعني أوائله، الواحدة «جنادع الشر   ، «ظهرت َجنادعه»: أوائله، يقال للشر 

، يعني حوادث الدهر «جاءت جنادعه»يضرب هذا مثالً للرجل الذي يأيت عنه الشر  قبل أن ُيرى، ومن أمثالهم : وقيل« اهلل جادعه»و

ه، ويقال ا ُصِرف عن خراسان بُقَتيَبة بن مسلم 8لمهل با إن  يزيد بن: يل، ق«َبَدٌل أعَورُ »و. 5«رماه بجنادعه»: وأوائل شر    لم 
 
، 9الباهلي

: ، فصار مثالً لكل  َمن ال ُيرَتضى بداًل من الذاهب، وقد قال فيه بعض الشعراء«هذا بدل أعور»: وهو شحيح أعور، قال الناس

. 22«حتى أتانا أبو حفص بأسرته كأن ما وجهه بالخل  َمنضوحح ن الخيرات َمفتوكانت خراسان أرضًا إذ يزيد هبا وكل  باب م»

                                                                                                                                                               
 

ام العرب، من أهل الكوفة، قيل  2 ، أبو العب اس، راوية، عالمة بالشعر واألدب وأي  د بن يعلى بن عامر الضبي  ل بن محم  هو أوثق من روى الشعر من : المفضَّ

، وصن ف له كتابه : الكوفي ين،  يقال ، فظفر به وعفا عنه، ولزم المهدي  لي ات»إن ه خرج على المنصور العب اسي   .53082الزركلي  . «المفض 

 .3/28/؛ إميل بديع (بيع)؛ اللسان والتاج 037؛ المستقصى 2385األساس   0

 .3/29/؛ إميل بديع (خجر)ان والتاج ؛ اللس036؛ المستقصى 2397 ؛ الميداين 230/2جمهرة األمثال   /

 .3/22/؛ إميل بديع (كدد)؛ التاج 0312؛ زهر األكم (كدد)؛ اللسان 23268؛ المستقصى 23/12 ؛ الميداين 23086فصل المقال   1

م   7  .3/22/؛ إميل بديع (وجب)؛ اللسان والتاج 036مستقصى ؛ ال03/02؛ األساس /239 ؛ الميداين 23008؛ جمهرة األمثال 2355ابن سال 

ص 23027جمهرة األمثال  6  .3/21/؛ إميل بديع (نجث)؛ اللسان والتاج 2397 ؛ الميداين 3158/؛ المخص 

م   5  .3/21/بديع  ؛ إميل(جندع)؛ اللسان والتاج 0316؛ المستقصى 23222 ؛ الميداين 7//23ابن سال 

، أبو خالد، أمير، من القادة الشجعان األجواد، ولي خراسان بعد وفاة أبيه فمكث نحوا من ست سنين  8 ، وعزله عبد يزيد بن المهل ب بن أبي صفرة األزدي 

ا أفض ا تم  عزله حبسه، فهرب يزيد إلى الشام، ولم  اج يخشى بأسه، فلم  اج وكان الحج  ت الخالفة إلى سليمان ابن عبد الملك، الملك بن مروان برأي الحج 

يز، فعزله، وطلبه، فجئ واله العراق ثم  خراسان، فعاد إليها، وافتتح جرجان وطربستان، ثم  نقل إلى إمارة البصرة، فأقام فيها إلى أن استخلف عمر بن عبد العز

ا توف ي عمر وثب غلمان يزيد، فأخرجوه من السج ن، وسار إلى البصرة فدخلها وغلب عليها، ثم  نشبت حروب بينه وبين به إلى الشام، فحبسه بحلب، ولم 

اه عنى الفرزدق« العقر»أمير العراقين مسلمة بن عبد الملك، انتهت بمقتل يزيد، يف مكان يسمى  وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم »بقوله  بين واسط وبغداد، وإي 

 .83289لي  الزرك. « خضع الرقاب نواكس األبصار

 .73289الزركلي  : لحياته راجع  9

م   22  .3/27/؛ إميل بديع (عور)؛ اللسان والتاج 035؛ المستقصى 2392 ؛ الميداين 23009؛ جمهرة األمثال 23200ابن سال 
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بََرَز الَصِريح »و. 2، يعني وضح األمر، وذلك إذا ظهر وصار يف َبراٍح، يعني يف أمر منكشف«َبَرَح الخفاء»، و«بَِرَح اَلخفاءُ »: وقولهم

ز ناَرك، وإن»و. 0، يضرب لألمر الذي وَضح«بجانِب الَمتن بالِرفاِء »و. /عني أطِعم الطعام وإن أضررَت ببدنكي ،«هَزلَت فاَرك برِّ

بَصبَصَن إذ ُحِديَن »: ومن أمثالهم يف فِرار اَلجبان وُخضوعه. 1، يعني بااللتحام والتوافق، يضرب ىف الدعاء للناكح«والبَنينَ 

ه الثِقاُف »: ، وهذا كقولهم«باألذناِب  ا َعض  ا »، و«َدرَدَب لم  ه الظِعانُ َعجَعَج لم  ، خب اب اسم «بَضرِب َخب اب وِريش اُلمقَعد»و .7«َعض 

ما ذكر أهل التَواريخ أن  مة، كان يضرب السيوف الِجياد ويُدق ها، حتى ضرب به المثل، وُنسبت إليه السيوف، وم  ة المكر  اد بمك  حد 

أبالَبعر يا أبا عبد »: إن شئَت تقاذفنا من الَقذف، فقال عثمان»:  عنهما يف أمر من األمور، فقال الزبيرهللير وعثمان رضي اتكالم الُزب

، يعني بضرب خب اب السيف، وبِريش الُمقَعد النَبل، والمقعد اسم رجل «بل بضرب خب اب وريش المقعد: كأن ه استهزأ به، قال« اهلل؟

بًا على الِس  ، يعني أن  الِشبَع واالمتالَء ُيضِعف الِفطنة، لذلك الَشبعان ال «تذهب الفطنة»، و«لبِطنَة تأفُِن الِفطنَةا»و. 6 هام ريشًاكان مرك 

 قوًما فأمروا الجارية بتطييبه، فقال للجارية. 5ال يكون َفطِنًا وعاقاِلً 
 
أعطِري »وبرواية « بَطني َعطِّري، وسائري َذِري»: وضاف أعرابي

يف سباقه  ، قاله َقيس بن ُزَهير«بعد اط الٍع إيناٌس »و. 8ن يعطيك ما ال تحتاج إليه ومنعك ما تحتاج إليهلم، يقال ذلك «ريوسائري فذَ 

ا اط لعت َفَرسه الَغرباء، فقال قيس ذلك فذهبت مثالً، وُحَذيفة بن َبدر ء سبقت يف المكان اثب ت، ألن  الغربالنظر والت« اإليناس»، لم 

ته، و ا ِصرَن يف الَوَعث سبق داِحٌس بقو  ، يعني قبل أن َتط لِع ُتؤنس «قبل اط الع»: ، ويروى«إن ه بعد اط الع إيناس»الُصلب، فلم 

ها  هاا بالحي ة، فإن  ، هما الداهية الكبيرة والصغيرة، وكنى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيهً «بعد الُلتَي ا وال تي»و. 9بالشيء إذا كثر سم 

ج امرأًة قصيرة، فقاسى منها الشدائَد، وكان يعب ر : صغر جسمها، ألن  السم  يأكل جسدها، وقيل األصل فيه أن  رجالً من َجِديس تزو 

ج امرأًة طويلة، فقاسى منها ِضعَف ما قاسى من الصغيرة، فطل قها، وقال جبعد اللتي ا و»: عنها بالتصغير، فتزو  تي ال أتزو  ، «بًداأ ال 

ر الشيء العظيم، كالُدَهيم والُلَهيم، وذلك منهم َرمز: فجرى ذلك على الداهية، وقيل بِعل ة الَوَرشان يأكل ُرطََب »و. 22إن  العرب تصغ 

، وهو من الَوحشي ات، ولحمه «الَوَرشان»و ،«بِعل ة الَوَرشان تأكل الُرَطَب الُمشانَ »، و«الُمشانِ  ، طائر شبه الحمام، وهو ساق حر 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 2305؛ جمهرة األمثال 302/؛ العقد الفريد 2362ابن سال  ؛ (برح)؛ اللسان 035؛ المستقصى /237؛ األساس 2397 ؛ الميداين 13/9؛ المخص 

 .3/25/؛ إميل بديع (برح)؛ التاج 23259زهر األكم 

ص  0  .3/29/؛ إميل بديع (صرح)؛ اللسان والتاج 038؛ المستقصى 23221 ؛ الميداين 23176المخص 

 .3/29/؛ إميل بديع (فور)والتاج  ؛ اللسان23222 الميداين   /

م   1 ص 23026؛ جمهرة األمثال 2380؛ العقد الفريد 2369ابن سال  ؛ اللسان 036؛ المستقصى 23/50؛ األساس 23222 ؛ الميداين /3/9/؛ المخص 

 .3/02/؛ إميل بديع (رفأ)؛ التاج 23282؛ زهر األكم (رفأ)

؛ التاج 23285؛ زهر األكم (بصبص)؛ اللسان 039؛ المستقصى 2392 ؛ الميداين 23110؛ فصل المقال 23007ة األمثال ؛ جمهر/35/العقد الفريد   7

 .3/01/؛ إميل بديع (بصبص)

 .3/07/؛ إميل بديع (خبب)؛ التاج 23285زهر األكم   6

 .3/06/؛ إميل بديع (أفن)ان والتاج ؛ اللس23226 ؛ الميداين 23129فصل المقال   5

 .3/06/؛ إميل بديع (عطر)؛ التاج 23291؛ زهر األكم (عطر)؛ اللسان 039؛ المستقصى 2399 الميداين  8

 .3/05/؛ إميل بديع (أنس، طلع)؛ اللسان والتاج 0322؛ المستقصى 23226 الميداين   9

م   22  .3/05/؛ إميل بديع (لتى)؛ التاج 23020؛ زهر األكم (تا)؛ اللسان 0310؛ المستقصى 2390 ؛ الميداين /2300؛ جمهرة األمثال 23076ابن سال 
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، يضرب لمن ُيظهر شيًئا ويريد منه شيءًا آخر، «َوراِشين»، ويجمع أيًضا على «كِروانٍ »، مثل «ِورشان»أخف  من الحَمام، جمعه 

ك الَذنب على الَوَرشان، وتِ يأكله، فإذا ُعووأصله أن ه استحفظ قوم َعبًدا لهم ُرَطَب نخلهم، وكان  « الُمشان»ب على سوء األثر منه ور 

صلة دخلت للتأكيد « ما»، يعني اعمل كأن ي أنظر إليك، يضرب يف الَحث  على ترك الُبطء، و«بَعيٍن ما أَرَين َك »و. 2نوع من التمر

، «ُبغاُث الَطير أكثُرها فِراًخا، وأم  الَصقر مِقالٌت َنُزورُ » :، وقال الشاعر«بُغاُث الَطير أكثُرها فِراًخا»و. 0وألجلها دخلت النون يف الفعل

فقومي هبم ُتثنى هناك »: ، يعني ُتبدأ به إذا ذكر أشكاله، وقال الشاعر«بفالٍن ُتثنى اَلخناِصرُ »و. /، النزور بمعنى القليل«َنُزورُ 

ة الجسم ومن أمثالهم يف. 1، يعني أن هم اَلخيار اَلمعدودون، ألن  الخيار ال يكثرون«األصابع ، معناه أن ه ال داَء «بفالٍن داُء َظبي»: صح 

، أصله أن ه «َفاَها لِِفيَك »و. 7«فال َتجَهِمينا، أم  َعمرو، فإن ما بنا داُء َظبي، لم َتُخنه َعوامِله»: به، كما أن  الظبي ال داَء به، وقال الشاعر

« َفاها»: ، ومعناها الخيبة لك، وقيل«بفيه الكثكث»، و«بفيك األثلُب »و ،«ِفيَك الَحَجربِ »: جعل اهلل تعالى بِفيك األرَض، كما ُيَقال

كناية عن الداهية، يعني جعل اهلل « ها»بِِفيه الرتاب، ويَقال : كناية عن األرض، وفم األرض الرتاب، ألن ها به تشَرُب الماء، فكأن ه َقال

َفاَها لِِفيَك، َفإنَّها َقلُوُص امرٍئ َقاِريَك ما أنَت : فقلُت لهُ »: قصد ناقَته بًاَجيِم يخاطب ذئَفم الداهية ُمالزمًا لفيك، وَقال رجل من َبلهُ 

بفيه »: بمعنى الرتاب، ويقال يف الدعاء على اإلنسان« الربى»، و«بفيك مِن ساٍر إلى القوم البَرى»و. 5، يعني الرمي بالنبل6«حاِذُره

ى َخيربى وشر  ما ُيرى فإن ه َخيَسرى، وعليه الَدَبَرىبفيه الربى، »: ، ومنه قولهم«الربى  زين العابدين«وحم 
 
: ، ومنه حديث علي

لهم  » د عدد الَثرى والَورى والَبرى ال  بفيه الَدقعاُء »، و«بفيه الرتاب»: ، كما تقول وأنت تدعو عليه«بفيه الِدقِعم»و. 8«صل  على محم 

هو أكل الشيء اليابس، : أكل بأطراف األسنان واألضراس، وقيل« قضمال»، و«َم بالَقضمُتدِرك الَخض»و. 9، يعني الرتاب«واألدَقعُ 

، يعني أن  «ُيبَلغ الَخضم بالَقضم»: هو أكل الشيء الَرطب، والقضم دون ذلك، وقولهم: األكل بجميع الفم، وقيل« الخضم»و

َتَبل غ بأخالق الثياب جديدها، »: قال الشاعر مادِرك بالِرفق كالَشبعة قد تبلغ باألكل بأطراف الفم، ومعناه أن  الغاية البعيدة قد تُ 

قِيه بِرفقك لكيال ُيفَطن له، وأصله « بق ط الشيءَ »: ، ويقال«بَقِّطِيه بطِب ِك »و. 22«وبالَقضم حتى ُتدِرك الَخضَم بالَقضم قه، يعني فر  إذا فر 

                                                                                                                                     
 

م   2  .0//3/؛ إميل بديع (رشو)؛ التاج 23298؛ زهر األكم (ورش)؛ اللسان 0322؛ المستقصى 03/08؛ األساس 2390 ؛ الميداين 2366ابن سال 

 .0//3/؛ إميل بديع (رأي)؛ اللسان والتاج 0322؛ المستقصى 23692؛ األساس 23222 ؛ الميداين 230/6جمهرة األمثال  0

ص 23115؛ ثمار القلوب 230/2جمهرة األمثال   / ؛ إميل بديع (نسر)؛ التاج 23220ر األكم ؛ زه(بغث)؛ اللسان 23202 ؛ الميداين ///03؛ المخص 

/3///. 

 .1//3/؛ إميل بديع (خنصر)اللسان والتاج   1

م   7 ص 3/2/؛ العقد الفريد 23227ابن سال  ؛ إميل بديع (ظبي)؛ اللسان والتاج 0326؛ المستقصى 23600؛ األساس /239 ؛ الميداين 3152/؛ المخص 

/3//7. 

 .23192الشعرية شرح الشواهد  6

م   5 ص /30/؛ العقد الفريد 2356ابن سال   .7//3/؛ إميل بديع (ثلب)؛ اللسان والتاج 0322؛ المستقصى 0352 ؛ الميداين 13129؛ المخص 

ص   8  .7//3/؛ إميل بديع (برى)؛ اللسان والتاج 0320؛ المستقصى 2396 ؛ الميداين 3/89/المخص 

 .6//3/؛ إميل بديع (دقع)اللسان والتاج   9

ص 0390؛ جمهرة األمثال 03279الخصائص   22 ؛ التاج 23022؛ زهر األكم (قضم)؛ اللسان 03291؛ المستقصى /039 ؛ الميداين 3119/؛ المخص 

 .8//3/؛ إميل بديع (قضم)
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، وكان الرجل أحمق، فقال ذلك لها، «ويلك ما صنعَت »: ا، فأخذه بطنه، فقضى حاجته، فقالت لهتهَعشيَقته يف بي أن  رجالً أتى

ًقا ومن أمثالهم يف الرجل ُيحِرز بعض . 2يضرب لمن يؤمر بإحكام العمل بعلمه ومعرفته واالحتيال فيه، إذا َعجز عنه غيره، مرتَفِّ

 أُش »: حاجته ويعِجز عن تمامها
َ
هُ بَِقي ا يُ «د  ًا كان قد أفنَى اُلجرذان، فاجتمع بقي تها، وقلنح، ومم  تعالين نحتال »: كى عن البهائم أن  ِهر 

، فأجمع رأيهن  على تعليق ُجلُجل يف رقبته، فإذا رآهن  سِمعَن صوت الجلجل، فهربن منه، فجئن بجلجل وشَددنه يف  بِحيلة لهذا الهر 

ه» :، فقال بعضهن  «ه؟َمن يعل قه يف عنق»: َخيط، ثم  قلن بِقيَت من »و. 0«أال امرؤ يعِقد َخيط الجلجل»: ، وقد قيل يف ذلك«بقي أشد 

، إذا «ما بقي مِن ماله إال  َعناصٍ »و. /«بقيت من بني فالن إثفي ة خشناء»، يعني العدد الكثير، والجماعة من الناس، و«فالٍن إثِفي ٌة َخشناءُ 

وما »: العناصي بقي ة كل  شيء، وقال الشاعر: المال من النصف إلى الثلث، وقيلن البقي ة م« نصوةالعَ »ذهب ُمعظمه وبقي َنبذ منه، و

ر فِفيه َدَركٌ »و. 1«ترك الَمهِري  من ُجل  مالنا، وال ابناه يف الَشهَرين، إال  الَعناِصيا َشبَوة »و. 7إدراك الحاجة ومطلبه« الدرك»، و«بكِّ

، والجمع «قد جعلت شبوُة تزبئر  تكسو استَها لحمًا وتقَشِعر  »: ومنه قول الشاعر ى،ب، معرفة ال تجر، بمعنى العقر«شبوة»، «َتزَبئِر  

ر للشر   ل األضَبُط بن ُقَريع. 6َشَبوات، يضرب لمن يتشم  ا تحو  ا لم ُيحِمدهم رجع إلى  5ولم  الَسعِدي  من قومه وانتقل يف القبائل، فلم 

بلَغ »و. 9، يعني قد تأيت المني ة الُشجاَع وهو على َسرجه«منايا على الَحواياال»: والعرب تقول .8«بكل  واٍد بنو َسعدٍ »: قومه وقال

ين الَعظم ة إلى ما ال هناية وراءه، يضرب ىف تناه«الِسك  ي الشر  ، يعني قطع اللحم كل ه حتى لم يجد َمقطعًا، والَغَرض انتهاء الشد 

، رضي اهلل تعالى عنهما .22وتفاقمه
 
، يعني اشتد  «جاوز الِحزاُم الُطبيَينِ »، و«قد بلغ السيُل الُزبى»: ويف حديث عثمان أن ه كتب إلى علي

القلم، ، يعني جرى عليه «بلغ الُغالم الِحنَث »و. 22األمر، وتفاَقم، ألن  الحزام إذا انتهى إلى الُطبَيين فقد انتهى إلى بُعد غاياته

إذا « عدا َطوره»الحد  بين الشيئين، ويقال « الَطور»، و«بلغ فالن أطَوَريه»و. 20معنى اإلثم، ويراد به هنا المعصية والطاعةب «الحنث»و

ه وَقدره، و ه، ، يعني أقصا«بلغ فالن أطَوريه»: ، يعني غاية ما يحاوله، ويقال يف بلوغ الرجل النهاية يف العلم«بلغ أطَوَريه»جاوز حد 

له وآِخره، و«العلم أطَوَريه بلغ فالن يف»و يَن »: ، اَلجهد والغاية يف أمره، وقيل«بلغُت من فالن أطَوَريه»، يعني أو  لقيُت منه األَمر 

                                                                                                                                     
 

ص 23007جمهرة األمثال   2  .8//3/؛ إميل بديع (بقط)؛ اللسان والتاج 0320؛ المستقصى 2399 ؛ الميداين 3/60/؛ المخص 

 .9//3/؛ إميل بديع (شدد)؛ اللسان والتاج 23222 الميداين   0

 .9//3/؛ إميل بديع (أثف)؛ اللسان والتاج 2302؛ األساس 23227 الميداين   /

 .9//3/؛ إميل بديع (عنص)؛ اللسان والتاج 23221 الميداين   1

 .3/12/؛ إميل بديع (درك)اللسان والتاج   7

 .3/12/؛ إميل بديع (شبو)؛ اللسان والتاج 03292؛ المستقصى 23222 الميداين   6

، شاعر جاهل  5 لين، فقالاألضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي  التميمي  بكل واد بنو »: ي  قديم، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كاألو 

 .1//23الزركلي  : راجع. «سعد

 .3/12/؛ إميل بديع (سعد)؛ التاج 23227 الميداين   8

م   9  .3/12/؛ إميل بديع (حوى)؛ التاج 2362ألكم ؛ زهر ا(حوى)؛ اللسان 23/72؛ المستقصى 23/79؛ جمهرة األمثال 23/12ابن سال 

م   22  ./3/1/؛ إميل بديع (سلى)؛ التاج 23020؛ زهر األكم (سلى)؛ اللسان /032؛ المستقصى 2396 ؛ الميداين 362/؛ العقد الفريد 23/11ابن سال 

م   22 ؛ (زبى)؛ التاج /2302؛ زهر األكم (زبى)؛ اللسان 23796؛ األساس 23266 ين ؛ الميدا23002؛ جمهرة األمثال 7362؛ العقد الفريد /23/1ابن سال 

 ./3/1/إميل بديع 

ص   20  .3/11/؛ إميل بديع (حنث)؛ اللسان والتاج /032؛ المستقصى 23025؛ األساس 23227 ؛ الميداين 2379المخص 
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، يعني ِشخُت «ُيقاد بي البَِعيرُ  أصبحُت »و. 2رَفيه، يعني ط«ركب فالن الدهَر وأطوَريه»: بمعنًى واحد، ويقال« واألطَوِرين واألقَوِرينَ 

بنو »و. /«بمثلي زابني ِحلًما وَمجًدا إذا الَتَقت اَلمجامِع للُخطوب»: إذا دافعه، وقال« زابنه مزابنة»، يقال «بمثلي زابَني»و. 0وهِرمُت 

الون الَعواِرَض  ، يعني ليس «به داء الَظبِي »و. 1نتِفعون بهي ًفا أن يموت فال، إذا لم ينَحروا إال  ما َعَرض له َمَرض أو َكسر، َخو«فالن أك 

، يعني جعل «به ال بَظبي»: ومن دعائهم عند الَشماتة. 7الظبي إذا أراد أن يثِب مَكث ساعًة، ثم  وثب: به داء كما ال داء بالظبي، وقيل

، يعني به الَهَلكة، «به ال بظبي»، وقوله «ه ال بظبي بالَصريمة أعَفَراب ها أتاين نَِعي  أقول له لم  »: اهلل ما أصابه الِزًما له، ومنه قول الفرزدق

ني أمُره ى َخيَبر وشر  ما ُيرى فإن ه »: يقال يف دعاء للعرب. 6فحذف المبتدأ، معناه أن ه أوقع اهلل به الهلكة، ال بمن ُيِهم  به الَوَرى وحم 

الشوهة والبوهة : الُسحق، وقيل« البوهة»، و«ُبوَهًة له وُشوَهةً »و. 5اهمالبعير يف أجواف، داء يصيب الرجل و«الورى»، و«َخنَسَرى

هو بيت اإلسكاف، ألن  فيه من كل  ِجلد : جمع أديم، هو األرض، وقيل« األدم»، و«بيت األَدم»و. 8بمعنى الُبعد، ويقال هذا يف الذم  

، ويروى «وشت ى يف الِشَيم وكل هم يجمعه َبيُت األَدم انالقوم إخو»: نشدُرقعًة، يضرب يف اجتماع األشخاص وافرتاق األخالق، وي

بيت »و. 9لفظه مفرد ومعناه جمع« كل  »على إعادهتا إلى اللفظ، ألن  « يجمعه»، و«كل»على إعادهتا إلى معنى « كل هم يجمعهم»

ل »: 22قول األحوص ، يضرب مثالً ىف الموضع الذي تعِرض عنه بوجهك وتميل إليه بقلبك وهو من«عاتكة يا بيَت عاتكة الذي أتعز 

ل د بياضها : هو اَلخطمي، وقيل« الِعظلم»، «بيضاء ال ُيدجي َسناها الِعظلِمُ »و. 22«حَذَر الِعدا وبه الُفؤاُد موك  ِصبغ أحمر، يعني ال يسو 

ا ُيخَترب به ُعذَرة الجارية، يضرب للشيء  هاضة الِديك، وإن  إن ها بي: ، قيل«بَيضة الُعقر»و. 20الِعظلُِم، يضرب للمشهور ال يخفيه شيء مم 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23028 ؛ جمهرة األمثال23026ابن سال  ؛ زهر األكم (طور)؛ اللسان 0321؛ المستقصى 03229؛ األساس /239 ؛ الميداين 1395؛ المخص 

 .3/11/؛ إميل بديع (طور)؛ التاج 2320

م   0  .3/16/؛ إميل بديع (قود)؛ التاج 03290؛ المستقصى 03229؛ األساس 03259 ؛ الميداين 23228ابن سال 

 .3/15/؛ إميل بديع (زبن)؛ اللسان والتاج 23225 الميداين   /

 .3/19/؛ إميل بديع (عرض)اللسان والتاج   1

 .3/72/؛ إميل بديع (نعم)؛ اللسان والتاج /2302جمهرة األمثال  7

؛ زهر األكم (ظبي)؛ اللسان 0326؛ المستقصى 23600؛ األساس 2392 ؛ الميداين 23222؛ فصل المقال 23025؛ جمهرة األمثال 301/العقد الفريد   6

 .3/72/؛ إميل بديع (ظبي)؛ التاج 23026

ص  5  .72/؛ إميل بديع (ورى)؛ اللسان والتاج 23226 ؛ الميداين 3/89/المخص 

 .3/70/؛ إميل بديع (بوه)اللسان والتاج   8

م   9  ./3/7/؛ إميل بديع (أدم)؛ اللسان والتاج 2395 ؛ الميداين /03/2؛ جمهرة األمثال //232ابن سال 

، من بني ضبيعة، شاعر هجاء، صايف الديباجة، من طبقة جميل بن معمر ونصيب، كان معاصًر   22 ا لجرير عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عاصم األنصاري 

ه إلى المدينة وأمر بجلده، ( يف الشام)المدينة، وفد على الوليد ابن عبد الملك والفرزدق، وهو من سكان  فأكرمه الوليد، ثم  بلغه عنه ما ساءه من سيرته، فرد 

عزيز، وأطلقه وهي جزيرة بين اليمن والحبشة، كان بنو أمي ة ينفون إليها من يسخطون عليه، فبقي هبا إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد ال« دهلك»فجلد، ونفي إلى 

ر عينيه اد الراوية يقدمه يف النسيب على شعراء زمنه، ولقب باألحوص لضيق يف مؤخ  الزركلي  : راجع. يزيد بن عبد الملك، فقدم دمشق فمات فيها، وكان حم 

13226. 

 .3/71/؛ إميل بديع (عزل)؛ التاج 23025؛ المستطرف (عزل)؛ اللسان 23672؛ األساس 23/26؛ ثمار القلوب 73222العقد الفريد   22

 .3/76/؛ إميل بديع (عظلم)؛ التاج 23228 الميداين   20



129 
 

ار بن ُبرد ًة واحدًة كما قال بش  ًة واحدًة، ألن  الديك يبِيض يف عمره مر  قد ُزرَتني زورًة يف الدهر واحدة َثنِّي وال تجعليها »: 2يكون مر 

ًة ثم  ال يعود«َبيضة الديك ة األخيرةي ، فإن كان«الديككانت بيضة »: ، ويقال للبخيل يعطي مر  كانت »: عطى شيًئا ثم  قطعه قيل للمر 

يضرب مثالً لما ال يكون، ويقال للذي ال ِغناَء « بيض األنوق، واألبَلق الَعقوق»كقولهم « بيضة العقر»: ، وقال بعضهم«بيضة العقر

ًة و«كان ذلك بيضة العقر»: ، ويقال«َبيَضة الُعقر»: عنده ة األخيرة«كانوا بيضة العقر»، وهااحدة ال ثانية ل، معناه كان ذلك مر  . 0، للمر 

على الرتخيم، والحاذف، يعني يضرب بالعصا، والقاذف « حاٍذ وقاذٍ »، و«هم ما بين حاذف وقاذف»، و«هم بين حاذِف وقاذِف»و

ينجرعصا وُتقذف بالحبالحصا، يقصد به األرنب ألن ها ُتحذف بال ، يعني «أخذه بين اُلحَذي ا واُلخلَسة»و. /، يضرب لمن هو بين شر 

بين فالن وفالن مِلح »ويقال . 7، قشر الشجر، يعني فيما ال يعنيك«اللحاء»و« ال تدُخل بين الَعصا ولِحائها»و. 1بين الِهبة واالستاِلب

ة »و. 6، إذا كان بينهما ُحرمة«ومِلَحة ة»ل ، يقا«والَعجفاءبين الُمِمخ  ، يضرب مثالً يف االقتصاد« شاة ممخ  . 5إذا بدا يف عظامها المخ 

ة، وهو مِن حلق الَشعر، كأن  النِساء عندما يفِقدن «بينهم احلِقي وُقومي»، و«لقيُت منه يوم احلِقي وُقومي»و ، يعني بينهم َبالء وِشد 

، قال الشاعر ة الَشريم أيوم أِديم »: أزواجهن  يحلِقَن ُشعورهن  ي ا ثم  »و. 8«ُل مِن يوم احلِقي وُقومِيفَض َبق  كانت بين القوم ِرم 

يَزى يَِزى»، و«َحجِّ ي ًا، ثم  صارت إلى ِحج  كان ال يثق كل  ا ، إذ«كِة ِحزازٍ بينهما َشر»و. 9، يعني تراَموا ثم  تحاَجزوا«كانت بين القوم ِرم 

 . 22واحد منهما بصاحبه

 

 باب التاء

 

                                                                                                                                     
 

، بالوالء، أبو معاذ، أشعر المولدين على اإلطالق، أصله من طخارستان   2 ار بن برد الُعقيلي 
إن ها أعتقته : ونسبته إلى امرأة ُعقيلي ة قيل( غربي  هنر جيحون)بش 

ق من الطبقة األولى، قال الجاحظمن الرق، وكان ض كان شاعًرا »: ريًرا، نشأ يف البصرة وقدم بغداد، وأدرك الدولتين األموي ة والعب اسي ة، وشعره كثير متفر 

اًعا خطيًبا، صاحب منثور ومزدوج، وله رسائل معروفة ذا أراد أن ينشد أو ، وات هم بالزندقة فمات ضرًبا بالسياط، ودفن بالبصرة، وكانت عادته، إ«راجًزا، سج 

 .0370الزركلي  : راجع. يتكل م، أن يتفل عن يمينه وشماله ويصفق بإحدى يديه على األخرى ثم  يقول

م   0 ؛ (رعق)؛ اللسان والتاج 03022؛ المستقصى 2396 ؛ الميداين 23189؛ ثمار القلوب 23001؛ جمهرة األمثال 360/؛ العقد الفريد 23/27ابن سال 

 .3/75/إميل بديع 

م   / ص 23020؛ جمهرة األمثال 369/؛ العقد الفريد /2306ابن سال  حذف، )؛ اللسان والتاج 23/72؛ المستقصى /03/9 ؛ الميداين 0362؛ المخص 

 .3/78/؛ إميل بديع (قذف

 .3/79/؛ إميل بديع (حذي)؛ اللسان والتاج 0325؛ المستقصى 23255؛ األساس 2399 ؛ الميداين 23002جمهرة األمثال   1

م   7 ص 23026؛ جمهرة األمثال 23256ابن سال   .3/62/؛ إميل بديع (عصا)؛ اللسان والتاج 0325؛ المستقصى 030/2 ؛ الميداين 13116؛ المخص 

 .3/62/؛ إميل بديع (ملح)اللسان والتاج   6

م   5  .3/62/؛ إميل بديع (عجف، مخخ)؛ اللسان والتاج 03295؛ األساس 2390 ؛ الميداين 319/؛ العقد الفريد 23002ابن سال 

 .3/60/؛ إميل بديع (حلق)؛ اللسان والتاج 23227 الميداين  8

ص   9  ./3/6/؛ إميل بديع (حجز)اللسان والتاج  ؛23252؛ األساس 23226 ؛ الميداين 736المخص 

 ./3/6/؛ إميل بديع (حزز)؛ التاج 23680األساس   22
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  عنده امرأة، فربِم هبا، فألقاها يف بئر َغَرًضا هبا، فمر  هبا َنَفر، فسمعوا : ، وقيل«بنات ألبٍُب »، و«بنات ألبُبِي»و                       
كان أعرابي

ال ُتطاِوعني »: ، فقالت«ادِعي اهلل عليه»: ، فقالوا«زوجي»: فقالت« َمن فعل هذا بك؟»: فاستخرجوها وقالوا ر،َهَمتها من البئَهم

يَس األَسد»و. 2، وهي عروق يف القلب مت صلة به«بنات ألُبب»، وبرواية «بناُت ألببي ، بمعنى الحاجة، «الضامة»، «يأيت بك الَضامُة ِعر 

، إذا كان يتتب ع النساء، «هو تِبُع ِضل ة»و. 0الشجر الملتف  يكون مأًوى لألسد« العريس»هي من الَضيم، و: الحاجة، والِزَنة، وقيل

أُيوِعدين »: ، قال الشاعر«ندٍ هِ  ما ُاماَمُة مِنَتبَي ن ُرَويًدا »و. /، يعني ال خير فيه وال خير عنده«تِبع ِصل ة»، على النعت، و«تِبٌع ِضل ةٌ »و

ه «والَرمُل بيني وبينه تبي ن ُرويًدا ما ُاماَمُة مِن ِهندٍ  ي وأم ك من التباين، يريد أن  أم  أفضل « أمامة»، يعني أنظر بِرفٍق، حتى ترى ما بين أم 

موضعان بتهامة، « األحص وشبيث»، «يثَحص  وبَطن ُشبِ تجاَوزَت بالماء األ»و. 1من هند أم  عمرو، يضرب ىف التفاضل بين الشيئين

هما ماءان، وكان األحص  حماه ُكليُب وائٍل، وفيه : الصواب بنجد، وكانت منازل ربيعة ثم  منازل بني وائل من بكر وَتغلِب، وقيل

كانت حرب  ، ثم  «طن ُشَبيٍث تجاوزت بالماء األحص  وب»: يقول عمرو ابن الُمزدلِف لكليب حين قتله وطلب من كليب َشرَبة ماء

م»: يف قوله البسوس أربعين سنًة، وقد ذكره النابغة الَجعِدي   َتجري »و. 7«فقال تجاوزَت األَحص  وماءه وبطَن ُشَبيث وهو ذو ُمَتَرس 

جري الرياُح بما ال َتشَتهي تَ الَمرء ُيدركه، ما كل  ما يتمن ى »: ، هذا قول المتنب ي، وتمام البيت هكذا«الرياُح بما ال َتشتَهي الُسُفن

أ لقماُن من غير ِشَبعٍ »: كقولهم« كالحادي وليس له َبعير»و. 6«الُسُفن عي ما ليس «تجش  ، يعني تكل ف اُلجشاء، يضرب لمن يد 

ة وال»و. 8بمعنى أقَبل« أحال»، ضرب لمن اختار الَشقاء على الراحة، و«تجن َب َروضًة وأحاَل َيعدو»و. 5يملك أكل ت تجوع الحر 

َست «َثدييها ، وهي شاب ة وهو شيخ، فنظرت ذات يوم إلى شباب فتنف   تحت الحارث بن سليل األسدي 
 
، كانت زبا بنت َعلقمة الطائي

ة والضر  وُتقاسي الجوع والَشَظف، وِعتقها يأبى علي ها أن الُصَعداَء، فقال لها الحارث ذلك أراد أن  المرأة الكريمة ترَهقها الشد 

، يعني تحرقك النار من بعيد فَدع أن تدُخلها، «ُتحِرُقَك الناُر أن َتراها بَلَه أن َتصالها»و. 9لقوم على َجعالة كراهة العار اتكون ظِئرً 

، ومصدر بمعنى الرتك، واسم مرادف لكيف، وما بعدها منصوب على «دع»معناها : كلمة مبني ة على الفتح اسم لَدع وقيل« بله»و

                                                                                                                                     
 

 .3/61/؛ إميل بديع (لبب)؛ اللسان والتاج //232 الميداين   2

 .3/67/؛ إميل بديع (ضيم)؛ التاج 23216 الميداين   0

 .3/68/؛ إميل بديع (ضلل)؛ اللسان والتاج 23212 الميداين   /

 .3/69/؛ إميل بديع (أمم)؛ اللسان والتاج 0328؛ المستقصى 03092 الميداين   1

 .3/52/؛ إميل بديع (حصص)؛ اللسان والتاج 0329؛ المستقصى 8//23؛ فصل المقال 23059؛ جمهرة األمثال 6352العقد الفريد   7

 ./3/5/؛ إميل بديع 23229؛ التاج 23272 الميداين   6

م   5  ./3/5/؛ إميل بديع (نوط)؛ اللسان والتاج 0302؛ المستقصى 232/9؛ األساس 23207 ؛ الميداين 23286؛ جمهرة األمثال 23029ابن سال 

م   8 ؛ التاج 0372؛ زهر األكم (حول)؛ اللسان 0302؛ المستقصى 23200 ؛ الميداين 23079ألمثال ؛ جمهرة ا//3/؛ العقد الفريد 23206ابن سال 

 .3/57/؛ إميل بديع (حول)

م   9 ؛ زهر األكم (أكف)؛ اللسان 0302؛ المستقصى 23200 ؛ الميداين 23062؛ جمهرة األمثال 03/91؛ الخصائص 317/؛ العقد الفريد 23296ابن سال 

 .3/57/؛ إميل بديع (أكف)؛ التاج /037األكم 
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هي تقطع الهام : يقول« تَذُر الجماِجَم ضاحًيا هاماُتها بله األُكفَّ كأن ها لم تخلق»: يصف السيوف 2ن مالكب ل، ومنه قول كعباألو  

، ومنه قولهم ، يعني هي أجدر من أن تقطع األكف  دع ما ُاضمره فهو خير، ومن ي ، يعن«هذا ما ُاظِهر لك بله ما اُضمره»: فدع األكف 

وما « على»َمن خَفض هبا جعلها بمنزلة : ، وقيل«على»، و«سوى»معناه : ، وقيل«ترك»العرب من يجر  هبا يجعلها َمصدًرا كأن ه قال 

، ويف «ِزيني النَِقمجَتِرف َذنًبا فتَ َبلَه إن ي لم أُخن عهدًا، ولم أق»: بمعنى أجل كما قال الشاعر« بله»: أشبهها من حروف اَلخفض، وقيل

، صل ى اهلل عليه وسل م
 
أعددُت لعبادي الصالحين ما ال عيٌن رأت وال أذٌن سمعت وال َخَطَر على قلب بشر َبلَه ما »: حديث النبي

 لهَ بَ »: مصدر وتضاف، وقد توَضع موضع ال«بله زيًدا»: من أسماء األفعال بمعنى دع واترك، مثل قولك« بله»: اط لعتم عليه، وقيل

« بله زيدٍ »: ، فإن قلَت «ُرَويَد زيًدا»: كما تقول« بله زيًدا»: كلمة مبني ة على الفتح، إذا نصبَت ما بعدها فقلَت « بله»: ، وقيل«زيدٍ 

ره مع اإلضافة اسًما للفعل، ألن  أسم«رويد زيد»: باإلضافة كانت بمنزلة المصدر ُمعَربًة، كقولهم اء األفعال ال ، وال يجوز أن تقد 

، يعني ذات َبخس، أو باخسة، يضرب لمن يَتباَلُه وفيه َدهاء ونُكر، وأصل «تحِسبها حمقاَء وهي باِخس»: ومن أمثالهم. 0فضات

لة ال تعِقل وال تحَفظ وال تعرِ  مالها،  فالمثل أن ه خل ط رجل من بني الَعنرب من تميم ماله بمال امرأة طامًِعا فيها، ظان ًا أن ها حمقاء مغف 

عد ما خَلط فلم َترَض عند المقاسمة حتى أخَذت مالها واسَتوَفت وشَكته عند الُوالة، حتى افتدى منها بما أرادت من ب فقاسمها

تحسبها حمقاء وهي »: المال، فُعوتِب الرجل يف ذلك، وقيل له بأن ك تخَدع امرأًة وليس ذلك بحَسٍن، فقال الرجل عند ذلك

ي ما يصيب المؤمن يف الدنيا من األذى، وما له عند اهلل من الخير الذي ال يصل إليه إال  عن، ي«ؤمِن الموُت ُتحَفة الم»و. /«باخس

، يقال هذا للذي ليس «تحِقره وَينتَأ»و. 1«يف الموت ألُف َفضيلٍة ال تعَرف: قد قلُت إذ مَدحوا الحياَة وأسَرفوا»: بالموت، قال الشاعر

رجل كان بينه وبين قوٍم « َغيالنُ »، «تحل ل َغيُل »و. 7«تحقره وينتو»: وهو يحاذيك، وقيل يهخرب، يعني تزَدرله شاِهد َمنظر وله باطِن مَ 

، فجعل يُذر  الرتاب على عينيه،  ة، فأيقن بالشر  ُذحوٌل، فحَلف أال  يسالمهم حتى يدُخل عينيه الرتاب، فأدركوه يومًا وهو على ِغر 

ة واالشتغال، ُيريهم أن ه يصالحهم وأن ه « يا ماِل ليقِض علينا رب ك»: آليةا َغيالُن، كما يف، يعني يا «تَحل ْل َغيُل »: ويقول يف وقت الشد 

، يعني ظاهره «ُتخبِر عن مجهوله َمرآته»و. 6إذا سكن َغَضبه« َتحل َلت ُعَقُده»: ويقال. قد تحل َل من يمينه، فلم يقَبلوا ذلك منه وقتلوه

ِس »و. 5يدل  على باطنه ، يعني اصنعي لنفسك اُلخرَسة، قالته امرأة وَلدت ولم يكن لها َمن يهتم  لها، «َسَة لِك خرِّ فُس ال مي يا نَ تخر 

                                                                                                                                     
 

، من أكابر الشعراء، من أهل المدينة، اشتهر يف الجاهلي ة، وكان يف  2  اإلسالم من كعب بن مالك بن عمرو بن القين، األنصاري  السلمي  الخزرجي  صحابي 

ض األنصار على نصرته، ولما قتل عثمان قعد شعراء النبي  صل ى اهلل عليه وسل م، وشهد أكثر الوقائع، ثم  كان  من أصحاب عثمان، وأنجده يوم الثورة، وحر 

 .73008الزركلي  : راجع. عن نصرة علي فلم يشهد حروبه، وعمي يف آخر عمره، وعاش سبًعا وسبعين سنةً 

 .3/55/؛ إميل بديع (بله)اللسان والتاج  0

م   / ص 23078األمثال ؛ جمهرة 3/2/؛ العقد الفريد 23221ابن سال  ؛ اللسان 0302؛ المستقصى 2318؛ األساس /2320 ؛ الميداين 3126/؛ المخص 

 .3/55/؛ إميل بديع (بخس)؛ التاج 03200؛ زهر األكم (بخس)

 .3/58/؛ إميل بديع (تحف)؛ التاج /23/2؛ زهر األكم (تحف)؛ اللسان (تحف)العباب   1

م   7  .3/58/؛ إميل بديع (نتأ)؛ التاج 03206؛ زهر األكم (نجأ)؛ اللسان 0302؛ المستقصى 03016؛ األساس 23078ة األمثال ؛ جمهر23221ابن سال 

 .3/82/؛ إميل بديع (عقد)؛ اللسان والتاج 23668؛ األساس 23216 الميداين  6

م   5  .3/80/؛ إميل بديع (خرب)؛ اللسان والتاج 0300؛ المستقصى 23009س ؛ األسا23207 ؛ الميداين 23071ابن سال 
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ي المنظر ال خير لذب الباطن، يضرب العي« الدخل»، و«ترى الِفتياَن كالنَخل وما ُيدريك بالدخل»و. 2يضرب يف اعتناء المرء بنفسه

، على الدعاء، يعني ال أصاَب خيًرا، ويف «َتِربَت يداه»و. 0«ترى الفتيان كالَرقل وما يدريك بالدخل»: عنده، وهذا كقول الشاعر

ُره يف هاِر المستعَمل إظ، وهو من الجواهر التي أجِرَيت ُمجرى الَمصاِدر الَمنصوبة على إضماِر الفعل غي«ُترًبا له وَجنَدالً »: الدعاء

 «تربت يداه وَجنَدَلت»: الدعاء، كأن ه بدل من قولهم
 
، ومن العرب َمن يرفعه، وفيه مع ذلك معنى النَصب، ويف الحديث أن  النبي

: إذا قل  ماله يقال للرجل: ، قيل«ُتنكح المرأة لِميَسِمها ولمالها ولَحَسبها فعليك بذات الدين تربت يداك»: صل ى اهلل عليه وسل م قال

د الدعاء عليه بالفقر، ولكن ها كلمة «د َتِربق»   صل ى اهلل عليه وسل م لم يتعم 
، يعني افتقر حتى لِصق بالرتاب، والشك  يف أن  النبي

ك»معناها : جارية على ألسنة العرب يقولوهنا وهم ال يريدون هبا الدعاء على المخاطب وال وقوع األمر هبا، وقيل ده ،  و«هلل در  يعضِّ

، يعني دعاًء «تربت جبينه»: ، وكان يقول صل ى اهلل عليه وسل م ألحدنا عند المعاتبة«أنِعم صباًحا تربت يداك»ديث ُخزيمة ح قوله يف

ا قوله لبعض أصحابه  إعطاء الَدسيعة، « الَدسع»، و«َتربَع وَتدَسع»و. /، فقتل الرجل شهيًدا«تربت نحُرك»له بكثرة السجود، فأم 

جتُك »: اَلجزيلة، ومنه الحديث يقول اهلل تعالى يوم القيامة ةاسم للَعطي  « يعةالدس»و يا ابن آدم ألم أحِملك على اَلخيل واإلبل، وزو 

، أراد به تأخذ الِمرباع ُتعطي الجزيل، يعني تأخذ ُرُبَع الغنيمة، «فأين شكر ذلك»: ، قال«بلى»: ، قال«النساء، وجعلُتك ترَبع وتدَسع

، إذا كثر ماله، يعني ترد عليه إبل كثيرة كأن ها من كثرهتا «عائرة عينين»، وبرواية «على فالٍن عائرُة َعينٍ  دُ َترِ »و. 1الَرئيسوذلك فِعل 

، «عليه من المال عائرة عينين»: ما يملؤها من المال حتى يكاد َيُعورها، ويقال« عائر العين»تمأل العينين حتى تكاد َتُعوُرهما، و

رهما، وقيل: تمأل بََصره، وما يكاد من كثرته يفقأ عينيه، وقيل رة، يعني َكث«ينينَعيِّرُة ع»و معناه أن ه من كثرهتا : بما يملؤهما يكاد يعو 

ا أصل ذلك أن  الرجل من العرب يف الجاهلي ة كان إذا بلغ إبله ألفًا عاَر عيَن َبعيٍر منها، فأرادوا بعائرة العين ألفً : َتِعير فيها العين، وقيل

وقولهم يف . 7، يعني يَحاُر فيه الَبَصر مِن َكثرته كأن ه يمأل العين فَيُعورها«عنده من المال عائرة عين»ر عين واحٍد منها، وو  من اإلبل تعَ 

جل النفور، ألن  الَظبي إذا نَفر من شيء ال لريضرب ل« تَرك الظَبي ظِل ه»، معناه كما ترك ظبي ظل ه، و«ألتُرَكن ه َترَك َظبٍي ظِل ه»: المثل

، ثم  صار «تَرك الَظبي ظِل ه»: يعود إليه أبًدا، واألصل يف ذلك أن  الظبي يكنِس يف الحر  فيأتيه صائد فُيثِيره وال يعود إلى كِناِسه، فيقال

رجع على إدراجه، »، و«رجع على ُغبَيراء الَظهر»: يها فلم يقِدر علويقال للرجل إذا طَلب شيئً .  6مثالً لكل نافر من شيء ال يعود إليه

ل « رجع فالن على حافَِرته وإدراجه»، إذا رجع ولم يِصب شيًئا، و«نَكص على َعِقبيه»، و«َعوَده على َبدئه»، ومثله «ورجع َدرَجه األو 

تركه على »: ، يعني َهَدًرا، ويقال«ذهب َدُمه أدراَج الِرياح»، يعني على سبيله، و«فالن على َدرج كذا»ل، وو  رجع يف طريقه األإذا 

، يعني األرض وتركه على غبيراء الظهر، يعني ليس «جاء على َغرباء الَظهر، وُغَبيراء الَظهر»، إذا رجع خائًِبا، و«ُغَبيراء الَظهر وَغربائه
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تركُته »: ، كأن ه رجع وعلى َظهره ُغبار األرض، ويقال«جاء على ُغبَيراء الَظهر»: لم يقِدر على حاجته، يقالو إذا رجع: ، وقيلله شئ

َمَقط  »، و«تركناه على َمَقص  َقرنٍ »: ومن أمثالهم. 2، إذا خاصمَت رجالً فخصمَته يف كل  شئ وغلبَته على ما يف يديه«على غبيراءالظهر

تركُت َجراًدا كأن ها »و. 0جبل ُمطِل  على العرفات، إذا ُقص  أو ُقط  بِقي ذلك الموضع أملس« القرن»، ولمُيستأَصل وُيصط لمن« َقرنٍ 

يعني من « َحيَث َبيَث »، و«جىء به مِن َحوَث َبوَث »و« تَركهم حاِث باِث »: وقولهم. /جبل، يعني كثير الُعشب« جراد»، و«نَعاَمة باِرَكة

بت، ومِثلهما يف «ُتِرَكت داُرهم َحوَث بَوَث »، و«َحوًثا بَوًثام تركه»: ن، فيقالحيث كان ولم يك ، يعني أثِيَرت َبحوافِر الَدواب  وخرِّ

وَرٌم، وهو « ِز بازِ خا»قماش البيت، و «خاِش ماشِ »، وهو صوت حركة أبي ُعمير يف َزرَنب الَفلَهم، و«خاِق باِق »: الكالم ُمزَدِوًجا

، هو مثل «، بمعنى الَلعق، و تركُته َبمالِحس البقِر أوالَدها«اللحس باللسان»، «أسرع مِن َلحِس الَكلب أنَفه»و. 1أيًضا صوت الذباب

لَعق البقر فيها ما على أوالدها من السابِياء واألغراس، ألن  البقر الوحشي ة وت يدرى أين هو، ، يعني بالمكان الَقفر، ال«بمباحث البقر»

، يعني بموضع ملحس البقر أوالدها، ألن  المفعل إذا كان مصدرًا لم ُيجمع، «بملحس البقر أوالدها»: ال تلد إال  بالَمفاِوز، ويروى

در، ألن ه قد عِمل يف األوالد فنَصبها، والمكان ال يعَمل مص، الذي هو ال«حسمل»هنا من أن تكون جمع « مالحس»ال تخلو: وقيل

ًرا، كما أن  قوله وما هي »: يف المفعول به، كما أن  الزمان ال يعَمل فيه، وإذا كان األمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا محذوًفا مقد 

 َخثَعما
 
 خثعم، و نيحذوف المضاف، يع، م«إال  يف إزار وِعلقة ُمغاَر ابن ُهماٍم على حي

 
مالحس »وقت إغارة ابن همام على حي

ومن . 6، وهو أن تنقلب العين عند نزول الموت«تركُت فالنًا وقد شَصر بََصَره»و. 7إًذا مصدر مجموع ُمعَمل يف المفعول به« البقر

: ذا َنَزت بالرجل البِطنَة يقالإ :دا َطوره، وقيل، يقال ذلك للجبان، وأيًضا لمن ع«انتفخت َمساِحره»، و«انتََفَخ َسحُره»: أمثالهم

يقال للجبان الذي مأل الخوُف جوَفه فانتفخ الَسحر « انتفخ َسحره»هذا خطأ، : ، معناه عدا َطوره وجاوز َقدره، وقيل«انتفخ سحره»

: كذلك قولهو ،«باهلل الظنوناوبلغت القلوب الحناجر وتظن ون »: وهو الِرئة، حتى رَفع القلَب إلى الحلقوم، ومنه قوله تعالى

ِن الَفَزع وأن ه ال يكون «وأنِذرهم يوم اآلزفة إذا القلوب لدى الحناجر» ة الخوف وتمك  ، كل  هذا يدل  على انتفاخ الَسحر، َمَثل لشد 

 ،«انتفخ َسحرك»: ةمن َوَجل وُجبن، ويف حديث أبي جهل يوم بدر قال لُعتبة بن ربيع« انتفخ َسحره، وَمساِحره»: من البِطنة، وقيل

، يعني غير قانِط، «أنا منه غير َصِريم َسحر»، يعني يئِسُت منه، و«انقطع منه َسحري»: يعني رئتك، يقال ذلك للجبان، ومن أمثالهم

َطواه على »و. 5، يعني متعب حريص عليه«هو صريم َسحر على هذا األمر»بكسر السين، يعني خائًِبا يائًِسا، و« جاء صريم ِسحر»و

، ويفتح، و«ل تهبُ  تين وتفتح الالم األولى، و« بُُلَلته»، بالضم  ، و«بُالَلته»، و«بُلوله»، و«بُلوَلته»بضم  هن  ، «بََلالته»، و«َبَلَلته»، بضم 

لها، وقال الشاعر«ُبلالته»، مفتوحات، و«َباللته»و وقال ، «َبَلالتِهم وذلك َخير مِن لِقاء بني بِشرى عل طَوينا بني بِشر»: ، بضم  أو 
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  بن عامر األسِدي  
معناه على ما فيكم « على بلالتكم»، لفظ «ولقد طويتكم على بَُلالَتِكم ،وعَرفُت ما فيكم مِن األذراب»: َحضرمِي

، «َطَويُت الِسقاَء على بُُلَلتِه»و، «الل َنفِسه َطَويُتهبِ  ٍق داَجيُته علىوصاِحٍب ُمرامِ »: باِلل، وقال الراجز« الُبل ة»مِن أًذى وَعداوةٍ، وجمع 

، ومنه المثل ر، يضرب للرجل تحتمله على ما فيه من العيب، وداريَته وفيه بقي ة من الود  : إذا طويتُه وهو ندي  مبتل  قبل أن يتكس 

، «تركتُه على مِثل َليلة الَصَدر»و.2مَضي ع وال ناقص ظِفرُت برجل غيرِ ، يضرب للرجل الكامل الكايف، يعني «بلِلُت منه بأفَوَق ناصلٍ »

ة والهالك، يعني « المشفر»، «تركتُه على مِشَفر األَسد»و. 0يعني ال شيَء له، وهي ليلة ينِفر الناس من مِنًى فال يبقى منهم أحد الشد 

: ُتقتلع من شجرهتا حتى ال تبقى عليها ُعلقة، ويروىا له شيًئا، ألن ه، إذا لم يرتك «تركتُه على مثل َمقِرف الَصمغة»و. /ُعرَضة للهالك

اج« على مثل َمقلع الَصمغة» ، «تركتُه ُمحَرنبِئًا ليَنباق»و. 1، يعني ألستأصلن ك«ألقَلعن ك َقلع الصمغة»: ويف حديث الحج 

، يعني ُمطِرق لَيثِب، أو لَيسُطَو، يضرب للرجل إذا أَضب  على «ُمخَرنبِق لَينباعَ »ات نفسه، وذ ر على داهية يفالُمضمِ « المحرنبىء»

يضرب يف الرجل ُيطِيل الَصمت حتى : ، يعني ليأيت بالبائقة، اسم للداهية، وليندفع فُيظِهر ما يف نفسه، وقيل«لينباق»: داهية، ويروى

الً وهو ذو َنك ه، أو حاجته إذا أمكنه الُوثوب، ومثله« نبقخرالم»: راء، وقيليضِرب مَغف  : هو المرتب ص بالفرصة، يثب على عدو 

ع»و. 7هو الذي ال يجيب إذا كل م« المخرنبق»: ، وقيل«مخرنطم لينباع» هو »و. 6، يعني يطُرد الُذباَب، من َفراِغه وبِطالته«تركتُه يتََقم 

، يضرب لمن «فلم أَر َعبَقِرًيا َيفري َفِري ه»: ، ويف الحديث«تركُته َيفِري َفرَيةً »، يعني يأيت بالَعَجب يف عَمله، أو يف َسقيه، و«َيفِري الَفِري  

، «الَفرى»تحي ر ودهش، و« بالكسر يفِري فًرى «فِرَي »وفعيل بمعنى مفعول، « الَفِري  »أجاد العمل وأسرع فيه،  كذلك و الَقطع والشق 

، فقولهم  لقد جئِت شيئًا »: ، يعني يعمل العمل يفري فيه، يعني يتحي ر من عجيب الصنعة فيه، ومنه قوله تعالى«يفري الفرى»القد 

ب منه«َفِري ًا ث»و. 5، يعني شيًئا يتحي ر فيه ويتعج  ، «َهَلُكونال»، و«َهَلكِين تركتُها آِرَمةً »و. 8، يعني تسَمع فيها َدِوي ًا«تركُت الباِلَد تحد 

هذه »إذا لم تُمَطر منذ دهر، و« أرض َهَلُكونٌ »، و«هذه أرض َهَلكِينٌ »: وُتكَسر الهاء أيًضا، األرض اَلجدبة وإن كان فيها ماء، يقال

منذ دهر طويل،  إذا لم يصبها الغيث« تركتها آِرَمًة َهَلكينَ »: إذا لم يكن فيها شيء، ويقال« أرض هلكون»، و«أرض آرمة هلكون

، «الرجل الِحصِرم»و. 22إِذا ادَّعى حالًة أو صفًة قبل َأن يتهي أ لها ،«تَزب َب قبل أن َيتََحصَرمَ »: ويقال. 9«مررت بأرض َهَلكين»: قالوي

ل الِعنَب وال يزال العنب ما دام أخَضَر لتبل النُضج، أو االَثَمر ق« الحصرم»هو بخيل َضيِّق اُلخُلق، وهو المَتَحصِرم أيضًا، و مر، وأو 

                                                                                                                                     
 

ص 238السدوسي    2  ./3/9/يع ؛ إميل بد(بلل)؛ اللسان والتاج 23109 ؛ الميداين 230/2؛ فصل المقال 3109/؛ المخص 

م  0 ؛ (صدر)؛ اللسان والتاج 23029؛ المستقصى 23712؛ األساس 23202 ؛ الميداين 236/9؛ ثمار القلوب 23067؛ جمهرة األمثال 9//23ابن سال 

 .3/91/إميل بديع 

 .3/97/؛ إميل بديع (شفر)؛ التاج 23217 ؛ الميداين 23067جمهرة األمثال   /

م   1 ص 23067؛ جمهرة األمثال 9//23ابن سال   .3/97/؛ إميل بديع (صمغ)؛ التاج 0307؛ المستقصى 23202 ؛ الميداين 3058/؛ المخص 

م   7  .3/96/؛ إميل بديع (بوع)؛ اللسان والتاج 0306؛ المستقصى 23212 ؛ الميداين 23221ابن سال 

 .3/96/؛ إميل بديع (قمع)؛ التاج 03220؛ األساس 23212 اين الميد 6

 .3/95/؛ إميل بديع (فرى)؛ اللسان والتاج 0300؛ األساس 23255 ؛ الميداين 23/22جمهرة األمثال  5

 .3/99/؛ إميل بديع (حدث)؛ اللسان والتاج 23212 الميداين  8

 .3122/؛ إميل بديع (هلك)اللسان والتاج   9

 .3120/؛ إميل بديع (زبب)التاج   22
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، «شلجما»، وبرواية «تسألني بَراَمتَيِن َسلَجَما»و. 2بمعنى القصير والفاحش« الحصرم»حب ة العنب حين ينبت، و: ِحصِرًما، وقيل

: كما قال عنرتة« نتيبرام»هناك فقال إلى موضع آخر « رامة»نبت معروف، وَضم  « السلجم»موضع بقرب البصرة، و« رامة»و

، «القمران، والعمران»: ، هو َوِسيع وُدحُرض، هما ماآِن أو َموضعان، فثن ى بلفظ أحدهما، كما يقال«...شربت بماء الُدحُرَضيِن »

ام، فإن ه يدعوك طعكل، معناه ذق ال، يعني ُذق حتى تستفيق أن تشتهي فتأ«َتَطع م َتطَعم»و. 0يضرب لمن يطلب شيًئا يف غير موضعه

له، يدعوك ذلك إلى دخولك يف آخره، قاله َعطاء بن ُمصَعب»: إلى أكله، فهذا مثل لمن ُيحجم عن األمر، فيقال له ال ». /ادخل يف أو 

ا أراد قتله ب أنا أعاينه وأطل، يعني ال أترك الشيَء و«أطُلب أَثًرا بَعد َعينٍ  ، وأصله أن  رجالً رأى قاتِل أِخيه، فلم   
أثره بعد أن َيغيب عني

ويف حديث أبي هريرة رضي اهلل تعالى . 1بمعنى المعاينة« العين»، وقَتله و«لست أطلب أَثًرا بعد َعين»: ، فقال«أفتدي بمائة ناقة»: قال

وهو دعاء عليه باَلخيبة، ألن  َمن إنَتكس يف أمره فقد خاَب وخِسر،  ه،إنَقَلب على رأس، يعني «تِعَس عبد الدينار وإنَتَكس»: تعالى عنه

فَتعًسا لهم »: ، يعني ألَزَمه اهلل تعالى َهالًكا، وقوله تعالى«َتعسًا له ونَعسًا»و. 7«نَكسه نَكًسا»وقع على رأسه، وهو مطاوع « إنتكس»و

أن تقول العرب إذا سمعت بموت و. 6«َتعسًا له وُنكسًا»: ويَقال ،«أتعَسهم اهلل»ى ، يجوز أن يكون نَصًبا على معن«وأضل  أعمالهم

، أو بالًء نزل به ال َتِعظِيني »: ومن أمثال العرب السائرة. 5«واًها ما أبَرَدها من نُغبٍَة، ما أبرَدها على الُفؤاد، َتعًسا لليَدين والَفم»: عدوٍّ

ي وارتِدِعي عن َوعظك إي اَي، ومنهم َمن جعل « تعظعظي»، معنى «وَتَعظَعظِي بمعنى ات ِعظي، وروي هذا المثل أيضًا « تعظعظي»ُكف 

عاء الرجل علًما ال يحسنه، معناه ال ُتوِصيني وأوِصي نفَسِك، وقيل الصالح ، بضم  التاء، يعني ال يكن منك أمر ب«ُتَعظِعظي»هو: يف اد 

، يعني كيف تأُمِرينني «ال َتنَه عن ُخُلٍق وَتأيت مِثَله، عاٌر عليك، إذا فعلَت، عظيم»: ي أنِت يف َنفسك، كما قال الشاعردِ وأن َتفُس 

جين؟، وَتَعظِعظي ثم  ِعظي . 9الصخرة ، يعني النُقرة يف«التعل م يف الِصَغر كالَوقَرة يف اَلَحجر»: ويف الحديث. 8باالستقامة وأنِت تتَعو 

 افَ َتغ»و
 
 «ل كأن ك واِسطي

 
رهم يف البناء فيهُربون وينامون َوسط الُغَرباء يف المسجد، فيجيء الشرطي جاج كان يتسخ  ، أصله أن  الح 

 »: فيقول
 
ق القوُم َشَذَر َمَذرَ »و. 22، فمن رفع رأسه أخذه وحمله، فلذلك كانوا يتغافلون«يا واسطي ، «َذرَ ذهَب القوُم َشَذَر مَ »، و«تفرَّ

                                                                                                                                     
 

ص   2  .13217؛ إميل بديع (حصرم)؛ اللسان والتاج 23018المخص 

م   0  ./312/ديع ؛ إميل ب(سلجم)؛ اللسان والتاج 23201 ؛ الميداين /2306؛ جمهرة األمثال 360/؛ العقد الفريد 230/1ابن سال 

م   / ص 23065؛ جمهرة األمثال 23/91ابن سال  ؛ إميل (طعم)؛ اللسان والتاج 0309؛ المستقصى 23621؛ األساس 23209 ؛ الميداين /2312؛ المخص 

 .3128/بديع 

م   1 ص 03/89؛ جمرة األمثال 2310؛ العقد الفريد 23075ابن سال  ؛ (عين)؛ اللسان والتاج 03010؛ المستقصى 23205 ؛ الميداين 73207؛ المخص 

 .3128/إميل بديع 

ص   7  .3129/؛ إميل بديع (نكس)؛ اللسان والتاج (تعس)؛ العباب 03076؛ األساس 3179/المخص 

ص  6  .3122/؛ إميل بديع (تعس)؛ اللسان والتاج 2381؛ األساس 3179/المخص 

 .3122/؛ إميل بديع (نغب)؛ التاج 23101؛ المستقصى 03088؛ األساس //232 الميداين   5

 .3122/؛ إميل بديع (عظظ)اللسان والتاج   8

 .3122/؛ إميل بديع (وقر)؛ التاج 23778ثمار القلوب   9

 .3120/؛ إميل بديع (وسط)؛ اللسان والتاج 23217 الميداين   22
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ُقوا َشَذَر مَذرَ »و قين«شذر بذر»، وبرواية «َتَفرَّ قِين َوقيل«َذَهبُوا أَخَوَل أَخَوَل »، و2، يعني القوم ذهبوا متفر  واِحدًا واِحدًا، : ، يعني ُمَتفر 

ُقوا َشَغَر بََغرَ »و َقت الَغنَُم َشَغَر بََغرَ »، و«ِخَذع مَِذع»، و«ِجَذَع مَِذعَ »، و«َشذَر َمَذرَ »، و«َغربَ  َذَهبُوا َشَغرَ »، و«ََشَغَر َمَغر»، وَ «َتَفرَّ ، «َتَفرَّ

قِين فِي كلِّ َوجٍه، وبكسرهما عند كل هن   بمعنى مشدود « المشب م»، «الُمَشب مد وَتفتَِرس األَس َتفَرق مِن َصوت الُغراب »و. 0يعني ُمَتَفرِّ

الفم، وأصله أن  امرأًة افرتست أَسًدا ُمَشب ًما وِسمعت َصوت ُغراب ففِرَقت، فضرب ذلك مثالً لكل  َمن يفَزع من الشيء اليسير، وهو 

 بما بِقي عليه َوسُمه، و« ُقلِّد فالن قاِلَدَة َسوءٍ »و. /جريء على الجسيم
َ
تقل دُتها »، و«تقل دها َطوَق الحمامة»، و«قل ده نِعمةً »يعني ُهِجي

، الهاء كناية عن اَلخصلة القبيحة، يعني تقل دها تقل د َطوق الحمامة، فال تزايله وال تفارقه حتى يفارق «تقل دُتها َطوَق الَحمامة»و

ها الَمَلوانِ »، يعني نَِعم راِهنَة، و«أعناقهم َقالئِدُ لي يف »َطوق الحمامة الحمامة، و َقت منه »، و«نعمتك قاِلَدة يف ُعنُقي ال يُفك  تطو 

 ُملَجم»و. 1«ما لي بأداء شكره َطوق»، و«، ويف ُعنُقي مِن نعمته َطوق«أيادي
 
، يعني كأن  عليه لِجاًما يمنُعه من التكل م، يضرب «التَِقي

س أعشاَشكلَ تَ »: ومن أمثالهم. 7يف الَحث  على السكوت س الِعَلل والتجن ي يف أهلك وَذِويك، وهو قريب من قولهم«م  : ، يعني تلم 

ِك فادُرِجي»  له، والصيف الذي، وأصله يف الَمَطر، فالربيع أو  «تمام الَربيع الَصيف»: ومن أمثالهم يف إتمام قضاء الحاجة. 6«ليس بُعش 

َد ماِرٌد وَعز  األبَلُق »و. 5عده، يعني الحاجة بكمالها، كما أن  الربيع تمامه ال يكون إال  بالصيفب الذي ِحصن بَدومة « مارد»، «تمر 

هما، فعَجزت عن قتال 8قصَدهتما الَزب اءُ : هما ِحصنان يف بالد العرب، قيل: ِحصن بَتيماء كالهما بالشام، وقيل« األبلق»الَجندل، و

 من ِحجارة مختلفٍة بأرض « األبلق»: ، وقيل«مارد وعز  األبلق رد  تم»: فقالت
َ
حصن للَسَموأل بن عاِديا، ُوِصف باألبلق ألن ه ُبنِي

َتيماء، وهما ِحصنان عظيمان قصدهتما الَزب اء ملكة العرب، فلم تقِدر عليهما، فقالت ذلك، فصار مثالً لكل  ما يِعز  ويمتنع على 

                                                                                                                                     
 

ص  2  ./312/؛ إميل بديع (شذر، مذر)؛ اللسان والتاج 23199األساس ؛ 03016المخص 

 ./312/؛ إميل بديع (بغر، شذر، شغر)؛ اللسان والتاج 23059 الميداين  0

ص  /  ./312/؛ إميل بديع (شبم)؛ اللسان والتاج 03/2؛ المستقصى 232/7 ؛ الميداين 030/2المخص 

 .3125/؛ إميل بديع (طوق)؛ التاج 03/2؛ المستقصى 23628؛ األساس 23217 ؛ الميداين 23166؛ ثمار القلوب 23057األمثال جمهرة   1

م   7  .3125/؛ إميل بديع (لجم)؛ التاج 23/25؛ المستقصى 03262؛ األساس 232/9 ؛ الميداين 326/؛ العقد الفريد 2312ابن سال 

 .3102/؛ إميل بديع (عشش)؛ اللسان والتاج 232/8 الميداين   6

م   5 ؛ إميل (صيف)؛ اللسان والتاج 03/0؛ المستقصى 23752؛ األساس 23200 ؛ الميداين 23061؛ جمهرة األمثال 361/؛ العقد الفريد 230/9ابن سال 

 .3100/إميل بديع 

، صاحبة الزب اء بن  8 يها اإلفرنج« تدمر»ت عمرو بن الظرب بن حسان ابن أذينة بن السميدع، الملكة المشهورة يف العصر الجاهلي   وملكة الشام والجزيرة، يسم 

Zenobie  ية كليوبطرة ملكة مصر، كانت غزيرة المعارف، بديعة الجمال، مولعة بالصيد والقنص، تحسن أكثر اللغات ها يوناني ة من ذر  الشائعة يف عصرها، وأم 

بعد وفاة زوجها، ولم تلبث أن طردت الرومان وحاربتهم، فهزمت هيرقليوس القائد العام لجيش اإلمرباطور « تدمر»وكتبت تاريخًا للشرق، وليت 

ا خاتمة أمرها غاليانوس، واستقلت بالملك، فامتد  حكمها من الفرات إلى بحر الروم ومن صحراء العرب إلى آسية الصغرى، واستولت على مص ة، أم  ر مد 

ة، خالصتها خو العرب مت فقون على قص  أن  الزب اء قتلت جذيمة الوضاح ملك العراق فاحتال ابن أخت له اسمه عمرو بن عدي  حتى دخل قصرها وهم  : فمؤر 

ًا قاتال وقالت ت سم  خو اإلفرنج يقولون«بيدي  ال بيد عمرو»: بقتلها فامتص  رت اإلمرباطور غاليانوس قاتلها اإلمرباطور أورليانوس، إن ها بعد أن قه: ، ومؤر 

م  081م، فأرادت النجاة بنفسها فقبض عليها وحملت أسيرة إلى رومية سنة  080، فجاع أهلها واضطروا إلى التسليم سنة «تدمر»فانتصر يف أنطاكية، وحصر 

ت آالمها وما« تيبور»فأسكنت يف  رت بعدها فاشتد   .312/الزركلي  : راجع. تت غماوبلغها أن تدمر قد دم 
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ك َبَِحر»و .2طالبه دت«حاَرَدت حالي»، يعني ُدم على َغيظك، و«ك حتى ُتدِرك َحق كدِ تمس  « النافجة»، «َهنِيئًا َلك النافَِجةُ »و. 0، إذا تنك 

ر الُضلوع، وجمعه « النافجة» ، يعني «هنيًئا لك النافجة»: ، وكانت العرب تقول يف الجاهلي ة للرجل إذا ولَِدت له بنت«النَوافج»مؤخ 

ها إلى إبله فَينُفجها، يعني يكث رهات يت بذلك ألن هاالبنت، وإن ما سم   جها فيأخذ بمهرها من اإلبل، فيضم  . /عظ م مال أبيها، عندما يزو 

، وهو الحرف الناتئ من الجبل، وَمن سكن فيه كان على «َريد»جمع « الريود»، السكون والنوم، و«التهويد»، «َتهِويٌد على ُرُيودٍ »و

، يعني ُيصان ِعرضك وُيثنى عليك، يضرب للرجل ُتعطيه «ُتوَفر وُتحَمد»و. 1م العاقبةخين شَرع يف أمر وغير ُطمأنِينة، يضرب لم

ط ه عليك من غير تسخ  ، بالفتح وسكون الالم وبكسرها كَفِرحة بمعنى «الزلزة»، و«َتَوق ِري يا َزلَِزةُ »: وتقول العرب. 7الشيَء فيرد 

، «َتيُس ُحل ٍب »و. 6، يعني أمرهم«جمعوا َزلزاَءهم»:  بيوت جاراهتا، ويقاليف أو هي التي تطوفهي الدائرة، : المرأة الطي اَشة، وقيل

ء ، َنبات ينُبت يف الَقيظ بالِقيعان، وُشطآِن األودية، ويلَزق باألرض، حتى يكاد َيسوخ، وال تأكله اإلبل، إن ما تأكله الشا«اُلحل ب»و

، وهي َبقلة َجعدة َغرباء يف ُخضرة، «َتيس ذو ُحل ب»، و«َتيس ُحل ب: غَزرة َمسَمنة، وُتحَتبل عليها الظِباء، ويقالمَ  والظِباء، وهي

 .5«أَقب  كتَيس اُلحل ب الَغَذوانِ »: تنبسط على األرض، َيسيل منها الَلبَن إذا ُقطِع منها شيء، ومنه قوله

 

 

 باب الثاء

 

الرامي بالنَبل، وصاحب « النابل»صاحب الِحبالة، و« الحابل»إذا أوَقدوا الَشر  بينهم، و« ثاَر حابُِلهم على نابِلهم»و                      

ويثور بعضهم على بعض، ، ينَقلِب حاُلهم النبل، والحاذق بما يمارسه من عمل، ومعنى المثل أن ه اخَتَلط أمُرهم، ويضرب للقوم

ل حابَِله على »بمعنى الُلحَمة، و« النابل»هنا الَسدى، و« الحابل»، «التَبَس الحابل بالنابل»يضرب يف َفساد َذوات الَبين، و: وقيل حو 

اعة، « الثأطة»و ،«ت بماءٍ ُمد   َثأَطةُ »و. 8كذلك« حابَله على نابله»، و«اجَعل حابَِله نابَِله»، يعني جعل أعاله أسفله، و«نابله ُدَويب ة َلس 

يضرب للرجل يشتد  ُموقه وُحمقه، ألن  الَثأطة إذا أصاهبا الماء ازدادت َفساًدا : ، يضرب لألحمق يزداد َمنصًبا، وقيل«َثأط»وجمعه 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ اللسان 03/0؛ المستقصى 03021؛ األساس 23206 ؛ الميداين 23/22؛ ثمار القلوب 23075؛ جمهرة األمثال 305/؛ العقد الفريد 2391ابن سال 

 .3101/؛ إميل بديع (بلق، مرد)والتاج 

 .3101/؛ إميل بديع (حرد)ج ؛ التا23211 الميداين   0

ص  /  .3105/؛ إميل بديع (نفج)؛ اللسان والتاج 03/91؛ المستقصى 03092؛ األساس 03127 ؛ الميداين /32/المخص 

 .3105/؛ إميل بديع (ريد)؛ التاج 23216 الميداين   1

 .3109/بديع ؛ إميل (وفر)؛ اللسان والتاج 03/15األساس   7

ص  6  .3109/؛ إميل بديع (زلز)؛ اللسان والتاج //03؛ المستقصى 7372المخص 

 .31/2/؛ إميل بديع (حلب)؛ اللسان والتاج 03057 الميداين   5

م   8 ؛ إميل بديع (حبل، نبل)؛ التاج 0302؛ زهر األكم (حبل)؛ اللسان 03/1؛ المستقصى /2327 ؛ الميداين 23088؛ جمهرة األمثال 23/71ابن سال 

/31/2. 
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« رجل َثبت وَثبيت»، و«تفارس َثب»تال، ويعني لم يِزل  يف ِخصام أو ق« َثبت الَقَدم»من رجال ُثب ت، و« رجل َثبت اَلجنان»و. 2وُرطوبةً 

إذا كان ثابًِتا يف قتال أو كالم، وإذا كان لسانه ال يِزل  عند الخصومات، « رجل َثبت الَغَدر»بمعنى عاقل متماسك، أو قليل الَسَقط، و

، يعني ما «ما أثَبَت َغَدَره» :ليأُخذ فيه، ويقاإذا كان ثابًتا يف جميع ما « إن ه لَثبت الَغَدر»بمعنى الَثِقف يف َعدوه، و« الَثبت من الخيل»و

جَته وأقل  َضَرَر الَزَلِق والِعثار : أثَبَته يف الَغَدر للفرس وللرجل إذا كان لسانه يثُبت يف موضع الَزَلل واُلخصومة، وقيل معناه ما أثَبت ح 

ى هبا يف الُبكاء والَجَزع«ثَكلىالالثَكلى تحب  »و. 0إذا ناَطق الرجال ونازعهم كان قوي ًا« إن ه لَثبت الَغَدر»: عليه، وقيل . /، ألن ها تتأس 

َك َأيَّ َجرٍد َترَقُع؟»: ، قال الشاعر«؟أَيَّ َجردٍ َترَقعُ »و . 1ه فيهيضرب لمن يطلب ما ال َنفع ل« َأَجَعلَت َأسَعَد لِلِرماِح َدِريَئًة، َهبََلتَك ُأم 

ه، الحمقاء، وقيل«َثكَِلته الَرعَبُل »: الدعاء ويقال يف وقال ذو العقل لمن ال »: سواء كانت حمقاء أو لم تكن، وقال الشاعر: ، يعني أم 

ذ زل ت إِ  رُشها وُذبيانَ َتداركُتما َعبًسا َوقد ُثل  عَ »: ، يعني َزاَل قِوام أمره، وَقاَل ُزَهير«ُثل  َعرُشه»و. 7«يعِقل اذَهب إليك ثكَِلتك الَرعَبل

بفعل مضمر، يعني احفظ ثوبك، « ثوبك»، يعني ال َتصير الِريُح طائرًة به، ونصب «َثوبَك ال َتقُعد َتطِير به الِريُح »و. 6«بأقدامها النَّعُل 

بن عامر  ، هو كالب بن ربيعة«َثور كاِلٍب يف الِرهاِن أقَعدُ »و. 5«ال  قضاهاإ يسأله أحد حاجةً َقَعد ال »، مثل «صار»هنا بمعنى « قعد»و

ق، وذلك أن ه ارتبط ِعجل َثوٍر، فزعم أن ه يصنعه ليسابق عليه، و 8َصعَصعة ، كان يحم   
من القعيد وهو المتخل ف « األقعد»الَقيسي

ا عاَفت البََقرُ »و. 9ونم ما ال يكاد يكالمتباطئ، يضرب للرجل يرو إذا كِره، كانت العرب إذا أوردوا البقر فلم « كالثَور يضرب لم 

َاعِقَله كالثور يضرب  ثم  َقتلي ُسَليًكا إن ي و»: تشرب لَكَدِر الماء، أو ألن ه ال َعَطَش هبا ضربوا الَثور ليقتحم البقر الماء، كما قال الشاعر

ا عاَفت الَبَقر ا قتلُته ُطولِبُت بَدمه، يضرب يف عقوبة اإلنسان بَذنب غيره«لم  لثَيُِّب ُعجاَلة ا»و. 22، يعني أن  ُسَليًكا كان يستحق  القتل فلم 

لَته من شيء، و« العجالة»، «الراكِب ا ال ُيتِعبه أكله كالَتمر دما تزو  « العجالة»: تمر بَسِويق، وقيل« عجالة الراكب»ما تعج  ه الراكب مم 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ إميل (ثأط)؛ اللسان والتاج 03/1؛ المستقصى /2322؛ األساس /2327 ؛ الميداين 23088؛ جمهرة األمثال //3/؛ العقد الفريد 23207ابن سال 

 .31/0/بديع 

ص  0  .31/0/؛ إميل بديع (ثبت، غدر)؛ اللسان والتاج 23271 ؛ الميداين 23057المخص 

 .31/7/؛ إميل بديع (نشد)؛ اللسان والتاج /2327 الميداين  /

ص   1  .31/7/؛ إميل بديع (حضر)؛ اللسان والتاج 232/2؛ األساس 23277 ؛ الميداين 23079المخص 

ص   7  .31/6/؛ إميل بديع (رعبل)؛ اللسان والتاج 03/1المستقصى ؛ 3/88/المخص 

ص 23092جمهرة األمثال  6  .31/6/؛ إميل بديع (ثلل، عرش)؛ اللسان والتاج 03/1؛ المستقصى /2322؛ األساس /2327 ؛ الميداين 23720؛ المخص 

/31/6. 

 .31/9/إميل بديع  ؛(قعد)؛ اللسان والتاج 23277 الميداين  5

، كانت منازل بنيه قرب المدينة، وانتقل بعضهم إلى الشام، فكا  8 ن لهم يف كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، من قيس عيالن، من عدنان، جد  جاهلي 

ل من ملك منهم صالح بن مرداس  .73009الزركلي   :راجع. الجزيرة الفراتية شأن، وملكوا حلب ونواحيها وكثيرًا من مدن الشام، أو 

 .31/9/؛ إميل بديع (كلب)؛ التاج 23271 الميداين   9

م   22 ص 23088؛ جمهرة األمثال 352/؛ العقد الفريد 23051ابن سال  ؛ (ثور)؛ اللسان والتاج 03021؛ المستقصى 03210 ؛ الميداين 03170؛ المخص 

 .31/9/إميل بديع 
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ا سوى ذلك من الطعام الُمعاَلج، يضرب هذا يف الحثِّ على الرضا بَيسير الحاجة  والَسويق، ألن ه يستعجله، أو ألن  السفر ُيعِجله عم 

 . 2إذا أعوز َجليُلها

 

 

 باب الجيم

 

، يعني بأمر عظيم تنِفر منه «جاَء ُفالٌن بآبِدةٍ »و. /يعني من حيث كان، 0«من ِعيصك»، و«ِجئ به مِن ِجنِسك»و                        

د، قال « األوابد»، وهي الدواهي، و«األوابد»وتستوِحش، وهي داهية يبقى ذكرها على األبد، وجمعها  أيًضا بمعنى الَقوايف الُشر 

ِل األشعاربتَ بِيكم وأوابِدي لن ُتدِركوا َكَرمِي بُلؤِم أ»: الفرزدق ، «ال َشَوى لها»و. 7، يعني بالَكِذب الفاِحش«جاَء بأُُذنَي َعناٍق »و. 1«نَح 

َئة الَرضف التي ال َشَوى لها»: ، قال الُكَميت«لها  واحَذروا ُمَطفِّ
 
ئة الرضف، حي ة تمر  على «أِجيبوا ُرَقى اآلسي النِطاِسي ، مطف 

َشحمة إذا أصابت الَرضَف ذابَت تلك الشحمُة، فأخَمَدت « ُمطفئة الَرضف»خِمدها، ويُ ها نار الَرضف والَرضف فُيطفيء سم  

، يعني ذَبح «حدسهم بمطفئة الرضف»، و«حَدس لهم بُمطِفئة الَرضف»: الشاة المهزولة، وتقول العرب« مطفئة الرضف»الرضف، و

ها، ومنه « مطفئة الرضف»، و«دَمغهم بمطفئة الرضف»فئ النار وال َتنَضج، وطشاًة مهزولًة تُ  لهم داهية ُتنسي التي َقبلها فتطفئ حر 

هو مِن الَشوى  :ل، وقي«لِم ِدينيكل  ذلك َشًوى ما س»األمر الهي ن الحقير، ومنه « الَشوى»، و«جاء فالن بمطفئة الرضف»: المثل

، يعني كل  شيء أصابه ال ُيبطِل َصومه إال  الِغيبة فإن ها ُتبطله، «كل  ما أصاب الصائِم َشًوي إال  الِغيبة»: األطراف، ومنه حديث مجاهد

أكلنا »: شاعرالغارها، كما قال ، وهو ُرذال المال اإلبل والغنم وِص «أعطاه مِن الَشوى»ما ليس بمقتل، و« الشوى»فهي له كالَمقتل، و

بمعنى اليدان والرجالن، وجماعة األطراف، وقِحف الرأس « الَشوى»، و«الَشوى حتى إذا لم َنَدع َشًوى أَشرنا إلى َخيراهتا باألصابع

هذا  ونالَشوى، وال يك َعبل: قوائمه، ألن ه يقال« شوى الَفَرس»، وكل  ما كان غير َمقتٍل فهو َشًوى، و«َشواة»من اآلدمي ين، واحدهتا 

ين وِعتِق الوجه، وهو ِرق ته، وقال الشاعر فإن  من الَقول التي ال َشوى لها إذا َزل  عن َظهر »: للرأس ألن هم وصفوا الخيل بأساَلة الَخد 

ا جاء بالداهية إذ، «ق على ُاَريقجاءنا بأم  الُربَي»: من أمثالهم»و. 6، يعني إن  مِن القول كلِمة ال ُتشِوي، ولكن َتقُتل«اللسان انِفالُتها

ر « أَريًقا»المنكرة، فإن   روا « أوَرق»مصغ  رأى : ، وقيل«ُوَريق»يف األصل « أريق»، و«ُسَويد»على « أسود»على الرتخيم، كما صغ 

                                                                                                                                     
 

م ابن   2 ؛ (عجل)؛ اللسان والتاج 23/28؛ المستقصى 236/6؛ األساس /2327 ؛ الميداين 23786؛ ثمار القلوب 23089؛ جمهرة األمثال 230/6سال 

 .3112/إميل بديع 

ص  0  .3110/؛ إميل بديع (عيص)؛ اللسان والتاج 13002المخص 

 .3112/؛ إميل بديع (جنس)اللسان والتاج  /

ص 23197ار القلوب ثم  1  ./311/؛ إميل بديع (أبد)؛ اللسان والتاج 03122؛ المخص 

 ./311/؛ إميل بديع (عنق)؛ اللسان والتاج 232/6 ؛ الميداين 6//23ثمار القلوب   7

 .3111/؛ إميل بديع (شوى)؛ اللسان والتاج 23708؛ األساس 23251 الميداين   6
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.  2ألفعىا أسماء الحرب، أوهي من : الداهية، وقيل« أم  الربيق»، و«جاءنا بأم  الُرَبيق على ُاَريق»: رجل الُغول على َجَمل َاوَرق، فقال

، يعني «جاء بأموٍر ُربسٍ »و. /، يعني على وجهه«جاء باألمِر على َقنادِيده»و. 0بمعنى الَعَجب والكِذب« البطيط»، «جاء بأمٍر بَطيطٍ »و

إذا »: ، يعني بأكاذيب، وقال الشاعر«جاء ببَناِت َغيرٍ »، و«ريبنات غَ »و. 1منكربمعنى ال« أمر َربس»الدواهي، كُدبس بالراء والدال، و

يَت أسَرعَن الَذهابا الِغنى « اإلحراف»المال الكثير، و« الحلق»، و«جاء فالن بالِحلق واإلحراِف »و. 7«ما جئَت جاء بناُت َغيٍر وإن َول 

 أخذ ُحنَين أحد «ُحنَينٍ  يرَجع بُخف  »و. 6ربعد الفق
 
ا ارتحل األعرابي ، فلم   

 ُحنَينًا اإلسكاَف حتى أغَضبه األعرابي
 
، أصله ساوم أعرابي

 بأحدهما، قال
 
ا مر  األعرابي يه فطرَحه يف الطريق، ثم  ألقى اآلخر يف موضع آخر، فلم  ما أشَبه هذا بُخف  ُحنين، ولو كان معه »: ُخف 

ل عَمد لم  ، ومضى، ف«خذتهاآلخر أل  يف طلب األو 
 
ا مضى األعرابي ل، وقد كَمن له حنيٌن، فلم  ا انتهى إلى اآلخر نِدم على تركه األو 

ان، قال له قومه  وليس معه إال  ُخف 
 
جئتكم »: ، فقال«ماذا جئَت به من سفرك»: حنين إلى راحلته وما عليها فذهب هبا، وأقبل األعرابي

ي حنين ُحنَيٌن رجل شديد، اد عى إلى أسد بن هاشم بن : اليأس من الحاجة، والرجوع بالخيبة، وقيل ندهب مثالً يضرب ع، فذ«ُبخف 

اِن أحمران، فقال ، أنا ابن أسد بن هاشم بن عبد مناف، فقال عبد المط لب»: َعبد َمناف، فأتى عبَد المط لب وعليه ُخف  ال »: يا عم 

يه»: ، فرجع، فقيل«عهاشم فيك، فارجِ وثِياب أبي هاشم، ما أعِرف شمائِل  « الَرَقم»، «جاء بالداهية الَدهياء»و. 5رجع ُحنَين ُبخف 

جاء فالن بالَرقِم »: إذا وقع فيما ال يقوم به، وقيل« وقع يف الَرقم والَرقِم والَرقماء»: الداهية، وما ال يطاق له وال يقام به، ويقال

 فالجاء »و. 8«دهياءجاء فالن بالداهية ال»: كقولهم« الرقماء
 
، يعني مشى بمال كثير، يقال ذلك يف الخير «بَدَبى ُدَبي ين»، و«ن بَدبَى ُدبَي

 »، و«جاء فالن بَدَبى َدَبى»والكثرة، و
 
، معناهن  كل هن  جاء بالخير «، وَدَبى ُدب يان«جاء بَدَبى ُدبيان»، و«َدَبى ُدَبي ين»، و«بَدَبى ُدَبي

ذُته بالَدر»و. 9الكثير ذ هبا النساء الرجال، وقال الشاعري ه: ، قيل«َدبِيسأخ  جَمعن من قبل لهن  وَفطسٍة »: من اُلخَرز التي يؤخ 

ذُته بالَدرَدبيس ُتِدر  الِعرق الَيبيس»: ، يعني هن  يُقلن يف تأخيذهن  إي اه«والدردبيِس، ُمقاباِلً يف الِمنظم بمعنى « العرق اليبيس»، و«أخ 

بمعنى « الصليل»الداهية، والدواهي، و« ذات الَرواِعد»ني الحرب، والداهية، ويع، «عد والَصليلجاء بذات الرَ »و. 22الذكر

، ويف حديث «شعراء»: ، كما قالوا«داهية َزب اء»: من الدواهي الشديدة المنكرة، ويقال« الَزب اء»، و«جاء بالَشعراء والَزب اء»و. 22الصوت

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23/18ابن سال  ؛ إميل بديع (ربق، ورق)؛ التاج 0362؛ زهر األكم (ربق)؛ اللسان 0312؛ المستقصى 23269 ؛ الميداين 3/65/؛ المخص 

/3117. 

ص   0  .3117/؛ إميل بديع (بطط)؛ اللسان والتاج 3/52/المخص 

 .3117/؛ إميل بديع (قند)؛ التاج 0367زهر األكم   /

 .3117/؛ إميل بديع (ربس)اللسان والتاج  1

 .3117/؛ إميل بديع (غير)التاج   7

 .3115/؛ إميل بديع (حلق)؛ اللسان والتاج 23259 الميداين   6

م   5  .3115/؛ إميل بديع (حنن، خفف)؛ اللسان والتاج 23226؛ المستقصى 23096 ؛ الميداين 23016ابن سال 

 .3115/؛ إميل بديع (رقم)؛ اللسان والتاج 03/5؛ المستقصى 23269 الميداين   8

 .3118/؛ إميل بديع (دبى)؛ التاج 23250 الميداين  9

م   22  .3118/؛ إميل بديع (دردبس)؛ اللسان والتاج 03/8؛ المستقصى 23/18ابن سال 

 .3119/؛ إميل بديع (رعد)؛ التاج 0367؛ زهر األكم (رعد)؛ اللسان 0312؛ المستقصى 23/62؛ األساس 23256 الميداين   22
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  أن ه ُسئِل عن مسألة، فقال
د صل ى اهلل عليه وسل م أ ب اء ذات َوَبرزَ »: الَشعبِي عَيت قائِدها وسائِقها، لو ألِقَيت على أصحاب محم 

ارى»و. 2، يعني أن ها صعبة مشكلة، شب هها بالناقة النُفور من كل  شيء«ألعَضَلت هبم ارى والبُق  ، «والُبقارى بالُشقارى»، و«جاء بالُشق 

ارى»، و«لُشَقر والُبَقربا»و ارى»بالضم  والَشد  وفتح الراء بمعنى الَكِذب، والداهية، و« الُبق  ارى والُبق  ، «بالُصَقر والُبَقر»و« بالُصق 

ارى»و ا واأال يفَزع األق»: ، وهما الداهية، وقال الُكَميت«جاء فالن بالِضئبِل والنِئطِل»و. 0بمعنى الكذب أيضًا« الُشق  ا أظل هم ولم  ُم مم 

ا تِجئهم ذاُت َودَقيِن ِضئبُِل  ، يعني َسَبغَلالً، أو مختااًل يف «جاء َسَبهَلالً »و. 1إذا جاء بالمال الكثير« جاء فالن بالِضح  والريح»و. /«ولم 

إن ي ألكَره أن أرى أحدكم َسَبهَلالً، ال يف عمل »: خرة شيء، وعن عمر أن ه قالاآلس معه من أعمال مشيته، غير مكَتِرث، أو فاِرًغا لي

، يعني غير محمود «جاء َسبَهَلالً »إذا جاء وذهب يف غير شيء، و« جاء الرجل يمشي َسَبهَلالً »: ، ويقال«دنيا وال يف عمل آخرة

أنت الَضالل بن »: ، ويقال أيًضا«ئَت بالضالل بن الَسَبهَللج»: الباطل، وكذا ، يعني«هو الَضالل بن الَسَبهلل»: المجيء، ويقال

جاء »و. 7مشى فالن السبهلى: التبخرت، يقال« الَسَبهلى»النشيط الفرح، أو كل  فارغ سبهلل، و« السبهلل»: ، وقيل«األاَلل بن َسَبهَللٍ 

. 6جمع طارفة« الطوارف»، و«ان ال تراه الَطواِرفمكهو ب»: ، وقولهم«جاء بعائِرة عين»، إذا جاء بمال كثير، وكذلك «بطاِرفة َعين

ى الُمماَطلة»و الداء الُعضال ال َدواء له، يضرب هذا لمن ُدعي عليه، يعني رماه اهلل « الُطالطِلة»، و«رماه اهلل بالُطالطِلة واُلحم 

اليابس، « الرم  »الَرطب، و« الطم  »الثرى، أو« رمال»البحر، و« لطم  ا»بكسرهما، يعني بالبحر والَثرى، و« جاء بالطِم  والِرم  »و. 5بالداهية

ما يحمله الماء، « الطم  »، ما يحِمله الماء، والصواب «الرم  »: الماء، والمعنى جاء بالمال الكثير، وقيل« الرم  »الرتاب، و« الطم  »أو

ا « بالطم  والرم   اءج»معنى : ، وقيلما على وجه األرض من ُفتات اَلحشيش« الرم  »ما يحمله الريح، أو« الرم  »و جاء بكل  شيء مم 

ي البحر : ، الماء الكثير، أو ما على وجهه من الُغثاء، ونحوه، أو ما ساقه من ُغثاء ونحوه، وقيل«الطم  »يكون يف الرب  والبحر، و سم 

، فإذا أفر ، ألن ه طم  على ما فيه، وهو بفتح الطاء وإن ما كَسروه إتباًعا للرم  ، «جاء بالَعجاِري  والَبجاِري  »و. 8هحودوا الطِم  َفتَ الطم 

. 22أيًضا بمعنى الجمع الكثير« الُعَلق»، يعني بالداهية، و«جاء بُعَلَق ُفَلَق »و. 9، بالفتح مع تشديد الياء بمعنى الَدواهي«العجاري»و

جاء »، و«جاء بما َصأى وَصَمَت »و. 2، عند تأكيد اإلخفاق والخيبة«جاء فالن بما أد ت يٌد إلى يد»و. 22، يعني بالداهية«جاء بالِفلق»و

                                                                                                                                     
 

 .3172/؛ إميل بديع (زبب)؛ اللسان والتاج 03/5؛ المستقصى 23250 ؛ الميداين /2321العقد الفريد   2

 .3172/ع ؛ إميل بدي(بقر، شقر)اللسان والتاج  0

 .3172/؛ إميل بديع (ضئبل)؛ اللسان والتاج 03/8المستقصى   /

م   1  .3172/؛ إميل بديع (ضحح)؛ التاج 0379؛ زهر األكم (ضيح)؛ اللسان 23288ابن سال 

ص   7  .3172/؛ إميل بديع (سبهل)؛ اللسان والتاج 03/9؛ المستقصى 23250 ؛ الميداين 132/6المخص 

ص   6  .3170/؛ إميل بديع (طرف)؛ اللسان والتاج 23620؛ األساس 23258 ؛ الميداين 3118/المخص 

م   5 ص 23/72ابن سال   .3170/؛ إميل بديع (طلل)؛ اللسان والتاج 03/9؛ المستقصى 23/21 ؛ الميداين 3/88/؛ المخص 

م   8 ص 23/27ال ؛ جمهرة األمث23289ابن سال  رمم، )؛ التاج 0379؛ زهر األكم (رمم)؛ اللسان 03/9؛ المستقصى 23262 ؛ الميداين 3119/؛ المخص 

 .3170/؛ إميل بديع (طمم

 ./317/؛ إميل بديع (عجر)اللسان والتاج   9

ص  22  ./317/؛ إميل بديع (علق، فلق)؛ اللسان والتاج 03/7؛ األساس 3/65/المخص 

 .3171/؛ إميل بديع (فلق)؛ اللسان والتاج 0312؛ المستقصى 03/7األساس  22
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، والصامت كالثِياب والَوَرق، وقيل«بما صاَء وَصَمَت  ة: ، يعني بالمال الناطق كالَرقيق والَدواب  . 0بالشاء واإلبل والَذَهب والِفض 

« الهيل»جاء بالِهل مان كِصلِّيان، يعني بالمال الكثير، أو بالرمل والريح، وضعوا »ا، وًض ، وتضم  المه أي«جاء بالَهيل والَهيَلمان»و

بوزن َفيعالن، والياء زائدة، بقياس « الَهيلمان»الذي هو المصدر موضع االسم، يعني بالَمهيل، ُشبِّه بالرمل من جهة كثرته، و

، بالكسر، يضرب مثالً للحريص «جاء َتِضب  لِثَتُه»و. /زنه على هذا َفعلمانفوَ ، «ُزرُقم»ا يف بل الميم زائدة، كزيادهت: ، وقيل«َهلمان»

، إذا ُوِصف «هتُ فالن تِضب  لِثَ جاءنا »، و«وَبني َتميٍم قد لِقينا منهم َخيالً َتِضب  لِثاُتها للَمغنَم»: 1بن أبي خاِزم على األمر، وقال بِشر

ة النََهم لألكل والَشبَق للُغلمة أو الِحرص على حاجته وَقضائها، وقال الشاعر أَبينا أَبينا أن تِضب  لِثاُتكم على ُمرِشقاٍت كالظِباء : بشد 

 »و. 7وهفُ  ضة يف تحل ٍب لهللرجل يشتهي الُحمو« يتحل ب ُفوه»: ، إذا اشَتد  ِحرصه عليه، كقولهم«يِضب  ُفوهُ »، و«َعواطِيا
َ
جاء فالن ثانِي

 البال، أو معناه الِوًيا ُعنَقه، ومنه قوله تعالى«ِعطفه
 
هذا يوَصف به : ، وقيل«ثاين ِعطفه ليضل  عن سبيل اهلل»: ، يعني جاء َرِخي

ثنى عنه فالن »: قالوي، فالمآل واحد، المتكب ر، أو المتكب ر الُمعِرض عن اإلسالم، وال يخفى أن  التكب ر واإلعراض من نِتائج الُعنُق

ق، إذا انتشر وجرى يف كل وجه، ويقال«َجراد ُمشِعل»و. 6، يعني أعرض عنه«ِعطَفه جاء َجيش كاَلجراد »: ، يعني كثير، ومنتشر، ومتفر 

 »و. 5«الُمشِعل
ٍّ
 »، «جاء السيل بُعودٍ َسبي

 
، يضرب يدغريب من مكان بع، هو العود يحِمله السيل من بلد إلى بلد، معناه جاء «السبي

، يعني الَكِذب الُصراح، «جاء بالُفلقان»و. 9«باِزل وُبزل»، مثل «دامِس»، يعني عظام، كأن ه جمع «جاءنا بأموٍر ُدمسٍ »و. 8للنائي النازح

على المثل أيضًا، وأصله « اشتعل الَشيب يف الرأس»و ،«أشعلُته أنا»على المثل، و« اشتََعل َغَضبًا»و. 22مثله« جاء فالن بالُسماق»و

، من إشعال النار يف «جاء فالن كاَلحريق الُمشَعل»، ألن ه كل ه من الرأس، و«الرأس شعر اللحية»من اشتعال النار، وهذا دخل يف قول 

ُم كالَحريق المشَعلراُم وُاحِمَشت َح واسأل إذا حِرج الِخد»: الحطب، إذا جاء ُمسِرعًا َغضباَن، مثل قول الجرير جاء »و. 22«ٌب َتَضر 

                                                                                                                                                               
 

 .3177/؛ إميل بديع (يدو)؛ اللسان والتاج 23259 الميداين   2

م   0  .3177/؛ إميل بديع (صأى)؛ التاج 0379؛ زهر األكم (صأى)؛ اللسان 23259 ؛ الميداين 23285ابن سال 

م   /  .3176/؛ إميل بديع (هيل)؛ اللسان والتاج 0312؛ المستقصى 23268 ؛ الميداين 23/02؛ جوهرة األمثال 23285ابن سال 

، أبو نوفل، شاعر جاهلي  فحل، من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد ابن خزيمة، كان من خربه أ  1 ن ه هجا أوس بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف األسدي 

مله على راحلته وأمر ابن حارثة الطائي  بخمس قصائد، ثم  غزا طيِّئا فجرح، وأسره بنو نبهان الطائيون، فبذل لهم أوس مئتي بعير وأخذه منهم، فكساه حلته وح

لفخر والحماسة جيدة، توف ي قتيالً يف غزوة أغار له بمئة ناقة وأطلقه، فانطلق لسان بشر بمدحه فقال فيه خمس قصائد محا هبا الخمس السالفة، وله قصائد يف ا

 .0371الزركلي  : راجع. هبا على بني صعصعة بن معاوية

. 

م   7 ص 230/8ابن سال   .3178/؛ إميل بديع (ضبب)؛ اللسان والتاج /031؛ المستقصى /2326 ؛ الميداين 23082؛ المخص 

 .3178/؛ إميل بديع (عطف)ان والتاج ؛ اللس(عطف)؛ العباب 0311المستقصى  6

 .3178/؛ إميل بديع (شعل)؛ اللسان والتاج 0318؛ المستقصى 23267 الميداين   5

ص  8  .3179/؛ إميل بديع (سبي)؛ اللسان والتاج 23252 ؛ الميداين 3/88/المخص 

 .3162/؛ إميل بديع (دمس)اللسان والتاج  9

 .3160/؛ إميل بديع (فلق)اللسان والتاج   22

ص   22  .3167/؛ إميل بديع (شعل)؛ اللسان والتاج 23267 ؛ الميداين /0322المخص 
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جاء فالن نافًِشا »و. 2«جاء وقد قَرض ِرباَطه»: ، إذا انصَرف مِن حاَجته َمجهوًدا مِن اإلعياء والَعَطش، كما يقال«فالن وقد لَفظ لِجاَمه

الُعفرة »: كالِعفَرات والُعَفرنِية كُبَلهنَِية، وقيل ع،رَن عند الَفزَ الَشَعرات النابتة يف وسط الرأس َيقَشعرِ « الِعفِرَية»: ، وقيل«ِعفِرَيتَه

جاء فالن نافًِشا »: َشعرة القفا من األَسد والِديك وغيرهما، وهي التي يرد دها إلى ياُفوخه عند الِهراش، ويقال« والِعفِرَية والِعفراة

، إذا جاء «جاء ويف رأسه ُخط ة»و. 0ا َشعره مِن الَطَمع والِحرصرً ، يعني ناِش «اَتهجاء ناِشًرا ِعفِريته وِعفر»، إذا جاء َغضبان، و«ِعفِرَيتَه

. 1، وهو مجهود من الَعَطش واإلعياء«جاء وقد ُدلِق لِجاُمه»و. /اإلقدام على األمور« الخط ة»ويف نفسه حاَجة وقد عَزم عليها، و

ًدا، و«جاء فالن وقد نَشر َسبََلتَه»و م اللِ « سبلةال»، يعني جاء ُمتوعِّ ، إذا جاء «جاء فالن يتََهب ى»و. 7ية وما أسَبل منها على الصدرحمقد 

، يعني ِعياَله، كنى عن العيال بالَبَقر، ألن  «جاَء َيُجر  بََقَره»و. 6، إذا جاء فاِرًغا«جاء يضِرب أصَدَريه»فاِرًغا ينُفض يديه، وهذا كما يقال 

الَمنكِبان، أو ِعرقان يف الَعينَين، أو تحت الُصدَغين، يضرب « األسَدران»و ،«َدَريهِ ِرب أسجاء يض»و. 5النساء محل  الَحرث والَزرع

، يعني ِعطَفيه وَمنكَِبيه، يضرب بيديه عليهما، وهو بمعنى الفارغ، «يضرب أسَدَريهِ »: للفارغ الذي ال ُشغَل له، ويف حديث الحسن

بمعنى َمنكِباه، « أسَدراه»، بمعنى ِعطَفيه، و«اء ينُفض أصَدَريهِ ج»: ، وقال بعضهم«جاء ينُفض أسدآَعيه»: ويقال للرجل إذا جاء فارًغا

ِعرقان يضربان تحت الُصدَغين، ال ُيفَرد « األصَدران»، يعني جاء فارًغا ليس بيده شيء، ولم يقض طلبته، و«جاء ينُفض أزَدَريهِ »و

، «جاء ُمنَكًرا»جاء فارًغا ال شيَء معه، وكذلك  ني، يع«ن يتَبحَلسجاء فال»، و«أصَدراه وأزدراه وأصَدغاه»: لهما، وقال بعضهم

اَء الغفير»و.  8«جاء رائًِقا َعَثِريًّا»و ا غفيراً »، و«مررُت هبم الجم  اء الَغفير»، و«جاءوا جم  ه، « الجم  الَبيضة التي تجَمع الرأَس وتضم 

مع لما فيها من األسماء والِصفات التي من غير لفظها، وللبيضة َقبائِل َصفائح كقبائل الرأس، تجَمع أطراف جااسم « البيضة»: وقيل

اَء »: بعضها إلى بعض بمسامير يشُددن َطَريف كل  قبيلتين، ويقال اَء الغفيِر، والجم  ا َغفيًرا، وجم  الغفيِر، باإلضافة، وجم  جاءوا جمًّ

اًء غفيًرا، الغفيَر، و اًء غفيرًة، والجم  الغفيرَ وججم  اَء الغفيرَة، وجم  اَء الغفيرِة، والجم  اَء الغفيَري، وجم  الغفيرِة، وجم  : ، ويقال أيًضا«م 

اء الغفيِر، والغفيرةِ » إال   ، يعني جاءوا جميًعا، شريفهم وضيعهم ولم يتخل ف أحد، وهم كثيرون، ولم يحِك سيبويه«جاءوا بجم 

اء اء، يعني أن ك ال تقول : لغفير، من األحوال التي دخلها األلف والالم، وقالا الجم  اء»الغفير وصف الزم للجم  وتسكت، « الجم 

اء الغفير»و اسم وليس بفعل، إال  أن ه موضوع موِضع المصدر، يعني ُينَصب، كما تنَصب المصادر التي هي يف معناه، يعني « الجم 

ا وكاف ةً »ولك كقموًما َغفيًرا، مَررُت هبم ُج  : ، وأدخلوا فيه األلف والالم، كما أدَخلوهما يف قولهم«جاءوين جميًعا وقاطِبًة وُطرًّ

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ زهر األكم (لجم)للسان ؛ ا0317؛ المستقصى /2327؛ األساس 23260 ؛ الميداين 23/02؛ جمهرة األمثال 368/؛ العقد الفريد 23077ابن سال 

 .3167/؛ إميل بديع (لجم)؛ التاج /036

 .3167/؛ إميل بديع (عفر)؛ اللسان والتاج 23667؛ األساس 23257 الميداين   0

م   /  .3166/يل بديع ؛ إم(خطط)؛ اللسان والتاج 0317؛ المستقصى 23076؛ األساس 23257 ؛ الميداين 230/0ابن سال 

ص  1  .3166/؛ إميل بديع (دلقم)؛ التاج /036؛ زهر األكم (دلقم)؛ اللسان 23/69؛ فصل المقال 23177المخص 

 .3166/؛ إميل بديع (سبل)اللسان والتاج   7

 .3166/؛ إميل بديع (هبى)؛ اللسان والتاج /23/2جمهرة األمثال   6

 .3165/؛ إميل بديع (بقر)؛ اللسان والتاج 0317؛ المستقصى 2352؛ األساس 23261 ؛ الميداين 23/20جمهرة األمثال  5

م   8 ص /23/2؛ جمهرة األمثال 368/؛ العقد الفريد 23076ابن سال  ؛ زهر األكم (صدر)؛ اللسان 0316؛ المستقصى /2326 ؛ الميداين 2356؛ المخص 

 .3165/ديع ؛ إميل ب(صدر)؛ التاج 0362
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العرب تنصب : ، وقيل«هم»، يعني أوردها ِعراكًا، وجعله غيره مصدًرا، وأجاز بعضهم فيه الرفع على تقدير «أوَرَدها الِعراك»

اء الغفير يف الَتمام وت اَء الغفيرَ »، وانرَفعه يف النُقصالجم  اَء غفيًرا، والجم  ، والجميم»، يعني بأجُمعهم، و«جاء القوم جم  الكثير « الجم 

جاء »و. 2«ثالثمائة وخمسة عشر، جم  الغفير»: ، قال«يا رسول اهلل كم الُرُسل»: رضي اهلل عنه أن ه قال من كل  شئ، ويف حديث أبي ذر  

ة النََظر، وقد يكون ذلك من الَغَضبو ،«يه يف ُرمَحينكأن  َعينَ  ، إِذا جاَء «جاء فالن كَخاصي الَعير»و. 0ذلك من الَخوف والَفَرق وشد 

ل يف كيفي ة ما « خاصي الَعير»ُمسَتحيِيًا، يضرب لمن جاء ُعرياًنا ما معه شيء، وجه االستحياء أن   ُيطِرق رأسه عند الِخصاء يتأم 

ي ة الناس يرتف ع عن ذلك ويستحي منه، قال أبو ِخراشقً ستحي يكون ُمطرِ يصنع، وكذلك الم فجاءت »: /ا، وجه آخر، وهو أن  ُعل 

: ، ألن  األعراب يقولون«جاءكالنَعامة»: ويقولون للذي يرِجع خائًِبا. 1«كخاصي الَعير لم َتحَل حاَجًة وال عاجًة منها َتلوح على َوشمِ 

جاء ناِشًرا »و. 6، يعني ُمنَهِزًما ُمنَفِرًدا«جاء ُمضَطِرَب الِعنانِ »و. 7يها، فجاءت بال أُذَنيننَ َنين، فقطعوا أذُ إن  النَعامة ذهبت تطُلب َقر»

ي لم َيَكد َينام، ومقتضى عن، ي«نام فالن وما نام لُعصرٍ »: ، ويقال أيًضا«جاء فالن لكن لم َيجئ لُعصرٍ »و. 5، يعني طامًِعا وطائًعا«أُذنَيه

، فإن ه قال ، يعني يف وقت «نام فالن ولم َينَم َعصًرا، أو لَعصرٍ »، و«ما فعلتُه َعصًرا ولَعصرٍ »: عبارة األساس أن يكون بالفتح يف الكل 

م َزبَُده»و. 8ويوم بمعنى « الحجل»، «جَليهحِ يه، وُيطابق يف خرج يُجر  ِرجلَ »و. 9، يعني يركبنا بالُظلم واُلحمق«جاءنا فالن يتخر 

ءنا جا»: ويقال. 22«أعاذل قد القيُت ما َيَزع الَفتى وطابقُت يف الِحجَلين َمشَى المَقي د»: 22خلخال، وهما َحلَقتا الَقيد، قال َعدي  بن َزيد

إن ه لشديد الَحمض »، و«لبن حامض»: ، يعني ُحموضًة، وهي الَلَبن الخاثِر الشديد اُلحموضة، ويقال«طاق َحمًضاتُ ما بإدَلِة 

                                                                                                                                     
 

 .3165/؛ إميل بديع (جمم، غفر)؛ اللسان والتاج 23219؛ األساس 23/26جمهرة األمثال   2

 .3168/؛ إميل بديع (رمح)؛ اللسان والتاج 23255 الميداين  0

سالم، واشتهر بالعدو، فكان يسبق الخيل، أسلم وهو مرة، من بني هذيل، من مضر، شاعر مخضرم، وفارس فاتك مشهور أدرك الجاهلي ة واإلبن خويلد   /

 .03/07الزركلي  : راجع. ، هنشته أفعى فقتلته(رض)شيخ كبير، وعاش إلى زمن عمر 

م   1 ؛ (جوج)اج ؛ اللسان والت0311؛ المستقصى 23072؛ األساس 23267 ؛ الميداين /23/5؛ ثمار القلوب 23/02؛ جمهرة األمثال 23076ابن سال 

 .3168/إميل بديع 

 .3169/؛ إميل بديع (نعم)؛ التاج 23/29؛ زهر األكم (نعم)؛ اللسان 03029؛ المستقصى 23/62فصل المقال   7

 .3169/؛ إميل بديع (ضرب)؛ التاج 0367؛ زهر األكم (ضرب)اللسان  6

ص  5  .3/52/؛ إميل بديع (اذن، نشر)؛ اللسان والتاج 0317تقصى ؛ المس/230؛ األساس /2326 ؛ الميداين 23080المخص 

 .3152/؛ إميل بديع (عصر)التاج   8

 .3152/؛ إميل بديع (خرم)التاج   9

، شاعر، من دهاة الجاهلي ين، كان قروًيا، من أهل الحيرة، فصيًحا، يحسن العربية والفارسية  22 النشاب، والرمي  علي بن زيد حماد بن زيد العبادي  التميمي 

ل من كتب بالعربي ة يف ديوان كسرى، ات خذ يف خاصته وجعله ترجمانًا بينه وبين العرب،  فسكن المدائن، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل، وهو أو 

ا مات كسرى أنو شروان ولي ابنه  يف القسطنطيني ة، هبدي ة، فزار بالد ( Tiberius II)أقر  عديا ورفع منزلته وجهه رسواًل إلى ملك الروم طيباريوس الثاين « هرمز»ولم 

ج هندا بنت النعمان ابن المنذر وشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وق . تله يف سجنه بالحيرةالشام، وعاد إلى المدائن هبدي ة قيصر، ثم  تزو 

 .13002الزركلي  : راجع

 .3150/؛ إميل بديع (حجل)؛ التاج 0317؛ المستقصى 23252؛ األساس 23261 ؛ الميداين 23/28جمهرة األمثال   22
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َيا ا «ابنا َجِميرٍ »و. 2، يعني ُمر  النَفس«فالن حامض الِرَئتَين»، يف الغضب، و«رجل حامض الُفؤاد»، و«والُحموضة لليل والنهار، سمِّ

ميا  ِهالل تلك « ابن جمير»الليلتان يستسر  فيهما القمر، و« ابنا جمير»: ، ألن ه ُيسَمر فيهما، وقيل«ابنَي َسِمير»بذلك لالجتماع، كما سِّ

جاءنا َفحَمة بن »: ، ويقال«ابن َجِمير ساَوَر الُفُطماة طائِلٍة يف ُظلموإن أطاف ولم يظَفر ب»: يف ِصفة ِذئب 0الليلة، قال َكعب بن ُزَهير

الليلة التي ال « ابن جمير»: ، وقيل«ال أفعل ذلك ما جَمر ابُن َجمير»: آِخر الشهر، والعرب تقول« ظلمة بن جمير»: ، وقيل«ُجَمير

وكأن ي يف فحمة بن َجمير يف نِقاب األساَمة » :ر، كما قال الشاعهو آخر ليلة من الشهر: يطلع فيها القمر، يف أوالها وال أخراها، وقيل

، إذا جاءوا «جاءوا على بَكَرة أبيهم»و. /، ألن  الشمس َتجُمره، يعني ُتواِريه«ابن جمير»يقال للقمر يف آخر الشهر : وقيل« الِسرداِح 

، «اءت َهواِزن على َبكرة أبيهاج»: م، ويف الحديثمعناه جاءوا على طريقة واحدة، أو جاءوا بأجمعه: جميًعا على آِخرهم، وقيل

حقيقًة، وهي التي ُيستقى « بكرة»العرب يريدون هبا الَكثرة وتوفير الَعدد، وأن هم جاءوا جميًعا لم يتخل ف منهم أحد، وليس هناك 

اءوا مخلِّين ج»و. 7بق منهم أحد، يعني كل هم جاء، ولم ي«جاءوا عن آِخرهم»و. 1عليها الماء العذب، فاسُتِعيَرت يف هذا الموضع

ا هبم، مثل قول رؤبة«فالَقوا َحمًضا ، َمن أتانا «ونُوِرد المستَوِردين اَلحمضا»: ، يعني جاءوا يشَتهون الَشر  فوجدوا َمن شفاهم مم 

د ويته ا َشَفيناه من دائه، وذلك أن  اإلبل إذا شبِعت من الُخل ة اشَتَهت اَلحمض، يضرب لمن يتوع  د فيلقى َمن هيطلب شر  أشد  و د 

كَزب اء، « داهية َشعراء،»: الخبيثة، يقولون« الشعراء»، و«جئَت هبا َشعراَء ذاِت َوبَرٍ »: ويقال للرجل إذا تكل م بما ُينَكر عليه. 6منه

َقَدٍر يا  على جئَت »: وقول القائل للرجل إذا جاء يف الوقت الذي يريد صاحبه. 5«داهية َوبراء»: يذهبون هبا إلى ُخبثها، ويقال

ه «الهواء واللواء»بمعنى بكلِّ شيٍء، و« جاَء بالَهواِء واللواءِ »و. 8«سىمو ًة وُتشاد  ، َمكسوَرَتين، أن ُتقبِل بالشيء وُتدبِر، يعني ُتاليِنه مر 

، يعني شديد المطر ألن  َسيله ُيخرجها مِن ِوجارها، ويف «جار  الَضبُعِ  َسيٌل »و. 9«يأتِهأرسل إليه بالِهواء واللِواء فلم »: أخرى، وقيل

اج جاَحش فالن عن َخيط »، و«جاَحَش عن َخيط َرَقبَته»و. 22، يعني يف المطر الشديد«وجئُتك يف مِثل جار  الَضُبع»: حديث الحج 

َك األعيارُ »: ُنخاعها، ومن أمثالهم« الخيط من الرقبة»عن دمه، و فع، يعني دا«َبتِهَرقَ  ا بذ  ، يعني سَبقك األعياُر فعليك «اَلجحَش لم 

                                                                                                                                     
 

ص  2  .3157/؛ إميل بديع (حمض)؛ اللسان والتاج 23178المخص 

ا ظهر اإلسالم هجا كعب بن زهير بن أبي سلمى  0 ب، شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد، ولم  النبي صل ى اهلل عليه وسل م وأقام يشب ب بنساء  المازين ، أبو المضر 

فعفا عنه النبي  صل ى « بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»: مستأمنًا، وقد أسلم، وأنشده المي ته المشهورة التي مطلعها« كعب»المسلمين، فهدر النبي  دمه، فجاءه 

ام، كلهم شعراءاهلل عليه وآله وخلع عليه بردته، وهو عن أعرق الناس يف الشعر، أبو : راجع. ه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير، وابنه عقبة وحفيده العو 

 .73006الزركلي  

 .3156/؛ إميل بديع (جمر)اللسان والتاج   /

م   1 ص 23/26؛ جمهرة األمثال //232ابن سال  ؛ زهر األكم (بكر)ان ؛ اللس0316؛ المستقصى /235؛ األساس 23256 ؛ الميداين 1310؛ المخص 

 .3158/؛ إميل بديع (بكر)؛ التاج 0360

 . 3158/؛ إميل بديع (خنش)؛ اللسان والتاج 2300؛ األساس 23255 الميداين   7

ص   6  .3159/؛ إميل بديع (حمض)؛ التاج 0362؛ زهر األكم (حمض)؛ اللسان 03218 ؛ الميداين 3019/المخص 

ص   5  .3182/؛ إميل بديع (شعر)؛ اللسان والتاج 23722؛ األساس 23250 ؛ الميداين 3/65/المخص 

 .3182/؛ إميل بديع (قدر)اللسان والتاج  8

ص  9  .3182/؛ إميل بديع (هوى)؛ اللسان والتاج 7302المخص 

 .3182/؛ إميل بديع (ضبع)اللسان والتاج   22
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ني دنا منك وأمكنك يع« أصَقبَك الَصيد فارمِه»و. 2«اطلب دون ذلك»: بالجحش، يضرب لمن يطلب األمر الكثير فَيُفوته، فيقال له

، قال «هو جاِري بَيَت بَيَت »و. 0، أراد بالَصَقب المالصقه والُقرب، والمراد به الُشفَعة«الجار أَحق  بَصَقبِه»: َرمُيه، ويف الحديث

: ، وقيل«بيٌت لبيٍت »و، «ي بيًتا لَبيٍت هو جار»من العرب َمن َيبنِيه، كَخمَسَة َعَشَر، ومنهم َمن ُيِضيفه، إال  يف حد  الحال، و: /سيبويه

رجل ُذو َخنَباٍت »و. 1، ُبنِيا على الفتح، ألن هما اسمان ُجِعال واحًدا، ومعنى المثل أن  بيته إلى جانب بيتي«جاري بيَت بيَت »

ًة وُيفِسد أخرى، ويقال«وَخبَناٍت  عِقَر وبِقَر وجئ »له مثو بمعنى الفساد،« الخنبة»، و«رأيُت فالنًا على َخنبَة وَخنَعةٍ »: ، يعني ُيصلِح مر 

ك ك وبس  ك، وجئ بالمال من عس  ك وَبس  ، يضرب مثالً للرجل «جانِيك َمن َيجني عليك»وقولهم . ، وقد ذكر يف موضعه«به من َعس 

. 7يراد به الجاين لك اَلخيَر َمن يجني عليك الشر  : ِجَعٌة إليك، وقيلراك َمن ِجنايُته ُيعاَقب بِجناية وال ُيؤَخذ َغيُره بذنبه، إن ما َيجنِي

تلقيح النخل وإصالحه، يضرب للرجل القليل خيره، يعني هو ِجباب ال « األبر»ِوعاء الَطلع، و« الِجباب»، «ِجباٌب فال َتَعن  أبًرا»و

ُجبِلت الُقلوب على ُحب  َمن أحَسَن إليها »: ويف الحديث. 6صالحهإ ني ال َتتَعب يف، يع«تعن ى»مِن « فال َتَعن  »خيَر فيه وال َطلَع، و

ُعَييُر »، يعني مسَتبِد  برأيه، ومسَتأثِر بَكيسه ال يشاور الناس وال يخالطهم، وكذلك «هو ُجَحيُش َوحِده»و. 5«وُبغِض َمن أساَء إليها

ه فيما َيقوته«يف قائِتِه ىءٍ َجد  امرِ »و. 8، يشب هونه يف ذلك باَلجحش والَعير، وهو ذم  «َوحِده وقولهم يف الدعاء على . 9، يعني يتبي ن َجد 

، يعني ألَزَمه اهلل الَجدَع، نصبوهما يف َحد  الدعاء، على إضمار الفعل غيِر «َجدعًا َلُه وَعقراً »، و«َجدعًا له وَعقرًا، َأو الَعقَرى»اإلنسان 

مدع»: المستعَمل إظهاُره، قال األعشى ومن أمثال العرب تقوله . 22،«وُت َخليلي مِسَحالً وَدَعوا له ُجُهن اَم، َجدًعا للَهجين المذمَّ

ها َجذ  الَعيِر الِصلِّيَانَةَ »: للرجل ُيقِدم على اليمين الكاذبة، وال َيَتَتعَتع فيها من اَلجنبة، لِغلظِه وَبقائه، واحدته « الِصلَِّيان»، و«َجذ 

ها»يف  اء، واله«َياَنةِصلِّ » من أطيب « الصل يان»: كناية عن اليمين، وذلك أن  العير إذا كَدمها بِفيه اجَتث ها بأصلها إذا ارَتعاها، وقيل« جذ 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ إميل (خيط)؛ اللسان والتاج 0318؛ المستقصى 23201؛ األساس 23266 ؛ الميداين 23/21؛ جمهرة األمثال 319/؛ العقد الفريد 23002ابن سال 

 .3182/بديع 

 .3182/؛ إميل بديع (جور)؛ اللسان والتاج 03256؛ األساس 03298 الميداين   0

ل من بسط علم النحو، ولد يف إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم بن قنرب الحارثي  بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويهعمرو بن عثمان   / ، إمام النحاة، وأو 

، وأجازه الرشيد يف النحو، لم يصنع قبله وال بعده مثله، ورحل إلى بغداد، فناظ« كتاب سيبويه»الخليل بن أحمد ففاقه، وصن ف كتابه المسمى  ر الكسائي 

اح، وكان أنيًقا جميال، « سيبويه»وفاته وقربه بشيراز، وكانت يف لسانه حبسة، و: بعشرة آالف درهم، وعاد إلى األهواز فتوف ي هبا، وقيل بالفارسي ة رائحة التف 

 .7382الزركلي  : راجع. توف ي شاب ًا، ويف مكان وفاته والسنة التي مات هبا خالف

ص 23/00رة األمثال جمه  1  ./318/؛ إميل بديع (بيت، جور)؛ اللسان والتاج 3/59/؛ المخص 

م   7  .3181/؛ إميل بديع (جنى)؛ اللسان والتاج 0318؛ المستقصى 23269 ؛ الميداين 23/26؛ جمهرة األمثال /2305ابن سال 

 .3186/؛ إميل بديع (جبب)؛ التاج 23251 ؛ الميداين /23/0جمهرة األمثال   6

 .3185/؛ إميل بديع (جبل)؛ التاج 23/26؛ المستطرف 23/00جمهرة األمثال   5

ص   8  .3188/؛ إميل بديع (جحش)؛ التاج 0361؛ زهر األكم (جحش)؛ اللسان 23201؛ األساس /032 ؛ الميداين 03069المخص 

 .3188/ديع ؛ إميل ب(قوت)التاج   9

 .3192/؛ إميل بديع (عقر)؛ اللسان والتاج 23669؛ األساس 23269 الميداين  22
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ٍث  هِ »و. 2الَكأَل، وله ِجعثِنة، وَرق َرقيق، يضرب لمن ُيسرع الحلف من غير َتَتعُتٍع وتمك  عير َسَمَه البَ »، و«جرى فالن َجرَي الُسم 

ه»وطه، ُسموًها، يعني جرى َجرًيا ال َيعِرف اإلعياء، فهو سامِه، جمعه َش  والَفَرس يف يا ليتنا والدهَر َجرَي »: ، والرؤبة قال«ُسمَّ

هِ  َهى»، يعني ليَتنا والدهَر َنجري إلى غير هناية، و«الُسم  َهى»الهواء بين السماء واألرض، و« الُسم   ُمخاط الشيطان، والكِذب« الُسم 

َهى»: الواألباطيل، ويق ، والتخفيف، والتشديد يف «ذهب يف الُسم  يهاء، بالقصر والمد  يَهى والُسم  السمهى »، يعني يف الباطل كالُسم 

ه»، و«والسميهى هى»هو من أسماء الباطل، و« الُسم  ه والُسم  ، إذا «جرى فالن السمهى»، يعني يف الريح والباطل، و«ذهب يف الُسم 

هىإ ذهبت»ر يعرفه، وجرى إلى غير أم قت يف كل  وجه، وكذلك « بله الُسم  يهى»إذا تفر  يهى »، و«السم  يهى والُعم  ذهبت إبله الُسم 

يهى ه العقل، ومسب ه العقل»، يعني ال يدري أين ذهبت، و«والُكمَّ يهى»، بمعنى ذاهبه، و«رجل ُمَسم  ، الَتبخُتر من الكرِب، ومنه «الُسم 

يهى فقإذا مشت هذه األم  »: الحديث َع منهاد ة الُسم  ًها»، و«ُتُود  دين« بقي القوم ُسم  ، وهو ما «َجَرى مِنُه َمجَرى الَلُدودِ »و. 0بمعنى متلد 

ي الَفم من الَدواء، يضرب لمن يبغض ويكره ، الماء القليل «فالَرَش »، و«اَلجرع أروى، والَرشيف أشَرب»و. /ما ُيَصب  يف أحِد َشقَّ

، تناول الماء بالشفتين، وذلك أن  «الرشيف»، و«الَرشف»يبقى يف الَحوض، وهو وجه الماء الذي ترُشفه اإلبل بأفواهها، وكذلك 

ملء الحوض،  اإلبل إذا صادفت اَلحوض مآلن َجَرَعت ماَءه َجرًعا يمأل أفواهها، وذلك أسرع لَري ها، وإذا ُسِقيت على أفاهها قبل

موا إلى الُرعياِن لئفترش   ال  ت الماء بَمشافِرها قليالً قليالً، وال تكاد َتروى منه، والُسقاة إذا فَرطوا النََعم، وسَقوا يف الَحوض، تقد 

ُف الماِء قليالً قليالً «الَرشف أنَقع»: يوِردوا النََعم ما لم يطَفح الَحوُض، ألن ها ال تكاد تروى إذا ُسِقيت قليالً، ويف المثل ، يعني ترش 

، ذلك للرجل إذا بدأ أن ُيحِسن، فِخيَف عليه «لَحُسَن ما أرَضعِت إن لم ُترِشفي»: أسَكن للَعَطش، يضرب يف ترك العجلة ويف المثل

 رضي اهلل عنه. 7، يعني أن ه ليس له َحزم وال َعقل«هو ُجرٌف ُمنهاٌل »: لرجل يذم  ا وقولهم يف. 1سيئأن يُ 
 
ار  ويف حديث علي أن ه قال لَعم 

ار بن ياسر وا له اَلخطِيَر ما اَنجر  لكم»: 6لَعم  ه لكم»، ويف رواية أخرى «ُجر  اه عند به الناقة، ومالِزمام الذي ُتقا« الخطير»، و«ما َجر 

ات بِعوه ما كان فيه موِضٌع مت َبع، وتوق وا ما لم يكن فيه موضع، ويذهب بعضهم إلى إخطار النفس وإشراطها يف الحرب، يعني اصبِروا 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ إميل (صلل)؛ اللسان والتاج 0319؛ المستقصى 23125؛ األساس 23279 ؛ الميداين 23/29؛ جمهرة األمثال 306/؛ العقد الفريد 2389ابن سال 

 .3190/بديع 

م   0  ./319/؛ إميل بديع (سمه)؛ اللسان والتاج 0372؛ المستقصى 23268 ؛ الميداين 2381ابن سال 

 ./319/؛ إميل بديع (لدد)؛ اللسان والتاج 0372؛ المستقصى 23262 ؛ الميداين 23/22جمهرة األمثال   /

 .3196/؛ إميل بديع (رشف)؛ اللسان والتاج 5//23؛ المستقصى 23265 ؛ الميداين 23/01جمهرة األمثال  1

 .3195/؛ إميل بديع (هيل)؛ اللسان والتاج 23255 الميداين  7

، من الوالة الشجعان   6 ار بن ياسر بن عامر الكناين  المذحجي  العنسي  القحطاين ، أبو اليقظان، صحابي   ذوي الرأي،عم 

الطيب »ليه وسل م يلقبه وهو أحد السابقين إلى اإلسالم والجهر به، هاجر إلى المدينة، وشهد َبدًرا وأُحًدا والخندق وَبيعة الرضوان، وكان النبي  صل ى اهلل ع

ار بين أمرين إال  أختار أرشدهما»: ويف الحديث« المطيَّب ل من بنى مسجًدا يف اإلس«ما خير عم   بناه يف المدينة وسماه)الم ، وهو أو 

، وقتل يف الثانية، وعمره ثالث وتسعون سنًة، له ( قباء ين مع علي 
الزركلي  : راجع. حديًثا 60واله عمر الكوفة، فأقام زمنًا وعزله عنها، وشهد الجمل وصف 

73/6. 
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ار ما صَبر لكم، يضرب يف الحث  على طلب السالمة ومداراة الناس َفَرس عبد « وسالَشم»، و«َجرى الَشموُس ناِجًزا بناِجزٍ »و. 2لَعم 

، وهو القائل فيه
 
. 0، يضرب لمن ُيَعاجل األمر، فيكافئ بالَخير والشر  من ساعته«َجَرى الَشموُس ناجًزا بناِجزٍ »: اهلل بن عامر الُقَرشي

ياِت ِغالب»و. /، يعني جَزيَت جزاء َسوٍء فجَزيُت لك مثله«َجزا الَشموس ناِجًزا بناجزٍ »و ، «جري المَذكي ات ِغالءٌ »، و«َجري الُمَذك 

ي»، قاله َقيس بن ُزهير لُحذيفة ابن َبدر عند سباق الخيل، و«جري اَلمذاكي»وبرواية  المِسن  من كل  شيء، وَخص  بعضهم « المذك 

ُخص  الرجل بالذكاء لَكثرة ِرياضته وَتجاربه، وبحسب هذا االشتقاق ال : جاوز الُقروَح بَسنٍَة، وقيلي هو أن: فر، وقيلذاِت الحا

يًا إال  إذا كان ذا َتجاِرب ورياضات، و ى الشيخ مَذك  من الخيل العتاق المسان  التي أتى عليها بعد ُقروحها َسنَة أو « اَلمذاكي»يسم 

يمذَ »سنتان، الواحد  يمذَ ال»: ، وقيل«ك  : هي َرمية َسهٍم أبَعد ما يقِدر، ويقال« الَغلَوة»من الخيل الذي يذهب ُحضره وينقطع، و« ك 

، يضرب هذا المثل «َغَلَوات، وِغالء»الَفرسخ التام  خمس وعشرون َغلوًة، جمعه : هي َقدر ثالثمائة ذِراع إلى أربعمائة ذراع، وقيل

ار»، «ارنمِّ جزاه جزاء ِس »و . 1ىف الَمسان  وذوي اُلحنَكة ه أشَرف به على أعاله « ِسنمِّ ا أتم  اسم إسكاف َبنى لبعض الملوك َقصًرا، فلم 

ه، وقيل من أمثال العرب يف الذي يجازي : فرماه منه َغيرًة منه أن َيبني لَغيره مِثله، فضرب ذلك مثالً لكل  َمن فعل َخيًرا فُجوِزَي بضد 

ار وما كان ذا َذنبتنَجزَ »: ل الشاعرالُمحِسن بالُسوأى، كما قا  فَبنى : ، وقيل«ا بنو َسعد ُبحسن فِعالنا، َجزاَء سنم 
 
هو بن اء ُمِجيد ُرومِي

ا نظر إليه النعمان كِره أن يعَمل مِثله لغَ  ا اَلخَورنَق الذي بَظهر الُكوَفة للنُعمان بن الُمنذر، أو للنُعمان بن امرئ القيس، فلم  يره، فلم 

اًرا لِقل ة : خَورَنق فخَر  َميًتا، وقيلالَ ألقاه مِن أعلى فَرغ منه  ي اللِص  ِسنِم  ، وسم  ار من الرجال الذي ال ينام بالليل، وهو اللص  الِسنِم 

 ألن  ِسيَبويه
 
 وليس بعربي

 
ا «ِسِفرجال»نفى أن يكون يف الكالم  نومه، وهو اسم رومي  من الَسرط الذي عنده فِفِعلعال« ِسِرطراط»، فأم 

ط، وهو ضرب من الثيابه ة»و. 7و الَبلع، ونظيره من الرومي ة ِسِجال  ة بالُقذ  ة، يعني «َحذَو الُقذ  ة بالُقذ  ، حذا النَعل بالنَعل والُقذ 

ر كل  واحدة على صاحبتها، ويقال رهما عليهما، وقد  ة»، و6، يعني جي د الَقد  «هو َجي د الِحذاء»: قد  لَصقر، والطائِر كالنَسر ِريشة ا« الُقذَّ

ة»: لَصقر، بعد تسويتها وإِعدادها للرتكيب يف الَسهم، ويف الحديثوا ةِ بالُقذَّ ، يضرب مثالً «لرتَكبُنَّ ُسنََن َمن كان قبَلكم َحذَو الُقذَّ

 سمُ ومِن ِعَظٍم، جِ ال بأَس بالقوم مِن ُطول »: ، مثل قول الشاعر«ِجسم البِغال وأحالم الَعصافير»و. للَشيئين يستويان وال يتفاوتان

، يعني َشوًطا أو «َجَرى الَفَرس َعَرًقا، أو َعَرَقين»: الَشوط والَطَلق، يقال« الَعَرق»، و«َعَرَق الِقربَةِ »و. 5«البِغال وأحالم العصافير

                                                                                                                                     
 

؛ إميل بديع (خطر)؛ التاج 0311؛ زهر األكم (خطر)؛ اللسان 0372ستقصى ؛ الم23279 ؛ الميداين 23/26؛ فصل المقال /23/2جمهرة األمثال  2

/3195. 

 .3198/؛ إميل بديع (شمس)؛ التاج /2325 الميداين   0

 .3199/؛ إميل بديع (نجز)اللسان والتاج   /

م   1 ؛ زهر األكم (ذكو)؛ اللسان 0372؛ المستقصى 23278 ؛ الميداين 23/78؛ ثمار القلوب 23099؛ جمهرة األمثال 306/؛ العقد الفريد 2392ابن سال 

 .3198/؛ إميل بديع (ذكو)؛ التاج 23226

م   7 لتاج ؛ ا0316؛ زهر األكم (سنرب)؛ اللسان 0370؛ المستقصى 23279 ؛ الميداين 232/9؛ ثمار القلوب 23/27؛ جمهرة األمثال /2305ابن سال 

 .3199/؛ إميل بديع (سنمر)

م   6 ص /236؛ جمهرة األمثال 3/8/؛ العقد الفريد 23219ابن سال  ؛ اللسان 0362؛ المستقصى 0362؛ األساس 23297 ؛ الميداين 23129؛ المخص 

 .3722/؛ إميل بديع (حذو)والتاج 

 .3722/؛ إميل بديع (قوى)؛ اللسان والتاج 23071 ؛ الميداين 23192قلوب ؛ ثمار ال23269؛ جمهرة األمثال 63256العقد الفريد   5
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ة، وقيلن ، وهو كناية ع«لقيُت منه َعَرَق الِقربَةِ »: َشوَطين، ويف المثل ة، يعني لقيت منه المجهود، ويف حديث : الشد  المجهود والمشق 

جِشمُت إليك َعَرَق الِقربة، أو َعَلَق : ال ُتغالوا ُصُدَق النِساء فإن  الرجال ُتغالي بَصداقها حتى تقول»: عمر رضي اهلل تعالى عنه

مُت ما ال، والمعنى تكل فُت إليك ما لم يبلغه أحد ح«الِقربة حتى يشيب »: يكون، ألن  الِقربة ال تعَرق، وهذا مِثل قولهم تى تجش 

أراد بَعَرق الَقربة َعَرق حاملها مِن ثَِقلها، أو أراد أن ه قصده وسافر إليه حتى احتاج الى : ، وقيل«، ويبِيض الفأر، ويبيض  القارالُغراب

َعَرق الِقربة وَعَلقها واحد، وهو مِعالق : فيفة يجعلها حامل القربة على صدره، وقيلَس « عرق القربة»أوَعَرق الِقربة، وهو ماؤها، 

ت به ث ا َعَلقها فما ُشد  ا َعَرق الِقربة فَعرقك هبا عن َجهد َحملها، ألن  أشد  األعمال عندهم الَسقي، وأم  م  ُعل َقت، تحَمل به الِقربة، وأم 

وافر، وَمن ال ُمِعيَن له، افتقر الرجل الكريم، واحتاج الى حملها بنفسه، فيعَرق لما يلَحقه من لزَ تحملها اإلماء اوأصله أن  القرب إن ما 

ة والحياء من الناس، فيقال مُت لك َعَرَق الِقربة»: المشق  ال يكن حب ك َكَلًفا، وال »و. على المثل« كلِفُت إليك َعَرَق القربة»، و2«تجش 

رجل َجعد »: بمعنى الجواد والكريم والبخيل واللئيم، و أيضًا« الجعد»، و«، إذا كان لئيم الَحَسب«ارجل َجعد الَقف»و. «بُغضك َتَلًفا

مِن ي َفوت هو »: ، وتقول«فوت يده»، و«هو َفوت َفِمه، وَفوت ُرمحه»و. 0، للبخيل«َجعد اَلجنان»، إذا كان قصيرها، و«األصابع

 لصاحبه«حالرم
 
ا أبطأ قال«ُادُن ُدونك»: ، حيث ال يبُلغه، وقال أعرابي ، يعني تنظر إليه َقدَر ما «جعل اهلل ِرزقك َفوت فمك»: ، فلم 

لَف أذنه، ، يعني َخ «جعل كالَمك َدبَر أُذنِه»و. /، يعني َقدَر ما تفوت يدي«هو مِن ى َفوت اليد والُظُفر»يفوت َفمك، وال تقِدر عليه، و

ج عليه، يعني لم يعبَأ به وَتصاَمَم عنه وأغَضى عنه، ولم يلَتِفت إليه، وم إذا ل . 1، إذا أعَرض عنه«جعله َدبَر أذنه»ُيصغ إليه ولم يعر 

: تعالى كقوله« ات خذها ظِهِري ًا وظهريةً »، يعني جعلها وراء ظهر، واستخف  هبا، هتاُوًنا هبا، و«جعلها بَظهرٍ »، و«ظَهر بحاَجتي»و

 َجواُبها»: ، وقال الفرزدق«رآء ظهورهمو فنبذوه»
 
، «ات خذ حاجته ظِهِريًّا»، و«تميم بن َقيس ال تكونَن  حاَجتي بَظهٍر فال َيعيا علي

ال ، يعني «ال تجعل حاجتي بظهر»، و«رَميُته بَظهر»، و«قد جعلُت هذا األمر بَظهر»: يعني استهان هبا، ويقال للشيء الذي ال ُيعنى به

جعلتُه »، و«هو ُنصب َعيني»و. 7«جعلني بظهر»، و«وات خذتموه وراءكم ظِهِريًّا»: ، ومنه قوله تعالى«حاجته بظهر ُت جعل»تنسها، و

جل ت »، يعني صُغرت، يضرب مثالً للصغير يتزي ن بزينة الكبير، و«َجل ت الهاِجن عن الولد»و. 6، يعني لم أغفل عنه«ُنصب عيني

من . 5«إن هم َسراة الِهجان»: ، يعني كُبرت، ويقال للقوم الكرام«َجل ت الُعلبة عن الهاِجن»خم، ولَض ، وهو الَقَدح ا«الهاِجن عن الِرفد

له مكروًها ثم  يزيده يف األصل هي الِقدر « الكفت»، يعني َبلِي ة إلى جنبها أخرى، و«كِفٌت إلى َوئِي ة»: أمثالهم فيمن يظلِم إنساًنا، ويحم 

، ويروى بالحاء، يعني السحابة ُترِعد ثم  ال ُتمطِر، يضرب «َجَلبَت َجلبَُة ثم  أمَسَكت»و. 8من القدور رةَوئي ة هي الكبيال»الصغيرة، و

                                                                                                                                     
 

 .3722/؛ إميل بديع (عرق)؛ اللسان والتاج 03000؛ المستقصى 23265 ؛ الميداين 23680؛ ثمارالقلوب 03298؛ جمهرة األمثال /23/7  2

 .3720/؛ إميل بديع (جعد)؛ التاج 0367ر األكم ؛ زه(كنب)؛ اللسان 23212األساس   0

 .3720/؛ إميل بديع (فوت)؛ التاج 23257 الميداين  /

 ./372/؛ إميل بديع (دبر)؛ اللسان والتاج 23058األساس  1

ص 23/25جمهرة األمثال   7  .3721/؛ إميل بديع (ظهر)؛ اللسان والتاج ///3/؛ المخص 

م   6  .3721/؛ إميل بديع (نصب)؛ اللسان والتاج /037؛ المستقصى /2326 ؛ الميداين 23/25؛ جمهرة األمثال /2307ابن سال 

 .3727/؛ إميل بديع (هجن)؛ اللسان والتاج 0371؛ المستقصى 23261 الميداين   5

م   8  .3726/؛ إميل بديع (كفت)؛ اللسان والتاج 03029؛ المستقصى 03272 ؛ الميداين 03270ال ؛ جمهرة األمث369/؛ العقد الفريد 23061ابن سال 
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د ثم  يسكت ، وجليس معاوية، رضي اهلل عنه، وهو من بني عمر«الَقعقاع بن َشور»و. 2للجبان يتوع 
 
 المعروف، تابِعي

 
و بن ، الَسِخي

وكنُت جليس َقعقاع »: ، كما قال الشاعر«ال يشقى بَقعقاٍع َجليٌس »: هل بن َثعلبة، يضرب به المثل يف ُحسن الجوار فقيلذُ َشيبان بن 

عناه اجتماع باألبدان وافرتاق بالقلوب، م ،«اعة على أقذاءُهدَنة على َدَخن وَجم»: ويف الحديث. 0«بن َشوٍر وال يشقى بَقعقاٍع َجليُس 

« عليك بالمداراة والمجاملة»و. /جمع َقذاة، يضرب لمن ُيضِمر أًذى ويظهر صفاءً « َقًذى»، و«َقًذى»جمع « األقذاء»بالقلوب، و

، وقال أبو «اكذأن تفعل كذا و َجماَلَك »بمعنى اإلغراء، يعني الَزم األمر األجَمل، وال تفعل ذلك، ومثله « جماَلَك أال  تفعل كذا»و

لك وَحياءك، وال تجَزع َجَزًعا َقبيًحا«َجماَلك أي ها الَقلُب اَلجريح سَتلَقى َمن تحب  فَتسَتريح»: ُذؤيب على أهلها »و. 1، يعني الَزم تجم 

وا بنُباِحها على القبيلة، فاسَتباُحوهم، كلاسم « راقِشبَ »و، «أهلها َدل ت بَراقُِش  ، فنَبَحت، فاسَتَدل  بة، ألن ها سِمَعت َوقع َحوافِر َدواب 

لِك ، أو اسم امرأة، وهي ابنة مَ ، فصارت مثالً، أو اسم امرأة لقمان بن عاد«على أهلها َتجنِي َبراقُِش »هذا المثل : فذهب مثالً، وقيل

إلى بعض َمغازيه، واستخلفها َزوجها على ُملكه، فأشار عليها بعض وزرائها أن تبني بِناًء ُتذَكر به، فَبنت موضعين يقال  َج َقديم َخرَ 

ا قِدم أبوها قال«َبراقِش وَمعين»: لهما لت ، فأمر الُصن اع الذين َبنَوهما أن َيهِدموهما، فقا«أردِت أن يكون الِذكر لك دوين»: ، فلم 

كانت امرأًة لبعض الملوك، فساَفر الملك واستخلفها، وكان لهم موضع إذا « براقش»: ، وقيل«لها تجني براقشأهعلى »: العرب

، فاجتمعوا، فقيل لها، إن َرَددتِيهم، ولم تَ  ن  نوا فيه، فيجتمع اُلجند إذا أبَصروه، وإن  َجواِريها َعبِثَن ليلًة، فدخ  سَتعملِيهم يف فِزعوا دخ 

نتم لم يأشي ًة أخرىتِ ء فدخ  ة، فقال«ِك أحٌد َمر  ا جاء الملك سأل عن البناء، فأخبَِر بالِقص  على »: ، فأَمَرهتم فَبنَوا بناًء دون داِرها، فلم 

امرأة لقمان بن عاد، وكان لقمان من بني « براقش»، فصارت مثالً يضرب لمن يعمل عمالً يرِجع َضَرره عليه، أو«أهلها تجني براقش

يأكلون ُلحوم اإلبل، فأصاب ُلقمان مِن َبراقِش ُغالًما، فنَزل مع لقمان يف بني أبيها، فأولَموا، ونَحروا َجُزوًرا  الاء، وكان قومهم ُصد

كل إكراًما له، فراح ابن َبراقَِش إلى أبيه بِعرٍق من َجُزوٍر، أو برواية أخرى فراحت َبراقِش بِعرق من الَجزور،  فدَفعته لَزوجها، فأ

قُت َطي بًا مِثله َقط  ا م»: لقمان، فقال هذا من »: ، أو يف رواية أخرى فقالت براقش«َجزور َنحرها أخوالي»: ، فقال الولد«هذا، فما تعر 

لنا واجتَِمل»: ، فقالت«نعم»: ، قالت«لحوم اإلبل كل ها هكذا يف الطِيب؟»: ، قال لقمان«لحم جزور ها مثال، يعني لت، فأرس«جمِّ

و أبيه أطِعمنا الجَمل واطِعم أنت منه، وكانت براقش أكَثَر َقومِها َبعيًرا، فأقبل لقمان على إبلها وإبل أهلها، فأشَرع فيها، وفعل ذلك بن

ا أكلوا لحوم الجزور، فقيل ، من «عريض»، وبرواية «َعِويصٍ َجنَيتُها مِن ُمجتَنًى »و. 7، فصارت مثالً «على أهلها تجني براقش»: لم 

ة و« اَلجهد»: بمعنى الطاقة، وقيل« اَلجهد والُجهد»و. 6مكان َصعب، أو بعيد ما « اَلجهد»: هو الطاقة، وقيل« اُلجهد»بمعنى المشق 

، فهو َمجهود،  ، «شاٌة خل فها اَلجهُد عن الَغنَم»: ا المعنى، ويف حديث أم  َمعَبدٍ ذلغة هب« اُلجهد»وجَهد اإلنساَن مِن َمَرض، أو أمٍر شاق 

، الُوسع والطاَقة، وقيل: قيل ة، أو المبالغة والغاية، وبالضم  ر لفظ اَلجهد واُلجهد يف الحديث، وهو بالفتح، المشق  هما لغتان : قد تكر 
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ة والغاية ف ا يف المشق  ، «ُجهد الُمِقل  »: أي  الَصدَقة أفَضل، قال: ومن المضموم حديُث الَصَدَقة ،الَفتُح ال َغيرَ يف الُوسع والطاقة، فأم 

ُجوًسا »: ، إتباع، والصحيح أن  الُجوس هو اُلجوع يف لغة ُهذيل، يقال«ُجوًعا له وُجوًسا»و. 2يعني َقدَر ما يحتمله حاُل القليل المال

 . 0«ُبوًسا لهو ُجوًسا له»، و«اُجوًعا له ونُوعً »: ، كما يقال«له وُبوًسا

 

 باب الحاء

 

نعوذ باهلل من »: ما تحت الَكور من الِعمامة، ومنه الحديث« اَلحور»، ألن ه ُرجوع عن َتكويرها، «َحاَر بعد ما كارَ »و                       

معناه مِن َفساد أمورنا بعد َصالحها، وأصله من َنقض الِعمامة : د الزيادة، وقيلبعهلل من النقصان ، معناه نعوذ با«اَلحور بعد الَكور

ها، مأخوذ من َكور الِعمامة إذا انَتَقَض َلي ها، وبعضه يقُرب من بعض، وكذلك  ، ويف رواية« الُحور»بعد ُلف  : ، قيل«بعد الَكون»: بالضم 

على حالة جميلة حاَر عن ذلك، وقيل معناه نعوذ باهلل من الرجوع  انإن ه ك: ، يقول«حار بعد ما كان»ُسئل عاصم عن قولهم 

ها«كاَر ِعمامَته على رأسه: والخروج عن الجماعة بعد الكور، وبعد أن كن ا يف الَكور، ويقال ، يعني يتكل م «هو حاطِب َليلٍ »و. /، إذا َلف 

د كالمه، كالحاطب بالليل الذي يحطِب كل  َرديء وَجي د، ألن ه ال َيبُصر ما يجَمع يف ث  والَسمين مخلِّ بالغَ  ط يف كالمه وأمره، ال يتفق 

شبِّه الجاين على نفسه بلسانه بحاطب الليل، ألن ه إذا حَطب ليالً رب ما َوَقَعت يده على أفعى فنََهَشته، وكذلك الذي ال : َحبله، وقيل

هم، رب ما كان ذلك سبًبا َلحتفهاللساَنه ويهجو  يُزم   هتم وناِحيتهم، وحاَطهم مِن بعيد وهو « حاَطهم الَقصا»و. 1ناَس ويذم  إذا كان يف ُطر 

ز منهم، وقال بشر رهم ويتحر  ما ، يعني َتباَعدوا َعن ا وهم َحولنا، و«فحاُطونا الَقصا ولقد َرأونا َقريًبا حيث ُيسَتَمع الِسرارُ »: وهو يتبص 

ة، من « الجريض»، يعني حال األجل دون األمل، و«حال الَجريض دون الَقريض»و. 7نهم لو أرادوا أن يدنو من اع كنا  بالُبعد الُغص 

، «مات فالن َجريًضا»: ، وهو أن يبتلع ريقه على هم  وُحزن، ويقال«جَرض بِريقه تجَرض»: الَجَرض وهو الِريق ُيَغص  به، ويقال

ة الَبعير، يضرب لألمر يقِدر عليه أخيًرا حين ال ينَفع، وأصل المثل أن  رجالً كان له ابٌن  ر،الِشع« الَقريض»يعني َمغموًما، و وأصله ِجر 

. 6َنَبَغ يف الِشعر، فنَهاه أبوه عن ذلك، فجاش به َصدره، ومِرض حتى أشرف على الهالك فأِذن له أبوه يف قول الشعر، فقال هذا القول

، «حال الماء على األرض َحوالً »: ني افتقروا فقل  َلَبنهم، فصار َصبوحهم وَغبوقهم واحًدا، يقاليع، «على َغبوقِهمحاَل َصُبوُحهم »و

، وقال لبيد از»و. 5«كأن  ُدموَعه َغرَبا ُسناٍة ُيِحيلون الِسجال على الِسجال»: يعني انَصب  ، يعني عل ق ُخرجه على «علََّق ُكرَزه على الَكرَّ
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، يعني «َحب  بفالنٍ »و. 0«ُحبَِّب إلى َعبد َسوٍء َمحكُِده»، إذا فعل َشيًئا من المعروف ثم  رَجع عنه، و«رَجع إلى َمحكِِده»قول و. 2الَكبش

، وقيل
 
ن وأ: ما أحب ه إلي زاَده َكَلًفا يف اُلحب  أن َمنََعت وَحب  »: مثله قول الشاعر، دِغم يف الثانيةمعناه َحُبَب بفالٍن بضم  الباء، ثم  سكِّ

ة صغيرًة كانت أو كبيرًة، أو بمعنى الخابِية، هو الذي يجعل فيه « اُلحب  »، «ُحب ًا وكرامةً »و. /«َشيًئا إلى اإلنسان ما ُمنَِعا بالضم  الَجر 

 ا
 
ب، وأصله  لماء، وهو فارسي ب، يقال«ُحنٌب »معر  الَخَشبات األرَبع التي ُتوَضع « الحب  »إن  : ، وقيل«َنَعم وُحب ٍة وَكراَمة»: ، فُعرِّ

ة ذات الُعرَوَتين، وإن   ة من َخَشٍب كان أو مِن َخَزٍف، وجمعه « الكرامة»عليها اَلجر  ارى اُلحب»و. 1«أحباب وِحَبَبة وِحباب»ِغطاء اَلجر 

ُحُزق ة ُحُزق ه »: وإذا رق َصت امرأة طِفلها فقالت. 7يضرب عند الشيء يتمنَّى وال ُيقَدُر عليه: ، يضرب يف التناسب، وقيل«نواالة الَكرَ خ

ه ة»، «ُحُزق ه َتَرق  َعيَن َبق  ة، وقيل« َبق  ة لِصَغر ُجث ته، ورجل ُحُزق  : اسم ِحصن، يعني اصَعد َعين بق  وَحُزق  إن ها شب هت طفلها بالَبق 

، ويف «وأَعجبَني َمشي اُلحُزق ة خالٍد، كمشي أتاٍن ُحلَِّئت بالَمناِهل»: عني قصير يقارب الخطو، كما قال امرؤ القيسي وحزق ة،

، صل ى اهلل عليه وسل م، كان يرق ص الَحَسن أو اُلحَسين ويقول
 
ه،  ُحُزق ة ُحُزق ه، َتَرق  َعينَ »: الحديث أن  النبي الَضعيف  «ةالحزق  »َبق 

، صل ى اهلل عليه وسل م، و
 
ة»الذي يقارب َخطوه من َضعف، فكان َيرقى حتى يَضع َقَدَميه على َصدر النبي كناية عن ِصَغر « عين بق 

ر، وَمن«أنت حزق ة»مرفوع على خرب مبتدأ محذوف، تقديره « ُحُزق ة»الَعين، و ن  ، وحزق ة الثاين كذلك، أو أن ه خرب مكر  « ةحزق  »لم ينوِّ

، ألن  حرف النداء إن ما يحذف من الَعَلم الَمضموم أو «أطِرق كرا»، فحذف حرف النداء، وهو يف الُشذوذ كقولهم «يا حزق ة»أراد 

ه»و. 6القصير الضخم البطن الذي إذا مشى أدار استه« الحزقة»: المضاف، وقيل ه، َتَرق  َعيَن َبق  ة ِخَبق  ، الرجل «الِخبِق  »، و«ِخَبق 

، ِخَبق  »: الَفَرس، ويف قولهمو الوث اب ، بمعنى الطويل: ، وقيل«َفَرس أَشق  أَمق  َحبلِك على »و. 5إن  الَِخبق  إتباع لألمق  األشق 

، أو هو ما بين الَسنام والُعنُق، جمع« الغارب»، و«غاِربِك  ن الكنايات، وكانت العرب إذا طل ق م ، وهو«َغوارب»ه الكاهل من اُلخف 

أحدهم امرأته يف الجاهلي ة قال لها هذا القول، يعني َخل يُت سبيلك اذهبي حيث شئِت، وذلك أن  الناقة إذا َرَعت وعليها ِخطاُمها 

 على غاِرهبا، وُتِرَكت ليس عليها ِخطام، ألن ها إذا رأت الِخطام لم ُيهنِها المَ 
َ
أمرك إليك اعملي ما شئت، ويف  اهمعن: رعى، وقيلُالِقي

 بَرَسنك على غاربك»: حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت ليزيد بن األصم  
َ
ا «ُرمِي  سبيلك، فليس لك أحد يمنعك عم 

َ
، يعني ُخل ي

ي حتى تجتمع تلك، عني ،«عزى الِفزرال آتيك مِ »و. 8تريد، تشبيًها بالَبعير ُيوَضع زمام على َظهره، وُيطَلق يسَرح أين أراد يف الَمرعى

ارع هذه »: بذلك، ألن ه قال لولده واِحًدا بعد واحد هو لقب سعد بن زيد مناة: هو اَلجدي نفسه، وقيل« الفزر»وهي ال تجتمع أبًد، و

، فتقط عوها يف «ٍد أكَثَر من واحدةحا، وال ُاِحل  ألانتِهبوه»: ، فأَبوا عليه، فنادى يف الناس أن اجتِمعوا، فاجتَمعوا، فقال«المعزى
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قت يف البالد، فذهب من أمثالهم يف ترك الشيء، و حتى متى »و. 2«ال أفعله ما َنزا فِزرٌ »، و«ال أفعل ذلك مِعزى الِفزر»ساعة، وتفر 

 به الَرَجوانِ »و. 0ماِزلَت شاربًا بال ري  ف ،ت تناولَت بفمك، يعني إلى وق«َتكَرع اَل َتبَضع
َ
، يعني استهزاء، والصواب ُاسُتِهين به، «ُرمي

رجالً ُيرمى به  ا ُمَكب الً والكأن  لم َتر َقبلي أِسيرً »: أرادوا أن ه ُطرح يف الَمهالك، كما قال الشاعر: كأن ه ُرمِي به َرَجَوا بِئٍر، وقيل

. /، يضرب لمن ال ُيخدع فُيزال عن وجه إلى آخر، وأصله الدلو ُيرمى به َرَجَو البئِر، بعد أخذ الماء«ال ُيرمى به الَرَجوان»، و«الَرَجوان

ل»و. /الماء ل بن َخليل الَيشُكِري  «ال أفعله حتى َيؤوب المنَخ  حتى »ال ُيرجى إيابه، كما قولهم  ذي الغائب الرب يف، يض1، والمنَخ 

اسم رجل َبنى لِزياد ابن أبي سفيان داًرا بالبصرة، فهَرب إلى َمرَو، « نشيط»، «حتى يرجع َنشيط مِن َمروَ »و. 7«يؤوب القاِرظ الَعنِزي  

م، داَرك»: قبل إتمامها، وكان ِزياد كل ما قِيل له ال أفعله حتى »و. 6رجع، فصار مثالً ي ، فلم«مِن َمروَ ال حتى يرجع َنشيط »: ، قال«تمِّ

، ألن  الضب  ال يشَرب ماًء، والضب  «ال أفعله حتى يِرَد الَضب  الماء»و. 5، ألن  الضب  ال يرد أبًدا«يِحن  الَضب  يف أَثر اإلبل الصادرة

، وي ر عن الَعطاء بكف  الضب  ، يعني بخيل، وكف  الضب  «ضب  الفالن كف  »: قاليكنى أبا ِحسٍل، والعرب تشبه َكف  البخيل إذا قص 

، يعني يحتبس المطر عنه بُشؤم ذنوهبم، «إن  الضب  ليموت ُهزااًل يف جحره بذنب ابن آدم»: مثل يف الِقَصر والِصَغر، ويف حديث أنس

العين، ومنه  نةعلى فعلى ساك« ىَحتنَ »، و«َوَقَعت النَبل َحَتنَى». 8وخص  الضب  ألن ه أطول الحيوان نفًسا وأصربها على الجوع

، يعني مستويًة لم يفُضل واحد منهم أصحاَبه، «رمى الَقوم فَوَقَعت ِسهامهم َحَتنَى»: ، ويقال«اَلحتَنَى ال َخيَر يف َسهٍم َزَلج»: المثل

لهدف وأصاب الَصخرة إصابة صلبة ثم  ارتفع إلى الِقرطاس فأصابه، وهذا ا الرامي قُصر عن السهم الزالج الذي إذا رمى به: ويقال

، يعني أِعد الَرمي، فإن ه ال خير يف سهم َزَلٍج، فالحتنى يجوز أن يكون يف موضع رفع خرب «الحتنى»ال ُيَعد  ُمَقرطًِسا، فيقال لصاحبه 

 حتَ نصب، يعني قد ا المبتدأ، يعني هذا حتنى، ويجوز أن يكون يف موضع
 
َتن ا احتِتاًنا، معناه قد استوينا يف الرمي فال َفضل لك علي

، وسهم زالخ يزَلخ على وجه األرض ثم  يمضي، وأزلخه «ال خير يف سهم َزَلخ»و. 9فأِعد الَرمي، يضرب يف التساوي وترك التفاوت

هما : ، وقيل«ِحَدأ ِحَدأ َوراَءك بُنُدَقة»و. 22«فيكالَمك يف َمقام تَ رب  كلمة َعوراَء َزَلَخت مِن فيك ثم  َزل خت َقدَ »: صاحبه، وتقول

لت ، فنا«بندقة»على « حدأ»ِحَدأ بُن َنِمَرة بن َسعد الَعشيرة، وهم بالكوفة، وُبنُدقة بن َمظ ة، أو بندقة بن مِطِي ة، فيومًا أغارت : قبيلتان

                                                                                                                                     
 

م   2  .37/2/؛ إميل بديع (فزر)؛ اللسان والتاج 0375؛ المستقصى 03020 ؛ الميداين 23/62؛ جمهرة األمثال 23/81ابن سال 

 .37/2/؛ إميل بديع (بضع)؛ اللسان والتاج 032/2؛ المستقصى 2361األساس   0

ص   /  .37/0/؛ إميل بديع (رجو)اج ؛ اللسان والت03069؛ المستقصى 23/10؛ األساس /2302 ؛ الميداين 13105المخص 

، كان ينادم النعمان ابن المنذر، وهو الذي سعى بالنابغة الذبياين  إلى النعمان   1 ل بن سعود بن عامر، من بني يشكر، شاعر جاهلي 
يف أمر ففر  النابغة إلى المنخ 

ل رائي ته التي مطلعها انيين، بالشام، ومن أشهر شعر المنخ  قالها يف هند بنت عمرو بن هند، « عاذلتي فسيري نحو العراق وال تحوري إن كنت» :آل جفنة الغس 

ل فقتله  .53092الزركلي  : راجع. وبلغ خربها عمرا فأخذ المنخ 

م   7  .//37/؛ إميل بديع (نخل)؛ اللسان والتاج 0378؛ المستقصى 23022 ؛ الميداين 23/62؛ جمهرة األمثال 23/16ابن سال 

 .37/7/؛ إميل بديع (نشط)؛ اللسان والتاج 23026 ؛ الميداين 2312؛ ثمار القلوب 23/62جمهرة األمثال   6

ص   5  .37/6/؛ إميل بديع (حنن)؛ اللسان والتاج 03006 ؛ الميداين //232؛ فصل المقال 13252المخص 

ص 23126ثمار القلوب   8  .37/5/؛ إميل بديع (ضبب)؛ اللسان والتاج 0378؛ المستقصى 23/27 ؛ الميداين 13250؛ المخص 

ص   9  .37/9/؛ إميل بديع (حتن)؛ اللسان والتاج 23/29؛ المستقصى 23128؛ األساس 23296 ؛ الميداين 3/58/المخص 

 .37/9/؛ إميل بديع (زلخ)؛ التاج 23296 الميداين   22
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 تقول له«حدأ»على « بندقة»ت ارمنهم، ثم  أغ
 
ة تقول«ِحَدأ ِحَدأ وراءك بندقة»: ، فأبادهتم، فكانت العرب إذا مر  هبا ِحَدئي : ، والعام 

ه معناه َمنََعه، و«َحداِد ُحَدي ه»و. 2، بالفتح غير مهموز«َحدا َحدا» يهَح »: احِدده، وإذا طَلع عليهم َمن كِرهوه قالوا ال لهم  ، َحد  ، «داِد حد 

ث َحِديثَين امرأًة، فإن أبَت فاربَع»و. 0من اع امنَِعيه تضِربه العرب لرجل تطلع عليها َوتكره َطلَعته ايَ  ، ويروى بَقطع «َحدِّ ، يعني ُكف 

يعني ، َبعة فالِمرَبعةفإن لم تفهم بعد األر: ، يعني ِزد، ألن ها أضَعف َفهًما، فإن لم تفهم فاجعلها أربعة، وقيل«فأربَعة»الهمزة، ويروى 

ث عن َمعٍن وال َحَرج»و. /العصا، يضرب يف سوء السمع واإلجابة ، َيعنون َمعن بن زائدة بن عبد اهلل الَشيباين ، وكان مِن أجواد «َحد 

، وقال سيبويهتقعلى الحال ب« اهف»، يعني ُمشافًِها، ونصب «َكل متُه َفاُه إلى يف »و. 1العرب هي من األسماء الموضوعة : دير المشتق 

ا بعده، ولو قلَت  لم َيُجز، ألن ك تخبِر بُقربِك منه، وأن ك كل متَه وال أحَد بينك وبينه، وإن « كل مته فاه»موِضع المصادر، وال ينَفِرد مم 

، يعني ابُرز لي َوحَدك «أنا ُحَدي اك هبذا األمر»و. 7 موضع الحاليف بالرفع، والجملة، «كل مني ُفوه إلى يف »: شئَت رفعَت، يقال

ال أفعله ما »، يعني أبًدا، و«ال أفعله َحدا الدهر»، و6«ُحَدي ا الناِس كل هم َجميًعا ُمقاَرعًة َبنِيهم عن َبنِينا»: وجاِرين، وقال عمرو بن ُكلثوم

دهم«هو ُحَدي اهم»: تى َتبَِعه، ويقالح ، يعني«النهارَ  ما َحدا الليُل  اهم ويتعم  ، رجل من «ُخراَفةُ »، و«حديث ُخراَفة»و. 5، يعني يتحد 

ث بما رأى أحاديث َيعَجب منها الناُس، ، واخَتَطَفته، ثم  رَجع إلى قومه، فكان يحد  بوه  قبيلة ُعذَرة، أو من ُجَهينَة، استَهَوته الِجن  فكذ 

، ال يدخله األلف والالم، ألن ه معرفة، إال  أن تريد به الُخرافات الموضوعة مِن «حديث ُخراَفة»: الواوقلى ألسن الناس، فَجرى ع

الِحذاُر أشد  من »و. 9، يعني إن ما ُكِسيَت الَمراِجَل َحديًثا، وكنَت َتلَبس الَعباء«َحديثًا كان بُرُدك مِرَجلِي ًا»: ومن أمثالهم. 8َحديث الليل

ا َظن   رب، يض«الَوقِيَعة أغار : ، قيل«يرَكب الحرام َمن ال َحالَل له»و. 22ذلك للرجل يعُظم شيء يف َصدره، إذا وَقع فيه كان أهَوَن مم 

 على إبل جر َحرَملة بن عبد اهلل
 
م أهل الجاهلي ة ُركوَبها،  ية بن أوسالُقَريعي ا يحر    يوم مسلوق، فلم تكن داب ة غير ناقٍة مم 

الُهَجيمي

، فقال جرية هذا القول، يضرب يف القناعة باليسير عند َفوات «إن ها َحرام»: فأراد أن يركبها جرية يف أثر القوم، فقال له ابن أخته

 صل ى اهلل ويف الحديث عن. 22الجزيل
 
من : مثل ُهَمَزة، وقيل« الُخَدَعة»، والفتح أفصح، و«الحرب خدعة»: عليه وسل م أن ه قال النبي

                                                                                                                                     
 

ص 23/58جمهرة األمثال   2 ؛ (حدأ)؛ التاج 0399؛ زهر األكم (حدأ)؛ اللسان 0362؛ المستقصى 23250؛ األساس 23022 ؛ الميداين /326/؛ المخص 

 .3712/إميل بديع 

 .3712/؛ إميل بديع (حدد)؛ التاج 0362؛ المستقصى /2325األساس   0

م 230سي  السدو  /  .3710/؛ إميل بديع (ربع)؛ التاج 0399؛ زهر األكم 0362؛ المستقصى 23290 ؛ الميداين 23/68؛ جمهرة األمثال 2371؛ ابن سال 

 ./371/؛ إميل بديع (معن)؛ التاج 03221؛ زهر األكم (معن)؛ اللسان 23025 الميداين   1

 .3711/؛ إميل بديع (فوه)؛ اللسان والتاج 0362؛ المستقصى 23022 ؛ الميداين 03222؛ جمهرة األمثال /03/8الخصائص   7

ا  6 ى الناس كل هم بمثل مجدنا وشرفنا، ونقارع أبناءهم ذابِّيَن عن أبنائنا: ُحديَّ ي،  يعني نتحد   .007 الزوزين : راجع. اسم جاء على صيغة التصغير بمعنى التحد 

ص   5  .3711/؛ إميل بديع (حدا)؛ اللسان والتاج 23257؛ األساس 230/2 ؛ الميداين 3128/المخص 

ص 232/2؛ ثمار القلوب 03097؛ جمهرة األمثال 320/العقد الفريد   8  ؛ زهر(خرف)؛ اللسان 23/62؛ المستقصى 23297 ؛ الميداين 137؛ المخص 

 .3711/؛ إميل بديع (خرف)؛ التاج 03222األكم 

 .3716/؛ إميل بديع (رجل)اللسان والتاج   9

 .3715/؛ إميل بديع (وقع)؛ اللسان والتاج 23022 الميداين   22

ص 23/82؛ جمهرة األمثال 1321العقد الفريد   22  .3772/؛ إميل بديع (سيب)؛ اللسان والتاج 23/22مستقصى ؛ ال23298 ؛ الميداين 03251؛ المخص 
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رجل »: أراد هي ُتخَدع كما يقال« ُخدَعة»فمعناه َمن ُخِدع فيها َخدعًة فَزل ت َقَدُمه وعطَِب فليس لها إقالة، ومن قال « َخدعة»قال 

أراد أن ها تخَدع أهلها كما قال « ُخَدَعة»صاحبه يف الحرب فكأن ما ُخِدعت هي، ومن قال  ينخَدع أحد الفريق، وإذا «ُلعنَة ُيلَعن َكثيًرا

تِها لكل  جهول»: 2عمرو بن َمعديكرب ل ما تكون َفتِي ًة، تسعى ببِز  ، يعني تقُتل الرجال فتَدع «الحرب َمأَيمة للنِساء»و. 0«الحرب أو 

أكرب من الَعظاية شيًئا، وهو يلزم هذه الشجرة، يضرب « الحرباء»، هي شجر تت خذ منه السهام، و«ِحرباء َتنُضبَة»و. /ساء بال أزواجالنِ 

َخير  َحرٌف يف َتأمورك»و. 1«أن ى ُاتِيَح لها ِحرباُء َتنُضبٍَة ال ُيرِسل الساَق إال  ممِسًكا ساًقا»: لمن يلزم الشيء فال يفارقه، وقال الشاعر

ك ِخشاَشه»و. 7بمعنى القلب نفسه« التأمور»، و«يف ِوعائك ةٍ مِن َعَشرَ  ت »و. 6بمعنى الَغَضب« الِخشاش»، إذا أغَضَبه، و«قد حر  َحز 

ٌة مِن ُكوعها ، حَزق يحِزق َحزًقا بمعنى حَبق، «َحزق َعيرٍ »و. 5، يضرب يف اشتغال القوم، يعني القوم مشغولون بأمرهم عن غيره«حاز 

 رضي ا ومنه
 
هذا مثل : ، بمعنى ُحصاص ِحمار، يعني ليس األمر كما زعمتم، قيل«حزق عير»: يف حق  المارقين  عنههللقول علي

هم  ل، ويف الحديث أن  علي ا، رضي اهلل عنه، خَطب أصحابه يف أمر المارقين وحض  يضرب للرجل المخرب بخرب غير تام  وال محص 

ا قتلعلى قِت  «أبِشر يا أمير المؤمنين فقد استأصلناهم»: م جاؤوا، فقالواوهالهم، فلم 
 
، «َحزق َعير قد بقيت منهم بقي ة»: ، فقال علي

ه، وتقديره « َحَزقه بالحبل»: الَشد  البليغ والتضييق، ويقال« الحزق»: وذلك أن  الحمار يضَطرب بِحمله، وقيل ى َشد  َحزق »إذا قو 

الُضراط، يعني أن  ما « اَلحزق»: الحماَر بإحكام الِحمل، ألن ه رب ما اضَطَرب فألقاه، وقيل خص  المضاف وإن ما  ، فحذف«ِحمل َعير

َضبط األمر واَلحَذر من َفواته، « اَلحزم»، و«اَلحزم ُسوء الَظن  »: ويف الحديث. 8فعلتم هبم يف قلِّة االكتِراث هو مثل ضراط حمار

، «َحسبُك مِن ِغنًى ِشبٌَع وَري  »و. 22يقولها الرجل لصاحبه، إذا استضعفه« الُرق ى عليها الَمأتى ني الَشحَمةَ دتَ َوَج »و. 9واألخذ فيه بالثَِقة

ا ذهبت إبل امرئ القيس وبِقيت َغنَمه، قال َحسبُك »: ومن أشهر األمثال. 22«ِشَبٌع وَري   ىوَحسُبك مِن ِغنً فَتمأَل َبيَتنا أقًِطا وَتمًرا »: لم 

ة، يعني َمن : ، يعني أن  اُلحسن يف اُلحمرة، وقيل«اُلحسن أحَمرُ »و. 20«مِن الِقالدة ما أحاط بالُعنُق ة والشد  كن ى باألحمر عن المشق 

                                                                                                                                     
 

عب بن سعد عمرو بن معديكرب بن عبد اهلل بن عمرو بن عصم بن زبيد األصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه، وهو زبيد األكرب، ابن ص  2

 .13768ة اإلصاب: راجع. العشيرة الزبيدي  الشاعر الفارس المشهور، يكنى أبا ثور

م   0 ص 23222؛ العقد الفريد 23/5ابن سال  ؛ زهر األكم /2300؛ المستطرف (خدع)؛ اللسان 23/22؛ المستقصى 23295 ؛ الميداين 23089؛ المخص 

 .3772/؛ إميل بديع (خدع)؛ التاج 03226

ص   /  ./377/؛ إميل بديع (أيم)التاج  ؛2312؛ األساس 23021 ؛ الميداين 23/77المخص 

ص 03/88جمهرة األمثال   1 ؛ إميل بديع (نضب)؛ اللسان والتاج 03069؛ المستقصى 23020 ؛ الميداين 23/72؛ فصل المقال 03/28؛ المخص 

/3771. 

 .3777/؛ إميل بديع (أمر)؛ اللسان والتاج 23/1؛ األساس /2372فصل المقال   7

 .3777/؛ إميل بديع (خشش)؛ التاج 03221؛ زهر األكم (خشش)؛ اللسان 23022 ؛ الميداين 23287؛ فصل المقال 23/66ة األمثال جمهر  6

 .3775/؛ إميل بديع (حزز)؛ التاج 03227؛ زهر األكم (حزز)؛ اللسان 0361؛ المستقصى 23025 الميداين   5

 .3775/؛ إميل بديع (حزق)؛ اللسان والتاج 0360 المستقصى  8

 .3778/؛ إميل بديع (حزم)؛ التاج 3286/؛ زهر األكم (حزم)؛ اللسان 23028 الميداين   9

 (.رقق)التاج  22

م   22  .3762/؛ إميل بديع (شبع)؛ اللسان والتاج /036مستقصى ؛ ال23297 ؛ الميداين 23/59؛ جمهرة األمثال /31/؛ العقد الفريد 23265ابن سال 

 .3762/؛ إميل بديع (قلد)؛ التاج 0360؛ المستقصى 23296 ؛ الميداين 03208العقد الفريد   20
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، «ُحسن يوسف»و. 0«َشقيح، وَشيطان َليطان يحقب»الكالم، مثل ، هو اإلتباع يف «َحَسُن َبَسنٌ »و. 2أراد اُلحسن صَبر على أشياء يكَرهها

ف «اَلحَسنَة بين الَسي ئََتين»و. /«َتَسرَبَل ُحسَن ُيوُسَف يف َفظاه، وُالبَِس تاَجه طِفالً َصغيًرا»: ، وقال الشاعر«يوسف ، ويف حديث مطر 

ا اجتهد يف العبادة و  سي ئة والَتقصير سي ئة، واالقتصاد بينهما لُ ، يعني الغُ «تينخير األمور أوساطها، والحسنة بين السي ئ»: قال البنه لم 

، وهو إشارة إلى الرفق يف العبادة، يعني عليك بالقصد يف «كلمة حسنة، وكلمة سي ئة، وفعلة حسنة، وفعلة سي ئة»: حسنة، ويقال

ر بعد كِتمانه، ومنه قوله ظهَ ، يعني باَن و«َحصَحَص الحق  »و. 1العبادة، وال تحِمل على نفسك فتَسأم، وخير العمل ما ِديَم وإن قل  

، وقيل«اآلن َحصَحص الحق  »: تعالى ، «حصحص الرجل»: بمعنى المبالغة، يقال« الحصحصة»: ، يعني ضاَق الَكِذب وتبي ن الحق 

ة»إذا بالغ يف أمره، واشتقاقه يف اللغة مِن  ة الباطل، و«الِحص  ُة الَحق  مِن ِحص   ن، بمعنى ثَبت، مِ «حصحص»، يعني باَنت ِحص 

ة واالستغناء «اُلحصن أدنى لو َتأي يتِه»و. 7، إذا بَرك«حصحص البعير» ، َمر  راكب بفتاة بَدِوي ة، فحَثت الُتراب على وجهه إراءَة الِعف 

ها تا أبَصرين راكب يسير يف مسحفر الحب»: عنه، وقالت يف ذلك تخاطب أم   فُقمت أحثي الُترَب يف وجهه حتى ان« »يا أم 
 
َثنى عني

ها«ئبكالخا بمعنى « تأي ا، وتآيا الشيء»، والُحصن الحصانة و«الحصن أدنى لو َتأي يتِه من َحثيِك الُترَب على الراكِب»: ، فأجابتها أم 

ة وما يحَمد فيها اَلحق  أبلَج »و. 5 شر  ال َمخَلَص لهم منهيف عوا، يعني وق«ر  عافور ش»، و«وقعوا يف عاثور َشر  ». 6قصده، يضرب يف الِعف 

ة المؤمن»و. 8، يعني الحق  واضح والباطل مختلط«أبَلج والباطل َلجَلج ، يعني ال يزال يتطل بها كما يتطل ب الرجل «الحكمة ضال 

ته، و فصارت من الِصفات  ا،، ثم  ات سع فيههي الضائعة من كل  ما ُيقَتنى، من الحيوان وغيره، وهي يف األصل فاعلة« الضال ة»ضال 

ًطا»: ومن أمثال العرب السائرة. 9«َضوال  »هو ما ضل  من البهيمة، ويجمع على : الغالبة، وقيل ًما، لك «ُحكمك ُمَسم  ، يعني متم 

ًطا، يعني مرَسالً، وجائًزا، وال اعرتاض عليك، و طًا، و»حكمك مسم  طًا»ُخذه مسم  ًزا نافًذا،، يعني سهالً، «خذ حق ك مسم   مجو 

ًطا»و ، ألن  المرأة رب ما اسَتعَجَلت فقَشرت ُكوعها، يضرب لمن يتعاطى ما ال «َحأَلت حالِئٌَة عن ُكوعها»و. 22«ُخذ ُحكمك مسم 

ته وَرخاؤه، تشبيًها ب«َحَلب فالن الَدهَر أشُطَره»و. 22يحسنه، ولمن يرفق بنفسه َشفقًة عليها ه وِشد  َحلب جميع ، يعني َمر  به َخيره وَشر 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ (حمر)؛ اللسان 23/20؛ المستقصى 23299 ؛ الميداين 23/15؛ ثمار القلوب 23/66؛ جمهرة األمثال 53207؛ العقد الفريد 230/8ابن سال 

 .3760/؛ إميل بديع (حمر)؛ التاج /0320؛ زهر األكم /2316المستطرف 

ص   0  .3760/؛ إميل بديع (تبع)؛ اللسان والتاج 13029المخص 

 .3767/؛ إميل بديع (فظا)؛ اللسان والتاج 2318ثمار القلوب   /

 .3767/؛ إميل بديع (حقق، سوأ)؛ اللسان والتاج 23021 ؛ الميداين 23/25؛ فصل المقال 03022العقد الفريد   1

م   7  .3766/؛ إميل بديع (حصحص)؛ التاج 23/7؛ المستطرف (حصحص)؛ اللسان 302/؛ العقد الفريد 2379ابن سال 

ص   6  .3766/؛ إميل بديع (حثى، حصن)ان والتاج ؛ اللس23/20؛ المستقصى 23022 ؛ الميداين 23/11المخص 

 .3769/؛ إميل بديع (عثر، عفر)؛ اللسان والتاج 03/65 الميداين   5

ص 23/61جمهرة األمثال   8 ؛ إميل بديع (بلج، لجج)؛ التاج 03207؛ زهر األكم (بلج)؛ اللسان /23/2؛ المستقصى 23025 ؛ الميداين 3122/؛ المخص 

 .3752/بديع 

 .3750/؛ إميل بديع (حرق)؛ التاج 2308؛ زهر األكم (حرق)؛ اللسان 23021 ؛ الميداين 03226العقد الفريد   9

ص 23172جمهرة األمثال   22  ./375/ ؛ إميل بديع(سمط)؛ اللسان والتاج /2315؛ األساس 23020 ؛ الميداين /310/؛ المخص 

م   22 ص 23/77؛ جمهرة األمثال 23002ابن سال  ؛ التاج 03208؛ زهر األكم (حأل)؛ اللسان 0361؛ المستقصى 23290 ؛ الميداين 13/68؛ المخص 

 .3751/؛ إميل بديع (حأل)



157 
 

، وأصله من أشُطر الناقة، ولها ِخلفاِن قاِدمان وآِخران، كأن ه حَلب ا أخالف ا وغير دارٍّ لناَقة ما كان منها َحِفالً وغير َحِفل، ودارًّ

، ويقال أيًضا ب لألمور«حَلب الَدهر َشطَريه»: القاِدَمين، وهما اَلخير، واآلِخَرين، وهما الشر  الن قد ف»: ،  ويقال للرجل المجر 

ف يف الَفقر والِغنى، ومعنى قوله«هرَ حَلب أشطُ  حَلبتُها : ، فإن ما يريد ُخلوفه، يقول«أشطره»: ، يعني قد قاسى الَشدائد والَرخاء، وتصر 

، يعني «حَلبَت بالساِعد األَشد  » َمعوَنة عنده، ووالعينك فُتِعينه ، يضرب للرجل يستَ «ليس لها راٍع ولكن َحَلبَة»و. 2َشطًرا بعد َشطر

، يضرب مثالً للرجل يصُخب ويجُلب ثم  يسُكت من غير «حَلَبت َحلَبتها ثم  أقَلَعت»اسَتَعنَت بمن يقوم بأمرك، وُيعنى بحاجتك، و

ةأ ،  معناه حين لم«حَلبُتها بالساعد األشد  »: أن يكون منه شيء غير َجَلَبتِه وِصياحه، وقيل ة والشد  . 0قِدر على الِرفق أخذُته بالقو 

ه، و«ُحلِبَت ُصرامُ »و : آِخر الَلَبن بعد التَغزير، إذا احتاج إليه الرجل َحَلَبه َضرورًة، وقال بِشر« الُصرام»، يضرب عند بلوغ الشر  َحد 

، يراد الناقة الَصِرَمة «فقد ُحلَِبت ُصرامُ »بالقول : الُعذر آِخره، وقيل لغ، يعني ب«ُصرامُ أال أبلِغ َبني َسعٍد َرسواًل وَموالُهم فقد ُحلَِبت »

، يعني ال «َحَلبَت قاِعًدا وَشِربَت قائًِما»: والعرب تدعو على الرجل فتقول. /التي ال َلَبَن لها، وجعل االسم معرفًة بإرادة الداهية

 َتحُلبها قائًما، معناه َذَهَبت إبلك فِصرَت تحُلب الَغنَم، ألن  حالَِب الَغنَم ال بالً ود وال مَلكَت إَمَلكَت َغير الشاِء التي ُتحَلب مِن ُقع

ء، واإلبل مال األشراف واألقِوياء اَل َأفَعل ذلك الَسَمَر »، و«َحَلَف بالَسَمر والَقَمر»و. 1يكون إال  قاعًدا، والشاء مال الَضعفى واألِذال 

وا الُظلمة َسَمًرا، ظُ عندهم ال« السمر»: ، وقيل«والَقَمرَ  لمة، واألصل اجتماعهم َيسُمرون يف الُظلمة، ثم  َكثر االستعمال حتى سم 

. 7هو الدهر، وابناه الليل والنهار: ، قيل«ال أفعله، أو ال آتِيك ما َسَمَر الَسِميُر، وما َسَمَر ابُن َسمير، وما َسَمَر ابنا َسمير»: ويقال

مها، ويقال ني، يع«ه بَطلَقةٍ أحَرَج امرأتَ »و ، الوليد «كدابِغة وقد َحلَِم األدِيمُ »و. 6، يعني بالَطلقات الثالث«أَكَسَعها بالُمحِرجات؟»: حر 

، علي ابن أبي ُعقبة من أبيات يحض  فيها معاوية على الوليد بن ُعقَبة
 
أنت تسعى يف إصالح أمر قد تم  »: السالم، ويقول لهه قتال علي

َبته وأفَسَدته، فال ينتفع به، فإن ك والكتا ، كدابِغة َفساده، كهذه المرأة التي َتدُبغ األِديَم الَحلَِم الذي َوَقَعت فيه الَحَلَمة، فنَق 
 
ب إلى علي

اء»: راعل الشتعارة، وقاعلى االس« ِحلٌم أَصم  »و. 5«وقد َحلَِم األِديمُ  ، «قل ما بدا لك مِن ُزوٍر ومِن َكِذٍب ِحلِمي أَصم  وأذين َغير صم 

أن تحك  حجًرا على حجر ثم  جعلَت « اَلحلوء»، «َحُلوَءٌة ُتَحك  بالَذراِريح»و. 8يعني أعِرض عن اَلخنا بِحلمي، وإن ِسمعُته بأذين

أَت به الِمرآة ثم  كحَ  وح والذرحرح والذراح»جمع « يحارالذر»لَت به، والُحكاكة على كف ك وَصد  وح والُذر  ، هي ُدَويب ة حمراء «الَذر 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23/16؛ جمهرة األمثال 03/09؛ العقد الفريد 23227ابن سال  ؛ 0361؛ المستقصى 23725؛ األساس 23297 اين ؛ الميد23077؛ المخص 

 .3757/؛ إميل بديع (حلب)اللسان والتاج 

م   0  .3757/؛ إميل بديع (حلب)؛ اللسان والتاج 0366؛ المستقصى 23290 ؛ الميداين 23/16؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد /2322ابن سال 

 .3756/؛ إميل بديع (حلب، صرم)؛ التاج 03208؛ زهر األكم (صرم)؛ اللسان 23027 الميداين   /

 .3756/؛ إميل بديع (قعد)اللسان والتاج   1

 .3755/؛ إميل بديع (سمر)؛ اللسان والتاج 23028 ؛ الميداين 2312جمهرة األمثال   7

 .3758/؛ إميل بديع (حرج)؛ التاج 03209؛ زهر األكم (حرج)؛ اللسان 23259س ؛ األسا23202فصل المقال   6

م   5 ص 23102؛ جمهرة األمثال 362/؛ العقد الفريد /23/1ابن سال  ؛ 03026؛ المستقصى 23022؛ األساس 03272 ؛ الميداين 23125؛ المخص 

 .3758/يل بديع ؛ إم(حلم)؛ التاج 03209؛ زهر األكم (حلم)اللسان 

م   8 ؛ التاج /2302؛ المستطرف (صمم)؛ اللسان 0366؛ المستقصى 23297 ؛ الميداين /0328؛ جمهرة األمثال 312/؛ العقد الفريد 23270ابن سال 

 .3759/؛ إميل بديع (صمم)



158 
 

َطة بسواٍد َتطير، وهي من السموم، يضرب لمن قوله َحَسن وفِعله َقبيح، والرتكيب يدل  على َتنِحَية الشيء َحلوبَة ُتثِمل وال »و. 2منَق 

ح ، إذا كان لبنها أكثر ُثماَلًة من لبن غيرها، «أثملت الناقة»ال يقبيت أو للضيف، والناقة التي ُتحَلب ألهل ال« الحلوبة»، و«تصرِّ

حت»الِرغوة، ويقال « الثمالة»و : إذا كان لبنها ُصراًحا وخالًصا، يضرب للرجل يكثر الوعيد والوعد، ويقل  وفاؤه هبما، ويقال« صر 

ت َحُلوَبُة المسلمين» ى أضَرعَ »و. 0، إذا حُسنَت حقوق بيت المال«َدر  ، يضرب يف الذل  عند الحاجة، «للنوم»: ، ويروى«ي لكتنالُحم 

ة، فأقَسم ال : الحاجة، قيل ًا ُمغيًرا، واخَتَطَفت الجن  أَخَويه ُمراَرة وُمر  ل َمن قال ذلك رجل من قبيلة كلب يقال له ُمَرير، كان لِص  أو 

ب َقوسه، وأخذ أسُهًما، ثم  انطلق إلى الجبل الذي هلك فيه أَخواه، ل يَمس  رأَسه ِغسيشَرب الخمر، وال  حتى يطلب بأَخَويه، فتنَك 

ا وجب ت فمَكث فيه َسبعة أي ام ال يرى َشيًئا، حتى إذا كان يف اليوم الثامن إذا هو بَظليم، فرماه فأصابه حتى وقع يف أسفل الجبل، فلم 

يا أي ها »: فأجابه ُمَرير« يا أي ها الرامي الظليم األسود تب ت َمراميك التي لم ترُشد» :لى َصخرة يناديالشمس بُصر بَشخص قائم ع

قَت جمًعا وتركَت َحسره« »الهاتف فوق الَصخره كم َعربٍَة هي جَتها وَعربه ه فر    عنه َهِوي ًا من الليل، «بقتلكم ُمراَرة وُمر 
، فَتوارى الجني

، فاحتمله، وقال لهينُ ًى، فَغَلَبته عوأصاَبت ُمَريًرا حم  
 
ى أضَرَعتني للنوم»: ما أنامك وقد كنَت حِذًرا فقال»: ه، فأتاه الجني ، «الحم 

، يعني غاية محب تك، أو معناه َمبلغ ُجهدك «َحباُبك أن تفعل ذلك»، أو«َحبابك أن يكون ذلك»، و«َحباُبك كذا»و. /فذهبت مثال

، «َحمُدك أن تفعل كذا»، و«ُحماَدي  أن أفعل كذا»، و«ُحماداك أن تفعل كذا»و ي ُجهدك وغايتك،، يعن«ُحماداكَ »األخير، ومثله 

معناه غاية ما يحَمد « ُحماَدَياُت النِساء َغض  الَطرف»: ، يعني َقصرك وغايتك، وقالت أم  َسَلمة«ُقصاراَك أن َتنُجو منه رأًسا برأس»و

، يعني ُقصاراك، وَمبلغ ُجهدك، والذي تتغن مه، «ُغناماك أن تفعل كذا»ه، وثلم« ُعناناك»، و«حماداك»مثل « ُغناماك»مِنُهن  هذا، وقيل 

هو : بمعنى الكتاب الذي ُيسِفر عن الحقائق، وقيل« الِسفر»و. 1، ومعناه كل ه غايتك وآخر أمرك«ُحماداك وُنعاماك»: كما يقال

حه، و جزء من أجزاء التوراة والجمع أسفار، ويف قوله « الِسفر»و الكُتب الِعظام،« األسفار»الكتاب الكبير، ألن ه يبي ن الشيء ويوض 

، أعلم تعالى أن  اليهود َمَثلهم يف تركهم استعمال التوراة وما فيها، كمثل الحمار يحمل عليه «كمثل الحمار يحمل أسفاًرا»: تعالى

الً يف الرتد د بين ما أحدهما أمَثل من اآلَخر، وقيل مثبالتثنية، يضرب « ِحماَرا الِعبادِي  »و. 7الكتب، وهو ال يعرف ما فيها، وال َيِعيها

؟»: لِعباِدي   . 6يضرب مثالً لليوم الَمنحوس، ألن ه لقي النُعمان يف يوم بُؤسه فقتله« يوم َعبِيدٍ »، و«هذا ثم  هذا»: ، قال«أي  ِحماَريك شر 

طلب الصيد، يعني فرخ َقطاة يطلب أن يصيد األرانب، « االستماء»، زعموا أن  الَحمد َفرخ الَقطاة، و«َحمد َقطاةٍ يستمي األرانب»و

عي ما ليس منه يف «َحن  قِدٌح ليس منها»و. 5يضرب للضعيف َيروم أن يكِيد َقِويًّا ، يضرب للرجل ينتمي إلى َنَسب ليس منه، أو يد 

كها المفيض هبا خرج لها صوت يخالف أصواهتا فعرف به، ا ، أحد ِسهام«دحالقِ »شيء، و لَميِسر، فإذا كان مِن غير جوهر أَخواته حر 
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ا قال الوليد بن ُعقبة بن أبي ُمَعيط ، «احن  قِدح ليس منه»: ، فقال عمر«ُاقَتل مِن بين قريش»: 2ويف حديث عمر، رضي اهلل عنه، لم 

 ومنه كتاب ع
 
ا قولك َكيَت وَكيَت فقد حن  قِدح ليس منها»: ، رضوان اهلل عليه، إلى معاويةلي َحن ت والَت َهن ت وأن ى لِك »و. 0«وأم 

ا ا« هن ت»، فأصل «َمقروع ، يضرب هذا لمن ُيت َهم «حن ت»أزَوَجها  عةحتاج إلى المتاببالهمز، ولكن القول يجري مجرى الشعر، فلم 

ق، قاله ماِزن بن مالك بن عمرو بن تميم : البنة أخيه الَهيُجماَنة بنت الَعنرب بن عمرو بن تميم حين قالت ألبيها /يف حديثه وال ُيَصد 

فات همها مازن ألن  عبد شمس كان يهواها وهي هتواه، فقال هذه المقالة،  م،يد أن يغير عليهإن  عبد شمس ابن سعد بن زيد مناة ير»

نعم الت »: بمعنى ليس األمر حيث َذَهَبت، وقال الراعي« والت هن ت»بمعنى حن ت إلى عبد شمس ونَزعت إليه، « حن ت»: وقوله

حن ت إلى عاشقها، وليس أواَن : ر َضيَعة، يعني يقولغيقلبك مِتَيح يف ، يعني ليس األمر حيث ذهبَت، إن ما «َهن ا، إن  قلبك مِتَيُح 

، «اله»صلة ُجِعلت تاًء، ولو وقفَت عليها لقلَت « الت»َحنين، والهاء يف 
 
، يف القياس، ولكن يقفون عليها بالتاء، سئل عنه الكسائي

، واألصل فيه «حن ت»ت تاًء ليزاِوجوا به رالَوقفة ثم  صي   كانت هاء« والت هن ت»بالتاء إتباًعا للكتاب، وهي يف األصل هاء، : فقال

: ، قيل«والَت حين َمناص»: ، وقوله تعالى«كيت وكيت»و« ذيت وذيت»للوقف، ثم  صي رت تاًء كما قالوا « هن ه»، ثم  قيل «َهن ا»

ه يرى أن ها عاملة ن  قول لسيبويه، أل، وهذا ال«حين»إال  مع « الت»، وأضمروا فيها اسم الفاعل، وال يكون «ليس»ب« الت»شب هوا 

ا األخفش فكان ال ُيعِملها، ويرَفع ما بعدها باالبتداء، إن كان َمرفوًعا، وينِصبه بإضمار فِعل، إن كان َمنصوًبا، كما «ليس»عَمل  ، وأم 

أنِزل الَغيث  لهم  ال  ، يعني «َعَليناَحواَلينا وال  ال لهم  »: ويف حديث الدعاء. 1«حن ت والت هن ت وأن ى لك مقروع»: قال مازن بن مالك

أزُجرك »: كلمة تزَجر هبا اإلبل، فكأن ه قال« حوبك»، «؟َحوبَك هل ُيعتَم بالَسمار»و. 7علينا يف مواضع النَبات، ال يف مواضع األبنية

ل ثم  ُيعطي طُ ام، يضرب لمن يماللبن الكثير الماء، يعني إذا كان قِراك َسماًرا فما هذا اإلعت« الَسمار»أبطأ، و« أعتم»، و«َزجًرا

بالضم  والفتح، يعني ُنقصان يف ُنقصان، وُرجوع، يضرب لمن هو يف إدبار، « َحور»، و«فالن ُحور يف َمحارة»: ومن أمثالهم. 6القليل

يصلح، أو لمن ، يضرب مثالً للشيء الذي ال «فالن َحور يف َمحارة: كالُحور النقصان والرجوع، أو لمن ال يصُلح، قيل« الَمحارة»و

، هو من أفضل المراعي «َحول الِصل ي اِن الَزمَزَمةُ »و. 8، يقال َحوَصل الطائر إذا مأل َحوَصَلته«َحوِصلي وطِيري»و. 5صالًحا، ففَسدن كا

الصوت المتتابع الدائر يف اَلخياشيم، ُيضرب يف ازدحام الناس على ما يحب ونه ويرغبون « الزمزمة»المراعي وأحب ها إلى الراعية، و

ي ان»: أن  ما تسمع من األصوات والَجَلب لطلب ما ُيؤكل ويتمت ع به، وقيل: لمثلا فيه، والمعنى يف يقطع للخيل التي ال تفارق « الِصل 

                                                                                                                                     
 

 .63182اإلصابة : لحياته راجع  2

م   0 ؛ إميل بديع (حنن)؛ التاج /0321؛ زهر األكم (حنن)؛ اللسان 0368؛ المستقصى 23292 ؛ الميداين 23/52؛ جمهرة األمثال 23087ابن سال 

/3792. 

 .73077الزركلي    /

 .3790/؛ إميل بديع (هنأ)؛ اللسان والتاج 23/87؛ المستقصى 23290 الميداين   1

 ./379/؛ إميل بديع (حول)؛ التاج 03216؛ زهر األكم (حول)اللسان   7

 ./379/؛ إميل بديع (حوب)؛ التاج 23020 الميداين   6

ص 23/15جمهرة األمثال   5 ؛ التاج 03211؛ زهر األكم (حور)؛ اللسان 0368؛ المستقصى 23297 ؛ الميداين 23257؛ فصل المقال /1322؛ المخص 

 .3791/؛ إميل بديع (حور)

 .3791/؛ إميل بديع (حوصل)؛ اللسان والتاج 230/2 الميداين   8
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 َخوف الغاَرة، فهي ُتَزمِزم حوله، وتَحمَحم
 
، صل ى اهلل عليه وسل م، رجالً . 2الحي  

د؟»: وسأل النبي أسأل اهلل »: ، قال«ما تقول يف التشه 

ا َدنَدَنُتك وَدنَدَنة ُمعاذ فال ُنحِسنها، فقال، عليه السالمم الجن ة وأعوذ به : ، وقيل«عنهما ندندن»: حولهما ُنَدنِدن، وروي»: ن النار، فأم 

قليالً،  أن يتكل م الرجل بالكالم تسمع َنغمته وال تفهمه عنه ألن ه ُيخفيه، والهينمة نحو منها، والدندنة أرفع من الَهينَمة« الدندنة»

ًدا َشهًما عاقاِلً، و«رأسه رأس حي ة»و. 0يف حولهما للجن ة والنارر والضمي سقاه »، يعني شجاع شديد، و«فالن حي ة َذَكرٌ »، إذا كان متَوق 

يقال ذلك عند الَمزِرية « ِحماِري َوحدي يهٍ ماَر صاحبي، وَح َحيٍه ِحماِري وحِ »: ، يعني أهلكه، وهذا أيضا ًمن أمثالهم«اهلل َدم اَلحي ات

على الذي يستِحق  ما ال يملك مكاَبرًة وُظلًما، وأصله أن  امرأًة كانت رافقت رجالً يف َسَفر وهي راِجلة وهو على حمار، فأَوى لها 

، فسمع «ماري وحمار صاحبيح َحيٍه َحيهٍ »: هوأفَقرها َظهر ِحماره وَمشى عنها، فبينما هما يف سيرهما إذ قالت وهي راكبة علي

ا وثِقت « حيه حيه حماري وحدي»: الرجل مقالتها فقال ولم يحِفل لقولها ولم ُينِغضها، فلم يزاال كذلك حتى بلغت الناس، فلم 

ار حمأة راكبة على ال، وهي عليه فنازعها الرجل إي اه فاستغاثت عليه، فاجتمع لهما الناس والمر«َحيٍه َحيٍه ِحماري وحدي»: قالت

ا رأوها، فذهبت مثال ، إذا شب  وقِوي أخذ يف النََزوان، «نَزو الُفراِر استَجَهل الُفراَرا»و. /والرجل راجل، فقضي لها عليه بالحمار لم 

ل َمن قاله َصخر بن عمرو «ِحيل بين الَعير والنََزَوانِ د ق»قى مصاحبته، وفمتى ما رآه غيره نزا لنزوه، يضرب مثالً لمن تت   ، وأو 

 
 
 . 7«أهم  بأمر اَلحزم لو أستطيعه، وقد ِحيَل بين الَعير والنََزَوان»: أخو اَلخنساء 1الُسَلِمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

 .3797/يل بديع ؛ إم(زمزم)؛ اللسان والتاج 0368؛ المستقصى 23026 الميداين   2

ص 23/81جمهرة األمثال   0  .3796/؛ إميل بديع (دندن)؛ اللسان والتاج 23027 ؛ الميداين 23001؛ المخص 

م   / ؛ اللسان 23100مستقصى ؛ ال23005؛ األساس 2305 ؛ الميداين /2310؛ ثمار القلوب 03/75؛ جمهرة األمثال 308/؛ العقد الفريد 2399ابن سال 

 .3795/؛ إميل بديع (حيي)؛ التاج /2320؛ زهر األكم (حيي)

، من بني سليم ابن منصور، من قيس عيالن، أخو الخنساء الشاعرة، كان من فرسان بني س  1 ليم صخر بن عمر بن الحارث بن الشريد الرياحي  السلمي 

 .3022/الزركلي  : راجع. وغزاهتم

؛ زهر (نزو)؛ اللسان 0369؛ المستقصى 0396 ؛ الميداين 2350؛ فصل المقال 23102؛ ثمار القلوب 23/52؛ جمهرة األمثال 13222العقد الفريد   7

 .3622/؛ إميل بديع (نزو)؛ التاج 03217األكم 
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 باب الخاء

 

خاَلقهم »و. 0السنة، وفيها َسبع لغاٍت وخمسة معانٍ ب ع فيدل  على ِخص، هو ذباب يظهر يف الربي2«الخاِزباز أخَصب»و                       

ات ِق اهلَل حيث كنَت، وأتبِع السي ئَة الَحَسنة َتمُحها، وخالِق الناَس ُبخُلق َحَسٍن، »: إذا عاَشرهم على أخالقهم، ومنه الحديث« مخاَلقةً 

خالِطوا الناَس »و. /«َسٍن ال تكن َكلًبا على الناس يِهر  َح  ق الناس ُبخُلقخالِ »: ، وقال الشاعر«خالِص المؤمَن، وخالِق الكافرَ »: ويقال

خامر »، و«خامِري َحضاِجُر، أتاِك ما ُتحاذِرين»و. 1، يعني عاشروهم يف األفعال الصالحة وزايلوهم يف األخالق المذمومة«وزايِلوهم

البنت، يعني بنت تلَزم البيت، تخَبؤ نفَسها فيه، « الخبأة»، «ُخبََأة َخير مِن َيَفَعة َسوءٍ »و. 7، بحذف الياء وبإثباهتا«ا تحاذرم حضاجر أتاك

ده، و«خبَطه َخبَط َعشواء»و. 6فيه، خير من غالم َسوء ال خيَر فيه على غير إذا خَبط أمره، وركِبه « ركِب فالن الَعشواء»، يعني لم يتعم 

حَمله على أمر غير ُمسَتبيِن الرشد، فرب ما كان فيه َضالله، وأصله من الَعشواء هي الناقة التي ال ُتبِصر أمامها، : َبيان، وقيلو َبصيرة،

د َمواضع أخفافها، وقيل رأسه،  أصله من َعشواء الليل، يضرب هذا مثالً للشاِرد الذي يرَكب: فهي تخبِط بَيَديها كل  شيء، وال تتَعه 

: هي الناقة التي يف َبصرها َضعف، تخبِط إذا مشت، ال تتَوق ى شيًئا، وقال ُزَهير: ، وقيل«فالن يخبِط َخبط َعشواء»لعاقبته، و وال يهتم  

ر فيهَرم» ى بل ال ُتبقي عل، يعني رأيُتها تخبِط اَلخلق َخبط الَعشواء من اإل«رأيُت المنايا َخبَط َعشواَء َمن ُتِصب ُتِمتُه وَمن ُتخطِئ يَعم 

إذا ركِب « فالن يخبِط يف َعمياءَ »: أحد، فَمن َخَبَطته الَمنايا منهم َمن ُتِميته، ومنهم َمن ُتَعل ه فيربَأ والَهَرم غاَيته، ثم  الموت، ومثل ذلك

 رضي اهلل عنه
 
و الذي يمشي يف الليل بال مِصباح، وهط يف الَظالم، ، يعني يخبِ «َخب اط َعَشواٍت »: ما ركب بَجهالة، ويف حديث علي

، فرب ما ترد ى يف بِئر ، يعني فيما كنَت «ُخذ على ِهدَيتِك، وفِدَيتِك»و. 8، يعني بأوائله وُحدثانه«أخذُت األمر بَقوابِله»و. 5فيتحي ر ويِضل 

، أم  الحارث لحا لم بن َوهب بن، وهي بنت ظا«ُخذه ولو بُقرَطي ماِرية»و. 9«خذ يف هديتك وقِدَيتِك»فيه، و ارث ابن معاوية الكِندي 

َطت، وسار ذكِر ُقرَطيها يف العرب، وكانا َنِفيَسي الِقيَمة، قيل بن أبي َشِمر ل َعربِي ة َتَقر  اين ، وهي أو  ما بأربعين ألَف : الَغس  إن هما ُقوِّ

تاِن كبَ : ديناٍر، وقيل هي امرأة مِن اليمن أهَدت ُقرَطيها إلى الكعبة، يضرب يف : َر مِثلهما، وقيليُ يض اَلحمام لم كانت فيهما ُدر 

                                                                                                                                     
 

 ./362/؛ إميل بديع (بوز)؛ التاج 23/27؛ المستقصى 23018 الميداين   2

 (.بوز)للمزيد من المعلومات راجع إلى التاج   0

 .3627/؛ إميل بديع (خلق)اللسان والتاج   /

م   1  .3627/؛ إميل بديع (زيل)؛ اللسان والتاج /2301 ؛ الميداين 23275ابن سال 

 .3625/؛ إميل بديع (خمر)؛ التاج 230/9 ؛ الميداين 230السدوسي    7

ص   6  .3628/؛ إميل بديع (خبأ)؛ التاج 03287؛ زهر األكم (خبأ)؛ اللسان 0352؛ المستقصى 23010 ؛ الميداين 2365المخص 

؛ إميل بديع (عشو) ؛ التاج03286؛ زهر األكم (عشو)؛ اللسان 23/19؛ المستقصى 23671؛ األساس 03121 ؛ الميداين 23/71ثمار القلوب   5

/3629. 

ص 23128؛ جمهرة األمثال 318/العقد الفريد   8 ؛ إميل (قبل)؛ اللسان والتاج 0350؛ المستقصى 0372؛ األساس 230/2 ؛ الميداين 1310؛ المخص 

 .3622/بديع 

 .3622/؛ إميل بديع (فدى)اللسان والتاج   9
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ال َتبِعه ولو »الرتغيب يف الشيء، وإيجاب الحرص عليه، يعني ال يُفوَتن ك على حال، وإن كنَت تحتاج إلى بذل النَفائس يف إحرازه، و

، يعني ما «ُخذ ما أوطََف لك»و. 0«أن»بنصبها على إضمار « يأُخَذكَ  بلُخذ اللِص  ق»و .2، يعني ال تبعه على كل  حال«بُقرَطي ماِريةَ 

ُخذ ما »: ، يعني خذ ما ارتفع لك، وأمكن ودنا منك وهتي أ، ومثله«استََطف  لك»، و«أطف  لك»، و«ُخذ ما طَف  لك»و. /أشَرف وارتفع

ُخذ ما َصفا وَدع ما »و. 1، يعني ارَض بما ُيمكِنك منه«ُخذ ما َطف  لك وَدع ما استَطف  لك»ي أ، وهت، يعني ما «َدق  ما َدق  لك واستَ 

ان تؤد ي كل  سنة إلى َملِك َسلِيح ِديناَرين مِن كل  : ، يقال«ُخذ مِن ِجذٍع ما أعطاكَ »و. 7، ثالث لغات، «كُدَر، وكِدرَ »، و«كَدر كانت َغس 

، فجاء َسبطة إلى ِجذع يسأله الدينارين، فدخل ِجذع منزله، فخرج ة ذي يلي ذلك َسبطكل  رجل، وكان ال
 
بن المنذر الَسليِحي

رجل من أهل اليمن كان الُملك فيهم، ثم  « جذع»: ، وقيل«خذ من ِجذٍع ما أعطاك»: مشتِمالً بسيفه، فضرب به سبطة حتى بَرد، وقال

قوهنم، فسام ا عانتقل إلى َسليح، فجاؤا يَصد  هذاك جذع، فاذهب إليه حتى يعطيك ما : هم، فقال َثعلبة وهو أَخو ِجذعليوهم أكثر مم 

خذ من جذع ما »: ، فناوله َجفنَه، ثم  انتضاه، فضربه حتى قتله، فقال ثعلبة أخوه«هذا سيفي محل ًى فخذه»: سألَت، فأتاه فقال

، فضربه به فقتله، يضرب يف «يف كذا من كذا ذااجعل ه»: ، وقالأعطى بعض الملوك َسيفه َرهنًا، فلم يأخذه منه: ، وقيل«أعطاك

خذ ما عليها فإن  َتركك »: ، وهي إذا ألِقَيت يف الَلَبن لِزَق هبا منه شيء، فيقال«ُخذ مِن الَرضَفة ما عليها»و. 6اغتنام ما يجود به البخيل

ي الَرضَفة» :نَزًرا، ويقال ، ويضرب يف اغتنام الشيء ُيؤَخذ من البخيل، وإن كان«إي اه ال َينفع هو »: ، يعني بخيل، ويقال«فالن ما ينَد 

. 8المديون، وهو الذي عليه الَدين« الَغريم»، و«خذ مِن َغريم الُسوِء ما َسنََح »و. 5إذا كان قلًِقا َمشخوًصا به، أو ُمغتاًظا« على الَرضف

عي المعرفة، ويتأن ق يف لجيضرب ل« نِيَقةٍ َخرقاُء ذاُت »و. 9، يعني ارتفع لك«خذ مِن فالٍن ما َذمى لك»و اهل باألمر، وهو مع جهله يد 

ألن  المرأة َغيَر الَصناِع إذا أصابت ُصوًفا : ، وهو من أمثالهم يف المال يملِكه َمن ال يستأهله، وقيل«َخرقاء َوَجَدت ُصوًفا»و. 22اإلرادة

. هذا لمن يجد ما ال يعرف قِيمته فيضي عه: ، وقيلعهي عه يف غير موضلم تحِذق َغزله، وأفَسَدته، يضرب ذلك لألحمق يجد مااًل فيض

، يعني بِجلدها، أو «بُطوف َرَقَبته، وبطافها، وبُظوِف رقبته، وبظافها، وبُقوف رقبته، وبقافها»، و«أخذُت بُصوف َرَقَبتِه، وبَصافها»و

                                                                                                                                     
 

م   2 قرط، )؛ التاج 2369؛ زهر األكم (مري)؛ اللسان /035؛ المستقصى 03029؛ األساس 230/2 ؛ الميداين 03/06ل ؛ جمهرة األمثا230/0ابن سال 

 .3620/؛ إميل بديع (مري

 .3620/؛ إميل بديع (عدد)؛ التاج 23/8؛ المستطرف 23060 الميداين   0

 .3620/؛ إميل بديع (وطف)اللسان والتاج   /

 .3620/؛ إميل بديع (طفف)اللسان والتاج   1

 .3620/؛ إميل بديع (كدر)؛ اللسان والتاج 0350المستقصى   7

م   6 ؛ إميل بديع (جذع)؛ التاج 2368؛ زهر األكم (جذع)؛ اللسان 230/2 ؛ الميداين 23102؛ جمهرة األمثال 362/؛ العقد الفريد 23/22ابن سال 

/362/. 

م   5 ؛ التاج 2368؛ زهر األكم (رضف)؛ اللسان 23/79؛ األساس 230/2 ؛ الميداين 23100؛ جمهرة األمثال 362/؛ العقد الفريد 230/5ابن سال 

 .3621/؛ إميل بديع (رضف)

 .3621/؛ إميل بديع (غرم)؛ اللسان والتاج 23060 الميداين   8

م ابن ال  9  .3621/؛ إميل بديع (ذمى)؛ اللسان والتاج 23018 ؛ الميداين 230/5سال 

م   22 ؛ زهر األكم (نوق)؛ اللسان 0351؛ المستقصى 03/29؛ األساس 230/5 ؛ الميداين 23128؛ جمهرة األمثال 315/؛ العقد الفريد 23028ابن سال 

 .3628/يل بديع ؛ إم(نوق)؛ التاج 03288
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د َظن  أن لن َيدِركه، فلِحَقه، أخذ بَرَقَبته، أو لم يأخذ، و وقا، إذا َتبَِعه بَشعره المتدل ي يف ُنقَرة َقفاه، أو بقفاه جمعاء، أو أخذُته َقهرً 

ته»: كما يقال« أعطاه بُصوف َرَقَبته»: أيضًا ، يضرب لذي «كاَلخروف، أينما ات كأ ات َكأ على الُصوف»: ومن أمثالهم.2«أعطاه بُرم 

ث ،  األشَعِري   /، َشهر بن َحوَشٍب «َخريَطة َشهرٍ »و. 0الَرفاِهية لقد باَع َشهٌر ِدينَه »: ، كما قال الشاعر«َخريَطة َشهرٍ »: همولومن قمحد 

اَء َبعَدك يا َشهرُ   على َخزائن َيِزيد بن المَهل ب«بَخريَطة، فَمن يأَمن الُقر 
َ
أخذَت هبا »: ، وبعده قال سنان ابن مكبَّل1، وكان َشهر قد َولِي

ده، يعني « الذؤالة»، «َخشِّ ُذؤاَلَة بالِحباَلة»و. 7«هو الَغدرا إن  هذ َشيًئا َطِفيًفا وبِعَته من ابن جرير الذئب، يضرب لمن ال ُيبالى هتد 

د َغيري، فإن ي أعِرفك، وقيل ى بالِذئب»إن ما يقول هذا َمن يأُمره بالَتربيق واإليعاد، و: توع  ف«لقد كنُت وما أَخش  ويف . 6، يعني ما أَخو 

 صحديث أبي ُهَريرَ 
 
إن  للمنافقين َعالماٍت ُيعَرفون هبا، َتحييهم َلعنة، وَطعامهم نُهبة، ال يقَربون »: ى اهلل عليه وسل م قالل  ة أن  النبي

، ويف الحديث يف «المساجد إال  َهجًرا، وال يأتون الَصالة إال  َدبًرا، مسَتكبِرين، ال يأَلُفون وال ُيؤلفون، ُخُشب بالليل، ُصُخب بالنهار

، يعني أن هم ينامون الليل ال يَصل ون، كأن  ُجَثَثهم ُخُشب مطروحة، ويف حديث آخر عند «بالَليل ُصُخب بالنَهار ٌب ُخُش »المنافقين  ذكر

ًا وِحرًصا«ُخُشٌب بالليل ُسُخب بالنهار»: المنافقين . 5، يعني إذا جن  عليهم الليل سَقطوا نِياًما، فإذا أصبحوا تساَخبوا على الُدنيا ُشح 

الحال والحاذ، َمًعا وهو ما وَقع عليه : ، قيل«المؤمن خفيف الحاذ»: َخفيف الَظهر، ويف الحديث»: كما يقال« اذِ لحرجل َخفيف ا»و

: ماله وعياله، كما يقال ةحم َمَثالً لِقل  قِل ة اللَ « المؤمن خفيف الحاذ»: اللِبد مِن َظهر الَفَرس، وضرب صل ى اهلل عليه وسل م يف قوله

أفضل الناس بعد المائتين رجل خفيف »: شجر، الواحدة حاذة من شجر اَلجنَبة، ويف الحديث« الحاذ»، و«هو خفيف الظهر»

ن على الناس َزما لَيأتَِين  »: ، يعني قليل المال والِعيال، اسُتِعيَر من حاِذ الَفَرس، وأصل الحاذ طريقة المتن، ويف الحديث«الحاذ

ة الحاذ كما ُيغَبط اليوم أبو العشرة ويف »: ، وقول َكعب بن ُلَؤي  ألخيه عامِر بن ُلَؤي  «كيف حالك وحاذك»: ، ويقال«الرجل فيه بخف 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ التاج 03292؛ زهر األكم (صوف)؛ اللسان 23761؛ األساس 230/5 ؛ الميداين 23101؛ جمهرة األمثال 317/؛ العقد الفريد 23299ابن سال 

 .3629/؛ إميل بديع (صوف)

 .3629/؛ إميل بديع (خرف)؛ التاج 03026؛ المستقصى 230/8 ؛ الميداين 23105جمهرة األمثال   0

المال شهر بن حوشب األشعري  فقيه قارئ، من رجال الحديث، شامي األصل، سكن العراق، وكان يتزيا بزي  الجند، ويسمع الغناء باآلالت، ولي بيت   /

اء والفقهاء من خرائط الودائع «خريطة شهر»مدة، وهو مرتوك الحديث، و  وأموال الناس، ، يضرب فيما يختزله القر 

 .3258/الزركلي  : راجع. «ولم ال تحب ني وأنا أخوك يف كتاب اهلل، وزيرك على دين اهلل، ومؤنتي على غيرك»: إن ي أحب ك، فقال»: وكان ظريفًا، قال له رجل

، أبو خالد، أمير، من القادة الشجعان األجواد، ولي خراسان بعد   1 وفاة أبيه، فمكث نحوا من ست سنين، وعزله عبد يزيد بن المهل ب بن أبي صفرة األزدي 

ا تم  عزله حبسه، فهرب يزيد إلى الشام، ولما أفضت الخالفة إلى سليمان اب اج، وكان الحجاج يخشى بأسه، فلم  ن عبد الملك، الملك بن مروان برأي الحج 

ة البصرة، فأقام فيها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز، فعزله، وطلبه، فجئ واله العراق ثم  خراسان، فعاد إليها، وافتتح جرجان وطربستان، ثم  نقل إلى إمار

ا توف ي عمر وثب غلمان يزيد، فأخرجوه من السجن، وسار إلى البصرة فدخلها وغلب عليها ثم  نشبت حروب ب ينه وبين أمير به إلى الشام، فحبسه بحلب، ولم 

ى العراقين مسلمة بن عبد الملك، انتهت بمقتل يزيد كان من أمره أن برز للحروب وله ثماين عشرة سنة، : بين واسط وبغداد،  وقيل« العقر»، يف مكان يسم 

حمل، ولي واتخذ ذراًعا من حديد، مجوفة، فكان يدخل فيها يده اليسرى فإذا استجرت الرماح يف صدره وجللته السيوف، وضع يده اليسرى على رأسه ثم  

 .83289الزركلي  : عراج. خراسان وتغلب على البصرة

 .3602/؛ إميل بديع (شهر)؛ التاج 23269ثمار القلوب   7

م   6  .3602/؛ إميل بديع (خشى)؛ التاج 03292؛ زهر األكم (خشى)؛ اللسان 0351؛ المستقصى 230/0 ؛ الميداين /23/0ابن سال 

 .3602/؛ إميل بديع (خشب، سخب)اللسان والتاج   5
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، وكان غامًِضا الكلمات الُقدِسي ة إن  أغَبط أوليائي عندي لمؤمٌِن َخفيف الحاذ، ذو َحظٍّ من الصالة أحسن ِعبادة رب ه وأطاعه يف السر  

فأعطيُت الَجعالَة ُمسَتِميًتا »: ، وقال ُسَليك بن َشقيق األَسدي  «الناس، ال ُيشار إليه باألصابع، وكان ِرزقه َكفاًفا فصَبر على ذلك يف

ي ُملِحف عن، ي«يف الَشَفةِ رجل خف»و. 0، يعني قليل العيال، ألن هم كالِغل  يف الَرَقَبة«َخفيف الِرداءهو»و. 2«َخفيَف الحاِذ مِن فِتيان َجرمِ 

، و ما أحَسَن َشَفَة »: ، يعني ذكر جميل، وَثناء َحَسن، كما قيل«له فينا َشَفة َحَسنَة»يسأل الناس كثيًرا، وقليل السؤال للناس، فهو ضد 

، وَدَرَجه»و. /«الناِس َعليك ض له لئال  يسُلك بين َقَدَميك « َخلِّ َدَرَج الَضب  ، يعني «ج فالن َدَرَجهرَ و»فَتنَتِفَخ، ويعني طريقه، ال تتَعر 

إذا رجع يف األمر الذي كان تَرك، ويف حديث أبي أي وب قال لبعض المنافقين وقد دخل « رجع فالن َدَرَجه»يف طريقه الذي جاء فيه، و

« رجع أدراجه»و، يعني اخُرج من المسجد وُخذ طريقك الذي جئَت منه، «درج»جمع « األدراج»، «أدراَجك يا منافق»: المسجد

. 1، يعني رجع يف الطريق الذي جاء منه«رجع فالن أدراجه»: ، وقال سيبويه«استمر  فالن َدَرَجه وأدراَجه»: من حيث جاء، ويقال ادع

صاِدْق َخلِيَلك ما َبدا »: ، يضرب لمن كِره ُصحبتك وُزِهد فيك، قال الشاعر«َخلِّ َسبيَل َمن َوَهى ِسقاُؤه وَمن ُهِريَق بالَفالة ماُؤه»و

لِ  ه فَتَبد  ، يضرب مثالً للرجل يخلى بينه وبين حاجته، وهو من ِشعر «خال لك اَلجو  فبِيِضي واصِفِري»و. 7«لك ُنصُحه فإذا َبدا لك ِغش 

ة يومه ع فة، عندما كان مِشعر قديم قاله طر ، فنزلوا على ماء، فذهب طرفة بُفَخيخ له فنصبه للَقنابر، وبقي عام 
 
ه يف سفر وهو صبي عم 

لوا من ذلك المكان، فرأى الَقنابر َيلُقطَن ما ُنثِر لهن  من الَحب   ه وتحم  ه ورجع إلى عم  يا لِك من ُقبََّرةٍ »: فلم َيِصد شيئًا ثم  حمل فخ 

اَلخل ة تدعو إلى »و. 5، يعني منزلك إذا خلوَت فيه ألَزم َلحيائك«َخالؤك أقنى لَحيائك»و. 6«واصِفري ضيلِك الجو  فبِي بَمعَمر َخال

: ، ويف حديث االستسقاء«سد  اهلل َخل ته»: ، ويقال يف الدعاء«به َخل ة َشديدة»: الحاجة والفقر والَخصاصة، ويقال« الخل ة»و« الَسل ة

لهم  » َته ال لهم  »: لمن ماَت له مي تا هذ: يل، وق«خل ةساد  الَ  ال  : ، يعني الُفرَجة التي تَرك، وقال أوس«اخُلف على أهله َبخير واسُدد َخل 

ُة الذاِهب» الُخل ة ُخبز اإلبل، »و. 8«لي يف بني فالن َسل ة»: الَسِرقة اَلخِفي ة، يقال« الَسل ة»، و«لُهلِك َفضاَلة ال يسَتوي الُفقود وال َخل 

المرعى كل ه َحمض وُخل ة، فالحمض ما : من الَعرَفج َمنبِته ومجتمعه، وما فيه حالوة من النَبت، وقيل« اُلخل ة»، «اواَلحمض فاكِهته

، وكل  أرض لم يكن هبا «َخبِيصها، أو فاكهتها أووالَحمض َلحمها الُخل ة خبز اإلبل، »: فيه ُملوَحة، واُلخل ة ما سواه، وتقول العرب

                                                                                                                                     
 

 .36/2/؛ إميل بديع (حوذ)؛ التاج 03021؛ زهر األكم (حوذ)؛ اللسان 23002؛ األساس 3162/ص المخص    2

 .36/2/؛ إميل بديع (ردى)؛ التاج 03021؛ زهر األكم 23/19األساس   0

ص 23105جمهرة األمثال   /  .36/2/؛ إميل بديع (شفه)؛ اللسان والتاج 23721؛ األساس 23060 ؛ الميداين 23201؛ المخص 

م   1 ؛ زهر األكم (درج)؛ اللسان 0356؛ المستقصى 23080؛ األساس 23010 ؛ الميداين 23127؛ ثمار القلوب 23127؛ جمهرة األمثال 23222ابن سال 

 .36/2/؛ إميل بديع (درج)؛ التاج 03295

م   7 ؛ زهر األكم (وهى)؛ اللسان 0356؛ المستقصى 03/79؛ األساس 23012 ؛ الميداين 2319 ؛ جمهرة األمثال3/2/؛ العقد الفريد 23222ابن سال 

 .36/2/؛ إميل بديع (وهى)؛ التاج 03295

م   6 ص 23100؛ جمهرة األمثال 365/؛ العقد الفريد 23072ابن سال  ؛ زهر األكم (قرب)اللسان  ؛0357؛ المستقصى 230/9 ؛ الميداين 3/27/؛ المخص 

 .36/0/؛ إميل بديع (نقر)؛ التاج 03/5

ص 23100جمهرة األمثال   5 ؛ التاج 03298؛ زهر األكم (خال)؛ اللسان 0357؛ المستقصى 23012 ؛ الميداين 23120؛ فصل المقال 131/1؛ المخص 

 .36/7/؛ إميل بديع (خال)

 .36/6/؛ إميل بديع (خلل، سلل)؛ التاج 03298؛ زهر األكم (خلل)؛ اللسان 23/27؛ المستقصى 23012 الميداين   8
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ي ان خبز اإلبل، والَسَبط َخبيُصها . 2َحمض فهي ُخل ة، وإن لم يكن هبا من النبات شيء، وزعم بعض الرواة أن  العرب تقول الِصل 

ةَ »و  الَلخمِ  ، هذا قول َقصير بن َسعد«َخل فَت الرأي ببَقَّ
 
ا نِدم على َسيره أللَجذَيمة ا 0ي بَرش، حين أشار عليه أال  يسير إلى الَزب اء، فلم 

مِن َخمر بابَِل ُاعِرَقت بِمزاِجها أو َخمِر عاَنة أو »: ، قال األعشى«َخمر بابِل»و. /قال َقصير ذلك، يضرب لمن يستشير بعد فوت األمر

وقالوا هي اَلخمر ُتكنى الطاِل كما الِذئب »: للمنذر حين أراد قتله 7، وقال َعبيد بن األبرص«الطاِلءر ُتكنى هي اَلخم»و. 1«َبناِت ُمَشيَِّعا

ي «الِذئب ُيكنى أبا َجعَدة  ه،ها الطالء بعينالطاِلء، لتحسين اسمها، ال أن  « الخمر»، يعني كنيته حسنة وعمله منكر، وبعض العرب يسم 

معنى المثل تظهر لي اإلكرام وأنت تريد قتلي، كما أن  الذئب وإن كانت كنيته حسنة فإن  عمله ليس بحسن، وكذلك الخمر، وإن 

يت طاِلء وحُسن اسمها فإن  عملها قبيح خطِئ، الِسهام النَوافذ يف الَغَرض، يضرب للرجل يُ « النواقر»، «َخواطِئًا كأن ها نَواقِرُ »و. 6سم 

اسم َعنز « َهيَلة»، و«َهيُل َخيَر حالِبَيِك َتنَطحينَ »و. 5على تقدير رمي خواطئ« خواطئا»أقَرب إلى الصواب، ونصب  ؤهفيكون َخط

ت له، وَمن أحسن إل ب لمن أبى الَكرامة وقبِل الَهوان، أصله أن  ضريها َنَطَحته، يكانت المرأة يف الجاهلي ة كانت َمن أساء عليها َدر 

ُح »و. 8 شاة أو بقرة كان لها حالِبان، وكان أحدهما َأرَفَق هبا من اآلخر فكانت تنَطحه وَتَدُع اآلخر  المنَق 
 
، يعني «َخير الِشعر الَحولِي

َخيَر ما ُرد  »: ومِن َمَثٍل للقادم من َسَفر. 22ضا بالِقسملر، فالقنوع هو ا«َخير الِغنى الُقنوع، وشر  الَفقر اُلخضوع»و. 9تنقيح الشعر هتذيبه

بالنصب، يعني جعل اهلل َرد ك َخيَر َرد  يف أهل ومال، وبالرفع « خير»، يعني جعل اهلل ما جئَت َخيَر ما رَجع به الغائِب، و«يف أهٍل ومالٍ 

                                                                                                                                     
 

ص   2  .36/6/؛ إميل بديع (حمض، خلل، سبط)؛ التاج 0362؛ زهر األكم (خلل)؛ اللسان 23/82؛ المستقصى /2302؛ األساس 3019/المخص 

، ملك «جذيمة األبرش»يف الجاهلي ة، من خلصاء « الزب اء»من « عمرو بن عدي  »ة المشهورة، يف انتقام قصير بن سعد بن عمرو اللخمي  أحد رجال القص    0

ام ملوك الطوائف، وكان جذيمة قد حارب عمرو بن الظرب ابن حسان ملك الجزيرة، وقتله، وتولت  ُمٌلَك الجزيرة بعد أبيها، فبعثت إلى « الزب اء»العراق أي 

بوا رأيه إال  جذيمة تظهر له الرغبة يف فإن ه حذره من غدرها، وخالفه جذيمة فرحل « قصير ابن سعد» زواجها به وضم ملكها إلى ملكه، فشاور أصحابه فصو 

ليثأر لجذيمة، فجدع أنفه وأذنه « قصير»بملك العراق بعد خاله، واحتال ( ابن أخت جذيمة)إليها ودخل عليها فأحكمت حيلتها وقتلته، وقام عمرو بن عدي  

أمواال وعاد إليها وذهب إلى الزب اء يشكو من عمرو بن عدي  أن ه فعل به ذلك، فصدقته وأعطته مااًل للتجارة، فرجع به إلى العراق، وأخذ من عمرو بن عدي  

مهم عمرو بن زاعما أن تجارته ربحت، ولم يزل يغدو يف تجاراهتا ويروح، إلى أن شعر بإطمئناهنا إليه، فجاء بألف بعير، عليها ألفا رجل  يف الجواليق، يتقد 

، وأنيخت اإلبل أمام قصرها، وبرز الرجال ففتكوا بمن حولهم، وامتصت الزب اء خاتمًا لها مسموًما، وأجهز عليها عمرو  .73299الزركلي  : راجع. عدي 

 .36/5/؛ إميل بديع (بقق)؛ اللسان والتاج 036؛ المستقصى //230 الميداين   /

 .36/9/؛ إميل بديع (صبع)؛ اللسان والتاج 23628ثمار القلوب   1

، من مضر، أبو زياد، شاعر، من ُدهاة الجاهلي ة وحكمائها، وهو أحد أصحاب   7 المعدودة طبقة « المجمهرات»عبيد بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي 

ر طويالً حتى قتله النعمان بن المنذر ، وله معهثانية عن المعلقات، عاصر أمرأ القيس  .13288الزركلي  : راجع. مناظرات ومناقضات، وعم 

؛ إميل بديع (طال)؛ التاج 39/؛ زهر األكم (طال)؛ اللسان 23/26؛ المستقصى 03122 ؛ الميداين 23202؛ فصل المقال 23/62جمهرة األمثال   6

/3612. 

 .3612/؛ إميل بديع (نقر)؛ اللسان والتاج 23017 الميداين   5

م   8  ./361/؛ إميل بديع (هيل)؛ التاج 03212؛ زهر األكم 0355؛ المستقصى 230/8 ؛ الميداين /2310؛ جمهرة األمثال 23097ابن سال 

ص 23026ثمار القلوب   9  .3617/؛ إميل بديع (نقح)للسان والتاج ؛ ا3021/؛ المخص 

 .3618/؛ إميل بديع (قنع)؛ التاج 03026؛ زهر األكم (قنع)؛ اللسان 23011 الميداين   22
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ة َمأُبورة وُمهَرة َمأُمورةل ر الماَخي»: ديثويف الح. 2بمعنى مع« يف»، و«رد ك خير َرد  »على تقدير  ة»، «ِسك  الَسطر المصَطف  من « الِسك 

اَرة يف أرض »و. 0الكثيرة النِتاج والنَسل« المأمورة»الُمصَلحة الُملَقحة من النخل، و« المأبورة»من الشجر والنخيل، و له َعين َخر 

اَرة ارة»، و«َخو  يت َلخرير « الخر  ارة»: يف حديث قس  و مائها وهو صوته،عين الماء الجارية، سم  ، يعني كثيرة «وإذا أنا بَعيٍن َخر 

ارة»الَجَريان، و عين »: ويقال. /هي األرض التي فيها لِين وُسهولة، يعنون َفضل الَدهَقنة، يعني التجارة على سائر المعامالت« الَخو 

، يعني عين ماء تجري ليالً وهناًرا «ة لَعيٍن نائِمةرالمال َعين ساهِ  خير»: ، إذا كانت َتجري ليالً وهناًرا ال تفَتر، ويف الحديث«ساهرة

خير اإلبل »: والعرب تقول. 1هي عين صاحبها ألن ه فارغ البال، ال يهتم  هبا: وصاحبها نائم، فجَعل َدواَم َجريها َسَهًرا لها، وقيل

َصفرة يف سبيل اهلل خير من ُحمر »: ، ويف حديث«ما ُاِحب  أن  لي َبمعاريض الَكلِم ُحمَر النََعم»: بعضهمل ، ومنه قو«ُحمرها وُصهبها

هما الذهب : ، يعني الزعَفران والَذَهب، أو الزعفران والَورس، وقيل«أهلك النِساَء األصَفران»الَجوعة، و« الَصفرة»، «النََعم

جماعة « النََمط»و. 7«ما لفالن َصفراء وال َبيضاء»: أيضًا بمعنى الَذَهب للوهنا، ويقال« راءفالَص »والزبيب، و والورس، أو الزعَفران

ة النََمط األوسط يلَحق هبم التالي، ويرِجع إليهم الغالي، وقيل  : من الناس أمرهم واحد، ويف الحديث أن  خير هذه األم 
 
هو قول علي

هن الَمِذرة الَوِذرة »: وقول العرب. 6صير يف الدينتقه الُغُلو  والرضي اهلل عنه، ومعناه أن ه كرِ  خير النساء اَلخِفرة الَعطِرة الَمطِرة، وشر 

ح ، وامرأة َمطِرة بمعنى كثيرة الِسواك َعطِرة طيِّبة الِجرم، وإن لم تَطي ب، ويقصد بالوذِرة الغليظة الَشَفَتين، أو التي ِريحها ري«الَقِذرة

َعطِرة الَمطِرة هي التي تتنظ ف بالماء، أِخذ من لفظ الَمَطر، كأن ها ُمطِرت، فهي َمطِرة، يعني صارت ال: و اللحم، وقيلالَوَذر، وه

َلُة لَزوجها، الَخِفرة يف قومها»و. 5ممطورًة مغسولة ، يضرب «اَلخيل أعلم َمن ُفرسانُها»و. 8، يعني حياؤها شديد«خير النِساء المَتَبذِّ

، معناه أن ها وإن كانت هبا «اَلخيل َتجري على َمساِويها»و. 9لمن تُظن  به َظن ًا أن  ِعنده ِغناًء، أو أن  ال ِغناَء عنده، فتِجده على ما ظنَنَت 

، يعني الزم لها، كأن ه «واِصيها اَلخيرُ نَ يل َمعُقوٌد يف اَلخ»: ويف حديث. 22عُيوب وأوصاب بيد أن  َكَرَمها يحِملها على اإلقدام واَلجري

 .22معقود فيها

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ (خير)؛ التاج 03029؛ زهر األكم (خير)؛ اللسان 0358؛ المستقصى 23012 ؛ الميداين /2312؛ جمهرة األمثال /30/؛ العقد الفريد 2368ابن سال 

 .3672/إميل بديع 

ص 232/7العقد الفريد   0 ؛ إميل بديع (سكك)؛ التاج 03029؛ زهر األكم (سكك)؛ اللسان 0358؛ المستقصى 23079 ؛ الميداين 3118/؛ المخص 

/3672. 

ص 23/69؛ جمهرة األمثال 03/18العقد الفريد   /  .3672/؛ إميل بديع (خرر)؛ التاج 23018 الميداين  ؛311/؛ المخص 

 .3672/؛ إميل بديع (سهر، عين)؛ التاج 03022؛ زهر األكم (سهر)؛ اللسان 23182؛ األساس 23011 ؛ الميداين 317/العقد الفريد   1

 .3670/ ؛ إميل بديع(حمر)؛ اللسان والتاج 223/15ثمار القلوب   7

م   6  .3671/؛ إميل بديع (نمط)؛ اللسان والتاج 03/27؛ األساس 23011 ؛ الميداين 03022؛ العقد الفريد 23002ابن سال 

ص   5  .3671/؛ إميل بديع (مطر)؛ اللسان والتاج 23/57المخص 

 .3671/؛ إميل بديع (عرب)اللسان والتاج   8

 .3676/؛ إميل بديع (خيل)؛ التاج 03020؛ زهر األكم (خيل)؛ اللسان 230/8 الميداين   9

م   22  .3677/؛ إميل بديع (سوء)؛ التاج 03022؛ زهر األكم (سوء)؛ اللسان 230/8 ؛ الميداين 23121؛ جمهرة األمثال 23229ابن سال 

 .3676/؛ إميل بديع (عقد)اللسان والتاج   22
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 باب الدال

 

ي ُدبَُس »و                        ي»اسم شاة، و« ُدَبس»: ، تقول العرب ذلك للسماء إذا أخالت للمطر، وقيل«ُدر  در  »أمر حاضر لفعل « ُدرِّ

ما ُيرتَك يف الَضرع ليدعو ما بعده، ومنه : ته التي تدعو سائره، وقيلقي  وداِعيه بَ « َبنداِعَية اللَ »و. 2، يضرب لمن يكثر الكالم«يُدر  

 الَلَبن ال ُتجِهده»: أن يحُلب ناقًة، وقال له 0الحديث أن ه صل ى اهلل عليه وسل م أَمر ِضراَر بن األزَور
َ
، يعني أبِق يف الَضرع «َدع داِعي

ه على يفإن  الذي ُتبقِ  قليالً من اللبن، وال َتسَتوِعبه كل ه، َ كل  ما يف الَضرع أبَطأ َدر 
ه منه يدعو ما َوراءه من اللبن فُينِزله، وإذا اسُتقِصي

، «يف َحَجراتِه ولكن َحديٌث ما َحديُث الَرواِحل َح هًبا ِصيَعنك نَ َدع »: ، قال امرؤ القيس«َدع َعنك نَهبًا ِصيَح يف َحَجراتِه»و. /حالِبه

ثني َحديَث الَرواِحل، وهي اإلبل التي ذهبَت هبا ما فعلت ويقال ، «ِصيَح هبم»: معنى البيت َدع النَهب الذي ُنِهب مِن َنواحيك، وَحدِّ

فالن َيرعى »و. 1ذهب بعده ما هو أَجل  منه م  مِن ماله شيء، ثِصيَح فيهم، إذا هلكوا، هذا َمَثل يضرب يف َمن ذَهب »إذا فِزعوا، و

يضرب يف الرجل يكون وسط القوم، إذا كانوا يف خير، وإذا صاروا إلى شر  تَركهم : ، يعني ناحية، وقيل«َوَسًطا، ويربِض َحجَرةً 

َة الَلبَن»و. ورَبض ناحيةً  ة»، و«َدع يف الَضرع ماد  ا المرتوك يف الضرع فهو الداعية، وما اجتمع « الماد  كل  شيء يكون َمَدًدا لغيره، وأم 

، يعني دع ما ُيَشك  فيه إلى ما ال ُيَشك  فيه، ويف حديث أبي بكر يف «َدع ما ُيِريُبك إلى ما ال ُيِريبك»: ويف الحديث. 7إليه فهو الماد ة

، والمعنى عليك بالذي ال ُشبَهة فيه كالرائب من «عليك بالرائب من األمور، وإي اك والرائَِب منها»: اهمَمر رضي اهلل عنوصي ته لعُ 

ل مِن  ، والثاين مِن «راب اللبن يروب فهو رائب»األلبان، وهو الصايف، وإي اك والرائَب منها، يعني األمر الذي فيه ُشبهة وكَدر، فاألو 

، وقاإذا وق« راب يريب : 8وقول الُحَطيئَة. 5«إذا لم تسَتطِع أمًرا فَدعه وجاِوزه إلى ما تسَتطِع»: 6عمرو بن َمعدي َكِربل ع يف الشك 

، «بِي ةً َدعا َدعوًة َكوكَ »: ويف الحديث. 9، يعني أنت يف عيشة راضية«َدع اَلمكاِرَم ال ترَحل لُبغَيتها، واقُعد فإن ك أنت الطاِعُم الكاِسي»

إذا تاَبع « ضَربه َضرب األَصم  »و. 22قرية ظَلم عامِلها أهلها، فَدَعوا عليه َدعوًة، فلم يلبَث أن مات، فصارت مثالً « كبكو»: قيل

                                                                                                                                     
 

 .1320؛ إميل بديع (دبس)؛ اللسان والتاج 23067 الميداين   2

 .3027/؛ الزركلي  3/92/اإلصابة : لحياته راجع  0

ص 23628ثمار القلوب   /  .1321؛ إميل بديع (دعو)؛ اللسان والتاج 23088؛ األساس 03215؛ المخص 

 .1327؛ إميل بديع (حجر)؛ التاج 03299؛ زهر األكم (حجر)؛ اللسان 23065 ؛ الميداين 23170جمهرة األمثال   1

 .1327؛ إميل بديع (مدد)اللسان والتاج   7

 .13768اإلصابة : لحياته راجع  6

 .1326؛ إميل بديع (ريب)؛ التاج 23/5؛ المستطرف (ريب)؛ اللسان 03118 الميداين   5

ه وأباه جرول بن أوس بن م  8 اءًا عنيًفا، لم يكد يسلم من لسان أحد، وهجا أم  ، أبو ملكية، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلي ة واإلسالم، كان هج  الك العبسي 

إذا » :اس، فقالونفسه، وأكثر من هجاء الزبرقان ابن بدر، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسجنه عمر بالمدينة، فاستعطفه بأبيات، فأخرجه وهناه عن هجاء الن

 .03228الزركلي  : راجع. «...تموت عيالي جوعا

م   9 ص 23725؛ جمهرة األمثال 63266؛ العقد الفريد /23/2ابن سال  ؛ إميل بديع (ذرق)؛ التاج 3281/؛ زهر األكم (دوق)؛ اللسان 13122؛ المخص 

1325. 

 .1325؛ إميل بديع (كوكب)؛ التاج 030/9؛ زهر األكم (كوكب)اللسان   22
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ر، فال ُيقلِع، ويقال َدعاهم »و. 2ء، إذا بالغ فيه يف الندا«َدعاه َدعوَة األَصم  »: الَضرب وبالغ فيه، وذلك أن  األصم  إذا بالغ يظن  أن ه مقصِّ

تهم، وقال َطَرفة«َفلى، واألجَفَلىجالَ  نحن يف الَمشتاة ندعو اَلجَفلى ال ترى اآلِدَب فينا »: ، يعني دعاهم إلى طعامه بجماعتهم وعام 

، ويروى بتشديد القاف، ومنه المثل«بَنات النََقَرى»و. 0«ينَتِقر مر  بي ت ي النََظَرى والُمرَّ بي على بن»: ، النساء الاليت يِعبَن َمن َمر  هبِن 

ي بي على النََقرى»: ، وقالت أعرابي ة لصاحبة لها«على بَنات نََقَرى ي بي على النََظَرى وال تمر  إن  الرجال بنو النََظرى : ، ويقال«مر 

ر باسم«َدَعوُتهم النََقرى»، و«وإن  النساء بنو النََقَرى ة، دعا بَعًضا ُدون َبعٍض ينقِّ إذا دعا : د، وقيلاحالواحد بعد الو ، يعني َدعوًة خاص 

هو االنتقار أيًضا وقد انَتَقرهم، أي اختارهم، أو من َنَقر الطائر، إذا لَقط مِن ها هنا ومن ها : َدَعوُتهم اَلجَفلى، وقيل»: جماعتهم قال

، يعني «رماه بنَواقِر»ين، ووء، يعني كالم يس«أَتتني عنه َنواقِر» هنا، وقد نَقر هبم َنقًرا وانتقر انتِقاًرا، يعني اختص  هبم اختِصاًصا، و

هو »ما أغنى عن ي َنقَرًة وال َفتَلًة وال ُزبااًل، و»، يعني َنقرة الديك، ألن ه إذا نَقر أصاب، و«ما أغنى عن ي َنقرةً »: بَكلِم َصوائِب، ويقال

: ، كما قال الشاعر«حب  الفلفل»، وبرواية «لِقلِ قِ ال نحاِز َحبَّ َدقََّك بالمِ »و. /ينُقر يف صالته َنقر الِديك، وقد ُنهي عنه« يصل ي النََقَرى

ل أُدق  يف جاِر استِها بِمعَوِل َدق ك بالِمنحاِز َحب  الُفلُفل» اسم للشمس،  «َبراُح وَبراِح »، و«َدَلَكت َبراح»و. 1«وقد أراين يف الَزمان األو 

يت بذلك النتشارها وَبياهنا، وأنشد ُقطُربفةمعر ْ َرباِح ذب ب حتى َدَلَكت َبراِح »: 7، مثل َقطاِم، سم 
هو بِراح، : ، وقيل«هذا َمكاُن َقَدَمي

، وهو جمع  ، يعني أن  الشمس قد غَربت أو زاَلت، فهم يَضعون راحاتِهم عل« راحة»بِراح، بكسر الباء، وهي باء الجر  ى وهي الكف 

ويف حديث َبيعة الَعَقبة قال أبو . 6، فقصده أن ها كادت تغُرب«َدَلكت الشمس بِراٍح »: هل غَربت أو زالت، وَمن قال ونُعيوهنم، ينظر

ك وأظَهرك أن ترِجع إلى قومك، »: الَهيَثم بن الَتيِّهان يا رسول اهلل، إن  بيننا وبين القوم ِحبااًل ونحن قاطِعوها، فنخشى إن اهلل أعز 

 ص
 
م النبي ، ورواه «بل الَدم  الَدم، والَهَدم والَهَدم، ُاحاِرب َمن حاَربتم، وُاسالم َمن سالمتم»: ى اهلل تعالى عليه وسل م وقالل  فتبس 

. 5، يعني إن ُظلِمَت فقد ُظلِمُت «َدمي َدمك وَهَدمي هدمك يف النصرة»: ، والعرب تقول«بل الَلَدم لَلَدم، والهدم الهدم»: بعضهم

، ومعنى المثل أن  َدم الكريم هو الَثأر الُمنِيُم، يعني فإذا َكلِب من «دماء الملوك ِشفاء الَكَلب»، و«مِن الَكَلب فىالُملوك أشماء دِ »و

َدمِّث َلجنبك َقبل النوم »و. 8الَغيظ والَغَضب فأدَرك َثأره، فذلك هو الِشفاء من الَكَلب، ال أن  هناك دِماًء ُتشَرب يف الحقيقة

م فيه قبل وقوعه، دم ث الشيء بيده بمعنى مَرسه حتى يلِين، والتدميث بمعنى التليين،  ذ، يعني ُخ «ِجًعامضطَ  أهَبته، واسَتِعد  له، وتقد 

  فإن ما يدمِّث مجلِسه مِن النار»: ومنه تدميث الَمضَجع، ويف الحديث
دمِّث لي : ، و أن  التدميث ِذكر الحديث، يقال«َمن كَذب علي

                                                                                                                                     
 

 .1328؛ إميل بديع (صمم)؛ اللسان والتاج 23779ساس األ  2

 .1328؛ إميل بديع (جفل)التاج   0

ص   /  .1302؛ إميل بديع (نقر)؛ اللسان والتاج 13188المخص 

 .1300ديع ؛ إميل ب(دقق)؛ التاج 03012؛ زهر األكم (دقق)؛ اللسان 0382؛ المستقصى 23067 ؛ الميداين 231/1فصل المقال   1

، عالم باألدب واللغة، من أهل البصرة، من الموالي، كان يرى رأي المعتزلة   7 د بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب، نحوي  النظامي ة، وهو محم 

ل من وضع  ، من كتبه فلزمه، وكان يؤد ب أوال لقب دعاه به أستاذه سيبويه« قطرب»يف اللغة، و( المثل ث)أو  لغة، « النوادر»، و«معاين القرآن»د أبي دلف العجلي 

اً «خلق اإلنسان»، و«األضداد»، و«األزمنة»و  .5397الزركلي  : راجع. ، وهلم  جر 

 ./130؛ إميل بديع (برح)؛ التاج 23259؛ زهر األكم (برح)؛ اللسان 0382؛ المستقصى /236فصل المقال   6

 .1301؛ إميل بديع (لدم)؛ اللسان والتاج 23067 الميداين   5

 .301/؛ إميل بديع (كلب)؛ التاج 0382؛ المستقصى /0321؛ األساس 23052 الميداين   8
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له حتى أعِرف وجهه، وأعلم كيف آُخذ فيهوصتى أطَعَن يف َح الحديث ح ، يعني «َدمه َسحت»، و«ماُله َسحت»و. 2ه، يعني اذكر لي أو 

ل باالستِهالك، والثاين بالَسفك، واشتقاقه من الَسحت، وهو اإلهالك واالستِئصال الَدهر أرَود »و. 0ال شيء على َمن أعَدَمهما، األو 

إن كنِت »: ، يعني يعَمل عمل يف سكون ال ُيشَعر به، وقولهم«الدهر أرَود ذو ِغَيرٍ »أمره، و لىمعاملة وغالِب ع، يعني لي ن ال«مستبِد  

، يعني كثير النََكبات، وكثير الُعدول «الدهر أنَكب ال ُيلِب  »و. /«أرَود»هذا مثل، وهو مقلوب، وأصله : ، وقيل«تريدينني، فأنا لك أرَيدُ 

وا له َمناكَِبهم»، و«أنَكث ال ُيلِث  »الُعدول عن االستقامة، وبرواية  ، وأصله أن  إنساًنا «ُدون ذا وينُفق الِحمار»و. 1، يعني فِرحوا به«َهز 

ر ر: أراد َبيع ِحمار له، فقال لمشوِّ ا دخل به الُسوق قال له المشو    ُجعل، فلم 
هذا حمارك الذي كنَت تِصيد »: أطِر ِحماري ولك علي

، يعني الَزم قواًل دون الذي تقول، يعني أقل  منه والحمار ينُفق اآلن دون هذا، «مارلحدون ذا وينُفق ا»: عليه الَوحش، فقال الرجل

، «مِن ُدوِن ذلَك َخرُط الَقتَادِ »و. 7والواو للحال، يضرب عند المبالغة يف المدح، ألن ه إذا كان المال جي دًا فال حاجة إلى المبالغة

اًسا يقول لخالته ، قاله ُكَليب«رطُ دون ُعَلي اَن الَقتاَدة والخَ »و ، وظن  أن ه «لُيقَتَلن  َغًدا َفحل أعَظم شأًنا من ناقتك»: حين سمع جس 

ى ُعَلي ان، يضرب ألمر دونه مانع، ويضرب لألمر الشاق   ض لفحل كان يسم  إن  دون »: ، وقال الشاعر«دتان ذلك َخرط القَ دو»: يتعر 

، وقال «ومن دون ذلك َخرُط الَقتاد وَضرٌب وَطعٌن ُيِقر  الُعيونا»: ،  وقال عمرو بن كلثوم«الذي َهَممَت به لَمثَِل َخرِط الَقتاد يف الُظلم

ًرا فحل لُكَليب بن وائل، وفيه أجرى المثلي  ، وُعلَ «لَقتادِ تكل ف ما بَدا لك دون ُطلٍم ففيما دونه َخرُط ا»: شاعر آخر دون »: ان مصغ 

، يعني ذو َتمر وذو لبن، فمعنى باصر ذو «رجل تامر والبن»: ، يعني ذو َبَصر وَتحديق، كقولهم«لَمٌح باِصرٌ »و. 6«ُعَلي ان َخرط الَقتاد

، «رأى فالن لمًحا باصًرا»: ، يعني أمًرا واضًحا، وقيل«ارً راه َلمًحا باِص أ»، و«أَمت  »، مثل َموٍت مائٍِت، من «أبصرُت »َبَصر، وهو مِن 

ي ديك الجن  الشاعر المشهور، « ديك الجن  »و. 5يعني أمًرا َمفروًغا عنه يضرب مثالً للديك النَجيب الحاذق الكثير الَسفاد، ومنه سم 

 9لةَدوعراء َسيف ال، وهو أحد ُش 8اسمه أصالً عبد السالم بن َرغبان
 
 . 2ابن حمدان صاحب المتنب ي
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13//. 

ص 23797ثمار القلوب   6 خرط، )؛ التاج 03017؛ زهر األكم (قتد)؛ اللسان 0380؛ المستقصى 23/21؛ األساس 23067 ؛ الميداين 3210/؛ المخص 

 .13/1؛ إميل بديع (قتد

 .13/1؛ إميل بديع (بصر)؛ التاج 3/7/زهر األكم   5

،عبد السالم   8 ، شاعر مجيد، فيه مجون، من شعراء العصر العب اسي  ، المعروف بديك الجن   بن زغبان بن عبد السالم بن حبيب الكلبي 

ي بديك الجن  ألن  عينيه كانتا خضراوين، أصله من سلمية  : راجع. لم يفارق بالد الشام، ولم ينتجع بشعره( يف سورية)ومولده وفاته بحمص ( قرب حماة)سم 

 .137الزركلي  

، أبو الحسن، سيف الدولة، األمير، صاحب المتنبي  وممدوحه، يقال  9 لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد : علي بن عبد اهلل بن حمدان التغلبي  الربعي 

ة،ونشأ شجاعا  مهذبًا عالي ( بديار بكر)الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر، ولد يف ميافارقين   الهم 
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 باب الذال

 

ربان مثالً للذي ُيسَتأصل يضان إال  معهما، ، ألن هما ال ينُبت«َطراثِيُث ال أرَطى لها، وَذآنِيُن ال ِرمَث لها»: والعرب تقول                        

، يعني قد اسُتؤِصلوا، فلم َتبَق لهم بقي ة، «ذآنين ال ِرمَث لها وطراثِيث ال أرطى»فال َيبقى له َبِقي ة بعدما كان له أصل وَقدر ومال، و

َوَرَق له وال َثَمر، وَمنبِته  رُثوث البادية المرعى اإلبل من اَلحمض، وهذا الُذؤنون ينبت يف الِرمث، وطُ « الِرمث»وَنبت، « الُذؤنون»و

، ألن  الِذئب َوَلَغ، أو لم َيَلغ، «الِذئب أدَغمُ »و. 0الِرمال وُسهولة األرض، وفيه َحالوة ُمشَربة ُعُفوصة، وهو أحمر، مستدير الرأس

 . /لم َينَلها لَمن ُيغَبط بم فالُدغَمة الزمة له، ألن  الِذئاب ُدغم، فرب ما ات ِهَم بالُولوغ وهو جائع، يضرب هذا
 
ال تخلِِج »: وقال أعرابي

ه، فإن  الذئب عالم بمكان الفصيل اليتيم ه، وقيل«الَفصيل عن أم  ق بينه وبين أم  . 1ال ُتفِرده عنها، فإن ه إذا َرآه َوحده أكله: ، يعني ال تفر 

ئُب ُمخلِيًا َأَشد  »و ، وذلك أن ه ال ُيظن  به أبًدا الجوع، «غبَط بذي بَطنهيُ الذئب »و. 6عِوه، يعني َبج«الِذئب َمغبوط بذي بطنه»و. 7«الذِّ

ويف . 5«ومن يسُكن الَبحَرين يعُظم طِحاُله، وُيغَبط ما يف َبطنه وهو جائع»: وإن ما ُيظن  به البِطنَة لَعدوه على الناس والماشية، وأنشد

الَثلج والَجليد والَصقيع « الضريب»، «الغافلين مِثل الَشَجرة اَلخضراء َوَسط الشجر الذي تحات  من الَضريب يفاهلل ذاكر »: يثالحد

، قاله أبو سفيان يوم أُحد َلحمزة رضي اهلل عنه، حين رآه مقتواًل، «ُذق ُعَقُق »و.  8يعني تناثر« تحات  الشيء»الذي يقع باألرض، و

، يعني أسمع صوًتا، وال أرى فِعالً، ومثله، إذا كنَت تسمع «أسمع َصوًتا، وأرى َفوًتا»: العرب تقولو .9فِعلك يا عاق  يعني ذق جزاء 

، «ِحساسٍ  ال»ال ِحساٌس، و»، ينصب على التربئة، و«ِذكٌر وال ِحساَس »، و«ذكِر وال َحساسِ »: بالشيء، ثم  ال ترى تحقيًقا، قلت

« َفَرس َقصير الِعنان»، و«إن ه لطويل الِعنان»: ويقال للشريف العظيم الُسوَدد. 22، فينصب بغير نون، ويرفع بنون«ذكر وال َحِسيَس »و

إذا أعداه وحَمله على « َمأَلَ ِعناَن داب تِه»ئٍِذ بَسَعة َجحَفَلتِه، ونَ ألن ه ُوِصف ِحيمعناه الَمدح « قصير الِعنان»: إذا ُذم  بِقَصر ُعنُقه، وقيل

 الِعنان»إذا انقاد، و« َذل  ِعناُن فالن»الُحضر الَشديد، و
 
إذا أسَتَويا يف َفضل أو « هما يجريان يف ِعنان»إذا كان ممَتنًَعا، و« فالن أبِي

احقوي َشوًطا، ومنه ، يعن«َجرى الَفَرس ِعناًنا»غيره، و ، إذا َرفعوا ِعناًنا عن ِعنان: ل الطِِرم  ، يعني َشوًطا بعد «سَيعلم كل هم أن ي ُمِسن 

                                                                                                                                                               
 

هـ وتوف ي فيها، ودفن يف ميافارقين، وكان كثير العطايا، مقربا  ///وملك واسطًا وما جاورها، ومال إلى الشام فامتلك دمشق، وعاد إلى حلب فملكها سنة 
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 ِعناَنه»: َشوط، ويقال
 
، وقال ابن ُمقبِل يذكر َفَرًسا«اثِن علي

 
ه علي ان وحاَوطني حتى َثنَيُت ِعنانه على ُمدبِر الِعلباء، َري  »: ، يعني ُرد 

ر يف الُعن ة»قليل الَخير، و« هو قصير الِعنان»: ُعنُقه، وقيل« مدبر علبائه»ني داَورين وعاَلجني، ويع، «َكاِهُله ، يضرب لمن «هو كالمهدِّ

ذ، و د وال ينفِّ ل، لوعني أن  به الذَ ، ي«ذو الِعنان»، ويقال للَفَرس «كن ا يف ُعن ة من الَكأَل وُفن ة وُثن ة وعانِكة»، و«جاء بُعن ة َعظيمة»يتهد 

ة»و. 2إذا بلغ المجهود« امتأل ِعنانه»و ة»، إذا كان ُيشبِهه، وبرواية «هو أبوه على َطَرف الثُم  هو الَفحل ال ُيقَدع »و. 0، مفتوحةً «الَثم 

غيره، إذا كان غير كريم، فإذا أراد ُركوَب الناقة الكريمة ُضِرب أنُفه  أوأنَفه بالُرمح، ، قَدع الَفحَل يقَدعه َقدًعا، يعني ضَرب «أنُفه

، ويقال ، يعني ال يضَرب أنُفه، ويضرب مثالً للكريم، ومنه قول َوَرَقة بن «هذا َفحل ال ُيقَدع»: بالُرمح أو غيره، حتى يرَتِدع وينَكف 

د ، حين قيل/َنوَفل ، ، ممنوًعا وصرفًا، هي أخت لقمان بن عاد«ُصحرُ »و. 1«هو الفحل ال يقدع أنفه»: ديجة، قالَخ  يخُطب له محم 

، وابنه ُلَقيم، « ُصحر»: ، وقيا«ما لي ذنب إال  َذنب ُصحر»: ُعوقَِبت على اإلحسان، فضرب هبا المثل، فقيل هي بنت لقمان العادي 

فسبَق ُلَقيم، فأتى منزله، فنَحرت أخته ُصحر َجزوًرا من غنيمته، وصنَعت منها طعاًما ُتتِحف به أباها إذا ، ة، فأصابا إبالً خرجا يف إغار

مت له الطعام، وكان يحُسد ُلَقيًما، فلَطمها، ولم يكن لها ذنب ا قِدم لقمان قد  َذَهَب »: األكل والنِكاح، ويقال« األطَيبانِ »و. 7قِدم، فلم 

ذَهَب »و. 6لنوم والنكاح، أو هما الَفم والَفرج، أو الَشحم والَشباب، أو الُرَطب والَخِزير، أو الَلَبن والَتمرا هما: ، وقيل«اهُ َذَهَب أطَيب»

ف، و، مثل ثة اآلخر، من ظروف الزمان مبني ة على الكسر، إال  أن ين«أمسِ »، و«أمُس بما فيه ر أو يعر  إن  البِناء على الفتح ُلَغة : لقيك 

ا البِناء على الضم  فلم يذكره أحد من النُحاة، وتقول ما رأيُته مذ »: ، فإن لم َتره يوًما قبل ذلك قلَت «ما رأيُته مذ أمسِ »: َمردودة، وأم 

ل مِن أمس ل مِن أو  ل مِن أم«ما رأيته قبل أمس بيوم»: ، وقيل«أو  اسم « أمس»: ، وقيل«ل البارحة بليلةقبما رأيته »ِس، و، يعني مِن أو 

ك آِخره اللتقاء الساكنين، واخَتَلفت الَعَرب فيه، فأكثرهم َيبنيه على الكسر َمعِرفًة، ومنهم َمن ُيعِربه َمعِرفًة، وكل هم يُ  عِربه إذا دخل حرِّ

د أهل الحجاز، وبنو تميم يوافقوهنم يف بنائها على عنني ة على الكسر مب« أمس»إن  : عليه األلف والالم، أو َصي َره َنكِرًة أو أضاَفه، قيل

، فإذا جاءت  نها الَم «ذَهَب أمُس بما فيه»: يف موضع َرفع أعَرُبوها، فقالوا« أمس»الكسر يف حال النصب واَلجر  ، ألن ها مبني ة، لتضم 

ا بنو تميم فيجعلوهن ولًة عن األلف والالم، فال ُتصَرف للتعريف عدا يف الَرفع مَ التعريف، والكسرَة فيها، اللتقاء الساكنين، وأم 

                                                                                                                                     
 

 .1319؛ إميل بديع (عنن)اللسان والتاج   2

 .1372؛ إميل بديع (ثمم)؛ اللسان والتاج 03/85المستقصى   0

، اعتزل األوثان قبل اإلسالم، وامتنع من أكل ذبائحها، وتنصر، وقرأ كتب األديان، وكان ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد ا  / لعزى، من قريش، حكيم جاهلي 

ة، ولم يدرك الدعوة، وهو ابن عم  خديجة أم  المؤمنين، ويف حديث ابتدا  ء الوحي، بغار حراء، أن  يكتب اللغة العربي ة بالحرف العرباين ، أدرك أوائل عصر النبو 

يا ابن عم  اسمع من »: النبي  صل ى اهلل عليه وسل م رجع إلى خديجة، وفؤاده يرتجف، فأخربها، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل، فقالت له خديجة

ل اهلل على ه»: فأخربه رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م خرب ما رأى، فقال له ورقة« يا ابن أخي ماذا ترى؟»: ، فقال له ورقة«ابن أخيك ذا الناموس الذي نزَّ

نعم لم يأت رجل قط  بمثل ما جئت به إال  عودي، »: قال« أو مخرجيَّ هم؟»: ، فقال رسول اهلل«ليتني أكون حي ًا إذ يخرجك قومك! موسى، ياليتني فيها جذع

خين م«وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا ه يف الصحابة، ويف حديث عن أسماء بنت أبي بكر، ، ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماء، ويف المؤر  ن يعد 

ة وحده»: أن  النبي صل ى اهلل عليه وسلم سئل عن ورقة، فقال  .83221الزركلي  : راجع. «ُيبعث يوم القيامة أم 
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رَت « َسَحًرا»والَعدل، كما ال تصِرف  فَتها باأللف والالم، أو أضفَتها « أمس»إذا أردَت به وقًتا بَعينه، للَتعريف والَعدل، وإذا نك  أو عر 

، «كان أمُسنا طي ًبا، وكان األمُس َطي ًبا»: ريفتعضافة ومع الم ال، وتقول يف اإل«كل  َغٍد صائِر أمًسا»: أعَربَتها، فتقول يف التنكير

ا ُبنِي على الكسر شب ه باألصوات، نحو غاق، «رأيُته أمسٍ »: وكذلك لو جمعتَه ألعَربَته، وُسِمع بعض العرب يقول ًنا، ألن ه لم  ، منو 

ة، جمعه  ن، وهي لغة شاذ  ذَهب »و. 0، يعني بين أن يعِقل وأال  يعِقل«ةرَ والَسكالَصحَوة ذَهب بين »و. 2، بالمد  وضم  الميم«آُمٌس »فنو 

ذهب َدُمه »، و«ذَهب َدُمه ِخضًرا مِضًرا»و. /«المعِدن ُجبار، والبئر ُجبار، والَعجماء ُجبار»: ، يعني َهَدًرا، ويف الحديث«َدُمه ُجباًرا

، بكسرهما، وكَكتِف، يعني بغير ثمن، «ًرا مِضًراضأخذه ِخ »إتباع، و« مِضًرا»، و«ذهب َدُمه بِطًرا»، يعني باطاِلً وَهَدًرا، و«َخِضًرا

، و« الِخضر»: وقيل ًا َطِري ًا، ومنه قولهم« الِمضر»الَغض  ة َطِري ة طي بة، وقيل«الدنيا َخِضَرة َمِضَرة»: إتباع، أو َغض  : ، يعني ناعمة َغض 

، وبكسرهما، «ُخذه َخِضًرا َمِضًرا»: بالباء، ويقال« بِضًرا»خرى أ نيًئا، وبرواية، يعني هَ «ُهِوع لك ِخضًرا مِضًرا»: ُمونَِقة ُمعِجبة، ويقال

هو امرؤ « الَملِك المَضل ل والِضلِّيل»و. 1أصله من ُمضور اللبن، وهو َقرُصه اللسان وَحذيه له، وتشديده للكثرة والمبالغة: قيل

 رضي اهلل عنهالقيس
 
، ، يعني امرأ القيس«إن كان وال بد  فالملك الضل يل»: ، وقد ُسئل عن أشَعر الُشعراء، فقال، ويف حديث علي

اهلل عنه،  بن ربيعة، رضي أشَعر الُشعراء َثالثة، الملك الِضل يل، والشيخ أبو َعقيل، والُغالم الَقتيل، الشيخ أبو َعقيل َلبيد: وقيل

هما، يعني  ُمنهِمك يف الَضالل، أو ال يعَرف هو وال أبوه، أو «هو ُضل  بُن ُضل  »و. م الَقتيل َطَرَفة بن العبدالغُ وال ، وبكسرهما، وضم 

ابن »، و«الضالل بن َفهَلل»، و«هو الَضالل بن األالل»هو، ون در َمن هو، ومم  إذا لم يُ : ، وقيل«ُقل  بن ُقل  »ال خير فيه، وكذلك 

هو »و. 7، يعني بال ثأر، َهَدًرا لم ُيثأر به«ذَهب َدمه ِضل ةً »، يعني لغير ِرشَدة، ولَغيٍِّة، و«هو ابنه لِضل ة»َثهلل، والضالل بن الَتالل، و

، وبذي بِلِّي انٍ  ٍّ
َدي الياء والالم، و«بذي بِل ي  : ويكسر، يعني بعيد حتى ال يعَرف َموضعه، ويقال« بذي بَل ى»، َمكسورين مشد 

 
، «بذي بَلِي

، ويكسر، و
 
فًة، و»كَولِي كًة مخف  دة الياء، و«بِلِي انٍ »بذي بََلَياٍن، محر  الباء وفتح  سر، بك«ي بِل يانٍ بالكسر، وبذ« بذي بِلٍّ »، بكسرتين مشد 

دة،  دة، و« بذي َبل يانٍ »الالم المشد  ذهب فالن بذي »، بالفتح وسكون الالم وتخفيف الياء، و«بذي َبليَانٍ »بفتح الباء والالم المشد 

ُيقاَل أَتوا  تىذَهب األقواُم حَينام وي»: ذي بِل ياَن وهو فِعلِيان، مثل ِصل يان وقد يصَرف، يعني حيث ال ُيدرى أين هو، وأنشد»ِهل ياَن، و

ذهبوا »، يعني أطال النَوَم ومضى أصحاُبه يف َسَفرهم، حتى صاروا إلى َموِضع ال يعِرف َمكاَنهم مِن ُطول َنومه، و«على ذي بِل يانِ 

قوا يف كل  إذ« ذهبوا أناِديَد، وَتناِديدَ »و. 6، كبلي ان، إذا ذهبوا بحيث ال يدرى أين هم«بِهلِي اٍن وبذي ِهلِي انٍ  َطير »وجه، وكذلك  ا تفر 

انَ »، و«ذهبوا َشعالِيَل »و. 5«كأن ما أهُل ُحجٍر َينُظرون متى َيَرونَني خاِرًجا َطيٌر َيناِديدُ »: ، كما قال الشاعر«أناِديُد وَيناِديدُ  ، «َشعاِريَر بَقذ 

قين ن ن النولقاف وسكو، بكسر ا«ذهبوا َشعاِريَر بِقنَدحَرةَ »بفتح القاف، وكسرها، وتشديد الذال، و وفتح الدال وإعجامها، يعني متفر 
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حَرة»: ، وقيل«َشعُرور»مثل الِذب ان، واحدهم  حَرَة وَقذ  ، معنى كل  «أصَبَحت َشعاِريَر بِقرَدحَمَة وقِرَذحَمَة، وقِنَدحَرة، وقِنَذحَرة، وَقد 

قوا يف كل  وجه، «ةَ ذهبوا قِرَدحمَ »، و«ذهبوا َشعاليل بِقرَدحمة»ذلك أن  القبيلة بحيث ال يقَدر عليها، و ، بكسر قافهما وتفتح، يعني تفر 

حَرةٍ »و حَرٍة وَقد  حت بَقرَدحمة، وَقرَذحمة»، و«ذهب القوم بِقنَذحَرٍة وقِنَدحَرٍة وَقذ  ، بالفتح فيهما، وتكسر قافهما، والذال «صر 

قوا «ذهبوا َشماليَل »و. 2معجمة، يعني وَضَحت بعد التِباسٍ  هو المجهول : يقال للبعيد، وقيل« مِر بن طامِرطاهو »و. 0فَِرًقا، يعني تفر 

وقع فالن يف »، و«الطوامر« »الطامر»، للربغوث، وجمع «أسَهره طامِر بن طامِر»الذي ال يعَرف هو، وال أبوه، ولم ُيدَر َمن هو، و

ة، و: لداهية، وقيلا ، يعني يف«َطباربنات »، وبرواية «بَنات َطمارِ  ذهب الناس »و. /، َهضبَتان عاليتان«ابنتا َطمارِ »إذا وقع يف َبلِي ة وشد 

أن  َحي ًا مِن عاٍد : ، بالفتح، ويكسر، ِجنس من اَلخلق، َيثِب أحدهم على ِرجل واحدة، ويف الحديث«النَسناس»، و«وبِقي النِسناُس 

ن منهم يد وِرجل من ِشق  واحد ينُقزون كما ينقز الطائر، ويرَعون كما ترعى الَبهائم، ساسناًسا، لكل  إنَعَصوا رسولهم فمَسخهم اهلل نَ 

أولئك إنقرضوا، ألن  الممسوخ ال يعيش أكَثر مِن ثالثة أي ام، والموجود على تلك الِخلقة َخلق على : ويوجد يف جزائر الِصين، وقيل

فما الناس إال  تحت َخبء فِعالهم ولو جمعوا َنسناَسهم »: ل الكميتقااس وَنسانِس، و ِحدة، أو هم ثالثة أجناس، ناس، ونِسنَ 

اإلناث منهم، أو هم أرفع َقدًرا من النَسناس، أو هم يأجوج « النَسانِس»الَسَفلة، واألرزال، و« النَسناس»: ، وقيل«والنَسانِسا

: هوهم يف شيء، وخاَلفوهم يف أشياء، وليسوا منهم، وقيلبَ صورة الناس، أش ومأجوج، أو هم قوم من بني آدم، أو َخلق على

فيما يقال داب ة يف ِعداد الَوحش، ُتصاد وُتؤكل، وهي على شكل اإلنسان، بَعين واحدة وِرجل ويد تتكل م مثل اإلنسان، « النَسناس»

نسان قَتله، ويف رواية أخرى أن هم َخلق اإلم، وإذا ظِفر بحيوان كاإلنسان، له عين واحدة، يخرج من الماء ويتكل  « النَسناس»: وقيل

إن هم مِن َوَلد ساِم بن ساِم إخوِة عاٍد وثموَد، وليس لهم ُعقول، يعيشون يف اآلجام على شاطيء بحر الِهند، والعرب : باليمن، ويقال

ون بأسماء ايصطادوهنم ويكل موهنم، وهم يتكل مون بالعربي ة، ويتناَسلون ويقولون األشعار وي رب، ويف حديث أبي ُهريرة لعتسم 

الذين يتشب هون بالناس وليسوا من الناس، بل هو : قال« فما النِسناس؟»: ، قيل«ذهب الناس وبِقي النِسناس»: رضي اهلل تعالى عنه

ة بالح  «ذهبت البَلِيلة بالَملِيلة»و. 1نوع من الِقردة، ال يعيش يف الماء، ويحُرم أكله ال تزال الَمليلة » :مى، ويف الحديث، يعني الِصح 

ى، وأين تذَهب »: ، يعني الريح، ويقال للرجل إذا سألته عن شيء فأخطأ«ذهب يف اليَهيَر  »و. 7«والُصداع بالَعبد ذهبَت يف الَيهَير 

ى ى»: ، وقيل«تذهب يف الَيهَير  ى»، و«ىر   الَيهيَ ماله يف ذهب»، و6الحجارة« الَيهَير  ، يعني يف الباطل، أو نبات «ذهب صاحبك يف الَيهَير 

ا »: يف الكتاب نبات أو شجر، وزنه َيفَعل ى، أو َفعَيل ى، أو َفعَلل ى، وقال سيبويه دًة فالزيادة فيه أولى، ألن ه ليس يف الكالم « َيهَير  »أم  مشد 

ل آِخر ما أو  «َفعَيل  » اًل « يهير»ولو كانت  ،له زيادة كَمكور  ، وقد ثقِّ فة الياء كانت األولى هي الزائدة أيًضا، ألن  الياء إذا كانت أو  مخف 
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ا  ا «َيفَعل  »بمنزلة الَهمزة، واختلفوا يف تقديره، إن ه إم  : ويقولون للذي يرجع خائًِبا. 2«َفعَلل  »، والياء الثانية زائدة، أو«َفعَيل  »، وإم 

، «ذهبت َهيٌف ألديانِها»و. 0إن  النَعامة ذَهبت تطُلب َقرَنين فقَطعوا أُذَنيها، فجاءت بال أُذَنين»: لونقون  األعراب يأل ،«جاءكالنَعامة»

، وقيل« الَهيف»يعني لعادهتا، و الَهيف ال تكون : إن  الَهيف ريح باردة تجيء من قَِبل َمَهب  الَجنوب، وقيل: اَلجنوب إذا َهب ت بحر 

ةً  ق كل  إنسان لشأنه، أو لمن لِزم عادته ولم يفارقهاا «الهيف»: ، وقيلإال  حار  ذهبوا تحت كل  »و. /لَسموم، يضرب هذا المثل عند تفر 

قوا، و«َكوَكٍب  والعرب . 1، يعني ذو َشدائد، كأن ه أظَلَم بما فيه من الشدائد، حتى ُرئي َكواكِب السماء«يوم ذو َكواكَِب »، يعني تفر 

قة، و« البِقط»وبفتح القاف، و« بَقًطا م بَقًطامررُت هب»: تقول قين، و«ذهبوا يف األرض َبقًطا َبقًطا»الجماعة المتفر  هم َبقط »، يعني متفر 

قون، ويف حديث عائشة تِصف أباها رضي اهلل عنهما«يف األرض ذو »و. 7«اَر أبي َبحظِّهاط يف ُبقَطة إال   فواهلل ما اختلفوا»: ، بمعنى متفر 

، ويف «إن  شر  الرجال ذو الَوجَهين الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه»: ، قال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م«ذو الوجهين»و

ليل ق عشر، يضرب لكل   ، هي القليلة من ثالث إلى«والُذود إلى الُذود إبل». 6«ذو الَوجهين ال يكون عند اهلل َوِجيًها»: حديث آخر

 . 5يجتمع فيكثر

 

 

 باب الراء

 

ث«الرائد ال يكِذب أهَله»و                        َمن قال يف اإلسالم ِشعًرا ُمقِذًعا »: ويف الحديث. 8، يضرب مثالً للذي ال يكِذب، إذا حد 

، يعني مق، والِهجاء ال«نمن َروى ِهجاًء ُمقِذًعا فهو أحد الشاتَِمي»: ، ويف حديث آخر«فلِساُنه َهَدر ذع الذي فيه فحش، وقَذف وسب 

ل، وهم أهل الِسن  والمعرفة، فإن  «زاِحم بَعودٍ أو َدع»و. 9أن  إثمه كإثم قائله رأي الشيخ »، يعني استِعن على َحربِك بالَمشايخ الُكم 
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والِصدق أبَلج ال ُيِخيُل َسبيُله والِصدق »: ، وقال الشاعر«هذا أمر ال ُيِخيُل »: اشتبه، يقال« أخال الشيءُ »و. 2«خير من َمشَهد الُغالم

ًة كذا وكذا حتى يِصح  َصوابه، و«الرأي َمخلوَجة وليست بُسلكى»و. 0«َيعِرفه َذو األلباب المستقيمة، « السلكى»، يعني يصَرف مر 

ال أخا »و. /«وكنُت إذا داَرت َرحى الَحرِب ُرعُته َبمخلوَجٍة فيها عن الَعجز َمصِرُف »: ل الُحَطيئةالرأي المصيب، وقا« المخلوجة»و

تركُته بأِخ »: ، ويقال«أبلِغ بني ُذبياَن أن ال أخا لهم بَعبٍس إذا َحل و الِدماَخ فأظَلما»: ، يعني ليس لك بأٍخ، وقال النابِغة«لك بفالنٍ 

، وبأخ، «الخير ، يعني بخير؛ وا يعني بشر  ، بادِي »: وقال الشاعر. 1، يعني بشر  «القوم بأخي الشر  »لشر  ُرب  ابن َعمٍّ ليس بابِن َعمٍّ

ِّ الَمَجم  
ب»و. 6«رب  أخ لك لم تلده أم ك»، هذا مثل قولهم 7«الَضغين ضي ب، ال َمن تنس  ب «القريب َمن تقر  ، يعني القريب َمن تقر 

ة والَصداَقة، ال َمن اد عى أن  َبينك وبينه َنَسًبا، ويقُرب منه ولقد سَبرُت الناَس ثم  »: ، وقال حبيب«وُرب  أٍخ َلك لم َتلِده أم ك»: بالمود 

ة أقَرُب األنساِب ا ب قاطًِعا، وإذخَبرُتهم، وَبَلوُت ما وَضعوا من األسباب، فإذا الَقرابة ال تقرِّ  ، «مع الَخواطئ َسهم صائِب»و. 5«المود 

هي التي ُتخطِئ الِقرطاس، « الخواطئ»يضرب للبخيل يعطي أحياًنا على ُبخله، و: يضرب لمن ُيكثِر اَلخَطأ ويصيب أحياًنا، وقيل

ة  ل َمن قاله الَحَكم بن َعبد َيُغوث«رب  َرميٍَة مِن َغير رامٍ »ومنه مثل العام  ، وكان أرمى أهل زمانه، فآلى لَيذَبَحن  على الَغبَغب 8، أو 

اذبح مكاهنا َعشًرا من اإلبل، وال تقتل نفسك، »: ، فقال له أخوه«ألذَبحن  نفسي»: َمهاًة، فحمل قوسه وكنانته، فلم يصنع شيًئا، فقال

رب  سامٍِع »و. 9«رب  رمية من غير رامٍ »: ، ثم  خرج ابنه معه، فرمى َبَقرًة، فأصاهبا، فقال أبوه«ك النافَِرةَ ترظلم عاتِرًة، وأال أ»: فقال

، وأنا أظن  « العذرة»، بمعنى الَذنب، «الِقفَوة»، و«ِعذَريت لم يسَمع قِفويت  
المعِذرة، يعني رب ما اعتذرُت إلى رجل من شيء قد كان مني

ه وال يعِرف َعيَبه كنقد بَلغه، ولم يأن ه  ، وذلك أن  رجالً خرج يرُكض َفَرًسا «ُرب  َشدٍّ يف الُكرزِ »و. 22بَلغه، يضرب لمن ال يحَفظ ِسر 

 ، يعني هو سريع الَشد  «رب  َشد  يف الُكرز»: ، فقال«لم تحِمله؟ ما تصنع به؟»: له، فَرَمت بَسخَلتها، فألقاها يف كُرز بين يديه، فقيل له

                                                                                                                                     
 

م ابن س  2 ؛ (عود)؛ التاج 3/2/؛ زهر األكم (عود)؛ اللسان 0392؛ المستقصى 23090 ؛ الميداين /2372؛ جمهرة األمثال 2379؛ العقد الفريد 23228ال 

 .1350إميل بديع 

 .1350؛ إميل بديع (خيل)؛ اللسان والتاج 23087األساس   0

 .1350؛ إميل بديع (خلج)؛ التاج 2380كم ؛ زهر األ(خلج)؛ اللسان 23/27فصل المقال   /

 .1351؛ إميل بديع (أخو)؛ اللسان والتاج 0392؛ المستقصى 2300؛ األساس 23098 الميداين   1

هام، وكالهما يقع على النَكِرات، ُوِضعت للتكثير، إذا لم ُيرد هبا االستف« كم»للتقليل، و« رب  »، أن  «كم»من حروف المعاين، والفرق بينها وبين « رب  »و  7

« ُرب  »: ، وقيل«ُرب َت رجل، وَرب َت رجلٍ »: ، وتدخل عليه التاء، فيقال«ُرب  رجٍل قائم، وَرب  رجل»: كلمة تقليل يجر  هبا، فيقال« ُرب  وَرب  »فيخِفضها، و

د ويخف ف، وقد يدخل عليه التاء، فيقا ، ليُمكِن أن يتكل م بالفعل «ما»ُرب  رجل، وُرب َت رجل، ويدخل عليه »: لَحرف خافِض، ال يقع إال  على النَكِرة، يشد 

 (ربب)اللسان : للمزيد من التفاصيل راجع. «ُرب ما يود  الذين كفروا»: ، ويف التنزيل العزيز«ُرب ما»: َبعده، فيقال

 .1351ديع ؛ إميل ب(جمم)؛ اللسان والتاج 23219؛ األساس 23/26 الميداين  6

 .1357؛ إميل بديع (نسب)؛ التاج 23082زهر األكم   5

 .03065الزركلي  : راجع. يغوث الِمنقري  عبد بن الحكم   8

م   9 خطأ، )التاج  ؛3/8/؛ زهر األكم 23/5؛ المستطرف (غبب)؛ اللسان 23099 ؛ الميداين 23192؛ جمهرة األمثال /0325؛ العقد الفريد 2372ابن سال 

 .1359؛ إميل بديع (غبب

م   22 ؛ (قفو)؛ التاج 312/؛ زهر األكم (قفو)؛ اللسان 0396؛ المستقصى 23098 ؛ الميداين 23151؛ جمهرة األمثال 302/؛ العقد الفريد /236ابن سال 

 .1382إميل بديع 
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ه، يضرب ل ، يضرب لمن يكثر الكالم وال خير عنده، «ُرب  َصَلٍف تحت الراِعَدة»و. 2جل ُيحَتقر عندك، وله َخَبر قد علِمَته أنتلركأم 

ُرب  »و. 0ضبط بكسر الالم وفتحها« رب  صلف»يضرب لمن يكثر قول ما لم يفعل، معناه تحت سحاب ترُعد وال ُتمطِر، و: وقيل

. /الهم يف التلب ث والتأن ي، يضرب للرجل يشَتد  حرصه على حاجته، ويخَرق فيها حتى تذهب كل هامث، هذا من أ«يثًاَعَجَلٍة َوَهبَت رَ 

، قاله مالك بن عمرو بن محل م، حين شاَم َليٌث أخوه 1«رب  َغيٍث لم يكن َغيثًا»، و«رب  َعَجَلٍة َتَهب َريثًا»، و«ُرب  َفُروَقٍة ُيدعى َليثًا»و

ال تفعل، فإن ي أخشى عليك بعض َمقانِب الَعَرب، فعصاه، وسار بأهله، فلم يلَبث َيسيًرا، حتى »: مالكل بانتجاعه، فقا الَغيث فَهم  

. 5«رب  كلِمة تقول َدعني»و. 6الحملة والوثب عند الخصومة والحرب« الصول»، «ُرب  َقوٍل أشد  مِن َصولٍ »و. 7جاء وقد أِخذ أهُله

 تخاطب «ُرب  الئٍِم ُملِيمٌ »، و«الم فالن غيَر ُمليم»: يقالو بما ُيالم عليه،يعني أتى « أالم الرجُل »و
 
، قالت ام  عمير بن َسلمى الحنفي

م َغيُر َسَفًها عَذلَت ولُمَت غيَر ُملِيٍم وَهداك َقبل اليو»: ، وقال لبيد«تُعد  َمعاِذًرا ال ُعذَر فيها وَمن يخُذل اخاه فقد أالما»: ولدها عميًرا

التََقوا فاقتَتَلوا »و. 9الرجل الضعيف« الظنون»، «رب ما دل ك على الرأي الَظنُونُ »و. 8«فالتقمه الحوت وهو مليم»: قوله تعالىو ،«َحكيم

ل الملتقى، و«فاقتَتَلوا عند الحافِرة ، يعني طريقي الذي «أتيُت فالنًا، ثم  رجعُت على حافِريت»: أيضًا قول العرب، يعني عند أو 

ًة، ورجعت من حيث جئُت، و إن  هذا األمر ال يرتَك على حاله حتى يَرد  على »: ، ويف الحديث«رجع على حافرته»أصعدُت فيه خاص 

ل تأسيسه، ويف قوله تعالى«حافرته ل كلمة، «لحافرواعند الحافِرة،  النَقد»، و«أئن ا لَمردودن يف الحافرة»: ، يعني على أو  ، يعني عند أو 

َنسيئًة إذا قال قد بِعُتك رجعَت عليه بالثَمن، وأصل المثل أن  الخيل أكَرم ما كانت عندهم وأنَفُسه، وكانوا لنَفاَستها عندهم ال يبيعوهنا 

عند »: ثمنه، وَمن قالذ ل حافره حتى يأخ، يعني عند َبيع ذات الحافر، ال يزو«النقد عند الحافر»: ، فكان يقوله الرجل للرجل

ا جَعل الحافر يف معنى الداب ة َنفِسها، وكُثر استِعماله من غير ِذكر الذاِت ألِحَقت به َعالمة التأنيث إشعاًرا بتسمية « الحافرة فإن ه لم 

ل ما يقع حافر »: الرض المحفورة، يقبمعنى األ« الحافرة»الذات هبا، أو كانوا يقولوهنا ويتكل مون هبا عند الَسبق والِرهان، أو أو 

رجع إلى »: معناه إذا اشرتيَته لم تربَح حتى تنُقد، فقيل« النقد عند الحافر»، يعني يف الِرهان، و«الَفَرس على الحافرة فقد وَجب النَقد

                                                                                                                                     
 

ص 23196جمهرة األمثال   2 ؛ إميل بديع (شدد، كرز)؛ التاج 312/؛ زهر األكم (شدد)؛ اللسان 0396؛ المستقصى 23/20 ؛ الميداين 03222؛ المخص 

1380. 

م   0 ص 23185؛ جمهرة األمثال 23/28ابن سال  ؛ (رعد)؛ التاج 312/؛ زهر األكم (رعد)؛ اللسان 23/62؛ األساس 23091 ؛ الميداين 23021؛ المخص 

 ./138ع إميل بدي

؛ (ريث)؛ التاج /31/؛ زهر األكم (ريث)؛ اللسان 0398؛ المستقصى 23120؛ األساس 23091 ؛ الميداين 23180؛ جمهرة األمثال 370/العقد الفريد  /

 .1387إميل بديع 

 .1386؛ إميل بديع (فرق)؛ التاج 0398صى ؛ المستق23091 ؛ الميداين 6//23؛ فصل المقال 23180جمهرة األمثال   1

 .1387؛ إميل بديع (فرق)؛ التاج 2389العقد الفريد   7

م   6 ؛ التاج /31/؛ زهر األكم (صول)؛ اللسان 23761؛ األساس 23092 ؛ الميداين 23156؛ جمهرة األمثال 23082؛ العقد الفريد 2312ابن سال 

 .1385؛ إميل بديع (صول)

 .1388؛ إميل بديع (سعب)؛ التاج 23/26 الميداين   5

م   8  .1389؛ إميل بديع (لوم)؛ اللسان والتاج 23099 ؛ الميداين 23292ابن سال 

 .1397؛ إميل بديع (ظنن)؛ اللسان والتاج 23/22 الميداين   9
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 قال«فعل كذا عند الحافرة والحافر»، و«حافره وحافرته
 
 صل ى اهلل: ، ومنه حديث أَبي

 
لتوبة النَصوح، ا  عليه وسل م عنسألُت النبي

، والمعنى تنجيز الندامة واالستغفار «هو النََدم على الَذنب حين يفُرط منك وتستغِفر اهلل بندامتك عند الحافر ال تعود إليه أبًدا»: قال

الته ح ى، يعني إل«رواهرجع على ق»، و«رجع األمر الى َقرواهُ »و. 2عند مواقعة الَذنب من غير تأخير، ألن  التأخير من اإلصرار

يف »، و«فعله يف َعوِده وَبدئِه»، و«َعوًدا على َبدءٍ »، و«رجع َعوَده على بَدئِه»و. 0وطريقته األولى، ويضرب لمن يرجع إلى ُخُلق قد تركه

 صل ى اهلل عل«َعوًدا وبَدًءا»، و«يف َعودته وَبدأتِه»و
 
الَبدأة  يه وسل م نَفل يف، يعني رجع يف الطريق الذي جاء منه، ويف الحديث أن  النبي

 رضي اهلل عنه«الُرُبع، ويف الَرجَعة الثُُلث
 
: لقد سمعُته يقول»: ، يعني بالَبدأة ابتداَء َسَفر الَغزو، وبالَرجعة الُقفوَل منه، ويف حديث علي

، يعني أن ه لم يقَطع َذهابه «رجع عوده على بدئه»وَجم والموالي، ، يعني العَ «لَيضرُبن كم على الِدين َعوًدا كما ضَربتموهم عليه َبدًءا»

: حتى وصله بُرجوعه، إن ما أردَت أن ه رجع يف حافرته، يعني َنَقَض مجيَئه بُرجوعه، وقد يكون أن يقطع مجيئه، ثم  يرجع، فيقول

. 1، إذا رجع خائًِبا«قناع فالن بالعَ رج»و. /، فالمجيء موصول به الرجوع فهو َبدء، والرجوع عود«رجعُت َعودي على َبدئي»

ذ»و. 7، بمعنى المقيم الثابت الدار، ويقال ذلك للذي ال يربَح من المنزل«رجل َملِيء ُقَوبَة»و ذ، ومنجِّ ، إذا استحكم «رجل منَج 

، مثل «مقسومق الرز»و. 5ِعيًباإذا كان مَ « رجل َموصوم الَحَسب»، و«ما يف فالن َوصمة»: الَعيب يف الكالم، ويقال« الَوصمة»و. 6األمر

وقال . 8«أجِملوا يف َطَلب الِرزق، فإن  ُكالًّ مي َسٌر لما ُخلِق له»: ، ويف الحديث«الِرزق َمقسوم فأجِمل يف الَطَلب»: مثل قول الشاعر

بُت يف اآلفاق، حتى َرضيُت من الَسالمة باإلياب»: امرؤ القيس َرعى »و. 9وأدبرُت ، البالد، وأقبلُت ، يعني ضربُت يف «وقد نق 

يضرب لمن ال : ، يضرب للراعي، ألن ه إذا أساء َرعَيها، لم تشَرب الماء، ألن ها إن ما تشَرب إذا شبِعت من الَكإَل، وقيل«فأقَصَب 

ر فيها، مع، «الُرغب ُشؤم»ويف الحديث . 22ينَصح، وال ُيبالغ فيما تَول ى حتى يفُسد األمر ناه الشَره والنَهمة والِحرص على الدنيا والتَبق 

ة النََهم والَشَره« الُرغب»َسعة األمل وطلب الكثير، و: وقيل تين كثرة األكل، وشد  ، إذا «رَفع َعصاه على عاتِقه»و. 22بالضم  وبضم 

 »: والعرب تقول. 20ير الَسَفر قليل اَلمقامكثُصحَبته، ألن ه ، إذا أقام، يعني ال َحظ  لِك يف «ألقى َعصاه من عاتِقه»سافر، و
 
الِرفق بُنَي

                                                                                                                                     
 

 .1395؛ إميل بديع (حفر)اللسان والتاج   2

 .1395؛ إميل بديع (قرو)؛ التاج /37/؛ زهر األكم (قرى)؛ اللسان 03222المستقصى   0

 .13220؛ إميل بديع (بدأ، عود)اللسان والتاج   /

 .13220؛ إميل بديع (عنق)؛ اللسان والتاج 23682األساس   1

 .13227؛ إميل بديع (قوب)؛ اللسان والتاج 03/75جمهرة األمثال   7

 .13226؛ إميل بديع (نجذ)؛ اللسان والتاج 3/2/العقد الفريد   6

 .13226؛ إميل بديع (وصم)اللسان والتاج   5

 .13222؛ إميل بديع (جمل)اللسان والتاج   8

م   9  ./1322؛ إميل بديع (نقب)اللسان والتاج  ؛03222؛ المستقصى 23097 ؛ الميداين 23181؛ جمهرة األمثال 366/؛ العقد الفريد 23019ابن سال 

م   22 ؛ إميل بديع (قصب)؛ التاج 375/؛ زهر األكم (قصب)؛ اللسان 03222؛ المستقصى 23086 ؛ الميداين 23220؛ جمهرة األمثال 23/22ابن سال 

13221. 

ص 23200جمهرة األمثال   22 ؛ زهر (رغب)؛ اللسان /23/0؛ المستقصى 23/67؛ األساس /23/2 ؛ الميداين 23129؛ فصل المقال 23117؛ المخص 

 .13221؛ إميل بديع (رغب)؛ التاج 378/األكم 

 .13227؛ إميل بديع (قسس)اللسان والتاج   20
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من النساء المرأة التي « األناة»: ، وقيل«الِرفق ُيمن واألناة َسعاَدة»: ، الِحلم والَوقار، مثل قول الشاعر«األناة»و. 2، يعني مِثَله«الِحلم

ان بن «ركِب فالن الَسخَبر»و. قدمه ني، يع«فيف الحافرخ»، و«رقيق الحافر»و. 0فيها ُفتور عند القيام وتأنٍّ  ، إذا غدر، وقال حس 

ال ُتطِرق إطراَق »: ، ويف حديث ابن الُزَبير قال لمعاوية«إن تغِدروا فالَغدر منكم ِشيَمة والَغدر ينُبت يف أصول الَسخَبر»: /ثابت

ا نحن فيهي  شجر تأَلفه الح هو: ، قالوا«األفُعواِن يف أصول الَسخَبر م . 1ات فتسُكن يف أصوله، يعني ال تتغافل عم    كر 
ويف حديث علي

أقام »، يعني أقام وثَبت، و«ضرب فالن بَذَنبه»: ، يعني سار يف األرض ذاِهًبا بأتباعه، ويقال«ضَرب َيعُسوُب الِدين بَذَنبه»اهلل وجهه 

ركِب َذنَب »، إذا سبَق فلم ُيدَرك، و«ركِب فالن َذنَب الريح»: رب تقوللعيف الَجراد، وا ، يعني ال يربَح، وأصله«بأرضنا وغَرز َذَنبه

ته َذَنبها، و«ول ى الخمسين َذَنًبا»، إذا رِضي بحظ  ناقص َمبُهوس، و«الَبعير ه َذَنب بيني وبين»، يعني جاوزها، وأربى على الخمسين، ول 

. 6، يعني مضى على وجهه بغير َرِوي ة ال ُيطِيع ُمرِشًدا، وهو يمشي الِركبََة، وهم يمشون الَرَكَباِت «ركَِب رأَسه»و. 7إذا تعارضا، «الَضب  

، إذا خر  لوجهه على َدمه وعلى رأسه، وإن لم يمت َبعد، غير أن ه كل ما هم  بالنُهوض ركِب «ركِب َردَعه»: ويقال للقتيل. 6الَرَكَباِت 

،  يعني لم َيرَدعه «ركب َردَعه»: دمه، وركوبه إي اه أن  الدم َيسيل، ثم  يخرِّ عليه َصِريًعا، وقيل« ردعه»: هه، وقيلوجقادَيمه، فخر  لمَ 

 »: شيء فَيمنَعه عن وجهه، ولكن ه ركِب ذلك فمضى لوجهه، وُردِع فلم يرَتِدع، كما يقال
َ
الُعنُق، يعني « الَردع»: ، وقيل«ركب النَهي

هنا الدم، على سبيل التشبيه بالَزعفران، ومعنى ركوبِه َدَمه أن ه ُجِرح، فسال دمه، « الردع»: ق ت عنقه، وقيلندَ ط على رأسه، فاسقَ 

ًطا فيه، وَمن جَعل الَردع الُعنُق فالتقدير ي العنق َردًعا «ركب ذاَت َردِعه»: فسقط َفوَقه متشحِّ ، يعني عنقه، فحذف المضاف، أو سم 

كل  ما « الردع»أن  « ركب ردعه»: ، إذا وقع على قفاه، وقيل«ركب ُكسأه»، إذا وقع على وجهه، و«َردعهب رك»: ساع، وقيلعلى االت  

اًل فهو ساء ُخُلقه، « ركِب ُعرُعَره»و. 5، أي  أقطاِره كان«الردع»أصاب األرَض من الَصريع حين يهوي إليها، فما َمس  منه األرَض أو 

، «ركب َعرَعَره»معناه ركِبت الَقِذَر من أفعالها، و: ، يعني ساء ُخُلقها، وقيل«ومها وُعرُعَرهاَص وركبت »: امرأةً ويف قول الشاعر يذكر 

، وهو فرس كانت من سوابق خيل «ركِب العصا َقصيرٌ »و. 8بفتح العين، فإذا كان كذا فالمراد الشجر
 
، َفَرس قصير بن سعد الَلخِمي
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ان بن ثابت  / ، شاعر النبي  صل ى اهلل عليه وسل م وأحد المخضرمين الذين أدركوا  حس  ، أبو الوليد، الصحابي  الجاهلي ة بن المنذر الخزرجي  األنصاري 

اني ين، وملوك الحيرة،  ان المدينة، واشتهرت مدائحه يف الغس  قبل اإلسالم، وعمي واإلسالم، عاش ستين سنًة يف الجاهلي ة، ومثلها يف اإلسالم، وكان من سك 

: ه، وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله، قيلقبيل وفاته، لم يشهد مع النبي  صل ى اهلل عليه وسل م مشهًدا، لعل ة أصابته، وكانت له ناصية يسدلها بين عيني

ة، وشاعر اليماني ين يف اإلسالم، وكان شديد الهج ان الشعراء بثالثة، كان شاعر األنصار يف الجاهلي ة، وشاعر النبي  يف النبو  : راجع. اء، فحل الشعرفضل حس 

 .03257؛ الزركلي  0377؛ اإلصابة 03720سير أعالم النبالء 

 .13225؛ إميل بديع (سخرب)؛ اللسان والتاج 03206؛ جمهرة األمثال /1322فريد العقد ال  1

 .13229؛ إميل بديع (ذنب)؛ التاج 362/؛ زهر األكم (ذنب)؛ اللسان 23/28األساس   7

 .13229؛ إميل بديع (ركب)اللسان والتاج   6

 .13202يع ؛ إميل بد(ردع)؛ اللسان والتاج 03222 الميداين   5

 .13202؛ إميل بديع (عرعر)؛ اللسان والتاج 23/28 الميداين   8



179 
 

ة الحر  لم يِقر  «َصر  اُلجنُدُب »و. 2العرب ، يضرب لألمر الشديد يشتد  حتى ُيقلِق صاحَبه، واألصل فيه أن  اُلجنُدب إذا رمِض يف شد 

، «م  ُجنَدبالن أركب ف»إذا وقع يف الداهية، والَغدر، و« وقع فالن يف أم  ُجنَدب»: على األرض َوطار، فَتسَمع لِرجَليه َصريًرا، ويقال

، إذا ُظلموا «وقع القوم بأم  ُجنَدب»: ، إذا ُظلٍموا، كأن ها اسم من أسماء اإلساءة، ويقال«وقعوا يف أم  ُجنَدب»: إذا ركب الظلم، ويقال

أم  »اتل، ولقلم نقُتل غير ا ، يعني«َقَتلنا به القوَم الذين اصَطَلوا به ِجهاًرا، ولم نَظلِم به أم  ُجنَدب»: وُقتِلوا غير قاتل، وقال الشاعر

ه« ُجندب ًة من األمر»و. 0أيضًا بمعنى الَرمل، ألن  اَلجراد يرمي فيه َبيضه، والماشي يف الَرمل واقٌِع يف شر  ، إذا رأى «ركب فالن ُجد 

هنم، وقول طا، إذا فارقوا أو«جناحي الطائر»، و«ركبوا َجناَحي الطريق»و.  1، إذا كانت يف ذلك مني ته«ركب َردع المنِي ة»و. /فيه رأًيا

ركب فالن »، و«كأن ه على َقرنِم أعَفر»: ، إذا كان َقلًِقا َدِهًشا، كما يقال«فالن يف جناحي طائر»، و«كأن ما بَجناَحي طائٍر طاروا»: الشاعر

اخ«َجناَحي النَعامة مَت باألمس ُيس»: ، وقال الشم  حن على َجناح ن»: ، ويقولون«َبقفمن َيسَع أو يرَكب َجناحي َنعامة لُيدِرك ما قد 

، وأصله أن  امرأًة من َطسٍم «َشر  َيوَميها وأغواه لها، ركِبت َعنٌز بِحدٍج َجَمالً »: ، ويقول الشاعر«ركِبت َعنٌز بِِحدٍج َجَمالً »و. 7«السفر

، يعني شر  أي امي «غواه لهاوأشر  يوَميها »: يقال لها َعنز أِخذت َسبِي ًة، فحَملوها يف َهوَدج، وألَطفوها بالَقول والفعل، فعند ذلك قالت

كان الممل ك على َطسٍم رجالً يقال : حين ِصرُت ُاكِرم للِسباء، يضرب مثالً يف إظهار البِر  باللسان والِفعل لمن ُيراد به الَغوائل، وقيل

اًل، وَجديس هي أخت َطسٍم، ثم  أو  و المفَتض  لها له ُعمُلوٌق أو ِعمليق، وكان ال تَزف  امرأٌة من َجديٍس حتى ُيؤتى هبا إليه، فيكون ه

 هبا إلى ِعمليٍق، فنال منها ما نال، فخرجت رافِعًة َصوهتا 
َ
ًة إن  ُعَفيَرة بنت َعفاٍر، وهي من سادات َجديس، ُزف ت إلى بعلها، فأتِي شاق 

ا سمعوا ذلك عُظم عليهم واشتد  غضبهم «لَعروسال أحٌد أَذل  من َجديس، أهكذا يُفعل با»: َجيَبها وكاِشفًة ُقُبَلها، وهي تقول ، فلم 

ومضى بعضهم إلى بعض، ثم  إن  أخا ُعَفيرة وهو األسود بن َعفاٍر صنَع طعاًما لُعرس أخته ُعَفيرة، ومضى إلى ِعمليق يسأله أن 

وا أيديهم إلى الطعام َغَدَرت هبم َجديس، فُقتل كل  َمن حَضر الطعاَم قابه، وحَضر هو وأيحَضر َطعاَمه فأجا ا َمد  ِربه وأعيان َقومه، فلم 

به فيما عندهم من النِعَ  ان بن ُتب ع فاسَتجاَشه عليهم ورغ  ه حتى أتى حس  ة، توج  م، ولم ُيفلِت منهم أحد إال  رجل يقال له ِرياح بن ُمر 

ان وخرج هو وَمن ا امرأًة يقال له وذكر أن  عندهم َعنٌز، ما رأى الناظِرون لها ِشبًها، وكانت َطسٌم وَجديس بجو  اليمامة، فأطاعه حس 

وا بقوعنده حتى أَتوا َجًوا، وكان هبا َزرقاء اليمامة ان من قبل أن يأيت بثالثة أي ام، ولكن لم يهتم  ل زرقاء ، وكانت أعلَمتهم بَجيش حس 

ان بَجديس وقَتلهم وسَبى أوالدهم ونساءهم، وقَلع َعينَي َزرقاء وقَتلها، وأتِي إليه بعنٍز راكبًة َجَمالً ، اليمامة َنَصل »و. 6فأوقع حس 

يء فلم يخُرج، ، إذا ثَبت نَصله يف الش«َنَصل الَسهمُ »: ، ويقال أيضًا«َرماه بأفَوَق ناِصلٍ »: ، إذا خَرج منه النَصل، ومنه قولهم«الَسهمُ 

ن به، يعني يترب ك، لكونه « السهم األسود»، «رمى فالن بَسهِمه األسَود، وَسهِمه المَدم ى»و. 5من األضداد هوو هو المبارك الذي ُيتَيم 
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ا لم  قالت ُخَليَدة »: ما أصابه من دم الصيد، وقال الشاعر: ُرمِي به فأصاب الَرمِي ة، كأن ه اسَود  من الدم، أو من كثرة ما أصابه اليد، وقيل

رماين بأمٍر كنُت منه والدي َبريًئا، ومن ُجول الَطِوي  »: وقال األوَرق بن َطَرَفة. 2«جئُت زائَرها، َهال  رميَت ببعض األسُهم الُسودِ 

 اين بما هو راجعنواحي البئر من داخل، يعني رم« الُجول والجال»، بمعنى من أجله وسببه، «رماين من ُجول الَطِوي  »: ، وقيل«َرماين

األفعى التي كبَِرت « الحارية»، «رماه اهلل بأفعى حاِرَيةٍ »و. /«رماه بإحدى الموائد»، بمعنى الَدواهي، و«رماه بإحدى المآِود»و. 0ليهإ

ها و أ خم النوم الخفيفالدل  »، و«رماه اهلل بالِدل خم»: داء شديد، يقال« الِدل خم»و. 1ونَقص ِجسُمها ولم يبَق إال  رأُسها وَنَفسها وَسم 

بمعنى الموت، ألن ه « الَدين»، «رماه اهلل بَدينه»و. 6، هي الَفقر والذل  «رماه اهلل يف الَدوَقَعة»: ويف الدعاء. 7الطويل، وكل  ثقيل دل خم

، يعني «ةزَ بَشَرَزة وَجرَ رماه اهلل »و. 5أدُين، وديون»َدين على كل  أحد سَيقِضيه إذا جاء مَتقاِضيه، وكل  ما ليس حاِضًرا َدين، جمعه 

جاء »: ، يضرب يف الَعداوة، وأن  المبغض ال يرضى إال  باستئصال َمن ُيبغِضه، يقال«لم ترَض شائنة إال  بَجرَزة»: الهالك، ومن أمثالهم

، يعني «َرماه اهلل تعالى بَشرَزٍة اَل َيَتَخلَّى مِنَها»: َدائِد الدهر، ويقالَش الَشديَدة من « الَشرَزة»، يعني الحزمة من الَقت  ونحوه، و«ُبجرَزة

الموت، وهو « النَيط»، و«رماه اهلل بالنَيط»و. 9الحي ة، إذا عض  قَتل مكانه« المِصن  »، و«رماه اهلل تعالى بالُمِصن  المسكِِت »و. 8هبُلَكةٍ 

، إذا ُرمي يف َجنازته، «ُرمِي فالن يف َطنيِه ويف َنيطه»: الجنازة، يقال« النَيط»صاحبه، أو فإذا ُقطِع ماَت  الِعرق الذي ُعلِّق به الَقلب،

، يعني بالموت الذي َينُوُطه، فإن كان ذلك فالنَيط الذي هو الموت «رماه اهلل بنَيطه»، و«أتاه َنيطه»: األجل، يقال« النَيط»ومات، أو

ُمعاَقبة، أو يكون أصله َنيًِّطا، يعني َنيِوًطا، ثم  خف ف، فإذا خف ف فهو مثل الَهين والَهي ن،  ولداخلة عليها ُدخإن ما أصله الواو، والياء 

. 22، الحلقوم«الِسلَِّجان»، و«رماه اهلل يف ِسلِّجانِه»و. 22الِقياس النَوط، غير أن  الواو تعاقب الياء يف حروف كثيرة: والَلين والَلي ن وقيل

ا يحاوله«قِحف»مع ج وهو« َرأسه حاِف بأقرماه »و . 20، وهو الَعظم الذي َفوق الِدماغ من الُجمُجمة، يعني رماه اهلل بنفسه ونطحه عم 

َك بُل ه، وَمن َرماك بَكَدرة ارمِه بحجرة»: وأمثالهم رماه اهلل بُسكاَتٍة »و. /2، يعني بالشر  والِخالف، والداهية«لَذَربِينَ ماه بار»و. «َمن َرش 

، يعني على َشَرف مِن إدراكها، «كنُت على ُسكاِت هذه الحاجة»، يعني ُمشِرف على َقضائه، و«هو على ُسكات األمر»، و«وُسكاٍت 
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، إذا أشَرف «هو بِصماتِه»و. 2ي بما صَمت منه وسَكتعن، ي«رميتُه»، و«رماه بَِصماَتٍة وُسكاَتةٍ »، يعني بما أسَكَته، و«رميُته بُسكاَتةٍ »و

، «رماه بالُمنِعالِت »و. 0«فالن على ِصمات األمر»: ، يعني على َشَرف مِن قضائها، ويقال«أنا على ِصمات حاجتي»على َقصده، و

ه ه وتجَعله كالنَعل لَعُدو  ا يريد ني، يع«لى غاِربِهُرمِي بَرَسنِه ع»و. /يعني الَدواهي الاليت ُتِذل  َمر  »و. 1ُخل ي َسبيُله، فلم يمنَعه أحد مم 

، يعني ُرمي بداهية من الرجال، ويف حديث «ُرمي فالن َبحَجر االرض»و. 7، يضرب لألمر يسرع ويتتابع«الَصعالِيُك بأرساِن الَخيل

ى معاوية أحد الحكمين عمرو بن العاص َقيس األحنَف بن ، حين سم   
إن ك قد ُرميَت بحجر األرض، فاجعل معه ابن »: أن ه قال لعلي

 .6ا ُقِرن بمثلهإذ« رمي فالن بحجر»، يعني بداهية عظيمة تثُبت ُثبوُت الحجر يف األرض، و«، فإن ه ال يعِقد ُعقدًة إال  َحل هاعباس

، يعني ساء رأيك يف  حتى ال «ُرميُت منك يف الرأس»، يعني أعَرض عنه ولم يرَفع به رأًسا واستَثقله، و«ُرمي فالن منه يف الرأس»و

 
 
راد بالَرمي ، ألن  الجنازة تِصير َمرمِي ًا فيها، والم«ُرمي يف َجنازته»: وتقول العرب إذا أخبَِرت عن َموت إنسان. 5تقِدر أن تنُظر إلي

إذا « طَعن، وُطِعَن يف َنيطه»، و«ُطِعن يف جنازته»: ل والَوضع، والفعل فاعله الذي ُاسنَِد إليه هو الَظرف بعينه، ويقولون أيًضاحمالَ 

، «ُرهباَك خير من ُرغباكَ »، يعني ألن ُترَهَب َخير مِن أن ُترَحم، و«َرَهبُوٌت َخير مِن َرَحُموٍت »و. 8أشرف على الموت، ومات

، فإن ه أراد «َرهَوة تنُبع ماءً »: ويف حديث رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م، حين ُسئل َعن َغَطفان، فقال. 9«خير من َرَحُموَتىى َرَهبُوتَ »و

للَضُبع،  اسم« َجعار»، «ُروِغي َجعاِر وانُظِري أين الَمَفر  »و. 22«ِرهاء»الجبل العالي، ضاربًا ذلك لهم مثالً، وجمعها « رهوة»بكلمة 

ي ا يخافب تسم  « ُرَويَد الِشعَر َيِغب  »و.  22ذلك لكثرة َجعرها، وهي مبنية على الكسر، مثل َقطاِم، يضرب للجبان الذي ال َمَفر  له مم 

ضرب هذا المثل يف التأن ي يف األمر وترك ي أرسله بعد ذلك، بالنصب، يعني أمِهله يأت عليه أي ام حتى تنَقحه، وتنفى عنه ُعواره، ثم  

، يعني أمِهلوا «رويد الغزو ينمرق»: ، أصله أن  امرأًة كانت تغزو فحبِلت، فُذكِر لها الَغزو، فقالت«ُرَويَد الَغزَو ينمِرُق »و. 20العجلة فيه

                                                                                                                                     
 

ص 23158جمهرة األمثال   2  .132/2؛ إميل بديع (سكت)؛ اللسان والتاج 23/20 ؛ الميداين 23008؛ المخص 

ص   0  .132/0؛ إميل بديع (صمت)؛ اللسان والتاج 23775؛ األساس 23008المخص 

 .132/0؛ إميل بديع (نعل)؛ اللسان والتاج 03086األساس   /

 .132/1؛ إميل بديع (رسن)؛ التاج 03221؛ المستقصى 23/21 الميداين   1

 (.رسن)اللسان والتاج   7

م   6  .132/1؛ إميل بديع (حجر)؛ اللسان والتاج /0322؛ المستقصى 23085 ؛ الميداين 23182؛ جمهرة األمثال 2395ابن سال 

م   5  .132/7؛ إميل بديع (رأس)؛ اللسان والتاج 03221؛ المستقصى 23196؛ جمهرة األمثال 23/76ابن سال 

 .132/7؛ إميل بديع (جوز)اللسان والتاج   8

م   9  .132/8يل بديع ؛ إم(رهب)؛ اللسان والتاج 03225؛ المستقصى 23098 ؛ الميداين 23185؛ جمهرة األمثال 23/29ابن سال 

 .132/8؛ إميل بديع (رهو)اللسان والتاج  22

م   22 ص 23188؛ جمهرة األمثال 23/28ابن سال  ؛ التاج 368/؛ زهر األكم (روغ)؛ اللسان 03227؛ المستقصى 23089 ؛ الميداين 03086؛ المخص 

 .132/9؛ إميل بديع (روغ)

م   20 ؛ التاج /35/؛ زهر األكم (غبب)؛ اللسان 03226؛ المستقصى 23690؛ األساس 23088 ؛ الميداين 23155؛ جمهرة األمثال 23025ابن سال 

 .132/9؛ إميل بديع (غبب)
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األرض الِرخوة، « الخبار»، «يعدون اَلخبار»برواية و ،«علون الَجَددَ ُرَويَد ي»و. 2هي َرقاِش الكِنانِي ة: الَغزو حتى يخُرج الَولد، وقيل

: ، قاله قيس يوم داِحس، حين قال له حذيفة«َدعه حتى تذهب ِعل ته»: الصلبة، يضرب مثالً للرجل يكون به ِعل ة، فيقال« اَلجَدد»و

ن به لألرواح، ُيشبِه الَكَرفس وهو «ِريح َحزاء فالنَجاء»و. 0«أمهل حتى يعدوا الَجَدد»: ، فقال«سبقُتك يا قيس» ، هو نبات َذفِر يتدخ 

ا رآه : ، وقيل«اهُرب إن  هذا ريح شر  »: أعظم منه، فيقال دخل عمرو بن اَلحَكم النَهِدي  على َيزيد بن المهل ب وهو يف الحبس، فلم 

، وما يجيء بعد هذا شر  منه، وقيل«َسًة لألَسد الالبِدريجاء، ال تكن فَ أبا خالد ريح َحزاء فالنَ »: قال : ، يعني أن  هذا َتباشير شر 

 . /يمد  وُيقَصر: ممدود ال ُيقَصر، وقيل« الحزاء»

 

 باب الزاي

 

، «كل ما ازَددَت َمثالًة زادك اهلل َرعالةً »: وتقول العرب لألحمق. 1ي ئ يتبع السي ئلسيضرب يف ا« زاد يف الُطنبور نَغمةً »و                            

يد السلطان، مثل قول وعيقال ل« داألَس  َزأرُ »و. 7الحمق« الَرعالة»حسن الحال، و« المثالة»يعني زاده اهلل ُحمًقا كل ما ازداد ِغنًى، و

، إذا ُدعي له «زال َزواُله»، و«زال الُملُك َزواالً »و. 6«نبِّئُت أن  أبا قابوس ُيوِعدنى وال َقرار على َزأٍر من األسد»: النابغة للنعمان

فه، كما يقال تهي أذهب اهلل حركدعاء عليه بالهالك، والبالء، يعن« زال اهلل زواله»، و«أزال اهلل تعالى َزواله»باإلقامة، و : وتصر 

ها ما بالُها بالليل زاَل َزوالَها»: ، بمعنى ذهبت حركته، مثل قول األعشى«زال زواله»، و«أسكت اهلل َنأمته» ، «هذا النَهار َبدا لَها مِن همِّ

ِزيَل »: نُِبه ُذعًرا وَفرًقا، ويقال أيضًاجا، يعني زال «الهزال زو»، و«لَما  رآين زال َزويُله»: ويقال للرجل، إذا فِزع من شيء حِذر

ه الَفَزع أيًضا« زف  »ولد النَعام، و« الرأل»، «َزف  َرأُله»و. 5«َزِويله زف  »و. 8بمعنى أسَرع، يضرب للطائش الِحلم، ولمن استََخف 

، «كل فتني َبيض الَسماِسم»، و«لفتني َسلى َجمَ كل  »: فيما إذا سئل الرجل ما ال يجد وما ال يكون قالو. 9، يعني هلكوا«َرألهم

                                                                                                                                     
 

؛ إميل بديع (مرق)لتاج ؛ ا368/؛ زهر األكم (مرق)؛ اللسان 03226؛ المستقصى 23088 ؛ الميداين 8//23؛ فصل المقال /2318جمهرة األمثال   2

13212. 

 .13212؛ إميل بديع (طلع)؛ التاج 03226؛ المستقصى 23088 ؛ الميداين 23/22جمهرة األمثال   0

 .13212؛ إميل بديع (حزا)؛ اللسان والتاج 03225؛ المستقصى 23089 الميداين   /

 ./1321؛ إميل بديع (فيد)؛ التاج 23/05 الميداين   1

ص   7  .13211؛ إميل بديع (مثل)؛ اللسان والتاج 03229؛ المستقصى /0329؛ األساس 23/00 ؛ الميداين 23052المخص 

ص /23/8ثمار القلوب   6  .13211؛ إميل بديع (زأر)؛ اللسان والتاج 03080؛ المخص 

 .13211؛ إميل بديع (زول)اللسان والتاج   5

 .13218؛ إميل بديع (زفف)؛ اللسان والتاج 23126؛ األساس 23/02 ؛ الميداين 03012الخصائص   8

 .13218؛ إميل بديع (رأل)التاج   9
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نعوذ باهلل من َزل ة »: ومن الحديث. 2هو طائر يشبه الَخطاطيف التي ال يقَدر لها على بيض« السماسم»، و«كل فتني بيض األنوق»و

ته العالم «زل ة العالِم زل ة العاَلم»: ، ويف الكالم المشهور«العالِم  . 0فهلكوا، يعني إذا زل  اقتدى بزل 

 

 سينالباب 

 

اج                        ، ضرب ذلك مثالً «سأحِملك على صعٍب َحدباَء ِحدباٍر، َينِج  ظهرها»: ويف حديث ابن األشَعث أن ه كتب إلى الحج 

الناقة الضامِرة التي ذهب « الِحدبار»ا، وكذلك األذن، إذا سال منها الَدم والَقيح، ويحً ، يعني َيسيل قَ لألمر الصعب، والُخط ة الشديدة

السنة اَلجدبة « الحدبار»َلحمها من الُهزال، وَبَدت َحراقِفها، كالِحدبير، وهي التي انحنَى َظهُرها، وذهب َسنامها من الُهزال، و

 رضي اهلل 
 
لهم  »: ، يف االستسقاءعنهالُمقِحطة، ويف حديث علي ويقال . /«إن ا خرجنا إليك حين اعتكَرت علينا َحدابيُر الِسنين ال 

« الماقط»عبد الماقط، و« الساقط»، وتتساب  هبا، و«فالن ساقط ابن ماقط ابن القط»: ، وتقول العرب«ساقط ماقط»: للرجل الدينء

بمعنى الَقرب، « الَكفر»، و«ال تسُكن الُكفور، فإن  ساكن الُكفور كساكن الُقبور»: ثديويف الح. 1معتَقعبد « الالقط»عبد الالقط، و

لهم  »: ومنه قيل ما بُعد من األرض عن الناس، فال يمر  به أحد، وأهل الكفور عند أهل المدن « الكفور»: ، وقيل«اغِفر ألهل الُكفور ال 

، يعني وقعوا يف أمر شديد وقعنا نحن «سال هبم السيل وجاش بنا البحر»: ولتقوالعرب . 7لقبوركاألموات عند األحياء، فكأن هم يف ا

ن يسيل به الَسيل، وقول األعشى فَليَتَك حاَل البحُر دونك كل ه، وكنَت َلًقى »: يف أشد  منه، ألن  الذي يِجيش به البَحُر أسوأ حااًل مم 

ةٍ »و. 5، وبتحويل الواو ياًء، يعني سريع األيبة«ةفالن سريع األوبَ »و. 6«تجِري عليك الَسوائل  َسوَم عال 
 
، إذا عرض عليك «عَرض علي

َته ِغراُره»و. 8عليك الطعام وأنت مسَتغٍن عنه ة»قلِّة اللبن، و« الغرار»، و«سبَق دِر  ه خيره، ومثله « الِدر  سَبق سيُله »كثرته، يعني سبق شر 

ل الشيء قبل أوانه: يليُده فِعَله، وق، يضرب لمن يسبق هتد«سيُله َمَطَره اَشة»و. 9هذان المثالن من أمثالهم يف تعج  ، «سبَقك هبا ُعك 

اش تي كل هم على صورة القمر ليلة الَبدر، فقال عك  : 22ة بن مِحَصنقال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م يدخل الجن ة سبعون ألًفا من أم 

                                                                                                                                     
 

 (.سمسم)اللسان والتاج   2

 .13272؛ إميل بديع (زلل)؛ التاج 2305طرف ؛ المست03222؛ المستقصى 23/07 ؛ الميداين 23210الهاشمي   0

 .13262؛ إميل بديع (نجج)؛ اللسان والتاج 23250األساس   /

 .13262؛ إميل بديع (سقط)اللسان والتاج   1

 .13260؛ إميل بديع (كفر)اللسان والتاج   7

 .13260؛ إميل بديع (سيل)؛ اللسان والتاج 23/11 الميداين   6

 ./1326؛ إميل بديع (أوب)؛ اللسان والتاج 23/76 الميداين   5

م   8 ص /2372؛ جمهرة األمثال 23015ابن سال  سوم، )؛ اللسان والتاج 03279؛ المستقصى 23187؛ األساس 0320 ؛ الميداين 03282؛ المخص 

 ./1326؛ إميل بديع (عرض، علل

 .13267؛ إميل بديع (غرر)؛ اللسان والتاج 03226؛ المستقصى 6//23 ؛ الميداين 23726ل جمهرة األمثا  9

ها مع النبي  صل ى ا  22
، من بني غنم، صح أبي من أمراء السرايا، يعد  من أهل المدينة، شهد المشاهد كل  اشة بن محصن بن حرثان األسدي  هلل عليه وسل م عك 

ة ببزاخة وقتل يف حرب الر  .13011؛ الزركلي  3289/سير أعالم النبالء : راجع. قتله ُطَليحة بن خويلد األسدي  ( بأرض نجد)د 
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، فقال«فان ك منهم»: ، قال«ُع اهلل أن يجعلنى منهماد» اشة وبردت »: ، فقال«ادُع اهلل أن يجعلنى منهم»: ، فقام أنصاري  سبقك هبا عك 

ة، بمعنى المرأة السليط« سبنتاة»، و«هي َسبَنتاة، يف ِجلد َخبَنداة»و. 2، يضرب لمن طلب شيًئا، وقد سبق إلى حيازته غيره«الدعوة

، جعل الِشق  الذي يف الباب «ألَقَم َعينَه َخصاَصة الباِب »، إذا أسَكَته عند الَسباب، و«فكأن ما ألَقَم فاُه َحَجًرا»و. 0«تَسبانِ »وجمعه 

د امُ ُتبِدي لك األي  س»: ومن قول طرفة. /يحاذي عينه، فكأن ه جعله للعين كاللقمة للفم  ،«ما كنَت جاِهالً ويأتيك باالخبار َمن لم ُتَزوِّ

عُ »و .1يعني سُتظهر لك األي ام وُتطلِعك على ما كنَت تغُفل عنه ويأتيك باألخبار َمن لم تحب ه  ، يضرب يف«سحابة َصيف عن قليٍل َتَقش 

ل يقال له ابن بيض عَقر ناقته على َثنِي ة، فَسد  هبا : ، وقيل«َسد  ابن بَيٍض الطريَق »و. 7عةسرشيء بانقضاء ال هو رجل كان يف الزمن األو 

، «ِسداد من َعَوز»و. 6«َسَددنا كما َسد  ابن بيض طريَقه، فلم يجدوا عند الثني ة َمطلعا»: الطريق ومنع الناس من سلوكها، وقول الشاعر

ة»ما ُسد  به، والجمع « الِسداد»، يعني ما تَسد  به الحاجة، و«يشٍ سداد من عَ »، و«َعَوز ، صل ى اهلل عليه وسل م، «أِسد 
 
، ويف حديث النبي

، فذكر منهم رجالً أصابته جائحة فاجتاَحت ماَله، فيسأل حتى يصيب ِسداًدا من «ال تِحل  المسألة إال  لثالثة»: يف السؤال أن ه قال

، ويقال أيضًا: ، يعني تغاَفل واحَتِمل، وفيه إضمار، كأن ه قال«ِسر َعنَك »: ملهوقو. 5«قِواًما َعيش، أو : ِسر وَدع عنك الِمراَء والَشك 

، يعني إذا لم تقِدر على قضاء حاجة الرجل فأيِّسه، «الَسراح مِن النَجاح»و. 8، يعني امِض عن مكانك وُجزه«ِسر َعنك، وانُفذ عنك»

، مثل ثة السين، يعني سُرع ذا ُخروًجا، ُنِقلت فتحة العين إلى النون، «َسرعاَن ذا ُخروًجا»: وقولهم. 9فه بمنزلة اإلسعافإن  ذلك عند

ب، ومنه قولهم« َسرعانَ »، فبني عليه، و«سُرع»ألن ه معدول مِن  لَسرعاَن ما صنعَت »: ُيسَتعمل َخربًا َمحًضا، وَخربًا فيه معنى التعج 

ا قولهم يف المثل«أتخُطب فيهم َبعد َقتل ِرجالِهم لَسرعاَن هذا والِدماُء تصب ُب »: بن أبي خاِزم رسَرَع، وقال بِش، يعني ما أ«كذا : ، وأم 

، «ما هذا الذي يسيل؟»: ، فأصله أن  رجالً كانت له نَعجة عجفاء، وُرغامها يسيل من َمنِخَريها لُهزالها، فقيل له«َسرعاَن ذا إهالةً »

ق، اشرتى شاًة عجفاء يسيل ُرغامها ُهزااًل وسوَء حاٍل، فظن  أن ه َوَدك، : وقيل، «وَدُكها»: فقال أصل هذا المثل أن  رجالً كان يحم 

إشارة إلى الُرغام، يعني سُرع هذا الُرغاُم حاَل َكونِه إهالًة، أو هو تمييز « ذا»على الحال و« إهالة»، وَنصب «َسرعاَن ذا إهالةً »: فقال

، يضرب مثالً لمن ُيخرب بَكينونة الشيء قبل «َسرعاَن إهالُة هذه»، والتقدير «تصب ب زيٌد َعَرًقا»: ِفعل، كقولهمالعلى تقدير َنقل 

                                                                                                                                     
 

 .13266؛ إميل بديع (عكش)؛ التاج 3262/؛ زهر األكم 03226المستقصى   2

 .13265؛ إميل بديع (سبت)؛ اللسان والتاج 23/11 الميداين   0

ص   /  .13268؛ إميل بديع (لقم)؛ التاج 23256؛ المستطرف (لفم)؛ اللسان 23115المخص 

؛ زهر األكم 23127؛ المستطرف (رجز)؛ اللسان 03121؛ المستقصى 23/22؛ فصل المقال 358/؛ العقد الفريد 23/12جمهرة أشعار العرب   1

 .13268؛ إميل بديع (رجز)؛ التاج 03015

 .13269؛ إميل بديع (قشع)؛ التاج 3262/؛ زهر األكم 2399؛ المستطرف 23/11 ؛ الميداين /2367 ؛ ثمار القلوب13200العقد الفريد   7

م   6 ؛ زهر األكم (بيض)؛ اللسان 03225؛ المستقصى 2385؛ األساس 23/08 ؛ الميداين 23729؛ جمهرة األمثال 367/؛ العقد الفريد 23011ابن سال 

 .13252؛ إميل بديع (بيض، سدد)؛ التاج 3262/

م   5 ص 23706؛ جمهرة األمثال 232/7ابن سال  ؛ التاج 3270/؛ زهر األكم (سدد)؛ اللسان 03225؛ المستقصى 23117؛ األساس 13122؛ المخص 

 .13250؛ إميل بديع (سدد)

 ./1325؛ إميل بديع (سير)؛ اللسان والتاج 23/12 الميداين   8

 .13257؛ إميل بديع (سرح)؛ التاج 3260/؛ زهر األكم (سرح)؛ اللسان 23/07؛ المستقصى 23119؛ األساس 23/09 الميداين   9



185 
 

، يضرب لمن ينتزع منه ما ليس له فُيفِرط َجَزُعه« ُسِرق الساِرُق، فانتَحرَ »و. 2وقته ، يعني «ِسطي َمَجر  ُترطِب َهَجر»و. 0من الغم 

طي طت، فذلك وقت إرطاب النخل، يضرب يف تمن ي أوقات  ةر  السماَء يا مج توس  ة إذا توس  ُترطِب النخل هبََجر، وذلك أن  المجر 

ة والَدعة ي سعد العشيرة، ألن ه لم يمت حتى : ، أبو قبيلة من اليمن وهو سعد بن مذحج، وقيل«َسعد الَعشيرة»و. /الخاص  إن ما سم 

 َمن به ات َعظَ »و. 1رجلٍ  ئةَوَلِده ثالُثماركِب معه مِن َوَلِد َوَلِد 
 
، «َمن هاب خاب»، و«الَهيبة َخيبة»و. 7«الَسعيد َمن ُوِعظ بغيره، والَشِقي

، بالرفع والنصب، فالرفع على االبتداء، والنصب على «خيبًة لزيد»، و«خيبة لزيد»، و«يا َخيبة الدهر»، و«َخيبًة لك»: ويف الحديث

َمثَل »: ويف الحديث. 6، يعني يف َخسار«بَي اب بن بَي اب»، و«َسعيه يف َخي اب بن َهي اب» يه، وكذلك قولهمإضمار فعل، وهو دعاء عل

إن  ِعرتتى كسفينة »: ، يعني دفع ورمي، وقال صل ى اهلل عليه وسل م ايضًا«أهل َبيتي َمَثل سفينة نوح َمن تخل ف عنها ُزخ  به يف النار

ر عنها هلكنوح َمن ركِب فيها نجا وَمن ت قد تضرب سفينة نوح مثالً للشىء الجامع ألن  نوًحا حمل فيها من كل  زوجين و ،«أخ 

 رضي اهلل تعالى عنهما، قاله لعمرو بن الزبير حين شَمته «سفيه لم يجد ُمسافًِها»و. 5إثنين
 
، هذا المثل يروى عن الحسن بن علي

 إبله سَقط الَعشاُء به على »: ، وقول عبد اهلل بن َعنََمة الَضب ي«سَقط الَعشاُء به على ِسرحانٍ »: ومن أمثالهم. 8عمرو
َ
أبلِغ ُعَثيَمَة أن  راِعي

، وأصله أن يكون الرجل يف َمفازة، فَيعوي لُتِجيبه الكالب ب«على ِسرحانٍ  ا إذنُباحها، فيعلم ، هذا َمَثل لمن طَلب َخيرًا، فوَقع يف شر 

 فيسَتضيفهم، فيسمع األسد أو الِذئب ُعواءه فيقِصد إليه فيأكله
 
ة إذا أضل ها . 9َنَبحته الكاِلب أن ه َموِضع الَحي ومن أمثالهم يف الحج 

اليربوع، وقال « أم  أدراص»لمن َيعيا بأمره، و الً ليربوع، يضرب مث، وهو تصغير الِدرص وهو ولد ا«ضل  الُدَريص نََفَقه»: العالم

ة «وقعوا يف أم  أدراص»، و«فما أم  أدراص، بأرض َمَضل ة، بأغَدَر مِن َقيس، إذا الليل أظَلما»: 22طفيل ، يضرب ذلك يف موضع الشد 

                                                                                                                                     
 

ص   2  .13255؛ إميل بديع (سرع)؛ التاج 3267/؛ زهر األكم (سرع)؛ اللسان 23172؛ األساس 6//23 ؛ الميداين 13070المخص 

م   0 ؛ إميل بديع (سرق، نحر)؛ اللسان والتاج 03228؛ المستقصى 03077؛ األساس 9//23 ؛ الميداين 23727؛ جمهرة األمثال 23065ابن سال 

13255. 

ص   /  .13258؛ إميل بديع (جرر)؛ اللسان والتاج 03228؛ المستقصى 232/0؛ األساس 73260المخص 

 .13259؛ إميل بديع (عشر)اج اللسان والت  1

م   7 ؛ إميل (وعظ)؛ التاج 3268/؛ زهر األكم (وعظ)؛ اللسان 23/07؛ المستقصى /23/1 ؛ الميداين 23720؛ جمهرة األمثال 327/؛ 23005ابن سال 

 .13259بديع 

ص   6  .13282؛ إميل بديع (خيب)؛ التاج 3179/المخص 

 .13282؛ إميل بديع (سوج)للسان والتاج ؛ ا23/9ثمار القلوب   5

م   8 ؛ (سفه)؛ التاج 3268/؛ زهر األكم (سفه)؛ اللسان 03228؛ المستقصى 23612؛ األساس 9//23 ؛ الميداين 23722؛ جمهرة األمثال 2359ابن سال 

 .13282إميل بديع 

م   9 ص 23721؛ جمهرة األمثال 23072ابن سال  ؛ زهر األكم (سرح)؛ اللسان 03229؛ المستقصى 23160؛ األساس 23/08 ؛ الميداين 03082؛ المخص 

 .13280؛ إميل بديع (سقط)؛ التاج 2325األكم 

ي   22 ، من قيس عيالن، شاعر جاهلي  فحل، من الشجعان، وهو أوصف العرب للخيل، وربما سم  رة لكث« طفيل الخيل»طفيل بن عوف بن كعب، من بني غني 

ى أيضا  ، وزهير بن أبي سلمى، ومات بعد مقتل هرم بن سنان، وكان معاوية يقول« المحب ر»وصفه لها، ويسم  خلوا »: لتحسينه شعره، عاصر النابغة الجعدي 

 .3008/الزركلي  : راجع. «لي طفيال، وقولوا ما شئتم يف غيره من الشعراء
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نِدم، : ، يعني زل  وأخطأ، وقيل«يف يده طَ يف يده واُسقِ ط ُسقِ »و. 2لألحمق أبو أدراص: والبالء، ألن  أم  أدراص ِجَحَرة محثِي ة، ويقال

ا ُسقط يف أيديهم»: وتحي ر، ويف قوله تعالى هم من الندم، وقيل«ولم  هم على أكف  هذا نظم لم يسمع قبل القرآن وال : ، يعني ضربوا أكف 

، «َسَقطٌ »: طإ من الكالملخسع فيه، فقيل لعرفته العرب، واألصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل، وقوعه على األرض، ثم  ات  

يه »: ألن هم شب هوه بما ال ُيحتاج إليه فُيسقط، وذكر اليد ألن  النََدم يحُدث يف القلب وأثره يظهر يف اليد، كقوله تعالى فأصبح يقل ب كف 

اسم للمنِي ة، « حالق»، ووتماستُؤِصلوا بال، يعني أن هم «ُسقوا بَكأس َحالق»و. 0، وألن  اليد هي الجارحة الُعظمى«على ما أنفق فيها

ي بالَعيش بعد َندامى، قد َاراُهم ُسُقوا بَكأِس »: للمنِي ة، ألن ه يسَتأِصل األحياء كما يستأصل الحلق الشعر، وبيت مهلهل ما أَرج 

ذوا باهلل منَتعَ »: ويف الحديث. 1، يعني سكت عن ألِف َكلِمة، ثم  تكل م بَخطإ«َسَكَت ألًفا، ونطَق خَلًفا»و. /«َحالِق  ألعَمَييِن، ومِن ا و 

السيل والحريق لما يصيب َمن يصيبانِه مِن الَحيرة يف أمره، أو ألن هما إذا وقعا ال ُيبِقياِن َموِضًعا وال « األعميان»، و«قرِتََة وما ولد

ته ِرجله، أو هما السيل وا ل المائج، والجمل سيلليل، أو هما اليتجن باِن شيًئا كاألعمى الذي ال َيدري أين يسلك، فهو يمشي حيث أد 

ان. 7الهائج انتزاُعَك الشيَء، وإخراجه يف رفق، وسيف « الَسل  »، و«ألُسل ن ك منهم كما ُتَسل  الَشعرة من العجين»: ويف حديث َحس 

. 5«وف اهلل َمسلوُل إن  الرسول لنور يسَتضاء به، مهن د من ُسي»: ، رضي اهلل تعالى عنه6َسلِيل بمعنى مسلول، وقال كعب بن زهير

، يعني على َقدر ما «هو من ي على َقدر َمجاِع الَشبعان»: ، إذا كانت ضامَِرة البَطن، ويقال«امرأة جائعة الِوشاح وَغرثى الِوشاح»و

 ، يعني بوقوع، أو عند وقوع الُسواف يف«ببؤس أهله»و« ِسَمن كلب بجوع أهله»، و«وعلى قدر َمعَطش الَري انِ »يجوع الشبعان، 

اء وُهزالهم، أويف المال، وقوعهم ن من أموال َمن رهنهم « كلب» البأساء والَضر  اسم رجل ِخيَف، فُسئل َرهنًا، فرَهن أهَله، ثم  تمك 

الطعام المأدوم، ومنه أخذت « األديم»، يعني يف طعامكم، و«َسمنُكم ُهِريَق يف أديمكم»و. 8أهله، فساقها وترك أهله، فضرب المثل

ة سوء االستمساك خير من ُحسن »و. 9 يضرب للرجل ُينِفق ماله على نفسه، ثم  يريد أن يمتن  به ،«منكم يف دقيقكمَس »: العام 

ه، ألن  «الِصرعة يلَحق، والذي د الذي يتماسك ق ، يعني إذا استمسك وإن لم ُيحسن الِركبة فهو خير مِن الذي ُيصَرع َصرعًة ال تضر 

                                                                                                                                     
 

ص 2315جمهرة األمثال   2  ./1328؛ إميل بديع (درص)؛ اللسان والتاج 23078؛ المستقصى 23081؛ األساس 2//23 ؛ الميداين 13202؛ المخص 

 ./1328؛ إميل بديع (سقط)؛ اللسان والتاج 03/89؛ األساس 2//23 ؛ الميداين 5//73العقد الفريد   0

ص   /  ./1328؛ إميل بديع (حلق)؛ اللسان والتاج 23029؛ األساس 23/10 ؛ الميداين 23222؛ فصل المقال /7325المخص 

م   1 ص 23729؛ جمهرة األمثال 329/؛ العقد الفريد 2377ابن سال  ؛ (خلف)؛ اللسان والتاج 03229؛ المستقصى 2//23 ؛ الميداين 23026؛ المخص 

 ./1328إميل بديع 

 .13286؛ إميل بديع (عمى، قرت)؛ اللسان والتاج 23659؛ األساس 23/11 الميداين   7

 .73006؛ الزركلي  /7311؛ اإلصابة 03272سير أعالم النبالء : لحياته راجع   6

 .13288بديع ؛ إميل (سلل)؛ التاج /328/؛ زهر األكم (سلل)؛ اللسان 23152؛ األساس 63205؛ العقد الفريد 23/7جمهرة أشعار العرب   5

 .13292؛ إميل بديع (جوع)؛ التاج 03202؛ المستقصى 5//23 الميداين   8

م   9 ؛ زهر األكم (أدم)؛ اللسان 03200؛ المستقصى 2300؛ األساس 5//23 ؛ الميداين 23728؛ جمهرة األمثال 362/؛ العقد الفريد /23/2ابن سال 

 .13292؛ إميل بديع (أدم) ؛ التاج3259/
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 .  2ُيصَرع ال يبلغ
 
َسواٌء هو »و. /، يحرضه بمعنى ُيسقطه«سوء َحمِل الفاَقِة ُيحِرض الَحَسب وُيذئِر الَعُدو  »: 0وقول أكثَم بن َصيِفي

ا إعراب هذه و ة، يضرب للبخيل،، يعني إذا نزلَت به فكأن ك ناِزل بالِقفار الُممِحل«سواء هو والَقفر»، و«الُعدم»، وبرواية «والَعَدم أم 

هذا ِدرهم َسواًء »: ، يعني ُوجوده وَعَدمه َسواء، وقالوا«ُسًوى وِسًوى والَعَدمُ »، و«مررُت برجٍل َسواٍء والَعَدمُ »: الجملة فهي هكذ

: ، قيل«حمارلِ كأسنان ا واِسيةَس »و. 1«ُمسَتوٍ »: ، والرفع على الصفة كأن ك قلت«استِواءً »: ، النَصب على المصدر كأن ك قلَت «وَسواءٌ 

سواء كأسنان الحمار، فال َترى، »: 7، كما قال ُكَثير«سواسية كأسنان الُمشط»: ، ومثله«سواسية كأسنان الحمار»ما أشد  ما هجا القائل 

ُسود »: عداءويقال لأل. 6«فاليوم نحن وَمن ِسوانا مثل أسنان الَقوارح»: ، وقالت الخنساء«َترى، لذي َشيبة منهم على ناشىء َفضال

َسير »، و«أذل  مِن السانية»و. 5«فما أجَشمُت مِن إتيان َقوٍم ُهم األعداُء فاألكباُد ُسودُ »: ، وقال األعشى«، ومفرده أسَود الَكبِد«بادكاأل

أبو بكر وعمر، « الُعَمرانِ »و. 8«الَسواين»ا، والجمع ًض وهي الناضحة أي الناقة التي يستقى عليها،« السانية»، و«الَسواين َسَفر ال ينَقطِع

قبل خالفة عمر بن « سيرة الُعَمَرين»: عمر بن الخط اب وعمر بن عبد العزيز، رضي اهلل عنهما، وقيل: رضي اهلل تعالى عنهما، وقيل

بكر وعمر، غلِّب ُعَمر ألن ه أخف  و أب« العمران»: ل، وقي«تسُلك سيرة العمرين»: عبد العزيز، ألن هم قالوا لعثمان يوم الدار

 . 9االسمين

 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23707؛ جمهرة األمثال 312/؛ العقد الفريد 23275ابن سال  ؛ زهر (صرع)؛ اللسان 03200؛ المستقصى 23/10 ؛ الميداين 3/72/؛ المخص 

 .13291؛ إميل بديع (عرص، مسك)؛ التاج 3282/األكم 

رين، عاش زمنًا طويالً، وأدرك اإلسالم، أكثم بن صيفي  بن رياح بن الحارث ابن   0 ، حكيم العرب يف الجاهلي ة، وأحد المعم  مخاشن بن معاوية التميمي 

 ،وقصد المدينة يف مئة من قومه يريدون اإلسالم، فمات يف الطريق، ولم ير النبي  صل ى اهلل عليه وسل م وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه

؛ 23/72اإلصابة : راجع. أخباره كثيرة« ومن يخرج من بيته مهاجًرا إلى اهلل ورسوله، ثم  يدركه الموت فقد وقع أجره على اهلل»: وهو المعني  باآلية الكريمة

 .036الزركلي  

م   /  .13291؛ إميل بديع (حرض، ذأر)؛ اللسان والتاج /0320؛ المستقصى 5//23 ؛ الميداين 23295ابن سال 

م  1 ؛ إميل بديع (سو)؛ التاج 23029؛ زهر األكم (سوى)؛ اللسان 8//23 ؛ الميداين 23728؛ جمهرة األمثال 375/؛ العقد الفريد 23/25 ابن سال 

13296. 

، أبو صخر شاعر، متيم مشهور، من أهل المدينة، أكثر إقامته بمصر، وفد  7 على عبد الملك بن مروان،  كثير بن عبد الرحمن بن األسود بن عامر الخزاعي 

ا عرف أدبه رفع مجلسه، فاختص  به وبيني مروان، يعظمونه ويكرمونه، وكان مفرط القصر دميما، يف نفسه شمم وترفع، يق ابن أبي »ال له فازدري منظره، ولم 

ة»، و«جمعة خين كان شاعر أهل »: نسبة إلى بني مليح، وهم قبيلته، قال المرزباين « الملحي»و« كثير عز  الحجاز يف اإلسالم، ال يقدمون عليه أحًدا، ويف المؤر 

ة بنت حميل الضمري ة كثيرة، وكان عفيًفا يف حب ه قيل  ة شيئًا : لهمن يذكر أن ه مِن ُغالة الشيعة، وينسبون إليه القول بالتناسخ، وأخباره مع عز  هل نلت من عز 

سير أعالم النبالء : راجع. مر أخذت يدها فإذا وضعتها على جبيني وجدت لذلك راحة، توف ي بالمدينةال واهلل، إنما كنت إذا اشتد  بي األ»: طول مدتك؟ فقال

 .73029؛ الزركلي  73270

م   6 ص 23/52؛ ثمار القلوب 23700؛ جمهرة األمثال 3/7/؛ العقد الفريد 232/0ابن سال  ؛ /0320؛ المستقصى 23/09 ؛ الميداين 131/8؛ المخص 

 .13295؛ إميل بديع (سو)اللسان والتاج 

م   5  .13295؛ إميل بديع (سود)؛ اللسان والتاج 23182؛ األساس 03/87 ؛ الميداين 03/52؛ جمهرة األمثال 23/70ابن سال 

 .13022 ؛ إميل بديع(سني)؛ اللسان والتاج 23/10 ؛ الميداين 23/77ثمار القلوب   8

ص 231ثمار القلوب   9  .13022؛ إميل بديع (عمر)؛ اللسان والتاج 13270؛ المخص 
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 باب الشين

 

اح«شاَخَس فاُه الَدهرُ »و                        ُس وشاَخَس فاُه الدهُر حت»: يصف َوعالً  ، وذلك عند الَهَرم، وقال الطِِرم  ثِيراِن  ى كأن ه منَمِّ

ويف أمثال العرب . 0، هو الذي يعاقر ُشرهبا ويالزمه وال ينَفك  عنه«ُمدمِن الخمر كعابد الَوَثن»: ويف الحديث. 2«الكريص الَضوائنِ 

، وقال «الِحمارُ  بدون ذا ينُفق»: ، يعني قارب يف المدح وال ُتطنِب، كما يقال«شاكِه أبا فالن»: قولهم للرجل ُيفِرط يف َمدح الشيء

، وأصل هذا المثل أن  رجالً رأى آخر يعِرض َفَرًسا له على البيع، /«َعَلوَن بأنماٍط ِعتاٍق وكِل ٍة، ِوراٍد َحواشيها مشاكَِهة الَدمِ »: زهير

َتيه، « شال الميزان»و. 1«فالن باشاكه أ»: قال له، ف«هذا فرسك الذي كنَت تصيد عليه الَوحش»: فقال له يعني ارتفعت إحدى َكف 

وإذا »: وهو مثل يف المفاخرة، يقال فاخرُته فشال ميزانه، يعني فخرُته بآبائي وغلبُته، ومنه قول األخطل« شال مِيزان فالن»: ويقال

هم، ودَرست « همشالت نعامت»و. 7«وضعَت أباك يف ميزاهنم رجحوا، وشال أبوك يف الميزان قت كلمتهم، وذهب ِعز  إذا تفر 

وا، وقيل لوا عن دارهم، وقيل: طريقتهم، ول  . 5«شالت نعامة القوم»: ، ويقال«شالت نعامته»، و6قل  خيرهم ول ت أمورهم: تحو 

، صل ى اهلل عليه وسل م أن  « شاَهت الُوجوه»و  
َم ُحنَين بَكف  مِن يوه رمى المشركين تُشوه َشوًها، يعني قُبحت، ويف حديث النبي

، «يف يده ُشعبة َخير»و. 8إذا كانت قبيحةً « رجل أشَوه وامرأة َشوهاء»: ، فهزمهم اهلل تعالى، ويقال«شاهت الوجوه»: َحًصى، وقال

ة عبالحياء ش»: حديثمثل ذلك، ويف ال« يف يدي شعبة من مال»، يعني أعطني قِطعًة من مالك، و«اشَعب لي ُشعبًة من المال»: ويقال

، «الشباب شعبة من الجنون»: ، ألن  المستحي ينقطع لحيائه عن المعاصي، وإن لم تكن له تِقي ة، ويف حديث ابن مسعود«من اإليمان

. 9ضار  لمَ واإلقدام على ا ألن  الجنون يزيل العقل، وكذلك الشباب قد ُيسِرع إلى قل ة العقل، لما فيه مِن كثرة الَميل إلى الَشَهوات،

فإن  مطي ة »: ، مِن َخَلف األحمر«َمطِي ة»، و«السباب»، وبرواية «فإن يك عامٌر قد قال َجهالً، فإن  َمظِن ة الَجهل الَشباُب »: وقال النابغة

ب«ُشبِّر فالن فتََشب رَ »و. 22، ألن ه يسَتوطِئه كما تسَتوطأ الَمطِي ة«الجهل الشباب ب فتقر  َشت ى حتى تؤوب »و. 22، يعني ُعظِّم فتعظ م وقر 

ل منهم، وأصله كانوا «الَحَلَبة ل، فاألو  ، ألن هم إذا اجتمعوا لحلب النُوق اشتغل كل  واحد منهم بحلب ناقته وحالئبه، ثم  يؤوب األو 

                                                                                                                                     
 

ص   2  .13027؛ إميل بديع (شخس)؛ اللسان والتاج 23195؛ األساس 232/2المخص 

 .13027؛ إميل بديع (دمن)اللسان والتاج   0

 .2/6شرح المعل قات السبع للزوزين  : شرح البيت راجع  /

 .13026؛ إميل بديع (شكه)؛ التاج 30/7/؛ زهر األكم (شكه)؛ اللسان 2317م ابن سال    1

 .13025؛ إميل بديع (شول)اللسان والتاج   7

ص 23110؛ ثمار القلوب 23092العقد الفريد   6 ؛ زهر (شول)؛ اللسان 03207؛ المستقصى 23602؛ األساس 23007 ؛ الميداين 23/27؛ المخص 

 .13025؛ إميل بديع (شول، نعم)؛ التاج 3012/األكم 

 .13025؛ إميل بديع (شول)اللسان والتاج   5

ص   8  .13025؛ إميل بديع (شوه)؛ التاج 3010/؛ زهر األكم 6//23؛ المستطرف (شوه)؛ اللسان 230/6المخص 

 .13022؛ إميل بديع (شعب)؛ اللسان والتاج 327/العقد الفريد   9

م   22  .13022؛ إميل بديع (ظنن)؛ اللسان والتاج 23/65 ؛ الميداين 23692؛ ثمار القلوب 23/72؛ جمهرة األمثال /63؛ العقد الفريد 23272ابن سال 

ص 23772جمهرة األمثال   22  .13022؛ إميل بديع (شرب)؛ اللسان والتاج 23/66 ؛ الميداين 3/96/؛ المخص 
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قوا إيوِردون إبلهم الَشريعة واَلحوض جميًعا، فإذا ص منازلهم، فحَلب كل  واحد منهم يف أهله على ِحياله، وهذا المثل  لىَدروا تفر 

، يعني ممتَحن، «فالن ُملًقى»، يعني ال يزال َيلقاه مكروٌه، و«رجل ُمَلق ى»و. 2ذكر يف باب أخالق الناس يف اجتماعهم وافرتاقهم

ة َعبد الحمي»و. 0«الُشجاع ُمَوق ى، واَلجبان ُمَلقًّى»و ، وهو عبد الحميد بن عبد اهلل بن عمر بن الَخط اب، يضرب المثل بحسن «دَشج 

، ويف «إن  اإلنسان ُخلِق َهلوًعا»: ، ويف قوله تعالى«يوم عاصف، وليل نائم»، يعني ُمحزن، كقولهم «ُشح  هالِعٌ »و. /الجرح يف وجهه

 الم مِن َشر  ما»: الحديث
َ
، يعني شديد، «جبن خالع»، إذا كان َفِزًعا، و«رجل مخلوع الُفؤاد»: ، ويقال«َهالِع وُجبن خالِعٌ  شح  رُء أعطِي

ة َخوفه . 7، هو الذي يذوب َسريًعا، يضرب لمن ال ُيِعينك يف الحاجات وال ُيغني عنك«َشحَمة الُرَكى»و. 1كأن ه يخَلع ُفؤاده من ِشد 

أخاف إحدى »: ، قال«ما تقول يف غنم يكون معها غالم؟»: ل الراعي فيه أداته، قيل للذئبجعكِنف ي« الَقلع»، و«َشحَمتي يف َقلعي»و

ف فيها كما أريد، يضرب للشيء الذي هو يف ُملك «شحمتي يف قلعي»: ، قال«يف غنم معها جارية؟»: ، فقيل«َحظِي اتِه ، يعني أتصر 

ُشخٌب »و. 6«قَِلَعة، وقاِلع وقلوع وأقلع« »الَقلع» يمنَعه منه، وجمع ال كان يف ُملك َمناإلنسان يضرب بيده إليه متى شاء، وكذلك إن 

ًة، و«ُشخٌب يف اإلناء، وُشخٌب يف األرض»و ًة وُيخطىء مر  . 5ما خرج من الَضرع من اللبن إذا احُتلَِب « الُشخب»، يعني يصيب مر 

ر وَشد  َحزَيمه»و ل مكر»: ، وقال الشاعر«قد شم  كان إذا »: ويف حديث االعتكاف. 8«يَم لها والَحزيماازوهًة، شد  اَلحيَشيٌخ، إذا حمِّ

ه عن اعتزال النساء، وقيل«دخل الَعشر األواِخَر أيَقَظ أهَله وشد  الِمئَزر شَددُت لهاذا األمر »: تشميره للعبادة، يقال: ، يعني كنى بَشد 

رُت له«مِئَزِري ة الحُجَزة»و. 9، يعني تَشم  ة واَلجهد، «رجل شديد اُلحجَزة»و لَصرب واَلجَلد،كناية عن ا« ِشد  ، يعني َصبور على الِشد 

 رضي اهلل عنه
 
نا ُحَجًزا»: ، وُسئل عن بني أَمي ة، فقالومنه حديث علي ، يعني ممَتلئ الَكشَحين، «هو داين الُحجَزة»: ، ويقال«هم أشد 

، وقال َعبِيد بن «الشر  أخبَث ما أوَعيَت مِن زادٍ »و. 22ت ِشباًعا ِعظاَم البطونرد، يعني و«ُحَجز وردت اإلبل ولها»: وهو َعيب، ويقال

ت وق ا َهرير كلب يف، كأن هم سمعو«َشر  أَهرَّ ذا ناٍب »و. 22«الخير َيبقى، وإن طال الَزماُن به، والشر  أخَبث ما أوَعيَت مِن زادِ »: األبرص

، يضرب هذا المثل فيما ُيسَتَدل  به على الشر   له على الهرير شر  ى وال »و. 20ال يِهر  إال  لسوء، يعني أن  الكلب حم  شر  الَدواب  ما ال يَذك 

                                                                                                                                     
 

 .13020؛ إميل بديع (حلب)؛ التاج 3026/؛ زهر األكم (حلب)؛ اللسان 03205؛ المستقصى 23025؛ األساس 23712مثال جمهرة األ  2

م   0 ؛ التاج 3025/؛ زهر األكم 23/06؛ المستقصى 03258؛ األساس 23/61 ؛ الميداين 23712؛ جمهرة األمثال 2390؛ العقد الفريد 23226ابن سال 

 .13020؛ إميل بديع (لقى)

 ./1302؛ إميل بديع (شجج)؛ التاج 23196؛ المستطرف 2397ثمار القلوب   /

ص   1  .13021؛ إميل بديع (خلع)؛ اللسان والتاج 23018المخص 

 .13021؛ إميل بديع (ركك)؛ التاج 3029/؛ زهر األكم (ركك)؛ اللسان 03/56المستقصى   7

 .13021؛ إميل بديع (قلع)؛ التاج 3028/؛ زهر األكم (قلع)؛ اللسان 03205؛ المستقصى 23/61 ؛ الميداين 23777جمهرة األمثال   6

م   5  .13027؛ إميل بديع (شخب)؛ اللسان والتاج 23195؛ األساس 23/62 ؛ الميداين 237/9؛ جمهرة األمثال 328/؛ العقد الفريد 2370ابن سال 

 .13026؛ إميل بديع (حزم)ان والتاج اللس  8

 .13026؛ إميل بديع (أزر)اللسان والتاج   9

 .13026؛ إميل بديع (حجز)؛ اللسان والتاج 23/52 الميداين   22

؛ زهر األكم 23072؛ المستطرف (وعى)؛ اللسان 23/06؛ المستقصى 23012؛ فصل المقال 310/؛ العقد الفريد 2379جمهرة أشعار العرب   22

 .13025؛ إميل بديع (وعى)؛ التاج 032/2

 .13028؛ إميل بديع (هرر)؛ التاج 3009/؛ زهر األكم (هرر)؛ اللسان 032/2؛ المستقصى 23/52 ؛ الميداين 23/29الخصائص   20
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ه إذا أد«شر  الرأي الَدبَِري  »و. 2، يعني الحمير«يَزك ى : وقيل، َبَر األمر وفات، وهو رأي يسنَح أِخيًرا عند َفوت الحاجة، يعني شر 

، و« الرأي الدبري  » ال يأيت الصالَة إال  »: الصالة يف آخر وقتها، ويف الحديث« الدبري  »الذي يمَعن النََظر فيه، وكذلك الجواب الدبري 

: لسياسة، وقيلواملكة  سوء المَ ، يضرب يف«شر  الِرعاء الُحَطَمة»و. /«رأيه َفطير وُلب ه ُمسَتطير»: ، ويقال«شر  الرأي الَفطير»و. 0«َدَبِري ا

الُسرعة، والَعَجلة يف كل  شيء، « اَلحتَحتة»، و7«شر  السير الحقحقة»، و«شر  الَسير اَلحتَحتة»و. 1يضرب لمن يلي ما ال ُيحِسن واليتَه

جل ضربه، و« َحت ه مائة َسوطٍ »: ومنه ل له النقد« حت ه دراهمه»يعني ضربه، وع  ب يف الماء من رات« الرنق»، «نَقشر  الِعيشة الرَ »و. 6عج 

اٌق إلى ما لم ينل»و. 5الَقذى اق»، و«المرء َتو  ، يضرب «شر  الناس َمن مِلُحه على ُركبته»و. 8الذي َتُتوق نفُسه إلى كل  َدناءة« التو 

ن ُعصبٍَة مِ   َتُلمها إن هاال»: ، يعني ُيغِضبه أدنى شيء، وقال الشاعر«مِلحه على ُركبته»: للسريع الَغَضب وللغادر أيضًا، ويقولون

، يعني مضى على وجهه بغير َرِوي ة ال يطيع ُمرِشًدا، وهو يمشي الِركبة، وهم يمشون «ركِب رأَسه»و. 9«مِلحها َموضوعة َفوق الُرَكِب 

اُهن  »: ، ومن أمثالهم«كل ما تكَبر تِشر  »و. 22الَرَكبات اُهن  ُمر  قول و طال عمره،ب لمن ، يضر«شِرَب الَدهُر عليهم وأَكل»و. 22«ُشر 

، يعني هجم الدهر «انباق الدهر عليهم»و. 20، يعني َمر  عليهم«سأَلتني َعن أناٍس هَلكوا، شِرَب الَدهُر عليهم وأَكل»: الَجعِدي  

واحدها ،  تروى من الماءهي التي يصيبها داء فال: ، يعني شرب اإلبل الِعطاش، وقيل«فشاربون ُشرب الِهيم»: وقوله تعالى. بالدهاء

عائِط وِعيط، وحائل »: ، كما قالوا«هيم»، ثم  يجمعونه على «هائم، وهائمة»: ، ومن العرب من يقول«هيماء»: أهَيم، واألنثى»

ة ُتِركت يف «وُحول يضرب مثالً للشئ الطي ب « َشربَة أبي الَجهمِ »و. /2، لئال  تصير الياء واًوا«الهيم»، وهي يف معنى حائل، إال  أن  الضم 

اللذيذ الردئ العاقبة، وكان أبو الجهم َعينًا ألبى مسلم على أبي جعفر المنصور يراعيه ويداخله ويحفظ أنفاسه والمنصور يستثقله 

د الغوائل له، فبينما هو ذات يوم عنده إذ عطِش، فاستسقى فق ، «الم اسِقه َسويق اللوز بالَطَبرَزذغ يا»: ال المنصورويترب م به ويرتص 

، «إلى أين يا أبا الجهم»: فجاءه بَقَدح منه وفيه َسم  سريع القتل، فشِربه أبو الجهم، ولم يلَبث أن حرك بطنه فقام، فقال المنصور

                                                                                                                                     
 

 .13029؛ إميل بديع (كسر)اللسان والتاج   2

؛ (دبر)؛ التاج 3005/؛ زهر األكم (دبر)؛ اللسان 03208؛ المستقصى 23058؛ األساس 23/78 ؛ الميداين 23711ال ؛ جمهرة األمث318/العقد الفريد   0

 .13029؛ إميل بديع (دبر)

 .13029؛ إميل بديع (فطر)التاج   /

م   1 ؛ التاج 3005/؛ زهر األكم (حطم)؛ اللسان 03209؛ المستقصى 23298؛ األساس /23/6 ؛ الميداين 23718؛ جمهرة األمثال 23/20ابن سال 

 .13029؛ إميل بديع (حطم)

م   7  .13002؛ إميل بديع (حقق)؛ اللسان 03022؛ العقد الفريد 23002ابن سال 

ص 23711جمهرة األمثال   6  .13002؛ إميل بديع (قحتت، حق)؛ التاج 3008/؛ زهر األكم 23/79 ؛ الميداين 23116؛ المخص 

 .13002؛ إميل بديع (خرق)التاج   5

م   8  ./1300؛ إميل بديع (توق)؛ التاج (توق)؛ اللسان 23/16؛ المستقصى 377/؛ العقد الفريد 23088ابن سال 

 (.ركب، ملح)؛ التاج 23/69 الميداين   9

 .13007؛ إميل بديع (برك)؛ التاج 23/69 الميداين   22

 .13005؛ إميل بديع (شرر)اللسان والتاج   22

 .13005؛ إميل بديع (بوق، طرب)؛ اللسان والتاج /0308؛ المستقصى 23722؛ األساس 2310 الميداين   20

 .13008؛ إميل بديع (هيم)؛ اللسان والتاج 236؛ المستقصى 23/89 الميداين   /2
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هتنى يا أبا جعفر»: فقال تجن ب َسويق اللوز ال »: هفيَف لوقته، فقيل ، ورجع إلى منزله، وقَذف كل  شئ ىف بطنه، وَتلِ «إلى حيث وج 

، يعني «بات فالن اَلخسف»: ، يعني على غير أكل، ويقال«شِربنا على اَلخسف»و. 2«تشَرَبن ه فُشرب سَويق اللوز أردى أبا الجهم

تون به، وقال الشاعر«بات القوم على الَخسف»: جائًعا، وقيل ال ِرسٌل ف بِتنا على الَخس»: ، إذا باتوا ِجياًعا، ليس لهم شيء يتَقو 

َت لبنها«ُنقاُت به، حتى جعلنا ِحباَل الَرحل ُفصالنا الشرط »و. 0، يعني ال ُقوَت لنا، حتى شَددنا النُوق بالحبال لتِدر  علينا، فنتقو 

غك ما بل   َشرُعك»، يعني َحسبك هذا، و«َشرعك هذا»: ويقال. /، يضرب يف حفظ الشرط يجري بين اإلخوان«أملك، عليك، أم لك

، وقيل«الَشَرق»و. 1، يعني حسبك وكافيك، يضرب يف التبليغ باليسير«ال  الَمح
 
شِرَق »: ، دخول الماء الَحلق حتى يَغص  به حتى َعي

، قال : ، ويقال«شِرق الجسد بالطِيب»، و«شِرَق الموضع بأهله»حتى لم يقِدر على إساغته وابتالعه، و« بِريقه ثوب َشِرٌق بالجاِدي 

تي مِن َدبيب النَمل»: ويف الحديث. 6«والَزعفران على َترائِبها َشِرًقا به الَلبَّاُت والنَحرُ »: 7ب لالمخ ، يقصد به الرياء «الِشرك أخفى يف أم 

 تعالى، وقال اهلل تعالى
ِ
ه قد َشَعبَت»و. 5، المراد به الكفر«إن  الِشرك لُظلم َعظيم»: الرياء يف العمل، فكأن ه أشرك يف عمله غيَر اهلل

شَغَلت ِشعابي »و. 9، يعني ذباب يلَسع«َشعراء يف إبطي أخاف إحدى ُحَظي اته»: وقال الذئب. 8، يعني المنِي ة أماتته فمات«َشعوُب 

ف يف « الَسعاة»، معناه فديتك، و«أبي لك وَشعبي» :س، والعرب تقول، يعني شَغلت َكثَرُة الَمئُونِة َعطائي َعن النا«َجدواَي  التصر 

، يضرب لمن ِشيَمُته الَكَرم «شَغَلت َسعايت َجدواي»: ، يعني َفَطَمه، ومنه المثل«َفاله»المعاش والكسب، ونظيرها النَجاة والَفالة مِن 

قد : يعني ال يشرتي شيًئا إال  َربِح فيه، ويقال ،«ك الَصفَقةلمبارإن ه »و. 22وهو ُمعَدم، يعني شَغَلتني أموري عن الناس واإلفضال

، يعني «ألهاهم الَصفُق باألسواق»: تكون للبائع والمشرتي، ويف حديث أبي هريرة« الَصفَقة»اشرتيُت اليوم َصفَقًة صالحًة، و

إذا فارق الجماعة، « َشقَّ العصا»و. 20، يضرب يف خوف الرجل على صاحبه الحوادَث لَفرطٍ «إن  الَشفيق بُسوء َظن  ُموَلع»و. 22الَتبايع

                                                                                                                                     
 

 .13008؛ إميل بديع (شرب)؛ التاج /2327ثمار القلوب   2

 .13009؛ إميل بديع (خسف)؛ اللسان والتاج 23016؛ األساس 23/67 الميداين   0

 .13009بديع ؛ إميل (شرط)؛ التاج 30/2/؛ زهر األكم 23/18؛ المستطرف 23/65 ؛ الميداين 2380العقد الفريد   /

؛ إميل بديع (شرع)؛ التاج 30/2/؛ زهر األكم (شرع)؛ اللسان 032/0؛ المستقصى /2372؛ األساس 23/60 ؛ الميداين 23072فصل المقال   1

13009. 

، أبو يزيد، من بني أنف الناقة، من تميم، شاعر فحل، من مخضرم  7 ي الجاهلي ة واإلسالم، هاجر إلى البصرة، وعمر ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي 

ام بني سعد: طويال، ومات يف خالفة عمر أو عثمان، قال الجمحي   اإلصابة : راجع. له شعر كثير جي د، هجا به الزبرقان وغيره، وكان يمدح بني قريع ويذكر أي 

 .327/؛ الزركلي  63002

 .13009؛ إميل بديع (شرق)اللسان والتاج   6

 .130/2؛ إميل بديع (شرك)سان والتاج الل  5

 .130/0؛ إميل بديع (شعب)اللسان والتاج   8

 .130/0؛ إميل بديع (قلع)؛ التاج 3029/؛ زهر األكم (قلع)اللسان   9

م   22 ؛ (سعي، شعب)؛ التاج 30/0/ألكم ؛ زهر ا(سعي، شعب)؛ اللسان 032/0؛ المستقصى 23/78 ؛ الميداين /2371؛ جمهرة األمثال 23252ابن سال 

 .130/1إميل بديع 

 .130/7؛ إميل بديع (صفق)؛ التاج //30/؛ زهر األكم (صفق)اللسان   22

م   20  .130/6؛ إميل بديع (شفق)؛ التاج 2320 ؛ الميداين 2352؛ جمهرة األمثال 23281ابن سال 
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، ويقال يف الخوارج«شق  العصا»بمعنى جماعة اإلسالم، ومنه « العصا»و
 
قد »: ، وهو مخالفة جماعة اإلسالم، وتفريق جماعة الحي

وا عصا المسلمين هو »: ، إذا قام مقامه يف المنزلة والِرفعة، وقيل«ع فالن على بَيعه وَحل  بواديهبا»و. 2وائتالفهم ، يعني اجتماعهم«شق 

ى باع فالن عل»: لهو مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاصم رجالً ويطالبه بالَغَلبة، فإذا ظِفر به وانتزع ما كان يطالبه به قي»

شقائق »: ، قيل«َشقائق النُعمان»و. 0، يعني لم يساوك أحد«ما باع على َبيعك أحد»: ، ويقال«شق  فالن ُغباَر فالن»، ومِثله «َبيع فالن

يت بذلك لُحمرهتا، تشبيًها بَشقيقة الَبرق، وقيل«الشقائق»هي الَشِقرة، واحدة « النعمان لَدم، اسم ا« النعمان»: ، َشِقيقة سم 

قَِطعه، فشبِّهت ُحمَرهتا بحمرة الَدم، وهذا يضاف إلى ابن المنذر، ألن ه جاء إلى موضع وقد اعَتم  َنبُته مِن أصَفر وأحَمر « َشقائقه»و

يت شقا«ما أحَسَن هذه الشقائَِق احموها»: وإذا فيه مِن هذه الشقائق ما راقه ولم َيَر مِثَله، فقال ل َمن حماها، فسم  ئق ، وكان أو 

ت»و. /«ولقد رأيُتك يف َمجاِسد ُعصفٍر كالَورد بين شقائق النعمان»: وقال الشاعر، النعمان بذلك ، «ِشقِشَقة هَدَرت ثم  َقر 

فإن ما يشب ه بالَفحل، وألمير المؤمنين « ذو شقشقة»شيء كالرئة ُيخرجها البعير مِن فمه إذا هاج، وإذا قالوا للخطيب « الشقشقة»و

 رضي اهلل ع
 
يا أمير المؤمنين، لو اط َرَدت »: رضي اهلل عنهما قال له حين قَطع كالَمه لِشقِشقي ة، ألن  ابن عب اسبانه ُخطبة تعَرف علي

ت هيهات يا ابن عب اس»: مقالتك من حيث أفَضيَت، فقال وت، ، والعرب تقول للخطيب الجهير الص«تلك ِشقِشقة هَدَرت ثم  قر 

 َمن »: ويف الحديث. 1«هو أهَرُت الِشقِشقِة، وَهِريُت الِشدِق »: مالالماهر بالك
 
 َمن به ات ِعَظ، والشقي

 
السعيد َمن ُوِعظ بَغيره والَشِقي

ه َ يف بطن أم 
. 7حذوفةِعَوض عن الواو الم« العظة»، يعني موِعظًة وِعربًة لغيرك، والهاء يف «ألجعَلن ك ِعظةً »: ، ويف حديث آخر«َشِقي

أكَلت َخبِيَث »: 6، يضرب للمرأة إذا كانت َسِهَكة الِريح، ويقال ذلك للفاجرة أيًضا، وقال األسود بن َيعفر«اَرها الكلُب مشم  ِخ »و

ر َذيالً، واد َرَع َليالً »و. 5«الزاِد فات خَمت عنه وَشم  ِخماَرها الَكلُب  ني قل ص َذيله، واسَتعَمل الَحزم، وات خذ الليل َجَمالً، يع، «شم 

ر الَثوب تشميًرا بمعنى رفعه، و ر لألمر، ويف األمر»وشم  ر له أذياله»، و«شم  ر عن ساقه»، و«شم  يوم يكَشف عن »: وقوله تعالى. 8«شم 

ة كما يقال«عن ساٍق  ، يعني التف ت ساقه «ت الساُق بالساِق ف  الت»: الى أيضًا، وقوله تع«قامت الحرب على ساٍق »: ، يعني عن شد 

ة البخل ة األمر، واإلخبار عن هوله كما يقال يف المثل لشد  تا بالكَفن، ألن هم يذكرون الساق إذا أرادوا شد  الشحيح »: باألخرى، إذا ُلف 

ة يقالا أن  اإلنسان إذ ، وأصله«ال ساَق هناك وال َكشَف »، وكذلك «يده مغلولٌة، وال َيَد َثم  وال ُغل   ر ساِعَده، »: وقع يف شد  شمَّ

                                                                                                                                     
 

 .130/6ع ؛ إميل بدي(عصو)؛ التاج //30/زهر األكم   2

 .130/5؛ إميل بديع (بيع)اللسان والتاج   0

ص /2328؛ ثمار القلوب 03222؛ الخصائص 3098/العقد الفريد   / ؛ إميل بديع (شقق)؛ التاج (شقق)؛ اللسان 23727؛ األساس 0375؛ المخص 

130/5. 

 .130/5؛ إميل بديع (شقق)؛ اللسان والتاج 23/69 الميداين   1

 .130/8؛ إميل بديع (وعظ)؛ اللسان والتاج 327/العقد الفريد   7

، من سادات تميم، من أهل العراق، كان فصيحًا جواًدا، نادم النعمانيعفر بن األسود   6 ، أبو هنشل، وأبو الجراح، شاعر جاهلي  بن  النهشلي  الدارمي  التميمي 

  .2//23الزركلي  : راجع. بصره ، ولما أسن  كف  المنذر

 .130/9؛ إميل بديع (وقب)؛ اللسان والتاج 23/66 الميداين   5

م   8  ؛(درع، شمر)؛ اللسان والتاج 032/1؛ المستقصى 23/00؛ األساس 23/60 ؛ الميداين 2388؛ جمهرة األمثال 370/؛ العقد الفريد 230/2ابن سال 

 .13012إميل بديع 
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، يعني متتابعًة بعضهم على إثر بعض، «َولَدت فالنُة ثالثَة بنين على ساٍق واحد»، لالهتمام بذلك األمر العظيم، و«وكَشف عن ساقِه

طُت ال»و. 2، يعني واحدًا يف إثر واحد«ُولِد لفالٍن ثالثُة أوالٍد ساًقا على ساٍق »و ط ُحب  »: ال الشاعروق، لِزمُته« شيءَ سم  تعاَلي نَسمِّ

وتقول العرب لالثنين، إذا كانا . 0، يعني تعاَلي نلَزم ُحب نا وإن كان علينا فيه ِضيَقة«َدعٍد، وَنغَتِدي َسواَءين والَمرعى بأم  َدرين

قا قيل«ريحهما َجنوب»: مَتصافَِيين ة أصَبَحت َشمااًل، ن لَعمري، لئ»: عر، ولذلك قال الشا«شَملت ريحهما»: ، وإذا تَفر  ريح المود 

اًل، ثم  يطُلع النَباُت، «َشهر َثَرى وشهر َترى وشهر َمرَعى، وشهر استوى»: والعرب تقول. /«لقد بدل ُت، وهي َجنوُب  ، يعني ُتمطِر أو 

رى فيه رؤوَس النَبات تَ  ، أرادوا شهًرا«شهر ترى»فرتاه ثم  يطول، فَترعاه النََعم، والمعنى شهر ذو ثرى، فحذفوا المضاف، وقولهم 

ا قولهم «ُكل ه لم أصنَع»فحذفوا وهو من باب  ن النََعم أن َترعاه ثم  يستوي النَبات ويكتِهل يف « مرعى»، وأم  فهو إذا طال بَقدر ما يمكِّ

: َحه، وقيلصلَ اد على ما كان أ، يضرب للرجل يعود بالفس«َشوى أخوك حتى إذا أنَضج رم د»و. 1«استوى»الرابع، فذلك وجه قولهم 

، يضرب يف طول األَمد بحيث ُيمكِن أن «الَشوط َبطينٌ »و. 7هو مثل يضرب للذي يصنَع المعروف، ثم  ُيفِسده بالِمن ة، أو يقَطعه

ر عن َوقَعة الَجَمل6ُيسَتدَرك فيه ما فات، وأصله قول سليمان بن ُصَردٍ   رضي اهلل عنه، حين تأخ 
 
ن َدعني مِ »: لعربوتقول ا. 5، لَعلي

على المصدر، يعني أنت بمنزلة الناقة التي ُتربِق بَذَنبها، يعني َتشول به، فُتوِهُمك « شوالن»، نَصب «َتكذابِك وَتأثامِك َشَوالَن البَُروق

، يعني هو يطلب الَعدَو، وأصله أن  رجالً «شيئًا ما يطلُب الَسوط إلى الَشقراء»و. 8ُبرق« الربوق»أن ها القح، وهي غير القح، وجمع 

صلة، «ما»ركِب َفَرًسا له َشقراَء، فجعل كل ما ضرهبا زادته َجرًيا، يضرب لمن طلب حاجًة، وجعل يدنو مِن قضائها والَفراِغ منها، و

  َفَرس ُزهير بن َجذيمة« الشقراء»و
 
ة، و»: ويقال. 9أو هي فرس خالد بن جعفر بن كالب ،الَعبسي ة، وعجوز كالُقف  ة»شيخ كالُقف  « القف 

ة»: الشجرة اليابسة البالية، يقال ة»: ، وقيل«كبَِر حتى صار كأن ه ُقف  هبا  شجرة مستديرة ترتفع عن األرض َقدر ِشربٍ وَتيَبس، فيشب ه« القف 

                                                                                                                                     
 

 .13012؛ إميل بديع (سوق)اللسان والتاج   2

 .13010؛ إميل بديع (سمط)اللسان والتاج  الميداين   0

 .13010؛ إميل بديع (جنب)؛ اللسان والتاج 03228؛ المستقصى 23089 الميداين   /

 .13011؛ إميل بديع (ثرى)؛ اللسان والتاج 23226؛ األساس 23/52 ؛ الميداين 23229فصل المقال   1

م   7  .13017؛ إميل بديع (رمد)؛ اللسان والتاج 032/6؛ المستقصى 23/81؛ األساس 23/62 ؛ الميداين 2366ابن سال 

، سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون عبد العزى بن منقذ، السل  6 ين مع علي 
، من الزعماء القادة، شهد الجمل وصف  ف، صحابي  ، أبو مطرِّ ولي  الخزاعي 

ن كاتب الحسين وتخلف عنه، وخرج بعد ذلك مطالبا بدمه، فرتأس  ابين»وسكن الكوفة، ثم  كان مم  وكانوا يطلبون قتل عبيد اهلل بن زياد، وأن يخرج من « التو 

ابين لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم، يف العراق من اصحاب ابن الزبير، وير هتم نحو خمسة آالف، وعرفوا بالتو  دوا األمر ألهل البيت، وكانت عد 

سير : راجع. حديثًا 27وقيامهم بطلب ثأره بعد مقتله، ونشبت معارك بين سليمان وعبد اهلل بن زياد، فقتل سليمان بعين الوردة، قتله يزيد بن الحصين، له 

 .3205/؛ الزركلي  3211/؛ اإلصابة 13126 أعالم النبالء

ص 23771؛ جمهرة األمثال 7355العقد الفريد   5  .13216؛ إميل بديع (شوط)؛ اللسان والتاج 03221؛ المخص 

ص /2377جمهرة األمثال   8  .13015؛ إميل بديع (برق)؛ اللسان والتاج 03082؛ المستقصى 03029 ؛ الميداين 032/2؛ المخص 

 .13018؛ إميل بديع (شقر)؛ التاج 3012/؛ زهر األكم 032/6؛ المستقصى 23/66 ؛ الميداين 23772جمهرة األمثال   9
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ة»: سا فيقالع الشيخ، إذا ، وهي شجرة وَحي اهتا خبيثة، يضرب للمنظر القبيح ويروى ما هو إال  «كان ه شيطان اَلحماط»و. 2«كأن ه ُقف 

 . 0«ُف َعنَجِرد تحلِف حين َاحلِف كمثل َشيطان اَلحماط َاعرَ »: كشيطان الحماطة وقال الشاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب الصاد

 

ة إذا نَزَلت                        ة يف َقرارها، ورب ما قالوا«صاَبت بُقرٍّ »: وقولهم للشد  ة «وقعت بُقر  »: ، يعني صارت الشد  ، يعني صارت الشد 

وقع »: ، وقيل/«صابت بُقر  د ا فَتناَهيُت وقساِدًرا أحَسب َغي ي َرَشدً »: وقعت يف الموضع الذي ينبغي، وقال طرفة: يف قرارها، وقيل

                                                                                                                                     
 

ص   2  .13019؛ إميل بديع (قفف)؛ اللسان والتاج /039؛ األساس 2367المخص 

 .13072إميل بديع ؛ (شطن)؛ اللسان والتاج 03020؛ المستقصى 23100ثمار القلوب   0

ة: تناهي سفهي، وصابت بقر: ال أهتم  وال أبالي ما أصنع، و تناهيت: سادر  /  .يعني نزل األمر يف قراره، فال يستطاع له تحويل، يقال هذا لتناهي األمر يف الشد 
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ه ه، وقيل«األمر بُقر  ك»: للثائر إذا صادف ثأَره: ، يعني بمسَتَقر  ًعا إليه«وَقعَت بُقر  نق ت َعصافير »و. 2، يعني صادف ُفؤاُدك ما كان متطل 

، كل  ذلك إذا جاع، «ال تأكل حتى تطير عصافير بطنك»: عن األمعاء، ويقال أيضًاة ، وهي عبار«نق ت َضفادِع بَطنه»: ، كما يقال«بَطنه

 بعد األمر الملَتبِس«عَرف بَطني بَطَن ُتربَةٍ »و. 0وهو كناية
 
، رضي اهلل ويف حديث أبي بكر. /، يضرب للرجل يصير إلى األمر الجلي

. 1، يعني يدفع هذا ذاك وذاك هذا«سيل َدرء»: ، ويقال للسيل إذا أتاك من حيث ال تحتسبه«صاَدف َدرُء الَسيل َدرًءا يدَفعه» :عنه

ج هبا رجل عاقل مِن ُدهاة العرب يقال له« َطَبَقةٌ »و َجها، واهلل ألُطوَفن  حتى أِجد امرأًة مثلي، فأ»: ، فقال«َشنٌّ »: امرأة عاقلة تزو  تزو 

يا جاهل أنا راكب وأنت »: ، فقال له الرجل«أتحملني أم أحِملك»: هو يف بعض مسيره، إذ رافقه رجل يف الطريق، فسأله شن  ا فبينم

، وسار حتى إذا قُربا من القرية، إذا هما بزرع قد اسَتحصد، فقال شن  «راكب، فكيف أحملك أو تحملني أترى »: ، فسكت عنه شن 

، حتى إذا دخال القرية لِقَيتهما «أكل أم ال: يا جاهل ترى مسَتحِصًدا فتقول»: الرجل له، فقال «أم ال هذا الزرع أكَِل  ، فسكت عنه شن 

أميِّت »: ما رأيُت أجهَل منك ترى جنازًة تسأل عنها»: ، فقال له الرجل«أترى صاحب هذا النعش حي ا أو مي ًتا»: َجنازة، فقال شن  

 
 
، فأراد مف، فسكت عن«صاحبها أم حي قته فأبى ذلك الرجل أن يرتكه حتى يسير به الى منزله، فمضى معه، وكان للرجل بنت اره شن 

ثها بحديثه، فقالت«طبقة»: يقال لها ا دخل عليها أبوها سألته عن َضيفه، فأخربها بمرافقته إي اه، وشكا إليها جهله، وحد  يا »: ، فلم 

ا قوله«أبِت، ما هذا بجاهل ا قوله ادفأر« ي أم أحملكأتحملن»: ، أم  ثك حتى نقطع طريقنا، وأم  ثني أم أحد  أترى هذا الزرع »: أتحد 

ا قوله يف الجنازة« أكِل أم ال  فأراد هل ترك َعِقًبا يحيا هبم ذِكره أم ال، فخرج الرجل، : فإنما أراد هل باَعه أهله فأكلوا ثمنه أم ال، وأم 

، فحادثه ساعًة، ثم  قال ر لكأت»: فقعد مع شن  ره، فقال شن  «نعم»: ، قال«ا سألَتني عنهم حب  أن أفس  ما هذا من كالمك، »: ، ففس 

جها له، وحملها الى أهله، ومنه قوله»: ، فقال«فأخربين عن صاحبه صادف شن  »و« وافق شن  َطبََقة»: ابنة لي، فخطبها إليه وزو 

قبيلة من إياد كانت ال ُتطاق، وكانت شن  « طبق»أدم فتشن ن، فجعلوا له َطَبًقا، فوافقه فقيل ذلك، أو اءقوم كان لهم ِوع، أو هم «طبقة

ة وغيرها،  ال ُيقام لها فأوَقَعت هبا شن  وهو ابن أفصى بن عبد القيس، فانتصفت منها، وأصابت فيها، فضربت مثالً للمت فقين يف الشد 

يضرب لكل اثنين أو : ، وقيل«لِقَيت شن  إياًدا بالَقنا َطَبًقا واَفق شن  طبقه»: ، وقال الشاعرقه، وافقه فاعتن«هوافق شن  طبق»: وقيل

هما َحي اِن ات فقوا على أمر، فقيل لهما ذلك، ألن  كل  واحد منهما قيل له : أمرين جمعتهما حالة واحدة ات صف هبا كل  منهما، وقيل

ا وافق َشكَله ونظي : ، وهم الُرماة، ويروى«نازع»، يعني قام بإصالحه أهُل األناة، وهو جمع «إلى النََزَعة مرصار األ»و. 7َرهذلك لم 

 ، جمع«الَوَزَعةعاد األمر إلى »: ، ويروى«أعِط الَقوَس باريها»: ، يعني رجع الحق  إلى أهله، وهو كقوله«عاد السهم إلى النََزَعة»

ون أهل الجهل، و«وازع» هو ِحلس »و. 6، يضرب مثالً للذي يِحيُق به مكره«عاد الرمي على النََزعة»، يعني أهل الِحلم، الذين يكف 

، يعني أن ه ال يصلح إال  للزوم البيت، ويقال«بَيته ن حب ه ، للذي ال يزايلها م«فالن من أحالس البالد»: ، إذا لم يربَح مكانه، وهو ذم 

                                                                                                                                     
 

 .13070؛ إميل بديع (قرر)؛ التاج 3076/ ؛ زهر األكم(قرر)؛ اللسان 032/5؛ المستقصى 0365؛ األساس 23120 الميداين   2

 .13071؛ إميل بديع (ضفدع، عصفر)؛ اللسان والتاج 23675؛ األساس 23120 الميداين   0

 .13077؛ إميل بديع (ترب)؛ التاج 3018/؛ زهر األكم (ترب)؛ اللسان 038 الميداين   /

 .13077؛ إميل بديع (درأ)؛ اللسان والتاج 23080؛ األساس 23/91 الميداين ؛ 03127جمهرة األمثال   1

 .13077؛ إميل بديع (طبق)اللسان والتاج   7

 .13077؛ إميل بديع (نزع)؛ التاج 032/5؛ المستقصى 23/95 ؛ الميداين 230/1؛ فصل المقال 23759جمهرة األمثال   6
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ة، وأن ه ال يربَحها ال يبالي َدينًا وال سنًة حتى تخَصب البالد، فيقالوهإي اها،  ة وشد  ، يعني «هو متحلِّس هبا»: ذا َمدح، يعني أن ه ذو عز 

، يضرب يف «صارت القوس َركوةً »و. 2يعني عند الفتنة« كن ِحلًسا من أحالس بيتك»: كذلك، ومنه الحديث« ِحلٌس هبا»ُمِقيم، و

ةً «صالبي أشد  مِن نافِِضك»و. 0موراألب إلدبار وانقالا ى، يضرب يف األمرين يزيد أحدهما على اآلخر ِشد  . /، هما نوعان من الحم 

 مِن ابيضاض َشعري، ومن  عهقُد َمن كنُت م، يعني فَ «لقوٌم تصاَببُت المعيشَة َبعَدهم أعز  علينا مِن ِعفاٍء َتَغي را»: وقال الشاعر
 
أشد  علي

الماء يجري على وجه األرض، يضرب لمن ينتفع بما يبُذل، وإن لم يدُخل يف حد  « الغيل»، و«َصبابتي ُترِوي وليَست َغيالً »: المثال

هت: قيل، يعني عند َفورة المصيبة وَحمَوهتا، و«الَصرب عند الَصدمة األولى»: ويف الحديث. 1الكثرة ، ويف «يف دم خنزير»و. 7اعند ِحد 

 أعلم بَمصغى »و. 6، يعني لعب الشطرنج ورمي الندر«َمن لِعَب باإلسبَِرنِج والنَرِد فقد غَمس يَده يف َدِم ِخنِزيرٍ »: الحديث
 
الَصبِي

ه جاة، قال كعب بن نَ بمعنى ال« منجاةال»، و«الِصدق َمنجاة»: ومن الحديث. 5، يعني هو أعلم إلى َمن يلجأ إليه، أو حيث ينَفعه«َخدِّ

، فاصُدِق »: زهير ، يعني أن  الفعل «الِصدق ُينبي عنك ال الَوعيدُ »و. 8«ويف الِحلم إدهاٌن، ويف الَعفو ُدرَبٌة، ويف الِصدق َمنجاة مِن الشر 

ثتَ »: ويف قول لبيد. 9ُيخبِر عن حقيقة اإلنسان، ليس القول فَسك بالَعيش الطويل، لتأُمَل اآلماَل ن ، يعني َمنِّ «هاأكِذب النَفَس إذا حد 

: لعل ِك تموتِيَن اليوم، أو غًدا، قُصر أملها، وضُعف طلبها، ويف عكس ذلك»الَبعيدَة، فتِجد  يف الطلب، ألن ك إذا صدقَتها، فقلَت 

د« صدَقته َنفُسه» ده إذا ثب َطته، وخي َلت إليه المعجزة يف الطلب، ويقال للرجل يتهد  صدَقته »: ثم  يكِذب ويُكع  ، الرجل ويتوع 

ا دنا صَدَقته الَكُذوُب »: ، مثل قول الشاعر«الكذوب من األمثال المشهورة، « صَدَقني ِسن  بَكِره»و. 22«فأقَبَل َنحِوي على ُقدَرٍة، فلم 

: ، فقال«ما ِسن ه؟»: َطَوت عليه ُضلوُعه، وأصله أن  رجالً ساَوم يف بكر، فقالانا يف نفسه، وما ونصبه، يعني خب رين بم« سن  »وهو برفع 

ا سِمعه المشرتي قال«ِهَدع ِهَدع»: ، ثم  نَفر الَبكر، فقال صاحبه له«باِزٌل » ن هبا الِصغار مِن ولد الناقة، فلم  : ، وهذه لفظة يسكِّ

، فحذف  ن  ، فيكون الِس «فنيعر  »، ونصبه على معنى «صدقني سن  بكره» ، أو يف سن  منصوًبا على أن ه مفعول ثاٍن، أو إرادة خرب سن 

ًعا ح الحق  عن َمحِضه»و. 22المضاف أو الجار على الوجهين، ورفعه على أن ه جَعَل الِصدَق للِسن  توس  قد »و. 2، يعني انكشف«َصر 

                                                                                                                                     
 

 .13076؛ إميل بديع (حلس)؛ اللسان والتاج 23121 ميداين ال  2

 .13062؛ إميل بديع (ركو)اللسان والتاج   0

 .13062؛ إميل بديع (صلب)؛ التاج 032/8؛ المستقصى 23128 الميداين   /

 .13062 ؛ إميل بديع(صبب)؛ التاج 23125 الميداين   1

م   7  .13060؛ إميل بديع (صدم)؛ التاج 23/21؛ المستطرف (صدم)؛ اللسان 23/05؛ المستقصى 23710؛ األساس 23260ابن سال 

 .061؛ إميل بديع (أزج)اللسان والتاج   6

ص   5  .13067 ؛ إميل بديع(صغى)؛ اللسان والتاج 23/05؛ المستقصى 23/96 ؛ الميداين 3/72/المخص 

 .13065؛ إميل بديع (نجو)؛ التاج 23075؛ المستطرف (درب)؛ اللسان 03067 ؛ الميداين 23/08؛ فصل المقال 23082العقد الفريد   8

م   9 ؛ زهر األكم (صدق)؛ اللسان 23/08ستقصى ؛ الم03017؛ األساس 23/98 ؛ الميداين 23758؛ جمهرة األمثال 2318؛ العقد الفريد 23/02ابن سال 

 .13068؛ إميل بديع (نبى)؛ التاج 3072/األكم 

 .13068؛ إميل بديع (كذب)؛ التاج 032/9؛ المستقصى 03208؛ األساس 23/97 الميداين   22

م   22 ؛ زهر األكم (هدع)؛ اللسان 03212؛ المستقصى 23712؛ األساس 23/90 ؛ الميداين 23757؛ جمهرة األمثال 328/؛ العقد الفريد 2372ابن سال 

 .13068؛ إميل بديع (بكر)؛ التاج 3072/
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ح الَمحض عن الَزبَد إذا اختلطت باللبن، فلم تخُلص « ارتَجنَت الُزبَدة» :لالَمظنون، ويقا ، يضرب يف الِصدق يحُصل بعد الخرب«صر 

َحت بِجلدانَ »و. 0منه، يضرب يف األمر المشكل ال ُيهَتدى إلصالحه َحت »و. /، يقال ذلك يف األمر إذا بان«بِجلداءَ »، و«صر  صر 

انَ  َحت َكحٌل »: ، وقول«حالتصريح تسرتيد عن»: ، يعني أبدى الرجل أقصى ما يريده، ومن ذلك المثل«ِجلدانَ »، و«بِجد  ، بمعنى «صر 

حت السنة»أجَدَبت وصارت صريحًة، ولم يكن يف السماء َغيم، وقول  : 1مثل هذا، إذا ظَهَرت ُجُدوبُتها، وقال َسالَمة بن َجنَدل« صر 

َحت َكحٌل، ُبيوُتهم مأوى الُضيوف ومأوى كلِّ ُقرضوِب » صَرم بالَصيف، وُتؤَكل تُ  بِعي ٌة،نٌَة رِ َصَرفا»: ومن أمثالهم. 7«قوم إذا صر 

اها»: وقالت امرأة من العرب يف بناهتا. 6«بالَشتِي ة . 5على المثل، وقد ُتسَتعار الَمرارة للنَفس، ويراد هبا اُلخبث والكراهة« ُصغراها ُمر 

« صِفَر الِوطاُب »معنى : مِن جسده، وقيل إن هم يعنون بذلك ُخروج دمه: ، إذا مات، أو ُقتِل، وقيل«َصِفَرت ِوطاُبه»: ويقال للرجل

اً  أقول لِلِجناٍن وقد َصِفَرت لهم »: 8خال لساقيه من األلبان التي ُتحَقن هبا، ألن  َنَعمه ُاِغيَر عليها، فلم َيبق له َحلوَبة، وقال تأب ط شر 

لة الجسد، فصار ُخُلو  اَلجسد نزوجعل الَوطَب بم، جعل روَحه بمنزلة اللبن الذي يف الِوطاب، «ِوطابي ويومي َضيُِّق اَلحجِر ُمعِورُ 

، هو حاطب بن أبي َبلَتَعه، وكان حاِزًما، وباع بعض أهله َبيَعًة ُغبِن «َصفَقٌة لم َيشَهدها حاطٌِب »و. 9من الروح كخلو  الَوطِب مِن اللبن

لهم  »: ومن دعاء العرب. 22ل لكل  أمر ُيربَم دون صاحبهمثطب، فضرب هذا الفيها، حين لم يشهدها حا ، «َصلًخا كَصلِخ النَعاَمة ال 

، يعني «جاء بالَصلعاء والُصَليعاء، والَسوأة الَصلعاء والُصَليعاء»و. 20«صَلَدت ِزناُده»: ويقال للبخيل. 22أشد  الَصَمم« الصلخ»و

فة«جاء فالن بالَسوءة الَقرعاء، والَسوءة الَصلعاء»: الية الشديدة، ويقالَشنيعة البارزة المكشوفة، أو الداه هو »و2. /2، يعني المتكش 

                                                                                                                                                               
 

م   2 ؛ التاج 3072/؛ زهر األكم (صرح)؛ اللسان 03212؛ المستقصى /2371؛ األساس 23/98 ؛ الميداين 2305؛ جمهرة األمثال 2379ابن سال 

 .13050يع ؛ إميل بد(صرح)

 .13050؛ إميل بديع (زبد)؛ اللسان والتاج 23127 ؛ الميداين 23769؛ جمهرة األمثال 302/العقد الفريد   0

 .13050؛ إميل بديع (جلد)؛ اللسان والتاج 03212؛ المستقصى 23127 ؛ الميداين 230السدوسي    /

س، وهو من سالمة بن جندل بن عبد   1 ، من الفرسان، من أهل الحجاز، يعد  يف طبقة المتلم  ، أبو مالك، شاعر جاهلي  عمرو، من بني كعب بن سعد التميمي 

 .3226/الزركلي  : راجع. وصاف الخيل

ص   7  ./1305؛ إميل بديع (صرح، كحل)؛ اللسان والتاج 030؛ المستقصى 23121 ؛ الميداين 732/7المخص 

ص   6  ./1305؛ إميل بديع (ربع، صرف)؛ التاج 3070/؛ زهر األكم (ربع)؛ اللسان 3029/المخص 

م   5  .13051؛ إميل بديع (حلو، مرر)؛ اللسان والتاج 03212؛ المستقصى 03027؛ األساس 23/77ابن سال 

اء، من فت اك العر  8 ، من مضر شاعر عد  لي اته ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زهير، الفهمي  ب يف الجاهلي ة، كان من أهل هتامة، شعره فحل، استفتح الضب ي  مفض 

 ويقال إن ه كان ينظر إلى الظبي يف الفالة فيجري خلفه فال يفوته،« يا عيد مالك من شوق وإيراق»: بقصيدة له، مطلعها

 .0395الزركلي   :راجع. فوجدت جثته فيه بعد مقتله« رخمان»قتل يف بالد هذيل وألقي يف غار يقال له 

 .13056؛ إميل بديع (وطب)؛ اللسان والتاج 03212المستقصى   9

م   22  .13055؛ إميل بديع (حطب)؛ اللسان والتاج 03212؛ المستقصى 23/91 ؛ الميداين 23755؛ جمهرة األمثال 369/؛ العقد الفريد 23065ابن سال 

 .13059؛ إميل بديع (صلخ)؛ التاج 23126 الميداين   22

 .13059؛ إميل بديع (صلد)؛ التاج 3250/؛ زهر األكم (صلد)؛ اللسان 23/95 الميداين   20

 .13059؛ إميل بديع (صلع)؛ اللسان والتاج 0352األساس   /2
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 بن »، وهو مِثل ، يعني ال ُيعَرف هو، وال أبوه، قاله أبو الَعَميثل«َصلَمَعة بن َقلَمَعة
 
 َهي

 
، «طامِر بن طامر»، و«بَي ان بنوَهي ان ، «بَي

َقَلَعه من أصله، « َصلَمَعه»، و«أَصلَمعة بن َقلمعة بن َفقٍع َلِهن ك ال أبالك َتزَدِريني»: ، وقال مَغل س بن َلقيط«الَضالل بن بُهُلل»و

أفَلَس، مثل « فالن َصلَمعَ »مل سه، ويعني « صَلَمع الشيءَ »، يعني َحَلَقه، كقلمعه، وصلفعه، وجلمطه، و«صلمع رأسه»: وقيل

ت َحصاٌة بَدمٍ »و. 0، إذا أخذَت كل  شيء عنده«تركُته َصلَمَعة بن َقلَمَعة»: ، ويقال«رجل مَصلِمع ومَصلِفع»: ، ويقال«َصلَقعَ » ، «َصم 

ت َحصاٌة على األرض لم يَ كة، حتى لو ُالقِ إذا اشتد  األمر، يعني كُثَر َسفك الِدماء، ألن  الِدماء لما  ُسِفكت وكثُرت اسَتنَقَعت يف المعر

ي ابنَة الَجبل»: ُيسَمع لها صوت، ألن ها ال تقع إال  يف نجيع، ومنه قول امرئ القيس لُت مِن وائٍِل وكِنَدَة َعدواَن وَفهًما َصم  ، وقول «بدِّ

ي ابنة الجبل» م ذكره« صم   رضي اهلل عنه. /َمَثل للداهية الشديدة، تقد 
 
الَصمت ُحكم، والُسكوت َسالمة، وال َرأَي لمن »: وقال علي

للرجل تسمعه يكذب، يعني اسُكت يا « َصه َصاقِعُ »: والعرب تقول. 1«ال يطاع، ومخالفُة الشفيِق الناصِح ُتوِرث الَحسرَة والنَدامةَ 

، و اب، فقد ضللَت عن الحق  اب« الصاقع»كذ  وإن لم يكونوا ُصهب السبال، « ود األكبادُس بال وُصهُب الِس األعداُء »و. 7بمعنى الكذ 

ا»: وقال الشاعر ا ُصهَب الِسبال يبتغون الَشر  ون الَحديد َجر  وإنما يريدون أن  َعداَوهتم لنا كَعداوة الُروم، والُروم ُصهب « جاءوا يجر 

فظالل الُسيوف َشي بَن رأسي واعتناقي »: 6 َفُهم عرب وألواهنم ااُلدَمة والُسمَرة والَسواد، وقال ابن َقيس الُرَقي اتإال  بال والَشعر، والِس 

الغنيمة »، وبرواية بلحاصلة بغير َتعَ الغنيمة ا« الباردة»، و«الَصوم يف الِشتاء الَغنيمة الباردة»: ويف الحديث. 5«يف القوم ُصهَب الِسبال

، «اللَبَنَ  الَصيَف َضي َعِت »و. 8، هي التي تجيء َعفًوا من غير أن ُيصَطلى ُدوهنا بنار الحرب ويباَشَر حر  القتال«الغنيمة الطي بة»، و«الثابتة

ر أو الجمع، أل جها وطِ ن ه يف األصل خبكسر التاء، ولو خوطَِب به المذك  َبت به امرأٌة كانت تحت ُموَسٍر، فكِرَهته لكَِبِره، فطل قها، فتزو 

ًا، فقال ذلك لها، و ل تسرتفِده، وتطُلب منه بِر  هي امرأة : منصوب على الظرف، وقيل« الصيف»رجل مملٌِق، فَبَعَثت إلى زوجها األو 

                                                                                                                                                               
 

، أورد ال  2 ، شاعر جاهلي  كان كريًما حليًما شريًفا، وقيل إن ه »: بغدادي  قصيدة له من جيد الشعر، وقالمغلس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضلة األسدي 

 .53057الزركلي  : راجع. سعدي  ال أسدي  

ص   0  .13082؛ إميل بديع (صلمع)؛ اللسان والتاج 23126 ؛ الميداين 1312المخص 

م   / ص 23758؛ جمهرة األمثال 23/16ابن سال  ؛ (صمم)؛ اللسان والتاج 03210؛ المستقصى 23779؛ األساس /23/9 ؛ الميداين 132/9؛ المخص 

 .13082إميل بديع 

 .13082؛ إميل بديع (شغل)التاج   1

 ./1308؛ إميل بديع (صقع)؛ اللسان والتاج /2312 الميداين   7

ة، وخرج مع مصعب بن عبيد اهلل بن قيس بن شريح بن مالك، من ب  6 ، كان مقيًما يف المدينة، وقد ينزل الرق  ني عامر بن لؤي، شاعر قريش يف العصر األموي 

فأقام سنة، وقصد الشام فلجاء إلى عبد اهلل بن جعفر بن أبي ( مصعب وعبد اهلل)الزبير على عبد الملك بن مروان، ثم  انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير 

ل ب طالب، فسأل ثالث عبد الملك يف أمره، فأمنه، فأقام إلى أن توف ي، أكثر شعره الغزل والنسيب، وله مدح وفخر،ولقب بابن قيس الرقي ات ألن ه كان يتغز 

 .13296الزركلي  : راجع. نسوة، اسم كل واحدة منهن  رقي ة

م   5 ص 23/70ابن سال   ./1308؛ إميل بديع (صهب)؛ اللسان والتاج 03/97؛ المستقصى 231/6ساس ؛ األ23/97 ؛ الميداين 1387؛ المخص 

 .13081؛ إميل بديع (برد)؛ اللسان والتاج 03118 الميداين   8
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أَتَركَتني حتى إذا ُعلِّقَت »: الَعنود، فراسلها فأجابته بقولها سهرقة، فتتب عت نفذات جمال ومال، ثم  جرى بينهما ما أد ى إلى المفا

 .2«أنشأَت تطُلب َوصَلنا يف الَصيف َضي عَت الَلَبن»، «َخوًدا كالَشَطن

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب الضاد

 

األرض الغليظة، « الُكدَية»ة مع بياض الَشحَمة، وقَ َسوداء اَلحدَ « ءعين َبرقا»، و«َضب  ُكدَية»: ، كما يقال«ُقنُفذ ُبرَقةٍ »و                        

يت به لَوَلِعها بحفر الُكَدى« ِضباب الُكدى»، و«ُكًدى»أو الُصلبة، أو المرتفعة، والجمع  ى عنه»و. 0سم  حى عن األمر وَعش  إذا « ض 

  إلى ابن عب اسل ه من تضحية اإلب، وأصل«َضحِّ ُرَويًدا، وِعش ُرَويًدا»تأن ى عنه، وات أَد ولم يعَجل، و
، رضي عن الِورد، ويف كتاب علي

وتقول . /، يقال ذلك لإلنسان«ضح  وال تغتَر  »: ، يعني اصبِر قليالً، ومن مثل آخر«أال ضحِّ ُرَويًدا فقد بلغَت الَمَدى»: اهلل تعالى عنهم

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ زهر األكم (ضيع)؛ اللسان 23/09قصى ؛ المست0368 ؛ الميداين 23/01؛ جمهرة األمثال 23/11؛ الخصائص 366/؛ العقد الفريد 23018ابن سال 

 .13087؛ إميل بديع (ضيع)؛ التاج 2302

 .13085؛ إميل بديع (كدى)؛ اللسان والتاج 23100؛ المستقصى 03052 ؛ الميداين 23121ثمار القلوب   0

م   /  .13089؛ إميل بديع (ضحو)؛ اللسان والتاج 03217؛ المستقصى 23129 ؛ الميداين 036؛ جمهرة األمثال 370/؛ العقد الفريد //230ابن سال 
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، «يضرب أخماًسا ألسداسٍ »: ، يعني َليَتنا تقاَربنا، ومن أمثالهم أيضًا«سٍ ةٍ أخمايف بُردَ َليتَنا »و. 2«َضَحى ظِل ه»: العرب للرجل إذا مات

لمن يضرب : يعني يسعى يف الَمكر واَلخديعة، وأصله من أظماء اإلبل، ثم  ضرب مثالً للذي يراِوغ صاحبه وُيِريه أن ه ُيطِيعه، وقيل

له، فيعَمل ُرويًدا ُرويًدا، « َضرُب أخماٍس ألسداسٍ »: ويريد غيره، وقيل ُيظِهر شيئًا م األمر يريد به غيره فيأتيه من أو  يقال للذي يقد 

 أن  شيًخا كان يف إبله ومعه أوالده رجااًل يرَعوَنها، قد طالت ُغرَبُتهم عن أهلهم، فقال لهم« َضَرَب أخماًسا ألسداسٍ »وأصل قول 

لو »: ، فزادوا يوًما قَِبل أهلهم، فقالوا«لو رَعيناها ِخمًسا»: ، فَرَعوا ِربًعا نحو طريق أهلهم، فقالوا له«إبلكم ِربًعا واارعَ »: ذات يوم

تكم أهل»: ، ففَطن الشيخ لما يريدون، فقال«رَعيناها ِسدًسا تكم َرعيُها، إن ما ِهم  . 0«كمما أنتم إال  َضرُب أخماٍس ألسداٍس، ما ِهم 

ضَرب »بمعنى ُرمِي هبا، و« ُضِرب بَبلِي ة»و. ، يعني اشتد  َوَجُعه«ضَرب اُلجرُح والِضرُس »، يعني خَتم، و«المكتوبى ضَرب عل»و

، «ضَرَبت فيه فالنة بِعرٍق ذي أَشٍب »، يعني نَفر فلم يَزل يلَتبِط وينُزو حتى طَرح عنه كل  ما عليه مِن أداته وِحمله، و«الَبعير يف َجهازه

َقت فيهم ِعرَق َسوءٍ »: َنسَبهم بِوالدهتا فيهم، وقيل يعني أفَسدَت  ، «ضَرب يف َجهازه»: ، ومن أمثالهم يف الشيء إذا نفر فلم يعد«عر 

من صلة « يف»بمعنى سار، و« ضرب»يعني نفر فلم يعد، وأصله يف البعير يسُقط عن َظهره الَقتُب بأداته فيقع بين قوائمه فينِفر منه، و

منعناهم السمع أن يسمعوا، : ، قيل«فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنين عدًدا»: ويف قوله تعالى. /ِرًا يف َجهازهاثعنى، يعني صار عالم

فضرب »: والمعنى أَنمناهم ومنَعناهم أن يسمعوا، ألن  النائم إذا سِمع انتبه، واألصل يف ذلك أن  النائم ال يسمع إذا نام، ويف الحديث

هو كناية عن النوم، معناه حَجب « فضرب على آذاهنم»ثِقب األُذن، و« الِصماخ»ناموا فلم ينتبِهوا، وي ، يعن«أصِمَختهماهلل على 

ُضِرب على أصِمختهم، فما يطوف »: الَصوَت والِحس  أن يلجا آذاهنم فينتبهوا، فكأن ها قد ُضرب عليها حجاب، ومنه حديث أبي ذر  

ضَربُت »: ، يعني اطمأن ت نفسي، وقال الشاعر«ضَربُت عن ذلك األمر ِجرَويت»، يعني نفسي، و«رَوَتهجِ ضَرب عليه »و. 1«بالبيت أحدٌ 

ر ضَرب لذلك األم»: ، ويقال للرجل إذا وط ن نفسه على أمر«بأكناِف اللَِوى عنك ِجرَويت وُعلِّقُت أخرى ال َتخون الُمواِصال

فضربُت ِجرَوهتَا وقلُت لها اصبِري وشددُت يف »: كذلك، وقال الفرزدق« ضَرب ِجروَة َنفِسه»، يعني صَبر له وط ن عليه، و«ِجروَته

ا إذ« ِجرَوَتهفالن ألقى »، يعني صَبرُت عنه وصربُت عليه، و«ضربُت ِجرويت عليه»ضربُت ِجرَويت عنه، و»، و«َضنِك الُمقام إزاِري

ما »، و«عندي ما ساَءه وناَءه»و. 7، فصار َمَثالً «ضَرب ِجرَوَته»: أصله أن  قانًِصا ضَرب َكلَبَته على الَصيد، فقيل: صرب على األمر، وقيل

أراد أن  اةا حضَرته الَوفكان المحبوبي ذا يساٍر، فلم  :، يضرب لمن تَرك ماله للَوَرَثة، وقيل«تَرك ما َيسوءه وَينوءه»، و«يُسوءه وينُوءه

ضَرب »، يعني مااًل تأكله َوَرَثته، ويبقى عليه ِوزره، و«اكتبوا تَرك فالن نفَسه ما يسوءه وينوءه»: فقال« ما نكُتب؟»: ُيوِصي، فقيل له

ا أحدهما فهو« الساية»، عند «فالن على فالٍن ساَيةً  ا يؤد ي إلى م والمعنى فَعل بهالَفعلة من السوء، فرتِك َهمُزها، « الساية»قوالن، أم 
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ا «َسوَية»، كان يف األصل «َسَويُت »معناه أن ه جَعل لما يريد أن يفعله به طريًقا، فالساية ثانًيا َفعلة مِن : مكروهه واإلساءة به، وقيل ، فلم 

دًة، ثم  استثقلوا التشديد فأتبعوهما ما قب « دينار»، كما قالوا «يةسا»: له، فقالوااجتمعت الواو والياء والسابق ساكن، جعلوها ياًء مشد 

ان»، واألصل «قيراط»و« ديوان»و ، يعني أقام، ويف «ضَرب بنفسه األرَض َضرًبا»و. 2فاستثقلوا التشديد فأتبعوه الكسرة التي قبله« ِدو 

أقاموا على الماء،  إذا َروا ثم  « نٍ ضَربوا بَعطَ »، يعني َرِوَيت إبُلهم حتى بَرَكت وأقاَمت مكاهنا، و«حتى ضَرب الناس بَعَطن»: الحديث

إذا َرِويت ثم  بَركت « ضَرَبت اإلبل بَعَطن»، و«فأرَوى الَظِمَئَة حتى ضَرَبت بَعَطنٍ »: إذا بَرَكت، ويف حديث« ضرَبت الناقة بَعَطنٍ »و

ًة أخرى لتشَرب َعَلالً بعد نَهٍل، فإذا استَو . 0راعي واألظماءلمَ َفت َرد ت إلى احول الماء، أو عند الِحياض لُتعاَد إلى الشرب مر 

ة الجسم ، يعني «ضَربه َضربََة ابنَة اقُعدي وُقومي»و. /«ليتني وفالنًا ُيفَعل بنا كذا حتى يموَت األَعجُل »: ويقولون يف التَجل د، وِصح 

ويقال للجائع إذا  .1«اقعدي وقومي»: َضرَب األَمة، لُقعودها وقِيامها يف ِخدمة َمواليها، ألن ها تؤَمر بذلك، يعني ضربة َمن يقال لها

إن ها »بالواو، و« الوبيلة»بقلب إحدى الباءين ياًء، و« اإليبالة»، و«إبالة»، وبرواية «ِضغٌث على إب الة»و. 7«ضِرَم َشذاهُ »: اشتد  ُجوعه

ِضغٌث يزيد ه يوم مِن ُذؤال لي كل  »: ، يعني َبلِي ة على أخرى كانت قبلها، أو ِخصب على ِخصب، وقال الشاعر«لِضغث على إب الة

، «ِصن ارة وِدن امة»ليس جائزًا، ألن  االسم إذا كان على فِعالة بالهاء ال ُيبَدل مِن َحرَفي َتضِعيفه ياًء مثل « إيبالة»لفظ : ، وقيل«على إب اله

، إذا انقبض يف  علهي قوائمه، والفإذا قلَت للَثور، « َضم  َجرامِيَزه»و. 6«دينار وقيراط»وإن ما ُيبَدل إذا كان بال هاء، مثل  منه اجَرَمز 

ته»و. 5، إذا رَفع ما انتشر من ثيابه ثم  مضى«ضم  فالن إليه َجرامِيَزه»الكِناس، و ته وكَظم بِجر  ، على « قد ضَمز بِِجر  إذا خَضع وذل 

هتا ُسَليٌم َمخاَفَتنا كما ضَمز الِحمارُ »: التشبيه ومنه قول ابن مقبل ك من الخوف، ل  ، يعني خَضعت وذ«لقد ضَمزت بجر  ت ولم تتحر 

هتا»و ت، و«رأيُت ضَمزت بِجر  هتا»، والمعنى سكنَت وأقر  ، يضرب مثالً لمن «َضي عَت البِكاَر على طِحالٍ »و. 8«جَرَضت الناقة بجر 

ه النَيُك بغير ماٍل، فالُغَبِري اُت على »: هجا بني ُغَبٍر فقال 9ي كاهلأبأن  ُسَويد بن  طَلب حاَجًة إلى َمن أساء إليه، وأصل ذلك َمن َسر 
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 .13095؛ إميل بديع (قعد)؛ اللسان والتاج 23100 الميداين   1

ص   7  .13099؛ إميل بديع (شذو)؛ التاج 03218؛ المستقصى 23782؛ األساس 23100 ؛ الميداين /2317المخص 

م   6 ص 036؛ جمهرة األمثال 3126/؛ الخصائص 369/؛ العقد الفريد 23061ابن سال  ؛ 03218؛ المستقصى 23129 ؛ الميداين 13221؛ المخص 

 . 13/22؛ إميل بديع (أبل)اللسان والتاج 

 .13/20؛ إميل بديع (جرمز)اللسان والتاج   5

 .13/20؛ إميل بديع (ضمز)اللسان والتاج   8

ه ابن سالم ( غطيف، أو شبيب)كاهل أبي بن سويد   9 ، أبو سعد، شاعر، من مخضرمي الجاهلي ة واإلسالم، عد  ابن حارثة بن حسل، الذبياين  الكناين  اليشكري 

، كان يسكن بادية العراق، وسجن بالكوفة، لمهاجاته أحد بني يشكر، فعمل بنو عبس وذبيان على إخراجه، لمديحه لهم، فأطلق بعد أن حلف طبقة عنرتةيف 

ى يف الجاهلي ة « عيني ة»على أال  يعود إلى المهاجاة، أشهر شعره  ق »: واة منها نيًفا ومئة بيت، مطلعهاوهي من أطول القصائد، حفظ الر( اليتيمة)كانت تسم  أر 

 .3216/؛ الزركلي  3000/اإلصابة : راجع. «العين خيال لم يدع من سليمى ففؤادي منتزع
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ال ، «ضي عَت البِكار على طِحال»: ، ثم  إن  ُسَويًدا ُاِسَر فطَلب إلى بني ُغبَر أن ُيِعينوه يف َفكاكِه، فقالوا له«طِحاِل َشواِغًرا، ُيلِمعَن بالُقف 

 . 2اسم موضع« الطحال»اإلبل، ون كر وهو الفتي مجمع بَ « البكار»و
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فَطأ ُمعِرًضا »: ، يعني َضع رجلك حيث شئَت وال تت ِق شيًئا، قد أمكن ذلك، كما قال الشاعر«َطأ ُمعِرًضا حيث ِشئَت »و                        

وَجد َثمرَة »و. 0، يقال للرجل إذا غِضب«فار فائره»، و«ثار ثائره»، و«ئرهطاطار »و. 2«قًِياإن  الُخطوب كثيرٌة وإن ك ال ُتبقي لنفسك با

الوا على المبالغة، كما ق« ُغراٌب غاِرٌب »إذا شاب رأسه، و« طار ُغراب فالن»: ، عندما يتبع أجود الثمر فَينَتِقيه ويقولون«الُغراِب 

، يعني «شاب ُغرابه»: َقذال الرأس، ويقال« الغراب»و« فازُجر من الَطير الُغراَب الغاِربا»: ، قال رؤبة«موت ماءت»، و«رِشعر شاعِ »

ِخفية، ومعناه أن ه خرج من األمر سالًما  يفَذهاب « سىالمل»، و« الَملََسى ال ُعهَدة َله»: ومن أمثالهم يف كراهة الَمعايب. /َشعر َقذاله

لِس ويِغيب بعد َقبض الثمن، وإن اسُتِحق ت يف « الملسى»فانَقضى عنه، ال له وال عليه، وقيل  أن يبيع الرجل ِسلعًة كان قد سرقها، فيم 

َلس هارِ  ن يبيعها وهبا َعيب، أو فيها استِحقاق أ «عهدهتا»بًا، ويدي المشرتي لم يتهي أ له أن يبيع البائع بَضمان ُعهدتِها، ألن ه ام 

، ويقال«أبيعك الَمَلسى ال ُعهَدةَ »: لمالكها، تقول
 
ى منها»: ، يعني َتنَملِس وتنَفلِت، فال ترجع إلي ، «عليك يف هذه ُعهَدة ال تتَفص 

يضرب مثالً لألمر « هدك بالفالِياِت َقديمُ عَ »: ه به، ومِثله، إذا سأله عن أمر قديم ال َعهَد ل«متى َعهُدك بأسَفِل فِيك»: ويقال يف المثل

ما « العصافير»، كناية عن الكرب، و«طاَرت َعصافِيُر َرأِسه»و. 1«َهيهاَت طاَر ُغرابُها بَجراَدتِك»: الذي قد فات، وال يطَمع فيه، ومِثله

، يضرب الدهيم وما «بُيوَتكم، َبجهلِكم، أم  الُدَهيم وما َتزبيح هالً ال تَصبِّ أَهمداُن مَ »: وقال الُكَميت. 7على الَسناسن من الَعَصب

لدى حيث ألَقت »: المني ة والداهية، كما يف قول زهير: بمعنى الحرب، وقيل« أم  َقشَعم»و. 6تزبي للداهية إذا عُظمت وتفاَقمت

ى، والمني ة، وقيل«أم  الُلَهيم»و .8، وقرية النملمِن َكنى الَضُبع، والعنكبوت« أم  قشعم»، و5«َرحَلها أم  َقشَعم : ، بمعنى الداهية، واُلحم 

َزهتم َغشوُم الِورد َتكنِيها الُمنونا»: كنية الموت، ألن ه َيلَتِهم كل  أحٍد، وقال الشعر« أم  اللهيم» الَطعن ظِئار »و. 9«َلُقوا ُامَّ الُلَهيم فجه 

، إذا عَطفوها عليه فتحب ه وَترأُمه، يعني فَاِخفهم إخافًة حتى يحب وك، ومن يهلدها، فُتظأر عل، مشتق  من الناقة ُيؤَخذ عنها وَ «َقوم

. 22ذ، يراد به أن ه إذا خاَفك أن َتطَعنه فتقُتله عَطفه ذلك عليك، فجاد بماله للخوف حينئ«الَطعن َيظأر»: أمثالهم يف اإلعطاء من الخوف

طَعن فالٌن يف َحوِص أمٍر »، يعني ألخِرَقن  ما ِخطَته وُافِسَدن  ما أصلحَته، وألكِيَدن ك، وألجَهَدن  يف َهالكك، و«يف َحوصك اَلطَعنَن  »و

أَصبَت ، يعني ما «ما طَعنَت يف َحوصك»، يعني ماَرس ما ال ُيحِسنه، وتكل ف ما ال َيعنِيه، و«ُحوَصى أمرٍ »، وكذلك «ليس منه يف شيءٍ 
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، «الَطَمع َفقر، والَيأس ِغنًى»: ويف حديث عمر رضي اهلل عنه. 0، هو أن يكُثف أعاله ويِرق  أسَفله«الَطفرة من اللبن»و .2يف َقصدك

ا كان أكثُره من ِجهة الَهوى قيل« الَطَمع»: وقيل اب، يعني ، والَطَبع يدنِّس اإله«الَطَمع َطَبع»: ُنزوع النَفس إلى الشيء، َشهوًة له، ولم 

 مِن َطنين الُذباب»، و«إن ه ألوهى مِن الُذباب»و. /ن س الجلديدالوسخ 
 
، وكذا أبو الِذب ان، «أبخر من أبي الُذباب»، و«هو أهون علي

 إن مالت بي الِريُح َميلًة على ابن أبي »: كانت يف فمه حةالشاعر لرائ قال، ووهما األبخر، وقد غلبا على عبد الملك بن َمروان
 
لَعلي

ما ، يعني أضَمره وسَتره، «طوى َكشَحه على األمر»و.  1يضرب المثل به للكالم ُيستهان وال يبالى به« طنين الذباب»، و«الِذب ان أن يتنَد 

طوى َكشًحا َخليُلك واَلجناحا »: َحم، قالرَ لذاهب القاطع البمعنى استمر  عليه، وكذلك ا« طوى كشحه على أمر»: وسَتره، وقيل

طوى كشحه »: إذا قَطعني، وعاداين، ويقال« طوى َكشحًة عن ي»إذا أضمره، و« طوى َكشًحا على ِضغن»، و«لَبيٍن منك ثم  َغدا ُصراحا

ه»و. 7، إذا أعرض عنه«عنه ل، وقيل«َطويُت الثَوب على َغر  ث رجل عن ُرؤ: ، يعني على َكسِره األو  أن ه ُعِرض عليه ثوب، فنظر  بةحد 

ه»: إليه، وقل به ثم  قال ه»: ، ويف حديث عائشة تصف أباها، رضي اهلل عنهما«اطِوه على َغر  ، يعني َطي ه «رد  َنشر اإلسالم على َغر 

ة ومقاَبلة دائها بَدوائها الَسعة يف الَمكارم، « اعلبا»لم َيَسعه، و ، يعني«قد قُصر باَعه عن ذلك»و. 6وَكسره، أرادت تدبيره أمر الِرد 

هو يف »: ومن أمثالهم يف الِخصب وكثرة الخير قولهم. 5يقال يف الكرم« طويل الباع وقصيره»، بمعنى الجسم، و«رجل طويل الباع»و

: ، كما يقال«ال طيَر إال  طيُر اهلل»: االسم من التطي ر، ومنه قولهم« الطير»خير، و اكمعناه ال هن« ُب ُاطِيَر الُغرا»، و«شيء ال َيطِير ُغرابُه

  .8«ال أمَر إال  أمُر اهلل»

 

 

 باب الظاء

 

، ، بالنصب«البقر الكالَب على»، ألن ها تكُرب األرَض، يعني ال تكَرب األرُض إال  بالَبَقر، و«الكِراب على البََقر»و                       

تقديره َاوِسد الكاِلَب على َبَقر الَوحش، وكل  واحد وين على ِحَدة يف معناه، َرفعها على االبتداء ونصبها بفعل محذوف، يعني 

ره سيبويه : وقيل، د البقر بالكالبيراد هبذا الكالم صي: ، وقيل«َهلِّ امَرأ وِصناَعته»: أرِسلها على َبَقِر الَوحش، ومعناه على ما قد 

ة، غير أن هم « الكالب على البقر» من قل ة المباالة، يضرب مثالً يف قل ة عناية الرجل واهتمامه بشأن صاحبه، وهذا المثل مبَتَذل يف العام 
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م ذكرهما« الظِباء على البقر»ال يعرفون أصله، و ى»و. 2كما المثالن تقد   «َظل ت على فِراشها تَكر 
 
، بمعنى تنام، يضرب مثالً للخلي

ى»: الفارغ من األمر، مثل قول الشاعر ى ظل ت على فِراشها تكر  مَررنا على غنم بني فالن َعبِيثًَة »و. 0«لما  رأت َشيًخا له َدوَدر 

، هو أن  الغنم إذا لِقَيت َغنًَما أخرى دخلت فيها، «يلًة واحدةً كيثًة واحدًة، وبَ َظل ت الَغنَم َعبِ »، يعني اختلط بعضها ببعض، و«واحدةً 

الَظماُء الفادِح َخير من الِري  »: ومن أمثالهم. /واختلط بعضها ببعض، وهو مثل، وأصله من األقِط والَسِويق ُيبَكل بالَسمن فُيؤكل

ُفضوح الدنيا أهَون من »: ، ويف حديث«ِري  الفاضحالأهون من  الفادحالظمأ »، يعني مشتاق و«أنا َظمآن إلى لِقائك»، و«الفاضح

هذا خالف ما : ، وقيل«الظمأ القامح خير من الري  الفاضح»إذا كان الُعذُر واضًحا كان الِعتاب فاضًحا، و: ، وقيل«ُفضوح اآلخرة

 . 1، يعني الَعَطش الشاق  خير من ِري  يفَضح صاحبه«الظمأ الفادح خير من الري  الفاضح»نهم م العرب، والمسموعسمعناه من 

 

 

 باب العين

 

عاد اَلحيس »و. 6، يعني إلى ما كان عليه«رجع فالن إلى ِعكره»و. 7«الراِجع يف ِهبَته كالراجع يف َقيئِه»: ويف الحديث                       

، يعني «إن  هذا األمر َحيٌس »: ر الَرديء الغير المحكم، يعني عاد الفاِسُد ُيفَسد، ومعناه أن تقول لصاحبكماأل« اَلحيس»، و«ُيحاس

ليس بمحكم وال َجي د، وهو َرديء، وأصله أن  امرأًة وَجَدت رجالً على فجور، فَعي َرته فجوره، فلم يلَبث أن وَجدها الرجل على مثل 

ه آَخر، وقام لُيحكِمه، فجاء بشر  منه، فقال اآلمِرف  ُامَِر بأمرٍ ذلك، أو أن  رجالً  باع فالن »و. 5«عاد اَلحيس يحاس»: لم ُيحكمه، فذم 

ا نزل قوله تعالى : ، يعني أصل أرضه، ويف الحديث«باع فالن ِعكره»، يعني أصلها، و«ِعكَرة أرِضه َتناَهى « اقرتب للناس حساهبم»لم 

َذهابًا إلى الَدنَس « إلى َعَكِرهم»: كرهم، يعني أصل مذهبهم الَردئ وأعمالهم الُسوء، وروىعِ  ، ثم  عادوا إلىأهُل الَضاللة قليالً 

لمن تكل م بكالم « عاَملنا معاَملة الَعلوق»و. 8بمعنى العادة والَديَدن« العكر»، و«عادت لِعكرها لَِميس»، و«َعَكِر الزيت»والَدَرن، من 

مرأة التي ال تِحب  غير زوجها، ومِن النُوق ناقة ال تأَلف الَفحل، وال ترَأم الولد وكالهما على المن النساء، « وقالَعل»ال فِعَل معه، و
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، وقول «َعبد وَخلًى يف َيديه»و. 2إذا كانت المرأة ترضع ولد غيرها فهي علوق أيًضا: الفأل، وقيل
 
عبد »، يعني أن ه مع ُعبودي ته َغني

 يف يديه
ٌ
 »جوز يف المثل ي :ن صحيحًا، وقيللم يك« وَخلي

 
 وٌخلِي

ٌ
« خلي»عن المرب د  ، على حسب قول أبي هالل العسكري  «َخلي

مَ »و.  0، وهو النبات الَرطب، يضرب مثال للرجل اللئيم يقوم إليه األمر فيَعبِث فيه«خلي»تصغير   وما يريد«َعبد وُسوِّ
َ
. /، يعني ُخلِّي

بمعنى « عَكَرت»، وبرواية «َعثََرت على الَغزل بأَخَرة، فلم تَدع بنَجٍد َقَرَدة»و. 1الدهر، وبداهيتهة ، يعني بشد  «هرعثَر بأشَرِس الدَ »و

ُقطٍن أو  عَطفت، هذا من أمثالهم يضربونه لمن تَرك الحاَجة ممكِنًَة وطَلبها فائِتًة، وأصله أن ترتُك المرأة الَغزل وهي تِجُد ما َتغِزله من

ُعثَيثٌَة َتقِرم ِجلًدا »و. 7ذا فاهتا تتب عت الَقَرد يف الُقمامات ُملتِقطًة، فما وَجَدته فيه وهي المزابل تلتقطه فتغِزلهإ ، أو غيرهما حتىَكت انٍ 

، وقد عابه عند زياد 5لحارثة بن بدر الُغداين 6قيسن ، قاله األحنف ب، يضرب للرجل يجتهد أن يؤث ر يف الشيء، فال يقِدر عليه«أمَلًسا

 رضي اهلل عنه
 
ا بلغ األحنَف َعيُب حارثة  للدخول فيما ال يعنيه، وذلك أن ه طَلب إلى أمير المؤمنين علي أن يدخله يف الحكومة، فلم 

فأن تشتمونا على ُلؤمكم فقد تقِرم »: دوي بة تأكل األدم، قال المخب ل هي، و«عث ة»تصغير ، وهي «عثيثة تقرم جلدًا أملسا»: إي اه قال

: ، بمعنى السرعة، وقيل«الَعَجلة»، و«الَعَجَلة مِن الَشيطان»و. 8، يضرب عند احتقار الرجل واحتقار كالمه«الُعث  ُملَس األَدم

يه قبل أوان« العجلة» . 22، يضرب لألمر إذا بلغ غايته، يعني تفاقم األمر«َعدا القاِرُص فحَزر»: ومن أمثالهم. 9هطلب الشيء وتحرِّ

ن يف كل  شهر يا، ألن هما يلتق«وَعده ِعدة الثَُري ا بالَقَمر»: ، يعني ُتَعد  لها أو َيقَبح إخالفها كاسرتجاع الَعطِي ة، وقولهم«الِعَدة َعطِي ة»و

ةً  ، يعني َمن أعلَمك أن ه يعاقِبك على المكروه منك فيما يستَقبِله، ثم  أتيَت المكروه، «قد أعَذَر َمن أنذر»: ومن أمثال العرب. 22َمر 

                                                                                                                                     
 

 .13/12؛ إميل بديع (علق)ان والتاج ؛ اللس23651األساس   2

م جمهرة األمثال   0  .13/10؛ إميل بديع (خلى)؛ التاج 03292؛ زهر األكم (خلى)؛ اللسان 03275؛ المستقصى 037 ؛ الميداين 0371ابن سال 

 ./13/1؛ إميل بديع (سوم)اللسان والتاج   /

ص   1  .13/11؛ إميل بديع (شرس)؛ التاج 0325 ؛ الميداين 3076/المخص 

م    7 ص 0318؛ جمهرة األمثال 23015ابن سال   .13/11؛ إميل بديع (قرد)؛ اللسان والتاج 03275؛ المستقصى 037 ؛ الميداين 03017؛ المخص 

، أ  6 ي السعدي  المنقري التميمي  بو بحر، سي د تميم، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين، ُيضَرب األحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المر 

فاستبقاه عمر، فمكث عامًا، له المثل يف الِحلم، ولد يف البصرة وأدرك النبي  صل ى اهلل عليه وسل م، ولم يره، وفد على عمر، حين آلت الخالفة إليه، يف المدينة، 

ا بعد فأدن األحنف وشاوره واسمع منه إلخ»: إلى أبي موسى األشعري   وأذن له فعاد إلى البصرة، فكتب عمر ، وشهد الفتوح يف خراسان واعتزل الفتنة يوم «أم 

ا انتظم األمر لمعاوية عاتبه، فأغلظ له األحنف يف الجواب، فسئل معاوية عن صربه عليه، فقال ، ولم  ين مع علي 
هذا الذي إذا غضب »: الجمل، ثم  شهد صف 

؛ 73/9سير أعالم النبالء : راجع. ، ولي خراسان، وكان صديًقا لمصعب بن الزبير فوفد عليه بالكوفة فتوف ي فيها«مئة ألف ال يدرون فيم غضبغضب له 

 .23056؛ الزركلي  2//23اإلصابة 

، من أهل البصرة، وقيل أدرك النبي  صل ى اهللالتميمي  حصين بن بدر بن حارثة   5 ر على قتال الغداين، تابعي  ، وأمِّ ة مع عمر، ومع علي  م، وله قص 
 عليه وسل 

 .03278الزركلي  : راجع. فلما  أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت هبم( من نواحي األهواز)الخوارج يف العراق فهزموه بنهر تيرا 

 .13/17؛ إميل بديع (عثث)؛ اللسان والتاج 03278؛ المستقصى 236/1؛ األساس 0309 ؛ الميداين 0371جمهرة األمثال   8

 .13/19؛ إميل بديع (عجل)التاج   9

م   22  .13/19؛ إميل بديع (حزر، قرص)؛ اللسان والتاج 03278؛ المستقصى 23286؛ األساس 0302 ؛ الميداين 0377؛ جمهرة األمثال 23/10ابن سال 

م   22  .13/72؛ إميل بديع (وعد)؛ التاج ///23؛ المستقصى 0309 ؛ الميداين 300/؛ العقد الفريد 2352ابن سال 
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الِعراق تقاُرب »و. 2، يعني أعِذر وال ُتنِذر«ُعذراَك ال نُذراك»: فعاَقبك فقد جعل لنفسه ُعذًرا يُكف  به الئمة الناس عنه، والعرب تقول

َثوب َرقيق جي د، يقول هذا القول « السابِِري  »، و«َعرٌض سابِِري  »و. 0إذا استوى« ألمره ِعراق»: ، يضرب مثالً لألمر، ويقال«الَخرزِ 

ل َعرض، وقال ذو جوالسابري  مِن أ َمن ُيعَرض عليه الشيء عَرضًا ال ُيباَلغ فيه، ألن   د الثياب ُيرَغب فيه بأدنى َعرٍض، وُيشتَرى بأو 

ة ، يعني عرف هذا الَقدر وإن كان «عَرف ُحَميٌق َجَمَله»و. 1«فجاءت بنَسج العنكبوت كأن ه على َعَصَويها سابريٌّ ُمَشربٌَق »: /الرم 

، يضرب لإلفراط يف مؤانسة الناس، أو يضرب لمن يستضِعف يهُله فاجَترأ عل، يعني عَرفه َجمَ «عرف ُحَميًقا َجَمُله»: أحَمق، ويروى

كَ »و. 7«َحِمق»، أو تصغير «أحمق»تصغير « حميق»إنسانًا، فُيوَلع بإيذائه، فال يزال َيظلِمه، و ال ، وال يق«عَرفُت ذلك قبل أن ُيقطَع ُسر 

ت»ال يق  رضي عنه.  6ا هي الموضع الذي ُقطَِع منه الُسر  م، إن  «كُسر 
 
ما « الثِفال»، و«َتُدق هم الِفتَن َدق  الَرحى بثِفالها»: ويف حديث علي

 يكون ثِفا»: َوقَيَت به الَرحى من األرض، وهو جلد يبَسط فتوَضع َفوقه الَرحى كالُثفل، وقال عمرو بن كلثوم
 
وُلهَوُتها  جدٍ نَ  ُلها َشرقِي

، يعني على ثفالها، أو مع 8«فَتعُرككم َعرَك الَرحى بثِفالها وَتلَقح كِشاًفا ثم  ُتنَتج فُتتئِم»: ، وقول زهير بن أبي سلمى5«ُقضاَعة أجمعونا

العز  يف نواصي الخيل، والذل  يف »: ز  والِرفعة، ويقالعِ ُتضَرب مثالً لل، «َنواصي الَخيل»و. 9مع ثفالها، ألن هم ال َيثُفلوهنا إال  إذا طَحنَت

جمع ال « األبؤس»بمعنى الداهية، وعلى أصح  القول بمعنى الَدواهي، ألن  « األبُؤس»، و«َعسى الُغَويُر أبُؤًسا»و. 22«يف أذناب البقر

ا باب « َفلس وأفُلس»، و«َكعب وأكُعب»، مثل «بأس»جمع و ، ه«أبؤًسا»: يلُمفَرَد له، وق فإن ه يجَمع يف القلِّة على « ُفعل»يف القلِّة، وأم 

، و: ، وقيل«ُبرد وأبراد»و« ُقفل وأقفال»: ، نحو«أفعال» « عسى»يضرب هذا المثل للمت هم باألمر، أو لكل  شيء ُيخاف أن يأيت منه َشر 

ر، بل : قيلو أو َحرف مطلًقا،فِعل ُمطلًقا،  فيها تفصيل الحرفي ة، إذا دخَلت على ضمير مت ِصل كالقول « عسى»كاِل الَقولين غير محر 

ي يف المحبوب واإلشفاق يف المكروه، كما يف قوله « عسى»: ، وفعل من أفعال المقاربة، إذا دخَلت على ظاهر، وقيل«عساه» للرتج 

ف ألن   ،«وعسى أن تكرهوا شيًئا»: تعالى ا جاء يف الحال، كما قيل هوال يتصر  ، فلفظ «عسى زيد أن يخرج»: وَقع بلفظ الماضي لم 

: ، وقيل«عسى زيد منطلًقا»: مفعولها، وهو بمعنى الخروج إال  أن  َخَبره ال يكون اسًما، ال يقال« أن يخرج»، و«عسى»فاعل « زيد»

 تعالى إذا ذَكر ذلك فذكَره ليكون اإلنسان منه على َرجاء، ال أن اهللصور، وذلك أن  إن  الطَمع والَرجاء ال يِصح  من اهلل تعالى، وهو قُ 

تأيت للَشك  واليقين، ويستَعَمل الِفعل « عسى»، و«عسى أن تكرهوا شيًئا وهو خير لكم»: يكون هو تعالى راجًيا، كما يف قوله تعالى

عسى رب ه ان طل قُكن  أن ُيبِدله »: لقرآن إال  قوله تعالىا  إيجاب يف جميعمن اهلل« عسى»، و«عسى زيد ينطلق»: كما قيل« أن»بعده بغير 

                                                                                                                                     
 

 .13/77؛ إميل بديع (نذر)اللسان والتاج   2

 .13/76؛ إميل بديع (عرق)اللسان والتاج   0

 .73201؛ الزركلي  73065سير أعالم النبالء : لحياته راجع  /

م   1  .13/75؛ إميل بديع (عرض)؛ اللسان والتاج 0318ال ؛ جمهرة األمث23015ابن سال 

 .13/79؛ إميل بديع (حمق)؛ التاج 03262؛ المستقصى 0320 الميداين   7

 .13/79؛ إميل بديع (سرر)؛ اللسان والتاج 23172األساس   6

 .000؛ الزوزين  29/شرح المعل قات التسع : لشرح البيت راجع  5

 ./21؛ الزوزين  022شرح المعل قات التسع : ت راجعلشرح البي  8

 .13/62؛ إميل بديع (ثفل، عرك)؛ اللسان والتاج 032/5؛ األساس 03/8 الميداين   9

 .13/60؛ إميل بديع (سكك)؛ اللسان والتاج 0377 ؛ الميداين 23/75ثمار القلوب   22
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هذا مثل قديم يقال عند التهمة، ومعناه رب ما جاء الشر  من : ، هو ماء لبني َكلب بن َوبرَة، بناحية الَسماَوة، وقيل«الغوير»، و«أزواًجا

عليهم، أو أتاهم فيه عدو  فقتلوهم فيه، فصار مثالً لكل  ما ر ا يف غاٍر فاهنا، ألن  أناًسا كانو«غار»تصغير « الغوير»َمعِدن الَخير، و

ر  ، ثم  صغِّ ى عند غيرك، وَعشِّ وال «َعشِّ وال تغرت »و. 2«غوير»، فقيل «الغار»يخاف أن يأيت منه شر  ، وال تت كل أن ك تتَعش  ، يعني َتَعش 

ر بك َمذهب اإلرجاء ، إذا بالغ يف «عض  على يده َغيًظا»، يعني لِزمها، و«بيب الُرمحنالثِقاُف بأض  اعَ »و. 0تغَتر  بالَرجاء، وال يغرِّ

ر، وقال الشاعر« ويوم يَعض  الظالم على يديه»: َعداوته، ومنه قوله تعالى كَمغبوٍن يعض  على يديه تبي ن َغبنُه بعد »: من النََدم والتَحس 

أبدى »و. /«َمن َعض  على ِشبِدعه َسلِم مِن اآلثامِ »: حديثالللَحلِيم، ويف  ، يعني لسانه، يضرب«َعض  على ِشبِدعه»، و«البِياع

، وهو أقصى األضراس« عض  على ناجذه»، يعني باَلغ يف َضِحكِه، أو َغَضبه، و«ناِجَذه ه، ألن  الناجذ يطُلع إذا أَسن  . 1إذا بلغ أُشد 

 العلة حِرث بن وَ هذا قول الَ ، األصل« الِجذم»، و«َعِضضُت مِن نابِي على ِجذم»و
 
ا ابيض  َمسُرَبتي، وَعِضضُت مِن »: 7ُذهلِي أآلن لم 

ب«نابِي على ِجذم ِذ الُمَحنَّك، يعني المجر  وا عليها بالنواجذ»و. 6، يعني كبِرُت حتى َاكلُت على ِجذم نابي، يضرب للمنجَّ ، يف «عض 

ة اإلمساك بأمر الِدين، ألن  العض  بالنواجذ َعض  بجميع الفم و بمعنى أقصى األضراس، وهي أربعة يف « جذواالنَ »األسنان، وشد 

ى ِضرس الِحلم، ألن ه ينُبت بعد البلوغ وكمال العقل، ويف الحديث عبد الرحمن بن عمرو أن   أقصى األسنان بعد األرحاء، وتسم 

، وُحجر بن ُحجر، قاال
 
ن نزل فيه: الُسَلِمي لتحملهم قلت ال أجد ما ك لذين إذا ما أتووال على ا»: أتينا الِعرباض بن سارية، وهو مم 

صل ى بنا رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م الصبح : أتينا زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: ، فسل منا وقلنا«أحملكم عليه

عظة مود ع، مواهلل، كأن  هذه يا رسول : ذات يوم، ثم  أقبل علينا فوعظنا موعظًة بليغًة ذَرفت منها العيون، وِجلت منها القلوب، فقيل

ُاوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشي ًا، فإن ه َمن يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيًرا، : فماذا َتعَهد إلينا؟، قال

وا عليها بالنواجذ، وإي اكم وُمحَدثات  كوا هبا، وعض  محدثة  األمور، فإن  كل  فعليكم بسن تي وسن ة الخلفاء الراشدين المهدي ين تمس 

، يعني يشبهه َخلًقا وُخُلًقا، «هو َعطَسة فالن»أصابته بالُشؤم و: ، يعني مات، وقيل«عَطَست به الُلَجم»و. 5بِدعة، وكل  بِدعة ضاللة

: ، ويف الحديث«اَعقًرا َحلقً »: وقولهم يف الدعاء. 9، إذا هَلك«َعفا أَثُره»و. 8ُخلِق الِسن وُر مِن َعطَسة األَسد»، و«كأن ه َعطَسة مِن أنفه»و

، حين نِفَست، أو حاضت يوم النَفر
 
َعقًرا »: ، وقيل«َعقًرا َحلًقا ما ُاراها إال  حابَِسَتنا»: قال صل ى اهلل عليه وسل م لَصِفي ة بنت ُحَيي

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 0372؛ جمهرة األمثال 2399؛ الخصائص 376/لعقد الفريد ؛ ا23/22ابن سال  ؛ اللسان 03262؛ المستقصى 0325 ؛ الميداين 73282؛ المخص 

 . 13/61؛ إميل بديع (بأس، عسى، غور)؛ التاج 23022؛ زهر األكم (بأس، غور)

م   0 ؛ إميل (عشو)؛ اللسان والتاج 03260؛ المستقصى 5//23؛ األساس 0326 يداين ؛ الم0316؛ جمهرة األمثال 315/؛ العقد الفريد /2302ابن سال 

 . 13/61بديع 

 .13/69؛ إميل بديع (عضض)اللسان والتاج   /

 .13/69ل بديع ؛ إمي(نجذ)؛ اللسان والتاج 03072؛ األساس 0390 ؛ الميداين 03/29؛ جمهرة األمثال 3/2/العقد الفريد   1

، كأبيه، من فرسان قضاعةالحارث بن اهلل عبد بن وعلة بن الحارث   7  .03278الزركلي  : راجع. الجرمي، شاعر جاهلي 

 .13/69؛ إميل بديع (جذم)؛ اللسان والتاج 23208؛ األساس 0305 ؛ الميداين 23217فصل المقال   6

 .13/69؛ إميل بديع (ض، نجذعض)اللسان والتاج   5

 .13/52؛ إميل بديع (عطس، لجم)؛ التاج /036؛ زهر األكم (عطس)؛ اللسان 23660؛ األساس 23/69فصل المقال   8

 .13/52؛ إميل بديع (عفو)؛ التاج (عفى)جمهرة اللغة   9
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: أصحاب الحديث يقولون: يل، وق«هلل َحلًقاعَقَرها اهلل َعقًرا، وَحَلَقها ا»: بالتنوين على أن ه مصدر ِفعل مرتوك اللفظ، تقديره« َحلًقا

، بَوزن َغضبى، حيث هو جاٍر على المؤن ث، والمعروف يف اللغة التنوين، ومعنى هذا أن ه ُدعي عليها أن َتئِيم من «َعقرى َحلقى»

يقال عند األمر و مشؤومة ُمؤِذية،بمعنى « َحلقى َعقرى»: معناه أصاهبا اهلل تعالى بَوَجٍع يف َحلقها، وقيل: بعلها، فتحلِق َشعرها، وقيل

أال َقومي أولو َعقرى وَحلقى لَما الَقت َسالمان بن »: ، كأن ه من اَلخمش والَعقر واَلحلق، وقال«َخمشى عقرى حلقى»: ُيعَجب منه

، وقيل«َغنَم  أن  األصل فيه « لقىعقرى وح»: ، والمعنى للبيت َقومي أولو نِساء قد َعَقرَن ُوجوَههن  فخَدشنَها، وَحَلقَن رؤوسهن 

ولكن ي »: 2المرأة كانت إذا أِصيَب لها كِريم َحَلَقت رأسها، وأخَذت َنعَلين تضِرب هبما رأسها، وتعِقره، وعلى ذلك قول الَخنساء

يعني  ة،َمعقورة المحلوق، معناه أن  قومي هؤالء قد بَلغ هبم مِن الَبالء ما يبُلغ بالمرأة ال«رأيُت الَصرب َخيًرا مِن النَعَلين والرأس اَلحليق

بمعنى الموت والهالك وفقدان « الثُكل»، و«الُعقوق ُثكُل َمن لم َيثَكل»و. 0أن هم صاروا إلى حال النساء المعقورات المحلوقات

، ص 1ويف حديث اَلحرث بن َحَسان. /الحبيب والولد
 
، «على الَخبِير َسَقطَت »: م، وسأله عن شيء فقالسل  ل ى اهلل عليه وقال له النبي

بمعنى الِرفق « الِرسل»، يعني ات ئِد فيه، و«افَعل كذا وكذا على ِرسلك»و. 7يعني على العالم به وقعَت، وهو مثل سائر للعرب

على ما َخي َلت َوعُث »و. 5ق  تناولهُش فيقصير ال يطول ، ألن ه نبت «هو على َطَرف الثُمام»: ويقال لما ال يعُسر َتناُوله. 6والُتَؤَدة

، يعني إلى هذا صار معنى اَلخَبر، وأصله أن  الكاهن «على هذا داَر الُقمُقمُ »و. 8، إذا أمرَته بركوب األمر على ما فيه من الهول«الَقصيم

ذ ُقمُقمًة وجعلها بين َسب اَبَتيه ينُفث فيها وَيرقي وُيِديرها، فإذا انتهى يف َزعمه إلى السارق دار أخخراج الَسِرقة الكاهن إذا أراد استِ 

: وقولهم إذا ُيئِس من شيء. 9«على يدي  داَر الحديُث »: القمقم، فُجِعل ذلك مثالً لمن ينتهي إليه الخرب، وداَر عليه، وكذلك قولهم

 ُشَرط  هو الَعدل بن َجزء بن َسعد الَعشيرة« دلٍ ُوِضع على َيَدي عَ »
َ
إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فقال « تب ع»، فكان «ُتب ع»وكان ولِي

                                                                                                                                     
 

َلمية، من بني ُسليم، من   2 قيس عيالن، من مضر أشهر شواعر العرب، وأشرهن  على اإلطالق، من ُتماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحية الس 

، وأدركت اإلسالم فأسلمت، وفدت على رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م مع قومها بني سليم، فكان رسول  أهل نجد، عاشت أكثر عمرها يف العهد الجاهلي 

أكثر شعرها وأجوده رثاؤها ألخويها وكانا قد قتال يف الجاهلي ة، وكان لها أربعة بنين ! ساءهيه يا خن: اهلل يستنشدها وُيعِجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول

فني بقتلهم»: شهدوا حرب القادسي ة، فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميًعا فقالت  .0386: راجع. «الحمد هلل ال ذي شر 

م   0 ص 0378؛ جمهرة األمثال 301/؛ العقد الفريد 2358ابن سال  ؛ إميل (حلق)؛ اللسان والتاج /0326؛ المستقصى 03/8 ؛ الميداين /3/9/؛ المخص 

 .13/52بديع 

م   /  .13/50؛ إميل بديع (ثكل)؛ التاج 1//23؛ المستقصى 0326 ؛ الميداين 0312؛ جمهرة األمثال 23218ابن سال 

، كان شريًفا مطاًعا، من السادة، الشجعان، الذهلي  حسان بن الحارث   1 ، صحابي  كان مع األحنف لما فتح خراسان، وشهد يوم الجمل، ومعه راية  البكري 

 .03271الزركلي  : راجع. بكر بن وائل، فقتل وقتل معه ابن له وخمسة من أهله، ورثاه بعض الشعراء

م   7 ؛ اللسان 23/59؛ المستقصى 23162؛ األساس 0301 ؛ الميداين 23780؛ ثمار القلوب 0316 ؛ جمهرة األمثال316/؛ العقد الفريد 23026ابن سال 

 .13/51؛ إميل بديع (سقط)؛ التاج 23295؛ المستطرف (سقط)

 .13/57؛ إميل بديع (رسل)اللسان والتاج   6

م   5 ؛ (ثمم)؛ اللسان والتاج 03/85؛ المستقصى 23227؛ األساس 03/88 اين ؛ الميد23791؛ ثمار القلوب 03/62؛ جمهرة األمثال 23012ابن سال 

 .13/57إميل بديع 

ص 0318جمهرة األمثال   8  .13/56؛ إميل بديع (وعث)؛ اللسان والتاج 23057؛ األساس 0326 ؛ الميداين 0356؛ المخص 

م   9  .13/55؛ إميل بديع (قمقم)؛ اللسان والتاج 03266؛ المستقصى 0308 ؛ الميداين 0317؛ جمهرة األمثال /2302ابن سال 
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، «ة ما ِعل ة، أوتاٌد وأِخل ة، وَعَمد الِمَظل ة، أبِرزوا لِصهركم ُظل ةل  عِ »و. 2ئِس منه، ثم  قيل ذلك لكل  شيء يُ «ُوِضع على َيَدي َعدلٍ »: الناس

جت رجالً، فأبطأ هبا أهلها على زوجها، وجعلوا يعتل ون بجمع أدوات البيت، فقالت ذلك استحثاثًا لهم«ُظل ة . 0، قالته جارية زوِّ

، «َعلَِقت َمعالُِقها وَصر  اُلجنُدُب »و. /اسم رجل« ثعلبة»و، المني ة« العلوق»يضرب للواقع يف أمر شديد و« َعلَِقت بثَعَلبََة الَعلوُق »و

، فأبى صاحبها وأمره «علِقُت ِرشائي برشائك»: أعلق رجل ِرشاء برشاء بئر، ثم  اد عى جوار صاحبها، فسأله عن سبب الجوار، فقال

، فال يمكننى الرحيل، يضرب يف استحكام واقت َمعالُِقها باالرتحال وكان الوقت َقيًظا، فقال هذا القول، يعنى أن  الدلو علِّ  شتد  الحر 

ى ُلَكيزٌ »و. 1األمر وانبِرامِه ان يف: ، ابنا أفصى بن عبد الَقيس، يقال«َشن  وُلَكيز»، و«يحِمل شن  وُيَفد  هما ليلى بنت ُقر   إن هماكانا مع أم 

ت ُلَكيًزا، يعني قالت له لتَسَفٍر حتى نزَ  ا أرادت الَرحيل َفد  ي»: ذا ُطوى، فلم  ، وَدَعت َشن ًا ليحِملها، فحملها وهو «فِداك أبي وأم 

ى ُلَكيز»: َغضبان، حتى إذا كانا يف الَثنِي ة رمى هبا عن بعيرها فماتت، فقال شن   ، فجرى مثالً، يضرب يف وضع «يحمل شن  ويَفد 

عليك بَجَعرات »: يضرب لمن يعاين مِراس الَعَمل فيُحَرم، وَيحظى غيُره فُيكَرم، ثم  قال شن  ألخيه: يلوقيف غير موضعه،  الشيء

عليكم »: ، ويف حديث عمر رضي اهلل عنه«نزل فالن جنبةً »، يعني قعد جنبًة واعتزل الناس، و«قَعد فالن َجنَبةً »و. 7«أم ك يا ُلَكيز

بمعنى الرتاب، « العفار»، «عليه الَعفار والَدبار وُسوء الدار»و. 6ب عن النِساء والُجلوس معهن  نا، يعني اجتِ «فافباَلجنَبة فإن ها عَ 

اسم من اإلدبار كالعطاء من اإلعطاء، ويجوز أن تكون الباء بداًل مِن الميم فيراد به الَدمار، وهو الهالك وسوء الدار، « الدبار»و

اء يهعل» :يف الدعاء ومن قولهم. 5هو جهن م: وقيل اء»، و«الَعفاء والكلب الَعو  عليه الَعفاء »، ويقَصر بمعنى الكلب يعِوي كثيًرا، و«الَعو 

كل  َضب  عنده »و. 8وكل  َخِسيٍس يسيٍر حقير، فهو َلفاء: بمعنى الرتاب، والقماش على وجه األرض، وقيل« الَلفاء»، و«الَعفاء والَلفاء

الحجر الذي ال يكاد « الِمرداة»: ، هي الصخرة التي يهتدي هبا إلى حجره، يضرب للشيء الَعتيد ليس دونه شيء، وقيل«عنده مِرداُته

الرجل الضابط يرفعه بيديه يردى به الحجر، وهي أيضًا المكان الغليظ يحِفرونه فيضِربونه به فيليِّنونه، وُيرَدى به حجر الضب  إذا 

، ويشب ه بالمرداة الناقة يف الصالبة «هم َمرادي»، و«إن ه لِمردى حروب»: القلعة ويهِدمها، ويقال للرجل الشجاع ينكان يف قلعة فتل

ار، و« ُجَفينة»و. 9، يعني صبور عليها«إن ه لمردى خصومة وحرب»، و«ناقة مرداة»: فيقال ، «عند ُجَفينَة الخرب اليقين»اسم خم 

خَرج ومعه رجل من ُجَهينة يقال له  بن ُمعاوية بن عمرو بن كاِلب ن مِن حديثه أن  ُحَصين بن عمروكا، و«حفينة»، و«ةُجَهينَ »وبرواية 

  وكانا فاتَِكين فقتَله وأخذ ماله، وكانت َصخرة«األخنَس»
 إلى الكاِلبِي

 
ية تبكيه يف اوبنت عمرو بن مع ، فنَزال َمنِزاًل، فقام الُجَهنِي

أخته، وهي ُصَخيرة بالتصغير « َصخرة»: ، وقيل«ُتسائِل عن ُحَصيٍن كل  َركٍب، وعند ُجَهينة الَخَبر الَيقينُ »: المواسم، فقال األخنس

                                                                                                                                     
 

ص 232/5؛ ثمار القلوب 3/10/العقد الفريد   2  .13/58؛ إميل بديع (عدل)؛ اللسان والتاج 236/8؛ األساس 038 ؛ الميداين /2308؛ المخص 

 .13/59؛ إميل بديع (ظلل)؛ اللسان والتاج 03/2 الميداين   0

ص 3121/؛ الخصائص 13068العقد الفريد   /  .13/59؛ إميل بديع (سير، علق)؛ اللسان والتاج 23657؛ األساس 0305 ؛ الميداين 73222؛ المخص 

ص 0362جمهرة األمثال   1  .13/82؛ إميل بديع (صرر، علق)؛ اللسان والتاج 03265؛ المستقصى 23651؛ األساس 0327 ؛ الميداين 3/05/؛ المخص 

 ./13/8؛ إميل بديع (لكز)؛ التاج 03212؛ زهر األكم 03122؛ المستقصى /0312 الميداين   7

 .13/81بديع  ؛ إميل(جنب)؛ اللسان والتاج 23260؛ فصل المقال 03/22جمهرة األمثال   6

 .13/87؛ إميل بديع (عفر)؛ اللسان والتاج 03/9 الميداين   5

ص   8  .13/87؛ إميل بديع (عوي، لفو)؛ اللسان والتاج 03/9 ؛ الميداين 3/89/المخص 

م   9  .13/92؛ إميل بديع (ردى)؛ التاج 03005؛ المستقصى 032/0 ؛ الميداين 03275؛ جمهرة األمثال 7//23ابن سال 
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ار يقال له ُجَفينة، ج« مراح»أكثر، و   من ُقضاعة، ومن حديثه أيضًا أن ه كان يهودي ًا من أهل َتيماء خم 
 ضربه حي

 
ة، ابار النبي ن ُمر 

ار أيًضا يقال له ُغَصين، وكان رجل َغَطفاين  أتى ُجَفينة، فشِرب عنده، فناَزعه أو ناَزع رجالً عن ده، وكان لبني َسهٍم جاٌر يهودي  خم 

ت يوًما على   أمُره، وكانت له أخت تسأل عنه فمر 
َ
ى لته عن أخيها علوعنده أخوها، وهو أخو المقتول، فسأ« ُغَصين»فقتله وَخِفي

ا سِمع أخوها وكان «تسائل عن أخيها كل  َركٍب، وعند جفينة الخرب اليقين»: عادهتا، فقال غصين ال يدري أن ه أخوها، « غصين»، فلم 

وا على  لى ، فقتلوه ألن ه كان سبب قتل جفينة، ومضى قومه إ«غصين»ذهب إلى جفينة فسأله عنه، فناكره فقتله، ثم  إن  بني ِصرمة شد 

ِغب  »و. 2قتلتم يهودي نا وجارنا فقتلنا يهودي كم وجاركم، فأَبوا وقع بينهم قتال شديد»: فشَكوا إليه ذلك فقال« ماملحُحَصين بن ا»

، «ةإن  لهذا األمر َمَغب ة طي ب»: بمعنى عاقبة الشيء، وَغب  األمر معناه صار إلى آِخره، ويقال« الِغب  »، و«الَصباح َيحَمد القوُم الُسَرى

، «الَعنِي ة َتشِفي اَلجَرب»و. /، يضرب يف الرجل ُيعَرف بالِصدق يضطر  إلى الَكِذب«عند النَوى َيكِذبك الصاِدُق »و. 0يعني عاقبة

 »و. 1يضرب للرجل إذا كان َجي د الرأي
 
د علي ، ويقال «هو َيتَحم  د الناس بُجوده»، يعني يمَتن  ، يعني ُيِريهم أن ه محمود، «فالن يتحم 

د به إلى الناسأنَمن »: أمثالهم ومن ، معناه أن ه ال ُيحَمد على إحسانه إلى نفسه، إن ما ُيحَمد على إحسانه «َفق ماله على نفسه فال يتحم 

 فالٌن َحمًدا»: إلى الناس، ويف النوادر
 
فلم َتجِر إال  ِجئَت يف »: ، يعني أكَثُر حمًدا، وقال الشاعر«أحَمدُ  ودالعَ »إذا غضب، و« َحِمَد علي

، ألن ك ال تعود إلى الشيء غالًبا إال  بعد ِخربته، أو معناه أن ه إذا ابتدأ المعروف جَلب «اَلخير سابًِقا، وال ُعدَت إال  أنَت يف الَعود أحَمد

ل َمن قال هذا المثل ء ، يعني االبتداالَحمد لنَفسه، فإذا عاد كان أحَمدَ  محمود، والَعود أَحق  بأن يحَمدوه، أو بأن ُيحَمد منه، وأو 

ه أبواه ا هاَم هبا زماًنا وَخطًبا، فرد    يف فتاة من بني ُذهل، ثم  من بني َسدوس، يقال لها الَرباب، لم 
ا، ِخداش بن حابِس الَتِميِمي

أال َليَت ِشعري يا َرباُب متى »: اكًِبا حتى انتهى إلى منزلهم مَتَغنًِّيا بأبيات، منهار أقبل ذاِت ليلةٍ فأضرب، يعني أعرض عنها زماًنا، ثم  

، فسِمعت الَرباب وعَرَفته، وحِفظت الشعر، وأرسلت إلى الَركب الذين فيهم ِخداش، وبعَثت «أَرى َلنا مِنك ُنجًحا أو ِشفاًء فأشتَفِي 

ها ا،على أبي خاطِبً  إليه أن قد عَرفُت حاجتك فاغدُ  ها، ثم  قالت ألم  ه هل أنكِح إال  َمن أهوى، وألتِحف إال  َمن »: ورَجَعت إلى أم  يا أم 

ها«أرضى؟ ها«فأنكِحيني ِخداًشا»: ، وقالت«بلى ، فما ذلك؟»: ، قالت أم  : ، قالت«وما يدعوك إلى ذلك مع قل ة ماله؟»: ، وقالت أم 

ا أصَبحوا «ألم نكن صَرفناه عن ا؟ فما بداله؟»: فأخربت األم  أباها بذلك، فقال ،«، فُقبًحا للمالإذا جَمع المال الَسي يء الِفعال» ، فلم 

، «َعوٌد ُيَعل م الَعنَج »و. 7، فأرسلها مثالً «الَعود أحمد، والمرأة ترَشد، والِورد ُيحَمد»: َغدا عليهم ِخداش، وسل م عليهم، وقال

ُكَسيٌر وُعَويٌر، وكلٌّ َغيُر »و. 6الجمل الُمِسن  « العود»تعل م شيٍء بعدما َكبَِر، و يفمثالً لمن أَخذ ، بمعنى الرياضة، يضرب «الَعنَج»و

                                                                                                                                     
 

م 23/1أمثال العرب   2  .13/92؛ إميل بديع (جفن)؛ اللسان والتاج 0311؛ جمهرة األمثال 23022؛ ابن سال 

م   0 ؛ زهر األكم /232؛ المستطرف (غبب)لسان ؛ ال03268؛ المستقصى /03 ؛ الميداين 0310؛ جمهرة األمثال 3218/؛ العقد الفريد 230/2ابن سال 

 .13/90؛ إميل بديع (غبب)؛ التاج 23/07

م   /  .13/91؛ إميل بديع (نوى)؛ اللسان والتاج 0300 ؛ الميداين 03/7؛ جمهرة األمثال 2376ابن سال 

م   1  .13/95؛ إميل بديع (عنو)؛ اللسان والتاج 03252؛ المستقصى 0328 ؛ الميداين 0378؛ جمهرة األمثال 309/؛ العقد الفريد 23220ابن سال 

م   7 ؛ إميل بديع (حمد، عود)؛ اللسان والتاج 7//23؛ المستقصى 03/1 ؛ الميداين 0312؛ جمهرة األمثال 63018؛ العقد الفريد 23269ابن سال 

13/98. 

م   6  .13/99؛ إميل بديع (عنج)؛ اللسان والتاج 03252؛ المستقصى 0320 ؛ الميداين 03/9ألمثال ؛ جمهرة ا23202ابن سال 
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ًما« أعور»يف اَلخصَلَتين المكروَهَتين، وهو تصغير « َخيرٍ   باإلسناف»: و لمن تحي ر يف أمره. 2ُمَرخ 
 
، يعني َدِهَش من الَفَزع، كمن «َعي

، على األمر المشب ِه أن يكونا»: ومف، وقول ابن كلثال يدري أين يُشد  الِسنا  
 باإلسناف حي

 
م0«إذا ما َعي ومن . /، يعني عي وا بالتقد 

 بَُجيُر َخبََره»: أمثالهم
َ
« البجير»: كانا أَخَوين يف الَدهر القديم، وقيل« بجير وبجرة»: ، يعني عيوبه، وقيل«َعي َر بَُجيٌر بَُجَره، ونَِسي

ته عي ر غيره بما فيه، كما قيل يف امرأة عي رت «الَبَجر»ة، ومصدره ر  وهو الناتئ الُس ، «األبجر»تصغير  ، فالمعنى أن  ذا ُبجَرٍة يف ُسر 

ن ه كان الخليفة من بني أ ، ومن حديثه«َعير بَعيٍر، وزيادة عشرة»: ومن أمثال أهل الشام.  1«َرَمتني بَدائِها وانَسل ت»: أخرى بعيب فيها

، يعني «بِعرق ذي أَشٍب »: ، وقولهم«ِعيصك منك وإن كان أِشًبا»و. 7أمي ة، إذا مات وقام آخر زاد يف أرزاقهم وَعطاياهم َعشرَة َدراِهم

، «ل َعوُلهعا»و. 6، وهذا ذم  ، معناه أصلك منك وإن كان ذا َشوٍك داِخالً بعُضه يف بعض«عيصك منك وإن كان أشبا»ذي التباٍس، و

هو على مذهب : ، يعني ُغلِب ما هو غالبه، يضرب لمن ُيعَجب من كالمه ونحوه، وقيل«ِعيَل ما هو عائله»، و«عال صربي»و

 . 5«وأحبِب َحبيبك ُحب ًا ُرَويًدا، فليس َيعوُلك أن َتصِرما»: الدعاء، وقال النمر بن َتوَلب

 

 نالغيباب 

 

ة»و. 8، يعني َفتًقا ال ُيقَدر على ِرتقه، يضرب يف الداهية الدهياء«غاَدَر َوهيًة ال ُترَقع»و                       ة تجُلب الِدر  ، يعني الَغفلة «الِغر 

 أهله ع رج: ، يقال«ا لهفابُكُلو»، وبرواية «َغرثاُن َفاربُُكوا له»و. 9تجُلب الِرزق، يضرب لمن َقل  عطاؤه وُيرَجى كثرته بعد ذلك
 
أعرابي

ر بغالم ُولِد له، فقال ا شبع قال»: أهله من سفر، فبش  ه»: ما أصنَع به أآكله أم أشربه فقالت امرأته ذلك القول، فلم  ، «كيف الَطال وأم 

غ ل ه وتفر  روه بالمولود، يضرب لمن ذهب هم  ين»و. 22غيرهومعنى المثل أن ه جائع فَسوا له َطعاًما َيهَجأ َغَرُثه، ثم  َبش  بُرداَك مِن  وَغر 

جته طامِعًة يف يساره، فألَفته ُمعِسًرا، «َخدافِلي ، يضرب لمن َضي ع َشيئه طَمًعا يف شيء غيره، قالته امرأة رأت على رجل ُبرَدين، فتزو 

يها فقال ردَ لمرأة تسرتجع بُ ُبرداِك بكسر الكاف، قاله رجل استعار من امرأة ُبرَديها فلبسهما ورمى ُبخلقاٍن كانت عليه، فجاءت ا»أو

قد »غدافل، وهي اُلخلقان من الثياب، و»لبِس قميًصا َخَلًقا، والثوب الِغَدفل بمعنى البالي، جمعه « َخدفل الرجل»الرجل ذلك، و

                                                                                                                                     
 

م   2  .13122؛ إميل بديع (عور)؛ اللسان والتاج 03250؛ المستقصى 23681؛ األساس 03215 ؛ الميداين 03272؛ جمهرة األمثال /2306ابن سال 

 .007الزوزين  : يت راجعلشرح الب  0

 .13122؛ إميل بديع (سنف)؛ اللسان والتاج 03257؛ المستقصى 23155؛ األساس 0328 الميداين   /

م   1  .13121إميل بديع ؛ (بجر)؛ اللسان والتاج 03257؛ المستقصى 038 ؛ الميداين 03/8؛ جمهرة األمثال /30/؛ العقد الفريد 2351ابن سال 

م   7  .13121؛ إميل بديع (عير)؛ اللسان والتاج /0325؛ المستقصى /032 ؛ الميداين 23189؛ جمهرة األمثال 23/07ابن سال 

ص /0301جمهرة األمثال   6  .13126؛ إميل بديع (أشب)التاج ؛ اللسان و03/72؛ المستقصى 2308؛ األساس 0325 ؛ الميداين 23/29؛ المخص 

م   5 ص 03/6؛ جمهرة األمثال 2369ابن سال  ؛ إميل (عول)؛ اللسان والتاج 03251؛ المستقصى 23687؛ األساس /030 ؛ الميداين 3121/؛ المخص 

 .13125بديع 

م   8  .13122؛ إميل بديع (وهي)اللسان والتاج ؛ 03256؛ المستقصى 0362 ؛ الميداين 23/72ابن سال 

 .13127؛ إميل بديع (غرر)؛ اللسان والتاج 0360 الميداين   9

ص 0380جمهرة األمثال   22  .13126؛ إميل بديع (ربك)؛ اللسان والتاج 03256؛ المستقصى ///23؛ األساس 0376 ؛ الميداين 23108؛ المخص 
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ين ُبرداك مِن َغدافِلي ين برداك من»، قاله رجل سأل رجالً أن يكُسوه، فوَعده فألقى ُخلقانه فلم َيكُسه، و«غر  ه ، أصل«ُخذافِري قد غر 

أن  جاريًة فقيرة كانت عليها أطمار، فنظرت إلى بنت ملِكهم، فرأت عليها ثِيابًا فاخرًة، فألقت أطمارها، ومضت َطماِعيًة يف األخذ 

ين ُغرور الُمحِمقات»و. 2من ثياهبا شيًئا، فلم تظَفر منها بشيء، ورجعت وقد أِخَذت أطماُرها القمر يف وهي الليالي التي يطُلع « َغر 

: هي الليالي البيض َذوات الَغيم، فتظن  فيها أن ك قد أصبحَت وعليك ليل، ألن ك ترى ضوًءا وال ترى قمًرا، ويقال: وقيل، جميعها

، ومنه «ِسرنا يف ليالي محمقات» ل مجلسه بتعاقله،«األحمق»، ألن ه يسير الراكب فيها ويظن  أن ه قد أصبح حتى يَمل  ك يف أو   ، ألن ه يغر 

ل كالمهآ فإذا انتهى إلى ك بأو  ، يعني إثمك، وهو على المثل، ويف حديث «َغَسَل اهلل َحوَبَتك»و. 0خر كالمه تبي ن ُحمقه، فقد غر 

رين من الذنوب«واغِسلني بماء الَثلج والبََرد»: الدعاء ، يعني «الَغَضب ُغول الِحلم»و. 1كنايًة عن الموت« َغصَّ بِريقه»و. /، يعني طهِّ

األقِط بالدقيق ُيَلث  « البكيلة»، و«َغضباُن لم ُتؤَدم له البَكِيَلة»و. 7كل  ما أهلك اإلنساَن فهو ُغول: ويذهب به، وقيله الُيهلكِه، ويغتأن ه 

ه النار ، وعليه إن هم كانوا يُغل ون األسير بال: ، يضرب للمرأة السي ئة الُخُلق، قيل«ُغلٌّ َقِمٌل »و. 6به، فيؤكل بالسمن من غير أن تمس  ِقد 

ة، ويف الحديثبَ الوَ  من النساء ُغل  َقِمل يقِذفها اهلل تعالى »: ر، فإذا طال الِقد  عليه َقِمَل فلقي منه َجهًدا، فضرب لكل  ما يلقى منه شد 

، ومن حديث المثل أن ه راَود رجل من «َغمًزا ودِرَهماَك َلك، فإن لم تغِمز فبُعٌد لك»و. 5«يف عنق َمن يشاء ثم  ال يخرجها إال  هو

ا خاَلطها جَعلت تقول َغمًزا وِدرَهماَك َلك، فإن لم تغِمز فُبعٌد »: العرب أعرابي ًة، فأبت إال  أن يجعل لها شيًئا، فجعل لها ِدرَهَمين، فلم 

أن ه نزل بقوم من العرب يف أهله،  ، وروي عن الُحَطيئة«الِغناء ُرقية الِزنى»و. 8العمل الشديد، يضرب مثال للرجل تراه يعمل «لك

، شب ههن  هبا «ُرَويَدك، ِرفًقا بالَقوارير»: ويف الحديث. 9«أغنوا أغاين شب انكم، فإن  الغناء رقية الزنا»: فسِمع ُشب اَنهم يتَغن ون، فقال

بالَكف  عن  22«أنجشة»ن  على الَعهد، والقوارير من الزجاج ُيسرع إليها الَكسر وال تقَبل اَلجرب، فأمر مهن  وقِل ة َدوالَضعف َعزائمهِ 

، وقيل ت، : َنشيده وُحدائه ِحذاَر َصبَوتِهن  إلى ما يسَمعن فيقع يف قلوهبن  اإلبل إذا سِمعت اُلحداء أسَرعت يف المشي واشتد 

ة الحركةلكته، فنهاه عن ذفأزَعَجت الراكَب فأتَعبَ  : ، وقال الشاعر«َغنَظوك َغنَظ َجرادة الَعي ار»و. 22، ألن  النساء يضُعفَن عن شد 

 الَعي ار»
اسم رجل أثَرم أَخذ َجرادًة ليأُكلها فخرجت من موِضع « العي ار»: ، قيل«ولقد لقيُت َفوارًسا مِن َرهطنا َغنَظوك َغنَظ َجراَدةِ

                                                                                                                                     
 

 .13125؛ إميل بديع (غدفل)؛ اللسان والتاج 03256؛ المستقصى 0378 الميداين   2

ص   0  .13125؛ إميل بديع (حمق)؛ اللسان والتاج 23021؛ األساس 03/55المخص 

 .13129؛ إميل بديع (غسل)اللسان والتاج   /

 .13129؛ إميل بديع (غصص)؛ اللسان والتاج 23/52 الميداين   1

ص   7  .13102؛ إميل بديع (غول)؛ اللسان والتاج 5//23؛ المستقصى 0362 ؛ الميداين 0355المخص 

 .13102؛ إميل بديع (بكل)؛ اللسان والتاج 0362 الميداين   6

ص /038؛ جمهرة األمثال 53202العقد الفريد   5  .13102؛ إميل بديع (قمل)؛ اللسان والتاج 23528؛ األساس 0362 ؛ الميداين 5//3/؛ المخص 

 ./1310؛ إميل بديع (بعد)؛ اللسان والتاج 03258؛ المستقصى 23125 الميداين   8

 (.قرر)؛ اللسان والتاج 0365 الميداين   9

 .اهلل عليه وسل م، كان اسمه أنجشة عبد الرسول صل ى  22

 .13101؛ إميل بديع (قرر)؛ اللسان والتاج 0365 ؛ الميداين 23656ثمار القلوب   22
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َءُة َعن التَنقيح»و. 2الً لَعناء، فصار مثالَثَرم بعد مكاَبدة ا بمعنى « الُسالءة»، وذلك أن  العصا إن ما تنَق ح لتَمُلس وتخُلق، و«استَغنَت الُسال 

يريد تجويد شيء، وهو يف ن ، يضرب مثالً لمبمعنى شوكة النخلة، وهي يف غاية االستواء والَمالَسة، فإن ذهبَت تقِشر منها خُشنت

ا هو مستقيم، وقال أبو َوجَزة الَسعِدي   َطوًرا وَطوًرا يُجوُب الُعقَر مِن َنَقٍح كالَسنَد، أكباُده »: 0غاية الجودة من شعر أو كالم أو غيره مم 

أوساطه، « أكباد الرمل»ض، وبيثياب « السند»و الخالص من الرمل،« النََقح»، أراد هبا البِيض من ِحبال الرمل، و«أكباُده ِهيٌم َهراكيُِل 

، يعني القرب ألن ه يغي به «إذا أنا َغي َبتني َغياَبتي»: ، يعني ُدفِن يف قربه، ومنه قول الشاعر«َغي َبه َغياُبه»و. /الِضخام مِن ُكثبانِه« الهراكيل»و

،  يف األصل َقعر البئر، ثم  ُنِقلت لكل  « الغيابة»: عن أعين الناس، وقيل
 
ومن . 1 رب يف الدعاء على اإلنسان بالموتيضغامِض َخِفي

معناه أن « المذال»، هو الجمع بين الرجال والنساء للزنا، و«الِمذاء»، ويروى «الَغيرة من اإليمان، والِمذال من النِفاق»: الحديث

ل عنه حتى يفرتِشها غيُره  . 7يقَلق الَرجل بِفراشه، الذي يضاِجع عليه حليلته، ويتحو 

 

 باب الفاء

 

، ومنه حديث الزبير رضي اهلل تعالى عنه أن ه سأل عائشة «يف ذروته وغاربه»، وبرواية «ما زال يفتِل يف الِذروة والغارب»و                       

م الِسنام مق« الغارب»رضي اهلل تعالى عنها الخروج إلى البصرة فأبت عليه، فما زال يفتل يف الذروة والغارب حتى أجابته، و د 

ه « روةلذا»و أعاله، أراد أن ه ما زال يخادعها ويتلط فها حتى أجابته، واألصل فيه أن  الرجل إذا أراد أن يؤن س البعير الَصعب ليُزم 

 بِحدِج لبَ َفخَر ا»: 5وقالت َدخَتنوس. 6وينقاد له، جعل ُيِمر  يَده عليه، ويمَسح غاربه، ويفتِل َوَبره حتى يستأنس، ويضع فيه الِزمام
 
ِغي

 »، و«َرب تِها، إذا الناُس اسَتَقل وا
 
 يف غير هذا الموضع المرأة الفاجرة، ويضرب مثالً «البغايا»بمعنى األمة، والجمع « البغي

 
، والبغي

ن مَ »: قيل للَبغل، وهذا مثل قولهم، إذا «الَهوَدج»مركب من مراكب النساء نحو« الحدج»للرجل يفخر بشىء لغيره خيٍر منه، و

 «إن  الِفرار بِقراٍب أكيَُس »و. 8«خالي الَفَرس»: ، فقال«أبوك؟
 
، إذا كان يسير يف طريق، فرأى أَثر ، هذا المثل لجابر ابن عمرو المَزنِي

، يعني الفرار أكيس فورًا ألن هما شديد «َكَلُبهما، عزيز َسَلبهما، والِفرار بِقراب أكَيُس  دٌ أثر رجلين، شدي»: رجلين، وكان قائًِفا، فقال

القرار »، و«َقرارة تَسف َهت َقرارة»و. 9«الفرار قبل أن ُيحاط بك أكَيُس لك»: ، وبرواية أخرى«بُقراٍب »: عملهما، ومنهم من يرويه

                                                                                                                                     
 

م   2  .13107؛ إميل بديع (غنظ)؛ اللسان والتاج 03028؛ المستقصى 0362 ؛ الميداين 23/29ابن سال 

 .83287؛ الزركلي  53/56ابة اإلص: لحياته راجع  0

 .13106؛ إميل بديع (نقح)؛ اللسان والتاج 23275؛ المستقصى 0378 ؛ الميداين 23206ثمار القلوب   /

 .13105؛ إميل بديع (غيب)؛ اللسان والتاج /036 الميداين   1

ص 53096العقد الفريد   7  .13105؛ إميل بديع (مذل، مذي)؛ اللسان والتاج 03022؛ األساس 0365 ؛ الميداين 7306؛ المخص 

 .//131؛ إميل بديع (فتل)؛ اللسان والتاج 2351؛ المستقصى 036؛ األساس 0369 ؛ الميداين 0398؛ جمهرة األمثال 307/العقد الفريد   6

يت باسم بنت كسرى دختنوس بنت لقيط بن ُزرارة ال  5 كانت زوجة عمرو بن عمرو بن عدس، وحضرت « دخرت نوش»دارمية، من تميم، شاعرة جاهلي ة، سم 

 .5//03الزركلي  : راجع. قبل مولد النبي  صل ى اهلل عليه وسل م بتسع عشرة أو بسبع عشرة سنة( شعب جبلة)يوم 

 .131/1؛ إميل بديع (رغل)؛ اللسان والتاج 03028؛ المستقصى 23120؛ فصل المقال 03222جمهرة األمثال   8

م   9  .131/6؛ إميل بديع (قرب)؛ اللسان والتاج /039؛ جمهرة األمثال 23025ابن سال 
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، يضرب «نَزو الَفراِر استَجَهل الَفرارَ »األرجل قِباح الوجوه، وهذا مثل قولهم  اررب من الغنم قِصبمعنى النَقد، وهو ض« والقرارة

ها فيتبعه«فرارة»للرجل يتكل م يف القوم بالخطأ فيطأ بَقومه على ذلك، وبرواية  ِن يف خاَفر»و. 2ا الغنم، وهي البهيمة تنِفر إلى أم 

ة، يعني الَضروط عند « َفشاشِ »و. 0، يعني كانا مِثلين وَنظيرين«كانا يف نِقاب واحد»: ، يضرب للمتشاَبهين، ويقال«نِقاٍب  المرأة الفاش 

يه، مِن استِه إلى فيه»: الجماع، ويقال للرجل إذا غِضب لم يقِدر على التغيير تصار، انا شئِت، فما به ، يعني افعلي به م«يا َفشاِش ُفشِّ

، يعني َجمعهم، إشارًة إلى «فض  اهلل َخَدَمَتهم»و. /وال يقِدر على شىء، والمراد به أن اخرجى غَضبه كما تخرج الريح من الَوطب

ق جماعتكم، و«الحمد هلل الذي فض  َخَدَمتكم»: حديث خالد بن الوليد أن ه كتب إلى َمراِزبة فارس ألصل يف ا« الخدمة»، يعني فر 

ت اَلخَدمة انَحل ت السرائح وسَقَطت النعُل، ضسير غليظ مَ  فور مِثل اَلحلقة يَشد  يف ُرسغ البعير، ثم  تشد  إليها َسرائح َنعله، فإذا انَفض 

قه ، «على َعمد عينين»، و«على َعمد عين»، و«على عينين»، و«صنَع ذلك على َعين»و. 1فضرب ذلك مثالً لذهاب ما كانوا عليه وتفر 

، ويقين، وقال امرؤ القيس« فعلُت ذلك َعمد عين»د، واحكل  ذلك بمعنى و، «عينين ده بجدٍّ َابلِغا َعن ي الُشَويِعَر أن ي َعمَد »: إذا تعم 

َصميُمها فَعمًدا ب لي قد أصيتك خي فإن»: 7الُسَلمي ، وقال ُخفاف بن ُندبة«فعلته َعمًدا على عين»: وكذلك« َعيٍن َقل دُتُهن  َحريما

مُت مالكا إذا « لقيُته عين ُعن ة»: ، مجرى وغير مجرى، ويقال«هو من ي عين ُعن ة»، يعني قريب، وكذا «َعرض عين»، و«على عين تيم 

ًة من بين أصحابه، و«أعطاه ذلك عين عن ة»رأيَته ِعياًنا، ولم َيَرك، و ل عين»، يعني خاص  ل شيء، وقبل ، يعني «لقيُته أو  شيء،  كل  أو 

، وأصل هذا «ُفق بَلحم ِحرباَء ال بَلحِم َترباءَ »و. 6، يعني أنَعَمها«َنِعم اهلل بك َعينًا»يعني ُمعاَينًة لم يُشك  يف رؤيته إي اه، و« لقيته ِعياًنا»و

، يعني أكلَت لحم «رباءت م حرباء ال بلحمفق بلح»: أن  رجال نظر إلى آَخر ينظر إلى إبله وهي تفوق، فخاف أن يصيبها بعينه إبله فقال

هو »و. 8، يضرب مثالً لكل  ضعيف ال ينُفذ يف األمور«الفقير المكسوُر الَفقارِ »و. 5الِحرباء ال لحم ناقة تسُقط فُتنَحر فيترت ب لحمها

، «واِشمةاليَل يف نفسه من لهو أخ»هي امرأة وشَمت استها، ليكون أحسَن لها، و: على المثل، قيل« أعظم يف نفسه من المت ِشمة

ال ُتضَرب أكباُد اإلبل إال  إلى ثالثة »: ويف الحديث. 9«الموتصل»، أصله «المت صل»، وهو نحو«الموَتِشمة« »المت شمة»واألصل يف 

إن ه ِجذل »و. 22، يعني يرحل إليه يف طلب العلم وغيره«فالن تضرب إليه أكباد اإلبل»، يعني ال ُترَكب فال ُيسار عليها، و«َمساجد
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، من مضر، أبو خرا  7 شة، شاعر فارس، من أغربة العرب، كان أسود اللون، وعاش زمنًا يف الجاهلي ة، وله أخبار خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي 

ة وكان معه لواء بني سليم، وشهد حنينا والطائف، وثبت على إس المه يف مع العباس بن مرداس ودريد بن الصمة، وأدرك اإلسالم فأسلم، وشهد فتح مك 

ة، ومدح أبا بكر وبقي إلى أيام عمر، أ  .03/29الزركلي  : راجع. كثر شعره مناقصات له مع ابن مرداس وكانت قد ثارت بينهما حروب يف الجاهليةالرد 
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َكز  »، و«َجعد اليدين»و. 2، يعني رفيق بسياسته والقيام بأموره، شب ه بالِجذل المنَتِصب«هو ِجذل مال»، يعني صاحبه، و«نِرها

ا إذا قيل«جعد»: ، ويقال للكريم من الرجال0، إذا كان بخيالً «اليدين . /فهو البخيل« جعد األنامل»، أو«فالن جعد اليدين»: ، فأم 

، و«ساءلب نِ هو ِخ »و ، و« ِزير نساء»، و«فالن ِحدث نِساء»، إذا كان يخالبهن  ، ويزاورهن  عندما « رجل ِخلب نساء»إذا كان يحادثهن 

ج رفالن دَ »َيدك، و ، يعني َطوع«هم َدرج َيِدك»و. 1«هم أخالب نساء وُخَلباء نِساء»يحب هن  للحديث والفجور ويحبِبنَه كذلك، و

فالن ذو »و. 7«عن أدرجه»، ويروى «َمن يرد  الفرات عن ِدراجه»، و«َمن يُرد  الليَل على أدراجه»، و«بنو فالن ال َيعصونك»، و«َيَديك

إال  لكم َنَسب، وما لكم َنَشب، ما أنتم »: بمعنى المال والَعقار، ومن َسجعات األساس« النشب»، «فالن ما له َنَشب»، و«َنَشب

المكان الذي يعاِرضك إذا « الَعروض»، يعني بال حاَجة َعَرَضت له، و«َركوض بال َعروض»، و«و َربوض بال َعروضه»و. 6«َخَشب

يف يوم ذي »: ، يعني ذو َمسَغبة، وَسِغب وَسغباُن َلغباُن بمعنى جوعان أو َعطشان، ويف قوله تعالى«رجل ساِغب الِغب»و. 5إذا ِسرَت 

 رضي اهلل عنه« عبِهوَص ياد، َسلِس القِ فالن »و. 8«ذي َمسَغبة
 
فَمن الَلِهج »: على المثل، يعني يتابعك على هواك، ويف حديث علي

ة الَسلُِس الِقيادِ  ه، و« رديء المكِسر»إذا كان ُخربته محمودًا، و« إن ه لَطي ب الَمكِسر»، و«هو طي ب الَمكِسر»و. 9«باللذ  رجل »ضد 

ة، وأصله مِن َكسِرَك الُعوَد لتَخُبره أُصلٌب أم ِرخٌو، و«الب الَمكاِسرِص هم »الَمكِسر، وُصلب  فالن َهش  »، يعني باٍق على الشد 

، فإذا أرادوا أن يقولوا «المكِسر ار الُعود»فهو مدح، وإذا أرادوا أن يقولوا « ليس بُمصلِد الِقدح»، هو مدح وذم  ، « هو َخو  فهو ذم 

، يعني محمود عند «ُعود طي ب المكِسر»أصلها حيث تكَسر منه أغصاهنا، و« مكِسر الشجرة»و ن كل  شيء أصله،م« المكِسر»و

، «لقيُته على أوفاز»، و«أوفاز»، بمعنى الَعَجلة، وجمعه «الَوفز»، يعني على َسَفر قد أشَخصنا و«َوَفز»، و«نحن على أوفاز»و. 22اُلخربة

ًا، وقالمُ عناه أن َتلقاه ، يعني على حد  َعَجلة، وم«وفز»و  الليل»و. 22«اقُعد على أوفاز من األرض»: ِعد 
 
، إذا كانت له إبل «فالن َغنِي

، يعني يف َكنَفه، وِسرتِه، «يف َذراه»، و«أنا يف ظِل  فالن»و. /2، يعني يعيش يف ظل ه«هو يعيش يف َكنَف فالن»و. 20ُسوٌد ترعى بالليل

، يريدون بذلك الِخصب وكثرة الماء والُخضرة، ألن  الِحَوالء مآلى «ِحَوالء الَسلى ثليف م»، و«الناقةنزلوا يف مِثل ِحَوالء »و. 21وِدفئه
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أ«رأيُت أرًضا مِثل الِحَوالء»: ماء ِري ا، ويقال أ بعُضها، وبعض لم يتفق  ت وأظَلَمت ُخضرهتا، حين يتفق  ويقال البن . 2، إذا اخَضر 

ء، أو ال رجٌل وال امرأٌة، أو ال يستطيع أن يزُجر الَغنَم بحاٍء عند الَسقي، وال يُمحِسن وال ُمِس  ، يعني ال«ال حاَء وال ساءَ »: المائة

، «هو ال َيثنِي وال َيثلِث»و. /، يعني ال ُينال منه خير، يضرب للبخيل«فالن ال َيبِض  َحَجُره»، و«فالن ما يبِض  حجره»و. 0الحماَر بساءٍ 

تين وال يف الثالثة أننُهوض ال يقِدر يعني هو رجل كبير، فإذا أراد ال ة وال يف مر  داَريتُه »، وكذا «دارأُته ُمداَرءةً »و. 1ينَهض ال يف مر 

، وأصل المدارأة المخالفة والمدافعة، ويقال»إذا ات قيُته، و« ُمداراةً  فالن ال ُيداري وال »: دارأُته أيًضا بمعنى دافعُته والينُته، وهو ِضد 

كان النب ي، صل ى اهلل عليه وسل م، شريكي، فكان خيَر شريٍك ال ُيشاِري »: ويف حديث السائب، شاِغب وال يخالف، يعني ال ي«ُيماري

 اليعني ال يظلِم و، «ال يدالس، وال يوالس»، يعني ال يخادع وال يُخون، و«هو ال يدالِس وال يؤالِس»و. 7«وال ُيماري وال يداري

، ذلك عند سقوط «فالن ال يعِرف اَلجمَرة من الَتمرة»و. 5، يعني ال ينَفع وال يضر  «فالن ال َيِريش وال َيربي»و. 6يُخون وال يواِرب

 يعِرف ن الفال»و. 8األولى يف الهواء، والثانية يف الرتاب، والثالثة يف الماء؛ وذلك حين اشتداد الحر  : الجمرة، وهن  ثالث َجَمراٍت 

 »ال يعرف الحو  من الباطل، و: ، يعني ال يعرف الكالم البي ن مِن الَخِفي، وقيل«مِن الَلو   و  الحَ 
 
 مِن الَلي

 
، يعني «فالن ال يعِرف اَلحي

 »الحق  من الباطل، أو
 
 »بمعنى الَحِوي ة، و« الحي

 
رب هذا ، يعني ال يعرف الحِوي ة مِن َفتل الحبل، يض«بمعنى َفتل الحبل« الَلي

، يعني الحق  من الباطل، و« الَلو  »ي ال يعرف شيًئا، ولذلألحمق ا هو أخَدع من البَو  وأنَكد من »الباطل وهو ال يعرف الحو  مِن الَلو 

ه ن ال ُيقَرع لالف»و. 22، يعني مِن َضعفه ال ُيعتد  به وال ُيكل م بَخيٍر وال شرٍّ «فالن ال ُيعوى وال ُينَبح»و. 9بمعنى األحمق« الَبو  »، و«اللو  

يضرب لمن ال يت ِضع َلحواِدث الَدهر، : ، قيل«ما ُيَقعَقع له بالِشنان»، يعني َنبيه ال يحتاج إلى التنبيه، و«ال ُيَقعَقع له بالِشنان»، و«العصا

ع، وال يخَدع وال: وال يُروعه ما ال حقيقَة له، ويف اللسان ك للبعير، ليفَزع، و«َشن  »جمع « انالشن» يرو  ال »، وهو الجلد اليابس ُيَحر 

ال به، «لِزاُز َخصمٍ »و. 22«كأن ك من ِجمال بني ُاَقيٍش ُيَقعَقع َخلَف ِرجليه بَشنٍّ »: ، وقال النابغة«ُيَقعَقع لي بالِشنان ، إذا كان موك 
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، وهي الصيد يرميه الرجل «ما تقوم رابضته»، وهو َمَثل، «له رابضةم ما تقو»، و«ُتهفالن ما تقوم رابَِض »و. 2والزمًا له وقادرًا عليه

: ، يعني لم يهتِد لجهة أمره، وقولهم«ماله قِبلٌة وال ِدبرة»: ِخالف الِقبلة، يقال« الِدبَرة»و. 0فيقتل أو َيعين فيقتل، يضرب للعالم بأمره

له من آخره، ، يعني «فالن ما يدري قِبال األمر مِن ِدباره» هان على »، إذا لم ُيعَرف وجهه، و«ليس لهذا األمر قِبلٌة وال ِدبرة»وأو 

. /، وإبل َدبرى، يضرب يف سوء اهتمام الرجل بصاحبه«َدبِرة وَدبراء»بمعنى البعير، واألنثى « الَدبِر»، و«األملس ما القى الَدبِر

ًا مِن بِر  »و بمعنى « الرب »: دعاؤها، وقيل« البِر  »َسوق الَغنَم، و« الهر  »: اؤها، وقيلدع« الِهر  »نَم، وَسوق الغَ « البِر  »، و«فالن ما يعِرف ِهر 

ا من بِر  »معنى : ، وقيل«هو مطمئن  البِر»: الفؤاد، ويقال ه، أو «فالن ال يعِرف ِهر  ن يبِر  ه، يعني َمن يكرهه مم  ا يبِر  ه مم  ، ال يعرف ما يِهر 

نَم من َسوقها، أو ما يعِرف دعاءها إلى الماء من دعائها إلى الَعَلف، ويروى أن  الرب  لغَ ما يعِرف دعاء اما يعِرف الِقط  من الفأر، أو 

دعاء الغنم إلى العلف، أو ما يعِرف الُعقوق من اللطف، فالهر  بمعنى العقوق، والرب  بمعنى اللطف، أو ما يعِرف الكراهي ة من 

معناه ما يعِرف الَهرَهَرة من الَبرَبرة، فالهرهرة َصوت الضأن، والرببرة صوت  أوالرب  اإلكرام، اإلكرام، فالهر  الخصومة والكراهي ة، و

ًة وال «شتَمني فالن، فما أمَررُت وما أحليُت »: ، يعني ما يضر  وما ينفع، ويقال«فالن ما ُيِمر  وما ُيحلي»و. 1الِمعزى ، يعني ما قلُت ُمر 

ًا وال ُحلًوا، ويف حديث االستسقاءم ، يعني«وما أحلىما أمرَّ فالن »: ُحلَوًة، وقولهم  استكانًة من الُجوع »: ا قال ُمر 
 
يه الَفتِي وألقى بَكف 

، من الجوع والَضعف، وقيل«َضعًفا ما ُيِمر  وما ُيحلِي ، يعني ما آيت بكلمٍة وال فِعلٍة «ما أمِر  وما أحلِي»: ، يعني ما ينطِق بخيٍر وال شر 

ٍة وال ُحلَوةٍ  ًة ُحلًوا قلَت ت ، فإن أردَت أنمر  ًا، وَمر  ًة ُمر  ًا وال ُحلًوا»: ، وقيل«أَمر  وأحلو، وأُمر  وأحلو»: كون َمر  ، فإن «ال يفعل فِعالً ُمر 

ًة وُحلًوا أخرى، قلَت  ًا َمر  ه، وقال« فالن ُمصًغى إناُؤه»و. 7«ما َيُمر  وما َيحلو»: نفيَت عنه أن يكون ُمر   :لنَمر بن َتولبا: إذا ُنِقص َحق 

، يعني ال َتغرت  ُبخؤولتك فإن ك منقوص الحظ  ما لم ُتزاِحم أخوالك «وإن  ابن أخِت القوم ُمصًغى إناُؤه إذا لم يزاِحم خاَله بأٍب َجلد»

ة ر استُه»: يقال يف الَشتم. 6 بآباٍء أشراٍف وأعمام أعز  اط، وقيل«هو ُمصفَّ قول  يفة، وقد جاء ذلك هو من الَصفير، ال الُصفرَ : ، يعني َضر 

ر اسَته َمن المقتوُل َغًدا»: قول ُعتَبَة بَن َربيعة ألبي َجهلٍ  هي كلمة : ، يعني أن ه رماه باألبنة، وأن ه ُيزعِفر اسَته، وقيل«سَيعَلم المَصفِّ

م الُمرتَف الذي لم ُتَحنِّكه الَتجاِرُب والشدائدُ  وُلزوم َظهر الخيل ة ُفروسي  هو يف ال، يعني «فالن مِن أحالِس اَلخيل»و. 5تقال للمتنَعِّ

: ، فقال«يا خليفة رسول اهلل، نحن أحالس الخيل»: كالِحلس الالزم لَظهر الَفَرس، ويف حديث أبي بكر أن ه قام إليه بنو َفزارة فقالوا

أحالس  حنن»سي ة، وقولهم ، يعني أنتم راَضُتها وساَسُتها وتلَزمون ُظهورها، ونحن أهل الُفرو«نعم أنتم أحالسها ونحن ُفرساهنا»

ره، «فالن مِن َثطاتِه ال يعِرف َقطاَته مِن َلطاتِه»و. 8معناه َنقَتنِيها ونلَزم ظهورها« الخيل م الَفَرس من مؤخ  ، يعني من ُحمقه ال يعِرف مقد 
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ره، و ، وذلك «فالن مي ت َكَمَد اُلحبارى»و. 2َمتاعه وما معه« لطاته»، و«ال يعِرف َقطاَته مِن لطاتهه مِن َرطات»مق، والحُ « الَثطاة»مؤخ 

ن، فتموت أن ها تحِسر مع الطير أياَم الَتحسير، وذلك أن ُتلِقي الِريش، ثم  ُيبطِيء نَباُت ِريشها، فإذا طار سائر الَطير عَجزت عن الَطَيرا

  ول أبي األسودَكَمًدا، ومنه ق
 
فالن »و. /، يعني يموت أو يقُرب من الموت«يزيٌد مي ت َكَمَد اُلحبارى إذا ظَعنَت أمي ة أو ُيلِم  »: 0الُدؤلِي

م َغداة إٍذ أو هالٌك يف الَهوالكن  فأيقنُت أ»: عانوقال ابن جذل الط« هالِك يف الَهوالك ، «فالن يأُكل ُخالَلَته»و. 1«ي ثائِر ابن مَكد 

، والخل ة بقي ة الطعام «وجدُت يف فمي ِخل ًة فتخل لُت »: ، يعيني ما يخُرج من بين أسنانه، إذا تخل ل، وهو مثل، ويقال«ِخَللته، وِخَلله»و

، َمثَل «المؤمن يأكل يف مًِعى واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاءِ »: لسان هكذاال، وقيل يف «معاءيأكل يف سبعة أ»و. 7بين األسنان

مع ضَربه للمؤمن وُزهده يف الدنيا، وَقناعته بالُبلغة من الَعيش وما أويت مِن الكفاية، وللكافر ات ساع َرغبته يف الدنيا وِحرصه على ج

ها مع ما وَصف  افر مِن ِحرصه على الحياة وُركونه إلى الدنيا واغتِراِره بُزخُرفِها، فالزهد يف لكاهلل تعالى به اُحطامها وَمنعها من حق 

ار، ولهذا قيل الُرغب »: الدنيا محمود، ألن ه من أخالق المؤمنين، والِحرص عليها وَجمع َعَرِضها َمذموم، ألن ه من أخالق الكف 

ألكل دون ات ساع الرغبة يف الدنيا والِحرص على جمعها، فالمراد من ا وليس معناه كثرة، ألن ه يحِمل صاحبه على اقتحام النار، «ُشؤم

اثه بأثاثِها الحديث يف َمَثل الكافر استكثاره من الدنيا والزيادة على الَشبَع يف األكل داِخل فيه، وَمَثل المؤمن ُزهده يف الدنيا وقِل ة اكتِر

ه الَشَبع من الَقسوة وطاعة الَشهوة، وصف الكافر بَكثرة األكل ر  ن وَتحامي ما يجهو تخصيص للمؤم: واستِعداده للموت، وقيل

نا ويُرف نا»و. 6«إغالظ على المؤمن وَتأكيد لما ُرِسم له نا»: بمعنى اإلحسان، يقال« الَرف  »، يعني ُيعطِينا وَيِميرنا، و«هو يُحف  ، «هو يُرف 

ى ِرف ًا»: ، ُشرب كل  يوم، يقال«الِرف  »و ،«ُرُفوف»وجمعه بمعنى الِميرة، « الَرف  »يعني ُيحِسن إلينا، و ُحطام « الرف ة»، و«أخذُته اُلحم 

ة عن الُرف ة»التِبن بعينه، و يرَتِقي َوَسًطا »َنبت، و« الَغضرة»، و«يأكل َغضَرًة ويربِض َحجَرةً »و. 5«أتَفه من الُرف ة»، و«استغنت التُف 

ما دام القوم يف َخيٍر، فإذا أصاهبم شر  اعَتَزلهم، ورَبض َحجَرًة، يعني ناِحيًة  هالَمرعى وِخيارَ  ، يعني يرَتِعي أوَسط«ويربِض َحجَرةً 

ًا»و. 8منَعِزاًل عنهم ًة وأصَلح « فالن يُشج  بَيٍد ويأُسو بأخرى»، يعني سار هبا َسيًرا شديًدا، و«َشج  األرض براحلته َشج  إذا أفَسَد مر 

                                                                                                                                     
 

ص   2  ./1316؛ إميل بديع (ثطو، لطو)؛ اللسان والتاج 5//03؛ المستقصى 03/20 ؛ الميداين 13160المخص 

و، كان معدوًدا من الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي  الكناين ، واضع علم النح  0

أن  أبا األسود وضع الحركات  من التابعين، رسم له علي بن أبي طالب شيئًا من أصول النحو، فكتب فيه أبو األسود، وأخذه عنه جماعة، ويف صبح األعشى

، استخلفه عليها عبد اهلل بن عباس لما شخص إلى الحجاز، ولم يزل يف اإلمارة إلى أن والتنوين ال غير، سكن البص رة يف خالفة عمر، ولي إمارهتا يف أيام علي 

، وكان قد شهد معه  ين»قتل علي  ل َمن نقط المصحف، مات بالبصرة«صف  ا تم  األمر لمعاوية قصده فبالغ معاوية يف إكرامه، وهو على األكثر أو  : راجع .، ولم 
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ًة، و ًة وي»مر  ةً زيٌد يُشج  مر  ا ُسمَتني َعَجًبا يٌد تُشج  وأخرى منك »: ُيخطِيء وُيصيب، وقال الشاعر ني، يع«أُسو مر  إن ي اُلكثُِر مم 

ال َشوَب وال »: الَعَسل الَمُشوب، ويف الحديث« الشوب»، فالَروب بمعنى اللبن الرائب، و«ما عندي َشوٌب وال َروب»و. 2«تأُسوين

: ، ويقال للمخلِّط يف القول أو العمل«هو يُشوب ويُروب»لذي ُيخطِىء ويصيب ا ومن أمثالهم يف ، يعني ال ِغش  وال َتخلِيَط،«َروَب 

، يعني ال َمَرٌق «ماله َشوٌب وال َروٌب »: معناه يدافع مدافعة غير مبالغ فيها، وقولهم« يشوب ويروب»: ، وقيل«هو يشوب ويروب»

معناه أن ك بريء من هذه الِسلعة، وأن ك بريء من : أو بيع، وقيلء  تخليط يف ِشرا، يعني ال ِغش  وال«ال َشوَب وال َروَب »وال َلَبٌن، و

بمعنى أدنى « أغضى»، و«أغضى على الَقَذى»و. 0، إذا دافع عنهم شيًئا مِن ِدفاع«لقيُت فالًنا اليوم يُشوب عن أصحابه»عيبها، و

إذا « أغضى على الَقَذى»: م  اسُتعِمل يف الِحلم، فقيلث ب بين َجفنَيها،الُجفوَن، وأطَبق َجفنَيه على َحَدقته، وأغضى َعينَه بمعنى قارَ 

، يعني يسُكت على الُذل  والَضيم، وَفساد «هو ُيغِضي على الَقذاء»، و«أغضى على َقًذى صَبر على أًذى»: أمسك َعفًوا عنه، وقيل

ر أخرى»و. 1«َسوُف الوما ُقوته إال  »: ، يعني يعيش باألماين ، وكذلك قولهم«فالن َيقتاُت الَسوَف »و. /القلب م ِرجالً ويؤخ  ، «يقدِّ

م وتارًة ال ي د يف األمر، وأصله أنَّ الرجل إذا قام ليذهب إلى جهة، ثم  يبدو له ويتحي ر، فتارًة يريد الذهاب فيقد  ريد يضرب عند الرتد 

ر  ع ،«فالن يِميل مِن كل  ريح»و. 7فيؤخ 
 
بمعنى ااُلهَبة، « األثَلة»و. 6«وَرعاع الَهمج يميلون مع كل  ريح»: لى المثل، ويف حديث علي

، يعني يطَعن «هو ينِحت يف أثَلتِنا»، و«إثال»، وجمعه «له أثَلة مالٍ »: أيًضا بمعنى األصل، يقال« األثلة»، و«أخذُت أثَلة الِشتاء»: يقال

ألسَت ُمنَتِهًيا عن َنحِت أثَلتِنا ولسَت ضائَرها ما أط ت »: ذا قال يف َحَسبه َقبيًحا، وقال األعشىإ ،«نِحت أثَلَتناي»: يف َحَسبنا، وقيل

ه، وكذا « َنَحَت أثَلَته»: وقيل« اإلبُِل  نا عن َنحِت »: ، ومن أبيات الَحماسة«فالن ال ُتنَحت أثالُته»تنق صه وذم  ، «أثَلَتناَمهالَ بَني َعمِّ

ه. 5إذا اغتاَبه ونَقَصه، وهو ال ُتنَحت أثَلُته، يعني ال َعيَب فيه وال نَقَص « نَحَت أثلَة فالن»: وقيل : ويقال للذي يبتدىء أمًرا، ثم  ال يتم 

ه قيل«فالن ُيوِرد وال ُيصِدر» ز  ع الحديث أن  اهلليضرب مثالً للشئ الصعب المرام، ويف « َفم األَسد»و. 8«أوَرد وأصَدر»: ، فإذا أتم 

، وقال «يف أنفه ُخنُزوانَة»و. 9«ال ينَبغي ألحد أن يخاِصمني إال  َمن يجعل الِزياَر يف َفم األسد»: وجل  قال ألي وب عليه الصالة والسالم

، يعني كرِب، «هو ذو ُخنُزواناٍت، ويف رأسه ُخنُزوانة»: ، ويقال«رُ تِ ربى أَحذ  ُاباَلئِيٌم َنَزت يف أنِفه ُخنُزواَنة على الَرِحم القُ »: وقال الشاعر

ي الكرِب بذلك، ألن ه يغي ر عن الَسمت الصالِح، وهي يف وزن ُفعُلوانة، وقيل«ألنِزَعن  ُخنُزواَنتك، وألَطيَِّرن  ُنَعَرتك»: ويقال : ، سم 

يف بَطن »و. 22، إذا أنَتن«َخنِز يخنَز»أصل الحرف مِن : الَكيُذبان، وقيلو باب الُهيُلمان ، ألن  ُذكِره يف«الخنزير»جاء من « الخنزوان»
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 »يضرب للرجل ُيدعى إلى الَغداء وهو َشبعان، و« َزهماَن َزاُده
 
« الِحسل»، و«يف بيته يؤتى اَلحَكم»و. 2إذا كان شبعان« رجل َزهمانِي

، وقيل ، والضب  يكنى أبا ِحسل «أحسال وِحسالن»، والجمع «َغيداق»هوه، فإذا كبَِر فولد الضب  حين يخرج من َبيضت: ولد الَضب 

يا : وأبا الِحسل وأبا الُحَسيل، وتقول العرب للضب  إن ه لقاضي الَدواب  والَطير، ومن حديثه أن  النعمان بن بشير على المنرب يقول

: ، قاال«أجئتما؟»: ، فقال«أبا الحسل»: يف ُجحِره، فقاال ب  عَلب أتيا الَض أي ها الناس، إن ي ما وجدُت لي ولكم َمَثالً إال  الَضُبع والثَ 

، يعني أبًدا، ألن  ِسن ها ال تسقط أبًدا حتى «ال آتيك ِسن  الِحسل»: ، وقولهم يف المثل«يف بيته ُيؤتى الَحَكم»: ، قال«جئناك َنحَتكم»

، يعني أن  االبن «سي د ُسِرق ابنُه، ومِن ِعَضة ما َينُبَتن  َشكِيُرهام نهإذا مات م»: ر، وقال الشاع«مِن ِعَضٍة ما َينبُتَن  َشكِيُرها»و. 0تموت

يف كل  َشَجرة ناٌر، واستمَجَد »و. /ما ينبت يف أصل الشجرة« الشكير»يشبه األب، فمن رأى هذا ظن ه هذا، فكأن  االبن مسروق، و

الَزندة، وهو األسفل، « المرخ»الَزند وهو األعلى، و« الَعفار»: من شجر النار، سريع الَورِي َكثِيره، وقيل« الَمرخ»، و«الَمرُخ والَعفار

ُيسِرعاِن ا اح هبما، ألن همبمعنى استفضل، يعني اسَتكَثرا مِن النار كأن هما أَخذا من النار ما هو َحسُبهما، فَصَلحا لالقتِد« استمجد»و

ى من أغصانه فيقَتَدح به، وقيل« العفار»الَورَي، فشب ها بمن ُيكثِر من الَعطاء َطَلبًا للَمجد، و إن  الَعفار : شجر يت خذ منه الَزناد، يَسو 

، ولذلك جاد للِزناد، ارا، وهو شجر َخو  شبيه بشجرة الُغَبيراء الصغيرة، إذا رأيَتها من بعيد لم تُشك  أن ها شجرة ُغَبيراء، وَنورها كنوره

الَمرخ والَعفار، وهما شجرتان فيهما نار « شجرهتا»المراد بلفظ « أفرأيتم النار التي ُتورون، أأنتم أنشأتم شجرهتا»: ويف قوله تعالى

شئَت أو  إنرخ، ثم  اشُدد اقَدح بَعقار أو مَ »: ليس يف غيرهما من الشجر، والعرب تضرب هبما المثل يف الشرف العالي، ويف المثل

، يعني َنَزلوا يف ِخصب، وشب هه بَحَدَقة البعير ألن ها َري ا مِن الماء، وألن ها «َنَزلوا يف مثل َحَدَقة البَِعير»: ويف حديث األحنف. 1«أرخِ 

ويف الباطن ،  الظاهر سوادهاهي يف: َسواد الَعين، وهو المستدير َوَسط العين، وقيل« الَحَدَقة»ُتوَصف بكثرة الماء والنَداوة، و

الَسواد األعظم يف الَعين هي الَحَدَقة، واألصَغر هو الناظر، وفيه إنسان الَعين، وإن ما الناظِر كالِمرآة : َخَرَزُتها، وَسوادها األعظم، وقيل

، وهو الذي تعرف فيه الخير من كل  «يف وجه المال تعِرف أَمَرَته»، و«يف َوجِه مالَك َتعِرف أَمَرَته»و. 7إذا اسَتقَبلَتها رأيَت فيها َشخصك

، يعني «فاحت الغارة»و. 6 زيادته وكثرته، والربكة، ُيمنه، يضرب لمن ُيسَتَدل  بحسن ظاهره على حسن باطنه« أمرته»كل  شيء، و

: ، وذلك إذا َدَفَعت اَلخيُل الُمِغيرة فات سعت، وقيل«فِيحي َفياِح »: ةلي  للغارة يف الجاهاسم للغارة، وكان يقال « َفياِح »ات سعت، و

 بن مالك«فِيحي»
 
قي، وقال َغني فيحي »: ، وقيل«دفعنا الخيل شائلًة عليهم، وقلنا بالُضحى فِيحي َفياِح »: ، يعني ات ِسعي عليهم وتفر 

 ولجئوا إلى َوَزٍر َيلوذون، غانازلين، فإذا أ ، الغارة هي الخيل المغيرة َتصَبح َحي ًا«فياح
 
َز ُعظُم الَحي   َتَحر 

رت على ناحيٍة من الحي

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 03222؛ جمهرة األمثال 23026ابن سال   ./1315؛ إميل بديع (زهمن)؛ اللسان والتاج 03280؛ المستقصى 0368 ؛ الميداين 23082؛ المخص 

م 230السدوسي    0 ؛ المستطرف (حسل)؛ اللسان 0362؛ المستقصى 0350 ؛ الميداين 23/68األمثال ؛ جمهرة 35/؛ العقد الفريد 2371؛ ابن سال 

 ./1315؛ إميل بديع (حسل)؛ التاج 03222؛ زهر األكم 23/18

م   /  .13159ل بديع ؛ إمي(عضه)؛ اللسان والتاج 03/80؛ المستقصى 0351 ؛ الميداين 03089؛ جمهرة األمثال 23217ابن سال 

م   1 ص 23751؛ ثمار القلوب /2325؛ جمهرة األمثال 3/7/؛ العقد الفريد 232/6ابن سال  ؛ 03291؛ األساس 0351 ؛ الميداين 3267/؛ المخص 

 .13182؛ إميل بديع (عفر، مرخ)اللسان والتاج 

ص   7  .13180؛ إميل بديع (حدق)؛ اللسان والتاج 23251اس ؛ األس03/87 ؛ الميداين 3220/المخص 

م   6 ص /039؛ جمهرة األمثال 23022ابن سال   ./1318؛ إميل بديع (أمر)؛ اللسان والتاج 03281؛ المستقصى 0369 ؛ الميداين 3118/؛ المخص 
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 أجمع، ومعنى 
 
اها « فيحي»وإذا ات سعوا وانتشروا أحرزوا الحي ألن ها جماعة مؤن ثة، « َفياِح »انتشري أي تها الخيل المغيرة، وسم 

 . 2«َقطام وَحذام وَكساب»خَرجت مخَرج 

 

 فباب القا

 

، و« الِشق  »، و«المال بينهم ِشق  األبُلَمة»و                         ، والعرب تقول« الِشق  »جنس من أجناس الِجن  : من كل  شيء نِصفه إذ ُشق 

ة الشاة» قوا ولو بِشق  َتم»: ، ويف الحديث«خذ هذا الِشق  لشق  المال بيني »: سَتِقل وا من الَصَدقة شيًئا، ويقالت ، يعني أن ال«رةتصد 

َبقلة تخرج لها « األبلم»: ، وقيل«المال بينهم ِشق  األبُلَمة»: ، بالكسر ويفتح، يعني نِصفان َسواء، وكذا قولهم«وببنك ِشق  الَشعرة

أبَلم »: ُخوص الُمقل، وفيه ثالث لغات« األبُلم»َزر، وجَ ف كأن ها ورق الُقرون كالباقِل ى، وليس لها أُروَمة، ولها ُوَريَقة منَتِشرة األطرا

بكسر الشين وبفتحها، يعني نصفين ألن  اُلخوَصة تؤَخذ « المال بيننا ِشق  األبُلمة»: ، والواحدة بالهاء، ويقال أيضًا«وإبلِم وأبُلم

ني أن نا وإي اكم يف الحكم َسواء، ال َفضَل ألميٍر على يع، «د  األبُلمةاألمر بيننا وبينكم كقَ »:  فتَشق  ُطواًل على الَسواء، ويف الحديث

: ، َيعنون بالبياض الَلَبن، وبالَسواد الَتمر، ويف المثل«إذا كُثر الَبياض قل  الَسواد»و. 0َمأموٍر كالُخوصة إذا ُشق ت باثنتين متساِوَيَتينِ 

« الحرى»الزيادة، و« النماء»، و«ذا ُحُمٍق َينِمي وَعقٍل يَحرِي »و. /معنى طلب الصرب، يعني أقِم َشخَصك، ب«قال لي الشر  أقِم َسواَدكَ »

. 7غير َمخرب منللذي له َمنظر  ، يضرب«ما زال مذ كان على است الَدهر ذا ُحُمٍق َينِمي وَعقٍل يَحرِي »: 1النقصان، وقال أبو ُنَخيَلة

 كان أحَمق أهل َزمانه، يضرب به الَمَثل لكل  أحمق، وقال ألهل خراسان ُقَتيبة بن ُمسلم يف الخطبة «ُقباُع بُن َضب ة»و
 
، رجل جاهلي

ا ُخلِع  عليكم واٍل َرؤوٌف بكم قلتم: إن َولَِيكم َواٍل شديٌد عليكم قلتم»: لم 
َ
قب ح اهلل مِعًزى »و. 6«ُقباُع بن َضب ة: جب ار َعنيد، وإن َولِي

، «فَعل ذلك قبل ُحساِس األيسار»و. 5، اسم َعنز َسوء«ُخط ة»، يضرب لقوم أشراٍر ُينَسب بعضهم إلى أدنى فضيلة، و«َخيُرها ُخط ة

مر األ، يضرب يف «نائنقبل الِرماء ُتمأَل الك»و. 8، يضرب يف تعجيل األمر«َيَسر»أصحاب الجزور يف الميسر، والواحد « األيسار»و

م فيه قبل فعله، و قت ل أرًضا عالِمها، وقتَلت »: ومن أمثالهم يف المعرفة وَحمدهم إي اها. 9جمع كنانة، وهي ِوعاء الَسهم« الكنائن»يتقد 

ر، إذا مزجَتها بالماء والمراد بالمثل أن  الرجل العالم باألرض يذل لها خمقتلُت ال: يقال ، وأصل القتل الَتذليل،«أرٌض جاِهَلها

                                                                                                                                     
 

ص   2  ./1318؛ إميل بديع (فيح)؛ اللسان والتاج 03281المستقصى ؛ /031؛ األساس 0355 ؛ الميداين 73255المخص 

ص 23791ثمار القلوب   0  .13186؛ إميل بديع (بلم، شقق)؛ اللسان والتاج 23/17؛ المستقصى 2356؛ األساس 03056 ؛ الميداين 13129؛ المخص 

 .13185إميل بديع  ؛(سود)؛ اللسان والتاج 03022 الميداين   /

 .8327؛ الزركلي  53/11اإلصابة : لحياته راجع  1

 .13188؛ إميل بديع (است)؛ اللسان والتاج 231/5؛ األساس 03229 الميداين   7

 .13188؛ إميل بديع (قبع)؛ اللسان والتاج /238؛ المستقصى 0319األساس   6

م   5  .13188؛ إميل بديع (خطط)؛ اللسان والتاج 03286؛ المستقصى 03282 ؛ الميداين 03201 ؛ جمهرة األمثال23/72ابن سال 

 .13192؛ إميل بديع (حسس)؛ التاج 030/8؛ المستقصى 03225 الميداين   8

 .13192؛ إميل بديع (رمي)؛ اللسان والتاج 23/88ساس ؛ األ03222 ؛ الميداين 23111؛ جمهرة األمثال 232السدوسي    9
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أخذ فالن أو »و. 0، يعني إن عَزمُت الرأي فأمَضيُته، يضرب يف الَعزم«قد أحِزم لو أعِزم»و. 2ويغلِبها بعلمه، يضرب يف مدح العلم

ا َترى »: هو لقمان الحكيم المذكور يف القرآن، وقال الشاعر« أبو سعد»، يعني ات كأ على العصا َهَرًما، و«الشيخ ُرَميح أبي َسعد إم 

تي ُرَميح أبي َسعد، فقد أحِمل الِسالح َمعا ه وَضي ق عليه« أَخذ منه بالَمخنَّق»و. /«ِشك  ا ، إذ«ا مؤب ًداوَقف فالن أرَضه َوقفً »و. 1إذا َلز 

، هي «قد ُالنَا َواِيَل علينا»و. 6، يضرب لمن ُيوَعظ، فال يقَبل وال يفَهم«قد أسَمعَت لو ناَديَت َحي ًا»و. 7جعلها َحبيًسا ال ُتباع وال ُتورث

ببةأن ه قاله يف خط 5هي من اإليالة وهي السياسة، يروى عن زياد بن ابيه له وفتح ثانيه « البَِلِغين»و. 8، يضرب للرجل المجر  بكسر أو 

 رضي اهلل عنه حين ظِفر هبا
 
له مع فتح «لقد بَلغَت مِن ا البَِلِغين»: وكسر الغين يف قول عائشة رضي اهلل تعالى عنها لعلي ، ويضم  أو 

معناه أن  الحرب قد جِهَدهتا، وبَلَغت منها كل  مبلغ، وهو مِثل : يلا كل  مبلغ، وقالالم، ومعناه الداهية وهو َمَثل ُيقَصد به أن بلغَت من  

، يعني «أمر بَِرح»، يعني َبليغ، و«َخطب بِلغ»: ، وكل  هذا من الدواهي، واألصل فيه كأن ه قيل«لقيَت من ا البَِرِحين واألقَوِرين»: قولهم

ةمربِّح، ثم  ُجِمعا على الَسالمة إيذانًا بأن   ٌد، ويف إعراهبا طريقان، أن نِ  اُلخطوب يف شد  كايتها بمنزلة الُعَقالء الذين لهم َقصٌد وَتَعم 

أعوذ باهلل »، و«لقيُت البَِلِغينَ »هذه البَِلغوَن، و»: ُيجَرى إعرابه على النون، والياء ُيَقر  بحاله، أو ُتفَتح النون أبًدا، وُيعَرب ما قبله، فيقال

، و«أخذه بِخناقه»و. 9إذا استقَصى يف َشتمه وأذاهُ « غينلَ بلغ به البِ »: المن البَِلِغيَن، ويق : يعني بَحلقه، ويقال« مخن ِقه»، بالكسر والضم 

، ويقال« الُخناق»، وكذلك «أخذُت بمخن ِقه»، هو موضع اَلخنق من الُعنُق، و«بلغ منه المخن ق» قد َحل ت »و. 22«أخذ بُخناقه»: بالضم 

ة ، وقال«َعزالَِيها ، بكسر الالم، «َعزالِي»، جمعه «الَعزالء»، و«ُء ساِريٍة َحل ت َعزالَِيها مِن آخر الليل ريٌح غيُر ُحرُجوٍج قاأن»: ذو الرم 

، وهي مَصب  الماء مِن الراِوية «العذاري والعذارى»، و«الصحاري والصحارى»، مثل «عزالى»: وإن شئَت فتحَت الالم، فقلَت 

لكل  َمزادة َعزالَواِن من : فم الَمزادِة األسفل، وقيل« العزالء»: غ ما فيها من الماء، وقيلفرَ لِها، حيث ُيستَ ونحوها، كالِقربة يف أسف

يت : أسفلها، وقيل ألن ها يف أحد ُخصَمي الَمزادة، ال يف َوَسطها، وال هي َكَفِمها الذي منه ُيسَتقى فيها، وقال « َعزالء»هي سم 

ا اكَفَهر  َحل ت َعزالَِيه الَشمأُل فله الَجنوُب َرتمَ »: الُكَميت قد َحل ت َعزالَِيها، وأرَسَلت »: ، ويقال للَسحابة إذا اهنََمرت بالَمَطر الَجود«م 

لَمطر ، شب ه ات ساع ا«الشائك والشاكي»: ، كما قيل«الَعزالي»وأصله « ُدفاق الَعزائِل َجم  الُبعاِق »: ، ويف حديث االستسقاء«َعزالَِيها

ويقال للرجل إذا خاف . 2إذ َكِسل« قد شاَب عنه، وراب»: ويقال للرجل إذا نَضح عن الرجل. 22الذي يخُرج من فم الَمزاَدةب وانِدفاقه

                                                                                                                                     
 

م   2  .13190؛ إميل بديع (قتل)؛ اللسان والتاج 03288؛ المستقصى 03228 ؛ الميداين 03202؛ جمهرة األمثال 316/؛ العقد الفريد 23027ابن سال 

 .13191؛ إميل بديع (حزم)سان والتاج ؛ الل03289؛ المستقصى 03221 الميداين   0

ص   /  .13191؛ إميل بديع (رمح)؛ اللسان والتاج 2361المخص 

م   1  .13191؛ إميل بديع (خنق)؛ التاج 23068؛ األساس 23/11ابن سال 

ص 239السدوسي    7  .13197؛ إميل بديع (أبد، جدد)؛ اللسان والتاج 13172؛ المخص 

 .13197؛ إميل بديع (حيى)؛ التاج 03019؛ زهر األكم 23/5؛ المستطرف 03226 الميداين   6

 ./37/؛ الزركلي  03705؛ اإلصابة 13157سير أعالم النبالء : لحياته راجع  5

م   8 ص 23226ابن سال   .13195؛ إميل بديع (أول)؛ اللسان والتاج 03259؛ المستقصى 23/9؛ األساس 03221 ؛ الميداين 13/8؛ المخص 

 .13722؛ إميل بديع (بلغ)؛ اللسان والتاج 2357؛ األساس 03221 الميداين   9

م   22  .13722؛ إميل بديع (خنق)؛ اللسان والتاج 0321؛ المستقصى 2396 ؛ الميداين 23002؛ جمهرة األمثال 23/11ابن سال 

ص   22  .13727؛ إميل بديع (عزل)؛ اللسان والتاج 03127المخص 
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َضواِرُب باألذقاِن مِن ذي »: يصف ِغرباًنا خافت َصقًرا 0، قال الراعي«قد ضَرب بَذَقنِه األرَض »: خاف شيًئا، فخِرق يف األرض ُجبنًا

ة َنَفسه«كالنَيَزِك المتَوقِّد، ة، إذا ما َهَوىَشكِيم َقت ببِكرها أم  طبق»و. /، يعني مِن َصقر ذي َشكيمة، وهي شد  أن « التطريق»، و«قد طر 

ل ما يولد، و« البكر»ينَشب الولد يف البطن، فال يسَهل خروجه، و السلحفاة، وهي اسم للداهية، يضرب لألمر ال « أم  طبق»أو 

ج»: يرللَشيخ الكبقال وي. 1َمخلص منه ج لحييه، وذلك يف الكَِبر إذا هِرمَ «قد َفك  وَفر  بمعنى « الَقدح»، و«َقَدَح يف ساقِه»و. 7، يعني فر 

ويقال للشيخ إذا . 6األصل، مستعار مِن ساق الشجرة، وهو ِجذعها وأصلها، يضرب لمن يعمل فيما يكره صاحبه« الساق»الَطعن، و

 . 5 ُيلَتَفت إلى رأيهفال، يعني ُفتِل «هقد ُقلَِد َحبلُ »: أفنَدَ 
 
يعني لو كان قِتالهم « ...قد قاَتلوا لو ينُفخون يف َفحم »: 8وقول األغلب الِعجلي

 الجل يمارس أمًرا ُيجِدي شيًئا، ولكن ه ال ُيغنِي، فكان كالذي ينُفخ ناًرا، وال َفحَم وال َحَطَب، فال تت ِقد النار، يضرب هذا المثل للر

ه، وعِمل يف شيء يكرهه، وتقول«قَدَح يف ساِق أِخيه»و. 9ُيجِدي عليه ، «فالن يُفت  يف َعُضد فالن، ويقَدح يف ساقه»: ، إذا َغش 

، يعني ُكن لي «أِضيء لي أقَدح لك»هو مستعار من وقوع القوادح يف ساق الشجرة، و: َنفسه، وقيل« ساقه»أهل بيته، و« العضد»و

، يقال للرجل يسأل عن األمر الذي قد قُرب منه، وذلك أن ه «قُرَب طِب  »و. 22يضرب مثالً يف ُحسن األَثر« ُمقبلن قِدح اب»ن لك، وأكُ 

ا قَعد منها مقعده من النساء، قال لها ج رجل امرأًة فُهِدَيت إليه، فلم  « طِب ًا»، و«قُرب طِب  »: ، فقالت له«أبِكر أنِت أم َثيِّب»: تزو 

ب«نِعَم رجالً »: ولككقب على التمييز، بالنص لم »: ، أو قيل لها«ما أزناك؟»: وقيل البنة الُخس  . 22، ومعنى المثل أن ك على المجر 

ة، أو « الِسواد»: ، قيل«ُقرب الِوساد، وطُول الِسواد»: ، فقالت«لم َزَنيِت وأنت سي دة قومك؟»: ، أو قيل لها«حَملِت؟ هنا الُمَسار 

، حرف الساق « الُظنُبوب»، و«َقَرَع لذلك األمر ُظنبُوبَه»و. 20َسواد الذي هو ِضد  البياضالجماع، وكل ه من المراودة، أو ال بالضم 

ني َعِرَي يعيابس من الساق، ، هو حرف العظم ال«عارية الَظنابيب»اليابس من ُقُدٍم، أو هو ظاهر الساق، أو َعظمه، أو حرف َعظمه، و

َلُه، وقيل« قَرع َظنابِيَب األمر»َعظم ساقِها من اللحم لُهزالِها، و َقرع الُظنبوب أن يقَرع الرجل ُظنبوب راحلته بعصاه، إذا : يعني َذل 
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، أبو جندل، شاعر من فحول المحدثين، كان من جل ة قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه اإلبل، وك  0 ان بنو نمير عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري 

: راجع. «الملحمات»، وهو من أصحاب من أهل بادية البصرة عاصر جريًرا والفرزدق، وكان يفضل الفرزدق كان راعي إبل،: أهل بيت وسؤدد، وقيل
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، من بني عجل بن لجيم، من ربيعة، شاعر راجز معمر، أدرك الجاهلي ة واإلسالم وتوجه مع سعد بن أبي وق اص غازيًا األَْغَلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة  8

ل من أطال الرجز، قيل حهم معاين: فنزل الكوفة، واستشهد يف واقعة هناوند، وهو أو   .7//23الزركلي  : راجع. هو أرجز الرجاز وأرصنهم كالمًا وأص 
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، «لَقرم مِن األفِيلا إن ما»و. 2كوبهأن يضِرب ُظنبوب داب ته بَسوطه لُينِزقه إذا أراد رُ : أناَخها ليرَكبها ُركوَب الُمسرع إلى الشيء، وقيل

، وقال «إفال»أيضًا بمعنى الَفصيل، وجمعه « األفيل»، و«أفيلة»ابن الَمخاض فما فوقه، واألنثى « األفِيل»يعني َبدء الَكبير َصغير و

ن يجيؤونك من ورائك، أو من وراء ذي، ال«َظهرران الأق»و. 0«وجاء َقِريُع الَشوِل َقبل إفالها يِزف  وجاءت َخلفه وهي ُزفَّف»: الفرزدق

، هو «فالن قِرن الَظهر»: وقيل« لكان َجميٌل أسوَأ الناِس تِل ًة ولكن  أقراَن الُظهور ُمقاتِل»: /وراء َظهرك يف الحرب، وقال أبو ِخراشٍ 

فلو أن هم كانوا »: ، وقال آخر«أقراَن الظهور ُمقاتِل ن  ا لُكِفيُته ولكفلو كان قِرين واحدً »: الذي يأتيه من ورائه وال يعلم، وقال الشاعر

الَقَرنبى يف »و. 1أن يتظاهروا عليه إذا جاء اثنان وأنت واحد غلباك« أقران الظهور»: ، وقيل«َلقونا بمثلنا ولكن  أقراَن الظهور ُمغالِب

ها حسنة ، ويف حديث «َقريب مَفر  ابن الَشرتاء»و. 7طويلة الرجل ا،و أعظم منه شيئً هي دويب ة ِشبه اُلخنُفساء، أ« الَقَرنبى»، و«عين أم 

، رضي اهلل عنه يوم بدر أن ه قال  
وا به «َقريٌب مَفر  ابن الَشرتاء»: علي ، هو رجل كان يقَطع الطريق يأيت الُرفَقة، فَيدنو منهم حتى إذا هم 

ةً عاأى قليالً، ثم  ن غ«هم َعبيد العصا»و. 6ودهم حتى يصيب منهم ِغر  العبد يضرب بالعصا والحر  »: 5، يعني يضَربون هبا، وقال ابن مفرِّ

: يعني وقع االختالف، وقال الشاعر« انشق ت العصا»، يعني إن ما َيهابون َمن آذاهم، و«الناس عبيد العصا»، و«والحر  َتكِفيه الَمالَمة

اَك َسيٌف مهن داللهيجاء وانشق ت إذا كانت ا» قَشرُت له »يراد به األدب، و« ال ترفع عصاك عن أهلك»، و«عصا فَحسُبك والَضح 

قَرعه »، يعني إي اك أن تكون قاتالً أو مقتواًل يف َشق  عصا المسلمين، و«إي اك وَقتيَل العصا»، يعني أبديُت له ما يف ضميري، و«العصا

، ويقال «إن  العصا ُقِرَعت لذي الِحلم»: ،  يعني يدب ر أمره، ويف المثل«ن ُيَصل ي عصا فالنٍ الف»غ يف َعذله، وإذا بال« بعصا الَمالَمةِ 
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 .13708إميل بديع 

ة، من بني هذيل، من مضر، شابن خويلد   / عر مخضرم، وفارس فاتك مشهور، أدرك الجاهلي ة واإلسالم، واشتهر بالعدو، فكان يسبق الخيل، أسلم وهو مر 

 .03/07الزركلي  : راجع. ، وهنشته أفعى فقتلته(رض)شيخ كبير، وعاش إلى زمن عمر 
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، أبو عثمان، شاعر غزل، هو الذي وضع   5 غ، الحميري  قرية بالحجاز مما يلي )تبالة  كان من أهل« سيرة تبَّع وأشعاره»يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرِّ

اء مقذًعا، وله مديح، ونظمه سائر، وهو صاحب البيت الشائع،( اليمن وفد على مروان بن الحكم فأكرمه، وصحب عب اد بن زياد  واستقر  بالبصرة، وكان هج 

ة، ثم  رقَّ له وأخرجه، فأتى البصرة، بن أبيه، فأخذه معه إلى سجستان، وقد ولي عباد إمارهتا، فأقام عنده زمنًا، ولم يظفر بخربه، فه جاه، وسجنه عباد، مد 

إن ه أمر : وحبسه، وأراد أن يقتله، فلم يأَذن له معاوية، فقيل( يف البصرة)وانتقل إلى الشام، وجعل يتنقل، ويهجو عبادا وأباه وأهله، فقبض عليه عبيد اهلل بن زياد 

ا ظفر به : ق البصرة، وات سخ ثوبه من المسهل، وقيلبه، فسقي مسهالً، وأركب حماًرا، وطيف به يف أسوا غ يكتب هجاءه لعباد على الجدران، فلم  كان ابن مفر 

سير : راجع. وسكن الكوفة إلى أن مات عبيد اهلل ألزمه محوه بأظفاره، وطال سجنه، فكلم فيه بعض الناس معاوية، فوجه بريدا إلى البصرة بإخراجه، فأطلق

 ./8328الزركلي  ؛ 13191أعالم النبالء 
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، بالفتح، «َقصُرك أن تفعل كذا»و. 2، يعني فيما ال يعنيك«ال تدخل بين العصا ولِحائها»، و«ما هم إال  عبيد العصا»: للقوم إذا اسُتِذل وا

ًرا مقصوًرا، ومص، «ُقَصيراك»، و«َقصارك»، و«ُقصارك»و المَتَمن ِي ُقصاراُه »: ، يعني َجهدك وغاَيتك، وآِخر أمرك، ويقال«ُقصاراك»غ 

فمنهم َمن »: ويف قوله تعالى. 0«ِعش َما َبدا َلَك َقصُرك الَموُت اَل َمعِقٌل مِنُه َواَل َفوُت »: ، لمن يتمن ى المحال، وقال الشاعر«اَلخيَبةُ 

كأن  الموت َنذر يف ُعنُقه، وكأن ه ُيلِزم نَفَسه أن يقاتِل حتى يموت، : إذا مات، وقيل« قضى فالن نحبه»ل يعني أجله، ويقا، «َقضى َنحبه

ن َقضى َنحبه»: ويف الحديث : ، يعني َنذره، كأن ه ألَزَم َنفَسه أن يصُدق األعداَء يف الحرب، فَوف ى به، ولم َيفَسخ، َوَقاَل َلبِيدٌ «َطلَحة مم 

إذا وقَفَت البَعير على الَردهة، فال »و. 1، يعني عليه َنذر يف ُطول َسعيه/«َتسَأالِن الَمرَء َماَذا ُيَحاِوُل َأَنحٌب فُيقَضى َأم َضالٌل وباطُِل  َأالَ »

لرجل ُرشَده ا أن ه إذا أريَت  ، ومعنى المثل«َهت َهت»، َهتَهَت بعيره بمعنى زَجره عند الُشرب ب«فال ُتَهتِهت به»، أو«فال َتُقل له َهت

 يُقف  »إذا قام َفَزًعا، أو َغَضًبا، و« َقف  َشعره ُقفوًفا»و. 7فال ُتلِح  عليه، فان  اإللحاح يف النصيحة يهُجم بك على الظِن ة
 
َقف  الَصيَرفِي

اف، و«ُقفوًفا  بَدراه»، يعني سَرق الَدراهم بين أصابِعه، فهو َقف 
 
اف إلى َصيَرفِي الذي يسرق الدراهم  هوعلى المثل، و« مذهب َقف 

  بَدراِهَم ُيِريه إي اها، فوَزهنا، فوَجدها تنُقص َسبعين ِدرَهًما
اف إلى َصيَرفِي ه عند االنتقاد، ومن حديثه أن ه جاء َقف  قل ب األمَر »و. 6بكف 

َكيَف َترانِي قالِبًا »: ، وقال الفرزدق«للبَطنه َظهر»، و«لَبطنهَظهَره »، و«قل ب فالن أمره َظهًرا لَبطنٍ »، معناه أنَعَم َتدبيره، و«َظهًرا لبَطنٍ 

: ، قيل«َقَلبُتَم َظهَر الِمَجنِّ لنا إنَّ اللَّئيَم العاِجُز الِخب  »: ، وقال الشاعر«قلبتم ظهر المجن  لنا»و. 5«مَِجنِّي َأقلُِب َأمِري َظهَره للَبطنِ 

ة ، بمعنى «قالئد َبوَزع»، و«قل دُته َقالئَِد َقوَزعِ »و. 8ال عن ذلكح ، أو رعاية، ثم  هذه كلمة تضرب مثال لمن كان لصاحبه على مود 

ألَقل َدن ك يا »، أو«ُقلِّدُتم َقالئَِد َقوَزع»: الِحرباء، أو الداهية والعار، وقولهم« القوزع»: ، اسم الِخزي والعار، وقيل«َقوَزع»الَفضائح و

قتم أطواقً «هذا َقالئد َقوَزع ت َعَليُكم َمواِسَم مثَل أطواِق الَحَمامِ »: ًدا، وقال الشاعرأبا ال تفاِرقكم ، يعني طو  . 9«قالئَد َقوَزٍع َجرَّ

ِري »و. 22، الخير والَكَرم، والجود الواسع، والفضل الكثير«الَفنَع»، يعني استغنى، وكُثر ماله، فهو َفنِع، وفنيع، و«َمن َقنََع َفنَع»و َقوِّ

هذا المثل لرجل كان المرأته ِخدٌن، فطَلب : ، وقيل«ارُفق، أبِق، أحِسن»: أل صاحبه، فيقوليسرَكب بالُظلم، ف، يف الذي يُ «والُطفِي 

إليها أن تت خذ له ِشراَكيِن مِن َشَرج است َزوجها، ففظَِعت بذلك، فأبى أن يرضى دون فِعل ما سألها، فنَظَرت، فلم تِجد لها َوجًها 

دت فعَصَبت على َمباله َعَقَبًة فأخَفتها، فعُسر عليه الَبول، فاستغاث بالبكاء، فسألها أبوه مَ اد ابٍن لها، فعترجو به السبيل إليه إال  بَفس
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ا أبكاه، فقالت َطريدٌة ُتَقد  له مِن َشَرج استك، فاستعظم ذلك، »: ، فقالت«وما هو»: ، فقال«أَخذه ااُلسُر، وقد ُنِعَت له َدواؤه»: عم 

ر، فل   يتَضو 
ا رأى ذلك بَخِ والَصبِي ري والُطفي»: لها به، وقال عَ م  ، فقَطَعت منه َطريَدًة َترِضيًة لخليلها، ولم تنُظر َسداد َبعلها، «َقو 

، وسل َمت الَطريدَة إلى َخليلها، يقال ذلك عند األمر باالستبقاء من الَغِرير، أو عند الَمرِزئة يف سوء التدب
 
ير، وأطَلَقت عن الَصبِي

: ويروى« إذا قالت َحذاِم، فأنِصُتوها، فإن  الَقول ما قاَلت َحذامِ »: ، وقال الشاعر«لقول ما قالت َحذامِ ا»و. 2ُيوَصل إليهوَطَلب ما ال 

قوها» ال َيسَتجِرَين كم »و. 0اسم امرأة الشاعر، وهي بنت الَعتيك بن أسلم بن َيذُكر بن َعنَزة« َحذام»، و«فأنصتوها»َبدل « فَصدِّ

، يعني قولوا بقول أهل دينكم ومِل تكم، ادعوين «بَقولكم، أو بَعِض َقولكم، وال َيسَتجِرَين كم الَشيطانا ُقوُلو»: الحديث، ويف «الَشيطان

ة كالِسيا ون رؤساءكم، ألن هم كانوا يحسبون أن  الِسيادة بالنُُبو  وين سي ًدا كما تسم  اين اهلل، وال تسم  دة بأسباب َرسواًل وَنبِي ًا كما سم 

يعني االقتصاد يف المقال وترك اإلسراف فيه، ألن هم كانوا مَدحوه فكِرَه لهم المباَلَغة يف الَمدح، فنهاهم « كمولبعض ق»ا، وقوله الدني

، يعني «هم أخياف»و. /عنه، يعني تكل موا بما يحُضركم مِن القول وال تتكل فوه كأن كم وكالء الشيطان وُرُسله تنطقون عن لسانه

، إذا كانت «إخَوة أخياف»: الضروب المختلفة يف األخالق واألشكال، ويقال« األخياف»: لقيلهم، وهيآهتم، ومختلفون يف أشكا

هم واحدًة واآلباء َشت ى، ومنه قولهم الناس أخياف وَشت ى يف الِشَيم، وكل هم »: إذا كانوا ال يسَتون، وقال الشاعر« الناس أخياف»: أم 

عى ما ال «يا طبيب طب  لنفسك»، و«طاب ًا»، و«أرِسله َطب ًا»و. 1همأديم األرض يجمع« بيت اآلدم»، و«يجمعه بيت اآلدم ، لمن يد 

اق«القوم َطب ون»ُيحِسنه، و القوم يف ِهياٍط »: ، يقال«الَميط»الَدفع والَزجر، وكذلك « الِمياط»، و«الهياط والمياط»و. 7، يعني ُحذ 

« المياط»اإلقبال، و« الهياط»بمعنى الميل، أو« المياط»المزاَولة، و نىبمع« الهياط»: ل، وقي«ما ِزلنا بالِهياط والِمياط»، و«ومِياطٍ 

، إذا أمرَته بالذهاب «ُهط ُهط»: أشد  الَسوق يف الورد، ويقال للرجل« الهياط»أشد  الَسوق يف الَصَدر، و« المياط»اإلدبار، أو

« يف هياط ومياط»: ، يعني يف ِضَجاٍج وشر  وَجَلبة، وقيل«طال يف َهيط وَميماز»، و«ما زال منذ اليوم َيِهيط َهيطًا»: والمجيء، ويقال

أن يأيت الرجل صاحبه، وهو غار  غافل حتى « الفتك»: ، قيل«ك مؤمنقي د اإليماُن الَفتَك، ال َيفتِ »: ويف الحديث. 6يعني يف ُدنو  وَتباُعد

وإذ »: السعدي   حتى يشد  عليه، فيقتله، هذا ليس جائزًا، ألن ه َينبغي له أن ُيعلِمه ذلك وإن لم يكن أعطاه أماًنا َقبَل ذلك، وقال المخب ل

، وكان النعمان َبَعث إلى بني َعوف ابن كعب َجيًشا يف الشهر الحرام، «بن َكعب َسالِسَلهَفَتَك النُعمان بالناس ُمحِرًما فُملَِّئ مِن َعوف 

ون، فقَتل فيهم وَسبى  . 5وهم آمنون غار 

 

                                                                                                                                     
 

 .13712؛ إميل بديع (قور)؛ اللسان والتاج 03299؛ المستقصى 0392 الميداين   2

م   0 ؛ المستطرف (نصت)؛ اللسان 03051؛ األساس 03226 ؛ الميداين 03226؛ جمهرة األمثال 03282؛ الخصائص 328/؛ العقد الفريد 2372ابن سال 

 .13710؛ إميل بديع (نصت)؛ التاج 23/5
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 ./1371؛ إميل بديع (خيف)

 .13711؛ إميل بديع (طبب)؛ التاج 23/12؛ المستقصى 03226 الميداين   7

ص 03/62رة األمثال جمه  6  .13711؛ إميل بديع (ميط، هيط)؛ اللسان والتاج 03/87؛ األساس 3/61/؛ المخص 

ص   5  .13717؛ إميل بديع (فتك)؛ اللسان والتاج 03022؛ المستقصى 03225 ؛ الميداين 23056المخص 
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 باب الكاف

 

ته يف نفسه وأهله،«كاد العروس يكون أميًرا»، و«كاَد الُعروس يكون َملًِكا»و                      ، «ُعُرس»وهم  ، يعني يكاد يكون ملًِكا لعز 

تين، و ل َمن قال ذلك امرأة اسمها أسماء بنت عبد اهلل «ال ِعطَر بعد َعروسٍ »: ، وقولهم يف المثل«عرائس»، وهن  «أعراس»بضم  ، أو 

ها، ، واسم زوجها، وكان من بنالُعذِري ة جها رجل من قومها أعَسر أَبخر بخيل َدمِيم، يقال له«َعروس»ي عم  : ، ومات عنها، فتزو 

ا أراد أن يظَعن هبا قالت«َنوفل» ي وبكيُت عند َرمسه، فقال»: ، فلم  أبكيك يا ُعُرَس »: ، فقالت«افعلي»: لو أِذنَت لي َرَثيُت ابن عم 

ة غير »: ، فقالت«وما تلك األشياء»: ، فقال«س، مع أشياء ليس يعلمها الناساألعراس، يا َثعلًبا يف أهله، وأسًدا عند النا كان عن الِهم 

اس، ويعمل السيف صبيحات أنباس ر، »: ، ثم  قالت«َنع  يا َعروس األغر  األزهر، الطي ب الِخيم الكريم الَمحَضر، مع أشياء ال تذك 

ض به، «لُمنَكر، َطي ب النَكهة غير أبخر، أيَسر غير أعَسركان َعيوًفا للَخنا وا»: ، قالت«وما تلك األشياء»: فقال ، فعرف الزوج أن ها ُتَعر 

ا رَحل هبا قال ي إليك ِعطَرك، وقد نظر إلى َقشوة ِعطرها مطروحًة، فقالت»: فلم  ال َمخَبأ لِعطٍر بعد »، أو«ال ِعطَر بعد َعُروس»: ُضم 

ج رجل، يقال له: ، وقيل«َعروس ، «َخَبأُته»: ، فقالت«أين ِعطرك»: رأة، فُهِدَيت إليه فوَجدها َتِفَلًة، فقال لها، من ام«َعروس»: تزو 

َخر عنه َنِفيس«ال َمخبأ لِعطٍر بعد َعروس»: فقال لها هم. 2، وكان هذا المثل يضرب لمن ال يد  قد ُثل  »: ويقال للقوم إذا ذهب ِعز 

، «كاد ُيَثل  َعرشي»: ث عمر، رضي اهلل عنه أن ه رأى نفسه يف المنام فقالإذا هَدم ملكهم، ويف حدي« َثل  اهلل َعرَشهم»، و«َعرُشهم

َأصُل النخِل، « الَصورُ »، و«كَأن  ِجذعًا َخاِرجًا مِن َصوِرِه َما َبيَن ُأُذَنيِه إِلى ِسنَّوِرهِ »: وَقاَل الشاعر. 0يضرب للرجل إذا ذل  وهَلك

 »و. /َأعَلى، يضرب لوصف الَفَرس بطول عنقهَفقاَرة الُعنُق من الَبِعيِر من « الِسنَّورُ »و
َ
. 1، يعني كان َغنِي ًا فافَتَقر«كان َجواًدا فخُصي

، وهذا ما ال يكون، وأراد به أن ه كان قِوي ًا فطَلب أن يكون َضعيًفا، أو كان «كان ِحماًرا فاسَتأَتن»و ، يضرب للرجل يهون بعد الِعز 

، يضرب مثالً للذي «كان هذا أي اَم الِهَدملة»و. 7طلب أن يكون أتاًنا، يعني حمارةً « تأتناس»َضعيًفا فطَلب أن يكون قوي ًا، فمعنى 

نها َأنِيٌس َوَلم َيُكن َلَها بَعَد َأي اِم الِهَدملَ »: هي الدهر القديم الذي ال يوَقف عليه لُطول الَتقاُدم، قال ُكَثيِّر« الِهَدملة»فات، و ِة َكَأن َلم ُيَدمِّ

وقد ُيسَتعار الِرجل للَزمان، . 5، يعني على قَِدمه وجهه«است الدهر»بثالث لغات، و« األس  »، و«كان ذلك على أس  الَدهر»و .6«َعامِرُ 

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ (عرس)؛ اللسان /0306؛ المستقصى 23008؛ األساس 03022 الميداين  ؛03/97؛ جمهرة األمثال 375/؛ العقد الفريد /23/2ابن سال 

 .13719؛ إميل بديع (عرس)؛ التاج 23/5المستطرف 

 .13772؛ إميل بديع (ثلل)اللسان والتاج   0

ص   /  ./1377؛ إميل بديع (سنر، صور)؛ اللسان والتاج 03022؛ المستقصى 3022/المخص 

 .13771؛ إميل بديع (خصي)؛ التاج /0302؛ المستقصى 03212 ؛ الميداين 03212ثال جمهرة األم  1

م   7  .13771؛ إميل بديع (أتن)؛ اللسان والتاج 032/2 ؛ الميداين 23/18؛ جمهرة األمثال 3/0/؛ العقد الفريد 23228ابن سال 

ص   6  .13771؛ إميل بديع (هدمل)؛ اللسان والتاج /0302؛ المستقصى 03122المخص 

ص   5  .13777؛ إميل بديع (أسس)؛ اللسان والتاج 13127المخص 
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كان ذلك مِثَل الِذبحة على »و. 2، يعني يف حياته وعلى عهده«على رأس فالن»، كقولك «كان ذلك على ِرجل فالن»: للَزمان، فيقال

، هو «لو كان عنده َكنز النَطِف ما عدا»و. 0بمعنى الَوَجع، يضرب للذي َتخاُله َصديًقا، فإذا هو َعدو  ظاهر الَعداوة« الذبحة»، و«النَحر

إلى كِسرى من اليمن، فأعطى منه يوًما إلى أن غابت الشمس،  /«َباَذانُ »اسم رجل من بني َيربوع كان فقيًرا، فأغار على ماٍل بَعث به 

، وكان أصاب َعيَبتي َجوهر من الَلطِيمة التي كان ، أحد بني َسليط بن الحاِرث بن َيربوع1نَطِف بن اَلخيَبِري  هذا الرجل هو ال: وقيل

ر« باذان» ، المنديل أو «الِمخراق»، و«راق العبمخ»و. 7أرَسل هبا إلى كِسرى، فانتهبها بنو َحنَظلة، فُقتلت هبا َتميم يوم َصفَقة المَشق 

ع، وقيل هو ما يلعب به الِصبيان من الِخَرق الَمفُتولة، وقال عمرو بن « مخراق»واحدها « المخاريق»: نحوه ُيَلف  ليضرب به أو ُيَفزَّ

 رضي اهلل عنه، ويف حد«كَأنَّ ُسيُوَفنا مِنا ومِنُهم َمخاِريٌق بَأيِدي الِعبينَا»: كلثوم
 
يعني آلة تزُجر هبا « الَبرق َمخاريق المالئكة»: يث علي

ابة َبِذي ة، وإذا كانت : يعني صارت كهي يف اُلخبث، والَسالطة، وقيل« استَسَعَلت المرأة»و. 6المالئكة الَسحاب وتُسوقه هي صخ 

، «استكَلَبت، واستأَسد الرجل، واسَتنَوق الجمل، واسَتنَسر البُغاث»: بالِسعالة، ومثله المرأة َقبيحة الَوجه، سي ئة الخلق، هي شبِّهت

َلقَوة »و. 8يقال لألمر يفَجؤك« كانت كَصرَخة الُحبلى»و. 5«َعنٌز َنَزت يف َجَبل فاستتَيَست، ثم  مِن بعد اِستتياِسها اسَتعنََزت»: وقولهم

ل َقرَعة، وقيل: الَسريع اإللقاح، ال ترِجع عنه أنثى، وقيل، الَفحل «الَقبِيس»، و«صاَدَفت َقبِيًسا هو الذي ُينِجب : هو الذي ُيلِقح ألو 

ًا، فأمٌّ َلقوٌة، وأٌب َقبيُس »: مِن َضربة واحدة، وقال الشاعر يضرب يف : ، يضرب للمت ِفَقين يجَتمعان، وقيل«حَملِت ثالثًة فوَضعِت تِم 

ي لماء الفحل، يقال«الَلقوة»ُسرعة ات قاق األَخَوين، و « قد أفَرغ عليه َذنوًبا»و. 9، إذا كانت سريعة اَلحمل«امرأة َلقوة»: ، السريعة الَتَلق 

ر منه، يعني ُيستَحيا وُيخِجل ، يقال هذا لآلِخذ بُسرعٍة يف «َنِشط»، وبرواية «كأن ما ُانِشَط مِن ِعقال»و. 22إذا ناَطَقه بما ُيَتَشو  ، يعني ُحل 

 عليه إذا أفاق، وللُمرَسل يف أمر ُيسِرع فيه َعِزَيمته أي  َعَمل كاَن،
 
 المحاِجمُ »و. 22وللمريض إذا َبَرأ، وللَمغِشي

 
« َزَوى ما بين َعينَيه علي

 الَمحاِجمُ »: يعني جمعه، وقاَل األعشى
َّ
، يعني جوانب «َطيرك ازُجِر أحناءَ »و .20«َيزيُد يُغض  الَطرَف عنِّي كأنَّما َزَوى بيَن َعينَيه علي

تك وَطيشك، ويف ِصفة الَصحابة، رضوان اهلل عليهم ، يعني ساكِنوَن َهيبًة، وَصفهم بالُسكون «كأن  على رؤوسهم الَطيرُ »: ِخف 

                                                                                                                                     
 

ص   2  .13777؛ إميل بديع (رجل)؛ اللسان والتاج 03/90؛ المستقصى 23/12؛ األساس 03/89 ؛ الميداين 03120المخص 
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ص 232/9؛ ثمار القلوب 03/51؛ جمهرة األمثال /32/العقد الفريد   7 ؛ اللسان والتاج 03020؛ المستقصى 03286 يداين ؛ الم3172/؛ المخص 
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ص 53/26العقد الفريد   22  .13762؛ إميل بديع (نشط)؛ اللسان والتاج 032/0 ؛ الميداين 23181؛ المخص 
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ة وَطيش، ألن ه يقال لقوم إذا كانوا هادئين ساكنين ن  الَطير ال ، وأصله أ«كأن ما على ُرؤوسهم الَطير»: والَوقار، وأن هم لم يكن فيهم ِخف 

أصله أن  الُغراب يقع على رأس الَبعير، فيلُقط منه اَلحَلَمة والحَمناَنة، يعني الُقراد، فال : يَقع إال  على شيء ساكن من الَمواِت، وقيل

ك رأسه لئال  ينِفر عنه الُغراب،  و ك البعير، وال يحر  تأويلها حتى ُتعَبر، وهي  ، يعني ال يستِقر  «الُرؤيا على ِرجل طائٍر ما لم ُتعَبر»يتحر 

، «فالن بَغيض إلى كل  صاحب، ال يوقِد إال  ناَر اُلحباِحب»و. 0إذا كان يتَزل ج عن الَقوس« َسهم زالِج»و. 2َسريعة الُسقوط إذا ُعبَِرت

َتُقد  »: ، وقال النابغة يصف الُسيوفبالضم  ُذباب يطِير بالليل كأن ه نار له ُشعاع كالِسراج، وهو َمَثل يف النََكد وقلِّة النَفع« اُلحباِحب»و

اِح َناَر الُحَباِحِب   الُمَضاَعَف َنسُجُه وُتوقُِد بالُصفَّ
َّ
اح»: ، وقيل«الَسُلوقِي يقال للَخيل : ، وقيل«َحَجر َعريض، ومنه نار الُحباِحب« الُصف 

َشَرر الناِر يف الَهواء مِن َتصاُدم الِحجارة، أو كان  ما اقَتَدَح مِن« نار الحباحب»، أو«هي نار الحباحب»: إذا أوَرت النار بَحوافرها

رجالً من أحياء العرب، وكان مِن أبَخل الناس، فبِخل حتى بَلغ به الُبخل أن ه كان ال ُيوقِد ناًرا بليل، فإذا انَتَبه منَتبِه « الحباحب»

فع بنار اُلحباحب، أو كان أبو ُحباحب رجالً من ُمحاِرب ليقَتبِس منها أطفأها، فكذلك ما أوَرت اَلخيل ال ُينَتفع به، كما ال ُينتَ 

اسمه ُحباِحب، فُضرب بناره الَمَثل، ألن ه كان ال يوقِد إال  : َخَصَفة، وكان بخيالً ال يوقِد ناَره إال  بالَحَطب الَشخت لئال  ُترى، وقيل

َيَرى الراُؤوَن »: وَصف السيوف ، قال الُكَميت«خيل بَحوافرهانار الحباحب لما َتقَدحه الَ »: ناًرا َضعيفًة َمخاَفَة الِضيفاِن، فقالوا

ة من الَحبَحبة « حباحب»، وترك الكميت صرف «بالَشَفَراِت مِنَها َكنَاِر َأبِي ُحَباِحَب والُظبِينَا ألن ه جعله اسًما لمؤن ث، أو هي مشتق 

َأاَل إِنََّما نَِيَراُن َقيٍس إَِذا َشَتوا »: لَشَررة التي تسُقط من الِزناد، وقال النابغةا« نار أبي حباحب»و« نار حباحب»التي هي الَضعف، أو

طائر أطول من الذباب يف دق ة، يطير فيما بين المغرب والِعشاء، كأن ه شرارة،  « الحباحب»إن  : ، وقيل«لَِطاِرِق َليٍل مِثُل َناِر الُحَباِحِب 

أخِرجي ُبرَدي أبي »: ب تطِير، وهي َصفراُء َخشراُء َرقطاء، بَرَقٍط ُصفَرة، وُخضرة، ويقولون إذا رأوهاُدَويب ة كالُجندَ « أم  ُحباحب»و

، وقيل« َعبَقر»، و«كأن هم ِجن  َعبَقرٍ »و. /، فتنُشر َجناحيها وهما مَزي ناِن بأحَمر وأصَفر«ُحباحب إن ه باليمن، : موضع بالبادية كثير الِجن 

ته، وقيلتزعم العرب أن  : وقيل بوا مِن ِحذقه أو َجودة َصنعته وُقو  ، ثم  نَسبوا إليه كل  شيء تعج  قرية باليمن، « عبقر»: ه يف أرض الِجن 

ى فيها الثِياب والُبُسط، التي ثياهبا يف غاية الُحسن والَجودة، فصارت مثالً لكل  َمنسوب إلى شيء َرفيع، فكل ما  أو بالجزيرة، يَوش 

فان»، و«هم يف ُكوفان»و. 1ُمَتناٍه َنَسبوه إليهبالغوا يف َنعت شيٍء  ُتِرك الَقوم يف »: األمر المستدبر، يقال« الكوفان»، يف ِعز  وَمنَعة، و«َكو 

ة، و« الكوفان»، و«ُكوفان ة وَدَوراٍن، وقال الشاعر«َتركُتهم يف كوفان»الَعناء والمشق  َفاَل ُأضِحي َواَل َأمَسيُت »: ، يعني يف َعناء ومشق 

فانِ إال   ، يعني يف َعصف «ظل وا يف ُكوفانٍ »، يعني ِحرز وَمنَعة، و«إن ه لفي ُكوفاٍن من ذلك»، و«إن ه لفي ُكوفانٍ »، و« وإِن ي منُكُم فِي ُكوَّ

، يعني «ةٌ ليَست به ُكوَفٌة وال ُنوفَ »و. 7كَعصف الريح والَشَجرة، أو يف اختالٍط وشر  شديٍد، أو يف َحيرة أو يف َمكروه، أو يف أمر شديدٍ 

ا أبَصَر الَصواقِعاُغرابًا كانوا كأن ما »: قال األخطل ،«كانوا ُغراًبا واقًِعا»و. 6ليس به َعيب ، هذا المثل يضرب فيما «واقِعًا فطار لم 
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كباحثة »، و«احث عن الَشفرةكالب»و. 0، يعني حَمل عليه، فَقَتله«ثم  َشد  عليه فكان كأمِس الذاِهِب : ومن الحديث. 2 ينقضي سريًعا

ين بظلفها يف الرتاب، ثم  ُذبِحت به، يضرب يف طلب الَشيء ُيؤدِّي صاحبه إلى «عن َحفتِها بظِلفها ، ومن حديثه أن  شاًة بَحثت عن سك 

َتربَِض َوَقَعتا مًعا، ومن أمثالهم  ، هو مثل يضرب للمتباريين يف الَشَرف، ألن  ُركَبَتيها إذا أراَدت أن«هما كُركبَتَي الَعنزِ »و. /َتَلف النَفس

رَأيُت ابَن ِذبيان َيزيَد »: ، إذا قاد حتفًا، وقال الشاعر«يوم كيوم العنز»، يضرب لمن َيلقى ما ُيهلِكه، و«لقي فالن يوم العنز»: أيضًا

عن ُمديتها، دون العلم أن ها تسب ب موهتا، يقال ، يعني يذهب إلى حتفه مثل العنز بحثت «َرَمى بِِه إَِلى الَشام َيوُم الَعنِز واهلُل َشاِغُله

كبَت اهلل »و. 1«َحتَفها تحِمل َضأٌن بأظالفِها»: ، وكذلك«ال تك كالعنز تبحث عن الُمدَية»: للجاين على نفسه ِجنايًة يكون فيها َهالكه

ة يف بعض المنازل، إذ َوَقَفت «كل  عدو  لك إال  نفسك ا أطَعمكم »: علينا أعرابِي ة فقالت، ومن حديثه أن ه كن ا بطريق مك  أطِعمونا مم 

، وهو بَرق ال َغيث معه كأن ه خاِدع، «كبَرُق اُلخلَِّب »و. 7«كَبت اهلل كل  عدو  لك إال  نفسك»: ، فناولها بعض القوم شيًئا، فقالت«اهلل

، يضرب لمن «ئاِس، َإذا َتَثنَّى َلم تكن ُخلفًا َمواِعُده َكَبرِق الُخلَِّب َخِضُل الكِ »: السحاب الذي ال َمَطَر فيه، وَقاَل األَخطل« الخل ب»و

 َزندًا َشحاَحا كتاِركِة َبيَضَها فِي الَعَراِء وُملبَِسٍة »: 5َوَقاَل ابن َهرمةَ . 6َيِعد ثم  يخلف وال ينجز
َّ
ي وإِن ي وَتركِي َنَدى األَكَرميَن وَقدِحي بَكفَّ

الثور يحمي أنَفه »و. 8ضرب مثالً لمن تَرك ما يِجب عليه االهتمام به والجد  فيه، واشتَغل بما ال يلَزمه، ي«وُملبَِسٍة َبيَض ُأخَرى َجنَاَحا

لقد وَجدُت »: ، وقال«كيف تِجدك»: رضي اهلل عنه يف َمَرضه، وعاَدته عائشة رضي اهلل عنها، وقاَلت له 9، وقال عامر بن ُفَهيَرة«بَروقِه

الطاقة والُوسعة، « الطوق»، و«َحتفه مِن َفوقه كلٌّ امرىء مجاِهٌد بَطوقه كالَثور يحِمي أنَفه بَروقِهالموت قبل َذوقه، والمرء يأيت 

 . 22َقرنه، يضرب يف الحثِّ على ِحفظ الَحِريم« الَروق»و
ِّ
إِنِّي وَقتلِي ُسَليكًا ثمَّ َأعِقَله كالَثور يضرب »: وقال َأَنِس بن ُمدرٍك الَخثَعمي

ا عاَفت الَبَقرُ  ، إذا َكِره، وكانت العرب إذا أوردوا البقر فلم تشَرب لكدر الماء، أو ألن ه ال َعَطَش هبا، ضربوا «عاف َيعاف ِعياًفا»، و«لم 

ا قتلُته ُطولِبُت  الَثور ليقتِحم البقر الماء، يضرب يف عقوبة اإلنسان بَذنب غيره، ومعنى الشعر أن  سليًكا كان يستحق  القتل، فلم 
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ر مصروف، وقد يؤن ث ويمنَع، « َهَجر»، و«التَمر إلى َهَجر كجالب»و. 2بدمه بلد باليمن، بينه وبين َعث َر يوم وليلة مِن جهة اليمن، مذك 

ل ِشعر قاله يف اإلسالم« كمستبضع التمر إلى هجر»و ان رضي اهلل عنه، وهو أو  فإن ا وَمن ُيهِدي »: ألن  َهَجَر َمعِدن الَتمر، وقال حس 

المؤمن كالجَمل األنِف، إن قِيَد انقاد، وإن »: ، ويف الحديث«كالجمل األنف»و. 0«ا كُمسَتبِضٍع َتمًرا إلى أهل َخيَبراالَقصائد َنحَون

، »: ، ويف الحديث«كحاطب الليل»و. /، يقال للَوَجع الذي به، فهو ذلول منقاد«اسُتنِيَخ على َصخرٍة اسَتناخ إن  المؤمن َوق اف متأنٍّ

ال من الوقوف، ومنه قول الشاعر«الوق اف»، و«وليس كحاطِب الليل َفتني »: ، المتأن ي يف األمور الذي ال يسَتعِجل، وهو فع  َوَقد َوقَّ

الذي ارتفع َطَرفاه « الهالل الحاقن»، و«ِهالل أدَفُق خير مِن هالٍل حاقن»و. 1«بيَن شكٍّ وُشبهٍة، َوَما ُكنُت َوقَّافًا َعَلى الُشُبهات

ويف . 7، يعني حاذق به، وذلك أن ه ال يحِقنها حتى يعلم أن ها َبَرَدت لئال  يحرتق الِسقاء«أنا منه كحاقِن اإلهالة»واسَتلقى َظهره، و

 إال  كحلقة ُملقاةٍ يف أرض َفالةٍ »: الحديث
 
بمعنى األرض « الفالة»، و«ما الَسَموات الَسبع واألَرضون الَسبع يف َجنب الكرسي

قوَل َأبي . 5، يعني َطَلب يف غير َمطَلب، يقال ذلك للرجل إذا طَلب حاجًة ال ُيطَلب مثلها«غير َمكَدم كَدم يف»و. 6المقفرة الواسعة

ا َنَصال من ُقنَّةٍ »: ُدوادٍ  ، بمعنى فَتر وأمَكن، ويجوز أن يكون إغراًء، يعني عليك الَعير« كَذب»، و«َكَذَب الَعيُر وإِن كاَن َبَرح: ُقلُت لمَّ

« القن ة»يعني خرج الكلب والعير، و« َنَصال»فِصده، وإن كان بَرح، يعني الصيد إذا مر  من اليمين إلى اليسار فالعرب اعَتَبَرته ُشؤمًا، و

 «كذب الَقراطُِف »و. 8أراد هبا الَربوة، يضرب للشيء ُيرَجى وإن تصع ب
 
ِر بِن ِحَماٍر الباِرقي وُذبَيانِيَّة َأوَصت َبنِيها بَأن »: ، وقوَل ُمَعقِّ

أوِعية مِن جلد مدبوغ بالِقرفة، وهي قشور « القروف»أكِسية ُحمر، و« القراطف»، يعني عليكم هبا، و9«َكَذَب الَقراطُِف والُقُروُف 

ان، فهي أمَرهتم أن ُيكثِروا من َنهب الشيئين، واإلكثار من أخذهما إن ظِفر كِذي الُعرِّ »و. 22وا ببني نمير، لحاجتهم وقل ة مالهمالُرم 

لَتنِي َذنَب امِرٍئ وَتَركَته، كِذي الُعرِّ ُيكَوى غيُره، َوهَو راتِع»: ، وَقاَل النابَِغةُ «ُيكَوى غيُره، َوهَو راتِع أمثالهم يف أخذ  ، وهذا من«فَحمَّ

، ُاِخَذ َبعيٌر صحيح وُكِوَى بين أيدي اإلبل بحيث تنظر إليه، فتربَأ : الربيء بَذنب صاحب الِجناية، وقيل إن  اإلبل إذا فشا فيها الُعر 

، ألن ه ُيسَمط فيه «َغركِرَهت الَخناِزير الَحِميم الُمو»أحرقه وأغاله، و« أوَغَر الماءَ »و. 22هو ُقروح تخرج بمشافر اإلبل« العر  »كل ها، و
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  ثم  ُيذَبح، وثم  ُيشوى، وهو فِعل قوم من النصارى، وقال الشاعر
ولقد رأيُت مكاَنهم فَكِرهُتهم َكَكَراهِة الِخنزيِر »: الخنزير وهو حي

سيء بإساءته، عن تجديد َثوب، أو َترطيل لو ُكِشَف الِغطاء لُشِغل ُمحِسن بإحسانه، ومُ »: 0ويف حديث الحسن البصري  . 2«لإليغارِ 

يسة األَسد»و. /«َشعر ، يضرب مثالً للرجل ُيخطئ يف َطَلب الحاَجة يف غير موضعها، فيطُلبها حيث يغَلب «كمبتغي الَصيد يف ِعر 

يسِة »: عليها، وهو من قول الشاعر ، «هما كِعكمي الَعير»و. 1«األََسدِ فإِن َك والِشعَر ُذو ُتزِجي َقوافَِيه، َكُمبَتِغي الَصيِد فِي ِعرِّ

ان على جانَِبي الَهوَدج بثَوٍب، يقال للرجلين يتساويان يف الَشَرف، قيل« الِعكمانِ »و ، 7روي هذا المثل عن هِرم بن ِسنان: ِعدالِن ُيَشد 

ر واحًدا منهما على صاح ، «كِعكمي عير»، و«وقع المصَطِرعاِن ِعكَمي َعير»: به، ويقالقاله لَعلَقمة وعامر حين َتنافرا إليه، فلم ينفِّ

بمعنى الِعدل، وقال « الَفود»، يعني بين الِعدلين، و«قَعد بين الَفوَدين»و. 6«أعكام»يعني وَقعا َمًعا لم يصَرع أحدهما صاحبه، وجمعه 

، وقال «كعين الكلب يف ُهب ى قِباع»و. 5«الوة بين الَفودينما بال العِ »: ، وقال«ألفاِن وَخمسمائة»: ، قال«كم َعطاؤك؟»: معاوية للبيد

شب ه النَجم بعين الكلب لكثرة ُنعاِس : بمعنى الَقنافذ، قيل« قِباع»و« َيُكوُن بَِها َدلِيَل الَقوِم َنجٌم َكَعيِن الكلِب فِي ُهبَّى قَباعِ »: الشاعر

: قابعة يف الَهباء يعني داخلة فيه، وقيل« قباع»ظَهر ساعًة ثم  َيخفى بالَهباء، والكلب، ألن ه يفتح َعينيه تارًة ثم  َيغفى، فكذلك النجم ي

ُوِصف النَجم الهابي الذي يف الَهباء، فشب هه بعين الكلب هناًرا، وذلك أن  الكلب بالليل حارس، وبالنهار ناِعس، وَعين الناِعس 

هو جمع هاٍب « ُهب ى»ه هو هاٍب كعين الكلب يف َخفائه، وقيل يف ُمغمضة، ويبدو من عينيه الَخفاء، فكذلك النجم الذي ُيهتدى ب

ى جمع غاٍز، والمعنى أن  دليَل القوم نجٌم هاٍب، يف ُهب ى َتخفى فيه إال  قليالً منه، يعِرف منه الناظر أي  نجٍم هو، ويف أي   ناحية هو  كَغز 

لَقنافذ إذا قَبعت فال ُيهتدى هبذه الِقباع، إن ما يهتدى هبذا النجم الواحد فَيهتدي به، وهو يف نجوم ُهب ى، يعني هابية إال  أن ها قِباع كا

ض للِضيافة «كفى بُرغائها ُمناِدًيا»و. 8الذي هو هاٍب غير قابٍِع يف نجوم هابِية قابِعة ، يعني أن  ُرغاء بعيره يقوم مقام نِدائه يف التعر 

ا مطل قٍة »و. 2معناه الشرف« النبل»، و«َكَفى الَمرَء ُنبالً َأن ُتَعدَّ َمَعايُِبه»و. 9اوالِقرى، يضرب يف الَحث  على قضاء الحاجة قبل ُسؤاله َكف 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 23/29ابن سال   .13780؛ إميل بديع (وغر)؛ اللسان والتاج 03028؛ المستقصى 03/16؛ األساس 03211 ؛ الميداين 03119؛ المخص 

ة يف زمنه، وهو  0 ، كان إمام أهل البصرة، وحرب األم  ، أبو سعيد، تابعي  أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة،  الحسن بن يسار البصري 

خل على الوالة وشبَّ يف كنف علي  بن أبي طالب، واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان يف عهد معاوية، وسكن البصرة، وعظمت هيبته يف القلوب فكان يد

أشبه الناس كالمًا بكالم األنبياء،  كان الحسن البصري  : يسان، مولى لبعض األنصار، قيلفيأمرهم وينهاهم، ال يخاف يف الحق  لومة، وكان أبوه من أهل م

ا  اج ابن يوسف مواقف، وقد سلم مِن أذاه، ولم  ولي عمر بن عبد وأقرهبم هديا من الصحابة، وكان غاية يف الفصاحة، تتصب ب الحمكة مِن فيه، وله مع الحج 

ا أبناء اآلخرة فال »: ، فأجابه الحسن«إين قد ابتليت هبذا األمر فانظر لي أعوانا يعينونني عليه»: فة كتب إليهالعزيز الخال ا أبناء الدنيا فال تريدهم، وأم  أم 

 .03006الزركلي  : راجع. يريدونك، فاستعن باهلل، توف ي بالبصرة

 .13785؛ إميل بديع (رطل)؛ اللسان والتاج 3272/العقد الفريد   /

م   1 ؛ إميل بديع (عرس)؛ اللسان والتاج 030/0؛ المستقصى 23/80؛ ثمار القلوب 03272؛ جمهرة األمثال 366/؛ العقد الفريد 23072ابن سال 

13788. 

 .8380؛ الزركلي  63115اإلصابة : لحياته راجع  7
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 .13792؛ إميل بديع (هبو)؛ اللسان والتاج /0326 الميداين   8

م   9  .13790؛ إميل بديع (رغو)؛ اللسان والتاج 03002تقصى ؛ المس03210 ؛ الميداين 03272؛ جمهرة األمثال 365/؛ العقد الفريد 23071ابن سال 
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، يضرب مثالً «تركُته يفتِّت اليرمع»: حجارة بِيض ُتَفت  باليد، ويقال لَلمغموم المنكِسر إذا عَبث« اليرَمع»، و«مطل قٍة تُفت  اليَرَمع

، يعني الكفر /«ُنبِّئُت َعمرًا غيَر شاكِِر نِعمٍة والُكفُر َمخَبَثٌة لِنَفِس الُمنِعمِ »: عنرتة وقال. 0يضرب للمغتاظ: للنادم على الشيء، وقيل

اك يف رجل آلى مِن 7ين يف الَفضل، يضرب للمتساِويَ «هما كَفَرَسى ِرهاٍن أي هما سبَق اُِخذ»و. 1َمفَسدة لنَفس المنعم ، ويف حديث الضح 

ة هي ثالث ِحَيض، أو ثالثة أطهار، إن «هما كفرسي ِرهان أي هما سبق ُاِخذ به»: امرأته ثم  طل قها قال ، ويف تفسير هذا الحديث أن  الِعد 

ال شيَء عليه من اإليالء، ألن  األربعة األشهر انَقَضت قبل انقضاء إيالئه، وهو أربعة أشهر، فقد باَنت منه المرأة بتلك التطليقة، و

ة بانت منه باإليالء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجعلهما  تنقضي وليَست له بزوج، وإن مَضت األربعة األشهر وهي يف الِعد 

هَشاًل َفَضَلت ُفَقيمًا، كَفضِل ابِن وَجدنا نَ »: ، وقال الشاعر«كَفضل ابِن الَمخاِض َعَلى الَفِصيلِ »و. 6كفرسي رهان يتسابقان إلى غاية

هم وألِحَقت بالمخاض، سواء َلِقحت أو لم َتلَقح، وقيل« الَمخاِض َعَلى الَفِصيلِ  اسم للنُوق « المخاض»: ألن هم َفَضلوا عن أم 

ا قعدوا ألقى نِطًعا وَضع اسَتضاف َقوم رجالً، : ، قيل«كل  أداة اُلخبز ِعندي َغيَره»و. 5الَحوامل، يضرب للمتقاربين يف رجولتهما  فلم 

ى ُقطَبها وأطَبَقها، فأعجب الَقوَم ُحضوُر آلته، ثم  أخذ هاِدَي الَرحى فجعل يديرها، فقالوا له كل  »: ، فقال«ما تصنع»: عليه َرحًى فسو 

من « األَزب  »ِفر من كل  شىء، و، يضرب مثالً للرجل ين«كل  أَزب  نَُفورٌ »و. 8، يضرب َمَثالً عند إعواز الَشيء«أداة الخبز عندي غيره

الَعبسي، وكان خالد بن  اإلبل الكثير َشعر الوجه حتى ُيشِرف على عينيه، فكل ما رآه نَفر، فهو دائم النِفار، وقاله زهير بن َجذيمة

كل  »: ، وكان أشعر، فأخرب زهيًرا بمجيئه، فقال زهيرهنَأ إبله، ومعه أسد بن َجذيمةيطُلبه بَذحٍل، فأقَبل يوًما وزهير يَ  9جعفر بن كالب

 منه َضَرر« أزب  َنفور
 
ُكل  »و. 22«كل  امرٍئ بُطواِل الَعيش َمكُذوُب، وُكل  َمن غاَلَب األَيَّاَم َمغُلوُب »: وقال الشاعر. 22يعنى أن ه ليس علي
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ص 032/6جمهرة األمثال   0  .13791؛ إميل بديع (رمع)؛ اللسان والتاج 03002؛ المستقصى 23/86؛ األساس 03212 ؛ الميداين 362/؛ المخص 

 .060الزوزين    /

ص 23/69جمهرة أشعار العرب   1  .13797؛ إميل بديع (خبث)؛ اللسان والتاج 03260 ؛ الميداين 73228؛ المخص 

7   

م   6 ؛ 03002؛ المستقصى 0327ساس ؛ األ03/92 ؛ الميداين 23/62؛ ثمار القلوب 03/78؛ جمهرة األمثال 3/7/؛ العقد الفريد 232/1ابن سال 

 .13797؛ إميل بديع (فرس)اللسان والتاج 

ص 238السدوسي    5  .13795؛ إميل بديع (مخض)؛ اللسان والتاج 03002؛ المستقصى 03212 ؛ الميداين 032/6؛ المخص 

 .13799ل بديع ؛ إمي(خبز)؛ التاج /0300؛ المستقصى 03272 الميداين   8

، وقتله الحارث بن ظالم بن جعفر بن خالد   9 ، وهو الذي قتل زهير بن جذيمة العبسي  ، من هوازن، من عدنان، فارس شاعر جاهلي  كاَِلب بن َربِيَعة العامري 

ى  ي، بمكان يسم  وهم بطن من عامر بن صعصعة، وعرفه ابن حزم  على طريق حاج  البصرة، بين رامتين وإمرة، ولخالد عقب ينسبون إليه،« بطن عاقل»المر 

ه، وهو ال ذي أراد قتل رسول اهلل صل ى اهلل عليه  ومن ولده أربد بن قيس بن جزء بن خالد األصبغ، أخو لبيد :بخالد األصبغ، وذكر بنيه ثم  قال الشاعر، ألم 

 .03097الزركلي  : راجع. وسلم مع عامر بن الطفيل، وقتل بصاعقة

م   22 ؛ (زبب)؛ اللسان والتاج /0300؛ المستقصى 23126؛ األساس //032 ؛ الميداين 03271؛ جمهرة األمثال 375/؛ العقد الفريد 23/25ابن سال 

 .13622إميل بديع 

 .13622؛ إميل بديع (جلب، كذب)؛ اللسان والتاج 03007؛ المستقصى 0360جمهرة األمثال   22
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ُكِل »: الَقراح الطي بة من األرض، يعني ال يلد الوالد إال  مثله، ويقال« الحقلة»، و«ال ُتنبِت البَقَلَة إال  الَحقَلةُ »و. 2«بَِما فِيهِ  إِناٍء َيرَشُح 

كلَّ الِحذاء يحتَذي »و. 0«قَل مِن حيُث ُتؤَتى بِِه َواَل َتسَألنَّ عِن الَمبَقَلهُكِل البَ »: ، وهذا كقول الشاعر«الَبقل وال َتسأل عَن الَمبَقلة

واحد الَحرابِّي، « الِحرباء»، و«كل  ِحرباء إذا اُكِرَه َصل  »و. /، يضرب عند الحاجة تحِمل على التعل ق بما يقِدر عليه«الحايف الَوقِعُ 

ت، وَقاَل َلبِيدٌ ، إذ«صل  يِصل  َصلياًل »وهي َمسامير الُدروع، و  مِن َعوراتِها، كلَّ ِحرباٍء إَِذا ُأكِرَه َصل  »: ا صو 
 
، يضرب «َأحَكَم الُجنثِي

، يعيني مِن َحق  الرجل أن َيغار على كل  امرأة، كما َيغار على ُحَرمِه، «كل  ذات ِصداٍر خالةٌ »و. 1هذا المثل لمن ُيؤَذى فيشكو

، يعني ترمي «كل  َذَكر َيمِذي وكل  أنثى َتقِذي»و. 7ي الجسد، يضرب مثالً للرجل َيغار على كل  امرأةقميص صغير يل« الِصدار»و

كل  شاةٍ »و. 6معناه خرج منه الَمذي، يضرب يف المباعدة بين الرجال والنساء« مذى الرجل يمذي مذًيا»َبياضها مِن َشهوة الَفحل، و

كل  شيء َمَهٌه، ما َخال النساَء »و. 5ال ينبغي ألحد أن يأُخذ بالَذنب غير الُمذنِب: ، يعني كل  جاٍن ُيؤَخذ بِجنايته، قيل«بِرجلها ستُناط

، يعني كل  «مهه»كان بم« َمهاٌه، وَمهاَهةٌ »، وبرواية «كل  شيء َمَهٌه ما النساَء وِذكَرهن  »، وبَحذفه، و«خال»، بإثبات لفظ «وِذكَرُهن  

بمعنى َحَسن، ونصب النساء على « َمهاهُ »شيء يسير سهل يحتمله الرجل حتى يأيت ِذكر ُحَرمه فَيمَتِعض حينئٍذ فال يحتمله، و

ة، أصلي ة ثابت« المهه، والمهاه»الهاء من : ، واأللف ِزيَدت َكراهَة التضعيف، وقيل«المهاه»مقصور من « المهه»إن  : االستثناء وقيل

َدع »: ، ومعنا المثل أن ه كل  شيء باطٌل إال  النساَء، ومعناه الثاين أن  كل  شيء َقصٌد إال  النساَء، ويف األجناس«مِياه، وِشفاهٍ »كالهاء مِن 

، و«النساَء وذكَرهن   ض لهن  ض لكل  شيء إال  النساء، فإن  الَفضيحة يف التعر  ال يكون زائًدا،  «إال  »بمعنى « ما»، ومعناه الثالث أن ه تعر 

« المهاه»: بمعنى الشيء الحقير اليسير؛ وقيل« المهه والمهاه»: ، وقيل«كل  شيء َمَهٌه إال  َحديَث النساء»َنفًيا، و« ما»ويجوز أن يكون 

ل أن  كل  شيء يهون وُيطَرح إال  ذكَر النساء، وعلى الثاين أن  كل  ذكر  وَحديٍث َحَسٌن إال  بمعنى النَضارة والُحسن، فعلى المعنى األو 

ُكل  َشيٍء ُيِحب  »و. 9، بحذف الفعل وجوبًا، أصله أن  افعل كل  شيء، وال ترتكب شتيمة حر  «ُكل  َشيٍء َواَل َشتِيَمُة ُحرٍّ »و. 8ذكَر النساء

ف َخوافيه وَقوائمه، يضرب يف معناه أن َتطير عنده، وال َطَيراَن له لَضع« تِذف  ِعنده»، و«ُيِحب  َوَلَدُه حتى الُحبَاَرى وتِذف  ِعنَدهُ 

، ويف «كل  الَصيد يف َجوف الَفرا»و. 22بمعنى الُحمق يف َغباوة« الموق»اُلموق، فهي على ُموقها تحب  ولدها وتعلِّمه الَطَيران، و

اًل، ثم  أِذن له، فقال له   صل ى اهلل عليه وسل م فمنعه أو 
تأَذن لي حتى تأَذن لحجارة  ما كِدَت »: الحديث أن  أبا سفيان استأَذن على النبي
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َفه على «يف جوف الفراء»، وبرواية «كل  الصيد يف َجوف الفرا: يا أبا سفيان أنت كما قال القائل»: ، فقال«الُجلُهَمتين ، يعني تأل 

صيٍد أَقل  مِن  معناه إذا َحجبُتك َقنِع كل  محجوب وَرِضي، ألن  كل  : اإلسالم، معناه أن ك يف الناس كحمار الوحش يف الصيد، وقيل

الحمار الوحشي، فكل  صيد لِصَغره يدخل يف َجوف الحمار، وذلك أن ه َحَجَبه وأِذن لغيره، فيضرب هذ المثل للرجل تكون له 

: ُكلَّ الطعاِم َتشَتِهي َربِيَعه»: وقال الشاعر. 2حاجات، منها واحدة كبيرة، فإذا قضيت تلك الكبيرة لم يباِل أال  ُتقَضى باقي حاجته

طعام القادم من سفر، يضرب لمن ُعِرَف « النَقيعة»طعام الِختان، و« إعذار»طعام الوالدة، و« اُلخرس»، و«الُخرس واإِلعذار والنَِّقيَعه

، ألن ك ال تدري هل ماتت «ُكل ما أصَميَت، وَدع ما أنَميَت »: َرماه وهو يراه، فقتله مكانه، ويف الحديث« أصمى الَصيد»و. 0بالَرَغِب 

أن يِغيب فيوجد مي ًتا، يضرب هذا « اإلنماء»أن ترميه فيموت بين يديك لم يِغب عنك، و« اإلصماء»: ميك أو بشيء غيره، وقيلبرَ 

، أصله أن  رجالً ُيجِري َفَرسه يف المكان الخالي فهو يسر  «كل  ُمجٍر باَلخالء ُمَسر  »و. /المثل للرجل َيقِصد األمَر فيصيب منه ما يريد

، يعني ِسَمُتها تدل  على نِجاِرها «نِجاُرها ناُرها»و. 1ه، يضرب لمن يحمد خل ة فيه وال يدري ما يف الناس من الَفضائلبما يرى من

اِعر« النَجر»و ، معنى البيت أن ه اختلفت سماهتا، ألن  «ناُرها كل  نَِجاِر إبٍل نِجاُرها وناُر إبِل العاَلِمينَ »: الَلون، و فِي الُمخلَّط َقول الشَّ

ق أرباهبا من قبائل شت ى، فُاِغيَر على َسرح كل  قبيلة، واجتمعت عند َمن أغار عليها ِسمات تلك القبائل، وأصل المثل أن  أعرابي ًا سرَ 

ن دارها إذ َزعَزعوها، فَسَمت أبصاُرها فقلُت تسألني الباَعة أي»: ، فقال«من أين لك هذه اإلبل»: إبالً فأدَخلها الُسوق، فقالوا له

ةو. 7«ِرجلي ويدي َقراُرها كل  نِجار إبٍل نِجاُرها، وكل  نار العالمين ناُرها ُكل  َشيء ُيحِسيني إاِلَّ »: َقول العرب على لسان الُرم 

ة»، و«الُجَريَب َفإِنَُّه ُيرِويني مع تخفيف ميمه، يضرب لمن نَِعمه أسَبُغ عليك مِن نَِعم قاع عظيم بنَجد َتنَصب  فيه مياه أودية، و« الُرم 

ة، يرى منها «َهرَشى»، يضرب فيما َسُهل إليه الطريَق من وجهين، و«ُخذي أنف َهرشى»و. 6َغيره ، َثنِي ة ُقرب اُلجحَفة يف طريق مك 

« وَقَفاها فإن ه كاِل جانَِبي َهرشى لهن  َطريُق ُخذا أنَف َهرشى أ»: البحر، ولها طريقان، فكل  َمن َسَلكهما كان مصيًبا، وقول الشاعر

، ويف قوله تعالى« الُزور»، و«َكالبِس َثوبَي ُزورٍ »و. 5لإلبل« لهن  » ، ويف «واجتنبوا قول الزور»: الَكِذب، لَكونه َقواًل مائاِلً عن الَحق 

 ُزورٍ »: الحديث
َ
التكث ر، وهو التزي ن بأكثر « التشب ع»َشبعان وليس كذلك، و أن يرى أن ه« التشب ع»، و«المتشب ع بما لم ُيعَط كالبِس َثوبي

ا عنده، يتكث ر بذلك ويتزي ن بالباطل، و ل بذلك، «المتشب ع بما ال يملك كالبِِس َثوبَي ُزورٍ »مم  ا عنده يتجم  ، يعني المتكث ر بأكثر مم 

َكلب َعس  أو »و. 2، يعني كالم من لم يعرف أصل األمر«دِ كالُم َمن لم َيِصل إَِلى الُعنقو»و. 8كالذي ُيِري أن ه َشبعان وليس كذلك

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ إميل (فرأ)؛ اللسان والتاج 03001؛ المستقصى 0320؛ األساس 032/6 ؛ الميداين 03260؛ جمهرة األمثال 03215؛ العقد الفريد 23/7ابن سال 

 ؛ 13629بديع 

 .13622؛ إميل بديع (عذر)لتاج ؛ ا03288؛ زهر األكم (عذر)؛ اللسان 03007؛ المستقصى /0327 الميداين   0
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م   1  .13627؛ إميل بديع (سرر)؛ اللسان والتاج 03009؛ المستقصى 3/02/؛ الخصائص 3/6/؛ العقد الفريد 232/6ابن سال 
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ص   6  .13625؛ إميل بديع (رمم)؛ التاج 03260 ؛ الميداين 132/1المخص 

م   5 ص 23709؛ ثمار القلوب 03218ل ؛ جمهرة األمثا361/؛ العقد الفريد 23012ابن سال  ؛ 03002؛ المستقصى 03218 ؛ الميداين 13156؛ المخص 

 .13628؛ إميل بديع (هرش)اللسان والتاج 

 .13602؛ إميل بديع (زور، شبع)؛ اللسان والتاج 03272 ؛ الميداين 23069جمهرة األمثال   8
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، واعتَس  َخير مِن َكلٍب َربََض  ن َعَجَز، و«رابض»، أو«عاس  ف َخيٌر مم  َكلب َعس  »، يضرب لَلحث  على الكسب، يعني أن  َمن تصر 

ال َخير مِن أسٍد رابِضٍ َكل»يضرب يف تفضيل الَضعيف على الَقِوي  إذا تقاَعس، و: ، وقيل«َخير مِن أَسٍد انَدس   « عس  »، و«ب َجو 

 « اندس  »بمعنى الطلب، و
َ
يت بذلك ألن هم كانوا يحِفروهنا يف « الُزبَية»، و«كالذي تزب ى ُزبيةً »و. 0معناه َخِفي ُحفَرة ُتحَفر لألسد، سم 

، يعني ما ال يكون، «كل فني فالن ُمخ  البَعوض»و. /«فكاَن واألمَر الذي قد كِيدا كالل ذ تَزب ى ُزبَيًة فاصطِيَدا»: موضع عال، قول الشاعر

حتى يبيض  »: ، كما يقال«ال يكون ذلك حتى يشيب الغراب»: ، يضرب مثالً لما ال يكون، فيقال«َشيُب الُغراب»و. 1أو األمر الشديد

فإن ك سوف تحُلم أو تتناهى إذا ما »: يعني كون األمر مستحيالً، وقال النابغة ،«يلج الجمل يف سم  الخياط»، و«القار، ويؤوب القارظ

ا هو عليك من الجهل حتى يشيب الُغراب، يعني «ِشبَت أو شاب الغرُاب ُل لآِلِخرِ »و .7 أن ك ال تفلح وال تنتهي عم  ، «َكم َتَرك األوَّ

ُل لآِلِخرِ يقوُل َمن َتقَرُع أَ »: وقال الشاعر ، يعني كما ُتجاِزي ُتجاَزى بِفعلك، وَبحَسب ما «كما َتِدين ُتدان»و. 6«سَماَعُه َكم َتَرك األوَّ

 «إن ا لَمِدينون»: َعِملَت، ويف قوله تعالى
 
يا حاِر أيِقن أن  ُملَكك زائُِل، »: يخاطب الحارث بن أبي شمر ، وقال ُخَويلِد بن َنوفل الكالبي

اسم لجميع أرض « َهَجر»، و«كجالِب الُدر  إلى البحر»: ، وهو كقولهم«كُمبِضع تمر إلى َهَجرَ »و. 5«واعلم بأن  كما َتدين ُتدان

: أيام، ويف قول عمر رضي اهلل عنهبلد معروف بالبحرين، وقيل أيضًا هو َقَصبة بالد البحرين، منه إلى َيربِين َسبعة : البحرين، وقيل

ها لَكثرة وبائها، معناه تاجرها وراكب البحر َسواء يف الَخَطر«ِعجبُت لتاجر َهَجر، وراكِب البحر» كالمستجير من الَرمضاء »و. 8، َخص 

نَد ُكربَتِه كالُمسَتِجيِر مَِن الَرمضاِء والُمسَتِجيُر بَعمرٍو عِ »: ، يضرب مثالً للرجل يِفر  من األمر إلى ما هو شر  منه، وقال الشاعر«بالنار

َها البِضاعَ »و.  9«بالنارِ  ، ألن ها «كَمنِّ الَغيِث على الَعرَفَجة»و. 22، يعني الجماع، يضرب مثالً للرجل يعل م من ُهَو أعلم مِنه«كُمَعل َمٍة أم 

ت، وقيل ؟»: حسنَت إليه، فقال لكيقال ذلك لمن أ: سريعة االنتفاع بالغيث، فإذا أصاهبا وهي يابسة اخضر 
 
، فتقول «هل َتُمن  علي

، تعني أن  أثر نعمتي عليك ظاهر كظهور من الغيث على العرفجة، وإن أنت جحدهتا «نعم، كَمنِّ الغيث على العرفجة»: أنت

ن يفَتِخر«وال تكن عظامي ا»، وقوله «ُكن ِعصامِي ًا، وال َتكن ِعظامِيًّا»و. 22وكفرهتا  »بالِعظام النَِخرة، و ، يعني ال تكن مم 
 
فالن ِعصامي
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 .136/5؛ إميل بديع (هجر)اللسان والتاج   8

م   9  .13612؛ إميل بديع (دعص)؛ التاج 0329؛ المستقصى 03219 ؛ الميداين 03262؛ جمهرة األمثال 369/د الفريد ؛ العق/2306ابن سال 
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ًة نُشبًَة فِصرُت اليوم ُعقبةً »و. 2، يعني هو شريف النَفس والمنِصب«وِعظامي ًة إذ َنِشبُت، وَعلِقُت «كنُت ُمد  ، معناه أن ني كنُت ُمد 

ته، يقال ًا، فقد أعَقبُت اليوم ورَجعُت عنه، يضرب لمن ذل  بعد عز  َ من ي َشر 
كنَدمانَي »و. 0إذا كان َعلًِقا« ُنَشَبة رجل»: بإنسان لِقي

ُم بُن نَُويرة«َجذيمةَ  عا: وُكن ا َكنَدماَني َجذيَمَة ِحقَبًة من الَدهِر حتى قيل»: َيرثِي َأَخاُه مالِكًا /، وَقاَل ُمَتمِّ قنا َكَأنِّي « »لن َيتََصدَّ ا تفر  َفَلمَّ

َيعنِي ُكنَّا كالَفرَقَديِن اَل نفرتق، ومن حديثه أن  َجذيمة الوضاح الملك يربأ بنفسه من أن ينادم « م َنبِت َليَلة َمًعاومالكًا لطول اجتَِماع ل

، فكان يشرب كأًسا ويصب  لهما كأسين حتى َفَقَد ابن أخته عمرو بن عدى «أنا أعظم من أن أنادم إال  الَفرَقدين»: أحًدا، وكان يقول

مهما فاختارا منادمته ما عاَش وعاشا، ويقال إن هما صاحب الَطوق، فو ا قَدما به عليه حك  جده مالك وَعقيل رجالن مِن بلقين، فلم 

رة على « َوقاعِ »إذا كوى أم  رأِسه، و« كواه َوقاعِ »و. 1اصطحبا منادمته أربعين سنًة، يضرب يف أَخوين طال تصاحبهما َكي ة مَدو 

وكنُت إذا ُمنِيُت بَخصم َسوِء َدَلفُت »: تكون بين القرنين، َقرَني الرأس، وقال َعوف بن األحَوص: ين، أو حيثما كانت، وقيلالجاِعَرت

ُتك، ويقال«هو إنسك، وابن إنسك»و. 7«له فَاكِويه َوقاعِ  ، وتقول العرب «هذا ِحدثي، وإنسي، وِجلسي»: ، يعني َصِفي ك وخاص 

 . 6، إذا خاطبَت الرجل عن نفسك«كيف ترى ابن إنسك»: للرجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

 ./1361؛ إميل بديع (عصم)؛ اللسان والتاج 2//03 ؛ الميداين 232/5ثمار القلوب   2

 .13615ع ؛ إميل بدي(نشب)؛ التاج /0326 الميداين   0

، من أشراف قومه، اشتهر يف الجاهلي ة واإلسالم، و  / ، أبو هنشل، شاعر فحل، صحابي  اد اليربوعي  التميمي  م بن نويرة بن جمرة بن شد  كان قصيًرا أعور، متم 

ة ح«مالك»أشهر شعره رثاؤه ألخيه  ج هبا امرأًة لم ترض أخالقه لشد  م المدينة، يف أيام عمر، وتزو   .73051الزركلي  : راجع. زنه عل أخيه، وسكن متم 

م   1 ؛ 3027/؛ زهر األكم 030/1؛ المستقصى 032/5 ؛ الميداين /2328؛ ثمار القلوب 23225؛ جمهرة األمثال 311/؛ العقد الفريد 23250ابن سال 

 .13618؛ إميل بديع (حرب)التاج 

 .13619ديع ؛ إميل ب(وقع)؛ اللسان والتاج 237السدوسي    7

ص   6  .13670؛ إميل بديع (أنس)؛ اللسان والتاج 23/6؛ األساس 03262 ؛ الميداين 23282المخص 
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 باب الالم

 

، يعني «ابَن ُهَبيَرةَ  ال آتيَك ألَوةَ »، و«ال آتيَك ُهَبيَرَة بَن َسعد»و. 2«أَبد اآلبِدين»: ، وهذا كقولهم«ال آتِيه َدهَر الداِهرين»و                        

مقاَم الَدهر فنصبوهما، على « هبيرة، وألوة»، ألن هما ُفِقدا فلم ُيعَلم لهما خرب، وأقاموا «ألَوةُ »، أو«ُهَبيَرةُ »ال آتيك حتى يُؤوب 

، هو ملك «َدلةحتى يؤوب ابن َمن»و. 0ألن هم ذهبوا به مذهب الِصفات، ومعناه ال آتيك أبًدا« هبيرة»إن ما نصبوا : الظرف، وقيل

ال آتيه َحيِري  »و. /، يعني لن أعطي أبداً «فأقسمُت ال ُاعطِي َمليًكا َظالَمًة وال ُسوَقًة حتى يُؤوب ابُن َمنَدله»: للعرب، وقال الشاعر

ة تحي ر الَدهر «دهرِحيِري  »، وأصله «ِحيِري َدهر»، و«َحيِري َدهر»، و«ِحيِري  الدهر»، وبرواية «الَدهر ة الدهر، فكأن ه مد  ، ومعناه مد 

ا  ا ُحذفت إحدى الياءين بِقَيت الياء ساكنًة كما كانت، وأم  فكأن ه حذف األولى وإبقاء اآلخرة، وبرواية « ِحيِرَي َدهر»وَبقائه، فلم 

ة الدهر، ودوامه«ِحَيِر َدهر»، و«حاِري  َدهِر، وحاِري  الَدهر» ، إلى «ال آتيك َسِجيَس الليالي»و. 1ما أقام الدهر ، كل  ذلك معناه مد 

فأقسمُت ال آيت ابَن َضمَرَة طائًِعا َسِجيَس »: ، يعني أبًدا، وقال الشاعر«سجيس ُعَجيسٍ »، و«سجيس األوَجس»آِخرها، وكذلك 

وه يف َيقَظة وال َمناٍم، َسِجيَس الليالي واأل»: ، ويف الحديث«ُعَجيٍس ما أبان لساين هنالك ال أرجو »: ، وقال الَشنفرى«ي اموال تضر 

ين َسِجيَس الليالي ُمبَسالً بالَحرائر ها، يعني أبًدا، وقيل«اَل َأفَعُله َسِجيَس األَوَجسِ »، و«َحياًة تسر  سجيس »: ، بفتح الجيم وضم 

ا شذ  « األوجس ، يعني إلى «اَل آتِيَك ُعَجيَس الَدهرِ »وَ . 7«ما ذقُت عندك أوَجَس »: عن هذا الرتكيب معناه ال أفعله طول الدهر، ومم 

الليل « ابُن َثِميرٍ »و. 5، يعني حتى تجتمع َغنَُم الِفزر، فأقاموا الَغنَم مقام الَدهر ونصبوه على الظرف«ال آتِيَك َغنََم الِفزرِ »و. 6آِخره

« الَمَلوانِ »، و«ال أفَعله ما اخَتَلف الَمَلوانِ »و. 8«ن َعبٍس وإِن َقاَل قائٌِل على َزعِمِهم َما أثمَر ابُن َثِميرِ وإِنِّي َلمِ »: الُمقِمر، وَقاَل الشاعر

ال »و. 22أن ت َتَعًبا، أو َحنِينًا، أو َرَزَمةً « أط ت اإلبل َتئِط  أطِيًطا»، و«ال أفعل ذلك ما أط ت اإلبل»و. 9مَثن ى الَمال، يعني الليل والنهار
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ص   6  .738؛ إميل بديع (عجس)؛ اللسان والتاج 6//3/المخص 

 .738؛ إميل بديع (غنم)؛ اللسان والتاج 0375؛ المستقصى 232/1؛ فصل المقال 23/62جمهرة األمثال   5
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 « ُصوفة الَبحر»، و«آتيك ما َبل  الَبحُر ُصوَفةً 
 
، «لو كانت الَوالية بالُصوف، لطار الَخروُف »و. 2شيء على َشكل هذا الُصوف اَلحَيوانِي

ال آتيك ما َحن ت »و. 0«النِيب»المسن ة من النُوق، والجمع « الناب»، و«ِت النِيُب اَل َأفَعُل ذلك َما حنَّ »و. هي المرتبة اإليماني ة« الوالية»

« الشارق»، و«ال آتيك ما ذر  شاِرٌق »و. /«الدهماء»من اإلبل نحو األصَفر إال  أن ه أقل  َسواًدا، وهي « األدَهم»، و«َحن ت الَدهماءُ 

: وقال األعشى. 1َقرن الشمس« الشارق»: ، يعني كل  يوم طَلعت فيه الشمس، وقيل«آتيك كل  شارق»: الشمس حين تشُرق، يقال

ويف بني »: ، يعني أبًدا ما بقي الدهر، وقال الشاعر«ال آتيك ما َغبا ُغَبيس»لون الرماد، و« الغبساء»، و«كالذئبة الَغبساء يف ظل  الَسَرب»

تصغير « غبيس»أصله الذئب، و: ظرف من الزمان، وقيل« ما غبا غبيس»، يعني فيهم ُجود، و«ى الَطعام ما غبا ُغَبيسأم  ُزَبير َكيُس عل

ًما، و« أغبس» ض، يعني ال آتيك ما دام «غب  »أصله « غبا»مَرخ  ى أصله تقض  ، فأبِدل أحد َحريف الَتضعيف إلى األلف، مثل تقض 

َقتها، و« لمرأة بعينهاألألت ا»و. 7الذئب يأيت الَغنَم ِغب ًا ال آتيك ما ألألت الُفور، »بمعنى الظِباء، ال واحَد لها، و« ألألت الُفور»بر 

، «ال أفعل ذلك ما ألألت الُفور بأذناهبا»، و«ما ألألت الُفور بأذناهبا»، يعني الظِباء وهي ال تزال ُتَبصبِص بأذنابِها، و6«وَهب ت الَدبورُ 

، يعني «ال يأتيك َجدا الدهر»، يعني ال آتيه أبًدا، و«يَد المسنَد»، و«ال آتيه يَد الَدهر»، و«ال أفعله آِخَر الُمسنَد»و. 5يعني بصبصت

 »: ، وقال األعشى«ال آتيه يَد المسنَد»، وكذلك «ال آتيه يد الدهر»، و«ه يد الدهرال أفعل»، و«ال يأتيك يد الدهر»آِخره، و
 
َرواُح الَعِشي

َة لك به، و«ال يَديِن لك هبذا»المختار، للواحد والجمع، و« الخيار»، و«وَسيُر الُغُدو  يَد الدهر حتى ُتالقِي الِخيارا مالي »، يعني ال قو 

، يعني ال ُقدَرة وال «قد أخَرجُت ِعباًدا لي ال يَداِن ألحد بِقتالهم»: احد، ويف حديث يأجوج ومأجوجبمعنى و« به يٌد، ويداِن، وأيدٍ 

ه»و. 8«مالي هبذا األمر يُد، وال يدانِ »طاَقة، و ها، داٍه، ويقال للمسَتجاد«رجل َويُلمِّ ه»: ، بكسر الالم وضم  ه، «ويُلم  ، يعني ويل ألم 

بوه وجعلوه كالشيء الواحد، وقيل، يعني ال أَب ل«ألب لك»كقولهم  ه»: يقال له من دهائه: ك، فرك  ، ثم  لِحَقته الهاء مبالغًة «ويُلم 

ه مِسَعر َحرب»: كداهية، ويف الحديث ًبا مِن ُشجاَعته وُجرأته وإقدامه، وقيل« ويُلم  كلمة عذاب، وكلمة « َوي»: قاله ألبي بصير تعج 

ه ت ب، وُحذفت الهمزة مِن أم  ع وتعج  ُيجَمع على « الويل»خفيًفا، وألِقَيت َحركتها على الالم، وينِصب ما بعدها على التمييز، وتفج 

فيه تقديران مختلفان لمعنيين مختلفين، وذلك أن  : ، قيل«ال أَبا لك»، يعني ال أَب لك، بحذف الهمزة، و«الَب لك»، و«الَويالت»

يف هذا االسم ُيوِجب الَتنكير، « ال»وجه، وجه آخر أن  َثبات الالم وَعَمل دليل اإلضافة، فهذا « أبا لك»من « أبا»َثبات األلف يف 

، ألن  الالم كالُمقَحمة، «ال أباك»: والَفصل، فَثبات األلف دليل اإلضافة والَتعريف، وجود الالم، َدليل الفصل والتنكير، ورب ما قيل

                                                                                                                                     
 

 .739بديع ؛ إميل (صوف)؛ اللسان والتاج 030/2 ؛ الميداين 2307العقد الفريد   2

م   0 ص 355/؛ العقد الفريد 23/82ابن سال   .7322؛ إميل بديع (نيب)؛ اللسان والتاج 2389؛ المستقصى 03/22؛ األساس 13252؛ المخص 

 .7322؛ إميل بديع (دهم)اللسان والتاج   /

؛ إميل بديع (شرق)؛ التاج 03282ر األكم ؛ زه23179؛ المستطرف (شرق)؛ اللسان 03018؛ المستقصى 23721؛ األساس 03082جمهرة األمثال   1

7322. 

م   7 ص 2382؛ جمهرة األمثال 23/80ابن سال  ؛ إميل (غبس)؛ اللسان والتاج 03072؛ المستقصى /2369؛ األساس 030/9 ؛ الميداين 13252؛ المخص 

 .7322إميل بديع 

 .الزبيدي  ذكر أن ه مثالً، ولكن هذا ليس مثالً   6

ص المخ  5  .7322؛ إميل بديع (فور)؛ اللسان والتاج 03072؛ المستقصى 03/9؛ األساس 13250ص 

ص   8  .7320؛ إميل بديع (يدي)؛ اللسان والتاج 03/88؛ األساس 13252المخص 



241 
 

ن  ، وكل  «ال أَب لك»، و«ال أَبك»: ورب ما ُحذفت األلف كذلك، فقيل ذلك دعاء يف المعنى، ويف اللفظ خرب، يعني أنت عندي مم 

م تقل تستِحق  أن ُيدعى عليه بِفقد أبيه، وهذا الكالم يقال لمن له أب، ألن ه إذا كان ال أَب له لم ُيجز أن ُيدعى عليه بما هو فيه، كما ل

ال حقيقَة لمعناه « لمن ال أب له»خالصة الكالم أن  قولهم هذا ، و«أفقد اهلل أباك»: ، فكما ال تقول لمن ال أَب له«أفقره اهلل»: للفقير

، فهذا أقوى دليل على أن  هذا القول َمَثل ال «يا َتيُم تيَم َعِدي  ال أبًا لكم ال ُيلِقَين كم يف َسوءٍة ُعَمرُ »: مطاَبقًة للفظه، ومنه قول جرير

قول « ال أباك»يم كل ها أب واحد، ولكن كم كل كم أهل الدعاء عليه واإلغالظ له، وشاهد حقيقَة له، أال ترى أن ه ال يجوز أن يكون للت

فيني»: 2أبي َحي ة النَُميِري   : ، فقال«ال أَب لك»سأل الخليل عن قول العرب : ، وقيل«أبِالموت الذي ال بد  أن ي ُمالٍق ال أباِك تخو 

، «ال أم  لك»: قد تذكر يف معرض الذم  كما يقال: هي كلمة تفِصل هبا العرب كالمها، وقيل: ، وقيل«عن نفسكمعناه ال كايف لك »

ب كقولهم ك»: ويف معرض التعج  هي كناية عن قولهم : وقيل: ، يعني ال أب لُمبِغضك«ال أبا لشانئك، وال أَب لشانِيك»و. 0«هلل در 

 ال أبقى اهلل عليك إن أب»و. /«ال أبا لك»
 
َومِن َناٍر اَل »: إذا َرَعيَت عليه، وَرحمَته، ويف الحديث« أبَقيَت على فالن»: ، يقال«قيَت علي

َع إَِليَها  فافعل«ُتبِقي َعَلى َمن َتَضرَّ
 
، يعني «أي  الَجرادِ عاَره»و. 1، يضرب يف مشاَجَرة الرجل َصاحبه، يعني إِن أمَكنك َأن اَل ُتبقي علي

. 7، يعني أي  الناس أَخذه، ال يسَتعمل إال  يف اَلجحد«ال أدري أي  الَجراِد عاَره»، و«ا أدري أي  الَجراِد عاَرهم»أي  الناس ذَهب به، و

الظالم، « العادي»و« ال أشَمَت اهلل بك عاِديك»و. 6َقطرة ماء العين« الدمعة»، يعني ال رَفع اهلل َدمعته، و«ال أرقأ اهلل َدمَعَته»و

حك بمكروه أصابه« أشمت»و ، يعني الَحَسب، واللسان، ال نسب له وال لسان، أو ال عقل له «ال أصَل له وال َفصَل »و. 5معناه اهلل فر 

دَتني زادِي»و. 8وال فصاحة ، يضرب لمن يضيع أخاه يف حياته، ثم  بكاه بعد موته، هذا «أال أراك بَُعيَد الموت َتنُدبُني، ويف حيايت ما زو 

ا جاء لتعزية خالد بن الوليد، فقال عمر  المبالغة يف التوبيخ والتعنيف،« التأنيب»، و«ال ُتَؤن بني»: من قول َطلحة، قاله إلى عمر لم 

ا صالح معاِوية، قيل له   لم 
دَت وجوه المؤمنين»: ومنه حديث الحسن بن علي كان ذلك يف َدهر »و. 9«ال تؤن بني»: ، فقال«سو 

ل الدهر يف الَزَمن الماضي، بال واحد، كالعباد« الَدهاِرير»حين خل ق اهلل النجوم، و« كان ذلك َدهر النَجم»، و«الَدهارير يد، أو 

تصاريف الدهر وَنوائِبه، مشتق  من « الدهارير»: بمعنى مختلفة، على المبالغة، وقيل« ُدهور َدهارير»بمعنى السالف، و« الدهارير»و
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 ./8322الزركلي  : راجع. سنة بضع وثمانين ومئة

 .7320؛ إميل بديع (أبى)؛ اللسان والتاج /327/؛ الخصائص 03/27العقد الفريد   0

ص   /  .7320؛ إميل بديع (شنأ)؛ اللسان والتاج 2329؛ األساس 3/91/المخص 

م   1  ./732؛ إميل بديع (بقى)؛ اللسان والتاج 03012؛ المستقصى 030/1 ؛ الميداين 23/00ابن سال 

م   7 ص /037؛ جمهرة األمثال ///23ابن سال   .7321؛ إميل بديع (عور)؛ اللسان والتاج 232/2؛ األساس 03006 ؛ الميداين /03/7؛ المخص 

 .7327؛ إميل بديع (قرر)اللسان والتاج   6

 .7327؛ إميل بديع (عدو)؛ اللسان والتاج 139العقد الفريد   5

 .7326؛ إميل بديع (أصل)؛ التاج 32/2/؛ زهر األكم (أصل)؛ اللسان 2309األساس   8

م   9  .7326؛ إميل بديع (أنب)؛ التاج 03055؛ زهر األكم (أنب)؛ اللسان 03018 ؛ الميداين 13227؛ العقد الفريد 23280ابن سال 



242 
 

ما رأيُت »، يعني ال أفعله أبًدا، و«، وال َدهر الداهرينال أفعله َعوَض العائِضين»و. 2، ليس له واحد من لفظه، كَعبابيد«الدهر»لفظ 

، و«مِثله َعوُض  معناه « َعوض»: على اَلحركات الثالث، بمعنى الَدهر، معرفة، وَعَلم بغير تنوين، وقيل« َعوض»، يعني لم أَر مِثله َقط 

ي ال أفارقك أبًدا، كما تقول ، يعن«َعوض ال أفارقك»للماضي من الزمان، ألن ك تقول « قط  »األبد، وهو للمستقبل من الزمان كما أن  

َحرفان « قط  وَعوض»: ، وقيل«قط  ما أفارقك»، كما ال يجوز أن تقول «َعوض ما فارقُتك»، وال يجوز أن تقول «قط  ما فارقُتك»

، و ، «يا فتى ال أكل مك َعوض»، و«ما رأيُته قط  يا فتى»: لما يستقبل، تقول« عوض »لما مضى من الزمان، و« قط  »مبنِي ان على الضم 

ق»: وقال األعشى ق أبًدا، وقيل«َرِضيَعي لِباٍن َثدَي أمٍّ َتحالفا بأسَحم داٍج، َعوُض ال نتفر  : هو بمعنى َقَسم، يقال: ، يعني ال نتفر 

ه، أو الرحم: ، يحلف بالدهر والزمن، وقيل«َعوُض ال أفعله» ذلك َفالَح  ال أفعل»و. 0قصد بأسحم داٍج الليَل، أو َسواَد َحَلَمة َثدي أم 

: بمعنى الفوز بما يغتبط به، وفيه صالح الحال، النَجاة، والَبقاء يف النعيم، والخير، ويف الحديث« الَفَلح، والفالح»، و«َفالَح الَدهر

رك اهلل بخير وفلح» ت معناه حن  « أرزمت الناقة»، و1«ال أفعله ما أرَزَمت أم  حائل»و. /«ولكن ليس يف الدنيا فالح»: ، وقال الشاعر«بش 

األنثى من أوالد اإلبل ساعة ُتوَضع، أو ساعة ُتلِقيه مِن بطنها، ألن ه إذا نُتج، وَقع عليه اسم تذكير « الحائل»ت على ولدها، وحن  

: ، والجمع«ُنتجت الناقُة حائالً َحَسنًة، وال أفعل ذلك ما أرَزَمت أم  حائِل»: وتأنيث، فإن  الذكر منها َسقٌب، واألنثى حائل، يقال

ل و» : ، معناه ما اختلف الليل والنهار، يعني الدهر كل ه، وقال الشاعر«ما أسَمر الَسِمير، وابن سمير، وابنا سمير»و. 7«َحوائلُحو 

، يعني ما كان يف السماء نجم، «ال أفعله ما أن  يف السماء نجم»و. 6«وإن ي لِمن َعبس، وإن قال قائل على َرغمه ما أسَمَر ابُن َسمير»

، يعني «ما له حان ة، وال آن ة»: ، ويقال«ما أن  ِحراًء مكاَنه»، و«ما أن  ذلك الَجَبل مكانه»: ، وقيل«ا أن  يف السماء نجًماال أفعل كذا م»و

، يعني «ال أفعله ما عن  يف السماء نجم»األَمة تئِن  من التََعب، و« اآلن ة»ال ناقة وال أَمة، فالحان ة بمعنى الناقة، و: ناقة وال شاة، وقيل

ال »و. 9يقصد به األبد« ال أفعل ذلك ما دام للَزيت عاِصرٌ »و. 8، يعني حتى ضرط ابن الحمارة«ال آتيه ما َخَبج ابُن أتان»و. 5رضع

الهواء « الُسكاكة»، يعني ولو َنَزوت يف الُسكاِك، والسكاك هو الهواء الذي ُيالقي أعناَن السماء، و«أفعل ذلك، ولو َنَزوَت يف الُلوح

، «ال أفعل ذلك ولو َنَزوَت يف الُسكاك»: هو الهواء بين السماء واألرض، وكذلك الُلوح، ومنه قولهم: ناَن السماء، وقيلالمالقي عِ 

 رضي اهلل تعالى عنه«َسكائِك« »السكاكة»وجمع 
 
ثم  أنشأ سبحانه َفتَق األجواء، وَشق  األرجاِء، وَسكائك : ، ويف حديث علي

أجاَرَتنا إن  الُخُطوَب َتنوب، وإن ي ُمِقيم ما »: جبل بعالية َنجد، وقال امرؤ القيس« َعِسيب»، و«قاَم َعِسيٌب ال أفعل كذا ما أ»و. 22الَهواء
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أن يقال للناقة ِعند « اإلبساس»، و0«ال أفعله ما أَبس  َعبٌد بناَقةٍ »، يعني أبًدا، و«ال أفعل ذلك آِخر باسوس الدهر»و. 2«أقام َعِسيُب 

ال أفعله »و. /، وهو ُصَويت للراعي يسكن به الناقة عندما يحلبها، وهذا ُجعل َعَلًما للتأبِيد، يعني ال أفعله أبًدا«بس بس»: لحلبا

َجونُة »، إذا أردَت َسواَده، و«ال أفعله حتى تبَيض  ُجوَنُة القارِ »و. 1، يعني أبًدا، أو آِخَر الدهر«أخرى المنون»، أو«أخرى الليالي

َدهٌر »، و«ساعة َسوعاء»يوم أيَوم، و»، و«هنار أهنَر»، و«ليلة ليالء»، يعني شديد، كقولهم «َدهٌر َدهاِريرُ »و. 7، إذا أردَت الخابَِية«القارِ 

 ال أفعله َقفا»و. 5، يعني ابَد الدهر«ال أفعله َسِجيس ُغَبيس األوَجس»و. 6«أَبد أبِيد»، و«أبَد آبِد»، كقولهم «دهر داهر»، و«َدِهير

  رضي اهلل أن ه قال. 8، يعني أبًدا«الَدهر
ا «واهلل ال أكون مثل الَضُبع َتسَمع الَلدَم حتى تخُرج فتُصادُ »: وعن علي ، معناه ال أغُفل عم 

ظ فيه، قيل ى الضرب َلدًما« اللدم»: يِجب التيق  فالن ال »و. 9صوت الحجر، أو الشيء يقع باألرض، وليس بالصوت الشديد، ثم  يسم 

ا هاَجر إلى المدينة : ، قيل«ِعير وال يف النَفيرال يف ال هذا المثل لُقريش من بين العرب، وذلك أن  النبي، صل ى اهلل عليه وسل م، لم 

ي ِعير ُقريش سِمع ُمشركو قريش بذلك، فنهضوا ولُقوه بَبدر ليأَمن ِعيرهم الُمقبل من الشأم مع أبي سفيان، فكان  وهنَض منها لَتَلق 

فالن ال »: كان، ولم يكن تخل ف عن العير والقتال إال  َزمٌِن أو َمن ال خيَر فيه، فكانوا يقولون لمن ال يسَتصلحونه لمهم  مِن أمرهم ما 

ما المرُء يف »و. 22قائدهم يوم َبدرٍ  ، فالعير ما كان منهم مع أبي سفيان، والنفير ما كان منهم مع ُعتَبة بن ِربيعة«يف الِعير وال يف النَفير

ان ي يقال له فارس ِخصاف، وكان مِن أجبن الناس، فَغزا يوًما، فأقبل «شيء وال اليَربوعُ  ، ومن حديثه أن  كان مالك بن عمرو الَغس 

ك ساعًة، فقال لى َنَفق َيربوع، ، فاحتفر عنه، فإذا هو قد وقع ع«إن  لهذا الَسهم َسَبًبا ينُجُثه»: َسهم حتى وَقع عند حافِر َفَرسه، فتحر 

ك اليربوع ساعًة، ثم  مات، فقال هذا يف جوف ُجحر جاءه َسهم فقتله، وأنا ظاهر على فرسي، ما المرء يف شيء »: فأصاب رأسه فتحر 

، «ال بُد  للَمصدور أن ينُفث»و. 22«أجرأ من فارس خصاف»: ، ثم  شد  عليهم، فكان بعد ذلك من أشجع الناس، فقيل«وال اليربوع

، يعني ال تقَتِد بمن ليس لك «ال تأَتِس بَمن ليس لك بُاسِوةٍ »و. 20هو الذي يشتكي صدره، وهو يسرتيح وُيشَفى بالنَفث« دورالمص»و

، «أبَطَره َذرَعه»و. 21َر معه، يضرب للمتصل فكالم ال يتَبعه فِعل، مأخوذ من الَبرق الذي ال َمطَ « الربقلة»، «ال ُتبَرقِل َعلينا»و. /2به ُقدَوة
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له فوق طاقته، و ه َغير الُمطاق، و«ال ُتبطَِرن  صاحَبك َذرَعه»يعني حم  ه بأن تكلف  من بدل « ذرعه»، يعني ال ُتقلِق إمكاَنه، وال تسَتِفز 

ل للَبعير الَقطوِف إذا جارى َبعيًرا َوساَع اُلخطَوةِ معناه البدن، ويقا« الذرع»: االشتمال، أو معناه قَطع عليه َمعاَشه وأبلى َبَدنه، وقيل

له على أكثر من َطوقه، والُهبَع إذا ماشى الُرَبع يقال«قد أبطَره َذرَعه»: فقُصَرت ُخطاه عن مباراته ، «أبطره ذرعه فَهَبع»: ، يعني حم 

له ما ال ُيط ، «بِطالً »، وبرواية «ذهب َدمه بِطًرا»، و«قد أبطره ذرعه»: يقهيعني استعان بُعنُقه، ليلَحقه، ويقال لكل  َمن أرهق إنساًنا فحم 

اًصا باقتِداٍر وَبَطٍر، « بِطًرا»: إذا ذهب هَدًرا، وبَطل، وقيل به ُحر  ًا حيث لم ُيقَتص  به، وأصله أن يكون ُطال  معناه َمبطوًرا مستَخف 

فالن ال »و. 0، يعني طي ب الرائحة«هو طيِّب الُدهنَة»: بَقيَت، ويقال، يعني ما أ«ما أدَهنَت إال  على َنفسك»و. 2فُيحَرموا إدراَك الثأر

ي إحدى يديه األخرى»، و«ما َتندى َصفاته»، و«َتندى َصفاُته ، يعني ال ُتفِش سر  أمرك، «ال َتُبل على أَكَمةِ »و. /، إذا كان بخيالً «ال ُتنَد 

ال ُتفاكِه أَمًة، »ل ذلك عند الُهزء بَمن أخَبر عن نفسه ساقًِطا ما ال يريد إظهاَره، و، يقا«َحبَستُموين وراَء األَكَمة ما وراءها»: ومن أمثالهم

، وجمعه « األكمة»، يعني ال تزامحها، و«وال َتبُل على أَكَمةٍ  ، يعني ال تقبِّح «ال ُتبَلِّم عليه أمَره»و. 1«أَكم، وإكام، وآكام»معناه التل 

فال َتغَضَبن مِن ُسنٍَّة َأنَت »: وقال الشاعر. 7، إذا وَرم َحياؤها مِن الَضَبَعة«َبلَِمت الناقة»أخوذ من معناه التقبيح، وهو م« التبليم»أمره، و

ُل راٍض ُسنًَّة َمن َيِسيُرَها ال تجَعل »و. 6الطريقة والسيرة التي َتِسيرها« السن ة»، يعني َأنت َجَعلَتها سائَِرًة فِي الناس، و«َأنَت ِسرَتَها فَأوَّ

« ُجرُدبانا»، و«إذا ما كنَت يف َقوٍم َشهاَوى فال تجَعل ِشمالك َجرَدبانا»: ، يضرب يف ذم  الحرص، وقال الشاعر«باناِشمالك َجردَ 

، و ، معناه أن يأخذ الكِسَرة بيده الُيسرى، ويأكل بيده الُيمنى، فإذا َفنِي ما يف يد القوم أَكل ما يف «فال تجَعل ِشمالك َجرَدبِيالَ »بالضم 

ب « جردبان»، إذا فعل ذلك، و«رجل َجرَدبِيل»: رى، ويقاليده الُيس ، يعني حافظ الرغيف، هو الذي يَضع ِشماله «َكرَده بان»معر 

 »على شيء يكون على الِخوان كيال يتناوله َغيره، أو
 
 مجاًزا، لنَهَمته وإقدامه« الَجردبان، واَلجرَدبِي

 
ال »: ويف الحديث. 5معناه الُطَفيلِي

روين يف الِذكر، ألن  الراكب يعل ق قدحه يف آخر َرحله عند َفراغه مِن َترحاله ويجعله خلفه، «ِح الراكِبال تجعلوين َكَقدَ » ، يعني ال تؤخِّ

، يعني ال تِجد عند ذي المنبِت الُسوء َجميالً، معناه أن ه إذا «اَل َتجنِي مَِن الَشوِك الِعنََب »و. 8إذا ُوِصف بالِقل ة« هذا ماء ال ينام قادح»و

ةِ عاَم ِهدائِها، وال باألََمِة عاَم ِشرائِها»و. 9ظلمَت فاحَذر االنتِصار، فإن  الُظلم ال يكِسبك إال  مثل فِعلك ، يضرب يف «ال ُيغرت  بالحرَّ
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م   9 ؛ زهر األكم 23/5؛ المستطرف (جنى)؛ اللسان 23126؛ المستقصى 2370 ؛ الميداين 23227؛ جمهرة األمثال 368/؛ العقد الفريد 23061ابن سال 
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لفتاة حيثما كانت ، يعني المرعى حيث كان ُيطَلب، وا«ال َتقتَِن َفتاًة، وال َمرعاًة، فإن  لكلٍّ بُغاةً »و. 2النهى عن مدح الشيء قبل اختباره 

، يعني ال يتجاَور المسلم «ناراهما»، وبرواية «ال َتراَءى ناُرهما»: ويف الحديث. 0ُتخَطب، لكل  فتاة خاطِب، ولكل  مرعى طالٌِب 

هم بَقدر يعني ال يحل  لمسلم أن يسُكن باِلد المشركين، فيكون مع: والمشِرك، بل يتباعد عنه َمنزلًة بحيث لو أوقد ناًرا ما رآها، وقيل

معناه الحديث أن ه ال يت ِسم المسلم بِسَمة المشرك، وال يتشب ه به يف َهديه وَشكله، وال يتخل ق : ما يرى كل  منهما ناَر اآلخر، وقيل

رجع »و. /، يعني ُتقابلها«داري تنظر إلى دار فالن»، وإسناد الرتائي إلى النارين مجاز من قولهم «ما ناُر َبعيِرك»بأخالقه، من قولك 

ة على َقروائِها أبًدا»، يعني عادته األولى، و«فالن إلى َقروائه ل أمرها، وما كانت عليه: ، وقيل«ال ترجع األم  فالن ال »و. 1يعني على أو 

ى اهلل عليه وسل م ويف الحديث أن ه قال صل  . 7، وال ُتساَير وال ُتواَقف، يعني ال ُيطاق َنِميمًة وَكِذًبا«ال ُتواَقف َخياله»، و«ال ُتساَير َخياله

ه رسول اهلل عنه«ال َتسقوين َحَلَب امَرأةٍ »: وسل م لقوم ال تعَدم »و. 6، ألن  َحَلب النِساء غير َحبيٍب عند العرب يَعي رون به، فلذلك تنز 

ها َحنينًا، وَحن ةً  ها َحن ةً »، يعني َشَبًها، وبرواية «ناقٌة مِن أم  رجل، ويقال ذلك لكل  َمن أشَبه ، يضرب للرجل يشبه ال«ال تعَدم أدماُء مِن أم 

ه ، يضرب يف النهى عن «ال تعَدم الَخرقاُء ِعل ةً »، و9«ال َتعَدم َخرقاُء ِعل ةً »و. 8معناه العيب« الذام»، و«ال تعَدم الحسناُء َذاًما»و. 5أباه وأم 

ال تعَدم »و. 22تتشب ثوا هبا، وال ترَضوا هبا ألنفسكم عن الَمعاِذير، معناه أن  الِعلل َكثيرة ُتحِسنها الَخرقاء َفضالً عن الكيِّس والكي سة فال

ص»و. 22هي الصوف، والشعر، والوبر يضرب للرجل الحاذق« الثل ة»، «َصناُع َثل ةً    التََلص 
ص، وال الَزطِّي   التََفح 

. 20«ال ُتَعلِّم الُشرطِي

ب عارف بأمره، كما أن  ا«ال ُتَعل م الَعواُن الِخمَرة»و ، «ال َتفَعل ذلك، أم ك حالٌِق »و. /2لمرأة ُتحِسن الِقناع بالِخمار، معناه أن  المجرِّ

َترجو الَوليَد وقد أعياك والُِده وما »: ، وقال الشاعر«ال َتقتَِن مِن َكلب ُسوء َجرًوا»و. 21يعني أثَكل اهلل أم ك بك حتى تحلِق َشعرها
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ه، وال ُتحِصيه، وقيل، «ال َتُكت ه أو َتُكت  النُجومَ »و. 2«رجاؤك بعد الوالد الَوَلدا ، ال ُيحَصى وال ُيسهى، «َجيش ال ُيَكت  »: يعني ال َتُعد 

ال تُكن ُحلًوا »و. 0، يعني ال ُيحصى، وال ُيبَلغ آِخره«قد جاء جيش ال ُيَكت  وال ُينَكف»: يعني ال ُيحَزر وال ُينَكف، ويف حديث ُحنَين

ا فتُعَقى أعقى »، بكسر القاف من «فُتعِقي»، إذا أَزلَته مِن فيك لَمراَرته، ويروى «الشيء أعَقيُت »: ، ومن قولهم«فتُستََرَط، وال ُمرًّ

ط، وهو مثل قول القائل« الشيء ت َمرارته، كأن ه صار بحيث ُيعَقى، يضرب يف األمر بالتوس  ًرا فَيأُكلَك الناس، »: إذا اشتد  ال تُكن ُسك 

. 1«ال تكونوا كالَجراد َرعى واِدًيا، وأنَقف وادًيا»: إذا أكثر َبيَضه فيه، ومنه قولهم« ادَي أنَقف الَجراُد الو»و. /«وال َحنَظالً ُتذاق فُترَمى

. 7، يعني الُكناسات«ال تشب هوا باليهود تجَمع األكباَء يف ُدورها»: ، ويف الحديث«ال تكونوا كاليهود تجَمع أكباَءها يف مساجدها»و

ال َتهِرف »و. 6، يضرب للرجل يخاِصم آَخر«تنُقش الَشوكَة بالَشوكة، فإن  َضلعها معهاال »، يعني َميلك معه وَهواك، و«َضلعك معه»و

ل كالمك، وال يكون ذلك إال  يف «قبل أن تعرف»، وبرواية «َتهِرف بما ال تعِرف ، يعني ال تمَدح قبل الَتجِربة، وهو أن تذُكره يف أو 

، يضرب يف «فال ُتوبِسوا بيني وبينكم الَثرى فإن  الذي بيني وبينكم ُمثِري»: ، وقال جرير«ال ُتوبِس الثَرى بيني وبينك»و. 5َحمٍد وَثناء

ي بالنََفقة فُيَشح  عليك «ال ُتوعي فُيوعي اهلل عليك»: ومن الحديث. 8 تخويف الرجل صاحَبه بالهجر ، يعني ال تجَمعي وَتِشح 

ي ما عندك «وكي فيُوكى عليكأعطِي وال تُ »: وُتجاَزي بَتِضييق ِرزقك، ومن حديث أسماء رضي اهلل عنها ِخري وَتُشد  ، يعني ال تد 

ة الرزق عنك أخِرجوا »: ، يعني أن  القوم إذا أنفضوا فلم يكن عندهم شيء قالوا«ال َحِريَز مِن َبيعٍ »و. 9وتمنَعي ما يف يدك فتنَقطِع ماد 

، يضرب يف ذهاب «ذهب فالن فال َحساَس به»: لوا، وقا«ال َحساَس مِن ابنَي ُموقِد النار»و. 22، فيبيعوهنن  «بنت فالن وبنت فالن

ة، يعني ال يوَصف بالِحلم حتى « الَعثرة»، و«ال َحلِيَم إال  ذو َعثرةٍ »: ويف الحديث. 22الشيء حتى ال يرى منه عين وال أثر معناه الَزل 

ه»و. /2«فِي َدبَغٍة َعَلى نَغَلة ال َخيرَ »و. 20يرَكب األموَر، ويعُثر فيها، فيعَترب هبا، ويسَتبين مواضع الخطإ فيجَتنِبها ال َدر  »، و«ال َدر  َدر 

ك ، ومنه قولهم« الَدر  »، و«َدر  ه»: هو الَعَمل مِن َخير أو شر  ًا، كقولهم«هلل َدر  قاتله اهلل ما أكَفَره، وما »: ، يكون َمدًحا، ويكون َذم 
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ب مِن عَ «أشَعره ه»: َمله، وإذا ُذم  َعَمله قيل، ومعناه هلل َعَمله، يقال هذا لمن ُيمَدح وُيتََعج  ، يعني ال َزكا َعَمُله، وكل  ذلك «ال َدر  َدر 

ك مِن رجل»: على المثل، وقيل ه»: ، معناه هلل َخيرك وَفعالك، وإذا شَتموا قالوا«هلل َدر  ك»: ، يعني ال كُثر َخيُره، وقيل«ال َدرَّ َدر  ، «هلل َدر 

َب مِن َكثرة َلَبنها، فقالمعناه هلل ما خَرج منك مِن َخير، وأصله  ك»: أن  رجالً رأى آَخر يحُلب إباِلً، فتعج  ، يعني هلل صالح «هلل َدر 

وا اللبن، ألن هم كانوا َيفِصدون الناقة فيشربون َدمها ويقتط وهنا في شربون َعَملك، ألن  الَدر  أفَضل ما ُيحَتَلب، وبعضهم أحَسَبهم َخص 

ه»: حتلبون، وقيلماء كِرشها، فكان اللبن أفضل ما ي ه»: األصل فيه أن  الرجل إذا كُثر َخيره وَعطاؤه وإنالته الناَس قيل« هلل َدر  ، «هلل َدر 

ب منه، وإضافته هلل تعالى  إشارة َعطاؤه وما ُيؤَخذ منه، فشب هوا َعطاء بَدر  الناقة، ثم  كُثر استِعمالهم حتى صاروا يقولونه لكل  متعجَّ

ي أيَّ الَعيِش أنَتظِر»: َغيره، وقال الشاعرإلى أن ه ال يقِدر عليه  ال »: ويف حديث منَكر وَنكير. 2«باَن الَشباُب وأفنى َدمَعه الُعُمُر هلل َدرِّ

ما »: ، على وزن افتعال من القول«وال ائَتَليَت »: ، ويف رواية«دريَت »ات باًعا ل« تليت»، وقيل «َتَلوَت »، وكان أصله «َدَريَت وال َتَليَت 

رَت يف الَطَلب ليكون : ، وقيل«وال استطعَت أن تدري»: ، يعني ما استطعَته، وال استطعَت، وزاد بعضهم«هذا أَلوَت  معناه وال قص 

، «ال رأَي لحاقِنٍ »و. 0معناه ال أتَلت إبِلك، يعني ال َتالها ولُدها« وال أتَليَت »: ، وقيل«َدريَت »ات باع ل« وال أَليَت »أشقى لك، أو

هو الذي احتاج إلى الَخالء « الحاقب»، و«ال رأَي لحاقٍِن، وال حاقِب، وال حاِزق»: أَخذه الَبول، ومنه الحديثالذي « الحاقن»و

 هني عن»: ، ويف رواية«ال ِشغاَر يف اإلسالم»: ويف الحديث. /َمن ضاق عليه ُخُفه فحَزق رجله« الحازق»يترب ز، وقد حَصر غائَِطه، و

جك أخرى بغير َمهر، وَخص  «الِشغار»، و«نكاح الَشغر ج الرجل امرأًة ما كانت، على أن يزو  ، نِكاح كان يف الجاِهلِي ة، هو أن ُتزوِّ

ل م ال يكون الِشغار إال  أن ُتنكِحه َولِي تك، على أن ُينكِحك َولِي ُته، ولذلك هنى رسول اهلل صل ى اهلل عليه وس: بعضهم به الَقرائَِب فقال

ُج َحريمًة له أخرى، ويكون َمهر كل  : عن الِشغار، وقيل جه المَزو  ج الرجُل الرجَل َحريمَته على أن يزو    عنه أن يزوِّ
الِشغار المنِهي

ة، والِس «الَطباخ»، و«ال َطباَخ له»و. 1واحدة منهما ُبضع األخرى، كأن هما رَفعا الَمهر وأخليا الُبضع عنه َمن، ، معناه اإلحكام، والُقو 

ان بن ثابت«رجل ليس به َطباخ»، إذا كان محًكما، و«رجل يف كالمه َطباخ»: يقال ة، وال ِسَمن، قال حس  المال »: ، يعني ليس به قو 

ة والِسَمن، ثم  اسُتعِمل« الطباخ»، وأصل «َيغشى رجااًل ال َطباَخ هبم كالَسيل َيغشى أصوَل الِدنِدن البالي ال »: يف غيره، فقيل القو 

، يعني ما يف كالمه فائدة، وأصله اللحم األعَجف الذي ما فيه «ما يف كالمه َطباخ»، يعني ال عقل له، وال خير عنده، و«َطباَخ، له

ةِ «ال ِريٌّ وال ِهيمُ »و. 7َجدوى لطابِخه ال »و. 6«ها، َوَقد َنَشحَن، َفاَل ِريٌّ َواَل ِهيمُ فانصاَعت الُحقُب َلم َتقَصع َصرائِرَ »: ، وقال ُذو الُرمَّ

ور يوم القيامة َصرًفا وال َعدالً »: ، ويف الحديث«يقبل منهم صرًفا وال عدالً  ار، أو «ال يقَبل اهلل من الَصق  ا بمعنى الَصق  ور هنا إم  ، الَصق 

اد على ُحَرمه، ويف الحديث َمن أحَدَث فيها َحَدُثا، أو آَوى ُمحِدًثا، فعليه لعنة اهلل والمالئكة المدينة َحَرم ما بين عائر إلى كذا، »: الَقو 

ع، أو «والناس أجمعين، ال ُيقَبل منه َصرف وال َعدل ، يعني التوبة، الفدية، أو الناقلة، والفريضة، أو بالعكس، يعني الفرض، والتطو 
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ف»: معناه الحيلة، ومنه قيل« الصرف»الَوزن، والَكيل، أو االكتساب، والفدية، أو الميل، واالستقامة، و ، يعني يحتال، «فالن يتصر 

، يعني ما يستطيعون أن يصِرفوا عن أنفسهم الَعذاب، وال أن ينُصروا أنفسهم، «فما يستطيعون صرًفا وال نصًرا»: وقال اهلل تعالى

الِمثل، وأصله يف الفدية، « العدل»يمة، والزيادة والفضل، والقِ « الصرف»: االستقامة، وقيل« العدل»وفاته الصرف، يعني الميل، و

، يعني لم يأخذوا منهم ِديًة، ولم يقُتلوا بَقتيلهم رجالً واحًدا، يعني طلبوا منهم أكثر من ذلك، «لم يقَبلوا منهم صرَفا وال عدالً »: يقال

هم، وإذا أخذوا ِديًة فقد انصرفوا عن وكانت العرب تقتل الرجلين والثالثة بالرجل الواحد، فإذا قتلوا رجالً برجل فذلك العدل في

ل بما كان يف ِصفته، ثم  ُجِعل بَعُد يف كل م بغير ِصفته، ويعد   الَدم إلى غيره، فصَرفوا ذلك صرًفا، فالِقيمة َصرف، ألن  الشيء يقو 

كلمة ُيدعى هبا للعاثر، معناها « َلًعا»، و«لًعا لك»و. 2شيء، حتى صار مثالً فيمن لم ُيؤَخذ منه الشيء الذي يِجب عليه، وُالِزَم أكثَر منه

إذا ُدِعي للعاثر بأن ينَتِعش قيل : ، وقيل«بذاِت َلوٍث َعَفرناٍة، إذا َعَثَرت فالَتعُس أدنى لها مِن أن أقول َلعا»: االرتفاع، وقال األعشى

، إذا كان َجواًدا بالَتعس ، يعني ال أقامه اهلل، والعرب تدعو ع«ال َلًعا لفالن»: ، ومن دعائهم«َلًعا لك عالًِيا» لى العاثر من الَدواب 

ال »و. /، يعني أنا بريء منه«اَل َناَقَة لي فِي هذا، َواَل َجَمَل »و. 0«َلًعا لك»: ، وإن كان َبلِيًدا كان دعاؤهم له إذا عَثر«َتعًسا له»: فتقول

 : ، قيل«يأبى الَكراَمَة إال  ِحمارٌ 
 
ل َمن قال ذلك أمير المؤمنين علي ، إذا دخل عليه رجالن، فرمى أحدهما بوسادتين، رضي اهلل عنه أو 

 
 
، فقعد الرجل على «اقعد على الِوسادة، ال يأبى الكرامة إال  حمار»: فقعد أحدهما على الوسادة، ولم يقُعد اآلخر، فقال علي

ال يجنِي جاٍن إال  »: بِجناية، وال يؤَخذ غيره بَذنبه، ويف الحديث يضرب مثالً للرجل يعاَقب« جانيك َمن يجني عليك»و. 1الوسادة

ا ُيوِجب عليه الِعقاب، أو الِقصاص يف الدنيا واآلخرة، ومعناه أن ه ال «على َنفِسه ، الِجناية الَذنب، والُجرم وما يفعله اإلنسان مم 

، يعنى أن ه َسفيه «ال ُيحِسن التَعريَض إال  َثلبًا»و. 7ًة ال يطاَلب هبا اآلَخرُيطاَلب بِجناية َغيره مِن أقاربه وأباِعده، فإذا َجنى أحدهم ِجناي

ح بُمشاَتمة الناس من غير كناية وال َتعريض، و . 6الَطعن يف األنساب وغيرها، ونصب على االستثناء من غير الجنس« الثلب»يصرِّ

معناه « العرف»َخبيثًة، يضرب للرجل اللئيم يكُتم ُلؤَمه، وهو َيظَهر، و ، يعني ال يعَدم رائحةً «ال يعِجز َمسك الَسوء عن َعرِف الَسوء»و

أال »، «ال َيخُلَون  َرُجٌل ُبمِغيَبٍة، وإن قيل َحموها، أال َحموها الموُت »: ويف الحديث. 5الجلد« المسك»ريح، طي بًة كانت أو خبيثًة، و

الحم »ه يف أبي الزوج، وهو َمحَرم فكيف بالغريب؟ وقيل يف قوله ، معناه فليمت وال يفعل ذلك، فإذا كان هذا رأي«حموها الموت

، فمعنى قوله «السلطان نار»، يعني لِقاؤه مثل الموت، وكما تقول «األسد الموت»هذه كلمة تقولها العرب كما تقول : «الموت

ن ل« الحم موت» ا حس  ها أشياء وحَملها على أمور تثُقل على الزوج من أن  َخلوة الَحم معها أشد  من َخلوة َغيره من الُغرباء، ألن ه ربم 

كأن ه : التماس ما ليس يف ُوسعه، أو سوء ِعشرٍة، أو غير ذلك، وألن  الَزوج ال ُيؤثِر أن َيط لِع الحم على باطن حاله بدخول بيته، وقيل
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ال ُيدَرى »و. 2يب، ولذلك جعله كالموتذَهب إلى أن  الفساد الذي يجري بين المرأة وأحمائها أشد  من فساد يكون بينها وبين الغر

ه: ، يعني ال ُيدَرى أي  والَِديه أشَرف، وقيل«أي  َطَرَفيه أطَوُل  عند « ما َيدِري أُيخثِر أم ُيِذيب»و.  0ال يدرى أ َنَسُب أبِيه أفَضُل أم َنَسب أم 

ة األمر، وقال بِشر ، يعني ال تدري أَترتُكها َخاثًِرا أم «ِر إذ َغَلت أُتنِزلها مذمومًة أم ُتِذيبهاوكنتم كذاِت الِقدر لم َتد»: بن أبي خاِزم شد 

د يف األمر، وأصله أن  « أخَثَر الَزبدَ »: ُتِذيبها، إذا خاَفت أن َيفُسد اإلذواُب، قيل تركه خاثًِرا، إذا لم ُيِذبه، وهو يضرب للمتحي ر المرتد 

َتلِط خاثِره، يعني غليظه برقيقه، فال يصُفو فتربَم بأمرها، فال تدري أُتوقِد تحَته حتى يصُفو، المرأة َتسأَل الَسمَن، يعني ُتِذيبه فيخ

ري المكُذوب كيف يأَتمر»و. /وتخشى إن هي أوَقَدت أن يحَتِرق، فَتحار لذلك حيرًة يف أمرها ، يعني كيف يرَتئي َرأًيا ويشاِور 1«ال يد 

ون بك، وقال امرىء «إن  المال يأتمرون بك»: الشيء، كما يف قوله تعالىالهم  ب« االئتمار»ويشاِور َنفسه ويعِقد عليه؟ و ، يعني يهم 

ال يسَمع فالن »و. 6، يعني إذا ائتمر أمًرا غير َرَشٍد َعدا عليه فأهلكه7«أحاُر بَن َعمٍر وُفؤادي َخِمر وَيعدو على المرء ما يأتمر»: القيس

ا ال يلَزمه، ويقال للمتغابي المتعامي ، معناه أدن«أُذًنا َجمًشا ى صوت، يعني ال يقَبل ُنصًحا وال ُرشًدا، أو معناه متصام  عنك، وعم 

ا يلزمه، و هم، مشتغلون عن االستماع إليك، وهو من الَجمش، وهو «ال تسَمع أُذٌن َجمًشا»عنك وعم  ، معناه أن هم يف شئ يِصم 

ا رأي العصا وهى فرس جذيمة وعليها َقصير بن سعد ، قاله عمرو بن َعدي  «ايا ُضل  ما تجري به العص»و. 5الصوت الخفي ، لم 

ب، كقولهم «يا قوم ُضل  »والمنادى محذوف، والتقدير  ، يعني َحُبَب، معناه ما أحب ه «حب  بفالن»، يعني َضُلَل، وهي من أبنية التعج 

، ثم  يجوز أن  
ة إلى الفاء، ومعنى المثل يا قوم ما أهَلَك  إلي ل الضم  ، «ال يصُدق أَثُره»و. 8العصابه تجرى َجِذيمَة تخف ف العين، وتنق 

على الحال، يعني « رفيقا»، يضرب لمن يكظِم الَغيظ، ونصب «ال يصُلح َرفِيًقا َمن لم يبتَلِع ِريًقا»و. 9يعني أثر ِرجله، يضرب للكاذب

فالن ال »، هو كناية عن َكثرة األسفار، أو ِعبارة عن التأديب والَضرب، و«هو ال يرَفع الَعصا َعن عاتِقه»و. 22يق الَغَضبمن لم يبتلع رِ 

 «قصيرة من طويلة»و. 22كذلك« يضع العصا عن عاتقه
 
، معناه تمرة من نخلة، يضرب يف اختصار الكالم، وقصير بن سعد الَلخمي

، يضرب للجواد ال يحرم سائله، «اَل ُمعِدمًا مِن خابٍِط َوَرًقا»و. 20«ال ُيطاع لقصير أمرٌ »: لصاحب َجذيمة األبَرش، ومنه المث
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وَليَس مانَِع ِذي ُقرَبى َواَل َرِحٍم َيومًا، َواَل ُمعِدمًا مِن خابٍِط »: ضارب الشجرة بالعصا، فيسقط ورقها، وقال الشاعر« الخابط»و

اسم معَرب « أي  »إذا كان أحَمق، و« ال يعِرف أي ًا مِن أيٍّ »و. 2يسأله ماله فيكون كخابط َورًقا، معناه أن ه ال يفتقر من سائل «َوَرقا

، وهو معِرفة لإلضافة، وقد ترتك «أي هم ُيكِرمني أكِرمه»، و«أي هم أخوك»: يسَتفهم هبا وُيجازى فيَمن يعِقل وفيما ال يعِقل، تقول

مَررُت »: ، وقد تكون نَعًتا للنَكِرة، تقول«أي هم يف الدار أخوك»: تحتاج إلى ِصلة، تقول اإلضافة وفيه معناها، وقد تكون بمنِزلة الذي

، وامرأتان أي تُما امرأتين»، و«مَررُت بامرأة أي ِة امرأة، وبامرأتين أي تُما امرأتين»، و«برجل أيِّ رجل، وأي ِما رجل
، «هذه امرأٌة أي ُة امرأةٍ

أي  امرأة »: ، وتقول«هذه أَمة اهلل أي تُما جاريةٍ »على الحال، و« أي ا»، فتنصب «هذا زيد أي ما رجلٍ » :زائدة، وتقول يف المعرفة« ما»و

وما تدري »: ، وقال اهلل تعالى«أي ة ُمالَءة»و« جئُتك بُمالَءة أي  ُمالَءة»، و«مَررُت بجارية أي  جاريةٍ »، و«أي ة امرأة جاءتك»، و«جاءك

ب هبا، كما قال الشاعر« أي  »، و«نفس بأي  أرض تموت ، 0«ُبَثيَن الَزمِي ال إن  ال إن لِزمتِه على َكثرة الواشيَن أي  َمعونِ » :قد يتعج 

وسيعلم الذين ظلموا أي  »رفًعا، و« لنَعَلم أي  الِحزَبيِن أحصى»: يعَمل فيه ما َبعده، وال يعَمل فيه ما َقبله، كقوله تعالى« أي  »: وقيل

ا قول الشاعرنصبً « منَقَلٍب ينقلبون فإن ما نصبه لنَزع الخافض، « َتِصيح بنا َحنيفُة إذ َرأتنا وأيَّ األرِض تذَهب للِصياح» :ا بما بعده، وأم 

، يعني «سَقط ُفوه»: ، معناه ال يكِسر اهلل أسنانك، والفم هنا بمعنى األسنان، كما يقال«ال َيفُضِض اهلل فاك»و. /يعني إلى أي  األرض

ا أنشد الرسول صل ى اهلل عليه وسل م الَقصيدة  ، يعني ال يجعله َفضاًء ال أسناَن فيه، والنابغة الَجعِدي  «ِض اهلل فاكال ُيف»أسنانه، و لم 

ين الَتَقيا، ، زعموا أن  رجل«راماها أنَصف القاَرة َمن»و. 1، فعاش مائًة وِعشرين سنًة لم تسُقط له ِسن  «ال َيفُضِض اهلل فاك»: الَرائية قال

، فقال القاِري   ، واآلَخر أَسِدي  اخرتت »: ، فقال«إن ِشئَت صارعتُك، وإن شئَت سابقُتك، وإن شئَت راميُتك»: أحدهما قاِري 

ثم  انتزع ، «قد أنَصف القاَرة َمن راماها إن ا إذا ما فِئة نَلقاها نُرد  أوالها على أخراها»: ، وأنشد«قد أنَصفَتني»: ، فقال القاري«المراماة

ال ُيفطِّن الُدبَّ إال  »: له َسهًما، وخرق فؤاَده، ومعنى المثل أن  القاَرة ال تنَفد ِحجارهتا إذا رمى هبا، فَمن راماها فقد أنَصف، ويف مثل

، معناه القام، «الُطن  »، و«فالن ال يقوم بُطنِّ نفسه فكيف بَغيره؟»و. 7أنثى الذئبة« القارة»، «القارَة إال  الحجارة»، وبرواية «الِحجارةُ 

، هو َزعَبل بن «ال ُيكل م َزعَبٌل »و .6، يضرب للذليل المستضعف«أطنان، وطِنان»وغيره من سائر الحيوان، وجمعه  وَبَدن اإلنسان

ويف  .5َكعب بن عمرو بن عبد اهلل بن مالك، ومالك ِجماع َمذِحج شريف يف قومه، وهو أخو الحارث بن كعب، وله نسل يف البصرة

تين، وبرواية »: الحديث ، ومعناه أن  المؤمن هو الكيِّس الحازم، الذي ال ُيؤتى مِن ِجهة «ال يلدغ»ال ُيلَسع المؤمُِن من ُجحٍر َمر 

ا بالك ٍة، وهو ال يفطِن لذلك، وال يشُعر به، والمراد به الِخداع يف أمر الدين، ال أمر الدنيا، وأم  ًة بعد مر  ى سر فعلالَغفلة، فُيخَدع مر 

. 8ناحية الغفلة، فيقع يف مكروه، أو شر  وهو ال يشُعر به، ولكن يكون َفطِنًا َحِذًرا وجه النهي، يعني ال ُيخَدَعن  المؤمُِن، وال ُيؤَتيَن  من
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ويف  تحب ه، الُروع، وُلب  القلب، يعني ال يلَزق بي، وال تقَبله َنفسي، وتقول العرب ذلك إذا لم« الَصَفر»، و«ال َيلتاط هذا بَصَفِري»و

هذا األمر ال َيليط »: ال َينَقضي، وأمٍل ال ُيدَرك، وِحرٍص ال َينَقطع، ويقال من أَحب  الُدنيا اِلتاَط منها بثالٍث، ُشغلٍ »: الحديث

ا يثُبت يف ، م«ما يليق ذلك بَصَفِري»، يعني لم يوافِقني، و«ما الق ذلك بَصَفري»، يعني ال يعَلق، وال يلَزق، و«بَصَفِري، وال َيلتاط

، يعني ال َيَدع أحًدا «فالن ال ينام، وال ُينِيم»و .2، معناه أن ه ليس أهالً أن ُينَسب إليه، وهو من ذلك«ما يليق هذا األمر بفالن»جويف، و

، معناه َمن «َمن أثأر ال ينام»، و«ال ينام مِن َثأر»و. 0«كما مِن هاِشٍم أقررَت َعيني، وكانت ال َتنام وال ُتنيم»: ينام، كما قالت الخنساء

م على نفسه الَدَعة والنوم، يضرب يف الَحث  على الطلب اَء ذاُت َقرنٍ »و ./طلب الثأر حر  ة الزمان، «ما نَطَحت فيه َجم  ، يضرب يف شد 

اء، َوقيل  يظلِم القوى معناه َأن  النَّاس هادؤن متوادعون، َفاَل : يعني ضعفت فِيَها َذات الَقرن، وَقل  نشاطها حتى سادت الَجمَّ

، يعني ال ُيؤَخذ لهذا الَقتيل بَثأر، هذا كقولهم «ال ينِفط فيه َعناق»و. 1يضرب يف عجز الَضعيف َعن مقاومة القوى : الضِعيف، وقيل

لَهلَكى، وقع فالن يف الَهَلَكة ا»: ، ويقال«َهَمج هامِج»: ، وهو توكيد لها، كما يقال«هي َهَلكة َهلكاء»و. 7«ال ينتطِح فيها َعنزان»

ا ُملٌك »: ، وقولهم«والَسوأة الَسوأى ا ُهلٌك، وإم  ا أن أملِك«ألذَهَبن  فإم  ا أن أهلَِك، وإم  ، «ما َشَأَن َشأَنه»و. 6، بأن هما يثل ثان، معناه إم 

« َشأَن َشأنه»ومعنى  ولم َيعَبأ به،إذا لم يكَتِرث له، « ما َمَأَن مأنه»ما شأن شأنه، و»، ما علِمُت به، و«ما َشأنُت َشأَنه»معناه ما شَعر به، و

: معناه ألخُبَرن هم، وقيل« ألَشَأَنن  َخَبَرهم»اعَمل ما تُحِسن، وقول « اشَأن َشأَنك»عِمل ما يُحِسن، و« َشَأَن َشأَنه»َقَصَد َقصَده، و

إذا عِمل فيما « فالن وما يشَأن َشأَن فالن َشأًناأقبل »صار له شأن، و« َشَأَن فالٌن َبعدك»معناه ألُفِسَدن  أمرهم، و« ألشَأَنن  َشأَنهم»قول

ةٍ »و. 5يعني أن يعَمل يف َفسادك« إن ه لِمشآُن َشأٍن أن ُيفِسدك»يحب  أو يكَره، و صَهرُت فالًنا بَيميٍن كاِذبة »، و«ألصَهَرن ك بَيميٍن ُمر 

َث الشيَء بيده»و. 9«ةشنرت»، وهي األصابع، والواحدة «ألُضَمن ك َضم  الَشناتِر»و. 8«توِجب له النار معناه التليِين، ومنه تدميث « َدم 

  فإن ما يِدم ث مجلَسه من النار»: الَمضَجع، ويف الحديث
َدمِّث لَجنبك قبل النَوم »، يعني يمَهد، وُيوَطىء، و«َمن كَذب علي

م فيه قبل وقوعه، و«ُمضَطَجًعا ، يعني اذكر لي «لحديث حتى أطَعن يف َحوصهدمِّث لي ذلك ا»، معناه ُخذ ُاهَبته، واستِعد  له، وتقد 

له حتى أعِرف َوجهه، وأعلم كيف آخذ فيه وبالفتح والسكون « الَغَضن»، و«اُلطِيَلن  َغَضنَك»: وتقول العرب للرجل ُتوِعده. 22أو 

ًا»و .22الَعناء والَتَعب نَّك َفش  الَوطِب »معناه أخَرج ُزبده، و« َفش  الَوطَب َفش  ألحُلَبن ك، وذلك أن : ِزيَلن  َنفَخك، وقيل، يعني الُ «اَلُفشَّ
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ألخِرَجن  َغَضبك مِن َرأسك، وهو يقال : ألذَهَبن  بكرِبِك وتِيهك، وقيل: ُينَفخ ثم  ُيَحل  ِوكاُؤه، وُيرتَك مفتوًحا، ثم  يُمأَل َلَبنًا، وقيل

، يعني َميلك، على «اُلقِيَمن  َصَعَرك»و .0إذا جازيَته« الرجل َقنوُت »: ، يعني اَلجِزَين ك َجزاءك، تقول«ألَقنَُون ك قِناَوتك»و. 2للغضبان

ار َملعون»: التكب ر، ويف الحديث« الَصَعر»على المثل، و ار»: ، يعني كل  ذي كرِب وأب َهة، وقيل«كل  َصع  المتكب ر ألن ه َيميل « الصع 

ه، وُيعِرض عن الناس بوجهه م»و ./بَخد   .1تتب ع الداَء ليعَلم مكانه، يضرب يف التهديد الشديد المحقَّق« متلو  »، و«ألَكِوَين ه َكيَّة المتلوِّ

ُد َمن »و. 7«اُللِزَقن  »ما عال، وبرواية « الذواقن»ما َسَفل من البطن، و« الحواقن»، و«اُللِحَقن  َحواقِنك بَذواقنك»و ألَمٍر َما ُيَسوَّ

ُد من َيُسودُ  عَزمُت على إِقامة ِذي َصَباٍح ألَمرٍ »: ، وقال الشاعر«َيُسودُ  رُت أن أقيم إلى وقت الصباح، ألن ي وجدُت يعني  ،6«َما ُيَسوَّ قر 

ده قوُمه إال  لما فيه يف الخصال الحميدة والجميلة، و جار ومجرور « ألمرٍ »الرأي والحزم قد أوجبا ذلك، والحقيقة أن  المرء ال يسوِّ

ُسخنَة العين، « العرب»معناه الُثكل، و« الحلق»، «لُحلُق، ولعينيك الُعربُألم ك ا»و .5زائدة للتوكيد« ما»، و«يسود»متعل قان بالفعل 

ده. 8يضرب يف دعاء السوء م َزنُدك»: وقال رجل لرجل وهو يتوع  م «واهلل لئن انتَحيُت عليك فإن ي أراك يتخر  ، وذلك أن  الزند إذا تخر 

م، ولم ُيوِر القاِدح ُبه ناًرا، معناه أن ه ال خير فيه، كما أن ه  م زند فالن»ال خير يف الَزند المتخر  م َزَبد فالن»، و«تخر  م أنفه»و« تخر  « تخر 

لئن »: ، فوضع المصدر موضع الِصفة، ويقال«قاطًِعا»يعني َقطًعا، وأصله « َتب ًا له بَلًتا»و .9كل ها يف معنى واحد، يعني سكن َغَضبه

 مِن »و. 22«َبتَلَة ما بيني وبينك»ا أوعده بالِهجران، وكذلك ، إذ«فعلَت كذا وكذا، ليكوَنن  بَلَتَة ما بيني وبينك
 
ألن َيُرب ني فالٌن أَحب  إلي

: ، عندما قال يوم حنين، فقال أبو سفيان عند الجولة التي كانت من المسلمين22، هذا القول روي عن َصفوان بن أمي ة«أن َيُرب ني فالن

 َهواِزنُ »
ِ
  من أن يرب ني رجل من َهواِزنَ » :، فأجابه صفوان، وقال«َغَلَبت واهلل

. 20بفيك الكِثكُِث، ألن يُرب ني رجل من قريش أحب  إلي

، َقيح يكون يف الجوف، أو َقرح «الَوري»، و«ألن يمَتلِىء َجوف أحدكم َقيًحا حتى َيِرَيه َخيٌر له مِن أن يمَتلِىء ِشعًرا»: ويف الحديث

قالت له »: ، وقال الشاعر«َرعًيا وَشباًبا»: َورًيا، وَقحاًبا، وللحبيب إذا عَطس»: ذا سَعلشديد ُيقاء منه الَقيح والَدم، تقول للَبغيض إ

، يعني ألجِزَين  َجزاءك، «ألنُجَرن  َنِجيَرتك»و. /2، َيِريه َوريًا إذا أفسده، وأكله«قد ورى الَقيح َجوفه»: ، يقال«َورًيا إذا َتنَحنَحا
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، أصله على زعمهم أن  رجالً كان يرَضع إبله، وال يَحتلِبها لئال  ُيسَمع «َلئِيم راِضع»و. 2لطولالنبت القصير الذي عَجز عن ا« النجيرة»

لبِس فالن لفالن ِجلَد »و. /«َلبِّث قليالً يلَحق الَهيَجا َحَمُل ما أحَسن الموَت إذا حان األجُل »و. 0ُيسَمع َصوت َحلبِه فيُطَلب منه

ر له، و«النَِمر َكر الَسباع وأخَبثها، ومن حديثه أن  ملوك العرب إذا جَلَست لَقتِل إنسان لبِست ُجلود النَِمر، ثم  النَِمر مِن أن»، إذا َتنَك 

، ألن  «َفضل عائشة على النِساء كَفضل الَثريد على سائر الطعام»: ويف الحديث. 1«نِمران، وُنمارة»أمَرت بَقتل َمن تريد َقتله، وجمعه 

، يعني ُلزوًما لطاعتك، «َلب يهِ »، و«َلب يك»، 6«لب يك وَسعَديك»و .7«الثريد أحد الَلحَمين»: َحم، ويقالالثريد غالًِبا ال يكون إال  مِن ل

، وأصله «إن ك لو َدَعوَتني وُدوين َزوراُء ذاُت َمنَزٍع بَيوِن َلُقلُت َلب يه لمن َيدعوين»: معناه أن ني مقيم على طاعتك، وقال الشاعر: وقيل

، «ُسبحاَن اهلل»، على الفعل، كما انَتَصب «لب يك»انتصب : ، فُابِدَلت الباء ياًء ألجل التضعيف، وقيل«بالمكان ألب  »، مِن «َلب يُت »

ه أن يقال«َحمًدا هلل، وُشكًرا»ُنِصب على المصدر، كقولك : وقيل ، والَتثنية على التوكيد، يعني إلباًبا بك بعد «لبًَّا لك»: ، وكان َحق 

 صل ى اهلل عليه «َلب يك وَسعَديك»قامٍة، وإلباٍب، وإقامًة بعد إ
 
، معناه إجابًة لك بعد إجابِة، ونصبه على المصدر، وروي عن النبي

معناه ُلزوًما « لب يك وسعديك»: ، وقيل«َلب يك وَسعَديك، والَعيُر بين يديك، والشر  ليس إليك»: وسل م أن ه كان يقول يف افتتاح الصالة

معناه : ، مساَعدًة لك، ثم  مساعدة، وإسعاًدا ألمرك بعد إسعاد، وقيل«َسعَديك»بعد إسعاد، ومعنى لطاعتك بعد لزوم، وإسعادا 

لم : ساعدُت طاعتك مساعدًة بعد مساعدة، إسعاًدا بعد إسعاد، وهو من المصادر المنصوبة بفعل ال ُيظَهر يف االستعمال، وقيل

ة، وأصل اإلسعاد والمساَعدة، متاَبعة الَعبد أمر رب ه ورضاه، وقيل على« لب يك وسعديك»مفرًدا، وال واحد ل« سعديك»ُيسَمع  : صح 

، «َحناَنيك يا رب  »و. 5«سعد»، وال فِعل له على «َسعديك»كالم العرب على المساَعدة واإلسعاد، غير أن  هذا الحرف جاء مثن ى على 

، «َحنانك وحنانيك»: ، قيل«لب يك وَسعَديك»عُلها ك، يعني ارحمني رحمًة بعد رحمة، وهو من المصادر المثن اة التي ال يظهر فِ «رب  

ة وَحنانًا بعد َحنان، ًة بعد مر    مر 
 .«أبا ُمنِذٍر أفنيَت فاسَتبِق َبعَضنا َحناَنيك، بعض الشر  أهَوُن مِن بعضٍ » :قال طرفة يعني تحن ن علي

ه بُحَجِجه، يعني غلبُته بالُحَجج «لج  فَحج  »و أن ه لج  وتماَدى به « لج  فحج  »معنى : التي أدَليُت هبا، وقيل، معناه لج  فغَلب َمن الج 

ا اه الَلجاج إلى أن َحج  البيت الحرام، يعني أن ه هاجر أهله بَلجاجه حتى خَرج َحاجًّ لحُسَن ما أرَضعِت إن لم »و. 8لَجاُجه، وأد 

، يعني أعطاين «َلَحَفني َفضل لِحافِه»و. 9عليه أن ُيِسيء ، يعني ُتذِهبي الَلَبن، يقال ذلك للرجل إذا بَدأ أن ُيِحسن، فِخيَف «ُترِشفي
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س. 2َفضل َعطائه لسَت على أم ك بالَدهنا »و .0«لذي الِحلم َقبل اليوم ما ُتقَرع الَعصا، وما ُعلِم اإلنسان إال  ليَعلما»: وقال المتلم 

طه، و«تِدل   ط على َمن ال يبالي بتسخ  موضع كل ه رمل، أو موضع من بالد بني تميم مسيرة ثالثة الَفالة، و« الَدهناء»، يضرب للمتسخِّ

انِه»و. /أي ام ال ماء فيه، يمد  ويقصر انه وَغيسانه»، و«لسَت مِن َغس  ، معناه أن ك لسَت من رجاله، أو من ِضربه، «ما أنَت مِن َغس 

ته وَنعمته»، و«َغيسان الَشباب»و له وِحد  طن  »، كناية عن الموت، كقول «أصابِعه»وبرواية ، «َلِعَق إصَبَعه»و. 1َغيساُته، يعني أو 

، «يف األرض َلعَقة مِن ربيع»، و«كان يأكل بثالِث أصابَِع، فإذا َفَرَغ َلِعَقها، وأمر بَلعِق األصابع والَصحَفة»: ، ويف الحديث«الرجل

، «استُبطِنتُم بأشَهَب باِزلٍ »و. 5و المال الكثيره« الُكحل»، و«لفالن َسواد»،  كما يقال 6«مضى لفالٍن ُكحٌل »و. 7يعني َقليل مِن الُرطب

ة، »: هو األسد، واألمر الصعب الكِريه، ويف حديث الَعب اس أن ه صل ى اهلل عليه وسل م قال يوم الفتح« األشَهب»، و«باِزلٍ  يا أهل مك 

ة،، يعني ُرمِيتم بأمٍر َصعب ال طاقَة لكم به، و«أسلِموا َتسَلموا فقد استُبطِنُتم بأشَهَب باِزلٍ   جعله بازاًل، ألن  بُزول الَبعير نِهاَيته يف القو 

 بأشَهَب بازلٍ بُ »و
َ
رَت واِسًعا»: ويف الحديث. 8«لِي عه اهلل، وَخَصصَت به نفَسك ُدون َغيرك«لقد تحج  لقد َذل  »و .9، يعني ضي قَت ما وس 

أَرب  يُبول » :ر يوًما إلى َثعَلب جاء حتى بال عليه، فقال، أصله أن  رجالً من العرب كان يعُبد َصنًَما، فنظَ «َذل  َمن باَلت عليه الثَعالُِب 

اًل َحِسبتُه »: ، وقال الشاعر«أبِي لك وَشعبي»و .22«الُثعُلباِن برأسه، لقد ذل  َمن باَلت عليه الثعالُب  قالت رأيُت رجالً َشعبي لك ُمَرج 

« األيامى»جمعه « األي م»، يعني عِجل هبا الَزواُج، و«بَايِّمك الَعجوُل لو عِجَلت »و .22، يعني رأيُت رجالً َفَديتُك شب هُته إي اكَ «َترِجيَلك

الداهية، أو « الَعناق»و، «لقي فالن َعناق األرض، وأُذَني َعناق»، و«الَقيَن منه أُذينَ َعناٍق »و .20الذين ال أزواج لهم من الرجال والنساء

« القيقاة، والقيقاءة»و ، يعني من الحادي، أو من الَجَمل،«الَقيَن منه أُذينَ َعناٍق إذا َتَمط يَن على الَقياقي »: األمر الشديد، وقال الشاعر

، معناه األرض الغليظة، أو الُمنقاَدة، وقيل ة، وهي « الِقيقاة»: بالقصر والمد  مكان ظاهر غليظ كثير الحجارة، وحجارهتا األظِر 

رة َنثًرا، ال تكاد َتستطيع أن تمِشي فيها، وما تحت الحجارة المنثورة ِحجارٌة مستِوية باألرض، وفيها ُنشوز وارتفاع، ُنثِرت فيها الِحجا

إذا رجع خائًِبا، يوَضع الَعناق « رجع فالن بالَعناق»غاص  بعَضها ببعض ال تقِدر أن تحِفرها، وحجارهتا ُحمر، ُتنبِت الَشَجر والَبقل، و
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ة من رجال، ألن  استه ال يفارقه، وليس له ، إذا لم يكن له «ما لك اسٌت مع استك»و .2موضع الخَيبة َعَدد، وال َثرَوة من مال وال ُعد 

 ،«لقي فالن َويًسا»و .0، يعني ما كِرهُته«لِقيُت منه اسَت الَكلبة»: معناه ما لك عون، ومن أمثالهم: معها أخرى من رجال ومال، وقيل

، تقول « َويس»
 
، بمنزلة الويل، «الويس والويح»: وقيل ،«َويَسه، ما أمَلَحه»: لهكلمة تستعَمل يف موضع َرأفة واستِمالح للَصبي

ا : تصغير وتحقير، استغنَوا عن استعمال الفعل من الَويس، ألن  الِقياس َنفاه، ومنَع منه، وقيل« َويس»: ، وقيل«َويٌس له»و أم 

ا « َويسك» ا فكالم فيه َغَلظ وَشتم، وأ« ويلك»فإن ه ال يقال إال  للِصبيان، وأم  معناه َفقر « ويس له»: فكالم َلَين َحَسن، وقيل« ويح»م 

َعَصت َسجاِح َشَبًثا وَقيًسا، ولِقَيت مِن النكاح »: ما يريده اإلنسان، كما قال الشاعر« الويس»يعني ُسد  َفقره، و« ُأسُه َأوًسا»: له، يقال

« األحَمس»، إذا مات، و«لِقي ِهنَد األَحامِس»و. /ني لقى ما يريد، يع«قد لقي فالن َويًسا»، معناه أن ها لقَيت منه ما شاَءت، و«َويًسا

ِسنُوَن »: لو أرادوا َمحض النَعت لقالوا: ، وقيل«أصاَبتهم ِسنُوَن َأحامِس»، و«سنة َحمساء»معناه العام الشديد، كما يف القول 

، إذا «وقعوا يف هند األحامس»: ، وقيل«األحامِس وقع فالن يف ِهند»، ولم يريدوا بالسنين األحامس إال  تذكير األعوام، و«ُحمٌس 

ة وبلِي ة، و قوم من العرب فيهم َحماسة، ومعنى إضافتهم إلى « بنو هند»، إذا مات، و«لقي فالن هند األحامس»وقعوا يف شد 

« الُعفر»، و«ه إال  عن ُعفرما ألقا»، و«فالن ما يأتينا إال  عن ُعفر»، و«لقيُت فالنًا عن ُعفر»و. 1إضافتهم إلى شجعاهنم« األحامس»

اسم الُغراب، « ابن َبريح، وأم  َبريح»و، «بِنُت َبرح َشَرٌك على َرأسك»و .7الحين وطول العهد، أو الشهر، أو البعد، أو قل ة الزيارة

ي هبذا االسم، وهن  بنات َبريح، و  .6«َبرح، وبني َبرحلقيُت منه بنات »يعني لقيت منه الداهية، و« لقيُت منه ابن َبريح»لصوته سم 

ة، و« ابنة مِعَير»و ،«لقيُت منه ابنة مِعَير، وَبنات مِعير»و  »و. 5بمعنى الدواهي والشدائد« بنات معير»الداهية والشد 
 
، «لقيُت منه األَزابِي

 »و
 
قَوِريَن، واألَمرين والَبَرِحيَن، لقيُت منه األ»و ،«لقى منه األطَوِرينَ »و. 8معناه األمر العظيم، والشر  العظيم« األُزبِي»جمع « َأزابِي

ة، وقال َنهار بن َتوِسعة: ، بمعنى الدواهي الِعظام، وقيل«واألقوِري ات وكن ا َقبل ُملك َبني ُسليم، َنُسوُمهم »: 9المَتناِهَية يف الشد 

ة، والشر  «الَبرح»و ،«لقي منه َبرًحا باِرًحا»و .22«الَدواهي األقَوِرينا ة، و ، وبالفتح، معناه الِشد  لقي »واألذى والعذاب الشديد والمشق 

ة، وأذى، وهو تأكيد، كَليٍل ألَيل، وظلٍّ ظليل، وكذا َبرح ُمربِح، و ،«منه َبرًحا باِرًحا على أن ه جمع، ومنهم َمن « لقي منه الُبِرِحين»شد 

                                                                                                                                     
 

ص  2  ./7326؛ إميل بديع (عنق)؛ اللسان والتاج /0308؛ المستقصى /2311 ؛ الميداين 3/68/المخص 

 ./7326؛ إميل بديع (سته)؛ التاج 231/5؛ األساس 03291 الميداين  0

 .73261؛ إميل بديع (ويس)؛ اللسان والتاج 03027 الميداين  /

ص  1  .73267؛ إميل بديع (حمس)؛ اللسان والتاج /02؛ األساس 03/58؛ المستقصى 03027 ؛ الميداين /035المخص 

م  7 ص 59/ابن سال   .73267؛ إميل بديع (عفر)؛ اللسان والتاج 667؛ األساس 032/5؛ المستقصى 03050 ؛ الميداين 3166/؛ المخص 

 .73267؛ إميل بديع (برح)اللسان والتاج   6

 . 73267؛ إميل بديع (عير)اللسان والتاج  5

ص  8  .73266بديع  ؛ إميل(زبى)؛ اللسان والتاج 3/52/المخص 

اء، هجا قتيبة بن مسلم، فطلبه، فهرب واستجار بأم  قت  9 يبة فرتضت له ابنها هنار بن توسعة بن أبي عتبان، من بني بكر بن وائل، شاعر بكر يف خراسان، كان هج 

 .8319الزركلي  : راجع. فرضي عنه وأكرمه

م  22  .73266؛ إميل بديع (قور)اج ؛ اللسان والت03229؛ األساس 03081؛ المستقصى 19/ابن سال 
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ما »: ، يعني الدواهي، وقولهم«َبرح، وبنات بِئسلقيُت منه َبنات أوَدٍك، وبنات »و. 2ضَبطه بفتح الحاء على أن ه مثن ى، وُتَثل ث الباء

ذات »، و«لقيُت منه ذات الَعراقي»و ./إذا وقع يف األمر الشديد« وقع فالن يف بنات َطبق»و. 0يعني أي  الناس هو« أدري أي  أوَدٍك هو

، هي الَخَشَبة الَمعروضة عليها، «َوة الَدلوَعرقُ »ذات الَعراقِي هي الَدلو، والدلو من أسماء الداِهية، واحده  الداهية، ألن  « الَعراقي

اِن ما بين واسط الِرحل والُمؤِخرة، وقيل« الَعرُقَوتانِ »و للَقتَب : َخَشَبتاِن ُيعَرضاِن على الدلو كالصليب، وهما أيضًا َخَشبتان تُضم 

فهي كالَدلو بَكف  » :العبادي يصف ُمهًرا بن زيد ، وقال َعِدي  «الَعراقِي»َعرُقَوتان، وهما َخَشبتان على َعُضَديه من جانَِبيه، وجمعه 

الَسجل، ألن  الَسجل والَدلو واحد، ويف « انجذم»الدلو، وبالقول « منها»، المقصود بالقول «المسَتِقي، ُخِذلت منها الَعراقِي فانَجَذم

 من السماء فأَخذ أبو َبكر بعَ »: الحديث
َ
، يعني لقيت «لِقيُت منه ُعقَبة الَضُبِع، واست الكلب»و .1«راقِيها فشِربرأيُت كأن  َدلًوا ُدلِي

ة معناه عُظم َبطنه واستَرخى، أو خَرج خاِصرتاه، « ثِجل الرجل»، يعني رماه بداهية من الكالم، و«طَعن فالًنا األثَجلين»و .7منه الشد 

ل، قيل الً ال ِهجَرًعا َرخًوا و»: وهو أثجل بيِّن الَثَجل، ومثجَّ ، يقال« الَثجالء»و« ال مثج  اطُلبِيها لي َخمصاَء نَجالَء، ال »: العظيمة منُهن 

يروى بالتثنية، والصواب هو الجمع : ، وقيل«ُثجل»، وجمعه «ُجل ة َثجالء»: ، والثجالء من الَمزادة الواسعة، ويقال«َخوصاَء َثجالءَ 

لقيُته أدين »و .6سماء الدواهي على هذا الوجه للتأكيد والتهويل والتعظيم، والعرب تجمع أ«الِفتَكِرين»كاألقورين للدواهي، ومثله 

 
 
ل شيء و«َدنِي ل : ، قيل«أدنى ذي َظَلم»، و«لقيُته أدنى َظَلمٍ »و. 5فعيل بمعنى فاعل، يعني أدنى داٍن وأقرَب َقريٍب « الدين»، يعني أو  أو 

. 8هو الشخص« الظلم»معناه أدنى َشَبح، الُقرب، أو القريب، و« ى َظَلمأدن»شيء َسد  بصرك بليل أو هنار، أو حين اختلط الَظالم، أو

ناقبُته »، يعني مواَجَهًة، أو من غير مِيعاد، وال اعتماد، مثل «لقيُته نِقاًبا»و ، إذا لقيَته من غير أن ترُجوه، أو تحَتسبه،«لقيُته التِقاًطا»و

، يعني لقيني على غير ميعاد، وانتصابه على المصدر، ويجوز على «ه فالن نِقاًبامررُت على طريق، فناقبني في»، يعني فجأًة، و«نِقاًبا

اَمها، و«إن  بين يدي الساعة أهواالً »و. 9الحال من بين أيديهم ومن »: لكل  شيء أماَمك، ومنه قوله تعالى« بين يديك»، معناه ُقد 

ل ذات َيَدين»، و«خلفهم ا ذات يدين فإن ي أحمد »و« لقيُته أو  . 22«لقيته ذات يدين»يعني يف ملكي، و ،«هذا الشيء يف يدي  »، و«اهللأم 

ل ذي َعين، وعائنة»يعني أي  أحد، و« ما بالدار عائن، أو عائنة»و ل كل  شيء، و«لقيُتة أو  ، بحيث َتراه «رأيُته بعائنة الَعُدو  »، يعني أو 

، ل َعوٍك، وَبوٍك، وَصوكٍ »و. 22ا، معناه لم أَر هناك إنسانً «ما رأيُت َثم  عائنةٍ »و ُعيون العدو  ل شيء، و«لقيُته أو  قبل كل  »، يعني لقيته أو 

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73265؛ إميل بديع (برح)؛ اللسان والتاج /7؛ األساس 3/52/المخص 

 .73265؛ إميل بديع (ودك)اللسان والتاج  0

 .73265؛ إميل بديع (طبق)اللسان والتاج  /

 .73268؛ إميل بديع (عرق)؛ اللسان والتاج 615األساس   1

 .73268؛ إميل بديع (عقب)؛ اللسان والتاج 23665األساس  7

م   6  .73269؛ إميل بديع (ثجل)؛ اللسان والتاج 03081؛ المستقصى 19/ابن سال 

 .73269؛ إميل بديع (دنو)؛ اللسان والتاج 03022 الميداين  5

م  8 ص 56/ابن سال   .73269؛ إميل بديع (ظلم)؛ اللسان والتاج 065ساس ؛ األ03081؛ المستقصى 03026 ؛ الميداين 3167/؛ المخص 

م  9  .73252؛ إميل بديع (لقط)؛ اللسان والتاج 03087؛ المستقصى 56/ابن سال 

م   22 ص 56/ابن سال   .73252؛ إميل بديع (ذو، يدي)؛ اللسان والتاج 03/88؛ األساس 03087؛ المستقصى 03258 ؛ الميداين 13215؛ المخص 

ص   22  .73252؛ إميل بديع (عين)؛ اللسان والتاج 3167/المخص 
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، و« صال الجمل»و. 2، يعني ما به َحَرَكة«ما به َعوك، وال َبوك»، قبل كل شيء، و«َعوكٍ  ل »اسم رجل، و« َصولة»إذا عض  لقيُته أو 

ل َوهلة، وهو ذو َصولة يف الِمزَود، إذا كان يأ«َصولةٍ  ل واِهلة»و ُكل الَطعام، وَينَهُكه، ويبالِغ فيه،، يعني أو  ل َوهلة، وأو  ، يعني «لقيُته أو 

ل ما تراه ل شيء، وهو أو  ، إذا كان الرجل يمسك «بَِعيداته»بالتصغير، إذا لقيَته بعد حين، وبرواية « رأيتُه، أو لقيُته ُبَعيدات َبين»و. 0أو 

ن وال تسَتعَمل إال  َظرًفا، وقال عن إتيان صاحبه الَزماَن، ثم  ُيمِسك عنه نحو  ذلك أيًضا، ثم  يأتيه، وهو من ظروف الزمان التي ال تتمك 

ة يف «إن ها لتضَحك ُبَعيداِت َبينٍ »، و«وأشَعَث ُمنَقد الَقميص َدَعوُته ُبَعيداِت َبيٍن ال ِهداٍن، وال نِكس»: الشاعر ة ثم  المر  ، يعني بين المر 

لقيُته »: ، إذا لقيَته بين األعوام، كما يقال«لقيُته ذاَت الُعَويم»و. /ذا لقيه بعد حين، ثم  أمَسك عنه ثم  أتاهإ« لقيه بعيدات بين»العين، و

ا َمضى فصاِعًدا إلى ما بَلغ الَعشَر، و: ، وقيل«ذاَت الُزَمين ، يعني يف «لقيه ذاَت الُزَمين»، و«لقيُته منذ ُسنَي ات»معناه العام الثالث مم 

ة، وذات الُزَمين، وذات الُعَويم، وذا َصباح، وذا »داد، وساعة لها أع لقيُته ذاَت يوٍم وذاَت ليلة وذات َغداٍة، وذات الِعشاء، وذات مر 

أتيُتهم »إذا أتيَته ُغدَوًة، أو َعِشي ًة، و« أتيُتك ذات الَصبوح، وذات الَغبوق»، و«أتيُتك ذاَت الِعشاء»، و«مساء، وذا َصبوح، وذا َغبوق

، حين أصبح، وحين شِرَب «لقيُته ذاَت ُصبَحة، وذا َصبوح»و .1، يعني  مذ ثالثة أزماٍن، وثالثة أعوام«لُزَمين، وذات الُعَويمذاَت ا

، يعني «ذا صباح، وذا مساء، وذات الُزَمين، وذات الُعَويم»، إذا أتاه ُغدوًة، وَعِشي ًة، و«أتيُته ذاَت الَصبوح، وذاَت الَغبوق»الَصبوح، و

هو : رونق الضحى، وقيل« الرأد»، ورأده ارتفاعه حين يعلو النَهار، و«لقيُته َرأَد الُضَحى، ورائد الضحى»و. 7الثة أزماٍن وأعواممنذ ث

، األخير «لِقيه َصحَرَة َبحَرَة نَحَرةً »و .6َذَهبنا يف َرأد األرض»: َخالُؤها، كما قيل« رأد األرض»بعد انبساط الشمس، وارتفاع النهار، و

، يعني َقَبالً بال ِحجاب، «صحرًة بحرةً »، و«اختربه باألمر صحرَة بحرةَ »، و«لقيُته َصحَرَة بَحَرة»نون، وبال ، بالتنوين، ويضم  الكل 

نات، يعني ِعياًنا«لقيُته صحرًة بحرًة نحرةً »و ، «أتيُت فالًنا يف يوم ِعداد»، يعني يعاِوده يف أوقات معلومة، و«به ِعداٌد مِن ألم»و. 5، منو 

، «فالن يف ِعداد أهل الخير»، يعني ُيَعد  منهم، ومعهم يف الديوان، و«ِعداده يف بني فالن»و ، يعني يوم جمع، أو فِطر، أو أضحى

ًة يف الشهر، و«لقيُته ِعداَد الُثَري ا الَقَمرَ »: والعرب تقول ، معناه ما «لَقَمِر الُثَري اما يأتينا فالن إال  ِعداَد الُثَري ا الَقَمَر، وإال  قِراَن ا»، يعني مر 

ًة واحدًة، وقيل ل الربيع وآخر الِشتاء، ويقال: يأتينا يف السنة إال  مر  ما ألقاه إال  »: إن ما يقاِرن القمر الثريا ليلًة ثالثًة مِن الِهالل، وذلك أو 

ة الثري ا الَقَمرَ  ًة يف السنة، وقيل«القمر إال  ِعداد الثري ا من»، و«إال  ِعداَد الثري ا الَقَمرَ »، و«ِعد  إن  القمر ينِزل الثري ا يف كل  : ، يعني إال  مر 

ًة، ويكون كل  ليلة يف منزلة، والثري ا من جملة المنازل، فيكو ًة، وهذا كالم صحيح، ألن  القمر يقَطع الَفَلك يف كل  شهر مر  ن شهر مر 

ًة، ويقال ةَ فالن إن ما يأيت أهله ا»: القمر فيها يف الشهر مر  ، يعني «لقيُته على أوفاض، وعلى أوفاز»و. 8، يعني يف الشهر والشهرين«لِعد 

ك، و«َوفض»على َعَجَلٍة، والواحد  ، «ُيمِسي بنا الِجد  على أوفاض»: ، كما قال الرؤبة«َوَفضٍ  جاء على َوفض، وعلى»، بالفتح، ويحرَّ

                                                                                                                                     
 

 .73252؛ إميل بديع (عوك)التاج  2

م   0 ص 56/ابن سال   .73252؛ إميل بديع (وهلة)؛ اللسان والتاج 23767؛ األساس 03086؛ المستقصى 03029 ؛ الميداين 3167/؛ المخص 

م  / ص 59/ابن سال   .73250؛ إميل بديع (بين)؛ اللسان والتاج 2365؛ األساس 03086؛ المستقصى 03296 ؛ الميداين 3166/؛ المخص 

م  1 ص 59/ابن سال   ./7325؛ إميل بديع (ذو، زمن، عوم)؛ اللسان والتاج 03086؛ المستقصى 13215؛ المخص 

ص   7  ./7325؛ إميل بديع (صبح)؛ اللسان والتاج 3166/المخص 

 ./7325؛ إميل بديع (رأد)؛ اللسان والتاج 01/؛ األساس 03299 الميداين  6

م  5 ص 55/ابن سال   .73251؛ إميل بديع (صحر، نحر)؛ اللسان والتاج 7/8؛ األساس 03085؛ المستقصى 3167/؛ المخص 

 .73257يع ؛ إميل بد(عدد)؛ اللسان والتاج 03020 الميداين  8



258 
 

السنة فصاِعًدا، أو بعد ست ة  «الَهجر»: ، يعني بعد َحول ونحوه، وقيل«لقيُته عن َهجرٍ »و. 2إذا كان يريد النُهوض« رأيته على أوفاض»و

ا أتاهم بعد ُطوِل َهجِره، َيسعى ُغالُم أهله ببِشِره»: أي ام فصاِعًدا، أو بعد َمغيب أي ًا كان، وقال الشاعر لقيُته يف الَفرط َبعد »و. 0«لم 

ًة، أو أن َتلَقى الرجل َبعَر األي اِم، « الفرط»: ، يعني ِحينًا، وقيل«إن ما آتِيه الَفرطَ »، يعني الِحين بعد الحين، و«الَفرط أن تأتيه يف األي ام مر 

َغِضَب من َغير َصيح، وال »و. /اليوم بين اليومين« الفرط»، و«آتيك َفرط يوم أو يومين»: أن يقال« الفرط»، و«إن ما ألقاه يف الَفرط»و

، يعني من غير قليل وال «َكُذوب َمُحوٌل يجَعل اهلَل ُجن ًة أليمانه من غير َصيٍح وال َنفرٍ »: لشاعر، يعني من غير شيء ِصيَح به، قال ا«َنفر

ق إذا لقيته قبل ُطلوع الفجر« النفر»الِصياح، و« الصيح»، «لقيُته قبل كل  َصيح وَنفرٍ »كثير، و ، يعني «لقيُته كِفاًحا»و .1معناه أن  التفر 

ةَ  َة َكف  ة»و .7اسَتقَبلُته َكف  ة َكف  ةٍ »، هما اسمان ُجِعال واحًدا، وُبنِيا على الفتح، كخمَسَة َعَشَر، و«لقيُته َكف  َة عن كف  ٍة، وَكف  ًة لَكف  « لقيُته كف 

ه، إذا لقيَته فمنعتَه من النُهوض وَمنَعك، ويف حديث ابن الزبير ت َكف  اه رسول »: على فك  الرتكيب، يعني كِفاًحا، كأن  َكف ك مس  فتلق 

ةَ اهلل َة كف  َة، »، يعني مواَجَهًة، كأن  كل  واحد منهما قد كف  صاحبه عن مجاوزته إلى غيره، و« صل ى اهلل عليه وسل م كف  َة كف  لقيُته كف 

ةٍ  َة كف  ا ، ألن ه ال يدخله«جاءت الكاف ة»: ، يعني جاءوا كل هم، وال يقال«جاء الناس كاف ةً »على اإلضافة، يعني فجأًة مواجهًة، و« وكف 

ل عن موضعه، ألن  أصل الُعتبى «لك الُعتبَى بأن ال َرِضيَت »و. 6«لقيُتهم كاف ةً »، و«أل» ، هذا إذا لم ُتِرد اإلعتاب، وهذا فعل محوَّ

ما »و، على وجه الدعاء، «ال َرِضيَت »: ، تقديره إعتابي إي اك بقولي لك«بأن الرضيت»والباء يف  ُرجوع المستعتِب إلى محب ة صاحبه،

لك ما َابكي، »: وقولهم يف عناية الرجل بأخيه، وإيثاره إي اه على نفسه. 5لمن يعتذر إلى صاحبه، وُيخبِر أن ه سُيعتِب« َمن أعَتَب  ُمِسيء

ة نفسي«وال َعربََة لي»، و«وال َعربََة بي يأيت زماٌن يكون أسَعَد الناِس »: ويف الحديث. 8، معناه أبكِي من أجلك، وال ُحزَن بي يف خاص 

لكل  جابٍِه َجوَزٌة، ثم  »و. 9أصله َوِسخ الُقلَفة، ثم  ُجِعل للذي ال يبيِّن الكالم« اللكع»: ، يعني اللئيم، أو الوسخ، وقيل«ُلَكُع بُن ُلَكع فيه

رب للنازل يض ، معناه أن  لكل  واِرٍد َسقيٌة من الماء ألهله، وماِشيته ثم  يضَرب أُذنه إعالًما أن ه ليس عندهم أكثر من ذلك،«ثم  يؤذَّن

 َموٌت،« المصرع»، «لكل  َجنٍب َمصَرع»و. 22ُيطيل اإلقامة
ٍّ
وقول أبي  يكون مصدًرا، ويكون موضع الصرع، والمعنى لكل  حي

موا، ولكل  َجنٍب َمصَرع»: ُذَؤيب أن ، معناه أن هم ماتوا َقبلي ولم يلَبثوا لهواَي، وكنُت أِحب  22«سَبقوا َهَوي  وأعنَقوا لَِهواُهم، فُتُخرِّ

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73257؛ إميل بديع (وفض)؛ اللسان والتاج 3/72/المخص 

م  0 ص 59/ابن سال   .73257؛ إميل بديع (هجر)؛ اللسان والتاج 03089؛ المستقصى 03295 ؛ الميداين 3166/؛ المخص 

م  /  .73256؛ إميل بديع (فرط)لسان والتاج ؛ ال03089؛ المستقصى 03295 ؛ الميداين 59/ابن سال 

م  1 ص 58/ابن سال   .73256؛ إميل بديع (صيح، نفر)؛ اللسان والتاج 768؛ األساس 03280 ؛ الميداين 3166/؛ المخص 

م 6السدوسي   7 ص 55/؛ ابن سال   .73255؛ إميل بديع (كفح)؛ اللسان والتاج 03089؛ المستقصى 03121؛ المخص 

ص 03259جمهرة األمثال  6  .73255؛ إميل بديع (كفف)؛ اللسان والتاج 03212؛ األساس 03089؛ المستقصى 3165/؛ المخص 

م  5  .73258؛ إميل بديع (عتب)؛ اللسان والتاج 03092؛ المستقصى /0302 ؛ الميداين 280ابن سال 

م  8  .73259؛ إميل بديع (عرب)؛ اللسان والتاج 03297 ؛ الميداين 23227ص ؛ المخص  03022؛ جمهرة األمثال 251ابن سال 

 .73282؛ إميل بديع (لكع)اللسان والتاج   9

ص  22  .73282؛ إميل بديع (أذن، جبه)؛ اللسان والتاج 03022 ؛ الميداين 03179المخص 

 .0361ة شرح الشواهد الشعري  : لشرح البيت راجع  22
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لكل  َجواد »و .2أموت قبلهم، وأعنقوا لهواهم، يعني ُجِعلهم كأن هم َهوا الَذهاب إلى المنِي ة لسرعتهم إليها، وهم لم َيهوها يف الحقيقة

ؤوه لكل  داِخٍل َدهَشة، فابَدؤوه بالَتِحي ة، ولكل  طاِعم َحشَمة فابد»و .0، كبا يكبو َكبَوَة، إذا عَثر«َجواد َكبَوٌة، ولكل  صارم نَبَوة

، معناه أن  لكل  كلمة سَقطت من َفم الناطق َنفٌس تسَمعها «لكل  ساقَِطٍة القَِطةٌ »و .1«لكل  َقضاٍء جالٌِب، ولكل  َدرٍّ حالٌِب »و ./«باليمين

ناه مع« هو مسقوط يف يده، وساقط يف يده»، و«سَقط فالن مِن منزلته، وأسقطه السلطان»فتلُقطها فُتِذيعها، يضرب يف حفظ اللسان، و

، «ِعيدان، وأعواد»وجمعه  ، اَلخَشب،«الُعود»، و«لكل  ِعيداٍن ُعصارة»و. 6واإلنسان كثير الَهَفوات« لكل  عالِم َهفَوةُ »و. 7نادم ذليل

دوا ولكل  ِعيداٍن ُعصاَره» :وقال األعشى  َهداَك المليُك فان  لكل   تحن ن»: ، قال الُحَطيئة«لكل  َمقاٍم َمقال»و .5«فَجَروا على ما ُعوِّ
 
علي

 ، قاله بيهس«لكن على األَثالت لحم ال يَظل ل»يعني لحم إخوته القتلى، وبرواية « لكن باألَثالث َلحٌم ال يَظلَّل»و. 8«لكل  مقاٍم مقاال

ا قالوا هي الَسُمرة، أو : وقيل« أثَلة»واحدته  شجر وهو نوع من الَطرفاء،« األثل»، و«ظلِّلوا لحم َجزوركم»: يف إخوته المقتولين، لم 

َجبالن، « الَشعفانِ »، «لكن بَِشعَفيِن أنِت َجدودٌ »و. 9«أَثاَلث، وأثول»ِعضاَهة طويلة قويمة ُيعَمل منها نحو األقداح، وجمعه 

ين، فأتى هبا أهله، ورب اها، حتى إذا سِمنَت وَبطِنَت وجد جارية بشعف الناقة القليلة اللبن، وأصل المثل أن  عروة بن الورد« الجدود»و

، «لكن بَِشعَفيِن أنِت َجدود»: ، فقال لها ُعروة«احُلبوين فإن ي َخلَفة»: بطَِرت، فقالت يوًما لِجواٍر ُكن  يالِعبنَها، وقد قامت على أربع

ا رأى َقوًما يف ِخصب وأهله يف  ، قاله َبيَهس«ىلكن على َبلَدَح قوٌم َعجف»و. 22يضرب لمن نشأ يف ضر  ثم  يرتفع عنه فيبَطر حزينًا، لم 

ة، و َة، قيل« بلدح»شد  ة، أو جبل بطربق ُجد  ة، وِغرار»و. 22بلد بعينه، إن ه ال ُيصَرف للَعَلِمي ة والتأنيث« بلدح»: واٍد قَِبل مك  ر 
، «للُسوق دِ

، يعني اَلخيبة والِحرمان، «للعاهر اَلَحجر»و. 20يضرب لكل  أمر يزيد وينقصهو َكساد الُسوق، « الِغرار»يعني َنفاق، وَكساد، و

الولد »: ويف الحديث ، وذهب قوم إلى أن ه ُكنِي به عن الَرجم،«ما لك عندي شيء غير الُتراب، وما بيدك غير الَحجر»كقولك 

أحًدا أخَلق للُملك مِن معاوية، كان الناس يِردون منه أرجاَء واٍد  ما رأيُت »: ويف حديث ابن عب اس. /2«للِفراش وللعاِهر الحجر

                                                                                                                                     
 

 .73282؛ إميل بديع (صرع)؛ اللسان والتاج 23010؛ األساس 03020 ؛ الميداين 102المفضليات  2

م  0 ؛ 0370؛ زهر األكم 5/؛ المستطرف (عنن)؛ اللسان 03202؛ األساس 03092؛ المستقصى 03285 ؛ الميداين 23/29؛ جمهرة األمثال 72ابن سال 

 .73282؛ إميل بديع (كبو)التاج 

 .73280؛ إميل بديع (حشم)؛ اللسان والتاج 03090؛ المستقصى 03285 الميداين  /

 ./7328؛ إميل بديع (جلب)؛ التاج /2321؛ األساس /0302 الميداين  1

م  7  .73281؛ إميل بديع (لقط)؛ اللسان 162؛ األساس 03090؛ المستقصى /0329 ؛ الميداين 03025؛ جمهرة األمثال 12ابن سال 

م  6  .73287؛ إميل بديع (هفو)؛ اللسان والتاج 03/55؛ األساس 03090؛ المستقصى 03285 ؛ الميداين 72ابن سال 

ص  5  .73287؛ إميل بديع (عود)؛ التاج 23226؛ زهر األكم (عود)؛ اللسان 32/8/المخص 

 .73285؛ إميل بديع (رمض)؛ التاج 5/؛ المستطرف /0309؛ المستقصى 03298 الميداين  8

م  9  .73288ع ؛ إميل بدي(أثل)؛ التاج 0326؛ زهر األكم (أثل)؛ اللسان 03067؛ المستقصى 03029 ؛ الميداين 03258؛ جمهرة األمثال 2/9ابن سال 

م  22  .73288؛ إميل بديع (شعف)؛ اللسان والتاج 03067؛ المستقصى 03256 ؛ الميداين 03280؛ جمهرة األمثال 202ابن سال 

م 222الضبي  22  .73292؛ إميل بديع (بلدح)؛ اللسان والتاج 03067؛ المستقصى 23070 ؛ الميداين /0328؛ جمهرة األمثال 212؛ ابن سال 

ص  20  .73292؛ إميل بديع (غرر)؛ التاج 23698؛ األساس /0309؛ المستقصى 03296 ؛ الميداين 31/7/المخص 

 .73292؛ إميل بديع (عهر)؛ اللسان والتاج 25فصل المقال  /2
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لم تبَق لي »، و«لم يبَق عنده ُعلَقة»و. 2الملتوي الَصعب األخالق« العقص»البخيل، و« الحصر»َرحٍب، ليس مثل الَحِصر الَعِقص، و

ارَض من الَمرَكب »الَغداء، ومعناه لم يبَق عنده َشيء، أو َبِقي ة، والُلمَجة وهو ما فيه ُبلَغة من الطعام الى وقت « الُعلَقة»، و«عنده ُعلَقة

عندهم ُعلقة مِن »، يعني ُبلَغة، و«هذا الكالم لنا فيه ُعلَقة»، يضرب مثالً للرجل ُيؤَمر بأن يقنَع ببعض حاَجته دون تمامها، و«بالتعليق

ا رَجع، قالت لو .0، يعني َبِقي ة«متاعهم ثناك بما كان، فقال لها»: ه امرأتهرجل خرج من أهله، فلم  لم »: لو َشِهدَتنا ألخربناك وحد 

أصاَبني »: هو اإلظهار ومكروه األمر، يقال« النَض  »و، «ما َنضَّ بيدي منه شي»و ./، معناه لم َيُفتِك ذاك فهايت ما عندك«ُتفايت، فهاتِي

، فيهما، وقيل، يعني صامته، وهو الدر«أعطاه مِن نَض  ماله»َنض  من أمر فالن، و هي لغة أهل الحجاز، أو : هم والدينار، كالناض 

ل َعينًا بعد أن كان َمتاًعا، ألن ه يقال ًا، إذا تحو  ى ناض  ، ويف حديث عمر رضي اهلل عنه أن ه كان يأخذ «ما نض  بيدي منه شيء»: إن ما يسم 

ًة، عينًا أو َوَرقً  ا»: وِصف رجل بكثرة المال، فقيل ا،الزكاة من ناض  المال، وهو ما كان َذَهبًا أو فِض  لم ُيحَرم َمن »و. 1أكثر الناس ناضًّ

، بالصاد، بدل الزاي، ومعنى « َمن ُفِصَد له»تقوله العرب لمن يصل إلى َطَرف من حاَجته، وهو يطُلب هنايتها، يعني : ، وقيل«ُفِزَد له

، فالَتقيا َصباًحا، فسأل أحدهما صاحبه عن المثل أن ه اقنَع بما ُرِزقَت منها، فإن ك غير محروم، ومن حديثه 
 
أن ه بات َرُجالِن عند أعرابي

، بسكون الصاد، فجرى ذلك مثالً، كما قالوا يف «لم ُيحَرم َمن ُفصَد له»: ، فقال الرجل«ما ُقِريُت، وإن ما ُفِصد لي»: الِقرى، فقال

، بالزاي، بدل الصاد، «من ُفزَد له»، وروي «منه الباُن والِمسُك انَعَصرَ  لو ُعصرَ » :7ُقتَل، كقول أبي النَجم« ُقتَِل »ُضرَب، ويف « ُضِرب»

 َقصًدا، وكالم العرب بالفاء، يعني لم يحَرم الِقرى َمن ُفِصَدت له الراحلة، «ُقصَد له»: وبعضهم يقول
َ
، بالقاف، يعني َمن أعطِي

 بَدمها، يضرب مثالً فيمن طلب و نال بعض المقَصد، وقيل
َ
معنى لم يحَرم َمن أصاب بعض حاجته، وإن لم ينَلها كل ها، ال: فحظِي

ة الزمان، فال يكون عنده ما يقِريه، ويِشح  أن ينَحر راحلته، فيفِصدها، فإذا خرج الدَ  م وتأويل هذا أن  الرجل كان ُيِضيف الرجل يف شد 

نه للضيف، إلى أن يجُمَد ويقَوى، فُيطِعمه إي اه، فجرى المثل يف هذا، وقي مأخوذ من الَفصيد لذي كان « لم يحَرم َمن ُفصَد له»: لسخ 

لمثلها »و. 6ُيصنَع يف الجاهلي ة ويؤكل، يعني كما يتبل غ المضَطر  بالفصيد، فاقنَع أنت بما ارتفع مِن قضاء حاجتك، وإن لم ُتقَض كل ها

يك اُلحسا لَمع هبم »: ذا أنَذر َقوًما مِن َبعيد، وألَمع لهم بَثوبهويقال للنذير إ. 5، يعني كنُت أحِسن إليك لمثل هذا الحال«كنُت ُاَحسِّ

ا كُثر إلماُعه بَثوبه كان كأن ه ال يسَمع الجواب، فهو ُيِديم الَلمع، ومن ذلك قول بِشر«لَمَع األَصم   ، فأقبلوا »: ، لم  أشار هبم لَمَع األَصم 

ال يزال »: ويف الحديث. 8ر قومه، وإذا كان المعين من قومه لم يكن ُمجلِبًا، يعني ال يأتيه ُمِعين من غي«َعرانِيَن ال يأتِيه للنَصر ُمجلِب

                                                                                                                                     
 

م   2  .73290؛ إميل بديع (حصر)؛ اللسان والتاج 266ابن سال 

 ./7329؛ إميل بديع (علق)اج اللسان والت  0

ص  /  .73296؛ إميل بديع (فوت)؛ اللسان والتاج 256؛ األساس 03295 ؛ الميداين 03285المخص 

 .73296؛ إميل بديع (نضض)؛ اللسان والتاج 03298 الميداين  1

، أبو النجم، من بني بكر بن   7 ، وكان يحضر مجالس الفضل بن قدامة العجلي  از ومن أحسن الناس إنشادا للشعر، نبغ يف العصر األموي  وائل، من أكابر الرج 

 .73272الزركلي  : راجع. هو أبلغ من العجاج يف النعت: عبد الملك بن مروان ولده هشام، قيل

م /السدوسي   6 ص /0329؛ جمهرة األمثال 03216؛ الخصائص 0/7؛ ابن سال  ؛ األساس 03091؛ المستقصى 03290 ميداين ؛ ال1309؛ المخص 

 .73295؛ إميل بديع (فصد)؛ اللسان والتاج 0301

 .73299؛ إميل بديع (حسى)؛ التاج 03097؛ المستقصى 069؛ فصل المقال 03287جمهرة األمثال  5

 .73022؛ إميل بديع (صمم)؛ اللسان والتاج 23779؛ األساس 23267؛ المستقصى 708جمهرة األمثال   8
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هو خاص  بالَجهل، : ، معناه أن ه إذا تركوا الَتناُفس يف الَفضائل، وَرُضوا بالنقص، وقيل«الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساوا هلكوا

ااًل، وقيل ق، وأن ينَفِرد كل  برأيه، وأن ال يجتمعوا على إمام  المراد بالتساوي: ألن هم إن ما يتساون إذا كانوا ُجه  ب والتفر  هنا التحز 

، ولم يكن فيهم ذو َخيٍر، هلكوا: واحد، وقيل ، يعني لن «لن يبُلَغ الَجد  النَكِد، إال  اإلبِد، يف كل  عام َتلِد»و. 2يعني إذا اسَتوا يف الشر 

، يضرب يف جودة الرأي والِحذق باألمور، «لو اقتََدَح بالنَبع ألورى ناًرا»و. 0المال يِصل إليه فيذَهب بنَكِده إال  المال الذي يكون منه

يعني أن ه مؤت ى له، حتى لو قَدح َحصاًة بنَبٍع  «ولو ُرمَت يف ُظلمٍة قاِدًحا َحصاًة بنَبٍع ألوَريَت ناًرا»: ألن  النَبع ال نار فيه، وقال األعشى

ان بالماء اعتصاري»و. /وجعل النَبع مثالً يف قِل ة النار ألورى له، وذلك ما ال يتأت ى ألحد، ، 1«لو بغير الماء َحلقي َشِرٌق كنُت كالَغص 

يعني لو شِرَق حلقى بشيء غير الماء العَتَصرُت بالماء، وأقام اسم الفاعل مقام الفعل الجتماعهما يف أن  كال  منهما محَتَمل للحال، 

لو كان ذلك يف الهيء »و. 6، يقوله الكريم إذا ظلمه اللئيم«لو غير ذات سوار»، وبرواية «َمتنيلو ذاُت ِسواٍر َلطَ »و. 7واالستقبال

هما اسمان، من قولك : الشراب، وقيل« الِجيء»الَطعام، و« الِهيء»: ، معناه الدعاء إلى الطعام والشراب، وقيل«والجيء ما نفعه

، فيها ِحجارة، وَحًصى وطِين، كما يقال «وقعنا يف َخشباَء َشديدة»و. 5ا للَعلفإذا دعاه« َهأهأها»إذا دعاها للشرب، و« جأجأ باإلبل»

، لخلوصه من الرمل وغيره«وقعنا يف َغضراء»يقال  : رضي اهلل عنه يف حديث ابن مسعودو .8، فيها الطِين الخالص الذي يقال له الُحر 

 والمطال يف الَدين«الَمعك َطَرف من الُظلم»: ديث ُشَريح، ويف ح«لو كان الَمعُك َرجاًل لكان َرجَل َسوءٍ »
 
لو لك »و. 9، يعني الَلي

أصله أن  الرجل كان إذا أمسى بالَقفر َعوى لُيسِمع الكالب، فإن كان ُقرَبه أنيس أجابته الكالب، فاستدل  بُعوائها « َاعِوي ما َعَويُت 

، فعوى هذا الرجل فجاءه الذئب فقال
 
ماله عاٍو وال »، يضرب للمستغيث بمن ال ُيِغيثه، و«أعوي ما عويتك للو »: على الحي

، معناه شديد «فالن شديد الِعذار»إذا عصاه، و« لوى عنه ِعذاَره»و .22، يعني ماله َغنَم يعِوي فيها الذئب وينَبح دوهنا الكلب«نابح

، «لهلك الَلئام»، و«لهلك األنام»، و«ئام لهلَك اإلنسانلوال الوِ »و .20«لوال الَحس  ما باَليُت بالَدس  »: وقالت الخبزة. 22العزيمة

له«هلكت ُجذامُ »و المعنى أن  : لوال موافقة الناس بعَضهم بعًضا يف الُصحبة، والِعشرة لكانت الَهَلكة، وقيل: ، لهذا المثل معنيان، أو 

ن يفعل الَخير واقتداُؤه به لَهَلك، وإن ما يعيش الناس بعُضهم مع بعض، ألن  الصغير، يقتدي بالكبير،  اإلنسان، لوال َنَظُره إلى غيره مم 
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كرم، والجاهل بالعالم، وثانيه أن  الَلئام ليسوا يأتون بالجميل من األمور على أن ها أخالقهم، وإن ما يأتونه ُمباهاًة، وتشب ًها بأهل ال

يعني أقم صربك، يضرب عند التشجيع إذا  ،«أقِم َسواَدكقال لي الشر  »و. 2«لئيم»ولوال ذلك لهلكوا، وهذا يدل  على أن  اللئام جمع 

حة الجسم .0الشخص« السواد»ظهر الخوف، و . /«ليتني وفالًنا يفَعل بنا كذا حتى يموت األَعجُل »: وقالت العرب يف التجل د، وص 

جاء وما عليه »ال يوجد أحد يستأنس به، و، يعني «ما يف الدار َهلبَس، وَهلبَِسيس»و. 1، المعنى َمن أخذ شيًئا فهو له«لَيٍد ما أخَذت»و

، يعني شيء من الَحلي، وال يستخدم إال  بالنفي، «ما عليها َهلَبِسيسة، وال َخرَبِصيصة»، يعني ثوب، و«َهلَبِسيس، وَهلَبِسيسة

ما يف »لم يكن عنده شيء، و، إذا «ما عنده هلبسيسة»، يعني شيًئا يسيًرا، و«ما أصبُت َهلَبِسيًسا»: الشيء اليسير، يقال« الهلبسيس»و

، يعني ليس الَري  عن أن يشَتف  اإلنسان ما يف اإلناء، بل قد «ليس الَري  مِن الَتشاف  »و. 7، يعني شئ من سحاب«السماء هلبسيسة

 أن تشَرب جميع ما يف اإلناء،« االشتفاف، والتشاف  »يحُصل بدون ذلك، يضرب يف النهى عن استقصاء األمر، والتمادي فيه، و

م اَلجناح، «القواِدم والُقدامى»، و«ما جَعل القواِدَم كالَخوايف»و .6مأخوذ من الُشفافة، وهي الَبِقي ة ، أربع، أو عشر ريشات يف مقد 

: قادمة، واللوايت بعدهن  إلى أسفل الجناح المناكِب، واَلخوايف ما بعد المناكب، واألباهر من بعد اَلخوايف، والرؤبة قال: والواحدة

 .5يكون واحًدا كُشكاَعى، ويكون جمًعا كُسكاَرى« القدامى»: وقيل ،«قُت من َجناحك الُغدايف من الُقدامى ال مِن اَلخوايفخلِ »

 »و
 
 »، يعني ليس النَبيل كالَدنِيء، و«ليس َقًطا مثل ُقَطي

 
 ويف »: ، وقال الشاعر«قطا»تصغير « القطي

 
، وال الَمرِعي

 
ليس َقًطا مثل ُقَطي

، يعني لذي «َمن أحيا أرًضا َمي تًة فهي له، وليس لِعرٍق ظالٍم َحق  »: يف الحديثو .8، يعني ليس األكابر كاألصاغر«راعياألقوام، كال

، وهو الذي يغِرس فيها َغرًسا على وجه االغتصاب ليسَتوِجبها بذلك، وبرواية  ليس له »و .9باإلضافة« لِعرِق ظالمٍ »ِعرق ظالم َحق 

« الُجول»، يعني عزيمة تمنَعه من ُجول البئر، ألن ها إذا ُطِوَيت كان أشد  لها، و«ليس له ُجول»و. 22ال َحزَم له، يعني «ُجوٌل وال جاٌل 

، إذا ات خذ فيه «فَحص الَقطا الرتاب»، و«َمفَحص َقطاة»و. 20بالفتح« مرَبط عنز»و ،«ليس له َمربِط َعنزٍ »و. 22الَعقل والَعزم، والحزم
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وقد َتِخَذت ِرجلي إلى َجنب َغرِزها َنِسيًفا كأفُحوص الَقطاة »: 2ا، وهو َمجثِمه، ألن ها َتفَحصه، وقال المثق ب الَعبدي  ُأفُحوًص 

ق َمبيض الَقطا، ألَنها تفَحص الموضع ثم  َتبِيض فيه، وكذلك هو للَدجاجة، « األفحوص»: ، وقيل«أفاحيص»، والجمع «الُمطرِّ

ستِجدون »: ي ُتفَرخ فيها، ويف الحديث أن ه صل ى اهلل عليه وسل م أوصى أمراء َجيش ُمؤَتة، وقال لهمالت« أفاحيص القطا»: وقيل

، معناه أن  الشيطان اسَتوَطن رؤؤسهم فجعله له َمفاحص، كما تستوطِن «آَخِرين للشيطان يف رؤسهم َمفاِحص فاقَلعوها بالسيوف

  واالهنِماك يف الشر  قالواالَقطا مفاحصها، وهو من االستعارات الَلطيفة، أل
ة الَغي خ »: ن  من كالمهم إذا وَصفوا إنساًنا بشد  قد فر 

ش يف قلبه  رضي اهلل عنه .0«الشيطان يف رأسه، وعش 
 
 من َعفَطة َعنز»: ومن قول علي

 
« الَعفطة»و ،«ولكانت دنياكم هذه أهون علي

« النافطة»: ، يعني شاة َتثُغو وال ناقة َترغو، وقيل«ما له ثاِغية وال راغية» :، وهذا كقولهم«ما له عافِطة وال نافِطة»بمعنى الَضرَطة، و

الماعزة إذا َعَطَست، أو األَمة « العافطة»: الماعزة، وقيل« النافطة»الضائنة و« العافطة»: إتباع، أو العنز أو الناقة، وقال األصمعي

اطة، ألن ها تعِفط يف كالمها، و ما »، و«ما له َدقيقة وال َجليلة»، و«ما له ساِرحة وال رائحة»: الشاة، ويقال أيًضا« النافطة»الراِعية، كالَعف 

ة،«ليس لهم َزور»و ./«ما له ِهل ع وال ِهل َعة»، و«ما له عاٍو وال نابح»، و«ما له هارب وال قارب»، و«له حان ة وال آن ة  ، يعني ليس لهم قو 

ة، ة« الَزور»و قو  تقع من النخل قبل  التي« الخِدرة»اليابسة، و« الحشفة»، و«ليس لي َحَشَفة وال َخِدَرة»: وقول عامل الَصَدقات .1الُقو 

هو »: ، ومعناه أن ليس القانع بالُعلقة كالذي ال يقنَع إال  بآَنق األشياء وأَعجبها، ويقال«ليس المتعلِّق كالمتأنِّق»و .7قبل أن تنَضج

، والمعنى أن  الَبعير إذا جِرب يف َمساِعره «ليس الِهناء بالَدس  »و .6لغة من العيشهي البُ « الُعلقة»يعني يطُلب أعجب األشياء، و« يتأن ق

ى اَلجَرب موضعه فيجَرب موضع آَخر،  َمساِعره لم ُيقَتصر مِن ِهنائه على موضع الَجَرب، ولكن ُيَعم  بالِهناء جميع جلده لئال  يتعد 

، يعني َمقِصد «ليس َوراَء اهلل َمرًمى»: ويف الحديث .5ال ُيباَلغ فيهايضرب للرجل َيقَتصر مِن َقضاء حاجة صاحبه على ما يتبل غ به، و

ه نحَوه الَرجاء َجِزيرة أحاط هبا ُشعَبتا ِدجَلة ساكَبَتين يف بحر فاِرَس، « َعب ادان»، و«ما وراَء َعب اداَن َقريةٌ »و. 8ُترمى إليه اآلماُل، ويوجَّ

اك، وقيل   النُس 
يت بَعب اد بن الُحصَين الَتميمي : َمعَبد الُعب اد وُملَقى ِعِصي إن ه ِحصن بالعراق، بينه وبين البصرة اثنا عشر َفرَسخًا، سم 

                                                                                                                                     
 

، من أهل البحرين، ات صل بالملك عمرو بن هند، وله فيه مدائح، ومدح النعمان بن العائذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عب  2 د القيس، من ربيعة، شاعر جاهلي 

ةالمنذر  .30/9/الزركلي  : راجع. ، وشعره جي د فيه حكمة، ورق 
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، يضرب يف الَتحذير من األمر اَلمخوف، يعني احَذر فإن ك ال تدري لعل  هناك َمن ال يؤَمن «الليل وأهضام الوادي»و. 2الَحنَظلِي

رك الليَل وأهضامَ ، معناه أن ني اغتِياُله  . 0«الليل وأهضام الوادى محذوران»، ويجوز الرفع على تقدير أحذ 

 

 باب الميم

 

يه يف خاتمة َعَمله، «ال ُيعِجَبن ك ما َترى من الَمرء حتى تنُظر على أي  ُقطَريِه يقع»: وقال ابن مسعود                         ، يعني على أي  ِشق 

ا على اإلسالم، أو غيره ، «ما أبالي ما َنِهَئ مِن َضبِّك، وال ما َنَضَج »و. /«ما أبالي على أي  ُقطَريِه، وعلى أي  ُشزَنيِه وَقع»: ، ويقالإم 

ما »، و«لم يبالهم اهلُل بالةً »: ، ويف كالم الَحَسن7«ما أباليه بالًة وباِلًء، وبااًل وُمبااًلة»و. 1يعني ما ُيؤثِر فيما أصابك من َخير أو شر  

، والمعنى أن ه ال «ال يبالي هبم بالةً »: ، ويف رواية أخرى«وتبقى ُحثاَلة ال يباليهم اهلل بالةً »: ، يعني ما أكرتُِث له، ويف الحديث«أباليه

، «ماله ِدق  وال ِجل  »و. 6«هؤالء يف الجن ة وال أبالي، وهؤالء يف النار وال أبالي»: يرَفع لهم َقدًرا، وال يقيم لهم َوزنًا، ويف الحديث

دقيق، العتبار أحدهما باآلخر، : جليل وللشاة: يعني ال َدقِيق وال َجلِيٌل، وال َجلِيلة، وال َدقِيقة، معناه ما له ناقة وال شاة، وقيل للبعير

لقيُت فالًنا »، و، يعني ما أعطاين بعيًرا وال شاًة، ثم  ُجِعل مثالً يف كل  كبير وصغير«ما أجل ني وال أَدق ني»ما له دقيق وال جليل، و: فقيل

اِن، «ال أفعله ما كر  الَفَتيانِ »و. 5، يعني ما أعطاين جليلًة وال حاشيةً «فما أجل ني وال أحشاين ، يعني الليل والنهار، كما يقال لهما األَجد 

، أو العصران كالربدين، هما الَغداة والعَ « األبردان»، و«َمن صل ى الَبرَدين دَخل الجن ة»: ويف الحديث. 8والَجِديداِن، والَفتِي انِ 
 
ِشي

يا بذلك لَبرِدهما« األبردان»و أنجد، معناه أتى « مار»، و22أتى الَغور« غار»، «ما أدري أغاَر أم مارَ »و .9أيًضا بمعنى الظل  والَفيي، سم 

، «أي  َبرَنساء هو»، و«رَنساء هوما أدري أي  البَ »و. 20بمعنى الكثير« األورم»، يعني أي  الناس هو، و«ما أدري أي  األوَرِم هو»و .22َنجًدا

، يعني ما أدري أي  «أي  الَبرنساء هو»، يعني أي  الناس هو، و«ما أدري أي  الَبرَنشاء هو»، و«أي  َبراساء هو»، و«أي  َبرناساء هو»و
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، «ُترُخمة»نوًعا، والخاء مصروًفا ومم بفتح« ُترَخم»ممنوًعا، و« ُترُخم»، مصروًفا، و«ما أدري أي  ُترُخم هو»و. 2الناس هو

ما أدري أي  »و. 0، وقد تضم  الخاء مع التاء، وقد تفتح التاء وتضم  الخاء، معناه أي  الناس هو«ما أدري أي  ُترُخٍم هو»، و«ُترَخمة»و

َخذه وذهب به، ، يعني أ«يِعيره»، و«يُعوره»ال مستقَبل له، و: ، قيل«عاره»، يعني أي  الناس ذَهب به، و«أي  الَجراد عاَره»، و«جراد

، يعني أي  الناس «أي  خابط ليل هو»، أو«ما أدري أي  خابِط الليل هو»و. /«ال أدري أي  الَجراد عاَره»، و«ما أدري أي  الجراد عاَره»و

هو غير مصروف للتأنيث : ، وأي  خالفَة هو، مصروفًة وممنوعًة، يعني أي  الناس هو، وقيل«ما أدري أي  خالِفٍة هو»و. 1هو

ما أدري أي  خالفَة »: ، يقال أيضا«ما أدري أي  اَلخوالف هو»: مع اإلدخال عليه األلف والالم، يقال« أي  الخالفة هو»تعريف، ووال

، «أي  َتميم هو»: ، وإن ما ُتِرك َصرفه ألن ه أِريَد به المعرفة، ألن ه وإن كان واحًدا فهو يف موِضع جماعة، كما يقال«أي  خافيَة هو»، و«هو

يعني أحمقهم، « خالفتهم»، و«خالفهم»: إذا كان غير نَِجيب، وال َخيَر فيه، وقيل« ، وخالِفهم«هو خالفة أهل بيته»، و«ي  أَسٍد هوأ»و

هم ما أدري أي  »و. 6«أي  َخلق اهلل هو»، يعني أي  اَلخلق هو، و«أي  ُدهِم اهلل هو»، و«ما أدري أي  الُدهِم هو»و. 7أو فاسدهم، وشر 

ما أدري »، يعني أي  الخلق، و«ما أدري أي  الَطبل هو»و. 5«أي  الَدهداء هو»يعني أي  الناس هو، و ، مقصوًرا وممدودًا،«الَدهدا هو

نطاِلِق ِرسلي»: ، يعني أي  الناس، قال لبيد«أي  الَطبن هو»، و«أي  الطبل هو
ِ
 ما أدري أي  »و .8«سيَعلمون َمن ِخياُر الَطبل ثم  جَريُت ال

ما أدري أي  الُهوز »، و«ما يف الغاِط مِثُلك»، بمعنى اَلخلق، وكذلك «ما يف الُهوز مِثلك»و ،، يعني أي  الَطمش هو«الَدهدإ هو؟ أي  

، يعني أي  الناس هو، «ما أدري أي  الَطمش هو»معناه الناس، و« الَطمش»و ،«أي  الُهون هو»، و«ما أدري أي  الَطمش هو»، و«هو

بمعنى « النُخط»، و«ما أدري أي  النُخط هو»و. 9«ما أدري أي  الَطمش هو»، كالقول «ما أدري أي  الَقبِيض هو»، و«ُطموش»وجمعه 

 هو»و .22الناس، ويفتح
 
 بن َبي

 
 بن : إذا لم يعَرف هو، وال أبوه، وقيل« َهي ان بن َبي ان»، يعني أي  الناس هو، و«ما أدري أي  َهي

 
إن  َهي

 مِن َوَلد آدم، علي
 
ق سائر ولده، فلم ُيَحس  منه َعين، وال أثر، وُفِقدَبي ا تفر  َن »و .22ه السالم، ذهب يف األرض لم  ال أدري أي  َمن َمرَّ

، يضرب مثالً يف اليأس «َمن لي بالسانح بعد الباِرح»و. 20، بمعنى الخلق«أدري أي  الورى هوما »و ، يعني أي  الورى هو،«الِجلَد هو

لصيد، من الظِباء والَطير والَوحش ِخالف السانِح، وهو ما مر  من َميامِنك إلى َمياِسرك، والعرب تتَطي ر، من ا« البارح»عن الشيء، و
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ن به، ألن ه أمكن للَرمي « السانح»ألن ه ال يمكنك أن ترمِيه حتى تنَحِرف، و ما مر  بين يديك من ِجهة َيسارك إلى يمينك، والعرب تتَيم 

ت به ظِباٌء باِرحة، فقيل لهوالصيد، وأصل ذلك أن  رجالً م ما »و. 2«َمن لي بالسانح بعد البارح؟»: ، فقال«إن ها سوف تسنَح لك»: ر 

ما أغنى َعن ي »: ، يعني ما أصبُت َشيئًا، وال يستعمل إال  يف النفي، وكذلك قولهم«ال َحَبرَبًرا»، و«َحَبنَتًرا»، و«أَصبُت منه َحَبنَبًرا

ثنا به َحربََبر»: ، يعني ما أصاب منه َشيًئا، ويقال«ال َحَورَوًرا»، و«ربِيًراما أصاب منه تَ »، و«َحَبرَبًرا ماله »: ، ويقال«ما يف الذي تحد 

ما على رأسه »، و«ما فيه َحَبنَبر، وال َحَبرَبر»: ما فيه َحَبرَبر، وال َحَبنَبر، وهو أن يخربك بشيء، فتقول»، و«َحَبرَبر، وال َحَورَور

من الَفَرح « الِهل ة»هي الَخير، والِرزق، و« البِل ة»، و«جاء فالن فلم يأتنا هبِل ة، وال بِل ة»و. 0ما على رأسه َشعَرة، يعني «َحَبرَبرة

َجَريان اللِسان وَفصاَحته، أو ُوُقوعه على َمواِضع الحروف، واستِمراره على « البِل ة»من الَبَلل والَخير، و« البِل ة»واالستِهالل، و

إذا وقع على مخارج « ما أحسن بل ة لسانه»: ، وقيل«ما يقع لسانه إال  على بِل ته»، و«ما أحَسن بِل َة لسانه»: الَسته، تقولالَمنطِق، وَس 

 ، يعني ما أصاب شيًئا،«ما أصاب َهل ًة وال َبل ةً »: الِخصب، وقولهم« الَبلل»معناه فيها َبَلل، و« ريح بَل ة»الِغنى، و« الَبلَّة»الحروف، و

، «ما أصَغيُت لك إناًء، وال أصَفرُت لك فِناءً »و. /«ما جاء هبِل ة وال بِل ة»: ، ويقال«ما أصاب َهل ًة، وال بَل ةً »: الِمسَرجة، ويقال« ل ةالهَ »و

يًرا يربُك فيه، وال شاًة يعني لم آُخذ إبِلك ومالك فيبقى إناُؤك َمكبوًبا، ال تجد له َلَبنًا تحُلبه فيه، ويبقى فِناؤك خالًِيا َمسلوًبا، ال تجد َبعِ 

 رضي اهلل عنه
 
لهم  »: أن ه قال تربِض هناك، وعن علي إين  أسَتعِديك على قريش، فإن هم أصغوا إنائي وأصفروا عظم منزلتي وقدري،  ال 

، يعني مِن النََسب والمال، إذا لم يكن له «َلةال َمنبِض َعَس »، و«َعَسَلة فالن ما ُيعَرف له َمضِرُب »و. 1يضرب هذا المثل يف المعذرة

إن ه »: ، يعني أصل وال قوم وال أب وال شرف، كما يقال«ما يعَرف له َمضِرب َعَسَلة»: نسب معروف وال يعَرف إعراقه يف َنَسبة، وقيل

ما يعَرف »: ، يعني أعراقه، وقيل«ةما أعِرف له َمضَرب َعَسلَ »، و«ما لفالن َمضَرب َعَسلة»: لكريم الَمضِرب شريف المنصب، ويقال

ما هكذا ُيجز  »و .7، يعني شتَمه حتى هَدم َنَسبه، وَنفى منِصَبه«ما ترك له َمضِرَب َعَسَلة»و ، يعني منِصب ومنَكح،«له َمضَرب َعَسَلة

ا عاَبك به، يعني لو يضرب للرجل َيِعيبك وسط قوٍم، وأنت تعِرف منه  ،«ما أعَرفني مِن أين يجز  الَظهر»: ، ويقال«الَظهر أخَبَث مم 

، يعني دع عنك «ما أعِقله عنك َشيًئا»، و«ما أغَفَله عنك َشيًئا»و .5«ما أصبُت منه َفرًضا وال َقرضًا»و. 6ِشئُت ِعبُتك بمثل ذلك أو أشد  

وعاء َحب  « الفتلة»ِشق  النَواة، و، يعني ما أغني عنك َشيئًا، مِقدار تلك الَسحاة التي ب«ما أغني عنك َفتِيالً، وال َفتَلةً ». 8عنك الشك  

ًة، وهو الذي ُيشبِه ُقروَن الباقاِل   ما »و. 2، معناه ما أغنى عن ي َشيًئا«ما أغنى عن ي َوَتَحةً »و ،«ما أغنى عن ي َعَبَكةً »و .9الَسَلم والَسُمر خاص 
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ت له دائريت»و ك، و«ما اقَشعر  دك باألمر ال يضر  ما ُذقُت »و .0ر المستدير على َقرن اإلنسانالَشع« الدائرة»، يضرب مثالً لمن يتهد 

، «وهلل ما ذاَقت ِحثاًثا َمطِي تي والذقُته حتى بدا َوَضح الفجر»: ، وقال الشاعر«ما اكتحل َحثاًثا»، يعني ما ذقُت نوًما، و«َحثاًثا وال ِحثاًثا

ما اكَتَحَلت َغماًضا، وال ُغمًضا، وال َتغماًضا، »و ./«ما كِحَلت عيني بَحثاٍث »، و«نوم ِغرار»: ، بمعنى القليل، كما يقال«َنوم ِحثاث»و

، يعني «ما ذقُت َشماًجا، وال لَمَاًجا»و .1، يعني ما ذقُت يف َعيني َنوًما«ما ُذقُت َغماًضا»و ، يعني ما نِمُت،«وال َتغِميًضا، وال إغماًضا

، يعني ما أكلُت َشيًئا، وأصله ما ُيرَمى «اًل، وال َلمَاًجا، وال َشماًجاما ذقُت أكا»: ما أكلُت ُخبًزا، وال َشماًجا، وقيل»: ما ُيؤَكل، ويقال

ا، وال إرخاءً »: ويقال للرجل إذا كلِّف َعَمالً  .7به مِن الِعنَب بعدما ُيؤَكل ى»، يعني ال أقِدر على شيء، و«ما أملِك َشدًّ ، «أصابتني ُشدَّ

ة هذا »معناه الَلهو والَلِعب، وفيه أربع لغات، تقول « الَدد»، و«الَدُد من ي ٍد، والما أنا مِن دَ »: ويف الحديث. 6على ُفعلى، بمعنى الشد 

، يعني «ما أنت بأحَرِزهم َمَرًقا»، و«ما أنت بأنجاهم َمَرَقًة وَمَرًقا»و. 5«ما أنا مِن َدًدا، وال َدًدا من ي»: ، ويف رواية«دد، وَدًدا، وَدَدٌن، وَدَددٌ 

ة وال نِيَرة»و .8وأصله أن  رجالً أفَلت من بين قوٍم ُاِخذوا، فقيل له ذلكما أنت بأسَلِمهم َنفًسا،  الَقَصبة التي « اَلحف  »، و«ما أنت َبحف 

ة»: الَخَشَبة المعرتضة، ويقال للرجل« النيرة»، و«ُحفوف»تجيء وتذهب، وجمعها  ، «ما أنت بَستاٍة، وال ُلحَمة، وال نِيرٍة، وال َحف 

، وال َخمر»و .9نفعيضرب لمن ال يضر  وال ي ، ويقال أيًضا«ما هو بَخلٍّ ، «ما عند فالن َخل  وال َخمر»: ، يعني ال َخيَر عنده وال شر 

َستاة الَثوب َسداته، يقال و ،«ما أنت ُلحمة وال َستاة»و .22، يعني ما هبا لبن وال خمر«ما هبا َطل  وال ناطِل»و ،«ما له خل  وال َخمر»و

، وال ينفع م من األمثال، يعني ال خير عنده وال شر  «ما أنت بُلحَمة، وال َسداةٍ »و .22لمن ال يضر  ما أنت لهم يف »و. 20، معناه كما تقد 

، «ال ُانكِرك مِن ُسوء»و. /2«وما أنت إن غِضبَت عامٌر لها يف قِبال وال يف ِدبار»: ، يعني ال يكرتِثون لك، قال الشاعر«قِبال وال ِدبار

، يعنى «ما يف الَركِيَّة َتأمورٌ »و. 27، يعني أحد«ما بالدار أِرمٌ »و .21مِن ُسوء رأيُته بك، إن ما هو لِقل ة المعرفةيعني لم يكن إنكاري إي اك 

                                                                                                                                                               
 

 .13066؛ إميل بديع (عبك)اللسان والتاج  2

 .73065؛ إميل بديع (دور)اللسان والتاج  0

م  / ص 90/ابن سال   .73065؛ إميل بديع (حثث)؛ اللسان والتاج /03/2؛ المستقصى 03086 ؛ الميداين 23197؛ المخص 

م  1 ص 90/ابن سال   .73065؛ إميل بديع (غمض)؛ اللسان والتاج 23268؛ األساس 03/00؛ المستقصى 03086 ؛ الميداين 23197؛ المخص 

م  7  .73065؛ إميل بديع (شمج)؛ اللسان والتاج 92/ابن سال 

 .73069؛ إميل بديع (شدد)؛ اللسان والتاج 03092 الميداين  6

م  5  .73069؛ إميل بديع (ددن)؛ اللسان والتاج 03/21؛ المستقصى 059ابن سال 

 .73052؛ إميل بديع (مرق)؛ التاج 03028؛ األساس 03/21؛ المستقصى 03099 الميداين  8

ص  9  .73052؛ إميل بديع (حفف، نير)؛ اللسان والتاج 31/5/المخص 

م  22 ص 03600؛ جمهرة األمثال 26/ابن سال  ؛ (خلل، خمر)؛ اللسان والتاج 23061؛ األساس 03060؛ المستقصى 03080 ؛ الميداين 7372؛ المخص 

 .73052إميل بديع 

ص  22  .73052؛ إميل بديع (ستو)؛ اللسان والتاج 03/21؛ المستقصى 03058 ؛ الميداين 31/8/المخص 

 .73052؛ إميل بديع (سدو)؛ اللسان والتاج 23115األساس  20

 .73052؛ إميل بديع (قبل)اللسان والتاج  /2

ص  21  .73050؛ إميل بديع (سوأ)؛ اللسان والتاج 03087 ؛ الميداين 23187المخص 

 .73050؛ إميل بديع (أرم)؛ اللسان والتاج 03/27؛ المستقصى 720فصل المقال  27
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ما بالدار »، يعني ما له شاة وال بعير، و«ما له ثاٍغ، وال راغٍ »و .2، يعني ما هبا أحد، وُيهَمز، وال ُيهَمز«ما بالدار تأمور»شيء من الماء، و

 »و. 0، يعني أحد«اغٍ بالدار ثاٍغ وال ر
 
، وكذلك«دَببُت »، يعني ما هبا أحد، هو مِن «ما بالدار ُدَبي ما هبا من »: ، يعني ليس فيها َمن يِدب 

، وُطوِري   معناه : ، يعني ما هبا أحد، ال يستعَمل إال  يف النَفي، وقيل«ما يف الدار دَِبيٌج »و. /، ال يتكل م هبا إال  يف اَلجحد«ُدعِوي، وُدوِري 

ما يف الدار َشفٌر، »ن  يف الدار أي  إنسان، وذلك أن  الناس هم الذين يُشوَن األرض، وهبم َتحُسن، وعلى أيديهم، وبِعمارهتم تجُمل، وأ

 
 
، وال َدَبي

 
لة من الياء يف « دبيج»الجيم يف : ، وقيل«وال ِدَبيٌج، وال َدَبيٌج، وال ِدَبي  »مبد 

 
، »، كما قالوا «دبي ، وِصيِصج   

، ِصيِصي وُمَري 

، وال ُدوِري  »و. 1«وُمَرج    
، وال ُطورانِي ما بالدار »، و6«ما بالدار َشفَرة، وَشفر، بغير هاء، وُشفر، وال ُظفر»، و7«ما بالدار ُطوِري 

 
 
ما »، و22«َكتِيع»، وبرواية «ما بالدار َكنِيعٌ »، و9«ما هبا عين تطُرف»، ومنه «ما بالدار َعين»و ،8«ما بالدار َعريب، وُمعِرب»، و5«ُطوئِي

اب ا«ما هبا العي َقرو»، و«ما يف الدار العي َقرو»و ،22«بالدار َكر  ما بالدار نافخ »و ،«ما هبا نافِخ َضَرَمة»و ،20، ما هبا َمن يلَحس ُعسًّ

 »و ،/2«َضَرَمة
 
ع فالن على َبيعه، وَحل  با»و. 27، معناهن  كل هن  ما هبا أحد«ما يف الدار وابِرٌ »، و«ما يف الدار َوابِنٌ »و ،21«ما هبا ُنَمي

 ، إذا قام َمقاَمه يف المنزلة والَرفعة، هو مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاِصم رجالً، ويطالبه بالَغَلبة فإذا ظِفر به وانتزع«بواديه

، يعني لم يساِوك «أَحدٌ  ما باع على بيعك»: ، ويقال«شق  فالن ُغبار فالن»، ومثله «باع فالن على بيع فالن»: ما كان يطالبه به قيل

ما بال الِعالَوة »: ، قال«ألفان وخمسمائة»: ، وقال«كم َعطاؤك؟»: ، يعني بين الِعدَلين، وقال معاوية للبيد«قَعد بين الَفوَدين»و. 26أحد

، يعني ليس عنده شيء من مال، «ما عنده بازلة»، و«ما بِقَيت لهم ثاِغية، وال راِغية»، كما يقال «ما بِقَيت عنده باِزلة»و. 25«بين الَفوَدين

                                                                                                                                     
 

 .73050؛ إميل بديع (أمر)؛ اللسان والتاج 720فصل المقال  2

 ./7305؛ إميل بديع (ثغى)اللسان والتاج  0

 ./7305؛ إميل بديع (دبب)؛ اللسان والتاج 23055األساس  /

م  1  ./7305؛ إميل بديع (دبج)؛ اللسان والتاج 23055األساس  ؛03/27؛ المستقصى /2320؛ الخصائص 87/ابن سال 

م  7 ص 87/ابن سال   ./7305؛ إميل بديع (طور)؛ اللسان والتاج 03/27؛ المستقصى 13266؛ المخص 

م  6  .73051؛ إميل بديع (شفر، ظفر)؛ اللسان والتاج /2372؛ األساس 03067 ؛ الميداين 81/ابن سال 

 .73057؛ إميل بديع (طأو)والتاج  اللسان 5

ص  8  .73056؛ إميل بديع (عرب)؛ اللسان والتاج 13266المخص 

 .73056؛ إميل بديع (عين)التاج   9

ص  22  .73056؛ إميل بديع (كتع)؛ اللسان والتاج 03200؛ األساس 13266المخص 

 .73056؛ إميل بديع (كرب)اللسان والتاج  22

ص  20  .73056؛ إميل بديع (قرو)؛ اللسان والتاج 03250؛ األساس 03/25؛ المستقصى /0309 ؛ الميداين 13266المخص 

م  /2 ص 788؛ ثمار القلوب 86/ابن سال  ؛ إميل (ضرم، نفخ)؛ اللسان والتاج 23780؛ األساس 03/25؛ المستقصى 03058 ؛ الميداين 3269/؛ المخص 

 .73055بديع 

ص المخ 21  .73055؛ إميل بديع (نمم)؛ اللسان والتاج 13266ص 

 .73055؛ إميل بديع (وبن)اللسان والتاج  27

 .73058؛ إميل بديع (بيع)؛ اللسان والتاج 2385؛ األساس 037المستقصى   26

 .73058ديع ؛ إميل ب(فود)؛ اللسان والتاج 23656؛ األساس 03262 ؛ الميداين 03055جمهرة األمثال  25
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ما َبلِلُت منه »و. 2يعني بُلَغة تبُزل حاَجته ،«ما عنده بازلة»: وال ترك اهلل عنده بازلًة، ولم يعطهم بازلًة، يعني لم يعطهم شيًئا، وقيل

 ،َحراك، ال يستعمل إال  يف الجحد، بمعنى «ما به َحَبُض، وال َنَبٌض »و. 0ما ظِفرُت منه بَسهٍم انَكَسر َفوُقهيعني  ،«بأفَوَق ناِصلٍ 

ة، كما تقول العرب« الَحَبض» احبمعنى  ،«له فؤاد َنبِيض»و ،«له فؤاد َنبض»و ،«ما به َحبَض، وال َنَبض»: بمعنى الُقو  . /َشهم َرو 

ان، معناه ليس بالمتاع غيب،«ما به َشَقٌذ وال َنَقذٌ »، يعني ماله شيء، و«ماله َشَقٌذ وال َنَقذٌ »و كالم ليس به َشَقذ »وال عيب، و ، ويضم 

، يعني ما دونه شيء «ما دونه َشَقذ، وال َنَقذ»، يعني ما به َحراك، و«ما به شقذ وال نقذ»: ، يعني ما به َنقص، وال َخَلل، وقيل«وال َنَقذ

هو الَقَلَبة، والَوَجع، « الَظبظاب»و، «ما به َوذية»: ، يعني ال عيب به، وال ِعل ة، قيل«ما بِه َوذأة، وال َظبظاب»و .1ُيخاف أو ُيكره

، معناه أن  العليل ما به شيء، «ما به َقَلَبة»و .7الَصياح واَلجَلبة« الظبظاب»: والعيب، وَبثر يف َجفن العين، وَبثر يف وجوه الِمالح، وقيل

أودى » :إلى َفوق، وقال النَِمر بن َتولب ال يستعمل إال  يف النَفي، هو مأخوذ من الُقالب الذي هو داء يأخذ اإلبل يف رؤوسها، فيقلِبها

، «ما بالبعير َقَلَبة»معناه ليست به ِعل ة يقل ب لها، فُينَظر إليه، و: ، وقيل«الَشباُب وُحب  الخاَلة الَخلِبه وقد بَِرئُت فما بالَقلب مِن َقَلَبه

، يعني ال داَء، «ما به َقَلبة»: معناه ما به شيء ُيقلِقه، فيتَقل ب من أجله على فِراشه، وقيل: يعني ليس به داء ُيقَلب له، فُينَظر إليه، وقيل

، يعني ما به ألم، وال ِعل ة، وقيل معناه ما به عل ة ُيخشى عليه منها، «فانَطَلق َيمشي، ما به َقَلبةَ »: وال غائِلَة، وال َتَعب، ويف الحديث

، يعني ما به داء، : ، إذا أصابه َوَجع يف َقلبه، وليس يكاد ُيفلِت منه، وقيل«ُقلِب الرجل»وهو مأخوذ من قولهم  أصل ذلك يف الَدواب 

بعير مقلوب، وناقة »: داء للبعير فيشتكي منه قلبه، وُيِميته من يومه، ويقال« الُقالب»، و«ما بالمريض َقَلَبة»و ُيقَلب به حافُِره،

ما بفالن َطعم وال »و ،«ما به َنويص»و ،5«ما به نَطيش، وال َحويل، وال َحبيص، وال َنبيص»: ر، ويف النواد«ما به َنطِيش»و. 6«مقلوبة

هي الَشحمة يف باطِن الَعين تحت الُمقَلة، « ، والُهنانة«الهان ة»، و«ما ببعيري هان ة، وال ُهنانة»و. 8، يعني َعقل، وال َحراك«َنويص

ج»و. 9، معناه ال يوجد عنده شيئ من خير«ما به هان ة»: الجمل، وقيل، يعني الَطرق ب«ما بالبعير ُهناَنة»: وقيل ما »، و«ما هبا مِن َعَدر 

، وِدَبيج، وآِرم وأَرم، «ما هبا أَمرٌ »، و«هبا آبِر ، وَداِري  ، وُدوِري  ، وُطؤِري  ، وُطَؤِوي  ، وُطوي  ، وَطاِوي   
، وما هبا ُشفر، وَشفرة، وٌطوئِي

،
 
، وأيِرمِي

 
اب، وابِن، ونافخ َضَرَمة، وابِر، وَعين، وعائنة،  وأِريم، وإرمِي ، وَكتِيع، وُكتاع، وَدي ار، وَدي ور، وكرَّ  

، وُدَبي ، وُدعِوي   
وُنَمي

ما هبا ذو َنَسم، »، يعني َنَفس، و«ما هبا َنَسَمة»و ،«ما هبا آبِز»، و«َما بِها ناِخر»و، كل ها معناها ما هبا أحد، «وال َعِريب، وال صافِر

، كما يف «لم َييَبس الَثَرى بيني وبينه»، يعني لم ينقطع، وأصل ذلك أن يقول «ما بيني وبين فالٍن ُمثرٍ »و. ، يعني ذو روح«مونسي

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73059؛ إميل بديع (بزل)؛ اللسان والتاج 2//03؛ المستقصى /0301المخص 

م  0  .73082؛ إميل بديع (نصل)؛ اللسان والتاج 0312؛ األساس 03062 ؛ الميداين 2/0؛ فصل المقال 97ابن سال 

م  / ص 88/ابن سال   .73082؛ إميل بديع (حبض، نبض)؛ اللسان والتاج 23261؛ األساس 2//03؛ المستقصى 03052 ؛ الميداين 13268؛ المخص 

ص   1  .73082؛ إميل بديع (شقذ، نقذ)؛ اللسان والتاج 2//03؛ المستقصى 03088 ؛ الميداين 13268المخص 

م  7 ص 90/ابن سال   .73082؛ إميل بديع (ظبظب)؛ اللسان والتاج 23600؛ األساس 03/28؛ المستقصى 13252؛ المخص 

ص 03075جمهرة األمثال   6  .73082؛ إميل بديع (قلب)؛ اللسان والتاج 0397؛ األساس 03/28؛ المستقصى 03052 ؛ الميداين 03000؛ المخص 

ص  5  .73082؛ إميل بديع (نطش)؛ اللسان والتاج 03/29؛ المستقصى 3/16/المخص 

ص ا 8  .73080؛ إميل بديع (نوص، طعم)؛ اللسان والتاج 9//03 ؛ الميداين 13268لمخص 

ص  9  .73080؛ إميل بديع (هين)؛ اللسان والتاج 13268المخص 
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ي أط ت له مِن  »و .2«فال ُتوبِسوا بيني وبينكم الَثرى فإن  الذي بيني وبينكم ُمثري»: ، وقال جرير«ُبل و أرحاَمكم ولو بالسالم»: الحديث

ُة َرِحم ما َتنَفع الَشعفة يف »و. /«ما َتبِض  َعينُه»: ويقال للرجل إذا ُنِعت بالَصرب على الُمِصيبة. 0، يعني له عندي عطف، ورق ة«َحاس 

ًا، و«الوادي الُرُغب  الواسع الذي ال يمأله إال  « الوادي الرغب»، يضرب مثالً للذي يعطيك ما ال يقع منك َموقًِعا، وال يُسد  َمَسد 

هو ِزماُم قومه، وهم »و .7، يعني ال يطاق«فالن ال ُتواَقف َخيالُه َكِذًبا، وَنِميَمةً »و. 1هي الَقطرة من المطر« الَشفعة»الَسيل اُلجحاُف، و

ها ة األمور، وما أتكل م بكلمة حتى أخطِمها وأُزم  ة قومهم، وألقى يف يديه ِزماَم أمره، ويصرف أِزم  فالن َيفَتري »و. 6وهم أِزم 

، وجمعه «بالدقارير»، و«جئَت باألقاِرير»: هي الكالم الَقبيح، والُفحش، والَكِذب المسَتشنع، وتقول« الَدقراَرة»، و«لَدقاِريرَ ا

ك إلى أِديِمك»و. 5، وهي الَدواهي والنَمائم واألباطيل«َدقارير» ، يعني ما يجعل الشيء الصغير إلى الكبير، ومعنى «ما يجَعل َقد 

ى َطوره، يعني ما يجعل َمسك الَسخلة إلى األديم، المثل أي  شيء  يحِملك على أن تجَعل أمرك الصغير َعظِيًما، يضرب للرجل يتعد 

هي داب ة « الُثعبة»، و«ما الَخوايف كالِقَلبة، وال اُلخن از كالُثَعَبة»و. 9، عند تأكيد السهر«ما جعلُت يف َعيني ِحثاثًا»و. 8وهو الجلد الكامل

 و هو الَوَزَغة،« الخن از»هي الَسَعفات الَلوايت َيلِين الِقَلبة، و« الخوايف»َزَغة، َتلَسع ورب ما َقَتَلت، وداب ة أغَلظ مِن الوَ 
 
يف حديث علي

َخروا الَلحم « الخن از»، و«اسُكت يا ُخن از»: رضي اهلل عنه أن ه َقضى َقضاًء فاعَتَرض عليه َبعض الَحُروِري ة، فقال له من اليهود الذين اد 

، ألن هم كانوا يرفعون طعامهم لغدهم، فأنَتن، وتغي رت «لوال بنو إسرائيل ما أنَتَن الَلحُم، وال َخنَِز الَطعام»: ى َخنِز، ويف الحديثحت

قوق يف الذب اح ُش »هو َشق  يف باطن الَقَدم، و« الذب اح»أن ينُكبه اَلَحجر، و« النَكَبة»، و«ليس دون هذا األمر َنكبٌَة، وال ُذب اح»و. 22ريحه

ا يلي الَصدر، ومنه قولهم َحز  يف باطن أصابع الَرجل َعرًضا، « الذب اح»: ، وقيل«ما دونه َشوكة، وال ُذب اح»: باطن أصابع الَرجلين مم 

، يعني ما أتانا شيء «ما أتانا من َعضاض، وَعضوض، وَمعضوض»و .22«َذبابِيح»وذلك أن ه َذَبح األصابِع، وَقَطعها َعرضًا، وجمعه 

ه، ويقالنَ  اضًا أخَدَر َخمًسا لم يُذق »: ، وقال الشاعر«ما عندنا أَكال، وال َعضاٌض »، و«ما ذاَق َعضاًضا»: ُعض  كأن  َتحتي باِزًيا َرك 

إلى  ، معناه أن  هذا الباِزَي أقام يف َوكره َخمَس َلياٍل مع أيامِهن  لم يُذق َطعاًما، ثم  خرج بعد ذلك يطُلب الَصيد وهو َقِرم«َعضاًضا

، يعني ما «ما ُذقنا َعلوًسا، وال أُلوًسا، وال َلوًسا»، و«ما َعَلسنا ِعنده َعلوًسا»و. 20الَلحم، َشديد الَطيراِن، ولذلك شب ه الشاعر ناقته به

                                                                                                                                     
 

ص  2  ./7308؛ إميل بديع (ثرى)؛ اللسان والتاج 3109/المخص 

 ./7308؛ إميل بديع (سحس)؛ اللسان والتاج 03087 الميداين  0

 .73081؛ إميل بديع (بضض)اللسان والتاج  /

 .73087؛ إميل بديع (شفع)؛ اللسان والتاج 23722؛ األساس 03062 الميداين   1

 .73086؛ إميل بديع (وقف)؛ اللسان والتاج 03/72؛ األساس 03092 الميداين  7

م   6  .73085؛ إميل بديع (زمم)؛ التاج 23100؛ األساس 03/02المستقصى  ؛9/ابن سال 

 .73089؛ إميل بديع (دقرر)؛ اللسان والتاج 23090األساس  5

ص /0306جمهرة األمثال  8  .73092؛ إميل بديع (قدد)؛ اللسان والتاج 0376؛ األساس 7//03؛ المستقصى 03062 ؛ الميداين /2312؛ المخص 

 .73092؛ إميل بديع (حثث)؛ اللسان والتاج 23268؛ األساس /03/2المستقصى  9

ص 03085جمهرة األمثال  22  ./7309؛ إميل بديع (ثعب، خنز)؛ اللسان والتاج /03/2؛ المستقصى 03080 ؛ الميداين 03/25؛ المخص 

 .73091؛ إميل بديع (ذبح)سان والتاج ؛ الل23/29؛ األساس 03088 الميداين  22

م  20  .73097؛ إميل بديع (عضض)؛ اللسان والتاج 23679؛ األساس 03/00؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 89/ابن سال 
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ما ُذقُت »و ،، يعني ما أطعموه شيًئا«أتاهم الَضيف وما عل سوه بشيء َتعليًسا»، يعني طعاًما، و«ما أكلُت اليوم ُعالًسا»ذقنا شيًئا، و

 ،«َعَبَكةً »، وبرواية «ما ُذقنا ِعنده َحَبَكًة، وال َلَبَكةً »و .2«ما ذاق َعلوًسا، وال َلؤوًسا»، يعني ما ذقت َذواًقا، و«عنده َلُؤوًسا، وال َلواًسا

، «اللبكة»، و«ه َعَبَكًة، وال َلَبَكةً ما ذقُت عند»، و«ما ذقُت َعَبَكًة، وال َلَبَكةً »: مثل الحبكة وهي الَحب ة من الَسويق، يقال« العبكة»و

ما »، و/«ما ُذقنا َعدوًفا، وال َعدوَفًة، وال َعدًفا، وال َعَدًفا، وال ُعداًفا»و .0الُلقمة من الَثريد، أو القطعة من الثريد، أو القطعة من الَحيس

ظ به، و«ماله لَماظٌ »، و7يًئا، يعني ما ُيقَضم عليه، أو ش«ما ُذقُت َقضاًما»، و1«ما ُذقُت َعلوًسا، وال َبلوًسا»و ما »، يعني شيء يُذوقه فيتلم 

ما »و. 5، يعني ما ذاق َشيًئا«ما ذاق َلماًقا»و. 6، إذا ذاقه بطرف لسانه«شِرب الماء لماًظا»، يعني ما ذقت شيًئا، و«ما ُذقُت لَماظًا»و

ك عندنا بَلماكٍ  ج عندنا بَلماٍج »، يعني ما ذاق شيًئا مثل «تلم  ، وال يستعمل إال  «ما ذقُت لماًجا»: ، كما يقال«قُت لَماًكاما ذ»، و«ما تلم 

، «ما رأيُت عائَِر َعينٍ »و .9ما يمَضغ، وكل  طعام ُيمَضغ« المضاغ»، يعني ما يمَضغ وُيالك، و«ما ذقُت َمضاًغا، وال َلواًكا»و .8يف النَفي

كل  ما َقَلبَت من الطين، أو الرتاب، أو الَمَدر « الِعثير»، و«َيًراما رأيُت له أَثًرا، وال ِعث»و. 22، يعني أحًدا يطِرف الَعين، فيَُعورها«َعينٍ 

، إذا فعل الرجل الَفعلة فيشُرف هبا، ويرَتِفع «ما زال منها بَعلياءَ »و .22بأطراف أصابع ِرجليك إذا مشيَت، ال ُيرى مِن الَقَدم أَثُر غيره

. /2، معناه ما ذقت من ماء قطرًة، ال يستعمل إال  يف النفي«من ُسَويٍد َقطرةً ما َسقاهم »، و«ما ُذقُت عنده مِن ُسَويٍد َقطَرةً »و .20َقدره

، يعني ال تقُرب ما َحولنا، وفالن يطور بفالن، كأن ه َيُحوم َحواَليه، «ال َتُطر َحرانا»، يعني ال يقُرب طوارى، و«فالن ال يُطورين»و

، رضي اهلل عنه
 
، يعني ما «ما َشم  َخماَرك»و. 21، يعني ال أقُربه أبًدا«به ما سَمر َسِميرواهلل ال أُطور »: ويدنو منه، ويف حديث علي

ا كان عليه، ما َشيٌء أَحق  بُطوِل ِسجن مِن »: ويف الحديث .27يضرب لمن َنَفر بعد السكون أصابك، يقال ذلك للرجل إذا تغي ر عم 

اً  ،«لسان ا يجر  إلى صاحبِِه شر  فال »: ، وقال قيس بن زهير«ما صل ى َعصاك كمستديم»و .26يضرب يف اَلحث  على ِحفظ اللسان عم 

                                                                                                                                     
 

م   2 ص 92/ابن سال   .73096؛ إميل بديع (ذوق)سان والتاج ؛ الل23/02؛ األساس 03/02؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 13265؛ المخص 

ص   0  .73095؛ إميل بديع (حبك، عبك، لبك)؛ اللسان والتاج 03275؛ األساس 03081 ؛ الميداين 122؛ فصل المقال 23112المخص 

ص  /  .73095؛ إميل بديع (عدف)؛ اللسان والتاج 03/00؛ المستقصى 23119المخص 

م  1 ص ؛ ال92/ابن سال   .73095؛ إميل بديع (بلس)؛ اللسان والتاج 03082 ؛ الميداين 13265مخص 

م  7  .73098؛ إميل بديع (قضم)؛ اللسان والتاج 0386؛ األساس 03/00؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 92/ابن سال 

م  6 ص 92/ابن سال   .73098؛ إميل بديع (لمظ)؛ اللسان والتاج 03282ساس ؛ األ03/00؛ المستقصى 3026/؛ المخص 

م  5 ص 92/ابن سال   .73098؛ إميل بديع (لمق)؛ اللسان والتاج 03282؛ األساس /03/0؛ المستقصى 13265؛ المخص 

 .73099؛ إميل بديع (لمك)؛ اللسان والتاج /03/0المستقصى   8

م  9 ص 92/ابن سال   .73099؛ إميل بديع (لوك، مضغ)؛ اللسان والتاج 03025ساس ؛ األ/03/0؛ المستقصى 23118؛ المخص 

 .73/22؛ إميل بديع (عور)اللسان والتاج  22

ص  22  .73/22؛ إميل بديع (عثر)؛ اللسان والتاج 236/1؛ األساس 03098 ؛ الميداين 13252المخص 

م  20  . 73/22؛ إميل بديع (بعل)؛ والتاج (ذاع)؛ اللسان /03/0صى ؛ المستق03086 ؛ الميداين 92ابن سال 

ص  /2  .73/22؛ إميل بديع (سود)؛ اللسان والتاج 03090 ؛ الميداين 03119المخص 

 .73/20؛ إميل بديع (طور)اللسان والتاج  21

ص  27  ./73/2؛ إميل بديع (خمر)؛ اللسان والتاج 03/22 ؛ الميداين 31/2/المخص 

 ./73/2؛ إميل بديع (سجن)؛ اللسان والتاج 23112؛ األساس 03/01؛ المستقصى 03062 ؛ الميداين /230جمهرة األمثال  26
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: ، وهذا كقولهم«ما َضر  َناًبا َشولُها المعلَّق»و. 2، يعني ما أحكم أمرها كالمتأن ي«تعَجل بأمرك، واسَتِدمه فما صل ى َعصاك كمستديم

ك إن كان معك، وينفعك إن احَتجَت إليه«عش والتغرت » هو ما « العقال»، و«ما ِعقاُلَك بأنُشوَطة»و. 0، يضرب يف حمل ما ال يضر 

هي ُعقَدة يسُهل انِحاللها، يعني ما َمَود تك بواِهية، وتقديره ما عقد ِعقالك بعقد أنشوطة، فحذف « األنشوطة»ُيعَتقل به الَبعير، و

 «ما عليه، وعليها، َحرَبِصيصة، وال َخربصيصة»و. /«عقد»
 
ما يف السماء َطحَربة »، و«َربةما عليه َطح»و. 1، يعني شيء من الُحلِي

َتدنو الَشمس مِن ُرءوس الناس ليس على أحٍد منهم »بفتح الطاء والراء وبكسرهما، ويف الحديث قول « الَطحَربة»، و«وطِحِربة

معناها  «الَطحربة»بمعنى الِقطعة من الَسحاب، أو َلطَخة من الغيم، و« طِحَرَب »، و«َطحَمرة»، ويروى بالحاء والخاء، و«ُطحُربة

، «ما يف السماء َطحَرة، وال َغياَية»، و«ما يف الَسماء َطحر، وَطَحر، وَطَحرة»و. 7الِخرقة من الثوب، مع أن  كثرة استعمالها يف النفي

هي قَِطع : ، يعني َلطخ من السحاب القليل، قيل«ما يف السماء َطَحرة، وَطَخرة، وُطحُرورة، وُطخُرورة، وُطحور، وطِحِرية»و

ما عليه »، و«ما عليه َطحور»، يعني أي  َثوب، و«ما على الُعرياِن َطحَرة»، يعني أي  شيء، و«ما يف النَحي َطحرة»و رة ِرقاق،مستدي

، يعني أي  «ما على اإلبل َطحَرة»، و«طِحِربة»مثل « طِحِرَية»، إذا كان عاِرًيا، و«ما على فالن َطحَرة»، يعني ما عليه ثوب، و«ُطحُرور

ما على »، يعني ما عليها َغيم، و«ما عليها َطحرة»، و«ما عليها طِهلَِئة»، و«ما يف السماء َطمَحِريرة»و ر، إذا َنَسَلت أوباُرها،شيء من َوبَ 

ما عليها »و .5، يعني ما عليه شيء من لباس، أو ما عليه ِسرت«ما عليه فِراض»و. 6، يعني ما عليه َشعرة«رأسه َطمَحَرة، وطِحطَِحة

ة الَسرت عاطاِلً لقلَت َغزاٌل ما عليه َخضاض»: الشيء اليسير من اُلِحل ي، قال الشاعر« لخضاضا»، و«َخضاض ، «ولو أشَرَفت مِن ُكف 

 عن المرأة،
 
ة السرت ناحيته« العاطل»و يضرب يف نفي الحلي  وإن كان يف يديها ورجليها، وكف 

 
. 8من النساء التي ليس يف ُعنُقها حلي

، وال َسم  »و ان،«غيركماله َحم  هما، أو معنى قولهم «ماله َحم  وال َرم  »ماله هم  غيرك، ويعني  ، ويضم  ، أن ه «ماله حم  وال رم  »، وضم 

، وُحم  وَرم  وُرم  »ال قليل وال كثير، و ، وُحم  »، و«مالك عنه َحم  ،«مالي منه َحم  ، و»و ، بمعنى الُبد  ، وال ُرم  ، »ما له ُثم  ما عن ذلك حم 

ان، و« ما له عن ذلك األمر حم  وال رم  »: إتباع، ومن كالمهم يف باب النفي« الرم»َمحال، و« م  الح»، «وال رم   ، ويضم  ما له »يعني ال ُبدَّ

ما »و. 22«ما عنده َحيٌه، وال َسيٌه، وال ِحيٌه وال ِسيه»مِن َزجر الِمعزى، و« َحيه»، «ما أنت َبحيه»و. 9، يعني ليس له شيء«حم  وال رم  

د، يعني « المير»هو كل  ما رزقه الناس من متاع الدنيا، و« الخير»و ،«وال َميرعنده َخير،  ت فيتزو  هو ما جلب من الميرة، وهو ما يتقو 

                                                                                                                                     
 

 ./73/2؛ إميل بديع (صلى)؛ اللسان والتاج 23678؛ األساس /23/2؛ األساس 03085 الميداين   2

 .73/21؛ إميل بديع (شول)؛ اللسان والتاج 23/52؛ المستقصى 03055 اين الميد 0

م  /  .73/26؛ إميل بديع (نشط)؛ اللسان والتاج 03/07؛ المستقصى 03058 ؛ الميداين 256ابن سال 

ص  1  .73/25؛ إميل بديع (حربصص)؛ اللسان والتاج 13265المخص 

ص 92/م ابن سال   7  .73/25؛ إميل بديع (طحرب)؛ اللسان والتاج 03/07؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 03112؛ المخص 

ص  6  .73/25؛ إميل بديع (طحر، طمخر)؛ اللسان والتاج 13265المخص 

م  5  .73/25؛ إميل بديع (فرض)؛ اللسان والتاج 03/07؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 92/ابن سال 

م  8 ص 92/ابن سال   .73/28؛ إميل بديع (خضض)؛ اللسان والتاج /2307؛ األساس 03/07؛ المستقصى 03058 ؛ الميداين /23/5؛ المخص 

ص  9  .73/28؛ إميل بديع (حمم، رمم)؛ اللسان والتاج 03012 ؛ الميداين 13268المخص 

 .73/29؛ إميل بديع (حيه)اللسان والتاج  22
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ما يف الدار َتامور، وُتوُمور، »و .0، بمعنى المطمع«ما عنده ُهرماَنة، وال َمهَرم»و .2ليس عنده خير عاجل، وال ُيرجى منه أن يأتى بَخير

د َخالٌء ليس هبا ُتؤُمِري  »، و«ما هبا تأمور»يعني ليس هبا أحد، و ،«وُتوُمور، وُتوُمِري  
ِ
، «ما رأيُت ُتؤُمِرًيا أحَسن من هذه المرأة»، و«بال

، وال َقزاَزة ما يف َطعامه»و. 1، يعني شيء من طعام«ما يف َرحله ُحذاَفة»و ./«ما رأيُت ُتؤُمِريًّا أحَسن منه»و ، وال ُقز  ز«َقز   ، يعني ما ُيَتَقز 

 يف الَجعَبة إال  َسهم ِهزاع»: إذا كان ُيسِرع، ويقال« َمر  يهَزع ويمَزع»و. 7له
 
هو آخر « األهزع»و« بِقيُت بعدهم َكَسهٍم ِهزاع»، و«ما َبِقي

وَري ان بن ُحَويص  ب، يتكل م به مع الجحد، إال  أن  النَِمر بن َتولَ «ما يف الكنانة أهزع»: َسهم يبقى يف الكِنانة َرديًئا كان أو َجي ًدا، يقال

يعني كمن ليس يف كنانته أهزع وال غيره، وهو الذي يتكلف  «ال تك كالرامي بغير أهزعا»: أتيا به مع غير اَلجحد، وقال العجاج

ممنوًعا، ألن ه اسم وليس  ،«ما يف الدار أهَزع»الرمي، وال َسهم معه، أو هو أفضل سهامها، ألن ه يدخر لشديدة، أو هو أردؤها، و

ماله »، يعني بقي ة شحم، و«ما بقي يف َسنام بعيرك أهزع»: ، يعني يعُرج  ويقال«مر  فالن يهَزع ويقَزع»: ويقال بصفة، يعني ما هبا أحد

، كالقول «ما يف النَحي َحَبَقة»و. 6، يعني ماله شيء«أهزع ، يعني ما «النَحي َهزَبلِيلةما يف »و. 5«ما يف النَحي َعَبَقة»، يعني َلطخ، وضر 

ة»و .8هو الشيء التافه اليسير« الهزبليل»: ، وقيل«َهزَبَيل ة»فيه شيء، ال يتكل م به إال  يف الجحد، وبرواية  ة، وال تاك  ، «ما فيه حاك 

ة»و ة»هي الَضرس، و« الحاك  يديه فمسحها باألخرى، يضرب  ، يعني َدَرًنا كان بإحدى«ما كان إال  َكَدَرٍن بَكفِّي»و. 9هي الناب« التاك 

، من حديثه أن ه كانت ِهند بنت َعوف بن عامر بن نِزار بن «ما كل  َبيضاَء َشحَمًة، وال كل  َسوداَء َتمَرةً »و .22ذلك مثالً للشيء الَعِجل

جها بعده مالك بن بكر بن َسعد بن َضب ة،  َبجيلة تحت ُذهل بن َثعلبة ابن ُعكابة، فوَلدت له عامِرًا وَشيباَن، ثم  هلك عنها ُذهل، فتزو 

ا هلك ملك بن بكر انصرفا إلى قومهما، وكان لهما مال عند  ها يف بنى َضب ة، فلم  فولدت له ُذهل ابن مالك، فكان عامر وشيبان مع أم 

هما َقيس بن َثعلبة، فوجداه قد أتواه، فوَثب عامر بن ذهل فجعل يحتفه، فقال قيس ه يا ابن دعني فإن  الشيخ»: عم  ما »: ، ثم  قال«متأوِّ

، «ما أنا ابن َثأداء»و .22، معناه أن ه وإن أشبه أباه َخلًقا فلم يشبه ُخُلًقا،  يضرب يف موضع التهمة«كل  بيضاء شحمًة، وال كل  سوداء تمرةً 

، يعني لم «ا كنَت فيها ابن َثأداءلقد انكشفَت وم»: يعني لسُت بعاجز، أو لم أكن َبِخيالً َلئِيًما، وقيل لعمر رضي اهلل عنه عام الَرمادة

ما لبني فالن »و .20«إن ه البن ثأداء»: كيا ابن الَرطبة، وإذا اسُتضِعف رأي الرجل قيل« يا ابن الثأداء»: تكن فيها كابنه األَمة َلئِيًما، وقيل

                                                                                                                                     
 

م  2  .73/29؛ إميل بديع (مير)؛ اللسان والتاج 030/6؛ األساس 03/06؛ المستقصى 03087 ؛ الميداين 03066؛ جمهرة األمثال 29/ابن سال 

 .73/22؛ إميل بديع (هرم)اللسان والتاج  0

 ./73/2ميل بديع ؛ إ(تمر)؛ اللسان والتاج 23/1األساس  /

ص  1  .73/21؛ إميل بديع (حذف)؛ اللسان والتاج 23255؛ األساس 13265المخص 

 .73/21؛ إميل بديع (قزز)اللسان والتاج  7

ص   6  .73/27؛ إميل بديع (هزع)؛ اللسان والتاج 03/05؛ المستقصى 03086 ؛ الميداين 03/1المخص 

 .73/27يل بديع ؛ إم(حبق)اللسان والتاج  5

ص  8  .73/27؛ إميل بديع (هزبل)؛ اللسان والتاج 13252المخص 

 .73/27؛ إميل بديع (حكك)؛ التاج 03/05المستقصى  9

 .73/25؛ إميل بديع (درن)اللسان والتاج  22

 .73/28يل بديع ؛ إم(كلل)؛ اللسان والتاج 03/08؛ المستقصى 03082 ؛ الميداين 03085جمهرة األمثال  22

ص 23/5جمهرة األمثال  20  .73/02؛ إميل بديع (ثأد)؛ اللسان والتاج 13209؛ المخص 
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، وال َراف  »و .2من الَغنَم ما يت خذ َنسلها« النَسولة»، يعني ما ُيطَلب َنسله من َذوات األربع، و«َنسولة يعني َمن َيُحوطه  ،«ما له َحاف 

، يعني عبارة «لفالن شاهد حسن»: هو اللسان، من قولهم« الشاهد»، يعني لم يِزد شيًئا، و«ماله ُرواء وال شاهد»و .0ويعطِف عليه

، معناه العقل، وما «ه َبدو، وال َصي ورما ل»و. /، معناه ماله منظر وال لسان«ما لفالن ُرواٌء وال شاِهد»: جميلة، وقال أبو بكر، يف قولهم

ما »و .1«هو الرأي والعقل« الزور»، يعني ماله رأي وعقل يرجع إليه، و«ماله ُزور، وَزور، وال َصي ور»و، وما يصير إليه من الرأي

ةً «لفالن ِصر   سباه »و. 6بمعنى الِمثل« يلالكِفل، والَكف»، و«ما لفالن كِفل»و. 7، يعني ما عنده ِدرهم، وال ِدينار، ذلك يف النَفي خاص 

مالك ال تنَبح يا َكلَب الَدوم قد كنَت َنب اًحا فما »و. 5«فقالت َسباَك اهلل إن ك فاضحي»: بمعنى َلَعنه، ومنه قول امرىء القيس« اهلل تعالى

ا جاءت َنبِح، فأبَطأت الِعيُر فقال يضرب لمن كُبر وضُعف، أصله أن  رجالً كان له كلب، وكان له ِعير، فكان« فما لك اليوم : كلبه كلم 

، يعني ُقطَِعت يده، أو افتقر «ما له َاِربَت َيُده»و. 9، يعني ُبد  «ما لك منه َمعل»و .8يعني ما للعير ال تأيت؟« مالك ال تنَبح يا كلب الدوم؟»

ةً ، يعني سَقطت آرابُ «أِربَت مِن َيَديك»: افتقر فاحتاج إلى ما يف أيدي الناس، ويقال ، وُغل  »و. 22ك مِن اليدين خاص  ، وهو «ماله أل 

ر، وال »: والعرب تقول للرجل إذا وَصفوه باإلعدام. 22ُجن  فُوِضع يف ُعنُقه الُغل  « ُغل  »ُدفِع يف قضاء، و« ُال  »دعاء عليه، و ما له إمَّ

َرة ر»، ما له َخروف وال ِرخل، أو ما له شيء، و«إمَّ رة»هو اَلخروف، و« اإلم  . 20ي الِرخل، والَخروف ذَكر، والِرخل أنثىه« اإلم 

: ، يعني َجِرَبت إبِله، وسلِم هو، وقولهم يف الدعاء على اإلنسان«َجِرب زيد»و. /2«ما له ُبذم»، يعني ذو َرأي وَحزم، و«رجل ذو ُبذم»و

إتباًعا « حرب»ي َجِرَبت إبِله، فقالوا ، يعن«أجَرب»، وجائز أن يكونوا َدَعوا عليه بالَجَرب، وأن يكونوا أرادوا «ماله َجِرب، وَحِرب»

ا قد ُيوِجبون اإلتباع حكًما، وأن يكونوا أرادوا « جرب»ل ماله حرب، »، فحذفوا اإلبل وأقاموه َمقامها، و«جِربت إبله»وهم مم 

م ذكره« وجرب ن َمقول، وال َمعقول، ذَهب ُطواًل، وَعِدَم َمعقوال، وما لفال»: ومن َسجعاِت األساس. 21كما قالو يف المثل الذي تقد 
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ص 1/( دار الهالل)؛ الضبي 79( ساحسان عبا)الضبي  22 ؛ إميل بديع (ألل، غلل)؛ اللسان والتاج 23266؛ المستقصى 23/18 ؛ الميداين 0301؛ المخص 
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ص 23290جمهرة األمثال  20  .73/06؛ إميل بديع (أمر)؛ اللسان والتاج 2//03؛ المستقصى 13268؛ المخص 
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ة»و. 2هو ما تعِقله بَقلبك« المعقول»وما فعلُته منذ عَقلُت، وقيل  ، و« الحان ة»، و«ماله َحان ة وال جار  ة»هي اإلبل التي تِحن  « الجار 

« رجل له َزبر وٌجول»و. /«هو متاع البيت»: بمعنى النخل، ويقال« العقار»، و«ماله دار وال َعقار»و. 0اَلحمولة تحِمل المتاع، والطعام

، يعني «ليس لفالن ُجول»يقال للرجل الذي له َرأي، وُمسكة، يعني تماسك ال ينهدم ُجوله، ولمن ال تماُسك له وال َحزم، و« وٌجول

الَشعر،  هو القليل من« الَسَبد»، بمعنى داهية، أو داٍه يف اللصوِصي ة، و«هو ِسبد أسباد»و. 1ينَهِدم ُجوله، فال يؤَمن أن يكون الَزبر يسُقط

بمعنى الصوف، واللبد من « الَلَبد»و ، يعني ال قليل وال كثير، معناه أن ه ال شيء له،«َسَبد وال َلَبد فالن ماله»: الَشعر، ومن ذلك قولهم

، «ما لفالن ِسرت، وال ِحجر»و. 7الصوف لتَلب ده، وكان مال العرب الَخيَل، واإلبَل، والَغنَم، والَبَقر، فدَخَلت كل ها يف هذا المثل

ومن  .5، يعني ما عنده أي  شيء«ما عنده قِرَطعبِة، وال ُقَذعِملة، وال َسعنَة، وال َمعنَة»و. 6هو العقل« الحجر»هو الحياء، و« السرت»

. 9«ما له َسِهَر، وَعبِرَ »: ومن الدعاء على اإلنسان .8، يعني يف ِضيق مع حر  الشمس«ما له ُسِقي يف َلزٍن ضاٍح »: الدعاء على اإلنسان

وأَتونا يسَترِجعون فلم ترِجع لهم شاَمة وال » :، يعني ما له ناقة سوداء وال بيضاء، قال الحارث ابن ِحل َزة«ما له شاَمة وال َزهراء»و

، يعني «ما له هارب، وال قارب»: يف نفي المالو ما له شيء وال َقوم،: ، يعني ما له شيء، وقيل«ما له صاِدر وال واِرد»و. 22«َزهراء

الذي « القارب»هو الذي صَدر عن الماء، و« الهارب»، و«ما له َسعنة، وال َمعنة»: ن الماء، وال وارد إليه، كما يف قولهمصادر ع

، يعني ما لي «ما لي ولعيالي هارب وال قارب غيرها»: يطلب الماء، أو معناه ليس أحد يهُرب منه، وال أحد يقُرب إليه، ويف الحديث

ة، و من المال« الصامت»، و«ما له صامت، وال ناطق»و .22واها، يقصد ناقتهصادر عن الماء وال وارد ِس  منه « الناطق»الذهب والفض 

ماله عاَل »: وتقول العرب. /2، يعني ما ُيطِعمهم، فُيصِمتهم به«ما له ُصمَتٌة لِعياله»و .20الحيوان من اإلبل، والغنم، يعني ليس له شيء

، «عالك عالَِيا»: ، يعني ماله شيء، ويقال للعاثر«ما له عاٌل وال ماٌل »جار َيف حكمه، و« مال»معناه كُثر ِعياله، و« عال« »ومال

ِت النعل لم يقل َتِعسَت ولكن قال عالك عاليا»: يدعى له باإلقالة، وقال الشاعر« َلًعا لك عالًِيا»: كقولهم . 21«أخاك الذي إن زل 
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ص   22  .0//73؛ إميل بديع (شيم)؛ اللسان والتاج 237/2؛ األساس 13268المخص 

ص  22  .///73؛ إميل بديع (هرب، صدر)؛ اللسان والتاج 03052 ؛ الميداين 13268المخص 

ص  20  .///73؛ إميل بديع (، نطقصمت)؛ اللسان والتاج 23775؛ األساس 23008المخص 

 .///73؛ إميل بديع (صمت)اللسان والتاج  /2

 .1//73؛ إميل بديع (عول)اللسان والتاج  21
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عَضبه »: هو الَشتم، والَتناول، يقال« الَعضب»عليه بَقطع يديه، وِرجليه، ويدعون « ماله َعَضَبه اهلل»: وتدعو العرب على الرجل

 مكتوبه»: ومن الَسَجعات .2، يعني تناوله، وَشتَمه«بلسانه
 
، وال قِحف»و. 0«كأن ي لهم َقتوَبة، وكأن  ُمؤنَتَهم علي إناء « الِقد  »، و«ماله قِد 

ما »، و«الِقل  والكِثر»، وبرواية «الحمد هلل على الُقل  والُكثر»و. /ه أي  شيءالِقحف إناء من َخَشب، فلذلك معناه مال»إناء من ِجلد، و

بمعنى الكاسب، أو « الهابل»، و«ما له هابٌِل، وال آبٌِل »و .7، يعني ماله شاة، وال َبعير«ماله ناطِح، وال خابط»و. 1«له قل  وال كثر

ل « الرَبع»و ،«ماله ُهَبٌع، وال ُرَبعٌ »و. 6َمن الذي ُيحِسن الِقيام على اإلبل« اآلبل»المحتال، و الفصيل الذي ُينتج يف الَربيع، وهو أو 

ع َخطوه وَعدا، والجمع  ي ُربًَعا ألن ه إذا مشى ارتبع، ورَبع، يعني وس  . 5، فإذا نُتِج يف آخر النَتاج فهو هبَع«ِرباع، وأرباع»النَتاج، سم 

ما ات سع « الخنبع»ما صُغر منها، و« الهنبع»، يعني ماله أي  شيء، و«ُهنُبع، وال ُخنُبعماله »و. 8، يعني ماله عقل ورأي«ما له ُهرمانُ »و

ما لهم »و. 22«تِرَبت يداه»، وهو دعاء عليه كما يقال «ماله َيِدٌي مِن َيده»و، «يدي فالن من يده»و .9منها حتى يبُلغ الَيدين ويغط يهما

ة»: ويف الحديث. 20، يعني مالك عنه ُبد  «مالك عنه وعل، وعي»و. 22، يعني َنفاذ رأي«َنقيبة ة إال  وَفوقها طام  ، يعني ما من «ما مِن طام 

هو الَعطِي ة، والِهبة ابتداًء من « النحل»، و«ما َنحل والِد َوَلًدا مِن ُنحل أفضل من أدب حسن»: ويف الحديث. /2داهية إال  وفوقها داهية

طريق يف جبل سلمى كثيرة األسد، ومنه « الشرى»، و«ما هم إال  أُسوُد الَشرى» :ومن قولهم للُشجعان. 21غير ِعَوض، وال استحقاق

والعرب  .26، معناه ما هو إال  أحمق«ما هو إال  َثور»: ويقال للرجل الَبليد الَفهم. 27«أُسوُد الَشرى الَقت أُسوَد خفي ة»: قول الشاعر

، «َذنين»ما ُتخِرجه من أنفك من ُمخاٍط يابِس، ونحوه، فإذا كان َرطًبا فاسمه  هو« النََغف»، و«ما هو إال  نََغَفة»: تقول لكل  ذليل حقير

 ، هو اسم حاِجب النُعمان بن الُمنِذر«ما َوراءك يا ِعصام»و .25«يا َنَغَفة»: ومنه قالوا للمستحِقر
 
ما »و .2، وهو عصام بن َشهرب الَجرمي
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أكَلتهم »، وهم يذهبون إلى استِحماقها، و«ما َيخفى ذلك على الَضُبع»و. 0يعني ال ُيقَدر على إخفاء أمره ،«ُيحَجز فالن يف الِعكم

، معناه أن ه إذا ُكِسر َعظم مِن ِعظامها ولم ُيَصب «ما ُيِرم  منها َمضَرب»: وتقول العرب للشاة إذا كانت َمهزولةً . /، إذا اسُتِهينوا«الَضُبع

ن َيَزع الُقرآنُ » :ثويف الحدي .1فيها مخ   ن «َمن َيَزع الُسلطاُن أكَثُر مم  ، معناه أن  َمن يُكف  عن ارتكاب الَعظائم َمخافَة السلطاِن أكثُر مم 

ه القرآُن باألمر والنَهي واإلنذار ن يكف  ه السلطاُن عن المعاصي أكَثُر مم  ه َمخافة القرآِن واهلل تعالى، فمن يكف  ما ُيساِوي »و. 7تُكف 

هي ُصوفة ُتطلَى هبا اإلبل الَجربى، وهي الَربذة أيًضا، وهي أيًضا ِخرَقة العاِرك، واَلخيط الذي تَشد  به ِرجل « الُطلَية»، و«ُطلَيةً 

، وإذا سئِل عن «ما يَشق  غباره وما يخط  غباره»يعني سَبقه، ومنه « غرب يف وجهه»، و«قَطع اهلل غابَره وَدابَره»و .6الَجدي، ما دام صغيًرا

« فالن ما يعِرف َقبِيالً من َدبير»و .5، يعني من أفناء الناس«هو من أهل األرض، ومن بني الغرباء»: جل ال تعَرف له َعشيرة، قيلر

ا « ما يعرف قبيالً من دبير»: ، وقيل«هو ما أدَبرَت به عن َصدرك، « الَدبير»و معناه أن ما أقَبَلت به المرأة من َغزلها حين َتفتِله، مم 

ما »: َخيَبته، وقيل« الدبير»َفوز الِقدح يف الِقمار، و« القبيل»: معصيته، وقيل« الدبير»هو طاعة الرب  تعالى، و« القبيل»: وقيل ت،أدَبرَ 

ما »، و«دبير»، وإذا مَسحها عليه ِسفالً فهو«قبيل»أصله مِن َفتل اَلحبل، إذا مَسح الَيمين على اليَسار ِعلًوا فهو« يعرف قبيالً من دبير

، معناهما أن ه لم يعرف الشاَة المقاَبلة من الشاة الُمداَبرة، وكذلك الناقة، أو ما «ما يعِرف قِبااًل مِن ِدبار»، و«يعرف قبيالً من دبير

ه من َنَسب أبيه، وقيل ن ُيدبِر عنه، أو ما يعرف َنَسب أم  مر ُمقباِلً، ال يعِرف األ»، و«ما يعِرف ُقُبالً من ُدُبر»: يعرف َمن ُيقبِل عليه مم 

فالن ال يُرد  الراوية، وال ُينِضج الُكراَع، وال يفقأ »، و«إن ه ال ُيفَقىء الَبيَض »: وللَضعيف الوادع .8«ُقُبل، وُدُبر»وال ُمدبًِرا، والجمع 

معناها « الروبة»: ، وقيليعني بما أسنَدوا إليه مِن َحوائجهم: ، يعني بَشأهنم، وَصالحهم، وقيل«ما يقوم فالن بَِروَبة أهلِه»و .9«البيض

ته»و. 22، يعني بجماع أمره، كأن ه من روبة الفحل«ما يقوم بُروبة أمره»: من األمر، وتقول ، يعني ال يسُكت «فالن ال يكظِم على ِجر 

ته، ي»: على ما يف َجوفه حتى يتكل م به، ومنه قول عمر رضي اهلل عنه عني ال يحِقد على ال يصُلح هذا األمر إال  لمن ال ُيحنَق على ِجر 

ته، وإن ما ُوضع موِضع الَكظم من حيث إن  االجتِرار ينُفخ الَبطن، والَكظم بِخالفه، في : قالَرِعي ته، وأصل ذلك أن  الَبعير يقِذف بِجر 

ة» ة»، و«ما ُيحنَق فالن على ِجر  ة« ما يكظِم على ِجر  ما يملِك فالن ُخرًصا، »و. 22إذا لم َينَطِو على ِحقد، وَدَغل، وال يقال للراعي ِجر 

                                                                                                                                                               
 

م  2  .73/71؛ إميل بديع (عصم)؛ اللسان والتاج 1//03؛ المستقصى 03060 ؛ الميداين 2/5؛ ثمار القلوب 23752؛ جمهرة األمثال 027ابن سال 

م   0 ص 2387؛ جمهرة األمثال 90ابن سال  ؛ إميل بديع (حجز)؛ اللسان والتاج 23252؛ األساس 7//03؛ المستقصى 03065 ؛ الميداين 03022؛ المخص 

73/79. 

 .73/62؛ إميل بديع (ضبع)؛ التاج 032/6؛ زهر األكم (ضبع)؛ اللسان 03097 ؛ الميداين /12؛ ثمار القلوب 23126جمهرة األمثال  /

ص  1  .73/60؛ إميل بديع (رمم)؛ اللسان والتاج 23758؛ األساس /0301المخص 

 .73/60؛ إميل بديع (وزع)؛ اللسان والتاج 03260 الميداين  7

 .73/60؛ إميل بديع (طلي)اللسان والتاج  6

م  5  ./73/6؛ إميل بديع (غرب)؛ اللسان والتاج /2369؛ األساس 03091 ؛ الميداين 03007؛ جمهرة األمثال 92ابن سال 

ص 03086جمهرة األمثال  8  .73/61؛ إميل بديع (قبل)؛ اللسان والتاج 23058؛ األساس 03069 ؛ الميداين 03152؛ المخص 

 .73/66؛ إميل بديع (فقأ)؛ التاج 03/2؛ األساس 8//03المستقصى   9

 .73/66؛ إميل بديع (روب)ج ؛ اللسان والتا23/90؛ األساس 03092 الميداين  22

 .73/66؛ إميل بديع (كظم)؛ اللسان والتاج 03002 ؛ الميداين 030/1جمهرة األمثال   22
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، يضرب لكل  أمر ُمتعاَلم «ما يوم َحليَمة بِسر  »و. 0للرجل الحاِزم الَجلد« ما ُينَهى وال ُيعَوى»و. 2، يعني ما يملك شيًئا«وال ِخرًصا

هه َج  َمشهور، وهي َحليمة بنت الحارث بن أبي َشِمر ا وج  اين ، ألن  أباها لم  يًشا إلى المنذر بن ماء السماء أخَرَجت لهم طِيًبا يف الَغس 

ا «لي يف هذا الوادي مِلٌك »و. /مِرَكن، فَطي َبتهم به، فنسب اليوم إليها ك، يعني مرعى وَمشَرب، ومال، وغير ذلك مم  ًثا، ويحر  ، مثل 

وم به األمر ألن  القوم إذا كان معهم ماٌء َمَلكوا أمَرهم، ، يعني يق«الماء َمَلك أمر»: ُيملِكه، أو هي البِئر يحِفرها، وينَفِرد هبا، وقالوا

، يعني ُيقَسم بينهم بالَسِوي ة ال ُيؤثر به أَحد، «لم يكن َمَلٌك للَقوم ُينِزلهم إال  َصالِصل ال ُتلِوي على َحَسب»: وقال أبو َوجزة الَسعدي

الماء »ألشياء، يضرب للشيء الذي به كمال األمر، ويروى أيًضا ، يعني على َلفظ الماضي، ألن  الماء ماِلك ا«الماء َمَلك أمِره»و

ًثا إذا لم يكن لهم ماء، والجمع ُملوك، وقيل«ليس لهم مِلك»: ، فهي أربع روايات، ويقال«َمَلُك األمر، وَمَلُك أمري مِياهنا »: ، مثل 

هذا مِلك »، يعني أروانا فَقِوينا على أمرنا، و«الماءملكنا »، يعني ماله ماء، و«ماله مِلك»، و«ُملوكنا، ومات فالن عن ملوك كثيرة

اء»و. 1يميني، وَملَكة يميني جها بعده  ،«ماء وال كَصد  وأصله أن  َقذوَر بنت َقيس بن خالد الَشيباين ، كانت زوجة َلِقيط بن ُزرارة، فتزو 

ا»: ، فقالت«أنا أجمل أم لقيط؟»: رجل مِن قومها، فقال لها يومًا : ويف الحديث. 7، يعني أنت جميل ولسَت مثله«ءماء وال كَصد 

هي « المؤاربة»هو الُمداهي، و« المؤاَرب»و ، معناه أن  األريب وهو العاقل ال ُيخَتل عن عقله،«مؤاَربُة األِريِب َجهٌل، وَعناء»

« المواربة»: ، وقيل«عن عقلهمواَربة األريب ال ُيخَدع »: ، يعني يداِهيه، وقال بعض الحكماء«فالن يؤاِرب صاحبه»الُمداهاة، و

لت الهمزة واًوا ا مات عبد الرحمن بن و، «مات فالن بَبطنته، لم يتَغضَغض منها شيء»و .6مأخوذة من اإلرب، وهو الدهاء، فحو  لم 

، معناه مات وافِر الدين «منها بشيء هنيئًا لك يا ابن َعوف، خرجَت من الدنيا بَبطنَتك، ولم تتَغضَغض»: قال عمرو بن العاص عوف

معناه لم يتلب س بشيء من ِوالية، وال َعَمل ينُقص أجوَره التي وَجبت له، ويف باب موت البخيل، وماله : لم ينُقص منه شيء، وقيل

، «مات حتف فيه»و ،«مات فالن َحتف أنفه»و  .5، يعني سمين من كثرة المال«مات وهو عريض البِطان»وافِر لم ُيعِط منه َشيًئا، و

سه منه، كما يتنف س من أنفه، و إن ما الَمرء َرهن َميت سوى َحتف أنَفيه أو لفلق »: ، ومنه قول الشاعر«حتف أنَفيه»ألن  نفسه تخرج بتنف 

ه من غير هو أن يموت على فِراش: ، يعني يف سبيل اهلل، وقيل«َمن مات َحتَف أنِفه فقد وَقع أجره على اهلل»: ، ويف الحديث«َطحون

َخص  األنف ألن ه أراد أن  روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، ألن  المي ت على : َقتل، وال َضرب، وال َغَرق، وال َحَرق، وال َسُبع، وقيل

 فِراشه من غير قتل يتنف س حتى ينقضي َرَمقه، وألن  من جهته ينقضي الَرمق، أو ألن هم كانوا يتخي لون أن  المريض تخرج روحه من

سه مِن فِيه، وأنِفه، وُغلِب أحد االسمين على اآلَخر لتجاُورهما، : أنفه، وروح الَجريح من ِجراحته، وقيل ألن  نفسه تخرج بتنف 

موا َحتََف وإن لم يكن له فِعل، ويف الحديث: ، وقيل«موت أنفه»: على المصدر، كأن ه قيل« حتف أنفه»وانَتَصب  : كأن هم توه 

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73/65؛ إميل بديع (خرص)؛ اللسان والتاج 23/69المخص 

 .73/68؛ إميل بديع (عوي)اللسان والتاج  0

 .73/68؛ إميل بديع (حلم)؛ اللسان والتاج 03/12؛ المستقصى 03112 ؛ الميداين 205؛ فصل المقال 22/؛ ثمار القلوب ///03جمهرة األمثال  /

م  1 ص 97/ابن سال   .73/69؛ إميل بديع (ملك)؛ اللسان والتاج 03058 ؛ الميداين 03117؛ المخص 

م   7 ص 762لقلوب ؛ ثمار ا0392؛ جمهرة األمثال 2/7ابن سال  ؛ إميل بديع (صدأ)؛ اللسان والتاج 9//03؛ المستقصى 03055 ؛ الميداين 73/2؛ المخص 

 .73/69بديع 

 .73/52؛ إميل بديع (ورب)؛ اللسان والتاج 2301األساس  6

م   5  .73/52إميل بديع  ؛(غضض)؛ اللسان والتاج 8//03؛ المستقصى 03065 ؛ الميداين 21/ابن سال 
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، «فالن َعريض البِطان»و. 2«ُحُتوف»، معناه أن  َحَذره، وُجبنَه غير دافع عنه الَمنِي َة إذا َحل ت به، وجمعه «ن فوقهوالمرء يأيت َحتفه مِ »

، يعني ماله َجم  لم يذَهب منه «مات فالن وهو عريض البطان»، يعني رخي البال، و«رجل َعريض البِطان»يعني ُمثٍر َكثير المال، و

 أنَت أي  »و .0شيء
 
 على َيد فالن»، يعني ال بد  لك من هذا األمر، و«ها الَسوادُ َمأتِي

َ
 ،«مأُربة ال َحفاَوة»و. /إذا هَلك له مال« ُاتِي

ماِز َرأَسك »و. 1هي المبالغة يف السؤال عن الرجل، والعناية يف أمره« الحفاوة»: بمعنى اإللحاح يف المسألة، وقيل« الحفاوة»و

يعني يا مازن « مازِ »: أَسَر َرجالً، وكان رجل يطُلب المأسور بَذحل، فقال له« مازن»ال يقال له ، أصل هذا المثل أن  رج«والَسيَف 

ى رأسه، فضرب الرجل ُعنُق األسير، وقيل فقد « أخرج رأسك»: إذا أراد الرجل أن يضرب عنق آخر يقول: رأسك والسيف، فنح 

هبذا المعنى، إال  أن « ماز رأسك»ال يعَرف : ني ُمد  رأسك، وقيل، ويسكت، يع«مازَ »: ، أو يقول«ماِز رأَسك»: أخطىء حتى يقول

ر الياء فقال  ُقماش البيت، وهي « الماش»، و«الماش َخير مِن الَش »و .7وأسقطت الياء يف األمر« ماز»يكون بمعنى مايز، فأخ 

« الش»َخيٌر من بيٍت فارغ ال شيَء فيه، فخف ف األوقاب واألوغاب والُثَوى، معنى المثل أن ه ما كان يف البيت من ُقماش ال قِيمَة له 

ر» :ويف الحديث. 5، يعني َرِعي تها خير مِن واليها«مأكول ِحمَيَر َخير مِن آكِلها»: ويف الحديث .6«ماش»الزدواج  ، يعني «المؤمن مَكفَّ

ر َخطاياه أ يف نفسه، وماله لتَكفَّ ، معناه يِهي ِدينُه «واه»، قول «َمن هَلك على َرقعه، فالَسعيد «المؤمن واٍه راقِع»: ويف الحديث. 8ُمَرز 

ق، والمراد بالواهي ذو « المؤمن واٍه راقع»بَمعِصيته، ويرَقعه بَتوَبته، وقول  معناه مذنِب تائب، ُشبِه بما يِهي َوهًيا إذا بَلِي، وتخر 

  ،«إن  المؤمن لُينِضي َشيطاَنه كما ُينِضي أحدكم َبعيره»: ويف الحديث. 9الَوهي
 
كلِماٌت لو »: َيهِزله ويجَعله نِضًوا، ويف حديث علي

َّ ألنَضيُتموهن  
َرَف َيَضُع الَفاَقِة ُسوُء َحمِل »و. 22، و إنضاء الثوب بكثرة اللبس«َرَحلتم فيهن  الَمطِي ولقد أبِيُت »: ، وقول عنرتة22«الشَّ

، يعني أبيت على الطوى وأَظل  عليه، فحذف حرف الجر  وأصل الفعل، والباء يف 20«على الَطَوى وأَظل ه حتى أناَل به َكريَم المأَكل

متى كان ُحكم اهلل يف َكَرب »و. /2، يعني حتى أنال مع الُجوع المأَكل الكريم، فال يت ضع شريف وال تنحط  درجتي«مع»بمعنى « به»

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73/52؛ إميل بديع (حتف)؛ اللسان والتاج 03066 ؛ الميداين 2357المخص 

م  0 ص 03069؛ جمهرة األمثال 21/ابن سال  ؛ إميل بديع (بطن)؛ اللسان والتاج 2366؛ األساس 9//03؛ المستقصى 03068 ؛ الميداين 3119/؛ المخص 

73/52. 

 .73/52؛ إميل بديع (أتى)؛ اللسان والتاج 03/02 الميداين  /

ص 030/2جمهرة األمثال  1 أرب، )؛ التاج 2356؛ زهر األكم (أرب)؛ اللسان 2301؛ األساس 03/29؛ المستقصى /03/2 ؛ الميداين 13/01؛ المخص 

 .73/50؛ إميل بديع (حفو

 .73/50؛ إميل بديع (مزن)؛ اللسان والتاج 9//03؛ المستقصى 03059 ين الميدا 7

 .73/50؛ إميل بديع (موش)اللسان والتاج   6

 .73/50؛ إميل بديع (أكل)؛ اللسان والتاج 23/2األساس  5

 .73/51؛ إميل بديع (كفر)اللسان والتاج   8

 .73/57؛ إميل بديع (وهي)اللسان والتاج  9

 .73/55؛ إميل بديع (نضو)اللسان والتاج  22

 .، لم يرد عند الزبيدي  ذكره الميداين   22

 .0/8الزوزين  : راجع« عنرتةإال  أراه أن ما وصف لي أعرابي  قط  فأحببت »: قال عليه الصالة والسالم  20

ص 23106جمهرة األمثال  /2  .73/55؛ إميل بديع (ظلل)؛ اللسان والتاج 231؛ المستقصى 23092 ؛ الميداين /2317؛ المخص 
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ا سمع بيت الَصلتاِن الَعبِدي  «النَخل ، فقال «َتواُضع أيا شاِعًرا ال شاِعَر اليوم مِثله جرير ولكن يف ُكَليب»: 2، هذا المثل لجرير، قاله لم 

 .0هو ما يبقى مِن أصوله يف النَخلة بعد الَقطع« الَكَرب»، و«أقول ولم أملِك َسوابِق َعربَة متى كان ُحكم اهلل يف َكَرب النخل» :جرير

ث الرجل»: ، يضرب يف استِبطاء الَغوث، وللرجل يِعد ثم  يمُطل، يقال«اُثك َمن ُتِغيث؟متى يأيت َغو»و  ،«واَغوثاه»: ، إذا قال«غو 

: ، يضرب لمن اسَتعان بأَذل  منه، وقيل«ُمثَقٌل إسَتعاَن بَذَقنِه»و ./«َبَعثُتك مائًِرا فلبِثَت َحواًل متى يأيت َغواثك َمن ُتِغيث»: وقال الشاعر

يل يستعين برجل آخر مثله، ولمن يستعين بَمن ال َدفع عنده، وأصله أن  البعير ُيحَمل عليه َثَقل، وال يقِدر ينَهض فيعَتمد لرجل ذل

ًة، ويعتِدل أخرى»: ويف حديث أبي هريرة .1بَذَقنه على األرض : ، ويف رواية«َمَثل المؤمن الضعيف، كمثل خافِِت الَزرع، َيميل مر 

ل الُسنُبلة، قيل« الخافت، والخافتة»و ،«كمثل خافتة الزرع» ، وُلحوق الهاء على تأو  يقصد : ما الن وضُعف من الَزرع الَغض 

رسول اهلل صلى اهلل عليه : وقال. 7«كمثل خامة الزرع»: ، ويف أخرى«كمثل خافة الزرع»: بالخافت الَزرع الَغض  اللي ن، ويف أخرى

ٍة واحدة َمَثل الكافر مثل األرَزة الُمجِذية»: وسلم ، «َمحا الَسيُف ما قال ابُن داَرة أجمعا»و .6«على األرض حتى يكون انِجعاُفها بمر 

، فبلغ ذلك ُزَميالً فلِقي ابن دارة يف طريق «أبلِغ َفزارة أن ى ال أصالِحها حتى َينِيك ُزَميل أم  دينار» :ألن  ابن دارة هجا فزارة فقال

. 5، وابن دارة هو سالم بن دارة من الُفرسان الشعراء«ابن داره وراِحض الَمخزاة عن َفزاَرهأنا زميل قاتل » :المدينة، فقتله وقال

ام«محرتِس مِن مثله وهو حارس»و فساٍع إلى السلطان ليس »: ، يعني الناس يحرتِسون منه ومِن مثله وهو حارس، وقال أبو َهم 

لمن ُيؤَتمن على ِحفظ َشيء ال ُيؤَمن أن : بيَث وهو أخَبث منه، وقيل، يضرب لمن َيِعيب الخ«بناصٍح محَتِرٌس مِن مِثله وهو حاِرس

ب َبعدُ «َمخشوب لم ينَقَّح»و. 8َيُخون فيه ، «ليس مِن َشمائلي وِشمالي، أن أعَمل بِشمالي»: ومن َسَجعات األساس. 9، يعني لم يَهذ 

، كل  «َطير ِشمال»، يعني لم أَضعها موِضع الُشؤم، و«ماللم أجَعل ُشؤونك بالَش »، يعني َطير الُشؤم، و«زَجرُت له َطير الَشمال»و

إذا َمر  ُمعِجبًا، « َمر  ينُظر يف ِعطَفيه»و. 22، يعني ما يكَره، كأن  الطائر إن ما أتاه عن الَشمال«َجرى له ُغراب ِشمال»َطير ُيَتشاءم به، و

ج الَقوس يف ِعطفَ »معناه ُمعِجب بنفسه، و« هو ينظر يف ِعطَفيه»و المرء »، و«المرء يسعى لغارية»و. 22يه، إذا تثن ى َيمنًَة، وَيسَرةً تعو 

ألم تر أن  الَدهر َيوٌم وليلة وأن  الَفتى َيسعى »: هما الَبطن والفرج، وقال الشاعر: الَفم والَفرج، وقيل« الغاران»، و«يسعى لغاَريه

                                                                                                                                     
 

، من بني محارب ابن عمرو، من عبد القيس، شاعر حكيم  2  .73292: راجع. فثم بن خبي ة العبدي 

م  0  .73/59؛ إميل بديع (كرب)تاج ؛ اللسان وال03/12؛ المستقصى 03080 ؛ الميداين 03006؛ جمهرة األمثال /09ابن سال 

 .73/59؛ إميل بديع (غوث)؛ اللسان والتاج 03/20 الميداين  /

م  1 ؛ (ذقن)؛ التاج 036؛ زهر األكم (ذقن)؛ اللسان 03/12؛ المستقصى 03066 ؛ الميداين 030/8؛ جمهرة األمثال 3/22/؛ الخصائص /20ابن سال 

 .73/82يع إميل بد

 ./73/8؛ إميل بديع (خفت)التاج  7

ص  6  ./73/8؛ إميل بديع (أرز)؛ اللسان والتاج 23209؛ األساس 6؛ فصل المقال 30/0/المخص 

م  5  .73/87؛ إميل بديع (دور)؛ اللسان والتاج 03/12؛ المستقصى 03059 ؛ الميداين 03089؛ جمهرة األمثال 10ابن سال 

 .73/85؛ إميل بديع (حرس)؛ التاج 23280؛ األساس 03/10؛ المستقصى 91المقال  فصل 8

 .73/89؛ إميل بديع (خصب)؛ التاج /03/1؛ المستقصى 03059 الميداين  9

 .73/90؛ إميل بديع (شمل)؛ اللسان والتاج /2370؛ األساس 03/02 الميداين  22

 .73/90؛ إميل بديع (عطف)؛ اللسان والتاج 172 فصل المقال 22
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وقولهم يف  .0«فأسَمع َصوته َعمًرا، ول ى وأيَقن أن ه َمرحى َمراِح » :لشاعر، يراد به الداهية، كما قال ا«َمرحى َمراِح »و. 2«لَغاَريِه دائًِبا

َمرًعى وال »و. /، يعني أتيَت َسَعًة ال ِضيًقا، وأتيَت أهالً ال ُغرباَء، وال أجانَب فاستأنِس، وال تشتوِحش«َمرَحًبا وأهالً »: الدعاء

ن، « األكولة»، و«أكولة ل ال آكل لمالههي الشاة التي ُتغَزل لألكل وتَسم  اءَ »و. 1يضرب للمتمو  « َمرعًى وال كالَسعداِن، وماٌء وال كَصد 

اءَ  ل على أقران،« كَصد  ل َمن قاله الَخنساء ابنة عمرو  ، يضَربان يف الشيء الذي فيه َفضل وَغيره أفَضل منه، أو للشيء الذي يفضَّ وأو 

أطَيب اإلبل »: يب َمراعي اإلبل ما دام َرطبًا، والعرب تقولمِن أط: َنبت يف ُسهول األرض من أفضل، وقيل« الَسعدان»بن الَشريد، و

، والنون فيه زائدة، «سعدانة»اإلبل تسَمن على الَسعدان، وَتطَيب عليها ألباهنا، واحدته : ، وقيل«َلَبنًا ما أَكَل الَسعداَن والُحرُبث

المصدر « المرعى»يست بكبيرة، وهي مِن أنجع الَمرعى، ومِن األحرار الَسعدان، وهي ُغرب الَلون، ُحلَوة يأكلها كل  شيء، ول: وقيل

، يعني المرعى حيثما كان «ال َتفَتِن َفتاًة، وال َمرعاًة، فإن  لكل  ُبغاةً »: المراعي، ويقال»، والموضع، والجمع «رعى»الميمي مِن 

لمقصور أيًضا، يعني أرَذله وأدناه، معناه أن  ، وبا«المسألة أِخر َكسب الَمرء»: ويف الحديث. 7ُيطَلب، والفتاة ُتخَطب حيثما كاَنت

ة إلى البيت «فالن َشوُطه َشوُط باطلٍ »و. 6السؤال آخر ما يكَتِسب به المرء عند الَعجز عن الَكسب ، هو الَهباء الذي يدخل من الُكو 

 ُظلمٌ »: ويف الحديث. 5يف الشمس، يعني ليس بشيء
 
ُمعاَتبة األِخ خيٌر »و .9ي مت صل دائم، يعن«َمطٌل كنُعاس الكلب»و. 8«َمطُل الَغني

. 20يضرب للمعرتِض فيما ليس مِن شأنه« ُمعِرٌض لَعنٍَن لم َيعنِه»و. 22«َمعذِرة وَمكِذبة»، هن  جمع «الَمعاِذر َمكاِذب»و. 22«مِن َفقده

ِضعت موضع النَكِرة، ألن  ال أبو حسن معرفة وُ : ، قيل«ُمعِضلٌة وال أبا َحَسنٍ »: ويف حديث معاوية وقد جاءته مسألة مشكلة فقال

يه»و. /2النافية إن ما تدخل على النكِرات دون المعارف، يعني هذه المشكلة ليست صعبًا ألبي حسن ، يعني 21«مقتل الرجل بين فك 

يغِضب من  ، هذا مثل يضرب للذي«على ركبتيه»، و«فالن مِلحه على ركبته»، و«ُركبتهعلى مِلُحه شر  الناِس َمن »و .سبب قتله لسانه

                                                                                                                                     
 

ص  2  .73/97؛ إميل بديع (غور)؛ اللسان والتاج 23527؛ األساس 13272المخص 

 .73/98؛ إميل بديع (مرح)؛ التاج 03/02 الميداين  0

ص   /  .73/98؛ إميل بديع (أهل)؛ اللسان والتاج 3/91/المخص 

م  1  .73/99؛ إميل بديع (أكل)؛ التاج 377/؛ زهر األكم 03/11؛ المستقصى 03055 ؛ الميداين 03071رة األمثال ؛ جمه299ابن سال 

كم ؛ زهر األ(سعد)؛ اللسان 23177؛ األساس 03/11؛ المستقصى 03057 ؛ الميداين 299؛ فصل المقال 762؛ ثمار القلوب 03010جمهرة األمثال  7

 .73/99؛ إميل بديع (سعد)؛ التاج /23/1

م  6  .73120؛ إميل بديع (أدر)؛ التاج 3277/؛ زهر األكم (أخر)؛ اللسان 23/16؛ المستقصى 085ابن سال 

 .73127؛ إميل بديع (شوط)؛ التاج 23706؛ األساس 03/05 الميداين   5

م   8  .73128؛ إميل بديع (مطل)؛ التاج 5/؛ المستطرف (مطل)ن ؛ اللسا03/17؛ المستقصى 067ابن سال 

م   9  .73125؛ إميل بديع (نعس)؛ اللسان والتاج 03/17؛ المستقصى 03/20 ؛ الميداين 97/؛ ثمار القلوب 03/28؛ جمهرة األمثال 067ابن سال 

م   22  .73129؛ إميل بديع (عتب)؛ اللسان والتاج 03/16؛ المستقصى /23/5 ؛ الميداين /0326؛ العقد الفريد 280ابن سال 

 .73122؛ إميل بديع (عذر)؛ اللسان والتاج 23/15؛ المستقصى 03096 ؛ الميداين 57؛ فصل المقال 2309جمهرة األمثال   22

 .73122؛ إميل بديع (عنن)لسان والتاج ؛ ال03/02 ؛ الميداين 23770جمهرة األمثال   20

 .73120؛ إميل بديع (عضل)اللسان والتاج   /2

م   21 ؛ اللسان 03/0؛ األساس 03/16؛ المستقصى 03067 ؛ الميداين /0؛ فصل المقال 03008؛ جمهرة األمثال /03/2؛ العقد الفريد 12ابن سال 

 .73121يل بديع ؛ إم(فكك)؛ التاج 5/؛ المستطرف (فكك)
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قه، قيل ده ويفر  ده، كما أن  الملح إذا كان على الركبة أدنى شيء يبد  : كل  شيء سريعًا، ويكون سي ئ الخلق، يعني أدنى شيء يبد 

ًا، كما أن  واضع اللبن على ركبته ال ُقدَرة له على حفظه . 2الملح هنا اللبن، الَرضاع، يعني ال يحافظ على حرمة وال يرعى حق 

. 0، يعني إذا تنازع قوم يف ُملك انَقَطَعت بينهم األرحاُم، فلم ُيبِق فيه والد على ولده، فصار كأن ه عقيم لم يولد له«َعِقيمالُملك »و

، رضي اهلل عنهما، يوم الجمل حين ظهر على الناس، فدنا مِن َهوَدجها ثم  «مَلكَت فأِسجح»و
 
، هو مروي  عن عائشة، قالته لعلي

ل وأحِسن الَعفَو، فجهزها عند ذلك بأحسن الجهاز إلى «فأسِجحملكت »: تهكل مها بكالم فأجابَ  ، ظِفرَت فأحِسن وقَدرَت فسهِّ

ين باطنًا« ُممالِحاِن يشَحذاِن الُمنُصل»و. /المدينة ى : يضرب للمحتاج، قيل ،«َمن أجَدَب انَتَجعَ »و. 1للمتصافيين ظاهًرا المتضاد  تغد 

ى صعصعة بن صوحان عند معاوية، فت من »: يا ابن صوحان انتجعَت مِن بُعد، فقال»: ناول من بين يدي معاوية شيئًا فقالتغد 

، رضي اهلل تعالى عنه. 7«أجدب انتجع
 
من أراد الَبقاء وال بقاء، فليباكر الَغداء وليبكر الَعشاء وليخف ف الِرداء »: ويف حديث علي

 .5، يعني من ائتمن خائنًا فقد وضع األمانة غير موضعها«لِذئَب فقد َظَلمَمن اسرتعى ا»و. 6«وليجد الحذاء، ولُيِقل  ِغشيان النساء

ه»: ، ويقال«َمن ُيشابِه أبه فما َظَلمَ »، يعني ما وضع الَشَبه يف غير موضعه، و«َمن أشَبَه أباه فما َظَلمَ »و إذا عَجز « أشبه الرجل أم 

خرق دينه ، يعني «َمن اغتاب خَرق، وَمن استغفر اهلل رفأ»و. 9«َمن اعتمد على َحيِر جاره أصبح َعيُره يف النَدى»و. 8وضُعف

، يعني من أين «مِن أين كان َعِقُبك»و. 22«َمن أكثر َأهَجرَ »، يعني جاء بالَهَذر، و«َمن أكثر أهَذرَ »و .22باالغتياب ورفأه باالستغفار

. 21، يعني غُلظ َطبعه لِقل ة مخالطة الناس«َمن َبدا َجفا»: يثويف الحد. /2، يعني َمن شاتم الناس ُشتِم«َمن باع ِعرَضه أنَفَق »و. 20أقَبلَت 

ين»و. 27«َمن تجن ب اَلخباَر أمَِن الِعثارَ »و َ قاِضًيا فكأن ما ذبح بغير » :ويف حديث القضاء، «َمن تول ى الَقضاء فقد ُذبِح بغير ِسك 
من ولِي

                                                                                                                                     
 

 .73126؛ إميل بديع (ركب، ملح)؛ التاج 03069؛ الميداين  23/69 الميداين   2

م   0 ص 03015؛ جمهرة األمثال 218ابن سال  ؛ إميل (عقم)؛ اللسان والتاج 23652؛ األساس 23/72؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 23/62؛ المخص 

 .73128بديع 

م   / ؛ إميل (سجح)؛ اللسان والتاج 231/8؛ األساس 03/18؛ المستقصى /0308 ؛ الميداين 03018؛ جمهرة األمثال 312/؛ العقد الفريد 271ابن سال 

 .73128بديع 

 .73129؛ إميل بديع (ملح)؛ التاج 03/26 الميداين   1

 .73102؛ إميل بديع (نجع)؛ اللسان والتاج 03070؛ األساس 03/70؛ المستقصى 03/62 الميداين  ؛1357العقد الفريد   7

 ./7310؛ إميل بديع (ردي)؛ التاج 03026؛ زهر األكم (ردي)؛ اللسان 039 الميداين   6

ص   5  .73101؛ إميل بديع (رعي)؛ اللسان والتاج 3088/المخص 

  .73101؛ إميل بديع (شبه)؛ اللسان والتاج 03/70؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 287؛ فصل المقال 0308؛ جمهرة األمثال 3/8/العقد الفريد   8

  .73106؛ إميل بديع (حير)؛ التاج 03/02 الميداين  9

م   22  .73105؛ إميل بديع (رفأ)؛ التاج 23280؛ زهر األكم (رفأ)؛ اللسان /03/7؛ المستقصى 03095 ؛ الميداين 12ابن سال 

 .73108؛ إميل بديع (هذر)اللسان والتاج   22

 .731/2؛ إميل بديع (عقب)؛ التاج 03092جمهرة األمثال   20

 .731/2؛ إميل بديع (نفق)اللسان والتاج   /2

 .731/2ديع ؛ إميل ب(جفو)اللسان والتاج   21

ص   27  .731/0؛ إميل بديع (خرب)؛ اللسان والتاج 23009؛ األساس 03/76؛ المستقصى 03/26 ؛ الميداين 27/؛ فصل المقال 03/26المخص 
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ى«سكين ض للذبح فليحذره، والذبح هنا  ، معناه التحذير مِن طلب القضاء والحرص عليه، يعني من تصد  ه فقد تعر  للقضاء وتوال 

اًة أوشك أن يَقع فيها»و. 2مجاز عن الهالك، فإن ه مِن أسرِع أسبابه اة»، و«َمن حَفر ُمَغو  نا »و. 0هي الُزبَية« المغو  نا أو َرف  َمن َحف 

ر»و .1«َمن َحَقر َحَرم»و. /«فليقتصد : وقولهم للرجل يشُرف بعد ُخموله أو يُعز  بعد ذل ة .7َيري ة، يعني تعل م الِحم«َمن دَخل َظفاِر حم 

حًا، قيل«مِن الَرفش إلى الَعرش» يعني جلس على سرير الملك بعدما : ، يعني قعد على العرش بعد ضربه بالَرفش، َكن اًسا أو مال 

َمن صاَنع بالمال لم يحَتِشم مِن َطَلب »و. 5، يعني من سلك طريق اإلجماع«َمن سَلك الَجَدد أمِن الِعثار»و. 6كان يعمل بالِمجرفة

َمن عاَل مِن ا بعدها فال » :، وقال عمرو بن كلثوم«بعدها فال اجَتَبرمِنَّا َمن عاَل »و. 8يضرب يف بذل المال عند طلب المراد، «الحاَجة

مِن ِعَضٍة َما َينبُتَنَّ »و. 22، يعني من غَلب سَلب«َمن عز  بز  »و. 9ام الفرصةيضرب مثالً يف اغتن، «اجَتَبر، وال َسقى الماَء، وال راَء الشجر

مِن الَعناء »و. 22يضرب يف تشب ه الولد بأبيه، «إِذا ماَت مِنُهم َسيٌِّد ُسِرَق ابنُه، ومِن ِعَضٍة َما َينُبَتنَّ َشكيُرها»: ، وقال الشاعر«َشكيُرها

أتروض عرسك بعد ما كربت، ومن » :ى المنصور، فقال له شيئًا يف توبيخه، فقال الشارىدخل بعض الشرارة عل، «ِرياَضة الَهَرم

العبد عبدكم، والمال  :يقول»: ، قال«ما يقول الشيخ؟»: ، فلم يسمعه المنصور لضعف صوته، فقال للربيع«الهرمرياضة العناء 

، »و ./2«من غلب سلب»و. 20ربيع هذا الفعل، فأمر بإطالقه، واستحسن من ال«مالكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف من َقلَّ َذلَّ

ا َلهُ »و. 21«َوَمن َأمَِر َفلَّ  ، يعني من اكتسب مااًل من غير «من كَسب مااًل مِن َنهاوَش أنَفَقه يف َنهابِرَ »: ويف الحديث .27«َمن َكَذب َكان َشرًّ

                                                                                                                                     
 

 .731/6؛ إميل بديع (ذبح)اللسان والتاج   2

 .731/9؛ إميل بديع (غوى)اللسان والتاج   0

 .731/9؛ إميل بديع (حفف)التاج   /

م   1  .73112؛ إميل بديع (حقر)؛ التاج /2302؛ األساس 03/77؛ المستقصى 03/20 ؛ الميداين 03019؛ جمهرة األمثال 266ابن سال 

 .73112؛ إميل بديع (حمر)؛ اللسان والتاج 1362؛ معجم البلدان 03/77؛ المستقصى 03/26 الميداين   7

 .73111؛ إميل بديع (رفش)؛ اللسان والتاج 03096 لميداين ا  6

 .73115؛ إميل بديع (جدد)؛ اللسان والتاج 03/76؛ المستقصى 03/26 ؛ الميداين 27/؛ فصل المقال 03076؛ جمهرة األمثال 318/العقد الفريد   5

 .73119؛ إميل بديع (صنع)؛ اللسان والتاج 03/76؛ المستقصى 03/20 الميداين   8

 ./7317؛ إميل بديع (جرب)؛ اللسان والتاج 23202؛ األساس 03/76؛ المستقصى 03/20 ؛ الميداين 03062جمهرة األمثال   9

م   22  .73176؛ إميل بديع (بزز)؛ اللسان والتاج 23672األساس  ؛03/75؛ المستقصى 03088؛ جمهرة األمثال 305/؛ العقد الفريد /22ابن سال 

م   22 ؛ شرح الشواهد الشعري ة (عضه)؛ اللسان والتاج 03/80؛ المستقصى 0351 ؛ الميداين 002؛ فصل المقال 0//03؛ جمهرة األمثال 217ابن سال 

 .73175؛ إميل بديع 23162

م   20 ؛ إميل بديع (عتى)؛ التاج 03/19؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 03280؛ فصل المقال 03059؛ جمهرة األمثال 3/0/؛ العقد الفريد 202ابن سال 

73175. 

 .73179؛ إميل بديع (بزز)؛ اللسان والتاج 03/05 الميداين   /2

م   21 ؛ (فلل)؛ التاج 03025؛ زهر األكم 23/1؛ األساس 03/78؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 030/7؛ جمهرة األمثال 305/؛ العقد الفريد 91ابن سال 

 .73160إميل بديع 

 .73167؛ إميل بديع (عدد، كذب)اللسان والتاج   27
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من نازعك وخالفك فليس بصديقك، يعني  ،«َمن الحاك فقد عاداك»و. 0«مَمن ال ُيكِرم َنفَسه ال ُيَكرَّ »و .2ِحل ه أنفقه يف غير طريق ِحل ه

ضنَا »: 1رضي اهلل عنه وقول سمرة بن جندب ./بصديقك، يضرب يف النهى عن خالف األوداء، وما فيه من تكدير الود   َض َعرَّ َمن َعرَّ

ء َقَذفناه يف الماء ضنَا له، وَمن َمَشى على الكال  : ، ويف رواية أخرى«َمن ُكِفي َشر  َلقَلِقه، وَقبَقبِه، وَذبَذبِه فقد ُوقي»: ويف الحديث .7«َعرَّ

من »و. 8«َمن َيبِغ يف الِدين يصَلف»و. 5«َمن يأِت اَلحَكم َوحده َيفُلج». 6«َمن ُوقي شر  َلقَلقه وقبقبه وذبذبه فقد دخل الجن ة»: أخرى

إذا تم  أمٌر دنا َنقصه، أو معناه إذا : بد  مِن افرتاق بعد االجتماع كما يقال، يعني ال «من يتجاور»: ويروى« يجَتِمع َتَتَقعَقع ُعُمُده

قوا، أو َمن ُغبِط بكثرة الَعَدد، وات ساق األمر، فهو بمعِرض الزوال واالنتشار، وهذا كقول ، فتفر  لبيد  اجتمعوا وتقاربوا وقع بينهم الشر 

من يسمع أخبار ، يعني «َمن َيسَمع َيَخل»و. 9«وإن ُامِروا يوًما َيِصيروا للُهلِك والنََكدإن ُيغَبطوا ُيهَبطوا، » :يصف َتَغي ر الزماِن بأهله

َمن َيُطل َهُن »و. 22«من ُيطِع َنِمرًة َيفِقد َثَمَره»: كقولهم «َمن ُيطِع ِعَكب ا ُيمِس منَكب ًا»و .22الناس ومعايبهم يقع يف نفسه عليهم المكروه

ى«أبيه ينَتطِق به اًء »و. /2«من يفَعل الخير ال يعَدم َجواِزَيه»و. «من يطل أير أبيه ينتطق به»وبرواية  ،20بإخوته ، يعني يتقو  َمن يك َحذ 

ه، وكان له ابن يقال له أخزم فمات « أبو أخزم»: ، وقيل«من َيلَق آساَد الرجاِل ُيكَلم»و .21«َتُجد َنعاله جد  أبي حاتم طيء، أو جد  جد 

هم أبي أخزم فأدَموه فقال أخزم وترك بنين فوثبوا يومًا لوين بالدم، ِشنِشنٌة أعِرفها مِن أخَزم، َمن » :يف مكاٍن واحد على جد    رم 
إن  بني

الِمنَّة هتِدم »و. 25«هذا من ي َمناط الُثَري ا»و. 26، يضرب يف مغالبة الَغالب«من ينِِك الَعير ينِك َني اًكا»و. 27«يلَق آساَد الرجاِل ُيكَلم

                                                                                                                                     
 

ص   2  .73167؛ إميل بديع (هنش)؛ اللسان والتاج 0355المخص 

 .73165؛ إميل بديع (كرم)ان والتاج ؛ اللس03/05 الميداين   0

م   /  .73168؛ إميل بديع (لحي)؛ اللسان والتاج 03/79؛ المستقصى 03/20 ؛ الميداين 030/2؛ جمهرة األمثال 59ابن سال 

، من الشجعان القادة، نشأ يف المد َسُمرة بن جندب   1 ا مات بن هالل الفزاري  صحابي  ينة، ونزل البصرة، فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، ولم 

ه معاوية عامًا أو نحوه، ثم  عزله، وكان شديًدا على الحرورية، مات بالكوفة  .32/9/الزركلي  : راجع. زياد أقر 

 .73156؛ إميل بديع (كأل)اللسان والتاج   7

م   6  .73159؛ إميل بديع (لقق)؛ اللسان والتاج 23209؛ المستقصى 03099 ؛ الميداين 05؛ فصل المقال 10ابن سال 

م   5  .73159؛ إميل بديع (فلج)؛ اللسان والتاج 03/62؛ المستقصى 80ابن سال 

م   8 ص 03018؛ جمهرة األمثال 279ابن سال  ؛ إميل (صلف)؛ اللسان والتاج 23777؛ األساس 03/62؛ المستقصى 03/29 ؛ الميداين 23/71؛ المخص 

 .73182بديع 

 .73182؛ إميل بديع (قعع)؛ اللسان والتاج /0305؛ جمهرة األمثال 351/العقد الفريد   9

م   22  .73181؛ إميل بديع (خيل)؛ اللسان والتاج 03/60؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 120؛ فصل المقال /0306؛ جمهرة األمثال 092ابن سال 

 .73187؛ إميل بديع (عكب)؛ التاج 03098 الميداين   22

 .73187؛ إميل بديع (هنو)؛ اللسان والتاج 03/22 الميداين   20

م   /2 ص 03/82؛ جمهرة األمثال /31/؛ العقد الفريد 267ابن سال  ؛ اللسان 232/8؛ األساس 03068المستقصى ؛ 015؛ فصل المقال 73206؛ المخص 

 .73185؛ إميل بديع (جزي)والتاج 

ص   21  .73188؛ إميل بديع (حذو)؛ اللسان والتاج 03/61؛ المستقصى 03/22 ؛ الميداين 23129المخص 

 .73189؛ إميل بديع (خزم)؛ التاج 30/5/؛ زهر األكم (شنشن)اللسان   27

 .73189؛ إميل بديع (نيك)؛ اللسان والتاج 03/61؛ المستقصى 03/27 الميداين   26

ص /2322جمهرة األمثال   25  .73192؛ إميل بديع /39/؛ شرح الشواهد الشعري ة (نوط)؛ اللسان والتاج 03/28؛ األساس 13/5؛ المخص 
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 .0«َمنهومان ال يشَبعان، طالب ِعلم، وطالب دنيا»: يف الحديثو .2لمن يبتدىء باإلحسان ثم  يعود عليه باإلفساد يضرب ،«الَصنيعة

وقال  .1، يعني أن  األريب وهو العاقل ال ُيخَتل عن َعقله«مؤاربة األريب َجهل وَعناء»: ويف الحديث. /«ُمنِينا بيوٍم كظل  الُرمح»و

: ويف الحديث. 7«وما مواعيدها»، وبرواية «كانت َمواعيُد ُعرقوٍب لها مثالُ وما مواعيده إال  األباطيل» :كعب بن زهير رضي اهلل عنه

ة من الموت األحمر» سيف َعت اب بن أِسيد « ولول»، و«الموت دون الجمل المجل ل»و. 6، يعني القتل«لو تعلمون ما يف هذه األم 

أنا ابن عت اب وسيفي َولَول والموت دون الجمل » :من، وهو القائل فيه يوم الجملسيف ابنه عبد الرح: رضي اهلل تعالى عنه، وقيل

أال »ويف الحديث  .8يعني ُمت كريًما وال ترض بعيش يمسك الَرَمق ،«موت ال َيُجر  إلى عاٍر َخيٌر مِن َعيش يف ِرماق»و. 5«المجل ل

 وأقَربكم من ي مجالَس يوم القيامة؟ أحا
 
 .9«ِسنكم أخالًقا، الموطَّؤون أكناًفا، الذين َيألفون وُيؤَلفونُاخبِركم بأحب كم إلي

  

 

 باب النون

 

  معناه حاذق وابن حاذق، قال أبو ذؤيب« هو نابل وابن نابل»و                       
 
ًقا شديَد الَوصاة نابٌل »: الُهَذلي َتَدل ى عليها بالِحبال مَوثَّ

. 22، يعني حاِضًرا بحاضر«إال  ناجًزا بناجزٍ »: ، ويف الحديث«عاجال بعاجل»، و«يًدا بيد»، كقولك «جًزا بناِجزنا»و. 22«وابُن نابلِ 

ار النَقيعةيعني  ،«الناس َنقائع الموت»و لون ، معناه أن  الناس يأك«الناس َهوسى والزمان أهوس»و. 20يجُزرهم كما يجُزر الجز 

، هو سوء «ات ِق الناقة يف ِجن  ِضراسها»و. 21«ناِصِع الَخَبر أخاك وُكن منه على َحَذر»و ./2طي بات الزمان، والزمان يأكلهم بالموت

                                                                                                                                     
 

م   2  .73192؛ إميل بديع (منن)؛ اللسان والتاج 23/72؛ المستقصى 03085 ؛ الميداين 66ابن سال 

 .73191؛ إميل بديع (هنم)؛ اللسان والتاج 0382العقد الفريد   0

 .73197؛ إميل بديع (رمح)؛ التاج 23/81؛ األساس 606ثمار القلوب   /

 .73196؛ إميل بديع (ورب)؛ اللسان والتاج 2301األساس   1

؛ (عرقب)؛ التاج 03296؛ زهر األكم (عرقب)؛ اللسان 23228؛ المستقصى 232 ؛ الميداين 227؛ فصل المقال 2/2؛ ثمار القلوب 632/9العقد الفريد   7

 .73196؛ إميل بديع (عرقب)

 .73195؛ إميل بديع (حمر)اللسان والتاج   6

 .73198؛ إميل بديع (ولول)؛ اللسان والتاج 03/22 الميداين   5

ص ال  8  .73199؛ إميل بديع (رمق)؛ اللسان والتاج 23/86؛ األساس /03/2 ؛ الميداين 3172/مخص 

 .73722؛ إميل بديع (وطأ)اللسان والتاج   9

 .73722؛ إميل بديع (نبل)؛ اللسان والتاج 03/16 الميداين   22

 .73722؛ إميل بديع (نجز)؛ اللسان والتاج 03072؛ األساس 03/10 ؛ الميداين 038جمهرة األمثال   22

 .73728؛ إميل بديع (نقع)؛ اللسان والتاج 03/22؛ األساس 03/12 الميداين   20

 .73729؛ إميل بديع (هوس)؛ اللسان والتاج 23/72المستقصى    /2

 .73729؛ إميل بديع (نصع)اللسان والتاج    21
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ة ثم  سالَمها»و. 2ُخُلقها عند النَتاج ، يضرب ذلك للذي يخالف القوَم عن رأيهم، ثم  يرجع إلى قولهم، ويضطر  إلى «ناَوَص الجر 

 «َنجوُت وأرَهنُتهم مالًكا»و .0الِوفاق
 
ام الَسلولي ا خشيُت أظافيَرهم نََجوُت وأرَهنتُهم مالًكا»، هذا من قول عبد اهلل بن هم  . /«فلم 

، «فيوًما ترانا يف مسوك ِجيادنا ويومًا ترانا يف مسوك الثعالب»: ، يعني َمذعورون خائفون، وقال الشاعر«هم يف ُمُسوك الَثعالب»و

 »و .1سانًا ُنِغير على أدائنا، ثم  يومًا ترانا خائفينيعني ترانا فر
 
ا َغَدت من ي »: ، قال الفرزدق«َندامَة الُكَسِعي   لم 

نِدمُت َندامَة الُكَسِعي

َقًة َنوارُ  هذا  ،«ر غير قدافنزاف نزاف، لم يبق يف البح»، و«َنزاِف نزاف، لم يبَق غير َقذاِف ». 6«النََدم َتوبة»: ويف الحديث. 7«مطل 

، «َنزاِف َنزاِف »: المرأة حمقاء، التي أتت على شاطئ هنر فرأت َغيلمًة فألبَستها ُحلِي ها، فانسابت الَغيَلمة يف البحر، فقالت لجواريها

ويف الحديث أن  رجالً سأل  .9«َنَزَع يف قوسه فأغَرَق »و. 8، معناه أبطره الِغنى«َنَزت به البِطنَة»و .5يعني انِزفَن البحر لم يبق غير َقذاف

ة»: آَخر عن منزله، فأخربه أن ه ينزل بين حي ين من العرب فقال ة والَمَجر  يف و .22«إن  النساء حبائل الشيطان»و. 22«نزلَت بين الَمَعر 

عة، ونعوذ به من نسأل اهلل القنا»: ومن دعائهم. 20«حديث عمر، رضى اهلل تعالى عنه أن  النساء لحم على َوَضم، إال  ما ُذب  عنه

َحت َعقله»و .27«النُصح بين المإل َتقريعٌ »و. 21، يعني أهلكته«َنَشَطته َشُعوب»و. /2«الُقنوع ب األمور فلق  النَظر يف َعواقب »، و«جر 

اً »و. 26«األمور َتلقيح الُعقول رأيته عرض »، و28«نظر إليه ُعرض َعين»و. 25«ات ِق اهلل وال ُتلِقح ِسلَعتك باإليمان»، و«ألَقح بينهم شر 

ة، يضرب يف نظر المحب  «نظرة من ذي علق»و. «عين . 0«نِعَم َمأوى الِمعزى َثرَمداء»و. 2«نِعم الِصهُر الَقربُ»و. 29، يعني من ذي مود 

                                                                                                                                     
 

 .73722؛ إميل بديع (جنن)؛ التاج /2327األساس   2

 .73722؛ إميل بديع (جرر)؛ اللسان والتاج 03/67؛ المستقصى 03/29 الميداين   0

ص   /  .73727؛ إميل بديع 03297؛ شرح الشواهد الشعري ة (رهن)؛ اللسان والتاج 03/10 ؛ الميداين 1328المخص 

 .73725؛ إميل بديع (مسك)؛ اللسان والتاج 182فصل المقال   1

؛ (كسع)؛ اللسان 032/7؛ األساس 23/89؛ المستقصى 03/18 ؛ الميداين //2؛ ثمار القلوب 03/07؛ جمهرة األمثال 532/1العقد الفريد   7

 .73728؛ إميل بديع (كسع)؛ التاج 166المستطرف 

 .73728؛ إميل بديع (ندم)؛ اللسان والتاج 03/12 ؛ الميداين 002م ابن سال    6

ص   5  .73702؛ إميل بديع (قذف)؛ اللسان والتاج /0317المخص 

م   8  .73702؛ إميل بديع (بطن)؛ التاج 2366؛ األساس 03/66؛ المستقصى ///03 ؛ الميداين 09/ابن سال 

 .73702؛ إميل بديع (غرق)ان والتاج اللس  9

 .73702؛ إميل بديع (عرر)اللسان والتاج   22

م   22  .73700؛ إميل بديع (حبل)؛ اللسان والتاج 03/12 ؛ الميداين 56؛ ثمار القلوب 03/20؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد 222ابن سال 

م   20  ./7370؛ إميل بديع (وضم)؛ اللسان والتاج 23029؛ المستقصى 2329 ؛ الميداين 03/22؛ جمهرة األمثال 3/2/؛ العقد الفريد 229ابن سال 

 ./7370؛ إميل بديع (قنع)؛ التاج 03026زهر األكم   /2

ص   21  .73707؛ إميل بديع (نشط)؛ اللسان والتاج 23729؛ األساس 13/85المخص 

 .73706؛ إميل بديع (قرع)؛ التاج 8/؛ المستطرف 03/78 الميداين   27

 .73705؛ إميل بديع (لقح)التاج   26

 (.لقح)؛ التاج 03255األساس   25

 .73705؛ إميل بديع (عين)؛ اللسان والتاج 23617؛ األساس 03/68؛ المستقصى ///03 الميداين   28

 .73708؛ إميل بديع (علق)؛ اللسان والتاج 23651؛ األساس 03/68صى ؛ المستق03/28جمهرة األمثال   29
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، يعني من «ر اإلناءنعوذ باهلل مِن َقَرع الِفناء، وَصفَ »و. /«أعوذ باهلل من الَعَقر والنََقر»، و«نعوذ باهلل من الَعواقر والنَواقر»: والعرب تقول

َدت عصاًما»و. 1هالك المواشي هو عصام بن شهرب الجرمى وكان من أشد  الناس بأًسا وأبينهم لسانًا وأحزمهم  ،«نفس ِعصاٍم سو 

كيف نزلَت هذه المنزلة مِن الملك، وأنت دينء »: رأيًا، وكان على جل  أمر النعمان ولم يكن يف بيت قومه أدنى منه، فقال له رجل

دت عصام نفس »: ، فقال«صلاأل إن  قلب المؤمن أشد  ارتكاًضا مِن الذنب »: ويف الحديث .7«عصاًما وعل مته الكر  واإلقداماسو 

، «تمقحس»وبرواية  ،«نفسي َتمُقس من ُسماَني األقرب»و.  5«نفسك بما ُتَحجِحج أعلم»و. 6«يِصيبه من الُعصفور حين ُيغَدف به

 رضي اهلل عليه. 8لشيءيضرب مثالً يف استقذار ا
 
اِب الِوذاَم الَتِربةَ »: ويف حديث علي بمعنى « الَحظيرةنكِد هو »و. 9«نَفَض الَقص 

، يضرب به المثل كما «عبابهتسامى إذ مصر نِيل فما »، «نيل مصر»و. 22«الَعداوةُأرَثة النميمة »و. 22هو قليل الخير: البخيل، وقيل

 .20حوريضرب بالب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 

 .73709؛ إميل بديع (صهر)؛ التاج 03012؛ زهر األكم 726؛ المستطرف (صهر)؛ اللسان 3216/العقد الفريد   2

 .737/2؛ إميل بديع (ثرمد)التاج   0

 .//737؛ إميل بديع (نقر)اللسان والتاج   /

ص   1  .//737؛ إميل بديع (صفر، قرع)؛ اللسان والتاج 23719ساس ؛ األ3/27/المخص 

م   7 ؛ اللسان 03/09؛ المستقصى 2//03 ؛ الميداين  2/5؛ فصل المقال 2/5؛ ثمار القلوب 03/20؛ جمهرة األمثال 3/79/؛ العقد الفريد 98ابن سال 

 .737/6؛ إميل بديع (عصم)والتاج 

 .737/5؛ إميل بديع (غدف)اللسان والتاج   6

 .737/8؛ إميل بديع (حجحج)؛ التاج 0//03 الميداين   5

 .737/8؛ إميل بديع (مقس)؛ اللسان والتاج 03/52؛ المستقصى 9//03 الميداين   8

 .737/8؛ إميل بديع (ترب، وذم)؛ اللسان والتاج 23267جمهرة األمثال   9

 ./7371؛ إميل بديع (حظر)؛ التاج 23298 األساس  22

 ./7371؛ إميل بديع (أرث)؛ التاج 03/17 الميداين   22

 .73711؛ إميل بديع (نقي)؛ التاج 769ثمار القلوب   20
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 باب الهاء

 

، هي جارية سليطة «َزبراءهاجت »و. 2يضرب للفاسَدين َيزيد َفساد أحدهما على اآلخر ،«الكابيمِن شر  الهابي »و                        

 المشهور يف الحلم، وكانت إذا غضبت قال األحنف
 
صارت مثالً لكل  أحد حتى ، ف«زبراءهاجت »: كانت لألحنف بن قيس التميمي

ه لقد َهبَِلت »: ويف حديث عمر. /ب لمن أصَبَح يف جهد وَمَشَقة، يضر«ُحوبابن ِعيال هؤالء »و. 0يقال لكل  إنسان إذا هاج غضبه أم 

 ُسهماَن الخيل على الَمقاريف فأعجبه فقال«أذكَرت به
 
ل الواِدعي  »: ، حين فض 

 
ه هبَِلت الوادِعي َهت ًا تركهم »و .1«َرت بهأذكلقد أم 

، يضرب لكل  شيء قد استََحقَّ أن ُيرتَك من رجٍل أو ِجوار أو «نِزٍل بَِتركٍ مَ أَحق  َهَذا »و. «هرت هاتر»، و6«رجل هرت أهتار»و. 7«بت ًا

 .9يل الحاجة وقرب النجاح، يضرب يف تسه«الُثمامِ َطَرف على هو »و .8، يضرب يف قرب المتناول«ِذراعكَحبل على هو »و. 5غيره

ة«َخيروَمذَقة هذا »و يدي  لك أن يكون كذا، »، و«يدي  لكم»و .22«هذا العبد ُزلمًا»و. 22، يضرب يف محبوب يجب أن يحتمل له الشد 

                                                                                                                                     
 

 .73717؛ إميل بديع (كبو)؛ اللسان والتاج 03/86 الميداين   2

ص   0  .73717؛ إميل بديع (زبر)؛ اللسان والتاج 03/81؛ المستقصى 03/81 ؛ الميداين 73/5المخص 

 .73716؛ إميل بديع (حوب)؛ اللسان والتاج 03/86 الميداين   /

 .73718؛ إميل بديع (ذكر، هبل)اللسان والتاج   1

ص   7  .73718؛ إميل بديع (هتت)؛ اللسان والتاج 13/2المخص 

 .73718؛ إميل بديع (هرت)؛ التاج 23206؛ زهر األكم 212؛ فصل المقال 03/75؛ جمهرة األمثال 308/العقد الفريد   6

م   5  (.عوسج)؛ اللسان والتاج 03/85 ؛ الميداين /37/؛ العقد الفريد 058ابن سال 

م   8 ص 03219؛ جمهرة األمثال 361/؛ العقد الفريد 012ابن سال  ؛ األساس 03/98؛ المستقصى 03/88 ؛ الميداين  062؛ فصل المقال 1312؛ المخص 

 .73770؛ إميل بديع (حبل)؛ اللسان والتاج 23266

م   9 ؛ اللسان 23227؛ األساس 03/85؛ المستقصى 03/98 ؛ الميداين 18/؛ فصل المقال 791؛ ثمار القلوب 03/62؛ جمهرة األمثال 012ابن سال 

 .73778؛ إميل بديع (ثمم)والتاج 

 .73779؛ إميل بديع (ضيع)؛ اللسان والتاج 03/88؛ المستقصى 0368 ؛ الميداين 78/؛ فصل المقال 03/67جمهرة األمثال   22

 .73778؛ إميل بديع (زلم)؛ اللسان والتاج 23102األساس   22
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 لك أن يكون كذا»: كما تقول
 
يضرب لليمين التى تجعل لها ، «المخارميف هذه يمين قد طلعت »و. 2«لكهذه يِدي  »، و«علي

، يضرب يف تفصيل «ال أن يكد  الُمغُفرالجنى هذا »و ./، يضرب للرجل ُيؤَمر بالِجد  يف أمره«الشد  فاشَتِدي ِزَيمأوان هذا »و. 0مخرًجا

بة مِن هل أطَرفَتنا »و. 7، يضرب يف َفرط الَوقاحة«مارخةحياء هذا »و. 1تفصيل الشيء على جنسه، ولمن يصيب الخير الكثير ُمَغر 

بة هل من »و. 5«حي ةإال  الحي ة هل َتلِد »و .6«َخرب ، يضرب «النهار؟الناس على هل يخفى »و .8«هل مِن جائبة خرب»، و«خربمغر 

. 22«ِحرَبًشاإال  هل تلد الِحربش »و. 9«النهار؟الناس على أنا ابن المضرحي أبي شليل، وهل يخفى » :للرجل المشتهر، وقال الشاعر

اً »و22 يف  تعالوا على هينتكم كما يسهل عليكم، وأصل ذلك من الجر يف السوق، وهو أن ترتك اإلبل والغنم ترعىيعني  ،«هلم  جر 

 إلب واحد، »و ،«عليهإلب هم »و. سيرها
 
واحد وضلع وصدع إلب واحد، وعل واحد »، و«واحد، وضلع واحدوصدع هم علي

دون هم الِشعار »و. 21«السفلىالسه أنت االست السفلى وأنت »: يستذل   ويقال للرجل الذي. /2«الُسيولَدَرج هم »و .20«واحد

 »و .27يضرب للمختص  بك العالم بدخلة أمرك، «الِدثار
 
عليه لي »و. 26، يضرب للرجل يميل عليه صاحبه«جائرةِضَلع هم كذا علي

، يضرب «الُمفَرغة ال ُيدَرى أين َطرفاهاكالحلقة هم »و .28، يضرب يف إصالح األمر بين القوم«والَكِرشالِمعى هم يف مثل »و. 25«يد

هم »: ومن الحديث. 0«وِضَلع واحدعليه، َوعل هم »و .2«هم كِسهام اَلجعبة، منها القائم الرائش»و. 29للقوم يجتمعون واَل يختلفون

                                                                                                                                     
 

 .73762؛ إميل بديع (حبق) اللسان والتاج  2

 .73760؛ إميل بديع (خرم)؛ اللسان والتاج 03/88المستقصى   0

م   / ؛ إميل (زيم)؛ اللسان والتاج 03/87؛ المستقصى 03/92 ؛ الميداين 121؛ فصل المقال 03/60؛ جمهرة األمثال 370/؛ العقد الفريد 086ابن سال 

 ./7376بديع 

 .73767؛ إميل بديع (غفر)؛ اللسان والتاج 03/98 الميداين   1

 .73766؛ إميل بديع (مرخ)؛ اللسان والتاج 03/88 الميداين   7

ص 0//23العقد الفريد   6  ./7376يع ؛ إميل بد(غرب)؛ اللسان والتاج 23696؛ األساس 03121 ؛ الميداين 3/20/؛ المخص 

 .73767؛ إميل بديع (حرش، خبو)؛ التاج 03/92المستقصى   5

 .73766؛ إميل بديع (جوب)؛ اللسان والتاج 03/92؛ المستقصى 03121 ؛ الميداين 72فصل المقال   8

م   9 ؛ إميل بديع (سرب)؛ اللسان والتاج 23759؛ األساس 03/92؛ المستقصى 03129 ؛ الميداين 208؛ فصل المقال 305/؛ العقد الفريد /9ابن سال 

73769. 

 .73769؛ إميل بديع (حربش)اللسان والتاج   22

 .73752؛ إميل بديع (جرر)؛ اللسان والتاج 03120 ؛ الميداين 03/77جمهرة األمثال   22

 .73750؛ إميل بديع (عنق)اللسان والتاج   20

 ./7375؛ إميل بديع (درج)؛ اللسان والتاج /2308؛ األساس 768؛ ثمار القلوب 23127رة األمثال جمه  /2

 .73751؛ إميل بديع (سته)؛ اللسان والتاج 03121 الميداين   21

 .73751؛ إميل بديع (شعر)؛ اللسان والتاج 03/95؛ المستقصى 03122 الميداين   27

ص   26  .73751؛ إميل بديع (ضلع)؛ اللسان والتاج 03/95 ؛ الميداين 73205المخص 

 .73757؛ إميل بديع (يدي)اللسان والتاج   25

 .73756؛ إميل بديع (معى)؛ اللسان والتاج 03002؛ األساس 03/88 الميداين   28

 .73755؛ إميل بديع (حلق)؛ اللسان والتاج 0302؛ األساس /03/9؛ المستقصى 03/95 الميداين   29
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، يضرب للرجلين َتَحابَّا «أخماسبردة  يفهما »و. 7«واِحدٍ َدَرٍر على هما »و. 1«واحدشرج هما »و. /«سواهمَمن على هم يد »

ك »و. 6وتقاربا كما هم  ، «ال تنكه»، وبرواية «ُهنِّيُت وال ُتنكأ»و .5تم  بشأن صاحبه، إن ما اهتمامه بغير ذلك، يضرب لمن اَل يه«أهم 

هو »و. 9ا سلِمُت وسلِم فالٌن فلم أكرتِث لغيرهإذ، يعني «َوعَوعةَجمال هن ا وَهن ا عن »و. 8هن أك اهلل بما نِلَت وال أصابك بَوَجعيعني 

، يضرب للحقير 21«إسك اإلماء»و. /2«َنعلمِن أذل  »و. 20«هو أبو ُعذِرها»و. 22«ابن ذات الرايات»و. 22كناية عن اللئيم« ابن ُترَنى

فالن »و .27«الَهواِن وال ُسوٌد وال ُنُكعُ ال ُصُبٌر على  بِيٌض َمالِويح الَصيَف »: ، وقال الشاعر«الهوانال صرب على »و .المنتِن الذليل

، هو مِن األضداد يكون مدحًا، «هو َبيضة البََلد»و. 25، يضرب مثالً لنَجاحه وَظَفره«َزنًداأوراهم هو »و .26، للشجاع«ألَيسأهَيس 

ًا ُمصاقبي وُمواِريف »، وكذلك 02«هو مجامدي»، و02«مصاقبى، ومطانبي، ومواصريهو جاري »، و29«ُمطانبيجاري »و. 28ويكون ذم 

. 0«الَمشطدائم هو »: ويقال للمتملِّق .2«مكاسري»مثل « هو جاري مكاشري»، /0«مكاسري، ومؤاصريهو جاري »و.  00«وُمتاِخمي

                                                                                                                                                               
 

 .73755؛ إميل بديع (ريش)اللسان والتاج   2

 .73758؛ إميل بديع (صدع)اللسان والتاج   0

 .73758؛ إميل بديع (يدي)؛ اللسان والتاج 03/89 الميداين   /

ص   1  .73759؛ إميل بديع (شرج)تاج ؛ اللسان وال3/51/المخص 

 .73759؛ إميل بديع (درر)اللسان والتاج   7

 .73759؛ إميل بديع (خمس)؛ اللسان والتاج /03/2؛ المستقصى 03122 ؛ الميداين 03026جمهرة األمثال   6

م   5 ص 03/60؛ جمهرة األمثال 371/؛ العقد الفريد /08ابن سال  ؛ اللسان 03/91؛ المستقصى 03120 ؛ الميداين 99/ل المقال ؛ فص1389؛ المخص 

 .73780؛ إميل بديع (همم)والتاج 

 .73780؛ إميل بديع (نكأ)اللسان والتاج   8

 .73780؛ إميل بديع (هنأ)؛ اللسان والتاج 03/96 الميداين   9

ص   22  .73786؛ إميل بديع (رنو)؛ اللسان والتاج 13209المخص 

 .73785؛ إميل بديع (وذر)اللسان والتاج   22

 .73788؛ إميل بديع (عذر)؛ اللسان والتاج 23612؛ األساس 03/69جمهرة األمثال   20

 .73790؛ إميل بديع (نعل)؛ التاج 232/2المستقصى   /2

 ./7379؛ إميل بديع (اسك)؛ اللسان والتاج 03/96 الميداين   21

 .73797؛ إميل بديع (نكع)اللسان والتاج   27

 .73622؛ إميل بديع (ليس)اللسان والتاج   26

 .73620؛ إميل بديع (وري)اللسان والتاج   25

 ./7362؛ إميل بديع (بيض)اللسان والتاج   28

 .73621؛ إميل بديع (طنب)اللسان والتاج   29

 .73621؛ إميل بديع (صقب)اللسان والتاج   02

 .73621؛ إميل بديع (جمد)للسان والتاج ا  02

 .73621؛ إميل بديع (جمد)اللسان والتاج   00

ص   /0  .73621؛ إميل بديع (أصر، كسر)؛ اللسان والتاج 3/59/المخص 
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 البال»و. 0«الَمشط
 
. 1«يُخم   هو الَسمن ال»: وإذا وصف اإلنسان بحسن الخلق قيل. /إذا لم يشتد  عليه األمر، ولم يكرتث «هو َرِخي

يعدو الجواد » :قال الشاعر، و«يف خل  خيدبة»و. «هو العبد زلمةً »، و6«زنمةً العبد هو »و. 7، يعني ال يغلبه النوم«رجل شديد العين»و

ة»: ولنجاح الحاجة. 5«هبا يف خل  خيدبة كما يشق  إلى هدابه السرق هو العدل بن  «عدلَيدي ُوضع على »و. 8«هو على رأس الُثم 

بن سعد العشيرة، وكان على شرط تب ع، وكان تب ع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فجرى به المثل يف ذلك الوقت، فصار الناس  جزء

ُيقَرع ال هو الَفحل »و. 22«هو عندنا باليمين»و. 22«بالشمالعندي فالن »و. 9«عدليدي على هو »: يقولون لكل  شئ قد ُيئِس منه

اك رجل »و. 20م، يعني كفء كري«أنُفه اكفك  قاتل هو »و. 21«الكلبَمزَجر هو من ي »و. /2، يعني ال يالئم بين كلماته ومعانيه لحمقه«هك 

ةعن كالباحث هو »و. 26«المنزعةقريب فالن »و. 27، يضرب للذي يطعم فيها ويدفئ«الَشَتوات هو »و. 28«الِزنادكابي هو »و. 25«الجر 

له لك نقًدا«الذراعحبل على هو لك »و. 02«البطنكداء »و . 02«َعيركجوف هو »و. 29«ُكربهم لة منزهو من ي »و .00، يعني أعج 

هو »: ويقال للرجل إذا ختل صاحبه. 0، يضرب للرجل الشرير الخبيث«القرادمع هو يدب  »و. 2«ويرف  هو يحف  »و. /0«الِشغاف

                                                                                                                                                               
 

 .73621؛ إميل بديع (كشمر)؛ التاج 032/6األساس   2

 .73626؛ إميل بديع (مشط)اللسان والتاج   0

 .73625؛ إميل بديع (بول)التاج   /

 .73625؛ إميل بديع (خمم)؛ اللسان والتاج 03/95؛ المستقصى 03122 الميداين   1

 .73625؛ إميل بديع (شدد)اللسان والتاج   7

م   6 ص 201ابن سال   .73629؛ إميل بديع (زلم، زنم)؛ اللسان والتاج 13289؛ المخص 

 .73622؛ إميل بديع (خيدب)اللسان والتاج   5

 .73622؛ إميل بديع (ثمم)اللسان والتاج   8

ص 2/8؛ ثمار القلوب 3/10/العقد الفريد   9  .73620؛ إميل بديع (عدل)؛ اللسان والتاج 236/8؛ األساس 038 ؛ الميداين /2308؛ المخص 

 .73620؛ إميل بديع (شمل)؛ اللسان والتاج 03/89 الميداين   22

ص   22  .73620؛ إميل بديع (يمن)؛ اللسان والتاج 3/95/المخص 

 ./7362؛ إميل بديع (قرع)اللسان والتاج   20

 ./7362؛ إميل بديع (فكك)اللسان والتاج   /2

 .73627؛ إميل بديع (زجر)؛ اللسان والتاج 97/ثمار القلوب   21

 .73627إميل بديع ؛ (قتل)؛ اللسان والتاج 03/95 الميداين   27

 .73627؛ إميل بديع (نزع)؛ اللسان والتاج /0306؛ األساس 03/97 الميداين   26

 .73626؛ إميل بديع (جرر)؛ اللسان والتاج 03025المستقصى   25

 .73626؛ إميل بديع (كبو)؛ التاج 03202؛ األساس 03/99؛ المستقصى 03/98 الميداين   28

 .73625؛ إميل بديع (كرب)التاج   29

 .73625؛ إميل بديع (عير)؛ التاج 23/26؛ زهر األكم (عير)اللسان   02

 .73625؛ إميل بديع (بقر، سلل)؛ اللسان والتاج 03/88 ؛ الميداين 10/ثمار القلوب   02

 .73628؛ إميل بديع (ذرع)اللسان والتاج   00

 .73600؛ إميل بديع (نزل)اج اللسان والت  /0
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اء ويمشي له اَلخمرله يِدب   ه»و. /«الضر  ال ترد  يد »، و«امرأة ال تمنع يد المس»و. 7«َسَبنتاة، يف جلد َخَبنداةهي »و. 1«هوت أم 

 . 5، يضرب يف اليأس من نيل ما تريد«ُقَعيِقعانمنك هيهات »و. 6«المس

 

 باب الواو

 

ه»و. 8«اليتامىوجوه وابأبى »و                         كريهة أدعى لها وإذا تكون إذا و»: وقال الشاعر. 9، يضرب ذلك للشيء العزيز«واحد أم 

، يضرب للكثير «ِجياعأهُله َوأم بِشقٍّ ». 22، هذا المثل يف مكافأة المحسن باإلساءة والمسيء باإلحسان«يحاس الحيس يدعى جندب

ه الحجر ِوجهًة ما »و. 21«أذَنيهالبًِسا وجدُت فالًنا »و. /2«وجدت الداب ة ظِلفها»، و20«وَجَدت الشاُة ظِلفها»و.  22المال اَل ينتفع به وجِّ

وال َوحمى »: و الذي يضرب يف الشهوان. 26«سماعهشرٍّ من سائل بنا يف قومنا وليكف »: ، وقول الشاعر«من شر  ٍسماُعه»و. 27«له

ا َحَبٌل فال»، و«َحَبَل  ه، يضرب لمن «حجريف وحي ». 25يقال ذلك لمن يطلب ما ال حاجة له فيه مِن حرصه ،«َوحمى، فأم  . 28يكتم سر 

                                                                                                                                                               
 

 .73607؛ إميل بديع (حفف)اللسان والتاج   2

 .73607؛ إميل بديع (دبب)؛ اللسان والتاج 03/96 الميداين   0

ص   /  .73606؛ إميل بديع (خمر، ضري)؛ اللسان والتاج 03122؛ المستقصى 03125 ؛ الميداين 23092المخص 

 .73609؛ إميل بديع (هوي)؛ اللسان والتاج 03122؛ المستقصى 03/92 ؛ الميداين 03/71جمهرة األمثال   1

 .736/2؛ إميل بديع (سبت)التاج   7

 .736/2؛ إميل بديع (لمس)التاج   6

 .736/7؛ إميل بديع (قعع)؛ التاج 03/97 الميداين   5

 .736/5؛ إميل بديع (سدف)؛ اللسان والتاج 03/52؛ المستقصى /239 ؛ الميداين 022؛ فصل المقال 2//03؛ جمهرة األمثال 212م ابن سال    8

 .736/9؛ إميل بديع (وحد)؛ اللسان والتاج 03/80 الميداين   9

 .736/9؛ إميل بديع (جدب، حيس)؛ اللسان والتاج 23226؛ المستقصى /0312 ؛ الميداين 129فصل المقال   22

 ./7361؛ إميل بديع (وأم)؛ التاج 03/66 الميداين   22

 .73616؛ إميل بديع (ظلف)التاج   20

م   /2 ؛ إميل (ظلف)؛ اللسان والتاج 23607؛ األساس 03/50؛ المستقصى 03/60 ؛ الميداين 059؛ فصل المقال ///03؛ جمهرة األمثال 286ابن سال 

 .73616بديع 

 .73615؛ إميل بديع (لبس)؛ اللسان والتاج /230؛ األساس 03/52 الميداين   21

م   27 ؛ إميل بديع (وجه)؛ اللسان والتاج 03/00؛ األساس 03/60 ؛ الميداين 06/؛ فصل المقال ///03؛ جمهرة األمثال 372/؛ العقد الفريد 005ابن سال 

73615. 

 .73619؛ إميل بديع (شنع)؛ التاج 03200؛ زهر األكم (شنع)؛ اللسان /036؛ المستقصى 23291 الميداين   26

 .73619؛ إميل بديع (وحم)اللسان والتاج   25

 .73672؛ إميل بديع (وحي)؛ اللسان والتاج 03/51؛ المستقصى /03/5 ؛ الميداين 23070جمهرة األمثال   28
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ة وِرثتُه عن ». 0«أوسعوراءك »و. 2، يضرب لمن خضع بعد األباء«الى الماءالَعير َوَدَق »و . 1«ُغَتيمِحياض أورده »و. /«َرقوبَعم 

، «إذابًة وَحقنًاا ذوشكاَن »و. 7«ُلؤم إذا جاع صاِحبهالَفتى وكل هم قد نال ِشبًعا لبِطنه، وِشبع »: ، وقال الشاعر«ُلؤمالَفتى ِشبع »و

وضعُت »و. 5إذا كان ماهرا مصيبا« النُقبمواضع فالن يضع الِهناء »و. 6ُيضرَب يف سرعة وقوع األمر، ولمن يخرب بالشيء قبل أوانه

وقع يف »و. 22«اُيعِدي فتَعد  الَوقسا َمن َيدُن للَوقس يالِق تعسالَوقس »و. 9«المتثاقلَوطأة وطَِئه »و. 8«مقمورتينإحدى يدي بين 

 يف وقع »و. 20«وقع فالن يف اللتي ا والتي»و. 22، يعني وقع يف الموت«غتيمأحواض 
 
ِسواء »، و21«وقع فالن يف ِسن  رأسه»، و/2«رأسهسي

ار، وأم  صب  أم  يف وقعوا »و. 28«الَقفش والَرفشيف وقع فالن »و. 25«عبوثران شر  »، و26«شر  ُعَبيَثران وقع بنو فالن يف »و. 27«رأسه

َروضة يف أنا عندك »و. /0«َدوكةيف وقعوا »، و00«يف ُدوكة وبوخ»، و02«ُدوكة وبوحيف وقع القوم »و. 02«األهَيَغينيف وقع »و.  29«صب ور

                                                                                                                                     
 

م   2 ؛ زهر األكم (ودق)؛ اللسان 03/07؛ األساس 03/51؛ المستقصى 03/60 ؛ الميداين /11؛ فصل المقال 7//03؛ جمهرة األمثال 29/ابن سال 

 .73672؛ إميل بديع (ودق)؛ التاج 23/29

 .73672؛ إميل بديع (ورى)؛ اللسان والتاج 2//03؛ األساس 03/52 الميداين   0

 .73670؛ إميل بديع (رقب)؛ التاج 03/69 الميداين   /

 .73670؛ إميل بديع (غتم)؛ التاج 03/57؛ المستقصى 03/08 الميداين   1

 .73671؛ إميل بديع (شبع)؛ التاج 23010؛ زهر األكم (شبع)؛ اللسان 03/57المستقصى   7

 ./7367؛ إميل بديع (وشك)؛ التاج 03/65 الميداين   6

ص 03288؛ جمهرة األمثال 03200العقد الفريد   5 إميل  ؛23291؛ شرح الشواهد الشعري ة (نقب)؛ اللسان والتاج 03095؛ األساس 03029؛ المخص 

 .73671بديع 

 .73671؛ إميل بديع (قمر)اللسان والتاج   8

 .73677؛ إميل بديع (ثقل)؛ التاج 23222؛ األساس /03/1جمهرة األمثال   9

 .73675؛ إميل بديع (وقس)؛ اللسان والتاج 03/50 الميداين   22

 ./7366؛ إميل بديع (غتم)؛ اللسان والتاج 03/68 الميداين   22

 ./7366؛ إميل بديع (لتي)اللسان والتاج   20

م   /2 ص 286ابن سال   .73667؛ إميل بديع (سنن)؛ اللسان والتاج 03/55؛ المستقصى 03/62 ؛ الميداين 059؛ فصل المقال 3176/؛ المخص 

 .73667؛ إميل بديع (سنن)اللسان والتاج   21

 .73667؛ إميل بديع (سوى)؛ اللسان والتاج 03/62 ؛ الميداين 059 فصل المقال  27

 .73667؛ إميل بديع (عبثر)؛ اللسان والتاج 03/59المستقصى   26

 .73667؛ إميل بديع (عبثر)اللسان والتاج   25

 .73667؛ إميل بديع (قفش)اللسان والتاج   28

 .73666؛ إميل بديع (صرب)اللسان والتاج   29

ص   02 ص 3176/المخص   .73666؛ إميل بديع (هيغ)؛ اللسان والتاج 03/55؛ المستقصى 13272؛ المخص 

 .73665؛ إميل بديع (بوح)اللسان   02

 .73665؛ إميل بديع (بوخ)؛ التاج 03/62 الميداين   00

ص   /0  .73665؛ إميل بديع (كدو)؛ التاج 03/62 ؛ الميداين /3/6/المخص 
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، وعفار شر  يف وقع »، و0«لقيت منه عاثورا، وعثار»و. 2«وَغدير ، 7«تضل لوادي يف وقع »و. 1«تخي بوادي يف وقع »و. /«عافور شر 

يف وقع فالن »و. 8«بيصحيص يف تركتُهم »و. 5«خن ورأم  يف وقعوا »و. 6«هتل كوادي يف وقع فالن »و. «تضل لوادي يف وقعوا »و

أم  يف وقعوا ». 22«ألقى عليه رخمته»، و«َرخَمته، وَرَخمهعليه ألقى اهلل تعالى »و. 22«َتحوط»، وبرواية «ُتحيطيف وقعوا »و. 9«ورطة

. 21«وقعوا يف وادي جذبات»، و«أخذ فالن يف وادي َجَذبات»و. /2«يف ُتُغلِّس»، وبرواية «ُتَغلِّسيف وقع فالن »و. 20«ُعَبيد َتصايح ِجن اهنا

ا أمره بجَ . 27«وكل  أٍخ يفاِرقه أخوه َلعمر أبيك إال  الَفرقدان» :وقول الشاعر   أن ه قال ألبيه لم 
لد الوليد بن وروي عن الحسن بن علي

هاول  »: عقبة ها من تول ى قار  جن  وال »و. 25يضرب يف عناية الرجل بماله، «رب هالمال مل ك »، كقولك «ملِّك ذا أمٍر أمَره»و .26«حار 

ش للِفراالولد »: ويف الحديث .«كلحمة الثوب»، و29«لحمة كلحمة النسبالوالء »: ومن الحديث. 28«بالَبغضاء والنظر الَشزر

. 02«رأسٍ َعَلى َرْأسًا َوَلَدت ثالثَة َأوالٍد »، و«ولدت ولدها على رأس واحد»و. «وللعاِهر الحجر»، وبرواية 02«وللعاهر اإلثلِب

                                                                                                                                     
 

 .73665؛ إميل بديع (روض)؛ التاج 23/97؛ األساس 03/55؛ المستقصى 03/66 الميداين   2

 .73668؛ إميل بديع (عثر)اللسان والتاج   0

ص   / ص 3/67/المخص   .73668؛ إميل بديع (عفر)؛ اللسان والتاج 13292؛ المخص 

 .73668؛ إميل بديع (خيب)؛ اللسان والتاج 23050 ؛ األساس03/59المستقصى   1

م   7 ص 12/ابن سال   .73668؛ إميل بديع (ضلل)؛ اللسان والتاج 23787؛ األساس 03/62 ؛ الميداين 166؛ فصل المقال 1372؛ المخص 

 .73669؛ إميل بديع (هلك)؛ اللسان والتاج 03/59المستقصى   6

ص   5  .73669؛ إميل بديع (خنر)؛ اللسان والتاج 03/52 الميداين ؛ 13200المخص 

ص 1//03جمهرة األمثال   8  .73652؛ إميل بديع (حيص)؛ اللسان والتاج 23006؛ األساس 23205 ؛ الميداين 13120؛ المخص 

 .73652؛ إميل بديع (ورط)اللسان والتاج   9

 .73650إميل بديع ؛ (حوط)التاج   22

ص   22  ./7365؛ إميل بديع (رخم)؛ التاج 3/09/المخص 

 .73651؛ إميل بديع (عبد)التاج   20

 .73657؛ إميل بديع (تغلس)اللسان والتاج   /2

م   21  .73655؛ إميل بديع (جذب)؛ التاج 23205؛ األساس 166؛ فصل المقال 9//ابن سال 

 .73658؛ إميل بديع 3070/؛ شرح الشواهد الشعري ة (فرقد)؛ اللسان والتاج 23005المستقصى ؛ 231/8 الميداين   27

م   26 ؛ إميل (حرر)؛ اللسان والتاج 0366؛ األساس 03/82؛ المستقصى 08/؛ فصل المقال 1//03؛ جمهرة األمثال 371/؛ العقد الفريد 081ابن سال 

 .73658بديع 

م   25  .73659؛ إميل بديع (ملك)؛ اللسان والتاج 03/18؛ المستقصى 03057 ؛ الميداين 03070؛ جمهرة األمثال 297ابن سال 

 .73659؛ إميل بديع (جنن)؛ اللسان والتاج /2327؛ األساس 03012 ؛ الميداين 23772جمهرة األمثال   28

 .73682؛ إميل بديع (لحم)اللسان والتاج   29

 .73682؛ إميل بديع (ثلب)ن والتاج اللسا  02

 .73682؛ إميل بديع (رأس)اللسان والتاج   02



295 
 

. 0«الَمراميأكثرها نَبل العبد »و. 2، يضرب يف استكثار الحريص من الشيء َقَدَر عليه بعد أن لم يكن قادًرا«محسوًماكان َولغ ُجَري  »و

 ويل »و. 0«الَمرامي
 
 ./«من الخليللَشِجي

  

 باب الياء

 

ة »و. 6«يا ابن الِخجام»و. 7«الِعجانَحمراِء ابن يا »و .1«الَجعماءابن يا »و                        ة الوذر»و. 5«الَمذاكيريا ابن شام  ، «يا ابن شام 

يا ابن »و. 20«الَمتكاءابن يا »و. 22«قابِعاءابن يا »، و«َعةيا ابن ُقبَ »و .22«يا ابن العيلم»و. 9«يا ابن العافطة»و. 8«َوَذرة»، و«الوذر

يا »، و25«حالاذكر يا عاقد »، و26«حالاذكر يا حابل »و. 27«الُخصىواِهصة يا ابن »و. 21«الُركبانأرُحل ُملقى يا ابن »و. /2«الُمعربة

يا رب  َهيجا هي »و . 29«لَزوجة المشرتكه لسَت لمن ليَست َلكهيا ذا البِجاد الُحَلكه وا»: ومن أمثالهم يف كالمهم .28«حالف اذكر حال  

يهيا قبلة »و. 02«الَفليقه هل تغلَِبن  الُقَوباء الِريقهلهذه يا عجبي »و. 02«َدَعهمن خير  يا »و. 2«الِقمعقِرف يا »و. 00«اقبليه، ويا َكرار كر 

                                                                                                                                     
 

 .73682؛ إميل بديع (حسم)؛ اللسان والتاج 03/82؛ المستقصى 03/69 الميداين   2

 .73685؛ إميل بديع (رمي)؛ اللسان والتاج /03/8؛ المستقصى 8//03 الميداين   0

 .73692؛ إميل بديع (شجى)؛ اللسان والتاج 23197؛ األساس 03/65 ؛ الميداين 97/؛ فصل المقال 8//03جمهرة األمثال   /

 ./7369؛ إميل بديع (جعم)اللسان والتاج   1

 ./7369؛ إميل بديع (عجن)؛ اللسان والتاج 236/5األساس    7

 ./7369ديع ؛ إميل ب(خجم)اللسان والتاج   6

 ./7369؛ إميل بديع (شمم)اللسان والتاج   5

 .73691؛ إميل بديع (وذر)؛ اللسان والتاج 03/06األساس   8

 .73691؛ إميل بديع (عفط)اللسان والتاج   9

 .73691؛ إميل بديع (علم)اللسان والتاج   22

 .73691؛ إميل بديع (قبع)التاج   22

 .73691؛ إميل بديع (متك)اللسان والتاج   20

 .73691؛ إميل بديع (عرب)؛ اللسان والتاج 236/2األساس   /2

 .73697؛ إميل بديع (رحل)؛ اللسان والتاج 03258األساس   21

ص   27  .73697؛ إميل بديع (وهص)؛ اللسان والتاج 03072المخص 

 .73695؛ إميل بديع (حبل)اللسان والتاج   26

 .73695؛ إميل بديع (حلل)؛ اللسان والتاج 03127؛ المستقصى 03122 الميداين  ؛03165؛ جمهرة األمثال 318/العقد الفريد   25

 .73695؛ إميل بديع (حلل)التاج   28

ص   29  .73699؛ إميل بديع (حلك)؛ التاج 231؛ المستقصى 23092 ؛ الميداين 03/28المخص 

 .73699؛ إميل بديع (موه)؛ اللسان والتاج 03220 ؛ الميداين 92؛ فصل المقال 03225جمهرة األمثال   02

 .73522؛ إميل بديع (فلق)التاج   02

 .73520؛ إميل بديع (قبل)اللسان والتاج   00
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 يا ليتني »و. 1«يا للفليقة»و. /«فليتةيا لل»، و«لِلَبهيتةيا »و. 0«يا َلألفيكة»، و«َللَعِضيهة
 
رًا َيا »و. 7«عليهالمحثي وقول عتبة بن . 6«هاهُمَتنَوِّ

ر يا »: ربيعة ألبي جهل ا وُيقضى َبلَعقاُمقِرًضا يا »و. 5«استهمصفِّ يه، يا َهمَرة اهِمِريه، إن أقَبل »: تقول الساحرةو. 8«َقش  يا َكراِر ُكر 

يه، وإن أدَبر  يهففُسر  يه، وإن أدبر »، و«ُضر  يهيا همرة اهمريه ويا غمرة اغُمِريه، إن أقبل فسر   .22«الراَحتينإحدى اليأس »و. 9«فضر 

. 20«الجذع»، وبرواية «أخيه ويدع الِجذل يف عينهعين يف ُيبِصر أحدكم الَقذى »: ويف الحديث. 22«بِضرس، ويَطُؤه بظِلفيأكله هو »و

وُفوَك يداك أوَكتا »و. 27«السفلىاليد من اليد الُمنطِية خير »ويف الحديث . 21«وُيَذم  ُبَليق يجرى »و. /2«الِعتاببقي ما يبقى الود  »و

رين حاميم، »: وقال الشاعر. 26«َنَفخ موالُرمح يذك  ال من يركب الحرام »و. 28«الماءيف يرُقم هو ». 25«شاجر، فهال  تال حاميم قبل التقد 

. 02«ِحنث أو مندمةاليمين »: ويف الحديث. 02«الكربَعقد إلى من يساجلني يساجل ماجًدا يمأل الدلو »: وقال الشاعر. 29«لهحالل 

، «ريحكل  مع يأكل مع كل  قوم، ويجري »و. 00«َبالقعاليمين الغموس تذر الِديار »َبالقِع واليمين الفاجرة تَدع الِديار »: ويف الحديث

امه ومن قول معاوية ة واحدة، وإن قُدم العهد، وانتاطت الدار، »: يف حديثه لبعض خد  عليك بصاحبك األقدم، فإن ك تجده على مود 

                                                                                                                                                               
 

 ./7352؛ إميل بديع (قرف)؛ اللسان والتاج 03100 الميداين   2

 ./7352؛ إميل بديع (عضه)؛ اللسان والتاج 03102مثال ؛ جمهرة األ301/العقد الفريد   0

 ./7352؛ إميل بديع (الياء)التاج   /

 .73521؛ إميل بديع (فلق)؛ اللسان والتاج 03125المستقصى   1

 .73521؛ إميل بديع (حثا)؛ اللسان والتاج 03125؛ المستقصى 03129 الميداين   7

 .73529؛ إميل بديع (نور)اللسان والتاج   6

 .73526؛ إميل بديع (صفر)اللسان والتاج   5

 .73526؛ إميل بديع (بلعق)اللسان والتاج   8

 .73525؛ إميل بديع (كرر)اللسان والتاج   9

 .73529؛ إميل بديع (يأس)؛ التاج 03/86؛ األساس 23/25 الميداين   22

 .73522؛ إميل بديع (ظلف)؛ التاج 23607؛ األساس 03102 الميداين   22

 .73520؛ إميل بديع (جذل)اللسان والتاج   20

 .73520؛ إميل بديع (عتب)؛ التاج 23072؛ زهر األكم (عتب)؛ اللسان 23117 ؛ الميداين 2369؛ جمهرة األمثال /0326العقد الفريد   /2

م   21  .73521؛ إميل بديع (بلق)؛ التاج /031؛ زهر األكم (بلق)؛ اللسان 03121 ؛ الميداين 03101األمثال ؛ جمهرة 605ابن سال 

 .73502؛ إميل بديع (نطي)اللسان والتاج   27

م   26 ص 031/2؛ جمهرة األمثال /1309؛ العقد الفريد 2//ابن سال  ؛ 03122؛ المستقصى 03121 ؛ الميداين 178؛ فصل المقال 23211؛ المخص 

 .73502؛ إميل بديع (يدي)؛ اللسان والتاج /03/7األساس 

م   25  ./7350؛ إميل بديع (حمم)؛ اللسان والتاج /2/؛ فصل المقال 025ابن سال 

 .73507؛ إميل بديع (رقم)والتاج ؛ اللسان 23/58؛ األساس 03120؛ المستقصى 03/98 ؛ الميداين 03102جمهرة األمثال   28

ص 23/82؛ جمهرة األمثال 1321العقد الفريد   29  .73507؛ إميل بديع (سيب)؛ اللسان والتاج 23/22؛ المستقصى 23298 ؛ الميداين 03251؛ المخص 

 .73517؛ إميل بديع (بكر)؛ التاج 03205؛ زهر األكم (سجل)؛ اللسان 03102 الميداين   02

م   02  .73516؛ إميل بديع (حنث)؛ اللسان والتاج 23/75؛ المستقصى 03102 ؛ الميداين 031/2؛ جمهرة األمثال 306/؛ العقد الفريد 89ابن سال 

م   00  .73516؛ إميل بديع (غمس)؛ اللسان والتاج 202؛ فصل المقال 89ابن سال 
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راَلحَفض يوم بيوم »و. 0«نعمويوم يوم بؤس »و. 2«ريحكل  مع واي اك وكل مستحدث، فإن ه يأكل مع كل  قوم، ويجري  ومن . /«المجو 

خمر وغدا أمر أي اليوم الشرب اليوم « اليوم قحاف وغدا نقاف»: قتل أبوك ن قيل لهومن قول امرئ القيس على الشراب حي

 .9«يومكاليوم »و. 8«ُبؤسويوم يوم نُعم »و. 5«َعماسيوم »و. 6«يوم ذو أياويم»، و«أي امذو يوم »و. 7«َذنوبيوم »و. 1بالقحاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

 .73515؛ إميل بديع (نوط)اللسان والتاج   2

 .73518؛ إميل بديع (بأس)اللسان والتاج   0

ص //031جمهرة األمثال   /  .73519؛ إميل بديع (حفض)؛ اللسان والتاج 03127؛ المستقصى 03127 ؛ الميداين 80/؛ فصل المقال 23725؛ المخص 

 .73572؛ إميل بديع (قحف)؛ اللسان والتاج 0371؛ األساس 23/78؛ المستقصى 03102 الميداين   1

 .73572؛ إميل بديع (ذنب)؛ اللسان والتاج 03100 الميداين   7

 .73572؛ إميل بديع (يوم)التاج   6

ص   5  .73570؛ إميل بديع (عمس)؛ اللسان والتاج 3/69/المخص 

 ./7357؛ إميل بديع (نعم)اللسان والتاج   8

 .73571؛ إميل بديع (يوم)اللسان والتاج   9
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 2107، 0، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، طالَقيسديوان امُرُؤ 

 .هـ

، تحقيق مهدي محمد  ، َطَرَفة بن الَعبدديوان طرفة بن العبد
 
ناصر الدين، دار الكتب العلمي ة، بن سفيان بن سعد البكري  الوائلي

 .هـ /210، /ط

اس، دار المعرفة، ط بن ربيعة العامري، َلبِيد ديوان لبيد  .هـ 2107، 2بن ربيعة بن مالك، تحقيق حمدو طم 

 .للطباعة والنشر والتوزيعجمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق علي محمد البجادي، هنضة مصر 

 .األمثال، أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي

، 2، دار المأمون للرتاث، طاألمثال، أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد اهلل الهروي البغدادي، تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش

 .هـ2122

 .ھ/210، دار الحديث، القاهرة، اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوريالشعر والشعراء، أبو محمد عبد 
ر . ، تحقيق دالحماسة للبحرتي، أبو ُعَبادة الَوليد بن ُعَبيد الُبحرتي د إبراهيم ُحوَّ أحمد محمد عبيد، هيئة أبو ظبي للثقافة  -محمَّ

 .هـ 2108والرتاث، أبو ظبي، 

ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه األندلسي،  العقد الفريد، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه

 .ھ2121، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق الدكتور محمد علي الريح أبو محمد السيرايف ، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبانشرح أبيات سيبويه

 .ھ2/91هاشم، مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .1الموصلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني

 .، دار الفكر، بيروت، أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريجمهرة األمثال

شرح ديوان الحماسة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاين، تحقيق غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .ھ2101، 2ط
 .، دار المعارف، القاهرةوب، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبيثمار القلوب يف المضاف والمنس

، 2المرسي، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ط المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده

 .هـ2125

 .هـ/210، 2، أبو عبد اهلل، دار احياء الرتاث العربي، طين بن أحمد بن حسين الَزوَزينشرح المعلقات السبع، حس

، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة فصل المقال يف شرح كتاب األمثال، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي

 .م 2952، 2رسالة، بيروت، طال

 .شرح ديوان الحماسة، يحيى بن علي بن محمد الشيباين  التربيزي، دار القلم، بيروت
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مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداين النيسابوري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، 

 .بيروت

، 0جار اهلل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط لقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشريالمستقصى يف أمثال العرب، أبو ا

 .م2985

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  تحقيقجار اهلل،  أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري

 .ھ2129، 2بيروت، ط
، تحقيق إبراهيم األلباء يف طبقات األدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنبارينزهة 

 .ھ2127، /السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، ط
 .م2997، 0، دار صادر، بيروت، طويمعجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحم

الجزري، عز  أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين

 .ھ2127، 2عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، طالدين ابن األثير، تحقيق علي محمد معوض، 
محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد  تحقيقأسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين ابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري، 

 .ھ2129عاشور، محمود عبد الوهاب فايد، دار الفكر، بيروت، 
الرويفعى اإلفريقى، دار صادر، بيروت،  أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب، محمد بن مكرم بن على،

 .ھ2121، /ط
 ، دارهناية األرب يف فنون األدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري

 .ھ/210، 2الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط
، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي

 .ھ2127، /األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
 .ھ2105، دار الحديث، القاهرة، ين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبيسير أعالم النبالء، شمس الد

بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصالح الدين، تحقيق إحسان  فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد

 .م/295، 2اس، دار صادر، بيروت، طعب

، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي

 .ھ2102بيروت، 
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود عسقاليناإلصابة يف تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ال

 .ھ2127، 2وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .ھ2129، 2، عالم الكتب، بيروت، طالمستطرف يف كل فن مستطرف، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور األبشيهي

اللبيب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح، أحمد يوسف دقاق، دار المأمون للرتاث، بيروت،  شرح أبيات مغني

 (.هـ 2121 - /2/9)
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، تحقيق د محمد حجي، د محمد زهر األكم يف األمثال والحكم، الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي

 .ھ2122، 2ر، الشركة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيضاء، طاألخض
بيدي اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم   .، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموس، محم 

 .م0220، 27، دار العلم للماليين، طلدمشقياألعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ا

 .، دار إحياء الرتاث العربي، بيروتمعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة

 .تراجم موجزة لألعالم، موقع وزارة األوقاف المصرية

 .معجم الشعراء العرب، تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية

اب، مؤسسة الرسالة، «ألربعة آالف شاهد شعري»لشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية شرح ا ، محمد بن محمد حسن ُشرَّ

 .ھ2105، 2بيروت، ط
 .ھ2128، 2، دار الفكر، دمشق، طدراسة تاريخي ة تحليلي ة، عبد المجيد قطامش: األمثال العربي ة

 .ميل بديع يعقوب، دار الجيل، بيروتموسوعة أمثال العرب، إ
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 األعالم واألمثال

 أأجَلبَت أم أحَلبَت 
 5 ....................................................................... المثل

 أبخر من انظر ................................... أبخر من أبي الُذباب
 من مادر انظر ............................................. َأبَخُل من َمادِرٍ 

وا  ابَدْأُهم بالُصراخ َيِقر 
 9 ....................................................................... المثل
 لَعَملَّسِ َأبَر  مِن ا
 22 ..................................................................... المثل

 من عضرس، من عبقر انظر ..................... َأبَرُد مِن َعضَرس
 َأَبَرمًا َقُرونًا
 22 ..................................................................... المثل

ك َعنِّي، َعينِي َتختَلُِج   َأبِشر بَِما يَُسر 
 22 ..................................................................... المثل

 أبصر من انظر .............................. أبصر من زرقاِء اليمامةِ 
 من غراب انظر ....................................... أبصر من غراب

 َأبِصر َوسَم قِدِحك
 22 ..................................................................... المثل

 َأبَطأُ مِن فِندٍ 
 22 ..................................................................... لمثلا

 آَبُل مِن ُحنَيِف الَحنَاتِمِ 
 5 ....................................................................... المثل

 من هجرس انظر ........................................... أبَلد من َثور
 أبَلغ الَسلطاُن الَراتَع َمسقاَته

 20 ..................................................................... المثل
 70 ................................................................. ابن الُطفيل
 287 ..................................................................ابن ترنى
 ,208 ,/20 ,226 ,56 ,50 ,60 ,10 ,12 ,02ابن عباس

266 
 
 
 2/5 ..................................................... ابن عمرو المَزنِي
 205 ..................................................... ابن َقيس الُرَقي ات

 268 ,265 ,202 ,25 .................................... ابن مسعود
 292 ................................................ابن منظور األنصاري

 ابنُك ابُن بُوِحك يَشَرب من َصبُوحك
 20 ..................................................................... المثل

 205 .............................................................. أبو الَعَميثل
ام  12 ...................................................................... أبو تم 

 211 ............................................................... أبو ِخراشٍ 
 280 ,95 ,0/ ,09 ........................................... أبو ذؤيب
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 11 .................................................................... أبو سي ارة
 210 ................................................................. أبو ُنَخيَلة

 َأبَى الَحِقيُن الِعذرةَ 
 9 ....................................................................... المثل

ا  لحقينأبى ا انظر ..................................... َأبَى قائُِلها إالَّ َتمًّ
 212 ,2/ ....................................................... أبي األسود

 
 
 212 ................................................... أبي األسود الُدؤلِي

 02 .................................................. أبي بكر رضي اهلل عنه
 271 ...................................................... أبي َحي ة النَُميِري  

 218 .................................................................. َأبي ُدوادٍ 
 208 ,/9 ,16 ....................................................... أبي ذر  

 َأتبِع الَفَرَس لَِجاَمَها
 /2 ..................................................................... المثل

 اتَّبََع َذنََب األَمرِ 
 /2 ..................................................................... المثل

 فالية األفاعي انظر ............................... َأَتتكم فالِيَُة األفاِعي
 من عقرب انظر ........................................ من َعقربأَتجر 

 أطول من عقرب انظر ........................... اتََّخَذ الَليَل َجَمالً 
 َأتَرَب َفنََدَح 
 /2 ..................................................................... المثل

 أترب فندح انظر ........................... اتََّسَع الَخرُق على الراقِعِ 
 َأُتَعلُِّمنِي بَِضبٍّ َأنَا َحَرشتُه

 21 ..................................................................... المثل
 اتَِّق اهلَل يف َجنبِه واَل َتقَدح يف ساقِهِ 

 21 ..................................................................... المثل
 إلى أعاله انظر ..............جعُت على حافِريتأتيُت فالنًا، ثم  ر
 َأثَقل من َأنَجَرة

 27 ..................................................................... المثل
 أثقل من أنجرة................................. أثقل من ِحمل الُدَهيم
 أثقل من انظر ................................... َأثَقل مِن َدمخ الِدماخ

 أجبن من انظر ............................أجبَن مِن الَمنزوف َضِرًطا
 اجتهر َدفن الَرواء

 26 ..................................................................... المثل
 25 ............................................... أجِر األموَر على أذاللها
 أجرأ من نظرا .............................. َأجَرُأ مِن َخاِصي ِخصاٍف 
 على أذاللها انظر .......................... َأجَرأ مِن فاِرس َخصاِف 
 أجرأ من انظر ...............................أجرأ مِن ُمَجلَِّحة الِذئاب

ه َرَسنَه  أَجر 
 25 ..................................................................... المثل

 جناتها بناتها انظر .................................... َأجناُؤها َأبناُؤها
 من الفظة انظر ......................................... أجود من الفظة

 أجور من انظر ............................... أجور من قاضي سذوم
 أجوع من ُزرَعة

 29 ..................................................................... المثل
 أجوع من انظر ................................. ملأجوع من كلبة َحو

 أحاديُث الَضبُع استَها
 29 ..................................................................... المثل

 إحدى ُحَظي اِت لقمانَ 
 29 ..................................................................... المثل

 الحظيات انظر ....................... إحدى َلياليِك فِهيسي ِهيسي
 إحدى من سبع انظر ............................إحدى نواده المنكر

 من قرلى انظر............................................ أحذر مِن قِِرل ى
 أحر  من الَقَرع

 02 ..................................................................... المثل
 من الحبارى انظر ............................. أحرص من الحبارى
 أحَرص مِن َكلب 

 
 على ِعقي َصبي

 02 ..................................................................... المثل
 أحسن من انظر .................................. أحسن من الُمذَهب
 أَحَشًفا وسوَء كيلة

 02 ..................................................................... المثل
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ك وَتروثني  وسوء كيلة انظر ..................................... أُحش 
ن ال َتنُشدين  احفظي بيتك مم 

 02 ..................................................................... المثل
 أحلى من انظر......................... أحق  الخيل بالركض المغار

 أحلب فأشرب انظر ........................ احلُب َحَلبًا لك َشطُره
 نأحلى م انظر......................................... أحلى من الَعَسل

 292 ......................................... أحمد بن حجر العسقالين
 292 ........................................... أحمد بن حسين الَزوَزين

 باك تاك انظر ..........................................أحمق فاك  وهاك  
 باك تاك انظر ................................... أحمق ما يجأى مرغه
 أحمق من انظر ................................ أحمق من أبى َغبشان

 أحمق من انظر ........................................ أحمق من بَيَهس
 أحيى من انظر ........................................... أحيى من ضب  

 أخبث من انظر ................................... أخبث من أبي ُمعطَة
 إلى أعاله انظر .............. أبي َسعد أخذ فالن أو الشيخ ُرَميح
 آِخر الَبز  على الَقلوص

 5 ....................................................................... المثل
 
 
 آِخُر الَدواِء الَكي

 8 ....................................................................... المثل
 آِخُرَها َأَقل ها ُشربًا

 8 ....................................................................... المثل
 أبي غبشان انظر ............................... أخسر من أبى غبشان
 أخطأت استُه الُحفرةَ 

 08 ..................................................................... المثل
 من سرفة انظر ..........................................أخف  من سرفة

 05 .................................................. أخلى من َجوف حمار
 أخوك أم الِذئب

 22 ..................................................................... المثل
 صفقة من شيخ انظر .................. أخيب َصفقًة من شيخ بَهوٍ 

ها وإن أبَتأ  المغروين انظر .......................................... دِر 

 2/ ....................... إذا أخصَب الَزماُن جاء الغاِوي والهاِوي
 فاقعد انظر ..................... إذا أصابَت الظِباء الماء، فال َعباَب 

 عوكي علي بيتك انظر .......................... إذا تم  أمٌر دنا نقُصه
س، وال ا م والمنجِّ لَفيلسوف إذا جاء الَقَدر لم ُيغِن المنجِّ

 والمَهنِدس
 2/ ..................................................................... المثل

يتُها   انظر ............................... إذا َحَككُت ُقرحًة َدم 
 
 األلمعي

 دغر ال صف   انظر .. إذا رأت العيُن العيَن فَدغرى وال َصف ى
 الغاوي والهاوي انظر ............... إذا ُرمَت الباطَل أنجَح بك

 فابَدئِيِهن  بَعفالإذا سابَبنَِك 
 9 ....................................................................... المثل

 إذا َعز  أخوك فُهن
 0/ ..................................................................... المثل
 َعَلمًا بَدا َعلمٌ  إذا َقَطعنَ 
 0/ ..................................................................... المثل

  ِإذا ناَمِت الَعيُن استَطَلَق الِوكاء
 // ..................................................................... المثل

 باب السين انظر ........................................ أذل  مِن السانية
 أذل من انظر ........................ أَذل  من الُسقبان بين الَحالئب

 أسرع من انظر ............................................ أذل  مِن الَعير
 أذل من انظر .............................................. أَذل  مِن الَهرَمة

 فارفع يدا انظر ........................... ارجحن  شاصيًا فارفع يدا
 من عنانه انظر ........... َديك واسرتِخ، إن  الِزناَد من َمرخٍ أرِخ ي

 على ظلعك انظر ..................................... ارقأ على ظلعك
 أرمى مِن ابن تِقن

 6/ ..................................................................... المثل
 أِرنيها نَِمَرًة أِرَكها َمطَِرةً 

 6/ ..................................................................... المثل
 أروغ من انظر.................................. أرَوغ من َيربوع ُمحافرٍ 

 أريها الُسها وُتِريني الَقَمر
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 6/ ..................................................................... المثل
 أزنى من انظر ............................................ أزَكن من إياس

 أزنى من انظر ....................................... ى مِن ِهجِرسٍ َأزنَ 
 ساء سمعا فأجاب إجابة انظر ................ أساء كاِرٌه ما عِمَل 

 أسأل من، ومن فلحس انظر أساَف حتى ما َيشتَكي الَسواَف 
 است انظر ........................................... است البائن أعرف

 انظراست أم ك أضيَق، واستك أضيَق مِن أن تفعل كذا وكذا

 من فلحس
 عان ذا إهالةسر انظر ........ استَحَقب الَغزُو أصحاَب البَراذينِ 

َءُة عن التَنقيح  التفة عن الرفة انظر ............... استَغنَت الُسال 
َءُة َعن التَنقيح  رقية الزنى انظر .................... استَغنَت الُسال 

 272 ......................................................... أسد بن َجذيمة
 باب التاء انظر ........................ أسرع مِن َلحِس الَكلب أنَفه

تي  أسرق من انظر ......................................... َاِسغ لِي ُغص 
 من قراد انظر............................................. أسفل مِن ُقراد

 216 ....................................... ُعذِري ةأسماء بنت عبد اهلل ال
 292 .................................................... إسماعيل بن سيده

ة الَوبر  أسلق من انظر .................................. أسَمج مِن ُمخ 
 الفظة من انظر ....................................... أسمح من الفظة

 باب الذال انظر ............................ أسمع َصوًتا، وأرى َفوًتا
 من خوتعة انظر ........................................ أشأم من الُدَهيم
 أشأم من انظر ........................................... أشأم من َسراِب 
 أشأم من انظر ......................................... أشأم من ُطَويس

 أم منأش انظر ................................. اُِشب  لي الرجُل إشبابًا
 أسيمرا انظر ....................... أشبََه َشرٌج َشرجًا لو أن  أَسيِمراً 

 باب الجاء انظر ............................................ اشتََعل َغَضبًا
 أشجع من أسامة

 25 ..................................................................... المثل
 األيهمين انظر .................................. أَشد  ُحمرًة مِن النََكَعة
 من غراب انظر ................................. أشد  سواًدا من غراب

 أشَغل من ذاِت النِحيَينِ 

 05 ..................................................................... المثل
 ضأن ثمانين انظر .................. أشقى من راعي ضأن ثمانين

 أعز من انظر ....................... أصابني الَخطب فتنب ل ما عندي
 ثالثة األثايف انظر ...................................... أصبَر مِن َقضيب
 من الذئب انظر ........................................ أصح  من الذئب

 أشد من انظر .................................أصح  مِن َعير أبي سي ارة
 جار الضبع انظر ................................ أصَقبَك الَصيد فارمِه

 أروى من انظر ......................................... أضبَط مِن نَملة
 أشقى من انظر ...................................... أضعف من بروقة
 فربق ربق انظر .......................................... أضل  مِن َموؤدة

 أصفر من انظر .................................. أِضيء لي أقَدح لك
 الكروان انظر ................................. كرا إن ك لن ُترى أطِرق

 فإنك ناعلة انظر ................... َاطِعم اَخاك مِن َعَقنَقل الَضب  
 َأطَعمتَُك َمأُْدومي

 21 ..................................................................... المثل
 وخالك ذم انظر ......................... أطُلق يديك َتنفعاك يارجُل 

 أطوع من انظر ................................. أطول َذماًء مِن الَضب  
 ألج من انظر ......................... صلِي ةأطيب ُمضَغٍة َصيحاني ة مَ 

 الوطواط انظر ............................................. أظلم من حي ة
 الشنفرى انظر ..................................... أعدى مِن الَشنَفرى
 من سليك انظر ....................................... أعدى مِن ُسَليك
 من نعامة انظر ......................................... َأعدى مِن نَعامةٍ 

 أعدى من انظر ........................... أعَذب مِن ُمَويَهة يف ُرَديهة
 بيضة البلد انظر .................................... أعز  مِن بَيضة البََلد
 أعِط القوَس بارَيها

 06 ..................................................................... المثل
 باب الصاد انظر .................................... َقوَس باريهاأعِط ال

 من فلحس انظر .......................... َأعَظم يف نَفسه مِن َفلَحسٍ 
 من ضب انظر ............................................ أعق  من ضب  
 ذا فوق انظر ............................................... أعَلقَت فأدِرك
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 ذا فوق انظر .......................................... أَعن َصبُوٍح ُتَرقُِّق 
 أعيث من انظر ...................................... أعيَث مِن الَمدراء
 أفرس من انظر ........................................... أغَدر مِن ُعتَيبة
 ِء الَقيسِ َأغَزُل من امِرى

 8 ....................................................................... المثل
 أغزل من انظر ........................................ َزُل مِن ُفرُعلَأغ

 أقود من انظر ............................................ أفجر مِن ظلمة
 أفحش من انظر ..................... أفَرَخ القوُم بيضتهم، وبيضهم

ُهم  من الظربان انظر ............................... أفَصُح الَعرِب أبَر 
 أفصح من انظر .............................. أفصح من َسحبان وائِل
 أبلعي ريقي، أبلد من ثور انظر ........ َأفَصح مِن َسحباِن َوائِلٍ 
 أفقر من انظر ............................... نِ أفَلَت فالٌن ُجَريعَة الَذقَ 

ها  أحناكها انظر ........................................... أفواهها مجاس 
 تيس حلب انظر ....................... أَقب  كتَيس اُلحل ب الَغَذوانِ 

 أعالهم فوقا انظر ......................................... اقِدر بَذرِعك
 أقصر من انظر ....................................... أقَطف مِن أرنَب

ُب   أقل من انظر ................................................. اقلبي َقال 
ثتَها  أكذب من انظر ............................. أكِذب النَفَس إذا َحد 
 من دب ودرج انظر ......................... أكذب َمن دب  ودرج

 َرغوٌث  بِرَذوَنةٌ  لَدوابِّ آَكل ا
 8 ....................................................................... المثل

 أفسد من األرض انظر ............................. آَكُل من األََرَضةِ 
 70 .............................................................إِكلِيل بن سي ار

 أكيس من انظر . أكيَس الَكيِس التُقى، وأحَمق الُحمِق الُفجورُ 
دَتني زادِي  انظرأال أراك بَُعيَد الموت َتنُدبُني، ويف حيايت ما زو 

 أي الجراد عاره
 226 ,59 ............................................... األحنَف بن َقيس

 270 ,/8 ,5 ..................................................... األحوص
يطاء يطاء والقضاء ضر   السلجان انظر .................. األخذ ُسر 

 218 ,215 ,202 ,78 ,17 ................................. األخطل

 19 ......................................................األخنَس بن ِشهاب
 ابنة الجبل انظر ........... األعداُء ُصهُب الِسبال وُسود األكباد

 ,212 ,228 ,225 ,226 ,97 ,82 ,59 ,17 ,9/األعشى

212, 215, 27/ 
 
 
 /21 ...................................................... األغلب الِعجلي

 مِن َمادِرٍ  أأَلَمُ 
 9 ....................................................................... المثل
 292 .................................................................. الُبحرتي

 التبَس الحابُِل بالنابِل
 07 ..................................................................... المثل
 292 ................................................................... الثعالبي

 الجابي والجاين
 2/ ..................................................................... المثل

 أجبن من انظر .......................... ألجأه الخوُف إلى َشر  ِشِمر  
 مجرى اللدود انظر .............اَلجرع أروى، والَرشيف أشَرب

 262 ,200 ,81 .................................................. الَجعِدي  
 255 ,270 ,221 ............................. الحارث بن أبي شمر

 62 ,00 ................................................. ن ِحل زةالحارث ب
 /2 ........................................................ الَحاِرِث بِن ُزَهيرٍ 

 70 ...................................................... الحارث بن ِشهاب
 67 ........................................................ الحارث بن َوعلة
 216 .................................................... الحاِرث بن َيربوع
 68 ....................................................... الُحباب بن المنذر

 كف الضب انظر ..................... اَلحتَنَى ال َخيَر يف َسهٍم َزَلج
اَج   08 ..................................................................... الحج 

 السيف العذل انظر ........................... الَحديد باَلحديد ُيفلح
 219 ....................................................... الحسن البصري  

 267 ,2/6 ,220 ,228 ,09 ................................الُحَطيئة
ى أضَرَعتني لك  حلم أصم انظر ................................. الُحم 
 9 ........................................................ الَخزَرج بن َتيِم اهلل
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 فبيضي واصفري انظر .. الُخل ة ُخبز اإلبل، واَلحمض فاكِهتها
 باب الخاء انظر ............................ اَلخيل أعلم َمن ُفرسانُها

 حمي الوطيس انظر .................................. ألذ  مِن الَسلوى
 الذئب أدغم انظر ............................ الذئب ُيغبَط بذي بَطنه

 
 
 05 ,9 .................................................................. الراعي

 باب التاء انظر .......................................... الرجل الِحصِرم
 باب الجاء انظر .............................................الَرشف أنَقع

بيدي  292 ................................................................... الزَّ
 292 .................................................... الزركلي الدمشقي

 292 ,60 ....................................................... الزمخشري
 65 ...................................................... الُسَليك بن الُسلكة
 58 ......................................................... الَسَموأل بن أوىف

 292 .................................................................. السيرايف
 أهون من انظر ........................ الَشرُط َأملَُك، عليك، أَم َلك

اخ  72 ...................................................................... الَشم 
 /27 ,18 ,9/ ................................................... الشنفرى

 أسرق من انظر ....................................... ألص  من ِشظاظ
 258 ....................................................... الَصلتاِن الَعبِدي  

اك بن عدنان  02 ...................................................... الَضح 
اح  202 ,222 ,02 .................................................. الطِِرم 

 ظئار القوم انظر .............................................. الَطعن َيظأر
 باب الظاء انظر ........... الظمأ الفادح أهون من الِري  الفاضح

 /2 ...................................................... العب اِس بِن مِرداس
 2/1 ................................. الَعدل بن َجزء بن َسعد الَعشيرة

 292 ,2/2 ....................................................... العسكري
 إلى أعاله انظر............................ لم َيثَكلالُعقوق ُثكُل َمن 
 الُعنوُق بَعد النُوِق 

 22 ..................................................................... المثل
 أغير من، أخلط من، آنس من انظر .. آَلُف من ُغَراِب ُعقدة

 ,/21 ,208 ,92 ,/8 ,82 ,55 ,68 ,7/ ,07 ,/0الفرزدق

211, 280 
 /2 .................................... الَفضل بن العب اس بن أبي لهب

 من عنانه انظر ............................................. ألِق مِن ِعنانه
ب، ال َمن ت بالقريب َمن تقر  رب أخ لك لم تلده  انظرنس 

 أمك
 
 
 78 ..................................................................... الُقطامي

 96 .......................................................... الَقعقاع بن َشور
 11 ....................................................................... الُقالخ
 215 ,/21 ,2/2 ,222 ,92 ,92 ,16 ................. الكميت
 باب الصاد انظر ...................................................... الَلبَنَ 

 على عواهنه انظر .......... اهلل أعلم َمن َحط ها مِن رأس َيُسوم
 باب القاف انظر ............................ المال بينهم ِشق  األبُلَمة
 00 ..................................................... الُمحَتِرش بن ُحَليل

 217 ,2/0 ,200 ................................................ لمخب لا
 1/ ........................................................... المرار األسدي  

 1 ......................................................... المرتضى الزبيدي  
 9/ ....................................................... المسي ب بن َعَلس
ل الضب ي  82 ,61 ................................................... المفض 

 ثمرة الغراب انظر ............................... الَمَلَسى ال ُعهَدة َله
 باب الباء انظر ..................................... المنايا على الَحوايا

ج  8/ ...................................................................... المؤر 
 ,26 ,27 ,21 ,/2 ,20 ,22 ,22 ,9 ,8 ,5 ,7 ,1الميداين 

25, 28, 29, 02, 02, 00, 0/, 01, 07, 06, 05, 

08, 09, /2, /2, /0, //, /1, /7, /6, /5, /8, 

/9, 12, 12, 10, 1/, 11, 17, 16, 15, 18, 19, 

72, 72, 70, 7/, 71, 77, 76, 75, 78, 79, 62, 

62, 60, 6/, 61, 67, 66, 65, 68, 69, 52, 52, 

50, 5/, 51, 57, 56, 55, 58, 59, 82, 82, 80, 

8/, 81, 87, 86, 85, 88, 89, 92, 92, 90, 9/, 

91, 97, 96, 95, 98, 99, 222, 222, 220, 22/, 
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221, 227, 226, 225, 228, 229, 222, 222, 

220, 22/, 221, 227, 226, 225, 228, 229, 

202, 202, 200, 20/, 201, 207, 206, 205, 

208, 209, 2/2, 2/2, 2/0, 2//, 2/1, 2/7, 

2/6, 2/5, 2/8, 2/9, 212, 212, 210, 21/, 

211, 217, 216, 215, 218, 219, 272, 272, 

270, 27/, 271, 277, 276, 275, 278, 279, 

262, 262, 260, 26/, 261, 267, 266, 265, 

268, 269, 252, 252, 250, 25/, 251, 257, 

256, 255, 258, 259, 282, 282, 280, 28/, 

281, 287, 286, 285, 288, 289 
 9/ ,// ...................................................... نابغة الذبياين ال

 216 .................................................. النَطِف بن اَلخيَبِري  
 268 ,/20 ,226 ,59 ,58 ,/6 ,9........ النعمان بن المنذر
 256 ,// ............................................. النُعمان بن الُمنِذر
 2/6 ......................................................... النمر بن َتوَلب
 251 ,250 ,29 ......................................... النَِمر بن َتولب

 عنقاء مغرب انظر ............................. ألَوت به َعنقاُء ُمغِرب
 222 ......................................................... الوليد بن ُعقَبة

ه يلَهف اللَ   أكيس من انظر ................................ هفانُ إلى أم 
 من الحنظل انظر ............................... من الَصبِر والَمِقر أمر  

 222 ,226 ,17 .............................................. امرأ القيس
 ,277 ,2/5 ,221 ,222 ,225 ,98 ,79 ,25امرؤ القيس

292 
 257 ,279 ,25 ........................................... امرىء القيس

 أمسخ من انظر ...................................... أمضى مِن الَسيف
 2/ ............................................ أمضى مِن ُسَليِك الَمقانِب
 م منأعر انظر ................................ أمنَع، أو أعز  مِن أم  قِرفة

 77 ............................................................أمي ة بن الُمغيرة
 إن أردَت المحاجزَة فَقبل الُمناَجزة

 2/ ..................................................................... المثل
 خير من زاهق انظر ...... إن  الحاجة ليَعِضبها َطَلبُها َقبل َوقتها

 هوبر انظر ...........................إن  الذليل الذي ليَست له َعُضدٌ 
 قتاد هوبر انظر .......................... إن  الَرقين ُتَغط ي أفَن األفِين
 لى أعالهإ انظر .......................... إن  الَشفيق بُسوء َظن  ُموَلع
 أفن األفين انظر ......................... إن  الَشفيق بُسوء َظنٍّ ُموَلعُ 
 َوافِد البَراِجم

َّ
 البراجم انظر ................................. إنَّ الَشقي

 أفن األفين انظر ...................... إن  العامِري  ليَِحس  للَسعِدي  
 انظرإن  العين ُتدين الرجاَل مِن أكفانِها واإلبل مِن أوضامِها

 القرم من األفيل
 باب الفاء ظران ................................ إن  الِفرار بِقراٍب أكيَُس 

  ِصبيٌَة َصيِفي ون أفَلَح َمن كان له ِربِعي ون
 البغاث انظر ... إن  بَنِي

 بنات أوبر انظر ......................... إن  بَني فالن مِثل بَنات أوبَرَ 
 عندأوة انظر .................. أن تسَمع بالُمَعيِدي  َخير مِن أن تراه

 أملح من انظر ............................ إن جرجر الَعود فزده ِوقراً 
سر  انظرلتم وكأن َقدإن جعلتم ليلتكم ليلَة أنَقَد، فقد وص

 خميره
 لمندوحة عن الكذب انظر إن كنَت ِريًحا فقد الَقيَت إعصاًرا
 لمندوحة عن الكذب انظر إن كنَت كاذِبًا فشِربَت َغبوًقا باِرًدا

إن لم أحَظ عند زوجي فال آُلو فيما ُيحظِيني عنده بانتهائي إلى 

 فال ألية انظر ................................................... ما َيهواه
ًا وإن  َليتًا َعن  عرما تعرتم انظر ................................. اءإن  لو 

 عارما تعرتم انظر ................................ إن  مِن البيان لِسحًرا
ب  ابن جال انظر ........... أنا ُجَذيلها الَمحك ك وُعَذيقها المَرج 

 بون بعيد انظر ............................................. أنا َغريُرك منه
از  أثقل من انظر .................................... َأنَت أَثَقل من الَحز 
ب  إنباض بغير توتير انظر ...................... أنت على الَمجر 
 أنتن من انظر .................................... أنَجَد َمن رأى َحَضنًا

َة َمن راماها  ابن ألغز انظر ................................ أنَصَف القار 
 انقَطَع السَلى يف البطن

 8 ....................................................................... المثل
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 ابن ألغز انظر .................................... قاِوَية انَقَطَع ُقَوي  مِن
 تفريق العصا انظر .................... إِنَّك خير مِن َتفاِريق الَعصا
 الكبة بالهبة انظر ........................... إن ك لو صاَحبتَنا َمِذحَت 

 رجالأعناق ال انظر ............ إن ما أَذل  أعناَق الِرجال األطماعُ 
 ذنب تلعة انظر .................. إن ما اشرتيُت الَغنَم ِحذاَر العاِزبة

يَت هانِئًا لتَهنِىء  برق خلب انظر ............................ إن ما ُسم 
 بأصغريه انظر ................. إن ما هو إسك أَمة، وإن ما هو َعطينَة

ينَ   ليث عفرين انظر ...................... إن ه ألشجع مِن َليث ِعِفر 
 أدل من انظر ...................................... إن ه ألصَدق مِن َقطاة

 أضيق من نظرا ............................ إن ه ألضيَق مِن النُخروب
 أودى عتيب انظر ....................................... إن ه لواري الَزند
 األيهمان انظر ............................................... أنوم من َفهد

 أنوم من انظر .......................... أهون ما أعَملت لساٌن ُمِمخ  
ٌب   مخ عرقوب انظر ........................ أهَون َمظلوٍم ِسقاٌء مَرو 

 5/ ............................................................. أوس بن ثعلبة
 02 ............................................................ أوس بن حجر

ل  اإلحتالُط وأسوأ القوِل اإلفراطُ  أو 
 
 أسوأ القول انظر .. الِعي
ُب أَي  الرِّ   أدوى من انظر.................................... جاِل الُمَهذَّ

 باب الثاء انظر ............................................. أَيَّ َجردٍ َترَقعُ 
 5/ .......................................................... إياُس بن معاويةَ 

أهلب  انظرإي اك وأهلب الَعضَرِط فإن ه ال طاقة لك به

 العضرط
 إياك انظر ......................................... إي اكم وَخضراَء الِدَمنِ 

 1 .................................................................... إيمل بديع
ه ألَقى َسعًدا  بن سدوس انظر .............................. أينما أوج 

 اب الباءب انظر ....................................... باَءت َعراِر بَكحلٍ 
 أسرى من انظر ................................... بات فالن بليل أنقدَ 
 17 ......................................................... َباذاُن ابن ساسان

 باب الشين انظر .................. باع فالن على بَيعه وَحل  بواديه
كَ  َك ال بَِكد   باع فالن انظر ........................................... بَِجد 

 شاكه أبا فالن انظر ............................. بدون ذا ينُفق الِحمارُ 
 279 ,228 ,222 ,90 ,85 ,26 ................................ بِشر

 فاء والبنينبالر انظر .............. بَضرِب َخب اب وِريش اُلمقَعد
 الباء باب انظر ............... بِعل ة الَوَرشان تأكل الُرطََب الُمشانَ 

 باب الباء انظر ............................................... بَقِّطِيه بطِب ِك 
 بلغ فالن يف العلم أطَوَريه

 /8 ................................................................ كلها مثل
 
ِّ
 25 ......................................................... بِن َربِيَعة الباِهلي

 292 .............................................................. بن عبد ربه
 باب التاء انظر ................................................. بنات ألبٍُب 

 أوقل من انظر ................. بنى القوُم بيوَتهم على ساٍق واحد
 باب الباء انظر ..................... س مقاُم الشيخ أمِرس أمِرسبئ

 266 ,267 ,00 ......................................................بيهس
 00 ............................................................ بيهس الَفزاري  

ا  9/ .................................................................... تأب ط شرًّ
 ظبي ظله انظر .......................................... تَرك الَظبي ظِل ه

 مقص قرن انظر ......................... ُتِرَكت داُرهم َحوَث بَوَث 
 جوف حمار انظر ................................. تركتُه جوَف حمار

 أعذب من انظر ......................... تركتُه على أنقى مِن الَراَحة
 مشفر األسد انظر ...............................يَنباقتركتُه ُمحَرنبِئًا ل

 تربت يداه انظر ...... ترى الِفتياَن كالنَخل وما ُيدريك بالدخل
َقت الَغنَُم َشَغَر بََغرَ   شذر مذر انظر ................................. َتَفرَّ
 التقي ملجم انظر ................................. تمام الَربيع الَصيف

 باب التاء انظر ................................................. َتيُس ُحل ٍب 
 08 ........................................................... َتيم اهلل بن َثعلبة

 رشهثل ع انظر ....................... َثوبَك ال َتقُعد َتطِير به الِريُح 
 أم الربيق انظر ................................ جاء باألمِر على َقنادِيده
ارى والبُق ارى  بنات غير انظر .............................. جاء بالُشق 

 بنات غير انظر ........................................... جاء ببَناِت َغيرٍ 
 ثاين عطفه انظر .......................................... جاء َتِضب  لِثَتُه
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 باب الجاء انظر ........................... جاء فالن بالِضح  والريح
 باب الجاء انظر ...................... جاء فالن بما أد ت يٌد إلى يد

 خنبة وخنعة انظر ........................... جانِيك َمن َيجني عليك
 222 .......................................................... جرية بن أوس

 250 ,271 ,227 ,76 ,17 ,0/ ,07 ....................... جرير
 ناجزا بناجز انظر ..................... َجزا الَشموس ناِجًزا بناجزٍ 

ة اس بن ُمر   10 ........................................................... َجس 
 جعد الجنان انظر ........................................... َجعد اَلجنان

لنا واجتَِمل  براقش انظر .............................................. جمِّ
 باب الباء انظر ............................................ َجنادِع الَضب  

 اقشبر انظر ............................... َجنَيتُها مِن ُمجتَنًى َعِويصٍ 
ع كلبَك يتبَعك  أجع كلبك انظر .................................... جو 

 شعراء ذات وبر انظر .................. جئَت على َقَدٍر يا موسى
 باب الحاء انظر ......................................... َحاَر بعد ما كارَ 
 00 ............................................................... حارثة بن ُمر  

 12 .......................................................... حاِزم بن الُمنذر
 دون القريض انظر ......................................... ُحب ًا وكرامةً 

 باست الراكب انظر .......... ما وراءها َحبَستُموين وراَء األَكَمةِ 
 خالة الكروان ظران .............................. َحبلِك على غاِربِك 

 الرجوان انظر .............................. حتى متى َتكَرع اَل َتبَضع
 272 ,96 ........................................... حتى يشيب الغراب

 /27 ............................................... مندلةابن حتى يؤوب 
 سهم زلخ انظر ................................ ِحَدأ ِحَدأ َوراَءك بُنُدَقة

 باب الجاء انظر ........................... حدسهم بمطفئة الرضف
 82 ............................................................. ُحَذيفة بن َبدر

 /2 .................................................... ُحَذيفة رضي اهلل عنه
 222 ..................................................... َحرَملة بن عبد اهلل

ان بن   278 ,221 ............................................... ثابتحس 
 2/7 ...................................................... ُحَصين بن عمرو

 حمارا العبادي انظر ................... َحمد َقطاةٍ يستمي األرانب

 باب الحاء انظر ............. َحن ت والَت َهن ت وأن ى لِك َمقروع
 62 ....................................................... َحنَظلُة بن َصفوان

 26 ................................ َحنَظَلَة بِن مالِِك بِن َعمرو بِن َتِميمٍ 
 62 ............................................................. خالد بن أسيد

 272 ,201 ................................. خالد بن جعفر بن كالب
 أطرق كرا انظر ....................................... رخامِري أم  عام

 من يفعة سوء انظر ......... خامِري َحضاِجُر، أتاِك ما ُتحاذِرين
 خذ اللص انظر ......................................... ُخذ ما طَف  لك

 باب الجاء انظر ........... خرج يُجر  ِرجَليه، وُيطابق يف ِحجَليه
 2/8 ......................................................... ُخفاف بن ُندبة
 انظرَوَهى ِسقاُؤه وَمن ُهِريَق بالَفالة ماُؤه َخلِّ َسبيَل َمن

 خفيف الرداء
 98 ........................................................... ُكِري  الَيش َخليل

 
 
 270 ........................................... ُخَويلِد بن َنوفل الكالبي

 له عين خرارة انظر ..................... خير اإلبل ُحمرها وُصهبها
 26 .............................................. داِرِم بِن مالِِك بِن َحنَظَلة

 2/5 ................................................................. َدخَتنوس
ة  21 ........................................................... ُدَريد بن الِصم 

 باب الداء انظر ..................... َدع َعنك نَهبًا ِصيَح يف َحَجراتِه
َة الَلبَن َدع يف  فالن يرعى وسطا انظر ................... الَضرع ماد 
 28 ............................................................... بن ُعباَبة ُدق ة

 بنات النقرى انظر .................... َدقََّك بالِمنحاِز َحبَّ الِقلِقلِ 
 مطفئة الرضف انظر ..................... دَمغهم بمطفئة الرضف

يِن َسعُد الَقينُ   سعد القين انظر ................................... ُده ُدر 
 271 ,/27 ................................................. دهر الداهرين

 271 ........................................................... الدهاريردهر 
 خرط القتاد انظر ...................... دون ُعَلي اَن الَقتاَدة والَخرطُ 

 229 ............................................................... ديك الجن  
 أقم سوادك انظر ....................... ٍق َينِمي وَعقٍل يَحرِي ذا ُحمُ 

 من القراد انظر ........................................ ذليٌل عاذ بقرملة
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 شذر مذر انظر ................................. ذهَب القوُم َشَذَر َمَذرَ 
 على طرف الثمة انظر............................ ذَهَب أمُس بما فيه

 بنات طمار انظر ........................................ ذهب يف اليَهيَر  
 عقاب مالع انظر ........................... ذهبت هبم ُعقاب َمالع

ة  278 ,20 ........................................................... ذو الُرم 
 صلي وطيريحو انظر ................................رأسه رأس حي ة

 رب أخ لك انظر ............................... رب  َرميٍَة مِن َغير رامٍ 
ل  باب التاء انظر ......... رجع على إدراجه، ورجع َدرَجه األو 

 خش ذؤالة انظر ................................... رجل َخفيف الحاذِ 
 مؤدم مبشر انظر ............... رجل مَقل ُم الُظفر عن أذى الناس

 إلى أعاله انظر ............................................ َرعى فأقَصَب 
 على عاتقه انظر ............................... ركِب فالن َذنَب الريح

 باب الباء انظر .................................... أعَفر رماين عن َقرن
د الضأن فربِّق ربِّق  فربق ربق انظر ............................... رم 

 به الَرَجوانِ 
َ
 باب الحاء انظر ....................................... ُرمي

اج  21 .......................................................... ُرؤَبة بن العج 
 باب الراء انظر ...................................... ُرَويَد الِشعَر َيغِب  
 إلى أعاله انظر...................................... ِريح َحزاء فالنَجاء
 الرائد ال يكذب انظر ............................... زاِحم بَعودٍ أو َدع

 باب الزاي انظر ................................... زاد يف الُطنبور نَغمةً 
 227 ,22 .................................................... زرقاء اليمامة

 2/0 ,/9 ,10 ,25 .............................. زهير بن أبي سلمى
 272 ,201 ............................................... زهير بن َجذيمة

 رضي اهلل عنهما
 
 58 ........................................ زيد بن علي

 باب انظرسأحِملك على صعٍب َحدباَء ِحدباٍر، َينِج  ظهرها

 السين
 /7 ............................................................ َسبأ بن َيشُجب
 06 ............................................................ َسُبَعة بن عوف

اَشة  سال هبم السيل انظر ...............................سبَقك هبا ُعك 
عُ   ابن بيض الطريق انظر ............ سحابة َصيف عن قليٍل َتَقش 

 22 ............................................... سحبان بن زفر بن إياس
 98 ,71 ,/1 ,2/ .................................... سعد بن زيد مناة
 9/ ............................................................ سعيد الخدري  

 بياب بن بياب انظر ................ سَقط الَعشاُء به على ِسرحانٍ 
 
 
 2/ .......................................................... ُسَليك بن َيثِربي

 8/ ,07 ..........................................سليمان بن عبد الملك
 282 ...................................................... سمرة بن جندب

ن كلبَك يأُكلك  أسمع من انظر .................................... سمِّ
 إلى أعاله انظر ....... سوء االستمساك خير من ُحسن الِصرعة

 ,226 ,99 ,96 ,91 ,/9 ,/6 ,8/ ,7/ ,09 ,5سيبويه

228, 220, 2/2, 292 
 229 ............................................................ َسيف الَدولة

 باب الجاء انظر ....................................... َسيٌل جار  الَضبُعِ 
 باب الشين انظر .................................... شاَخَس فاُه الَدهرُ 
 12 ............................................................ شاكر بن ربيعة
 إلى أعاله انظر ......................................... ُشبِّر فالن فتََشب رَ 

ة َعبد الحميد  باب الشين انظر .................................... َشج 
 إلى أعاله انظر .......................................... َشر  أَهرَّ ذا ناٍب 
 شراهن مراهن انظر ................................. َشربَة أبي الَجهمِ 

 باب الشين انظر ......... َشعراء يف إبطي أخاف إحدى ُحَظي اته
َرَع َليالً  ر َذيالً، واد   خمارها الكلب انظر ........................ شم 
 292 ............................................... شهاب الدين النويري

 272 ........................................................... شيب الغراب
 شوالن البروق انظر ........ا يطلُب الَسوط إلى الَشقراءشيئًا م

 أعيا من انظر .................................. صار خيَر ُقَويٍس َسهمًا
 القوس ركوة انظر ......................... صالبي أشد  مِن نافِِضك

 خده بمصغى انظر ................................. صَدَقني ِسن  بَكِره
 ركب العصا قصير انظر ................................. َصر  اُلجنُدُب 

 أصح من انظر ................................ ُصر  عليه ِرجُل الُغراب
 إلى أعاله نظرا ........................... َصفَقٌة لم َيشَهدها حاطٌِب 
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 أصفر من انظر ................................................ َصم  صداه
 إلى أعاله انظر ..................................... ضَرب عليه ِجرَوَته
 باب السين انظر ................................... ضل  الُدَريص نََفَقه

 باب الضاد انظر ........................ َضي عَت البِكاَر على طِحالٍ 
 أبد على لبد انظر .................................. َطاَل األَبَُد على ُلبَد

 باب الذال انظر .... َطراثِيُث ال أرَطى لها، وَذآنِيُن ال ِرمَث لها
 292 ,222 ,60 ,9/ ,6/ ,26 ..................... فة بن العبدطر

 أكذب من انظر ........................ َطف  َحجُرِك، وطاَب نَشُركِ 
 أذل من انظر .................. َطَلبُت ما ُيلِهيني فلِقيُت ما َيعظِيني

 باب التاء انظر ............................................ َطواه على بُل ته
ى  الكراب على البقر انظر ................ َظل ت على فِراشها تَكر 

 25 .............................................................. عامِر بِن ُذهلٍ 
 255 .............................................. عبد الرحمن بن عوف

 292 ......................................................  الصفديعبد اهلل
 292 ,292 ,6 ,1 ............................... عبد المجيد قطامش
 2/2 ,55 ......................................... عبد الملك بن َمروان
 292 ..................................................عبد الواحد الشيباين
 22 ...................................................... عبِد مناف بن ُزهَرة

 277 ........................................................... ُعتَبة بن ِربيعة
 58 ............................................................ عتيب بن أسلم
 292 ......................................................... عثمان بن جني
 292 ........................................... الذهبي عثمان بن َقاْيماز
 باب العين انظر ............................... أمَلًسا ُعثَيثٌَة َتقِرم ِجلًدا

 /0 ............................................................ بن ُلجيمِعجل 
 /26 ,/9 ,58 .............................................. َعدي  بن زيد

 أعذر من أنذر انظر ................................ ُعذراَك ال نُذراك
 من تيس بني حمان انظر ................ ُعر  َفقَره بِفيه لعل ه ُيلهيه
 باب الصاد انظر ................................ عَرف بَطني بَطَن ُتربَةٍ 

كَ   حميق جمله انظر ................ عَرفُت ذلك قبل أن ُيقطَع ُسر 
 267 ,5 ..................................................... عروة بن الورد

 باب العين انظر .................................... َعسى الُغَويُر أبُؤًسا
 220 .................................................... ُعقبة بن أبي ُمَعيط
 71 ........................................................ علباء بن الحارث

از  دون القريض انظر .......................... علََّق ُكرَزه على الَكرَّ
 القعقاع بن شور انظر .................... على أهلها َدل ت بَراقُِش 

 على طرف الثمام انظر ............ على ما َخي لَت َوعُث الَقصيم
 رضي اهلل عنه

 
 ,221 ,222 ,221 ,222 ,97 ,52 ,29علي

225, 202, 205, 2/0, 2/8, 216, 278, 252 
 أعز من انظر .............................. عليك بالتُمران والُسمنان

 292 ...................................................... عمر رضا كحالة
 12 ........................................................... عمرة بنت سعد

 60 ........................................................ َعمرو ابن العاص
 12 ......................................................... عمرو بن الَصِعق
 279 ,18 ..................................................عمرو بن َعدي  
 2/7 ,27 ................................................ عمرو بن كالب
 282 ,216 ,2/0 ,229 ,99 ,26 .............. عمرو بن كلثوم

 222 ................................................. عمرو بن َمعديكرب
 26 .............................................................. دٍ َعمرو بَن ِهن

 11 ............................................................ ُعَميَلة بن خالد
 258 ,219 ,209 ,85 ,56 ..................................... عنرتة

 /1 ............................................................ ُعواَفة بن سعد
 271 ...................................................... عوض العائضين
 58 ........................................................... عوف بن محل م

 جعار انظر ..................................................... ِعيثي َجعار
 إلى أعاله انظر ............................... َعير بَعيٍر، وزيادة عشرة

 َغزٌو َكَولغ الِذئِب 
 22 ..................................................................... المثل

 10 ........................................................... ُغَفيلة بن قاسط
 من خدافلي انظر ٌد لكَغمًزا ودِرَهماَك َلك، فإن لم تغِمز فبُع

 باب الذال انظر..................................... َفَرس َقصير الِعنان
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 األيهمان انظر ....................................... فسا بينهم الَظِربانُ 
 في جل خبندأة انظر.......................... فكأن ما ألَقَم فاُه َحَجًرا

 فال ُتَهتَهت
 2/ ..................................................................... المثل

 الدرة والجرة انظر ............................... ُفالٌن أََحُد األََحِدينَ 
 أضيع من انظر ................................... فالن أضيَع من فالن
 ابنا جمير انظر .................................. فالن حامض الِرَئتَين

من أحالس  انظرفالن مِن َثطاتِه ال يعِرف َقطاَته مِن َلطاتِه

 الخيل
 كمد الحبارى انظر ......................... فالن هالِك يف الَهوالك
 يقدم رجال انظر .............................. فالن يِميل مِن كل  ريح

 أروى من انظر .................................... فالنة أعَقر مِن بَغلة
 فم األسد انظر ........................................... يف أنفه ُخنُزوانَة

 إلى أعاله انظر ... الَمرُخ والَعفار يف كل  َشَجرة ناٌر، واستمَجدَ 
 اقدح بعقار انظر ......................... يف َوجِه مالَك َتعِرف أَمَرَته

ة  /1 ............................................................... قاشر بن مر 
 قبل الرماء انظر ...... قت ل أرًضا عالِمها، وقتَلت أرٌض جاِهَلها

 82 ............................................................. ُقَتيَبة بن مسلم
 لو ناديت حيا انظر ................................. قد ُالنَا َواِيَل علينا

 قد َيضِرط الَعيُر والِمكواة يف النار
 8 ....................................................................... لالمث

 أم طبق انظر .................................. َقَرَع لذلك األمر ُظنبُوبَه
 القرنبى انظر ................................... َقريب مَفر  ابن الَشرتاء
 60 ...................................................... ُقزماُن ابن الحاِرث
 بن كالب

 
 00 ........................................................... ُقصي

 279 ,226 ................................................. َقصير بن سعد
 باب التاء انظر .................................... ُقلِّد فالن قاِلَدَة َسوءٍ 

 52 ........................................................... ُقنُفذ ابن َجعَونَة
 // .......................................................... َقيس بن الَخطيم
 /2 .......................................................... َقيِس بِن الَخطِيمِ 

 82 ,10 ....................................................... بن ُزَهيرَقيس 
 27 .............................................................. َقيُس بُن ُزهيرٍ 

ا عاَفت البََقرُ   ثل عرشه انظر ...................... كالثَور يضرب لم 
 01 ........................................... كالممهورة إحدى َخَدَمتَيها
 إحدى خدمتيهاانظر ...................... كالممهورة من مال أبيها

يَِزى ي ًا، ثم  صارت إلى ِحج   باب الباء انظر كانت بين القوم ِرم 
 إلى أعاله انظر .................................. كان ه شيطان اَلحماط

 216 ........................................................................ رُكَثيِّ 
 10 ........................................................... ُكَثيف بن عمرو

 باب الحاء انظر ............................. كدابِغة وقد َحلَِم األدِيمُ 
 كِذي العر  يكوى غيره وهو راتع

 1 ....................................................................... المثل
 يف عريسة األسد انظر ........ كِذي الُعرِّ ُيكَوى غيُره، َوهَو راتِع

 /9 ............................................................. َكعب بن ُزَهير
 12 ............................................................. َكعب بن مامة

 كعين الكلب يف ُهب ي قِباع
 7 ....................................................................... المثل

 أزب نفور انظر ................................. َما فِيهِ ُكل  إِناٍء َيرَشُح بِ 
 إلى أعاله انظر ............................... كل  شاةٍ بِرجلها ستُناط
 باب العين انظر ................................ كل  َضب  عنده مِرداُته

 89 ,70 .................................................... كالب بن ربيعة
 باب الزاي انظر ............... كل ما ازَددَت َمثالًة زادك اهلل َرعالةً 

 باب الحاء انظر ........................................ َكل متُه َفاُه إلى يف  
 258 ,229 ,72 ,10 ,0/ ........................................ ُكَليب

 72 ............................................................ةكليب بن ربيع
 292 ................................................ كمال الدين األنباري

 270 ................................................................ َوقاعِ كواه 
 /27 ...................... الفور، وهب ت الدبورألألت ال آتيك ما 
 /27 .............................................. سعدبن هبيرة ال آتيك 

أم  انظرال أحٌد أَذل  من َجديس، أهكذا ُيفعل بالَعروس

 جندب
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 271 ....................................................... دمعتهاهلل أرقأ ال 
 271 ........................................... عاديكبك ال أشمت اهلل 

 باب التاء انظر ................................. ال أطلُب أَثًرا بَعد َعينٍ 
 /27 ...................................... النيبحن ت ال أفعل ذلك ما 

 /27 ......................................... األوجسسجيس ال أفعله 
 إلى أعاله انظر............................................ ال ُتبَرقِل َعلينا

 ألج من انظر ............................. ال َتجنِي مِن الَشوك الِعنََب 
 خير من العرة انظر ...................... ال تَدع كلبك ينَهب الناَس 

 باب التاء انظر ................................... ال َتِعظِيني وَتَعظَعظِي
 278 .................................................. يف اإلسالمِشغار ال 

 كاد العروس انظر ................................ ال ِعطَر بعد َعروسٍ 
 است البائن انظر ................. ال ماءِك أبَقيِت وال َهنَِك أنَقيِت 

 القعقاع بن شور انظر ......................ال يشقى بَقعقاٍع َجليٌس 
 أخدع من انظر .................................... ال ُيَقعَقع له بالِشنان

 عنزانفيها ال ينتطيح 
 7 ....................................................................... المثل

 أعز من انظر.............................. ألعِصبَن كم َعصب الَسَلَمة
 ,272 ,211 ,206 ,/22 ,222 ,98 ,2/ ,21 ,9لبيد

269, 292 
 ألهف من انظر ................. لتَِجَدن  فالنًا ألوى بعيَد الُمستَمر  
 الرشف أنقع انظر ............. لَحُسَن ما أرَضعِت إن لم ُترِشفي

 222 ,95 ,29 ,22 ...................................... لقمان بن عاد
 عرق القربة انظر ............................. لقيُت منه َعَرَق الِقربَةِ 

 باب الراء انظر ........................... لم ترَض شائنة إال  بَجرَزة
 باب الميم انظر .... لو كانت الَوالية بالُصوف، لطار الَخروُف 

 ضحى ظله انظر ................................. َليتَنا يف بُرَدةٍ أخماسٍ 
 أخنث من انظر ....................... ليس أخو الكِظاظ َمن َتسَأمه

 خذ حكمك مسمطا انظر ................ ليس لها راٍع ولكن َحَلبَة
 من غب الحمار انظر ................. ما بقي منه إال  ظِمُء الحمار

 /27 ............................................. الفور بأذناهباألألت ما 

 220 ............................... ماِزن بن مالك بن عمرو بن تميم
 العنوق بعد النوق انظر .................. َماُلَك الُعنوُق بعَد النُوِق 

 72 .......................................................... مالك بن ُحذيفة
 
 
 12 ............................................................. مالك بن حيي
 /2 ............................................................. مالك بن زهير

 7/ ...................................................... ماله أَقذ  وال َمريٌش 
ُم بُن ُنَويرة  270 .......................................................... ُمَتمِّ
 أذل من انظر .............................................. محِسنٌَة فِهيلي

 292 ...........................................محمد البكري األندلسي
 292 .......................................... ن أحمدمحمد بن شاكر ب
 00 ........................................................... ُمدلج بن ُسَويد

 باب الراء انظر ........................ َمر  الَصعالِيُك بأرساِن الَخيل
اَء الغفير  باب الجاء انظر ........................... مررُت هبم الجم 

 باب الذال انظر ................................. مررُت هبم بَقًطا بَقًطا
 77 .................................................... ُمسافر بن أبي عمرو

 292 ........................................... مسلم بن قتيبة الدينوري
 
 
ِر بِن ِحَماٍر الباِرقي  218 .............................................. ُمَعقِّ

 2/ .............................................................معِقل بن َيسار
 /0 ............................................................... معيج بن إياد
 268 ........................................................... مفحص قطاة

د به إلى الناس العنية  انظرَمن أنَفق ماله على نفسه فال يتحم 

 تشفي
َك بُل ه، وَمن َرماك بَكَدرة ارمِه بحجرة بأقحاف  انظرَمن َرش 

 رأسه
 292 ..................................................... منصور األبشيهي
 َمواعيد عرقوٍب 

 09 ..................................................................... المثل
 280 ,97 ...................................................... ناجزا بناجز

 باب الجاء انظر ............................... نام فالن وما نام لُعصرٍ 
 باب الكاف انظر ........................................... نِجاُرها ناُرها

 بقراب أكيس انظر ...................... نَزو الَفراِر استَجَهل الَفرارَ 
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 باب الحاء انظر ......................... نَزو الُفراِر استَجَهل الُفراَرا
 باب الصاد انظر .....................................نق ت َضفادِع بَطنه
 292 .................................................... نور الدين اليوسي

 /28 ................................................................. نيل مصر
 60 ......................................................... هاشم بن المغيرة

 هذا أجل  من الَحرش
 28 ..................................................................... المثل

 العنقودإلى يصل  لمكالم من هذا 
 7 ....................................................................... المثل

 باب التاء انظر ...................... هذا ما ُاظِهر لك بله ما اُضمره
ق على َخمرك  من السكاك انظر .................................... هرِّ
 25 ............................................................. هَرَم ابن سنان
 219 ........................................................... هِرم بن ِسنان

 ال ينادى وليده انظر..................... هم يف أمر ال ُينادى َوليدهُ 
 هم ما بين حاذف وقاذف

 انظر ............................................................. باب الباء
 تفت اليرمع انظر ............ أي هما سبَق اُِخذهما كَفَرَسى ِرهاٍن 

 هو أَبَصُر من المائح باسِت الماتح
 22 ..................................................................... المثل

 أثقل من انظر .....................................هو َأثَقل من الَزواقِي
 العنوق انظر ................................. ُهَو أََعز  من بَيِض األَنُوِق 
 على طرف الثمة انظر...................... هو الَفحل ال ُيقَدع أنُفه

 مِن دِِحنِدح
 
 مخ عرقوب انظر ....................... هو أهَون علي
 
ٍّ
 ضل بن ضل انظر ....................... ، وبذي بِلِّي انٍ هو بذي بِل ي

 باب الحاء انظر ......................................... هو حاطِب َليلٍ 
 إلى أعاله انظر........................................... هو ِخلب نِساء

 صلدت زناده انظر ............................. هو َصلَمَعة بن َقلَمَعة
 باب الذال انظر ....................................... هو ُضل  بُن ُضل  
 باب الذال انظر ..................................... هو طامِر بن طامِر

 أطير الغراب انظر ........................ يف شيء ال َيطِير ُغرابُه هو
 إلى أعاله انظر ............................. ال يؤالِسهو ال يدالِس و

مَ   األرم انظر ..........................................ُهَو َيعلُِك َعَليه األُرَّ
 باب التاء انظر .......................................... هو َيفِري الَفِري  

 باب الخاء انظر ............................. هي اَلخمر ُتكنى الطاِلء
 كأنها نواقر انظر ....................... َهيُل َخيَر حالِبَيِك َتنَطحينَ 

 باب الصاد انظر ......................................... وافق شن  َطبََقة
 باب الطاء انظر ..................................... وَجد َثمرَة الُغراِب 

 وجدُت الناَس أخبِر َتقلِه
 01 ..................................................................... المثل

 باب الحاء انظر .......... َوَجدَتني الَشحَمَة الُرق ى عليها الَمأتى
 222 .......................................................... َوَرَقة بن َنوَفل

 باب العين انظر ................................ ُوِضع على َيَدي َعدلٍ 
 عدا القارص انظر .......................... وَعده ِعدة الثَُري ا بالَقَمر

 أبلج الحق انظر ................................... وقعوا يف عاثور َشر  
 يِك ولُدِك َمن َدمَّى َعِقبَ 

 20 ..................................................................... المثل
 أقرى من انظر .................. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

 ألين من انظر ................ يا َحب ذا األمارُة، ولو على الِحجاَرة
يَس األَسد  بنات ألبب انظر .................... يأيت بك الَضامُة ِعر 

 ياحب ذا َذباذِبك إذ الَشباُب غالِبك
 6/ ..................................................................... المثل

 أجوع من الذئب انظر .....................................يأدو للغزال
 292 ........................... حمويياقوت بن عبد اهلل الرومي ال

ى ُلَكيزٌ   صر الجندب انظر.......................... يحِمل شن  وُيَفد 
 حديث خرافة انظر ................ يرَكب الحرام َمن ال َحالَل له

 /0 ............................................................. يزيد بن َثروان
 من خازق انظر ........................ ُيوِشك أن َيلقى خاِزق ورقة

 



315 
 

 

 

 




	önk
	الأمثال27
	ark

