
 حروف القافية

حروف القافية ستة البد من وجود بعضيا ضمن القافية عمى تعريفيا   
، وال يعني ذلك أنو يجب أن تجتمع كميا في قافية واحدة، وما دخل  السابق

 منيا أول القصيدة وجب التزامو. 

ِوّي، اْلَوْصل، اْلُخُرْوج، الرّْْدف، الدَِّخْيل،  وحروف القافية ستة هي: الرَّ
 ْأِسْيس.التَّ 

ِوّي:  أوال: الرَّ

ىو الحرف الذي يختاره الشاعر من الحروف الصالحة، فيبني عميو 
ليو تنسب القصيدة ؛ فيقال: قصيدة  قصيدتو، ويمتزمو في جميع أبياتيا، وا 

ِوّي كيمزية شوقي، أو المية إن كانت الالم  ىمزية إن كانت اليمزة ىي الرَّ
ِوّي كالمية العرب  . ... ىي الرَّ

ألن أصل )َرَوى( في كالم العرب لمجمع واالتصال والضّم،  مي رويا؛وس 
َواء وىو الحبل الذي يشد عمى األحمال والمتاع ليضميا، وكذلك  ومنو الرّْ

ِوّي ينضم ويجتمع إليو جميع حروف البيت؛ فمذلك سمي رويا.  حرف الرَّ

  ثانيا: اْلَوْصل:

ِوّي وم سمي اْلَوْصل بهذا االسم  جيئو بعده مباشرة، وحروف لوصمو بالرَّ
اْلَوْصل ىي األلف والواو والياء، سواء أكانت ىذه األحرف لإلشباع أو لغيره 
مما سبق ذكره مما ال يصمح أن يكون رويا، أو ىاء متحركة أو ساكنة تمي 

ِوّي مما ال يصمح أن يكون رويا:  الرَّ



 مثال األلف قول الشاعر:

 الدنيا غالَبا ولكن تؤخذ  وما نيل المطالب بالتمني 

 ومثال الياء )شمِسْي( من قول الشاعر:

 وأذكُره لكلّْ طموِع شمسِ   يذكرني طموُع الشمِس صخًرا 

 ومثال الواو )اْلَمَكْاِرُمْو( من قول الشاعر:

 وتأتْي عمى قدر الكراِم المَكْاِرمُ   عمى قدر أىل العزم تأتْي العزائُم 

 ومثال الياء الساكنة قول الشاعر:

 لجاَد بيا فميتِق اهلَل ساِئُموْ   م يكْن في كفو غيُر روِحو ولو ل

 ومثال الياء المتحركة قول الشاعر:

 فأرسْل حكيًما وال توِصوِ   إذا كنَت في حاجٍة مرسال 

 ثالثا: اْلُخُرْوج: 

لخروجو وتجاوزه اْلَوْصل التابع لمروي، فيو موضع  سمي بهذا االسم 
 يأتي بعده حرف، واْلُخُرْوج يكون باأللف اْلُخُرْوج من بيت القصيدة حيث ال

 أو بالواو أو بالياء يتبعَن ىاء اْلَوْصل.

 مثال األلف قول الشاعر:

 والناس تغمق خمفو أبواَبَيا  يمشي الفقير وكل شيء ضده 



 ومثال الياء )ماِلِيْي( من قول الشاعر:

ذا امرٌؤ أىدى إليك صنيعًة   من جاِىِو فكأنيا ِمْن ماِلوِ   وا 

 ومثال الواو )َيْنَفُعُيْو( من قول الشاعر:

 من حيُث قدرِت أنَّ الموَم َيْنَفُعوُ    جاوزِت في لومو حدِّا َأَضرَّ بوِ 

 ْدف:رابًعا: الر  

وِ  وىو مأخوذ من ردف الراكب  ّي أصل فيو الراكب وىذا كردفو، ؛ ألن الرَّ
والردف ىو ما يقع قبل الروي مباشرة من غير فاصل، ويكون من حروف 
المد الثالثة، وحروف المين وىي الواو والياء الساكنتان بعد حركة غير 

 أصال.  دتعمجانسة ليما، واأللف 

ويجوز في الياء والواو أن يتعاقبا في القصيدة الواحدة، ويجوز أن يكون  
وِ  تعتبر الياء أو الواو  ّي من كممة واحدة أو كممتين، والالرّْْدف والرَّ

 المحركتين أو المشددتين ردفًا:

 مثال لمردف باأللف:

 عمى كبدْي من شدِة الخَفَقانِ   كأن قطاًة ُعمقْت بجناحيا 

 الواو:مثال لمردف ب

 لعل لو عذًرا وأنت تمومُ   تأنَّ وال تعجل بمومَك صاحًبا 

 مثال لمردف بالياء:



 عاٌر عميك إذا فعمت عظْيمُ   ال تنَو عن خمٍق وتأتَي مثَمو 

 مثال المعاقبة بين الواو والياء إذا كانا مدين:

 وجاىٍل جاىٍل تمقاُه َمْرُزْوَقا  كْم عالٍم عالٍم أعيْت مذاِىُبو 

 وصيَّر العالم النحريَر ِزْنِدْيَقا  الذي جعل األفياَم حائرًة ىذا 

 مثال لممعاقبة بين الواو والياء إذا كانا حرفي لين:

 ا من شدِة الَخْوفِ يا أييا الخارُج من بيتِو ** وىاربً 

ْيفِ   ضيُفَك قْد جاَء بزاٍد لُو   فارجْع وكْن ضيفًا عمى الضَّ

 خامًسا: التَّْأِسْيس: 

وِ والتَّ   ّي بحرف واحد، فالتَّْأِسْيس إًذا ْأِسْيس ال يكون إال باأللف قبل حرف الرَّ
وِ  ّي حرف واحد صحيح، وىذا الحرف حرُف ألٍف بينيا وبين حرف الرَّ

وِ  ّي يسمى )الدَِّخْيل( الصحيح الذي يفصل بين ألف التَّْأِسْيس وحرف الرَّ
ُظ عمييا في قافية القصيدة ألنو ُيَحافَ  فسميت األلف تأسيساوىما متالزمان 

ألنيا تقدمت عمى جميع حروف القافية. ويجوز أن  وقيل:كأنيا أسّّ لمقافية، 
تكون ألف التَّْأِسْيس والدَِّخْيل في كممة واحدة أو كممتين، مثال ألف 

 التَّْأِسْيس:

 وتأتْي عمى قدِر الكراِم المكارمُ   عمى قدِر أىِل العزِم تأتْي العزائُم 

 وتصغُر في عيِن العظيِم العظائمُ   في عين الصغيِر صغاُرىا  وتعظمُ 



 سادًسا: الدَِّخْيل: 

وِ   ألنو  وسمي دخيالّي، وىو حرف متحرك يقع بين ألف التَّْأِسْيس والرَّ
وِ  –دخيل في القافية؛ وذلك لوقوعو بين حرفين  خاضعين  –ّي والتَّْأِسْيس الرَّ
ىو لشروط مماثمة فشابو الدَِّخْيل  لمجموعة من الشروط في حين ال يخضع

نما يمتزم بنظيره وىو واقع بين  في القوم. والدَِّخْيل حرف ال يمتزم بذاتو وا 
حرفين ممتزمين من حروف القافية، فإذا التزمو الشاعر فيو لزوم ما ال يمزم 

 كما فعل أبو العالء المعري، ومثال الدَِّخْيل قول الشاعر:

 صديَقك لم تمَق الذي ال تَعْاِتُبوْ   معاتًبا  إذا كنَت في كلّْ األمور

 مقارُف ذنٍب تارًة وُمَجْاِنُبوْ   فعْش واحًدا َأْو صْل أخاك فإنُو 

 ظمئَت وأيُّ الناِس تْصُفْو َمَشْاِرُبوْ   إذا أنت لم تشرْب مراًرا عمى الَقَذى 

نونا(، وأنت تالحظ أن الدَِّخْيل جاء في البيت األول )تاء(، وفي الثاني )
 وفي الثالث )راء(.

 


