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قاموس 

األمثال اإلنجلیزیة
مترجمة ومشروحة

قافة اإلنجلیزیة  مثل من ذخائر الحكمة في الث1500أكثر من 
المعاصرة

إعداد
عطیةمحمد 
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مقدمة

أھمیة دراسة األمثال

لألمثال أھمیة كبیرة في لغة وثقافة أي شعب من الشعوب فھي تعكس ما لدیھ من 
فلسفة وحكمة شائعة وھي كذلك تعد رصید أي أمة من التجارب والخبرات ومرآة 

.الیدصافیة تعكس ما لدى ھذه األمة من معتقدات وتق

فالمثل ھو الوسیلة التي تعبر بھا األمة عن تجربة عایشتھا وحكمة أجمعت على 
صدقھا ومعنى أحبتھ وتعلقت بھ وصورة اجتماعیة رسمتھا واھتمت بھا، باإلضافة 

إلى ما یحویھ المثل من معنى عمیق وفلسفة رائعة فإنھ یتمیز باللغة السلسة واألسلوب 
. والتعبیر الصائب والتشبیھ الجمیل والكنایة الجیدةاألدبي الرائع واإلیجاز البلیغ

ومن خالل دراسة األمثال یمكن للطالب أو الباحث أن یتعمق في معرفة ثقافة أي 
شعب من الشعوب ویفھم روح ھذا الشعب ویغوص في وجدانھ ویتعرف على أسلوبھ 

في التفكیر والتعبیر عن تجاربھ وخبراتھ

تعریف المثل

ئع وجیز یحمل معنى النصح أو التحذیر، فالمثل البد أن یكون شائعا المثل ھو قول شا
بین عدد كبیر من أفراد المجتمع طوال فترة طویلة من الزمن وھذا ینم عن قدم المثل، 

فال یمكن للمثل أن یكتسب صفة الشیوع بین یوم ولیلة وإنما تتناقلھ األجیال وتردده 
ما أن المثل یتضمن حكمة عامة ودائمة، األلسنة حتى یصبح جزءا من تراث األمة، ك

فال یمكن ألي قول أن یرقى إلى مرتبة المثل إال بعد أن یثبت صدقھ مرة بعد مرة 
ویجمع الناس من خالل تجاربھم المختلفة على قابلیة ھذا المثل للتطبیق وصدقھ 

.بالنسبة لما یشاھدونھ أمامھم من أحداث ووقائع

ازة اللفظ وروعة األسلوب فإن ھناك آالف الكتب ومن أھم سمات المثل أیضا ھي وج
واألقوال الملیئة بالحكمة ولكن ما یجعل الكالم یرقى إلى مرتبة المثل ھو بالغتھ 

وإیجازه وقوة اللفظ وسالستھ مما یجعل القول سھل التناقل والشیوع

أصل المثل وتاریخھ

كیفیة فھم المثل واستخدامھ

لغة المثل وأسلوبھ
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 بین المثل واالقتباسالفرق

المنطق والحكمة التي یحویھا المثل

منھج ھذا القاموس

ھذه مجموعة من األمثال الشائعة في اللغة اإلنجلیزیة المعاصرة تزید على األلف 
) A, An, The(وخمسمائة مثل مرتبة أبجدیا باستثناء أدوات التعریف اإلنجلیزیة 

وجد مثل مقابل لھ في اللغة العربیة وأردنا وھي مترجمة إلى اللغة العربیة وإذا 
اإلشارة إلیھ أوردناه بین قوسین بعد الترجمة، ویلي الترجمة شرحا موجزا لمعنى 

المثل وفي بعض األحیان سردنا القصة التي یشیر المثل إلیھا أو أوردنا مثاال لكیفیة 
استخدام المثل لزیادة المعنى إیضاحا

المؤلف
عطیةمحمد 
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A
1. Absence makes the heart grow fonder

البعد یزید القلب شوقا
عندما یغیب عنا األقارب أو األصدقاء أو األحباب نزداد شوقا إلیھم: المعنى

2. The absent are always in the wrong
الغائب دائما مخطئ

الغائب ال یستطیع الدفاع عن نفسھ وقد تلقى علیھ تھم ال شأن لھ بھا: المعنى

3. Abundance like want, ruins many
الوفرة كالفقر تدمر كثیرا من الناس

قد تدفع الثروة الكثیر من الناس إلى االنغماس في اللھو والمفاسد حتى تكون : المعنى
سببا في تدمیر حیاتھم

4. An accidental meeting may be better than a 
fixed date

)رب صدفة خیر من ألف میعاد(
المثل حین تحصل مفاجأة سارة غیر متوقعة لم یتم اإلعداد أو یقال ھذا : المعنى

الترتیب لھا من قبل

5. Accidents will happen in the best-regulated 
families

 الحوادث في أحسن العائالتقعتقد 
حتى أفضل األسر والمنظمات فإنھا لیست بمنأى عن الخطأ: المعنى

6. Actions speak louder than words
)األفعال أبلغ من األقوال(ألفعال أعلى من صوت األقوال صوت ا
 إن ما یھم ھو األفعال ولیس الكالم فالفعل یترك أثرا واضحا أما الكالم بال :المعنى

عمل فال طائل من ورائھ

7. Adam’s ale is the best brew
الماء ھو خیر مشروب

 ھذا المثل  من الماء حیاة كل المخلوقات وھو أفضل مشروب ویضرب:المعنى
كنصیحة باالبتعاد عن شرب الخمور

8. Admonish your friends in private, praise them 
in public

)النصح بین المأل تقریع(انصح أصدقاءك في السر وامدحھم في العلن 
 إذا نصحت صدیقك في السر فذلك أقرب إلى أن یتقبل منك النصیحة أما إذا :المعنى

تبر فضیحة وإھانة لھ ألنك تظھر عیوبھ أمام الناسنصحتھ في المأل فھذا یع

9. Adversity makes a man wise, not rich
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الشدائد تجعل اإلنسان حكیما ال غنیا
 المحن والظروف الصعبة التي یمر بھا اإلنسان ال تزیده ثراء ولكنھا تكسبھ :المعنى

الخبرة والتجربة

10. Advice when most needed is least heeded
ھل اإلنسان النصیحة عندما یكون في أمس الحاجة إلیھایتجا

 اإلنسان تعمیھ رغبتھ وسعیھ وراء ھواه أن ینصت إلى النصیحة حتى عندما :المعنى
یكون في أمس الحاجة إلیھا

11. Affection blinds reason
)حبك الشيء یعمي ویصم(الحب یعمي العقل 

 یتغاضى عن عیوبھ حب الشخص لصدیقھ أو حبیبھ یدفعھ إلى أن:المعنى

12. After a storm comes a calm
)إن مع العسر یسرا(بعد العاصفة یأتي الھدوء 

 بعد الشدة یأتي الفرج:المعنى

13. After death, the doctor
بعد وفاة المریض جيء بالطبیب

 ال فائدة من محاولة عالج المشكلة بعد فوات األوان:المعنى

14. After dinner sit a while; after supper walk a 
mile

بعد الغداء استرح قلیال أما بعد العشاء فسر میال
ھذه نصیحة بالراحة بعد تناول وجبة الغداء وعدم النوم مباشرة بعد وجبة : المعنى
العشاء

15. Age and wedlock tame man and beast
)نعم المؤدب الدھر(الزمن والزواج یربیان اإلنسان والحیوان 

الشاب متھورا مغامرا یفعل كل ما یخطر على بالھ فإذا كبر في  قد یكون :المعنى
السن أو تزوج تغیر سلوكھ تغیرا كبیرا، فالسن یوھن اإلنسان والزواج یقیده باألعباء 

والمسئولیات

16. An aim in life is the only fortune worth finding
الھدف في الحیاة ھو الثروة الوحیدة التي تستحق البحث عنھا

 إذا كان لإلنسان غایة وھدف في حیاتھ فإنھ یكرس كل جھده من أجل تحقیقھ، :عنىالم
.لذلك فإنھ من المھم أن یبحث اإلنسان عن ھدف نبیل

17. All are not saints that go to church
لیس كل من یذھب إلى الكنیسة قدیسا

فقد تكون  ال ینبغي لإلنسان أن یغتر بمن یظھرون بمظھر التدین والتقوى :المعنى
حقیقتھم مختلفة عن ظاھرھم

18. All are not thieves that dogs bark at
لیس كل ما ینبح علیھ الكلب لصًا
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 إیاك أن تنخدع بالمظاھر فقد یكون اإلنسان مظھره رثا وقد یتحدث بعض :المعنى
الناس عنھ بالسوء لكنھ في الحقیقة إنسان شریف

19. All are presumed good till they are found in 
fault

)المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ(األصل في الناس الخیر حتى تثبت جریمتھم 
 ال ینبغي للمرء أن یتشكك في الناس أو یلقي التھم علیھم بال دلیل:المعنى

20. All covet, all lose
)الطمع یقل ما جمع(من طمع في كل شيء خسر كل شيء 

 ھدف محدد وال یطمع في تحقیق أغراض  البد لإلنسان أن یركز تفكیره في:المعنى
كثیرة فال یتمكن في النھایة من الحصول على أي شيء

21. All good things come to an end
)كل نعیم زائل(كل األشیاء الجمیلة البد لھا من نھایة 

 إن السعادة ال تدوم إلى األبد وكل األوقات واألشیاء الجمیلة البد أن یأتي :المعنى
وقت تزول فیھ

22. All’s fair in love and war
كل شيء مباح في الحب والحرب

 لكي تفوز بالمرأة التي تحبھا قد تلجأ إلى الكثیر من الحیل والخطط كما ھو :المعنى
.الحال في الحرب

23. All’s fish that comes to the net
 صیدالشبكیقع في كل ما 
 وھذه نصیحة بأن یحاول  الصیاد الماھر یستفید من كل ما یقع في شباكھ،:المعنى

اإلنسان االستفادة بكل ما یصادفھ

24. All’s well that ends well
)األمور بخواتیمھا(

 العبرة بالنھایة، فإذا أنجزت أمرا بشكل طیب فال یھم كل العقبات :المعنى
والمحاوالت الفاشلة التي صادفتك في البدایة

25. All lay loads on a willing horse
ھ على الحصان المطیعكٌل یلقي بحمل

 ال یضع الناس أحمالھم على الحصان الجامح ویفضلون الحصان المطیع، :المعنى
ویضرب ھذا المثل للشخص أو الموظف الذي یقوم بعملھ بال تذمر فتجد زمالءه 

ورؤساءه یعتمدون علیھ في إنجاز أعمالھم

26. All men are mortal
)كل من علیھا فان (

لى ظھر ھذه األرض فكل البشر مصیرھم إلى الفناء ال أحد مخلد ع:المعنى

27. All men must die
)كل نفس ذائقة الموت(
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 الموت ھو المصیر المحتوم على كل البشر وال مفر منھ:المعنى

28. All must be as God wills
كل شيء بمشیئة اهللا

 یدبر اإلنسان ویخطط وفي النھایة ال یكون إال ما أراده اهللا:المعنى

29. All roads lead to Rome
كل الطرق تؤدي إلى روما

 ھناك الكثیر من الطرق والوسائل التي تؤدي إلى نتیجة واحدة، وقد تكون :المعنى
بعض الطرق طویلة وصعبة وبعضھا قصیرة وسھلة لكنھا في النھایة تصل إلى نفس 

الھدف

30. All that glitters is not gold
)ما كل ما یلمع ذھبا(

 بالمظاھر البراقة وال تحكم على الشيء من مظھره ال تنخدع:المعنى

31. All things are difficult before they are easy
 سھًالیصبحكل شئ یكون صعبًا قبل أن 

 كل األشیاء تكون صعبة في البدایة ثم تصبح سھلة بالتدریب والتعود، فقیادة :المعنى
 بعد فترة تجد الشخص السیارة أو الدراجة مثال تكون صعبة في أول األمر ولكن

یستمتع بھا وال یجد أي صعوبة فیھا

32. All truth is not always to be told
)ما كل ما یعلم یقال(ال ینبغي دائما أن تصرح بكل الحقیقة 

 قد یكون من الحكمة أن تخفي جزءا من الحقیقة مراعاة للظروف واألحوال :المعنى
الحث على الكذب ولكن فقط عدم اإلخبار وتجنبا للوقوع في المشاكل، وھذا ال یعني 

بكل ما تعرفھ

33. All work and no play makes Jack a dull boy
ساعة لقلبك وساعة (الشخص الذي یعمل طول الوقت وال یلعب ھو شخص ممل 

)لربك
 ال ینبغي أن ینشغل الشخص بالعمل طول الوقت فالبد من االستجمام :المعنى

لنشاط وإال أصبحت الحیاة مملة وصعبةوالترویح عن النفس لتجدید ا

34. Alms never make poor
)ما نقص مال من صدقة(الصدقة ال تسبب الفقر أبدا 

 ال ینبغي لإلنسان أن یبخل عن التصدق على الفقراء والمساكین واإلنفاق في :المعنى
المشاریع الخیریة فاإلحسان ال یسبب الفقر أبدا

35. Always in a hurry, always behind
)في العجلة الندامة(كلما تعجلت كلما تأخرت 

 أفضل طریقة إلنجاز األشیاء بسرعة ھي التمھل والتأني ألن العجلة تؤدي :المعنى
إلى االرتباك والتأخیر

36. Anger is a short madness
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)الغضب صدأ العقل) (أول الغضب جنون وآخره ندم(الغضب جنون مؤقت 
نسان صوابھ ویفقد قدرتھ على التفكیر السلیم  في حالة الغضب یفقد اإل:المعنى

ویصبح كالمجنون الذي ذھب عقلھ

37. Any port in a storm
عند العاصفة الجأ إلى أي میناء 

)فال رأي للمضطر إال ركوبھا... إذا لم یكن إال األسنة مركبا (
 وقت الشدة واألزمة ال یكون أمام اإلنسان خیار سوى أن یلجأ إلى أقرب :المعنى
مخرج

38. Appearances are deceptive
المظاھر خداعھ

 قد یبدو الشریف بمظھر الوضیع والوضیع بمظھر الشریف ویبدو الشيء :المعنى
على غیر حقیقتھ لذلك ال ینبغي أن یتخذ اإلنسان من المظھر أساسا للحكم على الناس 

واألشیاء

39. An apple a day keeps the doctor away
نك الطبیبتفاحة كل یوم تبعد ع

 یقال ھذا للحث على أكل التفاح لمنافعھ المتعددة وأثره في مقاومة األمراض:المعنى

40. The apples on the other side of the wall are 
sweetest

)المرء تواق إلى ما لم ینل(التفاح في حدیقة الجیران أشھى 
فسھ أن ما في ید غیره  یتطلع اإلنسان دائما إلى ما ال یقدر علیھ وتھیئ لھ ن:المعنى

أفضل مما في یده

41. Art has no enemy but ignorance
)الناس أعداء ما جھلوا(لیس للفن عدو سوى الجھل 

 ال یعادي الفن سوى الجھالء الذین ال یقدرون قیمتھ وال یستطیعون تذوقھ:المعنى

42. Art is long, life is short
العلوم كثیرة والحیاة قصیرة

د اإلنسان متسعا من الوقت لتعلم كل العلوم والفنون وذلك ألن اإللمام  ال یج:المعنى
بالعلوم یحتاج إلى كثیر من الوقت وحیاة اإلنسان قصیرة ال تسمح لھ بذلك

43. As a man lives, so shall he die
)من شب على شيء شاب علیھ(من عاش على شيء مات علیھ 

إلنسان تظل معھ طوال حیاتھ العادات والمفاھیم التي تترسخ في ا:المعنى

44. As laughter increases, respect decreases
)كثرة الضحك ُتذھب الھیبة (

 إذا أراد المرء أن یحافظ على ھیبتھ ووقاره بین الناس فالبد أن یتفادى كثرة :المعنى
الھزل والمزاح

45. As well be hanged for a sheep as a lamb
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)إن سرقت اسرق جمال ( حملألن تشنق في خروف كأن تشنق في
 في الماضي كان اللص الذي یسرق الشیاة یعاقب بالشنق ال فرق بین ما إذا :المعنى

كان قد سرق حمال صغیرا أو خروفا كبیرا، فإذا كانت المخاطرة واحدة والعقوبة 
.واحدة فینبغي على اللص الفطن أن یسرق الشيء األكبر واألثمن

46. As you are, so will your governors be
)كما تكونون یولى علیكم(

 الحكام من جنس المحكومین فإذا كان الناس صالحین كان حكامھم صالحین :المعنى
وإذا كان الناس فاسدین كان الحكام فاسدین ألن الناس ھم الذین ینتخبون حكامھم 

ویرضون بھم

47. As you make your bed, so you must lie in it
تنام علیھ وف فسسریركصنع كما ت

 إذا أعددت سریرك جیدا استمتعت بنوم ھادئ  وإذا أھملت في ترتیبھ لم تجد :المعنى
راحة في النوم، والمعنى أن كل إنسان یتحمل عواقب أعمالھ وتصرفاتھ

48. As you sow, so shall you reap
)كما تزرع تحصد(

ذلك یجد كل  من یبذر الخیر یجني الخیر ومن یبذر الشر یجني الشر، وك:المعنى
إنسان جزاء ما فعل إن خیرا فخیر وإن شرا فشر

49. An ass is known by his ears
یعرف الحمار من طول أذنیھ

 یعرف السفیھ من كثرة كالمھ كما یعرف الحمار من طول أذنیھ:المعنى

50. An ass must be tied where the master will 
have him

)اربط الحمار حیث یرید صاحبھ(
 یلتزم العامل بتنفیذ أوامر رئیسھ بالطریقة التي یریدھا حتى ولو لم یكن :المعنى

العامل مقتنعا بذلك

51. Associate with men of good judgement
جالس الحكماء

 ینبغي على المرء أن یحرص على مجالسة الحكماء حتى یستفید من حكمتھم :المعنى
وصواب رأیھم

52. Astrologers lie, even if they tell the truth
)كذب المنجمون ولو صدقوا(

 ال یستطیع أحد معرفة الغیب ولو ادعى المنجمون معرفة الغیب فھم كاذبون :المعنى
حتى ولو صدقوا فیما تنبئوا بھ فإن ذلك یكون محض مصادفة

53. At the game’s end, we shall see who gains
في نھایة اللعبة یظھر الغالب
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لمباریات ال یمكن الحكم بأن أحد الفریقین ھو الغالب إال في  في األلعاب وا:المعنى
نھایة المباراة ألنھ مھما كانت المؤشرات أثناء المباراة فقد تتغیر األحوال بین لحظة 

وأخرى، وبالمثل ال ینبغي على المرء أن یتعجل في الحكم على النتائج

54. Avoid a questioner, for he is also a tattler
كثر األسئلة فإنھ نمام من یتحاش
 تحاش األشخاص الفضولیون الذي یریدون معرفة كل شيء عن حیاتك :المعنى

الشخصیة ألن الناس الذین على ھذه الصفة ھم أیضا نمامون ینقلون األخبار
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B
55. Bad company corrupts good manners

)صحبة السوء مفسدة لألخالق(رفاق السوء یفسدون األخالق الحمیدة 
 للرفاق واألصدقاء تأثیر كبیر على سلوك الفرد وأخالقھ، فمھما كان المرء :عنىالم

متخلقا باألخالق الحسنة فإن رفاق السوء كفیلون بأن یفسدوه

56. A bad excuse is better than none at all
العذر الواھي خیر من ال عذر

 اإلھمال من یتأخر عن عملھ أو یترك واجبھ بال عذر فھذا دلیل على: المعنى
والتقصیر فإذا جاء بعذر حتى ولو كان واھیا نفى عن نفسھ تھمة التقصیر

57. Bad news travels fast
األخبار السیئة تنتقل بسرعة

 األخبار السیئة تأتي أسرع من األخبار الحسنة ربما ألن األخبار السیئة تثیر :المعنى
اھتمام الناس وتجعلھم یكثرون الحدیث عنھا

58. A bad penny always comes back
القرش السیئ یعود لصاحبھ دائما

 كما أن القرش السیئ ال فائدة منھ وإذا حاول صاحبھ إنفاقھ أرجعھ الناس إلیھ :المعنى
فكذلك الشخص السیئ ال رجاء منھ وال یأتي بخیر وإذا سافر أو رحل سرعان ما 

یعود إلى أھلھ خالي الوفاض

59. A bad shearer never had a good sickle
الحاصد السیئ دائما یشتكي من منجلھ

 الشخص الذي ال یجید الحصد یحتج بأن منجلھ سیئ حتى وإن أعطیتھ أي :المعنى
منجل آخر فإنھ یدعي نفس الحجة، فكذلك العامل أو الموظف السیئ یشتكي دائما من 

ضعف اإلمكانیات

60. A bad workman always blames his tools
یلوم أدواتھ ئ دائمًایالعامل الس

 العامل الماھر یؤدي عملھ بشكل طیب حتى مع ضعف اإلمكانیات أما العامل :المعنى
السیئ فإنھ دائما یلقي باللوم على األدوات واإلمكانیات

61. The bait hides the hook
)حسبھ صیدا فكان قیدا(الطعم یخفي الخطاف 

حكمة من وراء ھذا أنھ  یخفي الطعم الخطاف ویغري السمكة بالتقاطھ، وال:المعنى
ینبغي أال ینخدع اإلنسان بالعرض المغري فقد یكون وراءه مكیدة أو خدعة

62. Barking dogs seldom bite
)الكالب النباحة نادرا ما تعض(

 الكلب الذي یكثر النباح قلما یعض، فكذلك من یكثر التھدید والوعید تجده قلما :المعنى
ینفذ شیئا مما ھدد بھ
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63. Be always in time, too late is a crime
احرص دائما على االلتزام بالمواعید، فالتأخر ذنب عظیم

یبغي على المرء أن یلتزم بمواعیده حتى یكسب احترام الناس وثقتھم، وإذا : المعنى
تأخرت عن موعد أكثر من الالزم فإنك ستفقد الھدف الذي ذھبت من أجلھ وتكون 

موضع اللوم

64. Be content with your lot, one cannot be first in 
everything

ارض بنصیبك فال یمكن ألحد أن یحظى بالمرتبة األولى في كل شيء
البد للمرء أن یقنع بما لدیھ فال یستطیع أحد أن یفوز بنصیب األسد في كل : المعنى

شيء فمن كان متفوقا في دراستھ وعملھ قد ال یكون موفقا في حیاتھ االجتماعیة

65. Be ever vigilant, but never suspicious
توخ الحذر وال تكن شكاكا 

ینبغي على المرء أن یأخذ حیطتھ عند التعامل مع الناس ولكن في نفس : المعنى
الوقت ال یفقد ثقتھ بالناس أو یظن بھم ظن السوء

66. Be just before you are generous
كن عادال قبل أن تكون كریما

ھر بمظھر الكرم قبل أن تقوم بواجبات العدل، فال یحق لك  ال یحق لك أن تظ:المعنى
مثال أن تھب العطایا قبل أن تسدد ما علیك من الدیون

67. Be slow to promise but quick to perform
كن بطیئا في بذل الوعد سریعا في الوفاء بھ

 یعد ینبغي على المرء أال یكثر من إعطاء الوعود فیعجز عن الوفاء بھا، فال: المعنى
وعدا إال إذا كان قادرا على تنفیذه

68. The beaten road is the safest
الطریق المعھود ھو أسلم الطرق

 إذا أردت أن تعبر غابة في أمان فسر في الطریق المعھود وال تجازف :المعنى
بالسیر في طرق أخرى فإنك قد تصادف الكثیر من المخاطر، وھذه نصیحة 

بقین وخبراتھمباالستفادة من تجارب السا

69. Beauty fades like a flower
الجمال یذبل كما تذبل الزھرة

جمال الجسد ال یدوم بل سرعان ما یختفي ویذبل مع مرور الزمن : المعنى

70. Beauty is but skin deep
الجمال الحقیقي ھو جمال الباطن

ة، أما  جمال الظاھر قد یخفي وراءه الكثیر من الشرور والعیوب الُخُلقی:المعنى
الجمال الحقیقي فھو جمال الروح الذي یتمثل في األخالق الطیبة

71. Beauty is in the eye of the beholder
الجمال في عین من یراه
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 الجمال ھو الشيء الحسن الذي یبھج النفس وھو أمر نسبي، فقد یكون ما تراه :المعنى
یال قد ال یكون جمیال أنت جمیال ال یراه شخص آخر على أنھ جمیل، وما یراه ھو جم

بالنسبة لك

72. Beauty may have fair leaves, yet bitter fruit
قد یكون للجمال ورقا حسنا وثمرا مرا

قد تغریك الشجرة بجمال أوراقھا ولكنك تجد ثمارھا مرة فكذلك قد تغتر : المعنى
بشخص جمیل الظاھر ولكنھ سیئ الخلق بذيء اللسان

73. Beauty when unadorned is adorned the most
الجمال بدون زینة یكون أكثر روعة

الشيء الجمیل یكون أكثر جماال وروعة إذا ترك على طبیعتھ بخالف ما لو : المعنى
أضیفت علیھ الزخارف والزینة التي قد تخفیھ وتشوھھ

74. Bees that have honey in their mouths have 
stings in their tails

 في فمھ یحمل اللدغ في ذیلھالنحل الذي یحمل العسل
قد یجتمع الخیر والشر والمتعة واأللم في مصدر واحد: المعنى

75. Before you make a friend eat a bushel of salt 
with him

ال تتخذ صدیقا قبل أن تأكل جواال من ملح معھ
البد أن تعاشر الشخص وتختلط بھ فترة طویلة بما یكفي ألن تعرف طباعھ : المعنى

بل أن تتخذه صدیقاق

76. Beggars must not be choosers
الشحاذون ال یختارون

 عندما یرید الشخص أن یشتري شیئا بمالھ فإنھ یختار ما یناسبھ وما یعجبھ، :المعنى
أما الفقیر الذي یطلب المساعدة فینبغي أن یقبل ما یقدمھ الناس لھ ولیس لھ أن یختار 

أو یجادل

77. The beginning of rain is one drop
)أول الغیث قطرة(

الخیر حین یستھل یبدأ بمؤشرات صغیرة: المعنى

78. Believe not all that you see nor half what you 
hear

)إن سوء الظن من حسن الفطن(ال تصدق كل ما ترى وال نصف ما تسمع 
ر ینبغي على المرء أن یتثبت مما یرى ویسمع فقد یكون ما یراه مجرد مظھ: المعنى

زائف یخفي حقائق مختلفة وقد یكون ما یسمعھ مجرد إشاعات وأكاذیب

79. The best fish swim near the bottom
أفضل السمك یسبح في القاع
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 السمك الكبیر الغالي الثمن یعوم في القاع لذلك یجد الصیاد مشقة في :المعنى
 ببذل الجھد وتحمل الوصول إلیھ، فكذلك كل األشیاء القیمة ال یصل إلیھا اإلنسان إال

التعب

80. Best is cheapest
)الغالي ثمنھ فیھ(وفر األفضل ھو األ

 األشیاء ذات الجودة العالیة تعمر طویال وتقوم بوظیفتھا على الوجھ األمثل :المعنى
لذلك فھي أوفر من األشیاء الرخیصة التي تفسد سریعا أو ال تقوم بوظیفتھا كما ینبغي

81. The best of friends must part
حتى أفضل األصدقاء البد أن یفترقوا

 الفراق سنة الحیاة، فاألصدقاء واألحباب البد أن یأتي یوم یرحلون فیھ عنا أو :المعنى
نرحل نحن عنھم

82. Better a little loss than a long sorrow
الخسارة القلیلة خیر من الحزن الطویل

شیاء خیر من العناد الذي یؤدي قبول الحلول الوسط والتنازل عن بعض األ: المعنى
إلى الندم واألسى على المدى البعید

83. Better a tooth out than always aching
خلع السن أھون من تحمل ألمھ المتواصل

البد من إیجاد حل جذري للمشاكل حتى ولو كان مكلفا فھذا أفضل من : المعنى
المعاناة طوال الوقت

84. Better a wise enemy than a foolish friend
)عدو عاقل خیر من صدیق جاھل(

العدو العاقل یتحاشى أن یبدأ باألذى ویحسب لكل خطوة حساب أما الصدیق : المعنى
األحمق فإنھ یصیب صاحبھ ببالغ الضرر بقصد وبدون قصد

85. Better alone than in bad company
)الوحدة خیر من جلیس السوء(

 وقتك بأشیاء مفیدة أما إذا رافقت جلساء السوء إذا جلست وحیدا فقد تشغل: المعنى
فإنھم یجرونك إلى الفساد

86. Better an egg today than a hen tomorrow
)عصفور في الید خیر من عشرة على الشجرة(بیضة الیوم خیر من دجاجة غدا 

 من األفضل أن تقبل العرض الیسیر المتاح أمامك وال ترفضھ على أمل أن :المعنى
ى عرض أكبر غیر متاح في الوقت الحالي فإنھ قد ال یتحقق أبداتحصل عل

87. Better an open enemy than a false friend
عدو ظاھر خیر من صدیق زائف

إذا كان لك عدو مجاھر بعداوتھ لك فإنك تأخذ حذرك منھ، أما من یدعي : المعنى
ب لھ حساباصداقتك وھو یكرھك فإنھ ینالك منھ من الخیانة والغدر ما لم تحس

88. Better be a fool than a knave
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ألن تكون مغفال خیر من أن تكون محتاال
 أن تكون مغفال أو محتاال كالھما شر ولكن أن تكون مغفال ھو أخف الشرین :المعنى

ألن المحتال یتعمد الضرر للناس وقد ینتھي بھ المطاف إلى السجن

89. Better be an old man’s darling than a young
man’s slave

 صغیرأمة مع شابأن تكوني عجوز خیر من رجل ألن تكوني عزیزة مع 
 یقترح ھذا المثل أن الفتاة التي تتزوج رجال عجوزا سیوفر لھا كل ما تحلم بھ :المعنى

وتجد عنده حسن المعاملة ولین الجانب أما الفتاة التي تتزوج شابا فإنھا ستقاسي معھ 
اني من طیشھ وسوء تصرفاتھمتاعب الحیاة ومشاقھا وتع

90. Better be envied than pitied
)الشكوى لغیر اهللا مذلة(ألن تكون محسودا خیر من أن تكون موضع شفقة 

أن تكون في نعمة یحسدك الناس علیھا خیر من أن تكون في أزمة یشفق : المعنى
علیك الناس بسببھا، فال تظھر ضعفك أمام الناس

91. Better be sure than sorry
)من نظر في العواقب سلم من النوائب (خیر من الندماألمان 
 أن تبقى في مكان آمن خیر من تجازف ثم تندم حیث ال ینفع الندم، ویقال ھذا :المعنى

المثل في النصیحة بالبعد عن المخاطر والشبھات

92. Better be the head of a dog than the tail of a 
lion

 أسدأن تكون ذیلألن تكون رأس كلب خیر من 
 ألن تحتل مركزا قیادیا في مكان متواضع خیر من أن تحتل مركزا متواضعا :المعنى

في مكان كبیر، فمثال أن تعمل في شركة صغیرة لحسابك الخاص خیر من أن تعمل 
في شركة كبیرة لحساب الغیر، وھذا حث على الطموح إلى القیادة

93. Better beg than steal
 أن تسرقألن تتسول خیر من

ینبغي لإلنسان أال یلجأ إلى السبل المنحرفة لسد حاجاتھ بل علیھ أن یبحث : المعنى
عن سبیل آخر حتى ولو كان التسول

94. Better bend than break
)ال تكن رطبا فتعصر وال یابسا فتكسر(ألن تنحني أفضل من أن تنكسر 

أما الشجر الصلب فإن  الشجر اللین یمیل مع الریح لذلك یسلم من األذى :المعنى
الریح یقصفھ، لذلك فإنھ من األفضل في بعض األحیان أال یتصلب اإلنسان في رأیھ 

وأن یطیع ذوي السلطة

95. Better buy than borrow
ألن تشتري الشيء خیر من أن تقترضھ

إذا كنت في حاجة متكررة إلى شيء ما فاألفضل أن تشتریھ ألنك ستجده : المعنى
الف ما لو اقترضتھ مرة فقد ال یمكنك أن تقترضھ مرة أخرىوقتما تحتاجھ بخ
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96. Better die with honour than live with shame
 عش -موت في عز خیر من حیاة في ذل (الموت بشرف خیر من الحیاة بالعار 

)عزیزا أو مت وأنت كریم
تھ، ینبغي على اإلنسان أال یقبل الخزي والعار حتى ولو كان في ذلك مو: المعنى

فالذي یموت في المعركة مثال یموت شجاعا شریفا أما من یفر فإنھ یعیش ویحمل معھ 
العار طوال حیاتھ

97. Better face a danger once than be always in 
fear

ألن تواجھ الخطر مرة خیر من أن تظل دائما في خوف
تھدده وال ینبغي على المرء أن یتحلى بالشجاعة وأن یواجھ الخطر الذي ی: المعنى

یتھرب منھ لئال یظل في خوف دائم منھ

98. Better go to bed supperless than to rise in debt
ألن تنام بال عشاء خیر من أن تستیقظ غارقا في الدین

من األفضل لإلنسان أن یتحمل ظروف المعیشة الصعبة بدال من أن یقترض : المعنى
ویحمل نفسھ بأعباء وھموم الدین

99. Better go to heaven in rags than to hell in 
embroidery

ألن تذھب إلى الجنة بمالبس بالیة خیر من أن تذھب إلى جھنم بمالبس مزخرفة
السلوك القویم حتى وإن كان سیؤدي إلى ضیق العیش خیر من السلوك : المعنى

المنحرف حتى وإن كان سیؤدي إلى الغنى والترف

100.Better late than never
 أفضل من عدم الحضورالتأخیر
 ألن تؤدي الشيء بعد طول تأخیر أفضل من عدم أدائھ على اإلطالق:المعنى

101.Better live with a dragon than a wicked 
woman

ألن تعیش مع تنین خیر من أن تعیش مع امرأة شریرة
تصعب الحیاة مع المرأة الشریرة بسبب ما یصیب الرجل منھا من األذى : المعنى
ر وبذاءة اللسانوالمك

102.Better lose a jest than a friend
 المزاح -خیر األصدقاء من ترك المزاح (ألن تخسر نكتة خیر من أن تخسر صدیقا 

)لقاح الضغائن
من الخطر أن یطلق الشخص نكتة على صدیقھ أو یستھزئ بھ ألن ھذا : المعنى

یشعره باإلھانة ویؤدي إلى إفساد العالقة

103.Better say nothing than not to the purpose
تحدث في الغرض أو اصمت
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إذا كان الناس یناقشون موضوعا وأردت أن تبدي رأیك فینبغي أن تتحدث : المعنى
في الغرض وتدخل في الموضوع مباشرة دون الدخول في قضایا فرعیة تشتت انتباه 

الحاضرین

104.Better starve free than to be a fat slave
ت حر خیر من أن تسمن وأنت عبد ألن تجوع وأن

)بل فاسقني بالعز كأس الحنظل... ال تسقني ما الحیاء بذلة (
ینبغي على المرء أن یحافظ على حریتھ وعزتھ وكرامتھ حتى ولو أدى ذلك : المعنى

إلى ضیق العیش فھذا أفضل من الذل والھوان حتى ولو أدى إلى الترف والرخاء

105.Better suffer ill than do ill
ألن تتحمل الظلم خیر من أن تظلم

ال ینبغي لإلنسان أن یظلم أحدا أو یعتدي علیھ وألن یكون المرء ضحیة : المعنى
للظلم خیر من أن یكون ھو نفسھ ظالما

106.Better the devil you know than the devil you 
don’t know

شیطان تعرفھ خیر من شیطان ال تعرفھ
ي عرفتھا اعتدت علیھا أفضل من المخاطر التي ال تعرفھا،  إن المصاعب الت:المعنى

فمثال قد ال ترتاح إلى رئیسك الحالي ولكنك قد تعلمت كیف تكیف نفسك معھ، فإذا 
جاء رئیس آخر مكانھ فقد یكون التعامل معھ أصعب

107.Better to ask the way than to go astray
)سألما ضاع من (خیر من أن تضل عن الطریق ن تسأل أل

 ال یعترف بعض الناس بجھلھم بشيء ما ویتكبرون على السؤال ویؤول :المعنى
مآلھم إلى الضیاع، لذلك فمن األفضل أن یسأل اإلنسان النصیحة من أھلھا بدال من أن 

یلقى الكثیر من المصاعب

108.Better to know things than to be ignorant
)لذي یعلمون والذین ال یعلمونھل یستوي ا(العلم بالشيء خیر من الجھل بھ 

المعرفة واإللمام بأشیاء كثیرة خیر من الجھل ألنھ بالمعرفة یمكن لإلنسان أن : المعنى
یعرف النافع من الضار ویستطیع معالجة األمور بحكمة

109.Better to seek learning than to seek gold
طلب العلم أفضل من طلب الذھب 

)وكن لھ طالبا ما عشت مقتبسا... با العلم زین فكن للعلم مكتس(
السعي وراء العلم أفضل من السعي وراء المال ألن العلم أفضل من المال: المعنى

110.Better untaught that ill taught
عدم العلم خیر من المعرفة الخاطئة

إذا كان المرء ال یعلم شیئا فمن السھل علیھ أن یتعلمھ أما إذا تعلم شیئا : المعنى
قة خاطئة فإن ھذه المعرفة الفاسدة تبقى مترسخة ویصعب تغییرھابطری

111.The better workman the worse husband
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العامل الناجح زوج سیئ
قد یكون الرجل متفوقا في عملھ لكنھ ال یحسن معاملة زوجتھ: المعنى

112.Between the hand and the lip, the morsel may 
slip

)الرزق مقسوم(ید والفم قد تنزلق اللقمة ما بین ال
تتحكم األقدار في األرزاق وإذا لم یكن لك نصیب في شيء فلن تنالھ حتى : المعنى

ولو كان بین یدیك

113.Between two stools you fall to the ground
إذا احترت بین كرسیین وقعت على األرض

ر، أما إذا عجز  إذا كان اإلنسان في موضع االختیار بین شیئین فالبد أن یختا:المعنى
عن اتخاذ القرار فإنھ سیضیع الفرصة من یده، فمثال إذا كان الرجل معجبا بفتاتین 
واحتار في الزواج بأي منھما فإنھ سیبقى عاجزا عن اتخاذ إي خطوة إیجابیة حتى 

ینتھي بھ األمر أن یفقدھما معا بأن یتزوجا من رجلین آخرین

114.Beware of evil that may come from one whom 
you helped

)اتق شر من أحسنت إلیھ(
على خالف المتوقع قد یصیبك األذى من الناس الذي ساعدتھم وأحسنت إلیھم: المعنى

115.A bird in the hand is worth two in the bush
)عصفور في الید خیر من عشرة على الشجرة(

ھا وقد ال تأتي أبدا،  الفرصة المتاحة إلیك اآلن خیر من الفرصة التي تنتظر:المعنى
فالقلیل العاجل خیر من الكثیر اآلجل

116.Birds of a feather flock together
)الطیور على أشكالھا تقع(

 ال تجد عصفورا یتآلف مع غراب بل كٌل یتآلف مع بني جنسھ، وكذلك یتآلف :المعنى
اإلنسان مع من یشبھھ في األذواق والصفات والعادات

117.Birth is the messenger of death
)كل نفس ذائقة الموت(المیالد نذیر الموت 

الموت حق على كل الناس وكل من یولد البد أن یموت عاجال أو آجال: المعنى

118.The biter is sometimes bit
من خادع الناس ُیخدع أحیانا

 من یغش ویخدع غیره سیقع ھو نفسھ یوما ما ضحیة لمن یغشھ ویخدعھ:المعنى

119.Blessed is he who expects nothing, for he shall 
never be disappointed

بورك فیمن ال یرجو شیئا فإنھ لن یخیب لھ رجاء
ینبغي لإلنسان أال یمني نفسھ باألماني فقد تأتي الریاح بما ال تشتھي السفن، : المعنى

مكافأة فالشخص الذي یعمل في شركة مثال ویتوقع مكافأة كبیرة آخر العام ثم ال تأتي ال
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كما توقعھا فإنھ یصاب بخیبة األمل، أما زمیلھ الذي لم تلعب برأسھ األماني فإنھ لن 
یصاب بنفس الصدمة

120.Blood is thicker than water
)الدم ال یصیر ماء(الدم أشد كثافة من الماء 

 عندما ینسكب الماء على األرض فإنھ سرعان ما یتبخر أو یغور في األرض :المعنى
لھ أثر أما الدم فإنھ أشد كثافة وإذا وقع على األرض فإنھ یتجلط وال یزول وال یبقى 

أثره بسھولھ، وھذا المثل كنایة على أن روابط الدم أشد وأقوى من أي روابط أخرى

121.A blow from a lover is as sweet as the eating of 
raisins

)ضرب الحبیب مثل أكل الزبیب(
بة یمكن للمرء أن یتجاوز عن إساءة حبیبھ إلیھفي ظل المودة والمح: المعنى

122.A book that is shut is but a block
الكتاب المغلق لیس إال كتلة جامدة

ال فرق بین الكتاب المغلق وبین قطعة خشب أو حدید مھملة، وإنما فائدة : المعنى
الكتب تكون بالقراءة والمطالعة

123.Books and friends should be few but good
الكتب واألصدقاء البد أن یكونوا قلیلو العدد كثیرو الفائدة

 من یشتري الكثیر من الكتب دون أن یعتني بانتقائھا ال یجد الوقت لقراءة أي :المعنى
منھا وكذلك من یصادق الكثیر من الناس ال یجد الوقت لتوطید عالقتھ مع أي منھم، 

لیلة منتقاة بعنایة فیقرأھا ویستفید ولذلك فإنھ من األفضل أن یشتري اإلنسان كتبا ق
.منھا وكذلك أن یتخذ أصدقاء قلیلین فیوطد عالقتھ بھم

124.Books are the university of home
الكتاب جامعة المنزل

من یقتني الكثیر من الكتب في بیتھ كأنما یقتني جامعة بحیث یستطیع اكتساب : المعنى
الكثیر من العلوم والمعارف

125.Borrow makes sorrow
)كثرة الدین تورث الھم(

من یقترض ماال فإنھ یحمل الھم ویظل دائم التفكیر كیف سیتدبر المال الالزم : المعنى
لسداد الدین

126.The borrower is the servant to the lender
المدین عبد الدائن

یشعر المدین بالمذلة أمام دائنھ وكأنھ عبد لھ: المعنى

127.Brevity is the soul of wit
)خیر الكالم ما قل ودل(اإلیجاز روح الحكمة 

 من مقتضیات الفطنة والحكمة أن یعبر اإلنسان عما یرید في إیجاز دون :المعنى
الخوض في أمور جانبیة قد تشتت تفكیر المستمع
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128.A broken friendship may be soldered, but will 
never be sound

ولكن ال یمكن إعادتھا كما كانتإذا تحطمت الصداقة قد یمكن إصالحھا 
إذا فسدت عالقة الصداقة بین شخصین قد یمكن إصالحھا ولكن لن یعود الود : المعنى

كما كان أول مرة

129.The bull must be taken by the horns
الثور من قرنیھامسك 
 إذا تھاون اإلنسان في مواجھة الخطر فإن الخطر یقھره أما إذا تعامل معھ :المعنى

م وشدة فإنھ یتغلب علیھبحس

130.A bully is always a coward
)أسد علي وفي الحروب نعامة(المستأسد جبان 

 الشخص المستأسد یظھر قوتھ على من ھو أضعف منھ ویجبن أن یواجھ من :المعنى
ھو في مثل قوتھ

131.The burial is attended by crowds of people, the 
deceased is a dog!

)ة والمیت كلبالجنازة حامی(
قد یحدث نزاع كبیر بین الناس بسبب أمر تافھ: المعنى

132.Burn not your house to fright the mouse away
ال تحرق بیتك من أجل أن تطرد الفأر منھ

 ال تتخذ إجراءا كبیرا من أجل أن تتخلص من أمر تافھ، فمثال ال تغلق :المعنى
لھا من بعض الزبائنشركتك أو تترك عملك بسبب مضایقة تعرضت 

133.A burnt child dreads the fire
)من تقرصھ الحیة یخاف من الحبل ( منھاافئخایظل  النار لسعتھ الذيالطفل 
 من مر بتجربة مؤلمة یتوخى الحذر كي ال تقع لھ مرة أخرى، فمثال إذا وقع :المعنى

ل اإلنسان ضحیة لسمسار غشاش مرة فإنھ یظل دائما على حیطة وحذر من ك
السماسرة

134.Busiest men find the most time
أكثر الناس أعماال أوفرھم وقتا

 الناس الذي یقومون بأعمال كثیرة ھم أناس یتمتعون بطاقة كبیرة وقدرة على :المعنى
تنظیم أوقاتھم، ومھما كان حجم األعمال التي یقومون بھا فإن لدیھم القدرة على القیام 

بالمزید

135.Business is business
العمل عمل

العمل لھ قواعده وقوانینھ التي یجب أن تتبع، والبد من الفصل بین العمل : المعنى
والعالقات الشخصیة
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C
136.Calamity is the touchstone of a brave mind

المصیبة محك الشجاع
المصائب تظھر شجاعة الرجال ومقدرتھم على التحمل والصمود: المعنى

137.Call a spade a spade
م الشيء باسمھس

 تحدث بصراحة ووضوح وعبر عما ترید أن تقول بشكل مباشر دون إبھام :المعنى
أو مواربة

138.Call no man happy till he is dead
  یموتحتىال یرى أحد السعادة 

)والعیش شح وإشفاق وتأمیل... والمرء ساع ألمر لیس یدركھ (
سره زمن ساءتھ أزمان وال تصفو  الحیاة ملیئة باألحزان واألشجان ومن :المعنى

السعادة لإلنسان أبدا مادام على قید الحیاة

139.Call the bear “uncle” till you are safe across 
the bridge

)إذا كان لك عند الكلب حاجة قل لھ یا سیدي(قل للدب یا عم حتى تعبر الجسر 
من من شرھم أو لتحقیق قد یحتاج المرء إلى التقرب إلى اللئام واألشرار لأل: المعنى

مصلحة ضروریة

140.The camel, going to seek horns, lost his ears
ذھب الجمل یبحث عن قرنین ففقد أذنیھ

یقال ھذا المثل في معرض الفشل لمن یقوم بمحاولة لتحسین أحوالھ فتسوء : المعنى
أكثر مما كانت

141.A candle lights others and consumes itself
عة نفسھا لتضيء لآلخرینتحرق الشم

من باب التضحیة والتفاني قد یضحي اإلنسان بنفسھ وبسعادتھ من أجل إسعاد : المعنى
اآلخرین

142.Care and diligence bring luck
الجد واالجتھاد یجلبان الحظ

قد یعلل اإلنسان سوء أحوالھ بسوء الحظ ولكن الحظ ال یأتي إال لمن یجد : المعنى
ویجتھد

143.Care brings grey hair
الھم یأتي بالشیب

الھم یؤثر على صحة اإلنسان ویجعلھ یبدو أكبر من سنھ: المعنى

144.Care killed a cat
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)كثرة الھم تقصر األجل(الھم قتل القطة 
 بالرغم من أن القطة لھا سبعة أرواح فإن الھم قتلھا وھو بذلك جدیر أن یقتل :المعنى

یحة بأن ال یسلم اإلنسان نفسھ للھموم اإلنسان الذي لھ روح واحدة، وھذه نص
واألحزان

145.Cast no dirt in the well that gives you water
ال تلق القاذورات في البئر التي تعطیك الماء

احذر من الجحود ونكران الجمیل وال تقابل اإلحسان باإلساءة: المعنى

146.Cast not the first stone
ال تقذف الحجر األول

بغي أن یشغل اإلنسان نفسھ بإلقاء التھم على الناس طالما أنھ ھو نفسھ  ال ین:المعنى
لیس بمنأى عن الخطأ والزلل

147.A cat has nine lives
)القطة لھا سبعة أرواح(

 تتمیز القطة عن باقي الحیوانات بقدرتھا على تفادي المخاطر فھي تتمیز :المعنى
تتلقى الصدمة بقدمیھا برشاقة مما بالیقظة وخفة الحركة وقد تقفز من أماكن مرتفعة ف

یجعلھا تنجو من الموت المحقق، ویضرب ھذا المثل للشخص الذي یتعرض للحوادث 
أكثر من مرة ثم ینجو بحیاتھ

148.A cat may look at a king
القطة أن تنظر إلى ملكتستطیع 

 لیس ھناك شخص من األھمیة والمكانة بحیث ال أستطیع أن أنظر إلیھ وأن :المعنى
أنتقد تصرفاتھ، فإذا كانت القطة تستطیع أن تنظر إلى الملك فلیس ھذا الشخص أھم 

من الملك ولست أنا أحقر من القطة

149.Catch not at the shadow and lose the 
substance

)یدع العین ویطلب األثر(ال تنشغل بالظل وتترك األصل 
ویة ویترك الشيء الرئیسي أو  ال ینبغي لإلنسان أن یشغل نفسھ باألمور الثان:المعنى

یدور حول الفرع ویترك األصل

150.Catch your bear before you sell its skin
صد الدب قبل أن تبیع جلده

 ال ینبغي لإلنسان أن یتعجل األمر قبل حصولھ:المعنى

151.Change of a habit cannot alter nature
)الطبع یغلب التطبع(تغییر العادة ال یغیر الطبیعة 

مھما حاول اإلنسان أن یغیر من عاداتھ فإنھ لن یستطیع أن یغیر من طبیعتھ : المعنى
وسجایاه الغریزیة

152.Charity begins at home
)األقربون أولى بالمعروف (اإلحسان یبدأ بالبیت
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 ال ینبغي لإلنسان أن یتصدق أو یتبرع لصالح الغرباء ویترك أھلھ وذویھ في :المعنى
ضیق وفقر

153.Charity covers a multitude of sins
الصدقة تخفي العدید من اآلثام

 كثیر من أولئك الذین یتبرعون بأموالھم في األعمال الخیریة إنما یفعلون ذلك :المعنى
بسبب تأنیب الضمیر على ما فعلوه من اآلثام

154.Charity cuts the tongue
)أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم(اإلحسان یقطع اللسان 

ال یستطیع المرء أن یتحدث بالسوء عمن أحسن إلیھ، فلذلك یستطیع اإلنسان : عنىالم
باإلحسان إلى الناس أن یتقي أذاھم

155.Charity misplaced is inequity
وضع اإلحسان في غیر محلھ ظلم

إذا أعطیت الصدقة لمن ال یستحقھا ضاع نصیب المستحق وفي ذلك ظلم لھ: المعنى

156.Cheat me in the price, but not in the goods
اخدعني في السعر ولكن ال تغشني في البضاعة

إذا اشترى الشخص بضاعة بأغلى من سعرھا الحقیقي فھذا أھون من أن : المعنى
تكون البضاعة مغشوشة ألنھ یخسر بعض مالھ في الحالة األولى ولكنھ یخسر كل 

مالھ في الحالة الثانیة

157.Cherchez la femme
رأةابحث عن الم

 إذا حدثت مشكلة أو أزمة أو جریمة فاعلم أن السبب وراءھا ھو امرأة، فإن :المعنى
كثیر من الجرائم التي یفعلھا الرجل تكون بسبب رغبتھ في الحصول على امرأة 

یحبھا أو أن امرأة قد أغرتھ أو أوعزت إلیھ أن یقوم بجریمة معینة

158.Cherish what you have, and struggle for better
ارض بما معك واسع لألفضل

ینبغي للمرء أن یقنع بما قسم لھ وفي نفس الوقت یعمل من أجل تحسین : المعنى
أحوالھ وتحقیق طموحاتھ

159.The child is father of the man
)من شب على شيء شاب علیھ(

 إذا تأملت الطفل الصغیر یمكنك أن تتنبأ ما سیكون علیھ عندما یكبر، :المعنى
واألخالق والعادات تنشأ في الصغر وتصاحب اإلنسان طوال حیاتھفالصفات 

160.Children and fools cannot lie
األطفال والمجانین ال یكذبون أبدا

األطفال والمجانین یتسمون ببراءة التفكیر وعدم القدرة على المكر والخداع : المعنى
ل مع البالغین وھم كذلك ال یسعون وراء مصالح تدفعھم إلى الكذب كما ھو الحا

العاقلین
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161.Children and fools have merry lives
األطفال والمجانین یعیشون حیاة سعیدة

األطفال والمجانین ال یكدر حیاتھم الفكر والھم فال یندمون على ما فاتھم وال : المعنى
یحملون ھما لما قد یأتي بھ الغد

162.Choose a wife by your ear, rather than by your 
eye

اختر زوجتك بأذنیك ال بعینیك
ال تختر زوجتك على أساس ما تراه من جمالھا وزینتھا ولكن على أساس ما : المعنى

تسمعھ من كالمھا وما تستشفھ من عقلھا

163.Choose not a wife by the eye only
ال تختر زوجتك بعینیك فقط

خرى ال تقل أھمیة ال تختر الزوجة على أساس جمالھا فقط فھناك معاییر أ: المعنى
كرجاحة العقل وحسن األدب

164.Christmas comes but once a year
العامفي واحدة  مرةال یأتي العید إال 

 طالما أن العید ال یأتي إال مرة في العام فینبغي أن نستمتع بھ باألكل والشرب :المعنى
فاق في العیدواإلنفاق والھدایا، ویقال ھذا المثل إذا انتقدك أحد بسبب كثرة اإلن

165.Circumstances alter cases
الظروف تغیر األحوال

 ال یتصرف اإلنسان بنفس الشكل في كل الظروف ففي الرخاء قد ینفق ببذخ :المعنى
وإسراف وفي الضیق یتغیر الحال ویحسب لكل قرش حسابھ

166.Civility costs noting
األدب ال یكلف شیئا

جامل الناس بكلمة طیبة أو یعاملھم بلطف وأدبال یخسر اإلنسان شیئا حین ی: المعنى

167.Cleanliness is next to godliness
)النظافة من اإلیمان(

 یضرب ھذا المثل لحث اإلنسان على تحري النظافة سواء في البدن أو :المعنى
الملبس أو المسكن

168.A clear conscience fears not false accusations
ھامات الكاذبةالضمیر البريء ال یخشى االت

إذا كنت واثقا من براءتك مرتاح الضمیر فلن تضیرك تھمة أو لوم: المعنى

169.Clothes do not make the man
المالبس ال تصنع الرجال

 الرجل بشخصیتھ وصفاتھ الحمیدة ولیس بمالبسھ ومظھره:المعنى

170.Coming events cast their shadows before
ااألحداث القادمة تلقي بظاللھ
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 ھناك عالمات ودالئل تنبئ بقرب وقوع أي حدث في المستقبل، فمثال عندما :المعنى
تحشد دولة قواتھا على الحدود مع دولة أخرى فقد یكون ھذا عالمة على قرب وقوع 

الحرب بینھما

171.Comparisons are odious
المقارنة ظلم

دھما فإنك عندما  إذا قارنت بین شخصین فإن ذلك إجحاف وظلم لھما أو ألح:المعنى
تقارن تحكم بما تراه وال تلم بكافة الظروف والحقائق

172.Confidence is the companion of success
الثقة رفیق النجاح

للثقة بالنفس عامل كبیر في تزوید اإلنسان بالقدرة على تحقیق النجاح: المعنى

173.Conscience does make cowards of us all
بناءججمیعا الضمیر یجعلنا 

 من یشعر بتأنیب الضمیر بسبب خطأ قد اقترفھ فإنھ یتصرف بحیطة وحذر :المعنى
ویشعر كأن الجمیع ینظرون إلیھ ویتحدثون عنھ

174.Conscience is a thousand witnesses
الضمیر یساوي ألف شاھد

یدفع الضمیر الحي صاحبھ إلى االعتراف بجریمتھ واالعتراف أقوى في : المعنى
أي عدد من الشھود ألن االعتراف سید األدلةاإلدانة من 

175.Constant dripping wears away the stone
)طول البال یھدم الجبال(قطرات الماء الدائمة تذیب الصخر 

 إذا لم یكن ھناك أصلب من الحجر وال أضعف من الماء فإن قطرات الماء :المعنى
مثابرة یقدر على تحقیق ما یرید الدائمة تفتت الحجر، لذلك فإن اإلنسان بالعزیمة وال

مھما كان صعبا

176.A constant guest is never welcome
الضیف الدائم ال یرحب بھ أحد

 یحب الناس الضیوف الذین یأتون بین الحین واآلخر أما الضیف الذي یكثر :المعنى
الزیارة ویأتي كل حین وفي أي وقت فھو ضیف ثقیل ال یلقى ودا أو ترحابا

177.A contented mind is a perpetual feast
)القناعة كنز ال یفنى(

 الشخص الذي ال یقنع بما لدیھ ال تكفیھ أموال الدنیا، أما النفس الراضیة :المعنى
القنوعة فإنھا ترضى بما لدیھا مھما كان قلیال

178.Contentment is above wealth
)غنى النفس خیر من غنى المال(القناعة أفضل من الثروة 

قد یكون اإلنسان لدیھ ثروة طائلة وال یشعر بالسعادة ألنھ یطمع في المزید : نىالمع
بینما یعیش الفقیر سعیدا مرتاح البال ألنھ قانع بما معھ

179.Correspondence is half a presence
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المراسلة نصف المشاھدة
عن یمكن للمرء أن یحافظ على أواصر الود مع أصدقائھ وأقاربھ المسافرین : المعنى

طریق المراسلة فیعرف أحوالھم ویتابع أخبارھم

180.Counsel is no command
النصیحة لیست أمرا

تعَطى النصیحة كرأي وإرشاد ولیست كنھي أو أمر واجب التنفیذ: المعنى

181.The course of true love never did run smooth
 أبداالحب الحقیقي بھدوءنھر جرى ما 

حبیبان وتعلقھما ببعضھما البعض كلما زادت العقبات  كلما ازداد شغف ال:المعنى
والحواجز بینھما، فیضطرا إلى اجتیاز الكثیر من الصعاب حتى ینجحا في لم الشمل

182.Courtesy costs nothing
المجاملة ال تكلف شیئا

 ال یخسر اإلنسان شیئا عندما یعامل الناس بلطف وأدب ویجاملھم بالكلمة :المعنى
اللطیفة

183.Courtesy on one side only lasts not long
المجاملة من جانب واحد ال تستمر طویال

 إذا عاملك أحد الناس بلطف وأدب ولم تعاملھ بالمثل فإنھ سرعان ما یتغیر :المعنى
 وإذا جاملك بھدیة ولم تردھا لھ فلن یجاملك مرة أخرى

184.Cowards die many times before their deaths
)ف مرةیموت الجبان أل(

 یخشى الجبان الموت وكلما مر بموقف فیھ مخاطرة فكأنھ یموت من الخوف، :المعنى
فبذلك یموت عدة مرات قبل أن یلقى حتفھ الذي ال مفر منھ

185.The cowl does not make the monk
تھعباء بالراھبلیس 

 ال تغتر بمن یظھر بمظھر الطیبة واإلیمان والورع فقد یكون وراء ھذا :المعنى
المظھر الزائف إنسان منافق مخادع

186.A creaking gate hangs long
البوابة القدیمة قد تعیش طویال

 الشخص المعتل صحیا قد یعش فترة من العمر، ولیس ما بھ من األمراض :المعنى
دلیل على قرب أجلھ فرب سقیم عاش حینا من الدھر

187.Crocodile tears
)دموع التماسیح(

ي بكاء زائفا، ویضرب لمن یؤذي إنسانا ثم یظھر تعاطفا معھیقال لمن یبك: المعنى

188.Crooked by nature is never made straight by 
education

من كان أعوجا بطبیعتھ لم تقومھ التربیة
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الطبیعة اإلنسانیة والسجایا الغریزیة تغلب على أي توجیھ وتربیة: المعنى

189.Cross the stream where it is shallowest
اعبر النھر من المنطقة الضحلة

 ینبغي على المرء أن یتبع أبسط الطرق في سبیل تحقیق أھدافھ وال یسیر في :المعنى
الطریق الصعب ما دام السھل موجودا

190.A crow is never the whiter for washing itself 
often

مھما اغتسل الغراب لن یصبح أبیضا
خفي معالم القبحال یمكن لمواد التجمیل أن ت: المعنى

191.The crow thinks her own birds fairest
)القرد في عین أمھ غزال(یظن الغراب أن أوالده ھم أجمل الطیور 

یتحیز اإلنسان ألوالده وأموره الخاصة ویعمیھ تحیزه عن رؤیة الحقیقة : المعنى
وتقییم األشیاء بشكل موضوعي

192.The cunning wife make her husband her apron
المرأة الماكرة تجعل زوجھا خادما لھا

تستطیع المرأة الماكرة أن تؤثر على زوجھا بحیث یسیر حسب ھواھا: المعنى

193.Curses like chickens, come home to roost
دعوات الشر تعود على أصحابھا

 كما أن من یلقى حجرا في الھواء یسقط على رأسھ فإن من یدعو على الناس :المعنى
یتمنى لھم السوء یكون أول من یصیبھ ھذا الشر وال یضر دعاءه الناس شیئابالشر و

194.Custom is a second nature
العادة طبیعة ثانیة

إذا ترسخت العادة في اإلنسان أصبحت جزءا من طبیعتھ: المعنى

195.Custom makes all things easy
شيء سھال كل التعود یجعل

لك لھ وتدریبك علیھ یجعلھ سھال مھما كان  تعودك على الشيء وتكرار عم:المعنى
صعبا في البدایة

196.Custom reconciles us to everything
العادة تجعلنا نتواءم مع كل شيء

 إذا اعتدنا على الشيء فإننا نتكیف ونتواءم معھ مھما كان صعبا، فعلى سبیل :المعنى
 عالیة فإنك المثال إذا كنت تسكن بجوار مصنع یعمل طول الیوم ویصدر ضوضاء

تشعر بالضجر وال تستطیع أن تنام طوال اللیل ولكن بعد فترة تعتاد الضوضاء 
وتتكیف معھا وال تشعر بوجودھا وربما إذا ذھبت للمبیت یوما في مكان آخر ال 

تستطیع النوم بدون تلك الضوضاء التي اعتدت علیھا

197.Custom without reason is but ancient error
 علة لھا ما ھي إال خطأ موروثالعادة التي ال
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ال ینبغي على اإلنسان أن یلتزم بالعادات والتقالید السیئة التي تخالف العقل : المعنى
السلیم

198.Customs are hard to break
من الصعب التخلي عن العادات

إذا تعود اإلنسان على شيء ما فمن الصعب علیھ أن یتخلى عنھ: المعنى

199.Cut your coat according to your cloth
)على قدر لحافك مد قدمیك(

 البد أن یوفق اإلنسان بین دخلھ ومصروفاتھ فال ینفق أكثر مما لدیھ من :المعنى
الموارد
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D
200.A deceitful peace is more harmful than open 

war
السالم الخادع أسوأ من الحرب المعلنة

الود ثم یمكرون لھ ویخدعونھیصیب اإلنسان أشد الضرر ممن یظھرون لھ : المعنى

201.A disarmed peace is weak
السالم األعزل ضعیف

البلد التي تدخل في سالم ولیس لدیھا من القوة ما تدافع بھ عن نفسھا فإن : المعنى
السالم الذي تعیش فیھ یكون سالما واھیا ال یدوم طویال إذ سرعان ما یطمع فیھا 

أعداؤھا

202.A discontented man knows not where to sit 
easy

الشخص الساخط ال یجد مكانا لالستقرار
إذا كان الشخص ساخطا على أوضاعھ وظروفھ فإنھ ال یستقر وال یھدأ لھ : المعنى

بال حتى یحقق ما یرید

203.A disease known is half cured
معرفة الداء ھي نصف العالج

إذا عرف السبب في إذا عرف المرض كان من السھل البحث عن دواء و: المعنى
مشكلة ما كان من السھل إیجاد حل لھا

204.A dog remains a dog even with a collar of gold
الكلب كلب حتى ولو كان لھ طوق من ذھب

الشخص الحقیر یظل حقیرا حتى ولو حصل على الثروة والمال ومھما : المعنى
تظاھر بالمظاھر الخادعة

205.A dog’s tail is always crooked
ذیل الكلب دائما معوج

ال فائدة من محاولة تقییم وإصالح الناس الفاسدین الذین یجري الشر في : المعنى
دمائھم وطبائعھم

206.A donkey asked to a wedding, either to carry 
water or bring wood

إذا دعي الحمار إلى حفل فإما لنقل الماء أو لحمل الحطب
ھین بھ الناس ویكلفونھ باألعمال الثقیلة وال یكرمونھ یقال للشخص الذي یست: المعنى

أبدا 

207.A door must be either shut or open
البد أن یكون الباب إما مفتوحا أو مغلقا
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 ال یمكن أن یكون الباب مفتوحا ومغلقا في نفس الوقت، والمعنى أنھ البد :المعنى
صدیق قرضا فقلت لھ لإلنسان یتخذ قراره ویحسم أموره، فمثال إذا طلب منك 

ثم تركتھ على ذلك فأنت بذلك لم تفتح الباب فتسد حاجتھ ولم " سأحاول تدبیره لك"
تغلق الباب فیحاول االقتراض من صدیق آخر، فتكون بھذا قد ضیعت وقتھ وسببت لھ 

ضررا كبیرا

208.A drowning man will clutch at a straw
)من یغرق یتعلق بعود قش(

ي یتھدده الغرق یحاول التعلق بأي شيء حتى یظل على سطح  الشخص الذ:المعنى
الماء وال یغرق، فكذلك اإلنسان في حالة الیأس یتعلق بأي بصیص من األمل ویتمسك 

بأي فرصة للنجاة مھما كانت ضئیلة

209.A dwarf on a giant’s shoulders sees the farther 
of the two

بعد مسافةعلى أكتاف العمالق یرى أالذي یقف القزم 
 العمالق یرى مسافة أبعد من التي یراھا القزم ألنھ أطول منھ فإذا وقف القزم :المعنى

على أكتاف العمالق فإنھ یرى أبعد منھ، وبالمثل فإن الشخص الذي لھ خبرة بسیطة 
یمكن أن یضاعف من خبرتھ باالستفادة من تجارب وخبرات اآلخرین

210.Danger makes men devout
 المرء تقیاالخطر یجعل

ساعة الخطر یشعر اإلنسان بحاجتھ إلى ربھ فتتحرك فیھ نوازع اإلیمان : المعنى
والخیر

211.Dead dogs bite not
الكلب المیت ال یعض

الشخص الشریر الذي زالت سلطتھ وقوتھ لم یعد بإمكانھ أن یؤذي أحدا: المعنى

212.Dead men have no friends
لیس للموتى أصدقاء

 الذي زالت عنھ السلطة والنفوذ یتخلى عنھ أصدقاؤه ومؤیدیھالشخص: المعنى

213.Dead men tell no tales
األموات ال یتكلمون

 من مات دفن سره معھ:المعنى

214.Death defies the doctor
الموت یتحدى الطبیب

إذا حان أجل اإلنسان فلن یستطیع أي طبیب مھما كان أن یؤخره: المعنى

215.Death is a glass, everyone will drink it
)الموت حوض مورود(الموت كأس وكل الناس تشربھ 

الموت أمر محتوم على كل البشر وال مفر منھ: المعنى

216.Death is the great leveller
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عند الموت یتساوى كل الناس
 بعد الموت تزول الفروق بین البشر فال فرق بین غني وفقیر وعظیم ووضیع :المعنى

 من أموالھم وألقابھم التي كانوا یتمیزون بھا في الدنیافالموت یجرد الناس

217.Death makes great men immortal
)ذكر الفتى عمره الثاني(الموت یخلد العظماء 

ال تنتھي حیاة العظماء بموتھم بل إن ذكراھم تظل خالدة أبد الدھر: المعنى

218.Deeds are fruits, words are but leaves
)قول بال عمل كشجرة بال ثمر(ال أوراق األعمال ثمار واألقو

قد تكون األقوال جمیلة وبراقة لكن الثمرة والفائدة ال تكون إال بالعمل: المعنى

219.Deeds, not words
)العمل أبلغ خطاب(باألفعال ال بالكلمات 

 إنما یعرف الرجال بأعمالھم ال بأقوالھم:المعنى

220.Defer not till tomorrow what may be done 
today

)ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد(
البد من إنجاز األعمال في حینھا وعدم تأجیلھا: المعنى

221.Deliver your words not by number but by 
weight

)خیر الكالم ما قل ودل(اجعل كالمك بالوزن ال بالعدد 
الكالم المختصر المفید أفضل من الكالم الكثیر الذي ال معنى لھ: المعنى

222.Denials make little faults great
اإلنكار یجعل الخطأ الصغیر جرما عظیما

إذا ارتكب اإلنسان خطأ ثم أنكر ھذا الخطأ ولم یعترف بھ فإنھ بذلك یضاعف : المعنى
جریمتھ ویضیف إلیھا جریمة أخرى وھي الكذب

223.Desert and reward never keep company
لمن یستحقھا المكافأة تأتينادرًا ما 

 كثیرا ما یكافئ الناس من ال یستحق المكافأة وینسبون الفضل إلى غیر أھلھ :المعنى
ویتجاھلون أھل الفضل الجدیرین بالمكافأة

224.Desire has no rest
الرغبة ال تستریح

رغبات اإلنسان وطموحاتھ ال تقف عند حد ومھما حقق اإلنسان من أھداف : المعنى
 المزیدفإنھ ال یستریح بل یرغب في تحقیق

225.Desires are nourished by delays
طول االنتظار یلھب الرغبات

 كلما طال انتظار اإلنسان ألمل أو رغبة ما لكما زاد شوقا في الوصول إلیھا:المعنى
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226.Despair gives courage to a coward
الیأس یجعل الجبان شجاعا

بطش بمن یظلمھ أو إذا وصل الجبان إلى حد الیأس فإنھ یصیر شجاعا وی: المعنى
یقف في طریقھ

227.Desperate diseases must have desperate 
remedies

العضال البد لھا من أدویة قاسیةاألمراض 
 عندما یعلم الطبیب أن المرض قد استفحل بالمریض وأن األدویة العادیة لن :المعنى

رورة القصوى، تجدي فعندئذ یلجأ بعض األدویة الخطیرة التي ال تستخدم إال عند الض
فمثال إذا كان المصنع یعاني من خسارة فادحة فقد یلجأ إلى خفض العمالة بشكل كبیر

228.Despise your purse, but consider your person
)أھن مالك وال تھن نفسك(

ینبغي على المرء أن یستخدم مالھ في ما یریحھ ویحفظ كرامتھ، فإذا كان : المعنى
للقیام بعمل ثقیل مھین فال ینبغي أن یقوم بھ بنفسھیستطیع أن یستأجر عامال 

229.Despondency in misfortune is another 
misfortune

)الجزع عند المصیبة مصیبة(
ینبغي على المرء أن یتحلى بالصبر ورباطة الجأش عند حلول المصائب أما : المعنى

ھاالیأس والجزع فإنھما یفقدانھ القدرة على تحمل المصیبة أو عالج

230.Destroy the lion while he is yet but a whelp
اقض على األسد وھو ال یزال شبال

ینبغي على المرء أن یستأصل الفساد في بدایتھ وال ینتظر حتى یستفحل شره : المعنى
ویعظم ضرره

231.Destroy the seed of evil, or it will grow up to 
your ruin

دمر بذرة الشر قبل أن تنمو وتدمرك
ال ینبغي للمرء أال یستھین بالشر مھما كان ضعیفا أو صغیرا فإنھ سرعان ما : المعنى

یستفحل ویدمر من حولھ

232.Diamond cut diamond
)ال یفل الحدید إال الحدید(

 الشخص الذي یتمتع بالقوة والحنكة والدھاء ال یھزمھ إال شخص على نفس :المعنى
الدرجة من القوة والحنكة والدھاء

233.Discontent is the first step in progress
عدم الرضا ھو أو خطوة نحو التقدم

 إذا رضي اإلنسان واكتفي بالوضع الحالي فلن یجد حافزا للتقدم، أما إذا شعر :المعنى
بعدم الرضا فسوف یكون ذلك دافعا لھ نحو التقدم وتكملة النقص
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234.Discretion is the better part of valour
ل أنواع الشجاعةالتروي أفض

 إذا كانت الشجاعة أفضل من الجبن فإن التعقل والحذر أفضل من الطیش :المعنى
والتھور

235.Disputations harden the heart
كثرة الخالف تقسي القلب

كثرة الخالف والنزاع بین طرفین تفسد أواصر المودة والحبة بینھما: المعنى

236.Distance lends enchantment to the view
رؤیة المكان عن بعد تكسبھ سحرا

 تظھر األشیاء مبھرة وساحرة من بعید أما حین یقترب اإلنسان منھا فإنھ :المعنى
یراھا على حقیقتھا وال یجد نفس الدرجة من االنبھار والسحر، فقد یعجب اإلنسان 
برداء مثال عندما یراه في واجھة المحل أما عندما یرى الرداء عن قرب ویلمس 

 فقد ال یعجبھالقماش

237.Divide and rule
)فّرق تسد(

یقال ھذا المثل للرئیس أو المسئول الذي یثیر الخالف بین من تحت نفوذه : المعنى
حتى ال تقوم لھم قائمة وال یتحدون على رأي وبذلك یمكن لھ السیطرة علیھم

238.Do all you can to be good and you will be so
)المرء حیث یضع نفسھ( وسوف تكون كما أردت افعل ما في وسعك لتكون طیبا

ینبغي على المرء أن یسعى إلى عمل الخیر دون انتظار مقابل ألن الخیر : المعنى
غایة في حد ذاتھ ینبغي على المرء أن یحرص علیھا

239.Do as I say, not as I do
خذ بكالمي ال بفعلي

الشر لیس ھو نفسھ بمنأى  الواعظ الذي ینصح الناس بفعل الخیر والبعد عن :المعنى
عن الخطأ وفي ھذه الحالة ینبغي على الناس أن یأخذوا بقولھ وال یقتدوا بفعلھ

240.Do as most men do, then most men will speak 
well of you

 الناسأكثر الناس یمدحك أكثرافعل كما یفعل 
ن یخالفھم  من یسایر الناس ویتصرف مثلھم یعش بینھم مرضیا عنھ، أما م:المعنى

فإنھم ال یحبونھ ویصیر محال للنقد واللوم

241.Do as you would be done by
)عامل الناس بما تحب أن یعاملوك بھ(

 ینبغي أن تعامل الناس بأدب ورفق ولین وتسیر بینھم باألخالق الحمیدة :المعنى
وتتعامل معھم بالطریقة التي تحب أن یعاملوك بھا

242.Do as you’re bidden and you’ll never bear 
blame
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افعل كما تؤمر فال تالم
إذا أردت أال یقع علیك اللوم في عملك فنفذ تعلیمات رئیسك بالطریقة التي : المعنى

یریدھا ولیس بالطریقة التي تستھویك أنت، فإذا حدث خطأ ما فسوف یكون الرئیس 
ھو المالم ألن تعلیماتھ لم تكن صائبة

243.Do good and cast it into the sea
)اعمل الطیب وارمھ البحر(

افعل الخیر وال تنتظر جزاء من أحد: المعنى

244.Do noble deeds, not only dream of them
افعل األعمال النبیلة وال تحلم بھا فقط

ال ینبغي للمرء أن یتمنى فعل الخیر فقط بل یعمل جاھدا لتحقیقھ: المعنى

245.Do not all you can; spend not all you have; 
believe not all you hear; and tell not all you 
know

ال تفعل كل ما تستطیع، وال تنفق كل ما لدیك، وال تصدق كل ما تسمع، وال تخبر بكل 
ما تعلم
ھذه جملة من النصائح باالعتدال والحذر في القول والفعل: المعنى

246.Don’t build castles in the air
اءال تبن قصورا في الھو

یقال للمرء الذي یكثر األماني والتمني ویبني أحالما بال أساس من الواقع: المعنى

247.Do not cast your pearls before swine
 أمام خنزیرتنثر الدرال 

 یقال لمن یھب شیئا ثمینا لمن ال یقدر قیمتھ أو یعرض عمال فنیا أو أدبیا أمام :المعنى
من ال یفھمھ أو یقدره حق قدرة

248.Don’t change horses in the mid-stream
ال تغیر الخیل وسط النھر

 إن عبور النھر على ظھر فرس لیس سھال، فإذا قام الشخص بتغییر الفرس :المعنى
وھو یعبر النھر فإنھ یكون عرضة للھالك، وبالمثل فإن الشخص إذا أراد أن یقوم 

بتغییرات جذریة فعلیھ أن یتحین الفرصة المالئمة

249.Don’t count your chickens before they are 
hatched

ال تعد الدجاج قبل أن یفقس من البیض
 إذا كانت لدیك دجاجة ترقد على عشر بیضات فھذا ال یعني أنھ سیكون لدیك :المعنى

عشر دجاجات فقد یكون بعض البیض أو كلھ فاسدا، وبالمثل ال ینبغي لإلنسان أن 
 الھواءیبالغ في اآلمال ویبني القصور في

250.Don’t cross a bridge till you come to it
 إلیھأن تصل قبل الجسرال تعبر 
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 ال تقلق وتحمل نفسك الھموم بسبب أمر لم یقع بالفعل فقد تكون مخاوفك ال :المعنى
أساس لھا من الصحة

251.Don’t cut off your nose to spite your face
قب وجھكاال تقطع أنفك لتع

ي لإلنسان في حال الغضب أن یتخذ قرارا أو إجراءا یجلب بھ الضرر  ال ینبغ:المعنى
على نفسھ قبل أن یضر أي شخص آخر

252.Don’t cut the bough you are standing on
ال تقطع فرع الشجرة الذي تقف علیھ

 قبل أن تقرر االستغناء عن شخص معین أو عن شيء ما البد أن تتأكد من :المعنى
تتعرض للخطر أو تربك حیاتك، فمثال إذا قرر صاحب شركة وجود البدیل حتى ال 

ما أن یستغني عن المدیر البد أن یكون لدیھ البدیل القادر على اإلدارة وإال عانت 
الشركة من التخبط والفوضى

253.Do not halloo till you are out of the wood
بل أن تخرج من الغابةق تھتف ابتھاجاال 

خص في غابة ملیئة باألخطار ثم یرى القریة على مرمى  عندما یسیر الش:المعنى
البصر فینبغي أال یصیح فرحا بالنجاة طالما أنھ ما زال في الغابة وما زال عرضة 
لألخطار، ویقال ھذا المثل لمن یتعجل بالفرح بالنجاة من خطر معین قبل أن یزول 

الخطر تماما

254.Don’t have too many irons in the fire
)ال تكلف نفسك فوق طاقتھا (لكثیر من الحدید في النارال تضع ا

 كان الحداد یضع الحدید في النار لكي یشكلھ كحدوة للحصان فإذا وضع :المعنى
حدیدا أكثر من الالزم فقد ال تقدر النار على تسخینھ كلھ بالشكل المطلوب، وبالمثل 

د ال یقدر أن ینجزھا كلھا إذا بدأ اإلنسان في عمل الكثیر من األشیاء في نفس الوقت فق
بالشكل المالئم

255.Do not kick against the pricks
برأسكال تضرب الحائط 

 ال تدخل في معركة خاسرة ضد من ھو أقوى منك فإنك لن تضر إال نفسك:المعنى

256.Do not listen to one, to judge two
قد فقئت عینھ فال إذا أتاك أحد الخصمین و(ال تسمع من شخص واحد لتحكم بین اثنین 

)تحكم لھ حتى یأتیك خصمھ فلعلھ فقئت عیناه
ینبغي على المرء إذا كان في موضع الحكم بین خصمین أن یعدل بینھما بأن : المعنى

یسمع من كل واحد موقفھ في القضیة

257.Don’t make a mountain out of a molehill
)ال تجعل من الحبة قبة(

تخلق مشكلة كبیرة من أمر تافھ ال قیمة لھ وال تغالي في األمور :المعنى

258.Don’t make a rod for your own back
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 كي تضرب بھااال تصنع عص
 ال تعمل أي شيء قد یجلب لك المتاعب في النھایة، فمثال الموظف الذي :المعنى

یتأخر كثیرا ال ینبغي أن یقترح تنظیما لمعاقبة من یتأخر عن العمل فإنھ بذلك قد صنع 
یضرب ھو بھاعصا ل

259.Don’t make yourself a mouse, or the cat will 
eat you

)من جعل نفسھ عظما أكلتھ الكالب(ال تجعل من نفسك فأرا وإال أكلتك القطة 
 إذا حقرت من قیمة نفسك فإنك بذلك تعطي الفرصة للناس الستغاللك، وھذه :المعنى

حتى ال یستغلوھا ضدهنصیحة بأن ال یظھر اإلنسان نقاط ضعفھ أمام الناس 

260.Don’t meet trouble half-way
ال تبحث عن المشاكل قبل أن تقع

 ال تقلق نفسك بالتفكیر في حلول لمشاكل لم تقع بعد، فقد تكون مخاوفك بال :المعنى
أساس من الصحة وال تقع ھذه المشاكل أبدا

261.Don’t pour out the dirty water before you have 
clean

تنتھي من غسیلك حتى المستعمللماء ال تلقي ا
 ال تقرر االستغناء عن شيء حتى تتأكد أنك قد انتھیت من المھمة التي كنت :المعنى

تستخدمھ فیھا، فمثال إذا كنت تدھن بیتك فال تلقي بأدوات الدھان وتنسى أن ھناك 
حجرة لم تدھن بعد فتضطر إلى شراء أدوات جدیدة

262.Do not praise the beginning until you see the 
end

)األمور بخواتیمھا(ال تثني على البدایة حتى ترى النھایة 
ینبغي على المرء أال یتعجل في الحكم على األشیاء فقد تكون البدایة طیبة : المعنى

ولكن تحدث العراقیل وتتغیر الظروف وتكون النھایة على غیر المراد

263.Don’t put all your eggs in one basket
 تضع كل البیض في سلة واحدةال

 إذا وضعت كل البیض في سلة واحدة فإنك ال تضمن الحوادث فقد تقع السلة :المعنى
على األرض وتفقد كل ما لدیك، ویطلق ھذا المثل على من یعقد كل آمالھ في شيء 

واحد أو یضع كل أموالھ في مشروع واحد وال یحسب حساب األحداث والتقلبات

264.Don’t put the cart before the horse
ال تضع العربة أمام الحصان

 الحصان ھو الذي یجر العربة ولذلك البد أن یوضع الحصان في المقدمة ال :المعنى
العكس، والمعنى أنھ ینبغي على اإلنسان أن یعمل األشیاء بترتیبھا المنطقي، فمثال ال 

 حجز المكان في یصح أن یدعو الشخص أقاربھ إلى حفل الزفاف قبل أن یتأكد من
قاعة األفراح

265.Don’t quarrel with your bread and butter
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ال تتشاجر مع مصدر رزقك
 ال تتشاجر مع رئیسك في عملك الذي ھو مصدر رزقك دون سبب كاف:المعنى

266.Don’t ride the high horse
ال تركب الحصان العالي

الحقیقي فإنھ یورد نفسھ  من یتكبر ویعتز بنفسھ ویظھر بأعلى من مستواه :المعنى
 كمن یركب حصانا جامحا فإنھ یسیر على غیر ھدىةمورد التھلك

267.Don’t speak to the man at the wheel
ال تتحدث مع قائد السیارة

 البد لقائد السیارة أن یركز انتباھھ في الطریق الذي أمامھ فإذا شغلتھ بالحدیث :المعنى
القیادة فإنك بذلك تشل تفكیره مما قد یتسبب في معھ أو تشتت انتباھھ بأن توجھھ في 

وقوع حادثة محققة

268.Do not take a book by the cover
ال تحكم على الكتاب من غالفھ

قد یكون للشيء مظھرا مغریا ولكن حقیقتھ الداخلیة ال قیمة لھا: المعنى

269.Don’t teach your grandmother to suck eggs
یضال تعّلم جدتك كیف تمص الب

 ال تقدم النصیحة لمن ھو أكثر حنكة وخبرة منك فرب أكبر منك بیوم أعرف :المعنى
منك بسنة

270.Don’t tell tales out of school
ال تفشي أسرار زمالئك

 قد یحاول التلمیذ في المدرسة أن یحظى بود معلمھ فیفشي لھ أسرار زمالئھ :المعنى
ھم، وبالمثل ال ینبغي ألحد أن یفشي فیسبب لھم الكثیر من الضرر ویكون منبوذا بین

السر الذي ائتمنھ علیھ أحد أصدقائھ فیسبب لھ األذى

271.Don’t wash your dirty linen in public
)ال تنشر غسیلك القذر على المأل(

 إذا كان ھناك بعض المشاكل بین بعض األصدقاء أو الشركاء أو أفراد :المعنى
 ھذه المشاكل أمام الناس فیتسببون في أن یفضح األسرة الواحدة فینبغي أن ال تناقش

كل واحد منھم اآلخر

272.Do not wear out your welcome
)رحم اهللا من زار وخفف (ال تستھلك الترحیب بأن تطیل الزیارة

 ال تطیال الزیارة فتصبح ضیفا ثقیال ویسأم الناس منك:المعنى

273.Do one thing at a time
س الوقتال تقم بأكثر من عمل في نف

إذا قام المرء بأعمال كثیرة في نفس الوقت فإن تركیزه یتشتت وال یستطیع : المعنى
أن ینجز أو یتقن أیا منھا

274.Do your duty, then claim you right
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أد واجبك ثم طالب بحقك
ال ینبغي للمرء أن یطالب بحقوقھ إذا كان قد قصر في أداء واجباتھ ولم یؤد : المعنى

للناس حقوقھم

275.Dog does not eat dog
الكلب ال یعض أخیھ

 تجد في الغالب أن أھل السوء یتحدون ضد الناس الطیبین وال یحارب :المعنى
بعضھم بعضا

276.Dogs wag their tails no so much in love to you 
as to your bread

تھز الكالب أذیالھا لیس حبا لك ولكن حبا لطعامك
ین یتملقون الناس رغبة في الحصول على الخیر من ورائھم یقال للمنافقین الذ: المعنى

وتحقیق مصالحھم الشخصیة

277.Dress a stick and it does not appear to be a 
stick

)لبس البوصة تصیر عروسة(لّبس العصا فال یعرف أحد أنھا عصا 
للثیاب الحسنة أثر كبیر في تجمیل الناس وجعلھم یظھرون بمظھر جذاب: المعنى

278.Dying is as natural as living
)الموت سنة الحیاة(الموت أمر طبیعي كالحیاة 

 ال أحد مخلد في ھذه الدنیا فالموت أحد حلقات دورة الحیاة، فإذا كان الموت :المعنى
ال مفر منھ فال ینبغي ألحد یھابھ أو یخشاه

279.Dying men speak true
من على فراش الموت یقول الحق

ذین ینازعون الموت ویوقنون بنھایة أجلھم ال یكذبون أو یكتمون الناس ال: المعنى
سرا بل إنھم یقولون الصدق والحق

280.The darkest hour is that before the dawn
 إذا اشتد -أضیق األمر أدناه من الفرج (أحلك الساعات ھي التي تسبق بزوغ الفجر 

)الكرب ھان
قوع الفرج شدة الضیق والمحنة تدل على قرب و:المعنى

281.The day has eyes
)النھار لھ عینان(

من األفضل إنجاز األعمال في النھار ال في اللیل لوضوح الرؤیة والقدرة : المعنى
على التركیز بشكل أفضل

282.The day obliterates the promise of the night
)كالم اللیل یمحوه النھار(وعود اللیل یمحوھا النھار 

 شخص وعدا وعندما یحین موعد التنفیذ یتخلى عن وعدهقد یبذل لك: المعنى

283.The dearer it is the cheaper
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)الغالي ثمنھ فیھ(الغالي ھو الرخیص 
الشيء الغالي الثمن ذو النوعیة الجیدة یؤدي الغرض منھ على الوجھ األكمل : المعنى

من ویعیش فترة طویلة بالمقارنة بالرخیص الرديء فیكون الغالي أفضل وأوفر 
الناحیة االقتصادیة

284.The devil can cite Scripture for his purpose
قد یتلو الشیطان قرآنا من أجل أن یصل إلى غرضھ

 قد یستشھد المنافقون وأھل السوء بآیات من الكتب المقدسة من أجل تبریر :المعنى
أعمالھم الشریرة ومواقفھم الدنیئة

285.The devil finds work for idle hands to do
 لھیجد الشیطان عمًال لمن عمل

 من ال یشغل نفسھ بعمل مفید فسوف یجد نفسھ عرضة للوقوع في حبائل :المعنى
الشیطان وارتكاب أعمال الشر

286.The devil is not so black as he is painted
الناسبھا  یصوره بالدرجة التيلیس الشیطان أسودًا 

 الذم وتصویر من صدر منھ بعض األخطاء  یمیل الناس إلى المبالغة في:المعنى
بصورة بشعة، فینبغي إن ال نصدق ھذه المبالغات فما من إنسان إال لھ بعض جوانب 

الخیر كما أن لھ بعض جوانب الشر

287.The dog returns to his vomit
یعود الكلب إلى قیئھ

اإلنسان الدنيء كثیرا ما یتراجع عن ھبتھ أو وعده: المعنى

288.The dogs bark, the caravan goes on
)الكالب تنبح والقافلة تسیر(

یسیر المرء في طریقھ إلى النجاح والتقدم وال یضره كالم الحاقدین : المعنى
والحاسدین
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E
289.Each session has a different discussion; each 

government has different men
)لكل مقام مقال ولكل دولة رجال(

ألحوال واالعتبارات بتغیر الناس واألزمان، فما كان محل االنتباه في تتغیر ا: المعنى
زمن ال یصیر كذلك في زمن آخر وما ناسب زمنا معینا ال یناسب زمنا آخر

290.Eagles catch no flies
النسور ال تصید الذباب

الرجال العظام ال ینشغلون بتوافھ األمور وال یسعون وراء األشیاء الحقیرة: المعنى

291.Eagles fly alone
تطیر النسور منفردة

ال تطیر النسور في أسراب ككثیر من الطیور ألنھا قویة ال تحتاج إلى من : المعنى
یحمیھا أو یساعدھا، فكذلك الرجال األقویاء ال یعتمدون على مساعدة أو حمایة من 

أحد

292.The early bird catches the worm
) من سبق أكل النبق-البكور البركة في (الطائر المبكر یلتقط الدود 

 یضرب ھذا المثل في الحث على االستیقاظ في وقت مبكر وكذلك انتھاز :المعنى
الفرص في حینھا

293.Early sow, early mow
من زرع مبكرا حصد مبكرا

یضرب ھذا المثل للحث على المبادرة إلى األعمال والسبق إلیھا: المعنى

294.Early to bed and early to rise makes a man 
healthy wealthy and wise

نم مبكرا واستیقظ مبكرا تحافظ على صحتك وثروتك وعقلك
 من نام مبكرا واستیقظ مبكرا فإنھ یحافظ على صحتھ ونشاطھ:المعنى

295.Early wed, early dead
من تزوج مبكرا مات مبكرا

یقال لبیان ھموم الزواج وأعباؤه وأثر ذلك على اإلنسان: المعنى

296.The earth produces nothing worse than an 
ungrateful man

لیس على ظھر األرض من ھو أشر من الجاحد
من أشر الرذائل جحود النعمة وإنكار الجمیل واإلساءة إلى صاحب اإلحسان: المعنى

297.Easier said than done
القول أسھل من العمل
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شاریع، لكن عند وضع ھذه  من السھل أن تتحدث عن القیام بكثیر من الم:المعنى
المشاریع موضع التنفیذ ال تكون بنفس ھذه الدرجة من السھولة، وكذلك من السھل أن 

تسدي النصیحة لكن تنفیذ النصیحة ال یكون دائما باألمر الیسیر

298.East or west, home is best
اذھب شرقا أو غربا فلن تجد أفضل من الوطن

فلن تجد مكانا تحبھ كحبك لوطنك مھما رحلت وأینما سافرت :المعنى

299.Easy come, easy go
)ما یأتي بسرعة یضیع بسرعة(ما جاء سھال ضاع سھال 

 من یحصل على شيء دون عناء أو جھد فإنھ ال یشعر بقیمتھ ویضیعھ من :المعنى
بین یدیھ دون أن یدري

300.Eat and drink with your relatives, make 
business with strangers

اشرب مع أقربائك ولكن تاجر مع الغرباءكل و
ینبغي على المرء أال یدخل عالقات القرابة في العمل والتجارة ألن العمل ال : المعنى

یعرف العواطف

301.Eat little, sleep better
)أقلل طعامك تجد منامك(

ھذه نصیحة بعدم اإلكثار من الطعام خاصة في وجبة العشاء حتى تستطیع أن : المعنى
 بالنوم الھادئتنعم

302.Eavesdroppers never hear any good of 
themselves

)من تسمع سمع ما یكره(
 یضرب ھذا المثل لذم الفضول والتجسس على الناس فمن یتصنت على :المعنى

الناس إنما یسمع ما یسوؤه

303.Education polishes good natures and corrects 
bad ones

 وتصحح الطباع السیئةالتربیة تصقل الطباع الحسنة
للتربیة أثر كبیر في تنشئة األطفال وتطبیعھم بالطباع الحسنة وتقویم السلوك : المعنى

المنحرف

304.The efforts of the poor man are his tears
)جھد المقل دموعھ(

الفقیر الذي ال حیلة لھ ال یجد ما یقدمھ إال التعبیر عن عجزه بالبكاء الناتج : المعنى
اعر الحزن واألسىعن مش

305.Either by might or sleight
إما بالقوة أو بالحیلة
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یضرب لمن یحاول الوصول إلى ھدفھ بأي وسیلة سواء كانت القوة أو : المعنى
بالمكر والخدیعة

306.Either mend or end
)إن لم یكن وفاق ففراق(إما أن تصلح أو تنھي 

بح أمام اإلنسان إال محاولة إذا وصلت األمور إلى نقطة الحرج ال یص: المعنى
إصالح الشيء أو االستغناء تماما عنھ فمثال إذا تأزمت عالقة الرجل بزوجتھ فال 

یصبح أمام الزوج إال محاولة إیجاد حل لتلك المشاكل أو إنھاء العالقة الزوجیة

307.Eloquence hath its charm
)إن من البیان لسحرا(

في التأثیر على النفوس واستمالة األھواء للفصاحة والبالغة أثر السحر : المعنى
والسیطرة على اآلراء 

308.An eloquent rooster crows within its egg shell
)الدیك الفصیح في البیضة یصیح(

مظاھر النبوغ والذكاء تظھر في اإلنسان منذ الصغر: المعنى

309.An empty belly hears nobody
خاوي البطن ال یسمع أحدا

ستطیع المرء أن یستمع إلى أحد أو یركز فیما یقال وھو خاوي البطن ألن ال ی: المعنى
الجوع یلھي اإلنسان عن التفكیر فیما سوى الطعام

310.An empty purse fills the face with wrinkles
قلة المال تمأل الوجھ بالتجاعید

الفقر یورث الھم ویجعل المرء یبدو أكبر من سنھ: المعنى

311.An empty sack cannot stand upright
وال الفارغ ال یقف مستقیمًاجال

 كما أن الجوال الفارغ من القمح ال یقف مستقیما على األرض فكذلك اإلنسان :المعنى
إذا كان جوعانا خاوي البطن ال یمكنھ الوقوف أو القیام بأي عمل فالطعام عماد الحیاة

312.Empty vessels make the most sound
األصوات أعلى تصدراألواني الفارغة 

 إذا طرقت على إناء فارغ فإنھ یصدر صوتا أعلى من اإلناء المملوء، فكذلك :المعنى
الشخص التافھ قلیل العقل تجده كثیر الكالم

313.The end justifies the means
)الغایة تبرر الوسیلة(

ید  تعتبر ھذه المقولة من أكثر األقوال التي اختلف علیھا الناس بین مؤ:المعنى
ومعارض، والمعنى أنھ طالما كان الھدف شریفا ونبیال فالبد من السعي لتحقیقھ مھما 

كانت الوسیلة حتى وإن كان ذلك سیسبب األلم والمعاناة لبعض الناس

314.The end makes all equal
الموت یجعل الناس سواسیة
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 عند الموت ال فرق بین غني وفقیر وشریف ووضیع وأبیض وأسود:المعنى

315.An Englishman’s house is his castle
بیت الرجل اإلنجلیزي ھو مملكتھ

 لكل شخص خصوصیتھ في بیتھ فال یحق ألحد أن یزعجھ أو یدخل بیتھ دون :المعنى
إذنھ

316.Enough is enough
ما یفي بالحاجة یكفي

إذا كان لدى اإلنسان من المال والوسائل ما یكفي حاجتھ فال حاجة لھ في : المعنى
 والتطلع إلى ما سوى ذلكالطمع

317.Enquire not what is in other’s pot
ال تتحر عما في قدر غیرك

ال تتدخل فیما ال یعنیك وال تكن فضولیا بأن تحاول معرفة ما یخص اآلخرین: المعنى

318.The envious man grows lean
)أقل الناس سرورا الحسود(مصیر الحسود إلى الھزال 

د یحمل الھم والحزن كلما رأى خیرا یصیب أحدا من الناس ما یزال الحسو: المعنى
حتى یصیبھ الھزال والضعف

319.Equals make the best friends
)آخ األكفاء وداه األعداء(التكافؤ یخلق أفضل الصداقات 

تدوم الصداقة وتتوطد أواصرھا إذا قامت بین رجلین متكافئین ومتوافقین من : المعنى
الغنى والفقر ألن الصدیق إذا كان كفئا لصدیقھ فإنھ یشعر حیث الفطنة والشجاعة و

بآمالھ ویعاني من نفس مشاكلھ ویحس بنفس آالمھ

320.Estranged hearts like cracked glass are beyond 
repair

القلوب إذا تنافرت أصبحت مثل الزجاج المكسور الذي ال عالج لھ
ح من المحال أن تعود المودة كما إذا دخل الشقاق والجفوة بین القلوب أصب: المعنى
كانت

321.Even a worm will turn
حتى الدودة تثور إذا تعرضت لإلھانة

 حتى أضعف الناس إذا تعرض لإلھانة والظلم بشكل یتجاوز الحد فسوف :المعنى
ینقلب ویثور على من ظلمھ

322.Even Homer sometimes nods
)ھفوةلكل عالم (حتى ھومیروس قد یخطئ في بعض األحیان 

 ھومیروس ھو شاعر إغریقي شھیر ومع ذلك فشعره لیس بمنأى عن الزلل، :المعنى
والمقصد أن كل إنسان مھما كان من الحكمة والحنكة فھو عرضة للخطأ والزلل، 

فلیس ھناك من البشر من ھو معصوم من الخطأ

323.Every ass likes to hear himself bray
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)ختالكل ذات ذیل ت(كل حمار معجب بنھیقھ 
 بالرغم من أن نھیق الحمار ھو أنكر األصوات فإنك تجد الحمار معجب :المعنى

بصوتھ، ویضرب ھذا المثل على الحمقى الذین یعجبون بأنفسھم وسلوكھم

324.Every beginning is hard
كل بدایة صعبة

یجد اإلنسان صعوبة كبیرة عند بدایة أي مشروع أو عالقة بسبب عدم درایتھ : المعنى
عاد الشيء وعدم توفر كل اإلمكانیات فإذا تخطى اإلنسان ما یواجھھ من عقبات في بأب

البدایة أصبح النجاح حلیفا لھ

325.Every cloud has a silver lining
)اشتدي یا أزمة تنفرجي(لكل سحابة سوداء بطانة بیضاء 

بین  السحابة السوداء عندما تحجب الشمس تبدو أطرافھا فضیة بیضاء بما ی:المعنى
أن الشمس مازالت ھناك في السماء، وكذلك فكل أمر سوء قد ینطوي على بعض 

الخیر وكل أزمة تحمل معھا بوادر الفرج

326.Every cock crows on his own dunghill
)كل كلب ببابھ ینبح (كل دیك یصیح في عشھ

 یباھي الجبان بقوتھ وشجاعتھ عندما یكون في مأمن من الخطر أما عند :المعنى
الختبار الحقیقي فال تسمع لھ صوتاا

327.Every couple is not a pair
لیس كل اثنین زوجا

قد یجتمع شیئین أو شخصین بالرغم من عدم وجود توافق أو تكامل أو : المعنى
انسجام بینھما

328.Every day in thy life is a leaf in thy history
كل یوم في حیاتك ما ھو إال صفحة في تاریخك

عمر اإلنسان محسوب علیھ ولذلك ینبغي علیھ أن یستغل كل یوم فیھ أحسن  :المعنى
استغالل وال یضیعھ ھباء 

329.Every difficulty slurred over will be a ghost to 
disturb your repose later on

كل عقبة تتجاھلھا اآلن ستصبح شبحا یؤرقك فیما بعد
ي حینھا وال یتركھا حتى تتفاقم وتصبح ینبغي على المرء أن یحل المشاكل ف: المعنى

مصدر إزعاج دائم لھ في المستقبل

330.Every dog has his day
كل كلب لھ یوم یعلو فیھ شأنھ

 األیام دول بین الناس فقد یعلو نجم رجل في أحد األیام ثم یأفل في الیوم التالي:المعنى

331.Every doubtful accusation leaves a stain 
behind it

ھمة مریبة تترك وصمة بعدھاكل ت
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للتھم الباطلة أثر على سمعة الناس حتى بعد أن یثبت بطالنھا: المعنى

332.Every extremity is a fault
كل تطرف خاطئ

من تطرف في أمر فتشدد فیھ فھو على خطأ ومن تطرف فتساھل فھو على : المعنى
خطا والصواب االعتدال فإن خیر األمور الوسط

333.Every family has a skeleton in the cupboard
)البیوت أسرار(لكل أسرة سر دفین 

 كل أسرة لدیھا من العیوب واألسرار ما تحاول بشتى الطرق إخفاءه عن :المعنى
الناس

334.Every flow must have its ebb
)الدھر یومان حلو ومر(بعد كل مد البد أن یأتي الجزر 

لناس فال الحزن یدوم وال السعادة تدوم  تتناوب المسرات والمضرات على ا:المعنى
ومن عال شأنھ في یوم البد أن یأتي یوم ویدنو مرة أخرى

335.Every good scholar is not a good master
لیس كل عالم یصلح أن یكون مدرسا

لیس بالضرورة أن من یصلح ألمر یصلح ألمر آخر فكل أمر یتطلب : المعنى
ام بھاستعدادا فطریا وموھبة خاصة للقی

336.Every heart has its own ache
)كل رأس بھ صداع(لكل قلب آالمھ 

كل إنسان أدرى بما ھو فیھ من مشاكل وھموم: المعنى

337.Every horse thinks its own back heaviest
كل حصان یظن حملھ أثقل األحمال

 یظن كل إنسان أن حظھ من المشاق والصعاب أكثر من حظ أي إنسان آخر :المعنى
أنھ یتحمل من أعباء العمل ما ال یتحملھ أحد من زمالئھ وأنھ یتعرض للبالیا و

والمصائب أكثر من أي شخص آخر

338.Every hour out of bed after midnight is a nail in 
your coffin

كل ساعة تسھرھا بعد منتصف اللیل ھي مسمار في نعشك
السھر یضر بصحة اإلنسان ویوھن جسمھ: المعنى

339.Every Jack must have his Jill
البد أن یجد كل شاب فتاتھ

 كل فتى البد أن یجد الفتاة التي تناسبھ في صفاتھ وطباعھ:المعنى

340.Every law has a loophole
لكل قانون ثغرة
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 یعتقد الكثیر من الناس أنھ یمكن للمحامي الماھر أن یجد ثغرة في القانون :المعنى
ھ من السجن، وكذلك یمكن ألي شخص عدیم الضمیر یمكن من خاللھا أن ینقذ موكل

أن یجد في أي قانون أو الئحة منفذا یستغلھ لتحقیق مصالحھ

341.Every little helps
كل قلیل ینفع

 ینبغي لإلنسان أال یستھین بالشيء مھما كان قلیال فقد یأتي وقت یحتاج فیھ :المعنى
إلیھ

342.Every man desires eagerly that which he has
not attained

)المرء تواق إلى ما لم ینل(
إذا حرم المرء من شيء فإنھ یتطلع إلیھ ویتمنى لو یحصل علیھ: المعنى

343.Every man for himself, and the devil take the 
hindmost

كل امرئ یحافظ على نفسھ ولیأخذ الشیطان من یتأخر عن الركب
التي تدفعھ إلى المحافظة على نفسھ دون  حب البقاء من أحد غرائز اإلنسان :المعنى

االلتفات إلى الضعفاء أو من یصادفھم سوء الحظ

344.Every man has his faults
كل إنسان لھ عیوبھ

لیس ھناك إنسان كامل فمن كانت عنده بعض الفضائل البد أن تجد عنده : المعنى
كذلك بعض النقائص

345.Every man has his price
كل رجل لھ ثمنھ

 أن اإلنسان ال یمكن أن یتحلى – صوابا كان أو خطأ – یبین ھذا المثل :ىالمعن
بالشرف المطلق وأنھ تحت ضغط الحیاة وعندما یتعرض إلغراء كبیر فإنھ یتخلى 

عن مبادئھ

346.Every man has his weak side
كل إنسان لھ نقطة ضعف

عف یكون فیھا قابال مھما بدا اإلنسان قویا فالبد أن تجد لدیھ بعض نقاط الض: المعنى
للخطأ والزلل

347.Every man has the defects of his own virtues
)اكتمال الكمال من المحال(لكل رجل عیوب بقدر ما لھ من فضائل 

 لكل إنسان من الفضائل ما یقابلھا من العیوب ولكل صفة حسنة جانبا سلبیا، :المعنى
ظم األحیان بطیئا في إنجازهفمثال من یكون دقیقا في عملھ فإنھ یكون في مع

348.Every man is a king in his own house
كل إنسان ملك في بیتھ

كل إنسان حر التصرف في بیتھ ولیس ألحد سلطة علیھ فیھ: المعنى
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349.Every man is best known to himself
كل إنسان أدرى بنفسھ

إیجاد حل لھاكل إنسان أدرى بحاجاتھ ومشاكلھ وھو أقدر الناس على : المعنى

350.Every man is his own worst enemy
نفس اإلنسان ھي أشد أعدائھ

 النفس اإلنسانیة ضعیفة تدفع صاحبھا نحو الشر فإذا لم یقاوم اإلنسان نفسھ :المعنى
وھواه فإنھ ینساق نحو التھلكة

351.Every man is mad on some point
یفقد المرء صوابھ في بعض المواقف

رف المرء دائما بحكمة وذكاء فقد یتصرف بأسلوب غیر سلیم في ال یتص: المعنى
بعض المواقف

352.Every man is the architect of his own fortune
كل إنسان یصنع قَدره بنفسھ

كل إنسان یخطط لمستقبلھ بنفسھ ویقوم بالتنفیذ بنفسھ فھو مثل المھندس : المعنى
حده ھو المسئول عن نتائج أعمالھالمعماري الذي یخطط ویبني، ولذلك فاإلنسان و

353.Every man is the son of his own work
كل إنسان ولید أعمالھ

تتحدد شخصیة اإلنسان واسمھ وسمعتھ وتاریخھ من خالل األعمال التي قام : المعنى
بھا فكأن األعمال ھي من تصنع المرء

354.Every man takes pride in himself
كل امرئ یعتز بنفسھ

تجد كل امرئ عظیما كان أو حقیرا معتزا بنفسھ معجبا بصفاتھ وأعمالھ  :المعنى
وتصرفاتھ

355.Every medal has two sides
لكل عملة وجھان

 لكل مسألة أو قضیة وجھان فال ینبغي لإلنسان أن یتمسك بوجھة نظره :المعنى
ویتجاھل وجھة نظر اآلخرین

356.Every new is fine
)لكل جدید لذة(كل جدید حسن 

الشيء الجدید لھ رونقھ وبھاؤه ولكن ال تظھر حقیقة جودتھ إال بعد مرور : لمعنىا
فترة من الوقت

357.Every oak must be an acorn
)من الحبة تنشأ الشجرة(العصا من الُعَصیة 

 األشجار الكبیرة الھائلة نمت من فسیلة صغیرة وكذلك كل األشیاء العظیمة :المعنى
فینبغي للشخص أن ال یستھین بنفسھ مھما كان صغیرا كان لھا بدایات متواضعة، 

ومتواضعا
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358.Every one acts as he is brought up
كل امرئ یعمل على حسب تربیتھ

ألصل اإلنسان وتربیتھ أثر كبیر في سلوكھ وتصرفاتھ: المعنى

359.Every one puts his fault on the times
)العیب فینانعیب زماننا و(كل امرئ یحّمل خطأه على الزمن 

ینسب كثیر من الناس أخطاءھم إلى الزمن ویحاولون تبریر فشلھم بالظروف : المعنى
أو أي شيء آخر مع أنھم في الواقع ھم المسئولون وحدھم عن ھذه األخطاء

360.Every path has a puddle
لكل طریق وحُلُھ

عوبات لیس ھناك طریق مفروش بالورود فكل طریق فیھ من العقبات والص: المعنى
ما فیھ ولن یصل المرء إلى ھدفھ دون اجتیاز تلك العقبات

361.Every shoe fits not every foot
لیس كل حذاء یناسب كل قدم

لیس كل ما یناسب شخصا معینا یمكن أن یناسب شخصا آخر والمنصب : المعنى
الذي یصلح لھ شخص معین قد ال یصلح لھ شخص آخر

362.Every slip is not a fall
 زلة سقطةلیس كل
إذا أخطأ اإلنسان مرة أو قابل عثرة فلیس ھذا معناه الفشل والنھایة بل إن : المعنى

ھناك متسعا للمحاولة مرة ومرة حتى یصل إلى مرامھ

363.Every steed trips, every learned errs
)لكل جواد كبوة ولكل عالم ھفوة(

للخطأ والزلل في أي لیس ھناك من ھو معصوم من الخطأ فاإلنسان عرضة : المعنى
وقت

364.Every stranger is the relative of every other 
stranger

)كل غریب للغریب نسیب(
یتحد الغرباء في الغربة ویتآلفون الشتراكھم في نفس الھموم ونفس المشاكل : المعنى

والصعوبات

365.Every thing begins small and gets big save 
misfortune, which begins big and gets small

كل شيء یبدأ صغیرا ثم یكبر إال المصیبة فإنھا تبدأ كبیرة ثم تصغر
عند أول وقوع المصیبة یصدم اإلنسان بھولھا وشدتھا ومع مضي الوقت : المعنى

یعتاد علیھا وینساھا شیئا فشیئا فیصغر حجمھا وتقل أھمیتھا

366.Every thing has an end
)ویتلوه آخرما أول إال (لكل شيء نھایة 
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ال شيء یدوم في ھذه الحیاة حزنا كان أو فرحا فالظروف واألحوال تتغیر : المعنى
وما بین طرفة عین وانتباھتھا یغیر اهللا من حال إلى حال

367.Every why has a wherefore
)لكل شيء سبب(

 لكل شيء سبب یعرفھ المرء إذا سعى وراءه:المعنى

368.Everybody’s business is nobody’s business
العمل المطلوب من الجمیع ال یقوم بھ أحد

 إذا لم یكلف شخص معین بالعمل فلن یقوم بھ أحد إذ أن كل واحد سیعتمد :المعنى
على أن غیره سیقوم بھ

369.Everyone is held to be innocent until he is 
proved guilty

)المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ(
لبراءة فال ینبغي أن تصدق التھم التي تلقى جزافا على األصل في الناس ا: المعنى

الناس حتى یتم إثباتھا باألدلة القطعیة

370.Everyone is his own doctor
)المرء طبیب نفسھ(

كل إنسان أدرى بمشاكلھ وأقدر الناس على عالجھا: المعنى

371.Everyone to his taste
كل شخص ولھ ذوقھ

ى آخر فما یعجب بعض الناس قد ال یعجب  األذواق تختلف من شخص إل:المعنى
البعض اآلخر فإذا كانت المسألة مسألة أذواق فال ینبغي أن یتجادل الناس حول تلك 

المسألة ویحاول كل منھم إقناع اآلخر بوجھة نظره

372.Everyone will meet a rival wherever he goes
سوف یجد المرء منافسا أینما ذھب

اس أمر حتمي البد من وجوده والبد أن یتقبلھ المرءالتنافس بین الن: المعنى

373.Everything comes to him who waits
) من تأنى نال ما تمنى-من صبر ظفر (كل شيء یأتي لمن ینتظر 

 من یتحلى بالصبر ویسعى في تحقیق مراده فإنھ یظفر بھ في النھایة:المعنى

374.Everything has its proper time and place
)لكل مقام مقال( وقت ومكان مناسب لكل شيء

ما یصلح في مكان قد ال یصلح في مكان آخر وما یصلح في زمان قد ال : المعنى
یصلح في زمان آخر

375.Everything is good in its season
كل شيء جمیل في أوانھ

إذا جاء الشيء في وقتھ وأوانھ كان مناسبا أما إذا فات أوانھ فال جدوى منھ: المعنى
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376.Everything must have a beginning
كل شيء البد لھ من بدایة

 كل شيء عظیم كانت لھ بدایة متواضعة فمھما كانت بدایتك متواضعة فال :المعنى
تیئس أن تصل یوما إلى درجة كبیرة من الرقي

377.Evil be to him who evil thinks
)وال یحیق المكر السیئ إال بأھلھ(من ینوي الشر یلقى الشر 

 من یسعى في الشر یعود علیھ الشر ویصیب نفسھ باألذى قبل أن یصیب :معنىال
غیره

378.Example is better than precept
)القدوة الحسنة خیر من النصیحة(

 النصیحة والوعظ ال یؤثر في الناس بقدر ما یؤثر الفعل والقدوة، فمثال إذا :المعنى
ن تفعل ذلك أمامھ فھذا أفضل من أردت أن یتعود ابنك على عمل ما فما علیك سوى أ

أن تداوم على نصیحتھ وتذكرتھ

379.The exception proves the rule
االستثناء ال ینفي القاعدة

 االستثناء ھو األمر الذي یشذ عن القاعدة وھو ال ینفي القاعدة بل على العكس :المعنى
سیر على القاعدة، فإنھ یبرھن على وجودھا بالمقارنة بینھ وبین األمور األخرى التي ت

فمثال إذا كان طائر البطریق ال یطیر فھذا ال ینفي قدرة بقیة الطیور على الطیر

380.Exchange is no robbery
المقایضة لیست سرقة

 المقایضة ال ظلم فیھا، ویستخدم ھذا المثل من قبل أولئك الذین كانت :المعنى
مرو ثم اشتكى عمرو من أن المقایضة لصالحھم، فمثال إذا استبدل زید سیارتھ مع ع

السیارة تحتاج إلى إصالحات كثیرة یقول لھ زید أن المقایضة لیست سرقة

381.Expectation is better than realization
تصورك للشيء دائما یكون أفضل من واقع الشيء ذاتھ

 ال یكون الشيء أبدا كما تصورتھ ألول وھلة فمثال قد یتمنى اإلنسان طوال :المعنى
ھ أن یسافر إلى بلد ما ویرسم لھا صورا جمیلة في خیالھ ولكن عندما تتاح لھ حیات

الفرصة لزیارتھا فإنھ یصاب باإلحباط ألنھ ال یجدھا كما كان یتوقعھا

382.Experience is good, if not bought too dear
الخبرة جیدة إذا لم تكلف الكثیر

م منھا ولكن قد یقع اإلنسان في یستفید اإلنسان من خبراتھ وأخطائھ ویتعل: المعنى
خطأ فادح فیكون الدرس غالیا ویدفع الثمن باھظا

383.Experience is the mother of wisdom
)العقل غریزة تربیھا التجارب(التجربة أم الحكمة 

 تأتي الحكمة من الخبرة وكثرة التجارب، فالمرء الذي یمر بتجارب كثیرة :المعنى
تتسع مداركھ وتزداد حنكتھ
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384.Experience is the teacher of fools
التجربة ھي معلم الحمقى

 ال شك أن المرء یتعلم من التجربة ولكن ال شك أیضا أن الدرس سیكون :المعنى
غالیا وقد تكون التجربة مؤلمة فالذكي الفطن إذن ھو من یتعلم من تجارب غیره 

كثیرواألحمق ھو من یخوض التجارب بنفسھ فیواجھ الصعاب ویخسر ال

385.Experience surpassed science
)اسأل مجربا وال تسأل طبیبا(الخبرة تفوق العلم 

المعرفة التي یكتسبھا اإلنسان من الخبرة تأتي من واقع التجربة العملیة فھي : المعنى
بذلك تفوق النظریات التي تفشل عند وضعھا موضع التطبیق

386.Experience without learning is better than 
learning without experience

الخبرة بدون علم خیر من العلم بدون خبرة
الشخص الذي یكتسب الخبرة من الممارسة العملیة أفضل وأمھر من المتعلم : المعنى

الذي لم یطبق أو یمارس ما تعلمھ

387.Extravagance brings poverty
اإلسراف یجلب الفقر

ا إلى الفقر مھما كان حجم ثروتھمصیر المسرف الذي ینفق مالھ عبث: المعنى

388.An eye for an eye, and a tooth for a tooth
)العین بالعین والسن بالسن(

 ھذه ھي العقیدة التي یتمسك بھا من یرغب في االنتقام والقصاص ممن ظلمھ :المعنى
بالرغم من أن العفو والمسامحة أفضل

389.The eye is bigger than the belly
 المعيالعین أكبر من

 عندما یكون الشخص جوعانا فإنھ یشتري طعاما وفیرا ویصور لھ جوعھ أنھ :المعنى
سیلتھم كل الطعام ولكن عندما یأكل سرعان ما یشبع فیترك بقیة الطعام

390.The eye is the window of the heart
العین نافذة القلب

نظرة العین تدل على ما في القلب من مشاعر وأحاسیس: المعنى

391.The eyes have one language everywhere
لغة العیون واحدة في كل مكان

ال یحتاج المرء إلى تعلیم خاص من أجل فھم إشارات العیون وما تدل علیھ : المعنى
من خوف أو كره أو حب أو غیر ذلك
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F
392.The face is the index of the heart

الوجھ مؤشر لما في القلب
لوجھ ما یدل على ما في القلب من الطیبة أو الخبث، تظھر في أساریر ا: المعنى

الشجاعة أو الجبن وما إلى ذلك

393.Face to face, the truth comes out
وجھا إلى وجھ تظھر الحقیقة

قد یكذب كل من الخصمین إذا تحدث على انفراد فإذا تمت مواجھتھما معا : المعنى
فّند كل منھما أكاذیب اآلخر وظھرت الحقیقة

394.Failure teaches success
الفشل یعلم النجاح

من خالل الفشل یستطیع اإلنسان أن یتعلم كیف یتجنب أسباب الفشل وینجح : المعنى
في النھایة في تحقیق ما یرید

395.Faint heart ne’er won fair lady
القلب الضعیف ال یفوز بالفتاة الحسناء

 فتاة معینة ویخشى أن یأخذ  یقال ھذا المثل للشاب الخجول الذي یرغب في:المعنى
خطوات إیجابیة للتقرب إلیھا، كما یقال بشكل أعم لمن یمنعھ الخجل عن طلب ما 

یرید

396.A fair face is half a fortune
الوجھ الحسن نصف الحظ

من كان لھ وجھ حسن بشوش فإنھ یلقى قبوال بین الناس وتقضى حوائجھ : المعنى
بسھولة

397.A fair face may hide a foul heart
قد یخفي الوجھ الحسن قلبا قبیحا

قد یظھر اإلنسان بمظھر الطیبة والخیر ولكنھ في الحقیقة شریر خبیث: المعنى

398.Fair faces need no paint
الوجوه الحسنة ال تحتاج إلى زینة

الجمال الطبیعي یظھر جمالھ للرائي دون الحاجة إلى وسائل تجمیل أو زینة: المعنى

399.Fair in the cradle and foul in the saddle
جمیل في الصغر قبیح في الكبر

قد یكون اإلنسان في منشئھ طیبا ولكن یتغیر حالھ عندما یكبر: المعنى

400.Fair water makes all clean
الماء الطاھر ینظف كل شيء
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الطرق المستقیمة واألسالیب الشریفة تستقیم بھا األمور وال یصیب من یعمل : المعنى
 أذى أو سمعة ردیئةفیھا

401.Fair words and foul deeds cheat wise men as 
well as fools

الكالم المعسول واألفعال الشریرة ینخدع بھا الحكماء وكذلك الحمقى
یمكن لألشرار أن یخدعون الناس سواء كانوا أذكیاء أم حمقى بالكالم المنمق : المعنى

والقول المعسول

402.The fairest rose is at last withered
حتى أجمل الزھور تذبل في النھایة

 كل شيء جمیل سوف یأتي علیھ وقت ویزول حتى ولو كان أجمل األشیاء :المعنى
وأبھاھا

403.Faith may move a mountain
اإلیمان یزحزح الجبال

العقیدة القویة كفیلة بأن تزلل كل العقبات واألھوال مھما كان حجمھا: المعنى

404.A faithful friend is hard to find, remember man 
and keep in mind

من الصعب أن تجد الصدیق المخلص فاسمع وع
من الصعب أن تجد الصدیق المخلص الذي یقف بجوارك في السراء : المعنى

والضراء ویحرص على مصلحتك ونصیحتك

405.Fall not out with a friend for a trifle
ھال تخسر صدیقك من أجل أمر تاف

ینبغي أن یتسامح المرء مع أصدقائھ مھما بدر منھم من أخطاء قدر ما : المعنى
یستطیع وال یضحي بصداقتھم من أجل أمر تافھ ألنھ لیس من السھل أن یجد المرء 

صدیقا فینبغي أال یفرط فیھ بسھولة

406.A falling master makes a standing servant
إذا وقع السید ساد الخادم

 فقد العظیم منصبھ واتت من تحت یده الفرصة لیحل محلھإذا: المعنى

407.The falling out of lovers is the renewing of love
تشاجر األحباب تجدید للود

إذا حدث خالف بین األحباب فتعاتبوا صفت قلوبھم وتجددت مودتھم: المعنى

408.Falsehood lacks foundation
لیس للباطل أساس

اطل فإنھ إلى زوال ألنھ بال أصل ثابت أو أساس متینمھما طال الب: المعنى

409.Fame is a magnifying glass
الشھرة مرآة معظمة
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یبالغ الناس في الثناء على الشخص المشھور ویظھرونھ بصورة أكبر بكثیر : المعنى
من حجمھ الطبیعي

410.Familiarity breeds contempt
)شدة األلفة تزیل الكلفة(

لشيء تجعلك تستھین بھ، ویضرب ھذا المثل للسید الذي یرفع  تعودك على ا:المعنى
الكلفة مع خادمھ فیستخف بھ، كما یضرب على من لدیھ شيء ثمین وال یشعر بقیمتھ 

لتعوده علیھ

411.A father is a treasure, a brother is a comfort, 
but a friend is both

األب كنز واألخ راحة والصدیق كالھما معا
لصدیق دعم وعون لصدیقھ فھو كاألب واألخ بالنسبة لھا: المعنى

412.A fault confessed is half redressed
االعتراف بالخطأ ھو أول طریق لإلصالح

 إذا اقترفت خطأ ما فإن أول خطوة نحو إصالح ھذا الخطأ ھو أن تعترف :المعنى
وتقر بھ

413.A fault confessed should be forgiven
)ال جرم بعد الندامة (من أقر بذنبھ غفر لھ

إذا اعترف المرء بذنبھ فھو أھل ألن یسامحھ الناس ویصفحون عنھ: المعنى

414.Favour for favour
)ھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان(جزاء المعروف مثلھ 

ینبغي على المرء أن یقابل المعروف بالمعروف واإلحسان باإلحسان: المعنى

415.Fear gives wings
ھ جناحینالخوف یجعل لصاحب

عندما یخاف المرء فإنھ یفر بسرعة كبیرة كأنھ طیر لھ جناحان: المعنى

416.Fear of death is worse than death itself
الخوف من الموت أشد وطأة من الموت نفسھ

ترقب الشر والخوف منھ قد یكون أسوأ من الشر نفسھ ألن الشر إذا وقع : المعنى
الخوف فإن صاحبھ یعاني منھ لیل نھارتحملھ اإلنسان مرة ثم انقضى أما 

417.Fear of the law gives safety
الخوف من القانون یورث السالمة

ینبغي على المرء أن یحذر من مخالفة القانون حتى ال یقع تحت طائلتھ: المعنى

418.Finding’s keeping
من وجد شیئا فھو لھ

 على شيء تافھ ال یھتم الناس  ھذا المثل غیر صحیح أدبیا وقانونیا إال إذا طبق:المعنى
بھ، فمن وجد محفظة ملیئة بالنقود ال یصح لھ االحتفاظ بھا أما من وجد قلم رصاص 

ال یعرف صاحبھ فیمكنھ حینئذ أن یأخذه ویقول أن من وجد شیئا فھو لھ
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419.Fine clothes may disguise but silly words will 
disclose a fool

حمق لكن كالمھ السخیف یكشفھالمالبس األنیقة قد تخفي األ
یظھر األحمق من حدیثھ السخیف مھما حاول الظھور بمظھر جمیل: المعنى

420.Fine feathers make fine birds
الریش الجمیل یصنع طیورا جمیلة

 تجد الناس یھتمون بعصافیر الزینة ویبیعونھا بأثمان غالیة مع أنھ قد ال یكون :المعنى
ن العصافیر العادیة سوى ریشھا الملون وكذلك الطاووس ھناك فرق یذكر بینھا وبی

یعجب الناس بھ ویلتفتون إلیھ بسبب بھاء رشیھ، وبالمثل فإن الناس العادیین 
یستطیعون لفت األنظار إلیھم بارتدائھم المالبس األنیقة

421.Fine words butter no parsnips
الكالم المعسول ال یسمن وال یغني من جوع

یحات البراقة والوعود السخیة كل ذلك إن لم یقترن بالعمل فال فائدة  التصر:المعنى
فیھ وال طائل منھ

422.The fingers of the hand are not alike
أصابع الید لیست متشابھة

كما تختلف أصابع الید في الطول والقصر یختلف الناس في أذواقھم : المعنى
وسلوكھم وتفكیرھم

423.Fingers were made before forks
خلقت األصابع قبل الشوكة والسكینة

 قبل اختراع الشوكة والسكینة كان الناس یأكلون بأیدیھم، ویقول الشخص ھذا :المعنى
المثل عندما یرغب أن یأكل شیئا ما بیده وینتقده شخص آخر

424.Fire and straw do not go together
النار والقش ال یأتلفان

متناقضین أن یأتلفانال یمكن لشیئین أو شخصین : المعنى

425.Fire begins with little sparks
)معظم النار من مستصغر الشرر(

ال ینبغي للمرء أن یستھین بالمشاكل والشرور البسیطة فإنھا إن تركت قد : المعنى
تستفحل وتؤدي إلى شر أكبر وأعظم

426.The fire which lights us at a distance will burn 
us when near

یر لنا من بعد ولكنھا تحرقنا عن قربالنار تن
یقال ھذا للتحذیر من مرافقة الرؤساء والحكام وما یكون في البعد عنھم من : المعنى

خیر وما في القرب منھم من شر ودمار 

427.The first blow is half the battle
الضربة األولى ھي نصف المعركة
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ولى فإنھ یربكھ ویفقده توازنھ  إذا باغت الشخص عدوه وفاجأه بالضربة األ:المعنى
وبذلك یصبح النصر میسورا لصاحب الضربة األولى، ویقال ھذا المثل في الحروب 

والمباریات الریاضیة وغیرھا

428.First catch your hare
صد األرنب أوال

 قبل أن تفكر كیف ستطھو األرنب وكیف ستأكلھ البد أن تصیده أوال، وبالمثل :المعنى
ن أن یتخذ قراراتھ ویرتب حیاتھ باعتبار وجود أشیاء لم تقع تحت یده ال ینبغي لإلنسا

بعد

429.First come, first served
السابق تسبق لھ الضیافة

 من یسبق إلى المطعم یستمتع بالطعام الطازج وینتقي منھ ما لذ وطاب أما من :المعنى
الفرصة ویبادر یأتي متأخرا فلن یجد سوى البقایا، وھذا حث على أن یقتنص اإلنسان 

إلیھا

430.First deserve, and then desire
كن جدیرا بما تصبو إلیھ

ینبغي للمرء أن یجد ویجتھد حتى یكون جدیرا بتحقیق أمانیھ ورغباتھ: المعنى

431.First impressions are most lasting
)االنطباعات األولى تدوم(

عا في ذھنك بأن ھذا  عندما ترى شخصا ألول مرة فإنك ترسم عنھ انطبا:المعنى
الشخص غني أو فقیر، كریم أو بخیل، ذكي أو أحمق، وھذا االنطباع یترسخ في 

ذھنك وال یزول إال بصعوبة كبیرة، ولھذا ینصح الشخص الذي یقابل أناسا ألول مرة 
أن یحافظ على مظھرة ولباقتھ أمامھم حتى یأخذوا عنھ انطباعا حسنا

432.First plan your work, then work your plan
خطط لعملك أوال ثم نفذ ما خططت لھ

العمل السلیم ال یقوم إال على أساس خطة سلیمة مدروسة واضحة المعالم وال : المعنى
یتم العمل بشكل مناسب إال بااللتزام بھذه الخطة

433.The first step is the hardest
الخطوة األولى ھي أصعب خطوة

 دائما صعبة ألن المرء یستكشف األمر ویواجھ البدایة في أي مشروع تكون: المعنى
من الصعوبات ما لم یحسب لھ حساب فإذا اجتاز ھذه المرحلة كان ما بعد ذلك سھال

434.The first step to virtue is to abstain from vice
أول خطوة نحو الفضیلة ھي االبتعاد عن الرذیلة

لشر من ناحیة أخرى بل البد لھ أن ال یمكن للمرء أن یفعل الخیر من ناحیة وا: المعنى
یجتنب الشر قبل فعل الخیر

435.First think, then speak
فكر أوال ثم تكلم
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إذا تحدث المرء بال تفكیر فإنھ یتكلم ھترا ال یفھم أحد منھ شیئا وقد یتحدث : المعنى
بألفاظ غیر الئقة أو یدور في محاور جانبیة ال صلة لھا بالموضوع الرئیسي فلذلك 

غي لإلنسان أن یفكر ملیا وینظم أفكاره قبل البدء في الكالمینب

436.First thrive and then wive
كافح أوال ثم تزوج

 ال ینبغي للشاب أن یتسرع في الزواج قبل أن یعمل ویكافح فیستطیع بذلك أن :المعنى
یتحمل أعباء الزواج ویوفر ألسرتھ عیشة كریمة

437.First try and then trust
قبل أن تمنح الثقةجرب أوال 

ال ینبغي للمرء أن یمنح ثقتھ للناس قبل أن یختبرھم ویتأكد من أمانتھم : المعنى
وصدقھم

438.Fish and guests smell after three days
السمك والضیف ینتنان بعد ثالثة أیام

ینبغي على المرء أن یخفف الزیارة وال یطیل زیارتھ على ثالثة أیام حتى ال : المعنى
 مضیفھ ویمل منھیضجر

439.Fish follow the bait
السمك یتبع الطعم

كثیر من الناس یقعون تحت طائلة اإلغراءات وینخدعون بالعروض الزائفة: المعنى

440.The fish will soon be caught that nibbles at 
every bait

السمكة التي تقرض من كل طعم سریعا ما تقع في ید الصیاد
نسان أن یكون فضولیا فإن ذلك یورده مورد التھلكة، ویضرب  ال ینبغي لإل:المعنى

كذلك للشخص الذي یضع نفسھ موضع الشبھات ویعرض نفسھ للخطر

441.The flag protects the cargo
الَعَلم یحمي الحمولة

قد یحتمي أصحاب األعمال بشخصیة أو دولة لھا نفوذ وسیطرة من أجل : المعنى
رعایة مصالحھم

442.Flee from honour, honour will follow you
فر من المنصب الرفیع یأتیك خاضعا

ال تسع إلى المناصب الرفیعة فإنك إذا كنت مستحقا لھا فإنھا ستأتیك دون : المعنى
عناء

443.Fling dirt enough and some will stick
على شخص ما وتأكد أن بعضھا سیلتصق بھالقذارة ألق قدرا كافیا من 

 الكثیر من األكاذیب والشائعات حول شخص ما فإن الناس إن لم  إذا أطلقت:المعنى
یصدقوھا كلھا صدقوا بعضھا

444.A fool and his money soon parted
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األحمق والمال سرعان ما یفترقان
 ینفق العاقل المال في موضعھ ویعمل لكل شيء حسابھ أما األحمق فإنھ :المعنى

سد حاجتھسرعان ما یبدد مالھ حتى ال یبقى معھ ما ی

445.A fool believes everything
األحمق یصدق كل شيء

یصدق األحمق كل ما یقال لھ ألنھ لیس لدیھ من العقل والفطنة ما یزن بھ : المعنى
األمور ویحكم بھ على صدق الروایة

446.A fool lives in his own paradise
یعیش األبلھ في نعیم

لذلك فھو یعیش سعیدا في عالمھ منغلقا ال یحمل األبلھ ھما وال یحزنھ شيء : المعنى
على نفسھ

447.A fool may throw a stone into a well, which a 
hundred wise men cannot pull out

قد یلقي األحمق حجرا في بئر وال یستطیع مائة عاقل أن یخرجوه
قد یتسبب األحمق بسھولة في خلق مشكلة یعجز العقالء عن إیجاد حل لھا: المعنى

448.A fool says, “I can’t”; a wise says, “I’ll try”
یقول األحمق ال أستطیع أما العاقل فیقول سوف أحاول

یتھرب األحمق من العمل دائما ویظھر عجزه أما العاقل فإنھ یحاول ویبذل : المعنى
جھده

449.A fool’s tongue is long enough to cut his own 
throat

)لسان الجاھل مفتاح حتفھ(طول لسان األحمق یضرب عنقھ 
ال یدرك األحمق خطورة كالمھ فیؤذي الناس ببذاءة لسانھ حتى یكون في : المعنى

ذلك ھالكھ ودماره

450.Fools bite one another, but wise men agree 
together

یعض الحمقى بعضھم بعضا بینما یتفق العقالء
ل منھم برأیھ وال یفھم یسود الخالف والخصام بین الحمقى حیث یتمسك ك: المعنى

رأي اآلخرین، أما العقالء فإنھم یتناقشون حتى یصلون إلى اتفاق یجمعھم

451.Fools rush in where angels fear to tread
أقدامھا بتخشى المالئكة أن تطأیھرولون حیث الحمقى 
 یخوض الحمقى في أشیاء ال علم لھم بھا ویتكلمون في أمور دقیقة وحساسة، :المعنى

 حین أن العقالء یتحاشون الخوض في ھذه األمور ویمتنعون عن الكالم فیھافي

452.Footprints on the sands of time are not made 
by sitting down

إن البصمات في ذاكرة التاریخ لم تصنع بالركون إلى الدعة
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  إن الناس الذین صنعوا التاریخ وتركوا بصمات واضحة فیھ لم یفعلوا ذلك:المعنى
بالركون إلى الدعة والوقوف في أماكنھم ال یحركون ساكنا وإنما فعلوا ذلك بالكفاح 

والتعب، فكذلك أي إنسان یرید أن یكون لھ أثرا في الحیاة البد إن یبذل الجھد والعرق

453.For ill do well, then fear not hell
قابل السیئة بالحسنة ثم ال تخش جھنم

أن یحسن إلى من أساء إلیھ ثم یرجو الثواب من اهللامن حسن أخالق المرء : المعنى

454.For mad words deaf ears
)ما یداوى األحمق بمثل اإلعراض عنھ(للكالم البذيء َأِدر آذانا صماء 

ینبغي على المرء أن یتجاھل من یوجھ إلیھ كالما بذیئا أو سبابا وال یرد علیھ : المعنى
بمثلھ

455.For want of a nail …
ارمن أجل مسم

 من أجل مسمار ضاعت الحدوة ومن أجل الحدوة ضاع الفرس ومن أجل :المعنى
الفرس ضاع الفارس ومن أجل الفارس ضاعت المعركة ومن أجل المعركة ضاعت 

المملكة كل ھذا من أجل مسمار، یضرب ھذا المثل لبیان قیمة األشیاء التي قد تبدو 
ؤدي إلى خسائر فادحةتافھة وأنھا إن لم تتوفر عند الحاجة إلیھا قد ت

456.Forbidden fruit is sweetest
)كل ممنوع مرغوب(الفاكھة الممنوعة أشھى 

 عندما یحرم اإلنسان من شيء ویمنع منھ فإنھ یشتھیھ ویرغب في الحصول :المعنى
علیھ بالرغم من أن ما لدیھ من المباح یغني عنھ

457.A forced kindness deserves no thanks
تي كرھا ال یستحق الشكرالمعروف الذي یأ

 ال شك أن صانع المعروف یستحق الشكر، لكن من یصنع المعروف مكرھا :المعنى
على غیر إرادتھ فھو في ھذه الحالة ال یستحق الشكر، فمثال إذا طلبت خدمة من 

موظف فامتنع فذھبت إلى رئیسھ فأمره أن ینفذ ھذه الخدمة فالموظف في ھذه الحالة 
نھ فعل الخدمة رغما عنھال یستحق الشكر أل

458.Forewarned is forearmed
من تم تحذیره فقد تم تسلیحھ

 إذا حذرنا بعض الناس من خطر قادم فإننا نستعد لھ باتخاذ التدابیر الالزمة :المعنى
بخالف من یأتیھ الخطر فجأة دون أن یعد لھ عدتھ، فیكون التحذیر بمثابة تسلیح، 

ن المدیر یقوم بزیارة مفاجئة ألفرع الشركة فإنك تتخذ فمثال إذا أخبرك أحد زمالئك بأ
احتیاطاتك لكي تظھر بالمظھر الالئق أمامھ

459.Forgive and forget
اغفر وانس

 اصفح عمن أساء إلیك وانس ما مضى:المعنى

460.Fortune favours the bold
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الحظ یحب الجريء
رأة والشجاعة فیقتحم  إن من یحالفھ الحظ في ھذه الحیاة ھو من یتحلى بالج:المعنى

الصعاب ویحاول وال یخشى الفشل

461.Fortune knocks at least once at every man’s 
gate

الحظ یطرق كل باب مرة واحدة على األقل
 تأتي الفرصة مرة على األقل لكل شخص وعلى المرء أن یتحین ھذه الفرصة :المعنى

فیقتنصھا عندما تأتیھ وال یتركھا تضیع من یده

462.Fortune’s wheel is never stopped
عجلة الحظ ال تتوقف

الدنیا دائمة التغیر والتقلب ویصادف المرء حظا حسنا في بعض األحیان : المعنى
وحظا عاثرا في أحیان أخرى

463.A friend in need is a friend indeed
)الصدیق وقت الضیق(الصدیق وقت الشدة ھو الصدیق الحقیقي 

قي ھو من یقف بجوار صدیقھ وقت الشدة وال یتخلى عنھ، أما  الصدیق الحقی:المعنى
الصدیق الزائف فھو من یھجر صدیقھ ویتخلى عنھ وقت حاجتھ إلیھ

464.A friend is easier lost than found
من الصعب أن تجد صدیقا ومن السھل أن تخسره

ره بسھولھ ال یتخذ المرء صدیقا إال بعد اختیار وتجربة وعشرة ولكنھ قد یخس: المعنى
بسبب خالف أو شقاق طارئ

465.A friend is never known till needed
)عند الشدائد تعرف اإلخوان(ال یعرف الصدیق إال عند الشدة 

ال یعرف المرء مدى صدق ووفاء صدیقھ إال وقت حاجتھ إلیھ فإن الصدیق : المعنى
الوفي یقف بجوار صدیقھ وقت الشدة ویدعمھ بكل قوتھ

466.A friend that you buy will be bought from you
الصدیق الذي تشتریھ بمالك سوف یشتریھ غیرك

الصداقة القائمة على المصلحة والمنفعة المادیة ھي صداقة زائفة ال تدوم إذ : المعنى
سرعان ما یغیر ھذا الصدیق والءه إذا وجد مصلحتھ مع شخص آخر

467.A friend to everybody is a friend to nobody
من یصادق الجمیع ال یعد صدیقا ألحد

من المستحیل أن یصبح المرء صدیقا لكل الناس فال یمكن ألحد أن یجمع بین : المعنى
صداقة الطیب والشریر والعاقل واألحمق والمؤدب والبذيء

468.Friends are the nearest relations
األصدقاء ھم أقرب المقربون 

)ى عني ویجلو ھميینفي األذ... رب أخ لم تلده أمي (
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قد یرتاح المرء إلى رفقة أصدقائھ ویجد عندھم من العون والدعم ما ال یجده : المعنى
حتى عند أقرب األقارب

469.From the sublime to the ridiculous is but a step
لیس بین العلو االنحطاط سوى خطوة واحدة

، ویقال عندما 1812و سنة  ھذه المقولة قالھا نابلیون بعد انسحابھ من موسك:المعنى
یظھر من كان في مكانة عالیة بمظھر مثیر للسخریة بسبب حظ عاثر

470.Full of courtesy, full of craft
كثیر المداھنة كثیر المكر

 حاذر ممن یبالغ في المجاملة والمدح واإلطراء فإنھ یخفي وراء ذلك كثیرا :المعنى
من المكر والخداع والتضلیل



63

G
471.Gather ye rosebuds while ye may

)اغتنم الریح الطیبة(اقطف الورد بینما تستطیع 
 زارع الورد إذا لم یقطفھ وقت ازدھاره ذبل الورد وقّلت قیمتھ، فكذلك یجب :المعنى

على اإلنسان أن یستغل الفرص في حینھا

472.A gift with a kind face is double grace
الھدیة مع الوجھ البشوش ھي عطیة مضاعفة

إذا قدمت الھدیة عن طیب خاطر بلطف ووجھ بشوش كان لھا وقع حسن في : المعنى
نفس المھدى إلیھ

473.Gifts blind the eyes
العطایا تعمي العیون

یستخدم بعض الناس الھدایا في تسھیل أمورھم بحیث یتجاوز الشخص : المعنى
المھدى إلیھ عن أخطاء من قدموا لھ الھدایا

474.Gifts from enemies are dangerous
الھدایا من األعداء أمر خطیر

ینبغي على المرء أن یحذر من قبول الھدیة من عدوه ألنھ لم یقدمھا لكسب : المعنى
الود وإنما سیستخدم ذلك للضغط علیھ أو لتحقیق مصلحتھ

475.Give a dog a bad name and hang him
ألق على الكلب تھمة سیئة ثم اشنقھ

ف إذا أطلقت علیھ الشائعات فإنھا تشوه سمعتھ وتحطم حیاتھ اإلنسان الشری:المعنى

476.Give a lie twenty-four hours’ start, and you can 
never overtake it

 ساعة وعندئذ ال یمكنك أن توقفھا24أمھل الكذبة 
 إذا لم تفند األكاذیب وتقضى على الشائعات في مھدھا فإنھا تنتقل من شخص :المعنى

تستفحل وتصبح كالحقیقة المسلمة وعندئذ ال یمكنك أن تفندھا مھما إلى شخص حتى 
حاولت

477.Give a man fortune and cast him into the sea
أعط الرجل حظا وألقھ في البحر

للحظ أثر مذھل في حیاة بعض الناس فمن كان حظھ حسنا فإنھ یلقى الفرص : المعنى
العظیمة حتى ولو مشى في طریق المخاطر

478.Give and spend, and God will send
)أنفق ما في الجیب یأتیك ما في الغیب(أعط وأنفق یخلف علیك اهللا 

یقال للحث على اإلنفاق والعطاء واالعتماد على اهللا في الرزق: المعنى

479.Give and take
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خذ وأعط
 البد لإلنسان إن یكون مستعدا للعطاء كما ھو مستعد لألخذ، فكما تقبل :المعنى
عدة من الناس ینبغي أن تساعدھم وكما یتیح لك الناس الفرصة ألن تشرح وجھة المسا

نظرك ینبغي أن تستمع إلى وجھة نظرھم، فال أحد في ھذه الحیاة یمكنھ أن یأخذ 
طوال الوقت أو یعطي طوال الوقت

480.Give credit where credit is due
)أعط كل ذي حق حقھ(

بفضلھ، فحتى إن كنا نكره بعض الناس فال  البد أن نعترف لكل ذي فضل :المعنى
ینبغي أن یحملنا ھذا على أن ننكر مالھم من الفضل والمزیة

481.Give him an inch, and he’ll take an ell
أعطھ بوصة یأخذ ذراعا

بعض الناس یبالغ في انتھاز الفرصة ویستغل كرم الناس ویأخذ أكثر مما : المعنى
سمحوا لھ بھ

482.Give knaves an inch and they will take a yard
إذا أعطیت للمخادع بوصة فسوف یأخذ یاردة

 إذا منحت بعض الناس شیئا یسیرا فإن ذلك یشجعھم على أخذ المزید، فمثال :المعنى
إذا سمحت للطماع أن یأخذ تفاحة من حدیقتك فال تعجب إذا وجدتھ قد جرد الحدیقة 

من كل ما بھا من فاكھة

483.Give me health and take my wealth
أعطني الصحة وخذ مني المال

الصحة أفضل من المال ألنھ بدون الصحة تتنغص حیاتك وال یمكنك : المعنى
االستمتاع بالمال

484.Give neither counsel nor salt till you are asked 
for it

ال تعط النصیحة أو الملح ألحد بدون طلب
وبالنصیحة إصالح السلوك وكل من الملح المقصود بالملح إصالح الطعام : المعنى

والنصیحة لھ طعم الذع لذلك فإنھ من غیر المستساغ أن یقدم المرء النصیحة لمن لم 
یطلبھا

485.Give the bow to its maker
)أعط القوس باریھا(

ینبغي تسلیم األمور ألصحاب الخبرة واالختصاص فھم أقدر الناس على : المعنى
معالجتھا

486.Give the devil his due
أعط الحق ألھلھ حتى لو كان شیطانا

 حتى أسوأ الناس لھم بعض المزایا، فال ینبغي أن نتجاھل فضائل الناس حتى :المعنى
ولو كانوا أعداء لنا
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487.Give the slave a rod, and he’ll beat his master
أعط العبد عصا وسوف یضرب بھا سیده

ران الجمیل وعندما تتاح لھم الفرصة بعض الناس یتصفون بالجحود ونك: المعنى
فإنھم یؤذون من أحسن إلیھم

488.Give the thief enough rope and he’ll hang 
himself

أرخ الحبل للص وسوف یشنق نفسھ
 إذا أتیحت الفرصة لإلنسان السیئ فإنھ ینغمس في عمل الشر حتى یورد نفسھ :المعنى

مورد التھلكة

489.Give us the tools, and we will finish the job
)وما ینھض البازي بغیر جناحیھ(أعطنا اإلمكانیات وسوف ننجز المھمة 

 ال یمكن لشخص أن یقوم بما یطلب منھ من أعمال إذا لم تتوافر لھ األدوات :المعنى
الالزمة، فالبد من تھیئة الوسائل إلنجاز المھام

490.Glass and lasses are brittle ware
ھما ضعیف قابل للكسرالزجاج والفتیات كال

ینبغي الرفق في التعامل مع الفتیات ألنھم رقیقات بطبعھن والشدة معھن تفسد : المعنى
أكثر مما تصلح

491.Gluttony kills more than the sword
الشراھة تقتل أكثر مما یقتل السیف

 إن الناس الذین یموتون بسبب التخمة أكثر من أولئك الذین یموتون في :المعنى
حروب، وال ینطوي ھذا المثل على مبالغة كبیرة إذا علمنا أن السمنة تؤدي إلى كثیر ال

من األمراض المھلكة

492.Go down the ladder when you marry a wife; go 
up when you choose a friend

تزوج من ھي دونك وصادق من ھو أعلى منك 
)سھل المحیا طلق مساعد... صاحب إذا صاحبت كل ماجد (

ال ینبغي أن یتزوج المرء من ھي أعلى من مستواه حتى ال تتعالى علیھ، : المعنى
ولكنھ من األفضل أن یصادق المرء من ھو أعلى منھ فإن ذلك یكون حافزا لھ للتقدم

493.Go not for every grief to the physician, for 
every quarrel to the lawyer, nor for every 
thirst to the pot

ال تقصد الطبیب في كل ألم وال المحامي في كل شجار وال إبریق الماء في كل عطش
ینبغي على المرء أن یتحمل المتاعب والمشاكل البسیطة وال یبحث عن عالج : المعنى

أو حل لألمور التافھة فقد یؤدي ذلك إلى زیادتھا وتفاقمھا

494.Go not to the extreme in your love and hate
في الحب أو الكرهال تفرط 
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اإلفراط في الحب یفسده واإلفراط في الكره یؤدي إلى العداء فلذلك ینبغي : المعنى
على المرء أن یعتدل في مشاعره ویحاول ضبط أحاسیسھ

495.God comes at last when we think he is furthest 
off

)فرج اهللا قریب(وأخیرا یأتي اهللا بعد أن كنا نظن أنھ قد نسینا 
تأتي رعایة اهللا وفرجھ في وقت الشدة بعد أن ییئس اإلنسان من أي عون وال : عنىالم

یجد أي مخرج

496.God defend me from my friends; from my 
enemies I can defend myself

احذر عدوك مرة وصدیقك ألف (اللھم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفیل بھم 
)المضرةمرة فإن انقلب الصدیق فھو أعلم ب

یأخذ اإلنسان حیطتھ وحذره من أعدائھ حتى ال یصیبھ منھم أذى ولكن قد : المعنى
یأتیھ األذى بسبب حماقة أو خیانة أصدقائھ

497.God gives his wrath by weight but his mercy 
without measure

یبعث اهللا غضبھ بحساب ولكن یرسل رحمتھ بال حساب
 الذین تمادوا في معصیتھم ولكن رحمتھ بعباده یعاقب اهللا بعض العصاة: المعنى

واسعة تعم الناس والمخلوقات جمیعا

498.God heals and the doctor takes the fee
اهللا یشفي والطبیب یأخذ األجر

الشفاء بید اهللا والطب والدواء ما ھو إال وسیلة ال تفید إال بإذن اهللا: المعنى

499.God helps those who help themselves
)یساعد اهللا الذین یساعدون أنفسھم(

 إذا أردت النجاح فال تكتفي بالدعاء بل علیك بالسعي والعمل أیضا فإن اهللا ال :المعنى
یساعد المتواكلین القاعدین عن العمل وإنما یعین من یعمل ویجتھد

500.God never expects you to do more than you 
can

)ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا(طاقتك ال ینتظر اهللا منك أن تفعل أكثر من 
ال ینبغي للمرء أن یكلف نفسھ أو غیره أكثر من حدود طاقتھ وإمكانیاتھ: المعنى

501.God provides for him that trusts
یرعى اهللا من یثق بھ

باإلیمان باهللا والثقة بھ یكون اإلنسان جدیرا بحفظ اهللا ورعایتھ: المعنى

502.God reaches us good things by our own hands
یجري اهللا لنا الخیر على أیدینا

ال یرسل اهللا الرزق لإلنسان وھو جالس في مكانھ بل البد لإلنسان من السعي : المعنى
لتحصیل الزرق الذي كتبھ اهللا لھ فإن السماء ال تمطر ذھبا أو فضة
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503.God tempers the wind to the shorn lamb
عراءیلطف اهللا البرد للشاة الز

 ال یتخلى اهللا عن المخلوق الضعیف بل ییسر لھ سبل البقاء حتى في أصعب :المعنى
الظروف، فیخفف اهللا الصعاب عن أولئك الذین لیست لدیھم القدرة على التحمل

504.God, our parents, and our masters, can never 
be requited

ال یمكن لنا أن نكافئ اهللا أو آباءنا أو معلمینا
ال یمكن للمرء أن یوفي اهللا حقھ في الشكر على نعمھ الكثیرة وال یمكن لھ أن : عنىالم

یرد الجمیل آلبائھ ومعلمیھ على ما أسدوه إلیھ من فضل ورعایة

505.God’s hand is with the united community
)ید اهللا مع الجماعة(

یق المرادباالتحاد والتعاون تكون القوة والمنعة والقدرة على تحق: المعنى

506.The golden age was never the present age
العصر الذھبي لم یكن أبدا العصر الحالي

 العصر الذھبي ھو فترة االزدھار سواء في األدب أو الفن أو غیرھما، :المعنى
ویتحدث الناس دائما عن العصر الذھبي على أساس أنھ العصر الماضي، فحتى وإن 

فإننا ال ندرك ذلك وال نقدره، ویضرب ھذا المثل لبیان كنا نعیش في العصر الذھبي 
حنین اإلنسان إلى الماضي وتقدیره لھ وعدم إدراكھ لمیزات عصره الحالي

507.A golden key opens every door
المفتاح الذھبي یفتح كل األبواب

 المال یقھر كل الصعب ویذلل كل العقبات ویحقق لصاحبھ أمانیھ ویوفر لھ ما :المعنى
شتھیھ، أما الفقراء فإنھم یجدون كثیرا من األبواب موصدة في وجوھھم ویعجزون ی

عن توفیر احتیاجاتھم وتحقیق أمانیھم

508.Good advice is beyond all price
النصیحة الطیبة ال تقدر بثمن

النصیحة الطیبة تقوم سلوك اإلنسان وتبین لھ الطریق الصحیح وتخرجھ من : المعنى
ة فھي بذلك ال تقدر بمالالمشاكل المتأزم

509.A good book is a great friend
)وخیر جلیس في الزمان كتاب(الكتاب الجید صدیق عظیم 

للكتاب الجیدة فائدة كبیرة وھو یصبح مرافق وجلیس للقارئ كأنھ صدیق : المعنى
حمیم

510.Good clothes open all doors
المالبس الحسنة تفتح كل األبواب

اس انطباعا حسنا عن الشخص الذي یرتدي مالبس أنیقة ویظنون أنھ یأخذ الن: المعنى
ذو أھمیة كبیرة لذلك یسارعون إلى خدمتھ وتلبیة رغباتھ

511.Good company on the road is the shortest cut
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الصحبة الطیبة تخفف من مشقة السفر
بة  ال یشعر اإلنسان بعناء السفر وطول الطریق إذا كان معھ صحبة طی:المعنى

یتجاذب أطراف الحدیث معھم ویستمتع بالحوار معھم

512.Good deeds remain, all things else perish
كل شيء فان وال یبقى إال العمل الطیب

العمل الطیب ھو الذي یخلد ذكرى اإلنسان أما المال والسلطة والمظھر وما : المعنى
سوى ذلك فكلھ إلى زوال

513.Good fences make good neighbours
األسوار الجیدة تخلق جیرانا طیبین

 یظل اإلنسان على عالقة طیبة بجیرانھ وتقل المشاكل إذا لم یرفع التكلفة وإذا :المعنى
نظم ھذه العالقة في أسس وحدود ال یتجاوزھا أحد

514.Good finds good
)الطیبون للطیبات(الطیب ال یجد إال طیبا 

یتصادقون مع الطیبین أمثالھمالناس الطیبون عادة ما یجتمعون و: المعنى

515.A good heart cannot lie
)شر الحدیث الكذب(القلب الطیب ال یعرف الكذب 

اإلنسان الشریف ال یعرف النفاق وال یظھر غیر ما یبطن: المعنى

516.A good heart conquers ill fortune
القلب الطیب یقھر المصائب

تغلب على المصائب بالتحمل والصبرإذا كان اإلنسان من معدن طیب فإنھ ی: المعنى

517.A good husband makes a good wife
الزوج الصالح یصلح زوجتھ

 یمكن للزوج بالمعاملة الحسنة والكلمة الطیبة واأللفة والمودة أن یصلح من :المعنى
زوجتھ وأن یدفعھا إلى أن تعاملھ بالمثل

518.Good languages cures great sores
من السقامالكالم الطیب یشفي 

بالكلمة الطیبة یستطیع اإلنسان أن یحل أي خالف وینزع أي ضغینة من : المعنى
النفوس

519.A good lawyer must be a great liar
المحامي الجید یجید الكذب

یلجأ كثیر من المحامین إلى الحیل واألكاذیب من أجل تبرئة ساحة موكلیھم: المعنى

520.A good life keeps off wrinkles
لحیاة الرغدة تبعد التجاعید عن الوجھا

للترف والرفاھیة أثر كبیر في صحة اإلنسان ومظھره: المعنى

521.A good man can no more harm than a sheep
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الرجل الطیب كالحمل ال یستطیع أن یضر أحدا
اإلنسان الطیب ال تسمح لھ مبادئھ وأخالقھ ونفسھ الطیبة أن یؤذي غیره: المعنى

522.Good management is better than good income
)التدبیر نصف المعیشة(حسن التدبیر أفضل من الدخل الكبیر 

قد یكون دخل الشخص كبیرا ولكنھ ینفقھ في أشیاء ال قیمة لھا وال یستطیع : المعنى
الوفاء باحتیاجاتھ األساسیة وقد یستطیع من ھو أقل منھ دخال بحسن التدبیر أن یوفي 

 ویدخر من مالھباحتیاجاتھ بل

523.The good mother says not “will you” but gives
بل تعطي" ھل ترید"األم الحنون ال تسأل 

الرعایة واالھتمام ال تكون بالكالم وإظھار التعاطف ولكن من حسن الرعایة : المعنى
أن یقدر المرء احتیاجات من یرعاھم ویوفرھا لھم

524.A good name is sooner lost than won
السمعة الطیبة تكتسب بصعوبة وتضیع بسھولة

 یحتاج اإلنسان إلى وقت طویل لكي یكسب سمعة حسنة ویفوز بثقة الناس :المعنى
فیھ، ولكن كل ذلك یضیع في لحظة إذا أجرم اإلنسان جرما واحدا یقدح في أمانتھ 

ونزاھتھ

525.Good nature is the proper soil upon which 
virtue grows

الطیبة ھي التربة الخصبة التي تنمو فیھا الفضیلةالطبیعة 
إذا كان الشخص طیبا ونقیا بغریزتھ فإنھ یكون أقدر على اكتساب الفضائل : المعنى

والتخلق باألخالق الحسنة

526.A good surgeon must have an eagle’s eye, a 
lion’s heart and a lady’s hand

صقر وقلب األسد وید المرأةالجراح الماھر البد أن یكون لھ عین ال
یحتاج الجراح الماھر إلى قوة المالحظة كالصقر وثبات القلب كاألسد ودقة : المعنى

اإلحساس كالمرأة، وبالمثل یحتاج كل شخص إلى اكتساب المھارات الالزمة للقیام 
بعملھ على أكمل وجھ

527.Good temper oils the wheel of life
ة الحیاةالطباع الھادئة تیسر سیر عجل

بالعصبیة واالنفعال یزداد حجم المشاكل وال یصل اإلنسان إلى حل، أما : المعنى
بالھدوء وتمالك األعصاب فإن األمور تسیر

528.Good to begin well, better to end well
من الجید أن تكون البدایة حسنة ولكن األفضل من ذلك أن تكون النھایة حسنة

 ینھي مھمتھ أو العمل المطلوب منھ بشكل جید وال یبدأ ینبغي على المرء أن: المعنى
العمل بحماس وتركیز ثم بعد ذلك یفتر ویتكاسل

529.A good tongue is a good weapon
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)سالمة اإلنسان في حالوة اللسان(اللسان الجید سالح جید 
 للسان المرء وكالمھ أھمیة كبیرة في الدفاع عن النفس وتفنید التھم وتوضیح: المعنى

وجھة النظر

530.A good wife and health are a man’s best 
wealth

الزوجة الصالحة والصحة ھما أفضل ثروة للرجل
الزوجة الصالحة تعین الرجل في تدبیر شئون معیشتھ وتحمل مصاعب : المعنى

الحیاة وبالصحة یستطیع أن یعمل وأن ینعم بحیاتھ لذلك فھما من أعظم النعم في حیاة 
الرجل

531.A good wife is a godly prize
الزوجة الصالحة ھبة ربانیة

الزوجة الصالحة تحاول إسعاد وإرضاء زوجھا وتحافظ علیھ وعلى أوالده : المعنى
وتعینھ على تحمل مصاعب الحیاة فھي بذلك نعمة إلھیة عظیمة

532.Good wine needs no bush
الخمر الجیدة ال تحتاج إلى دعایة

 یقبل الناس علیھا وال یجد البائع حاجة أن یتعب نفسھ  البضاعة الجیدة:المعنى
باإلعالن عنھا

533.Good words and no deeds are rushes and reeds
الكلمات المعسولة بال أفعال ما ھي إال أسل وبوص

األسل والبوص نباتات ال منفعة منھا فكذلك تكون الكلمات المعسولة والوعود : المعنى
ا العملالبراقة التي ال یصاحبھ

534.Good words cost nothing but cost much
الكلمة الطیبة ال تكلف شیئا ولكنھا تساوي الكثیر

ال تكلف الكلمة الطیبة قائلھا شیئا ولكنھا تساوي الكثیر من حیث أنھا تسعد : المعنى
السامعین وتھدئ نفوسھم

535.A good worker should have good wages
 أجرا كبیراالعامل الجید البد أن یأخذ

ینبغي مكافأة العامل الذي یتقن عملھ وأن یعطى من األجر ما یتناسب مع : المعنى
حجم الجھد الذي بذلھ

536.The good you do is not lost, though ill-placed
الخیر الذي تفعلھ ال یضیع ھباء حتى ولو كان في غیر موضعھ

قدیم المعروف وال یندم أنھ ینبغي على المرء أن یحرص على فعل الخیر وت: المعنى
فعل الخیر مرة مع من ال یستحق فإن العمل ال یضیع والمكافأة تكون من عند اهللا

537.Goodness is not tied to greatness
لیست الِطْیبة مرتبطة بالعظمة
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قد یكون اإلنسان مشھورا یرتقي أعلى المناصب ویكون في نفس الوقت بذیئا : المعنى
قلبسیئ األخالق قاس ال

538.Goodness is the supreme beauty
جمال األخالق یفوق كل جمال

من یتحلى بالخلق الحسن یكتسب جماال حقیقیا دائما أما جمال الظاھر فھو : المعنى
زائف زائل

539.Gossips are frogs, they drink and talk
النمامون كالضفادع یشربون ویتكلمون

لناس وتقصي أخبارھمال شغل للنمام إال الحدیث عن ا: المعنى

540.The grace of God is enough
نعمة اهللا تكفي

إذا اعتمد اإلنسان على اهللا وجد أن رحمتھ تعالى ونعمتھ تغنیھ عن كل البشر: المعنى

541.The grapes are sour
ما زال العنب نیئا

 حاول الثعلب أن یحصل على العنب لكنھ لم یستطیع أن یصل إلیھ فعاد وزعم :المعنى
العنب ما زال نیئا، ویقال ھذا المثل لمن یفشل في تحقیق ما مراده فیزعم أنھ لم أن 

یرغب في ھذا الشيء أبدا أو یظھر فیھ العیوب محاوال بذلك أن یحفظ ماء وجھھ

542.Grasp all, lose all
)الطمع یقل ما جمع(إذا حاولت أن تكسب كل شيء تخسر كل شيء 

ي الحصول على كل شيء غالبا ما یخسر كل  اإلنسان الطماع الذي یرغب ف:المعنى
شيء في النھایة، حتى أنھ یضیع ما كان في یده بالفعل ألن طمعھ شغلھ عن أن یحافظ 

علیھ

543.Grass and hay, we are all mortal
)كل من علیھا فان(العشب یصیر ھشیما وكذلك مصیرنا إلى الزوال 

قشا وھشیما تذروه الریاح فكذلك كما أن العشب األخضر الیانع یذبل ویصیر : المعنى
اإلنسان مصیره إلى التراب

544.Gratitude is the sign of noble souls
االعتراف بالجمیل دلیل على نبل النفس

من كان لھ نفس نبیلة وخلق حسن یعترف للناس بفضلھم ویحفظ جمیلھم وال : المعنى
یجحد المعروف أبدا

545.Gratitude perpetuates blessings
)كر تدوم النعمبالش(

ینبغي على المرء أن یشكر اهللا على نعمھ حتى یحفظھا علیھ: المعنى

546.A great city, a great solitude
المدینة الكبیرة ما ھي إال عزلة شدیدة
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 في المدینة الكبیرة التي یقطنھا آالف الناس ینشغل كل واحد بأموره وتحصیل :المعنى
شغل عن أصدقائھ وأقاربھ، فتكون المدینة الكبیرة رزقھ وال یلتفت لغیره بل إنھ قد ین

في ھذه الحالة عزلة شدیدة لبعض الناس كما لو كانت صحراء جرداء

547.The great embraces the less
الكبیر یحتضن الصغیر

ینبغي للكبیر أن یتحمل الصغیر وأن یكون حلیما صبورا معھ: المعنى

548.The great fish eat up the small
كبیر یأكل الصغیرالسمك ال

یقال ھذا المثل للشخص القوي صاحب النفوذ الذي یستغل الضعفاء وال : المعنى
یعطیھم الفرصة لتحقیق أي مكاسب

549.Great gain makes work easy
المكسب الكبیر یجعل العمل سھال

یتحمل اإلنسان عناء العمل وال یشعر بصعوبتھ إذا كان الربح من ورائھ : المعنى
وفیرا

550.Great gifts are from great men
الھدایا العظیمة تأتي من الرجال العظام

تعبر قیمة الھدیة عن قیمة وذوق من أھداھا: المعنى

551.Great hopes make great men
)على قدر أھل العزم تأتي العزائم(اآلمال العظیمة تصنع الرجال العظام 

 شيء ولكن إذا كانت للمرء آمال ال یحقق المرء شیئا إذا لم یطمح إلى تحقیق: المعنى
وطموحات كبیرة وتحلى بالعزیمة والھمة العالیة فإنھ في النھایة ینجح في تحقیق آمالھ 

ویصبح رجال لھ مكانة عظیمة

552.Great pain and little gain will make a man soon 
weary

كثرة التعب وقلة المكسب سرعان ما ترھق اإلنسان
ب العائد مع الجھد، إما إذا بذل اإلنسان جھدا كبیرا في عمل ولم البد أن یتناس: المعنى

یجد من ورائھ ربحا مناسبا فإنھ سرعان ما یمل منھ ویتركھ

553.The greater the man the greater the crime
كلما عظم الرجل عظمت جرائمھ

 تكون الرجل العظیم تقع في یده الكثیر من السلطة والنفوذ لذلك فإن جرائمھ: المعنى
شنیعة

554.The greatest hate springs from the greatest 
love

الكره الشدید ینبع من الحب الشدید
الحب الشدید إذا عرض لھ ما یفسده فإنھ ینقلب إلى كره وبغض شدید: المعنى

555.The greatest talkers are the least doers
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من كثر كالمھ قل فعلھ
قلما تجده یفعل شیئا مفیدا أو ینفذ وعدا من وعوده من یكثر الكالم والوعود :المعنى

556.The greatest truths are the simplest
أصدق األقوال أبسطھا

الكذاب یمیل إلى تلفیق الوقائع وتعقید األحداث والروایات أما الصادق فإنھ : المعنى
یتحدث ببساطة ووضوح

557.The greatest wealth is contentment with little
)الغنى غنى النفس(روة ھي الرضا بالقلیل أعظم ث
مھما حصل اإلنسان على ثروة طائلة فإن لم تكن لھ نفس راضیة فلن یشعر : المعنى

بالغنى ولن یعرف معنى السعادة

558.A guest is the captive of the host
الضیف أسیر المضیف

ي یحدد الضیف كاألسیر أو السجین لدى المضیف إذ أن المضیف ھو الذ: المعنى
للضیف مكان جلوسھ وحدود تنقلھ في البیت ووقت تناول الطعام ولیس للضیف أمر 

أو نھي في بیت المضیف

559.A guest wanted comes at meal time
الضیف المرغوب فیھ یأتي وقت الطعام

یقال إذا حضر شخص محبب في الوقت المناسب: المعنى
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H
560.Habit ever remains

)من شب على شيء شاب علیھ(دا العادة تبقى دائما أب
العادة صالحة كانت أو سیئة تترسخ في نفس صاحبا وتظل تالزمھ ویكون : المعنى

من الصعب تغییرھا

561.Half a loaf is better than no bread
نصف رغیف أفضل من ال شيء

 ینبغي أن یقنع اإلنسان بما یحصل علیھ مھما كان قلیال فإنھ أفضل من ال :المعنى
فإذا ذھبت لصدیق مثال لتقترض منھ مائة جنیھ فأعطاك خمسین فقط فینبغي شيء، 

أن تشكره وال تنزعج أو تغضب فألن تقضي نصف حاجتك خیر من العدم

562.Half the truth is often a great lie
نصف الحقیقة ما ھي إال كذبة كبیرة

یرا ألن ذلك ذكر بعض الحقائق وتعمد إخفاء البعض اآلخر یعتبر كذبا كب: المعنى
تزییف وقلب للحقائق فالحقیقة ال تتضح إال بذكر معالم الصورة كاملة

563.Half the world knows not how the other half 
lives

نصف العالم ال یدري كیف یعیش النصف اآلخر
 ینعم األغنیاء بحیاتھم وال یدرون شیئا عن فقر الفقراء ومعاناتھم  ویعیش :المعنى

ائھم وال یدرون شیئا عن ترف األغنیاء ولھوھمالفقراء في شق

564.The hand that rocks the cradle rules the world
 العالمالید التي تھز المھد تحكم 

)أعددت شعبا طیب األعراق... األم مدرسة إذا أعددتھا (
 األم لھا أثر كبیر في تنشئة أبنائھا وتربیتھم وتكوین أخالقھم وشخصیاتھم :المعنى

الء األبناء سیصبحون یوما قادة وحكاما فمن ھنا كانت األم تحكم العالموھؤ

565.Handsome is as handsome does
الجمیل جمیل الفعال

 ال ینال المرء تقدیر الناس واحترامھم بالشكل والمظھر وإنما بالسلوك الحسن :المعنى
وفعل المعروف 

566.Hanging and wiving go by destiny
)الزواج قسمة ونصیب(ن أمور القضاء الشنق والزواج م

القضاء والقدر یحددان للرجل من ستكون زوجتھ فالزواج مثلھ مثل الموت ال : المعنى
إرادة لإلنسان فیھ

567.Happy is he born, who serves not another’s 
will

ولد سعیدا من عاش ال یخدم إرادة غیره
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نسان غیر مقیدة أو محكومة وحیث السعادة في الحریة حیث تكون إرادة اإل: المعنى
یحیا اإلنسان لتحقیق ما یریده ھو ال ما یریده إنسان آخر

568.Happy is he that is happy in his children
)المال والبنون زینة الحیاة الدنیا(السعید من سعد بأوالده 

اتھمیشعر اإلنسان بالفخر والسعادة إذا كان أوالده متفوقین وناجحین في حی: المعنى

569.Happy is she who marries the son of a dead 
mother

السعیدة ھي من تتزوج رجال توفیت أمھ
تعیش المرأة حیاة سعیدة وھادئة عندما تكون ھناك حماة تتدخل في أمورھا : المعنى

وتنغص علیھا حیاتھا

570.Harm seek, harm find
)یھامن حفر حفرة ألخیھ وقع ف(من یبحث عن األذى یجد األذى 

من یبحث عن األذى والشر لغیره البد أن یلقى جزاءه بأن یجد األذى في : المعنى
طریقھ فالجزاء من جنس العمل

571.Harp not for ever on the same string
ال تضرب دائما على نفس الوتر

 عندما یعزف الموسیقي نفس اللحن مرارا وتكرارا یمل الناس منھ، فكذلك :المعنى
لشخص عن نفس الموضوع طوال الوقت فإنھ یثیر الضجر والملل عندما یتحدث ا

عند من یستمع إلیھ

572.Haste brings regret, patience brings safety
) في التأني السالمة وفي العجلة الندامة(

یقع اإلنسان في مشكلة أو یصیب نفسھ بأذى عندما یتعجل فیندم على : المعنى
إنھ یصل إلى ھدفھ سالماتسرعھ، أما عندما یتروى ویتأنى ف

573.Haste is from the devil
)العجلة من الشیطان(

في العجلة أضرار وشرور ال حصر لھا وال یأتي من ورائھا خیر أبدا: المعنى

574.Haste makes waste
)في العجلة الندامة(

 عندما یكون اإلنسان في عجلة من أمره فإنھ یكون عرضة للحوادث أكثر من :المعنى
سبب لھ ذلك في خسارة كبیرة غیره فیت

575.Haste trips over its own heels
)من سابق الدھر عثر(العجلة تنقلب على أعقابھا 

 إذا تعجل الشخص في النزول على السلم فقد تنزلق قدماه ویقع على األرض :المعنى
وإذا تعجل قائد السیارة فقد یصطدم بسیارة أخرى أو تنقلب بھ السیارة وھكذا ال تأتي 

العجلة بخیر وال یصل الشخص العجول المتسرع إلى غرضھ في سالم أبدا

576.Hatch, match and dispatch
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میالد فزواج فموت
ھذه باختصار قصة حیاة اإلنسان على األرض وأھم ثالثة أحداث في : المعنى

تاریخھ، بالمیالد تكون بدایة حیاتھ والزواج تكون ذروة حیاتھ وبدایة لحیاة أبنائھ 
وت یكون فناؤهوبالم

577.Hatred is blind as well as love
الكره أعمى مثلھ مثل الحب

عندما یكره اإلنسان شخصا فإنھ ال یرى فیھ إال العیوب وعندما یحبھ ال یرى : المعنى
فیھ إال المیزات والفضائل

578.Have but few friends, though many 
acquaintances

لیكن أصدقاؤك قلیلون ومعارفك كثیرون
یبغي أن یكون لك عدد قلیل من األصدقاء تفضي إلیھم بسرك وتشاركھم في : المعنى

األفراح واألحزان، وینبغي كذلك أن توسع دائرة معارفك ألن للمعارف أھمیة كبیرة 
في العمل والتجارة وتحقیق المصالح

579.He bears poverty best who hides it most
أصبر الناس من ستر فاقتھ

شخص الصبور الذي یتحمل الفقر ھو من یخفي فقره وحاجتھ وال یكثر ال: المعنى
الشكوى للناس

580.He cannot be virtuous that is not rigorous
ال یكون فاضال من ال یكون حازما

ال یمكن للشخص أن یكون فاضال إذا لم یكن باستطاعتھ أن یكون حازما بأن : المعنى
 المسيء وال یتردد في تنفیذ القراراتیضع األمور في نصابھا الصحیح ویعاقب

581.He cannot speak well that cannot hold his 
tongue

العاقل من عقل (من ال یستطیع أن یمسك لسانھ عن الكالم ال یأتي بفائدة عندما یتكلم 
)لسانھ

 ینبغي لإلنسان أن یلتزم الصمت عندما یكون ضرر الكالم أكثر من نفعھ:المعنى

582.He dies like a beast who has done no good 
while he lived

مات میتة البھائم من لم یفعل خیرا في دنیاه
إذا لم یفعل اإلنسان الخیر في دنیاه فإن حیاتھ تكون بال قیمة ویموت ھو : المعنى

والبھیمة سواء

583.He does not believe who does not live 
according to his belief

بق ما آمن بھلیس بمؤمن من لم یط
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لیس اإلیمان بمبدأ أو عقیدة مجرد كالم وشعارات بل البد من االلتزام بھذه : المعنى
العقیدة وأن یكون لھا أثر في حیاة الفرد وسلوكھ

584.He doubles his gift, who gives it in time
تتضاعف قیمة العطیة عندما تأتي في حینھا

ي یحتاج الشخص إلیھا فإنھ یسعد بھا كثیرا عندما تأتي الھدیة في الوقت الذ: المعنى
ویستفید منھا كثیرا بخالف ما لو جاءت بعد أن یكون الشخص قد تدبر حالھ ولم یعد 

بحاجة إلیھا

585.He gives twice who gives quickly
)خیر البر عاجلھ ( بسرعةأعطاك مرتین من أعطاك
في أمس الحاجة إلیھا فإن  إذا جاءت المساعدة في حینھا عندما یكون المرء :المعنى

قیمتھا تكون ضعف المساعدة التي تأتي متأخرا بعد أن تكون الحاجة إلیھا قد زالت

586.He is a fool that forgets himself
األحمق من ینسى نفسھ

ال ینبغي للمرء أن یسعى لتحقیق مصالح غیره وینسى تحقیق مصلحتھ: المعنى

587.He is above his enemies, that despises their 
injuries

یسمو المرء فوق أعدائھ إذا تجاھل أذاھم
ینبغي على المرء یتجاھل السباب أو التھم التي یلقیھا علیھ الجھالء وأن : المعنى

یترفع بنفسھ عن الرد علیھم

588.He is idle that might be better employed
الخامل من یشتغل بعمل أدنى من قدراتھ

مرء أن یستغل كل طاقاتھ وقدراتھ وال یشتغل بعمل أقل من ینبغي على ال: المعنى
إمكانیاتھ

589.He is lifeless that is faultless
رجل بال أخطاء ھو رجل بال حیاة

الوقوع في الخطأ ھو طبیعة البشر وال یمكن لإلنسان أن یتفادى الزالت : المعنى
واألخطاء إال إذا قعد عن العمل 

590.He is never alone, that is in the company of 
noble thoughts

ال یشعر بالوحدة من یعیش برفقة األفكار النبیلة
یستمتع المرء بحیاتھ العقلیة والتفكر والتدبر وال یشعر بالوحدة ألن لدیھ ما : المعنى
یشغلھ

591.He is not a wise man, who cannot play the fool 
on occasion

 الجھل في بعض المواضعلیس بحكیم من ال یستطیع أن یدعي
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الحكیم ھو من یستطیع أن یقدر الموقف ویتصرف طبقا لما تتطلبھ الظروف : المعنى
حتى وإن اضطر أن یدعي الحمق والجھل

592.He is not poor that has little, but he that 
desires much

لیس الفقیر من لدیھ القلیل ولكن الفقیر من یطمع في الكثیر
 یرض المرء بما قسم لھ فإن فقره یظل أمام عینیھ وال یزال یشعر بفاقتھ إذا لم: المعنى

ورغبتھ في األشیاء التي لیست متاحة لھ

593.He is rich enough, who lacks not bread
من ملك قوت یومھ فھو غني

إذا كان المرء لدیھ ما یسد حاجاتھ الضروریة وقنع بما لدیھ فھو غني ال : المعنى
وال یحتاج إلى شيءیحتاج إلى أحد 

594.He is rich that has few wants
)من رضي بالیسیر طابت معیشتھ (من لم تكن لھ مطالب كثیرة فھو غني

 قد یكون المرء غنیا ولھ مطالب كثیرة ال یستطیع الوفاء بھا فال یشعر :المعنى
 فشعر بالرضا، فالغني الحقیقي إذًا ھو من قلت مطالبھ واستطاع تحقیق أمانیھ البسیطة

بالرضا والسعادة

595.He is unworthy to live, who lives only for 
himself

)ما استحق أن یولد من عاش لنفسھ فقط(
ینبغي على المرء أن یھب بعضا من وقتھ ومالھ وإمكانیاتھ لخدمة الناس : المعنى

ولخدمة المجتمع الذي یعیش فیھ وال یكرس حیاتھ فقط للسعي وراء مصالحھ 
الشخصیة

596.He laughs best who laughs last
)یضحك كثیرا من یضحك أخیرا(

 ینبغي لإلنسان أال یغتر ببوادر النجاح فیبتھج ویفرح قبل األوان فإن األحوال :المعنى
قد تتغیر وینقلب النجاح إلى فشل

597.He loses nothing who keeps God for his friend
ال یخسر شیئا من یحافظ على عالقتھ باهللا

ینبغي على المرء أن یحافظ على عالقتھ بربھ فھي أھم من أي مكسب دنیوي : لمعنىا
وال یحزن ألي خسارة كانت ما دام لم یخسر عالقتھ باهللا

598.He plays best that wins
الالعب الجید ھو من یكسب

لیس المھم كیف كانت البدایة في المباراة وال كیف كان األداء ولكن المھم ھو : المعنى
تیجة فالالعب الجید لیس ھو من یقوم بعرض طیب ولكن من یستطیع تحقیق الفور الن

فالعبرة تكون بالنھایة
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599.He should have a long spoon that sups with 
the devil

من یأكل مع الشیطان یحتاج إلى ملعقة طویلة
حولھ  من یصاحب األشرار البد أن یتوخى الحذر دائما وأن یكون واعیا لما :المعنى

حتى ال یصیبونھ بضرر

600.He that all men will please, shall never find 
ease

من حاول إرضاء كل الناس لم ینعم بالراحة
الناس لھم أذواق وآراء مختلفة ومن حاول إرضاء كل الناس في نفس الوقت : المعنى

فإنھ یرھق نفسھ بال طائل

601.He that always complains, is never pitied
ن یكثر الشكوى ال یشفق علیھ أحدم

من یكثر التذمر والشكوى من كل صغیرة وكبیرة یمل الناس من االستماع : المعنى
إلیھ وال یتعاطفون معھ أو یشفقون علیھ

602.He that boasts of his own knowledge, 
proclaims his ignorance

من یفاخر بعلمھ فإنما یعلن جھلھ
ماء ألنھم یعلمون أن فوق كل ذي علم علیم أما الجاھل فإنھ التواضع سمة العل: المعنى

یتفاخر ویتباھى بمعرفتھ الضئیلة

603.He that brings up his son to nothing, breeds a 
thief

)إن الغصون إذا قومتھا اعتدلت(من ال یربي ابنھ على المبادئ فإنما یربي لصا 
لم یتم تعلیمھم األخالق والمبادئ الفاضلة للتربیة أثرھا في تنشئة األبناء وإذا : المعنى

في صغرھم فإنھم ال مفر سینحرفون في كبرھم

604.He that cannot obey cannot command
من ال یمكنھ أن یطیع ال یمكنھ أن یأمر

 ینبغي للشخص أن یتعلم كیف یطیع األوامر قبل أن یتعلم كیف یقود الناس :المعنى
یتعلم كیف یكون مرؤوسا قبل أن یكون رئیسا، ویعطي األوامر، فالمرء البد أن 

والحكمة من ھذا أن المرء عندما یكون مرؤوسا یكتسب من الخبرات والتجارب ما 
یؤھلھ فیما بعد للقیادة بحكمة

605.He that commits a fault thinks everyone 
speaks of it

من یرتكب خطأ یظن أن كل الناس یتحدثون عنھ
ما فإن تفكیره یظل مشغوال بھذا الخطأ حتى أنھ یتصور أن  من یرتكب خطأ :المعنى

كل الناس یعرفون فعلتھ
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606.He that counts all costs, will ne’er put plough 
in the earth

من یحسب كل التكالیف لن یضع محراثا في األرض
من یخشى كل المخاطر والتبعات ال یجرؤ على القیام بمغامرة أو تنفیذ عمل: المعنى

607.He that deals with the world, needs four sieves
من یتعامل مع الناس یحتاج إلى أربع مناخل

من یتعامل مع الناس یجد الكثیر من األذى والمضایقات فینبغي أن یسرب كل : المعنى
ھذا من ذھنھ وال یزعج نفسھ بھ

608.He that defends an injury is next to him that 
commits it

ع عن الشر كان شریكا لمن فعلھمن یداف
من یشجع عمل الشر ویساعد فاعلھ ویدافع عنھ فإنما ھو شریك لھ ویقع علیھ : المعنى

من الذنب مثل ما یقع على الفاعل األصلي

609.He that does ill hates the light
من یفعل السوء یخشى النور

یفعل ذلك في العلن أمام من یفعل الشر یحاول أن یفعلھ في الخفاء ویخشى أن : المعنى
الناس

610.He that does the damage, must pay for it
)من أفسد شیئا فعلیھ إصالحھ(من تسبب في الضرر علیھ أن یدفع العوض 

إذا أفسد الشخص شیئا یمتلكھ غیره علیھ أن یصلحھ أو یدفع ثمنھ: المعنى

611.He that eats till he is sick, must fast till he is 
well

)رب أكلھ منعت أكالت(من أكل حتى مرض فالبد أن یصوم حتى یشفى 
ھذا للتحذیر من اإلسراف في تناول الطعام فإنھ قد یتسبب في مرض صاحبھ : المعنى

وحرمانھ من الطعام عدة أیام

612.He that falls into the dirt, the longer he stays 
there the fouler he is

ت فكلما بقي ھناك كلما ازداد اتساخاإذا وقع شخص في القاذورا
إذا انزلق اإلنسان في طریق الخطأ والضالل فینبغي علیھ أن یسارع بالتوبة : المعنى

واإلقالع عن الخطأ فإنھ كلما استمر فیھ كلما زاد تورطھ وزادت أخطاؤه

613.He that fights and runs away may live to fight 
another day

 یعش لیحارب مرة أخرىمن یحارب ثم یھرب قد
 بالرغم من أن الھرب من ساحة القتال جبن واستسالم إال أنھ قد تقتضي :المعنى

الحكمة في بعض األحیان أال یلقي اإلنسان نفسھ في التھلكة فیستمر في معركة 
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خاسرة وإنما یتراجع من أجل أن یجھز نفسھ ویعود للحرب فیما بعد بعدة وعتاد 
أفضل

614.He that forecasts all perils, will never sail the 
sea

)من یخشى البلل ال یصطاد السمك(من یتوقع كل المخاطر لم یرفع شراعا في البحر 
من یخش كل األخطار واالحتماالت فإنھ سیعجز عن القیام بأي عمل: المعنى

615.He that gets out of debt grows rich
من یسدد دیونھ یحقق الغنى

ء ثقیل یستھلك دخل الشخص وموارده فإذا سدد المرء دیونھ الدین عب: المعنى
استطاع أن یعیش حیاة أفضل

616.He that goes a borrowing, goes a sorrowing
من سار في طریق الدین سار في طریق الندم

الشخص الذي یعتمد على القروض في حیاتھ ینتھي بھ األمر إلى أن یغرق : المعنى
دفي الدیون ویعجز عن السدا

617.He that goes for marriage will either deceive 
or be deceived

من یسع للزواج فإما أن َیخدع أو ُیخدع
أحیانا یخدع الخاطب أھل خطیبتھ ویوھمھم بأن لھ من األھمیة أو الثروة : المعنى

أكثر من الواقع وأحیانا أخرى یخدعھ أھل خطیبتھ ویظھرون أمامھ بمظھر غیر 
حقیقي

618.He that has a great nose thinks everybody is 
speaking of it

من لھ أنف كبیرة یظن أن كل الناس یتحدثون عنھ
 إن إدراك اإلنسان لعیب فیھ وخجلھ منھ تزداد حساسیتھ نحو ھذا العیب :المعنى

ویظن أن كل الناس یعرفون ھذا العیب وینظرون إلیھ، فمن كانت لھ أنف كبیرة یظن 
رون منھ إال أنفھ ومن كان یرتدي حذاء قدیما یظن أن الناس ال حدیث أن الناس ال ی

لھم سوى حذاءه

619.He that has a wife, has a master
من كان لھ زوجة فإن لھ سیدا

الزوجة كالسید أو الرئیس بالنسبة للزوج من حیث أنھا تقید من حریة زوجھا : المعنى
ئھا وتحقیق مطالبھاوتحد من تصرفاتھ كما أن الزوج یسعى إلى إرضا

620.He that has been bitten by a serpent, is afraid 
of the rope

)من تقرصھ الحیة یخاف من الحبل(
من وقع في تجربة مؤلمة مرة یصبح لدیھ ھاجسا وخوفا شدیدا من الوقوع : المعنى

فیھا مرة أخرى فیأخذ احتیاطات مبالغ فیھا
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621.He that has done ill once, will do it again
من فعل الشر مرة سوف یفعلھ مرة أخرى

إذا ارتكب اإلنسان جریمة مرة انزلقت قدمھ وتجرأ علیھا فیفعلھا مرة بعد : المعنى
مرة

622.He that has no children, knows not what is 
love

من لیس لھ أوالد ال یعرف معنى الحب
سعى لحمایتھم ضد أي ضرر یحب اإلنسان أوالده أشد الحب ویتعلق بھم وی: المعنى

وتحقیق مصلحتھم حتى ولو على حساب نفسھ

623.He that has no servant must serve himself
من لیس لھ خادم فلیخدم نفسھ

إذا لم تجد من یقوم بالعمل لك فالبد عندئذ أن تعتمد على نفسك وتقوم بالعمل : المعنى
بنفسك

624.He that has nothing, need fear to lose nothing
من ال یملك شیئا ال یخش أن یخسر شیئا

من ال یملك شیئا لیس عنده ما یخاف ضیاعھ فھو بذلك بمنأى عن القلق : المعنى
والتھدید كما أن لدیھ القدرة على المجازفة والمخاطرة

625.He that hath a full purse never wanted a friend
) فكل الناس خالنيإن زاد مالي(من لھ مال وفیر لم یعدم األصدقاء 

 من كثر مالھ یكثر حولھ األصحاب والمتملقین ألنھم یطمعون فیھ ویرغبون :المعنى
أن ینالوا الخیر من ورائھ

626.He that hath not silver in his purse should have 
silk in his tongue

إذا قصرت یدك عن المكافأة (لھ كالما معسوال  یكون یجب أن من ال یملك ماال
)لیصل لسانك بالشكرف

 من قل مالھ واحتاج إلى مساعدة الناس فالبد أن یكسب ودھم بالكالم :المعنى
المعسول

627.He that hath wife and children hath given 
hostages to fortune

من لھ زوجة وأوالد فقد أودع عند الدھر رھائنا
 ال یقدر على المغامرة  إذا تزوج الرجل وأصبحت لھ أسرة تعتمد علیھ فإنھ:المعنى

كمن ھو أعزب، فال یستطیع أن یخاطر بحیاتھ أو یجازف بثروتھ ألن تحملھ 
المسئولیة یقید حركتھ

628.He that is afraid of wounds, must not come 
nigh a battle

من یخش اإلصابات فلیبتعد عن ساحة المعركة
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 أال یدخل في مغامرات الجبان الذي یخشى األخطار البسیطة یبغي علیھ: المعنى
ومجازفات كبیرة

629.He that is born a fool, is never cured
من ولد أحمقا فال شفاء لھ

من كان الحمق مترسخا في طبعھ وغریزتھ فسیظل كما ھو ولن یتغیر أبدا: المعنى

630.He that is down need fear no fall
)ن البللأنا الغریق فما خوفي م(َمن في القاع ال یخشى السقوط 

 أصحاب المناصب العلیا والدرجات الرفیعة یخشون على مناصبھم ویخافون :المعنى
النزول إلى درجة أدنى، أما إذا كان الشخص في أدنى الدرجات فإنھ ال یخشى شیئا 

ألنھ لیس ھناك درجة أدنى ینزل إلیھا

631.He that is ill to himself, will be good to nobody
)خیر الناس للناس خیرھم لنفسھ(فسھ فال خیر فیھ ألحد من ال خیر فیھ لن

من ال یستطیع أن یعتني بنفسھ ویرعى مصالحھ ال یستطیع أن یرعى مصالح : المعنى
أحد

632.He that is not handsome at twenty, nor strong 
at thirty, nor rich at forty, nor wise at fifty, will 
never be handsome, strong, rich or wise

من لم یكن وسیما في العشرین وال قویا في الثالثین وال غنیا في األربعین وال حكیما 
في الخمسین فلن یكون وسیما وال قویا وال غنیا وال حكیما أبدا

ھذه ھي الصفات التي ینبغي أن یحرص المرء على أن یتسم بھا المرء في : المعنى
مراحل عمره المختلفة

633.He that is of all religion, is of no religion
من كان على كل األدیان فلیس لھ دین

ھناك الكثیر من العقائد والمذاھب والمبادئ المختلفة والمتضاربة والبد : المعنى
لإلنسان إذا اعتنق بعضھا أن یعارض األخرى وال یمكن لھ أن یعتنق جمیع المذاھب 

في وقت واحد إال إذا أصبح بال مبدأ أو مذھب

634.He that keeps his secret gains his object
)استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان(من كتم سره نال مراده 

ھناك الكثیر من األھداف التي ال یستطیع اإلنسان الوصول إلیھا إال بالعمل : المعنى
في تكتم وسریة وإذا أشھرت أو سلط الضوء علیھا قد یسبقھ غیره إلیھا

635.He that looks not before, finds himself behind
من ال ینظر لألمام یجد نفسھ في الخلف

البد لإلنسان یسایر التقدم وإال وجد نفسھ متخلفا عن الركب: المعنى

636.He that may not do as he would, must do as he 
may

من ال یمكنھ أن یعمل ما یرید فعلیھ أن یعمل ما یمكن
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أن یبذل جھده قدر المستطاع وإذا لم یمكنھ تنفیذ ما یریده ینبغي لإلنسان : المعنى
ویطمح إلیھ فعلیھ أن ینفذ ما ھو في حدود اإلمكان

637.He that nothing questions, nothing learns
)من أحسن السؤال علم(من ال یسأل عن شيء ال یتعلم شیئا 

صاءال یكون العلم إال بالسؤال واالستفسار والبحث واالستق: المعنى

638.He that once deceives, is ever suspected
من َیخدع مرة یظل دائما موضع ریبة

إذا ارتكب اإلنسان عمال مخالفا للشرف مرة فقد ثقة الناس بھ وظل دائما : المعنى
موضع شكھم وریبتھم

639.He that plants a tree, plants for posterity
من یغرس شجرة فإنما یغرسھا لألجیال القادمة

یستغرق الشجر وقتا كبیرا في النمو ولذلك فإن الشخص الذي غرسھا ال : المعنى
یستفید منھا في الغالب وإنما یستفید منھا أبناؤه وأحفاده

640.He that promises too much, means nothing
من یكثر الوعود یخلف في التنفیذ

 مما وعد بھالشخص الذي یغدق الوعود ویبالغ فیھا قلما ینفذ شیئا: المعنى

641.He that protects and ill-doer, may live to 
repent it

من یحمي شریرا سیأتي علیھ یوم ویندم على صنیعھ
من یحمي مجرما شریرا ویتستر علیھ سیأتي علیھ یوم یصیبھ أذى من ھذا : المعنى

المجرم ویندم على حمایتھ لھ

642.He that sows virtue, reaps fame
 یحصد الشھرةمن یزرع الفضیلة

من یسیر بسیرة حسنة وأخالق حمیدة بین الناس تحدث الناس عنھ بالخیر: المعنى

643.He that speaks ill of his wife, dishonours 
himself

من تحدث عن زوجتھ بسوء فقد أساء إلى نفسھ
الزوجة قرینة الزوج وشریكتھ في حیاتھ فإذا ذكرھا زوجھا بسوء فإنما یسئ : المعنى

أسرتھ التي ھو عمادھاإلى 

644.He that stumbles twice over one stone, 
deserves to break his shins

ال یلدغ المؤمن من جحر (من یتعثر مرتین فوق حجر واحد یستحق كسر رجلھ 
)مرتین
إذا وقع الشخص في خطأ مرة فینبغي أن یتعلم منھ وال یقع فیھ مرة أخرى: المعنى

645.He that tells his secret, is another’s servant
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)من أفشى سره كثر المستأمرون علیھ(من كشف سره لشخص صار عبدا لھ 
إذا كشف المرء سره لشخص آخر صار ذلیال لھ یخاف أن یستغلھ ضده أو : المعنى

یفشیھ آلخرین 

646.He that tells his wife news, is but newly 
married

ج حدیثاال یحدث زوجتھ عن أخباره إال من تزو
ال یثق الرجل بزوجتھ فیخبرھا بكل أسراره وأخباره وال یقع في ھذا الخطأ : المعنى

إال من تزوج حدیثا

647.He that toucheth pitch shall be defiled
من یلمس النجاسة البد أن یتنجس

 ال یمكن للشخص أن یمسك القاذورات وال یتنجس، فكذلك ال یمكن لھ أن :المعنى
 ویحافظ على مبادئھ وأخالقھیصاحب األشرار

648.He that travels far, knows much
من سافر بعیدا تعلم كثیرا

للسفر فوائد عظیمة وأثر كبیر في زیادة علم الشخص ومعرفتھ: المعنى

649.He that will cheat at play, will cheat you 
anyway

من غش في اللعب غش في أي شيء آخر
لم أن الغش من صفاتھ وشیمھ وأنھ سیغش في أي من غشك في اللعب فاع: المعنى

شيء آخر

650.He that will lie, will steal
من یستطیع أن یكذب یستطیع أن یسرق

من یفعل شیئا مشینا یستطیع أن یفعل أشیاء مشینة أخرى ألنھ لیس لدیھ : المعنى
وازع من المبادئ واألخالق ینھاه عن فعل السوء

651.He that will not when he may, when he will he 
shall have nay

من یفوت الفرصة عندما تأتیھ لن یدركھا عندما یسعى إلیھا
 ینبغي لإلنسان إذا أتیحت لھ فرصة أن یستغلھا وال یتركھا تضیع من یده فإن :المعنى

الفرصة إال ضاعت لن یستطیع تحصیلھا مھما بذل من جھد، فمثال إذا عرض علیك 
شركتھ وتكون شریكا لھ فرفضت ثم فكرت في األمر صدیق أن تعمل معھ في 

ووجدت أنھا فرصة ذھبیة ثم ذھبت إلیھ في الیوم التالي لكي تقبل العرض فسوف تجد 
أنھ قد غیر رأیھ أو وجد شریكا آخر

652.He that will steal a pin, will steal a greater 
thing

من یسرق الدبوس یسرق ما ھو أكبر منھ
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ذي عنده وازع واستعداد للسرقة فإنھ یسرق ما یتاح لھ سواء كان الشخص ال: المعنى
صغیرا أم كبیرا

653.He that will steal an egg, will steal an ox
من یسرق البیضة یسرق الثور

من یسرق الشيء الصغیر یسرق الشيء الكبیر عندما تتاح لھ الفرصة ألن : المعنى
الوازع واالستعداد للشر موجود عنده

654.He that would be obeyed, must wisely 
command

)إذا أردت أن تطاع فأمر بما یستطاع(
البد للقائد أن یتسم بالحكمة والحنكة وال یطلب ممن تحت یده أن یفعلوا أشیاء : المعنى

خارج حدود المعقول أو المستطاع

655.He that would eat the kernel must crack the 
nut

 القشرأن یكسر البد اللبمن یشتھي أكل 
 إذا كنت ال تأكل اللوزة دون أن تكسر القشرة فكذلك ال یمكنك الوصول إلى :المعنى

ھدفك دون أن تعمل من أجلھ وتحصلھ من طریقھ

656.He that would have eggs must endure the 
cackling of hens

بر البد دون الشھد من إ(من یرغب في أكل البیض البد أن یتحمل قوقأة الدجاج 
)النحل

 إذا أردت أن تستمتع بشيء ما فالبد أن تتحمل الصعاب التي قد تعترض :المعنى
طریقك أثناء محاولتك الوصول إلیھ

657.He that would have the fruit, must climb the 
tree

من طلب العال سھر (إذا أردت أن تحصل على الثمرة فالبد أن تتسلق الشجرة 
)اللیالي
ع اإلنسان تحقیق الھدف الذي یصبو إلیھ دون بذل الجھد المطلوبال یستطی: المعنى

658.He that would the daughter win, must with the 
mother first begin

أراد أن یكسب ود البنت فعلیھ أن یكسب ود األم أوالمن 
 من أراد أن یتزوج البنت فالبد أن یكسب رضا أمھا أوال، ویبین ھذا المثل :المعنى
تأثیر األم على بنتھامدى 

659.He thinks not well, that thinks not again
ال یفكر بطریقة صحیحة من ال یعید ترتیب أفكاره

البد للمرء أال یتعجل وینفذ أول خاطرة تخطر ببالھ بل البد من إعادة النظر : المعنى
والتفكیر مرة أخرى
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660.He travels the fastest who travels alone
یدا سافر سریعامن سافر وح

 من یسافر منفردا لیس ھناك ما یشغلھ عن الطریف فإنھ یصل إلى ھدفھ :المعنى
بسرعة، فكذلك المرء إذا كانت لھ أھداف وطموحات فإنھ یحققھا بسرعة إذا لم تكن لھ 

زوجة وأوالد ألن التزامھ بأعباء األسرة یعیق حركتھ ویشغلھ عن تحقیق أھدافھ

661.He who begins many things, finishes but few
من یبدأ في عمل أشیاء كثیرة لم ینجز أي شيء

 ھناك الكثیر من الناس تنقصھم القدرة على التركیز فیبدءون في عمل شيء :المعنى
ما ثم سرعان ما یملون فینتقلون إلى عمل شيء آخر وبذلك یتشتت تركیزھم ال یتمون 

أي شيء في النھایة

662.He who buys cheap meat, will regret the broth
من یشتري اللحم الرخیص یندم عندما یتذوق المرق

من یسئ االختیار ویشتري األشیاء الرخیصة ذات الجودة المتدنیة یندم عندما : المعنى
یجرب ھذا األشیاء ویجدھا ال تفي بالغرض منھا

663.He who denies all confesses all
)د المریب یقول خذونيیكا(من أنكر كل شيء فقد اعترف بكل شيء 

 من اقترف جریمة ما فإنھ یبالغ في إنكارھا وإنكار أي صلة لھ بھا حتى :المعنى
یتشكك من یسمعھ في صدقھ

664.He who excuses himself accuses himself
من التمس لنفسھ األعذار فقد أقر على نفسھ بالتھمة

ر موقفھ ویختلق لنفسھ  إذا أخلف شخص موعده معك ثم جاءك یبالغ في تبری:المعنى
األعذار فإنھ بذلك إنما یدین نفسھ ویعترف بالتقصیر

665.He who forgets to thank man, will not thank 
God

)ال یشكر الناس من ال یشكر اهللا(
الشخص الجاحد ناكر الجمیل الذي ال یعترف بفضل من أنعم علیھ من الناس : المعنى

ھو كذلك لن یعترف بنعمة اهللا علیھ

666.He who gets does much, but he who keeps 
does more

من یكسب فھو جید ولكن من یدخر أفضل
االدخار وتدبیر المعیشة ال یقل أھمیة عن العمل والكسب: المعنى

667.He who gives fair words feeds you with an 
empty spoon

من یعطیك كالما معسوال فإنما یطعمك بملعقة فارغة
وعود البراقة والكالم المعسول ال یغني وال یسمن من جوع وال یستفید أحد  ال:المعنى

منھ شیئا
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668.He who handles a nettle tenderly is soonest 
stung

من یمسك الشوكة برفق سرعان ما یشاك
 إذا تعاملت مع الخطر بقوة وشجاعة وحسم لم تغلبت علیھ أما إذا استھنت بھ :المعنى

لغفإنھ یصیبك بأذى با

669.He who has good health is young; and he is 
rich who owes nothing

الشاب ھو من یتمتع بصحة جیدة والغني ھو من ال دین علیھ
القوي ھو من یتمتع بصحة طیبة سواء كان شابا أم عجوزا والغني ھو من ال : المعنى

یحمل ھم القروض

670.He who hesitates is lost
من یتردد یضیع 

)فإن فساد الرأي أن تترددا...  كنت ذا رأي فكن ذا عزیمة إذا(
 التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار ھي السبب الحقیقي وراء ضیاع الكثیر :المعنى

من الفرص

671.He who makes himself a ewe, becomes the 
prey of the wolf

من جعل نفسھ حمال أصبح ضحیة للذئب
 بنفسھ وأظھر نقاط ضعفھ أصبح مطمعا للطماعین إذا استھان المرء: المعنى

والمستغلین

672.He who makes no mistakes makes nothing
)من ال یخطئ ال یفعل شیئا(

 الشخص الذي یبالغ في الحرص على عدم الوقوع في أیة أخطاء فإن ھذا :المعنى
اولة الحرص یقید حركتھ ویعجزه عن إنجاز أي شيء، والمعنى أنھ ال مفر من المح

والخطأ حتى یتعلم المرء ویستطیع في النھایة أن یحقق ھدفھ

673.He who mocks, shall be mocked
من یستھزئ بالناس یستھزئ الناس بھ

من یسخر من الناس ویستھزئ بھم سیلقى جزاءه من السخریة واالستھزاء: المعنى

674.He who pays the piper calls the tune
حن الذي یعجبھمن یدفع للَزّمار یطلب الل

 الشخص الذي یمول مشروعا أو یسھم بمالھ في شيء ما فلھ الحق أن یفرض :المعنى
رأیھ في الطریقة التي یتم بھا العمل

675.He who peeps through a hole may see what 
will vex him

من ینظر من ثقب الباب یرى ما ال یسره
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ى ما ال یسره ویعرف أشیاء  الشخص الفضولي الذي یتلصص على الناس یر:المعنى
وھموما ھو في غنى عنھا

676.He who promises runs in debt
)وعد الحر دین علیھ(من وعد وعدا أصبح دینا علیھ 

إذا وعد المرء وعدا أصبح لزاما علیھ أن یوفي بھ وأصبح الوعد كالدین في : المعنى
عنقھ

677.He who rides a tiger is afraid to dismount
لنمر یخشى الوقوعمن یركب ا

 بالرغم من أن الشخص الذي یركب على ظھر النمر ال یكون مرتاحا أو :المعنى
سعیدا إال أنھ إن وقع كان فیھ ھالكھ إذ أن النمر ال محالة سیأكلھ، ویقال ھذا المثل 

لمن یتحمل ظروفا صعبة وال یستطیع أن یتوقف خشیة الوقوع في خطر أعظم، فمثال 
ى جماعة من األشرار یخشى أن یتركھم مخافة أن یؤذوه أو الشخص الذي ینضم إل
یقتلوه حتى ال یشي بھم

678.He who risks his life is blameworth even if he 
escapes with it

مخطئ من خاطر بحیاتھ وإن سلم
من الخطأ الجسیم أن یلقي اإلنسان نفسھ في التھلكة ویعرض نفسھ للخطر : المعنى

ان من الممكن أن یكون فیھ ھالكھ ودمارهحتى وإن سلم فإنھ ك

679.He who says what he likes shall hear what he 
does not like

)من فعل ما شاء لقي ما ساء(یحب یسمع ما ال یحب من یقول ما 
 ینبغي للمرء أن یفكر ملیا في كل كلمة قبل أن یقولھا حتى ال یؤذي شعور :المعنى

ول بخاطره دون اعتبار ألحد فإنھ بال شك سیسمع اآلخرین، أما من یعبر عما یج
أیضا ما یؤذي شعوره

680.He who seeks for wealth without previous 
wealth is like him who carries water in a sieve

طالب المال بال مال كحامل الماء في الغربال
ثماره في مشاریع من أجل تحقیق الثروة یحتاج اإلنسان إلى إنفاق المال واست: المعنى

تجاریة حتى ینمو المال ویتضاعف أما الفقیر المعدم الذي لیس لدیھ ما ینفقھ فلن 
یستطیع تحصیل أي ثروة

681.He who seeks to do good, is like the one who 
did it

الساعي للخیر كفاعلھ
كن من یسعى في طریق الخیر ویحاول مساعدة الناس وتقدیم ید العون لھم ول: المعنى

لم ینجح في ذلك فإن لھ من الفضل والثواب كمن فعل الخیر بالفعل
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682.He who spends without care, becomes poor 
unaware

)من أنفق ولم یحسب ھلك ولم یدر(من ینفق دون أن یحرص یفتقر دون أن یعي 
من یسرف في إنفاق أموالھ فإنھ سرعان ما یجد نفسھ معدما: المعنى

683.He who taught me one letter I am his slave
)من علمني حرفا صرت لھ عبدا(

البد للمتعلم أن یقدر معلمھ ویعترف بفضلھ علیھ: المعنى

684.He who would climb the ladder must begin at 
the bottom

من یرید أن یصعد السلم البد أن یبدأ من القاع
أن یبدأ اإلنسان من القاع  لیس ھناك طریق مختصر لصعود السلم بل البد :المعنى

ویصعد السلم درجة درجة حتى یصل إلى القمة، وبالمثل ال یستطیع اإلنسان أن یبلغ 
مراده أو یحقق أملھ بین عشیة وضحاھا بل البد أن یحقق ذلك على مراحل، فمثال ال 

یمكن لشاب حدیث التخرج أن یعمل مدیرا عاما في شركة كبرى في یوم ولیلة بل 
ل موظفا بسیطا ثم یتدرج في الترقیاتالبد أن یعم

685.He whose father is judge, goes safe to his trial
من كان أبوه قاضیا ذھب إلى المحكمة مطمئن البال

إذا كان الشخص لھ قریب أو شخص یدعمھ فإنھ یتصرف بحریة وال یخش : المعنى
العواقب

686.He will never have a good thing cheap, that is 
afraid to ask the price

من یخش أن یسأل عن السعر لن یشتري شیئا جیدا ورخیصا
لكي یستطیع اإلنسان شراء ما یرید بسعر مناسب فالبد أن یتحلى بالجرأة : المعنى

فیرى السلع ویسأل عن السعر ویقارن بینھا

687.Heads I win, tails you lose
إما أن أفوز وإما أن تخسر

مثل في التھكم على الشخص األناني الذي یسعى إلى الربح یضرب ھذا ال: المعنى
دائما وفي كل األحوال حتى ولو على حساب اآلخرین

688.Health is better than wealth
الصحة أفضل من المال

 من األفضل أن یتمتع اإلنسان بصحة طیبة من أن یكون ثریا، فالمریض وإن :المعنى
ذاتھا، ومن لدیھ الصحة یستطیع أن یحصل المال كان ثریا ال یستمتع بمباھج الحیاة ول

أما من لدیھ المال فال یمكنھ تحصیل الصحة

689.Health is not valued till sickness comes
الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال (ال یقدر اإلنسان الصحة حتى یصیبھ المرض 

)یراه إال المرضى
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ھا ویصیبھ المرض ویحرم من ال یقدر اإلنسان نعمة الصحة حتى یحرم من: المعنى
مطایب الحیاة ویعجز عن النشاط الذي اعتاد علیھ

690.Hearsay is not like ocular evidence
)لیس الخبر كالمعاینة(

من رأى وشاھد األحداث یكون أفضل وأدق في تقریر الحقائق ممن سمع : المعنى
األحداث من شخص آخر

691.Hearts may agree, though heads differ
 تجتمع القلوب بالرغم من اختالف العقولقد

قد یجتمع بعض الناس على موقف معین بالرغم من اختالف آرائھم : المعنى
ومبرراتھم فقد یتفق بعض الناس على معاداة أو محاباة شخص معین بالرغم من 

اختالف مبادئھم ومذاھبھم

692.Heaven helps those who help themselves
ون أنفسھمتساعد السماء من یساعد

 یعین اهللا من یعمل ویجتھد وال یساعد من یتواكل ویقعد عن العمل:المعنى

693.A heavy purse makes a light heart
المال الوفیر یجعل القلب سعیدا

 من لدیھ مال وفیر ال یحمل ھما وال یشغلھ دین وال یعكر الفكر صفو حیاتھ :المعنى
ت الدنیا ومباھجھابل إنھ یعیش في رغد العیش ویستمتع بطیبا

694.A hedge between keeps friendship green
إذا أقمت حاجزا بینك وبین صدیقك حافظت على صداقتك بھ 

 إذا رفعت الكلفة بینك وبین صدیقك وسمحت لھ بالتدخل في شئونك الخاصة :المعنى
أدى ذلك إلى كثرة الخالف وسرعان ما تسوء عالقتك بھ، فلكي تحافظ على عالقتك 

 ویبقى الود بینكما ینبغي أن یلتزم كل منكما بحدوده مع اآلخربھ

695.Help a lame dog over a stile
ساعد الكلب األعرج في الصعود على السلم

ینبغي على المرء أن یقدم المساعدة لمن یحتاج إلیھا بغض النظر عن حبھ أو : المعنى
كرھھ لھ

696.Hew not too high lest the chips fall in thine eye
إال وقعت النشارة في عینك, ال تقطع بالفأس عالیًا

 الرجل الذي یقطع الشجرة بالفأس ال ینبغي أن یضرب في مستوى أعلى من :المعنى
رأسھ فال یتحكم في الضربات وتقع النشارة في عینھ فال یستطیع الرؤیة، والمقصد ال 

العیش في مستوى تطلق العنان لطموحك وال تكلف نفسك فوق طاقتھا وال تحاول 
أعلى من مستواك الحقیقي وإال أصبت بخیبة األمل

697.Hide not your light under a bushel
]ال تدفن مواھبك[ال تخبئ نورك تحت الوعاء 
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 ینبغي أن توضع الشمعة في مكان مرتفع حتى تنیر المكان ویستفید كل من :المعنى
یستفید منھا أحد، فكذلك ینبغي في البیت إما إذا وضعت تحت اإلناء خفي ضوءھا ولم 

أال یدفن اإلنسان مواھبھ وقدراتھ وإبداعھ حتى یستفید الناس منھ ویقتدوا بھ

698.High and low, must obey the low
سواء كنت شریفا أم وضیعا البد أن تطیع القانون

أحكام القانون تسري على الناس جمیعا ال فرق بین الغني والفقیر والنبیل : المعنى
لحقیر والشریف والوضیعوا

699.The highest branch is not the safest roost
أعلى األشجار لیست أكثر األماكن أمنًا

 من یصعد إلى أعلى الشجرة ال یكون آمنا بل إن الخطر یزداد إذا وقع من :المعنى
مثل ھذا المكان المرتفع، وبالمثل من یصل إلى قمة النجاح ال یكون في أمان فالبقاء 

ى القمة صعب لكثرة المنافسین والھبوط یكون مؤلماعل

700.History repeats itself
التاریخ یعید نفسھ

 ما حدث مرة في الماضي قد یحدث مرة أخرى في الحاضر أو المستقبل ذلك :المعنى
ألن الطبیعة والدوافع البشریة ھي نفسھا ال تتغیر، فقد تعتدي إحدى الدول على دولة 

 وبعد مائة أو أكثر سنة یتكرر نفس االعتداء لنفس األسباب أخرى ثم یعقد الصلح
فنقول أن التاریخ یعید نفسھ

701.Hitch your wagon to a star
اعقد ھمتك مع الثریا 

)فال تقنع بما دون النجوم...  إذا غامرت في شرف مروم  (
فكیره  البد لإلنسان أال یتعلق بالثرى بل بالثریا فیعلو بھمتھ وعزیمتھ وت:المعنى

ویتمسك بالمبادئ السامیة كالعدل والحب والحریة والمعرفة ویترفع عن سفاسف 
األمور

702.Hobson’s choice
)لو خیرت الخترت (]االختیار الوحید[اختیار ھوبسن 

یقال للمرء حین ال یكون أمامھ إال اختیار واحد ال بدیل لھ: المعنى

703.Hoist your sail when the wind is fair
)إذا ھبت ریاحك فاغتنمھا( حین یواتي الریح اعكشرارفع 

 ینبغي لإلنسان أال یسعى نحو ھدف معین عندما ال تكون الظروف مواتیة فإن :المعنى
سعیھ سوف یخیب، ولكن ینبغي علیھ أن یتحین الفرصة المناسبة وال یتردد في 

اغتنامھا عندما تتاح إلیھ

704.Hollow things make the biggest sounds
شیاء الجوفاء تصدر أعلى األصواتاأل

الشخص الذي یكثر التفاخر والتباھي تجده أقل الناس علما وعمال: المعنى

705.Home is home be it ever so homely
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الوطن ھو الوطن حتى ولو كان متواضعا
ینتمي اإلنسان إلى وطنھ ویحبھ أكثر من أي مكان حتى ولو كان فیھ الكثیر : المعنى

لعیوبمن المساوئ وا

706.An honest man’s word is as good as his bond
)وعد الحر دین علیھ(كلمة الرجل الشریف ملزمة لھ كعقده 

الرجل الشریف یلتزم بوعده الشفوي كما یلتزم بالعقد المكتوب والموثق: المعنى

707.Honesty in little things is not a little thing
مرا ھینااألمانة في األشیاء البسیطة لیست أ

یحث ھذا المثل على التزام سلوك األمانة والشرف حتى مع األشیاء البسیطة : المعنى
التي یتھاون فیھا بعض الناس

708.Honesty is the best policy
األمانة أفضل سیاسة

 قد تأتي الخیانة والغش بالربح الوفیر ولكن ھذا ال یدوم طویال إذ سرعان ما :المعنى
توقف الناس عن التعامل معھ، أما االلتزام بسلوك األمانة ینكشف أمر الغشاش وی

والشرف فإنھ یأتي على صاحبھ بالخیر الوفیر ومن ھنا كانت األمانة أفضل سیاسة 
ینتھجھا المرء لتحقیق ما یرید

709.Honi soit qui mal y pense
من ینوي الشر یلقى الشر

لفظھ الفرنسي ومعناه أن من  مازال ھذا المثل شائعا في اللغة اإلنجلیزیة ب:المعنى
یسعى في الشر یعود علیھ الشر ویصیب نفسھ باألذى قبل أن یصیب غیره

710.Hope deferred maketh the heart sick
 القلبیتعبتأخر األمل 

 عندما یتعلق اإلنسان بأمل ما یظل ینتظر الوقت الذي یتحقق فیھ ھذا األمل :المعنى
ادر على قرب حصول األمل فإن اإلنسان یصاب فإذا طال االنتظار ولم تظھر أي بو

بالحزن واإلحباط 

711.Hope for the best and prepare for the worst
اجعل أملك في األفضل وأعد نفسك لألسوأ

 ینبغي لإلنسان أن یتفاءل بالخیر ولكن في نفس الوقت یعد عدتھ ویحسب :المعنى
كنك أن تتفاءل أن الطقس حساب الظروف السیئة، فمثال إذا خرجت في رحلة فیم

سیكون جمیال ولكن ینبغي في نفس الوقت أن تھیئ نفسك لتقلبات الجو فتحمل في 
حقیبتك المالبس الثقیلة التي تقیك من البرد

712.Hope is the poor man’s bread
األمل ھو خبز الفقیر

یعیش الفقیر على األمل أن تتحسن أحوالھ وتتغیر ظروفھ: المعنى

713.Hope springs eternal in the human breast
األمل ینبع في وجدان اإلنسان منذ األزل
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 یحیا اإلنسان باألمل، فمھما كانت الظروف صعبة ومھما كانت اآلالم شاقة :المعنى
فإن اإلنسان یعیش على أمل أن یأتي الیوم الذي تتحسن فیھ الظروف وتخف فیھ اآلالم 

 ھو ما یعطیھ القدرة على تحمل تلك الصعاب وتأتي فیھ السعادة والبھجة، وھذا األمل
والمشاق

714.A horse may stumble that has four legs
)إن الجواد قد یعثر(قد یتعثر الحصان ولھ أربع أرجل 

إذا كان الحصان الذي لھ أربع أرجل یتعثر أحیانا فلیس بمستغرب أن یتعثر : المعنى
اإلنسان في بعض المواقف

715.An hour in the morning is worth two in the 
evening

ساعة في الصباح تعدل ساعتین في المساء
إنجاز العمل في الصباح یكون أفضل من المساء وذلك لوفرة النشاط : المعنى

والتركیز في الصباح

716.An hour of pain is as long as a day of pleasure
ساعة من األلم أطول من یوم من السرور

ني اإلنسان من األلم والحزن یشعر ببطء مرور الوقت وتمر عندما یعا: المعنى
الساعة كأنھا یوم

717.A house divided against itself cannot stand
البیت المنقسم على نفسھ ال یمكن أن تقوم لھ قائمة

 إن الشقاق والخالف إذا دب بین أفراد األسرة الواحدة فإنھ یشتت شملھا :المعنى
تھا وھیبتھا وال تقوم لھا قائمةویفرق جمعھا فتضیع قو

718.The house of the oppressor is destroyed, 
though it should happen in distant times

)دار الظالم خراب ولو بعد حین(
عاقبة الظالم وخیمة ومصیره إلى الدمار والزوال: المعنى

719.Humble hearts have humble desires
یعةالقلوب الوضیعة لھا آمال وض

إذا كان المرء ضعیف الھمة وضیع النفس فإنك تجده بسیط الطموح، أما : المعنى
المعالي فال تطمح إلیھا إال النفوس الرفیعة والھمم العالیة

720.Humbleness brings glory, and gains amity
التواضع یحقق المجد وُیكسب الود

 یخفضھا، كما أنھ یكسب اإلنسان المتواضع یعلي بتواضعھ من شأن نفسھ وال: المعنى
ود الناس وحبھم

721.Humiliation kills volitions
الذل یقتل اإلرادة

اإلنسان الذیل یفقد إرادتھ ویصبح تابعا لغیره منساقا وراءه: المعنى
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722.Hunger breaks stone walls
الجوع یحطم الجدر الصخریة

من أجل أن یسد الجوع یدفع اإلنسان إلى عمل أي شيء مھما كان صعبا : المعنى
جوعھ

723.Hunger drives the wolf out of the woods
الجوع جعل الذئب یترك الغابة

قد یدفع الجوع والفقر اإلنسان إلى أن یترك وطنھ من أجل البحث عن مصدر : المعنى
زرق في مكان آخر

724.Hunger is the best sauce
الجوع ھو أفضل المشھیات

سان یقبل على الطعام مثل الجوع، فاإلنسان عندما  لیس ھناك شيء یجعل اإلن:المعنى
یكون جوعانا ال یحتاج إلى مشھیات أو مقبالت بل إنھ یلتھم الطعام حتى ولو لم یكن 

مطھوا جیدا أو على جودة عالیة

725.A hungry man is an angry man
الجوعان غضبان

د حاجتھیؤثر الجوع على مزاج اإلنسان فتجده ثائرا وغاضبا حتى یس: المعنى

726.Hypocrisy is a homage that vice pays to virtue
)نفاق المرء من ذلھ (النفاق ھو عھد الوالء الذي تبذلھ الخطیئة للفضیلة

 یسعى شرار الناس لكسب ود أھل الفضل فیخفون طباعھم الخبیثة ویظھرون :المعنى
 أھل الشر بقوة بمظھر الشرف واألمانة وھذا ھو النفاق، فالنفاق إذا ھو اعتراف من

وفضل أھل الخیر
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I
727.I am more afraid of an army of a hundred 

sheep led by a lion that an army of hundred 
lions led by a sheep

إني أخشى جیشا مؤلفا من مائة خروف یقودھم أسد أكثر مما أخشى جیشا مؤلفا من 
مائة أسد یقودھم خروف

ثر كبیر في أي معركة فالقائد الذي یتسم بالشجاعة والحنكة للقیادة أھمیة وأ: المعنى
قادر على كسب المعركة حتى ولو كان جنوده ضعافا والقائد الجبان یبدد جھد قواتھ 

یخسر المعركة حتى ولو كان جنوده من األبطال الشجعان

728.I am proud, and you are proud, and who shall 
bear the ashes round

)أنا أمیر وأنت أمیر فمن یسوق الحمیر(وأنت متكبر فمن سینقل الرماد إذا أنا متكبر 
 إذا تكبر كل إنسان عن القیام باألعمال الضروریة تعطلت الحیاة وكان في :المعنى

ذلك ضرر على نفسھ وعلى اآلخرین

729.I taught you to swim, and now you’d drown 
me

علمتك السباحة واآلن تود أن تغرقني 
)فلما اشتد ساعده رماني... أعلمھ الرمایة كل یوم (

یقال ھذا المثل لإلنسان الجاحد ناكر الجمیل الذي یقابل اإلحسان باإلساءة: المعنى

730.I wept when I was born, and every day shows 
why

بكیت عندما ولدت وكل یوم یمر بي أعرف السبب
ء وأحزان وتعب وال راحة فیھا ألحدیقال ھذا لبیان أن الدنیا دار شقا: المعنى

731.I will not pull the thorn out of your foot and 
put it into my own

لن أنزع الشوكة من قدمك ألضعھا في قدمي
لن أورط نفسي في المشكلة ألخرجك منھا: المعنى

732.I would like to fly, but I have no wings
أود أن أطیر ولكن لیس لي أجنحة

لإلنسان طموحات وأحالم كثیرة ولكن إمكانیاتھ وظروفھ تعجز بھ عن تحقیق : نىالمع
أمانیھ

733.An Idle brain is the devil’s shop
رأس العاطل ھي معمل الشیطان

الشخص العاطل الذي ال یجد شیئا مفیدا یشتغل بھ یستغلھ الشیطان في عمل : المعنى
الشرور واآلثام
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734.Idle folk have the least leisure
الكسالى لیس لدیھم وقت

 اإلنسان الكسول یكره القیام بأي عمل أو تحمل أي عبء ویضیع وقتھ في :المعنى
األمور التافھة والكسل والخمول فال یجد وقتا للقیام باألعمال المفیدة، فمثال الطالب 

الذي یتكاسل عن عمل بحث طلب منھ في أول العام تجده آخر العام یشتكي من ضیق 
قتالو

735.Idleness always envies industry
البطالة تحسد العمل

اإلنسان العاطل یحقد على العامل الذي یستفید بوقتھ ویحقق ربحا وفیرا: المعنى

736.Idleness is the key of beggary
)من اعتاد البطالة لم یفلح(البطالة مفتاح الفقر 

ن مال ویصبح فقیرا معدماالعاطل الذي ال یعمل سرعان ما ینفق ما معھ م: المعنى

737.Idleness rusts the mind
البطالة تصدئ العقل

العاطل الذي ال یشتغل بما یفید سرعان ما یصدأ عقلھ وینسى ما كان قد : المعنى
اكتسبھ من مھارات ومعارف

738.If ‘ifs’ and ‘ans’ were pots and pans …
تحقق األماني لقعد الناس عن العمل" لو"لو أن كلمة 

 لو أن األماني تتحقق بمجرد أن یتمناھا اإلنسان لكانت الحیاة سھلة ونال كل :عنىالم
إنسان مبتغاه بدون عناء أو تعب، ویقال ھذا المثل لمن یكثر التمني وال یعمل

739.If a man deceives me once, shame on him; if 
he deceives me twice, shame on me

ال یلدغ (ھ، أما إذا خدعني مرتین فالعار علي أنا إذا خدعني إنسان مرة فالعار علی
)المؤمن من جحر مرتین

 ینبغي لإلنسان أن یتوخى الحذر في معامالتھ مع الناس ومع ذلك فقد یقع :المعنى
ضحیة لشخص كان یفترض فیھ الطیبة والخیر، أما أن یأمن اإلنسان جانب الشخص 

مرة ثانیة فھذا یدل على الحماقة الذي ظھر منھ الشر ویتیح لھ الفرصة لكي یخدعھ 
وقلة العقل

740.If a man once falls all will tread on him
إذا سقط الرجل مرة داس الجمیع علیھ بأقدامھم

إذا فقد الرجل نفوذه وسلطتھ كثر نقاده والطاعنون فیھ وتجرأ علیھ ضعاف : المعنى
الناس

741.If a thing is worth doing it is worth doing well
إذا كان الشيء یستحق أن تفعلھ فالبد أن تفعلھ بإتقان
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 یھمل بعض الناس عند القیام بأعمال یظنون أنھا تافھة أو غیر جدیرة :المعنى
باالھتمام، وھذا خطأ فادح فإذا كان الشيء یستحق عناء العمل وسیأخذ منك وقتا 

وجھدا فالبد أن تعطیھ حقھ من التركیز واإلتقان

742.If advice will not improve him neither will the 
rod

من لم تصلحھ النصیحة لن تصلحھ العصا
ینبغي البعد عن استخدام الشدة ومحاولة اإلصالح بالموعظة الحسنة والكلمة : المعنى
الطیبة

743.If all days were feasts, to feast would be 
tedious

لو أن األیام كلھا عیدا لكان االحتفال بالعید ممال
یمل الناس من الشيء الذي یتكرر ویتردد كثیرا مھما كان محبوبا في البدایة: المعنى

744.If at first you don’t succeed, try, try, try again
إذا لم تنجح في أول مرة فحاول ثم حاول ثم حاول مرة أخرى

 عندما یسعى اإلنسان لتحقیق ھدف أو الوصول إلى غایة قد یصاب بالفشل :المعنى
ي أول مرة فال ینبغي أن یجعل ذلك یصیبھ باإلحباط ویثبط من عزیمتھ بل ینبغي أن ف

یتحلى بالصبر والمثابرة ویسعى حثیثا وراء ھدفھ حتى یصل إلیھ

745.If each would sweep before his own door, we 
should have a clean city

ا نظیفةلو أن كل شخص كنس القمامة من أمام بیتھ فسوف تصبح مدینتن
 یضرب ھذا المثل لبیان أن سلوك الفرد ینعكس على المجتمع وأن رفاھیة :المعنى

المجتمع تعتمد بشكل أساسي على أخالقیات وتصرفات أفراده

746.If every man mends one, all shall be mended
لو أن كل رجل أصلح رجال واحدا ألصبح الناس كلھم صالحین

نسان بالجھد والوقت في محاولة إصالح الشخص الفاسد ینبغي إال یبخل اإل: المعنى
وإرشاده إلى الطریق القویم فإن صالح المجتمع یكون بصالح أفراده

747.If fools went not to market, bad wares would 
not be sold

لو لم یذھب الحمقى إلى السوق لما بیعت السلع الردیئة
ع والشراء وال یشترون إال األشیاء الجیدة لو أن الناس كلھم ماھرون في البی: المعنى

لكسدت التجارة وبقیت الكثیر من السلع ال تجد من یشتریھا ولكن حمق بعض الناس 
وجھلھم یعود بالنفع على التجار

748.If it were not for hope, the heart would break
)ما أضیق العیش لوال فسحة األمل(لوال األمل النفطر القلب 

دما تظلم الحیاة في وجھ إنسان وتحیط بھ الصعاب والمآسي ال یمنعھ من  عن:المعنى
الیأس واالستسالم إال األمل في انكشاف الكرب وحصول الفرج



99

749.If money be not thy servant, it will be thy 
master

)من أھان مالھ أكرم نفسھ(لو لم تجعل المال خادما لك لصرت عبدا لھ 
إلنسان المال لخدمتھ وراحتھ وقضاء مصالحھ لصار اإلنسان إذا لم یسخر ا: المعنى

عبد للمال یجمعھ ویحافظ علیھ وال یستفید منھ شیئا

750.If one sheep leaps over the ditch, all the rest 
will follow

لو قفزت شاة فوق الحفرة لتبعتھا كل األغنام
ضھا بعضا وإذا وقفت  من طبیعة األغنام أن تسیر في جماعة وأن یتبع بع:المعنى

أمام خطر معین مثل حفرة بسیطة فإنھا تخشى أن تقفز فوقھا فإن وجد شاة شجاعة 
وقفزت قفز الكل وراءھا، وینطبق ھذا المثل على البشر وخوفھم من الخطر ومن 

المجھول وحاجتھم إلى رواد یستكشفون الطریق وقادة یقودونھم نحو الھدف

751.If the blind lead the blind, both shall fall into 
the ditch

لو قاد األعمى أعمى فإن كال منھما یقع في الحفرة
 ال ینبغي لجاھل أن یعلم جاھال أو لجاھل أن یقود جماعة فإنھ سیسیر بھم :المعنى

ةعلى غیر ھدى ویوردھم مورد التھلك

752.If the cap fits, wear it
)م یصدق علیك فاعتبره لكإذا كان الكال(لو أن القبعة على مقاسك ارتدیھا 

 قد یوجھ اإلنسان نقدا عاما لبعض السلبیات فیظن أحد األشخاص أنھ :المعنى
المقصود بالكالم فتقول لھ لو أنك ترى في نفسك ھذه السلبیات والعیوب فاعتبر الكالم 

إذا موجھا إلیك

753.If the counsel be good, no matter who gave it
 خذوا الحكمة من -الحكمة ضالة المؤمن (یھم من ألقاھا لو أن النصیحة جیدة فال 

)أفواه البسطاء
ینبغي على اإلنسان أن یعمل بالمشورة الحسنة ویأخذ بھا حتى وإن جاءت : المعنى

من أناس لیسوا على قدر كبیر من الذكاء والحكمة

754.If the lad go to the well against his will, either 
the can will break or the water will spell
إذا ذھب الفتى إلى البئر على غیر إرادتھ فإما أن ینكسر اإلناء أو ینسكب الماء

إذا فعل الشخص شیئا بدون اقتناع ورغبة فإنھ لن یفعلھ بإتقان ولن ینجزه كما : المعنى
ینبغي

755.If the staff be crooked, the shadow cannot be 
straight

)ال یستقیم الظل والعود أعوج(فلن یكون ظلھا مستقیما لو أن العصا عوجاء 
إذا كان الشخص غیر شریف فإن أتباعھ ومن یعمل تحت یده لن یكونوا : المعنى

شرفاء بل سیكونون مثلھ وعلى شاكلتھ
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756.If there were no clouds, we should not enjoy 
the sun

 لما استمتعنا بالشمسالغماملوال 
شمس مشرقة طوال الیوم لما شعر أحد بھا أو قدر قیمتھا ولكن  لو ظلت ال:المعنى

عندما یعترضھا الغیم بین الحین واآلخر یفتقدھا الناس ویعرفون قیمتھا وعندما یزول 
الغمام یتجدد استمتاعھم بھا، وكذلك لو كانت الحیاة كلھا رخاء لما استمتع أحد بھا 

لناس قیمة الوفرة فیستمتعون بما أوتوا ولكن أوقات الشدة والحاجة التي تعتریھا تبین ل
من أسباب السعادة

757.If two men ride on a horse, one must ride 
behind

إذا ركب رجالن على حصان واحد فالبد أن ألحدھما أن یركب خلف اآلخر
 ال یمكن أن یقود الفرس إال قائد واحد ولو كان لھ قائدان لجذبھ كل واحد من :المعنى

ف الفرس عن المسیر، فكذلك ال یمكن ألي أمر أو مشروع أن یكون لھ ناحیة ولتوق
غیر قائد واحد وینبغي على من تحت یده أن یسیروا خلفھ ویطیعوا أوامره

758.If we are bound to forgive an enemy, we are 
not bound to trust him

لو التزمنا بالصفح عن العدو فلسنا ملزمین بالثقة بھ
صفح اإلنسان عن عدوه ویعفو عنھ لكنھ یظل على حذر منھ وال یولیھ قد ی: المعنى

ثقتھ أبدا

759.If wishes were horses, beggars would ride
)األماني رءوس مال المفالیس(لو أن األماني خیال لركب الشحاذون 

 لو أن نیل المعالي بالتمني لكان أدنى الناس في أعلى الدرجات ألنھم ال شغل :المعنى
 إال األوھام واألمانيلھم

760.If you can’t help, don’t hinder
إذا لم یكن بوسعك أن تساعد فال تقف عائقا

إذا عجزت عن فعل الخیر فال تقف في طریق من یفعل الخیر وتحاول أن : المعنى
تثنیھ عنھ

761.If you cannot bite never show your teeth
إذا لم تكن قادرا على العض فال تظھر أسنانك

 ال تھدد إذا لم تكن قادرا على تنفیذ ما ھددت بھ ألنك في ھذه الحالة تكشف :المعنى
عن ضعفك وتجعل الناس یستھینون بك

762.If you cannot get what you desire, desire what 
you find

إذا لم تجد ما ترغب فارغب فیما تجد
 أن یقنع بما لدیھ إذا لم یستطیع اإلنسان أن یحصل على ما یرید فالبد: المعنى

ویرضى بما معھ
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763.If you deal with a fox, think of his tricks
إذا تعاملت مع الثعلب فاحذر أالعیبھ

ینبغي على المرء أن یتحاشى التعامل مع اإلنسان الماكر المخادع وإذا : المعنى
اضطر إلى ذلك فالبد أن یتوخى الحرص والحذر دائما

764.If you do not like it, you may lump it
 إذا لم یعجبك الشيء فتحملھ

)ظمئت وأي الناس تصفو مشاربھ... إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى (
 إذا وقع اإلنسان في موقف صعب ولم یجد أمامھ مفر منھ فلیس أمامھ إال أن :المعنى

یتحملھ ویصبر علیھ

765.If you don’t know, ask
إذا لم تكن تعلم فاسأل

غي إال یتصرف اإلنسان على غیر ھدى أو یفتي في أمر بال علم وإذا وجد ینب: المعنى
شیئا یجھلھ یسأل أھل الخبرة والدرایة

766.If you pay not a servant his wages, he will pay 
himself

)أغن من ولیتھ عن السرقة(إذا لم تدفع للخادم أجره فسیأخذ أجره بنفسھ 
وافیا من سیده فإنھ سیضطر إلى اللجوء إلى الحیلة إذا لم یأخذ الخادم أجرة : المعنى

والسرقة من مال سیده خاصة وأن لدیھ الفرصة لذلك

767.If you run after two hares you will catch 
neither

تكاثرت الظباء على خراش فما یدري (إذا جریت وراء أرنبین فلن تمسك بأي منھما 
)خراش ما یصید

یام بعملین في نفس الوقت فسوف یتشتت تركیزه ولن  إذا حاول المرء الق:المعنى
ینجح في إتمام أي منھما

768.If you sing before breakfast, you will cry 
before night

المساء بكیت قبل الفطورإذا غنیت قبل 
 إذا بدأت یومك بتفاؤل مفرط وابتھاج زائد فسرعان ما تتغیر ھذه الحالة :المعنى

حزنك فالمرح ال یدوم طویالویأتیك من األمور ما ی

769.If you steal for others, you will be hanged 
yourself

إذا سرقت لحساب اآلخرین فسیقع علیك أنت العقاب
قد یرتكب اإلنسان مخالفة لصالح بعض الناس دون أن یكون لھ أي منفعة في : المعنى

جواره أو ینفعھ بشيءذلك وعندما یقع تحت طائلة القانون ویلقى عقابھ لن یقف أحد ب

770.If you want a thing well done, do it yourself
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إذا أردت لشيء أن یتم على الوجھ األمثل فافعلھ بنفسك 
)فتول أنت جمیع أمرك... ما حك جلدك مثل ظفرك (

 ال ینبغي لإلنسان أن یعتمد على شخص آخر في القیام باألعمال الھامة :المعنى
ھذا الشخص بإنجاز العمل بنفس الدقة والكفاءة، فما حك جلدك والحساسة فقلما یھتم 

مثل ظفرك

771.If you want peace, prepare for war
إذا أردت السالم فأعد للحرب

 البلد القویة القادرة على ردع العدوان بما لدیھا من عتاد وسالح تعیش في :المعنى
في حرب أو مواجھةأمان وسالم ألن أعداءھا یھابونھا ویخافون الدخول معھا 

772.If you wish good advice consult an old man
)أكبر منك بیوم یعرف عنك بسنة(إذا أردت نصیحة جیدة فاسأل رجال عجوزا 

كبار السن لدیھم المقدرة على إسداء النصیحة السلیمة بسبب كثرة ما مروا بھ : المعنى
من تجارب وما رأوه من أمور وأحداث

773.If you wish to be obeyed do not ask the 
impossible

)إذا أردت أن تطاع فأمر بما یستطاع(إذا أردت أن تطاع فال تطلب المستحیل 
إذا طلب الرئیس ممن تحت یده أن یفعلوا أشیاء خارج حدود المعقول أو : المعنى

المستطاع فإنھم لن یطیعوا أمره أو ینصتوا إلى كالمھ

774.Ignorance is a voluntary misfortune
الجھل مصیبة تقع على اإلنسان بمحض اختیاره

من یھمل في طلب العلم والبحث عن المعرفة فإنھ یجلب على نفسھ كارثة : المعنى
الجھل باختیاره وتطوعھ

775.An ill beginning, an ill ending
البدایة السیئة تؤدي إلى نھایة سیئة

نت البدایة سیئة فإن ذلك یكون للبدایة عامل كبیر في إنجاز العمل فإذا كا: المعنى
مؤشرا قویا على أن النھایة ستكون كذلك

776.Ill gotten wealth is not lasting
المال الحرام ال یدوم

من یجمع الثروة من حرام لن یجد فیھا جدوى أو بركة وسرعان ما تزول : المعنى
منھ وتذھب أدراج الریاح

777.Ill gotten, ill spent
في الحرامما جمع من حرام یصرف 

ال خیر في المال المجموع بطریقة غیر شرعیة وغالبا ما ینفقھ صاحبھ في : المعنى
الملذات والمتع المحرمة

778.An ill marriage is a spring of ill fortune
الزواج التعیس بدایة الحظ التعیس
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إذا كان الزواج غیر موفق كثرت معھ المشاكل والخالفات وال یستطیع : المعنى
ج تحقیق أي تقدم أو إنجاز في حیاتھالزو

779.Ill news comes apace
األنباء السیئة تأتي مسرعة

 تنتقل األخبار السیئة بسرعة ربما ألنھا تثیر اھتمام الناس وتجعلھم یكثرون :المعنى
الحدیث عنھا

780.Ill news is too often true
غالبا ما یكون الخبر السیئ صحیحا

بار السیئة صحیحة ألن الناس ال تمیل إلى إطالق عادة ما تكون األخ: المعنى
اإلشاعات الكاذبة عن األحداث السیئة بل البد من وجود بعض الصدق وراءھا

781.Ill news travels fast
تنتقل األخبار السیئة بسرعة

تنتشر األخبار السیئة بسرعة وتنتقل من مكان إلى مكان في وقت قصیر : المعنى
ألنھا تجذب اھتمام الناس

782.An ill payer never wants an excuse
من یماطل في دفع الدین ال یعجز عن سیاق األعذار

 ھناك من الناس من یماطلون في دفع ما علیھم من دیون وكلما طالبھم :المعنى
الدائنون بالدفع یختلقون حجة جدیدة ویطلبون مھلة جدیدة

783.Ill weeds grow apace
األعشاب الضارة تنمو بسرعة

 ال تنمو األزھار والنباتات النافعة إال بالرعایة والمواالة، أما النباتات الضارة :نىالمع
فھي قادرة على النمو بسرعة في أي ظروف، فكذلك الناس السیئون ینجحون 

ویصلون إلى أعلى المناصب بسرعة كبیرة

784.An ill wound is cured, not an ill name
 السمعة السیئةقد یلتئم الجرح الخبیث ولكن ال تزول

إذا عرف الناس عن شخص أنھ غیر شریف فإنھ لن یستطیع أبدا أن یزیل : المعنى
ھذه الصفة عن نفسھ ویكسب ثقة الناس مرة أخرى

785.An ill-tempered man does not attain eminence
سریع الغضب ال ینال المكانة الرفیعة

اصب الرفیعة وال یحققھا الشخص الذي یكون عصبي المزاج ال یصلح للمن: المعنى
ألنھ سرعان ما یخسر ود زمالئھ ورؤسائھ

786.Imitation is the sincerest form of flattery
التقلید ھو أصدق أنواع اإلطراء

 اإلطراء ھو المدیح الزائد المبالغ فیھ وغالبا ما یخلو من الصدق، ولكن إذا :المعنى
 قد أطریتھ إطراء صادقا، فمثال إذا قلدت شخصا في أفعالھ أو صفاتھ فإنك بذلك تكون

اشترى أحد األشخاص جھاز كمبیوتر محمول فقد یطریھ أصدقاؤه ویثنون علیھ 
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بالرغم من اعتقادھم بأن ذلك یعتبر تبذیرا ال ضرورة لھ أما إذا قلدوه واشتروا مثلھ 
فھذا إطراء ال مراء فیھ

787.In a calm sea every man is a pilot
ن كل رجل نفسھ بحارافي البحر الھادئ یظ

 إذا كان البحر ھادئا بال عواصف أو أمواج یظن كل رجل أنھ یستطیع قیادة :المعنى
الدفة ویظن أن ھذا عمل سھل ال مشقة فیھ أما عندما تھب العاصفة ینزل الجمیع إلى 

داخل السفینة وال یقود السفینة إال البحار القوي، وبالمثل قد یستھین الرجل بما یقوم بھ 
عض الناس من أعمال وینسى أن ھؤالء الناس تأتي علیھم أوقات یتحملون من ب

الصعاب والمشاق ما ال یستطیع ھو مواجھتھ

788.In every country the sun rises in the morning
في كل بلد تشرق الشمس في الصباح

 معینةھناك بعض الحقائق الثابتة العامة التي ال تتقید ببلد معین أو بعادات: المعنى

789.In for a penny, in for a pound
جنیھلسرقة  قرش كأن تسجن لسرقةألن تسجن 

 فإذا كانت العقوبة واحدة فینبغي على اللص الفطن أن یسرق الشيء األكبر :المعنى
واألثمن، وبالمثل إذا كانت المخاطرة واحدة فینبغي علیك أن تسعى نحو الھدف 

األكبر واألكثر ربحا

790.In peace prepare for war
في حالة السالم أعد نفسك للحرب

 لكي تحتفظ بالسالم وتعیش في أمان البد أن تعد نفسك للحرب وأن یكون :المعنى
لدیك من العتاد والسالح ما یكفي لردع إي عدوان

791.In the country of the blind, the one-eyed man 
is king

)وسط العمیان ملكاألعور في (في بلد العمیان یصیر األعور ملكا 
 من كان لھ موھبة ضعیفة یصیر متمیزا بین من ال موھبة لھم ومن كان على :المعنى

علم بسیط یصیر متمیزا بین القوم الجھالء

792.In the world, who knows not to swim goes to 
the bottom

في ھذا العالم من ال یستطیع السباحة یغرق في القاع
في ھذه الحیاة إلى الكثیر من القدرات والمھارات التي بدونھا یحتاج اإلنسان : المعنى

ال یستطیع إحراز أي تقدم ونجاح

793.In union is strength
)االتحاد قوة(

باالتحاد والتعاون تتضاعف قوة الناس ومقدرتھم على إنجاز ما یریدون: المعنى

794.In wine there is truth
في الخمر صدق
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ن متمالكا لقواه العقلیة فإنھ یمسك لسانھ ویكتم أسراره،  عندما یكون اإلنسا:المعنى
فإذا شرب الخمر فقد وعیھ وإدراكھ وأفشى من األسرار ما كان یحافظ على كتمانھ 

ومن ھنا فإن الخمر تجعل اإلنسان أقرب إلى الصدق وقول الحق

795.Injuries may be forgiven, but not forgotten
سىقد ُتغفر اإلساءة لكنھا ال ُتن

قد یسامح اإلنسان من أساء إلیھ ولكن اإلساءة تظل عالقة في ذاكرتھ ال : المعنى
ینساھا بسھولة

796.Injury is to be measured by malice
تقاس اإلساءة بقدر الحقد وراءھا

إذا أساء إلیك صدیق فإنك تغفر اإلساءة وال تلتفت إلیھا أما إذا وقعت اإلساءة : المعنى
قد علیك فإن وقعھا یكون أكبرمن شخص تعلم أن یح

797.Innocent actions carry their warrant with 
them

األعمال البریئة تحمل معھا ما یبررھا
األعمال البریئة التي تصدر عن نیة حسنة تدل على براءة صاحبھا وبعده : المعنى

عن التھمة

798.Insult gives birth to insult
اإلھانة تولد اإلھانة

أھنت شخصا فال تتوقع منھ سوى أن یھینكإذا : المعنى

799.Iron whets iron
ال یفل الحدید إال الحدید

ال یقاوم ذا القوة والحنكة إال من ھو في مثل قوتھ وحنكتھ: المعنى

800.Irregularities are not measurements
الشواذ ال یقاس علیھا

األمور بل ھي ولیدة االستثناءات والشواذ لیست ھي األساس الذي تسیر علیھ : المعنى
ظروف خاصة وأسباب معینة، فال ینبغي على المرء أن یتشبث بحالة لھا ظروف 

معینة یتخذھا حجة لتبریر موقفھ

801.It is a dangerous fire that begins in the bed 
straw

)دخان األقارب یعمي(إنھا لنار خطیرة تلك التي تبدأ في قش الفراش 
 بین األھل یكون لھا أضرار جسیمة وعواقب وخیمة حیث العداوة إذا وقعت: المعنى

تتشتت بسببھا األسرة وتتمزق أوصالھا

802.It is a foolish bird that soils its own nest
یالھ من طائر أحمق ذلك الذي یلوث عشھ

 الطیور تبني تحافظ على أعشاشھا وتدافع عنھا وال تجد طائرا یخرب عشھ :المعنى
 كان ھذا الطائر أحمقا، فكذلك ینبغي على اإلنسان أال یفعل أي بیده أو یلوثھ مھما
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شيء فیھ ضرر أو أذى ألھل بیتھ وأقاربھ ومھما كان بھ من حماقات أو عیوب فال 
یجعل أیا من ذلك یمس المقربین منھ

803.It is a foolish sheep that makes the wolf his 
confessor

ذئب على سرھایالھا من شاة حمقاء تلك التي تأتمن ال
 ال تخبر أعداءك أو منافسیك بأسرارك ونقاط ضعفك فیستغلونھا ضدك، :المعنى

فمثال إذا فقد موظف أحد ملفا ھاما فأخبر أحد الزمالء الذین یغارون منھ فإن ھذا 
الزمیل لن یتردد في استغالل ھذه الفرصة بإخبار المدیر وإثارة المشكلة، مع أن 

فقد یتمكن من أن یتدبر أمره باستخراج نسخة أخرى أو الموظف إن لم یخبر زمیلھ 
أن الملف مع أھمیتھ قد ال یطلبھ أحد ویظل األمر طي الكتمان

804.It is a fraud to borrow what we are not able to 
repay

من الغش أن نقترض ما ال نستطیع سداده
كون غشاشا إذا اقترض الشخص شیئا یعلم أنھ لن یستطیع سداده فإنھ ی: المعنى

مخادعا ألن قصده من البدایة أن یستولي على شيء ال حق لھ فیھ

805.It is a great point of wisdom to find out one’s 
own folly

من الحكمة أن یكتشف المرء عیوبھ
من الحكمة أن یبحث المرء عن عیوبھ ویحاول إصالحھا والتخلص منھا: المعنى

806.It is a long lane that has no turning
یالھ من طریق طویل ذلك الذي یخلو من منعطفات

 األوقات العصیبة ال تدوم إلى األبد فعاجال أو آجال تتغیر األحوال وتتحسن :المعنى
الظروف، فلیس ھناك طریق یخلو من المنعطفات وكذلك ال تخلو الحیاة من المشاكل 

والصعاب

807.It is a sad heart that never rejoices
قلب حزین ذلك الذي ال یبتھج أبدایالھ من 
 البد لإلنسان أال یستسلم لألحزان ویسجن قلبھ وعقلھ في إطار من التشاؤم :المعنى

والھموم، فینبغي أن یتفاءل ویتیح لقلبھ فرصة للبھجة والفرحة

808.It is a sad house where the hen crows louder 
than the cock

فیھ صوت الدجاجة على صوت الدیكیالھ من بیت حزین ذلك الذي یعلو 
 ال ینعم بیت بالسعادة حین یكون الزوج ضعیفا عدیم الشخصیة وتكون :المعنى

الزوجة ھي الحاكم اآلمر الناھي

809.It is as well to know which way the wind 
blows

من الخیر أن تعرف في أي اتجاه تھب الریح
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ستفادة منھا، فكذلك من الخیر أن یحاول  إذا عرفت أین تتجھ الریح أمكنك اال:المعنى
اإلنسان معرفة التطورات التي من المحتمل أن تحدث واألمور التي من المحتمل أن 
تقع حتى یعد نفسھ لھا ویقرر كیف سیتصرف حیالھا، فمثال عندما تبین استطالعات 
الرأي تفوق حزب معین فإن ھذا یتیح الفرصة لمن لھم مصالح سیاسیة أن یحسنوا 

القاتھم من أعضاء ھذا الحزبع

810.It is best to be on the safe side
من األفضل أن تكون في الجانب اآلمن

من األفضل أن یبتعد اإلنسان عن األخطار والمشاكل والمجازفات ویلتزم : المعنى
جانب السالمة واألمان

811.It is better to be safe than sorry
السالمة خیر من الندامة

ن األفضل أن یسیر اإلنسان في أمان بدال من أن یجازف ویخسر ثم یندم م: المعنى
بعد ذلك

812.It is better to give than to take
)الید العلیا خیر من الید السفلى(العطاء خیر من األخذ 

 البد للقوي أن یساعد الضعیف وللغني أن یساعد الفقیر، وال ینبغي لإلنسان :المعنى
اتھ للناس وأن یتذكر دائما أن العطاء خیر من األخذأن یمل من كثرة مساعد

813.It is better to wear out than to rust out
ألن تبلى من الحركة خیر من أن تصدا من السكون

 البد لكل شيء أن یبلى ویفنى، فالترس إن لم یبلى من الحركة والدوران بلي :المعنى
نبغي أن یستسلموا للمرض من الصدأ والسكون، وكذلك العجائر والمرضى ال ی

وینتظروا الموت بل البد من الحركة والنشاط وأن یشغلوا أنفسھم بما یفید

814.It is easier to pull down than to build
الھدم أسھل من البناء

 قد یستغرق البناء أعواما وأعواما وال یستغرق الھدم سوى ساعات، وقد :المعنى
ستطیع البناء إال من لدیھ الموھبة والقدرة، ویقال یستطیع أي إنسان أن یھدم لكن ال ی

ھذا المثل لمن ینقد عمال انتقادا سلبیا دون تقدیم اقتراحات مفیدة

815.It is easy to be wise after the event
 یصبح المرء حكیمًا بعد التجربةمن السھل

ص أن  بعد وقوع الحادثة أو حصول النتائج السیئة یكون من السھل ألي شخ:المعنى
یحصر األخطاء وأن یبین ما كان ینبغي أن یحدث لتفادي الحادثة أو تحقیق النجاح، 

لكن ھذا الشخص لو قدر لھ أن یكون في قلب الحدث قبل وقوعھ لما وجدتھ بھذا القدر 
من الحكمة والذكاء

816.It is easy to bear the misfortunes of others
 اآلخرینأن تتحمل مصائبمن السھل 

 إذا وقعت لزمیل لك كارثة كأن سرقت أموالھ أو أحرق بیتھ فمن السھل أن :ىالمعن
تبدي مشاركتك لھ في مصیبتھ وأن تعطي لھ النصائح بأن یستجمع قواه وأن یفعل كذا 
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وكذا، لكن لو كانت ھذه المصیبة قد وقعت لك أنت لما كنت على ھذا القدر من قوة 
الشكیمة والقدرة على التحمل

817.It is good fishing in troubled water
)یصید في الماء العكر( یصبح الصید سھال في المیاه المضطربة

 یكون من السھل صید بعض األسماك عندما یكون سطح الماء مضطربا، :المعنى
ویضرب ھذا المثل على من یستغل الظروف السیئة التي تصیب بعض الناس لتحقیق 

المدعمة في السوق السوداء وقت الحرب أغراضھ، فمثال الشخص الذي یبیع السلع 
لتحصیل ثروة طائلة فھو یصطاد في الماء المضطرب

818.It is hard to please all parties
من الصعب إرضاء كل األطراف

للناس أراء مختلفة ومصالح متعارضة ولذلك فإنھ من الصعب إرضاء كل : المعنى
الناس وتحقیق مصالحھم في نفس الوقت

819.It is ill jesting with edged tools
من السخف أن تمزح بآالت حادة

 من یلعب بآلة حادة فإنھ یكون عرضة ألن یجرح نفسھ، وبالمثل فإن من :المعنى
یستھین باألمور الخطیرة ویتعامل معھا بدون حرص أو حذر كاف فإنھ یعرض نفسھ 

ن معرفة للخطر كمن یأخذ أدویة دون إرشاد الطبیب أو یجرب تفاعالت كیماویة دو
كافیة

820.It is ill manners to laugh without cause
)الضحك بال سبب من قلة األدب(

من غیر الالئق أن یضحك اإلنسان في موقف ال یستدعي الضحك: المعنى

821.It is ill striving against the stream
من الخطأ أن تسبح عكس التیار

والجھد وال یحقق أي نتیجة، فكذلك  من یسبح عكس التیار یكلف نفسھ المشقة :المعنى
ال ینبغي لإلنسان أن یقاوم الظروف التي ال یمكنھ تغییرھا بل ینبغي علیھ أن یكیف 

نفسھ معھا

822.It is ill waiting for the dead man’s shoes
ما یتركھ األمواتمن الخطأ انتظار 

ھا لیتزوج  قد یرغب شاب في الزواج وینتظر أن تموت عمتھ حتى یرث شقت:المعنى
فیھا وھذا من الخطأ الفادح فقد ینتظر أعواما وأعواما وال یتحقق مراده، ویضرب ھذا 

المثل أیضا على من ینتظر موت أحد رؤسائھ حتى یحتل منصبھ

823.It is love that makes the world go round
ال تسیر الحیاة بدون حب

ذي بھ یحافظ الجنس البشري  بالحب یكون الزواج وبالزواج یكون اإلنجاب ال:المعنى
على بقائھ وحیاتھ

824.It is never too late to mend
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عن اإلصالحأبدا لم یتأخر الوقت 
 قد یسیر اإلنسان في الطریق الخطأ أو یتخذ موقفا خاطئا مع بعض الناس :المعنى

ولكن مھما طال الوقت فإنھ یمكنھ بمجرد أن یكتشف خطأه أن یبدأ صفحة جدیدة 
الح ھذا الخطأویسر نحو إص

825.It is no use crying over spilt milk
)ال جدوى من البكاء على اللبن المسكوب(

 كثرة البكاء والعویل بعد وقوع الكارثة ال یفید بشيء فما حدث قد حدث :المعنى
والبكاء والندم لن یغیره فال تبك على ما فات

826.It is not the beard that makes the philosopher
باللحیة یصبح اإلنسان فیلسوفالیست 
اإلنسان بجوھره ال بمظھره فال ینبغي أن یغتر المرء بالمظاھر الكاذبة أو : المعنى

ینخدع بمن یظھرون بمظاھر العلم والمعرفة وھم لیسوا كذلك

827.It is the height of merit in a man that his faults 
can be numbered

)ھكفى بالمرء فضال أن تعد معایب(
لیس ھناك إنسان كامل أو معصوم فإذا كان المرء بھ عیوب بسیطة ومعدودة : المعنى

فإنھ قد حقق قدرا كبیرا من الفضل والشرف ألن أھل الرذائل والشرور عیوبھم ال 
تعد وال تحصى

828.It is the unexpected that always happens
نتوقعھاكما أبدا ال تأتي األمور 

 تصوراتھ وتوقعاتھ على أساس ما یراه وما یلمسھ من  یعطي اإلنسان:المعنى
معطیات، لكن ھناك أشیاء أخرى غائبة عن إدراكھ قد تغیر كل شيء، فالغیب یخبئ 

دائما ما ال یتوقعھ أحد

829.It is too late to lock the stable when the horse 
has been stolen

ما فائدة غلق اإلسطبل بعد سرقة الحصان
د لإلنسان أن یأخذ حذره ویحتاط لألحداث قبل وقوعھا، أما أن یأخذ  الب:المعنى

اإلنسان إجراءات الحیطة واألمان ضد السرقة أو الحریق بعد وقوع الكارثة فإن ذلك 
ال فائدة منھ ألنھ جاء بعد فوات األوان

830.It is useless to flog a dead horse
ال فائدة من جلد الحصان المیت 

)ولكن ال حیاة لمن تنادي... نادیت حیا لقد أسمعت لو (
 بعد أن یموت الحصان فإنك مھما تجلده لن یسیر أو حتى یحرك ساكنا، :المعنى

ویضرب ھذا المثل لمن یجادل في أمر قد نوقش من قبل وال فائدة من إثارة الجدل فیھ 
 في مرة أخرى، فمثال الذي یقول أنھ كان ینبغي بناء المصانع خارج النطاق السكني

مدینة معینة نقول أنھ یجلد حصانا میتا إذا كان ھذا األمر قد طرق مرارا من قبل ولم 
یستطیع أحد أن یفعل شیئا حیالھ
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831.It never rains but pours
)المصائب ال تأتي فرادى(

 یقال ھذا المثل لمن تتجمع علیھ المصائب أو یصادف سوء الحظ في أمور :المعنى
كثیرة

832.It takes all sorts to make a world
بد من التنوع لوجود العالمال

 یتباین الناس في أشكالھم وألوانھم وأذواقھم وعقولھم وأخالقھم، فلكل واحد :المعنى
منا أسلوبھ في التفكیر وطریقتھ في إدارة حیاتھ، فال ینبغي أن نضجر أو نحنق على 

 الحق في الحیاة مثل بعض الناس بسبب أن شكلھم أو سلوكھم ال یعجبنا، فإن لھم من
الذي لنا

833.It takes three generations to make a 
gentleman

نحتاج إلى ثالثة أجیال إلیجاد الرجل النبیل
تنشئة الجیل الصالح تحتاج إلى وقت طویل وال تأتي بین یوم ولیلة: المعنى

834.It takes two to make a quarrel
شجاروجود شخصین لكي یقع الالبد من 

 ال یتشاجر إنسان مع نفسھ وال یستطیع أن یتشاجر مع شخص ال یرغب في :نىالمع
المشاجرة، ویبین ھذا المثل أن الخطأ في الشجار یقع على الخصمین معا ألنھ حتى 

إذا فقد أحدھما أعصابھ فإن اآلخر كان بإمكانھ أن یتمالك نفسھ ویتحاشى الوقوع في 
العراك

835.It will be all the same a hundred years hence
مائة عامكل شئ سیكون خارج اھتمامنا بعد 

 بعد مائة عام سأموت ویموت كل من أعرفھم ویصیر كل شيء إلى التراب :المعنى
فماذا أحزن وأحمل نفسي من الھموم ماال أطیقھا

836.It’s an ill wind that blows nobody any good
یالھا من ریح سوء تلك التي ال تأتي بخیر أبدا

 قدیما كانت السفن تعتمد على اتجاه الریاح في أسفارھا فإذا كانت الریح :المعنى
مواتیة للسفر غربا تستفید منھا السفن المسافرة غربا وال تستفید منھا السفن المسافرة 

شرقا والعكس بالعكس وقلما تجد ریحا ال یستفید أحد منھا، فكذلك أحداث الحیاة ال 
ضرر على بعض الناس وبالخیر على آخرین، فمثال إذا تكون كلھا شر بل تأتي بال

استبدل وزیر محبوب بوزیر حازم قد یحزن الناس لذلك ولكن ربما یكون الوزیر 
الجدید أكثر إنصافا ممن قبلھ ویعید الحق إلى بعض من سلب منھم
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J
837.A Jack of all trades is master of none

 أي صنعةیجیدمن یعرف كل صنعة ال 
 العامل الذي یعرف مھنا كثیرة كالحدادة والنجارة والسباكة والحیاكة وغیرھا :المعنى

تجده ال یجید أي واحدة من ھذه المھن ألنھ قد عمل بكل منھا بعض الوقت لكنھ لم 
یكتسب الخبرة الكافیة إلتقان أي منھا، وكذلك ینبغي لإلنسان أال یشتت تفكیره في 

 في علم معین یتخصص فیھ ویتقنھتحصیل معارف وعلوم شتى دون أن یركز

838.January commits the fault and May bears the 
blame

)رب ملوم ال ذنب لھ(یخطئ ینایر ویتحمل مایو العار 
یقال ھذا المثل لمن یالم على ذنب لم یفعلھ وإنما فعلھ شخص آخر: المعنى

839.Jestings begin in gladness and end in sadness
)فرح وآخره ترحالمزاح أولھ (

یقصد بالمزاح إدخال المرح والسرور لكنھ یؤدي في النھایة إلى عكس ذلك : المعنى
ألن المزاح السخیف یؤذي الناس ویجرح مشاعرھم

840.Job was not miserable in his suffering as he 
was happy in his patience

هلم یكن أیوب تعیسا في معاناتھ بقدر ما كان سعیدا في صبر
مھما كانت المصیبة صعبة فإن مقابلتھا بالصبر والتحمل یدخل على النفس : المعنى

السكینة والراحة

841.The joy of the heart makes the face merry
بھجة القلب تجعل الوجھ باسما

الوجھ مرآة للقلب ویعكس ما فیھ من سعادة وبھجة: المعنى

842.Judge not, that ye be not judged
)كما تدین تدان( الناس حتى ال ینتقدوك ال تنتقد
 ال ینبغي للشخص أن ینتقد الناس ویتصید لھم األخطاء ألنھ نفسھ لیس كامال :المعنى

أو بمنأى عن الخطأ
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K
843.Keep a thing seven years and you will find a 

use for it
احتفظ بالشيء سبع سنوات وسوف تجد منفعة لھ

شیاء التي ال تحتاجھا اآلن فقد یأتي یوم تبحث عنھ وتستفید ال تستغني عن األ: المعنى
منھ

844.Keep aloof from quarrels, be neither a witness 
nor a party to them

ابتعد عن المشاجرات فال تكن شاھدا أو خصما
ینبغي لإلنسان أال یورط نفسھ في الخالفات والمشاجرات فال یتحیز لطرف : المعنى

ع نفسھ في مشاكل ھو في غنى عنھاعلى طرف أو یض

845.Keep good company and you shall be one of 
the number

رافق األخیار تكن واحدا منھم
ینبغي على المرء أن یحرص على رفقة الطیبین والناجحین فإنھ بذلك یكتسب : المعنى

من أخالقھم وعاداتھم حتى یصیر واحدا منھم

846.Keep not ill men company, lest you increase 
the number

ال ترافق األشرار حتى ال تكن واحدا منھم
ینبغي على المرء أن یبتعد عن رفقة األشرار والفاشلین حتى ال یتخلق : المعنى

بأخالقھم ویكتسب عاداتھم فیصیر واحدا منھم

847.Keep something for a rainy day
)احفظ قرشك األبیض لیومك األسود (ادخر لوقت للشدة

 ینبغي لإلنسان أال ینفق كل ما یحصل علیھ بل یدخر بعض المال لوقت :المعنى
الحاجة واألزمات

848.Kill not the goose that lays the golden eggs
 التي تبیض ذھبًااإلوزةال تقتل 
 تحكي األساطیر عن رجل كانت لھ إوزة تبیض لھ كل یوم بیضة ذھبیة فطمع :المعنى

كل البیض مرة واحدة فذبح اإلوزة وفتح بطنھا فلم یجد الرجل في الحصول على 
ذھبا، ویضرب ھذا المثل لمن یسيء إلى الناس الذین یكرمونھ ویعطونھ وقت الحاجة 

فیخسر بذلك مساعدتھم لھ

849.Kill or cure
إما أن تقتل أو تعالج

 قد تتفاقم المشكلة وتصل إلى مرحلة كبیرة من التأزم ویتطلب األمر موقفا: المعنى
حازما إما بحل المشكلة حال جذریا أو التضحیة بالتخلص من السبب وراء المشكلة، 
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فمثال إذا لم یمكن التخلص من الفیروس الذي أصاب القرص الصلب فلیس ھناك حل 
سوى تھیئة القرص وخسارة كل الملفات التي علیھ

850.Kind hearts are more than coronets
)من فاتھ األدب لم ینفعھ الحسب(ل القلب الطیب أفضل من األصل النبی

 ال ینبغي لإلنسان أن یتباھى بحسبھ ونسبھ فالناس كلھم من أب واحد وأم :المعنى
واحدة، فلیس االعتبار باألصل وإنما االعتبار بالقلب الطیب والخلق الحسن

851.Kindness affects more than severity
یفعل اللین ما ال تفعل الشدة

ى المرء أن یعالج األمور بالحكمة واللین فإن أثر ذلك قد یكون ینبغي عل: المعنى
أقوى من القسوة والشدة

852.The kite will never be a good hawk
ال یمكن للحدأة أن تكون صقرا أبدا

ال یمكن للشخص الذي من طبعھ الدناءة والجبن أن یصیر شریفا شجاعا: المعنى

853.Know your own faults before blaming others 
for theirs

اعرف أخطاءك قبل أن تلوم اآلخرین على أخطائھم
 ینبغي لإلنسان أن ینشغل بإصالح نفسھ عن انتقاد الناس والنظر في عیوبھم :المعنى

فالعاقل من شغلھ عیبھ عن عیوب الناس وال یخلو إنسان من عیب

854.Know yourself
اعرف نفسك

حتى ال یتصرف تصرفات یتجاوز فیھا البد لإلنسان أن یعرف قدر نفسھ : المعنى
حدوده ویتخطى إمكانیاتھ

855.Knowledge is a treasure but practice is the key 
to it

المعرفة كنز لكن مفتاحھ ھو التجربة
ال یمكن للمعرفة أن تكون مفیدة ومثمرة إال إذا جاءت من واقع التدریب : المعنى

والتجربة والخبرة

856.Knowledge is power
عرفة قوةالم

 كلما زاد اإلنسان معرفة كلما زاد قوة وكلما زاد تأثیره وسطوتھ على الناس :المعنى
والبیئة المحیطة بھ

857.Knowledge is the off-spring of experience
)التجربة العلم الكبیر(المعرفة ولیدة التجربة 

 ھي التي تكون یكتسب اإلنسان المعرفة من كثرة التجارب فالمعرفة الحقیقیة: المعنى
من واقع الحیاة
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L
858.The labourer is worthy of his hire

)أعط األجیر أجره(العامل یستحق أجرة على عملھ 
 من یقوم بأداء عمل فإنھ یستحق أجرة علیھ سواء نقدا أو عینا فإذا ذبح :المعنى

الجزار لك شاة وسلخھا لك فأعطھ أجرتھ ماال أو بعضا من اللحم

859.The last drop makes the cup run over
القطرة األخیرة تجعل الماء یفیض من الكأس

 إذا سكبت الماء في الكأس حتى یتجاوز حده فإن القطرة األخیرة تفیض منھ، :المعنى
والمعنى أن لكل شخص حد في التحمل وبعد بلوغ ھذا الحد یفیض الكیل ویثور ھذا 

ق مع ابنھ الصغیر المزعج الشخص حتى ولو لسبب بسیط، فمثال قد یزورك صدی
فیكسر ھذا الصبي ما تنالھ یده ویلوث الحوائط فتكظم غیظك وتسكت ثم یمزق الصبي 

ورقة لیس لھا قیمة كبیرة عندك لكن یكون األمر قد بلغ مداه فتثور وتطلب من 
صدیقك أن یأخذ ابنھ وینصرف

860.The last straw breaks the camel’s back
 البعیرالقشة األخیرة تقصم ظھر

 كان الناس یستخدمون الجمال لنقل المتاع والقش وغیره فإذا أثقلت الحمل :المعنى
على ظھر البعیر قشة بعد قشة حتى یبلغ البعیر أقصى طاقتھ في التحمل فإن القشة 
األخیرة حتى وإن كانت صغیرة فإنھا تقصم ظھره، فمثال قد تزداد العداوة بین بلد 

د على الحدود فیكون ذلك بمثابة القشة األخیرة وتندلع وأخرى حتى یقتل أحد الجنو
الحرب بین البلدین

861.Laugh and grow fat
اضحك واسمن

 الشخص البدین غالبا ما یكون مرحا ضاحكا والشخص الكئیب غالبا ما یكون :المعنى
نحیفا، فتناس ھمومك واضحك وابتھج حتى تزداد بدانة

862.Laugh and the world laughs with you, weep 
and you weep alone

)اضحك یضحك العالم معك وابك تبك وحدك(
 إذا كنت ضاحكا مبتھجا التف الناس حولك یضحكون معك ویمازحونك، أما :المعنى

إذا كنت كئیبا حزینا فإن الناس یبتعدون عنك، فالناس یریدون من یضاحكھم وینسیھم 
أحزانھم ال من یزیدھا علیھم

863.Laughing without a reason indicates a poor 
discipline

)الضحك بدون سبب من قلة األدب(
من غیر الالئق أن یضحك المرء في موقف ال یستدعي الضحك: المعنى

864.Law makers should not be law breakers
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ال ینبغي لصانعي القوانین أن یخالفوھا
لتزم ھو بھ بل یكون ال ینبغي على المرء أن یلزم غیره بسلوك معین وال ی: المعنى

قدوة حسنة لغیره

865.Lay things by, they may come to use
ضع األشیاء جانبا فقد تستخدمھا یوما ما

ال یبغي للمرء أن یستغني عن األشیاء التي ال یستخدمھا في الوقت الحالي بل : المعنى
یحافظ علیھا حتى یأتي الوقت الذي یستفید فیھ منھا

866.Lean liberty is better than fat slavery
الحریة الھزیلة أفضل من العبودیة السمینة

ضیق العیش وقلة اإلمكانیات مع الشعور بالحریة خیر من سعة العیش مع : المعنى
الشعور بالعبودیة ألن الحریة سعادة وكرامة في حد ذاتھا والعبودیة ذل ومھانة في 

حد ذاتھا

867.Learn to live and live to learn
عیش وعش لتتعلمتعلم لت
التعلم وسیلة للعمل وكسب العیش وكذلك یزداد اإلنسان معرفة كلما عاش : المعنى

زمنا أطول ورأى تجارب أكثر

868.Learn to walk before you run
تعلم المشي قبل الجري

 البد لإلنسان أن یتعلم األشیاء خطوة خطوة ومرحلة مرحلة فال یمكن لطالب :المعنى
یات التكامل والتفاضل قبل أن یتعلم مبادئ الحسابمثال أن یدرس نظر

869.Learn wisdom by the follies of others
)العاقل من اتعظ بغیره(تعلم الحكمة من أخطاء اآلخرین 

ینبغي للمرء أن یستفید من أخطاء اآلخرین ویأخذ منھا العبرة والدرس حتى : المعنى
ال یقع في الخطأ بنفسھ ویعاني من تبعاتھ

870.Learning is an ornament in prosperity, a refuge 
in adversity and provision in old age

العلم زینة في الرخاء وملجأ في الشدة ومعونة في الشیخوخة 
)والمال یفنى وإن أجدى إلى حین... العلم یجدي ویبقى للفتى أبدا (

غنیا أم فقیر صغیرا أم یستفید اإلنسان من العلم في كل أحوالھ سواء كان : المعنى
كبیرا

871.Least said, soonest mended
كلما قل الكالم كلما كان اإلصالح أسھل

 إذا وقع خالف بینك وبین أحد الزمالء فكلما كثر الكالم بأن یبرر كل واحد :المعنى
موقفھ ویلقي التھم على اآلخر كلما كان اإلصالح عسیرا وكان نسیان ھذا الخالف 

اول كل واحد أن یتمالك أعصابھ وال یتمادى في الكالم فإن الصلح صعبا أما إذا ح
فیما بعد یكون یسیرا سھال
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872.Leave not till tomorrow, what can be done 
today

)ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد(
ینبغي إنجاز األعمال في حینھا وعدم تأجیلھا إلى الغد فإن الغد یأتي بأعمال : المعنى

 ال یسنح لك الوقت بعمل ما أجلتھ من قبلومھام أخرى وقد

873.Lend your money and lose your friend
أقرض مالك واخسر صدیقك

 كثیرا ما یفسد التعامل بالمال العالقة بین األصدقاء، فإذا أقرضت صدیقك :المعنى
بعض المال ألجل معین فإذا جاء األجل ولم یسدد لك ما علیھ غضبت واتھمتھ بعدم 

وإذا طالبتھ بالمال غضب ھو واتھمك بعدم الصبر وتقدیر الظروفااللتزام 

874.Length begets loathing
اإلطالة تجلب النفور

اإلطالة في أي حدیث تؤدي إلى شعور المستمعین بالملل والنفور: المعنى

875.The leopard cannot change his spots
)الطبع غلب التطبع ( أن یغیر جلدهالنمرال یستطیع 

 یولد النمر بجلده فیتقى بھ طوال حیاتھ وال یستطیع أن یغیره، فكذلك إذا كان :ىالمعن
اإلنسان شریرا بطبعھ واستشرى الشر فیھ فلیس ھناك من أمل أن یتغیر أبدا مھما 

عاش من الزمن

876.Let bygone be bygone
ما فات مات

ت بل  ال ینبغي لإلنسان أن یقلب في ما فات ومضى من أحداث وخصوما:المعنى
یصفح وینسى

877.Let caution precedes courage
الحذر قبل الشجاعة

ینبغي على المرء أال یتھور بل یتوخى الحذر قبل اإلقدام على أي عمل: المعنى

878.Let not the sun go down on your wrath
ال تجعل الشمس تغرب وفي قلبك ضغینة على أحد

 خالف معھ فال تبیت وفي قلبك حقد  إذا كنت غاضبا من أحد الناس أو على:المعنى
علیھ وھذا حث على التسامح وتصفیة القلوب من الضغائن

879.Let not thy left hand know what thy right hand 
doeth

ال تجعل یدك الیسرى تعلم ما أنفقت یدك الیمنى
 ینبغي أن یخفي اإلنسان ما یقدمھ من خیر للناس فال یرائي أو یفاخر بصدقتھ:المعنى

880.Let not your tongue cut your throat
)إیاك وأن یضرب لسانك عنقك(
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احسب لكل كلمة تتفوه بھا حسابھا وال تطلق للسانك العنان وتتكلم بكالم یكون : المعنى
فیھ ھالكك

881.Let not your wits go wool-gathering
ال تدع عقلك یذھب أشتاتا

توه بأن تفكر في أمور شتى وأحداث  فكر فیما أنت بصدده وال تجعل عقلك ی:المعنى
متباینة، ویضرب ھذا المثل لمن یتحدث في موضوع ثم یدخل في مواضیع أخرى 

كثیرة ال صلة لھا بالموضوع الرئیسي

882.Let sleeping dogs lie
ال توقظ الكالب النائمة

 من یوقظ الكالب النائمة فإنھا تعضھ، فكذلك ینبغي لإلنسان إال یفتح على :المعنى
سھ أبواب الشر أو یجلب لنفسھ مشاكل ومتاعب ھو في غنى عنھانف

883.Let the buyer beware
على المشتري أن یتوخى الحذر

 إذا أراد المرء أن یشتري شیئا فقبل أن یدفع الثمن ویأخذ السلعة البد أن ینظر :المعنى
 منھا في السلعة جیدا ویتأكد أنھا خالیة من العیوب وأنھا تحقق الغرض الذي یریده

وأنھا تستحق الثمن الذي یدفعھ فیھا، أما إذا اشترى السلعة على عجل ثم اكتشف فیما 
بعد أنھ غبن فیھا فوجد فیھا عیبا أو وجدھا غالیة الثمن فحینئذ ال یلومن إال نفسھ 

خاصة إذا كان قد اشتراھا من بائع متجول ال یستطیع ردھا إلیھ

884.Let the cobbler stick to his last
ى اإلسكافي أن یلزم حدود قالبھعل

 یستخدم اإلسكافي أو صانع األحذیة قالبا من خشب أو حدید لصنع األحذیة :المعنى
وقد یعرف تماما القالب الجید من الرديء لكنھ لیس بالضرورة یعرف أمورا أخرى 

خارج حدود صنعتھ فینبغي أال یرشد النجار في صنعتھ أو الحداد في مھنتھ، 
مثل لمن یحاول أن یعلم شیئا خارج حدود معرفتھ لمن ھو أدرى بھ ویضرب ھذا ال

منھ

885.Let the world wag
دع األمور تسیر

 طالما أن األمور ال تعنیك أو تؤثر علیك فینبغي أال تحمل لھا ھما أو تشغل :المعنى
نفسك بھا ویحث ھذا المثل على عدم المباالة باألمور التي خارج حدود اھتمام 

الشخص

886.Let them that be cold, blow at the coal
دع من یشعر بالبرد ینفخ في الفحم

یقال للحث على استغالل من لھ مصلحة أكبر في أمر ما وجعلھ یتحمل : المعنى
أعباءھا والسعي وراء تحقیقھا

887.A liar is not believed when he tells the truth
ال أحد یصدق الكذاب عندما یخبر بالحقیقة
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فتخرج !" الذئب! الذئب" یحكى أن راعي غنم صغیر كان یمزح فیصیح :المعنى
القریة كلھا فال تجد شیئا وعندما جاء الذئب بالفعل صاح یستغیث بالقریة فلم یخرج 
أحد إلنقاذه ألنھم ظنوا أنھ یكذب كما فعل من قبل، وھذا تحذیر أن الكذاب یفقد ثقة 

الناس فیھ

888.A liar is worse than a thief
لكذاب أسوأ من اللصا

قد یسبب الكذاب ضررا للناس أكثر مما یسببھ اللص: المعنى

889.Liars have short wings
)حبل الكذب قصیر(أجنحة الكذابون قصیرة 

ال یستمر الكذب طویال بل سرعان ما ینكشف وتظھر الحقیقة: المعنى

890.Liars should have good memories
)إن كنت كذوبا فكن ذكورا(

 إذا كان اإلنسان یحكي الصدق فإن روایتھ لن تتغیر مھما كررھا ومھما طال :نىالمع
الزمن أما الكاذب فإنھ عادة ما ینسى ما قالھ في المرة األولى ویروي الحكایة كل مرة 

بشكل مختلف فیناقض نفسھ وینكشف كذبھ

891.Liberty is more worth than gold
الحریة أغلى من الذھب

ي أغلى ما یملكھ اإلنسان وإذا سلبت من أي إنسان حریتھ فال قیمة الحریة ھ: المعنى
ألي ثروة كانت معھ

892.Liberty is not licence
الحریة ال تعني االنحالل

لیس معنى الحریة عدم تقید اإلنسان بأي حدود أو التزامھ بأي ضوابط وإال : المعنى
جتمع واحترام حریات أدى ذلك إلى انحالل المجتمع ولكن الحریة مقیدة بآداب الم

اآلخرین

893.Life has many ups and downs
)الدھر یومان حلو ومر(للحیاة صروف كثیرة من الرخاء والشدة 

تمر األیام وتتغیر األحوال فال الرخاء یدوم وال الشدة تدوم ویصادف اإلنسان : المعنى
النجاح كما یصادف الفشل

894.Life is a shadow
الحیاة ظل زائل

مر الحیاة وتفنى بسرعة وال یدوم فیھا أحد وسرعان ما تنقضي األیام ویفنى ت: المعنى
الدھر فما الحیاة إال كالظل الزائل 

895.Life is not all bear and skittles
لیست الحیاة كلھا لعب ولھو

 لیست الحیاة كلھا أكل وشرب ولعب ولھو فكما یأخذ اإلنسان حظھ من اللھو :المعنى
علیھ من واجبات وأعباء والتزاماتالبد أن یقوم بما 
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896.Life is short and time is swift
الحیاة قصیرة والوقت یمضي مسرعا

 ینبغي على اإلنسان أن یستمتع بحیاتھ قدر اإلمكان ویحاول تحقیق كل ما :المعنى
یحلم بھ فإن الحیاة قصیرة وسرعان ما یمر الزمن

897.Life is sweet
الحیاة حلوة

ما في الحیاة من صعاب ومشاق فإن الحیاة حلوة ملیئة بالمسرات  بالرغم م:المعنى
والملذات وكل ما فیھا جمیل من شمس وقمر ونجوم وبحار وزروع وثمار، فینبغي 
على اإلنسان أن ینظر إلى ما حبى اهللا بھ الدنیا من مباھج ویستمتع بھا قدر اإلمكان

898.Light cares speak, great ones are dumb
صغیرة تتكلم بینما المصائب الكبیرة تصمتالمصائب ال

تصیب الشدائد الكبیرة اإلنسان بالكآبة والذھول حتى أنھ ال یستطیع الحدیث : المعنى
والتعبیر عما بداخلھ

899.Light not a candle to the sun
)الواضح ال یحتاج برھان(ال توقد شمعة بجوار الشمس 

فعل وال تشرح ما ھو بدیھي ال یحتاج  ال تلقي الضوء على ما ھو واضح بال:المعنى
إلى شرح وال تعید على آذان الناس ما یعرفونھ بالفعل وال تبحث فیما قد قتل بحثا

900.A light purse makes a heavy heart
)القلة ذلة(قلة المال تورث الھم 

 ال یمكن لإلنسان أن یبتھج ویشعر بالسعادة وھو یشكو من الفقر والحاجة :المعنى
الدیون واألعباءوكثرة 

901.Lightly come, lightly go
ما جاء سھال ضاع سھال

 ما حصل علیھ اإلنسان بطریق سھل ال یشعر بقیمتھ وال یحافظ علیھ :المعنى
وسرعان ما یفرط فیھ ویضیعھ من بین یدیھ مھما كان غالي الثمن عالي القیمة

902.Like father, like son
) وحق على ابن الصقر أن یشبھ الصقر–ظلم من شابھ أباه فما (االبن یشبھ أباه 

 كثیرا ما یشبھ االبن أباه لیس في الَخْلق فقط بل في الُخُلق أیضا فیأخذ عنھ :المعنى
سلوكھ وتصرفاتھ وطباعھ الحسن منھا والسیئ ألن االبن ینشأ في حجر أبیھ فیقتدي 

بھ

903.Like master, like man
الخادم یشبھ سیده

ھ الخادم سیده في األخالق والطباع فإذا كان السید كریما تجد  كثیرا ما یشب:المعنى
الخادم كریما سخیا وإذا كان السید بخیال تجد الخادم ممسكا قتورا، ذلك ألن الخادم 

یقتدي بسیده ویفعل ما یرضیھ

904.Like mother, like daughter
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البنت تشبھ أمھا
ي بھا في سلوكھا وتصرفاتھاتتشبھ البنت بأمھا في أخالقھا وطباعھا وتقتد: المعنى

905.Like will to like
الطیور على أشكالھا تقع

 یمیل الناس إلى مصاحبة من یشبھونھم في الطباع واألذواق ومن یشاركونھم :المعنى
میولھم واھتماماتھم

906.A lion may come to be beholden to a mouse
)یجعل سره في أضعف خلقھ (قع األسد تحت رحمة الفأریقد 

 یحكى أن أسدا وقع في شبكة الصیاد فساعده فأر بأن قرض الشبكة حتى :لمعنىا
أخرجھ منھا، فھذا یبین أن القوي أو الغني قد یحتاج ذات یوم إلى مساعدة من 

الضعیف أو الفقیر فینبغي أال یحتقر اإلنسان أحدا وال یستھین بھ مھما بدا صغر 
حجمھ أو ضعف قوتھ

907.Listeners hear no good of themselves
)من تسمع سمع ما یكره(

 من یتصنت على الناس ال یسمع إال ذم الناس فیھ وحدیثھم عنھ بالسوء وقد :المعنى
یعلم كذلك من األخبار واألسرار ما ال لم یكن یرغب في معرفتھ

908.Little and often fills the purse
القلیل الدائم یمأل الكیس

قلیال وجدت بعد فترة أن معك حصیلة كبیرة من  إذا ادخرت كل یوم مبلغا :المعنى
المال

909.A little body often harbours a great soul
رب جسم صغیر ضم نفسا عظیمة

قد ترى المرء قصیرا أو نحیال ولكنھ یكون قائدا كبیرا أو أستاذا بارعا أو : المعنى
عالما مخترعا فلیس الناس بأجسامھم وإنما بقلوبھم وعقولھم

910.Little by little and bit by bit
قلیال قلیال ورویدا رویدا

 البد من المثابرة لكي تحصل على ما ترید، فال ینبغي أن تصاب باإلحباط :المعنى
بسبب قلة اإلنجاز فإنھ بالصبر والمداومة تجد القلیل أصبح كثیرا

911.A little help is worth a deal of pity
لشفقةقلیل من المساعدة خیر من كثیر من ا

 إذا أصیب إنسان بكارثة فإنھ ال یستفید من تعاطف الناس وشفقتھم علیھ قدر :المعنى
استفادتھ من مساعدتھم الملموسة، فینبغي على الناس أن یمدوا ید العون لمن أصابتھ 

مصیبة كأن أحرق بیتھ أو سرق مالھ بدال من أن یواسوه ویتعاطفوا معھ

912.A little learning is a dangerous thing
المعرفة القلیلة ھي أمر خطیر
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 إذا حّصل اإلنسان جزءا ضئیال من المعرفة قد یظن أنھ على علم تام فیحاول :المعنى
القیام بأعمال یكون فیھا خطر عظیم، فمثال إذا عرف اإلنسان كیف یقوم ببعض 

التراكیب الكیمیائیة فقد یجرب بعض التفاعالت األخرى عن جھل فیحرق المعمل أو 
صیب نفسھ باألذىی

913.A little neglect may breed great mischief
قد یؤدي إھمال بسیط إلى ضرر عظیم

قد یؤدي اإلھمال في األشیاء البسیطة إلى حدوث كوارث كبیرة فمثال إذا : المعنى
أھمل العامل في إغالق مصدر الطاقة أو الغاز قبل الخروج من المصنع قد یؤدي ذلك 

ر وحدوث أضرار جسیمةإلى نشوب حریق كبی

914.Little pitchers have long ears
األباریق الصغیرة لھ آذان طویلة

 بالرغم من صغر سن الطفل فإنھ یدرك كل ما یقال حولھ لذلك ینبغي على :المعنى
اآلباء الحرص في كالمھم وحوارھم أمام األطفال

915.Little strokes fell great oaks
اً كبیرًا شجرأسقطتضربات صغیرة كم من 
 بالعزیمة والصبر والمثابرة یستطیع اإلنسان تحقیق ما یرید مھما كان صعبا :المعنى

أو بعید المنال

916.Little things please little minds
األشیاء البسیطة تسعد العقول البسیطة

 ینشغل التافھون بالتوافھ من األشیاء، فالناس الذین لھم عقول محدودة تجدھم :المعنى
 أوقاتھم في عمل أشیاء ال قیمة لھا وال طائل من ورائھا ویسعدون بالحصول یقضون

على أشیاء ال فائدة منھا

917.Live and learn
)التجارب لیست لھا نھایة والمرء منھا في زیادة(عش وتعلم 

 الخبرة ھي أفضل معلم وكلما طالت الحیاة باإلنسان كلما تعلم أكثر وكلما :المعنى
لما زادت خبرتھ، ویضرب ھذا المثل لمن یرى شیئا غریبا لم رأى من الغرائب وك

یراه من قبل أو یتصور وجوده

918.Live and let live
عش ودع غیرك یعیش

 كما أن لإلنسان الحق في الحیاة دون أن یتدخل أحد في حیاتھ أو یعیب علیھ :المعنى
ل في شئونھ أو فإن اإلنسان علیھ واجب أن یسمح لغیره بالحیاة في سالم دون أن یتدخ

یفسد علیھ حیاتھ

919.Live not to eat, but eat to live
ال تعش من أجل أن تأكل، ولكن كل من أجل أن تعیش

 ال ینبغي أن یكون المأكل والمشرب ھو كل مطلبنا وغایتنا في ھذه الحیاة بل :المعنى
إنھ وسیلة للبقاء من أجل القیام بأشیاء نافعة لنا ولآلخرین
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920.The longest day must have an end
)كل ھم إلى فرج(الیوم الطویل البد لھ من نھایة  

 مھما كان الیوم شاقا ومرھقا فالبد أن یصل إلى نھایة وكذلك أصعب المحن :المعنى
البد لھا من مخرج

921.The longest way round is the nearest way 
home

الطریق المعھود ھو أقصر الطرق
ان في توفیر الوقت والجھد فیسیر في طریق مختصر غیر  قد یرغب اإلنس:المعنى

الذي تعارف علیھ الناس فیجد الكثیر من الصعاب والمعوقات وال یصل إلى ھدفھ، 
فكذلك إذا أراد اإلنسان تنفیذ أمر معین فمن األفضل أن یتبع اإلجراءات التي تعارف 

ودة ھي إزالة الطالء علیھا الناس، فمثال إذا أراد شخص طالء منزلھ فالطریقة المعھ
القدیم أوال فإذا اختصر ذلك الشخص الطریق وقام بطالء الدھان الجدید فوق القدیم 

فإنھ سیسقط ویضر في النھایة إلى إزالتھ وطالئھ مرة أخرى

922.Look before you leap
)قدر لرجلك قبل الخطو موضعھا(انظر قبل أن تقفز 

د أن یتأنى ویفكر فیھ جیدا ویدرس عواقبھ  قبل أن یقدم اإلنسان على أمر الب:المعنى
حتى ال یقع في مشكلة یصعب علیھ بعد ذلك حلھا

923.Lookers-on see most of the game
المشاھدون یرون معظم اللعبة

 المشاھدون الذین یتابعون المباریات الریاضیة من المدرجات ینظرون إلى :المعنى
ا یحدث أكثر من الالعبین أنفسھم المباراة بصورة أشمل ویستطیعون مراقبة كل م

لذلك فإنھم أقدر على تحلیل الموقف ومعرفة ما وقع فیھ الالعبون من أخطاء، وبالمثل 
فإنك إذا وقعت في مشكلة فقد تجد رأیا صائبا لدى بعض الناس الذین ینظرون إلى 

الموقف بصورة أشمل وأكثر حیادا

924.Lost time is never found again
ال یعوض أبداالوقت الضائع 

ینبغي على المرء أن یستغل وقتھ على أحسن وجھ فإن الوقت ثروة غالیة إذا : المعنى
ضاعت ال تعود أبدا

925.Love and cough cannot hide
الحب والسعال ال یمكن إخفاؤھما

ال یستطیع المرء أن یخفي حبھ لشخص ما ألن عالمات الحب تظھر في : المعنى
ءالتصرفات والنظرات وكل شي

926.Love cannot be compelled
الحب ال یأتي كرھا

الحب من المشاعر الداخلیة لذلك ال یمكن إجبار المرء على الشعور بالحب : المعنى
نحو شخص ما
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927.Love each other as brothers, trade as strangers
)تعاشروا كاإلخوان وتعاملوا كاألغراب(تحابوا كاإلخوان وتاجروا كالغرباء 

في العمل والتجارة یكون المعیار ھو الربح والخسارة وال یكون ھناك مجال  :المعنى
للعواطف والعالقات الشخصیة

928.Love is blind
)الحب أعمى(

 من یحب شخصا فإنھ یراه في أبھى صورة وال یرى ما فیھ من عیوب وما لھ :المعنى
من سلبیات

929.Love laughs at locksmiths
 الحب یضحك على صناع األقفال

 الحب یقھر كل الحواجز ویتخطى كل العقبات فالمحب الصادق البد أن یجد :المعنى
طریقھ للوصول إلى محبوبھ مھما وجد من المحن والصعوبات ومھما حاول العواذل 

الوقوف في طریقھما أو اإلفساد بینھما

930.Love makes all hard hearts gentle
)م األیتاممن أحب ولده رح(الحب یرقق القلوب القاسیة 

مھما كان المرء لھ قلب قاس فإنھ یلین ویتلطف عندما یشعر بعاطفة الحب : المعنى
نحو شخص ما

931.Love me little, love me long
أحبني قلیال ولكن أحبني طویال

 ال ینبغي لإلنسان أن یكون جامحا في عواطفھ مبالغا فیھا فإنھا بذلك سرعان :المعنى
غي أن یكون معتدال متعقال في عواطفھ حتى تدوم وتستمرما تخمد وتنطفئ، ولكن ینب

932.Love me, love my dog
من یحبني یحب كلبي

 من یحب شخصا فإنھ یحب كل من لھ عالقة بھ ویتحمل منھم أي أذى من :المعنى
أجل أن یرضي حبیبھ

933.The love of money is the root of all evil
حب المال أصل كل شر

راء جمع المال وتحصیل الثروة ھي السبب وراء الكثیر من  إن السعي و:المعنى
الشرور والجرائم التي یقترفھا الناس، فإن شھوة الثروة تجعل الكثیر من الناس 

یتخلون عن مبادئھم ویسیرون في طریق الضالل والتھلكة

934.Love will find a way
الحب غالب

ت ویقھر بھا كل الصعاب  إن الحب لھ من القوة ما یتخطى بھا كل العقبا:المعنى
والمشاق

935.Love will go through stone walls
الحب یخترق الجدران الصخریة
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المحب الصادق قادر على اختراق كل الصعاب وتجاوز كل العقبات من أجل : المعنى
الوصول إلى ھدفھ

936.Love your neighbour, yet pull not down your 
fence

الذي یفصل بیتك عن بیتھأحب جارك ولكن ال تھدم السور 
 البد أن تسعى نحو تقویة أواصر المودة بینك وبین جارك ولكن في نفس :المعنى

الوقت ال ترفع التكالیف وال تتجاوز حدودك معھ أو تسمح لھ بأن یتجاوز حدوده معك 
ذلك ألن تدخل أي منكما في الشئون الخاصة لآلخر جدیر بأن یھدم العالقة ویفسد 

الود

937.Lucky in life, unlucky in love
السعید في الحیاة تعیس في الحب

یقال للمرء الذي یصادف النجاح في عملھ وتجارتھ ولكنھ یفشل في حبھ: المعنى
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M
938.Make a page of your own age

اعمل تاریخا لحیاتك
ینبغي للمرء أال یضیع حیاتھ عبثا بل یعمل أشیاء مجیدة في حیاتھ یتذكره بھا : المعنى

 بعدهمن

939.Make haste slowly
إذا أردت السرعة فعلیك بالتأني

 إذا أردت أن تنجز عمال بسرعة فعلیك بالتمھل والتأني وال تتعجل فیھ حتى :المعنى
ال تفسده ففي التأني السالمة وفي العجلة الندامة

940.Make hay while the sun shines
جفف العشب والشمس طالعة

اتیة لعمل ما فعلیك أن تستغلھا فقد ال تتكرر ھذه  إذا كانت الظروف مو:المعنى
الفرصة مرة أخرى

941.Make no fire, raise no smoke
ال تشعل النار فال یتصاعد الدخان

ینبغي للمرء أال یضع نفسھ موضع الشبھة حتى ال تنطلق الشائعات : المعنى
واألكاذیب ألن الشائعات إنما تنبني على شيء من الظواھر والحقائق

942.Make not a fool of yourself to make others 
merry

من ھانت علیھ نفسھ فھو (ال تجعل من نفسك مثارا للسخریة حتى تضحك اآلخرین 
)على غیره أھون

ینبغي أن یحافظ اإلنسان على احترامھ ووقاره وال یجعل من نفسھ مثارا : المعنى
لسخریة الناس واستھزائھم

943.Make the best of a bad bargain
الخاسرةاستغل أحسن ما في الصفقة 

 قد یتورط الشخص في قبول اتفاق مجحف فیعمل قدر اإلمكان الستغالل :المعنى
بعض النقاط التي في صالحھ

944.Make the best of a bad job
 السیئةالظروفاستغل أحسن ما في 

  قد یقع اإلنسان في ظروف سیئة فیحاول أن یتصرف باتزان ویكیف نفسھ:المعنى
معھا ویحاول االستفادة منھا قدر اإلمكان

945.Make your enemy your friend
اجعل من عدوك صدیقا لك

یستطیع العاقل أن یحول عدوه إلى صدیق إذا قابل اإلساءة باإلحسان: المعنى
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946.Make yourself all honey and the flies will 
devour you

)اط في التواضع یجلب المذلةاإلفر(إذا جعلت من نفسك عسال التھمك الذباب 
 إذا تصرفت بخنوع وذل وفقدت ثقتك واحترامك لنفسك احتقرك الناس :المعنى

وعاملوك باستھانة

947.Malice hurts itself most
ال یضر الحسد إال نفسھ

الحسود الحاقد على غیره یمتلئ قلبھ بالشرور واآلفات وال یضر سوى نفسھ: المعنى

948.A man can do no more than he can
ال یستطیع المرء أن یفعل أكثر من طاقتھ

لكل إنسان مقدرة وطاقة ال یتجاوزھا وال یفید الضغط أو التحفیز شیئا إذا كان : المعنى
الشيء المطلوب خارج قدرة الشخص

949.A man can only die once
ال یموت اإلنسان إال مرة واحدة

لى اإلنسان إال یھاب الموت وأن  األجل واحد والعمر ال یتغیر فینبغي ع:المعنى
یتحلى بالشجاعة واإلقدام

950.Man does what he can, and God what he will
اإلنسان یفعل ما یستطیع واهللا یفعل ما یرید

یبذل اإلنسان جھده وطاقتھ في أي عمل یقوم بھ ولكن ال یؤتي ھذا العمل : المعنى
ثمرتھ إال بإرادة اهللا ومشیئتھ

951.A man is a lion in his own cause
اإلنسان أسد في قضیتھ

إذا كان لإلنسان قضیة یؤمن بھا وعقیدة یتمسك بھا فإنھ یكون كاألسد في : المعنى
الدفاع عنھا وتحمل الصعاب في سبیلھا

952.A man is as old as he feels, and a woman is as 
old as she looks

مظھرھایقاس عمر الرجل بعزیمتھ ویقاس عمر المرأة ب
 طالما أن الرجل یتمتع بالعزیمة والقوة فال یھم مظھره وال التجاعید التي في :المعنى

وجھھ، أما بالنسبة للمرأة فالشكل ھو األھم ألن الناس تحكم علیھا من خالل مظھرھا

953.Man is blind in his own cause
اإلنسان أعمى في قضیتھ

أ یؤمن بھ فإن تمسكھ برأیھ ودفاعھ عن عندما یكون للمرء وجھة نظر أو مبد: المعنى
قضیتھ یعمیھ عن رؤیة وجھات نظر اآلخرین

954.A man is known by the books he reads
یعرف المرء بما یقرأ من كتب
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للكتب أثر كبیر في تشكیل عقل ووجدان قارئھا فإذا عرفت الكتب التي یقرأھا : المعنى
لتفكیرشخص ما أمكنك أن تعرف مبادئھ وأسلوبھ في ا

955.A man is known by the company he keeps
) المرء على دین خلیلھ–عن المرء ال تسأل وسل عن قرینھ (یعرف المرء برفاقھ 

للرفاق واألصدقاء أثر كبیر على الشخص وأخالقھ وعاداتھ وسلوكیاتھ فعادة : المعنى
 شریفاال یصاحب األشرار إال من كان شریرا وال یصاحب األشراف إال من كان

956.Man is not so soon healed as hurt
ال یبرأ اإلنسان بالسرعة التي یجرح بھا

تنزل المصائب باإلنسان فجأة ولكن زوال آثارھا یحتاج إلى وقت طویل وقد : المعنى
یقع الخالف بسھولة ولكن إزالة ھذا الخالف تستغرق وقتا وجھدا أكبر

957.A man is the architect of his own fortunes
اإلنسان ھو مھندس مصیره

یتحدد مصیر اإلنسان بسبب ما یخطط لھ وما یقوم بھ من أعمال قد تؤدي بھ : المعنى
إلى النجاح أو الفشل

958.A man knows his companion in a long way and 
a little inn

یعرف اإلنسان رفیقھ في السفر الطویل أو الحجرة الصغیرة
قة رفیقھ وطبیعتھ وسلوكھ وأخالقھ إذا رافقھ في السفر یعرف اإلنسان حقی: المعنى

الطویل ورآه كیف یواجھ المشاكل والصعاب وكیف یتعامل مع الناس وكذلك إذا أقام 
معھ في مكان واحد لفترة طویلة فإنھ یرى طبیعتھ بال تكلف أو تظاھر

959.A man of elastic temper wins all hearts
قلوبصاحب المزاج المرن یكسب كل ال

إذا اتسم اإلنسان بالمرونة وابتعد عن التعصب واالنفعال فإنھ یكسب ود : المعنى
الكثیر من الناس

960.A man of gladness seldom falls into madness
الرجل المرح ال یصاب بالجنون إال نادرا

 للمرح والبھجة أثر كبیر في الراحة النفسیة والعصبیة لإلنسان واإلنسان الذي: المعنى
یمیل إلى المرح والسرور ال یتعرض لإلصابة باألمراض النفسیة

961.A man of words and not of deeds is like a 
garden full of weeds

الرجل الذي یتكلم وال یفعل مثل الحدیقة المملوءة باألعشاب الضارة 
)طبق الفعال فقولھ لن یثمرا... وإن المعلم لم تكن أقوالھ (

رجل الذي ال یفعل سوى الكالم الذي ال فائدة فیھ لھو مثل الحدیقة التي  إن ال:المعنى
ال ثمر فیھا

962.Man proposes, God disposes
)اإلنسان بالتفكیر واهللا بالتدبیر(اإلنسان یفكر واهللا یقدر 
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 قد یخطط اإلنسان لعمل شيء ما ولكنھ ال یستطیع أن یجزم بأن ھذا العمل :المعنى
ن ذلك في علم اهللا وكل شيء بقضائھ وقدره ومشیئتھ فوق مشیئة سیتم كما خطط لھ أل

البشر

963.The man who does not demand his right is 
buried alive

إذا لم یطالب المرء بحقھ فقد دفن حیا
إذا سلبت من اإلنسان حقوقھ فلم یدافع عنھا أو یطالب بھا فھو إنسان ذلیل بال : المعنى

ات وإن كان حیاقیمة وھو في عداد األمو

964.A man will never change his mind if he has no 
mind to change

لن یغیر المرء رأیھ أبدا إذا لم یكن لھ عقل یفكر بھ
العاقل ھو من یتدبر األمور ویغیر رأیھ إذا رأى رأیا آخر أصوب منھ : المعنى

م من نعمة واألحمق ھو من یتمسك برأیھ وال یستجیب للرأي السدید ألنھ محرو
التفكیر والقدرة على الحكم على األشیاء

965.A man without a smiling face must not open a 
shop

رجل بال وجھ بشوش ال ینبغي أن یفتح محال للتجارة
یكسب ود الناس وال یرغب الزبائن في التعامل معھفظ ال یمكنھ ال  التاجر:المعنى

966.A man without reason is a beast in season
الرجل بال عقل كالبھیمة في أوان الذبح

الرجل الذي ینساق وراء غیره دون تفكیر أو تدبر ما ھو إال كالبھیمة تساق : المعنى
إلى الذبح دون أن تدري

967.A man’s destiny is always dark
مصیر اإلنسان دائما مجھول

ك في األمور ال یستطیع أحد أن یضمن مستقبلھ أو یعرف مصیره فإن ذل: المعنى
الغیبیة التي ال یعلمھا أحد

968.A man’s house is his castle
)جنة الرجل بیتھ(بیت اإلنسان ھو قلعتھ 

بیت اإلنسان ھو حصنھ الذي یجد فیھ الراحة والسكن والعزة واألمن واألمان: المعنى

969.A man’s studies pass into his character
دراسة اإلنسان تنتقل إلى شخصیتھ

لنوعیة الدراسة أثر في تكوین شخصیة اإلنسان وتفكیره وسلوكھ واھتماماتھ : عنىالم
وتقدیره لألمور وحكمھ على الناس واختیاره لألصدقاء

970.Manners and money make a gentleman
المرء باألخالق یسمو ) (الرجال باألموال(األخالق والمال یصنعان الرجل النبیل 

)ذكره
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نسان باألخالق الحسنة وكان لھ مال وثروة فإنھ ینال احترام كل إذا اتسم اإل: المعنى
الناس وتقدیرھم

971.Manners maketh man
)المرء باألخالق یسمو ذكره (األخالق تصنع الرجال

 یحكم الناس على الرجل من خالل أخالقھ وسلوكھ وتصرفاتھ ال بمظھره أو :المعنى
شكلھ أو مالھ

972.Many a little makes a mickle
بالقلیل یكثرالقلیل 
 إذا ادخر اإلنسان مبلغا قلیال كل یوم فإنھ في نھایة العام یجد معھ قدرا كبیرا :المعنى

من المال

973.Many hands make light work
 العمل بسھولةتنجزاألیدي الكثیرة 

 كلما كثر المشاركون في القیام بعمل كلما أنجزوه بسرعة وال یشعر أحد منھم :المعنى
فمثال عندما یرید شخص أن یجمع الفاكھة من حدیقة كبیرة فإنھ سیحتاج إلى بتعب، 

بذل الكثیر من الوقت والجھد بخالف ما لو استعان بخمسة أشخاص آخرین

974.Many kiss the hand they wish to cut off
  التي یتمنون قطعھاالیدیقبلون كم من أناس 

)لھ ما من صداقتھ بدعدوا ... ومن نكد الدنیا على الحر أن یرى (
 إن معاملة الناس لشخص ما باحترام وأدب زائد لیست دلیال قاطعا على حبھم :المعنى

لھ فقد یكون ذلك بدافع خوفھم ومنھ ویتمنون بداخلھم لو یتخلصون منھ

975.Many would be cowards if they had courage 
enough

 الكافیةجاعةتتھم الشوایریدون أن یكونوا جبناء لو كم من أناس 
 قد یوضع اإلنسان في موقف خطیر ویود لو یھرب أو یتخلص منھ ولكنھ :المعنى

یخشى إن فعل ذلك أن یتھمھ الناس بالجبن فیضطر إلى االستمرار في المواجھة

976.Marriage is a lottery
حظوظالزواج 
ي  الزواج یعتمد على الحظ، فال یستطیع أحد أن یعرف ھل سیكون سعیدا ف:المعنى

زواجھ أم ال وھل شریك حیاتھ ھو الشخص المناسب أم ال، ومھما دقق اإلنسان في 
االختیار فإن الزوج أو الزوجة ال تظھر على حقیقتھا إال بعد الزواج

977.Marriage makes or mars a man
الزواج یصنع الرجل أو یحطمھ

 والتقدم في الزواج إذا كان موفقا یصلح شأن الرجل ویساعده على التفوق: المعنى
حیاتھ وإذا لم یكن موفقا فإنھ یغرق الرجل في المشاكل ویعوقھ عن تحقیق أي إنجاز

978.Marriages are made in heaven
)الزواج قسمة ونصیب (الزیجات تتم في السماء
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 كل إنسان مقدر لھ في السماء من ستكون زوجتھ وكل امرأة مقدر لھا من :المعنى
مثل أن الرجل قد یسعى في الزواج من امرأة أو سیكون زوجھا، ویوضح ھذا ال

أخرى لكنھ لن یتزوج في النھایة إال المرأة المقدرة لھ

979.Marry first, and love will come afterwards
تزوج أوال وسوف یأتي الحب فیما بعد

لیس شرطا أن یكون الحب قبل الزواج فالحب الحقیقي یأتي بعد الزواج : المعنى
ة والمودة والمعاملة الحسنةبالعشرة الطیب

980.Marry in haste, and repent in leisure
واندم ندما طویال عجل علىتزوج 
 الزواج حیاة وعشرة تدوم فینبغي لإلنسان أن یبذل قصارى جھده في اختیار :المعنى

شریكة حیاتھ حتى ال یقضي بقیة عمره في تعب وندم

981.May God defend me from my friends; I can
defend myself from my enemies

اللھم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفیل بھم
 یأخذ اإلنسان حیطتھ وحذره من أعدائھ لكن قد یأتیھ الشر والغدر من جانب :المعنى

أصدقائھ الذین كان یحبھم ویأتمنھم

982.Measure for measure
)جزاء بجزاء(الصاع بالصاع 

عمل وإذا اعتدى شخص على أحد فإنھ ال یلقى إال العدوان الجزاء من جنس ال: المعنى
جزاء لھ

983.Measure thrice before you cut once
قس ثالث مرات قبل أن تقص القماش

ینبغي على المرء أن یفكر ویراجع حساباتھ جیدا قبل أن یقوم بعمل ما، فإن : المعنى
الخیاط الذي یقص القماش العمل إذا خرج إلى حیز التنفیذ ال یمكن الرجوع فیھ مثل 

دون أن یتأكد من المقاس فإذا وجد القماش دون المقاس كان من المستحیل علیھ أن 
یصلحھ

984.Medicines are not meat to live by
الدواء لیس لحما تعیش بھ

الدواء لھ مضار كما لھ منافع فال ینبغي أال یفرط اإلنسان في استخدامھ أو : المعنى
لضرورة یستخدمھ إال عند ا

985.Men are blind in their own cause
)آفة الرأي الھوى(صاحب القضیة أعمى 

 إذا كان اإلنسان مقتنعا بقضیة معینة فإنھ یؤمن بأن الحق في جانبھ وال :المعنى
یستطیع أن یرى األمور من جوانبھا األخرى أو یتفھم وجھات نظر اآلخرین

986.Men are known by the company they keep
یعرف المرء بخالنھ
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 یمكنك أن تحكم على إنسان بأنھ ناجح أو فاشل طیب أو شریر بالنظر إلى :المعنى
أصدقائھ وخالنھ فإن المرء ال یصادق إال من یتوافق معھم في الطباع كما أن 

لألصدقاء أثرھم في الشخص فیدفعونھ إلى السیر في طریقھم خیرا كان أو شرا

987.Men are not to be measured in inches
ال یقاس الرجال بطولھم

 إن عظمة الرجال ال تعرف بأحجامھم وأطوالھم بل بأفعالھم وبطوالتھم فكم :المعنى
من شخص قصیر كان لھ أثر بالغ في التاریخ مثل نابلیون بونابرت على سبیل المثال

988.Men leap over where the hedge is lowest
 منخفضایقفز الناس فوق السیاج من حیث یكون

 من عادة الناس أن یبحثوا عن أسھل الطرق ألداء ما یریدون، فال معنى في :المعنى
أن یشق اإلنسان على نفسھ ویسیر في الطریق الصعب ما دام الطریق السھل موجودا

989.Men make houses, women make homes
السكن یصنعن والنساء البیوت یصنعونالرجال 
 یبنیھ بنفسھ لكن ھذا المنزل ال یصبح بیتا یصلح للسكن  قد یشتري منزال أو:المعنى

ویشعر فیھ بالدفء والراحة إال بوجود الزوجة

990.Men strain at gnats and swallow camels
بعض الناس یحذر من البعوضة ویبتلع الجمل

 بعض الناس یتسمون بالنفاق ویخالف كالمھم أفعالھم فینتقدون الناس :المعنى
ء بسیطة ویقومون ھم أنفسھم بارتكاب أبشع الجرائم، ویعترضون الرتكابھم أخطا

على األمور التافھة ویغضون الطرف عن اآلثام الكبیرة

991.A merchant that gains not, loses
التاجر الذي ال یربح یخسر

إذا لم یحصل التاجر ربحا من تجارتھ فإن ذلك خسارة في حد ذاتھ ألنھ أنفق : المعنى
روتھ وبذل جھده دون طائلمالھ واستثمر ث

992.Merit belongs to the beginner, should even the 
successor do better

الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي
الفضل یكون لمن أسس مشروعا أو اخترع شیئا أو جاء بفكرة جدیدة، حتى : المعنى

أ ھذا وإن أضاف إلیھا من جاء بعده وطورھا فإن الفضل یظل ینسب إلى من بد
األمر، فمثال عندما اخترع ماركوني الرادیو لم یكن بھذا الشكل أو الحجم أو الجودة 

التي نراه بھا الیوم لكن الناس ال یتذكرون من أسھموا في تطویر الرادیو مثل تذكرھم 
لماركوني

993.A merry companion is a music in a journey
الصدیق المرح مثل الموسیقى في الرحلة

إذا كان معك صدیق مرح في السفر فإنھ ینسیك ھمومك ویخفف عنك عناء : المعنى
الطریق
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994.Might is right
القوي على صواب

 إن رأي صاحب النفوذ ھو الرأي الصائب حیث ال یستطیع أحد أن یعارضھ :المعنى
أو یقف ضده

995.A mill cannot grind with the water that is past
لذي مضىال تسیر الطاحونة بالماء ا

 یمر الماء في الطاحونة فیدفعھا للدوران وھي تسیر بالماء الذي فیھا اآلن ال :المعنى
بالماء الذي كان فیھا باألمس، والمعنى أنھ ال ینبغي أن نعیش على أمجاد الماضي بل 

ینبغي أن نفكر فیما یمكننا أن نفعلھ ونستفید منھ الیوم

996.The mills of God grind slowly
) یمھل وال یھملإن اهللا(

 ھذا تحذیر للظالم من االنتقام اإللھي فإن اهللا یمھل الظالم ولكن العقاب حتما :المعنى
سیأتي في النھایة ولن یستطیع الظالم أن یفلت منھ

997.Mind your own business
الزم ما یعنیك

حم ینبغي للمرء أن یھتم بشئونھ الخاصة وال یتدخل في شئون اآلخرین أو یق: المعنى
نفسھ في ما ال یعنیھ

998.Misfortunes never come singly
ال تأتي المصائب فرادى

 عندما تجتمع المصائب على شخص فإنھا تتعاقب علیھ واحدة تلك األخرى :المعنى
مثل موج البحر حین تتوالى األمواج وتتابع

999.The misfortunes of some bring benefits to 
others

)ائدمصائب قوم عند قوم فو(
إقالة رجل من منصبھ تكون فائدة لمن یحل محلھ وخسارة تاجر قد تكون : المعنى

فرصة لتاجر آخر وكذلك فإن مصائب بعض الناس قد تكون مكسبا آلخرین

1000.A miss is as good as a mile
إذا أخطأت الھدف بمقدار بوصة أو ذراع فكالھما سواء

لیھ فلم تصبھ فقد خاب مسعاك سواء  إذا كنت تصید غزاال فأطلقت السھم ع:المعنى
جاء السھم قریبا منھ جدا أو بعیدا عنھ جدا، فمثال إذا رسب الطالب في االمتحان فال 
فرق إذا كان بینھ وبین النجاح درجة واحدة أو عشر درجات المھم أنھ لم ینجح في 

تحقیق ھدفھ واجتیاز االمتحان

1001.Moderation in all things
)خیر األمور الوسط (االعتدال في كل شيء

 االعتدال ھو التوسط في األمور وعدم التطرف، فاالعتدال في اإلنفاق مثال :المعنى
یعني عدم اإلسراف وعدم التقتیر
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1002.Money and friendship bribe justice
المال والصداقة یرشوان العدالة

قارب فإنھ إذا سعى مسئول نحو تحصیل المال أو محاباة بعض األصدقاء واأل: المعنى
بال شك سیخالف العدالة ویعطي الحق إلى غیر أھلھ

1003.Money begets money
) المالیجلبالمال (

 كلما ربحت الكثیر من المال كلما كان من السھل تزید من استثماراتك وتربح :المعنى
أكثر

1004.Money burns a hole in the pocket
المال یخرق الجیب

التحكم في مصروفاتھم فیشترون أشیاء كثیرة ال  بعض الناس ال یستطیعون :المعنى
حاجة لھم بھا فینفقون الكثیر من األموال دون أن یدروا ویشعرون كأن المال قد خرق 

جیوبھم وسقط منھا

1005.Money covers all faults
المال یستر كل العیوب

صاحب المال یستطیع أن یبھر الناس بثروتھ ویجعلھم یغفلون كل عیوبھ : المعنى
بیاتھوسل

1006.Money talks
)ال رسول كالدرھم(المال یتكلم 

 المال لھ وزن وتأثیر في الحیاة ومن لدیھ مال وفیر یكون لدیھ من النفوذ أكثر :المعنى
من الفقیر المعدم

1007.The moon does not heed the barking of dogs
)ال یضر السحاب نباح الكالب(ال یبالي القمر بنباح الكالب 

غي على المرء أن یتسامى ویترفع بنفسھ عن السباب أو التھم الباطلة التي ینب: المعنى
تصدر من شخص تافھ

1008.More haste, less speed
)من أسرع كثر عثاره(كلما تعجلت كلما أبطأت سرعتك 

 إذا تعجل اإلنسان في شيء فإن سرعتھ تجلب علیھ من المشاكل ما یبطئ :المعنى
قد یصطدم بسیارة أخرى وبدال من أن یدرك ھدفھ سرعتھ، فقائد السیارة المتعجل 

فإنھ یضطر للذھاب إلى قسم الشرطة أو إلى ورشة إصالح السیارات

1009.More have repented of speech than of silence
الندم على السكوت خیر من الندم (یندم المرء على الكالم أكثر مما یندم على الصمت 

)على القول
حیان یكون التزام الصمت أسلم للشخص وأفضل من أن یتفوه في كثیر من األ: المعنى

بكالم یندم علیھ فیما بعد

1010.More than enough is too much
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)إن زاد الشيء عن حده ینقلب لضده(ما زاد عن القدر الكافي فال فائدة فیھ 
 البد من التوسط واالعتدال في كل شيء فإذا كان اإلنسان تكفیھ تفاحتان فال :المعنى

اعي ألن یشتري ثالثةد

1011.The more women look in their glass, the less 
they look to their house

كلما أكثرت المرأة من النظر في المرآة كلما قل اھتمامھا ببیتھا
المرأة التي تھتم بمظھرھا أكثر من الالزم عادة ما یكون ذلك على حساب : المعنى

اھتمامھا ببیتھا وأوالدھا

1012.The more you have, the more you want
كلما حصلت على شيء كلما تطلعت إلى المزید

 ال یقنع اإلنسان أبدا بما لدیھ وكلما أشبع رغبة كلما تولدت لدیھ رغبات أخرى :المعنى
وكلما جمع من المال كلما رغب في تحصیل المزید

1013.The more you study, the more you learn
 كلما ازددت علماكلما ازددت في الدراسة

العلم لیس لھ حد أو منتھى وكلما بذل اإلنسان جھدا في القراءة والدراسة كلما : المعنى
زادت معرفتھ وعلمھ

1014.Most men are slaves because they can not 
say ‘no’

"ال"أكثر الناس عبید ألنھم ال یجرؤن على قول كلمة 
قیدتھ واقتناعھ فھو إنسان یتسم من ال یستطیع أن یرفض شیئا یخالف ع: المعنى

بالجبن والمذلة

1015.The mouse that has but one hole is quickly 
taken

سرعان ما یھلكالفأر الذي لھ جحر واحد 
 ال یأمن الفأر على حیاتھ في جحر واحد بل یبني جحورا كثیرة في أماكن :المعنى

لك ینبغي لإلنسان أال یعقد متفرقة حتى ال یقع فریسة سھلة لمن یرید أن یقتنصھ، فكذ
كل آمالھ یخطط كل مستقبلھ على أمر واحد بل البد أن یحسب حساب عدم حصول 

ھذا األمر ویضع خططا بدیلة

1016.Much ado about nothing
ضجة عظیمة بال سبب

یقال عندما یكثر الجدل والصخب بسبب أمر تافھ ال قیمة لھ: المعنى

1017.Much law, but little justice
 في القوانین وقلة في العدلكثرة

من أجل تنظیم الحیاة وتحقیق العدل لیس المھم كثرة القوانین ولكن المھم : المعنى
االلتزام بھا وتطبیقھا

1018.Much learning makes men mad
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كثرة العلم تصیب الرجال بالجنون
إذا حمل اإلنسان عقلھ فوق طاقتھ فإن ذلك یؤدي بھ إلى الجنون: المعنى

1019.Much meat, much malady
كثرة اللحم تجلب الكثیر من األمراض

اإلفراط في الطعام یسبب التخمة والسمنة ویؤدي إلى إصابة اإلنسان بالكثیر : المعنى
من األمراض

1020.Much would have more
)من لم یقنع بالیسیر لم یكتف بالكثیر (من معھ كثیر یرید أكثر

لوا حظا وافرا من الدنیا إال أن الطمع یعمیھم  بالرغم من أن بعض الناس قد نا:المعنى
عما لدیھم وال یشعرون بالرضا ویتطلعون إلى المزید

1021.Muck and money go together
من أراد المال فال یبال باتساخ یدیھ

 العامل الذي یعمل في منجم للفحم أو في الحدادة أو غیرھا إذا ترفع عن العمل :المعنى
حصل على المال الذي یحتاجھ، وبمعنى أشمل فإن جمع المال حتى ال تتسخ یدیھ فلن ی

ال یأتي إال بالعرق والشقاء

1022.Murder will out
البد لجریمة القتل أن تنكشف

 ال یمكن للقاتل أو ألي مجرم أن یخفي جریمتھ إلى األبد فعاجال أو آجال :المعنى
ستنكشف الجریمة ویلقى الجاني جزاءه

1023.My son is my son, till he has got him a wife; 
but my daughter is my daughter all the days of 
her life

ابني یظل ابني حتى یكون لھ زوجة أما ابنتي فتظل ابنتي طوال حیاتھا
 الخاصة أما ھتبقى صلة االبن بأبویھ حتى یزوج فیستقل بأسرتھ ویھتم بشؤون: المعنى

ا بھم طوال حیاتھاالبنت فتھتم بأبویھا وتحافظ على عالقتھ
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N
1024.Nature abhors a vacuum

الطبیعة تكره الفراغ
 ال تترك الطبیعة فراغا فإذا زالت دولة نشأت مكانھا دولة أخرى وإذا :المعنى

انقرضت ساللة تطورت بدلھا ساللة أخرى وإذا مات شخص احتل مكانھ شخص 
آخر

1025.Necessity is the mother of invention
)الحاجة تفتق الحیلة(راع الحاجة أم االخت

 الحاجة تدفع اإلنسان نحو اإلبداع واختراع األدوات لسد تلك الحاجة، فمثال :المعنى
اختراع التلیفون جاء بسبب حاجة اإلنسان إلى االتصال بأشخاص في أماكن بعیدة 

واختراع الرادار جاء بسبب حاجة الجنود في الحرب لتحدید موقع طائرات 
 بعدوغواصات العدو من

1026.Necessity knows no laws
)الضرورات تبیح المحذورات(الضرورة ال تعرف القوانین 

 وقت الحاجة الشدیدة والضرورة الملحة یضطر اإلنسان إلى خرق القانون :المعنى
في سبیل سد ھذه الحاجة، فمثال إذا كان الرجل لھ زوجة وأوالد یكادون یموتون 

آخر وال یبالي بالقانون من أجل أن یحافظ على جوعا فإنھ سیسرق إن لم یجد طریقا 
حیاتھ وحیاة أھل بیتھ

1027.Neither a borrower nor a lender be
ال تكن مدینا وال دائنا

 إذا اقترضت ماال من صدیق فقد ال تستطیع سداده مما یفسد العالقة بینكما :المعنى
القة بینكما أیضا، لذلك وإذا أقرضتھ ماال فقد ال یستطیع ھو أن یرد ما علیھ فتفسد الع

فاألفضل أال تقرضھ أو تقترض منھ

1028.Neither bribe, nor lose thy right
ال تتعامل بالرشوة وال تضیع حقك

ینبغي على المرء أن یسعى للحصول على حقھ بالطرق الشریفة واالبتعاد : المعنى
عن الطرق الملتویة

1029.Never answer an insolent man
لوقحال ترد على الشخص ا

إذا سبك شخص بذيء اللسان فال ینبغي علیك أن تنحدر إلى مستواه وترد : المعنى
علیھ فاألصح ھو أن تعرض عنھ وتتجاھلھ

1030.Never ask pardon before you are accused
ال تسأل الصفح قبل أن یوجھ إلیك االتھام
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وم ألنك إن  ال تحاول تبریر موقفك أو تلقي أعذارك قبل أن یوجھ إلیك الل:المعنى
فعلت ذلك فقد أدنت نفسك، وربما یكون الشخص الذي تحاول االعتذار إلیھ ال یدري 

شیئا عن الموضوع الذي تتحدث عنھ فتفشي أمرك أمامھ بال داع

1031.Never buy a pig in a poke
)ال تشتري سمكا في البحر(الخنزیر في الكیس ال تشتري 

 قطة في كیس ویحاولون بیعھا للسذج  قدیما كان بعض المحتالین یربطون:المعنى
والغافلین على أنھا خنزیر، فإذا كان المشتري فطنا وطلب فتح الكیس ورؤیة الخنزیر 
اكتشف الحیلة، فكذلك ینبغي للمشتري أن یتوخى الحذر وأن یفحص السلعة جیدا قبل 

دفع الثمن

1032.Never buy fish in the sea
ال تشتري سمكا في البحر

للمشتري أن یفحص السلعة ویعاینھا جیدا قبل الشراء وال یشتري شیئا البد : المعنى
على أساس وصف البائع لھ فقد ال تطابق السلعة ھذا الوصف

1033.Never do things by halves
ال تنجز نصف العمل وتتركھ

 إذا بدأت عمال فالبد أن تبذل قصارى جھدك أن تنھیھ على أكمل وجھ ألنك :المعنى
نھیھ فإن عناءك لن یحقق ثمرتھ ولن تصل إلى النتیجة المرجوةإذا بدأتھ ولم ت

1034.Never judge by appearance
ال تحكم بالمظاھر

 ال تجعل المظاھر ھي األساس الذي تحكم بھ على الناس أو األشیاء ألن :المعنى
المظاھر خداعة وال تكون األشیاء كما تبدو لك ألول وھلة

1035.Never lay sorrow to your heart when others 
lay it to their heels

ال تضع الحزن في قلبك بینما یضعھ اآلخرون في أقدامھم
ال تحزن لفراق شخص ما إذا كان ھذا الشخص ال یھتم وال یحزن لفراقك: المعنى

1036.Never look a gift horse in the mouse
 إلیكى الحصان المھدتنظر في فمال 

ن قبل شرائھ لمعرفة عمره وما إذا كان صغیرا أم  ینظر الناس في فم الحصا:المعنى
عجوزا جیدا أم ردیئا، فإذا كان اإلنسان في حاجة إلى حصان وقدم شخص لھ حصانا 
كھدیة فال ینبغي أن ینظر في فمھ قبل أن یقبلھ، فكذلك ینبغي لإلنسان أال ینتقد العیوب 

ختار أو ینتقدفي الھدیة المقدمة لھ ألنھ لن یدفع فیھا ماال فلیس لھ أن ی

1037.Never make threats you cannot carry out
ال تھدد إذا كنت ال تقدر أن تنفذ

 ال تھدد ما لم تكن قادرا على تنفیذ ما ھددت بھ ألنك في ھذه الحالة تكشف :المعنى
عن ضعفك وتجعل الناس یستھینون بك

1038.Never make two bites of a cherry
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ال تقضم الكرزة على مرتین
 لكي تأكل الكرزة الصغیرة لست بحاجة إلى أن تقضمھا مرتین، فكذلك إذا :عنىالم

كان العمل سھال یمكن إنجازه مرة واحدة فال داع ألن تفعلھ على مراحل وتبذل الجھد 
أكثر من مرة فیما ال یستحق ذلك

1039.Never put off till tomorrow what may be 
done today

)ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد(
 ینبغي إنجاز األعمال في حینھا وعدم التأجیل إلى وقت آخر فإن الغد یأتي :المعنى

بأعمال أخرى ومھام أخرى وقد ال یسنح لك الوقت بعمل ما أجلتھ من قبل

1040.Never regret doing good
ال تندم على فعل الخیر

 ال تندم على المعروف الذي قدمتھ لشخص ما حتى وإن قابلك بالجحود: المعنى
والنكران

1041.Never say die
ال تیئس أبدا

 ال تیئس من المحاولة أبدا وتحلى باألمل والصبر والمثابرة فال یأس مع الحیاة:المعنى

1042.Never spend your money before you have it
ال تنفق أموالك قبل أن تحصل علیھا

جدیدة ثم تحدث  قد یتوقع أحد التجار ربحا وفیرا فیقترض ماال لشراء سیارة :المعنى
ظروف سیئة في التجارة وال یحصل على الربح الذي توقعھ فیجد نفسھ أمام دین ال 

یستطیع سداده، فالبد إذا من التعقل في إنفاق المال وعدم اإلفراط في األمل

1043.Never spur a willing horse
مطیعاال تضرب فرسًا 

یبذل فیھ قدر طاقتھ فال  إذا كان الشخص یقوم بعملھ على الوجھ األكمل و:المعنى
ینبغي لرئیسھ أن یحثھ على االجتھاد أو السرعة ألن ذلك قد یأتي بنتیجة عكسیة 

فیدفعھ إلى التذمر والتقصیر

1044.Never tell your enemy that your foot aches
ال تخبر عدوك أن قدمك تؤلمك

حتى ال یستغلھا  ال ینبغي لإلنسان أن یكشف نقاط ضعفھ أمام عدوه أو منافسھ :المعنى
ضده

1045.Never too late to learn
)اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد(لم یتأخر الوقت أبدا للتعلم 

یمكن للمرء أن یتعلم أي شيء في أي وقت مھما تقدم بھ السن: المعنى

1046.Never trouble trouble till trouble troubles you
ال تبحث عن المشاكل
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ان أن یبحث عن المشاكل أو یفكر في العقبات قبل أن تقع فقد  ال ینبغي لإلنس:المعنى
ال تقع تلك المشاكل أبدا وتكون مخاوفھ بال أساس من الصحة

1047.Never trust a friend who deserts you at a 
pinch

ال تثق أبدا بصدیق ھجرك وقت الشدة
ي یخذل الصدیق الحقیقي ھو الذي یقف بجوار صدیقھ وقت الضیق أما الذ: المعنى

صدیقھ فلیس جدیرا بالثقة

1048.New brooms sweep clean
)الغربال الجدید لھ شدة(المكنسة الجدیدة تنظف جیدا 

 عندما یتولى شخص منصبا جدیدا فإنھ یقوم بعمل تغییرات كبیرة ویؤدي :المعنى
عملھ بإتقان ومھارة وحماس وال یسمح بأي تھاون، ولكن بعد فترة تھدأ جذوة 

 العمل إلى عھده السابقالحماس ویعود

1049.New lords, new laws
األسیاد الجدد یأتون بقوانین جدیدة

حین یتولى المنصب مسئول جدید فإنھ یأتي بتنظیمات ولوائح وقواعد جدیدة : المعنى
مختلفة عمن سبقھ

1050.Ninety per cent of inspiration is perspiration
تسعون بالمائة من اإللھام ھي عرق وجھد

 اإللھام ھو الخاطر والموھبة الربانیة التي تأتي الشعراء والمخترعین :نىالمع
والمبدعین لكنھا ال تكفي وحدھا في إخراج العمل اإلبداعي بل البد للشخص أن یبذل 

الكثیر من الجھد والتعب حتى تتبلور الفكرة في شكل ملموس

1051.No answer is also an answer
الصمت عالمة اإلیجاب

ذا سألت أحدا سؤاال فلم یرد علیك فإن صمتھ یعتبر ردا في حد ذاتھ، فإذا  إ:المعنى
ھل أنت الذي كسرت الساعة؟ فلم یرد علیك : وجدت ساعتك مكسورة فسألت أخیك

فالبد أنھ ھو الذي فعلھا لكنھ ال یرغب في االعتراف بذلك

1052.No cross, no crown
ال تاج بال عذاب

مى ال یكون إال باأللم والمشقة والتعب الوصول إلى األھداف العظ:المعنى

1053.No effect without a cause
لكل معلول علة

البد من ربط األسباب بالمسببات فال توجد حركة بال محرك أو عمل بال دافع : المعنى
أو مشكلة بال سبب

1054.No fence against ill fortune
ال واق من الحظ التعس



140

قى بعض المصائب فلن یحجزھا أي حاجز أو إذا كان مقدرا لإلنسان أن یل: المعنى
یمنعھا أي مانع، ومھما أخذ اإلنسان بأسالیب الحیطة والحذر فالبد للمقدر أن ینفذ

1055.No flying from fate
ال مفر من القضاء

القضاء أمر محتوم ال یستطیع المرء أن یغیره أو یھرب منھ : المعنى

1056.No gain without pain
)د وجدمن ج(ال مكسب بال تعب 

 تحقیق اآلمال ال یتحقق إال بالتعب واجتیاز الصعوبات:المعنى

1057.No gratitude from the wicked
األشرار ال یعترفون بالجمیل

ال تتوقع من الشخص الجحود اللئیم أن یشكرك على معروف قدمتھ لھ أو : المعنى
یعترف بإحسانك إلیھ

1058.No living man all things can
یع أن یفعل كل شيءال یوجد رجل یستط

من طبع اإلنسان القصور والعجز فإنھ إن برع في شيء أخفق في شيء أخر : المعنى
وال یستطیع أن یحیط بكل األشیاء

1059.No love like the first love
)ما الحب إال للحبیب األول(ال حب كالحب األول 

 ال یستطیع أي الحب األول یكون أشد تعلقا بالنفس وسیطرة على القلب بحیث: المعنى
حب بعد ذلك أن یمحوه

1060.No man can do two things at once
ال یستطیع أحد أن یفعل شیئین في نفس الوقت

یقال حین یطلب من شخص أن یقوم بعملین في نفس الوقت فالبد حین إذن : المعنى
من تحدید األولویات وأیھما ینبغي أن یتم أوال حیث أنھ ال یمكنھ أن یقوم بھما معا

1061.No man can serve two masters
)خادم سیدین یكذب على أحدھما(ال یستطیع أحد أن یخدم سیدین في آن واحد 

 إذا كان ھناك شخص لھ رئیسان في العمل فلن یمكنھ أن یقوم باإلعمال التي :المعنى
یكلفھ بھا كل منھما، وكذلك ال یمكن لإلنسان أن یؤمن بقضیتین متضاربتین 

فلن یستطیع أن یقف بجانب الخیر ویحارب في صف الشر في نفس ویساندھما معا 
الوقت

1062.No man is a hero to his valet
ال أحد یكون بطال أمام خادمھ

 الخادم یعرف عن سیده ماال یعرفھ أحد فیعرف عیوبھ وأخطاءه ونقاط ضعفھ :المعنى
 بھا الناسولذلك فإن الخادم ال ینبھر بسیده وال یراه بنفس البطولة التي یراه

1063.No man is born wise or learned
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ال أحد یولد حكیما أو متعلما 
)ولیس أخو علم كمن ھو جاھل... تعلم فلیس المرء یولد عالما (

الحكمة والعلم ال یأتیان من تلقاء أنفسھما بل بالخبرة والدراسة والتعلم: المعنى

1064.No man is content with his lot
ال أحد یرضى بنصیبھ

 ال یرضى أحد بحظھ من الدنیا وال یقنع بظروفھ ومعیشتھ ألن كل شخص :المعنى
یتطلع إلى ما في ید غیره ویرغب فیما لیس عنده

1065.No man is indispensable
لیس ھناك من ال یمكن االستغناء عنھ

 في مجال األعمال والشركات قد یكون المدیر أو الموظف ناجحا ویقوم :المعنى
عظیمة ال یستطیع أحد من زمالئھ القیام بھا ثم یستقیل فجأة، فال یعني بأعمال ھامة و

ھذا أن العمل سیتوقف بل البد أن یوجد من یحل محلھ ویقوم بعملھ حتى وإن لم یكن 
على نفس الدرجة من الكفاءة

1066.No man is infallible
)كل ابن آدم خطاء(ال أحد معصوم من الخطأ 

و بمنأى عن الخطأ ألن الخطأ من طبیعة البشر لیس ھناك أحد معصوم أ:المعنى

1067.No man loveth his fetters, be they made of 
gold

ال یحب أحد قیوده حتى وإن كانت من ذھب
یحب اإلنسان الحریة وینفر من األشیاء التي تقید حریتھ وتحد حركتھ مھما : المعنى

كانت الفائدة التي تعود علیھ من ورائھا

1068.No man ought to be judge in his own cause
ال ینبغي ألحد أن یحكم في قضیتھ

ال ینبغي ألحد أن یحكم في نزاع ھو طرف فیھ أو لھ مصلحة مع أحد : المعنى
الطرفین وإن حكم فإنھ لن یكون منصفا

1069.No news is good news
إذا لم یكن ھناك خبر جدید فھذا خبر سعید

ارئة یولیھا الناس اھتماما كبیرا لذلك فإنھم  األخبار السیئة واألحداث الط:المعنى
یبادرون بإخبار األصدقاء واألقارب بمجرد حدوثھا فإذا لم تصلنا أخبار عن بعض 

األصدقاء أو األقارب لفترة فیمكننا أن نعتقد أن كل شيء یسیر على ما یرام

1070.No one believes a liar, even when he tells the 
truth

ب حتى عندما یخبر بالحقیقةال أحد یصدق الكذا
إذا عرف الناس عن شخص أنھ كذاب لم یمنحوه ثقتھم ولم یصدقوه في أي : المعنى

شيء حتى وإن قال الصدق

1071.No one is care-free
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)وأي الناس تصفو مشاربھ(ال أحد یخلو من الھم 
فا أم لكل إنسان ھمومھ ومشاكلھ التي تشغل بالھ سواء كان غنیا أم فقیرا شری: المعنى
وضیعا

1072.No pains, no gains
ال مكاسب بال آالم

ال یصل اإلنسان إلى النجاح إال بالتعب والسھر والمشقة: المعنى

1073.No power, no respect
)ذل من ال سیف لھ(ال احترام إال للقوة 

ینعم أصحاب الجاه والنفوذ والسلطة باحترام الناس فإذا زال عنھم ذلك زال : المعنى
س لھم وتجرؤا علیھماحترام النا

1074.No rose without a thorn
ال وردة بال شوكة

من أجل الوصول إلى األشیاء الطیبة الجمیلة البد أن یتحمل اإلنسان ما یلقاه : المعنى
من المشقات والصعاب

1075.No secret beyond two
)كل سر جاوز االثنین شاع(

إنھ حینئذ سرعان ما یشیع ال یعد األمر سرا إذا علم بھ أكثر من شخصین ف: المعنى
ویعرف بھ أكثر الناس

1076.No smoke without fire
ال دخان بال نار

اإلشاعات واألخبار التي تنتقل بین الناس البد لھا من أصل تستند علیھ وھي : المعنى
تحمل في طیاتھا بعض الحقائق مھما كانت قلیلة

1077.No sweet without sweat
)ممزوجة بعرق الكفاححالوة النجاح (ال حلوى بال عرق 

ال یستطیع المرء أن یصل إلى مراده ویحقق آمالھ دون بذل الجھد والعرق : المعنى
وتحمل المشقة

1078.No wrong without remedy
ال خطأ بال عالج

مھما كان الخطأ فادحا فالبد أن ھناك طریقة لعالجھ وإصالحھ: المعنى

1079.Noblesse oblige
لنبیلاألصل النبیل یدفع إلى العمل ا

 ھذا المثل ما زال باقیا بأصلھ الفرنسي ومعناه أن األصل العریق یلزم :المعنى
صاحبھ القیام باألعمال النبیلة

1080.The noblest vengeance is to forgive
)العفو عند المقدرة(أنبل وسیلة للثأر ھي العفو 

ثلمن شیم األشراف والنبالء العفو عن المسيء وعدم معاملتھ بالم: المعنى
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1081.A nod for a wise man, and a rod for a fool
)العبد یقرع بالعصا والحر تكفیھ اإلشارة(اإلشارة للحر والعصا لألحمق 

إذا أخطأ اإلنسان العاقل فإنھ یفھم خطأه بمجرد إن یلمح إلیھ أحد أما األحمق : المعنى
فإنھ ال یرتدع عن الخطأ إال بالعقاب

1082.A nod is as good as a wink to a blind horse
سواء عند األعمى أن تومئ لھ برأسك أو تطرف لھ بعینك

 ال فائدة من أن تلمح لشخص بشيء إذا كان مصرا على عدم الفھم كأن تلمح :المعنى
ال تشغل : للضیف الثقیل أنك لدیك الكثیر من األشغال لتقوم بھا فقد یقول لك یقول لك

 أنتظرك ھنا بالك قم بكل األعمال التي تریدھا وسوف

1083.Non-conformity makes name
)خالف تعرف(

یسعى بعض الناس نحو الشھرة عن طریق مخالفة المألوف والخروج على : المعنى
التقالید واألعراف

1084.None but the brave deserves the fair
)من خطب الحسناء لم یغلھا المھر(ال یستحق الحسناء إال الشجاع 

بالشجاعة لكي تفوز بالفتاة التي تحبھا وینطبق كذلك على أن  البد أن تتسم :المعنى
تحصیل األمور العظیمة ال یتحقق إال بالجرأة واإلقدام

1085.None so blind as those who won’t see
)عمى العین وال عمى القلب(لیس ھناك أشد عمى ممن ال یرید أن یرى 

ي رؤیتھ أو یفھم ما ال یرید  ال فائدة في أن تجعل الشخص یرى ما ال یرغب ف:المعنى
فھمھ أو یلتفت إلى ما ال یرید االلتفات إلیھ

1086.None so deaf as those who won’t hear
لیس ھناك أشد صمما ممن ال یرید أن یسمع

 مھما حاولت أن تقنع شخصا بأمر ما ومھما سقت لھ من حجج وبراھین فإنھ :المعنى
لتفت إلى ما تقول وال یرغب في الفھم لن یقتنع طالما أنھ ال یعیرك سمعھ وال ی

واالقتناع

1087.Not good is it to harp on the frayed string
 الباليتر على الولیس من الخیر أن تضرب

 إذا بلي الوتر من كثرة العزف علیھ فإنھ یصدر صوتا غیر محبوب وال :المعنى
كرارا سئم یرغب أحد في سماعھ، فكذلك إذا تحدث اإلنسان في موضوع مرارا وت

الناس منھ وملوا سماع قصتھ

1088.Nothing for nothing
ال شيء بال مقابل

ال یمكنك الحصول على شيء دون أن تدفع ما یقابلھ فالسلعة مقابلھا الثمن : المعنى
والنجاح مقابلھ التعب

1089.Nothing is as good as it seems beforehand
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وھلةول أل كما یبدو یكونال شئ 
ینظر اإلنسان للشيء ألول وھلة یعتقد أنھ حسن وبدیع ولكن عندما  عندما :المعنى

یقترب منھ وینظر إلیھ نظرة فاحصة یكتشف ما بھ من عیوب وال یجده كما كان یظن

1090.Nothing is easy to the unwilling
ال شيء سھل لمن ال تتوفر عنده اإلرادة

إنھ لن یجد ھذا العمل سھال أبدا إذا لم توجد الرغبة عند المرء للقیام بعمل ما ف: المعنى
بل إنھ سیظل یتذمر عندما یصادف أي مشكلة مھما كانت بسیطة

1091.Nothing is given so freely as advice
لیس ھناك ما یھبھ اإلنسان بال مقابل أكثر من النصیحة

 بالرغم من أن معظم الناس ال یتقبل النصیحة فإنھم ال یترددون في تقدیمھا :المعنى
خص في أي مناسبةألي ش

1092.Nothing is impossible to a willing heart
ال شيء مستحیل أمام اإلرادة الصادقة

إذا توفرت اإلرادة العزیمة الصادقة لدى شخص ما فإنھ یذلل الصعاب : المعنى
ویجتاز العقبات مھما كانت صعبة وشاقة

1093.Nothing is secret under the sun
ال سر تحت الشمس

 یبقى السر دائما طي الكتمان فالبد أن یأتي یوم ینكشف ویعرف بھ كل لن: المعنى
الناس

1094.Nothing is so certain as the unexpected
إن ما یحدث دائما ھو ماال یتوقعھ أحد

 قد یخطط اإلنسان ویرسم في عقلھ التصورات والتوقعات لكن ما یحدث دائما :المعنى
 إدراك اإلنسان ال یحیط بكل العوامل یكون على خالف المتوقع ألن اإلنسان ال

واألسباب فكثیرا ما یغفل بعض األشیاء التي تكون سببا في تغیر األمور

1095.Nothing is to be got without pains
لن تحصل على شيء بال ألم

ال یستطیع اإلنسان أن یحقق أي نجاح دون تحمل العناء واأللم الذي یصادفھ : المعنى
في طریقھ

1096.Nothing new under the sun
)ال جدید تحت الشمس(

 الدنیا ھي نفس الدنیا والناس ھم نفس الناس بعاداتھم وطبائعھم وال تجد أمرا :المعنى
جدیدا إال كان لھ أصل في الماضي اندثر لفترة ثم أحیاه الناس مرة أخرى

1097.Nothing seek, nothing find
)اطلب تظفر(من ال یبحث ال یجد 
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والجھد والسعي یجد اإلنسان ما یرید، فإذا كنت ترید عمال فال تتوقع  بالبحث :المعنى
أن یطرق الناس علیك الباب ویعرضون علیك الوظائف بل البد أن تبحث عنھا 

بنفسك حتى تجد ما یناسبك

1098.Nothing so bad but might have been worse
)قدر ولطف(ما من مصیبة إال وكان من الممكن أن تكون أسوأ 

 إذا أصابتك مصیبة فینبغي أن تشكر اهللا أنھا لم تكن أسوأ مما حدث، فإذا :ىالمعن
صدمت سیارتك في حادثة وتھشمت تماما فاحمد اهللا أنك قد نجوت منھا ولم یصبك 

سوء

1099.Nothing so necessary for travellers as 
languages

ال یحتاج المسافرون أكثر من اللغات
ر إلى بلد أجنبیة أن یجید لغتھا حتى یستطیع التعامل من الضروري لمن یساف: المعنى

والتعایش مع أھلھا

1100.Nothing stake, nothing draw
یربحخاطر ال یال من 

 إذا لم یخاطر التاجر باإلنفاق على استثماراتھ فإنھ لن یربح شیئا، وبقدر ما :المعنى
تكون المخاطرة بقدر ما یكون الربح

1101.Nothing succeeds like success
ال شيء كالنجاح

 لیس من السھل أن تحقق النجاح في أمر ما ولكنك متى حققتھ فتحت الباب :المعنى
للنجاح في أمور أخرى كثیرة، فمثال قد یسعى الكاتب نحو نشر أول عمل لھ فیلقى في 
ذلك الكثیر من العناء والتعب ویعرضھ على أكثر من ناشر دون جدوى فإذا نجح في 

قي نجاحا كبیرا كان من السھل علیھ بعد ذلك أن ینشر أي عمل لھنشر ھذا العمل ول

1102.Nothing venture, nothing have
)من لم یركب األھوال لم ینل المطالب(من ال یجازف ال یكسب 

 إذا لم تكن مستعدا للمغامرة والمخاطرة فلیس ھناك أمل أن تحقق ما ترید:المعنى

1103.Nought shall you have of him who has
nought

لن تحصل على شيء ممن لیس عنده شيء
ال ینبغي أن تطلب قرضا من فقیر أو علما من جاھل ففاقد الشيء ال یعطیھ: المعنى

1104.Novelty gives pleasure
لكل جدید لذة

یسعد اإلنسان باألشیاء الجدیدة ویفرح بإحداث أي تجدید في حیاتھ، فالتجدید : المعنى
لھ متعتھ الخاصة
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O
1105.An occasion lost cannot be redeemed

الفرصة التي تضیع ال تعوض
ینبغي على المرء أن یغتنم الفرصة في حینھا فإن الفرصة قد تأتي بال عناء : المعنى

أو تعب فإذا ضاعت ال یستطیع اإلنسان أن یعیدھا مھما بذل من جھد

1106.Of all wars, peace is the end
السالم نھایة كل الحروب

ما طالت الحرب فإنھا تنتھي بالسالم، فلذلك ینبغي إنھاء الحروب بسرعة مھ: المعنى
وعدم االستمرار فیھا

1107.Of two evils choose the lesser
 بعض الشر أھون من -اختر أھون الشرین (إذا خیرت بین شرین فاختر أخفھما 

)بعض
 یختار  إذا أجبر اإلنسان على االختیار بین أمرین كالھما شر فعلیھ أن:المعنى

أیسرھما ضررا وأخفھما شرا، فمثال إذا احتجت للمال وكان أمامك إما أن تسرق أو 
تقترض من شخص بغیض مرابي فإن أخف الضررین ھو االقتراض من ذلك 

الشخص

1108.Old age is sickness of itself
)من بلغ السبعین اشتكى من غیر علھ(كبر السن مرض في حد ذاتھ 

ن من الكثیر من األمراض والعلل والحقیقة أن السبب وراء یشتكي كبار الس: المعنى
ھذه األمراض ھو الشیخوخة وضعف البدن

1109.Old love will not be forgotten
الحب القدیم ال ینسى أبدا

الحب القدیم یظل متعلقا بالنفس ومسیطرا على العواطف بحیث ال یستطیع : المعنى
أي حب بعد ذلك أن یمحوه

1110.An old poacher makes the best keeper
اللص القدیم ھو أفضل حارس

 اللص الذي تاب وأقلع عن السرقة ھو أفضل من تأتمنھ على حراسة :المعنى
ممتلكاتك ألنھ أكثر من یعرف حیل اللصوص وأقدر الناس على التعامل معھم

1111.Old sayings contain no lie
األمثال القدیمة ال تحوي كذبا

ورة صادقة ألنھا نبعت من حكمة أجیال متعاقبةاألقوال المأث: المعنى

1112.Once a devil, always a devil
)الشر للشر خلق(من كان شریرا مرة فإنھ یظل شریرا إلى األبد 

من یرتكب الشر مرة یكون عرضة لالنزالق فیھ كل مرة: المعنى
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1113.Once bitten, twice shy
)ر مرتینال یلدغ المؤمن من جح ( مرتینأخذ حذرهض مرة ُعمن 

 من لدغھ ثعبان مرة فإنھ یظل دائما شدید الحیطة والحذر من الثعابین، فكذلك :المعنى
من مر بتجربة قاسیة فإنھ یحتاط بشدة حتى ال یقع فیھا مرة أخرى، فمن سرقت منھ 
حافظة النقود في حافلة النقل العام مثال ففي المرة التالیة لن یضع نقوده في الحافظة 

افظة في جیبھ الخارجي أو لن یركب الحافلة على اإلطالق ویبحث أو لن یضع الح
عن وسیلة نقل أخرى

1114.Once on shore, we pray no more
إذا وصلنا إلى شاطئ األمان توقفنا عن الصالة

من طبیعة اإلنسان أن یلجأ إلى اهللا ویدعوه ویتقرب إلیھ وقت الشدة فإذا زال : المعنى
ه ونسي ربھالكرب انشغل اإلنسان في لھو

1115.One beats the bush, and another catches the 
birds

 الطیوریمسكواحد یھز الشجرة وآلخر 
 في رحالت الصید ال یستطیع الصیاد أن یطلق على الطیور وھي واقفة على :المعنى

الشجر فكان بعض األشخاص یقومون بھز األشجار حتى یتمكن الصیاد من اقتناص 
مثل على الشخص الذي یقوم بكل الجھد والتعب ثم یجني الطیر، ویضرب ھذا ال

الثمار شخص آخر

1116.One cannot be in two places at once
في نفس الوقت في مكانین یتواجدال یستطیع أحد أن 

 یضرب ھذا المثل لمن یطلب منھ القیام بعملین مختلفین في نفس الوقت:المعنى

1117.One cannot love and be wise
المرء أن یحب ویظل عاقالال یستطیع 

قد یدفع الحب اإلنسان إلى القیام بتصرفات تخالف العقل السلیم: المعنى

1118.One cannot put back the clock
ال یستطیع أحد أن یعید الزمن إلى الوراء

 یضرب ھذا المثل للرجعیین الذین یحلمون باألیام الخوالي ویتمنون رجوعھا :المعنى
لزمن یتغیر وأن عقارب الساعة ال تسیر إلى الوراءفالبد أن یدركوا أن ا

1119.One carries his chin, another feels its weight
واحد یحمل ذقنھ واآلخر یشعر بثقلھا

یضرب لألحمق الفضولي الذي یتدخل فیما ال یعنیھ ویقحم نفسھ في أمور ال : المعنى
عالقة لھ بھا

1120.One does the blame, another bears the 
shame

)رب ملوم ال ذنب لھ(واحد یفعل الخطأ واآلخر یتحمل العار 
قد یرتكب شخص ما خطئا ویعاقب علیھ شخص آخر: المعنى
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1121.One foot is better than two crutches
)الرمد أھون من العمى (خیر من عكازینواحدة  قدم

ن من  یجب على المرء أن یكون شاكرا راضیا بما لدیھ فبعض الضرر أھو:المعنى
بعض وبعض المصائب أھون من بعض

1122.One God no more, but many friends are good 
store

علیك باإلخوان فإنھم في (حسبك إلھ واحد، أما الكثیر من األصدقاء فھم ذخر طیب 
)الرخاء زینة وفي البالء عدة

ینبغي على المرء أن یكثر من األصدقاء ألنھم عون للشخص في شئونھ : المعنى
خیرة لھ في حیاتھوذ

1123.One good turn deserves another
)ھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان(ینبغي أن یقاَبل المعروف بالمعروف 

 إذا أدى أحد الناس إلیك خدمة أو عمل معك معروفا فإنھ ال یستحق منك إال :المعنى
الجزاء الحسن وأن ترد إلیھ معروفھ بالخیر حین تواتیك الفرصة

1124.One hand washes another and both the face
)ید واحدة ال تصفق(ید واحدة تغسل األخرى وھما یغسالن الوجھ معا 

للتعاون أثر كبیر في إنجاز األعمال، فالعمل إذا قام بھ شخصان فإنھما : المعنى
ینجزانھ بشكل أیسر وأسرع مما لو قام بھ شخص واحد

1125.One is never too old to learn
)اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد(على العلم ال أحد یكبر 

 مھما حّصلت من العلوم ومھما تقدم بك السن فما زال أمامك الكثیر لتتعلمھ :المعنى
ومازال أمامك الكثیر من الخبرات لتكتسبھا

1126.One lie makes many
كذبة واحدة تجر وراءھا كذب كثیر

اختالق الكثیر من األكاذیب لتغطي  إذا كذبت مرة واحدة فإن ذلك یدفعك إلى :المعنى
على كذبتك األولى وبذلك یتورط اإلنسان في الكذب أكثر وأكثر

1127.One mad action is not enough to prove a man 
mad

عمل واحد جنوني ال یثبت أن الشخص مجنون
كل إنسان عرضة للوقوع في الخطأ والزلل، فإذا صدر من إنسان خطأ واحد : المعنى

 ھذا للحكم علیھ بأنھ شریر أو مجرمفال یكفي

1128.One man sows and another reaps
واحد یزرع وآخر یحصد

 یضرب ھذا للشخص الذي یقوم بالعناء والجھد ثم یأتي آخر فیجني ثمار ما :المعنى
زرع، فقد یقوم شخص باختراع ما أو بوضع حل لمشكلة ما وینسب الفضل وتعطى 

المكافأة لشخص آخر
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1129.One man’s meat is another man’s poison
آلخرلرجل سم الطعام 
 الطعام الذي یناسب شخص ما قد ال یناسب شخصا آخر وما یعجب شخص :المعنى

ما قد ال یطیقھ شخص آخر، فمثال قد یكون أخوك مغرما باألفالم البولیسیة بینما ال 
تطیق أنت رؤیتھا

1130.One mouse eats the clothes and all the mice 
get into trouble

فأر واحد یقرض الثیاب فتقع كل الفئران في مشكلة
قد یسلك بعض األفراد سلوكا مشینا فتقع العاقبة على كل المجموعة التي : المعنى

ینتمون إلیھا

1131.One must draw back in order to leap better
 للخلف لكي تقفز أفضلتتراجعال بد أن 

رة كبیرة فالبد أن ترجع للخلف وتجري فتستفید  إذا أردت أن تقفز فوق حف:المعنى
من زخم الجري ثم تقفز فتصل إلى البر اآلخر سالما، وبالمثل إذا أراد اإلنسان یقدم 

على أمر ھام فالبد أن یخطط لھ تخطیطا سلیما ویعد لھ الترتیبات الالزمة حتى یتمكن 
من تحقیق ھدفھ

1132.One must draw the line somewhere
یضع لكل شيء حداد أن كل فرد الب

 قد یتساھل اإلنسان في بعض األمور لكنھ البد أن یضع حدا ال یتساھل عنده :المعنى
وال یسمح ألحد بتجاوزه، فمثال قد یأتي أطفال الجیران للعب في حدیقة منزلك أما أن 

یفسدوا األشجار والزھور فھذا ال تساھل فیھ والبد أن یوضع لھ حد

1133.One of these days is none of these days
من أجل عمل یومھ إلى غده لم یؤده في یومھ أو غده

 من ال یبادر بإنجاز العمل ویؤجلھ إلى یوم غیر محدد تمر بھ األیام دون أن :المعنى
یؤدي العمل

1134.One pair of heels is often worth two pairs of 
hands

)الجري نصف الشجاعة(الھرب خیر من الحرب 
د یكون الجري والھروب أفضل من الوقوف للعراك والشجار ق:المعنى

1135.One swallow does not make a summer
الصیفدخول یدل على   واحد الطائر سنونو

 طائر السنونو ھو نوع من الطیور یھاجر إلى الجزر البریطانیة في شھر :المعنى
ذا دخول الصیف، أبریل ویرحل في شھر سبتمبر، فإذا وجدنا طائرا واحدا فال یعني ھ

وكذلك ال ینبغي لإلنسان إال یغتر بدلیل واحد ویحاول أن یثبت بھ قاعدة عامة فقد 
یكون ھذا الشيء استثناء من القاعدة

1136.One volunteer is worth two pressed men
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 رجلین مكرھینواحد أفضل منمتطوع 
تقان أكثر ممن أجبر  من یقوم بالعمل طوعا واختیارا فإنھ یركز فیھ وینجزه بإ:المعنى

على أداء نفس العمل وھو لھ كاره فإنھ ال یبالي أو یكترث بإنھاء العمل كما ینبغي

1137.A one-eyed man should not laugh at a hunch-
backed

ال ینبغي لألعور أن یھزا من األحدب
إذا كان المرء فیھ نقص فال ینبغي أن یسخر من نقائص الناس وعیوبھم: المعنى

1138.Only the dead lose hope
)ال یأس مع الحیاة وال حیاة مع الیأس(ال یفقد األمل إال الموتى 

ال ینبغي لإلنسان أن یستسلم للیأس طالما أنھ على قید الحیاة، ومھما كانت : المعنى
الظروف صعبة البد أن یحتفظ باألمل أن تتحسن األحوال

1139.Only the wearer knows where the shoe 
pinches

 یعلم أین یؤلم الحذاء إال من یرتدیھال
 ال یعلم أسباب المشكلة إال من یعیش فیھا وال یحس بوطأة المشكلة إال من :المعنى

یعانیھا، وقد ال یفھم الناس سلوك شخص ما ألنھم ال یعلمون الدافع وراءه، فقد یقال 
تورطھ شخص من وظیفة مرموقة ویتعجب الناس لذلك لكنھ یعلم تماما أن السبب ھو 

في عالقة مشبوھة مع أحد العمالء

1140.The only way to keep a secret is to say 
nothing

)صدرك أوسع لسرك(الطریقة الوحیدة لالحتفاظ بالسر ھي الصمت 
إذا أراد المرء أن یحتفظ بسر فینبغي إال یبوح بھ إلى أحد فإن السر إذا أفشاه : المعنى

صاحبھ سرعان ما یصیر عالنیة

1141.Open confession is good for the soul
االعتراف یریح النفس

 الشعور بالذنب یؤلم اإلنسان ویجعلھ یعجز عن كتمان السر لفترة طویلة، فإذا :المعنى
اعترف اإلنسان بخطئھ أمام الناس فإنھ یریح ضمیره ویلقي العبء عن كاھلھ

1142.Opportunities do not wait
)سحابالفرص تمر مر ال(الفرص ال تنتظر 

ینبغي للمرء أن ینتھز الفرصة حین تواتیھ وال یتردد وینتظر فإنھا بذلك : المعنى
تضیع من بین یدیھ

1143.Opportunity makes the thief
الفرصة تصنع اللص

 إذا لم تھتم بحفظ األشیاء القیمة في أماكن أمینة فإنك بذلك تعرضھا للسرقة :المعنى
نك تغري الناس وتدعوھم إلى سرقتھا حتى ولو وبإھمالك في الحفاظ على ممتلكاتك فإ

كانوا أمناء لم تخطر السرقة على بالھم وتكون بذلك قد قدمت لصا جدیدا إلى العالم
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1144.Opportunity seldom knocks twice
نادرا ما تطرق الفرصة الباب مرتین

ك  إذا واتتك الفرصة لتحقیق ھدف كنت تحلم بھ أو أمل كنت تطمح إلیھ فعلی:المعنى
أن تقتنصھا وال تتركھا تضیع من یدك فقد ال تواتیك ھذه الفرصة مرة ثانیة أبدا

1145.Oppression causes rebellion
االضطھاد یفجر الثورة

إذا زاد الظلم عن حده وتجاوز مداه أدى ذلك إلى إثارة غضب الناس : المعنى
وتمردھم وثورتھم

1146.Other times, other manners
)عقول كل قوم على قدر زمانھم (كل عصر ولھ سلوكیاتھ

 لكل عصر ولكل جیل أسلوب مختلف في الحیاة ومعاییر مختلفة في السلوك:المعنى

1147.An ounce of discretion is worth a pound of 
wit

من الھزل خیر من رطل من الجدمثقال 
 في  ینبغي على اإلنسان أن یكون متعقال جادا في تصرفاتھ وأقوالھ وال یسرف:المعنى

الھزل والتنكیت على حساب اآلخرین فإن ذلك قد یؤذیھم

1148.An ounce of mirth is worth a pound of sorrow
مثقال من السرور خیر من رطل من الحزن

السرور والمرح واالبتھاج خیر من االنغماس في األحزان والھموم: المعنى

1149.Out of debt, out of danger
یك خطرإذا لم یكن علیك دین فلیس عل

 الدین دلیل على أن اإلنسان لیس مستقرا مادیا وأنھ محمل باألعباء أكثر من :المعنى
طاقتھ ویعیش تحت التھدید والخوف مما قد یفعلھ الدائنون إذا لم یسدد الدین في 

میعاده، فإذا قضى ما علیھ من دیون زال الخطر وبدأ ینعم بحیاتھ دون خوف أو تھدید

1150.Out of frying pan into the fire
خرج من المقالة لیقع في النار

یقال لمن یخرج من ورطة صغیرة فیقع في مشكلة أكبر: المعنى

1151.Out of season, out of price
الشيء في غیر أوانھ ال سعر لھ

ال یكون للسلعة قیمة إذا عرضت في غیر أوانھا ووقت حاجة الناس إلیھا : المعنى
جاء في غیر مناسبتھوكذلك ال یكون للكالم قیمة إذا 

1152.Out of sight, out of mind
)البعید عن العین بعید عن القلب(

 ال یشغل اإلنسان بالھ بما ھو بعید عنھ، فإذا كان لك صدیق في العمل فإنھ :المعنى
یستغل حیزا كبیرا من تفكیرك فتكثر من زیارتھ وتقدیم الھدایا لھ في مناسبات مختلفة 
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مل فإنك سرعان ما تنساه أو على األقل ال یشغل حیزا في فإذا ترك ھذا الزمیل الع
تفكیرك مثل ما كان سابقا

1153.Out of temper, out of reason
الغضب جنون

إذا غضب اإلنسان وفقد أعصابھ فإنھ یصیر كالمجنون وال یستطیع أن یتحكم : المعنى
في تصرفاتھ
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P
1154.Paddle your own canoe

)ثل ظفركما حك جلدك م(جدف قاربك بنفسك 
 ال تتوقع أن یقوم اآلخرون بالعمل بدال منك فتول أمورك بنفسك:المعنى

1155.Pain is forgotten when gain follows
ُینسى األلم إذا أعقبھ مغنم

عندما ینجح اإلنسان في تحقیق ھدفھ فإن سعادتھ تجعلھ ینسى كل اآلالم : المعنى
والصعاب التي عانى منھا من قبل

1156.Patience is a key to relief
)الصبر مفتاح الفرج(

ینبغي لإلنسان أن یصبر على الشدة حتى تزول ویأتي الفرج: المعنى

1157.Patience is a virtue
الصبر فضیلة

 البد من الصبر والتحمل وعدم الیأس والتحلي باألمل حتى یصل اإلنسان إلى :المعنى
ما تصبو نفسھ

1158.Patience is the best remedy
)دواء الدھر الصبر علیھ(ج الصبر خیر عال

في المصائب والشدائد التي ال یستطیع المرء أن یفعل شیئا حیالھا یكون : المعنى
الصبر خیر طریقة للتعامل معھا

1159.Pay beforehand was never well served
من یدفع مقدما ال یتم عملھ بإتقان

لعمل وال ینجزونھ بالدقة إذا دفعت األجرة للعمال مقدما فإنھم یتھاونون في ا: المعنى
المطلوبة ألنھم قد حصلوا على ما یریدون بالفعل

1160.The pen is mightier than the sword
القلم أمضى من السیف

 الكتابة البلیغة تؤثر على مشاعر الناس وعقولھم وسلوكھم أكثر من تأثیر :المعنى
س ویلھب مشاعرھمالسیف، فلیس للطغیان عدو أقوى من القلم ألنھ یوقظ عقول النا

1161.People who live in glass houses should not 
throw stones

)من كان بیتھ من زجاج فال یرشق بیوت الناس بالحجارة(
 من كان سلوكھ غیر مستقیم ویرتكب الكثیر من األخطاء والحماقات ینبغي :المعنى

إال ینتقد الناس على أخطائھم ألنھ ھو نفسھ ھدف سھل للنقد

1162.Per ardua ad astra
من المحنة إلى النجومیة



154

 بقي ھذا المثل على أصلھ الالتیني وھو شعار القوات الجویة الملكیة ومعناه :المعنى
أن الطریق إلى المجد طریق صعب تحفھ العقبات والمتاعب

1163.The pitcher goes so often to the well that it is 
broken at last

ال تسلم الّجرة كل (ئر كل مرة فإنھا في النھایة تنكسر إذا ذھبت الجرة إلى نفس الب
)مّرة

 من یقوم بعمل إجرامي وینجح في اإلفالت من العقوبة یغتر بنجاحھ ویكرر :المعنى
نفس العمل حتى یأتي علیھ یوم وینكشف ویلقى جزاءه، فقد ینجح المحتال أو المخادع 

ا وتكرارا حتى یقع في ید أو السارق في جریمتھ مما یشجعھ على أن یفعلھا مرار
الشرطة في النھایة ویلقى عقابھ

1164.A place for everything, and everything in its 
place

كل شئ في مكانھوضع  الكل شئ مكانخصص 
 یشجع ھذا المثل على الترتیب والتنظیم فإذا عود اإلنسان نفسھ أن یخصص :المعنى

مكانھ فإن حیاتھ ستكون سھلة إذ أنھ مكانا لكل شيء وبعض أن یستعملھ یعیده إلى 
سیجد أي شيء عندما یحتاج إلیھ ولن یضطر إلى بذل الكثیر من الجھد في البحث 

عنھ

1165.Pleasant hours fly fast
اللحظات السعیدة تمضي بسرعة

 عندما الشخص یقوم بعمل یستمتع بھ أو یجلس مع أناس یحبھم فإن الوقت :المعنى
ھ بخالف ما إذا قضى وقتھ في عمل ممل أو مع أناس یمضي سریعا دون أن یشعر ب

 شدیدءال یحبھم فإنھ یشعر أن الوقت یمر ببطي

1166.The pleasure of what we enjoy is lost by 
coveting more

ال نستمتع بما لدینا إذا تطلعنا إلى المزید
 ال یقنع یضیع اإلنسان على نفسھ فرصة االستمتاع بما لدیھ من الملذات عندما: المعنى

بھا ویتطلع إلى المزید وینظر إلى ما في ید غیره

1167.Pleasures of the mighty are the tears of the 
poor

مسرات األقویاء ھي دموع الفقراء
یحصل أصحاب السلطة على المتعة والرفاھیة على حساب الفقراء والضعفاء: المعنى

1168.Poor men seek meat for their stomach; rich 
men stomach for their meat

یبحث الفقراء عن طعام لبطونھم بینما یبحث األغنیاء عن بطون لطعامھم
ینعم الفقراء بالصحة لكنھم لیس لدیھم المال الذي یشترون بھ ما یشتھون، أما : المعنى

األغنیاء فلدیھم كل ما یشتھون إال الصحة فال یستمتعون بما لدیھم
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1169.Possession is nine points of the law
الحیازة ھي تسعة أعشار القانون

 إذا تخاصم رجلین على ملكیة قطعة من األرض مثال ولم یستطع أي منھما :المعنى
أن یثبت حقھ القانوني في األرض بأن یكون معھ من العقود الموثقة ما یؤید ادعاءه 

فإن الشخص الذي تكون األرض بحیازتھ لھ الحق األكبر في امتالكھا

1170.The pot called the kettle black
)یعایر الناس بما ھو فیھ" (یا سوداء"قال القدر للغالیة 

 إذا كان القدر أسودا والغالیة سوداء فال یحق ألي منھما أن یعایر اآلخر، :المعنى
فكذلك ال ینبغي ألحد أن یعایر الناس بما ھو فیھ

1171.Pouring oil on the fire is not the way to 
quench it

لقاء الزیت على النار ال یخمدھاإ
 إذا وقع خالف بین شخصین فال ینبغي أن تقول ما یزید الخالف ویوسع :المعنى

الفجوة وكذلك إذا وجدت شخصا غاضبا فال ینبغي أن تقول لھ ما یزیده غیظا

1172.Poverty is no sin
الفقر لیس خطیئة

 لإلنسان أن یخجل من فقره  لیس من الجرم أو العار أن تكون فقیرا فال ینبغي:المعنى
أو من قسوة ظروفھ

1173.Poverty is not a shame, but the being 
ashamed of it is

لیس الفقر عیبا وإنما العیب الخجل من الفقر
ال ینبغي للمرء أن یشعر بالخجل من فقره وضعف إمكانیاتھ فإن ھذا أمر ال : المعنى

ذنب لھ فیھ

1174.Practice makes perfect
 یورث اإلتقانالتدریب
 ال یمكنك أن تحصل على المھارة الكفاءة في عمل ما إال بتكرار القیام بھذا :المعنى

العمل والتدریب علیھ تدریبا متواصال، فالعب الكرة الماھر الذي یستطیع أن یصیب 
الكرة في المرمى بسھولة ال یفعل ذلك بكثرة مشاھدة المباریات بل بالجھد والتدریب 

المتواصل

1175.Practice what you preach
افعل ما تعظ بھ 

)عار علیك إذا فعلت عظیم... ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ (
 ینبغي للمرء قبل أن یقدم الوعظ والنصیحة ألحد أن یقدمھا لنفسھ أوال، فال :المعنى

یصح أن تنصح شخصا باالستیقاظ مبكرا وأنت ال یستیقظ إال بعد الظھیرة أو توصیھ 
حسان وأنت ال تخرج شیئا للفقراءبالصدقة واإل
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1176.Praise makes good men better and bad men 
worse

الثناء یزید أھل الصالح صالحا وأھل السوء سوءا
 الثناء ما ھو إال تشجیع فإذا أثنیت على الشخص المستقیم فإنك تشجعھ على :المعنى

تشجعھ على االستمرار في االستقامة وإذا أثنیت على الشخص الشریر فإنك 
االستمراء في الشر والفساد

1177.Praise without profit puts little in the pot
الثناء بال عطاء ال یسمن وال یغني من جوع

 إذا أنجزت عمال عظیما بعد أن بذلت فیھ جھدا كبیرا فإنك تتوقع أن تلقى :المعنى
بعبارات المدح جزاء مادیا ملموسا لما عملت، أما أن یغدق علیك الناس والرؤساء 

واإلطراء فإن ھذا ال یكفي وال یعود علیك بفائدة كبیرة

1178.Prevention is better than cure
)الوقایة خیر من العالج(

 ینبغي على اإلنسان أن یتخذ اإلجراءات الكافیة للوقایة من المخاطر :المعنى
إلصالح أو واألمراض قبل حدوثھا فإن تكلفة ھذه اإلجراءات أقل بكثیر من تكلفة ا

العالج

1179.Procrastination is the thief of time
المماطلة ھي لص الوقت

 المماطلة وتأجیل العمل من یوم إلى یوم یضیع الوقت بال فائدة وغالبا ما :المعنى
ینقضي الوقت دون إنجاز أي شيء

1180.A promise delayed is justice deferred
تأخیر الوفاء بالوعد ھو تأخیر للحق

البد للمرء أن یوفي بوعده في الوقت الذي حدده وال یؤجل ذلك: نىالمع

1181.A promise is debt that we must not forget
الوعد دین یجب إال ننساه

إذا بذل اإلنسان وعدا فإن ھذا الوعد قد أصبح كالدین الواجب السداد فیجب : المعنى
علیھ الوفاء بھ وال ینساه أو یتغافل عنھ

1182.The promise of the night is rubbed with 
butter, which melts away when the day shines 
on it

)كالم اللیل یمحوه النھار(كالم اللیل مدھون بزبدة، یذوب حین یطلع النھار علیھ 
یقال لمن یبذل الوعد وحین یأتي وقت التنفیذ یتقاعس عن الوفاء بھ: المعنى

1183.Promises are like pie-crust, made to be 
broken

)ما كل من قال قوال وفى(الوعود مثل قشرة الفطیرة، ما صنعت إال لتكسر 
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 دائما ما یسمع اإلنسان وعودا براقة سواء من األھل أو الزمالء أو الرؤساء :المعنى
أو القادة ولكن قلما تتحقق ھذه الوعود وكأن الوعود ما جعلت إال لعدم الوفاء وكلما 

لوعود كلما كان عرضة لنسیانھا وعدم االلتزام بھاأكثر شخص من بذل ا

1184.The proof of the pudding is in the eating
ال تعرف جودة الطعام إال عند األكل

 قد یكون للطعام رائحة طیبة ومنظرا مغریا ولكن ال یمكن أن نعرف ما إذا :المعنى
الحكم على األشیاء إال كان ھذا الطعام شھیا أم ردیئا إال عند تذوقھ، فكذلك ال یمكن 

عند استخدامھا وال یمكن تقییم الخطط إال عند وضعھا موضع التنفیذ

1185.The proper study of mankind is man
 نفسھ اإلنسانو ھما یدرسھ اإلنسانأفضل 
 البد أن یكرس اإلنسان فكره ودراستھ في فھم الطبیعة البشریة وخدمة البشر :المعنى

وتحسین ظروف معیشتھم

1186.A prophet is not without honour, save in his 
own country, and in his own house

)ال كرامة لنبي وطنھ(
 إن الشخص الذي یتمتع بمواھب متمیزة وقدرات إبداعیة كبیرة ال یجد من :المعنى

یفھمھ ویقدر مواھبھ وقدراتھ من بین أھلھ وأقاربھ وزمالئھ ألنھم ینظرون إلیھ دائما 
ھ شخص عادي یعیش بینھم منذ الصغر، ویضرب ھذا المثل للفنان أو العالم أو على أن

المخترع الذي ال یشتھر ویلمع نجمھ إال بعد الرحیل عن بلده إلى بلد أخرى

1187.Prosperity makes friends, adversity tries 
them

الرخاء یصنع األصدقاء والشدة تختبرھم
صحاب والطامعین ولكن ال یؤازرك وال یقف  وقت الرخاء یكثر الرفاق واأل:المعنى

بجوارك وقت الشدة إال الصدیق الحقیقي

1188.Proverbs are the adornment of speech
األمثال زینة الكالم

تحمل األمثال معاني عظیمة وحكما ومواعظ بالغة: المعنى

1189.Proverbs are the children of experience
األمثال ھي نتاج التجارب

حمل األمثال الكثیر من تجارب الناس وخبراتھمت: المعنى

1190.Proverbs are the wisdom of ages
األمثال ھي حكمة األجیال

األمثال ھي أقوال أحبھا الناس وتبین لھم صدقھا فنقلوھا جیال وراء جیل: المعنى

1191.Providence is always on the side of the big 
battalions

في جانب الجیش األقوىالعنایة اإللھیة تكون دائما 
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 ال یمكن لإلنسان أن یحرز النصر إال بإعداد أسبابھ لھ فإن التوفیق حلیف من :المعنى
یأخذ األمور بأسبابھا ویعد لھا عدتھا

1192.Punctuality is the politeness of kings
دقة المواعید من آداب الملوك

فظ علیھا النبالء وذوي الشأن  االلتزام بالمواعید من اآلداب الرفیعة التي یحا:المعنى
فإن عدم احترام المواعید ینم عن الوقاحة واالستھانة باآلخرین

1193.Punctuality is the soul of business
دقة المواعید ھي روح العمل

لكي یحقق اإلنسان النجاح في عملھ أو تجارتھ البد من التحلي بالدقة : المعنى
ئھوااللتزام بالمواعید في عملھ ومع عمال

1194.The purse of the patient protracts the disease
وفرة مال المریض تطیل علیھ المرض

 إذا كان المریض ثریا فإن األطباء یحاولون استغاللھ بالتھویل في صعوبة :المعنى
المرض وذلك إلطالة فترة العالج واالستفادة من ثروة المریض، وكذلك المیكانیكي 

یارة غنیا فإنھ یبالغ في حجم اإلصالحات التي تتطلبھا إذا كان یعلم أن صاحب الس
السیارة وحجم العمل الذي سیقوم بھ، فلذلك ینبغي أن یحذر الغني من استغالل العمال 

لھ ومبالغتھم في حجم العمل الذي یقومون بھ

1195.Put off the evil hour as long as you can
أجل ساعة الشر قدر ما تستطیع

 على عمل مكروه غیر محبب لدیك فتریث قدر ما تستطیع فقد إذا أقدمت: المعنى
تتغیر الظروف ویحدث ما یصرفك عنھ، فمثال إذا أراد الرجل أن یترك عملھ أو 

یطلق زوجتھ فینبغي أال یتعجل في ذلك بل ینتظر أطول وقت ممكن
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1196.Quality and not quantity that counts

العبرة بالكیف ال بالكم
المھم أن تنجز الكثیر من األعمال وإنما المھم أن تنجز عملك بدقة لیس : المعنى

وبجودة عالیة حتى وإن لم تنجز الكثیر

1197.Quality is better than quantity
الجودة أفضل من الكمیة

من ینجز أعماال قلیلة بإتقان وجودة عالیة أفضل ممن ینجز الكثیر من : المعنى
العیوباألعمال وبھا الكثیر من األخطاء و

1198.Quarrels could not last if prudence were in 
one side

ال تطول الخصومة إذا اتسم أحد الخصمین بالتعقل
إذا كان أحد الخصمین متعقال حكیما فإنھ ینجح في فض الخصومات وحل : المعنى

المشكلة حتى ولو كان ذلك بالتنازل عن بعض حقوقھ

1199.Queen Ann is dead
"آن"لقد ماتت الملكة 

یقال ھذا المثل تھكما لمن یأتي بخبر یظن أنھ جدید وفي الواقع ھو خبر قدیم : المعنى
یعرفھ كل الناس

1200.Quit not certainty for hope
ال تترك المؤكد من أجل المأمول

ال ینبغي للمرء أن یترك المكسب الواقعي الملموس ویسعى نحو أمل بعید : المعنى
وسراب خادع
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1201.Rather death than shame

)موت في عز خیر من حیاة في ذل(الموت أھون من العار 
ینبغي على المرء أن یحافظ على كرامتھ وشرفھ فألن یموت شریفا خیر من : المعنى

أن یحیا ذلیال بین الناس

1202.Rats desert a sinking ship
تھجر الفئران السفینة قبل أن تغرق

رة على الصمود ومواجھة المشاكل  ھناك بعض الناس ال یمتلكون القد:المعنى
ویفضلون دائما الھرب عندما یلوح أي خطر، مثل الفئران التي تھجر السفینة عندما 

یتسرب إلیھا بعض الماء، فمثال الشركة التي تمر بضائقة مالیة أو تواجھ مشاكل 
قانونیة تجد الكثیر من الموظفین یتركونھا ویبحثون عن عمل آخر

1203.Reason binds the man
العقل یقید اإلنسان

العقل یقید حركة اإلنسان وتصرفاتھ ویحدھا بحدود المنطق: المعنى

1204.The receiver is as bad as the thief
من یتلقى من اللص فھو مثلھ

 من یساعد اللص فیشتري منھ بضاعة ویتلقاھا منھ وھو یعلم أنھا مسروقة :المعنى
إشاعة مغرضة من شخص وینشرھا فھو شریك لھ في الجریمة، وكذلك من یتلقى 

فھو شریك في اإلثم لمن أطلق ھذه اإلشاعة

1205.The remedy for injuries is not to remember 
them

عالج اآلالم ھو نسیانھا
عالج اآلالم واألحزان ھو نسیانھا وعدم تذكرھا والتفكیر فیھا مرارا وتكرارا: المعنى

1206.The remedy may be worse than the disease
قد یكون العالج أسوأ من المرض

 في بعض الحاالت قد یبالغ الطبیب في خطورة المرض فیصف عالجا یؤدي :المعنى
إلى تفاقم المرض أو إلى ظھور مرض أخطر، وبالمثل قد یتخذ الشخص إجراءا لحل 

مشكلة ما فیخلق مشكلة أكثر تعقیدا، فمثال قد تكون الزوجة سلیطة اللسان بعض 
رر الزوج االنفصال عنھا فإنھ بذلك قد یخلق مشكلة أكبر بالنسبة لھ الشيء فإذا ق

وألوالده

1207.Repetition is beneficial
في اإلعادة إفادة

في إعادة الشرح تثبیت للمعلومات وبیان لما خفي في المرة األولى: المعنى

1208.Respect is greater from a distance
یزداد االحترام كلما بعدت المسافة
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 إذا أراد اإلنسان االحتفاظ باحترام الناس وتقدیرھم فالبد لھ أن یحافظ على :ىالمعن
الحواجز بینھ وبینھم وال یرفع التكلفة ویختلط بكل من ھب ودب

1209.Revenge is sweet
االنتقام یشفي الغلیل

 یرغب كل إنسان في االنتقام ممن ظلمھ والثأر ممن جار علیھ، ولكن بالرغم :المعنى
تقام یثلج صدر صاحبھ إال أن العفو والصفح أفضلمن أن االن

1210.A rich man’s joke is always funny
نكتة الرجل الغني دائما مضحكة

 قد یحكي الرجل الغني نكتة قدیمة ولكن بالرغم من ذلك فإن رفاقھ وأصحابھ :المعنى
ضل الذین یتملقونھ یستمعون إلیھا بشغف ویضحكون علیھا، وقد یحكي الفقیر نكتة أف

ولكن ال أحد یسمع لھ، ویبین ھذا المثل كیف یلتف الناس حول الرجل الغني 
وینصتون لھ ویھملون الفقیر وال یعیرونھ آذانھم 

1211.Rights are never granted but taken by force
الحقوق ال تمنح ولكن تؤخذ بالقوة

 أن یكون إذا اغتصب حقك شخص ما فال تتوقع أن یعطیھ لك طوعا بل البد: المعنى
لك من القوة ما تستطیع بھ أن تنتزع حقك منھ انتزاعا

1212.The road to hell is paved with good 
intentions

الطریق إلى جھنم مفروش بحسن النوایا
 قد تتوافر النیات الطیبة لدى شخص ما لكنھ ال تتوافر لدیھ العزیمة واإلرادة :المعنى

ذه النیات بال قیمة وال طائل من ورائھا لكي یترجمھا إلى أعمال صالحة فتصبح ھ
وتكشف عن ضعف عزیمة صاحبھا الذي ینجرف مع تیار اآلثام الذي یؤدي بھ إلى 

جھنم، كمن ینوي اإلقالع عن الخمر أو السرقة لكنھ ال یفعل ذلك أبدا

1213.A rolling stone gathers no moss
الحجر المتحرج ال ینمو بھ العشب

أن الشخص الغیر مستقر الذي یتنقل من عمل إلى عمل بشكل  بین ھذا المثل :المعنى
دائم ال یمكنھ أن یكتسب خبرة أو یجمع ماال وكذلك من یكثر التنقل في عالقاتھ من 

فتاة إلى أخرى ال یمكنھ أن یجد الحب الحقیقي الدائم

1214.Rome was not built in a day
لم تبن روما في یوم

 فاألعمال العظیمة لم تتحقق إال بالعمل الشاق طوال  البد من الصبر والمثابرة:المعنى
فترة كبیرة من الزمن

1215.A rose by any other name would smell as 
sweet

الوردة رائحتھا جمیلة حتى ولو كان لھا أي اسم آخر
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 ال یھم اسم األشیاء ولكن المھم ھو جوھرھا، وكذلك بالنسبة للناس لیس المھم :المعنى
 ولقبھ ولكن المھم ھو شخصیتھ وطبیعتھاسم الشخص حسبھ

1216.The rotten apple injures its neighbours
)سوء الخلق یعدي(التفاحة العطنة تعدي جیرانھا 

 یبین ھذا المثل مدى تأثیر رفاق اإلنسان علیھ وأن الشخص السیئ قد یجر :المعنى
أصحابھ ورفاقھ إلى مراتع الفساد
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1217.Sadness and gladness succeed each other

الحزن والسرور یعقب أحدھما اآلخر
ال یدوم الحزن كما ال یدوم السرور فالظروف تتغیر واألحوال تتقلب: المعنى

1218.Safety lies in talking the truth
)الصدق منجى(النجاة في الصدق

ینبغي على المرء أن یلتزم الصدق فإن فیھ النجاة والسالمة من كل شر: المعنى

1219.Safety lies in the middle course
السالمة في االعتدال

 علیك باالعتدال وإیاك والتطرف في األمور فإن خیر األمور الوسط، :المعنى
فاالعتدال في اإلنفاق على سبیل المثال ھو التوسط بین اإلسراف والتقتیر

1220.Salt water and absence wash away love
)تاب تورث البغضاءكثرة الع(الجفوة والبعد یمحوان الحب 

كثرة الخالف والشجار ثم البعد والفراق یمحوان كل أثر للمودة والحب: المعنى

1221.Say well or be still
قل خیرا أو اصمت

ال تتكلم إال بالخیر وإذا لم یكن عندك خیر تقولھ فالتزم الصمت أفضل وأسلم: المعنى

1222.Saying is one thing and doing another
لعمل شيء آخرالقول شيء وا

 الكالم ووضع الخطط والتصورات أمر سھل أما العمل والتنفیذ فھو أمر آخر :المعنى
فإن اإلنسان عند التنفیذ غالبا ما یواجھ صعابا لم یحسب لھا حسابا

1223.A scabbed sheep infects a whole folk
 تعدي قطیعا كامالءالنعجة الجربا

إفساد كل رفاقھالشخص السیئ الفاسد یؤدي إلى : المعنى

1224.Second thoughts are best
من األصوب أن تفكر األمور مرة أخرى

 قد یتخذ الشخص قرارا على عجل النتھاز فرصة أو حل مشكلة معینة فإذا :المعنى
تأنى وفكر مرة أخرى فإنھ غالبا ما یصل إلى قرار أصوب وأفضل من فكرتھ األولى

1225.A secret is too little for one, enough for two, 
too much for three

السر یضیق بالواحد ویكفي االثنین ویفیض عن حاجة الثالثة
یضیق المرء عن كتمان السر وال یستریح إال عندما یفضي بھ إلى صدیق : المعنى

فیظل مصونا محفوظا فإذا علمھ شخص ثالث لم یعد سرا بل صار عالنیة
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1226.A secret spread between more than two is 
exposed

)كل سر جاوز االثنین شاع(
إذا خرج السر عن حدود شخصین لم یعد سرا بل سرعان ما یشیع ویعرف : المعنى

بھ كل الناس

1227.Seeing is believing
)لیس الخبر كالمعاینة(الرؤیة ھي عین الیقین 

 قد یخبرك شخص عن شيء ما لكنك قد تشك في كالمھ وتعتقد أنھ یبالغ فیھ :المعنى
 ما رأیت ذلك الشيء فلیس ھناك مجال للشك، فمثال إذا أخبرك صدیقك بأن فإذا

رئیسھ في العمل إنسان فظ الطباع جاف المعاملة فقد ال تصدقھ وال تتوقع أن ھناك 
إنسانا بمثل ھذا السوء فإذا أتیحت لك الفرصة وتعاملت معھ ووجدتھ على مثل ھذه 

الصفات انمحى ما لدیك من شك

1228.Seek learning form the cradle to the grave
اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد

ینبغي على المرء أن یسعى في طلب العلم سواء كان صبیا أم شابا أم رجال : المعنى
عجوزا

1229.Seek the neighbour before the house, the 
companion before the journey

الطریقابحث عن الجار قبل الدار وابحث عن الرفیق قبل 
ینعم اإلنسان بالسكن الھادئ إذا كان لھ جیران طیبون متعاونون، ویقضي : المعنى

رحلتھ في أمان وسالم إذا كان معھ رفیق مخلص أمین

1230.Seek till you find, and you’ll not lose your 
labour

ابحث حتى تجد حتى ال یضیع جھدك ھباء
نبغي أن یمل ویكل في منتصف عندما یسعى المرء نحو شيء ما فال ی: المعنى

الطریق فینقطع عن السعي ویضیع جھده بال ثمرة بل ینبغي أن یثابر ویواصل حتى 
یظفر بما یرید

1231.Self-praise is no recommendation
مدح الذات ال یعتد بھ

 قد یكون اإلنسان فخورا بنفسھ ویتحدث عن إنجازاتھ ویرى أن لھ الفضل :المعنى
األمور وأنھ لوال جھده لما تحقق الكثیر من المشروعات، ولكن والسبق في كثیر من 

كل ھذا ال یعتد بھ ما لم یحظ باعتراف اآلخرین

1232.Self-preservation is the first law of nature
حفظ الذات ھو أول قوانین الطبیعة

 حب النفس والصراع من أجل البقاء ھو أول الغرائز الفطریة في المخلوقات، :المعنى
ذا ما تعرض اإلنسان للخطر فإنھ یسعى أول ما یسعى إلى إنقاذ نفسھ حتى ولو كان فإ

على حساب أصدقائھ وأقربائھ
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1233.The servant of a king is a king
خادم السلطان سلطان

یستمد التابع قوتھ من قوة سیده فیھابھ الناس ویخشونھ كما یخشون سیده: المعنى

1234.Set a beggar on a horseback and he’ll ride to 
the devil

 الشیطانیذھب إلىأعط الشحاذ وسیلة وسوف 
 إذا أتیحت الفرصة والسلطة ألصحاب النفوس الضعیفة فإنھم یستغلونھا أسوأ :المعنى

استغالل لتحیق أغراضھم الدنیئة وأھدافھم الشریرة

1235.Set a thief to catch a thief
ال یمسك اللص إال اللص

ثر الناس معرفة بحیل اللصوص وخدعھم لذلك فھو أقدر الناس  اللص ھو أك:المعنى
على مواجھتھم وإحباط خططھم، فكذلك ال یمكن القضاء على أحد األشرار إال 

باالستعانة بمن یضاھیھ في القوة والمكر

1236.Share and share alike
القسمة بالعدل

یما بینھم ینبغي على الشركاء أن یقتسموا الربح والخسارة بالعدل ف:المعنى

1237.The shortest way round the longest way 
home

اختصار الطریق ال یصل بك إلى حیث ترید
 إذا أراد شخص اختصار الطریق فسار في طریق غیر الطریق المعھود فإنھ :المعنى

قد یصادق الكثیر من العقبات والعراقیل بحیث ال یصل إلى ھدفھ ویعود في النھایة 
إن اتباع الطریق المألوف واإلجراءات السلیمة في أي أمر ھي إلى حیث بدأ لذلك ف

أضمن الطرق وأسرعھا في الوصول إلى الھدف

1238.Sickness is felt, but health not at all
یشعر اإلنسان بالمرض لكنھ ال یشعر بالصحة أبدا

 یتألم المریض لما أصابھ من سقم أما السلیم فال یدرك نعمة الصحة، فإنھ ال: المعنى
یشعر بنعمة العافیة إال من فقدھا

1239.Sickness tells us what we are
المرض یعرفنا بأنفسنا

عندما یمرض اإلنسان یعرف مقدار ضعفھ وعجزه فیزول عنھ ما كان بھ من : المعنى
كبریاء وغطرسة

1240.Silence gives consent
)السكوت عالمة الرضا(

 یعترض أحد منھم فإن ذلك دلیل  إذا اتخذ مجموعة من الناس قرارا ولم:المعنى
ضمني على أنھم كلھم راضون بھذا القرار، ولھذا ال یستطیع أحد أن یعفي نفسھ من 

المسئولیة بالصمت واالمتناع عن إبداء رأیھ
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1241.Silence is the best answer to the stupid
الصمت ھو خیر جواب لألحمق

 حماقاتھ وعدم الرد علیھأفضل رد على األحمق ھو عدم الخوض معھ في: المعنى

1242.Six of one and half a dozen of the other
ستة أو نصف دستھ كالھما سواء

یقال ھذا المثل عندما یخیر المرء بین شیئین كالھما سواء عنده، مثل أن : المعنى
یخیر شخص بین الركوب في سیارة أخیھ أو أختھ ویستوي األمران عنده

1243.Slow but sure wins the race
)یمشي رویدا ویكون أوال(بتأني وثبات تفوز بالسباق 

 في ھذا المثل إشارة إلى قصة األرنب الذي دخل في سباق مع السلحفاة :المعنى
فاستھتر األرنب وتكاسل بینما سارت السلحفاة ببطء واجتھاد حتى فازت بالسباق، 

ھادوبالمثل یستطیع اإلنسان الوصول إلى الھدف بالتأني والصبر واالجت

1244.A sly man’s tears are like the crocodile tears
دموع المحتال كدموع التمساح

دموع الشخص المحتال ما ھي إال دموع كاذبة وزائفة كدموع التمساح فال : المعنى
تصدق المحتال إذا أبدى تعاطفا أو تذلال

1245.So many countries, so many customs
الشعوبھناك من العادات بعدد ما ھناك من 

 لكل مجتمع عاداتھ وتقالیده وسلوكیاتھ وأسلوبھ في المعیشة فال ینبغي على :المعنى
المرء أن ینتقد عادات الناس أو یحكم علیھا من خالل عاداتھ ھو

1246.A soft answer turneth away wrath
الرد الطیب یطفئ نار الغضب

بأسلوب غیر  قد یفقد شخص أعصابھ ویصرخ في وجھك أو یتحدث معك :المعنى
الئق فإذا رددت علیھ بكالم طیب وأسلوب مھذب فإنك بذلك أدعى أن تھدئ غضبھ 

وتجعلھ یخجل من نفسھ ویدرك أنھ لم یكن على صواب في انفعالھ

1247.Soft words and hard arguments
كالم لین وحجج قویة

كالم اللیناإلقناع ال یكون بالتعصب والكالم الفظ وإنما بالمنطق السلیم وال: المعنى

1248.Some are wise and some are otherwise
بعض الناس حكماء وبعضھم حمقى

 قد یتعجب المرء لسلوك بعض الناس وطریقتھم في التفكیر التي تجلب علیھم :المعنى
المتاعب وتوردھم مورد التھلكة ولكن الحقیقة ھي أن الناس لیسوا على درجة واحدة 

مقى الذین ال یفھمون األمور وال یقدرون للعواقب من الحكمة والعقل فھناك بعض الح
قدرھا

1249.Some of our suspicions are reckoned as sins
)إن بعض الظن إثم(
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ال ینبغي للمرء أن یظن ظنا سیئا بالناس دون دلیل أو برھان: المعنى

1250.Some people cannot see the wood from the 
trees

 الغابة بعض الناس تمنعھ األشجار عن رؤیة
 قد یقف بعض الناس في وسط الغابة ویرى األشجار حولھ من كل جانب وال :المعنى

یدرك إن ھذه األشجار ھي جزء من الغابة، وھكذا ینشغل بعض الناس بالتفاصیل عن 
رؤیة الصورة كاملة، فمثال قد یعمل مھندس معماري في اإلشراف على بعض 

اإلسكاني ككل وال یستطیع أن یتحدث عن المباني لكنھ ال یستطیع تقییم المشروع 
نطاق المشروع أو مراحلھ أو مدى تقدمھ

1251.Sometimes clemency is cruelty, and cruelty is 
clemency

بعض األحیان تكون الرحمة قسوة والقسوة رحمة
عندما یستخدم اإلنسان الرحمة مع المخطئ في غیر موضعھا یكون ذلك : المعنى

ما یستخدم اإلنسان القسوة مع المخطئ بقصد اإلصالح یكون في تھاونا وظلما، وعند
ذلك رحمة لھ ولغیره

1252.Soon learned, soon forgotten
ما تتعلمھ بسرعة تنساه بسرعة

عندما یتعلم اإلنسان شیئا البد أن یدرسھ جیدا ویركز فیھ حتى یستوعبھ ویلم : المعنى
 فإنھ سرعان ما ینساهبكل جوانبھ، إما إذا تعلمھ بدون استیعاب أو فھم

1253.A sound mind in a sound body
العقل السلیم في الجسم السلیم

ینبغي على المرء أن یھتم بصحتھ البدنیة فإن لھا أثرا مباشرا على الصحة : المعنى
النفسیة والعقلیة

1254.Sow the wind and reap the whirlwind
)ي بھ العنبمن یزرع الشوك ال یجن(من یزرع الریح یحصد الدوامة 

 من یعمل الشر ال یلقى جزاء لھ إال الشر، فإذا عامل الشخص الناس معاملة :المعنى
سیئة فإنھ ال یجني من وراء ذلك إال كرھھم لھ وابتعادھم عنھ

1255.Spare the rod and spoil the child
إذا ألقیت العصا أفسدت الطفل

 بذلك تفسده وتشجعھ على  إذا دللت الطفل ولم تعاقبھ عندما یخطئ فإنك:المعنى
تكرار الخطأ

1256.Speak fair and think what you like
 واعتقد ما تحب تكلم بكالم طیب

 ینبغي على المرء أن یتحدث مع الناس بلطف ولین بغض النظر عن رأیھ :المعنى
فیھم، فإذا كنت تعتقد أن شخصا ما إنسان فاسد أو شریر فلیس ھذا مبررا إلى أن 

ظ القول معھتكون جافا غلی
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1257.Speak the truth and shame the devil
قل الحق واخز الشیطان

 ینبغي على المرء أن یتحلى بالشجاعة فیقول الحق والصدق مھما كلفھ ذلك :المعنى
ومھما كانت اإلغرءات والدوافع إلى الكذب

1258.Speak well of the dead
اذكروا محاسن موتاكم

 أحد األموات أن یتحدث عنھم بالخیر وال یخوض  ینبغي على المرء إذا ذكر:المعنى
في عیوبھم أو یلقي التھم علیھم ألنھم ماتوا وال یستطیعون الكالم والدفاع عن أنفسھم

1259.Speech is silver, silence is golden
)إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذھب(

كون الصمت فیھا  الذھب أغلى وأعلى قیمة من الفضة، وكذلك ھناك أوقات ی:المعنى
أفضل من الكالم

1260.Speech is the index of the mind
كالم المرء دلیل على عقلھ

عندما تستمع إلى كالم شخص ما یمكنك أن تعرف ما إذا كان ھذا الشخص : المعنى
حكیما أم أحمقا متزنا أم طائشا فطنا أم مغفال

1261.Spend and God will send
)ي الجیب یأتیك ما في الغیباصرف ما ف(اصرف یعوض اهللا علیك 

اصرف ما معك وال تخش الفقر فإن رزقك سوف یرسلھ اهللا لك: المعنى

1262.The spirit is willing, but the flesh is weak
الروح طموحة ولكن الجسد ضعیف 

)تعبت في مرادھا األجسام... وإذا كانت النفوس كبارا (
ء ما لكن مقدرتھ الطبیعیة الظروف  قد تكون لإلنسان رغبة ومیل لعمل شي:المعنى

المحیطة بھ واإلمكانیات المتاحة لھ تعجز بھ عن تحقیق ما یرید

1263.Step after step, the ladder is ascended
سر النجاح على الدوام ھو أن (اصعد السلم درجة درجة وسوف تصل إلى أعاله 

)تسیر إلى األمام
 أھدافھ بل البد من الصبر والمثابرة ال ینبغي للمرء أن یتعجل في تحقیق: المعنى

والعمل المتواصل حتى یصل إلى ما یرید

1264.The stick is the surest peace-maker
العصا ھي خیر صانع للسالم

ال یمكن للمرء أن یحصل على السالم إال إذا كان معھ من السالح والقوة ما : المعنى
یدعم مركزه

1265.A still tongue makes a wise head
) إذا تم العقل نقص الكالم-العاقل من عقل لسانھ (طال صمتھ كثرت حكمتھ من 
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 إذا استطاع الشخص أن یمسك لسانھ عن الكالم وینصت إلى اآلخرین فإنھ :المعنى
یكتسب من المعارف أكثر من الذي ال یتوقف عن الكالم

1266.Still waters run deep
)تحت الساھي دواھي(المیاه الواقفة عمیقة 

 في المیاه الطحلة تتالطم األمواج أما المیاه العمیقة فتتالشى فیھا األمواج، :ىالمعن
فإذا رأیت رجال قلیل الكالم فھذا دلیل على عمق تفكیره، أما من یكثر الكالم والثرثرة 

فكثیرا ما تجد كالمھ بال عمق أو قیمة تذكر

1267.The sting of a reproach is the truth of it
قھدألم اللوم في ص

 ال یھتم المرء إذا المھ الناس ووبخوه على شيء یعلم تماما أنھ برئ منھ، أما :المعنى
حین یقع اللوم موقع الصدق فإن الشخص یتألم ویشعر بالخزي والعار

1268.A stitch in time saves nine
)درھم وقایة خیر من قنطار عالج(غرزة في وقتھا توفر تسعا 

وأھمل فإن الخرق یتسع وتزید التكلفة عند  إذا حدث خرق في الثوب :المعنى
اإلصالح ففي أول األمر قد یحتاج الخرق إلى غرزة واحدة أما بعد ذلك فإنھ قد یحتاج 

إلى تسع غرز وكلما مضى الوقت كلما اتسع أكثر، وبالمثل فإن حل المشاكل 
وعالجھا عند ظھورھا یمنع ازدیاد تلك المشاكل وتفاقمھا

1269.Stolen pleasures are sweetest
)كل ممنوع مرغوب(لھا طعم ألذ السعادة المسروقة 

 قد یكون للشخص حدیقة مملوءة بالفاكھة لكنھ یستمتع أكثر بالفاكھة التي :المعنى
یسرقھا من حدیقة جاره ویرى أنھا أشھى وأكثر نضجا، وكذلك قد یستمتع الشخص 

بقراءة الجریدة وقت العمل أكثر مما لو قرأھا في بیتھ

1270.The stomach is the home of maladies
المعدة بیت الداء

ال یمكن لإلنسان أن یحافظ على صحتھ إال بضبط وتنظیم طعامھ، فإن الشره : المعنى
والسمنة یؤدیان إلى الكثیر من األمراض

1271.A straw will show which way the wind blows
قد تبین قشة صغیرة في أي اتجاه سوف تھب الریح

قد تكون بعض األحداث الصغیرة دلیل على خطوب عظام وشیكة الوقوع،  :المعنى
فمثال إذا بدأ المستثمرون في سحب استثماراتھم من بلد ما فھذا دلیل على أن تلك البلد 

على وشك الوقوع في أزمة اقتصادیة حادة

1272.The strength of the chain is in the weakest 
link

ھاإن قوة السلسلة في أضعف حلقات
 تتكون السلسلة من حلقات متصلة وكلما كانت الحلقات قویة كلما كانت :المعنى

السلسلة قویة أما إذا وجدت حلقة واحدة ضعیفة فإن ھذا یؤثر تأثیرا سلبیا على قوة 
السلسلة ككل فال یمكن للسلسلة أن تحمل ثقال أكثر مما یمكن لھذه الحلقة أن تتحملھ، 
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مل ما یتأثرون سلبا بضعف أي واحد منھم، ففریق كرة وبالمثل فإن المشاركین في ع
القدم مثال إذا وجد بینھم العب ضعیف كان بمثابة الثغرة التي ینفذ منھا الفریق 

المنافس ویتسبب في النھایة في ھزیمة فریقھ

1273.Stretch your legs according to your coverlet
على قدر لحافك مد رجلیك

یتكیف مع ظروفھ وال یتطلع إلى ما لیس في حدود إمكانیاتھ البد لإلنسان أن :المعنى

1274.Strike while the iron is hot
اطرق والحدید ساخن

 عندما یكون الحدید ساخنا لدرجة االحمرار فإنھ یكون من السھل تشكیلھ :المعنى
بالطرق علیھ أما إذا ترك لیبرد فإن الطرق ال یؤثر فیھ، وبالمثل ینبغي لإلنسان أن 

ر الوقت المناسب لتنفیذ ھدفھ وأن یستغل الفرصة حین تواتیھیختا

1275.Submitting to one wrong brings on another
إذا استسلمت للظلم مرة فتحت الباب ألن تظلم مرة أخرى

ھ واستسلم للظلم كان ذلك بمثابة تشجیع للظالم في أن  حقتھاون المرء فيإذا :المعنى
جد من یردعھ أو یقف في وجھھیسلبھ حقھ مرة ومرة ألنھ ال ی

1276.Success has many friends
للنجاح أصدقاء كثیرون

 یلتف الرفاق واألصدقاء حول الشخص الناجح المرموق ألنھ یحوز إعجاب :المعنى
الناس واھتمامھم

1277.Success make a fool seem wise
النجاح یجعل األحمق یبدو حكیما

ظر إلیھ الناس نظرة إعجاب وتقدیر إذا صادف األحمق بعض النجاح ن: المعنى
وعاملوه باحترام

1278.Sufficient unto the day is the evil thereof
كفانا من الشر ما نحن فیھ الیوم

 ال ینبغي أن تضیف إلى مشاكل الیوم ومتاعبھ مشاكل أخرى بأن تقلق على :المعنى
 الھموم والعناء ما قد یأتي بھ الغد، فال ینبغي لإلنسان أن یحمل نفسھ المزید من

بالتفكیر في المستقبل

1279.The sun is never the worse for shining on a 
dunghill

ال یضیر الشمس أنھا تشرق على الروث
 ال ینقص من قدر شرفاء الناس أنھم یعیشون في ظروف صعبة أو یختلطون :المعنى

بالمساكین والفقراء

1280.Surely the worth of man lies in two of his
smallest parts: his heart and his tongue

)قلبھ ولسانھ: المرء بأصغریھ(
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قیمة المرء تكون بما یحویھ قلبھ من فضائل وبما یتفوه بھ لسانھ من كالم: المعنى

1281.Sweet are the uses of adversity
)رب ضارة نافعة(ما أحلى فوائد المحن 

د عظیمة فھي تكشف لإلنسان عن حقیقة  دائما ما تكون للشدائد والمحن فوائ:المعنى
نفسھ فیعرف ما بداخلھ من قدرات وطاقات وتكشف لھ كذلك صدق أو زیف رفاقھ 

وأصدقائھ، فمن یمر بضائقة مالیة كبیرة قد یدفعھ ذلك إلى التركیز في دراستھ حتى 
یتمكن من اختراع آلة جدیدة أو اكتشاف عالج نافع یكون بھ الخالص من األعباء 

ة باإلضافة إلى أنھ یحظى بالشھرة والمجدالمالی
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T
1282.The tailor makes the man

الترزي یصنع الرجل
 المالبس الجیدة تجعل الرجل یظھر بمظھر أنیق مما یعطي الناس انطباعا :المعنى

حسنا عنھ فیساعده ذلك على النجاح والتقدم في حیاتھ

1283.Tailors and writers must mind the fashion
یاطین والكتاب أن یراعوا الموضةعلى الخ
األزیاء واالتجاھات األدبیة تتغیر بین الحین واآلخر فلذلك ینبغي على : المعنى

الخیاطین واألدباء أن یراعوا االتجاھات الجدیدة ویسایروا التغیر

1284.Take care of the pence and the pounds will 
take care of themselves

نیھات فستحرص على أنفسھااحرص على القرش أما الج
 ھذه ھي فلسفة االدخار فینبغي على المرء أن یعمل على توفیر المبالغ :المعنى

الضئیلة وبمرور الوقت یتوفر لدیھ مبلغا كبیرا من المال

1285.Take heed of the snake in the grass
)من مأمنھ یؤتى الحذر(احذر الحیة المتربصة في العشب 

 التي تأتي على غرة من مكان ال تتوقعھ احذر الخیانة:المعنى

1286.Take not a musket to kill a butterfly
ال تأخذ بندقیة لتقتل فراشة

 ال تبالغ في تقدیر خطورة األمور وال تتخذ إجراءات صارمة للتخلص من :المعنى
شيء تافھ

1287.Take the bull by the horns
امسك الثور من قرنیھ

ن المشاكل فإنھا تصیبك بأضرار بالغة ولكن أفضل  إذا حاولت التھرب م:المعنى
طریقة لتفادي الضرر ھو مواجھة المشاكل ومحاولة إیجاد حل حاسم لھا

1288.Take the rough with the smooth
خذ الغث مع السمین

 لیست الحیاة كلھا على وتیرة واحدة فكما یجد اإلنسان أوقات البھجة والسعادة :المعنى
مات والصعاب، فینبغي على المرء أن یتقبل الحیاة حلوھا یجد كذلك أوقات األز

ومرھا

1289.Take the will for the deed
)األعمال بالنیات(

 قد یقصد بعض الناس إلى مساعدتك ولكنھ یعجز عن ذلك فینبغي أن تضع :المعنى
نیتھ الحسنة في اعتبارك وال تلومھ على تقصیره، فإذا أراد زمیل لك أن یوصلك 
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طلت السیارة وتأخرت عن میعادك فال تكیل اللوم لزمیلك ألنھ ما قصد إال بسیارتھ فتع
خیرا

1290.Take things as they come
تعامل مع المشاكل عندما تأتي

 ال ینبغي للمرء أن یشغل بالھ وفكره بأمور ومشاكل لم تحدث بعد بل یتعامل :المعنى
زداد إال قلقا وھما بسبب معھا ویحاول عالجھا عندما تقع ألنھ إن شغل نفسھ بھا ال ی

أشیاء قد ال تقع أبدا

1291.Take things as you find them
كیف نفسك مع األشیاء كیفما تجدھا

 ینبغي على المرء أن یتقبل األحداث والوقائع والظروف في ھدوء ورحابة :المعنى
صدر ویحاول أن یكیف نفسھ معھا

1292.Take time by the forelock
خذ الوقت بناصیتھ

 ینبغي على المرء أن یستغل الوقت الذي بین یدیھ والفرص المواتیة أمامھ أما :ىالمعن
الزمن الماضي والفرص الفائتة فال حیلة للمرء فیھا وال فائدة من التفكیر فیھا والندم 

علیھا

1293.A tale never loses in the telling
ال تنقص القصة شیئا عند التكرار

ال تنقص عندما تعاد روایتھا مرة ومرة وعندما  القصص والشائعات تزید و:المعنى
تنتقل من شخص إلى شخص، فكثیر من الناس عندما یحكي حادثة وقعت لھ یمیل إلى 

التھویل والمبالغة وسرد تفاصیل غیر واقعیة بقصد تشویق السامعین ولفت انتباھھم

1294.Talk of the angel and you will hear his wings
فیف جناحیھتحدث عن المالك تسمع ح

كنا بصدد ) مرغوب فیھ( یقال ھذا المثل بقصد الھزل إذا دخل علینا شخص :المعنى
الحدیث عنھ

1295.Talk of the devil and he is sure to appear
)ذكرنا القط فجاء ینط(تحدث عن الشیطان تجده أمامك 

نا ك) غیر مرغوب فیھ( یقال ھذا المثل بقصد الھزل إذا دخل علینا شخص :المعنى
بصدد الحدیث عنھ

1296.Tastes differ
)لوال اختالف األذواق لبارت السلع(األذواق تختلف 

 یختلف الناس في أذواقھم في األلوان واألطعمة والمالبس وغیرھا فما یعجب :المعنى
شخصا قد ال یعجب شخصا آخر فال ینبغي أن تنتقد شخصا في مسألة تتعلق باألذواق 

فلكل شخص ذوقھ الخاص

1297.There are as many good fish in the sea as 
ever came out of it
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ما زال البحر یحمل من األسماك بقدر ما خرج منھ
 إذا ضاعت منك فرصة فال یعني ھذا نھایة العالم فما زالت الحیاة ملیئة :المعنى

بالفرص وإذا أغلق باب في وجھك فاطرق بابا آخر

1298.There are three things never hidden: love, a 
pregnant woman, and one riding on a camel

الحب والمرأة الحامل والراكب على الجمل: ھناك ثالثة أشیاء ال یمكن إخفاؤھا
یظھر الحب من تصرفات المرء وسلوكھ ونظراتھ فال یستطیع المحب أن : المعنى

الراكب على یخفي عاطفتھ كما ال تستطیع المرأة الحامل أن تخفي حملھا وال یستطیع 
الجمل أن یخفي نفسھ عن الناس

1299.There are tricks in every trade
ھناك حیلة في كل مھنة

 في كل مھنة ھناك الكثیر من الحیل واألسالیب البارعة للتغلب على العقبات :المعنى
وإنجاز العمل بنجاح، وكذلك في التجارة ھناك الكثیر من الحیل لجذب العمالء 

 یتفوق اإلنسان في مھنتھ إال باكتساب المھارات الالزمة لتعلم تلك وترویج السلع، وال
الحیل واألسالیب

1300.There are two sides to every question
لكل مسألة وجھان

 إذا اختلف شخصان في أمر ما وكان لكل واحد منھما وجھة نظر تجد أن :المعنى
إن كل واحد منھما رأى رأي كل واحد منھما لیس صوابا تماما ولیس خطأ تماما بل 

المسألة من زاویة مختلفة

1301.There are wheels within wheels
ھناك تروس داخل التروس

 في اآلالت المعقدة تجد الترس الذي یقوم بالعمل یتحرك بواسطة ترس آخر :المعنى
داخلي قد ال یراه أحد، فكذلك في األنظمة السیاسیة واالقتصادیة المعقدة ال یكون 

مل ھو المحرك األساسي لھ بل إنھ ینفذ فقط السیاسات التي یقوم بھا آخرون رئیس الع
قد ال یعرفھم أحد

1302.There is a remedy for all things but death
لكل داء دواء إال الموت 

)ألفیت كل تمیمة ال تنفع... وإذا المنیة أنشبت أظفارھا (
طیع اإلنسان بكل ما أوتي من قوة ما من داء إال لھ دواء إال الموت فال یست: المعنى

وعلم أن یدفعھ أو یؤخره

1303.There is a sin of omission as well as of 
commission

)الخاذل أخو القاتل(الفعل في أن ھناك إثم  في الترك كما إثمھناك 
 إذا فعل شخص جریمة وقع علیھ اإلثم وإذا سكت شخص على جریمة ولم :المعنى

ھ أیضا اإلثم، فإذا رأیت شخصا یغرق ولم تحاول إنقاذه وأنت یحاول منعھا وقع علی
تقدر على ذلك فقد ارتكبت جریمة كأنما قتلتھ بنفسك
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1304.There is a tide in the affairs of men
في حیاة الرجالتیار ھناك 

 ینبغي على اإلنسان أن یستغل الوقت المناسب لتنفیذ ما یرید فإذا ضاعت منھ :المعنى
 عن استغالل الریاح المواتیة فإنھ یفشل في تحقیق ھدفھالفرصة وعجز

1305.There is a time to speak and a time to be 
silent

ھناك وقت للكالم ووقت للصمت
 في بعض األحیان یكون من الحكمة التزام الصمت، فالكالم في غیر موضعھ :المعنى

المناسب قد یؤذي اآلخرین وال یأتي بفائدة

1306.There is honour among thieves
ھناك شرف بین اللصوص

 یخشى األشرار بعضھم بعضا فیوفون بوعودھم ویحافظون على كلمتھم وال :المعنى
یسرق لص من لص آخر

1307.There is no darkness like ignorance
ال ظالم كالجھل

الشخص الذي یعیش في جھل یكون كمن یسیر في الظالم من حیث أنھ : المعنى
 غیر ھدىیتخبط ویسیر على

1308.There is no disputing about tastes
ال خالف على األذواق

 ال تجد شخصین لھما نفس الذوق في المطعم والملبس وخالفھ لذلك فإنھ من :المعنى
العبث أن یحاول كل واحد منھما إقناع اآلخر برأیھ في مسألة تتعلق باألذواق

1309.There is no garden without its weeds
دیقة بال أعشاب ضارةلیس ھناك ح

 ال تجد شیئا أو شخصا كامال فكل شيء وكل شخص مھما كان جیدا ال یخلو :المعنى
من العیوب

1310.There is no peace for the wicked
ال راحة لألشقیاء

 یقال في موطن الفكاھة عندما یطلب من المرء القیام بعمل متعب غیر :المعنى
مرغوب فیھ

1311.There is no pleasure without pain
لیس ھناك متعة بال ألم

 ال یحقق اإلنسان المتعة إال بالمعاناة واالجتھاد:المعنى

1312.There is no rose without a thorn
لیس ھناك ورد بال شوك

 مھما كان حجم السعادة التي ننعم بھا فالبد أن ھناك بعض األحزان واآلالم :المعنى
التي تعكر صفو ھذه السعادة
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1313.There is no royal road to learning
لیس ھناك طریق سھل للعلم

 ال یستطیع أحد أن یحصل على العلم والمعرفة دون السھر والجد واالجتھاد :المعنى
في المذاكرة

1314.There is no smoke without fire
لیس ھناك دخان بال نار

 تحمل في  الشائعات واألخبار التي یتناقلھا الناس ال تأتي من فراغ بل إنھا:المعنى
طیاتھا بعض الصدق وإن كان قلیال

1315.There is no time like the present
ين الوقت الحالمال وقت أنسب 

 إذا أردت أن تفعل شیئا فافعلھ اآلن وال تؤجلھ إلى الغد فالیوم ھناك متسع من :المعنى
الوقت لعمل ما ترید وقد ال تتوفر ھذه الفرصة غدا

1316.There is no wheat without chaff
قمح بال تبنلیس ھناك 

 یبین ھذا المثل أن الفضائل قد یصاحبھا بعض التفاھات والنقائص كما أن :المعنى
القمح یصاحبھ التبن الذي ال قیمة لھ

1317.There is nothing new under the sun
ال جدید تحت الشمس

وال تجد أمرا  الدنیا ھي نفس الدنیا والناس ھم نفس الناس بعاداتھم وطبائعھم :المعنى
جدیدا إال كان لھ أصل في الماضي اندثر لفترة ثم أحیاه الناس مرة أخرى

1318.There is nothing permanent except change
)ال یبقى شيء على حال(لیس ھناك شيء دائم سوى التغییر 

 التغییر ھو الحقیقة الوحیدة الثابتة في الكون، فتنھار دول وتقوم دول ویندثر :المعنى
وام ویأتي أقوام وال شيء یبقى على حالھأق

1319.There is nothing that costs less than civility
لیس ھناك ما یكلف أقل من األدب

 ال یخسر اإلنسان شیئا إذا عامل الناس بأدب ولطف وجاملھم بالكلمة الطیبة:المعنى

1320.There is safety in numbers
)االتحاد قوة(األمان في الكثرة 

 یكون المرء في أمان أكثر إذا انضم إلى صفوف األغلبیة وكلما صادق الكثیر :المعنى
من الناس كلما عاد ذلك بالخیر علیھ

1321.There is something wise in every proverb
ھناك شيء من الحكمة في كل مثل

قد ال یتفق اإلنسان مع مثل ما ولكنھ عندما یتفكر فیھ یجد أنھ یحوي شیئا من : المعنى
لصدق وینطبق على بعض الحاالتا

1322.There will be sleeping enough in the grave
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سینام اإلنسان قدر كفایتھ في القبر
ینبغي للمرء أن یستغل وقتھ في العمل ویبتعد عن الكسل والخمول فإن الحیاة : المعنى

قصیرة وعندما یأتي الموت یتوقف اإلنسان عن العمل واإلنجاز

1323.There’s a black sheep in every flock
ھناك شاة سوداء في كل قطیع

 في كل أسرة ھناك فرد أحمق سیئ السلوك یسئ إلى سمعة والدیھ وأقاربھ:المعنى

1324.There’s many a good tune played on an old 
fiddle

كم من لحن جمیل عزفھ وتر قدیم
ه فكم من عجوز  ال تعتمد إمكانیات اإلنسان وقدرتھ على اإلبداع على عمر:المعنى

مسن ما زال ینبض بالنشاط والحیویة ویقوم بالكثیر من األعمال ویحقق الكثیر من 
اإلنجازات

1325.There’s many a slip ‘twixt the cup and the lip
)تكون في فمك وتقسم لغیرك(قد تقع بین الكأس والشفة ھناك زالت عدیدة 

تحصل بعض مفاجئات القدر في  قد تكون قریبا جدا من تحقیق ھدفك ولكن :المعنى
آخر لحظة فیتغیر كل شيء فال تطمئن إلى شيء حتى یتحقق تماما وتحصل علیھ بین 

یدیك

1326.There’s many a true word spoken in jest
كم من كلمة صدق قیلت في مزاح

 قد تحمل بعض المالحظات التي تقال وقت المزاح قدرا كبیرا من الصدق:المعنى

1327.There’s no fool like an old fool
لیس ھناك أشد حمقا من األحمق العجوز

 یتوقع الناس ممن تقدم بھم السن أن یكونوا على قدر كبیر من الحكمة :المعنى
والحنكة فإذا تصرفوا بحماقة كان ذلك أدعى إلى إثارة دھشة الناس واستغرابھم

1328.There’s no place like home
لیس ھناك مكان أفضل من الوطن

 قل یتنقل اإلنسان من مكان إلى مكان ویرى الكثیر من البلدان لكنھ یشتاق :نىالمع
دائما إلى وطنھ ویجد فیھ الراحة والسعادة مھما كان متواضعا وبسیطا

1329.They also serve who only stand and wait
)للشدائد تدخر الرجال(من ینتظرون دورھم فإنھم أیضا یقومون بواجبھم 

ن یأتي علیھ الوقت الذي یقوم فیھ بعمل مفید ویؤدي فیھ واجبھ حتى  كل إنسا:المعنى
وإن كان ال یقوم بعمل شيء في الوقت الحالي، فرجال اإلطفاء على سبیل المثال ال 

تظھر الحاجة إلیھم إلى وقت الطوارئ والحریق وفي غیر ذلك فإنھم یستعدون 
وینتظرون

1330.They brag most who can do least
 تفاخرا أقلھم فعالأكثر الناس
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 من یكثر التفاخر والتباھي تجده أقل الناس عمال ألنھ یقضى معظم وقتھ في :المعنى
سرد أمجاده وإنجازاتھ

1331.They that live longest see most
من یعش أكثر یرى أكثر

یحصل كبار السن على الكثیر من التجارب والخبرات بسبب كثرة ما رأوه : المعنى
وما عایشوه

1332.A thing of beauty is a joy for ever
شيء من الجمال یبعث على البھجة إلى األبد

 قد یكون اإلنسان محبطا محمال بالھموم واألحزان فیرى شیئا جمیال كزھرة :المعنى
بدیعة أو طفل صغیر یبتسم فینسى ھمومھ ویعتریھ السرور والبھجة، فقد یزول 

ا ظل عالقا في الذاكرةالجمال ولكن البھجة التي یخلقھا تدوم طالم

1333.A thing you don’t want is dear at any price
ھ ثمنمھما كان غال تحتاجھما ال 

 إذا عرضت أمامك سلعة للبیع وأنت ال تحتاجھا فھي غالیة مھما كان سعرھا :المعنى
رخیصا ألنك إن اشتریتھا تكون قد أھدرت مالك في شيء ال فائدة منھ بالنسبة لك

1334.Things are seldom what they seem
نادرا ما تكون األشیاء كما تبدوا ألول وھلة

 عندما یرى اإلنسان الشيء ألول وھلة ینبھر بھ ولكن عندما یقترب منھ :المعنى
ویراه بنظرة فاحصة ویرى ما بھ من عیوب یزول ھذا االنبھار

1335.Think before you speak, and look before you 
leap

 وانظر قبل أن تقفزفكر قبل أن تتكلم
البد للعاقل أن یتروى قبل اإلقدام على األمور فیفكر جیدا قبل أن یتكلم : المعنى

ویحسب لألمور حسابھا قبل الشروع في أي عمل

1336.Think not on what you lack as much as on 
what you have 

ما تفكر فیما لدیكأكثر منقصك یال تفكر فیما 
نسان أن یرضى بما لدیھ وأن یفكر فیما حباه اهللا من النعم وال  ینبغي على اإل:المعنى

یشغل نفسھ بالتفكیر فیما حرم منھ

1337.Those who live in glass houses should not 
throw stones

)من كان بیتھ من زجاج فال یرشق بیوت الناس بالحجارة(
لحماقات ینبغي  من كان سلوكھ غیر مستقیم ویرتكب الكثیر من األخطاء وا:المعنى

إال ینتقد الناس على أخطائھم ألنھ ھو نفسھ ھدف سھل للنقد

1338.Three things drive a man out of his house –
smoke, rain and a scolding wife
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الدخان والمطر والزوجة السلیطة اللسان: ثالثة أشیاء تطرد الرجل من بیتھ
 فإنھ تنغص على الرجل حیاتھ وتجعلھ إذا كانت المرأة بذیئة سلیطة اللسان: المعنى

یھرب من البیت ویكره العودة إلیھ

1339.Through hardship to the stars
)من لم یركب األھوال لم ینل اآلمال(من المحنة إلى النجومیة 

 إن الطریق إلى الشھرة والمجد محفوف بالصعاب والمشاق، فإن المرء :المعنى
 وتحمل الكثیر من المتاعب حتى یحقق آمالھ یضطر إلى اجتیاز الكثیر من العقبات

وطموحاتھ

1340.Through obedience learn to command
من خالل الطاعة تعلم القیادة

 من یستطیع تطبیق النظام على نفسھ واتباع أوامر رؤسائھ یستطیع أن یقود :المعنى
غیره ویلزمھم بتطبیق النظام

1341.Throw out a sprat to catch a mackerel
سمكة صغیرة لتصید سمكة كبیرةألق 

 لكي یحصل الشخص على سمكة كبیرة البد أن یلقي لھا سمكة صغیرة :المعنى
كطعم، فكذلك ینبغي على اإلنسان أن یضحي ببعض األشیاء من أجل الوصول إلى 

ھدف أعلى وتحقیق مكسب أكبر، فمن یشتري ھدیة لعمھ الثري في عید میالده على 
 كبیرا لشراء سیارة إنما یلقي طعما للحصول على صید أمل أن یقترض منھ مبلغا

ثمین

1342.Thy secret is thy prisoner, if thou let it go, 
thou art a prisoner to it

)سرك أسیرك(سرك ھو سجینك فإذا أفشیتھ صرت سجینا لھ 
ینبغي على المرء أن یكتم أسراره وال یفشیھا ألن السر إذا أذیع صار : المعنى

ي موقف ضعیف وتمكن للناس أن یستغلوهالشخص ف

1343.Time and tide wait for no man
الوقت والفرصة ال ینتظران أحدا

 إذا واتتك الفرصة أو الوقت المناسب لتحقیق إنجاز كبیر فال تضیع على :المعنى
نفسك الفرصة بكثرة التفكیر والتردد فإن الفرص ال تنتظر أحدا

1344.Time flies
)السیف إن لم تقطعھ قطعكالوقت ك(الوقت یطیر 

 ینبغي على المرء أن یستغل الوقت فیما ینفع فإن الوقت یمر بسرعة وال :المعنى
یمكن إعادة الزمن إلى الوراء

1345.Time is money
)الوقت من ذھب(الوقت یقدر بالمال 

 الوقت لھ قیمة كما أن للمال قیمة وإذا ضیع اإلنسان وقتھ یكون كمن ضیع :المعنى
 ینبغي على المرء أن یحرص على الوقت كحرصھ على المالمالھ لذلك
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1346.Time is the great healer
 یداوي الجراحالزمن
 مھما كانت جراحنا وآالمنا وأحزاننا فإن الزمن كفیل أن یداویھا وأن یلفھا في :المعنى

طي النسیان

1347.Times change
األزمنة تتغیر

 یصبح غریبا في زمن آخر وما كان  ما كان مألوفا في زمن من األزمان قد:المعنى
مناسبا في زمن قد ال یصبح مناسبا في زمن آخر فالظروف والعادات تتغیر لذلك 

ینبغي على المرء أن یكون على وعي بتغیرات العصر وأن یكیف نفسھ معھا

1348.To a grateful man, give money when he asks
أعط الرجل الشكور عندما یسأل

 یحفظ الجمیل وال یجحد المعروف جدیر بأن یقف الناس إلى الرجل الذي: المعنى
جواره ویعاونوه عندما یحتاج

1349.To blind men, don’t talk about colours
ال تتحدث عن األلوان مع العمیان

ینبغي للمرء أن یراعي حال المخاطب فال یتحدث مع شخص عن موضوع : المعنى
ال یفھمھ وال درایة لھ بھ

1350.To deceive a deceiver is no deceit
خداع المخادع لیس خداعا

یجوز للمرء أن یحارب عدوه بنفس سالحھ: المعنى

1351.To deceive oneself is very easy
ما أسھل أن یخدع المرء نفسھ

یمكن لإلنسان أن یضلل نفسھ بأن یتجاھل الواقع ویغض بصره عن الحقائق: المعنى

1352.To err is human
كل ابن آدم خطاء

لیس ھناك أحد معصوم من الخطأ ألن الخطأ من طبیعة البشر:نىالمع

1353.To err is to learn
یتعلم المرء من أخطائھ

ال ینبغي للمرء أن یحزن إذا أخطأ بل یحاول ثانیة ویتفادى الخطأ حتى یصل : المعنى
إلى ھدفھ، فالخطأ وسیلة للمعرفة

1354.To every malady a remedy save ignorance
)داء الجھل لیس لھ دواء(اء إال الجھل لكل داء دو

الجاھل الذي ال یعترف بجھلھ ال عالج لھ وال دواء: المعنى

1355.To fall into sin is human, to remain in sin is 
devilish

من یقع في الخطأ فھو إنسان ومن یستمر في الخطأ فھو شیطان
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ذا وقع في الخطأ أن اإلنسان لیس معصوما من الخطأ ولكن ینبغي علیھ إ: المعنى
یبادر باإلقالع والتوبة ومحاولة اإلصالح فإن االستمرار في الخطأ واإلصرار علیھ 

من سمات الشیاطین

1356.To frighten a bird is not the way to catch it
إخافة الطیر لیست ھي الطریقة لصیده

 بالحیلة ھناك بعض األحوال التي ال یستطیع المرء الوصول إلى ھدفھ إال: المعنى
والخدیعة

1357.Tomorrow is another day
غدا یوم جدید

 لیس ھذا الیوم ھو آخر یوم في الحیاة ومھما كانت المشاكل التي نعاني منھا :المعنى
الیوم فإن األمل ما زال باقیا بأن تتحسن األحوال في المستقبل فغدا یوم جدید یتجدد 

فیھ األمل وتتغیر فیھ الظروف

1358.Tomorrow isn’t too long to wait
)إن غدا لناظره قریب(لیس الغد ببعید 

ینبغي على المرء أن یتحلى بالصبر عندما ینتظر شیئا یأتي في المستقبل كمن : المعنى
ینتظر نتیجة االمتحان أو قدوم شخص من السفر

1359.Tomorrow never comes
غدا ال یأتي أبدا

تي الغد یؤجلھ إلى غد جدید فال  قد یؤجل الشخص عملھ إلى الغد وعندما یأ:المعنى
یأتي ذلك الغد الذي ینفذ فیھ عملھ أبدا

1360.The tongue ever turns to the aching tooth
)كل یغني على لیاله(یتحرك اللسان دائما نحو السن المؤلمة 

 ویفكر دائما في الھموم التي تضایقھیتحدث المرء دائمُا عما یشغل بالھ :المعنى

1361.The tongue is not steel, yet it cuts
)رب قول أشد من صول(اللسان لیس من حدید ولكنھ یقطع 

 اللسان السلیط یؤذي الناس ویجرح مشاعرھم فینبغي على المرء أن یحاذر :المعنى
من لسانھ حتى ال یؤذي غیره ویورد نفسھ مورد التھلكة

1362.Too many cooks spoil the broth
كثرة الطباخین تفسد الطبخة

 إذا تعدد المسئولون عن العمل الواحد تضاربت القرارات وتعارضت :نىالمع
المسئولیات وسادت الفوضى وعم الفساد

1363.Too many sailors sink the ship
كثرة المالحین تغرق السفینة

إذا تعدد القادة في مكان واحد أدى ذلك إلى االختالف والفوضى: المعنى

1364.Too much curiosity lost Paradise
اعت الجنة بسبب الفضول الزائدض
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 في ھذا إشارة إلى قصة آدم وحواء الذین طردوا من جنة عدن بسبب أكلھم :المعنى
من الشجرة المحرمة، وبالمثل فإن الفضول الزائد یھلك صاحبھ

1365.Tread on a worm and it will turn
إذا دست على الدودة فإنھا تتمرد

ھانة والظلم بشكل یجاوز الحد فسوف حتى أضعف الناس إذا تعرض لإل: المعنى
ینقلب ویثور على من ظلمھ

1366.A tree is known by its fruit
تعرف الشجرة بثمرھا

 إذا كان للشجرة ثمر طیب فذلك ینم عن أنھا شجرة طیبة وإذا كان لھا ثمر :المعنى
ھ خبیث فھذا دلیل على أنھا شجرة خبیثة، فكذلك فعال اإلنسان تنم عن حقیقتھ وطبیعت

فإذا كانت فعالھ حمیدة فھذا دلیل على أن طبیعتھ طیبة وإذا كانت أفعالھ شریرة فھذا 
ینم عن أن طبیعتھ خبیثة

1367.Trust not a new friend nor an old enemy
ال تثق بالصدیق الجدید أو العدو القدیم

بت ینبغي للمرء أن یتوخى الحذر عند التعامل مع الصدیق الجدید الذي لم یث: المعنى
لھ بعد صدقھ ووفاءه وكذلك یحذر من العدو القدیم الذي ما زال قلبھ یحمل األحقاد 

والضغائن

1368.Truth is mighty and will prevail
)الحق یعلو وال یعلى علیھ(الحق قوي وسوف تكون لھ الغلبة 

مھما ساد الباطل وعم الضالل فالبد للحق أن ینتصر في النھایة ألن الحق ھو : المعنى
قوى واألحق بالسیادةاأل

1369.Truth is stranger than fiction
الحقیقة أغرب من الخیال

 الحیاة ملیئة بالغرائب والعجائب التي تفوق خیال البشر وما ألفھ المؤلفون :المعنى
وقصھ القصاصون، ویقال ھذا المثل عندما یسمع المرء عن واقعة غریبة

1370.The truth will out
البد للحقیقة أن تظھر

 ال یستطیع أحد أن یخفي الحقیقة إلى األبد فالبد أن یأتي الیوم التي تظھر فیھ :المعنى
الحقائق وتنكشف

1371.The truth, the whole truth and nothing but 
the truth

الحقیقة، كل الحقیقة، وال شيء سوى الحقیقة
یتخذ ھذا كشعار لتحري الحق دون زیادة أو نقصان: المعنى

1372.Try your friend before you trust him
جرب صدیقك قبل أن تثق بھ

ال تثق بصدیق لك حتى تختبره وتتأكد من صدقھ وأمانتھ وإخالصھ لك: المعنى
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1373.Two blacks do not make a white
ال تبرر خطأك بخطأ غیرك

 إذا وقع أحد في خطأ ما فلیس ھذا بعذر لك في أن ترتكب نفس الخطأ:المعنى

1374.Two heads are better than one
)المستشیر معان(المشورة أفضل من االنفراد بالرأي 

 قبل أن تقرر القیام بعمل ھام قد ینطوي على بعض المخاطر فمن األفضل أن :المعنى
تستشیر شخصا آخر وتستنیر برأیھ

1375.Two is company, three is none
الرفقة بین اثنین ال بین ثالثة

السھل ألحدھما أن یقنع اآلخر برأیھ وأن یأتمنھ على  إذا اجتمع اثنان فمن :المعنى
سره فإذا صاحبھما ذلك زادت الفجوة وأصبح الخالف أقرب إلى االتفاق

1376.Two mountains can never meet, but two men 
can

)مصیر الحي إلى التالقي(ال یلتقي جبالن أبدا ولكن شخصان قد یلتقیا 
ھا ثابتة في أماكنھا ال تتحرك أما البشر فإنھم كثیروا الجبال ال تتالقى أبدا ألن: المعنى

التنقل والتجول لذلك قد یلتقي اثنان بعد فراق طویل

1377.Two negatives make an affirmative
نفي النفي إثبات

إذا دخل نفیان على جملة واحدة فإنھا تتحول إلى جملة مثبتة: المعنى

1378.Two of a trade can never agree
نان یعمالن في مھنة واحدةال یتفق اث

 إذا كان اثنان یعمالن في مھنة واحدة فإن كال منھما یغار من اآلخر ویظن :المعنى
نفسھ أفضل وأمھر منھ وأنھ أكثر درایة منھ بھذه المھنة لذلك فقلما یتفقان في شيء

1379.Two wrongs do not make a right
ال تبرر خطأك بخطأ غیرك

طأ ما فلیس ھذا بعذر لك في أن ترتكب نفس الخطأ إذا وقع أحد في خ:المعنى
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U
1380.Uneasy lies the head that wears the crown

الرأس الذي یلبس التاج ال ینعم بالنوم
 ینام الرجل البسیط قریر العین أما الملوك والعظماء فإن المشاكل تقض :المعنى

مضجعھم وكلما زادت العظمة كلما زادت المسئولیات والھموم

1381.The unexpected always happens
دائما یقع ما لیس في الحسبان

ینبغي على المرء أن یكون على استعداد للمفاجآت غیر المتوقعة فإن األمور : المعنى
قد تسیر على خالف ما یرید ویشتھي

1382.The ungrateful and the viper are brothers
ناكر الجمیل والثعبان إخوان

لذي ال یعترف بإحسان ذوي الفضل إلیھ كالثعبان الغادر الشخص الجحود ا: المعنى
الذي ال یعرف صدیقا

1383.Union is strength
االتحاد قوة

باالتحاد والتعاون وتضافر الجھود تزداد قوة المجموعة ومقدرتھم على : المعنى
تحقیق ما یریدون وحمایة أنفسھم ضد أي خطر

1384.United we stand, divided we fall
دنا ونقع إذا انقسمنانقف إذا اتح

 إذا اتحدنا صرنا قوة كبیرة فنستطیع الوقوف والصمود أمام التحدیات أما إذا :المعنى
انقسمنا فإننا نضعف وننھزم أمام أي عقبة

1385.Unity is strength
االتحاد قوة

باالتحاد والتعاون وتضافر الجھود تزداد قوة المجموعة ومقدرتھم على : المعنى
 وحمایة أنفسھم ضد أي خطرتحقیق ما یریدون

1386.Unless you see it do not believe it
ال تصدق األمر حتى تراه

البد للمرء أن یتأكد من األمور ویعاینھا بنفسھ وال یعتمد على ما یسمعھ فقط : المعنى
في بناء أحكامھ

1387.Unprofitable knowledge is like ineffective 
remedy

علم ال ینفع كدواء ال ینجع
البد للمرء أن یسعى نحو العلم النافع وال یبدد وقتھ وجھده في تحصیل علوم : لمعنىا

ال فائدة منھا وال طائل من ورائھا
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1388.Unreasonable silence is folly
السكوت في غیر موضعھ حماقة

السكوت من ذھب إذا وقع في محلھ أما إذا صمت اإلنسان في موقف یتطلب : المعنى
ون أحمقامنھ الكالم فإنھ یك

1389.Use soft words and hard argument
استخدم كالما لینا وحجة قویة

التعصب والكالم الفظ ال یؤدي إلى إقناع المستمعین ولكنھم یقتنعون : المعنى
باألسلوب الھادئ والكالم المنطقي

1390.Use the front door and not the back one
)وت من أبوابھاادخلوا البی(استخدم الباب األمامي ال الخلفي 

لكي یصل اإلنسان إلى ما یرید ینبغي أن یستخدم األسلوب الصریح الواضح : المعنى
ویبتعد عن الطرق الملتویة
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V
1391.Valour can do little without discretion 

ال فائدة من الشجاعة بال عقل
ب إذا كان الشخص شجاعا ولكن لیس لدیھ من العقل ما یستطیع بھ أن یحس: المعنى

لألمور حسابھا فإنھ لن یستطیع تحقیق ھدفھ وإنما یورد نفسھ مورد التھلكة

1392.The value of the home lies in its residents
قیمة المكان بالسكان

البد للمرء قبل البحث عن السكن أن یتحرى اختیار الجیران الطیبین : المعنى
 مرھقا ومزعجاالمتعاونین ألن الجیران یجعلون السكن مریحا وھادئا أو

1393.Variety is the spice of life
التنوع نكھة الحیاة

 لو سارت الحیاة على وتیرة واحدة ألصبحت مملة خالیة من التجدید ولكن :المعنى
التنوع واالختالف یعطي الحیاة نكھة وسحرا

1394.Venture a small fish to catch a great one
جازف بسمكة كبیرة لتصید سمكة كبیرة

البد للمرء أن یضحي ببعض األشیاء البسیطة من أجل الوصول إلى األھداف : ىالمعن
العظیمة

1395.Vessels leak of what they hold
كل إناء ینضح بما فیھ

كالم المرء وأسلوبھ یدل على صفاتھ وأخالقھ وسلوكیاتھ، فمن یتكلم بكالم : المعنى
بذيء فھذا یدل على أنھ سیئ األخالق رديء الطبع

1396.Vice makes virtue shine
الرذیلة تبرز حسن الفضیلة

تتضح األشیاء بالمقارنة والتقابل بینھا وبین ما یناقضھا، فإذا رأیت شخصا : المعنى
بذیئا سیئ الخلق ورأیت بجواره شخصا نبیل األخالق أمكنك ذلك أن ترى ممیزات 

ومحاسن الشخص النبیل بشكل أوضح

1397.Virtue is its own reward
ذاتھافي حد كافأة الفضیلة م

 إذا تحلى اإلنسان بالفضیلة وسار على درب األمانة واالستقامة فإن مكافأتھ :المعنى
ھي شعوره بالرضا عن نفسھ واحترامھ لذاتھ، فال ینبغي للمرء أن ینتظر جزاء مادیا 

ألنھ أدى واجبھ أو تصرف بشكل نبیل
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W
1398.Wait and let things take their course

األمور تأخذ مجراھاانتظر ودع 
البد للمرء أن یتحلى بالصبر ویرضى بتصاریف القضاء: المعنى

1399.Wait and see
انتظر وراقب

عندما تقع الكثیر من األحداث والتغیرات ینبغي للمرء أال یتعجل باتخاذ : المعنى
إجراء معین بل ینتظر حتى یتبین لھ الموقف الصائب

1400.Wake not a sleeping lion
ا نائماسدال توقظ أ

 ال تبحث عن المشاكل ودع األمور تسیر في مجراھا الطبیعي:المعنى

1401.Walls have ears
للحیطان آذان

 ینبغي للمرء أن یتوخ الحذر وأال یبوح بسر في مكان غیر آمن فقد یكون :المعنى
ھناك من یسترق السمع

1402.Want is the mother of industry
الحاجة أم الصناعة

 تدفع الناس إلى العمل من أجل الحصول على المال وتلبیة احتیاجاتھم الحاجة:المعنى

1403.Want of money, want of comfort
االفتقار إلى المال افتقار إلى الراحة

ال یستطیع المرء أن یشعر بالراحة والطمأنینة إذا كان في حاجة إلى المال : المعنى
یةولم یكن معھ ما یستطیع بھ توفیر احتیاجاتھ األساس

1404.War, hunting and love are as full of trouble 
as pleasure

الحرب والصید والحب ھي أمور ملیئة بالمشاكل بقدر ما ھي ملیئة بالمتعة
تنطوي ھذه األمور على كثیر من المخاطر والمتاعب لكنھا تنطوي أیضا : المعنى

على كثیر من المتعة والسعادة لمن یمارسھا

1405.Waste not, want not
ال تبذر فال تحتاج

 إذا كنت مدبرا في معیشتك وحرصت على أال تنفق مالك في غیر موضعھ :المعنى
فإنك بذلك لن تحتاج أو تقترض

1406.A watched pot never boils
 أبداب ال یغليالقدر المراَق
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 إذا وقفت أمام القدر تنتظر أن یغلي الماء بھ فإن الوقت یمر ببطء حتى تظن :المعنى
ر لن یغلي أبدا، فكذلك إذا انتظر اإلنسان شیئا ما بفارغ الصبر كنتیجة أن القد

االمتحان مثال ویظن أنھا تأخرت كثیرا مع أن حقیقة األمر أنھ ھو الذي نفذ صبره

1407.Water is a boon in the desert, but the 
drowning man curses it

كذلك ) (وجود وأعز مفقودالماء أھون م(الماء نعمة في الصحراء لكن الغریق یلعنھ 
)غمر الماء یروي ویغرق

 في ھذه الحیاة قد یحصل اإلنسان على قلیل مما یرید وكثیر مما ال یرید، فقد :المعنى
یعطى اإلنسان الكثیر من األوالد ویحرم من المال فیكون األوالد بمثابة عبء علیھ 

األوالد فال یدري وال یدري كیف ینفق علیھم بینما یعطى غیره الثروة ویحرم من 
على من ینفق ثروتھ

1408.The way to a man’s heart is through his 
stomach

أقرب طریق إلى قلب الرجل ھو معدتھ
 ھذه النصیحة تعطى للزوجة بتوفیر الطعام الشھي لزوجھا حتى تحافظ على :المعنى
حبھ لھا

1409.The way to Babylon will never bring you to 
Jerusalem

 إلى بابل لن یوصلك إلى القدسالطریق
لكي یصل اإلنسان إلى ھدفھ البد أن یسیر في الطریق الصحیح وال یسیر في : المعنى

طریق آخر فیبدد وقتھ وجھده ھباء، فمثال إذا أراد الشخص أن یتفوق في دراستھ فال 
ینبغي أن یصرف كل وقتھ في العمل والتجارة

1410.We are all in the same boat
نفس القاربكلنا في 
یقال لمجموعة من الناس یقعون في مأزق واحد ومشكلة مشتركة: المعنى

1411.We are all slaves of opinion
نحن عبید رأي الناس

 یحسب الشخص لرأي الناس ألف حساب سواء في ملبسھ أو سلوكھ :المعنى
وتصرفاتھ أو كالمھ فیصیر كأنھ عبد مأمور

1412.We cannot always take what we want
ال یمكننا أن نحصل دائما على ما نرید

ال ینجح اإلنسان دائما في تحقیق أھدافھ بل البد أن یصادف بعض الفشل : المعنى
واإلخفاق في حیاتھ

1413.We soon believe what we desire
سرعان ما نصدق ما نرید
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 سرعان ما یصدق المرء ما یوافق ھواه ورغباتھ، فإذا سمعت عن شخص ال :المعنى
ھ أنھ لص فإنك ال تتردد في تصدیق ما سمعت دون أن تسأل عن بینة أو برھانتحب

1414.Wealth is an enemy to health
الثروة عدو الصحة

یسعى الثري وراء شھواتھ ونزواتھ فیفسد جسمھ وتعتل صحتھ: المعنى

1415.Wealth is not his who gets it, but his who 
enjoys it

وإنما لمن یستمتع بھالیست الثروة لمن یحصل علیھا 
ال فائدة من جمع المال واقتناءه إذا لم یستخدمھ اإلنسان في تلبیة احتیاجاتھ : المعنى

وتحقیق االستفادة واالستمتاع بھ

1416.Wedlock is padlock
الزواج سجن

 بالزواج تتغیر حیاة اإلنسان فیتحمل المسئولیة وال یمكنھ أن یتصرف بحریة :المعنى
كما كان یفعل قبل الزواج وال یمكنھ أن یتخذ قرارا یؤثر على حیاة أو یغامر ویجازف 

األسرة دون مشاورة زوجتھ فمن ھنا كان الزواج مثل السجن

1417.Well begun is half done
حسن البدایة ھي نصف العمل

 إذا بدأ الشخص عمال بطریقة ردیئة فإنھ یستغرق وقتا طویال إلتمامھ ألن :المعنى
ثر على العمل ككل، أما إذا كانت البدایة سلیمة كان العمل مریحا البدایة السیئة تؤ

وكان اإلنجاز سریعا، فمثال إذا أرسیت قواعد البیت بشكل سلیم كان البناء سھال 
وسریعا بخالف ما لو كانت القواعد غیر سلیمة

1418.Were it not for tears the ribs would have 
burnt

لوال الدموع الحترقت الضلوع
ینفس المرء عن أحزانھ وآالمھ بالبكاء ولوال ذلك لتزایدت الھموم وتضخمت : نىالمع

في رأسھ

1419.What can you expect from a hog but a grunt?
ماذا تنتظر من الخنزیر غیر النخیر

 ال یمكنك أن تتوقع من الشخص الوقح سوى السلوك البذيء:المعنى

1420.What can’t be cured must be endured
 یمكن عالجھ البد من احتمالھما ال

 إذا كان ھناك ما یضایقك وال تستطیع أن تفعل شیئا حیالھ فال فائدة من التذمر :المعنى
والشكوى بل علیك بالصبر والتحمل

1421.What costs little is little esteemed
في أعین الناس زھیدرخیص كل 
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ن مال فإذا كان الشيء غالي  یمیل الناس إلى تقییم األشیاء بقدر ما تكلف م:المعنى
الثمن فإنھم ینظرون إلیھ بعین االعتبار ویعتقدون أنھ ذو قیمة عالیة أما إذا كان 

رخیصا فإنھم ال یلتفتون إلیھ ویظنون أنھ رديء

1422.What is a workman without his tools?
ما فائدة العامل بدون أدواتھ؟

ئا بیدیھ المجردتین فاألدوات ھي  إن أمھر العمال ال یستطیع أن یفعل شی:المعنى
مطلب أساسي وبدونھا ال یمكن القیام بالعمل، فكذلك ال یستطیع أحد أن ینجز مھمة ما 

دون توفر اإلمكانیات الالزمة

1423.What is bred in the bone will never come out 
of the flesh

ما ترسخ في العظم ال یخرج من اللحم
ات الموروثة عن اآلباء واألجداد ال تتغیر في األبناء ھناك الكثیر من الصف:المعنى

1424.What is not right, must be wrong
ما لیس بصواب فھو خطأ

ھناك بعض المعاییر التي ال تقبل الوسط كمعیار الصواب والخطأ لیس بینھما : المعنى
وصف آخر، فإذا فعلت شیئا وال تستطیع أن تقول عنھ أنھ صواب فاعلم أنھ خطأ

1425.What is the good of a sundial in the shade?
؟ في الظلالمزولةما فائدة 
 المزولة ھي الساعة الشمسیة التي توضع تحت أشعة الشمس فنعرف منھا :المعنى

الوقت أثناء النھار فإذا وضعت في الظل فال فائدة منھا، فكذلك ال ینبغي للمرء أن 
یخفي مواھبھ بل یظھرھا ویستغلھا

1426.What is worth doing is worth doing well
إذا كان الشيء یستحق عناء العمل فالبد أن تعملھ بإتقان

 إذا كان الشيء یستحق عناء العمل وسیأخذ منك وقتا وجھدا فالبد أن تعطیھ :المعنى
حقھ من التركیز واإلتقان

1427.What man has done, man can do
ما فعلھ إنسان مرة یمكن فعلھ مرة أخرى

مھما كان العمل صعبا أو خطیرا فإذا فعلھ إنسان مرة دل ذلك أنھ في حدود  :المعنى
اإلمكان وأنھ یمكن فعلھ مرة أخرى فمثال الصعود على سطح القمر كان أمرا في 

عداد المستحیل ولكن بمجرد أن ھبط اإلنسان على سطح القمر مرة أصبحت 
الرحالت إلى القمر أمرا یسیرا

1428.What may be done at any time is done at no 
time

)ما ال ینجز في حینھ ال ینجز أبدا (یتم في أي وقت أي وقت الفي  عملھ یمكنما 
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 قد یؤجل اإلنسان العمل المطلوب منھ ویقول أنھ یمكن إنجازه في أي وقت :المعنى
وتكون النتیجة أنھ یتكاسل عنھ وال ینجزه أبدا، فلذلك ینبغي على المرء أن ینجز 

ي حینھااألعمال ف

1429.What must be must be
ال مفر من المحتوم

 ال یستطیع اإلنسان أن یفعل شیئا أمام القضاء سوى القبول والرضا فإن :المعنى
التذمر وعدم الرضا ال یفید بشيء

1430.What soberness conceals, drunkenness 
reveals

سكرما تخفیھ الرزانة یفشیھ ال
لكا لقواه العقلیة فإنھ یمسك لسانھ ویكتم أسراره، عندما یكون اإلنسان متما:المعنى

فإذا شرب الخمر فقد وعیھ وإدراكھ وأفشى من األسرار ما كان یحافظ على كتمانھ

1431.What the eye doesn’t see the heart doesn’t 
grieve over

ما ال تراه العین ال یحزن علیھ القلب
 في نطاق علمھ، أما األحداث التي ال  ال یھتم اإلنسان إال باألمور التي تقع:المعنى

یعلم عنھا شیئا فإنھا ال تكدره أو تشغل بالھ، فمثال قد تسافر وتعیش في بلد بعیدة 
ویعاني والدك من مرض شدید وأنت ال تعلم شیئا ولو علمت النفطر قلبك حزنا علیھ

1432.What will Mrs Grundy say?
؟ماذا سیقول الجیران

ا أن یظھر بمظھر جید أمام الناس والجیران ویخشى أن  یرغب المرء دائم:المعنى
ینتقدوه إذا ظھر بمظھر غیر الئق، ومن ھنا كان للجیران أثر كبیر ونفوذ عظیم في 

حیاة األشخاص الذي یضعون رأیھم دائما موضع االعتبار

1433.What’s done cannot be undone
)وال یرد علیك الفائت الحزن(ما حدث فقد حدث 

 فائدة من الندم على وقوع أمر بعد فوات األوان فإن الندم لن یغیر من  ال:المعنى
الواقع شیئا

1434.What’s yours is mine, and what’s mine is my 
own

ما كان لك فھو لي وما كان لي فھو یخصني وحدي
 یضرب ھذا المثل في التھكم على الشخص األناني الذي یأخذ دائما وال یعطي :المعنى

أبدا

1435.Whatever comes from the heart goes to the 
heart

ما یأتي من القلب یذھب إلى القلب
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الكالم الصادق الذي ینبع من مشاعر حقیقیة سرعان ما یلقى القبول من : المعنى
الناس ویحوز ثقتھم 

1436.When a thing is done, advice comes late
إذا وقع المحذور فال فائدة من النصح

 من النصیحة إذا جاءت متأخرة بعد فوات األوانال فائدة: المعنى

1437.When all men speak, no man hears
عندما یتحدث الجمیع ال یسمع أحد

 البد أن ننصت لما یقول اآلخرون وننتظر حتى یأتي دورنا إلبداء رأینا أما :المعنى
إذا حرص كل واحد على إبداء رأیھ في نفس الوقت عمت الفوضى ولم یستفد أحد 

ئاشی

1438.When I lent I had a friend; when I asked he 
was unkind

عندما أقرضتھ كان صدیقا وعندما طالبتھ كان غیر ودود
 یبین ھذا المثل كیف یفسد الدین العالقة بین األصدقاء، فإذا أقرضت صدیقك :المعنى

 بعض المال ألجل معین فإذا جاء األجل وطالبتھ بالمال غضب واتھمك بعدم الصبر
وتقدیر الظروف

1439.When ignorance is bliss, ’tis folly to be wise
إذا كان الجھل نعمة فمن الحمق أن تكون حكیما

 قد یعیش بعض الناس في سعادة ولھو وال یدرون شیئا عن المآسي واألحزان :المعنى
التي تنتظرھم ولو علموا عنھا شیئا لكدرت علیھم صفو حیاتھم

1440.When in doubt do nowt
فعل شیئًاتال فإذا كنت في شك 

 إذا كنت في شك من عمل وغیر مطمئن إلى صحتھ وسالمتھ فأحجم عنھ وال :المعنى
تفعلھ

1441.When in Rome do as the Romans do
)عندما تكون في روما تصرف كما یتصرف الرومان(

نسان  تختلف الطباع والسلوك وأسلوب المعیشة من بلد إلى بلد فینبغي على اإل:المعنى
إذا سافر إلى بلد غریبة أن یكیف نفسھ معھا ویوفق أسلوب حیاتھ مع الظروف 

المحیطة بھ

1442.When one door shuts another opens
إذا أغلق باب فتح باب آخر

 ال ینبغي لإلنسان أن ییئس عندما یفشل في أول محاولة فالحیاة ملیئة بالفرص :المعنى
الھدفوھناك طرق أخرى كثیرة للوصول إلى 

1443.When one sits for examination, one is either 
treated with honour, or held in low esteem

)عند االمتحان یكرم المرء أو یھان(
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االختبار ھو المعیار األساسي لتقییم الناس ومعرفة مقدار ما عملوه وما : المعنى
حققوه

1444.When sorrow is asleep, wake it not
ن نائما فال توقظھإذا كان الحز

ال ینبغي للمرء أن یذكر شخصا ما بأحزانھ وآالمھ الماضیة حتى ال یثیرھا : المعنى
من جدید

1445.When the cat is away the mice will play
)عندما تغیب الھرة تلعب الفیران(

 ن عندما یغیب الشخص المسئول عن العمل فإن الموظفین والمرؤوسی:المعنى
یتھاونون في العمل ویضیعون وقتھم في اللھو ینتھزون الفرصة ف

1446.When the tree is fallen, every one runs to it 
with his axe

عندما تسقط الشجرة یسرع إلیھا كل الناس بفئوسھم
عندما یفقد الرجل العظیم جاھھ أو سلطتھ یكثر الناقدون لھ والطاعنون فیھ: المعنى

1447.When the wolf comes in at the door, love 
creeps out of the window

عندما یأتي الفقر من الباب یھرب الحب من النافذة
 إذا تزوج الشاب والفتاة دون أن یكون معھم من المال ما یمكنھم بھ تحمل :المعنى

نفقات المعیشة فإن الحب سرعان ما یندثر بسبب الظروف الصعبة التي سیعانون 
منھا

1448.When thieves fall out, honest men come by 
their own

)إذا تخاصم اللصان ظھر المسروق(عندما یتشاجر اللصوص ینجو الشرفاء بأمتعتھم 
 إذا وقع الخالف والشجار بین األشرار فإنھم ینشغلون عن إیقاع األذى بالناس :المعنى

الشرفاء ویكون ذلك رحمة للمجتمع

1449.Where there is smoke there is fire
 نارال دخان بال

 الشائعات واألخبار التي یتناقلھا الناس ال تأتي من فراغ بل إنھا تحمل في :المعنى
طیاتھا بعض الصدق وإن كان قلیال

1450.Where there’s a will there’s a way
)إن مفاتیح األمور العزائم(إذا صح العزم وجد الطریق 

 شیئا أمامك وسوف  إذا كان لدیك قدر كاف من العزیمة واإلصرار فلن یقف:المعنى
تجد الطریق الذي یوصلك إلى ھدفك

1451.Whether the pitcher strikes the stone, or the 
stone the pitcher, it is bad for the pitcher

سواء ضربت الجرة الحجر أو ضرب الحجر الجرة فالجرة ھي الخاسرة
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من بدأ ھذا  الطرف الضعیف في النزاع ھو الخاسر دائما بغض النظر ع:المعنى
النزاع

1452.While there is life there is hope
)ال یأس مع الحیاة(طالما أن ھناك حیاة فھناك أمل 

 قد تبدو الحیاة كئیبة والمستقبل قاتما ولكن طالما أن الروح تدب بداخلنا فھناك :المعنى
أمل بأن تتحسن األحوال وتتغیر الظروف

1453.Who chatters to you will chatter of you
من نم لك نم علیك

 من ینقل لك أخبار الناس سوف ینقل أخبارك إلى الناس، فحاذر من النمام وال :المعنى
تسمع منھ أو تأتمنھ على سر

1454.Who is worse shod than the shoemaker’s 
wife?

أسوأ حذاء ترتدیھ زوجة اإلسكافي
یضن على زوجتھ  اإلسكافي الذي یصنع األحذیة مشھور بالبخل حتى أنھ :المعنى

بحذاء جدید، ویضرب ھذا المثل لبخل بعض األزواج وأنانیتھم

1455.Who keeps company with the wolf will learn 
to howl

من یصاحب الذئب یتعلم العواء
 من یصاحب األشرار یتعلم الشر منھم ویصیر مثلھم :المعنى

1456.Who repairs not his gutters repairs his whole 
house

 ال یصلح میزراب بیتھ فسوف یصلح بیتھ كلھمن
 من سوء التدبیر أن یبخل الشخص عن إصالح المیزراب الذي یسرب میاه :المعنى

األمطار من على سطح البیت وبمرور الوقت یفسد السطح ویحتاج الرجل إلى 
إصالح البیت كلھ وبالطبع تكون التكلفة أكبر بكثیر، فكذلك إصالح األشیاء في حینھا 

ل المشاكل عند ظھورھا یمنع تفاقمھا ویوفر الكثیروح

1457.Why keep a dog and bark yourself?
لماذا تشتري كلبا وتنبح بنفسك؟

 یقال ھذا لمن یؤجر شخصا للقیام بعمل ثم یرھق نفسھ بأن یفعل الشيء بنفسھ :المعنى
یت كمن یؤجر عامال لیغسل السیارة أو ینظف البیت ثم یغسل السیارة وینظف الب

بنفسھ

1458.Win at first and lose at last
من یكسب في البدایة یخسر في النھایة

 ینبغي للمرء أال یغتر بالنجاح الذي یصادفھ في أول محاولة فقد یبوء بالفشل :المعنى
في النھایة

1459.Wisdom is to the soul as health is to the body
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الحكمة للروح مثل الصحة للبدن
ي معیار القوة في الروح كما أن الصحة ھي معیار القوة في الجسمالحكمة ھ: المعنى

1460.The wisdom of nations lies in their proverbs
حكمة الشعوب تكمن في أمثالھا

تجسد األمثال حكمة الشعوب وتبرز نتاج خبرات وتجارب األمم: المعنى

1461.A wise man changes his mind, a fool never
ھ أما األحمق فال یغیر رأیھ أبداقد یغیر الحكیم رأی

یتمسك األحمق برأیھ ویتعصب لھ ومھما ناقشتھ أو حاولت إقناعھ فإنھ لن : المعنى
یرى الصواب أو یغیر رأیھ

1462.A wise man is never less alone than when 
alone

ال یشعر العاقل بالوحدة حتى وإن كان وحیدا
د ما یفعلھ ویستغل وقت فراغھ فال یشعر  العاقل یستطیع أن یشغل نفسھ ویج:المعنى

بالوحدة أبدا

1463.Wise men learn by other men’s mistakes; 
fools by their own

العاقل من یتعلم من أخطاء غیره واألحمق من یتعلم من أخطائھ
 ینبغي على المرء أن یتعظ من أخطاء غیره وال یقع في الخطأ فیلقى نفس :المعنى

ق فال یتعلم إال بالوقوع في الخطأ بنفسھ فیكون الدرس غالیا المصیر، أما األحم
وتكون التجربة مؤلمة

1464.Without an educator, I would not know God
لوال المربي لما عرفت ربي

للمربي أثر عظیم في تعلیم النشء وإرشاده إلى الصواب وتحذیره من الوقوع : المعنى
في الخطأ

1465.Without wisdom, wealth is worthless
)وأنفس ما للفتى لبھ(بدون العقل ال یساوي المال شیئا 

ال قیمة للمال إذا لم یكن لصاحبھ عقل یرشده إلى الطریقة السلیمة في : المعنى
التصرف واإلنفاق

1466.The wolf may lose his teeth, but never his 
nature

قد یفقد الذئب أسنانھ لكنھ ال یفقد طبعھ أبدا
ص اللئیم الغادر یظل على طبعھ حتى وإن كبر سنھ ووھنت قوتھالشخ: المعنى

1467.A woman conceals what she knows not
ال تخفي المرأة سوى ما ال تعلم

المرآة كثیرة الثرثرة وال تحتفظ بأي سر، وأي سر یبدو لك أنھا تكتمھ : المعنى
تكتشف في الواقع أنھا ال تعلم شیئا عنھ ولو علمتھ ألذاعتھ
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1468.A woman either loves or hates in extremes
تكون المرأة متطرفة في حبھا وفي بغضھا

ال تتحكم المرأة في عواطفھا فإنھا إذا أحبت أحبت بشدة وإذا أبغضت : المعنى
أبغضت بشدة

1469.The woman that loves two is not worthy of 
one

المرأة التي تحب رجلین ال تستحق أحدا منھما
كانت المرأة عدیمة الوفاء فال تستحق أن یھبھا الرجل حبھ وعاطفتھإذا : المعنى

1470.A woman’s chastity is a beautiful garment 
which never wears out

عفة المرأة ثوب جمیل ال یبلى أبدا
المرأة التي تحافظ على عفتھا وكرامتھا تظل محترمة مصونة طوال عمرھا: المعنى

1471.Women are as wavering as the wind
النساء كالریح في تقلبھا

المرأة كثیرة التقلب في آرائھا وأفكارھا وعواطفھا: المعنى

1472.Women are great talkers
النساء متحدثات عظیمات

تكثر النساء من الحدیث والثرثرة: المعنى

1473.Women have long hair and short wisdom
للنساء شعر طویل وعقل قصیر

 من النساء بقلة العقل وسیطرة العواطف علیھنیتسم كثیر: المعنى

1474.Women will have their wills
النساء یحققن رغباتھن

تتبع المرأة كل السبل وال یھدأ لھا بال حتى تصل إلى ھدفھا وتحقق ما ترید: المعنى

1475.A wonder lasts but nine days
ال تبقى الدھشة أكثر من تسعة أیام

 ما واندھاشھم بروعتھ ال تدوم طویال وقد ال تستمر أكثر  إعجاب الناس بشيء:المعنى
من تسعة أیام یتحدث فیھا الناس عن روعة ذلك الشيء ثم یناقشون تفاصیلھ ثم 

یبدءون في نسیانھ

1476.A word is enough to the wise
)اإلشارات تغني اللبیب عن العبارات(العاقل تكفیھ كلمة واحدة 

 یحتاج إلى شرح طویل بل إنھ یفھم المقصد من  الشخص الذكي العاقل ال:المعنى
إشارة أو تلمیح بسیط

1477.A word spoken is past recalling
)ال ترم سھما یعسر علیك رده(الكلمة إذا خرجت ال یمكن أن تعود 
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 إذا تكلمت بكلمة ثم ندمت على أنك قلتھا فلن یفیدك ذلك بشيء، لذلك ینبغي :المعنى
بل أن یتكلمعلى المرء أن یفكر ملیا ق

1478.Words cut more than swords
الكالم یقطع أكثر من السیف

 الكالم یجرح الناس ویؤذي مشاعرھم فیكون أثره أكبر من أثر السیف:المعنى

1479.The world is a ladder for some to go up and 
some down

الدنیا سلم یصعد علیھ قوم ویھبط آخرون
یحقق بعض الناس فیھا النجاح بینما یلقى البعض الحیاة ھي مسرح األحداث : المعنى

اآلخر الفشل

1480.The worse luck now, the better another time
من یخالفھ الحظ الیوم قد یحالفھ الحظ غدا

 لیس اإلنسان محظوظا دائما وكذلك ال یصادفھ سوء الحظ دائما، فمن لقي :المعنى
فرصة مواتیة لتحقیق ما یریدحظا عاثرا الیوم سیأتي الیوم الذي یجد فیھ ال

1481.The worst wheel of the cart creaks most
ال یصدر أعلى األصوات في العربة إال أسوأ العجالت

 ال یكثر التذمر والشكوى إال الشخص الكسول الذي ال یرغب في العمل:المعنى

1482.The worth of a thing is best known by the 
want of it

 إال حین الحاجة إلیھال تعرف قیمة الشيء
 ال یعرف اإلنسان قیمة الشيء إال عندما یفقده وال یعرف قیمة الناس المقربین :المعنى

إلیھ إال عندما یغیبون عنھ

1483.Would you know the value of money? Go and 
borrow some

إذا أردت أن تعرف قیمة المال فحاول أن تقترض بعضا منھ
ض بعض المال عرفت مدى حب الناس للمال وحرصھم إذا حاولت اقترا: المعنى

علیھ وتمسكھم بھ وترددھم في بذلھ

1484.Wrong hears, wrong answer gives
)أساء سمعا فأساء إجابة(من ال یحسن االستماع ال یحسن الرد 

لكي تستطیع أن تعطي إجابة صائبة البد أن تستمع إلى السؤال وتستوعبھ : المعنى
وتفھمھ جیدا
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Y
1485.Years know more than books

)عش رجبا ترى عجبا(تعرف السنون أكثر مما تعرف الكتب 
یتعلم اإلنسان من الزمن والممارسة والخبرة أكثر مما یتعلم من الكتب : المعنى

والدراسة

1486.You are not the first to be fooled by mirage
)لست أول من غره السراب(

ة للخداع في أمر سبق وانخدع بھ غیرهیقال للشخص الذي وقع ضحی: المعنى

1487.You can lead a horse to the water, but you 
cannot make him drink

یمكنك أن تقود حصانا إلى الماء ولكن ال یمكنك أن تجبره على الشرب
 قد یمكنك أن تجبر شخصا على عمل شيء ما لكنك لن تجبره على إتقانھ ما :المعنى

ك، فمثال یمكنك أن تجبر ابنك أن یمسك الكتاب ولكنك لن لم یكن لھ رغبة في ذل
تجبره على الفھم، فالمرء قد یسیطر على تصرفات شخص آخر لكنھ ال یسیطر على 

إرادتھ

1488.You cannot burn the candle at both ends
ال یمكنك أن تشعل الشمعة من كال الطرفین

في نفس الوقت فال یمكن للطالب  ال یمكن لإلنسان أن یقوم بعملین متناقضین :المعنى
مثال أن یستھلك كل طاقتھ في اللعب ثم یقوم بعمل واجباتھ

1489.You cannot catch old birds with chaff
ال یمكنك أن تصید الطیور الكبیرة بأن تلقي التبن لھا

 الطیور الكبیرة في السن ال تنخدع بسھولة ویمكنھا أن تمیز القمح من التبن، :المعنى
 الناس ذوي الخبرة والتجربة ال یمكن خداعھم بسھولةفكذلك

1490.You cannot get blood out of a stone
ال یمكنك أن تستخرج قطرة دم من الحجر األصم

 كما أن الحجر األصم لیس بھ قطرة من دماء فكذلك الشخص الطماع البخیل :المعنى
لب منھ المساعدة أو قاسي القلب ال تجد في قلبھ لین أو رحمة وال فائدة من أن تط

تستجدي منھ العطف

1491.You cannot have it both ways
ال یمكنك اختیار األمرین معا

یقال لمن یخیر بین شیئین فیختارھما معا تأمینا لمصلحتھ كمن یقضي كل : المعنى
وقتھ في اللعب ویرید التفوق في الدراسة

1492.You cannot judge a book by its cover
على الكتاب من عنوانھال یمكنك الحكم 
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قد یكون للشيء مظھرا مغریا ولكن حقیقتھ الداخلیة ال قیمة لھا فینبغي للمرء : المعنى
أن یفحص الشيء جیدا قبل الحكم علیھ

1493.You cannot make a crab walk straight
ال یمكنك أن تجعل السرطان یمشي معتدال

لت ال یمكنك أن تغیر طبیعة أو  ال تحاول أن تفعل المستحیل ألنھ مھما حاو:المعنى
عادات شخص ما

1494.You cannot make an omelet without breaking 
eggs

ال یمكنك أن تصنع عجة بدون أن تكسر البیض
 البد أن تكون مستعدا للتضحیة من أجل أن تحصل على ما ترید، فمثال إذا :المعنى

ادة في اإلیجارأردت أن تنتقل إلى شقة أوسع فعلیك أن تكون مستعدا للزی

1495.You cannot put old heads on young shoulders
 الشبابفي أجساد العجائزال یمكنك أن تضع رؤوس 

 ال تتوقع من الشباب أن یتصرف بنفس الحكمة والرزانة التي یتصرف بھا :المعنى
الكبار

1496.You cannot run with the hare and hunt with 
the hounds

 األرنب وتجري مع كالب الصیدال یمكنك أن تھرب مع
 ال یمكن لإلنسان إن یساند ویقف في صف كل من الجانبین المتحاربین :المعنى

وكذلك ال یمكنھ أن یتبنى قضیتین متضادتین، فمثال ال یمكنھ أن یطالب بحقوق الفقراء 
ویدافع عن مصالح األغنیاء في نفس الوقت

1497.You cannot sell the cow and drink the milk
ال یمكنك أن تبیع البقرة وتشرب لبنھا

 بعد أن تبیع البقرة وتقبض ثمنھا ال یمكنك االستفادة من لبنھا، فكذلك ال یمكن :المعنى
الجمع بین فائدتین متعارضتین

1498.You cannot teach an old dog new tricks
ال یمكنك أن تعلم كلبا عجوزا حیال جدیدة

 أن یتعلموا أشیاء جدیدة ألنھم تعودوا على  من الصعب على كبار السن:المعنى
أسالیب وأشیاء یصعب علیھم تغییرھا

1499.You cannot touch pitch and keep your hands 
clean

ال یمكنك أن تلمس القار وتحتفظ بیدیك نظیفتین
مخالطة األشرار تسئ إلى سمعة الشخص وتجلب علیھ الشر: المعنى

1500.You may know by a handful the whole sack
یمكنك أن تعرف ما بالكیس من خالل عینة منھ
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 إذا أخذت حفنة من كیس قمح یمكنك أن تعرف ما إذا كان القمح ردیئا أم جیدا :المعنى
ولست في حاجة إلى تقلیب كل الكیس لكي تحكم علیھ، فكذلك یمكنك أن تحكم على 

شخص ما من خالل ما ترى من تصرفاتھ وما تسمع من كالمھ

1501.You may lead a horse to the water, but you 
cannot make him drink

یمكنك أن تقود حصانا إلى الماء ولكن ال یمكنك أن تجبره على الشرب
 قد یمكنك أن تجبر شخصا على عمل شيء ما لكنك لن تجبره على إتقانھ ما :المعنى

اب ولكنك لن لم یكن لھ رغبة في ذلك، فمثال یمكنك أن تجبر ابنك أن یمسك الكت
تجبره على الفھم، فالمرء قد یسیطر على تصرفات شخص آخر لكنھ ال یسیطر على 

إرادتھ

1502.You must ask your neighbour if you shall live 
in peace

)الجار قبل الدار(ینبغي أن تسأل جارك إذا كان سیدعك تعیش في سالم 
 إذا كان لھ جیران طیبین فلذلك ال یعیش اإلنسان في أمان وھدوء في سكنھ إال: المعنى

ینبغي للمرء أن یتحرى عن الجیران قبل اختیار السكن

1503.You must cut your coat according to your 
cloth

قص كساءك على قدر قماشك
ینبغي للمرء أن یعیش في حدود إمكانیاتھ وال یسرف وینفق ببذخ فیحمل : المعنى

نفسھ ما ال یطیق من األعباء والدیون

1504.You must grin and bear it
یجب أن تبتسم وتتحمل

ینبغي على المرء أن یواجھ المصاعب والشدائد بصدر رحب وال یكثر من : المعنى
التذمر والشكوى التي ال فائدة منھا

1505.You must scratch my back and I’ll scratch 
yours

البد أن تحك ظھري لكي أحك ظھرك
مصلحتك فالبد أن تراعي مصلحتي، ویقال ھذا في إذا أردت أن أراعي : المعنى

االتفاق على تبادل المنافع والمصالح

1506.You must take the fat with the lean
البد أن تقبل الغث مع السمین

إذا عرض على اإلنسان عرضا فیھ بعض المزایا وبعض العیوب فإذا أراد : المعنى
بممیزاتھأن یقبل العرض البد أن یرضى بعیوبھ كما یرضى 

1507.You must take the will for the deed
)األعمال بالنیات(البد أن تلتفت إلى النیة في العمل 



201

قد یحاول بعض الناس تقدیم ید العون لك فیتسبب في إیذائك فال ینبغي أن : المعنى
تكثر اللوم لھ وأن تراعي أن مقصده كان حسنا

1508.You never know what you can till you try
 یمكنك أن تعرف حجم قدراتك حتى تحاولال

 ال ینبغي للمرء أن یكون ضعیف الھمة فاتر العزیمة بل علیھ أن یحاول :المعنى
الوصول إلى ھدفھ وعند المحاولة سیعرف قدراتھ وإمكانیاتھ الحقیقیة

1509.You never miss the water until the water 
runs dry

ال تعرف قیمة الماء حتى ینضب
ال یعرف المرء قیمة األشیاء التي معھ حتى یفتقدھا وتضیع من یده :المعنى

1510.A young man idle, an old man needy
من تكاسل في الصغر عانى الفقر في الكبر

مغبة التكاسل والبطالة ھي الوقوع في الفقر والحاجة: المعنى

1511.Your looking-glass will tell you what none of 
your friends will

تخبرك مرآتك بما ال یخبرك بھ أحد من أصدقائك
اإلنسان ھو أكثر الناس درایة بعیوبھ فالبد أن یحاسب نفسھ ویحاول : المعنى

إصالحھا وال ینتظر توجیھا من أحد
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1512.Zeal is fit only for wise men, but is found 

mostly in fools
لحمقى ال یصلح الحماس إال للحكماء لكنھ ال یوجد إال مع ا

)وال مثل الشجاعة في الحكیم... وكل شجاعة في المرء تغني (
یصلح الحماس للعقالء المتزنین ألنھ یعطیھم الدافع والقوة للقیام باألعمال : المعنى

الطیبة، لكن الحماس غالبا ال یوجد إال مع الحمقى المتھورین فیوردھم مورد التھلكة

1513.Zeal without knowledge is a runaway horse
الحماس بدون معرفة ھو حصان جامح

 إن الحماس بدون خبرة ومعرفة یكون ضرره أكثر من نفعھ إذ أن المرء :المعنى
یتخبط في تصرفاتھ ویبذل الكثیر من الجھد في غیر موضعھ

1514.Zeal without knowledge is madness
الحماس بدون معرفة ضرب من الجنون

أو قضیة ویدافع عنھا بال علم أو معرفة یكون الشخص الذي یتحمس ألمر : المعنى
كالمجنون في عدم إعمالھ لعقلھ وعدم قدرتھ على السیطرة على تصرفاتھ


