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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٠ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الباء

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-الياءالياء--ِبْيِبيوإني وإن كان الدفــــــــــــــــــيُن حبيَبه                              حبيٌب إلى قلبي حبيُب حبيبي1.

-الياءالواو--ُهْوِبْيُسبقنا إلى الدنيا فلو عاَش أهلها                              ُمنـــــــــــــعنا بها من جيئٍة وذهوِب2.

الحظ أن 

- حرف الصلة )الياء( في البيت األول هــــــــــــــو يــــــــــــاء المتــكــــــــــــلم )ضمـــــــير(

- حرف الصلة )الياء( في البيت الثاني نتج عن إشباع حركة الروي )الكسرة(
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩١ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الميم

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ــحُب اإلنســاُن مــن ال يالئُمــه1. ــلِه                        ويستصــ ا بالهــوى غيــُر أهــــ ــتزيَّ ِئُمْهوقــد يـــــــــــ -الهاء-الهمزةاأللفاَلْ

رِب خاتُمه2. -الهاء-التاءاأللفَخْاَتُمْهَبليُت ِبلى األطالِل إن لم أقف بها                        وقوَف شــحيٍح ضاَع في التُّ

ــسِن قاســُمه3. ــرُه أو جــاَر فــي الحـــــــ ُه                        فآث ــبُّ الهاء-السيناأللفَقْاِسُمْهحبيــٌب كأن الحســَن كان يحــــــــــ
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٢ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: التاء

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

هم ولــــــــــــــــــــــــدوا على صهواتها1. ما ُنِتَجت قــــــــــــــــــــــياًما تحتهم                        وكأنَّ األلفالهاءاأللف--َوْاِتَهْافكأنَّ

ــوِب بــال ســويداواتها2. ــراٍم منهــم                        مثــل القلـــــــــــــــــــــ ــراَم بــال كـــــــ األلفالهاءاأللف--َوْاِتَهْاإنَّ الكــــــــــــــــ
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٣ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: العين

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ــا ولكــن ليــس يســمُعُه1. الواوالهاء---َيْسَمُعُهْوال تعذليــِه فــإنَّ العــذَل يولــــــــــــُعُه                        قــد قلــِت حقًّ

رِت أنَّ اللــوَم ينفُعــُه2. ا أضــرَّ بــِه                        مــن حيــُث قــدَّ الواوالهاء---َيْنَفُعُهْوجــاوزِت فــي لوِمــِه حــدًّ



© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٤ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الهمزة

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

الياءالهاءاأللف--َشْاِئِهْيال تعــذل المشــتاَق فــي أشــواِقِه                        حتــى يكــون حشــاك فــي أحشــاِئِه1.

ًجــا بدماِئــِه2. ًجــا بدموِعــِه                        مثـــــــــــــــــــــــل القتيــل مضرَّ الياءالهاءاأللف--َمْاِئِهْيإنَّ القتيــــــــــــــــــل مضرَّ
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٥ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الميم

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-الواو-الراءاأللفَزْاِئُمْوعلــى قــدِر أهــِل العــزِم تأتــي العزائــُم                        وتأتــي علــى قـــــــــــدر الكــراِم المــكارُم1.

-الواو-الهمزةاأللفَظْاِئُمْووتعظــُم فــي عيــِن الصغيــِر صغاُرهــا                        وتصغـــُر فــي عيــِن العظيــِم العظائــُم2.
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٦ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الالم

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

-----َوْلَوَجْلوآمنتنــي مــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماِت الِعــدى                        علــى الخــوِف مــن ُكرِهــِه والَوَجــْل1.

لــْل2. -----ِت ْزَزَلْلفآمنــك اللــه َعثــَر الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِب                        وحـــــــــــــــــاطَك مــن هفــواِت الزَّ



© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٧ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: القاف

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ــَة الديــِن وقمــَع النفــاْق1. ــُه إلــى جعفــٍر                        ِحياطــــــــــــــــ ــعل الل --األلف--َفْاْققــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــا                        وابــــــــَق فــإنَّ الخيــَر مــا عشــَت بــاق2. --األلف--َبْاْقفاســلم لنــا يســــــــــــــــــــــــــــــــلم لنــا عزُّ
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٨ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: النون

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ـــــــــــــاِق فيمــا يذكــرون1. --الواو--ُرْوْنيــا لســاَن الِعشــِق يــا ديـــــــــــــــواَنُه                        يــا أبــا الُعشَّ

--الواو--ُيْوْنفــي لغــاِت الحــبِّ أحلــى منطــٍق                        خلســة النظــرات مــا بيــن العيــون2.
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ١٩٩ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الدال

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

عـــــــــــــُه والهــــــــــــــــــــــــــوى يســــــــــتزيْد1. عـــــــــُتُه                        أودِّ --الياء--ِزْيْدألـــــــــــــــم ترنــــــــــــــــــــــي يوَم ودَّ

--الياء--ِعْيْدأفي كلِّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم لنا رحلٌة                        فينـــــــــــــــــأى قــــــــــــــــــــــــــــريٌب ويدنو بعيْد2.
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ٢٠٠ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: الفاء

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ا العــــــــــــــــــــــــدوُّ فيبدي                        ما عنـــــــــــــــــــــــــده وُيكاِشْف1. ---الشيناأللفَكْاِشْفأمَّ

ِطْفلكن توقَّ وحــــــــــــــــــــــــــــاذر                        من الصــــــــــــديِق المالطف2. ---الطاءاأللفاَلْ
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تطبيق على تحديد حروف القافية

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ٢٠١ [

القافيةالبيتم

حروف القافية

حرف الروي: 

الخروجالوصلالردفالدخيلالتأسيس

ِه ما استــــــــــــــــــــــودَعك1. َعـــــــــــــــــــــــــْك                      ذائٌع من سرِّ ع الصبَر محبُّ ودَّ -----َتْوَدَعْكودَّ

-----َأْطَلَعْكيا أخا الـــــــــــــــــــــــبدِر سناًء وسًنى                      حفــــَظ اللُه زماًنا أطلــــــــــــــــــــــــــــــَعك2.

---ِل َمَعْكإن يُطل بعدَك لـــــــــــــيلي فَلَكم                        بتُّ أشــــــــــــــــــــــــــكو قصَر الليِل مَعك3.

يجوز 

- أن يكون الروي: العين، وتكـــــــــون الكــــــــــاف وصـــــــــــاًل.

ا، والعين قبلها من لزوم ما ال يلزم. - أن يكون الكاف رويًّ


