التعــريف بمكانة وموضوع املخطوط محلّ الدراسة ّ
ٌػخبر مخؿىؽ "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" لطاخبه ؤبي ساط الىاضش اإلاػعٌشي مً ؤهم مؤلكاجه الخاسٍخُت
لٍىهه ٌُػخبر مطذسا للترار الخاسٍخي الجضابشي خطىضا والػشبي غمىما.
ّ
ًدىاوُ مىغىغه اظخهطاء بػؼ ؤخباس اإلاؤسخين وما ّ
وٍطىل اإلاخؿىؽ غمً الخاسٍخ الػام ،خُث ًػ ّم
ضىكىه،
ّ
ًخػمً مً بين مىغىغاجه ألاخشي غشوغا مهمت غً
ؾابكت هامت مً ألاخباس مىز بذء الخلُهت إلى البػثت الىبىٍت ،يما
شماُ إقشٍهُت وظٍانها ألاماصَؿُين ومأزشهم ،خطىضا نبابل البربش ،وصهاجت ،وغً الترى ،وملىى قشوعا ،وملىى
ألاهذلغ ،يما ًدىاوُ الخذًث غً الُىهان وبػؼ نبابل الػشب ،يما ًخٍلم غً الطىقُت وٍىانش آساء ابً خلذون،
ومؼ ًل هزاٌ ،ػخبر هزا مخؿىؽ مخؿىؾا قخُا لم ًؿبؼ بػذ ،الصاُ ًدخاج إلى الخػشٍل به.
اغخمذ ؤبى ساط الىاضش اإلاػعٌشي في حمؼ بػؼ هزه ألاخباس غلى مجمىغت هامت مً مطادس الترار ،و ّ
لػل جهشٍب
الباي مطؿكى بىشالؾم له والزي ؤوشاء له مٌخبت ًاهذ الػامل الشبِس ي الزي ظاغذه غلى حمؼ هزا الٌم الهابل مً
ّ
واإلادذزين
ؤخباس اإلاؤلكين ومؤلكاتهم ،يما ظلَ في ههجه إلاؤلكه "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" ؾشٍهت ؤلاخباسٍين
ّ
إال ّؤهىا هجذه جاسة ًىانش آساء ابً خلذون ،في ظُام الىهذ ّ
ّ
وٍطىب بػؼ آلاساء الخاسٍخُت جاسة ؤخشي،
والشد،
الهذامى،
ّ
مما دقؼ غلماء غطشه بخلهُبه "بداقظ اإلاؿشب ألاوظـ".
بػذ هزا الخهذًم اإلاىحض إلاٍاهت مخؿىؽ" صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ"ً ،مًٌ اظخخالص اإلاالخظاث الخالُت :
قمً خُث الهُمت الخاسٍخُت ،مً مضاًا هزا اإلاخؿىؽ إظهاسه غاإلاا مً غلماء اإلاؿشب ألاوظـ (الجضابش) ظل
مؿمىسا ًٌخىل خُاجه الؿمىع ،و مً خالُ الػثىس غلى هزا اإلاخؿىؽ و جدهُهه ظدخمًٌ ألاحُاُ الالخهت مً
ّ
آزاسه،
غلى
الاؾالع
غلُه
الخػشف
إر ّ
ؤن اإلاادة الخاسٍخُت التي جػمنها اإلاخؿىؽ العالل الزيش ،بين دقخُه حػين إلى خذ بػُذ الذاسط والباخث غلى
الٌشل غً حىاهب مهمت مً خُاجه ،ومٍاهخه الػلمُت ،وجىحهه الخاسٍخي والكني ،ورونه ألادبي ،ومعخىاه اإلاػشفي.
ُ
ّ ُ
ّ
ولػل هزا ما
إن وسخ اإلاخؿىؽ التي ُغثر غليها مخػذدة وقشٍذة مً هىغها ،وهي وسخ يخبذ بػذ غطش اإلاؤلل،
ًؤيذه جاسٍخ الكشاؽ مً الخإلُل (1271هـ1854 /م) باليعبت ليسخت خضاهت ؤبي غبذ هللا ششاى .وسخت بالشؾم مما
ّ
جدىٍه مً ألاخؿاء لم جشاحؼ بػىاًت ولم جصدر بالذنت الالصمت ،قهي وسخت نذًمت ٌػىد جاسٍخها إلى الهشن الثامً
غشش اإلاُالدي ،و الخاُ هكعه باليعبت ليسخت خضاهت الهطش اإلالٍي 1293هـ).
جظل وسخ اإلاخؿىؽ إلى حاهب مخؿىؾاث ؤخشي مثل "عجابب ألاظكاس ولؿابل ألاخباس" ،و"الخبر اإلاػشب"،
و"الخلل العىذظُت" ،و"ؤنىاُ الخإظِغ"ً ،ل ما جبهى مً ؤغماُ وإهخاج ؤبي ساط الىاضش ،قهذ غاغذ ّ
حل ؤغماله،
ؤو هي في خٌم اإلاكهىد ،قال ٌعؼ الباخث ؤن ًخخؿى هزه اليسخ الُدُمت إلى ؾيرها بل ًخىحب الػمل غلى جدهُهها
وؾبػها.
ؤما الهُمت الػلمُت للمخؿىؽ مً خُث ألاظلىب ،قهذ ّ
دون ؤبىساط مخؿىؾه هزا غلى مىىاُ يخب الهذامى
ْ
ّ
وؤشذ اظدثاسة
بإظلىب ظهل واضر ،ؾاًت في الخعً والجماُ ،والجىدة واللؿاقت والبُان؛ ؤظلىب ؤهكز إلى الهلب،

لالهخمامْ ،
وؤدعى إلى ابخػار ؤهبل ألاخاظِغ ،وؤششف الػىاؾل ،وؤنىي اهبثانا لُىابُؼ الخُاُ وؤلالهام والخذط
ّ
ّ
والخطىؼ اإلابخزُ والطجُج اللؿىي.
والىحي ،بػُذا غً الخػهُذ والؿمىع والخٍلل
قهى ؤظلىب حعخذغُه الؿبُػت اإلاػشقُت والخٍىٍيُت ،والؿاًت الذًيُتً ،ىاصن قيها ؤبى ساط الىاضش بين العشد
وؤلاخباس والخهشٍش ،وبين الػشع واإلاىانشت والخدلُل والخكعير والخػلُو ،مىاصهت جىحي بامخاليه الخغ الىهذي الجُذ
الزي ًشقػه إلى مهام يباس الػلماء.
ومً خُث اإلاادة اإلاػشقُت ،قمخؿىؽ ؤبي ساط الىاضش ُ
ًضخش بمادة ؾىُت ،حمػذ هخبا مً اإلاػاسف الؿشٍكت
اإلاخخاسة اإلاخىخلت التي ججمؼ إلى خذ بػُذ بين ظمى اإلاػنى وسنخه ولؿكه ،وبين دنت اللكظ وحضالخه وظهىلخه .مادة
ؾبُػت
مً
لِعذ
مخىىغت،

ّ
واخذة ،وال مً مزهب واخذ ،وال مً مطش واخذ ،يما ّؤنها لِعذ لجُل واخذ ،وإهما هي مادة مً ؤلىان شتى ومزاهب
مخىىغت ،وؤمطاس مخخلكت مخباغذة ،وألحُاُ مخباًىت مخكاوجت مً الػلماء.
ومً خُث اإلاىهجً ،خػؼ مخؿىؽ ؤبي اط الىاضش اإلاػعٌشي إلاىهج ّ
مدذد ًيخظم وقهه البىاء الػام للمىغىع،
س
ّ
ونذ ّ
خذد ؤبىساط مػاإلاه بذنت في اإلاهذمت ،نابال" :وريش ألامم اإلااغُين ألانذمين إلى بػثت خاجم الىبُين ،وال ؤريش ما
ّ
بػذه في هزا الخإلُل اإلاهزب اإلاخخاس ألاغلى ؾشٍو الاهجشاس" ،ونذ خاوُ ؤن ًلتزم به غلى ؾىُ الخإلُل بيعب مخكاوجت
خعب ما ٌعخذغُه اإلاهام ،الش يء الزي حػل مً اإلاخؿىؽ وخذة مخٍاملت ،ميسجمت مكُذة.

البطاقة التقنية للمخطوطّ
الوصف الخارجي ّ
ُ
اغخمذ في إخشاج هظ مخؿىؽ "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" غلى وسخخين هما  :اليسخت "ؤ" ّ
وحػذ مً هكاةغ
ِ
ؤخباط خضاهت الضاوٍت ّ
الػذاوٍت بدُاسث ،وهي ملَ لىصٍش الشؤون الذًيُت وألاوناف ألاظبو ؤبى غبذ هللا ؾالم هللا،
ّ
ؤهذاها لكشٍو البدث غً ؾشٍو ؤبي غبذ هللا ششاى .1و اليسخت "ب" التي جىحذ منها وسخت ؤخشي
مطىسة غلى
اإلاٌُشوقُلم بمٌخبت الهطش اإلالٍي بالشباؽ (الخضاهت الخعيُت) جدذ سنم.13923:
ّ
ّ
مطكشة غلى الؿشٍهت الهذًمت،
ووسخ اإلاخؿىؽ غباسة غً مجلذ مخىظـ مً الدجم الطؿير ،سزت مخهادمت،
مٌخىبت غلى وسم مً الهؿؼ الؿلُظ ومً الدجم اإلاخىظـ ،مهُاظه ( ،)12/16غذد ضكداجه (ّ ،)230
غمذ ّ
ًل منها
ما بين ( )22ظؿشا ،وفي ّ
ًل ظؿش ما بين ( 12وً )13لمت.
الوصف الداخليّ
ّ
جمًٌ قشٍو البدث مً الخطىُ غلى وسخخين ،إخذاهما نشٍبت مً غطش اإلاؤلل إلاخؿىؽ ؤبي ساط الىاضشً ،ان
نذ ّصودها بها الشُخ ؤبي غبذ هللا ششاى ،وهي مً جىنُؼ الشُخ غبذ الهادس بً مدمذ بً غبذ الهادس بً بؿذاد هاسخ
ّ
اإلاطىكين الهذامى ،خُث ًهىُ في آخش وسنت مً هزه اليسخت" :اهخهى
اإلاخؿىؽ ،مٌخىبت غلى الؿشٍهت اإلاػهىدة غىذ
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غلى ًذ ًاجبه غبذ الهادس بً مدمذ بً غبذ الهادس بً بؿذاد" 2بخـ مؿشبي مهشوء وواضرّ ،
ًخىصع اللىن ألاظىد
وألاضكش وألاخمش وألاصسم وألاخػش بين ضكداتها ،قهي وسخت ًاملت واضخت جدمل جاسٍخ الاهتهاء مً جإلُكها.
ّ
اإلاطىكت جدذ سنم ،13923:مٌخىبت هي ألاخشي بخـ مؿشبي مهشوء
ّؤما ألاخشي قهي وسخت الهطش اإلالٍي بالشباؽ
وواضرً ،خىصع اللىن ألاظىد وألاضكش وألاخمش وألاصسم وألاخػش بين ضكداتها ،وهي وسخت ًاملت واضخت ،جدمل جاسٍخ
الاهتهاء مً وسخها ،خُث ًهىُ هاسخها" :قشؾذ مً اليسخت اإلاباسيت بدمذ هللا وخعً غىهه ،في ظادط مدشم الخشام
ًىم ألاسبؼ ونذ الضواُ ،غام زالث وحعػىن ومابخين وؤلل ،غلى ًذ غبُذ سبه حػالى مدمذ بً ؤخمذ الطذًو الخعني".
ظاغذث يخب الكهاسط والبرامج وؤلازباث قشٍو البدث غلى جدذًذ وعبت هزا اإلاخؿىؽ ألبي ساط الىاضش
اإلاػعٌشي ،ونذ اغخمذ في وعبت رلَ إلاؤلكه ألبي ساط الىاضش غلى:
ؤ -وحىد اظم اإلاخؿىؽ غمً مخؿىؾت له وششها ًحي بىغضٍض اإلاىظىمت بـ" :شمغ اإلاػاسٍل في وعبت الخىالُل"
(الخألُل).
ب -اإلاهذمت والخاجمت للمخؿىؽ جثبخان جىنُؼ ووسود اظم اإلاؤلل ،وهى جىنُؼ حاس غلى غادة الهذماء ،وٍ ّ
ذُ داللت
واضخت غلى وعبت اليسخت لطاخبها ؤبي ساط.
ُ ّ
ّ
اإلاخمشظين بمُذان جدهُو الىطىص.
ج -غشع اليسخت غلى مجمىغت مً اإلادٌمين في والترار اإلاخؿىؽ
ّ
إن مجمل ّ
العماث التي جدملها هزه اليسخت ،ويزا ألاخؿاء الٌثيرة التي ّ
حعشبذ إليها ال حعخذعي الشَ في ؤضالتها.
حػخبر وسخت مخؿىؽ "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" وسخت جامت ونذ بلـ غذد ضكداتها  230ضكدت ،حعتهل
مخنها غلى الىدى الخالي" :بعم هللا الشخمً الشخُم وضلى هللا غلى ظُذها ومىالها مدمذ وآله .الخمذ هلل الزي ال ًضوُ
غلى جىاسٍخ الذهىس وال ًذوُ ،وال إلاشُئخه وإسادجه اغمدالُ وال غذوُّ ،
وغضه دابم ،وؤخىاُ ما ظىاه جدىُ.3"...
ُ
يخبذ هزه اليسخت بخـ مؿشبي نذًم ،مخىظـ الجىدة ،بهلم ؾلُظ ،واظؼ ؾير دنُو ،ظهل الهشاءة ؤخُاها،
وضػب ؤخُاها ؤخشي ،ونذ ؤهكو قشٍو البدث في نشاءجه ونخا لِغ بالِعير .جدمل اليسخت صخشقت وجضوٍها ،يما
ُ
اظخػمل في يخابتها مذاد ؤظىد دايً جاسة وباهذ جاسة ؤخشي.
ّؤما غىاوًٍ اإلاخؿىؽ الباسصة قهذ ُيخبذ بخؿىؽ ّ
مميزة ّإما بلىن ؤخمش ؤو ؤضكش ؤو ؤصسمُُ .همل سظم الهمضة غلى
ألالل وهي غادة غىذ الهذامىُ ،وٍخلـ ؤخُاها يثيرة بً اإلامذود واإلاهطىس ،بل نذ ًُ ّ
خػعل بٌخابت الٍلمت مشة ممذودة
ومشة مهطىسة.
اليسخت ًلها مشٍىلت ،باظخثىاء بػؼ الٍلماث و ً
ؾالبا ما ٌُػمذ إلى شٍل بػؼ ًلماتها ّإما بالٌخابت ؤو بالىصن.
وإما غً اليسخ ،والشاجر ّ
حعشبذ إليها ؤخؿاء يثيرة إمالبُت وهدىٍت وألاسجر ّؤنها ؤخؿاء هاججت ّإما غً العهى ّ
ّ
ؤن
ّ
اإلاؤلل والىاسخ ً
مػا ناما بػملُت جصخُذ لٌنها ًاهذ ظشَػت وؾير شاملت لٍل الجىاهب.
ِ

العرض الوصفي للمخطوطّ
حاء الػشع الىضكي اإلاشيض ّ
ألهم ألاخذار والخؿىساث العُاظُت والكٌشٍت والػلمُت التي شهذها غطش الشُخ ؤبي
ّ
للىظ مً حهت ،وسؾبت في ّ
جلمغ مظاهش الخإزير
ساط الىاضش اإلاػعٌشي خشضا غلى وغؼ الهاسا في العُام الخاسٍخي
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والخإزش باليعبت للمؤلل مً حهت ؤخشي ،ونذ وحذ قشٍو البدث ّ
ؤن العمت الؿالبت غلى الػطش هي الهالنل والكتن
والاههالباث (الػهذ الػثماوي)ّ ،
وؤن ؤبا ساط شخطُت ًان لها  -سؾم رلَ -خػىس نىي ،لًٌ الخاسٍخ ؾىاه وجىاظاه،
يما ؾىي وجىاس ى الٌثير مً جشار ألامت ،وما ًمًٌ ؤلاشاسة إلُه هى ّ
ؤن قشٍو البدث انخطش غلى إخشاج الجضء ألاوُ مً
اإلاخؿىؽ هظشا لهُمخه الػلمُت وألادبُت.

ومً ؤهم الػىاوًٍ التي خىاها مخؿىؽ صهش الشماسٍخ هزيش ما ًلي:
الخبر غً الػشب ،الػاسبت
الخبر غً إبشاهُم،
الخبر غً ؤوالد ٌػهىب
الخبر غً خٍام بني إظشابُل
والًت ؾالىث ؤوُ ملىى بني إظشابُل
الخبر غً ظلُمان
الخبر غً بخخىطش
الخبر غً دولت ألاظباؽ
الخبر غً غماسة الهذط
الخبر غً ملَ هيرودط
الخبر غً مبػث غِس ى
الخبر غً الكشط ،ودولهم
الخبر غً دولت الُىهان والشوم
الخبر غً ملىى الهُاضشة،
الخبر غً ملىى الهىؽ
الخبر غً ملىى اإلاىص وهِىىي
الخبر غً ملىى بابل
الخبر غً ريش الػشب ،اإلاعخػشبت
الخبر غً ملىى الخخابػت
الخبر غً ملىى الخبشت والُمً
الخبر غً البربش ،وصهاجت بشماُ إقشٍهُا
الخبر غً ملىى الخيرة
الخبر غً ملىى الؿىؾت بالشام
الخبر غً ملىى الترى،
الخبر غً الذًلم
الخبر غً ملىى اقشاوعت
الخبر غً ملىى ألاهذلغ
الخبر غً العىدان

الخبر غً اإلاؤسخين والخٌماء
هُل ؤلاسب في جكػُل الػشب،
الخبر غً بؿىن نشَش،
وقُاث ألاغُان في ؤهباء ؤبىاء الضمان واإلاٍان
وإلبشاص مٍاهت هزه الصخطُت خاوُ قشٍو البدث حهذ ؤلامٍان ّ
ؤن ًػؼ له جشحمت واقُت جلُو بمٍاهخه وجىقُه
ْ ُ
ّ
اغؿ ّش إلى ؤن ٌعدثمش ؤيثر مً مػلىمت ؤو إشاسة وسدث في مخؿىؾت صهش الشماسٍخ ،يما اظخؿاع
خهه ،و لهزا الؿشع
ؤن ٌػثر غلى بػؼ مطىكاجه وؤغماله الػلمُت وألادبُت.
ٌػخبر "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" لطاخبه ؤبي ساط ألازش الٍامل واإلاهم الزي خكظه لىا الخاسٍخ مً بين حملت
ؤغماله الهامت اإلاذجىبت ًلُا إن لم ههل اإلاكهىدة ،قهى الىزُهت ألاظاظُت اإلاىحىدة التي جخلذ ريشه ،والػمل الػلمي
اإلاخٍامل هى الزي بئمٍاهه الُىم ؤن ٌعاغذها غلى سظم ضىسة واضخت له.
مطذسا ً
ً
مهما مً مطادس
ٌشٍل اإلاخؿىؽ مدل الخدهُو ،بالىظش إلى يبر حجمه ووقشة مادجه وؾىاها وجىىغها،
ً
ً
ووحها باسصا مً وحىه الخػامل مؼ الىطىص الابذاغُت خالُ الػهذ الػثماوي ،قهى حػامل
الخاسٍخ اإلاؿاسبي الىادسة،
غلمي جىىغذ ؤغشبه ،وحػذدث غلىمه ومػاسقه خذمت للهشآن الٌشٍم ،والعيرة الىبىٍت والعىت الششٍكت ،اللؿت الػشبُت،
الخُاة الخاسٍخت وألادبُت والكٌشٍت غمىما.
ومً بين اإلاىاغُؼ التي ٌػالجها اإلاخؿىؽ معإلت وعب البربش ،و البدث في جاسٍخ ظٍان شماُ إقشٍهُت ،خُث
ًشجر ؤبى اط الىاضش اإلاػعٌشي ؤضل البربش إلى الاهخماء الػشبي وبالخدذًذ مً حضٍشة الػشب ،ورلَ في نىله " :إغلم ّ
ّ
ؤن
س
ّ
وعب البربش في الهذًم نُل ؤوالد ههشان بً إبشاهُم ،الخلُل غلُه الطالة والعالم ،والظاهش ّ
ؤن هزه اللؿت إهما حػلهذ
بهم غىذ جبلبل ألالعىت مً ّ
ؤن الىاط باجىا غلى لؿت واخذة ببابل قإضبدىا وًل ؤخذ غلى لؿت" ،4وَعترظل ؤبى ساط
الىاضش في خذًثه غً البربش نابال" :وناُ ؤبى صٍذ غبذ الشخمً ابً خلذون ،بػذ ريش هدى ما ّ
مش لىا والخو الزي ال
ؤن البربش مً ولذ يىػان بً خام بً هىح ّ
ًيبغي الخػىٍل غلى ؾيره ّ
وؤن ّ
حذهم ماصَـ ".5
وٍزيش ابً خلذون ،غً ؤضل البربش ،نابال" :البربش نبابل شتى مً ِخ ْمير ُومػش ولهُـ وغمالهت يىػان ونشَش
جالنىا بالشام ولؿؿىا قعماهم إقشٍهش 6بالبربش لٌثرة يالمهم ،"...وٍخخلل الٍلبي مؼ بػؼ يالم ابً خلذون قُهىُ:
ّ
ّ
"إن يخامت 7وضنهاحت لِعخا مً نبابل البربش وإهما هما مً الشػىب الُماهُت جشيهما إقشٍهش بً ضُكي بإقشٍهُت مؼ
مً هضُ بها مً خامُت."...
4

اإلاػعٌشي ،ؤبىساط الىاضش ،مخطوط زهر الشماريخ في علم التاريخ ،مٌخبت الذيخىس ؤبى غبذ هللا ؾالم هللا ،لىخت سنم .69
اإلاػعٌشي ،ؤبىساط الىاضش ،زهر الشماريخ في علم التاريخ ،لىخت سنم .71
6
إقشٍهش بً ضُكي :ؤو ؤقشٍهش بً ابشهت الشاةش الزي ناد خملت غلى بالد البربش ،وابخنى مذًىت إقشٍهُت ،وٍزهب آخشون إلى إن هزا الاظم اشخو مً
اقشٍو وهى ابً إبشاهُم ،غلُه العالم مً صوحخه الثاهُت نؿىسا (نىؿىساء) ؤو مً قاسم بً مطشاًم .وٍشحؼ ابً خلذون ،هزا اللكظ إلى إقشٍهش بً
نِغ ،بً ضُكي ؤخذ ملىى الُمً .وٍشي ابً ؤبى دًىاس غً اإلاهشٍضي ؤن إقشٍهش بً ري الهشهين ؾضا اإلاؿشب زم ابخنى هىاى مذًىت ظماها إقشٍهُت
(دابشة اإلاػاسف ؤلاظالمُت .اإلاطذس العابو ،ص.)337.
7
يخامت وضنهاحت :ناُ ابً خلذون ،ضنهاحت نبُلت مً ؤوقش نبابل البربش( ،وهى ؤيثر ؤهل الؿشب لهزا الػهذ (ؤواخش الهشن الثامً للهجشة) ال ًٍاد نؿش
مً ؤنؿاسه ًخلى مً بؿً مً بؿىنهم في حبل ؤو بعُـ ختى لهذ صغم الٌثير مً الىاط ؤنهم الثلث ؤوُ البربش وًان لهم في الشدة ريش وفي الخشوج غلى
ألامشاء شإن .وؤما ريش وعبهم قإنهم مً ولذ ضنهاج وهى ضىاى بالطاد اإلاشمه بالضاي والٍاف الهشٍبت ،إال ان الػشب ،غشبخه وصادث قُه الهاء بين الىىن
ً
وألالل قطاس ضنهاج .وهى غىذ اليعابت البربش مً بؿىن البراوغ مً ولذ بشوغ بً بش وريش بً الٍلبي والؿبري ؤنهم ويخامت حمُػا مً خمير ...وؤما
5

يما هجذ ؤبا ساط ٌعخؿشد في يالمه غً البربش ،معخذال بهىُ ابً خلذون ،نابال قيهم" :ال خالف بين اليعابت
الػشب ،مً ؤن شػىب البربش الزًً نذمىا ريشهم ًلهم مً البربش إال ضنهاحت ويخامت...واإلاشهىس ؤنهم مً الُمىُت" وفي
جىغُده لٌالم الٍلبي و ابً خلذون هى إنهم غىذما نعمىا البربش إلى غشب وؾير غشب لِغ اإلاػنى ّؤنهم نذ نالىا بػذم
ّ
وإهما قطلىا بين الهبابل الػشبُت التي ًاهذ في الجضٍشة الػشبُت مً خُث اللؿت الػشبُت التي ًاهىا ًلهـىن
غشوبت البربش
بها مً هاخُت وبين جإزير مىاؾو ظٌىاهم غلى ضكاتهم.
يما هجذ ؤبا ساط الىاضش ًكشد قطال ًامال غً ؤهم الٍاملين مً هؤالء البربش( ،ألاماصَـ) وٍهطذ بهم ؤهم غلماء
البربش وؤهم مجاالث اخخطاضاتهم التي هبؿىا قيها ؤمثاُ:
ابً الىدىي ضاخب اإلاىكشحت
ابً ؤبي حمػت الىهشاوي
إبشاهُم ،الخاصي
الاقشٍتي ضاخب الػهُذة
غلماء الذًً البجابُين
وخالضت الهىُ ّ
ؤن مخؿىؽ "صهش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ " ألبي ساط الىاضش اإلاػعٌشي مادة حػشٍكُت ؾىُت
بمػلىماث وخىادر جاسٍخُت مهمت ،إلى حاهب مىانشتها مىانشت جشازُت جخكو والكٌش اإلاىؿهي اإلاخػاسف غىذ الباخث
ألاًادًميّ .

اإلادههىن مً وعابت البربش قُهىلىن هى ضنهاج بً غامُل بً صغضاع بً نُمخا بً ظذوس بً مىالن بً مطلين بً ًبرًً بً مٌعُلت بً دنُىط بً
خلخاُ بً ششو بً مطشاًم بً خام وٍضغمىن ؤن حضوُ واللمـ وهعٍىس اخىة ضنهاج وان ؤم ألاسبػت بطٍي وبها ٌػشقىن وهي بيذ صخَُ بم مادؾغ
ً
وٍهاُ لها الػشحاء قهزه الهبابل ألاسبؼ مً نبابل اخىة الم...وريش آخشون مً مؤسخىن آخشون ّ
ؤن بؿىنهم جيخهي ظبػين بؿىا ...وًان ؤغظم نبابل
ضنهاحت بلٍاهت وقيهم ًان اإلالَ ألاوُ وهللا اغلم( .دابشة اإلاػاسف .بؿشط البعخاوي ،ج ،11 .بيروث -لبىان ،ؾبػت داس اإلاػشقت ،ص.)45 .

