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 املاء واملكان واإلنسان

م مم–حيؿلماٌاء مأػممأدسمايقاة عؽاغةمػاعةمسيماألوداطماظشعؾقةمم-باسؿؾاره
باٌـطؼةماىـوبقةماظغربقةمعنماىزائرم)اظْؼصور(.مػذهماٌـطؼةماظيتمؼـؼلممدؽاغفام

وؼة.متلؽنماألوديماظؼرىماٌلؿاةمبـم"اظْؼصصيورضيم"موػيمإديمصؽؿني:مصؽةمحضرؼةموصؽةمبد
ذاتمبـاءمسؿراغيمعؿؿقزمؼعودمبـاؤهمإديمسفدمعامضؾلماإلدالم،معؾينممبوادمرقـقةم
صؾؾة.مطاغتمسيماظلابقمربارةمبأدوارموأبراجمذاتموزقػةمدصاسقةمبدأتمععاٌفام

متؿغريمعنمدـةمألخرى.
مسؾ ماسؿؿادا م"اظؼصورؼون" مايضر ماظلؽان مواظؿفارةمؼعقش ماألرض مزراسة ى

مأررافم معن ماٌـؾفلة ماظعقون معقاه مسؾى موؼعؿؿدون مايقواغات، مبعض وتربقة
ماألودؼة،موؼعقشونمسقشةماطؿػاءمذاتي.

معؿعارفمسؾقفام مدضقؼة مررضا مبلاتقـفم مرّي مسيمسؿؾقة ماظؼصورؼون مػؤالء وؼؿؾع
م مسي م"وؼلؿعؿؾون مواظـفار، ماظؾقل متعاضب ماظؿوزؼع متعاضب مصقفا مؼؿم ذظكمربؾقا،

ماٌقاه.ممداساتممشلقة متوزؼع موضؾط مأوضاتماظصالة وؿعمبنيموزقػيتمهدؼد
وبفذهماظطرؼؼةمؼلؿعؿلماظػالحونمعقاهماظعقونمسيمطلمضصر،مطلمحلبماٌلاحةم

م.اظيتمميؾؽفامأومؼؽرتؼفا"

                                                                                                                                   
مجاععةموػران.م،ؼلمماظؿارؼخأدؿاذمبم*
 توجدمإحدىمػذهماظلاساتمبؼصرمعغرارماظؿقؿاغي،مطؿامتلؿعؿلمررقمتؼؾقدؼةمأخرىمعـلماظلاسةماٌائقة.م-9
رداظةمعاجلؿريمغوضشتممبعفدماظـؼاصةمم-دماظؼادرم:ماظؼصصماظشعيبمسيمعـطؼةمسنيماظصػراء.خؾقػي،مسؾم-2

مم.9119م–م9112اظشعؾقةمبؿؾؿلان،م
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متربقةمم مسؾى ماضؿصادػم مؼعؿؿد ماظذؼن ماظرحل ماظؾدو مصفي ماظـاغقة ماظػؽة أعا
موزرا ماٌراسي ماألعطارمايقواغاتمسي مغدرة مأن مإال مايؾوبمسيمدـواتماظرخاء. سة
متؿقؽممسيمضقؿةماحملصول.

وػؽذامصإنماٌاءمسيمػذهماٌـطؼةماظيتموؿعمبنيمعـاخيماظصقراءمواإلدؿؾسمػوم
ايقاةمبرعؿفا،مإذمأنمحقاةماظرتحالماظيتمؼؼوممبفاماظؾدومترتؾطمأدادامبوجودمػذهم

م مظذظكمندػم ماغعداعفا. مأو مايقوؼة معؤضؿة،مصققثماٌادة موإضاعة سيمترحالمدائم
طانماٌاءمادؿؼرماظؾدويمظقؿزودمػوموحقواغاتهممبامؼؽػقفم،مصإذاماغعدممبادرماىؿقعم

مإديمذدماظرحالمحبـامسنمػذاماٌوردماظـؿنيماظذيمػومعصدرمعلؿؼرػمموعـؿفعفم.
وظؼدموصيجدمغوعمخاصمعنماظعالضةمايؿقؿقةمبنيمػؿنيماظػؽؿني:مايضرمواظؾدو،م

م م"صاحضييب"معـذ مبـ: مغظريه مؼـعت معـفم ماظواحد موأصؾح مضدمية، ممممممممممممسفود
ماظؾدويمصاحؾهم محقثمؼزور ماظلؾع. موتؾادل مبقـفؿا ماظؿزاور موؼؿم م"أصقابـا"، أو
ماظؼصوريم مؼزور مبقـؿا مواظػواطه، مباًضر مظقؿزود مذفرؼا مأو مأدؾوسقا ايضري

م ماظشقاه متؾد مسـدعا ماظربقع مصصل مسي ماظؾدوي مصاحؾه مايؾقبم)ايضري( وؼؿوصر
وعشؿؼاته،موؼصيزشيودهماظؾدويمحباجقاتهمعنمايؾقبمواألصوافموشريمذظك.موتـؿؼلم

ماظصالتمإديماألبـاءمصؿؿطورمسالضاتماألخوةمبنيماظطرصني.
وضدمأضقؿتماٌراطزمايضرؼةماٌلؿاةمبـم"اظؼضْيصور"مسيمػذهماٌـطؼةمسؾىمأررافم

ماإلغلانموايقوانموظ مظؿلفقلمزراسةمشذاء موعنمأبرزماألودؼة ماظشرب. ؾؿزودممبقاه
ماظػوضاغي،م معغرار ماظؿقؿاغي، معغرار متضيقوت، ماظلػقلقػة، مند: ماظؼصور ػذه

مبومسغون،مأرضيبشيهماظؿقؿاغقة،مأربهماظظفراغقة،م...م.
وتـػردمبؾدةمتقوتمبوجودمددمعاءمخيؿزنماٌقاه،موعـهمدبرجماٌقاهمسربمصؿقةم

ماظلا مضلؿني: مسؾى مظؿؿوزع ماظضيقرية" م"شار ماظغربقة.متدسى مواظلاضقة ماظؼؾؾقة، ضقة
:م"إنماظلدماياظيمأسقدمبـاؤهمعـذمحواظيمعائةموزيسمدـوات،مؼؼولمأحدماظرواة

مطان،م مطؿا مبـاءه ماظؼصر مدؽان مصأساد ماظؼدؼم، ماظلد ماظػقضانمجدران مدعر مأن بعد
متقوتمجاءتمعنم موتلؿقة وذظكمسنمررؼقماظعؿلماىؿاسيماظؿطوسيم)اظؿضيوؼزة(،

ماظذيمؼعين مسقونمععـاػا مأي  مووؿعمسؾىمتقّطاوؼن ماحملؾقة( ماظعنيم)باظشؾقة
م.اٌاء"

                                                                                                                                   
 
مم.م9111تقوتمم-دـة،مصالحمعؿعؾم.م67بـواز،مدؾقؿانم:مم-3
ماظراويمغػلهم:موؼعودمدؽانماظؼصورمإديمأصولمأعازؼغقة،معازاظتماظشؾقةمعلؿعؿؾةمبقـفم.م-4
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وتؿواجدمسؾىمرولمعـطؼةماألرؾسماظصقراويم)جؾالماظؼصورمجزءمعـه(،مردومم
موصورم مأذؽال مسن مسؾارة موػي ماٌؽؿوبة"، م"اَيفضيرشية مبـ: مربؾقا متدسى صكرؼة

مأغواعم ماظؼدؼم،موؼؿؾنيمعن ماٌـطؼة ايقواغاتميقواغاتمطاغتمتعقشمععمإغلان
مأنماٌـطؼةمطاغتمتعقشم موحشقة،مزراصات،م...( م)صقؾة،مشزالن،مأبؼار اٌردوعة
مػذهم معـل مظعقش ماٌـادب ماٌـاخ موػو مطـقػة، ماظغابات موطاغت معطريا سصرا
.مايقواغات،مواظيتماغؼرضتمبؿغريماظظروفماٌـاخقةمسيماظعصرمايفريمايدؼث

،ممبـطؼةمدػقلقػةم0222خرا،مدـةمطؿامأنماطؿشافمبؼاؼاماظدؼـادورم)اظعشيب(معؤ
شربيمسنيماظصػراءمعنمضؾلمباحـنيمعنمطؾقةمسؾومماألرضمجباععةموػران،مؼؤطدم

مذظك.

 املاء يف املوروث الشعيب

إنمأػؿقةماٌاءمػذهمجعؾؿهمؼؽؿليمرابعامخاصامسيماٌوروثماظشعيب،موؼؿفؾىم
طلماظودائلمذظكمسيمضرورةموجودهمواظدسوةمإديمحلنمادؿغالظهموعدحه،موادؿعؿالم

ظؾقصولمسؾقه،موؼظفرمذظكمسيماٌؿارداتماظقوعقةمظلؽانمعـطؼةماظؼصورمباىـوبم
مواظعؿورم موريقان ماظشقخ مدقد موأوالد ماظطراسي مضؾائل مسـد ماىزائري اظغربي
ماظشعؾقةم مايؽاؼات مسي مععؿؼداتفم مبعض مسي متؿضح مطؿا موشريػم. واظؼصورؼون

مواألعـالموايؽمموحؿىمسيماألدسقة.
معشيا،مصػيماألعـا متشيفضيرشيقضي م"عا مو ٌَا" مسضيَؾىما مُهْط موُظوَطانضي ماْظؿشيا، م"َأرضيَصدضي لماظشعؾقة:

محؿىمتضيصضيقبضيمعشيا"موػيمدسوةمظؾؿؼؾقلمعنمادؿفالكماٌاءمواالحؿقاطماظالزممظذظك.
وسنمضرورةموجودهمصقؾةماظطعاممؼردماٌـلماظؼائل:م"اظطضّيعشيامضيمبضياَلمعشيا،معشينضيمَضؾَّةم

مسضيَؾىماْظْػفشياعشية"،مصؽؿالماظغ موااْلسضيوشيادضي،مواظُؼوتضي م"اْظؿشيا مو ماٌاء. مإالمبوجود مالمؼؿم ذاء
 اْظفشيوادضي"موم"َطلَّرضيتيموضيعشياؼشيا،موشيالحضيدؼثضيمْضَػاؼشيا".

مِطيماْظؿشيا،م م"آمؼَّعشيفضيَؾْك مؼؾي: معا ماٌاء ماًريماظيتمتعرتفمبؼقؿة مأدسقة وعن
متشيكضيرصيجضيمعشيَّْكمُطلضيمغشيعضيؿشية".

ؿؿعمعلؾم،مصإنماظدؼنمميـلمظدؼهمأحدماألغلاقمومبامأنماجملؿؿعماحملؾيمذب
ماظـاسم مصإنمضقم موهلذا مؼصيعزىمتؽاعلماظـؼاصةموواغلفا. مسيماظـؼاصة،موإظقه اهلاعة

                                                                                                                                   
 - « Vaufrey, Raymond : Préhistoire de l’Afrique.- tome 02 ; « Le Maghreb :أغظر5

Imprimerie officielle de la Tunisie- Tunis sans date.- p. 357. 
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وععؿؼداتفممتعودمإديمأصولمدؼـقة،موظؽنمعلأظةماظدؼنمظدىماظعاعةمتظلمذعؾقةمسيم
مطلمعظاػرػا،مسالضؿهمضعقػةمباظؿأوؼلماظـصيماٌؽؿوب.

عطفرمظؾشكصمعنماظؽػرمواظـفادةمواألدران،مصوجبمادؿعؿاظهموهلذامصإنماٌاءم
مذضيرشيا،م مبضياَل م"اْظؿشيا مألن ماٌاء مغدرة محبفة ماظػروضماظدؼـقة مأداء مسن مااظؿؽادل وسدم

موشياْظَؼؾضيَؾةمبضياَلمْطرشيا".
ماظدؼـقةم ماظطفارة مسيمذعائر مؼلؿكدم مطؿا ماظشكصقة مسيماظـظاصة ماٌاء وؼلؿكدم

ماٌكؿؾػة، موعـادؾاتفا ماظصالة،مممممبأذؽاهلا مؼلؾق ماظذي ماظوضوء مسي مايال مػو طؿا
ايقض(مم-أومظؾؿكؾصمواظؿطفرمعنمدغسماياالتماالدؿــائقةماظعارضةم)اىـابةم

أومشللماٌقتماٌؼؾلمسؾىماحملادؾةمسيماظؼرب.م"صاٌاءمإذنمػوماظذيمؼردماظػردمعنم
مإديماجملؿؿع مؼرده مأيمأغه ماظعادؼة، موبذظكمذظكماظوضعماالدؿــائيمإديمايقاة ،

م.ؼعودماظؿوازنمإديماظعالضاتماظيتمتربطهمباآلخرؼن"
وإذامطاغتماظشعائرماظدؼـقةمتلنمأدسقةمربددةمودؾوطاتمععقـة،مصإنمظؾعاعةم
دؾوطاتفامورؼوداتفاماًاصة،معنمذظكمأنمبعضمػؤالءمؼلؿفؾونموضوءػممظؾصالةم

مباظدساءماظؿاظيمسؾىمذؽلمخطابمعوجهمإديماٌاء:
مؼشيــامظضَيشيوشيضيعــشيانضيممؼشيامْظؿشيامبادضيمشيمآمسضيِؾقْك

مؼاَشّراسضيماْظغضيرصيوسضيممبادممآمسضيِؾقْكمؼامْظؿشيا
مؼامرشيّواحضيماظعضيرصيوسضيممؼامسؿـاقماظضيُػـوسضي

مؼاماْظكشيارشيجضيمعشينضيمجشيََّةماْظَػرضيدصيوسضيمممممممممممممم
موشيْظقشيامحضيققشيامغشيؿضيَؼوضيضيتصيوامبْكممَأْظقشيامعشيؿضيشيامغشيؿضيغشيلضّيؾوامِبْك

ماحضيشيــامبآموبـْكممممممممممممممممممم
مَأحضيشيــامبضيِغقشيـــاْكممَأْظقشيامعشيـــامبضيِغقؿضيشيام

مسيم ماٌاء مصالحقات معن مسددا ماٌؼطوسة، مػذه مسي ماظشعؾقة ماظرؤؼة مذيعت ظؼد
مزبؿؾفمذؤونماظـاس.

                                                                                                                                   
،معارسم37اجملؾةماظعربقةمظؾـؼاصة،ماظعددمم-أبومزؼد،مأريدم:ماٌاءمواظؾـاءماالجؿؿاسيموعػفومماظزعن.م-م6

مم.م9111
ماٌاءمباألعازؼغقة.مأعانم:مػوم-7
مرواح،ماظعروس:ممبعـىمحؾولمظقؾةمدخؾةماظعرودني.م-8
م10ومم12مبعـىم:مإذامملمترشبمأغتمسيمحؾـامصـقنمسبؾك،مرواؼةمدعداويمصارـةموأخؿفامأمماًري،مم-9

 م.9117دـةمسؾىماظؿواظي،مسنيماظصػراء،م
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مصفو:مشراسماظغروسم مأيمبوادطؿهمؼلؼىماظـؾاتمواًضروات.
معنماهلالك.موػو:مسؿاقماظـػوسمأي ماٌـفي

وػو:مرواحماظعروس:مأيمجرتماظعادةمأنمؼلؿقمماظعرودانمطلمععمأصدضائهم
ظقؾةماظدخؾة.أيمأنمأولمعرادقممػذهماظؾقؾةمػوماظؿوضؤمظؾؿلؾحمضدمأيمعؽروهمضدم

مؼصقبماظعرودنيمعنمجفة،وتـظقفماىلممعنمجفةمأخرى.
مبعضماآلؼات مسي مجاء معا ماظؼصد مؼؽون مضد ماظػردوس  مجـة معن ماًارج موػو
اظؼرآغقةمعـلمضوظهمتعادي:م"...مجشيَّاٍتمتشيفضيِريمعنمتشيقضيِؿفشياماأَلغضيفشيارصيم..."،مواظػردوسم
ػيمأسؾىمدرجةمؼصؾفاماٌؤعنمسيماىـة،مواىـةمأعلمطلمعلؾممعؤعن.مإنماٌؿاسبم
اياضرةماظيتمؼؾؼاػاماٌرء،موبعدهمسنماظؾذاتماظعاجؾةماظراػـةمػيمدؾقؾهمإديمظذةم

وػؽذامصإنمذبؿؿعماظـاسمؼؿكقلماىـةماظيتمدقـابمبفامطربىمآجؾةمعلؿؼؾؾقة،م
مسيماٌلؿؼؾلمسؾىمدؾوطهماظطقبمسيماياضر.

مايقاة،م مؼعطي ماظذي مػو ماظػردوس" مجـة معن م"اًارج ماٌؼدس ماٌاء مػذا إن
مصقدخلمساملماظغقبم معنمأدرانماظدغقا معرة مآخر مظقؿطفر مؼصيغلَّلماٌقت، وبوادطؿه

األوديم)أظقامعؿـامغؿغلؾوامبك*وظقامحققـامغؿؼوتوامغظقػامعؿكؾصامعنمطلمرذائلماظدارم
مبك(.

ػؽذامميفدماٌاءموؼؼدس،موضدمضاظتماظعربمضدميا:ماٌاءمِعْؾكمأعر.مأي مإنماٌاءم
مِعالكماألذقاءموِضواعفا.

وتـظرماظعاعةمإديماٌاءمغظرةمتؾفقلمأخرىمسـدعامؼؿعؾقماألعرمباظقـابقعماٌائقةم
ماالدؿشػائق ماًاصقة مذات ماألعراضمايارة مبعض مظعالج ماظـاس مؼؼصدػا ة،اظيت

أنمؼعارضمبعضمم-سيمطـريمعنماألحقانمم–اىؾدؼةمأوماظؾارـقة،مذظكمأغهمحيدثم
مععدغقةمحارة،مإذم مإدخالمأيمتغقريمسؾىمتؾكماظؾؼاعماحملؿوؼةمسؾىمعقاه اظعاعة
مظوم مصقؿا م"اظربطة" مظـ موإبؼاء مأغػعمظؾعالج، ماظطؾقعقة مسؾىمحاظؿفا ؼرونمأنمبؼاءػا

مألغفامأح ماألحواضماىؿاسقة مسي ماالدؿقؿام مؼػضؾون موػم متعدؼل. مأي مبفا دث
إديماياظةماظطؾقعقةمعنماظغرفمايدؼـة،ماٌزودةمباٌرذاة،مم-سيمغظرػممم–أضربم

مسنم مهلا ممتققزا ماظربطة" م"ريام مبـ م)أواألحواض( ماظغرفماىؿاسقة مػذه وؼدسون
سادؼة.م"إنمعـلمػذهمشرفماٌرذاتماظػردؼةماظيتمػيمسيمغظرػممذبردمرياعاتم

محؽاؼاتفام موتعقش ماظعربقة، ماألرض ماعؿداد مسؾى معرارا متؿؽرر ماٌؽاغقة اٌؼددات
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األدطورؼةمسيمأذػانماىؿاػريماظعربقة،مظدرجةمأنمبعضفامباتمجزءمالمؼؿفزأمعنم
م.رؼوسماىؿاػريمأومتؼاظقدػا"

مب ماظصقراوؼة ماألراضي موتراعي ماظدرادة معوضوع ماٌـطؼة مسي ماٌقاه مضؾة فا،مإن
محػرم معن ممتؽن مبطل معن مصؽم مظؾؽراعات، موعادة مظؾكوارق معوضوسا ماٌاء جعؾت
األرضمبرطابمدرجمجوادهمظقؿػفرماٌاء،مبعدمأنمادؿؾدمباظـاسماظعطشموضاضتم
سؾقفمماألرضممبامرحؾت،مصريتويمعـهمرصؼاؤهموعطاؼاػم،موضدمجاءمذظكمسيمبعضم

حلمادؿطاعمأنمؼلؼيمايؽاؼاتماظشعؾقةم)حؽاؼةمسؾوماالطقل(.موطممعنمرجلمصا
تابعقهمعنمإغاءمعاءمواحدمارتوىمعـهماىؿقع،موبؼقتماٌقاهمسيماظطاسمسؾىمحاهلام

م.طأنمملمميللفامذيء
وػؽذامصإنماٌقاهمػـامالمتأتيمسنمررؼقمحػرمبؽرمأومعنمؼـؾوعمعاء،مبلمؼأتيم
متؼدمم مٌـوال مػذا موسؾى مصاحل، موظي مبرطة مأو مذفاع مظؾطل مخارضة مضوى غؿقفة

مالمشقؾقامٌشؽؾةماٌاءمسيمذبؿؿعاتـاماظعربقة.اظؽراعةمح
وؼرتؾطمباٌاءمعامؼدسىمبعؿؾقةماالدؿلؼاء،موػيمسؿؾقةم"رؾبماظلؼاؼةمعنمآم
دؾقاغهمسـدمحدوثماىدبموتؤثرماظـاسمباىػافمسيمذربفمموذربمعواذقفم،م

م.وتأثرمغؾاتاتفمموعزروساتفممالغعدامماٌطر"
طانماظـاسمؼؾؿفؽونمإديمععابدػمموأصـاعفممواالدؿلؼاءمضدؼممضدمماإلغلان،مصؼدم

ؼؼقؿونمصقفامصؾواتفممورؼودفم،موؼؼدعونمهلاماظؼرابنيمرجاءمأنمؼلؼوام"وحيصؾوام
م.سؾىماظطؼسماٌالئممواحملصولماظوصري"

وسيماىزائرموخباصةمسيماٌـارقماظغربقةمؼؼومماألرػالمبرتدؼدمأغشودةم"ُشـفة"م
متـؼ طعماألعطارموؼلودماىػاف،موػممحيؿؾونمسيمذوارعماظؼرؼةمأومايي،مسـدعا

مإديمأسؾىم مأظؾلةمذيقؾةمصؿصؾحمسؾىمذؽلمدعقةمؼرصعوغفا مؼؾؾلوغفا عؾعؼةمطؾرية

                                                                                                                                   
ماظعربي.م-10 مسيماظػؽر مخؾقل،مخؾقلم:معضؿونماألدطورة ماظطؾقعة،مطبريوت،مم-أريد م3دار م-.9117،

م63ص.
رداظةمدطؿوراهمدوظة،مغوضشتمبؼلمماظؾغةمم-خؾقػي،مسؾدماظؼادرم:ماٌأثورماظشعيبميرطةماظشقخمبوسؿاعة.م-11

م.073ص.م-م.0229م–م0222اظعربقةموآدابفا،مجباععةموػرانم:م
م20صةماظشعؾقةماظعددمذبؾةماظـؼام-خؾقػي،مسؾدماظؼادر:معنماٌوروثماظـؼاسيماىؿعيماٌغاربيم)شـفة(.م-12

م.933ص.م-م.9118
ترذيةمهتمإذرافمأريدمأبومزؼد،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمم-دري،مجقؿسمصرؼزرم:ماظغصنماظذػيب.م-13

م.929ص.م-م.9169ظؾؿأظقفمواظـشر،م
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وػممؼلريونمبنيماظشوارع،مؼؼوعونمحبؿعماٌوادماظغذائقةمظؿقضريموجؾةمبعدمغفاؼةم
م.اظدورةموؼأطلماىؿقع

سلىمأنمؼرحممموسادةم"ُشـفة"مػيمسؾارةمسنمادؿلؼاءمذعيب،معوجهمإديماإلظه
ماظؾالدمواظعؾادمبإغزالماٌطر.

م مععماٌاء مم–وتؿعاعلماظعاعة مباٌعؿؼدمم-أحقاغا بؽلمحذر،محنيمؼرتؾطماألعر
مسيم ماالدؿقؿام معن مأبـاءػا ماظعاعة ممتـع موظذا مواظشقارني، اظشعيبمسنمساملماىن

اعشية،مبعضماألوضاتمعنماظقوم،موايؽؿةماظشعؾقةمتؼولمسيمػذاماٌعـى:م"سشيوَّاعشيةموغوَّ
عنماظعشيصضيرضيمْظفقهضيمعشياضضيؿشيشيتضيمْظفصيمضيمدضيالعشيهضي".مأيمأنماالدؿقؿاممواظـوممسيماظػرتةماٌؿؿدةم
مؼصيؿـعم مطؿا مجن". م"بضربة ماإلصابة مإدي مؼؤدي مضد ماٌغرب، مإدي ماظعصر موضت عن
األرػالمعنماًوضمسيماٌقاهمسيمػذهماظػرتةمعنماظقوممومأثـاءماظؾقلمظؾلؾبمغػله،م

م متعؿؼد ماظـاس ماظعاعةمألن ممتـع مطؿا ماظػرتة، مػذه مسي متـشط مواظشقارني ماىن أن
م ماظؼذرةمطلموضت،مألغفا معنماالجؿقازمصوقمعداخلماٌقاه مؼعؿؼدون–أبـاءػا م-طؿا

معؾفأمظؾفنموأبـائه.
ماٌعؿؼدمؼعودم صاٌاءمأصؾحمسيمػذهماياظةمذبؾؾةمظؾؿؽارهمواٌصائب،موظعلمػذا

مضؾلماإلدالم،مصؼدمغؼلماٌلعو مأػلماظؿوارؼخمواٌصـػونمإديمسفودمعا مذطره ديمعا
ظؽؿبماظؾدو،مطوػبمبنمعـؾه،موابنمادقاقموشريػؿا،م"أنمآمخؾقماىانمعنم
مطاظؾقورمواىزائرم مععقـا ماظلؿومموخؾقمعـهمزوجؿه،ودؽـتمطلمرائػةمعؽاغا غار

موشريمذظك.مواًؾواتموايؿاعاتمواٌزابل"
ماظـ محقاة مسي ماٌؿقؽم مػو ماٌاء مصإن ماظعؿوم مواحرتعوه،موسؾى مذبدوه مظذا اس،

وأجفدوامأغػلفممظؾقصولمسؾقهمبؽلماظودائلمعؾاذرةمأومباظوادطة،مسيمساملماظـاسم
مأومسيمساملماظغقب.

                                                                                                                                   
م.932ص.م-خؾقػي،مسؾدماظؼادرم:ماٌرجعماظلابق.م-14
ماىوػر.م-15 موععادن ماظذػب معروج م: ماٌلعودي مسؾي مايلن، مبدونم0جم-أبو ماٌعرصة، مدار مبريوت، ،

م.981ص.م-تارؼخ.


