
 (1)القافية حركات           :العروض

 لخويت  الغني دعب األستاذ:إعداد

 األمثلة: 

قال المتنبي: _  1   

ْدب ا طر  ت    ويوما بِج ودٍ عنهم          وم  الر   طرد  بِخْيٍل ت  فيوما  د الفقر  والج   

_ وقال الفرزدق:2  

ك  السماء  إن  ل  بيتا دعائمه  أعز  و بنى لنا       الذي س م  أْطو   

وقال آخر: -3  

ْسلِ  رْ ذكر       ما   رحم هللا  م    هللا  فاْزد ج 

_ وقال البارودي: 4  

ه    إذا كان الهوى ذنبي       فق ْل لي كيف أْكت م 

 المالحظة  والتحليل: 

الوصل.والروي  هي  هالباء، واأللف بعدها هو ي، ورو ( هي ) جْدب ا(1)القافية في المثال      

 متحرك بالفتحة، وتسمى حركته بالمَ ْجَرى. 

ل وهي ) ( 2والقافية في المثال )     ،الوصلهي عده ، والواو بهو الالم هاويرو(، أْطو 

بالمجرى. تسمى  –هنا وهي الضمة  - وحركة الروي  

رْ القافية هي )( 3) وفي المثال     ن الروي أأي الراء الساكنة ورويها هو  (،فْزد ج 

هذا الحرف الموجود قبل الروي وتسمى حركة د.ويوجد قبله حرف متحرك هو الجيم،مقيَّ

 المقيد بالتوجيه. 

ه  القافية هي ) أ ْكت   (4وفي المثال)       الوصل.أما الواو  ورويها هو الميم، والهاء هي  ،و(م 

روج.والهاء متحركة بالضمة. وتسمى حركة هاء الوصل بالنفاذ.  فهي الخ 

سنتعرف  وتوجد ثالث حركات أخرى المجرى و التوجيه والنفاذ من حركات القافية.       

.(2حركات القافية ): وهو عليها في الدرس القادم    

 استنتاج:

ي: من حركات القافية ما يأت       

 _ المجرى: هو حركة الروي المطلق.وقد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة.



ق يَّد.   _ التوجيه:هو حركة ماقبل الروي الم 

 _ النفاذ: هو حركة هاء الوصل.

 تطبيق:

اذكر)ي( أسماء حركاتها:، ثم  اآلتية األبياتفي وأحرفها ي( القافية حدد)  

ل  الفتى مما يؤم ِ _ 1 ع ل أ ج  ب ع  وال ي شْ ا وأراه ي جمع دائب       أْسر   

ْقع ٌد 2 م  سشق ق ْت           جبهت ه  ال_ وقال شْيخ م  نْ وداء  فاْس  الزَّ  

ي ْفع لِ  وأنِك مْهما تأمري القلب       أن  حب ِك قاتلي    ِك مني أغرَّ _ 3  

واْست ْكِفهِ ولكن اسأل هللا       وال تسأل الناس  ما يملكون   _ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العروض:         حركات القافية )2(

 إعداد : ذ. عبد الغني لخويت 

 األمثلة: 

ي: _قال أبو فراس الحمدان1  

اب  تك ترضى واألنام   يول           ةٌ فل ْيتًك  تحلو والحياة  ذميم ِغض   

كالريا        ح عليك دائمة الهبوبْ  الحوادثإن _ 2   

واثِق ا  يباإلنجاز من  ن كا     إْن جاءني في حاجٍة   _وأخٍ 3  

لي ما شئِت أن ت طا_ يا 4 لي نْخل ذات السدر والجداوِل      تطاو  و   

 المالحظة  والتحليل : 

  والنفاذ.مجرى والتوجيه لبعض حركات القافية وهي ا على  درس السابقلتعرفت في ا     

: حركات القافية الثالث المتبقيةاألمثلة لتتعرف على تتبع  واآلن  

الواو،   ووالوصل وه  وأحرفها هي الروي وهو الباء،، اب و(القافية هي)ض   (1في المثال)    

 ثم الردف وهو األلف. وحركة الضاد الذي قبل الردف  تسمى بالَحْذو. 

  والواو هي الوصل. ورويها هو الباء الساكنة، وْب(،القافية هي ) ب    (2) وفي المثال   

. بالحذو تسمى -وهي الضمة  -الردف الباء التي قبل وحركة   

الروي وهو القاف، والوصل وهو  وأحرفها هي  القافية هي ) واثِق ا(( 3وفي المثال )    

وتسمى حركة   .ثم الدخيل وهو الثاءبعد القاف، والتأسيس وهو األلف قبل الثاء، األلف 

 الدخيل باإلشباع.

ِلي( ( القافية هي )4)وفي المثال         وهو  لالم، والوصل هو ا  وأحرفها هي الروي و ط او 

   هي الفتحةو  قبل التأسيسالطاء حركة و ثم الدخيل وهو الواو. األلف،والتأسيس وهو  الياء،

س  .   تسمى باالرَّ

 استنتاج:

 _ الحَ ذو:  هو حركة الحرف الذي  قبل الردف.

 _ اإلشباع: هو حركة الدخيل.

_ الرَّ س : هو حركة ما قبل ألف التأسيس، وال تكون إال فتحة ألن األلف مفتوح ما قبلها  

 دائما. 



 تطبيق:

ثم اذكر) ي( أسماء حركاتها:في األبيات األتية،  القافية وأحرفها حدد)ي(  

نوبِ وأبيت وجنبي ال يالئم مضجعا        _ 1 اِجع   إذا ما اطمأنت بالج  ض  الم   

ومْبنى الِخي امْ  ي  ومْظع ن  الح            المقاْم   ما هاج  حسَّان  رسوم  _ 2  

ى النفوس  مِ _ ماذا 3 ا وح ب  ،خير       ال   بِ ل  ط   نْ ت رجَّ   الحياة كاِذب ه 

ْهجورِ  يهل أنت تدر          إليه أشتكي ِمْن ه ْجِرهِ _ يامن 4 ؟لوعة الم   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


