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األمثال Atasözleri
النار فاكهة الشتاء
على قدر بساطك ُمدَّ رجليك
الرجل الجائع ياقي نفسه فى النار
جواب األحمق السكوت
االنسان عبد االحسان
الدرهم يعلم الرجل العقل
ال تترك شغل المساء إلى الصباح
عوجا و تكل ْم مستقيما
أقعدْ ُم َّ
ألف باب
اذا أغلق هللا بابا يفتح َ
ُخل َِق االنسان إلكتساب السعادة باإلجتهاد
مرآة االنسان أفعاله
تبصر ِبالنهاية
تنظر لِألمام و
ال
ْ
ْ
َ
أحسنت إليه
شر َمن
إ َّت ِق َّ
عدم العلم ليس عيبا أما عد ُم طلب العلم عيب
َمن عز ماله ذل حالُه
قليل األدب كالجسم بال روح
يذهب الجمال و َيبقى معك الكمال
نصف العبادة
اإلجتهاد
ُ
حياة الروح بالمعارف
َمن ال يخ ِد ْم ال ُيخ َد ْم
ئ
حق المعلم حق البار ِ
نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف

ُ
المصيبة
كل شيء يبدأ صغيرا ثم يك ُبر إال
سرهما
َمن طلب الدنيا بعمل اآلخرة فقدْ خ َ
محبة المال َو َت ُد الشر
إكتساب الفضائل وأيسر إتالفُها
ما أصعب
ُ
قص ْره بمنامك والنهار مضيءفال ُتكدِّ ْره بآثامك
الليل طويل فال ُت ِّ
ليس لِ َملِكٍ وال لِرعيته خير مِن العقل
العلم حياة القلوب ومصباح األبصار
العلم خير مِن المال فإن العلم يحرسك وأنت ُ
تحرس المال َ
بل الجمال ُ جمال العلم واألدب
ليس الجمال بأثواب ُت َز ِّي ُننا ِ
َمن لم يتعل ْم فى صغره لم يتقد ْم فى كبره
عالمافليطلب ف َّنا واحدا
َمن أراد أن يكون
ْ
الفضل بالعقل واألدب ال باألصل والحسب
شرف االنسان فى الدنيا عبارة عن تحصيل مالمعرفة
ُ
يتعب يج ِد الراحة
َمن
ْ
تفكر قبل أن تتكل َم
ْ
اذا كان التكلم مِن فضة فالسكوت مِن ذه ٍ
ب
الكالم المستقيم ُمر
الفضيلة هي إحسان المولى
القناعة كنز ال َيفني
الكريم اذا وعد وفى واللئيم ادا وعد أخلف
الكالم اللطيف يفتح باب الحديد
تأتي المرحمة مِن االيمان
النصيحة مرة أما ثمر ُتها حلوة
كل انسان ُمع ِجب برأيه
كثرة المال مِحنة لالنسان

الخمر مفتاح كل ِّ شر
لكل جديد لذة
اإلجتهاد روح كل شيء
إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب
ادا ُء الدَّ ين مِن ال ِّدين
بركة العمر ُحسن العمل
ب ِّ
ش ْر نفسك بالظفر بعد الصبر
اذا ذهب الحياء حل البالء
الحاجة إلى العقل أقبح مِن الحاجة إلى المال
وفضل االل َمنطق على العقل ه ُْج َنة
فضل العقل على ال َمنطق حكمة
ْ
ْ
بالعقل ُتعرف حقائق األمور و ُيفصل بين الحسنات والسيئات
كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى التجارب
فضل العلم إال أهل الجهل
ليس يجهل ْ
عاب التعلم قوم ال عقول لهم
ز ِّينْ لسانك تنال مرامك
الدَّ ين يهدِم الدِّ ين
الموت راحة
العلم أشرف شيء ناله الرجل
َمن لم يكن فيه علم لم يكن رجال
خير أ ٍ
ب
َمن علَّم الناس كان َ
الفضل
فضل العلم إال أهل
ْ
ال يعرف ْ
قدره
رأس األدب معرفة الرجل َ
أيها الفاخر جهال بالنسب إنما الناس ألم وأب
عقل بال أدب كشجاع بال سالح
االنسان َط ْير بال أجنحة

ُخ ِذ اللِّص قبل أن يأخذك
حين
دار الظالم حراب ولو بعد
ٍ
الدرس يغلب الفارس
صدور األحرار صناديق األسرار
الطير بالطير ُيصاد
كلب حي خير مِن أسد ميت
لسان أخرس خير مِن لسان كذوب
تعل ْم يا فتى فالحهل عار
ال َيضر السحاب نب ُح الكالب
إمرأة بال حياء كطعام بال ملح
صد ما زرع و ُيجزي بما صنع
كل يح ُ
ال تحمل على يومك ه َّم سنتك
اذا ملك األراذل هلك األفاضل
خق َيضر خير مِن باطل يسر
نِعم َ
المؤدب الدهر
كل الناس راض عن عقله
من لم يصبر على كلمة سمع كلمات
الهدية ترد بالء الدنيا والصدقة ترد بالء اآلخرة
بطن المرء عدوه
بع الدنيا باآلحرة تربح
بكاء المرء من خشية هللا قوة عين
تأخير اإلسائة من اإلقبال
تأكيد المودة بالحرمة
رتبة العلم أعلى الرتب
تظرف بترك الذنوب
ْ

توقر
تغافلْ عن المكروه
ْ
تواضع المرء ُيكرمه
ثبات ال ُملك بالعدل
القناعة كنز ال ينفد
ُيعرف الصديق بوقت الضيق
زينة األرض بالعلماء والكوكب زينة السماء
العجلة مفتاح الندامة
الصبر مفتاح ال َف َرج
الخل بال ثمن أحلى من العسل
سالمة االنسان فى حفظ اللسان
ال تحص ُد إال ما تزرع
العبد ُيدبر وهللا ُيقدر
إسائتك لغير ترجع إليك
ال ينزل الرزق ب ِم ْك َتل
الدرهم األبيض لليوم األسود
لكل مقام مقال
الحاسد ال يسود
س ُد عليها إال التواضع
كل نعمة ُي ْح َ
خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل
كل شيء اذا ك ُثر ر ُخص إال العقل
القرد قرد وإن لبس الحرير
كل ديك على مزبلته صِ ياح
ً
دولة مِن نفس على صحة
ليس فى الدنيا لالنسان أعظ ُم
التعلم فى الصغر كالنقش على الحجر
ِقداره من كالمه
االنسان ُيعرف م ُ

ال تنزلْ إلى البئر بحبل أحد
الس ِي ُخ وال الكباب
ال
يحنرق َّ
ِ
إناء َيتر َّ
شح بما فيه
كل ٍ
كالعيان
ليس الخبر َ
بيضة اليوم خبر من دجاجة غ ٍد
ْ
عذب اللسان ُيخرج الحية من و ْكره
من صغار الينابيع تتحصل كبار األنهار
الكاذب ال ُي َع ُّد صادقا وإن صدَق
يري فى عين جيرانه تِ ْبنة وال يري فى عينه عمودا
عند العطء أحباب وعند الطلب أعداء
من القلب إلى القلب سبيل
العارف تكفيه اإلشارة
النجاة فى الصدق
َمن نقل إليك فقدْ نقل عنك
غيره د َّ
َمن َّ
ُق با ُبه
دق َ
باب ِ
الدنيا ال تبقي على قرار واحد
عند اإلمتحان ُيكرم المرء أو ُيهان
َمن زرع اإلحن حصد المِحن
العدو العاقل خير من الصديق الجاهل
حرب بين العاقلين أصال
ال
َ
ب الجار قبل الدار واطل ِ
اطل ِ
ب الرفيق قبل الطريق
هرب من الدب طاح فى الجب
ظن العاقل أصح مِن يقين الجاهل
ض ْحك بال عجب من قلة األدب
ال ِّ
كل كلب ببابه ن ّباح

الكالم فضة والسكوت ذهب
العلم خير من المال واألدب خير من الذهب
القليل من الحبيب كثير
بالء االنسان من اللسان
ترحم األشرار فإنه ظلم لألخيار
ال
ِ
داء دواء إال الحماقة
لكل ٍ
العلم فى الصدور ال فى السطور
العلم صيد والكتابة قيد
الشبعان ال يعرف حال الجوعان
الجل بال أدب كالجسم بال روح
شيء أحسن مِن ج ْهله
عِل ُم كل
ٍ
ُحسن الذكر والثناء خير من الغنى
ال ُيرضي الصبي اذا لم َيبك
اعمل خيرا واِرمه فى البحر فإن جهله السمك يعلمه هللا

