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 القافيــة

 

 تعرٌفها : - 1

، وما بٌنهما والمتحرن الذي لبل أولهما         المافٌة هً : آخر ساكنٌن  فً البٌت 

                مثال ذلن :

 لول ابن الرومً : – 1

 

 مد أراد هجاءهفوإذا امرؤ مدح امرأ لنواله          وأطال فٌه 

فالساكن األخٌر فٌها هو ٥// ٥/ من كلمة )هجاءه(فالمافٌة فً هذا البٌت هً )جاءه(  

، والمتحرن  الواو المتولدة من إشباع ضمة الهاء ، والساكن الذي لبله هو األلف

 الذي لبل الساكن األول هو الجٌم .

 

 : )صلى اهلل عليه وسلم(ومثله أٌضا لول اإلمام البوصٌري ٌمدح سٌدنا رسول هللا 

 بلغ العلم فٌه أنه بشر    وأنه خٌر خلك هللا كلهممف

 

{ فالساكن ٥///٥فالمافٌة فً هذا البٌت هً كلمة )كلهم( وتمطٌعها هكذا : كللهمً }/

م الساكن الذي لبله هو الالاألخٌر فٌها هو الٌاء المتولدة من إشباع كسرة المٌم ، و

  األولى الساكنة ، والمتحرن الذي لبل الساكن األول هو الكاف .
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 أحوال المافٌة:

للمافٌة أربعة أحوال :                                                                             

 تكون بعض كلمة كما فً لول ابن الرومً السابك ، وكما فً لول الشاعر :  -1

     

 فمد أبكى من اللٌل المصٌر      ًفإن ٌن بالذئاب طال لٌل

من كلمة )المصٌر( وهً كما   ٥/ ٥/ )صٌري( فالمافٌة فً هذا البٌت هً حروف

  بعض كلمة .ى تر

  

 ومثله أٌضا لول الشاعر :

 تواضع لما زاده هللا رفعة       وكل جلٌل عنده متواضع

 فالمافٌة فً هذا البٌت بعض كلمة وهً حروف )واضع( من كلمة )متواضع( .

 

 ومنه أٌضا لول كثٌر عزة :     

 ومن ذا الذي ٌا عز ال ٌتغٌر     ولد زعمت أنً تغٌرت بعدها 

 من كلمة )ٌتغٌر(  ٥//٥/ فالمافٌة فٌه بعض كلمة وهً حروف )غٌر(

                                                                                   

 وتكون المافٌة كلمة ، كما فً لول الشاعر : -2

 ذنائب أي زٌر ؟الممابر عن كلٌب     فٌعلم بال نبشفلو 

   هً المافٌة .٥/٥/ فكلمة )زٌري(

       

 ومثله لول الشاعر :

 طلٌك ووجه فً الكرٌهة باسلكرٌم له وجهان : وجه لدى الرضا     
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   لمافٌة وهً كما ترى كلمة واحدة .هً ا٥//٥/ فكلمة )باسل(

      

 وتكون من كلمة وبعض كلمة ، كما فً لول الشاعر : -3

 

 الماء إال من للٌب دم    وال ٌبٌت له جار على وجلال ٌشرب 

ترى مكونة من بعض كلمة  ماوهً ك٥///٥/ فالمافٌة فً هذا البٌت هً )لى وجل(

 )لى( من كلمة )على( ، وكلمة وهً )وجل( .هً و

 

 ومثله أٌضا لول الشاعر : 

 

 ة الغرقتالملب تاق إلٌكم كً ٌاللٌكم    كما ٌتوق إلى منجا

  وهً مكونة من بعض كلمة وكلمة .٥///٥/ (هذا البٌت هً )هـ الغرقفالمافٌة فً 

 

 :وتكن من كلمتٌن ، وذلن كمول الفرزدق  -4

 

 هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله     بجده أنبٌاء هللا لد ختموا

 .  ٥//٥/فالمافٌة هنا مكونة من كلمتٌن وهما )لد ختموا( 

                                                                

 ومنه أٌضا لول الشاعر : 

 أنت على مالن من مروءة     رمٌت بالغدر أحب من وفى 

 ٥//٥/مكون من كلمتٌن وهما )من وفى( فالمافٌة
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 ومثله أٌضا لول شولً : 

 فما على المرء فً األخالق من حرج     إذا رعى صلة فً هللا أو رحما

 وهً مكونة من كلمتٌن .٥///٥/ رحما(فالمافٌة فٌه هً )أو 
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 األسئلة

 عرف المافٌة مع التمثٌل . -1

 

 للمافٌة أربعة أحوال اذكرها ومثل لكل منها بمثال .  -2

 

 

 عٌن المافٌة فً األبٌات اآلتٌة ، وبٌن ما تركبت منه :   -3

 

 فً الكرٌهة باسل كرٌم له وجهان: وجه لدى الرضا     طلٌك ووجه -1

 

  اء هللا لـد ختمــواـٌـده أنبــبج ه     ـــة إن كنت جاهلــهذا ابن فاطم -2

 

 ٌتغٌرال ت بعدهــــا      ومن ذا الذي ٌاعزعمت أنً تغـٌرولد ز -3 

 

 ل ـوال ٌبٌت له جار على وج  ب دم   ـن للٌـاء إال مـرب المـال ٌش -4  
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 (1) حروف المافٌة

مت من تعرٌف المافٌة أنها تتكون من حروف متحركة وساكنة ، وكل حرف له عل

                                                                     اسم ٌعرف به وبٌان ذلن فٌما ٌلً :

،      تكرار األبٌات ر بالذي تبنى علٌه المصٌدة ، وٌتكر هو الحرف الروي : -1 

 إلٌه المصٌدة . ٌمال لصٌدة سٌنٌة أو دالٌة ، أو نونٌة ، أو المٌة وهكذا .نسبت  وربما

 ٌمول المتنبً مادحا سٌف الدولة ، وانتصاره على بنً كالب :    

 

 راب ضبغٌرن راعٌا عبث الذئاب    وغٌرن صارما ثلم ال

فالروي هنا هو حرف الباء األخٌر ، والبد من تكراره فً بمٌت أبٌات المصٌدة ولذا 

  لوله :جاء بعده 

طــــرا    فكٌف تحوز أنفسها كـــــــالب                                          لٌنوتملن أنفس الثم

 وما تركون معصٌة ولكن      ٌعاف الورد والموت الشراب 

هذٌن البٌتٌن أٌضا هو حرف الباء ولد التزمه الشاعر إلى آخر المصٌدة، فالروي فً 

 فٌمال بائٌة المتنبً .

 

 كمول امرئ المٌس :ولد ٌكون الروي الما وذلن 

 ن من ذكرى حبٌب ومنزل     بسمط اللوى بٌن الدخول فحوملنبلفا 

 

 ولد التزمه الشاعر إلى آخر المصٌدة ففٌها ٌمول : 

 

 تها عن ذي تمائم محولرلت ومرضع     فألهٌفمثلن حبلى لد ط

                                                           
1
 الروي وما بعده وٌشمل: الروي ، الوصل ، الخروج  -1( حروف المافٌة تشمل :  

 ما لبل الروي وٌشمل : الردف ، التأسٌس ، الدخٌل  -2                             
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 أنواعه : 

لد ٌكون مطلما أو متحركا كأبٌات امرئ المٌس والمتنبً وتسمى الروي      

 حركته )مجرى( .

 ولد ٌكون الروي ساكنا أو ممٌدا وٌسمى سكون )توجٌه( كما فً لول الشاعر : 

 أال لٌلـن ال ٌذهـــب     ونٌط الطرف بالكوكب

 

 ولال شولً فً البحر األبٌض المتوسط : 

أي الممالن أٌها فً الدهر ما رفعت شراعن                                                            

 ٌا أبٌض اآلثار والصفحات ضٌع من أضاعن

 

 هل ٌصلح كل حرف ألن ٌكون روٌا ؟

 مثل :، والهاء (2) ولٌس كل حرف ٌصلح أن ٌكون روٌا وذلن كحروف المد

 ن     فتى لوم إذا وهبواـــأال هلل درن م

 ،وإنما هً بائٌة،ألن حرف المد وهو الواو ال ٌكون روٌافال ٌمال أن المصٌدة واوٌة

 

 وفً لول ابن مٌادة :

 هلمد سبمتن الٌوم عٌنان سبمة     وأبكان من عهد الشباب مالعب

الروي هو  ألن الهاء ال تصلح أن تكون روٌا ، وإنما ال ٌمال إن المصٌدة هائٌة

 حرف الباء .

 

                                                           
2
بفتحة ، والواو ( حروف المد هً : األلف ، والواو ، والٌاء الساكنة المسبولة بحركة مجانسة لها بمعنى : أن األلف تكون مسبولة  

 بضمة ، والٌاء بكسرة .
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هو حرف مد ٌنشأ من إشباع حركة الروي المطلك ، أو هاء تلً  الوصل : -2

 حرف الروي ، وإذا وجد فً بٌت فالبد من وجوده فً بمٌة األبٌات .

 . ، أو ٌاء   ا، أو واو اوحرف المد لد ٌكون ألف

 

 المتنبً :مثال األلف ، لول 

 ومن صحب الدنٌا طوٌال تملبت    على عٌنه حتى ٌرى صدلها كذبا

 التً تسمى وصال. فالروي هو الباء ، وحركته الفتحة ، ولد نشأ من إشباعها األلف 

 

 ومنه أٌضا :      

 ما بال للبن ٌا مجنون لد خلعا     فً حب من ال ترى فً نٌله طمعا

 

 ومثال الواو :

 مـــن     فتى لوم إذا وهبواأال هلل درن 

وهً مضمومة ، ولد تولد من إشباع هذه الضمة الواو وتسمى الروي هو الباء ، 

 . وصال

 

 ومثله أٌضا لول المتبنً : 

 وال تحسبن المجد زلا ولٌنة     فما المجد إال السٌف والفتكة البكر

 

الواو وتسمى فالروي هو الراء ، وهً مضمومة ، ولد تولد من إشباع هذه الضمة 

 وصال .
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 ومثال الٌاء لول عدي بن زٌد :

 النصٌحة بالمغٌب هدىبلغ النعمان عنً     ولد تمأال من 

روي هو الباء ، وحركتها هً الكسرة ، وتولد من إشباع الكسرة الٌاء وتسمى لفا

 وصال .

 

 :  ومنه أٌضا لول المتنبً

 من فتى مدنف     وكم للنوى من لتٌل شهٌدوكم للهوى 

فالروي هو الدال وحركتها هً الكسرة ، وتولد من إشباع الكسرة الٌاء وتسمى 

 وصال .

 

والهاء التً تلً حرف الروي لد تكون ساكنة أو متحركة ، والمتحركة إما      

 مفتوحة ، أو مكسورة , أو مضمومة . 

 

 مثال الساكنة لول ابن مٌادة :

 د الشباب مالعبهلمد سبمتن الٌوم عٌنان سبمة     وأبكان من عه

 

 ومنه لول زهٌر : 

                             وذي خطل فً المول ٌحسب أنه      مصٌب فما ٌلمم به فهو لائله

 باد مماتلـــههو عبأت له حلمً وأكرمت غٌــره       وأعرضت عنه و

 

 ومثال المفتوحة : 

 ى     وٌصدع للبً أن ٌهب هبوبهالغضمر الصبا بساكن ذي ات
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 ومنه أٌضا :

 ٌوشن من فر من منٌته     فً بعض غراته ٌوافمها

 

 وأٌضا لول لبٌد : 

 سهامهاتطٌش  ال ااٌولمد علمت لتأتٌن منٌتً     إن المن

 

 ومثال المضمومة لول الشاعر : 

 خلٌل لً سأهجره     لذنب لست أذكره

 

 ولول شولً : 

 سمٌتهالسحر من سود العٌون لمٌته     والبابلً بلحظهن 

 

 ومثال المكسورة لول الشاعر : 

 كل امرئ مصبح فً أهله      والموت أدنى من شران نعله

 

 ولول اآلخر : 

                                         فأنست بعد وداده بفرالهمنه سجٌة      وجستكم من أخ أ

 لهلم أحمد األٌام منه خلٌمــــة      فتركته مستمتعا بخال

 

هو حرف مد ٌنشأ من إشباع حركة هاء الوصل ، وهو األلف ، أو  الخروج : – 3

 الواو ، أو الٌاء فً األبٌات السابمة .
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 :  شولًففً لول 

 السحر من سود العٌون لمٌته     والبابلً بلحظهن سمٌته 

تجد الروي هو )التاء( و )الهاء( تسمى وصال ، والواو المتولدة من إشباع ضمة 

 خروجا . الهاء تسمى

وبمالحظة ما سبك تجد أن الروي ٌكون أوال ، والوصل ، والخروج ٌكونان بعده 

 وكأن حروف المافٌة لسمان :

 الروي وما بعده . -1

 ما لبل الروي  .  -2

 

 والحروف التً لبل الروي هً :

وهو حرف مد أو لٌن ٌنشأ لبل الروي مباشرة ، أي : لٌس بٌنهما  الردف : -1

 فاصل سواء كان حرف المد من نفس كلمة الروي ، أو من كلمة أخرى .

وحروف المد هً األلف ، والواو ، والٌاء ، }وحروف اللٌن : الواو ، والٌاء 

 {المفتوح ما لبلهما الساكنتان

 

 األمثلة :

 فاأللف كمول شولً :  -1

 للحٌاة وللممات     ومن هذٌن كل الحادثاتخلمنا 

 

 ولول المتنبً :

 وإذا كانت النفوس عظاما     تعبت فً مرادها األجسام

 

 والواو الممدودة مثل لول عمر بن أبً ربٌعة : -2

 فما بال طرفً عف عما تسالطت     له أنفس من معشر وللوب
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 ولوله أٌضا : 

 تنٌلٌن عاشما محزوناأنت أهوى العباد لربا وبعدا      لو 

 

 ولول ابن الرلٌات : 

 لد أتانا من آل سعدي رسول     حبذا ما ٌمول لً وألول

 

 والواو اللٌن مثل لول شولً : -3

 فمأتـــم     فذكر كما أبمى الصدى ذاهب الصوت فشغلهو الدهر مٌالد 

 

 ولول اآلخر : 

 الهولى إذا سألت الورى عن كل مكرمة     لم ٌعز إكرامها إال إل

 

 والٌاء الممدودة مثل لول المتنبً :  -4

 د ألنجاس مناكٌدعبٌد إال والعصا معه     إن العبال تشتر ال

 

 ولوله : 

 أما فً هذه الدنٌا مكان     ٌسر بأهله الجار الممٌم

 

 ولول علممة :

 الشباب عصر حان مشٌب لحسان طروب     بعٌداطحابن للب فً 
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 : والٌاء اللٌن مثل لول المتنبً -5

 ن كاللجٌنفخمرى ماء مزهجرت الخمر كالذهب المصفى    

 

 ولول شولً : 

 ثم صرنا مهجة فً بدنٌن     نحن كنا مهجة فً بدن

 

وإذا كان حرف الردف ألفا وجب لزومه فً المصٌدة ألفا ، أما إذا كان واوا ، أو ٌاء 

 مرة ، وٌاء مرة أخرى ، مثل لول المتنبً : جاز اجتماعهما ، أي جاز مجٌئه واوا

            د                                     ــــٌهم وتســـأم فً كئوسكما ه      خمر فً كئوسكماأأسالٌتً 

هذي المدام وال هذي األغارٌد                                   أصخرة أنا ؟ مالً ال تغٌرنً   

الخمر صافٌه     وجدتها وحبٌب النفس مفمود                                ت ٌإذا أردت كم

 بان منه محسود ماذا لمٌت من الدنٌا وأعجبها      إنً بما أنا

 السابمة  كلها ردف ، وما بعدها روي . اللٌنةو الممدودة فالحروف

 

 الدخٌل -3      التأسٌس   -2

واحد متحرن ٌسمى الدخٌل                ٌبنها وبٌن الروي حرف  هو ألف التأسٌس :

 كما فً لول الشاعر :

 

 فتى ال ٌبالً المدلجون بنوره     إلى بابه أال تضــــًء الكواكـــب                                  

 له حاجب فً كل خٌر ٌعٌنـه      ولٌس له عن طالب العرف حاجب

 

 والمتحرن بٌنهما دخٌل .فالباء فً البٌتٌن روي ، واأللف تأسٌس ، 
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 ومثله أٌضا :  

 الطلول الدوارس     فارلتها األوانس

 

 تنبٌه مهم :

والردف ، ألن الردف ساكن ، كما ال ٌجتمع التأسٌس والردف ،  ال ٌجتمع الدخٌل

 وٌجوز أن ٌجتمع ما عداهما من حروف المافٌة ، كما فً لول عدي بن زٌد :

 ٌحكى علٌنا إال كواكب     افً لٌلة ال نرى بها أحد

 فاأللف تأسٌس ، والكاف دخٌل ، والباء روي ، والهاء وصل ، واأللف خروج .

فترى أنه لد اجتمع خمسة من حروف المافٌة فً ولت واحد ، وال ٌجوز أن ٌكون 

ً لافٌة فالمافٌة إن كانت مؤسسة ال بٌنهما ردف ، ألن الردف والتأسٌس ال ٌوجدان ف

 تردف ، وإن كانت مردوفة ال تؤسس .
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 األسئلة

 عرف الروي ، واذكر أنواعه مع التمثٌل . -1

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن :  -2

 الخروج( -الروي  –تنسب المصٌدة إلى حرف )الوصل  -1

حرف ساكن  –الدخٌل هو : )حرف متحرن بٌن التأسٌس والروي  -2

 حرف مد بعد الروي( –لبل الروي 

 ٌحذفان( -ال ٌجتمعان  –الردف والتأسٌس )ٌجتمعان  -3

 ٌجب( -ال تصلح  –حروف المد )تصلح أن تكون روٌا  -4

 علل لما ٌأتً : الروي فً لول الشاعر :  -3

 أال هلل درن من فتى لوم إذا وهبوا

  هو الباء ولٌس الواو .

 عرف المصطلحات اآلتٌة :  -4

 المافٌة ، الروي ، الوصل ، الخروج ، التأسٌس ، الدخٌل ، الردف .

 عٌن المافٌة ، وسم حروفها فٌما ٌلً : -5

 أال هلل درن من فتى لوم إذا وهبوا  -1

 الطلول الدوارس     فارلتها األوانس -2

 خلٌل لً سأهجره     لذنب لست أذكره -3

 فً بعض غراته ٌوافمها           ٌوشن من فر من منٌته    -4

 والموت أدنى من شران نعله  مصبح فً أهله       كل امرئ  -5

 فً حب من ال ترى فً نٌله طمعا ما بال للبن ٌا مجنون لد خلعا    -6
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 ما ٌصلح أن ٌكون روٌا وما ال ٌصلح من الحروف

تنمسم حروف الهجاء باعتبار صالحٌتها ألن تكون روٌا وعدم صال حٌتها لذلن 

 ثالثة ألسام : 

 ح أن ٌكون روٌا .لما ٌص -1

 

 ما ٌتعٌن أن ٌكون روٌا . -2

 

 

 ح أن ٌكون روٌا .لما ال ٌص -3

 

 أوال : ما ٌصلح أن ٌكون روٌا :وهذه الحروف هً :

 

 مثل : األلف األصلٌة هً التً هً جزء من الكلمة ، وتسمى الممصورة ، -1

 حبلى ، وسعدى . مثل :،  للتأنٌث ةهذا ، متى ، عصى ، أو األلف الزائد

 

الماضً ، ٌنمضً ، الساعً  األصلٌة الساكنة المكسور ما لبلها مثل :الٌاء  -2

 ، ٌهدي ، ٌرتضً .

 مصري ، هندي ، لبنانً .  مثل :ة ، خففوٌلحك بها ٌاء النسب الم

    

 لول الشاعر :وعلى اعتبار هذه الٌاء روٌا 

ً                                          نروح ونغدوا لحاجتنا     وحاجات من عاش ال تنمض

 وتبمى له حاجة ما بمــــــــى     حاجاتهتموت مع المرء 
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 ، ٌصفو ، ٌعلو . واو )ٌدعو( مثل:الواو األصلٌة الساكنة المضموم ما لبلها -3

 

الثمه ، الشبه ، المتشابه ، فإن سكن  الهاء األصلٌة المتحرن ما لبلها مثل : -4

 :  كمول الشاعرصلٌة أم زائدة لم تكن إال روٌا ما لبلها كانت أ

                             لس بالتجارب أعماب األمور كما     تمٌس بالنعل نعال حٌن تحذوها

 الموت نبنٌها  لخراب ا     ودورناـــــأموالنا لذوى المٌراث نجمعه

 

 خالتً .‘ لامت ، أعطت ، عمتً  تاء التأنٌث ساكنة أو متحركة مثل : -5

 

ٌحبن ، ولكن األحسن عدم عد هذه الكاف حرف روي  كاف الخطاب مثل : -6

 :  مثل لول الشاعربل ٌلتزم لبلها حرف 

 

إن أخان الحك من كان معن      ومن ٌضر نفسه لٌنفعن                                     

 لٌجمعنومن إذا رٌب الزمان صدعن     شتت فٌن شمله 

 

عنهم ، منكم ، واألحسن أٌضا فً  المٌم إذا سبمتها الهاء أو الكاف مثل : -7

 مثال ذلن :هذه أال تعد حرف روي بل ٌلتزم حرف لبلها ٌكون هو الروي 

 لبٌكما لبٌكما     هأ نذا لدٌكما

فهذه األحرف السبعة بشروطها التً ذكرناها ٌصح اعتبارها روٌا فتبنى         

 علٌها المصٌدة .

 

 ثانٌا : ما ال ٌصلح أن ٌكون روٌا :

 ما ٌمتنع أن ٌكون روٌا من الحروف هو :

وذلن إذا والهاء فً غٌر الحاالت السابمة ،   األلف ، والواو ، والٌاء ، -1

: ارتحال ، أو  أو كانت األلف للتثنٌة نحو أشبعت مدة ما لبلها من أحرف ،

مثل : ٌا  الخفٌفةكانت بدال من تنوٌن المنصوب ، أو بدال من نون التوكٌد

 رجل اجلسا ، وتمصد التوكٌد .
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وكذلن إذا كانت الواو ضمٌر جمع مضموم ما لبلها نحو : سافروا ، أو كانت الٌاء 

 و : ال تبخلً .ضمٌرا للمتكلم نحو : صدٌمً ، أو ضمٌر المؤنث نح

 

وال تكون الهاء روٌا إذا كانت وصال ، أو كانت للسكت مثل : التده ، أو مبدلة من 

المتحركة فً الولف مثل : فاطمة ، أو ضمٌرا للغائب وسكنت للولف  تاء التأنٌث

 مثل : شعر نسمعه .

 

 . التنوٌن بأنواعه -2

 

 الخفٌفةنون التوكٌد  -3

 ، بل ٌجب التزام حرف لبلها .فهذه كلها ال ٌصح اعتبارها حرف روي 

 مثل لول رؤبة :ٌجعل روٌا 

 

المخترلن                                                     األعماق     خاوي ولاتم

 نــــممشتبه األعالم     لماع الخف

 

 

 

وهو بمٌة الحروف التً خرجت عن المسمٌن  ثالثا : ما ٌجب أن ٌكون روٌا :

 السابمٌن .
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 حركات حروف المافٌة

حركة كل  عرفت فٌما سبك اسم كل حرف من حروف المافٌة وهنا أذكر لن اسم

 حرف وإلٌن األمر بالتفصٌل : 

 هو حركة ما لبل التأسٌس . الرس : -1

2-  

 هو حركة الدخٌل الذي بٌن التأسٌس والروي . اإلشباع : -3

 لال الشاعر :

 وفً كل شًء له أٌة      تدل على أنه الواحد

فالمافٌة كلمة )واحد( واأللف تأسٌس ، وحركة الواو تسمى )الرس( ، والحاء دخٌل ، 

 وحركته تسمى اإلشباع ، والدال هو الروي .

 

 ومثله لول الشاعر :

 أرى الحلم فً بعض المواطن ذلة     وفً بعضها عزا ٌسود فاعله

العٌن هً اإلشباع، فالمافٌة هً كلمة )فاعله( والفتحة على الفاء فٌها الرس ، وحركة 

 والالم هً الروي .

 

وهو حركة الروي المطلك ، أي المحرن ، سواء أكان مفتوحا ،  المجرى : -4

 أم مضموما ، أم مكسورا مثل حركة الدال والالم فً البٌتٌن السابمٌن .

 

 

 فً لول شولً :هو حركة ما لبل الردف كالنون فً كلمة )لناع(  الحذو : -5

 ممنع     أربً على بؤس بغٌر لناعولرب بؤس فً الحٌاة 

 ولول الشاعر :

 من لطف حٌلته     ولكن حدود بأرزاق وألسام الفتى ولٌس رزق
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   كة ما لبل الباء الساكنةالتوجٌه : وهو حركة ما لبل الروي الممٌد ، كحر -6

 

 

 فً لول شولً :

                                                                     مال واحتجب     وادعى الغضب

                                                                           لٌت هاجــري     ٌشرح السبب

            ب                                                     ـــــه عتـــا     لٌتــــعتبه رض

 ذبــــــك واشٌا     بٌننــــــــاعل 

 والتوجٌه ال ٌكون مع التأسٌس ، والردف

 

النفاذ : هو حركة الوصل إذا كانت هاء متحركة ، كحركة الهاء فً لول  -7

 شولً :

 ودعوى الموي كدعوى السباع     من الناب والظفر برهانها

 وفً لول الشاعر :

 

 هتفٌض على الخدٌن سحا سجوم     أال رب ندمان على دموعه

 ا

 ولد جمع صفً الدٌن الحلً هذه األسماء فً لوله :

ن ٌالذ                                        نسك به ىعندنا حركاتها     ست عل إن الموافً

 اذنفرس وإشباع وحذو ثم تو      جٌه ومجرى بعده و
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 األسئلة 

 عرف ما ٌأتً : -1

2-  

 اإلشباع ، المجرى ، الحذو ، التوجٌه ، النفاذ .الرس ، 

 

 عٌن المافٌة ، وسم حروفها ، وحركات كل حرف منها فٌما ٌلً : -3

4-  

 أرى الحلم فً بعض المواطن ذلة     وفً بعضها عزا ٌسود فاعله -1

  

 اع     من الناب والظفر برهانهاــــودعوى الموي كدعوى السب -2

 

 ٌحكى علٌنا إال كواكبها ــدا   ــــــــــــفً لٌلة ال نرى بها أح -3

 

 

 ا     تعبت فً مرادها األجسامــــــــــــوإذا كانت النفوس عظام -4

 

 ً     إن المناٌا ال تطٌش سهامهاــــــــــــــولمد علمت لتأتٌن منٌت -5
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 أنواع الموافً من حٌث اإلطالق والتمٌٌد 

لافٌة مطلمة ، وإذا سكن  سبك أن عرفت أن المافٌة إذا تحرن فٌها الروي سمٌت

 الروي سمٌت ممٌدة ولكل من المطلمة والممٌدة أنواع.

 

 

 أوال : الموافً المطلمة

 الموافً المطلمة ست أنواع هً :

 

مجردة من التأسٌس والردف ، موصولة بمد سواء أكان المد ألفا كمول  -1

 المائل:

 الجٌد منه لٌطمعا خمرة      إذا هو مدإشراله نور  ىكأن عل

 

 : أم واوا كمول ذي الرمة

 وتجلو بفرع من أران كأنه     من العنبر الهندي والمسن ٌصبح

 أم ٌاء كمول العرجً :

 

 هل فً ادكار الحبٌب من حرج     أم هل لهم الفؤاد من فرج ؟

 ولول النابغة : 

 

 ال ٌبٌت على تعب ٌحألم تأت أهل المشرلٌن رسالتً     وأنى نص
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 والردف موصولة بهاء ، كمول المٌروانً :مجردة من التأسٌس  -2

                                                  لٌل الصب متى غده     ألٌام الساعة موعده ٌا

 حٌران المــلب معذبــــه     ممروح الجفن مسهده

 

 ولول الشاعر : 

 نحمل أشباحنا إلى ملن     نأخذ من ماله ومن أدبه

 

 ألفا كان مثل لول ، علٌة بنت المهدي :،  مؤسسة موصولة بمد -3

ٌا عاذلً لد كنت لبلن عاذال     حتى ابتلٌت فصرت صبا ذاهال                            

 الــــة     فإذا تحكم صار شغال شاغــــالحب أول ما ٌكون مجان

 

 أم واوا ، كمول أبً العتاهٌة :

 هدوهلل فً كل تحرٌكة     وتسكٌنة فً الورى شا

 

 أم ٌاء نحو لول أبً تمام :

 ٌجن جنونها     إذا لم ٌعوذها بنعمة طالبتكاد عطاٌاه 

 

 ولول الموصلً : 

 أال من لملب مسلم للنوائب     أحاطت به األحزان من كل جانب

 

 مؤسسة موصولة بهاء ، كمول المائل : -4

 ٌوشن من فر من منٌته     فً بعض غراته ٌوافمها



25 
 

 ولول زهٌر : 

 إذا ما جئته متهلال     كأنن تعطٌه الذي أنت سائلهتراه 

 

 مردوفة موصولة بمد ، سواء كان ألفا ، نحو لول شولً : -5

 وما استعصى على لوم منال     إذا اإللدام كان لهم ركابا

 

  نحو لول كعب بن زهٌر :أم واوا ، 

 إن الرسول لنور ٌستضاء به    مهند من سٌوف هللا مسلول

 

  مثل لول شولً فً رثاء مصطفى كامل :أم كان ٌاء ، 

 المشرلان علٌن ٌنتحبان      لاصٌهما فً مأتم والدانً

 

 مردوفة موصولة بهاء ، مثل لول الهذلً : -6

 استودعته الشمس الهتدت                                                                                  أننًولو

 عٌنها ورسوله المناٌاإلٌه                                                             

 ا

 ولول الشاعر : 

 

 أال رب ندمان على دموعه     تفٌض على الخدٌن سحا سجومها
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 ثانٌا : الموافً الممٌدة

 ثالثة أنواع هً : 

 مجردة ، مثل لول بشار : -1

ورٌح الخزامى وذوب العسل                                    مكأن المدام وصوب الغما

 ٌعل به برد أنٌابهـــــــــا     إذا النجم وسط السماء اعتدل

 

 ولول ٌزٌد بن معاوٌة :

 تزٌن النساء إذا ما بدت    وٌبهت من حسنها من نظر

 

 :مردوفة ، مثل لول علً بن الخلٌل  -2

 

إن نجوم اللٌل لٌست تــــــــزول                                    ال أظلـم اللٌـل وال أدعــــً    

 لٌلً كما شاءت لصٌر إذا     جادت وإن ضنت فلٌلً طوٌــل

 

 ولول الشاعر :                 

 لكل عٌش صائر للزوا                                 

 

 مؤسسة كمول الصاحب بن عباد :  -3

ان زده     من التعظٌم واحذره ورالـــــــب                                  ـــــإذا ما ودن السلط

 بــــفما السلطان إال البحر عظما     ولرب البحر محذور العوال

 

 :  ولول الشاعر

 عماد التمائمتال ٌمنعنن من بغا    والخٌر 
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ٌجتمع فٌها ساكنان ،  والفرق بٌن المافٌة الممٌدة المردوفة، والمؤسسة ، أن المردوفة

سكون الردف ، وسكون حرف لروي .                                                           

 أما المؤسسة فلٌس فٌها ذلن ألن بٌن ألف التأسٌس والروي الممٌد حرف متحرن .
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 ةاألسئل

 .مافٌة المطلمة . مع التمثٌل ما أمكن اذكر أنواع ال -1

 

 بٌن نوع المافٌة من حٌث اإلطالق والتمٌٌد فٌما ٌأتً : -2

                    وتجلو بفرع من أران كأنه     من العنبر الهندي والمسن ٌصبح - 1

                                     ده     ألٌام الساعة موعدهــــــٌا لٌل الصب متى غ - 2

                               وتسكٌنة فً الورى شاهد     ةـــــــــــوهلل فً كل تحرٌك - 3

                                                  زوالــــــــر للــــــكل عٌش صائ             - 4

                                          ا    والخٌر تعماد التمائمـــــــــــــال ٌمنعنن من بغ - 5

 دت    وٌبهت من حسنها من نظرــــــتزٌن النساء إذا ما ب - 6
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 أسماء المافٌة

أن المافٌة هً أخر ساكنٌن فً البٌت ، وما بٌنهما ، والمتحرن سبك أن عرفت 

الذي لبل أولهما ، وهذان الساكنان لهما أحوال ، فمد ٌلتمٌان إذا كانت المافٌة 

أحرف ، أو أربعة ممٌدة ، ولد ٌفصل بٌنهما حرف ، أو حرفان ، أو ثالثة 

، وبٌان  أحرف ، ولكل واحد من هذه األنواع مسمى ٌخصه ، عند العروضٌٌن

 ذلن فٌما ٌلً :

 

 كل لافٌة توالى بٌن ساكنٌها أربع حركات نحو لول الحطٌئة : المتكاوس : -1

الشعر صعب وعظٌم سلمه    إذا ارتمى فٌه الذي ال ٌعلمه                                

 هز لت به إلى الحضٌض لدم

لدمه( ولد انحصر بٌن ساكنٌها أربعة  فالمافٌة فً البٌت األخٌر وهً )ضٌض

والساكنان هما : الٌاء ،  متحركات هً : الضاد الثانٌة ، والماف ، والدال ، والمٌم ،

 . وهذا النوع للٌل فً الشعر العربً  والهاء ،

 ومثله أٌضا لول الشاعر :                                      

 لد جبر الدٌن اإلله فجبر

 .( ٥////٥)اله فجبر( )/ فالمافٌة هً

 

 كل لافٌة اجتمع بٌن ساكنٌها ثالثة متحركات مثل لول الشاعر : المتراكب : -2

 فٌها جذع      أخب فٌها وأضع ٌا لٌتنً

 

( ، فالساكنان هما األلف ، والعٌن ، وما بٌنهما ٥///٥فالمافٌة هً : )ها وأضع( )/

 . ثالثة أحرف متحركات هً : الواو ، والهمز ، والضاد
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 ومثله أٌضا لول المتنبً :

 نن لم تراٌلوال مخاطبتً إكفى بجسمً نحوال أننً رجل    

( والساكنان هما : المٌم ، والٌاء ، وبٌنهما ثالث ٥///٥فالمافٌة هً )لم ترنً( )/

 متحركات هً : التاء ، والراء ، والنون .

 

 كل لافٌة اجتمع بٌن ساكنٌها متحركان كمول البارودي : المتدارن : -3

 الممادر مستمرة     وال ذنب لً أن عارضتنً على طالب العز من

والساكنان هما : األلف ، والواو المتولدة من إشباع ضمة الراء ،  فالمافٌة هً )لادر(

 والحرفان المتحركان هما : الدال ، والراء.

 

 :ومثله لول شولً فً النٌل 

من أي عهد فً المرى تتدفـــــك     وبأي كف فً المدائن تغدق                                   

 ومن السماء نزلت أم فجرت من     علٌا الجنان جداوال تترلرق

 

 مثل لول جرٌر :كل لافٌة ولع بٌن ساكنٌها متحرن واحد ،  المتواتر : -4

 كلهم غضاباإذا غضبت علٌن بنو تمٌم      حسبت الناس 

فالمافٌة هً )ضابا( والساكنان هما : األلف األولى والثانٌة ، وبٌنهما متحرن واحد 

 وهو : الباء .

 

 ومنه أٌضا لول شولً عن الٌتٌم :

    ال                                       ـــلٌس الٌتٌم من انتهى أبواه من     هم الحٌاة وخلفاه ذلٌ

 أو أبا مشغوال تـه     أما تخلمى لــإن الٌتٌم هو الذي تل
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كل لافٌة التمى ساكناها ، أي لم ٌمع بٌن ساكنٌها حرف متحرن  المترادف : -5

 مثاله لول الشاعر :وهو خاص بالموافً الممٌدة . 

 من صد عن نٌرانها     فأنا ابن لٌس ال براح

 فالمافٌة هً )راح( ولد التمى ساكناها كما ترى .

 

 ومثله أٌضا لول الشاعر : 

 كل حً صائر للزوال

 

 ولد جمع صفً الدٌن الحلً هذه األنواع حٌث لال :

                         حصر الموافً فً حدود خمسة      فاحفظ على الترتٌب ما أنا واصف

 متكاوس متراكب متـــــــــدران      متواتر من بعــــده المتــــــرادف
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 األسئلة

 :  المصطلحات األتٌةعرف  -1

 المتكاوس ، المتراكب ، المتدارن ، المتواتر ، المترادف .

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن :                                                   -2

حركة  –ثالث حركات  – حركتانالمتراكب هو كل لافٌة ٌمع بٌن ساكنٌها ) -1

 واحدة(

 -حركة واحدة  –هو كل لافٌة ٌمع بٌن ساكنٌها )أربع حركات  المتكاوس -2

 حركتان(

اجتمع  –حركة واحدة  –المتواتر هو كل لافٌة ٌمع بٌن ساكنٌها )حركتان  -3

 ساكنها( 

 عٌن المافٌة فً كل مما ٌأتً وسمها ، معلال هذه التسمٌة . -3

 الممادر من مستمرة     وال ذنب لً أن عارضتنًعلى طالب العز  -1

 غضبت علٌن بنو تمٌم      حسبت الناس كلهم غضاباإذا  -2

 كل حً صائر للزوال -3

 أمام العبارة الخاطئة. ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ( -4

 المتدارن : كل لافٌة ولع بٌن ساكنٌها ثالث حركات )    ( -1

  تاللى ساكناها.                  )    ( ةالمترادف : كل لافٌ -2
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 عٌوب المافٌة

 عٌوب المافٌة سبعة هً :

وهو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها دون أن ٌفصل بٌن اللفظٌن                    اإلٌطاء : -1

 مثل لول الشاعر :سبعة أبٌات 

                                              مـــــــــة     بلٌلى وال أبكً وتبكً الحمائـــــــــأأزعم أنً هائم ذو صباب

 لو كنت عاشما     لما سبمتنً بالبكاء الحمائــــــــــــــم -وبٌت هللا -كذبت

 

وهو تعلٌك لافٌة البٌت بصدر البٌت الذي بعده وهو نوعان: لبٌح  التضمٌن : -2

، وجائز ، فاألول ما ال ٌتم الكالم إال به كجواب الشرط ، والمسم ، والخبر ، 

 والفاعل ، والصلة .

كالجار والمجرور ، والنعت واالستثناء ونحو ذلن . ما ٌتم الكالم بدونه ، والثانً : 

  ومن المبٌح لول النابغة :

ً                                    نأصحاب ٌوم عكاظ إ وهموهم وردوا الجفار على تمٌم     

  شهدن لهم بصدق الود منً     شهدت لهم مواطن صادلات

     

 الجائز لول الشاعر :ومن 

                          اتــــــبعدمً     فإنً وإن لم تحزنً غٌر  سفكتعف هللا عن لٌلى وإن 

 علٌها وال مبد للٌلى شكاٌـــــــــــة     ولد ٌشتكً المشكً إلى كل صاحب

 

وهو اختالف المجرى )حركة الروي المطلك( بالضم والكسر فً  اإللواء : -3

 : مثل لول النابغةلصٌدة واحدة 

زعم البوارح أن رحلتنا غــــدا     وبذان خبرنا الغراب األسود                             

 سمط النصٌف ولم ترد إسماطه     فتناولته واتمتنا بالٌـــــــــــــد

 



34 
 

 اختالف المجرى بالفتح وغٌره )الكسر أو الضم(هو اإلصراف :  -4

 مثل لول الشاعر :

أرٌتن إن منعت كالم ٌحٌى     أتمنعنً على ٌحٌى البكـــاء                                

 ففً طرفً على ٌحٌى بكاء     وفً للبً على ٌحٌى البالء

 

 ومثله :

األداء                                          ألم ترنً رددت على ابن لٌلى     منٌحته فعجلت 

 وللت لشاته لما أتتنـــــــــــا      رمان هللا من شاة بداء

 

وهو اختالف الروي بحروف متماربة المخارج كالالم ، والنون فً ء :فااإلك -5

 لول الشاعر :

                         بنات وطاء على خد اللٌل                                              

 ال ٌشكٌن عمال ما اتمٌـــن

 

 :فً لول المائل والدال ، والطاء 

النً وسطا                                                                            عإذا نزلت فاج

 إنً شٌخ ال أطٌك العنـــدا

 

اختالف الروي بحروف  وهًها اإلجارة من الجور: ٌوبعضهم ٌسم اإلجازة -6

 مثل :متباعدة المخارج كالالم والمٌم ، 

أال هل ترى إن لم تكن أم مالن      بملن ٌدي أن الكفاء للٌل                                   

 مٌمذرأى من خلٌلٌه جفاء وغلظــة     إذا لام ٌبتاع الملوص 
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والحركات ، وهو  من الحروفوهو اختالف ما ٌراعى لبل الروي السناد :  -7

 خمسة أنواع ، اثنان منهما متعلمان بالحروف ، وثالث متعلمات بالحركات .

 

 أوال : ما ٌتعلك بالحروف :

 وهو ردف أحد البٌتٌن دون اآلخر ، كمول بشار : :سناد الردف   -1

إذا كنت فً حاجة مرسال     فأرسل حكٌما وال توصه                                         

 وإن باب أمر علٌن التوى    فشاور لبٌبا وال تعصــــه

 فالبٌت األول فٌه ردف وهو الواو ، والثانً خال من الردف .

 

 :، مثلوهو أن ٌؤسس أحد البٌتٌن دون اآلخر  سناد التأسٌس : -2

                               ر     من المزن ٌجري دمعه وهو ضاحنــــــفلم أر شٌئا كان أحسن منظ

 ــنه وأرواح األبارق تسفـــــــــررنا على الروس الذي لد تبسمت     ربام

 فالبٌت األول فٌه تأسٌس ، دون الثانً .

 

 ثانٌا : ما ٌتعلك بالحركات:        

 سناد اإلشباع : وهو اختالف حركة الدخٌل بحركتٌن متماربتٌن فً  -1

 :، مثل الثمل كالضم والكسر 

                                                    رــــــــــوهم طردوا منها بلٌا فأصبحت     بلى بواد من تهامة غائ

 وهم منعوها من لضاعة كلها      ومن مضر الحمراء عند التغاور

فحركة الدخٌل ، وهو الهمزة فً البٌت األول مكسورة ،وحركته فً البٌت الثانً 

 الواو مضمومة . وهو

 

،  مع الضم أو الكسر ولد ٌكون هذا السناد بحركتٌن متباعدتٌن فً الثمل ، كالفتح

 :مثل
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ذات السدر والجداول                                                                       ٌا نخل

 تطاولً  ما شئت أن تطاولً

 ً( مفتوحة .فالواو فً )الجداول( مكسورة ، وفً )تطاول

 

 سناد الحذو : وهو اختالف حركة ما لبل الردف ، بحركتٌن  -2

 أو )الفتح والضم( . (والكسر متباعدتٌن فً الثمل )الفتح

 مثال : 

مخارٌك بأٌدي العبٌنـــــا                                                      ومنهم كأن سٌوفنا منا 

 ها الرٌاح إذا جرٌنامتون غدر     تصفم كأن غضونهن

 اء ردف فً البٌتٌن غٌر أن حركة ما لبل األولى كسرة ، وما لبل الثانٌة فتحة .ٌفال

 

سناد التوجٌه : وهو اختالف حركة ما لبل الروي الممٌد كمول  -3

 رؤبة: 

                   م األعماق خاوى المخترق                                                                    ولات

 لٌس بالراعً الحمك تىألف ش

ممٌد ، أي : ساكن ، وهو الماف ، وحركة ما لبله فً البٌت األول فالروي فً البٌتٌن 

 مفتوحة ، وفً البٌت الثانً مكسورة .

 

 ومن ذلن لول شولً : 

    أما الشباب فمد بعـــــد     ذهب الشباب فلم ٌعد                                                                               

      وٌحى أمن بعد السنٌن     ولد مررن بال عــدد                                                                                   

 تجنً الحسان على ما     لم تجن لبل على أحد

 لضم والفتحلروي الممٌد ما بٌن ااختلفت حركة ما لبل ا
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 األسئلة

 -عرف ما ٌأتً : -1

 اإلٌطاء ، اإللواء ، اإلصراف ، اإلكفاء ، اإلجازة.

 

  -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن : -2

 -متباعدة  –اإلجازة :هً اختالف الروي بحروف )متماربة فً المخارج  -1

 كلٌهما( 

بهما  –بالفتح والضم  –اإللواء : هً اختالف المجرى )الضم والكسر  -2

 معا(

 

 (محذوف -متحرن  –ساكن المافٌة المطلمة هً التً روٌها ) -3

 

 

 فً األبٌات اآلتٌة عٌوب تتعلك بالمافٌة ، سمها ووضحها . -3

أنً هائم ذو صبابـــــــــة     بلٌلى وال أبكً وتبكً الحمائـــــــــم                                              أأزعم  -1

 لو كنت عاشما     لما سبمتنً بالبكاء الحمائــــــــــــــم -وبٌت هللا -كذبت

                     زعم البوارح أن رحلتنا غــــدا     وبذان خبرنا الغراب األسود         -2

 سمط النصٌف ولم ترد إسماطه     فتناولته واتمتنا بالٌـــــــــــــد

النً وسطا                                                                            عإذا نزلت فاج  -3

 إنً شٌخ ال أطٌك العنـــدا

البكـــاء                                 أرٌتن إن منعت كالم ٌحٌى     أتمنعنً على ٌحٌى -4

 ففً طرفً على ٌحٌى بكاء     وفً للبً على ٌحٌى البالء
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 الضرورة

الممصود بالضرورة هً الضرورة الشعرٌة ، ولد فسرها جمهور العلماء بأنها ما 

 ولع فً الشعر مما ال ٌجوز ولوعه فً النثر ، سواء كان الشعر مضطرا إلٌه أم ال.

لفهم ابن مالن فمال : هً ما اضطر إلٌه الشاعر فمط ، بحٌث ال ٌكون له وخا

 مندوحة عنها. 

 أنواع الضرورة

 

 للضرورة ثالثة أنواع هً :

 ما كان بالزٌادة  ، وتشمل : - أ

 

 تنوٌن ما ال ٌنصرف ، أي صرفة ، مثل لول امرئ المٌس:  -1

 لن الوٌالت إنن مرجلً فمالتعنٌزة     الخدر خدر وٌوم دخلت 

 حٌث نون )عنٌزة(

 

 : تنوٌن المنادى المبنى ، مثل -2

 سالم هللا ٌا مطر علٌها      ولٌس علٌن ٌا مطر السالم

 حٌث نون )مطر( األولى .

 

 ومثله لول اآلخر :

 األوالًضربت صدرها إلً ولالت     ٌا عدٌا لمد ولتن 

 

 مد االسم الممصور ، مثل :  -3
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 وال غناء سٌغنٌنً الذي أغنان عنً     فال فمر ٌدوم

 واألصل : وال غنى .

 

 زٌادة حرف اإلشباع ، مثل : -4

 تنفً ٌداها الحصى فً كل هاجرة      نفً الدراهٌم تنماد الصٌارٌف

 ف ، لكنه أشبع مدة الراء ، والهاء .أراد الدراهم ، والصٌار

 

 ما كان بالحذف ، وٌشمل : - ب

 

 لصر الممدود ، مثل : -1

 تحنً كل عود ودبرل السفر     وإن اوإن ط البد من صنعا

ى ٌستمٌم وزن تفكلمة )صنعا( أصلها )صنعاء(لكنه لصرها للضرورة ح

 البٌت

 

 ترن تنوٌن المنصرف ، مثل : -2

 وما كان حصن وال فارس     ٌفولان مرداس فً مجمع

 منع )مرداس( من الصرف ، وكان حمها أن تصرف .

 

 ومثله أٌضا لول اآلخر :

 بالكتائب إذ هوت      بشبٌب غائلة النفوس غرور قازطلب األر

 الصرف ، وكان حمها أن تصرف . وعة من نم)شبٌب( مجاءت كلمة 
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 ترخٌم غٌر المنادى مما ٌصلح للنداء ، مثل : -3

 لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره     طرٌف بن مال لٌلة الجوع والخضر

 أراد : ابن مالن ، فحذف الكاف للضرورة.

 

 كان بالتغٌٌر ، وٌشمل :ما  -جـ 

 

 مثل :، لطع همزة الوصل  -1

 ببث وتكثٌر الحدٌث لمٌن     هنفإ إذا جاوز اإلثنٌن سر

 

 : وصل همزة المطع ، مثل  -2

 مهاتنا     فأنعم فذان الٌوم أهلً ومعشريت اأبوه أبً واألمها

 ومثله :حٌث حذفت همزة المطع من )أمهاتنا(وصارت وصال . 

 ام عامر غٌر أهله      ٌاللً الذي اللى مجٌرومن ٌصنع المعروف فً 

 حٌث وصل همزة )أم عامر( علما بأنها همزة لطع وذلن للضرورة .

 

 فن الحرف المدغم ، مثل :  -3

                                                                                                               للالحمد هلل العلً األجـــــ

 ن الناس ربا فالبلٌأنت مل

 

 تمدٌم المعطوف على المعطوف علٌه ، مثل :  -4

 أال ٌا نخلة من ذات عرق     علٌن ورحمة هللا السالم
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 مر المبنً على السكون بالكسر تحرٌن المضارع المجزوم ، أو األ -5

 مثال األول لول زهٌر : 

 ومهما تكن عند امرئ من خلٌمة     وإن خالها تخفً على الناس تعلم

 

 ومثال الثانً لول امرئ المٌس : 

 تمول ولد مال الغبٌط بنا معا     عمرت بعٌري ٌا امرأ المٌس فانزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 األسئلة

 الجمهور وعند ابن مالن .بٌن مفهوم الضرورة عند  -1

 

 -ً :عٌن الضرورة وبٌن نوعها فً كل مما ٌأت -2

 

 

  لن الوٌالت إنن مرجلً فمالتعنٌزة      الخدر خدروٌوم دخلت  -1

 ا      ولٌس علٌن ٌا مطر السالمــــــــسالم هللا ٌا مطر علٌه  -2

 رق     علٌن ورحمة هللا السالمــــــأال ٌا نخلة من ذات ع -3

 ل  لالحمد هلل العلً األجـــــ                     -4

 البد من صنعا وإن طل السفر     وإن تحنً كل عود ودبر -5

 ً     فال فمر ٌدوم وال غناءــــــــسٌغنٌنً الذي أغنان عن -6

                                                                         ومهما تكن عند امرئ من خلٌمة     وإن خالها تخفً على الناس تعلم                                      -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


