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                         اإلهـــــــداء:
 

   إىل   الوالدين  الكـرميـني   الذين    كـرسا   حيـاتـهـمـا  مـن 
أجـل تربييت   و تعليمـي، فرحم  اهلل  الـوالد و أسكنه  فسيح  

اجلنان، و حفظ اهلل الوالدة  و متعها  بالصحة  و العافية.
وإىل مسرية : شريكة  العمر  اليت مـا فـتـئت تـؤازرني  وحتثين  

على عمـل  اخلري   و  خري   العمل.
و إىل   فلـذات   الكـبـد   أبنــائـي   األعــــزاء:   هــدى ،  حممـد 

إبـراهيم   و  عبد  اهلل   يـاسني .
أهـدي   بـاكـورة   أعمالـي.

ALBORDJ.BLOGSPOT.COM



                  
         

                 
                  شكر..وعرفان:

بعـد محــد  اهلل   املنـــان  و شكــره... أتقـدم  بشـكري  
اخلــالص   لإلخوة   الكرام :

 *  األستــاذ  الفــاضل :  بشـيـر   هزرشـي   الذي   تـفــضـل 
-  مشكورا -    مبراجعة  الكتـاب.

 * فضيلة  الدكتور: حممد  زهري  محام  الذي  أمدني  بيد  
املساعدة     منهجيا  و  معنويا.

 * األستاذ  الكريم: بلقاسم  خالدي، اعرتافـا بفضله 
وخدماته الفكرية والعلمية والثقافية اجلليلة.
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     وكتبه األستاذ :بشري هزرشي
حي السعادة، اجللفة يوم:08/صفر/1430هـ   

املوافق لـ 2009/02/04 م
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                         تقريظ: 
    إن لألمثال  الشعبية  تأثيـرا  عظيما يف  حيـاة  األمـم،  و هي 
اليت تقيد  أجمـادهـا و مـآثرهـا، و جتسد آالمهـا و آمـاهلـا، و هـي 

الصـوت  املعرب  عنهـا يف  كل  احملـافـل، حيدد اهلـويـة و ينافـح  
عن  الثــوابـت، وخـاصـة  إذا كانت  مـوافقة  للعقيدة  مـمثلة  

يف  القـرآن  الكريـم و السنة  املطهرة .      
   وإن  األخ  الفاضل  علي  عـدالوي  قد  أخـذ  حبـظ   وافـرفـي

ميدان  األمثال الشعبية  اجلارية  مبنطقة  اجللـفة ، و استطاع  
أن يصـل  إىل  هـذه  احلقيقـة  التـي  تربط  بني  املثـل  الشعـيب  
وأصله  من  الكتـاب و السنـة، و قـد  ختيـر هلــا  جممـوعـة  من  
األمثـال  البـارزة  بطـريقـة  ختـدم  هـذا  املعـنى و تـؤسس  لـه،  
فرمبا  يشمل ذلك كل  األمثال  املستـوعبـة. و ليـس بغـريب 
عنـه  هـذا  العمـل،  و هـو  أهـل  للبحــث  و املبـادرة  اجلـادة  يف 

ميـادين  كثرية،  خدمة  هلـذا  الديـن و موروثه..                
أرجو له التوفيق و السداد يف أعمال أخرى على هذه  الشاكلة.          

    األمثــال الشعبيــة
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                         تقديم :
   املثل الشعيب رافد من روافد  احلكمة و النبوغ لدى مواطنينا 
سواء  عـاشـوا  يف  املـاضي  أو احلـاضـر، فهـو مولـود  ختـرج  من
تلعثم  سـلوكيـات  احلـضارة  بني  صـورهـا  اجلميلة، و يعاجل
مـظـاهـر السلـبـية  بقـوة و دون  مغـاالة   أو مـواالة،  فهـو مـن

الـتاريخ  الذي  ال يرحم،  يسجـل  لنا  أو علينا، يعلمنا الصـواب  
وميقـت لنـا  العوج،  نـواصل  بواسطتـه  حب  احليـاة  العـادية

والبسيطة و نطمح عن طريـقه  إىل  تشكيل و أنسخة األحالم  
ألنهــا من  الطـمـوحـات املشروعة، و هو  ما حرصت دائما على  
تدوينه كتابيا  أو إذاعيـا  لكي ال  ندع   هذه  الكنوز  ختتـفي  
وراء سرعة  اخلدمة ) فاست فود (، و  تتكهرب  بروائح  البيزا

والطعام السريع، بل جنعل منها ممرا سويا خاليا من  الشـوائب  
الضارة  يقودنا   إلـى حلظـة  تأمـل كيف  وصـلت  إلينا  هـذه 
الكنوز،  بدون  شك سيسأل  العاقل اللبيب  ما السر فيها ؟ و مـا
حقـيقة  هـذا  البـوح،  و  يتحـمـس  إىل  معـرفـة  اإلجـابة ؟من
لدن  باحث  مقتدر مجعتين  به خلسة جلسة علمية مبدرسـة
) املناهل (.. عرفته  منضـبطا  حياول  أن يفجر شيئا بداخله،  
كان  يرمقـين  بالتساؤل  كما يفعل  العلماء  فأدركت  للتو

نبـوغ  فكـره  و سـالسة  رأيـه و حب  تطلعه..  إلـى  أن  فتحنـا 
نـوافذ  األمثـال و حكاية  سفـرهـا  الدائـم  من جيل  إىل جيل،

وعنـدئـذ  وجـدتنـي و دون  مقـدمـات  أمتعـن  بفرط  اللبيـب  

    األمثــال الشعبيــة
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املتنهم  الطامع  يف  املعـرفة و مكنوناتهـا، أمتـرس  بني  سطـور 
كـتـاب  الزميل  احملرتم  جـدا  علي  عدالوي  حـول  األمثــال  

الشعبيـة  ضـوابط و أصـول - منطقة  اجلـلفة منوذجا-.
   فأول ما  سرني  فيه عمـق   الفكـرة و أصالتهـا و هـذا  شــيء 
طبيعي  فـهو  العـزيـز  بن عبد العـزيز،  تفيـض  بشــيء  مـن  
احملـاولـة  اجلــادة و املتميـزة  قـلـت  املتمـيـزة  فهـو لـم  جيـمـع  
األمثال بل صقلها  بعالقة مواءمـة مع  الشريعة و كأنه يقول

أن  املثل  الشعـيب خـرج  نظيفا  مببـاركـة  دينـيـة  إسـالميـة  
حمضة،  أدرك  البالغة  الدينية و تأثريهـا  على  املثل  الشعيب،  
فجـاءت  أمثـاله  املعروضـة   وجبة  دمسـة  لكل صـائم و قائم  

على دراسة  املوروث  الشعيب.
   إن  هذا  الكتاب هو حتفة  شهيـة  يف  األمثال  الشعبية جدير 
بالقراءة و التبصر يف وقت قّلت  فيه  دراسات  الفنون و اآلداب 
الشعـبيـة، ملـيء  بالـزخـم  املعـرفـي  ملـّب  باآليـات  القـرآنـيـة

واألحاديث النبوية  الشريفة.

الدكتور محام حممد زهري
باحث متخصص يف األدب الشعيب 
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                         املقدمة:

   تكثر األمثال و احلكم  اليت ينطق بها اللسان - عفويا -، فتعرب 
عن الفطـرة  اليت  خلقهـا اهلل  عز وجل  متنـاغمـة  مـع  الشرع  

الصحيح  و املنـطـق  الصـريـح  . مصداقـا لقـول اهلل تعـاىل:
أوتي  } يؤتي احلكمة من يشـاء و من  يؤت احلكمة  فقد 

خريا كثريا  { البقرة/269.
املؤمن    وتأسيا بقوله صلى اهلل  عليه و سلم:} احلكمة ضالة 

فحـيـث   وجـدهـا فهـو أحق بهـا { رواه  التـرمـذي  عـن  أبـي 
هريرة/2611. 

   تعترب مدينة  اجللفة  واحدة  من  ربوع  هذا  الوطن  الغالـي،  
تزخر  بـآالف  من  األمثـال  السـائـرة  و احلكـم  املتواترة  جيال 
عن جيـل .و النـاظـر  يف  هـذا  التـراث  الضـخـم  يستـطيـع  أن

مييـزبني  منطـيـن  من  األمثال  و احلكـم : النمط   األول  فيه  
كثري  من  اخلـرافـات  و األساطري  اليت  ال  تنسجم  مع  الشرع 
وال مع   العقل،  وهذا حيتاج  إىل حبث مستقل، و النمط  الثاني 
- وهو  موضـوع  حبثنا - حيوي  كنـوزا   زاخرة  من  الفـوائد  
التـي   تتـوافق  متـامـا  مـع  الرتاث  اإلســالمي  و أمثـال  العـرب

القدامى،  و هو  موضـوع  حيتـاج - حقيقة - إىل دراسة موسعة 
من  عـدة جـوانب: اجلـانب  األدبي.. االجتمـاعي.. السيـاسـي.. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وهكذا. و على  البعد  الديين  تعويلنا يف  هذا  املؤلف املتواضع، 
وغرضنـا  من   ذلـك  بيـان  أصـالـة  أهـل  منطـقـة  اجلـلـفـة

وعراقتهم  يف  العروبة  و اإلسالم .
   وباهلل  التوفيق  و عليه  التكالن. 

 األستاذ:علي بن عبد العزيز عدالوي
حي احلدائق،اجللفة يوم:09/صفر/1430ه

 املوافق لـ 2009/02/05 م
adle@naseej.com : الربيد اإللكرتوني 
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                     خطة البحث:
     

                               الفصل األول:
             اجللفة تارخييا منطقة عبور أمثال العرب

  املبحث األول: منطقة اجللفة يف سطور
وفيه  نتطرق  إىل  تعريف  القـارئ  الكـريم  بتـاريخ  منطقة  
اجللفة  و جغرافيتهـا و سكانهـا، من حيث  العروش و العـادات 

والتقاليد...
  املبحث الثاني: األمثال عند العرب

ويشتمل على تعريف املثل من القواميس، و عالقته باحلكمة، 
و فـائـدتـه، و  أنـواعـه، و خصـائـصـه،  مـع  ذكــر  شـروطـه

وضوابطه، مع  إشارات مهمة حول املوروث  الشعيب  يف منطقة  
اجللفة.  

                               الفصل الثاني: 
                  األبعاد الشرعية لألمثال  الشعبية

  املبحث األول: األمثال من الكتاب والسنة 
ال خيفى على من  يقرأ  القرآن و ينظر يف  السنة مـا  يزخر به

تراثنـا اإلسـالمي  من  أمثـال  عظيمة ، مستخلصة من جتارب  
ومعـانـاة  األجيـال  السـابـقـة، مـن  شــأنهـا  أن  تقـرب  املعـاني  
للمستمـع،  و تدفـع بـه  إىل  انتهـاج  أفضل  السبـل  املنجية  يف 

الدنيا  و اآلخرة .                   
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  املبحـث الثـاني: األصـول الشـرعية لألمثـال الشعبـيـة
ملنطقة اجللفة

وقد انتخبنا فيه بعض األمثال من منطقة اجللفة مع التأصيل 
الشرعـي هلـا،  وذلك حسب  ترتيب  احلـروف األجبـدية  ومنهـا
يدرك  القـارئ  الكريم أن هذه املنطقة أصيلة من حيث  املكون 
الديين، ذلك  أن  مـا حتمله  أمثـال اجللـفة وحكمهـا من  تصـور

إسالمي للقيم واألشياء، يعكس األصالة الدينية ألهلها.
                                     اخلاتــمة

باقة  من  األمثال الشعبـيـة  من  منطقـة  اجلـلـفة
) حسب الرتتيب األجبدي (

املراجع واملصادر
                          فهرس املوضوعات 
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   اجللـفـة تارخييــا منطـقـة 
     عبـور ألمثـال العـرب

الفصل األول
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   املبحث األول: منطقة اجللفة يف سطور
   1/ سبب التسمية: يعود سبب  التسمية  إىل سكان املناطق 
اجملـاورة، حيـث  كـان  هـؤالء  ينظمـون  سـوقـا  أسبـوعـيـة ،

يقصدونهـا  من كل   اجلهات و  األمـاكن  البعيـدة. و ترعـى  
مـواشيـهم  يف  هذه  املنطقة  املسقية بفيضانات  األودية، حيث 
الرتبـة  اخلصبـة، و بعـد جفـافهـا تشكل قشرة )جالف(، ومنهـا

جاءت  تسمية املنطقة بـ } اجللفة {1.
   2/ السكان2 : 

   يتشكل سكان اجللفة من أربع قبائل كربى: وهم أوالد نايل،
 ويضـم عـدة  بطـون و حواش ، و يعدون أكرب  القبائل على

مستـوى  املغـرب  العربـي  برمتـه،  و ينتهـي  نسبهـم  يف  أصح  
الروايـات  إىل  علي  كـرم  اهلل  وجهه.  ثـم  قبيـلـة  السحـاري، 
وأغلبهم يستوطن  منطقة زنزاش )حد السحاري( وماجاورها.
وقد  ذكر  ابـن  خلدون   أنهـم  فـرع  من فـروع   بين  النضـر 
اهلـالليـة. ثـم  قبيـلة  أوالد  رمحـان، و يتـمركز  سكــانهـا  يف  
مشـال  اجللفة، و حتديدا  يف عني  وسارة وضواحيها  إىل حدود 
والية  الـمدية  مشـاال ، و واليـة تيـارت  غربـا، و  واليـة املسيلـة
شرقا، و ينتمون  إىل قبيلة عربيـة  أصيلة  تدعى قبيلة رياح

اهلـالليـة، و قـد  اختـذوا  اخليـمـة  السـوداء  شعـارا هلم   متييزا

15     األمثــال الشعبيــة

1/ عن كتـاب » اجللفة تاريخ و معاصرة «، إعداد  محمد  بلقـاسم  الشـايب،
إشراف أحمد سبع،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،ط1، 2006م،ص13.

2/ املرجع السـابق، ص 91 و ما بعدها. طالع موسوعة التحقيق املتكامل في
نبذة  من منـاقب و عـادات و قيم و تراث أجداد  العروش األوائل، امليلود األمني

قويسم بن  الهدار، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،ط1، 2006م.
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عن  أوالد  نـايـل  الذيـن  يتخـذون  اخليمـة  احلمراء  شعارهم. 
ورابع  القبائل: قبيـلـة  العبـازيـز، و عمـومـهم  يقطن  مديـنـة  

الشــارف، غـرب  اجللفـة،  و حسـب  أهم  الـروايـات  ينـتهـي  
نسبهـم  إىل علي  كـرم اهلل  وجهه.

   وقـد عرف  تــاريخ  منطقـة  اجلـلفـة  عصريـن  من  عصور 
النفوذ، هما: عصر نفوذ  السحـاري  الذي  امتد من القرن 12م 
إىل القر16م،  ثم  عصر  نفوذ  أوالد  نايل  الذي  تاله مبـاشرة، 
و امتد  من  القرن 16م   إىل  اآلن.  و  يف   العصـريـن  كليـهمـا 
عرفت  اجلـلفـة  ائتـالفـا للقبائل  املختلفة  املنتمية للمنطقـة، 

إذ انضم  العبازيز و أوالد نـايـل و غريهم  من  سكــان  املنطقـة  
إىل مظلـة  السحـاري  فـي  العصـر  األول، ثـم  انضـم  العبـازيـز

والسحـاري  إىل مظـلـة  أوالد  نـايـل  يف  العصـرالتالي،  و بفضل 
عالقات  املصـاهرة و التبادل  التجاري و االحتكاك  االجتماعي 
و أواصر احملبة  الدينية  تشكـل جمتـمع  موحد يسـوده  احلب 

و التعـاون، و هـو ما  أدى  إىل تطور املنطقة يف  وقت  وجيز.



   3/ املوقع اجلغرايف ملدينة اجللفة:

   تقع  مدينة   اجللـفة   باألطـلس الصحـراوي على  بعد 300 
كلم جنوب اجلزائر العاصمة، وهي نقطة التـقاء يف منتصف 
الطـريـق  بني  احلـدود  الشـرقيـة و الغربية  للبـالد. و تشـكل

اجللفة  عاصمة  للسهـوب  يف  اجلزائر،  كما  متثل الرتكيب 
املتكامل ملناطق اجلزائر املختلفة.

   وتتميز مبناخها القاري إلرتفاعها عن سطح البحر بـ1270م، 
الشيء  الذي  جيعل  منها  مكـانا مفضال  لدى  سكان الصحراء

والسـواح و الرياضيـني.
   ويشتـهر أهل  منطقة  اجللفة   بالكرم  و النية، و مـا  تسمية  
مـوقـع  مبـايعة  األمـري عبد  القادر  اجلزائري  بالكرمونية  إال 

دليال على ذلك.         
   4/ اجللفة عرب التاريخ1: 

   أوال: اجللفة يف العصور القدمية
   كـانت  منطقة  اجللفة  قبل عشـرات  املـاليني من  السنني 
عـائمة حتت  املـاء،  بدليل  اكتشاف  جمموعة من الصدفـات 
املتحـجرة، اليت  هي  حمفـوظـة  و معـروضـة  باملتحـف  احمللي  

للمدينة. 
   ويرجع  تاريخ  وجود  اإلنسـان باملنطقـة  إىل  عصر ما قبل 

التـاريخ  فقـد  مت  العثـور- منـذ  بداية  القرن  العشرين -على  
نقـوش و رسـومـات صخـرية و كتـابات ليـبية بربرية  يعود  

أقدم تـاريخ هلذه  اآلثار إىل حوالي 9000 سنة قبل امليالد. 
1/ عن موقع :اجللفة أنفو..ولإلنصاف والتنويه يعد هذا املوقع من

 أفضل املواقع اجلزائرية والعربية.
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 *عالقة الرببر مبنطقة  اجللفة:
   وأما وجود  القبائل الرببرية  يف حدود منطـقة  اجللفة  فكان  

قدميا،  إذ يذكـر  األب  فرانـسـوا دوفيالري  أن  املنطقة و مـا
جاورهـا  كـانت  تنتمـي  إلـى  الرببر  منذ  سنـة  1500  قبـل 

امليـالد و حتى  سنة  1000 م، و أن هنـاك  شعبـا  بربريـا عرف  
بالبداوة و كـان يسمى » اجليتـول«،  اجتمع منذ عهد مـا قبل 
التـاريخ من  بقايا  النيوليتيكيني ) العصر  احلجري  املتأخر أو

 احلديث( ومن  األقوام اليت  نزحت  من  املشرق )من فلسطني  
أو جنـوب اليـمن(،  و من سردينيا يف الغرب. 

   كما رأى ابن خلدون أن صفة الزناتيني الرببركانت احلياة  
البدوية، ومـا تقـتضـيه من تنـقل  تلك  القبـائل  بني  املـواطن  
حبثـا عن أمــاكن  االنتجـــاع ، فذكر  أنهم يسكنون  اخليام،  
ويتخذون اخليل و اإلبـل، و يألفـون  رحليت  الشتـاء و الصيـف، 
وكذا  يغـريون على العمران )و هي حياة  تشبه إىل حد بعيد 

حيـاة  العرب  يف  شبه  اجلـزيـرة  العربيـة  (،  و رمبـا  كـانت  
هـذه  من  أهم  العوامل  اليت  سهـلت   جمـيء  العـرب  املسلمني 

و استيطانهـم  البالد ، و سهـولـة  تعـامـلهـم  مـع السكـان  الرببر  
األصليني.



 *عالقة الرومـان مبنطقة اجللفة:
   من  أهـم  الـوسـائل  اليت  اعتمدتهـا  السياسة  الرومـانية  من
أجـل  إحكـام  السيـطـرة على  األراضي  اجلزائرية  بنـاء  بعض 
التحصينـات )Les limes(  اليت امتدت من  شط ا حلضنـة مشاال
 إىل  وادي جدي جنوبا. و يف سنة  126م  امتدت هذه احلصون 
)Les limes( جنـوب  وادي  جـدي، و بـذلك  مشـلت  منـطـقة 
اجللـفة،  وكـان  الغـرض منهـا صـد  أي  هجمـات  متوقعة  أو 

حتركات مريبة.
   كما  اعـتمد  الرومـانيـون  علـى  إنشـاء  قالع ،  مـثل  قـلعة  
دمييدي)Castellum Dimmidi( الواقعة قرب  مدينة مسعد 
اآلن. و قـد بنيـت  فـي عـهـد  اإلمـرباطـور  الـرومـانـي  سبتوس
سفريوس. وكان  ذلك سنة 198م  يف رأي  جلبري  شـارل بيكار،

 بينما  يرى  شـارل  أندري جوليـان  أنهـا بنيت سنة 201م.
   واستمر عمل هذه  القلعة  إىل غـاية سنة  240  للميالد، ومل

تكن الوحيدة يف هذه املنطقة، بل بنيت قالع أخرى يف اجلنوب 
يف » الڤاهرة « و عني  الريش و الدوسن و  بورادة، و كلها  تقع  
يف امتداد  اسرتاتيجي  يتحـكم يف  اإلقليم  املمتد جنوب حوض  

احلضنة.
   وال  شـك  يف  أن  املكـان املسمى  دّمد  يف  منطقة  مسعد  أخـذ

تسميته من هـذه  القلعة  اليت  متثل  موقعا مهما من  الناحية  
التـارخيـيـة  األثـرية،  إذ كـان  حيـوي  بعـض  اآلثـار و األدوات  
البـرونزية  و اخلـزفيـة، و كـذا رســومـا  جــداريـة .. و جـلـهـا 
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تـم  استخراجه يف  نهـاية  ثالثينيات  القرن  العشرين، و وضـع 
للعرض  يف متحف اآلثـار القدمية  باجلـزائـر.

   وهكذا  فقد  كـانت  مهمـة  هـذه  احلـصون  و القـالع  التـي
وضعها  الرومان هي إحكام  السيطرة و توفري األمـن  ألنفسـهم  
يف الشمال  اجلزائري  الذي  عرف  الرتكيز االستيطاني آنذاك،  
إذ  مسحت  هذه  اإلجـراءات  مبراقبـة حتركـات البدو  الذين 

كـانوا يتنقلـون  يف حدود  هذه  املناطق.
   والزالت  بعض  آثار  قلعـة  دمييـدي  اليت  بنيت عـلى  وادي،

يعد أحد  روافد  وادي  جدي  املنطلق من املنحدرات اجلـنوبية  
جلبال  أوالد  نايل، ال  زالت موجودة  مبدينة مسعد  يف  املكـان 
املسمى  دمد، و الزالت  بعـض  القطـع   األثـرية  املنقـوشـة  من  

بنيانهـا  معـروضة باملتحف  السيـاحي  ملدينة  اجللفة . 



 * الوجود العربي  اإلسـالمي:
   يف سنة  706م  دخل عقبة بن  نافع  اجلزائر  فاعتنق  الرببر 
من أهل املغرب  اإلسالم،  وكان منهم سكـان  اجللفة  بطبيعة  
احلال.  و قد كان جمليء  بين هـالل  إىل املغــرب  بـني  القرنني 
احلــادي  عشـر و الثالث عشر من  امليالد  األثر الكبري يف تعريب 

منطقة اجللفة.
 *الفرتة  العثمانية1:

نظم الباي عثمان عدة محالت قصـد  االستيالء على منطـقة  
اجللـفة، لكنه كان  يف  كل  مرة  يفشل  يف  إخضاعها، و بعد 

عام 1775 كان  باشـا  اجلزائر قد وعى جيدا  صعوبة  اجلمع   
بيـن  تسيـري  شــؤون   أكـرب   جتمعني   يسودهما  االضطراب 
والتململ  على الغزاة  األتراك، و هما السكان القبائل يف الشمال 

وسكان منطقة اجللفة، فقرر أن يلحق منطقة القبائل باجلزائر  
العـاصمـة و كلف بها  آغا اجلزائر ، ثم  أحلق  منطقة  اجلـلفة  
مبقر بايلك التيطري باملدية جنوب العاصمة. و عني مصطفى
الوزنـاجـي بايا  للتيطـري  من  عـام  1775 م  إىل عام  1794م. 
ويف   واليـة  هذا  األخيـر  حتسـن  تنظيم   احلكم  من  مجيـع  
الـجـوانب:  السيـاسيـة و العسكـريـة و االجتمـاعيـة...، و لـذلك  

استتب اهلدوء فنشط  االقتصاد  و العمران  يف  سائر  البـالد. 

1/ اجللفة تاريخ ومعاصرة،ص66 بتصرف.
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    ثانيا: اجللفة يف التاريخ احلديث
   يف1931 أقيم معمل كهربائي صغري من أجل إضاءة األحياء 
وحتسـني احليـاة يف املنـازل. و بدأ  استغـالل اخلشب الذي أوجد 
بعض منـاصب  الشغـل  ألهـل  املنطقة،  ثم  انطـلق  استغـالل  
احللفاء  أيضا اليت  شغلت  بعض  مئات  العمـال.  و قد كـانت  
بعض  كميـاتهـا توجه  لصنع  الزرابي  و األطـباق   و احلـبال 
..  يف  مصنـع  صغـري  يف  اجلـلفـة،  بينمـا  تـوجه جـل  الكميـة 

إىل  اجلزائر  ثم  تنقل  على منت البواخر.
   ومت إنشاء مكتب الربيد يف سنة 1936م. و كان  عـدد سكان  
اجللفة سنة1948حوالي6212نسمة منهم 5800داخل املدينة.

 *اجللفة والكفاح الشعيب ضد االستعمار :
   ارتبطـت  أوىل طالئع  الثورة و الكفـاح  يف  اجللفة  بشخصية  
ابن احلسـن املصـري الذي كان زعيم حركة صوفية تدعى 

الدرقاوية. 
   وكان من  بني  املنضمني  له بعض من  النوائل أما األغلبية  
فكـانـت من  العبـازيز ) نسبة  إىل جدنـا  سيـدي  عبد  العـزيز  

احلـاج رمحة اهلل عليه ( .
   وقد سار موسى بن احلسن حنو مدينة اجلزائر رفقة  أتباعه 
من  أجل  خوض  غمار } احلرب املقدسة { و رمي  الفرنسيني  
يف البحر و إسقـاط األمري عبد القادر الذي  عقد  اتفاقية معهم.
والظاهر أن  نيـة  ابن  احلسن مل تكن سيئة  جتاه  األمري، لكنه



كـان  رمبــا مفتـقـرا  للتفكيـر  االستـراتيـجي  احلربـي  الذي  
يسمح  بتـوقيـف احلرب  مدة  معينة. فاعترب أن  هذه  اهلدنة
بني  األمري  و فرنسـا  حتالفا  مع   الكفـار ... و  يف  طريقـه  إىل

العاصمة  كـان  أتباعه  يزدادون شيـئا فشيـئا. وحـني  دخـل 
مدينة  املدية  استنجد  السكـان  باألمري  عبد  القادر،  فحدثت
واقعة بني الرجلني  سنة 1835 م  بتاجماهرت  انهزم فيها ابن 
احلسـن، و استطـاع  الفـرار مع فـلـوله، و اللجـوء  فيمـا بعـد إىل 

مسعـد حيـث  بـدأ تنظيم صفوفه من جديد.
   أما  بالنسبة  إىل كفاح األمري عبد القادر يف اجللفة  فيذكر
 آرنو أن  أوالد  نـايل  انضـووا  حتت لـواء  األميـر سنة 1836 م

فقسم رجـاهلم  إىل  ستة فيالق،  و على رأس كل فيلق  شيخ  
ينضـوي  بـدوره  حتـت  سلطـة  » القائـد «. و كان  سي  عبـد 
السالم  بن قندوز  أول قائد، لكنه عوض بعد  سنتني )1838( 
بإبن  أخيه سـي  الشريف  بلحرش  الـذي  وضـع  نفسه  حتـت 

خدمة  األمري،  و أعطـاه  األمري  لقب  خليفة   أوالد  نـايل  بعد  
مقتل  احلـاج  عيسى خليفـة  االغواط ... و كـان  ينوب  ســي  
الشريف  ثالثة  آغـات  هـم  التلي  بلكحل  و حمـمـد  بن عطية  

و ابن عبد  السالم .
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 *سي الشريف بن حلرش و األمري عبد القادر اجلزائري:
   وقد قام األمري  بتطوير سالح  القبائل من  املنطـقة  بعـد  أن  

كـانت  أسلحتهـم تقليدية.
   ومتاشيا مع هذا  الوالء  فقد شارك أوالد نايل يف حصار عبد
القادر الشهيـر لعني  مـاضي  ضد  أمحد  التيجاني  سنة1877،

وأرسلـوا  فرقة  عسكرية  معتربة من  الفرسـان كمـا سـاعدوا  
األمري  يف تأديب  القبـائل  اليت  أعلنت  الوالء  للفرنسيني، سواء
يف مرتفعات املدية أو حتى يف بالد  القبائل سنة  1846 و كذا
شـاركت فرقة أوالد نايل  يف معركة العني الكحلة  مع األمري

عبد القـادر ضد اجلنرال يوسف، و يف معركة اخلرزة  بناحية  
الزعفران  الغربي  يف   أواخـر سنة  1845. و مل ينطفئ  هليـب 
الثورة و التمرد على املستعمر يف  ربوع اجللفة بعد ذهاب األمري 
عبد القـادر،  إذ قـام  القـائد التلي  بلكحل - الـذي كـان  رفقة  

األمري  قبل  ذلك  - حبركة  متردية  مع  قبـائل :  أوالد  سي
أمحد و  أوالد أم هـاني  و سعد بن سامل  يف  شهـر أكتـوبر من
سنة  1845  بالزعفران  مشـال  غربي  مـدينـة  اجللفـة   لكـن

فرقة  من اجليش الفرنسي  هامجتهم،  و رغم  ذلك  استطـاع  
التلي بلكحل ورفاقه  التسلل  حنو  اجلبال القريبة  من مسعد.

كما  قام  أوالد  أم االخـوة  بهجـوم  على  فيلق   فرنسي  تابع 
ملدينة  اجللفة  يف منطقة  عني  الناڤة  جنوب  املدينة  بتاريخ 
10  أكتـوبر 1854. و انتفض  كذلـك  أوالد  سعد  بن  سامل  
يف سبتمرب 1851 ، و كـذا   أوالد  طعبة  يف  سبتمرب  1853  يف  
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جنـوب  شرقي  اجللـفة و  دامت  انتفاضتهم  عدة  أسابيع .
   وجتـدر  اإلشـارة   إىل  اهلـجـوم  الشجـاع  الـذي  قاده  الطـيب 
بوشندوقة  يف  ليلة  15 أفريل  سنة 1861  برفقة   أوالد  سي 

امحد  و  أوالد أم هـاني و السحـاري  على  الـربج  املقـام  مبدينة   
اجللـفة  اليت  كانت  منطقة  عسكرية  آنذاك،  إذ قـام  هؤالء 

بهجـوم  مفـاجئ  على  املدينة  فقتـلوا  عددا  من  الفـرنسيـني  
ثم  الذوا  بالفرار .

   إال أن القـائد الفرنسي » دي سوني « استطاع  مبساعدة رجاله  
إلقاء  القبض  على  بعضهم. و أقـام  هلـم  حمـاكمة  عسكرية  
مستعجلة قررت إعدامهم، و تقول بعض  الروايات  أنهم  دفنوا  
أحياء  باملكان املسمى  » مطمـورة 16«  وسـط مدينة اجللفة. أما 
الطيب  بوشندوقة  فلم  يلق عليه  القبض، و يقال أنه جلأ إىل 

مصر.
 *اجللفة.. واجلهاد أثناء الثورة التحريرية:

  غداة الثورة املباركة متت عمليات جلمع األسلحة و الذخرية،
ولتكـوين  جلـان  و فـرق  من  الفـدائيني  و املسبـلني، رغـم  أن  
قيادة الثورة  أرادت أن تكون املنطقة مركزا للتموين  و مكان 

راحة جليش التحرير الوطين .
   يف  الفرتة  املمتدة بني 1954 و 1956 حدثت عمليات  فدائية 
جريئة  كتخريب  املنشــآت  االستعمـارية  و  قطـع  خطـوط  

اهلاتف و تفجري سكـة  احلديد .......
   أما سنة 1956 حتديدا فكانت حامسة  إذكلف عمر إدريس
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وزيان  عاشور  بالتمركز  جببل  بوكحيل و البدء  بتجنيد 
اجملاهدين، و القيام  بعملية  التدريب  و التسليح .

   وبعد مؤمتر الصومام  تصبح اجللفة  ضمن الوالية السادسة 
ويعني  العقيـد  علـي  مـالح  قـائدا هلا ، لكنه يستشهد  يف سـور 
الغزالن  و يصبـح  علـى  إثر ذلك زيـان عاشـور ) ابن املنطقة ( 

القائد العام هلـا.
   وال  مير وقت  طويل حتى  يستشهـد  هذا  القائد ) 1956 (،
ويصبح  العقيد  سـي  احلـواس  قائدا  هلا، و عمر إدريس رائدا 
سياسيا  هلـا و قائدا  ملنطقة  اجللفة و ما جـاورها، اليت كانت 
تابعة  للناحية  الثانية  من املنطقة  الثانية  للواليـة  السادسة.
امتازت  الوالية  السادسة  بالتنظيم السياسي و اإلداري  خلاليا 

جبهة التحرير الوطين، و ذلك  حبكم  طابعها  الصحراوي  أوال  
ثم حبكم مواجهتهـا  ملختلف احلركـات املنـاوئة  للثورة، و قد 
اعتمـدت جبهـة  التحرير السرية  للتوغل  يف صفـوف الشعب، 

كما امتازت مبحاربة البنية  االقتصادية االستعمارية خاصة  
ضد حقول البرتول والغاز .

   كما كـانت  تقـوم بتنظـيم  فرار اجملندين اجلزائريني  يف 
صفـوف العدو  و جلب  األسلحة  و األخبـار.  و واصـل  قـادتهـا 

معارك جيش التحرير يف  الوالية السادسة .
   يف 29 مـارس1959 يستشهد سي احلواس و يقبض على عمر
إدريس كي يعدم  فيما  بعد، و يصبح العقيد حممد شعباني

قائدا  للوالية  حتى  بزوغ  مشس االستقالل . 
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   الشك  أن  أهم  مشكل  واجهته  املنطقـة  الثانية  يف  الـواليـة  
السـادسة  هنا هو  مشكل  الثـورة  املضـادة  املتمثل  يف حركة 
» بلونيس «، الذي وصل  إىل  املنطقة  يف جويلية 1956.و شكل 
حجر عثرة  أمام تقدم اجملاهدين الذين  أصبحوا يقاتلون على 

جبهتني.
   وحـاولت  الدعاية  الفـرنسية وكذا  دعـاية  خصم  الثـورة
» بلونيس « أن تفصـل  الشـعب  عن  ثـورته  عن  طـريق  نشر

األكـاذيب و  إرهـاب  الشـعـب. كـمـا قـام » بلونيس « بعملية  
كادت أن  تـؤدي  إىل  عـواقب  وخيمة على  املستويني  احمللي 
و الـوطنـي.  إذ استطـاع  أن  يسيطر على الوضـع  ملـدة  زمنيـة  

معينة  إثـر ذهـاب  عمـر إدريـس  إىل  املغرب  يف  مهمة  جللـب
 السـالح،  لرتكه لنـائبه  حـاشي  عبد  الرمحان   الذي  قبض  
عليه » بلونيس « مع بعض  األفـواج  التابعة له، إذ عذب و قتل 

على  يده.
   لكن عودة  الرائد  عمر إدريس  رجحت  الكفة لصاحل جيش  

التحرير.
   وكان  ملنطقة اجللفة  الفضل يف  القضاء على هذه احلركة

التمردية  يف 14 جويلية 1958 يوم مقتل » بلونيس «.
   ومن بني أشهر املواقع اليت حدثت يف منطـقة اجللفة معركة 
الكرمة يف جبل بوكحيل  يومي17 و 18 سبتمرب 1961  اليت 
قادها املرحوم العقيد  حممد شعبـاني  قـائد  الوالية  السادسة، 
وجندت هلـا فرنسا قوات  ضخمة  من كل النواحي  مدعمة  
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جبمـع  من  الدبابات و أسراب من  الطـائرات  قدرت  بثمـانني 
طـائرة . لكنهـا منيت  بأفدح  اخلسـائر  إذ فقدت 800 جندي

وإسقاط  ثالث طائرات  واحدة من نوع  ثـ6 و اثـنني  مـن نوع   
بـ 29. و بـاملـقـابل  تـم  استـشهــاد 9 جمـاهدين  و جرح 7.

   أما معركة جريبيع  فكانت  امتدادا  للمعركة السابقة. إذ
تتبع  العدو  اجملـاهدين  الذين  خرجـوا من  حصـار معـركة 

الكرمة، فعزز  قواته و عتـاده  و حني  دقت  الساعة  السـادسة  
اندلعت  املعركة  اليت استعمل فيهـا العدو سالح  النبـامل، و مل  

تتوقف املعركة إال يف حدود منتصف الليل.
   ومن  املعارك  البارزة  يف  هذه  الوالية ،  نذكر معارك جبال 
الڤعدة و معركة جبل دالج  يف 2جويلية 1957، و معركة
جبل ثامراليت استشهد  فيها العقيدان  سـي احلواس و عمريوش 
وكـانت معركة جبال الزاب  يف 15 أفريل 1957 قد خلفت 

خسائر لدى العدو  قدرت بـ  12 جندي  قتيل منهم ضابطان  
ساميان، و كذا إسقاط طائرة عمودية.  أما من جانب جيش  

التحرير  فـاستشهد 03 شهداء و جرح 4 من اجملاهدين.
   ومعركة  اجللفة 3جويلية 1957 أين خسر العدو الفرنسي 
45 قتيال و كـذلك  معركة  16/15  أوت  1957 أين خسـر 

العـدو الفرنسي 42 قتيال و خسائر مادية باهظة.
   ولسنا هنا يف مقام التفصيل عن  أجماد الثورة واجلهاد، و إمنا  

من باب بيان  أن هذه  املنطقة ساهمت مساهمة ال يستهان بها
يف ثـورة  التحـرير  اجمليـدة،  هذا  من جهـة و من جهـة   أخرى  
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درء  الشبهة  التـي  يزعم  أصحابهـا - ا ملغـرضون  و احلاقدون - 
أن  اجللفة  كان  أهلهـا حركى مع بلونيس.

   وبعـد  هـذه  التضحيـات احملليـة  و الوطنية  أشرقت  مشس 
احلرية على ربوع  وطننـا  الغـالي،  حيـث  أقيـمـت  احتـفـاالت  
املـنطـقة  بعـيـد  االستـقـالل  يف  5 جـويلية  من  سنة  1962م 
، وكان  ذلك  يف  مـدينة  الشـارف، حيـث  نظـم جتمع  ضخم  

حضره  كل جماهدي  املنطقة.
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   5/ الزوايا والعلماء:
   تشتهرمنطقة اجللفة بعدة زوايا، منتشرة على كل أرجائها،
وهذا  يدل  على  اهتمام  أهلها  بالقرآن و العلم الشرعي، و قـد  

ذكر الشيخ عامر حمفوظي- رمحه اهلل - يف كتابه:
زاوية علمية، نذكرها  اثنتا عشرة  السائل{ما عدته  }حتفة 

مرتبة  حسبه - باختصار - :
 أ- زاوية  الشيخ بن عرعـار:  أسسهـا جده  امللقب  بيض  القول،

ولعلها  أقدم  زاوية  يف  منطقة  اجللفة،  أخذ  العلم  عن الشيخ  
حممد  بن  عبد  الرمحن  الزواوي  صـاحب جرجـرة  يف  بـالد 

القبائل، املعروف  باألزهري نسبة  إىل اجلامع  األزهر الشريف ،  
و كــان  ذلك سنـة1780م.

 ب- الزاوية  الطاهرية:  نسبة  إىل مؤسسها  الشيخ  الطاهر بن 
حممد عام1837م، مبدينة مسعد.

 ت- زاوية الشيخ  بولرباح بن احملفوظ : املزداد عـام  1790 م، 
الذي  أسس  زاويتـه  عـام  1830م، و هو  العـام  الذي  غزا فيه  
املستعمر الفرنسي  الغـاشم  بالدنا، و كانت عبـارة عن خيمة 
متنقلة  صيفا و شتـاء، و هي  اآلن  عبارة  عن  مسجـد  كبري 

مبلحقاته  التعليمية. و تقع جنوب  قرية  الدويس.
 ث- زاوية الشيخ حممد بن مرزوق: و قد تأسست عام1801م، 

ومقرها عني وسـارة.
 ج- زاويـة  الشيـخ  عبـد الرمحـن النعاس: املتوفـى عام1907م

مبنطقة دار الشيوخ .
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 ح- زاوية الشيخ سي عطية  بن أمحد بيض القول )اجلاللية(:
وقد  أسس  زاويته عام 1870م باملكان املسمى طكوكة مشال 

قرية عني معبد.
 خ- زاوية الشيخ عبد الرمحن طهـريي: الـذي  ولد عام 1882م
مبسعد، و بنى زاويته بقرب دمد يف املوضع املسمى: }ملكيمن{، 
وقد  كـانت  لـه مـواقف  مشرفة  ضد  االستعمـار  الفرنسي، 

فتعرض  بسبب  ذلك للسجن و النفي  ثم  بالقتل عن  طريق  
السم، و كان  ذلك  يف  جويلية  من  سنة 1931 م. رمحه  اهلل 

رمحة  واسعة  و مجعنا به  يف  دار السعادة.
 د- زاوية الشيخ  السالمي: ) 1840 م -1927 م (  بعني  وسارة.
 ذ- زاوية  زنينة ) اإلدريسـة حـاليا (:  أسـسهـا  العـارف الربـاني 
األستـاذ عبد القـادر بن مصطفى طاهري  بإذن و  اعتماد من  

شيخه عطية بن  أمحد بيض القول، و ذلك عام 1907م.
 ر- زاوية الشيخ  الصـادق  بن  الشيخ : و كانت متنقلة  صيفا

وشتاء و يغلب عليها  الطابع  البدوي.
 ز- زاوية  الشيـخ  بـن  حمـمد  بـن  عطيـة:  مبنـطـقة  القيشة  
ببلدية  الزعفران  بإذن  من  الشيخ عبد القـادر طاهري، و قد 

بنى بها مسجدا و بيوتـا لطلبة العلم و الضيوف، و كـان  ذلك  
يف  بداية  األربعينات من  القرن امليالدي  الفارط . و قد  توفـي 

الشيخ  يف  1989/10/14 م  رمحه  اهلل.
 س- زاوية الشيـخ  أحـمد  بن  سليمـان:  املزداد  سنة 1844 م، 

مبنطقة  ابن  يعقوب جنوب  مدينة  الشارف.
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   ويذكـر املبـارك  بلحـاج أن جل شيوخ  الـزوايا » كانت  هلم 
مشـاركـات  فعـالة  أيـام  احلركـات  التحـرريـة  و أيـام  ثـورة  
التحرير، حيث أنهم شـاركوا  فيها  باملــال و النفيس، و تعبئة  
اجلمـاهري و احملافظة  على  الشخصية  الوطنية، و بعـض  هذه
الزوايـا  توقف عـن  النشـاط  ألسباب مـاديـة  أو  اجتمـاعيـة أو
للسببني  معـا، أمـا بعضهـا  فمازال  نشطـا  إىل  اليـوم  « 1. و قد
 ظهرت حديثـا  بعـض  الزوايا  أكثر عصرنة و نظـامـا، مثـل

الـزاوية األزهرية،  احملاذية  لغابة  سن الباء  مبدينة  اجللفة.
   كما متيزت منطـقة اجللـفة بأمسـاء المعة يف العلم و األدب، 
وقـد  أورد شيخـنـا عـامـر حمـفـوظي كثـريا  منهم  يف كتابه 
» حتفة السائل «، حتت عنوان: )العلماء األجلة و البدور األهلة(. 

نذكر منهم  على سبيل املثـال ال احلصر :
 *الشيخ عطية مسعودي:  املـولـود عـام  1900م، حفـظ القرآن
الكريم يف سن مبكرة،  و تلقى علوم  العربية و الفقه و العقيدة
عن  أخيه الشيخ  اهلـادي  مسعـودي  يف  الـزاوية  اجلاللية،  ثم 
انتقل  بعد  وفـاة  أخيه  إىل  زاوية  اإلدريسية، ثم  قصد  زوايا 
بالد  القبـائل حيث  تعلم و علم  الكثري من  أبنائهـا، ثم  انتقل  
إىل  اجلزائر العاصمة حيث  أخذ  التفسـري  و علم   البيان  عـن  
العـالمة  عبد احلليم  بن  امساية. ثم نزل  إىل  البليدة و دامت 
رحلتـه  العلميـة  هـذه  قرابـة  سبع  سنوات، أفاد  فيهـا كثريا
واستفـاد. ثـم  نـزل إىل  زاويته  األوىل  اجلـالليـة، و انضم  إليه

ثلة من العلماء  منهم  الشيخ  نعيم  النعيمي  و الشيخ  الرحالة  
1/ صور وخصايل من مجتمع أوالد نايل،املبارك بلحاج«دراسة أنثروبولوجية«،طبع بدعم 

من مديرية الثقافة لوالية اجللفة،2007م،ص22.
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أبـو  زيـان  من  فرنـدة،  فتداولـوا  الدروس الفقهية و  األدبية،
وقد  أعجب الشيخ  مبارك  امليلي كثريا  بفقه  الشيخ  عطية،  
فراسله  مشجعـا  إيـاه على املزيد من العلم، و كـان  ذلك عـام 

1930م. ثم شرع  شيخنـا يف التـأليف و نظم القصيد  يف  فنون  
شتى، كالعقيـدة و الفقه و اإلرشـاد... ومـن  أهـم  منظـوماته 
» املزدوجة « يف علـم  العقيدة، و تشمل201 بيتا، بعـدد  أمســاء 
النبـي  صلـى  اهلل عليـه  وسلم، كمـا  ذكر صـاحب  كتـاب

» دالئل اخلريات «. و منهـا األبيـات  التالية:
              قــال عطـية هو  ابن       مصطفى نيل  املآرب
              حــمــدا  ملن  علـمـنــا       و  باهلــدى  أكرمنـا
              و  أوســع  الــوجــــودا       تـكـــرمــا   وجــــــودا
              و خــار  مـصـطـفـــاه       من خلـقه  اصـطفـاه
              خري الـورى  األحــيد        حمــمــد     الوحــيــد
              صلى علـيـه الصـمـد        صـالة  ليســت تنفـذ
              و صــحــبــه  و  آلـــــه       و تـابعـــي  منـــوالــي
              و هـــذه   عــقـــيـــدة       مليـــحـة   مـــفـيـــدة
              مسيتهـا } مزدوجة {      ملـن   قـرأهـا  مبـهجـة

              فــإنـمــا  الـنـفـــيــس       يـــعــرفــه   النـفيـس
              و الــدر  ال  يشــتـريـه       إال   الـــذي   يـــدريـه

 
              و حصـل  الـعـقــائــدا       تصيـر  حبـرا  قـائـدا
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              و اهجرمذاهب البدع       و للمـرا  و العجب دع
              و ال  تـقـــلـــد   أبــــدا       إن كنت ذا  فهم بدا
              فــإنـمــا   الـتـقـلــــيـد       يــرضــى  بـه  البليـد

إىل آخر ما  ذكر رمحه  اهلل، و هي  أرجوزة  نفيسة  يف عقيدة
أهل السنة  و اجلماعة، نـحث طلبة  العلم  و خاصة  الباحثني

واألكادمييني  على تناول تراث هذا الرجـل  العمالق بالبحث 
والتحقيق .

   وقد ترجم الشيخ عامر يف حتفته - باختصار - للعلماء اآلتي 
ذكرهم:

- الشيخ  نعيم  النعيمي، -  الشيخ عبد  القادر املسعدي،- الشيخ 
الشريف  بن حلرش ، - الشيخ بلقاسم  بلحرش، - الشيخ املختار

بن  أمحـد بن  الشريـف  بن  حلـرش، -  الشيـخ  حيـي  الشـاوي  
النايلي،- الشيخ  مصطفى حاشي،  - الشيخ  خلضـر  بن خليف  
رمحون ،- الشيخ معمر بن عثمان حاشي،- الشيخ عبد احلميد  
رمحون، - الشيـخ  أمحد  الصغري  صـادقي.  رمحهم  اهلل  مجيعا

ونفعنا  بآثارهم.
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1/صور وخصايل،ص29وما بعدها بتصرف يسير. 

 6 / العادات والتقاليد1: 
   اشتهرت منطقة  اجللفة  بكثري من العـادات و التقـاليد، التـي
جعلت من أهلها جمتمعا متميزا بالوحدة الثقافية والشعورية،

و من أهمهـا مايلي :
  أ/ الطب التقليدي: ال يزال  أهل اجللفة، و خـاصة  يف  املناطق  

البدوية و الصحراوية، يعاجلون  بالطب  التقليدي، من ذلك:
 - العالج  بالتشالط: و ذلك باالعـتماد على جروحات خـفيفة

مبوسى عادية، و خاصة يف عالج  مرض ) الصفري (.
 -العالج بالتدليك )املسيد(: وخاصة لعالج السرة على مستوى

البطن.
 -العـالج  باحلجـامة : لعالج  الصداع  و الشقيقة و ما  إىل  ذلك.
 -العالج  باحلجـابة )الكتـابة(: ملعاجلـة السحر و العني و الصرع

والوسـواس...
 ب/ األلعـاب  الشعبية:  قدميـا عـرفت  منطـقة  اجللـفة  ألـوانا  
عديدة من  األلعاب اليت كانت  مبثابة  املتنفس ألهلها، حيث
لـم  تكن و سـائل  الرتفيه و اإلعـالم  موجـودة، و مـن  بـيـن ما

اشتهرت  به من ألعاب:
السيڤ - اخلـربـقـة - الزلبيحـة - ملـارين - الفلـجـة - الـّدامـّة-
 التّلومة ) كرة  القدم ( - السبـاق - الغّميضة - عصية  سرات

- لقريتة ..... و غريهـا من األلعـاب.
 ت/ وسـائل الطرب:  تعددت  وسـائل  الطرب  يف هذه  املنطقة 
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اليت يتذوق  أهلها  الفن  األصيل، و من  بينها :
 -الڤصبة:و تستعمل خاصة يف الوالئم واملناسبات،كاألعراس 
واحلفـالت،  فهـي } رفيقة  الراعي و احلـادي و السـاقي و كل  
بدوي، يرفه بهـا عن  نفسـه، فـال  تكـاد  جتـد  بدويـا من  أهل  

املنطقة ال حيسن  استعماهلـا و يتفنن  يف  أنواعهـا )طبوعها({.
 - البندير: ال يكـاد  ينفصل عن الڤصبة، و يطلبه  املستمعـون  
بلـهـفة و شـوق،  من  مثل  قـوهلـم - إذا  وهلـوا - : } ُجْر، ُجْر { 

بضـم  اجليـم و سكون  الراء.
 - القايطة: حبرف الغني،  و لكن  أهل  اجللفة  ينطقون  الغني  
قافا. وهيالڤصبة  يف أوهلا  مزمار و يف  آخرها مكرب هلا، وهي 

أكرب صوتا من الڤصبة .
 ث/الرقص الشعيب :

كثري  األنواع  و الطبوع، منه:
 -الدارة: وذلك بأن يصطف الرجال أمامهم قائدهم، و يلبسون 
لباسـا مـوحـدا و حيملـون  بنـادق  أو عصيـا، يقـابلـهـم  عـازف  

الڤصبة  أو القايطة و ضارب البندير، و يدورون عدة دورات،
ثم  يطلقون البارود، و من  الدوران  اشتق اسم  الـدارة. و أشهـر 

عـرش  يستعملهـا هم أوالد عبيد اهلل.
 - السعداوي: و هو رقص عادي، و عـادة  ما  يكون  بني  اثنني
) رجالن  أو رجل  و امرأة  من  حمـارمـه ( على  نغمـات النـاي

وضربات الدف.
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 ج/ الفروسية و الصيد: و هما من  أهم مـا مييز أهل  املنطقة، 
حيث ما زالوا حيافظون على خدمات  اخليل، من حيث الصيد 

والرتحال و املتعة  يف  الصحاري.
   ويف  املنطقة  بيوت  مشهورة  برتبية اجلياد األصيلة و العناية  

بهـا إىل  يومنا هذا.
 ح/ اللباس: و هلم عـادات متوارثة  لدى  الرجال و النساء، و إن 
كان اجليل احلاضر قد استغنى  باللباس العصري عن اللباس
التقليدي، إال  أن مظـاهر اللبـاس  القدمية  مل  تنقرض  متاما،
بل  الزال  هلـا  بهرجها و رونقهـا، و من ذلك الربنوس ) األشعل 
- البين - و األبيـض (، القشـابيـة،  الكوستيـم  العربي، اللحفـاية

العربي. القميص   ،} } العمامة 
   وللنسـاء عـاداتهن  أيضـا  يف اللبـاس، و منهـا اخلمري، امللحفة، 
احلـايك، الروبة  العربية.... و عـادة  مـا تزين  النسـاء  لبـاسهن 

بأنواع  من  احللي:
كاخلـلخال  و اسخاب  و املرود و احلدايد و ما إىل ذلك،  إضافة

إىل  أدوات  الزينة  كـالسـواك و الدهـون و الشـركـة  و عـرڤ 
الطيب و الكـحـل...

 خ/ املـأكـوالت  و املشـروبـات: تتنـوع  بكثـرة  أنــواع   األكـل
والشـرب، يـزينونـهــا  بأنـواع  من  التـوابل  فتصـري  هلـا  نكهـة 

مميزة، و منها على سبيل املثال: الكسكسي ) الطعام (، املطلوع،  
الفطـري، الكعبـوش، لفتـات، أرفيس، اخلـليع، لكليـلـة، الـروينـة، 
ملسمن، البقرير، املردود..، ومن األشربة: الشنني، القهوة، لتاي..
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وللتداوي  مشروبـات كثرية  منهـا: الزعـرت، لفليو، اتڤوفت...
وغريها. 

 د/ جتهيـزات  اخليمة : للـخيـمة  اجلـلفـاوية  قـداسة خـاصـة،
حيث أنها تعد رمزا  للعروبة  و األصالة، و بالنظر إىل الطبيعة
القبلية للمنطـقة فقـد  تنوعت  ألـوانهـا  بني  األمحـر } البيت
احلمرا{ واألسود} البيت  الكحلة {. ومن أهم مكونات  اخليمة
اجللـفـاوية: الفـليج، الڤنطاس، الطريڤة، احلـيـال،  اخلالـفة،

اجملابد، الركيزة، لوتاد... 
 ذ/ الشعر الشعيب و القصص:  التصق  الشعر الشعيب  يف املنطقة
بالفرس و البادية و الصحراء، و نادرا  مـا جتـد  بيتـا  خيلـو من 
شـاعـر  يـرتـجـلـه  ارتـجـاال،  وقـد  اشـتـهر باملنطـقة فطـاحـل،

نذكر منهم :
أمحد بلعكف، شليقم، بن  بادر، الڤيرع، حمـاد بن عمر، طييب 
بلقـاسم، ملبـاركي  بلحـاج، محيدة  بـو لرباح، مـريزق  حممد، 
بلخريي احملفوظ، بزيز بن بادر...وغريهم كثري ال يتسع اجملال

هنا لذكرهم مجيعا.
   ومن  القصص  أو ما يسمى  باألحاجي  فالكثري  منه  إىل اآلن

متـداول، وخاصة  يف  املناطق النائية عن صخب املدن، و كان  
كبار السن  يقصون  على أوالدهم تلك األحاجي خاصة عند 

النوم. ومن أشهر القصص املتـداولة:  قصـة عيشة بنت  قويدر  
وخطيبهـا  قـويـدر  بن مقلـوث و  زوجة  أبيه مسعودة، حيث
كـانت  تريـد  تزوجيه  من أختهـا، و كان هـو  يريد  الزواج

    األمثــال الشعبيــة
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1/ حتفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل،تخريج وجمع عامر بن املبروك محفوظي،ط1، 
2002،ص157وما بعدها.

من عيشة، فسحرتها زوجة  أبيه فمرضت، و رحل أهله بعيدا 
عن  أهلهـا،  فمرض  هـو ومات  كمدا، و ملا  مسعـت خطيبته 
عيـشة  بوفـاته  ماتت  من  يـومهـا كمدا  كذلك، و ملـا محل

ليدفن انشق  قربها - و كانت قد  دفنت قبله بقليل -، فدفنا 
معا يف  قرب  واحد، و قد أكد كثري من القصاص  صحة  هذه 

الرواية، و أنهـا كانت  بعني  اإلبل.
 *ما جاء يف ذكر أجماد املنطقة1: 

   من ذلك ماكتبه العالمة الشيخ الديسي ضمن رسالة للشيخ 
عبد  القادر املسعدي، حيث  يقول: } فحّي عين - أيهـا الفاضل -
أحياء  بين سعد، فال داهم  سعد، و ال أخلى ماحل أرضهم وابل  
رعد، بل عمـم مجيـع  بنـي  نـائـل،  أهـل  املعـروف و اإلحسـان  
والنوائـل،  مـن  عـرفـوا  بالشجـاعـة و  السـمـاحـة و الفصـاحـة 
والصـبـاحة، فـهـم  أقـرى  النـاس  للضيـف، و أضربهـم  للهمـام  
بالسيف،  أكارم  أجـواد، و أفـرس  من  ركض  اجلياد،  فكأن  

الطغرائي  عاصرهم  أو  عاشرهم  فعنـاهـم بقـولـه :
 يشفى لديغ العوالي يف بيوتهم * وينحرون كرام اخليل واإلبل

وهم أحق  بقول احلريري  يف مدح بصرته و تفضيل أسرته:
       وكم من قـارئ بهـا  وقار  *  أضرا باجلفون و باجلفان 

   ومما جاء من  القصيد  الشعيب  يف  هذا الغرض، مـا جادت به  
قرحية املبارك  بلحاج  يف كتابه}صور وخصايل - من جمتمع  

أوالد نايل{ الصفحة 107 و ما بعدها:
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   بسمك  ربي خالقي  نبدا  ننظم   كلمـة سهـل  لي انكمل مبداهـا
   عـصـحراء  و اوالد  نـايل  نتكلـم   سلسلة  االشراف يسعد من جاها
   أهل اهلمة و النيف و امعاه الكرم   و أهل الدين اصالتهم يف  وقتاهـا
   فرسان  البارود ما فيهمـش  الذم   بيت الضيف امفرشة  يا مبهاهـا
   بزرابي و اخماد عندك  ال  توهم   و  فرشـات  امـوزقـة  فرشنــاهــا
   و البدويـة  بيدهـا تقـلـع   ختـدم   زربية و  افراش  ووسـاد  معاهـا
   لينا  يقصد  ضيف  ربي يا فاهم   يتعشـى و ايبات قصره  حمالها

  
 و املديــون  إذا   قصـدنـا  يتـنـعم   دينو خيلص  كـم مره  درناهـا

   احملتاج  انكـافوه  و اللي جـا عازم   و احلڤرة  حمال  نرضى  لبالها

  منظرعصحراء ايفاجي كل اهلم   ايريح ڤلب اللي تعب كي يراها
   يا مزينهــا  فـربيـع  اخليـر ايعـم   الرض  باالعشـاب  ربـي  قطـاهـا
واملرحول إذا خضى  وسط  املقسم   منظر عنو ميحي اعلى  النفس اصداها

 بنت  البيت  ابزينها  دميه حتشم   ورده  وسـط  اجنان  ربي سجاها
 و حتى  اخليـل  النـايلـي  يكسب   واقلم كحيلة سربا السامع لرغاها

 الوبري  برنوس لبسه  تطبعهم   صنع  البدويات مسـعـد و احـذاهـا
 واڤنادر بيضاء اظريفه حتفتهم   و زيد  اخليـط مع  اعمـامه  نواهـا
 احيضو  علجـار  ذيك طبايعهم   مـا يشتـوش  الشـر كلمه  مرداهـا
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 كلمة عيب معودين اوالدتهم   كم من راحل راح يبكي  شفناها
 وكـم من راح وجا مولي لينا ثم   يسـسـمـح  منــا   ايودع  ريـنـاهـــا
 نايل برا  عباد  كرمة  شفناهم   و ابالد  الصالح  و الـرب  اعطاهــا
 و بالد اجلهاد دور تلقاهم  جبل   كـحيـل  ايــدل  عّلي  ڤـلناها
 دور فـالتاريخ  تلقى  صفحتهم   من  عـهـد  األمـري  و رواح معـاهـا
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 *خــــالصــة: 
   ويف  آخر هـذه  الرحلة  القصيـرة  اليت عرضنـا  مـن  خالهلـا 
جانبا من تاريخ و عادات منطقة من مناطق  وطننا احلبيب، 
رأينا أنه من الضـروري  إثبات  هذه  الكلمات  النفيسة لشيخنـا 

عامر حمفوظي مفيت  الديـار اجللفـاوية - رمحه  اهلل -: 
إليه، هو شرف   واملنظور شرعا   املعول عليه،  النافع  } الشرف 

التقوى. قال تعاىل:
) إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم (1، و يف احلديث  الصحيح:

) من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه (2، و فيـه  أيضـا:
) ايتوني بأعمالكم (3.

   فال  ينبغـي لعـاقل  أن  يتعاظم و يتطـاول  بلفظـة  شريف، 
علـى  أن  البـعـض  يتخـذون  بهـذه  النسبـة حرفـة  للتـكسـب،
ويرتفعون  بها حتى على من  يشاركهم فيها، محاقة و جهال، 

فرتى  الواحد  منهم - و هو بني  األشراف -، يقـول:
الطيش {، وكـأن غيـره وضيـع... و هـذا من  } أنـا شــريف 
والتمدح  باألمر العـام  املشتـرك، ال مزيـة و ال خصوصية  فيه

ألحـد على  أحد، مـادام  األصـل  واحـدا. قـال  عـز وجـل:
) هـو الـذي خلقكم  من  نفس  واحدة (4،  و يف احلديث :

) إن  اهلل  أذهب عنكم  غبية  اجلاهلية و فخرها  باآلباء، 
مؤمن تقي أو فاجرشقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب(5. 

لذلك  ترى  االدعاء بالشرف غري سديد، وصادر  من  غافل 
جاهل  بقدر نفسه بليد.

1/احلجرات/13.- 2/رواه أبو داود عن أبي هريرة،رقم3158.- 3/ وقد ورد بلفظ:«ال يأتني الناس باألعمال وتأتون
باألثقال فيعرض عنكم«،رواه احلاكم في املستدرك)باب ذكر فضائل القبائل(،ج4،ص82.- 4/األعراف/189.

5/رواه أبو داود عن أبي هريرة،رقم4452.
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   فالشريف العاقل من زين  ذلك النسب الطاهر جبميل الفعال 
وكريم  اخلـالل، ليصـدق  شــاهـده  غـائبـه، و يظـهـر بفـعله 
حمـاسنـه و منـاقبـه، و يضيـف إلـى  شرف األصل شرف اهلمة

والفعل، فمن  نّور اهلل بصريتـه و أصلح سريرته و ّفقـه لصـاحل  
األعمـال، و ختـم لـه باحلسنى يف املآل«1.

 1 / حتفة السائل،ص162، 163.



   املبحث الثاني: األمثال عند العرب
 1 - تعريف املثل :

   نعين  باملثل لغة  التسوية و الشبه1 و اصطـالحـا  مـا ذكـره  
أبو هالل العسكري  من أن  أصل املثل التماثل بني  الشيئني  يف 

الكالم، كقوهلم: كما  تدين  تدان، و من  قولك: مثل الشيء  
ومثله، ثم  جعل كل حكمة  سائرة مثال2. 

 2 - عالقته باحلكمة3:

قال أبو عبيد : ‘‘ األمثال حكمة  العرب  يف اجلاهلية و اإلسالم،
وبها كانت تعارض كالمها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها
يف املنطق بكناية  غري تصريح، فيجتمع  هلـا ثالث خالل: إجياز

اللفظ و إصابة املعنى و حسن  التشبيه’’.
 3 - فـائدته:

   األمثال و شي الكالم و جوهر اللفظ و حلي املعاني، و تتقصى  
فائدته بأنه نزهة البال و ترويح اخلاطر واستقصاء للحكم.       
   كمـا أنه  يؤرخ للوقـائع، فكثري من األحداث يف واقعنا قيدنا

وفك إشكاهلا.
   وقـد  ختريتهـا  العرب  و قدمتهـا العجـم، و نطـق بها يف كل

زمان و مكان و على كل لسان، فهي  أبقى من  الشعر و أشرف 
من اخلطـابة، و مل يسـر شيئ  مسريها و العم  عمـومهـا، حتى

قيل: ) أسري من مثل (، وقال الشاعر: 
            و ما أنت إال مثل  سـائر  *  يعرفه اجلاهل و اخلابر

1/لسان العرب،ابن منظور،دار صادر،بيروت،ط1،ج11،ص610. - 2/جمهرة األمثال،أبو هالل العسكري،
حتقيق محمد أبو الفضل وعبد اجمليد قطامش،دار الكتب املصرية،القاهرة،ط1، 1964م، ص25.

3/العقد الفريد،ابن عبد ربه،حتقيق عبد اجمليد الترحيني،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1،ج3،ص3.
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   ويف  األمثال  اخلـامل و النادر و البعيد املغـزى  و املعقـد املعنى
واجلـايف اللفظ، و منها ما مات و أهمل، و منها مـا صحح، و منها  

الذي عاد إىل احلياة أصح ما كان قد نطق به.
   4 - أنـواعـه:  ثـالثة: مفرتضة ممكنة - خمرتعة مستحيلة -

خمتلطة.
 أ- املفرتضة: ما نسب فيه النطق والعمل إىل عاقل.

 ب- املخرتعة : ما جاءت على ألسنة احليوانات و اجلمـادات 
فيعزى هلا النطق والعمل إلرشاد الناس.

 ت- املختلطة: ما دار فيها الكالم أو العمل بني الناطق و غري 
الناطق .

   5 - خصائصه:  يعـد  املثل  مـن  قصـارى  فصـاحة  العـرب  

وجـوامـع  كلمهـا، فهو  بناء قصري متكامل 1.    
واملثل ال يعرب عن الوقائع بشكل مباشر، و إمنا ميثل هلا متثيال  
عرب صورة أو قصة مـا، لذلك كان  كل مثل يف مجلته إشارة  
حتيـل  إىل معنى أبعد. و باإلضافة إىل اجلانب  اجلمالي  فهناك 
الطابع  اإلرشادي.  قال ابن األثري: } العرب مل  تضع  األمثال إال
ألسباب أو جبتها حوادث  اقتضتها، فصار املثل  املضروب  ألمر

من  األمور عندهـم  كاألمـور التـي يعرب  بها  الشيء، و ليس 
يف كالمهم  أوجز منها و أشد اختصارا { 2.

1/املستقصى في أمثال العرب،الزمخشري،دار الكتب العلمية،بيروت،ط2، 1977م،ص15.
2/التعاريف،املناوي،حتقيق محمد رضوان الداية،دار الفكر املعاصر،بيروت،ط1، 1410ه،ص636.
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   6 - الطريق يف أمثال القرآن الكريم :

   ختتلف عن  سـواهـا من األمثـال، ال باندراجها  ضمن السيـاق  
النصـي  للقـرآن  و حسب، و  إمنـا  بوصفهـا كـانت و مـا زالت  
تتسم  باجلدة، بشرط  أن  ال  يطـرأ عليهـا  شيء  من  االبتذال  
االستعمـالي،  فظلت  حمافظة علـى خصوصيتهـا  على  الرغم 
من  توافر اجلانب  التعاقدي فيهـا، ألن  اهلل  ابتدأها  و ليس هلـا 

مورد  من قبل، اللهـم  إال  أن  يقال إن هذا  اصطالح  جديد1. 
   7 -شروطه :

 1/ أن  تكون روايته  خالية  من كل  تعقيد  ليفضي املقصود  

منه إىل ذهن السامع .
 2/ أن ال يكون مسهبا ممال.

 3/ أن يهيج  السـامع  بطالوته و يفكه  فكرته  بهـزل كـالمه 

و ابتكار معانيه و يضبط عقله يف  فهم الرواية  املختلفة و فك 
مشاكلها.

 4/ أن  يورد بصورة حمتملة.

   8 - ضوابطه:
 1 - املوافقة للغة العربية بوجه.

 2 -أن يكون أمثل صور البيان:اإلجياز وإصابة املعنى.

 3 -جتسيد  الواقع:  بتجربة، فهـو  صوت  الشعب، إلـى  اجلانب 

التارخيي.

1 /روح املعاني،األلوسي،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط1،ج13،ص163.
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   *األمثال  املتداولة  يف  املوروث  الشعيب ) اجللفاوي ( :
   تعـد منطقة  اجللفة  من  أفصح  املنـاطق  العربية  باعرتاف

كثري من احملققني  اللغويني  العارفني  بأصول  اللغة العربية، 
و إمنا أبعد هذا  التصور عن  املنطقة  لكون  االستخدام  يتعلق

باللهجة  العـامية، وهي  يف حد  ذاتها  ال تهدم  أصول  الفصحى  
العربية. فاملتعـارف عليه أن قريشا يوم  أن  أنزل  فيهم  القرآن 
الكريم  أعطوه  على  سبعة أحرف، و هي  تشري - يف كثري من  
تفاسري العلماء- إىل  اللغات و اللهجات اليت كانت معروفة عند 

العرب  لتوافقها مع  الفصحى، و منها: 
 *الكسكسة  أو الكشكشة: و هـي لغـة ربيعة و مضـر بزيـادة  

شني بعد كاف اخلطاب )ما يعشيكش(. 
 *االستنطاء:  و هـي لغة  هذيل  جبعل العني  الساكنة نونا،

مثل: أنطيناك ) أعطيناك ( جتنبا للثقل.
 *املعـاقبة: و هو  دخـول  اليـاء على الواو  أو العكس،  و ليست 

من علة تصريفية، مثل :
ميزان  أصلهـا مـوزان، تغـري و تـغـور، الكـليـة و الكـلـوة، يكيدك

ويكـودك...
 *احلذف: مثل باط ، و يقصد بها باطل.

 *التصغري:كرويبضة، اصغرّي، اصغيور...للتقليل أو التفخيم.
 *اإلبدال: - يف  اللغة: إبدال  التـاء داال،  كدفرت و تفرت. و إبدال 

التـاء هاء، و إبدال  السني  زايا أو صادا.
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   - يف  احلركـات ‘‘ الصوائت’’: كـكسر بعض األفعال، مثل:
تربح ) بكسر التاء (.

 *وتسهيل اهلمز بشكل موسع،مثل: مومن،لبالد....
 * يف احلروف الصوامت : و هو نوعان :

 1/ صريف كاصطرب و اصترب ،
 2/ لغـوي  كإبدال  الغـني  قافا،  مثـل  قرداية و لقواط:

واملقصـود  واليتـي غـرداية  و األغـواط  اجلـزائريتـني. و إبـدال  
القـاف، فتنطـق كاجليم  املصرية ‘ڤ’.

هذه بعض الضوابط  اللغوية  اليت أردنا  أن نشري من خالهلا إىل 
بيان وتوضيح بعض املصطلحـات و اللهجات الواردة  يف األمثـال 

اجللفاوية، وباهلل  التوفيق و االستعانة .



األبعاد الشرعية لألمثال  الشعبية       

الفصل الثاني

ALBORDJ.BLOGSPOT.COM





   املبحث األول:األمثال من الكتاب والسنة 
   إن  أقدم عمل تناول موضوع  األمثال يف  الكتاب و السنة هو 
كتاب » األمثال من  الكتاب و السنة « ألبي عبد اهلل  حممد بن 
علي احلكيم الرتمذي، و قد قام بتحقيقه مصطفى عبد القادر 
عطا، الذي ذكر أن  الرتمذي مل يسبق  يف هذا  املوضوع  اهلام، 
وأن  كتـابه  طبع  أول مرة عام  1395هـ  )1975م( بالقـاهرة

وقام بتحقيقه علي حممد البجاوي1.
قال احلكيم  الرتمذي  بعد أن  أورد  هذه  اآليات البينات :

 *) ويضرب اهلل األمثال للناس و اهلل بكل شيئ  عليم ( 2.
 *) وضربنا لكم األمثال ( 3.

 *) ضرب لكم من أنفسكم (4 :
   فمن  تدبري  اهلل عبـاده  أن ضرب  هلـم  األمثال  من  أنفسهـم  
حلاجتهم إليهـا، ليعقلوا  بها فيدركوا  ما  غاب  عن أبصارهم

وأمسـاعهم  الظـاهرة،  فمـن عقل  األمثـال  مساه  اهلل  تعاىل  يف 
كتابه عاملا، لقـوله تعـاىل: ) و تلك  األمثال نضربها للناس 

وما يعقلها  إال  العاملون ( 5.
   وقد أورد رمحه اهلل كثريا  من  األمثال، من  الكتاب و السنة، 

نوردها هنا من  باب  التدليل و االستشهاد:
 1/مثل املنافق: قال تعاىل-يف  وصفه أهل النفاق، والعياذ باهلل-:

) مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله 
ذهـب  اهلل  بنـورهـم و تركهم  يف  ظلمات ال يبصرون 

صم  بكم عمي فهم  اليرجعون (6 .
1/ األمثال من الكتاب والسنة ،أبو عبد اهلل محمد بن علي احلكيم الترمذي،حتقيق مصطفى

عبد القادر عطا،مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،لبنان،ط1، 1409ه1989-م.
2/النور/35. - 3/إبراهيم/45. - 4/الروم/28. - 5/العنكبوت/43. - 6/البقرة/18-17
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1/األمثال من الكتاب والسنة،الترمذي،ص14.
2/فوق اجلرذ،الذكر واألنثى فيه سواء،لسان العرب،ج8/ص99،مادة)ربع(.- 3/ األمثال من الكتابوالسنة،الترمذي،14.

4/البقرة/261. - 5/ مختصر تفسير ابن كثير،محمد علي الصابوني،شركة الشهاب،اجلزائر،1990،ج1، ص236، 237..

   قال الرتمذي: } مثل املنافق الذي تكلم بكلمة اإلميان  مرائيا 
للناس، كان  له نور،  مبنزلة  املستوقد  نارا  ميشي  يف ضوئها

ما دامت  تتقد ناره، فإذا  ترك  اإلميـان صار  يف  ظلمة، كمن  
أطفئت نـاره، فقام ال يهتدي وال يبصر ذلك { 1.

   قال جماهد يف  تفسري هذه اآلية الكرمية:‘‘ أضاءت ما حوهلم
إىل  إقبـاهلم  إلـى  املـؤمنني،  و ذهب  بنورهم  عند إقباهلم إىل
املشركني : فاملنافق  قلبه متحدر ال يستقر فيه  شيئ، كلما 
برق فيه نور احلق خرج  من  اجلـانب  اآلخـر، فقـلبه كنفـق  

الريبوع2، يدخل من باب وخيرج  من  باب’’3.
 2/ مثل املنفق ماله يف طاعة اهلل عزوجل:

قال تعاىل: ) مثل  الذين  ينفقـون  أمـواهلم  يف  سبيل  اهلل 
كمثل حبة أنبتت  سبع  سنـابل يف كـل  سنبلة  مئة  

حبة  و اهلل يضاعف ملن يشاء و اهلل  واسع عليم (4.
   قال  ابن  كثـري  يف  تفسـري هذه  اآلية  الكرمية : } هذا مثل 
ضربه اهلل  تعاىل  لتضعيف الثـواب ملن  أنفق  يف سبيله و ابتغاء

مرضاته، و أن احلسنـة  تضـاعف بعشر  أمثـاهلـا  إىل  سبعمائة 
ضعف....إن  هذا  فيه إشـارة  إىل  أن  األعمـال الصاحلة  ينميها 
اهلل عزوجل  ألصحابها، كما  ينمى الزرع  ملن بذره  يف األرض 
الطيبـة، و قـد وردت  السـنة  بتضعـيف  احلسنة  إىل سبعمائة

ضعف {5.
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3/ مثل احلياة الدنيا :
   قال تعاىل: ) إمنا مثل احلياة  الدنيـا كمـاء  أنزلنـاه من  
السمـاء  فـا ختلـط به نبات  األرض ممـا  يأكل  النـاس 
واألنعـام  حتى  إذا أخذت األرض زخرفها و ازينت وظن 
أهلهـا  أنهـم  قـادرون  عليهـا  أتـاهـا  أمرنـا  ليـال  أو نهـارا 
فجعلناها حصيدا كأن مل تغن باألمس كذلك نفصل 

اآليات لقوم يتفكرون ( 1.
   قال ابن كثري يف تفسريه:‘‘ضرب تبارك و تعاىل مثال لزهرة
احليـاة  الدنيـا و زينتها، و سرعة  انقضائها  و  زواهلـا، بالنبـات
اـلذي  أخرجه اهلل  من  األرض، ممـا  يأكـل  النـاس من  زروع
ومثار، على اختالف أنواعها و أصنافها، ومما تأكل األنعام’’2.

4/ مثل الصلوات اخلمس :
   قال  صلى  اهلل  عليه  وسلم: ) أرأيـتـم  لـو  أن  نهـرا  ببـاب
أحدكم  يغتـسل  منه  كل  يوم مخسا ما تقول  ذلك 
يبقي من درنه شيئا ؟ قالوا: اليبقي من درنه شيئا. قال:

فذلك مثل الصلوات  اخلمس ميحو اهلل به اخلطايا (3.
   ويف احلديث الشريف تشبيه للصلوات اخلمس  بالنهر اجلاري 
الذي يغتسل  منه  يوميـا مخس مرات،  فاألكيد  أن  املغتسل
منه سـوف يكون على حالة  من  الطهـارة و النقـاء، فالصلـوات

اخلمس  تطهر نفس  املصلي  من  الذنـوب، اليت  تعترب  أوساخا 
معنوية.

1 / يونس/24.
2/مختصر ابن كثير،محمد علي الصابوني،ج2،ص190.

3/ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، رقم497.
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5/ مثل الرسول والدعوة :
   روى البخاري عن  جابر بن عبد اهلل : ) جاءت مالئكـة  إىل 
النيب صلى اهلل عليه و سلم و هـو نائـم،  فقـال بعضهـم: 
إن  العيـن  نـائمة و القلب يقظان، فقـالوا: إن لصاحبكم  
هذا مثال، فاضربوا  لـه مثال، فقالوا:مثله كمثل  رجل

بنى  دارا  و جعل  فيها مأدبة و بعث داعيا، فمن  أجـاب  
الداعـي دخل  الـدار و أكل  من  املأدبة، و مـن مل  جيب
الـداعي مل يدخل الدار  ومل يأكل  من  املأدبة،  فقـالوا: 
أولوها  له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم،وقال بعضهم:
إن  العني  نائمـة  و القلـب  يقظـان. فقـالوا: الـدار اجلـنة

والداعي  حممد صلى اهلل عليه وسلم، فمن أطـاع حممدا 
فقد أطاع اهلل، ومن عصى حممدا فقد عصى اهلل، وحممد 

فرق  بني  الناس (1.                         

1 / رقم احلديث :6738 .
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   املبحث الثاني:
   األصول الشرعية لألمثال الشعبية ملنطقة اجللفة

   حري  بنـا  قبـل التأصيل  الشرعي لبعـض  األمثال  الشعبية 
- كعينة  فقـط - أن نشـري  إىل  أنه  ليس  كـل  مثل  شعبـي

مذكور هو موافق للشرع اإلسالمي،  فكثرية  هي تلك األمثال  
املناقضـة هلـا، و إمنا تعد من  قبيل  اخلرافات و األباطيـل  اليت
مـا  أنزل اهلل  بها من سلطـان، و هـذه  حتتـاج  إىل  حبث  نقـدي
لعل اهلل  تعـاىل  ييسر  يف  إخراجـه مستقبال. و مـا يعنينا  هنـا

هـو تـأصيل مـا هـو متوافـق  مع  التصـور اإلسـالمي الصحيـح. 
وغرضنـا من  ذلك  هـو  بيـان  أصـالة  أهل  اجللفة و انتمائهم 

العريق  هلذا  الدين احلنيف.
   وال  نزعم  هـا هنـا أننا و ّفينا  املـوضـوع حقـه ، و إمنـا  األمر 
حيتـاج  إىل جهود أخرى، لعل الباحثني -من الطلبة واألساتذة- 
يولـونهـا  االهتمـام  املطلــوب،  فيضعـون  هلـا  أبـوابـا و فصـوال
كباب العقائد و العبادات واملعامالت و األخالق ...و هكذا.وقد

آثرنـا  أن نرتب طـائفة  منتخبة من  األمثـال الشعبية  ملنطقة 
اجللفـة حسب  ترتيب حروف  اهلجـاء، واضعني  أمامهـا بعـض
النصـوص  الشـرعـيـة و اآلثـار الـدينـيـة  مـع  التعـلـيق  عليهـا،

وباهلل التوفيق.
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1/رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة،رقم2672.
2/رواه أبو داود عن أبي موسى األشعري،رقم1785.

3/رواه البخاري عن أنس،رقم5741.   - 4/رواه مسلم عن أبي هريرة،رقم1091.  

    *حرف األلف:
 1/ أخطب لبنتك و ما ختطبش لبنك:

   أي اخرت البنتك زوجـا مناسبا من حيث الدين و اخللق ، لكي
يرعى حقوقها وال يظلمها و قد جاء يف  األثر:

} ال يفرك  مـؤمـن  مـؤمنة  إن كـره  منها خلقا رضي
منها  آخر {1.

ومن جهة  أخرى  نرى بأن  اإلسالم  اشرتط حضور الولي عقد
الزواج البنته: } ال نكاح  إال  بولي {2.. و هذا خـالفـا للذكر

البـالـغ  فـإنه يستطيع  أن خيطب و يزوج نفسه بنفسه.
   ويندرج هذا املثل الشعيب حتت ما يسمى-شرعا- باالستيصاء
بالنساء خريا، و قد  وردت  فيه أحـاديث  نبوية  كثرية، منهـا
قوله صلى اهلل عليه وسلم  ألحد  الصحابة: ) أرفق يا أجنـشة

وحيك بالقوارير (3، و قوله - و  هـو  يـودع  الـدنيـا - :
) استـوصـوا  بالنساء خريا ( 4، و قـد قرن  الوصية  بالصالة
- على جاللتها و عظمتها - بالوصية بالنساء، و هذا إمنـا  يدل

على اهتمام  اإلسالم  باملرأة:  أما و أختا و بنتا و زوجة....
 2/إذا حلفوا  فيك  الرجال  بات  راڤد، و إذا حلفوا  فيك

النساء بات  ڤاعد: 
وهذا  بالرغم ممـا أسلفنا عن قداسة مركز  املرأة  يف اإلسالم،
إال  أن  فيه نصوصـا  شرعية  ثـابتة  تنبه و حتـذر من  كيد
النساء، و لعل ذلك راجع  إىل ما وهبها  اهلل من العاطفة  الكبرية
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اليت قد تطغى على العقل، فتحجب عنه التمييز، فتصدرعنها
تصرفات مؤذية. قال تعاىل- يف حق  زليخا زوجة عزيزمصر-:

) إنه من كيدكن إن كيدكن  عظيم ( 1.
   ومن جهة  أخرى  فقد ضّعف  القرآن  كيد  الشيطان:

)إن كيد الشيطان كان ضعيفا(2.
 3/ إذا خالت بالد يوّلي وّذانها يهودي:

يعين  أنه  إذا خال  أي بلد  من  أهل  الفضل و العلم عـاث  فيها
أهل  الفسـاد و املنكـر، و قدميـا  قالت  العرب:‘‘ نعم  كلب  يف
بؤس أهله ’’.. ومـا ذكـر اليهود هنا  إال  تعبريا  عن نفسيتهم
املتسـمـة  باخلبث و حمـاربة  كل  صاحل.. و قد ورد  يف السنة
املطهـرة ما يشيـر إىل أنه يف  آخر الزمـان  يرفـع  العلم و يقبض
العـلمـاء الربـانيـون  فيتخـذ الناس مرشدين جهـاال، كمـا ورد
يف احلديث النبوي الشريف: ) إن  اهلل ال يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه  من العباد، و لكن  يقبض العلم بقبض العلمـاء،
حتى  إذا  مل يبق عاملـا اختذ الناس  رؤوسا جهاال فسئلوا
فأفتوا  بغري علم  فضلوا  و أضلوا (3. و هـذا  احلـديث  من
دالئـل  النبـوة، فـإن و اقعـنـا  املعيـش  ينطـق  بذلك - لـألسـف
الشديد -، فنجـد كثريا من  أولئك  املتعاملني - و أكثرهم من
صغار السـن - يتصدرون  اجملالس و يفتون يف  قضـايا  شـائكة،
لو عرضـت على األئمة  األربعة فرمبا عجزوا عن االفتاء فيها.

 1 / يوسف/28. 
 2 /النساء/76. 

 3 /رواه البخاري في صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص،رقم98.
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   ويف املثل الشعيب  إشارة  إىل أن جرأة  أولئك  كجرأة اليهودي
على األذان .

 4/ إذا كنت زين  اسرت  روحك  من  العـني، وذا كنت 

شني  أسرت روحك من الفضايح:
وهذ ا عني مـا  يدعو  إليه الشرع  احلنيـف  من  وجوب  احلذر 
من الثرثرة بالنعم ، و إظهار ما تفضل به الكريم املنان من آالء 
و خريات، ألن ذلك جملبة  للحسد و شر العني، و هي حق كما 
ورد  يف السنة  أنهـا تدخل  اجلمل القدر و اإلنسـان  القرب1، و قد
ذكر املفسرون  أن املقصود من قوله تعاىل: ) ومن شرحاسد

إذا حسد (2.. أي  نظرة العني.
   أما الشطر الثاني من املثل ففيه  حتذير من  اجملاهرة بالسوء
واملكابرة  بفعل املنكرات، لئال يفتضح صاحبها و يصري حديث 
اخلاص و العام ، وقد جاء  يف  األثر أن من  أبغض الناس  إىل اهلل
عزوجـل  من  يبيت  يسرت  اهلل عليه  معاصيه، و لكنه  يصبـح

وهو  حيدث الناس مبا فعل. قال صلى اهلل عليه و سلم :
) كل  أميت  معـافى إال اجملاهرين، و إن من اجملاهرة  أن
يعمـل  الـرجل  بالليـل عمـال ثم  يصبـح و قـد  سرته اهلل
عليه، فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا. وقد
بـات يسـرته ربه، و يصبح  يكشـف سرت  اهلل عليه (3.. و يف

هذا  املعنى جـاء قوهلم: } رحم اهلل امرءا عرف قدر نفسه { .

1/رواه القضاعي في مسند الشهاب،رقم985.
2/الفلق/05. - 3/ أورده النووي في رياض الصاحلني،مكتبة احلياة،بيروت،بدون سنة الطبع،ص118 وأشار إلى أن 

احلديث متفق عليه. 
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 5/ أنا مري وانت مري وشكون يسوڤ حلمري:

   أي أنه  إذا وجد  أكثر من رأس  يسوس الناس  فإن  الرعية  
سوف تضيع  و ينفرط عقد  نظـامها  السياسي و االجتمـاعي،

متاما  مثل السوائم اليت فقدت راعيها.
   ويف  الفقه السيـاسي  اإلسـالمي يعد  األمري الثـاني الـذي  دعـا

لنفسه بعد  انعقاد  البيعة  لألمري األول جمرما جيب قتله، لئال 
يقع  التنـازع املفضـي  إىل  االقتتـال و الفـوضـى. و يف  هـذا  ورد

احلديث: ) إذا  بـويع خلليفتني  فاقتلوا اآلخر منهما (1.
ويف  عقيدة  القرآن الكريم  إشارة  إىل  هذا  املعنى، حيث ذكر
اهلل عزوجل  أنه لـو كان هلذا  الكـون  أكثر  من إلـه  لفسدت
السماوات و األرض، قال تعاىل: ) لـو كان فيهما  آهلة  إال اهلل

لفسدتا (2.
   *حرف الباء:

 1/الباب الّلي جييك مّنو الّريح سّدوا واسرتيح :

وهذا  من  سّد  الذرائـع ، و هو  بـاب  نفيس من  أبواب  أصـول
الفقه اإلسالمي،  الذي  يعد حبق  فلسفة املسلمني، و قد  أكد
إمام دار اهلجرة  مالك رمحه  اهلل أنه إذا غـابت  املصادر األصلية

فيجـوز االستدالل  بسد الذرائع، و من  أهم  قواعـده ‘‘ ما أدى  
إىل  احلرام  فهـو حرام ’’.

واملثل  الذي  بني  أيدينـا  يسري  يف هذا  االجتـاه تـماما، ذلك أن 
حياتنـا معقـدة  و كثيـر من  األمـور  قد  حيتـار اإلنسـان  يف

 1 /رواه مسلم عن أبي سعيد،رقم3444. 
 2 /األنبياء/22.
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اختـاذ  مـوقـف  منـاسب  إزاءهـا، فـهنـا  يلجأ  إىل  تطبيق  تلك
القاعدة الذهبية،  فكل أمر قد يؤدي إىل  الوقوع فيما ال حتمد

عقباه  جيب اجتنـابه .
 2/ بـات مع اجلران إصبح يقّرط :

   أي بات  مع الضفادع فأصبح له نقيقها. و هذا حال من عاشر
قوما - من غري جلدته -، و لو ملدة  وجيزة،  فإذا له  تقـاليدهم
وطقـوسهـم: يف  املـأكـل و امللبـس و لغـة  اخلـطـاب.. و أحيـانـا

يقـدس  عقـائـدهـم  املنحرفة و أفكارهم  الضالة .
   وقد  نهانـا  ديننـا  احلنيف عن  تقليد  غرينا  فيمـا  يعارض 

ديننـا وثقـافتنـا و قيمنا، قـال صلى  اهلل  عليه و سلم:
) اليكون أحدكم إمعـة  يقـول أنا مع النـاس إن أحسنوا
أحسنـت  و  إن أسـاؤوا  أسـأت ولـكـن  وطـنـوا  أنفسـكـم:
إن  أحسن  النـاس  أن  حتسنـوا  و إن أسـاؤوا  أن جتتنبوا

إساءتهم (1.
   والناظر يف حال أمتنا اليوم- لألسف الشديد- يرى أنها ذهبت
بعيدا يف التقليد األعمـى للغرب، حتى غدا  املتمسك  بعقيدتـه 
وأخالق دينه  شـاذ و معقد، و هذا من  دالئل  نبوته  صلى اهلل 
عليه  و سلم  حيث أخرب: ) لتتبعن سنن من قبلكـم شبـرا 
بشـبـر و ذراعـا  بـذراع ، حتـى  لـو دخـلـوا  جـحـر ضـب 
تبعتموهم (،  قـالـوا: ‘‘ يـا  رســول  اهلل  اليهود  و النصـارى’’،
قال: ) فمن ؟ (2..أي فمن غريهم ؟. و هنـا ينبغي التنبيه  إىل

1/رواه الترمذي عن حذيفة،رقم1930.
2/رواه البخاري عن أبي سعيد،رقم6775.
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أنه جيـوز تقليد غرينا فيمـا ال يتعـارض مـع  قيمنـا، مـن مـثل
استعمال التكنولوجيا وغريها من املظاهر احلضارية اليت تيسر 

للناس سبل معاشهم.
   *حرف التاء:

 1/تعيا العني تكرب واحلاجب فوڤها :

 وهذا يقال فيمن مسا فضله أو زاد علمه، فاملفروض أن يراعي 
حق من سبقه يف الفضل أو علمه ولو حرفا، فال يتعاىل عليهم 
وال يتعـامل،  و إمنـا عليه أن  يشكـر و يذكـر وال  ينكـر، و قـد
ذكر اهلل  تعـاىل فضل السابقني من  املهـاجرين و األنصار على

من جـاء  بعدهم:
)والسـابقون  األولـون من  املهـاجـرين و األنصـار و الذين  

اتبعوهم بـإحسـان رضـي اهلل  عنهم و رضـوا عنه و أعد
هلم جنـات جتري حتتها األنهـار خـالدين فيها  أبدا ذلك
الفوزالعظيم(1، و علمنا أن ندعو: )ربنا اغفرلنا وإلخواننا
الذين سبقـونا  باإلميان (2، و أمر نبـيه  املصطفى صلى  اهلل
عليه و سلم - رغـم فضـله على مجيع الرسـل-:) أن  اتبع ملة

إبراهيم حنيفا (3 .
   ويرد  يف  هذا  السياق  مثل  شعيب مفاده: ‘ القط  يوري  لبيو  

النط’: أي كيف يعقل أن  يعلم القط  أباه كيف يقفز ؟ .
2/توكلو عام ما يعّشيكش ليلة :

   ويقـال  هـذا  املثـل عن  الديك،  فمن  حنافته و قلة  حلمه ال
يشبعك يف غداء وال عشاء، على الرغم  من  إطعامك  إياه طول

1/التوبة/100. - 2/احلشر/10. 
 3/النحل/123.

61     األمثــال الشعبيــة



العـام. و املعنى  أن  من الناس  من  تسـدي له من  ألـوان  النعـم
واملكارم الدهركله، و لكنه يقابل كل ذلك باإلنكار واجلحود،
هذا  إن مل يكن املقابل كلمة السوء و األذى، و قد حذرالشاعر

 العربي من مثل هؤالء املخلـوقـات البشرية حني قال :
  إن أنت أكرمت الكريم ملكته    وإن أنت أكرمت اللئيم متردا1
وهذا  املثل الشعيب  أكثر ما يصلح  على النساء، ذلك أنه حني  
أسري و أعرج برسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم  رأى  أن  أكثر 
أهل النار األغنيـاء و النسـاء، فلما سألته عائشة  رضي اهلل  عنها
عن شأن النساء، قال: ) لكفرهن (، فقـالت: ) يكفرن باهلل؟ (،

قال: ) يكفرن العشري (2.
   ومعناه  أن الرجل يظل طول حياته  حيسن للمرأة، فإن رأت 
منه سوءا - ولـو دق - انقـلبت عليـه  بالسـب و التمـرد. و هلل  يف

خلقه  شـؤون.
   *حرف الثاء:

 ثـالثة  عديـاني: عيين  وذنـي و لساني، لـو كان ما هم
ندخل قربي هاني:

   وهـذا  تعبيـر عن  النفـس  األمـارة  بالسـوء، فـإن  أكثـر مـا
جيـر على  اإلنسـان  الـويـالت و يـورده مـوارد  اهلـلكة  هـو تلك
األعضاء  احلقرية  يف  اجلسم اإلنسـاني، اليت  من  املفروض  أنهـا 
نعم  إهلية  تستوجب  الشكر خلالقها، فتستعمل يف  أبواب اخلري
- استقباال و إرساال -، من خـالل رؤية و استماع و إذاعة ما فيه

1 /من أروع ما قال املتنبي،إعداد إميل ناصيف،دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،ص33.
2 /رواه البخاري عن ابن عباس،رقم28.

    األمثــال الشعبيــة62



1 /اإلسراء/36.
2 /رواه البيهقي في الزهد الكبير عن ابن عباس،رقم355.

3 /النحل/92.  -  4 /مختصر تفسير ابن كثير،الصابوني،ج2،ص345.

 النفع  للنفس و الغري. قال تعاىل:
) إن السمـع و البصر و الفـؤاد  كل  أولئـك  كـان  عنه

مسئـوال(1،
وقال صلى  اهلل عليه وسلم  حمذرا: ) أعدى  عدوك : نفسك

اليت  بني جنبيك (2.
*حرف اجليم:

 1/ جا يسعى وّدر تسعة:

   ويقال هذا  املثل احلكيم  عمن  أراد حتقيق  بعض  األغراض 
لكنه مل  حيسن  التصـرف  يف جلبهـا، فضـاع   الذي  بني يديه،
ناهيك عما أرادجلبه.. و العرب تقول: ‘الصيف ضيعت اللب ’.

و قد جـاء يف  القرآن الكريم معربا عن حال هؤالء فقال تعاىل:
) كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا (3 .

   قال السدي: ‘ هذه امرأة خرقاء كانت  مبكة، كلما غزلت 
شيئا نقضته  بعد  إبرامه’. و قال جمـاهد و قتادة: ‘ هذا مثل

ملن نقض عهده بعد توكيده ’4.
 2/ اجلديد حّبو والقديم ما اتفّرط فيه :

   أي  أنك مطـالب  باقتنـاء كل  جديد من  األفكـار و املاديات
املعاصرة شريطة أن اليتعارض مع  ثوابتك و عاداتك القدمية،
املعربة عن أصالتك و شخصيتك، اليت  جيب أن تتمسك بها و ال 

تفرط  فيهـا مهما كانت الظروف.
   ولنا مثل كبري  يف دوليت ماليزيا و اليـابـان،  فبالرغم  أنهمـا
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يف قمة التقـدم  املـادي  و التكـنـولوجـي  الـذي  استفـادتـاه  من
الغـرب،  إال  أن  شعـبيـهمـا  يعـدان مـن  أشـد  الشعـوب  متسكـا
باألصـالة و الثوابت الدينية و االجتماعية، و فيهـا يصـح  املثل

الشعيب  القائل: ‘‘محـاري و ال عـود الناس ’’ .
   ويف تارخينـا اإلسالمي اجمليد ما يؤكد  هذا املعنى، حيث أن
عمر بن  اخلطـاب  رضـي  اهلل  عنه  ملـا فتح بالد  فـارس، نقـل

كثريا من مظاهرها احلضارية -حينذاك -، ويف ميادين شتى، 
فـاعتمد نظـام الشـرطة و السجـون و الدواوين و مـا  إىل  ذلك،
رغم أنها مل تكن على عهد النيب وال أبي بكر رضي اهلل عنه،ومل

جيد له معارضا من الصحابة  الكرام رضي اهلل عنهم أمجعني.
 3/اجلمل ما يشوفش حدبتو و يشوف حدبت صاحبو:

   وقـد سيق  هذا  املثـل  للتعبري  عن حـال  من يتتبـع عـورات  
الناس و يفشـي عيوبهم  بني  النـاس،  و ينسى  أو يتنـاسى  أنه
مبتلى  بأكثـر مـن ذلك..و يف هذا  تقول العرب:‘‘يرى  القذاة
يف غريه ، وال  يرى العود يف عينه’’. و قـد حـذر القرآن  الكـريم
من  هذا  اخلـلق  السـيء  الـذي  اتصف  به  اليهود  عن جـدارة
واستحقاق، حيث أنهم  كانوا ينهون غريهم  عن  أشـياء وهم
يأتونهـا،  و يأمرونهـم  بأشيـاء و لكنهم ال يفعلونها. فقال تعاىل
موخبـا إياهم: ) أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم؟ (1،
وقـال: ) كـانوا  ال يتنـاهون  عن منكـر فعلوه  لبئس ما

كانوا  يفعلون (2.

1/البقرة/44.
2/املائدة/79. 

    األمثــال الشعبيــة64



   وقـد جـاء يف  احلـديث الشـريف  أن عقـوبة  من  يفعـل  ذلك
شنيعة جدا يوم  القيامة، فقد  قال صلى اهلل عليه  و سلم:

)يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب
بطنه فيدور بهـا كمـا  يدور احلمـار بالرحى، فيجتمع

إليه  أهل النار، فيقـولـون: يا فالن، مالك،  أمل  تكن تأمر 
باملعروف و تنهـى عن  املنكـر؟ فيقـول : بلـى، قد كنت

آمرباملعروف و ال  آتيه، و أنهى عن املنكر و آتيه (1. فيخرب 
أنه كـان يأمـر  بأشيـاء و ينهى عن أخرى و لكن  كان  قـوله

خيالف فعله و العياذ باهلل.
   *حرف احلاء:

 حب الكلب من فّمو واقضي صواحلك مّنو:
   وهذا املثل - يف األصل - مناف للمروءة و األخالق  اليت  جيب
على املسلم أن  يتصف بها  و لو مع أعدائه، إال أن الناس معادن،
فمنهم من ال تستطيع أن تنال حقوقك منه إال باملداراة - وهي

جـائزة  شرعـا - و تليني الكالم وإخفاء املعارضة.
   ومثل  هؤالء  القوم  كوحش الغاب  ال تستطيع  القرب منه 
نـاهيك عن  حمادثته، فتغدو  املداراة  كعملية  الرتويض  اليت 

يستعمـلهـا املدربون مع أخطر الدواب.
   وهلذا نقرأ  يف  السرية  النبوية  أن النيب  صلى اهلل عليه  وسلم
- يف  صلح  احلديبية - تنازل  عن كثري من  احلقوق  نظري أن
حيقـق  غـايات  أعظم  شأنا. هذا مع رفض كثري من الصحابة

1/رواه مسلم عن أسامة،رقم5305.
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1 / رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجمع بن جارية،ج7،ص384.
2 /البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب،جنم عبد اهلل عبد الواحد،

مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1، 2004م،ص5.
3 / الروم/22. - 4 /القيامة/4. 

الكرام-وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب - بنود وثيقة  الصلح، بل
اعتربوها ذلة و دنية ما ينبغي السكوت عليها، و لكنهم سرعان
مـا ندمـوا  و تراجعوا  عن  مواقفهـم حني  نزلت  سورة  الفتح
وهم  قافلون إىل املدينة املنورة، فقال عمر للنيب:‘أو فتح هو؟’،

فقـال صلى  اهلل  عليه  وسلم: ) إي وربـي  إنه لفتح(1.
ومل متر سوى شهور قليلة حتى دخلت  يف اإلسالم أعداد هائلة

فاقت بكثري ما دخل قبل الصلح.
   *حرف اخلاء:

 خلق و فّرق:
قضـت  حكـمـة  اهلل  تعـاىل  يف  خلقـه  أن  خيتـلفـوا  يف  ألوانهم
وأجنـاسهم و ميـوالتهم  العـاطفيـة و الفكرية.... يف  ديـانـاتهـم
وألسنتهم .. يف  كل  مناحي  احليـاة، حتى  ولـو وجد تـوأمـان
متشـابهان يف  الظـاهر  فـالبد  أن خيتـلفـا يف  نفسيتيهمـا، و لـو
اتفقـا  يف  ذلك، فإنهمـا و ال بد  أن خيتلفـا يف  بصمـات  األصابع 

أو مايعرف علميا بـ :
الـ  أ-د-ن  ADN و هذا ما أكده العلم حديثا2.   

وقد قال  املوىل تبـارك و تعـاىل يف  هذا  املعنى: 
)واختالف ألسنتكم و ألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني(3. 
و قال عن  البصمات - و هي  البنان -: ) بلى قادرين على أن 

نسوي  بنانه (4.
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   *حرف الدال:
 الدنيا  بلوجوه  والخرة  بلفعايل:

   وهذا صحيح  املبنى و املعنى معـا، ذلك  أن الدنيا  -  يف  تصور  
املؤمن - دار امتحان، حقري شأنهـا، قصري عمرها و إن طـال.. ثم
تزول، و يصري كل اخللق إىل دار أخرى، فيهـا اجلزاء و العقاب،
على حسب األفعال اليت عملها أصحابها  يف الدنيا...و لذلك جند
أن  املـؤمن احلق  قد مشر على ساعد  اجلد  لفعل اخلريات  اليت

يدخر أجرها لـ: )يوم ال ينفع مال وال بنـون إال من  أتى اهلل
بقلب سليم(1.. اليوم الذي جيازى فيه على القليل و القطمري،
إن خريا فخري، وإن شرا فشر، قال سبحانه:)فمن يعمل مثقال

ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(2.
وإن  قوما - لألسف - مسلمني  يعظمون أمر الدنيا، يعادون من
أجلها، ويتهـالكـون لنيل شهواتهم الفانية منها، و لذلك جندهم
ال يتورعون وال يتقون اهلل عزوجل عند النيل منها، فيتخذون 
الوساطات  احملرمة، و يتقربون  عند  أصحـاب  اجلـاه  و النفوذ
ليقضوا هلم حاجاتهـم، و لو كان على حساب  املبادئ و القيم،
شعـارهم ‘‘ أقـفـز تعـيـش ’’ و ‘‘حب الكلـب من  فمـو و اقضي

صواحلك منو ’’. و هذا  لعمري  منـاف  خللق املسلم  احلق.

1 /الشعراء/89-88. 
2 /الزلزلة/7 .
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   *حرف السني:
 السمش ما يقطيها القربال:

   يف  املنطقة يصحفون النطق بكلمة  ‘ الشمس’، فبدل الشني
أوال يبدؤون  بالسني.

   ومعنى  املثـال أن الشمس  من قـوة  سطوعهـا و نورهـا  فـإن
» الغربـال « - و هـو أداة  نفوذة - يستعمـل  يف  تصفية  الدقيق
وغريه من الشوائب - ال ميكن  حجب  نورها و تغطيته. و يراد
به أن  األشخاص و األشياء  الواضحة ال ميكن  سرت أنوارها عـن
الغري، و لو حاول البعـض  ذلـك.. و يف  ذلك  قيل:‘‘ احلـق  أبلـج
والباطـل جللج ’’.و النيب  صلى اهلل عليه وسلم مـن  قـوة  نوره

وسطـوع حجته مل يستطع  الكفار حجب  الناس عنه.
   وقد عرب عن ذلك القرآن الكريم حيث قال تعاىل: ) يريدون 
ليطفئوا نور اهلل  بأفواههم  و اهلل متم  نـوره  و لو كره 

الكافرون ( 1، و قال - يف السياق نفسه-:
) و ميكرون  و ميكر اهلل و اهلل  خري  املاكرين (2.         

   *حرف الشني:
 1/شاهي اللب و مدّرڤ الّطاس: 

بعض النـاس  يريد  احلصـول على  أغـراضـه و لكنه ال يكـلـف
نفسـه عناء تقديم  األسباب، كالذي  يرى غريه  حيلب شاة أو 
بقرة  فيطـلب منه  شرب احلليب، لكنه  يرفض  تقديم  اإلناء 

الذي خيفيه حتته.
1/الصف/8.

2/األنفال/30.
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   وهـذا مـن  العـجـز الـذي  نهينـا عنـه شرعـا، و قـد ضرب لنا
الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثال من الطري حني قال:

) لو أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما 
يرزق  الطري تغدو  مخاصا و تروح بطانا (1.

 2/ الشركة هلكة:

   إن  األصل بني الناس التعاون، وال يتأتى النفع  املادي غالبا إال
بتضافرجهود كثرية، سيما إذا  تعلق األمر مبشاريع كربى..
غري  أن النفس مبـا جبلت عليه من  األثرة  و األنـانية قد تقع
يف الغـدر و اخلديعـة، حينذاك يفقد  التعاون معنـاه، و ختتـلط
أمور الشركة، فبدل  أن  تعـود بالنفع  على املتشاركني، فإذا
بها تهلكهم بالعداوة و الكساد. و قد جـاء  يف  احلديث  القدسي:
) أنا ثالث الشـريكني  ما مل خيـن  أحدهمـا صاحبه، فإذا

خانه خرجت من  بينهما (2. و العياذ باهلل تعاىل.
 *حرف الصاد: 
 1/الّصابر اينال:

   يقال من باب  املواساة و بعث  األمل يف  نفس من  أراد  إحراز
مطلوب مل ينله،  أو اجتاز امتحانا و أخفق فيه، أو انتظرغائبا
ومل يصله... و النيل املقصود يف  املثل  حيمل أكثر من معنى:
فرمبـا كـان  نيل  الراحة النفسية اليت  يبعثها  الرضا بقضاء
اهلل و قدره، ذلك  أن كثريا  من  الناس  إذا  فشل يف نيل مراده
رمبـا جلـأ  إىل  التطري و التشـاؤم و التربم  من  اخلالق و املخلوق،
هذا إن مل يلجأ -ال مسح اهلل -إىل االنتحار و االنسحاب من ساحة

1 / رواه الترمذي عن عمر بن اخلطاب،رقم2266.
2 /رواه أبو داود عن أبي هريرة،رقم2936.
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احلياة بالكلية.
   وقد حيمل » النيل « أيضا معنى األجـر و الثواب الذي  جيزاه

نظري صربه و تسليمه  للحكمة  العليـا، قـال تعاىل:
)إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغريحساب(1، وقال رسوله:
)الصرب مفتاح الفرج(2، و قال عمر بن اخلطاب: ‘‘ما أصابين
اهلل مبصيبة إال شكرته عليها لثالثة أسباب: األول أنها  مل تكن

يف ديين، و الثانية أنهـا  أهـون من  غريها، و الثـالثة  أنين  أنتظر
الثواب لصربي عليهـا ’’3.

واملعنى  األخري الذي حيمله ‘‘النيـل’’ هو حتقيق  املرجتى، من
باب »ما ضاع حق وراءه طالب«، وال يتأتى ذلك طبعا إال بالصرب

و املصابرة.
2/ الّصاحب ساحب:

يقول املثل الفرنسي مـا معناه  مرتمجـا : ‘ قل لي من صاحبك 
أقول لك من أنت’، و هذا صحيح باملنطق و التجربة معا، ذلك
أن النفس البشرية  جبلت على  احملـاكـاة، و الطبع  كالكلب
يسرق، و الشخص يتعلم  من  صديقـه  أكثـر مما  يتعلم من
أبويه و معلميـه،  حبكـم الندية و املنـادمة. و نظيـر هذا  املثل

من احلديث  الشريف هو  قوله صلى اهلل عليه و سلم:
) الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل(4، 

ويوم  القيـامة  يصيح  الصاحب متحسرا: ) ياليتين مل  أختذ
فالنا خليال (5،  ملاذا ؟  ألنه أورده موارد  اهللكة  يف  دار الدنيا،

بل وسحبه إىل  الشقاء  األخروي - أعاذنا اهلل -.
1 /الزمر/10. - 2 /رواه الديلمي عن احلسني بن علي،رقم1590.

3 / رواه البيهقي في شعب اإلميان عن سفيان بن عيينة،رقم9845.
4 /رواه أبو داود عن أبي هريرة،رقم4193.  -  5 /الفرقان/28.
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   *حرف الضاد:
 ضربتني يف الّراس ايدوخو:

   إن النفس مباجبلت عليه من الضعف والنقص رمبا ال تنتبه
إىل مصدر وسبب أملها، أو رمبا  أعذرت صاحب األذى أول األمر،
ولكن اللبيب من يتعظ من ذلك فيحذر  أن يصـاب مرة  ثانية،
عمال بالقاعدة العمرية: ‘‘ ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ’’1.

   *حرف الطاء: 
 الّطايرة من فرڤها مذبوحة: 

   وتقـال عن  اخلارج عن  اجلماعة و مصريه  السيئ. و املقصود
الطيور، فكل طري مـال عن أصحـابه، بكلمة ‘‘الفرڤ’’: سرب 
وانفرد خبط  سريه  فسوف يكـون مصيـره ‘‘ الذبح ’’... و هذا 
مثال يضرب  لكل من  فـارق مجاعته الصاحلة - طبعا -، فإنه
سوف ال حمالة  يلحقه العطب و اخلسران، و هو ما يعرب عنه يف
املثـال -‘‘الذبح’’.. و قد جـاء يف السنة  النبوية  الشريفـة  قـوله

صلى اهلل عليه و سلم:
) إمنـا يأكل  الذئب من الغنم القاصية (2.. أي  أن  الشـاة

التـي  خترج عن  القطيع و تنفرد بنفسهـا فـإن  الذئب  املرتبص
بهـا سوف  يسهل عليه  افرتاسهـا، و هذا احلديث فيه إشـارة إىل
أن  ذئب  اإلنسـان هـو  الشيطـان، الذي هو أيضا يزين لإلنسـان
االنفراد و االنعزال عن اجلمـاعة ليسهل عليه إضالله عن سواء

السبيل و العياذ باهلل من شره.

1 /رواه البخاري عن أبي هريرة،رقم5668.
2 / رواه احلاكم في املستدرك عن أبي الدرداء،رقم721.

71     األمثــال الشعبيــة



   *حرف العني:
 عاند وال حتسد:

   فطراهلل سبحانه و تعاىل الناس على حب التنافس، وللنفوس
حظها من احلسد و الغرية، و لطـاملا  أدى التنافس  إىل  القطيعة 

و التباغض، وأحيانا إىل الوقيعة و القتل.
   واإلسـالم  يعرف خبايـا  تلك  النفوس املريضة،  لذلك  جنده
يكبح مجاح  أطماعها و طموحاتها غري املشروعة طبعا، فشرع

التنافس النزيه، بل وندب إليه، فقال تعاىل:
) و يف ذلك  فليتنافس  املتنافسون (1:

أي  يف  وجـوه  الرب و ميادين  اخلري. و يف  السرية  النبوية  كثري
من  الوقائع اليت ختربنا عن حثه صلى اهلل عليه و سلم أصحابه

على التنافس يف الصاحلات .
و هنـا مثل  شعيب  آخر  يقـول : ‘‘ لو كان ما لعناد ما  جتيب
النسـا لوالد ’’: أي لـوال روح  املنـافسة و الغرية  املـوجودة  حبـدة
عند النساء خصوصا، ملا  أجنب  األوالد، ألن كل واحدة منهن

تتفاخر بعدد األوالد.
   *حرف الفاء:

 الفم مللّمد ما ختّشو ذّبانة:
 واملعنى أن الفم املطبق-غري املفتوح-ال تدخله ذبابة..وهو

يشري إىل وجوب التزام الصمت، و عدم اللغو و الولوج يف أعراض
الغري، ذلك  أن  اإلنسان  إذا راقب لسانه و جلمه  فسيسلم  دينه

1/ املطففني/26.
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وعرضه، و يـؤيد  هـذا  مثل  شعيب   آخر مفـاده: ‘‘ احرز امليم
حترزك ’’، أي  قل: مـا رأيت، ما مسعت، ما حضرت، ما قلت...

فبذلك تنجو من الشر واخلطر.
   ويف تعاليم ديننا احلنيف ما يوجب حفظ اللسان عن اخلوض
فيمـا ال يعين، ناهيك عن  اخلـوض  يف مـا هو حرام. و قد سأل
أحـد  الصحـابة  رضـوان  اهلل عليهـم  رسـول اهلل صلى  اهلل عليه
وسلـم: ‘‘ أو  حنـن مـؤاخـذون  مبـا نقـول ؟ ’’ فقـال  صلى  اهلل

عليه وسلم:)ثكلتك أمك،وهل يكب الناس على وجوههم  
يـوم  القيـامة  إال حصائد ألسنتهم(1.. و يف شرعنا احلنيف
أنه  إذا  استـوت  املصلحة يف  الكـالم  و عدمه، فالسكـوت  أولـى.
أما إذا كان للكالم ما يربره أو يوجبه, فهنـا و جب التلفظ  به،

ألن ‘‘ السـاكت  عن احلق شيطان أخرس ’’2. 
*حرف القاف: 

 1/ قراهـا حيلة خرجتلو عجب:

 وقدميا  قالت العرب:‘‘ على نفسها جنت براقش ’’.
   إن كثريا من الناس يستعمل ما وهبه اهلل من الدهاء واحليلة 
لنيل مراده  على حسـاب  حقـوق  اآلخرين،  و يـرى  ذلك  من
الشطـارة والذكـاء، فإذا به يصطدم  مبـا مل  يكن يف  احلسبان،
شأنه شأن من ذكـرهم اهلل عز وجل يف قوله: ) و مثل الذين
كفروا  أعماهلم كسراب  بقيعة حيسبه  الظمـآن  مـاء
حتى  إذا جـاءه  مل  جيده  شيئـا و وجد اهلل عنده  فوفاه

حسابه(3، وقد قرر تعاىل:
1 / رواه ابن ماجة عن معاذ،رقم3963.

2 /قال القشيري:سمعت أبا علي الدقاق يقول:«من سكت عن احلق فهو شيطان أخرس«،شرح النووي على 
مسلم،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط2، 1392ه،ج2،ص20.  - 3 /النور/39.
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) و ميكرون و ميكر اهلل و اهلل خري املاكرين (1. و يف األثر:
 .’’ له  ‘‘ من خدعنا خدعنا 

   والنـاظر يف حال الدول املستكربة -اليـوم- و على رأسهـا أمريكا 
وإسرائيل  جيد أنهمـا  تستعمـالن مصطلـح الذكـاء  يف  حرب 
املستضعفـني  يف العراق و فلسطني، وما  تدريان أن اهلل سينتقم
يوما مـا، و يرد بأسهم  يف  حنورهم، كمـا  فعـل  بفرنسـا  اليت

أصرت على اعتبار اجلزائر مقاطعة فرنسية و إىل األبد، و لكن 
اهلل  قهرها بثلة من الشعب الفقري اجلـائع ، فذهبت أمواهلم اليت
أنفقوها و مشاريعهم اليت استثمروها وخمططاتهم الشيطانية 
اليت رمسوها...كل ذلك و ما سواه ذهب أدراج الرياح، و صدق
اهلل العظيم: ) إن  الذين  كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا
عن سبيـل  اهلل فسينفقونهـا ثم تكـون عليهم حسرة ثم

يغلبون و الذين كفروا إىل جهنم حيشرون (2.
 2/ الڤمح ما يتشد بربطة :

   وهذا لتشتته و تفرقه، فالتمايز و التنافر يف الطباع و األفكار
والتوجهـات ، يصعـب مجع  أصحابهـا على كلمة  سواء، متاما

كما يستحيل مجع حبات القمح يف حزمة واحدة.
   ويف السنة النبوية مـا يشري إىل هذا حيث يقول النيب صلى اهلل 
عليه وسلم: ) األرواح جنود جمندة  ما تعارف منها ائتلف

وما تناكر منها اختلف (3.

1 /األنفال/30.
2 / األنفال/36.

3 /رواه البخاري عن عائشة«باب األرواح جنود مجندة«.
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   *حرف الكاف:
 1/كول ما يعجبك و البس ما يعجب الناس:

   وفـي  هذا تقـول  العرب قدميا:‘‘ إذا كنت يف  قـوم  فاحلب
يف  إنائهم’’. وهـذا  صحيـح، ألن الظـهـور مبـا  خيـالف  تقـاليـد
منطقة ما و الشـذوذ عما تعارف عليه سكانها، يثري يف نفوسهم
النفور والغرابة، مما يؤثر يف  النفس، فرمبا انطوت  أوتعقدت،
لذلك  يوجهنـا  هذا املثل إىل االندمـاج  االجتمـاعي  يف كـل ما

عليه عموم  اجملتمع  من مظـاهر حياتية كاللباس مثال.
   ويف التاريخ  اإلسالمي ورد أن عمر بن اخلطاب بلغه أن و اليه
على  الشـام  معـاوية  بن أبي  سفيـان  قد  اتـخذ  عـادات  الروم
يف  األبـهـة و مظـاهـر السلطـان، فلما سـار إليه ليعـاقبه،  أقنعـه
معـاوية  بأن ذلك مما  يقربنا من الـروم و حيببهم فينا، وبالد
الشـام  كمـا  هـو معـروف  كـانت متـامخـة  للقسطنطينيـة

عاصمة املسيحية يف ذلك الزمان1.
 2/ كول أو درّڤ واّل كول أو فّرڤ:

   وحيدث  ذلك خـاصة  يف  األوسـاط االجتماعية املتقاربة: 
كاجلريان و األقـارب  املتساكنني  يف منزل  واحد، فليس من
املـروءة  و ال مـن  الـذوق  إظهـار مـا تستلـذه  األعني و تشتهـيه
األنـفـس من  املآكـل واملشارب، وال شك مبا  لذلك من أثر على
النفوس من الغرية و احلسد، سيما لدى األطفال و النساء  الذين
جيربون  أوليـاءهم  على  اقتناء  ما رأوا  و لو كان  ذلك مرهقا

1 /اخلالفة األموية،عبد املنعم الهاشمي،دار ابن حزم،بيروت،لبنان،2002م،ص16.
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جليوبهم، و ال جرم  مـا هلذا  من الفتنة اليت  تفضي  إىل خراب
البيـوت. فانظـر أيها القـارئ  الكريم: كلمات  قليلة  حتمـل يف
طياتهـا  نظـريـات  اجتمـاعية  قـد  يعـجـز كثـري من  علـمـاء

ومنظري علم االجتماع  املعاصر أن يأتوا مبثلها.
   وقـد ورد يف اهلدي  النبوي ما يوجب علـى  املسلم  أن  يقاسم
جاره مما رآه أو مّشه من الطعام:)يا أباذر إذا طبخت فأكثر

املرقة وتعاهد جريانك أو أقسم بني جريانك(1.
   *حرف الالم :

 1/ الّلي خزر السما عما :

   قد يتكلف اإلنسان  يف طلب ما ال قبل له به من زينة  احلياة
الدنيا، فيتشوف إىل أصحاب  املباني  العالية و املراكب الفارهة
واحلـدائـق  النـاظرة... فيصـاب  بألوان  من  األمـراض و العقـد
النفسية كاحلسد و التندر  بالقدر اإلهلي، و رمبـا  أفضى ذلك
به إىل الكفر و العياذ باهلل تعاىل، و رمبا اختذ سبال غريمشروعة
لنيل ما ناله غريه  أو أكثر، وهـذا عني  العمى الـذي  أشار إليه
املثل الشعيب. و قد  نهانا رب العزة يف حمكم  التنزيل عن  ذلك

فقال: ) وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري(2 .

2/ الّلي ما عندو غنم ما يتكلم:
متتـاز  منطقة  اجللفة برعي الغنم، و لعل ذلك ما دفع السلف
إىل سوق هذا  املثل،  تشجيعـا للخلف كي  حيـافظوا على هذه
الثروة  املباركة، و قد ورد يف  احلديث الشريف ما يؤكد هذا

1/ رواه أحمد في املسند ،رقم20363.
2 / طه/131.
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 املعنى،حيث قال صلى اهلل عليه وسلم:) يوشك أن يكون خري
مال الرجل غنم يتبع  بها شعف اجلبال (1... و قد جاء يف

األثر: ‘‘ تغّنم ولو بشاة ’’ .
   *حرف امليم:

 ما يبقى فلواد قري احجارو :
   أي أنه ال يبقـى يف الوادي إالحجارته األصلية. و املعنى  أن املاء
الفائض اجلاري  يف الوادي، فإنه  بالرغم مما حيمل من حجارة
وغثاء وغريهما مما جيرفه السيل، فإنه سرعان ما ينجلي عن
أصل  الوادي، و هي حجـارته  الثابتة  الراسخة يف  األرض و هو
مثل جيد  يضرب  عن  أصحـاب  القيـم  و املبادئ،  فهم  دومـا
الثابتون و الراسخون، ولوحاول الغوغاء و الغثائيون  تغطيتهم
و تغـييبهم، و رمبا صّدق  العـامة واجلهلة ما يدعو إليه أولئك،
ولكن سرعان مـا تنجلي  احلقائق، ويبني  الصبح  لذي  عينني

كما يقال،ويتميز اخلبيث من الطيب. 
قال تعاىل يف هذا املعنى: ) قل اليستـوي  اخلبيث  و الطيب

ولوأعجبك كثرة اخلبيث ( 2. 
   وملـا توىل الناس عن النيب صلى  اهلل عليه وسلم  -يوم حنني-  
نادى فيهم العباس رضي اهلل عنهم: ‘‘ يا أهل الشجرة ’’، فهبوا
لنجـدته، متذكرين  بـذلك  العهـد  الذي  أخـذه عليهـم  يـوم

بيعة  الرضوان3.. و ملـا سئل احلـق  يومـا  أين  كنت  يف صولة
الباطل؟  فأجاب: ‘‘ كنت أجتّث جذوره من األعماق ’’ .

1 /رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد اخلدري،رقم18.
2 / املائدة/100.

3 /زاد املعاد،ابن قيم اجلوزية،حتقيق وتعليق شعيب األرنؤوط و عبد القادر األرنؤوط،مؤسسة الرسالة،ط6، 
1984م،ج3،ص471.
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1 /املائدة/02.
2 / رواه مسلم عن جابر،رقم2799.

3 / رواه البيهقي في شعب اإلميان،رقم7190. - 4 / يونس/12 - .5 / يونس/22.

   *حرف النون :
 الّناس  بالّناس و الّناس برّبي :

   وهـذا صحيح، فـالتعـاون و التكـافل  بني  النـاس مطلـوب  يف
اإلسـالم، فقد قال تعاىل: ) و تعـاونـوا على الرب و التقوى وال
تعـاونوا  على اإلثم  و العدوان (1، وقال نبيه صلى اهلل عليه
وسلم: ) دع  الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض (2، و قال:

) اخللق عيال اهلل فأحبهم إليه أنفعهم لعياله (3..ولكن قد
تصيب الناس  أزمات ال قبل هلم بها  كزلزال مدمرأو فيضان
جارف  أو وباء عام...ال يستطيعون رده و مواجهته، فهنا جيب
أن  يلجأ  اجلميع  إىل  اهلل  تعاىل  يدعـونه و يسرتمحـونه  لريفع
عنهم  البـالء  و يعوضهـم  خيـرا. و قد  ورد  يف  القـرآن الكريم
تصـوير  ذلك  يف عدة  مواطن، حيث قـال تعـاىل: ) فإذا  مس
االنسان  الضر دعانا (4، وقال: ) هـو الـذي  يسيـركم  يف
الرب و البحرحتى إذا كنتم  يف الفلك وجرين  بهم بريح
طيبة  و فرحوا بها  جاءتها ريح  عاصف و جاءهم املوج
من  كـل مكـان و ظـنوا  أنـهـم  أحـيط  بـهـم  دعـوا  اهلل
خملصيـن  له  الـدين  لـئن  أجنيتنـا  مـن  هـذه  لنكونن 

من  الشـاكرين (5.
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   *حرف اهلاء:
 اهلدرة لّي و املعنى جلارتي :

   وهي إشارات ينتبه هلا اللبيب األريب :
إذا القوم قالوا من فتى؟خلت أنين*عنيت فلم أكسل ومل أتبلد1
إن كثريا  ما يعرض املتكلم  بكالم ما، أو  بشخص حمدد، و هو
يعين  شيئـا  أو شخصــا  آخـر،  لظرف من  الظـروف  ال  يسمح

بالتصريح و التعيني، و هذا من املعاريض  اليت أجازها  اإلسالم. 
فقد ورد فـي  السنة  أنه صلى  اهلل عليه  وسلم كان كثريا ما

يقول: ) ما بال قوم (2،وهو يقصد أشخاصا بأعيـانهم، و لكنه  
من  باب األدب ال حيب أن  يفضحهم، ولكي يعلمنا  أدب املعاملة
مع  الغري، فإن النصيحة أمام املأل  فضيحة، و إن »كلمة الوجه«
- كمـا يقال عندنـا- وقـاحة جيب  االستعالء عليها. و كأنين
أتصور يف  هذا  املقام  أن كل  ماخاطب به ربنا عزوجل غرينا
به من التوبيخ و الذم إمنا  هـو رسالة لنا لكي نرعـوي و حنذر،
مثـال ذلك ما أطنـب فيه  تعاىل  مـن ذم  اليهـود خاصة، فكأنه
تعاىل  يقـول لنـا:  إياكم  أن تفعلوا ما فعل أولئك  فينالكم ما
ناهلم من الغضب والعذاب، ولكن لألسف مل نع الدرس، وتبلدت

حواسنا فصرنا إىل أسوأ ما صاروا إليه، فهاهم اليوم يستبيحون 
مقدساتنا و أعراضنا وممتلكـاتنا يف فلسطني والعراق وغريهما

وحنن ما زلنا يف غفلتنا  سادرين .

1/البيت لطرفة بن العبد،الكامل للمبرد،دار الفكر،بيروت،ط1،ج1،ص80.
2/رواه أحمد في مسنده،رقم23050.
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   *حرف الواو: 
 الوصاية ما اجتيب الڤمح :

   واملعنى أنه على  اإلنسان  أن  يتكـل - بعـد اهلل  - على  نفسه،
وال يعول كثريا  أو دائما على غريه  يف قضـاء حاجاته أو جلب  
منافعه، فلطاملا اعتمد  بعضنا على غريه، ثم  مل  حيصلوا على
مـآربهم، إمـا بسبـب اإلهمـال  أو النسيان ، أو رمبا حتى بالسطو
عليها و إنكار حيازتهـا... وإمنـا ذكـر القمح  يف  املثل من  بـاب
أنه من مقـومات حيـاة  اإلنسان التـي جيب عليه أنه يشمرعلى
ساعد اجلـد لتحصيلها  بنفسه.... وقد  ورد  يف  احلديث  اآلنف
ذكره  أن  الطيـر  تغدو مخـاصـا و تـروح  بطـانا... فبـالسعـي
استطـاعت  احلصول على  غذائها و غذاء  صغـارها، و هذا مـن
حسن  التـوكل  علـى  اهلل  كمـا  أسلفنـا. و قد ورد يف مناقب
الصحابة  أن أحدهم كان إذا سقط منه سوطه  أو سيفه وهو
على دابته، فـإنه  ينزل عنها و يأخذ حـاجته بيده، و ال يكلف
غريه بذلك..ويف  أدبياتنا الشعبية -ولعل  لذلك  أصل يف الدين-
أن  آدم عليه السالم  ملـا أنزله اهلل  إىل األرض علمه كيف خيبز
خبـزه، فلمـا  فعل  وأراد  أكلـه  سقطـت  منه - و كـان علـى
مرتفع - فتدحرجت  منه، فهب  جيري  وراءها، حتى  أخذهـا
من السفح، و أهلمه  اهلل  أن يقول - ما معناه -: ‘‘  أيتهـا  اخلبزة

إذا مل يكد اإلنسان ويشقى من أجلك، فإنه ال يستطيع احلصول
عليك ’’.. و طبـعـا هـذا  ال يعنـي  أننـا  ال نتكـافل فيما بيننـا،
فكم من  فقري  أو مريض أو عاجز ال يستطيع  أن حيصل رزقه
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1 / رواه مسلم عن أبي هريرة،رقم4650.
2 / رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير،رقم50  .

بيده، فعلينا  أن  نعينه و نوصل  إليه كل ما حيتاجه. و باهلل
التوفيق و منه نستمد احلول و الطول و القوة.

   *حرف الياء: 
 1/يا ملشّبح من بّرا  واش حالك من داخل : 

   وهلذا املثل نظيـر من كالمهم مفاده:‘‘من برا اهلل اهلل  و من
داخل جييب  اهلل ’’. و كـالهمـا يعبـر عن  حال بعض  الناس
الذين  يعتنـون كثـريا  مبظـاهرهـم  اخلـارجيـة  مـن  ملبس
وعطور و ما إىل ذلك، و لكـن  قلوبهم خراب  من  كل  املعاني

اجلميلة .
   واإلسـالم  كمـا  يدعـو إىل  االعتناء  باملظهر اخلـارجي، فهـو
يدعـو بل  و يؤكـد علـى  تنقيـة  السرائـر من الغـل و احلـقـد

والكرب وغريها،  فقال صلى اهلل عليه و سلـم: )  إن  اهلل ال ينظر 
إىل صـوركم و أجسـامكـم و لكـن  ينظـر  إلـى قلـوبكم
وأعمالكم (1. وقال: )إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
اجلسـد  كلـه ، و إذا فسدت فسد اجلسد كله: أال و هي

القلب (2 .
 2/ يد وحدة ما تصفڤش:

   هلل در الوالدين و املربني  فقد نقشوا يف  نفوسنا أمثاال و حكما
رمست منهج حياتنا، و نورت سبيلنا، و من مجلة تلك  الروائع
اخلالدة  هـذا  املثل  الذي  يدعـو إىل التعاون و التـآزر  يف مجيـع
مناحي احلياة: العلمية و االقتصادية واالجتماعية و السياسية
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واخلريية و غريها.. فبالتعاون  تتحقق  األهداف الكربى لألفراد
واجلماعات، و لذلك  يدعونا  الشرع  احلنيف، حيث  قال املوىل
تبارك وتعاىل: )وتعاونوا على الربو التقوى وال تعاونواعلى

االثم والعدوان (1.
ويف السنة:)مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
كمثـل  اجلسـد  الـواحـد، إذا  اشتكى منه عضو  تداعى

له سائر اجلسد  باحلمى(2.
   وقد  أراد  أحد  األولياء  أن يبني ألوالده ما للتعاون من فضل 
وقيمة، فأمرهم أن  جيمعوا  له حزمة  من  احلطب، فلما  أتوا
بها،  أمر كل واحد  منهم  أن يكسر عوده  ففعلوا  ذلك  بكـل
يسر و سهـولة، ثم مجع حزمة  من العيـدان و أمر كل  واحد
منهم  أن  يكسرهـا فلم يستطيعوا، فذكر  هلم  مثل االنفراد

و التعـاون  يف احليـاة، و فضل الثاني على األول .
3/ يرحم من زار وخّفف:

وكـذلك  أردنا  أن  تكـون  هذه القـالئد  النفـيـسة و الشـذرات
الغالية من تراثنا  اجمليد - على قلتها - كـالضيـف العـزيز ذي
الظل اخلفيف، خيفف  الزيـارة  ليذر معنى حبيبـا  إىل النفس،

و شوقا إىل لقاء قريب.
   ويف القرآن الكريم عتاب ألولئك الذين يثقلون على رسول اهلل
صلى  اهلل  عليه و سلم حيـن  زيارتهـم  و جنـواهم  إياه  الزمن
الطويل، وهو- من أدبه و دماثة خلقه-ال يستطيع أن يصرفهم
عنه، فأمر اهلل كل من أراد زيارة نبيه يف  بيته  أن  يقدم  بني

1 / املائدة/2. 
2 /رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير،رقم4685.
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يديه صدقة، فامتنع الكثري عن زيارته ، و فهم الباقون الدرس
فخففوا زيارته.قال تعاىل:

)يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي
جنواكم صدقة ذلك خري لكم وأطهرفإن مل جتدوا فإن
اهلل  غفور  رحيم(1. و من هـدي  اإلسـالم  و آدابه  ختفـيـف

الزيارة عن املريض، و كذا إكرام الضيف ثالثة أيام2، فما زاد
يعد  من التكلف الذي قد يدخل به احلرج و التربم .

1 /اجملادلة/12.
2 /رواه ابن أبي شيبة عن أبي مجلز،رقم148، بلفظ:)حق الضيف ثالثة أيام،فما جاز ذلك فهو صدقة(.
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                       اخلامتة:

   هذه رحلة  قصرية مع باقة عبقة من تراثنا  األدبي و الثقايف
األصيل ،الذي يعكس - كما أسلفنا -  أصالة أهل هذه املنطقة
وعراقتهم  يف  العروبة و اإلسالم، و ما هي إال لفتـات  أردنـا من
خالهلا توجيه األنظار و شحذ همم الباحثني  للغوص  يف  هذا
البحر الزاخرمن تراثنا الثري، و يف  اعتقادنا أنهم على اختالف
ختصصـاتهـم  سيجـدون  ما يشفي  غليلهـم:  يف  األدب و الشعر
وعلم  النفس واالجتماع  والسياسـة والدين..، بل وحتىالعلوم
التجريبية كـالطب و الفالحة و العمران و مـا  إىل  ذلك، فهـي
إذن دعوة صادقة لنفض الغبارعن هذه الكنوز الدفينة، و باهلل
التوفيق وعليه التكالن والحول وال قوة  إال باهلل العلّي العظيم.
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   باقة من األمثال الشعبية اجللفاوية) ترتيب أجبدي (:

*إذا كان صاحبك عسل ما تلحسوش ڤاع 
*أفرح بسهمك يفرح بيك

*أقفز تعيش
*أڤلب الڤصعة لفمها خترج الطفلة ملها

*أنت عليك بتصغار اخلبزة ونا علي مباكلت مرتني 
*الربكة ف احلركة

*بطو يعرفك
*حجرة من عد حلبيب تفاحة

*احلر من قمزة والربهوش من دبزة
*خص العمية قا لكحل

*اخلطاب رطاب
*راح لبالد النسا وجاب عزوج

*الراعي واخلماس مدوسني على رزق الناس
*زواج ليلة ليه تدبري عام

*الزوخ والفوخ ولعشا ڤرنينة
*شوية م حلنة وشوية م رطابة ليد

*صباط الطالو ولقراية والو
*ضربة بلفاس خري من عشرة بلڤدوم

*العادة جبل واجلبل ما يتحول
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*العلم ف الراس ماهوش ف الكراس
*العود اللي حتڤرو يعميك

*يف طوع كرشو خيلي عرشو
*كثري لصحاب يبقى بال صاحب

*كي تشبع الكرش اتڤول للراس قنيلي 
*حلمار محاري ونا نركب م لور

*لعزوج ما تقبل الكنة وابليس ما يدخل اجلنة
*اللي احيوس ع الشباح مايقول آح

*اللي بطتو يدو ما يبكي
*اللي بال إعف واللي خوا إسف

*اللي ربطها بيدو إحيلها بسنيه
*اللي فاتك بليلة فاتك حبيلة

*اللي فاتو البكري إيروح يكري
*اللي فاتو الطعام إيڤول شبعت واللي فاتو لكالم إيڤول مسعت

*اللي ما يشبع من الڤصعة ما يشبع ملحيسها
*اللي يبدلك بلفول بدلو بڤشورو

*ما ختلط فلوسخ ما يفوح عليك
*ماكلة بال ما من ڤلة لفهامة

*ما ناكل بصل ما حنصل
*ما يزاوجو حتى يشابهو

*متلبس ب الدين وأمرو شيطاني
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*املكسي بشي الناس عريان
*من حليتو خبرلو

*موال التاج وحيتاج
*ناخض شيخ يدللين وال مكروس إيعللين

*وجه خلروف معروف
*يتعلم حلفافة يف روس ليتامى
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           املراجع واملصادر:
*القرآن الكريم
*كتب السنة:

1 - سنن ابن مـاجة، حتـقيق حممد  فـؤاد عبد  البـاقي، دار 
الفكر، بريوت،ط1.

2 - سنن أبي داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، 
دار الفكر،بريوت،ط1.

3 - سنن الرتمـذي، حتقـيق أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء
الرتاث العربي،بريوت،ط1.

4 - شـرح  صحيـح  مسلم،  النـووي، دار إحياء  الرتاث العربي،
بريوت، ط2، 1392ه.

5 - صحيـح  البخاري،  حتقيـق  مصطفى ديب  البغا، دار ابن
كثري، ط3، 1987،بريوت.

6 - صحيـح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دارإحياء
الرتاث  العربي، ط1،بريوت.

7 - املستدرك، احلاكم  النيسـابوري، حتقيق مصطفى عبد
القادر عطا، دار الكتب العلمية،بريوت،ط1، 1990م.

8 - املسند، أمحد  بن  حنبل، مؤسسـة قرطبـة، مصر، ط1.
9 - مسند  الشهـاب، القضاعي، حتقيق  محـدي  بن  عبد

اجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة،بريوت،ط2، 1986م.
10 - مصنف ابن أبي شيبة، حتـقيق كمـال  يـوسف احلوت، 

مكتبة  الرشد، الرياض،ط1، 1409ه.
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*كتب أخرى : 
11 - األمثـال  من الكتـاب و السنة ، أبو عبد  اهلل حممد بن

علي احلكيم  الرتمذي، حتقيق مصطفى عبد  القـادر عطا، 
مؤسسة  الكتب الثقافية، بريوت، لبنان،ط1، 1409ه1989-م.

12 - البصمة الوراثية، جنم  عبد  اهلل، مؤسسة الرسـالة، بريوت،
ط1، 2004م.

13 - حتفة السـائل بباقة من تاريخ سيدي نايل، ختريج ومجع 
عامر بن املربوك حمفوظي،ط1، 2002م.

14 - التحقيق  املتكـامل  يف  نبذة  من منـاقب و عـادات و قيم
وتراث  أجداد  العروش  األوائل،  امليلود  األمني  قويسم  بن  

اهلدار،
دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،ط1، 2006م.

15 - التعاريف، املنـاوي، حتقيق حممد رضوان  الداية، دار الفكر 
املعاصر،بريوت،ط1، 1410ه.

16 - اجللـفة تاريخ و معـاصرة، إعداد  حممد  بلقـاسم الشـايب،
إشراف  أمحد سبع، دار أسـامة للطباعة و النشر و التوزيع، 

اجلزائر، ط1، 2006م.
17 - مجهرة  األمثـال، أبـو هـالل  العسكـري، حتقيق حممـد أبو
الفضل و عبد  اجمليد  قطامش، دار  الكتب  املصرية، القاهرة.

18 -اخلالفة األموية، عبد املنعم اهلامشي، دار ابن حزم، بريوت،
لبنان،2002م.

19 - روح املعاني، األلوسي، دار إحياء الرتاث العربي،بريوت،ط1.
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20 - رياض الصاحلني، اإلمام النووي،مكتبة احلياة، 
بريوت،بدون سنة الطبع.

21 - زاد املعاد،ابن قيم اجلوزية،حتقيق وتعليق شعيب 
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط6، 

1984م.
22 - الزهد الكبري،البيهقي،حتقيق عامر أمحد حيدر، مؤسسة

الكتب الثقافية،بريوتط3، 1996م.
23 - شعب اإلميـان، البيهقـي، حتقيـق  حممد  السعيـد بن

بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت،ط1، 1410ه.
24 - صـور  و خصايل من جمتمع أوالد  نايل، املبـارك  بلحاج

الثقافة  أنثروبولوجية’’،طبع بدعم من مديرية  ‘‘دراسة 
لوالية اجللفة،2007م.

25 - العقد  الفريد، ابن عبد ربه، حتقيق عبد اجمليد الرتحيين،
دار الكتب العلمية، بريوت،ط1.

26 - الفردوس مبأثور اخلطاب،الديلمي، حتقيق حممد السعيد
بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت،ط1، 1986م.

27 - الكامل،املربد،دار الفكر،بريوت،ط1. 
28 - لسان العرب،ابن منظور،دار صادر،بريوت،ط1.

29 -خمتصر تفسري ابن كثري، حممد علي الصابوني،شركة 
الشهاب، اجلزائر،1990م.

30 - املستقصى  يف أمثـال  العـرب، الــزخمشري، دار  الكتب 
العلمية،بريوت،ط2، 1977م .
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31 - من أروع  مـا قال املتنيب، إعداد إميل ناصيف،دار بغدادي
للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر. 

*املوقع االلكرتوني:اجللفة أنفو .
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