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 خالصة العروض
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني 

 الرمحن الرحيم

 مالك يوم الدين

 إايك نعبد وإايك نستعني

 اهدان الصراط املستقيم

 صراط الذين أنعمت عليهم 

 ضالنيغري املغضوب عليهم وال ال
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 كلمة الناشر
 

 
 

إن العروض علم من العلوم املتنوعة املرتبطة ابلشعر، وهو يعين ابلتعريف: العلم الذي نستطيع به 
 .معرفة صحيح أوزان الشعر من فاسدها.

واملؤسس هلذا العلم والواضع له هو )اخلليل بن أمحد الفراهيدي( ـ من علماء الشيعة اإلمامية ـ الذي  
 كان يعيش يف القرن الثاين للهجرة يف مدينة البصرة العراقية..

 )كتاب العني(وهو عامل جليل من علماء اللغة العربية.. وهو مؤلف أول معجم عريب كبري وهو 
 الشهري.. 

ه ألسس وقواعد علم العروض فقد كان يعتمد على احلس والذوق يف ترتيب القصائد أما وضع
وتصنيفها حسب النغمات، وخرج بنتيجة مفادها مخسة عشر حبرًا شعرايً، خبمسة عشر وزاًن مميزًا كل 

 منها عن اآلخر..
مرة بينما هو  وكان يستغرق طوياًل يف التفكري، حىت أنه رمبا يغيب عن الواقع كلياً، وقيل إنه ذات

مستغرق بتفكريه وهو يسري متمشيًا يف مسجد من مساجد البصرة ارتطم إبحدى سواري املسجد، 
 هـ(. 170فأودت تلك احلادثة حبياته وذلك يف سنة )

حبرًا أو وزاًن آخر على جمموعة أستاذه أمساه )احملدث أو » األخفش«ويف فرتته تلك أضاف تلميذه 
 أصبحت حبور الشعر ستة عشر حبراً. املتدارك( ومنذ ذلك احلني

بتمشيق األوزان، ونظم الشطرة األوىل من كل حبر، وضمنها اسم » صفي الدين احللي«وقد قام 
 البيت ووضع يف الشطرة الثانية التفعيالت الالزمة..

وهناك مرحلة حديثة أو حمدثة ومعاصرة، وهي إضافة املوشحات واألوزان احلديثة إىل قائمة األوزان 
 لشعرية ..ا

وبعد هذا العرض السريع لعلم العروض وأترخيه ومراحله، نلتقي هبذا الكراس املختصر الذي وضع 
فيه مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام الشريازي )حفظه هللا( خالصة علم العروض واألوزان الشعرية،بني 

 أيدي الطالب املبتدئني يف هذا اجملال.
حلوزات واجلامعات العربية لسهولته وبساطته يف هذا العلم املعقد وهو ذو فائدة كبرية لطالب ا

 واجلميل..
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وقد قمنا إبعادة طبعه لتعميم الفائدة على الطالب وأصحاب االختصاص، راجني من هللا أن يتلقاه 
 ابلقبول.

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                    
 شوران 6080بريوت لبنان ص ب                                      
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين، ولعنة هللا الدائمة على أعدائهم أمجعني 
 إىل يوم الدين.

« خالصة العروض»ته وبعد: فهذا خمتصر يف )علم العروض( وما يلحقها، وضعته للمبتدئني ومسي
 وهللا املستعان.

 
 كربالء املقدسة                                                     

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 علم العروض
 

 العروض: صناعة يعرف هبا صحيح الشعر العريب وفاسده من حيث الوزن.
 ملكرمة والطائف يسمى بـ )العروض(.يف مكان بني مكة ا (1)وضعها: )اخلليل بن أمحد(

 وموضوعها: الشعر العريب من حيث صحة وزنه وسقمه.
 

 أركان العروض
 
 أركان العروض أوزانه وتفاعيله. «:ملعة»

 والتفاعيل عشرة:
 )فعولن(.: 1
 )مفاعيلن(.: 2
 )مفاعلنت(.: 3
 )فاعلن(.: 4
 )فاعالتن(.: 5
 )فاع التن(.: 6
 )مستفعلن(.: 7
 .)مستفع لن(: 8
 )متفاعلن(.: 9

 )مفعوالت(.: 10

                                                        
معلم سيبويه واألصمعي، اخلليل بن أمحد من كبار علماء الشيعة، أشهر علماء اللغة وواضع علم العروض، من أهل البصرة،  (1)

 له كتاب )العني( أول معجم عريب على احلروف.
قال العالمة: اخلليل بن أمحد كان أفضل الناس يف األدب، وقوله حجة فيه، واخرتع علم العروض، وفضله أشهر من أن 

 يذكر، وكان إمامي املذهب، وعده احللي يف مستطرفات السرائر من كرباء أصحابنا اجملتهدين.
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 ما يرتكب منه األوزان
 
 ترتكب هذه األوزان من ثالثة أشياء: «:ملعة»
 األسباب.: 1
 األواتد.: 2
 الفواصل.: 3

 وحروفها جمموعة يف: )ملعت سيوفنا(.
 
 

 السبب والوتد والفاصلة
 
 السبب عبارة عن حرفني: «:ملعة»

 سبباً ثقياًل(.فإذا كاان متحركني، حنو )لك( مسي )
 وان كان الثاين ساكناً، حنو )يل( مسي )سبباً خفيفاً(.

 والوتد: عبارة عن ثالثة أحرف:
 فإذا كان األوالن متحركني والثالث ساكناً، حنو )دعا( مسي )وتداً جمموعاً(.
 وان كان الطرفان متحركني والوسط ساكناً، حنو )قال( مسي )وتداً مفروقا(.

 ثالثة أو أربعة أحرف متحركات يليها ساكن:والفاصلة: عبارة عن 
 واألوىل تسمى: )الفاصلة الصغرى( حنو )ضربوا(.
 والثانية تسمى: )الفاصلة الكربى( حنو )منعهم(.

 وجيمع األقسام قولك: )مل ار على ظهر جبلن مسكنت(.
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 الزحاف والعلة
 
 لعلة(.قد يلحق هذه التفاعيل العشرة تغيري يسمى بـ)الزحاف( و)ا «:ملعة»

فالزحاف: تغيري يلحق الثاين، والرابع، واخلامس، والسابع من التفعيلة، وإذا دخل يف بيت ال يلزم يف 
 سائر األبيات.

 وأما العلة: فهو تغيري غري خمتص مبا ذكر، وإذا حلقت بيتاً وجب استعماهلا يف سائر األبيات.
 

 أقسام الزحاف
 
 الزحاف قسمان: «:ملعة»
 دخل يف سبب واحد من األجزاء.: مفرد، وهو ما ي1
 : مركب، وهو ما يلحق بسببني.2
 

 أقسام الزحاف املفرد
 
 الزحاف املفرد مثانية: «:ملعة»
 اإلضمار: تسكني اتء متفاعلن.:1
 الوقص: تبديل متفاعلن مبفاعلن.:2
 الطي: تبديل مستفعلن مبستعلن، ومتفاعلن مبتفعلن، ومفعوالت مبفعالت.: 3
 اعلن بفعلن، ومستفعلن مبتفعلن، ومفعوالت مبعوالت، وفاعالتن بفاعالت.اخلنب: تبديل ف: 4
 القبض: تبديل فعولن بفعول.: 5
 العصب: تسكني الم مفاعلنت.: 6
 العقل: تبديل مفاعلنت مبفاعنت.: 7

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 9 

 الكف: حذف النون من مفاعيلن، ومتفعلن، وفاعالتن، وفاع التن.: 8
 
 

 أقسام الزحاف املركب
 
 املركب أربعة:الزحاف  «:ملعة»
 اخلزل: مركب من االضمار والطي.. 1
 الشكل: مركب من اخلنب والكف.. 2
 اخلبل: مركب من اخلنب والطي.. 3
 النقص: مركب من العصب والكف.. 4
 

 أقسام العلل
 
 العلل قسمان: «:ملعة»

 ما يسمى ابلزايدة.األول: 
 ما يسمى ابلنقص. والثاين:
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 أقسام الزايدة
 

 لزايدة فثالث:أما ما تكون اب
 الرتفيل: زايدة األلف والتاء بعد المي فاعلن ومتفاعلن.. 1
 التذييل: زايدة األلف بعد الم متفاعلن، ومستفعلن، وفاعلن.. 2
 التسبيغ: زايدة األلف بعد اتء فاعالتن.. 3
 

 أقسام النقص
 

 وأما العلل اليت تكون ابلنقص فعشرة:
 احلذف: تبديل مفاعيلن مبفاعي.: 1
 قصر: تبديل مفاعيلن مبفاعيل.ال: 2
 القطف: تبديل مفاعلنت مبفاعل.: 3
 الصلم: تبديل مفعوالت مبفعو.: 4
 القطع: تبديل فاعلن بفاعل.: 5
 احلذذ: تبديل مستفعلن مبستف.: 6
 التشعيث: تبديل فاعلن بفاعن.: 7
 الوقف: اسكان اتء مفعوالت.: 8
 الكسف: تبديل مفعوالت مبفعوال.: 9

 هذا مركب من احلذف والقطع، فيبدل فاعالتن إىل فاعل.البرت: و : 10
واعلم انه قد اكتفينا يف أكثر ما ذكر ابألمثلة، معرضني عن الضابطة، لالختصار، وكذا مل نذكر ما 

 تؤل إليه التفعيلة بعد التصرف.
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 فصل يف البحر
 
لشعر، وهو حبسب )البحر( يف االصطالح: هو الوزن اخلاص الذي يقتفيه الشاعر حني ا «:ملعة»

 االستقراء ستة عشر وهي:
 الطويل. .1
 املديد. .2
 البسيط. .3
 الوافر. .4
 الكامل. .5
 اهلزج. .6
 الرجز. .7
 الرمل. .8
 السريع. .9

 املنسرح. .10
 اخلفيف. .11
 املضارع. .12
 املقتضب. .13
 اجملتث. .14
 املتقارب. .15
 املتدارك. .16

 وتسمى الثالثة األوىل: ابملمتزجة.
 واألخريان: ابخلماسي.

 والبواقي: ابلسباعي.
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 مصرعا البيت
 
 لكل بيت من الشعر مصرعان، تسمى:  «:ملعة»
 األول: صدرا.. 1
 والثاين: عجزاً.. 2

 وآخر جزء من الصدر يسمى: ابلعروض.
 كما إن آخر جزء من العجز يسمى: ابلضرب.

 وما عدامها يسمى: حشواً.
 والبيت اتم إن مل تدخله علة، وإال مسي وافياً.

 
 

 أجزاء الطويل
 
 مثانية: أجزاء )الطويل(  «:ملعة»

)فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( مرتني، وله عروض واحدة: )مفاعلن(، وثالثة أضرب: )مفاعيلن( 
 و)مفاعلن( و)مفاعي(.

 

 أجزاء املديد
 
 أجزاء )املديد( ستة:  «:ملعة»

)فاعالتن فاعلن فاعالتن( مرتني، وله ثالث أعاريض: )فاعالتن( و)فاعال( و)فعلن(، وضروبه 
 ن( و)فاعالن( و)فاعلن( و)فعلن( ابلكسر.أربعة: )فاعالت
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 أجزاء البسيط
 
 أجزاء )البسيط( مثانية:  «:ملعة»

)مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( مرتني، وله ثالث أعاريض: )فعلن( و)مستفعلن( و)مفعولن(، 
 وضروبه مخسة: )فعلن( و)فعلن( و)مستفعالن( و)مستفعلن( و)مفعولن(.

 

 أجزاء الوافر
 
 جزاء )الوافر( ستة: أ «:ملعة»

)مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت( مرتني، وله عروضان )مفاعل( وحتول إىل )فعولن( و)فعاعلنت(، 
 وضروبه ثالثة: )فعولن( و)مفاعلنت( و)مفاعيلن(.

 
 

 أجزاء الكامل
 
 أجزاء )الكامل( ستة:  «:ملعة»

لن( بدل )متفا( و)جمزوة )متفاعلن متفاعلن متفاعلن( مرتني، وله أعاريض ثالث: )متفاعلن( و)فع
 متفاعلن(، وضروبه ستة: )متفاعلن( و)متفاعل( و)فعلن( و)متفاعالتن( و)متفاعالن( و)فعالتن(.

 

 أجزاء اهلزج
 
 أجزاء )اهلزج( أربعة:  «:ملعة»
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 )مفاعيلن مفاعيلن( مرتني، وله عروض واحدة: )مفاعيلن(، وضروبه اثنان: )مفاعيلن( و)فعولن(.
 
 

 أجزاء الرجز
 
 أجزاء )الرجز( ستة:  «:عةمل»

)مستفعلن مستفعلن مستفعلن( مرتني، وله عروضان: )مستفعلن( و)جمزوة مستفعلن(، وضروبه 
 اثنان: )مستفعلن( و)مفعولن(.

 

 أجزاء الرمل
 
 أجزاء )الرمل( ستة:  «:ملعة»

عة: )فاعالتن فاعالتن فاعالتن( مرتني، وله عروضان )فاعلن( و)جمزوة فاعالتن(، وضروبه أرب
 )فاعالتن( و)فاعالن( و)فاعلن( و)فاعالاتن(.

 
 

 أجزاء السريع
 
 أجزاء )السريع( ستة:  «:ملعة»

)مستفعلن مستفعلن مفعوالت( مرتني، وله عروضان: )فاعلن( بدل )مفعال(، و)فعلن( عوض 
 )معال(، وضروبه مخسة: )فاعالن( و)فاعلن( و)فعلن( و)فعلن( و)فعلن(.

 

 أجزاء املنسرح
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 أجزاء )املنسرح( ستة:  «:ملعة»
)مستفعلن مفعوالت مستفعلن( مرتني، وله عروضان: )مستفعلن( و)مفتعلن(، وضروبه اثنان: 

 )مفتعلن( و)مستفعل(.
 
 

 أجزاء اخلفيف
 
 أجزاء )اخلفيف( ستة:  «:ملعة»

)فاعالتن مستفع لن فاعالتن( مرتني، وله عروضان: )فاعالتن( و)فاعلن(، وضروبه اثنان: )فاعلن( 
 و)مفعولن( عوض )فعالتن(.

 

 أجزاء املضارع
 
 أجزاء )املضارع( أربعة:  «:ملعة»

 )مفاعيلن فاع التن( مرتني، وله عروض واحدة: )فاع التن(، وضربه أيضاً كذلك.
 

 أجزاء املقتضب
 
 أجزاء )املقتضب( أربعة:  «:ملعة»

وضربه أيضاً   )مفعوالت مستفعلن( مرتني، وله عروض واحدة: )مفتعلن( عوض )مستفعلن(،
 كذلك.
 

 أجزاء اجملتث
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 أجزاء )اجملتث( أربعة:  «:ملعة»
)مستفع لن فاعالتن( مرتني، وله عروض واحدة: )فاعالتن(، وضربه أيضًا كذلك، وجيوز فيه 

 )مفعولن(.
 
 

 أجزاء املتقارب
 
 أجزاء )املتقارب( مثانية:  «:ملعة»

ولن( و)فعل(، وضروبه أربعة: )فعولن( )فعولن فعولن فعولن فعولن( مرتني، وله عروضان: )فع
 و)فعول( و)فعل( عوض )فعو(، و)فع(.

 

 أجزاء املتدارك
 
 أجزاء )املتدارك( مثانية:  «:ملعة»

)فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن( مرتني، وله عروضان: )فاعلن( و)جمزوة فاعلن(، وضروبه ثالثة: 
 )فاعلن( و)فعالتن( و)فاعالن(.
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 تتمة
 

البحور املذكورة مع ذكر أوزاهنا أبسلوب بديع، لكن مل يستقص مجيع  (2)حللي(نظم )صفي الدين ا
 أعاريض البحور وضروهبا بل عن كل حبر واحد، فقال:

 الطويل
 طويل له دون البحور فضائل

 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 

 
 

                                                        
كان شاعر عصره على اإلطالق، أجاز القصائد املطولة   شيخ عامل فاضل شاعر أديب منشيء، تلميذ احملقق احللي  (2)

، له ديوان شعر كبري وديوان شعر صغري والقصيدة البديعة 750، تويف ببغداد سنة 736واملقاطيع، دخل مصر سنة 
 املذكورة بتمامها يف أنوار الربيع، ومن شعره: 

 تول عليًا وابناه
 

 اد وأهوالهعتفز يف امل 
 إمام له عقد يوم الغدير 

 
 بنص النيب وأقواله 

 الصالة له يف التشهد بعد 
 

 مقام خيرب عن حاله 
 فهل بعد ذكر إله السماء 

 
 وذكر النيب سوى آله 
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 املديد
 ملديد الشعر عند صفات

 
 فاعالتن فاعلن فاعالت 

 
 البسيط

 إن البسيط لديه يبسط األمل
 

 مستفعلن فعلمستفعلن فاعلن  
 

 الوافر
 حبور الشعر وافرها مجيل

 
 مفاعلنت مفاعلنت فعول 

 
 الكامل

 كمال اجلمال من البحور الكامل
 

 متفاعلن متفاعلن متفاعل 
 

 اهلزج
 على األهزاج تسهيل

 
 مفاعيلن مفاعيل 

 
 الرجز

 هليف أحبر األرجاز حبر يس
 

 مستفعلن مستفعلن مستفعل 
 

 الرمل
 رمل األحبر ترويه الثقات

 
 فاعالتن فاعالتن فاعالت 

 
 السريع

 حبر سريع ماله ساحل
 

 مستفعلن مستفعلن فاعل 
 

 املنسرح
 منسرح فيه يضرب املثل

 
 مستفعلن مفعوالت مفتعل 

 
 اخلفيف
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 اي خفيفًا خفت به احلركات
 

 فاعالتن مستفع لن فاعالت 
 

 املضارع
 املضارعات تعد
 

 مفاعيل فاع الت 
 

 املقتضب
 اقتضب كما سئلوا

 
 فاعالت مفتعل 

 
 اجملتث

 إن جمتث احلركات
 

 مستفعلن فاعالت 
 

 املتقارب
 عن املتقارب قال اخلليل

 
 فعولن فعولن فعولن فعول 

 
 املتدارك، ويسمى )احملدث(

 حركات احملدث تنتقل
 

 فعلن فعلن فعلن فعل 
  

 أقسام القافية
 
 وهي آخر البيت ـ على ثالثة أقسام: القافية ـ  «:ملعة»
 الكلمة.: 1
 بعض الكلمة.: 2
 الكلمتان.: 3
 

 حروف القافية
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 حروف القافية ستة:  «:ملعة»
وهو احلروف الذي يلزم به يف القصيدة،              فتسمى القصيدة ابمسه: فيقال  : الروي:1

 قصيدة المية، أو ميمية، أو ابئية، وهكذا.
 ة حرف اهلاء، وال حرف املد.وال تكون القافي

 وهو حرف مد انشىء عن اشباع احلركة يف آخر الروي حنو: :الوصل:2

 شعر احلمريي ماد حكم مل يزل
 

 ولو يقع اصبعًا اصبعوا 
 فالواو املتولدة من اشباع العني تسمى ابلوصل. 

 وقد يكون الوصل أصلياً كـ)واو( اجلمع وحنوها.

 اء الوصل، حنو الياء املتعقبة يف قوله: )ابكية( فيقرأ )ابكيهي(.وهو حرف لني يلي ه : اخلروج:3

وهو )الف( أو )الواو( أو )ايء( بعد حركة جمانسة أو غري جمانسة قبل الروي تتصل به،  : الردف:4
 حنو ألف )صام( وواو )حروب( وايء )غريب( وأمثاهلا.

ون بينها وبني الروي إال حرف وهو األلف الواقعة يف كلمة الروي بشرط أن ال يك : التأسيس:5
 واحد متحرك، كألف )عاقل(.

 وهو احلرف الفاصل بني التأسيس والروي )كالقاف( يف عاقل. : الدخيل:6
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 اصطالحات يف القافية
 
قد جعلوا حلركات القافية وأنواعها وأمسائها وعيوهبا اصطالحات خاصة ال يهمنا التعرض  «:ملعة»

 طالب الرجوع إىل املطوالت.هلا روماً لالختصار، فعلى ال
 
 

 حبور أخرى

 إحلاق
 احلق املتأخرون ابلبحور املتقدمة أحبراً أخرى وهي: «:ملعة»

 املستطيل
 وهو مقلوب الطويل، وأجزاؤه: )مفاعيلن فعولن مفاعيلن( مرتني. : املستطيل:1

 املمتد
 رتني.وهو مقلوب املديد، وأجزاؤه: )فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن( م :املمتد:2

 املتوافر
 وهو مأخوذ من الرمل، وأجزاؤه: )فاعالتك فاعالتك فاعلن( مرتني. : املتوافر:3

 املتئد
 وهو مقلوب اجملتث، وأجزاؤه: )فاعالتن فاع التن مستفع لن( مرتني. : املتئد:4

 املطرد
 وهو مقلوب املضارع، وأجزاؤه: )فاعالتن مفاعيلن مفاعيلن( مرتني. : املطرد:5
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 املنسرد
 وهو مقلوب املضارع أيضاً، وأجزاؤه: )مفاعيلن مفاعيلن فاع التن( مرتني. : املنسرد:6

 السلسلة
 وأجزاؤه: )فعلن فعالتن متفعلن فعالاتن( مرتني. : السلسلة:7

 الدوبيت
 وأجزاؤه: )فعلن متفاعلن فعولن فعلن( مرتني. : الدوبيت:8

 القوما
 وأجزاؤه: )مستفعلن فعالن( مرتني. : القوما:9

 املوشحات
 وأجزاؤه: )مستفعلن فاعلن فعيلن( مرتني. : املوشحات:10

 الزجل
 وقد كثرت أوزانه، ويقال أن مما نظم من هذا البحر قوله: :الزجل:11

 وعريش قام على دكان
 

 حبال رواق 
 وأسد ابتلع ثعبان 

 
 يف غلظ ساق 

 
 كان وكان

ة اآلخر وقبله حرف ساكن، ويصاغ وال تكون القافية فيه إال مردوفة، ساكن : وكان وكان:12
 معرب بعض األلفاظ فيه على وزن واحد وقافية واحدة.

 املواليا
وهو قريب من البسيط، إال انه مل يلزم فيه مراعاة القوانني، وله أقسام مذكورة يف  : املواليا:13

 املطوالت.
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 من أقسام الشعر
 

 وهنا قسمان آخران من الشعر:: 14
ا الزمان من أشعار بعض الغربيني اليت التراعى فيها القافية وال الوزن، وينبغي ما تداول يف هذ األول:

 تسميته ابلنثر.
 املتداول على ألسنة أهل العراق املسمى )ابحلسچة( اخلارج عن األوزان والقواعد املتقدمة. الثاين:

كان   والذي أذهب إليه: إن كل ما استحسنه الذوق من الكالم املوزون فهو شعر صحيح وان
 خارجاً عن البحور املذكورة والقواعد املتقدمة.

 

 التشطري
 
التشطري: هو أن يزيد الشاعر على شعر نفسه أو غريه، ابن يلحق ابلصدر عجزًا وابلعجز  «:ملعة»

 صدراً حىت يصري كل بيت بيتني، كما ينقل ان اآللوسي قال: 
 املرتضى للمصطفى نفسه

 
 يهدي الربااي لصراط سوى 

 ر األبيات.إىل آخ 
 فقال بعضهم شطراً:

 املرتضى للمصطفى نفسه
 
 وقل تعالوا فيه نص قوي 

 يتبع من أحكامه ما هبا 
 
 يهدي الربااي لصراط سوي 

 إىل آخر األبيات. 

 التخميس
التخميس: هو أن يزيد الشاعر على مقدم بيت نفسه أو غريه ثالثة أشطر على قافية  «:ملعة»

 وع مخسة أشطر كما ان بعضهم مخس قوله:الشطر األول، فيصري اجملم
 أنت جواد وأنت معتمد

 
 أبوك قد كان قاتل الفسقة 

 فقال: 
 أنت خضم ويف اللقا أسد

 
 أنت عميد وللهدى عمد 

 أنت من الفضل لالله يد 
 
 أنت جواد وأنت معتمد 

 

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 24 

 أبوك قد كان قاتل الفسقـة   

 التشريع
يتان أو أكثر، حبيث يصح الوزن والقافية واملعىن حال التشريع: هو أن يكون للبيت قاف «:ملعة»

 انفراد أحدمها عن اآلخر كقوله:
 اي خاطب الدنيا الدنية اهنا

 
 شرك الردى وقرارة األكدار 

 ويصح ان يقال: 
 اي خاطب الدنيا الدنية

 
 اهنا شرك الردى 

  

   
 

 حلمد هلل رب العاملني.وهذا آخر ما أردان إثباته يف هذا املختصر، وآخر دعواان أن ا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على 

 حممد وآله الطاهرين.
                         

 كربالء املقدسة                                    
 حلسيين الشريازيحممد بن املهدي ا                                    
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