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 ستخلص امل
، إذ تقوم بدراسةةةةةر ا فقاش شع رةةةةةعم  ال يا  األيودعتتناول هذه الدراسةةةةةر  اهمة في ر شع اللةةةةةعم العمدع نند واشد فء اهع رةةةةةعما  الع ةةةةةم  

زهيم(، وذلك ل ا ت يز به شء ا فقاش نء  ال يا  زهيم( فء ررةةةةةاذر ونذودر  عمته سةةةةة ر  اهمة شع رةةةةةعمه، ذلك با زةةةةةاشر إل  فا ت يز به 
لذلك  ا ت هذه الدراسةةةةةةر تتناول ا فقاش شع رةةةةةةعم    ال يا  زهيم( نفسةةةةةةه فء سةةةةةةيولر األلفاع، و ووة ال عانع، ونذودر ال وسةةةةةة ق  اسةةةةةةمو   

 ال يا  زهيم(، شتعمض ل حر نء ش اته، وت يء ففيوم ا فقاش بلةةةةةةةةةةةةةوم نام، ةع تقوم بدراسةةةةةةةةةةةةةر ا فقاش المار ع شع الديوا ، و    تعافم 
م ر، وتقوم بمصةةةةد التاييمات التع اشدةيا  ال يا  زهيم( شع األوزا ، و    ردن بينيا وديء ووافم نفسةةةةه وانفعا ته اللةةةةانم فو األوزا  الممي

فء فالليا إل  انم    لموصةولهذه العناصةم   والحسة ر،  ذلك تعمض الدراسةر لعناصةم ا فقاش الدافمع شع الديوا ، و    تعافم اللةانم ف
 ور ات ال وس ق  

Abstract  

This study deals with an important phenomenon in the Arab poetry with one of the significant poets in Al-

Ayoubi era. It studies the rhyme in poetry of  (Al-Bha'a Zuhair) because of which its distinctive features 

such as a naturalness and delightful as well as its style such as an easy vocabularies, clear meaning, musical 

characteristic.This paper studies Al-Bha'a Zuhair's life, the concept of rhyme in general and it also studies 

the external rhyme in his Dewan, and how this poet deals with Al-Khaliliah rhythms and the changes on his 

poetry. It also clarifies who the poet connect between these rhythm, himself and his sensory emotion. This 

study also reviews the elements of the internal rhyme in the Dewan and this poet deals with these elements 

to reach into higher degree of music.    

 املقدمة
سةةةةةةةة م العم  نء يم قه  ريم فء تماةيع وت ارديع، وانت موه ف ا ر لمتع يم نء نوايفيع   إذفعد اللةةةةةةةةعم العمدع فء اهع شنو  األو ،     

عمدع بالعديد فء وشواوةيع التع تحدث شع ش اتيع، وتعد ال وسةةةةةةةةةةةةة ق  فء اهع الم اعز التع فقوم نمييا اللةةةةةةةةةةةةةعم العمدع، و ت يز اللةةةةةةةةةةةةةعم ال
الم ةةةةةةةاعت التع ت يزه نء الفنو  األفما،  ا  ا فقاش اهع هذه الم ةةةةةةةاعت،  لذلك  ا  هذا الاحي يتناول شء ا فقاش نند اشد رةةةةةةةعما  

 الدولر  األيود ر، وهو  ال يا  زهيم(، وفء فالل هذه ال قدفر اذوم ب  ا  بعض األفور، فنيا:
: أهمية الدراسة:   أوًلا

اه  ر هذه الدراسةةةةةةةةةةةر شع انيا تقل نم  اشد الم ةةةةةةةةةةةاعت ال  يزة لملةةةةةةةةةةةعم العمدع بانتااره ابن  الفنو  األوب ر واذدفيا، وتقوم ب  ا  تك ء  
ا شع انيا تتعافم فو النت اللةةةعمف  نناصةةةم وفوونات ا فقاش اللةةةعمف وو  فته وافم الق ةةةيدة،  ذلك شه  اه  ر هذه الدراسةةةر تك ء افتةةةر

 النظم وال طالعر شع رعم  ال يا  زهيم(، ف ا اكسب هذه الدراسر واذع ر فأفوذة فء واذع ر النت نفسه بلوم فاارم، فء فالل 
 ثانياا: أهداف الدراسة:

تيدف هذه الدراسةةةةر إل  ا  ابر نم  بعض األسةةةةصمر الماصةةةةر بظاهمة ا فقاش اللةةةةعمف نند  ال يا  زهيم(، وفنيا:     تعافم  ال يا      
العموزةةةةة ر  وهم اوفم نمييا اف تاييم او ت ديد  وهم  مز األوزا  اللةةةةةعم ر نند  ال يا  زهيم( ب عزل نء األبماض زهيم( فو ا وزا   

ام انه شاول المدن بيني ا      تعافم  ال يا  زهيم فو القاف ر  و    اسةةةةةتفاو فنيا نم  فسةةةةةتوا ا فقاش      و ل  ال يا  زهيم( نمع  
 ويوانه  ال دفو ل موغ ال دا ا فقانع شع

   عز هذه الدراسر بيء ال نيج الوصفع، وال نيج التط  قع ثالثاا: منهج الدراسة:
  ا ت هذه الدراسر تحز ننوا   ا فقاش شع رعم ال يا  زهيم(، وذد اشتوت نم : رابعاا: خطة الدراسة:

 ةة فستممت الاحي
  ر الدراسةةةةةةةةةر، واهداشيا، وفني يا، والمطر التع تسةةةةةةةةةيم نمييا ال قدفر:  وهع تيدف إل  ب ا  بعض األفور الماصةةةةةةةةةر بالدراسةةةةةةةةةر، فرم اه 

وهو فحتوف نم  تم  ر صايمة  لم يا  زهيم(، وفوانته بيء رعما  ن مه،  ذلك فقوم بالتعم   لفء ا فقاش شع المار وا صطالح،  التمهيد:
 ونند نم ا  العمد ر القداف  وال حدةيء، ونند نم ا  الام  

 قاش المار ع شع رعم ال يا  زهيم:ةة ال احي األول: ا ف
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و قوم هذا ال احي ب  ا  نناصةةةم ا فقاش المار ع، والتع ت رمز شع الوز  والقاف ر، و    تعافم  ال يا  زهيم( فعي ا ل  ةةةم با فقاش      
 اللعمف إل  اذ   فدا 

 ةة ال احي الرانع: ا فقاش المار ع شع رعم ال يا  زهيم:
 ض العناصم التع يتكو  فنيا ا فقاش الدافمع، و    و فيا  ال يا  زهيم( شع ويوانه و قوم هذا الف م بعم     

 ةة المات ر:  وهع تقوم بعمض اهع النتاعج التع توصمز ليا هذه الدراسر 
 ةة ذاع ر ال  اور وال ما و 

 ةة الفيمس 
 التمهيد

ء الوذوف نم  بعض األفور ال ي ر، فرم التعم   باللةةةانم ووزةةةعه ذ م الحديي نء ا فقاش شع رةةةعم  ال يا  زهيم(،  بد لنا او ر ف    
شع إياره الوفنع،  ع نسةةةتط و فء فالل ذلك التعمف نم  ف ةةةاعت اللةةةعم ال و وو شع ن ةةةمه، ووراسةةةر ال ن ر ا فقا  ر فء فالل تمك 

ا  الم ةةةةةةةةاعت، وفء ال يع  ذلك الوذوف نم  ففيوم ا فقاش شع المار، وا صةةةةةةةةطالح، ونند العم  ال قداف  وال حدةيء، وشع العم  افتةةةةةةةةر
 وذلك لتتتح لنا ال اوة التع تدفم شع صمب الاحي وفا ُي ن  نم ه فء نتاعج  لذلك س سع  الت ييد إل  ب ا  هذه النقاط ال ي ر 

: التعريف بالشااا:ر: ال يم ع الَعَتكع، هو ابو الفتةةةم ُزهيم بء فح د بء نمع بء فحي  بء الحسةةةء بء  عفم بء فن ةةةور بء ناصةةةع   أوًلا
، بم هو فء شتةةةةةةةةةةال  ن ةةةةةةةةةةمه، وا ووهع نظ را، واشسةةةةةةةةةةنيع نرمرا وفطرا، واكرمهع (1 ال مقب ب يا  الديء الكاتب، فء رةةةةةةةةةةعما  الدولر األيود ر

نزشز اسمته (، شع واوف نممر، بالقم  فء فور، ةع ةةةةةةةةةةه581 ولد  بيا  الديء زهيم( شع نام واشد وة انيء وف س اعر فء الي مة  (2 فمو ةر 
إل  ف ةةةةةةةةةةةم، وهو صةةةةةةةةةةةايم، واذافز شع فدينر ذوز، وهناع تمق   ال يا  زهيم( تعم  ه نم  يد شقيا  ونم ا  ال دينر، وبيمهع فء نم ا  
 القاهمة    عرا، ونندفا  يمت رةةةةانم ته التفز إل ه شوام فدينر ذوز، شأفذ ينظع ليع الق ةةةةاعد بعد ا  ذمدوه فنيع واسةةةةااوا نم ه الكريم فء

   ولقد انتلةةةةم ذ م  ال يا  زهيم( شع ال الو، ون ا إل  بنع ايو ، شات ةةةةم بيع، وف ةةةةيع بوريم فء فداعحه، و ا   ريم  (3 عطافا واليااتال
ا رةةاوة بفتوشاتيع وانت ةةاراتيع شع رةةعمه، ةع ات ةةم بال مك ال ةةالح  ن ع الديء ايو (، شقمده ال مك إل ه، و ا  ف ةةطحاه فعه شع رشالته 

ء  ال يا  زهيم( فء ا يالش نم  اشوال تمك ال الو، وا ت ةةةةةةةةةةال بحوافيا وافماعيا ونم اعياإل  اللةةةةةةةةةةام     ولقد (4 وارفين ر وبيمه ا، ف ا فوَّ
كا  اللةةانم  ال يا  زهيم( رةةديد الوشا  لم مك ال ةةالح  ن ع الديء(، و ظيم ذلك شع روافر  ابء فمكا ( انه نندفا اسةةم ال مك ال ةةالح شع 

اذام  زهيم( شع فدينر نابمس،   ي مشيا شت  اشمج نء ال مك، وناو إل  ف م شاك را نمييا، شكاشأه ال مك نم  ذلك ا فالز ذمعر الكمع،  
    ذلك  ا   بيا  الديء( رةةةةةةةةديد الحب ل  ةةةةةةةةم واهميا، ولع فوء يمي ه التنقم بيء ال الو نء ذلك الحب، و ا  (5 واتمذه وز مرا وصةةةةةةةةدفقرا له

 :(6 ل  م شع ارعاره، وفء ذلك ذولهكريم التان  بحاه 
 سااقاى واديااا بايان العريش وبارقة         من الغيث هطال الشآبيب هتان
 وحيَّا النسيم الرطب :ني إذا سرى         هنالك أوطاانااا إذا قاياال أوطاان 
 بااالد مااتاى ماا جائاتاها جئت جنة         لعينك منها كل ما شئت رضوان

 ساكني مصر ُتاراكام :الاماتااام         بأني ما لي :نكم الدهر سااالوان فيا 
ولع يت رم الطابو ال  ةةمف نند  ال يا  زهيم( شع  رمة تان ه بحب ف ةةم شع ارةةعاره شقن، بم إننا ن د ي  عر ال يصر ال  ةةم ر ذد اةمت     

ا شع فتةةةةةةةةافيء ارةةةةةةةةعاره، شيي ن د شع ويوانه العديد فء األب ات ال تع تسةةةةةةةةمف شييا روح الدنابر والفكاهر،  ذلك ن د بعض األفرال افتةةةةةةةةر
 :  (7 اللع  ر التع ت مف نم  األلسنر ال  م ر، فء ذلك ذوله

 إياك يدري حديثاا بيننا أحد          فهم يقولون: للحيطان آذان
ا ذوله  :(8 و  رك انه فعنع بالت يم  هع( شع هذا ال يز ال  م يء  وفء ذلك افتر

 رفاااوني بنااظرة          شااارَّف هللا قاادركامشاااا
 لاو وصاالاتام مااحبكم          ما الذي كان ضركم 
 مات في الحب صبوةا          :اااظاام هللا أجااركم
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ض هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(، اصةا  القاهمة فم 656و موف صةاشب  وف ات األ  ا ( انه شع المابو والعلةم ء فء رةوال لعام سةز وف سةيء وسةت اعر      
نظ ع، لع فود فسةةةةةمع فنه اشد، وذد اصةةةةةا  ذلك ال مض  ال يا  زهيم(، شأذام افافرا، ةع توشع شع يوم األشد المابو فء ذف القعدة فء السةةةةةنر  

  (9 ال ذ ورة، ووشء بعد صالة  يم اليوم التالع، بالقماشر ال اما، بالقم  فء قار ا فام اللاشعع
ولقد فمَّل لنا  ال يا  زهيم( ف  ونر   يمة فء الق ةةةاعد واألب ات،   عز شع ويوا  باسةةة ه، وتول  رةةةمشه وتحا قه األسةةةتاذا :  فح د     

 م 2009 فح د ياهم ال  الوف(، ونلمته وار ال عارف شع القاهمة سنر   ابو الفتم إبماه ع(، و
 ثانياا: مفهوم اإليقاع: 

 ا  شع لسةةا  العم : قوَذو نم  اللةةع  وفنه فقو وذ عرا ووذونرا: سةةقن، ووذو اللةةع  فء يدف  ذلك، واوذعه بيمه،  اللغة:اإليقاع في   -1
ا، َوَوذو ال طم باألرض، و  ُفقال سةةةقنق ا: قا فقاش فء إفقاش الحا  الانا ، وهو يوذو األلحا  (10 ووذعُز فء  ذا ونء  ذا وذ عر   و قال افتةةةر

ا قاتفات األصةةةةةةةةةةوات وتوق عيا شع الانا ق(11 و  ينيا بينراق ، وهو قفء إفقاش المحء والانا ، وهو ا  يوذو األلحا  و  ينيا،  (12 ،  ا فقاش افتةةةةةةةةةةر
  وفء ذلةك يت يء لنةا ا  ا فقةاش لفا فةاز بةاأللحةا  والانةا ، (13 وسةةةةةةةةةةةةةة   المميةم رش ةه    تةابةرا فء  تاةه شع ذلةك ال عن ،  تةا  ا فقةاشق

 تكمار األصوات وتمويدها، بحيي فحدث ذلك صدا وصدنرا، شتريم شع النفس اهتزازات، فستلعمها السافو و تأةم بيا وهو نوش فء 
ُفعد  ابء يااياا( فء العم ا  األواعم الذيء اسةةةةتع موا ف ةةةةطمح ا فقاش نند العم ، وذلك شع  تابه    ار   اإليقاع في اًلصااطال :  -2

، شا فقاش ننده يتحقق (14 إفقاش فطم  الفيع ل ةةوابه وفا يمو نم ه فء شسةةء تم ياه وانتدال ا زاعهقاللةةعم(، شيي ذال: قواللةةعم ال وزو   
ا ق اهمة  شع اللةةةعم ال وزو  ال قف ، بحيي تسةةةت يب له شطمة ا نسةةةا ، ودالتالع فطم  السةةةافو بتالل األصةةةوات والعاارات  وا فقاش افتةةةر

لقمب انتظام، وديء وشدات التنفس انتظام، وديء النوم وال قظر انتظام، وهوذا     ( واشسةب فألوشر شع ي  عر ا نسةا  نفسةه، ش يء زةمدات ا
   و  ب ا  يت ةةةةةةةةةةةةةل ا فقاش  (15 ا  ا فقاش شينا، وهو فا ف عمنا نتوذعه شع فدر اتنا، ونسةةةةةةةةةةةةةتم ح إذا و دناه، و  ةةةةةةةةةةةةةي نا القمق إذا شقدناهق

 ر والحيو ر والن ا ، و وو  ذوام هذه الحم ر التتابو شع النا ر التع يتممميا فء شيء بالفانم ر، التع تاعده نء ال  وو، وت نحه صةةةةةةةةفر الحم 
  وا فقاش بذلك نسةةةةة ج فء التوذعات التع تنتج نء تتابو ال قايو ال ةةةةةوت ر، ف ا يقوف إل  فمق نظام (16 إل  آفم شواصةةةةةم لمماشر والتنفس

وة شع هذه ال قايو ال ةةةةةةةوت ر، وهو وسةةةةةةةيمر ت وء المار فء إزةةةةةةةاشر وذو  ديد فنسةةةةةةة ع وفنتظع الحم ر شع تحديد النا ات والن مات ال و و 
 لأللفاع والعاارات شع نفوس السافعيء 

لقد اوا انتلار  تا  المطابر لةةةةةةةةةةةةةة  ارسطو يال س( شع القم  الرالي الي مف بيء العم  إل   اإليقاع :ند العرب القدامى والمحدثين: -3
إلييا الكتا ، ف ا اوا إل  انتلةةةةةار هذا ال  ةةةةةطمح بيء الفالسةةةةةفر والعم ا  والماو يء ال سةةةةةم يء، فء تناه العم  لظاهمة ا فقاش التع ارةةةةةار  

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وبيمهع، ف ا  عم 322هةةةةةةةةةة، و ابء يااياا( ال توش  سنر 595هةةةةةةةةةة، و ابء ررد( ال توش  سنر  257افرال:  الكندف( ال توش  سنر 
ا فتداو ر وفتلةةعب ال عانع ا ذميالر فء العم ا  ذد تحدةوا نء ف ةةطمح  و (17 ف ةةطمح ا فقاش ف ةةطمحر شع ف ال النقد العمدع القدفع ن د ندور

ا فقاش، شعم  سةةةةةة يم ال رال فقول  ابو هالل العسةةةةةةومف(إ َّ قفء شتةةةةةةم اللةةةةةةعم نم  النرم ا  األلحا  التع هع اهنأ المذات إذا سةةةةةة عيا ذو 
 ، شأبو هالل العسومف( بذلك القول يم و تفوت اللعم(18 فنظوم فء اللعمق القماعح ال اف ر واألنفس المط فر،   يتي أ صنعتيا إ  نم   م

و عمشةةةه  الفةةةارابع( بةةةأنةةةه: قالنقمةةةر نم  الناع شع ازفنةةةر فحةةةدووة ال قةةةاويم م فنةةةه ،  النر  وفموم،  نم  النرم إل  و وو ا فقةةةاش شع اللةةةةةةةةةةةةةةع
التكمار، وو وو شواصةةةم شع ازفنر فحدووة وةابتر  افا العم ا  ، وهو بذلك فلةةةتمط لو ووه نن ةةةم ء اسةةةاسةةةييء، وه ا: نن ةةةم  (19 والنسةةةبق

ال حدةيء شقد اسةةةةةةةتع موا ف ةةةةةةةطمح ا فقاش ب عا   فمتمفر، فنيا فا يتفق فو فا وزةةةةةةةعه العم ا  القداف  وفنيا فا فمتمل، وفء ذلك تعم    
، و حدو  شقاو ز م ا( (20 تكو نيا رةةةمط ليذا النظامق  ا فقاش بأنه قشم ر فنتظ ر، والتصام ا زا  الحم ر شع ف  ونات فتسةةةاو ر وفتلةةةابير شع

ا فقاش شع ال وسةةة ق  بأنه قبأنه تنظ ع الحم ر المحء، بحيي يتناو  فالل هذه الحم ر نن ةةةم التأكيد ال توتم، ونن ةةةم إيالت هذا التوتم 
همه شع إفقاش فنتظع، وهذا يتفق فو فا ارةةةةةةةةةةةةةةار إل ه    وهو يما ا  ا فقاش يتممم ش اتنا  ميا، و ح ن بنا، شالكو   مه تدور  وا (21 وتمف فهق

األسةةةتاذ  ن م فم فر( فء و وو ا فقاش شع وذات القمب، ويم قر التنفس وبيمه ا فء افور الح اة ال متمفر  و عمف  ف دف وهار( و كافم 
او الحم ر والسةةةةةةوو ، او القوة والتةةةةةةعل    ال يندس( ا فقاش نافر بأنه: قالتواتم ال تتابو بيء شالتع ال ةةةةةةوت وال ةةةةةة ز، او النور والظالم،

 زا  والميء، او الق ةم والطول، او ا سةماش وا بطا  او التوتم وا سةتمفا ، شيو ف رم العالذر بيء ال ز  وال ز  ا،فم، وديء ال ز  و م األ
اللةةةعم، والنرم، وال وسةةة ق ، والمذت،  ، وهو صةةةفر فلةةةتم ر بيء الفنو ، وت دو هذه ال ةةةفر وازةةةحر شع  (22 األفما لألةم الفنع او األوبعق
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فء قشيو ب رابر القاندة التع فقوم نمييا اف ن م فء ان ال األو  والفء، و سةةتط و الفنا  او األويب ا  فعت د نم  ا فقاش باتاانه يم قر 
    (23 ةالث: التكمار، او التعاذب، او التمابنق

، ولقةد نمشةه  ريم فء نم ةا  الام  (24 يونةان ةر، وهع ب عن  ال م ةا  والتةدشقارةةةةةةةةةةةةةةتقةز  م ةر ا فقةاش فء الماةر الاإليقااع :ناد الغرب:  -4
 بمتيم فال مج( هو قتقسةةةةةةةةةةة ع الحدث الماوف إل  ازفنر فنتظ ر ذات نالذر فتكمرة، وذات و  فر    الذيء اهت وا بالدرس النقدف، شا فقاش نند

قال نظع لكةم فةا هو فتسةةةةةةةةةةةةةةم ،  ةم فةا   ف وء الااض نم ةه،  ةالزفء والماةر   كةذلةك شقةد شةدو الاعض و  فةر ا فقةاش بةأنةه (25 وفم ح   ةالعق
ا نم  ال  ال والتأةم الد لع، وذلك فء فالل الحم ر ال قسةة ر إل  (26 والحم ر واألصةةوات واألرةةوالق ،  ذلك شه  و  فر ا فقاش تقوم افتةةر

  تقسةةةة ع ا فقاش ال ةةةةوتع شع الق ةةةةيدة العمد ر إل  إفقاش وافمع ولقد اتفق فعظع الااشريء نم    (27 وشدات صةةةةوت ر ولاو ر بطم قر فتكمرة
وإفقاش فار ع، شا فقاش الدافمع يت رم شع الظواهم ال ةةةةةةةةةةةةوت ر التع ينتج فء فالليا ال مس ال وسةةةةةةةةةةةة قع وافم األب ات فرم: الت ةةةةةةةةةةةةم و، 

، وهذا فا سةةةةةةةةةةةة قوم الاحي بعمزةةةةةةةةةةةةه (28 لوز  والقاف روالتكمار، والت ن س، والتقسةةةةةةةةةةةة ع، والتوازف، وبيمهع، وافا ا فقاش المار ع شيت رم شع ا
  وفناذلته فء فالل وراسته لإلفقاش شع رعم  ال يا  زهيم( 

 :اإليقاع اخلارجي يف شعر البهاء زهري املبحث األول
تو     ال يا  زهيم( ، وف  ا وراسةةةةةر ليذيء العن ةةةةةم ء فء فالل  (29 يت رم ا فقاش المار ع شع اللةةةةةعم العمدع شع وز  الق ةةةةةيدة وذاشيتيا

 لي ا شع رعمه 
: الوزن:  أوًلا

نرا وز َنررق   مفهوم الوزن:  -1 ر  ، َوَزَ  اللةةةةةع  وز  ، و قال: قَوَزَ  (30 الوز  شع المار هو قةقم رةةةةةع  بلةةةةةع  فرمه  أوزا  الدراهع، وفرمه الزَّ
ره بواسةةةةةطر ال يزا ، ورشعه بيده ل عمف ةقمه  نرا َوز َنر: ذدَّ وففته،     (، ووز  نفسةةةةةه نم  األفم: ويَّنيا نم ه، ووز  اللةةةةةعم: اللةةةةةع  َيز ُ  َوز 

ا لم يزا  العموزةةةةةةةةةةةةةةعق  وافةا الوز  شع ا سةةةةةةةةةةةةةةتع ةال، شقةد نةده الماو و  القةداف  اشةد األر ةا  (31 ذطعةه وفيَّز بيء ة َقمةه وففتةه، ونظ ةه وواشقةر
األ ناس األوب ر الك ما، وه ا اللعم والنرم، و ظيم ذلك فء  األساس ر لملعم العمدع، والذف فء فالله يتع التفم ق بيء  نسيء في يء فء

، وهو نند  ابء سةةةةةةةةةينا( قكالم (32 فالل تعم   القدفا  لملةةةةةةةةةعم، شاللةةةةةةةةةعم نء  ذدافر بء  عفم( هو قذول فوزو  وفقف  يدل نم  فعن ق
ول: قوفعن  فوزونر ا  فوو  ليا ندو إفقانع، ، و لةمح ابء سةينا تعم فه ف ق(33 فميم فقلل فء اذوال فوزونر فتسةاو ر، ونند العم  فقفاهق

 وفعن   ونيا فتسةةاو ر هو ا  فوو   م ذول فنيا فقلفرا فء اذوال إفقا  ر، شه  ندو زفانه فسةةاو  لعدو زفا  ا،فم، وفعن   ونيا فقفاة هو 
ا فقةةا  ةةر لمكالم ال نظوم التع تتةةألل فء تتةةابو الوز  هو قف  ونةةر األن ةةاط  ، شةة(34 ا  تكو  الحموف التع فمتع بيةةا  ةةم ذول فنيةةا واشةةدةق

فعيء ل قايو الكم ات او التع تلةت م نم  ندو فا فء تمك ال قايو الماو ر، شفع العمد ر يتألل فء ال قايو تفعيالت، وفء هذه التفعيالت 
نز  ال يز اللةةةعمف، والاحم هو تمك األنسةةةات    وتعد الاحور اللةةةعم ر هع ال يزا  الذف نسةةةتط و فء فالله ا   (35 تتكو  الاحور اللةةةعم رق

ال وسةةة ا ر ال و ووة شع ارةةةعار العم ، و  ما ندو الاحور شع اللةةةعم العمدع سةةةتر نلةةةم بحمرا، ذام  المميم( بوزةةةو ف سةةةر نلةةةم، ةع زاو 
رطم، وهذا النوش فء الاحور  نمييع تم يذه  األففش( بحم ال تدارع، و تكو  الاحم اللعمف فء تكمار تفعيمر واشدة ندو فء ال مات شع  م  
  (36 فس   بالاحور الاس طر، او يتكو  فء تكمار تفعيمتيء فمتمفتيء، و س   هذا النوش فء الاحور بالاحور ال م ار

 األغراض باألوزان :ند البهاء زهير: ارتباط -2
اع را ا  يمدن بيء ي  عر الاحم اللةةةةةةةةةعمف ودالنظم شع رةةةةةةةةةعم  ال يا  زهيم( و  ف ر افت اره ألوزا  ذ ةةةةةةةةةاعده، ن د ا  اللةةةةةةةةةانم شاول و    

والامض الذف ُ ت ز ف ه الق ةةةةةةةةةةةيدة، ولعم اول فا ل فز النظم إل    ف ر تو     ال يا  زهيم( لماحور اللةةةةةةةةةةةعم ر، هو اسةةةةةةةةةةةتع اله لماحور 
تمك السةةةوهمر التع نلةةةعم بيا ، ولقد  ا  ذلك نابعرا فء  نوح اللةةةانم إل  السةةةيولر والعذودر،  (37 المف فر الاسةةة طر شع فعظع ذ ةةةاعد الديوا 

 شع األلفاع وال ةور، والقواشع، واألوزا  ال سةتمدفر، وذلك فا  عم  ريم فء النقاو فقمو  ب ةالش ر رةعمه لمانا ، وشعم  سة يم ال رال فقول
ا لمانا ، والتوق و به نم  ال ةا ات بموشه المف فر، وذاشيته ا ل مذ ةر، ونا ته ال طمدر، الد تور  ن د الفتاح رةم ع(: قوذد  ا  رةعمه صةالحر

   افا فء ناش ر ارتااط الاحور بأبماض فعينر، شهننا ن د او ر ا   ال يا  زهيم( ذد  تب ويوانه شع    و األبماض (38 واوزانه ال وسةةةةةةةةةةةة ا رق
اللةةةةةةةةةةةةعم ر التع  ت ز شييا العم ، شيي  تب شع: النسةةةةةةةةةةةةيب، والي ا ، وا فوان ات، وال دح، والعتا ، والوصةةةةةةةةةةةةل، والسةةةةةةةةةةةةمم ر، والزهد، 

 والحو ر، والتينصر، وا نتذار، والفمم والح اسر، والماز   والت وف، واللووا، والليب، والحنيء،
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ولقد توزنز فوزةةةةونات النسةةةةيب والي ا  والعتا  وا فوان ات نم  بحور اللةةةةعم ال متمفر، ولكء  م لاحم الطو م والكافم ال ةةةةدارة     
ت النسةةيب وافم الديوا  فاعتيء واردعر نلةةم، شع هذه ال وزةةونات، بم  انز لي ا ال ةةدارة شع الديوا   مه، شقد بما ندو ذ ةةاعد وفقطونا

كتب فنيع ف س واردعيء ذ ةةيدة او فقطونر نم  بحم الطو م، واردو واردعيء نم  بحم الكافم، وواشد واردعيء نم  المفم، وسةةز نلةةمة 
ويوا   ال يا  زهيم(   نم  بحم المف  ، وف س نلةمة نم  الاسة ن، وبيمهع فء بحور اللةعم ال متمفر، ف ا ف عمنا نقمر ا  النسةيب شع  

فعد فع اررا لممدن بيء العايفر والوز  اللةةةةةةةعمف  ولعم فء ابمز فا فع م نء ارتااط الاحور اللةةةةةةةعم ر باألبماض شع الديوا  ارتااط ذ ةةةةةةةاعد 
ذ ةاعد نم  ، شقد نظع  ال يا  زهيم( ف س نلةمة ذ ةيدة شع ال دفح نم  بحم الطو م، ونلةم  (39 ال دفح ننده باحم الطو م ودحم الكافم

بحم الكةةافةةم، وفء ال عموف ا  بحم الطو ةةم هو ايول الاحور اللةةةةةةةةةةةةةةعم ةةر، بحيةةي تتكمر تفعيمةةر  شعولء ففةةانيمء( شع اللةةةةةةةةةةةةةةطم الواشةةد  
، وديذا فوو  الاحم ذاوررا نم  اسةةةةةت عا  ذدررا   يمرا فء ال عانع وال تةةةةةافيء وافم الق ةةةةةيدة، وفالع را لمتع يم نء األبماض التع (40 فمتيء

ال د فرم ال دفح والفمم وبيمه ا كذلك فظيم ارتااط العايفر بالوز  شع رةعم  ال يا  زهيم( فء فالل اسةتمدافه ف زو  الاحور شع تتسةع ب
سةةةةة ات ا نفعا ت، و أ  سةةةةةمنر زةةةةةمدات ذماه وتالشق انفاسةةةةةه فنعته فء إيالر الحديي، ف ا ال أه إل  اسةةةةةتمدام ال  زوا ت فء الاحور، 

َد الُحبُّ ُ:ذَرُكمْ :    (41 دوف( نم  ذول  ال يا  زهيم(و عمق الد تور  اش د ب  إْن َشَكا الَقلُب َهجَركْم                  َمهَّ
: قوشسةةةةةةةاك وليالر نم  ننل هذا ا نفعال اندشانه شع الحب اندشانرا   يموف نم  رةةةةةةةع ، شهذا ه مه الح يب وتألع لذلك ذماه، لع فقط و ذاعالر

   شع الي م نذررا، ةع هو يندشو فنفذرا افم ش ياه ولو افمه ب ا ذسةةةا وهو بيم صةةة ور، شع شاه، بم فندشو ف هصةةةمته ب ء فحب، بم ف د له  
 شالوز  إذ   ز  فء العايفر، ودحسةةةةةةةةةةةب فا تقدم (42 نم  نوس فء ييواه، و م ذلك يدلنا نم  ا نفعال السةةةةةةةةةةةم و الذف يناسةةةةةةةةةةةاه ال  زو ق

 نستط و ا  نقمر ا  األوزا  اللعم ر  ا ت شع ويوا   ال يا  زهيم( فتسقر فو األبماض وا نفعا ت ال و ووة وافم الق اعد   
والزشاشات والعمم، افا يت رم التاييم شع األوزا  العموزةةةةةة ر شع افم ء: التةةةةةةمورات اللةةةةةةعم ر، التغيير في األوزان :ند البهاء زهير:  -3

، (43 التاييم شع األوزا  فء ا م التةةةةةةمورات اللةةةةةةعم ر، شقد ندها فعظع النقاو فء العيو  ال لةةةةةةينر، ووليالر نم  زةةةةةةعل اللةةةةةةانم واشتقاره
ا، تت رم شع تسةةةةةةةييم الي زة او شذ شيا، وفء ذلك ونحء   نكاو ن د هذا النوش فء التاييم شع ويوا   ال يا  زهيم( إ  شع فوازةةةةةةةو ذميمر  در

ُكُم ما غيَّر الُبْعُد :هَدُكم              وإن حاَل حاٌل أو َتغيَّر شانُ :(44 ذوله  وحقَّ
ذام اللةةةةةةةةةةةانم بحذف الي زة فء  م ر  شاعم( ش عميا  شال(، وذلك لمتةةةةةةةةةةةمورة، وهو ناور شع الديوا    افا التاييم شع األوزا  فء ا م   إذ

، ولذلك ن ةد النقةاو ذد ذ موا القميةم فنيةا، ف ةا   يقةم (45 ل   عةم اللةةةةةةةةةةةةةةعم نرمرا، والذها  بمونقةه و  ةالهالزشاشات والعمةم، شقةد يقوف  رمتيةا إ
، والزشةاشةات شع الةديوا   ريمة، تمتمل بيء قاض، و  ، ويع، وف ء، ونقةم، وإزةةةةةةةةةةةةةة ةار، ووذت،  (46 نم  شيو ةر ا فقةاش و ةذهةب بمونقةه

اللانم، او شساو ا فقاش  وذلك أل  ا فقاش اللعمف   فوو  ب عزل نء العايفر، شقد ياعد اللانم  وبيمها، و  فعد ذلك وليالر نم  زعل 
  نء ا فقةاش ال  مو إل  ا فقةاش الذف فع م نء نايفتةه وانفعةا ته، شيم ةأ إل  إوفال الزشاشات والعمةم شع الوز  اللةةةةةةةةةةةةةةعمف، وذد فع م الوز  

 تاج إل  إذحام الزشاشات والعمم وافم الوز  التام نء نايفر اللانم وانفعا ته شال فح
 التجديد في األوزان :ند البهاء زهير:  -4

لعم اول فا يمفز النظم شع فسةةةةةألر الت ديد شع الوز  نند  ال يا  زهيم( هو تأةمه بطم قر نظع ال ورةةةةةحات األندلسةةةةة ر وفا تت تو به فء     
، ورو شع الديوا  باسةع بحم السةمسةمر،  (48  ال يا  زهيم( فحاولر فمق وز  رةعمف  ديد،  ذلك ينسةب إل   (47 سةيولر األلفاع ونذودر ا فقاش

 :(50 ، وفء ذلك ذوله(49 وذد تأةم ف ه اللانم باألز ال والفنو  اللع  ر الساعدة
 قد راَ  َرسولي وكما را  أَتى          باهلِل َمَتى َنَقْضُتم الَعْهَد َمَتى

 أمالاي          قد أدَرَك فّي سؤَلُه من َشِمَتا  ماااذا َظّني بااكْم وماااذا
 ووزنيا نم  هذا النحو: 

 قد راحرسو ليوكما راحاتي                        بلال همتي نقضتمل :هدمتي 
/5/5///5/5///5/5///5                              /5/5///5//5//5/5///5 

 فا:ل فعلن متفعلن مستعلن        فا:ل فعلن مستعلن مستعلن                   
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كةذلةك ورو شع الةديوا  بعض النتل اللةةةةةةةةةةةةةةعم ةر التع  ةا ت نم  نفس الوز ، فو وفول بعض الزشةاشةات والعمةم، ف ةا ف عنةا نقول بةأ  ذلةك 
األصةام، وذم  الوز  الذف فعت د نم  تكمار  شانم فسةتفعم( فمتيء شع  م رةطم، إن ا هو إناوة تمتيب لاحم الاسة ن، شيي بدا بالتفعيمر 

 كم تفعيمر فء ر ييتيا، ولعم ذلك يم و إل  تق م ال  يور لذلك ا فقاش وإ  فالل اوزا  اللعم العمدع ال عموشر 
 ثانياا: القافية: 

ُفو، اف تاو وتتاو، والقفا هو فقفم العنق، و  عه اذفاه، وذفا  م  مفهوم القافية: -1 رع  آفمه، القاف ر شع المار فأفوذة فء الفعم َذفا َفق 
م َناق(51 و قال هو فقتفع اةم شال ، اف يتاعه و سةةةةةةةةةةةيم نم  فطاه ا وإبماه ع  (52 ، وشع ذوله تعال : قُةعَّ َذفَّي َنا َنَم  آَةار ه ع  ب ُمسةةةةةةةةةةةُ ، اف اتاعنا نوشر

اف ر ذاف ر ألنيا تقفوا اةم  م بيز،  ، وإن ا قس يز الق(53 رسالر فء بعدهع، والقاف ر هع آفم  م ر شع ال يز، وُس يز  ذلك ألنيا تقفوا الكالم
   افا القاف ر شع ا صةةةةةةطالح شقد افتمل العم ا  شع تعم فيا، شالقاف ر نند  المميم( ذد تكو   م ر او بعض (54 وذال ذوم انيا تقفو افواتياق

 ةةر تةةافةةر فرةةم لعةةا ، ور ةةا ، كم ةةر او  م ةةر ودعض  م ةةر، افةةا  األففش( شقةةد نمَّف القةةاف ةةر بةةأنيةةا آفم  م ةةر شع ال يةةز، شيع ننةةده  م
 ولعم اوت تعم   لمقاف ر فء الناش ر ال وسةةةةةة ا ر القول بأنيا قاسةةةةةةع فطمق نم  ف  ونر فء األشمف تمتزم آفم الق ةةةةةةيدة او (55 وصةةةةةةحا 

وتكمارها   شالقاف ر هع ندو فء األصةةوات يتكمر شع نيافات األب ات،  (56 ال قطونر، تعطع اصةةواترا تتكمر فء فالل لحظات وفن ر فنتظ رق
ا فء ال وسةة ق  ال و ووة شع الق ةةيدة، شيع ب رابر الفواصةةم ال وسةة ا ر التع يتوذو ال تمقع سةة انيا شع شتمات زفنر فنتظ ر،  هذا فوو   ز ر

  (57 ودعد ندو فعيء فء ال قايو ذات النظام الماز ال عموف بالوز  
 ارتباط القافية بالمعنى :ند البهاء زهير: -2

يمدن بعض الااشيرء بيء ذاف ر الق ةيدة وفوزةونيا، شيي راا بعتةيع ا  يمتان روف القاف باللةدة والفمم، والدال بالفمم والح اسةر،      
، وذلك أل  بعض القواشع تفسةةةةةةةةح ال  ال لألشكار وتسةةةةةةةة ح بتدشق ال عانع وافم (58 وال  ع والالم بالوصةةةةةةةةل، والاا  والما  بالازل والنسةةةةةةةةيب

إ  ال مس ال ةةةةةةةوتع لألشمف ذد يتفق فو الحالر اللةةةةةةةعور ر ال سةةةةةةة طمة نم  الق ةةةةةةةيدة، ول س اول نم  ذلك فء نون ر  ابء الق ةةةةةةةيدة، بم 
ا، وانط  صةةوترا شاك   ا فوسةة اً ا فاصةةر ز دو (، شافت ار شمف النو  فو شالر اللةةوت والحمفا ، وف ع  الل ا يالت بعدها انط   مسةةر

يق ال عن  ال و وو شع الق ةةةةةيدة ودالنظم شع رةةةةةعم  ال يا  زهيم( ن د رةةةةةيوش اسةةةةةتمدافه لقاف ر: صةةةةةوت األنيء واأللع، ف ا ن م نم  تع 
  الما ، والنو ، والالم، وال  ع، والدال، والاا (، وهع شموف ت يء فدا اتفات رةةةعم  ال يا  زهيم( فو اللةةةعم العمدع، شيذه الحموف هع فء

شقد وزش  ال يا  زهيم( شموف القواشع نم  ابماض ويوانه، ش عم لمنسةةةةةةةيب والازل  اكرم الحموف رةةةةةةةيونرا شع ذواشع اللةةةةةةةعم العمدع،  ذلك
ل، والنو ،  ذاف ر:  الما ، والنو ، والالم، وال  ع، والدال، والاا (، و تب شع اللةةةةةةيب نم  ذاف ر:  ال ا ، والنو ، والاا (،   ا  عم ذاف ر  الدا

ع، والقاف، والالم، والنو (، افا ال دفح ش عمه نم  ذاف ر:  الما ، والالم، وال  ع، والنو (،  والالم( لمي ا ، و تب شع الحنيء نم  ذاف ر:  ال  
  و تب شع اللةةووا نم  ذاف ر:  الدال، والاا (، افا الفمم شكا  نم  ذاف ر:  ال  ع(، و انز السةةمم ر نم  ذاف ر:  الاا (، و تب شع العتا

نم  ذاف ر:  الما (، والحو ر نم  ذاف ر:  السةةةةةةةةةيء(، وا نتذار نم  ذاف ر:  ال  ع(، وا فوان ات  نم  ذاف ر:  الدال، والنو (، و عم التينصر
تاره نم  ذاف ر:  الاا ، والالم(، والزهد نم  ذاف ر:  النو ، واليا ( و ت يء فء فالل فا سةةةةةةةة ق فماناة  ال يا  زهيم( لط  عر الحمف الذف فم

الامض اللةةةةعمف، والحالر اللةةةةعور ر ال سةةةة طمة نم  الق ةةةةيدة، شعم  سةةةة يم ال رال ن ده فمتار شمف لمقاف ر، وفدا اتفات هذه الط  عر فو 
الما  ل وو  ذاف ر لمتينصر، وذلك ل ا شع  شمف الما  فء ي  عر تكمار ر تتناسةةةةةةةةةةب فو شالر الفمشر وال ي ر التع تنتلةةةةةةةةةةم شع فواذل التيانع 

بمض تقدفع ا نتذار، وهو شمف يتناسةةةةةةةةةب فو فا فسةةةةةةةةةوو فوذل ا نتذار فء إبدا    نافر،  ذلك ن ده فمتار شمف ال  ع ل وو  ذاف ر شع
ا   يمرا شع المدن بيء األبماض اللةةةةةةةةةةةعم ر والقواشع التع فسةةةةةةةةةةةتمدفيا  وف ا ف يز ذوا شع  الندم واأللع، ودذلك ن د  ال يا  زهيم( ذد ن ح ن اشر

ع ز نم  ال ةةةةةدر، وهع تكمار القاف ر شع ال يز ذ م ف يصيا شع آفمه،  ال يا  زهيم( نء بيمها رةةةةةيوش فا فعمف باسةةةةةع الت ةةةةةديم، او رو ال
 :(59 وهع  اهمة رانز بورمة شع ويوانه شت  اصاحز س ر ف يزة له، وفء ذلك ذوله

 غضبللفضل الذي أنت ربه          ألجلك ًل أني لنفسي أ وأغضب
 مريبا أن يكون وهيهات يخفي           تريبنيلقد بان لي أشياء منك :(60 كذلك ذوله

ولقد رةةانز هذه الظاهمة فو فعظع شموف القواشع التع اسةةتمدفيا، شيي  ا ت  اهمة الت ةةديم شع الديوا  شع تسةةعر وفاعر فوزةةو،     
فنيا سةةةةةتر نلةةةةةم فوزةةةةةعرا  ا  شع ذاف ر الاا ، واردعر نلةةةةةم فوزةةةةةعرا فو الما ، وةالةر فوازةةةةةو فو ذاف ر التا ، وفوزةةةةةو واشد فو الحا ، 

لدال، وفوزةةةعيء فو الذال، وف سةةةر فوازةةةو فو السةةةء، وفوزةةةو واشد فو الظا ، وف سةةةر فوازةةةو فو العيء، وتسةةةعر فوازةةةو فو ذاف ر ا
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وسةةةاعر فو الفا ، واةنيء فو القاف، وتسةةةعر فوازةةةو فو الكاف، واردعر نلةةةم فوزةةةعرا فو الالم، وف سةةةر فو ال  ع، واشد نلةةةم فو النو ، 
 وشع اليا  فوزعيء، وشع ال ا  ةالةر فوازو  

ذلك ت مز  اهمة الت ةةديم لدا  ال يا  زهيم(، ف ا فتةة ء ت وء القاف ر وتحقق ال تعر ال وسةة ا ر، وو  ا  فممج اللةةانم فء الحالر     ونم
ا فء تمك الحالر، وهنا ي دو ا فقاش ال وسةةةةةةة قع ففع را بالعايفر وال  عنع ا نفعال ر او العايف ر التع فع لةةةةةةةيا، ووو  ا  فممج ال تمقع افتةةةةةةةر

 ا نني ا، وهذا وليم نمع ف وص ر  ال يا ( شع إفقانه واناعاةه فء العايفر ول س بعيدر 
القاف ر بحسةةب فا شييا فء   ال فوسةة قع  إبماه ع ان س ذسةةع الد تور تحقيق اإليقاع الموسايقي من خالل القافية :ند البهاء زهير:    -3

 :(61 إل  ةالةر اذسام
 تمتزم شع    و األب ات، وهع اذ م صور القاف ر  القاف ر ال قيدة التع س ق رو يا بحم ر ذ يمة  - -1
ر شع يمييا القاف ر ال قيدة التع تمتزم شع اب اتيا الحم ر الق ةةةةةةةةةةةةيمة ذ م الموف، ورد ا  انز القاف ر ال طمقر التع   يمتزم شييا هذه الحم  -2

 فستوا واشد فء الناش ر ال وس ا ر 
ق ةةةةةةةيمة ذ م الموف، وفرميا شع فسةةةةةةةتوا واشد تمك التع فسةةةةةةة ق رو يا بواو ال د او ب ا  يمييا القاف ر ال طمقر التع تمان  شييا الحم ر ال -3

 ال د فو التناو  بينيا 
ودذلك شه  انم  ور ات ال وس ق  تتحقق شع القاف ر   يمييا تمك القاف ر التع فس ق رو يا بحمف فد فعيء يمتزم شع  م اب ات الق يدة  -4

وهع ذاف ر بيم ذميمر نند  ال يا  زهيم(، شيي ن د ا  فوسةةةةةةة ق  ذ ةةةةةةةاعده انم  نسةةةةةةةار شع القواشع  ال سةةةةةةة وذر ب د يمتزم شع    و األب ات،  
ال طمقر، شيي رةةةةةةةةةةيدت القواشع ال طمقر نسةةةةةةةةةةار نال ر فو القاف ر ال تحم ر ال متزفر لحمف فد فحدو، وهع انم  القواشع فوسةةةةةةةةةة ا ر، و مييا 

ق  فء ال متزفةر لحم ةر، وهةذا فعنع ا  ال وسةةةةةةةةةةةةةة قع التةافةر ت رةم فةا فقم  فء ةمةي القةاف ةر ال تحم ةر ال متزفةر ل ةد فتنوش، وهع انم  فوسةةةةةةةةةةةةةة 
الديوا ، وا  فعظ ه فتوسةن ال وسة ق ، وذميم فنه رةيد زةعل ال وسة ق  التام  وف ا سة ق يت يء ا   ال يا  زهيم( اسةتطاش ا  فحاشا نم  

يمه تارة افما، او فحاولر إف او اوزا   ديدة فسةةةةةةتسةةةةةة ايا ال تمقو ،  ا فقاش المار ع ألرةةةةةةعاره  فء فالل ال حاشظر نم  الوز  تارة، او تاي
كذلك شقد اسةةةتطاش  ال يا  زهيم( ا  فحسةةةء افت ار ذواف ه ب ا يتناسةةةب فو األبماض اللةةةعم ر التع ينظع نم  فنواليا ذ ةةةاعده، و  و شييا 

 ذدررا   يرما فء ال وس ق ، التع انعوسز بالفعم نم  ا فقاش وافم الديوا  
 اإليقاع الداخلي يف شعر البهاء زهري ملبحث الثانيا

لع فوتل  العم ا  بدراسةةةةةر اوزا  اللةةةةةعم وذواف ه لمكلةةةةةل نء ا فقاش ال وسةةةةة قع شع اللةةةةةعم العمدع، بم ات يوا إل  ال وسةةةةة ق  الدافم ر      
تتممم األب ات اللةةةةةعم ر، وف  ا يمع نمض  ال و ووة شع األب ات، وذافوا بدراسةةةةةتيا، وانتيوا بذلك إل  رصةةةةةد بعض الظواهم ال وسةةةةة ا ر التع

  ال يا  زهيم( ليا      لاعض هذه الظواهم ال وس ا ر، و  ف ر تو   
: التكرار: ُفعد التكمار فء الظواهم العافر التع تعت د نم  الحم ر ا فقا  ر، لذلك شيو فسةةةةةةيع بلةةةةةةوم   يم شع تلةةةةةةويم إفقاش الق ةةةةةةيدة   أوًلا

، والتكمار شع شد ذاته   فع م نء تفوت اللةةةةةةةةةانم شع نظ ه، بم هو سةةةةةةةةةيت د ذوته وشسةةةةةةةةةنه فء   ف ر تو  فه وافم (62 ودناعيا ال ةةةةةةةةةوتع
ء شييا وفوازةةةةو فااح شييا، شأكرم فا فقو التكمار شع األلفاع وو  ال عانع، وهو شع ال عانع وو  األلفاع الق ةةةةيدة، شممتكمار قفوازةةةةو فحسةةةة

اذم، شهذا تكمر المفا وال عن     عرا شذلك هو المذ   بعينه، و  ف ب لملةةةانم ا  فومر اسةةة را نم   ير التلةةةو ق وا سةةةتعذا ، وإ   ا  
 الظاهمة ال وس ا ر فو ووة بورمة شع ويوا   ال يا  زهيم(، ش ء الوا  التكمار التع و فيا شع ويوانه:   ون د هذه (63 شع تازل او نسيبق

 تكرار الكلمة مرتين في بيت واحد:  -1
 :(64 ن د ننده  م ات تكمرت فمتيء شع ال يز الواشد، او شع رطم واشد، وذلك وو  إشساس ب مم او نقت، وفء ذلك ذوله    

 َ:ِجيبُ َيا ُزَهيُر  َ:ِجيبٌ َرأْتِني أ:ولْت          َوَقالْت َوَغاِنَية َلمَّا 
ا  : (65 وذوله افتر

 ولو أني أموت مما أًلقي           وخلقي خلقي شيمتي شيمتي
 :(66 شقد وروت بعض الكم ات ننده ةالث فمات شع ال يز الواشد وفء ذلك ذوله  تكرار الكلمة ثالث مرات في البيت الواحد: -2

 َمِشيب  َقلُت َذاك َمشيبَ:َلى صبا          َوَقالْت  َمِشيباالَقد أْنَكَرْت ِمنِّي 
ا  النَّاسِ  َ:ن النَّاٌس ألْحَواِلهم          ًلْنَشَغَل النَّاُس َلو َنَظَر :(67 وذوله افتر
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 :(68 شقد ن د شع الديوا  تكماررا لكم ر او   مر شع بيتيء فتتالييء، وذلك فرم ذوله  التكرار في بيتين متتاليين: -3
 رسول بعض الناس          باهلل قاال يااا طاايااب األناافااس رد السالم
 وذاك :نوان الرضا          بشراي  قد ذكر الحبيب الناسي رد السالم

ا  : (69 وذوله افتر

 ا:تاض :نكم من الورى          يكون حبيبي مثلكم وخديني  فمن ذا الذي
 أرضاااى بااه لاماحبتي          فتحسن فيه لو:تي وحنيني  وماان ذا الذي

 تكرار األساليب: -4
 :(70 األساليب، شع األب ات ال تال ر او شع نفس ال يز، فرم تكمار اسمو  الندا  شع ذولهن د اللانم إل  تكمار بعض   

 فكم تقضت لقلبي فيك أوطار           يا دار يا دارسقاك صوب الحيا 
ا ذوله  أي أرض هي قبري              ليت شعري  ليت شعري  :(71 وفء ذلك افتر

واألفرمر نم  تو     ال يا  زهيم( لظاهمة التكمار  ريمة، و  وانع لح ةةمها، و  فمف  نمينا فا لمتكمار فء اه  ر شع اللةةعم العمدع،      
شهذا اشسةةةةةةء اللةةةةةةانم شع تو    التكمار ال تحقق شع ال يز الواشد ن م ذلك نم  إشداث تمابن بيء ا زا  ال يز، وإذا اشسةةةةةةء تو  فه شع 

فتتال ر ن م ذلك نم  فمق وشدة بيء ا زا  الق ةةةةةةةةةةيدة وردن اوصةةةةةةةةةةاليا إل  بعتةةةةةةةةةةيا، ف ا فع م نم   عم الق ةةةةةةةةةةيدة  ال نا    ندة اب ات
ال ت اسةةةةةةةةةك األر ا ،  ذلك شممتكمار و  فر افقا  ر، شيي ف عم ال تمقع فلةةةةةةةةةتمع فو اللةةةةةةةةةانم شع نظع الق ةةةةةةةةةيدة فء فالل توذو الكم ات 

 افعيء، وفمق ا فتاش لدييع ال ومرة، ف ا فع م نم   ذ  اذها  الس
ا، وهو قا  ت ع  الكم ر ُت انس افما شع بيز رةةةعم و الم، وف انسةةةتيا ليا اف تلةةة ييا شع تأل     ثانياا: الجناس: وُ عمف بالت ن س افتةةةر

 ، هع: (73 ، وذد ذس ه العم ا  إل  ندة اذسام(72 شموشياق
 : وهو ا  يتفق المفظا  شع نوش الحموف، وندوها، وشم اتيا، وتمتي يا الجناس التام -1

 : وهو ا  فمتمل المفظا  شع واشد فء هذه األفور السابقر  التامالجناس غير  -2

ولقد بمز ال ناس شع ويوا   ال يا  زهيم( بتم يب فتنوش فعطع تنونرا شع ا فقاش، و اعد نء التكمل شع فعظ ه، ل لةةةةةيد ب دفو رةةةةةعمه،      
 :(74 سب تم ياه، وفء افرمر ال ناس شع رعمه ذولهو ق د ا  ال مس ال وتع الذف يتحقق بيء الكم تيء ف وء ا  يتدرج شع إفقانه بح

 وثباتهبل حارث الهيجاء في                  وثباتهبل أحنفا في حلمه 
ا فوسةةةةة اً ا ربع ُبعد و لر المفظتيء، شكم ر  وةااته( شع اللةةةةةطم األول تت و  فء شمف العطل، و م ر  ةاات(      وهو  ناس اشدث  مسةةةةةر

فتةاشر إل  ها  التة يم، افا  م ر  وةااته( ال و ووة شع اللةطم الرانع، شيع   و  وةب( فتةاشر إل  ها  التة يم، ب عن  ذفزات، وربع 
قةد ذةام ال نةاس شع ذلةك ال وزةةةةةةةةةةةةةةو بو  فةر إفقةا  ةر نم  اك ةم و ةه  و  وننةا تمتيةب ال نةاس شع الةديوا  فء األذةم إشةداةةرا  ذلةك ا فتالف ش

 :ا تعلإلفقاش إل  األكرم نم  النحو 
 :(75 ، وفء افرمته ذولهجناس بين اللفظتين دون اتفاق مكاني أو :روضي -ا 

 ضنت بما ًل يضيرهافما بالها           خفيرها يوم اللقاء خفرلها 
 و عد هذا النوش فء ال ناس اذم األنواش فوس ا ر، وذد ورو شع الديوا  شع شوالع ةالةر وف سيء فوزعرا 

 :(76 ، وذد ورو شع ستر فوازو شع الديوا  وفنيا ذولهجناس بين اللفظتين مع اًلتفاق في تركيب الجملة - 
 الخراب :ن  الخراجًل أقتضيك مودة          رفع 

 :(77 ، وذد ورو ذلك النوش فء ال ناس شع اردعر فوازو، فنيا ذولهجناس مع اتفاق بين :روض التفعيلة وضربها - ة
 معطر  به ونسيم الجو وهو          معطاااااليظل فتيق المسك وهو 

 تفعيمر  ففانمء( شع اللطم ء، وه ا نم  بحم الطو م شالمفظتا  ال ت انستا  ت رال  تت رال  شع 
جناس مع اتفاق الجملة والتفعيلة، بحيث تتوحد اللفظتان في التركيب النحوي والصااااااارفي، و:لى مساااااااتوى التفعيلة، مما يعمل :لى   -و

 :(78 ، وذد ورو ذلك النوش شع ساعر فوازو شع الديوا ، فء افرمته ذولهتكثيف اإليقاع بين الشطرين
 فليهنك الجار  أو فلتهنك الدار سكنت قلبي وفيه منك أسرار          
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 :(79 ، وذد ورو شع اردعر فوازو وافم الديوا ، وفنيا ذوله شع وصل الاستا جناس يمتد بين بيتين -هة 
 وكأنما آصاله          ذهب :لى األوراق ذائب

 فهناك كم ذهبية          لي في الولوع بها مذاهب
وديء  الةذه  ةر وال ةذاهةب(، وديء  الةذاعةب وال ةذاهةب(، وفء ذلةك  شةال نةاس شع هةذيء ال يتيء بيء  الةذهةب والةذاعةب(، وديء  الةذهةب والةذه  ةر(،

ال ناس شع إشوام ا فقاش ال وسةةةةةةة قع، وت اسةةةةةةةوه، ف ا يق د لنا ا  ال ناس ل س  اهمة شموفر بعيدة نء إفقاش ال يز وتفعيالته   يتتةةةةةةةح اةم
 ال عنع والعايفر والوز  فعرا  بم إنه ينتج نء اتفاتوتم ياه،  

، ولقد ذسةةةةةةةةةع  (80 الطاات نند ال البييء هو ا ت اش لفظتيء فتتةةةةةةةةةاوتيء شع الكالم، بحيي ف ت و فعن ا  فتقابال  شع الكالم  ثالثاا: الطباق:
 ، ه ا:(81 إل  نونيء الطااتال البيو  

لاو ر لتحقيق التقابم شع ال عن ، و وو  بيء األشعال ال ر تر وال نف ر، او بيء األفم : وهو الذف فحتاج إل  وسةةةةةةةةةةةةةاعن طباق الساااااااالب -1
 والنيع، وبيمه ا 

 : وهو الذف فأتع فاارمة وو  استمدام اووات او وساعن لاو ر طباق اإليجاب -2
 : (82 ولقد ن م  ال يا  زهيم( نم  تطع ع ارعاره بظاهمة الطاات، وفء ذلك ذوله 

 البر والبحرإلى الملك البر الرحيم فحدثوا          بأ:جب شئ إنه  
شيي فظيم الطاات شع هذا ال يز بيء  م تع  ال م( و الاحم(، وهو ياات با ف ا ، وشييا  ناس، و نافر شيي اسةةةةةةتعار الاحم تع يمرا نء  

 صفر ال وو والكمم 
ا ذوله  :(83 وفء افرمر ذلك افتر

 الثريا والثرى بينه          في القْدر ما بين مولَّى ترى بين األنام و 
 شيي يو د الطاات بيء  م تع  الرما( و الرم َّا(، ش ء ال عموف ا  الرما فوو  شع نم  األرض، افا الرم َّا ش حميا شع الس ا  

  ا فقاش ال وسةةة قع وافم  وفء فالل فا سةةة ق نسةةةتط و ا  نما     و ل  ال يا  زهيم( الطاات شع ارةةةياره، وذلك ل ع م نم  تكر     
 األب ات، وتوز ح ال عن  وإف اله إل  النفس بطم قر سيمر 

 رابعاا: المقابلة:
،  ةذلةك (84 نمف  ابو هالل العسةةةةةةةةةةةةةةومف( ال قةابمةر بةأنيةا: قإيماو الكالم ةع فقةابمتةه ب رمةه شع ال عن  والمفا نم  و ةه ال واشقةر او ال مةالفةرق    

  (85 القوز نع( بقوله: قهع ا  يقت  ب عنييء فتواشقيء او اكةرم ةةع بة ا يةقابم ذلك نم  التمتيبقنمشيا  المطيب 
، و متمل ال البيو  شع افم ال قابمر، ش نيع فء فعدها نونرا فء انواش الطاات، وفنيع فء ف عميا شًنا فسةةةةةةةةةةةتقالر فء شنو  ال دفو ال متمفر    

ا نم  شسةةةء تو    هذا الفء ال دفعع شع ارةةةعاره، ، وفء فالل النظ(86 وهذا هو األصةةةح م شع ويوا   ال يا  زهيم( و دنا انه  ا  شم  ةةةر
 : (87 وفء ن اذج ال قابمر ننده شع الديوا  ذوله

 ويا راحالا :ني رحلت مكرماا          ويا نازًل :ندي نزلت مقربا 
ا بيء  ا ذولهشال قابمر هنا تظيم بيء رطمف ال يز، وشييا ياات افتر  :(88  رشمز( و نزلز(، وفء ذلك افتر

 سروري إن يبدو :ليهم تنعم          وحزني إن يبدو :ليهم تنشف
ال قابمر هنا بيء شالتيء فمتمفتيء ه ا شالر السةةةةةةةةةةمور وشالر الحز   وف ا سةةةةةةةةةة ق فظيم لنا فا ف وء ا  تقوفه ال قابمر فء و  فر، م  تظي  إذ

ا فوسةةةةةة اً ا وافم األب ات اللةةةةةةعم ر، ف ا ينعوس بدوره نم  شيع تع م نم  إشداث ت اسةةةةةةك بيء  ا زا  ال يز الواشد،   ا انيا تحدث  مسةةةةةةر
 إفقاش الق يدة بلوم نام

ا: الترصاايع: التمصةة و هو اتفات ال قايو اللةةعم ر شع شموف واشدة، سةةوا   انز باتفات ال ةةدر والع ز شع بيم ال طمو، او باتفات   خامسااا
، وهو ا  فوو  السةة و ال و وو شع اشد اللةةطم ء او ال  متيء فرم فا فقابمه شع اللةةطم ا،فم (89 ت ال يز اللةةعمف نيافات ال  م بيء شقما

 والتمصةةةة و فء الظواهم (90 او ال  مر األفما شع الوز  وا تفات شع الحمف األفيم، ف ا فع م نم  بموغ ا فقاش اذ ةةةة  فدا وافم ال يز
م ودمانته شع نمع ال دفو، ودالنظم شع ويوا   ال يا  زهيم( ن د انه اسةةةةةةةةتمدم  اهمة التمصةةةةةةةة و وافم ال الغ ر التع تدل نم  ت وء اللةةةةةةةةان
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، توزنز هذه ال وازو بيء ا ت ا  بالتمص و شع رطم ء، او تقس ع ال يز إل  ندة وشدات، وهع نم  النحو ار ويوانه شع تسعر نلم فوزع
 ا،تع:

زش نم  اللةةةطم ء بحيي تتفق فعظع شموف اللةةةطم األول فو فا فقابميا شع اللةةةطم وف ه ن د التمصةةة و فو   الترصاايع بين شااطرين: -1
 :(91 الرانع، وفء ذلك ذوله

 أضنى الفؤاد فمن يريحه          وحمى الرقاد فمن يبيحه
ا  مائدة منو:ْه          وقهوة مشعشعهْ  :(92 وذوله افتر

 ترصيع بتقسيم البيت إلى ثالث وحدات: -2
 :(93 فقوم بتقس ع ال يز إل  ةالث وشدات إفقا  ر يتممميا التمص و، وفء ذلك ذوله إذ

 يث في          غاباته والغيث في غباته ليؤتي المنايا والمنى كال 
  باباته(، افا يي شع  مال يز إل  ةالث وشدات وهع:  يقتع ال نافا وال ن ( وهع الوشدة األول ، والوشدة الران ر هع ذوله  كال اللانم  ذسع  

 الوشدة الرالرر شيع ذوله:  والايي شع غااته(، و  فمف  فا بيء الوشدات الرالةر فء تمص و وإفقاش 
ا  :(94  وذوله افتر

 يا منتهى سؤلي ويا مشتكى          حزني ويا حافظ أسراري 
 والرالرر هع  و ا شاشا اسمارف( الوشدة األول  هع ذوله  فا فنتي  سقلع(، والران ر هع ذوله  و ا فلتك  شزنع(، 

 ترصيع بين ست وحدات في البيت تمثل ثالث ثنائيات مرصعة: -3
 :(95 وذلك فرم ذوله

 غمام همى بحر طما قمر أضا          حسام مضى ليث قسا جبل رسا
شسةام فتة (،  ليي ذسةا(، إل  سةز وشدات يتممميا التمصة و، وهع:  ب ام ه  (،  بحم ي ا(،  ذ م ازةا(،   ال يزذسةع اللةانم  إذ      

ا، ف ا ن م نم  تكر   ا فقاش وافم الق يدة      م رسا(، وهذه الوشدات الستر فرم ةالث ةناع ات فمصعر افتر
ا: التصاريع: ، و عمف بأنه اسةتوا  ال ز  األفيم فء (96 والت ةم و هو اتفات الحمف األفيم شع رةطمف ال يز األول شع فطمو الق ةيدةساادساا

، وهو   فوو  إ  شع فطمو الق ةيدة والت ةم و  ريم شع ويوا   ال يا  زهيم( وهو فع م (97 ون زه شع الوز  والموف وا نما صةدر اليز 
 :(98 نم  فمق ال ز د فء ال وس ق  وافم الق يدة، وفء ن اذ ه شع الديوا  ذوله

 تمليته يا ًلبس العز ملبسا          وهنئته يا غارس الجود مغرسا
ا ذولهوفء   :(99 ذلك افتر

 يارب ما أقرب منك الفرجا          أنت الرجا وإليك الملتجا 
ا نم  ذاف ر ال  ع  :(100 كذلك فقول افتر

 ما له قد خان :هده          ناسياا تلك المودة 
الت ةم و شع رةعمه، و ا  ذلك شع   وهذه ن اذج ذميمر فء الت ةم و نند  ال يا  زهيم(، وإذا نظمنا شع الديوا  و دنا انه ذد اكرم فء اسةتمدام

ندو   يم فء ذ ةاعد الديوا ، وذلك ل ا لمت ةم و فء شاعدة تت رم شع شع انه ف عم ال تمقع فلةتمع فو اللةانم شع نظع الق ةيدة نء يم ق 
ا فء التكر   ال وس قع     سيولر تم يء القاف ر التع تكو  نمييا الق يدة، ف ا فع م  ذ  األذها ، و حقق فز در

 سابعاا: األصوات المجهورة والمهموسة: 
ماح( األصةوات ال  يورة بأنيا قكم شمف ارةاو ا نت او شع فوزةعه وفنه النفس ا  ت مف فعه   األصاوات المجهورة: -1 فعمف  ابء السةَّ

، وال ا ، والتةةةاو،  ، وهع تسةةةعر نلةةةم شمشرا:  الي زة، واأللل، والعيء، والايء، والقاف، وال  ع(101 شت  ينقتةةةع ا نت او ف  مف ال ةةةوتق
 والالم، والزاف، والما ، والطا ، والدال، والنو ، والظا ، والذال، والاا ، وال  ع، والواو(  

وفء ال عموف ا  تكر   ندو فء األصوات ال  يور شع األب ات اللعم ر يقةم شع الس و، وشع الحواس الدافم ر، وذلك نت  ر ا فقاش     
 : (102 ن ده ذد و ل هذه األصوات شع بيم فوزو، وفء ذلك ذولهاللانم شع ويوا  ال وس قع الذف ينتج ننيا، و 

ا          وأ:الاان ساالواني له وأشيعه  سأ:رض :مَّن را  :نِّي معرضا
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 وأحجز طرفااي :انه فهااو رسوله          وأحجب قلبي :نه فهو شفيعه
ودعد ذما تنا ليذيء ال يتيء و دنا ا  فعظع الحموف التع تكو  فنيا ال يتا  هع شموف ف يورة، شقد اشتوت األب ات نم  اردعر نلةةةةةم     

شمف ف يور، شع فقابم اشتواعيا نم  ف سةةر شموف في وسةةر شقن، وهع:  السةةيء، والحا ، واليا ، واللةةيء، والفا (، وذلك با زةةاشر إل  
وف ال  يورة، شيي تكمر الي زة واأللل فعرا سةةةةاو فمات، وتكمر شمف العيء تسةةةةو فمات، وتكمر شمف الما  ف س فمات، تكمار هذه الحم 

والتةةةةةاو فمتيء، بين ا تكمر النو  سةةةةةاو فمات، وتكمر ال ا  ف س فمات، افا الواو شقد تكمر ة انع فمات، وتكمر الالم ف س فمات، والاا  
ن ا تكمر  م فء القاف والطا  والزاف فمة واشدة، وذلك يوزةةةةةةةةةةح  اهمة تكر   األصةةةةةةةةةةوات ال  يورة نند  وال  ع تكمر  م فني ا فمتيء، بي

ا ذوله  :(103 اللانم وفء ذلك افتر
 أتاني كتاب منك يحمل أنعمااا          وما خلت أن البحر تحويه أوراق 
 وإني :لى ذاك الجميل لشاكر         وإنااي إلاااى ذاك الجاامال لمشتاق 

وذد ورو شع هذيء ال يتيء اةنا نلةةةةةم شمف ف يور، وف ا يالشا نم  هذه األب ات التكر   ال ةةةةةوتع لحمف األلل والي زة، شيي وراو      
تسةةةةو نلةةةةمة فمة شع ال يتيء، وورو شمف الالم إشدا نلةةةةمة فمة، بين ا تكمر شمف النو  تسةةةةو فمات، وال  ع سةةةةاو فمات، وتكمر ال ا  سةةةةز 

، والما  ةالث فمات، افةةا شمف العيء والقةةاف والةةذال وال  ع شقةةد تكمر  ةةم شمف فنيع فمتيء، وتكمر الاةةا  فمة فمات، والواو ف س فمات
 واشدة 

األصةةةةةةوات ال ي وسةةةةةةر هع شمف ازةةةةةةعل ا نت او نم ه شع فوزةةةةةةعه شت   ما فعه النفس، وهع نلةةةةةةمة  األصااااوات المهموسااااة:   -2
، وفء افرمر التكر   ا فقانع شع رةةةةعم (104 يء، والتا ، وال ةةةةاو، والرا ، والفا (اصةةةةوات:  اليا ، والحا ، والما ، والكاف، والسةةةةيء، واللةةةة

 :(105  ال يا  زهيم( ذوله
 وحسناء ما ذاقت لغياري مااحبَّة          وًل نغَّصْت لي حبَّها بشريك
 تسائل :ن وجدي بها وصبابتي           فقلت أما يكفيِك موتاي فاايكِ 

 أخاااهاا تاعلالا           فقلت لها أفسدت :قل أخيكِ وكانت تاسماياني 
ونالشا شع هذه األب ات رةةيوش األصةةوات ال ي وسةةر وتكمارها، شيي ورو شع هذه األب ات تسةةعر شمف في وس فء   مر نلةةمة اشمف،      

ألب ات، شيي تكمر شمف التا  وهع ندو األصةةةةةةةوات ال ي وسةةةةةةةر شع المار العمد ر،  ذلك شقد تكمر  م فء هذه الحموف ندة فمات وافم ا
إشدا نلةةةةةةةةم فمة، وتكمر شمف الكاف سةةةةةةةةاو فمات، بين ا تكمر  م فء السةةةةةةةةيء والفا  واليا  اردو فمات لكم شمف، وتكمر  م فء الحا  
 والما  وال ةةةةةةةاو فمتيء لكم شمف، وتكمر شمف اللةةةةةةةيء فمة واشدة  وف ا سةةةةةةة ق نسةةةةةةةتط و ا  نقول إ   اهمة التكمار ال ةةةةةةةوتع ليا تأةيمها

الماز نم  ا فقاش ال وسةة قع، شيي ياعي لونرا فء التنابع ال وسةة قع الدافمع لمنت اللةةعمف، شتكمار األصةةوات له و  فر نفسةة ر وو ل ر، 
  با زةةةةاشر إل  انه فوسةةةةب النت اللةةةةعمف إفقانرا و  ا ر وديا ر وشع نيافر الف ةةةةم نسةةةةتط و ا  نقول ا  ا فقاش الدافمع وفظاهمه ال متمفر

ونحء ب ةةةةدو الحديي نء ا فقاش اللةةةةعمف ألف رةةةةانم  ا ،  فء الوا  ال وسةةةة ق  شع النت اللةةةةعمف، لو    نسةةةةتط و ا  نافمه هو لو   
فت يز فرم  ال يا  زهيم( ولقد  ا ت الوا  ا فقاش الدافمع شع الديوا  فتنونر وفمتمفر، ف ا ن م نم  ابتعاو النفس نء    وفاصةةةر رةةةانم

سةةاهع ا فقاش الدافمع شع الديوا  شع رسةةع نسةةق   يم وإيار نام نوس نالع اللةةانم الدافمع، وفا فولةةل التةة م والسةةأم وال مم،  ذلك 
ننه هذا العالع فء ةما  ون ق كذلك  انز ال وسةةةةةةةةةةة ق  الدافم ر ب رابر فالذ اللةةةةةةةةةةةانم لمتحمع وافم إيار الاحم اللةةةةةةةةةةةعمف، شقد اتاشز له 

 و وتمص و وتكر   لألصوات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اتاشز له التع يم نء انفعا ته والمموج فء يوت ال وس ق  الدافم ر فء تكمار وياات وفقابمر وت م 
 األوزا  اللعم ر ورتابتيا   

 اخلامتة
 التع توصم الاحي إلييا، وهع:  النتاعجودعد ا  ش منا القول شع ي  عر ا فقاش شع رعم  ال يا  زهيم( تأتع فات ر الاحي لتوزح اهع     

اسةةةةتطاش  ال يا  زهيم( ا  يتنقم باحور اللةةةةعم ال متمفر ن م األبماض اللةةةةعم ر    عيا، ون ح شع ا  يمدن الاحم اللةةةةعمف بال عن    -1
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