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  دلُمَدِيح:ا
تعايل عىٍن األىشباًه كاألمثىاًؿ، كاحلمدي هلًل ذم الفىض            

ي
 . عميمًل العىظيًم كالكىرـً السيبحافى اهلًل ادل

ـي حيجَّةُإفَّ الًعلمى أنفىسي ًعٍلقو ييقتىٌت، كأحلى َثىىرو ُييٍتىٌت، كأعدىؿي زلجَّة ، كأقوى
ابػىري ، كأربىحي مىتجىرو يػيثى ْ، كأضوأي بدرو يف ديجٌنةّ، كأحصىني جينَّةِ

ـي  ـي، كأفضىلي جناب ييعتا ، كأنوري نورو ييستضاءي بًو يف الظلماًت، كأمنىعي كىزىرو ييعتىصىمي بًوى يف ٓعليو، كأصلىعي مىرعى يينتىجىعي إليًو، كأرجى بارًؽو ييشتا
، كأقول مىطٌيةو  األزماًت، كأكثىقي عركةو يىستىمًسكي هبا ذكك البصائًر، كأعظمي عيدةو تيعقىدي عليها اخلناًصري

، كأمتُّ سالحو يينتىكىبي  ٔ ، كأطيبي ٕتيركىبي
تجلوف. فإف العلم ىو غذ

ي
، كأهبى زينةو يتحلى هبا ادلتحٌلوف، كأرفىعي منصةو يتجٌلى عليها ادل اء العىقل، نسمةو تيستنشىقي، كأمجلي زلبوبو يعٌلقي

، فإف ادلرءى لو بلغى يف كماؿ اجلسم أطوريو، ال يكوف إنسانان إالٌ بأصغريو:  ٖكبًو يعرؼ احلكم العدؿي

 ٗلوال العقوؿ لكاف أدىن ضيغمو                          أدىن إىل شرؼو من اإلنسافً                        

نسمع احلكم كاألمثاؿ يف مجيع األكقات كادلناسبات يف حياتنا تقريبان كنتداكذلا يف حياتنا اليومية نقتبس بعض العبارات منها كضلتكم 
ادلوعظة الكبَتة يف تلك االمثاؿ ذبٌسد احلكمة كالعظمة عند صائغيها لذلك قاـ الكثَت  كنالحظ بالغةن كبَتة يف صياغتها،كنستفيد منها 

كقد استفدتي يف حلقة البحث ىذه من عدة كتب كدراسات  من األدباء كاحلكماء جبمع احلكم كتفسَتىا كشرحها كتوزيعها إىل الناس
 من أمثاذلم: حوؿ احلكم كالبالغة كاألمثاؿ

   كتابو ))زىر األكم يف األمثاؿ كاحلكم((.احلسن اليوسي: يف 
   :ادلعاين كالبياف كالبديع(، كتاب االيضاح يف علـو البالغةاخلطيب القزكيٍت ( 
 .)عز الدين ادلعتزيل: كتاب )شرح هنج البالغة 

 كأمثاذلم الكثَت كالكثَت شلن استهوهتم احلكم كالبالغة كسجلوىا كدكنوىا ........
                                                           

1
 محّجة: أي مكان ٌقصدهُ: كثرة من الّناس.  

2
 حّجة: برهان. 
3
 ُجّنة: أي القلب. 
4
 الّدجنة: أي لٌل حالك الّظالم. 
5
ٌُقصد.   ٌُعتام: أي 
6
 َمطٌة: هو كل ما ٌركب من حٌوان أو آلة. 
7
 الّسالح الذي ٌوضع على الكتف وجاهز لإلطالق. 
8
 .11الصفحة الدار البٌضاء)المغرب(  والحكم،كتاب: زهر األكم فً األمثال  الٌوسً، الحسن: 
9
 هذا البٌت ألبً الّطٌب المتنبً من قصٌدة مدح بها سٌف الدولة مطلعها: 

 الرأي قبل شجاعِة الشجعاِن                       هو اول وهً المحل الثانً.    
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 كما يف ادلخطط التايل.   فصالف كيف الثالث فصالف كعدة أفكار.ثالثة فصوؿ كيف الثاين 

 ((تقسيم األبواب والفصول في حلقة البحث. الشكل األول: مخطط يظهر))                                        

، كفصاحًة الٌلساف، لذلك كاف األدبي العريبُّ مهتمان اىتمامان جليٌان باألمثاًؿ َُكما امتاز اللسافي الذٌكيي عن العٌيي إاٌل برجاحة اجلناف
قمتي حبلقة  استحوذ اىتمامي من ىذا ادلوضوع ....كذلذا السبب كماكاحلكًم كأعطاىا حٌيزان كبَتان من التقدير دلا متتاز بو من بالغةو 

واألمثاِل الشيءَ الذي يُبرُز عظمَة اللغِة وبالغتها وما فائدةُ ما الذي يجعلُ من الحكم  إشكانٍح انثحثالبحث ىذه كلتكوف 
الفصيح من  كمةو )موعظة( من الكالـ الٌسياقيباٌلرغم من كثرًة األدباًء كالٌناطقُتى بالعربيًة كميكني صوغي ح الّدقِة المُثلى في صياغتها

لتداكؿ ادلستمر ألقواؿ األدباء العظاـ الذين دٌكنوا مواعظ ال قيمة دكف داعو لرفقها باحلادثة اليت استوجبت ىكذا حكم، ما الغاية كراء ا
كٌٌت خلفها. ىل يكوف لذات العبارة اك الًتكيب معنيُت سلتلفُت أك عدًة معافو باختالًؼ موضعها أك كقًت ذكرىا

ي
 ذلا من دكف ادلعٌت ادل

.....  

مواعظها كالرباعة يف صوغها، سنحاكؿ اإلجابة عنها خالؿ حلقة  كالكثَت من التساؤالت حوؿ البالغة يف لغتنا العربية كحوؿ عظمةً 
  .. ميكن ادراكها يف ًبضعًة صفحات البحث ىذه علمان أف العربية حبره بال شيطآف ال
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 الجنان: القلب. 
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 .  الحكمة واألمثال وما ٌلتحق بها: الباب األول

 .فً معنى المَثل: الفصل األول

 .فً معنى الحكمة: الفصل الثانً

 .الفرق بٌن المثل والحكمة: الفصل الثالث

فً فائدة المثل والحكمة : الباب الثانً
 .وفضلهما

 .فائدة المثل وفضلها: الفصل األول

 .فضل الحكمة وفائدتها: الفصل الثانً

 .البالغة فً الحكم واالمثال: الباب الثالث

 .صائغً الحكم وبالغتهم: الفصل األول

أمثلة على مواعظ تظهر فٌها البالغة : الفصل الثانً
 .والحكمة
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 ا.ًويا ٌهتحك هب  األيثالاحلكًح و انثاب األول: يف *

 انفصم األول: يف يعنى ادلثَمِ:◄

 ُُ كلو عدة معاين: بفتحتُت الَمَثل:

  األكؿ-

اده ًلمٍثًلًو، أم ًمثٍػليو ييطلبي كييشىحُّ علي  ق كأماثل القـو خيارىيم.  كمن ىذا قوذلم: ميٍسًتى

ٍثىاال بفتح التاء، كالتَّسيار كالتَّطواؼ. كأما التِّمثاؿ بالكسر فالص يصوَّرة، مجعها كتقوؿ: مىثػٍَّلتي الشيء بالشيء إذا شٌبهتوي بو متثيالن كمتى
ورة ادل

ف: تشاهبا. كىمىثىلي اران سىًويٌا{ كىمتاثىل الشَّيٍ كيقاؿ مىثػَّلىوي لىوي أم صوَّرىهي ٌلوي حىت كأنوي ينظري إليًو. كىمتثَّلى تصور، قاؿ تعاىل: }فػىتىمىثَّلى ذلا بىشى متاثيل، 
بو عقوبة، كمن ىذا ألف معناه أمو جعلو ًمثاالن  الشَّيًء: مقدارهي. كقوذلم: مىثػىٍلتي بفالف ميثٍػلىةن، كمىثػٍَّلتي بو متثيالن: أم نىكٍَّلتي بو كأكقعت

يػىٍرتىدًعي بو الغَتي.
ُِ 

و بو ًمثل: كلمة تىٍسويةو. يقاؿ ىذا ًمٍثلو كمىثلو كما يقاؿ ًشٍبهو كشىبىهو كالعرب تقوؿ: ىو مثييل ىذا كىم أمىيثاذليم، يريدكف أف ادلشبٌ ُّ
 حقَت.

 ادلًثل: الشِّبو. 
 دبعٌت كاحد؛    يقاؿ ًمٍثل كمىثىل كًشٍبو كشىبىو

ثيل: كادلًٍثل، كاجلمع أٍمثاؿه كمها يتماثالف. ُْ
ى
 كادلثل كادل

 متثَّل إذا أنشد بيتان مث آخر مث آخر. ىي األمثولة،
 ادلثىل: الشيء الذم ييضرب لشيء مثالن فيجعلوي ًمثلوي، كيف الصحاح: ما ييضرىب بو من األمثاؿ.

 الصَّفة.  الثاين:-

 ييقاؿ )ذلكى مثلهم يف التوراًة كمىثلهم يف االصليل( أم صفتهم.مىثىلي الشيًء صفتوي، 
 كيقاؿ متٌثلى فالفه ضربى مثالن كمتٌثلى بالشيء ضربو مثالن.
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 19زهر األكم فً الحكم واألمثال ص  
12
 20ص لجزء األول)بٌروت( ار، جمال الدٌن: قاموس لسان العرب، ار الصادر ابن منظو 
13

  20. المرجع السابق ص 
14
 21المرجع السابق ص 
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 قد يكوف ادلثل دبعٌت العربة كقولًو تعاىل: فجعلناىم سلفان كمىثىالن لآلخرين.
  

ثل كثالثةي أمثلةو. كلو معٌت ادلقدار.ادلًثاؿ: أم ادلقدار كىو من الشِّبو كادلثل: ما جيعلى مثاالن أم ُٓ
ي
دل عليو، كاجلمع ادل  مقداران لغَتًه ُيي

 إف قوذلم: متاثلى ادلريضي من ادلثوؿ كاالنتصاب كأنو ىٌم بالنهوض كاالنتصاب.
ثالة حسني احلاؿ. ادلثيل: الفاضل. 

ى
 مىثيلى الٌرجلي: مىثالة أم صارى فاضالن كقيل ادل

 اثيل كمثٌلتي لوي كذا متثيالن إذا صورتي لوي مثالة كادلمثل أم ادلٌصور.التِّمثاؿ: الٌصورة كاجلمع مت
 امتثلتي ًمثاؿ فالف أم احتذيت حذكه كسلكتي طريقتوي.
 مثلى بُتى يديًو مثوالن أم انتصبى قائمان كادلاثل أم القائم.

 . كمىثىلى بالقتيل: جىدعة.أف مييىٌثل بالدكاب كىو أف تنصب فًتمى أك تقطع أطرافها كىي حٌية هنى رسوؿ اهلل 
ثلة دبعٌت الفراش كحبديث ألحد الصحابة: أف رجالن من اىل اجلٌنة كاف مستلقيان على ميثلوي. كىي مجع ًمثاؿ أم فراش. 

ي
 ترد كلمة ادل

 

يشىبَّوي مىٍضربيوي دبىٍورًًدًه، كعلى ىذا الوجو ما ضرب اهلل تعاىل يف القرآف من أمثاؿ. الثالث: 
كعى ىذا شاع إطالؽ اسم ادلثل القوؿي السَّائًري ادل

  ذا أطلق.إ

ىثىل يقاؿ عبارة عن ادلشاهبة لغَته يف ادلعٌت من ادلعاين، أم معٌت كاف، كىو أعم األلفاظ ادلستخدمة )ادلوضوعة( ُٔكقاؿ الراغب**
: ادل

لكيفية للمشاهبة. كذلك أف النِّد َّ يقاؿ فيها شاركو يف اجلوىرية، كالشٍَّكل يقاؿ فيما شاركو يف ادلساحة، كالشَّبو يقاؿ فيما يشاركو يف ا
ساك 

ي
ـٌ يف مجيع ذلك. فقط، كادل  م يقاؿ فيما يشاركو يف الكمٌية فقط. كادلًٍثل عا

 كقىد ذكىرى غَتهي أف ادلماثلة يف ادلساكاة من كل كجو كادلشاهبة يف أكثر الوجوه. كادلناظرة ىي ادلساكاة من كل يف شيء من الوجوه كلو
 يف كاحد، فيكوف كل كاحد من ىذه األلفاظ الثالث أعم شلا قبلو....  
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 22قاموس لسان العرب ص 

 
اِغب األَْصَفَهانً 16 . ألف عدة كتب فً التفسٌر واألدب ببغداد ، وعاشأصفهان م( هو أدٌب وعالم، أصله من 1108هـ /  502)توفً  الرَّ

 أفانٌن البالغة. من مؤلفاته والبالغة
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 انفصم انثانً: يف يعنى احلكًْح:◄     

 ُٕاحلكمة: للناس يف معناىا أقواؿه عدة. فهي ًفٍعلىة من احليٍكم كاالٍحكىاـ.
أما احلكم فَتد دبعنيُت: أحدمها القضاء، يقاؿ حكم حكمان كحكمة. كأما االحكاـ فيكوف أيضا دبعنيُت: أحدمها االتقاف، يقاؿ: 

 الثاين ادلنع، يقاؿ: أحكمتي السفيوى كحىكىٍمتيو أيضان أم منعتو كأخذتي على يده.أحكم فالف كذا احكامان إذا أتقنو، 
ًنيفىةى أٍحًكميوا سيفىهاءىكيم                  إينِّ أخاؼي عىلٍيكيمي أف أٍغضىبىا  قاؿ جرير: أبىٍت حى

مىةي ( كنقوؿ حىكى الٍفرىس كعلى أنفو من اللجاـ ما أحاط حبنكيو حىكىمىة. كاحلىكىمىة بفتحتُت )كأحكىٍمتي الفىرىسى كحىكىٍمتيو جعلت ل
 . اللجاـ

هلل اهلل تعاىل أحكمي احلاكمُت كىو احلكيم لو احليٍكم. كاهلل تعاىل من صفاتو احلىكىم كاحلىكيم كاحلاكم، كمعاين ىذه األمساء متقاربة كاُٖ
 أعلم دبا أرادى هبا. كاحلاكم ىنا أم القاضي كالذم ُيكم األشياء كيتقنها. 

حلكيم ذك احلكمة كاحلىٍكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلـو كيقاؿ دلن ُيسن دقائق الٌصناعات كيتقنها: حكيم كاحلكيم ا
 ُيوز اف يكوف دبعٌت احلاكم مثل القدير دبعٌت القادر.

 كاحليكم أم: العلم كالفقو كالقضاء بالعدؿ، كىو مصدر حكمى.
كحٌكمتي دبعٌت منعتي كرددتي كذلذا قيل للحاكم بُت الناس حاكم ألنو مينع الظامل من الظلم.  كالعرب تقوؿ: حكمتي كأٍحكىٍمتي 

 كنقوؿ حىكىمىت اللجاـ ألهنا ترٌد الدابة كحكمى بيننا أم قضى بالعدؿ.
كَّم أم الٌشارم، كاحًلكمة العدؿ كيقاؿ استحكمى الٌرجلي إذا   

ي
مجع حاكم حٌكاـ. كحاكمنا فالف إىل اهلل أم دعوناه إىل حكم اهلل كادل

 تناىى عٌما يضرٌهي يف دينًو أك دنياه
  حكىمىةي اإلنساف: مقدـ الوجو كنقوؿ رفع اهلل محتو أم رأسوي كمكانتوي)شأنوي(.

 حبسب قائلها كموضعها من الكالـ كقد ذكرت يف مواضع شىٌت كأيريدى هبا الكثَت من ادلعاين. كللحكمة معافو كثَتة
 

 19انفصم انثانث: انفرق تني ادلثَمِ واحلِكًَْح.◄
كقع ف ادلثل الفرؽ بُت ادلثىل كاحًلٍكمة: يف ثالثة أمور: أحدىا أٌف احلكمة عامة يف األقواؿ كاألفعاؿ، كادلثل خاص باألقواؿ، ثانيها أ

 دكف احلكمة. ثالثها أف ادلقصود من ادلثل االحتجاج، كمن احلكمة التنبيو كاالعالـ كالوعظ. فيو التشبيو كما مرٌ 
كيرد على األكؿ أنو فرؽ حبسب أعٌمٌية ادلورد، كال مساس لو باحلقيقة، فلم يفد اال أف احلكمة الفعلية تيباين ادلثل كال نزاع فيو  

 ا تنوزع فيها أف شيئا منها حكمة أك مثل. كليس دبفيد يف األقواؿ إذ
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 25صفحة  زهر األكم فً األمثال والحكم 
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  268معجم لسان العرب الجزء السادس ص  
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على أنو قد يكوف التمثيل بالفعل أيضان كتصوير شكل ادلثلث دلن ال يعرفو. كمن مث يعد من مجلة الرسـو ادلعرفات لؤلشياء للتعريف 
ٍضرب بادلوىرًد حقيقة، فقد مٌر أف نوعان كبَتان من األ

ى
مثاؿ ال ُيرم فيو ذلك على ما ينبغي، بادلثاؿ. كيرد على الثاين أنو عيٍت تشبيو ادل

من األمثاؿ  كإف عيٍت مطلق التشبيو، فهو كاقع يف احلكم كثَتان، كقوذلم: مىن فسَّدت بطانػىتيوي كاف كمن غٌص بادلاء على أنو قد عدٌ 
 بوجو كقوذلم: مضن قرىعى الباب كجلَّ، كقوذلم الرٌباح مع الٌسماح، كضلو ذلك. ماال تشبيو فيو أصال

                                              
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 

  انثاب انثانً: يف فائدج ادلثم واحلكًح وفضههًا.*

 

  انفصم األول: فائدجُ ادلَثَمِ وفَضهه.◄
ينبىهم

ىثىل ييٌصور ادلعقوؿ بصورة  إف ضرب ادلثىل يوٌضح ادل
كيفتح ادلنغلق كبو ييٌصور ادلعٌت يف الذىن، تتبُت األشياء باألمثاؿ حيث أف ادل

 احملسوس كقد يٌصور ادلعدـك بصورة ادلوجود كالغائب بصورة ادلشاىد احلاضر.
ىثىل يػيعىدُّ من خواص اخلاضعُت يف العلـو كإدراؾ ادلعقوالت، 

 كضرب ادل
ىثىل بعدىا كييدرج على قضايا أخرل ألف األمثاؿ معظمها تأ

يت من القصص كاحلكايات كتكوف عىًقبى قصةو فيها حكمةو فييضرىب ادل
ثل حىت لو كاف أطلق على قٌصة معينة لكن تؤخذ منو العربة أك الغاية من اطالقو كنالحظ استخدامو يف مواضع أخرل تتماشى 

ى
ادل

 ن كثَت من الكالـ{}األمثاؿ أكضح م مع الفكرة اليت ينٌص عليها.
مر ببذؿ األمواؿ الجتذاب قلوب الرجاؿ، كيقوؿ لبعض ادللوؾ كزيراف أحدمها كاف يأكاف َِمثاؿ عن ضرب األمثاؿ كدكرىا: )

أهٌنم أنفع كأعود عليك بادلاؿ. فقاـ اآلخر كهناه عن ذلك كقاؿ: أمًسك مالك فهو خَته لك، كمىت كاف عندؾ ادلاؿ كاحتجت إىل 
اؿ للملك. ىل مث قفقاؿ لو ادللك البد ذلذا من آية: فقاؿ الوزير علٌي بإناء من العسل. فجيء بو فقاؿ: مخٌركه.  الرجاؿ كجدهتم.

ترل ىناؾ من ضلل؟ فقاؿ: ال فأتى بإناء العسل، فلم يلبث أف جاءت النحل من كل أكب. فقاؿ: ىكذا الرجاؿ على ادلاؿ! فقاـ 
 ....(ليل فلما كاف الظالـ أخرج اإلناء، فما ربركت ضللة أصالن كال كقعت عليو الوزير اآلخر كقاؿ: مخٌركا اإلناء إىل ال

مرجع الغرض من التمثيل تشبيو اخلفٌي باجللي كالغائب بالشاىد كفائدتو العيظمى التبيُت كالتوضيح كقد يرد ألغراض أخرل غَت -
األدب كلؤلمثاؿ مقاصد كثَتة كضركب من األغراض ذلك، كادلدح كالذـ أك التزيُت أك التشويو أك غَت ذلك شلا قر يف علم 

  العديدة.
 انفصم انثانً: فضم احلكًح وفائدهتا.

للحكمة فائدهتا كفضلها. كقد أيثٍت عليها يف الكتاب كالسنة. قاؿ اهلل تعاىل: ييؤيت احلىٍكمىة من يشاء كمن يؤتى احلكمة         
: الكلمة احلكمة ضالٌة   كفىصل اخلطاب. كقاؿ: كآتيناه احليكم صبيان. كقاؿ النيبفقد أكيت خَتان كثَتان. كقاؿ: كآتيناه احلىٍكمة 

                                                           
20
 36صفحة: زهر األكم فً األمثال والحكم 



 

 8الصفحة 
 

كيركم: الكلمة احلكمة ضالة كٌل حكيم. فإذا كجدىا فهو أحٌق هبا كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: كلمةه من احلكمًة  .ُِادلؤمن
يتعلمها الرجل خَته لو من الدنيا كما فيها كغَت ذلك من األحاديث كاآلثار اليت يطوؿ ذكرىا. كقد أطبق العقالء على مدحها 

 كفائدهتا فقط. كاالعتناء هبا كليس الغرض إال بياف فضلها 
 ِِككىيفى يصكُّ يف األذىاف شيء                 إذا احتاج النهار إىل دليل  

كإمنا الغرض بياف ما ىو ادلمدكح من مصدكؽ اسم احلكمة، فإف الغلط قد يف ىذا لكثَت من العقالء من جهة مشوؿ لفظ احلكمة 
 ، دكف بعض ألمور كثَتان حبسب كل عيرؼو كاصطالح، بعض تلك األمور شلدكحه 

و كيضيف ما كرد من الثناء يفكاف كل من ُيصل لو شيء منها ُيعلو من مصدقات احلكمة احملمودة، فيتمٌدح دبا انتحلو كيثٍت عل       
 عليها إىل نفسو. فرأينا أف نشَت إىل ىذا ادلقاـ بضربو من اإلشارة قرب يتمٌيز بو الطٌيب من اخلبيث كييعرؼ بو الفائز من ادلغركر.

ـٌ. فاخلاٌص القوؿ باهنا النبوءة كالقرآف أك علم القرآف، أك الفهم أك اخلشية هلل تعاىل أك فهم القرآف  ِّفللحكمة ضرباف: خاٌص كعا
 أك العمل بو كاالمتثاؿ لو، كذلك إصابة القوؿ من غَت نبوءةو كضلو شلا تقدـ. 

ة جلميع اإلصابات يف األقواؿ كاالفعاؿ كاالعتقادات كرلموع ذلك كالعاـ: القوؿ بأهنا اإلصابة يف القوؿ كالفعل كضلوه. كىي متناكل
 ثالثة أقساـ: 

كىي كلها زلمودة من حيث ذاهتا بقيد أف تكوف حكمة يف نفس االمر، كإال فقد ييظن ما ليس  القسم األكؿ: احًلكم القولٌية:
اع لو كقد تصدر احلكمة شلن ىو عن مقتضاىا حبكمة حكمةن، كميكن القوؿ أف احلكمة ىي الفهم يف القرآف كالعمل بو كاألتب

خاؿ كعن فضلها دبعزؿ. كلذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسٌلم: احًلٍكمة ٌضالة ادلؤمن. كقاؿ أيضان صلى اهلل عليو كسلم: العلم 
ٌرمية من غَت ضالة ادلؤمن حيث كجده أخذه كقاؿ: خذكا احلكمة شلٌن مسعتموىا فإنو قد يقوؿ احلكمة غَت احلكيم، كتكوف ال

 الٌرمي. فأشار النيب أنو ينبغي للعاقل أاٌل يربح متتٌبعان للحكمة طالبان ذلا. فاحلكمة أكرب احلاجات كأعظم ادلطلوبات. 
بناءن على إطالؽ احلكمة عليها كما مٌر. القياـ بالواجبات كالقربات اليت امر هبا اهلل. كاحلكمة  القسم الثاين يف احًلكىًم الفعلٌية:

 ف يف اتقاف الصنائع العجيبة كاحلرؼ ادلهمة.تكو 
 ما يرجع اىل األخالؽ كاحللم كالعدؿ كالزىد كالعفة كالصمت كضلوىا. القسم الثالث احًلكىم القىلبٌية:

 
 

 
في التقريب والتوضيح لمعنى الشيء او شكلو لكن ىناك بعض األحكام التي تستوجب الوقوف بالرغم من فائدة الَمثل 

  )كالتشبيو فاهلل تعالى( وجميعنا يعلم أن اهلل لو حكم مختلف.عندىا 
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 رواه بهذا اللفظ كل من الترمزي فً باب العلم وابن ماجه فً باي الزهد. 
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 هذا البٌت مشهور ألبً الطٌب المتنبً لكن بلفظ ال ٌصح..... ولعل الٌوسً ّحوره عمداً لٌنسجم مع سٌاق كالمه ....  
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 الباب الثالث: البالغة في الحكم واألمثال وضروب منهما.

 صائغً احلكى وتالغتهى.انفصم األول: ◄ 

ـي حيجَّة، كأحصىني جينَّة كأعدىؿي كما ذكرنا سابقان بأف العلم ىو        لذلك مىن امتلك ىكذا علم قد خٌصو اهلل تعاىل من  زلجَّة، كأقوى
فضلو فتمٌثل ىذا الفضل فيما نطقت ألسنتهم كخٌطت أياديهم كالناس من بعد مل يأخذكا إاٌل بكالمهم دلا محلوا من صفات احلكمة 

متعددة ككثَتة، ت ىؤالء احلكماء لتٌشعب اللغة العربية كما ربملو من معاين فالدقة يف صوغ العرب كادلواعظ كانت مسة من مسا ،كالبالغة
كقواعد ضلوو دقيقة، ذبٌسدت براعتهم فيما سٌجلو التاريخ من ادلواعظ اليت أطلقت )إف كانت يف ادلاضي أك احلاضر( فيما استوجب من 

ثاؿ متلك من الؼ ادلوقف فنجد أف تلك احلكم كادلواعظ كاألمموقفو لكن نراىا تيستخدـ يف احلياة احلالية كيف مواضع كثَتة رغم اخت
 ما ُيعلها كالمان زلمودان يف كل زمافو كمكاف، تظهر غايتها يف افادة الناس كحثهم كربذيرىم... البالغة كبالغة صائغيها

 انفصم انثانً: أيثهح عهى يىاعظ تظهر فٍها انثالغح واحلكًح:◄

   24يف انزهد وتعظٍى اهلل: ين خطثح االياو عهً تن أتً طانة_

ًتًو، كالى مىيؤكسو من مىٍغًفرىتًًو، ِٓ: احٍلمىدي هلل غىيػٍرى مىٍقنيوطو األصل كال ميٍستػىٍنكىفو عىن ًعبادىتًو، الذم ال تػىبػٍرىحي ًمٍنوي  ًمٍن رىمٍحىًتو، كىال سلىٍليوٍّ ًمن نًعمى
نٍػيىا داره ميًٍتى مٍحىةه، كال تػيٍفقىدي لوي نًعمةه. رى  ذلا الفىناءي، كألىلها منها اجلالءي، كىيى حلوةه نىضرةه، كقد عىًجلىٍت للطٌالًب، كىالتىبىسىٍت بًقىٍلًب كالدُّ

ليوا منها بأٍحسىًن ما حًبىٍضرىًتكيٍم ًمنى الزٌاد، كال تسأىلوا فيها فوؽى الكفاؼ، كال تىٍطليبيوا منها أكثػىرى   ًمنى البالغ. النَّاظًر، فاٍرربًى

.  الّشرح:  ميٍتى ذلا الفناءي: أم قيٌدرى

 من قوؿ رسوؿ اهلل كحلوة خىًضرة، مأخوذة ِٔ كلوال أف كىتبى اهللي عليهم اجلىىالءى اجلىالء: بفتح اجليم: اخلركج عن الوطن. قاؿ سبحانوي 
( ،كالكفاؼ من الرزؽ: قىدر القوت، كىو ما كفَّ عن الناس .)إف الدنيا حيلوة خىضرة كإف اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملوف

يشتمل على فصلُت: أحدمها محد اهلل  أم أغٌت. كالبالغ كالبيلغة من العيش: ما ييتبٌلغي بو. ىذا الفصل من كالـ أمَت ادلؤمنُت 
 لثاين ذكر الدنيا كالتحذير من مفاتنها كيشتمل كالمو على )ادلوازنة كالشجع(.كالثناء عليو كالفصل ا

ع   من أعظم احلكماء القدماء األماـ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو الذم ذكر من احلكم كاألقواؿ ما يٌسر العيش الصائب كقد مجي
 قة.من أعاظم ما قالو يف كتاب هنج البالغة الذم أخذت منو األقواؿ الٌساب
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 .458والشٌخ فً مصباح المتهجد ص 327ص 1رواها الصدوق فٌما ال ٌحضره الفقٌه ج  
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 مقنوط: مٌؤوس   
26

  .3سورة الحشر اآلٌة 
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  2728ين يىاعظ احلسن انثصري:

ـى بٍع دنياؾى بآخرتك ترحبها مجيعان كال تبٍع آخرتك بدنياؾ فتخسرمها مجيعان كإذا رأيتى النٌاسى يف اخلَت فقامسهم فيو ، كإذا رأيتهم يف ابن آد
، كقد أسرع خبياركم فما تنتظركف أمتكمالٌشرِّ فال تغبطهم عليًو، البقاءي ىنا قليل كالبقاءي ىناؾى طويل. أمتكم آخر األمم كأنتم آخري 

 كبقيت الدنيا قالئد يف األعناؽ ... ِٗادلعاينة! فكأف قٍد. ىيهات ىيهات ذىبت الدنيا حباليها

ـى، طأ األرض بقدمك، فإهنا عن قليل قربؾ كاعلم أنك مل تىزؿ يف ىدـ عمرؾى منذي سقطتى من بطًن أٌمك، رًحمى  كقاؿ أيضان: يا بن آد
ـه كمل يقٌصركا، مٌث ىلكوا فلم يدكوا مامرأن اهلل  ا طلبوا كال رجعوا إال ما نىظىرى فتفكٌر كتفٌكرى فاعتربى كاعرب فأبصىرى كأبصرى فأقصرى فقد أبصرى أقوا

 فارقوا

كمل تتهادكا  . لو تكاشفتم ما تدافنتم، هتاديتم االطباؽى َّكذكر أيضان: ما يل أمسعي ًحسيسان كال أرل أنيسان! ذىب الناسي كبقي النَّسناسي 
  النصائح، أعدكا اجلوابى فإنكم مسؤكلوف إٌف ادلؤمنى مىٍن ال يأخذ دينوي عن رأيًو كلكن عن ربٌوً 

ما سبق من حلقة البحث من التفسير والبيان وكالٍم فصيح: وموعظة بالغة في ذكر الدنيا وذكر أىلها واآلن _
 مع بعض الكلمات التي وردت عن الحكماء والّصالحين: 

 31ين ألىال احلكًاءِ وانصاحلني: ◄

  ـٌ الٌناس ذلا، كتناحرىم ًىا، أـ من ذ ربى قاؿ بعضي الٌصاحلُت: ما أدرم كيفى اعجبي من الدنيا! أمن حيسًن منظرىا كقػيٍبًح سلى
 عليها!

 .آسفان على أمسي، كارىان ليومي، متهمان لغدم :  قيلى لبعضهم: كيفى أصبحتى
 ؟ِّقيل ألعرايب  عان خلوبان كثوبان غلوبان.ك قاؿ: خىدي  : كيفى تىرل الٌدىرى
  ٌملى تركت الدنيا؟ قاؿ: ألين ميًنٍعتي صفوىىا كامتنعتي من كدرىا.ّّقيلى لصويف :  
  .كقيل آلخر: ملى تركتى الدنيا؟ قاؿ ألين عدمت الوسيلة إليها إالٌ بعشقها، كأعشقي ما أكوفي ذلا أغدك ما تكوف يب 
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 98صفحة.  كتاب )شرح هنج البالغة( اجملٌلد الثاين 
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 حاال الدنٌا: بحلوها ومرها، خٌرها وشرها.  
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  وهمٌة ٌزعمون أنها على شكل انسان وهو عند العامة نوع من القردة.الّنسناس: دابه  
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 153، كتاب )شرح نهج البالغة( المجلّد الثانً، صفحة: 
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 األعراب هم سكان البادٌة من العرب 
33
 لٌست مذهًبا، وإنما هو أحد أركان الدٌن الثالثة )اإلسالم، اإلٌمان، اإلحسان(، اإلسالمٌة وفق الرؤٌة التصوف أو لصوفٌة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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  ًختلف يف قائلو
ي
 :كمن الشعر القدًن ادل

 بًلىن كالوصوؿ يف الدنيا انقطاعوقصري اجلديد إىل 
 اع مل ييعد بتفٌرؽ منها اجتماعيوأم اجتم

 ّْم التئاـ مل يبددهي انصداعوأـ أم شىٍعبو ذ
 نتػىفىعو بشيءو مثٌ مٌت لو انتفاعوأـ أٌم مي 

 يا بؤسى للدىر اٌلذم مازاؿ سلتلفان طباعو
 (يكفيكى من شرٍّ مساعيوقد قيل يف مثل خال: )

  كمن كالـ بعض احلكماء الفصحاء: كين لنفًسكى نىصيحان، كاستقبل توبةن نصوحان، كازىد يف دارو مٌسها ناًقعه كطائرىا كاقعه
، باف لك أهنما ال ُيتمعاًف، كأهنما كالٌضٌدين ال كارغب يف دارو طالبها مي  ٍنًجح، كصاحبها مفلح، كمىت حققتى كآثرتى الٌصدؽى

أنت فافو عنها كىي فانية عنك. كقد عرفتى آثارىا يف أصحاهبا ربصيل الباقية، فإف األخرل يصلحاًف، فٌجرٍد مٌهك يف 
!كصينكرفقائها،   عها بطاٌلهبا كعشاقها معرفة عياف، فأٌم حجة تبقى لك كأم حجة ال تثبت عليكى

  كعزيزىا ، ، كنائلها قاصره ذليله، كصحيحها عليله، كالٌداخلي كمن كالـً ىذا احلكيم: فإنٌا قد أصبحنا يف دارو راحبها خاسره
رىجه، كادلطمئن فيها مزعج، كالذائقي من شراهبا سكراف، كالواثقي بسراهبا ، كباطنها شركره  ّٓعليها سلي ظمآف، ظاىرىا غركره

عيي كسال عنها، كالظريفي مىن عافها كأنفى منها، كالسٌ ّٔكطالبها مكدكد، كعاشقها رلهوده، كتاركها زلمود، العاقلي مىن قالىا 
مىن غىميض بصرهي عن زىرهتا، كصرفوي عن نظرهتا، كليس ذلا فضيلة إاٌل داللتها على نفسها، كاشارهتا إىل نقصها، كلعمرم إهنا 

 . .... قلبان عقوالن، ال لسانان قؤكالن  لقٌضية لو صادفتى 
 هي.اـ صربى هي كمل مينع احلر : مىن الزٌاىد يف الدنيا؟ قاؿ: مىن مل مينع احلالؿ شكرى ّٕقيل للزىرم 

  ٌما عبدي اهلل ميثل العقل، كال يكوف الرجل عاقالن حىت تكوف فيو عىشره خصاؿ: يكوفي الكبَتي منوي : ّٖكقاؿ سفياف الثورم
إليًو من العٌز يف  يكوفى الٌذؿُّ يف طاعًة اهلل أحبى  مأمونان، كاخلَتي منوي مأموالن، يقتدم دبن قبلىوي، كيكوفي إمامان دلا بعدهي، كحىٌت 

، كحىٌت يستقٌل الكثَت من  معصيًة اهلل، كحىٌت يكوف الفقر يف احلالؿ، أحبُّ إليًو من الغٌت يف احلراـ، كحىٌت يكوف عيشوي القوتي
كرهي أف عملًو، كيستكثرى القليل من عمًل غَتًه، كحىٌت ال يترٌبـ بطلب احلواجل قبلوي، كالعاشرة كما العاشرة! هبا شاد رلدهي كعال ذ 

 خيرجى من البيت فال يستقبلوي أحده من الناًس إالٌ رأل أنٌوي دكنىوي. 
 ل، كادلقيم على  ّٗكمن كالـ أيب حيٌاف التوحيدم ! الٌساكني فيًو كىًجله، كالٌصاحي بُتى أىلًو َثًى يف )البصائر( ما أقوؿي يف عاملو

ن آفاهتا كصركفها حملقوقةه هبجراهنا كتركها، كالٌصدكؽي منها خاصةن، ذنوبًو خىجل، كالرٌاحلي عنوي مع متاده عجل، كإٌف داران ىذًه م
نطلق.  َْكال سبيلى لسكاهنا إىل دار القرار إالٌ بالزىًد فيهل كالٌرضا بالطفيًف منها، كبػيٍلغة الثاكم 

ي
 كزاًد ادل
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 انشقاقه.انصدَع: انشّق. وانصداعُه  
35
ٌُشاهد نصف النهار من اشتداد البحر كأنُه ماء وهو لٌس بماء.   ما 
36
 قالها: بغضها. والقلى: البغض.  
37
توفً لٌلة  نشأ فقٌراً فأكب على العلم الهجرة، ولد سنة ثمان وخمسٌن بعد [1].الشام أبو بكر المدنً، سكن محمد بن مسلم الزهري 

 هـ 124 سنة رمضان الثالثاء لسبع عشرة لٌلة خلت من شهر
38
ولد سنة سبع  (هـ 161-[1]هـ 97من بنً تمٌم ولد فً عام) أبو عبد هللا سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثوري الربابً التمٌمً 

 مصنف كتاب الجامع وتسعٌن بالكوفة
39
، القرن الرابع الهجري أعالم م( فٌلسوف متصوف، وأدٌب بارع، من 1023 - 922هـ /  414 - 310) أبو حٌان التوحٌدي 

 سمً أدٌب الفالسفة وفٌلسوف األدباء الذكاء وحدة الثقافة وقد امتاز أبو حٌان بسعة وإلٌها ٌنسب. بغداد عاش أكثر أٌامه فً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A#cite_note-.D8.AA.D9.87.D8.B0.D9.8A.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D9.83.D9.85.D8.A7.D9.84-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/124_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/97_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/97_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/161_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
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 22من كتاب )شرح نهج البالغة( كما مذكور في الحاشية رقم ما سبق من األقوال والحكم مأخوذه

       

  :اخلامتح 

 كًهخّصٍ سرٌعٍ عًّا تداونتهُ حهمح انثحث ين انثالغح يف احلكى واأليثال:◄

اللغة العربية كمدل يف الٌتشعب تندرج ربتو عناكينه فرعية كأفكار كثَتة تظهر مدل الٌدقة يف البالغة يف احلكم كاالمثاؿ عنوافه غاية      
فصاحة احلكماء كاألدباء. لذلك كاف ال بٌد من القاء نظرةو على ىذا البحر الواسع من ادلعاين كادلواعظ اليت محلت من بالغة قائليها 

 بحثحكمةن كاف ىدفها افادةي الناس كارشادىم كلكن للذين يفهموهنا كيعرفوف الغاية من صوغها هبذا الٌشكل. ككما كرد يف حلقة ال
من معاين  اقها كادلوقف الذم استوجب ذكرىا.ا معاين متعددة حسب سيهب فإف كلمة األمثاؿ تيطلق على العديد من األمور كيقصد

ثل: الٌشبو. كاألمثل من الٌناس ىو األفضل أم األشبو باألفاضل كاألقرب للخَت. كادلثل ىو أشبوي باحلق كالفىضيلة يف القرآف. كذلا
ى
معاين  ادل

ثيالن( أم نىٌكلتي بو كاكقعتي بو عقوبة. ر التسيا كالٌتطواؼ كالًتمثاؿ فهو الٌصورة ادلصورة كمتاثل األشياء تشاهبها، كنقوؿ )مىثلتي بو متى
كادلعٌت اآلخر لآلخر للمىثل ىو الٌصفة كيتٌم ضرب األمثاؿ لتوضيح الٌصورة. كيطلق على ما شابو يف ادلساحة أك الٌشكل أك حىٌت يف 

 أك الكيفية. كلكن نيفيى التشبيو عن اهلل تعاىل ألحكاـو خاٌصة.اجٌلوىرية 

أٌما احلىكىمىة ىي ما للحكمة فهي يف أبسًط تعاريفها احليكم كاإلحكاـ كمن معاين احليكم أم القضاء كاإلحكاـ من معانيو اإلتقاف كادلنع 
  .أحاطى حبنكي الفىرس من األنف كاللجاـ كالعديد من ادلعاين األخرل

بُت ادلثىل كاحًلٍكمة: يف ثالثة أمور: أحدىا أٌف احلكمة عامة يف األقواؿ كاألفعاؿ، كادلثل خاص باألقواؿ، ثانيها أف ادلثل كقع  الفرؽ
 فيو التشبيو كما مٌرف دكف احلكمة. ثالثها أف ادلقصود من ادلثل االحتجاج، كمن احلكمة التنبيو كاالعالـ كالوعظ.

لى الفوائد كراء ضرب األمثاؿ كالبالغة يف احلكم اليت منبعها احلكماء العظاـ الذين مدىم اهلل كقد تطرقنا خالؿ حلقة البحث ع
ـي حيجَّة، كأحصىني جينَّةكما ذكرنا سابقان بأف العلم ىو       تعاىل بفيضو من حكمتو كعظمتًو  لذلك مىن  كأعدىؿي زلجَّة، كأقوى

ل ىذا الفضل فيما نطقت ألسنتهم كخٌطت أياديهم كالناس من بعد مل امتلك ىكذا علم قد خٌصو اهلل تعاىل من فضلو فتمثٌ 
يأخذكا إاٌل بكالمهم دلا محلوا من صفات احلكمة كالبالغة، فالدقة يف صوغ العرب كادلواعظ كانت مسة من مسات ىؤالء احلكماء 

ت براعتهم فيما سٌجلو التاريخ من ادلواعظ اليت لتٌشعب اللغة العربية كما ربملو من معاين متعددة ككثَتة، كقواعد ضلوو دقيقة، ذبٌسد
أطلقت )إف كانت يف ادلاضي أك احلاضر( فيما استوجب من موقفو لكن نراىا تيستخدـ يف احلياة احلالية كيف مواضع كثَتة رغم 

زلمودان يف كل زمافو اختالؼ ادلوقف فنجد أف تلك احلكم كادلواعظ كاألمثاؿ متلك من البالغة كبالغة صائغيها ما ُيعلها كالمان 
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 الّثاوي: الُمقٌم. 
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كمكاف، تظهر غايتها يف افادة الناس كحٌثهم .... كقد ذكرنا خالؿ منت حلقة البحث أمثلة عن احلكم كادلواعظ اليت تتجسد 
  البالغة فيها .....

 على ادلسامهة يف إمتاـ حلقة البحث كاجلهود اليت بذذلا ...... ُْأمحد ديبكُيب أف نشكر األستاذ 

 اذاً نستنتج يف هناٌح حهمح انثحث: ◄
كال يصل إليو إالٌ من ادلثابرة كالبحث  كىي ضالة ادلؤمن نستنتج أٌف احلكمة يف احلياة ىي أمسى الغايات اليت يسعى كراءىا االنساف

ادلستمر كمالزمة التفكَت الفٌعاؿ الذم يقود يف هناية ادلطاؼ كبعد امضاء احلياة فيما يغزِّ العقل كيغنيو إىل تٌكوف فكر عميق 
 كعظيم

ارات ذلا العديد كالعديد من كاللغة العربية ُيب الٌتعامل معها بدقة كحذر دلا فيها من تٌشعب كبَت فيها أكجد تراكيبى كثَتة كعب
كطريقة استخدامها كادلوضع الذم أطلقت فيو كنربة حسب موضعها من الكالـ أنو خيتلف مفهومها ادلعاين اليت أثبتت احلياة 

ثل( كما ذلا من تشعب كمعاين سلتلفة كما من شيءو لو كٌل ذلك الٌتشعب كادلعاين الكثَت إاٌل 
ى
لو صوت ادلتكم، أكرب دليل كلمة )ادل

من الفائدة كاغناء اللغة العربية كتوضيح الفكرة كالفكر عن الناس كدبا أف اللغة العربية ىي لغة اىل اجلٌنة فقد خٌصها اهلل تعاىل 
ما بتلك ادليزٌة العظيمة  من البالغة كقد ذبٌسدت البالغة بشكل كاضح يف القرآف الكرًن كأقواؿ الٌصاحلُت كلكن اهلل تعاىل أحكم 

ـه خاٌصة متنع التشبيو فيو أك تشبيهوي، يف الوجود   أحكا
دبا أٌف اللغة العربية زمنه طويل كمٌرت بعصورو كثَتة فكانت تليب غايات كل عصرو على حدة لذلك نالحظ التغيَت كالتطوير فيها 

  كأصبحت حاليان حبر من ادلعاين كاألقواؿ .....

 نرنك التدّ ين وضع تعض ادلمرتحاخ:◄
  باللغة العربية ألهنا لغتنا كتعليمها للناس كشلارستها كبالتوازم مع االىتماـ بباقي الثٌقافات كاللغات ُيب ُيب االىتماـ

 كالٌضعف القواعدم كالٌنحوم.بية اليت تعاين الكثَت من اإلمهاؿ االىتماـ باللغة العر 
  فيما يفيد البشرية.االستفادة شلا ذكره احلكماء أكرب استفادة 
 لتثبيت اللغة العربية. ة احملاضرات كاجللساتاالستمرار بإقام 
 دثوف صلازاهتمافساح اجملاؿ أماـ ادلبدعُت للكشف عن مواىبهم كإ  من تطوير فيها. يف اللغة العربية كما ُيي
 .انشاء مراكز ثقافية تضم أكرب عدد شلكن األدباء إلغناء اللغة بالفن كالٌشعر كالنٌثر 
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 ة من موالٌد حماه. درس وترعرع فٌها وسافر إلى عدة بلدان عربٌة ودّرس فٌها منها السعودٌة....مدرس لغة عربٌ 
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 دلراجع:ا 
  االماـ العالمة: ابن منظور، مجاؿ الدين، قاموس لساف العرب. دار الٌصادر

 )بَتكت(.
 أستاذ يف اجلٌامع األزىر/كتاب: بغية االيضاح ، عبد ادلتعايلالٌصعيدم/ :

 لتلخيص ادلفتاح يف علـو البالغة مكتبة اآلداب. اجلزء األكؿ.
 ،كالثالث كالرابع كتاب )شرح هنج البالغة( اجملٌلد الثاين  عز الدين: ادلعتزيل ،

  مؤسسة األعلى للمطبوعات، بَتكت )لبناف(
 كتاب: اإليضاح يف علـو البالغة )ادلعاين كالبياف كالبديع(   ، اخلطيب:القزكيٍت

  قُِْْ-ـََِّدار الكتب العلمية )بَتكت اللبناف( الطبعة األكىل 
 كتاب زىر األكم يف األمثاؿ كاحلكم. دار الثقافة )الٌدار : ، احلسنالييوسي

 اجلزء األكؿ. َُُْ-ُُٖٗالبيضاء)ادلغرب(( الطٌبعة األكىل 
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  :وادلخططاخ فهرس اجلداول 

 رقم الصفحة: زلتول ادلخطط: 
 ّ ٌظهر تمسٍى األتىاب وانفصىل يف حهمح انثحث.خطط و المخطط األول:

                            
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

۞۞۞۞ 

  فهرس احملتىٌاخ: 

 رقم الصفحة: الصفحات: 
 ُ صفحح انغالف. 

 ِ ادلمديح: 

 ْ يف احلكًح واأليثال ويا ٌهتحكُ هبا. الباب األول:

 ْ .ادلثىل: يف معٌت الفصل األول 
 ٔ يف معٌت احلكمة. الفصل الثاني: 
 ٔ الفرؽ بُت ادلثل كاحلكمة.لفصل الثالث: ا 

 ٕ يف فائدج ادلَثم واحلكًح وفضههًا. الباب الثاني: 

 ٕ : فائدة ادلثل كفضلها.الفصل األول 
 ٕ : فضل احلكمة كفائدهتا.الفصل الثاني 

 ٗ .وضروب ينهاكى واأليثال انثالغح يف احل الباب الثالث:

 ٗ صائغي احلكم كبالغتهم. الفصل األول: 
 ٗ : أمثلة على مواعظ تظهر فيها البالغة كاحلكمة.الفصل الثاني 
   من خطبة االماـ علي بن أيب طالب يف الٌزىد كتعظيم اهلل 

 
ٗ 

   .من مواعظ احلسن البصرم َُ 

  .من أقواؿ احلكماء َُ 
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