
 كمية اآلداب -قسم المغة العربية
 أدب-الماجستير

 المادة: قضايا عروضية
 أنواع القافية وحركاتها وعيوبها: المحاضرة الثانية عشرة

 نواع القافية أ

كل ػػ لاررػػطضل أسػػعل وػػضبلاػػعلى ػػقلك ػػؽلىػػااليضاليػػ ل ػػ لار اػػتل قسػػـلاروضكوػػاكفلار   
لى ل:

 .ارألا كسل) اسضلاركاك( -1
 .ارألضاابل) اسضلارا ؼ( -2
 .ارألااضؾل) اسضلارضاء( -3
 .ارألكالضل) اسضلارل ء( -4
 .ارألضااؼل) اسضلارااؿ( -5

)لأػ ل ػافلنيػ ريػاكالار   اػعلأػفل لار  اػؿلاراػ ن كأسكغلىذالارل ساـلاأ لنضللىػكللوضاػؼل
رػكل  ػذن ل لوضاػؼلار  اػؿللننػ (،لأل اػضل  ػطارس انافلاأل اضافلأفلار اتلأعلارس افلاأل

ار اػػتلاركايػالىنػػالارلي اػػؿ،لألفلار   اػعلارلوضاػػؼلاألكؿلل اػػالى ػػقللكؿلال ل فػتلق  اػػعاأل
 ػضل ػافل ليػ لأػ نإرػقل ذلذىػبلار  اػؿل ػ للوضافيػ ل،لإ  لارلوضاؼلاراػ ن ل يػض افلار   اع

لل.كؿلس افلا اولأعلارأليضؾلارذملق ؿلارس افإرقل يضؼلأفلار اتل

لك اأ لاأل للفصاؿلراؿلنكعل:

 أواًل: المتكاوس :

ض وػػعلأليضاػػ تلاأػػ ل ػػ لقػػكؿلارو ػػ جل ػػ لىػػذالار   اػػعلارلػػ لافصػػؿل ػػافلسػػ اناي ل لكىػػ 
لاررطضل:

لاإلرويل   ضٍل لاراافى لقال  ضى

ل  كرو:ل)ىف  ض(لىكلار   اع.

لكأا ري ل او نلقكؿل   لارول ىاع:



لار أ فلصاىؾٍل لكأفلإذالضابي

ل:لاأل لأ لفلناليظل  لىذالاروضبلارألا كس،لى قل ىكلار   اعل(نصاىؾل:)  كرو

صػػابلوػػضبلارض ػػ لك أا لػػولنػػ اضةلكسػػ بلذرػػؾل نػػولاللا ػػ لإاللإذال لنػػولق اػػؿل ػػاانل  -1
كىػػ للسػػ كمللأػػلو فإرػػقلأػػفلأسػػلفو فلل،ل لليػػكؿللفوا لػػو  يػػ   لار ػػ فلكارطػػ لأوػػ نل

 .ل- تلبلبلب  ريضا تلكارسان
ل ػػ ل -2 لسػػأ لفلىنػػ ؾليػػ التلى ػػقلارػػضنـلأػػفل فلكيػػاةلار   اػػعل ػػ لار صػػااةل أػػضلالـ 

 ػػضلل   اػعلاركايػاةلكىػػذالانط ػؽلى ػقلاألنػكاعلاألااػضلأػفلنػكعلكايػػال ػ لار   لأػ عل 
 .كلارألااضؾلأعلوضبلارألا كسلق  اعلارألضاابل   الل ال

 : ثانيًا: المتراكب

ل  لاروالءل:اأ ل  لقكؿل كى لار   اعلارل لافصؿل افلس اناي لاالاعلأليضا تل

لقىوىقلىكاؾىلل  ل يذالى ى  للذالأىفلللللللًضوقل  رٌصاكاًللكأن لارٌصاكايللأنؾىل

أىوى لأ ل  ر ىٍضؽًلل كٍللاراآ ىعًللأفلللللللط ىوتٍللأ ل  ررأسًللنىاالركلأ لأنؾىلل  ىل لكى

ـ للارفىلقلإذا قلارٌر  بًللىٍصضيللإذالا كؿيلل أ لللللللللللللرى ا لوًلل  لىىٍار نللذى لأوى

 ل  كرػػول)اضوػػق(لكل)ؾلقوػػق(لكل)كأوػػ (لكل) أوػػق(لقػػكاؼلأكيػػاةلأػػفل)ارألضااػػب(لكىػػ
ل.ل-لس كمل  ريضا تلكارسان تلبلب

 ثالثًا: المتدارك :

لكى لارل لافصؿل افلس اناي لأليضا فلاأ ل  لقكؿلارضص   ل:

ً ايسعلارض  ؿلىٌأـ لىيأضاني ل  لاألكط فلكسو اةللللللل  أ ني لأى

فلار الالىأضافلك س س لسيٌا ني لأفلاألس  بلأيلكاصؿللللللللىو كي

ل كط ني ل  لارو ـل نىٍرضلإالٌلللللللل ي صؿلراسلاألقكاـلكلو كف

ل.ل-  كرو)لني (ل  لاؿلاألرطضلارأ ف ةلىكلار   اعلكلس كمل  ريضا تلكارسان ت:لبل

لكى لارل لافصؿل افلس اناي لأليضؾلكايال:لا كؿلى  لارا سضمل:لرابعًا: المتواتر :



لل  ارن ل اغضاي لار ااؿلللللللللللللقص ئالا فلر لأني لكص ؿيل

لس اتلى قلاااي ل   لي ؿللللللللللل ص قل كؽلك نلي لاراالؿ

لضا تلري لاأ ءلار  بلأيضانلللللللللل أسض ي لى قلرفل لارأي ؿ

لكقالا كملاررغ ؼلكاللا  ؿللللللللىص لارروضل صاقولأ  النل

لل.ل-: ا تلىكلق  اعلارألكالضلكلس كمل  ريضا تلكارسان تني اعلاؿلاألل    كرو)لركل(

لافصؿل افلس اناي ل  صؿلا كؿلسواالار  اامل:لكى لارل لاللالمترادف :خامسًا: 

لركل ئلن لأفلق ؿلياٍفللللللللللل طفأًتل  لىطشلارسنافٍل

لارو كعلللللللللللار  بلا فؽيل  رينافك اضًتلأفل افل

لك ىالن لكاروأضلقاللللللللللللللرالارسضللرألض وافٍل

ل55كمل  ريضا تلكارسان تل)لكلس ني اعلاؿلاأل ا تلىكلق  اعلارألضااؼ،لل  كرول)لافل(ل  
ل.فل اي لساكنافلقاللضاا  ل(لأل

رل ؾلاري التلارل لفلنأاؿل اليظعلارا ناعلأفلوضبلارألا كسلك ضان لارألإرقفلركلىان لاآل
 ػػ لال ػػ لار   اػػعلاركايػػاةلرأػػ لك ػػان ل  وػػؿلأػػفلض  اػػعل ااػػضلأػػفلنػػكعلكايػػلسػػأ ل   لأػػ عل 

لارول ىاعل:

ل فل   ؾلارصاؽلأفلا فلأوؾ

لكأفلاوضلنفسولرانفوؾ

لكأفلإذالضابلار أ فلصاىؾ

لرلتل اولرأ ولرا أوؾ

ل(للكى ل)لنأوؾل(لل-بلبكؿلق  اعلارألضاابل)ل ف لاأل

ل(لكى ل)ل وؾل(ل-بلك  لار اتلارا ن لق  اعلارألااضؾل)ل

ل(لكى ل)لنصاىؾل(لل-بل-ك  لارا راعلق  اعلارألا كسل)ل



ل(لكى ل)لأوؾل(لل-بلك  لارضا علق  اعلارألااضؾل)ل

فللفوا ػعل)لالرػطضلااػكفلاررػ ىضلقػال أػعلاالاػعل وػضبل ػ لقصػااةلكايػاةلكذرػؾلألك يذهلا
صػػػا تلك ػػ لاراػػ ن ل صػػا تل ػػ رط ل صػػ ضتل)لأفػػلو فل(ل ػػ لاررػػطضلاألكؿل لأسػػلفو فل(ل

رطػ لأوػ لاأػ لاسػ فن ل صػ ضتل)لصا تل ػ ر  فلكاك  لارا رثل ل  ر  فل ص ضتل)لأف ى فل(
لصا تل  ر  فل  طل ص ضتل)لأف ى فل(لك  لارضا عل (للألو ف

لل.وضباألااضلأفلنكعلكايالأفلىذهلأعلاؿلقصااةلن اى للسأ ل   لأ عل كىاذال
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 حركات القافية

ل.يضا تلار   اعلستل:لارأ ضللكارنف ذلكارلك اولكاالر  علكاريذكلكارضسل

لـلوأعلارأ ضلل:ليضاعليضؼلارضكملسكاءل ا نتلىذهلاريضاعلاسضةل ـل ليعل ل–ل1

ل  راسضةلأاؿلقكؿلاأضئلار اسل:

أىنً ؿًلليى ابوللًذاضللًأفلنى ؾًللًقف  كأىؿًللاراى كؿًلل ىافىللارً كللً ًس طًللللللللكى ل ىيى

لكارفليعلا كؿلركق ل:

أ  رىًافلللللللللللللً  رلىأىٌن لارأىط ًربًللنىاؿيللكى ذيللكى لًنال  لاراينا لليؤ ى

لكاروأعلا كؿلارضص   :

للضي ؿيللاراـكلىني ل  ر ـكل ؼٌللىؿللللللل طالؿلكى للضاءللر اا ضلأ 

لرؼل:لضاؼل  أل

لكارالـل:لضكم

لكاروأعل:لأ ضل

ل.ر  علاروأعل:لكصؿارألكراةلأفلإكاركاكل

فلاريػ ءلكصػؿلارنف ذل:ليضاعلى ءلاركصؿلسكاءل ا نتلاسػضةل ـل ليػعل ـلوػأعل)ل مل ل–ل2
لاللضكمل(ل

ل أا ؿلاراسضةلقكؿلص ر ل فلى الار اكسل:ل

لنىفسولًأفلار  ًىؿلاى  يغلأ للللللل  ًىؿلًأفلىااءاألللى  يغلرىف

لكأا ؿلارفليعلقكؿلنوأ فلأ ىضلاران ن ل:ل

لارفاي ءيلل هىل  ا يي للللللللللل ىكانلكقالأأللار يكضلض  أيي كار صضةيل

لكأا ؿلاروأعلقكؿلارألن  ل:ل



أىضاك يويللللللللىىاًروًللً أىاسكضًللاىضوقلأىفلارن سًللكى   لً  ايهيللكىاراىكبيللًض الهيللكى

ل  رااؿل:لضكمل

لكوأعلارااؿل:لأ ضلل

لكاري ءل:لكصؿل

لكوأعلاري ءل:لنف ذل

نأ للاكفلأ ضلل)لكذرؾللفليضالي لالللاكفل)لنف ذانل  لاللكصالنللضكا نلفلا نتلاري ءل أ لإ (لكا 
ل.كصؿل(للق ؿلاري ءلس انعل ي لضكملاللذالا فلأ  نولإ

ل  لارول ىاعل:ل أا ؿل ليعلاري ءللاكفلأ ضللقكؿل 

ل ا لكاى نلرذاضلاهلللا لكاى نلرولكاى 

ل:للاو نلكأا ؿلاراسضةللاكفلأ ضللقكرول 

ـىللأ لللللللللللللللللًإرىاوًللأىنظكضهللارأىضءيل لرىاىاوًللأ لايض قلاا

لكأا ؿلاروأعللاكفلأ ضللقكرولاذرؾل:

ن هيللأىفلىى قلارذىنبيللًإن أ  يكالنللقى ؿيللاىويضلرىـللللللل ى لًسكاهيلل ى

أاو نللارن سيلل ىسىاىل اضيىيـللللللل ىأىأسقل ى ٌن لاىؼ للأىفل ى ل ىذاهيللىى

  لاروػالءلملارأ اال)لارس افل(لاأ ل  لقكؿل :ليضاعلاريضؼلارذملاس ؽلارضكللارلك اول–ل3
ل:ل

ٍضللرىٍأ ًللناضىلل اضىاكال أ للللللل يلُّييـٍللكقالأىا ن للو طىٍكا لار ىصى

ٍكءىللاراٍ بيللنى ى ىللاأ لللللللًىٍ ليييـٍللكأ لنى ىيكن لكقا لار ىأٍضللوى

ل  رضاءل:لضكملأ اال

للك ليعلارأاـل  ل)لار أضل(ل:للك او.ك ليعلارص ال  ل)لار صضل(ل



ل ػػاانللاإلرػػ  عل:ليضاػػعلارػػا اؿلسػػكاءل ا نػػتلاسػػضةل ـل ليػػعل ـلوػػأعل)لكاروػػأعلق ا ػػعل–ل4
لكن اضةل(ل أا ؿلاراسضةلقكؿلارأوضمل:

ل  ىؿيلل ٌن ىللظيف لليلقلل  ىٍ تيللللللللل  را نللارن سًلل  لار يؿىللض اتيللكرأ 

ل  وؿيللارٌن صىللايٍظًيضيللاـل سىف لككالللللللن قصهللارفٍوؿلاٌاى لاـلىى ى  ل كا

لر  عل(لكاسضةلارو ال  ل)ل  وؿل(ل:لإ  ىؿ) اسضةلاري ءل  لل

لكأا ؿلارفليعلقكؿلا فلارأول ل:ل

ايلل ىأىنتىللللللللللللللًننقنللًأفلاىضكىةوللذالاينتىللًإذا لارو رىـًلل  لارأيسىك 

ل.ر  ع فليعلارالـل  ل)لارو رـل(لإ

لكأا ؿلاروأعلقكؿلارر ىضل:لل

لك ض تلأ ا علارل  سيضًل

ل والقكرول:ل

ل  ً ضًل لقكأ لى كالقاأ نل أ او

لرأعلار ط للأل لر أسل  ًاضًل

لل.كضان هلر لأااؿلراسلناضاروـلىابلكقال لإرقفلا لالؼلاريضاعلأفلاراسضلككاو ل 

ارػػكاكلكاسػػضةلق ػػؿلاراػػ ءل)للكل:ليضاػػعلاريػػضؼلارػػذملق ػػؿلارػػضاؼلكااػػكفلوػػأولق ػػؿاريػػذل–ل5
لؿلا سافل:لااةلكاياةلاأ ل  لقكؿلأيأاليسافل فلالو ق  ل  لقصكاأافل 

لكارأناكضًل ل  رضؤلللللللللللاضضانلأفلارأنظكـً لاياضي ل أفلأوقلكارفاضي

ل ول اللل لاضًل لرـل ي ًؽلأفلنضضلا  ؿل ي ولللللللللللإاللكق تي

ل.(ل)لارل لاضك افلاراسضلق ؿلارا ءل  لل ءضل()لارأناكلثل أعل افلاروـلق ؿلاركاكل  لا ءيا

ل



رػؼل ليػعلكرػاسلناػضهلرػ ءلاأػ لى أػتلكأا رػولقػكؿلى ػالارػض اؽلى ػػالكااػكفلاريػذكلق ػؿلاأل
لاركايال:ل

لىذهلياضل ..لكىذالاوطضا  لللللللل أي ان ل أنتللاضافلأ ل  

لكاأكعلاروضاؽل  ل ىاا  للللللاؿل ىكلاروضاؽل افلو كى لل

ل: ف ل)لاوطضا  ل(لكى لا أعلارضكمل

لار  ءل:لضكمل

لرؼل:لضاؼلاأل

ل. ليعلارضاءل:ليذكلكاذرؾلاري ؿل  ل  اعلار كا  ل

ىذهلاريضاعلناضلارفليعلألني لرؼلارلأساسلكالللاكفلارضسل:ليضاعلاريضؼلارذملق ؿل ل–ل6
لل.رؼلكارضسلىكلارا  تيضاعلا  لعلرأن س علاأل

ليأالارص   لارن ف ل:لكأا رولقكؿل 

لإن ل ضللاإلصالحل اضلى  اةلللللللللل  قلارأأ تل ي ل ك ول  ًسـًل

لأس ًرـًل لىؿلأفلن  ل  لار كاا لس افللللللللل كلى شلكارط نافلىاشى

لإفلارو  اةل فللأكتلأ  ىاانللللللللللكلأكتل  لس حلار ي الارااًئـًل

ل:را رثلرا نتل  كلي  ن لا أعلارضكمل  لار اتلا

لارأاـل:لضكمل

لاسضةلارأاـل:لأ ضلل

ليضؼلاريأ ةل:لا اؿل

ل.ر  عل)لألني ليضاعلارا اؿل(لاسضةلاريأ ةل:لإ

لرؼل:للأساسيضؼلاأل



لرؼلارلأساسل:لارضسل ليعلارااؿلق ؿل 

لر  علاسضةلارأاـل  ل)لاراائـل(ل:لكصؿيضؼلارأالارا ءلارن ر لىفلإ

ل.(لألني ل)لئأ ل(ل-بلألااضؾل)لار   اعل:ل
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 عيوب القافية

،ل ػػ فلأونػػقليضا ليػػ لايضك يػػ لكسػػأكللار    اػػعلك انػػكللانلرأػػ لاػػ فلاروضكوػػاكفلقػػالكوػػوكاليػػاكا
ل يػػ لل فلالضسػػأي لاررػػ ىضكا طي لارلػػ لا ػػبلذرػػؾل نيػػـلكوػػوكالر    اػػعلوػػ  ػػ لنظأػػولكا لػػـ 

الل أنػػػولسػػػا عل ػػػ لىاػػػكبلةلأػػػفلرػػػوضلاروػػػضبألنيػػػ لأسػػػل ضا اي ليسػػػولإا  ىاػػػعلاللاضلوػػػ،لكا 
لل.ارأضىؼ

كؿلالو ؽل  رضكملكارا ن ل أ لق ؿلاضللاروضكواكفلقسأ فل:لاأللكىاكبلار   اعلى قلك ؽلأ 
لارضكملكى ل:ل

 ػػضللكمل)لارأ ػػضلل(ل اسػػضةلأػػضةلكوػػـل ػػ ل قػػكاءل:لكىػػكلا ػػلالؼليضاػػعليػػضؼلارػػضلاإلل–ل1
لاأ ل  لقكؿلارن  غعلارذ ا ن ل:ل

اًللكىنىاضىلل ااوللذالىى الفىللللللللأيغلىاًلل ىكلضاًئ هللأىا عىلل ؿًللًأف ك  لأي ى

ـىل ً ذاؾىللللللللنىاانللًضي ىلىن ل ىف للار ىكاًضحيلل ىىى ن لكى ايللارغيااؼيلل ى  ضى لاألىسكى

كؿلل ل ؼلىفليضاػعلارػضكمل)لارػااؿل(ل ػ لمل)لكىكليضؼلارااؿل(ل  لار اتلاأل يضاعلارضكل
لكؿلا نتل  راسضل  ليافلا نتل  لارا ن ل  روـل،ل ف لاألار اتلارا ن 

قل لق ػػػؿلأػػػضكضلسػػػ وعل  اػػػ تلى ػػػمل  فظيػػػ لكأون ىػػػىػػػ اةلا أػػػعلارػػػضكلاإلاطػػػ ءل:لكىػػػكلإل–ل2
لي لأاؿلقكؿلارر ىضل:لاسلوأ ر

لإالل فلل ااىل ال للوٍل  يل اللكليل جلأفلذاضلاري ابللللللللللللوٍل  يل  قلار  بي

لل.  ول(ل  فظي لكأون ى ل  ل اتلكاياضل)ل الذلاضضلارر ىإ

اطػ ءلاأػ ل ػ لقػػكؿلأػعلا ػلالؼل ػ لارأونػقلرػـلااػفلذرػؾلإىاػاتلا أػعلارػضكمل  فظيػ ل ػ ذال 
لارر ىضل:ل

لإرقلأ ئؽلللللللل اؿلأ للصنوويلو ئعيلللصنعلاروضؼلال

للذرؾلأسؾل  اانلو ئعيلأ لو علأوضكؼلرالل ى وللللللل

لل.نول  لار اتلارا ن ل أونقلارأنلرضفل ،ل  لياكؿل أونقلارأف كاألفلو ئعل  لار اتلاأل



 ـلأػػكلىػػكلل ل،اػعلار اػػتلاألكؿل  ر اػػتلاراػػ ن لراػلـلارأونػػقفلللو ػػؽلق  ارلوػأافل:لىػػكل ل–ل3
ل. ض لإرق اضلأونقل اتل،ل كلىكللأق ؿللأ ـلارأونقار اتلك فل

لقكؿلارن  غعل:لأفلذرؾل

لًإٌن لىيا ظىللاىكـًلل ىصي بيللكىىيـللللللللىأاـوللىى قلارً ف ضىللكىضىاكالكىىيـ

لريـل يسفلارظفلللللللص ًاق توللأىكاًطفىللرىييـلرىًياتيل لًأٌن لكا فى

ل

لل.ضااهلارر ىضلاىلأاتلق  اعلار اتلاألكؿلى قل اااعلار اتلارا ن لإلاأ ؿلارأونقلارذمل لذانلإ

لارسن ال:-4

 سن الارلأساسل: -ل 

رؼلارلأساسلكذرؾل أساسلأون هلا لالؼلار   اعل  لفلارلرأ لا فلأونقلارسن الاال لالؼل  
لكأا رولقكؿلارو  جل:ل. ضلل غاضللأساساتلأؤسسعلك  أفللاكفلق  اعل 

لاـلاس أ لللللل  نذؼلى أعلىذالارو رـلس أ ا لااضلس أقلا لا

ل.كرقلناضلأؤسسعار   اعلارا ناعل  ليافل فلاأل أسسلارر ىضل

لسن الارضاؼ:-بل

ل غاض،لاأ ل  لقكؿلارر ىض:كذرؾل أفللاكفلق  اعلأضا علك  ضلل

عل  لاينتلًاذا ااأ نلل ىً ضًسؿلللللللأضًساللي  ى للكًصولكىالليى

فٍل للىوصولكىاللرى ا  نلل ىر ًكضلللللللارلى كللىى ىاؾىللأضول ل  بيللكىاً 

لكارا ن لأ ضالأفلارضاؼ.  ألكؿلأضاؼل  ركاك،ل

 سن الارلك اول:-ج

لفلا  ءلأ لق ؿلارضكملأوػأكأ نل مل ل، لق ؿلارضكمل  لار   اعلارأ ااةكىكلا لالؼليضاعلأ
لل.ك وويـلاللاضللذرؾلسن اانللكل ضةلأاسكضانلكل ضةلأفلكي لنل



ل:يأالركق كأا رولقكؿل 

و  ىلويللكىًاأًلي فهل طأىةهللصى لنىًاضل يسل ذهللارًو ـًلل  لرىا ى لللللللللللكى

ـىلل ىا ؾىللللللللللل  ًساانللًنظ أ نللًإالٌلل ىضللال لً  أليسىضلكى ىكاللارغى 

ي ا هيللًأف أ ل-وى لارويأيضلنىض لل  لارا ًضهيللذىًرؾىلللللللل- ىااىضىى لكى

مل  راسػػضلكارفػػل لكاروػػـلكنيػػفلاللنػػضلل ػػ لذرػػؾلوػػاضالالفلإذل ػػ ءتليضاػػ تلأػػ لق ػػؿلارػػضكل
ل.ذكقن لال   ول

لر  عل:لسن الاإلل-ا

لكىكلا لالؼليضا تلارا اؿلاأ ل  لقكؿلكضق ءل فل ىاضل:

لضيلاى ن ل ىاضلليتلا اؿل  رًالللللللل أق  تل سوقلا رو كؿل   اًل

ل وضبل  راانلللللللكاأنوولأن لاريااالارأيل لظ ىىضيل ر تلاأان لاـك

ك  ل"رػػكلكا ػػكؿلارلنػل،كؿلأاسػكض،لأػعل فل ػػ لار اػتلاألياػثل ػل ل)اريػػ ء(ل ػ لار اػتلاراػػ ن 
ل.لقؿلأفلارواب"ا نتلأعلاراسضةلوأعلرافل 

لاريذكلسن الل-ق

للاعل:آلري التلا  لالكىكلا لالؼليضاعلأ لق ؿلارضاؼلكىذالاال لالؼلااكفلىا  نل

   لارص تل:لاعل افلارفل لكاراسضلاأ ل  لقكؿل أاعل فل إذالا ل فتلاريضل -1
ًران لسىو اىعنللىىٌاكالًإذالللللللللللأىوىا للًأفلار ى  ًئؿيلللي ً ضيؾىل ل ىك 

 ًارلي ان لًإذالارو ًض كفىللكى ىٌن لللللللللللاىغضوللً ايؿًللارنى ً ركفىللً أىٌن 
ل:لفل لكاروـلاأ ضاعل افلاريإذالا ل فتلار -2    لقكؿلىأضكل فلا اـك

لنيوكن لرىي لارًنط ؽًلل ىكؽىلللىضلللللللللللًاالصوللس ً غىعوللايؿُّللىى ىان 
ف  يي للللللللللنياضوللأيلكفيللنيوكنىييف للاىأىف ل ان لًإذالارًضا حيللليصى ضى   ى

 


