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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بحث بعشهان 

 دراسة تهثيقية تحميمية أمثال الفاروق عسخ بن الخطاب 

  البحث  ممخص

الحسج هلل رب العالسيغ ، كالربلة كالدبلـ عمى خاتع األنبياء كالسخسميغ.          
 كبعج ..

، يبخز حجع كمكانة  فيحا بحث في أمثاؿ الفاركؽ عسخ بغ الخصاب 
حيث كاف لؤلمثاؿ حزػر كاضح كمتشػع بيغ اإلبجاع ، ىحا الفغ في أدبو ، 
 .كالتسثل، كالخكاية 

لية ىحا البحث مغ صست الباحثيغ إزاء أمثاؿ الفاركؽ كقج انصمقت إشكا
، رغع عشاية كتب األمثاؿ القجيسة بشدبة عجد مشيا لو ؛ كمغ ىشا تذكمت 
خصة البحث في فرميغ ؛ جاء أكليسا بعشػاف : الجراسة التػثيكية ؛ كذلظ 
لمكذف عغ مجػ صحة ندبة ىحه األمثاؿ لو ، كالتسييد بيغ ما كاف مشيا 

بشات أفكاره ، كما كاف مغ إبجاع غيخه كتسثل بو الفاركؽ. كعشي مغ إبجاعو ك 
الفرل الثاني بالجراسة التحميمية أللفاظ األمثاؿ كتخاكيبيا ، كما اشتسمت 
عميو مغ صػر بيانية ، كخرائز فشية ، كأنداؽ فكخية كثقافية كديشية 

 كاجتساعية كسياسية.

اركؽ ، كسا انتيى كانتيى البحث إلى صحة ندبة عجٍد مغ األمثاؿ لمف
بسختمف مثاؿ تمظ األعبخت إلى تسثمو بعجد مغ األمثاؿ العخبية ، كقج 

بعس جػانب شخرية الفاركؽ كبيشت نزج تجاربو ، كسجاد غ أنػاعيا ع
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كسا أنيا  كمكانتو اإلبجاعية ، كسعة درايتو بمغة العخب كآدابيا . رؤيتو ،
 السدمع. السجتسع أجمت مػاشغ عجة في شبيعة 

رائز أمثاؿ الفاركؽ، كالتي كاف مغ ت الجراسة التحميمية عغ خككذف
أىسيا ؛ فراحة المفع ، كجػدة الدبظ، كعسق الفكخة ، كشخافة السعشى، 

مع التشده عغ االبتحاؿ كالخكاكة، كالقػة التي تشبع ككضػح األلفاظ كالتخاكيب 
ؿ ، كالكمسات الصخيفة غيخ السستيشة بكثخة االستعسامغ استخجاـ الخياؿ 

كأخيخًا فإف أمثاؿ الفاركؽ كانت مرجًرا مغ مرادر جسع مفخدات المغة 
العخبية كشخح معانييا، كاستعاف بيا عمساء المغة في االستذياد عمى أكزاف 

 الكمسات العخبية كصيغيا.

 د/ أحسج أحسج مجاىج 
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Research Title 

Al-Faroque Omar Ibn Al-Khattab's Proverbs: A Documentary and 

Analytic Study 

Synopsis 

      All praise be to Allah, Lord of worlds, and may His prayers and 

peace be upon His final prophet messenger. 

      This research tackles Al-Faroque Omar Ibn Al-Khattab' proverbs. 

May Allah be pleased with him . It attempts to highlight the size 

and importance of this art in his literature. 

      The hypotheses of this paper appeared as a result of the 

researchers' silence concerning Al-Faroque's proverbs, though 

classics on maxims relate some of them to him . This led to this two 

– chapter research . The first chapter is a documentation study, 

which attempts to verify the validity of relating such proverbs to 

him . It, moreover, tries to distinguish between the proverbs he 

himself created and those created by others and were later used 

by Al-Faroque. The second chapter is an amalytic study of his 

words and morphology . I try to show the images he used and their 

technical characteristics, as well as their conceptual, cultural, 

religious, sociological, and political patterns.  

      The conclusion confirmed the validity of some of Al-Faroque's 

maxims. He actually made use of some Arabic ones. Such proverbs, 

with their different types, expressed some of his characteristic 

features, thematurity of his experiences, insigh, creativity, and 

expertise in the Arabic language and literature.  They also shed 

light on some sides of the nature of the Muslim society.  
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       The analytic part revealed the linguistic characteristics of Al-

Faroque's proverbs. Most important among these are his use of 

expressive words, good word- order, depth of ideas, exquisiteness 

of meanings, maturity of words and structures, power of 

imagination and a care to avoid the hackneyed, and out-of-place 

words which are redundant as a result of overuse. 

      Finally, Al-Faroque's proverbs are an important source of 

collecting Arabic words and explaining their meanings. Linguists 

relied on them to site types of words roots. 

Dr. Ahmed Ahmed Megahed 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 املقدمة

الحسج هلل ضخب األمثاؿ في كتابو ليعقميا العالسػف ، كيشتفع بيا 
السؤمشػف ، كالربلة كالدبلـ عمى صاحب المداف السبيغ، كالسثل الشاصح 

 كبعج ..     األميغ، كعمى آلو كأصحابو كالتابعيغ.

تيا العخب، تخّيخ فإف األمثاؿ حكسة العخب في الجاىمية كاإلسبلـ ، 
لداف، فيي أبقى مغ  صق بيا في كل زماف، كعمى كلِّ كقّجمتيا العجع، كنُ 

ىي ، ك  الذعخ، كأشخؼ مغ الخصابة، لع يدخ شيء مديخىا كال عّع عسػميا
الذعػب التي تعكذ شبيعتيع ، كحكيقة مذاعخىع كأحاسيديع ، كتكذف مخآة 

كمعاييخ أخبلقيع ، عغ مشيج تفكيخىع ، كمبمغ عقػليع ، كمبلمح عاداتيع ، 
كضػابط سمػكيع، كسا أنيا أقصع لمشداع كالذغب ، كأكضح مغ كثيخ الكبلـ ، 
كأشج تأثيخًا في الشفػس ؛ إذ يجتسع فييا إيجاز المفع ، كإصابة السعشى ، 

 كحدغ التذبيو .

كاألمثاؿ تذكل أداة مغ أىع أدكات القخآف الكخيع في بياف مشيجو 
سطيٍخ مغ أبخز مطاىخ ببلغتو كإعجازه، كسا األخبلقي كالتخبػؼ، كتبجك ك

العجيج مغ  أنيا تبػأت مكانة مخمػقة في البياف الشبػؼ؛ حيث ضخب الشبي 
األمثاؿ في بياف تعاليع الذخيعة كمبادئيا، كتسثل ببعس األمثاؿ العخبية، 
كتبعو في ذلظ أصحابو الكخاـ، كمغ أبخزىع الخميفة الثاني عسخ بغ الخصاب 
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 ء ىحه األمة البارعيغ، كحكسائيا العارفيغ، صاحب التجارب أحج عقبل؛
الشاضجة، كالخؤػ الدجيجة، إنو الفاركؽ  الحؼ جعل هللا الحق عمى لدانو 

ناليظ عغ  كقمبو؛ فتشدلت اآليات مػافقة لكبلمو ، كاألحكاـ مرجقة آلرائو،
 صبلحو، كصبلبتو في الجفاع عغ الحق، حتى تخكو الحق ما لو مغ صجيق. 

عمى رعاية شئػف ىحه األمة ، بعج مػت  الشبي  ج َخَمَف الفاركُؽ لق
؛ فحسل عمى عاتقو ىسػـ مجتسعو كمدئػلية صبلحو  أبي بكخ الرجيق 

إذ أدرؾ بعبقخيتو أىسيتيا  ؛ فكانت لؤلمثاؿ مكانة بالغة في حياتو ؛
 ػ كمغ كرائيع كافة السدمسيغ ػ عمى األنراراالجتساعية كاألخبلقية ؛ فحث 

 ركايتيا كتعميع الدائخ مشيا ألبشائيع .

 عشاية الفاركؽ  معكمغ ىشا انصمقت إشكالية ىحا البحث ؛ فإنو 
لع يجج الباحث ، باألمثاؿ ، كعشاية كتب األمثاؿ القجيسة بشدبة عجد مشيا لو 

دراسة ألدب الفاركؽ ػ عمى حجِّ اشبلعو ػ عشيت بيحا المػف األدبي ، أك 
صػر قميمة ، فساذا يعشي صست الباحثيغ إزاء أمثاؿ أشارت إليو كلػ في س

الفاركؽ ؟ ىل يعشي ىحا الرست عجـ صحة ندبة ىحه األمثاؿ لو ؟ كلػ أف 
ىشاؾ خصأ في الشدبة ، فيل ىحا الخصأ يذسل كل ما ندب لو مغ أمثاؿ ؟ 
كإذا كاف الفاركؽ قج تسثل ببعزيا فشدبت لو ، فسا الدبب كراء ذلظ ؟ كما 

سع أصحاب كتب األمثاؿ القجيسة بيغ مقػالٍت لمفاركؽ كبعس الدبب كراء ج
األمثاؿ العخبية ؟ كىل ىشاؾ عشاية مغ الفاركؽ بخكاية األمثاؿ العخبية؟ كىل 
تجمت شخرية الفاركؽ في أمثالو ، كانعكدت مغ خبلليا أبعاد مجتسعو 
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السختمفة؟ كىل كاف ليحه األمثاؿ دكر في تػجيو حياة ىحا السجتسع ؟ كما 
 لكيسة الفشية ليحا المػف مغ أدب الفاركؽ؟ا

،  كإذا كاف الباحث قج افتقج كجػد دراسة أدبية حػؿ أمثاؿ الفاركؽ 
القجيسة باختبلؼ ألػانيا ، فإنو قج اعتسج في جسعيا كتػثيقيا عمى السرادر 

، كجاءت ىحه السرادر مختبة مغ  تمظ األمثاؿكالتي تشاثخت في شياتيا 
: كتب الحجيث ؛ حيث دقة الخكاية ،  شحػ اآلتي : أكاًل األىسية عمى ال حيث
: كتب األمثاؿ ؛ حيث التخرز  ػد الدشج ، كصحة التػثيق ، ثانًياككج

: السعاجع العخبية ؛ حيث ياف األصل كتعييغ السزخب ، ثالًثاكالذخح كب
الجسع بيغ التػثيق كشخح الغخيب ، كبياف األصل كتعيغ السزخب في بعس 

كالثقات مغ عمساء المغة  جـ أصحابيا ، كركايتيع عغ الستقجميغ، كتق األحياف
ثيغ كأعبلـ ، رابًعا : كتب التخاجع ؛ حيث التشػع بيغ تخاجع الرحابة كالُسَحجِّ

اإلتقاف كالجقة كالحفع كالرجؽ في الخكاية كسعة العمع ، الشببلء ، كحيث 
كثيخ مغ  كتب األدب كاألخبار ؛ حيث تقجـ ، كأخيًخا كاألخح عغ العجكؿ

كثيخ أصحابيا ، كسعة عمسيع كتبحخىع ، كشجة ضبصيع ، كتػثيق العمساء ل
 مشيع ، كمذافية بعزيع لمعخب في أسػاقيا . 

كلسا كانت شبيعة مػضػع ىحا البحث تجسع بيغ التػثيق كالشقج ، 
عمى الباحث  خب مغ الجقة كالذسػؿ ، كاف لداًماكغايتو الػصػؿ إلى نتائج تقت

حثو عمى السشيج الستكامل ؛ حيث استعاف مغ خبللو بالسشيج في ب ئأف يتك
التاريخي في تتبع أمثاؿ الفاركؽ بيغ جشبات مرادر تخاثشا العخبي كاإلسبلمي 
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السختمفة ، كالتأكج مغ صحة ندبتيا لو ، كتػثيقيا كالشطخ في ركاتيا ، كسا 
غ بيئة استعاف بو في الكذف عغ دالالت األمثاؿ الشدكية ، كمجػ تعبيخىا ع

قائميا كشخريتو كشبيعة مجتسعو ، كحجع تأثيخىا في تػجيو حياة الفخد 
كالجساعة ، كتمظ أمػر ال يدتصيع الباحث سبخ أغػارىا إال مغ خبلؿ 
االستعانة بالسشيج الشفدي لمتعخؼ عمى الخمفيات الشفدية كالذعػرية لؤلمثاؿ 

االجتساعي في في نفذ قائميا كفي شبيعة مجتسعو ، كاالستعانة بالسشيج 
الكذف عغ األبعاد االجتساعية في ىحه األمثاؿ ، كمجػ تفديخىا لصبيعة ىحا 
السجتسع ، كاقتزى السشيج الستكامل االستعانة بالسشيج الفشي أك الجسالي ؛ 
كذلظ في دراسة كتحميل الكيع الذعػرية كالتعبيخية في أمثاؿ الفاركؽ؛ مغ 

 أسخارىا كخرائريا الجسالية. أجل استجبلء مبلمحيا الفشية كالكذف عغ

ىحا كقج اقتزت خصة الجراسة أف يكػف البحث في مقجمة كتسييج 
كفرميغ كخاتسة ؛ أما السقجمة فبيشت أىسية السػضػع كإشكاليتو ك تحجثت 

 الرعاب التي كاجيت الباحث . تخصتو ، كأبخز مشيجو ك عغ مرادره ك 

 مجخبًل يذكل ذلظ ؛ لالفخؽ بيغ السثل كالحكسة  كأما التسييج فتشاكؿ
  لسػاجية ىحا المػف مغ خمط السرادر القجيسة بيغ أمثاؿ الفاركؽ كحكسو .

 ؛ كيتكػف مغ مبحثيغ :  : الجراسة التػثيكيةبعشػاف الفرل األكؿ كجاء 

 مرادر الجسع كالتػثيق.أكليسا : 

 . المغة مرادر مغ مرجر الفاركؽ  أمثاؿثانييسا : 
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؛ كقج جاء تفريل ىحا السبحث عمى  نرػص األمثاؿتحقيق كثالثيسا : 
 الشحػ اآلتي : 

 جكف مشازع .ب)أ( األمثاؿ السشدػبة لو                      

 )ب( األمثاؿ السشدػبة لو كلغيخه كصحت ندبتيا لو.                       

 ( األمثاؿ السشدػبة لو كلغيخه كصحت ندبتيا لغيخه .ج)                     

 )د( أمثاؿ تسثل بيا كندبت إليو.                       

 ( أمثاؿ تسثل بيا كلع تشدب إليو .ى)                     

 .مذيػرة مقػالت لو في معاني أمثاؿ)ك(                      

 . الفاركؽ ب مػردىا في ارتبصت أمثاؿ )ز(                    
 .الفاركؽ  إال يخكه لع مثل )ح(                    

 ىحا ناقر كقج ،التحميمية الجراسة :عشػاف تحت فجاء الثاني الفرل كأما
 اآلتية: السباحث الفرل

 . كالتخاكيب األلفاظ ( أ)

 السعاني. )ب(

 . البيانية الرػر (ج)               
 كداللتيا الشدكية.  أمثاؿ الفاركؽ  (د)               

 . صجرت عشياركؽ كاألمثاؿ التي بيغ مقػالت الفا (ق)                

 )ك( تسثل الفاركؽ باألمثاؿ كقيستو األدبية .  

 الخاتسة : كقج عشيت ببياف أبخز الشتائج .
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 ثع فيخس السرادر كالسخاجع .

 كأخيخًا جاء فيخس السػضػعات. 

كقج كاجو الباحث بعس الرعػبات كاف مغ أبخزىا تشاثخ أمثاؿ الفاركؽ 
ختيا كاختبلؼ ألػانيا ؛ مسا أجيج الباحث في في بصػف السرادر عمى كث

تتبعيا ؛ ليحقق ىحا البحث درجة مغ االستقراء ، تكفل لشتائجو االقتخاب مغ 
 الرحة كالجقة عمى الدػاء .

كمسا يشبغي اإلشارة إليو تشاكؿ البحث لسقػالت عسخية في معاني أمثاؿ 
ف لداًما عمى الباحث كامذيػرة ، قخنيا القجماء بتمظ األمثاؿ في مؤلفاتيع ، ف

ىا الػقػؼ عمى تمظ السقػالت العسخية ؛ إلبخاز دكافع القجماء كراء رصج
ىحه السقػالت في عشػاف إلى الباحث  يذخكلع  ،مقتخنة باألمثاؿ التي أشبيتيا 

البحث حتى ال يصػؿ ، كسا أف تزسغ ىحه السقػالت معشى أمثاؿ مذيػرة ، 
تحت فغ األمثاؿ جماء يعج مدػًغا لجراستيا كاقتخانيا بتمظ األمثاؿ في كتب الق

    دكف حاجة إلى اإلشارة إلييا في العشػاف. 

وهللا أسأؿ التػفيق كالدجاد، كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو 
 كمغ تبعو إلى يـػ الجيغ. 

 د/ أحسج أحسج مجاىج مجاىج

 مجرس األدب كالشقج في كمية الجراسات

 مبشات بالسشرػرةاإلسبلمية كالعخبية ل
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                     التسهيج:             بين السثل والحكسة  

السثل كالحكسة ؛ حيث كقع  يفي ىحا التسييج نخيج أف نفخؽ بيغ مفيػم
كشسل ىحا الخمط ما أثخ عغ أميخ  ،كتب األمثاؿ  في بعس الخمط بيشيسا

 . السؤلفات مثاؿ كحكع تشاكلتيا تمظمغ أ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب 
 .تحجيج السرصمحيغال بج أف نقف أكاًل عشج لشا التفخقة الجقيقة بيشيسا يدخ تتلك 

 تعخيف السثلأواًل : 

 : معشى السثل في المغة )أ(

البلـ أصل صحيح يجؿ عمى مشاضخة السيع كالثاء ك  يقػؿ ابغ فارس :"
 ؛ كمشياكعغ ىحا األصل تفخعت معاني تمظ السادة . (ٔلمذيء" ) الذيء

ْبو. كَتَسثَّلَ  كالِسْثل. الذيء بالذيء: سػَّاه  التدػية ، يقاؿ: َمثَّل بالذيِء:  الذِّ
ِمْثَمو .  فيجعل مثبلً  الذيء الحؼ ُيزَخب لذيء كالسثل .َمَثبلً  َضَخَبوُ 
الجشَِّة  َمَثلُ  :كقػلو عد مغ قائل أيزًا صفتو. قاؿ ابغ سيجه: الذيء كَمَثلُ 

ىػ الخبخ عشيا،  َمَثُميا: ؛ قاؿ الميث (٘ٔػرة دمحم آية:)س التي ُكِعَج الُستَّقػف 
بسعشى الِعْبخِة؛ كمشو  الَسَثلُ  كقج يكػف  كقاؿ َأبػ ِإسحق: معشاه ِصفة الجشة.

َأؼ  (ٙ٘)سػرة الدخخؼ آية: لآلخخيغ كَمَثبلً  فجعمشاىع َسَمفاً كجل: قػلو عد
 ، قاؿ هللا عد كجل :ِعْبخة يعتِبخ بيا الستَأخخكف. كيكػف السثل بسعشى اآلية 

كجعمشاه مثبًل لبشي إسخائيل :كالسثاؿ: القالب الحؼ  (ٜ٘)سػرة الدخخؼ آية.
قارب البخء فرار أشبو بالرحيح مغ العميل  :كتساثل العميل .يقجر عمى مثمو

                                                           

 ( معجع مقاييذ المغة البغ فارس مادة )مثل(.ٔ)
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نتراب كأنو ىع كقيل إف قػليع تساثل السخيس مغ السثػؿ كاال السشيػؾ،
   (.ٔ)الرػرة كالتسثاؿ: ًا أؼ نربػه ىجفًا.كامتثمػه غخض بالشيػض كاالنتراب.

الذيء لمذيء كمذابيتو لو ، لمسثل يجكر حػؿ مشاضخة  فالسعشى المغػؼ 
 . في السعشى مثمو و ُيحكخ مػرًَّػ بو عغالسزخكب مأخػذ مغ ىحا، ألن لكالسث
 السثل في االصطالح: ب( معشى)

 ال يدسح باستقراء لكغ مجاؿ البحث ، دت تعخيفات السثل قجيسًا كحجيثاً تعج 
خاصة كأف ىشاؾ العجيج مغ السؤلفات التي ىحه التعخيفات كتتبعيا تاريخيًا،

عشيت بحلظ األمخ، لحا سشقترخ عمى ثبلثة مغ أسبق ىحه التعخيفات 
تزسشت مجتسعة كل ما تع شخحو في تعخيفات السثل البلحقة حتى عرخنا 

مع بحكيقتو التي تسكششا إذا اليجؼ مغ تشاكؿ تعخيف السثل ىشا أف ن الحاضخ؛
 مغ التفخقة بيشو كبيغ الحكسة . 

:"ىي حكسة يقػؿ عغ األمثاؿق(ٕٕٗ)تعبيج بن سالم التعخيف األول ألبي 
العخب في الجاىمية كاإلسبلـ، كبيا كانت تعارض كبلميا فتبمغ بيا ما 

غيخ ترخيح، فيجتسع ليا بحلظ حاكلت مغ حاجاتيا في السشصق، بكشاية 
  (ٕ)يجاز المفع،كإصابة السعشى، كحدغ التذبيو."خبلؿ، إ ثبلث

 خمط كثيخ مغ كتب األمثاؿ البلحقةفي  أسيعكلعل ىحا التعخيف قج 
السثل ؛ حيث بجأ أبػ عبيج تعخيفو بيحا القػؿ الحؼ يػحي ك الحكسة بيغ 

                                                           

 ( المداف مادة )مثل ( بترخؼ.ٔ)
 لمتػػخاث السػػأمػف  دار ،ٖٗقصػػامر: السجيػػج تح.د/عبػػج ، سػػبلـ بػػغ عبيػػج بػػيأل مثػػاؿاأل( ٕ)

 ـ.ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ/ٔط
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باإلشبلؽ كاالتفاؽ التاـ بيغ السثل كالحكسة ، كإف كانت بكية  التعخيف تذيخ 
 مغ اختبلؼ . إلى ما بيشيسا 

؛ كىي أنو يػجد حاجات العخب  الكيسة الفشية لمسثلكيبخز ىحا التعخيف 
فيجتسع  في السشصق فيغشييا عغ كثيخ الكبلـ ؛ إذ كانت تعارض كبلميا بو ،

؛ أؼ  خبلؿ، إيجاز المفع، كإصابة السعشى، كحدغ التذبيو ليا بحلظ ثبلث
 تذبيو السزخب بالسػرد .
السثل ما تخاضاه العامة :"  يقهله(ٖٓ٘)تبيالتعخيف الثاني لمفارا

فيسا بيشيع كفاىػا بو في الدخاء ه كالخاصة في لفطو كمعشاه، حتى ابتحلػ 
كالزخاء، كاستجركا بو السستشع مغ الجر، ككصمػا بو إلى السصالب القرية، 

ألف الشاس ال ؛ كتفخجػا بو عغ الكخب كالسكخبة، كىػ مغ أبمغ الحكسة 
أك مقرخ في الجػدة أك غيخ مبالغ في بمػغ السجػ يجتسعػف عمى ناقز 

 (ٔ.)"في الشفاسة

سعة  ؛ مشيا: رائز السثلكىحا التعخيف يذيخ إلى العجيج مغ خ
"ابتحلػه فيسا بيشيع كفاىػا بو في الدخاء  :حيث يقػؿ ؛االنتذار

االحتجاج : السعاني كنفيديا، كمشيا حػؿ درِّ  السثل دكراف كالزخاء"،كمشيا:
الػعطية في حياة العخبي؛ إذ يرل بو إلى السصالب التعبيخية ك و مكانتبو ك 

، كأخيخًا يؤكج عمى بمػغ السثل أعمى القرية، كيتفخج بو عغ الكخب كالسكخبة
 درجات الحكسة .

                                                           

/ ٔديػػػاف األدب لمفػػارابي / تػػح . د/ أحسػػج مختػػار عسػػخ، مخاجعػػة د/ إبػػخاليع أنػػيذ ،  (ٔ)
  ـ.ٖٕٓٓق /ٕٗٗٔ، مؤسدة دار الذعب لمرحافة كالصباعة كالشذخ ػ القاىخة ٗٚ
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فيسا نقمو  «شخح الفريح»صاحب كتابق(ٕٔٗ)تالتعخيف الثالث لمسخزوقي
مخسمة  جسمة مغ القػؿ مقتزبة مغ أصميا أك":عشو الديػشي يقػؿ

بحاتيا،تتدع بالقبػؿ كتذتيخ بالتجاكؿ فتشتقل عسا كردت فيو إلى كل ما يرح 
كعسا يػجو الطاىخ إلى أشباىو ،مغ غيخ تغييخ يمحقيا في لفطياقرجه بيا،

كاستجيد  مغ السعاني،فمحلظ تزخب كإف جيمت أسبابيا التي خخجت عمييا،
سائخ  مغ الححؼ كمزارع ضخكرات الذعخ فييا ما ال يدتجاز في

 (ٔ".)الكبلـ

إيجاز المفع ؛ إما ا: شيكم؛ السثل رائزخالعجيج مغ ىحا التعخيف قج جسع ك 
كضعًا، أك اقتزابًا. كمشيا: القبػؿ ، كيعشي اشتساؿ السثل عمى السعشى 
الججيج كالشادر ، كتزسشو الحكسة . كمشيا : الديخكرة كالتجاكؿ . كمشيا : 

يرح قرجه بو  ، فيشقل إلى كل ما فيياثبػت السثل عمى  صػرتو التي كرد 
يزخب في حاالت مذابية لسػرده األصمي أنو : كمشيا .مغ غيخ تغييخ يمحقو

رات ما ال فيو مغ الححؼ كالزخك : أنو يدتجاز . كمشياكإف جيل أصمو
 .يدتجاز في سائخ الكبلـ

كبعج ىحه التعخيفات الثبلثة يسكغ القػؿ بأف كل ما كرد مغ تعخيفات 
 .يعػؿ عمييا كال يخخج عغ إشارىا كحجيثاً  لمسثل قجيساً 

  

                                                           

، دار الكتػػب ٖ٘ٚ/ٔالسدىػػخ فػػي عمػػـػ المغػػة كأنػاعيػػا لمدػػيػشي تح/فػػؤاد عمػػي مشرػػػر( ٔ)
ـ . كقػج رجعػت إلػى السدىػخ لعػجـ كصػػلي ٜٜٛٔق ػ ٛٔٗٔ/ٔط العمسيػة ػ بيػخكت ،

 إلى شخح الفريح .  
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 تعخيف الحكسةثانيًا : 

 في المغة:)أ( معشى الحكسة 

قاؿ ابغ فارس: الحاء كالكاؼ كالسيع أصل كاحج، قاؿ ابغ فارس :" 
كىػ: السشع، كأكؿ ذلظ الحكع، كىػ السشع مغ الطمع، كسسيت حكسة الجابة؛ 

كقاؿ ابغ ( ٔ.) تسشع مغ الجيل حا قياسيا؛ ألنياكالحكسة ى .ألنيا تسشعيا
عبارة عغ معخفة أفزل األشياء  ةكالحكس كسة،الح ذك قيل: الحكيع :مشطػر

 كالعخب ، َحِكيع   تقشيا:كيقاؿ لسغ ُيحدغ دقائق الرشاعات كي .بأفزل العمـػ
مغ ىحا قيل لمحاكع كرددت، ك  بسعشى مشعت تكَحكَّس تكأحكس َحَكْستُ : تقػؿ

قاؿ األصسعي: أصل الحكػمة  .الطالع مغ الطمع سشعبيغ الشاس حاكع، ألنو ي
 .العجؿ ع كالفقو كالقزاء بالعجؿ؛ كالِحكسةالعم كالُحْكعُ  ، رد الخجل عغ الطمع

 (ٕ)أحكسو: مشعو مغ الفداد.كحكع الذيء ك 

كمغ الػاضح دكرانيا ، ىحه أبخز السعاني المغػية التي كردت في الحكسة 
الػقػع في الدلل كالفداد ، أك الزعف  تعرع صاحبيا مغحػؿ السشع؛ ألنيا 
 في القػؿ كالفعل .

 )ب( معشى الحكسة في االصطالح:

، ككثخت التعخيفات  كقج دار تعخيفيا في االصصبلح حػؿ السعشى ذاتو
عبارة عغ  الحكسة " فقاؿ :كسشكتفي بحكخ ثبلثة مشيا ؛ فقج عخفيا الشػكؼ 

                                                           

 ( انطخ : مقاييذ المغة مادة )حكع(.ٔ)
 ( انطخ : المداف مادة )حكع(.ٕ)
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كتحقيق الحق كالعسل بو  بشفاذ البريخة كتيحيب الشفذ السرحػب...العمع 
 (ٔ)".ج عغ اتباع اليػػ كالباشل كالحكيع مغ لو ذلظكالرَّ 

كىحا التعخيف يبيغ أف الحكيع صاحب عمع كخبخة ، كذكاء كفصشة ، 
 كعقل يسشعو مغ اتباع اليػػ ، كيخشجه إلى تحقيق الحق كالعسل بو . 

ل عمى كفق كعخفيا ابغ عاشػر فقاؿ :" كالحكسة ِإتقاف العمع كإجخاء الفع
َخت الحكسة بأنَّيا معخفة حقائق األشياء عمى ما ىي عميو  . ذلظ العمع كُفدِّ

بسا تبمغو الصاقة، أؼ بحيث ال تمتبذ الحقائق الستذابية بعزيا مع بعس 
 (ٕ).كال يغمط في العمل كاألسباب

كفي ىحا التعخيف أضاؼ ابغ عاشػر إلى عمع الحكيع مشصكية تفكيخه 
 األسباب ، األمخ الحؼ يجفع عشو الدلل في القػؿ كالفعل .كتأممو في العمل ك 

كمغ السبلحع عمى التعخيفيغ الدابقيغ أنيسا يتحجثاف عغ الحكسة كرفة 
قػؿ بميغ مػجد  "لمحكيع، أما الحكسة كشتاج أدبي كفكخؼ لحلظ الحكيع فيي:

صائب، يرجر عغ عقل كتجخبة كخبخة بالحياة كيتزسغ حكسا مدمًسا، تقبمو 
 (ٖ.)ؿ كتأنذ بو األفئجة، كتشقاد لو الشفػس كالسذاعخ"العقػ 

                                                           

.  ٕ، دار إحياء التخاث العخبي ػ بيػخكت ط ٖٖ/ٕالسشياج شخح صحيح مدمع لمشػكؼ  ( ٔ)
كػػاـ السذػػتسل عمػػػى السعخفػػة بػػػا  السترػػػف باألح كالسحػػحكؼ مػػغ تعخيفػػػو ىػػػ قػلػػو :"

" كقج ححفت ذلظ مغ التعخيف حتى ال يخػتز التعخيػف بػالحكيع السدػمع تبارؾ كتعالى
 أك بالحكسة في القخآف كالدشة .

 تػػػنذ – لمشذػػػخ التػندػػػية الػػجار ، ٔٙ/3 التػندػػػي عاشػػػػر البػػغ كالتشػػػػيخ التحخيػػخ (ٕ)
 ـ.ٜٗٛٔ

 مكتبػة ،ٜٕ٘:خفػاجى السػشعع عبػج دمحم -ارالجبػ عبػج هللا عبػج/الحجاز في األدب قرة( ٖ)
 .األزىخية الكميات
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 الفخق بين السثل والحكسة

السثل كالحكسة يسكششا أف  لسرصمحيمغ خبلؿ ىحه التعخيفات الدابقة 
 نفخؽ بيشيسا باآلتي :

: أف السثل كإف تزسغ الحكسة ، فيػ مغايخ ليا في شبيعتو ؛ إذ أوالً 
شاد، أما السثل فأسمػبو غيخ مباشخ الحكسة أسمػب مباشخ في التػجيو كاإلر 

يقػـ عمى التذبيو كالسساثمة؛ تذبيو السزخب بالسػرد ، كىحا الفارؽ كاضح 
مغ التعخيفات المغػية كاالصصبلحية لكٍل مشيسا؛ فسا سسي السثل مثبًل إال 
النترابو كتسثمو نسػذجًا لمحالة أك الحادثة الذاىجة كتذبييو تمظ الحالة بسا 

 كرد فيو.

كسة تقخر كتقشع كتسيل إلى الخصابة ، أما السثل فيػحي كيخيَّل ك فالح
 يسيل إلى الذعخية كالترػيخ كالتذخيز .

كمغ ىشا قيل:إف"السقرػد مغ السثل االحتجاج، كمغ الحكسة التشبيو 
 (ٔكاإلعبلـ كالػعع".)

 الحكسة تأتي عمى لداف شخز مغ خاصة الشاس ذكي فصغ : ثانياً 
خة في الحياة كفيع ألسخارىا يحدغ صياغتيا ، أما كاسع الثقافة صاحب خب

السثل فخبسا أتى بو شخز مغ العامة كربسا أتى بو شخز مغ الخاصة ، 
يأتي بو الكبيخ أك الرغيخ ، العاقل أك األحسق ، الحكي أك الغبي ، األديب 
كغيخ األديب . كمغ ىشا يجػز فيو مغ الزخكرات ماال يجػز في سائخ 

                                                           

( انطػػػخ : األمثػػػاؿ العخبيػػػة كالعرػػػخ الجػػػاىمي )دراسػػػة تحميميػػػة( د/ دمحم تػفيػػػق أبػػػػ عمػػػي ٔ)
 ـ.  ٜٛٛٔق ػ ٛٓٗٔ/ٔدار الشفائذ ػ بيخكت ػ لبشاف ، ط ٛٗص:
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ى حالتو التي نصق بيا العامة كإف خالفت قػاعج الشحػ الكبلـ ؛ فيبقى عم
 كالرخؼ . 

كلسا كاف السثل يرجر عغ الخاصة كالعامة ، كالحكسة ال ترجر إال 
عغ الخاصة كججنا الحكسة أكثخ ببلغة كبيانًا في صياغتيا ، ككججنا أمثااًل 

 تخمػ مغ الترػيخ كالبياف . 

دثة )كىي السػرد(، أما السثل مختبط في ضيػره بسػقف كحا :ثالثاً  
الحكسة فقج ترجر دكف ارتباط بحادثة؛ حيث يدتطيخىا الحكيع بعج تأمل 

 (ٔكتفكيخ ليحجد شخشًا سمػكيًا كقيسة أخبلقية.)

رابعًا : ىشاؾ مغ فخؽ بيشيسا بالحيػع فحدب ، فيػ يخػ أف الحكسة 
ة غيخ ( لكغ ىحه التفخقٕتزحى مثبًل إذا تحقق ليا شخط الحيػع كاالنتذار .)

صحيحة ؛ إذ الحكسة يتحقق ليا الحيػع كاالنتذار كالسثل ، كلعل ىحا ما 
" ،  تقبمو العقػؿ كتأنذ بو األفئجة أشار إليو التعخيف الثالث لمحكسة بقػلو :"

كرغع انتذار الحكسة كذيػعيا ، لع ندسع أنيا أصبحت مثبًل ، إذ الفارؽ 
كسا ذكخنا في الفخؽ األكؿ ػ  األساس بيشيسا ال يقػـ عمى ذلظ، كإنسا يقػـ ػ

 عمى أف السثل لمتذبيو كالسساثمة ، كالحكسة ليدت كحلظ .

ىحه أبخز الفخكؽ بيغ السثل كالحكسة ، كالتي سشعتسج عمييا في تسييد   
أمثاؿ أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب مغ حكسو ؛ حيث كقع الخمط بيشيسا 

 مسيجاني. في بعس كتب األمثاؿ ، مثل كتاب مجسع األمثاؿ ل

                                                           

 .ٛٗ( انطخ : السخجع الدابق : ٔ)
 . ٜٗ( انطخ الدابق : ٕ)
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قخف أصحاب كتب األمثاؿ العجيج مغ مقػالت الفاركؽ كبشاًء عمى ذلظ 
  بسا يذبييا مغ أمثاؿ ، كلع يشطخكا إلييا عمى أنيا أمثاؿ لفقجىا خريرة

   التذبيو كالسساثمة ، كسيأتي بياف ذلظ في مػضعو مفربًل .
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 املبحث الثاني : حتقيق األمثال 
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 السبحث األول :        

 مرادر الجسع والتهثيق                                      

تعجدت مرادر األمثاؿ في أدب أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب ، 
 كتشػعت تشػعًا يديج مغ درجة تػثيقيا ؛ كيبخز أىسيتيا كمكانتيا؛ مغ حيث
الفراحة كالببلغة، كما تزسشتو مغ عسق الفكخ كشػؿ التجخبة كصجؽ 
السزسػف ، كسا يكذف تعجد السرادر كتشػعيا عغ ذيػعيا ؛ مسا يسشح 

 أساسًا مغ أسذ بشائيا الفشي كىػ سعة االنتذار.ػ خاصة ػ األمثاؿ 

 كىحا بياف تمظ السرادر مختبة حدب أىسيتيا مغ حيث التػثيق : 
 احادثث :أواًل : كتب األ

كتأتي كتب األحاديث في مقجمة ىحه السرادر مغ حيث التػثيق ؛ 
كعشاية كتب األحاديث  نيا تعتسج عمى دقة الخكاية كسبلمة الدشج.حيث إ

 انصمقت مغ أربعة أسباب : بأمثاؿ أميخ السؤمشيغ عسخ
، كالخميفة الثاني  : أنو مغ أبخز الرحابة كأقخبيع لخسػؿ هللا األول  
ا أنو صاحب بريخة كحكسة كإلياـ ؛ إذ كاف يقػؿ الخأؼ فيشدؿ الػحي لو ، كس

(، كمغ ىشا كاف كبلمو محل عشاية كاىتساـ مغ الرحابة كركاة ٔمقخرًا لو )
 كبعج مساتو . األحاديث في حياة الشبي 

                                                           

مػافقػػػػػات الػػػػػحي لكػػػػػبلـ الفػػػػػاركؽ : تػػػػاريد الخمفػػػػػاء لمدػػػػػيػشي تح/حسػػػػػجؼ انطػػػػخ فػػػػػي  (ٔ)
  ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ/ٔ، مكتبة ندار مرصفى الباز طٜٜالجمخداش ص:
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: أف كبلـ الرحابة ىػ نػع مغ األحاديث التي عشي بيا الخكاة  الثاني
رج بو مصمق ما ركؼ عغ الرحابة مغ قػؿ أك كىػ )الحجيث السػقػؼ( كيق

 (  ٔفعل . كمغ ىشا نجج في كتب الحجيث كثيخًا مغ كبلـ الرحابة . )

في معشى بعس األمثاؿ التي نصق بيا  كركد أحاديث لمشبي الثالث :
الحجيث إلى ذكخ أمثالو كركايتيا ، كمغ ذلظ قػلو ؛ مسا دفع ركاة  عسخ 
 لحبح" فقج أكرده ابغ أبي شيبة في أدبو ، ثع أكرد : "إياكع كالتسادح فإنو ا

  ( ٕ:"السجح الحبح" .)بعجه قػؿ عسخ 

خصًأ ،  ندبة بعس األمثاؿ التي نصق بيا عسخ إلى الشبي  الخابع :
خبلؿ ندبتيا الرحيحة إلى قائميا ، كمغ ذلظ قػؿ فكاف بياف ذلظ مغ 

 (ٖ.) لمشبي يف عالفاركؽ :"اليسيغ حشث أك مشجمة" فقج ندب بدشج ض

                                                           

( انطػػخ: الخبلصػػة فػػي معخفػػة الحػػجيث لذػػخؼ الػػجيغ الصيبػػي الجمذػػقي تح/أبػػػ عاصػػع ٔ)
ػػػػػ ٖٓٗٔ/ٔكمػػػػا بعػػػػجىا السكتبػػػػة اإلسػػػػبلمية لمشذػػػػخ كالتػزيػػػػع ط ٓٚالذػػػػػامي األثػػػػخؼ:

 ـ. ٜٕٓٓ
كمػػػػا بعػػػػجىا. دار ٖٗٔ(انطػػػخ:األدب البػػػػغ أبػػػي شػػػػيبة تػػػح .د/ دمحم رضػػػػا القيػػػػجي ص:ٕ)

 ـ.ٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔ/ٔالبذائخ اإلسبلمية ػ لبشاف ط
شػػػػػػػعيب بدػػػػػػشج ضػػػػػػػعيف في:سػػػػػػشغ ابػػػػػػػغ ماجػػػػػػة تػػػػػػػح/  ( ندػػػػػػب ىػػػػػػػحا السثػػػػػػل لمشبػػػػػػػي ٖ)

خسػالة ، دار الٕٕٗ/ٖاألرنؤكط،عادؿ مخشج،محسَّج كامػل قػخه ،عبػج الّمصيػف حػخز هللا 
ـ.كقج ذكخ السحققػف أف إسشاده ضعيف لزعف بّذار ٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ/ٔالعالسية ط

بغ ِكجاـ أخي ِمدْعخ بغ ِكجاـ. كالرحيح أنو مػقػؼ مغ قػؿ عسػخ بػغ الخصاب.كقػج 
أكرده ابغ حباف في صحيحو،كعمق عميو السحقػق بأنػو قػػؿ عسػخ بػغ الخصػاب،انطخ: 

،مؤسدػػػػة ٜٛٔ/ٓٔاألرنػػػػؤكط اإلحدػػػػاف فػػػػي تقخيػػػػب صػػػػحيح ابػػػػغ حبػػػػاف تح/شػػػػعيب 
 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ/ٔالخسالة،بيخكت،ط
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تشػعت كتب الحجيث التي أشارت إلى بعس أمثاؿ عسخ ػ مغ كقج 
)غخيب الحجيث( ؛ حيث االىتساـ بالدشج كعجمو ػ إلى نػعيغ ؛ أكليسا : كتب 

؛ حيث اىتست بالخكاية  سائخ كتب الحجيث: حيث أغفمت الدشج. كثانييسا
  األحاديث الشبػية . كالدشج عمى غخار ما يتبع في

وبب كراء إغفاؿ كتب)غخيب الحجيث( لمدشج ىػ تكلعل الد ىجفيا حػؿ  ػجُّ
 تفديخ األلفاظ الغخيبة.

كصف  مثاؿ ،كاألمثاؿ التي ركيت في كتب األحاديث عجدىا سبعة أ
،  " كضع عمى لحع الشداء إفَّ  " :سا ؛ قػؿ عسخمشيا بزعف الدشج كى اثشاف

  مشيا لمشبي مثلندب ك  .(ٔ" ) أعشاقيا أبت الجراىع إال أف تخخج "كقػلو : 
: قػؿ ػكى ،بالزعف ، كصح الدشج لعسخ  ة لمشبيشدبال، ككصف سشج 

 . (ٕ)" اليسيغ حشث أك مشجمة" عسخ : 

خصًأ  ندبة مثٍل ندبفي كتابو )كذف الخفاء( كصحح العجمػني 
" الثيب عجالة الخاكب تسخ : قػلو  كىػ، كبيغ أنو مغ كبلـ عسخ ، لمشبي

 .  (ٖ")أك سػيق

ف الدشج في مثميغ ركيا في كتب األحاديث مشدػبيغ لعسخ ػػ ككص
 ال يكغ حبظ كمفا كال، كقػلو :"  " حبالح حجالس" بالرحة ؛ كىسا : قػلو :

 ( .ٗ)بغزظ تمفا"

                                                           

 مغ ىحا البحث .  ٖٔ، كالسثل الثاني صفحة :ٜٕ( انطخ السثل األكؿ صفحة :ٔ)
 مغ ىحا البحث . ٕٗانطخ صفحة :  (ٕ)
  مغ ىحا البحث . ٖٖانطخ صفحة : ( ٖ)
 حث .مغ ىحا الب ٜٖ، كالسثل الثاني صفحة : ٖٙ( انطخ السثل األكؿ صفحة:ٗ)
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؛ تب األحاديث مشدػبًا لعسخ بالحدغككصف الدشج في مثل ركؼ في ك
 (.ٔ")؟أكلجانشا صياـ كأنت مفصخ ،" لمسشخخيغكىػ قػلو : 

ا نحىب إلى كتب الحجيث الستصبلع رأييا في تفديخ مرصمح كعشجم
نجج أف الزعف عشجىع الزعف الحؼ كصف بو مثبلف مغ تمظ األمثاؿ ػ 

كأحاديث اشتج ضعفيا، ال  أحاديث صالحة لبلعتبار،"فيشاؾ ؛ درجات 
ترمح لبلعتبار بيا، إال عمى قػؿ مغ قاؿ: إف شجيجة الزعف يعزج 

يا، كتكػف بسجسػعيا بسثابة شخيق ضعيف حتى يقخب ضعفبعزًا بعزيا 
صالح لمستابعة. كبيحا يطيخ أف لمحجيث أصبًل، فإذا أتى الحجيث مغ شخيق 
آخخ، أك عغ صحابي آخخ كضعفو يديخ اعتزجا، كعسل بسا فييا ألنو 

 .(ٕ) "أصبح مغ قدع الحدغ لغيخه

أقخب إلى  ، ضعف سشجييسابالزعف  ساكصف سشجى حافملا السثبلفك 
فقج قيل في ؛ لحدغ ال إلى الزعف الذجيج بذيادة كتب التخخيج الشػع ا

كفي إسشاده دمحم بغ عسخك بغ عمقسة، :"  السثل األكؿ التعميق عمى سشج
صجكؽ لو أكىاـ، كبكية رجالو ثقات، كلكشو مشقصع مغ ركاية يحيى ابغ عبج 
" الخحسغ بغ حاشب، ثقة مغ الثالثة، ركايتو عغ عسخ مخسمة، فاألثخ ضعيف

؛ إذ كصف دمحم بل أقخب إلى الشػع الحدغ ،  فالزعف ىشا ليذ شجيجاً ( ، ٖ)

                                                           

 مغ ىحا البحث . ٖٛانطخ صفحة : ( ٔ)
( انطػػخ : مشتيػػى األمػػاني بفػائػػج مرػػصمح الحػػجيث لمسحػػجث األلبػػاني ألحسػػج بػػغ سػػميساف ٕ)

 ـ. ٖٕٓٓق ٖٕٗٔ/ٔ، دار الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ ، طٛٗٔأيػب ،ص: 
اريػة دراسة نقجيػة فػي السخكيػات الػػاردة فػي شخرػية عسػخ بػغ الخصػاب كسياسػتو اإلد( ٖ) 

، عسػػػػػػادة البحػػػػػػث العمسػػػػػػي بالجامعػػػػػػة ٖٜٓ/ٕلعبػػػػػػج الدػػػػػػبلـ بػػػػػػغ محدػػػػػػغ آؿ عيدػػػػػػى
 .ـٕٕٓٓىػ ػٖٕٗٔ/ٔاإلسبلمية، السجيشة السشػرة ، السسمكة العخبية الدعػدية، ط
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كمغ  فالزعف يأتي مغ احتساؿ الػىع ، ،بغ عسخ بالرجكؽ ،لكشو لو أكىاـ 
ىشا يسكغ القػؿ بأف ركايات كتب األمثاؿ ككتب األدب تعزج ىحا الزعف ، 

 كترل بو إلى درجة الحدغ .

تعامل مع األسانيج بيغ الكحلظ فإف أىل الحجيث يفخقػف في 
صفات هللا عد كجل كأحكاـ الذخيعة مغ الحبلؿ كالحخاـ ؛ مػضػع مػضػعيغ
السػاعع كقرز كفزائل األعساؿ ك فشػف التخغيب ، كمػضػع  كغيخىسا

أما السػضػع األكؿ  .كالتخىيب كسائخ ما ال تعمق لو باألحكاـ كالعقائج
يتداىمػف في أسانيجه كركايتو فيتذجدكف في أسانيجه كركايتو ، كأما الثاني ف

 كنقج رجالو .

ئسَّة ؛ كأحسج بغ حشبل، مغ األ عغ عجد كالتَّذجيج مشقػؿ لالتَّداى اكىح" 
ْفَياَنْيغِ كابغ َمِعيٍغ، كابغ السبارؾ، ك  ميجؼ فيسا أخخجو البييقي  غابيقػؿ ،  الدُّ

يَشا عغ الشبي  ":في السجخل حبلؿ الي ف -صمى َّللاَّ عميو كسمع  -ِإذا ُركِّ
يشا في كالحخاـ كاأل حكاـ، شجدنا في األسانيج كانتقجنا في الخجاؿ، كِإذا ُركِّ

 (ٔ). " ائل كالثػاب كالعقاب، سيمشا في األسانيج كتدامحشا في الخجاؿزالف

كلعل قائبًل يقػؿ إف تداىل أىل الحجيث ىػ في العسل بالحجيث 
فو ، كيخد عمى الزعيف ، لكغ ىحا التداىل ال يجفع عغ ىحا الحجيث ضع

ذلظ بأف الخكاة الحيغ كصفػا ببعس الػىع أك الصعغ في ركايتيع بدبب مغ 
األسباب ال يعشي ذلظ كحب كل ما يخككنو كعجـ صجقو ، كإنسا يغس 

                                                           

 حدػػػػػػػػػيغ تح/عمػػػػػػػػػي لمعخاقي(لمدػػػػػػػػػخاكؼ  الحػػػػػػػػػجيث بذػػػػػػػػػخح)ألفية السغيػػػػػػػػػث فتح( انطػػػػػػػػػخ:ٔ)
 تحقيقبترػػخؼ.كانطخ:،ـٖٕٓٓىػػ/ٕٗٗٔ/ٔط مرػػخ–الدػشة مكتبػػة بعػجىا كمػػاٜٖٗ/ٔعمػي
 اإلسػبلمية الجامعػة،ٕٗ :ٕٕص: العثيع العديد د/عبجتح. الزعيف بالحجيث بالعسل القػؿ

 .ىػ٘ٓٗٔ الحجة ذك-(،رجبٛٙ،ٚٙالعجداف)-(ٚٔالسشػرة،الدشة) بالسجيشة
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ثػف الصخؼ عغ كل ركاياتيع في الحبلؿ كالحخاـ كاألحكاـ ، مغ باب  السحجِّ
كف ما يصسئشػف إليو مغ سج الحرائع ، أما في الفزائل فإنيع يتداىمػف ، فيخك 

أحاديثيع كيقتخب مغ القبػؿ ، كسا يػحي بيحا لفع التداىل كالحؼ يذيخ إلى 
 التخفف مغ التذجيج كال يعشي قبػؿ كل شيء .

التي كردت فييا أمثاؿ الفاركؽ كمقػالتو في كىحا بياف بسؤلفات كتب الحجيث 
يا عمى العجيج مغ يبخز اشتسال معاني األمثاؿ، مرشفة كمختبة تختيًبا زمشًيا

 الكتب الستقجمة . 

 كتب غخيب الحجثث  )أ(

ػ غخيب الحجيث البغ قتيبة  ٕ(.  ىٕٕٗ)ت غخيب الحجيث البغ سبلـػ ٔ
 (.ىٕٙٚ)ت

تفديخ غخيب ما في  ػٗ (.  ىٖٛٛ)تغخيب الحجيث"لمخصابي ػ ٖ
 ق(.ٛٛٗالرحيحيغ لمحسيجؼ)

الحجيث البغ  غخيب ػ٘  (.ىٖٛ٘)تلمدمخذخؼ الفائق في غخيب الحجيث  ػ ٘
 (. ىٜٚ٘)تالجػزؼ 

 (.ىٙٓٙ)تثيخالبغ األ الشياية في غخيب الحجيث ػٙ
 متهن الحجثث  )ب(

  :السرشفات أولها: 

 (.ىٕٔٔ)تالرشعانيعبج الخزاؽ ػ مرشف ٔ

 (.ىٖٕ٘)ت مرشف ابغ أبي شيبةػ  ٕ
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  :السدانج ثانيها :

الذياب  ػ مدشج ٕ(.    ىٖٕٓ)ت البغجادؼ الَجْػَىخؼ  الجعج ابغ مدشجػ ٔ
 (.ىٗ٘ٗ)تالقزاعي 

 ( .ىٗٚٚ)ت ػ مدشج الفاركؽ البغ كثيخ ٖ
 :متهن عامة  ثالثها:

 السجالدة كجػاىخ العمعػ ٕ    .( ىٔٛٔ)تػ الدىج كالخقائق البغ السبارؾ ٔ
 (.ىٖٖٖ)ت

 ى(. ٕٜٓلمدخاكؼ )ت األلدشة عمى اشتيخ فيسا الحدشة السقاصجػ ٖ

 كذف الخفاء كمديل اإللباس عسا اشتيخ مغ األحاديث عمى ألدشة الشاس ػٗ
 ػ(قٕٙٔٔ)لمعجمػني

 ق(.ٕٓٗٔ)تصحيح األدب السفخد لؤللباني ػ٘

 .ق(ٕٓٗٔ)تلؤللباني صحيح كضعيف سشغ ابغ ماجة ػٙ

، كضعيف الجامع الرغيخ  ضعيف التخغيب كالتخىيب ػٚ
 .ق(ٕٓٗٔ)تلؤللباني

 شخوح الحجثث  (ج) 

 (.   ىٜٗٗ)تػ شخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿٔ

 (.ىٙٚٙ)تالشػكؼ  لئلماـ الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياجػ ٕ

 (.ى٘٘ٛ)ت لمعيشي البخارؼ  صحيح شخح القارؼ  عسجة ػ ٖ

 (.ىٜٜٓ)ت صحيح البخارؼ البغ حجخ العدقبلنيفتح البارؼ شخح ػ ٗ

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1849&pid=642423
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ػ التيديخ بذخح الجامع الرغيخ ٙ(.  ىٖٔٓٔلمسشاكؼ )ت فيس القجيخ ػ٘
  (.ىٖٔٓٔ)تلمسشاكؼ 

 كتب التخخيج والدوائج والعمل والدؤاالت )د(

 ق(.ٕٙٚ)تػ تخخيج األحاديث كاآلثار الػاقعة في تفديخ الكذاؼ لمديمعي ٔ

 ق(.ٜٔٔت)ػ جامع األحاديث لمديػشيٕ

 ق(.ٜ٘ٚ)تػ كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ لمستقي اليشجؼ ٖ

 ق(.ٖٗٔٔ)ت ػ الجج الحثيث في بياف ما ليذ بحجيث لمغدؼ ٗ
 دراسة نقجية في السخكيات الػاردة في شخرية عسخ . (ه) 

**** 
 ثانيًا : كتب األمثال

 ثكتأتي كتب األمثاؿ في السختبة الثانية بعج كتب الحجيث مغ حي
الكتب الستقجمة مشيا برحة ى ،كُتعشَ ؛ إذ تتخرز في ذلظ البابالتػثيق
؛ حيث كانت ة ىحه الكتب الستقجمة في التػثيق،باإلضافة إلى قيسالشدبة

األمثاؿ العخبية فيسا بيغ الجاىمية كاإلسبلـ محل عشاية زائجة ، فقج أتيح ليا 
يغ ا يجعل الجارس؛ مسمغ ييتع بجسعيا كشخحيا كتحكيقيا بيغ الحيغ كالحيغ

مجػ كىحه كقفة مع كتب األمثاؿ نتبيغ (ٔ.)إلييا أكثخ ثقًة بيا كأشجَّ اشسئشاًنا
 .ادرىامرعمى كنتعخؼ  ،أىسيتيا

  
                                                           

، مكتبػػة األنجمػػػ ٗٗ( انطػػخ: الشثػػخ الفشػػي كأثػػخ الجػػاحع فيػػو د/ عبػػج الحكػػيع بمبػػع ص: ٔ)
 د. السرخية ، بجكف تاري
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 ـ )األمثال(ٔ

بي عبيج القاسع بغ :)األمثاؿ( أله الكتب كتابكنجج في مقجمة ىح  
فراحبو نو متقجـ ؛ أ:مشها ؛د أىسية ىحا الكتاب إلى عجة أمػر، كتعػ سبلـ

ب أف أبا عبيج اعتسج فيو عمى أربعة مغ كت ومشها: .قٕٕٗتػفي سشة 
، كىي كتب األصسعي، كأبي زيج، كأبي عبيجة األمثاؿ األصمية، الدابقة عميو

، رمشا مشيا إال كتاب السفزل الزبيكالسفزل الزبي، كىحه الكتب لع ي،
فييا، كلع يكتف ما  كىشا تبخز قيسة كتاب أبي عبيج بغ سبلـ ؛ فقج نقل جلَّ 

بحلظ، بل استعاف في تفديخ األمثاؿ بأقػاؿ السذاىيخ مغ عمساء المغة مسغ 
ليدت ليع كتب في األمثاؿ كالكدائي كابغ الكمبي. كاستكثخ في االستذياد 

لتابعيغ كأقػاؿ عمى معاف األمثاؿ بالحجيث الذخيف كآثار الرحابة كا
: أنو ومشها (ٔنفًعا.) ة كأععَّ مسا جعل الكتاب أكثخ فائج؛  الحكساء كالعمساء

الجرة  لكثيخ مغ مؤلفات األمثاؿ التي جاءت بعجه مثل: اا رئيدً يعج مرجرً 
كمجسع ، ى(ٖٔ٘الفاخخة في األمثاؿ الدائخة لحسدة بغ الحدغ األصبياني)ت

كنكتة األمثاؿ كنفثة الدحخ الحبلؿ  ،ى(ٛٔ٘األمثاؿ لمسيجاني)ت
الكتب السرشفة في األمثاؿ لسا بحلو  أنو مغ أقيع : مشهاو ى(. ٖٗٙلمكبلعي)

عغ مقجار ما جسعو فيو ، كقج  مغ جيج في ترشيفيا مػضػعًيا، فزبلً 
كتاب حطي ىحا الكتاب بعجة شخكح مغ أىسيا "فرل السقاؿ في شخح 

                                                           

 كما بعجىا . ٚٔ/ٔ( انطخ :األمثاؿ ألبي عبيج )مقجمة السحقق( ٔ)
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( كحلظ فإف كتاب األمثاؿ ألبي عبيج كصمشا ٔ" ألبي عبيج البكخؼ .)األمثاؿ
 (ٕبخكاية الثقات.)

 األمثال "ـ " الفاخخ في ٕ

عاصع لغػؼ نحػؼ أديب كػفي كىػ أبػ شالب السفزل بغ سمسة بغ 
لو ترانيف في معاني القخآف كاآلداب أخح عغ أبيو كعغ ابغ  ،السحىب

،كأخح عشو الدكيت كغيخىع  األعخابي كعغ أبي العباس ثعمب كعغ ابغ
ػ ىػ راكية الفخاء، تػفي  سمسة بغ عاصع الشحػؼ  ػ ، كأبػهػلي كغيخهالر
كمغ الستخجسيغ القجامى مغ لكبو بالزبي، كمشيع مغ لع يمكبو  ، ىٜٕٔشةس

(،لكشو عشج الجسيع خبلؼ السفزل بغ دمحم بغ يعمى الزبي الكػفي ٖبحلظ)
كقج أخصأ محقق  ، ىٛٙٔصاحب السفزميات كالستػفى سشة 

كتاب)الفاخخ(حيشسا انقس عمى تخجسة الجكتػر إحداف عباس لمسفزل بغ 
حكيقو لكتابو )أمثاؿ العخب( فشقميا بتساـ حخكفيا كسجميا يعمى الزبي في ت

                                                           

، دار الػػػػشغ ٖٕ/ٔ( انطػػػخ: الحكػػػع كاألمثػػػاؿ لمسػػػاكردؼ تػػػح.د/ فػػػؤاد عبػػػج السػػػشعع أحسػػػج ٔ)
 ق.ٜٔٗٔ/ٕلمشذخ ، ط

 .ٖٖ/ ٔ( األمثاؿ ألبي عبيج )مقجمة الكتاب( ٕ)
مجسػعة مػغ السحققػيغ بإشػخاؼ (انطخ فيسغ لكبو بالزبي:سيخ أعبلـ الشببلء لمحىبي تح/ٖ)

ـ.صػبح ٜ٘ٛٔق ػ٘ٓٗٔ/ٖ،مؤسدػة الخسػالة،طٕٖٙ،ٖٔٙ/ٗٔالذيد شعيب األرنػاؤكط
،دار الفكػػخ دمذػػق ٜٖٗ/ٔاألعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػا لمقمقذػػشجؼ تػػح/ يػسػػف الصػيػػل

.كانطػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػيسغ لػػػػػػػػػع يمكبػػػػػػػػػو بالزػػػػػػػػػبي:معجع الذػػػػػػػػػعخاء لمسخزبػػػػػػػػػاني تػػػػػػػػػح/ ٜٚٛٔ/ٔط
 -ىػػػػػٕٓٗٔ/ٕلبشػػػػاف،ط–العمسيػػػػة، بيػػػػخكت ،مكتبػػػػة القجسػػػػي،دار الكتػػػػبٖٗٛؼ.كخنكػػػػػ:

 ـ. ٕٜٛٔ
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سمسة كخمط بيغ الذخريتيغ في مقجمة تحكيقو لكتاب الفاخخ لمسفزل بغ 
 ( ٔ.)دكف كعي

كيعج كتابو الفاخخ مغ الكتب الستقجمة التي كصمتشا بعج كتاب أبي 
عبيج بغ سبلـ؛ حيث ألف في األمثاؿ بعج أبي عبيج كل مغ ابغ 

(، ىٕٛٗ(، كابغ حبيب)تىٕٗٗ(، كابغ الدكيت )تىٖٕٔتاألعخابي)
(، كالسفزل بغ سمسة، كلع ىٕٙٚ(، كابغ قتيبة )تىٕ٘٘كالجاحع )ت
ابغ سمسة في  أكردكقج  .ه الكتب غيخ كتاب السفزل بغ سمسةيرمشا مغ ىح

كىػ قػلو:" اقمب  مغ األمثاؿ التي تسثل بيا الفاركؽ  الفاخخ مثبًل كاحًجا
 .(ٕ)قبلب"

 رة الفاخخة في األمثال الدائخة ـ الجٖ

، كىػ أقجـ  ىٖٔ٘لئلماـ حدغ بغ حسدة األصبياني الستػفى سشة 
و في ىحا السجاؿ كتب تكتاب كصمشا في األمثاؿ عمى أفعل، فقج سبق

سا أنو أكسع كتاب في لؤلصسعي كالمحياني كابغ حبيب كلع يرمشا غيخه ، ك
اشتسل عمى كثيخ مغ كقج ، ىحه األمثاؿ، كمغ ىشا أشمق عميو كتاب أفعل
استذيج بيا في شخح كتفديخ األمثاؿ العخبية التي ليدت عمى أفعل كالتي 

كقج اعتسج فييا عمى)أمثاؿ العخب( لمسفزل الزبي، ك)األمثاؿ(ألبي ، أمثالو 

                                                           

( انطػػػخ: تخجسػػػة السفزػػػل بػػػغ يعمػػػى فػػػي مقجمػػػة تحقيػػػق كتابػػػو أمثػػػاؿ العػػػخب د/ إحدػػػاف ٔ)
ـ، كتخجسػة السفزػل ٖٜٛٔػػى ٖٓٗٔ/ٕدار الخائج العخبي ػ بيخكت ػ لبشاف ط ٘/ٔعباس

ة ػ دار الكتػب العمسيػ ٚٔبػغ سػمسة فػي مقجمػة تحقيػق كتابػو الفػاخخ لسحسػج عثسػاف ص:
ـ. فقػػػج نقػػػل دمحم عثسػػػاف تخجسػػػة الػػػجكتػر إحدػػػاف عبػػػاس ٕٔٔٓ/ٔبيػػػخكت ػ لبشػػػاف ط

 لمسفزل بغ أبي يعمى حخفًيا كلع يذخ إلى السرجر، كلع يشتبو الختبلؼ الخجميغ.  
 ـ .ٕٔٔٓ/ٔط ٛٙالفاخخ في األمثاؿ ص:(ٕ)
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عسخك بغ العبلء ك)األمثاؿ( ألبي عبيجة معسخ بغ السثشى،ك)األمثاؿ(ألبي 
سمسة، ك)األمثاؿ( ليػنذ  عبيج بغ سبلـ،ك)الفاخخ(لمسفزل بغ

أصيبًل مغ  مرجًرا كبيحا يعج الكتابالشحػؼ،ك)األمثاؿ(البغ الدكيت ؛ 
، كذكخ ماـ حدغ مثميغ ارتبصا بالفاركؽ مرادر األمثاؿ العخبية. كقج ركػ اإل

 (.ٔقرة ارتباشيسا بو)

 ـ األمثال السهلجةٗ

ة، أك رزمي في كتابو ىحا عمى كتب سابقكلع يعتسج الخػا، لمخػارزمي 
فقج التقصو ، كإنسا اعتسج في جسع أمثالو عمى الدساع كالسذافية ركايات قجيسة

كسسع أكثخ ما فيو ، في مجالذ السغّشيغ وأفػاه الّذصار كالعّياريغ، كجسعمغ 
 .(ٕ)ةمغ كبلـ الطخفاء كالرػفي ومغ الدؤاؿ كالدابمة، كتمقف

يشيع يعشيشا مغ بأما عغ الحيغ اعتسجكا عمى كتابو فيع كثخ،ك 
)التسثيل كالسحاضخة،كثسار القمػب في  ::الثعالبي في كتابيو؛كىسااثشاف

، كلع ، تشكخ لوالخػارزمي في نقمو الكثيخ مغ أمثاؿكرغع السزاؼ كالسشدػب(
يذخ إلي كتابو قط ككأف أستاذه لع يؤلف ىحا الكتاب.كأما الثاني فيػ 

عتساده في األمثاؿ ،فسع ا اىتع بحكخ مرادره في مقجمة كتابوالسيجاني كالحؼ 
السػلجة عمى كتاب الخػارزمي كنقمو الكثيخ مشيا بذخحيا تشكخ لو تسامًا كلع 

مغ  كقج أكرد الخػارزمي مثبًل كاحًجا يحكخه في مقجمة الكتاب كال في متشو.
 . (ٖ)، كىػ قػلو :"لػال حب الػشغ لخخب بمج الدػء"أمثاؿ الفاركؽ 

                                                           

 كما بعجىا مغ ىحا البحث . ٜ٘( سيأتي بيانو في صفحتي : ٔ)
، السجسػػع الثقػػافي ػ أبػػػ ضبػػي ،  ٛٙإلػػى  ٙٙؿ السػلػػجة لمخػػػارزمي : ( انطػػخ : األمثػػإ)

 ق.ٕٗٗٔ
 مغ ىحا البحث. ٖٗ( سيأتي بيانو صفحة : ٖ)
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  ـ جسهخة األمثال ألبي هالل العدكخي ٘

بو ػ جاءت األمثاؿ في كتاب أبي ىبلؿ ػ كسا ذكخ في مقجمة كتا
 يدرؼ بيا اإلكثار، كال يعيبيا التقريخ ، كالممخرة ال يذيشيا اإلىحار 

. كقج أشار إلى اىا، مشطػمة عمى ندق حخكؼ السعجع ليديل مبتغكاإلقبلؿ
ب ( دكف األمثاؿ السػلجة مغ كتامثاؿ العخبية عمى )أفعل مغ كحانقمو األ

حخيرًا ، كبيغ أنو كاف جرة الفاخخة في األمثاؿ الدائخة(حسدة األصبياني )ال
، كأنو في خبلؿ ما فدخ مشيا جخت عمى تفديخ األمثاؿ ما أمكشو ذلظ
  (ٔ).أمثاالً حكايات كأشعار ترمح أف تكػف 

 كعشجما نترفح ما كرد مغ أمثاؿ تشدب إلى عسخ بغ الخصاب 
في الذخح كالتفديخ.كقج  بلؿ جيًجا ممحػًضافي جسيخة األمثاؿ، نجج ألبي ى

؛ حيث اشتسل عمى أربعة عجيج مغ األمثاؿ محل الجراسةاشتسل كتابو عمى ال
جاء "ك" ،ا بغزظ تمفً ال يكغ حبظ كمفا كال( كىي:"ٕأمثاؿ ندبيا لعسخ)

الشداء لحع عمى كضع". كاشتسل عمى مثل شظ السجح الحبح" ك"،ك"" سبيمبًل 
( . كاشتسل عمى خسدة غيخ "غ قجح ليذ مشيا"ح( كىػ: ٖفي ندبتو
الثيب عجالة الخاكب  " ، ك"مَّجر  أنزج إذا حتى أخػؾ َػػ "ش( كىي:ٗمشدػبة)

 مغ حارَّىا ؿِّ ك ، ك""؟صياـ كأنت مفصخ"لمسشخخيغ أكلجانشا ، ك"تسخ أك سػيق
" . كاشتسل عمى مثل لعسخ بغ شأس اليسيغ حشث أك مشجمة"ك" ، اقارَّى كلي

                                                           

 دار الفكخ ػ بيخكت. .ٙ/ٔ( انطخ : جسيخة األمثاؿ ألبي ىبلؿ العدكخؼ ٔ)
.                       ٖٔٓ/ٕ، ٖٗٛ، ٖٖٔ، ٗٛٔ/ ٔ( انطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ : الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابق عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب : ٕ)
. 
 . ٖٓٚ/ٔ( انطخ : الدابق ٖ)
 .ٖٓٗ، ٖٖٗ، ٜٔ/ٕ، ٜٕٛ، ٚٗٔ/ٔانطخ : الدابق عمى التختيب  ٗ))
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 غ". كمثل لعسخك بلكل أناس فى بعيخىع خبخ" :كىػ( ٔ)كؽ بو الفار تسثل 
 كعثخةجبخ عطع يالخجل عثخة ":كىػ قػلو( ٕ)خصأً  ندب لعسخ العاص

 مقػالت مذيػرة لمفاركؽ  ي.كسا اشتسل عمى ثسانالمداف ال تبقى كال تحر"
كاشتساؿ جسيخة األمثاؿ عمى ىحا الكع مغ   (ٖ)في معشى أمثاؿ عخبية.

ككاف أبػ  ىسية،األ مغ حيثية يزعو في مقجمة كتب األمثاؿ األمثاؿ العسخ 
 ( ٗمجمجات.) ةىبلؿ العدكخؼ معخكفًا بالعمع كالفقو كالعفة كلو تفديخ في خسد

 ـ األمثال لمهاشسيٙ

ػ بعزيا مغ خبلؿ الكتاب،إذ رادر ابغ رفاعة في كتابو فقج تبجأما م
ل لدابقة لكل مغ السفزنقل عغ مجسػعة مغ كتب األمثاؿ ا

بي عبيجة معسخ كأ (، قٕٙٓت) الذيباني عسخك كأبي (،قٓٚٔت)الزبي
 ،(قٕٙٔت) كاألصسعي،(قٕ٘ٔت)األنرارؼ  كأبي زيج،(قٜٕٓت)ىالسثش

                                                           

 .ٚٛٔ/ٕ( انطخ : الدابق ٔ)
 .                       ٚٗٔ/ٔ( انطخ : الدابق ٕ)
، ٖٜٗ، ٜ٘ٗ، ٕٛٚ، ٕٚٚ، ٗٗٔ،  ٓٛ/ ٔ( انطػػػػػخ : الدػػػػػابق الرػػػػػفحات اآلتيػػػػػة : ٖ)

ٜٗ٘ ،ٕ/ٖٛ  . 
، دار ٜٛٔ/ٕ: معجػػع األدبػػاء ليػػاقػت الحسػػػؼ تح.د/إحدػػاف عبػػاس( انطػػخ فػػي تخجستػػوٗ)

ـ.الػافي بالػفيػات لمرػفجؼ تح/أحسػج ٖٜٜٔق ػٗٔٗٔ/ٔالغخب اإلسبلمي ػ بيخكت ط
ـ ٕٓٓٓق ػ ٕٓٗٔ، دار إحيػاء التػخاث ػ بيػخكتٓ٘/ٕٔاألرنػاؤكط، كتخكػي مرػصفى

جيغ لمصباعػػة ،دار سػػعج الػػٙٔٔ/ٔ.البمغػػة فػػي تػػخاجع أئسػػة الشحػػػ كالمغػػة لمفيػػخكز آبػػادؼ
ـ. بغيػة الػعػاة فػي شبقػات المغػػييغ كالشحػاة لمدػيػشي ٕٓٓٓق ػ ٕٔٗٔ/ٔكالشذػخ ط

السكتبػػة العرػػخية ػ لبشػػاف ػ صػػيجا. شبقػػات  ٙٓ٘/ٔتػػح/ دمحم أبػػػل لالفزػػل إبػػخاليع 
 ق. ٜٖٙٔ/ٔمكتبة كلبة ػ القاىخة ط ٖٗالسفدخيغ لمديػشي تح/ عمي دمحم عسخ :
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 ،كابغ(قٖٕٔت)(،كابغ األعخابيقٕٕٗتكأبي عبيج بغ سبلـ )
 .(قٕٗٗ)تيتالدك

كتخجع أىسية ىحا السخجع إلى اعتساده عمى ىحا الكع مغ أقجـ كتب 
 الباحث لتي لع يرمشا مشيا إال كتاب أبي عبيج بغ سبلـ.كاستشجاألمثاؿ، كا

 مغ حارَّىا ؿِّ ك " إليو ضسغ العجيج مغ السرادر في تخجيح ندبة السثل القائل:
 . بو إلى عسخ، كتسثل الحدغ بغ عمي "اقارَّى كلي
 ـ فرل السقالٚ

تحجث في السقجمة عسا لحق كتاب ابغ ك ، كقج شخح كتاب أبي عبيج 
ترفحت البكخؼ بسعالجتو في شخحو  حيث يقػؿ :" قرػر قاـ  سبلـ مغ

كتاب األمثاؿ ألبي عبيج القاسع بغ سبلـ فخأيتو قج أغفل تفديخ كثيخ مغ تمظ 
األمثاؿ فجاء بيا ميسمة، كأعخض أيزًا عغ ذكخ كثيخ مغ أخبارىا فأكردىا 
ا مخسمة، فحكخت مغ تمظ السعاني ما أشكل، ككصمت مغ تمظ األمثاؿ بأخبارى
ما فرل، كبيشت ما أىسل، كنبيت عمى ما ربسا أجسل، إلى أبيات كثيخة غيخ 
مشدػبة ندبتيا، كأمثاؿ جسة غيخ محكػرة ذكختيا، كألفاظ عجة مغ الغخيب 

 (. ٔ" )فدختيا

كانت لمبكخؼ مػاقف مغايخة البغ سبلـ  كفيسا يخز أمثاؿ الفاركؽ 
ثاؿ ابغ سبلـ ، كقج ؛ حيث ندب مثميغ لمفاركؽ كردا غيخ مشدػبيغ في أم

، كصحت في الثاني لو  صحت الشدبة في األكؿ مشيسا لغيخ الفاركؽ 
(. كسا ندب مثبًل مغ أمثاؿ الفاركؽ لعمي بغ أبي شالب ، كصحت ندبتو ٕ)

                                                           

، ٕ/ٔمثػػاؿ ألبػػي عبيػػج البكػػخؼ تػػح/ إحدػػاف عبػػاس ( فرػػل السقػػاؿ فػػي شػػخح كتػػاب األٔ)
 ـ.ٜٔٚٔلبشاف، الصبعة: األكلى، –مؤسدة الخسالة، بيخكت 

 . ٖٖ، كالثاني ص: ٙٗ( انطخ السثل األكؿ ص:ٕ)
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(. كأشار إلى مقػلة شييخة لمفاركؽ في معشى مثٍل ، كلع تخد ىحه ٔلمفاركؽ )
خؼ ابغ سبلـ في ندبة مثميغ (. كتبع البكٕالسقػلة في أمثاؿ ابغ سبلـ )

 (.ٖصحت ندبة أكليسا لو ، كلع ترح ندبة الثاني ) لمفاركؽ 
  (ٗ)ـ مجسع األمثال لمسيجانيٛ

ترانيف أبي الفزل أحسج بغ دمحم السيجاني  أحج (مجسع األمثاؿ)كتاب 
ط ضع كبدكالػ سا كصفو ابغ خمكاف حدغ التأليف كىػ ك الشيدابػرؼ ،

، ك جامع مشيا : كتاب األمثاؿ أسساءعجة  كلمكتاب .العبارة ككثخة الفػائج
كقج أشار السيجاني إلى ذلظ  (٘. )ؿ، كمجسع األمثاؿ ، كىػ السذيػراألمثا

الحتػائو عمى كع عطيع مغ  االسع في مقجمة كتابو ، كذكخ أنو سساه بحلظ
  (ٙ).، كىػ ستة آالؼ كنيفاألمثاؿ

في مقجمتو ػ عمى كتاب كقج اعتسج السيجاني في تأليف كتابو ػ كسا ذكخ 
أبي عبيجة ، كأبي عبيج، كاألصسعي ، كأبي زيج، كأبي عسخك ، كأبي فيج، 

                                                           

 مغ ىحا البحث . ٖٛ( انطخ صفحة :ٔ)
 مغ ىحا البحث . ٘٘( انطخ صفحة :ٕ)
 .ٙٗ، كالثاني ص: ٖٚ(انطخ السثل األكؿ ص: ٖ)
، دار ٛٗٔ/ٔجستػػػو فػػػي : كفيػػػات األعيػػػاف البػػػغ خمكػػػاف تػػػح/ إحدػػػاف عبػػػاس( انطػػػخ تخ ٗ)

، دار العمع  ٕٗٔ/ٔ. األعبلـ لمدركمي ٜٛٗ/ٜٔصادر ػ بيخكت. سيخ أعبلـ الشببلء 
مكتبػة ، ٖٙ/ٕـ . معجع السػؤلفيغ لعسػخ رضػا كحالػة ٕٕٓٓ، مايػ  ٘ٔلمسبلييغ ، ط

 .  بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي بيخكت -السثشى 
. معجػػع ٛٗٔ/ٔ( انطػػخ فػػي تمػػظ األسػػساء تمػػظ السرػػادر عمػػى التختيػػب: كفيػػات األعيػػاف٘)

كذػػف الطشػػػف عػػغ أسػػامي الكتػػب كالفشػػػف لحػػاجي . ٔٔ٘/ٕاألدبػػاء ليػػاقػت الحسػػػؼ 
 ـ.ٜٔٗٔبغجاد/ -،مكتبة السثشىٜٚ٘ٔ/ٕخميفة 

 . ٔ/ٔ( انطخ: مقجمة كتاب مجسع األمثاؿ ٙ)
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السفزل بغ دمحم ، كالسفزل بغ سمسة ، كغيخ ذلظ الكثيخ مسا لع يحكخ اسسو 
؛ حيث أشار إلى ترفحو أكثخ مغ خسديغ كتابًا، كسا أشار إلى نقمو كثيخًا 

 (ٔبو.)مسا في كتاب حسدة بغ الحدغ إلى كتا

كمسا زاد فائجة كتاب )مجسع األمثاؿ( تختيبو عمى حخكؼ السعجع ، 
القرز كاألسباب  كذكخ ،إلعخاب في كل مثل مسا يفتح الغمقكذكخ المغة كا

 .(ٕ) التي تػضح الغخض

؛ حيث ندب  كلسجسع األمثاؿ دكر كبيخ في تػثيق أمثاؿ الفاركؽ 
 إليو ستة أمثاؿ صحت 

                                                           

السثشى ، لو كتاب في األمثاؿ. كأبػ عبيج: ىػ أبػ  ( أبػ عبيجة: ىػ أبػ عبيجة معسخ بغٔ)
عبيػػػج القاسػػػع بػػػغ سػػػبلـ صػػػاحب كتػػػاب األمثػػػاؿ. كاألصػػػسعي لػػػو كتػػػاب )األمثػػػاؿ عمػػػى 

ػػ ٕٕٔأبػ زيج سعيج بغ أكس بػغ ثابػت الخدرجػي األنرػارؼ البرػخؼ)أفعل(. كأبػ زيج: 
سػػػػتاذ لغػػػػػؼ مػػػػغ أئسػػػػة األدب. غمػػػػب عميػػػػو المغػػػػات كالشػػػػػادر كالغخيػػػػب، كىػػػػػ أ ى(ٕ٘ٔ

األصسعي. كأبػ عسخك: ىػ أبػ عسخك بغ العبلء، لو كتاب فػي األمثػاؿ. كأبػػ فيػج: ىػػ 
، لػو كتػاب فػي األمثػاؿ. كالسفزػل بػغ ى(ٜ٘ٔمؤرج بغ عسخك بغ الحارث الدجكسػي)ت

صػػػػاحب السفزػػػػميات، كلػػػػو ى( ٛٙٔدمحم: ىػػػػػ السفزػػػػل بػػػػغ دمحم بػػػػغ يعمػػػػى الزػػػػبي )ت
ى( ٜٕٔلسفزػل بػغ سػمسة بػغ عاصع)ػػتكتاب)أمثاؿ العخب(. كالسفزل بػغ سػمسة:ىػ ا

صاحب كتاب)الفاخخ في األمثػاؿ(.كحسدة بػغ الحدػغ:ىػ حسػدة بػغ الحدػغ األصػبياني 
انطخ تػػخاجع ىػػؤالء عمػػى صػػاحب كتػػاب )الػػجرة الفػػاخخة فػػي األمثػػاؿ الدػػائخة(.ى( ٖٔ٘)ت

التختيػػػػػػب سػػػػػػػػػ األخيػػػػػػخ: ندىػػػػػػػة األلبػػػػػػاء فػػػػػػػي شبقػػػػػػات األدبػػػػػػػاء لؤلنبػػػػػػارؼ تح/إبػػػػػػػخاليع 
األردف –. مكتبػػػػػػة السشار،الدرقػػػػػػاءٗ٘ٔ،ٔ٘،٘ٓٔ،ٖٓ،ٔٓٔ،ٜٓ،ٜٓٔ،ٗٛالدػػػػػػامخائي:

ـ.كانطخ تخجسة األخيخ في:الجر الثسيغ في أسساءالسرشفيغ البػغ ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ/ٖط
ػػػػػػػػػػاعي تح/أحسػػػػػػػػػػج شػػػػػػػػػػػقي ،دار الغػػػػػػػػػػخب اإلسػػػػػػػػػػبلمي، ٖٗٙدمحم سػػػػػػػػػػعيج حشذػػػػػػػػػػي:-الدَّ

 ـ.ٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ/ٔتػنذ،ط
 . ٔ/ٔ( مجسع األمثاؿ : ٕ)
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كنز عمى تسثمو  تسثل بيا الفاركؽ  ثبلثة أمثاؿ (، كسا ذكخٔندبتيا إليو )
(، كسا ذكخ ٖ)قػالت شييخة في معشى أمثاؿ عخبيةم خسذ(، كذكخ لو ٕبيا)

(، كبيغ الشدبة الرحيحة في مثميغ ندبا خصًأ ٗ)غيخ مشدػبة أمثاؿ خسدة
( ) ، (٘لمفاركؽ (،كمثل انفخد الفاركؽ ٙكخسدة أمثاؿ ارتبصت بالفاركؽ
 (.ٚبخكايتو)

 سدتقري ـ ال ٜ

لع يتييأ لغيخه مغ مغ األمثاؿ ما ىحا أنو حذج في كتابو  الدمخذخؼ  اعتقج
ذكخ الشكت كالخكايات ك  قرريا،كسا تفاخخ في شخحيا بإيخاد  ،أدباء العخبية

؛ اكاإلنباه عمى مزاربيا،كالتقاط أبيات الذػاىج ليا فييا، كالكذف عغ معانيي
عمساء ليدجل بمدانيع شيادة ، كأناب نفدو عغ الكمغ ىشا سساه السدتقري

نجـ عمى تأليف كتابو عشجما اشمع عمى ك لػ أنيع اشمعػا عميو.لكتابو بالجػدة 
ككثخة  ،كبدط عبارتو كتبيغ لو حدغ تأليفو، لمسيجاني، كتاب مجسع األمثاؿ

 . (ٛ)، كأىػف جسعاً و، كأدرؾ أف السدتقري أقل فائجةفائجت

                                                           

 ، مغ ىحا البحث . ٖٚ، ٖٙ، ٖ٘، ٕٖ، ٖٔ، ٜٕالرفحات :  ( انطخ عمى التختيبٔ)
 ، مغ ىحا البحث . ٔ٘، ٛٗ، ٙٗ( انطخ الرفحات : ٕ)
، مػػػػػػغ ىػػػػػحا البحػػػػػث . ىشػػػػػػاؾ مقػلتػػػػػاف فػػػػػػي ٛ٘، ٙ٘، ٘٘، ٗ٘( انطػػػػػخ الرػػػػػفحات : ٖ)

 . ٙ٘ص:
 .  ٕٗ، مغ ىحا البحث . ىشاؾ مثبلف في ص:ٕٗ، ٔٗ، ٓٗ، ٖٗ( انطخ الرفحات : ٗ)
 ، مغ ىحا البحث .ٙٗ، ٘ٗي : ( انطخ صفحت٘)
 . ٔٙ)مثبلف( ،  ٓٙ)مثبلف( ،  ٜ٘( انطخ الرفحات : ٙ)
 مغ ىحا البحث . ٔٙ( انطخ صفحة : ٚ)
  ( مجسع األمثاؿ : مقجمة السحقق ص: )ك(.ٛ)
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 ـ زهخ األكم ٓٔ
(،كقج بيغ في مقجمتو ما تكمف مغ عشاء في ٔي)محدغ بغ مدعػد اليػسل

، كما جسعو مغ نػادر ؛ حيث اعتسج في تأليفو عمى حفطوسبيل إنجازه
ليا، بل يججىا األمثاؿ مفخدة، األمثاؿ لع يجج فيسا بيغ يجيو مغ كتب شخحًا 

، كأحزخ شػاىجىا مغ الجكاكيغ ، فكاف فيسا بحلو فقاـ بذخح األلفاظ كالسعاني
 .(ٕع لؤلمثاؿ كإف سبق إلييا )مغ جيج كالػاض

 ـ " نكتة األمثال ونفثة الدحخ الحالل " ٔٔ
(، ككتابو ىحا مغ الكتب الفخيجة في ٖألبي الخبيع سميساف بغ مػسى الكبلعي)

، كقج لجأ أمثاؿ أبي عبيج بأسمػب أدبي رفيعفي بابيا ؛ حيث نثخ في ثشاياه 

                                                           

، ندبة إلى يػسف ججه،بيج ( ىػ: الحدغ بغ مدعػد بغ دمحم،أبػ عمي، نػر الجيغ اليػسئ)
، فكيو مػالكي أديب،يشعػت بغدالػي عرػخه.مغ فاء مغ يػسفأف لغة أىل مػششو تدقط ال

فأخػػح عػػػغ .بشي)يػسػػي( بػػالسغخب األقرػػى. تعمػػع بالدكايػػػة الجالئيػػة،كتشقل فػػي األمرػػار
عمسػػػاء سجمساسػػػة كدرعػػػة كسػػػػس كمػػػخاكر كدكالة،كاسػػػتقخ بفػػػاس مجرسًا،كاشػػػتيخ، مػػػغ 
كتبو:)السحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األدب(،ك)زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 .ٖٕٕ/ٕعبلـ:انطخ:األكالحكع(.
 ،ٙٔ/ٔفػػػي األمثػػػاؿ كالحكػػػع لميػسػػػي تػػػح. د/ دمحم حجػػػي، د دمحم األخزػػػخ ( زىػػػخ األكػػػعٕ)

  ـ.ٜٔٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔ/ٔالسغخب ط –دار الثقافة، الجار البيزاء  -الذخكة الججيجة 
ىػػػػ: أبػػػػ الخبيػػػع سػػػميساف بػػػغ مػسػػػى الحسيػػػخؼ الكبلعػػػي، نذػػػأ فػػػي بمشدػػػية، مػػػغ أبػػػخز ( ٖ)

أىع تبلمحتو ابغ األبار. كاف متقػجمًا فػي عمػـػ الحػجيث، خصيبػًا شيػخو ابغ زرقػف.كمغ 
مفػىًا،ذا حع مغ الذعخ، كاتبًا بميغًا،كلي قزاء بمشدية،حسل راية الجياد بيػجه كىػػ ابػغ 
الدػػػػػػػػبعيغ سػػػػػػػػشة دفاًعػػػػػػػػا عػػػػػػػػغ الحػاضػػػػػػػػخ األنجلدػػػػػػػػية، كاستذػػػػػػػػيج فػػػػػػػػي كقعػػػػػػػػة أنيذػػػػػػػػة 

،دار الغػػػػػخب ٕٔٓ:تحفػػػػة القػػػػػادـ البػػػػغ األبػػػػار تح.د/إحدػػػػػاف عبػػػػاسق.انطخ:ٖٗٙسػػػػشة
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ا زاد بعس كربس، أخيخ في بعس األمثاؿ عشج الزخكرةإلى التقجيع كالت
كالكتاب ذك استبجؿ بيا أخخػ تقتزييا الدجعة،  ، أكاأللفاظ عمى السثل

كحزيا عمى ىجؼ كعطي لجأ السؤلف فيو إلى مخاشبة الشفذ كزجخىا 
، مدتعيشا باألمثاؿ كحثيا عمى العسل كالتدكد لآلخخة ،التسدظ بسكاـر األخبلؽ

  .(ٔ)ألنيا ذات قجرة إيحائية كبيخة 

 مثال لمعبجري ـ تسثال األٕٔ
، اتجو في تأليف كتابو إلى (ٕكصاحبو ىػ دمحم بغ عمي العبجرؼ)

السقارنة بيغ مجسع األمثاؿ كالسدتقري في السثل الػاحج ، كتبياف أكجو 
التقابل كالخبلؼ بيشيسا في التفديخ كالخكايات بل في دقائق أخخػ ، كسا نطخ 

ادر أخخػ ليعقج مقارنة في األمثاؿ التي انفخد بيا أحجىسا كعخضيا عمى مر
، إما ألف السيجاني مثااًل ججيجة لع تخد في الكتابيغججيجة ، كسا عخض أ

                                                                                                                                    

 تػػػػػػػحكخة الحفػػػػػػػاظ.ٖ٘ٔ/ٖٕـ.سػػػػػػػيخ أعػػػػػػػبلـ الشػػػػػػػببلءٜٙٛٔ-ىػػػػػػػػٙٓٗٔ/ٔاإلسػػػػػػػبلمي،ط
 .ـٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ/ٔط،لبشاف-،دار الكتب العمسية بيخكتٔٗٔ/ٗلمحىبي

، ٕ( انطخ:نكتػػة األمثػػاؿ كنفثػػة الدػػحخ الحػػبلؿ لمكبلعػػي تح.د/عمػػي إبػػخاليع كػػخدؼ ص:ٔ)
ـ. كانطػػخ السخجػػع نفدػػو ٜٜ٘ٔق ٙٔٗٔ/ٔكمػػا بعػػجىا،دار سػػعج الػػجيغ ػ دمذػػق ط

 كما بعجىا . ٔٔمقجمة السحقق ص: 
ى( ٜٚٚدمحم بغ عمػي بػغ دمحم بػغ أبػي بكػخ بػغ دمحم بػغ ناصػخ العبػجرؼ كلػج سػشة )( ىػ: ٕ)

نذأ بسكة، كتمقى فييا معارفػو األكلػى عمػى أبيػو كعمػى غيػخه مػغ عمسػاء مكػة فػي األدب 
فسػػاؿ إلػػى األدب كلػػو ديػػػاف شػػعخ،  كالدػػيخ كاألخبػػار، كالفقػػو كالحػػجيث ، كػػاف أبػػػه أديبػػاً 

، مػػغ شػػيػخو: الشػػػيخؼ، كشػػسذ  تػػػلى سػػجانة الكعبػػة،ثع القزػػاء بسكػػة، ثػػع نطػػخ الحػػـخ
انطػػخ: مقجمػػة تحقيػػق كتػػاب تسثػػاؿ األمثػػاؿ لسحسػػج بػػغ  الػػجيغ الجػػدرؼ، كالفيػػخكز أبػػادؼ.

ى ٕٓٗٔ/ٔ، طٖٛإلػػػػى  ٕٔعمػػػػي العبػػػػجرؼ الذػػػػيبي تػػػػح. د/أسػػػػعج ذبيػػػػاف مػػػػغ صػػػػفحة 
 السديخة.ـ ، دار ٕٜٛٔػ
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كالدمخذخؼ لع يصمعا عمييا، كإما ألف ىحه األمثاؿ مسا استحجث بعج كفاتيسا 
فبيغ العبجرؼ كبيشيسا ثبلثة قخكف. كقج حخص العبجرؼ عمى دعع األمثاؿ  

: األغاني لؤلصفياني، شخح هخز مرادر بذخكح كاستذيادات شعخية . كمغ أب
أمالي القالي لمبكخؼ ، الكامل لمسبخد ، معجع الرحاح لمجػىخؼ ، درة 
الغػاص لمحخيخؼ ، الخكض األنف لمدييمي ، مجسػع مجيػؿ انفخد بخكايات 

ى اليػـ ؛ ػجج في غيخه ،كسا اعتسج العبجرؼ عمى مؤلفات لع ترمشا حتيلع 
 (ٔ).كمغ ذلظ كتاب العجائيغ

 ثالثًا: السعاجم 
بيغ ؛ حيث تجسع السختبة الثالثة مغ حيث األىسية كتأتي السعاجع في

ػ في بعس  ، كبياف األصل كتعيغ السزخبالتػثيق كشخح الغخيب مغ جانب
؛ فسشيع مغ بيا، كتستاز السعاجع بتقجـ معطع أصحااألحياف ػ مغ جانب آخخ

، ىػ(ٕٖٔ)تثل ابغ دريج عاش في نياية القخف الثالث كبجاية القخف الخابع م
، كالراحب بغ ىػ( ٖٓٚ)ت  كمشيع مغ عاش في القخف الخابع مثل األزىخؼ 

، كمشيع ق(ٜٖ٘)ت، كابغ فارس ق(ٖٜٖ )ت، كالجػىخؼ  ق(ٖ٘ٛ)ت عباد
، كأبػ عبيج البكخؼ ق(ٛ٘ٗ )تمغ عاش في القخف الخامذ مثل ابغ سيجه 

 . ق(ٚٛٗ)ت

رككا عغ الستقجميغ كالثقات كسا تستاز السعاجع بأف أصحابيا تعمسػا ك 
مغ عمساء المغة ؛ فقج أخح بغ دريج عغ أبي حاتع الدجدتاني، كأبي الفزل 

                                                           

. حيػػػث لػػػع أعثػػػخ لػػػو عمػػػى تخجسػػػة فيسػػػا تيدػػػخ لػػػي مػػػغ ٔٙ: ٛ٘( انطػػػخ الدػػػابق ص: ٔ)
 مرادر .
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( (كركػ األزىخؼ عغ أبي ٔالخياشي، كعبج الخحسغ، ابغ أخى األصسعي.
أبي الييثع ق(، ككاف السشحرؼ تمسيح ٜٕٖفزل السشحرؼ )ت

 كالسبخد ق(ٜٕٔق( كتمسيح أبي العباس ثعمب)تٕٕٙ)تالخازؼ 
ق(، كابغ ٜٖ٘( كالراحب ابغ عباد أخح عغ ابغ فارس )تٕق(.)ٕٙٛ)ت

، ق(ٜٖ٘)تغ أبي عمي الفارسيع( كالجػىخؼ أخح ٖق(.)ٖٚٙالعسيج )ت
عغ أبي بكخ  كابغ فارس أخح (ٗق(.)ٖٓ٘)تكعغ خالو أبي إبخاليع الفارابي

 (٘.)ركاية ثعمب،ق(ٕٜٖ)تأحسج بغ الحدغ الخصيب
لتي اعتسجت عمييا الجراسة كانػا كحلظ فإف أصحاب ىحه السعاجع ا

أدباء بارعيغ، عخفػا بالتبحخ في العخبية كعمػميا ، كسعة الحفع لجكاكيغ 
كاف رأس أىل  العخب كأخبارىا. يقػؿ الخصيب البغجادؼ عغ ابغ دريج :"

(، ٙ")العمع، كالسقجـ في حفع المغة كاألنداب كأشعار العخب، كلو شعخ كثيخ
:" أبػ مشرػر المغػؼ األديب الذافعي زىخؼ كيقػؿ ياقػت الحسػؼ عغ األ

:" (، كيقػؿ أبػ البخكات األنبارؼ عغ الراحب بغ عباد ٚ")السحىب اليخكؼ 
كاف غديخ الفزل، متفششًا في العمػـ... صاحب ببلغة كفراحة، سسح 

                                                           

 . ٜٔٔ/ٔ( انطخ: ندىة األلبا  ٔ)
/ ٚ. تاريد اإلسبلـ ككفيػات السذػاىيخ كاألعػبلـ لمػحىبي ٕٕٚٗ/ٙ( انطخ معجع األدباء ٕ) 

 . ٕٚ/ٔبغية الػعاة  . ٕٕٔ/ٕالػافي بالػفيات  .ٓٛ٘
 . ٖٕٛ/ٔىة األلبا ( انطخ: ند ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔ( انطخ: الدابق ٗ)
 ٖٕ٘/ ٔانطخ : الدابق  (٘)
بيػػػػػػػخكت  –،دار الكتػػػػػػػب العمسيػػػػػػػةٕٜٔ/ٕ( تػػػػػػػاريد بغػػػػػػػجاد كذيػلػػػػػػػو لمخصيػػػػػػػب البغػػػػػػػجادؼٙ)

 تح/مرصفى عبج القادر عصا
 ق.ٚٔٗٔ/ٔط

 .ٖٕٖٕ/٘( معجع األدباء ٚ)
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 كاف الجػىخؼ ىحا مغ ، كيقػؿ ياقػت الحسػؼ عغ الجػىخؼ:"(ٔالقخيحة")
 (،ٕ")كىػ إماـ في عمع المغة كاألدب...اكعمسً  ةً كفصش أعاجيب الدماف ذكاءً 

:" شيخشا أبػ الحديغ مسغ ككاف الراحب بغ عباد يقػؿ عغ ابغ فارس 
ذكخ أبػ البخكات ك  (،ٖ)"رزؽ حدغ الترشيف كأمغ فيو مغ الترحيف

ة السجّػديغ عمى محىب مغ رؤساء أىل الدشف األنبارؼ أف ابغ فارس كا
كنقل ياقػت الحسػؼ  (،ٗ)عجدة مغ الذعخأىل الحجيث، كأف لو مقصعات مت

كاف مع إتقانو لعمع األدب " قاضي الجياني عغ ابغ سيجه مغ أنوما ذكخه ال
، كلع يكغ في كثيخةً  ا عمى عمػـ الحكسة كألف فييا تأليفاتٍ كالعخبية متػفخً 

زمانو أعمع مشو بالشحػ كالمغة كاألشعار كأياـ العخب كما يتعمق بعمػميا، 
 ااًما لغػيً إم كاف" كذكخ الرفجؼ أف أبا عبيج البكخؼ  (،٘)"اككاف حافطً 

 (.ٚ")عبلمة باألدب،مؤرخ جغخافي، ثقة" (،كذكخ الدركمي أنوٙ)"اا متفششً خباريً إ
"بكثيخ مغ كىحا معجع لداف العخب يدتذيج فيو ابغ مشطػر (.ٚ")باألدب

الؼ اآليات القخآنية كاألحاديث الشبػية كأبيات الذعخ...إضافة إلى ركايتو آل
 (.ٛ")كغيخ ذلظ مغ األخبار كاآلثار ،راء المغػييغ كالشحػييغمغ آ

                                                           

 .ٕٓٗ، ٖٕٛ/ٔ( ندىة األلبا ٔ)
 . ٙ٘ٙ/ٕ( معجع األدباء ٕ)
 .ٔٔٗ/ٔبق ( الداٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( ندىة األلبا ٗ)
 . ٛٗٙٔ/ ٗ( معجع األدباء ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٚٔ( الػافي بالػفيات ٙ)
 .ٜٛ/ٗ( األعبلـ ٚ)
، مشذػرات السشطسة اإلسػبلمية ٜٕٔ( عبقخية المغة العخبية / دمحم عبج الذافي القػصي :ٛ)

 ـ . ٕٙٔٓىػ ػ ٖٚٗٔاإلسبلمية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة إيديدكػػ الخباط / 
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كىحا بياف بالسعاجع التي اعتسجت عمييا الجراسة التػثيكية مختبة تختيبًا 
 زمشيًا :

 ىػ(.   ٕٖٔجسيخة المغة البغ دريج )تػ ٔ

 ىػ(.   ٖٓٚػ تيحيب المغة لسحسج بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ )ت  ٕ

 ق(.ٖ٘ٛبغ عباد )ت  راحبالسحيط في المغة لمػ ٖ

 ق(.ٖٜٖ )ت لمجػىخؼ  الرحاح تاج المغة كصحاح العخبيةػ ٗ

 ق(.ٜٖ٘بغ فارس القدكيشي الخازؼ )ت ألحسج ػ معجع مقاييذ المغة٘

 ق(.ٛ٘ٗ )ت السخرز البغ سيجة ػٙ

 البكخؼ ما استعجع مغ أسساء الببلد كالسػاضع ألبي عبيج معجع  ػٚ
 ق(.ٚٛٗ)ت

كالمباب الفاخخ لخضي الجيغ الحدغ الراغاني )ت  معجع العباب الداخخػ ٛ
 ق(. ٓ٘ٙ

 ق(. ٔٔٚالبغ مشطػر )تلداف العخب ػ ٜ

   ق(.ٕ٘ٓٔلمدبيجؼ)ت  تاج العخكس مغ جػاىخ القامػسػ ٓٔ

  *** 

 رابعًا : كتب التخاجم : 

ثيغ ؛  أما كتب التخاجع كالصبقات ففي مقجمتيا كتاب مغ تخاجع الُسَحجِّ
بغ سعج ، كاثشاف مغ تخاجع سيخ الرحابة كىسا ؛ أسج كىػ الصبقات الكبخػ ال

الغابة في معخفة الرحابة لعد الجيغ بغ األثيخ ، كاإلصابة في تسييد 
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الرحابة البغ حجخ العدقبلني ، ككاحج في سيخ األعبلـ في مختمف الفئات 
 ذ الجيغ الحىبي . كقج ُعخؼ مؤلفػكالعمػـ ؛ كىػ سيخ أعبلـ الشببلء لذس

اإلتقاف كالجقة كالحفع كالرجؽ في الخكاية كسعة العمع ، كاألخح ىحه الكتب ب
عغ العجكؿ ، كسا أثشى عمييع العمساء ككثقػىع ؛ األمخ الحؼ يجعع الجراسة 

 ( ٔالتػثيكية ، كيؤكج نتائجيا . )
 كىحا بياف بتمظ الكتب مختبة تختيبًا زمشيًا :

 ػ(ىٖٕٓ)ت                 .الصبقات الكبخػ البغ سعجػ ٔ
 ىػ(ٖٓٙ)ت                   .أسج الغابة البغ األثيخ  ػ ٕ
 ىػ(ٛٗٚ)ت                 .سيخ أعبلـ الشببلء لمحىبيػ ٖ
 ىػ(ٕ٘ٛ)ت    .اإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجخػ ٗ

*** 
  

                                                           

. كانطػػخ فػػي تخجسػػة ابػػغ األثيػػخ: ٖٔ٘/ٗخ فػػي تخجسػػة ابػػغ سػػعج: كفيػػات األعيػػاف ( انطػػٔ)
. كانطخ في تخجسة الحىبي: فػات الػفيات البغ شاكخ تح.د/إحداف عباس ٖٛٗ/ٖالدابق 

 ـ. ٜٗٚٔ/ٔ، دار صادر ػ بيخكت ،طٖ٘ٔ/ٖ
 كانطخ في تخجسة ابغ حجخ: شحرات الػحىب البػغ العسػاد العكػخؼ تػح/ محسػػد األرنػاؤكط ،

، دار بػػػػػغ كثيػػػػػخ ، دمذػػػػػق ػ بيػػػػػخكت ٗٚ/ٔخػػػػػخج أحاديثػػػػػو /عبػػػػػج القػػػػػادر األرنػػػػػاؤكط 
 ـ .ٜٙٛٔق ػ ٙٓٗٔ/ٔ،ط
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 :خامدًا : كتب األدب واألخبار
، حيث عاش أصحاب بعزيا في  تقجمياكمسا يسيدىا في باب التػثيق 

، كعاش بعزيع في القخف الثالث  ،أكاخخ القخف الثاني كأكائل القخف الثالث(
كتتابعت الكتب عمى ىحا  ،كمشيع مغ عاش في أكاخخ الثالث كأكائل الخابع 

 الشحػ في القخكف التالية. 
كحلظ فإف مسا يسيد كتب األدب كاألخبار، سعة عمع أصحابيا كتبحخىع 

لسعطسيع ، كمذافية بعزيع لمعخب في العمساء  ، كشجة ضبصيع ،  كتػثيق
غالبيتيع شعخاء كنقاد ، كبيشيع لغػيػف ، كفقياء ،  كسا أفأسػاقيا ، 

 كمتكمسػف . كىحا بياف بالكتب مختبة تختيبًا زمشيًا : 
 ق( .ٕ٘ٗػ السحبخ دمحم بغ حبيب )ٔ
 ق(.ٕ٘٘ػ البياف كالتبيغ ، كالحيػاف ، كالخسائل األدبية لمجاحع )تٕ
 ق( .ٕٙٚخبار كاألشخبة البغ قتيبة )تػ عيػف األٖ
 ق(.ٕٖ٘ػ السػشى الػشاء )ٗ
 ق( .ٕٖٛػ العقج الفخيج البغ عبج ربو )ت٘
 ق(.ٓٓٗػ البرائخ كالحخائخ ألبي حياف التػحيجؼ )تٙ
 ق(.ٖٔٗػ زىخ اآلداب لمحرخؼ )ٚ
 ق(.ٜٕٗػ اإلعجاز كاإليجاز ، كالتسثيل كالسحاضخة لمثعالبي)تٛ
 ق( .ٜٗٗبي العبلء السعخؼ)تػ الفرػؿ كالغايات ألٜ
 ق(.ٓٓ٘ػ مرارع العذاؽ لجعفخ الدخاج )تٓٔ
كمحاكرات الذعخاء كالبمغاء الخاغب  محاضخات األدباءػ ٔٔ

 .ق(ٕٓ٘األصفياني)ت
 ق(.ٖٛ٘)تمدمخذخؼ ػ ربيع األبخار لٕٔ
 ق(.ٕٙ٘ػ التحكخة الحسجكنية البغ حسجكف )تٖٔ
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 ق( .ٙ٘ٙػ شخح نيج الببلغة البغ أبي الحجيج)تٗٔ
لمػشػاط  الفاضحة الشقائز كعخر الػاضحة الخرائز غخرػ ٘ٔ

 ق(.ٛٔٚ)ت
 .ق(ٕٔٚالذياب الجيغ الشػيخؼ )تفي فشػف األدب  نياية األربػ ٙٔ
 (ٔق(. )ٕ٘ٛؤلبذييي )تلالمستطرف في كل فن مستظرف ػ ٚٔ

 
 

  

                                                           

، كفيػػػػات  ٕٓٛٗ/ٙ، ٕٔٓٔ/٘( انطػػػػخ تخجسػػػػة ىػػػػؤالء عمػػػػى التختيػػػػب : معجػػػػع األدبػػػػاء ٔ)
، كفيػات األعيػاف ٛ٘ٔ، ٗٙٗ/ٔ، معجػع األدبػاء ٕ٘/ٕ، الػافي بالػفيػات ٕٗ/ ٖاألعياف 

، ٕٚٛٙ/ٙ، معجػػع األدبػػاء ٕ٘٘/ٕ، األعػػبلـ ٛٚٚ/ ٕ، ٜٕ٘/ٔاء ، معجػػع األدبػػٛٚٔ/ٖ
، ٘ٙٔ/ٔ، ٜٕٚ/ ٘، األعػػػػػػػػػبلـ ٙٗ/ٛٔ، الػػػػػػػػػػافي بالػفيػػػػػػػػػات ٖٓٛ/ٗكفيػػػػػػػػات األعيػػػػػػػػػاف 

٘/ٖٖٕ   . 



 

دراسة توثيقية حتليليةأمثال الفاروق عمر بن اخلطاب 

4524 

 

 
 

 

 املبحث الثاني:

 حتقيق األمثال

 

 
 

  



 

 

4522 

 جون مشازع .باألمثال السشدهبة له )أ(

 (.ٔ) " أعشاقيا بت الجراىع إال أف تخخج" أ ػٔ

                                                           

، دار الكتػب ، كمػا بعػجىا٘ٔٔ/ٔعيػػف األخبػار البػغ قتيبػةندب لعسخ فـي:السرادر: ( ٔ)
اؿ:" حػػجثشي دمحم بػػغ عبيػػج عػػغ ق. كقػػج ركاه ابػػغ قتيبػػة بدػػشج فقػػٛٔٗٔالعمسيػة ػ بيػخكت 

كػاف  معاكيػة بػغ عسػخك عػغ أبػي إسػحاؽ عػغ إسػساعيل بػغ أبػي خالػج عػغ عاصػع قػاؿ
. العقػػج الفخيػج البػغ عبػػج ربػو تػح. أحسػػج أمػيغ ، إبػخاليع اإلبيػػارؼ، ..."عسػخ بػغ الخصػاب

( ٙٔٔالييئػػػة العامػػػة لقرػػػػر الثقافػػػة ، سمدػػػمة الػػػحخائخ) ٕٖٕ/ٙعبػػػج الدػػػبلـ ىػػػاركف 
ه أبػػػػ بكػػػخ الػػػجيشػرؼ فػػػي السجالدػػػة كجػػػػاىخ العمػػػع بدػػػشج ابػػػغ قتيبػػػة مػػػع ـ. كركا ٕٗٓٓ

اختبلؼ في بجاية الدشج )مغ شخيق آخخ( نتيجػة التفػاكت فػي الػدمغ بػيغ السػؤلفيغ كمػع 
حػجثشا أحسػج نػا أحسػج بػغ دمحم األزدؼ نػا معاكيػة بػغ عسػخك القّرػار  نقػج لمدػشج؛ فقػاؿ: "

عاصػػع قػاؿ كػػاف عسػخ بػػغ الخصػػاب عػغ أبػػي إسػحاؽ عػػغ إسػساعيل بػػغ أبػي خالػػج عػغ 
رضػػي هللا عشػػو... إسػػشاده ضػػعيف" . السجالدػػة كجػػػاىخ العمػػع ألبػػي بكػػخ الػػجيشػرؼ تػػح/ 

لبشػػاف/  -، دار الشذػػخ / دار ابػػغ حػػـد ٕٙٙ/ٔأبػػي عبيػػجة مذػػيػر بػػغ حدػػغ آؿ سػػمساف
دار صادرػػػػ  ٚ٘/٘البرػػػائخ كالػػػحخائخ تػػػح.د/كداد القاضػػػي ىػػػػ.ٜٔٗٔ -ٔبيػػػخكت ، ط
مكتبػػة القػػخآف ػ  ٖٖ/ٔـ. اإلعجػػاز كاإليجػػاز لمثعػػالبيٜٛٛٔػ ق ٛٓٗٔ/ٔبيػػخكت ط
الجار العخبية لمكتاب ٜٕ/ٔالتسثيل كالسحاضخة لمثعالبي تح/عبج الفتاح دمحم الحمػ القاىخة.

 ٖٗ/ٔمجسع األمثاؿ لمسيجاني تح/دمحم محي الػجيغ عبػج الحسيػج .ـٜٔٛٔق /ٔٓٗٔػٕط
.السقتصػف ٘ٙٔ/ٙٔبػغ أبػي الحجيػج دار السعخفػة، بيػخكت ػ لبشػاف. شػخح نيػج الببلغػة ال

.شػػػػخكة أمػػػػل، القػػػػاىخة ٖٚٔمػػػػغ أزاىػػػػخ الصػػػػخؼ البػػػػغ سػػػػعيج السغخبػػػػي األنجلدػػػػي ، ص:
 ق.ٕ٘ٗٔػ

: أبػت : امتشعػت ،الػجراىع : جسػع ِدْرَىػع ،األعشػاؽ: جسػع عشػق ، كىػي كصػمة مػا  السفخدات
 بيغ الخأس كالجدج.انطخ: المداف، السػاد)أبى ، كدرىع، كعشق(.  

اف عسػخ بػغ الخصػاب إذا بعػث عػامبًل يذػتخط عميػو أربعػًا: أاّل يخكػب البػخاذيغ، كػ " السهرد:
كال يمبذ الخقيق، كال يأكل الّشقيء، كال يتخح بّػابا. كمخَّ ببشاء يبشي بحجارة كجّز فقػاؿ: 



 

دراسة توثيقية حتليليةأمثال الفاروق عمر بن اخلطاب 

4522 

 .(ٔ) " إال ما ذب عشو كضع عمى لحع الشداء ساإن " ػ ٕ
                                                                                                                                    

« أبػت الػػجراىع إال أف تخػػخج أعشاقيػػا»لسػغ ىػػحا ؟ فػػحكخكا عػػامبل لػو عمػػى البحػػخيغ فقػػاؿ: 
 ، كما بعجىا .٘ٔٔ/ٔيػف األخبار البغ قتيبةانطخ: ع.كشاشخه مالو"

انطػػػػخ: مجسػػػػع يزػػػػخب فػػػػي عػػػػجـ قػػػػجرة صػػػػاحب الغشػػػػى عمػػػػى كتسػػػػاف غشػػػػاه .  السزــــخب:
 . ٖٗ/ٔاألمثاؿ

السثل كرد مشدػبًا لعسخ ، فمع يشازعو فيو أحج ، كلع يخد غيخ مشدػب فيسػا تيدػخ  التعميق :
 لشا مغ مرادر ؛ كىحا ما يجعمشا نشدبو لو مصسئشيغ .

 تػػح.د/ ٔٔٔ،ٜٓٔ/ٔ: األمثػػاؿ ألبػػي عبيػػج بػػغ سػػبلـ ندــب لعســخ فــي  السرــادر:( ٔ)
. غخيػػب الحػػجيث ـٜٓٛٔ -ىػػػٓٓٗٔ ،ٔط لمتػػخاث السػػأمػف  دار ،قصػػامر السجيػػج عبػػج

،دار الكتػػاب العخبػػي ػ بيػػخكت ٕٖ٘/ٖألبػػي عبيػػج بػػغ سػػبلـ تػػح/ دمحم عبػػج السعيػػج خػػاف
رجػػاؿ ال يػػداؿ أحػػجىع  عػػغ عسػػخ قػػاؿ : مػػا بػػاؿق، كركايػػة الحػػجيث فيػػو :" ٜٖٙٔ/ٔط

كاسخا كسادة عشج امخأة مغدية يتحجث إلييا عميكع بالجشبة فإنيا عفاؼ كإنسػا الشدػاء لحػع 
مكتبػة  ٜٔٔ/ٕ". البياف كالتبيػيغ تح/عبػج الدػبلـ دمحم ىػاركف عمى كضع إال ما ذب عشو

ـ ، كركايػة السثػل فيػو :" إف السػخأة لحػع عمػى كضػع إال ٜ٘ٛٔق/٘ٓٗٔػ  ٘الخػانجي ط
. ٜٖ/ٔدار الفكخ ػ بيخكت. التسثيل كالسحاضخة  ٖٔٓ/ٕب عشو ". جسيخة األمثاؿ ما ذ

. الفػػائق فػػي غخيػػب الحػػجيث لمدمخذػػخؼ تػػح/ عمػػى دمحم البجػػاكؼ ، ٜٔ/ٔمجسػع األمثػػاؿ 
/ ٚالتػػحكخة الحسجكنيػػة  .ٕط ، دار السعخفػػة ػ لبشػػاف ٕٓٙ/ٖودمحم أبػػػ الفزػػل إبػػخاليع 

خح نيج الببلغة البغ أبي الحجيج، تح/دمحم ش ق.ٚٔٗٔػ  ٔدار صادر ػ بيخكت ط ٕٓٔ
. ، دار إحيػػاء الكتػػب العخبيػػة عيدػػى البػػابي الحمبػػي كشػػخكاهٔٔ/ٕٔأبػػػ الفزػػل إبػػخاليع 

تخػػخيج األحاديػػث كاآلثػػار الػاقعػػة فػػي تفدػػيخ الكذػػاؼ لمدمخذػػخؼ لجسػػاؿ الػػجيغ الديمعػػي 
 –سػػػة ىػػػػ ، دار ابػػػغ خديٗٔٗٔ/ٔ، طٖٖٚ/ ٖتػػػح/ عبػػػج هللا بػػػغ عبػػػج الػػػخحسغ الدػػػعج 

( الحػػجيث الخابػػػع عذػػػخ فػػي سػػػػرة )الحجػػخات(:" قػػػاؿ الشبػػػي ٖٖٕٔالخياض،حػػجيث رقػػػع)
 الشداء لحع عمى كضع( قمت:غخيب مخفػعا ، كركاه ابغ السبارؾ مػقػفػا عمػى عسػخ(:

بغ الخصاب مغ حجيث دمحم بغ عسخك بغ عمقسة عغ يحيى بغ عبج الخحسغ بػغ حاشػب 
داء لحع عمػى كضػع إال مػا ذب عشػو فخػحكا عغ أبيو عغ عسخ بغ الخصاب قاؿ إنسا الش
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 مدشج الفاركؽ البػغ كثيػخ.  عمى أيجؼ ندائكع حتى يبرخ الذاب مػضع قجميو انتيى"
 - ػىػػػػػػػٔٔٗٔ/ٔط، السشرػػػػػػػػرة - الػفػػػػػػػاء دار ،ٜٖٗ/ٔجارقمعجيػػػػػػػ السعصػػػػػػػي تح/عبػػػػػػػج
 الػػػجيغ حدػػاـ بػػػغ عمػػي الػػػجيغ عػػبلءل كاألفعػػػاؿ األقػػػاؿ سػػػشغ فػػي العسػػػاؿ كشػػد ـ.ٜٜٔٔ
كمػػا بعػػجىا تحػػت رقػػع  ٘ٙٗ/٘ ،الدػػقا صػػفػة - حيػػاني بكػػخؼ  تػػح/ خىػػانفػرؼ الب اليشػػجؼ
دراسة نقجية في السخكيػات الػػاردة  . ـٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ ،٘ط الخسالة مؤسدة ،ٜٕٖٙٔ

لعبػػػػج الدػػػػبلـ بػػػػغ محدػػػػغ آؿ  فػػػػي شخرػػػػية عسػػػػخ بػػػػغ الخصػػػػاب كسياسػػػػتو اإلداريػػػػة
السشػػػرة ، السسمكػػة ، عسػػادة البحػػث العمسػػي بالجامعػػة اإلسػػبلمية، السجيشػػة ٖٜٓ/ٕعيدػػى

كفػي إسػشاده دمحم بػغ  كقػج عمػق عميػو بقػلػو :" ـٕٕٓٓىػػ/ٖٕٗٔ/ ٔالعخبيػة الدػعػدية،ط
عسخك بغ عمقسة، صجكؽ لو أكىػاـ، كبكيػة رجالػو ثقػات، كلكشػو مشقصػع مػغ ركايػة يحيػى 
بغ عبج الخحسغ بغ حاشب، ثقة مغ الثالثػة، ركايتػو عػغ عسػخ مخسػمة، فػاألثخ ضػعيف" 

دة )ض. ـ. ك( ، )ذبػػػػب( . تيػػػػحيب المغػػػػة مػػػػادة )كضػػػػع(. المدػػػػاف جسيػػػػخة المغػػػػة مػػػػا .
 تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس لمدبيجؼ مادة )كضع(. (.مادة)ذبب، كضع

: شخح ديػاف الحساسػة لمسخزكقػي تػح/ غخيػج الذػيد ،فيخسػة/إبخاليع وغيخ مشدهب ألاحج في 
ـ ٖٕٓٓػ  قٕٗٗٔ/ٔدار الكتػب العمسيػة ، بيػخكت ػ لبشػاف ، ط ٕ٘ٔ/ ٔشػسذ الػجيغ

دار الكتػػػب  ٖٚٗ/ٕ غخيػػػب الحػػػجيث البػػػغ الجػػػػزؼ تػػػح/ عبػػػج السعصػػػي أمػػػيغ قمعجػػػي.
نكتػػػػة األمثػػػػاؿ كنفثػػػػة الدػػػػحخ الحػػػػبلؿ لمكبلعػػػػي . ـٜ٘ٛٔ/ ٔالعمسيػػػػة ػ بيػػػػخكت ، ط

 ـ.ٜٜ٘ٔق ػ ٙٔٗٔ/ٔ، دار سعج الجيغ ػ دمذق ط ٘٘تح.د/عمي إبخاليع كخدؼ ص:
ذػبة أك الباريػة التػي يػضػع عمييػا المحػع ، : فدػخه األصػسعي بأنػو: الخلَػَضػع ا السفخدات :

كالبارية : الحريخ السشدػػج مػغ القرػب كنحػػه. كفدػخه أبػػ زيػج بأنػو: كػل مػا كقيػت بػو 
. كفدخه أبػ ٜٔ/ٔجسع األمثاؿالمحع مغ األرض. انطخ: تيحيب المغة مادة )كضع(، كم

 القاسػػػػع الدمخذػػػػخؼ بأنػػػػو:" نزػػػػج مػػػػغ شػػػػجخ يػضػػػػع عميػػػػو لحػػػػع الجػػػػدكر لػػػػئبل يتتػػػػخب"
الكتػػػػػػػب العمسيةػػػػػػػػ بيػػػػػػػخكت  دار ٜٕٔ/ٔفػػػػػػػي أمثػػػػػػػاؿ العػػػػػػػخب لمدمخذػػػػػػػخؼ  السدتقرػػػػػػػي

 ـ .ٜٚٛٔ/ٕط
فػي زمػغ خبلفتػو عشػجما كثػخت الفتػحػات كخػخج كثيػخ  قالػو عسػخ بػغ الخصػاب  : السهرد

مغ الغداة مخمفيغ ندػاءىع فػي السجيشػة ، فحػحر الخجػاؿ مػغ الخمػػة بشدػاء ىػؤالء الغػداة ؛ 
انطػخ: إال إذا مػشعغ . كالسثػل :" لحػع عمػى كضػع" قػجيع  ألف الشداء  ضعاؼ ال يستػشعغ
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 –أسػاس الببلغػػة لمدمخذػػخؼ تػػح/ دمحم باسػػل عيػػػف الدػػػد ،دار الكتػػب العمسيػػة، بيػػخكت 
شػبيغ  كقج بيغ األصسعي أف الشداء في كبلـ عسخ ـ .ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ/ٔلبشاف ط

المحػع الػحؼ بالمحع عمى الػضع لزعفيغ كقمػة امتشػاعيغ  "فيػّغ فػي الزػعف مثػل ذلػظ 
عمػػى الػضػػع ؛ حيػػث إف مػػغ عػػادة العػػخب فػػي باديتيػػا إذا ُنحػػخ بعيػػخ لجساعػػة يقتدػػسػف 
ى المحع كيػضع عميو، ثػع  لحسو أف يقمعػا شجخًا كثيخًا ُيػَضع بعزو عمى بعس، كُيَعزَّ
ُيمقػػى لحسػػو عػػغ ُعخاقػػو ُيقصَّػػع عمػػى الػضػػع َىْبػػًخا لمقدػػع، كتػػؤجج نػػار، فػػإذا سػػقط جسخىػػا 

شػاية بعج شػاية عمى ذلظ الجسخ، ال ُيسشع أحج مشو، فإذا كقعت فيػو  اشتػػ مغ حزخ
ؿ كػػلُّ شػػخيظ قَدػػسو عػػغ الػضػػع إلػػى بيتػػو، كلػػع  السقاسػػع ،كأحػػخز الذػػخكاء مقاسػػسيع َحػػػَّ
يعػػخض أحػػج لسػػا حػػازه. فذػػبو عسػػخ الشدػػاء كقمػػة امتشػػاعيغ عمػػى شبلبيػػغ مػػغ الخجػػاؿ 

 انطخ : تيحيب المغة مادة )كضع( .  .ال يسشع مغ تشاكلو أحج بالمحع ما داـ عمى الػضع

يزخب في التحػحيخ مػغ تػخؾ الشدػاء بسفػخدىغ فػي الػجكر دكف مبلحػع غيػػر ؛  السزخب :
إذ ىػغ ضػعاؼ ، ال يستػػشعغ عمػى شبلبيػػغ مػغ الخجػاؿ . كسػػا يزػخب فػػي التحػحيخ مػػغ 
الخمػػػػة بالشدػػػاء األجشبيػػػات ؛ إذ شبيعػػػة الخجػػػل أف يذػػػتيييغ، كىػػػغ ال مػػػجفع عشػػػجىغ ، 

تخساؿ فييغ أقخب مغ االعتراـ ؛ ليحا حخمت الخمػة بيغ كالتحجث إلييغ إال في كاالس
 الزخكرة مغ خارج البيػت كمغ كراء حجاب.

، كأما عػغ ىػحه السرػادر الػثبلث  السثل أجسعت السرادر عمى ندبتو لعسخ  التعميق :
شدػبة التي لع تشدبو ، فيػي ال تقػـػ حجػة عمػى نفػي الشدػبة عشػو ؛ حيػث إنيػا أسػقصت ال

مصمقًا كلع تشدبو لغيخه . كحلظ فإف غخيب الحجيث البغ الجػزؼ ذكخه عمى أنو حجيث ، 
كقج اتخح لشفدو مشيجًا في كتابػو ىػػ عػجـ ذكػخ األحاديػث بدػشجىا ك نرػيا كػامميغ مسػا 

، فػػػركده  ؛ إذ لػػع يػػخد فػػي أحػػج السرػػادر أنػػو ندػػب لمشبػػي يؤكػػج أنػػو مشدػػػب لعسػػخ
لشدبة ، فيػ حجيث مقصػع . كأما كتاب نكتة األمثػاؿ فمػع في غخيب الحجيث يؤكج تمظ ا

يحفل بشدبة األمثاؿ إلى قائمييا . كالسثل تزسغ أصبًل عخبيًا ؛ كىػ قػليع لمزعيف أك 
الػػػحليل:"ىػ لحػػػع عمػػػى كضػػػع" كسػػػا ذكػػػخ الدمخذػػػخؼ فػػػي أسػػػاس الببلغػػػة ، لكػػػغ تذػػػبيو 

 .  عسخ الشداء في ضعفيغ بالمحع عمى الػضع مغ بشات أفكار الفاركؽ 
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ــل ندــب لعســخ فــي :( ٔ) قػػاؿ عسػػخ: البكػػخ كػػالبخة، البرػػائخ كالػػحخائخ بخكايػػة تامػػة:"  السث
نثػػػخ الػػػجر فػػػي  .ٚٙٔ/ٕالخاكػػػب، تسػػػخ كأقػػػط "  عجالػػػة تصحشيػػػا كتعجشيػػػا كتخبدىػػػا، كالثيػػػب

دار الكتػػب العمسيػػة،  ٙٙٔ/ٙالسحاضػػخات ألبػػي سػػعج اآلبػػي تػػح/ خالػػج عبػػج الغشػػي محفػػػظ 
. كعمق عميو أبػ عبيج البكػخؼ بأنػو حػجيث عسػخ ، ـ ٕٓٗٓق ػ ٕٗٔٗ/ٔبيخكت ػ لبشاف ط

كنرػػص  كلعسػخ بػشفذ الخكايػة فػي ربيػع األبػخار،كما بعػجىا. ٕٖٗ/ٔانطخ: فرل السقاؿ 
كذف الخفػاء كمديػل  .قٕٔٗٔ/ٔمؤسدة األعمسي ػ بيخكت ط ٖٖ٘/٘األخيار لمدمخذخؼ 
 -ىػػ ٕٓٗٔ،ٔج ىشػجاكؼ ط، السكتبػة العرػخية تػح/ عبػج الحسيػ ٖٚٚ/ٔاإللباس لمعجمػػني 

 كندب لو في جسيخة المغة كالسخرز مادة )عجل( . ـ.ٕٓٓٓ
ــــــي ــــــخ مشدــــــهب ف . جسيػػػػػػخة ٖٕٙ/ٔ: األمثػػػػػػاؿ البػػػػػػغ سػػػػػػبلـ بخكايػػػػػػة األصػػػػػػسعيوورد غي

. ٖٛٓ/ٔ.السدتقرػػػػػيٕ٘ٔ/ٔ. التسثيػػػػػل كالسحاضػػػػػخةٚٔٔ/ٚ. التػػػػػحكخة ٜٕٛ/ٔاألمثػػػػػاؿ
نياية األرب فػي فشػػف . لداف العخب كتاج العخكس مادة)عجل(. ٖ٘ٔ/ٔمجسع األمثاؿ
ق.كذػػػف ٖٕٗٔ/ٔ، دار الكتػػػب كالػثػػػائق القػميػػػة ػ القػػػاىخة، طٕٔ/ٖاألدب لمشػػػػيخؼ 

 . ٛٗٔنكتة األمثاؿ:.ٕٖٚ/ٔالخفاء
الّثّيب : التي ثابت إلى دار أبػييػا بعػج التػدكيج أؼ رجعػت كثػاب الذػيء يثػػب : السفخدات 

حتػػى صػػارت الثّيػػب خػػبلؼ ِإذا رجػػع كمشػػو الثػػػاب ألف العامػػل يخجػػع إليػػو ثػػع كثػػخ ذلػػظ 
ما تػػدكده الخاكػػب مسػػا ال . كالعجالػػة:ٜٕٛ/ٔالبكػػخ عمػػى أؼ حالػػة كانػػت جسيػػخة األمثػػاؿ

ػػػِػيق أَلنػػو يدػػتعجمو َأك أَلف الدػػفخ ُيْعِجمػػػو عسػػا سػػػػ ذلػػظ مػػػغ  يتعبػػو أكمػػو كػػالتسخ كالدَّ
َأنػػو ال مؤكنػػة عمػػى السرػػيب مػػغ  كالسثػػل يعشػػي الصعػػاـ السعػػاَلج. المدػػاف مػػادة )عجػػل(.

 .ٜٕٛ/ٔثيب لحىاب عحرتيا. جسيخة األمثاؿال
. انطػػخ:  : لػػع يرػػمشا مػػػرد ليػػحا السثػػل ، كإنسػػا كرد أف ىػػحا السثػػل حػػجيث عسػػخ الســهرد 

 .ٖٖٗ/ٔجسيخة المغة البغ دريج مادة )عجل( ، كفرل السقاؿ 
قػػاؿ أبػػػ عبيػػج: "يزػػخب ىػػحا فػػػي الحػػث عمػػى الخضػػا بيدػػيخ الحاجػػة إذا أعػػػػز  السزــخب:
يزػخب مػثبًل لمذػيء تتعجمػو كتصيػب نفًدػا  :". كقيػلٖٕٙ/ٔؿ البغ سػبلـ األمثاجميميا" 
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" كذلػظ يزخب فيسػا سػيل مأخػحه . كقيل:"ٜٕٛ/ٔ" جسيخة األمثاؿ بو عسا ىػ أرفع مشو
 .ٕٖٚ/ٔ. كذف الخفاء لمعجمػني ٖٛٓ/ٔألف الثيب أيدخ مغ البكخ. السدتقري 

مشدػػػب ، رغػػع اىتسػػاـ أبػػي  : السثػػل ركاه أبػػػ عبيػػج بػػغ سػػبلـ عػػغ األصػػسعي غيػػخ التعميــق
عبيػػج بسخكيػػات الفػػاركؽ، كندػػبو ابػػغ دريػػج لمفػػاركؽ، كجػػاء أبػػػ حيػػاف التػحيػػجؼ بحػػجيث 

البكػػخ كػالبخة، تصحشيػػا كتعجشيػا كتخبدىػػا، كالثيػب عجالػػة  الفػاركؽ تامػػًا فقػاؿ:" قػػاؿ عسػخ
، أمػػا أبػػػ عبيػػج البكػػخؼ فقػػج عمػػق عمػػى ٚٙٔ/ٕالخاكػػب، تسػػخ كأقػػط" البرػػائخ كالػػحخائخ 

ثل فقاؿ :" ىػحا حػجيث عسػخ بػغ الخصػاب رضػي هللا عشػو" ،كلعػل فػي ىػحه اإلشػارات الس
 ما يخجح ندبتو لمفاركؽ .

.جسيػػػػػخة األمثػػػػػاؿ ٛٙ/ٖ. العقػػػػػج الفخيػػػػػج  ٕٙ٘،ٕ٘٘/ٔ: األمثػػػػػاؿ  ندـــــب لعســـــخ فـــــي( ٔ)
، ربيػػػػػػػػع األبػػػػػػػػخار  ٗٗ/ ٕالسدتقرػػػػػػػػي  .ٕٚٔ/ٔ. مجسػػػػػػػػع األمثػػػػػػػػاؿ ٖٖٔ، ٜٕٚ/ٔ
ٖ/ٖٗٓ.  

 . ٓٙٔألمثاؿ : نكتة ا وغيخ مشدهب في
السقاصػػج الحدػػشة ، فقػػج ذكػػخ الدػػخاكؼ أنػػو مػػغ كػػبلـ ابػػغ مدػػعػد حيػػث فػػي:  وندــب لغيــخ 

إنػي ألكػخه الخجػل فارغػا ال :" أخخجو سعيج بغ مشرػػر فػي سػششو عػغ ابػغ مدػعػد قاؿ
كىػ عشج أحسج كابغ السبارؾ كالبييقي كميع في الدىج ،  اآلخخة في عسل الجنيا، كال في
شخيق السديب بغ نافع قاؿ: قػاؿ ابػغ مدػعػد: إنػي ألمقػت الخجػل كابغ أبي شيبة مغ 

أراه فارغػػػػا لػػػػيذ فػػػػي شػػػػيء مػػػػغ عسػػػػل دنيػػػػا كال آخػػػػخة . كأكرده الدمخذػػػػخؼ فػػػػي سػػػػػرة 
االنذػػخاح عػػغ عسػػخ بمفػػع إنػػي ألكػػخه أف أرػ أحػػجكع سػػبيمبًل ال فػػي عسػػل دنيػػا كال فػػي 

 خة عمػػى األلدػػشةفػػي بيػػاف كثيػػخ مػػغ األحاديػػث السذػػتي" السقاصػػج الحدػػشة  عسػػل آخػػخة
دار الكتػػػػػػػاب العخبػػػػػػػي ػ بيػػػػػػػخكت  ٜٕٓ/ٔلمدػػػػػػػخاكؼ تػػػػػػػح/دمحم عثسػػػػػػػاف الخذػػػػػػػت

:"كذػف الخفػاء كمديػل ـ. كنقل عغ السقاصػج العجمػػني فػي كتابوٜ٘ٛٔق٘ٓٗٔ/ٔط
. كذكػػػخ ذلػػػظ جسػػػاؿ الػػػجيغ الديمعػػػي كزاد عمػػػى تمػػػظ الخكايػػػات ركايػػػة ٕٓ٘/ٔاإللبػػػاس" 

تخػػخيج األحاديػػػث كتػػاب الديمعي: الصبخانػػي فػػي معجسػػو، كأبػػػي نعػػيع فػػي الحميػػػة.انطخ
 .، كما بعجىاٖٕٙ/ٗ،ٖٖ٘/ٕ كاآلثار الػاقعة في تفديخ الكذاؼ لمدمخذخؼ 
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: سػػبيمبل: يقػػػاؿ جػػػاء سػػبيمبًل : أؼ بػػػبل شػػػيء ، كقيػػػل بػػبل سػػػبلح كال عرػػػا. َأبػػػػ السفـــخدات
. ا . ابغ سيجه: ككلُّ فارٍغ َسَبْيَمل  نطخ : المداف الييثع: يقاؿ لمفارغ الشَّذيط الَفِخح َسَبْيَمل 

 مادة )سبيل(.  
 قالو الفاركؽ في خبلفتو حًثا لمسدمسيغ عمى الجج في العسل كالعبادة .السهرد : 
: يزػػخب فػػي الخجػػل إذا جػػاء فارغػػًا ال يذػػغمو شػػيء مػػغ أمػػخ الػػجنيا أك اآلخػػخة .  السزــخب

. كقيػل : لغيػخ محسػػد  ٛٙ/ٖكقيل: يزخب لسغ جاء بغيخ قزاء حاجػة .العقػج الفخيػج 
 جيء. أك لمزاؿ الحؼ ال يجرؼ أيغ يتػجو .انطخ لداف العخب مادة )سبيل(.الس
التػي ندػبت السثػل البػغ مدػعػد أنيػا لػع تػحكخ لفػع "سػبيمبل" ،  : يتبيغ مغ الخكايػاتالتعميق

كىػػػ المفػػع الػػحؼ نرػػت عميػػو السرػػادر التػػي ندػػبت السثػػل لعسػػخ ، بػػل اكتفػػت بعػػس 
 ف ىحا السثل كرد عغ عسخ .الخكايات بقػليا: "جاء سبيمبًل " كذكخت أ

إنو ال تعارض فػي الشدػبة؛فقج كرد السثػل عػغ عسػخ كابػغ مدػعػد مػع ومن هشا يسكن القهل:
اختبلؼ المفع؛ فمفع )سبيمبًل(خاص بعسخ، كلفع )فارغًا( خاص بابغ مدػعػد. كىػحا مػا 

فػي كتابػو:" الجػج الحثيػث" حيػث قػاؿ:" كجػاء مػغ أحسج بغ عبج الكػخيع الغػدؼ أشار إليو 
إنػػي ألكػػخه أف أرػ أحػػجكع فارغػػا سػػبيمبل ال فػػي عسػػل دنيػػا كال فػػي عسػػل  ػؿ عسػػخ قػػ

الجػػج الحثيػػث فػػي بيػػاف مػػا لػػيذ بحػػجيث لمغػػدؼ ، تػػح/ ". آخػػخة، كنحػػػه عػػغ ابػػغ مدػػعػد
 . ، دار ابغ حـدٗٙ/ٔفػاز أحسج زمخلي

جة ألبػي بكػخ ( السثل غيخ مشدػب في : جسيخة المغة البػغ دريػج مػادة )ط ػ ف ػ ك(. األمثػاؿ السػلػٔ)
. ٜٕٛ/ ٔالتسثيل كالسحاضخةى.ٕٗٗٔ،السجسع الثقافي،أبػ ضبي،ٕ٘ٔ/ٔى( ٖٖٛالخػارزمي)ت
 . ٕٜ/ٕٓ. شخح نيج الببلغة البغ أبي الحجيج ٕٛٛ/ٔربيع األبخار 

 ػ اليػػػػبلؿ كمكتبػػػػػة دار ،ٚٔٔ/ٔ: السحاسػػػػغ كاألضػػػػػجاد لمجػػػػاحع وندــــب لعســـــخ فـــــي 
، ٖٕ٘/ٔح/ دمحم بػػػجر الػػػجيغ الحمبػػػي. السحاسػػػغ كالسدػػػاكغ لمبييقػػػي، تػػػىػػػػٖٕٗٔبيػػػخكت/

مصبعػػة الدػػعادة ، الشاشػػخ مكتبػػة الخػػانجي. ركض األخيػػار السشتخػػب مػػغ ربيػػع األبػػخار 
ق. ركح البيػػػاف ٖٕٗٔ/ٔ، دار القمػػػع العخبػػػي حمػػػب طٖٓٗلسحػػػي الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب:
، دار الفكػػػخ ػ بيػػخكت. مجمػػػة "الدىػػػػر" السرػػػخية ٕٗٗ/ٙألبػػي الفػػػجاء إسػػػساعيل حقػػي
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دار صادر)ترػػيخًا عػغ: مصبعػة ، ٜ٘/ُٗجسيِّل، كالذيد أمػيغ تقػي الػجيغأسديا أنصػف 
  .ـٖٜٔٔ -ٜٓٔٔمرخ(صجرت مغ  -السعارؼ بذارع الفجالة

 : لع يعخؼ لو مػرد محجد.السهرد 
 يزخب في البمج يدػء حالو ، كال يداؿ عامخًا بالدكاف . السزخب :

ء الحػػػػػػػػػاؿ . خػػػػػػػػػخب : الخػػػػػػػػػخاب ضػػػػػػػػػج العسػػػػػػػػػخاف ، الدػػػػػػػػػػء: الزػػػػػػػػػخ كسػػػػػػػػػػ  السفـــــــــخدات :
 المداف)خخب،سػأ(. 

السثػػل كرد مشدػػػبًا لمفػػاركؽ فػػي السحاسػػغ كاألضػػجاد لمجػػاحع كىػػػ أقػػجـ مسػػغ لػػع  التعميــق :
يشدبػا السثػل مثػل ابػغ دريػج ، كسػا أنػو كاسػع االشػبلع ، كثيػخ الخكايػة ، ركػ عػغ ثقػات 

ودمحم  كأبي زيػج بػغ أكس األنرػارؼ  كاألصسعي معسخ بغ السثشَّى أبي عبيجةالخكاة أمثاؿ 
ػػيباني . كػػحلظ فػػإف السثػػل لػػع يشدػػب  كخمػػف األحسػػخبػػغ زيػػاد األعخابػػي  كأبػػي عسػػخك الذَّ

 لغيخه ، كسكػت البعس عغ ندبتو ال يشفي ثبػتيا لو لجػ اآلخخيغ .

،دار ٖٙٔ/ٔنيصػػػػحيح األدب السفػػػػخد لئلمػػػػاـ البخػػػػارؼ تح/األلبػػػػا ندــــب لعســــخ فــــي: (ٔ)
عػػػػػغ عسػػػػػخ  () صػػػػػحيح اإلسػػػػػشاد(ٕ٘ٙ/ٖٖٙحػػػػػجيث رقػػػػػع:) ىػػػػػػٕٔٗٔ: ٔالرػػػػػّجيق، ط

. جسيػػػػػػػخة ٖٛٛ/ٔعيػػػػػػػػف األخبػػػػػػػار  .قاؿ:"السػػػػػػػجح ذبػػػػػػػح". قػػػػػػػاؿ دمحم: يعشػػػػػػػي إذا قبميػػػػػػػا
 لمخاغػػػػػػػب كالبمغػػػػػػػاء الذػػػػػػػعخاء كمحػػػػػػػاكرات محاضػػػػػػػخات األدبػػػػػػػاء .ٖٗٛ/ٔاألمثػػػػػػػاؿ

. مجسػػع قٕٓٗٔ/ٔط تبيػػخك  –األرقػػع أبػػي بػػغ األرقػػع دار شػػخكة ،ٕ٘ٗ/ٔاألصػػفيانى
. فػػػتح ٕٗ٘/ٜكقػػػج صػػػشفو مػػػثبًل. شػػػخح صػػػحيح البخػػػارؼ البػػػغ بصػػػاؿ  ٕٗٛ/ ٕاألمثػػػاؿ

البػػػػارؼ شػػػػخح صػػػػحيح البخػػػػارؼ البػػػػغ حجػػػػخ تػػػػح/دمحم فػػػػؤاد عبػػػػج البػػػػاقي، كمحػػػػب الػػػػجيغ 
. كىشػػػاؾ ٛٚٛ/ٖكشػػػد العسػػػاؿ ى . ٜٖٚٔ، دار السعخفػػػة ػ بيػػػخكتٚٚٗ/ٓٔالخصيػػػب 

انطػخ فػػي  دح)كفي ركايػة كالسػػجح( فإنػو الػػحبح".إياكع ك التسػػايقػػػؿ فيػو:" حػجيث لمشبػي 
،السكتبػػػة التجاريػػػة ٜٕٔ/ٖذلػػػظ الحػػػجيث: فػػػيس القػػػجيخ شػػػخح الجػػػامع الرػػػغيخ لمسشػػػاكؼ 

،مكتبػة ٙٓٗ/ٔق. التيدػيخ بذػخح الجػامع الرػغيخ لمسشػاكؼ ٖٙ٘ٔ/ٔالكبخػ ػ القاىخة، ط
 . ٔ٘ٙ/ٖـ. كشد العساؿ ٜٛٛٔػ ى ٛٓٗٔ/ٖاإلماـ الذافعي ػ الخياض ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 .وصحت ندبتها له  ( األمثال السشدهبة له ولغيخ ب)
 (ٔ" )كزايمػىع خالصػا الشاس ػ "ٔ

                                                                                                                                    

كالسعشػى أف مػغ ُمػػِجح  : السػجح : حدػغ الثشػاء. الػحبح : الذػق كالقتػل. المدػاف )مػجح،ذبح(،السفـخدات
لسا فيو مغ اآلفة في ديػغ السػادح كالسسػجكح  لو، الحبحكىػ يغتخ بحلظ فكأنو ذبح، جعل ضخره ك

 .ٜٕٔ/ٖانطخ: فيس القجيخ، كسساه ذبحا ألنو يسيت القمب فيخخج مغ ديشو .

 .ًحا لخعيتو كعسالو عمى الػالياتد محجد، كإنسا قالو الفاركؽ إصبل: لع يعخؼ لو مػر السهرد
 ، كيغخيو بالعجب كالكبخ.ثخة الثشاء عميو ؛ فيغخه بأحػالو: يزخب فيسغ يفدج غيخه بكالسزخب

 : السثل ثابت لمفاركؽ بخكاية البخارؼ صحيحة اإلسشاد،كغيخىا مغ السرادر سابقة الحكخ.التعميق

.  التػػػحكخة ٙ٘ٔ/ٔاألمثػػػاؿ كجسػػػع معػػػو ابػػػغ مدػػػعػد  ب لعســـخ فـــي :السرـــادر: مشدـــه ( ٔ)
 الػجنيا أبػي البػغ الشػاس مػجاراة  : كتػاب في بدشج كركؼ  .ٔٚ/ٚكجسع معو ابغ مدعػد 

حػػػجثشا خمػػػف بػػػغ ىذػػػاـ، حػػجثشا خالػػػج بػػػغ عبػػػج هللا، عػػػغ يػػػػنذ، عػػػغ  " : يقػػػػؿ حيػػث
ع باألعسػػػاؿ" الشػػػاس بػػػاألخبلؽ كزايمػػػػى "خػػػالصػا :الحدػػػغ، أف عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب قػػػاؿ

 لبشػػػاف – بيػػػخكت - حػػػـد ابػػػغ دار ٖٚ/ٔيػسػػػف رمزػػػاف خيػػػخ دمحم ت/ الشػػػاس مػػػجاراة 
وانفـخد ابـن  .ٕٖٗ. تسثاؿ األمثػاؿ ص: ٕٜ. نكتة األمثاؿ:ـٜٜٛٔ - ىػٛٔٗٔ/ٔط

قػاؿ:" كبمغشػي عػغ ككيػع عػغ مدػعخ بالشدبة في عيػف األخبار بخكايػة؛ حيػث  مدعهد
بابػػػػػػػاه قاؿ:قػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػج هللا بػػػػػػػغ عػػػػػػػغ حبيػػػػػػػب بػػػػػػػغ أبػػػػػػػي ثابػػػػػػػت عػػػػػػػغ عبػػػػػػػج هللا ابػػػػػػػغ 

 . ٕٚ/ٖالشاس كزايمػىع" "خالصػا: مدعػد
ــن احجــخ بػػيغ االثشػػيغ كرفػػع المػػبذ ؛ حيػػث بػػيغ أف البػػغ مدػػعػد مقػلػػة كلعسػػخ  وجســع اب

في ركايػػة الكذػػسييشي كقػػاؿ بػػغ مدػػعػد مقػلػػة، مػػع اخػػتبلؼ ضػػئيل بػػيغ السقػػػلتيغ يقػػػؿ:"
 خالط الشاس كديشظ ال 

الجػػخح كزنػػا كمعشػػى،كركػ بالسثمثػػة بػػجؿ الكػػاؼ كالشػػػف مذػػجدة تكمسشػػو...مغ الكمػػع... كىػػػ 
لمتأكيج... كىحا األثخ كصمو الصبخاني في الكبيخ مغ شخيق عبػج هللا بػغ بابػاه ... كأخخجػو 
بػػغ السبػػارؾ فػػي كتػػاب البػػخ كالرػػمة مػػغ كجػػو آخػػخ عػػغ بػػغ مدػػعػد بمفػػع خػػالقػا الشػػاس 
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  (ٔ). بغزظ تمفا"ػ " ال يكغ حبظ كمفا كالٕ

                                                                                                                                    

فػػتح ".  كانطػػخكا أال تكمسػػػا ديػػشكعكزايمػػػىع فػػي األعسػػاؿ ، كعػػغ عسػػخ مثمػػو ، لكػػغ قػػاؿ : 
 . ٕٙ٘/ٓٔالبارؼ 
الشػػاس كزايمػػػىع"  خػػالصػا :" فػػي البيػػاف كالتبيػػيغ حػػجيثًا: كجػػاء فػػي الحػػجيث الجــااح  كجعمػػو
، كىػػحا اإلشػػبلؽ يفيػػج أنػػو يشدػػبو لمشبػػي ، كىػػحا غيػػخ صػػحيح ، كإنسػػا ركتػػو ٕٗٔ/ٔ

 كتب شخكح الحجيث مشدػبًا البغ مدعػد كعسخ كسا تبيغ سابقًا. 
 . ٖٕٗ/ ٔفي مجسع األمثاؿ  وقج ورد السثل غيخ مشدهب 

. المدػاف كالَخِمػيُط: القػـػ الػحيغ أمػخىع كاحػج .كالِخْمصػُة، بالكدػخ: الِعْذػخةُ خػالصػا  السفخدات :
.المدػاف مػادة : فػارقػىع فػي األفعػاؿ التػي ال تخضػي هللا كرسػلومادة )خمط(. زايمػىع
فػػػػي األفعػػػػاؿ الرػػػػالحة كفػػػػارقػىع فػػػػي  عاشػػػػخكا الشػػػػاس كتػػػػابعػىع )زيػػػػل(. كالسعشػػػػى
 . التي ال تخضي هللا كرسػلواألخبلؽ السحمػمة 

قالػػو عسػػخ فػػي الشيػػي عػػغ الستابعػػة العسيػػاء لمشػػاس، كاألمػػخ بالستابعػػة فػػي الخيػػخ  الســهرد :
 كالسخالفة ليع في الذخ.

 في الحث عمى متابعة الشاس في الخيخ كمفارقتيع في الذخ. السزخب :
سػػمػبو أقػػخب إلػػى الشرػػح كاإلرشػػاد كقػػج اعتسػػجنا فػػي ترػػشيفو مػػثبًل عمػػى مػػا السثػػل أالتعميــق:

(انطخ:مجسػػػع ٖٜٕٔفعمػػػو السيػػػجاني فػػػي مجسػػػع األمثاؿ؛حيػػػث صػػػشفو مػػػثبًل تحػػػت رقػػػع)
،كصػػاحب ٕٜ. كسػػا صػػشفو مػػثبل كػػل  مػػغ صػػاحب كتػػاب نكتػػة األمثػػاؿ:ٖٕٗ/ٔاألمثػػاؿ

 .ٕٖٗكتاب تسثاؿ األمثاؿ:
 ٛٗٗ/ٔب السفػخد لمبخػارؼ تػح/ دمحم فػؤاد عبػج البػاقي: األد السرادر : ندب لعسخ فـي( ٔ)

كسػشج ركايتػو :"حػجثشا سػعيج  ـ.ٜٜٛٔػػى ٜٓٗٔ/ٖ، دار البذائخ اإلسبلمية ػ بيػخكت، ط
بغ أبي مخيع قاؿ: أخبخنا دمحم بغ جعفخ قػاؿ: حػجثشا زيػج بػغ أسػمع، عػغ أبيػو، عػغ عسػخ 

. كفػي مرػشف  يحصػح : األلبػاني الذػيد قػاؿبغ الخصاب قاؿ: ال يكغ حبظ َكَمًفا... " 
عبج الػخازؽ سػشج ركايتػو "عػغ معسػخ عػغ زيػج بػغ أسػمع عػغ أبيػو قػاؿ: قػاؿ لػي عسػخ بػغ 

الحدػغ بػغ  حػجثشاعمي:" مدػشج اآلثػار تيػحيب فػي ركايتو كسشج .ٔٛٔ/ٔٔالخصاب...". 
، قػػاؿ: حػػجثشا ىذػػاـ ، عػػغ زيػػج بػػغ أسػػمع ،  الرػباح البػػدار، قػػاؿ: حػػجثشا إسػػحاؽ الحشيِشػػيُّ
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: قػاؿ عسػخ... ، كحػجثشا الحدػغ بػغ الرػباح، قػاؿ: حػجثشا إسػحاؽ، قػاؿ: عغ أبيػو، قػاؿ
 اآلثػػار تيػػحيب " حػػجثشا أسػػامة بػػغ زيػػج ، عػػغ أبيػػو ، عػػغ جػػجه ، عػػغ عسػػخ، مثػػل ذلػػظ

 شػػػػػػاكخ دمحم محسػػػػػػػد تػػػػػػح/ لمصبػػػػػػخؼ  األخبػػػػػػار مػػػػػػغ هللا رسػػػػػػػؿ عػػػػػػغ الثابػػػػػػت كتفرػػػػػػيل
اء تح/كسػػػػاؿ السػشػػػػى)الطخؼ كالطخفػػػػاء( لمػشػػػػ . القػػػػاىخة –السػػػػجني مصبعػػػػة ،ٕٙٛص:

ـ. العدلػػػػة ٖٜ٘ٔق ػ ٖٔٚٔ/ٕ،مكتبػػػػة الخانجي،مصبعػػػػة االعتسػػػػاد طٕٖمرػػػػصفى:
. ٗٛٔ/ٔق. جسيػػخة األمثػػاؿ ٜٜٖٔ/ٕ،السصبعػػة الدػػمفية ػ القػػاىخة طٜٛلمخصػابي ص:

دار الجبػػػل ػ بيخكت.التسثيػػػل  ٖٚ/ٔزىػػػخ اآلداب كثسػػػخ األلبػػػاب لمحرػػػخؼ القيخكانػػػي
.التػػػػػػػػػػحكخة ٖٙٚ/ٔع األبػػػػػػػػػخار. ربيػػػػػػػػػػٕٕ/ٕ. محاضػػػػػػػػػػخات األدبػػػػػػػػػاء ٜٕ/ٔكالسحاضػػػػػػػػػخة 

. شػػػخح نيػػػج ٕٚٔ/ٜ. كشػػػد العسػػػاؿٖٔٔ/ٚ، ٘/ٖ.نيايػػػة األرب فػػػي مػضػػػعيغٖٔٛ/ٔ
 .ٙ٘ٔ/ٜٔالببلغة 

 .ٛٚٔ/ٔفي: األمثاؿ ألبي عبيج  وندب لعسخ وعمي
. مجسػػػع ٕٙٚ/ٖ.الفػػػائق فػػػي غخيػػػب الحػػػجيث ٖٔ/ٖ: عيػػػػف األخبػػػار وغيـــخ مشدـــهب فـــي 

. السخرػػػػز ٖٙٔ/٘ييذ المغػػػػة . معجػػػػع مقػػػػاٙٓٔ. نكتػػػػة األمثػػػػاؿ: ٕٛٔاألمثػػػػاؿ/ 
التػقيػػػف عمػػػى ميسػػػات التعػػػاريف مادة)حبػػػب(. معجػػػع العبػػػاب الداخخ)مػػػادة )كمػػػف(. 

، دار الفكػػخ السعاصػػخ، ى  ٓٔٗٔ/ ٔ،ط ٛٓٙ/ٔلمسشػػاكؼ تػػح.د/ دمحم رضػػػاف الجايػػة 
 . تاج العخكس مادة )كمف( .بيخكت ، دمذق -دار الفكخ 

كالسعشى: ال تفخط  .المداف مادة )كمف(  أكلعت بو. أؼ َكَمفًا: َكِمْفُت بيحا األمخ السفخدات :
  في السحبة ، كال تبالغ في البغس.

قػػاؿ  لسػػػاله أسػػمع فقػػج ركػ صػػاحب كشػػد العسػػاؿ عػػغ أسػػمع قػػاؿ : قالػػو عسػػخ  الســهرد :
عسخ ابغ الخصاب "يا أسمع ال يكغ حبظ كمفا كال بغزظ تمفا، قمت: ككيػف؟ قػاؿ: إذا 

رػبي بالذػيء يحبػو ، كإذا أبغزػتو فػبل تػبغس بغزػا أحببت فبل تكمف كسػا يكمػف ال
. إنػػو تحػحيخ مػػغ التفػػخيط ٕٚٔ/ٜانطػػخ: كشػد العسػػاؿ "تحػب أف يتمػػف صػاحبظ كييمػػظ

فػػي السحبػػة ، كالتجػػاكز فػػي الػػبغس كالعػػجاكة ، فػػالسخء ال يػػجرؼ متػػى يشقمػػب السحبػػػب 
 عجكًا ، كال متى يشقمب العجك صجيقًا ، فاالعتجاؿ في كٍل سبلمة .

 يزخب فيسغ يفخط في محبة الرجيق، ك يتجاكز في عجاكة العجك . :السزخب 
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صػػشفو الثعػالبي فػػي التسثيػػل كالسحاضػػخة مػػثبًل ، ككصػفو كػػل مػػغ الدمخذػػخؼ فػػي  التعميــق:
غخيػب الحػػجيث كالدبيػجؼ فػػي تػاج العػػخكس بالسثػل ، كصػػشفو السيػجاني مػػثبًل تحػت رقػػع 

لسيػػجاني فػػي شػػخحو بسقػلػػة . كسػػا صػػشفو الشػػػيخؼ مػػثبًل . كقػػج أتػػي إٛٔ/ٕ( ٕٖٛ٘)
أحبػػب حبيبػػظ ىػًنػػا مػػا،  تتزػػسغ نفػػذ السعشػػى مشدػػػبة إلػػى اإلمػػاـ عمػػي كىػػي قػلػػو :"

عدى أف يكػف بغيزظ يػًمػا مػا، كأبغػس بغيزػظ ىػًنػا مػا، عدػى أف يكػػف حبيبػظ 
كفعل صػاحب جسيػخة األمثػاؿ عكػذ يػًما ما" . كمثل ىحا فعل الػشاء في السػشى . 

اإلمػاـ عمػي مػثبًل ، كجػاء بسقػلػة الفػاركؽ عسػخ فػي التعميػق ىحا األمخ فرػشف مقػلػة 
كمػػػػا بعػػػػجىا ؛ كىػػػػحا مػػػػا دفػػػػع الباحػػػػث إلػػػػى  ٖٛٔ/ٔعمييػػػػا . انطػػػػخ: جسيػػػػخة األمثػػػػاؿ 

ترػشيف السقػلػة مػثبًل . كلعػل كجػػد مقػلػة لئلمػاـ عمػي تتزػسغ نفػذ السعشػى ىػػ مػا 
 دفع إلى اإللباس في الشدبة.

جيث ، كقػػج ضػػعفو صػػاحب فػػيس القػػجيخ إف مقػلػػة اإلمػػاـ عمػػي حػػ وهشــاك مــن قــال
كصػحح الشدػػبة لعمػػي ، كسػػا أشػػار إلػػى السثػل الػػحؼ نحػػغ برػػجده كندػػبو لعسػػخ. انطػػخ 

 ٘ٔٗٔ/ ٔلبشػػاف ط -كمػا بعػػجىا ، دار الكتػب العمسيػػة بيػخكت  ٕٕٛ/ ٔفػيس القػػجيخ
 .ٜٜٗٔ -ق 

 كالتػػػحكخة ، ٖٜٕ/ٕ، كالسدتقرػػػيٚٚ/ٔندػػػب لعسػػخ فػػػي: األمثػػاؿ ألبػػػي عبيػػجة(السرــادر:ٔ)
. كالخكايػػػػة ٕٖٛ/ٚفػػػػي مرػػػشفو الرػػػشعانيك ركاه عبػػػج الػػػػخزاؽ  .ٗ٘ٔ/ٚ لحسجكنيػػػةا

 أحسػػج عػػامخ ت/ البغػػجادؼ الجػػػىخؼ  الجعػػج ابػػغ مدػػشجبسزػػسػنيا كليدػػت بمفطيػػا فػػي 
. كفػػػػي شبقػػػػات ابػػػػغ ـٜٜٓٔ– ىٓٔٗٔ/ٔط بيػػػػخكت – نػػػػادر مؤسدػػػػة ،٘ٔٗ/ٔحيػػػػجر
ثشا أبػػ خالػج، حجثشا أبػ بكخ قاؿ: حػج ٖٔ٘/٘، كفي مرشف ابغ أبي شيبة٘ٔٔ/ٙسعج

بخجػػل شػػخب خسػػخا فػػي رمزػػاف،  عسػػخ عػػغ حجػػاج، عػػغ أبػػي سػػشاف البكػػخؼ، قػػاؿ: "ُأِتػػي
فزخبو ثسانيغ كعدره عذخيغ"، كمجاره عمى سعيج بغ سشاف البخجسي، صػجكؽ لػو أكىػاـ 

 .، كبكية رجالو عشج عبج الخزاؽ ثقات، فاألثخ حدغ
العقػػػج  .ٖ٘/ٗالشػػػببلء ، كمػػػا بعػػػجىا. سػػيخ أعػػػبلـٜٛ/ٔفرػػػل السقػػاؿ ومشدـــهب لعمـــي فـــي:

 . مع اختبلؼ في ركايتو  ٕٗ/ٖ
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 "كبمغ خبخىسػا عميػًا ،كالحادثة مشدػبة لعمػي فيػؤٜ/ٕ:جسيخة األمثاؿوغيخ مشدهب في
.نكتػػة ٖٚ٘/ٔ"،فبعػػث إلييسا،فػػأتي بالشجاشػػي،فقاؿ لػػو:كيمظن أكلػػجانشا صػػياـ كأنػػت مفصػػخ؟

 . ٖٗاألمثاؿ:
ضي هللا عشيسا ػ فقاؿ:"كحػجيث عسػخ كقيػل ر وجسع ابن األثيخ في ندبته بين عسخ وعمي ـ 

    . ٕٖ/٘عمي".الشياية في غخيب الحجيث
ــــخدات: .المدػػػػاف أؼ كبػػػػو هللا لسشخخيػػػػو،كقػليع: بعػػػػجا لػػػػو كسحقا دعػػػػاء عميػػػػولمسشخخيغ: السف

 مادة)نخخ(.
أنػػػو قػػػاؿ لخجػػػل أتػػػي بػػػو سػػػكخاف فػػػي شػػػيخ  يػػػخكػ عػػػغ عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب،   الســـهرد :

 خيغ لمسشخخيغ، أكلجانشا صياـ كأنت مفصخ؟نرمزاف، فعاقبو كقاؿ: لمسشخ
 .ٖٜٕ/ٕانطخ: السدتقري يزخب في الجعاء عمى الخجل بالكبت كالخغع . السزخب :
: لعل اإلماـ عمي قج تسثل بو ، إذ األقخب صحة ندبتو لعسخ ، حيث ندب لو في التعميق 

ل كتػػػب األمثػػػاؿ مثػػػل كتػػػاب أبػػػي عبيػػػج ابػػػغ سػػػبلـ ، كالسدتقرػػػي ، ككتػػػب األدب مثػػػ
التحكخة ، ككتب الحجيث كسا في مرشف عبج الخازؽ الرشعاني ، كمدشج ابغ الجعج ، 
كمرشف ابغ أبي شػيبة ، ككتػب الصبقػات مثػل شبقػات ابػغ سػعج ، كػحلظ فػإف شبيعػة 
السثػػل كقرػػة مػػػرده تػػتبلءـ كشخرػػية الفػػاركؽ عسػػخ ، كشبيعتػػو الحازمػػة فػػي القػػػؿ 

 كالفعل .
.كذكػخ الجػاحع أف السقػلػة ٛٓٔ/ٕمثبًل كلع يشدػبو جعمو صاحب نياية األرب(السرادر:ٔ)

البياف كلعميػػػػػػػػػػػػع حكػىػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػع يبتػػػػػػػػػػػػجئػىا،انطخ:تشدػػػػػػػػػػػػب ألكثػػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػػغ شػػػػػػػػػػػػخز 
.كجاءت غيخ مشدػبة فػي ٜٚٔ/ٖ،كذكخىا غيخ مشدػبة في مػضع آخخٛٔ/ٕكالتبييغ

 الخػػػػػانجي، ،مكتبػػػػػةٜٓٔ/ٗ،ٜٕٙ/ٖىػػػػػاركف  دمحم الدػػػػػبلـ تح/عبػػػػػجالخسػػػػػائل لمجػػػػػاحع 
 الجػزيػػػة قػػػيع البػػػغكغيػػػخ مشدػػػػب فػػػي: إعػػػبلـ السػػػػقعيغ .ـٜٗٙٔ-ىػػػػٖٗٛٔ القػػػاىخة
- ىػػٔٔٗٔ/ٔط بيػخكت - العمسيػة الكتػب دار ،ٖ٘ٔ/ٗ إبػخاليع الدػبلـ عبج دمحم تح/

.السثػػل الدػػائخ فػػي أدب ٖ٘ٓ/ٔ.التسثيػػل كالسحاضػػخةٖٛ٘/ٕ. مجسػػع األمثػػاؿـٜٜٔٔ
ة ، السكتبػػػػٜٖٓ/ٕالكاتػػػػب كالذػػػػاعخ البػػػػغ األثيػػػػخ تػػػػح/دمحم محيػػػػي الػػػػجيغ عبػػػػج الحسيػػػػج



 

دراسة توثيقية حتليليةأمثال الفاروق عمر بن اخلطاب 

4545 

                                                                                                                                    

 أيسػغ تػح/ عخبذػاه البغ الطخفاء كمفاكية الخمفاء فاكية. ك ٜٜ٘ٔبيخكت/ –العرخية 
 .ـٕٔٓٓ- ىػٕٔٗٔ/ٔط العخبية اآلفاؽ دار ٘ٓٗ،ٓٓٗ،ٓ٘/ٔالبحيخؼ  الجابخ عبج

أندػػػػاب األشػػػػخاؼ لمػػػػببلُذرؼ ، تػػػػح/ سػػػػييل زكػػػػار كريػػػػاض الدركمػػػػي  : وندــــب لعســــخ فــــي
الآللػػػػػئ السشثػػػػػػرة فػػػػػي .ـٜٜٔٙ -ىػػػػػػ  ٚٔٗٔ/ٔبيػػػػػخكت ،ط –، دار الفكػػػػػخ ٜٕٚ/ٓٔ

األحاديػث السذػيػرة السعػػخكؼ بػػ )التػحكخة فػػي األحاديػث السذػتيخة( ألبػػي عبػج هللا بػػجر 
الػػػػجيغ دمحم بػػػػغ عبػػػػج هللا بػػػػغ بيػػػػادر الدركذػػػػي الذػػػػافعي تػػػػح/ مرػػػػصفى عبػػػػج القػػػػادر 

ـ. فقػػػج ٜٙٛٔ -ىػػػػ  ٙٓٗٔ/ ٔبيػػػخكت، ط –، دار الكتػػػب العمسيػػػة ٕٕٔعصػػػا،ص: 
أكرده فػػػي بعػػػس أجدائػػػو مػػػغ قػػػػؿ عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب  الحػػػافع الرػػػخيفيشيذكػػػخ أف 

 مػقػفػًا، كقػاؿ: قػاؿ دمحم بػغ أيػػب: ارتحمػت إلػى يحيػى بػغ ىذػاـ الغدػاني مػغ أجمػو
 . ٜٙٚ،ٜٛٙ/ٔ الحدشة السقاصجكنقل عشو ىحه الخكاية الدخاكؼ في كتابو: .

فػػي كتػػاب )مجمدػػاف مػػغ أمػػالي الخػػبلؿ( ألبػػي دمحم الحدػػغ بػػغ  وورد ســشج رخــخ لعســخ
 فػػػي ُنذػػػخ مخصػػػط ٕٓق( ص:ٜٖٗبػػغ الحدػػػغ بػػػغ عمػػي البغػػػجادؼ الخػػػبلؿ )ت دمحم

نػا  "كنرػو: .ٕٗٓٓ/ٔ،طاإلسػبلمية الذبكة لسػقع التابع السجاني الكمع جػامع بخنامج
، نػا يحيػى  عمي بغ عسخ الحافع ، نا أحسج بغ عمي بغ العبلؼ، نا مدمع بغ عبػج َّللاَّ

اؿ عسػػػػخ بػػػػغ الخصػػػػاب، بػػػػغ ىاشػػػػع، نػػػػا إسػػػػساعيل، عػػػػغ مرػػػػعب بػػػػغ سػػػػعج، قػػػػاؿ: قػػػػ
بآبائيع مشيع أشبو بدمانيع :"الشاس". 

أخبخنػا الشعسػاف بػغ  " الدادس مػغ فػائػج أبػي عثسػاف البحيػخؼ" ، كركايتػو :ولعسخ في "
دمحم الجخجاني، ثشا دمحم بغ أحسج بغ سعيج، ثشا الُسَديَّب بػغ زىيػخ، قػاؿ: سػسعت يحيػى 

ْسدػػار، يقػػػؿ: حػػجَثشي إسػػساعيل بػػغ  أبػػي خالػػج، عػػغ مرػػعب بػػغ سػػعج، بػػغ ىاشػػع الدِّ
 "بآبػػػائيع مػػػشيع أشػػػبو بدمػػػانيع الشػػػاس " :قػػاؿ: قػػػاؿ عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب رضػػػي َّللاَّ عشػػو

 ص: اإلسػبلمية الذػبكة لسػقػع التػابع السجػاني الكمػع جػامػع بخنػامج فػي نذخ مخصػط
 .ٕٗٓٓ /ٔط ،ٗٔ

بػػغ  الػػجرر السشتثػػخة فػػي األحاديػػث السذػػتيخة تػػح.د/دمحم لعسػػخ فػػي : وندــبه الدــيه ي
 جامعة السمظ سعػد، الخياض. -، عسادة شؤكف السكتبات ٜ٘ٔلصفي الرباغ ص:

أسػػشى  . ٖٙٚ/ ٕ معجمػػػنيل اإللبػػاس كمديػػل الخفػػاء كذػػف: وندــب لعســخ كــحل  فــي
السصالػػػب فػػػي أحاديػػػث مختمفػػػة السخاتػػػب ، ألبػػػي عبػػػج الػػػخحسغ الحػػػػت الذػػػافعي تػػػح/ 
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ىػػ  ٛٔٗٔ/ٔبيخكت،ط –، دار الكتب العمسية  ٖٛٓمرصفى عبج القادر عصا، ص:
 ـ.ٜٜٚٔ-

، دائػخة السعػارؼ العثسانيػة . أعػبلـ الشبػػة ٖٔالسجتشػى البػغ دريػج ص:في: وندب لمشبي 
 لبػػاب.ىػػػٜٓٗٔ-/ٔبيػػخكت،ط –، دار كمكتبػػة اليػػبلؿٕٕٙ/ٔألبػػي الحدػػغ السػػاكردؼ

 الدػػػػػػػشة،القاىخة مكتبػػػػػػػة ٖٖٗ/ٔشػػػػػػػاكخ دمحم أحسػػػػػػػج تػػػػػػػح/ مشقػػػػػػػح بػػػػػػػغ ألسػػػػػػػامة اآلداب
 .ـٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ/ٕط

. شخح الصيبػي عمػى مذػكاة السرػابيح ٖ٘:اإلعجاز كاإليجاز ص: وندب لإلمام عمي في
السدػػػػػسى بػػػػػػ )الكاشػػػػػف عػػػػػغ حقػػػػػائق الدػػػػػشغ( لذػػػػػخؼ الػػػػػجيغ الحدػػػػػيغ بػػػػػغ عبػػػػػج هللا 

، مكتبػػػػػػة نػػػػػػدار مرػػػػػػصفى ٕٙٓٔ/ٖىػػػػػػػ( تح.د/عبػػػػػػج الحسيػػػػػػج ىشػػػػػػجاكؼ ٖٗٚالصيبػػػػػػي)
لدػػيػشي فػػي ـ. كنقػػل كبلمػػو اٜٜٚٔ-ىػػػ ٚٔٗٔ/ٔالخيػػاض( ط -الباز)مكػػة السكخمػػة

، دار ٜ٘ٗ/ٕكتابػػػو:عقػد الدَّبخجػػػج عمػػػى مدػػػشج اإِلمػػػاـ أحسػػػج تػػػح.د/ سػػػمساف القزػػػاة 
الرػػػػاعق السحخقػػػة عمػػػى أىػػػل الػػػخفس ـ.ٜٜٗٔ -ىػػػػٗٔٗٔلبشػػػاف  –الجيػػػل، بيػػػخكت

كامػػل  -كالزػػبلؿ كالدنجقػػة البػػغ حجػػخ الييتسػػي تح/عبػػج الػػخحسغ بػػغ عبػػج هللا التخكػػي 
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػ ٚٔٗٔ/ٔلبشاف ،ط –، مؤسدة الخسالة ٜٖٚ/ٕدمحم الخخاط 
في مػضع مغ ثبلثة مػاضع في كتابو البياف كالتبييغ لعػخكة. انطػخ: البيػاف  وندبه الجااح 
ركايػة لؤلصػسعي.انطخ: األمػالي ألبػي عمػي  .كسا ندبه القالي لعخوةٔٗٔ/ٕكالتبيػيغ 

 دار  ٕٓٗ/ٔاألصػػسعي الجػػػاد عبػػج دمحم تػػح/ الشػػػادر ك األمػػالي شػػحكرالقػػالي كمعػػو 
 ـ.ٕٜٙٔ - ىػ ٖٗٗٔ /ٕط السرخية تبالك

 إبػػػػػػػػخاليع بػػػػػػػػغ السحدػػػػػػػػغ تح/عبػػػػػػػػجفػػػػػػػػي معجػػػػػػػػع ابػػػػػػػػغ األعخابي. وندــــــــب البــــــــن  بــــــــاس
-ىػػػػػػػػػٛٔٗٔ/ٔط الدػػػػػػػػعػدية العخبيػػػػػػػػة الجػزؼ،السسمكػػػػػػػػة ابػػػػػػػػغ دار ،٘٘ٗ/ٕالحدػػػػػػػػيشي
 .ٛٙ/ٔ.كالخكاية نفديا في العدلةـٜٜٚٔ
بػارة تقػـػ مقػاـ السثػل ، زمانيع:عرخىع . أشبو : أشبو الذيء الذيء ماثمػو . كىػحه عالسفخدات: 

كمعشاىا أف جسيػع الشػاس يػافقػػف الدمػاف أكثػخ مػافقػة كيذػابيػنو أشػج مذػابية: حتػى إذا رأكا 
أحجًا جعمو الجىخ ذا الجاه، شيػب األحػػاؿ ككثيػخ األمػػاؿ كصػاحب الخػجـ كالحذػع مػع كػنػو 

كػػخيع كيحبػنػو أتػػع أدنػى ندػًبا كحدػػًبا كأقػل عمًسػا كأدًبػػا يعطسػنػو أشػج تعطػػيع كيكخمػنػو أعطػع ت
محبػػة كيػدكنػػو أكسػػل مػػػدة، كإف كػػاف بيشػػو كبػػيغ آبػػائيع عػػجاكة ضػػاىخة كمخالفػػة بيشػػة، كإذا رأكا 
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آبػائيع أحجًا عمى خبلؼ ذلظ يحقخكنو  كل الحقارة كيييشػنو حق اإلىانة، كإف كاف بيشو كبيغ 
 .محبة قجيسة كمػدة مدتجيسة

دماف في اإلتياف بعكذ السخاد كإضيار كيحتسل أف يكػف السعشى أف الشاس تذبيػا بال 
الفتشة كالفداد كتخكػا االقتجاء بآبائيع في السخكءة كاإلحداف كأنيع لع يخمقػا مغ مػائيع 

 كخخجػا مغ صمب الدماف الحؼ يعخؼ بالجكر عمى خبلؼ السخاد مشو. 
ي أؼ: الشاس في فدادىع كاقتػخافيع رذائػل األخػبلؽ، أشػبو بدمػانيع مػغ أنفدػيع بآبػائيع فػ

 .ٜ٘ٗ/ٕ. عقػد الدبخجج الرػرة كالييئة، أك في اقتباسيع مكاـر األخبلؽ
 لع يعخؼ لو مػرد محجد. السهرد :

يزخب في السخء يعطع صاحب الجاه ، كثيخ األمػػاؿ ، رغػع قمػة عمسػو كأدبػو ،  السزخب :
كدنػػػاءة ندػػػبو كحدػػػبو. كيزػػػخب فػػػي السػػػخء يتػػػابع زمانػػػو فػػػي اقتػػػخاؼ الخذائػػػل ، كيتػػػخؾ 

 بآبائو.  االقتجاء
، كإنسػا ندػبو ابػػغ دريػج، كأسػامة بػػغ  السثػل لػع تشدػػبو كتػب الحػجيث إلػػى الشبػي التعميـق : 

مشقح، كنخجح ندبتو لمفاركؽ استشادًا ليحه الخكاية السرػحػبة بالدػشج فػي كتػب األحاديػث 
 ، كالتي تشاقمتيا كتب عجة ، كلعل اآلخخيغ مسغ ندب إلييع السثل قج تسثمػا بو .

فقــج ؛  تتػػخاكح ندػػبة ىػػحا السثػػل بػػيغ عسػػخ بػػغ الخصػػاب كالحدػػغ بػػغ عمػػي  :السرــادر(ٔ)
ـــي :  األعطسػػػي الػػػخحسغ حبيػػػب ت/مرػػػشف عبػػػج الػػػخازؽ الرػػػشعاني  ندـــب   لعســـخ ف

كركايتػو .ٖٓٗٔ ،ٕط بيػخكت – اإلسػبلمي السكتػب ، اليشػج -العمسػي السجمذ ،ٖٔٓ/ٛ
بػػغ مدػػعػد: إنػػو أخبخنػػا معسػػخ، عػػغ أيػػػب، َعػػغ ابػػغ سػػيخيغ؛ أف عسػػخ قػػاؿ: ال فيػػو :"

سػػشغ .  "بمغشػػي أنػػظ تقزػػي كلدػػت بػػأميخ؛ قػػاؿ: بمػػى؛ قػػاؿ: فػػػؿ حارىػػا مػػغ تػػػلى قارىػػا
 –، دار الكتاب العخبي ٖٚ/ٔالجارمي تحقيق : فػاز أحسج زمخلي ، خالج الدبع العمسي 

: أخبخنا دمحم بغ الرمت ثشا بغ السبارؾ عغ بغ عػف عغ دمحم قاؿ ٚٓٗٔ، ٔبيخكت، ط
مدعػد : ألع أنبأ أك أنبئت أنظ تفتي كلدت بأميخ َكؿِّ حارَّىا مغ تػلى : قاؿ عسخ البغ 

قارَّىػػا ، قػػاؿ حدػػيغ سػػميع أسػػج : إسػػشاده ضػػعيف : دمحم بػػغ سػػيخيغ لػػع يػػجرؾ عسػػخ بػػغ 
 لػكيػػع  القزػػاة أخبػػار .ٕٗٛ،  ٕٕٚ/ ٔاألمثػػاؿ البػػغ سػػبلـ فػػي مػضػػعيغ . الخصػػاب
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 السكتبػة، ـٜٚٗٔػ ىػػٖٙٙٔ /ٔ،ط ٖٛ /ٔ السخاغػي مرػصفى العديػد عبػج تػح/ الزػبي
كفػػػػي األمثػػػػػاؿ لمياشػػػػػسي  الرػػػػػشعاني. ركايػػػػة كركايتػػػػػو ، القػػػػاىخة ػ الكبػػػػػخػ  التجاريػػػػة

كمجسػػػػػػع .ٕٖٚ/ٔ. كفرػػػػػػل السقػػػػػػاؿىػػػػػػػٖٕٗٔ/ٔطدمذػػػػػػق، الػػػػػػجيغ، سػػػػػػعج دار ٖٕٙ/ٔ
 ،ٕٔ٘/ٓٗ العسػخكؼ  غخامػة بػغ عسػخك ت/ عدػاكخ البغ دمذق. تاريد ٜٖٙ/ٕاألمثاؿ
 لمػحىبي الشػببلءكسػيخ أعػبلـ  .ـٜٜ٘ٔ - ىػػ٘ٔٗٔ يػعكالتػز  كالشذػخ لمصباعػة الفكخ دار
 الخسػالة مؤسدػة ، ٜ٘ٗ/ٕاألرنػاؤكط شػعيب الذػيد بإشخاؼ السحققيغ مغ مجسػعة تح/
 ٓٚٚ/ٕ. دراسة نقجية في السخكيات الػاردة في شخرػية عسػخ  ـٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ،ٖط

  كقج عمق عميو بأف مجار ركايتو عمى دمحم بغ سيخيغ كركايتو عغ عسخ مشقصعة .

مدػػػشج أبػػػي يعمػػػى تحقيػػػق : حدػػػيغ سػػػميع أسػػػج  .ٖٚ/ٔسػػػشغ الػػػجارمي  :وندـــب لمحدـــن فـــي
شػػػػخح معػػػػاني  ـ .ٜٗٛٔ –ق ٗٓٗٔ/ ٔدمذػػػػق ط –، دار السػػػػأمػف لمتػػػػخاث  ٖٛٛ/ٔ

 –دار الكتػػب العمسيػػة  ٕ٘ٔ/ٖاآلثػػار ألبػػي جعفػػخ الصحػػاكؼ ، تػػح/ دمحم زىػػخؼ الشجػػار 
هللا ىاشػػػع يسػػػاني السػػػجني . سػػػشغ الػػػجار قصشػػػي تػػػح/ الدػػػيج عبػػػج ٜٜٖٔ/ ٔبيػػػخكت ، ط

. كالسدتقرػػػي ٔٙٔ/ٔاألكائػػػل ـ .ٜٙٙٔ–قٖٙٛٔبيػػػخكت ،  -دار السعخفػػػة  ٕٙٓ/ٖ
 السػجػػػد عبػػج أحسػػج عػػادؿ -معػػػض دمحم عمػػي تػػح/ األثيػػخ البػػغ . أسػػج الغابػػةٖٔٛ/ٕ
فـي كتابـه  السطـخزي  ونـص. ـ ٜٜٗٔ - ىػػ٘ٔٗٔ ،ٔط العمسية الكتب دار ، ٕٓٗ/٘

خ السغػخب فػي تختيػب السعػخب لمسصػخزؼ تح/محسػػد .انطػالسغخب عمى تسثل الحدـن بـه
 –مكتبة أسامة بغ زيج ،ٚٙٔ/ٕ،ٖٜٔ/ٔفاخػرؼ كعبج الحسيج مختار،مادتا)حخر،كقخر(

فػػتح البػػارؼ  .ٜٕٔ/ٔٔالشػػػكؼ  لئلمػػاـ مدػػمع صػػحيح شػػخح السشيػػاجـ.ٜٜٚٔ/ٔحمػػب ،ط
ٚ/٘ٚ .   
ؼ تح.د/حػػاتع الداىػػخ فػػي معػاني كمسػػات الشػػاس ألبػػي بكػػخ األنبػػار  ووجــج بــجون ندــبة فــي: 

جسيػػػػخة  .ٕٜٜٔ-ىػػػػػ  ٕٔٗٔ/ٔبيػػػػخكت ،ط –،مؤسدػػػػة الخسػػػػالة ٜٔٔ/ٕ صػػػػالح الزػػػػامغ
. نكتػػػػػػػػػة ٕٕٗ/ٛ. تيػػػػػػػػػحيب المغػػػػػػػػػة  ٗ٘،ٔ٘/ٖ، كالعقػػػػػػػػػج الفخيػػػػػػػػػج ٖٖٗ، ٕٖٛ/ٕاألمثػػػػػػػػػاؿ
 مدػمع صػحيح عمػى الػجيباج انطػخ: العػخب. أمثػاؿ مػغ أنػو الدػيػشي كأخبخ. ٕٗٔاألمثاؿ:
 السسمكػػة - كالتػزيػػع لمشذػػخ عفػػاف ابػػغ دار ، ٖٚٓ/ٗ الحػػػيشي إسػػحق أبػػي تػػح/ لمدػػيػشي
 .ـٜٜٙٔ - ىػ ٙٔٗٔ/ٔط الخبخ – الدعػدية العخبية
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 أحسػػج شػػاىخ /تػػح األثيػػخ البػػغ كاألثػػخ الحػػجيث غخيػػب فػػي الشيايػػة : فــي مشهســا لكــل وندــب
 .ـٜٜٚٔ-ىػػػػػٜٜٖٔ، بيػػػػخكت -العمسيػػػػة السكتبػػػػة ،ٖٛ/ٗالصشػػػػاحي دمحم محسػػػػػد-الػػػػداكػ 
 .انطخ : لداف العخب مادتي)حخر، قخر(. كلمحدغ خلعس بخكايتيغ أتي العخب كلداف

قارىػػا : القػػار فاعػػل مػػغ الُقػػخِّ البػػخد . المدػػاف مػػادة )قػػخر(. كالسعشػػى:"كؿِّ شػػخىا  السفــخدات :
مػػػغ تػػػػلى خيخىػػػا ، ككؿِّ شػػػجيجىا مػػػغ تػػػػلى ىيشتيػػػا ، جعػػػل الحػػػخَّ كشايػػػة عػػػغ  الذػػػخ ، 

  )قخر(.كالذجة كالبخد كشاية عغ الخيخ كالييغ " المداف مادة 
ألبػي مدػعػد البػجرؼ :" أمػػا بمغشػي أنػظ تفتػي الشػاس كلدػت بػػأميخ؟  قػػؿ عسػخ  السـهرد :

  ".قاؿ: بمى ، قاؿ : فػؿِّ حارَّىا مغ تػلى قارَّىا
يزخب مثبًل لمخجل يكػف فػي خيػخ فػبل ُيِشيَمػَظ مشػو شػيئًا ، ثػع يشتقػل مشػو إلػى شػخ  السزخب:

أؼ كؿِّ مكػػخكه األمػػخ لسػػغ تػػػلى غ تػػػلى قارَّىػػا ؛ فيمتفػػت إليػػظ فيػػو فتقػػػؿ : كؿِّ حارَّىػػا مػػ
 . ٜٔٔ/ٕ.انطخ : الداىخ في معاني كمسات الشاس محبػبو
الخاجح أنو لعسػخ كتسثػل بػو الحدػغ فشدػبو الػبعس لػو ، كذلػظ لدػبق عسػخ إليػو  التعميــــــق :

 كندبة الستقجميغ مغ أىل الحػجيث كاألدب كالتػاريد لػو ، مثػل الرػشعاني كالػجارمي كأبػي
كال يجفع ىحا التخجيح ندبة الػجارمي لمحدػغ ؛ إذ إنػو كالزبي كالياشسي كالبكخؼ، عبيجة 

يحكػػى السػقػػف الػػحؼ تسثػػل فيػػو الحدػػغ بالسثػػل،كىػ مػػا فعمػػو الشػػػكؼ فػػي السشيػػاج، كمػػا 
فعمو اآلخخكف مسغ ندبػا السثػل لمحدػغ. كأمػا قػػؿ الدػيػشي إنػو مػغ أمثػاؿ العػخب فقػج 

 الشدبة لعسخ.  انفخد بو، كسا أنو ال يشفي
، ككػػػحلظ فعػػػل الثعػػػالبي فػػػي ٓٙ/ٔجعمػػػو القيخكانػػػي حػػػجيثًا فػػػي زىػػػخ اآلداب السرـــادر:( ٔ)

. كالخاغػػب األصػػفياني ٕٛ/ٔ. كالتسثيػػل كالسحاضػػخة ٖٓ/ٔكتابيػػو: اإلعجػػاز كاإليجػػاز
. كندب لمشبي ٕٚٚ/ٗ. كصاحب تيحيب المغة ٕٙ٘/ٔفي كتابو: محاضخات األدباء 

 " : فػػي مدػػشج الذػػياب تػػح/ حسػػجؼ بػػغ عبػػج السجيػػج  " مشجمػػة الحمػػف نػػجـ أكبمفػػع
ـ مؤسدػػة الخسػػالة بيػػخكت . كضػػعف األلبػػاني ٜٙٛٔػػػى ٚٓٗٔ/ٕ، طٜٚٔ/ٔالدػػمفي

السكتػػػػػب  ٜٕٚ/ٔندػػػػػبتو لمشبػػػػػي فػػػػػي ضػػػػػعيف الجػػػػػامع الرػػػػػغيخ كزياداتػػػػػو لؤللبػػػػػاني 
 اإلسبلمي . 
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 ( األمثال السشدهبة له ولغيخ  وصحت ندبتها لغيخ  .ج)

  (.1" )زلة الرجل جترب وزلة اللسان ال تبقى وال تذر"ـ ـ1
                                                                                                                                    

 .  ٖٚ٘/ٔ. كالسدتقري ٜٛ/ٔاألمثاؿ ألبي عبيج وندب لعسخ في:
. ٕٔٗ/ٕ. مجسػػع األمثػػاؿٖٓٗ/ٕ. جسيػػخة األمثػػاؿٕٙ/ٖالعقػػج الفخيػػج  ي:وغيــخ مشدــهب فــ

 . ٔٗنكتة األمثاؿ:
قػػالػا اليسيغ:القدػػع . حشػػث: حشػػث فػػي يسيشػػو أثػػع كلػػع يبػػخ فييػػا. مشجمػػة: نػػجـ.  السفــخدات :

جسيػػخة  .معشػػاه أنػػظ ِإذا حمفػػت حشثػػت َأك فعمػػت مػػا ال تذػػتيى كخاىػػة الِحْشػػث فشػػجمت
 .ٖٓٗ/ٕاألمثاؿ 

  .فى الشيي عغ الحمف بغ الخصاب  عسخ قالو السهرد :
 .يزخب لمسكخكه مغ كجييغ السزخب :
، كلسػا ضػعف األلبػاني ندػبتو  كالفػاركؽ  تخدد السثػل فػي ندػبتو بػيغ الشبػي  التعميق :

 . كاف تخجيح الشدبة لمفاركؽ  لمشبي 
 الػجيغ شػسذ إبػخاليع تػح/ لمػشػػاط الػاضػحة الخرائز غخر :: لعسخ في  السرادر (ٔ)
 .ـ ٕٛٓٓ - ىػٜٕٗٔ ،ٔط لبشاف – بيخكت العمسية، الكتب دار ،ٕٗٔ /ٔ

كنرػػػػػو :" زلػػػػة الخجػػػػػل  ٖٔ/ ٔفػػػػي  التسثيػػػػػل كالسحاضػػػػخة  وندــــب لعســـــخو بـــــن العـــــا 
" ، كفػي مػضػع آخػخ لػو عقػل ال مػغ استخاح كزلة المداف ال تبقي كال تحر كقج يجبخ، عطع

كعثػػػػػخة المدػػػػػاف ال تبقػػػػػػي كال  خ،تجبػػػػػ فػػػػػي التسثيػػػػػل غيػػػػػخ مشدػػػػػػب كلفطػػػػػو: "عثػػػػػػخة الخجػػػػػل
. ككتػػب األمثػػاؿ ال تعػػخض ٜٕٛ/ٔ. مجسػػع األمثػػاؿٚٗٔ/ٔ. جسيػػخة األمثػػاؿٕٖٔ/ٔتػػحر"

. كندػػبو صػػاحب تػػاريد لػػو عقػػل ال مػػغ اسػػتخاح كقػػجليػػحا السثػػل فػػي كػػبلـ عسػػخك بػػل لقػلػػو 
أبػػ  خنػا)حجيث مػقػؼ( أخبخنػا أخبٕٕٜٗٗرقع الحجيث: دمذق لعسخك بدشج كركاية فقاؿ: 

أبػػػ  ، قػػاال : أنػػا كأبػػػ القاسػػع إسػػساعيل بػػغ أحسػػج ، الفزػػل أحسػػج بػػغ الحدػػغ بػػغ لبػػة َّللاَّ 
َّللاَّ الحدػػيغ بػػغ أبػػػ عبػػج  ، أنػا الخصَّػاب عبػػج السمػػظ بػػغ دمحم بػغ عبػػج َّللاَّ الخصيػػب الذػػػكي

أبػػ العبػاس يعشػي  ، نػا أبػػ القاسػع سػميساف بػغ أحسػج الصبخانػي ، أنػا دمحم بغ جعفخ الخَّافعي
سػمصاف  لعبج هللا ابشػو : يػا بشػي ، عسخك بغ العاص ، قاؿ : قاؿ ابغ األعخابي ، عغ ثعمًبا

َحُصػػـ  خيػخ مػغ سػمصاف ضمػـػ ، كسػمصاف غذػـػ ضمػـػ  عادؿ خيخ مغ مصخ كابل ، كأسػج

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1348
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1348
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=18570
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=24178
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6086
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 (ٔ)الّدؤدد في الّدػاد"  "  ـ2

                                                                                                                                    

خيخ مغ فتشة تجـك ، يا بشي ، زلة الخجل عطػع يجبػخ ، كزلػة المدػاف ال تبقػي كال تػحر ، يػا 
 بػػغ عسػػخك تػػح/ عدػػاكخ بػػغال دمذػػق تػػاريد .بشػػي ، اسػػتخاح مػػغ ال عقػػل لو.فأرسػػميا مػػثبل

.كفػي ـٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔ ،كالتػزيع لشذخكا لمصباعة الفكخ دار ،ٗٛٔ/ٙٗ العسخكؼ  غخامة
. كبعػس ىػحا الحػجيث كرد فػي اآلداب الذػخعية مشدػػػبا ٔٗٗ/ٔفػيس القػجيخ ندػب لعسػخك

 . ٜٜ/٘. كندب لو كحلظ في البرائخ كالحخائخ ٙٚٔ/ٔلعسخك
السدػػػػػػتصخؼ تحػػػػػػت األمثػػػػػػاؿ كلػػػػػػع يشدػػػػػػبو ألحػػػػػػج؛ حيػػػػػػث ذكػػػػػػخه تحػػػػػػت  وصــــــشفه صــــــااحب

. ككرد كػبلـ فػي ٖٛ/ٔ(انطخ السدػتصخؼلسػلػجيغالفرل الثالث في أمثاؿ العامة كاعشػاف:)
المداف،فإف الخجل تدؿ رجمو فيشتعر،كيػدؿ لدػانو  زّلة كاتقػامعشاه قالو السيمب لبشيو يقػؿ:" 

 .ٖٔٔ/ٕ".البياف كالتبييغفييمظ
: زلػػػػة: سػػػػقصة، كزلػػػػة الخِّْجل:اندالقيػػػػا، كزلػػػػة المدػػػػاف: تمفػػػػع السػػػػخء بسػػػػا ال يخيػػػػجه السفــــخدات

 .المداف)زلل(. 
السثل أجسعت السرادر عمى ندبتو لعسخك بغ العاص ، كقج كىع صاحب غػخر  عميق :الت

 الخرائز في ندبتو لعسخ ، كلعمو ترحيف تدبب فيو قخب االسسيغ . 
)األمثػػاؿ السػلػػجة( كندػػب ىػػحا السثػػل لعسػػخ بػػغ الخصػػاب فػػي اليػػامر ألنػػو  أخطــم محقــق(ٔ)

عػغ عسػخ ؛ يقػػؿ الجػاحع :"  جاء في البياف كالتبيغ عقػب كػبلـ ركاه األحشػف بػغ قػيذ
ككػػاف يقػػػؿ رحسػػو « . تفقيػػػا قبػػل أف تدػػػدكا»كقػػاؿ األحشػػف: قػػاؿ عسػػخ بػػغ الخصػػاب: 

، كالرػحيح أف عبػارة عسػخ انتيػت كاإلشػارة فػي قػلػو ٖٚٔ/ٔ"  مع الدػاد الدؤدد  :هللا
ككػػاف يقػػػؿ رحسػػو هللا إلػػى األحشػػف ، كيؤكػػج ىػػحا كركد الشدػػبة لػػو مػػخة أخػػخػ فػػي البيػػاف 

. كػػحلظ مسػػا يشفػػي الذػػبية فػػي ندػػبة السثػػل لؤلحشػػف إجسػػاع السرػػادر  ٕٕٛ/ٔيػػيغ كالتب
. التػػػحكخة ٔ٘/ٖعمػػػى ذلػػػظ . فقػػػج كرد السثػػػل مشدػػػػًبا لؤلحشػػػف فػػػي: البرػػػائخ كالػػػحخائخ 

. محاضخات األدباء ٖٛٔ/ٖ. زىخ األكع ٖٖ/ ٔ. التسثيل كالسحاضخة ٕٗ/ٕالحسجكنية 
 .ٓٔٔ: ، كشفاء الغميلٖٚ٘: ٔ. مجسع األمثاؿ ٕٓٓ/ٔ

الدؤدد:الذػػػػػػػػػخؼ كالديادة.الدػػػػػػػػػػاد: سػػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػػاميع ، ككػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػجد  السفـــــــــخدات:
كثيخ.المداف)سػد(.   كفدخه صاحب الذفاء بقػلو: " أؼ مغ لع يدج في الحجاثة لع يدج 
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 : وندبت إليه أمثال تسثل بها )د(  
 (ٔ" حغ قجح ليذ مشيا ") ـ ٔ

                                                                                                                                    

في الكبخ، أك سػاد الشاس كدىساؤىع أؼ مغ لع يصخ ذكخه في العامة لع تشفعو الخاصة. 
 .ٓٔٔشفاء الغميل: 

/ ٔشػػتيتخ ليخػػتغ إيمػػدة ندػػب لعسػػخ فػػي: السحبػػخ ألبػػي جعفػػخ البغػػجادؼ تػػح/ رــادر:الس( ٔ)
قػائبًل  كشظ أبػ عمي القالي في ندػبتو لمفػاركؽ  بيخكت. ػ الججيجة اآلفاؽ دار ،ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ
كسػػػا شػػػظ صػػػاحب جسيػػػخة  .ٕٓٓ/ٔأمػػػالي القػػػالي  فػػػبل أدرؼ أقالػػػو مبتػػػجًئا أـ قيػػػل قبػػػل":" 

. كندب لعسخ في: فرل ٖٓٚ/ٔرؼ أقالو مبتجًئا أك تسثمو ":" فسا أداألمثاؿ في ندبتو فقاؿ
 ،عػػػالع ٖٚٛ/ٖ لمبكػػػخؼ  كالسػاضػػػع الػػػببلد أسػػػساء مػػػغ اسػػػتعجع مػػػا معجػػػع.  ٔٓٗ/ٔالسقػػػاؿ
سسط الآللي في شخح أمالي القالي لمبكخؼ تح/عبج العديد  . ىػٖٓٗٔ /ٖط بيخكت الكتب،
الفػػائق فػػي غخيػػب الحػػجيث  ، دار الكتػػب العمسيػػة بيػػخكت ػ لبشػػاف. ٗٚٙ، ٔٚٔ/ٔالسيسشػػي
. الخكض السعصار في خيػخ األقصػار ٖٔٔ/ٚ. التحكخة ٖ٘ٔ/ٔ. ربيع األبخارٖٕٖ/ٔكاألثخ

 مصػابع عمػى شبػع - بيػخكت -لمثقافػة ناصخ مؤسدة ٖٖٙ/ٔلمحسيخؼ، تح/ إحداف عباس
  .ٖٗٔ/ٕ. زىخ األكع ـٜٓٛٔ/ٕط الدخاج دار

 إعجاز كبياف كالشثخ الذعخ شاعةص في. تحخيخ التحبيخ ٕ٘ٛ/ٔ: األمثاؿولم ثشدب له في
 العخبيػة الجسيػريػة ٓٗٔ/ٔشػخؼ دمحم حفشػي تػح.د/ العػجكاني اإلصبع أبي بغ لطافخ القخآف

.نكتػػػة  اإلسػػػبلمي التػػػخاث إحيػػػاء لجشػػػة - اإلسػػػبلمية لمذػػػئػف  األعمػػػى السجمػػػذ - الستحػػػجة
 .ٔٛٔاألمثاؿ:

حي بتسثػػل . ككردت صػػيغ تػػػ ٜٔٔ/ٔمجسػػع األمثػػاؿ عمػػى تسثػػل عسػػخ بػػو  ونــص صــااحب 
 . ٛٙ/ٕعسخ بو في : السدتقري 

أحج ِقجاح السيدخ، كإذا كاف أحج القجاح مغ غيخ جػىخ إخػتو ثع أجالو : ِقْجحال السفخدات :
 .الُسِفيس خخج لو صػت يخالف أصػاتيا، فيعخؼ بو أنو ليذ مغ جسمة القجاح
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قػػجاح قػػـػ  قيػػل فػػى بشػػى الحشػػاف كىػػع بصػػغ مػػغ بمحػػارث إف جػػجىع ألقػػى قػػجًحا فػػي الســهرد :
يزخبػف بالسيدخ ككاف يزخب ليع رجل أعسى فمسا كقع قجحو فى يػجه قػاؿ حػغ قػجح 

 .ٛٙ/ٕليذ مشيا فمقب الحشاف لحلظ .السدتقري 
قتمػػو :  حػػيغ قػػاؿ عكبػػة بػػغ أبػػي ُمَعػػْيط يػػـػ بػػجر لسػػا أراد الشبػػي  كتسثػػل بػػو عسػػخ     

. ضػخبو ٖٓٚ/ٔاؿأأقتل مغ بيغ قػخير، قػاؿ عسػخ: حػغ قػجح لػيذ مشيػا.جسيخة األمثػ
مثبل إلدخالو نفدو في قخير كليذ مشيع كأصمو أف يدتعار قػجح فيزػخب مػع القػجاح 

 فيرػت صػتا يخالف أصػاتيا.
فػػي السجسػػع : يزػػخب لمخجػػل يفتخػػخ بقبيمػػة لػػيذ ىػػػ مشيػػا، أك يستػػجح بسػػا ال  السزــخب :

 .يػجج فيو
و فػي القػـػ لػيذ يزػخب مػثبل لمخجػل يػجخل نفدػ قػليع حغ قػجح لػيذ مشيػا كفي الجسيخة :

 .كفي السدتقري : يزخب لسشتحل ندبا َأك فزبل . مشيع
الخاجح تسثػل الفػاركؽ بالسثػل؛ كذلػظ ألف أقػجـ مػغ ركاه لػع يشدػبو لػو، رغػع اىتسامػو التعميق:

بسخكيػػات الفػػاركؽ، كىػػػ أبػػػ عبيػػج بػػغ سػػبلـ ركايػػة عػػغ األصػػسعي ، كشػػظ أبػػػ عمػػي 
جاني بتسثل الفاركؽ بػو، كصػخح صػاحب ، كجـد السيالقالي شظ في ندبتو كىػ متقجـ 

تحخيخ التحبيخ أنو مثل عخبي ، كأتي بكبلـ لئلماـ عمي ضسشو ىحا السثل، كسػا ضيػخ 
ذكػخت في بعس الخكايات التي تحجثت عغ ندبتو لمفاركؽ ما يػحي بتسثمو بو، حيػث 

بالسثػل، كذلػظ  تمظ الخكايات السثل كمزخبو ثع ذكخت السػقف الحؼ تسثل فيو عسخ
 فعمو صاحب السدتقري، كصاحب التحكخة.   ما 
( ندػػبو الخميػػل ابػػغ أحسػػج ألخػػـد جػػج حػػاتع الصػػائي . كتػػاب العػػيغ لمخميػػل بػػغ أحسػػج ٔ)

، دار كمكتبة اليبلؿ . كذكخ أبػػ ٖٕٔ/ٗتح.د/ ميجؼ السخدكمي، د/ إبخاليع الدامخائي
اؿ العػخب فػي عبيج بغ سبلـ أف األصسعي كأبا عبيجة كابغ الكمبي كميع قالػا إف مغ أمث

التذبيو "ششذشة أعخفيا مغ أخـد " ، ثع ذكخ تسثل عسخ بػغ الخصػاب بػو فػي تذػبيو ابػغ 
كصخح أبػ عبيج في غخيب الحػجيث . ٗٗٔ/ٔعباس في رأيو بأبيو . األمثاؿ ألبي عبيج

بشدػػبتو ألبػػي األخػػـد جػػج حػػاتع الصػػائي فػػي ركايػػة مػػغ ركايتػػيغ ندػػبا لػػو .غخيػػب الحػػجيث 
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بعجىا. كذكخ الجاحع أف عسخ تسثػل بػو . كندػبو ألبػي األخػـد  كما ٕٓٗ/ٖالبغ سبلـ 
كمػا بعػجىا. كفػي كتابػو الحيػػاف ذكػخ الجػاحع  ٕٛٙ/ٔجج حاتع الصائي .البيػاف كالتبيػيغ

/ ٔالسثػػل عمػػى لدػػاف عسػػخ ثػػع عمػػق بػػأف أخػػـد فحػػل معػػخكؼ بػػالكـخ ، انطػػخ: الحيػػػاف
قتيبػة السثػل فػي كتابػو: كقػج أكرد ابػغ  ى.ٕٗٗٔ ٕ، دار الكتب العمسية ػ بيخكت طٕٕٕ

 زىػػػػخاء مكتبػػػػة ٔٗٔ/ٔالبيشدػػػػاكؼ  حدػػػػاـ د/األشػػػػخبة كذكػػػػخ اخػػػػتبلؼ الشػػػػاس فييػػػػا، تػػػػح.
. كأكرده كػػػػػػحلظ ابػػػػػػغ دريػػػػػػج فػػػػػػي كتابػػػػػػو :االشػػػػػػتقاؽ تح/عبػػػػػػج الدػػػػػػبلـ القػػػػػػاىخة -الذػػػػػػخؽ 
.كسا أكرده ـ ٜٜٔٔ - ىػ ٔٔٗٔ ،ٔط لبشاف – بيخكت الجيل، دار ٜٖٔ،ٜٕ/ٔىاركف 

ع كذكػػػػخ العجيػػػػج مػػػػغ الخكايػػػػات فػػػػي تفدػػػػيخ أصػػػػل فػػػػي جسيختػػػػو فػػػػي أكثػػػػخ مػػػػغ مػضػػػػ
كذكخ ابػغ عبػج ربػو .  ٔٓٛ/ٕ،كما بعجىا،ٜ٘٘، ٕٚٓ/ٔالسثل.جسيخة المغة البغ دريج 
. كندػػبو ألبػػي األخػػـد أبػػػ ىػػبلؿ العدػػكخؼ ، جسيػػخة ٘ٙ/ٕأنػػو مثػػل عخبػػي العقػػج الفخيػػج

مثػػػاؿ . كذكػػػخ الياشػػػسي السثػػػل كتسثػػػل عقيػػػل بػػػغ عّمفػػػة السػػػّخّؼ بػػػو. األٔٗ٘/ٔاألمثػػػاؿ 
. كمثمػػو فعػػل السختزػػي فػػي أماليػػو. أمػػالي السختزػػي تػػح/ ٖٙٓ،ٖٕٗ،ٕ٘ٔ/ٔلمياشػػسي

دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العخبيػػػػة )عيدػػػػى البػػػػابي الحمبػػػػي  ٖٗٚ/ٔدمحم أبػػػػػ الفزػػػػل إبػػػػخاليع 
ـ.كنقل البكخؼ كبلـ أبي عبيج بغ سبلـ أنو مثػل عخبػي ٜٗ٘ٔ -ىػ ٖٖٚٔ،ٔكشخكاه(ط

.  ٖٔٙ/ٔدػػػبو السيػػػجاني ألبػػػي األخػػػـد . كنٜٕٔ/ٔكأف عسػػػخ تسثػػػل بػػػو .فرػػػل السقػػػاؿ:
كذكػػخ أبػػػ القاسػػع الدمخذػػخؼ ركايتػػيغ فػػي أصػػل السثػػل إحػػجاىسا تشدػػبو ألب األخػػـد جػػج 

كمػػا بعػػجىا .كندػػبو لجػػج حػػاتع ابػػغ الذػػجخؼ فػػي أماليػػو.أمالي ٖٗٔ/ ٕحػػاتع ،السدتقرػػي
، ٔ، مكتبػػػة الخػػػانجي، القػػػػاىخة، طٕٙٓ/ٔابػػػغ الذػػػجخؼ: تػػػح.د/ محسػػػػػد دمحم الصشػػػاحي

. كذكػخ عمػي ٗٓٔ/ٚـ. كذكخ الحسجكني السثػل دكف ندػبة. التػحكخة ٜٜٔٔ -ػ ىٖٔٗٔ
مدػشج  .ٖ٘/ٖ.  نيايػة األرب ٘ٔٔ/ٔبغ ضافخ ركايػة أخػخػ فػي ندػبتو . بػجائع البجائػو 

. السشتقػػى مػػغ أمثػػاؿ العػػخب كقررػػيع ٖٕٚ/ٖزىػػخ األكػػع  ٓٛٙ/ٕالفػػاركؽ البػػغ كثيػػخ
قاسػػػع الخيػػػاض. نكتػػػة األمثػػػاؿ ، دار الى ٕٛٗٔ/ٔكمابعػػػجىا، طٜٜلدػػػميساف الخخاشػػػي :

 .ٚٙٗ: ٗٙٗ. تسثاؿ األمثاؿ  ٖٛ
ابغ أحسج في مػرده أنو ألخـد جج حاتع الصائي ، كأنو أراد أف حاتسًا  ذكخ الخميل السهرد :

 . ٖٕٔ/ٗفيو َمَذاِبُو مغ أخـد . كتاب العيغ 
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ـ فػػي غخيػػب الحػػجيث ركايػػة عػػغ ابػػغ الكمبػػي أف ىػػحا الذػػعخ ألبػػي أخػػد  وذكــخ ابــن ســالم   
الصَّػػائي كىػػػ جػػج أبػػي حػػاتع الصػػي أك جػػج جػػجه ككػػاف لػػو ابػػغ يقػػاؿ لػػو أخػػـد فسػػات أخػػـد 

     : كتخؾ بشيغ فػثبػا يػما عمى ججىع أبي أخـد فأدمػه فقاؿ: الخجد
 أعخفيا مغ أخدـِ  ِشْشِذَشة          إّف بشّي رّممػني بالجـ                     

كخمقو كأحدبو كاف بو عاقا. كقج يكػػف السعشػى  يعشي أف ىؤالء أشبيػا أباىع في شبيعتو
اآلخػػخ كأنَّػػو جعميػػع قصعػػة مشػػو أؼ أنيػػع بزػػعة . كذكػػخ ابػػغ سػػبلـ أف عقيػػل بػػغ ُعمََّفػػة 

كمػا  ٕٓٗ/ٖغخيب الحػجيث البػغ سػبلـالسخؼ تسثل بيحا الذعخ في بعس كلجه .انطخ: 
  بعجىا.

ــخ ابــن ســالم أن    عبػػاس فػػي شػػيء  عسػػخ بػػغ الخصػػاب تسثػػل بػػو حيشسػػا شػػاكر ابػػغ وذك
أعخفيػػا مػػغ أخػػدـِ" ، فػػأراد عسػػخ بسقػلتػػو أف يقػػػؿ  ِشْشِذػػَشة  فأعجبػػو كبلمػػو فقػػاؿ عسػػخ : "

البػػغ عبػػػاس : إنِّػػي أعػػػخؼ فيػػظ مذػػػابو مػػغ أبيػػػظ فػػي رأيػػػو كعقمػػو كيقػػػاؿ: إنَّػػو لػػػع يكػػػغ 
لقخشػي مثػل رأؼ العبػػاس فذػبيو بأبيػػو فػي جػػػدة الػخأؼ رضػػي هللا عػشيع أجسعيغ.غخيػػب 

 .ٕٔٗ/ٖـ الحجيث البغ سبل
( آراًء مختمفة ؛ فػحكخ أكاًل  وقج احكى أبه عبيج البكخي    في أصل السثل كأصل كمسة )أخـد

ما قالو ابغ سبلـ مغ أف أخـد جج حاتع الصائي ، كذكػخ أف مػػرد السثػل مػغ ىػحا الػخأؼ 
، أؼ  ششذػشة : : أف أخـد كاف جػاًدا، فمسا نذأ حاتع كعخؼ جػػده قػاؿ الشػاس مػغ أخػـد

 .ة أخـدقصخة مغ نصف
يقػؿ إف أخـد جج عقيل بغ عمفة كركػ في مػرد السثل قرة . كأخيًخا  ثم ذكخ رأًيا رخخ   

أخـد فحل كاف لخجل مغ العػخب،  ذكخ لمسجائشي رأًيا ثالًثا في أصل مػرد السثل كىػ أف
ككػاف مشجًبػػا، فزػػخب فػػي إبػػل رجػػل آخػػخ، كلػػع يعمػػع صػػاحبو، فػػخأػ بعػػج ذلػػظ مػػغ ندػػمو 

، كما بعجىا. ككػبلـ البكػخؼ ٜٕٔ/ٔفرل السقاؿ ."أعخفيا مغ أخـد شةششذ " جسبًل فقاؿ
كمػا  ٔٔٚ/ٕىحا مػجػد فػي شبقػات فحػػؿ الذػعخاء البػغ سػبلـ تػح/ محسػػد دمحم شػاكخ 

بعػجىا ، دار السػػجني ػ جػػجة . كمػجػػػد كػحلظ فػػي العجيػػج مػػغ السرػػادر األدبيػػة البلحقػػة 
، دار ٕط ٕٖٓ/ٕٔسيخ جػػابخ كمػػغ أبخزىػػا : األغػػاني ألبػػي الفػػخج األصػػفياني تػػح/ سػػ

. كحكى ابغ الكيع قرػة عقيػل بػغ عمفػة مػع أبشائػو حكايػة مختمفػة ركايػة بيخكت –الفكخ 
، دار مكتبػة ٕٜ/ٔعغ األصسعي ، انطػخ: أخبػار الشدػاء البػغ الكػيع تػح.د/ نػدار رضػا 
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 ٖٙٚ/ٔـ ، كسػػا حكاىػػا السخزكقػػي فػػي األزمشػػة كاألمكشػػة ٕٜٛٔلبشػػاف –الحيػػاة، بيػػخكت 
 ى.ٚٔٗٔ ،ٔ،ط بيخكت العمسية، الكتب دارا، كما بعجى
. كقيػػػل: يزػػػخب فػػػي ٔٗ٘/ٔجسيػػػخة األمثػػػاؿيزػػػخب مػػػثبًل لمخجػػػل يذػػػبو أبػػػاه . السزـــخب: 

 .ٖ٘/ٖ. نياية األرب ٖٔٙ/ٔالذبو عامة. مجسع األمثاؿ 
 ىشاؾ إجساع مغ السرادر عمى قجـ السثل كتسثل الفاركؽ بو .  التعميق :

 الػػخحسغ حبيػػبتح/ ٕٕٚ/ٔدىػػج كالخقػػائق البػػغ مبػػارؾ: الالسرــادر: مشدــهب لعســخ فــي(ٔ)
أخبػخكع أبػػ عسػخ بػغ ، كقػج ركاه بدػشج فقػاؿ:"  بيخكت - العمسية الكتب دار ، األعطسي

ثشا الحديغ قاؿ: أخبخنا عبج هللا قػاؿ: أخبخنػا نػافع بػغ  َحَيَػْيِو قاؿ: أخبخنا يحيى قاؿ: حجَّ
ي َّللاَّ عشػػػو كقػػػف بػػػيغ يديػػػج، عػػػغ يػػػػنذ، عػػػغ ابػػػغ شػػػياب أف عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب رضػػػ

َتْيِغ  ػػػج". أنزػػػج شػػػػػ أخػػػػؾ حتػػػى إذا»فقػػػاؿ:  -كىسػػػا داراف لفػػػبلف  -اْلَحػػػخَّ غخيػػػب  َرمَّ
. كقج عمق أبػ عبيج بغ سبلـ ٙٙ/ٔ. كاألمثاؿ البغ سبلـ ٖٚٙ/ ٖالحجيث البغ سبلـ 

قرػػخ األمػػل . "عمػػى السثػػل فقاؿ:"كىػػحا السثػػل جاءنػػا عػػغ عسػػخ بػػغ الخصػػاب رحسػػو هللا
دار ابػغ حػػـد ، لبشػاف ػ بيػػخكت  ٖٚٔ/ٔالػجنيا تػػح/ دمحم خيػخ رمزػػاف يػسػػفالبػغ أبػػي 

ـ.كقػج ركاه ابػغ أبػي الػجنيا بدػشج يشتيػي إلػى  ابػغ السبػارؾ كسػشجه ٜٜٚٔق ػٚٔٗٔ/ ٕط
حجثشا عبج هللا قاؿ: حجثشي يعقػػب بػغ إسػساعيل، قػاؿ: حػجثشا ِحبَّػاف بػغ مػسػى، فقاؿ:" 

أخبخنػػػا نػػػافع بػػػغ يديػػج، عػػػغ يػػػػنذ، عػػػغ ابػػػغ قػػاؿ: أخبخنػػػا عبػػػج هللا بػػػغ السبػػارؾ، قػػػاؿ: 
َتْيِغ .. شػػػياب: أف عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب  .إلػػػد ". التسثيػػػل كالسحاضػػػخة كقػػػف بػػػيغ الَحػػػخَّ

 .ٙٛ/ٕالفائق في غخيب الحجيث كاألثخ لمدمخذخؼ  .ٖٓٙ/ ٔ. مجسع األمثاؿ  ٜٖ/ٔ
 .، كقج ذكػخ ابػغ حسػجكف أنػو مػغ أمثػاؿ العػخب كيشدػب لعسػخٕٛٔ/ٚالتحكخة الحسجكنية 

. كركاه ٕٖٗ/ٔغػػخر الخرػػائز الػاضػػحة.ٕٕٙ/ٕ كاألثػػخ الحػػجيث غخيػػب فػػي الشيايػػة
كذكخ أف ابغ السبارؾ (،ٕٔٓٚٔصاحب كشد العساؿ عغ ابغ شياب كصشفو تحت رقع)

كذكػػخ صػػاحب المدػػاف السثػػل  .ٜٛ٘/ٙكأبػػا عبيػػج ذكػػخاه فػػي الغخيػػب انطخ:كشػػد العسػػاؿ
ل عشػػو مػػا فعمػػو صػػاحب تػػاج كمزػػخبو ، ثػػع عمػػق عميػػو بأنػػو كرد فػػي حػػجيث عسػػخ، كنقػػ

 العخكس . انطخ السعجسيغ مادة )رمج( .
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. نثػخ الػجر ٚٗٔ/ٔ. جسيػخة األمثػاؿٕٕ/ٖ. العقػجٚٚٔ/ٖ: عيػف األخبػاروغيخ مشدهب في
أسػػػػػاس .ٔٓٚ/ٔاألدبػػػػػاء محاضػػػػػخات .ٗٔٗ/ٔ.غخيػػػػػب الحػػػػػجيث البػػػػػغ الجػػػػػػزؼ ٙٙٔ/ٙ

مػغ ابػغ دريػج . كلع يشدبو كػل ٖٕ. نكتة األمثاؿ:ٖٙٔ/ٕالسدتقري .ٖٗٛ/ٔالببلغة  
ط ، فػػػي جسيػػػخة المغػػػة ، كاألزىػػػخؼ فػػػي تيػػػحيب المغػػػة، كالرػػػاحب بػػػغ عبػػػاد فػػػي السحػػػي

،كابغ سػػػػيجة فػػػػي كالجػػػػػىخؼ فػػػػي الرػػػػحاح فػػػػي المغػػػػة، كابػػػػغ فػػػػارس فػػػػي مقػػػػاييذ المغػػػػة
 السخرز.انطخ تمظ السعاجع مادة )رمج(.  

.  د الذػيءالشػف كالزاد كالجػيع أصػل يػجؿ عمػى بمػػغ الشيايػة فػي شػبأنزج :  السفخدات :
ػج : رمػج الذػػاء أصػابو بالخمػاد .المدػاف مػادة )رمػج(  مقايذ المغة مادة )نزػج( . رمَّ

شػاه كجػده ألقاه في الخمػاد فأفدػجه.غخيب الحػجيث البػغ سػبلـ  أنزج يقػؿ: إنو لسا
ٖ/ٖٙٚ. 
أنػػػو مػػػخَّ بػػػجار رجػػػل عػػػخؼ  "يػػػخكػ عػػػغ أميػػػخ السػػػؤمشيغ عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب  الســـهرد:

اره صػػػت بعػػس السبلىػي، فقػػاؿ: شػػػػ أخػػػؾ حتػػى إذا أنزػػج بالرػبلح، فدػػسع مػػغ د
ػػج".  . كلعػػل ىػػحا تفدػػيخ مػػا كرد فػػي ركايػػة ابػػغ السبػػارؾ سػػابقة ٖٓٙ/ٔمجسػػع األمثػػاؿَرمَّ

غػػػػػخر الػػػػػحكخ.كذكخ أبػػػػػػ إسػػػػػحاؽ الػشػػػػػػاط أف عسػػػػػخ قالػػػػػو فػػػػػي رجػػػػػل مشػػػػػاف. انطػػػػػخ: 
  .ٕٖٗ/ٔالخرائز الػاضحة

ثػػع يفدػػجه عميػػو باالمتشػػاف أك أف  يزػػخب لمخجػػل يرػػصشع السعػػخكؼ إلػػى الخجػػل :السزــخب 
يقصعيا عشػو ال يتسيػا لػو . كقػج يقػاؿ ىػحا أيزػًا لمػحؼ يبتػجغ باإلحدػاف ثػع يعػػد عميػو 

 .ٙٙ/ٔباإلفداد .األمثاؿ ألبي عبيج 
لعػل ىػحا العػجد مػغ كتػب األدب كاألمثػاؿ كالمغػة التػي لػع تشدػب السثػل لمفػاركؽ ،  التعميق :

لو بأنػو مثػل عخبػي كندػب لعسػخ ، كتعميػق أبػي باإلضافة إلى تعميق بعس مغ ندبػه 
عبيج ابغ سبلـ بأنػو جاءنػا عػغ عسػخ ، كلػع يقػل بػأف عسػخ قائمػو ، كػل ىػحا يػخجح أف 

 السثل قجيع ك تسثل بو عسخ ، كلع يعخؼ لو مػرد إال ما كرد فيو عغ عسخ .  
بَّاء نائمة بشت عسخك بغ الطخب كقج نز عمى ذلظ ابغ عبج (ٔ) ربػو .العقػج  السثل قالتو الدَّ

بَّػػاء ، كسػػا ذكػػخ  ٙ٘/ٖالفخيػػج   . كحكػػى أبػػػ ىػػبلؿ أصػػل السثػػل دكف ذكػػخ حادثػػة الدَّ
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تسثػل بػو.جسيخة  عسػخ كالرػحيح أفركاية تشدبو لعسخ كعمق عمييػا بػأف السثػل قػجيع ، 
كذكػػػػخ الياشػػػػسي أصػػػػل السثػػػػل كسػػػػا فعػػػػل أبػػػػػ ىػػػػبلؿ. األمثػػػػاؿ .  ٔ٘،ٓ٘/ٕاألمثػػػػاؿ
األصػػسعي أصػػل السثػػل بسػػا يذػػبو ركايػػة أبػػي . كحكػػى البكػػخؼ عػػغ ٔٚٔ/ٔلمياشػػسي 

بَّاء. فرل السقاؿ . كحكى ٕٗٗ/ٔىبلؿ ، ثع ذكخ ركاية صاحب العقج كالتي تشدبو لمدَّ
كسػػػا أشػػػار إلػػػى مزػػػخب الفػػػاركؽ لمسثػػػل، كقػػػج عػػػخض ذلػػػظ نفػػػذ الخكايػػػة السيػػػجاني، 

السزخب في سياؽ يػحي بتسثمو بالسثل كعجـ ندبتو لو ؛ حيث قاؿ:" كجاء رجػل إلػى 
خ رضي هللا عشو يحسل َلِكيصًا فقاؿ عسخ "عدى الغػيخ أبؤسا" قاؿ ابػغ األعخابػي: عس

كندػػػبو  .ٚٔ/ٕإنسػػػا عػػػخَّض بالخجػػػل، أؼ لعمػػػظ صػػػاحب ىػػػحا المكػػػيط" مجسػػػع األمثػػػاؿ 
. كالشدػػػػبة كالخكايػػػػة بػػػػبعس االخػػػػتبلؼ فػػػػي ٓٗ/ٖلمدبػػػػاء كػػػػحلظ الشػيخؼ،نيايػػػػة األرب 

كىػػػػػػ غيػػػػػخ مشدػػػػػػب فػػػػػي نكتػػػػػة  .ٕٓٔ/ٔ. كفػػػػػي زىػػػػػخ األكػػػػػع ٕٖٓ/ٜخدانػػػػػة األدب 
 .ٖٜٔاألمثاؿ:

أصل السثل فقاؿ :" كأصمو أف قػًما ححركا  احكى أبه هالل العدكخي في جسهخته السهرد :
عػػجًكا ليػػع فاسػػتكشػا مشػػو فػػي غػػار ، فقػػاؿ بعزػػيع عدػػى الغػػػيخ أبؤًسػػا ، يقػػػؿ لعػػػل 
اف الببلء يجيء مغ قبل الغار فكاف كحلظ احتاؿ العجك حتى دخل عمػييع مػغ كىػٍى كػ

 . ٔ٘/ٕجسيخة األمثاؿ في قفا الغار فأسخكىع " 
ركايػة عػغ ابػغ الكمبػي تقػػؿ: إف " ىػحا السثػل إنسػا تكمسػت  واحكى صااحب العقـج الفخيـج    

بَّاء نائمة بشت عسخك بغ الطخب ، كذلظ أنيا لسا كجيػت قرػيًخا المخسػي بػالعيخ،  بو الدَّ
يػػا بػػجـ جحيسػػة األبػػخش، فجعػػل ليحسػػل ليػػا عمييػػا مػػغ بػػدِّ العػػخاؽ كألصافػػو، ككػػاف يصمب

األحساؿ صشاديق، كجعل في كل كاحج مشيا رجبًل معو الدبلح، ثع تشكب بيع الصخيػق 
السشيج ، كأخح عمى الغػيخ، فدألت عغ خبخه، فػأخبخت بػحلظ، فقالػت: "عدػى الغػػيخ 
أبؤسػػًا" تقػػػؿ: عدػػى أف يػػأتي ذلػػظ الصخيػػق بدػػػء ، كاسػػتشكخت شػػأنو حػػيغ أخػػح عمػػى 

 . ٙ٘/ٖالعقج الفخيج غيخ الصخيق". 
 .يزخب مثبًل لمخجل يخبخ بالذخِّ فيتيع بو السزخب :
ــق : الخكايػػة التػػي ندػػبت السثػػل لمفػػاركؽ ذكخىػػا أبػػػ ىػػبلؿ ، كقػػج رفزػػيا ، كأكػػج أف  التعمي

 .السرادر لتجعع ىحا األمخ كتؤكجه السثل قجيع ، كأف الفاركؽ تسثل بو ، كجاءت بكية
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. كفػػػػي ٕٔٓ/ٔبيػػػػاف كالتبيػػػػيغ بمفػػػػع )فػػػػي جسػػػػيميع( ( السرػػػػادر: مشدػػػػػب لعسػػػػخ فػػػػي الٔ)
،كمػػا ٖٕٙ/ٔ. كغخيػػب الحػػجيث البػػغ قتيبػة تػػح. د/عبػػج هللا الجبػػػرؼ ٜٕٔ/ٕالسدتقرػي 

كقػاؿ فػي حػجيث عسػػخ ِإف أىػل الكػفػة لسػػا ى ٜٖٚٔ/ٔط بغػػجاد – العػاني مصبعػةبعػجىا 
حػائج فقاؿ أكفجكا العمباء بغ الييثع الدجكسي إليو فخأػ عسخ ىيئة رثة كما يرشع في ال

حجثشاه الخياشي عغ األصسعي قاؿ حجثشيو شيد رأيتػو عشػج  .خبخ لكل أناس في جسيميع
ىػحا مثػل يزػخب ، كِإنسػا أراد  خبػخ ، قػلو لكل أنػاس فػي جسػيميع أبي عسخك بغ العبلء

أنيع سػدكه كرأسػه عمى معخفة مشيع بسا فيو مغ الخبلؿ السحسػدة ، ككانػا أعمع بو مػغ 
 . ه فػؽ مشطخهخبخ  ى أفغيخىع ، كالسعش

 السػجػػػد عبػػج أحسػػج عػػادؿ تػػح/ حجػػخ بػػغال الرػػحابة تسييػػد فػػي اإلصػػابة  فػػي كلعسػػخ
كلعسػػخ فػػي  ق.٘ٔٗٔ/ٔط بيػػخكت – العمسيػػة الكتػػب دار ٗٓٔ/٘معػػػض دمحم   كعمػػى

 ـ .ٕٗٔٓ/ٔ، مبخة اآلؿ كاألصحاب طٕٖٗالببلغة العسخية لسحسج سالع الخزخ 
 . قتيبػة ابػغ ذلػظ كضػح كقج الرحيح كىػ ٚٛٔ /ٕ األمثاؿ جسيخة في شمس بن ولعسخ

خبخ  يعشى أف كل قـػ أعمع بأمخىع مغ غيػخىع كىػػ مػغ شػعخ  بعيخىع قػليع لكل أناٍس في
 خبخ بعيخىع لكل أناس في     :      فأقدست ال أشخػ زبيبا بغيخه لعسخك ابغ شأسٍ 
 .ٕ٘ٔألمثاؿ:. نكتة اٖٖٙ/ٔ.التسثيل كالسحاضخة ٕٕٓ/ٔ: األمثاؿوغيخ مشدهب في

فى العمباء بغ الييثع الدجكسى كقػج كفػج عميػو كىػػ فػى ىيئػة رثػة  تسثل بو عسخالسهرد:
ككاف دميًسا أعػر فمسا كمسو أعجب بجػدة لدانو كحدغ بيانو أراد أف قػمػو لػع يدػػدكه إال 

 لسعخفتيع بو.
 .يزخب فى معخفة القـػ براحبيع دكف األجانب السزخب :
غ بيت شعخ لعسػخك بػغ شػأس كسػا ذكػخ أبػػ ىػبلؿ العدػكخؼ فػي السثل شصخ م التعميق :

 جسيختو ، كتسثل بو الفاركؽ . 
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 (ٕ) "مغ مأمشو يؤتى الححرػ "ٕ

                                                           

ى ٜٕٔ. الفػاخخ فػي األمثػاؿ لمسفزػل بػغ سػمسة تٚٔٔ/ٔاألمثاؿ لمزبي( السثل في : ٔ)
ـ ، دار الكتػب العمسيػة ػ بيػخكت ػ لبشػاف . جسيػخة ٕٔٔٓ/ ٔط ٛٙتح/ دمحم عثسػاف ص:

 . ٕٙٛ/ٔ، كالسدتقرى في أمثاؿ العخب  ٜٗ/ٕؿ. كمجسع األمثأ٘ٔ/ ٔاألمثاؿ 
كأصل ذلظ فيسا يحكخ عغ السفزل الزبي: أف زىيخ بغ جشػاب الكمبػي كفػج إلػى  السهرد :

بعس السمػؾ كمعو أخػه عجؼ بغ جشاب، ككاف عجؼ محسًقا، فمسػا دخػل عمػى السمػظ شػكا 
ؼ أييػا السمػظ ، فقػاؿ لػو: عػج-ككػاف مبلشفػا لػو -السمظ إلى زىيػخ عمػة كانػت بأمػو شػجيجة 

اشمب ليا كسخة حارة. فغزب السمظ كأمخ بو أف يقتل. فقاؿ لو زىيػخ: أييػا السمػظ إنسػا أراد 
عجؼ أف يشعت ليا الكسأة، فإنا ندخشيا كنتجاكػ بيا في ببلدنا. فأمخ بو فخد فقػاؿ لػو: زعػع 
 ". زىيخ أنظ إنسا أردت بو كحا ككحا فشطخ عجػ إلى زىيخ فقاؿ: اقمب قػبلب فأرسػميا مػثبل

، كالسدتقرػػػػػػػى فػػػػػػػي أمثػػػػػػػاؿ ٜٗ/ٕ، كمجسػػػػػػػع األمثػػػػػػػاؿٚٔٔ/ٔيشطػػػػػػػخ: األمثػػػػػػػاؿ لمزػػػػػػػبي
ى ٜٕٔسة ت. الفػػاخخ فػػي األمثػػاؿ لمسفزػػل بػػغ سػػمٔ٘ٔ/ٔ، جسيػػخة األمثػػاؿٕٙٛ/ٔالعػػخب

ػػ لبشاف.كقػج ندػبو لعػجؼ  بيػخكت ، دار الكتب العمسية،ـٕٔٔٓ/ٔط ٛٙتح/دمحم عثساف ص:
تسثػل بػػو :  خ أف عسػخ بػغ الخصػاب بػغ جشػاب،كذكخ أنػو فػي حػجيث عسػخ.كركؼ فيػو أثػ

أخبخنػػي دمحم بػػغ عمػػي، أنبأنػػا ابػػغ دريػػج، أنبأنػػا أبػػػ حػػاتع، عػػغ أبػػي عبيػػجة "قػػاؿ الخصػػابي: 
" ... انػػجفع جخيػػخ يسػػجح عسػػخ كيقػػػؿ مػػا رأيشػػا مثمػػو إنَّػػو كإنَّػػو كجعػػل يصخيػػو كيصشػػب، : قػػاؿ

خيػػخ الغزػػب فػػي فعػػخؼ عسػػخ أنَّػػو يدػػسعو، فأقبػػل عميػػو فقػػاؿ: مػػا تقػػػؿ يػػا جخيػػخ؟ فعػػخؼ ج
غخيػػػػػب  .كجيػػػػػو. فقػػػػػاؿ: ذكػػػػػخت أبػػػػػا بكػػػػػخ كفزػػػػػمو. فقػػػػػاؿ عسػػػػػخ: اْقِمػػػػػْب ِقػػػػػبلِب. كسػػػػػكت"

 ىػػ ٕٓٗٔ دمذػق - الفكػخ دار ، الغخبػاكؼ  إبػخاليع الكخيع عبجتح/ ٛٛ/ٕالحجيث"لمخصابي 
 . ٕٗٔ/ٕ. كانطخ في تسثل عسخ بو : مجسع األمثاؿ  ـ ٕٜٛٔ -

تقػؿ اقمبو فإني أردت خبلفو كىػػ نحػػ قػػؿ يقاؿ ذلظ لمذيء يحكخ أنظ أردتو ف السزخب :
يزخب لمخجػل تكػػف مشػو سػقصة . كقيل: ٔ٘ٔ/ٔالعامة اقمبو حتى يدتػؼ . جسيخة األمثاؿ
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 (ٔ) "ىسا كشجمانى جحيسة" ػ ٖ

                                                                                                                                    

: كقيػػػل .ٜٗ/ٕمجسػػػع األمثػػػاؿ .فيتػػػجاركيا  بػػػأف يقمبيػػػا عػػػغ جيتيػػػا، كيرػػػخفيا عػػػغ معشاىػػػا
 .ٕٙٛ/ٔيزخب لمفريح الحؼ يقمب لدانو فيزعو حيث شاء.السدتقري

كتسّثػل بػو عسػخ ابػغ « . مغ مأمشو يػؤتى الحػحر»، كقاؿ أكثع بغ صيفي: ٖٓ/ٚة التحكخ (ٕ)
الخصاب رضي هللا عشو عمى السشبخ كقج ذكخ ما كاف عميو في الجاىمية كما آؿ أمخه إليػو 

. األمثػػػػػاؿ ٕٔٚ،٘٘ٔ/ٕ،ٛٔٔ/ٔ. كالسثػػػػػل بسفػػػػػخده فػػػػػي : جسيػػػػػخة األمثػػػػػاؿمػػػػػغ الخبلفػػػػػة
 ،ٕٖ٘/ٕالسدتقرػي ،ٖٓٔ/ٕسػع األمثػاؿ،مجٖٙ/ٔ، التسثيل كالسحاضخةٕ٘ٗ/ٔلمياشسي

 .ٕ٘ٓ،ٓٚٔنكتة األمثاؿ:
أؼ أف الحػحر قػج ال   يزخب ىحا السثل، ليشبو الححر،أك ليعديو في مػا أصػابو، السزخب :

 . ."يجفع عشو ما ال بج لو مشو، كإف جيج جيجه، ك قيل "ال يشفع ححر مغ قجر
فػػي نفدػػو  بػػو اب ( ذكػػخ ابػػغ سػػبلـ قرػػة السثػػل ، كنػػز عمػػى تسثػػل عسػػخ بػػغ الخصػػٔ)

 .  ٕٚٔ/ٔ. األمثاؿ كأخيو زيج بغ الخصاب
" كػػاف جحيسػػة الػضػػاح اْلسمػػظ يخبػػأ بشفدػػو مػػغ أف يشػػادـ أحػػجا ككػػاف يقػػػؿ أنػػا  السزــخب : 

أعطع مغ أف أنادـ إال الفخقجيغ فكاف يذخب كأسػا كيرػب ليسػا كأسػيغ حتػى فقػج ابػغ 
مػغ بمقػيغ فمسػا قػجما أختو عسخك بغ عجػ صاحب الصػؽ فػججه مالظ كعقيل رجػبلف 

بػػػو عميػػػو حكسيسػػػا فاختػػػارا مشادمتػػػو مػػػا عػػػاش كعاشػػػا كيقػػػاؿ إنيسػػػا اصػػػصحبا مشادمتػػػو 
. كانطػػػػخ: ٖٕٗ/ٕ" السدتقرػػػي أربعػػػيغ سػػػشة. يزػػػخب فػػػى أخػػػػػيغ شػػػاؿ ترػػػاحبيسا

 .ٖٚٔ/ٕمجسع األمثاؿ
كذكػػخ ابػػغ حسػػجكف فػػي مػضػػع مػػغ تحكختػػو تفدػػيخًا لبيػػت مػػتسع بػػغ نػػػيخة : كّشػػا 

، ال كسػػػا ذكختػػػو الػػػخكاة أنيسػػػا مالػػػظ كعقيػػػل، أراد بػػػو الفخقػػػجيغة" كشػػػجماني جحيسػػػة حكبػػػ
فإنيسػػػا ال بػػػّج أف يفتخقػػػا، كإنسػػػا ضػػػخب السثػػػل عمػػػى مػػػا ال يرػػػح كقػعػػػو، كىػػػػ تفػػػّخؽ 

 . ٓٓٔ/ٖالفخقجيغ".التحكخة الحسجكنية 
، قيػػل ىسػػا مالػػظ « ىسػػا كشػػجماني جحيسػػة»كقػػاؿ فػػي مػضػػع آخػػخ يفدػػخ السثػػل:" 

فتخقػػاف. كقيػػل إف جحيسػػة كػػاف ال يشػػادـ أحػػجا تخفعػػا ككبػػخا، كعقيػػل مػػغ بمقػػيغ كانػػا ال ي
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 : مذههرة ني أمثالاله في معمقهالت )و(  

 أمثاؿبقخنيا أصحاب كتب األمثاؿ  مقػالت لعسخ بغ الخصاب ىحه 
كعشجما نتأمل تمظ السقػالت نججىا تذتسل عمى ،  تتفق معيا في السزسػف 

كتجكر حػؿ درر السعاني ، ؛ فيي سيارة كمذيػرة كمػجدة  خرائز السثل
كلعل كانة تعبيخية ككعطية ، كنفيديا ، كتبمغ أعمى درجات الحكسة ، كليا م

يقخنػىا باألمثاؿ السذابية ليا ، كليذ  ىحا ما دفع أصحاب السثل إلى أف
لقائٍل أف يقػؿ: لعل عسخ نطخ في مقػالتو لتمظ األمثاؿ فحاكاىا ؛ إذ ىي 

؛ فقج كاف الفاركؽ أديبًا مبجعًا، مغ بشات أفكاره ، كآية مغ آيات إبجاعو 
، كاألحكاـ القخآنية مػافقة لكبلمو في لفطيايات ، تتشدؿ اآلكحكيسًا عارفاً 
في  كبلمو ، كصجؽ الشبي كسا يػافق كبلـ الشبي  ،(ٔ)ترجؽ آراءه 

ثشائو عميو حيشسا جاءتو امخأة تصمب مشو أف يدسييا بعجما شمبت مغ عسخ 

                                                                                                                                    

التػػػػػػحكخة كيقػػػػػػؿ: إنسػػػػػا أنػػػػػػادـ الفخقجيغ،كالذػػػػػعخ قػػػػػػج دّؿ عمػػػػػى األكؿ كىػػػػػػػ األصػػػػػح ".
 .ككبل الخأييغ صحيح، فالعبخة في التذبيو بذيئيغ متبلزميغ .ٜٛ/ٚ

فى ، مكتبػة نػدار مرػص ٜٜتاريد الخمفاء لمدػيػشي تح/حسػجؼ الػجمخداش ص :( انطخ: ٔ)
الرػػػاعق السحخقػػة عمػػى أىػػل الػػخفس كالزػػبلؿ كانطخ:ـ.ٕٗٓٓ-ىػػػٕ٘ٗٔ/ٔالبػػاز ط

كالدنجقػػػة البػػػغ حجػػػخ الييتسػػػػي، تح/عبػػػج الػػػخحسغ بػػػػغ عبػػػج هللا التخكػػػي، ك كامػػػػل دمحم 
ـ. كانطػػػػخ: ركح ٜٜٚٔ-ىػػػػػٚٔٗٔ/ٔلبشػػػػاف ط –، مؤسدػػػػة الخسػػػػالة ٕٚٛ/ٔالخػػػػخاط،

ػسػػػي تح/عمػػػي عبػػػج البػػػارؼ السعػػػاني فػػػي تفدػػػيخ القػػػخآف العطػػػيع كالدػػػبع السثػػػاني لؤلل
الرػػػػػػػاعق كانطػػػػػػخ: ق. ٘ٔٗٔ/ٔبيػػػػػػخكت ط –،دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػةٕٚٗ/ٔٔعصيػػػػػػة

السحخقة عمى أىل الخفس كالزبلؿ كالدنجقة البغ حجػخ الييتسي،تح/عبػج الػخحسغ بػغ 
 -ىػػٚٔٗٔ/ٔلبشػاف ط –،مؤسدػة الخسػالةٕٚٛ/ٔعبج هللا التخكي،ك كامل دمحم الخخاط،

 ـ.ٜٜٚٔ
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كلع تعجبيا تدسيتو ، فػافقت تدسية الشبي ما قالو عسخ فتعجبت فقاؿ ليا 
عغ ك  .(ٔ") ؟هللا جعل الحق عمى لداف عسخ كيجه إف تسعمأما :" الشبي 

أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "إف هللا جعل الحق عمى 
ما كشا نبعج أف الدكيشة تشصق :" في حقو  كقاؿ عمي(، ٕ)لداف عسخ كقمبو"
  .(ٖ)"عمى لداف عسخ

إلى تمظ  : لساذا لع يشطخ أصحاب كتب األمثاؿكلكغ يبقى سؤاؿ
 السقػالت عمى أنيا أمثاؿ ، رغع اشتساليا عمى الخرائز السحكػرة لؤلمثاؿ ؟  

 ،لسثل كالحكسة يجيب عغ ىحا الدؤاؿلعل ما سبق ذكخه في الفخؽ بيغ ا
تقػـ عمى األسمػب أقخب إلى الحكسة ؛ حيث إنيا فيحه السقػالت لمفاركؽ 

غيخ مباشخ يقـػ عمى التذبيو مباشخ في التػجيو كاإلرشاد، أما السثل فأسمػبو 
ثبًل إال النترابو فسا سسي السثل م كالسساثمة؛ تذبيو السزخب بالسػرد ،

  لمحالة أك الحادثة الذاىجة كتذبييو تمظ الحالة بسا كرد فيو. كتسثمو نسػذًجا

                                                           

 كما بعجىا.  ٚٙ/ٛ. كانطخ:اإلصابة ٜٕٛ/ٓٔ( أنداب األشخاؼ ٔ)
 ٚٔٔ/٘ٔعػػػادؿ مخشػػج، كآخػػػخكف إشػػػخاؼ، -تح/شػػػعيب األرنػػؤكط ( مدػػشج اإلمػػػاـ أحسػػج ٕ)

صحيح بغ حبػاف  ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ/ٔ، مؤسدة الخسالة،ط(ٖٕٜٔحجيث رقع:)
رقػػع  ٖٛ٘/ٔ( . صػػحيح الجػػامع الرػػغيخ كزياداتػػو ٜٛٛٙرقػػع الحػػجيث ) ٕٖٔ/٘ٔ

 (. ٖٙٚٔالحجيث )
.كانطخ:مدػػػػػػػػػػػػشج اإلمػػػػػػػػػػػػاـ ٖٛٗ/ٔدػػػػػػػػػػػػشج ابػػػػػػػػػػػػغ الجعػػػػػػػػػػػػج تح/عػػػػػػػػػػػػامخ أحسػػػػػػػػػػػػج حيػػػػػػػػػػػػجر(مٖ)

.كانطػػخ: الدػػشة لعبػػج هللا بػػغ أحسػػج بػػغ حشبػػل تػػح.د/. دمحم بػػغ سػػعيج بػػغ ٕٔٓ/ٕأحسػػج
 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ/ٔالجماـ،ط -، دار ابغ الكيعٕٛ٘/ٕسالع القحصاني
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فالسثل مختبط في ضيػره بسػقف كحادثة )كىي السػرد(، أما الحكسة فقج 
حكيع بعج تأمل كتفكيخ ليحجد حيث يدتطيخىا ال ترجر دكف ارتباط بحادثة ؛

  . كقيسة أخبلقية شخًشا سمػكًيا

كدكرانيا حػؿ درر السعاني كذيػعيا كانتذارىا لحكسة إيجاز اكرغع 
، لع ندسع أنيا أصبحت مثبًل كنفيديا كاشتساليا عمى مكانة تعبيخية ككعطية 

ػـ عمى أف السثل ، إذ الفارؽ األساس بيشيسا ال يقػـ عمى ذلظ، كإنسا يق
 لمتذبيو كالسساثمة ، كالحكسة ليدت كحلظ .

 وهح  مقهالت الفاروق مقخونة بسا يذبهها من أمثال :

 ." وعقم مغ قصعة الخجل ضغ " : السثل ػٔ

 ).ٔ)" ال يعير أحج بعقمو حتى يعير بطشو" :  عسخ مقػلة
 . "كلميأس أدنى لمعفاؼ مغ الصسع :"السثل  ـٕ

كقاؿ ما الخسخ صخفيا " ، " اضخ اذب فقخ حكصسع الال: "  مقػلة عسخ
 (ٕ".) اؿ مغ الصسعبأذىب لعقػؿ الخج

                                                           

سثػػل كقػػج ندػػب السثػػل لؤلصػػسعي، كذكػػخ مقػلػػة عسخ.السبػػخد قخنػػو ب.  ٗٗٗ/ٔ( السجسػػع ٔ)
التعػػازؼ كالسخاثػػي " األلسعػػي الػػحؼ يطػػغ لػػظ الطػػغ كأنػػو قػػج رأػ كقػػج سػػسعاآخػػخ كىػػػ :"

كالسػػػػاعع كالػصػػػايا لمسبػػػخد ، تح/إبػػػخاليع دمحم حدػػػغ الجسػػػل ، مخاجعػػػة/ محسػػػػد سػػػالع 
 ، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع. ٗٙ،ص: 

 .ٕٚٚ/ ٔيخة األمثاؿ. السثل كمقػلتا عسخ في جسٜٓ( مقػلة عسخ في األمثاؿ السػلجة :ٕ)
. مجسػػػػػػػع ٕٛٛ/ٔكالسثػػػػػػػل مػجػػػػػػػػد بػػػػػػػجكف كػػػػػػػبلـ عسػػػػػػػخ فػػػػػػػي األمثػػػػػػػاؿ البػػػػػػػغ سػػػػػػػبلـ

. كمقػلػػة عسػػخ ٕٗٗ/ ٔ. ككػػبلـ عسػػخ جعمػػو مػػثبًل دكف أف يشدػػبو لػػو ٖٗٔ/ٔاألمثػػاؿ
الخسػخ . كمقػلػة : "مػا ٖٖ٘/ٖ( مشدػبة لػو فػي : التػحكخة الصسع الكاذب فقخ حاضخ)
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  ."كل امخغ في بيتو صبي"السثل :  ػٖ

ذا التسذ ما إف، ىمو كالربى يشبغى لمخجل أف يكػف فى أ  : " مقػلة عسخ
   (ٔ.)"  .إّنا إذا خمػنا قمشا "، " جه كجج رجبلعش

 . "دػؽ م" اشتخ لشفدظ كل : السثل ػٗ

فإف أخصأؾ خيخ لع ،اإذا اشتخيت بعيخًا فاجعمو ضخسً "  : مقػلة عسخ 
 .(ٔ")سػؽ  تخصئظ

                                                                                                                                    

 ،ٜٕٙ/ٖندػػػبت لعسػػخ فػػػي ربيػػع األبػػػخار صػػخفيا بأذىػػب لعقػػػػؿ الخجػػاؿ مػػػغ الصسػػع" 
. كىػػػػ السخجػػػع ٖٛ/ٔ. كندػػػبت لعمػػػي بػػػغ أبػػػي شالػػػب فػػػي السدػػػتصخؼ ٜٕ/ٔالتسثيػػػل

فقػػػخ، كأف اليػػػأس  الصسػػػع كندػػػب لعسػػػخ قػلػػػو :" تعمسػػػػا أفالػحيػػج الػػػحؼ ندػػػبيا لعمػػػي. 
 . ٖٖٖ/٘انطخ: ربيع األبخار  .غشى، كأف السخء إذا يئذ مغ شيء استغشى عشو"

. كندػػػػبت لمشبػػػػي فػػػػي ٙٗٗ/ٔقػػػػخ حاضػػػػخ"غيخ مشدػػػػػبة فػػػػي التسثيػػػػلكمقػلػػػػة:"الصسع ف
كندػػػبت لدػػػعج بػػػغ أبػػػي كقػػػاص فػػػي : . ٘/ٔ. لبػػػاب اآلدابٖٛ، ٜٚ/ ٔالسدػػػتصخؼ 

. كندػػبت لػػبعس األنرػػار ٜٚ/ٔ.السدػػتصخؼ٘٘ٔ/ٖ. العقػػج ٖٖٗ، ٖٖٔ/ٖالتػػحكخة 
. كندػػػبت لدػػػعج بػػػغ عسػػػارة فػػػي ٜٛ/ٖ.كندػػػبت لحكػػػيع فػػػي العقػػج ٖٖٗ/ٖفػػي التػػػحكخة 
 .ٕٗٔ/ ٔبلء ركضة العق

، مجسػػػع األمثػػػػاؿ  ٜ٘ٔ/ ٔاألكلػػػى فػػػي : أمثػػػاؿ أبػػػي عبيػػػج  ( السثػػػل كمقػلػػػة عسػػػخ ٔ)
 مػػع اخػػتبلؼ ضػػئيل فػػي ركايػػة السثػػل فخكايتػػو فيػػو :" ٕٕٛ/ٕ، السدتقرػػي  ٖٗٔ/ٕ

. كمقػلػة عسػخ ٔٗ/ٖالثانيػة فػي العقػج  ".  كالسثػل كمقػلػة عسػخصػبى َفتى فى َبيتػو
، السػخاح فػي السػداح لمغػدؼ تػح/  ٗٗ/ ٕفػة ػ بيػخكت في: إحياء عمـػ الجيغ دار السعخ 

ى/ ٛٔٗٔ ٔ، دار بػػػغ حػػػـد ػ بيػػػخكت طٔٔٔ، ٓٔٔ/ٔبدػػػاـ عبػػػج الػىػػػاب الجػػػابي 
بمفػػع:" يشبغػػي  نحػػػ مقػلػػة عسػػخ ـ. ككردت فػػي اإلحيػػاء كالسػػخاح مقػلػػة لمقسػػافٜٚٚٔ

ة ". كالسثػل فػي جسيػخ  لمعاقل أف يكػف في أىمو كالربي فإذا كاف في القـػ كجج رجػبل
 . ٗٛ/ٚ. كالتحكخة ٘ٗٔ، ٖ٘ٔ/ٕاألمثاؿ 
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 ".ةا في زياديالتجارب ليدت ليا نياية كالسخء مش " : السثل ػ٘

كيشتيي شػلو إلحجػ ، ة ـ ليحتمع ألربع عذخ بلِإف الغ :" مقػلة عسخ 
 .(ٕ) " ي تشتيال ياكأما تجاربو فإن، خيغ كعقمو لدبع كعذ، خيغ كعذ

 ."ة أدميتيا ِإذا حككت قخح السثل :"ػ ٙ

 . (ٖ)" تلع أر فبل عمست ما رأي نا لع أعمع ماِإذا أ : " مقػلة عسخ    

                                                                                                                                    

.  ككػبلـ عسػخ بسفػخده فػي البيػاف ٕٖٔ. كنكتة األمثاؿ ٖٛ/ ٚ( السثل بسفخده في التحكخة ٔ)
. محاضػخات األدبػاء مػع اخػتبلؼ ضػئيل  ٖٛ٘/ ٔ.عيػػف األخبػار  ٜٚٔ/ٕكالتبييغ 

الشطػػخ "  إذا اشػػتخيت بعيػخا فاشػتخه سػػسيشا فػإف أخصػأؾ الخبػػخ لػع يخصئػظ فػي المفػع : "
فػي . ٕٖٕ/ٖ. زىػخ األكػع  ٓٛ/ٔ. السثل ككبلـ عسخ في : جسيخة األمثػاؿ  ٓ٘٘/ٔ

بيجة السجالذ كأنذ السجالذ كشحح الػحاىغ كاليػاجذ البػغ  . ٜٖٓ/ٔفرل السقاؿ 
 ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ػ لبشاف ٖ٘ٔ/ٔعبج البخ تح/ دمحم مخسي الخػلي 

 ليػػػحا أصػػػبلً  عسػػخ كػػػبلـ جعػػل كقػػػج ٕٛٚ/ٔثػػاؿاألم جسيػػػخة : فـــي عســـخ وكـــالم السثــل( ٕ)
" شػػػػؿ فػػػي السجسػػػع مثػػػل غيػػػخ مشدػػػػب يقػػػػؿ : . ك ٚٗٔ/ٔكمجسػػػع األمثػػػاؿ .السثػػػل

  .ٕٗٗ/ٔالتجارب زيادة في العقل" 
. كالعقػػج ٜٖ/ٔ. كمحاضػػخات األدبػػاءٖ٘ٓ/ٔكالسثػػل بػػجكف كػػبلـ عسػػخ في:السدتقرػػي

ٕ/ٜٔٓ . 
 .بلكمسا عاش السخء كجخب ازداد عق  : معشى السثل    
. ٗٔ: العدلػة :والسثـل بسفـخد  فـي .ٗٗٔ/ ٔجسيػخة األمثػاؿ  السثل ومقهلة عسخ فـي:( ٖ)

. تػاريد دمذػق ٔ٘ٔ/ٔ. فرػل السقػاؿ فػي شػخح كتػاب األمثػاؿ ٓٔ/ٔجسيخة األمثػاؿ 
ق ٘ٔٗٔ، دار الفكػػػػخ  ٕٙٗ/ ٜٖالبػػػػغ عدػػػػاكخ تػػػػح/ عسػػػػخك بػػػػغ غخامػػػػة العسػػػػخكؼ 

 .ٕٛ/ٔ. مجسع األمثاؿ ٖٙ/ٚ.التحكخة ٜٕ/ٖ. العقج ٕٗٔ/ٔـ. السدتقري ٜٜ٘ٔ
، ككػاف مسػغ اعتػدؿ الفتشػة فيػو  السثل لعسخك بغ العاص قالو حيغ قتػل عثسػافالسهرد : 

، كقاؿ إنو سيقتل ، كذلظ حيغ أبى أف يخمع نفدو ، كأبى الشَّاس أف يمي عمييع، فمسػا 
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  . "فخؽ بيغ معج تحابػ " ٚ

 (ٔ)."أف مخ ذكؼ القخابات أف يتداكركا كال يتجاكركا" :  مقػلة عسخ 

  ." باريياأعط القػس " : السثل ػ ٛ
إلى سعج بغ أبي كقاص " أف شاكر عسخك بغ معج  كتب: سخ مقػلة ع

 كال تدتعغ بيسا في غيخ ذلظ، فإفيكخب كشميحة بغ خػيمج في حخبظ، 
 )ٕكل قـػ أعمع برشاعتيع.)

                                                                                                                                    

أدميتيػػا( أؼ ِإذا ضششػػت الطػػغ أصػػبت كػػأني بمغػػت مشتيػػى  قخحػػة قتػػل قػػاؿ )ِإذاحككػػت
 .ؼالخأ

جسيػػػػػخة  . يزػػػػػخب مػػػػػثبل لمخجػػػػػل السرػػػػػيب بػػػػػالطشػف فػػػػػإذا ضػػػػػغ فكأنػػػػػو رأػ السزـــــخب: 
 .ٗٗٔ/ٔاألمثاؿ

. التػػحكخة ٛٙ/ ٕ.مجسػػع األمثػػاؿ ٛٗٔ/ ٔ( السثػػل ككػػبلـ عسػػخ فػػي األمثػػاؿ البػػغ سػػبلـ ٔ)
 كما بعجىا .  ٘ٛ. كنكتة األمثاؿ ٔٚ، ٓٚ/ٚ

. زىػخ ٙٚٔ/ٕقػج. العٜٕ/ٔ. التسثيػلٓٓٔ/ٖككبلـ عسػخ بسفػخده فػي : عيػػف األخبػار
. جسيػػػخة خصػػػب ٕٙٔ/ٕ. إحيػػػاء عمػػػـػ الػػػجيغ ٔ٘ٗ/ٕ.مجسػػػع األمثػػػاؿ ٖٚ/ٔاآلداب 

السكتبة العمسية بيػخكت ػ لبشػاف . كالسثػل بسفػخده فػي  ٙٗٗ/ٔالعخب أحسج زكي صفػت
 .ٖٕٔ/ ٔغيخ مشدػبة  خزكقيشخح ديػاف الحساسة لمس

أؼ اسػػتعغ .ػس بارييػػاقػػاؿ أبػػػ عبيػػج:كمغ ىػػحا قػػػليع:أعط القػػ ٕٗٓ/ٔ(أمثػػاؿ أبػػي عبيػػجٕ)
إلى سعج بػغ  الخصاب عمى عسمظ بأىل السعخفة كالححؽ لو. كمغ ىحا كتاب عسخ بغ

أبػػػي كقػػػاص " أف شػػػاكر عسػػػخك بػػػغ معػػػج يكػػػخب كشميحػػػة بػػػغ خػيمػػػج فػػػي حخبػػػظ، كال 
 ال ٖٛ/ٕ. صػػيج األفكػػار  تدػػتعغ بيسػػا فػػي غيػػخ ذلػػظ، فػػإفَّ كػػل قػػـػ أعمػػع برػػشاعتيع

قػلػو: ال  بػغ الخصػاب  عسػخ أثػخ عػغ الفػاركؽ  .مذػػرة غيخ مغ أبـخ أمخ في خيخ
خيػػػخ فػػػي أمػػػخ أبػػػـخ مػػػغ غيػػػخ مذػػػػرة. كليػػػحا يقػػػاؿ: الخصػػػأ مػػػع السذػػػػرة أصػػػمح مػػػغ 
الرػاب مع االنفخاد كاالستبجاد. كفي األمثػاؿ الدػائخة مػا ىمػظ امػخء  بعػج مذػػرة كلػيذ 

 .الخبيخ كالسذيخ 
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 ."شجالحئب خاليا أ" السثل : ػ ٜ
ج  يدافخ أقل مغ ثبلثة فإف مات كاحال " : رضي هللا عشو عسخ مقػلة
 (ٔ". )ثشافاكليو 

  ."  تبمغرضا الشاس غاية ال:" لالسثػ ٔٓ
لػ كاف الخجل ج ك ما كانت عمى أحج نعسة إال كاف لو حاس:" مقػلة عسخ 
  (ٕ. )"قجح لػجج غامدا أقـػ مغ ال

  . ،" خيخ األمػر األكساط" "فتعقى ّخاً ا فتدتخط كال مُ ال تكغ حمػً  :" السثل ػٔٔ
ضعف كشّجة  :" إف ىحا األمخ ال يرمحو إال ليغ في غيخمقػلة عسخ 
 .(ٖ" )في غيخ عشف

 ."خ بجيخ  بجخه ندى بجيخ َخبخهعيَّ  "ػ السثل : ٕٔ
                                                           

ب خاليػا أسػج يخيػج أنػو إذا خػبل كيػخكػ الػحئ، " قػليع الحئب خاليػا أشػج ٜ٘ٗ/ ٔ( جسيخة ٔ)
كقػاؿ بعزػيع عميػظ ، باإلنداف كاف أشج عميو أك كاف بسشدلة األسج في الجخأة كاإلقجاـ

بالجساعػػة فػػإف الػػحئب إنسػػا يرػػيج قاصػػية الغػػشع ككػػاف ال يدػػافخ أقػػل مػػغ ثبلثػػة كىػػحا 
)قفػػا  أصػػل قػػػليع فػػي أشػػعارىع خميمػػي كصػػاحبي كأكؿ مػػا ذكػػخه امػػخؤ الكػػيذ فػػي قػلػػو

ال يدػػافخ أقػػل مػػغ ثبلثػػة فػػإف مػػات  عسػػخ كقػػاؿ ... )غ ذكػػخػ حبيػػب كمشػػدؿنبػػظ مػػ
 ".كاحج كليو اثشاف

 . ٔٗ/ ٚ. السثل بسفخده في التحكخة ٕٕٕ/ٔاألمثاؿ 
قالػػػو أكػػثع بػػػغ  " السثػػل :"رضػػػا الشػػاس غايػػػة ال تبمػػغ . ٜ٘ٗ، ٖٜٗ/ ٔ( جسيػػخة األمثػػػاؿٕ)

كفػػي معشػػى السثػػل مػػا صػػيفي كمعشػػاه أف الخجػػل ال يدػػمع مػػغ الشػػاس عمػػى كػػل حػػاؿ ، 
بػػغ  عسػػخ أخبخنػػا ِبػػو أبػػػ أحسػػج عػػغ ابػػغ دريػػج عػػغ أبػػي حػػاتع عػػغ األصػػسعي قػػاؿ قػػاؿ

مػػا كانػػت عمػػى أحػػج نعسػػة إال كػػاف لػػو حاسػػج كلػػػ كػػاف الخجػػل أقػػـػ مػػغ  الخصػػاب 
. ٜٖٔ/ ٕ.ربيػع األبػخار ٖٗٗ/ٔكبلـ عسخ في: رسػائل الجػاحع  القجح لػجج غامدا .
 . ٚٔ/ٕ . نثخ الجرٖٗٔ/ٔركضة العقبلء 

 . ٙ٘ /ٚ التحكخة.  ٓٚٔ/ٖ( البياف كالتبيغ ٖ)
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كفى بظ عيبا أف يبجك لظ مغ أخيظ ما يخفى عميظ مغ :"  مقػلة عسخ 
 (.ٔ" )يظ مثمونفدظ أك تؤذػ جميدا بسا ف

 ". أكؿ الحـد السذػرة"مغ أمثاؿ أكثع بغ صيفي:  : السثل ػٖٔ

بلثة، رجل ذك رأؼ كعقل، كرجل إذا حدبو أمخ الخجاؿ ث ": عسخ مقػالت
،  مخشجا " أتى ذا رأؼ فاستذاره، كرجل حائخ بائخ، ال يأتسخ رشجا، كال يصيع

" ما تذاكر قػـ قط إاّل ىجكا إلى رشج  ،يخافػف هللا "" شاكر في أمخؾ الحيغ 
  (  ٕ.) " أمخىع

                                                           

، كقج كردت مقػلة عسخ فيو بخكاية كسشج يشتيي إلى أبػي عبيػجة  ٖٛ/ٕجسيخة األمثاؿ (ٔ)
يقػػػػػؿ :" كأخبخنػػػػا أبػػػػػ أحسػػػػج عػػػػغ ابػػػػغ دريػػػػج عػػػػغ أبػػػػي حػػػػاتع عػػػػغ أبػػػػي عبيػػػػجة قػػػػاؿ 

بجيػخ ترػغيخ يقػؿ..." . كالسثل يزخب لمخجل يعيخ صاحبو بسا ىػ فيػو ك  عسخ كاف
أبجػػخ مخخًسػػا كاألبجػػخ الػػحؼ نتػػأ بصشػػو كقػػج بجػػخ بجػػخا كبجػػخة كبجػػخة لقػػب لخجػػل أبجػػخ 

 .فعيخه بجيخ نتػء بصشو فقيل لو ذلظ 
. كالسثػل بسفػخده فػي : األمثػاؿ البػغ ٜٕ/ٕكمقػلػة عسػخ فػي : نثػخ الػجر فػي السحاضػخات 

غ العخبػػي البػػغ ، كقػػج كصػػفو بالعاميػػة كاالبتػػحاؿ. الكشػػد المغػػػؼ فػػي المدػػ ٗٚ/ٔسػػبلـ 
، مكتبػػػػػػػػػػػػة الستشبػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػاىخة .التسثيػػػػػػػػػػػػل ٕٕٔالدػػػػػػػػػػػػكيت تػػػػػػػػػػػػح/ أكغدػػػػػػػػػػػػت ىفشػػػػػػػػػػػػخ:

، كقج ذكخ أنػو يقػاؿ لسػغ عػاب إندػانا بسػا ىػػ ٖٙٔ.األمثاؿ لمياشسي:٘ٔكالسحاضخة:
.السدتقرػػػػي ٖٜ. فرػػػػل السقػػػػاؿ :ٖٕ/ٖ. العقػػػػج الفخيػػػػج ٕ٘عميػػػػو .خػػػػاص الخػػػػاص :

 (. . جسيخة المغة مادة )بجخٛ/ٕ. مجسع األمثاؿ  ٘ٚٔ/ٕ

. كالسثػل كالسقػلػة األكلػى فقػط فػي ٜٕٕ/ٔ( السرادر :السثل كمقػلتا عسخ في: األمثػاؿ ٕ)
. كقػػج صػػػشف السيػػػجاني السقػلػػة الثانيػػػة لعسػػخ مػػػثبًل .انطػػػخ ٕ٘/ٔ: مجسػػع األمثػػػاؿ
. كالسقػلػػة الثانيػػة كالثالثػػة لعسػػخ عمػػى التختيػػب فػػي ربيػػع  ٖٗٚ/ٔمجسػػع األمثػػاؿ 

. ٚٛٔ، ٔٔ/ٔع بسفخده في : جسيخة األمثػاؿ .  كمثل أكثٖ٘ٗ، ٔ٘ٗ/ ٖاألبخار 
، دار السشاىػل ٜٔٔ. المصائف كالطخائف لمثعالبي :ٕٖ٘، ٙٙاألمثاؿ لمياشسي : 

/ ٔ. اآلداب الذػػػػػخعية  ٖٚٛ/ٖ. ركض األخيػػػػػارٓٗٗ/ٔػػػػػػ بيػػػػػخكت. السدتقرػػػػػي
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 : بعسخ مهردها في ارتبطت أمثال )ز(
 " الُسَتسشِّيةأصبُّ من ـ السثل : " ٔ

 :قرة السهرد وارتبا ه بعسخ 
صجر اإلسبلـ، كالستسشية: امخأة ىحا مثل مغ أمثاؿ أىل السجيشة سار في 

عذقت فتى مغ بشي ُسَميع يقاؿ لو: نرخ بغ حجاج، ككاف أحدغ  نيةمج
غ الػجج بو، ثع ليجت بحكخه، م أىل زمانو صػرة، فزشيت مغ حبو، كدنفت

ة بباب دارىا، ذات ليم الخصاب خ بغسخَّ عسحتى صار ذكخه ىجيخاىا، ف
 :افدسعيا تقػؿ رافعة عقيختي

 اجأـ ال سبيل إلى نرخ بغ حج      اأال سبيل إلى خسخ فأشخبي        
الفتى خىا، فمسا أصبح استحزخ غ ىحه الستسشية؟ فعخؼ خب: مفقاؿ عسخ 

في  لغانياتالستسشَّى، فمسا رآه بيخه جسالو، فقاؿ لو: أأنت الحؼ تتسشاؾ ا
ُـّ لظن أما وهللا ألزيمغ عشظ رداء الجساؿ، ثع دعا بحجاـ فحمقخجكر   ىغ؟ ال أ
ذنب لي في ذلظ؟  أحدغ، فقاؿ: كأؼ ػقاً سَّتو، ثع تأممو فقاؿ لو: أنت محمجُ 

فقاؿ: صجقت، الحنب لي أف تخكتظ في دار اليجخة، ثع أركبو جسبل كسيخه 
َمسي: إني قج سيخت الستسشَّي  ع ابغ مدعػدخة، ككتب إلى ُمَجاشإلى البر الدُّ

                                                                                                                                    

. كالسقػلػػػة الثانيػػػة لعسػػػخ ركاىػػػا األصػػػفياني فػػػي حميتػػػو بدػػػشج ، فقاؿ:"حػػػجثشا ٕٖٚ
ثشػػا دمحم بػػغ زىيػػخ أبػػػ يعمػػى ثشػػا دمحم بػػغ سػػعيج بػػغ زيػػج بػػغ إبػػخاليع الحدػػغ بػػغ دمحم 

التدػػػتخؼ ثشػػػا أبػػػػ نعػػػيع ثشػػػا مدػػػعخ عػػػغ كديعػػػة األنرػػػارؼ قػػػاؿ : قػػػاؿ عسػػػخ بػػػغ 
دار الكتػػػب  ٕٛٙ/ٚالخصػػػاب ..." حميػػػة األكليػػػاء كشبقػػػات األصػػػفياء لؤلصػػػفياني

 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٜٓٗٔ/ٔالعمسية/ بيخكت ػ لبشاف ط
 ب السذػرة ، ككحلظ فيسغ لع يحدغ اختيار مدتذاره .يزخب فيسغ يصم السزخب :
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مسي إلى البرخة، فاست عسخ،  لفطةالسجيشة  ب نداءمنرخ بغ حجاج الدُّ
 (ٔ) .فدارت مثبل" الستسشية مغ بُّ أص "بيا السثل، كقمغ بغفزخ 
 ".  معم الجواء األز ن"  السثل: ـٕ

 :اؿ، فق الحارث بغ كمجة عغ خيخ األدكية عسخ سأؿ"  ارتبا ه بعسخ :
 كىػ مثل قػليع " ليذ لمبصشة خيخ مغ خسرة تتبعيا ، األـز الجكاء نعع

"(ٕ) . 
 "يلجس مأ من أوفى ـ السثل : "ٖ

 ارتبا ه بعسخ :
َخاة مغ دكس ط أبى ىخيخة ىىي مغ ر  كفائيا أف ككاف مغ  ؛ ، كىع أىل الدَّ

اني مغ أزد ششػأة، ىذاـ بغ الػليج بغ السغيخة السخدكمي قتل أبا زىيخ الدىخ 
َخاة كثبػا عمى أبي سفياف بغ حخب، ف صيخ ككاف مسا بمغ ذلظ قػمو بالدَّ

بيا،  ِضَخار بغ الخصاب ليقتمػه، فدعى حتى دخل بيت أـ جسيل كعاذ
يف عمى الباب، كقامت في كجػىيع ع ُذباُب الدفزخبو رجل مشيع فػق

                                                           

. الػػجرة الفػػاخخة فػػي األمثػػاؿ الدػػائخة لحسػػدة األصػػبياني تػػح/  ٗٔٗ/ٔ األمثػػاؿ مجسػػع( ٔ)
، دار السعػػػػارؼ ػ مرػػػػخ . ندػػػػب قػػػػخير  ٕٙٚ: ٕٗٚ/ ٔعبػػػػج السجيػػػػج قصػػػػامر

. كالسثػل ٖ، دار السعػارؼ ػ القػاىخة ، طٖٔٙمرػعب الدبيػخؼ تػح/ ليفػي بخكفشدػاؿ:
.كبحػحؼ ٚ٘ٔبريغة الشفي"ليدت حفرة مغ رجاؿ أـ عاصع" في:األمثاؿ السػلػجة:

 .  ٕٖٓ/ٙالتاء مغ ليذ في:نثخ الجر
، كقج فدخه فقاؿ: يعشي الِحْسَية، ُيَقاؿ: أَزـَ يأِزـُ ( 4253-رقع) تحت ٕٖٗ/ٕ لسجسع( إ)

قػػي كالسثػػل بػػجكف حػػجيث عسػػخ فػػي : شػػخح ديػػػاف الحساسػػة لمسخزك  .أْزمػػًا، إذا َعػػسَّ 
ق ٕٗٗٔ/ٔدار الكتػػػب العمسيػػػة ػ بيػػػخكت ػ لبشػػػاف،ط ٖٕٕ/ٔتػػػح/ غخيػػػج الذػػػيد 

ـ.البيػاف فػي مػػحىب اإلمػاـ الذػافعي ألبػي الحدػػيغ يحيػى العسخانػي تح/قاسػػع ٖٕٓٓػػ
 ـ.ٕٓٓٓق ػ ٕٔٗٔ/ ٔدار السشياج ػ ججة ط ٚٗ٘،ٕٜ/ٔالشػرؼ 
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أنو  ضشت  بغ الخصاب عسخ ، كنادت قػميا فسشعػه ليا، فمسا قاـ فحبتيع
القرة فقاؿ: إني لدت بأخيو إال في  سخع أتتو بالسجيشة كقج عخؼأخػه، ف

 (ٔ).سبيل اإلسبلـ، كىػ غاز، كقج عخفشا مشتظ عميو فأعصاىا عمى أنيا ابشة
 "  َثْمَقم ، وإن ُثتخكإن ُيقتل َثْشِقم كاألرقم ـ السثل : " ٗ

 ارتبا ه بعسخ :
، الجاىمية يدعسػف أف الجغ تصمبكانػا في  فخبسا مات  بثأر الجافِّ

طع ، أف رجبًل كدخ مشو ع عسخ بل، كفي حجيثقاتمو، كربسا أصابو خ
كاألرَقع إف ُيقتل ىػ اؿ الخجل: فقجه، قيِّ فأبى أف يُ  يصمب الَقَػد عسخ فأتى

 (ٕ).: ىػ كحلظ، يعشي نفدوعسخ اؿفق ، َيْمَقع ؾخ َيْشِقع، كإف ُيت

                                                           

مػػا بعػػجىا. ك  ٕٓ/ٕ. الػػجرة الفػػاخخة ٔٛ/ٔ.السحاسػػغ كالسدػػاكغ ٖٛ( السحاسػػغ كاألضػػجاد:ٔ)
. كالسثػػل بسفػػخده فػػي: جسيػػخة ٖٚٗ/ٔالسدتقرػػي.ٖٚٚ/ٕالسجسػػع.ٖٛٗ/ٕجسيػػخة األمثػػاؿ

. نثػػػخ الػػػجر فػػػي السحاضػػػخات ألبػػػي سػػػعج اآلبػػػي تػػػح/ خالػػػج عبػػػج الغشػػػي ٜٕٖ/ٕاألمثػػػاؿ 
 ـ. ٕٗٓٓق ػ ٕٗٗٔ/ٔدار الكتب العمسية ػ بيخكت /لبشاف، ط ٓٚ/ٙمحفػظ 

. السجسػػػػع ٛٚ/ٕفػػػػي غخيػػػػب الحػػػػجيث .الفػػػػائق  ٕٜ٘/ٔ( غخيػػػػب الحػػػػجيث البػػػػغ قتيبػػػػةٕ) 
. لدػػػػػػػاف العػػػػػػػخب مػػػػػػػادة )رقػػػػػػػع(. السثػػػػػػػل فقػػػػػػػط فػػػػػػػي: ٓٛ/٘ٔ.كشػػػػػػػد العسػػػػػػػاؿ٘ٗٔ/ٕ

.البرػػػػػػػػػػػػائخ  ٜٙ/ٖ. العقػػػػػػػػػػػج الفخيػػػػػػػػػػػجٙٙٔ/ٕ. جسيػػػػػػػػػػػخة األمثػػػػػػػػػػػاؿ ٕٕٙ/ٔاألمثػػػػػػػػػػػاؿ
.فرػػػػػػػػػػػػػل ٖٜٔ/ٔ.األمثػػػػػػػػػػػػػاؿ لمياشػػػػػػػػػػػػػسي ٖٕٓ/ٕ. السدتقرػػػػػػػػػػػػػيٖٓٔ/ٔكالػػػػػػػػػػػػػحخائخ

 .ٖٙٚ/ٔالسقاؿ

ا رقػػع أؼ نقػػر ، كىػػػ يذػػبو الجػػاف فػػي اتقػػاء األرقػػع : الحيػػة التػػي عمػػى ضيخىػػ السفــخدات :
الشػػاس مػػغ قتمػػو ، كىػػػ مػػع ذلػػظ أضػػعف الحيػػات ، فػػاألرقع كالجػػاف يتقػػى فػػي قتميسػػا 
عقػبة الجغ لسغ قتميسػا ، كىػحا معشػى قػػليع فػي السثػل : إف يقتػل يػشقع أؼ يثػأر بػو . 
اف المدػػػػاف مػػػػادة : )رقع(.كأمػػػػا قػلػػػػو : كإف يتػػػػخؾ يمقػػػػع أؼ يدػػػػخع فػػػػي األكػػػػل . المدػػػػ

 مادة:)لقع(.
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 "مليت احفرة من رجال أمِّ عاص :" السثل ـ٘
 بعسخ :ارتبا ه 

كىي  الميل مخ بُدػؽ  عسخ كأصمو أف؛  ةىحا مغ أمثاؿ أىل السجيش
شابة، كقج أًة معيا لبغ تبيعو، كمعيا بشت ليا مغ أسػاؽ السجيشة، فخأػ امخ 

 َتْسُحقيو كال ا، فجعمت الذابة تقػؿ: يا أمو، اللبشي ىست العجػز أف َتْسُحؽ
ا لت: ابشتى، فأمخ عاصسً افقاؿ: مغ ىحه مشظ؟ ق عسخ عمييا َتُغذيِّو، فػقف

صع كحفرة، فتدكج عبج العديد بغ مخكاف أـ فتدكجيا، فػلجت لو أـ عا
شة الِعْذخة ليشة الجانب محبػبة عشج أحسائيا، فػلجت عاصع، فكانت حد

فمسا ماتت خمف عمى حفرة، فكانت سيئة الخمق تؤذػ أحساءىا،  عسخ، لو
 ةحفر ليت: اؿ، فقمػالى مخكاف عغ حفرة كأـ عاصعفدئل مخشَّث  مغ 

 (ٔ) .بلً فحىبت مث عاصع، أـ رجاؿ مغ
***** 

 : عسخ روا  مثل )اح( 
 ". َأْشِخؽ َثِبيُخ، كيسا ُنِغيخ " : السثل ػٔ
ككانػا ال  "نغيخ كيسا ثبيخ أشخؽ  "ػف ل: إف السذخكيغ كانػا يقػ  عسخ قاؿ 

 (ٕ(.ػف حتى تصمع الذسذيفيز

                                                                                                                                    

كىػػحا مثػػل لسػػغ . جسيػػخة األمثػػاؿ. يزػػخب مػػثبًل لمخجػػل يتػقػػع شػػخه فػػي كػػل حػػاؿ السزــخب:
يجتسػع عميػو شػخاف ال يػجرػ كيػف يرػشع فييسػػا ؛ يعشػي أنػو اجتسػع عميػو كدػخ العطػػع 

 كعجـ القػد.
 .يزخب في تفزيل بعس الخمق عمى بعسٍ  .ٖٕٓ/ٕ السجسع( ٔ)
لدػػػػشغ الرػػػػغخػ لمشدػػػػائي تح/عبػػػػج الفتػػػػاح أبػغػػػػجة كانطػػػػخ: ا.  ٕٖٙ/ٔ( مجسػػػػع األمثػػػػاؿٕ)

ـ. شػخح معػاني ٜٙٛٔق ٙٓٗٔ/ٕمكتػب السصبػعػات اإلسػبلمية ػ حمػب ط  ٕ٘ٙ/٘
مػػػغ عمسػػػاء األزىػػػخ اآلثػػػار لمصحػػػاكؼ تػػػح/ دمحم زىػػػخؼ الشجػػػار ،ودمحم سػػػيج جػػػاد الحػػػق 



 

 

4566 

  

                                                                                                                                    

إرشػػاد الدػػارؼ لذػػخح صػػحيح ـ. ٜٜٗٔق ٗٔٗٔ/ ٔعػػالع الكتػػب ط ٕٛٔ/ٕالذػػخيف
، ٚط،  ، السصبعة الكبخػ األميخية، مرخٕٓٔ/ٖدمحم القدصبلني  حسج بغأل البخارؼ 
 .ٜٔٔ/ٚق .  ٖٕٖٔ
ثبيػػػػخ : جبػػػػل بسكػػػػة . أشػػػػخؽ: أؼ ادخػػػػل يػػػػا ثبيػػػػخ فػػػػي الذػػػػخكؽ كػػػػي ندػػػػخع  السفــــخدات :

 لمشحخ،يقاؿ: أغار فبلف إغارة الثعمب، أؼ أسخع. انطخ المداف مادة ) ثبخ، كشخؽ(.

ككػػػانػا ال "نغيػػػخ كيسػػػا ثبيػػػخ أشػػػخؽ  "يقػػػػكف  : إف السذػػػخكيغ كػػػانػا: قػػػاؿ عسػػػخ الســـهرد 
 .ٕٖٙ/ٔمجسع األمثاؿ .يفيزػف حتى تصمع الذسذ

 .ٕٖٙ/ٔمجسع األمثاؿ .يزخب في اإلسخاع كالعجمة السزخب :
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 السبحث األول :                      

 األلفاظ والتخكيب

تجخؼ في لغة ألصل في األمثاؿ أف ال تكػف مرقػلة ألنيا " ا
التخاشب، كأحاديث الشاس اليػمية العادية، كقمسا نسق أصحاب ىحه 

 ا مغ الجساؿ الفشي البجيعاألحاديث لغتيع، أك حاكلػا أف يػفخكا ليا ضخكبً 
شبقة ؛  غيخ أف كثيخا ما ترجر األمثاؿ عغ الصبقة الخاقية في األمة ...
ا مغ عشايتيا العامة اء كالخصباء، فتحقق ليا ىحه الصبقة ضخكبً الذعخ 
 (.ٔ")بفشيا

مغ تمظ الصبقة الخاقية في أمتشا العخبية ؛  كالفاركؽ عسخ بغ الخصاب 
فقج جسع بيغ سعة العمع كالسيارة األدبية ، كأمثالو انعكاس لحلظ العمع ، كتمظ 

، كحدغ الرياغة ،  السيارة ، فقج اتدست بفراحة المفع ، كجػدة الدبظ
كعسق الفكخة ، كشخافة السعشى، كتشدىت عغ االبتحاؿ كالخكاكة، كال عجب في 

أجسع عمساؤنا بكبلـ العخب، كالخكاة ذلظ؛ إذ الفاركؽ أديب مغ قخير، كقج " 
ألشعارىع، كالعمساء بمغاتيع كأياميع كمحاليع أف قخيذا أفرح العخب ألدشة 

 .(ٕ" )كأصفاىع لغة

*** 

لفاركؽ تترف غالبية ألفاضيا بالديػلة كالػضػح ، كما جاء مغ كأمثاؿ ا
ألفاضيا غخيبًا فيػ مغ ذلظ الشػع الحؼ ال يػجج في السألػؼ ما يغشي عشو ، 

                                                           

 . ٖٔ، دار السعارؼ ط ٕ٘( الفغ كمحالبو في الشثخ العخبي د/شػقي ضيف ص:ٔ)
ي كبلميػػػػػػا البػػػػػػغ ( الرػػػػػػاحبي فػػػػػػي فقػػػػػػو المغػػػػػػة العخبيػػػػػػة كمدػػػػػػائميا كسػػػػػػشغ العػػػػػػخب فػػػػػػٕ)

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ/ ٔ، الشاشخ: دمحم عمي بيزػف ، طٕٛىػ( ص :ٜٖ٘فارس)ت
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كمغ أمثمة ذلظ لفع )كضع( (. ٔكمغ ىشا لع يجخل في باب الغخيب السعيب )
ألػؼ ما ، فيحا المفع ال يػجج في الس "كضع عمى لحع الشداء ساإنفي قػلو :" 

يغشي عشو ، إذ يذيخ معشاه إلى كل ما كقي بو المحع مغ األرض ، مغ 
خذبة أك خرفة أك نحػىسا ، فيػ غيخ مختز بػسيمة مغ كسائل الػقاية، 

لحع عمى خذبة أك عمى خرفة ، كإنسا اختز  فبل يغشي عشو أف يقاؿ :
الجدكر؛ بفعل الػقاية نفدو، كارتبط في نذأتو بتمظ العادة العخبية في ذبح 

فإنو ال يػجج في كىي أنو ال يسشع مغ تشاكؿ المحع الحؼ فػقو أحج ، كمغ ىشا 
 السألػؼ ما يغشي عشو .

كحلظ فإف األلفاظ الغخيبة في أمثاؿ الفاركؽ مغ الرشف الثالث الحؼ 
صشفو القمقذشجؼ كأخبخ أنو ال يعاب استعسالو ، كىػ : الغخيب الستػحر في 

اف متجاكؿ االستعساؿ في زمغ العخب، ثع رفس " كىػ ما كزمغ دكف زمغ ، 
كتخؾ بعج ذلظ، كبيحا ال يعاب استعسالو عمى العخب ألنو لع يكغ عشجىع 

 (.ٕ")كحذّيا، كال لجييع غخيبا

كمغ السسكغ أف يجخل تحت ذلظ قػؿ الفاركؽ :"الثيب عجالة الخاكب 
؛ تسخ كسػيق" فمفع )الدػيق( معخكؼ كمذيػر بيغ العخب ال يجيمو أحج 
مسا دفع أصحاب السعاجع أف ال يحكخكا معشاه ، كأف يكتفػا بقػليع : " 

                                                           

، مكتبػػة نيزػػة ٕٛٗ( انطػػخ: أسػػذ الشقػػج األدبػػي عشػػج العػػخب د/أحسػػج أحسػػج بػػجكؼ ص:ٔ)
 ـ . ٜٛ٘ٔ/ٔمرخػ الفجالة ،ط

، دار الكتػػػػب ٕٓ٘/ٕىػػػػػ( ٕٔٛ( صػػػػبح األعذػػػػى فػػػػي صػػػػشاعة اإلنذػػػػاء لمقمقذػػػػشجؼ )تٕ)
 ت.العمسية، بيخك 
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( (، لكشو قج يخفى عمى كثيخ مغ الشاس اليػـ لقمة ٔكالدػيق معخكؼ "
 ( ٕاستعسالو ، كالسخاد بو : ما يتخح مغ الحشصة كالذعيخ .)

أما الغخابة التي تشفي الفراحة فيي الغخابة عشج كل قـػ في كل زمغ ،" 
ؿ كال ما بعجه، بل كاف ستعساؿ في الدمغ األك ا لع يكغ متجاكؿ االكىػ م

خب كسا ىػ مخفػض عشج غيخىع، كيدسى الػحذي الغميع، مخفػضا عشج الع
 .(، كمثل ىحا ال نججه في أمثاؿ الفاركؽ ٖ) خ"كالعكخ، كالستػع

*** 

كأما عغ التخاكيب ؛ فأمثاؿ الفاركؽ جاءت في تخاكيب صحيحة ليذ 
ة لقػاعج الشحػ ؛ إذ الفاركؽ لع يكغ حخيًرا عمى الحمى المفطية فييا مخالف

كالدجع كاالزدكاج كغيخىا حتى يزصخ إلى مخالفة الكياس ، كسا أنو ليذ 
مغ الفئات التي ال تحكع أمخ المغة ، كال تتقغ قػاعجىا ؛ فيقع المحغ في 

 أمثالو .

ي يدخ ، كحلظ فإف تخاكيب أمثاؿ الفاركؽ سيمة ، تجخؼ عمى المداف ف
بعزيا عمى السعشى السخاد مشيا دكف  ةال التػاء فييا كال تعقيج ، تتزح دالل

الحبح" ، ك"اليسغ حشث  : "السجححاجة إلى معخفة السػرد ، كمغ ذلظ قػلو 
، ك"لػال حب الػشغ لخخب بمج الدػء"، "، ك"خالصػا الشاس كزايمػىعأك مشجمة"

ػػ أخػؾ حتى إذا أنزج رمج"، ، ك "شبت الجراىع إال أف تخخج أعشاقيا""أ
 ك"لمسشخخيغ أكالدنا صياـ كأنت مفصخ" .

                                                           

 ( انطخ : جسيخة المغة ، كتيحيب المغة ، كالرحاح ، كالسحكع ، مادة :)سػؽ( .ٔ)
المدػػاف مػػادة :)سػػػؽ(. كفػػي السعجػػع الػسػػيط : شحػػيغ القسػػح كالذػػعيخ الشػػاعع . مػػادة  (ٕ)

 )سػؽ( .
  .ٖٕٙ/ٕالدابق  (ٖ)
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كما تبقى مشيا تكاد تتزح داللتو عمى السعشى السخاد ، فتأتي معخفة 
السػرد لتعجل بالػصػؿ إلى الجاللة ، كتؤكج أف العبلقة بيغ البشية التخكيبية 

جح ليذ :"حغ قلتمظ األمثاؿ كداللتيا قػية ككاضحة ، كمغ ذلظ قػلو 
مشيا" ، ك"إنسا الشداء لحع عمى كضع" ، ك"الثيب عجالة الخاكب تسخ أك 

الشاس بدمانيع أشبو مشيع سػيق" ، ك "كؿ حارىا مغ تػلى قارىا" ، ك "
 " . بآبائيع

كإذا كانت التخاكيب في أمثاؿ الفاركؽ تترف بالديػلة كالػضػح ، فإنيا 
الفاركؽ لمخياؿ في العجيج مشيا ، ال تعجـ صفة القػة؛ كالتي تشبع مغ استخجاـ 

كمغ ذلظ استخجامو لمخياؿ مغ شخيق االستعارة كسا في قػلو: "أبت الجراىع 
 :ياؿ مغ شخيق التذبيو كسا في قػلوإال أف تخخج أعشاقيا" ، كاستخجامو لمخ

، كاستخجامو لمخياؿ مغ شخيق الكشاية كسا في "إنسا الشداء لحع عمى كضع"
 ىا" . مغ تػلى قارَّ ىا حارَّ  قػلو: "كؿِّ 

لمكمسات الصخيفة غيخ  كتشبع قػة التخكيب كحلظ مغ استخجاـ الفاركؽ 
كقػلو  " خالصػا الشاس كزايمػىع "،السستيشة بكثخة االستعساؿ ، كمغ ذلظ قػلو:

"إنسا الشداء لحع عمى كضع" ؛ فاأللفاظ  "اليسغ حشث أك مشجمة"، كقػلو:":
( ألفاظ شخيفة غيخ مستيشة ، مشحت  )زايمػىع ، كحشث ، كمشجمة ، ككضع

 بصخافتيا السثل قػة كمتانة . 

كمسا تترف بو التخاكيب في أمثاؿ الفاركؽ اشتساليا عمى بعس 
السحدشات البجيعية ؛ حيث إف ىحه السحدشات مسا يسشح التخاكيب جسااًل 

نػع مغ  ، فقج اشتسل مثبلف عمىالجشاس، ككيديج مغ تأثيخىا في نفذ الستمقي
ع ذلظ السحدغ المفطي، كىػ الجشاس الشاقز، كىسا: قػؿ الفاركؽ:"كؿ أنػا 

، فالجشاس "ال بغزظ تمفاال يكغ حبظ كمفا ك  ، كقػلو:"حارىا مغ تػلى قارىا"
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، ي السثل الثاني بيغ )كمفا،كتمفا(، كفلسثل األكؿ بيغ)حارىا ، كقارىا(في ا
ثًخا إيقاعًيا يديج مغ ، نجج أا يحجثو الجشاس مغ إيياـ التكخاركباإلضافة إلى م

 تأثيخ السثميغ في نفذ الستمقي كجحبو إلى تجبخ معشاىسا. 

كسا تشػعت تخاكيب الفاركؽ بيغ الجسل االسسية كالجسل الفعمية ، كالشدبة 
بيشيسا متقاربة . كتشػعت بيغ اإلنذاء كالخبخ، كجاءت ندبة التخاكيب الخبخية 

مخ، كالشيي، كالجعاء ؛ أما األمخ أكثخ ، كتشػعت التخاكيب اإلنذائية بيغ األ
كىسا  "كزايمػىع خالصػا الشاس"" كقػلو: َقارََّىا َكليَ  َمغْ  حارََّىا َكؿِّ "فسثل قػلو: 

ال يكغ حبظ كمفا كال أمخاف يحسبلف معشى الشرح، كأما الشيي فسثل قػلو:"
"،كىػ نيي يفيج كحلظ الشرح كالتػجيو ، كيسثل الجعاء قػلو:" بغزظ تمفا

فيحا رجل أتي بو كىػ سكخاف في شيخ  ؟يغ أكلجانشا صياـ كأنت مفصخلمسشخخ 
 .بالكبت كالخغع  يوعم ؤهدعاكلعطع جخمو كاف رمزاف ، فعاقبو الفاركؽ ، 

لػال حّب الػشغ كاستخجـ الفاركؽ أسمػب )لػال( الذخشية ، كسا في قػلو :"
خ ال يقع " ، كىحا يعشي أف خخاب بمج الدػء كخمػه مغ البذلخخب بمج الّدػء

أبجًا ؛ إذ حب األكشاف أمخ غخيدؼ كثابت في الساضي ، كالحب يعسي 
كيرع ، فأصحاب كل كشغ يتعمقػف بو ، كيدعجكف بالحياة فيو ، كيخكنو 

كاستخجـ الفاركؽ في  أفزل األكشاف ميسا ساء حالو ، ككثخت مخاشخه .
؛ حيث أكج أمثالو أسمػب التػكيج كسا في قػلو: "إنسا الشداء لحع عمى كضع" 

كبلمو بإفَّ ، كاسسية الجسمة ؛ ليكذف لمدامع بيحيغ التػكيجيغ حجع ضعف 
الشداء في ىحا الدياؽ الحؼ كرد فيو السثل ، كيجدج التػكيجاف شجة التححيخ ، 

 كخصػرة الخمػة باألجشبيات .
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 السعاني                          السبحث الثاني :

فاركؽ بيغ الػضػح كالصخافة كالقػة ، أمثاؿ المعطع جسعت السعاني في 
األلفاظ تبًعا لسا سبقت اإلشارة إليو في السبحث الدابق ، مغ كضػح كذلظ 

 . كالتخاكيب كشخافتيا كقػتيا

كقج عمل بيغ الػضػح كالغسػض ؛ يتػزع األمثاؿ ػ عسػمًا ػ فغ ك  
(، كذكخ بعس ٔبيغ الشاس) ابقمة دكرانياألمثاؿ  غسػض بعس القمقذشجؼ

غخابة األلفاظ  أولهسا :ارسيغ باإلضافة إلى ىحا التعميل تعميميغ آخخيغ ؛ الج
؛ إذ " األمثاؿ القجيسة شأنيا شأف الذعخ القجيع ، يذتسل كل مشيسا عمى 
كثيخ مغ غخيب األلفاظ ، كحػشي الكمسات التي ال نألفيا اآلف ، كال نأنذ 

اب التي دعت عمساء ليا ، كمغ ثع تخفى عميشا معانييا ، كىحا ىػ أحج األسب
المغة مشح عيج مبكخ إلى جسع األمثاؿ كتجكيشيا ، كتفديخىا كشخح غخيبيا 

("ٕ.) 

: جيل أصػؿ ىحه األمثاؿ؛ مسا يؤدؼ إلى االختبلؼ في وثانيهسا
تفديخىا؛ حيث يعتسج الشقاد في ذلظ عمى االجتياد، كىحا ما دفع األصسعي 

 (. ٖإلى االكتفاء بقػلو:"ال أدرػ ما أصمو")

كىشاؾ تعميل آخخ ال يسكغ تجاىمو في ىحا األمخ كىػ نبح الستكمسيغ 
بالعخبية لمغتيع ، كإىساليع لتخاثيا ، كقمة عشايتيع بسصالعة نرػصيا ، 
كالتخاشب بفريحيا ، كالتسثل بأمثاليا ؛ مسا باعج بيشيع كبيغ فيع ألفاضيا ، 

 كإدراؾ معاني آدابيا كمشيا األمثاؿ.       
                                                           

 .ٖٛٗ/ٔ( صبح األعذى ٔ)
 .  ٕٓٗ( األمثاؿ العخبية دراسة تاريخية تحميمية  ص: ٕ)
 . ٜٗ/ ٔ(الدابق الرفحة نفديا ، كمقػلة األصسعي في : جسيخة األمثاؿ ٖ)
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إلى أمثاؿ الفاركؽ نجج أف حاليا مغ حيث الػضػح  كحيشسا نتحػؿ
كالغسػض يختمف عغ حاؿ األمثاؿ عسػمًا ؛ حيث جاء معطسيا كاضحًا جميًا 
، ككقف كراء غسػض بعزيا ، قمة دكرانيا بيغ الشاس ، كغخابة ألفاضيا ، 
أما جيل األصػؿ فمع يكغ مغ بيغ تمظ األسباب، فجسيع أمثاؿ الفاركؽ التي 

 لو كالتي تسثل بيا معخكفة األصل . صحت ندبتيا

كالغسػض ىشا في أمثاؿ الفاركؽ ال يعشي االستغبلؽ كاالستبياـ ، كإنسا 
يقرج بو قمة الػضػح الرتباط السثل بعادات كأحجاث عخبية قجيسة انقصع 
أمخىا،كمغ تمظ األمثاؿ قػؿ الفاركؽ: "إنسا الشداء لحع عمى كضع" ، 

يجج أنو ارتبط بعادة جاىمية في نحخ الجساعة كالستأمل لمسذبو بو في السثل 
لمبعيخ كاقتداـ لحسو ، لع يعج ليا كجػد ، األمخ الحؼ حاؿ دكف كضػح السثل 
، كىحا ما دعا األصسعي الحؼ عاش في أكاخخ القخف األكؿ كأكائل القخف 

 (. ٔالثاني إلى شخح تمظ العادة ليتبيغ معشى السثل كما فيو مغ تذبيو )

ثاؿ التي غسزت لقمة دكراتيا بيغ الشاس في ىحا العرخ، كمغ تمظ األم
قػلو :"الثيب عجالة الخاكب تسخ أك سػيق"، كالدبب في قمة دكراف ىحا السثل 
بيغ الشاس ىػ اختبلؼ شبيعة الحياة في كثيخ مغ جػانبيا عغ العرػر 
األكلى؛ مثل الدفخ ككسائمو،كالعادات االجتساعية، كالعسخاف، كغيخ 

كندبت  األمثاؿ الغامزة مغ األمثاؿ التي تسثل بيا الفاركؽ ذلظ..كبكية 
لو؛ كسبب غسػضيا ىػ أنيا أمثاؿ جاىمية قجيسة، ارتبصت أصػليا 

لكل أناس فى "، "حغ قجح ليذ مشيا"بأشخاص كأحجاث جاىمية، مثل: 

                                                           

( مػػػػغ ىػػػػحا البحػػػػث، كانطػػػػخ شػػػػخح األصػػػػسعي ٖٓ(انطػػػػخ فػػػػي تفرػػػػيل تمػػػػظ العػػػػادة ص)ٔ)
 . تيحيب المغة مادة)كضع(في:
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" اقِمب َقبَلب، ""عخفيا مغ أخـدأ "ششذشة ، "عدى الغػيخ أبؤساً "،"بعيخىع خبخ
 . "انى جحيسةىسا كشجم،"

؛ كمغ ذلظ  كأما عغ األمثاؿ الػاضحة فسعطع ما صحت ندبتو لو 
، كعمة الػضػح ىشا رغع قجـ  أعشاقيا" " أبت الجراىع إال أف تخخجقػلو:

عشاصخ الرػرة ، ىػ كضػح التذبيو، مع عجـ غخابة العشاصخ لذيػعيا 
ضػح في ىحا ، كأساس الػ  " حُ الحَّب حُ الَسج"عمى الخغع مغ قجميا. كقػلو :

السثل كضػح ألفاضو ، كقخب معشاه ، كسا أنو قائع عمى تذبيو السعشػؼ 
بالحدي السمسػس الػاضح ، باإلضافة إلى أنو مقتبذ مغ حجيث نبػؼ كىػ 

 َكليَ  َمغ حارََّىا ؿِّ ك ". كقػلو : (ٔ) الحبح" فإنو كالتسادح إياكع " قػؿ الشبي 
ى كتجاكلو ، مع كضػح ألفاظ السثل " كالػضػح ىشا بدبب شيػع السعشَقارََّىا

لمسشخخيغ أكلجانشا  "كبشائو عمى السقابمة؛ إذ بزجىا تتسيد األشياء . كقػلو :
كسا أف ألفاضو ال غخابة  "فالسثل ىشا في صيغة الجعاء، ؟صياـ كأنت مفصخ

، فالسثل في ثػب الػعع السباشخ، " كزايمػىع خالصػا الشاس" فييا. كقػلو:
يشبع كضػحو مغ التخكيب  "اليسيغ حشث أك مشجمة"كقػلو : كألفاضو كاضحة . 

الديل ، كاأللفاظ السعخكفة السأنػسة ، كشيػع السعشى كتجاكلو . كقػلو 
"، بشاؤه كاضح ، كألفاضو بيشة، كمعشاه بآبائيع مشيع أشبو بدمانيع الشاس:"

 قخيب.

كقخب  كبيحا يتبيغ أف كضػح األلفاظ كخمػ التخكيب مغ االلتػاء كالتعقيج،
السعشى كشيػعو كعجـ ارتباشو بأحجاث قجيسة، كل ذلظ كاف سببًا في كضػح 

 ىحه األمثاؿ كبعجىا عغ الغسػض .

                                                           

 ( .ٕٕٚٙ، حجيث رقع )ٕٔ٘/ٔصحيح الجامع الرغيخ كزياداتو لؤللباني( ٔ)
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كال عجب في غمبة الػضػح عمى األمثاؿ التي صحت ندبتيا لمفاركؽ ، 
يحـ مغ يتبع كحذي الكبلـ ، أك يعاضل بيشو ، كقج صخح بحلظ  فقج كاف 

:" كاف ال يعاضل بيغ الكبلـ ، كال يتبع  في ثشائو عمى زىيخ حيشسا قاؿ
 (.ٔكحذيو ، كال يسجح الخجل إال بسا فيو " )

كحلظ فإف الػضػح كاف سسة عامة في أدب عرخ صجر اإلسبلـ تأثخًا 
بسشيج القخآف الكخيع ؛ حيث ىحب القخآف " المغة مغ الحػشية كمغ المفع 

الببلغة ... كىػ الغخيب ، فأقاميا في ىحا األسمػب السعجد مغ البياف ك 
أسمػب ليذ فيو زكائج كال فزػؿ ، فالمفع عمى قجر السعشى ، ككأنسا رسع 
لو، كىػ لفع ال يختفع عغ األفياـ كال عغ القمػب، بل يقخب مشيا حتى يمسذ 

 (.ٕالذغاؼ")

كزاد مغ قػة معاني تمظ األمثاؿ كشجة تأثيخىا في نفذ الستمقي، اشتساليا 
:" خالصػا كالصباؽ ؛ كمغ ذلظ قػلو  عمى بعس السحدشات السعشػية

الشاس كزايمػىع " فباإلضافة إلى قيستو الفشية في تأكيج السعشى ؛ مغ جية 
تسايد األشياء بزجىا ، فإنو بسا فيو مغ تزاد يزع الستمقي في صخاع 
داخمي بيغ السعشى كضجه ، ككيف يػفق بيشيسا ، ليخخج مغ صخاعو الجاخمي 

األمخيغ الستزاديغ ، كيرل إلى اليجؼ مغ ىحا  بإدراؾ كاضح كجمي لحكيقة
 السثل .

  
                                                           

، دار السػػجني ٖٙ/ ٔـ الجسحػػي تػػح/ محسػػػد شػػاكخ ( شبقػػات فحػػػؿ الذػػعخاء البػػغ سػػبلٔ)
 بججة .

، دار السعػػػارؼ ، ٖٖ( تػػػاريد األدب العخبػػػي )العرػػػخ اإلسػػػبلمي( د/ شػػػػقي ضػػػيف : ٕ)
 .ٔٔط/
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 البيانية رهرالالسبحث الثالث :                             

غيخ الرخيح ؛ تذبيو قائع عمى التذبيو في استعسالو العاـ السثل 
 التذبيوىحا المػف مغ ك السػقف الحؼ يزخب فيو بالسػقف الحؼ كرد فيو ، 

كىي إحجػ قدسي ،  شج األدباء استعارة تسثيميةيدسى ع غيخ الرخيح 
كمفع األسج  غيخ أف لفع السذبو بو قج يكػف فخداً  ،االستعارة الترخيحية 

الحؼ تشقمو مغ الدبع السػضػع لو أّكاًل إلى الخجل الذبيو بو في الجخأة. كقج 
لريف ضيعت المبغ" الحؼ تشقمو مغ ىيئة مغ ضيع اكمفع " يكػف مخكباً 
  )ٔ) .التسثيميةستعارة اال تمظك  ، ىيئة مغ ضيع حاجة مغ الحػائجالمبغ إلى 

لكغ الحجيث ىشا عغ أمثاؿ الفاركؽ في شبيعة بشائيا التخكيبي ؛ 
كالسقرػد بحلظ البشاء الحؼ تذكمت فيو عمى لداف الفاركؽ في مػردىا قبل 
أف يذبو بو السزخب ؛ فسشيا ما تذكل في بشاء التذبيو ، كمشيا ما تذكل في 
بشاء االستعارة ، كمشيا ما تذكل في بشاء الكشاية ، كمشيا ما تذكل في بشاء 

 الحكيقة .

كلسا كاف الحجيث ىشا عغ البشاء األكؿ الحؼ تذكل فيو السثل عمى 
لداف الفاركؽ ، اقترخ التصبيق عمى األمثاؿ التي صحت ندبتيا لو ؛ فيي 

 إبجاعو األدبي .   التي تسثل شخريتو في تذكيل البشاء ، كتعبخ عغ حكيقة

؛ إذ ىػ أبخز األبشية التي ثالو التي تذكمت في قالب التذبيو كنبجأ بأم
ظ في أمثاؿ ، ككحلي السثل العخبي عسػماً تذكمت فييا الرػرة الفشية ف

في الشداء  بو عسخش فقج "َكَضعْ  ىعم لحع الشداء إف":الفاركؽ، كمشيا قػلو
 محع ما داـ عمى الػضعخجاؿ بالكقمة امتشاعيغ عمى شبلبيغ مغ الضعفيغ 

                                                           

 كما بعجىا . ٕٔ/ٔ( انطخ : زىخ األكع ٔ)
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الخجاؿ عغ  . كلسا كاف ىحا حاؿ الشداء نيى عسخال يسشع مغ تشاكلو أحج
 ؛إلييغ كالتحجث مشيغ القخب كعجـ غباعتدالي كأمخىع ، الغداة الخمػة بشداء 

  الجسيع. عفة عمى حخصاً 

نة سؤك ال قمة في الثيب شبو "الثيب عجالة الخاكب تسخ أك سػيق" : قػلو كمشيا
ػِ  كالتسخ، بعجالة الخاكب لحىاب عحرتيا يايب مشرسعمى ال ؛ إذ ال يقكالدَّ

ِجمو عسا سػػ ذلظ مغ ف الدفخ ُيعْ ألكىي أنفع لو  ،مؤكنة عمى السدافخ فييا
  . قمة الساؿ تسشع الستدكج مغ البكخ، كسا أف عاَلجالصعاـ الس

ب عميو مغ ضخر فقج شبو السجح فيسا قج يتخت " حالحب حالسج "كمشيا قػلو : 
بالغ يريب السادح كالسسجكح بالحبح كما يتختب عميو مغ ىبلؾ القاتل 

 مشيا ححؼ حيث ؛ البميغة التذبييات مغ ةالثبلث كاألمثاؿ كالسقتػؿ .
  . كاألداة  الػجو

*** 

 قػلو كىػ ، كاحج فسثل االستعارة قالب في تذكمت التي أمثالو عغ كأما
 شبو حيث ؛ مكشية استعارة كتمظ " عشاقياأ  " أبت الجراىع إال أف تخخج :

 حاكؿ بحيػاف ، ستخىا عمى مالكيا حخص رغع آثارىا ضيػر في الجراىع
 ، عشقو كيخخج يطيخ أف إال فأبى ، فدتخه الشاس عغ أمخه يخفي أف صاحبو

  . (ٔالجسل") قاد مغ استتخ ما آخخ" مثل في قالػا كقج

*** 

                                                           

 . ٖٔٓ/ٕ( مجسع األمثاؿ ٔ)
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 أنزج ِإذا حتى أخػؾ "شػػ :قػلو اأكلي ؛ أمثاؿ ثبلثة في يةالكشا تبخزك 
 مغ ذلظ الـز يعشي كإنسا ،باإلرماد إتباعو ثع الذػاء يعشي ال فالفاركؽ  "رمَّج
  .صشعو بعج بالسغ السعخكؼ إفداد

 شبو حيث ، التسثيمية االستعارة باب مغ السثل ىحا يكػف  أف كيرح
ػاه ش أنزج مغ بحاؿ كإتسامو صشعو بعج لسعخكفو إفداده في السشاف حاؿ
  ي الخماد فأفدجه.ألقاه فثع ده كجػ 

 ، شيء يذغمو ال الحؼ الفارغ كالدبيمل " سبيمبلً  "جاء : قػلو كثانييا
 يقـػ ال كأف ؛ صاحبيا مجيء الشاس يحسج أال ، الرفات ىحه لػاـز كمغ
 أيغ يجرؼ  فبل كضبلؿ حيخة في يكػف  كأف ، حاجة بقزاء الذخز ذلظ
 . يتجو

 مدعػد البغ الفاركؽ  قالو " حارَّىا مغ تػلَّى قارَّىا َكؿِّ  " : قػلو كثالثيا
 يػؿ أف السثل بيحا فأرشجه ، عمييع اأميخً  يكغ كلع الشاس أفتى حيشسا البجرؼ 
 خيخىاك  ىيشاتيا تػلى مغ  ػ الفتػػ  يعشي ػ كشجائجىا كشخىا اإلمارة صعاب
عغ الخيخ ، كالبخد كشاية الذجائج كالرعابكشاية عغ  خَّ فجعل الحَ  ، كمشافعيا

 . الييشة األمػرك 

*** 

 كاالستعارة التذبيو بيغ الفاركؽ  ألمثاؿ البيانية القػالب تشػعت ىكحا
 التي السيارة تمظ ، اإلبجاعية كميارتو ، الترػيخية بخاعتو لتبخز ؛ كالكشاية
 في األمثاؿ إذ ؛ البجيية عمى البيانية القػالب تمظ في أمثالو صػغ مغ مكشتو
       . كاالرتجاؿ البجيية عمى تقاؿ ئيامشذ كأصل مػردىا
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 الستأمل فإف األمثاؿ تمظ عمى اقترخت قج البيانية األلػاف كانت كإذا
 نسػذًجا تجعميا التي كالبياف الفراحة أسذ فييا يعجـ ال الفاركؽ  أمثاؿ لبكية
أكضح لمسشصق، كآنق لمدسع، كأكسع " فيي ، صػره أبيى في الفشي لمشثخ

 عمى مبشي فييا كالتخكيب ، مقتزب لفطيا فإف كحلظ ، (ٔ")لذعػب الحجيث
 (.ٕ) سائخة كالعبارة ، كالتمػيح باإلشارة قائع كالسعشى ، الححؼ

 : الرهرة مرادر

 بيغ تشػعت فقج الفاركؽ  أمثاؿ في البيانية الرػرة مرادر عغ وأما
 ىػ الخئيذ مرجرىا أف إال ، العخبي كالتخاث الشبػؼ  كالحجيث الكخيع القخآف
 التذبيو بشي " كضع عمى لحع الشداء "إنسا القائل السثل ففي ؛ العخبي التخاث
 كصف في اعتسج كسا ، العخب عادات مغ كعادة قجيع عخبي مثل عمى
  الشبي أحاديث مغ العجيج معشى عمى بيغ الخمػة كمشع بالزعف الشداء
خِّج ي ُأحَ الميع إن:"قػلو كمشيا بيغ؛ الخمػة مغ كتححر ضعفيغ ترف التي
ال يخمػف رجل بامخأة، كال تدافخ  :"كقػلو (،ٖ)"ة تيع كالسخأ يالزعيفيغ:ال حق

 أكسػيق" تسخ الخاكب عجالة "الثيب مثمو كأما (.ٗ")امخأة إال كمعيا ذك محـخ
 التشقل عمى تقػـ كانت كالتي القجيسة العخبية الحياة كاقع مغ بو فالسذبو
 " أعشاقيا بت الجراىع إال أف تخخج" أ القائل مثمو في نفدو كاألمخ كالتخحاؿ،
 كىػ العخب حياة في حيػاف أىع إلى تذيخ إذ ؛ البيئة مفخدات مغ فالرػرة

                                                           

 ػ ٕ/ٖ( نياية األرب ٔ)
، السكتبػػػػػة العشرػػػػػخية، ٕ٘٘ص: جؼ ( انطػػػػػخ: اإلمتػػػػػاع كالسؤاندػػػػػة ألبػػػػػي حيػػػػػاف التػحيػػػػػٕ)

 ق ػ ٕٗٗٔ/ ٔ، طبيخكت
 .ٙٔٗ/٘ٔ( مدشج اإلماـ أحسج ٖ)
 .  ٛٓٗ/ٖالدابق  (ٗ)
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 مغ مفخداتو فإف رمج" أنزج إذا حتى أخػؾ "شػػ  القائل السثل كأما ، الجسل
مخجل يرصشع ل يزخب إذ ؛ القخآنية السعاني مغ معشاه أف إال ، العخبية البيئة

 قػلو إلى يذيخ، كىحا السعشى لخجل ثع يفدجه عميو باالمتشاف السعخكؼ ِإَلى ا
 )البقخة َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اَل ُتْبِصُمػا َصَجَقاِتُكع ِباْلَسغِّ َكاأْلََذػ   : تعالى
َفِإَذا َفَخْغَت  تعالى: قػلو إلى سبيمبًل" "جاء القائل السثل كيذيخ (،ٕٗٙ

 قبل خسداً  :"اغتشع الشبي قػؿ إلى يذيخ ،كسا (ٚ: )الذخح َفانَرْب 
 كثيخ فييسا مغبػف  نعستاف :"  كقػلو ، (ٔ") شغمظ... قبل خسذ...فخاغظ

 نبػية معاف إلى تذيخ التي األمثاؿ كمغ (،ٕ) " كالفخاغ الرحة ؛ الشاس مغ
 فإنو كالتسادح إياكع " الشبي قػؿ مغ فيػ الحبح" الفاركؽ"السجح قػؿ
 . (ٖ)الحبح"

 بالمغة الػاسعة الفاركؽ  ثقافة عغ تعبخ إنسا لمرػرة السرادر كىحه
 كانت التي ، الجيشية ثقافتو عسق عغ تكذف كسا ، األدبي كتخاثيا العخبية
   .  لمشبي صحبتو ثسار مغ ثسخة

 

  

                                                           

( ٔٚٓٔ،كمػا بعػجىا ، حػجيث رقػع )ٖٕٗ/ٔ( صحيح الجامع الرغيخ كزياداتػو لؤللبػاني ٔ)
 . 
 (.ٗٚٚٙ، حجيث رقع )ٚٗٔٔ/ ٕ( الدابق : ٕ)
 ( .ٕٕٚٙ، حجيث رقع )ٕٔ٘/ٔ( الدابق : ٖ)
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 مرجر من مرادر المغة أمثال الفاروق                 : الخابعالسبحث 

مغ مرادر جسع مفخدات المغة  تعج األمثاؿ العخبية مرجرًا رئيداً 
كشخح معانييا ، كال سيسا الغخيب كالشادر مشيا ، كال تقل أىسيتيا في ذلظ عغ 
بكية ألػاف األدب شعخه كنثخه ؛ كمغ ىشا كانت عشاية مرشفي السعاجع العخبية 
بقخاءة كتبيا كدراستيا كالشقل عشيا ، كبمغت عشايتيع بيا أنيع كانػا  في نقميع 

، كسا ييتسػف يدخدكنيا، كإنسا يحكخكف أصػليا، كأكائل مغ قاليا لؤلمثاؿ ال
 (ٔبتفديخ غخيبيا ، كتعيغ مزاربيا .)

انتذارًا كاسعًا في معاجع  كعشجما نصالع أمثاؿ الفاركؽ نجج أنيا انتذخت
ذياد عمى دالالت السفخدات ، كاعتسج عمييا عمساء المغة في االستالمغة

"الثيب عجالة الخاكب تسخ كسػيق"، فقج  :كمغ ذلظ قػؿ الفاركؽ  ؛كشخحيا
كالعجالة: ما تدكده :"تشاكؿ ابغ دريج ىحا السثل في شخحو لسعشى)عجالة( فقاؿ

 يتعب أكمو نحػ التَّسخ كالدػيق أؼ أنو ُيؤتى بو مغ ساعتو. سا الالخَّاكب م
، كيبلحع يق"تسخ كسػ  بعجالة الخَّاك: الّثّيب كفي حجيث عسخ رضي هللا عشو

ابغ دريج استخجـ مفخدات السثل في شخح معشى المفطة ، ثع أردؼ ىشا أف 
ذلظ الذخح بحكخ السثل ، كسا استخجمو في شخح السادة نفديا أك االستذياد 

، كالجػىخؼ في الرحاح، كلٌّ مغ: األزىخؼ في تيحيب المغةعمى صيغتيا 
كابغ فارس في معجع مقاييذ المغة، كابغ سيجة في السخرز، كالدمخذخؼ 

                                                           

:  ٕٕٚ( انطػػخ : األمثػػاؿ العخبيػػة دراسػػة تاريخيػػة تحميميػػة.د/ عبػػج السجيػػج قصػػامر ص: ٔ)
 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٛٓٗٔ/ٔ، دار الفكخ ، دمذق ػ سػريا ،ط  ٜٕٕ
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أساس الببلغة ، كالحسيخؼ في شسذ العمػـ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ في 
(؛ ككثخة تجاكؿ ٔ، كابغ مشطػر في لداف العخب، كالدبيجؼ في تاج العخكس)

السعاجع لمسثل في شخح معشى تمظ السادة أك االستذياد عمى صيغتيا، أمخ 
 يبخز قيسة السثل كسرجر رئيذ مغ مرادر المغة ، كسشج مغ أسانيج

 االحتجاج .

؛ ؽ عمى جسع السفخدات كشخح معانيياكلع يتػقف االحتجاج بأمثاؿ الفارك 
اف كالريغ ؛ كمغ ذلظ قػؿ إذ استعانػا بيا في االستذياد عمى األكز 

:" اليسيغ حشث أك مشجمة" ، فقج استخجـ عمساء المغة ىحا السثل في الفاركؽ 
ككثخ تجاكليع لمسثل ؛ االستذياد عمى مفخدتيغ ؛ كىسا )حشث، ك مشجمة( ، 

)َفِعل حيث استخجمو الفاربي في معجع ديػاف األدب لبلستذياد عمى بابي 
( مسا يؤكج َيْفَعل بكدخ العيغ مغ الساضي كَفْتحيا مغ السدتقبل ، ك َمْفَعَمة

(. كقج استخجـ ٕذيػع السثل كشيختو ، كيبخز سبلمة لغة السثل كفراحتيا )
المغة لبلستذياد عمى أحج معاني السادة ، السثل نفدو األزىخؼ في تيحيب 

كىػ اإلثع كعجـ بخِّ اليسيغ ، كاستذيج بو الجػىخؼ في الرحاح ، كالحسيخؼ 
كالخازؼ في مختار الرحاح ، كابغ مشطػر في لداف  في شسذ العمػـ ،

العخب ، كالدبيجؼ في تاج العخكس عمى إحجػ صيغ مادة )نجـ( كىي 
 سثل ابغ مشطػر كالدبيجؼ في شخح معشى )حشث( . ( ، كسا استعاف بالَمْفَعَمة)

                                                           

 ( انطخ السعاجع السحكػرة مادة : عجل .ٔ)
ىػػػ( تػػح.د/ أحسػػج مختػػار عسػػخ ،مخاجعػػة د/إبػػخاليع ٖٓ٘( معجػػع ديػػػاف األدب لمفػػارابي)تٕ)

ىػػ  ٕٗٗٔالقػاىخة ،  -سدة دار الذػعب لمرػحافة كالصباعػة كالشذػخ، مؤ ٕٙٛ/ٔأنيذ
 ـ . ٖٕٓٓ -
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" ؛ فيحا السثل استذيج ى قارَّىاغ تػلؿِّ حارَّىا مك كمغ ذلظ قػؿ الفاركؽ:" 
(، كىػ مغ السؤلفات ٔبو ابغ درستػيو في كتابو:)ترحيح الفريح كشخحو()

التي عشيت بترػيب المغة ، كبياف تراريف األلفاظ ، كمعاني أبشيتيا ، 
 ات كالجسل .كضبط الكمس

كسا استعاف بيحا السثل أصحاب السعاجع في شخح كمسة )قخر( ، جاء 
في مقجمتيع الخميل بغ أحسج في العيغ ، كابغ دريج في جسيخة المغة ، 
كاألزىخؼ في تيحيب المغة ، كابغ مشطػر في لداف العخب ، كالدبيجؼ في تاج 

حخر(. كعشي بذخح العخكس . كاستعاف بو األخيخاف ػ كحلظ ػ في شخح مادة )
 (.ٕمعشاه أبػ بكخ بغ األنبارؼ في كتابو:)الداىخ في معاني كمسات الشاس()

*** 

كبمغت عشاية عمساء المغة بأمثاؿ الفاركؽ أنيع لع يكتفػا في بعزيا بدخد 
ك فدخكا غخيبيا، كعيشػا  ،كإنسا ذكخكا أصميا كشخحػا معشاىانرػصيا ، 

معجسو "تيحيب المغة" حياؿ قػؿ  ، كمغ ذلظ ما فعمو األزىخؼ فيمزخبيا
؛ حيث نقل عغ أبي  "إال ما ذب عشو َكَضعْ  ىعم لحع   الشِّداء ساإنَّ "الفاركؽ : 
، كأصل مزخبو كمعشاه. صسعي شخح الغخيب مغ مفخدات السثلعبيج عغ األ

كنقل ىحا عشو ابغ مشطػر في لداف العخب مادة )كضع( ، كسا نقل بعزا 
 خكس مادة )كضع(.مغ ذلظ الدبيجؼ في تاج الع

                                                           

( ترػػػػػػػػحيح الفرػػػػػػػػيح كشػػػػػػػػخحو البػػػػػػػػغ درسػػػػػػػػتػيو تػػػػػػػػح. د/ دمحم بػػػػػػػػجكؼ السختػػػػػػػػػف ص: ٔ)
 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ،السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية ]القاىخة[ ٕٕٙ

الح الزػػػامغ لداىػػػخ فػػػي معػػػاني كمسػػػات الشػػػاس ألبػػػي بكػػػخ األنبػػػارؼ تػػػح.د/ حػػػاتع صػػػ( إ)
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػ  ٕٔٗٔ/ ٔبيخكت ، ط –، مؤسدة الخسالة  ٜٔٔ/ٕ
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األمثاؿ التي عشي عمساء المغة بحكخ مػردىا كشخح معانييا قػؿ كمغ 
" ؛ يقػؿ ابغ مشطػر في لداف العخب كؿ حارىا مغ تػلى قارىا الفاركؽ : " 

عسخ أنو قاؿ البغ مدعػد البجرؼ: بمغشي أنظ  كركؼ عغمادة )قخر( : "
ؿ شخىا مغ تػلى خيخىا ؛ قاؿ شسخ: معشاه ك  تفتي، كؿ حارىا مغ تػلى قارىا

كشاية عغ الذخ، كالذجة كالبخد  ككؿ شجيجتيا مغ تػلى ىيشتيا، جعل الحخَّ 
". فقج بيغ مػرد السثل ،  كشاية عغ الخيخ كالييغ. كالقار: فاعل مغ القخ البخد

كاستعاف بقػؿ شسخ في شخح معشاه. كاىتع بذخح معشاه كحلظ أبػ العباس 
حارىا مغ  كقػليع كؿِّ ة)حخر( حيث يقػؿ :"الفيػمي في السرباح السشيخ ماد

" كيقػؿ في مادة  صعاب اإلمارة مغ تػلى مشافعيا أؼ كؿِّ ؛ تػلى قارىا 
ىا مغ تػلى خيخىا أك حسل شخَّ  ىا أؼ كؿِّ ىا مغ تػلى قارَّ حارَّ  كؿِّ  )قخر(: "

 . " ثقمظ مغ يشتفع بظ
كؽ :" كمغ األمثاؿ التي اىتع عمساء المغة بذخح معانييا قػؿ الفار 

اليسيغ حشث أك مشجمة " يقػؿ األزىخؼ في تيحيب المغة مادة )حشث( شارحًا 
إما أف يشجـ عمى ما حمف عميو، أك يحشث، فتمدمو معشى ىحا السثل :" 

في لداف العخب، كالدبيجؼ في كنقل عشو ىحا الذخح ابغ مشطػر " ، الكفارة
 .تاج العخكس 
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 السبحث الخامذ : 

 األمثال التي اقتخنت بهابين مقهالت الفاروق و 

قخنيا أصحاب كتب  سبقت اإلشارة إلى أف ىحه السقػالت لمفاركؽ 
كعشجما نتأمل تمظ السقػالت نججىا األمثاؿ بأمثاؿ تتفق معيا في السزسػف، 

، كلعل ىحا ما تذتسل عمى خرائز السثل؛ فيي سيارة كمذيػرة كمػجدة 
سذابية ليا ، كىحه السقػالت دفع أصحاب السثل إلى أف يقخنػىا باألمثاؿ ال

مغ بشات أفكار الفاركؽ ، كآية مغ آيات إبجاعو؛ إذ كاف الفاركؽ أديبًا 
مبجعًا، كحكيسًا عارفًا، تتشدؿ اآليات القخآنية مػافقة لكبلمو في لفطيا، 

 .(ٔ)كاألحكاـ ترجؽ آراءه

؛ كمػقعيا  شبيعة بشاء مقػالتو كىحه الػقفة السػازنة تحاكؿ الكذف عغ 
جاعو بخاز إبميارة الفاركؽ كإغ تمظ األمثاؿ التي اقتخنت بيا ؛ كذلظ لتجمية م

 الفكخؼ كاألدبي.

                                                           

، مكتبػة نػدار مرػصفى  ٜٜتاريد الخمفاء لمدػيػشي تح/حسػجؼ الػجمخداش ص :( انطخ: ٔ)
الرػػػاعق السحخقػػة عمػػى أىػػل الػػخفس كالزػػبلؿ كانطخ:ـ.ٕٗٓٓ-ىػػػٕ٘ٗٔ/ٔالبػػاز ط

 التخكػػػي، ك كامػػػػل دمحم كالدنجقػػػة البػػػغ حجػػػخ الييتسػػػػي، تح/عبػػػج الػػػخحسغ بػػػػغ عبػػػج هللا
ـ. كانطػػػػخ: ركح ٜٜٚٔ-ىػػػػػٚٔٗٔ/ٔلبشػػػػاف ط –، مؤسدػػػػة الخسػػػػالة ٕٚٛ/ٔالخػػػػخاط،

السعػػػاني فػػػي تفدػػػيخ القػػػخآف العطػػػيع كالدػػػبع السثػػػاني لؤللػسػػػي تح/عمػػػي عبػػػج البػػػارؼ 
الرػػػػػػػاعق كانطػػػػػػخ: ق. ٘ٔٗٔ/ٔبيػػػػػػخكت ط –،دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػةٕٚٗ/ٔٔعصيػػػػػػة

ة البغ حجػخ الييتسي،تح/عبػج الػخحسغ بػغ السحخقة عمى أىل الخفس كالزبلؿ كالدنجق
 -ىػػٚٔٗٔ/ٔلبشػاف ط –،مؤسدػة الخسػالةٕٚٛ/ٔعبج هللا التخكي،ك كامل دمحم الخخاط،

 ـ.ٜٜٚٔ
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 " َعْقِمو ِمغْ  ِقْصَعة   الخَُّجلِ  َضغُّ  " : السثلـ ٔ
 ."ال يعير أحج بعقمو حتى يعير بطشو": عسخ مقػلة

بيغ السثل أف الطغ جدء مغ العقل؛ إذ الطغ إعساؿ العقل في األمػر 
كىحا بعيشو ما  ة مغ خبلؿ أدلتيا، كالعقل يعسل في الذاىج كالغائب،الغائب

؛ حيث ربط كجػد العقل في الحياة بػجػد الطغ،  أشار إليو الفاركؽ 
 كجعل فاعمية الطغ أمارًة عمى كجػد العقل ككسالو كفاعميتو في حياة السخء .

يػػة كػػٍل كارتبػػاط الطػػغ ىشػػا بالعقػػل إنسػػا يشبػػع مػػغ االرتبػػاط بػػيغ شبيعػػة كغا
العتقػػاد الػػخاجح اأك" (،ٔ)شخفػػي اليقػػيغ"لػقػػػؼ عمػػى َأحػػج ىػػػ:" امشيسػػا، فػػالطغ 

( كىػػحا اليقػػيغ أك االعتقػاد الػػخاجح ىػػػ مػا يحػػاكؿ العقػػل ٕ)"مػع احتسػػاؿ الشكػيس
الػصػؿ إليو ، فغاية الطغ كتعقل األمػر كاحجة ، كىي الػصػػؿ إلػى الحكيقػة 

أحػػاؿ ، كمػغ ىشػا يمػج الطػغ اليقػيغ ، إف اإلنداف يطغ بشاًء عمى أدلة كقػخائغ ك 
ابػػػغ سػػػيجه كالتعقػػػل ىػػػػ التػػػجبخ مػػػغ خػػػبلؿ األدلػػػة كالقػػػخائغ كاألحػػػػاؿ ، يقػػػػؿ  ،

                                                           

( تفديخ الساتخيجؼ )تأكيبلت أىل الدشة( ألبي مشرػر الساتخيجؼ تػح. د/ مجػجؼ باسػمـػ ٔ)
 ـ . ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ/ ٔبيخكت، لبشاف ، ط -، دار الكتب العمسية ٓ٘ٗ/ٔ
 ، دار الخياف لمتخاث . لٚٛٔكتاب التعخيفات لمجخجاني ، تح / إبخاليع االبيارؼ ص:  (ٕ)

لالطػػػغ يصمػػػق عمػػػى مخاتػػػب اإلدراؾ؛ فيصمػػػق عمػػػى االعتقػػػاد الجػػػاـز الػػػحؼ ال يذػػػػبو 
كإنيػػا لكبيػػخة إال عمػػى الخاشػػعيغ*الحيغ يطشػػػف أنيػػع مبلقػػػا شػػظ،كسا فػػي قػلػػو تعػػالى:

كضشػػا كيصمق عمى االعتقاد السذػب بذػظ.كمشو قػلػو تعػالى:[ ٙٗ،٘ٗ]البقخة :  ربيع
[. كقػػػػج أشمػػػػق مجػػػػازا عمػػػػى االعتقػػػػاد ٛٔٔسػػػػػرة بػػػػخاءة ] أف ال ممجػػػػأ مػػػػغ هللا إال إليػػػػو
 [ ، كقػػؿ الشبػئٕ]الحجػخات: إف بعػس الطػغ إثػع: السخصئ، كسا في قػلو تعالى

خ كالتشػػػػيخ لسحسػػػج : إيػػاكع كالطػػػغ فػػػإف الطػػػغ أكػػحب الحػػػجيث. انطػػػخ فػػػي ذلػػظ : التحخيػػػ
 ـ. ٜٗٛٔتػنذ ، -، الجار التػندية لمشذخ٘ٙٔ/ٔٔالصاىخ بغ عاشػر التػندي
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كيقػػػؿ  ،(ٔ")"الطػػغ شػػظ كيقػػيغ، إال أنػػو لػػيذ بيقػػيغ عيػػاف إنسػػا ىػػػ يقػػيغ تػػجبخ
كمتػى  كمتى قػيت أدت إلى العمع، اسع لسا يحرل مغ أمارة، "الطغ: :الخاغب
كتػجبخ األمػارات كصػػاًل إلػى اليقػيغ ىػػ  .(ٕ")ػىعتػز حػج الجاك يلع ججا َضُعَفت 

ال يعػير " بيغ الطغ كالعقل فقػاؿ  عسل العقل؛ مغ ىشا ربط الفاركؽ عسخ 
 .؛ إذ الطغ تفعيل كإعساؿ لمعقل  " أحج بعقمو حتى يعير بطشو

ببخاعة الفاركؽ في مقػلتو، تمػظ البخاعػة التػي تسثمػت فػي  القػؿ كىشا يسكغ
زػػسػف مثػػل عخبػػي ببشػػاء ججيػػج، كشػػكل تخكيبػػي مختمػػف؛ فالسثػػل اتفاقػػو مػػع م

أنػو قصعػة مػغ العقػل ال تشفرػل عشػو، كال  أخبخ بجسمة اسسية مثبتػة عػغ الطػغ
، متزػسشة معشػى الذػخط، أما الفػاركؽ فقػج جػاء بجسمػة فعميػة يقػـ العقل بجكنيا

 .بػجػػػد فاعميػػة الطػػغ، فػػبل كجػػػد لمعقػػل دكف كجػػػد الطػػغتػػخىغ فاعميػػة العقػػل 
كمقػلػػة الفػػاركؽ تذػػارؾ السثػػل فػػي خرائرػػو الفشيػػة ؛ مػػغ اإليجػػاز ، كإصػػابة 
السعشى ، كجػدة التخكيب ، ك الذيػع كاالنتذػار ، كغيػخ ذلػظ ، كىػحا االشػتخاؾ 

 في الخرائز الفشية يفخض سؤااًل كىػ :

  لساذا لع تكغ مقػلة الفاركؽ مثبًل ؟ 

شحيػا تمػظ الرػفة ؛ لعل الدبب في ذلظ أنيا لع يكػغ ليػا مػػرد مذػيػر يس
كىػػي أف ترػػيخ مػػثبًل ، كباإلضػػافة لػػحلظ فػػػإف كجػػػد مثػػل عخبػػي مذػػيػر فػػػي 

 السعشى نفدو ، ربسا يحػؿ دكف أف تريخ مقػلة الفاركؽ مثبًل .  
  "كلميأس أدنى لمعفاؼ مغ الصسع :"السثل  ـٕ

                                                           

 ( السحكع كالسحيط األعطع  البغ سيجه مادة )ضّغ( .ٔ)
( السفػػػػػخدات فػػػػػي غخيػػػػػب القػػػػػخآف لمخاغػػػػػب األصػػػػػفياني تػػػػػح/ صػػػػػفػاف عػػػػػجناف الػػػػػجاكدؼ ٕ)

 ىػ .   ٕٔٗٔ/ ٔ، دار القمع ، الجار الذامية ػ دمذق ، بيخكت طٜٖ٘ص:
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َكَقػػػاَؿ َمػػػا " ، " الصسػػػع اْلَكػػػاِذب فقػػػخ َحاضػػػخ : "  َرِضػػػي هللا َعشػػػوُ  مقػلػػػة عسػػػخ
 اْلخسخ صخفَيا بأذىب 

 " . اؿ مغ الصسعلعقػؿ الخج

كاإلشار العاـ الحؼ يجسع السثل كمقػلتي عسخ ىػ تقبيح الصسع كبياف 
سػء أثخه ، أما عغ الجانب التفريمي فيشاؾ اختبلؼ بيغ السثل كالسقػلتيغ ؛ 
فالسثل يػازف بيغ اليأس كالصسع في مػقعيسا مغ العفة ، كيبيغ أف اليأس في 

أقخب إلى العفة مغ الصسع ، حتى كإف كاف اليأس كالصسع فيسا يطغ عسػمو 
 السخء أنو ممظ لو ؛ إذ اليأس عد كغشى ، كالصسع ذؿ كفقخ .

كأما مقػلة عسخ األكلى فتكذف حكيقة نػع مغ الصسع ، كىػ شسع السخء 
فيسا ليذ لو ، كال يدتحقو ، فحلظ ىػ الصسع الكاذب الحؼ يجعل صاحبو في 

إذ يتصمع إلى ما في يج غيخه مسا ليذ لو ؛ فبل يفارقو الذعػر فقخ دائع ؛ 
 بالفقخ كالعػز ، كال يعخؼ إلى الخضى كالغشى سبيبًل .

كأما السقػلة الثانية فيبيغ قبح آثار الصسع إذ ُيَغيُِّب عقمو كسا تفعل الخسخ 
فيقع السخء فيسا ال تحسج عكباه ،كيجمب عميو شسعو الحؿ كاليػاف ، كربسا 

 ؾ . فبل مجاؿ لمسػازنة الفشية ىشا الختبلؼ السزسػف .  اليبل

  " كل امخغ في بيتو صبيالسثل : "  ػٖ

ذا التسذ ما إف، يشبغى لمخجل َأف يكػف فى أَىمو كالربى :"  مقػلة عسخ
 ". جه كجج رجبلعش

كالسثل ىشا أكجد ، كسا أنو يذيخ إلى حكيقة بل غخيدة في شبيعة البذخ 
السخء في بيتو عغ حالو خارجو ؛ إذ البيت سكغ كمػدة ، كىي اختبلؼ حاؿ 

كرحسة ، كلغ تتأتي ىحه السعاني كالسخء يتعامل مع أىل بيتو برػرة مغ الِججِّ 
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بعفػية كالحذسة ، فبل بج مغ شخح الحذسة كاستعساؿ الفكاىة ، كالتعامل 
الربياف كفصختيع ، كرقة دعابتيع كاستخساليع في السباسصة ، كصػاًل إلى 

 دغ السعاشخة .ح

أما مقػلة الفاركؽ فقج جاءت في ثػب الشرح كالػعع ، لبياف ما يشبغي 
أف يكػف عميو حاؿ الخجل في البيت بيغ أىمو كأبشائو ، مغ تذبو بالربية في 
رقتيع كلصفيع كبعجىع عغ الجج كالحذسة ، فإذا َعغَّ أمخ  يتصمب الجج كالحـد 

 كرشجًا . كاف رجبًل كأفزل ما يكػف الخجاؿ صبلبة

كأكبخ الطغ أف أسمػب الشرح كالػعع  كاف كراء ىحا التفريل في  
مقػلة الفاركؽ ، فالسثل عمى إيجازه يتزسغ أف يطل الخجل رجبًل شالسا لع 
يكغ في بيتو كبيغ أىمو كأبشائو ، لكغ الػعع يتصمب التفريل كالسباشخة ، 

 كضيػر أداة التذبيو حتى ال يمتبذ السعشى عمى أحج .

لسػازنة ىشا بيغ بشائيغ مختمفيغ ؛ بشاء السثل ، كبشاء الػعع، كلكل فا
مشيسا ما يسيده عغ اآلخخ ؛ فالسثل لفطو كجيد ، يعتسج عمى اإلشارة كالتمػيح 

 سائخة. تو،  كعبار لصيف اهمحفػضة، كمخم توكصػر ، 

أكثخ تفريبًل ، كسا أما مقػلة الفاركؽ الػعطية فأشجُّ كضػحًا كمباشخة ، ك 
 ال تعجـ مع ىحا التفريل صفة اإليجاز ، كىي عبارة سيارة . أنيا

 . "دػؽ " اشتخ لشفدظ كلم : السثل ػٗ 

فإف أخصأؾ خيخ  إذا اشتخيت بعيخًا فاجعمو ضخسًا،"  : مقػلة عسخ 
 ".سػؽ  لع تخصئظ

االختبلؼ العاـ ىشا يقتخب مغ االختبلؼ الدابق ، غيخ أف السثل عمى 
مخ ، الحؼ يحسل معشى الشرح كالػعع ، لكشو كجازة لفطو جاء في بشاء األ



 

دراسة توثيقية حتليليةأمثال الفاروق عمر بن اخلطاب 

4522 

نرح عاـ كمصمق ، يحث السخء في كل ألػاف شخائو عمى اختيار األجػد 
الحؼ يمبي حاجتو ، كيجج ركاجًا إف رغب في بيعو .أما مقػلة الفاركؽ فقج 
جاءت في صػرة كعطية أكثخ تفريبًل ، كارتبصت بأبخز ألػاف الذخاء كالبيع 

 ػ البعيخ.في حياة العخبي كى

ككأف الفاركؽ ىشا يعخض السثل الدابق بشسػذج عسمي تصبيقي يذكل 
 السحػر األساس في حياة العخبي ؛ ليكتدب السثل بحلظ الػضػح كالتأثيخ .

 ".ةالتجارب ليدت ليا نياية كالسخء مشيا في زياد " : السثل ػ٘ 

ي يتكيش، ة ِإف الغبلـ ليحتمع ألربع عذخ  مقػلة عسخ رضي هللا عشو :"
إال التجارب" تمظ ركاية أبي ،خيغ كعقمو لدبع كعذ، خيغ شػلو إلحجػ كعذ

(، ٔ)":" فجعل عسخ التجارب ال غاية ليافقاؿ  عبيج بغ سبلـ كقج عمق عمييا
 ( .ٕ)"يال تشتيا كأما تجاربو فِإنَّيكىشاؾ ركاية ألبي ىبلؿ العدكخؼ تقػؿ :"

رب في حياة اإلنداف استعاف كالفاركؽ ىشا في بيانو لصبيعة امتجاد التجا
بالصبائع السقابمة ليا؛ كالتي تشتيي عشج حجٍّ معيغ ، فاكتدب بيانو تأكيجًا 
لمسعشى السخاد ؛ إذ بزجىا تتسيد األشياء ؛ كمغ ىشا كاف حجيثو عغ التجارب 
مقتزبًا حيث قاؿ : "إال التجارب" ، أك "كأما تجاربو فإنيا ال تشتيي" إذ 

 جمية حيشسا بشيت عمى صػر مقابمة ليا .  العبارة أصبحت كاضحة

أما السثل فعمى الخغع مغ إيجازه قج تزسغ لػنًا مغ الديادة كىػ عبارة " 
كالسخء مشيا في زيادة " ؛ فيحه العبارة مفيػمة ضسشًا مغ العبارة األكلى كىي 

                                                           

 .  ٙٓٔ/ٔ( األمثاؿ ألبي عبيج بغ سبلـ ٔ)
 . ٕٛٚ/ ٔ( جسيخة األمثاؿ ٕ)
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"التجارب ليدت ليا نياية " ؛ إذ السخاد مغ نفي نيايتيا ازدياد السخء كانتفاعو 
 يا شيمة حياتو .ب

 ."ِإذا حككت قخَحة أدميتيا  ػ السثل :"ٙ

فبل عمست ما  رَ لع أَ  نا لع أعمع ماإذا أ مقػلة عسخ رضي هللا عشو : "   
 "ترأي

كالسثل ىشا يرػر السعشى مغ شخيق االستعارة التسثيمية أك كسا     
خح ( ؛ إذ ليذ السخاد ىشا حظ القٔيقػلػف التسثيل عمى سبيل االستعارة )

كإدماءىا ، كإنسا السخاد إصابة الخأؼ بالطغ . أما مقػلة الفاركؽ فقج جاءت 
ال يعير أحج بعقمو  مغ شخيق الحكيقة ، كىي تجكر في فمظ مقػلتو الدابقة "

" ، فيػ يخػ أف مغ ال يسمظ القجرة عمى الطغ الرائب ال حتى يعير بطشو
 يسمظ القجرة عمى فيع كاستيعاب ما يخاه بعيشيو .

  . "فخؽ بيغ معج تحاب"  ػٚ

ذكؼ القخابات أف يتداكركا كال  ْخ أف مُ " مقػلة عسخ رضي هللا عشو : 
 ".يتجاكركا

عبلقة القائسة عمى الفشية كالسثل ىشا يغايخ مقػلة عسخ في شبيعة بشائو 
 ، فيػ يتحجث عغ أف التفخيق السساثمة كالسذابية بيغ السػرد كالسزخب

جٍّ ىػ سبيميع إلى التحاب ، كتمظ حكيقة تذسل بيغ فخكع قبيمة معكالتباعج 
 .ا كتباغزػا؛ حيث إف ذكؼ القخبى إذا تجانػا تحاسجك قارباأل جسيع

                                                           

 . ٕٕ/ ٔ( زىخ األكع ٔ)
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كحػؿ ىحا السعشى نفدو تجكر مقػلة الفاركؽ ، لكشيا جاءت في بشاء 
كعطي مباشخ ؛ حيث كتب إلى أبي مػسى األشعخؼ بحلظ األمخ عمى سبيل 

اؿ الخعية . كقج استيجفت السقػلة حث الػعع كالشرح بسا فيو صبلح أحػ 
ذكؼ القخبي عمى التداكر كعجـ التجاكر ؛ مسا يعشي ضسشًا سػء عاقبة 

 التجاكر ، كحدغ عاقبة التباعج الحؼ يتصمبو األمخ بالتداكر . 

  ." باريياأعط القػس " : السثل ػ ٛ

إلى سعج بغ أبي كقاص " أف شاكر  كتبمقػلة عسخ رضي هللا عشو : 
غ معج يكخب كشميحة بغ خػيمج في حخبظ، كال تدتعغ بيسا في غيخ عسخك ب

 " .أعمع برشاعتيع قػـٍ  ذلظ، فإفَّ كلَّ 

كىشا تذكل مقػلة الفاركؽ نسػذجًا عسميًا لسزسػف السثل ، فإذا كاف 
يجكر حػؿ االستعانة عمى العسل بأىل السعخفة  "باريياأعط القػس "السثل

ا السعشى مغ خبلؿ أمخ الفاركؽ لدعج بغ كالححؽ لو ، فإف السقػلة تػضح ىح
و، عسخك بغ معج يكخب كشميحة بغ خػيمج في حخبأبي كقاص بسذاكرة 

لححقيسا في ذلظ األمخ ، كعجـ االستعانة بيسا في غيخه ؛ فمكل أمخ أىل 
ححؽ كخبخة بو ، ككل قػـ أعمع برشاعتيع . كىحا بعيشو ما أشار إليو القخآف 

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع ال َتْعَمُسػفَ كعبل :الكخيع حيث قاؿ جل  )األنبياء َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ
:ٚ). 

كحلظ فإف السثل جاء في ثػب االستعارة التسثيمية ؛ إذ السعشى في 
االستعانة عمى إجادة العسل بإسشاده ألىل الححؽ فيو ال يقترخ عمى القػس 

استعارة كتسثيل في إسشاد صشاعتيا إلى مغ يجيج بخييا، كإنسا ىيئة القػس 
 لبياف كجػب االستعانة بأىل السعخفة كالححؽ في كل األعساؿ .
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ْئب َخاِليا َأشجالسثل : " ػ ٜ  ".الحِّ

اَل ُيَدافخ أقل مغ َثبَلَثة َفِإف َماَت َكاِحج كليو  : " َرِضي هللا َعشوُ  عسخ مقػلة
 ".ثشافا

الدفخ؛إذ أما السثل فيححر مغ االنفخاد كاالبتعاد عغ األنذ كخاصة في 
الحئب أشج جخأة عمى السشفخد، كمقػلة الفاركؽ تبيغ كيفية االحتخاز مسا ححر 
مشو السثل ؛ حيث نيى الفاركؽ عغ سفخ ما دكف الثبلثة؛ كبيغ العمة في ىحا 
العج ، كىي أنو ربسا مات كاحج مشيع فبل ييمظ آخخ باالنفخاد ؛إذ يمو اثشاف. 

خ كالتخحاؿ، اكتدبػا خبخة كاسعة كلسا كانت حياة العخب قائسة عمى الدف
ل قػليع في كىحا أص، أقل مغ ثبلثة يدافخبالفيافي كميالكيا، فكاف "ال 

قفا نبظ مغ  ):ذكخه امخؤ الكيذ في قػلو غكؿ مأك ، أشعارىع خميمي كصاحبي
(، كجاءت مقػلة الفاركؽ لتشبو كتححر مغ االنفخاد ٔ")...(ذكخػ حبيب كمشدؿ

 تقل الرحبة في الدفخ عغ ثبلثة.  في الدفخ، كتؤكج عمى أال

لفشي ػ قائع عمى االقتزاب كالسثل ىشا ػ كسا ىػ معتاد في بشائو ا
، كيكتفي باإلشارة كالتمػيح . أما السقػلة فقج جاءت في صػرة الشيي كالححؼ

القائع عمى الشرح كاإلرشاد مغ خميفة شغمو أمخ رعيتو بالميل كالشيار ، التـد 
الكياـ بذئػف األمة كالحخص عمييع كالخأفة كالخحسة في حدغ  نيج نبيشا 

 بيع . 

  " رَضا الشَّاس َغاَية اَل تبمغ:" السثلػ ٓٔ

َما َكاَنت عمى أحج نْعَسة ِإالَّ َكاَف َلُو َحاِسج َكَلػ َكاَف : "  مقػلة عسخ 
 ." الخجل أقػـ مغ اْلقجح لػجج غامدا 
                                                           

 . ٜ٘ٗ/ٔجسيخة األمثاؿ ( ٔ)
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الخمق محاؿ ، فالخجل كالسثل ىشا يقخر حكيقة ؛ كىي أف إرضاء جسيع 
فقج شخحت  ال يدمع مغ الشاس عمى كل حاؿ ، أما مقػلة الفاركؽ 

نسػذجيغ يكذف أكليسا عغ سػء الصػية لجػ بعس الشاس في كل زماف 
كمكاف ، فبل يعجـ صاحب الشعسة حاسجًا لو ، كيذيخ الثاني إلى أف سياـ 

ىحاف الشسػذجاف الغامديغ ال يدمع مشيا أكثخ الشاس استقامة كصبلحًا ، ك 
يؤكجاف معشى السثل ، فمػ استصاع أحج أف يخضي جسيع الشاس ، ما كجج لو 

 حاسجًا ، كال كقع فخيدة لغامد.  

 ."فتعقى ّخاً فتدتخط كال مُ  مػاً ال تكغ حُ  " ،" خيخ األمػر األكساط" : السثل ػٔٔ

:" إف ىحا األمخ ال يرمحو إال ليغ في غيخ ضعف  مقػلة عسخ 
 ." غيخ عشف كشّجة في

السثل األكؿ يدشج الخيخية إلى التػسط في األمػر ، كيصخح السثل 
الثاني نسػذجًا لمغمػ كعجـ التػسط ، كاألثخ الستختب عمى الذصط في صػرتيو 
الستقابمتيغ ؛ ليؤكج مغ خبلؿ ذلظ خيخية التػسط ، كالفارؽ ىشا بيغ السثميغ 

أما السثل الثاني ، فقجـ دليل  أف السثل األكؿ قجـ إسشاد الخيخية دكف دليل ،
 قبح الذصط في صػره الستقابمة ، ليتأكج الدامع مغ خيخة التػسط . 

فتقخر مغ خبلؿ نسػذج الخبلفة كسياسة أمػر  أما مقػلة الفاركؽ 
الخعية أف صبلح ىحا األمخ ال يكػف إال بالجسع بيغ الميغ كالذجة ، فمكل 

ـ الغمػ أك الذصط ، فبل يشبغي مشيسا دكره كضخكرتو ، لكشو قيجىسا بعج
لمخميفة أف يبالغ في الميغ فيرل إلى حجِّ الزعف ، أك يتصخؼ في الذجة 
فيرل إلى حجِّ العشف ، إذ الزعف كالعشف فداد لمخعية كىبلؾ ليا ، 

 كالتػسط في الميغ كالذجة صبلح ألمخىا .
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ؿ فسقػلة الفاركؽ أشبو بالسثل الثاني؛ إذ تقجـ خيخية التػسط مغ خبل
رىغ الرػرتيغ الستقابمتيغ  بقيج يشفي الذصط عشيسا ، كيكبح في الػقت ذاتو 
ىحا الذط ؛ فالميغ مقيج بعجـ الزعف ، كىحا القيج يبخز قبح السبالغة في 
الميغ إذ ترل بالسخء إلى حجِّ الزعف ؛ كالزعف عػار ، بػجػده تختل 

القيج يكبح السبالغة األمػر كتفدج الخعية. كالذجة مقيجة بعجـ العشف ؛ كىحا 
فييا ؛ إذ السبالغة في الذجة تتحػؿ بيا مغ كسيمة ناجحة في معالجة بعس 

 األمػر ، إلى أداة نفػر كىبلؾ . 

كيبقى الفارؽ بيغ السثل الثاني كمقػلة الفاركؽ أف السثل أكثخ إيجازًا ، 
شف كيتداكػ معو في اإليجاز أف نقػؿ : ال تكغ ليشًا فتزعف ، كال شجيجًا فتع

، لكغ مقػلة الفاركؽ جاءت عمى غيخ ذلظ ، كال عيب فييا ؛ إذ الفاركؽ لع 
يصمقيا مثبًل ، كإنسا تكمع بيا كعطًا كإرشادًا كبيانًا لشيج الخبلفة ككيفية سياسة 

 الخعية ، فالبدط ىشا محسػد ، كأثخه حدغ .   

 "ه ندى بجيخ َخبخهخَ جَ خ  بُ يْ جَ خ بُ عيَّ  "ػ السثل : ٕٔ

:" كفى بظ َعْيبا َأف َيْبُجك َلظ مغ َأِخيظ َما يخفى َعَمْيظ مغ  مقػلة عسخ 
 .  َنفدظ َأك تؤذػ َجِميدا ِبَسا ِفيظ مثمو"

فالسثل ُيَعخِّض بسغ يعيِّخ غيخه بسا ىػ فيو ، يحكخ عيػب الشاس كيشدى 
 مثميا في نفدو ، كلع يتجاكز السثل حجَّ التعخيس ، كأما مقػلة الفاركؽ 

شى مختيغ ؛ حيث بيشت أف مغ أقبح العيػب أف يتفحز السخء فتشاكلت السع
عيػب غيخه كيشذغل بالكذف عشيا كإبخازىا ، ك يتغافل عغ مثميا في نفدو ، 

 أك أف يعيخ مغ يجالدو بعيب لو مغ مثمو نريب ؛ فيؤذيو بسا فيو مثمو .
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فالفاركؽ ىشا راٍع حخيز عمى رعيتو ، كناصح أميغ ليع ، يححر مغ 
؛ فيبجأ كبلمو عشو بػصفو عيبًا مغ العيػب الفادحة الجديسة التي  ىحا الخمق

تكفي لتقبيح السخء كذمو ، ك زاد تححيخه مغ ىحا الخمق في الرػرة الثانية ؛ 
حيث بيغ أثخه الديئ كىػ اإليحاء ، كبمغت عبارة الفاركؽ درجة عالية في 

( بجاًل مغ الدجخ عغ ىحا الخمق مغ خبلؿ استعانتو بالػصفيغ )أخيظ،كجميذ
اسع الذخز في السثل )بجخه( ؛ إذ تعسق الرفتاف )األخػة كالسجالدة( 
بذاعة الخمق ، فكيف لمسخء أف يعيب أخًا لو ، كيتجاىل حق األخػة في 

 الجيغ كاإلندانية ؟ن ككيف يعيب جميدًا لو ، كيغفل حق الجػار كالسجالدة ؟ن      

 ". لحـد السذػرةأكؿ ا"مغ أمثاؿ أكثع بغ صيفي:  : السثل ػٖٔ

الخجاؿ ثبلثة، رجل ذك رأؼ كعقل، كرجل إذا حدبو أمخ  ": عسخ مقػالت
،  مخشجا " أتى ذا رأؼ فاستذاره، كرجل حائخ بائخ، ال يأتسخ رشجا، كال يصيع

" ما تذاكر قػـ قط إاّل ىجكا إلى رشج ، يخافػف هللا "" شاكر في أمخؾ الحيغ 
 . "أمخىع

خصػات ضبط األمػر كإتقانيا كإضيار فالسثل جعل السذػرة أكلى 
العديسة فييا ، أما السقػلة األكلى لمفاركؽ فقج كذفت عغ ضخكرة اختيار 
السدتذار مغ بيغ أصحاب الخأؼ ، يعشي العمع كالحكسة ، كأما السقػلة الثانية 
فتقرخ السذػرة عمى أىل التقػػ ؛ فيع األمشاء السخمرػف ، كتأتي السقػلة 

سة السذاكرة كثسختيا في الػصػؿ بالسخء اليجػ كالخشاد في األخيخة لتبيغ قي
 شئػنو .  
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 تسثل الفاروق باألمثال وقيسته األدبية              السبحث الدادس : 

سشيا ما ندب إليو ، فبالعجيج مغ األمثاؿ العخبية ،  تسثل الفاركؽ 
"حغ  كىي : ما ندب مشيا إليو فثبلثة أمثاؿ ؛كمشيا ما لع يشدب إليو ، أما 

 . عدى الغػيخ أبؤسًا""" ، لكل أناس فى بعيخىع خبخ"،  مشيا" قجح ليذ

 :لفاركؽ بتمظ األمثاؿ يتبيغ اآلتيكبالشطخ في السػاقف التي تسثل فييا ا

أكاًل : كاف الفاركؽ دقيقًا في استجعاء األمثاؿ كتػضيفيا ؛ حيث اتفقت 
 فالسثل القائلتمظ األمثاؿ؛ مزاميشيا مع السػاقف التي تسثل الفاركؽ فييا ب

كقج ،  يزخب لمخجل يجخل نفدو في القػـ كليذ مشيع "حغ قجح ليذ مشيا"
تسثل بو الفاركؽ في عكبة بغ أبي معيط لّسا أسخ في غدكة بجر كأمخ رسػؿ 

بقتمو قاؿ: أأقتل مغ بيغ قخير؟ فقاؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا  هللا 
: كىل أنت إاّل ييػدؼ مغ  هللا : حغ قجح ليذ مشيان فقاؿ رسػؿ  عشو

عكبة بغ أبي ( فالفاركؽ استجعى السثل ليشفي الشدب القخشي عغ ٔصفػرية؟)
" فيزخب في معخفة كل لكل أناس فى بعيخىع خبخ"وأما السثل القائل .معيط

حيغ ، تسثل بو الفاركؽ فى العمباء بغ الييثع الدجكسى  قػـ براحبيع ، كقج
فمسا كمسو أعجب بجػدة ، ككاف دميسا أعػر، ةكفج عميو كىػ فى ىيئة رث
خبخ.أراد بعيخىع لكل أناس في اؿ الفاركؽ: فخغ قلدانو كحدغ بيانو ، كحيغ 

عدى الغػيخ " ويزخب السثل القائل(. ٕ)أف قػمو لع يدػدكه إال لسعخفتيع بو
لكل شيء يخاؼ أف يأتي كقيل: يزخب  لمخجل يخبخ بالذخ فيتيع بو، "أبؤساً 

                                                           

. زىػخ  ٔٓٗ/ٔ. فرل السقػاؿ ٖٓٚ/ٔ. جسيخة األمثاؿ ٕٓٓ/ٔ( انطخ : أمالي القالي ٔ)
 . ٖٗٔ/ ٕاألكع 

 . ٜٕٔ/ٕ. السدتقري ٜٚٔ/ ٕ( انطخ : مجسع األمثاؿ ٕ)
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اؿ قف، رجل جاءه يحسل َلِكيصًا  ج تسثل بو الفاركؽ في، كقمشو شخ
فأثشى ، خيفو: يا أميخ السؤمشيغ إنو كإنوفقاؿ ع، "عدى الغػيخ أبؤسا":الفاركؽ 
اؿ ابغ األعخابي:إنسا َعخَّض بالخجل، ق. ككالؤه لظ ىػ حخٌّ فقاؿ:، اعميو خيخً 

 .(ٔ) أؼ لعمظ صاحب ىحا المكيط

خت مختبصة بالسػاقف التي تسثل فييا ثانيًا: ذاعت تمظ األمثاؿ كاشتي
(، بل كصل ٕالفاركؽ بتمظ األمثاؿ، مسا دعا بعزيع إلى ندبتيا إليو)

ارتباشيا بالفاركؽ إلى حجٍّ دفع راكية كاسع الخكاية كناقًجا كلغػًيا مغ فحػؿ 
القجامى كأئستيع كاألصسعي إلى الذظ في ندبة أحج ىحه األمثاؿ إلى 

ال أدرؼ ك  كؿ مغ األمثاؿ الثبلثة الفائتة ؛ حيث قاؿ:"الفاركؽ ؛ كىػ السثل األ
 (.ٖ)و"مبتجئًا أـ قيل قبمعسخ أقالو 

كحلظ ارتبط السثبلف الثاني كالثالث في كثيخ مغ كتب األدب كاألمثاؿ  
 (. ٗبالسػقفيغ المحيغ تسثل فييسا الفاركؽ بالسثميغ )

ذف عغ كذيػع كشيخة تمظ األمثاؿ مختبصة بتسثل الفاركؽ ، إنسا يك
تفخده كدقتو في ىحا التسثل، كيبخز مكانتو األدبية ، تمظ السكانة التي دعت 

                                                           

 .  ٕٖٓ/ٕ( انطخ : غخيب الحجيث البغ سبلـ ٔ)
. جسيػػػخة األمثػػػاؿ ٜٕٔ/ٕ. السدتقرػػػي ٔٓٗ/ٔ( انطػػػخ عمػػػى التختيػػػب : فرػػػل السقػػػاؿ ٕ)
ٕ/٘ٔ. 
 .ٕٓٓ/ٔأمالي القالي ،  ٕٔٙ/ ٔ( غخيب الحجيث البغ قتيبة ٖ)
.محاضػػػػػػػػػخات األدبػػػػػػػػػاء ٕٓٓ/ٖ،ٕٔٓ/ٔ( انطػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػي السثػػػػػػػػػل الثاني:البيػػػػػػػػػاف كالتبيػػػػػػػػػيغٗ)

. كانطػػػػخ فػػػػي السثػػػػل الثالػػػػث: ٜٕٔ/ٕ. السدتقرػػػػيٜٚٔ/ٕ.مجسػػػػع األمثػػػػاؿ ٖٖٗ/ٔ
تيػػػػػحيب المغػػػػػة كالسحكػػػػػع كالمدػػػػػاف كتػػػػػاج العػػػػػخكس مػػػػػادة )غػػػػػػر(، كجسيػػػػػخة األمثػػػػػاؿ 

 . ٚٔ/ٕ.مجسع األمثاؿ ٔ٘/ٕ
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بعزيع إلى أف يشدب تمظ األمثاؿ إليو ، بل دعت كاحجًا مغ فحػؿ الخكاة 
كاألصسعي إلى الذظ في ندبة مثل مشيا إلى الفاركؽ ؛ إذ اإلبجاع الفكخؼ 

 في تخاثو . كاألدبي في األمثاؿ ليذ ججيجًا عميو ، كال نادراً 

ثالثًا: تسثل الفاركؽ بتمظ األمثاؿ يبخز سعة ثقافتو بمغة العخب كآدابيا ، 
إذ األمثاؿ فغ مغ الفشػف األدبية " ؛ كاجتياده في الخكاية كتقجمو في الجراية 

ال يقجر عمى الترخؼ فيو إال مغ اجتيج في شمبو حتى أحكسو كبالغ في 
جل في معخفتيا مع العمع بالغخيب إلى يحتاج الخ  ...كإنساالتساسو حتى أتقشو

الػقػؼ عمى أصػليا كاإلحاشة بأحاديثيا ، كال يكسل لحلظ إال مغ اجتيج في 
كعحر فقج قرخ كتأخخ كأنى يدػغ الخكاية كتقجـ في الجراية ، فأما مغ قرخ 

األديب لشفدو كقج عمع أف كل مغ لع يعغ بيا مغ األدباء عشايًة تبمغو أقرى 
نياياتيا كاف مشقػص األدب غيخ تاـ اآللة فيو كال مػفػر الحع غاياتيا كأبعج 

 (. ٔ")مشو

يكذف استجعاؤه الدخيع ليا بذكل ارتجالي في السػاقف السذابية  كسا
لسػردىا ػ عغ تسكشو مغ األدب ، كعسق مػىبتو ، كشبلقة لدانو ، كثقابة 

 نطخه ، كإصابة فكخه .  

ششذشة  يو فأربعة أمثاؿ ؛ كىي :"أما األمثاؿ التي تسثل بيا كلع تشدب إل
مغ مأمشو يؤتى "" ، اْقِمْب َقبَلِب "،  "ىسا كشجمانى جحيسة، " "عخفيا مغ أخـدأ 

 ."الححر

كلعل الدبب في عجـ ندبة السثميغ األكليغ إلى الفاركؽ شبيعة بشائيسا ؛ 
حيث تزسغ بشاؤىسا أسساًء تكذف عغ مػردىسا، مع شيخة األسساء كمػرد 

                                                           

 .٘/ٔ( جسيخة األمثاؿ ٔ)
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( ، كىػ "عخفيا مغ أخـدأ ششذشة  ثل األكؿ:"السثل ؛ فالس ، تزسغ اسع )أخـد
(، فيػ مغ مذاىيخ العخب ٔفي أرجح الخكايات جج حاتع الصائي أك جج ججه)

، كمغ مدتتبعات ذلظ ذيػع أمثالو ؛ فمعل ىحا كاف سبًبا حاؿ دكف  في الكـخ
 الخصأ في ندبة ىحا السثل لمفاركؽ عشج تسثمو بو . 

تزسغ اسع )جديسة( كىػ مغ  "سا كشجمانى جحيسةىكالسثل الثاني : "
(، ٕأعطع ممػؾ العخب في الجاىمية، كمغ أفزميع رأًيا كحدًما كشجاعة)

فأخباره معخكفة مذيػرة، كمشيا خبخ ىحا السثل ؛ حيث كاف يقػؿ:"أنا أعطع 
 (. ٖمغ أف أنادـ إال الفخقجيغ")

ى أسساٍء مذيػرة، كأما عغ السثميغ األخيخيغ فإنيسا لع يذتسل بشاؤىسا عم
لكشيسا مثبلف لذخريغ مغ مذاىيخ العخب، كمػرداىسا معخكفاف؛ فالسثل 

ارتبط بدىيخ بغ جشاب؛ كىػ سيج قزاعة كفارسيع " اْقِمْب َقبَلب"القائل:
(. كالسثل ٘(، كمػرد السثل معخكؼ)ٗكشاعخىع كخصيبيع ككافجىع إلى السمػؾ)

صيفي حكيع العخب في الجاىمية  " قالو أكثع بغمغ مأمشو يؤتى الححر"القائل:
كأحج السعسخيغ، أدرؾ اإلسبلـ كقرج السجيشة ليعمغ إسبلمو فسات في 

(. كبيحا جسع السثل بيغ شيخة قائمو ، كقخب عيجه بعرخ الخكاية، ٙ)الصخيق

                                                           

 كما بعجىا. ٕٓٗ/ٖغخيب الحجيث البغ سبلـ. ٖٕٔ/ٗكتاب العيغ  (ٔ)
، دار التػػػػخاث ػ بيػػػػخكت ٖٔٙ/ٔؼ لسحسػػػػج بػػػػغ جخيػػػػخ الصبػػػػخؼ ( انطػػػػخ : تػػػػاريد الصبػػػػخ ٕ)
 ىػ . ٖٚٛٔ/ٕط
 . ٖٕٗ/ٕ( السدتقري ٖ)
 . ٛٓٔ: ٜٜ/ٜٔ( انطخ: تاريد دمذق ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انطخ : جسيخة األمثاؿ ٘)
 كما بعجىا .   ٙ/ٕ( انطخ األعبلـ ٙ)
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حيث أدرؾ اإلسبلـ، كأكبخ الطغ أف ىحيغ األمخيغ كانا كراء عجـ كقػع 
 سثمو بو . الخصأ في ندبة السثل لمفاركؽ بعج ت

كأخيًخا فإف تسثل الفاركؽ بيحه األمثاؿ األربعة يزيف إلى مكانتو األدبية 
؛ حيث إف تسثمو بيا ذاع كانتذخ؛ مسا دعا بعس كتب األدب كاألمثاؿ إلى 
ذكخ تسثمو بيا كاإلشارة إلى السػقف الحؼ تسثل فيو . كحلظ فإف تسثمو بتمظ 

قافتو بمغة العخب كآدابيا ، األمثاؿ يكذف ػ كسا ذكخ سابًقاػ عغ سعة ث
 كاجتياده في الخكاية كتقجمو في الجراية . 

 

 

  



 

دراسة توثيقية حتليليةأمثال الفاروق عمر بن اخلطاب 

4524 

 السبحث الدابع :      
 وداللتها الشدقية أمثال الفاروق 

كالجاللة الشدكية لؤلمثاؿ تعشي أبعادىا الجاخمية السزسخة كالبعج 
ؿ التاريخي كالبيئي كالفكخؼ كاألخبلقي ؛ إذ تفتح الجالالت الشدكية السجا

لسبحث يزاؼ إلى السبحث الجسالي ػ األدبي الذائع ، كىػ السبحث الثقافي 
الحؼ يعشى بكيفيات تزسغ الخصاب أنداقًا تتجخل في تػجيو األفكار 

 ( ٔكالدمػؾ ، كتحجد الخمفيات الفكخية لآلثار األدبية.)

تختدؿ تجارب األفخاد كالذعػب ، كتتزسغ فاألمثاؿ في حكيقة أمخىا    
حياتيع ، كأثخىا في تػجيو حياة الفخد كالجساعة ال يشقصع عمى مخِّ تفديخًا ل

كحلظ  اعسبًل فخديًا يخزع لسخاقبة الفخد ، فإني تكإف كان فيي (ٕالعرػر،)
إال إذا  ةربح سائخ تؿ ال امثخزع لسحاكسة الجسيػر بأسخه ؛ إذ األت

ك عغ تجخبتيع أك أحاسيديع أعبخ ت اقشع كل اآلخخيغ بأنيتأف  تاستصاع
 ( ٖ.)رؤاىع

كبل األمخيغ ؛ إذ كذفت عغ بعس كقج عبخت أمثاؿ الفاركؽ عسخ عغ 
جػانب شخريتو كبيشت نزج تجاربو ، كسجاد رؤيتو ، كسا أنيا أجمت 

كاتزحت مغ خبلؿ  ؛السجتسع الحؼ عاش فيو مػاشغ عجة في شبيعة 
                                                           

يساف داكد  ( انطخ : األمثاؿ العخبية القجيسة دراسة أسمػبية سػخدية حزػارية د/ أمػاني سػمٔ)
 ـ.ٜٕٓٓ/ ٔ، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ػ األردف طٕٗٛص: 

كما بعجىا، بحػث محكػع ضػسغ  ٕٓٛ( انطخ: " السثل جشدًا أدبيًا " لبياتي جاكميغ ص: ٕ)
أعساؿ نجكة قدع المغة العخبية بكمية اآلداب بسشػية بعشػاف: "مذكل الجشذ األدبػي فػي 

 ـ ، نذخ: دار السشطػمة.ٖٜٜٔػنذ عاـ األدب العخبي القجيع" جامعة ت
 .ٕٙ( انطخ : األمثاؿ العخبية كالعرخ الجاىمي ص: ٖ)
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تعج في ، كمشابعيا الثقافية ؛ إذ الفاركؽ لع يبضيػرىادالالتيا الشدكية أزمشة 
 آرائو كأفكاره كإبجاعاتو عسا يحيط بو .

قج تزسغ  " َكَضعْ  َعَمى َلْحع   الشَِّداءَ  إنَّسا "السثل الحؼ يقػؿ فيو :" ف
 (،ٔ)أصبًل عخبيًا ؛ كىػ قػليع لمزعيف أك الحليل:"ىػ لحع عمى كضع"

 العرخ في العخبي لمسجتسع أخبلقي اجتساعي ندق عغ األصل ىحا كيكذف
ث إف مغ عادة العخب في باديتيا إذا ُنحخ بعيخ لجساعة حي ؛ الجاىمي

ى  يقتدسػف لحسو أف يقمعػا شجخًا كثيخًا ُيػَضع بعزو عمى بعس، كُيَعزَّ
ُعخاقو ُيقصَّع عمى الػَضع َىْبًخا لمقدع،  غالمحع كيػضع عميو، ثع ُيمقى لحسو ع

لظ كتؤجَّج نار، فإذا سقط جسخىا اشتػػ مغ حزخ شػاية بعج شػاية عمى ذ
الجسخ، ال ُيسشع أحج مشو، فإذا كقعت فيو السقاسع ،كأحخز الذخكاء مقاسسيع 

  (.ٕ)  سو عغ الػضع إلى بيتو، كلع يعخض أحج لسا حازهؿ كل شخيظ قدحػ 

 ، مزسخاً  ندقاً  يتزسغ الػضع عمى بالمحع الحليل الخجل العخب كتذبيو
 حياتيع في عيةاالجتسا األنداؽ كأىع أبخز مغ فالذجاعة ،الذجاعة ندق كىػ
 فييا مجاؿ ال ، كشاقة صعبة حياة ، الغاب بحياة أشبو حياتيع كانت إذا ؛

 عمى يقػـ األقػياء غالبية كمعاش ، الزعيف يأكل فالقػؼ  ؛ كالحلة لمزعف
 . كالشيب كالدمب اإلغارة

كمغ األنداؽ االجتساعية التي يعكديا ىحا السثل ندق الغيخة عمى 
دجت غيختو عمى ندائو بجمو، كشكمت أساسًا أصيبل الشداء ؛ فيحا مجتسع امت

مغ أسذ حياتو؛ إذ دفعتو تمظ الغيخة أف يئج بشاتو عشج الػالدة ؛ خػفًا مغ 
جمب الخدؼ كالعار ، لكغ الغيخة في العرخ الجاىمي قامت لجػ الغالبية مغ 

                                                           

 ( انطخ : أساس الببلغة لمدمخذخؼ ص: ٔ)
 ( مغ ىحا البحث . ٖٓ( انطخ الرفحة رقع )ٕ)
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العخب عمى أساس مغ األنانية كحب الحات ؛ إذ يدسح لشفدو باإلغارة عمى 
 األخخػ كسبي ندائيع . الكبائل

كإذا كانت نػازع العفة كالسخكءة لجػ الجشذ العخبي تجفعو إلى قجر  
كبيخ مغ التحفع في تعاممو مع الشداء إذا جسعتو بيغ خمػة ، فإف نػازع 
الذيػة كالشفذ األمارة بالدػء أقػػ فتكًا كأشج شخاسة ، كال تمبذ العفة 

شا حـخ اإلسبلـ الخمػة باألجشبية كالسخكءة أماميا أف تفشى كتدكؿ ؛ كمغ ى
أال ال :" عسخ بغ الخصابالفاركؽ فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ فيسا ركاه 

مغ اختبلؼ حاؿ  كعمى الخغع.  (ٔيخمػف رجل بامخأة فإف ثالثيسا الذيصاف")
خمػة السدمع عغ غيخه ؛ مغ حيث إيسانو بػجػد الخقيب كىػ السػلى تبارؾ 

الخمػة لعمسو بالشفذ البذخية كنػازعيا ، تحريشًا  فإف هللا حخَـّ  –كتعالى 
 حفطًا ألعخاضيع كركابصيع .ك لعباده ، 

 (ٕ() َكَضعْ  َعَمى َلْحع   الشَِّداءَ  إنَّسا ) كمغ ىشا جاء مثل الفاركؽ  
تمظ الخمػة كمدتتبعاتيا، كليكذف عغ شبيعة عػاقب ليححر السدمسيغ مغ 
االستخساؿ فييغ عتجاء ، كسا أف ؛ إذ ال يسمكغ دفع االالزعف في الشداء
، ، كشبييغ في ذلظ الزعف بالمحع الحؼ عمى الػضع  أقخب مغ االعتراـ

 يتشاكلو مغ يذتييو ، كال يسشع مغ تشاكلو أحج. 

كىحا السثل يبخز الشدق الحزارؼ لئلسبلـ في مشع أسباب السذكبلت 
حخصًا عمى  ، كفي عشايتو بالسخأة كصيانة كخامتيا ،كمعالجتيا قبل كقػعيا 

 سبلمة السجتسع ، كدعسًا لتخابصو ، كتساسظ أفخاده .
                                                           

اَرانّي ٔ) سػػػريا،  -، دار الدػػقا، دمذػػقٙٙٔ/ٔ( مدػػشج الحسيػػجؼ تػػح/ حدػػغ سػػميع أسػػج الػػجَّ
 ـ .ٜٜٙٔ، ٔط
 ( مغ ىحا البحث . ٜٕانطخ الرفحة رقع )( ٕ)
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( ليدمط ٔ")" الثيب عجالة الخاكب تسخ أك سػيق كجاء قػؿ الفارؽ 
الزػء عمى ندقيغ في شبيعة حياة ىحا السجتسع ؛ فيػ يذيخ مغ جانب إلى 
شطف العير ، كصعػبة الحياة في الرحخاء القاحمة ، كسا يذيخ مغ جانب 

ى اتخاذ ىحا السجتسع مغ تعجد الدكجات أساسًا في بشاء الحياة آخخ إل
فجاء ىحا السثل يعالج األسخية ، إذ نجر فيو بشاء الخجل بدكجة كاحجة ، 

الشدقيغ ؛ شطف الحياة ، كتعجد الدكجات ؛ إذ يػجو العخبي إلى أيدخ سبيل 
ىاب بل مؤكنة عمى السريب مغ الثيب لحلمدكاج ، كىػ الدكاج مغ الثيب ، ف

يزخب في الحث عمى الخضا بيديخ الحاجة إذا  ؛ كمغ ىشا قالػا إنو عحرتيا
  . أعػز جميميا

كإذا كانت الجديخة العخبية مغ أصعب البيئات كأشجىا حخارة كأكثخىا فقخًا 
في الساء كالشبات ، فإف ىحه الخرائز لع تسشع العخب مغ استيصانيا ، 

إلى  ي بخبػعيا ؛ كقج فصغ الفاركؽ كالتعاير معيا ، بل كالتعمق بيا كالتغش
لػال حّب  صعػبة الحياة كمذقتيا ، فجاء مثمو :"عمة ذلظ االرتباط رغع 
" ليبخز الشدق الػججاني كأثخه في إعسار األرض ؛ إذ الػشغ لخخب بمج الّدػء

، كلػال ىحه الغخيدة لخمت مشاشق عجيجة حب األكشاف غخيدة في بشي اإلنداف 
مغ الحياة ، إما لذجة بخكدتيا أك ارتفاع حخارتيا ، أك في الكخة األرضية 

انعداليا عغ العالع بدبب ارتفاعيا الذاىق ، أك خصػرتيا بسا فييا مغ زالزؿ 
كبخاكيغ ، أك غيخ ذلظ مغ الكػارث الصبيعية ، لكغ غخيدة حب الػشغ 

 جعمت كل ىحه السشاشق آىمة بالدكاف .

ة كالبجنية مغ صشع أبشائيا ، أك كربسا امتؤلت األكشاف بالسخاشخ الشفدي
القائسيغ عمييا ؛ مسا يجعل الحياة أكثخ صعػبة كأشج مذقة ؛ األمخ الحؼ 

                                                           

 ( مغ ىحا البحث .ٖٖ( انطخ الرفحة رقع )ٔ)
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 حائبلً حب الػشغ  فيبقىيجعػ إلى ىجخىا كفخار أبشائيا كخمػىا مغ الحياة ، 
دكف ذلظ ؛ إذ يجفع أبشاءه إلى تحسل مذقاتو الشفدية كالبجنية ، كالربخ عمى 

 (.   ٔ ىحا الحب لخخب بمج الدػء كخبل مغ ساكشيو )سػء أحػالو ، كلػال

كيتجمى الشدق الجيشي كاألخبلقي لمسجتسع السدمع في عرخ صجر  
، تمظ األمثاؿ التي تسثمت  اإلسبلـ برػرة كاضحة في أمثاؿ الفاركؽ 

معانييا في سمػكو كأخبلقو ، فكانت انعكاًسا لػرعو كتقػاه ؛ ككرع كتقػػ 
: أاّل يخكب يذتخط عميو أربعاً  إذا بعث عامبلً كاف  و رعيتو ، كمغ ذلظ أن

كمخ ببشاء يبشي  بّػابا. البخاذيغ، كال يمبذ الخقيق، كال يأكل الّشقيء، كال يتخح
أبت " كخكا عامبل لو عمى البحخيغ فقاؿ:فح ؟ ىحا لسغ بحجارة كجّز فقاؿ:

رت مثبًل ، ليعمغ بتمظ السقػلة التي صا (ٕ")الجراىع إال أف تخخج أعشاقيا
استشكاره إلثخاء كالتو ، كأنو ال سبيل لكتساف ىحا الثخاء ؛ إذ تشع عشو أحػاؿ 
الػالة ، كشبيعة معيذتيع ؛ كحخصًا عمى كرع ىحا العامل ، كعمى رعاية 

  .شاشخه مالومرالح السدمسيغ 

كىشا يتجمى الشدق الجيشي كاألخبلقي ليحا السجتسع ، ذلكع الشدق الحؼ 
، بل يرل بو إلى  يتخبح مغ كاليتو ، امتثااًل ألمخ نبيشا يسشع كالًيا أف 

درجة الػرع التي تجفعو إلى أف يتخؾ بعس الحبلؿ ، خذية أف يتسيد عغ 
 بعس أفخاد رعيتو .

كسا يبجك الشدق الجيشي كاألخبلقي في شخز الفاركؽ حيشسا تػلى 
سدمع ، الخبلفة ؛ إذ يكذف ندق خبلفتو عغ شكل فخيج كندق بجيع لمحاكع ال

                                                           

 ( مغ ىحا البحث . ٖٗ(انطخ الرفحة رقع )ٔ)
 ( مغ ىحا البحث .ٖٔانطخ الرفحة رقع )(ٕ)
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ذلكع الحاكع الحؼ يُعذ بالسجيشة حخصًا عمى رعيتو، كرعاية لسرالحيع، 
بيع، كسجًا لحػائجيع، حتى يدمع مغ الدؤاؿ عشيع يػـ الجيغ، ركؼ خَ كتفخيجًا لكُ 

صػت بعس  رجل عخؼ بالربلح، فدسع مغ دارهأنو مخَّ ليمة بجار 
سثل يشبئ عغ محبة ، كال(ٔ")شػػ أخػؾ حتى إذا أنزج َرمَّج"السبلىي، فقاؿ: 

ربيع . كيؤكج ىحا  ى، كالفػز بخضاـ صبلحيع، كحخصو عمى تسلخاعي لخعيتوا
، جل مشافر السعشى ما ركؼ كحلظ في أمخ ىحا السثل مغ أف الفاركؽ قالو في 

أيزًا لمحؼ السثل كقج يقاؿ ىحا ،  السغيرصشع السعخكؼ ثع يفدجه عميو ب
كيأبى الفاركؽ أف يفدج بعس  . يبتجغ باإلحداف ثع يعػد عميو باإلفداد

السدمسيغ أعساليع بالسغِّ ؛ فيزخب ىحا السثل ليجدج ليع ما يتختب عمى السغِّ 
مغ خدارة لؤلجخ القائع عمى أعساؿ تست عمى أكسل كجو كتحسل السخء 
مذقتيا ، لكشو عاد فأفدجىا، كالخجل يعاني مذقة شػاء المحع ، حتى إذا بمغ 

 تساـ إنزاجو رمَّجه.

، فيكذفاف عغ  نق الشدقاف الجيشي كاالجتساعي في أمثاؿ الفاركؽ كيتعا
كنبحه لمقعػد عشو كذمو شبيعة ىحا السجتسع في حبو لمعسل كحخصو عميو ، 

 فيػ صاحبكال عجب في أف تعشى أمثاؿ الفاركؽ بيحا الشدق ، لمتػاكل ، 
 ال يقعجالتشجيج السذيػر بالكدالى القاعجيغ عغ شمب الخزؽ حيث يقػؿ : "

أحجكع عغ شمب الخزؽ كيقػؿ الميع ارزقشي، كقج عمع أف الدساء ال تسصخ 
  .(ٕ")ذلبا كال فزة

                                                           

 ( مغ ىحا البحث .ٕٖانطخ الرفحة رقع )(ٔ)
ل فػػغ مدػػتصخؼ .السدػػتصخؼ فػػي كػػٕٙ/ ٕ. إحيػػاء عمػػـػ الػػجيغ ٕٖٗ/ٕ( العقػػج الفخيػػج ٕ)

الكػيػػػػػت  –. السػسػػػػػعة الفقييػػػػػة الكػيتيػػػػة/ كزارة األكقػػػػػاؼ كالذػػػػئػف اإلسػػػػػبلمية  ٖٚٓ:
 الكػيت . –، الصبعة الثانية، دار الدبلسل ٙٛٔ/ٗٔ
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كمغ ىشا كانت كخاىيتو لمخجل الفارغ الحؼ ال يذغمو شيء مغ أمخ 
(، فيػ ٔ" ) جاء سبيمبلً "الجنيا أك اآلخخة ، كانعكذ ذلظ في مثمو القائل :" 

خالية ركاية أخخػ كرد كقج أفرحت عغ الك  غيخ محسػد السجيءليزخب 
دنيا كال في  إني ألكخه أف أرػ أحجكع فارغا سبيمبل ال في عسلفييا أنو قاؿ:" 

 ".ةعسل آخخ 

لبلرتقاء بالسجتسع  كسا يؤسذ الشدق الجيشي في أمثاؿ الفاركؽ 
اإلسبلمي، فيححر الفاركؽ مغ كل ما يفدجه ، ك ييجد سبلمتو ، كيعػقو عغ 

ككثخة السجح كالسبالغة فيو لسا في ذلظ مغ اآلفة في بمػغ آمالو ، فيشكخ السمق 
ديغ السادح كالسسجكح ، كإفداد لمقائسيغ عمى أمػر الشاس ، كضياع لمحق، 

ألنو يسيت القمب فيخخج مغ ( ، كيدسى السجح ذبحًا ٕفيقػؿ :" السجح ذبح ")
؛ إذ كاف ػ عميو الربلة  ىحا الخمق مغ الشبي  . كقج تعمع الفاركؽ ديشو
" إذا رأيتع فيقػؿ:أصحابو عمى حثػ التخاب في كجػه السجاحيغ  لدبلـ ػ يحثكا

فشبح الفاركؽ السبالغة في السجح ، . (ٖ)السجاحيغ، فاحثػا في كجػىيع التخاب"
كأثشى عمى الذاعخ زىيخ بغ أبي سمسى فقاؿ :" كاف ال يعاضل بيغ الكبلـ، 

 .(ٗ)كال يتتبع حػشيو، كال يسجح الخجل إال بسا فيو" 

كيأبى الشدق الجيشي ، كندق الحكع في خبلفة الفاركؽ أف ُتيسل 
الذعائخ الجيشية ، كأف يجاىخ بعس أفخاد السجتسع بالسعاصي ؛ إذ يؤتى 

                                                           

 ( مغ ىحا البحث . ٖ٘(انطخ الرفحة رقع )ٔ)
 ( مغ ىحا البحث . ٖٙ(انطخ الرفحة رقع )ٕ)
 .ٖٚٔ( األدب السفخد ٖ)
 . ٜٛ/ٔ( العسجة ٗ)
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لمسشخخيغ  الفاركؽ بخجل سكخاف في شيخ رمزاف فيعاقبو كيقػؿ لو : "
 (ٔ" )لمسشخخيغ، أكلجانشا صياـ كأنت مفصخ؟ن

الفاركؽ الحؼ ندق جتو في الحق ، الفاركؽ في حدمو كش فيحا ندق 
 كصجؽ الشبي  فخؽ هللا بو بيغ الحق كالباشل ، كالحؼ يفخؽ مشو الذيصاف ،

 . (ٕ): " أرحع أمتي بأمتي أبػ بكخ، كأشجىع في ديغ هللا عسخفي قػلو 

كسا يتجمى الشدق الجيشي في حخص الفاركؽ عمى العجؿ ، كتحسل الػالة 
بمغشي أنظ تفتي  ": عػد البجرؼ بي مدألؿ لسدؤكليات الػالية ،  حيث يقػ 

فمن تهلى  ".ىاىا مغ تػلى قارَّ حارَّ  ل   فه : قاؿ ، : بمى الشاس كلدت بأميخ؟ قاؿ
 اإلمارة وتنعم بمباهجها ، فهه أولى بتحمل مكارهها وأثقالها .

كتكذف األمثاؿ عغ أنداؽ اجتساعية تجشب السجتسع السدمع اإلثع كالشجـ 
ميو إيسانو كأمشو كسبلمتو كسعادتو ؛ أما األكؿ فيتسثل كالخدخاف ، كتحفع ع

َلا يكن حبك :"  في االعتجاؿ كالتػسط في الحب كالكخه ، يقػؿ الفاركؽ 
، كأما الثاني فيتسثل في التححيخ مغ الستابعة العسياء كمفا واَلا بغضك تمفا"

الصػا خ:" لمشاس ، كاألمخ بستابعتيع في الخيخ كمخالفتيع في الذخ ، يقػؿ 
 الحمف كثخة عاقبة سػء مغ فالتححيخ كاألخيخ الثالث كأما ، "كزايمػىع الشاس
 . " اليسيغ حشث أك مشجمة :" يقػؿ

                                                           

 ( مغ ىحا البحث .ٖٛانطخ الرفحة رقع )(ٔ)
. سػػػػػػػػػشغ التخمػػػػػػػػػحؼ ،تح/إبػػػػػػػػػخاليع عصػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػض ٙٓٗ/ٕٔ( مدػػػػػػػػػشج اإلمػػػػػػػػػاـ أحسػػػػػػػػػج  ٕ)
ـ. الدػػػشغ ٜ٘ٚٔ -ىػػػػ  ٜٖ٘ٔ، ٕمرػػػخ.ط –،مصبعػػػة مرػػػصفى البػػػابي الحمبػػػي ٗٙٙ/٘

، ٔبيػػخكت ،ط –، مؤسدػػة الخسػػالة ٖ٘ٗ/ٚالكبػػخػ لمشدػػائي تح/حدػػغ عبػػج السػػشعع شػػمبي ،
حيح ابػػػػػػغ حبػػػػػػاف بتختيػػػػػػب ابػػػػػػغ بمبػػػػػػاف تح/شػػػػػػعيب األرنػػػػػػؤكط ـ. صػػػػػػٕٔٓٓ -ىػػػػػػػ  ٕٔٗٔ

 ـ.ٖٜٜٔ-ى ٗٔٗٔ/ٕبيخكت،ط -، مؤسدة الخسالة ٘ٛ/ٙٔ،
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 ، السجتسع ىحا بشاء في رئيدة ركيدة تسثل االجتساعية األنداؽ فيحه
 أمثاؿ عشيا كذفت ، السجتسعات مغ غيخه عغ تسيده التي معالسو مغ كمعمًسا
  . كجػدىا كتأكيج تفعيميا في تكأسيس ، الفاركؽ 
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 الخاتسة 

الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات ، كالربلة كالدبلـ عمى مبذخ 
 الصائعيغ بالجشات ، كعمى آلو كأصحابو كالتابعيغ           كبعج ..

فقج شخحت إشكالية ىحا البحث عجة تداؤالت ، سعت ىحه الجراسة إلى 
 تائج اآلتية : الشاإلجابة عشيا ، فكانت  

ػ تبيغ مغ خبلؿ ىحه الخحمة البحثية مجػ أىسية فغ األمثاؿ في أدب ٔ
بالعشاية كالجراسة ؛ حيث كاف لؤلمثاؿ حزػر الفاركؽ ، كأنو فغ ججيخ 

 .كاضح كقيع ، كقج تشػع ىحا الحزػر بيغ اإلبجاع ، كالتسثل، كالخكاية

لتي ندبت لمفاركؽ امغ األمثاؿ  ػ كذفت ىحه الجراسة عغ صحة ندبة عجدٍ ٕ
عبارات كعجـ صحة ندبة بعزيا اآلخخ ، كسا كذفت الجراسة عغ  ،

سزسػف ، كانتذخت كسارت الفي العخبية اتفقت مع بعس األمثاؿ لمفاركؽ 
كتب األمثاؿ بسا يذبييا ، كأبانت الجراسة في الشياية حتى قخنيا أصحاب 

  عغ ىحا السثل الجاىمي الحؼ انفخد الفاركؽ بخكايتو . 

ػ تسثل الفاركؽ بالعجيج مغ األمثاؿ ، مسا كذف عغ سعة ثقافتو بمغة العخب ٖ
، كدقتو في استجعاء  كآدابيا ، كاجتياده في الخكاية كتقجمو في الجراية

كقج ذاع بعس ىحه األمثاؿ كاشتيخ مختبصًا بالسػقف ، األمثاؿ كتػضيفيا
فحػؿ يذظ في بو ، إلى حجٍّ جعل أحج الخكاة ال الحؼ تسثل فيو الفاركؽ 

كىحا األمخ إنسا يؤكج أف اإلبجاع الفكخؼ ىحه األمثاؿ إليو ؛  مثل مغندبة 
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ى الفاركؽ كال ليذ ججيجًا عمخاصة ػ في فغ األمثاؿ ػ عامة، ك كاألدبي 
 .نادرًا في تخاثو

بعس جػانب شخريتو كبيشت نزج عبخت أمثاؿ الفاركؽ عسخ عغ ػ ٗ
السجتسع مػاشغ عجة في شبيعة  تجاربو ، كسجاد رؤيتو ، كسا أنيا أجمت

األبعاد السختمفة ليحا مغ خبلؿ دالالتيا الشدكية  تكاتزح ؛ السدمع
السجتسع ؛ مثل البعج الجيشي ، كالبعج األخبلقي ، كالبعج الحزارؼ ، 

كغيخ ذلظ مغ كالبعج الدياسي ، كالبعج االجتساعي، كالبعج الػججاني ، 
 األبعاد.

سًا لذخريتو اإلبجاعية األلسعية التي تشتسي إلى كانت أمثاؿ الفاركؽ انعكاػ ٘
الصبقة الخاقية في أمتشا العخبية ؛ تمظ الصبقة التي تجسع بيغ سعة العمع 
كالسيارة األدبية ؛ كمغ ىشا فقج اتدست بفراحة المفع ، كجػدة الدبظ ، 
كحدغ الرياغة ، كعسق الفكخة ، كشخافة السعشى، كرغع كضػح ألفاضيا 

يا متشدىة عغ االبتحاؿ كالخكاكة ، كسا أنيا ال تعجـ صفة القػة إنكتخاكيبيا ف
، كاستخجاـ الكمسات الصخيفة غيخ ، كالتي تشبع مغ استخجاـ الخياؿ 

كزاد مغ تأثيخ ىحه األمثاؿ في نفذ الستمقي  السستيشة بكثخة االستعساؿ .
 اشتساؿ تخاكيبيا عمى بعس السحدشات البجيعية كالجشاس كالصباؽ. 

 ؛ كالكشاية كاالستعارة التذبيو يغب الفاركؽ  أمثاؿ في البيانية القػالب تعتشػ ػ ٙ
 التي السيارة تمظ ، اإلبجاعية كميارتو ، الترػيخية بخاعتو التشػع ىحا أبخزك 

 إذ ؛ البجيية عمى البيانية القػالب تمظ في أمثالو بعس صػغ مغ مكشتو
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 كانت كإذا كاالرتجاؿ. البجيية عمى تقاؿ مشذئيا كأصل مػردىا في األمثاؿ
 ال الفاركؽ  أمثاؿ بكية فإف األمثاؿ بعس عمى اقترخت قج البيانية األلػاف
 أبيى في الفشي لمشثخ سػذًجان تجعميا التي كالبياف الفراحة أسذ تعجـ
 قائع كالسعشى ،الححؼ عمى مبشي فييا كالتخكيب مقتزب، فمفطيا ؛صػره
 .سائخة كالعبارة كالتمػيح، باإلشارة

إذا كانت األمثاؿ العخبية تذكل مرجرًا رئيدًا مغ مرادر جسع مفخدات ػ ٚ
؛ اركؽ لع تكغ بعيجة عغ ىحا الجانب المغة كشخح معانييا؛ فإف أمثاؿ الف

، كاعتسج عمييا عمساء المغة انتذارًا كاسعًا في معاجع المغة  حيث انتذخت
تجاج بيا يتػقف االحكلع ،  في االستذياد عمى دالالت السفخدات كشخحيا

، كسا ي االستذياد عمى األكزاف كالريغ ، بل استعانػا بيا فعشج ىحا الحج 
؛ حيث إنيع لع يكتفػا في بعزيا مساء المغة عشاية بأمثاؿ الفاركؽ كاف لع

، ك فدخكا غخيبيا ، كإنسا ذكخكا أصميا كشخحػا معشاىا ،  بدخد نرػصيا
 .كعيشػا مزخبيا

حيث الػضػح كالغسػض عغ حاؿ األمثاؿ اختمف حاؿ أمثاؿ الفاركؽ مغ ػ ٛ
، حًا جميًا، ككقف كراء غسػض بعزياعسػمًا ؛ حيث جاء معطسيا كاض

أما جيل األصػؿ فمع يكغ مغ بيغ  قمة دكرانيا بيغ الشاس، كغخابة ألفاضيا،
تمظ األسباب، فجسيع أمثاؿ الفاركؽ التي صحت ندبتيا لو كالتي تسثل بيا 

بعس أمثاؿ الفاركؽ ال يعشي االستغبلؽ كالغسػض في  ، معخكفة األصل
كإنسا يقرج بو قمة الػضػح الرتباط السثل بعادات كأحجاث  ، كاالستبياـ

 عخبية قجيسة انقصع أمخىا.
ػ كذفت األمثاؿ التي تسثل بيا الفاركؽ عغ دقتو في استجعاء األمثاؿ ٜ

كتقجمو كسعة ثقافتو بمغة العخب كآدابيا ، كاجتياده في الخكاية  كتػضيفيا ،
مكانتو األدبية ، تمظ السكانة التي دعت كاحجًا مغ ، كأبخزت  في الجراية
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فحػؿ الخكاة كاألصسعي إلى الذظ في ندبة مثل مغ األمثاؿ التي تسثل 
 الفاركؽِ  لِ ثُّ سَ اشتيخت تمظ األمثاؿ مختبصة بسػاقف تَ بيا الفاركؽ إليو ؛ إذ 

يذ ججيجًا عمى الفاركؽ ، كسا أف اإلبجاع الفكخؼ كاألدبي في األمثاؿ ل، 
  كال نادرًا في تخاثو .

ػ كانت لمفاركؽ مقػالت حكيسة قخنيا أصحاب كتب األمثاؿ بسا يتزسغ ٓٔ
سيارة معشاىا مغ أمثاؿ، كلع يشطخكا إلييا عمى أنيا أمثاؿ رغع أنيا 

نفيديا، كتبمغ أعمى درجات ، كتجكر حػؿ درر السعاني ك كمذيػرة كمػجدة 
إذ الفارؽ األساس بيغ الحكسة ،  انة تعبيخية ككعطية، كليا مكالحكسة 

السساثمة ؛ كالسثل ال يقػـ عمى ذلظ، كإنسا يقػـ عمى أف السثل لمتذبيو ك 
فسا سسي السثل مثبًل إال النترابو كتسثمو نسػذجًا  ،تذبيو السزخب بالسػرد

 بو غيخ، فأسمػ كتذبييو تمظ الحالة بسا كرد فيو لمحالة أك الحادثة الذاىجة
؛ فيي تقػـ عمى األسمػب السباشخ في مباشخ، كالحكسة ليدت كحلظ 

 التػجيو كاإلرشاد.
 خخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغكآ

 كصمى هللا عمى خاتع األنبياء كالسخسميغ كعمى آلو كصحبو كالتابعيغ
 ليو أنيبكما تػفيقي إال با  عميو تػكمت كإ
 دكتهر/ أاحسج أاحسج مجاهج

 مجرس األدب كالشقج بكمية الجراسات اإلسبلمية كالعخبية لمبشات بالسشرػرة
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 فهخس السرادر والسخاجع

 ػ إحياء عمـػ الجيغ ألبي حامج الغدالي ، دار السعخفة ػ بيخكت . ٔ
 ، السخاغػػػػي مرػػػػصفى العديػػػػد عبػػػػج تػػػػح/ الزػػػػبي لػكيػػػػع  القزػػػػاة أخبػػػػار ػػػػػٕ

 . ـٜٚٗٔػ ىػٖٙٙٔ/ٔط،  القاىخة ػ الكبخػ  التجارية السكتبة
،دار مكتبػػػة الحيػػػاة، الجػزيػػػة،تح.د/ نػػػدار رضػػػاأخبػػػار الشدػػػاء البػػػغ الكػػػيع ػػػػ ٖ

 .ـٕٜٛٔلبشاف –بيخكت
األدب السفخد لمبخارؼ تح/ دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار البذػائخ اإلسػبلمية ػ ػ ٗ

 ـ.ٜٜٛٔى / ٜٓٗٔػ  ٖبيخكت ، ط
حسج بػغ دمحم القدػصبلني، السصبعػة أل خح صحيح البخارؼ إرشاد الدارؼ لذػ ٘

 ق .ٖٕٖٔ/ٚط، الكبخػ األميخية، مرخ
 العمسيػػػػة، الكتػػػػب دار تح/خميػػػػل السشرػػػػػر، لمسخزكقػػػػي، األزمشػػػػة كاألمكشػػػػةػػػػػ ٙ

 ـ.ٜٜٙٔػ ى ٚٔٗٔ/ٔ،طبيخكت
أساس الببلغة ألبي القاسع الدمخذخؼ تػح/ دمحم باسػل عيػػف الدػػد ، دار ػ  ٚ

 ـ .ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ/ٔلبشاف ط –بيخكت الكتب العمسية، 
 السػجػػد عبػج أحسػج عػادؿ -معػػض دمحم عمػي تػح/ األثيػخ البغ أسج الغابةػ ٛ

 .ـ ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ ،ٔط العمسية الكتب دار ،
بجكؼ،مكتبػػة نيزػػة مرخػػػ أحسػػج ػػػ أسػػذ الشقػػج األدبػػي عشػػج العػػخب د/أحسػػج ٜ

 .ـٜٛ٘ٔ/ٔالفجالة، ط
السخاتػب ، ألبػي عبػج الػخحسغ الحػػت  أسشى السصالب في أحاديث مختمفةػ ٓٔ

 –الذػػػػػافعي تػػػػػح/ مرػػػػػػصفى عبػػػػػج القػػػػػادر عصػػػػػػا، دار الكتػػػػػب العمسيػػػػػػة 
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػ  ٛٔٗٔ/ ٔبيخكت،ط
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 لبشػػػاف ػػػػ دارالجيػػػل،بيخكت،تح/عبػػػج الدػػػبلـ ىاركف البػػػغ دريػػػج، االشػػػتقاؽ ػػػػ ٔٔ
 .ـٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔ/ٔط

-لذػػػػخؽ ا زىػػػػخاء مكتبػػػػة ،البيشدػػػػاكؼ  د/حدػػػػاـتح. ، البػػػػغ قتيبػػػػةاألشػػػػخبة ػػػػػ ٕٔ
 بجكف تاريد. .القاىخة

 السػجػػد عبػج أحسػج عػادؿ تػح/ حجػخ بػغال الرػحابة تسييػد فػي اإلصابة ػٖٔ
 ق.٘ٔٗٔ -ٔط بيخكت – العمسية الكتب دار ،معػض دمحم كعمى

 بجكف تاريد. اإلعجاز كاإليجاز لمثعالبي ، مكتبة القخآف ػ القاىخة.ػ ٗٔ
 ـ .ٕٕٓٓ/ مايػ ٘ٔاألعبلـ لمدركمي، دار العمع لمسبلييغ ، طػ ٘ٔ
 دار ، إبػػػخاليع الدػػػبلـ عبػػػج دمحم تػػػح/ الجػزيػػػة قػػػيع البػػػغإعػػػبلـ السػػػػقعيغ ػػػػ ٔٙ

 .ـٜٜٔٔ - ىػٔٔٗٔ ،ٔط بيخكت - العمسية الكتب
بيػػػػخكت،  –أعػػػػبلـ الشبػػػػػة ألبػػػػي الحدػػػػغ السػػػػاكردؼ ، دار كمكتبػػػػة اليػػػػبلؿ ػػػػػٚٔ

  ىػ.ٜٓٗٔ-/ٔط
، بيخكت –ر الفكخ دااألغاني ألبي الفخج األصفياني تح/ سسيخ جابخ ، ػ ٔٛ

 .ٕط
 الصشاحي،مكتبػػػػػة الخانجي،القػػػػػاىخة، تح.د/محسػدأمػػػػػالي ابػػػػػغ الذػػػػػجخؼ،ػػػػػػ ٜٔ

 ـ.ٜٜٔٔ-ىػٖٔٗٔ/ٔط
 عبػػج دمحم تػػح/ الشػػػادر ك األمػػالي شػػحكراألمػػالي ألبػػي عمػػي القػػالي كمعػػو ػػػ ٕٓ

 ـ.ٕٜٙٔ - ىػٖٗٗٔ/ٕط السرخية الكتب دار ،األصسعي الجػاد
زػػػػػػل إبػػػػػػخاليع ، دار إحيػػػػػػاء الكتػػػػػػب أمػػػػػػالي السختزػػػػػػي تػػػػػػح/دمحم أبػػػػػػػ الفػػػػػػػ ٕٔ

 ـ.ٜٗ٘ٔ -ىػ ٖٖٚٔ/ٔالعخبية)عيدى البابي الحمبي كشخكاه( ط
اإلمتػػاع كالسؤاندػػة ألبػػي حيػػاف التػحيػػجؼ ، السكتبػػة العشرػػخية، بيػػخكت ، ػػػ ٕٕ
 ق ػٕٗٗٔ/ٔط
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 لمتػػػػخاث السػػػػأمػف  دار،قصػػػػامر السجيػػػػج .د/عبػػػػجتح ،سػػػػبّلـ بػػػػغال مثػػػػاؿاأل ػػػػػٕٖ
 ـ.ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ/ٔط

 .ىػٖٕٗٔ/ٔط دمذق، الجيغ، سعج دار لمياشسي، األمثاؿػ ٕٗ
/ إحداف عباس ، دار الخائج العخبػي ػ لمسفزل الزبي تح.دأمثاؿ العخب ػ ٕ٘

 ـ.ٖٜٛٔػى ٖٓٗٔ/ٕبيخكت ػ لبشاف ط
يخيػػػػة تحميميػػػػة د/عبػػػػج السجيػػػػج قصػػػػامر، دار ػػػػػ األمثػػػػاؿ العخبيػػػػة دراسػػػػة تار ٕٙ

 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٛٓٗٔ/ٔط، الفكخ، دمذق ػ سػريا
ية حزػارية د/ أمػاني سػميساف األمثاؿ العخبية القجيسة دراسة أسمػبية سػخدػ ٕٚ

 ـ.ٜٕٓٓ/ٔ، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخػ األردف طداكد
األمثاؿ العخبية كالعرخ الجاىمي )دراسة تحميمية( د/دمحم تػفيق أبػ عمي، ػ ٕٛ

 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٛٓٗٔ/ٔدار الشفائذ ػ بيخكت ػ لبشاف، ط
 ق.ٕٗٗٔ/لسػلجة لمخػارزمي، السجسع الثقافي ػ أبػ ضبياألمثاؿ اػ ٜٕ
، تح/ سييل زكار كريػاض الدركمػي، دار الفكػخ أنداب األشخاؼ لمببلُذرؼ ػ ٖٓ

 .ـٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ/ٔبيخكت ،ط –
 ىػ .ٛٓٗٔ/ٔدار البذيخ، ششصا ،ط األكائل ألبي ىبلؿ العدكخؼ ،ػ ٖٔ
عبػػػج القػػػادر  بػػػجائع البجائػػػو لعمػػػي بػػػغ ضػػػافخ ضػػػبصو كصححو/مرػػػصفىػػػػ ٕٖ

 ـ.ٕٚٓٓق ػ ٕٛٗٔ/ٔعصا، دار الكتب العمسية ػ بيخكت ػ لبشاف، ط
د/ كداد القاضػػػػػػػػي ، دار صادرػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػخكت  البرػػػػػػػػائخ كالػػػػػػػػحخائخ تػػػػػػػػح.ػػػػػػػػػ ٖٖ
 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٛٓٗٔ/ٔط
بغيػػة الػعػػاة فػي شبقػػات المغػػػييغ كالشحػػاة لمدػيػشي تػػح/ دمحم أبػػػ الفزػػل ػػ ٖٗ

 إبخاليع ، السكتبة العرخية ػ لبشاف ػ صيجا.
ػػػػػػػ الببلغػػػػػػة العسخيػػػػػػة لسحسػػػػػػػج سػػػػػػالع الخزػػػػػػخ، مبػػػػػػخة اآلؿ كاألصػػػػػػػحاب ، ٖ٘

 ـ.ٕٗٔٓ/ٔط
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البمغػػػة فػػػي تػػػخاجع أئسػػػة الشحػػػػ كالمغػػػة لمفيػػػخكز آبػػػادؼ ، دار سػػػعج الػػػجيغ ػػػػ ٖٙ
 ـ .ٕٓٓٓق ػ ٕٔٗٔ/ ٔلمصباعة كالشذخ كالتػزيع ط

البياف في مػحىب اإلمػاـ الذػافعي ألبػي الحدػيغ يحيػى العسخانػي تح/قاسػع ػ ٖٚ
 ـ.ٕٓٓٓق ػ ٕٔٗٔ/ ٔ، دار السشياج ػ ججة ط الشػرؼ 

 ٘البيػػػػػػاف كالتبيػػػػػػيغ تح/عبػػػػػػج الدػػػػػػبلـ دمحم ىػػػػػػاركف ، مكتبػػػػػػة الخػػػػػػانجي طػػػػػػػ ٖٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔ - ق٘ٓٗٔ/
، مجسػعػػة مػػغ السحققػػيغ ،  تػػاج العػػخكس مػػغ جػػػاىخ القػػامػس لمدبيػػجؼػػػ ٜٖ

 .دار اليجاية 
تػػػػػػاريد األدب العخبػػػػػػي )العرػػػػػػخ اإلسػػػػػػبلمي( د/ شػػػػػػػقي ضػػػػػػيف ، دار ػػػػػػػ ٓٗ
 .ٔٔلسعارؼ ، ط/ا

تػػػاريد اإلسػػػبلـ ككفيػػػات السذػػػاىيخ كاألعػػػبلـ لمػػػحىبي تػػػح.د/ بذػػػار عػػػّػاد ػػػػ ٔٗ
 ـ.ٖٕٓٓ/ٔمعخكؼ ، دار الغخب اإلسبلمي،ط

،  تح/مرػػصفى عبػػج القػػادر عصػػا ، ريد بغػػجاد كذيػلػػو لمخصيػػب البغػػجادتػػاػػػ ٕٗ
 ق.ٚٔٗٔ/ٔط،  بيخكت –دار الكتب العمسية

 مكتبة ندار مرصفى البػاز الجمخداش،تاريد الخمفاء لمديػشي تح/حسجؼ ػ ٖٗ
 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ/ٔط

 الفكػػخ دار ، العسػػخكؼ  غخامػػة بػػغ عسػػخك /حتػػ عدػػاكخ البػػغ دمذػػقتػػاريد ػػ ٗٗ
 . ـٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ كالتػزيع كالشذخ لمصباعة

 دار التػخاث لسحسج بغ جخيخ الصبػخؼ، )تاريد الخسل كالسمػؾ(تاريد الصبخؼ ػ ٘ٗ
 . ىػٖٚٛٔ/ٕط ػ بيخكت

 بػغ لطػافخ القػخآف إعجػاز كبيػاف كالشثػخ الذعخ صشاعة فيالتحبيخ تحخيخ ػ ٙٗ
 العخبيػػػػة الجسيػريػػػػة،  شػػػػخؼ دمحم حفشػػػػي تػػػػح.د/ العػػػػجكاني اإلصػػػػبع أبػػػي
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 التػػػخاث إحيػػػاء لجشػػػة - اإلسػػػبلمية لمذػػػئػف  األعمػػػى السجمػػػذ - الستحػػػجة
 .اإلسبلمي

 نذتػػ  – لمشذخ التػندية الجار ، التػندي عاشػر البغ كالتشػيخ التحخيخ ػٗٚ
 ـ.ٜٗٛٔ
،دار الغػػػػػػػػػػخب البػػػػػػػػػػغ األبػػػػػػػػػػار تح.د/إحدػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػاستحفػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػادـ ػػػػػػػػػػػ ٛٗ

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ/ٔطاإلسبلمي،
 بػػغ الػػخحسغ عبػج العديػػد د/عبػػج الزػعيف بالحػػجيث بالعسػػل القػػؿ تحقيػػقػػ ٜٗ

 -عذػخ الدػابعة الدػشة ، السشػػرة بالسجيشة اإلسبلمية الجامعة، العثيع دمحم
 الحجػػػػػػػة ذك -رجػػػػػػػب الدػػػػػػػتػف(،ك  كالثػػػػػػػامغ كالدػػػػػػػتػف  الدػػػػػػػابع العػػػػػػػجداف
 .ىػ٘ٓٗٔ

تخػػخيج األحاديػػث كاآلثػػار الػاقعػػة فػػي تفدػػيخ الكذػػاؼ لمدمخذػػخؼ لجسػػاؿ ػػػ ٓ٘
 –الجيغ الديمعي تح/ عبج هللا بػغ عبػج الػخحسغ الدػعج ، دار ابػغ خديسػة 

 .ىػ ٗٔٗٔ/ٔط ، الخياض
 -ىػػٜٔٗٔ/ٔلبشػاف،ط-تحكخة الحفاظ لمحىبي ، دار الكتب العمسية بيػخكتػ ٔ٘

 ـ.ٜٜٛٔ
 ق.ٚٔٗٔ/ٔ، دار صادر ػ بيخكت ط التحكخة الحسجكنيةػ ٕ٘
و تػػػػح. د/ دمحم بػػػػجكؼ السختػػػػػف ترػػػػحيح الفرػػػػيح كشػػػػخحو البػػػػغ درسػػػػتػيػػػػػ ٖ٘

 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ،السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية ]القاىخة[
التعازؼ كالسخاثي كالسػاعع كالػصايا لمسبخد، تح/إبخاليع دمحم حدغ الجسل، ػ ٗ٘

 ػد سالع ، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.مخاجعة/ محس
تفديخ الساتخيػجؼ )تػأكيبلت أىػل الدػشة( ألبػي مشرػػر الساتخيػجؼ تػح. د/ ػ ٘٘

ىػػ  ٕٙٗٔ/ ٔبيخكت، لبشػاف ، ط -مججؼ باسمػـ ، دار الكتب العمسية 
 ـ . ٕ٘ٓٓ -
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تسثػػاؿ األمثػػاؿ لسحسػػج بػػغ عمػػي العبػػجرؼ الذػػيبي تػػح. د/أسػػعج ذبيػػاف ، ػػػ ٙ٘
 ـ ، دار السديخة .ٕٜٛٔػى ٕٓٗٔ/ٔط

،الػػػػػجار العخبيػػػػػة لمكتػػػػػاب سحاضػػػػػخة تح/عبػػػػػج الفتػػػػػاح دمحم الحمػالتسثيػػػػػل كالػػػػػػ ٚ٘
 ـ.ٜٔٛٔق/ٔٓٗٔػٕط

 لمصبػػػػخؼ  األخبػػػػار مػػػػغ هللا رسػػػػػؿ عػػػػغ الثابػػػػت كتفرػػػػيل اآلثػػػػار تيػػػػحيب ػػػػػ٘ٛ
 . القاىخة –السجني مصبعة ، شاكخ دمحم محسػد تح/

ار إحياء التخاث العخبي ػ بيخكت ، دلؤلزىخؼ تح/ دمحم عػضتيحيب المغة ػ ٜ٘
 .ـٕٔٓٓ/ٔط
التػقيف عمى ميسات التعاريف لمسشػاكؼ تحقيػق: د. دمحم رضػػاف الجايػة ، ػ ٓٙ

 . ىٓٔٗٔ/ٔبيخكت، دمذق، ط -دار الفكخ  دار الفكخ السعاصخ،
ػػ الخيػاض  مكتبة اإلمػاـ الذػافعي ،يديخ بذخح الجامع الرغيخ لمسشاكؼ التػ ٔٙ

 ـ.ٜٛٛٔػ ى ٛٓٗٔ/ٖط
الجج الحثيث في بياف ما ليذ بحجيث لمغػدؼ ، تػح/ فػػاز أحسػج زمخلػي ،  ػٕٙ

 . دار ابغ حـد
 ، دار الفكخ ػ بيخكت.جسيخة األمثاؿ ألبي ىبلؿ العدكخؼ ػ ٖٙ
 جسيخة خصب العخب أحسج زكي صفػت ، السكتبة العمسية بيػخكت ػ لبشػافػ ٗٙ
. 

العمػػع لمسبليػػيغ تػػح/ رمػػدؼ مشيػػخ بعمبكػػي ، دار جسيػػخة المغػػة البػػغ دريػػج ػػػ ٘ٙ
 .ـ ٜٚٛٔ/ٔبيخكت ،ط

الحكػػػع كاألمثػػػاؿ لمسػػػاكردؼ تػػػح.د/ فػػػؤاد عبػػػج السػػػشعع أحسػػػج ، دار الػػػػشغ ػػػػ ٙٙ
 ق.ٜٔٗٔ/ٕلمشذخ ، ط

حميػػػػة األكليػػػػاء كشبقػػػػات األصػػػػفياء لؤلصػػػػفياني، دار الكتػػػػب العمسيػػػػة/ ػػػػػ ٚٙ
 ـ.ٜٛٛٔق ػ ٜٓٗٔ/ٔبيخكت ػ لبشاف ط
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 . ىٕٗٗٔ/ٕيخكت طالكتب العمسية ػ ب الحيػاف لمجاحع ، دارػ ٛٙ
خدانػة األدب البػغ حجػة الحسػػؼ تح/عرػاـ شػقيػ، دار كمكتبػة اليػبلؿ ػ ػ ٜٙ

 ـٕٗٓٓبيخكت ، دار البحار ػ بيخكت الصبعة األخيخة 
الخبلصػػػة فػػػي معخفػػػة الحػػػجيث لذػػػخؼ الػػػجيغ الصيبػػػي الجمذػػػقي تح/أبػػػػ ػػػػ ٓٚ

ػ ٖٓٗٔ/ٔعاصع الذػامي األثخؼ ، السكتبة اإلسبلمية لمشذخ كالتػزيع ط
 ـ. ٜٕٓٓ

دراسػػػػة نقجيػػػػة فػػػػي السخكيػػػػات الػػػػػاردة فػػػػي شخرػػػػية عسػػػػخ بػػػػغ الخصػػػػاب ػػػػػ ٔٚ
لعبج الدبلـ بغ محدػغ آؿ عيدػى ، عسػادة البحػث  كسياستو اإلدارية

العمسػػػػػػػي بالجامعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية، السجيشػػػػػػػة السشػػػػػػػػرة ، السسمكػػػػػػػة العخبيػػػػػػػة 
 ـٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ/ ٔالدعػدية،ط

عبػػػج السجيػػػج  / تػػػحاألصػػػبياني الػػػجرة الفػػػاخخة فػػػي األمثػػػاؿ الدػػػائخة لحسػػػدة ػػػ ٕٚ
 دار السعارؼ ػ مرخ. قصامر،

ػاعي تح/أحسػج شػػقي بشبػيغػ ٖٚ  -الجر الثسيغ في أسػساء السرػشفيغ البػغ الدَّ
 -ىػػػػػػ ٖٓٗٔ/ٔدمحم سػػػػػعيج حشذػػػػػي ، دار الغػػػػػخب اإلسػػػػػبلمي، تػػػػػػنذ،ط

 ـ.ٜٕٓٓ
تػػػح/ الػػػجكتػر دمحم بػػػغ لمدػػػيػشي الػػػجرر السشتثػػػخة فػػػي األحاديػػػث السذػػػتيخة ػػػػ ٗٚ

جامعػػػػػة السمػػػػػظ سػػػػػعػد،  -رػػػػػباغ ، عسػػػػػادة شػػػػػؤكف السكتبػػػػػات لصفػػػػػي ال
 الخياض.

 ابػغ دار ، الحػػيشي إسػحق أبػػ تػح/ لمدػيػشي مدمع صحيح عمى الجيباج ػ٘ٚ
 ىػ ٙٔٗٔ /ٔط الخبخ – الدعػدية العخبية السسمكة - كالتػزيع لمشذخ عفاف
 .ـ ٜٜٙٔ -
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إبػػػخاليع تػػػح . د/ أحسػػػج مختػػػار عسػػػخ، مخاجعػػػة د/ ديػػػػاف األدب لمفػػػارابي ػػػػ ٙٚ
كالصباعػػػة كالشذػػػػخ ػ القػػػػاىخة أنػػػيذ ، مؤسدػػػة دار الذػػػػعب لمرػػػحافة 

 ـ.ٖٕٓٓ/قٕٗٗٔ
، مؤسدػة األعمسػي ػ بيػخكت ؼ كنرػػص األخيػار لمدمخذػخ  ربيػع األبػخارػػ ٚٚ
 .قٕٔٗٔ/ٔط
 مكتبػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػاركف، الدػػػػػػػػػػػبلـ تح/عبػػػػػػػػػػػجلمجػػػػػػػػػػػاحع األدبيػػػػػػػػػػػة الخسػػػػػػػػػػػائل ػػػػػػػػػػػػ ٛٚ

 .ـٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ الخانجي،القاىخة
 بجكف تاريد.الفجاء إسساعيل حقي ، دار الفكخ ػ بيخكت.ركح البياف ألبي ػ ٜٚ
ركح السعاني في تفديخ القػخآف العطػيع كالدػبع السثػاني لؤللػسػي تح/عمػي ػ ٓٛ

 ق.٘ٔٗٔ/ٔبيخكت ط –عبج البارؼ عصية ، دار الكتب العمسية
ركض األخيػػار السشتخػػب مػػغ ربيػػع األبػػخار لسحػػي الػػجيغ بػػغ الخصيػػب ، ػػػ ٔٛ

 ق.ٖٕٗٔ/ٔط دار القمع العخبي حمب
ركضة العقػبلء كندىػة الفزػبلء البػغ حبػاف، تػح/ دمحم محيػي الػجيغ عبػج ػ ٕٛ

 بجكف تاريد. الحسيج ، دار الكتب العمسية بيخكت .
الػػػخكض السعصػػػار فػػػي خيػػػخ األقصػػػار لمحسيػػػخؼ، تػػػح/ إحدػػػاف عبػػػاس ، ػػػػ ٖٛ

 الدػػػػػخاج دار مصػػػػػابع عمػػػػػى شبػػػػػع - بيػػػػػخكت -لمثقافػػػػػة ناصػػػػػخ مؤسدػػػػػة
 .ـٜٓٛٔ/ٕط

فػػي معػػاني كمسػػات الشػػاس ألبػػي بكػػخ األنبػػارؼ تػػح.د/ حػػاتع صػػالح  لداىػػخاػػػ ٗٛ
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػ  ٕٔٗٔ/ ٔبيخكت ، ط –الزامغ، مؤسدة الخسالة 

 الكتػػب دار ، األعطسػػي الػػخحسغ حبيػػبتح/الدىػػج كالخقػػائق البػػغ مبػارؾ ، ػػ ٘ٛ
 . بيخكت - العمسية

 ت.زىػػخ اآلداب كثسػػخ األلبػػاب لمحرػػخؼ القيخكانػػي ، دار الجبػػل ػ بيػػخك ػػػ ٙٛ
 بجكف تاريد.
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فػػػػػي األمثػػػػػاؿ كالحكػػػػػع لميػسػػػػػي تػػػػػح. د/ دمحم حجػػػػػي، د دمحم  زىػػػػػخ األكػػػػػعػػػػػػ ٚٛ
السغػػػػخب  –دار الثقافػػػة، الػػػجار البيزػػػاء  -الذػػػخكة الججيػػػجة  ،األخزػػػخ

  ـ.ٜٔٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔ/ٔط
دار  ،سسط الآللي في شخح أمالي القػالي لمبكػخؼ تح/عبػج العديػد السيسشػيػ ٛٛ

 بجكف تاريد..الكتب العمسية بيخكت ػ لبشاف
الدػػػػشة لعبػػػػج هللا بػػػػغ أحسػػػػج بػػػػغ حشبػػػػل تػػػػح.د/. دمحم بػػػػغ سػػػػعيج بػػػػغ سػػػػالع ػػػػػ ٜٛ

 ـ .ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ/ٔالجماـ ،ط -القحصاني ، دار ابغ الكيع
فى البػػػػابي مصبعػػػػة مرػػػػص ،إبػػػػخاليع عصػػػػػة عػػػػض سػػػػشغ التخمػػػػحؼ ،تػػػح/ػػػػ ٜٓ

 ـ.ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔ /ٕط،   مرخ –الحمبي 
تػػح/ الدػػيج عبػػج هللا ىاشػػع  الػػجار قصشػػيألبػػي الحدػػغ  سػػشغ الػػجار قصشػػي ػػػٜٔ 

 ـ .ٜٙٙٔ –ق ٖٙٛٔبيخكت ،  -يساني السجني ، دار السعخفة 
فػػػاز أحسػػج زمخلػػي ، خالػػج الدػػبع  ألبػػي دمحم الػػجارمي تػػح/سػػشغ الػػجارمي ػػػ ٕٜ

 ٚٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –العمسي ، دار الكتاب العخبي 
صبػعػػػات الدػػػشغ الرػػػغخػ لمشدػػػائي تح/عبػػػج الفتػػػاح أبػغػػػجة ، مكتػػػب السػػػػ ٖٜ

 ـ.ٜٙٛٔق ٙٓٗٔ/ٕاإلسبلمية ػ حمب ط
 –، مؤسدػػة الخسػػالة لمشدػػائي تح/حدػػغ عبػػج السػػشعع شػػمبي الدػػشغ الكبػػخػ ػػػ ٜٗ

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ/ٔبيخكت ،ط
سػػػيخ أعػػػبلـ الشػػػببلء لمػػػحىبي تح/مجسػعػػػة مػػػغ السحققػػػيغ بإشػػػخاؼ الذػػػيد ػػػػ ٜ٘

 ـ.ٜ٘ٛٔػ ىػ٘ٓٗٔ/ٖطعيب األرناؤكط ، مؤسدة الخسالة ،ش
ج لػػػػحىب البػػػػغ العسػػػػاد العكػػػػخؼ تػػػػح/ محسػػػػػد األرنػػػػاؤكط ، خػػػػخ شػػػػحرات اػػػػػ ٜٙ

، دار بػػػغ كثيػػػخ ، دمذػػػق ػ بيػػػػخكت أحاديثػػػو /عبػػػج القػػػادر األرنػػػاؤكط
 ـ .ٜٙٛٔق ػ ٙٓٗٔ/ٔ،ط
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شػػخح ديػػػاف الحساسػػة لمسخزكقػػي تػػح/ غخيػػج الذػػيد ،فيخسػػة/إبخاليع شػػسذ ػػػ ٜٚ
ـ ٖٕٓٓق/ ٕٗٗٔ/ٔتػب العمسيػة ، بيػخكت ػ لبشػاف ، طالػجيغ ، دار الك

. 
مكتبػة  ، أبػ تسيع ياسخ بغ إبخاليع شخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ تح/ػ ٜٛ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ/ٕالدعػدية، الخياض،ط -الخشج
شػػخح الصيبػػي عمػػى مذػػكاة السرػػابيح السدػػسى بػػػ )الكاشػػف عػػغ حقػػائق ػػػ ٜٜ

الدػػػشغ( لذػػػخؼ الػػػجيغ الحدػػػيغ بػػػغ عبػػػج هللا الصيبػػػي تح.د/عبػػػج الحسيػػػج 
الخيػػػػػػػاض(  -الباز)مكػػػػػػػة السكخمػػػػػػػة ىشػػػػػػػجاكؼ ، مكتبػػػػػػػة نػػػػػػػدار مرػػػػػػػصفى

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ/ٔط
الصحػػاكؼ، تػػح/دمحم زىػػخؼ الشجػػار، دار  شػػخح معػػاني اآلثػػار ألبػػي جعفػػخػػػ ٓٓٔ

 ق.ٜٜٖٔ/ٔ، طبيخكت –الكتب العمسية 
شخح نيج الببلغػة البػغ أبػي الحجيػج، تػح/دمحم أبػػ الفزػل إبػخاليع ، دار ػ ٔٓٔ

 .شخكاهإحياء الكتب العخبية عيدى البابي الحمبي ك 
الراحبي في فقو المغة العخبية كمدائميا كسشغ العخب في كبلميا البغ ػ ٕٓٔ

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ/ ٔدمحم عمي بيزػف ، ط الشاشخ:فارس ، 
دار  ، صبح األعذى في صشاعة اإلنذا لمقمقذشجؼ تح/ يػسف الصػيلػ ٖٓٔ

 ـ.ٜٚٛٔ/ٔالفكخ دمذق ط
، تػح/ أحسػج لجػػىخؼ ابي نرػخ ألتاج المغة كصحاح العخبية  الرحاحػ ٗٓٔ

ق ػ ٚٓٗٔ/ٗعبػػػج الغفػػػػر عصػػػار، دار العمػػػع لمسبليػػػيغ ػ بيػػػخكت ،ط
 .ـ ٜٚٛٔ

صحيح ابغ حباف بتختيب ابغ بمباف البغ حباف تح/ شعيب األرنؤكط ، ػ ٘ٓٔ
 ـ.ٖٜٜٔ-قٗٔٗٔ/ٕبيخكت ،ط –مؤسدة الخسالة 
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، خػػػارؼ تػػػح/ األلبػػػاني ، دار الرػػػّجيقصػػػحيح األدب السفػػػخد لئلمػػػاـ الب ػػػػٙٓٔ
 .ىػٕٔٗٔ/ٔط
، بػػجكف اداتػػو لؤللبػػاني، السكتػػب اإلسػػبلميصػػحيح الجػػامع الرػػغيخ كزيػػػ ٚٓٔ
  تاريد.
الرػػػػاعق السحخقػػػة عمػػػى أىػػػل الػػػخفس كالزػػػبلؿ كالدنجقػػػة البػػػغ حجػػػخ ػػػػ ٛٓٔ

كامل دمحم الخػخاط، مؤسدػة  -ح/عبج الخحسغ بغ عبج هللا التخكيالييتسي ت
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػ ٚٔٗٔ/ٔلبشاف ،ط –الخسالة

، بػجكف جامع الرغيخ كزياداتو لؤللباني، السكتب اإلسبلمي ضعيف الػ  ٜٓٔ
  تاريد.

شبقات فحػؿ الذعخاء البغ سبلـ تػح/ محسػػد دمحم شػاكخ ، دار السػجني ػ ٔٔٓ
 ػ ججة .

بيػػخكت  –دار صػػادر ، الصبقػػات الكبػػخػ البػػغ سػػعج تح/إحدػػاف عبػػاسػػػ ٔٔٔ
 ـ.ٜٛٙٔ/ٔ،ط
مكتبػة كلبػة ػ القػاىخة شبقات السفدخيغ لمديػشي تػح/ عمػي دمحم عسػخ ، ػ ٕٔٔ
 ق. ٜٖٙٔ/ٔط
عبقخيػة المغػػة العخبيػة / دمحم عبػػج الذػافي القػصػػي ، مشذػػرات السشطسػػة ػػ ٖٔٔ

ـ ٕٙٔٓىػ ػ ٖٚٗٔاإلسبلمية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة إيديدكػػ الخباط / 
. 
 ق.ٜٜٖٔ/ٕالعدلة لمخصابي ، السصبعة الدمفية ػ القاىخة طػ ٗٔٔ
ربػػو تػػح. أحسػػػج أمػػيغ ، إبػػخاليع اإلبيػػارؼ، عبػػػج العقػػج الفخيػػج البػػػغ عبػػج ػػػ ٔ٘ٔ

( ٙٔٔالدػػبلـ ىػػاركف، الييئػػة العامػػة لقرػػػر الثقافػػة ، سمدػػمة الػػحخائخ)
 ـ.ٕٗٓٓ
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تح . د/سمساف القزاة  لمديػشي، عقػد الدَّبخجج عمى مدشج اإِلماـ أحسجػ ٙٔٔ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػٗٔٗٔلبشاف  –، دار الجيل، بيخكت

يػجؼ السخدكمػي، د/ إبػخاليع الدػامخائي، العػيغ لمخميػل بػغ أحسػج تح.د/مػ ٚٔٔ
 دار كمكتبة اليبلؿ.

 ق.ٛٔٗٔ، دار الكتب العمسية ػ بيخكت  عيػف األخبار البغ قتيبةػ ٔٛٔ
غػػػخر الخرػػػائز الػاضػػػحة لمػشػػػػاط تػػػح/ إبػػػخاليع شػػػسذ الػػػجيغ، دار ػػػػ ٜٔٔ
 ـ.ٕٛٓٓػ  قٜٕٗٔ/ٔلكتب العمسية ، بيخكت ػ لبشاف طا
دار  ،افسػػبلـ تػػح/ دمحم عبػػج السعيػػج خػػ غخيػػب الحػػجيث ألبػػي عبيػػج بػػغػػػ ٕٓٔ

 .ٜٖٙٔ/ٔالكتاب العخبي ػ بيخكت ط
، دار  غخيػػػب الحػػػجيث البػػػغ الجػػػػزؼ تػػػح/ عبػػػج السعصػػػي أمػػػيغ قمعجػػػيػػػػ ٕٔٔ

 .ـٜ٘ٛٔ/ ٔالكتب العمسية ػ بيخكت ، ط
 -الفكػػػػػخ دار ،الغخبػػػػػاكؼ  الكػػػػػخيع عبػػػػػجتح/ لمخصػػػػػابي، غخيػػػػػب الحػػػػػجيثػػػػػػ ٕٕٔ

 .ـٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ دمذق
 – العػاني مصبعػةيث البغ قتيبػة تػح. د/عبػج هللا الجبػػرؼ ، غخيب الحجػ ٖٕٔ

 .ىٜٖٚٔ/ٔط بغجاد
الفائق في غخيب الحجيث لمدمخذخؼ تح/ عمى دمحم البجاكؼ ، ودمحم أبػ ػ ٕٗٔ

 .ٕط الفزل إبخاليع ، دار السعخفة ػ لبشاف
مسفزػػػل بػػػغ سػػػمسة بػػػغ عاصػػػع الزػػػبي ، كضػػػع لالفػػػاخخ فػػػي األمثػػػاؿ ػػػػ ٕ٘ٔ

، دار الكتػػػػػب العمسيػػػػػة ػ بيػػػػػخكت ػ لبشػػػػػاف حػاشػػػػػيو/ دمحم عثسػػػػػاف 
 ـ. ٕٔٔٓ/ٔط

 الجػػابخ عبػػج أيسػػغ تػػح/ عخبذػػاه البػػغ الطخفػػاء كمفاكيػػة الخمفػػاء فاكيػػة ػػػٕٔٙ
 .ـ ٕٔٓٓ- ىػ ٕٔٗٔ/ٔط العخبية اآلفاؽ دار ، البحيخؼ 
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فتح البارؼ شخح صحيح البخػارؼ البػغ حجػخ تػح/ دمحم فػؤاد عبػج البػاقي ػ ٕٚٔ
 ى .ٜٖٚٔالسعخفة ػ بيخكت  ، كمحب الجيغ الخصيب  ، دار

 تػح/ الدػخاكؼ  الػجيغ لذػسذ لمعخاقي( الحجيث )ألفية بذخح السغيث فتح ػٕٔٛ
 . ـٖٕٓٓ/ ىػٕٗٗٔ ،ٔط مرخ – الدشة مكتبة . ىعم حديغ عمي

فرػػل السقػػاؿ فػػي شػػخح كتػػاب األمثػػاؿ ألبػػي عبيػػج البكػػخؼ تػػح/ إحدػػاف ػػػ ٜٕٔ
 ـ.ٜٔٚٔكلى، األ لبشاف، الصبعة –، بيخكت  ة الخسالةعباس ، مؤسد

 ٖٔالفغ كمحالبو في الشثػخ العخبػي د/شػػقي ضػيف ، دار السعػارؼ ط ػ ٖٓٔ
 ، بجكف تاريد.

، دار صػادر ػ بيػخكت  د/إحدػاف عبػاس فػات الػفيات البغ شاكخ تػح.ػ ٖٔٔ
 ـ.ٜٗٚٔ/ٔ،ط
ػػػ  سكتبػػة التجاريػػة الكبػػخػ اللقػػجيخ شػػخح الجػػامع الرػػغيخ لمسشاكؼ،فػػيس اػػػ ٕٖٔ

 .قٖٙ٘ٔ/ٔط،القاىخة
 السػػػػػشعع عبػػػػػج دمحم -الجبػػػػػار عبػػػػػج هللا عبػػػػػج/الحجػػػػػاز فػػػػػي األدب قرػػػػػة ػػػػػػٖٖٔ

 بجكف تاريد. .األزىخية الكميات مكتبة ،خفاجى
قرػخ األمػل البػغ أبػي الػجنيا تػح/ دمحم خيػخ رمزػاف يػسػف ، دار ابػغ ػ ٖٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔق ػٚٔٗٔ/ ٕحـد ، لبشاف ػ بيخكت ط
، دار الخيػاف لمتػخاث بيارؼ كتاب التعخيفات لمجخجاني ، تح / إبخاليع اإلػ ٖ٘ٔ

  بجكف تاريد. .
كذػػف الخفػػاء كمديػػل اإللبػػاس لمعجمػػػني، السكتبػػة العرػػخية تػػح/ عبػػج ػػػ ٖٙٔ

  ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔ،ٔالحسيج ىشجاكؼ ط
كذػػػػف الطشػػػػػف عػػػػغ أسػػػػامي الكتػػػػب كالفشػػػػػف لحػػػػاجي خميفػػػػة ، مكتبػػػػة ػػػػػ ٖٚٔ

 ـ.ٜٔٗٔبغجاد/ -السثشى
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 حدػػػاـ بػػػغ عمػػػي الػػػجيغ ءعػػػبلل كاألفعػػػاؿ األقػػػػاؿ سػػػشغ فػػػي العسػػػاؿ كشػػػد ػػػػٖٔٛ
 مؤسدػػػة ، الدػػػقا صػػػفػة -حيػػػاني تح/بكػػػخؼ  البخىػػػانفػرؼ  اليشػػػجؼ الػػػجيغ
 . ـٜٔٛٔػ ىػٔٓٗٔ/٘ط الخسالة

الكشد المغػؼ في المدغ العخبي البغ الدكيت تح/ أكغدت ىفشخ، مكتبة ػ ٜٖٔ
 الستشبي القاىخة .

ي الآللػػػػئ السشثػػػػػرة فػػػػي األحاديػػػػث السذػػػػيػرة السعػػػػخكؼ بػػػػػ )التػػػػحكخة فػػػػػػػػػ ٓٗٔ
األحاديث السذتيخة( ألبي عبج هللا بجر الجيغ دمحم بغ عبػج هللا بػغ بيػادر 
الدركذػي الذػافعي تػح/ مرػصفى عبػػج القػادر عصػا، دار الكتػب العمسيػػة 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ/ ٔبيخكت، ط –
 ، الدػػػشة مكتبػػػة ،شػػػاكخ دمحم أحسػػػج تػػػح/ مشقػػػح بػػػغ ألسػػػامة اآلداب لبػػػاب ػػػػٔٔٗ

 .ـٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ/ٕط القاىخة
، تحقيػق نخبػة مػغ دار السعػارؼ كىػع: عبػج  لداف العػخب البػغ مشطػػرػ ٕٗٔ

هللا عمي الكبيخ ، دمحم أحسج حدب هللا ، ىاشع دمحم الذاذلي . شبعة دار 
 السعارؼ .

 بجكف تاريد. المصائف كالطخائف لمثعالبي ، دار السشاىل ػ بيخكت.ػ ٖٗٔ
تػػح/دمحم محيػػي  ، السثػػل الدػػائخ فػػي أدب الكاتػػب كالذػػاعخ البػػغ األثيػػخػػػ ٔٗٗ

 .ـٜٜ٘ٔبيخكت/ –السكتبة العرخية ،  الجيغ عبج الحسيج
السجالدة كجػاىخ العمع ألبي بكخ الجيشػرؼ تػح/ أبػي عبيػجة مذػيػر بػغ ػ ٔ٘ٗ

 -ٔلبشػاف/ بيػخكت ، ط -حدغ آؿ سمساف ، دار الشذخ / دار ابغ حـد 
 ىػ .ٜٔٗٔ

 كف تاريد.بج السجتشى البغ دريج ، دائخة السعارؼ العثسانية .ػ ٙٗٔ
مجسع األمثاؿ لمسيجاني تح/دمحم محي الجيغ عبج الحسيج ، دار السعخفة، ػ ٚٗٔ

 بيخكت ػ لبشاف.
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 .ىػٖٕٗٔبيخكت/ ػ اليبلؿ كمكتبة دار ، السحاسغ كاألضجاد لمجاحعػ ٔٛٗ
 ،مصبعة الدعادة ،السحاسغ كالسداكغ لمبييقي،تح/دمحم بجر الجيغ الحمبيػ ٜٗٔ

 الخانجي. مكتبة
 ، األصػػفيانى لمخاغػػب كالبمغػػاء الذػػعخاء كمحػػاكرات األدبػػاء خاتمحاضػػ ػػػٔٓ٘

 ق.ٕٓٗٔ/ٔط بيخكت –األرقع أبي بغ األرقع دار شخكة
 اآلفػػػاؽ دار ، شػػػتيتخ ليخػػػتغ إيمػػػدة السحبػػػخ ألبػػػي جعفػػػخ البغػػػجادؼ تػػػح/ػػػػ ٔٔ٘

 بيخكت. ػ الججيجة
البػػغ سػػيجه ، تػػح/ عبػػج الحسيػػج ىشػػجاكؼ ،دار السحكػػع كالسحػػيط األعطػػع ػػػ ٕ٘ٔ

 ـ .ٕٓٓٓق ػ ٕٔٗٔ/ ٔتب العمسية ػ بيخكت طالك
تػػػح/ خميػػػل إبػػػخاليع جفػػػاؿ ، دار إحيػػػاء التػػػخاث السخرػػػز البػػػغ سػػػيجه ػػػػ ٖ٘ٔ

 .ـٜٜٙٔق ػ ٚٔٗٔ/ٔالعخبي ػ بيخكت ط
 ابغ دار،  يػسف رمزاف خيخ دمحم /حت ، الجنيا أبي البغ الشاس مجاراة  ػٔٗ٘

 .ـٜٜٛٔ - ىػٛٔٗٔ/ٔط لبشاف – بيخكت - حـد
الجابي ، دار بغ حػـد ػ  في السداح لمغدؼ تح/ بداـ عبج الػىابالسخاح ػ ٘٘ٔ

 ـ.ٜٚٚٔ ػ ىٛٔٗٔ/ ٔبيخكت ط
السدىخ في عمػـ المغة كأنػاعيا لمدػيػشي تػح/ فػؤاد عمػي مشرػػر، دار ػ ٙ٘ٔ

 ـ.ٜٜٛٔق ػ ٛٔٗٔ/ٔالكتب العمسية ػ بيخكت ، ط
 ق.ٜٔٗٔ/ٔبيخكت ط –عالع الكتب السدتصخؼ لؤلبذييي ، ػ ٚ٘ٔ

ػػ بيػخكت  الكتب العمسية في أمثاؿ العخب لمدمخذخؼ ، دار تقريالسدػ ٛ٘ٔ 
 ـ .ٜٚٛٔ/ٕط
 مؤسدػػة حيػػجر، أحسػػج عػػامخ ت/ البغػػجادؼ الَجػػْػَىخؼ  الجعػػج ابػػغ مدػػشج ػػػٜٔ٘

 . ـٜٜٓٔ – ىٓٔٗٔ ،ٔط بيخكت – نادر
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دمذػػػق  –لمتػػػخاثحدػػػيغ سػػػميع أسػػػج،دار السػػػأمػف /مدػػػشج أبػػػي يعمػػػى تػػػحػػػػ ٔٓٙ
 .ـٜٗٛٔ–قٗٓٗٔ/ٔط
عادؿ مخشج، كآخػخكف إشػخاؼ. د/عبػج -ج تح/شعيب األرنؤكطمدشج أحسػ ٔٙٔ

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ/ٔط هللا بغ عبج السحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة ،
اَرانّي ، دار الدػػػقا، دمذػػػقػػػػ ٕٙٔ  -مدػػػشج الحسيػػػجؼ تػػػح/ حدػػػغ سػػػميع أسػػػج الػػػجَّ

 ـ .ٜٜٙٔ/ٔسػريا، ط
عي ، ألبػػي عبػػج هللا دمحم بػػغ سػػبلمة بػػغ حكسػػػف القزػػامدػػشج الذػػياب ػػػ ٖٙٔ

 ،مؤسدػػػػػػػػة الخسػػػػػػػػالة بيػػػػػػػػخكت بػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػج السجيػػػػػػػػج الدػػػػػػػػمفي،تح/حسػػػػػػػػجؼ 
 ـ ٜٙٛٔ ػ ىٚٓٗٔ/ٕط
 -الػفػػػاء دار ،جارقمعجيػػػ السعصػػػي تح/عبػػػج مدػػػشج الفػػػاركؽ البػػػغ كثيػػػخػػػػ ٔٗٙ

 ـ.ٜٜٔٔ- ىػٔٔٗٔ/ٔط ،السشرػرة
 -تػػػح/ كسػػػاؿ يػسػػػف الحػػػػت، مكتبػػػة الخشػػػج  مرػػػشف ابػػػغ أبػػػي شػػػيبةػػػػ ٔ٘ٙ

 ق.ٜٓٗٔ/ٔط الخياض،
تح/عػػػػػػامخ أحسػػػػػػج لعمػػػػػػي بػػػػػػغ الجعػػػػػػج الجػػػػػػػىخؼ ،  الجعػػػػػػجمدػػػػػػشج ابػػػػػػغ ػػػػػػػ ٙٙٔ

 ـ.ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ/ٔط ، بيخكت -حيجر،مؤسدة نادر
 السجمذ ، األعطسي الخحسغ حبيب ت/مرشف عبج الخازؽ الرشعاني ػ ٔٚٙ

 .ٖٓٗٔ /ٕط بيخكت – اإلسبلمي السكتب ، اليشج -العمسي
 يشيالحدػػ أحسػػج بػػغ إبػػخاليع بػػغ السحدػػغ تح/عبػػجمعجػػع ابػػغ األعخابي.ػػػ ٛٙٔ
 ٜٜٚٔ - ىػػ ٛٔٗٔ /ٔط الدػعػدية العخبيػة السسمكة الجػزؼ، ابغ دار ،
 .ـ
معجػػػػع األدبػػػػاء ليػػػػاقػت الحسػػػػػؼ تػػػػح.د/ إحدػػػػاف عبػػػػاس، دار الغػػػػخب ػػػػػ ٜٙٔ

 ـ.ٖٜٜٔق ػ ٗٔٗٔ/ٔاإلسبلمي ػ بيخكت ط
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معجػػع الذػػعخاء لمسخزبػػاني تػػح/ ؼ.كخنكػػػ ، مكتبػػة القجسػػي، دار الكتػػب ػػػ ٓٚٔ
 ـ.ٕٜٛٔ -ىػٕٓٗٔ/ٕلبشاف، ط –العمسية، بيخكت 

 الكتػػب، ،عػػالع لمبكػػخؼ  كالسػاضػػع الػػببلد أسػػساء مػػغ اسػػتعجع مػػا معجػػع ػػػٔٔٚ
 .ىػٖٓٗٔ /ٖط بيخكت

بيػخكت، دار إحيػاء  -مكتبة السثشػىمعجع السؤلفيغ لعسخ رضا كحالة ، ػ ٕٚٔ
 بجكف تاريد..التخاث العخبي بيخكت

مرػػػصفى /  )إبػػخاليع، مجسػػع المغػػػة العخبيػػة بالقػػػاىخة، السعجػػع الػسػػػيط ػػػ ٖٚٔ
 . الشاشػػخ: دار الػػجعػة أحسػػج الديػػات / حامػػج عبػػج القػػادر / دمحم الشجػػار(

 بجكف تاريد.
السغخب في تختيب السعػخب لمسصػخزؼ تح/محسػػد فػاخػرؼ كعبػج الحسيػج ػ ٗٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔ/ ٔط حمب ، –مختار، مكتبة أسامة بغ زيج 
ف السفػػػخدات فػػػي غخيػػػب القػػػخآف لمخاغػػػب األصػػػفياني تػػػح/ صػػػفػاف عػػػجناػػػػ ٘ٚٔ

 ىػ .   ٕٔٗٔ/ ٔالجاكدؼ ، دار القمع ، الجار الذامية ػ دمذق ، بيخكت ط
 فػػي بيػػاف كثيػػخ مػػغ األحاديػػث السذػػتيخة عمػػى األلدػػشةالسقاصػػج الحدػػشة ػػػ ٙٚٔ

دار الكتػػػػاب العخبػػػػػي ػ بيػػػػػخكت ،  لمدػػػػخاكؼ تػػػػح/دمحم عثسػػػػػاف الخذػػػػت
 ـ .ٜ٘ٛٔ -ق ٘ٓٗٔ/ٔط
اركف ، دار الفكػػػخ ، ، تػػػح/ عبػػػج الدػػػبلـ ىػػػمقػػػاييذ المغػػػة البػػػغ فػػػارس ػػػػ ٚٚٔ
 ـ. ٜٜٚٔق ػ ٜٜٖٔ
السقتصػػػف مػػػغ أزاىػػػخ الصػػػخؼ البػػػغ سػػػعيج السغخبػػػي األنجلدػػػي ، شػػػخكة ػػػػ ٛٚٔ

 ق.ٕ٘ٗٔأمل، القاىخة ػ
،دار القاسػػػع اؿ العػػػخب كقررػػػيع لدػػػميساف الخخاشػػػيالسشتقػػػى مػػػغ أمثػػػػػػػ ٜٚٔ

 ى.ٕٛٗٔ/ٔط ،الخياض
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سػػج بػػغ مشتيػػى األمػػاني بفػائػػج مرػػصمح الحػػجيث لمسحػػجث األلبػػاني ألحػػػ ٓٛٔ
ق ٖٕٗٔ/ٔسػػػػميساف أيػػػػػب ، دار الفػػػػاركؽ الحجيثػػػػة لمصباعػػػػة كالشذػػػػخ ، ط

 ـ.ٖٕٓٓ
السشياج شخح صحيح مدمع لمشػكؼ ، دار إحياء التخاث العخبي ػ بيػخكت ػ ٔٔٛ

 .  ٕط
 –السػسػػػػػػعة الفقييػػػػػة الكػيتيػػػػػة/ كزارة األكقػػػػػاؼ كالذػػػػػئػف اإلسػػػػػبلمية ػػػػػػ ٕٛٔ

 ت.الكػي –الكػيت ،الصبعة الثانية، دار الدبلسل 
السػشػػػػػػػى)الطخؼ كالطخفػػػػػػػاء( لمػشػػػػػػػاء تح/كسػػػػػػػاؿ مرػػػػػػػصفى، مكتبػػػػػػػة ػػػػػػػػ ٖٛٔ

 ـ.ٖٜ٘ٔق ٖٔٚٔ/ٕالخانجي،مصبعة االعتساد ط
نثػػػخ الػػػجر فػػػي السحاضػػػخات ألبػػػي سػػػعج اآلبػػػي تػػػح/ خالػػػج عبػػػج الغشػػػي ػػػػ ٗٛٔ

 ـ .ٕٓٗٓق ػ ٕٗٗٔ/ٔمحفػظ ، دار الكتب العمسية، بيخكت ػ لبشاف ط
بػػػج الحكػػػيع بمبػػػع ، مكتبػػػة األنجمػػػػ الشثػػػخ الفشػػػي كأثػػػخ الجػػػاحع فيػػػو د/ عػػػػ ٘ٛٔ

 السرخية ، بجكف تاريد.

ندىة األلباء في شبقات األدباء لؤلنبارؼ تػح/ إبػخاليع الدػامخائي، مكتبػة ػ ٙٛٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ/ٖاألردف ط –السشار، الدرقاء 

ندػػػب قػػػخير مرػػػعب الدبيػػػخؼ تح/ليفػػػي بخكفشدػػػاؿ ، دار السعػػػارؼ ػ ػػػػ ٚٛٔ
 .ٖالقاىخة ، ط

مثاؿ كنفثة الدحخ الحػبلؿ لمكبلعػي تح.د/عمػي إبػخاليع كػخدؼ ، نكتة األػ ٛٛٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔق ػ ٙٔٗٔ/ٔدار سعج الجيغ ػ دمذق ط

،دار الكتػػب كالػثػػائق القػميػػة ػ ايػػة األرب فػػي فشػػػف األدب لمشػػػيخؼ نيػػػ ٜٛٔ
 ق.ٖٕٗٔ/ٔالقاىخة، ط
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 الػداكػ  أحسػج شػاىخ /تػح األثيػخ البػغ كاألثػخ الحػجيث غخيب في الشياية ػٜٔٓ
-ىػػػػػػػػٜٜٖٔبيػػػػػػػخكت، - العمسيػػػػػػػة السكتبػػػػػػػة،  الصشػػػػػػػاحي دمحم ػدمحسػػػػػػػ -

 .ـٜٜٚٔ
الػػافي بالػفيػات لمرػفجؼ تح/أحسػج األرنػاؤكط ، كتخكػي مرػصفى، دار ػ ٜٔٔ

 ـ.ٕٓٓٓق ػ ٕٓٗٔإحياء التخاث ػ بيخكت 
،  كفيات األعياف البغ خمكاف تح/ إحداف عباس، دار صادر ػ بيخكتػ ٕٜٔ

 بجكف تاريد.
 السجالت:

أدبيػػًا  لبيػػاتي جػػاكميغ ، بحػػث محكػػع ضػػسغ أعسػػاؿ نػػجكة قدػػع  السثػػل جشدػػاً ػػػ ٔ
المغػػػة العخبيػػػة بكميػػػة اآلداب بسشػيػػػة بعشػػػػاف : "مذػػػكل الجػػػشذ األدبػػػي فػػػي 

 ـ ، نذخ : دار السشطػمة.ٖٜٜٔاألدب العخبي القجيع" جامعة تػنذ عاـ 
مجمة "الدىػر" السرػخية أسدػيا أنصػػف ُجسيِّػل، كالذػيد أمػيغ تقػي الػجيغ ،   ػٕ

مرخ(صػػجرت  -ر صادر)ترػػيخًا عػػغ: مصبعػػة السعػػارؼ بذػػارع الفجالػػةدا
 ـ. ٖٜٔٔ -ٜٓٔٔمغ 

 مهاقع إلكتخونية :
بغ الحدغ بغ عمي مجمداف مغ أمالي الخبلؿ ألبي دمحم الحدغ بغ دمحم ػ 

 لسػقػػػع التػػػابع الكمػػػع جػامػػػع بخنػػػامج فػػػي ُنذػػػخ مخصػػػػط،البغػػػجادؼ الخبلؿ
  .ٕٗٓٓ/ٔط ،اإلسبلمية الذبكة
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ات القخرنيةفهخس اآلي  

 م اآلية الدهرة رقم اآلية
ػٔ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اَل ُتْبِصُمػا َصَجَقاِتُكع  البقخة ٕٗٙ  
ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع ال َتْعَمُسػفَ  األنبياء ٚ ػ ٕ َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ  
ػ ٖ   فجعمشاىع َسَمفًا كمثبل لآلخخيغ الدخخؼ ٙ٘  
ـ ٗ كجعمشاه مثبًل لبشي إسخائيل الدخخف ٜ٘  
ـ ٘ الجشَِّة التي ُكِعَج الُستَّقػف  َمَثلُ  دمحم ٘ٔ  
ـ ٙ َفِإَذا َفَخْغَت َفانَرْب  الذخح ٚ  

 

 فهرس األحاديث النبوية

 الحديث م

 إذا رأيتع السجاحيغ، فاحثػا في كجػىيع التخاب ـ 1

   ، كأشجىع في ديغ هللا عسخأرحع أمتي بأمتي أبػ بكخ ـ2

 خسذ قبل خسداً  اغتشع ـ3

 ؟هللا جعل الحق عمى لداف عسخ كيجه إف تسأما عم ـ4

      إف هللا جعل الحق عمى لداف عسخ كقمبو ـ 5

 إياكع كالتسادح فإنو الحبح ـ6
 ال يخمػف رجل بامخأة  ـ 7
    ة تيع كالسخأ يزعيفيغ:الال خِّج حقي ُأحَ الميع إن ـ 8
 كالفخاغ الرحة ؛ الشاس مغ كثيخ فييسا مغبػف  نعستاف ـ 9

    كىل أنت إاّل ييػدؼ مغ صفػرية ـ11
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 فهرس األمثال

 (حرف األلف)

 الصفحة المثل م

  أعشاقيا أبت الجراىع إال أف تخخج ـ1

     ة أدميتياِإذا حككت قخح ـ 2

    دػؽ اشتخ لشفدظ كلم ـ 3

   َأْشِخؽ َثِبيُخ، كيسا ُنِغيخ ـ 4

    أصبُّ مغ الُسَتسشِّية " ـ 5

  "  باريياأعط القػس  ـ 6

      اقمب قبلب ـ7

     " كضع عمى لحع الشداء ساإن ـ8

     "جسيل أـ مغ أكفى ـ 9

     أكؿ الحـد السذػرة ـ11

 )حرف التاء (

 الصفحة المثل م

    ةا في زياديالتجارب ليدت ليا نياية كالسخء مش ـ 1

 )حرف الثاء(

 الصفحة المثل م

  الثيب عجالة الخاكب تسخ أك سػيق ـ 1

 )حرف الجيم(

 الصفحة المثل م

       جاء سبيمبًل  ـ 1
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 )حرف الحاء(

 الصفحة المثل م

   حغ قجح ليذ مشيا ـ 1

 )حرف الخاء(

 الصفحة المثل م

    كزايمػىع خالصػا الشاس ـ 1

  األمػر األكساط خيخ ـ 2

 (حخؼ الحاؿ) 

 الصفحة المثل م

   شجالحئب خاليا أ ـ 1

 )حخؼ الخاء(

 الصفحة المثل م

     تبمغرضا الشاس غاية ال ـ 1

 )حخؼ الديغ(

 الصفحة المثل م

  الّدؤدد في الّدػاد ـ 1

 )حخؼ الذيغ(

 الصفحة المثل م

  ـعخفيا مغ أخد أ ششذشة  ـ 1

  مَّجر  أنزج إذا حتى أخػؾ َػػ ش ـ2
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 )حخؼ الطاء(

 الصفحة المثل م

    وعقم مغ قصعة الخجل ضغ ـ 1

 )حخؼ العيغ(

 الصفحة المثل م

    المداف ال تبقى كال تحر كعثخةجبخ عطع يالخجل عثخة  ـ 1

    َعدى الغػيخ أبؤساً  ـ2

    خ بجيخ  بجخه ندى بجيخ َخبخهعيَّ  ـ3

 )حخؼ الفاء(

 الصفحة المثل م

    فخؽ بيغ معج تحاب  ـ 1

 )حخؼ الكاؼ( 

 الصفحة المثل م

   كاألرقع إف ُيقتل َيْشِقع، كإف ُيتخؾ َيْمَقع  ـ 1

     كل امخغ في بيتو صبي  ـ 2

 )حخؼ البلـ(

 الصفحة المثل م

   فتعقى  ّخاً ا فتدتخط كال مُ ال تكغ حمػً  ـ 1

      بغزظ تمفاال يكغ حبظ كمفا كال ـ 2

  لكل أناس فى بعيخىع خبخ ـ3
 

 أكلجانشا صياـ كأنت  ،لمسشخخيغ ـ4
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   ؟مفصخ

    لػال حب الػشغ لخخب بمج الدػء ـ 5
 

    "مليت احفرة من رجال أمِّ عاص ـ 6
 

 )حخؼ السيع(

 الصفحة المثل م

   السجح الحبح ـ 1

    مغ مأمشو يؤتى الححر  ـ 2

 )حخؼ الشػف(

 الصفحة المثل م

    بآبائيع مشيع أشبو بدمانيع الشاس ـ 1

     معم الجواء األز ن  ـ 2

 الياء( حخؼ)

 الصفحة المثل م

   ىسا كشجمانى جحيسة ـ 1

  )حخؼ الػاك(

 الصفحة المثل م

   كلميأس أدنى لمعفاؼ مغ الصسع ـ 1

    اقارَّى كلي مغ حارَّىا ؿِّ ك   ـ 2

 )حرف الياء(

 الصفحة المثل م

        اليسيغ حشث أك مشجمة ـ 1
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 مثال األفي معاني  الفاروق مقهالت فهخس 

 المثل م

    سػؽ  فإف أخصأؾ خيخ لع تخصئظا،إذا اشتخيت بعيخًا فاجعمو ضخسً  ـ 1

   تلع أر فبل عمست ما رأي نا لع أعمع ماِإذا أ ـ2
       .إّنا إذا خمػنا قمشا ـ3
إف ىحا األمخ ال يرمحو إال ليغ في غيخ ضعف كشّجة في غيخ  ـ4

   عشف
   الخجاؿ ثبلثة، رجل ذك رأؼ كعقل ـ5
     شاكر عسخك بغ معج يكخب  ـ6
 يخافػف هللا شاكر في أمخؾ الحيغ  ـ7
 اضخاذب فقخ حكالصسع ال ـ8
    كفى بظ عيبا أف يبجك لظ مغ أخيظ ما يخفى عميظ مغ نفدظ ـ9

   ثشافاج كليو ال يدافخ أقل مغ ثبلثة فإف مات كاح ـ11
     ال يعير أحج بعقمو حتى يعير بطشو ـ11
   ما تذاكر قػـ قط إاّل ىجكا إلى رشج أمخىع ـ12
   اؿ مغ الصسعما الخسخ صخفيا بأذىب لعقػؿ الخج ـ13
  ج ما كانت عمى أحج نعسة إال كاف لو حاس ـ14
      مخ ذكؼ القخابات أف يتداكركا كال يتجاكركا ـ15
 ىمو كالربى يشبغى لمخجل أف يكػف فى أ  ـ16
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 فيخس األشعار

 القافية  البيت ـ
 الجيع اجأـ ال سبيل إلى نرخ بغ حج    اأال سبيل إلى خسخ فأشخبي ػ ٔ
 السيع ا مغ أخدـِ أعخفي ِشْشِذَشة          إّف بشّي رّممػني بالجـ ػٕ
 الخاء خبخ بعيخىع يلكل أناس ف     ه أشخػ زبيبا بغيخ فأقدست ال ػٖ
 البلـ  قفا نبظ مغ ذكخػ حبيب كمشدؿ ػ ٗ
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 لسهضهعاتفهخس ا

  السقجمة

 التسييج : بيغ السثل كالحكسة

 الفرل األكؿ : الجراسة التػثيكية 

 بيغ يجؼ مرادر الجسع كالتػثيقالسبحث األكؿ : 

 نرػص األمثاؿ تحقيق السبحث الثاني : 

 جكف مشازع ب)أ( األمثاؿ السشدػبة لو         

  )ب( األمثاؿ السشدػبة لو كلغيخه كصحت ندبتيا لو       

  كصحت ندبتيا لغيخه ػبة لو كلغيخه( األمثاؿ السشدج)       

  )د( أمثاؿ تسثل بيا كندبت إليو       

 ( أمثاؿ تسثل بيا كلع تشدب إليو ى)       

  مقػالت لو في معاني أمثاؿ مذيػرة)ك(        

  بعسخ مػردىا في ارتبصت أمثاؿ )ز(      
  عسخ ركاه  مثل )ح(      
  كالشقجية األدبية الجراسة : الثاني الفرل

  كالتخاكيب األلفاظ )أ(                 
  السعاني....... )ب(                

  البيانية الرػر (ج)                
  المغة مرادر مغ مرجر الفاركؽ  أمثاؿ (د)                
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  صجرت عشيابيغ مقػالت الفاركؽ كاألمثاؿ التي  )ق(                

  تسثل الفاركؽ باألمثاؿ كقيستو األدبية )ك(                

  الشدكيةكداللتيا  أمثاؿ الفاركؽ )ز(  

 الخاتسة 

 السرادر كالسخاجع 

 فيخس اآليات القخآنية 

 فيخس األحاديث الشبػية 

 فيخس األمثاؿ 

 فيخس األشعار 

 فيخس السػضػعات 


