أمثال شائعة أخرى مع شرح وتعليق
تفرق األحباب:
ٔٔ -كثرة العتاب ّ
ال مانع من العقاب فً بعض األمور بأسلوب فٌه محبة .ولكن إذا كان اإلنسان ٌعاتب على كل
مظهرا فً عتابه أخطاء أصدقائه ,فربما ٌتعبون من كثرة نقده لهم وٌبتعدون
صغٌرة وكبٌرة,
ً
عنه ,كما قال الشاعر
اذا كنت فً األمور معات ًبا صدٌقك لم تلق الذي تعاتبه
فعِش واح ًدا أو صِ ل أخاك فإنه مقارف ذنب مر ًة ومجانبه
َ
ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه
مرارا على القذى
اذا أنت لم تشرب
ً
ٕٔ -وٌقول مثل أخر:
غر َبل َ الناس نخلوه
من ْ
ٖٔ -كل عقدة ولها حالّل:
ٌُضرب هذا المثل ,لكً ال ٌٌأس أحد مهما كانت المشاكل .فال توجد مشكلة بدون حلّ ,بل ٌوجد
من ٌحلّها .وكذلك كل باب مغلق له مفتاح ٌمكن أن ٌفتحه .واإلنسان المؤمن ٌلجأ إلى هللا,
باعتباره حالل المشاكل..
أو قد ٌُضرب المثل فً مدح ذكاء من ٌقدر على حل ّ العقدة ,أو فً النصح باللجوء إلى
المتخصصٌن فً حل العقد.
وٌشبه هذا التغٌر ,مثل آخر ٌقول:
ٗٔ -وكل فولة لها كٌاّل
أى كل نوع من الفول ,له متخصص فً كٌله .فلٌس الكل سواء...

وٌقرب من نفس المعنى ,مثل ٌقول:
٘ٔ -ما كل من لبس العمامة ٌزٌنها ,وال كل من ركب الحصان خ ٌّال.
أى أن المظهر الخارجى ال ٌدل إطال ًقا على حقٌقة الشخص ,وال كل من ٌشغل وظٌفة هامة
ٌشرف هذا المنصب.
ٌمكنه أن
ّ
وكلمة خٌال ّ معناها من ٌتقن ركوب الخٌل .فلٌس كل من ركب حصا ًنا ٌعتبر فارسا.
وٌشبهه مثل آخر ٌقول:
 -ٔٙما ٌجٌبها إال رجالها:
أى ال ٌقوم بالمسئولٌة ,وال ٌحل المشكلة ,إال من إتصف بالرجولة.

 -ٔ1إن فاتتك فرصة ,فالتمس غٌرها:
تشجٌعا لمن فشل فً مرحلة ما ,لكً ٌحاول مرة أخرى وال ٌٌأس مهما كانت
ٌضرب هذ المثل
ً
الخسارة .وهو مثل ٌدعو إلى تجدٌد القوة ,ورفع الروح المعنوٌة .وٌكملّه مثل آخر ٌقول:
 -ٔ1الجاٌات أكثر من الراٌحات:
أى أنه سوف تجئ فرص ومناسبات أكثر من الفرص التً مضت .فال تندم على ضٌاعها.
ولٌكن لك رجاء فً المستقبل.

ٌ -ٔ1قتل القتٌل وٌمشى فً جنازته
ٌقال عن الذي ٌتسبب فً مشكلة ,ثم ٌأتى لٌعزى من أصابته المشكلة ,وٌواسٌه بكلمات طٌبة!

ٕٓ -طلع من حفره ,وقع فً بٌر (بئر)
أى نجا من مشكلة بسٌطة ,فوقع فً مشكلة أصعب.

ٕٔ -خبطتٌن فً الراس توجع
أى أن اإلنسان قد ٌحتمل ضربة واحدة .أما اذا كثرت علٌه الضربات والمشاكل وفً مناطق
موجعة ,فإن نفسٌته تتعب.
وهذا هو ما شكا منه أحد الشعراء فقال:
لو كان ه ًما واحدًا الحتملته

ُ
وثالث
وثان
لكنه ه ُّم
ٍ

وقال آخر عن توالى المتاعب:
الجرح قلّت حٌلتى
كم أداوى
َ

ح
كلما داوٌت
جرحا سال جر ُ
ً

ضرب المثل اآلتى:
* وفً توالى المتاعبُ ,
ٕٕ -خللّى المٌ ّه (ٓٓٔ) م ٌّه وأردب:
كثٌرا إن كانت ٔٓٔ
أى أنه اذا وصلت الخسارة إلى مائة أرد ًبا ,فال ٌفرق ً
وٌضرب المثل للمشاكل أو األخطاء العدٌدة ,إن زادت واحدة...

والدس فً الخفاء ,قٌل:
وعن االغتٌاب
ّ
شه ,وال تغ ّ
ٖٕ -قُل فً و ّ
شه.
ً
مواجهة وبكل صراحة ,خٌر من أن تخدعه بكالم معسول ,غٌر ما تبطن.
أى تكلم معه
أٌضا عن مثل هذا المرائى الخدّ اع:
وقٌل ً
الوش مراٌه ,وفً القفا سالٌّه (أى شوكة).
ٕٗ -فً ِ

مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

وهذه العبارة تعطى نفس معنى المثل السابق .أي ال تظهر أمام غٌرك كأنك مرآة ,لك نفس
فكره ورأٌه ,بٌنما تكون شوكة فً ظهره!
وقٌل عن التأثٌر الذي ٌظل باق ًٌا ,مهما ابتعد صاحبه أو صمت:

ٌٕ٘ -موت الز ّمار وصباعه بٌلعب
وٌضرب هذا المثل لآلثار التً تظل باقٌة ,حتى بعد انتهاء خدمة أو مسئولٌة صاحبها ,سواء
عن طرٌق إتباعه و حاشٌته أو مؤلفاته .أو عن طرٌق تدخله الخفى فً العمل ,بعد تركه
مسئولٌته فٌه.
أو ٌُضرب المثل عن الشخص الذي تتخلص من زمالته ,ولكن مؤامراته مازالت تالحقك .أو
ٌضرب عن ال ّ
شر الذي انتهى فعله ,ولكن نتائجه مستمرة ولم تنتهِ.

 -ٕٙالدٌك الفصٌح من البٌضة ٌصٌح:
أى تظهر شخصٌته بمجرد أن ٌفقس (أى ٌخرج من البٌضة) .وٌضرب هذا المثل لمن ٌظهر
نبوغه من صغره ,أو من تظهر مقدرته بمجرد تولٌه المسئولٌة.

أمر منه
المر ,قال :اللى ّ
 -ٕ1إٌه رماك على ّ
أى أن ما دفعه إلى الشدائد ,ما هو أشد منها .فاختارأخف الضررٌن.
ّ
الهنٌة تكفى مٌ ّه (ٓٓٔ)
 -ٕ1اللقمة
أى أن القلٌل ,اذا تقاسمه بالمحبة كثٌرون ,فإنه ٌكفٌهم جمٌ ًعا.
الحبة ّ
ّ
قبة
ٌ -ٕ1عمل من
ٌضرب هذا المثل لمن ٌبالغ فً الوصف ,أو من ٌبالغ فً المشاكل.

ٖٓ -طول البال ٌهدّ الجبال:
أى أن الصبر وطول األناةٌ ,م ّكنك من األنتصار على أصعب العوائق ,حتى لو كانت فً ثقل
الجبال.

