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األمثال Atasözleri

العلم فى الصدور ال فى السطور

ألف باب
اذا أغلق هللا بابا يفتح َ

الشبعان ال يعرف حال الجوعان

تبصر بِالنهاية
تنظر ِلألمام و
ال
ْ
ْ

العلم حياة القلوب ومصباح األبصار

قليل األدب كالجسم بال روح

َمن لم يكن فيه عل ٌم لم يكن رجال

الجل بال أدب كالجسم بال روح

لسان أخرس خير ِمن لسان كذوب

شيء أحسن ِمن جهْله
ِعل ُم كل
ٍ

صد ما زرع ويُجزي بما صنع
ك ٌّل يح ُ

يذهب الجمال و َيبقى معك الكمال

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات

الرجل الجائع ياقي نفسه فى النار

بكاء المرء من خشية هللا قوة عين

ال تترك شغل المساء إلى الصباح

ْ
عذب اللسان يُخرج الحية من و ْكره

الكالم اللطيف يفتح باب الحديد

عند العطء أحباب وعند الطلب أعداء

النصيحة مرة أما ثمرتُها حلوة

العدو العاقل خير من الصديق الجاهل

بش ْر نفسك بالظفر بعد الصبر
ِ

ترحم األشرار فإنه ظل ٌم لألخيار
ال
ِ

العلم أشرف شيء ناله الرجل

ُحسن الذكر والثناء خير من الغنى

ب
خير أ ٍ
َمن علَّم الناس كان َ

ليس ِل َم ِل ٍك وال ِلرعيته خير ِمن العقل

قدره
رأس األدب معرفة الرجل َ

إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب

عق ٌل بال أدب كشجاع بال سالح

ليس يجهل ف ْ
ضل العلم إال أهل الجهل

حين
دار الظالم حراب ولو بعد ٍ

ضل العلم إال أهل الف ْ
ال يعرف ف ْ
ضل

صدور األحرار صناديق األسرار

التعلم فى الصغر كالنقش على الحجر

الخل بال ثمن أحلى من العسل

من صغار الينابيع تتحصل كبار األنهار

سالمة االنسان فى حفظ اللسان

ُخلِقَ االنسان إلكتساب السعادة باإلجتهاد

سدُ عليها إال التواضع
كل نعمة يُحْ َ

سرف
شرف ونصرة الباطل
نصرة الحق
ٌ
ٌ

كل شيء اذا كثُر ر ُخص إال العقل

كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبُر إال المصيبةُ

قداره من كالمه
االنسان يُعرف ِم ُ

سرهما
َمن طلب الدنيا بعمل اآلخرة فق ْد خ َ

بيضة اليوم خبر من دجاجة غ ٍد

إكتساب الفضائل وأيسر إتالفُها
ما أصعب
ُ

الكاذب ال يُعَدُّ صادقا وإن صدَق

َمن لم يتعل ْم فى صغره لم يتقد ْم فى كبره

عند اإلمتحان يُكرم المرء أو يُهان

عالمافليطلب فنَّا واحدا
َمن أراد أن يكون
ْ

ظن العاقل أصح ِمن يقين الجاهل

الفضل بالعقل واألدب ال باألصل والحسب

الضحْ ك بال عجب من قلة األدب
ِ

