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 الأفكار الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر
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 فهرس الموضوعات
 تقديم        

 
  يف املغارب العلناءالعله و احملور األول:

 
موقفّسؾؿاءّاجلزائرّمنّاألوبىةّوّاإلجراءاتّالصَقةّاالحرتازوةّ حنيفي هلايلي

األدباءّيفّاالحرتاسّسنّمنّخاللّكًابّإحتافّادلـصػنيّوّ

ّم(3481ّ-3771الوباءّحلؿدانّخوجةّّ)

ّّ

 فؼهّالـوازلّبادلغربّاألقصىّاجلزائرّيفإدفاماتّسؾؿاءّ عبد الحق شرف

ّادلشريفّاجلزائريّأمنوذجاّالعربي31ّقخاللّّ

 

 دػراءّالزوًونةّوادلغرب:ّاخلطابّواألثر نجاة قرفال

ّجفودّالِؾطانّحمؿدّبنّسيدّاهللّالعؾويّيفّبعثّ فاطمة درعي

ّاحلركةّالعؾؿقةّبادلغربّاألقصى

ّ

ّ:الـُبّالػـقةّيفّاجلزائرّإبانّاالحًاللّالػرنِي محمد بلعربي

ّسؿرّرادمّمنوذجاّ

ّ

 فايزة بوسلاح
 بن عمر حمدادو

ّالًعروفّبؽًابّاليشائرّواإلدعادّيفّذرحّبانتّدعاد

ّادلعِؽريألبيّراسّالـاصرّ

ّ
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ّ

ّدورّالعؾؿاءّيفّتشؽقلّاهلووةّالدوـقةّوادلذهيقةّ بن بوزيد لخضر 

ّليالدّادلغربّخاللّالؼرنّالٌانيّوالٌالثّاهلٍري.

ّ

ّالعؾمّوالًعؾقمّيفّبالدّادلغربّاألودط

 

 هجرة علناء املغارب إىل بالد املشرق. احملور الثاني:
 

ّادلفديّبنّتومرتّورحؾًهّإىلّادلشرق شاكيعبد العزيز  

 

علي بلمهدي 
 بلبشير

باألرذقفّالورينّدلا31Hّّوثائقّوخمطوراتّالِؾِؾةّاألرذقػقةّ

وراءّاليَارّبككسّوأهؿقًفاّيفّكًابةّالًاروخّالدوينّلؾٍزائرّ:ّ

 احلجّأمنوذجا

ّ

ّواخلصائصالِؿاتّّ:ّاحلضورّادلغربيّيفّبالدّادلشرق موسى المودن

ّ

ّدريتهّوآثاره:ّالشقخّأبوّالؼادمّاحلػـاويّ خير الدين شترة

ّ

أحمد صلاح 
 البهنسي

رؤوةّاالدًشراقّاإلدرائقؾيّلعؾؿاءّاالصالحّالدوينّيفّالعاملّ

ّاإلدالميّ"ابنّبادوس"ّو"الـوردي"ّمنوذجان

 

 

 

ّ
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 برامج التعليه و طرائق التدريس. ،مدارس العله   احملور الثالث:
 

ّقراءةّإحصائقةّأّولّقةّيفّالعؾومّادُلـًٍةّوأجـادفاّ سماح بوزراعة

ّ(31-34-37بًونسّالعٌؿانقةّ)

ّ

ّواجلوامعنظامّالًّعؾقمّوالٌّؼافةّبًونسّالعٌؿانّقةّيفّادلدارسّ صدق الّسلاّمي

ّم34مّو37خاللّخمطوراتّالؼرننيّّمنّ

ّ

ّمدردةّمازونةّالػؼفقةّ:ّالًلدقسّوّالًدروس بونقابمختار 

ّ

ربّخاللّالؼرنّالًادعّأوضاعّادلمدِاتّالًعؾقؿقةّيفّبالدّادلغا بشير مبارك

ّ–مدارسّادلغربّاألودطّأمنوذجاّّ–(ّم31اهلٍريّ)

ّ

الرتاثّالًػِرييّيفّاجلزائرّ:ّخمطوطّ"االبروزّواالكِريّيفّسؾمّ عبد ال كريم حمو

ّدرادةّوحتؼققّ-الًػِريّألبيّراسّالـاصريّادلعِؽري"ّأمنوذجا

ّ

ّ:ّالًعؾقمّالدوينّباجلـوبّاجلزائريّيفّالػرتةّاحلدوٌةّ سالم بوتدارة

ّمدارده،ّمراحؾهّومـاهٍه

ّ

ّ

ّ

ّ
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 .التحقيقاتالكتب و املكتبات و   احملور الرابع:
 

ية متاجر ّانًؼالّالٌؼافةّاإلدالمقةّسربّادلغاربّوّاألندلسّمنّخاللّ صور

ّالربامجّوّالػفارسّمنوذجّابنّاخلريّاإلذيقؾيّوّالًٍقيب

 محمد تاج
 

ّالدورّالٌؼايفّجلامعّالزوًونةّيفّاحملقطّادلغاربي

محمد بن 
عربة/أحلام 

 بوسالم

اجلزائرونيّضوءّكًاباتّّيفالصؾَاءّواألولقاءّيفّبالدّادلغاربّ

ّّّّ''نيلّاإلووانّجبؿعّالدووانّيفّذكرّصؾَاءّمدوـةّالؼريوان''

 بيّراسّالـاصرّادلعِؽريّأل

ّ

ّادلًونّالـَّوّوةّوذروحفاّيفّاجلزائرّ)بالدّالّزَواوةّأمنوذجا( حاج بنيرد

ّ

عتو حمدون/ بن 
نظيرة ادريس 

 خوجة

موجهّالدراداتّّاإلدًشراققةّالػرنِقةّّيفّاجلزائرّخاللّالػرتةّ

ّروينّباصقهّّّاالدًعؿاروة

(René basset : 1855-1924)ّ

ّ

براهيم سعيود ّوثائقّتاروخّاجلزائرّاحلدوثّاحملػوزةّ إ

ّدورّاألرذقفّاإلوطالقةّيف

ّ

ادلؿاردةّالػؼفّقةّوتطّورّأهؿّقةّمتّؾكّاألرضّبنفروؼّقةّخاللّالؼرنّ محمد البشير رازقي

ّاخلامسّسشر:ّالظرفّقةّالًارخيقةّوالًؼـقاتّالًشروعقة

ّ

ّ



ارب  و  العلماءالعلم ،  ي  المع 
ة  ف 

خ 
الن   فهرس 

 

 

13 

 النخب  السياسية و الدينية و العسكرية  : اخلامساحملور 
 

ّمِاهؿةّاإلخوةّبربررودةّيفّتلدقسّصرحّّ حنيفي هلايلي

ّالدولةّاجلزائروةّاحلدوٌة

ّ

عبد القادر 
 صحراوي

 

ّتراثّتاروخّاجلزائرّيفّكًاباتّالشقخّالطقبّادلفاجيّّ

ّبادلولدّالـيويّالشروفّاالحًػالمظاهرّ عبد القادر فكاير

ّيفّسفدّالدولةّالزوانقة

ّ

 فطيمة شيخ
 

ّاحلركةّاإلصالحقةّوّاالجًؿاسقةّيفّفؽرّاليشريّاإلبراهقؿي

ّ:االدًُياراتّاجلزائروةّيفّالعفدّالزوانيّّّ عبد ال كريم شوقي

 سفدّالِؾطانّأبوّمحوّالٌانيّمنوذجا

ّ

أهؿقةّّكًابهّ"وصفّإفروؼقا"ّلؾرحالةّاحلِنّالوزانّيفّدرادةّ حميد أيت حبوش

ّتاروخّبالدّادلغاربّّخاللّالؼرنّالِادسّسشر
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سعاد بانت شرح في والإسعاد البشائر بكتاب التعريف  
 المعسكري الناصر راس لأبي

 
فايزة بوسلاح  دة.  

 المدرسة العليا للأساتذة بوهران، الجزائر
 بن عمر حمدادو د.أ.

، الجزائر1 جامعة وهران   
sidahmedh1976@gmail.com 

 

م(، 1824ٌٗخبر ألاصًب واإلااعر مدمض بً ؤخمض ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي )ث:       

" قغح باهذ ؾٗاص ؤو البكائغ وؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص " مً هباع ٖلماء مالف هخاب

ً طإ نُتهم مكغكا ومغغبا، الؾُما زالٌ فترة الغاقضًت )مٗؿىغ( اإلاكهىعًٍ؛ الظً

ل في  الخىم الٗشماوي بالجؼائغ.وكض اقتهغ مدمض ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي بباٖه الٍُى

ش في ٖلم  ش وغحرها مً الفىىن ألازغي. ومً ؤقهغ بهخاظاجه " ػهغ الكماٍع ألاصب والخاٍع

ش" الظي ٌٗمل مغهؼ البدىر في ألاهثروبىلىظُا الاظخ ماُٖت والشلافُت بىهغان ٖلى الخاٍع

وكغ ظؼء مىه، وهخابه" عجائب ألاؾفاع ولُائف ألازباع"، وهخابه" الخبر اإلاٗغب ًٖ 

اإلاغغب الخاٌ باألهضلـ وسغىع اإلاغغب". ؤّما في مجاٌ ألاصب فإبغػها "الضعة ألاهُلت في قغح 

ر في الٗلُلت" والتي جم جدلُلها مازغا مً َغف الباخض ؤمحن صالي بمغهؼ البدى 

بلى ظاهب هخاب" الضعة الُدُمت في قغح  ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت والشلافُت بىهغان.

شرح بانت سعاد أو البشائر اإلايىصي ٖلى ألالفُت"، زم الىخاب الظي بحن ؤًضًىا " 

". والظي هى في ألانل قغح ؤصبي ولغىي ويٗه ؤبى عاؽ وإلاسعاد في شرح بانت سعاد 

 بً ؤبي ُؾلمى. ٖلى كهُضة هٗب بً ػهحر

 أوال: التعريف بصاحب المخطىط:

mailto:sidahmedh1976@gmail.com
mailto:sidahmedh1976@gmail.com
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فا مىظؼا بهاخب اإلاسٍُى       اعجإًىا كبل الخٍٗغف بمىيٕى الضعاؾت ؤن وُٗي حٍٗغ

سُت حٗىـ  وهظا ما جملُه ٖلُىا ألاماهت الٗلمُت في ؤي بدض ؤواصًمي وطو مهضاكُت جاٍع

 نىعة اي ٖالم مً زالٌ مالفه.

 مىلده:       
، بللٗت 2م1737هـ/1150الغاقضي، ٖام 1عاؽ مدمض بً ؤخمض بً الىانغولض ؤبى       

، في 5وهىهذ 4كغب مضًىت مٗؿىغ بالغغب الجؼائغي، بحن ظبل هغ ؾٍى 3بني عاقض

مىخهف اللغن الشني ٖكغ للهجغة، وفي هظا ًلٌى ؤبى عاؽ ًٖ مىلضه: "وإلاا ولضث 

لي، الظي واص ؤن ًيىن والكُش باإلاىي٘ اإلااع خملخني ؤمي، ووالضي بلى الكُش الهالح الى 

... فباعن ٖلُه وؤزبروي بغُب 7، قُش بٌٗ قُىدي الكُش بً مىس ى اللبىدي6الجُلي

مل ونالح، وغنى وخفٔ وبنالح، وقُش  اصاث جيىن لي مىصاث مً ٖلم ٖو زىاعق ٖو

ً هما: 8َلبت، لفُف وصعؽ وزُابت وكًاء وجهيُف" ً وؤزذ، فاألزٍى .وألبي عاؽ ؤزٍى

 .11، وهى ألار ألاهبر ألبي عاؽ، وؤزذ اؾمها خلُمت10، والؿُض بً ٖمغ9لاصعالؿُض ٖبض ال

ولظا فةن مىلض ؤبي عاؽ ٌٗض بمشابت بقٗإ ٖلمي ْهغ بمٗؿىغ زهىنا وبالجهت       

الغغبُت ٖمىما، بن لم هلل للٗالم الٗغبي وله، وهى ما صف٘ ببٌٗ الباخشحن واإلااعزحن 

م الجؼائغي الظي ؤكض مً ؤن ًفغصوا فهىال ًٖ ؾحرجه الظا جُت، مشل: مدمض بً ٖبض الىٍغ

اث ؤبي عاؽ اإلاىضؾُت والىاصعة في هفـ الىكذ. 12م ٖلى جدلُم واخض مً هفائـ مسَُى

باإليافت بلى ٖضة ؤظاهب مشل: الججراٌ فىعبُلي، والباخض: ؤعهىص الظي جغظم فهىال ًٖ 

ؾلف طهغه بال ؤن بٌٗ عخلخه. فغغم الازخالفاث الُفُفت خٌى مىلض ؤبي عاؽ وهى ما 

اإلااعزحن ًجؼمىن جمام الجؼم ٖلى ؤن هظه الصخهُت وان لها بالغ ألازغ في الخُاة 

الاظخماُٖت والاكخهاصًت والؿُاؾُت والشلافُت للجهت الغغبُت وباألزو فترة الباي مدمض 

بً ٖشمان الىبحر. وكض كُل في ونفه بإهه وان مخىؾِ اللامت، هدُف الجؿم، ابٌُ 

ل ألاهف هدُفه، هبحر الغؤؽ، ولٗل هىِخه  البكغة، زفُف اللخُت، نغحر الُٗىحن، ٍَى

 .13)ؤبى عاؽ( كض لهلذ به لظلً

 نسبه:
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وان ٖلم اليؿب لللبائل الٗغبُت له مجزلت ٖلُت وميان عفُ٘ وظاللت كض عبحن الٗلىم     

هب ألاوفغ الجا-عض ي هللا ٖىه وؤعياه-ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت. وكض وان ألبي بىغ الهضًم

م نلى هللا ٖلُه   ٖلُه هبِىا الىٍغ
ّ

واللضح اإلاٗلّى واإلالام الغفُ٘ في اوؿاب الٗغب. وكض خض

، جياص جخفم خىله ظل 15. ؤما فُما ًسو وؿب ؤبي عاؽ الىانغ14وؾلم في مىاي٘ هشحرة

اإلاهاصع الٗغبُت وألاظىبُت. فٗىض جهفدىا لها جبحن لىا ؤن هىان اجفاق جام بُجها. فيؿب 

ؤبى عاؽ وختى هخإهض ؤهثر عظٗىا بلى ؾحرجه الظاجُت اإلاؿماة: "فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر 

ها، بط كُض فحها خُاجه بُضه، خفاْا ٖلى 16بفًل عبي ووٗمخه" ضة مً هٖى . وهي ؾحرة فٍغ

غت الفغوؿُت، والتي جغظمها الجُجراٌ 
ّ
شخهِخه، هما اٖخمضها ٖلى اليسخت اإلاترظمت لل

" ؤي Notice sur Mohammed Abou Rassجدذ اؾم: " G.Faure Beguetفىعبُلي 

 .17"هخِب ؤو هغاؾت مدمض ؤبى عاؽ" بلى ظاهب بٌٗ هخب اليؿب اإلاٗغوفت

فمً وؿبه، ًلٌى ؤبى عاؽ: "فإها ٖبض عبي مدمض ؤبى عاؽ بً ؤخمض بً ٖبض اللاصع       

ض هللا بً ٖبض بً مدمض بً ؤخمض بً الىانغ بً ٖلي بً ٖبض الُٗٓم بً مٗغوف بً ٖب

ـ بً ٖبض هللا اليامل بً الخؿً  الجلُل، وؤن هظا اليؿب مخهل بلى ٖمغو بً بصَع

اإلاشنى الؿبِ، بً ٖلي بً ؤبي َالب، وفاَمت بيذ عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه وآله 

ً وألاؾاجظة اإلاكهىعًٍ بالهضق 18وؾلم" . ؤّما والضه الكُش ؤخمض، فيان مً اللغاء اإلااهٍغ

م وخاملُه والهالح، ومً ٗض 19خفٓت اللغآن الىٍغ ، "ومً ؤهل الخؼم في ألاصب والجض، َو

. وؤما ظضه فهى "الكُش  ٖبض اللاصع الظي اهلاصث 20مً بحن ألاجلُاء الىعٖحن الهالخحن"

بلُه ؤػمت طوي ألاكضاع واإلالاصًغ، فيان بدم ؤعجىبت ػماهه في الىالًت والهالح والفًل 

لت اإلاكاعكت"الفًُل ...، ووان مظهبه في ع  م ٖلى ٍَغ  .21ؾم اللغآن الىٍغ

يب طاث اإلاىهب ألافسم الجلُل بيذ الكُش الؿُض ٖبض      وؤّما ػوظت ظّضه: "الؿُضة ٍػ

. وظض والضه هى: "الكُش مدمض، فلض وان 22الجلُل طي اإلاؼاًا الٗٓام واإلاىاكب الجؿام"

. وؤما ؤبىه 24ي ٖلم الفغائٌ"في مجاٌ الفله والفخىي، وال ؾُما ف -بإجم مٗنى اليلمت-فلحها

ؼغذ" ، ووالضه 23الؼاهض، الكُش ؤخمض والظي ؾمي ٖلُه والض ؤبى عاؽ وهى مضفىن بـ: "ٍو

ؼغذ، ووالضه: ولي  ده بٍى ّباص وزلاث الٗباص ... ويٍغ ُٗ هى "الكُش ٖلي الظي وان مً زُاع ال
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ده مىظىص باإلاىُم هفؿها، ومً آباء هظا 25هللا ؾُضي ٖبض الُٗٓم الؿُض الُٗٓم ، ويٍغ

ؼغذ، بال ؤهه لم ٌٗغف ٖلى خض كٌى ؤبي  ده مىظىص بتربت ٍو ولي هللا ٖبض الجلُل ويٍغ

.ومً ؤظضاص ؤبي عاؽ هظلً الكُش ٖبض هللا الىبحر "الظي ْهغث بغواجه في ول ميان 26عاؽ

ده مىظىص بلىا ًغ ؤػهاًً" فت ًضٖم بها 27ويٍغ . وفي هظا اإلالام ًظهغ ؤبى عاؽ خياًت ٍَغ

، و ؤعياه -عخمه هللا-ا، ًلٌى ؤبى عاؽ: "خيي ًٖ الٗاعف باهلل ؤبي الخؿً الكاطلي خضًصى

دىا ؤهه كاٌ: بن وان الجُلي مً كبلي ٌغترف مً بدغ واخض  ً طٍع  -فإها بفًل هللا–ٖىا ٖو

ؤغترف مً ؾبٗت ؤبدغ، وبالجملت فةجهم عض ي هللا ٖجهم ال جيخهي مغاجبهم، وال جىلط ي 

ب ؾ َُّ البهم، بهه مدبىبهم وخبهم"عجائبهم، وال ًس . وهظا هىاًت ًٖ ٖلى همتهم 28ائلهم َو

 ومغاجبهم، ومضي جىافؿهم في مجاٌ الٗلم واإلاٗغفت.

ُت وؿبه، باهخمائه الخؿني، ووؿبه الىبىي، واعجفاٖه بلى        وكض ؤهّض ؤبى عاؽ ٖلى قٖغ

م الٗلىي بلىله: "كض قهض لي بالكغف الؿنّي واإلاىخمي الخؿ ني واليؿب البِذ الىٍغ

: الكُش اإلاهُفى  م الٗلىي الكُسان الكامسان الغاسخان، ألاٌو الىبىي،والبِذ الىٍغ

 جلمُظه ؤبى خامض اإلاكغفي.–بً اإلاسخاع، والشاوي 

 شيىخه وإجازاته: -
ت ٖلى وظه الٗمىم          بن شخهُت ؤبي عاؽ شخهُت فظة حٗتز بها الضولت الجؼائٍغ

ش والجهت الغغبُت مً البالص ٖلى  اث للخىاٍع وظه الخهىم، إلاا جمخاػ به مً صكت وجدٍغ

الهامت وال ؾُما فترة الخىاظض الٗشماوي بالجؼائغ مً ظهت ونغاٖها م٘ ألاؾبان مً ظهت 

ؤزغي ومما ال قً فُه فةن هظه الصخهُت الىبحرة في ؤطهان اإلااعزحن والباخشحن ، 

ً والغحر اإلابالحن. فةن ؤبا عا ؽ هؿابلُه مً الٗلماء جخلمظ ٖلى والهغحرة باليؿبت للمىىٍغ

ها اؾخُاٖذ  ضة مً هٖى ًض ٖضة قُىر وان لهم الفًل الىبحر في بغوػ شخهُت فٍغ

سُت ؤن جدٓى باهخمام الخلفاء في ٖهغه زم اإلااعزحن والباخشحن  بظوائها وهخاباتها الخاٍع

ت مً الكُىر والٗلماء والفلهاء  ألاظالء مً بٗضه. وكض ؤزظ ؤبى عاؽ الٗلم ٖلى ًض مجمٖى

ت واإلاٗغفُت، فإظحز وؤظاػ.  الظًً ؤزغوا في ملىت ؤبي عاؽ الفىٍغ

 :29قُـىزه
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لّٗل مً ؤبغػ الكُىر والٗلماء الظًً واهىا مهضع مٗغفت ؤبي عاؽ الىانغ، والظًً          

ً ملىت ؤبي عاؽ الٗلمُت واإلاٗغفُت. هاالء الٗلماء  واهىا بمشابت الخهً الخهحن لخيٍى

ً شخهِخه، والظي بلغىا خىالي واخض  الظًً جفاهىا في حٗلُم ؤبي عاؽ والخغم ٖلى جيٍى

 وؤعبٗحن ٖاإلاا، ؤزظ ٖجهم فىىها مسخلفت، ولٗل مً ؤهمهم هظهغ مجهم ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ:

والضه الكُش ؤخمض بً ؤخمض: هما جلضم طهغه هى الكُش اخمض بً اخمض بً الىانغ  -1

ى هللا ٖلُه وآله وؾلم)ٖبر زمؿت ٖكغ ًيخهي وؿبه بلى الؿُضة فاَمت بيذ مدمض نل

ا  -ؤبى عاؽ–ظضا(، ؤزظ ٖلُه 
َ
ف بضاًت مً ؾىعة الاهفُاع "ِبط مٗٓم اإلاصخف الكٍغ

َماُء اهفُغث" آلاًت:  ًَ  253. بلى غاًت آلاًت: 01الؿَّ ْ
مً ؾىعة البلغة والتي مُلٗها "ِجل

ُؾُل ...". وما قض اهدباهي هىا وؤها ؤجفدو ؾحرجه الظاجُت،  ؤن جىاظضه وؾِ ؤؾغجه الغُّ

اللغآهُت هى الظي ظٗله ًسخهغ اإلاغاخل ألاولى مً حٗلُمه ختى الخغوف مجها، فدفٔ 

م ًٖ ْهغ كلب  .30اللغآن الىٍغ

الكُش ٖبض اللاصع اإلاكغفي: هى الكُش ٖبض اللاصع بً ٖبض هللا اإلاكغفي الظي وان ًضعى  -2 

ت الىٍغ كغب والًت مٗؿىغ، جشلف ٖلى  بكُش الجماٖت وبمام الغاقضًت، ولض ووكإ بلٍغ

ت اللُُىت بىاصي  ًض ٖلماء اإلاىُلت وبٗضها ٖحن مضعؾا بمٗهض الكُش مديي الضًً في ػاٍو

، وؤلف عؾالت 31الخمام مضة مً الؼمً، وكض قاعن في ملاومت ههاعي ؤلاؾبان بىهغان

م 1778هـ/1192قهحرة هما ٖضص وهضص باللبائل اإلاخٗاوهت مٗهم، جىفي عخمه هللا ؾىت 

 بًىاحي مٗؿىغ.

الكُش الؿُض الٗغبي بً هافلت: هى الكُش بً الٗغبي بً هافلت الظي اففنى ٖمغه بحن  -3

، ناخب ألانٌى والفغوٕ، خافٔ امٗاوي قُسىا ؾُضي 32جالوة اللغآن وصعاؾت الٗلم

زلُل بً بسخاق اإلااليي، كغؤ ٖلُه اإلاسخهغ زالر زخماث في زالر ؾىىاث هما صعؽ 

بىه الؿُض ؤخمض بً هافلت، فيان هظا ألازحر ًفهمه ول ما ؤقيل ٖلُه مً قُسىا ٖلى ًض ا

 .33فهمه في مجلـ ؤبُه

ٗت  -4 : وان مً ؤظالء ؤقُادي قُسىا، زبحرا بٗلم الكَغ الكُش مدمض الهاصق بً ؤفغٌى

ظام٘ بحن الٗلم والضًً، ناخب مضعؾت ماػوهت الكهحرة، ًلٌى ٖىه ؤبى عاؽ: "اهتهذ بلُه 



ارب  ص ص    ي  المع 
ة  ف 

خ 
131-111العلم، العلماء و الن  فايزة بىسالح/بن عمر   

 حمدادو

 

 

120 

لىمها، عئاؾت الخضَع ـ". وان ظامٗا للفىىن ٖو ـ، وقضث بلُه الغخاٌ مً ػواوة وغَغ

ا في مٗغفت الخضًض ٖلى ؤهله مىفغصا بهظا الفً الىفِـ في ػماهه.  وباٖع

الكُش مدمض بً ظٗضون كاض ي مضًىت الجؼائغ: هى قُش الجماٖت بالجؼائغ ابً ٖبض  -5

ش هللا مدمض، ًلٌى ٖبض الخي: "وكفذ ٖلى بظاػة الكمـ له ا لت بخاٍع لخىفي له بالٍُغ

 .34م، وله زبذ وؿبه له الكُش الؿىىس ي"1171

الكُش اللاض ي ٖبض الغخمً الخلمؿاوي: هى الكُش مدمض بً ٖبض الغخمً الخلمؿاوي  -6

اللاض ي مً وؿل ٖالم اإلاظاهب ألاعبٗت الكُش ؤخمض بً الخاط اإلااهىي، عخل بلى مهغ 

 .35ؤزظ ًٖ الؿخمان ومدمىص الىغصي

الكُش اإلافتي ؤخمض بً ٖماع: هى الكُش  ؤخمض بً ٖماع بً ٖبض الغخمً بً ٖماع  -7

ش، ولض ووكإ بمضًىت الجؼائغ وولي الافخاء بها، له  الجؼائغي، اقخغل بالخضًض و الخاٍع

ت وغحرها مً اإلاالفاث  .36الغخلت الدجاٍػ

 تالمذته:
لخافٔ، ال ظغم ؤهه جغن بدىم زلافخه اإلاىهىبت وهى الظي وان ًللب هما ؤؾلفىا با     

للمجخم٘ الجؼائغي اإلاشلف زغاجا غىُا ًٖ الخٍٗغف واإلاخمشل في ظملت مً الخالمُظ صعؾىا 

وحٗلمىا ٖلى ًض قُسىا ؾُضي ؤبا عاؽ لُخدىلىا بلى ٖلماء ٖٓام ممخُحن بؿاٍ قُسهم 

 ومىىهحن بٗلمه وفًله، وهظا بُبُٗت الخاٌ فًل اإلاخٗلم ٖلى اإلاٗلم، ومً ظملت هاالء

 الخالمُظ هظهغ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الخهغ َائفت مجهم:

الكُش ؤبى خامض الٗغبي اإلاكغفي: هى الٗغبي بً ٖلي بً ٖبض اللاصع اإلاكغفي الخؿني  -1

س ي خفُض ٖبض اللاصع اإلاكغفي قُش ؤبي عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي  وناخب الىخِب  37الغَغ

 َغـ بىىاحي مٗؿىغ.. ولض الٗغبي اإلاكغفي بغ38اإلاىؾىم بـ "بهجت الىاْغ"

م -2 الكُش الٗغبي بً الؿىىس ي: هى مدمض الٗغبي بً الؿىىس ي، وان ًضعؽ اللغآن الىٍغ

 بغواًت وعف، وؾائغ الفىىن،ؤزظ ٖىه مدمض بً ٖلي الؿىىس ي وولضه ؾُضي مدمض.

م(: هى ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي الؿىىس ي 1276هـ/1202الكُش مدمض الؿىىس ي ) -3

لت الؿىىؾُت، ولض في مؿخغاهم، ووكإ في بِذ الخُابي الخؿُني ؤلا  س ي ماؾـ الٍُغ صَع
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ت مً بحن جألُفه: الضعع الؿيُت في ؤزباع الؿاللت  39ٖلم وصًً وفًل فضعؽ ٖلىما مخىٖى

 ،) (، واإلاؿائل الٗكغ اإلاؿماة: بغُت اإلالانض وزالنت اإلاغانض )مُبٕى الؿىىؾُت )مُبٕى

. ولظا هجض مدمض بً ِٖس ى 40واإلاكاعكتوالكمـ الكاعكت في ؤؾماء مكاًش اإلاغاعبت 

: "... ومجهم قُسىا وقُش مكُسخىا الهمام والخافٔ، ؤلامام ؾُضي مدمض  الؿىىس ي ًلٌى

ؤبى عاؽ )الىانغ اإلاٗؿىغي( اإلاٗؿىغي البلض، الىانغي اإلادخض عخمه هللا، هىذ اجغصص 

 .41بلُه"

لكُش مدمض اإلاهُفى م(: هى ا1800هـ/ 1215الكُش مدمض اإلاهُفى بً ٖبض هللا )ث  -4

بً ٖبض هللا بً ػعفت الضخاوي مً قغفاء غَغـ، ووان واجبا للباي مدمض بً ٖشمان، 

ومؿاٖضا لغئِـ عباٍ بًفغي للُلبت كغب وهغان وقاعن بىفؿه في الهجىم الكامل 

غ الشاوي والجهائي ٖام  غ مضًىت وهغان الخدٍغ م هما ٖحن ابً ػعفت كايُا بها 1792وجدٍغ

 .42 م(1801-1800غاًت ))وهغان( بلى 

هـ/(: هى ؤبى ٖمغو ٖشمان بً مدمىص الهؼاعي 1238الكُش ٖشمان اإلاىؾىي الهؼاعي)ث -5

ىا، كضم مً بغضاص و اؾخلغ بمضًىت جاػة  لت،البغضاصي ميكإ و مَى وؿبا،اللاصعي ٍَغ

اإلاغغبُت فٗغف ب:"الخاػي"،ؤظاػه ؤبى عاؽ بشبخه "الؿُف اإلاىخط ى فُما عوٍخه بإؾاهُض 

الكُش اإلاغجط ى"واإلاغجط ى الؼبُضي ؤًًا مً قُىر ؤبي ٖمغو، ولىً ؤغفل ًٖ طهغه في 

هخابه :"اإلاعجم اإلاسخو"، و ممً ؤزظوا ًٖ ؤبي ٖمغو الٗالمت الهىفي ؤبى ٖبض هللا 

مدمض الهاقمي بً الخاط ٖلي بً ؤخمض الهاصقي الغجبي الفاس ي، وكض ؤظاػه بؿىضه، 

مٗه جلمُظه وؾماه:" الفخذ الىهبي فُمً ؤظاػ ألزُىا وؤؾاهُضه مظوىعة في الشبذ الظي ظ

ت مً ؤؾاهُض جخهل بإبي عاؽ اإلاٗؿىغي  الخاط الهاقمي الغجبي" وفي هظا الشبذ مجمٖى

 .43هـ1238بىاؾُت جلمُظه ٖشمان بً مدمىص اإلاىؾىي اإلاخىفي ؾىت 

بً  44يالكُش ٖبض اللاصع بً الؿىىس ي:هى الٗالمتالؿىىس ي بً ٖبض اللاصع بً الؿىىس  -6

 ٖبض هللا بً صخى بً ػعفت، ومما مضح به قُسه ؤبي عاؽ:

 طان"ؤبى عاؽ" هانغ الضًً 

 بن نٗض الىغس ي حٗغف ؾمىه 

 ايالىانغي َإل الشى 

 فاَلبه كبل َلب اإلاىاًا
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 والحؿغالُه طا جــــــىان  

 بل ال حؿغ بلُه بال ظــــضا 

 فهى اإلاجضص مً غحر مــحن  

ـــي    ٖىيىا هللا به الؿَُى

                      

 هم مخىان خغم الٗىاًا

 جفض وجىس ي خلل الهىاًا

 ؤنلح ما وان مً الجىاًا

 فاٖخضها مىه قُما ؾىاًا

 

    

 

 ـ آثـاره العلـمية:   
ش وغحره، بًٗها مىظىص وبًٗها          للض زلف ؤبى عاؽ هخبا هشحرة في مجاٌ الخاٍع

ش وألاصب  مفلىص، وكض طهغ ؤن مجمٕى جألُفه بلغذ هدى الخمؿحن هخابا في الخفؿحر والخاٍع

 137هخابا، ووؿب الُه  63والتراظم والغخالث. وهىان مً كاٌ ؤن ما ؤلفه بلغ هدى

مهىفا في مسخلف ألاغغاى. بحن هبحر ونغحر وبحن جإلُف وقغح وحٗلُم وجلخُو مجها ما 

ا، ومجها ما ٌٗخبر في خىم اإلافلىص لىم اللغآن ففي  وكغ ومجها ما ػاٌ مدفْى ٖلم الخفؿحر ٖو

ً في زالزت ؤؾفاع، وجلي ٖلى هٓم الخغاػ في الغؾم، والضعع  مشال: هخاب مجم٘ البدٍغ

اللىام٘، وفي الخضًض: هخاب مفاجُذ الجىت وؤؾىاها في ؤخاصًض ازخلف  الٗلماء في 

مٗىاها، والؿُف اإلاىخط ى فُما عوٍذ بإؾاهُض الكُش مغجط ى، وآلاًاث البِىاث في قغح 

ئل الخحراث، وفي الفله: خاقُت ٖلض الخىاي ي ٖلى ظُض قغحي الؼعكاوي والخغي ي في صال 

.  ؾخت ؤؾفاع، اإلاضاعن في جغجِب فله ؤلامام مالً، وألاخيام الجىاٌػ في هبظ مً الىىاٌػ

: حكيُف ؤلاؾمإ في مؿائل ؤلاظمإ وخاقُت ٖلى قغح اإلادلى لجم٘       وفي ٖلم ألانٌى

اص في ملضمت الاظتهاص، وفي ٖلم الىالم والخىخُض: هفاًت اإلاٗخلض الجىام٘، و كاص ي الاوه

وهياًت اإلاىخلض، وهى قغح الٗلائض الىبري لئلمام مدمض بً ًىؾف الؿىىس ي، و ؤهىاع 

ض ٖبض الغخمً الخجُني. وفي الخهىف:  البرظِـ بكغح ٖلُضة الجمان الىفِـ ألبي ٍػ

نل بلى قغح خىم ابً ُٖاء هللا، هخاب الؼهغ ألاهم في قغح الخىم ؤو فخذ ؤلاله في الخى 

الخاوي لىبظ الخىخُض والخهىف وألاولُاء والفخاوي، وله في الىدى: الضعة الُدُمت، 
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مضة  الخاقُت الىبري ٖلى قغح اإلايىصي، والىىذ الىافُت بكغح اإلايىصي ٖلى ألالفُت، ٖو

ظم الخالنت، ، هفي الخهانت في اخهاء جغا45الؼاب في اٖغاب" هال ي يء وظئذ بال ػاص"

وله في اللغت: هخاب يُاء اللابىؽ ٖلى هخاب اللامىؽ، وله يابِ ازخهغه مً ألاػهغي 

غي اَلٗىا  ٖلى كىاٖض اللامىؽ والجىهغي. وله في ألاصب: قغخان ٖلى ملاماث الخٍغ

ت، البكائغ وؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص، وهُل ؤلاعب في  ىُت الجؼائٍغ ٖلحهما باإلاىخبت الَى

الٗغب، وله في ٖلم البُان: هخاب ألاماوي ٖلى مسخهغ ؾٗض الضًً الخفتزاوي،  قغح المُت

وفي اإلاىُم: هخاب اللٌى اإلاؿلم في قغح الؿلم، وفي الٗغوى: قغح مكيلت ألاهىاع التي 

تها ًط يء ولىم لم جمؿؿه هاع.  ًياص ٍػ

ش في ٖل        ت، مجها: ػهغ الكماٍع ش فهي هشحرة ومخىٖى ش، هخاب ؤما في مُضان الخاٍع م الخاٍع

، قغح  الىؾائل بلى مٗغفت اللبائل، هخاب اإلانى والؿٌى مً ؤٌو الخلُلت الى بٗشت الغؾٌى

ُان مً ؤولُاء غَغـ، صع السخابت فُمً صزل اإلاغغب  ٖلض الجمان الىفِـ في طهغ ألٖا

اؽ في ملىن بني  مً الصخابت، صعء الكلاوة في خغوب الترن م٘ صعكاوة، طًل اللَغ

اؽ، مغوط . عغم ول هظا 46الظهب في هبظة مً اليؿب ومً بلى الكغف اهخمى وطهب َو

جبلى مالفاث ؤبي عاؽ هشحرة في قتى مُاصًً اإلاٗغفت اإلاسخلفت، بال ؤن ما اقتهغ مجها في 

ش: عجائب ألاؾفاع ولُائف ألازباع، والخلل الؿىضؾُت في فخذ سغغ وهغان  مجاٌ الخاٍع

غة ألاهضلؿُت، والخبر اإلاٗغب  الخاٌ باألهضلـ وسغىع اإلاغغب، وهي اإلاالفاث التي والجٍؼ

اث هخاباث الكُش ؤبي  خاٌو الباخض حؿلُِ الًىء ٖلحها، ومداولت الخٗغف ٖلى مىيٖى

ذي اإلاخب٘ فحها، فجاءث همؿاهمت مً الباخض في بزغاط  لى هٕى اإلاىهج الخاٍع عاؽ ٖو

اث ؤبي عاؽ بلى الىىع، فًال ًٖ جدلُلها وصعاؾتها صعاؾت ج سُت ٖلمُت.مسَُى  اٍع

 اجـازاته: -
ٌٗخبر ؤبى عاؽ قُش ماعدي الجؼائغ الٗشماهُت، اقتهغ باَالٖه الىاؾ٘ ومٗغفخه         

ت وألاصبُت والفلهُت فلض ؤهلخه زلافخه الىاؾٗت ومُالٗخه  47الٗمُلت للٗلىم اللغٍى

ت مً  اإلاخبدغة، واجهاله بالٗلماء وخغنه ٖلى خفٔ الٗلىم وهظا خافٓخه اللٍى

للب في ؤهداء اإلاٗمىعة بدافٔ اإلاغغب اؾخ لُاب الفىىن والٗلىم، فإنبذ ٌٗغف، ٍو
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اجه قاهضة ُٖان ٖلى  48ألاوؾِ ومكياة الٗلم وهىعه في طلً الٗهغ، وال جؼاٌ مسَُى

طلً. وبطا واهذ ؤلاظاػة ٖباعة ًٖ "قهاصة هفاءة" ؤو جإهُل ٌؿخدم بها اإلاجاػ للب الكُش، 

بها، فةجها بخلاصم الٗهض ؤنبدذ ال حغني ول هظا هٓغا لكاهل ؤو ألاؾخاط في الٗلىم اإلاجاػ 

ً في مىدها ً في هفاءتهم وصعاًتهم بالٗلىم، وال مً 49اإلاجحًز . ولم ٌٗض جدلم اإلاجاٍػ

، ومً الظًً ؤظاػوا ؤبا عاؽ في مسخلف الفىىن: هصخُذ البساعي، 50ؤزالكهم وؾلىههم

ُل وخاقُت البىاوي، الكُش مغجط ى والجام٘ الهغحر، وألاؾاهُض، والفخىي، ومسخهغ زل

م ؤلاظاػة، فهى مً الظًً اقتهغوا  الؼبُضي الظي وان له "ؤزغ بالغ ٖلى ٖلماء الجؼائغ بٍُغ

"ً  .51بالخبدغ في الٗلىم والخإلُف فحها، ووكغ ؤلاظاػة بحن اإلاٗانٍغ

ًٖ  وهّو ؤلاظاػة اإلامىىخت له في صخُذ البساعي والخالي:" ًغوي الكُش ؤبى عاؽ        

الؿُض اإلاغجط ى ًٖ الكُش الخفني وهى الٗالمت الفايل الٗاعف باهلل اليامل الكُش 

لت الخلىاجُت، والخفني  مدمض بً ؾالم بً ؤخمض الخفني اإلاهغي بمام ألابهت وعبـ الٍُغ

اصي والبضًغي اإلاٗغوف بابً اإلاُذ والؿُض مهُفى البىغي ومدمض  ًغوي ًٖ الٍؼ

ؼي والٗكماوي والكبراوي والكُش اخمض الجىهغي الؿلماوي اإلاغغبي، والكُش الٗ ٍؼ

وغحرهم وهى ؤي الخفني ًغوي البساعي مؿلؿال بإهل مهغ بُغق جفىث الٗكغ، مً 

اء  اصي ًٖ الباكلي ًٖ الؿجهىعي ًٖ الغُُي ًٖ ػهٍغ ها عواًخه ًٖ قُسه الٍؼ
ّ
ؤظل

م ًٖ الاههاعي ًٖ ؤبي حجغ ًٖ الٗغاقي ًٖ ؤبي ٖلي قاهض الجِل ًٖ ٖشمان بً عقُ

مت بيذ ؤخمض الىكهُنهي  هبت هللا البهحر ًٖ مدمض بً هالٌ الؿُٗضي ًٖ ؤم الىغام هٍغ

غي ًٖ البساعي" غوي   .52ًٖ الفٍغ ؤما ؤلاظاػة التي مىدذ له في الجام٘ الهغحر فىهها:" ٍو

الكُش ؤبى عاؽ الجام٘ الهغحر ًٖ اإلاغجط ى ًٖ الخفني ًٖ البضًغي ًٖ مدمض بً 

ي"اللاؾم ًٖ ٖمغ مىس ى  غوي الكُش ؤبى عاؽ ًٖ 53ًٖ الكٗغاوي ًٖ الؿَُى ." ٍو

الؿُض اإلاغجط ى وهى ًٖ الكُش مدمض بً مدمض الكٍغف الخؿني اإلاٗغوف بالبلُضي 

ىاما، وهلذ مً قهىعه  ألاهضلىس ي ألانل اإلاىلىص بمهغ كاٌ اإلاغجط ى زًذ في صعوؾه ألٖا

بلُضي ًغوي ًٖ الفلغي ألاوٗاما وؤظاػوي بيل ماؤظحزا. ؤهغم به مً مىجض مجحزا، وال

وؾلُمان الكبرازُتي والبكِش ي والكُش مىهىع اإلاىىوي والكُش مدمض الؼعكاوي قاعح 
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إ واإلاىاهب وهى ًغوي ًٖ والضه ٖبض الباقي الؼعكاوي قاعح زلُل وهى ًٖ ألاظهىعي  اإلاَى

 .54والللاوي بإؾاهُضهما اإلاٗغوفت"

بؾىاص الكُش زلُل ًلٌى ناخب اليىهب ؤما ؤلاظاػة الخالُت التي مىدذ له في         

الشاكب:" وهان اؾىاص زلُل فحروٍه قُسىا ؾُضي ؤبي عاؽ ًٖ والضه ؾُضي مدمض بً 

غوٍه قُسىا ؾُضي مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمان ًٖ  هني ًٖ الكُش ؤبي عاؽ ٍو

ً ؤبي اللىضوػ  الخلىي ًٖ الكُش ؤبي عاؽ بىاؾُخه وهى ًٖ ألامحر الىبحر والضعصًغي ٖو

اإلاؿخغاهمي ًٖ الكُش الضعصًغي وهما ًٖ الٗغوي وهى ًٖ مدمض الهغحر ًٖ والضه ٖبض 

الباقي الؼعكاوي والكبرازُتي والخغي ي ًٖ ألاظهىعي والللاوي الخ الؿىض اإلاخلضم وبهظا 

غوي الكُش ؤبى عاؽ هظلً ًٖ 55الؿىض وؿبه حؿىض  هخب هشحرة جغهىاها لالزخهاع" . ٍو

لٗهغ الكُش مدمض بً الُُب الفاس ي الللتي قاعح الؿُض اإلاغجط ي ًٖ مدضر ا

اللامىؽ وفهُم هٓم ابً اإلاغخل فهُذ سٗب طو الخألُف اإلافُض في الفخىي الٗضًضة 

غاجه الكهُت كُفذ مً ؤزماعه الؼهُت ؤظاػوي بيل ما ًغوٍه ًٖ ول  كاٌ : خهغث جلٍغ

ُش مدمض بً والك 56خبر ٖالم هبُه وهى ًغوي ًٖ والضه ؾُضي ؤخمض بً هانغ الضععي

ٖبض الغخمان بً ٖبض اللاصع الفاس ي ناخب اإلاىذ الباصًت في ألاؾاهُض الٗالُت واإلاؿىاوي 

 .58والعجمي" 57ومُاعة 

 :ـ وفاتــه
للض واهذ وفاة هظا الكُش الٗالمت ؤبي عاؽ الىانغ، ًىم الخامـ ٖكغ مً         

ت  م ًٖ ٖمغ ًىاهؼ 1823هـ/1238قٗبان مً ؾىت زمان وزالزحن ومائخحن وؤلف هجٍغ

الدؿٗحن ؾىت، وللض نلى ٖلُه زلم هشحر مً الىاؽ ًامهم جلمُظه ؤخمض الضاًج اإلاللب 

( 1500ًٗهم بـ: ؤلف وزمؿامئت )بالخغي ي الىبحر ٖىض الغاقضًت، وكض ؤخهاخهم ب

ده خُض ؤكُمذ ٖلُه  وؿمت، وصفً كغب صاعه بٗلبت بابا ٖلي بمٗؿىغ ؤًً ًىظض يٍغ

زمؿت  15بىاًت كائمت بلى الُىم هي مؼاعا للىاؽ.  ًلٌى آلاغا اإلاؼاعي: "جىفي ًىم ألاعبٗاء 

ض وكخه اإلا1823هـ/1238ٖكغ قٗبان  ٗبر ٖىه م... ونلى ٖلُه الٗالمت ألاؾض الهاًج فٍغ
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بالغاقضًت بالخغي ي الىبحر الؿُض ؤخمض الضاًج وصفً بٗلبت بابا ٖلي مً مٗؿىغ، 

ده كبت، هفٗها هللا به وؤوعزىا مىه مدبت وكغبت. لى يٍغ  فيؿبذ له جلً  التي اقتهغ بها، ٖو

وفي جلً الؿىت عف٘ اإلاُغ في الٗباص بٗض ما فغغىا مً الخغازت بلى ؤن بلي للهُف       

في اللىٌ الظي لِـ مً ؤكىاٌ الغزازت، فإعؾل هللا مُغه الىاف٘ للٗباص وؤػاٌ قهغ واخض 

بهم مً الخسمحن والىؿاص، وهبذ الخّب وجمذ الهُاهت وخهضوا كؿمحن جلً الؿىت 

. وفي هظا الكإن ًلٌى ناخب صلُل الخحران وؤهِـ الؿهغان:" وفي جلً 59بهابت الكهغ"

باهه، فترهذ الىاؽ الخغر في وكخه وؤواهه، ولفما الؿىت هفؿها عف٘ اإلاُغ ًٖ الٗباص في ا

بلي للهُف هدى الكهغ الىاخض، ؤمُغ هللا الٗباص باإلاُغ الىاف٘ اإلاتزاًض فدغزذ الىاؽ فُه 

وخهضوا، وبلغذ مىاهم فكىغوا مىالهم وخمضوا، فؿمُذ الؿىت بهابت قهغ، وحٗاَى 

 .60اؾمها في البضو والخًغ"

 :ثانيا: مىضىع الكتاب
ًسضم هخاب" قغح باهذ ؾٗاص ؤو البكائغ وؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص ألبي عاؽ        

الىانغ اإلاٗؿىغي" في وؿم مخيامل ويمً عئٍت ظامٗت بحن شخهُت الٗالم ألاصبُت 

ش مً ظهت، وبحن ألاصب والفله مً ظهت زاهُت.  والىخاب وفلهه، وججم٘ بحن ألاصب والخاٍع

ؿماة بغصة هٗب؛ قغخه ؤبي عاؽ الّىانغ في ؤنله قغح للهُضة هٗب بً ػهحر اإلا

اإلاٗؿىغي ويمىه مٗلىماث كُمت مؿخلاة مً ؤمهاث اإلاهاصع الٗغبُت في الىدى واليؿب 

ً ؤقٗاع بٌٗ الكٗغاء. هغاه في بخضي نفداث  ش وقىاهض مً ألاصب وصواٍو والخاٍع

:" هظا وبوي جُفلذ ٖلى قغخها وحؿىعث ٖلى قاهم قغخها، مامال مً  اإلاسٍُى ًلٌى

ؾُضي ما ؤمله بً ؤبي ؾلمى، اإلافخخذ وؿِبه بؿٗاص وؾلُمى وؾلمى، ومخىؾال به الغؤفت 

في ؤلاًهاٌ والًخى، ؤن ال ؤظٕى وال ؤْمإ، وال ؤيخى". زّم بّن بكضامىا ٖلى جدلُم هظا 

ه خٌى قغح كهُضة باهذ ؾٗاص لىٗب بً ػهحر في مضح  ض مً هٖى اإلاسٍُى الىاصع والفٍغ

ن بيافت لترازىا ألاصبي، ومهضعا مهما ٌٗخض به في البدىر ؛ مً قإهه ؤن ًيى الىبي

ألاواصًمُت والٗلمُت خٌى اإلاكهض الشلافي وألاصبي زالٌ الٗهض الٗشماوي. فهى بظلً ًدىي 

سُت وؤصبُت حؿاهم في جىزُم وجإنُل اإلاغخلت اإلاكاع بلحها آهفا.  مٗلىماث وبقاعاث جاٍع
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 :ثالثا: عنىان الكتاب
وعصث ؤلاقاعة بلى هظا الىخاب ٖىض ؤبي عاؽ هفؿه في اإلاسٍُى الظي هداٌو صعاؾخه      

". هما ؾّماه ؤبى عاؽ الىانغ في وسّميته إلاسعاد في شرح بانت سعادوجدلُله؛ بلىله:" 

ت "قمـ مٗاعف الخيالُف في ؤؾماء ما ؤوٗم هللا به ٖلُىا مً الخألُف"؛  مسَُى

. هما طهغه في هخابه" فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر 1اص "بٗىىان:" ؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗ

 .بفًل عبي ووٗمخه" بىفـ الاؾم

 :رابعا: دوافع تأليف الكتاب
ًىّضح اإلاالف في ملضمت الىخاب ؤن الباٖض ٖلى جإلُفه وان عغبخه في الىخابت في        

ٖلى قاهم مشل هظا الىٕى مً الٗلم بلىله:"... هظا وبوي جُفلذ ٖلى قغخها وحؿىعث 

قغخها، مامال مً ؾُضي ما ؤمله بً ؤبي ؾلمى، اإلافخخذ وؿِبه بؿٗاص وؾلُمى وؾلمى، 

خها 
ّ

ومخىؾال به الغؤفت في ؤلاًهاٌ والًخى، ؤن ال ؤظٕى وال ؤْمإ، وال ؤيخى...وها ؤها ؤوش

بت، وجضكُلاث عجُبت، وصالئل ؤهُلت،  فت، وهىذ لُُفت، وجدلُلاث غٍغ بمباخض قٍغ

ىانل ؤبا عاؽ طهغ الباٖض ٖلى غغيه مً جإلُفه لهظا الىخاب  ومؿائل صكُلت". ٍو

بت، وجضكُلاث  فت، وهىذ لُُفت، وجدلُلاث غٍغ خها بمباخض قٍغ
ّ

بلىله:"وها ؤها ؤوش

عجُبت، وصالئل ؤهُلت، ومؿائل صكُلت، كض ؤصعهني مً الىىع الىبىي، إلاٗخه ؤوكض في 

اإلاىىاٌ البُٗض اإلاىاٌ،  يمحري مً ؾبداث اللضؽ قمٗه، ختى ؾىذ لي قغخها بهظا

وكفذ لخجبحره بهظا الُغاػ، الظي فُه مؿمدت مً ؤلاعجاػ، فإوضخذ جغاهُبها اإلاكيلت، 

وفخدذ ونائضها اإلالفلت، التي ال حهخضي بلى فهمها، وال ًجض صلُال ٖلى خلها، ومً بلغ في 

، ؤُٖخه الظوا الخّض، والخىلُب والجض والخدهُل والىّض، وللىخب التي لم ًدىحها للٗض

 مٗاهحها".

 :خامسا: وصف الكتاب

                                                           
ؼ، 1 ٍؼ ، 2، ط1995، 1ؤٖالم الفىغ والشلافت في الجؼائغ اإلادغوؾت، صاع الغغب ؤلاؾالمي، بحروث، ٍ ( ًخي بٖى

 .241م: 
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، خُض 31×21جل٘ هظه اليسخت في ؤعب٘ وزالزحن وعكت مً الدجم الىبحر، بملُاؽ     

ض وجلل، بمٗضٌ ٖكغ ولماث ؤو ؤهثر في الؿُغ  23جًم ول نفدت  ؾُغا وؤخُاها جٍؼ

والهالة الىاخض. واإلاسٍُى مىخمل البضاًت والّجهاًت، خُض هغاه ٌؿتهل هخابه بالبؿملت 

فالخمضلت، لُلّضم لىا قغخا مىظؼا ًىىه فُه بؿبب بوكاص اللهُضة، مكحرا  ٖلى الىبي 

في ؾُاق الىالم بلى حؿمُت هخابه، لُضزل في الكغح مباقغة. خُض ًبضؤ في قغح ؤبُاث 

 اللهُضة البِذ جلىي آلازغ. 

 :سادسا: محتىي الكتاب
الٗغبُت التي ؤولى لها ألاصباء اللضامى حٗض كهُضة هٗب بً ػهحر مً ؤهم اللهائض      

واإلاٗانغون اهخماما بالغا؛ خُض ويٗىا قغوخا كض جٌُى ؤخُاها وكض جلهغ ٖلى جلً 

والىخاب في ألانل هى قغح  .اللهُضة، إلاا جدمله مً مٗاوي ؾامُت في مضح زحر الىظىص

ٗغاء والبلغاء. وفي صع 
ّ

إلادمض الٗضهاوي  اؾتللهُضة هٗب بً ػهحر التي لُاإلاا حغنّى بها الك

"جيامل اللهُض والخبر في كهُضة باهذ ؾٗاص لىٗب بً ػهحر" ًظهغ ؤّن كهُضة "باهذ 

ؾٗاص" اظخم٘ فحها ما جفغق في ول الضًىان ألجها ببؿاَت هخاط للخٓت ُوظىصًت ٖىُفت 

ِكَِؿْذ بمبضؤ الخُاة واإلاىث، ولظلً واهذ ؤهمُتها في مؿخىي اإلاىاؾبت التي ؤخىظذ بلى 

 .2ببضاٖها

 :سابعا: قيمة الكتاب وأهميته
ٌٗخبر هخاب " ؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص " مً الىخب الهامت في ألاصب اإلاخٗللت بمىيٕى 

خماص مالفه ٖلى بٌٗ مً ؤمهاث اإلاضح، وزهىنا في مضح ؾحرة الىبي  .  وهظا هٓغا اٖل

ه، وبالخالي خفٔ لىا ماصة ال  ٌؿتهان بها في هظا الىٕى اإلاهاصع اإلاسخلفت التي جسضم مىيٖى

مً اإلاىايُ٘، التي حٗالج كهُضة باهذ ؾٗاص. وجؼصاص ؤهمُت هظا الىخاب ؤهثر بطا ٖلمىا 

بإّن اإلاالف بيافت بلى وىهه ماعزا فهى ؤصًب ولغىي؛ ومً اإلاهخمحن بهظا الفً كضًما 

                                                           
( مدمض ٖضهاوي، جيامل اللهُض والخبر في كهُضة باهذ ؾٗاص لىٗب بً ػهحر، صاع ظظوع لليكغ والخىػَ٘، 2

 .   57، م: 2006، 1الغباٍ، ٍ
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غي ووي٘ قغخا ٖلحها، وهى ناخب  وخضًشا، هُف ال وهى مً ؤلف في ملاماث الخٍغ

البكائغ وؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص الظي هى هدً بهضص صعاؾخه، وله هُل ألاعب ف جإلُ

وله في ٖلم البُان: ومما ًمىً ؤلاقاعة بلُه ؤن ؤبا عاؽ له جإلُف  في قغح المُت الٗغب، 

ػاوي. وفي الٗغوى: قغح مكيلت ألاهىاع التي اهخاب ألاماوي ٖلى مسخهغ ؾٗض الضًً الخفخ

تها ًط يء  والخالنت التي ًمىً الخىنل بلحها بٗض صعاؾت ولىم لم جمؿؿه هاع.ًياص ٍػ

" ؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص" وىهه ٌٗخبر مهضعا مهما ال ًمىً  وجدلُم مسٍُى

سُت هبحرة  للباخشحن واإلاهخمحن باألصب الٗغبي الاؾخغىاء ٖىه؛ بط ؤهه ًدفل بماصة ؤصبُت وجاٍع

اإلاضوهاث ألاصبُت ههاخب اللامىؽ اإلادُِ، طاث ؤهمُت بالغت، اكخبؿها اإلاالف مً ؤهم 

ب البً هكام.  اٍع  واإلاغني اللبِب ًٖ هخب ألٖا

 :ثامنا: الكتاب وطريقة التحقيق
اعجإًىا ؤن جيىن اهخماماجىا مىهّبت خٌى جغار ؤبي عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي؛ الؾُما      

بدىثهم ومجاالث  اإلافلىص مىه للخٍٗغف به، وجمىُىه مً ؤًضي الباخشحن لالؾخٗاهت به في

اهخماماتهم اإلاخٗضصة. زم ألّن الخدلُم ٖلى ؤنل وخُض؛ ججغبت مًيُت مخٗبت للفىغ خافلت 

ترافىا بمضي ؤهمُت جغار ؤبي عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي ٖمىما؛  باإلاهاٖب. ولىىىا هٓغا اٖل

ه مً ماصة ؤصبُت هامت؛ فغخىا إلاسعاد في شرح بانت سعادوهخاب " " زهىنا إلاا ًدٍى

ًٖ ؤنٌى ؤزغي، لٗلىا هجض يالخىا لىً صون ظضوي، وعغم ؤن هىان مً هفدل 

الباخشحن واإلااعزحن مً اٖخبر اإلاسٍُى في خىم اإلافلىص، وبفًل هللا حٗالى جمىىا مً 

فاكخهغهاٖلى وسخت  . الخهٌى ٖلى وسخت وخُضة إلاسٍُى ؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص

ل ٖلى هظه اليسخت؛ ألّن  زؼاهت الكُش البكحر مدمىصي، ومً زم لم ًبم لىا بال الخٍٗى

        .بزغاط الىخاب بلى الىىع ؤظضي مً جغهه كابٗا في زؼاهت ؤو الاهخٓاع عصخا مً الؼمً

ومّما لفذ اهدباهىا هى ؤن هىان جغار هبحر ومغمىع ألبي عاؽ الىانغ وغحره مً الٗلماء ال 

 .ٖىه الغباع ػاٌ كابٗا في عفىف زؼائً زانت وؤزغي ٖامت، ًيخٓغ مً ًىفٌ

 :وفُما ًلي ظملت مً الىلاٍ اإلاخٗللت بدالت اليسخت اإلاٗخمضة في الخدلُم 

ش اليسخ ومياهه .1   .وظىص اؾم الىاسخ وجاٍع
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 .وعوص ٖىىان اإلاسٍُى واؾم مالفه اليامل ٖلى الىعكت ألاولى مً اإلاسٍُى .2

  .ًل٘ اإلاسٍُى في ؾب٘ وزالزحن وعكت هما ؤقغها بلى طلً آهفا .3

 x 31 21ملاؾه  .4

 الخِ مغغبي واضح وملغوء.       .5

 وامل البضاًت والجهاًت..      6

 مصادر مؤلف المخطىط:
ذ مهاصع ؤبى عاؽ الىانغ  في جإلُفه " البكائغ وؤلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص"      جىٖى

ت والفلهُت و...، وطلً هٓغا إلاا ًدمله مً بقاعاث  ومٗلىماث بحن اإلاهاصع ألاصبُت واللغٍى

مخٗضصة وفي فىىن مسخلفت، ومً بحن جلً اإلاهاصع التي وعصث الاقاعة بلحها في زىاًا 

م والخضًض الىبىي الكٍغف،  اإلاسٍُى هظهغ ما ًلي: مً جلً اإلاهاصع بٗض اللغآن الىٍغ

إلؾماُٖل البساعي وهى ٌٗض مً اإلاهاصع الّصخاح، بلى ظاهب « صخُذ البساعي »هخاب 

لكهاب الضًً ؤبى الٗباؽ اللؿُالوي، « لكغح صخُذ البساعي بعقاص الؿاعي »هخاب 

ف »لخاط الضًً الؿبيي، وهخاب « َبلاث الكافُٗت الىبري »وهخاب  ؾمِ الآلٌ في الخٍٗغ

ؿم الخىوس ي، وهخاب « بما في الكفا مً الغظاٌ وؿُم »ألبي ٖبض هللا مدمض بً ٖلي كَى

اى في قغح قفا اللاض ي ُٖاى ي. بلى ظاهب بٌٗ هخب لكهاب الضًً الخفاج« الٍغ

ُان وؤهباء ؤبىاء الؼمان»التراظم مشل هخاب  لكمـ الضًً ابً زليان، هخاب « وفُاث ألٖا

ؼ الضًباط» ألخمض بابا الخيبىتي. ؤّما باليؿبت للمهاصع الفلهُت فىظهغ « هُل الابتهاط بخٍُغ

ا اإلااػووي. هخاب « الضع اإلاىجزهت في هىاٌػ ماػوهت»هخاب  إ الا »ألبي ػهٍغ إلاالً « مام مالًمَى

الكلائم »ألبي عاؽ الىانغ، وهخابه « الضعة ألاهُلت في قغح الٗلُلت»بً ؤوـ، وهخاب 

« قغح الكبرزُتي ٖلي مسخهغ زلُل»، وهخاب «الىٗماهُت في قغح الغويت الّؿلىاهُت

إلادمض قمـ الضًً « ظىاهغ الضعع في خل ؤلفاّ اإلاسخهغ»إلبغاهُم الكبرزُتي، وهخاب 

 الخخائي.

قغح المُت »ؤّما باليؿبت لىخب اللغت وألاصب فىظهغ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ هخاب       

ألبي « خاقُت ٖلى قغح هبري الؿىىس ي»للضمحري لىماٌ الضًً الضمحري، وهخاب « العجم
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ض»ٖلي الخؿً الُىس ي، هخاب  ض، وهخاب « ملهىعة ابً صٍع ػهغ »إلادمض بً الخؿً بً صٍع

« قغح اإلايىصي ٖلى ؤلفُه ابً مالً»ً الُىس ي، وهخاب للخؿ« ألاهم في ألامشاٌ والخىم

غي »لٗبض الغخمً اإلايىصي، وهخاب  غي، وهخاب « ملاماث الخٍغ لللاؾم بً ٖلي الخٍغ

ض»ألبي البلاء مدّب الضًً ٖبضهللا، وهخاب « بٖغاب المُت الكىفغي » البً « الٗلض الفٍغ

ببغاهُم الخًغمي، وهخاب إلادمض بً « قغح صًىان الىابغت الظبُاوي»ٖبض عّبه، وهخاب 

ه» ه، وهخاب « ؾِبٍى ْىبر ؾِبٍى
َ
للكُش هىع « خاقُت ٖلى اللامىؽ»لٗمغو بً ٖشمان بً ك

« قغح كهُضة باهذ ؾٗاص»الضًً بً ٖلي الخؼعجي اإلالضس ي اإلاٗغوف بابً غاهم، وهخاب 

لٗبض الجباع الفجُجي، وهخاب « قغح الغويت الؿلىاهُت»البً هكام ألاههاعي، وهخاب 

ُب اإلاخىبيصً»
ّ
قغح المُت »ألبي فغط ألانفهاوي، هخاب « ألاغاوي»، وهخاب «ىان ؤبى الُ

غي »البً مالً الىدىي، هخاب « ألافٗاٌ ش ي، هخاب « قغح ملاماث الخٍغ اللامىؽ »للكَغ

« الضع اإلاهضي لغىزُت ؤبي مهضي ِٖس ى بً مىس ى الخجُني»للفحروػآباصي، وهخاب «  اإلادُِ

 ألبي عاؽ الىانغ.

اث ومضي فائضتها في اؾخىكاف هىه  بّن     اكخىاٖىا بمضي ؤهمُت جدلُم اإلاسَُى

لت، مً ؤظل فهم ٖللُاث وطهىُاث ٖلمائىا في فترة  مٗلىماث جلً الىىىػ الترازُت الٍٗغ

الم زلفىا جغازا هبحرا، ٌؿعى الباخشىن بلى  ػمىُت مُٗىت، لضلُل واضح ٖلى ؤن هاالء ألٖا

 ىن والضعاؾىن واإلاهخمىن بهظا الىٕى مً الخلٌى اإلاٗغفُت. بزغاظه للىىع لُيخف٘ به الباخش

ومً ظملتها هظا اإلاسٍُى الظي بحن ؤًضًىا، وبالغغم مً ٖضم خهىلىا ٖلى وسخت       

ا خبِـ عف زؼاهت ؤو كابٗا ال ًدغن له   ؤهه خّؼ في هفؿىا ؤن ًبلى مسَُى
ّ
زاهُت، بال

سُت. وبٗض  كغاءجه مغاث ٖضًضة جبحن لىا ؤن ههل بلى ؾاهىا عغم ؤهمُخه ألاصبُت والخاٍع

 :هلاٍ ؤهمها

 .كؿمىا اإلاتن بلى فلغاث خؿب ما ًلخًُه ؾُاق الىالم ومٗىاه -1

ً الىاعصة في اإلاسٍُى مً وي٘ اإلادلم -2  .ول الٗىاٍو

الم وألاماهً واإلافغصاث بالغظٕى بلى ؤمهاث الىخب ول خؿب  -3 كمىا بكغح ألٖا

 .ازخهانه
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ل بلى الكُش البكحر وفي زخام هظا       الٗغى ال ٌؿٗىا بلى ؤن هخلضم بالكىغ الجٍؼ

مت، وبلى مً له فًل الؿبم في جدفحزها ٖلى الىخابت  مدمىصي عخمه هللا وبلى ٖائلخه الىٍغ

ل بلى الكُش ؤبي ٖبض هللا  .خٌى هظه الصخهُت وبٗض ال ٌؿٗني بال ؤن ؤجلضم بالكىغ الجٍؼ

ل قىغي وامخىاوي.قغان الظي ؤجّم لىا ظؼء مً وسخت اإلا ، فةلُه وبلحهم ظٍؼ  سٍُى

 صىر املخطىط

 
 اللىحة ألاولى من مخطىط إلاسعاد في شرح بانت سعاد

 )خزانة الشيخ البشير محمىدي البرج معسكر(
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 ألاخيرة من مخطىط إلاسعاد في شرح بانت سعادما قبل اللىحة 

 )خزانة الشيخ البشير محمىدي البرج معسكر(
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 من مخطىط إلاسعاد في شرح بانت سعاد اللىحة ألاخيرة

 )خزانة الشيخ البشير محمىدي البرج معسكر(
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 الهىامش:
ـ بً ٖبض هللا اليامل  1 ـ بً بصَع ( وؿبت بلى ظضهم الىانغ بً ٖبض الخم بً ٖبض الغػاق  الظي ًيخهي بلى بصَع

نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم.  بً الخؿً اإلاشنى بً الخؿً الؿبِ بً ٖلي بً ؤبي َالب وفاَمت بيذ عؾٌى هللا

بىهغان.للض  -الكهُض ػباهت–اهٓغ: مسٍُى ألاوؿاب مً اإلاغغب واإلاكغق الٗغبُحن، مىخبت اإلاخدف البلضي 

ؤزبدىا لفٔ " الىانغ" في ظل مالفاجه، ٖلى زالف مً ًيؿبه بالىانغي وؿبت الى كبُلت الىىانغ ووؿبهم هما 

 .جلضم طهغه

ش هى الصخُذ واإلاخفم ٖلُه ( بٗض جهفدىا لجل اإلاهاصع ا 2 لٗغبُت واإلاغاظ٘ ألاظىبُت، جبحن لىا ؤن هظا الخاٍع

ش الؿابم وجياص جخفم ٖلُه،  سا مسخلفا جماما ًٖ الخاٍع خٌى مىلض ؤبي عاؽ بال في زالزت ملاالث فةجها جظهغ جاٍع

ت ) ل 1155نفغ  08وهى الشامً مً نفغ زمـ وؾخىن ومائت وؤلف هجٍغ  Ould :م( ؤهٓغ1755هـ/ ؤفٍغ

Aboucha, “Abou Ras Annaciri, Historien”, Algerie Actualite.oran, 01-02-1975, N 484. P: 15.  وهىان

ش آزغ:   .13، م: 1995ماي  0م ، مجلت الغاقضًت، ٖضص: 1756هـ/1165جاٍع

ولضا، زم  ( جيؿب بلى: "ؤوالص عاقض بً مدمض مً بُىن مغغاوة، وهظا عاقض ؤر ًاصًً، وؤُٖاه هللا ازىا ٖكغ 3

هغث هجابتهم في الخغوب، وخّضث قىهتهم، وجغاصفذ بهم ؤٖضائهم، الىغوب  هثر وؿلهم وامخضث فغوٖهم ْو

با، وزافذ الىاؽ بإؾهم قغكا وغغبا، وإلاا فحهم مً الصجاٖت وألاهجاص". ؤهٓغ  وامخؤلث الهضوع مجهم ٖع

ش كلٗت بني عاقض، هاسخه البكحر مدمى  م، 1373صي، البرط، مٗؿىغ وسخ ؾىت مسٍُى ابً ٖشمان الللعي، جاٍع

، صفحن ػعهىن باإلاغغب 01م:  ـ ألاٌو . وهىان مً ًلٌى بن: "ماؾؿها عاقض بً اإلاغقض اللغي ي، مىلى بصَع

، م:  . واللٌى 25ألاكص ى في اللغن الشاوي للهجغة". ؤهٓغ: ٖلي خكالف، ؾلؿلت ألانٌى في شجغة ؤبىاء الغؾٌى

 .امخضاص فغوٖهم وجيازغ وؿلهم في الكغق والغغبألازحر هى امخضاص للشاوي، باٖخباع 

: هى ظبل ًل٘ غغب واصي الخاغُت بالغغب الجؼائغي، ٖلى ُبٗض خىالي 4 ولم مً واصي الخاغُت،  09ؤو  08(هغؾٍى

ْغُؾٍى بفخذ الياف 
َ
ت مً بىاء ومُامحر الخّب، "وه وبالًبِ ظىىب مٗؿىغ، والظي ًدخىي ٖلى آزاع بغبٍغ

ن اإلاهملخحن، ؾمي باؾم ؾاهىه في اللضًم مً الؼمان بلي به مخٗبضا مىلُٗا باهلل جاعوا وؾيىن الغاء ويم الؿح

ف به ؤبىاء ؾخت حٗغف ؤؾمائهم آلان في الىكذ الخايغ". مدمض 
ّ
إلاا ال ٌٗىُه بلى ؤن ماث عخمت هللا ٖلُه، وزل

ـ لىاسخه مدمى  ُان مً ؤقغاف غَغ لي، ٖلض الجمان الىفِـ في طهغ ألٖا صي البكحر، ٖام الغاقضي اإلاٍؼ

 .365م. مسٍُى مىظىص بسؼاهت البكحر مدمىصي، م: 1964

ت ؤوالص 5 غظ٘ وؿبهم بلى طٍع يُحن، ٍو ( هىهذ: ظبل ًلابل ظبل هغؾٍى اإلاخلضم، وكض خىم هظه اإلاىُلت اإلاٍغ

ا بهظه  ، وجلام ؾىٍى ل٘ غغب هغؾٍى ض مً ؾبٗت كغون، ٍو ً، مىظ ؤٍػ ؾُضي ٖمغ، ؤبى ؾُضي ؤخمض بىى مٍغ

 .ت ولُمت حٗغف بىلُمت ؾُضي ؤخمض. خؿب عواًت ؤُٖان اإلاىُلتاإلاىُل
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(هى ؤبى مدمض ب ٖبض اللاصع بً مىس ى بً ٖبض هللا بً ظىيي صوؽ الخؿني اإلاٗغوف بالجُالوي ؤوالىُالوي ؤو 6

ت جىفي عخمه هللا ؾىت  لت اللاصٍع م.ؤبى 1166هـ /561الجُلي، وهى ؤخض هباع الؼهاص اإلاخهىفحن وماؾـ الٍُغ

 20خذ ؤلاله في الخدضر بفًل عبي و وٗمخه، م:عاؽ ف

(هى ؤخض نلخاء الُٗلىبُت مً بني ٌٗلىب، والتي جبلغ بُىجهم خىالي زمؿت ٖكغ بُىا، و الُٗلىبُت كبُلت 7

هبحرة جل٘ ظىىب مٗؿىغ، وجمخض ظىىبا بلى فغهضة وؾُٗضة. ٖبض اللاصع اإلاكغفي، بهجت الىاْغ، جدلُم مدمض 

م، صاع مىخ  .14بت الخُاة، بحروث لبىان. ٍ ؟، م: بً ٖبض الىٍغ

ه: "فخذ ؤلاله ..." مدايغة ؤللُذ في ملخلى 8 (خباع مسخاع، الؿحرة الظاجُت ألبي عاؽ الىانغ مً زالٌ مسَُى

 .02-01م بمٗؿىغ، م م: 1997ؤبي عاؽ ٖام 

 9 ) P: 15. Ould Aboucha, G.faure Beguet.op.cit. P: 324. 

 .19، م: ؤبى عاؽ، اإلاهضع الؿابم10) 

 (11 ٍ ، ش الجؼائغي، ف و ن ث، اللؿم ألاٌو  83، م: 1981 – 2ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا، ؤبدار وآعاء الخاٍع

دها وؤؾىجها مً الجىت فؿُدها". ؤهٓغ ؤبى عاؽ، اإلاهضع      : "بّغص هللا يٍغ وهىا ًشني ٖلحها ؤزىها ؤبى عاؽ فُلٌى

 .18الؿابم، م: 

ت ؤٖالم اإلاغ12  .2516،م:7،ط1980غب، صاع الغغب ؤلاؾالمي،بحروث،ٍ( مدمض خجي، مىؾٖى

ش الجؼائغ الشلافي، م:13   .393( ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا، جاٍع

سُت، صاع الفىغ الٗغبي، ههغ مهغ، 14 ( مدمض ؾلُمان الُُب، مىؾىٖت اللبائل الٗغبُت، بدىر مُضاهُت و جاٍع

 .23،م:1،ط1،م2-1997ٍ

 ( للض جلضم طهغ وؿبه.15

اث واضخت الخِ ؾلُمت مً ( خلله 16 خماص ٖلى زالزت مسَُى م الجؼائغي بااٖل ألاؾخاط مدمض بً ٖبض الىٍغ

ضها هها.  ت وؤٍػ ت اإلاغخىم الكُش ٖبض الخي الىخاوي اإلاغغبي، باٖخباعها ؤكضم مسَُى ألازُاء، ؤوالها: مسَُى

ت الكُش ت الكُش ٖبض الغخمً الجُاللي الجؼائغي. وزالثها: مسَُى ؤخمض ظلٌى البضوي  وزاهحها: مسَُى

 .الجؼائغي 

 .( ابً ٖبض الجلُل الخىوس ي، الجىهغة الىبري، مسٍُى مهىع ٖىض مدمىصي البكحر، البرط، مٗؿىغ17

، ألاوؿاب مً اإلاغغب واإلاكغق الٗغبُحن، مسٍُى باإلاخدف البلضي بىهغان جدذ عكم -  .AR/136 مالف مجهٌى

 .1929ٌ لللاض ي خكالف، اإلاُبٗت الخىوؿُت، جىوـ، ٍ ابً الكاعف، ؾلؿلت ألانٌى في شجغة ؤبىاء الغؾى  -

( ؾُضي مدمض الكٍغف، عويت ألاػهاع في الخٍٗغف بأٌ مدمض اإلاسخاع، هاسخها مدمىصي البكحر، البرط، 18

 .مٗؿىغ

ا مسٍُى  خماصوف بً ٖبض اللاصع، الضعع في ؤزباع هخاب الؿُض ؤلامام ؤبي الخؿً ؤخمض بً فاعؽ بً ػهٍغ

 .بسؼاهت مدمىصي البكحر، البرط، مٗؿىغمجمٕى به مىظىص 

19) G.Faure Beguet, op.cit. p: 321. 
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 .26( ؤبى عاؽ الىانغ، اإلاهضع الؿابم، م: 20

لت بٌٗ اللّغاء، ٖلى ٖىـ اإلاغاعبت فهم 21 بنى. وهي ٍَغ ٌ ًترن ٍو شبذ، وول حٍٗى ًُ ( مٗىاه: ول مدظوف 

اؾخٗملىا هظا إلاا هىا َالبا في هخاجِب اإلاىُلت ًدبٗىن الغؾم الٗشماوي ٖلى عواًت وعف ًٖ هاف٘، وكض 

ٌ والبىاء  .واؾخٗملىا الغؾم اإلاغاعبي اإلاخٗاعف ٖلُه، ووان الكُش ال ًشبذ اإلادظوف وال ًترن الخٍٗى

 .26( ؤبى عاؽ الىانغ، اإلاهضع الؿابم، م: 22

ٗالى:"...وههف ما ( ٖلم الفغائٌ: ظم٘ فٍغًت، ولغت: مإزىطة مً الفغى بمٗنى الخلضًغ، للٌى هللا ح23

ا: هى 237فغيخم بال ؤن ٌٗفىن ؤو ٌٗفى الظي بُضه ٖلضة الىياح..." ؾىعة البلغة، آلاًت: ؛ ؤي كّضعجم، وقٖغ

، م: 3، ط1997– 13الىهِب اإلالّضع للىاعر. الؿُض ؾابم، فله الؿىت، ماؾؿت الغؾالت بحروث لبىان، ٍ 

345. 

ً الغاقضي، جل٘ في 24 ؼغذ: بخضي مىاَم الَى ولم ما بحن واصي 8حجغ هغ ؾٍى قغكا، خىالي زماهُت/ ( ٍو

ت مً اللبائل مجها كبائل ؾُضي ٖمغ وهى ظضهم ، وكبائل الخكم، ووان بها في  ؼغذ، وجدُِ بها مجمٖى جاغُت ٍو

 .-خؿب قهاصة ؤُٖان اإلاىُلت –الفترة الٗشماهُت خىالي ؾخىن ظامٗا 

25)G.Faure Beguet, op.cit. p: 323. 

26) Ibid, p: 324.  

س ي، وبالخدضًض بحن مىُلت ؤفيان وظبل هغؾٍى  (27 ً الغاقضي الغَغ هي ٖباعة ًٖ ؤعاض ي فالخُت بالَى

 .خؿب قهاصة ؤُٖان اإلاىُلت–بمٗؿىغ بالغغب الجؼائغي، وهي جغبت نالخت بهاالء ألاولُاء والهالخحن.

 .29( ؤبى عاؽ، اإلاهضع الؿابم، م: 28

ت، ( عاظ٘: ظىعط صولفان، اللٌى 29 ىُت الجؼائٍغ ألاخٍى في ٖلماء اإلاغغب ألاوؾِ،مسٍُى اإلاىخبت الَى

 .19-18،م م:3026عكم:

 .42( ؤبى عاؽ، فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر بفًل عبي ووٗمخه،م: 30

ؼ، ؤٖالم الفىغ والشلافت، م:  – 577، م: 2( فهغؽ الفهاعؽ، اإلاهضع الؿابم، ط31 ٍؼ  .231ًخي بٖى

 .44لؿابم، م: ( فخذ ؤلاله، اإلاهضع ا32

 .45( ٖبض الىهاب، اإلاغظ٘ الؿابم: م: 33

 .04( مدمض ٖبض الىهاب، ؤبى عاؽ الىانغ، م:34

 .44( ؤبى عاؽ الىانغ، فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر بفًل عبي ووٗمخه، م:35

 .31، م: 1( معجم ؤٖالم الجؼائغ، اإلاغظ٘ الؿابم، ط36

 .175م: ، 2( ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا، ؤبدار وآعاء، ط37

ش 38 م الجؼائغي، بحروث لبىان، بضون جاٍع ( ٖبض اللاصع اإلاكغفي، بهجت الىاْغ، جدلُم مدمض بً ٖبض الىٍغ

 .(م1971خىالي )
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لىم الفلً، 39 ٗت واللغت ومظاهب ؤلاؾالمُت، والُغق الهىفُت بلى ظاهب الفلؿفت واإلاىُم ٖو ( مجها ٖلىم الكَغ

 .٘ ٖلى ألاخىاٌ الٗامت والخانت للكٗىب ؤلاؾالمُتهما جىلل في ؾائغ ألاكُاع الٗغبُت واَل

ت مؿخغاهم، 40ٍ – 1( ٖبض اللاصع بً ِٖس ى اإلاؿخغاهمي، مؿخغاهم وؤخىاػها ٖبر الٗهىع، اإلاُبٗت الٗالٍو

 .97، م: 1996

 .47( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 41

ؼ، ؤٖالم الفىغ والشلافت في الجؼائغ اإلادغوؾت م:  (42 ٍؼ  .233ًخي بٖى

 .1062، 920، 622،م م:2،وط540، 511، 272، 151،م م: 1الىخاوي، فهغؽ الفهاعؽ،ط( ٖبض الخي 43

ف بؿُضي 44 ( اإلاكغفي ؤبى مدمض الٗغبي بً ٖبض اللاصع الخؿني، ًاكىجت اليؿب الىهاظت و في يمجها الخٍٗغ

 .20مدمض بً ٖلي مىلى مجاظت، مسٍُى بسؼاهت الكُش مدمىصي البكحر، م:

ٍى ؤهه وك٘ بِىه و بحن واجب باي وهغان الكٍغف مدمض خؿً اإلاٗغوف بالياجب ؾبب ويٗه لهظا اإلاسُ (45

اإلاؿخغاهمي، هلاف بمدًغ الباي خٌى ههب همؼة ي يء مً كىلً الي يء، و وي٘ هخابا في هفـ اإلاىيٕى 

 .اؾماه: بغُت اإلاغجاص و بٗض بهما بلى الياجب اإلاظوىع 

ت اإلاىخمُت بلى آٌ البِذ، وهظا ما ظغ ٖلُه اإلادً والفتن ( ًلاٌ ؤهه اهخلض فُه هشحرا  مً ؤوؿاب اللبائل ا46 لبربٍغ

 .بةخغاق الىشحر مً هخبه و جألُفه و يُإ الىشحر مجها في خُاجه و ختى بٗض مماجه

 .247( هانغ الضًً ؾُٗضووي، صعاؾاث وابدار، اإلاغظ٘ الؿابم، م: 47

48) 45G.faure beguet, op.cit, p:3  

ش الجؼائغ الشلافي، م:( ؤبى اللاؾم ؾٗض 49  .53هللا، جاٍع

 .41( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 50

 .53( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 51

( الكُش ٖبض اللاصع بً اإلاسخاع الخُابي الجؼائغي، اليىهب الشاكب، مسٍُى بدىػة الكُش ألامام ؤبى ٖبض 52

 .64هللا، امام بمسجض اإلاضًىت الجضًضة، وهغان، م:

 .64( اإلاهضع هفؿه، م:53

 .65إلاهضع هفؿه، م:( ا54

 .66( اإلاهضع هفؿه، م:55

ت، وكض 56 ( جىظض لضي الضهخىع فغغوع صخى وسخت مهىعة مً عخلت بً الىانغ الضععي والتي ال جؼاٌ مسَُى

 .اَل٘ الباخض ٖلحها، وهي مً الدجم اإلاخىؾِ في خضوص ؤعبٗمائت نفدت بسِ ملغوء وواضح

 .66هضع الؿابم ، م: ( الكُش ٖبض اللاصع بً اإلاسخاع الخُابي، اإلا57

غوي الكُش ؤبى عاؽ ًٖ الؿُض اإلاغجط ى ًٖ مدمض ٖبض هللا اإلاىىع الخلمؿاوي وهى ًغوي ًٖ 58 ( هما ٍو

دش ي والبىاوي الىبحر وابً عخمان ومُاعة والكُش مهُفى الغماص ي  اإلاؿىاوي وابً ػوىن وابً اإلاباعن والخٍغ

ًُف ناخب  غوي الكُش ؤبى عاؽ ًٖ الكُش والكُش بً ٖبض الغخمان ناخب اإلاىذ "، ٍو اليىهب الشاكب " ٍو
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بً اللىضوػ اإلاؿخغاهمي وهى ًغوي ًٖ الكُش ؤبي َالب اإلااػووي ووان له اٖخىاء به ُٖٓم  واٖخلاص فُه ظؿُم 

غوي ؤًًا ًٖ الخاوصي بً ؾىصة والٗالمت البىاوي الفاؾُحن وؾُضي الٗغبي بً الؿىىس ي اللحزاوي اإلاؿخغاهمي  ٍو

 .ؾُض مغجط ى الُمنيًٖ الضعصًغ و 

غوي قُسىا ؾُضي مدمض بً ٖبض الغخمان   غوي قُسىا ؤبي عاؽ ًٖ والضه ًٖ ظضه ألمه ؾُضي ؤبي عاؽ ٍو ٍو

ًٖ الخلىي ٖمً ؤزظ ًٖ الكُش ؤبي عاؽ مسخهغ زلُل وخاقُت البىاوي وهى ًٖ الكُش ابً اللىضوػ ًٖ 

الم بىاوي وهى ًٖ ؾُضي ٖبض اللاصع الفاس ي الٗالمت البىاوي وهى ًٖ ؤبي ٖبض هللا ؾُضي مدمض ابً ٖبض الؿ

ً اللاض ي ؾُضي ؤخمض بً الٗغبي فغخالت اإلاخىفي ؾىت ً ؾُضي ؤخمض بً الخاط ٖو م ولهم 1720هـ/1133ٖو

ًٖ ؤبي مدمض ؾُضي ٖبض اللاصع الفاس ي والض ألاٌو وػاص ألازحران بالخظ ًٖ ٖبض هللا ؾُضي مدمض مباعن 

 م.1661هـ/1072اإلاخىفي ؾىت
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