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 المادة: قضايا عروضية
 

 القافية وحروفها: ةالمحاضرة الحادية عشر 
 

جفييمجَيجة حييدَ ج روّييزج ا ييعج   ييي رصيية تجوّييّةنجمَ مييَيجمة يي َ هييمجمومة يي ج القافيةةة: 
ةجّااييجمامييجّيينج يددهيج جفيمج  َية فمجب ييتج  َصي د،جف ّررهجفيمجهاي ييتج   ب تج ألةل
مزدةويييَيجفيييمجّيييلجب يييتجبييي نج ييي رهجج نج ّيييةنج  مَ يييسج  مة ييي َمج  صيييةومج ة  مفيييردةج ج

جة وزهج جّميجفمج  َة فمج  مزدةو ج .

جفمنج  َة فمج  مفردةجقةلج  موهبمج:

ج  ر يجقبلج وي  ج   ومينجججججججججججججججججججججججهةج ةلجةهمج  محلج  ثيهم

جومميج هفسجحرةججججججججججججججججججججججججباغتجمنج  ما يءجّلجمّينِجفيذ جهميج و

جة ربميج منج  فوىج قر هُعجججججججججججججججججججججججججبي ر يجقبلجو ي نج ألقر نِج

جنه يإ ىج رفجمنج إل دهىجدهىجض غمججججججججججججججججججججنج  ةالج  مَةلج ّي

ييزَ جصييةو َيججإذ ّييررهجفييمجبَ يي ج ب يييتجوييرأج نج   ييي رجةقييفجفييمج  ب ييتج ألةلجموَييذَ جمّر
ج  َص دة.

جةمنج  َة فمج  مزدةو جقةلج بمج  مويه  ج:

جح بكجمميجوبوغ عج  َةتججججججججججججججججججججججميج ّثيييرج  َةتج منج مةتج

يفييي  فَرجف ميجويةزج  ّفيفيييججججججججججججججججججججججمنج ويَييىج هللج جرويييجَة

جهمج  مَيد رجفامهمج ةجفذرجججججججججججججججججججإنجّهتج َ أتجفميج َ يج  َدرجج



 

نجقلج  مجججججججججججججججججججججةميج  ةلج  ا لج اىجمنج مج هم ج ّلجميج ؤذيجة  

إذجوييرأج نج   ييي رجومييلج  مَ ييسج  صييةومجمزدةوييَيجفييمج  ب ييتج  ة حييدجبيي نجهاي يي جججججج
ر يرهج..ججإ يى ّررجفمجبَ  ج ألب ييتج همييجر يرهجحي نج هوَيلجمجصدرهج،جةهاي  ج وزهج،جة 

ج.)) المزدوجة ((ةهّذ جفمجبَ  ج ألب يتج ذ كج م هيهيجبيج

  وييمجوّييةنج  َيف يي جفييذه ج ألَفييشججاييفج  مرةضيي ةنجفييمجوحد ييدج ألصيية توةقييدج َجججج
ييينجر يجإ ييى هايييج  حييرفج  ييرةيج  جق يير ج ج  ج نج  َيف يي جرَييرجّاميي جفييمج  ب ييتج  جّة
جَرجوماايج  َص دةجبرموايج.ح نج دهيجرَرةنج  ب تج  مفردجمسج نجبمضًيجرفمج

ذ جوصيييفحتجّوييي ج  َييية فمجالجوميييدمج نجوويييدججججج ر ءج َيييرأجفيييمجحيييدةدج  َيف ييي ج ّييينجرجة  
جإ ييىَييرجحييرفجميينج  ب ييتجةجر يج  َا ييلجفاييمج هييدهج  ميييجبيي نجر  يير يج   يييندج هييدهمجهيي

ج ةلج يّنج ا عجمسج  موحركج  ذيجقبلج   يّنج  

جففمجقةلج  موهبمج:

ججججهتج  َصمجة  حّممميماومجججججججججججف كج  َصيمجة جفمجإال  دلج  هيسجج ي

  ّيييفج،جة  ميي مج،جة  يية ةجةج  حيييءج،جةج  يي مج،جةجوّييةنج  َيف يي ج اييىجر يج  َا ييلج  ج  يية ةج،ج
ج بيعجحّر ج  م م.ةج حّمةج جبمدجإ يجهمج ججج  

َييرأج اَيف يي ج هييدج  َا ييلجر ييرجميييجحييدةدج جإ يىة يمجهييَرجفييمجّويي ج  مييرة جميييج  يي رجججج
مج  ييذيج ييةردجر  يييًججذّيير..جبي ييوثهيءج   :ج  جة  َيف يي جَييرجقييين جرجّوييي ج  َيية فمج  ج اوهييَة
 ييّنج ألَ يرجفَي جَرجميجب نج   يّه نج ألَ ر نجمنج  ب يتجميسج   اىجر يج  َا لج آل

ج  

 جحّميةج ..جة ايىجةممهىجهيذ ج نجحيدةدج  َيف ي جفيمجب يتج  موهبيمج   ييب ج يوّةنججججج
مجةر رهج  َة فمجَم  ج ضر جةف جهذ ج  ومر فج ألَ رجق م ج  وهَة

ةجوَ يييي مجفهَييييةلج:جقيف يييي ج  موّيييييةسج،ج ة ميييييجّهيييييجه ييييممج  َيييية فمج اييييىجهحييييةجهييييذ ج  ججج
سجر يج  َا لج  ثيهمج  ضًيجفمجوةو عج  د ر ي نجم  مور ّ جةر رجذ كجفإنج ا هيج نجهاو



 

 هيكج  حيد نجذهميلج ألةلجحويىجهَيفجفيمج يةمجقييدمجإنج ييءج هللج ايىج  يبي جمسج دمجإ
نجّهيجهظ مر يفج ألةلجبغ يرج  ونج نج  حد ثج نجحرةفج  َيف  جالج ّيةنجة  مَواف نجة  

جججهة عج  َة فمج ازمجإ ر دج  ومر فج  ثيهمج.فمجح نج نج  حد ثج نج 
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 حروف القافية
جحرةفج  َيف  ج و جهمج:

 الروي :-أولا 

هةج  حرفج  ذيجوبهىج ا يعج  َصي دةجة ايزمجوّير رهجفيمجّيلجب يتجمهاييجفيمجمةضيسجججججج
ة حدجهةجهاي وعجة    عجوه  ج  َصي دةجف َييلج:الم ي ج ةجم مّ ي ج ةجهةه ي جةر يرجذ يكجمثيلج

جقةلج  موهبمج:

ج ججججججججججججججّهي  جباميج نج  رفج  ه  ِج  يج َتجَ رج خج يجبهتجَ رج

جفي بيءجهةجحرفج  رةيجةقدج  وزمعج   ي رجفمجهاي  ج ألب يتج ألَرأجّااي.ججججج

ييًيجّميييجفييمج  ب ييتج   يييب ج  ييمىج  جم اَييًيج  ج ميييجإذ جّييينججججج ة  ييرةيجإذ جّييينجموحّر
ج يّهًيجفاةج  ج  مَّ دج  جّميجفمجقةلج حمدج ةقمج:

جمهايجفمج    رج ج ي وة ج  حّم جة  و فة جبايججججججججججججججججة ه دة جميجضلَّ

جربييميييج ييايييمجح يييجمنجربييرججججة قيير ة جرد  جمنجقيييباّييييمجججججججججججججججججج

جة رهمة ججميج َرجج هللججج ّمججججججججججججججججججمنجوميلجفمج  مميهمجة  صةر

ج جججج َييير جججججججججججججججججج  يييايييد تجججةررجة  ابة ج  مامج ذ تج  مامججال

 الوصل : -ثانياا 

يي ج  ييرةيجججججج هييةجحييرفجمييدج ج أل ييفج،جج ةج  يية ةج،ج ةج   يييءج جهي ييةج يينج  ييبيعجحّر
فمج  َة فمج  م اَ ج..ج ةجهيءجوامج  رةيج  م ا جففمجقصي دةج يةقمج   ييبَ جالج ةويدج

ج بيع. إلج ميجه َّجج جةصلج جألنج  َيف  جمَ دةج..جة    كجوةض ح

 ،جَّةلجور رج:جميجقباايجإالجمفوةحيًججالج ّةنجفيأل فج-1

جإذ جرضبتج ا كجبهةجوم مججججججججح بتج  هيسجّاامجرضيبيج



 

 ،جَّةلج   ر فج  رضمج:ج  ة ةجالج ّةنجميجقباايجإالجمضمةميًج-2

جقر    حامججإ ىةقيومج ة اوالجمثاايجججججججججججججة ّنججة احامج ةقيتُج
َةلج جَرج: آلّة

ج َظةهمج ااةأجرقدة  حوىجإذ ج بّمج  ذ نج ذ قةهمجمةدوامجججججججججججج

 ة   يءجالج ّةنجميجقباايجإالجمّ ةرَ ج،جَّةلج  ممّريج:-3

جضد دضيحكجمنجوز حمج ألججججججججججججججمر ر ًجج حد ًججرر ج حدجقدجصيججججج

يلج  ثييهمجج  مثية  ةصيلجفيمجج جبييضي رفمج  مثييلج ألةلجهيةج أل يفجفيمجج ةصليفجججججج
يذ كجة ةج  ومي ي جفيمجإهةج  ة ةج  هي ن جمنج ي ج  بييءج ج  ضيم ج ج ج قربيةج ّة  بيعجحّر

ج جرقدة ج ج.

 يبيعجّ يرةج  يد ل ج الضيد ديج جإ ينجج   هي ينة  ةصلجفمج  مثيلج  ثي يثجهيةج   ييءجججج
ييًجإ ميج ج،ذ جّينج  ةصيلجهييءج جفيمج  َية فمج  م اَي ج جف  يور ج نج ّيةنجمييجقبااييجموحّر
ج  ايءجقدجوّةنج:جهةهذ

ج يّه ج،جَّةلج ةقمجفمج  هحا ج:- 

جمَاةق جضم ف ججججججججججججمنجَا جمصةرهجج

جقلجماّايجججججججججججججةميج ولجَ ره  يجميج

جبمج  مويه  ج ؤه جهف عج: َّةلج ةجموحّر جمفوةح ج:جج- 

جبا تجهف مج رجهفٍسجر  وايججججججججبورحجوميدأجبمجإذ جميجها وايج

جحّر جمضمةم ج،جَّةلج  موهبمج:ج ةجموج-ج

جف جمودجفمج  ده يج منجقلجمي عجججججججةالجميلجفمج  ده يج منجقلجموده

ج:جرصيفم،جَّةلج  جّ ةرة ةجموحّر جمج-د

ج اىجدفسج ألذأجة  مّيرهججف ج  شجفمج  ده يج منج مج ّنجبايجججججججقد ر ًج



 

ج

:جحرفجمدج ه أج نجإ بيعجحّر جهيءج  ةصلجةممهىجهذ ج نج  َيرةجججالخروج -ثالثاا 
ج:الج ّةنجإالجب ر  نج

ج. نج ّةنج  ةصلج  ذيج امج  رةيج  م ا جهيًءجج- 

ج.نجوّةنجهذهج  ايءجموحّر ج ج- 

ج:قةلج بنجزر  ججّميجفمججج

جنج  مذلج ة معجججججججججقدجقاتجحَيجة ّنج  سج  ممعجإالجومذ  عجف

جه  ج:ةقةلج بمج  موي

جةنجبمي عجذذاوركج ألحب جبمدهججججججججج وجججججججججججججججججج

جةقةلجّ يومج:

ج ر رهي ر ج اهتج أل  روكج دج  غ ثجرثيرهيجججججججججةج

وة يدجمهاييجمماةج جحويىج بيعجضم ج  ايءج ج  إهتجورأجفمجب تج بنجزر  جَرةوًيجبأف
يءجج جبميييج ايمج جحوييىج يبيعجّ ييرةج  ايإبيمج  مويه يي جَرةويًيجب ة ةجمميدةدةج،جةفيمجب ييتج

 ير رهيج جحويىج  يبيعجفوحي ج  اييءج جإبجوة دجمهايج ييءجمميدةدةجةفيمجب يتجّ ييومجَرةوييًج
ج فجممدةدةج.ج وة دجمهايج

جففمجب تج بنجزر  جوّةنج:

ججج.  م نج:جهمجحرفج  رةي

ج.  ايءج:جحرفجةصل

ج. بيعج  ضم ج:جَرةجإج  ة ةج  هي ةج ن

جبمج  مويه  ج: ةفمجب تج



 

ج.   مج:جرةي

ج.  ايءج:جةصل

ج. بيعج  ّ رةج:جَرةجإ   يءج:ج  هي ن ج نج

جةفمجب تجّ يومج:ج

ج.  ر ءج:رةي

ج.  ايءج:جةصل

ج. بيعجفوح ج  ايءج:جَرةججإ فج  ممدةدةج  هي ن ج نج أل

يجمييينجر يييرج رفج ييي نج ييييّنجقبيييلج  يييرةيجمبي يييرةج جةجحييي :جحيييرفجميييدججالةةةردف -رابعةةةاا 
جمجمَ دَ ج. م اًَيججفيصلج ج ة ءج ّينج  رةي

نج ّيةنجة ةً ج ةج ييءج..جميج   ج فًيجةج نج ّةنج  حرفج ميجإهعج ةقة هيجحرفجمدج مهمججججججج
جبمج  م ءج:ج ففمجقةلج

جنج  و متجفمج  اة ءجرة د ججججججالج َو يالج اىجرفيتج  مبيدجإ رجج

جر جج حدججقدججصيرجج حد ججمر ر جججججججضيحكجمنجوز حمج ألضد د

جديآلب فمج ة لج ألزمينجةجججةدف يييٍنجج اىججبييَي ييييجججدف ييينججججججججج

نج اوييزمجفييمج  َصيي دةجّاايييجةفييمج ة ويي جج، ّييةنج  ييردفجههيييجهييةج أل ييفجةهييةجحييرفجمييد
ج  دم ه ج: بنجقةلج

جههمجججججججججججججألزةرج ميجوّره ييينجه ييية ج  ج   ومج فة جةج ةرَذجميج

مجهف مج مي يًج جمنج  ةودجقدجّيدتج ا كجوذة جججججججججهايجججإفجف جووّر

جارج  غ يي جمهكجرق  ظييكجحوىجّأهميجججججججججججج امجبيهمجأل وح ي   جةج



 

 ب وييي نج ألةلجة  ثييييهمجةقيييدجفيييمج ج ضييييًج هيييةجحيييرفجميييدجةجج، ّيييةنج  يييردفجهيييةج  ييية ةججججج
نج بيينج  دم هي جومييلج  ييردفجفيمج  ب ييتج  ثي ييثج ييءجفييمجحيي نجّيينج  ييردفجفييمج الحظيتج

نج وميقبييييجةمثايييعجقيييةلج وييييزججةج ييييءًج ج  ب يييتج ألةلجة  ثييييهمجة ةً جةمويييىجّيييينج  يييردفجة ة ًج
ج  رصيفمج:

جذ ج هوزج   رةرجبايججججججج ّةنج احزنجف ايجبم جواة نإميجبيلجهف مج

جهيتججمحزةن    رةرجبعججب نججججججججججرحتجمبومثيًججفر جصةتجرهيءٍج

مج  ثيهمجّة هميجحرفجمدجمينجر يرجةلجة  ة ةجفذج يق جب نج   يءجفمج  ب تج ألإججججج
جنجهحسجبأيجه يزجهغممج. 

ةحييرفج  ايي نجهييةج   يييءجج،نج وميقبيييج ذ جّييينج  ييردفجحييرفج يي نجفيي ج وييةزجإميييج ةجججججج
جذ جةقمتجقبلج  رةيج..إةج  ة ةج   يّه ج    يّه ج

جقةلج  ممريج اىج  ينجبينسج  درعج:جفمنجمومءج يءج  ا نجردفيًججججججججج

جججمنج  ور ايجةهمجقضيءج  ذ لججججججججججججّأهايجبَ  ججمنجج    لْج

ج  بوايججمح ةبٌ جج ثرجج  َ لجججججججججججججمز دةجمماةءةجمنج  غ لْج

جةمنجمومءج  ة ةجردفيجقةلجرة  دج   ينمج:

ج دجميجهذهج  صةتْج  ينلجبهمججججججمجم  وعوزج يج  ايج  ر ّ ج  م

جججهيجج  مةتْج همجج  برنّمجججج وم ة ججججقةالًج ةقلج امجبيدرة جبي مذرجةج

 التأسيس :  -خامساا 

وعجواوزمج. جهةج  فج فصلجب هاميجةب نج  رةيجحرفجموحركجالج اوزمجة ّنجحّر

هيعجالج َيسج الجإ ج  يردفج جيّيج ضييًج ج َسجقبلج  رةيجنج  ج  وأ  سج   ةممهىجهذ ججججججج
همييييج فصييلجب هاميييجحيييرفجصييح حجموحييركجةهيييذ ج  حييرفجالج اوييزمجة ّييينج  جقباييعجمبي ييرةجةج



 

ويييعجواويييزم نج  وأ ييي سجالج ّيييةنجر يييرجحيييرفج ج أل يييفج ج   ييييّنجففيييمجقيييةلج ّمييييجج،حّر
ج  رصيفمج:ج

جقابمج ايمج  ممي  جإ ىمجق مجحة و ججججججججور شج  حيظج  ةفج

ج مجمهايجحامج  ور ن جةر جّمي ج قباتجفمجر نلججججججججةقدجالحج

ج نو  ج  ّة ّ جج ايجو دجظبمجة  ود لجة  و ججججججججة  نجمايةجة

جة مج  اةأججججج هيدةهايجفمج  ح نجبهتج  موين  نج ةالج   جف ايجر رج

هميييج  جقبييلج  ييرةيج ج  بيييءج جمبي ييرةجةججنجحييرفج  وأ يي سج ج أل ييفج ج ييمج َييس ه حييظججججج
 ج   ييييءج جةفيييمججةلةجفيييمج  ب يييتج ألح حجموحيييركجبي ّ يييرجهيييفصيييلجب هامييييجحيييرفجصييي

  ثيييهمج ج  امييزةج جةفييمج  ثي ييثج ج  ّيييف جةفييمج  ر بييسج ج  امييزةج جةهّييذ ج..جفي  ييي رج ييمج
يي جهييذ ج  حييرفج جةهييمج  ّ ييرج ج  وزمييتجفييمج وييعجفحّر  اوييزمجفييمج  حييرفج ّهييعج  وييزمجحّر

ج.سج ألب يتوم 

جةمثاعجقةلجوم لجبث ه ج:ج

جعْجبصرهج  ة  مج َرتجب باُج رضىجمنجبث ه جبي ذيجججججججججج ةجة همجأل

جماعرروةججقدججَي جم و  سجةبي مهىجججججججججججةبيألملجج   ب جةبأنجالج

جة َرهججالججهاوَمججة ة ناع ةج  مواىجةبي حةلجوهَضمجججججججججةبي هظرج

جفحرفج  رةيجهةج   مج  مضمةم ج.

ج.ة  وأ  سج:جهةج أل فج

ج.ة  ايءج   يّه ج:جهمج  ةصلج

نج   ي رجقدج  وزمجبحّر ج  حرفج  صح حج  ذيجفصلجبي نج  وأ ي سج ةه حظجججججججج
ج.  جبي دَ لج  جججة  رةيجدةنج  وز مجبي حرفجهف عجةهذ ج  حرفج  مى

ج فج  وأ  س   ذيج فصلجب نج:جةهةج  حرفج  صح حج  موحركججالدخيل -سادساا 



 

وعج.  جة  رةيجةهةجالج اوزمجةج جهميجواوزمجحّر

جففمجقةلج  موهبمج:ج

جمعجر رجر حِجحمأجرجةمنج رفج أل يمجممرفومجبايججججججججججججةبي هيسجرةَّجج

جثمآةالجفمج  ردأج  ويريج ا امجبججججفرة جبعججججججججججظذ جإفا سجبمرحةمج

ج. ّةنج  رةيج:ج  م مج

ج. ّةنج  وأ  سج:ج أل فجةج

ججج.مج  ثيهم ّةنج  دَ لج:ج  حيءجفمج ألةلجة  ثيءجفةج

ج. بيعج  م مج  مّ ةرةج جر حممج إة ّةنج  ةصلج:ج   يءج  هي ن ج نج

كمةا وليس فة  البيةت ردف  ن الةردف والتأسةيس ل يمتقيةان فة  بيةت شةعري       
 ن التأسيس ل يكون ال الفا ف  حين يكون الردف ) الفاا , او واواا , أو ياء (.أ

 

 

 


