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 يهّخص:

 ٍِ ػَح ْٓ َ َقَّ٘لَحِش ج٧ْ ُٓ َٝ ح،  َٜ ؼَحِؾٔ َٓ ْٖ ًُطُِد جُُِّـَِس ٝ ِٓ ٍِ جُطَّأْذ٤ِِذ٣َِّس  ػَح ْٓ َ غِ ج٧ْ ْٔ ُْرَْكُع َػ٠َِ َؾ ُّ ج ٍّ َػ٠َِ جِْعطَِكحَُِس ٣َوُٞ جَُِّط٢ ضَذ َٝ ؛ 

ِش  ْٓ َ ٍِ ج٧ْ ْْ ضَُخقَّـ ُقُقٞ ٍِ جَُِّط٢ َُ ػَح ْٓ َ َٖ ج٧ْ ِٓ  ِٕ ْٞ َٛزَج جَُِّ ِء َػ٠َِ  ْٞ ُْوَحء جُنَّ َّْ ئِ ْٖ غَ ِٓ َٝ ِْٛش،  ذَٟ جُذَّ َٓ- ِٚ ح ضَٞفَ ئ٤َُِْ َٓ َقْغد 

٤رِ  -جُركع  ًِ ضَْش َٝ ض٤َِّس،  ْٞ ْٖ ذ٠ُ٘ َف ِٓ ح  َٜ ذَِف ضَطَرَّغ ج٥ْغَحس ج٧ُْْعِٞذ٤َِّس ك٤ِ َٜ ْغطَِوٍَِّس ؛ ذِ ُٓ ؽِ  ٤َّسذِِذَسجَعٍس  َٜ ْ٘ ِٔ ُْ ُْرَْكُع َػ٠َِ ج ُّ ج ٣َوُٞ َٝ ٤َُِّس،  د٫َ َٝ

ح َٜ ٣َحض َٞ ْغطَ ُٓ ِِق  ْخطَ ُٓ ٤َْ٘س ك٢ِ  رُ ُْ ٍُ ج َٝ ْفِل٤ّحَُِّز١ ٣َطََ٘ح َٞ ُْ  .ج

 ج٧عِٞذ٤َّس،جُطأذ٤ذ٣ّس، ٓح ج٧ذذ٣َّس، جُطٞه٤ط٤َّس،ج٧ٓػحٍ،٫ أْكؼَُُِٚ ٓح. :كهًبد يفزبحٍخ

Abstract: 

This research focuses on idioms that emphasis the impossibility of an occurrence, collected 

from language books and idioms dictionaries. It sheds light upon such type of idioms that 

have never been specified, according to the result of this research. The research aims to 

investigate these idioms’ stylistic, phonetic, morphological and syntactic components. 

Following a descriptive approach, the study deals with structure at different levels. 
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مّذيخ: ًُ  ان

ْ٘رََطس ٖٓ جُك٤حز، ًٔح ضؼط٤٘ح هحذؼًح ػٖ  ْغطَ ُٔ س ٖٓ ج٧ْٓ ضؼٌظ ػحدجضٜح ٝضوح٤ُذٛح، ٝكِغلطٜح جُ َّٓ دسجعس ج٧ٓػحٍ ١ّ٧ أ

ُِْٜ جُلٌش٣َِّس ٝج٫هطقحد٣َِّس  ٌَ ُٞهحتِؼْٜ، ٝضشؾٔسٌ قو٤و٤ّسٌ ٧قٞج ح؛ ك٢ٜ ِعؿ َٜ أخ٬هِٜح، ٝهش٣وِس ضل٤ٌِشٛح، ٝٓغطٟٞ ُـطِ

ٝج٫ؾطٔحػ٤َِّس. ًٔح أَّٜٗح ضقٞس ٝجهَغ جُك٤حزِ ذٔح ك٤ٜح ٖٓ جعطوشجٍس ٝجمطشجخ؛ ك٢ٜ ٓشآزٌ فحدهسٌ ُكنحسزِ ٝجُغ٤حع٤ِّس 

ح كَطَْرُِؾ ذٜح ٓح  َٜ َٓ ٍُ قٌٔسُ جُؼشِخ ك٢ جُؿح٤َِِّٛس ٝج٩ع٬ّ، ٝذٜح ًحٗص ضُؼحسك ٬ً جُرؾش٣َِّس ػ٠ِ ّٓشِ جُؼقٞس. ٝ" ج٧ٓػح

َُص ٖٓ قحؾحضِٜح ك٢ جُٔ٘طِن ذٌ َٝ غ ُٜح ذزُي غ٬ظ ِخ٬ٍَ: ئ٣ؿحص جَُِّلع، ٝئفحذس جُٔؼ٠٘، ُٝقْغٖ َقح َٔ ٘ح٣ٍس ؿ٤ش ضقش٣ف، ك٤َْؿطَ

جُطَّؾر٤ٚ"
(ٔ)

 

ِٚ ٖٓ ئ٣ؿحِص جُؼرحسزِ، ٝعُُِٜٞسجُِكْلِع؛ ككوَّوص جٗطؾحًسج ٝجعؼًح ذ٤ٖ أذ٘حِء  ح ذٔح جٓطحصْش ذِ َٜ ٍُ ه٤ٔطَ ٝهذ جًطغرِص ج٧ٓػح

دز جُر٤ثِس جُٞجقذزِ ػ٠ِ جخط٬ِف ٓؾحسذِ  س ؾؼِطٜح ضط٬ءّ ٓغ جُٔٞجهِق جُٔطؼذِّ ْ، ٝذٔح جٓطٌِطُٚ ٖٓ ِعٔحٍش خحفَّ ِٜ ْ ٝٓغط٣ٞحضِ ِٜ

ْٗٔحِه جُِّـ٣َِّٞس جٗذٓحًؾح ك٢ ُـِس جُٔؿطٔغ، ٝجعطؼٔح٫ِش أكشجدٙ ج٤ٓٞ٤َُّس  غ. ٛزج ٝؿ٤شٙ ؾؼِٜح أًػش ج٧ َٔ ْؿطَ ُٔ جُط٢ ٣ّٔش ذٜح جُ

ٓخؾش١ّ)ش  غ ًِٜٔح، ٝٗٞجدِس قٌٜٔح، ٝذ٤نِس (: "ج٧ٓػحٍ هُقحَسٟ ٛـ5ٖ٘ ُِـس.٣وٍٞ جُضَّ ِٓ كقحقس جُؼََشِخ جُؼَْشذَحء، ٝؾٞج

َٖ جُرذ٣غ ئ٠َُِ رَسجذِس جَُِِّغحٕ، َٝؿشجذَ  ًْ ِس ِٓ٘طوٜح، ُٝصذذز ِقٞجِسٛح، ٝذ٬ؿحضِٜح جُط٢ أػشذْص ذٜح ػٖ جُوشجتفِ جُغ٤َِّٔس، ٝجُشُّ

شَ  ْؼ٠َ٘، ٝهَقَّ َٔ َؾَضش جُِّلَع ٝأْؽرَؼَص جُ ْٝ ًََّْ٘ص جََُِّغٖ، َق٤ُْع أَ قْص كأَؿَشهَْص ك٢ِ جُطَّْقِش٣فِ، ٝ َّٞ ـْضٟ، َُٝ َٔ ش جُِؼرحَسز، كَأَهحُص جُ

ـِ" كأؿْ٘ص َػٖ ج٩كقح
(ٕ)

 

َّٕ ٛزٙ جُذسجعس  سجعحش قُٞٚ. ئ٫َّ أ َِ ٝفٞسٙ ٓح ذ٤ٖ أعح٤ُد خرش٣َّس ٝئٗؾحت٤س، ٝضؼذَّش جُذِّ ػص أٗٔحهُ جُٔػ َّٞ ٝهذ ض٘

ٍِ عٞجء  ٍُ )ج٧ذذ٣َّحش( ٖٓ ج٧ٓػح ه٤ط٤َّس( أّ ٫.عطط٘حٝ  أًحٕ ٗٔطُٜح جُطش٤ًر٢ّ ٓغرٞهًح ذـ )ٓح( ج٧ذذ٣َّس )جُطَّٞ

٣ٝشّٝ جُركُع ئ٠ُ ضكذ٣ذ جُٔلّٜٞ ج٫فط٬ق٢ ُِطَّأذ٤ذ، ٝجُطَّؼّشِف ػ٠ِ أٗٔحِه ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ٝهشم 

 ف٤حؿطِٚ، ٝٓح جٓطحَص ذٚ ٖٓ خقحتـ أعِٞذ٤َّس )فٞض٤ًّس ٝضش٤ًر٤َّس ٝد٤ُ٫َّس(

ٌِس جُركع ك٢ ضكذ٣ذ ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣َّس، ٝضكذ٣ذ ٓلٜٜٞٓح؛ ٝدسجعطٜح دسجعس أعِٞذ٤س ضوّٞ ػ٠ِ ٓؼشكس ٝضٌٖٔ ٓؾ

 جُر٤َّ٘س جُقٞض٤َّس ٝذ٤َّ٘س جٌُِٔس ٝجُطش٤ًد ٝجُذ٫ُس، ذح٩ؾحذس ػٖ ج٧عثِس جُطح٤َُّس:

 ٓح ٢ٛ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس، ٝٓح ٓلٜٜٞٓح؟

 ٝكٌشز ج٫عطكحُس؟ٓح جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣َّس، 

 ٓح ج٧ٗٔحه جُط٢ ضُر٠٘ ػ٤ِٜح ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣َّس؟

 

                                                             
الهروّي، أبو عُبٌد الماسم بن سالم )ٓٓٗٔهـ- 89ٓٔم( األمثال، تحمٌك: د. عبد المجٌد لطامش)دمشك: دار المأمون للتراث( ٖٗ. وانظر: 
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)2(

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNyPfRxLDiAhVMRBoKHRrQDCIQs2YoADAEegQIABAN&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F538_%25D9%2587%25D9%2580&usg=AOvVaw1e_VYnJSn8a1lr0L2Avcd3


  
 

  
  3 

 

 ورجرز أهًٍَّخ انذراضخ فً انُمبط انزبنٍَّخ:

 ضوذ٣ْ أعِٞخ ٖٓ أعح٤ُد جُؼشخ ك٢ ج٧ٓػحٍ. -ٔ

 دسجعس أعِٞخ ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣س دسجعس أعِٞذ٤س ضرذأ ذذسجعس جُر٤٘س جُقٞض٤َّس ٝض٘ط٢ٜ ذذسجعس جُر٤٘س جُذ٤ُ٫َّّس. -ٕ

 جعطخ٬ؿ ٓلّٜٞ ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣َّس ٝٓؼشكس أٗٔحهٜح. -ٖ

 

ػَْ ٛزج، أ١ َِٗظ٤ُشٙ،  ِٓ ٍُّ ػ٠ِ ٓ٘حظَشزِ جُّؾ٢ِء ُِؾ٢َّء. ٝٛزج  ٌَ فك٤ٌف ٣ذ ّ أف ضؼش٣ق جُٔػَ: ج٤ُْٔ ٝجُػَّحء ٝج٬َُّ

ػ٤َِ ًَؾر٤ِٚ َٓ ػحٍ ك٢ ٓؼ٠ً٘ ٝجقذ. ٝسذَّٔح هحُٞج  ِٔ ػَْ ٝجُ ِٔ ٝجُ
(ٔ)

ْرٚ،   وذجُس ٝٛٞ ٖٓ جُّؾِ ِٔ : جُ ٍُ ػح ِٔ َُ جُؾ٢َّء فلطٚ، ٝجُ ػَ َٓ ٝ ،

سٙ قط٠َّ ًأََّٗٚ ٣٘ظُش ئ٤ُِ َّٞ ػََّ ُٚ جُؾ٢ََّء: ف َٓ ٝ ، ِٚ ِٙ ٣ُْكزَٟ َػ٤َِْ ُِـ٤َِْش ْوذَجًسج  ِٓ ػح٫ً أ١َ  ِٓ ح ُؾؼَ  َٓ ػَْ:  ِٔ ُْ ج َٝٚ
(ٕ)

ٓخؾش١ّ  ؛ ٣وٍٞ جُضَّ

َِ ٬ًْٜٓ: ذٔؼ٠٘ ج5ُٖ٘)ش َُ ك٢ أف ػَ َٔ ٌَ ًَؾرَٚ ِٝؽْرٚ َٝؽر٤ِْٚ "ٛـ(: "ٝجُ ػ٤ِْ َٓ ٝ ٌَ ػْ ِٓ ٝ ٌَ ػَ َٓ ػَْ، ٝٛٞ جُ٘ظ٤ش. ٣وحٍ:  ِٔ
(ٖ)

ٝػ٠ِ  

ْوذَجِس ٝجُّقلِس ٝجَُِّ٘ظ٤ِش. ِٔ حغِِس ٝجُطَّق٣ِٞش ٝجُ َٔ ُٔ َؾحذِٜس ٝجُ ُٔ ٍَ جُ ْؼَؿ٢ّٔ ٣ذُٝس قٞ ُٔ  ٛزج كحُٔؼ٠٘ جُ

ٓ َُ ؛ كٖٔ رُي " جُٔػ َِ ٍُ ك٢ جُٔؼ٠٘ ج٫فط٬ق٢ّ ُِٔػ ٌٍ عحتٌش ٣َُؾرَّٚ ذٚ ٝضؼذَّدِش ج٧هٞج ػَحٍ، ٝٛٞ هٞ ِٔ أخٞرٌ ٖٓ جُ

َُ ك٤ٚ جُطَّؾر٤ٚ" ٍ، ٝج٧ف َّٝ قحٍ جُػَّح٢ٗ ذح٧
(ٗ)

ْوطََنرَسٌ ٕٔٗ، ٣وٍٞ جُٔشصٝه٢ّ )ش ُٓ  ٍِ ْٞ َٖ جُوَ ِٓ ِسٌ  ْٔ ََ ُؾ ػَ َٔ َّٕ جُ ْْ أ ٛـ(: "جْػَِ

ُش ذحُطَّذَ  ِٜ ْٝ ضَْؾطَ ُْ ذحُوَر٧ِٞ ْشَعَِسٌ ذزجضِٜح؛ ضطَِّغ ُٓ ح، أٝ  َٜ ِِ ْ٘ٞف ْٖ َؿ٤ِْش ِٓ ِٓ  ِٚ َِّ ٓح ٣َِقفُّ هَْقذُُٙ ذ ِٚ ئ٠ُ ًُ َسدَْش ك٤ِ َٝ ح  َّٔ َُ ػ ْ٘طَِو َ ، كَط ٍِ ُٝ ج

َِصْ  ِٜ ْٕ ُؾ َُِي ضُْنَشُخ، ٝئ ُِزَ َٝ ؼَح٢ِٗ؛ َٔ َٖ جُ ِٓ  ِٚ ِٛ ُش ئ٠ُ أْؽرَح ِٛ ح ٣ُِٞؾرُُٚ جُظَّح َّٔ ح، ٝػ َٜ َِْكوُٜح ك٢ ُلِظ ـ٤٤ٍْش ٣َ ح جُط٢ َخَشَؾْص  ضَ َٜ أْعرَحذُ

ػ٤ِٜح"
(٘)

 

ِٖ ٖٝٓ ضؼش ٍُ ٗٞعٌ ٖٓ أٗٞجعِ ج٧دِخ ٣ٔطحُص ذا٣ؿحِص جُِلِع، ُٝقْغ ُٔكذغ٤ٖ ُِٔػَ، ٣وٍٞ أقٔذ أ٤ٖٓ: " ج٧ٓػح ٣لحش جُ

َِّ هَ  ٍِ أَّٜٗح ض٘رُغ ٖٓ ً ، ٝٓض٣َّس ج٧ٓػح ِْ َٓ س ٖٓ ج٧ َّٓ ٘ح٣ِس؛ ٫ٝ ضٌحدُ ضخِٞ ٓ٘ٚ أ ٌِ ، ٝؾٞدزِ جُ ِٚ ْؼ٠َ٘، ُُْٝطِق جُطَّؾر٤ َٔ رَوَحِش جُؾَّْؼِد، جُ

ْؼِش ٝجَُّ٘ػِْش جُل٢ّ٘؛ كاَّٜٗٔح ٫ ٣َ٘رؼحٕ ئ٫ ٖٓ جُطَّروِس ج٧سعطوشجه٤َِّس ك٢ ج٧دَِخ" ٤ُٝغص ك٢  رُي ًحُّؾِ
(ٙ)

ٝٛ٘حى ٖٓ هحٍ جُٔػَ:  

ٌٍ ٓٞؾٌضعحتٌش، فحتُد جُٔؼ٠٘ ضؾرَّٚ ذٚ قحُس قحدغس ذكحٍُس عحُلس" " هٞ
(7)

َُ ٤َُظ ضؼر٤ًشج ُـ٣ًّٞح   ٣ٝوٍٞ سٝدُق صُٜح٣ْ: " جُٔػ

َِ ُؾِٔسٍ  ُٓق٤رس" ك٢ ؽٌ ضؿش٣ذ٣ٍَّس 
(5)

  َ ٌِّ ٌػَّلس جُٔؼ٠٘ ذحُـس جُذ٫ُّس، ٓٞؾضز جُؼرحسز، ضؾ ُٓ ٝػ٠ِ ٛزج كحُٔػَ ف٤ـس ضؼر٤ش٣َّس 

 . ِٖ َٓ حغِس ػرش جُضَّ ُٔ ُٓ ، ٢ٛٝ هحذِس ُِطَّطر٤ن ػ٠ِ ٓٞجهق  ًًح، ضط٘حهِٜح ج٧ؾ٤حٍ، ه٤ِص ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤َّٖ ْؾطش ُٓ  ئسغًح ٓؼشك٤ًّح 

                                                             
ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكرٌا )ٕٕٓٓ م( مقاٌٌس اللغة، تحمٌك: عبد السالم دمحم هارون )بٌروت:اتّحاد الكُتَّاب العرب( مادة )م ث 

)1(

 ل(
ابن منظور، جمال الدٌن، أبو الفصل محمَّد بن مكرم )8٘٘ٔم( لسان العرب )بٌروت: دار صادر( مادة )م ث ل(

)2(
 

ج أحادٌثه: خلٌل مأمون شٌحا )بٌروت: دار  الزمخشري، أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد )8ٕٓٓم(، تفسٌر الكشاف، اعتنى به وخرَّ
)3(

ٔ٘: ٔ( ٖالمعرفة، ط  
د)8ٕٓٔم( مْجَمع األْمثال )طهران: اآلستانة الرضوٌَّة( ٔ: 8 ، أبو الفضل أحمد بن محمَّ ًّ المٌدان

)4(
 

د بن الحسٌن)د.ت( شرح الفصٌح لثعلب، لراءة وتحمٌك: د سلٌمان إبراهٌم العاٌد، 81ٕ، وانظر:  المرزولً، أبو علً أحمد بن محمَّ
)5(

ًّ ، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ٔ: 9ٙٗ   81ٕ  السٌوط
أمٌن، أحمد)8ٖ٘ٔم(، قاموس العادات والتقالٌد والتعابٌر المصرٌَّة )مصر- الماهرة:  كلماتعربٌَّةللتَّرجمةوالنشر( ٔ: ٔٙ

)6( 
لطامش، عبد المجٌد )9ٓٗٔهـ- 899ٔم( األمثال العربٌَّة دراسة تارٌخٌَّة تحلٌلٌَّة )دمشك: دار الفكر( ٔٔ

)7(
 

اب )بٌروت: مؤسسة الرسالة، طٗ( 1ٕ رودلف زلهاٌم )891ٔم( األمثال العربٌَّة القدٌمة، ترجمة: رمضان عبد التوَّ
)8(
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ح عٔحش جُٔػَ كوذ ؾٔؼٜح  َّٓ غ ك٢ ؿ٤شٙ ٖٓ 5ٔ٘ج٤ُٔذج٢ٗ )ش أ ِٔ غ ك٢ جُٔػَ أسذؼس ٫ ضؿط ِٔ ٛـ( ك٢ هُٞٚ: "٣ؿط

، ٝؾٞدزُ جٌُ٘ح٣س، كٜٞ ِٜٗح٣س جُر٬ؿس" ِٚ ُٖ جُطَّؾر٤ ج٬ٌُّ: ئ٣ؿحُص جُِلِع، ٝئفحذسُ جُٔؼ٠٘، ٝقغ
(ٔ)

 

ٍَ ؾٔح٫ً، ٣ِؿأ ئ٤ُ ح ٣ض٣ذُ ج٧ٓػح َّٔ ـِ جُٔؼ٠٘ ٓ ِ٘ح٣ِس أغُشٛح جٌُر٤ش ك٢ ضق٣ِٞش ٝضؾخ٤ ٌِ ُِٝ ُّ ُْ ق٤٘ٔح ٣ش٣ذُ ج٫ذٜح طٌِِّ ُٔ ٜح جُ

٣َٞك٬ ج٫كقحـ ٝجُطَّقش٣ف.  ٝجُطَِّ

ز ػ٠ِ جُروحِء، ٧َّٜٗح ػقحسزُضؿحسذٍاٗغح٤َّٗس ك٢ٜ ضضخُش ذحُك٤حزِ جُط٢ ػٔشش ذٜحػ٠ِ  ّٞ ٍِ ه َّٕ "٨ُٓػح ًٔح أ

 َُ حٖٓ ٓوٞٓحش ضؿؼ َٜ ِٕ جُك٤حز ك٬ذذَّ َُ ٍُ ًُٞٗح ٖٓ أُٞج ح ًحٗص ج٧ٓػح َّٔ جُؼقٞس،ُٝ ح،ٖٝٓ  ّٓشِ َٜ ُٔكحكظِس ػ٠ِ ٤ًحِٗ ُٜح جُوذسزػ٠ِ جُ

ح ذك٤حزٍ ػ ٍُ جُز١ أًـغرٜح ذوحًء، ٝأٓذَّٛ َِّ ُغحٕ؛رُي جُطَّذجٝ س، ٝضذجُُٜٝح ك٤ٌ ّٓ ِس ٝجُؼح ح ذـ٤ٖ جُخحفَّ َٜ رَش ٛزٙ جُٔوٞٓحش، جعطؼٔحُُ

" ِّ ج٣٧َّح
(ٕ)

 

 يفهىو )اْلثذٌَّخ(:

ُٓطِوحً ٝه٤َِ: ٛٞ  ُْٛش  ًَس: جُذَّ ٜحُخ ػٖ ج٧َذَذُ ٓكشَّ َُ جُّز١ ٤ُظ ذٔكذٍٝد. ٝجُؿٔغ آذَحدٌ ٝآذُٞدٌ ٝٗوَ جُّؾِ ُش جُط٣َّٞ جُذَّٛ

 ُْ ٌْ، ٝج٧َذَذُ جُوَِذ٣ َُّذ ٤ُظ ٖٓ ٬ًّ جُؼشخ. ٝج٧َذَذُ: جُذَّجتْ. ٣وحٍ أَذَذٌ آذِذٌ ٝأَذ٤ِذٌ أ١َ دجت َٞ ُٓ ّٕ آذحد  َ جؿد أ . ٝهحُٞج ك٢  جُشَّ ج٧ََص٢ُُّ

ٍَ ج٧َذَذُ ػ٠ِ ُُ  .جُٔػََ: )َهح َّ َّ ٓح هَذُ رَذ( ٣ُْنَشُخ ٌُ
(ٖ)

ٝؾحء ك٢ ؽلحء جُـ٤َِ: " هِص ٝهغ ك٢ ؽؼش جُلشصدم، ٝٗوَ جُػّوحش  

خ٬كٚ كٜٞ ػشذ٢ّ فك٤ف كق٤ف"
(ٗ)

 

ُٕ  ٝ"ج٧َذَذُ  حٕ ٝرُي أَّٗٚ ٣ُوحٍ َصٓح َٓ أُ جُضَّ ح ٣َطََؿضَّ َٔ ًَ طَذّ جُّز١ ٫ ٣َطََؿّضأُ  ْٔ ُٔ ِٕ جُ ذّز جُّضٓح ُٓ ًزج، ٫ٝ  ذِحُطَّْكِش٣ِي ػرحسزٌ ػٖ 

 ُّْ س ققٍٞ أذٍَذ آخش ٣َُن َّٞ غ ئر ٫ ٣ُطَق َٔ ٠َّ٘ ذٚ، ٌُٖ ه٤َ آذحد، ٝرُي ػ٠ِ  ٣ُوحٍ أَذذُ ًزج. ًٝحٕ َقوُّٚ أ٫َّ ٣ُػ٠َّ٘ ٫ٝ ٣ُْؿ َ ئ٤ُٚ ك٤ُػ

ّْ ٣ػ٠ّ٘ ٣ٝؿٔغ". ُٚ، ًطخق٤ـ جعْ جُؿ٘ظ ك٢ ذؼنٚ غ َٝ َقَغِد ضخق٤قٚ ك٢ ذؼل ٓح ٣ط٘ح
(٘)

 

ح( جُط٢ ضشد ك٢ ذذج٣س ذؼل ج٧ٓػحٍ جُط٢ ٝػ٠ِ ٛزج كح٧ذذ ٣ُطِن ػ٠ِ جُضَّ  َٓ ِِن ػ٠ِ ) ٔطذّ، ُٝزج أْه ُٔ ٖٓ جُط٣َٞ جُ

ٍّ ػ٠ِ أٓش ٣غطك٤َ ققُٞٚ )ٓح( ج٧ذذ٣َّس  ضذ
(ٙ)

م٢ )ش  ٛـ( ٙٓٗ. ٢ٛٝ )ٓح( جُٔقذس٣َّس جُظشك٤َّس، ٝهذ أهِن ػ٤ِٜح جُشَّ

 ٍّ ه٤ط٤َّس(؛ ٝع٤َُّٔص ذحُطٞه٤ط٤َّس ٧َّٜٗح ضُوذّس ذٌِٔس ضذ ـّ )ٓح جُطَّٞ م٢: "ٝضخط ػ٠ِ صٓحٕ، ٓػَ ٝهص، ٝٓذَّز، ٝصٓحٕ. هحٍ جُشَّ

ح رَسَّ َؽحِسٌم( ،  َٓ ٓحٕ جُٔنحف ئ٠ُ جُٔقذس جُٔإٍٝ ٢ٛ ٝفِطٜح ذٚ، ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ  )ٓح( جُٔقذس٣َّس ذ٤٘حذطٜح ػٖ ظشف جُضَّ

، أ١ ٓذز رسٝسٙ،  أ١ ٓذَّز ٓح رسَّ

 

                                                             
، مْجَمع األْمثال ٔ: ٙ ًّ المٌدان

)1( 
السامرائً، إبراهٌم )د.ت( فً األمثال العربٌَّة )الكوٌت: مطبعة حكومة الكوٌت( ٖٗٔ

)2(
 

د الحسٌنً )81ٔٔم( تاج العروس من جواهر القاموس، اعتنى به ووضع حواشٌه: د. عبد المنعم  الزبٌدّي، السٌد محمَّد مرتضى بن محمَّ
)3(

د محمود )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( )أ ب د(  خلٌل إبراهٌم، واألستاذ: كرٌم سٌد محمَّ
د بن عمر )د.ت( ِشفاء الغَلٌل فٌما فً كالم العرب من الدَّخٌل، لدَّم له وصححه: د. محمَّد كشَّاش  الخفاجً، شهاب الدٌن أحمد بن محمَّ

)4(

ٗ٘)لبنان، بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة(   
د )ٕٔٗٔهـ- 88ٕٔم( مفردات ألفاظ القرآن، تحمٌك: صفوان داودي )دمشك: دار الملم(ٔ: 9 الراغب األصفهانً، الحسٌن بن محمَّ

)5(
 

ذكرها بهذا االسم: ابن سٌدة، أبو الحسن بن إسماعٌل )1ٔٗٔهـ- 88ٙٔم( الُمخصَّص، لدَّم له: د. إبراهٌم خلٌل جفَّال )لبنان- بٌروت: دار 
)6(

 ) ًّ ًّ، مؤسسة التارٌخ العرب 1ٔٔ: ٗإحٌاء التراث العرب  
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َِّلع ٓػرص،   أٝ ٓ٘ل٠ ذِْ، ٗكٞ: ضٜذد٢ٗ ٓح ُْ ضِو٢٘، ٝٓؼ٘حٛح ٝفِطٜح، ئرٕ، ك٢ جُـحُد، كؼَ ٓحم٢ جُ

ج٫عطورحٍ".
(ٔ)

، ٝجُٔؼ٠٘: "هِغ هشٕ جُؾَّٔظ، ٣وحٍ: ؽشهص جُؾَّٔظ : هِؼص، ٝأؽشهص: أمحءش، ٝجُطَّز٤ًش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ 

ُِْك٤س ٗحِفَ، ٝجٓشأز َػحِؽن" جُوَْشٕ أٝ ػ٠ِ ٓزٛد 
(ٕ)

جُلؼَ  ٝػ٠ِ ٛزج كح٧ذذ٣َّحش: أٓػحٍ ُِذ٫ُّس ػ٠ِ جعطٔشجس قذٝظ 

 ٝأذذ٣طٚ.

ٓحٕ ذق٤ـطٚ جُقَّشك٤َّس ُٔح ٓن٠  ٍّ ػ٠ِ جُضَّ ٓحٕ كحُلؼَ ٣ذ ٝهذ ذ٤ُِ٘ص ف٤ـس ج٧كؼحٍ ك٢ جُؼشذ٤َّس ُِذ٫ُّس ػ٠ِ جُضَّ

طلحٝضس جُذَّسؾحش؛ ٣وٍٞ ع٤ر٣ٞٚ )ش ُٓ ٤َّ٘ٓس  ح جُلؼَ كأٓػِطٚ أِخزَش ٖٓ 5ُِٓٔٝكحٍ ٬ُٝعطورحٍ، ٝٛزٙ جُٔشجقَ جُضَّ ّٓ ٛـ(: "أ

عٔحء،ٝذ٤ُِ٘ص ُٔح ٓن٠، ٝٓح ٣ٌٕٞ ُْٝ ٣وغ،ٝٓح ٛٞ ًحتٖ ُْ ٣٘وطغ."ُلع أقذجظ ج٧
(ٖ)

 ٝٛزٙ ج٧صٓحٕ ٢ٛ: 

ِّْ، ٓػَ: رَََٛد،  -ٔ ٍَ ٝهغ هرَ صٖٓ جُطٌَّ ٍّ ػ٠ِ كؼ ٖٓ جُٔحم٢، ٝٛٞ صٖٓ جهطشٕ ذحُلؼَ جُٔحم٢، ٣ٝذ جُضَّ

ٖٓ جُٔحم٢ ٤ُغص  َّٖ د٫ُس جُلؼَ جُٔحم٢ ػ٠ِ قذٍظ ٝهغ ك٢ جُضَّ ٌُٝ . َّ ٬ُٓصٓس ُٜزج جُلؼَ؛ َٝؾََِظ َٝٗح

٤حم أٝ جُٔوحّ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ُْخِشَؼ ٛزج جُلؼَ ُضٖٓ ؿ٤ش جُٔحم٢.ٖٝٓ ٓٞجمغ د٫ُطٚ ػ٠ِ  كحُّغِ

 جُٔغطورَ ئرج ض٬ ٓح جُٔقذس٣َّس جُضٓح٤َّٗس.

َْٛد( كح٧ٓش ٛ٘ح  -ٕ رْٜ؛ ٝػرَّش ػ٘ٚ ع٤ر٣ٞٚ ذأَّٗٚ ٓح ٣ٌٕٞ ُْٝ ٣وغ،ٓػَ كؼَ ج٧ٓش)جرْ ُٔ ُٔطِن أٝ جُ ٖٓ جُ جُضَّ

، كحُزّٛحخ ُْ ٣وغ.ؿ ؼ٤َّٖ ُٓ  ٤ش ٓو٤َّذ ذضٖٓ 

ذ ٣ق٢ِّ جُلشك( كاَّٗٚ  -ٖ َّٔ جُكحمش أٝ جُٔنحسع، ٝػرَّش ػ٘ٚ ع٤ر٣ٞٚ ذأَّٗٚ ٓحٛٞ ًحتٖ ُْٝ ٣٘وطغ، ٗكٞ: )ٓك

ِِّْ، ُْٝ ض٘وطغ ذؼذ ٓن٢ جُكحٍ أٝ ج٫عطورحٍ.  خرَّش ػٖ ف٬ز ًحت٘س صٖٓ جُطٌَّ

 حمش جُٔغطّٔش.ٝجُز١ ٣ؼ٤٘٘ح ٛ٘ح ٛٞ د٫ُس جُلؼَ ػ٠ِ صٖٓ جُك

ك،  َٞ ش، ٝجُِؼ رْٜ، ٓػَ )ج٧ذذّ، ٝج٧ٓذّ، ٝجُذَّٛ ُٔ ٖٓ جُ ٍُّ ف٤حؿطٜح ػ٠ِ جُضَّ َّٕ جُِّـس جُؼشذ٤َّس قظ٤ص ذأُلحظ ضذ ًٔح أ

ْغَ٘ذ( ٝهذ جعطخذٜٓح ٝجمغ جُٔػَ ُِذ٫ُّس ػ٠ِ جعطكحُس ققٍٞ ج٧ٓش، ًٔح ع٘شٟ.  ُٔ  جُ

ش جُط٢ ٝسدش ك٢ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ َْ ٖٝٓ أعٔحء جُذَّٛ : )٫َ آض٤َِي ج٧َْْصَُ ٍُ َُْؿزَع( ُؿذّضٚ، ٧َّٝٗٚ ٫ ٣ل٠٘، ٣ُوَح ٣َّس: )ج٧َْْصَُْ ج

َُْؿزََع( ج
(ٗ)

٫َ ضَْغوُوُ،  َٝ ْ٘رُُص،  ٍّٖ ضَ ٍٖ ٤ََُْظ ذِِغ َٓ ٌْ َُُٚ ك٢ِ َص َُْؿزَعُ: جْع ج َٝ ِّٖ ٖٓ ج٩ذَ، ٝؿ٤شٛح، ٤ُش جُّغِ ـِ َُْؿزْعُ: جُقَّ ح ٝج َٜ ضُؼَحهِرُ َٝ

ِٚ ٫َ ٣َطَـ٤ََُّش أَذذجً، كٜٞ َؾزَعٌ ٫َ ٣ُِغٖأُْخَشٟ.ٝجُٔؼ٠٘:  ُِ َْٛش ذحٍم َػ٠َِ َقح ْؼَ٘حُٙ إَٔ جُذَّ َٓ َٝ .٫َ آض٤َِي أَذَذًج، 
(٘)

( ك٢ هُْٜٞ:  ِٕ ُٞ٘ َٔ ُْ ًٝزج )ج

) ِٕ ُٞ٘ َٔ هُْٜٞ: )٫َ أْكؼَِٚ أْخَشٟ جُ
(ٙ)

أ١ آخش جُذٛش. 
(7)

 

 

                                                             
الرضً االسترابادي، دمحم بن الحسن )819ٔم( شرح الرضً على الكافٌة، تحمٌك: ٌوسف حسن عمر )لٌبٌا، بنغازي: منشورات جامعة 

)1(

ٓٗٗ: ٗلارٌونس، طبعة منمَّحة(   
الزمخشري، المستقصى فً أمثال العربٕ: 9ٕٗ

)2(
 

ًّ، طٕ( ٔ: ٖ سٌبوٌه)89ٕٔم( الكتاب، تحمٌك: عبد السالم هارون )الماهرة: مكتبة الخانج
)3(

 
الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٔ٘:ٕ

)4(
 

ابن منظور، لسان العرب )ز ل م(
)5(

 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، السٌوطً، المزهر ٕ: ٖٙٔ

)6(
 

(7)
ابن منظور، لسان العرب)م ن ن(  
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 انجٍَُّخ انصَّىرٍَّخ، وثٍُخ انكهًخ فً ْلثذٌَّبد يٍ اْليثبل: -

جُقَّٞش ٖٓ جُظَّٞجٛش جُِّـ٣َّٞس جُط٢ ضُْؼ٠٘ ذٜح جُذّسجعحش ج٧عِٞذ٤َّس؛ ئر ضٜذف ج٧عِٞذ٤َّس ئ٠ُ دسجعس جُر٤َُّ٘س 

ٞض٤َّسٖٓ ق٤ع: دسجعس ج٧فٞجش ٓؿّشدز، ٝدسجعس ج٣٩وحع ٝأغشٙ جُؿٔح٢ُ، ٝدسجعس جُؼ٬ََهس ذ٤ٖ جُقَّٞش ٝجُٔؼ٠٘  جُقَّ

ٞض٢.ذٜذف جُٞفٍٞ ئ٠ُ ٓذٟ ج٫ٗغؿحّ ذ٤ٖ جُذّ   ٫ُس ٝج٣٩وحع جُقَّ

ح ٝقذ٣ػًح، ذٔح أغحسضٚ  ًٔ ٝجُؼ٬َهس ذ٤ٖ جُقَّٞش ٝجُٔؼ٠٘ ٖٓ جُونح٣ح جُط٢ ًحٗص ٓكٞس جٛطٔحّ جُٔلٌش٣ٖ ٝجُِّـ٤٣ٖٞ، هذ٣

َّٕ جُخ٤َِ )ش طرح٣٘حٕ؛ ك٘ؿذ أ ُٓ ٛـ( ٓػ٬ً قحٍٝ ئغرحش ٛزٙ جُؼ٬َهس ق٤ع هحٍ: " كٌَأَّْٜٗ 7ٖٓٔٓ ؾذٍ ضٔخَّل ػ٘ٚ جضؿحٛحٕ 

 َّٛ َٞ ٔٞج ك٢ فٞش جُؿ٘ذخ جعططحُس ٝٓذًّج، كوحُٞج: فش، ٝضٞٛٔٞج ك٢ فٞش جُرحص١ ضوط٤ؼًح كوحُٞج: فشفش"ضَ
(ٔ)

 ،

ٛـ( ئر أؽحس ئ٠ُ ٝؾٞد َػ٬هس ٤ُظ ذ٤ٖ جَُِّلع ٝٓذُُٞٚ 5ٓٔكحُقٞش ػ٘ذٙ أغَّش ك٢ جُٔؼ٠٘، ٝٝجكوٚ ض٤ِٔزٙ ع٤ر٣ٞٚ )ش 

ٍّ ػ٤ِٚ، ٗكٞ د٫ُس  ٤ـس ٝٓح ضذ ػضػس ٝج٫مطشجخ ٝجُطَّكشى.ككغد، ٝئَّٗٔح ذ٤ٖ جُّقِ ف٤ـس )كَؼ٬ََٕ( ػ٠ِ جُضَّ
(ٕ)

ٝظٜشش  

َّْ ًحٕ جذٖ 9ٖ٘جُلٌشز ػ٘ذ جذٖ كحسط)ش ٍَ ٝجقٍذ أٝ أًػش. غ ٛـ( ك٢ ضأ٤ُلٚ ُٔؼؿٔٚ جُٔوح٤٣ظ؛ ئر سدَّ أفٍٞ جٌُِٔس ئ٠ُ أف

جُون٤َّسٛـ( ٖٓ أًػش جُٔطكٔغ٤ٖ ُِلٌشز كؼوذ ك٢ ًطحذٚ جُخقحتـ كق٫ًٞ أسذؼس ٩غرحش ٛزٙ 9ٕٖؾ٢٘ )ش
(ٖ)

. 

ٖ أٌٗش ٛزٙ جُؼ٬هس جُطَّْلطَحَصج٢ٗ)ش َّٔ َّٕ د٫ُس جَُِّلع 79ٔٝٓ َّٕ ٛزج جُوٍٞ كحعذ؛ ٧ ٛـ( ٣وٍٞ: "جضَّلن جُؿٜٔٞس ػ٠ِ ئ

ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ ُٞ ًحٗص ُزجضٚ ًذ٫ُطٚ ػ٠ِ ج٬ُّكع؛ ُٞؾد إٔ ٫ ضخطِق جُِّـحش ذحخط٬ف ج٧ْٓ"
(ٗ)

 

َّٕ ج٧عٔحء ٣ؿد ٝك٢ جُِغح٤َّٗحش جُـشذ٤َّس جُكذ٣ػس ٗؿذ ٓ ٖ هحٍ ذٜزٙ جُؼ٬َهس، ْٜٝٓ٘: ضٞٓحط ج٢٘٣ًٞ٧ جُز١ ٣شٟ "أ

إٔ ضطَّلن ٝهر٤ؼس ج٧ؽ٤حء"
(٘)

، ًٝزج ك٤شظ جُز١ أغرص ٝؾٞد جُؼ٬َهس ذ٤ٖ جٌُِٔحش جُط٢ ضرذأ ذكشك٤ٖ ٓطؿحٗغ٤ٖ أٝ أًػش.
(ٙ)

 

جذو 9ٖٖٔٔٝٓ أؽذّ جُٔؼحسم٤ٖ ُٜزٙ جُؼ٬َهس د١ عٞع٤ش)ش َّٕ جُشَّ جُز١ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُذَّجٍ ٝجُٔذٍُٞ ّ( ٣وٍٞ: " ئ

سجذو جػطرحه٢"
(7)

 

َّٕ جُكشف جُٞجقذ ُٚ جُوذسز  َّٔظ ُلٌشز جُؼ٬َهس ؾشؾ٢ ص٣ذجٕ؛ كوذ رٛد ئ٠ُ أ ٖ ضََك َّٔ ِٓ ٝٗزًش ٖٓ جُٔكذغ٤ٖ جُؼشخ 

٢ِّ، ػ٠ِ ض٣ٞ٘غ جُٔؼ٢٘ ج٧ف٢ِّ ٌُِِٔس جُط٢ ضؾطشى ٓغ أُلحٍظ أخشٟ ذكشك٤ٖ ٣ٌٞٗحٕ ٛٔح ج٧فَ ٣ٝك٬ٕٔ جُٔؼ٠٘ ج٧ف

جتذ ض٣ٞ٘غ هل٤ق. ك٤ٌٕٞ ُِكشف جُضَّ
(5)

  ٍّ ٍٕ ُِكشٝف جُؼشذ٤َّس؛ كحُٜٔضز ٓػ٬ً ضذ ًَزَج جُؼ٢ِ٣٬ جُز١ قحٍٝ جُٞفٍٞ ئ٠ُ ٓؼح ٝ

ػ٠ِ جُؿٞك٤َّس، ٝجُرحء ػ٠ِ ذِٞؽ ٓؼ٠٘ جُؾ٢ء، ٌٝٛزج ذحه٢ جُكشٝف.
(9)

 

                                                             
د علً النجار )بٌروت: دار الهدى للطباعة والنشر، طٕ( ٕ: ٕ٘ٔ ابن جنً، أبو الفتح عثمان)8٘٘ٔم(، الخصائص، تحمٌك: محمَّ

)1( 
سٌبوٌه، الكتاب ٗ: ٗٔ

)2(
 

(3)
هً: "تاللً المعانً على اختالف األصول والمبانً "، و"االشتماق األكبر"، و"تصالب األلفاظ لتصالب المعانً"، و"إمساس األلفاظ أشباه  

 أشباه المعانً" 
التفتازانً، سعد الدٌن مسعود بن عمر)81ٔٔم( شرح تلخٌص مفتاح العلوم، تحمٌك: د. عبد الحمٌد هنداوي )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( 

)4(

٘1ٔ 
د المصاص )الماهرة: مكتبة األنجلو المصرٌَّة( ٖٕ٘ فندرٌس)8٘ٔٔم( اللغة، تعرٌب: عبد الحمٌد الدواخلً، ومحمَّ

)5(
 

مبرون، ُمراد عبد الرحمن )ٕٕٔٓم( النظرٌَّة النقدٌَّة من الصوت إلى النص )جدة: النادي الثمافً األدبً( ٖٙ
)6(

 
دي سوسٌر، فردٌناند)89٘ٔم( دروس فً األلسنٌَّة العامَّة، تعرٌب: صالح الفرمادي وآخرون )الدار العربٌَّة للكتاب( ٔٔٔ

)7(
 

زٌدان، جرجً )د.ت( الفلسفة اللغوٌَّة واأللفاظ العربٌَّة، مراجعة: مراد كامل )بٌروت: دار الهالل(88
)8( 

علً، أسعد أحمد)89٘ٔم( تهذٌب المقدمة اللغوٌة للعالٌلً )دمشك: دار السؤال للطباعة والنشر، طٖ( ٗٙ
)9(
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َّٕ جُز٣ٖ ٣ٌُ٘شٕٝ ك٢ ق٤ٖ ٗؿذ ٖٓ جُٔكذغ٤ٖ جُؼشخ ٖٓ سأٟ خ٬ف رُي، ْٜٝٓ٘ ئذشج٤ْٛ أ٤ٗظ؛ ٣وٍٞ : "٫ٝ ؽّي أ

ِس ذ٤ٖ ج٧فٞجش ٝجُٔذ٫ُٞش ْٛ أهشخ جُلش٣و٤ٖ ئ٠ُ كْٜ جُطَّر٤ؼس جُِّـ٣َّٞس" جُّقِ
(ٔ)

 

ٌٝٛزج ضرح٣٘ص ج٥سجء ذ٤ٖ ٓإ٣ٍذ ٝسجكٍل ُِلٌشز؛ ٝجُز١ ٗشجٙ ٝؾٞد ضِي جُؼ٬َهس ذ٤ٖ ج٧فٞجش ٝٓذ٫ُٞضٜح؛ كحٌُِٔس 

ضٜح ك٢ جُطَّؼر٤ش ٖٓ هر ّٞ ٕ ٖٓ ػذد ٓكذٝد ٖٓ ج٧فٞجش ضٌطغد دهّطٜح ٝه َّٞ ٞض٢ّ ُِـس ٌٓ ِّ٘ظحّ جُقَّ ٤ؼس أفٞجضٜح؛ كـ "جُ

ضخطِق ٖٓ ُـس ئ٠ُ أخشٟ، ٝضطٔح٣ض ج٧فٞجش ػٖ ذؼنٜح جُرؼل ذؼذٍد ٖٓ جُخقحتـ جَُّ٘حضؿس ػٖ ػ٤َِّٔس جُّ٘طن أٝ 

ٞض٢ّ ٣ؿؼَ ُِقَّٞش  َّٕ خشٝؼ ٤ًَّٔس ٖٓ جُٜٞجء ػرش جُؿٜحص جُقَّ س ٗط٤ؿس ٫قطٌحى ئخشجؼ جُقَّٞش؛ ذٔؼ٠٘ أ ؼ٤َّ٘ ُٓ خقحتـ 

س ك٢ ٛزج جُؿٜحص. ضِي جُخقحتـ ٣٘وِٜح جُٜٞجء ك٢ ؽٌَ ٓٞؾس )أٝ ٓٞؾحش( فٞض٤َّس ئ٠ُ أرٕ  جُٜٞجء ذٔٞجمغ ٓؼ٤َّ٘

جُغحٓغ" 
(ٕ)

 

سجعحش ج٧عِٞذ٤َّس، ٝٛٞ ج٧عحط جُز١ ضوّٞ ػ٤ِٚ دسجع س ٝدسجعس جُر٤َّ٘س جُقٞض٤َّس ك٢ جُِـس ضُؼذّ جُِّر٘س ج٠ُٝ٧ ك٢ جُذِّ

ٞض٤ّس جُط٢ ٝؾذٗحٛح ك٢ ج٧ٓػحٍ ج٧ذذ٣َّس:  جُر٤َّ٘س ج٣٩وحػ٤س ٨ُٓػحٍ؛ ٖٝٓ جُظَّٞجٛش جُقَّ

 انزكرار -

ُٓشدَّدًج" َِّلع ػ٠ِ جُٔؼ٠٘  ح ٝقذ٣ػًح، ٣ُٝشجد ذٚ: "د٫ُس جُ ًٔ َقِظ٢َ جُطٌِّشجس ذؼ٘ح٣س ػُِٔحء جُِّـس هذ٣
(ٖ)

س  ، ٝذٚ ضطوشَّ

س"جُٔؼح٢ٗ، ٝضضدجد ذ٤٘س جُٔػَ ضأ٤ًذًج  س ضوشَّ ٝذشجػس، ٝعُٜٞس ك٢ جُكلع، ٝهذ ه٤َ: "ج٬ٌُّ ئرج ضٌشَّ
(ٗ)

، ٝجُطٌّشجس ٖٓ 

ُِٔح ٣ُكذ ُِٔح ُٚ ٖٓ دٝس ك٢ ضٌػ٤ق جُذ٫ُّس، ٝ َ عٔس أعِٞذ٤َّس ذحسصز ك٢ ذ٤ُ٘س ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس  ٌِّ غٚ ك٢ جُظَّٞجٛش جُِّـ٣َّٞس جُط٢ ضُؾ

ْ َّٕ ٛزج  ذ٤٘س جُٔػَ ٖٓ ئ٣وحع ك٢ّ٘ ؾ٤َٔ، كح٣٩وحع ٣ُّ٘ظِ " أفٞجش جُِّـس ذك٤ع ضطٞج٠ُ ك٢ ٍٗٔو ص٢ّ٘ٓ ٓكذَّد، ٫ٝ ؽيَّ أ

ظ٤ْ ٣ؾَٔ ك٢ ئهحسٙ خقحتـ ٛزٙ ج٧فٞجش ًحكَّس" جُطَّ٘
(٘)

 

ِٝٗكع جُطٌِّشجس ك٢ ٛزٙ جُٔؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٓػحٍ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔػَ جُٞجقذٓغ ئ٣ؿحصٙ جُؾَّذ٣ذ، ٝػ٠ِ ٓغطٟٞ 

ح ٣إد١ ئ٠ُ ضٌشجس أفٞجضٜٔح، ٖٝٓ رُي:)٫ جُٔؿٔٞػس ًِّٜح، كؼ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔػَ ٗؿذ ضٌ َّٔ ْؼ٠٘،ٓ َٓ ْر٠٘ ٝ َٓ شجس ًِٔط٤ٖ جضَّلوطح 

حَء عٔحٌء( َٔ َّٕ جُّغ ح أ َٓ أْكؼَُُِٚ 
(ٙ)

٤ٌش، ٫ٝ ٣َْلِقَ ذ٤ٖ  حء(، ٓغ ضـ٤٤ش ذغ٤و ٖٓ ٗحق٤س جُطَّؼش٣ق ٝجُطَّ٘ َٔ سش ًِٔس )عَ ؛ ئر ضٌشَّ

ٌػَّ  ُٓ ٞؾضز  ُٓ لس جُذ٫ُّس، ٝجُٔؼ٠٘: ٫ أْكؼَُُِٚ ٓح دجٓص جُغٔحء عٔحء؛ أ١ ٫ أْكؼَُُِٚ جٌُِٔط٤ٖ كحفَ؛ ك٢ ػرحسز ذغ٤طس جُطش٤ًد 

َُّ ٓح َػ٬ى كأظَِّي كٜٞ عٔحء، سز ؾحءش )ٌٗشز( أًغرص جُٔػَ ًػحكس د٤ُ٫َّس؛ كٌ ٌشَّ ُٔ أذذًج. ٝجٌُِٔس جُ
(7)

ٝجُٔؼ٠٘: ٓح دجٓص  

 جُغٔحء ضظِي ٝضؼِٞى، 

 

                                                             
أنٌس، إبراهٌم)89ٗٔم( داللة األلفاظ )الماهرة: مكتبة األنجلو المصرٌَّة، ط٘( ٕٙ

)1( 
ة للكتاب( ٓٔٔ ًّ  )الماهرة: الهٌئة المصرٌَّة العامَّ البحراوّي، د. سٌد)88ٖٔم( العروض وإٌقاع الشعر العرب

)2( 
ابن األثٌر، ضٌاء الدٌن)81ٖٔم( المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر، تحمٌك: أحمد الحوفً، وبدوي طبانة )مصر، الماهرة: دار نهضة 

)3(

  8ٖ: ٖمصر( 
د علً)88ٙٔم( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحمٌك: علً دحروج )بٌروت، مكتبة لبنان( ٔ: ٕٓ٘  التهانوي، محمَّ

)4(
 

ٕٔٔ ، ًّ البحراوي، العروض وإٌقاع الشعر العرب
)5( 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 19ٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٙٗ
)6( 

(7)
د بن إسماعٌل) م(( كتاب فمه اللغة وأسرار العربٌَّة، ضبطه وعلَّك حواشٌه: ٌاسٌن ٕٓٓٓ -هـٕٓٗٔالثعالبً، أبو منصور عبد الملن بن محمَّ

ٖٗ( ٕالمكتبة العصرٌة، طٌاسٌن األٌّوبً )صٌدا، بٌروت:   
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 َِّ ٠ ق٤ٖ أقذظ جُط٣ٖٞ٘ ٝهؼًح فٞض٤ًّح ػح٤ًُّح فحقرٚ س٤ٖٗ ٓٔطذّ سكغ ئمحكس ئ٠ُ ج٣٩وحع جُؿٔح٢ُّ جُٔحد١ّ جُز١ ضؿ

ٝض٤شز ج٣٩وحع،
(ٔ)

٤ٖ( ٝٛٞ فٞش فل٤ش١ّ جقطٌح٢ًّ   س فٞش )جُّغِ ٝجُطٌشجس ٛ٘ح ضٌشجس ٓٔحغِس، ٝذ٘حء ػ٠ِ ٛزج ضٌشَّ

ح، ك٤أض٢ فٞش ج٤ُْٔ  ًّٓ ج٧ٗل٢ جُٔؿٜٞس ك٤٘كرظ ٜٓٔٞط ػ٘ذ جُ٘طن ذٚ ٣غٔف ذٔشٝس جُٜٞجء دٕٝ جٗلطحـ جُٔخشؼ جٗلطحًقح ضح

جُٜٞجء ػ٘ذ جُّ٘طن ذٚ جٗكرحًعح أؽذّ. ٓغ جعطٔشجس خشٝؾٚ، ٝٛزج ج٫عطٔشجس ٣ط٘حعد ٓغ جٓطذجد جُٔذَّز جُوحتٔس ػ٠ِ د٫ُس 

ح ٗؿذ ك٢ ٓوحذِٜح )ج٤ُْٔ ٝجُٜٔضز( ٝٛٔح ٖٓ ج٧فٞجش  جعطكحُس كؼَ جُؾ٢َّء ٓذٟ جُذٛش. ٝئرج ًحٗص جُغ٤ٖ ٜٓٔٞعس كاَّٗ٘

كل.جُٔؿٜٞسز جُؾذ ز ضط٘حعد ٓغ ؽذَّز جُشَّ َّٞ  ٣ذز جُط٢ أًغرص جُٔػَ ه

ح دََػح هللاَ دَجعٍ( ٖٝٓ جُطٌِّشجس أ٣ًنح َٓ )٫ أْكؼَُُِٚ 
(ٕ)

؛ ئر جعطؼَٔ جُٔػَ ك٢ ٛزٙ جُر٤َّ٘س جُطش٤ًر٤َّس ف٤ـس جعْ جُلحػَ 

س )دجع( جُٔؾطوس ٖٓ جُلؼَ )دََػح( ٝأفَ جٌُِٔس )دجػ٢( ٝهغ ك٤ٜح ئػ٬ٍ ك٢ جُكزف، ٝج٧فَ ك َّٔ ٤حُكَشًس ٢ٛ جُنَّ

ْٖ ؾِ٘غٜح ِٓ ِٕ َقَشًس ٓح هرِٜح  ْٞ ًَ ُِق؛ ُغؼِس ٓخشِؾٜح، ٝ ؛ كحعطُػِْوَِِص ػ٠ِ ج٤ُحء جٌُٔغٞس ٓح هرِٜح؛ ٧َّٜٗح هذ فحَسْش ٓذَّز ًح٧

٣ٖٞ ذؼذَٛح ع َِ٘ص ج٤ُحء، ًٝحٕ جُطَّ٘ ٌِّ ح ُقِزكَْص؛ عُ َّٔ س؛ ٝكوًح ُوحٕٗٞ جُط٤غ٤ش جُِـ١ٞ، ُٝ َّٔ ً٘ح؛ كُكِزكَْص ٫ُطوحء كُكِزكَِص جُنَّ ًِ ح

ّ ك٢ ُلع جُؿ٬ُس ًَِّٜٝح أفٞجش ٓؿٜٞسز  س ك٢ جُٔػَ فٞض٢ )جُذجٍ( ٝ)جُؼ٤ٖ( ك٢ جُلؼَ ٝكحػِٚ ًٝزج ج٬َُّ ٤َٖ٘. ٝضٌشَّ ًِ جُغَّح

َّٕ ج٣٩وحع جُز١ ٣كذغٚ ضٌشجس  ٍٖ ٓؼ٤ٖ. ًٔح أ كل جُز١ ٫ ٣طٞهق ػ٘ذ صٓ ز جُط٢ ضط٘حعد ٓغ ؽذَّز جُشَّ َّٞ ؽذ٣ذز ضطغْ ذحُو

ح ٓغ د٫ُس جُٔػَ ػ٠ِ جعطكحُس جُلؼَ جُٔؾشٝه ذٞؾٞد ٖٓ  ًٔ جُقحتص جُط٣َٞ )ج٧ُق( ٗط٤ؿس ُض٣حدز صٖٓ ٗطوٚ ؾحء ٓ٘غؿ

.ٖٓ  ٣ذػٞ هللا ػ٠ِ ّٓش جُضَّ

حس٣ش( َْٛش جُذَّٛ ٝهذ ٣ٌٕٞ جُطٌِّشجس ذزًش ٓؾطن ٖٓ ٓؾطوحش جٌُِٔس ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ دَ
(ٖ)

، كحُطٌشجسٛ٘ح أكحد جُٔرحُـس، 

شُ  ِٖ  ٝجُذَّٛ ِْٛش ك٢ جُضٓ ٍُ جُذَّ َّٝ حس٣ُش: أ ذٝدُ، ٝأُُق عٍ٘س، ؾٔغ: أدٌُْٛش ٝدٌُُٛٞس... ٝجُذَّٛ ْٔ َٔ ذُ جُ َٓ ، ٝج٧ َُ ُٕ جُط٣ٞ ٓح ٛٞ "جُضَّ

جُٔحِم٢، ذ٬ِ ٝجقٍذ"
(ٗ)

ٝٓػِٚ جُطٌشجس ك٢: )٫ أْكؼَُُِٚ أذَذَجً ج٧ذذ٣َّس، ٝأَذَذَ ج٧َذ٤ذ، ٝأَذَذ ج٥ذِذ٣ٖ( 
(٘)

 

سش أفٞجش  ٍْٛش(ًٝٔح ضٌشَّ جٌُِٔس رجضٜح أٝ ٓح ٛٞ ٖٓ ٓؾطوحضٜح ضٌشسش ج٧فٞجش؛ ٖٝٓ رُي: )٫ أْكؼَُُِٚ َق٤ِْش١َّ دَ
(ٙ)

 

ٍْٛش( دَ
(ٙ)

َّٕ فلطٚ   د ذ٤ٖ أفٞجش جُؼشذ٤َّس ذقلس جُطٌِّشجس ٣غحْٛ ك٢ جُذ٫ُّس ػ٠ِ ج٫عطٔشجس؛ ٧ جء جُز١ ضلشَّ كطٌشجس فٞش جُشَّ

"فلطٚ ج٤ُٔٔضز ُٚ ٢ٛ: "ضٌشجس هشم جُِّغحٕ ُِك٘ي ػ٘ذ جُّ٘طن ذٚ
(7)

ٝضوحسخ ٓخشؾ٢ّ )جُكحء ٝجُٜحء( ٝجؽطشجًٜٔح ك٢   

كل. ح ٣غحْٛ ك٢ ضٌػ٤ق د٫ُس جعطٔشجس جُشَّ َّٔ ح ُؼذّ ئػحهس جُٔخشؼ ٓ ًّٓ  فلس جُشخحٝزجُط٢ ضغٔف ذؿش٣حٕ جُقٞش ؾش٣حًٗح ضح

                                                             
حمدان، ابتسام )881ٔم( األسس الجمالٌَّة لإلٌقاع البالغً )حلب: دار الملم العربً( صٕٖٕ

)1(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ،الزمخشري، المستقصى فً أمثال العرب، ٕ: 9ٕٗ
)2(

 
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 81ٔ

)3(
 

الفٌروز آبادي،دمحم بن ٌعموب مجد الدٌن)ٕٙٗٔهـ-ٕ٘ٓٓم(القاموس المحٌط )بٌروت: مؤسسة الرسالة، ط9( )د هـ ر(
)4(

 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٕٔ،السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ

)5(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ،السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ
)6(

 
أنٌس، إبراهٌم)8ٙٔٔم( األصوات اللغوٌَّة )الماهرة: دار الطباعة الحدٌثة( ٘٘

)7(
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ح َؿرَح ؿُر٤ٌَْظ( َٓ ًَزَج   َُ ًٝزج ضٌشجس فٞض٢ )جُـ٤َّٖ( ٝ)جُرحء( ك٢: )٫ أْكؼَ
(ٔ)

. ٝٓخشؾٚ ٖٓ ذ٤ٖ كحُـ٤ٖ: ٓؿٜٞس سخٞ

ى  أد٠ٗ جُكِن ج٠ُ جُلْ هشخ جُِّٜحز، ٝجُرحء: ٓؿٜٞس ؽذ٣ذ، ٝٓخشؾٚ ٖٓ ذ٤ٖ جُؾَّلط٤ٖ؛ ئر ٣ّٔش جُٜٞجء ذحُك٘ؿشز كططكشَّ

ج٧ٝضحس جُقٞض٤َّس، ٣ٝغطّٔش جُٜٞجء قط٠َّ ٣٘كرظ ػ٘ذ جُؾَّلط٤ٖ، كارج جٗلشؾص جُؾَّلطحٕ عٔؼ٘ح فٞش جُرحء ج٫ٗلؿحس١ّ. ٛزٙ 

ٓغ ؽذَّز جُشكل ٝجعطكحُطٚ، ٝجضرحع جُرحء ذقحتص ه٣َٞ ك٢ )َؿرَح( أٝ ذؾرٚ جُقحتص ك٢ )ؿُر٤َْظ( ٝٓح ٣طرؼٚ  جُؾذَّز ضط٘حعد

ٖٓ، ٝجعطٔشجسٙ.  ٖٓ جعطٔشجس خشٝؼ جُٜٞجء ٣ُؾ٤ش ئ٠ُ جٓطذجد جُضَّ

ٗس ٖٓ َّٞ فحٓص  ًٔح ِٗكع ك٢ ٛزٙ جُ٘ٔحرؼ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ٝؿ٤شٛح ضٌشجس جُٔوحهغ جُقٞض٤َّس جُٔلطٞقس جُط٣ِٞس، جٌُٔ

ٝفحتص ه٣َٞ، ٝجُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ صٖٓ أهٍٞ ك٢ جُّ٘طن، ٓغ ٓح ضط٤َّٔض ذٚ ٖٓ ٝمٞـٍ ك٢ جُغَّٔغ، ٝٓغ ٓح ك٤ٜح ٖٓ 

جعطٔشجس خشٝؼ جَُّ٘لَظ، ئر ٣ٔطذّ جُٜٞجء قحٍ جُّ٘طن ذٜح خ٬ٍ ٓؿشجٙ ٣ٝغطّٔش ك٢ ج٫ٓطذجد ٫ ٣وطؼٚ ؽ٢ء، ٫ٝ ٣ٔ٘غ 

ذحٗطٜحء ٗطن جُقَّٞش ٗلغٚ. جعطٔشجسٙ أ١ّ ػحسك ٫ٝ ٣٘ط٢ٜ جُٜٞجء ئ٫َّ 
(ٕ)

٢ّ٘ٓ جُط٣ََّٞ.   جُز١ ٣ط٘حعد ٓغ ج٫ٓطذجد جُضَّ

َُ ًِٔس ك٤ٜح   ِٝٗٔف ضٌشجس جُٔوحهغ جُٔلطٞقس جُط٣َِّٞس ؿحُرس ك٢ ٛزج جُِٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ٖٝٓ ضِي ج٧ٓػحٍ جُط٢ ُْ ضخ

ٖٓ ٓوطغ ه٣َٞ ٓلطٞـ: )٫َ آض٤َِْي َقط٠َّ ٣َُإَٝخ جُوَحِسَظحٕ(
(ٖ)

ح جُوَحِسظُ جُؼََِ٘ض١ُّ آذح(، ٝ)ئرَج  َٓ
(ٗ)

 ُٕ َّ جُغَّؼْذَج ح دَج َٓ ،  ٝ)٫ آض٤َِي 

ِِْو٤ًّح( ْغطَ ُٓ
(٘)

ُْـَُشجخ( ، ٝ)٫ أْكؼَُُِٚ َقطَّى٤َِؾ٤ْد ج
(ٙ)

٢ُِ(، أٝ  ٤ْش ج٤ََُِّح ِٔ (، أٝ )َع ِٕ ُٞ٘ َٔ ٢ُِ(، أٝ )أْخَشٟ جُ ، ٝ)٫ أْكؼَُُِٚ أُْخَشٟ ج٤ََُِّح

)٢ُِّ )َعِؿ٤ْظ ج٤ََُِّح
(7)

 َٓ ح أهَحّ َػِغ٤ٌد(، أٝ )
(5)

)٢ُِ ح َٔ ٢ِ٘٤ْ َسك٤ِْوَس ِؽ ِٔ ص ٣َ َٓ ح دَج َٓ ـَ ج٤ََُّّ٘شجٕ(، أٝ ) ح ٫َ َٓ ، أٝ )
(9)

 

 انجُبش

ِٖ ئرج ط٤َْ َٔ ِِ ٌَ َّٕ ئقذٟ جُ ُْٜ ٖٓ ٣َوٍُٞ ٖٓ جُٔؿحٗغس، ٧ ْ٘ ِٓ َٝ ُْٜ ٖٓ ٣َوٍُٞ ٖٓ جُؿ٘حط،  ْ٘ ِٓ َٝ ْ٘ظ،   جُطَّْؿ٤ِْ٘ظ: ضلؼ٤َ ٖٓ جُِؿ

هَغ  َٝ َٞ ؽحذٜص ج٧خشٟ  ُٛ َٝ ُْٜ ٖٓ ٣َوٍُٞ ٖٓ جُطؿحٗظ  ْ٘ ِٓ َٝ لَحػِس جُؿ٘غ٤س ٝجُٔؿحٗغس. ٝجُِؿ٘حط ٓقذس ؾحٗظ،  ُٓ ح  َٔ ذ٤َٜ٘

ْ٘ظ جُز١ ٣قذم ػ٠ِ ًَ ٝجقذ ٖٓ  ٍ ٓ٘ضُس جُِؿ ًَػ٤َِشز ٝض٘ٞع أٗٞجًػح ػذ٣ذز ضََ٘ضَّ ح  ًٓ ْ٘ظ أ٣ًنح ُٝٔح جٗوغْ أهغح جُطلحػَ ٖٓ جُِؿ

أٗٞجػٚ، كٜٞ ِق٤َ٘ثٍِز ؾ٘ظ.
(ٔٓ)

ج ٖٓ ؿ٤ش ًذٍّ ٫ٝ جعطٌشجٙ.ٝجُؿ٘حط ٣ك  ًٞ ، ٝأض٠ ك٢ ج٬ٌُّ ػل َّ غٖ ك٢ ج٬ٌُّ ئرج ه
(ٔٔ)

 

                                                             
د أبو الفضل إبراهٌم، وعبد المجٌد لطامش  العسكري، الحسن بن عبد هللا بن سهل )9ٓٗٔهـ- 899ٔم( كتاب جمهرة األمثال، تحمٌك: محمَّ

)1(

)بٌروت: دار الجٌل، ودار الفكر، طٖ( ٕ: 9ٕٕ، ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 8ٓٔ، الزمخشرّي، المستقصى 
 فً أمثال العرب ٕ: ٕٓ٘

بشر، كمال محمَّد )د.ت( األصوات العربٌَّة )الماهرة: مكتبة الشباب( ص9ٓ
)2(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ

)3(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٔ/1٘؛ العسكري، جمهرة األمثال، ٔ: ٖٓٔ، الزمخشري، المستقصى، ٔ: 1ٕٔ، الهرويّ ،األمثالٖٗٗ
)4(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 9ٗٔ

)5(
 

د باسل عٌون السود )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( ٖ: ٖٕٓ،  الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر)81ٔٔم( كتاب الحٌوان، وضع حواشٌه: محمَّ
)6(

ٖٖٙ: ٔ، العسكري، جمهرة األمثال ٖٕٓ  
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، السٌوطً، المزهر ٕ: ٖٙٔ

)7(
 

(8)
األزهري، تهذٌب اللغة )ع س ب(  

اد)81ٔٔم( كتاب األلفاظ الكتابٌَّة، لدَّم له ووضع حواشٌه وفهارسه: د. اِمٌل ٌعموب )لبنان-  الهمدانً، عٌد الرحمن بن عٌسى بن حمَّ
)9(

9٘ٔبٌروت: دار الكتب العلمٌَّة(ص  
أبو البماء الكفوي، أٌوب بن موسى الحسٌنً )8ٔٗٔهـ- 889ٔم(، الكلٌَّات، معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌَّة، تحمٌك: عدنان 

)10(

1ٕ٘( ٖدروٌش، ومحمَّد المصري )بٌروت: مؤسسة الرسالة، ط  
ابن حجة الحموي، تمً الدٌن أبو بكر علً )88ٔٔم( خزانة األدب وغاٌة األرب، شرح: عصام شمٌو )بٌروت: دارومكتبة الهالل( ٔ: ٘٘

)11(
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ح ٣ٔ٘كٚ ئ٣وحًػح ؾٔح٤ًُّح،  َّٔ ـّ جُٞجقذ ٓ ٞض٢ّ ذ٤ٖ ج٧ُلحظ دجخَ جُ٘ ُّٖ ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُر٬ؿ٤َّس ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُطَّؾحذٚ جُقَّ ٝٛٞ ك

ْٕ ٣طؾحذٚ جَُِّلظحٕ ك٢ جُّ٘طن ٣ٝخطِلحٕ ك٢  جُٔؼ٠٘"ٝجُؿ٘حط ك٢ ج٫فط٬ـ: "أ
(ٔ)

ح ذ٤ٖ  ًّٓ ح إٔ ٣ٌٕٞ  ضٔحغ٬ً  ضح َّٓ ، ٝجُطَّؾحذٚ ئ

ح  ًٜ ح إٔ ٣ٌٕٞ ضؾحذ َّٓ سجعس، ٝئ ذ٤ٖ ًِٔط٤ٖ ٖٓ ٗحق٤س ج٧فٞجش ٓغ جخط٬ف جُذ٫ُّس، ٝٛزج ٓح ُْ ٗؿذٙ ك٢ ج٧ٓػحٍ ٓٞمغ جُذِّ

ٖ رُي ٓح ؾحء ك٢:)٫َ فٞض٤ًّح ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓغ جخط٬ف جُذ٫ُّس أ٣ًنح، ٝٛٞ ٓح ٝؾذٗحٙ ذٌػشز ٝجمكس ك٢ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ، ٝٓ

٤ٍش( ِٔ ُٖ َؾ َش جْذ َٔ ح َؾ َٓ أْكؼَُُِٚ 
(ٕ)

.ُْ ِِ ْظ ُٔ ُْ َُ ج ٤ٍش: ج٤َُِّْ ِٔ ُٖ َؾ جْذ َٝ غِ،  ُّٔ ٠َِ جُطََّؿ ٍُّ َػ جِقذٌ ٣َذُ َٝ  ٌَ جُء أَْف جُشَّ َٝ  ُْ ٤ ِٔ ُْ ج َٝ  ُْ ُِْؿ٤ ،كح
(ٖ)

ٝجذ٘ح َؾ٤ٍٔش: 

٤ح ذزُي ٬ُؾطٔحع ًٔح ع٤ُٔح جذ٘ح َع٤ٍٔش ٧ ِّٔ َُ ٝجَُّٜ٘حس، عُ ش ك٤ٜٔح. َؾ٤ٍٔش: ج٤َُِّ َٔ  َّٗٚ ٣ُغ

٤ٍش: ج٤ََُِِّْطَحٕ ٣َْغطَِغشُّ ك٤ٜ ِٔ ُشٙ أ١َ ضٞجس٣ٚ، ٝه٤َ: جْذَ٘ح َؾ ُٔ َّٕ جُؾٔظ ضَْؿ ٤ٍش ٧َ ِٔ ُٖ َؾ ٔح ٣ٝوحٍ ُِؤش ك٢ آخش جُؾٜش جْذ

ٍُ ضِي ج٤ُِِِس. ٝٗؿذ جُطٞجكن  ٬ ِٛ ٤ٍش:  ِٔ ُٖ َؾ ٬ٍ. ٝجذ ِٜ َشِش ج٤ََُِِّسُ: جْعطََغشَّ ك٤ٜح جُ َٔ ُش. ٝأَْؾ َٔ جُقٞض٢ ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ جُوَ

 ُٖ ٢َ ػٖ غؼٍِد: جذ ٌِ ّّ؛ ئر ِص٣ْذ قشف ك٢ جُِلظس جُػح٤َّٗس، ُٝق ٤ش(ٝٛٞ ٓح أهِن ػ٤ِٚ جُر٬ؿ٤ٕٞ جُؿ٘حط ؿ٤ش جُطح ِٔ َش(ٝ)َؾ َٔ )َؾ

ُٖ ُؾ٤ٍْٔش. سُ ذ َٔ َِّ رُي هحٍ: ٣وحٍ: ؾحَءَٗح كَْك  ُؾ٤ٍْٔش ػ٠ِ َُْلع جُطَّقـ٤ِش ك٢ ً

كحُؿ٘حط أػط٠ جُٔػَ ئ٣وحًػح فٞض٤ًّح عررٚ ض٬ؤّ ج٧فٞجش ٝجٗغؿحٜٓح، ًٔح أػطحٙ ؾٔح٫ً ك٤ًّ٘ح سجتؼًح، ٝٓٞع٤و٠ 

 عحٛٔص ك٢ قلع جُٔػَ ٝذوحتٚ. 

ُٖ َع٤ٔش( ش جذ َٔ ٝٓػِٚ: )٫ أْكؼَُُِٚ ٓح عَ
(ٗ)

ش ذ٘ح ع٤َٔش( َٔ ٝؾحء ذشٝج٣س أخشٟ )٫ أْكؼَُُِٚ ٓح َع
(٘)

ََ ذ٤ٖ جُلؼَ   ئر كُِق

سش أفٞجش جُلؼَ ٝكحػِٚ )جُغ٤ٖ ٝج٤ُْٔ ٝجُشجء( ك٢ ٛزج جُٔػَ، ٝفٞش جُشجء فٞش  ٝجُلحػَ ذؾرٚ ؾِٔس، ٝضٌشَّ

س ٫ ضٞؾذ ك٢ ؿ٤شٙ ٖٓ أفٞجش  خحٝز، ٣ورَ جُطّلخ٤ْ ٝجُطّشه٤ن، ٣ٝط٤َّٔض ذقلس خحفَّ ٓؿٜٞس، ٓطٞعو ذ٤ٖ جُؾذَّز ٝجُشَّ

س هشف جُِّغحٕ ٓغ ٓح ٣كحر٣ٚ ٖٓ جُك٘ي ج٧ػ٠ِ ػ٘ذ جُُّ٘طن ذٚ؛ ٝػ٠ِ ٛزج كٜٞ  جُؼشذ٤َّس، ٢ٛٝ فلس جُطٌِّشجس، ق٤ع ٣طٌشَّ

٠ ذحُِؿ٘حط  َّٔ ٖٓ، ٝجعطٔشجسٙ.ٝٛزٙ ج٧ٓػحٍ ٝٓح ك٤ٜح ٖٓ ِؾ٘حط ٣ٌٖٔ إٔ ُٗذخِٜح ضكص ٓح ٣ُغ ٣كَٔ د٫ُس جٓطذجد جُضَّ

ططح٤ُس أكو٤ًّح، ذـل جَُّ٘ظش ػٖ جُكشًس، ٝٛٞ (، ٝٛٞ: ضٌشجس فٞش ٓؼ٤ّٖ ك٢ ذذج٣س ًِٔحش alliterationٓج٫عط٢ُّ٬ٜ )

ح دََػح هللاَ دَجعٍ(، )٫ أْكؼَ  َٓ حَء عٔحٌء(، )٫ أْكؼَُُِٚ  َٔ َّٕ جُّغ ح أ َٓ حس٣ش(، ًػ٤ش ك٢ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ  َْٛش جُذَّٛ ُُِٚ دَ

َُ رُي أذذًج )٫ أْكؼَُُِٚ ػٞك جُؼحتن٤ٖ(، )٫ أْكؼَُُِٚ أذَذَجً ج٧ذذ٣س(، )٫ ح َؿرَح ؿُر٤ٌَْظ(، )٫ أكؼَ َٓ ًَزَج   َُ  أْكؼَُُِٚ أَذَذَ ج٧َذ٤ذ(، )٫ أْكؼَ

ذًج(، َٓ ذًج َعْش ْٔ َع
(ٙ)

ٌُِد أْمشع جُذّٛش( ح َقََِد َقح َٓ )٫ أْكؼَُُِٚ 
(7)

ش ذحَُّ٘حهس جُط٢ ضُكِد،  ٝقِرص  ، ٝج٧خ٤ش ٖٓ ذحخ ضؾر٤ٚ جُذَّٛ

ش: ؾٔؼص ٓح ك٤ٚ ٖٓ جُكٞجدظ   ٝؾشذطٜح.ٛزج جُذَّٛ

                                                             
السعدي، عٌسى إبراهٌم )ٕٕٔٓم( المرجع الشافً فً البالغة العربٌَّة: )البٌان. المعانً. البدٌع(، )عمان: دار أمواج للنشر والتوزٌع( 

)1(

٘ٔٔص  
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 91ٔ

)2(
 

ابن فارس، مقاٌٌس اللغة )ج م ر(
)3(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 81ٔ

)4(
 

العسكري، جمهرة األمثالٔ/ٖٓٔ
)5(

 
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٓٔ- 19ٔ

)6( 
المرزولً، أبو على أحمد بن دمحم بن الحسن)1ٔٗٔهـ( كتاب األزمنة واألمكنة )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( ٔ: 8ٕٔ

)7(
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َش( َٔ ٖٝٓ جُؿ٘حط ضٌشجس فٞض٢ )ج٤ُْٔ ٝجُشجء(: )٫ آض٤ي جُغََّٔش ٝجُوَ
(ٔ)

ٝجُغٔش: عٞجد ج٤َُِّ، ٝٓ٘ٚ جؽطوحم  

س، أ١ ٫ أْكؼَُُِٚ عٞجد ج٤َُِ ٝذ٤حمٚ ذطِٞع جُؤش ك٤ٚ.  جُٔغحٓشز ٢ٛٝ جُٔكحدغس ذح٤َُِّ خحفَّ

ز ٝ سَّ ح جْخطََِلَِص جُذِّ َٓ ًَزَج   َُ ز( ٝٓ٘ٚ أ٣ًنح: )٫ أكؼ جُِؿشَّ
(ٕ)

ح  َّٔ ز: ٓح ضؿطشٙ جُذجذس ٓ ز: ًػشز جَُِّرٖ ٝع٬٤ٗٚ، ٝجُِؿشَّ سَّ ، ٝجُذِّ

ْشع. َُ ئ٠ُ جُنَّ سز ضْغلُ ّْ، ٝجُذِّ ز ضؼِٞ ئ٠ُ جُل َّٕ جُِؿشَّ أًِطٚ كطٔنـٚ ٖٓ ؾذ٣ذ، ٝجخط٬كٜٔح أ
(ٖ)

ٝج٫ضلحم جُقٞض٢ ذ٤ٖ ًِٔس  

ؾذَّدز( ٝ ُٔ ز( ك٢ فٞض٢ )جُشجء جُ ز( ٝ)جُِؿشَّ سَّ )جُطحء جُٔشذٞهس( ٓغ ج٫ضلحم ك٢ ج٤ُٔضجٕ جُقشك٢ )كِْؼَِس(، خِن ٗٞػح ٖٓ )جُذِّ

 ج٣٩وحع جُغَّٔؼ٢ّ جُؿ٤َٔ.

ٌََغِؿ٤َغؼَُؿ٤ٍْظ( ٖٝٓ رُي أ٣ًنح: )٫ آض٤ِ
(ٗ)

ٝٛزج جُٔػَ ٣قَّ٘ق ٖٓ ج٩ضرحع جُِـ١ٞ جُز١ ضؾرٚ ك٤ٚ جٌُِٔس جُػح٤َّٗس  

ح ٣ُنل٢ ػِ َّٔ ٠ جُٔػَ ه٤ٔس ئ٣وحػ٤َّس ٝجمكس، كح٩ضرحع: " إٔ ضُطْرغ جٌُِٔسُ جٌُِٔسَ ج٠ُٝ٧ ك٢ جُٞصٕ، ٝك٢ ٓؼظْ ج٧فٞجش، ٓ

ِٚ ٬ًٓ٘ح" ػ٠ِ ٝصٜٗح أٝ س٣ِّٜٝح ئؽرحًػح ٝضأ٤ًذًج"، ٝعُثَِ ذؼل جُؼشخ ػٖ رُي كوحٍ:" ٛٞ ؽ٢ء َٗطِذُ ذ
(٘)

أ١ ٗو٣ٞٚ،  

ٍ ذلطف جُلحء ٝجُ َّٝ ٜح، ًٔح ضؾحذٜص ك٢ ػذد ٝضؾحذٜص جٌُِٔطحٕ )َعِؿ٤ظ( ٝ)ػَُؿ٤ظ( ك٢ جُٞصٕ ػ٠ِ )كؼ٤َْ(ج٧ ّٔ ػح٢ٗ ذن

٢ ػُؿ٤ًغح ٧َّٗٚ ٣رطة ك٬ ٣زٛد، ِّٔ ٍ، ٝؽٌَ جُقحتص جُوق٤ش.ٝئَّٗٔح عُ َّٝ ج٧فٞجش ُْٝ ضخطِلح ئ٫ ك٢ جُقحٓص ج٧
(ٙ)

ٝهذ 

ٓغ جضّلحم جُذ٫ُس: )٫ آض٤ي َعِؿ٤َغؼَُؿ٤ٍْظ( س١ٝ جُٔػَ ذطش٣وط٤ٖ ضوحسذص ٓخحسؼ جُكشٝف ك٤ٜٔح
(7)

ٝ)٫ آض٤ي  

َعِؿ٤َغـر٤ٍْظ(
(5)

كحُؼ٤ٖ ٓخشؾٜح ٖٓ ٝعو جُكِن، ٝجُـ٤ٖ ٖٓ أد٠ٗ جُكِن، ٝجُؿ٤ْ ؽؿش٣َّس ٓخشؾٜح ٖٓ ٝعو جُِغحٕ ٝٓح  

ح ذ٤ٖ جُّؾلط٤ٖ. َّٔ ٣كحر٣ٚ ٖٓ جُك٘ي ج٧ػ٠ِ، ٝجُرحء ؽل٣َّٞس ٓخشؾٜح ٓ
(9)

 

٠ُٝ ذقٞش جُغ٤ٖ جُز١ ٝذ٤ٖ )َعؿ٤ظ( ًِٝٔس ج٩ضرحع عٞجء )ػَُؿ٤ْظ( أٝ )ؿر٤ْظ( )ٓضجٝؾس( ئر ذذأش جٌُِٔس ج٧

َّٕ جُٔػَ ه٤َِ جٌُِٔحش،  س ٝأ ح ٣خِن ُذٟ جُغَّحٓغ سَّٗس فٞض٤َّس ضؿؼِٚ ٣كلع جُٔػَ، ٣ٝغطِز ضٌشجسٙ خحفَّ َّٔ جٗطٜص ذٚ جُػح٤ٗس؛ ٓ

ًٔح ضٔحغِص ج٧فٞجش ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ ئ٫ ك٢ جُقَّٞش ج٧ٍٝ )جُّغ٤ٖ( ك٢ ٓوحذَ )جُؼ٤ٖ( ٝك٢ ٛزج جهطقحد ك٢ جُقَّٞش ػ٠ِ 

غطؼِٔس. ٓغطٟٞ ُٔ  جٌُِٔس جُ

ََّ ٝظ٤لس جُؿ٘حط ذٔح ٣ُكذغٚ ٖٓ ضؾ٤ٌَ فٞض٢ّ ُِٔػَ ك٢ رٖٛ جُٔطِو٢ّ ٣ذكؼٚ ٩ػٔحٍ كٌشٙ ذكػًح ػٖ جُؼ٬هحش  ُٝؼ

ح ٣ؾذّ جٗطرحٛٚ، ٣ٝذكؼٚ ُكلع جُٔػَ، ٝجعطكنحسٙ ك٢ جُٔٞجهق جُٔؾحذٜس. َّٔ  جُذ٤ُ٫َّس جُط٢ ضشذو ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ ٓ

 

 

                                                             
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 19ٔ

)1(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 9ٖٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕ٘ٗ
)2(

 
ابن منظور، لسان العرب )ج ر ر(

)3(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 81ٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٗٗ:ٕ 
)4(

 
ابن فارس، أبو الحسٌن أحمد )88ٖٔ(الصاحبً فً فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها، تحمٌك:عمر فاروق الطباع )بٌروت: مكتبة 

)5(

1ٕٓالمعارف(  
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 81ٔ

)6( 
 )7( المٌدانً، مجمع األمثالٕ: ٕٖٕ 

ابن منظور، لسان العرب )غ ب س(
)8(

 
د)88ٖٔم( المدخل إلى فقه اللغة العربٌَّة )دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزٌع( ٕٓٔ لدور، أحمد محمَّ

)9(
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ط ُٔ ٌِِّْ ئ٠ُ ئقذجظ ضـ٤٤ش ك٢ ذ٤َّ٘س جٌُِٔس ُخِن جٗغؿحّ فٞض٢ ٓغ ًِٔس أخشٟ ك٢ جُغ٤حم ج٫صدٝجؼ: ٣ٝؼ٢٘ ُؿٞء جُ

٤ٌْص( َٓ حَش  َٓ  ْٝ ح َق٢َّ َق٢ٌّ أ َٓ ٗلغٚ، ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ 
(ٔ)

ًِٝٔس )ج٤ُّٔص( ذحُؾذز ٓغ جٌُغش ضؼ٢٘ جُؾَّخـ جُز١ ك٤ٚ سٝـ ٌُٖٝ  

 ُ ٤ِّط َّٓ  ْ ُٜ ئَِّٗ َٝ ٤ٌِّص  َٓ ﴾ جُضٓش: ع٤ٔٞش، هحٍ ضؼح٠ُ: ﴿ئََِّٗي  َٕ ْْ إَٔ  ٖٓٞ ، أٓح ج٤ُْٔص ذحُغٌٕٞ ٛٞ جُز١ خشؾص سٝقٚ ﴿ أ٣ُِكدُّ أََقذًُُ

٤ْطًح ﴾ جُكؿشجش: َٓ  ِٚ َْ أَِخ٤ ََ َُْك ٝذٜزج جُلشم جُِـ١ّٞ ًحٕ ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ جٌُِٔس )٤ّٓص(، ُٞؾٞد ًِٔس )ٓحش(، جُط٢ ٣َٕٔأًُْ

ٍّ ػ٠ِ أَّٗٚ ٓحش ذحُلؼَ، كٜزج ج٫ٗض٣حـ جُقٞض٢ّ عررٚ خ (، ضذ ِن ج٫ٗغؿحّ جُقٞض٢ّ ٓغ جٌُِٔس جُٔوحذِس ُٜح ٢ٛٝ ًِٔس )َق٢ٌّ

٣وٍٞ )س٣لحض٤ش(ػحُٔح٧عِٞذ٤َّحش: " ٣ذهّن ٓلّٜٞ ج٫ٗض٣حـ ذأَّٗٚ ٣ٌٕٞ خشهحً ُِوٞجػذ ق٤٘حً، ُٝؿًٞءج ئ٠ُ ٓح ٗذس ٖٓ جُق٤ؾ 

ق٤٘حً آخش"
(ٕ)

 

ٞض٢ أ٣نح ػ٠ِ سأ١ ٖٓ رٛد ئ٠ُ إٔ ًِٔس )ؿُر٤َْظ(  ح َؿرَح ؿُر٤ٌَْظ(ٖٝٓ ج٫ٗض٣حـ جُقَّ َٓ ًَزَج   َُ ك٢: )٫ أْكؼَ
(ٖ)

، رًش 

ٍٕ ٝكَطشزٍ ك٤ٚ ٍُّ ػ٠ِ صٓح ٌَ فك٤ف ٣ذ َّٕ جُـ٤ٖ ٝجُرحء أف ُِْؾ   : ٖٝٓ رُي هُُْٜٞ . فحقد جُٔوح٤٣ظ أ ؿرََّد ك٢ ج٧ٓش ئرج ُْ ٣ُرح

ح ك٤ٚ َٜ ْؼِش ٣َـُدّ  "   : ٝهُْٜٞ  . ك٤ٚ، ًأَّٗٚ ِص٣ذَْش كطشز أٝهؼَ ٣ْذَ جُّؾِ َٝ   : ٣ٝوُٕٞٞ  . ٝرُي إٔ ٣ُطشَى ئٗؾحدُٙ قط٠َّ ٣أض٢َ ػ٤ِٚ ٝهص،  " ُس

ْهطِٚ، ذَ ضُِشى ٝهطحً ٝكَطْشزً   . َؿدَّ ج٧ُٓش، ئرج ذِؾ آِخَشٙ َٞ ُ َْ ًَ ، ئرج ُْ ٣ُإ ٌْ ؿحخٌّ   . ُٝك
(ٗ)

 

٤ْظ ضقـ٤ش أؿرظ ٣ُٝوحٍ ُِظ٬َّّ َؿرََغٞؿُر٤َْظ أ٣ًنح، ٝه٤َ: َؿرَح: أظِْ، ٝجُـُر٤َْظ ٖٓ أعٔحء ج٤ََُِّ، ٝه٤َ: جُـُرَ 

٠ ٝضظ٠َّ٘، أ١ ٓح دجّ جُزَّتد  ( كأذذٍ ٖٓ أقذ قشك٢ّ جُطَّنؼ٤ق ج٧ُق، ٓػَ ضونَّ ٔح ٝٛٞ جُزَّتد، ٝ)ؿرح( أفِٚ )َؿدَّ ُٓشخَّ

٣أض٢ جُـْ٘.
(٘)

ح.  ًٔ ُٔقـَّش ػِ س ضقـ٤ش جُطَّشخ٤ْ إٔ ٣ٌٕٞ جُ ٝهذ جؽطشه جٌُٞك٤ٕٞ ُقكَّ
(ٙ)

َّٕ ٓزٛد   : " جػِْ أ م٢ُّ ٣وٍٞ جُشَّ

ٌَ ػ٠ِ ٓح أُِو٢َ؛ ُؾٜشضٚ" جُلشجء َّٕ ٓح أْذِو٢َ ٓ٘ٚ د٤ُ ٧ ،ُْ أَّٗٚ ٫ ٣قـَّش ضقـ٤َش ضشخ٤ْ ئ٫ جُؼِ
(7)

، ٝهذ ؾحءش ًِٔس )ؿُر٤َْظ( 

(؛  تد، ٝ)َؿرَح( أفِٚ )َؿدَّ ح، ٝٛٞ جُزِّ ًٔ ُٓشخَّ ٓخحُلس ُشأ١ ٛإ٫ء جُّ٘كحز، هحٍ ج٤ُٔذج٢ٗ: "هحٍ ذؼنْٜ ؿُر٤َْظ ضقـ٤ش أؿرظ 

أض٢ جُـْ٘ ِؿرًغح"أ١: ٓح دجّ جُزتد ٣
(5)

 كأذذٍ ج٧ُق ٖٓ أقذ قشك٢ جُطنؼ٤ق، أ١ ٓح صجٍ جُزتد ٣أض٢ جُـْ٘ ؿرًّح.  

 

 

 

 

 

                                                             
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :9ٕٗ

)1(
 

المسدي، عبد السالم )د.ت( األسلوبٌّة واألسلوب )الدار العربٌَّة للكتاب، طٖ( 9ٕ
)2(

 
العسكري، جمهرة األمثال ٕ: 9ٕٕ، البكرّي، ٔٔ٘، المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 8ٓٔ، الزمخشرّي، المستقصى فً أمثال العرب ٕ: ٕٓ٘

)3( 
ابن فارس، مقاٌٌس اللغة )غ ب(

)4(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 8ٓٔ
)5( 

أبو حٌَّان،دمحم بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن حٌان أثٌر الدٌن األندلسً)
هـ - 889ٔ م( ارتشاف الضرب من لسان العرب)الماهرة:  1418)6(

 العرب)الماهرة: مكتبة الخانجً( ٔ: ٓٓٗ، 1
الرضً االسترابادي، شرح الرضً على الكافٌةٔ: 9ٖٕ

)7(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 8ٖٕ
)8(
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 :اإلثذال

ـح مشٝسز ٝئٓـَّح ف٘ؼس ٝجعطكغحًٗح، أٝ ضؿؼَ قشكًح ٌٓحٕ قشف  َّٓ ٣شجد ذح٩ذذجٍ: "ئهحٓس قشف ٓوحّ قشف ئ

ٓطِوح"
(ٔ)

ْرذٍَ ٓ٘ٚ ػ٬هس فٞض٤َّس ًوُشخ جُٔخشؼ أٝ ج٫ؽطشجى ك٢ ، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ج٩ذذجٍ ئذذج٫ً قًوح ئ٫َّ ئرج ًحٕ  ُٔ ْرذٍَ ٝجُ ُٔ ذ٤ٖ جُ

ُٖ أضَحٕ( هَحُٚ ػذٟ، ٣ُوَحٍ ح َؾرَف جْذ َٓ َُِي  َُ رَ خحٝز، ٓػَ: )٫ أْكؼَ ٞض٤س ًحُؿٜش ٝجُٜٔظ ٝجُّؾذز جُشَّ لحش جُقَّ   : ذؼل جُّقِ

ِٕ  –ذحُكحء، ٝجُخحء  -َؾرَكَٞؾَرَخ  . أكؼَ ًزج أذذجً  جُؿكُؼ، أ١ ٫  : ٝجذ٘ح٧ضَح
(ٕ)

ٝج٩ذذجٍ ذ٤ٖ جُكحء ٝجُخحء ُطوحسخ جُٔخشؼ، 

خحٝز. ٝج٫ضلحم ك٢ فلط٢ جُٜٔظ ٝجُشَّ
(ٖ)

 

ُٖ آضَحٕ( ح َقرّؽ جْذ َٓ َُِي  َُ رَ ٣ُٝشٟٝ جُٔػَ ذطش٣وس أخشٟ ٢ٛ: )٫ أْكؼَ
(ٗ)

َّٕ ٓؼ٠٘  ٝج٣س أفّف؛ ٧ ََّ ٛزٙ جُّشِ ، ُٝؼ

ِم  ْٞ َٔ ُْ ، ٝٛٞ ج َِ ٤َِِّسُ جُؼََغ ؼؿٔس ُـس.)جَُؿْرُف(: َخ ُٔ ، ٝجُخحء جُ َِ َُ ك٢ِ جَُؿَر ِٚ جَُّْ٘ك َُ ك٤ِ ُغ جَُِّز١ ضَؼْغُ
(٘)

، ٝٛزٙ جُذ٫ُّس ٫ ػ٬هس ُٜح 

َٛرََؿٚ. ح ٓؼ٠٘ )جُكرؽ(؛ ك٤وحٍ: َقَرَؿس ذحُؼقح ٣َْكرُِؿَٜكْرؿحً:مشذٚ،ٓػَ َخَرَؿٚ ٝ َّٓ ُٜح ذحُؿكؼ، أ
(ٙ)

، ٝجُػَّح٢ٗ أهشخ ُٔؼ٠٘ 

 جُٔػَ.

وَ ٣ؿؼِٜح  ٝجُغَّرد ك٢ ٝؾٞد ج٩ذذجٍ ك٢ ُـس ج٧ٓػحٍ ئَّٗٔح ٛٞ ٌُػشز ض٘وَّ ج٧ٓػحٍ ػ٠ِ أُغ٘س جَُّ٘حط، ٝٛزج جُطَّ٘

ػشمس ُِطـ٤٤ش، ٝجُخنٞع ُِٜؿحش جُؼشخ؛ ُٝزجش جُغَّرد ٗؿذ جُٔػَ جُٞجقذ ٣شٟٝ ذأًػش ٖٓ سٝج٣س، ضكَٔ ٓطشجدكحش 

عَ  َٝ حء(، )٫ آض٤ي ٓح  َٔ َِْص َػ٢٘٤ْ جُ َٔ حء(ٌُِٔس ٝجقذز: ٓػَ: )٫ آض٤ي ٓح َق َٔ وَْص َػ٢٘٤ْ جُ
(7)

 

 اْليثبل وانشعر انعرثً 

ؼش دٝسٙ جُٞجمف ك٢ قلع ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس، ٝجُٔغحٛٔس ك٢ جٗطؾحسٛح، ٝضذجُٜٝح ػ٠ِ أُغ٘س جَُّ٘حط؛ ٝهذ ٝظَّق  ُِّؾِ

ؼش١؛ ٝرُي  ذحعطخذجّ جُٔػَ جُؾُّؼشجء ضِي ج٧ٓػحٍ ك٢ هقحتذْٛ ذٔح ٣و١ٞ جُٔؼح٢ٗ ٣ٝخذّ ج٧كٌحس، ٣ٝو١ٞ ذ٘حء جَُّ٘ـ جُّؾِ

٤٤ش ك٢ ف٤حؿطٚ ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ جُٞصٕ ٝجُوحك٤َّس، ٝٛٞ ٓح أهِن ػ٤ِٚ جُ٘وَّحد ك٢  ًٔح ٛٞ ئٕ ٝجكن جُٞصٕ ٝجُوحك٤س، أٝ جُطَـّ

ؼش١ّ. حؿ جُّؾِ  جُؼقش جُكذ٣ع جُطَّ٘

د ذٖ جُـطلح٢ّٗ( َضِسّ ُٓ ٝهذ ٗؿذ ك٢ جُر٤ص جُٞجقذ ٓػ٤ِٖ ًٔح ك٢ هٍٞ )
(5)

 ٣قق خ٤َ جُكشخ: 

ٌِذ عبِصٌر   وأَْحجِطُهب يب داَو نهسَّ

 

 

 ويب طبَف فَىَق اْلَرِض حبٍف وَبعمُ  

 
٣ص ػحفٌش( ٍ ٛزج جُٔػَ: )ٓح دجّ ُِضَّ َّٝ َّْ جُؾَّطش ج٧ ق٤ع م

(ٔ)
ح َهحَف كَٞم  َٓ َّْ جُؾطش جُػح٢ٗ ٛزج جُٔػَ:) ، ٝم

) َُ َٗحَػ َٝ ج٧ْسِك َقحٍف 
(ٕ)

 دٕٝ أ١ ضـ٤٤ش.

                                                             
ابن فارس، الصاحبً فً فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها، ٖٖٖ

)1(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1٘ٔ، والطرابلسً، إبراهٌم بن علً األحدب )د.ت( فرائد الآلل فً مجمع األمثال، لدم له ووضع فهارسه: 
)2(

  91ٔ: ٕإبراهٌم شمس الدٌن )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( 
سٌبوٌه، الكتاب ٗ: 8ٕٔ

)3(
 

الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العربٕ: 1ٕٗ
)4(

 
ابن منظور، لسان العرب )ج ب ح(

)5(
 

(6)
السابك )ح ب ج(  

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :1ٕٗ
)7(

 
د بن ٌَْعلَى)818ٔم( المفضلٌات، تحمٌك: أحمد محمَّد شاكر، وعبد السالم هارون )الماهرة، دار المعارف، طٙ( ٔ:  الضبً، المفضل بن محمَّ

)8(

ٔ :89  
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جُٔػَ ًٔح ك٢ هٍٞ أٓشب جُو٤ظ:ٝهذ ٣ك١ٞ جُؾَّطش جُػَّح٢ٗ ػ٠ِ 
(ٖ)

 

ٌَّ انُخطُـىَة رَُـىةُ   أَجـبَررَُـب إِ

 

 

 وإَِّـً ُيِمٍـىٌ َيب أَلَـبَو َعِطٍـتُ  

 
 َّ ح أهَح َٔ ٌَ ُِ َُ رَ ػِغ٤ٌد( ٝجُٔػَ ٛٞ: )٫ أكؼ

(ٗ)
ز  َّٞ ٍّ جُٔػَ ػ٠ِ ض٤ّٔضٙ ذحُو ٝػغ٤د جعْ ؾرَ ُٜز٣َ ذؼح٤َُّس ٗؿذ، ٣ٝذ

ٝجٍ.  ٝجُػَّرحش ٝػذّ جُضَّ

ٝٓػِٚ هٍٞ ج٧ػؾ٠:
(٘)

 

ٍْ ََْحِذ أثهَزَُِب        ُْزَِهًٍب َع  أنَْطَذ ُي

 

 

 َونَْطَذ َضبئَِرَهب َيب أّطِذ اإلثِمُ  

 
) َُ َُ رُي ٓح أهَِّص ج٩ذِ ئر قٟٞ جُؾَّطش جُػَّح٢ٗ ػ٠ِ جُٔػَ: )٫ أكؼ

(ٙ)
ٝجُٔؼ٠٘: أَّٗص ضؼرًح ٝق٤ً٘٘ح، ً٘ح٣س ػٖ جعطٔشجس  

 جُؾ٢َّء ٝغرحضٚ، أ١: هٞجٍ جُذٛش

ػََِّْ( جُز١ ٗؿذٙ ك٢ هٍٞ أذ٢ ج٧عٞد: ُٔ ٝٓػَ رُي جُٔػَ: )٫ أْكؼَُُِٚ قط٠َّ ٣َُإٝخ جُ
(7)

 

ٍُْذ ال أْضعَى إنى رةَّ ِنْمَحخٍ   وآنَ

 

 

ثَهَّى  ًُ  أضبويه حزَّى ٌَُؤوة ان

 
َّٕ جُؾحػش ٓ ٖ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌػِّق د٫٫ش هق٤ذضٚ ذحعطخذجّ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ًٔح كؼَ ج٧خطَ ك٢ ًٔح أ

( جُط٢ ٣وٍٞ ك٤ٜح ُر٢٘ ٓشٝجٕ: ُٖ هق٤ذضٚ )َخقَّ جُوط٤
(5)

 

ُع انَصىَد ُيطزَّكبً َيطبِيعُهُ  ًَ  ال ٌَط

 

 َونٍََص ٌَُِطُك َحزّى ٌَُِطَك انَحَجرُ  

 
اصبً إنى َََطتٍ  ٌَ فَرَّ  ويب ٌاُللى

 

رُ حزى   ًَ ًَ َجْذَي انفَْرلَِذ انمَ  ٌاُلل

 
جُذ َحمًّب ال ٌُحبِنفُُهى ًَ  َوأَلَطَى ان

 

اَحِخ انشَّعَرُ   ٍَ انرَّ  َحزّى ٌُحبِنَف ثَط

 
َُب ًَ ٌٍ رََهض ٍُ ِنطُْهَطب ٍْ  َواَل ٌَهِ

 

بِضغِ اْنَحَجرُ   ًَ ٍَ ِنِضْرِش اْن  َحزَّى ٌَِهٍ

 
 

 ًٝوٍٞ جُلشصدم:

 ٍُ ب انعذوُّ فئََّب ال َهٍ  نهأيَّ

 

 

ٍَ نضرِش انًبضغِ انحجرُ    حزى ٌهٍ

 
 ق٤ع ٗؿذ أسذؼس أٓػحٍ ضذٝس قٍٞ ٓؼ٠٘ جعطكحُس ققٍٞ جُؾ٢َّء، ٢ٛٝ:

 )َقط٠ّ ٣َِ٘طَن جَُكَؿُش( -ٔ

ُش( ٝٛٞ ٗؿْ ئ٠ُ ؾحٗد جُوطد ٣ٔط٘غ إٔ ٣ِطو٢ ذحُؤش -ٕ َٔ  )قط٠ ٬ُ٣ه٢َ َؾذ١َْ جَُلْشهَِذ جُوَ

َٖ جُشجَقِس جَُؾؼَُّش(  -ٖ َُِق ذَط  )َقط٠ّ ٣ُكح

                                                                                                                                                                                         
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ،الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :9ٕٗ

)1( 
الزمخشرّي، المستقصى فً أمثال العرب ٕ: ٕٓ٘

)2(
 

حه: األستاذ مصطفى عبد الشافً )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة، ط٘( ٕٓ دٌوانه )ٕ٘ٗٔهـ- ٕٗٓٓم( ضبطه وصحَّ
)3(

 
األزهري، تهذٌب اللغة )ع س ب(

)4(
 

دٌوان األعشى الكبٌر)د.ت(( تحمٌك: دمحم حسٌن )مكتبة اآلداب بالجمامٌز- لمطبعة النموذجٌة( ٔٙ
)5(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ

)6(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔ،
)7(

 
د عرب )الماهرة: الدار الثمافٌَّة  د زٌنهم محمَّ الثعالبً، عبد الملن بن محمَّد بن إسماعٌل )8ٕٗٔهـ- 9ٕٓٓم( خاّص الخاصّ ، تحمٌك: د. محمَّ

)8(

18للنشر(   
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َُْكَؿُش( -ٗ حِمؾِ ج َٔ ُْ ُِِنْشِط ج  َٖ ٤ِِ .)َقط٠َّ ٣َ
(ٔ)

 

ُٝٞ سؾؼ٘ح ئ٠ُ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ٝٓؼح٤ٜٗح ك٢ ٓؼحؾْ جُِّـس ًٝطد ج٧ٓػحٍ هَِّٔح ٗؿذ ٓػ٬ً ٖٓ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ُْ 

دٝس ك٢ ضٌػ٤ق ٣غطخذٓٚ جُؾؼشجء ك٢ هقحتذْٛ؛ ُٔح ضكِٔٚ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ٖٓ خ٬فس ضؿحسخ ج٩ٗغحٕ جُؼشذ٢ّ، ُٝٔح ُٜح ٖٓ 

 جُذ٫ُّس ك٢ ضِي جُوقحتذ.

 انًجحث انثبًَ: انجٍَُّخ انزَّركٍجٍَّخ: 

جص١ ضٌشجس ج٧ٗٔحه ٠َ٘ جُطَّش٤ًر٤َّس ُؼرحسجش ج٧ٓػحٍ؛ ٣ُٝوقذ ذحُطَّٞ جص١ جَُّ٘ك١ّٞ ذ٤ٖ ًػ٤ش ٖٓ جُرُ جُطَّش٤ًر٤َّس  ٬ٗقع جُطَّٞ

طٞجص٣َّس ٓغ ٌٓٞٗحضٜح جَُّ٘كٞ ُٔ ْخطِلس ك٢ ٓلشدجضٜح جُ ُٔ ٣َّس، ٝٛزج جُطٌِّشجس جَُّ٘ك١ّٞ ٣ُطِن ػ٤ِٚ )جُطٌِّشجس جُؿشجٓحض٢ٌ٤( ٝٛٞ ": جُ

جُؼ٘حفش جُط٢ ٣طكوَّن ك٤ٜح جُٔر٠٘" ٗٞع ٖٓ جُطٌِّشجس، ٌُٝ٘ٚ ٣٘قشف ئ٠ُ ضٌشجس جُٔرح٢ٗ ٓغ جخط٬ف
(ٕ)

؛ ئر ضطلن جُؿَٔ ك٢ 

ِلطس ك٢ جُطَّش٤ًد جَُّ٘ك١ّٞ ذـل جَُّ٘ظش ػٖ جضلحهٜح جُذ٢ُ٫ّ. ٝٗؿذ ظحٛشز جُطَّٞ ُٓ َّ٘ك١ّٞ ٓٞؾٞدز ذقٞسز  جص١ أٝ جُطٌِّشجس جُ

ؾطشى، ٣طَّغْ  ُٓ ح ٣ؿؼَ ٛزج جُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ًٝأَّٗٚ ٝقذز ئ٣وحػ٤َّس ٝجقذز، ٣ؿٔؼٜح كنحء  َّٔ ٬ُٗطرحٙ ك٢ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس، ٓ

حعي ٝجُٞقذز جُٔٞمٞػ٤َّس ٖٝٓ رُي:  ذحُطَّٔ

ح  - َٓ ش ← ٫ أْكؼَُُِٚ  َٔ ُٖ َؾ٤ٔش، َع َش جذ َٔ ُٖ ع٤َٔشَؾ جذ
(ٖ)

 

ض٤ٖ← ٫ آض٤ِْٚ، ٫ أْكؼَُُِٚ  - جُلشهَذ٣َْٖ، جُوّشَّ
(ٗ)

 

دٌ ←٫ أْكؼَُُِٚ ٓح  - ًِ دَ َسج َؿشَّ
(٘)

دَ جَُكٔحّ،عؿغ جُكٔحّ، ٛذٛذ جُكٔحّ، ٫ـ ًًٞد، أمحء جُلؿش ، َؿشَّ
(ٙ)

، أهحّ غر٤ش، 

غر٤ش، أهحّ َػِغ٤دٌ 
(7)

، رَسَّ َؽحِسٌم. 
(5)

 

َُ رُي ٓح - َُ ← ٫ أكؼ أهَّص ج٩ذ
(9)

ْٛٔحء، َقَِّ٘ص ج٤ُّ٘دُ ،  َقَِّ٘ص جُذَّ
(ٔٓ)

، أََقَِّص ج٩ِذَ
(ٔٔ)

 

ػََِّْ، ← ٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ - ُٔ ،٣َُإٝخ جُ َُ َ٘خَّ ُٔ ٣َُإَٝخ جُ
(ٕٔ)

٣شؾغ ؿَُشجُخ ٗٞـٍ،
(ٖٔ)

جِسك، ٣َِشد جُّنّد، ٣ؾ٤د  َٞ ٍَ ػُ ٣ضٝ

جُـشجخ،ضؿّضجُظرحء
(ٔٗ)

 

                                                             
الجاحظ، كتاب الحٌوان، ٗ: ٙٔٗ

)1(
 

مصلوح، سعٌد )ٕٗٗٔهـ( فً البالغة العربٌة واألسلوبٌات اللسانٌة)الماهرة: عالم الكتب( ٕ٘ٗ ،ٕٙٗ
)2( . 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 91ٔ
)3(

 
السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ

)4( 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٓ٘:ٕ

)5(
 

(6)
1ٓٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   

(7)
األزهري، تهذٌب اللغة )ع س ب(  

الزمخشري، المستقصى فً أمثال العرب ٕ: 9ٕٗ، العسكري، جمهرة األمثال ٕ: 9ٕٕ
)8(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ

)9(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔالزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :1ٕٗ
)10(

 
(11)

1ٓٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 9ٓٔ

)12(
 

د أبو الفضل إبراهٌم  الثعالبً، أبو منصور عبدالملن بن دمحم بن إسماعٌل )8ٙ٘ٔم(ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب ، تحمٌك: محمَّ
)13(

ٓٗ)الماهرة: دار المعارف(   
السدوسً، أبو فٌد مؤرج بن عمر )89ٖٔم( كتاب األمثال، تحمٌك: د. رمضان عبد التواب )بٌروت: دار النهضة العربٌَّة( 1ٗ

)14(
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،← َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ، َقط٠َّ ٣َؿ٢ء  - ِٕ ْٖ ِعِؿْغطَح ِٓ ْقوََِسُ  ٖ َهرَِشْعطَحٕ.  َٓ ِٓ ْقوََِسُ  َٓ
(ٔ)

 

ٟ ٝجَُّ٘ؼحّ← ٫ ٣ٌٕٞ رُي قط٠َّ ٣ؿٔغ، ٣إُِّق ذ٤ٖ - َٝ ج٧ْس
(ٕ)

، جُنَّد ٝجُّٕ٘ٞ
(ٖ)

، جُٔحء ٝجَُّ٘حس. 
(ٗ)

 

َٖ ← ٫ أْكؼَُُِٚ  - ُْؼَحِتِن٤ َك ج ْٞ أَذَذَ ج٧َذ٤ذ، أَذَذ ج٥ذِذ٣ٖ،َػ
(٘)

 

َّٕ ك٢ - جُّغٔحء َْٗؿٔحً،←٫ أْكؼَُُِٚ ٓح أ
(ٙ)

َشزجُلُشجش هَطْ  
(7)

 

ح جْخطَََِق  - َٓ َُِي  َُ رَ ِٕ ← ٫َ أْكؼَ ج َٞ َِ َٔ ، جُ ِٕ ، جُلَط٤ََح ِٕ ، جُؼَقَشج ِٕ ْشَكح ، جُقَّ ِٕ ، جَُؿِذ٣ْذَج ِٕ ج٧َؾذَّج
(5)

 

٤٤ش ك٢ جٌُِٔحش جُكحِٓس ُِٔؼ٠٘، ٓ َ عٔس أعِٞذ٤َّس ٨ُٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس؛ ئر ٗؿذ جُطَـّ ٌِّ غ ٝٗٔط٤َّس ٛزٙ جُر٠َُ٘ جُطَّش٤ًر٤َّس ضُؾ

جَُّ٘ٔو ك٢ ًػ٤ش ٖٓ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ. ًٔح ٬ُٗقع جػطٔحد ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ػ٠ِ جُؿَٔ جُرغ٤طس؛ جُوحتٔس ػ٠ِ ج٩ع٘حد ك٢ أذغو  غرحش

َّ هذس ٌٖٓٔ ٖٓ ج٧ُلحظ ُِطَّؼر٤شػٖ جُٔؼ٠٘  فٞسٙ، ٝجسضرو ٛزج ذٔح جٓطحصش ذٚ ج٧ٓػحٍ ٖٓ ج٣٩ؿحص جُوحتْ ػ٠ِ ضٞظ٤ق أه

ُٕ ذٚ ٓذٟ جُذٛش.جُٔكٞس١ ُٜزٙ ج٧ٓػحٍ، ٝٛٞ: جعطكحُس   كؼَ جُؾ٢ء أٝ ج٩ض٤َْح

٤ٌْص( َٓ ٝهذ ٬ٗقع جُطٞجص١ دجخَ جُٔػَ جُٞجقذ، ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ ٓح ق٢َّ ق٢ٌّ أٝ ٓحَش 
(9)

كحُر٘حء جُطش٤ًر٢ّ ٣وّٞ ػ٠ِ  

س ٖٓ ٗحق٤َّس جُر٘حء جَُّ٘ك١ٞ )كؼَ ٫صّ ك٢ جُضٖٓ جُٔحم٢ + كحػَ َّٓ ططحذوط٤ٖ ٓطحذوس ضح ُٓ ( ٣شذو ذ٤ٜ٘ٔح جُطٞجص١ ذ٤ٖ ؾِٔط٤ٖ 

.) ْٝ  قشف ػطٍق )أ

 ٓحَش ← ق٢َّ 

٤ْصٌ ← ق٢ُّ  َٓ 

+ جُٔلؼٍٞ ذٚ ᴓًٝػ٤ش ٖٓ ضِي ج٧ٗٔحه عُرِوص ك٤ٜح )ٓح( ج٧ذذ٣َّس ذـ :)٫ أْكؼَُُِٚ( = ٗل٢ + جُلؼَ جُٔنحسع + جُلحػَ 

٤٘ٓس  ض٘قشف ُض٤ٖ٘ٓ )جُكحمش )م٤ٔش(، ٝجُر٤٘س جُؼ٤ٔوس ُٜزج جُطش٤ًد: ٫ أكؼَ )أٗح( ٛزج ج٧ٓش، ٝد٫ُس جُلؼَ جُضَّ

ح أدَّٟ ئ٠ُ ضٌػ٤ق د٫ُس ج٧ذذ٣َّس ك٢ ٛزٙ جُطَّشج٤ًد، ٝٓػَ)٫ أْكؼَُُِٚ(: )٫ آض٤ي(. َّٔ  ٝجُٔغطورَ( ٓ

ٝ)٫( جَُّ٘حك٤َّس ئرج دخِص ػ٠ِ جُلؼَ جُٔنحسع ٫ ضإغِّش ك٤ٚ ٖٓ ٗحق٤س ج٩ػشجخ، ٌَُّٜٝ٘ح ٖٓ ٗحق٤س جُٔؼ٠٘ ض٘ل٢ ٝهٞع 

غطورَ؛ ٣وٍٞ ُٔ ْغطور٬ً"286جُٔرّشد)ش جُكذظ ك٢ جُ ُٓ ٛـ(: " كارج ٝهؼص ػ٠ِ كؼَ ٗلطٚ 
(ٔٓ)

ٝجَُّ٘ل٢ ٖٓ ج٧عح٤ُد جُِـ٣َّٞس جُط٢  

                                                             
الجاحظ،الحٌوانٕ: 8ٔٗ، العسكرّي، جمهرة األمثال ٔ: ٖٔٙ، الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوبٔٗ

)1(
 

د باسل عٌون السود )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة(ٖ: 18ٕ،  الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر)81ٔٔم( كتاب الحٌوان، وضع حواشٌه: محمَّ
)2(

 المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٕٔ، العسكري، جمهرة األمثال ٕ: 8ٙٔ
المٌدانً، مجمع األمثالٔ/ٖٕٔ، والمستمصىٕ/9٘، الجاحظ، الحٌوان ٘: 9ٕٓ

)3(
 

الجاحظ، الحٌوان ٘: 18ٕ
)4( 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٕٔ،السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ
)5(

 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 19ٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٙٗ

)6(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 9ٓٔ
)7(

 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، السٌوطً، المذهر ٕ: ٖٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٓ٘:ٕ

)8(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٙٔ
)9( 

د عبد الخالك عظٌمة )مصر، الماهرة: المجلس األعلى  المبرد، أبو العبَّاس محمَّد بن ٌزٌد )٘ٔٗٔهـ- 88ٗٔم( الُمقتضب، تحمٌك: محمَّ
)10(

9٘ٔ: ٔللشؤون اإلسالمٌَّة(   
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 ٍّ وذَّسز ٣ذ ُٓ ٣ُْخِشؼ ك٤ٜح جُٔطٌِِّْ ٬ًٓٚ ٖٓ ج٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ ُ٘و٤نٚ، ذق٤ـس ٣غطخذٜٓح ُِٞفٍٞ ئ٠ُ ٓشجدٙ؛ ٓزًٞسز أٝ 

غطؼِٔس ك٢ ٛزٙ ج٧عح٤ُد  ُٔ  )٫( ػ٤ِٜح جُٔوحّ، ٝج٧دجز جُ

م٢،  سز ذـ )ٓح ج٧ذذ٣َّس( أٝ جُطٞه٤ط٤ّس ًٔح أهِن ػ٤ِٜح جُؾَّش٣ق جُشَّ ٝضأض٢ جُر٤َّ٘س جُطَّش٤ًرس ُِٔػَ ذؼذ رُي ٓطقذِّ

٤َّ٘ٓس ٖٓ جُٔحم٢، ٝضٔطذّ قط٠َّ ضؾَٔ جُكحمش ٝجُٔغطورَ جُٔٔطذّ ئ٠ُ ج٧ذذ،  ٝذذخُٜٞح ػ٠ِ جُلؼَ جُٔحم٢ ض٘طوَ د٫ُطٚ جُضَّ

ًَّذ جُشم٢ّ د٫ ُطٜح ػ٠ِ ج٫عطورحٍ عٞجء أًحٕ ذؼذٛح ٓحم٢ جُِلع أّ جُٔؼ٠٘. ٝهذ أ
(ٔ)

 

٬صٓس؛ أ١  ُٔ ح أٝؾرٚ جُغ٤حم، ٝجُوشجتٖ جُ َّٔ َّٕ د٫ُس جُطأذ٤ذ ٤ُغص ٖٓ ُٞجصّ )ٓح( ج٧ذذ٣َّس، ذَ ٓ ٝضؿذس ج٩ؽحسز ئ٠ُ أ

َّٕ ذؼل ج٧ٓػحٍ أػطص ٗلظ جُذ٫ُّس ٍّ ػ٠ِ رُي أ َّٕ جُطأذ٤ذ ٝفق صجتذ ػ٠ِ جَُّ٘ل٢؛ ٣ذ ٓغ أَّٜٗح ُْ ضغطخذّ )ٓح( ج٧ذذ٣َّس، ذَ  أ

 ؾحء ػًٞمح ػٜ٘ح )قط٠َّ(.

ِش٣فِ  ِْ جُقَّ َُ َػ٠َِ ج٫ِْع زً، كَطَْذُخ َٕ َؾحسَّ ٍ: إَٔ ضٌَُٞ َّٝ : ج٧ ٍٚ ُؾ ْٝ َ ُٕ  ٝ)قط٠َّ(ػ٘ذ جُ٘ك٤٣ٖٞ ػ٠ِ غ٬ََغَِس أ ِش؛ كَطٌَُٞ ِٛ جُظَّح

ُْـَح٣َ  حِء ج َٜ ْؼ٠٘ )ئ٠َُِ( ك٢ِ جُذ٫َََُِّس َػ٠َِ جٗطِ َٔ َِ ذِ ُِْلْؼ َٖ ج ِٓ َٝ ُؾٞذًح ) ُٝ َشز(  َٔ ْن ُٔ ْٕ جُ َ ْٖ )أ ِٓ  ٍِ َّٝ َإ ُٔ ِْ جُ َُ َػ٠َِ ج٫ِْع ضَذُْخ َٝ ِس. 

َٕ َقْشفَ  ٤َِّس(. ٝجُٞؾٚ جُػح٢ٗ: إَٔ ضٌَُٞ ِِ ٤ِِ ح إٔ ضٌٕٞ ذٔؼ٠٘ )ئ٠َُِ(، أٝ ذٔؼ٠٘ )٢ًَِ جُطَّْؼ ّٓ ٢َ ك٢ رُي ئ ِٛ َٝ َنحِسعِ(؛  ُٔ ُْـ  َػْطٍق؛ ج

ٝ ، َٖ ٌُِْٞك٤ِّ٤ِ ُِ ْؾُٚ جُػَّحِخ٬َكًح  َٞ ُْ ( ك٢ِ رُي. ٝج ِٝ ج َٞ ُْ ًَح ِؼ٤ٍَّس؛ َػ٠َِ ج٧ََْفّفِ؛ ) َٓ  ٫َ َٝ ْٖ َؿ٤ِْش ضَْشض٤ٍِد  ِٓ غِ  ْٔ ُْـَؿ ْطَِـَن ج ُٓ َٕ ضُِل٤ذُ  ُُِع: إَٔ ضٌَُٞ

َنح ُٔ حِم٢، أٝ جُ َٔ ُْـ َِ ج ُِْلْؼ ْرذَُٝءزِ ذِح َٔ ُْ ٤َِِِّس؛ ج ُِْلْؼ َِِس ج ْٔ ُُْؿ ٠َِ ج َُ َػ ْشكُٞع.َقْشَف جْذطِذَجٍء، كَطَذُْخ َٔ ُْـ ِسع ج
(ٕ)

 

 ْٕ ْٖ )أَ ِٓ  ٍِ َّٝ َإ ُٔ ٍِ جُذَّجَُّس َػ٠َِ ج٧ذذ٣َّس َؾحَءْش )قط٠َّ( ػ٠ِ جُْٞؾٚ جُػح٢ّٗ )قشف ؾّش( دخِص ػ٠ِ ج٫عْ جُ ػَح ْٓ ( ٝك٢ِ ج٧

َنحِسعِ، ٝضٌٕٞ ذٔؼ٠٘ )ئ٠ُ( جُذَّجُس ػ٠ِ جٗطٜحء جُـح٣س. ٗكٞ: )٫ آض٤َي  ُٔ ُْـ َِ ج ُِْلْؼ ُؾٞذًح ٝج ُٝ َشز  َٔ ْن ُٔ ُٖ جُ َقط٠َّ ٣َُإَٝخ ُٛر٤ََْشز ذ

َعْؼٍذ(
(ٖ)

( فلسٌ ُٚ، ٝ)عؼْذ(  ُٖ َّْ جُلحػَ)ٛر٤شز( ٝ)جذ وذَّّسزٌ، غ ُٓ  ) ْٕ ْٕ ٣إَٝخ( ٝ)أ ٌٍ )أ َّٝ إ ُٓ كـ )قط٠َّ( قشُف ؿح٣ٍس ٝذَْؼذَُٙ ٓقذٌس 

 ٝ)عْؼذ( ٓنحف ئ٤ُٚ.

َٖ َعْؼٍذ( ح: )٫ آض٤َي ُٛر٤ََْشزَ ذ َّٓ أ
(ٗ)

زَ أذ٢ ُٛر٤ََْشز، أٝ:  َٞ ُْ َ ُٖ ُٛر٤ََْشز(، ٝ)٫ آض٤َي أ جذ
(٘)

َْ جُِلْشِص(، ٝ)٫ آض٤ي  ٝ)٫ آض٤َي َؿَ٘

ْؼَضٟ جُِلضِس( ِٓ
(ٙ)

 َُ ًَُّد ٖٓ: جُِلْؼَ جُٔنحسع جُٔغرٞم ذـ )٫( جُ٘حك٤س، ٝجُٔطقَ ذن٤ِٔش جُٔلؼ٤َُّٞس )جٌُحف( ٝجُلحػ ، كططش

ْؼَضٟ( أعٔحء ٓ٘قٞذس، ٝجُؼَ  ِٓ ٝ ،َْ ز، َٝؿَ٘ َٞ ُْ َّ ٓغططٌش ٝؾٞذًح، ٝج٧عٔحء) ٛر٤شز، ٝأ وح َٓ َشُخ أهحْٓص ٛزٙ ج٧عٔحَء جُٔ٘قٞذسَ 

زَْٛ  َٓ ِْٛش( ك٘قرْص ٛزٙ ج٧عٔحء ػ٠ِ جُظَّْشِف، ٝٛزج ْٜٓ٘ جضّغحعٌ. هحٍ جُِك٤ح٢ّٗ: ئَّٗٔح ٗقرٞٙ ٧َّْٜٗ رٛرٞج ذٚ  ِس )جُذَّ َٔ ِِ َد ًَ

جُّقلحِش، ٝٓؼ٘حٙ ٫ آض٤َي أذذًج.
(7)

 

 

 
                                                             

الرضً االسترابادي، شرح الرضً على الكافٌةٗ: ٓٗٗ
)1(

 
ال )ٖٔٗٔهـ- 88ٕٔم( الُمعجم الُمفصَّل فً النحو العربً)بٌروت: دار الكتب العلمٌة( ٔ: 9ٗٗ بابستً، عزٌزة فوَّ

)2(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ
)3(

 
(4)

1ٔٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   
(5)

1ٔٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ، الزمخشري، الُمستمصى فً أمثال العرب ٕٔ٘:ٕ

)6(
 

ابن منظور، لسان العرب )هـ ب ر(
)7(
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 ويٍ اْلًَبط انزركٍجٍَّخ:

( هُْٜٞ: )٫َ أْكؼَُِٚ -ٔ َٖ ُْؼَحتِِن٤ َك ج ْٞ َػ
(ٔ)

 ٠ َّٔ ٣َُغ َٝ رًح.  ُِ ِٕ َؿح ح َٓ َٖ جُضَّ ِٓ  َُ ح ٣ُْغطَْورَ َٓ ـَْشجِم  َك(: َظْشٌف ٫ِْعطِ ْٞ ، )َػ

َُِِّْ٘ل٢ِ؛ ضَوُ   ٌّ ٬َِص ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ذَّزٌ أُْخَشٟ،  ُٓ ح  َٜ َمطْ َّٞ ذَّزٌ َػ ُٓ  ُْٚ٘ ِٓ َٛرَْص  ح رَ َٔ ًمح؛ ٧ََُِّٗٚ ًَُِّ ْٞ ُٕ َػ ح َٓ :ٛزج جُؾ٢َُّْء جُضَّ ٍُ ٞ ٫َ

ْٕ أََمْلطَ  ِ ، كَا ْر٢ٌِّ٘ َٓ  َٞ ُٛ َٝ . َِ ْغطَْورَ ُٔ ُْـ َِ٘س ج ِٓ ٤غ أَْص ِٔ ٢ِّ٘ كِْؼُُِٚ ك٢ِ َؾـ ِٓ َك؛ أ١َْ: ٫َ ٣َْقذُُس  ْٞ َ أْكؼَُُِٚ َػ أ ْػَشْذطَُٚ  ُٜ

ََٗقْرطَُٚ  َْٛش جُذَّ  َٝ : )دَ ٍُ ح ضَوُٞ َٔ ًَ  ،) َٖ ُْؼَحتِِن٤ َك ج ْٞ َِْص: )٫َ أْكؼَُُِٚ َػ (.َػ٠َِ جُظَّْشك٤َِِّس كَوُ َٖ ِش٣ ِٛ ج
(ٕ)

 

ْؼ٠َ٘: هَوُّ. َٔ ُٕ ذِ حِم٢ ك٤ٌََُٞ َٔ ِْ ُِ َك(  ْٞ  ٝهَذْ ٣َِشدُ )َػ

ـَْشجِم  : )٫َ أْكؼَُُِٚ أَذَذًج(، ٢ٛٝ َظْشٌف ٫ِْعطِ ِٞ َِ )أَذَذًج( ك٢ِ َْٗك ْغطَْورَ ُٔ ُْـ ـَْشجِم ج ُك( ك٢ِ جْعطِ ْٞ َُ )َػ ػْ ِٓ ح َٝ َٓ

ح ٫َ ضَ  َٜ ، ئ٫َِّ أََّٗ ِٕ ح َٓ َٖ جُضَّ ِٓ  َُ َٖ ِك٤ٜح أَذَذَج﴾. )جُؿٖ:٣ُْغطَْورَ ِِِذ٣ ِٚ ضَؼَح٠َُ:﴿َخَٰ ُِ ْٞ ًَوَ ٫َ ضُْر٠َ٘؛  َٝ َّْ٘ل٢ِ،  ُـّ ذِحُ (ٖٕـْخطَ
(ٖ)

 

(ٖٕ)جُؿٖ:
(ٖ)

 

ُٜأ -ٕ ، ٝٛٞ ٖٓ ج٧عح٤ُد جُٔغطؼِٔس ُِذ٫ُس ػ٠ِ جعطٔشجس٣َّس جُ٘ل٢ّ، ج )٫ أْكؼَُِ : ذَصٌّ ْٖ ِٓ زِ  شَّ َٔ ُْ ُْ ج َّسَ( ٝجُرطَّس: جِْع ُْرَط

 َٜ ْؾ َٝ جُطَّحُء َُُٚ  َٝ ُْرَحُء  رَصُّ ٝج ُْ ٍُ كَوَحُُٞج: ج َّٝ َ ح ج٧ْ َّٓ َ َرحِط. كَأ َٖ جُِِّ ِٓ ج٥َْخُش َمْشٌخ  َٝ ُْوَْطُغ،  ح ج َٔ : أََقذُُٛ ِٕ أَْف٬َ َٝ  ِٕ ح

ًّح ذَط٬َْ. ُْوَِط٤ؼَسَ ذَط ِٙ ج ِز َٛ :أَْػَط٤ْطُُٚ  ٍُ ٣ُوَح َٝ  . أَْذطَصُّ َٝ  ََ َُْكْر : ذَطَصُّ ج ٍُ ، ٣ُوَح َُ ْغطَأِْف ُٔ ُْ ُْوَْطُغ ج َّسَ  ج ُْرَط ج َٝ  " َٖ ِٓ " جْؽطِوَحهُُٚ 

. ِٚ ٫َ ٣ُْشَؾُغ ك٤ِ َٝ َن٠  ْٔ ٍش ٣ُ ْٓ َ َِّ أ ٌَ ك٢ِ ًُ َٔ ْغطَْؼ ُٓ ُْوَْطغِ، َؿ٤َْش أََُّٗٚ  ج
(ٗ)

ْٗرَصَّ   ٍٕ كَح ْٖ ك٬َُ ٌٕ َػ ْٗوََطَغ ك٬َُ : ج ٍُ ٣ُوَح َٝ

أ ُٜ ْٗوَرََل؛ ٣ُوَحٍ: ٫ أْكؼَُِ ج َِّ أٍٓش ٫ سؾؼس ك٤ٚ، ٝٓؼ٠٘ جُرّص جُوْطغُ  ُرطَّسج َٝ ٝذطَّس ٌُ ، أ١ جْهَطغ ك٢ ٛزج ََ

ج٧ٓش جُوَْطؼَسَ جُٞجِقذز ٫ غح٤َّٗسَ ُٜح.
(٘)

ُم ذٜح  طََقذِّ ُٔ َّسً ذَطَِْسً ئِرج هََطؼَٜح جُ ٌٕ َفذَهَسً ذَطحضحً ٝذَط ٝهُْٜٞ: ضََقذََّم ك٬

ٖٓ ٓحُٚ، ك٢ٜ ذحت٘س ٖٓ فحقرٜح.
(ٙ)

 

ذ، ٫ٝ ٣ُغطؼَٔ ئ٫ِ  ًِّ َإ ُٓ َّسَ ٓقذس  ذح٧َُق ٝج٬ُّ؛ كٔزٛد ع٤ر٣ٞٚ ٝأَفكحذٚ إَٔ هحٍ ع٤ر٣ٞٚ: ٝهحُٞج هَؼَذَ جُرَط

َٓقذَسٌ  .ٝ)أُرطَّس(  ْقذَٙ، ٝٛٞ ًٞك٢ٌّ َٝ ٤َشٙ جُلشجُء  ٌِ ْ٘ َّسَ ٫ َؿ٤ُْش(، ٝئِٗٔح أَؾحَص ضَ َّسَ ٫ ضٌٕٞ ئ٫َِّ ٓؼشكس )جُرَط  جُرَط

 ) ف ذـ )أٍ(، ٝ)ذطَّس( ٓقذٌس ٌٗشزٌ.ٝٛٞ ٓقذس ٓ٘قٞخ ػ٠ِ جُٔقذس٣س ذلؼَ ٓوذس أ١ )ذصَّ ؼشَّ ُٓ

ّ ُِؿ٘ظ ٝجُطَّحء ُِٔرحُـس. ٝجُٔغٔٞع هطغ ٛٔضضٚ ػ٠ِ ؿ٤ش جُو٤حط.ذٔ ؼ٠٘: هطغ، غْ أدخَ ج٧ُق ٝج٬َُّ
(7)

 

جُو٤حط.
(7)

 

                                                             
الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ

)1(
 

 السٌوطً، جالل الدٌن عبد الرحمن)81ٔٔم( همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع )لبنان- بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( ٕ: 1٘ٔ
)2(

 
د علً حامد )بٌروت: دار الكتب  ابن هشام، )89٘ٔم( مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، تحمٌك: د. مازن المبارن، وراجعه: محمَّ

)3(

ٕٖٔ: ٔالعلمٌَّة(  
ابن فارس، مقاٌٌس اللغة )ب ت ت(

)4(
 

الفٌروزآبادي، القاموس الُمحٌط )ب ت ت(
)5( 

ابن منظور، لسان العرب )ب ت ت(
)6( 

أبو البماء الكفوي، الكلٌَّات، معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌَّة، ٕٙٗ
)7(
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َّسَ، ٝؽ٢ٌء ٫  ٝهحٍ جُخ٤َِ ذٖ أَقٔذ: ج٧ُُٓٞس ػ٠ِ غ٬غس أَٗكحٍء، ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ غ٬غس أَٝؾٚ: ؽ٢ٌء ٣ٌٕٞ جُرَط

ح ٓح ٫  َّٓ َ َّسَ، ٝؽ٢ٌء هذ ٣ٌٕٞ ٝهذ ٫ ٣ٌٕٞ. كأ ُٕ جُرَط ح ٓح ٣ٌٞ َّٓ ش ٫ ٣شؾغ؛ ٝأَ ََٓن٠ ٖٓ جُذَّٛ ٣ٌٕٞ، كٔح 

. َشُك ٝهذ ٣َِقفُّ ْٔ ػَْ هَذْ ٣َ ِٔ كحُس؛ ٝأَٓح ؽ٢ٌء هذ ٣ٌٕٞ ٝهذ ٫ ٣ٌٕٞ، ك َٓ ٣ٌٕٞ جُرَطَّس، كحُو٤حٓسُ ضٌٕٞ ٫ 
(ٔ)

 

َْ هَ  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّٕ جَُّ٘ر٢َِّ َف٠َِّ َّللاَّ َ ِٖ َػرَّحٍط، أ ْٖ جْذ ْٖ ٝؾحء ك٢ جُكذ٣ع دٕٝ ٗل٢ّ، َػ ِٓ ح  ًٔ ْٖ هَرََل ٣َط٤ِ َٓ " : ٍَ ح

َّسَ" ُْرَط ُ جَُؿَّ٘سَ ج ِٚ أَدَْخَُِٚ َّللاَّ َؽَشجذِ َٝ  ِٚ ِٓ َٖ ئ٠َُِ َهؼَح ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ِٖ جُ ذ٤َْ
(ٕ)

 

س ك٢ ذ٤٘طٜح جُطش٤ًر٤س؛ ئر ٫ ٣ك٬٤ٕ ئ٠ُ أٓش خحسؾٜٔح ٫ ذن٤ٔش  َّٓ ٝؾحء ٛزج جُٔػَ ٝعحذوٚ ٖٓ ج٧ٓػحٍ جُطح

ٍْٛش(٫ٝذاؽحسز، ٝٓػِٜٔح: )٫ أْكؼَُِ  ُٚ َق٤ِْش١َّ د
(ٖ)

ِك٤ِس ئ٠ُ ؽ٢ء خحسؾٜح؛ ئر ٫ ٣ٌطَٔ  ُٓ ، ك٢ ق٤ٖ ؾحءش ذؼل جُطَّشج٤ًد 

ُٔشضرو  ٍ ُٚ، ٝجُ َّٝ ح ذن٤ٔش أٝ ئؽحسز أٝ جعْ ٓح، ٝٛٞ ٓح ٣ُؾ٤ش ئ٠ُ جسضرحه جُٔػَ ذح٫عطؼٔحٍ ج٧ َّٓ ٓؼ٘حٛح ئ٫ ذٔؼشكطٚ ئ

(ذٔٞهق ٓؼِّٞ ُِغَّحٓغ؛ ٗكٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ٣َُإَخ جُ َُ َ٘خَّ ُٔ
(ٗ)

ػََِّْ(  ُٔ ٝ)٫ أْكؼَُُِٚ قط٠َّ ٣َُإٝخ جُ
(٘)

 

َّٕ ضش٤ًد ج٩محكس هذ ؽحع ك٢ ٛزج جُِٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ئر ذ٤ُ٘ص ذؼل جُطشج٤ًد ػ٤ِٚ، ٓػَ:  ٬ٗٝقع أ

ٕ٘ٞ، آخش جُذّٛ←٫ أْكؼَُُِٚ، ٫ آض٤ي - َٔ ،َع٤ٔش ج٤ُِح٢ُ، أُْخَشٟ ج٤ُِح٢ُ، ٝأُْخشٟ جُ ٍَ ، ِع٢ِ٘ ِقْغ َِ َّٖ جُِكْغ ش، ِع

ٗسُ جُوحس، أذَذَجً ج٧ذذ٣س،  ْٞ ِْٛش، قط٠ ضَْر٤َلَّ َؾ ٣َذَ جُذّٛش، َؾذج جُذّٛش، هلحجُذٛش، دٛش جُذجٛش٣ٖ، َق٤ِْش١َّ جُذَّ

َؾِظ، ٝػٞك جُؼحتن٤ٖ، ٓؼضٟ جُلضس. ْٝ  ٝأَذَذَ ج٧َذ٤ذ، ٝأَذَذ ج٥ذِذ٣ٖ ٝج٥ذذ٣ٖ، َعِؿ٤غح٧َ

ُٔنحف  ٝضوّٞ كٌشز ج٩محكس ػحدز ػ٠ِ جُؿٔغ ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٣٘طؽ ًَّد ٣كَٔ د٫ُس ؾذ٣ذز، ٝػ٬هس جُ ُٓش ٜٓ٘ٔح 

َّٕ ػذدًج ٫ ذأط ذٚ ٖٓ أٓػحٍ جُؼشخ هذ ؾحءش  ُٔنحف ئ٤ُٚ ٖٓ أًػش جُؼ٬هحش جُطَّش٤ًر٤َّس جُط٢ ضظٜش ك٢ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ، ذَ أ ٝجُ

ٝكن ٛزٙ جُق٤ـس جُطش٤ًر٤َّس،
(ٙ)

ّٞ ػ٠ِ جُؿٔغ ذ٤ٖ ٓؿح٤ُٖ ٝٛٞ ٓح أعٔحٙ ػِٔحء جُِّـس جُٔكذغٕٞ ذـ )جُٔضؼ جُٔل٢ٜٓٞ(، ٣ٝو 

( ُٜح د٫ُس  ّٖ َّ كشد دٕٝ إٔ ٣ؾؼش ذٜح. كٔػ٬ً ًِٔس )ع ُٓخطِل٤ٖ ٩ٗطحؼ ٓؿحٍ غحُع، ٢ٛٝ ػ٤َِّٔس ضِوحت٤َّس ٣وّٞ ذٜح ً ٓؿح٤ُٖ 

قص جُذ٫ُس، ٝضكذَّد جُٔؿحٍ جُز١  س؛ ئر ٣ُطِن ػ٠ِ عٖ ج٩ٗغحٕ ٝجُك٤ٞجٕ، ٝجُِكْغَ ٝٛٞ ُٝذ جُنّد، ٝذح٩محكس خّقِ َّٓ ػح

َِّلع.٣٘ط٢ٔ ئ٤ُ  ٚ جُ

ُٔط٬صٓس ًٔح ٬ُٗقع ك٢ ٛزٙ جُطَّشج٤ًد ػ٤َّ٘حش جُ ُٔ غ، ٝهذ أؽحس ئ٤ُٜح ػرذ جُٞجقذ  جُ َٔ ػ٤َّ٘حش ٫ ضُلَْشد ٫ٝ ضُْؿ ُٓ  ٢ٛٝ

جُِـ١ّٞ ٝأهِن ػ٤ِٜح جعْ جُٔػ٠٘ جُكو٤و٢ "ٝٛٞ ٓح ئرج أُْكِشد ُْ ٣ُِلذ جُٔؼ٠٘ جُٔٞمٞع ُٚ ك٢ جُطَّػ٤َّ٘س ُٝزُي ٫ ٣قّف ئه٬هٚ 

                                                             
(1)

)ب ت ت( تاج العروسالزبٌدي، لسان العرب، ابن منظور، تاج اللغة وصحاح العربٌة، الجوهري، تهذٌب اللغة، األزهري،   
(2)

. وفٌه: حنش، لال الترمذّي: 8ٔ1ٔباب ما جاء فً رحمة الٌتٌم وكفالته: حدٌث رلم:  -ٗٔكتاب البّر والصلَّة: -9ٕأخرجه الترمذّي فً 
 ضعٌف عند أهل الحدٌث. 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ
)3(

 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 9ٓٔ

)4(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٔ: 18
)5(

 
د عبد المنعم )د.ت( قصَّة األدب فً الحجاز )مصر- الماهرة: مكتبة الكلٌَّات األزهرٌَّة( ص 9ٕٙ خفاجً، عبد هللا عبد الجبَّار محمَّ

)6(
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٤٤ٖ؛ ٓػحُٚ: )جُركشجٕ( ُركش جُوِضّ ٝذكش جُشّٝ" ػ٠ِ أقذ َّٔ جُٔغ
(ٔ)

ز ئ٠ُ ٤َٓ   َّٞ س ضؾ٤ش ذو ٝٛزٙ جُظحٛشز جُِـ٣َّٞس جُخحفَّ

غحػذز ػ٠ِ قلع ج٧ٓػحٍ؛ ٖٝٓ رُي: ُٓ ح ُٚ ٖٓ أغش ك٢ جُّ٘لٞط، ٝ َّٔ  جُؼشذ٤َّس ئ٠ُ ج٫خطقحس، ٝجُطلّٖ٘ ك٢ جعطخذجّ جٌُ٘ح٣حش ٓ

 

 

 

ِٕ ←جخطَِق٫ أْكؼَُُِٚ ٓح  ج َٞ َِ َٔ ، جُ ِٕ ، جَُلط٤ََح ِٕ ، جُؼَقَشج ِٕ ْشَكح ، جُقَّ ِٕ ، جَُؿِذ٣ْذَج ِٕ ج٧َؾذَّج
(ٕ)

 

٣َُإَٝخ جُوَحِسَظحٕ←٫َ آض٤َِْي َقط٠َّ 
(ٖ)

 

ض٤ٖ← ٫ آض٤ِْٚ، أٝ ٫ أْكؼَُُِٚ   جُلشهَذ٣َْٖ، جُّوشَّ

ـَ ج٤ََُّّ٘شجٕ←٫ أْكؼَُُِٚ ٓح  ح ٫َ َٓ
(ٗ)

 

ػ٤٘حش: ٝجُؿذٍٝ جُطح٢ُ ٣ر٤ّٖ د٫ُس ضِي ُٔ  جُ

ػ٠٘ ُٔ  جُذ٫ُّس جُ

حس جَُؿذ٣ذجٕ َٜ جَُّ٘ َٝ  ََ ٤ْ  جَُِّ

حس ج٧ََؾذَّجٕ َٜ جَُّ٘ َٝ  ََ ٤ْ  جَُِّ

شكَحٕ َُ ٝجُٜ٘حسُ  جُقَّ  ج٤ُِ

جُؼَؾ٢َّ  جُؼَْقشجٕ َٝ حس، أٝ: جُـَذَجزَ  َٜ جَُّ٘ َٝ  ََ ٤ْ  جَُِّ

حس جُلَط٤َحٕ َٜ جَُّ٘ َٝ  ََ ٤ْ  جَُِّ

ـْشذَحٕ  جُلشهذجٕ حء ٫ ٣َ َٔ  ٗؿٔحٕ ك٢ جُغَّ

)جُ٘ؿْ جُوطر٢ ٝٗؿْ آخش ذوشذٚ ٓٔحغَ ُٚ أفـش ٓ٘ٚ(، ٝه٤َ: 

 ًًٞرحٕ ٖٓ ذ٘حش ٗؼؼ جُّقـشٟ

ضَحٕ   جُـذجز ٝجُؼؾ٢ جُوشَّ

َِٞجٕ  َٔ حس جُ َٜ جَُّ٘ َٝ  ََ ٤ْ  جَُِّ

                                                             
 ًّ ًّ )سورٌا، دمشك: مطبوعات المجمع العلم أبو الطٌب اللغوّي، عبد الواحد )9ٖٓٔ-8ٙٔ-م( المثنى، حمَّمه وشرحه: عّز الدٌن التنوخ

)1(

ًّ( ص ٖالعرب  
(2)

ٕٓ٘:ٕ، الزمخشري، الُمستمصى فً أمثال العرب ٖٙٔ: ٕ، السٌوطً، المذهر 1ٓٔ: ٗابن سٌدة، الُمخصَّص  
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ

)3(
 

الهمدانً، كتاب األلفاظ الكتابٌَّة ص9٘ٔ
)4(
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ش ج٤ُّ٘شجٕ  َٔ ظ ٝجُوَ ْٔ  جُؾَّ

 

 ٍّ ٕ ٖٓ )ج٧صُْ( ٝ)جُؿزع( ٓؼًح ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٖٝٓ جُٔط٬صٓحش أ٣ًنح )ج٧ْصَُْ جَُؿزع( ئر ٣ذ َّٞ ٛزج جُطش٤ًد جٌُٔ

 َٜ ٤َِِّس، كَاِرج أٓشش جتْطَُٔشٝج َُ ِٛ َُْؿح ح ك٢ِ ج َٜ ًَحَٗص هذجقحً ٣ُكطٌْ ذ َٝ  ، ِٚ ُْوذـ ٣ُغطوغْ ذِ َُْ: ج َُْ ٝجُضُّ ئِرج جُذّٛش، كحُضَّ َٝ ح، 

ؾٔغ ُصَُْ أص٫ّ َٝ ْع٬َّ.  ُِي ج٩ِْ ٞج، ككظش رَ َٜ ٜٗص جٗط
(ٔ)

جُقـ٤ش جُغٖ ٖٓ ج٩ذَ ٝؿ٤شٙ. :جُؿزع.
(ٕ)

كحُذ٫ُس ػ٠ِ 

 جُذٛش ؾحءش ٖٓ جُؿٔغ ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ.

ح( َٜ ح ٧٧َِش جُلُُٞس ذِأرَْٗحذِ َٓ َُ رََُي  ح ؾحء ػ٠ِ ُلع جُؿٔغ، ٫ٝ ٓلشد ُٚ ٖٓ ُلظٚ: )٫ أْكؼَ َّٔ ٓٝ
(ٖ)

، ٝجُلٞس: 

جُّظرحء، ٫ ٝجقذ ُٜح ٖٓ ُلظٜح، ٣ٝشٟٝ: جُؼلش ٢ٛٝ جُظرحء أ٣ًنح.
(ٗ)

 

ٞؾض ًػ٤ق ك٢ ٓؼ٘حٙ، كحُر٤َّ٘س  جُكزف: ٫ ضخل٠ جُو٤ٔس جُؿٔح٤َُّس ُِكزف، ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ ئذشجٍص ُِٔؼ٠٘ ذِلعٍ  ُٓ

شٙ ذ٤َّ٘س ػ٤ٔوس ضؾَٔ ضِي جُٔكزٝكحش، ٝجُكزف ٖٓ جُّغٖ٘  جُغَّطك٤َّس ُِٔػَ ك٢ فٞسضٚ جُخحسؾ٤َّس ئَّٗٔح ضُلّغِ

ج٣٩ؿحص جُر٤ِؾ، ٝج٫هطقحد جُِـ١ّٞ ك٢ ج٬ٌُّ، ٝج٫خطقحس جُِـ٣َّٞس جُط٢ ضِؿأ ئ٤ُٜح جُِـس جُؼشذ٤َّس سؿرس ك٢ 

س ؿٔٞك أٝ ئذٜحّ؛ ٣وٍٞ جُؿشؾح٢ّٗ: " ضشى  َّٔ ؽش٣طس إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؼ٠٘ ٝجمًكح ُذٟ جُٔطِو٢ِّ، ٫ٝ ٣ٞؾذ غ

ّْ ٓح  جُزًّش أكقف ٖٓ جُزًّش، ٝجُقَّٔص ػٖ ج٩كحدز أص٣ذ ُ٪كحدز، ٝضؿذى أٗطن ٓح ضٌٕٞ ئرج ُْ ض٘طن، ٝأض

"ضٌٕٞ ذ٤ح ْٖ ًٗح ئرج ُْ ضُر
(٘)

طِو٢ِّ ك٢ ٓكحُٝس ضوذ٣ش جُٔكزٝف ٓغطؼ٤ً٘ح ذحُوشجتٖ  ُٔ ، ذَ ٗؿذ جُكزف ٣ؾـَ رٖٛ جُ

دٛح جُكحٍ، أٝ  جُٔؼ٤٘س ُلظ٤َّس ٝؿ٤ش ُلظ٤َّس؛ ئر ٫ قزف ذ٬ هش٣٘س ٓوح٤َُّس ٣كذدٛح جُغ٤حم جُِـ١ّٞ، أٝ قح٤َُّس ٣ُكذِّ

دٛح هٞجػذ جُِـس.ًٔح أَّٗٚ ًِٔح ه ح عحْٛ رُي ك٢ قلع جُٔػَ ٝض٘حهِٚ ف٘حػ٤َّس ضكذِّ َِّص جُٞقذجش ج٤ٓ٬ٌَُّس ًَِّٔ

 ٝجعطٔشجسٙ.

ُٚ جُوحسَظ٤ْٖ(، ٝ)٫ آض٤ِْٚ جُلشهَذ٣َْٖ( ٗحخ جعْ جُؼ٤ٖ ػٖ جعْ  ُٔ ٖٝٓ هشم جُكزف ك٢ ٛزج جُِٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ: )٫ أًِِّ

َّٕ أفَ ج٬ٌُّ ٝجُز١ ٣ُٔػَ جُر٤َّ٘س جُؼٔ ٓحٕ، كأػِشخ ٓلؼ٫ًٞ ك٤ٚ، ٧ ٍ: ٫ أًِِّٔٚ ٓذَّز ؿ٤رس جُوحسظ٤ٖ، جُضَّ َّٝ ٤وس ك٢ جُٔػَ ج٧

َّْ قزف )ؿ٤رس( ٝأ٤ٗد ػ٘ٚ ذِلع )جُوحسَظ٤ٖ( ٝأفِٚ ك٢ جُٔػَ جُػّح٢ٗ هرَ  ككزف ُلع )ٓذَّز( ٝأ٤ٗد ػ٘ٚ ذِلع )ؿ٤رس( غ

َّْ قذظ ُٚ ٓح قذظ ُِٔػَ جُغحذ ن ٖٓ جُكزف ٝج٩ٗحذسجُطَّك٣َٞ ئ٠ُ جُر٤َّ٘س جُغطك٤َّس: ٫ آض٤ٚ ٓذَّز ذوحء جُلشهذ٣ٖ، غ
(ٙ)

 

                                                             
(1)

اللغة، ابن منظور، لسان العرب )ز ل م(ابن درٌد، جمهرة   
(2)

ابن منظور، لسان العرب )ج ذ ع(  
اابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٙٔالزمخشري، الُمستمصى فً أمثال العرب ٕٓ٘:ٕ، العسكري، جمهرة 

)3(

 األمثالٕ: 9ٕٔ
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٙٔ

)4( 
، عبد الماهر، دالئل اإلعجاز، تحمٌك: رضوان الداٌة وفاٌز الداٌة )دمشك: دار الفكر، 1ٕٓٓم( 1ٓٔ ًّ الجرجان

)5(
 

ًّ على ألفٌَّة ابن مالك)بٌروت: لبنان، دار الكتب  ًّ، أبو الحسن علً بن محمَّد بن عٌسى)8ٔٗٔهـ- 889ٔم( شرح األشمون األشمون
)6(

8ٓٗ: ٔالعلمٌَّة(   
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ٝهذ أؽحس جذٖ ٓحُي ئ٠ُ جعطؼٔحٍ أعٔحء ج٧ػ٤حٕ ظشًٝكح، ٝهذس ٓنحكًح ئ٤ُٚ ٓكزٝكًح، ٣وٍٞ:"ُٝؾِؼِص أ٣ًنح أعٔحء 

ْؼَضٟ جُلْضِس( ِٓ َُِي  َُ ر ج٧ػ٤حٕ ظشٝكًح ًوُْٜٞ:) ٫ أْكؼَ
(ٔ)

ًشج ُٛر٤َْ  ْٔ ُْ َػ ُِ (، ٝ)٫َ أَعح ِٖ ُْ َص٣ْذًج جُوَِحسَظ٤ْ ًَِِّ َشزَ ذٖ َعؼٍْذ(. ، ٝ)٫َ أ

(. ك٤٘قر ِٖ ُْ ك٬ًَُٗح جُلَْشهَذ٣َْ َش( أ١ ٓذَّز هِٞػٜٔح. ٝ)٫ أًِِّ َٔ َظ ٝجُوَ ْٔ َُِي جُؾَّ َّٖ رَ ٕٞ ٛزج ٖٝٓ ٬ًّ جُؼشخ جُلق٤ف )٧ْكؼََِ

ذٖ عؼذ،  ٝأؽرحٛٚ ٗقد جُّظشٝف، ٝجُطَّوذ٣ش: ٫ أكؼَ رُي ٓذَّز كشهس ؿْ٘ جُلضس، ٝٓذَّز ٓـ٤د جُوحسظ٤ٖ، ٝٓذَّز ٓـ٤د ٛر٤شز

َّٖ رُي ٓذَّز ذوحء جُؾٔظ ٝجُؤش، أٝ ٓذَّز هِٞػٜٔح، ٝٛزج عر٤َ جُطٞه٤ص ذـ )جُلشهذ٣ٖ( ٝؿ٤شٛٔح. ٧ٝكؼِ
(ٕ)

، ٝٛزج جُِّٕٞ ٖٓ 

 جُكزف ٖٓ أذشص جُّظٞجٛش جُٔٞؾٞدز ك٢ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ.

٤حش جُظشٝف جٌُٔط٘لس ذوطر٢ّ جُكٞجس ٛزج ٣ُٝؼذّ جُكزف ػ٤َِّٔس ُـ٣َّٞس ٓشٛٞٗس ذلؼَ ج٫خط٤حس ػ٘ذ جُرحّظ، ٝذٔؼط

طِو٢ِّ( جُطلح٢ٔٛ ُٔ )جُرحّظ ٝجُ
(ٖ)

 

ّ ٝظ٤لس د٤ُ٫َّس  طوذِّ ُٔ ٌِْغد جُ جُطَّوذ٣ْ ٝجُطَّأخ٤ش: جُؼذٍٝ ػٖ جَُّ٘ٔو جُطَّش٤ًر٢ ٨ُٓػحٍ جُؼشذ٤َّس ذطوذ٣ْ ذؼل ػ٘حفشٛح ٣ُ

 ِّٔ ح ٣ؿؼِٚ ٓكٞس جُٔؼ٠٘، ٝٓشًض جُذ٫ُّس، ٣ٝؿؼَ جُؼ٘حفش ج٧خشٟ ٌٓ َّٔ ِس ك٢ ضٌػ٤ق جُذ٫ُّس؛ ٝٛزج جُؼذٍٝ ٖٓ أذشص ٓ

ُٔشجد ٖٓ جَُّ٘ٔو جُر٘حت٢، ٝهذ  جُظٞجٛش جُطَّش٤ًر٤َّس ك٢ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ، ئر ضؼَٔ ػ٠ِ ئغحسز جُٔطِو٢ِّ، ُٝلص ٗظشٙ ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ جُ

 جهطقش جُطوذ٣ْ ٝجُطأخ٤ش ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُؿحس ٝجُٔؿشٝس، ٝضوذ٣ْ جُٔلؼٍٞ ذٚ ػ٠ِ جُلحػَ.

 جُؿحس ٝجُٔؿشٝس: ٖٝٓ أٓػِس ضوذ٣ْ

حءِ  - َٔ َّٕ ك٢ِ جُغَّ ح أ َٓ ح( ) )٫ أْكؼَُُِٚ  ًٔ َْٗؿ
ٗ)

 ٓح + قشف ٗحعخ + ؽرٚ ؾِٔس + جعْ 

َّٕ ك٢ جُلَُشجش - ح أ َٔ ُٜ ُ هَْطَشزً( )٫ أْكؼَِ
(٘)

 ٓح + قشف ٗحعخ + ؽرٚ ؾِٔس + جعْ      

َّٕ هطشز ك٢ ٝجُر٤َّ٘س جُؼ٤ٔوس ُِٔػ٤ِٖ: ٓح غرص إٔ ٗؿْ  جُلشجش. ك٢ جُغَّٔحء، ٝٓح غرص أ

ح ٓغ جُوحػذز  ًٔ َّٕ جُٔرطذأ ٌٗشز، ٫ٝ ٓغٞؽ ٬ُذطذجء ذحٌُ٘شز، كٌحٕ جُطوذ٣ْ ٓ٘غؿ َّٕ ضوذّّ ؽرٚ جُؿِٔس ٛ٘ح ٝجؾٌد، ٧ ٓغ أ

َّٖ ٓ٘ؾة جُٔػَ ًحٕ ذآٌحٗٚ إٔ ٣ِؿأ ئ٠ُ ٍٗٔو ضش٤ًر٢ّ آخش، ًإٔ ٣وٍٞ: ٓح ِٝؾذ ٗؿْ ك٢ جُغَّٔحء، ٝٓح ٝؾذش  جَُّ٘ك٣َّٞس، ٌُ

َّٕ جُؿِٔس جُلؼ٤َِّس ضوشٕ جُكذظ ذضٖٓ ٓو٤َّذ، ذخ٬ف جُؿِٔس ج٫ع٤َّٔس جُط٢ ضكَٔ هطشز ك٢ جُلشجش؛  ٝجُلشم ذ٤ٜ٘ٔح ًر٤ش ٧

ق٤ـ  ٓحٕ كـ" جُؿِٔس جُط٢ ٣ُشجد ك٤ٜح جُطَّ٘ د جُخرش ٖٓ جُضَّ ٓؼ٠٘ جُػّرحش ٝجُذ٣َّٔٞٓس، ٝٛزٙ ٖٓ ٤ٓضجش جُِّـس جُؼشذ٤َّس ئر ٣طؿشَّ

ٖٓ جُٔؼ٤ٖ حمًشج أٝ ٓغطور٬ً أٝ ٓطِٞذًح ك٤ـٚ ئٗـؾحء جُلؼَ، ٝجُؿِٔس جُط٢ ٫ ؿشك ك٤ٜح ٓحم٤ح أٝ ق ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُضَّ

ُٓشجدًج ذٜح ٓؼ٠٘   ٖٓ ، ٝئَّٗٔح جُٔوقٞد ك٤ٜح ئغرحش جُ٘غرس ذ٤ٖ هشك٢ ج٩ع٘حد ٓطِوس ٖٓ جُضَّ ق٤ـ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ صٖٓ ٓؼ٤َّٖ ُِطَّ٘

                                                             
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ

)1(
 

(2)
د بن عبد هللا) م( شرح الكافٌَّة الشافٌَّة، تحمٌك: د. عبد المنعم أحمد هرٌدي) مكة: جامعة أم 89ٕٔابن مالن، أبو عبد هللا جمال الدٌن محمَّ

9ٙٙ:  ٕالمُرى(   
ًّ فً كتاب سٌبوٌه )العراق: مطبعة رون( 1ٖٔ : دزهًٌ، دلخوش جار هللا حسٌن)ٕٗٓٓم( البحث الدالل

)3( 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 19ٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٙٗ

)4( 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ،المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 9ٓٔ

)5(
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جُػّرٞش ضحسز، ٝٓؼ٠٘ جُكذٝظ ٝجُطَّؿذد ضحسز أخشٟ" 
(ٔ)

ُٔشجد ٛ٘ح ٝٛ  ُٔشضرو ذحُٔـضٟ ٖٓ جُٔػَ ٝٛٞ جعطكحُس جُلؼَ، كحُ ٞ جُ

 ٛزج ئمحكس ُٔح ك٢ جُطَّوذ٣ْ ٝجُطَّأخ٤ش ٖٓ ئغحسز جُٔطِو٢ّ ٝؽكز كٌشٙ.

َّٖ ك٢ جُّغٔحء َْٗؿْ( ٍ ذشٝج٣س أخشٟ، ٢ٛٝ: )ٓح َػ َّٝ ٝهذ ؾحء جُٔػَ ج٧
(ٕ)

ذشكغ )ٗؿْ( ٝجُٔؼ٠٘: ٓح ػشك أٝ ظٜش،  

( ذٔؼ٠٘ )أ َّٖ ( ذاذذجٍ ٛٔضضٜح ػ٤ً٘ح ٢ٛٝ ُـس ض٤ْٔ.٣ٝؿٞص ٗقد )ٗؿْ( ذؿؼَ )ػ َّٕ(ٖ)
ٝٓػَ ٛزج جُلقَ ذحُؿحس ٝجُؿشٝس  

ذ٤ٖ جُلؼَ ٝكحػِٚ ك٢: )ٓح َقؽَّ هللِ سجًٌد(
(ٗ)

 

ّ ك٤ٚ جُٔلؼٍٞ ػ٠ِ جُلحػَ: )٫ أْكؼَُُِٚ ٓح دػح هللاَ دجع( ح هُذِّ َّٔ ِٓ ٝ
(٘)

، ضوذَّّ جُلحػَ )دجعٍ( ػ٠ِ جُٔلؼٍٞ ذٚ ُلع جُؿ٬ُس، 

 ؾحتض، ٝضوذَّّ جُٔلؼٍٞ ذٚ ٧َّٗٚ ٓكٞس جُٔؼ٠٘. جُؿ٬ُس، ٝجُطَّوذ٣ْ ٛ٘ح

 ( (Antonymyانزَّضبد: 

طَِّشد ك٢ جُِّـس، ٣ٌٖٝٔ ضكذ٣ذٙ ذذهَّس، ٝذؾٌَ ٝجمف ك٢  ُٓ ف هر٤ؼ٢ّ ٝ َٔ ِْ َٓ وحذِس ذ٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓخطِل٤ٖ، ٝٛٞ  ُٔ ٣ٝؼ٢٘ جُ

َّ جُِّـحش. ً
(ٙ)

َّ٘ؾحه، كط٘رػن ػٖ رُي د٫٫ش ٝجعؼس، ٣ٝلطف آكحم  ضش ٝجُ  ٝٝؾٞد جُطَّنحد ك٢ ج٧ٓػحٍ ٣خِن ًٗٞػح ٖٓ جُطَّٞ

ج٣٩كحء ٝجُخ٤حٍ. 
(7)

ٞض٢    حعد جُقَّ ٍٕ ٖٓ جُطَّ٘ ٝجُطَّنحد ٖٓ جُر٠ُ٘ ج٧عِٞذ٤َّس جُط٢ ضٌػَّق جُذ٫ُّس ُٔح ُٚ ٖٓ دٍٝس ك٢ خِن ُٞ

 دز.ٝجُذ٢ُّ٫ّ ذ٤ٖ جُػّ٘حت٤حش جُٔطنح

ُٓخطِل٤ٖ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓطنحد٣ٖ، ك٘ؿذ جُطَّنحد  ٝجُٔوقٞد ذحُطَّنحد ٛ٘ح جُطَّنحد جُٔطّقَ ذح٧ُلحظ؛ ٝٛٞ د٫ُس ُلظ٤ٖ 

حُء َػ٠َِ ج٧ْسِك(، كحُغَّٔحء ك٢ ػِٞٛح ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ضوغ ػ٠ِ  َٔ جُكحدّ ذ٤ٖ ُلظط٢ )جُغَّٔحء( ٝ)ج٧سك( ك٢ :)َقط٠َّ ضَوَغ جُغَّ

ٜش ؾٔحٍ جُطَّنحد كٌِٔس )جُغَّٔحء( ظٜش ٓؼ٘حٛح ٝجمًكح ؾ٤ًِّح ق٤ٖ ٝمؼص ذؿحٗد ًِٔس ج٧سك ك٢ دٗٞٛح، ٝٛ٘ح ٣ظ

٤ص  ِّٔ ْ٘طرَن جَُخْنشجء ػ٠ِ جُـَْرشجء(، ٝجُٔشجد ذحُخنشجء جُغَّٔحء، ٝجُـَْرَشجء: ج٧سك ٝعُ )ج٧سك(، ٝٓػِٜح:)٫ أًِّٔي أٝ ضَ

جُغٔحء خنشجء ٝجُركش أخنش ٧ُٞجٜٗٔح؛
(5)

 جُؾ٢َّء ذحعْ ُٞٗٚ.ٖٓ ذحخ ضغ٤ٔس 

حِء ٝجَُّ٘حِس( َٔ َٖ جُ غ ذ٤َْ َٔ ٖٝٓ جُطَّنحد جُكحدّ أ٣نح: )َقط٠َّ ٣ُْؿ
(9)

كـ )جُٔحء( مذَّ )جَُّ٘حس( ٝجضَّنكص جُّنذ٣َّس ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ  

َّ٘حس، ُزج ٫ ٣ٌٖٔ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح، س ٫ؾطٔحػٜٔح ٛٞ جٗطلحء جُ طخ٤َِّ ُٔ ٞسز جُ غ ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ ٛزج جُٔػَ، ٝجُقُّ ِٔ ٖٝٓ جُطَّنحد  ق٤ٖ ُؾ

) ٌَ َٗحِػ َٝ َم ج٧ْسِك َقحٍف  ْٞ ح َهحَف كَ َٓ أ٣ًنح: )
(ٔٓ)

َّ ٖٓ ٣طٞف قٍٞ ج٧سك ٖٓ ئٗغحٕ  ، كـ )قحٍف( مذٛح )ٗحػَ(، ًٝ

                                                             
9ٗ )ًّ د. أحمد عبد الستار الجواري)891ٔم(نحو المعانً )بغداد: مطبعة المجّمع العلم

)1( 
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، ٕٙٗالمٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 19ٔ

)2(
 

ابن ٌعٌش، ُموفك الدٌن أبو البماء ٌعٌش بن علً )81ٔٔم(شرح الُمفّصل للزمخشري، لدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: إمٌل بدٌع 
)3(

81: ٘بٌروت(  -ٌعموب)دار الكتب العلمٌَّة: لبنان  
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ

)4(
 

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، الزمخشري، المستقصى فً أمثال العرب، ٕ: 9ٕٗ
)5(

 
بالمر )88٘ٔم( علم الداللة )إطار جدٌد( ترجمة: د. صبري إبراهٌم )دار المعرفة الجامعٌَّة: مصر- اإلسكندرٌة(ٕٕٔ

)6(
 

حمدان، األسس الجمالٌَّة لإلٌقاع البالغً ص 1ٗٔ
)7(

 
ابن درٌد، جمهرة اللغة )خ رض(

)8(
 

الجاحظ، الحٌوان ٘: 18ٕ
)9(

 
الزمخشريّ ، المستقصى فً أمثال العرب ٕ: ٕٓ٘

)10(
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ٝؿ٤شٙ ٫ ٣خشؼ ػٖ ٛز٣ٖ جُّنذ٣ٖ. ٝجُطَّنحد جُذجتش١ ذ٤ٖ ج٤َُِ ٝجُٜ٘حس ُطؼحهرٜٔح ك٢:) ٫ أْكؼَُُِٚ ٓح خٟٞ ج٤َُِ 

ٝجُٜ٘حس(
(ٔ)

 ٕ ٫ٝ ٣ِطو٤حٕ ٓؼًح أذذج.؛ كٜٔح ٓطؼحهرح

غ ذ٤ٖ جُنَّد ٝجُّٕ٘ٞ( َٔ ًٔح ظٜش جُطَّنحد ك٢ )٫ ٣ٌٕٞ رُي قط٠َّ ٣ُْؿ
(ٕ)

كل٢ جُكو٤وس ٫ ضنحد ذ٤ٖ ًِٔط٢ )جُنّد(  

ّد ق٤ٞجٕ ذش١ّ ٣ؼ٤ؼ ػ٠ِ  ٝ)جُٕ٘ٞ( كٜٔح ٣٘ط٤َّٔحٕ ئ٠ُ قوَ جُك٤ٞجٗحش، ٌُٖٝ جُطَّنحد ٣ظٜش ٖٓ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح، كحُنَّ

ٝف ػ٘ٚ أ٣ًنح أَّٗٚ ٫ ٣ؾشخ جُٔحء ٫ٝ ٣ركع ػ٘ٚ، ذ٤٘ٔح )جُّٕ٘ٞ( ٝٛٞ جُكٞش ق٤ٞجٕ ذكش١ّ ٣ؼ٤ؼ ك٢ ج٤ُحذغس، ٝجُٔؼش

جُٔحء، ٝذحُطَّح٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ ٌٓحٕ ٝجقذ، ٝٛ٘ح ٣ظٜش ؾٔحٍ جُطَّنحد جُز١ ٣رؼع ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ فٞسز ٓطخ٤ِس 

َّ ٖٓ جُنَّد ٝجُكٞش، ٌُ 

 

 

ٝٓح ًحٗص ُطٌٕٞ ٫ُٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ ك٢ ٛزج جُٔػَ. ٝٓػِٚ: )قط٠ ٣إُق ذ٤ٖ جُّند ٝجُّٕ٘ٞ( 
(ٖ)

، ٝٓػِٚ أ٣ًنح 

َٖ جُّنْلذَع ٝجُّنّد( غ ذ٤ّْ َٔ أ٣ًنح :)َقط٠َّ ٣ُْؿ
(ٗ)

ّد ٣ؼ٤ؼ ك٢ جُرش   كحُّنلذع ذشٓحت٢ ٣ؼ٤ؼ ك٢ جُٔحء ٝج٤ُحذظ، ٝجُنَّ

كشجء.، ًٝزج: )٫ ٣ٌٕٞ رُي قط٠َّ ٣ؿٔغ  ٟ ٝجُ٘ؼحّ(ٝجُقَّ َٝ ذ٤ٖ ج٧ْس
(٘)

ٝج٧سٟٝ ٢ٛٝ أٗػ٠ جُٞػَ، ٫ٝ ٣ٞؾذ ضنحد ُلظ٢  

ٍ ٣ؼ٤ؼ ك٢ جُؿرحٍ  َّٝ ٍَّ ٜٓ٘ٔح كح٧ ُلظ٢ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ )جَُّ٘ؼحّ( كٜٔح ٖٓ جُك٤ٞجٗحش، ٌُٖٝ جُطَّنحد ذ٤ٜ٘ٔح ٣ؼٞد ئ٠ُ هر٤ؼس ً

 جُٞػشز، ٝجُػَّح٢ٗ ٫ ٣ؼ٤ؼ ئ٫ ك٢ جُغٍٜٞ.

)جُنَّد( ٝ)جُّٕ٘ٞ( أهٟٞ ٖٓ جُؿٔغ ذ٤ٖ )ج٧سٟٝ( ٝ)جَُّ٘ؼحّ( ٫خط٬ف ٝٗؿذ جُطنحد ػ٠ِ دسؾحش كحُؿٔغ ذ٤ٖ 

 جُر٤ثس ٓح ذ٤ٖ ج٤ُحذظ ٝجُٔحء.

٤ٌْص( َٓ حَش  َٓ  ْٝ ح َق٢َّ َق٢ٌّ أ َٓ ٣ٝظٜش جُطنحد أ٣ًَّنح ذ٤ٖ ضش٤ًر٤ٖ ك٢: )٫ أْكؼَُُِٚ 
(ٙ)

ٍ ِٓٔف ذ٤ح٢ّٗ ٣طحُؼ٘ح جُطرحم   َّٝ ٝأ

( ٝ)٤ٓص(، ٝٛزٙ ٢ٛ جُك٤حز ًِّٜح ٓح ذ٤ٖ ق٤حز ٝٓٞش، كٜٔح ٓغطٔشجٕ ٓذٟ ذ٤ٖ جُلؼ٤ِٖ)َق٢( ٝ)ٓحش( ٝجُلحػ٤ِٖ ) ق٢ّ 

٤ٌْص(، ٝذزج ضخشؼ جُّقٞسز  َٓ حَش  َٓ ٍَ ٝكحػَ، ضطنف د٫ُطٜح ئرج ٝمؼص ئصجء ؾِٔس ) ( ؾِٔس كؼ٤َِّس ٖٓ كؼ جُذٛش، كـ )ق٢َّ ق٢ُّ

َّ ؽ٢ء، ٝٛٞ ٓح أهِن رحم جُخحّؿ ئ٠ُ ج٩هحس جُؼحّ، ٤ُؾَٔ ج٧ٓش ً وحذِس، ٝٛزج  ٖٓ ئهحس جُّطِ ُٔ ػ٤ِٚ ػِٔحء جُر٬ؿس جُ

، ٣ٝخِن ُذ٣ٚ ؽؼًٞسج ذؿٔحٍ جُٔػَ؛ ئر ذنذّٛح ضط٤َّٔض  جُطؾ٤ٌَ جُّقٞض٢ ٖٓ جُطوحذَ ٣ُغحْٛ ك٢ ٝفٍٞ جُٔؼ٠٘ ئ٠ُ جُٔطِو٢َّ

ٞسز. ٔص جُقُّ َّٔ  ج٧ؽ٤حء؛ كحُٔوحذِس ٛ٘ح ػ

ز ج٫عطكحُس؛ كحعطكحُس جُٔؿ٢ء أٝ جُلؼَ ٝػ٠ِ ٛزج كوذ ٝظَّق ٓرذع ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ٛزٙ جُػ٘حت٤حش ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ كٌش

ٍٕ ٝجقذ.  ًحعطكحُس جُؿٔغ ذ٤ٖ ٛزٙ جُٔط٘حكشجش ك٢ آ

                                                             
السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ٕ: ٗٙٔ

)1(
 

الجاحظ،الحٌوان ٘: 9ٕٓ
)2(

 
المٌدانً، مجمع األمثالٔ/ٖٕٔ، والمستمصىٕ/9٘، الجاحظ، الحٌوان ٘: 9ٕٓ

)3(
 

الجاحظ، الحٌوان ٘: 9ٕٓ
)4(

 
الجاحظ، كتاب الحٌوان، ٖ: 18ٕ، المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٕٔ، العسكري، جمهرة األمثالٕ: 8ٙٔ

)5(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٙٔ
)6(
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 انًجحث انثبنث: انجٍُخ انّذالنٍَّخ

 ٝأسذؼس أٓػحٍ، ٢ٛ: ٓثس ذِؾ ػذد ج٧ٓػحٍ جُطأذ٤ذ٣َّس

 ج٧ٓػحٍ ّ ج٧ٓػحٍ ّ

ٔ.   ِٕ ُِي  .ٖ٘ ٫َ آض٤َِْي َقط٠َّ ٣َُإَٝخ جُوَحِسَظح َُ رَ ِٚ ٫َ أْكؼَ ُْ ئ٠َُِ كُٞهِ ْٜ  َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ جُغَّ

ٕ.   َُ َ٘خَّ ُٔ َٕ  .ٗ٘ ٫ٝ أكؼِٚ قط٠ ٣َُإَٝخ جُ  ٫ أكؼِٚ َقط٠َّ ضَْشِؾَغ محَُّسُ َؿَطلَح

ػََِّْ   .ٖ ُٔ  ٣شؾغ ؿَُشجُخ ٗٞـٍ  .٘٘ ٫ أكؼَ ًزج قط٠َّ ٣َُإٝخ جُ

ْٖ  .ٙ٘ ٫ آض٤ي قط٠ ٣إٝخ ٛر٤شز ذٖ عؼذ  .ٗ ِٓ ْقوََِسُ  َٓ ِٕ َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ   ِعِؿْغطَح

٤َِّح٢ُ  .٘ ٖ َهرَِشْعطَحٕ .7٘ ٫ أْكؼَُُِٚ أُْخشٟ جُ ِٓ ْقوََِسُ  َٓ  َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ 

ٙ.   ِٕ ُٞ٘ َٔ ح .5٘ ٫ أْكؼَُُِٚ أخشٟ جُ َٔ ُٜ ٌَحَٗ َٓ ِقَشجُء  َٝ حَسعَّىػَر٤ٌِش  َٓ ٝ 

ُّّ قحتَ .9٘ ٫ أْكؼَُُِٚ أذَذَجً ج٧ذذ٣س  .7 ُ ص أ َٓ  ٫ أكؼِٚ ٓح أَْسَص

 ٫ أْكؼَُُِٚ َعِؿ٤ظ ج٤ُِح٢ُّ  .ٓٙ أَذَذَ ج٧َذ٤ذ٫ أْكؼَُُِٚ   .5

 ٫ آض٤َِي َعِؿ٤َغؼَُؿ٤ٍْظ  .ٔٙ ٫ أْكؼَُُِٚ أَذَذ ج٥ذِذ٣ٖ  .9

 ٫ آض٤ي َعِؿ٤َظ ؿر٤ٍْظ  .ٕٙ ٫ أكؼِٚ ٓح أذظ ػرذ ذ٘حهٍس.  .ٓٔ

َؾِظ  .ٖٙ ٫ آض٤ي ج٧صُْ جُؿزع.  .ٔٔ ْٝ  ٫ أكؼِٚ َعِؿ٤غح٧َ

ٕٔ.   َُ َُ رُي ٓح أهَّص ج٩ذ  ٝٓح عؿغ جُكٔحّ .ٗٙ ٫ أكؼ

حَء عٔحٌء    .٘ٙ قط٠ ٣إُق ذ٤ٖ جُند ٝجُٕ٘ٞ  .ٖٔ َٔ َّٕ جُّغ ح أ َٓ  ٫ أْكؼَُُِٚ 

َٖ ُٛر٤ََْشز  .ٗٔ زَ ذ َٞ ُْ َ  ٫ أكؼِٚ ٓح إٔ ك٢ جُّغٔحء َْٗؿٔحً               .ٙٙ ٫ آض٤ي أ

َّسَ   .٘ٔ ُْرَط ُٖ َع٤ٔش .7ٙ ٫ أْكؼَُُِٚ أ ش جذ َٔ  ٫ أْكؼَُُِٚ ٓح َع

ََّ ذَْكٌش   .ٙٔ ش ذ٘ح َع٤ٔش .5ٙ ُفٞكَسٓح ذَ َٔ  ٫ أْكؼَُُِٚ ٓح َع

ٗسُ جُوحس  .7ٔ ْٞ شَ  .9ٙ ٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ضَْر٤َلَّ َؾ َٔ  ٫ آض٤ي جُغََّٔش ٝجُوَ

 ٫ أْكؼَُُِٚ َع٤ٔش ج٤ُِح٢ُ .7ٓ قط٠ ٣َْر٤َلَّ جَُوحس  .5ٔ

ٖ َهرَِشْعطَحٕ   .9ٔ ِٓ ْقوََِسُ  َٓ َِ  .7ٔ َقط٠َّ ٣َؿ٢ء  َّٖ جُِكْغ  ٫ آض٤َِي ِع

ٍَ ٫ آض٤ي   ِع٢ِ٘ ِقْغ
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ٕٓ.   ٍٕ ُٖ أضح ح َؾرََف جْذ َٓ َُِي  َُ ر َّٖ جُِكْغَ .7ٕ ٫ أَْكؼَ  ٫ أسػحٛح ِع

 ٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ٣ؾ٤د جُـشجخ .7ٖ ٫ آض٤ي َؾذج جُذّٛشٛر٤شز  .ٕٔ

٤شٍ   .ٕٕ ِٔ ُٖ َؾ َش جْذ َٔ ح َؾ َٓ ْ٘طرَن جَُخْنشجء ػ٠ِ جُـَْرشجء .7ٗ ٫َ أْكؼَُُِٚ   ٫ أًِّٔي أٝ ضَ

ح   .ٖٕ َٓ ُٖ ُؾ٤ْٔشٍ ٫َ أْكؼَُُِٚ  َش جذ َٔ َُ  .7٘ َؾ َم ج٧ْسِك قحكٍٞٗحػ ْٞ  ٓح َهحَف كَ

٤ْشٍ   .ٕٗ َٔ ًشج ذٖ ُؾ ْٔ ح َؾ َٓ َّٖ ك٢ جُّغٔحء َْٗؿْ .7ٙ ٫ أكؼُُِٚ   ٝٓح َػ

٫ ٣ٌٕٞ رُي قط٠َّ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ   .ٕ٘

ٟ ٝجُ٘ؼحّ   َٝ  ج٧ْس

َٖ جُّنْلذَع ٝجُّندّ  غ ذ٤ّْ َٔ  َقط٠َّ ٣ُْؿ

 ػٞك جُؼحتن٤ٖ.  .77

ح َؿرَح ؿُر٤َْظٌ  .75 ٝجُ٘حسقط٠ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُٔحء   .ٕٙ َٓ ًَزَج   َُ  ٫ أْكؼَ

دَ سجًٌد  .79 ٝٓح َقؽَّ هللِ سجًدٌ   .7ٕ  ٫ أكؼِٚ ٓح َؿشَّ

دَ جَُكٔحّ .5ٓ ٝٓح أََقَِّص ج٩ِذَ  .5ٕ  ٫ أكؼِٚ ٓح َؿشَّ

َٖ جُشجَقِس جَُؾؼَشُ   .9ٕ َُِق ذَط َْ جُِلْشصِ  .5ٔ َقط٠ّ ٣ُكح  ٫ آض٤َي َؿَ٘

َِْص َػ٢٘٤ْ   .ٖٓ َٔ حء٫ آض٤ي ٓح َق َٔ  ٝٓح إٔ ك٢ جُلُشجش هَْطَشز .5ٕ جُ

 ٫ آض٤ِْٚ جُلشهَذ٣َْٖ .5ٖ ٝٓح ق٘ص جُذٛٔحء  .ٖٔ

َّٖ جُّندُّ ك٢ أغش ج٩ِذَ   .ٕٖ قط٠ ٣َِك

 جُقحدسز

ض٤ٖ .5ٗ  ٫ أكؼِٚ جُوشَّ

ٌُِد أْمشع   .ٖٖ ح َقََِد َقح َٓ ٫ أْكؼَُُِٚ 

 جُذّٛش

 ئرَج ٓح جُوحِسظُ جُؼََِ٘ض١ُّ آذح .5٘

َِ٘ض١َّ  .5ٙ ج٤ُّ٘دُ ٫ أكؼِٚ ٓح َقَِّ٘ص   .ٖٗ  آض٤ي جُوحِسظ جُؼَ

ْٛشٍ   .ٖ٘ ُٚ جُوحسَظ٤ْٖ .57 ٫ أْكؼَُُِٚ َق٤ِْش١َّ دَ ُٔ  ٫ أًِِّ

ٍْٛش   .ٖٙ ٟ ٌٓحَٗٚ .55 ٫ أَكؼَ رُي َق٤ِْش١َ دَ َٞ  ٓح أهحّ َسْم

ٍْٛش   .7ٖ ح .59 ٫ أَكؼَ رُي َق٤ِْش١ْ دَ َٜ ح ٧٧َِش جُلُُٞس ذِأرَْٗحذِ َٓ َُ رََُي   ٫ أْكؼَ

شُ  .9ٓ ٫ آض٤ي ِق٤ِْش١َّ جُذٛش   .5ٖ َٔ  قط٠ ٬ُ٣ه٢َ َؾذ١َْ جُلَْشهَِذ جُوَ

ح ِق٤ََش جُذٛش  .9ٖ َٓ َُْكَؿشُ  .9ٔ ٫ أْكؼَُُِٚ  حِمؾِ ج َٔ ُْ ُِِنْشِط ج  َٖ ٤ ِِ  َقط٠َّ ٣َ
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ِْٛش(  .ٓٗ ُّّ قحتَ .9ٕ قحِس١َّ دٍٛش)جُذَّ َكَِْص أ ْٓ َُ رُي ٓح أ  ٫ أكؼ

حَش   .ٔٗ َٓ  ْٝ ح َق٢َّ َق٢ٌّ أ َٓ ٤ْصٌ ٫ أْكؼَُُِٚ   ٫ أكؼَ رُي ٓؼضٟ جُلضس .9ٖ َٓ

ز  .ٕٗ ز ٝجُِؿشَّ سَّ ح جْخطََِلَِص جُذِّ َٓ ًَزَج   َُ َُ رُي ُٝٞ ٗضٝش ك٢ جُّغٌحى .9ٗ ٫ أكؼ  ٫ أكؼ

 

َِٞجٕ ٝجُلَط٤َحٕ   .ٖٗ َٔ ٫ أكؼِٚ ٓح جخطَِق جُ

 ٝجُؼَْقشجٕ ٝجَُؿذ٣ذجٕ ٝج٧ََؾذَّجٕ

َش ك٢ جُُِّٞـ .9٘ ْٝ َُ رُي ُٝٞ ََٗض  ٫ أَكؼَ

 َقط٠ّ ٣َِ٘طَن جَُكَؿشُ  .9ٙ ٓح خٟٞ ج٤َُِ ٝجُٜ٘حس٫ أكؼِٚ   .ٗٗ

٣ْص ػحفشٌ   .٘ٗ  ٫ آض٤ي ٛر٤شز ذٖ عؼذ .97 ٫ أكؼِٚ ٓح دجّ ُِضَّ

ِِْو٤ًّح  .ٙٗ ْغطَ ُٓ  ُٕ َّ جُغَّْؼذَج ح دَج َٓ  ٝٓح ٛذٛذ جُكٔحّ .95 ٫ آض٤َِي 

ح دََػح هللاَ دَجعٍ   .7ٗ َٓ  ٫ أكؼِٚ قط٠ ٣َِشد جُّندّ  .99 ٫ أْكؼَُُِٚ 

حس٣ش٫   .5ٗ َْٛش جُذَّٛ ِّْ جُخ٤حه ٓٓٔ أْكؼَُُِٚ دَ َُ ك٢ ع َِِؽ جُؿٔ  ٫ أْكؼَُُِٚ َقط٠َّ ٣َ

٢ُِ ٔٓٔ ٫ أكؼِٚ دٛش جُذجٛش٣ٖ  .9ٗ ح َٔ ٢ِ٘٤ْ َسك٤ِْوَس ِؽ ِٔ َٓص ٣َ ح دَج َٓ ًَزَج   َُ  ٫ أْكؼَ

ح رَسَّ َؽحِسمٌ   .ٓ٘ َٓ حءَ  ٕٓٔ ٫ أْكؼَُُِٚ  َٔ عَوَْص َػ٢٘٤ْ جُ َٝ  ٫ أْكؼَُُِٚ ٓح 

ح أهحّ َػِغ٤دٌ ٫   .ٔ٘ َٓ ِْٛش. ٖٓٔ أْكؼَُُِٚ   ٫ آض٤ٚ ٣َذَ جُذَّ

ـَ ج٤ََُّّ٘شجٕ  .ٕ٘ ح ٫َ َٓ ْغَِ٘ذ. ٗٓٔ ٫ أْكؼَُُِٚ  ُٔ  ٫ آض٤ٚ ٣َذَ جُ

 

ذو ذ٤ٖ ج٫ٓط٘حع ػٖ جُٔؿ٢ء أٝ جٓط٘حع جُِّوحء، أٝ جٓط٘حع ققٍٞ  ُٜزٙ ج٧ٓػحٍ جُذ٫ُّس جُٔشًض٣َّس ضوّٞ ػ٠ِ كٌشز جُشَّ

َّٕ ضؼ٤ِن جُؾَّشه ػ٠ِ أٍٓش ٓغطك٤َ ٣ِضّ ٓ٘ٚ جعطكحُس ٝهٞع جُّؾ٢ء ذأٍٓش ٣غطك٤َ  ققُٞٚ أٝ ضـ٤ّشٙ ٓحدجٓص جُك٤حز؛ ٧

ص ذؼل ضِي ج٧ٓػحٍ ك٢ ذ٤٘طٜح جُِّـ٣َّٞس  َٓ دز، ًٔح جْعطَْخذَ جُٔؾشٝه. ٝهذ ػُرِّش ػٖ ٛزج جُٔذٍُٞ جُؼحّ ذأؽٌحٍ ضؼر٤ش٣َّس ٓطؼذِّ

ٍّ ػ٠ِ هذس ٖٓ جُضَّ  ك(.أُلحظ جُضٓحٕ جُٔرٜٔس جُط٢ ضذ َٞ ْغَ٘ذ، ٝجُِؼ ُٔ ْٛش، ٝجُ  ٓحٕ ؿ٤ش ٓكذَّد ٓػَ: )ج٧ذذّ، ٝج٧ٓذّ، ٝجُذَّ

ًٔح ٗؿذ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٓػحٍ ضذٝس قٍٞ د٫ُس ٝجقذز ٢ٛٝ:)ج٫عطكحُس( ٓغ ضـ٤ش ك٢ ذ٤٘طٜح، ٓػَ: )٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ 

َّٖ جُّندُّ ك٢ أغش ج٩ِذَ جُقحدسز( ٝ )٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ٣َِشد جُّنّد( ٣َِك
(ٔ)

ًزج )٫ آض٤ي ْٝسد جُِكْغَ(، ٝجُِكْغَ: ٛٞ ُٝذ ٝ 

ُٓكحٍ. ٝجُٔؼ٠٘: ضؼ٤ِن جعطكحُس جُلؼَ ذك٤ٖ٘ ٝٝسٝد جُنَّد،  ّد ُِٔحء  َّٕ ٝسٝد جُنَّ ّد، ٝٓؼ٘حٛح: ٫ أْكؼَُُِٚ أذذًج، ٧ جُنَّ

                                                             
(1)

1ٔٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   
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ح، ٝئرج ػطؼ جعط ًٔ ، ٫ٝ ٣َِشدُ جُٔحء أَذذًج، كٜٞ َس٣َّحٕ دجت ٌٖ ّد ٤ُظ ُٚ َق٤ِ٘ َّٕ جُنَّ ورَ جُش٣ف كلطف كحٙ، ك٤ٌٕٞ ٛزج ذٔػحذس ٝرُي ٧

س٣ّٚ، ُٝزج هحٍ جُؼشخ: )أسٟٝ ٖٓ مّد(.
(ٔ)

 

َّٖ جُِكْغَ( ًٔح هحُٞج: )٫ أْكؼَُُِٚ ِع
(ٕ)

َّٖ جُِكْغَ( ٝٛٔح ٖٓ ج٧ذذ٣حش أ٣ًنح، ٝٓؼ٘حٛٔح: ٓح ذو٤ص ِعّ٘ٚ،  ، ٝ)٫ أسػحٛح ِع

٠ ق٤٘ثٍز مرًّح.  َّٔ َّْ ضْغوو عَّ٘ٚ ك٤ُغ ، غ ٍّ َّٕ جُِكْغَ، ٣رِؾ ٓثس ػح ِٝعّ٘ٚ ٫ ضغوو أذذًج، ٝهذ صػْ جُؼشخ أ
(ٖ)

 

سش ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ٓؼ٠٘ جعطكحُس جُلؼَ أٝ جُٔؿ٢ء أٝ جُطٌَِّْ ٓذٟ ج َّٞ ُٔشضرطس ٝهذ ف ش ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُّقٞس جُ ُذَّٛ

ش ُٚ ٣ذجٕ)٫ آض٤ٚ ٣َذَ  رذع جُٔػَ، كحُذَّٛ ُٓ ش ذٔلٜٞٓٚ ُذٟ  غطٔذَّز ٖٓ جُك٤حز ٓوحّ جُذَّٛ ُٔ ذحُكٞجط؛ كأهحٓص ضِي جُّقٞس جُ

ٌُِد أْمشع جُذّٛش(، ٝجُذٛش ئٗغحٕ )٫ آ٣ط٤ي أُٞز أذ٢ ٛر٤ ح َقََِد َقح َٓ ِْٛش(، ُٝٚ أمشع )٫ أْكؼَُُِٚ  شز(، ٝٛزج ٖٓ جضغحػْٜ جُذَّ

وحّ جُذٛش. ُٓ ٧ْٜٗ أهحٓٞج جعْ جُشؾَ 
ٗ

 

ٞسز جُكغ٤َّس جُرقش٣َّس، جُط٢  ح ؾٔغ ذ٤ٖ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ أ٣ًنح جػطٔحدٛح ك٢ ضٞم٤ف جُذ٫ُّس ػ٠ِ جُقُّ َّٔ ٓٝ

ذو ذ٤ٖ كٌشز ج٫عطكحُس ٝٓؿ طِو٢ جُٔػَ ًأَّٗٚ ٣رقشٙ ذؼ٤٘ٚ، ٖٝٓ رُي جُشَّ ُٓ ٞس جُكغ٤َّس ضُِٞفَ جُلٌشز ئ٠ُ  ٔٞػس ٖٓ جُقُّ

ح ؿشجذًح ؽحخ س٣ؾٚ ٝضكٍٞ  ًٓ َّٕ جُـشجخ ٫ ٣ؾ٤د، كٔطِو٢ِّ جُٔػَ ُْ ٣رقش ٣ٞ جُرقش٣َّس ٓػَ: )ؽ٤د جُـشجخ(؛ كٖٔ جُٔؼِّٞ أ

ٞسز جُكغ٤َّس جُرقش٣َّس ُِـشجخ ضوّٞ ػ٠ِ عٞجد ُٞٗٚ ػ٠ِ جُذٝجّ؛ ػ٠ِ عر٤َ جُطخ٤٤َ جُز١ ٣طؼحسك ٓغ  ُِر٤حك كحُقُّ

ٗسُ جُوحس(، ٝجُوحس ٛٞ جُوطشجٕجُٞجهغ،ًٝزج  ْٞ )٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ضَْر٤َلَّ َؾ
(٘)

ٞسز جُكغ٤َّس جُرقش٣َّس ٓطٔػِِّس ذطؾر٤ٚ جعطكحُس  ٝجُقُّ

سؿرس جُؾَّخـ ك٢ كؼَ ؽ٢ء ٓحذحعطكحُس ذ٤حك جُوحس، جُز١ ٣طَّغْ ذؾذَّز جُغَّٞجد. ٖٝٓ رُي أ٣ًنح جُؿٔغ ذ٤ٖ مذ٣ٖ ًحُؿٔغ 

ٟ ٝجَُّ٘ؼحّ(، ٝ َٝ جُّ٘ؿّٞ  )جُنَّد ٝجُّٕ٘ٞ(، ٝ)جُٔحء ٝجَُّ٘حس(، ٝٓػَ: )جٗطرحم جُغَّٔحء ػ٠ِ ج٧سك(، ٝدٝجّ ٝؾٞدذ٤ٖ )ج٧ْس

 ك٢ جُّغٔحء،ٝذوحء جُٔحء ك٢ جُلُشجش، ٝجعطِوحء جُغَّْؼذَجٕ ػ٠ِ ج٧سك.

رذع ج ُٓ ن د٫ُس ج٫عطكحُس ك٢ ج٧ٓػحٍ، ٣ٝض٣ذٛح ؾٔح٫ً ذ٤ح٤ًّٗح ٓح ٗشجٙ ك٤ٜح ٖٓ جعطؼحٗس  ِّٔ ح ٣ُؼ َّٔ ُٔػَ ذؼذد ٖٓ ٝٓ

ذو ذ٤ٖ ٛزج جُٔؼ٠٘ جُؼحّ جُز١  ٢٘ٓ ٝرُي ذحُشَّ ٞسز جُرقش٣َّس ٝجُٔط٘حعرس ٓغ ج٫ٓطذجد جُضَّ ؾس ذحُقُّ ٔطّضِ ُٔ ٞس جُكش٤ًَّس جُ جُقُّ

ؾٔغ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ك٢ قوَ ٝجقذ ٝٛٞ ٓؼ٠٘ ج٫عطكحُس ٝٓؿٔٞػس ٖٓ جُّقٞس جُكش٤ًَّس ٓػَ سذو جعطكحُس جُلؼَ ذؼٞدز أٝ 

َ٘خَّ  ُٔ (، أٝ سؾٞع  )جُ َِ٘ض١ُّ ٖ هَرَِشْعطَحٕ، أٝ قط٠َّ ػٞدز )جُوحسظحُؼَ ِٓ ، أٝ  ِٕ ْٖ ِعِؿْغطَح ِٓ ْقوََِسُ(  َٓ ػََِّْ(، أٝ ) ُٔ (، أٝ )جُ َُ

ْشٝ. ًَٝ ٛإ٫ء ضغطك٤َ ػٞدضْٜ ٧عرحخ ػشك٘حٛح ٖٓ  َٓ  ْٖ ِٓ )جُوحسظ٤ٖ(، أٝ سؾَٞع )محَُّس َؿَطلَحٕ(، أٝ ٓؿ٢َء )َِٗؾ٤و( 

جًد(، ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُرقش٣َّس جُكش٤ًَّس أ٣ًنح: سؾٞع )ؿُشجخ ٗٞـ( جُز١ ٓ٘حعرس جُٔػَ، ٝٓػِٜح ك٢ جضّؿ حٙ جُكشًس: )قّؽ جُشَّ

٢ً ٣شٟ أٓش ج٧سك َٛ ؿشهص؟ كِٔح رٛد ٝقذ ؾ٤لس هحك٤س كٞم جُٔحء، كحؽطـَ ذٜح ٝٗغ٢ ٓح  -ػ٤ِٚ جُغ٬َّّ-ذؼػٚ ٗٞـ 

                                                             
الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب ٙٔٗ

)1(
 

المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ
)2(

 
المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 1ٙٔ.

)3(
 

4
 ابن منظور، لسان العرب )د هـ ر(

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، المٌدانً، مجمع األمثالٔ: ٕٖٗ، الجاحظ، كتاب الحٌوان ٘: 18ٕ، الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف 
)5(

 والمنسوب1٘ٙ
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أسِعَ ذٚ، كذػح ػ٤ِٚ ٗر٢ هللا. 
(ٔ)

طخ٤َِّس قشًس دجت ُٔ ش٣َّس جعطط٬ػ٤َّس ضطٔػََّ ك٢ هٞجف جُـُشجخ قٍٞ ج٧سك. ، ٝجُكشًس جُ

 جُكحك٢ أٝ جُ٘حػَ كٞم ج٧سك. ٝٓػِٜح ٝهٞجف

َش ك٢ جُُِّٞـ(:  ْٝ َُ رُي ُٝٞ ََٗض َش ك٢ جُغٌُّحِى( ٝه٤َ: )٫ أَكؼَ ْٝ ٖٝٓ ضِي جُّقٞس أ٣ًنح: )٫ أكؼَ رُي ُٝٞ ََٗض

ه٤َ: جُز١ ٫ ٬٣ه٢ أْػ٘حٕ جُغَّٔحء، ٝجُٔؼ٠٘: ُٞ فؼذش ذ٤ٖ جُغَّٔحء ٝجُغٌُّحُى، ٝجَُِّٞـ: جُٜٞجُء ذ٤ٖ جُغَّٔحء ٝج٧سك، ٝ

ٝج٧سك ُٖ أكؼَ رُي
(ٕ)

٢ٛٝ قشًس ه٤ُٞس جسضذجد٣َّس، ًٝزج جُقٞسز جُرقش٣َّس جُكش٤ًَّس جُٔطٔػِِّس ذحعطكحُس ؾّض ؽؼش  

زً: هطؼٚ؛ ج َٝؾضَّ َٙ َؾضًّ َٞف ٝجُؾَّؼَش ٣َُؿضُّ جُّظرحء، ٣وحٍ:َؾضَّ جُقُّ
(ٖ)

ٍ ٣ـط٢ ؾغٔٚ ؽؼش ٗحػْ خل٤ق ٫ ٣ٌٖٔ هطؼٚ. ٝجُـضج 

ٞسز جُكش٤ًَّس ٝجُرقش٣َّس ٓؼح ٝجُٔغطٞقحز ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٢ٛٝ جعطكحُس  ٞسز جُكغ٤َّس جُط٢ جٓطضؾص ك٤ٜح جُقُّ ًٝزج جُقُّ

ِّْ جُخ٤حه( َُ ك٢ ع َِِؽ جُؿٔ ِّْ جُِخ٤حِه، ك٢ هُْٜٞ: )٫ أْكؼَُُِٚ َقط٠َّ ٣َ َُ ك٢ِ َع َٔ ُٝٞؼ جَُؿ
(ٗ)

س ُُٞٞؼ جُؿَٔ   ٢ٛٝ فٞسز ٓطخ٤َِّ

ُٔكحٍ إٔ ٣ذخَ جُؿَٔ ذِؼَظْ خِوٚ ك٢  ك٢ عْ جُخ٤حه ٝٛٞ غود ج٩ذشز. ٝٛزٙ جُقٞسز ٓر٤َّ٘س ػ٠ِ ج٫عطكحُس: كٌٔح أَّٗٚ ٖٓ جُ

 غود ج٩ذشز كٔكحٍ إٔ أكؼَ ٛزج ج٧ٓش.

ُشٝ ُٓ  ِٖ ٣ َٖ جُذِّ ِٓ  َٕ ُشهُٞ ْٔ ٞسز جُٔغطٞقحز ٖٓ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ: ﴿٣َ َٕ َقط٠َّ ًٝزج جُقُّ َّْ ٫ ٣َْشِؾؼُٞ ُ ٤َِّس، غ ِٓ َٖ جُشَّ ِٓ  ِْ ْٜ َم جُغَّ

) ِٚ ُْ ئ٠َُِ كُٞهِ ْٜ ُِي َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ جُغَّ َُ رَ ﴾ ئر ؾحء ك٢ جُٔػَ:)٫َ أْكؼَ ِٚ ُْ ئ٠َُِ كُٞهِ ْٜ ٣َْشِؾَغ جُغَّ
(٘)

 ، ِٚ ْٖ َسأِْع ِٓ ضَِش  َٞ هُِغ جُ ْٞ َٓ  : ِْ ْٜ ٝكُُٞم جُغَّ

، ٝٛزج ٫ ٣ٌٕٞ، ٧ٕ جُغْٜ ٫ ٣َْشؾغ ِٚ س جُٔغطك٤ِس ٢ٛ  َسأِْع ٞسز جُٔطخ٤َِّ ئ٠ُ كُٞهٚ أذذج، ئٗٔح ٣ٔن٢ هُذُٓحً ئ٠ُ ج٧ٓحّ؛ ٝجُقُّ

َّْ ػٞدضٚ، ك٢ٜ قشًس جسضذجد٣َّس ٓغطك٤ِس.  خشٝؼ جُغْٜ ٖٝٓ غ

ٞسز جُكغ٤َّس جُرقش٣َّس ذحُقَّٞش  ح ٣ؿؼَ جُٔػَ أًػش ًٔح ِٗكع ؾٔحٍ ٛزج جُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ٖٓ خ٬ٍ جٓطضجؼ جُقُّ َّٔ ٓ

ِٙ، ٝٓػَ )ق٤ٖ٘  ـْش٣ذ جَُكٔحّ(، أٝ )عؿؼٚ(، أٝ )ٛذٛذضٚ(ٝٛٞ د١ُّٝ َٛذ٣ِش ـْش٣ذ جُشجًد(، أٝ )ض طِو٢ِّ، ٓػَ: )ض ُٔ هر٫ًٞ ػ٘ذ جُ

ح إٔ ٣رؼع ػ٠ِ جُلشـ ٝجُّغشٝس  َّٓ ٞش ئ ٔحء( ٢ٛٝ ج٩ذَ، ٝ)أه٤طٜح( ٝٛٞ ج٤ٗ٧ٖ جُز١ ضقذسٙ ضؼرًح ٝق٤ً٘٘ح. ٝٗٞع جُقَّ جُذَّٛ

ٞسز جُكغ٤َّس جُرقش٣َّس ذحُقٞسز جُكش٤ًَّس  ٖٓ ضـش٣ذ ٝٛذٛذز ٝعؿغ، أٝ ج٧ُْ ٝجُكضٕ ٖٓ ق٤ٖ٘ ٝأه٤و، ًٔح جٓطضؾص جُقُّ

دُّ  َّٖ جُنَّ ّدِ( ك٢ أغش ج٩ذَ، ٝذحُّقٞسز جُغٔؼ٤َّس جُٔطٔػِس ك٢ )فٞش جُك٤ٖ٘( ك٢ هُْٜٞ: )قط٠َّ ٣َِك جُٔطٔػِِّس ك٢ )ع٤ش جُنَّ

َِ جُقحِدسَ  ز(،ك٢ أغَِش ج٩ذِ
(ٙ)

) ٍَ ُّّ َقحت ْص أ َٓ َُ ًزج ٓح أْسَص ٝهُْٜٞ: )٫ أكؼ
(7)

ٝج٩ْسَصجّ فٌٞش ضخشؾٚ جُ٘حهس ٖٓ قِوٜح ٫ ضلطف  

ضلطف ذٚ كحٛح، ٝجُكحتَ: ج٧ٗػ٠ ٖٓ أ٫ٝد جُ٘حهس، 
(5)

) ِٚ َُ ٓح أذَظَّ َػْرذٌ ذ٘حهَطِ ، ٝٛٞ فٞش ٣ٞق٢ ذح٧ُْ،ٝهُْٜٞ: )٫ أكؼ
(9)

 ،

                                                             
الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب ٓٗ

)1(
 

ابن منظور، لسان العرب )س ن ن(
)2(

 
ابن منظور، لسان العرب )ج ز ز(

)3(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔ
)4(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٓٔ، الهمدانً، كتاب األلفاظ الكتابٌَّة ص9٘ٔ

)5(
 

(6)
1ٓٔٔ: ٗالُمخصَّصابن سٌدة،   

ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٔٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ
)7(

 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: 1ٖٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٗٗ

)8( 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕ٘ٗ

)9(
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ى ؽلط٤ٚ ق٤ٖ ٝج٩ذغحط إٔ ٣ُوحٍ ُِ٘حهس ػ٘ذ جُكِد  )ذظ ذظ( ٝٛٞ فٞش ُِشجػ٢ ٣غٌٖ ذٚ جُ٘حهس ػ٘ذٓح ٣كِرٜح؛ أ١ ٣ُكّشِ

ح ُِطأذ٤ذ أ١ ٫ أْكؼَُُِٚ أذذًج. ًٔ ٣ش٣ذ إٔ ضوّٞ ُٚ، ؾؼَ رُي ػِ
(ٔ)

 

ز ٓح ؾحء ك٢ جُٔػَ: )َقط٠َّ  غطوشَّ ُٔ طزذزذس ؿ٤ش جُ ُٔ ٞس جُز٤َّ٘ٛس جُؿ٤ِٔس، ٝجُٔشضرطس ذحُقَّٞش، ٝذحُكشًس جُ ٖٝٓ جُقُّ

 َٖ ٤ِِ غطك٤ِس جُكذٝظ كحُكؿش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ِ٣ٖ ذ٤ٖ أمشجط جُٔحمؾ. ٣َ ُٓ َُْكَؿُش( ٢ٛٝ فٞسز  حِمؾِ ج َٔ ُْ  ُِِنْشِط ج

ٌُِد أْمشع جُذّٛش(٢ٛٝ فٞسز  ح َقََِد َقح َٓ ٖٝٓ جُّقٞس جُز٤َّّ٘ٛس أ٣ًنح ٝجُط٢ أذذع ك٤ٜح ٝجمغ جُٔػَ: )٫ أْكؼَُُِٚ 

ش ًزُي ٣ٜد جُؾَّخـ أػظْ  ٍّ ػ٠ِ ِػظْ جُلحتذز، ٝجُذَّٛ ش ذ٘حهس ٓؼطحءز قِٞخ. ٝجُك٤ِد ٣ذ ر٤َّ٘ٛس ضوّٞ ػ٠ِ ضؾر٤ٚ جُذَّٛ

 جُطؿحسخ. 

 

 

 

 

 

 رُىع ثٍئخ انًثم:

ع جُر٤ثس جُط٢ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح ٓح ذ٤ٖ ؾح٤َِّٛس ٝئع٤ٓ٬َّس، ٝٓؿٔٞػس أخشٟ ٣قؼد ضكذ٣ذ ٗ ِ ّٞ ٬قع ك٢ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ض٘

 صٜٓ٘ح، ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُؿح٤َِّٛس جُٔ٘طضػس ٖٓ ٝجهغ جُؼشخ ج٫ؾطٔحػ٢، ٝجُٔٔػِس ُر٤ثطْٜ:

َٖ َعْؼٍذ(، ٝ)٫َ آض٤َِْي َقط٠َّ ٣َُإَٝخ ُٛر٤َْشَ  - زُ ذٖ عَْؼٍذ()٫ آض٤َي ُٛر٤ََْشزَ ذ
(ٕ)

َُِي ُٛر٤ََْشزَ ذٖ َعْؼٍذ( َُ رَ ، ٝ)٫َ أْكؼَ
(ٖ)

 

َٖ ص٣ِذ ٓ٘حز ذٖ ض٤ْٔ؛ ٝٛٞ ؽحػش ٝكحسط ؾح٢ِٛ هذ٣ْ  طس قٍٞ: عَْؼذَ ذ ذحخط٬ف سٝج٣حضٚ، ئر ضذٝس هقَّ

ِٚ ُٛر٤ََْشزَ: َِص ُْٝ ضُْشَع، كوحٍ ٫ذِ٘ ِٔ ْٛ ، ٝهذ أ ِٚ ح ئ٠ُ ؽحتِ ًٓ ًَرَِش، كََ٘ظَش ٣ٞ َش ه٬ً٣ٞ ٝ ِّٔ ْؼَضجى،  ػُ ِٓ ـْ ك٢  جعش

 : ٍَ ٍظ: جْسَػٜح، هح ْٔ َِ جُقحِدَسزِ(، كوحٍ ٫ذ٘ٚ جُػّح٢ّٗ َػْرِذ َؽ دُّ ك٢ آغحِس ج٩ِذ ُّٖ جُنَّ َٛح َقط٠َّ ٣َِك كوحٍ: )٫ أسَػح

زَ أخ٢ ُٛر٤ََْشزَ  َٞ ُْ َ َٛح أ : )٫ أسَػح ٍَ ح، كوَح َٜ ُِِع فؼقؼس: جْسَػ ِٚ جُػَّح ٍَ ٫ذ٘ َٖ خش٣ًلح(، كوح َٛح عرؼ٤ (، )٫ أسَػح

ِٚ ئ٠ُ عِٞم ػٌُحٍظ ٝجُ٘حُط  َّْ رَٛد ذؾحتِ ، غ ِٚ َْ ػ٠ِ ٓح ك٢ ْٗلِغ ًََظ َٝ أسجد ٤ٔ٣ٖ أخ٢ ُٛر٤ََْشز، كـنَد َعْؼذٌ، 

ُْٜ ؽحَءُٙ ... ٓؿطٔؼٕٞ كأٜٗرَ
(ٗ)

َشش ك٢ عرد   ًِ ، ٖٝٓ رًش جُؾخق٤َّحش جُط٢ رُ َِ س  جُٔػ ٝٝجمف ٖٓ هقَّ

َّٕ جُٔػَ ٣ؼٞد ئ٠ُ جُؼقش جُؿح٢ِّٛ.   عش٣حٕ جُٔػَ أ

                                                             
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٘ٙٔ

)1( 
(2)

ٖٙٔ: ٕ المرجع السابك  
الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٔ٘:ٕ

)3( 
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ

)4(
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س جُٔػَ ضش١ٝ ُ٘ح ِػق٤حٕ  َّٕ هقَّ س ضُنَشخ ٫عطكحُس كؼَ جُؾ٢ء كا ٝئرج ًحٗص ٛزٙ ج٧ٓػحٍ جُط٢ ضُ٘غد ئ٠ُ هقَّ

ػ٢؛  ج٧ذ٘حء ٧ذ٤ْٜ ِٝػوحخ ج٧خ ٧ذ٘حتٚ، ًٔح ضك٢ٌ ُ٘ح قشكس ٖٓ أْٛ جُكشف جُط٢ ًحٕ ٣ُٔحسعٜح جُؼشخ أ٫ ٢ٛٝ قشكس جُشَّ

ًٗح د١ٝ أذٞجم جُؾؼشجء.كح٧ٓػحٍ ضُلؾ٢ أعشجًسج ًػ٤شز ػٖ  جُؼو٤َِّس جُؼشذ٤َّس جُط٢ ؿط٠َّ ػ٤ِٜح أق٤ح
(ٔ)

ع ػٖ ٛزٙ   ٝهذ ضلشَّ

٠ ذح٧ٓػحٍ جُؼ٘وٞد٣َّس َّٔ س ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ٝٛٞ ٓح ٣ُغ جُوقَّ
(ٕ)

 

ْؼَضٟ جُِلضِس( - ِٓ َْ جُِلْشِص(، ٝ)٫ آض٤ي  َْ٘غد ُِؼقش جُؿح٢ِّٛ أ٣ًنح :)٫ آض٤َي َؿَ٘ ُ ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُط٢ ض
(ٖ)

أ١  

ُٖ ص٣ٍذ ذٖ ٓ٘حز ذٖ ض٤ْٔ جُز١ أَٜٗد جُ٘حَط  ُْ جُِق ٢ٛٝ ٫ ضؿطٔغ أذذًج، ٝجُِلْضُس ٛٞ َعْؼذُ ذ قط٠َّ ٣ؿطٔغ َؿَ٘

ؽحءُٙ ك٢ عٞم ػٌُحٍظ، ٝهحٍ: ٖٓ أخز ٜٓ٘ح ٝجقذز ك٢ٜ ُٚ ٫ٝ ٣إخز ٜٓ٘ح كضس، ٝٛٞ ج٫غ٘حٕ كأًػش.
(ٗ)

 

ُٓشضرو ذغحذوٚ.  َّٕ ٛزج جُٔػَ   ٝٝجمف أ

 

 

(، أٝ )ئرج  ٝٓػَ رُي ٓػِْٜ - جُٔؾٜٞس: ))٫َ آض٤َِْي َقط٠َّ ٣َُإَٝخ جُوَحِسَظحٕ(، أٝ )قط٠َّ ٣َُإٝخ جُوحسظُ جُؼََِ٘ض١ُّ

ٓح جُوحسظ جُؼ٘ض١ آذح(
(٘)

، كؼُِٚ هََشَظُٚ ٣َْوِشظُٚ هَْشظحً؛ ٝجُوحسظ  ٍَ ُْ كحػ ػ٠ََّ٘ َهحِسٍظ، ٝأفُِٚ جع ُٓ  : ِٕ ، جُوَحِسظح

ِٕ سؾ٬ٕ ٖٓ َػََ٘ضز ٛٞ جُز١ ٣َْؿط٢َِ٘ جُوََشَظ ٝٛٞ ٝسم جُغَّ  َِْ ٣ذذؾ ذٚ، ٝٓ٘حذص جُوشظ ج٤ُٖٔ. ٝجُوحسظح

(، ُْٝ ٣شؾؼح. ِْ خشؾح ك٢ هِد جَُوَشِظ )ٝسم جُغََِّ
(ٙ)

 

ج٧ٍٝ ٜٓ٘ٔح: ٣َزًُْش ذٖ َػََ٘ضز ذٖ أعذ ذٖ سذ٤ؼس ذٖ ٗضجس، ٝٛٞ ؾح٢ِّٛ، خشؼ ٓغ خض٣ٔس ذٖ ٜٗذ جُونحػ٢ّ ٣طِرحٕ 

َّٕ ٣َزًُْش ٝخض٣ٔس ٓشج ذٜٞز ٖٓ ج٧سك ك٤ٜح ٗكَ، ك٘ضٍ ٣َزًُْش ك٤ٜح جُوََشظ، ًٝحٕ خض٣ٔس٣ؼؾن كحهٔس ذ٘ص  ٣َزًُْش، ٝقذظ أ

ذكرَ ٤ُوطق جُؼغَ، ٝد٫ٙ خض٣ٔس ذكرَ، كِٔح كشؽ ٣َزًُْش ٖٓ ؾ٢٘ جُؼغَ، هحٍ ُخض٣ٔس: أٓذ٢ٗ ٧فؼذ.كوحٍ خض٣ٔس: ٫ 

ج. كطشًٚ خض٣ٔس ك٢ جُٜٞز قط٠َّ ٓحش، ُْٝ ٣ُْؼَِْ ٝهللا قط٠َّ ضضٝؾ٢٘ جذ٘طي كحهٔس، كوحٍ: أػ٠ِ ٛزٙ جُكحٍ؟ ٫ ٣ٌٕٞ رُي أذذً 

 أَّٗٚ هطِٚ، قط٠ هحٍ ٣ؾرد ذلحهٔس )ٖٓ جُٔطوحسخ(:

ٌَّ ِرَضبة انعَجٍِرِ   فَزَبحٌ، َكأ

 

 

َجٍمُ    ثِفٍهب ٌُعَمُّ ثِِه انسَّ

 
 لَزَْهُذ أثبَهب َعهَى ُحجَِّهب

 

ٌْ ثَِخهَْذ أو رٍُُِمُ    فَزَْجَخُم إ

 
 

ٌّس.ٝذغررٚ ٝهؼص جُكشخ ذ٤ٖ   هنحػس ٝسذ٤ؼس، ٝضلشهص هنحػس ػٖ ٓ

                                                             
ًّ ، ترجمة: إبراهٌم كٌالنً )دمشك: دار الفكر( ٖ: ٔٗٗ د. ر. بالشٌر)889ٔم( تارٌخ األدب العرب

)1( 
ًّ، طٕ( ٔٗ  د بن ٌَْعلَى )ٖٓٗٔهـ-89ٖٔم( أمثال العرب، تحمٌك: إحسان عباس )بٌروت- لبنان: دار الرائد العرب الضبً، الُمفضل بن محمَّ

)2(

مة الُمحمِّك.  ممّدِ
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕٔ٘:ٕ

)3(
 

المٌدانً، مجمع األمثال ٔ: ٖٙٔ، فصل الممال ٖٖٔ
)4(

 
المٌدانً، مجمع األمثالٔ/1٘؛ العسكري، جمهرة األمثالٔ: ٖٓٔ،الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العربٔ: 1ٕٔ، الهروّي، 

)5(

 األمثالٖٗٗ، الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوبٔٗ
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ

)6(
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٤ْ، ٝه٤َ: َػوَرس ًحٕ ٣طق٤َّذ جُٞػٍٞ، ٣ٝذذؾ ؾِٞدٛح ذحُوشظ،  َٔ أٝ ُٛ ٌٔ ْٛ ٝجُوحسظ جُػّح٢ٗ: سؾَ ٖٓ َػََ٘ضز، ٣وحٍ ُٚ: ُس

كؼشك ُٚ ك٢ ذؼل جُؿرحٍ غؼرحٕ ك٘لخٚ ٗلخس عوو ٜٓ٘ح ٤ٓطًح. 
(ٔ)

 

ٍّ سٝج٣طٜح ػ٠ِ ؾح٤ِٛطٜح: )٫  - ََّ ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُط٢ ضذ ًَزَج ٓح ذَ  َُ ََّ ذكٌش فٞكسً(، ٝؾحء )٫ أْكؼَ آض٤ي ٓح ذَ

جُرَْكش ُفٞكسً(
(ٕ)

حِء  َٔ ْرط٬ًَ ذ ُٓ  َُّ ِٞف جُك٤ٞج٢ِّٗ، ٝجقذضُٚ ُفٞكسٌ، ٣ََظ َِ جُقُّ ُٝفُٞف جُركِش ؽ٢ٌء ػ٠ِ ؽٌ

 جُرَْكِش.

ح َسع٠َّ - َٓ ح( ٝؾرَ غَر٤ِْش ٣وغ ػ٠ِ ٣غحس جُزجٛد ٓ ٝ) َٔ ُٜ ٌَحَٗ َٓ ِقَشجُء  َٝ ٖ ٌٓس ئ٠ُ ٠٘ٓ ٣وحذَ ؾرَ ِقَشجء غَر٤ٌِش 

.٠َ٘ ِٓ  ٣ٝٔطذّ ٓ٘ٚ ئ٠ُ إٔ ٣قَ ج٠ُ أٝجخش 

ّشزَ ك٢ِ دَجسِ  ُٓ  ُٖ ُْ ْذ ض٤َْ َٝ َْٛشزُ  ُص َٝ َٛحِؽٌْ  ؼَْص  َٔ ُْٜ  كل٢َ قِق جُلنٍٞ جْؾطَ َٕ ِك٢ دَجس ػرذ هللا ذٖ ؾذَػحٕ كق٘غ َُ ِٖ ُؾذَْػح جْذ

َٛذُٝج  ٓثٍِز َهؼَحٓح ًػ٤شج، ٝضكحُلٞج ٝضَؼَح ْٞ ََّ ذَْكٌش ٣َ ِٚ قوّٚ ٓح ذ ، َقط٠ّ ٣َُإدّٟ ئ٤َُْ ِْ ُِ ِّ َػ٠َِ جُّظح ْظُِٞ َٔ ُْ َغ ج َٓ جِقذَز  َٝ ّٖ ٣ذًج  ذحهللِ، ٤ٌُٞٗ

حَسع٠َّ َٓ ح. فٞكَس، ٝ َٔ ُٜ ٌَحَٗ َٓ ِقَشجُء  َٝ غَر٤ٌِش 
(ٖ)

 

ٍَّ ٓنشذٚ ػ٠ِ أَّٗٚ ئع٢ٓ٬ ٓػَ:   ٖٝٓ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ ٓح د

ْشٝ( - َٓ  ْٖ ِٓ ْشٝ(، أٝ )قط٠َّ ٣َؿ٢َء َِٗؾ٤وٌ  َٓ  ٖ ِٓ )قط٠َّ ٣َْشِؾَغ َٗؾ٤وٌ 
(ٗ)

ٝٗؾ٤وٌ: ٛٞ ذَّ٘حٌء ذ٠٘ دجًسج ُض٣حد ذٖ أذ٢ عل٤حٕ، 

ْشٝ. َٓ  ٖ ِٓ ْْ ذ٘حء دَجسَى، ك٤وٍٞ: َقط٠َّ ٣َْشِؾَغ َٗؾ٤وٌ  ِٔ ْشٝ هرَ ئضٔحٜٓح ًٝحٕ ص٣حد ًَِّٔح ه٤َ ُٚ: أضْ َٓ  عل٤حٕ، ٝٛشخ ئ٠ُ 

ٖ َهرَِشْعطَحٕ( )َقط٠َّ ٣َْشِؾغَ  - ِٓ ْقوََِسُ  َٓ (، أٝ )َقط٠َّ ٣َؿ٢ء  ِٕ ْٖ ِعِؿْغطَح ِٓ ْقوََِسُ  َٓ
(٘)

 

ٜٚ ئ٠ُ عؿغطحٕ، كغحس ٝأٝؿَ ذؿ٤ؾٚ ًٝحٕ  ْقوََِس ذٖ ٛر٤شز، ًٝحٕ ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ٢ عل٤حٕ هذ ٝؾَّ َٓ ْقوََِس: ٛٞ  َٓ ٝ

ْقوََِس، ًٝحٕ ر َٓ ََِْٛي أًػشْٛ، ِٝٛي  ، ٝأ ُّٝ ، كأخزْٛ جُؼذ ٍَ ٛـ، كنشخ جُ٘حط ذٚ جُٔػَ. ُٓ٘ي ع٘س ػؾش٣ٖ أُق سؾ
(ٙ)

 

 اررجبط اْليثبل ثبنُخرافخ: 

َّٕ ٛزٙ ج٧ٓػحٍ جسضرطص ذوقـ ضكَٔ أعٔحء أػ٬ّ، أٝ أقذجٍظ ٝهؼص ذحُلؼَ؛ كوذ جسضرطص ذحُخشجكس أ٣ًنح،  ًٔح أ

ح ٣ؿؼَ جُٔػَ ٣٘كشف ػٖ جُكو٤وس، ٣ٝ٘ضجـ ػٖ جُٔأُٞف، ٣ٝلوذ  ّٔ ٓقذجه٤َّس ج٩ع٘حد، ٜٝٓ٘ح ٓح ٣شٟٝ ػ٠ِ ُغحٕ جُك٤ٞجٕ،ٓ

ًَّذ ك٢ ًطحذٚ ٓؿٔغ ج٧ٓػحٍ أَّٗٚ ٗوَ ٓح ك٢ ًطحخ قٔضز ذٖ  ٣ُٝك٠ٌ ُٔؿشد جُطَّغ٤ِس ٝجُغَّٔش، ٝهذ ض٘رٚ ج٤ُٔذج٢ٗ ئ٠ُ ٛزج، ٝأ

جُكغٖ ئ٫َّ ٓح رًشٙ ٖٓ خشصجش جُّشه٠ ٝخشجكحش ج٧ػشجخ.
(7)

 

                                                             
د  الضٌمة، علً فوزي)81ٔٔم( األمثال الشواهد وشرحها فً كتاب ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب ألبً منصور عبد الملك بن محمَّ

)1(

 بن إسماعٌل الثَّعالبً )بٌروت: دار الكتب العلمٌَّة( ٕٗٓ- ٕ٘ٓ
ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔ، المٌدانً، مجمع األمثالٕ: 9ٓٔ، الزمخشري، الُمستقصى فً أمثال العرب ٕ :ٕٙٗ

)2(
 

ًّ )1ٔٗٔهـ- 881ٔم( البداٌة والنهاٌة، تحمٌك: عبد هللا بن عبد المحسن التركً )مصر: دار هجر(  ابن كثٌر، أبو الفداء إسماعٌل الدمشم
)3(

ٕ :ٖٙ٘  
المٌدانً، مجمع األمثال ٕ: ٖٙٔ، الجاحظ،الحٌوانٕ: 8ٔٗ، العسكرّي، جمهرة األمثال ٔ: ٖٔٙ، الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف 

)4(

 والمنسوب ٔٗ
الجاحظ، الحٌوان ٘: 9ٕٓ، العسكرّي، جمهرة األمثالٔ: ٕٖٙ

)5(
 

الجاحظ، الحٌوان ٘: 9ٕٓ
)6( 

المٌدانً، مجمع األمثال ٔ: 9
)7(

 



  
 

  
  33 

 

ح ًح َّٔ ٕ ُٚ دٝسٙ ك٢ قلع جُٔػَ ٝضػر٤طٚ؛ ُٔح ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُط٢ جخطِشػص ػ٠ِ ُغحٕ جُك٤ٞجٕ ذأعِٞخ هقق٢ّ ٓ

 ٨ُعِٞخ جُوقق٢ ٖٓ دٝس ك٢ جُطَّأغ٤ش ػ٠ِ أكشجد جُٔؿطٔغ، ٖٝٓ ضِي جُوقـ:

دُّ جُٔحَء( )٫ أْكؼَُُِٚ  حِدَسز(،ٝ)٫ أْكؼَُُِٚ قط٠ ٣َِشدَ جُنَّ َِ جُقَّ دُّ ك٢ أغَِش ج٩ذِ َّٖ جُنَّ قط٠َّ ٣َِك
(ٔ)

دَّ ٫ ٣َْؾَشُخ   َّٕ جُنَّ َ٧

ْسدجً ٣ح َمدُّ كوحٍ:جُٔحَء،ئر  ِٝ ّد:   ٝسد ػْٜ٘ هٍٞ جُغٌٔسُ ُِنَّ

ِْر٢ِ َفِشدج  أَْفرََف هَ

 

 

٢ إَٔ ٣َِشدَج ِٜ  ٫ ٣َْؾطَ

 
 ئ٫َِّ َػشجدًج َػِشدج

 
 ِٝف٤ِِّحٗحً ذَِشدَج

 
ٌَػح ْ٘ ِْطَرِذَج َٝػ ُٓ 

 
هُٞٚ: )ٝف٤ِحٗحً ذشدج( هحٍ ك٢ جُطٌِٔس ضقك٤ق ٖٓ جُوذٓحء كطرؼْٜ جُخِق ٝجُّشٝج٣س:)َصِسدًج( أ١ ذٞصٕ )ًطق( ٝٛٞ جُغَّش٣غ 

 ٍَ دُّ ٠ٌ٘٣ أَذح ِقْغ ج٫صدسجد،ٝجُنَّ
(ٕ)

 

 

 

َّأثٍذٌَّخ:  انحمىل انًعجًٍَّخ نأليثبل انز

ٓػحٍ جُذَّجُس ػ٠ِ جعطكحُس كؼَ جُؾ٢َّء، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗقّ٘ق ٓلشدجضٜح جُكوَ جُؼحّ جُز١ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣ّس ٛٞ قوَ ج٧

 ٝكن جُكوٍٞ ج٥ض٤َّس: 

جُكوَ    

ّ 

ٓحٕ  قوَ  قوَ ج٩ٗغحٕ قوَ جُضَّ

 جُك٤ٞجٕ

قوَ 

 ج٧ٓحًٖ

قوَ 

 جُؿٔحدجش

قوَ 

 جُ٘رحش

َٖ ُٛر٤ََْشز ج٧ذَذَ  ٔ َُ  جذ ز غر٤ش ج٩ذ ٣ْص  جُِؿشَّ  جُضَّ

ٟ جَُكحؼّ  ج٧ذذ٣س ٕ َٝ ٗسُ جُوحس قشجء ج٧ْس ْٞ  جُغَّؼذجٕ َؾ

ُٖ أضَحٕ جُكحك٢ ج٧َذ٤ذ ٖ  جَُكَؿش سمٟٞ جْذ

ز عؿغطحٕ جُؿَٔ جُك٢ ج٥ذِذ٣ٖ ٗ  جُذّسَّ

ُّّ قحتَ جُذَّجػ٢ ج٧ْسِك  ٘ ُ  عْ جُخ٤حه َهرَِشْعطَحٕ أ

َِ  سجقس جٌُق ج٧صُْ جُؿزع ٙ  جُغْٜ َػِغ٤دٌ  جُِكْغ

                                                             
الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب8ٖٖ، ابن سٌدة، الُمخصَّصٗ: 1ٓٔٔ

)1(
 

الثعالبً، ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب8ٖٖ، ابن منظور، لسان العرب )ض ب ب(
)2(
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جِسك جَُكٔحّ جُشجًدٌ  جُرَْكشٌ  7 َٞ  ػُ

 جُلُشجش جُذٛٔحء جَُغ٤ٔش جَُؿذ٣ذجٕ 5

 جُِّٞـ جُند جُّؾْؼش ج٧ََؾذَّجٕ 9

شٝ جُنلذع جُنشط َؾذ١َْ جُلَْشهَذِ  ٓٔ َٓ 

ُٖ َؾ٤ٔش ٔٔ  جُـشجخ ػرذ جذ

 جُـْ٘ ػحفش جُذّٛش ٕٔ

حس٣ش ٖٔ  جُلُٞس جُؼ٤ٖ جُذَّٛ

ٔٗ  َٖ ِش٣ ِٛ  جُٔؼضٟ ؿُر٤َْظ جُذَّج

َٕ  َعِؿ٤غؼَُؿ٤ظ ٘ٔ  جُ٘حهس َؿَطلَح

 جَُّ٘ؼحّ جُوَحِسَظحٕ جُّغٌحى ٙٔ

 جُّٕ٘ٞ جُوحِسظ جُؼََِ٘ض١َّ  جُّغٔحء 7ٔ

ْقوََِسُ  جُغَّٔش 5ٔ  ج٤ُّ٘دُ  َٓ

َُ  ؽحسم 9ٔ َ٘خَّ ُٔ  جُظرحء جُ

 ج٤ُٔص جُؼَْقشجٕ ٕٓ

 َِٗؾ٤وٌ  ػٞمحُؼحتن٤ٖ ٕٔ

ٕٕ  ِٕ ْشكح َُ  جُقَّ  جُ٘حػ

 ٛر٤شز ذٖ عؼذ أمشع جُذّٛش ٖٕ

 جُٔحمؾ جُلَط٤َحٕ ٕٗ

 جُلشهَذ٣َْٖ ٕ٘

 جُوشض٤ٖ ٕٙ

 جُؤش 7ٕ

 ج٤ُِح٢ُ 5ٕ
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حءِ  9ٕ َٔ  جُ

ْغَ٘ذ ٖٓ ُٔ  جُ

ٖٔ  ٕٞ٘ َٔ  جُ

َِٞجٕ ٕٖ َٔ  جُ

 جَُّ٘حسِ  ٖٖ

 جَُّْ٘ؿْ ٖٗ

 َؾذ١َْ جُلَْشهَذِ  ٖ٘

 

جُٔلشدجش ُوذ ٗؾأش ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس ك٢ ذ٤ثس ؽؼش٣َّس، ًحٗص جُِّـس ٢ٛ ٓحدضٚ جُطَّؼر٤ش٣َّس جُط٢ أٓذَّضٚ ذل٤ل ٖٓ 

كشجء ٝٓظحٛشٛح ٝهر٤ؼس جُك٤حز ذ٤ٖ أسؾحتٜح.  جُٔغطٞقحز ٖٓ جُقَّ

 

ٝجُٜذف ٖٓ ٝمغ ٛزٙ جُٔلشدجش جُط٢ ضٔػَِّ ج٧عحط ك٢ ذ٤َّ٘س جُٔػَ ك٢ قوٍٞ د٤ُ٫ّس ٛٞ جٌُؾق ػٖ ػ٬هطٜح 

س جُط٢ ضؿٔغ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس، كذ٫ُس جٌُِٔس ضطكوّن ٖٓ ٓكّقِس ػ٬هحضٜح َّٓ ذحٌُِٔحش ج٧خشٟ دجخَ جُكوَ  ذحُلٌشز جُؼح

جُٔؼؿ٢ّٔ.
(ٔ)

 

ْرذػؼٖ ق٤حز جُؼشخ ج٫ؾطٔحػ٤َّس   ُٔ ح ُـ٣ًّٞح ٣ؼرِّش ك٤ٚ جُ ًٔ ٕ ٓؼؿ ِ ّٞ ٖٝٓ خ٬ٍ ضطرؼ٘ح ُٔلشدجش ج٧ٓػحٍ ٗؿذ أَّٜٗح ضٌ

ػس، ذؼ٤ذز ػٖ جُطَّؼو٤ذ؛ ئر ضأغَّشش ٓلشدجش أٓػحُْٜ ذحُٔٞؾٞدجش ِ ّٞ ط٘ ُٓ ؾحٛذز قُْٜٞ ٖٓ  ٝجُػَّوحك٤َّس، ٝٓح ضكلَ ذٚ ٖٓ أٗؾطس  ُٔ جُ

ٓطٔػَِّ ٛزٙ جُر٤ثس جُط٢ ٣طلحػَ ٓؼٜح ج٩ٗغحٕ جُؼشذ٢ّ ك٢ رُي  ًٕٞ ٝئٗغحٕ ٝق٤ٞجٕ ٝٗرحش ٝؾٔحد، كٌحٗص ًِٔحش أٓػحُٚ

ػَِٚ جخطحس ٓلشدجضٚ ٖٓ ػ٘حفش ذ٤ثطٚ. َٓ  جُٞهص،كٔرذع جُٔػَ ق٤ٖ مشخ 

س ٓحٕ ك٢ ٛزٙ جُٔؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٓػحٍ، ٝخحفَّ َّٕ قوَ جُضَّ ٖٓ ًٔح ٬ُٗقع أ ُْ  ٓح ٣طقَ ٜٓ٘ح ذحُضَّ َٜ ْر ُٔ ٚ جُ ْخطَقُّ ُٔ ٝ  أٝ جُ

ٖٔ٤ٜ ُٔ س جُط٢ ضؿٔغ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ أًػش جُكوٍٞ ٓلشدجش،ٝٛٞ ذٜزج ٣ؼذّ جُكوَ جُ َّٓ  جُز١ ُٚ فِس ٝغ٤وس ذحُذ٫ُّس جُؼح

٢٘ٓ ُٜزٙ ج٫عطكحُس. ٝجُطَّش٤ًض  طَّقِس ذحُؼ٬َهس ذ٤ٖ جعطكحُس جُلؼَ ٝج٫ٓطذجد جُضَّ ُٔ ػ٠ِ ٛزج جُكوَ ٣ُِٞؾذ ذ٤ٖ هحتلس ٛزج ٝجُ

 ٖٓ % ٖٓ ئؾٔح٢ُّ 585ٕجُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ضشجذًطح ٝجضغحًهح ٓغ هر٤ؼس جُٔٞمٞع،ئر ذِـص ٗغرس ج٧ٓػحٍ جُّط٢ ٝسد ك٤ٜح جُضَّ

 ػذد ج٧ٓػحٍ جُرحُـس ٓثس ٝأسذؼس أٓػحٍ.

ش جُر٤ثس ػ٠ِ ق٤حز ج٩ٗغحٕ ٤ِ٣ٚ ٖٓ ٗحق٤س جٌُػشز قوَ جُك٤ٞجٕ ٖٓ ئذَ ٝه٤ٞس ٝصٝجقق، ٝٛزج ٣ؾ٤ش ئ٠ُ أغ

ذ جُّقِس جُٞغ٤وس جُٔر٤َّ٘س ػ٠ِ جُٔٞدَّز ذ٤ٖ ج٩ٗغحٕ  ًِّ ح ٣إ َّٔ ح ك٢ ٛزٙ جُك٤حز؛ ٓ ًٔ جُؼشذ٢؛ئر ٣ٔػَ جُك٤ٞجٕ ك٤ٜح ؾضًءج ٜٓ

                                                             
عمر، أحمد مختار)8ٕٓٓم( علم الداللة )الماهرة: عالم الكتب، ط1( 89

)1(
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ػص أعٔحء ٛزج جُكوَ ٓح ذ٤ٖ ه٤ٞس ٝق٤ٞجٗحش،  َّٞ ٝجُك٤ٞجٕ، كؿؼِٞج ُِك٤ٞجٗحش أعٔحء ٠ًُ٘ٝ ٝأُوحذًح صخشش ذٜح أٓػحُْٜ،ٝض٘

ّد(، كوذ ؾحء ٖٓ أعٔحتٚ )جُِكغَ، أذٞ جُكغَ(، ٝذِـص ٗغرس ج٧ٓػحٍ جُط٢  ذَ ٗؿذ ُِك٤ٞجٕ جُٞجقذ أًػش ٖٓ جعْ، ٓػَ )جُنَّ

 % ٖٓ ئؾٔح٢ُ ػذد ج٧ٓػحٍ جُطَّحذ٤ذ٣َّس.ٕ.ٕٔٝسدش ك٤ٜح أعٔحء ُِك٤ٞجٗحش 

 اْليثبل انشَّعجٍَّخ انزً رحًم َفص انفكرح:

ح ٣ُوحٍ ػ٘ذ سكل كؼَ أٍٓشٓح سكًنح هطؼ٤ًّح،ئؽحسز ٖٓ ج٧ٓػحٍ جُؾَّْؼر٤َّس جُط٢ ضذٝ َّٔ س قٍٞ ٛزج جُٔؼ٠٘ جُٔشًض١ّ؛ ٓ

ص جُروشز ػ٠ِ هشٜٝٗح(،  ئ٠ُ ٓؼ٠٘ ج٫عطكحُس؛ كِٖ ٣كقَ ٛزج ج٧ٓش ئ٫ ذكقٍٞ ٛزٙ ج٧ٓٞس جُٔغطك٤ِس هُْٜٞ: )ئرج قؿَّ

ٝ)ك٢ ج٧ق٬ّ(، ٝ)ُٞ جٗطروص ٝ)ُٞ هِؼص ك٢ سأعي ٗخِس، أٝ ؽؿشز(، ٝ)ُٔح ضؾٞف قِٔس ٝدٗي(، ٝ)ك٢ جُٔؾٔؼ(،

١ ٖٓ هرشٙ( ِْكظ ًَٞػي(، ٝ)ُٞ خشؼ ؾذِّ  جُغَّٔحء ػ٠ِ ج٧سك(، ٝ)ُٞ ؽشذص ٓحء جُركش(، ٝ)ُٞ ذَِّطص جُركش(، ٝ)ُٞض

، ٝٓؼ٘حٛح ئرج هحسش جُخ٘حص٣ش، (When Pigs Fly)ٖٝٓ ج٧ٓػحٍ جُط٢ ضكَٔ ٗلظ جُذ٫ُس ك٢ جُِـس ج٩ٗؿ٤ِض٣س 

ص جُروشز ػ٠ِ هشٜٝٗح(ٝضغطخذّ ُِؾ٢ء جُٔغطك٤َ قذٝغٚ، ًٝزج )ٝٛٞ ٓػَ هش٣د ٖٓ جُٔػَ   when hensجُؾؼر٢ )ئرج قؿَّ

have teeth.ٕٝٓؼ٘حٙ ئرج هِغ ُِذَّؾحؼ أع٘ح ) 

 

 

 انَُّزبئج: 

٣ٌٔ٘٘ح ضكذ٣ذ جُٔؼ٠٘ ج٫فط٬ق٢ ٨ُٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس ذ٘حء ػ٠ِ ٓح عرن ذأَّٜٗح: )أعِٞخ ٖٓ أعح٤ُد جُِّـس جُؼشذ٤َّس ضوّٞ 

َّٕ جعطكحُس ٝهٞع جُؾَّشه ٣غطِضّ  ضـ٤ّشٙ ذأٍٓش ٣غطك٤َ ققُٞٚ أٝ ػ٠ِ ضؼ٤ِن جعطكحُس كؼَ جُؾ٢َّء ٓحدجٓص جُك٤حز؛ ٧

 جعطكحُس ٝهٞع جُٔؾشٝه(، ٖٝٓ أذشص جَُّ٘طحتؽ:

 ؾٔؼص ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس ذ٤ٖ دٝسٛح جُذ٢ُّ٫ّ، ٝدٝسٛح ج٣٩وحػ٢ّ. -ٔ

 ضوّٞ كٌشز ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣ّس ػ٠ِ: -ٕ

كحُس ٝهٞع جُؾَّشه جُط٢ ضغطٞؾد جعطكحُس جُٔؾشٝه، ًحعطكحُس جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٔطنحدجش. جعط -ٔ

 ٝجعطكحُس ػٞدز جُٔلوٞد.

ح، ٓػَ: )٫  -ٕ ًٔ جعطٔشجس٣َّس جُؾَّشه ٝدٝجٓس جُط٢ ضغطٞؾد جعطكحُس جُٔؾشٝه، ٓحدجّ جُؾَّشه هحت

ِِْو٤ًّح( ْغطَ ُٓ  ُٕ َّ جُغَّْؼذَج ح دَج َٓ  آض٤َِي 

ٞض٤َّ  -ٖ س جُٔلطٞقس جُط٣َِّٞس، ٝجُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ صٖٓ أهٍٞ ك٢ جُّ٘طن، ٓغ ٓح ك٤ٜح ٖٓ ًػشز جُٔوحهغ جُقَّ

٢ّ٘ٓ جُط٣ََّٞ  ج ه٤ًِوح دٕٝ إٔ ٣وق ك٢ هش٣وٚ أ١ ػحتن ٣ط٘حعد ٓغ ج٫ٓطذجد جُضَّ ٓشٝس جُٜٞجءقشًّ

 جُٔشضرو ذحعطكحُس كؼَ جُؾ٢َّء.
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ٔحش ج٧عِٞذ٤َّس ُٜزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ضٌشجس جُطَّشج٤ًد -ٗ  ػ٠ِ ٗٔو ٝجقذ ك٢ جُـحُد. ٖٓ جُّغِ

ٓحٕ  ض٤َّٔض ذٚ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ ٖٓ أذشص ٓح -٘ ٤َّس جُٔؾحٛذز )جٌُٔحٕ ٝجُضَّ جػطٔحدٛح ػ٠ِ جُٞعحتو جُكّغِ

ص جُر٤ثس خ٤ش ضٔػ٤َ. َّٕ ج٧ٓػحٍ ٓػَِّ ٍّ ػ٠ِ أ ح ٣ذ َّٔ َّ٘رحش(ٓ  ٝج٩ٗغحٕ ٝجُك٤ٞجٕ ٝجُ

 ٝجُغَّؿغ(جُط٘ٞع ج٣٩وحػ٢ جُوحتْ ػ٠ِ )جُطٌّشجس، ٝجُؿ٘حط،  -ٙ

ذ٤٘س جُطَّنحد ٖٓ جُر٤٘حش ج٧عِٞذ٤َّس جُط٢ ٝظَّلٜح هحتَ جُٔػَ ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ كٌشز ج٫عطكحُس؛ كحعطكحُس  -7

ٍٕ ٝجقذ.  جُٔؿ٢ء أٝ جُلؼَ ًحعطكحُس جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٔط٘حكشجش ك٢ آ

ش ٖٓ ذ٤٘طٜح جُطش٤ًر٤َّس، ٓػَ: ج٧صُْ جُؿزع، ؿرح جًطغرص ذؼل جُطَّشج٤ًد د٫ُطٜح -5 ؿر٤ظ، آخش  ػ٠ِ جُذَّٛ

 جُٔغ٘ذ، أذذج عٔذج عشٓذج

س جُٔػَ )ع٤حم جُكحٍ(. -9  ًػ٤ش ٖٓ ج٧ٓػحٍ جُطَّأذ٤ذ٣َّس ٫ ٣ٌٖٔ كٜٜٔح ئ٫َّ ٖٓ خ٬ٍ ٓؼشكس هقَّ

جعطٔشجس٣َّس جٗطحؼ ٛزج جَُِّٕٞ ٖٓ ج٧ٓػحٍ قط٠َّ ػقشٗح جُكح٢ُ؛ ٓطٔػ٬ًِّ ك٢ ج٧ٓػحٍ جُؾؼر٤َّس جُط٢ قِٔص  -ٓٔ

 حه جُؼشذ٤َّس جُوذ٣ٔس.ٗلظ جُذ٫ُّس، ٝئٕ خحُلص ج٧ٗٔ

 

 لبئًخ انصبدر وانًراجع:

جُوحٛشز: ًِٔحش ػشذ٤َّس ُِطَّشؾٔس  -ّ(، هحٓٞط جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ ٝجُطؼحذ٤ش جُٔقش٣َّس )ٓقش9ٖ٘ٔأ٤ٖٓ، أقٔذ ) -

 ٝجُ٘ؾش( 

ذ ذٖ ػ٤غ٠ ) - َّٔ ّ( ؽشـ ج٧ؽ٢ّٗٞٔ ػ٠ِ أُل٤َّس جذٖ ٓحُي 995ٔ -ٛـ9ٔٗٔج٧ؽ٢ّٗٞٔ، أذٞ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ ٓك

 )ذ٤شٝش: ُر٘حٕ، دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(

 (ّ٘( د٫ُس ج٧ُلحظ )جُوحٛشز: ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ جُٔقش٣َّس، ه95ٗٔأ٤ٗظ، ئذشج٤ْٛ) -

 ّ( ج٧فٞجش جُِـ٣َّٞس )جُوحٛشز: دجس جُطرحػس جُكذ٣ػس(9ٙٔٔ) -

جٍ ) - َّٞ ُٔلقََّ ك٢ جُ٘كٞ جُؼشذ٢ )ذ٤شٝش: دجس 99ٕٔ -ٛـٖٔٗٔذحذغط٢، ػض٣ضز ك ؼؿْ جُ ُٔ  جٌُطد جُؼ٤ِٔس(ّ( جُ

 جُوحٛشز( -ّ( ػِْ جُذ٫ُس )ئهحس ؾذ٣ذ( ضشؾٔس: د. فرش١ ئذشج٤ْٛ ) دجس جُٔؼشكس جُؿحٓؼ٤َّس: ٓقش99٘ٔذحُٔش ) -

س ٌُِطحخ( 99ٖٔجُركشج١ّٝ، د. ع٤ذ) - َّٓ  ّ( جُؼشٝك ٝئ٣وحع جُؾؼش جُؼشذ٢ّ )جُوحٛشز: ج٤ُٜثس جُٔقش٣َّس جُؼح

ذ )د.ش( ج٧فٞجش جُؼشذ - َّٔ  ٤َّس )جُوحٛشز: ٌٓطرس جُؾرحخ(ذؾش، ًٔحٍ ٓك

ّ(، ج٤ٌَُِّحش، ٓؼؿْ ك٢ جُٔقطِكحش ٝجُلشٝم 995ٔ -ٛـ9ٔٗٔأذٞ جُروحء جٌُل١ٞ، أ٣ٞخ ذٖ ٓٞع٠ جُكغ٢٘٤ ) -

ذ جُٔقش١ )ذ٤شٝش: ٓإعغس جُشعحُس، ه َّٔ  (ٖجُِـ٣َّٞس، ضكو٤ن: ػذٗحٕ دس٣ٝؼ، ٝٓك
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ـ جُؼِّٞ، ضكو٤ن: د. ػرذ جُك٤ٔذ ٛ٘ذج١ٝ ّ( ؽشـ ضِخ٤ـ ٓلطح97ٔٔجُطلطحصج٢ٗ، عؼذ جُذ٣ٖ ٓغؼٞد ذٖ ػٔش) -

 )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(

ذ ػ٢ِ) - َّٔ ّ( ٓٞعٞػس ًؾحف جفط٬قحش جُلٕ٘ٞ ٝجُؼِّٞ، ضكو٤ن: ػ٢ِ دقشٝؼ )ذ٤شٝش: 99ٙٔجُطٜح١ٞٗ، ٓك

 ٌٓطرس ُر٘حٕ(

ٔ٘غٞخ، ضكو٤ن: ّ( غٔحس جُوِٞخ ك٢ جُٔنحف ٝج9ُٙ٘ٔجُػؼحُر٢، أذٞ ٓ٘قٞس ػرذ جُِٔي ذٖ دمحم ذٖ ئعٔحػ٤َ ) -

ذ أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ )جُوحٛشز: دجس جُٔؼحسف( َّٔ  ٓك

ذ ػشخ )جُوحٛشز: جُذجس جُػوحك٤َّس ُِ٘ؾش(5ٕٓٓ -ٛـ9ٕٗٔ) - َّٔ ذ ص٣ْٜ٘ ٓك َّٔ  ّ( خحّؿ جُخحّؿ، ضكو٤ن: د. ٓك

ذ٤شٝش: ّ( ًطحخ كوٚ جُِـس ٝأعشجس جُؼشذ٤َّس، مرطٚ ٝػَِّن قٞجؽ٤ٚ: ٣حع٤ٖ ج٣٧ّٞذ٢ )ف٤ذج، ٕٓٓٓ -ٛـٕٓٗٔ) -

 (ٕجٌُٔطرس جُؼقش٣س، ه

ّ( جُٔػَ جُغحتش ك٢ أدخ جٌُحضد ٝجُؾحػش، ضكو٤ن: أقٔذ جُكٞك٢، ٝذذ١ٝ هرحٗس 97ٖٔجذٖ ج٧غ٤ش، م٤حء جُذ٣ٖ) -

 جُوحٛشز: دجس ٜٗنس ٓقش( -)ٓقش

ذ ذحعَ ػ٤ٕٞ جُغٞد )ذ٤شٝش: 97ٔٔجُؿحقع، أذٞ ػػٔحٕ ػٔش ذٖ ذكش) - َّٔ ّ( ًطحخ جُك٤ٞجٕ، ٝمغ قٞجؽ٤ٚ: ٓك

 جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(دجس 

 ّ(7ٕٓٓجُؿشؾح٢ّٗ، ػرذ جُوحٛش، د٫تَ ج٩ػؿحص، ضكو٤ن: سمٞجٕ جُذج٣س ٝكح٣ض جُذج٣س )دٓؾن: دجس جُلٌش،  -

ذ ػ٢ِ جُ٘ؿحس )ذ٤شٝش: دجس جُٜذٟ ُِطرحػس 9٘٘ٔجذٖ ؾ٢٘، أذٞ جُلطف ػػٔحٕ) - َّٔ ّ(، جُخقحتـ، ضكو٤ن: ٓك

 (ٕٝجُ٘ؾش، ه

غ جُؼ٢ِّٔ( ّ(957ٔجُؿٞجس١، أقٔذ ػرذ جُغطحس ) - ّٔ  ٗكٞ جُٔؼح٢ٗ )ذـذجد: ٓطرؼس جُٔؿ

ّ( خضجٗس ج٧دخ ٝؿح٣س ج٧سخ، ؽشـ: ػقحّ ؽو٤ٞ 99ٔٔجذٖ قؿس جُك١ٞٔ، ضو٢ جُذ٣ٖ أذٞ ذٌش ػ٢ِ ) -

 )ذ٤شٝش: دجس ٌٝٓطرس ج٬ٍُٜ(

 ّ( ج٧عظ جُؿٔح٤َُّس ُ٪٣وحع جُر٬ؿ٢ )قِد: دجس جُوِْ جُؼشذ٢(997ٔقٔذجٕ، جذطغحّ ) -

ّ( جسضؾحف  995ٔ -ٛـ  5ٔٗٔ ذٖ ٣ٞعق ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٣ٞعق ذٖ ق٤حٕ أغ٤ش جُذ٣ٖ ج٧ٗذُغ٢ )أذٞ ق٤َّحٕ، دمحم -

 جُنشخ ٖٓ ُغحٕ جُؼشخ )جُوحٛشز: ٌٓطرس جُخحٗؿ٢(

س ج٧دخ ك٢ جُكؿحص )ٓقش - ذ ػرذ جُٔ٘ؼْ )د.ش( هقَّ َّٔ جُوحٛشز: ٌٓطرس ج٤ٌَُِّحش  -خلحؾ٢، ػرذ هللا ػرذ جُؿرَّحس ٓك

 ج٧صٛش٣َّس(

ذ ذٖ ػٔش )د.ش( ِؽلحء جُـ٤ََِ ك٤ٔح ك٢ ٬ًّ جُؼشخ ٖٓ جُذَّخ٤َ، هذَّّ ُٚ جُخلحؾ٢،  - َّٔ ؽٜحخ جُذ٣ٖ أقٔذ ذٖ ٓك

ذ ًؾَّحػ )ُر٘حٕ، ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس( َّٔ  ٝفككٚ: د. ٓك
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 ّ( ضحس٣خ ج٧دخ جُؼشذ٢ّ، ضشؾٔس: ئذشج٤ْٛ ٢ٗ٬٤ً )دٓؾن: دجس جُلٌش(995ٔد. س. ذ٬ؽ٤ش) -

 ّ( جُركع جُذ٢ُّ٫ ك٢ ًطحخ ع٤ر٣ٞٚ )جُؼشجم: ٓطرؼس سٕٝ(ٕٗٓٓقغ٤ٖ)هللا دص٢٤ٛ، دُخٞػ ؾحس  -

س، ضؼش٣د: فحُف جُلشٓحد١ ٝآخشٕٝ )جُذجس جُؼشذ٤َّس 95٘ٔد١ عٞع٤ش، كشد٣٘حٗذ) - َّٓ ّ( دسٝط ك٢ ج٧ُغ٤َّ٘س جُؼح

 ٌُِطحخ(

ٝش: دجس جٌُطد ذ٤ش -ّ( ٛٔغ جُٜٞجٓغ ك٢ ؽشـ ؾٔغ جُؿٞجٓغ )ُر٘ح97ٕٔٔجُغ٤ٞه٢، ؾ٬ٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ) -

 جُؼ٤َِّٔس(

كٚ: ج٧عطحر ٓقطل٠ ػرذ جُؾحك٢ )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس، هٕٗٓٓ -ٛـٕ٘ٗٔد٣ٞجٗٚ ) -  ( ّ٘( مرطٚ ٝفكَّ

 ُٔطرؼس جُ٘ٔٞرؾ٤س( -د٣ٞجٕ ج٧ػؾ٠ جٌُر٤ش )د.ش( ضكو٤ن: دمحم قغ٤ٖ )ٌٓطرس ج٥دجخ ذحُؿٔح٤ٓض -

ذ ) - َّٔ ّ( ٓلشدجش أُلحظ جُوشإٓ، ضكو٤ن: فلٞجٕ دجٝد١ 99ٕٔ -ٛـٕٔٗٔجُشجؿد ج٧فلٜح٢ٗ، جُكغ٤ٖ ذٖ ٓك

 )دٓؾن: دجس جُوِْ(

ّ( ؽشـ جُشم٢ ػ٠ِ جٌُحك٤س، ضكو٤ن: ٣ٞعق قغٖ ػٔش )٤ُر٤ح، 975ٔجُشم٢ ج٫عطشجذحد١، دمحم ذٖ جُكغٖ ) -

 ذ٘ـحص١: ٓ٘ؾٞسجش ؾحٓؼس هحس٣ٞٗظ، هرؼس ٓ٘وَّكس(

جخ )ذ٤شٝش: ٓإعغس جُشعحُس، ّ( ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس جُوذ٣ٔس، ض957ٔسٝدُق صُٜح٣ْ ) - َّٞ شؾٔس: سٓنحٕ ػرذ جُط

 (ٗه

ذ جُكغ٢٘٤ ) - َّٔ ذ ٓشضن٠ ذٖ ٓك َّٔ ّ( ضحؼ جُؼشٝط ٖٓ ؾٞجٛش جُوحٓٞط، جػط٠٘ ذٚ 97ٔٔجُضذ٤ذ١ّ، جُغ٤ذ ٓك

ذ ٓكٔٞد )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس( َّٔ  ٝٝمغ قٞجؽ٤ٚ: د. ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤َِ ئذشج٤ْٛ، ٝج٧عطحر: ًش٣ْ ع٤ذ ٓك

ّ( جُٔغطوق٠ ك٢ أٓػحٍ جُؼشخ )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد 957ٔؾش١، أذٞ جُوحعْ ٓكٔٞد ذٖ ػٔشٝ ذٖ أقٔذ )جُضٓخ -

 (ٕجُؼ٤َِّٔس، ه

ؼ أقحد٣ػٚ: خ٤َِ ٓإٔٓٞ ؽ٤كح )ذ٤شٝش: دجس جُٔؼشكس، ه9ٕٓٓ) -  (ّٖ(، ضلغ٤ش جٌُؾحف، جػط٠٘ ذٚ ٝخشَّ

 ؼس: ٓشجد ًحَٓ )ذ٤شٝش: دجس ج٬ٍُٜ(ص٣ذجٕ، ؾشؾ٢ )د.ش( جُلِغلس جُِـ٣َّٞس ٝج٧ُلحظ جُؼشذ٤َّس، ٓشجؾ -

 جُغحٓشجت٢، ئذشج٤ْٛ )د.ش( ك٢ ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس )ج٣ٌُٞص: ٓطرؼس قٌٞٓس ج٣ٌُٞص( -

ّ( ًطحخ ج٧ٓػحٍ، ضكو٤ن: د. سٓنحٕ ػرذ جُطٞجخ )ذ٤شٝش: دجس 95ٖٔجُغذٝع٢، أذٞ ك٤ذ ٓإسؼ ذٖ ػٔش ) -

 جُٜ٘نس جُؼشذ٤َّس(

ؾغ جُؾحك٢ ك٢ جُر٬ؿس جُؼشذ٤َّس: )جُر٤حٕ. جُٔؼح٢ٗ. جُرذ٣غ(، )ػٔحٕ: دجس ّ( جُٔشٕٕٔٓجُغؼذ١، ػ٤غ٠ ئذشج٤ْٛ ) -

 أٓٞجؼ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ(
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 (ّٕ( جٌُطحخ، ضكو٤ن: ػرذ جُغ٬ّ ٛحسٕٝ )جُوحٛشز: ٌٓطرس جُخحٗؿ٢ّ، ه95ٕٔع٤ر٣ٞٚ ) -

ُٔخقَّـ، هذَّّ ُٚ: د. ئذشج٤ْٛ خ99َٙ٤ِٔ -ٛـ7ٔٗٔجذٖ ع٤ذز، أذٞ جُكغٖ ذٖ ئعٔحػ٤َ ) -  -ؾلَّحٍ )ُر٘حٕ ّ( جُ

 ذ٤شٝش: دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ّ، ٓإعغس جُطحس٣خ جُؼشذ٢ّ(

ذ  - َّٔ كٚ: ٓك جُغ٤ٞه٢ّ، ػرذ جُشقٖٔ ؾ٬ٍ جُذ٣ٖ )د.ش( جُٔضٛش ك٢ ػِّٞ جُِـس ٝأٗٞجػٜح، ؽشقٚ ٝمرطٚ ٝفكَّ

ذ أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ، ػ٢ِ جُرؿح١ّٝ )ف٤ذج َّٔ  جُؼقش٣َّس(  ذ٤شٝش، ٓ٘ؾٞسجش جٌُٔطرس -أقٔذ ؾحد ج٠ُُٞٔ، ٝٓك

ذ ذٖ ٣َْؼ٠َِ ) - َّٔ ُٔلنَ ذٖ ٓك ُر٘حٕ:  -ّ( أٓػحٍ جُؼشخ، ضكو٤ن: ئقغحٕ ػرحط )ذ٤شٝش95ٖٔ-ٛـٖٓٗٔجُنر٢، جُ

ُٔكوِّن. ٔٗ( ٕدجس جُشجتذ جُؼشذ٢ّ، ه ٓس جُ  ٓوذِّ

ذ ؽحًش، ٝػرذ جُغ٬ّ ٛحسٕٝ )جُوحٛشز، دجس جُٔؼحسف، ه979ٔ) - َّٔ  (ّٙ( جُٔلن٤ِحش، ضكو٤ن: أقٔذ ٓك

ّ( ج٧ٓػحٍ جُؾٞجٛذ ٝؽشقٜح ك٢ ًطحخ غٔحس جُوِٞخ ك٢ جُٔنحف ٝجُٔ٘غٞخ ٧ذ٢ 97ٔٔس، ػ٢ِ كٞص١)جُن٤و -

ذ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُػَّؼحُر٢ )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس( َّٔ  ٓ٘قٞس ػرذ جُِٔي ذٖ ٓك

ج٤ْٛ جُطشجذِغ٢، ئذشج٤ْٛ ذٖ ػ٢ِ ج٧قذخ )د.ش( كشجتذ ج٦ٍُ ك٢ ٓؿٔغ ج٧ٓػحٍ، هذّ ُٚ ٝٝمغ كٜحسعٚ: ئذش -

 ؽٔظ جُذ٣ٖ )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(

ّ( جُٔػ٠٘، قوَّوٚ ٝؽشقٚ: ػّض جُذ٣ٖ جُط٘ٞخ٢ّ )عٞس٣ح، دٓؾن: -9ٙٔ-5ٖٓٔأذٞ جُط٤د جُِـ١ّٞ، ػرذ جُٞجقذ ) -

 ٓطرٞػحش جُٔؿٔغ جُؼ٢ِّٔ جُؼشذ٢ّ(

ذ أذٞ جُلنَ ّ( ًطحخ ؾٜٔشز ج٧ٓػحٍ، ضكو٤ن: 955ٓٔ -ٛـ5ٓٗٔجُؼغٌش١، جُكغٖ ذٖ ػرذ هللا ذٖ عَٜ ) - َّٔ ك

 (   ٖئذشج٤ْٛ، ٝػرذ جُٔؿ٤ذ هطحٓؼ )ذ٤شٝش: دجس جُؿ٤َ، ٝدجس جُلٌش، ه

 (ّٖ( ضٜز٣د جُٔوذٓس جُِـ٣ٞس ُِؼ٢ِ٣٬ )دٓؾن: دجس جُغإجٍ ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش، ه95٘ٔػ٢ِ، أعؼذ أقٔذ ) -

 95( 7ّ( ػِْ جُذ٫ُس )جُوحٛشز: ػحُْ جٌُطد، ه9ٕٓٓػٔش، أقٔذ ٓخطحس) -

( جُقحقر٢ ك٢ كوٚ جُِـس ٝعٖ٘ جُؼشخ ك٢ ٬ًٜٓح، ضكو٤ن: 99ٖٔجُكغ٤ٖ أقٔذ ذٖ صًش٣ح ) جذٖ كحسط، أذٞ -

 ػٔش كحسٝم جُطرحع )ذ٤شٝش: ٌٓطرس جُٔؼحسف(

 ّ( ٓوح٤٣ظ جُِـس، ضكو٤ن: ػرذ جُغ٬ّ دمحم ٛحسٕٝ )ذ٤شٝش: جضّكحد جٌُُطَّحخ جُؼشخ(  ٕٕٓٓ) -

ذ جُوقحؿ )جُوحٛشز: ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ جُٔقش٣َّس(ّ( جُِـس، ضؼش٣د: ػرذ جُك٤ٔذ جُذٝجخ9٘ٔ٢ِٔك٘ذس٣ظ ) - َّٔ  ، ٝٓك

ّ( جُوحٓٞط جُٔك٤و )ذ٤شٝش: ٓإعغس جُشعحُس، ٕ٘ٓٓ-ٛـٕٙٗٔجُل٤شٝص آذحد١، دمحم ذٖ ٣ؼوٞخ ٓؿذ جُذ٣ٖ) -

 (5ه

ذ) - َّٔ  ّ( جُٔذخَ ئ٠ُ كوٚ جُِـس جُؼشذ٤َّس )دجس جُلٌش جُٔؼحفش ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ (99ٖٔهذٝس، أقٔذ ٓك
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 ّ( ج٧ٓػحٍ جُؼشذ٤َّس دسجعس ضحس٣خ٤َّس ضك٤ِ٤َِّس )دٓؾن: دجس جُلٌش(955ٔ -ٛـ5ٓٗٔهطحٓؼ، ػرذ جُٔؿ٤ذ ) -

ّ( جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س، ضكو٤ن: ػرذ هللا ذٖ ػرذ جُٔكغٖ 997ٔ -ٛـ7ٔٗٔجذٖ ًػ٤ش،أذٞ جُلذجء ئعٔحػ٤َ جُذٓؾو٢ّ ) -

 جُطش٢ً )ٓقش: دجس ٛؿش(

ذ ذٖ ػرذ هللا) جذٖ ٓحُي، أذٞ ػرذ هللا ؾٔحٍ جُذ٣ٖ - َّٔ ّ( ؽشـ جٌُحك٤َّس جُؾحك٤َّس، ضكو٤ن: د. ػرذ جُٔ٘ؼْ أقٔذ 95ٕٔٓك

 ٛش٣ذ١ )ٌٓس: ؾحٓؼس أّ جُوُشٟ(

ذ ذٖ ٣ض٣ذ ) - َّٔ ذ ػرذ جُخحُن ػظ٤ٔس )ٓقش، 99ٗٔ -ٛـ٘ٔٗٔجُٔرشد، أذٞ جُؼرَّحط ٓك َّٔ وطند، ضكو٤ن: ٓك ُٔ ّ( جُ

 جُوحٛشز: جُٔؿِظ ج٧ػ٠ِ ُِؾإٕٝ ج٩ع٤ٓ٬َّس(

ُٓشجد ػرذ جُشقٖٔ )ٓرش -  ّ( جُ٘ظش٣َّس جُ٘وذ٣َّس ٖٓ جُقٞش ئ٠ُ جُ٘ـ )ؾذز: جُ٘حد١ جُػوحك٢ ج٧دذ٢(ٕٕٔٓٝى، 

 ٛـ( ًطحخ ج٧صٓ٘س ٝج٧ٌٓ٘س )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(7ٔٗٔجُٔشصٝه٢، أذٞ ػ٠ِ أقٔذ ذٖ دمحم ذٖ جُكغٖ ) -

 ُؼح٣ذ.)د.ش( ؽشـ جُلق٤ف ُػؼِد، هشجءز ٝضكو٤ن: د ع٤ِٔحٕ ئذشج٤ْٛ ج -

 (ٖجُٔغذ١، ػرذ جُغ٬ّ )د.ش( ج٧عِٞذ٤ّس ٝج٧عِٞخ )جُذجس جُؼشذ٤َّس ٌُِطحخ، ه -

 ٛـ( ك٢ جُر٬ؿس جُؼشذ٤س ٝج٧عِٞذ٤حش جُِغح٤ٗس )جُوحٛشز: ػحُْ جٌُطد(ٕٗٗٔٓقِٞـ، عؼ٤ذ ) -

ذ ذٖ ٌٓشّ ) - َّٔ  ّ( ُغحٕ جُؼشخ )ذ٤شٝش: دجس فحدس( 9٘٘ٔجذٖ ٓ٘ظٞس، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ، أذٞ جُلقَ ٓك

ذ) - َّٔ ػحٍ )هٜشجٕ: ج٥عطحٗس جُشم٣َّٞس( 9ٕٓٔج٤ُٔذج٢ّٗ، أذٞ جُلنَ أقٔذ ذٖ ٓك ْٓ غ ج٧ َٔ  ّ( ْٓؿ

ّ( ج٧ٓػحٍ، ضكو٤ن: د. ػرذ جُٔؿ٤ذ هطحٓؼ )دٓؾن: دجس 95ٓٔ -ٛـٓٓٗٔجُٜش١ّٝ، أذٞ ػُر٤ذ جُوحعْ ذٖ ع٬ّ ) -

 جُٔإٔٓٞ ُِطشجظ(

ذ ػ٢ِ قحٓذ ّ( ٓـ٢٘ جُِر٤د ػٖ ًطد ج٧ػحس٣د، ضك95٘ٔجذٖ ٛؾحّ، ) - َّٔ و٤ن: د. ٓحصٕ جُٔرحسى، ٝسجؾؼٚ: ٓك

 )ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(

حد) - َّٔ ّ( ًطحخ ج٧ُلحظ جٌُطحذ٤َّس، هذَّّ ُٚ ٝٝمغ قٞجؽ٤ٚ ٝكٜحسعٚ: 97ٔٔجُٜٔذج٢ٗ، ػ٤ذ جُشقٖٔ ذٖ ػ٤غ٠ ذٖ ق

٤َ ٣ؼوٞخ )ُر٘حٕ ِٓ  ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس(  -د. ج

ٞكن جُذ٣ٖ أذ - ُٓ لّقَ ُِضٓخؾش١، هذَّّ ُٚ ٝٝمغ ٛٞجٓؾٚ 97ٔٔٞ جُروحء ٣ؼ٤ؼ ذٖ ػ٢ِ )جذٖ ٣ؼ٤ؼ،  ُٔ ّ( ؽشـ جُ

 97: ٘ذ٤شٝش(  -ٝكٜحسعٚ: ئ٤َٓ ذذ٣غ ٣ؼوٞخ )دجس جٌُطد جُؼ٤َِّٔس: ُر٘حٕ

 


