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 ملخص

 : هنا ملخص البحث

المثُل العربيُّ يُشكُل لوناً من ألوان النثر العربي، والمثُل يحكي واقعةً معينة جرت 

ً على مفهوم معين، ثم يضرُب المثُل في مناسبات مماثلٍة  في زمن معين، داَّلا

للحدث الذي قيل فيه المثل؛ ليؤدي المفهوم نفَسهُ، وقد مرا المثُل بحقٍَب زمنيٍة 

 قبَل اإلسالِم، وهناَك مثٌل إسالمي  قيل في عصور متعددة، فهناك مثٌل جاهلي  

إسالمية متوالية، مما يجعُل المثَل متطورا في الدَّللة والمفهوم، والمثُل العربي 

يأخذُ حكم النثر العربي في اَّلعتداد به لقيام قاعدة لغوية عليه، وفي اَّلستشهاد 

عتدُّ به، بناء على زمنه به على حكم لغوي قائم، حالهُ حاَل النثر العربي الذي ي

الذي قيل فيه، فمنه ما تقوم عليه قاعدة لغوية، ومنه مايصحح اَّلستشهاد به 

ً معجزا، تختلف  ً خاصا لحكم لغوي، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة تأخذُ طابعا

عن األمثلة العربية البشرية، وهي جديرة باَّلهتمام والدراسة، وهذا ما يكشف 

 رة موجزة يقتضيها المقام.       عنه هذا البحث، بصو

أمثال عربية، أمثال قرآنية، استشهاد لغوي، قصة واقعية،  :الكلمات المفتاحية

  تحليل نحوي
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 المقدمة

ةةبر       ةة   إن اللغةةة البرةَةةةت تُّةةومعد ا انةةعكال مةةع ال ةةفص البرةةة  العرةةَ، وفةةر      

مقعمة ذلك آيالُت القرآن ال ريم المبجز   الرحَُ، مةع حاالييةث اليبة  محمةع  ةل  

هللا نلَه  سلم   إوه ح ر، البرب نل  اإلطفق   إنَّ كفصت البةرب الة ي يُحةوبد ةةه  

ليح ية ح  البفغَة لَس معو اةال نلة  كة ز  نمةالن  م ةالن  لقَالص القالنعة الرر َة ح  ا

لز مالً  نمالوالً  م الوالً؛ ألنَّ البرةَةةت تخولةع نةع سةالغر لغةالت األ     ة  ك  ُمحعيٌ ُموت ت

ََّةٌ  لغةُ ا ٍص مع ةي  آيص حنزكال هللاُ تبالل  ةأْن جبلهال لغةةت القةرآن ال ةريم    ه  لغةٌ ات

رآن  اإلسفص   ف تز ُل  ال توبةعُل  ةة  تبقة   وَةةً  أ بحت لغةت ييٍع ثالةوةً ثبالتت الق

محع ظة ال يبوريهال  ْكٌع  التلحقهال  َخ خة  ل لك ح بحت البرةَةُ لغةت المُّةلمَع 

نالمةً   هة  لَُّةت مقرة  ةً نلة  البةرب  حُّة   اةالل هللا تبةالل ن نإوَّةال وحةع وزليةال 

مد اللغةت البرةَةت  اللمُّلم غَُر   (Al-Quran 15:9)ال كر  إوال لهُ لتحال  ظ ن﴾  البرة  يتضت

إل  لغوه األ ل  األصز    َيطق ةاللبرةَة مع ح ل لحظة يةعخ   َهةال اإلسةفصت اةَع يولة  

ْكةةٍر  ٍ  ذ  الشةةهاليتَع  ثةةم يو ا ةة  مةةل كةة   اللغةةة  ةة  حغلةة  نبالياتةةه مةةع  ةةفة  اةةبز

ِ  كال َّة ةً   اراءة ارآٍن  غَركال   اع اووشر اإلسفُص     ة ع األ   ألوه ييٌع لليةال

 ح ب، المُّلُم ن مع غَر  البةرب حخة ةً  ة  اإلسةفص للمُّةلمَع البةرب   ةالخولط ا 

 تبالمل ا  تُّالكي ا  ترالكر ا  تباليش ا  نيعغٍ  ةعح اللحع يظهر نلة  حلُّةية  ةبة  

كة(( الة ي سةمل اللحةع مةع 69البرب  ممال ينال نالل م البررة حةال األسة ي الةعيل  )ت 

نةالً إلة  اإلمةالص نلة  ةةع حةة  طاللة  كةرص هللا حلُّية حةيةالء البرةَةة إلة  حن يُّةال  عت  تز 

 جههُ   ض  نيه يش   له اوحراف حلُّية ةب  حةيالء البرب    ضل سةَعُوال نلة   

الخط طت األ ل  لق انع اللغة البرةَة الو  تضبط اللغة  تحال ظ نلَهال مةع الضةَالع  

حةٌع  ال  ُّةالي    ةالن  كالن ُمُّوتيتعُ تلك الق انع كفصت البرب العرَ، ال ي لم يعخْلةه ل

القةةرآُن ال ةةريم المرةةع ت األ لت الةة ي  ةةَغت نلَةةه ا انةةع اللغةةة البرةَةةة  ثةةم كةةفُص 

البرب وفةرا   ةبرا   مبلة ص حن كةفصت البةرب الميفة  ت  ةالمٌ  لخطةبهم  اة ا اتهم 

  حمفاللهم  ا  تمهم  غَركال. 
ة  يٌ مةع مة ا ي  اَةالص ا ةُم البرةَةة مت  انةع اللغةة البرةَةة   الألمفالُل البرةَة  كة ا الح  ت

ةشةرط حن ي ة ن ال ةفص ممةال يحةوبد ةةه  مو لمةال  نمالوةال  م الوةال   كة ا كة  م ضة ع 

 ةحفيال كيال إن  الء هللا تبالل .

 

  الُمحتَجُّ بكالمهم زماناً ومكاناً لقواعد اللغة العربية

حجمةةل نلمةةالء اللغةةة البرةَةةة نلةة  حنَّ ال ةةفصت الةة ا ي  ةة  القةةرآن ال ةةريم ح رةةُ، كةةفٍص 

ةُز   لةم يخةاللع  ة  ذلةك حاةعٌ   يلَةه كةفُص اليبة  محمةع ن ٍ؛ ألوه كةفص هللا الُمبج  رة ز

زةةقت حوةةه كفُمةةهُ  ألوةةه نلَةةه الرةةفة   ةةل  هللا نلَةةه  آلةةه   ةةحبه  سةةلم اَةةُث تُُحق 
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قَّةق  مةع األاالييةث اليب يةة المر يةة نيةه نلَةه   الُّفص ح رُ، البرب    مال نعا المحز

 ة  االاوجةالب ةةه مة اك    هيةالحت ُمحةوتٌب ةاللحةعيث اليبة ي الرفة  الُّفص  الللبمالء 

ٌِ يةةةعخل ن  ةةة  نرةةةر  ةحجةةة حوةةةه كةةةفص  سةةة ل هللا ح رةةة،  البةةةرب     اتةةةهُ حوةةةال

االاوجةةالب  م الوةةه   كيةةالح مةةع لةةم يحةةوبَّ ةاللحةةعيث اليبةة ي لجةة ان وقةة  الحةةعيث 

ةةةاللمبي   ح  ااومةةالل لحةةع الةةرا ي الةة ي كةة  لةةَس مةةع حكةة  العرةةالاة   االاوجةةالُب 

لحعيث اليب ي الشريع لق انع اللغة اضَةٌ خال   َهةال البلمةالء اةعيمال  اةعيفال ممةال ةال

 ال يوُّل الحالل ل كركال كيال.
 حمال القبالغُ  البرةَة الو  يُحوب ة فمهال  هم مع ذ ية وب  هللا اسمالنَ ت ةع إةراكَمت  

ُل مع ت لم ةاللبرةَة   وتُّ ت لُّالنت (ن االل ي وس ةع ابَ  نلَهمال الُّفص  َّ 
حةَه حت

 ذ يةُ إسمالنَ    (Al- Jumahi, 1974)  ل اُت هللا  نلَهمال( إسمالنَُ  ةُع إةراكَمت 

نلَه الُّفص ك  القبالغُ  الو  اطيت ال ت الجزيرة البرةَة   لم تجال ْ  حا امال مع 

غَر البرب   كالوت اريٌش حج يت البرب لغة  اووقاليا لأل ر،   مع تلك القبالغ  

ٍ البرةَة اَس   تمَم    حتسع   كُ تي     ةبُ  الطالغََع   لم يحوج ا ة فص  اضريز

مع ك   القبالغ    ك لك لم يحوج ا ةاللقبالغ  الو  جال  ت حك ت الحالضرة  مف  ابالغ  

تهم  لخم  ج اص لمجال  تهم األابالط    مرر   مف  تغل   اليَّمر  ةع االسط لمجال 

الن لمخاللطوهم العرِ  الهي ي   مف اليَّبتط   مف  نبع القَس  حك   الَمالمة  حتْني  نُ   مت

 -Al- Suyuti, 1409 H. Al)س الن الطالغع  الحجالن  ثقَع لمخاللطوهم الهيع  الحبشة

Shawi, 1990) . 

 حمال نمع االاوجالب لق انع اللغة البرةَةة  قةع اضةطرةت  َةه األاة ال  تبةعيت  َةه 

ال ذكةة  إلَةةه اآل اء   ال يوُّةةل المقةةالص لةة كركال كيةةال   اُّةةبيال حن وةة جز خف ةةة مةة

 جمه   البلمالء  َمال يأت ن 

 كةة  مةةع حةةةرن   امةةه هللا - األ غةةالو  سةةبَع  برةةُر االاوجةةالب  كمةةال يسكةةع األسةةوالذ

 االاوجة(الب نلة   ةرامة اليحة يَع  ة  تحعيةع نم(ة(ع –البلمالء اللغة يَع المحةعثَع 

 )جبلةة( ا :يقةة( ل اَةة(ث البرةَةة(ة    ةة(عالء اللغةة(ة سةة(فمة نلةة(  الحةة(ر  ةةة(عا ل

 مةة(ع ةةة(شبركم يةة(ر، االسوةة(شهالي للةة( يع للهجةة(رة  اةة(عاً  الفالوَةة(ة المئةة(ة ميورةةع

ةة(ةت ) ةةةعُ   ةةإةراكَمُ  الحةة(ضريَع  ةة(ُر مةة(ع كةة((176 - 80كتْرمت ، آخ   االسو(شهةة(الي يةة(ر 

 ال الةة يع المحعثَةة(ع الةة(شبراء ح لُ  كةة(( 168 - 96ةةة(ري ) اةةة(ع  ة(شةة(ال ُ  ةةة(شبركم 

 الموةأخريع ةة(شبر ية(ست  ك(ة( ا  نلة(   ا انة(عكال  اللغة(ة مةوع نل  يحوب ةشبركم

لفاوج(ةة(الب  حمةة(ال  ال  الومفَةة(   لفسةة(وئيالِ  ةة  كوةة  اللغةةة الةة(شبراء  حةة( ل مةة(ع

 اوة(   َهة(ال الميقطب(َع الب(رب ة (فص االسو(شه(الي  ق(ع امو(ع الباليي((ة  (  الُّالكي ن

 للهجرة.  الراةب(ة المئ(ة ميو(رع  

 

 ً   تعريف المثل لغةً واصطالحا

فُْ   المف     اللغةن – 1 كلمةُ )المف ( تعل نل  الوُّ ية ةَع األ َالء  يقاللن ك ا م 

بتُههُ ةمبي   ااع   يجمل نل  حمفالل  االل  ْبهُ ك ا ح   ت فتلُهُ كمال يقاللن ك ا    ك ا  ح  مت
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اةع ةرين )العرق ةَع الممالثلة  المُّال اة  حنَّ المُّال اةت ت  ن ةَع المخولعَع    

؛ ألن الوُّال ي ك  الو ال ُُس    المقعا  ال يزيع  ال ييقص   حمال الجيس  الموع قتَ ع 

الممالثلة  ف ت  ن إال    الموعقتَع   تق لن وحُ  ُ كيح       قُههُ  كعقهه   ل وه كل وه 

فتفً   (Ibn Manthour, 2005) طبمه كطبمه(  فُْ  الشَئ ال ي يُضرُب لشٍَئ مت  المت

فلتهُ      الرحالحن ك    مال يُضرُب ةه مع األمفالل.  َُجبُ  م 

المف      اال طفحن ك  وٌص نرة   وفري  ارٌَر حُطلق نل  ميالسبة مبَية   – 2

ثةةم ُضةةربت  َمةةال ةبةةع نلةة  ميالسةةبة حخةةره ةجةةالمل الوشةةالةه  ةة  ةبةة  الج اوةة  ةةةَع 

 الميالسبوَع مع ي ن تغََر     َغة اليص. 

ال تجومُل    غَر  مع ال فصن إيجالن  مع كيال  إوه  ال ةع حن تجوملت    المف   ح ةبةٌ 

مفالله اللعظ   إ الةة المبي    اُّع الوشبَه   ج ية ال والةة   ه  وهالية البفغة  

َز ُل  -ة ُّر تالء ضَبت   –ا لهمن )الرَعت ضَبت  اللبع(  يطلق نل  ك  مع يُضت

ل  األمرت     اوه  ثم يريع اسوع اكه  يطلبه    غَر ح اوه   تبق  الوالء م ُّ  ة  

ٍِ تز ب ةيت نمه ةبع مال  كالن المخالط   جف   ح   ك ا المف  حن نتْمر  ةع ُنعت

حستعَّ   كالن حكفرت ا مه مالالً   وركوه  طلقهال   وز جهال  و  ذ   بالب   مرت ةهال 

إةُ  ن جهال األ ل  طلبت ميه حن يُّقَهال مع اللبع )الحلَ (  قاللن )الرََّعت ضَبت  

( حين طلبت اللبع    غ  .(Al- Askari, 1988) َر  اوهاللبعت

 

  المثل في القرآن الكريم

جالء ذكر المف     القرآن ال ريم ةرَغة المعري  كق له تبةالل ن نمفةُ  الة يع ييعقة ن 

حمةة الهم  ةة  سةةبَ  هللا كمفةة  ابةةة حوبوةةت سةةبل سةةيالة   ةة  كةة  ُسةةيبلة مالغةةة ابةةة  هللا 

 جةةالء ةرةةَغة الجمةةل   (Al-Quran 2:261) يضةةالنع لمةةع يشةةالء  هللا  اسةةل نلةةَم﴾

 . (Al-Quran 14:25)كق له تبالل ن ن يضرب هللا األمفالل لليالِ لبلهم يو كر ن﴾ 
 كمال حن كلمة المف  جالءت تحم  حكفر مع مبي     القرآن ال ريم  ميهالن

 Al-Quran)حن )المفةة  كةة  الحةةعيُث وعُُّةةهُ(  كق لةةه تبةةالل ن ن ع المفتةةُ  األنلةة ﴾ 

جةةالء  ةة  الوعُّةةَرن حوةةه اةة ُلن ال إلةةه إال هللا   تأ يلةةهن حن هللا حمةةر ةاللو اَةةع   (16:60

 . (Ibn Manthour, 2005)  وع  ك َّ إلٍه س ا   ك  األمفالل

 ميهال حن المف  ةمبي   عة الشَئ  اإلخبةال   نيةه  كق لةه تبةالل ن نمفةُ  الجيةة الوة  

خبةال  نيهةال  اةالل نتمةُر ةةُع حين  ةعة الجيةة  اإل  (Al-Quran 47:15)ُ نعت الموق ن﴾ 

حة  خلَعةن سمبُت ُمقالتفً  الا  الوعَُّر يُّةأل حةةال نمةر  ةةع البةفء نةع اة ل هللا 

فتةُ  الجيةة﴾  فتلُهةالف  قةاللن ن َهةال حوهةالٌ  مةع مةالٍء   (Al-Quran 47:15)نز  ج ن نمت مةال مت

اةةاللن مةةال مفلهةةالف  ُّةة تت حةةة  نمةةر   اةةاللن  ُّةةألُت   (Al-Quran 47:15)غَةةر آسةةٍع﴾ 

فتلُهةال  ةعوُهال   سةبُ  سة  ت حةة  نمةر  نيةه حوةه حجالةةه إجالةةة ي وست   نيهةال  قةاللن مت

مقيبة  لم يعهمهال   ميه ا له تبالل     اق الرحالةةن نمفلهم    الو  اة  مفلهم    

 حين  عوهم.   (Al-Quran 48:29)اإلوجَ ﴾ 
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ةلتعالً  ةفتفً لخخةريع﴾ ميهال حن المف  ةمبي  الببرة   ميه ا لةه تبةالل ن ن جبليةالكم ست   مت

(Al-Quran 43:56)   .حين جبليال الُّلع الموقعمَع نبرة يوبُظ ةهم الموأخر ن 

 ميهال حن المف  ةمبي  اآلية  البفمة   ميه ا له نز  ج       ع نَُّ  نلَةه 

حين آيةةً  نفمةة تةعل   (Al-Quran 43:60)الُّةفصن ن جبليةال  مةفف لبية  إسةراغَ ﴾ 

ته.   نل  وُبُ َّ

 

  العربي والمثل القرآني المثل

يوعق المف  البرة   المف  القرآو     األكعاف ك ن األمفةالل تشة   جالوبةال كالمةال  ة  

تحقَةةق المبةةالو   ةة  ذكةةع المولقةة     ةة  ترةة ير المبقةة ل ةاللمحُّةة ِ    ةة  اةة ة 

بتر الو   الحجة  العلَ     إثبالت الح م ال ي يحمله المف       ترسَخ المعالكَم  الب 

 ةرَرة مع حمر      ب  الشَئ ح  تركه.  جالءت ةهال األمفالل؛ لَ  ن اإلوُّالن نل 
ل عَّ الرَالغة    المف  البرة  تخولع نيهال  ة  المفة  القرآوة    ذلةك  اضةٌ، ممةال 

سبق    تبريع المف  البرة   ةأوه وٌص نرة  وفةري ارةَر  حُطلةق نلة  ميالسةبة 

ُب  َمال ةبع نل  االيثة تحم   َئال مع المبالو  الو  املوهةال الميالسة بة مبَية ثم يُضرت

الو  سَق المف  لهال  حمال المف  القرآو   إوه يُّ ق الحقالغق الوال يخَة  ي كر مةال  اةل 

لألمم الُّالةقة مع الحُّيالت  اليبةَم  مةال  اةل مةع الُّةَئالت  البق ةةالت لو ة ن نبةرة 

ظةةة لمةةع ةبةةعكم  كمةةال يُّةة ق القةةرآن ال ةةريم األمفةةالل الوقعيريةةة لوقريةة  مبةةالو    ن 

ةاللمحُّ سةةالت لحةةث اليةةالِ نلةة   بةة  الخَةةرات الفةة اب  البقةةالب  تشةةبَه المبةةالو  

 ترح المي رات  ألن حمفلة القرآن ال ريم لَُّت نبال ة ارةَرة حطلقةت نلة  اةع  

مبةةَع لوُُّةةالق لحةةع  مشةةالةٍه  َمةةال ةبةةع   أمفلةةة القةةرآن ال ةةريم ح ضةة، ميطقةةال   حةلةة  

نظةً   ح م  مبي   ةهال تأوس اليعة ِ   ترتةالح البقة ل   يطَة  البمة    ترتقة  

 ق   يحُُّع الُّل ح. األخف

االل هللا تبالل ن نذلك ةأن ال يع كعر ا اتبب ا البالط   حن ال يع آمي ا اتبب ا الحق مع 

 اةةالل تبةةالل ن ن تلةةك   (Al-Quran 47:3) ةهةةم كةة لك يضةةرُب هللاُ لليةةالِ حمفةةاللهم﴾ 

 اةالل جةفل   (Al-Quran 29:43)األمفةالل وضةرةهال لليةالِ  مةال يبقلهةال إال البةالل م ن﴾ 

                .(Al- Suyuti, 2008) َُّ ط ن )إنَّ مع حنظم نل ص القرآن حمفاللُهُ(العيع ال
  تاريخ المثل العربي

إن المفةةة  حسةةةل ب لغةةة ي تُّةةةوبمله  ةةةب ب األ   كال ةةةة   البةةةرُب كغَةةةركم مةةةع 

الشب ب حُ لب ا ةضةرب المفة   لمةال يحملةه مةع يلَة   ة  القة ل   تبلَة  للورةرف 

 البم    وراكم يضرة ن األمفالل    ح رااهم  حترااهم    ة  اَةالتهم االجومالنَةة 

عهةةم  إا ةةالص  لُّةةعة  البملَةةة   اللمفةة  مةةع م ضةة نالت  خةةر البةةرب؛ ألوةةه يلَةة  ال

 الحَالة   نرال ة خبرة العك   او  االل  النركمن 
((فت(((((ةةةة(ٌ   م(((((((((((ةةةة(ال حوةةةةتت إالَّ مت

 س(((((((((((الغ (((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ٌر 
 

يت((((ب((((ر ُ((((((((((هُ الج(((((((((((الك(((ُ   

  الخ((((((((((((((الة((((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ُر 
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 اع جرت ميالظرة ةَع اليبمالن ةع المية    كُّةره حوشةر ان  ة   ةأن البةرب  إذا 

ةَع اليبمالن ل ُّره حن حيَّ حمة تقروهال ةاللبرب  ةإن البةرب تتعضةلُهال   قةالل كُّةرهن 

ةهال   سةخالغهال  ا مةة  ةمالذاف اةالل اليبمةالنن )ةبزكةال  ميبوهةال   اُّةع  ج كهةال  ةأس 

 ةإن هللا تبةالل  حنطةالكم  ة  ح ةبال كم   حلُّيوهال ... إل  حن اةاللن  حمةال ا مةة حلُّةيوهم

   وق كفمهم   اُّيه   نوه  ا ا َه  مل مبر وهم ةالأل َالء   ضرةهم لألمفةالل  

يتة  األجيالِ(.    إةفغهم    الرعالت مال لَس لش ء مع حلُّ 

 لمال وزل القرآن ال ريم نرةَال نلة  البةرب  ا ةق طبَبةوهم  ة  اة  األمقةالل  بُية  

بت مفةٌ   السةومب ا ةالألمفالل  حمركم ةالالسوم ُِ ُضةر  الع إلَه   قالل تبالل ن نيال حيهال اليةال

 . (Al-Quran 22:73)له...﴾ 

 

 مؤلفات األمثال العربية

 جةةالءت نياليةةةُ البلمةةالء البةةرب ةاللمفةة  نياليةةةً  الغقةةةً   قةةع    ا األمفةةالل  جمب كةةال 

  ُّر كال  ذكر ا ا ايثهال  حسةبالةهال   حلعة ا  َهةال المسلعةالت المخورةرة  المط لةة  

كة(( تقريبةال تكوةالب األمفةاللو  كة  كوةالب 168قع حلع المعض  الضةب  ال ة    )ت  

ص الهةر ي البغةعايي )ت  كة(( 224مطب ع مبر ف   حلع حة  ُنبَع القالسةم ةةع سةفَّ

تكوالب األمفاللو  ك  كوالب مطب ع  ثم جالء حة  نبعهللا امزة األ ةعهالو  البغةعايي 

ة  ةة  كوةةالب وقةة  نيةةه المةةعاو  كةة((  جمةةل نةةعيا كبَةةرا مةةع األمفةةالل البرةَةة360)ت 

كة(( تجمهةرة األمفةاللو 395كفَرا    ضةل حةة  كةفل البُّة ري كوةالب )تة    ةبةع 

 كةة  كوةةالب مطبةة ع مشةةه    ثةةم جةةالء حةةة  العضةة  حامةةع المَةةعاو  اليَُّةةالة  ي )ت 

ك(( كوالةه المشه   تمجمل األمفاللو ضةم حكفةر مةع سةوة آالف مفة   لة لك يبةع 513

 برةَة. المرجل األ ل    األمفالل ال
كة(( اكومةالص  اسةل ةالألمفةالل  450 كالن ألة  الحُّع نلة  البرةري المةال  يي )ت 

 ك لك الشَخ إةراكَم األاعب األيي  اللغ ي المبر ف الموأخر مع ةفي الشالص )ت 

كةة(( كالوةةت لةةه اكومالمةةالت  ةة  األمفةةالل  اوةة  حوةةه وظةةم كوةةالب المَةةعاو   سةةمال  1308

 ت راغع الخل    وظم مجمل األمفاللو. 

يفاُظ حن ال يع حلع ا    األمفالل  تب كال نلة  الحةر ف الهجالغَةة البرةَةة ةحُّة   

الحرف األ ل مع المف   كمال ك  ترتَة  ةبة  المبةالجم اللغ يةة   مةيهم مةع جبة  

مسلَّعه م  وال مع تُّةبة  نشةريع ةالةةال نلة  نةعي اةر ف الهجةالء  ثةم ية كر ن ل ة  

البرةَةةة  ةة  الجالكلَةةة كالوةةت  مفةة  ارةةوه  حسةةبالب إطفاةةه  كمةةال يُفاةةظ حن األمفلةةة

  حَحة جعا.

  مصادر األمثال العربية
تبةةعيت مرةةالي  األمفةةالل البرةَةةة   اخولعةةت حمالكيهةةال   مةةع مرةةالي كال البالييةةة الوةة  

وُّ  إلَهال نعي مع األمفلة   مع مرالي  األمف  نعي مع الحالضرات البرةَة مفة ن 

م ة الم رمة   المعيية المية  ة   الحَةرة   البرةرة  ال   ةة    اسةط   امةص  

ةالإلوجَة  ح  ةُّةالغر ال وة    مع مرالي  األمفالل مال حخ  مةع ح ة  ورةراو  يورة 
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العييَة المَُّحَة   مع مرالي  األمفالل البرةَة مال تيالالوةة األجَةالل جةَف نةع جَة   

   ةمال كالن مع غَر البرب  رالغه نلمالء البرةَة  َالغة نرةَة. 

 

  موضوعات األمثال العربية

املت األمفالل البرةَة كفَرا مع المعالكَم الوال يخَة  العلُّةعَة  األخفاَةة  األيةَةة  

او  ح بحت يي اوال سج  كفَةرا مةع مة ثر البةرب  حيةالمهم  اةر ةهم  ترةر التهم 

  ميه الجَع  ميهال الرييء  الغث  الُّمَع. 

ح كةال  اع املت األمفالل البرةَة كفَرا مع حا الص ا انةع اللغةة البرةَةة   ةر هال  و

 ةفغوهةةال  ممةةال امةة  نلمةةالء اللغةةة البرةَةةة نلةة  إنطةةالء المفةة  البرةةة  اقةةه مةةع 

االسوعالل ةه  تقبَع الق انع نلَه   ك  ا كالوت نيالية الشبراء ةالألمفلة  قةع ضةمي ا 

ح بال   كفَرا مع األمفلة   حيخل كال    ح ناوهم  ا ا َهم   حمال نلمةالء البفغةة  قةع 

فةةالل   قةةع حاةةالم ا نلَهةةال كفَةةرا مةةع ا انةةع الوشةةبَه كالوةةت لهةةم نياليةةة مومَةةزة ةالألم

 االسةةةةوبال ة  المجةةةةالن  ال ياليةةةةة   ا انةةةةع الةةةة كر  الحةةةة ف  اإليجةةةةالن   ا انةةةةع 

 المحُّيالت اللعظَة  المبي ية. 

 اع املت األمفالل البرةَة كفَةرا مةع الج اوة  األيةَةة العيَةة إضةال ة إلة  الج اوة  

ة  الهجةالء  الغةزل  الح مةة  الرثةالء البفغَة   هيالح حمفلةة تحمة  المةعي،  الحمالسة

  ال  ع  الزكع  غَركال ح الي ميهال األيةالء  الشبراء  ال والب. 

  رها في القواعد اللغوية واألدبيةنماذج من األمثلة العربية وأث
ْع كتبتيَّقتةت وت  – 1 ُق م   حتْامت

بتيَّةُكن  ةعة لألامةق   كبيقةةُ  ن لقةٌ  لة ي األامقن الَة  البقة    الهبيَّةُق   يقةاللن الهت

ان حاعُ ةي  اَس ةةع ثبلبةة   لةه ارةص كفَةرة مةع  يع ةُع ثتْر ت يتانتالت   اسمهن يتز  ال ت

ٍف   كةالن ذا لحَةةة  ةزت ظةالٍص  خت ُامقةه    ميهةال حوةه  ضةل  ة  ُنيُقةه  ا ةفيةً مةع  يتعٍ  ن 

ف  قاللن ألنرفت ةهال وعُّة    ل ةئفَّ حضة َّ الطريةقت   بةالتت ذاتت  ط يلٍة   ُُّئ ت نع ذلكت

لٍة   سراهال ميه حخ  ُ  تقلَّةعكال   لمةال ح ةب،   حه الق ةفيةت  ة  ُنيُةق  حخَةه اةاللن يةال لَ

ْع حوالف!   .(Al- Maidani, 1977. Al- Askari, 1988) حخ  حوال حوتت   تمت

 كلمة )حامق( اسم تعضَ   نل   نن )حنلم(   اع  ضةل اللغ ية ن  ةر طالً لبيةالء 

؛ ألوةه مةع  َغة اسم الوعض  ك ن حن ي ة ن لةه  بةٌ    ةع ة ة ا( حين ااةقد   ة ز )حامت

ةرت  ٌع   حن ي  ن العب  ثفثَال    َّ )ك ا ال فص حخرر مع غَر ( ألن العب  اخوُر  اتم 

المبي  للمجه ل   حن ي  ن العبة  تالمةال   ةف يبية  مةع  بة  وةالاص مفة  )كةالن(   –

   حن ي ةة ن مبيةة  العبةة  اةةالةف للوعةةال ت   ةةف يبيةة  مةةع )مةةالت(   حن ي ةة ن العبةة

مورر ال  ف يبي  مع نُّة   لةَس   حن ال ي ة ن العبة  غَةر ميعة    ةف يبية  مةع 

 بةة  ميعةة  ح  ال يُّةةوبم  إال ميعَةةال )مةةال نةةالب ةاللةةع اء( حين مةةال اووعةةل   حن ال ي ةة ن 

(   حن اليةعل العبة  نلة  نَة  ح  لة ن  بت العب  مبيَال للمجه ل   ف يبي  مع )ُضر 

(  ال مع ) ت  بت (   نبر ا نع ذلك ةقة لهمن حن ال ي ة ن ظالكر  ف يبي  مع )نتر  عُرت

اسم العالن  مع العب  نل   نن ح ب   بةفء  مفة ن حامةر امةراء   حسة ي سة ياء  
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 َقالل  َهالن ح عد امال اً   ح ع س ايا  حمال إذا كالن البَ  ةالطيال  َرالغ اسةم الوعضةَ  

(  َقاللن )ك  حامق ميةه(   نلة  كة ا اسوشة قت م  هع ةةه مع مع مرع  العب  مف ن )ات

 Ibn) اليح ي ن ةه ا المف    مفله ) فن حةلةه مةع  ةفن(    )كة  ح نةع مةع  ةفن(

Malik, 1982) . 

 

وْي   وت  – 2 اٍ  لتطتمت   لت  ذتاُت س  ت

م  الَع  ح     نوعكال   ْبرت لتقة   تُلبتُس    م  لَتٍة مع ال ك  ُمُّوعيرةٍ كاللحت الُّز  ا ن اسٌم لح 

(  نل   لَّ نت  َهةال مةع حتسةال   ت مةع  يجمُل نل  )حتستال   ت ةٍ(  االل هللا تبالل ن نيُحت )حتْس   ت

ئت ا له تبالل ن ن تل ال حُلق ة ت   (Al-Quran 18:31)ذك ﴾  ةٌ(   اُر  ستال   ت
 جمل الجمل )حت

ةٌ مع ذكتٍ ﴾  ة اُ  مةأخ ذٌ مةع الُّدة     كة  مةال   (Al-Quran 43:53)نلَه  حتستال   ت  الُّز 

 . (Ibn Manthour, 2005)َر يُحَُط ةش ٍء مع ةيالٍء ح  غ

ُب(   اسةم العبة  ميةه  بت يتْضةر  ةرت ةُم( نلة   نن )ضت ةمت يتْلط   اللْطُمن مرةعٌ   بلةه )لتطت

لُطةة ٌص(   اللطةةُم كةة  الضةةرُب نلةة  الخةةعز  ةبةةالطع ال ةةعز   ةةٌم(  اسةةم العبةة ل )مت )الط 

ُِ ال لةةعت إذا حسةةالء  حين يضةةرةه نلةة  خةةع  ة عةةه   ةةم المةةع  المبُّةة طة  يقةةاللن يلط 

هال ح   ع كال  . (Ibn Manthour, 2005) ةبالطع كعهال  لطمت المرحة  جهت

وْي ة ل  غت   ك ا المف  االله االتٌم الطالغ د     ا  األ مب  ةلعظ ت اٍ  لتطتمت ة ت  َةُر ذتات  س 

ةةرَّ  -   ارةةوه(Al- Maidani, 1977) و كمةةال   تةه كوةة  األمفةةاللن حنَّ االتمةةالً الطةةالغ َّ مت

ةت    ةب   األ ةالُ  ةبفي  نتزَّ لتي ة  اإلست ةعتالوتةت! حتكت  ُهر  الُحةُرص    يةاليا ُ حسةٌَر لتُهةْمن يةال حةةال ست

صت الق صت ةةه   ْكتت ةالسم      غَر  ةفي  ا م    ُّتال ت ! حسأتت إْذ وز َّ كت  القتْمُ    قاللن  يحت

يت    القتعز م تالوه   عبل ا   جالءته امرحةٌ  ثةُ الهَئة  ة ببَر ثم االلن حْطل قُ  ُ   اجبل ا يتع 

ةهُ  كة  مأسة ٌ    قةالل   -ل َتْعرعت ُ   قالصت االتٌم إلة  الببَةر  يحةر    لطمةت المةرحةُ  ْجهت

وْي ة  و يبية ن حوة  ال حتاةوتصد مةع  ة اٍ  لتطتمت نل    ايةة األ ةمب ن ت لة  غتَةُر ذتات  س 

فت   تعتعه وعُّتهُ مع األسر  عاء نظَمالً.   اليُّالء  تبُر 

ةْع كة  ي وة    اَة ن ح اين  ك ا المف  يق له ال ريم إذا ظلم ه اللئَم  حوه ل  ظلمي  مت

؛ ألنَّ البةةربت اتلَّمةةال تُْلةةب ُس اإلمةةالءت  ةة ا ت نفمةةةً للحريَّةةة  ةٌ   جبةة ت الُّز  لةة  لطمويةة  ُاةةرَّ

ةً ذات غيةة   كَئةةة ل الوتةةت ةلَوةة  حخةةعَّ  الُّةة ا    هةة  يقةة لن لةة  كالوةةت الفطمةةةُ ُاةةرَّ

 ن (Al- Maidani, 1977. Al- Askari, 1988) نتلت َّ   ك ا كمال االل الشالنر

 ت(لت((((((((ةةةةة(ْ  حتوز (((((((ةةةةة(  ةُ((ل ((ةةةةة(ُت 

 ٍ (ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة( ز ((م  (((((((((((((((ال    ة ((هت

(((((((((((((((ةةةةةة(النت نت(لت(((((((ةةةةةة( َّ  لت((هت

ةةةةةةة(ْع  (((((((((ةةةةةةة(ال حتْل((قت(((ةةةةةةة(   لت(    مت
 

ُخ(((ُسلت((وُ(((((ةة(هُ ةتيُ((((((((((ةة(  نت((ب(((ةة(ع   

 ال(م(ت(((((((((((((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(عتان  

تت((بت(((((((((((اللت((((ةةةة( ا  (الْو((ُظ((((ةةةة(ُر ا  

و ((((((((ةةةةةةةةةةةة(   (((((ةةةةةةةةةةةة(ع  اْة(((وت((فت  ة (م 
 

 اع سالق اليحالةُ ك ا المف ت  الكعا نل  اضَة وح يةة   كة  حنَّ األ ة   ة  )لة ( حن 

-Al)تةةعخ ت نلةة  العبةة  خال ةةة  كق لةةه تبةةالل ن نلةة  نلةةم هللاُ  ةةَهم خَةةرا ألسةةمبهم﴾ 

Quran 8:23)   حن يلَهةال اسةٌم  - اع تعخ  نل  األسةمالء  ة   ة ٍ   الرة  ة األ لة

حن  يلَهةال اسةٌم  -بةع    الرة  ة الفالوَةة مر  ٌع مبم ٌل لبالمة  محة  ف يعُّةر ُ مةال ة
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مير ب ك لك ةبالم  مح  ف  مف ن ل  نيعا  حيوُه حكرموُةهُ  ح  ميرة ب نلة  حوةه 

خبةةر ل ةةالن مح   ةةة  مفةة ن ا لةةه نلَةةه الرةةفة  الُّةةفصن ))الةةومس  لةة  خالتمةةال مةةع 

ن حن يلَهال اسٌم ك     الظالكر مبوعحٌ  مال ةبع  خبٌر  مفة  –اعيع((   الر  ة الفاللفة 

 ل  نيعٌ    العا . 

 ك ا المف  ال ي ةَع حيعييال  الكعٌ نل  الر  ة األ ل ؛  إنَّ )ل ( يخلةت نلة  اسةم  

مر  ع  ك  )ذاُت( مر  نةة ةعبة  محة  ف يعُّةر  الم جة ي حين لة  لطموية  ذاُت 

 س  اٍ  لطموي . 

ال يال حةتال ُنبَعتةت   مفله ا ل نمر ةع الخطالب  ض  هللا نيهن ) (  االله  ل  غتَُرحت االلهت

للهجرة   بزص نمُر حن يب يت ميهال إل   17اَع اووشر الطالن ُن    الشالص سية 

احن ح  را اً مع اتعت   هللا ف  أجالةه نمر ة لك ةت ةع الجرَّ  -Al)المعيية   قالل له حة  ُنبَع 

Bukhari, 1314 H. Muslim, 1332 H. Ibn Hisham, 1979) . 

 

َّال  الَّو  ت   – 3    وةتْبعت اللَّوَت
ب امةرحة ارةَرةً   قتالستة  ميهةال  يس تةز َّ ةع  اَ     ح ة  كة ا المفة ن إنَّ  جةفً مةع جت

ةْبعت مةال  ب امةرحة ط يلةةً   قتالستة  ميهةال ض  الشعاغ عت   كالن يُبب ُر نيهال ةاللورغَر   وز َّ

ُب حةةعاً  ثةم جةره كة ا  َّةال  الَّو ة  ال حتةز َّ االست  مع الرغَرة    طلَّقهال   اةاللن ةْبةعت اللدوَز

فُ   حُطل قت نل  األمر ال ي ي  ن ةبع مال ي اليُ  الابُه يهلك  كأوه يقة لن   ةلُت الم

إلَةةه  ةبةةعت حْن لقَةةُت  ةةغَرت الم ةةال    كبَركةةال   اَةة ن يُطلةةق نلةة  كةة ز  ياكَةةٍة تُرةةَُ  

ُر الشةة ءت  ن إنَّ البةةربت تُرةةغز  َّةةال  الَّو ةة ( مةةع حسةةمالء العاكَةةة   اَةة ت ؛ ألنَّ )اللَّوَت اإلوُّةةالنت

ةةَم   –فةة ن الةةعدكتَم  البظةةَمت م اسةةم  –اسةةم مرةةغر ةمبيةة  العاكَةةة ح  األامةةق    اللدهت

للعاكَة ح  الُحمَّ  ح  الميَة اللوهالمهال الخلق   ذلك ميهم  مٌز  يقةالُلن  اةل  ةفٌن  ة  

َّال  الَّو ن حين  ال    العاكَة ال بَرة  الرغَرة.   اللَّوَت

َّال( ترغَر )الَّو  (   االل    الشالنرن  ك لكت )اللدوَت

((((((ال ال(لد(وت((ََّ(ال  الَّ((و (((((  ((((((الو (َت((هت كت((عت((َ(((((((ُت جت   ت

 حين كعَوُهال الرغَرت  ال بَرت مع األم     لم يحوالج ا إل  غَري. 

( اةةالل األ ةةمب  مبيةةال ن ةبةةع اإلابةةالل   َتةةالط  َةةالط   الم   مفةة  كةة ا المفةة  اةة لهمن )ةبةةعت اله 

َالٍط  إذا كالو ا      اإليةال     االل حة  ة ر َالٍط  م  ٍَط   ك  ةع ي يعن الق ُص    كتٍَط  مت

ن  ب ة د َْ ت ةعت   اةالل القُو َُط إذا جال   ح  تبالنت الطت يتم  َُط( الج ُ    بله مت تجالذٍب  اوالٍل   )المت

َالُطن العَّْ لُ  َالُح   الم  َالُطن الرز   . (Al- Maidani, 1977. Al- Askari, 1988) اله 

ُ     كو  اليح  البرة   الكعا نل  ج ان ا ف  لة الم  ة ل  اع جالء ك ا المف

لةٌ حخره  ح  يلَّ نلَهةال  ة ء آخةر غَةر الرةلة؛ ألن  الَفً   ذلك إذا يلت نلَهال   

 اللَّوَال  الو  مع حسمالء الم   ل المبهمة الو  تحوالب إل   لة تزي  إةهالمهال. 

 مفالل ياللة الرلة األخره نل  المح   ة ا ُل الشالنرن  

(ْي(((عت ال ي  الةفت  ُن(((ْعوت((ة(كت  ن   ت

 إْا((يت((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ةٌ 
 

نت((لت((َ(((ةةةةةةةة(كت  ةةةةةةةةف يت((ْغ(((ةةةةةةةة(ُرْ حت  

 ك((َ(((((((((ةةةةةةةةةةةةة(عُ ال(ب((((((( اغ (ةةةةةةةةةةةةة(ع  
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حين ال ي ناليحت  الفت ة  ُنةعوتكت  ألنَّ )الةفت( كيةال لغةةٌ  ة  الفتة    )إايةةٌ( مبوةعح 

 حقعُ. مسخٌر  خبر  )نيع ال ي ...(  مبي  اإلاية ال

  مفالُل ياللة غَر الرلة ا ل ُنبَع األةر   يخالطُ  امرح القَسن 

ةةةة(ْل  وت(ْح(ةةةة(ُع األُلت((((ةةةة(   (الج(مت

 ُج(((ُم(((((((((((((((((((( 
(((ْه(((ُه(((ةةةة(ْم   جز  نت((((ةةةة(كت ثُ(((ةةةة(مَّ  ت

 إ لت((((َ((((((يت(((((((((((((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ال
 

 .  حين وحُع األُلت  ُنر ُ ا ةاللشجالنتة 

  مع ك ا ا ل البجالبن 

ةت((ْب((ةةةة(عت ال(لز(((((وت(((ََّ(((((((((((ةةةة(ال 

  ال(لز(وت((ََّ(((((ال  الَّ((و (((( 
((((((ةةة(ال حتْو(((عُ(((ةةة(ٌس   إ ذتا نت((لت((وْ((((هت

يَّت    تت(((((((ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(رت
 

َّةال  َهمةال و ظَةُر  المرايُ ةالللوَال  الو  الع اك  الرغَرة  ال بَرة   قَ ن يُقتةعَُّ  مةل اللدوَت

َّال ياَّةت؛ ألنَّ الورةغَر ال يقوضة   َّال يتاَّت  اللدوَت الجملة الشرطَة الم ك  ة   اَ ن اللدوَت

ةْت   َّال(  َهمال نتُظمت ذلك    لة الفاللفة )الَّو  ( الجملةُ الشرطَةُ    اَ ن يُقع  مل )اللدوَت

 ن (Ibn Hisham, 1979) ال يزاَّت   إوه ترغَُر تبظٍَم  كق ل لبَع ةع  ةَبة

ِ  س(ةةةة( ف   ك(ةةةة( د حُو(((((((ةةةة(ال

 متعخُ  ةَ((يهُ 
(((ََّ((((ةةةةةةةةةةة(ةٌ تت(ر(عت(ةةةةةةةةةةة(رد   ْي((ه  يُ ت

ةةةةةةةةةةةةة( ُ  (ي(ه(((ةةةةةةةةةةةةة(ال األو((((((الم   م 
 

 

 في النتائج والتوصيات: الخاتمة

من خالل هذه الدراسة في المثل األمثال العربية واألمثال القرآنية ظهررت النترائج 

 اآلتية:

 ، ومنه المثل القرآني.المثل العربي لوٌن من ألوان النثر العربي – 1

 المثل العربي مرا بمراحل زمنية متتالية. – 2

 من األمثال العربية ما تصلح لقيام قاعدة لغوية عليها. – 3

 من األمثال العربية ما تصلح لالستشهاد بها على حكم لغوي مقرر. – 4

 استشهد النحاة بعدد من األمثال العربية في كتبهم النحوية. – 5

 اآلتية: تايوصتوبناء على هذه النتائج نقدم ال

إحررردل المراحرررل الدراسرررية إدخرررال أل األمثرررال العربيرررةر مرررادةً دراسررريةً فررري  – 1

 الجامعية.

 تقديم بحوث متخصصة معنية بالمثل العربي وتحليها نحويا وبالغيا وأدباً. – 2

 دراسة الكتب المعنية باألمثال العربية وتحليلها. – 3

 دراسة األمثال القرآنية دراسة لغوية لبيان اإلعجاز القرآني. – 4

 تحليل األمثال التي اتخذها النحاة شواهد في كتبهم النحوية.   – 5
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