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الباب الثالث    

 عناصر القافية
 

 القافية مفهوم: األول الفصل
 

ة ة" الكلم ا "القافي واف جمعه أخوذة يق ن م ة م  آلم
ا ْو-َقَف ًوا-َیْقُف وًّا-َقْف ة. َوُقُف ة لغ ى القافي  ءاور"  بمعن
ق ن 20"العن ناعة يف ولك عر ص رب ش مى الع َؤخَّر تس  م
ق طالحا، و .21العن م إص ة عل ر يه القافي ة آخ  يف آلم
ت ن يه أو البي رآ م رف خ اآن ح ه س ى في اآن أول إل  س
ه ع یلي رك م ذ المتح ل يال اآن قب ع يوف .22الس  المرج

ر مى األخ ة أن یس ن يه القافي ر م ت آخ ى البي   أول إل
رك ل متح اآن قب ا س ال .23بينهم د وق مى أحم  يف الهاش
ه، ة آتاب ي القافي ر ه ت، آخ واء البي ت س ة  أآان  الكلم
رة ه األخي ى من ش" مزع عل ة" األخف د(  آلفظ  يف)  موع

 : زهير قول
 24موِعِد آِخُر النَّفُس َآرهْتُه ولو#  فِإنَّه المماِت َیْوِم ِإَلى َتَزوَّْد
ا ال آم ل ق ي الخلي ن ه ر م اآن آخ ت يف س ى البي رب إل  أق

اآن ه س ع یلي رك م ذي المتح ه ال ال .25قبل د وق  محم
دمنهورى، ة إن ال ي القافي ن ه ر م ت آخ ى البي  أول إل
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ركمت ل ح اآن قب ا س د بينهم ون وق ض تك ة بع  آلم
ه د .26وبيت د وعن ز عب ق العزی ة إن عتي ي القافي  ه
اطع وتية المق ى الص ون الت رآأو يف تك ات خ يدة، أبي  القص

 .27بيت آل يف نوعها تكرار یلزم التى المقاطع يأ
وعه   رآأو:  وموض ات خ عریة األبي ن الش ث م  حي

ا رض م ا، یع روف يأ له ن الح ر م ت آخ ى البي رف إل  ح
ة ل متحرآ اآنين قب عه. الس دى وواض ن ع ة ب  ربيع
ل ال(المهله رئ خ يس أم ف يف) الق رآن منتص ان الق  يالث

 :  وتعلمها وأهمية وفائدتها. الهجرة قبل
ة .1 رآ لمعرف ات خ عریة األبي ن الش ة م ا ناحي  آلماته

 .وعيوبها وحرآاتها وحروفها
راز .2 ن اإلحت أ ع ب يف الخط اظ ترآي ر يف األلف  آخ

 .البيت
هي .3 ب للتس اعر األدی ين يف أوالش راءة تعي رف ق  الح

 .البيت آخر يف وحرآاته األخير
 .القافية علم يف الحاتطصاإل لمعرفة .4
هيل .5 اعر لتس ب أو الش وانين بيترآ يف األدی  ق

 .وحرآاتها القافية حروف
زل .6 ين لتميي عر ب ى يالعرب الش دى أو الملتزم  و ،التقلي

عر  لالش ق أو المرس عر و ،المطل ورالش  أو المنث
 .الحر

 
ة ت الباحث ابق تخلص ان الس ن البي ة إن م  القافي
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ي ة ه ر يف الكلم ت آخ ى البي ب الت ن تحس رف م  الح
اآن ر الس ى اآلخ رف إل د ح رك واح د متح رفين بع  الح

اآنين، د أو الس ن تع رف م ر الح اآن اآلخ ى الس رف إل  ح
 .الساآنين الحرفين بعد متحرك واحد

 
 الثاني الفصل
 ةالقافي علم عناصر
 

 :علم القافية یتكون من ستة عناصر وهي 
 القافية في الكلمات .أ

ات ة يف الكلم م القافي ى تنقس ة إل ام، أربع ي أقس  وه
 : یلى آما

 
 : الشاعر آقول آلمة، بعض .1

 َأًسي ْهِلْكَلاُت َیُقْوُلْوَن#  ُهْمِطيُُّم َعَليَّ َصْحِبْي ِبَها ُوُقْوًفا 
 ِلْيَتَحمََّو

ة ة وآلم ي القافي ك ف عر ذل ي الش ة ه ْىَحمَّ" آلم " ِل
 .الياء إلى الحاء من
 

 : الشاعر آقول آلمة، .2
 َبلَّ َحتَّى النَّْحِر َعَلى # َصَباَبًة ِمنِّْى اْلَعيِن ُدُمْوُع َفَفاَضْت

 َمْحَمِلْى ىََّدْمَع
 الميم من" ْىِلَمْحَم" آلمة هي الشعر ذلك في القافية وآلمة
 .الياء إلى
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 : الشاعر آقول خرى،آ وبعض آلمة .3
 َتِرُبْو ٌحَوَباِر َأَجشُّ َهِطٌل#      َهاَمَعاِلُمَوَمحًا َعَفْت ِدَمٌن
 الحاء من" َتِرُبْو ٌح" آلمة هي الشعر ذلك في القافية وآلمة
 .الواو إلى

 : الشاعر آقول آلمتين، .4
 ِمْن ْيُلالسَّ ُهطََّح َصْخٍر َآُجْلُمْوِد#  َمًعا ُمْدِبٍر ُمْقِبٍل ِمَفرٍّ ِمَكرٍّ
 َعِل

 الميم من" َعِلْى ِمْن" آلمة هي الشعر ذلك في القافية وآلمة
 .الياء إلى

 
 القافية في الحروف .ب

 : وهي أقسام، ستة إلى قسمنت القافية في الحروف
 
 من ىأ اليه ونسبة القصيدة عليه بنيت حرف وهو الروّى .1

 ميميةأو ةأورائي دالية قصيدة فيقال. جزئه إلى الكل نسبة
 والهاء، مد   حرف الحرف هذا والیكون. وهكذا سينية أو

 ) : المجزوء الوافر من(  الشاعر آقول
 ..... اْوُبِهَو ِإَذا َقْوم َفِتي#   .....    ِمْن َدْرِك الَواِفُر ِهللا الَا

 وآذلك بائية أنها یقال وإنما واویة القصيدة هذه نإ یقال فال
 : لالطوی من وهو الشاعر قول
 الشََّباِب َعْهِد ِمْن َوَأْبَكاَك #  َسْبَقًة َعْيَناَك اْلَيْوَم َسَبَقْتَك َلَقْد
 ْهُبِعالَم

 .الباء هو نماإو روي حرف الهاء فليست
 

 الروى حرآة إشباع عن ناشئ لين حرف هو الوصل .2
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 فاأللف. أویاء أوواو ألف هو اللين وحرف تليه، أوهاء
 : الوافر من وهو آقوله

 ااَبَصَا ْدَقَل ِتْبَصَا ْنِإ ْيِلْوُقَو # اَواْلِعَتاَب َعاِذٌل الَّلْوَم ىلَِّقَأ
 ویكون الوصل هاء حرآة عن ناشئ حرف هو الخروج .3

"  واوا ویكون. السابق البيت في"  اَآُيَواِفُقَه"  الفا
 في"  ْىَآَهْنَعِلِه"  ویاء. السابق البيت في"  ْوَآُيْحِسُنْوَنُه

 .ابقالس البيت
 
 قبل مد حرف هو الدال وسكون الراء بكسر الرِّْدُف .4

 وهو آقوله فاأللف وواو، ویاء ألف المد وحروف. الرويِّ
 : الطویل من
َوَهْل َیْعَمُن َمْن َآاَن ِفي #ِلْىااْلَب الطََّلُل َأیَُّها َصَباًحا ِعْمالَا

 ِلْي اْالَعْصِر اْلَخ
 

 الطویل من وهو آقوله الروي وبين بينه ألف هو التأسيس .5
: 

  ِلٌماَس َوالدَّْهِر ْاَألیَّاِم َعلَى َوَلْيَس................ 
 

، آحرف الالم سيس التاء بعد متحرك حرف هو الدخيل .6
 ."ٌمــــِلَسا" في آلمة 

 
 القافية في الحرآات  .ت

 : وهي أنواع ستة القافية في الحرآات إن
 المطلق الروى قوله(  المطلق الروى حرآة وهو المجرى .1

 أصابا لقد في آما ألف یعقبه الذى المتحرك حرف وهو) 
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 ألن مطلقا وسمي الكواآبى، آقوله أویاء تربو آقوله أوواو
 .الصوت

 ْدَقَل ِتْبَصَا ْنِا ىِلْوُقَو # ااَبَتِعاْلَو ٌلاِذَع َملْوالَّ ىلَِّقَا:  نحو
 ااَبَصَا

(  ونعله ویحسنونه هاآيوافق الوصل هاء حرآة وهو الّنفاذ .2
 في یقال وآذا یوافقها في الهاء آحرآة اى) آيوافقها قوله

 .ونعله یحسنونه
 اَهُقاِفَوُی ِهاِترَُّغ ِضْعَب ْيِف # ِهِتيَِّنَم ْنِم رََّف ْنَم ُكِشْوُی:  نحو 

 
 وشين البالى، باء آحرآة الردف قبل ما حرآة وهو الحذو .3

 .المتقدمة األبيات في أى سرحوب وجاء مشيب
 ْنَم ُنَمْعَی ْلَهَو # ْىاِلَباْل ُلَلالطَّ اَهیَُّا ااًحَبَص ْماِعَلَا:  نحو 
 ىاِلَخاْل ِرْصَعاْل في اَنَآ

 
 فاء وضمة سالم الم آكسرة الدخيل حرآة وهو اإلشباع .4

 أى)  سالم الم آكسرة قوله. ( تطاولى واو وفتحة التدافع
 قوله من اى التدافع فاء وضمة قوله(   المتقدم البيت في

 قوله" (  التدافع هن السير أال برزن"  الطویل من الشاعر
 الرجز من وهو الشاعر قول من أى)  ْىِلاَوَطَت واو وفتحة

: 
 ْنِإ ِشْئِت َما َتَطاَوِلْى#  َواْلَجَداِوِل ْدِرالسِّ َذاَت َیاَنْخَل
 َتَطاَوِلْى

 
 سينحرف  من ةآفتح التأسيس قبل ما هرآة وهو الرس  .5

 ."ٌمــــِلَسا" في آلمة 
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 بحرف المقيد أى المقيد الّروّى قبل ما حرآة وهو التوجيه .6

 : الرجز من وهو آقوله صحيح
 الذِّْئَب َرَأْیَت َهْل ِبَمْذٍق َجاُؤا#  َواْخَتَلْط الظََّلاُم َجنَّ ِإَذا َحتىَّ
 َقْط

 تتكون القافية في حرآاتعناصر ال إن القول وخالصة
 واإلشباع والحذو والنفاذ المجرى وهي أنواع ستة من

 .والتوجيه والرس
 

 القافية أشكال أنواع .ث
 .ومقيدة مطلقةقافية  وهما قسمين، إلى قسمنت القافية أنواع

 مطلقة قافية .1
 : وهى أنواع، ستة من فتتكون المطلقة وأما

 :باللين، آقول الشاعر موصولة مؤسسة .أ 
 َواِآِبَوَلْيٍل ُأَقاِسْيِه َبِطِئ الَك# َناِصٍب  ِآِلْيِنْي َیا ُأَمْيَمَة

 :آقول الشاعر هاء،الب موصولة مؤسسة .ب 
 َواِآُبَهاَیْحِكْي َعَلْيَنا ِإالَّ َآ# ِفي َلْيَلٍة َالَنَرى ِبَها َأَحًدا 

 :اللين، آقول الشاعرب موصولة مردوفة .ج 
 َذاَماُم الَحْسَناُء َوَقْد َال َتْعِد# َأَال َقَلْت ُبَثْيَمُة ِإْذ َرَأْتِنْي 

 :، آقول الشاعرهاءالب موصولة مردوفة .د 
 َقاَمَهاَعَفِت الدَِّیاُر َمَحلََّها َفَم# ....................

 :جردة موصولة باللين، آقول الشاعرم .ه 
ِخَراٌش َوَبْعُض الشَّرِّ َأْهَوُن #َحِمْدُت ِإَلِهْي َبْعَد ُعْرَوِة ِإْذَنَجا

 ِمْن َبْعِض
 :لة بالهاء، آقول الشاعرموصو مجردة .و 
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ِخَراٌش َوَبْعُض الشَّرِّ َأْهَوُن #َحِمْدُت ِإَلِهْي َبْعَد ُعْرَوِة ِإْذَنَجا
 ِمْن َبْعِض

 
 مقيدة قافية .2

 : وهي أنواع، ثالثة من فتتكون المقيدة وأما
 :قافية مقيدة مجردة، آقول الشاعر .أ 

 ُمْنَجِذْمٍه ِبَها َأِم الَحْبُل َوا# َأَتْهُجُر َغِنَيٌة َأْم ُتِلْم 
 :قافية مقيدة مردوفة، آقول الشاعر .ب 

 ِللزََّواْلُآلُّ َعْيٍش َساِئٌر # ...................
 :قافية مقيدة مؤسسة، آقول الشاعر .ج 

 َتاِمْرَوَغَرْرَتِنْي َوَزَعْمَت َأنََّك َالِبٌن ِفي الصَّْيِف 
 ةقافي فهي قسمين من تتكون القافية أنواع إن القول وخالصة

 وقافية مردوفة وقافية مجردة مطلقة قافية فيها ویشتمل مطلقة
 مقيدة قافية فيها تشتمل التى مقيدة قافية هي آخر وقسم. مؤسسة
  .مؤسسة مقيدة وقافية مردوفة مقيدة وقافية مجردة

 
 القافية عيوب .ج

 : وهي أنواع، سبعة إلى قسمنت القوافي علم في القافية وعيوب
 الشعر وفي الشعر إیطاء-أوطأ آلمة من أخوذم لغة األیطاء .1

 وهو األیطاء واصطالحا، ومعنى، لفظا فيه القافية آرر أى
 بين یفصل أن بدون أى ومعنى، لفظا الروى آلمة اعادة

 األیطاء یتحقق الخليل وقال األقل على أبيات سبعة اللفظين
)  البسيط من(  الشاعر آقول. فقط بلفظها ولو الكلمة بتكرار

: 
 ِبَها َیْسِرْىَال اْلَعْيَر يُِّدُتَف#  ُمْظِلَمًة َخْرَساَء ْيِف اْلَبْيَت َواِضُعُا
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 السَّاِرْى
 ِمْصَباِحِه َعَلى َیِضلُّ َالَو#  ِبَها َاَلمَّ َأْرٍض َعْن الرِّزُّ ُضَیْحَفَال

 السَّاِرْى
 مكررة األول البيت في آانت التى" َالسَّاِرْى"  قوله في

 .بمعناه متساوى آذلك المكرر واللفظ الثانى البيت في أیضا
 

 اشتمل آذا الكتاب َتْضِمْيًنا-َضمََّن من مأخوذ لغة التضمين  .2
 أى بعده بما البيت تفليق وهو التضمين واصطالحا عليه،
(  الشاعر آقول بعده الذى البيت بصدر البيت قافية تعليق
 ) : الوافر من أى
 ُعَكاَظ َیْوِم َاْصَحاُب َوُهْم#      َتِمْيٍم ىَعَل اْلِجَفاَر اَوَرُدْو َوُهْم
 نِّْيَأ

 الظَّنِّ ِبُحْسِن َلُهْم َشِهْدَن#    َصاِدَقاٍت َمَواِطَن َلُهْم َشِهْدُت
 ِمنِّى
 وهى الثانى البيت بصدر متعلقة األول البيت في القافية إّن
 "َشِهْدُت ِإنِّْى"
 

 أى الشعر واءإق-یقوى-أقوى آلمة من مأخذ لغة اإلقواء .3
 هو اإلقواء واصطالحا. آخر وجر بيت برفع قوافي خالف

 وضم بكسر)  المطلق الروي حرآة(  المجرى اختالف
 ) :  البسيط من أى(  الشاعر آقول
 ُمَوَأْحَال اْلِبَغاِل ِجْسُم#ِقَصٍر َوِمْن ُطْوٍل ِمْن ِباْلَقْوِم َبْأَسَال

 اْلَعَصاِفْيِر
 َعاِصْيُرَألْا ِفْيِه َنَفَخْت ُمَثقٌَّب#  َساِفُلُهُأ َجْوٌف َقَصٌب َآَأنَُّهْم
 الثانى لبيتا وفي آسرة األول البيت في المجرى حرآة إن
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 .ضمة
 

 الشراب إصرافا-یصرف-أصرف من مأخود لغة اإلصراف .4
 اختالف هو اإلصراف اصطالحا، وأما یمزجا، لم أى

 حرآة تكون بأن ةوآسر ةضم من(  وغيره ةبفتح المجرى
 البيت روى حرف وحرآة فتحة المتقدم البيت مروى حرف
 من أى(  الشاعر آقول ضم فمع)  آسرة أو ضمة بعده الذى
 ) : الوافر
 اْلُبَكاَء َیْحَي َعَلى َأَتْمَنُعِنْى#   َیْحَي َمَآَال َمَنْعَت ِإْن َكَأَرْیَت
 ُءاْلَبَال َیْحَي َعلَى َقْلِبْى َوفي#  ُسَهاُد َیْحَي َعَلى ْيَطْرِف ْيَفِف
 البيت وفي)  اَءَكالُب(  فتحة األول البيت في المجرى إن

  الثانى
 ). ُءَالالَب(  ضمة

 
 وأما مال، أى إآفاء-یكفئ-أآفأ من مأخوذ لغة اإلآفاء .5

 متقاربة بحروف الروي اختالف هو اإلآفاء اصطالحا،
 مشطور من وهو( الشعر آقول) والنون آالالم( المخارج
 ) :وفالموق السریع
 ْنَيَأْنِق َما َعَمًال َیْشِكَينََّال#  ْيْلاللَّ َخذِّ َعَلى ُوطَّاٍء َبَناُت
" ْنَيِقْنَأ" آلمة آخر في والنون" ْلْياللَّ" آلمة آخر في الالم إن

 .المخارج متقاربة
 

 سلكه أى الموضوع إجازة-أجاز من مأخوذ لغة اإلجازة .6
 الروى اختالف هي اإلجازة اصطالحا، وأما وخلفه

(  الشاعر آقول والميم، آاالالم المخرج متباعدة لحروفا
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 ) : الطویل من أى
 ُلَقِلْي اْلَكَفاَء َأنَّ َیِدْى ِبِمْلِك#  َماِلٍك ُأمَّ َتُكْن َلْم ِإْن َتَرى َهْلَاَال

 َذِمْيُم ُلْوُصاْلَق َیْبَتاُع َقاَم ِإَذا#  َوِغْلَظًة َجَفاًء ِهْيَخِلْيَل ِمْن َرَأْى
" ُمْيِمَذ" قول في والميم" ُلْيِلَق" قول في الثانى الالم إن

 .المخارج متباعدة
 

 صناده أى ِسَناًدا-ُمَساَنَدًة-ُیَساَنُد-َساَنَد من مأخوذ لغة السناد .7
 قبل یراعى ما اختالف هو السناد الحا،طاص وأما وآافنه،
 خمسة إلى قسمین وهو. توالحرآا الحروف من الراوى
 : فهو أقسام،

 آقول اآلخر دون البيتين أحد ردف وهو الردف سناد .أ 
 : المتقارب ومن الشعر
 ُتْوِصِهَوَال َحِكْيًما َفَأْرِسْل#  ُمْرِسَال اَجٍةَح في ُآْنَت ِإَذا
  ْعِصِهُت َوَال َلِبْيًبا َفَشاِوْر#  اْلَتَوى َعَلْيَك َاْمٍر َباُب َوِإْن
 ولم ردف ولاأل البيت من" ِهِصْوُت" قول في الواو إن
 ".وصل" فهو فيهما الهاء وأما الثانى، البيت في یكن

 آقول اآلخر دون البيتين أحد تأسيس وهو التأسيس سناد -ب
 : الرجز مشطور من وهو الشاعر

 اْلَعاَلِم َهَذا َهاَمُة ٌفَفِخْنِد#  اْسَلِمْى ُثمَّ ْسَلِمْىِا َرَميَّْةاَیاَد
 وفي تأسيس فيه وجدی ال األول البيت في" ىِمَلْسِا" إن

 .التأسيس ألف توجد" ِماَلالَع" آلمة
 آتين بحر الدخيل حرآة اختالف هو اإلشباع سناد -ت

 من وهو آقوله ةوالكسر ةآالضم الثقل في متقاربتين،
 : الطویل
 َتَهاَمَة ِمْن ِبَواٍد َبِليٌّ#  َفَأْصَبَحْت َبِليًّا ِمْنَها َطَرُدْوا َوُهْم
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 َغاِئٍر
 اْلَحْمَرآِء ُمَضَر َوِمْن#  ُآلَِّها ُقَضاَعَة ِمْن ُعْوَهاَمَن َوُهْم
 التََّغاُوِر ِعْنَد

 في الدخيل وحرآة" َغاِئِر" آسرة األول الدخيل فحرآة
 ".ِراُوَغالتَّ" ضمة الثانى البيت

 بحرآتين الردف قبل ما حرآة إختالف هو الحذو سناد -ث
 ةفتحال( أو) ةوالكسر ةالفتح( الثقل في متباعدتين
 : الوافر من وهو الشاعر آقول) ةوالضم

 ِعْيِن ُعُيْوُن ُعُيْوَنُهنَّ َآَأنَّ#   َجَواٍر َعلَى اْلَخَباَء َأِلُج َلَقْد
 َغْيِن َیْوِم في َحَماَمًة ُتِرْیُد#  ُعَقاٍب َخاِفَيَتْي َبْيَن َآَأنِّْي

 أن مع" ِعْيِن" آسرة األول البيت في الدخيل فحرآة
 ".ِنْيَغ" فتحة الثانى البيت في الدخيل حرآة

 المقيد الروى قبل ما حرآة إختالف هو التوجيه سناد -ج
 : الرجز مشطور من وهو الشاعر آقول
ُمْشَتِبُه ْاَألْعَالِم َلمَّا ُع #  َتَرْقْحاْلُم َخاِوى َألْعَماِقْا َوَقاِتُم
 ْالَخِفْق
 ِعْبالرُّ اَذَش اَهْنَع ًةاَبذََّش#  ْقِماْلَح ِبالرَّاِعى َلْيَس َشتًّى َألََّف
 ْقُحالسُّ

 أن مع" الَخِفْق" آسرة األول البيت في الدخيل فحرآة
 ".السُُّحْق" ضمة الثانى البيت في الدخيل حرآة

 
 فهي أنواع سبعة من تتكون القافية عيوب إن القول وخالصة

. والسناد واإلجازة واإلآفاء واإلصراف واإلقواء والتضمين اإلیطاء
 اإلشباع وسناد التأسيس وسناد الردف سناد على فتشتمل السناد وأما
 .التوجيه وسناد الحذو وسناد



45 
 

 
 القافية أسماء .ح

 :  وهي أنواع خمسة حرآاتها حيث من القافية اءأسمو   
 يهاساآن بين تمتحرآا أربع یتوالى أن هو المتكاوس .1

 :  الشاعر القافية،آقول
 ْرَبَفَج ِإلَلُهْا الدِّْیَن َربََّج َقْد# ..................... 

 الساآنين بين وقعت حرآات أربع" ْرَبَفَج ـُه"... قوله ففي
 "ْرَبَجَف" قوله في والراء" ُهَلاِإل" في ألف وهما

 
 آقول ساآنيها، بين تحرآا ثالثة یتولى أن هو المتراآب  .2

 :، آقول الشاعر"يَفَرِجِإَلى ْال" قوله والقافية-بعضهم
 َرِجاْلَف ِإَلى َأْدَناُه َألْمِرْا َفَأْضَيُق#  َفْرًجا َفاْنَتِظْر َأْمٌر ِیَقَتَضا ِإَذا
 

 آقول ساآنيها، بين تمتحرآا حرفان یتولى أن هو المتدارك .3
 :، آقول الشاعر"يَبِرْالَعْن" آلمة والقافية-بعضهم

 ِبَفْضِل ُمْخِبَرٌة َوالنَّاُر#  اْلَفَتى َفْضِل َعْن ُیْخَبْرَن اْلَفَتى ِمَحُن
 ِرَعْنَباْل

 
السين  القافية يهاساآن بين واحد متحرك یقع أن هو المتواتر .4

 :الشاعر ، آقول"َشْمٍس" في
  َوَاْذُآُرُه ِبُكلِّ َمِغْيِب َشْمِس#  ُیَذآُِّرِني ُطُلْوُع الشَّْمِس َصْخًرا

 
 خاص وهو القافية في نيساآن یجتمع أن هو المترادف .5

 : لشاعرا آقول المقيدة، بالقوافي
 ْوْرالدُُّه َمَحْتَها َزُبْوٌر َأْم#      َرْتَفَأْق َداُرُهْم هِذِه
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 .والراء الواو هما ساآنان" الدُُّهْوْر" قوله ففي
ن تتكو القافية إن قولتف السابق البيان إلى ةالباحث تنظر أن وبعد    
 في والحروف القافية في الكلمات يوه عناصر خمسة من

 وعيوب القافيةفي  األشكال وأنواع القافية يف القافيةوالحرآات
 .القافية وأسماء القافية


