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يعاجل جزًء  جلزائرية، ألنهبية ايأيت هذا الكتاب ليسّد فراغا يف املكتبة األد         
، وهي معاجلة تزاوج ما بني التأريخ من التاريخ األديب والثقايف للوطن اجلزائريهاما 

والتحليل األدبيني، بذل فيها األستاذ الدكتور حممد جالوي جمهودا كبريا معتمدا على 
ربته السابقة يف تأسيس البحث األديب الذي تتشكل مدونته من املوروث الشعري جت

األمازيغي مبختلف أشكاله، وتثري املعاجلة مسائل نقدية على جانب كبري من األمهية 
قد قدم قبل سنوات صاحبها وكان  .سم من املوروث الشعري األمازيغيتتعلق بق

أرّخ فيها للحركة الشعريّة األمازيغّية ألمهية على جانب كبري من ادولة أطروحة دكتوراه 
مدّونة ثريّة مشكلة من أشعار مجعية وفردية تعود ملختلف حقب التاريخ حّلل فيها و 

يت وقتئذ لو جتد األطروحة وقد كنت عضوا يف جلنة املناقشة، ومتنّ  األديب األمازيغي،
عات املشهد الشعري يف مبلحقها الذي حيتوي مدّونة شعريّة ممثلة لتنو  طريقها للنشر
لة لى هذه اخلطوة املتمثّ ع ين أن يقدم األستاذ حممد جالويلذلك سرّ . . بالد القبائل

األطروحة بدورها طريقها بقية يف انتظار أن جتد  يف نشر قسم من موضوع األطروحة،
  .إىل النشر
حبثه يتمثل الشك أن احلافز األساسي للعناية جبمع الشعر األمازيغي وتدوينه و          

يف ربط الفرد اجلزائري جبذوره وتراثه ودفعه إىل احلفاظ عليه لكونه ميثل األصالة 
إىل جانب ذلك . واحلكمة ويندرج يف أنشطة احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية

اّدة غزيرة مت تناقلها عرب األجيال شفاهيا، ويتم تسجيلها ميثل الشعر األمازيغي م
وتصنيفها وحتليلها حاليا من قبل عدد من الباحثني، تثري معاجلتها العديد من األسئلة 
املتعلقة بتصنيف األشكال واحملتويات والنظر يف دالالا وتاريخ تطورها وقضاياها 

واستكشاف من الشفاهية إىل التدوين اهلا وانتق وظروف إنتاجها املتعلقة بالوزن والقافية



إىل غريها من املسائل اليت جيد الباحث نفسه معنيا ا، وهي نفسها  مبدعيها ورواا
القضايا اليت حاول كتاب حممد جالوي أن يتطرق إليها وأن يبدي فيها رأيه بكل 

غي عامة حصافة وجدية عرفناها فيه منذ أن نشر كتاباته األوىل حول الشعر األمازي
  .وشعر آيت منقالت بصفة خاصة

متثل كتابات حممد جالوي حول الشعر األمازيغي بالنسبة للقارئ باللغة          
نافذة هامة لإلطالع على جزء هام من اإلنتاج األديب الوطين، يسمح مبعرفة العربية 

ويأيت هذا املشهد الشعري األمازيغي سواء يف مراحله التارخيية السابقة أو يف راهنه، 
الكتاب ليضيف لبنة يف صرح الدراسات األدبية، ذات التوجه العلمي، املتعلقة بالشعر 
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ا��	���ت ھذه ا
درا�� ��ص ��
	�د�د �ن ا	�زء ا�ول �و�وع 

�
��ر�� ا
����ا���د��، ا
	$  ر%ت 	داو! وا��� %$ ا#و��ط ا!�	�� ��،  ��	
ا

�,و�� وُ�ظ�ت ��(��� ��رزة %$ ��ل ا��دا 
 . �ذ ا
�دم��ت ا

 .��$ ��د �ن ا
��	���ت ا
	$ دأ�ت  ����

ر2م �ن أن ا
��	�1 ا��%

�,و��، %$ ��ل إر34� ا
��ر%$  �ر 
	��9ب ا#���ل، %7ن ا
ذا(رة ����ت �63 ا

�< !زا
ت 	�	زن ـ إ
. �د ا
�وم ـ (ً�� ھ��; �ن ا
�:وص ���# �� ���
ا

��ر��

C ا
ذي ھذه ا
�:وص ا
	$ 	�(س ��;ء ذ
ك ا!ھ. ا��
�و
�< (�ن 	��م ا

��ري، (�7دى ا#�س ا
��ر%�� %$ ���ء :ر�< 
��ول ا
ھذا ا
��	�1 ا
�ر�ق 

�����  .ا
���ري، ���	دادا	< ا
ز���� وا�9

��� ار	(زت أ:;  �. ��دة ��ر�� 4ر�� 	���	3� ���	
درا�	�� ا

��ر��، ا
	$ ��د ا
�زء 
ر ��3� �4رة ا#(�ا
�دو�� ا
�ر%�� ��
��ث، ھذه ا
��دة ا

���ل ا
��دا�$
، ا
ذي ��9� �< %��� �ز�د  ن  �ر�ن 9ر��، 	�	�$ إ
.  دة 

�ف ا#�(�ل (1)��د��ت �ن و!�� ا
�و�رة	��
 1��
، ��ث أ�,رت  ���� ا

�ز، ���
ا
	���ر�� ا
	$ !زا
ت أ���رھ� ��,وظ� %$ ذا(رة ا
����ن !���� ا

���ري �4�ت . ��طو � ��ر�� )600( � �. �� �ز�د  ن �ت ��
ھذا ا
(م ا

�
�(ل 9ط�$ أن ا
��دة ا
	را��4 !زا
ت ��� �	داو�.  

	و�م أ2���� ا#���ر ا
	$ 	���	3� ا
�دو�� �,�دا�3� 
3و�� ��د �3�، أي 

�ل، (�� أن ��ظم ھذه ا#���ر ��Hور، �رى ا
�ور #ول �رة، ��
أ�3� ��3و
� ا

  . إذ 
م ���ق أن ��ر %$ أي �ر�1 (�ن

                                                 
�3� ھذا ا
��1 ا
��دا�$، و	م ا
	ر(�ز  ��3� �:,� أ�����، �ذ(ر ��د�� ��زر،    (1)�� $	
�د��ت ا�
و�ن ا

�ول، و�ن أھم ا
�رى ا
����� �3ذا ا
��ل ا
��دا�$�� ، �����
9ر�� إ�2ل ز9�2ن، : ا#:��م، أ�ث 
�ز�ز، ا
  ... . ، 4(�و�ث، ��وان ا���م،  �وان، أ��9وم، أ�9	ور، إ2وراف

 



��ري، %3م أ���ص  �د�ون  أ�� ا
رواة
ا
ذ�ن إ
	���� ��3م ھذا ا
(م ا

�ن ا
�واد ا# ظم، ����. أ�3م 
��وا ��
رواة ا
��	ر%�ن، و! ���(ون درا�� 

 .���ر�� 	�وم أ����  
���دة ا
وا��� %$ %ن روا�� ا#���ر، �ل أن روا�	3م 

���� وا
ط�1، %����� ا
��دا�$ ! �(�د ��دو ���ء
� ا
ذا(رة �
4�3� ا�� $	
����� ا
ا

ھؤ!ء ا#���ص، وا�	��ل �� �زال  �
�� %�3� �ن أ���ر 	م 	وار34�  ن طر�ق 

�,وي
 .ا
	��9ل ا

��دي و�:��:<، د�ل ��م د�ل ��م ����و�	
�$ ا����
��ر ا

درا�� �و�وع ا

��د«��دد %$ ا
�دا�� �:ط�K ار	��J� أن �	
��ري »ا
 %$ ا��داع ا

�ف  �� ��وم  ��< �ن �  ، �و��)
إ
. ���ب 	�د�م ��ت و�:و:��ت، وا

��د��، %$ أ���دھ� ا!�	�� �� �	
��� ا����
�� ا���
 ����

���  ن ا
�����ت ا

��ر�� ��
,3م 
وا
�4�%�� وا
������، إ����� ��� أن ا
	و2ل %$  �ق ا
�:وص ا

�� ا
	$ أ�	�	3�، و �ر ا
	د�9ق ��
وا
درا��، 
ن �	J	. إ! �ن �;ل ر�ط3� ��

 $% K��:
ا
�(���ز��ت ا
ر����� ا
(���� وراء 	�ر�ك دوا
�ب 	�ك ا
��	���ت ا

��د���	
   .ا

�(ل 
�� أر��� �ظر��، أ���� �
ھذا ا
�د�ل ا
��م �طر��� ��:ودة، 

 �3���	�ل  	� $	
�ف ا
���:ر وا
�����، ا	��
 ������	
��3� درا�	�� ا  $���

  .ا
��لا
,:ول ا
;��� �ن ھذا 

�(ل ، أ�����أ��������� أ�واب ���� أ�واب ��وم  �. %ث ���ا
3�م 
�3(ل ا
أ�� 	 $%

 �3���� ،������	
را�� ھذه ا
دا
���ور ا
ر����� ا
	$ 		�Jس  ��3� درا�	�� ا

 �3����د�� ا
	$ 	�وم  �	
�ص ا�:�
�ف  ن أھم ا
���ت وا)
ا
را��� إ
. ا

�(; وأ���ط� و��	وى، ���ث  ،�������
��ر�� ا
ا�:ب اھ	����� ا!�	���ت ا

��د�� ا
	$ (�ن 
3� ا
و19 ا
,��ل  �ب ا�ول�ب ا�ول��ا	ا	�;ل �	
��ر�� ا
�. أھم ا#���ط ا 

 ،$�����
��د��،  �. 4را�3�  إذ أن ھذه%$ ���ة ا
,رد ا�	
��ر�� ا
ا#���ط ا

�����  �%$ ��د� 		�و19 و	�و 3�،

ط���ت ا�� ���:�
ا
���!ت ا
	���ر�� ا




L%راد ا
�ر���، �� 	��رھ� ا
���ر ا#(4ر إ%:���  ن ا! ��	���
�H�!ت ا�

وا
��� �ت، إذ �ن �;
3� �	م ا
	���ر  ن ��	�ف ا
�(�و��ت ا
�,��� وا
ذھ��� 

 ��%��4
�ق ا!�	�� �� وا���
�را�K ا�	�� �� وا���، و%$ ������3� 	��ل ا


  .وا
������، %$ (�4ر �ن ا!
	زام وا
:دق

�ف ا#���ر 
3ذه  	�� �3��		 $	
ا#���ط %��ر 	�ك ا
,��ءات ا

 ،>��$ �ن ا
	���ر ��(ل �ريء  ن أ%(�ره وآرا����
��د��، 	�(ن ا
,رد ا�	
ا


�د 	��:رھ�، و	�دد  ��3� ا
���ق، ��	
��:� ا
�رأة ا
	$ ظ�ت ا
��دات وا


	�د  ،���,�
��ددة أ���3� ���!ت ا
	���ر وا�%:�ح  ن ر2��	3� و�(�و��	3� ا

��ر�� ���!
ت ر��� 	,:K �ن �;
3�  �� %$ ھذه ا#�(�ل ا
	���ر�� ا

�ر، ���
� ���ث 	�د �ر�	3� ا
�,�ودة �زت  ن ا�%:�ح  �< ��
�ول ا  .
، %	��د إ
. إ%راغ �� 	ر�ب %$ أ2وار ذا	�	3� �ن �����ت 	�ك ا#���ر

�م، وا
�زن ��
��رة، �
�(�و	�ت، 	�(ل  �
�� ��طر�� ��	زج %�< ا
�Jس ��

 ���)�
  ... .وا
4ورة ��

��� 9ر��	3�  %�	را���3�����
����، %	�ت ا
�رأة ا
ا
���زة، و	3و�دا	3� ا

���ل �	د%ق �ن ا#���ر، 	�(ل %$ :��3� روا%د ��ر%�� وأد��� ! 	��ب، 


Qرث ا
�	��9ل (�زا ��ر%�� ! �,�. ����
ھذا ا
(�ز ا
ذي ! �زال . 	�4ل ��

����� ��	ظر ا�����ث، 9�
��< ا
�زء ا
3�م ��< �ود � %$ ا
ذا(رة ا  $	J	 �� ل

  .ر��ح ا
����ن وا
	���$، ا
	$ ظ�ت 	;ز�<  �. �دى ا#���ل وا
�رون

 �����

ر2م �ن ا#ھ��� ا
	$ ��ظ. �3� ھذا ا
�زء �ن ا
�4�%� ا��%

��د��، %7ن ا!ھ	��م �< �ن طرف ا
����4ن وا
دار��ن ��د ���; �دا، و9د �	
ا

��ُل �ن ا
�3	��ن �<  �. أطراف ا#:��
 . �1ُ��د ا

�� ا
��دة، ا
	$ أو
ت  ���� ��:� 
3ذه ���
و
�ل �ن ��ن ا
درا��ت ا

��د��، 	�ك ا
درا�� ا
	$ أ��زھ� ��3. ��,و%$�	
��ر�� ا
، �ول )1(ا#���ط ا

أ���ر 	م ���3� �ن ��ط�� أ�ت ���د، 		��ول ��
	�د�د �� 	داول %$ ھذه 
                                                 
(1) M. Mahfoufi,,  Le répertoire musical d’un village berbère d’Algérie (Kabylie), thèse 
de Doctorat, université de Paris, 1992. 



�� �3����ط�ت ا
��و��ا
��ط�� �ن أ�(�ل 	���ر�� 	���د��، 		:ل %$ أ2�
�2ر . 

�. ا
���ب ا
�و���$ ـ ���ل   .
أن ا
���ث %$ ھذه ا
درا�� ر(ز ��
در�� ا#و

	�::< ـ ا
ذي �ر	�ط �3ذه ا#���ط أ�4�ء ���ر��	3� ا
��دا���، �ن دون ا
	و2ل 

���,
��ري �J���ده ا#د��� واّ
��ل وا
	���ص %$ ا
ّ�ص ا�	
��.  

	
��ر��، ! أ�� ��9$ ا
درا��ت وا#���ث، ا
$ 		:ل �3ذا ا#���ط ا

�ورة %$ ��	�ف ا
��;ت وا
�را�د، #��	ذة ��
	(�د 		��وز ��ض ا
���!ت ا

��	:�ن %$ ���!ت أد��� و
����� و�و��و
و���، 		��ول ��(ل ��	�ب 

��ر��، وذ
ك 
زاو�� ��ددة �ن ا
زوا�� ا
	$ 		��3� %��ءات ھذه ا#���ط ا

��دا��� ا
��1 ����، و���و
�  ن ��ض ��! 	��د  �. �:وص ��ر�� 

  .ا
�را�1 أ����� أ�رى

�� �ذ(ر  �. ���ل ا
�4�ل ���
  :و�ن ھذه ا# ��ل ا
�$"، 	��و
ت 3�%� )2(���
� #�ت %ّروخ %ر�دة �����
    ، و��"ا
�H�ء ا

  .)1993(�	:ل �< �ن أ���س ��ر��، 
�"، 		��ول 3�%� 	�ك )3(و���
� أ�رى 
��روس ذھ��� ����
    ضا

��ر��
��راء، ������� "ا
%$ ا# راس،  ��ب ا
���ء، ا
	$ 	�دث ��ن ا

)1992(.  
� $���ر"، %�د 	��ول %$ ���ل 
< )4(أ�� :�
�$ ���د أ(
" ا
��وي   ا

 ،$�����
 .)2001(%$ ا
��	�1 ا

�ض ا
��و��"، %$ ���
	< )5((�� 	��ول ر��1 �و ;م ����
   " أ���ر ا
  . �($%$ أ راس ��ط�� أ�ت ز

                                                 
(2) F. Ait Ferroukh, « Le chant kabyle et ses genres », in : Encyclopédie berbère, 
N°12, ed, EDISUD, 1993, pp. 1869-71. 
(3) Dahbia. Abrous, « Les joutes poétiques du henni : compétition d’honneur et rapt 
symbolique », in E.D.B N° 9, 1992, pp. 147-164. 
(4) M. A Salhi, M. A. « Poésie féminine et poétique kabyle », in, actes du colloque 
international. Des femmes et des textes dans l’espace maghrébin, constantine. 
Expression N° 7, avril 2001. 
 



   �2�ء «: ، ���
� 	�ت  �وان)6(�ن �3	3� أ��زت ��ري %�رول �
"���:
�ل" �دا �� ا���
���  ، ��ص ��
	�د�د �� ���.»%$ ��ط�� ا����
��

  ".أ�ر9ص أو أ�	دو"
�د�د %$ 
إ! أن ا
�;�ظ  �. ھذه ا
���!ت و�2رھ�، ھو ا!9	��ب ا


���. 	��ول ھذه ا#�(�ل، وا
	ر(�ز �دًء  �. ا
���ب ا ،�3
 $�
�و���$ وا#دا

��ر�� أ�را 4��و��، �ن دون أن 	��ل ا
�ظوة 
��ل ا#د�$ 
��د	3� ا�	
ا!ھ	��م ��

�ف  ن ا
�:و:��ت ا��دا ��، )
�درا�� وا%��، ھذه ا
درا�� ا
	$ �ن �3�J� ا

�م ��ن ھذه ا#���ط، و	ؤ�س 
(ل ��ط ��ري ��و��	< ��
ا
	$ 9د 	�رز ا
	���ز ا

	
  .$ 9د 	ر9. �< #ن �	�(ل (�(ل أد�$ 9��م �ذا	<ا
,��� ا

، ا
��ب ا#ولدرا�� ھذه ا#���ط ��ن ھذا 
ذا، %7ن ھد%�� �ن �;ل 

، وإ��� ا
	ر(�ز ا#�(�ل
�س ا
��ث  ن ا
���ب ا
�و���$ ا
��ت ا
�ر	�ط �3ذه 

�(ل أ���$  �. ا
���ب ا#د�$ ���	�ف أ���ده ا
��ر%� ،��%��4
�� وا
,��� وا

�$، و�� 
3� �ن ����
��راز أھ��� ھذه ا#���ط ا
	���ر�� %$ أو��ط ا
��	�1 ا

أدوار ووظ��ف ! ��(ن ا!�	�H�ء  �3� %$ ���ة ا#%راد وا
��� �ت، !���� 

��د���	
�� ا��
�ف  ن أھم . %$ 	�ك ا)
(�� ���. �ن ���ب آ�ر إ
. ا

�	دا�ل ا
�:و:��ت وا
���زات ا
	$ ��و
م  ��3� (ل ��ط  �. �دة، 	,�د�� 

�ل��
�ط ا�
  . ا
�;�ظ ��ن ھذه ا#�(�ل، ا
ذي ���C أ����� �د ا


���ل ھذه ا#���ط ا
	���ر��ا ا
درا��و ������	
  ���� .�	�وم  

��ر��، 	��1 %$ 	:��,3� 
%:ول، (ل %:ل �ظم ���و � �ن ا#���ط ا


�، ا
	$ �ن �3�J� إ�راز ھذا ا
	���ز ���:ر أ�����، 	�4ل ا
�����س ا
�وھر�

�,�، �واًء �ن	��
�م ��ن ھذه ا#���ط ا��
�(ل وا
���ون، أو �ن ��ث  ��ث ا
ا

  :��ن ��س ���و �ت ر����� وھ$و9د 	م 	�د�دھ� ا#داء وا
وظ��ف، 

                                                                                                                    
(5) B. Rabia, « Les joutes poétiques féminines dans les mariages aux Ait Ziki 
Kabylie », in AWAL, cahiers d’études berbères, n° 4 , MSH, Paris. 
(6) M.Virolle, « Chant à sauter pour les tout petit en Kabylie ». In Littérature orale 
arabo-berbère, n° 22. 
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�ف  ن أھم ا
�و�و �ت وا#2راض  ��ب ا	������ب ا	����ا	ا	�::�� )�


 �����راء أھ��� ��:�، إ����� ��� �,� 

3� ا .
��د��، ا
	$ أو�	
��ر�� ا
ا

��ري %$ 	و
�ف  ن �وھر ا
(��و�� ا
���ون ا)
��< ا
���ث إ
. �واطن ا

�Hوص %$ أ ��ق ا
	ر(��� ا!�	�� ��، 9:د 
���	���ت، وا#�ذ ��ده 
 ��	���
ا

ا�	���ط ��	�ف ا#�(�م وا
��م، ا
	$ 	�4ل ا#�س ا
���ر�� وا
�ر%�� 
���ة 

��وب
   .ا

أن  و���ر إ
. أ���  �. إدراك 	�م �Jھ��� ھذه ا
زاو�� �ن ���4�، إذ 

��د�� وأ2را�3� �و�وع �Hري، �,	K أ�وا�� �	
��ر�� ا
درا�� ا
�و�و �ت ا


ذا . 
Qط��ب وا!�	طراد، و9د �:�K أن ��(ل ��ور ��ث ��,رد ��
%�د ��و

	��ب ا
	,�:�ل وا
�ز���ت ا
	$ �ن �3�J� أن 	��د��  ن :�ب 9در ا��(�ن 

ا
,(ر�� وا
��ر%��  �. ا
��ط���ت  ،�:,� أ����� وذ
ك ��
	ر(�ز،2��	��، 

 $	
��د��، وا�	
�ن �3�J� أن ا
���دة ��(ل أو ��Uر %$ �����ن 	�ك ا#���ر ا

���، و	�� د��  �.  	�دم����
�� ا���

�� زاو�� �,وذ إ
.  �ق ا
	ر(��� ا!�	�� �� 

 $	
��دي، وا�	
%3م ا
�وا��ن وا
��م ا
(���� وراء 	�ر�ك دوا
�ب ذ
ك ا
��	�1 ا


��راء ��ن ظ�ت ا
��3ل ا
��ر�� #���ل �ن ا
�ف ا��دا �ت ا	��
 $���ر

�� ا
	��9ب ا
ز��$���.  

��ر�� ا
�	و%رة 
د���، �واء ��3� ا
���و
� %$  ��ط;9� �ن%
ا
��دة ا

��ر ا
�د�م،
أو �� 	�(��� �ن ���<  ط��ت ا
درا��ت وا
��وث ا
	$ �:ت ا



�$ 9د ��د��دا���، ����
�� ر ا
ت 9ر��	< ���ل وا%ر �ن 	راءى 
�� �و�وح أن ا

ا
�و�و �ت وا�2راض، 	�د ر:دا �,:; 
(ل ا���H�!ت ا
�و��� 

 ������

L%راد وا
��� �ت �J���دھ� ا!�	�� �� وا ��	���
وا
���ر��ت ا

  ... .وا
,(ر�� 

�. ا
���ور ا
(�رى ا
	$ 		وزع  ��3�  ا
��بھذا  9د أ9	:ر�� ��نو 

��د���	
��ر�� ا
، وا
	$ 	�(��� �ن �:رھ� %$ 4;�4 ���ور أھم ا
�و�و �ت ا

  :أ����� وھ$

���� ����� �����	
�� ���	
�� �������                  ��                      TTaammeeddyyaazztt  nn  ttsseerrttiitt            

���� ����� ����� ������� � ������� �                         �         �    TTaammeeddyyaazztt  nn  ttmmeettttii    

            ���� ����� ��������������� ����������� �                ��                                  TTaammeeddyyaazztt  nn  ttaayyrrii  

  
% ��
�ص وا
���زات ا
	$ 		:ل �3ذه  ا	��	ثا	��	ث  ا	��	با	��	ب$ و	��و�:�
أھم ا

�,و��، 
��د��، وا
	$ 	�د %$ ����3� و
�دة ا
ط���� ا�	
��ر�� ا
ا!�	���ت ا

��� ا��دا �� %$ �د ذا	3� %$ ظل ��
�ف  �< ا)	 �� .�وا9	:ر�� ��
	�د�د  

�� ا
���زة، إ��%� إ
. إ�راز ��
�,وي ��ن أو��ط ھذه ا
�� 	��ده 	وا:�3� ا

��� ا
��	�� %$ �4ل 	�ك ا
ظروف �ن �:��ص و���زات �واء ����
ا
�:�دة ا

�(ل وا
���ء
، أو �� 	��ق ��#���� وا#��
�ب، و9د �� ا	:ل ��3� ����ب ا

�����
ث  �. 4;�4 %:ول ر�4
ا
���زات  %�3�	��و
�� : 	,ر ت ��دة ھذا ا
��ب ا

�$ ا
	وا#��و��� ا��دا �� ����
��ر ا�
��:�دة و���دي، 
�ظ�م ا#وزان وا
�وا%$ 

��د���	
��� ا����
  . ا

�.  ���	�����	��وأ���3� ھذا ا
��ث   �3�
�6 ا
	$ 	و:��� إ�	�
أ����� %�3� أھم ا

�ف أ�وا�3� و%:و
3�طول �ط�� ھذه ا
درا��،  �ر 	��.  




:�و��ت أ�4�ء إ���ز�� 
,:ول ھذا و
�د (�ن ط����� أن 	وا��3� ��ض ا

�$ءا
��ل
�ر ��وات، 3��%� ���< �ا
ذي  ، ا�
�C ا�	 ���	Hرق �دة ز���� طو�

�. ���ل ا
�4�ل �� ا	:ل �ط���� ا
�و�وع، إذ (�ن 
زا�� أن ��وم �درا��  

��دا��� وا%��، 9:د ��1 �� أ�(ن �ن ��دة ��ر�� �ن أ%واه ا
رواة، ����. 

��� ا
	$ 	���	3� ا
ر��9 ا
�Hرا��
%�� ا
��ددة 
�� ا!�	��ل ��ن ا
�رى وا#ر��ف ا

(��دان ��ث و �ل، ھذا ا!�	��ل ا
ذي أ��. �ن ا#�ور ا
:���، !���� أن 

�ر�� ا
�وداء ا
	$ �رت �3� �
ا
,	رة ا
��::� ����ز ھذا ا
��ث 		زا�ن وا

  . ا
�زا�ر

أ�� ا
�:�در وا
�را�1 ا
	$ 	م ا 	��دھ� أ�4�ء إ���ز %:ول ھذا 


H�ت أ�����،  ا
��ث، $3%  �. 9در (��ر �ن ا
	�وع، .��م  �9 �3����ث أن أ2

%��	,د�� ��3� أ��C ا!�	,�دة، إذ �� د	�� ��(ل %� ل  �. إ�راز �:و:��ت 

 ��) $	
��ل، ا�	
�$،  و�(�	�� �ن ا
و9وف  �. أ�دث ���ھ6 ا
��د وا����
��ر ا
ا

  . %$ أ�س ا
���� إ
�3� أ�4�ء درا�	�� ا
	ط�����


,�ل ��ود ھذ وأ��را إن ��Hت ھذه ا
درا���% �3�ا ا
	(��ل %$ أ�زا

إ
. (ل �ن �د 
$ �د ا
�ون �ن أ���ص  �د��ن (��وا ��واري %$ ��دان ��1 

�3��ت ا
ر���� ا
	$ 9د�ت 
�� 	��3;ت 
��ر�� �ن أ%واه ا
رواة، أو ا
ا
��دة ا

��:ول  �. ا
�را�1 وا
�:�در ا#����� ا
	$ 	�ص �و�وع ���4� وذ
ك 


K��
���� ��و ا
��رجوا
��4  ن طر�ق ا�
  .�ت ا
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