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تشكك لواويو ككنويسة راككاومي ككايو ككنوموي ككاويسشكك مويستككاو اككتط نو ككنوف س ككرويس ككرة ونويسو ككو و
علكككغواضكككميضويسشككك موويتعرفرتكككووو  م كككاويسعوياكككرويستكككاوعرسع كككرويسشككك مي ووفر كككاويسككك  نو

 غ ككوم نو نوفكك مويس عككر  نو ككاوضكك دو  ككر افموضككرعدواويو ككا مواووعم ككويو ككرس ال نواوويس
وو نوف مويسة رارد:

:وإ وت ككاو ككنوا  ككمويسة راككردو   ككاوواضومفككروشكك ميوواةاككا روتو  اككرو ككاوحماسةةة يبةةا تمةةا 
يالفت رمووا ا  روا وال،وو اوا اويس تررو رسة رااووفوويامواولوا ويرويس ترروواعظ  ر،و

اويالفت رموو قو رو متض ووةاوويسش مي،وو اوو اوةرولوا ووت رموانو اتفامو و وويسفااو 
عااوعار اوفر كاو شك مي وطكاو  كرنو اكط مو كاويالفت كرمووي كمي،وو كاوافك وعلكغوا كاوت كرمو
ااوو كرنو غ كمويسا كوصوس اكتا موسكوويسكم طو كاوي   كرد،وو  كالو  كضويس  كرااو  كرو  تم  كرو

واا. نوفلل،وو اوا اويس موو اوف مويسةا ااوا ار وشمةووسا وينويسة ر
و اوياتطرعوف يويس ترروانو أف و  راتوو اوافوسويساا ر وويس ةا  نو راتوعوإععر  مووو نو
عل ككووإع كككرع مواكك رويالفت كككرمويس و ككقويسككك يوع كككاو  ككووإسكككغوي شكك رمويستكككاو ةككت و  كككرو كككاو
يسلغردوويس م  اوويس  راا،وو كاواعكدوفك مويسكاوي نويسشكميلوويسلغكو  نوانو  اكويوعار كاو كرا او

س ككروع  ككمهو ككا مو رستفاكك موويستوضكك ووويأعككميرووفككموا  ككمو ككنوعشككم نوشككرمةرووانو ت ككا و
فكككوويست م ككويو124س ككر،ووس ككنويسكك يوط ككنو ككنوفكك مويسشككمولوشككمةرنوسل موو ككاويس تككو غواككااو

فكوو  اوشملويس موو او كنوا  كمويسشكموةردويستكاوو كلدوإس اكر،ووا  مفكرو202يس تو غواااو
وعار او   رااويسش موويساااوويس ويواا.

و  تروو  اا توويسافا اويسعم  اويستاوت اوو  ااو   كاو كاوتكرم لويسااكاوي ا كاوو كاوط كنوفك يو
 تةا ككقواة ككاوا كك نووع ككاويساكك موفككرمون،وا ككروشككملويست م ككويو اككاواشككموو4624يسشككملواككااو

عككاهواشككميدوافمفككرو تةا ككقو ة ككاو ة ككاويسككا نوع ككاويسة  ككا،وو ككاو اككاويفت رمفككرو ككنويسشكك مو
  رروسش مويسة رااووفوواولوي  ويرووا  مفروو ووا اويس تكرروو كررووعلغوا ويرويس  راا

سل مي اوو رروسكداروو كرروسلااك روو كرروسل عكر وو كرروي ضك ر وويس كا ووو كررويس كفردو
وو ررويسا موويسا رسوو ررويس لووو ررو   اويساار .

اووفكككوو:ووتكككر نويس ةتكككميوا كككروت كككرمو كككاويستكككأس  و وضكككنو تر كككرو كككاويسة راكككحماسةةةة البحتةةةر 
 ع وعاو اط ردو   مهو ووعكاوعلكغو ر كاووام  كاوواك   نو ر كر،ووا  كموا وي  كرو كاواوعكردو
فلا اووسمو  نويساا ر و شمة رووس لواميااويسعويارويستاوو  وعل  رويس ةتميوت  لويستوعكوو



يسافاكاويسك يو كرنو  تم كوووفككوو اتاكاو اط رت كروو فتكرموا  رت ككروإسكغوعراكروتأ  كاموويفت ر ككوو
عم كككرو رسوفكككاوويشكككت ميو رسة  كككاوف كككرو كككرسوو كككنوع كككاويساكككاوسوو ة كككغو كككنوو كككراوو شكككرعم ن

يسةرم ا،ووانوف مويسة راكاو كروتكويلو عكرالوسل ةكدوويسامياكاو ا كروت  كسويتعرفكروعا كايو كاو
يستأس  ووا و عرو نوا ر جويالفت رمو رسعراروي ف  اوويسا موي   لاويستاوظلدوم كويو كنو

و  لاويال تاي .م ووويالاتش راوو  رالو نوا
:وو ككانوف ككاوييوعلككاو ككنويسة ككوهويس لككويويس  ككمو و ككر نويسشككعميو دوالحماسةةة الرةة ر ة

فكك وة راكاوعلكغوضكميمو كرو كاوة راككاوا كاوت كرمووض مفكرو كنويسة راكردوو اك  روعلككغو212
تاكك اوي ككويروفككا:و ككررويسشككاهوويسشككعرعاوويسلككوموويس تككرروويس مي ككاوويس ككا ووويس عككر ووي ارو

فككككلو  ككككوو ككككرو  ككككلو ككككاويالمت ككككرلوعاككككاوف ككككورويسم ككككرلوويالشككككت رقوعاككككاوس  ككككرنوويسااكككك ر،وواا
يس مو و اويساويعوعااواولويسة رم.واافلو او ررويستش   ردو فردويسااكر وويساكرموويستاكر  و

وويسوةشوويسل لوويسم رضوويساةررووض مفروواف ميو ررويس لو.
اك وو،وو كاوا كاو   كمو كنوو اوع نو  ووس    ر كاووف اكاوواكت نوشكرعميوعكايو كنوسكمو ك  موي

يس ككرة  نويساكككاي غوانوي كككنويسشككعميوضكككرفغو  تر كككووة راككووا كككاوت كككرموو   ككلويس تكككرروةلاكككاو
يسو ككلو ككاويسالاككلاويسطو لككاو ككنو تككرويالفت ككرميدويسشكك م اوو ككاوط  ككدويسة راككاويسشككعم او
ط  اوةا  او تةا قوع اويس   نويس لوةاوواا ر ويسة  اوو امدوض نو اشوميدووويمهو

و.4640 اوا شقوعرموويس ار ا
:ووتأتاوف مويسة رااويستاوع   رو امويسا نو نوا اويسفمجو نويسةاك نوالحماسة البصر ة

فككك وضكك نويسة راككردويس   ككمهويستككاويعت ككافرويساككاي غووياككتفراو ا ككرويس ل ككر و326يس  ككمي د
وميع  رواف كاو كنويس تاكا  نووياتفكنو ا كرو   كمو كنويس ةااك نو كاوتفكم  وي شك رموويسو كو و
علككغويفككت  ويسموي ككردو،وو  ككاووانويس فسكك و ككاوا ككراو ككنو تككرروي شكك رموويساظككر موسلفرسككا نو
و تررويسة وينوسلعرةظوو ع وعاويس  رااووة راكاويس ةتكميووة راكاوي كنويسشكعميووض مفكرو
 ككنويس  ككافرد،وو ككنوضم ككرويس ككا وانو ظككلو ككرةروفكك مويسة راككاوض ككمو  ككمو و كك نو

فاي كوويس تكرروإس كوومعرلوع مموعلغويسمضمو نو  و تووسل  لكو  لويسكا نوا كاويس ظفكموويا
،ووتانويسة رااو اوام  اوعشمو ر رووفاوتار موة رااوا اوت رمو اواةاوعشكمو ر كروو و كاو
عل  رو    اوا ويروفاو روعر و كاوي  ر  كروويسفمي كردوو كروعكر و كاو لكوويستكم  صوو كررو

و4631 فتكككرمويسككا نواة ككاواكككااويأار ككاوويسوفككا،وواشككمدويسة راكككاو ةااككاو تعتاككر ويسككا توم
وط  دو  ط  او علسويس  رم ويس   را كا،ووفاكركوة راكردوافكم واشكمو  ضك روو كرو كويلو

و  ض رو راتظرمو نو اشمفواا روتضمو عر  نوو اط ردوش م او   ا.و



و
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اكرو نويس  رامويسم  ااو اواميااوي ارويس م او كاويس  كمويسعكرفلاوويأاك  اوإسكغوعر
يس  كككراموي فكككم و تكككرروع  كككمهواشككك رمويس كككمرو  كككاوو كككاويسامشكككا،و اكككوو شككك لو ع وعكككاو
 تاراااو نوة دويست و روو تفاكاو كنوة كدوي عكاياوو ت سفكاو كنوة كدويستوي كقو كاويس  اكغو
ويسغكككمضوويساالسكككاووعلكككغويسكككمضمو كككنواف  كككاويس تكككرروويعت كككرامو  كككاميو كككنو  كككرامويسامياكككاو

 لاوإالوانو رة ووظلو ع والوعلغويس كرة  نووظلكدواف كرمموويافميامو او  ضويسا ر اويس ر
ض ككموويضكككةاوو  ككرسموع كككمموض ككمو  مو كككاو  ككروا كككنويس   ككمو كككنويس ككرة  نوإسكككغويالفكككت  و

وتةا او تمتووو  م اوع مم.
إنوف يويالضطميروويالفت  و اوة لاروعلغوانواةرولو ةروساويس كرة  نويخفكم نو كاوفك يو

فتككمهويسو ا ككاويستككاوعرشكك روسااككتط نوانوا ككلوإسككغويسككو نويس عككرلو ككنواعككلويسو ككو وعلككغويس
يستام  اويس يواس و  وويس تررووانوفك مويس  م كاوسكموتعكاوطم ا كرو كنوفك لوياكمويس فسك واوو
تةا قو ا توواوويس  كوموإسكغو كرو شك موإسكغويالاكمويس ر كلوسكوووم  كروةرسكدوفك مويس اكر لواونو

رويستكككميعمووي ف كككرمووي ةكككايدويسو كككو وعلكككغو كككرو  شككك وعكككنوفككك يويسمعكككلو  كككاو ميع كككاو تككك
ويسترم لوويسا مووض مفرو  رو   كنوانو كافلو كاوإطكرمويسو كو وعلكغوةا اكاوياك ووو كنوفاكرو
 راككدويس ةروسككاوتتعككووإسككغوامياككاويس تككررووط   ككاوتأس فككوووا كك ويس رةككدوستةككااوعلككغوي  ككلو

ويس مةلاويستاو   نوانو فس و  رو  لوف يويس ترر.
 ككنويستككأس  و اكك روتااكك اووواعككاياو  ككر امووت و  ككووويفت ككرموويس تككررو   ككلو مةلككاو تطككومهو

ا وي كوووتاك  ت ر،ويس  مو وانو تكررويسط اككردوال كنواك مو   كلو ةروسككاوعا كاهو كاويستككأس  و
وطوميوااا رو تاا رو اويستمت روويستاا قوو   نويعت كرمموا و عكرو كاو كررويست كا  وو كافلو

و اوف يويأطرموا ضروة رااوا اوت رم.
يست ا  و اوعكم وويشكت مو كاويساكمنويس رسكدويس عكميوو كاوضكو وفك مويسةا اكاواعكاوإنوف يو

انو تكككررويسع  كككمهو   كككلواضكككعرواعلكككغو كككنوة كككدويست و كككروويستااككك قوسلةكككاواويستكككاووضككك  رو
وي عكككاياويستكككاوةكككاافرووي اككك ر ويستكككاووضككك  روعلكككغوماسو كككلو ع وعكككاووفككك يو كككا  اروإسكككغو

و ف اوفك يويسكمايوظ كومو تكرويسع  كمهو كاويساكمنويالعتاراو أنويس تررواس و  اوف مويس مةلاو
يسمي نويس عميو ا وانوظ مو ترروع  مهويسلغاوال نوام اووع  مهوي   رلوسل ا ميووع  كمهو
ي ااككرروال ككنوةككومووتككافلوع  ككمهوي شكك رمو ككاوفكك يويس ككرروو   ككنو ويواككاو اا ككاويسع  ككمهو



ضوي طوإالوااووةكرولوانو كافلو  اا ردوي نوا مووي نو ت  او نوة دويس ار  سويسااا اوويس
وعا مويسغ   ردو او  ضوا ويسوو  روع ل رو ومهو غر مهوسل ومهويس أسو ا.

فكك و كاو تكررويس  كاهو134إنوف مويس ار لوإسكغوعراكرويأشكرمهويستكاواومافكروي كنومشك قو دو
شككرمهويسفككرمي او ككاوا ككوينوي ارو د فككك وإسككغوياككموفكك يويس فسكك وتككالوعلككغوانويس فسكك و100ويا

وةاواوف مويسفتمهويس  تاهو  نوا ر اويسامنويسمي نوو اي اويسامنويسفر سويس عمي.عرشو او
ا و عككرو ككنوا ككر جويستككأس  ويسفاككاو ككاو  ككر امووا وي ككووويس ككمروو ظككلو تككرروع  ككمهواشكك رم

ويفت رميتككككوويستككككاوضكككك ا روا ككككويرويس  لاككككردوويس ع  ككككميدوويس اتا ككككردوويس كككك ف ردوويس مي ككككاو
 اوا كويرو كاو كلو كررواك  اوشك مي و   كونو ع كوعويسع  كمهوويس شو ردوويس لة ردو   موا 

وتانووام  ونوشرعميوس لوشرعمو   اهوويةاه.
و
و
 دواو ن الرعراء ال اهم  ن:-7

إنوف مويس ار او رسش موويالفت رمو موي تووظ و ت ل نوةتغوع مويسموي كاوة كدو كااويسكمويهو
 اماكاويس  كمهووة كراويسموي كاو أف ونوعلغوعرتا موموي توو  رنوا كووع كموو كنويس ك  وإ كرمو

إ ككرمو اماككاويس و ككاوو  ككاف روعككر ويس فضككلووفلكك وي ة ككمو ككموي  كك  اووا ككووع  ككاهووا ككوو
ع كككموويسشككك  رااووي كككنويساككك  دوو ة كككاو كككنوة  كككرووا كككوواككك  اويساككك مي،وو كككاوااككك  دوفككك مو
يس ع وعكاو كنويسككمويهوإاك ر ررو   كميرو ككاوااكلويسشك مويسعككرفلاوإسكغوع كمويستككاو ن،و كا دوسككوو

نو ككا   رو ككروع لككوو ككراميوعلككغوياككت  ررويسعككو وي   ككمو ككنويسشكك مويس  ككمو و ككاو سكككو كك
ويس  م.

إنواظككمهوويةككاهوإسككغوا ككوينوشككرعموعككرفلاوويةككاوت شكك ويالفت ككرمويسكك يووعاتككووموي ككاويسشكك مو
عاككاوفككفال ،و ككا وينوي ككميويساكك سو ككمو و موي ككاوي  كك  اووا ككاوع ككموويسشكك  رااووفرسككاو ككنو

نويسا  دووا اوا  اويسا ميووا اوع رسوي ةولوو  ا ووا كوو ل وموو ة او نوة  رووي 
ويسةعرجوي علمويسشات ميوو شمةووو  ا وويسوو موا وو  موعر مو نوا ورويس طل واا.

وا وينووف مو كنوا كاواكل غوع  كووي كنويساك  دوويسطواكاوو ة كاو كنوف  كمهوويساك ميووا كوو
ويسشات مي.و  مو ة او نويساراموي ا رميوو وا و نوال  رنوي علم

وا ولوا وينوي ميويسا سوووف موو ا اويساويو نو ا رن:وا ولو  م اووا ولو و  اوويا يو
اعاارويساظمو   روع  وويس ل ر وسا وينووف مووعااروانوموي رتكووتاةكاموعكنوفك  نوي  كل ن،و
 أ وسوويس  م اوتاةاموعنوموي اوا اوع  كاهو   كمو كنويس  اكغووا كاواك  اوع كاويس لككو كنو



    ا،ووتاةكاموا كوسوويس و  كاوعكنوة كراويسميو كاوويس فضكلويسضك اووا كاوع كموو م روي
يسش  راا،وو روااوسوو اوا ويااوي ميويسا سوووف موااوسوو اوا وينويسار غاووي عشغووطم او

ووض مفمو نوش مي ويسعرفل اويس  نوو لدوإس ارواويو ا مو.
ا ككروت ككايف روإسككغواويو ككنوإنويفت ككرمو  ككضوفككفال ويسككمويهوسككموتات ككموعلككغويسككاويو نوي س فككماهوويا

فك و ك  مواكت نوا وياكروت كااو أشك رمو440يسا ر لويستاوع  دو ا رو   ميو ا ر،و رخ ايو دو
ي واووتات او    لوو ش م،ووس اووسمو اا  روعلغوعر نواوو ران،وو نويسغم روانو ارفمو

ك و  را كاووعشكم نوفك452ي  مو نوميو كاو كاو كانوا كوينوويةكاوسا  لكا،وو ك  موي كنويساكا م د
ا ويارو نواويو نويسا ر لووفاواضل  رو ااو اوإسغويسا مي،ووسمو  نويسا ميووةامو اوتة لو
ا روتة لو  وومويهوآفكمونو  كرنوا كووع  كاهو   كمو كنويس  اكغو ف مويس   اويس   مهوويسشر اوويا

ووفرساو نو ل وموو ة او نوة  رو نويس  ت  نو   يويسةال.و
إنوف مويس ومهويسويضةاويستاوت  اك روي ف كرموتوضكوويسعراكرويسةا اكاوسلةم كاويسشك م اووو

يس م  ككاوع ككمو اكك مت رو ككنويس  ككمويسعككرفلاوةتككغوع ككمويستككاو نووت شكك وعككنويالا ككمي و
يس ل ككاويسكك يوافكك و ككووعل ككر وي  ككاواافاكك مو ككاويسةفككرظوعلككغوتككمي  موويالفت ككرمو ع ككنوشككترتوو

يستاوت  أدوس رواا ررويس تر او  رادوةم اويستكاو نويس   كمهويستكاوس واعوموا رااو  اوي ع رلو
وش افرويسامنويس رسدويس عمي.

وعر ويس اتشم ونويس  نوعم ويو   اوف مويسلغاوواام ويو امت رووشقو  ضمواارس   روو  غ رو
وتمي    رو ميةويو اشمونويس فطوطو نويساويو نوو ع  ونو روتار مو كنوي شك رموويس عكر  نو

 م ا،و اككاواشككمويويس فضككل ردووي  كك   ردوواشكك رمويس كك س  نو ككمويسككاويو نويس فككماهو،ووسككمويسشكك
ا ككرو راككدوفاككركو عككر  نوافككم و ككنو   ككنويس اتشككم ونووةككافمو ككنو او ككونو  كك موي ع ككر وويا

ويس مروويس ال  نوتارفمو ارف او   مهو اواشموف مويس عر  نوويساويو ن.ووو
 


