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 مر�البَ القا���jعُ 
َ
 ل
ْ
 ن
ُ
  ةومساهماته�&ي�ا�دائح�النبويّ �ّي وتِ ك

  

 عبد�الرحيم�م.�ك.

  )١(،�ك$��،�الهند،�م[برامأستاذ�مساعد،�كلية�ت.�م.�الحكومية،�ترور

      

هو�من�العباقرة�الذين�أنجبت�و�ية�ك$�¯،�ومن�أبرز�القادة��ي�بداية�القرن�التاسع�القا÷��Vعمر�البلنكوتي�
العالم�الكب$��والشاعر�اPرتجل�واPؤلف�البارع�والصو�ي�الزاهد�وصاحب�التعظيم�لدى�كافة�الناس.�و عشر،�

ئده�الرائعة��ي�اPدائح�النبوية.�ويذكر�أدباء�العرب�هذه�الشخصية�الفذة��ي�قد�اش±�ر��ي�العالم�العربي�بقصا
�اPليباري ‘ب[د�مليبار�باسم� �الجانب�_دبي’ عمر�الفق$�� �وإvى �به. �له�وتشريفا �العال�،إكراما �الكب$��كان�هذا م

 ̄ � �حركة �من�زعماء �صبّ واحدا VWال� �ال��يطانية �الحكومة �لسانه�ضد �رفع �قد ��ي�ستق[ل�الهندي، ت�الجور
 ̄   متناع�من�دفعها.مناطق�مليبار،�وأبى�دفع�الضرائب�إvى�حكومة�ال��يطاني$ن،�وقام�بتحريض�الناس�عdى�

  القا���jعمر�البلنكوتيحياة�

�ي�قرية�’ كاك§�ا‘�ي�أسرة�معروفة�باسم�م�١٧٦٣هـ/��١١٧٧القا÷��Vعمر�بن�عdي�مسليار�البلنكوتي�ولد��ي�سنة
وكان�القا÷��Vعمر�شديد�التأثر�بلحن�الشاعرية��وأمه�السيدة�آمنة.�،ي�مسليار.�ووالده�الشيخ�عd)٢(بلنكوت

وكان�مع�ذلك��.أك¿��من�تأثره�باPسائل�النحوية�ال�VW×ي�رك$¡ته�_ساسية�بن�مالك،�الذي�يغمر�أبيات�_لفية�
�ذات�الن �اPساج[ت�الشعرية �وب$ن�زم[ئه �بينه �تدور �ما �وكث$�ا �الفكاهة، �سريع �كان�حاضر�النكتة VWال� كتة

الدهور.��_يام�وكرّ �يكت�éا�عdى�جدران�اPساجد�منذ�صغره،�ولكن�هذه�_بيات�كلها�أو�جلها�اندرست�عdى�مرّ 
�يس$�ة. �_بيات�إ��نبذة �بقيت�من�هذه �أنه�ما �بل��ومن�_سف�البالغ �الدراسات، ���ذه V�÷ولم�يكتف�القا

�،$�ة�أو�مكة�مليبار.�و�ي�أثناء�إقامته��ي�هذه�القريةطارت�به�طموحاته�إvى�قرية�فنان�ال�VWتعرف�بمكة�الصغ
اتصل�القا÷��Vبالشيخ�القا÷��Vمم�Vكوتي�مسليار�الذي�كان�مشهورا��ي�_وساط�العلمية،�وله�الصدارة�ب$ن�

وفاز��ي�إثراء�آفاق�العلوم�والفنون��،ح��Wتمهر��ي�الفنون��س[مية�كلها�،علماء�فنان،�وقرأ�عليه�عدة�كتب
�وا �الفقه �والتفس$��والحديث�من �و_صول��والب[غةلتصوف �والنحو�والصرف�واPنطق والعروض�والقوا�ي

وكان�القا÷��Vماهرا��ي�علم�الطب�الريا÷��Vوعلم��والحساب�والطب�وما�إvى�ذلك�من�فنون�العلوم�اPتعددة.
لناس�بمرضاهم،�وبجانب�سعته�العلمية،�كان�يعرف�الكث$��من�الع[ج�الطVþ،�وكث$�ا�ما�يأتي�إليه�االحساب.�

�اPصطلحات�اPحلية� �تتخللها �أبيات�كث$�ة �فيه �وله �بعض�العقاق$�. �ويعط¸�م �بالشفاء فكان�يدعو�هللا�لهم
  وبعض�ألفاظ�ملياPية.�وأما�اPطالعات�البسيطة�و_خيلة�العميقة�فكانت�من�أهم�هواياته.�

وكان�ية��ي�بداية�القرن�التاسع�عشر.�وكان�القا÷��Vعمر�من�أبرز�القادة�الذين�جاهدوا�ضد�الحكومة��نجل$¡ 
�عمل�القا÷��Vي �منه�عdى�أ��يدع�فرصة�ل�نجل$¡��،Åجل�التفاعل�ب$ن�اPسلم$ن�والهنادكةدائما وذلك�حرصا

،�ويتدخل��ي�شؤو�م�ح��Wصار�أحب�الناس�إل¸�م�،ßثارة�العصبية�بي½�م.�وكان�يتعامل�مع��خوان�الهنادكة
وقال�عن�الحكومة�ال��يطانية�إ�ا�حكومة�اPستبدين،�أطلق�من�السجن.�وقد�غمروه�بعطفهم�وحنا�م�يوم�

وبسبب�’. حركة�منع�دفع�الضرائب‘ونصح�عامة�الناس�عdى�رفض�الضريبة�اPستحقة�لóرا÷�V،�وقادهم��ي�
 ،�سجن�القا÷��Vحركاته�ضد�حكومة��نجل$¡�

َ
 اوَ �ي�سجن�ش

َ
 �،ات�أو�ك

َ
 الِ ثم��ي�سجن�ك

ُ
وت.�و�ي�أثناء�إقامته�يك
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�وقد�أرسل�من�السجن�رسالة�شعرية�تحتوي�عdى�حياته��ي�سجن�كاليكوت�كان���ي �بقرض�الشعر، مولعا
  السجن�إvى�مرشده�السيد�علوي�اPنفرمي.�ومطلع�هذه�القصيدة�:

  إvى�حضرة�العلوّي�شيíي�ومرشدي  وبعد�فتشريف�الس[م�اPؤبد������������������
  خ[صان�أو�د�الن�Vþمحّمد  من�تريم�Vّدار�حضرمّي�الشريف������������������
  عيال�ديار�مع�مقام�ومسجد  له��ي�ترورنغادي��ي�أرض�منفرم������������������
  )١(مريدكم�العا.��Vالفق$��اPكمد  س[م�من�اPحبوب�خدامكم�عمر������������������

� �تو�ي V�÷القا� �١٨٥٧هـ/��١٢٧٣ي �وله �عل�سنة.�٩٥م، �وصdى �الجنازة، �كب$��لتشييع �حشد �أحمد�اجتمع يه
� �أسرته �من �كونه �مع �اPحب$ن �بجوار�’. كاك§�ى ‘مسليار�الذي�كان�من�ت[مذته �العظيم �العالم �دفن�هذا وقد

  .�ومق��ته�مزار�مشهور��ي�مليبار���يزال�يزوره�كث$��من�اPسلم$ن.�هاPسجد�الجامع�ببلنكوت�الذي�كان�مقر 

      الشاعر�ا�رتجل

�مرتج[ مستخدما��،،�وكان�يقرض�_شعار�بالبداهة��ي�مواقف�مختلفةوكان�القا÷��Vعمر�البلنكوتي�شاعرا
_لفاظ��ي�اللغة�اPحلية.�فكانت�من�عاداته�أن�يقرض�اPقطعات�الشعرية�مرتج[�ح$ن�يرتكز��ي�قلبه�بواعث�
�اPحسنات�اللفظية� �عdى �ينطوي �وكلها �مختلف�_وضاع، ��ي �مقطعات �عدة �وله �وحضره. �سفره الشعر��ي

�إvى�ذلك.�وم½�ا�ما�كتب��ي�كتاب�مخطوطة��ي�اPسجد�الجامع�واPعنوية�مثل�الط باق�والسجع�والجناس�وما
  ):Thanur(الكب$��بتانور�

  �ي�كل�نون�من�النون$ن�عينان    نونان�نونان�لم�يكت�éا�قلم�������������������

  )٢(�ي�كل�ع$ن�من�العين$ن�نونان    عينان�عينان�لم�يمسسهما�رمد������������������

�اPراد�بالع$ن��ي�البيت�الثاني�ال½�ر�وبالنون��اPراد �أما �البيت�_ول�السمك�وبالع$ن�ع$ن�السمك، بالنون��ي
  رأى�غنما�تنام�داخله�آمنا،��فقال:��،ذات�يوم�Pا�وصل�اvى�اPسجد�الجامع�الكب$��بفنان�سمك�ال½�ر.

  )٣(جبإن�تنم�ههنا�فالضرب�وا    يا�غنم�يا�غنم���تنم�ههنا�������������������

  مساهمات�القا���j&ي�ا�دائح�النبوية

�وتظهر��ي� �ك$�¯. ��ي �النبوية �اPدائح �تطور ��ي �كث$�ا �الذين�ساهموا �عمر�البلنكوتي�من�الشعراء V�÷إن�القا
ومعظم�أعماله��ي�الشعر�كان��ي�اPدائح�النبوية.��،الجميل�من�الشعر�براعته��ي�الشعرقصائده��ي�هذا�الفن�

نفائس�الدرر��ي�النظم��ي�العقائد�ومدائح�الن�Vþ"وكتاب��،’العمرية��ي�مدح�خ$��ال��يةالقصيدة�‘ومن�أشهرها�
بالحروف�’ جفت�VjوذبتVj‘بالحروف�اPهملة،�ومقطع�’ �ح�اله[ل‘،�وقصيدة�’ألف�العا.�V‘و�قصيدة�،�"(ص)

�دليل�قاطع�عdى�تضلعه� �وهذه�القصائد�كلها �من�ناصية�العربية�وغوصه��ي�بحر�الب[غة�متمكنباPعجمة. ا
  .(ص)اPعاني�والبيان،�وبارعا��ي�العروض�والقوا�ي�ح��Wكان�يعد�من�رّواد�اPداح$ن�للرسول�

  &ي�ا�دائح�النبوية’ القصيدة�العمرية‘

.�ويقال��ي�م١٧٩٥هـ/��١٢٠٩وهذه�القصيدة�قد�نظمها�القا÷��Vأثناء�رحلته�إvى�مكة�اPكرمة�Åداء�الحج�سنة
انطلق�القا÷��Vإvى�اPدينة�اPنورة�لزيارة�الروضة�الشريفة،�وPا�وصل��،الحج�سبب�نظمها:�"وبعد�أداء�فريضة

�Vþى�الروضة�الشريفة�وجد�با��ا�مغلقة،�وشغفه�البالغ�بالنvى�القرب�من�الروضة�غ$��(ص)�إvجعله�يشتاق�إ
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ع�أن�با��ا�مغلقة�ومنعه�الحراس،�وهناك�تفجرت�ينابيع�شعره�بوصف�دقيق�يتخلله�خيال�شفاف.�ولم�يستط
�رائعة�أنشدها� �ولم�تلبث�أن�صارت�قصيدة �ا�مرت�من�ضم$�ه، VWأن�يملك�نفسه�أمام�هذه�العواطف�ال
�اه§¡ت�جدران�الروضة�وانفتح� �Wالقصيدة�ح� �هذه V�÷ولم�يلبث�أن�ينشد�القا� �الباب�اPغلق، مواجهة�إvى

ودعا��،ا�فرحا�وسرورام�óعينيه�وقرت�عيناه�وفاضت�.ورأى�مق��ة�حبيبه�،بابه،�ودخل�القا÷��Vداخل�الروضة
"V�÷١(واقفا�بجوارها،�وهذه�الحادثة�تعد�من�كرامات�القا.(  

vى�وصف�القرآن�الكريم�له�بأنه�عdى�خلق�عظيم�إ،�مش$�ا�(ص)اس±�ل�القا÷��Vالقصيدة�مصليا�عdى�الرسول�
  حيث�يقول:

������������������������dي��له��عdكان�عظیماهللا خلق�بنص�  ذىهللا ابن�عبد��ىص  
  برا�رؤوف�اPؤمن$ن�رحیما  �فظا�غلیظا�لم�یكن�بل�لینا������������������������

مـوا�تسـلـیـمـا�����������������������������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  ويقول�:�،ومدحه(ص)�ويش$��الشاعر�إvى�فضل�محبة�الرسول�

غه�_مل  حّب�الن�Vّþومدحه�خ$��العمل
ّ
  وع����Íله�به�يبل

  عند��له�منّعما�تنعيما  وله�بنيل�شفاعة�طه�كفل
مـوا�تسـلـیـمـا���������������������������

ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

،�ويب$ن�أحواله�اPؤPة�من�(ص)ثم�يش$��الشاعر�إvى�قصته�من�أنه�تقدم�من�بلد�بعيد�مرتجيا�زيارته�وشفاعته�
  لقائه�مباشرة�من�جنات�النعيم،�ويقول�:منع�الدخول�إvى�داخل�الروضة،�ويشتاق�إvى�شفاعته�و 

  عمر�الفق$��اPرتGي�لجنابكم  يا�أكرم�الكرما�عdى�أعتابكم
  والدمع�من�عينيه�سال�سجيما  يرجو�العطاء�عdى�البكاء�ببابكم

مـوا�تسـلـیـمـا����������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  يبه�الن�Vþصلعم�ويمدحه�ويستغيثه:ثم�يستمر�الشاعر��ي�إنشاده�ويقول�وهو�يخاطب�حب

�دمع�سال�من�عين$ن
ّ
  لكّنه�يجري�عdى�الخّدين  ما�جف

  حّيا�وميتا��ي�ال§�اب�رميما  من�حّب�قل�Vþسيد�الكون$ن
مـوا�تسـلـیـمـا��������������������������

ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  صـل

  ويقول:مع�إظهار�حبه�له�(ص)،�وهو�ينادي�الن��Vþ،ويختم�الشاعر�هذه�القصيدة

  من�عند�ذا�العا.��Vص[ة�هللا  وعليك�حّبا�يا�رسول�هللا
  إج[ل�قدرك�عاشقا�تفخيما  معها�تحيته�س[م�هللا�

مـوا�تسـلـیـمـا������������������������
ّ
ـوا�عـلـیـه�وسـل

ّ
  )٢(صـل

  "نفائس�الدرر "

Pواسمه�الكامل:�"نفائس�الدرر��ي�توحيد�ا�،V�÷قتدر�ومدح�سيدنا�وهذا�الكتاب�من�أبرز�مؤلفات�القاPلك�ا
سم�_ول��ي�بيان�بعض�محمد�خ$��البشر".�وهذا�الكتاب�يحتوي�عdى�قسم$ن�كما�هو�واضح�من�اسمه.�الق

 ̄ ومعرفة�أسراره�من�الطبيعة�وغ$�ها.�وهو��ي�تفصيل�كلم��VW،ووحدانيته�،عتقادية�عن�وجوده�تعاvىاPسائل�
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جموعة�أجوبة�Åسئلة�وجهها�إليه�بعض�أصدقاءه.�أما�القسم�محمد�رسول�هللا.�وهو�م�،الشهادة���إله�إ��هللا
�Vþى�النdديح�النبوي.�ويبدأ�الشاعر�هذا�القسم�مصليا�ومسلما�عPويقول:(ص)�الثاني�فهو��ي�ا  

  ما��ح�نجم�والديا�ي�تحتكر  أزكى�الص[ة�مع�الس[م�اPنتشر
  من�ب$ن�رسل�هللا�واسطة�الدرر   ت§�ى�عdى�خ$��البن$ن�من�مضر

  أهل�الشفاعة�خ$��من�جا�بالزبر  عطايا�اPصطفى�العاvي�القدربحر�ال
  بتمامه�ولنوره�استح��ýالقمر  ركن�الهدى�وبل��الندى�وهو�البدر

  ويقول�عن��سراء�واPعراج�:

مه�الصخر  �ي�ليلة��سراء�Pا��ي�صخر����������������
ّ
  بيت�اPقدس�قام�كل

  وع[�عل¸�ا�خارقا�كل�الس§�  رإvى�السبع�السماء�قد�ابتدمنه�����������������
  �ي�القرب�كالقوس$ن�بل�جاز�القدر  ح��Wّغدا�نحو�اPليك�اPقتدر����������������
  )١(قد�جا�إلينا�راجعا�قبل�الفجر  بالسمحة�البيضا�وتيس$��العسر���������������

  ’�ا�ظهرا‘قصيدة�

ا.�و×ي��ي�أسلوب�_غنية�اPلياPية،�وتبدأ�نظرا�إvى�قافي±�’ القصيدة�العمرية�الرائية‘وهذه�القصيدة�تسم��ب  
̄ ’ Pا�ظهرا‘القصيدة�بلفظ� بيتا،�و×ي�رائعة�ومركبة�من��٣٨سم.�وتحتوي�القصيدة�عdى�،�ولذا�اش±�رت���ذا�

البدائع�اللفظية�واPوسيقية�من�_وزان�والقوا�ي�ومؤلفة��ي�شكل�بحيث�ينت¬�Vكل�جملة�من�كل�بيت�عdى�
الراء.�يبدأ�الشاعر�القصيدة�مش$�ا�إvى�خوارق�العادات�ال�VWوقعت�إبان�و�دته��حرف�واحد�وآخره�عdى�حرف

  ويقول:(ص)�

  ضاء�البصرى�كسرا�انكسرا  Pا�ظهرا�عّم�البشرى 
  أهل�عداوة�نادوا�حذرا  غاضت�ساوة�فاض�سماوة

  جاء�اPّنة�ت§�ى�ت§�ى   زان�الجنة�صاح�الجنة
  كّل�_كوان�منه�افتخرا  _ديانسّيد�عدنان�ما�ي�

  يب$ن�الشاعر�أوصافه�الخلقية�والخلقية�ويقول:و 

  عبل�العضدين�أهدب�شفرا  سهل�الخّدين�طول�الزندين
  رجل�الشعر�أجمع�فخرا  عاvي�القدر�فسح�الصدر

  داني�القوت�يؤثر�فقرا  طّيب�نعت�صمل�الصوت
  )٢(أق��jأنجل�بثنا�أخرى   أضوء�أعدل�أصفى�أجمل

 

  ’Lح�الهNل‘قصيدة�

�تدل�عdى�وهذه�قصيدة��ي�اPديح� V¬ف� �القا÷��Vباستخدام�الحروف�غ$��اPنقوطة�فقط. النبوي�قد�نظمها
بيتا.�يبدأ�القا÷��Vالقصيدة�بتشبيه��٢٥تمكنه��ي�العربية�مما�صار�هو� خر�فض[�له.�وهذه�القصيدة�تحوي�

�Vþ(ص)�الن�Vþوشرفه�ويقول:(ص)�باله[ل�ال[مع،�ثم�يب$ن�فضل�الن  
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  �داع�رسول�هللا�لóمم°  �ح�اله[ل��ه[ل��مع�العلم
  كّل�اPكارم�سمع�واسع�الكرم  له�الحاكم�العادل�الصدر�اPعّد 
  حال�ك[ما�وصول�واصل�الرحم  مدعّو�كل�هو�اPأمول�موعده

ر�_دم  معط�مكارمه�مول�مساPه
ّ
  مصم�مصادمه�معط

  مؤّمل�كامل�مسّدد�الكلم  محّمد�أحمد�مكّرم�علم

Vþحمود�للنPقام�اPيوم�القيمة�وعن�شفعاته�العظم�:(ص)��يقول�الشاعر�عن�ا  

  له�اللوا�وله�راموا�لهولهم  له�معال�عوال���عداد�له
ا�لهول�لهم�هاموا�وعّمهم

ّ
P  ممóهّم�أحاط�وكّل�الكّل�ل  

  )١(للكّل�إ��رسول�هللا���ولم  ما�اسطاع�رسل�كرام�للملّم�وهل�

  ’جفت}�jفذّبت}j‘مقطع�

قد�قرضها�باستخدام�الحروف�اPنقوطة��،بيات��ي�اPديح�النبوي وللقا÷��Vعمر�البلنكوتي�مقطعة�من�خمسة�أ
�الشاعر� �_بيات�يشبه �هذه �و�ي �أخرى. �مرة �العربية ��ي �اللغوية �تبدو�مقدرته �_بيات�أيضا �هذه �و�ي فقط.

  نجاة��ي�العالم�ال��زçي،�ويقول�:(ص)�مرأة،�ثم�يرجو�أن�يكون�حبه�للن�Vþاب(ص)�محبته�

ت�بغيظ
ّ
  فذبت�بشحن�ب$ن�جن�Vّþيخفق  ةجفت�Vjفذّبت�Vjفغظ

Vþشغفي�فخفت�تجّن�Vjق  يشّقق
ّ
  بنشق�شذّي��ي�ن�Vّþينش

  )٢(شفيق�ينGّي�ضيق�ضيق�يفّتق  ن�VّþنGّي�فيض�غيض�بذي�شGي

  ’ألف�العاj�Ð‘قصيدة�

�اللغوية،�و×ي�منسقة�ومرتبة�وفق� V�÷القا� �ال�VWتدل�عdى�مقدرة �النبوية �من�اPدائح �أيضا �القصيدة وهذه
�وتحتوي�القصيدة�عdى�الحروف�الهجائي بيتا��ي�مدح�الرسول�والدعاء�توس[��٣٤ة��ي�بداية�الصدر�والعجز.

  .�يبدأ�الشاعر�القصيدة�بالبسملة�والحمد�والص[ة�ويقول:(ص)به�

  أنظما��ي�مدح�من�هو��ي�ذرى�اPعال�عال�����عا.��Vالذي��ي�البكر�وال�صال�صالألف�ال������
  واPجد�حمد��ن±�ا� مال�مال�الثناأهل��������������������له�أو��بسملت�أحمد�بعده��له������
  )٣(بالهنا�صّل�وصحب�مثل�من�ل�ل�آل���������������بارئ�الخلق�عdى�من�أرفع�اPقام�قام������

كلها��وهذه�×ي�بعض�القصائد�و_شعار�ال�VWقرضها�القا÷��Vعمر�البلنكوتي��ي�اPدائح�النبوية.�وهذه�_شعار�
قريحة�الشاعر�البارعة��ي�قرض�الشعر�وعdى�مقدرته�الفائقة�عdى�اللغة�العربية.�وقد�نبعت�أشعاره��تدل�عdى

،�مع§¡ا�بثقافة��س[م�(ص)كلها�من�العاطفة�الصادقة،�Åنه�كان�متدينا�مخلصا،�مؤمنا�با°،�محبا�لرسوله�
(ص)�vى�هللا�ومتصلة�برسوله�وشريعته،�فخورا�بمجد�اPسلم$ن�ومن±�م.�فالعاطفة�الصادقة�تكون�موصولة�إ

  .وم[ئمة�بالشريعة�والعقيدة
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  الكتب�العربية

�مكتبة� )١ �الهند، ��ي �أع[م�_دب�العربي �الرحمن�اPنغادي: �الرحمن� درش$�ي�وعبد �الفاروÐي�وعبد �الدين جمال
 م٢٠٠٨وvى،�الطبعة�_ �،الهدى:�كاليكوت

�الر  )٢ �وعبد �الرحمن �وعبد �الفاروÐي �الدين �مركز�جمال �الهندية، �الب[د ��ي �بالعربية �اPؤلف$ن �أع[م �حسن: حمن
 ٢٠١٣،�وvى�الطبعة�_ ،�جمعية�اPاجد�للثقافة�وال§�اث:�دبي�

 م٢٠٠٣الطبعة�_وvى��،د.�ويران�م�ي�الدين:�الشعر�العربي��ي�ك$�¯:�مبدأه�وتطوره،�عرب�نيت:�كاليكوت )٣

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢١وvى،�،�مكتبة�أكمل،�م[برام�الطبعة�_ عبد�الغفورعبد�هللا�القاسمV:�اPسلمون��ي�ك$�¯ )٤

 هـ�١�،١٣٥٨طعبد�القادر�الفضفري:�جواهر�_شعار�وغرائب�الحكايات�و_خبار�،���V.�يم.�برس�ادوا،�ترودانكور،� )٥

 ٢٠١٠،�الطبعة�الثانيةم�ي�الدين�كوتي�مسليار�البارنوري:�كå¡�العبادة�،�منشورات�أس.�أم.�أى.:�كاليكوت� )٦

 ،�لجنة�الجامع�الكب$��ببلنكوترحموتي��ي�مولد�الشيخ�عمر�القا÷�Vيم.�اPولوي�اPاتوري:�اPورد�ال�يو.�بي. )٧
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