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تعريف حروف القافية الستة
تعريفهالحرفم

حرف الروي1.
هو الحرف الساكن في آخر البيت إذا كانت القافية ساكنة )أي: مقيدة(، والحرف السابق للوصل إذا كانت القافية متحركة )أي: مطلقة(.
وهو أثبت الحروف، وعلــــيه تبنى القصـــــيدة، وإليــــــه تنسب، فيــــــقال: ميمــــية أو هــــــمزية أو بائــــــية ...، ويتكـرر في قوافي جميع األبيات.

.2
حرف الوصل

)أو الصلة(

هو حــــــرف مــــد )ألف، أو واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها( 
أو هاء ســــاكنة 

أو هاء متحركة )مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة( 
يأتي بعد حــرف الروي.

وقد يكون حـــرف المد ناتًجا عــــــن إشبـــاع حــــــركة حــــــرف الروي، وقد يكون من أصل الكلمة، وقد يكون ضميًرا.
وقد تكون الهاء الساكنة أصلية، أو ضميًرا ساكًنا للوقف، أو منقلبة عن تاء مربوطة للوقف، أو زائدة للسكت.

هو حرف المد )األلف، أو الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها( النـــــاشئة عن إشـــباع حـــركة حــــــرف الــــــوصل حـــين يكــــــون هـــــــــاء متحــــــركة.حرف الُخروج3.

هو حرف مـــــد )ألف، أو واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها( أو حرف لين )واو مفتوح ما قبلها، ياء مفتوح ما قبلها( يقع قبل حرف الروي مباشرة. حرف الردف4. 

هـــو ألف بينها وبين حـــرف الروي حرف واحـــد صحـــيح يسمـــى )الدخيل(.حرف التأسيس5.

هو الحرف الصحيح المتحرك المتوسط بين ألف التأسيس وحرف الروي.الحرف الدخيل6.

تحديد حروف القافية يعتمد على تحديد حرف الروي ومعرفة نوعه )متحرك أم ساكن(، ألنه الحرف األصل وبقية الحروف فروع

التأسيس  )ألف(التأسيس  )ألف( الدخيل )أي حرف صحيح متحرك(الدخيل )أي حرف صحيح متحرك( الخروج )ألف - واو - يــاء(- هاء متحركة

الردف ) ألف - واو - يــاء(الردف ) ألف - واو - يــاء( الوصل )ألف - واو - يــاء - هاء ساكنة( حرف الروي 

المتحرك

)المطلق(

حرف الروي 

الساكن

د( )المقيَّ
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القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الالم

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ا رأته وخيُل النصــــــــــــــــــــــــِر مقبلٌة                              والحرُب غيُر عواٍن أسلـــــــموا الِحلال1. -األلف---ُم ْلِحَلاَلْلـمَّ

ه رُجال2. -األلف---ُهْو َرُجاَلْوضاقِت األرُض حتى كان هارُبهم                              إذا رأى غــــــــــــــــــيَر شيٍء ظنَّ
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القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الباء

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-الواو---َأْعَجُبْوأغالب فيك الشــوق والشــوق أغلُب                              وأعجُب من ذا الهجر والوصلُ أعجُب1.

ُبــوا2. مــوا                              وإن طلبــوا الفضــل الــذي فيــَك ُخيِّ -الواو---ُخْيُيُبْوإذا طلبــوا جــدواَك ُأعطــوا وُحكِّ

الحظ أن 

- حرف الصلة )الواو( في البيت األول نتج عن إشباع حركة حرف الروي )الضمة(

- حرف الصلة )الواو( في البيت الثــــــــــــاني هـــــــــــــــو واو الجمـــــــــــــــــــاعة )الضمير(
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القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الالم

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-الواو---َجْهُلْوإذا قيــل: رفًقــا، قــال: للِحلــم موضــٌع                              وِحلــُم الفتــى فــي غيــر موضِعــِه جهــُل1.

ُة                              وطـــــــــــوبى لعيــٍن ســاعًة منــك ال تخلــو2. -الواو---َتْخُلْوفويــٌل لنفــٍس حاولــت منــَك ِغــــــــــرَّ

الحظ أن 

- حرف الصلة )الواو( في البيت األول نتج عن إشــباع حركة حرف الروي )الضمة(

- حرف الصلة )الواو( في البيت الثاني هو واو أصلية )الحرف الثالث من الفعل(
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القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الباء

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-الواواأللف--َوْاُبْوومــا شئــــــــــــــُت إال أن أُدلَّ عواذلــي                              علــى أنَّ رأيــي فــي هــواَك صــواُب1.

ــي قــد ظفــرُت وخابــوا2. بــــــُت أنِّ قوا                              وغرَّ -الواواأللف--َخْاُبْووُأعلــَم قوًمــا خالفونــي فشــرَّ

الحظ أن 

- حرف الصلة )الواو( في البيت األول نتج عن إشباع حركة حرف الروي )الضمة(

- حرف الصلة )الواو( في البيت الثــــــــــــاني هـــــــــــــــــــو واو الجمـــــــــــــــــــاعة )ضمير(


