


،١ i ٣ t انمد، امد ابراميم ين مصي 

الممرائناء الوييان ايلك،٠١ مهبة فهرسة 
امدابرامم مصي الصد، 

ع١ ٤  ٣٤الريلش، - الصد اصد ابراهيم ممد / . بصلتر 
سم٢٤x١٧ص،٢١٦

ردمكا-ا\'اأ.ا..م.ا"إبا'

التوانا- الم||ودية — الربية المقالات ١- 

Uft/otn•• ٨١مدي 

.ا-أْ/،ماأارمحمالإيداع: 
ا.اأ'اأا..م.سملأا'ريعك: 

:محُمحقئثلأ
^١؟^،٣١

A.sc-_l

ؤمحس(
بمننثردامحذء

ادرأنجئا- اينعؤدتة امحهيث الّقإْءة 
اببلأ-ضأئاك،مأء_ضمرعودلأبجلإئث

^VYt؟ممآما،-نحءءس: - ، VrvAX:ذاقت 



القلعان

الأنياءأشرف على واللام والصلاة العالمين، رب فه الحمد 
بعدأما أحمعاز^ وصحبه 'آله وعلى محمد نبئتا والمرسلمن 

فاتتحاجة ان للأنانقضت وإذا تنتهي، لا الحياة شواغل فان 
بقي.ما حاجة له فتقى أحرى؛ 

الليلهجوم عليه هجمت الشواغل تلك من الفرار حاول ومهما 
ويدونه، نفْع يقف كي فرصة له نحعل تكاد فلا يغشى، إذا 

الحياة.مجؤيات ق نظرات من خامحترم ق بجول ما بعض 

ينبغيما أعفلم لس والصفاء الفريغ ساعات اقتاص أن ؤيب ولا 
نامإذا سرقها به يجدر بل انتزالمها، له فينبغي ؛ به ان الأنيعنى أن 

نندون-ابن قول حد الدهر-على 
بصائرفهي القبيل؛ ذلك من هي الكتان هدا صفحات ، jroوما 

زوايامن الأشياء بعض إل وتنفلر محملها- ز القرب 'طابع تحمل 
وحفيأحيانا، واصح طرفؤ من المقاصد بعض إل وتشير متعددة، 

أحرى.أحيانا 
حيثمن واحدة وتيرة على نير لا الكتاب هن.ا وموضوعات 

قؤيعضها صفحة، ق المقصود يمرعن بعضها إذ والقصر؛ الهلول 



اهو|ا1ت

أكثر.أو أقر، أو وُعضهافيسطر، صفحات، 
آخرموضع ي ؤيفصل موضع، ق أمرما ق الكلام يجمل وقد 

وهكذا..

توهي، الطاع، هذا نحمل بكتب الصائر هذه سقت ولقد 
وومضات.وارتسامات، خواؤلر، 

اليسر،جهة من قيلها ل وداخل منها، قؤيب الكتاب فهذا 

والتخريج؛العزو، عناء من والخفق السجية، على والانطلأؤ، 
الكلأن.وعليه المستعان، وافه البصائر، تلك فار 
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بمام

سامة،بأحوال منظورة مشاهدة حالأ سئه موجزة، أقوال الأمثال 
هوالماثلة.القائمة والخال السابقة الحال ]( ٠١٧بجمع والدي 

علىبث فهي التام(، j وسمورة التقوس، ي أثر وللأمثال 
الحياة.معترك ؤ، وتهدي لمل، وتضي(ء لموك، وتقوم لمل، 

فالعاقلتعليم؛ أو تسه، أو توجه، م، تتضمنه ما سب وذلك 
حوادثمن مضى ما با،لثل يتدكر والعاقل الثل، سمع إذا يسمشد 
وهكدا.....التايخ، 

ومثلنسلة، قيم من تدعوإليه بما وحلقية؛ تؤيؤية، أهداف وللأمثال 
والاحتيامحلالحميد، لملوك أنولع من حياته ؤ، للمرء ترسمه وبما عليا، 

السيء،لموك من محه نهى وبما فيها، التصرف وحسن للأمور، 
تمزجالحففل، ّنعة الظل، حفيئة الأمثال أن ذلك الثاتة؛ والممرظت 

الأمورفممالجكمحرس ض، بطرف تييد ما إر وتشير بابي، مزل 
الفمى.اعماق إر سريصل بكلام 
يعيرما الأمثال من ويجد إلا جانه ل الإنسان به بمر موقفا من وما 

الوجههيوجهه أو غلوائه، من( ا يخففأو بلاءه، عليه ؤيهون عنه، 
القييح.من وتقره الحميل، ؤ، قتحييه سلوكه، تقوم الني الصحيحة 



٦

تجمهرةكايه مقدمة ق ظك العسكري هلال أبو قال 
منملامته يعد اللسان أدب من شيء إر الشرش حاجة رأيت ررما 

السائرة؛والكلمة والشدرة، والثل، الشاهد، إل كحامحه اللحن 
ققدرا له ؤيجعل محبولأ، ؤيكسبه تفخيما، المتعلق ينيد ذلك فان 

ؤيعثهاوعته، إر القلوب ؤيدعو المدور، ؤ، وحلاوه النفوس، 
يهوالأستفلهار المذاكرة لأوقات باستعداد ؤيأخذها حفظه، على 
المقاولة.حلبات ي والمصاولة انحادلة ميادين ق انحاولة أواق 

الروض،3، والتنهمير العقد، ق كالتقضيل الكلام ي هو وإنما 
منهاالإقلال لأن أنواعه؛ يستكثرمن أن محيتبئي الثردرا،؛ ؤ والتهيم 

قصور.التماسه والتقصسرق إقلال، كاسمه 

والخهلأعم، منفعته لأن ألزم؛ فمعرفته سائرا مثلا منه كان وما 
أقبح((.به 

أكثري تصرف الأمثال أن العرب عرفت )رولما ظقء: قال أن إل 
أقواهاق أخرجوها القول أساليب حن؛ ق خل وتال. الكلام، وجوه 

أجلمن، ض تداولما؛ ؤيهل استعمالها، ليخفا الألفافل؛ من 
معانيها،وكثرة ألفاخلها، لقلة وأفضله؛ وأشرفه، وأنبله، الكلام 

عائدتها.وجسيم معكبيرمحايها، التكلم على ؤيمرموونتها 

فيها.التخفل الثري: ق لتسهيم ا- 



٧بمإلو 

ولماالإطاب، عمل تعمل - إيجازها مع - أنها عجانها ومن 
الخطاب.أثناء ق برزت إذا روعة 

• ٠١المعنى من وندر ' اللفظ من رغ بما مركز والحفظ 
أدبيكمل رروليس : جع هديل ين عيدالرحمن بن علي وقال 

أهلعن بحكى وما النادر، واليت السائر، المثل ، يعرفحتى المرء 
البليغة،الألفافل من لمم ومحع وما العجيبة، الأحبار من العصور 
المكتسب،والعقل بالأمور، العلم ذلك، ففي الضيبة؛ والمعاني 
والحس،«٠المروءة ذي عن الصادر والأدب 

صستن،الشعوب، تحارب حلاصة هى اللغاتؤ من لغة أي ق فالأمئال 

١لفكرية،واتحاهاتها الأمة، لثقافة مرآة أنها كما موجز، ففلؤر ل ق
للحياة.ونظرتها 

الصائبة.بالأفكاروالنظرات، نحدهامشحونة لذللثؤ، 

قالمعاني تتداعى حتى يقرؤونها أو اللغة، أهل يسمعها يكاد فما 
الكلمات.عزكيرمن والكاتب، التحدت، فتعنؤر أذهانهم، 
الجكممن الكير الخاهلي العصر مند العرُي الشعر تضمن ولقد 
القوة،ومنحها البقاء، صفة عليها أصفى القصائدمما كثيرمن ق والأمثال 

فيه.قيلت، الذي زمنهاوغرصها فتجاوزت 

بحيث،الشهرة من صاروا الدين الأعلام من يعدد تطالعتا الأمثال إن، ثم 



بماير٨

يدكرلهعممما الخزاء سوء يممثل لا ما فمن الألنة، على يترددون ظلوا 
ذاومن )عرقوب(؟ من الواعد حلف يتصور لا متا ومن )سمار(؟ 

وانممارالخراب لم وجلت أهلها، على حنت ام )براقس( عن يغفل 
برام((.حت رروعلىأهلها 

حليمةيوم #وما الأمروافضاحه اشتهار إليها نادر حليمة ؤإذادكرت 
*يسر(( 

الذي)افنمدي( أو ، الخير عنيه الذي )جهيتة( ينسى يا ومن 
تراه.أن خيرمن يه تسمع 
الأحيان؛من كير ي و١لمخرية الفكاهة روح ئشيع الأمثال إن ثم 
التامحىرريهب ت كقولمم احر، اي١لكاريكاتر بمن اشيه صورا فمم 

وميىاس(ا.

.الألين(( فعادمملوم قرين الخماريهللب ذهب V وقولمم؛ 
عاسنحلوهمر)منضل وقولم: 

ولاكتاب، بمتؤيه لا الأمثال من صخم رصيد العرب ولدى هدا 
سسومحه

هازاكفيتا فمد جمعها؛ أو الأمثال، بحمر معنيا ليس ههنا والكلام 



٩بمالي 

ومحععيد، لأبي كالأمثال كيؤة' للأمثال الخامعة وتكتب الأمر، 
والستمصيالعسكري، هلال لأبي الأمثال وجمهره ، الأمثال

وسلوانحاصرةساني.منأمثالالربلأزمحشرى، 
د.محمدالأمثال معجم كتاب، الشأن هذا ق العاصرة الكتج، ومن 

ومصهلفىملمان.وناصم،عدلخزهز، الصبي، 

الفتون،شتى ي الكتب.، كيرمن تضاعيف ق مبثوثة الأمثال إن ثم 
خموه\.\ن ، أوالأتبب( ، الحديث، أوشروح التفسير، كتبؤ ق مواء 

الشرد،ُة،أوعلماه اللغة علماء سواء بالأمثال عناية للعلماء ؤإن هذا 

منهاسيئا ؤيضمتونكلامهم بها، ؤيتمثلون يسمملرمحونها، إل 'ممهم؛ أو 
الأمثالجاءت، فإذا راقية؛ ولغة أحاذ، أسلوب، ذا كان من متهم خموصا 

وجمال.رونق له صار ضونكلامهم غق 
وتلنحقيمتها، من شيء عن تتى الأمثال، عن يسترة إئاحة فهنْ وُعد 

دم.على منه تكون أن والداعية ، والخهلسس، بالكايبؤ، بحن أنه إلى 



إىراuقرآذاة

الوصولبالأم بدأت الش الوحيدة الورة هي محمد سورة - ١ 
)الدين(.

النيئالسور وبد١دادتا السور كثرمن خواتم بلن تنامسسا هناك ٢— 
والتؤية،والأنعام، وال1ددة، ، والمساء عمران، آل مثل: تليها، 

ؤيوض•

الرعدتن وب' والرعد يوسف تن ؤبوهود، بوص بتن وكما 

الحجوبتن ، والأيياء طه وبان والكهف، الإسراء وبتن وإبراهيم، 
وبحنوالأحقاف، الخاثية وبين والقصص، الممل وبحن و١الؤ٠نون، 

والجم،الطور ؤبين والحجرات، الفتح وبين ومحمد، الأحقاف 
ا.لرسلأتؤبحن والإنسان، القيامة ويحن والحديد، الواقعة وبحن 

وبتنالرصى، ق وخصوصا عموما والضحى الليل ؤبحن .المأ، 
ءت-اه.ا.>.،ااتا.

و

والقارعةالعاديات 

ماأبلغ من ه الأناب، اولوا تدكر إينا ؤ - تعال - وله ق- ٣,
الكفار.بغباوة الممريض ق يكون 



١١بمانو 

يومللمحاياة نفي ه خلال، ولا فيه ييع لا ؤ ; - تعار - قوله ي - ٤
القيامة.

فيها،النعم كثرمن لتعداد النعم؛ ّورة نمى النحل سورة — ٥ 

أنذرواأل ؤ بها البداية فكانت والإيمان؛ التوحيد نعمة ذلك واجئ 
ه.ع١مون أئا إلا إنه لا أقه 

ولاعتقك إلى معلوله يدك يجعنأ ولا ؤ -؛ تعال - قوله - ٦ 
الرر الأثر ي جاء وقد العيشة، تدبير إل إرشاد 4 الثسط كيأ ستطها 

عقلكالتدبير((.








































































































































































































































































































































































































