أمثال شائعة مع شرح وتعليق
ما أكثر األمثال الشائعة ,بعضها بالعامٌة وبعضها بالشعر.
وهى تجرى عند الناس مجرى الحكمة .ولكن لٌست كلها سلٌمة تما ًما ,وقد تحتاج إلى تعلٌق.
ونذكر من بٌنها:
 -1إمشى على مهلك ,علشان توصل بسرعة...
وٌضرب هذا المثل بوجه خاص لسائقى السٌارات الذٌن بسبب السرعة المتهورة تحدث لهم
حوادث غال ًبا ما تعطلهم .فلو أنهم تجنبوا تلك السرعة ,ألمكنهم تجنب الحوادث ووصلوا
بسرعة.
وٌمكن أن ٌستخدم هذا المثل للتحذٌر من كل سرعة ضارة.
وٌنضم إلى هذا المثل مثالن آخران هما:
وأٌضا:
 -2فً التأنى السالمة ,وفً العجلة الندامة.
ً
 -3العجلة من الشٌطان:
وٌضرب هذا المثل بقصد التروى ,والتفكٌر وعدم التسرع .ذلك ألن بعض األمور التً تعمل
بسرعة ,ال تأخذ ما ٌلزمها من الدراسة ..ولكن ٌجب مالحظة الفرق بٌن السرعة والتسرع.
التسرع مذموم .ولكن السرعة قد تكون واجبة أحٌا ًنا ,كالسرعة فً انقاذ شخص فً خطر,
وفً إغاثة المحتاج ,مثل السرعة فً إطفاء حرٌق أو انقاذ غرٌق .كذلك السرعة فً اداء
ضا السرعة
الواجب ,والسرعة فً التوبة قبل أن تمدّ الخطٌئة جذورها فً أعماق النفس .وأٌ ً
فً دفع أجرة األجٌر ألنه محتاج.
وبهذه المناسبة ,نذكر أن أحد الشعراء فً التأنى:
قد ٌدرك المتأنى بعض حاجته
فر ّد علٌه شاعر آخر بقوله:

المستعجل الزلل
وقد ٌكون مع
ِ

أضر ببعض الناس بطؤهمو
وكم
ّ

خٌرا لهم لو أنهم عجلو
وكان ً

وفى هذا المجال ال ننسى المثل الشائع القائل:
 -4كل تأخٌرة وفٌها ِخٌرة (أى خٌر):
ولعل المقصود به التأخٌر الذي سببه التفكٌر والتروى أو األنتظار لإلستشارة الحكٌمة ,أو
األنتظار لتدبٌر الوقت المناسب...
وال نستطٌع أن نقول إن هذا المثل سلٌم فً كافة األحوال ,فهناك أمور ال ٌكون التأخٌر
فٌها للخٌر .كالذى ٌتأخر فً عالج مرض ,فتزداد خطورته وٌصبح غٌر قادر للعالج.
مضرا ,حتى فً بعض األمور المادٌة .مثل تأخٌر
وأمور كثٌرة جدًا ٌكون التأخٌر فٌها
ً
واٌضا
خٌرا.
ً
مشروع ,حتى ترتفع األسعار واألجور فتكون تكالٌفه أكثر ,وال ٌكون التأخٌر فٌه ً
التأخٌر الذي تضٌع به بعض الفرص المتاحة.
* نذكر بهذه المناسبة المثل القائل :
 -5اضرب الحدٌد وهو ساخن
ذلك ألنه فً تلك الحالة ٌمكن طرقه وتشكٌله .أما لو تأخرت حتى ٌبردٌ ,صعب ذلك العمل.
وٌضرب هذا المثل فً انتهاز الفرصة المناسبة.

وهناك مثل آخر ٌحتاج إلى تعلٌق وهو:
 -6امشى سنه ,وال تخطى قنه (أى قناة):
وٌضرب هذا المثل فً الحث على البعد عن األخطار ,ولو أدّى األمر أن ٌتكلف اإلنسان مزٌدً ا
ً
طوٌال .فال تختصر المشوار بأن
من الوقت والجهد .أي أسلك فً الطرٌق األكثر أم ًنا ,ولو كان
تعبر قناة ربما تسبب غرقك .حتى لو اضطررت أن تمشى سنة.
وطب ًعا عٌب هذا المثل أنه ضد الجرأة و المخاطرة ,بزٌادة الحرص! وما أسهل أن ٌعبر
اإلنسان بدون خوف أو خطر.

هناك مثل فً االبتعاد عن التحدث فً عٌوب الناس ,وهو:
 -7من كان بٌته من زجاج ,ال ٌقذف الناس بالحجارة
حجرا بحجر ,ال نهدم بٌته كله .وٌضرب هذا المثل للذى ٌتكلم عن عٌوب
ألنهم لو بادلوه
ً
الناس وكله عٌوب.
مصدر الم قال :موقع األنبا تكاله ٌمانو ت.

ولعل المثل مأخوذ من قصة المرأة الخاطئة التً أراد بعض معلمى الٌهود أن ٌرجموها ,وهم
ضا خطاة .فقال لهم السٌد المسٌح "من كان منكم بال خطٌة ,فلٌرمها بأول حجر".
أٌ ً
* وٌشبه هذا المثل قول أحد الشعراء:
وحظك موفور وعِ رضك م ٌّن

اذا شئت أن تحٌا سلٌ ًما من الذي
لسانك ال تذكر به عورة امرئ
وعٌنك أن أبدت الٌك معاٌ ًبا

فكلك عورات وللناس ألسن
فصنها وقل ٌا عٌن للناس أعٌن

وٌشبه هذا األمر المثل القائل:
 -8ال تعاٌرنى وال أعاٌرك ,دا الهم طاٌلنى وطاٌلك
أى ال داعى ألن تعٌب أحدًا على خطأ أنت واقع فٌه .أو ال تشمت فً مصٌبة إنسان ,وأنت فً
نفس الحال.

مثل آخر عن إٌذاء اآلخرٌن ,هو
 -9اللى ٌشدّ دٌل قطٌ ,خربشه
ٌضرب هذا المثل عن رد الفعل لإلٌذاء ,فإنه ٌقابل بإٌذاء مثله.
لذلك ٌنبغى البعد عن التحرش بالغٌر.
* وقٌل عن المعامالت السٌئة التً تطول وتستمر:

 -11مِثل لٌالى الشتاء طوٌلة وباردة
وٌقال ذلك عن العداوات والعالقات التً تتعب وال تنتهى بسهولة .أو عن التجارب
والضٌقات التً تستمر زم ًنا.

