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 امللخص:

 وؼوم ؿهم ؽتاب املعسكري، اؾناصر راس ألبي" واحلكم األؿثال يف اؾسقم وشفاء األصم إمساع" خمطوط إّن   

 ازلؿن عدد على ػصوال وعشرقن مثان وجعلها املعجم، حروف على رتبها واملواعظ؛ احلكم ؿن جمموعة حوى

 األؿثال فذه مجع اؾناصر راس أبا أّن ؼادة بن صادق اؾباحث قذؽر اؾقادر عبد بن ؿسلم رغبة عند وـزوال. اؾقمر

 أبو وتابع" . زاجرة وؿواعظ بافرة وحكم سائرة أؿثال عن احلجاب ورػع اؾنقاب ؽشف" مّساه ؽتاب يف واحلكم

 أبو إؾوه أشار ؿا فذا ،"واحلكم األؿثال يف اؾسقم اءوشف األصم إمساع"  مّساه ؾه بشرح اؾكتاب فذا اؾناصر راس

 اؾثقايف اجلزائر تارقخ ؽتاب يف اهلل سعد اؾقاسم

 الكلمات الدالة: 

  ،األدب؛  احلكم؛  األؿثال؛  األصم إمساع؛  اؾثقاػوة احلواة؛ اؾناصر راس يأب؛  اؾعثماـي اؾعهد 

 اؾقادر عبد بن ؿسلم 

 

 Abstract: 

The manuscript of "Hearing deafness and healing the sincerity in the proverbs and 

the 'ismae al'asm washifa' alsaqm fi al'amthal walhkm"  " by Abu Ras al-Nasser 

al-Ma'sari is an important and valuable book that contains a set of rulings and 

precepts, arranged on the lexicon of the lexicon and made twenty-eight chapters on 

the number of moon houses. And at the request of Muslim bin Abdul Qadir, the 

researcher Sadiq bin Qadir says that Abu Ras Al-Nasser collected these proverbs 

and the ruling in a book he called "Revealing the veil and raising the veil of the likes 

of good governance and sermons Zajera." Abu Ras al-Nasir continued this book by 

explaining to him that he called "hearing the deaf and healing the sincerity in the 

proverbs and the ruling," as Abu al-Qasim Saadullah pointed out in the book of 

Algeria's cultural history. 

mailto:sidahmedh1976@gmail.com


 يف األمثالالسقه  وشفاء األصه إمساع مبخطوط التعريف يف مساهنة

 891 -861  ص ص،  3اجمللد التاسع ، العدد   عمر  بن حمدادو

 E-ISSN  : 2571-9742 

P- ISSN : 1112-945X 

 

 

 

 8181 ديسمرب                 3العدد              اجمللد  التاسعاحلوار املتوسطي           

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

169 

.Key Word: 

 

Ottoman era, Abi Ras Al-Nasser, Cultural life,Deafness hearing, Proverbs, 

Judgment, literature 

. 

 

 التعزيف بصاحب املخطىط:    

فا مىظؼا بهاخب اإلاسٍُى وهظا ما جملُه ٖلُىا ألاماهت الٗلمُت في         اعجإًىا ؤن وُٗي حٍٗغ

سُت حٗىـ نىعة اي ٖالم مً زالٌ مالفه.  ؤي بدض ؤواصًمي وطو مهضاكُت جاٍع

لٗت ، بل2م1737هـ/1150الغاقضي،ٖام1ولض ؤبى عاؽ مدمض بً ؤخمض بً الىانغمىلده:       

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

اللغن الشني ٖكغ للهجغة، وفي هظا ًلٌى ؤبى عاؽ ًٖ مىلضه: "وإلاا ولضث باإلاىي٘ اإلااع خملخني 

، قُش بٌٗ قُىدي 6ؤمي، ووالضي بلى الكُش الهالح الىلي، الظي واص ؤن ًيىن والكُش الجُلي

اصاث جيىن لي مىصاث مً 7بً مىس ى اللبىديالكُش  ... فباعن ٖلُه وؤزبروي بغُب زىاعق ٖو

مل ونالح، وغنى وخفٔ وبنالح، وقُش َلبت، لفُف وصعؽ وزُابت وكًاء  ٖلم ٖو

ً هما: الؿُض ٖبض اللاصع8وجهيُف" ً وؤزذ، فاألزٍى ، 10، والؿُض بً ٖمغ9.وألبي عاؽ ؤزٍى

 .11مها خلُمتوهى ألار ألاهبر ألبي عاؽ، وؤزذ اؾ

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 مً ؤن ًفغصوا 

م الجؼاثغي الظي ؤكض م ٖلى جدل ُم واخض فهىال ًٖ ؾحرجه الظاجُت، مشل: مدمض بً ٖبض الىٍغ

اث ؤبي عاؽ اإلاىضؾُت والىاصعة في هفـ الىكذ. باإليافت بلى ٖضة ؤظاهب 12مً هفاجـ مسَُى

   مشل: الججراٌ فىعبُلي، والباخض: ؤعهىص الظي جغظم فهىال ًٖ عخلخه.

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

ى ؤن هظه الصخهُت وان لها بالغ ألازغ في الخُاة الاظخماُٖت ًجؼمىن جمام الجؼم ٖل

والاكخهاصًت والؿُاؾُت والشلافُت للجهت الغغبُت وباألزو فترة الباي مدمض بً ٖشمان 

الىبحر.وكض كُل في ونفه بإهه وان مخىؾِ اللامت، هدُف الجؿم، ابٌُ البكغة، زفُف 

الغؤؽ، ولٗل هىِخه )ؤبى عاؽ( كض لهلذ به  اللخُت، نغحر الُٗىحن، َىٍل ألاهف هدُفه، هبحر 

 .13لظلً

 نطبه: -
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وان ٖلم اليؿب لللباثل الٗغبُت له مجزلت ٖلُت وميان عفُ٘ وظاللت كض عبحن الٗلىم      

الجاهب ألاوفغ واللضح -عض ي هللا ٖىه وؤعياه-ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت.وكض وان ألبي بىغ الهضًم

م نلى هللا ٖلُه وؾلم في  اإلاٗلّى واإلالام الغفُ٘ في اوؿاب  ٖلُه هبِىا الىٍغ
ّ

الٗغب. وكض خض

، جياص جخفم خىله ظل اإلاهاصع الٗغبُت 15. ؤما فُما ًسو وؿب ؤبي عاؽ الىانغ14مىاي٘ هشحرة

وألاظىبُت. فٗىض جهفدىا لها جبحن لىا ؤن هىان اجفاق جام بُجها. فيؿب ؤبى عاؽ وختى هخإهض 

. وهي 16ؿماة: "فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر بفًل عبي ووٗمخه"ؤهثر عظٗىا بلى ؾحرجه الظاجُت اإلا

ها، بط كُض فحها خُاجه بُضه، خفاْا ٖلى شخهِخه، هما اٖخمضها ٖلى  ضة مً هٖى ؾحرة فٍغ

غت الفغوؿُت، والتي جغظمها الجُجراٌ فىعبُلي 
ّ
جدذ اؾم:  G.Faure Beguetاليسخت اإلاترظمت لل

"Notice sur Mohammed Abou Rassي "هخِب ؤو هغاؾت مدمض ؤبى عاؽ" بلى ظاهب بٌٗ " ؤ

 .17هخب اليؿب اإلاٗغوفت

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

مدمض بً ؤخمض بً الىانغ بً ٖلي بً ٖبض الُٗٓم بً مٗغوف بً ٖبض هللا بً ٖبض الجلُل، 

ـ بً ٖبض هللا اليامل بً الخؿً اإلاشنى الؿبِ، بً وؤن هظا اليؿب مخهل بلى ٖمغو ب ً بصَع

. ؤّما والضه الكُش 18ٖلي بً ؤبي َالب، وفاَمت بيذ عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم"

ً وألاؾاجظة اإلاكهىعًٍ بالهضق والهالح، ومً خفٓت اللغآن  ؤخمض، فيان مً اللغاء اإلااهٍغ

م وخاملُه ٗض مً بحن ألاجلُاء الىعٖحن ، "ومً ؤهل الخؼم في ألا 19الىٍغ صب والجض، َو

. وؤما ظضه فهى "الكُش  ٖبض اللاصع الظي اهلاصث بلُه ؤػمت طوي ألاكضاع واإلالاصًغ، 20الهالخحن"

فيان بدم ؤعجىبت ػماهه في الىالًت والهالح والفًل الفًُل ...، ووان مظهبه في عؾم اللغآن 

لت اإلاكاعكت" م ٖلى ٍَغ  .21الىٍغ

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

-. وظض والضه هى: "الكُش مدمض، فلض وان فلحها22الجلُل طي اإلاؼاًا الٗٓام واإلاىاكب الجؿام"

. وؤما ؤبىه الؼاهض، 24في مجاٌ الفله والفخىي، وال ؾُما في ٖلم الفغاثٌ" -بإجم مٗنى اليلمت

ؼغذ"الكُش ؤخمض والظي ؾم ، ووالضه هى "الكُش ٖلي 23ي ٖلُه والض ؤبى عاؽ وهى مضفىن بـ: "ٍو

ؼغذ، ووالضه: ولي هللا ؾُضي ٖبض  ده بٍى ّباص وزلاث الٗباص ... ويٍغ ُٗ الظي وان مً زُاع ال

ده مىظىص باإلاىُم هفؿها، ومً آباء هظا الؿُض الُٗٓم ولي هللا ٖبض الجلُل 25الُٗٓم ، ويٍغ

ؼ  ده مىظىص بتربت ٍو  .26غذ، بال ؤهه لم ٌٗغف ٖلى خض كٌى ؤبي عاؽويٍغ
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ومً ؤظضاص ؤبي عاؽ هظلً الكُش ٖبض هللا الىبحر "الظي ْهغث بغواجه في ول ميان       

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

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

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

مً ؾبٗت ؤبدغ، وبالجملت فةنهم عض ي هللا ٖجهم ال جيخهي مغاجبهم، وال جىلط ي عجاثبهم، وال 

البهم، بهه مدبىبهم وخبهم" ب ؾاثلهم َو َُّ ًٖ ٖلى همتهم ومغاجبهم، ومضي . وهظا هىاًت 28ًس

ُت وؿبه، باهخماثه الخؿني،  جىافؿهم في مجاٌ الٗلم واإلاٗغفت.وكض ؤهّض ؤبى عاؽ ٖلى قٖغ

م الٗلىي بلىله: "كض قهض لي بالكغف الؿنّي واإلاىخمي  ووؿبه الىبىي، واعجفاٖه بلى البِذ الىٍغ

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

 جلمُظه ؤبى خامض اإلاكغفي.–اإلاهُفى بً اإلاسخاع، والشاوي 

 شيىخه وإجاساته: -

ت ٖلى وظه الٗمىم والجهت         بن شخهُت ؤبي عاؽ شخهُت فظة حٗتز بها الضولت الجؼاثٍغ

ش الهامت و  اث للخىاٍع ال ؾُما الغغبُت مً البالص ٖلى وظه الخهىم، إلاا جمخاػ به مً صكت وجدٍغ

فترة الخىاظض الٗشماوي بالجؼاثغ مً ظهت ونغاٖها م٘ ألاؾبان مً ظهت ؤزغي ومما ال قً فُه 

ً والغحر  فةن هظه الصخهُت الىبحرة في ؤطهان اإلااعزحن والباخشحن ، والهغحرة باليؿبت للمىىٍغ

الىبحر  فةن ؤبا عاؽ هؿابلُه مً الٗلماء جخلمظ ٖلى ًض ٖضة قُىر وان لهم الفًل اإلابالحن. 

سُت ؤن جدٓى باهخمام  ضة مً هىٖها اؾخُاٖذ بظوائها وهخاباتها الخاٍع في بغوػ شخهُت فٍغ

ت  الخلفاء في ٖهغه زم اإلااعزحن والباخشحن مً بٗضه. وكض ؤزظ ؤبى عاؽ الٗلم ٖلى ًض مجمٖى

ت واإلاٗغفُت، ف إظحز مً الكُىر والٗلماء والفلهاء ألاظالء الظًً ؤزغوا في ملىت ؤبي عاؽ الفىٍغ

 وؤظاػ.

 :29قُـىزه

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

ً ملىت ؤبي عاؽ الٗلمُت واإلاٗغفُت.هاالء الٗلماء الظًً جفاهىا في  بمشابت الخهً الخهحن لخيٍى

ً شخهِخه.والظي بلغىا خىالي واخض وؤعبٗحن ٖاإلاا، ؤزظ  حٗلُم ؤبي عاؽ والخغم ٖلى جيٍى

 ٖ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 ًيخهي  -1

وؿبه بلى الؿُضة فاَمت بيذ مدمض نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم)ٖبر زمؿت ٖكغ ظضا(، ؤزظ 



 يف األمثالالسقه  وشفاء األصه إمساع مبخطوط التعريف يف مساهنة

 891 -861  ص ص،  3اجمللد التاسع ، العدد   عمر  بن حمدادو

 E-ISSN  : 2571-9742 

P- ISSN : 1112-945X 

 

 

 

 8181 ديسمرب                 3العدد              اجمللد  التاسعاحلوار املتوسطي           

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

172 

َماُء اهفُغث" مٗٓ -ؤبى عاؽ–ٖلُه  ا الؿَّ
َ
ف بضاًت مً ؾىعة الاهفُاع "ِبط م اإلاصخف الكٍغ

ُؾُل ...". وما قض اهدباهي  253. بلى غاًت آلاًت: 01آلاًت:  ًَ الغُّ ْ
مً ؾىعة البلغة والتي مُلٗها "ِجل

هىا وؤها ؤجفدو ؾحرجه الظاجُت، ؤن جىاظضه وؾِ ؤؾغجه اللغآهُت هى الظي ظٗله ًسخهغ 

م ًٖ ْهغ كلباإلاغاخل ألاولى   .30مً حٗلُمه ختى الخغوف مجها، فدفٔ اللغآن الىٍغ

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

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

ت اللُُىت بىاصي الخمام ٖلماء اإلاىُلت وبٗضها ٖحن مضعؾا بم ٗهض الكُش مديي الضًً في ػاٍو

، وؤلف عؾالت قهحرة هما ٖضص 31مضة مً الؼمً، وكض قاعن في ملاومت ههاعي ؤلاؾبان بىهغان

 م بًىاحي مٗؿىغ.1778هـ/1192وهضص باللباثل اإلاخٗاوهت مٗهم، جىفي عخمه هللا ؾىت 

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

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

بسخاق اإلااليي، كغؤ ٖلُه اإلاسخهغ زالر زخماث في زالر ؾىىاث هما صعؽ قُسىا ٖلى ًض ابىه 

 .33مً فهمه في مجلـ ؤبُهالؿُض ؤخمض بً هافلت، فيان هظا ألازحر ًفهمه ول ما ؤقيل ٖلُه 

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

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

لىمها،  ـ، وقضث بلُه الغخاٌ مً ػواوة وغَغـ". وان ظامٗا للفىىن ٖو ا في مٗغفت الخضَع وباٖع

 الخضًض ٖلى ؤهله مىفغصا بهظا الفً الىفِـ في ػماهه.

الكُش مدمض بً ظٗضون كاض ي مضًىت الجؼاثغ: هى قُش الجماٖت بالجؼاثغ ابً ٖبض هللا  -5

ش  لت بخاٍع م، وله 1171مدمض، ًلٌى ٖبض الخي: "وكفذ ٖلى بظاػة الكمـ له الخىفي له بالٍُغ

 .34زبذ وؿبه له الكُش الؿىىس ي"

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 ؤزظ ًٖ 

 .35الؿخمان ومدمىص الىغصي

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

ت  ش، ولض ووكإ بمضًىت الجؼاثغ وولي الافخاء بها، له الغخلت الدجاٍػ اقخغل بالخضًض و الخاٍع

 .36وغحرها مً اإلاالفاث

 تالمذته:



 يف األمثالالسقه  وشفاء األصه إمساع مبخطوط التعريف يف مساهنة

 891 -861  ص ص،  3اجمللد التاسع ، العدد   عمر  بن حمدادو

 E-ISSN  : 2571-9742 

P- ISSN : 1112-945X 

 

 

 

 8181 ديسمرب                 3العدد              اجمللد  التاسعاحلوار املتوسطي           

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

173 

بدىم زلافخه اإلاىهىبت وهى الظي وان ًللب هما ؤؾلفىا بالخافٔ، ال ظغم ؤهه جغن      

ف واإلاخمشل في ظملت مً الخالمُظ صعؾىا للمجخم٘ الجؼاثغي اإلاشلف زغاجا غىُا ًٖ الخٍٗغ

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 َاثفت مجهم:

س ي الكُش ؤبى خ -1 امض الٗغبي اإلاكغفي: هى الٗغبي بً ٖلي بً ٖبض اللاصع اإلاكغفي الخؿني الغَغ

وناخب الىخِب اإلاىؾىم بـ "بهجت  37خفُض ٖبض اللاصع اإلاكغفي قُش ؤبي عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي 

 . ولض الٗغبي اإلاكغفي بغَغـ بىىاحي مٗؿىغ.38الىاْغ"

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

 وعف، وؾاثغ 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 ٖلم  س ي ماؾـ الٍُغ الخُابي الخؿُني ؤلاصَع

مً بحن جألُفه: الضعع الؿيُت في ؤزباع الؿاللت الؿىىؾُت  39ً وفًل فضعؽ ٖلىما مخىىٖتوصً

(، والكمـ  (، واإلاؿاثل الٗكغ اإلاؿماة: بغُت اإلالانض وزالنت اإلاغانض )مُبٕى )مُبٕى

: "... 40الكاعكت في ؤؾماء مكاًش اإلاغاعبت واإلاكاعكت . ولظا هجض مدمض بً ِٖس ى الؿىىس ي ًلٌى

وقُش مكُسخىا الهمام والخافٔ، ؤلامام ؾُضي مدمض ؤبى عاؽ )الىانغ ومجهم قُسىا 

 .41اإلاٗؿىغي( اإلاٗؿىغي البلض، الىانغي اإلادخض عخمه هللا، هىذ اجغصص بلُه"

م(: هى الكُش مدمض اإلاهُفى بً 1800هـ/ 1215الكُش مدمض اإلاهُفى بً ٖبض هللا )ث  -4

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

غ مضًىت وهغان  لغثِـ عباٍ بًفغي للُلبت كغب وهغان وقاعن بىفؿه في الهجىم الكامل وجدٍغ

غ الشاوي والجهاجي ٖام  -1800م هما ٖحن ابً ػعفت كايُا بها )وهغان( بلى غاًت )1792الخدٍغ

 .42 م(1801

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

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

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

غه في هخابه :"اإلاعجم اإلاغجط ى"واإلاغجط ى الؼبُضي ؤًًا مً قُىر ؤبي ٖمغو، ولىً ؤغفل ًٖ طه

اإلاسخو"، و ممً ؤزظوا ًٖ ؤبي ٖمغو الٗالمت الهىفي ؤبى ٖبض هللا مدمض الهاقمي بً الخاط 
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ٖلي بً ؤخمض الهاصقي الغجبي الفاس ي، وكض ؤظاػه بؿىضه، وؤؾاهُضه مظوىعة في الشبذ الظي 

" وفي هظا الشبذ ظمٗه جلمُظه وؾماه:" الفخذ الىهبي فُمً ؤظاػ ألزُىا الخاط الهاقمي الغجبي

ت مً ؤؾاهُض جخهل بإبي عاؽ اإلاٗؿىغي بىاؾُت جلمُظه ٖشمان بً مدمىص اإلاىؾىي  مجمٖى

 .43هـ1238اإلاخىفي ؾىت 

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

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

 

 ؽ" هانغ الضًً طان"ؤبى عا

 بن نٗض الىغس ي حٗغف ؾمىه 

 والحؿغالُه طا جــــــىان  

 بل ال حؿغ بلُه بال ظــــضا 

 فهى اإلاجضص مً غحر مــحن  

ـــي    ٖىيىا هللا به الؿَُى

                      

 الىانغي َإل الشىاي 

 فاَلبه كبل َلب اإلاىاًا

 هم مخىان خغم الٗىاًا

 جفض وجىس ي خلل الهىاًا

 ؤنلح ما وان مً الجىاًا

 فاٖخضها مىه قُما ؾىاًا

 

 ـ آثـاره العلـميت:      

ش وغحره،بًٗها مىظىص وبًٗها مفلىص، وكض        للض زلف ؤبى عاؽ هخبا هشحرة في مجاٌ الخاٍع

ش وألاصب والتراظم  طهغ ؤن مجمٕى جألُفه بلغذ هدى الخمؿحن هخابا في الخفؿحر والخاٍع

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

ألاغغاى. بحن هبحر ونغحر وبحن جإلُف وقغح وحٗلُم وجلخُو مجها ما وكغ ومجها ما ػاٌ 

ا، ومجها ما ٌٗخبر في خىم اإلافلىص.  مدفْى

ً في زالزت ؤؾفاع، وج       لىم اللغآن مشال:هخاب مجم٘ البدٍغ لي ٖلى هٓم ففي ٖلم الخفؿحر ٖو

الخغاػ في الغؾم، والضعع 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 

غش ي في قغح صالثل الخحراث، وفي الفله: خاقُت ٖلض الخىاش ي ٖلى ظُض قغحي الؼعكاوي والخ

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

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

الجىام٘، و كاص ي الاوهاص في ملضمت الاظتهاص، وفي ٖلم الىالم والخىخُض:هفاًت اإلاٗخلض وهياًت 
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إلاىخلض، وهى قغح الٗلاثض الىبري لئلمام مدمض بً ًىؾف الؿىىس ي، و ؤهىاع البرظِـ بكغح ا

ض ٖبض الغخمً الخجُني.  ٖلُضة الجمان الىفِـ ألبي ٍػ

وفي الخهىف: الؼهغ ألاهم في قغح الخىم ؤو فخذ ؤلاله في الخىنل بلى قغح خىم ابً ُٖاء      

ألاولُاء والفخاوي، وله في الىدى:الضعة الُدُمت، هللا، هخاب الخاوي لىبظ الخىخُض والخهىف و

مضة الؼاب  الخاقُت الىبري ٖلى قغح اإلايىصي،و الىىذ الىافُت بكغح اإلايىصي ٖلى ألالفُت، ٖو

، هفي الخهانت في اخهاء جغاظم الخالنت، وله في 45في اٖغاب" هال ش يء وظئذ بال ػاص"

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

 اللامىؽ والجىهغي.

ت،      غي اَلٗىا ٖلحهما باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثٍغ وله في ألاصب: قغخان ٖلى ملاماث الخٍغ

البكاثغ وآلاؾٗاص في قغح باهذ ؾٗاص، وهُل ؤلاعب في قغح المُت الٗغب، وله في ٖلم البُان: 

خفتزاوي، وفي اإلاىُم: هخاب اللٌى اإلاؿلم في قغح هخاب ألاماوي ٖلى مسخهغ ؾٗض الضًً ال

تها ًط يء ولىم لم جمؿؿه هاع.     ؤما في  الؿلم، وفي الٗغوى: قغح مكيلت ألاهىاع التي ًياص ٍػ

ش، هخاب الىؾاثل بلى مٗغفت  ش في ٖلم الخاٍع ت، مجها:ػهغ الكماٍع ش فهي هشحرة ومخىٖى مُضان الخاٍع

، قغح ٖلض الجمان الىفِـ في اللباثل، هخاب اإلانى والؿٌى مً ؤو  ٌ الخلُلت الى بٗشت الغؾٌى

ـ، صع السخابت فُمً صزل اإلاغغب مً الصخابت، صعء الكلاوة في  ُان مً ؤولُاء غَغ طهغ ألٖا

اؽ، مغوط الظهب في هبظة مً اليؿب  اؽ في ملىن بني َو خغوب الترن م٘ صعكاوة، طًل اللَغ

 .46ومً بلى الكغف اهخمى وطهب

هظا جبلى مالفاث ؤبي عاؽ هشحرة في قتى مُاصًً اإلاٗغفت اإلاسخلفت، بال ؤن ما عغم ول        

ش: عجاثب ألاؾفاع ولُاثف ألازباع، والخلل الؿىضؾُت في فخذ سغغ  اقتهغ مجها في مجاٌ الخاٍع

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

حؿلُِ الًىء ٖلحها، ومداولت الخٗغف ٖلى مىيىٖاث هخاباث الكُش ؤبي عاؽ خاٌو الباخض 

اث ؤبي  ذي اإلاخب٘ فحها، فجاءث همؿاهمت مً الباخض في بزغاط مسَُى لى هٕى اإلاىهج الخاٍع ٖو

سُت ٖلمُت.  عاؽ بلى الىىع، فًال ًٖ جدلُلها وصعاؾتها صعاؾت جاٍع

 اجـاساته: -

اثغ الٗشماهُت، اقتهغ باَالٖه الىاؾ٘ ومٗغفخه الٗمُلت ٌٗخبر ؤبى عاؽ قُش ماعدي الجؼ      

ت وألاصبُت والفلهُت فلض ؤهلخه زلافخه الىاؾٗت ومُالٗخه اإلاخبدغة، واجهاله  47للٗلىم اللغٍى

ت مً اؾخلُاب الفىىن والٗلىم،  بالٗلماء وخغنه ٖلى خفٔ الٗلىم وهظا خافٓخه اللٍى
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للب في ؤهداء اإلاٗمىعة بدافٔ الٗلم وهىعه في طلً  48اإلاغغب ألاوؾِ ومكياة فإنبذ ٌٗغف، ٍو

اجه قاهضة ُٖان ٖلى طلً.  الٗهغ، وال جؼاٌ مسَُى

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

ً ألاؾخاط في الٗلىم اإلاجاػ بها، فةنها بخلاصم الٗهض ؤنبدذ ال حغني ول هظا هٓغا لكاهل ا إلاجحًز

ً في هفاءتهم وصعاًتهم بالٗلىم، وال مً ؤزالكهم وؾلىههم49في مىدها ، 50. ولم ٌٗض جدلم اإلاجاٍػ

ومً الظًً ؤظاػوا ؤبا عاؽ في مسخلف الفىىن:هصخُذ البساعي، و الجام٘ الهغحر،وألاؾاهُض، 

لغ ٖلى والفخىي، ومسخهغ زلُل وخاقُت البىاوي، الكُش مغجط ى الؼبُضي الظي وان له "ؤزغ با

م ؤلاظاػة، فهى مً الظًً اقتهغوا بالخبدغ في الٗلىم والخإلُف فحها، ووكغ  ٖلماء الجؼاثغ بٍُغ

"ً  .51ؤلاظاػة بحن اإلاٗانٍغ

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

اهلل اليامل الكُش مدمض بً ؾالم اإلاغجط ى ًٖ الكُش الخفني وهى الٗالمت الفايل الٗاعف ب

اصي  لت الخلىجُت، والخفني ًغوي ًٖ الٍؼ بً ؤخمضالخفني اإلاهغي بمام ألابهت وعبـ الٍُغ

والبضًغي اإلاٗغوف بابً اإلاُذ والؿُض مهُفى البىغي ومدمض الؿلماوي اإلاغغبي،والكُش 

ؼي والٗكماوي والكبراوي والكُش اخمض الجىهغي وغحرهم وهى ؤي الخفن ي ًغوي البساعي الٍٗؼ

اصي ًٖ الباكلي ًٖ  ها عواًخه ًٖ قُسه الٍؼ
ّ
مؿلؿال بإهل مهغ بُغق جفىث الٗكغ، مً ؤظل

اء الاههاعي ًٖ ؤبي حجغ ًٖ الٗغاقي ًٖ ؤبي ٖلي قاهض  الؿجهىعي ًٖ الغُُي ًٖ ػهٍغ

الجِل ًٖ ٖشمان بً عقُم ًٖ هبت هللا البهحر ًٖ مدمض بً هالٌ الؿُٗضي ًٖ ؤم الىغام 

مت  غي ًٖ البساعي"هٍغ  .52بيذ ؤخمض الىكهُنهي ًٖ الفٍغ

غوي الكُش ؤبى عاؽ الجام٘        ؤما ؤلاظاػة التي مىدذ له في الجام٘ الهغحر فىهها:" ٍو

الهغحر ًٖ اإلاغجط ى ًٖ الخفني ًٖ البضًغي ًٖ مدمض بً اللاؾم ًٖ ٖمغ مىس ى ًٖ 

غوي الكُش ؤبى عاؽ ًٖ الؿُض اإلا53الكٗغاوي ًٖ الؿُىَي" غجط ى وهى ًٖ الكُش مدمض ." ٍو

بً مدمض الكٍغف الخؿني اإلاٗغوف بالبلُضي ألاهضلىس ي ألانل اإلاىلىص بمهغ كاٌ اإلاغجط ى 

ىاما، وهلذ مً قهىعه ألاوٗاما وؤظاػوي بيل ماؤظحزا. ؤهغم به مً مىجض  زًذ في صعوؾه ألٖا

ىع اإلاىىوي مجحزا، والبلُضي ًغوي ًٖ الفلغي وؾلُمان الكبرازُتي والبكِص ي والكُش مىه

إ واإلاىاهب وهى ًغوي ًٖ والضه ٖبض الباقي الؼعكاوي قاعح  والكُش مدمض الؼعكاوي قاعح اإلاَى

 .54زلُل وهى ًٖ ألاظهىعي والللاوي بإؾاهُضهما اإلاٗغوفت"
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ؤما ؤلاظاػة الخالُت التي مىدذ له في بؾىاص الكُش زلُل ًلٌى ناخب اليىهب الشاكب:"       

ه قُسىا ؾُضي ؤبي عاؽ ًٖ والضه ؾُضي مدمض بً هني ًٖ الكُش وهان اؾىاص زلُل فحروٍ

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

ً ؤبي اللىضوػ اإلاؿخغاهمي ًٖ الكُش  عاؽ بىاؾُخه وهى ًٖ ألامحر الىبحروالضعصًغي ٖو

والضه ٖبض الباقي الؼعكاوي والكبرازُتي  الضعصًغي وهما ًٖ الٗغوي وهى ًٖ مدمض الهغحر ًٖ

والخغش ي ًٖ ألاظهىعي والللاوي الخ الؿىض اإلاخلضم وبهظا الؿىض وؿبه حؿىض  هخب هشحرة 

غوي الكُش ؤبى عاؽ هظلً ًٖ الؿُض اإلاغجط ي ًٖ مدضر الٗهغ 55جغهىاها لالزخهاع" . ٍو

اإلاغخل فهُذ سٗب  الكُش مدمض بً الُُب الفاس ي الللتي قاعح اللامىؽ وفهُم هٓم ابً

غاجه الكهُت كُفذ مً ؤزماعه الؼهُت  طو الخألُف اإلافُض في الفخىي الٗضًضة كاٌ : خهغث جلٍغ

ؤظاػوي بيل ما ًغوٍه ًٖ ول خبر ٖالم هبُه وهى ًغوي ًٖ والضه ؾُضي ؤخمض بً هانغ 

 والكُش مدمض بً ٖبض الغخمان بً ٖبض اللاصع الفاس ي ناخب اإلاىذ الباصًت في 56الضععي

 .58والعجمي" 57ألاؾاهُض الٗالُت واإلاؿىاوي ومُاعة 

 :ـ وفاتــه

للض واهذ وفاة هظا الكُش الٗالمت ؤبي عاؽ الىانغ، ًىم الخامـ ٖكغ مً قٗبان مً     

ت  م ًٖ ٖمغ ًىاهؼ الدؿٗحن ؾىت، وللض 1823هـ/1238ؾىت زمان وزالزحن وماثخحن وؤلف هجٍغ

ُظه ؤخمض الضاًج اإلاللب بالخغش ي الىبحر ٖىض نلى ٖلُه زلم هشحر مً الىاؽ ًامهم جلم

( وؿمت، وصفً كغب صاعه بٗلبت 1500الغاقضًت، وكض ؤخهاخهم بًٗهم بـ: ؤلف وزمؿامئت )

ده خُض ؤكُمذ ٖلُه بىاًت كاثمت بلى الُىم هي مؼاعا للىاؽ.  بابا ٖلي بمٗؿىغ ؤًً ًىظض يٍغ

م... ونلى 1823هـ/1238ٖكغ قٗبان  زمؿت 15ًلٌى آلاغا اإلاؼاعي: "جىفي ًىم ألاعبٗاء       

ض وكخه اإلاٗبر ٖىه بالغاقضًت بالخغش ي الىبحر الؿُض ؤخمض الضاًج  ٖلُه الٗالمت ألاؾض الهاًج فٍغ

ده كبت، هفٗها  لى يٍغ وصفً بٗلبت بابا ٖلي مً مٗؿىغ، فيؿبذ له جلً  التي اقتهغ بها، ٖو

ُغ في الٗباص بٗض ما فغغىا مً الخغازت هللا به وؤوعزىا مىه مدبت وكغبت. وفي جلً الؿىت عف٘ اإلا

بلى ؤن بلي للهُف قهغ واخض في اللٌى الظي لِـ مً ؤكىاٌ الغزازت، فإعؾل هللا مُغه الىاف٘ 

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

 .59الؿىت بهابت الكهغ"

الخحران وؤهِـ الؿهغان:" وفي جلً الؿىت هفؿها عف٘  وفي هظا الكإن ًلٌى ناخب صلُل     

اإلاُغ ًٖ الٗباص في اباهه، فترهذ الىاؽ الخغر في وكخه وؤواهه، ولفما بلي للهُف هدى الكهغ 
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الىاخض، ؤمُغ هللا الٗباص باإلاُغ الىاف٘ اإلاتزاًض فدغزذ الىاؽ فُه وخهضوا، وبلغذ مىاهم 

 .60بت قهغ، وحٗاَى اؾمها في البضو والخًغ"فكىغوا مىالهم وخمضوا، فؿمُذ الؿىت بها

 أبى راص وكتابه إضماع ألاصم: - أ

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

" بؾمإ ألانم وقفاء الؿلم في ألامشاٌ والخىم" مً هباع ٖلماء الغاقضًت)مٗؿىغ( هخاب

غكا ومغغبا، الؾُما زالٌ فترة الخىم الٗشماوي بالجؼاثغ.وكض اإلاكهىعًٍ؛ الظًً طإ نُتهم مك

ش وغحرها مً الفىىن  اقتهغ مدمض ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي بباٖه الُىٍل في ألاصب والخاٍع

ش" الظي ٌٗمل مغهؼ البدىر في  ش في ٖلم الخاٍع ألازغي. ومً ؤقهغ بهخاظاجه " ػهغ الكماٍع

ت بىهغان ٖلى وكغ ظؼء مىه، وهخابه" عجاثب ألاؾفاع ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت والشلافُ

ولُاثف ألازباع"، وهخابه" الخبر اإلاٗغب ًٖ اإلاغغب الخاٌ باألهضلـ وسغىع اإلاغغب". ؤّما في 

مجاٌ ألاصب فإبغػها "الضعة ألاهُلت في قغح الٗلُلت" والتي جم جدلُلها مازغا مً َغف 

بلى ظاهب  لىظُا الاظخماُٖت والشلافُت بىهغان.الباخض ؤمحن صالي بمغهؼ البدىر في ألاهثروبى 

هخاب" الضعة الُدُمت في قغح اإلايىصي ٖلى ألالفُت"، زم الىخاب الظي بحن ؤًضًىا " بؾمإ ألانم 

وقفاء الؿلم في ألامشاٌ والخىم". والظي هى في ألانل قغح ؤصبي ولغىي ويٗه ؤبى عاؽ ٖلى 

شاٌ بُلب مً ناخبه مؿلم بً ٖبض اللاصع، هخاب نغحر في الخىم واإلاىأٖ وآلاصاب وألام

 م.1819هـ/1234ووان كض ؤنهاه ٖام 

فت، ًىّم ًٖ مضي جإزغه باللغت        زم بّن اكخدام ؤبي عاؽ الىانغ مشل هظه اإلاىايُ٘ الٍُغ

الٗغبُت، ومداولخه لفذ اهدباه اللاعت بلى ؤهمُت صعاؾت ألامشاٌ والخىم الٗغبُت، والغظٕى بلى 

غا في عوافض الشلاف سضم فىغه. فيان اهخاظه غٍؼ ت الاؾالمُت ألاولى، ٌؿخلي مجها ما ًىاؾبه ٍو

ش وألاصب.  فىىن الٗلم اإلاسخلفت الؾُما في الخاٍع

جها؛ فحرظ٘ بلى        ؤبي ٖمغو بً الٗالء  ؤّما ًٖ اهخمام اإلاؿلمحن باألمشاٌ والخىم ومداولت جضٍو

هـ(، وؤبى 243هـ(، وابً الؿىُذ )ث216)ثهـ(، وألانمعي 170واإلافًل الًبي )ث هـ(،145)ث

حن اللضامى،" فغوٍذ ألامشاٌ يمً 395هالٌ الٗؿىغي )ث بٗض هـ(، وغحرهم مً الغواة وؤلازباٍع

. وفي اللغون الخالُت عاح 61ؤًام الٗغب وؤقٗاعها، وؤزباع فغؾانها وؤظىاصها وؤكُالها ونٗالُىها"

ىن ًفغصون جألُف تهخم باألمشاٌ والخىم، فاقتهغ مجها معجم ألامشاٌ للمُضاوي )ث هـ(، 518اللغٍى

بلى ؤن ونل جإلُف جلً ألامشاٌ ٖىض مؿلم بً ٖبض اللاصع وؤبي عاؽ الىانغ الظًً بغػا زالٌ 

حن.   اللغهحن الخاصي ٖكغ والشاوي ٖكغ الهجٍغ
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إحي ؤبى          بالجمىص الفىغي والاهدُاٍ  -عاؽ الىانغ زالٌ الٗهض الٗشماويٍو
َ

الظي ُوِنف

لى الٗمىم جبلى هظه ألامشاٌ مهضعا -اللغىي  ، لُالف هخابا ؤو ٌكغخه في ألامشاٌ والخىم. ٖو

ب اللفٔ وظماٌ ألاؾلىب، بلى  مهما للغت الٗغبُت؛ خُض جىمً ؤهمُتها فُما قملخه مً غٍغ

ُاهُت ومدؿىاث بضٌُٗت، حٗىـ نضق الٗغب وآصابهم. خُض ؤن ظاهب اخخىائها ٖلى نىع ب

 وعاء ول مشل كهت جديي ألاخضار والىكاج٘ جازظ الٗبرة مجها.  

 محتىي مخطىط إضماع ألاصم: -ب

" بؾمإ ألانم وقفاء الؿلم في ألامشاٌ والخىم" ألبي عاؽ الىانغ        بّن مسٍُى

ت مً الخ ىم واإلاىأٖ؛ عجبها ٖلى خغوف اإلاعجم، اإلاٗؿىغي، هخاب مهم وكُم خىي مجمٖى

ً فهىال ٖلى ٖضص مىاٌػ اللمغ. وهؼوال ٖىض عغبت مؿلم بً ٖبض اللاصع  كٍغ وظٗلها زمان ٖو

ًظهغ الباخض ناصق بً كاصة ؤّن ؤبا عاؽ الىانغ ظم٘ هظه ألامشاٌ والخىم في هخاب ؾّماه 

.وجاب٘ ؤبى عاؽ 62اظغة"هكف الىلاب وعف٘ الدجاب ًٖ ؤمشاٌ ؾاثغة وخىم باهغة ومىأٖ ػ 

الىانغ هظا الىخاب بكغح له ؾّماه " بؾمإ ألانم وقفاء الؿلم في ألامشاٌ والخىم"، هظا ما 

ش الجؼاثغ الشلافي.  ؤقاع بلُه ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا في هخاب جاٍع

لِـ زمت ؤصوى قً في ؤّن هظا اإلاسٍُى مً وي٘ ؤبي عاؽ الىانغ اإلاٗؿىغي، ؤما فُما         

ىىان اإلاسُىٍ وهى "بؾمإ ألانم وقفاء الؿلم في ألامشاٌ والخىم"، فلم وٗثر ٖلى ًسو ٖ

مسٍُى يمً كاثمت مالفاجه التي ويٗها مترظمىه واإلادضزحن ؤو ختى يمً هخبه ألازغي 

هىخاب فخذ ؤلاله ومىخه ؤو هخاب قمـ مٗاعف الخيالُف، غحر ؤّن اليسخت التي بحن ؤًضًىا حكحر 

ت،  بلى ؤّن الىخاب ألبي عاؽ" كاٌ مالف هظه الىبظة اإلابٗىيت، التي هي مً ول خلم ملفْى

. زّم بّن بقاعة ؤبي اللاؾم ؾٗض هللا يمً هخابه 63اإلاظهب اللانغ ؤبى عاؽ بً الىانغ..."

الؿالف الظهغ، جاهض صخت وؿبت هظا اإلاسٍُى ألبي عاؽ الىانغ بضلُل كىله:" وألبي عاؽ 

م بً ٖبض اللاصع هخابا نغحرا في الخىم واإلاىأٖ ؤًًا قغح ؤصبي لغىي...فلض ؤلف مؿل

 .64وآلاصاب وألامشاٌ"

         
ّ
ًّ زِ وبٗض اللغاءة اإلاخإهُت واإلاخىغعة للمسٍُى جّم جظلُل الىشحر مً الهٗىباث وف

اليسخت وجصخُذ بٌٗ اإلافغصاث، خُض وان اٖخماصها ٖلى اليسخت اإلاىظىصة بسؼاهت اللهغ 

 في ؤعب٘ وؤعبٗحن وعكت. 5553إلاغغبُت، واإلاسجلت جدذ عكم:اإلاليي بالغباٍ باإلاملىت ا

ٌؿخفاص مً مدخىي اإلاسٍُى ؤهه مً اإلاالفاث ألازحرة التي ويٗها ابى عاؽ الىانغ، 

م، ؤي ؤزىاء خُاة ؤبي عاؽ، 1819هـ/1234خُض ًظهغ ؤبى عاؽ ؤن هظه اليسخت حٗىص بلى ؾىت 
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كُمت وهامت طاث قغح ؤصبي ولغىي، وكض جيىن آزغ ما ؤلف".ًدخىي اإلاسٍُى ٖلى مٗلىماث 

ويٗه ؤبى عاؽ ٖلى هخاب نغحر ؤلفه مؿلم بً ٖبض اللاصع هما ؾبم الاقاعة بلى طلً مً كبل، 

هظا ألازحر الظي َلب مً ؤبي عاؽ الىانغ ؤن ًً٘ قغخا له " هظا وؤّن اإلاّهغ اإلاظوىع، مالف 

اوي ؾغخها...فلم ؤك  . 65ابل ؤمغه باإلهماٌ..."هظه الغؾالت اإلاؼبىع، ولفني قغخها واؾتٖر

"ؤّن الٗلماء  هما ٌكُض ؤبى عاؽ الىانغ بصخهُت مؿلم بً ٖبض اللاصع في صًباظت الكغح        

كض ؾبم لهم ؤن ؤلفىا في الخىم واإلاىأٖ بلى ؤن زلذ الّضًاع بٗضهم، ختى عمى الّضهغ الٗلُم 

ػمت طوي ألاكضاع واإلالاصع، بىاخض مً نمُم آٌ خمحر وههالن ألاماظض، وممً اهلاصث بلحهم ؤ

ه مً ؤظّل ؤصباء هظا الؼمان، وؤخغػهم للهب الؿبم في هظا 
ّ
الؿُض مؿلم بً ٖبض اللاصع، فةه

 .66اإلاُضان، فةهه ؤحى مً صعع الىٓم والىثر ما ًلهغ ٖىه ؤهل الٗهغ"

، ًخمشل في ٖضة ظىاهب مجها ؤّن اإلاسٍُى ًدخ         ىي بّن الجضًض الظي ًدمله هظا اإلاسٍُى

ٖلى صعع وهفاجـ كُمت مً الخىم واإلاىأٖ، وهظا " ما ًلخًُه اإلالام مً اإلاىأٖ اإلابىُت 

ٌّ ٖلى ؤؾلىب البلغاء في بٌٗ اإلاُاعخاث".ومجها ؤًًا ؤّن هظا اإلاسٍُى  واإلافاههاث، ؤو ما ًض

يّمىه ناخبه ؤقٗاعا وؤمشاال ومإزىعاث مً اللهو اللغآوي والخضًض الىبىي والخىم، 

ظهغها م ،  غجبت ٖلى خغوف اإلاعجم واخضا بٗض آلازغ، مبخضثا بدغف ألالف:"ٍو ًَ ىُب
َ
ًَ ز َصُب

َ
ؤ

اِح". زّم خغف الباء:" فَ ِ
ّ
ُح َػَماِن الى

َ
َصُب ِؾال

َ
، َوألا ًَ ْغُي َٖ  ًَ ،  َوَوْظُه ًَ ُٖ َبَذ َػْع

َ
َما ه

َ
ُعَن، ف

ْ
َن َبظ ُبغُّ

غ"، وهىظا ٖلى جغجِب خغوف اإلاع
َ
ُ

َ
اَن اإلا

َ
ا و

َ
، بط ُع ُبغٌّ

ْ
 جم هما طهغها آهفا.الَبظ

هما ًجّؿض اإلاسٍُى مٓهغا مً مٓاهغ اليكاٍ الشلافي والٗلمي للمالف، واإلاخمشل 

 ؤؾاؾا في صعاؾت ألامشاٌ والخىم الكٗبُت الؿاثضة آهظان، عغم ؤّن ٖباعاجه فهُدت.

ت هبحرة مً اللهاثض واإلالاَٗاث مً هٓم اإلاالف         دخىي اإلاسٍُى ؤًًا ٖلى مجمٖى ٍو

ت ظاء في فً اإلاضح، فجري في هشحر وؤصباء و  ت الكٍٗغ ٖلماء ممً ؾبله. والىشحر مً هظه اإلاجمٖى

مً ألاخُان الاؾدكهاص بها بما ًىاؾب مىيٕى اإلاشل ؤو الخىمت.ولم ًسل اإلاسٍُى مً الاقاعاث 

سُت اإلاهمت، والتي ظاءث مخىازغة في زىاًاه، بلى ظاهب اؾخٗماٌ اإلاالف لبٌٗ  واإلاٗلىماث الخاٍع

ها جهّب في اإلاهُ
ّ
فت"،"لُُفت"،"ًديى"، وول بت"،"عجُبت"،"جىبُه"،"ٍَغ لخاث الخيبحهُت مشل:" ٍع

 كالب ؤصبي ولغىي واخض.

وما ًمىً ؤلاقاعة بلُه في ألازحر هى ؤّن ؤؾلىب ؤبي عاؽ الىانغ في هظا اإلاسٍُى ًسخلف       

ٖلى بغاٖخه  ًٖ ؤؾلىبه في بلُت مالفاجه ألازغي،" ولظلً ظاء قغخه مسخهغا، وال ًضٌ

اإلاٗهىصة وال ٖلى غؼاعة خفٓه، وطلً خحن ٌؿخٗمل بٌٗ اليلماث مجها: "ًغي اإلاّهغ"، "ًلٌى 
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ض اإلاهغ"، وهىظا. وهىا ًبرػ الفغق بحن جإلُف مسٍُى مً بوكاء اإلاالف هفؿه،  اإلاهغ"،" ًٍغ

 وبحن قغح جإلُف لغحر اإلاالف.

لى الٗمىم فةّن ؤبا عاؽ الىانغ له الفًل الىبحر في قغح هظا الخإلُف اللُم،  ٖو

 زهىنا ألخض ألاصباء ممً ٖانغوه. وؤخض اإلالغبحن مً الؿلُت الٗشماهُت.)واجب الباي(.

 نسخت املخطىط: - ج

خماص ٖلحها في الخدلُم، هي وسخت مهىعة ًٖ اليسخت         بّن اليسخت الىخُضة التي جّم الٖا

هما كاٌ ؤخض الباخشحن " ألّن البدض ، و 5553اإلاىظىصة بسؼاهت اللهغ اإلاليي بالغباٍ، جدذ عكم:

ًٖ وسخت ؤزغي في اإلاىخباث الخانت والٗامت لم ًجض هفٗا، وواهذ الخهُلت مً ول هظا 

الجهض الظي بظٌ في هظا الكإن اليسخت اإلاكاع بلحها".وحٗض هظه اليسخت مً ؤخؿً اليسخ 

همُتها وكُمتها الٗلمُت، كغاءة، خُض ًىظض بها جملًُ للٗباؽ بً ؤمحر اإلاامىحن، مّما ًّضٌ ٖلى ؤ

وهى مّما صؤب ٖلُه اإلالىن وألامغاء وؤبىائهم الظًً ٌكخغلىن بالٗلم وبمدبظة الٗلماء وألاولُاء. 

ت التي هي مً وّل ٖلم  وجدمل هظه اليسخت وكُ٘ اإلاالف هفؿه:" كاٌ مالف هظه الىبظة اإلابْٗى

ش  ت، اإلاظهب اللانغ ؤبى عاؽ بً الّىانغ"، هما خىث جاٍع الاهتهاء مً جإلُف هظه ملفْى

م. والغالب ٖلى الًٓ ؤّن اليسخت بسِ 1819هـ/1234اليسخت" ؤواثل طي الدجت الخغام ؾىت 

ًض اإلاالف، هما ؤقاع بلى طلً ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا.وفُما ًلي ظملت مً الىلاٍ جخٗلم بدالت 

 اإلاسُىٍ: 

ىخىب بسِ ، وهى م11X19نفدت( بملاؽ:88ًل٘ اإلاسٍُى في ؤعب٘ وؤعبٗحن وعكت) -1

مغغبي واضح وملغوء ٖمىما، ولىً بٌٗ ؤوعاكه نٗبت اللغاءة. وهى مغكم جغكُما مدؿلؿال، 

هغ ول وعكت. لى وظه ْو  وألاعكام مىخىبت بالٗغبي ٖو

هىان جملًُ لصخو ًضعى الٗباؽ بً ؤمحر اإلاامىحن، وهظا ًّضٌ هما طهغها آهفا ٖلى  -2

 اللُمت الٗلمُت لهظه اليسخت.

ؾُغا في ول  20ٗضص ؤؾُغ نفداث اإلاسٍُى البالغ ٖضصها هىان جىخُض وامل ل -3

 نفدت.

ت والتي جياص جسلى مجها. -4  لغت اإلاسُىٍ ؾلُمت مً ألازُاء الامالثُت والىدٍى

 اإلاسٍُى ًدىي الىشحر مً الخٗلُباث والخٗلُلاث والخهىٍباث في الهامل.  -5
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 مصادر مؤلف املخطىط: -د

ذ مهاصع ؤبى عاؽ الىانغ  في ج       إلُفه " بؾمإ ألانم" بحن اإلاهاصع ألاصبُت جىٖى

سُت والٗلاثضًت، وطلً هٓغا إلاا ًدمله مً بقاعاث ومٗلىماث مخٗضصة  ت والفلهُت والخاٍع واللغٍى

 وفي فىىن مسخلفت، ومً بحن جلً اإلاهاصع التي وعصث الاقاعة بلحها في زىاًا اإلاسٍُى هظهغ ما ًلي: 

صخُذ »ٍم والخضًض الىبىي الكٍغف، هخاب مً جلً اإلاهاصع بٗض اللغآن الىغ       

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

َبلاث الكافُٗت »لكهاب الضًً ؤبى الٗباؽ اللؿُالوي، وهخاب « لكغح صخُذ البساعي 

ف بما في »لخاط الضًً الؿبيي، وهخاب « الىبري  ألبي « الكفا مً الغظاٌؾمِ الآلٌ في الخٍٗغ

ؿم الخىوس ي، وهخاب  اى في قغح قفا اللاض ي ُٖاى»ٖبض هللا مدمض بً ٖلي كَى « وؿُم الٍغ

ُان وؤهباء ؤبىاء »لكهاب الضًً الخفاجي. بلى ظاهب بٌٗ هخب التراظم مشل هخاب  وفُاث ألٖا

ؼ الضًباط»لكمـ الضًً ابً زليان، هخاب « الؼمان  ابا الخيبىتي.  ألخمض ب« هُل الابتهاط بخٍُغ

ا « الضع اإلاىىىهت في هىاٌػ ماػوهت»ؤّما باليؿبت للمهاصع الفلهُت فىظهغ هخاب     ألبي ػهٍغ

إ الامام مالً»اإلااػووي. هخاب  ألبي « الضعة ألاهُلت في قغح الٗلُلت»إلاالً بً ؤوـ، وهخاب « مَى

قغح »وهخاب  ،«الكلاثم الىٗماهُت في قغح الغويت الّؿلىاهُت»عاؽ الىانغ، وهخابه 

ظىاهغ الضعع في خل ؤلفاّ »إلبغاهُم الكبرازُتي، وهخاب « الكبرازُتي ٖلي مسخهغ زلُل

 إلادمض قمـ الضًً الخخاجي.« اإلاسخهغ

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

ألبي ٖلي الخؿً « ري الؿىىس يخاقُت ٖلى قغح هب»للضمحري لىماٌ الضًً الضمحري، وهخاب 

ض»الُىس ي، هخاب  ض، وهخاب « ملهىعة ابً صٍع ػهغ ألاهم في ألامشاٌ »إلادمض بً الخؿً بً صٍع

لٗبض الغخمً اإلايىصي، « قغح اإلايىصي ٖلى ؤلفُه ابً مالً»للخؿً الُىس ي، وهخاب « والخىم

غي »وهخاب  غي، وهخاب « ملاماث الخٍغ ألبي « الكىفغي  بٖغاب المُت»لللاؾم بً ٖلي الخٍغ

ض»البلاء مدّب الضًً ٖبضهللا، وهخاب  قغح صًىان الىابغت »البً ٖبض عّبه، وهخاب « الٗلض الفٍغ

ه»إلادمض بً ببغاهُم الخًغمي، وهخاب « الظبُاوي ه، « ؾِبٍى ْىبر ؾِبٍى
َ
لٗمغو بً ٖشمان بً ك

غوف بابً للكُش هىع الضًً بً ٖلي الخؼعجي اإلالضس ي اإلاٗ« خاقُت ٖلى اللامىؽ»وهخاب 

قغح الغويت »البً هكام ألاههاعي، وهخاب « قغح كهُضة باهذ ؾٗاص»غاهم، وهخاب 

ُب اإلاخىبي»لٗبض الجباع الفجُجي، وهخاب « الؿلىاهُت
ّ
ألبي فغط « ألاغاوي»، وهخاب «صًىان ؤبى الُ

غي »البً مالً الىدىي، هخاب « قغح المُت ألافٗاٌ»ألانفهاوي، هخاب  « قغح ملاماث الخٍغ



 يف األمثالالسقه  وشفاء األصه إمساع مبخطوط التعريف يف مساهنة

 891 -861  ص ص،  3اجمللد التاسع ، العدد   عمر  بن حمدادو

 E-ISSN  : 2571-9742 

P- ISSN : 1112-945X 

 

 

 

 8181 ديسمرب                 3العدد              اجمللد  التاسعاحلوار املتوسطي           

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

183 

الضع اإلاهضي لغىزُت ؤبي مهضي »للفحروػآباصي، وهخاب «  اللامىؽ اإلادُِ»َص ي، هخاب للكغ 

ش فاكخهغ ٖلى هخاب « ِٖس ى بً مىس ى الخجُني ش »ألبي عاؽ الىانغ. ؤّما في مجاٌ الخاٍع جاٍع

غ الُبري، وهخاب « الغؾل واإلالىن ت»البً ظٍغ ألخمض بً ببغاهُم « مسخهغ الؿحرة الىبٍى

ُبهف»الىاؾُي، هخاب  ش »ألخمض اإلالغي، وهخاب « ذ الُُب مً غهً ألاهضلـ الَغ جاٍع

« عؾاثل الجىُض»للظهبي. ؤّما في مجاٌ الخهىف فيان اٖخماص ؤبي اعؽ الىانغ ٖلى « الاؾالم

الخىم »البً ُٖاء هللا الؿىىضعي، وهخاب « الخىم الُٗاثُت»ألبي اللاؾم الجىُض، وهخاب 

تالغ »الغىزُت ألبي مضًً قُٗب، وهخاب  م بً هىاػن « ؾالت اللكحًر ألبي اللاؾم ٖبض الىٍغ

ت مً  وبهىا بط هيكغ الُىم هظه الضعاؾت هغمي بها بلى غاًخحن ازيخحن، ؤولها " اللكحري. ٖغ َلبا للؿُّ

ه  زىف ٖىاثض الُىاعق، واهتهاػا للفغنت بحن عكباء الٗىاثم"، وتهضف الشاهُت بلى الخٍٗغف والخىٍى

، وان له يل٘  مخحن في اإلاؿاهمت بةيافت لبىت ٖلمُت في نغح اللغت بةهخاط ٖالم ظؼاثغي مغاعبي

 الٗغبُت. 

ىضها ًمىىىا اإلالاعهت       في الخخام بهىا هُمذ بلى الٗشىع ٖلى وسخت ؤزغي مً اإلاسُىٍ، ٖو

ل٘ ٖلُه. هما ال ًفىجىا ؤن هلضم قىغها الخالو بلى ألاؾخاط الخاط ٖبض 
ّ
بحن ما خللىاه ولم هُ

م اإلاك غفي الظي وفّغ لىا وسخت اإلاسٍُى اإلاهىعة باإلاملىت اإلاغغبُت، وبلى ٖماٌ زؼاهت الىٍغ

اللهغ اإلاليي بالغباٍ، وبلى الخاط الجُاللي الؼاوي)اإلاكغفي( ٖلى مؿاٖضجه لىا الي ال حٗض وال 

م الضهخىع هِكىع مدمض ٖلى ما بظله مً ؤظل ؤن ًغي  جدص ى. صون ؤن هيس ى ؤؾخاطها الىٍغ

 ىع.هظا اإلاسُىٍ الى
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 صىر املخطىط

 
 

 

 اللىحت ألاولى من مخطىط إضماع ألاصم وشفاء الطقم في ألامثال والحكم

 خشانت القصز امللكي بالزباط اململكت املغزبيت.  -ألبي راص الناصز املعطكزي 
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 .5553تحت رقم:

 
 

 اللىحت ألاخيرة من مخطىط إضماع ألاصم وشفاء الطقم في ألامثال والحكم

 خشانت القصز امللكي بالزباط اململكت املغزبيت.  -راص الناصز املعطكزي  ألبي

 .5553تحت رقم:
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 الهىامش:

ــ بـً ٖبـض هللا اليامـل  1 ــ بـً بصَع ( وؿبت بلى ظضهم الىانغ بً ٖبض الخم بً ٖبض الغػاق  الـظي ًيخهـي بلـى بصَع

ت بيــذ عؾــٌى هللا نــلى هللا ٖلُــه وآلــه وؾــلم. بــً الخؿــً اإلاشنــى بــً الخؿــً الؿــبِ بــً ٖلــي بــً ؤبــي َالــب وفاَمــ

بىهغان.للـض ؤزبدىـا  -الكهُض ػباهـت–اهٓغ: مسٍُى ألاوؿاب مً اإلاغغب واإلاكغق الٗغبُحن، مىخبت اإلاخدف البلضي 

لفـــٔ " الىانـــغ" فـــي ظـــل مالفاجـــه، ٖلـــى زـــالف مـــً ًيؿـــبه بالىانـــغي وؿـــبت الـــى كبُلـــت الىىانـــغ ووؿـــبهم همـــا جلـــضم 

 .طهغه

ش هى الصخُذ واإلاخفم ٖلُه خـٌى ( بٗض جهفدى 2 ا لجل اإلاهاصع الٗغبُت واإلاغاظ٘ ألاظىبُت، جبحن لىا ؤن هظا الخاٍع

ش الؿـــابم وجيـــاص جخفـــم ٖلُـــه، وهـــى  ســـا مسخلفـــا جمامـــا ٖـــً الخـــاٍع مىلـــض ؤبـــي عاؽ بال فـــي زالزـــت ملـــاالث فةنهـــا جـــظهغ جاٍع

ـت ) ـ1155نـفغ  08الشـامً مـً نـفغ زمــ وؾـخىن وماثـت وؤلـف هجٍغ  ,Ould Aboucha :م( ؤهٓـغ1755ل هــ/ ؤفٍغ

“Abou Ras Annaciri, Historien”, Algerie Actualite.oran, 01-02-1975, N 484. P: 15.  :ش آزـغ وهىـان جـاٍع

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

ه هللا ازىـا ٖكـغ ولـضا، زـم هثـر ( جيؿب بلى: "ؤوالص عاقض بً مدمض مً بُىن مغغاوة، وهظا عاقض ؤر ًاصًً، وؤُٖا3

هغث هجابتهم فـي الخـغوب، وخـّضث قـىهتهم، وجغاصفـذ بهـم ؤٖـضائهم، الىـغوب وامـخؤلث  وؿلهم وامخضث فغوٖهم ْو

بـــا، وزافـــذ الىـــاؽ بإؾـــهم قـــغكا وغغبـــا، وإلاـــا فـــحهم مـــً الصـــجاٖت وألاهجـــاص". ؤهٓـــغ مسُـــٍى ابـــً  الهـــضوع مـــجهم ٖع

ش كلٗــــت بنــــي عاقــــض، ها ـــىغ وســــخ ؾــــىت ٖشمــــان الللعــــي، جــــاٍع . 01م، م: 1373ســــخه البكــــحر مدمــــىصي، البــــرط، مٗؿـ

، صفــحن ػعهــىن بــاإلاغغب ألاكصــ ى فــي  ـــ ألاٌو وهىــان مــً ًلــٌى بن: "ماؾؿــها عاقــض بــً اإلاغقــض اللغشــ ي، مــىلى بصَع

، م:  . واللــٌى ألازحــر هــى 25اللــغن الشــاوي للهجــغة". ؤهٓــغ: ٖلــي خكــالف، ؾلؿــلت ألانــٌى فــي شــجغة ؤبىــاء الغؾــٌى

 .لشاوي، باٖخباع امخضاص فغوٖهم وجيازغ وؿلهم في الكغق والغغبامخضاص ل

: هى ظبل ًل٘ غغب واصي الخاغُـت بـالغغب الجؼاثـغي، ٖلـى ُبٗـض خـىالي 4 ولـم مـً واصي الخاغُـت،  09ؤو  08(هغؾٍى

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

الــغاء ويـــم الؿـــحن اإلاهملخـــحن، ؾـــمي باؾـــم ؾــاهىه فـــي اللـــضًم مـــً الؼمـــان بلـــي بــه مخٗبـــضا مىلُٗـــا بـــاهلل جاعوـــا إلاـــا ال 

ـــــف بـــــه ؤبىـــــاء ؾـــــخت حٗـــــغف ؤؾـــــمائهم آلان فـــــي الىكـــــذ الخايـــــغ". مدمــــــض 
ّ
ٌٗىُـــــه بلـــــى ؤن مـــــاث عخمـــــت هللا ٖلُـــــه، وزل

ُـــــان مـــــً ؤقـــــغاف غـــــ لـــــي، ٖلـــــض الجمـــــان الىفـــــِـ فـــــي طهـــــغ ألٖا َغـ لىاســـــخه مدمـــــىصي البكـــــحر، ٖـــــام الغاقـــــضي اإلاٍؼ

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

ــــت ؤوالص 5 غظــــ٘ وؿــــبهم بلــــى طٍع يُحن، ٍو ( هىهــــذ: ظبــــل ًلابــــل ظبــــل هغؾــــٍى اإلاخلــــضم، وكــــض خىــــم هــــظه اإلاىُلــــت اإلاــــٍغ

، وجلـــام ؾـــى لـــ٘ غـــغب هغؾـــٍى ـــض مـــً ؾـــبٗت كـــغون، ٍو ً، مىـــظ ؤٍػ ا بهـــظه ؾـــُضي ٖمـــغ، ؤبـــى ؾـــُضي ؤخمـــض بىـــى مـــٍغ ٍى

 .اإلاىُلت ولُمت حٗغف بىلُمت ؾُضي ؤخمض. خؿب عواًت ؤُٖان اإلاىُلت

(هــى ؤبــى مدمــض ب ٖبــض اللــاصع بــً مىســ ى بــً ٖبــض هللا بــً ظىيــي صوؽ الخؿــني اإلاٗــغوف بــالجُالوي ؤوالىُالوــي ؤو 6

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

 20فخذ ؤلاله في الخدضر بفًل عبي و وٗمخه، م:
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(هـــى ؤخـــض نـــلخاء الُٗلىبُـــت مـــً بنـــي ٌٗلـــىب، والتـــي جبلـــغ بُـــىنهم خـــىالي زمؿـــت ٖكـــغ بُىـــا، و الُٗلىبُـــت كبُلـــت 7

هبحرة جل٘ ظىىب مٗؿىغ، وجمخض ظىىبا بلى فغهضة وؾُٗضة. ٖبض اللاصع اإلاكغفي، بهجت الىاْغ، جدلُـم مدمـض بـً 

م، صاع مىخبت الخُاة، بحروث لبىان. ٍ ؟، م: ٖبض   .14الىٍغ

ــه: "فـــخذ ؤلالــه ..." مدايــغة ؤللُــذ فــي ملخلـــى 8 (خبــاع مسخــاع، الؿــحرة الظاجُــت ألبـــي عاؽ الىانــغ مــً زــالٌ مسَُى

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

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

 .19، اإلاهضع الؿابم، م: ؤبى عاؽ10) 

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

دها وؤؾــىجها مــً الجىــت فؿـُدها". ؤهٓــغ ؤبــى عاؽ، اإلاهــضع      : "بــّغص هللا يـٍغ وهىـا ًشنــي ٖلحهــا ؤزىهـا ؤبــى عاؽ فُلــٌى

 .18الؿابم، م: 

ت ؤٖالم اإلاغغب، صاع الغغب ؤلاؾالمي،بحروث،ٍ( مدمض خجي، مى 12  .2516،م:7،ط1980ؾٖى

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

سُـت، صاع الفىـغ الٗغبـي، ههـغ مهـغ، 14 ت اللباثل الٗغبُت، بدىر مُضاهُت و جاٍع ( مدمض ؾلُمان الُُب، مىؾٖى

 .23،م:1،ط1،م2-1997ٍ

 .( للض جلضم طهغ وؿبه15

ــاث واضــخت الخــِ ؾــلُمت مــً 16 خمــاص ٖلــى زالزــت مسَُى م الجؼاثــغي بااٖل ( خللــه ألاؾــخاط مدمــض بــً ٖبــض الىــٍغ

ـــضها ههـــا.  ـــت وؤٍػ ـــت اإلاغخـــىم الكـــُش ٖبـــض الخـــي الىخـــاوي اإلاغغبـــي، باٖخباعهـــا ؤكـــضم مسَُى ألازُـــاء، ؤوالهـــا: مسَُى

ت الكُش ٖبض الغخمً الجُاللي الجؼاثغي. وزالثها: م ت الكُش ؤخمض ظلٌى البضوي الجؼاثغي وزاهحها: مسَُى  .سَُى

 .( 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

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

ــــف بــــأٌ مدمــــض اإلاسخــــاع، هاســــخها مدمــــىصي البكــــحر، البــــرط، 18 ف، عويــــت ألاػهــــاع فــــي الخٍٗغ ( ؾـــُضي مدمــــض الكــــٍغ

 .مٗؿىغ

ـــا مسُـــٍى  خمـــاصوف بـــً ٖبـــض اللـــاصع، الـــضعع فـــي ؤزبـــاع هخـــاب الؿـــُض ؤلامـــام ؤبـــي الخؿـــً ؤخمـــض بـــً فـــاعؽ بـــً ػهٍغ

 .ٕ به مىظىص بسؼاهت مدمىصي البكحر، البرط، مٗؿىغمجمى 

19) G.Faure Beguet, op.cit. p: 321. 

 .26( ؤبى عاؽ الىانغ، اإلاهضع الؿابم، م: 20

لــــت بٗــــٌ اللــــّغاء، ٖلــــى ٖىـــــ اإلاغاعبــــت فهــــم 21 بنــــى. وهــــي ٍَغ ٌ ًتــــرن ٍو شبــــذ، ووــــل حٗــــٍى ًُ ( مٗىــــاه: وــــل مدــــظوف 

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

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

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



 يف األمثالالسقه  وشفاء األصه إمساع مبخطوط التعريف يف مساهنة

 891 -861  ص ص،  3اجمللد التاسع ، العدد   عمر  بن حمدادو

 E-ISSN  : 2571-9742 

P- ISSN : 1112-945X 

 

 

 

 8181 ديسمرب                 3العدد              اجمللد  التاسعاحلوار املتوسطي           

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

188 

ًـــــت، ولغـــــت: مـــــإزىطة مـــــً الفـــــغى بمٗنـــــى الخلـــــضًغ، 23 ـــ٘ فٍغ للـــــٌى هللا حٗالى:"...وههـــــف مـــــا ( ٖلـــــم الفـــــغاثٌ: ظمــ

ا: هـــــى 237فغيـــــخم بال ؤن ٌٗفـــــىن ؤو ٌٗفـــــى الـــــظي بُـــــضه ٖلـــــضة الىيـــــاح..." ؾـــــىعة البلـــــغة، آلاًـــــت: ؛ ؤي كـــــّضعجم، وقـــــٖغ

، م: 3، ط1997– 13الىهــــِب اإلالــــّضع للــــىاعر. الؿــــُض ؾــــابم، فلــــه الؿــــىت، ماؾؿــــت الغؾــــالت بحــــروث لبىــــان، ٍ 

345. 

ً الغاقـــ24 ؼغـــذ: بخـــضي مىـــاَم الـــَى ولـــم مـــا بـــحن واصي 8ضي، جلـــ٘ فـــي حجـــغ هـــغ ؾـــٍى قـــغكا، خـــىالي زماهُـــت/ ( ٍو

ت مً اللباثل مجها كباثل ؾُضي ٖمـغ وهـى ظـضهم ، وكباثـل الخكـم، ووـان بهـا فـي  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. 

ســـ ي، وبالخدضًــــض بــــحن مىُلــــت ؤفيــــان وظبــــل هغؾــــٍى  (27 ً الغاقــــضي الغَغ هـــي ٖبــــاعة ٖــــً ؤعاضــــ ي فالخُــــت بــــالَى

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

 .29( ؤبى عاؽ، اإلاهضع الؿابم، م: 28

ـــــــت، ( عاظـــــــ٘: ظـــــــىعط صولفـــــــان، ا29 ىُـــــــت الجؼاثٍغ للـــــــٌى ألاخـــــــٍى فـــــــي ٖلمـــــــاء اإلاغـــــــغب ألاوؾـــــــِ،مسٍُى اإلاىخبـــــــت 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

 .44هضع الؿابم، م: ( فخذ ؤلاله، اإلا32

 .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 الجؼاثغ، اإلاغظ٘ الؿابم، ط36

 .175، م: 2ط ( ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا، ؤبدار وآعاء،37

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

 .م(1971)

لـىم الفلـً، 39 ٗت واللغت ومظاهب ؤلاؾالمُت، والُغق الهىفُت بلى ظاهـب الفلؿـفت واإلاىُـم ٖو ( مجها ٖلىم الكَغ

 .واَل٘ ٖلى ألاخىاٌ الٗامت والخانت للكٗىب ؤلاؾالمُت هما جىلل في ؾاثغ ألاكُاع الٗغبُت

ــــت مؿـــــخغاهم، 40ٍ – 1( ٖبــــض اللـــــاصع بــــً ِٖســـــ ى اإلاؿــــخغاهمي، مؿـــــخغاهم وؤخىاػهــــا ٖبـــــر الٗهــــىع، اإلاُبٗـــــت الٗالٍو

 .97، م: 1996

 .47( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 41

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

 .1062، 920، 622،م م:2،وط540، 511، 272، 151،م م: 1الخي الىخاوي، فهغؽ الفهاعؽ،ط( ٖبض 43
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ـــف بؿـــُضي 44 ( اإلاكـــغفي ؤبـــى مدمـــض الٗغبـــي بـــً ٖبـــض اللـــاصع الخؿـــني، ًاكىجـــت اليؿـــب الىهاظـــت و فـــي يـــمجها الخٍٗغ

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

ف مدمــض خؿــً اإلاٗــغوف بالياجــب ؾــبب ويــٗه لهــظا  (45 اإلاسُــٍى ؤهــه وكــ٘ بِىــه و بــحن واجــب بــاي وهــغان الكــٍغ

اإلاؿــــخغاهمي، هلــــاف بمدًــــغ البــــاي خــــٌى ههــــب همــــؼة شــــ يء مــــً كىلــــً الشــــ يء، و ويــــ٘ هخابــــا فــــي هفـــــ اإلاىيــــٕى 

 .اؾماه: بغُت اإلاغجاص و بٗض بهما بلى الياجب اإلاظوىع 

ت اإلاىخمُت بلـى آٌ البِـذ، وهـظا مـا ظـغ ٖلُـه اإلادـً والفـتن ( ًلاٌ ؤهه اهخلض فُه هشحرا  مً ؤوؿاب اللب46 اثل البربٍغ

 .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 الجؼاثغ الشلافي، م: ( ؤبى اللاؾم ؾٗض49  .53هللا، جاٍع

 .41( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 50

 .53( اإلاغظ٘ هفؿه، م: 51

( الكــُش ٖبــض اللـــاصع بــً اإلاسخـــاع الخُــابي الجؼاثــغي، اليىهـــب الشاكــب، مسُـــٍى بدــىػة الكــُش ألامـــام ؤبــى ٖبـــض 52

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

 .64( اإلاهضع هفؿه، م:53

 .65اإلاهضع هفؿه، م:( 54

 .66( اإلاهضع هفؿه، م:55

ـــت، وكـــض 56 ( جىظــض لـــضي الـــضهخىع فغــغوع صخـــى وســـخت مهــىعة مـــً عخلـــت بــً الىانـــغ الـــضععي والتــي ال جـــؼاٌ مسَُى

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

 .66إلاهضع الؿابم ، م: ( الكُش ٖبض اللاصع بً اإلاسخاع الخُابي، ا57

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

دصـــ ي والبىـــاوي الىبحـــر وابـــً عخمـــان ومُـــاعة والكـــُش مهـــُفى الغماصـــ ي والكـــُش بـــً  وابـــً ػوـــىن وابـــً اإلابـــاعن والخٍغ

ًُف نـاخب ـغوي الكـُش ؤبـى عاؽ ٖـً الكـُش بـً اللىـضوػ  ٖبض الغخمان ناخب اإلاىذ "، ٍو اليىهـب الشاكـب " ٍو

ـغوي ؤًًـا  اإلاؿخغاهمي وهى ًـغوي ٖـً الكـُش ؤبـي َالـب اإلاـاػووي ووـان لـه اٖخىـاء بـه ٖٓـُم  واٖخلـاص فُـه ظؿـُم ٍو

ٖــً الخــاوصي بــً ؾــىصة والٗالمــت البىــاوي الفاؾــُحن وؾــُضي الٗغبــي بــً الؿىىســ ي اللحزاوــي اإلاؿــخغاهمي ٖــً الــضعصًغ 

 .وؾُض مغجط ى الُمني

ـغوي قـُسىا ؾـُضي مدمـض بـً ٖبـض الغخمـان   ـغوي قـُسىا ؤبـي عاؽ ٖـً والـضه ٖـً ظـضه ألمـه ؾـُضي ؤبـي عاؽ ٍو ٍو

ٖـــً الخلـــىي ٖمـــً ؤزـــظ ٖـــً الكـــُش ؤبـــي عاؽ مسخهـــغ زلُــــل وخاقـــُت البىـــاوي وهـــى ٖـــً الكـــُش ابـــً اللىـــضوػ ٖــــً 

ؿــالم بىــاوي وهــى ٖــً ؾــُضي ٖبــض اللــاصع الفاســ ي الٗالمــت البىــاوي وهــى ٖــً ؤبــي ٖبــض هللا ؾــُضي مدمــض ابــً ٖبــض ال

ــً اللاضـــ ي ؾـــُضي ؤخمــض بـــً الٗغبــي فغخالـــت اإلاخـــىفي ؾــىت ــً ؾـــُضي ؤخمــض بـــً الخـــاط ٖو م ولهـــم 1720هــــ/1133ٖو

ٖــــً ؤبــــي مدمــــض ؾــــُضي ٖبــــض اللــــاصع الفاســــ ي والــــض ألاٌو وػاص ألازحــــران بالخــــظ ٖــــً ٖبــــض هللا ؾــــُضي مدمــــض مبــــاعن 

 م.1661هـ/1072اإلاخىفي ؾىت
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 .349غا اإلاؼاعي، َلٕى ؾٗض الؿٗىص، م:آلا  (59

اوي، صلُل الخحران وؤهِـ الؿهغان في ؤزباع مضًىت وهغان، م:60  .240( مدمض بً ًىؾف الٍؼ

الخؿً الُىس ي، ػهغ ألاهم في ألامشاٌ والخىم، جذ: مدمض خجي ومدمـض ألازًـغ، صاع الشلافـت، الـضاع البًُـاء  (61

 5م: ،)ملضمت الخدلُم(1، ط1981، 1اإلاغغب، ٍ

ش : ؤيـــىاء ظضًــضة خـــٌى شخهـــُت مؿــلم بـــً ٖبــض اللـــاصع الـــىهغاوي  (62 نــاصق بـــً كــاصة، الـــظاهغة اإلاىخىبـــت والخــاٍع

م(، مجلــــت بوؿــــاهُاث، مغهــــؼ البدــــىر فــــي ألاهثروبىلىظُــــا الاظخماُٖــــت 19هـــــ/13ؤصًــــب ومــــاعر باًــــاث وهــــغان )اللــــغن 

 .45-35، م م:2005، 28والشلافُت بىهغان، ٕ

 و.43، بؾمإ ألانم، وؤبى عاؽ الىانغ (63

ىُــــــت لليكــــــغ والخىػَــــــ٘، الجؼاثــــــغ، ٍ (64 ش الجؼاثــــــغ الشلــــــافي، الكــــــغهت الَى ، 2، ط1981ؤبــــــى اللاؾــــــم ؾــــــٗضهللا، جــــــاٍع

 .187م:

 ّ..2ؤبى عاؽ الىانغ، بؾمإ ألانم، و: (65

 ّ..2بؾمإ ألانم، اإلاهضع الؿابم، و: (66

 

 

 


