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السناد: النوع األول ) سناد الردف(

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ٢٢٢ [

مثالهتعريفه

- هو أن يأتي الشاعر في قصيدة مردوفة الروي بأبيات غير مردوفة، والعكس.

- تذكير:
حرف الردف: هو حرف مد أو لين )ألف أو واو أو ياء( تسبق حرف الروي مباشرة، ال يفصل بينهما فاصل.

قال الشاعر:
إذا كنت في حاجٍة مرسال
فأرسل حكيًما وال تـــــوصِه

وإن باب أمٍر عليك التوى
فشاور لبيًبا وال تعـــــــــــــــِصِه
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السناد: النوع الثاني ) سناد التأسيس(

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٢ [

مثالهتعريفه

- هو أن يأتي الشاعر في قصيدة مؤسسة الروي بأبيات غير مؤسسة، والعكس.

- تذكير:
حرف التأسيس: هو ألف بينها وبين الروي حرف صحيح متحرك، يسمى الدخيل.

قال الشاعر:
قوٌم على الُحبِّ واإلخالِص قد ملكوا
يها وحسُب نفِسك إخـــــــــــــــــالٌص يزكِّ

خالفُة اللِه في أحضــــــــــــــــــان دولتهم
شاب الزمـــــــــــــــــاُن وما شابت نواصيها
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السناد: النوع الثالث ) سناد اإلشباع(

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٢ [

مثالهتعريفه

- هو اختالف حركة الحرف الدخيل.
- بعض العلماء ال يرى الجمع بين الضم والكسر عيًبا.

- تذكير:
الحرف الدخيل هو الحرف الصحيح المتحرك المتوسط بين ألف التأسيس وحرف الروي، وحركة 

الحرف الدخيل تسمى اإلشباع.

قال الشاعر:
ا جرى للمجِد والقـــــــوُم خلفه ولـمَّ
ل أقصى ُجهدهم وهو واِدُع تغوَّ

ل إجـــــــــــــــــالاًل وُيكـــــــــــــَبُر هيبًة ُيَبجَّ
أصيُل الِحجا فيه ُتًقى وتــــــــواُضُع

وقال آخر:
دعاني زهيٌر تحت ِكلكل خــــــــــالٍد
فجئُت إليِه كالَعجوِل أبـــــــــــــــــــاِدُر

ت يميني يوم أضرُب خالًدا فشلَّ
ويمنعه مني الحديد المـــــظاَهُر
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السناد: النوع الرابع ) سناد الحذو(

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٢ [

مثالهتعريفه

- هو اختالف حركة الحرف السابق لحرف الردف.

- تذكير:
حـــرف الـــردف: هـــو حـــرف مـــد أو ليـــن )ألـــف أو واو أو يـــاء( تســـبق حـــرف الـــروي مباشـــرة، ال يفصـــل 

بينهمـــا فاصـــل.
وحركة ما قبل الردف تسمى )حركة الحذو(

قال الشاعر:
لقد ألُج الخباَء على عــــــــــــــذارى
كأنَّ عيونهنَّ عــــــــــــــــــــــــيوُن ِعيِن

كأني بين خافــــــــــــــــــيتي ُعقاٍب
يريد حمـــــــــــــــــــــامًة في يوِم َغيِن

وقال عمرو بن كلثوم:
إذا ُوضَعت عن األبطــــــــــــاِل يوًما
رأيَت لها جلوَد القــــــــــــــــوِم ُجونا

كأن ُغُضونهنَّ متـــــــــــــــــــــــوُن ُغْدٍر
ُقها الـــــــــــرياُح إذا َجـــــــــــــَرينا ُتصفِّ
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السناد: النوع الخامس ) سناد التوجيه(

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٢ [

مثالهتعريفه

- هو اختالف حركة الحرف السابق لحرف الروي المقيد )الساكن(

- اختلف العلماء في سناد التوجيه على أقوال:
1. أنه عيب مطلًقا، فال يجوز أن تختلف حركة التوجيه.

2. أنه عيب إذا ُجمع بين الفتح والضم، أو الفتح والكسر، أما الجمع بين الضم والكسر فليس عيًبا.

3. أنه عيب إذا ُجمع بين الكسر وغيره، أما اجتماع الفتح والضم فليس عيًبا.

4. أنه ال يعدُّ عيًبا مطلًقا، لكثرته في أشعار العرب في عصور فصاحتهم.

قال امرؤ القيس:
ـــبا ثــــم انتــــحى راح تمريِه الصَّ
فيِه ُشــــــــؤبوُب َجنـوٍب ُمنفِجْر

ِه َثـــــــــــجَّ حتى ضــــــــــاَق عـن آِذيِّ
َعــــرُض َخيــــٍم فـــــُجفاٍف فُيُسر

قد غدا يحملني في أنِفـــــــــــــِه
الحُق اإلطليِن محـــــــــبوٌك ُمَمر

وقال أبو فراس:
الشــــــــــــعُر ديــــــــــــواُن العــــــــَرْب
أبـــــــــــــــــــــــــــــًدا وعنـــــــواُن األَدْب

لم أعُد فــــــــيه مفـــــــــــــــــــــاخري
ــــــــــــــــــــــــــــــُجْب ومديُح آبائي النُّ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــاٍت ُربَّ وُمقطَّ
يُت مـــــــنهنَّ الُكـــــــــــــــــــــــُتب حلَّ

ال في المــــــــديِح وال الهــــــــــجا
ِء وال الـُمجــــــــــوِن وال اللــــــــِعْب


