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اإلهـــــداء
بمناسبة بلوغه الثمانين
أهدي ص ْقر النَّ ْقد وزارع الكلم ال ّط ِّيب

د .حسن بن فهد الهويمل
هذه المنظومة العروضية ..
سائالً اهلل تعالى أن يمدّ يف عمره وأن يبارك فيه.
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4

(المقدَّ مة)
أعـــ ـ ْن يـــــا لاـــ ـ و ـــ ـدْ بـــــالقبو ْ

وأو شــــــــ ـ ء أقــــــــــو ْ
أقــــــــــو
َّ
ومـــــــا
فإنـــــــا بنمـــــــدك ن ْلاـــــــ
َّ
ً

بنـــــا النَّوـــــاخ وعنـــــد ال مـــــو ْ
عظــــــيم النــــــوايا نبــــــ رســــــو ْ
لعلـــــم العـــــرو عـــــديم المثيـــــ ْ

وصـــــــ ِّ وســـــــ ِّلم علــــــــى ســـــــ ِّيد
نظمــــــ ـا
وبعــــــــد فــــــــإ ِّن أقــــــــدِّ
ً

لـــــى مـــــلن اـــــايفْ القنـــــائ أحيـــ ـ ْ
ْ

رمــــــشو الوــــــواهد فياــــــا برمــــــش

(بنر ال َّطوي )

()1

ـلبدي" "أبــا منــذر"
"أقيمــوا" "سـ ْ
()3

()2

()4

فاــــــذي شــــــواهد بنــــــر ال َّطويــــــ ْ
(بنر المديد)

( )5

يغــر" اضــبطوا ذا الــدَّ لي ْ
وقــ ْ "ال َّ

وقـــ ْ "يـــا لبكـــر" لبنـــر المديـــد

()7

()6

( )1لم تنلعمله العرب تا َّمًا ؛ ذلك َّ
أن عروضه يلشماا القبض  ،وهو يف أص الدائرة (فعولن مفاعيلن)
أربع مراو.
( )2عروضه مقبوض ٌة  ،والضرب منذوف  ،وهذا هو الضرب الثالث  ،قدَّ مناه مراعاة للوزن وهو
ام
أقيمـــوا بنـــ النعمـــان َّ
عنـــا صـــدور ْ
( )3عروضه مقبوضة  ،والضرب مقبو
ســـلبدي لـــك اميـــا مـــا انـ ـ

االعرو
ـــاهالً

و ّال تقيمــــــــوا صــــــــاغرين الر وســــــــا
 ،وهذا هو الضرب الثاين وهو
شو
ويأتيـــــك بام بـــــار مـــــ ْن لـــــم تـــــ َّ

( )4عروضه مقبوضة  ،والضرب صنيح  ،وهذا هو الضرب امو  ،أ َّ رناه مراعاة للوزن  ،وهو
أبــــا منــــذر اانــ ـ غــ ـرور ًا صــــنيفل

ـم بــال َّطوع مــال وال ع ْرضــ
ولــم أعطكـ ْ

( )5ال ينلعم ال موشو ًءا  ،وهو (فاعالتن فاعلن فاعالتن) مرتين.
( )6عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
يـــــــا لبكـــــــر أنْوــــــروا لــــــ اليبـــــــًا

يــــــــا لبكــــــــر أيــــــــن أيــــــــن الفــــــ ـرار

( )7عروضه منذوفة  ،والضرب مقصور  ،وهو
ال يغــــــــــــ ـ َّر َّن ْامــــــــــــ ـر ًأ ع ْيوــــــــــــ ـه
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اـــــــ ـ ا عـــــــــي

ـائر للـــــــــشوا ْ
صــــــــ ٌ

ف "واعلمـوا"(َّ " )1نمـا"(" )2للفلـى"
أضـ ْ

و"ر َّب" بنـــــ رواهـــــا ال ليـــــ ْ
()4

()3

(بنر البنيط)

( )5

الـــــذيو ْ
ا
و" َّنـــــا ذم ْمنـــــا" انـــــلْه
ال ال اطلـــو ْ
لوـــو " َّ
و"مـــا هـــ َّي ا َّ

"أيا حـار" "قـدْ أشـاد ْن" شـاهدان
معــا"
و"مــاذا وق ـ ْوف ْ " و"س ـيروا ً
()6

()7

()9

()8

()1

()10

( )1عروضه منذوفة  ،والضرب منذوف مثلاا  ،وهو
اعلمــــــــــــوا أين لكــــــــــــم حــــــــــــاف ٌ

شـــــــــاهد ًا مـــــــــا انـــــــــ أو غائبـــــــــا

( )2عروضه منذوفة  ،والضرب أبرت  ،وهو
َّ
الــــــــــــــذلفاء ياقوتــــــــــــــ ٌة
نمــــــــــــــا

أ ْ ر ــــــ ـ ْ مــــــــن اــــــــي

ْهقــــــ ـان

( )3عروضه منذوفة م بونة  ،والضرب منذوف م بون مثلاا  ،وهو
للفلــــــــــى ع ْقــــــــ ـ ٌ يعــــــــــي

بــــــــــه

حيـــــــــث تاـــــــــدي ســـــــــاقه قدمـــــــ ـ ْه

( )4عروضه منذوفة م بونة  ،والضرب أبرت  ،وهو
ر َّب نــــــــــــــار بـــــــــــــ ا أرمقاــــــــــــــا

ـدي والغـــــــــــــارا
ت ْقضــــــــــــم الانــــــــــــ َّ

( )5لم تنلعمله العرب تا َّمًا ؛ ذلك أن عروضه يف المثمن تكون م بونة  ،وضربه يكون ما م بونًا أو
مقطوعًا  ،وهو يف أص الدائرة (منلفعلن فاعلن) أربع مراو  ،وينلعم موشو ًءا وهو (منلفعلن
فاعلن منلفعلن) مرتين.
( )6عروضه م بونة  ،والضرب م بون مثلاا  ،وهو
ـنكم بداهيـــــة
يـــــا حـــــار ال أ ْرمـــ ـين مــــ ْ

لـــــم يلقاـــــا ســـ ـوق ٌة ق ْبلـــ ـ وال ملـــ ـك

( )7عروضه م بونة  ،والضرب مقطوع  ،وهو
ــــر اء معروقــــة ال َّل ْنيــــ ْين ســــرحوب

قـــد أشـــاد الغـــارة َّ
الوـــعواء تنملنـــ
( )8عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مذا  ،وهو
َّنـــــ ـا ذم ْمنـــــــا علـــــــى مـــــــا َّيلـــــ ـ ْ

تمــــيم
وعمــــرو مــــن
ســــعد بــــن زيــــد
ٌ
ْ

( )9عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
مــــــاذا وقــــــويف علــــــى ربــــــع ــــــال

م ْ لولــــــــــــــ ـِ ار

منــــــــــــــــلعوم

( )10عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مقطوع  ،وهو
ام
ســــــــيروا معــــــــًا نمــــــــا ميعــــــــا ْ
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يـــــــــو الثالاـــــــــاء بطـــــــــن الـــــــــوا ي

(بنر الوافر)

()2

قلبــ ـا عقــــو ْ
"لقــــدْ " و"أعاتــــب" ً

ووافــــــر رابعاـــــــا قــــــ ْ "لنـــــــا"

()3

()5

()4

(بنر الكام )

( )6

"لـــم ْن"( " )9مــ ٌن"(" )10وم ْنــ "( )1بنــ ْو ْ

"صـــن ْوو" " ع ْونـــك" ب ْعـــد ذا
()8

()7

( )1عروضه موشوءة مقطوعة  ،والضرب موشوء مقطوع  ،وهو
َّ
الوــــ ـو مــــــن أ ْــــ ـال
مــــــا هــــ ـ َّي

وح الــــــواح
أضــــــن ْ قفــــــار ًا اــــ ـ ْ

( )2لم تنلعمله العرب تا َّمًا ؛ ذلك َّ
أن عروضه وضربه يف المندَّ

يلشماما القطف  ،وهو يف أص

الدائرة (مفاعللن) س مراو  ،وينلعم موشو ًءا وهو (مفاعللن) أربع مراو.
( )3عروضه مقطوفة  ،والضرب مقطوف مثلاا  ،وهو
َّ
َّ
لنـــــــــا غــــــــ ـن ٌم ننــــــــ ـ ِّوقاا غــــــــ ـش ٌار
اـــــــ ـأن قـــــــــرون للاـــــــــا عصـــــــ ـ ا
( )4عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
لقـــــــــــــد علمـــــــــــ ـ ْ ربيعـــــــــــــة َّ
أن

حبلـــــــــــــــك واهـــــــــــــ ـ ٌن لـــــــــــــ ـِ

( )5عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء معصوب  ،وهو
أعاتباــــــــــــــــــــــــا و مرهــــــــــــــــــــــــا

فلغْضـــــــــــــــــــ ـبن وتعصـــــــــــــــــــ ـين

( )6اسلعملله العرب تا َّمًا  ،وهو يف أص الدائرة (ملفاعلن) س

مراو  ،وينلعم موشو ًءا وهو

(ملفاعلن) أربع مراو.
( )7عروضه تا َّم ٌة  ،والضرب تا ٌّ مثلاا  ،وهو
أقصـــر عـــن نـــد ً
و ذا صـــنوو فمـــا ِّ

كرمـــــ
وامــــــا علمـــــ شـــــمائل وت ا

( )8عروضه صنينة  ،والضرب مقطوع  ،وهو
عماـــــــــ ـ َّن فإنـــــــــــه
و ذا ع ْونـــــــــ ـك َّ

ننـــــــب يشيـــــــدك عنـــــــده َّن بــــــــاال
ٌ

( )9عروضه صنينة  ،والضرب أحذ مضمر  ،وهو
لمــــــــــن الـــــــــــدِّ يار بــــــــــراملين فعاقــــــــــ

( )10عروضه حذاء  ،والضرب أحذ مثلاا  ،وهو
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رســـــــ ـ ْ وغ َّيـــــــ ـر ياـــــــــا الق ْطـــــــ ـر

شـــــــواهد ت ْوـــــــبه قـــــــ ْرع ال اطبـــــــ ْو ْ

ف "ولقـدْ سـبق ْ " و" ـد ْ "
أض ْ

()3

()2

قب ْيـــ ـ "هـــ ـم" اامـــ ـ ٌ مـــــا تقـــ ـ ْو ْ

وق ْبــــــــــ "افلقــــــــــرو" ذا  ،و ذا

()5

()4

(بنر الاشج)

( )6

"عفــا م ـ ْن" و"مــا ه ْا ـره" بالـ َّـذلو ْ

شــــ ـواهده اانــــــان بنــــــر الاــــ ـشي

()7

مـــــــ ٌن عفـــــــ ْ ومنـــــــا معالماــــــــا

()8

هطــــــــ ٌ أ ــــــــ ا وبـــــــــار ٌ تــــــــرب

( )1عروضه حذاء  ،والضرب أحذ مضمر  ،وهو
ومنــــــ أشـــــــوع مـــــــن أســـــــامة ْذ

عيـــــــ ْ نـــــــشا ولــــــــ َّ يف الـــــــ اـذعْر

( )2عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مر ّف  ،وهو
ْ
ولقــــــــــــــد ســــــــــــــبقلام  ،لـــــــــــــ َّ
( )3عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مذا  ،وهو
ــــــــــــ ـد ٌ يكــــــــــــــون مقامــــــــــــ ـه

فلــــــــ ـ ْم نشعــــــــ ـ وأنــــــــ ـ

ــــــــ ـ ْر

الريــــــــــــــا ْ
أبــــــــــــــد ًا بم ْ للـــــــــــــف ِّ

( )4عروضه موشوء صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
و ذا افلقــــــــــــ ْرو فــــــــــــال تكــــــــــــ ْن

وتومـــــــــــــــــــــ ـ
مل ِّوـــــــــــــــــــــ ـعًا
َّ

( )5عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مقطوع  ،وهو
و ذا هــــــــــــم ذاـــــــــــــروا اإلســـــــــــــا

ءة أاثـــــــــــــــــــــروا الننـــــــــــــــــــــناو

( )6ال ينلعم ال موشو ًءا  ،وهو (مفاعيلن) أربع مراو  ،ويف أص الدائرة (مفاعيلن) س مراو.
( )7عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
عفـــــــــا مـــــــ ـن

الناـــــــــــ
ليلـــــــــى َّ

ـــــــــــــــب فـــــــــــــاممال فـــــــــــــالغ ْمر

( )8عروضه صنينة  ،والضرب منذوف  ،وهو
الضيــــــــــ
ومــــــــا ه ْاــــــ ـري لبــــــ ـاغ
َّ
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َّ
الـــــــــــــــذلو
ـــــــــــــــــم بـــــــــــــــال َّظ ْار

الر ش)
(بنر َّ

()1

لـــم "الق ْلـــب مناـــا" لق ْطـــع يميـــ ْ

الر يــــــش
و" ٌار لنــــــ ْلمى" ببنــــــر ا
و"قدْ هاج قلب " و"مـا هـاج" ح ْشنـً ا
()2

()4

()3

و"يــــا ليلنــ ـ " انــ ـ غيــــر اليــ ـ ْ
()6

()5

الرم )
(بنر َّ

( )7

زعيمــ ـا بنــــب
و"أ ْبلــ ـ ْ "
ً
لــــه الوــــ ْشء ســــ ِّبغه ت ْلــــِ الوميــــ ْ

ويف ر ْملـــه "مثـــ ســـ ْنِ" الـــ و
()8

و"قال ـ ْ "

()10

نــي

احــذف ْن و" ل ْيل ـ ْ "

يطــــو ْ

()9

()1

( )1ينلعم تا َّمًا  ،وهو يف أص الدائرة (منلفعلن) س مراو  ،وينلعم موشو ًءا وهو (منلفعلن)
وموطورا وهو (منلفعلن) اال مراو  ،ومناواًا وهو (منلفعلن) مرتين.
أربع مراو ،
ً
( )2عروضه تا َّم ٌة  ،والضرب تا ٌّ مثلاا  ،وهو

ٌار لنــــــــ ْلمى ذ ســــــــل ْيمى ـــــــــار ٌة

ق ْفــــــر ًا تــــــر

ياتاـــــــا مثــــــ الشا بــــــ ْر

( )3عروضه صنينة  ،والضرب مقطوع  ،وهو
ســـــــالم
منـــــــرتيح
القلـــــــب مناـــــــا
ٌ
ٌ

والقلـــــــب منـــــــ

اهـــــــدٌ مواـــــــو

( )4عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
قــــــــــد هـــــــــــاج قلبــــــــــ منـــــــــــش ٌ

مـــــــــــــــن أ ِّ ع ْمـــــــــــــــرو م ْقفـــــــــــــــر

( )5عروضه موطورة  ،وه الضرب  ،وهو
أحشانــــا وشــــ ْو ًوا قـــــد شــــوا
مـــــا هــــاج
ً
( )6عروضه مناواة  ،وه الضرب  ،وهو
يـــــــــــــا ليلنــــــــــــ فياـــــــــــــا ــــــــــــذ ْع
( )7لم تنلعمله العرب تا َّمًا ؛ من علة النذف يف المندَّ

تلش عروضه  ،وهو يف أص الدائرة

(فاعالتن) س مراو  ،وينلعم موشو ًءا  ،ووزنه (فاعالتن) أربع مراو.
( )8عروضه منذوفه  ،والضرب صنيح  ،وهو
م ْثـــ ســـ ْنِ البـــ ْر ع َّفـــى ب ْعـــدك الــــــ

ـــــــــق ْطر مغْنـــــ ـاه وتأويـــــــب ِّ
الوـــــ ـما

( )9عروضه منذوفة  ،والضرب مقصور  ،وهو
أبلــــــ ـ النعمــــــــان عنــــــ ـ مألكــــــ ـًا

وانلظــــــار
أنــــــه قــــــد ــــــا حبنــــــ
ْ

( )10عروضه منذوفة  ،والضرب منذوف مثلاا  ،وهو
ــما لاــــــــا
قالـــــــ ال ننــــــــاء لـــــــ َّ
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ب
شـــــاب رأســــ بعـــــد هـــــذا واشـــــلا ْ

راو" وقـ ْ "مــا لــما"
وقـ ْ "م ْقفـ ٌ
()2

بــــه العــ ـ ْين قـــ َّـرو تفــ ـ ْش يــــا انيــ ـ ْ

()3

النريع)
(بنر َّ

( )4

و"لــــم ت ْقصــــد ْن" أ ا قــــي

و"أزمان سلمى" و"هـاج الاـو "
()5

قـ

()7

()6

الرعيـ ْ
ســري ًعا علــى "صــاحب ْ " يف َّ

"النَّوــر م ْن ـ ٌك" و"ينْض ـ ْننه"
()8

لق ْيــــ ْ

()10

()9

( )1عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء من َّب  ،وهو
ـل ــــــــــــ ـ ا ر ْبعــــــــــــــًا بع ْنــــــــــــ ـ ْ
فان
يــــــــــا ل ْيلــــــــ ـ َّ ْاربعــــــــــا واســــــــــــ
( )2عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
ارســـــــــــــــــــــاو
مقفـــــــــــــــــــــراو
ٌ
ٌ

مثــــــــــــــ ـ يــــــــــــــــاو الشبــــــــــــــــور

( )3عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء منذوف  ،وهو
مــــــــا لـــــــــما قــــــــرو بــــــــه العيـــــــــ

ـنــــــــــــان مــــــــــــن هــــــــــــذا امــــــــــ ـ ْن

( )4لم تنلعمله العرب تا َّمًا َّ ،
من عروضه وضربه تلنقاما علة الكوف والوقف والصلم  ،وهو يف
أص الدائرة (منلفعلن منلفعلن مفعوالو) وعلى النقيقة (منلفعلن منلفعلن فاعلن) مرتين ،
موطورا ووزنه (منلفعلن منلفعلن مفعوالو).
وينلعم
ً
( )5عروضه مطوية مكووفة  ،والضرب مطوي موقوف  ،وهو
الــــر
أزْ مــــان ســــلمى ال يــــر مثلاــــا ْ

را ون يف شــــــــــــــا وال يف عــــــــــــــرا ْ

مكووف مثلاا  ،وهو
ٌ
مطوي
( )6عروضه مطوية مكووفة  ،والضرب
ٌّ
رســــم بــــذاو الغضــــا
هــــاج الاــــو
ٌ

م لولــــــــــ ٌِ منــــــــــلعو ٌم م ْنــــــــــو

( )7عروضه مطوي ٌة مكووفة  ،والضرب أصلم  ،وهو
قالـــ ـ ْ ولـــــم تقصـــ ـدْ لقيـــــ ال نـــــا
م ْاــــــ ـالً فقــــــــد أبلغــــــ ـ أســــــــماع ْ
( )8عروضه م بولة مكووفة  ،والضرب م بو مكووف مثلاا  ،وهو
النَّوــــــــر منـــــــ ٌ
ـك والو ــــــــوه نــــــــا

اماــــــــف عــــــــن ْم
ِّ
نيــــــــر وأ ـــــــــراف
ٌ

( )9عروضه موقوفة موطورة  ،وه الضرب  ،وهو
ينْضــــــــــ ْنن يف حافاتاــــــــــا بــــــــــامبوا ْ
( )10عروضه مكووفة موطورة  ،وه الضرب  ،وهو
رحلــــــ أقــــــالَّ عــــــ ْذل
يــــــا صــــــاحب ْ ْ
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(بنر المننر )

( )1

و"ص ًا" و"وي ا ِّ سعد" حوو ْ

و" َّن ابـــــــن زيـــــــد"( )2اطـــــــو وتـــــــاج

()4

()3

(بنر ال فيف)

()5

وقــ ْ "حــ َّ أهلــ "( )6وشــ ِّعث "بميــ "

ـيدي لـــ ـ يميـــ ـ ْ
و"ليـــ ـ " قصــــ ْ
َّ

()7

()8

زحاف يوري يف الضرب مور
ٌ
يلشمه الط  ،وهو

( )1لم تنلعمله العرب تا َّمًا ؛ من ضربه يف المندَّ

العلة  ،وهو يف أص الدائرة (منلفعلن مفعوالو منلفعلن) مرتين  ،وعلى النقيقة (منلفعلن
مفعوالو منلفعلن) يف الوطر امو  ،و(منلفعلن مفعوالو مفلعلن) يف الوطر الثاين .وينلعم
مناواًا  ،ووزنه (منلفعلن مفعوالن) ذا اان
العرو

العرو

موقوفة  ،و(منلفعلن مفعولن) ذا اان

مكووفة.

( )2عروضه صنينة  ،والضرب مطوي  ،وهو
َّن ابـــــــــن زيـــــــــد ال زا منـــــــــلعمالً
( )3عروضه موقوفة مناواة  ،والعرو

لل يـــــــر يفوــــــ يف م ْصــــــره العرفـــــــا

ه الضرب  ،وهو
ـدار
صــــــــــ ـ ًا بنــــــــــ ـ عبــــــــــــد الـــــــــــ ْ

( )4عروضه مكووفة مناواة  ،والعرو

ه الضرب  ،وهو
ويــــــــــــــــ ا ِّ ســــــــــــــــ ْعد ســــــــــــــــ ْعدا

( )5اسلعملله العرب تا َّمًا  ،وهو يف أص الدائرة (فاعالتن منلفع لن فاعالتن) مرتين  ،وينلعم
موشو ًءا  ،ووزنه (فاعالتن منلفع لن).
( )6عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
حــــ َّ أهلــــ مـــــا بـــــين ْرنـــــا فبـــــا و
( )7هذا شاهد على واز

بالنــــــــــ ا
ال وح َّلــــــــ ـ علويــــــــ ـ ًة ِّ

و اللوعيث يف الضرب امو من العرو

لــــي مــــن مــــاو واســــرتا بم ْيــــ
نمـــــا الم ْيــــ مـــــن يعـــــي ا يبـــــًا

امولى  ،وهو

ميــــــــ امحيــــــــاء
نَّمــــــــا الم ْيــــــــ
ِّ
الر ـــــــــاء
ااســـــــ ـفًا بالـــــــ ـه قليـــــــ ـ َّ

( )8عروضه صنينة  ،والضرب منذوف  ،وهو
ليـــ شــ ـعري هــ ـ ْ اـــ َّم هــ ـ ْ تيــ ـنْا ْم
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أ ينــــــــول ْن مــــــ ـ ْن ون ذاك الـــــــ َّـر

تل لي  ،ق ْ "ا ا
ْ

ف " ْن قـد ْرنا" و"مـاذا تـر "
أض ْ
()1

()2

طب" يـشو ْ

()3

(بنر المضارع)

( )4

ســــــــعا ً ا فمــــــــاذا ترانــــــــا نقــــــــو ْ

" عـــــــــاين" لياـــــــــا مضــــــــارعنا
()5

(بنر المقلضب)

( )6

الوــــ ـعر بيــــ ـ ٌ اقيــــ ـ ْ
بمقلضــــــب ِّ

ـم ال لاـــــــا
لنـــــــا "أقبلــــــ ْ " اــــــ َّ
()7

( )1عروضه منذوفة  ،والضرب منذوف مثلاا  ،وهو
ْن قــــــ ـدرنا يومــــــــًا علــــــــى عــــــــامر

لكــــــــم
ننلصــــــــف منــــــــه أو ند ْعــــــــه
ْ
ْ

( )2عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
ليـــــــــ شـــــــــعري مـــــــــاذا تـــــــــر

أ ا ع ْمـــــــــــــــــــــــرو يف أمرنــــــــــــــــــــــــا

( )3عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء م بون مقصور  ،وهو
اـــــــــ ا

لـــــــــم تكـــــــــو
ْطـــــــــب ْن
ْ

بلم ينــــــــــــــــير
نــــــــــــــــوا غضــــــــــــــــ ْ

( )4ال ينلعم ال موشو ًءا وهو (مفاعيلن فاع التن) مرتين .وهو يف أص الدائرة (مفاعيلن فاع التن
مفاعيلن) مرتين.
( )5عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
عــــــــــــــاين لــــــــــــــى ســــــــــــــعا

واعـــــــــــــ هـــــــــــــو ســـــــــــــعا

( )6ال ينلعم ال موشو ًءا  ،وهو (مفعوالو منلفعلن) مرتين .وهو يف أص الدائرة (مفعوالو
منلفعلن منلفعلن) مرتين.
مطوي مثلاا  ،وهو
( )7عروضه مطوية  ،والضرب
ٌّ
أ ْقبلـــــــــــــــ ْ فــــــــــــــــال لاــــــــــــــــا
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عارضــــــــــــــــــــــــان االـــــــــــــــــــــــــ

(بنر المولث)

()1

وشــ ِّعث بـــ"لــ ْم ال يعــ ْ مــا أقــو ْ "

ومولثنـــا "الـــبطن مناـــا مـــي ٌ "

()3

()2

(بنر الملقارب)

( )4

()6

"وأروي مــن الوــعر" اــم " ل ْيـ ْ "

"أمـــــ ْن ْمنـــــة أ ْقفـــــر ْو" ت ْولـــــش ْأ

االـــــذلي ْ
َّ
" َّ
ف وال تبلـــــ ْ "
تعفـــــ ْ

تمــــيم" "ويــــأوي لــــى"
فأمــــا
ٌ
" َّ
()5

()7

()9

()8

()1

( )1ال ينلعم ال موش ًءا  ،وهو (منلفع لن فاعالتن) مرتين .وهو يف أص الدائرة (منلفع لن فاعالتن
فاعالتن) مرتين.
( )2عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
الـــــــــــــبطن مناـــــــــــــا مـــــــــــــي ٌ
( )3هذا شاهد على واز

والو ــــــــــــــه مثــــــــــــ ـ الاــــــــــــــال

و اللوعيث يف ضربه  ،وهو

لـــــــــ ـ ْم ال يعـــــــــ ـ مـــــــــــا أقـــــــــــو

النـــــــــــــــــــــ ـيد المـــــــــــــــــــــــأمو
ذا َّ

( )4اسلعملله العرب تا َّمًا  ،وهو يف أص الدائرة (فعولن) امان مراو  ،وينلعم موشو ًءا  ،ووزنه
(فعولن) س مراو .تنبيه يووز يف عرو
العرو

الضرب ويف الوشْ ء الذي يل
هذا البنر القبض وأ َّما يف َّ

البرتاء والوشْ ء الذي يل الضرب امبرت فال يووز  ،قا ابن القطاع وقد أ ازه ام ف

وهو غلط.
( )5عروضه تا َّمة  ،والضرب تا ٌّ مثلاا  ،وهو
ـيم تمــــــــيم بــــــــن مـــــــر
فأمـــــــا تمـــــــ ٌ
َّ

فألفــــــــاهم القــــــــو ر ْوبــــــــى نيامــــــــا

( )6عروضه صنينة  ،والضرب مقصور  ،وهو
ويــــــــأوي لــــــــى ننــــــــوة بائنــــــــاو

النــــــعا ْ
وشــــــ ْعث مراضــــــيع مثــــــ
َّ

( )7عروضه صنينة  ،والضرب منذوف  ،وهو
وأروي مـــــن ِّ
عويصــــا
ـعرا
ً
الوــــعر شــــ ً
ْ

يننـــــــ الـــــــ اـرواة الـــــــذي قــــــــد رووا
ِّ

( )8عروضه صنينة  ،والضرب أبرت  ،وهو
لــــ ـ ْ مــــ ـ ْن ســــــليمى ومــــــن م َّيــــــ ْه

ليلــــــ َّ عو ــــــا علــــــى رســــــم ار
( )9عروضه موشوءة منذوفة  ،والضرب موشوء منذوف مثلاا  ،وهو
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(بنر الملدارك)

()2

()3

اـــذا " ار ســـلمى" انـــاها الــ اـذبو ْ

()5

أ ـ "قـف علـى ارهـم" وال اطلـو ْ

ـالما"
ـامر ســـــ ً
لقــــــد " اءنــــــا عـــــ ٌ

()4

بلـــــى "هـــــذه ارهـــــم أقفـــــرو"

()6

و"مال "( )8فـ"ـش َّم " ()9اراض ال يو ْ

أضــــ ْ
ف ْن توــــأ "اــــر ًة" وا َّــــر ْ
()7

و
أمـــــــــــــ ـن منـــــــــــــــة أقفـــــــــــــــر ْ

لنــــــــــــــلمى بــــــــــــــذاو الغضــــــــــــــا

( )1عروضه موشوءة منذوفة  ،والضرب موشوء أبرت  ،وهو
َّ
ف وال تبلــــــــــــــــــــ ـ
تعفــــــــــــــــــــ ـ ْ

فمــــــــــــــــا ي ْقــــــــــــــــض يأتيكــــــــــــــــا

( )2ينلعم تا َّمًا  ،وقا ابن ال باز لم تنلعمله العرب تا َّمًا  ،وما ور فيه مصنوع  ،وهو يف أص
الدائرة (فاعلن) امان مراو ،وينلعم موشو ًءا ،ووزنه (فاعلن) س مراو.
( )3عروضه صنينة  ،والضرب صنيح مثلاا  ،وهو
صـــــــالنا
سالــــــــما
عـــــــامر
اءنـــــــا
ً
ً
ٌ

بعـــــدما اـــــان مـــــا اـــــان مـــــن عـــــامر

( )4عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء م بون مر َّف  ،وهو
ار ســـــــــــلمى بوـــــــــ ـ ْنر عمـــــــــــان
مالحظة

اءو العرو

قـــــــ ـدْ انـــــــــاها البلـــــــــى الملـــــــ ـوان

والمصرع يوافِ الضرب ولذا اءو م بونة مر َّفلة
مصرعة ،
يف هذا البي
َّ
َّ

فلن َّبه.
( )5عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء مذا  ،وهو
ـرو
ـم أقفـــــــــــــ ْ
هــــــــــــــذه ارهـــــــــــــ ْ

هور
ور منلْاــــــــــــا الــــــــــــدا ْ
أ ْ زبــــــــــــ ٌ

( )6عروضه موشوءة صنينة  ،والضرب موشوء صنيح مثلاا  ،وهو
ف علــــــــى ارهــــــــم وا ْبكــــــ ـي ْن
قــــــ ـ ْ

بــــــــــــــين أ اللاــــــــــــــا والــــــــــــــدِّ م ْن

( )7هذا شاهد على أن ال بن فيه حنن  ،وهو
اـــــــــــر ٌة رحـــــــــــ ْ بصـــــــــــوالوة

فلل َّقفاــــــــــــــا ر ــــــــــــــ ٌ ر ــــــــــــــ

( )8هذا شاهد على َّ
أن القطع يف حووه ائش  ،وهو
ـم
مــــــــــــــال مــــــــــــــا ٌ ال رهـــــــــــــ ْ

أو بـــــــــــــــــ ـرذوين ذاك ام هـــــــــــــــــ ـ ْم

( )9هذا شاهد على واز ا لماع ال بن والقطع يف بي واحد  ،وهو
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ال اتمة
أو ذنـــ ـ ْ بـــــامفو ْ

وحمــــــــدً ا لــــــــك اهلل ْن أشــــــــرق ْ

لنـــــا الوـــــم

وصـــــــ ِّ لاـــــــ علـــــــى أحمـــــــد

و اــــــــرا وصــــــــنب عــــــــدو ْ

بدأو نظماا يف /2منر 1442 /هـ وتم النظم وهلل النمد صبينة امحد
/4منر 1442 /هـ.

ز َّمـــــــ ـ ْ بـــــــ ـ ٌ ل ْلبـــــــ ـ ْين ضـــــــ ـن ًى
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يف غـــــــ ـور تاامـــــــــة قـــــــــد ســـــــ ـلكوا

المصطلناو الوار ة يف النظم والاام
وبعض المصطلناو الاا َّمة
الزحافات المفردة والمزدوجة واالرتباطية
وأ َّما الشحافاو فا نوعان مفر ٌة ومش و ٌة وه ال تكون ال يف اواين امسباب .
فأ َّما المفر ة فثمانية َّأولاا ال بن وهو ح ْذف النرف الثاين الناان من الوشء.
ام اإلضمار وهو سكان النرف الثاين.
ام الوق
ام ال َّط

وهو حذف النرف الثاين الملنرك.
وهو حذف النرف الرابع الناان.
الناان.

ام الق ْبض وهو حذف النرف ال ام

ام الع ْصب وهو سكان النرف ال ام .
ام الع ْق

وهو حذف النرف ال ام

الملنرك.

ام الكف وهو حذف النرف النابع الناان.
وأ َّما المش و ة فأربعة َّأولاا ال ْب وهو ا لماع الط ِّ وال ْبن.
واإلضمار.
ْ
ام ال ْش وهو ا لماع الط ِّ
ام َّ
الوك

الكف وال ْبن.
وهو ا لماع
ِّ

ام النَّق

ف والع ْصب.
وهو ا لماع الك ِّ
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ام تأيت الشحافاو االرتبا ية وأعن باالرتبا ية َّ
النبب ال فيف أو
أن سالمة َّ
ٌ
مرتبط بنالمة سبب فيف
مشاحفله

ر أو مشاحفله  ،هذا هو معناها بإيواز ،

وه االاة َّ ،أولاا المعاقبة وه تواور سببين فيفين يف تفعيلة واحدة أو
تفعيللين  ،فلاما ْ
أن ينلما م ًعا من الشحاف أو أن يشاحف أحدهما وينلم اآل ر
وال يووز أن يشاحفا م ًعا.
ام المراقبة وه تواور سببين فيفين يف تفعيلة واحدة  ،أحدهما يلنقه الشحاف
واآل ر يوب ْ
سالـما من الشحاف  ،فيلو ب أال يصيباما الشحاف م ًعا
أن يكون
ً
وأال ينلما م ًعا.
ام المكانفة وه تواور سببين فيفين يف تفعيلة واحدة  ،فلاما أن ينلما م ًعا من
الشحاف أو أن يشاحفا م ًعا  ،أو ْ
أن يشاحف أحدهما وينلم اآل ر.
علل الزيادة والنقص و ُ
العلل التي تجري مجرى الزحاف
الشحاف.
العل االاة أنواع عل زيا ة وعل نقصان وعل ٌ توري مور ِّ
فأ َّما عل الشيا ة فثالاة َّ ،أولاا ال َّلرفي
موموع .وهو يد
ٌ
ام اللذيي

وهو زيا ة سبب فيف على ما ره وتدٌ

موشوء الكام والملدارك.

موموع .وهو يد
وهو زيا ة حرف ساان على ما ره وتدٌ
ٌ

موشوء

البنيط والكام والملدارك.
ام اللنبي

وهو زيا ة حرف ساان على ما

موشوء الرم .
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سبب فيف .وهو يد
ره
ٌ

وأ َّما عل النق
وهو يد

فلنعة َّأولاا النذف وهو ذهاب سبب فيف من ر الوشء.

سلة بنور يد

الطوي يف (مفاعيلن) فلصير (مفاع ) فلنق

(فعولن) والمديد يف (فاعالتن) فلصير (فاعال) فلنق
وال فيف وهما االمديد ويد

لى

لى (فعولن) والرم

الاشج وهو االطوي  ،ويد

الملقارب يف

(فعولن) فلصير (فعو).
ام الق ْطف وهو النذف مع العصب أي ذهاب سبب فيف من
و سكان ما قبله وهو يد

ر الوشء

على (مفاعللن) يف الوافر فلصير (مفاع ْ ) فلنق لى

(فعولن) .
ام الق ْطع وهو حذف ساان الوتد الموموع من ر الوشء و سكان ما قبله وهو
يد

على (فاعلن) يف البنيط فلصير (فاع ْ ) فلنق لى (ف ْعلن)  ،والكام اذلك

يصير (ملفاعلن) فيه (ملفاع ْ )  ،فينق
(منلفعلن) فيه (منلفع ْ ) فينق

لى (فعالتن)  ،والر ش أيضًا فيصير

لى (مفعولن) .وسلالح

للق ْصر اآليت ذاره  ،غير أن هذا يد

َّ
أن القطع موابه

على الوتد  ،وأ َّما القصر فيد

على

النبب.
ام البرت وهو القطع مع النذف أي ذهاب سبب فيف من ر الوشء ام حذف
ساان الوتد الموموع و سكان ما قبله  ،وهو يد
فلصير (فاع ْ ) فلنق لى (ف ْعلن) وتد

على (فاعالتن) يف المديد

(فع).
على (فعولن) يف الملقارب فلصير ْ

ام الق ْصر وهو حذف ساان النبب من ر الوشء و سكان ملنراة  ،وهو يد
(فاعالو) فلنق
المديد يف (فاعالتن) فلصير
ْ
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لى (فاعالن) ويد

الرم
َّ

وال فيف وهما االمديد  ،ويد

الملقارب يف (فعولن) فلصير (فعو ْ ).

ام الن اذ وهو حذف وتد موموع من

ر الوشء  ،وهو يد

الكام يف

(ملفاعلن) فلصير (ملفا) فلنق لى (فعلن).
الص ْلم وهو حذف وتد مفرو من
ام َّ

ر الوشء  ،وهو م ل

بالنريع يف

(مفعوالو) فلصير (مفعو) فلنق لى (ف ْعلن).
ام الو ْقف وهو سكان النابع الملنرك من الوشء  ،وهو يد

موطور النريع

ْ
(مفعوالن).
(مفعوالو) فلنق لى
ومناوك المننر يف (مفعوالو) فلصير
ْ
ام الك ْوف وهو حذف النابع الناان  ،وهو يكون مع زحاف ال ب يف النريع
المند

وذلك يف (مفعوالو) فلصير (معال) فلنق

لى (فعلن) ويد

أيضا
ً

موطور النريع ومناوك المننر فلصبح (مفعوال) فلنق لى (مفعولن).
وهناك عل توري مور الشحاف مناا علة واحدة ال تؤار يف الوزن  ،وه
اللوعيث  ،واللوعيث ال يد

ال على ال فيف والمولث  ،وهو حين يد

ال

يوب اللشامه  ،وهو با لصار يكون يف (فاعالتن) فلنذف العين أو الال فلصير
(فاعاتن) أو (فاالتن) فلنق لى (مفعولن).
وهناك ع َّللان تؤاران يف الوزن
َّأو ً
امو من الوشء الذي يقع يف َّأو
ال ال ْر وهو سقاخ النرف الملنرك َّ
البي

 ،وال يكون اإلسقاخ ال من الوتد الموموع  ،وذلك يف (مفاعيلن) يف

المضارع والاشج فلصير (فاع ْيلن) فلنق
فلصير (فاعللن) فلنق

لى (مفعولن)  ،و(مفاعللن) يف الوافر

لى (م ْفلعلن)  ،و(فعولن) يف الطوي والملقارب فلصير

(ع ْولن) فلنق لى (ف ْعلن).
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شء من البي ال يعلدا هبا يف اللقطيع.

اان ًيا ال ْش وهو زيا ٌة يف َّأو

مصطلحات أخرى
ال َّنالم هو أن ينلم الوشء من الشحاف.
الصنيح ْ
أن ينلم العرو
ال َّلا

أو الضرب من النق

ما اسلوىف أ شاء ائرته من عرو

الوايف ما اسلوىف أ شاء ائرته من عرو

والشيا ة.

وضرب بال نق
وضرب بنق

 ،االكام .
 ،االطوي .

الموشوء ما ذهب ْشء عروضه و ْشء ضربه.
الموطور ذهاب نصف البي .
المناوك ذهاب الث البي .
لا ًما أو ا اللنبيه لى أنن ر ع
العرو

يف تدوين لاذه المصطلناو لى بعض الب

 ،عدا مصطلح الشحافاو االرتبا ية  ،فلم أقف له على تنمية  ،فوضع

له -با لاا ي -هذا المصطلح .واهلل المو ِّفِ.
وص َّلى اهلل على نبينا منمد و له وس َّلم.
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