
َعلَى َرْأِي اْلَمثَِل

للدكتور محمد جمال صقر
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1
أَْن تَِرَد اْلَماءَ بَِماءٍ أَْكیَُس

أي من الحكمة االستعداد للمفاجآت
حتى إن الحكیم الذاھب إلى الماء لَیَْحِمُل معھ الماء الكافي

فإن وجد الماء حین یصل استفاد منھ وإال اعتمد على ما حملھ معھ
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2

اْلَخْیُل تَْجِري َعلَى َمَساِویھَا

أي أصحاب النفوس الكبیرة والھمم العالیة ال یُوئُِسھُْم من المضي إلى غایتھم شيء

فإنھ إذا عاقھم عنھا عائق مما یصرف غیرھم ھونتھ علیھم نفوسھم وھممھم

ولم یبالوا بما أصابھم في سبیلھا
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3

َخْیُر اْلفِْقِھ َما ُحوِضَر بِِھ

أي خیر العلم ما نفعك وقت حاجتك إلیھ

وأي خیر في علم ال ینفعك عندئذ

وأي علم أولى من علم الوجود
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4

التَّْمَرةُ إِلَى التَّْمَرِة تَْمٌر

أي القلیل مع القلیل كثیر

فخیر األعمال أدومھا وإن قل

وشر األعمال أذھبھا وإن كثر
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5

نََك َحتَّى تَْلقَى اْلَخْوَف ْن أَمَّ فََك َحتَّى تَْلقَى اْألَْمَن أْحَرُص َعلَْیَك ِممَّ َمْن َخوَّ

أي الزم من ال یبالي في الحق أن تغضب علیھ وتنصرف عنھ

واترك من ال یبالي في رضاك أن یبطل الحق ویحق الباطل

ففي صحبة األول السالمة وفي صحبة اآلخر الندامة
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6

َغثَُّك َخْیٌر ِمْن َسِمیِن َغْیِرَك

أي عملك لنفسك وإن كان قبیحا خیر من عمل غیرك لك وإن كان حسنا

فإنك مفض باإللحاح على عملك ھذا نفسھ إلى تحسینھ

فأما غیرك فربما قطع عنك عملھ فانقطعت
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7

یَا طَبِیُب ِطبَّ لِنَْفِسَك

أي یا معالج الناس من مرض واقع بك عالج نفسك أوال

وال سیما إذا كان المرض ظاھرا علیك فإن لم یكن ظاھرا فال بأس

إذ كیف یصدقونك فیما لم تصدق فیھ نفسك
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8

یَا بَْعِضي َدْع بَْعًضا

أي یا أھلي الذین یشكو بعضھم إليَّ بعضا

اتقوا هللا في وال تطالبوني بما ال أستطیع

فكلكم عندي سواء
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9

ُم اْلُمْعَوجَّ ْحِم أَْیَن تَْذھَُب قَاَل أُقَوِّ قِیَل لِلشَّ

أي ینبغي أن تَُحقََّق حقیقةُ الظاھر لیقدر قدره

فربما ُحقِّر شأنھ وھو ِوقاء القلوب

وربما ُعظِّم شأنھ وھو ِستار العیوب
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10

قَاَل اْلِجَداُر لِْلَوتِِد لَِم تَُشقُّنِي قَاَل َسْل َمْن یَُدقُّنِي

أي ینبغي عالج أصل الداء وسبب البالء

فإن من الغفلة االشتغال بعالج الفروع واآلالت عن األدواء والبالءات

إذ كلما عولج بعضھا نشأ غیره
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11

اُن اْلبَقَّاِل نَّْوُر َخِرَب ُدكَّ إذا اْصطَلََح اْلفأَْرةُ َوالسِّ

أي إذا ائتلف اللص والشرطي اختل میزان الحیاة

إذ تضیع بینھما حقوق الناس

وإذا ضاعت الحقوق ضاعت الواجبات
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12

قِیَل لِْلبَْغِل َمْن أَبُوَك قَاَل اْلفََرُس َخالِي

أي كلٌّ یلجأ عند المناظرة إلى ما یتقنھ اتقاءَ ما ال یتقنھ

فإذا تركت لھ ما تُتقنھ وتبعتَھ أدھشك وغلبك

وإذا أبیَت كنت جدیرا أن یتبعك
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13

أَْنفَُك ِمْنَك َوإِْن َكاَن أَْجَدَع

أي أخوك على كل وجھ من وجوه األخوة ھو أخوك

ال یجوز وال یمكن أن تنكر أخوتھ إذا كان ضعیفا أو فاسدا أو مفسدا

بل ینبغي أن تنصره على ضعفھ أو فساده أو إفساده



موقع الدكتور محمد جمال صقر
mogasaqr.com                                                                                              على رأي المثل   

14

ا بََدا َما َعَدا ِممَّ

أي ما الذي حول حالك

لقد وعدتنا وعودتنا ثم خالفت فجأة عن موعدتك وعن عادتك

وال یكون مثل ذلك إال عن رأي جدید قاھر أو باھر
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15

اْبنَُك اْبُن بُوِحَك الَِّذي یَْشَرُب ِمْن َصبُوِحَك

أي ال یكون االبن لك ابنا حتى یكون من صلبك وینشأ على عینك

فإنھ إن لم یكن من صلبك لم تأمن أن ینحرف بھ عنك إرثھ

وإن لم ینشأ على عینك لم تأمن أن تنحرف بھ عنك معیشتھ
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16

ُكَسْیٌر َوُعَوْیٌر َوُكلُّ َغْیٍر َخْیٌر

أي ھذا أسوأ ما یمكن أن یحدث لي

فال یلومنَّني أحد على تطلعي إلى ما لم أعرف

فإنما أھرب مما أعرف
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17

ال تَُصاِحْب َمْن ال یََرى لََك ِمَن اْلفَْضِل ِمْثَل َما تََرى لَھُ

أي ال تخدع نفسك بصحبة من یستصغر شأنك

وال یرى أنھ ینتفع بوجودك ما ال ینتفع بفقدك

فال یصح معنى الصحبة إال بتَنَافُِع المتصاحبین
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18

أَْنَت تَئٌِق َوأَنَا َمئٌِق فََكْیَف نَتَّفُِق

أي ینبغي للمتصاحبین أال تتنافر أخالقھم

فإن ما تنافر منھا اختلف

وما توافق منھا ائتلف
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19

إَِذا َعزَّ أَُخوَك فَھُْن

أي إذا قادك فانقد لھ

وال تَْنفِْس علیھ أن یقودك

ك ه عزُّ فعزُّ
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20

تََرى اْلفِْتیَاَن َكالنَّْخِل َوَما یُْدِریَك َما الدَّْخُل

أي ربما أعجبك جمھور المحتشدین لك

ولو اطلعت على ذوات بینھم لنفضت منھم یدك

ولتمنیت أْن لو سلم لك منھم فتى واحد
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21

ْئَب ظَلََم َمِن اْستَْرَعى الذِّ

أي من وكل إلى عدوه أمر نفسھ فقد ظلم نفسھ وعدوه

فأما ظلم نفسھ فتمكین عدوه منھا

وأما ظلم عدوه فسوء ظنھ بھ
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22

ُخْذ ِمْن ِجْذٍع َما أَْعطَاَك

أي اقبل إحسان من لم تتوقع منھ إحسانا

فربما انفتح بذلك باب المحبة

أو انسد باب البغضاء
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23

ھَْیٌن لَْیٌن َوأَْوَدِت اْلَعْیُن

أي إصالح الباطن خیر وأبقى من إصالح الظاھر

فال تعبأ بمن یخدعك عن ذاك بھذا

وإال صرَت ُسْخَرةَ الساخرین
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24

آفَةُ اْلِعْلِم النِّْسیَاُن

أي ال یستغني عالم عن مذاكرة علمھ

فمن ثم ینبغي أن یعلِّم علمھ من یجھل ویتعلم غیره ممن یعلم

فإذا فعل ذلك حفظ ما علم وعلم ما جھل
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25

ْأِي اْلھََوى آفَةُ الرَّ

أي ال یسلم الرأي في شيء لمن یحبھ من أثر حبھ لھ

دین فال تسألھ فإذا أردت نَظََر المتجرِّ

وإذا أردت بَْوَح المحبِّین فال تسأل غیره


