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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني 

 الرمحن الرحيم

 مالك يوم الدين

 إياك نعبد وإياك نستعني

 اهدنا الصراط املستقيم

 صراط الذين أنعمت عليهم 

 غري املغضوب عليهم وال الضالني
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 كلمة الناشر
 

 
 

إن العررروع علررم مررن العلرروم املتتوعررب املررب ررب بال ررعرع وهررو يعررا بررالتعري ب العلررم الررذ  نسررت ي  برر  
 معرفب صحيح أوزان ال عر من فاسدها..

مرن علمراا ال ريعب امماميرب ر الرذ   واملؤسس هلذا العلم والواض  ل  هو )اخلليل بن أمحد الفراهيد ( ر 
 كان يعيش يف القرن الثاين للهجرة يف مديتب البصرة العراقيب..

 )كتــاب العــي (وهررو عرراي  ليررل مررن علمرراا اللغررب العربيررب.. وهررو مؤلرر  أو  معجررم عررر  كبررري وهررو 
 ال هري.. 

القصرررا د أمرررا وضرررع  وسرررس وقواعرررد علرررم العرررروع فقرررد كررران يعتمرررد علررر  احلرررس والرررذو  يف ررريررر  
ورصررتيفها حسرر  التغمرراجع وتررر  بتتيجررب مفارهررا  سررب ع ررر ةرررا  زررعريا ع  مسررب ع ررر وزنررا   يرر ا  كررل 

 متها عن اآلتر..
وكرران يسررتغر  ًررويل  يف التف ررريع حرري أنرر  رلررا يغيرر  عررن الواقرر  كليررا ع وقيررل إنرر   اج مرررة بيتمررا هررو 

لبصررررة ارر رررم بوحررردمل سررروار  املسرررجدع مسرررتغر  بتف رررريي وهرررو يسرررري متم ررريا  يف مسرررجد مرررن مسرررا د ا
 هر(. 171فأورج رلك احلارثب ةيار  و لك يف ستب )

ةررا  أو وزنرا  رترر علر  ةموعرب أسرتا ي أحملراي )ا ررد  أو » اوتفرش«ويف فرترر  رلرك أضرال رلميرذي 
 املتدارك( ومتذ  لك احلني أصبحت ةور ال عر ستب ع ر ةرا .

ق اووزانع ونظررم ال رر رة اوو  مررن كررل ةرررع وضررمتها اسررم بتم رري» صررفا الرردين احللررا«وقررد قررام 
 البيت ووض  يف ال  رة الثانيب التفعيلج اللزمب..

وهترراك مرحلررب حديثررب أو مدثررب ومعاصرررةع وهررا إضررافب املوزررحاج واووزان احلديثررب إ  قا مررب اووزان 
 ال عريب ..

قررا اررذا ال ررراص امللتصررر الررذ  وضرر  وبعررد هررذا العرررع السررري  لعلررم العررروع ورأرنرر  ومراحلرر ع نلت
في  حملاحب املر   الديا اوعل  اممام ال ررياز  )حفظر  اهلل( تلصرب علرم العرروع واووزان ال رعريبعبني 

 أيد  ال لب املبتد ني يف هذا اجملا .
وهرررو  و فا ررردة كبررررية ل رررلب احلررروزاج والامعررراج العربيرررب لسرررهولت  وبسررراًت  يف هرررذا العلرررم املعقرررد 

 ميل..وال
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وقد قمتا بوعارة ًبع  لتعميم الفا دة عل  ال لب وأصحاب االتتصاصع را ني مرن اهلل أن يتلقراي 
 بالقبو .

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                    
 شوران 1202بيروت لبنان ص ب                                      
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 المقدمة
 

  الرمحن الرحيمبسم اهلل
 

احلمد هلل رب العاملنيع وصل  اهلل عل  ممد ورل  ال اهرينع ولعتب اهلل الدا مرب علر  أعردا هم أ عرني 
 إ  يوم الدين.

« تلصررب العررروع»وبعرردب فهررذا  تصررر يف )علررم العررروع( ومررا يلحقهرراع وضررعت  للمبتررد ني وحمليترر  
 واهلل املستعان.

 
 كربالء المقدسة                                                     

 محمد ب  المهدي الحسيني الشيرازي 
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 علم العروض
 

 العروعب صتاعب يعرل اا صحيح ال عر العر  وفاسدي من حيث الوزن.
 يف م ان بني م ب امل رمب وال ا   يسم  بر )العروع(. (6)وضعهاب )اخلليل بن أمحد(

 حب وزن  وسقم .وموضوعهاب ال عر العر  من حيث ص
 

 أركان العروض
 
 أركان العروع أوزان  ورفاعيل . «:لمعة»

 والتفاعيل ع رةب
 )فعولن(.: 6
 )مفاعيلن(.: 4
 )مفاعلنت(.: 7
 )فاعلن(.: 2
 )فاعلرن(.: 9
 )فاع الرن(.: 1
 )مستفعلن(.: 3
 )مستف  لن(.: 0
 )متفاعلن(.: 5

 )مفعوالج(.: 62

                                                           
اخلليل بن أمحد من كبار علماا ال يعبع أزهر علماا اللغرب وواضر  علرم العرروعع مرن أهرل البصررةع معلرم سريبوي  واوصرمعاع  (1)

 ل  كتاب )العني( أو  معجم عر  عل  احلرول.
اترررتع علررم العررروعع وفضررل  أزررهر مررن أن قررا  العلمرربب اخلليررل بررن أمحررد كرران أفضررل الترراص يف اوربع وقولرر  حجررب فيرر ع و 

 يذكرع وكان إماما املذه ع وعدي احللا يف مست رفاج السرا ر من كرباا أصحابتا اجملتهدين.
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 ما يتركب منه األوزان
 
 ررتك  هذي اووزان من ثلثب أزيااب «:لمعة»
 اوسباب.: 6
 اوورار.: 4
 الفواصل.: 7

 وحروفها ةموعب يفب )ملعت سيوفتا(.
 
 

 السبب والوتد والفاصلة
 
 السب  عبارة عن حرفنيب «:لمعة»

 فو ا كانا متحركنيع حنو )لك( حملا )سببا  ثقيل (.
 (.وان كان الثاين ساكتا ع حنو )يل( حملا )سببا  تفيفا  

 والوردب عبارة عن ثلثب أحرلب
 فو ا كان اووالن متحركني والثالث ساكتا ع حنو )رعا( حملا )وردا  ةموعا (.
 وان كان ال رفان متحركني والوسط ساكتا ع حنو )قا ( حملا )وردا  مفروقا(.

 والفاصلبب عبارة عن ثلثب أو أربعب أحرل متحركاج يليها ساكنب
 لصغرمل( حنو )ضربوا(.واوو  رسم ب )الفاصلب ا

 والثانيب رسم ب )الفاصلب ال ربمل( حنو )متعهم(.
 وجيم  اوقسام قولكب )ي ار عل  ظهر  بلن حمل نت(.
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 الزحاف والعلة
 
 قد يلحق هذي التفاعيل الع رة رغيري يسم  بر)ال حال( و)العلب(. «:لمعة»

التفعيلبع وإ ا رترل يف بيرت ال يلر م يف فال حالب رغيري يلحق الثاينع والراب ع واخلامسع والساب  من 
 سا ر اوبياج.

 وأما العلبب فهو رغيري غري  تص لا  كرع وإ ا حلقت بيتا  و   استعماهلا يف سا ر اوبياج.
 

 أقسام الزحاف
 
 ال حال قسمانب «:لمعة»
 ب مفررع وهو ما يدتل يف سب  واحد من او  اا.1
 ب مرك ع وهو ما يلحق بسببني.2
 

 الزحاف المفردأقسام 
 
 ال حال املفرر مثانيبب «:لمعة»
 امضمارب رس ني راا متفاعلن.:6
 الوقصب ربديل متفاعلن لفاعلن.:4
 ال اب ربديل مستفعلن لستعلنع ومتفاعلن لتفعلنع ومفعوالج لفعلج.: 7
 .اخلنبب ربديل فاعلن بفعلنع ومستفعلن لتفعلنع ومفعوالج لعوالجع وفاعلرن بفاعلج: 2
 القبضب ربديل فعولن بفعو .: 9
 العص ب رس ني الم مفاعلنت.: 1
 العقلب ربديل مفاعلنت لفاعنت.: 3
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 ال  ب حذل التون من مفاعيلنع ومتفعلنع وفاعلرنع وفاع الرن.: 0
 
 

 أقسام الزحاف المركب
 
 ال حال املرك  أربعبب «:لمعة»
 اخل  ب مرك  من االضمار وال ا.. 6
 اخلنب وال  . ال  لب مرك  من. 4
 اخلبلب مرك  من اخلنب وال ا.. 7
 التقصب مرك  من العص  وال  .. 2
 

 أقسام العلل
 
 العلل قسمانب «:لمعة»

 ما يسم  بال يارة.األول: 
 ما يسم  بالتقص. والثاني:
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 أقسام الزيادة
 

 أما ما ر ون بال يارة فثل ب
 اعلن.الرتفيلب زيارة اول  والتاا بعد الما فاعلن ومتف. 6
 التذييلب زيارة اول  بعد الم متفاعلنع ومستفعلنع وفاعلن.. 4
 التسبيغب زيارة اول  بعد راا فاعلرن.. 7
 

 أقسام النقص
 

 وأما العلل اليت ر ون بالتقص فع رةب
 احلذلب ربديل مفاعيلن لفاعا.: 6
 القصرب ربديل مفاعيلن لفاعيل.: 4
 الق  ب ربديل مفاعلنت لفاعل.: 7
 لصلمب ربديل مفعوالج لفعو.ا: 2
 الق  ب ربديل فاعلن بفاعل.: 9
 احلذ ب ربديل مستفعلن لست .: 1
 الت عيثب ربديل فاعلن بفاعن.: 3
 الوق ب اس ان راا مفعوالج.: 0
 ال س ب ربديل مفعوالج لفعوال.: 5

 البرتب وهذا مرك  من احلذل والق  ع فيبد  فاعلرن إ  فاعل.: 62
كتفيتا يف أكثر ما  كر باومثلربع معرضرني عرن الضراب بع للتتصرارع وكرذا ي نرذكر مرا واعلم ان  قد ا 

 رؤ  إلي  التفعيلب بعد التصرل.



 

 11 

 
 

 فصل في البحر
 
)البحر( يف االص لحب هو الروزن اخلراص الرذ  يقتفير  ال راعر حرني ال رعرع وهرو ةسر   «:لمعة»

 االستقراا ستب ع ر وهاب
 ال ويل. .6
 املديد. .4
 البسيط. .7
 وافر.ال .2
 ال امل. .9
 اهل  . .1
 الر  . .3
 الرمل. .0
 السري . .5
 املتسرح. .62
 اخلفي . .66
 املضارع. .64
 املقتض . .67
 اجملتث. .62
 املتقارب. .69
 املتدارك. .61

 ورسم  الثلثب اوو ب باملمت  ب.
 واوتريانب باخلماسا.
 والبواقاب بالسباعا.
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 مصرعا البيت
 
 ل ل بيت من ال عر مصرعانع رسم ب  «:لمعة»
 اوو ب صدرا.. 6
 ثاينب عج ا .وال. 4

 ورتر   ا من الصدر يسم ب بالعروع.
 كما إن رتر   ا من العج  يسم ب بالضرب.

 وما عدامها يسم ب ح وا .
 والبيت رام إن ي ردتل  علبع وإال حملا وافيا .

 
 

 أجزاء الطويل

 
 أ  اا )ال ويل( مثانيبب  «:لمعة»

فراعلن(ع وثلثرب أضرربب )مفراعيلن( )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( مررنيع ولر  عرروع واحردةب )م
 و)مفاعلن( و)مفاعا(.

 

 أجزاء المديد

 
 أ  اا )املديد( ستبب  «:لمعة»

)فررراعلرن فررراعلن فررراعلرن( مرررررنيع ولررر  ثرررل  أعررراريضب )فررراعلرن( و)فررراعل( و)فعلرررن(ع وضرررروب  
 أربعبب )فاعلرن( و)فاعلن( و)فاعلن( و)فعلن( بال سر.
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 أجزاء البسيط
 
   اا )البسيط( مثانيبب أ «:لمعة»

)مسررتفعلن فرراعلن مسررتفعلن فرراعلن( مررررنيع ولرر  ثررل  أعرراريضب )فعلررن( و)مسررتفعلن( و)مفعررولن(ع 
 وضروب   سبب )فعلن( و)فعلن( و)مستفعلن( و)مستفعلن( و)مفعولن(.

 

 أجزاء الوافر
 
 أ  اا )الوافر( ستبب  «:لمعة»

)مفاعرررررل( وىلرررررو  إ  )فعرررررولن( و)فعررررراعلنت(ع )مفرررراعلنت مفررررراعلنت مفررررراعلنت( مرررررررنيع ولررررر  عروضرررران 
 وضروب  ثلثبب )فعولن( و)مفاعلنت( و)مفاعيلن(.

 
 

 أجزاء الكامل
 
 أ  اا )ال امل( ستبب  «:لمعة»

)متفراعلن متفراعلن متفرراعلن( مرررنيع ولرر  أعراريض ثرل ب )متفرراعلن( و)فعلرن( بررد  )متفرا( و)ةرر وة 
 و)فعلن( و)متفاعلرن( و)متفاعلن( و)فعلرن(. متفاعلن(ع وضروب  ستبب )متفاعلن( و)متفاعل(

 

 أجزاء الهزج
 
 أ  اا )اهل  ( أربعبب  «:لمعة»
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 )مفاعيلن مفاعيلن( مررنيع ول  عروع واحدةب )مفاعيلن(ع وضروب  اثتانب )مفاعيلن( و)فعولن(.
 
 

 أجزاء الرجز
 
 أ  اا )الر  ( ستبب  «:لمعة»

روضرررانب )مسرررتفعلن( و)ةررر وة مسرررتفعلن(ع وضرررروب  )مسرررتفعلن مسرررتفعلن مسرررتفعلن( مرررررنيع ولررر  ع
 اثتانب )مستفعلن( و)مفعولن(.

 

 أجزاء الرمل
 
 أ  اا )الرمل( ستبب  «:لمعة»

)فرررراعلرن فرررراعلرن فرررراعلرن( مررررررنيع ولرررر  عروضرررران )فرررراعلن( و)ةرررر وة فرررراعلرن(ع وضررررروب  أربعرررربب 
 )فاعلرن( و)فاعلن( و)فاعلن( و)فاعلران(.

 
 

 أجزاء السريع
 
 أ  اا )السري ( ستبب  «:معةل»

)مسرررتفعلن مسرررتفعلن مفعررروالج( مرررررنيع ولررر  عروضرررانب )فررراعلن( برررد  )مفعرررل(ع و)فعلرررن( عررروع 
 )معل(ع وضروب   سبب )فاعلن( و)فاعلن( و)فعلن( و)فعلن( و)فعلن(.

 

 أجزاء المنسرح
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 أ  اا )املتسرح( ستبب  «:لمعة»
انب )مسررررتفعلن( و)مفررررتعلن(ع وضررررروب  اثتررررانب )مسررررتفعلن مفعرررروالج مسررررتفعلن( مررررررنيع ولرررر  عروضرررر

 )مفتعلن( و)مستفعل(.
 
 

 أجزاء الخفيف

 
 أ  اا )اخلفي ( ستبب  «:لمعة»

)فاعلرن مستف  لن فاعلرن( مررنيع ول  عروضرانب )فراعلرن( و)فراعلن(ع وضرروب  اثترانب )فراعلن( 
 و)مفعولن( عوع )فعلرن(.

 

 أجزاء المضارع

 
 أربعبب أ  اا )املضارع(  «:لمعة»

 )مفاعيلن فاع الرن( مررنيع ول  عروع واحدةب )فاع الرن(ع وضرب  أيضا  كذلك.
 

 أجزاء المقتضب
 
 أ  اا )املقتض ( أربعبب  «:لمعة»

)مفعرررروالج مسررررتفعلن( مررررررنيع ولرررر  عررررروع واحرررردةب )مفررررتعلن( عرررروع )مسررررتفعلن(ع وضرررررب  أيضررررا   
 كذلك.
 

 أجزاء المجتث
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 أ  اا )اجملتث( أربعبب  «:لمعة»
)مسرررتف  لرررن فررراعلرن( مرررررنيع ولررر  عرررروع واحررردةب )فررراعلرن(ع وضررررب  أيضرررا  كرررذلكع وجيررروز فيررر  

 )مفعولن(.
 
 

 أجزاء المتقارب

 
 أ  اا )املتقارب( مثانيبب  «:لمعة»

)فعرررولن فعرررولن فعررررولن فعرررولن( مرررررنيع ولرررر  عروضرررانب )فعرررولن( و)فعررررل(ع وضرررروب  أربعررربب )فعررررولن( 
  (.و)فعو ( و)فعل( عوع )فعو(ع و)ف

 

 أجزاء المتدارك

 
 أ  اا )املتدارك( مثانيبب  «:لمعة»

)فرررراعلن فرررراعلن فرررراعلن فرررراعلن( مررررررنيع ولرررر  عروضررررانب )فرررراعلن( و)ةرررر وة فرررراعلن(ع وضررررروب  ثلثرررربب 
 )فاعلن( و)فعلرن( و)فاعلن(.
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 تتمة
 

ص  ير  البحور املذكورة مر   كرر أوزا را بأسرلوب بردي ع ل رن ي يسرتق (4)نظم )صفا الدين احللا(
 أعاريض البحور وضرواا بل عن كل ةر واحدع فقا ب

 الطويل
 ًويرررررررررررررررررررررل لررررررررررررررررررررر  رون البحرررررررررررررررررررررور فضرررررررررررررررررررررا ل

 
 فعررررررررررررررررررررررررولن مفرررررررررررررررررررررررراعيلن فعررررررررررررررررررررررررولن مفاعررررررررررررررررررررررررل 
 
 

                                                           
كرران زرراعر عصررري علرر  امًررل ع أ رراز القصررا د امل ولررب   زرريع عرراي فاضررل زرراعر أريرر  مت ررااع رلميررذ ا قررق احللررا  (2)

ع لررر  ريررروان زرررعر كبررري وريررروان زرررعر صرررغري والقصررريدة البديعرررب 751ببغرردار سرررتب ع ررررويف 736واملقرراًي ع رترررل مصرررر سرررتب 
 املذكورة بتمامها يف أنوار الربي ع ومن زعريب 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
 

 عــــــــــــــــــــــــــاد وأهوالــــــــــــــــــــــــــهمتفــــــــــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــــــــــي ال 
 إمـــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــــــدير 

 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأقوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــهد بعـــــــــــــــــد   الصـــــــــــــــــالة ل
 

 مقــــــــــــــــــــــــــــام يخبــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــ  حالــــــــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــماءفهــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد  كــــــــــــــــــ   ر إل

 
 و كـــــــــــــــــــــــــــر النبـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــو   لـــــــــــــــــــــــــــه 
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 المديد
 ملديررررررد ال ررررررعر عتررررررد صررررررفاج

 
 فرررررررررررررراعلرن فرررررررررررررراعلن فررررررررررررررراعلج 

 
 البسيط

 إن البسيط لدي  يبسط اومل
 

 مسرررتفعلن فررراعلن مسرررتفعلن فعرررل 
 

 الوافر
 هرررررررا  يرررررررلةرررررررور ال رررررررعر وافر 

 
 مفرررررررررررررررراعلنت مفرررررررررررررررراعلنت فعررررررررررررررررو  

 
 الكامل

 كمررا  المررا  مررن البحررور ال امررل
 

 متفررررررررراعلن متفررررررررراعلن متفاعرررررررررل 
 

 الهزج
 علررررررررررررررررر  اوهررررررررررررررررر ا  رسرررررررررررررررررهيل

 
 مفررررررررررررررررررررررررررررررررررراعيلن مفاعيرررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 
 الرجز

 يف أةرررر اور رررراز ةررررر يسررررهل
 

 مسرررررررتفعلن مسرررررررتفعلن مسررررررررتفعل 
 

 الرمل
 رمرررررررل اوةرررررررر ررويررررررر  الثقررررررراج

 
 فررررررررررراعلرن فررررررررررراعلرن فررررررررررراعلج 

 
 سريعال

 ةرررررررررر سرررررررررري  مالررررررررر  سررررررررراحل
 

 مسررررررررررررتفعلن مسررررررررررررتفعلن فاعرررررررررررررل 
 

 المنسرح
 متسررررررررح فيررررررر  يضررررررررب املثرررررررل

 
 مسرررررررررررتفعلن مفعررررررررررروالج مفتعرررررررررررل 

 
 الخفيف
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 يررا تفيفررا  تفررت برر  احلركرراج
 

 فرررررراعلرن مسررررررتف  لررررررن فرررررراعلج 
 

 المضارع
 رعرررررررررررررررررررررررررررررررررد املضرررررررررررررررررررررررررررررررررارعاج

 
 مفاعيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررل فررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع الج 

 
 المقتضب

 اقتضررررررررررررررررر  كمرررررررررررررررررا سررررررررررررررررر لوا
 

 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعلج مفتعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 
 

 المجتث
 ةترررررررررررررررررررررررررررث احلركررررررررررررررررررررررررررراجإن 
 

 مسرررررررررررررررررررررررررررررررررررتفعلن فررررررررررررررررررررررررررررررررررراعلج 
 

 المتقارب
 عرررررررن املتقرررررررارب قرررررررا  اخلليرررررررل

 
 فعرررررررررررررررررررررولن فعرررررررررررررررررررررولن فعرررررررررررررررررررررولن فعرررررررررررررررررررررو  

 
 المتدارك، ويسمى )المحدث(

 حركرررررررررررراج ا ررررررررررررد  رتتقررررررررررررل
 

 فعلررررررررررررررن فعلررررررررررررررن فعلررررررررررررررن فعررررررررررررررل 
  

 أقسام القافية
 
 القافيب ر وها رتر البيت ر عل  ثلثب أقسامب  «:لمعة»
 ال لمب.: 6
 بعض ال لمب.: 4
 ل لمتان.ا: 7
 

 حروف القافية
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 حرول القافيب ستبب  «:لمعة»
وهررو احلرررول الررذ  يلرر م برر  يف القصرريدةع              فتسررم  القصرريدة باحملرر ب فيقررا   : الــروي:6

 قصيدة الميبع أو ميميبع أو با يبع وه ذا.
 وال ر ون القافيب حرل اهلااع وال حرل املد.

 ركب يف رتر الرو  حنوبوهو حرل مد ناز ا عن ازباع احل :الوصل:4

 شــــــــعر الحميــــــــري مــــــــاد حكــــــــم لــــــــم يــــــــزل
 

 ولـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــع اصـــــــــــــــــبعا  اصـــــــــــــــــبعوا 
 فالواو املتولدة من ازباع العني رسم  بالوصل. 

 وقد ي ون الوصل أصليا  كر)واو( الم  وحنوها.

 وهو حرل لني يلا هاا الوصلع حنو الياا املتعقبب يف قول ب )باكيب( فيقرأ )باكيها(. : الخروج:7

وهو )ال ( أو )الواو( أو )ياا( بعد حركب ةانسب أو غري ةانسرب قبرل الررو  رتصرل بر ع  الردف: :2
 حنو أل  )صام( وواو )حروب( وياا )غري ( وأمثاهلا.

وهررو اولرر  الواقعررب يف كلمررب الرررو  ب رررط أن ال ي ررون بيتهررا وبررني الرررو  إال حرررل  : التأســي :9
 واحد متحركع كأل  )عاقل(.

 وهو احلرل الفاصل بني التأسيس والرو  )كالقال( يف عاقل. : الدخيل:1
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 اصطالحات في القافية

 
قد  علوا حلركراج القافيرب وأنواعهرا وأحملا هرا وعيوارا اصر لحاج تاصرب ال يهمترا التعررع  «:لمعة»

 هلا روما  للتتصارع فعل  ال ال  الر وع إ  امل والج.
 
 

 بحور أخر 

 إلحاق
 ون بالبحور املتقدمب أةرا  أترمل وهاباحلق املتأتر  «:لمعة»

 المستطيل

 وهو مقلوب ال ويلع وأ  اؤيب )مفاعيلن فعولن مفاعيلن( مررني. : المستطيل:6

 الممتد
 وهو مقلوب املديدع وأ  اؤيب )فاعلن فاعلرن فاعلن فاعلرن( مررني. :الممتد:4

 المتوافر
 ك فاعلرك فاعلن( مررني.وهو مأتو  من الرملع وأ  اؤيب )فاعلر : المتوافر:7

 المتئد

 وهو مقلوب اجملتثع وأ  اؤيب )فاعلرن فاع الرن مستف  لن( مررني. : المتئد:2

 المطرد

 وهو مقلوب املضارعع وأ  اؤيب )فاعلرن مفاعيلن مفاعيلن( مررني. : المطرد:9
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 المنسرد
 ع الرن( مررني.وهو مقلوب املضارع أيضا ع وأ  اؤيب )مفاعيلن مفاعيلن فا  : المنسرد:1

 السلسلة
 وأ  اؤيب )فعلن فعلرن متفعلن فعلران( مررني. : السلسلة:3

 الدوبيت

 وأ  اؤيب )فعلن متفاعلن فعولن فعلن( مررني. : الدوبيت:0

 القوما

 وأ  اؤيب )مستفعلن فعلن( مررني. : القوما:5

 الموشحات
 وأ  اؤيب )مستفعلن فاعلن فعيلن( مررني. : الموشحات:12

 جلالز 
 وقد كثرج أوزان ع ويقا  أن  ا نظم من هذا البحر قول ب :الزجل:16

 وعـــــــــــــــــــــــري  قـــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــى دكـــــــــــــــــــــــان
 

 بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رواق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  عب  وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابتل

 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

 
 كان وكان

وال ر رررون القافيرررب فيررر  إال مرروفررربع سررراكتب اآلترررر وقبلررر  حررررل سررراكنع ويصرررا   : وكـــان وكـــان:14
 وقافيب واحدة.معرب بعض اولفاظ في  عل  وزن واحد 

 المواليا

وهررو قريرر  مررن البسرريطع إال انرر  ي يلرر م فيرر  مراعرراة القررواننيع ولرر  أقسررام مررذكورة يف  : المواليــا:17
 امل والج.
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 م  أقسام الشعر
 

 وهتا قسمان رتران من ال عرب: 12
زنع ويتبغرا ما رداو  يف هذا ال مان من أزعار بعض الغربيني اليت الرراع  فيها القافيب وال الو  األول:

 رسميت  بالتثر.
 املتداو  عل  ألستب أهل العرا  املسم  )باحلسچب( اخلار  عن اووزان والقواعد املتقدمب. الثاني:

والرررذ  أ هررر  إليررر ب إن كرررل مرررا استحسرررت  الرررذو  مرررن ال رررلم املررروزون فهرررو زرررعر صرررحيح وان كررران 
 تار ا  عن البحور املذكورة والقواعد املتقدمب.

 

 التشطير
 
الت  ريب هو أن ي يد ال اعر عل  زعر نفس  أو غرييع بان يلحرق بالصردر عجر ا  وبرالعج   «:ةلمع»

 صدرا  حي يصري كل بيت بيتنيع كما يتقل ان اآللوسا قا ب 
 المرتضـــــى للمصـــــطفى نفســـــه

 
 يهـــــدي البرايـــــا لصـــــرا  ســـــو  

 إ  رتر اوبياج. 
 فقا  بعضهم ز را ب

 المرتضـــــــــــــــــــــى للمصـــــــــــــــــــــطفى نفســـــــــــــــــــــه
 

ــــــــــــــــص قــــــــــــــــويوقــــــــــــــــل تعــــــــــــــــالوا ف  ــــــــــــــــه ن  ي
 يتبـــــــــــــــع مـــــــــــــــ  أحكامـــــــــــــــه مـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــرا  ســــــــــــــــــوي   يهــــــــــــــــــدي البراي
 إ  رتر اوبياج. 

 التخمي 
التلمرريسب هررو أن ي يررد ال رراعر علرر  مقرردم بيررت نفسرر  أو غررريي ثلثررب أزرر ر علرر  قافيررب  «:لمعــة»

 ال  ر اوو ع فيصري اجملموع  سب أز ر كما ان بعضهم  س قول ب
 أنــــــت جــــــواد وأنــــــت معتمــــــد

 
 د كــــان قاتــــل الفســــقةأبــــوك قــــ 

 فقا ب 
 أنـــــــــــــت خضـــــــــــــم وفـــــــــــــي اللقـــــــــــــا أســـــــــــــد

 
 أنـــــــــــــــت عميـــــــــــــــد وللهـــــــــــــــد  عمـــــــــــــــد 
ــــــــــــــد  ــــــــــــــه ي ــــــــــــــت مــــــــــــــ  الفضــــــــــــــل لالل  أن

 
 أنــــــــــــــــت جــــــــــــــــواد وأنــــــــــــــــت معتمــــــــــــــــد 
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 أبوك قد كان قاتل الفسقـة   

 التشريع
الت ررري ب هررو أن ي ررون للبيررت قافيترران أو أكثرررع ةيررث يصررح الرروزن والقافيررب واملعرر  حررا   «:لمعــة»

 عن اآلتر كقول بانفرار أحدمها 
ــة انهــا ــدنيا الدني  يــا خا ــب ال

 
ــــرد  وقــــرارة األكــــدار   شــــرك ال

 ويصح ان يقا ب 
ـــــــة ـــــــدنيا الدني ـــــــا خا ـــــــب ال  ي

 
 انهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــرد  

  

   
 

 وهذا رتر ما أررنا إثبار  يف هذا امللتصرع ورتر رعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
رسرلني واحلمرد هلل رب العراملنيع وصرل  اهلل علر  سبحان ربك رب الع ة عما يصرفونع وسرلم علر  امل

 ممد ورل  ال اهرين.
                         

 كربالء المقدسة                                    
 محمد ب  المهدي الحسيني الشيرازي                                    
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