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 بيُت الخماد ِـىذ ِـبذهللا بً إدَسغ

 د/ مشوعي إبشاهُم مىس ى املخائلي 

ما٫ والخ٨ىىلىظُا، ظضة، الؿٗىصًت  ؤؾخاط مؿاٖض، ظامٗت ألٖا

 

٣ًىم َظا البدض ٖلى صعاؾت البيُت اإلا٩ىهت ألؾلىب الخًاص ٖىض الكاٖغ 

زمـ ؤق٩ا٫ للخًاص . و٢ض جىنل البدض بلى )0(الؿٗىصي ٖبضهللا بً بصَعـ

اؾخسضمها الكاٖغ، وهي: الخًاص اإلا٩اوي، والخًاص الؼماوي، والخًاص الخغ٧ي، 

 زىاثُت الغوح والجؿض. 
 
 وزىاثُت الخحر والكغ، وؤزحرا

 جمهُذ:

ا لُٛلبه، والؿىاص يض البُاى" . )3(الخًاص في اللٛت: َى "٧ل شخيء ياص قِئ 

الخًاص ًدمل مٗجى املخالٟت في . ٞ)2(و٢ُل "يض الصخيء زماٞه، والجم٘ ؤيضاص"

والخًاص في الانُماح: ل٣ض ازخل٠ الى٣اص والبماُٚىن ال٣ضماء في الانُماح ٖلى مٗجى مىخض  ٦شحر مً ألاخُان.

. و٢ض ؤَل٤ ٖلى َظا اللىن البماغي ؤ٦ثر مً اؾم وهي: اإلاُاب٣ت والخُاب٤ والخُب٤ُ والخ٩اٞا )1(للخًاص

ت الجىاهب الىٟؿُت بن للخًاص ؤَمُت ٦بحر  .)2(والخًاص لضي ة ج٣ىصها بلى ٞهم ؤٖم٤ للىو، وبُاٍن ؤ٦بر بلى مٗٞغ

ت... وبظل٪ اإلابضٕ. بن " اػصًاص صعظت الخًاص زم البلٙى بلى الخًاص اإلاُل٤ ٢اصع ٖلى جىلُض َا٢ت ؤ٦بر مً الكٍٗغ

ت في الهىعة وفي اللٛت َى الخًاص" غاء ٢ُمت ٞاٖلت بن الخًاص "٨ًدؿب في ؤقٗاع الكٗ .)3(ٞةن مىلض الكٍٗغ

                                                           
1

 دفعة أول مع ابلرايض الشرقعة كلية من اجلامعية الشهادة على حصل وقد م،ٕٜٙٔ عام السعودقة، من بنجد َحْرَمة بلدة يف إدرقس بن عبدهللا ولد       
 حترقرىا رأس وقد ىـٖ٘ٛٔ عام افإسالمية الدعوة صحيفة إبصدار كلف وقد. ادلعارف وزارة يف والًتبوي الفٍت التفتيش رلال يف عمل. فيها خترجت
 افإسالمية، سعود بن دمحم افإمام جامعة يف للعمل انتقل. واآلداب نونوالف للعلوم األعلى للمجلس عاماً  أميناً  عُت ىـٕٜٖٔ عام يف سنوات، ذتان مدة
 علمية وىيئات مؤسسات عدة يف عضو وىو.  ىـٖٕٗٔ حىت ىـٔٓٗٔ من ادلدة يف ابلرايض األديب للنادي رئيساً  عمل وقد. للجامعة عاماً  أميناً 
 اجلنادرقة مهرجان يف ،(ادلكرمة السعودقة الشخصية) بوصفو اختَت وقد. شعرقة ومهرجاانت دولية مؤدترات عدة يف السعودقة مثل وقد. وصحافية وثقافية
 شعر، دقوان( زورقي يف. )مٜٗٚٔ عام( اذلجري عشر الرابع القرن من الثاين النصف خالل العربية اجلزقرة يف الشعر: )للشاعر صدر. ىـٖٔٗٔ لعام
 شعر، دقوان( : ماء بال إْتار. )مٕٜٜٔ عام نقدقة، دراسات( : أقالم عزف) .مٜٜٔٔ عام شعرقة، دراسات( كالم أحلى يف كالم. )مٜٗٛٔ عام
 .ىـٕٔٗٔ ،(ابفإشًتاك) األدبية األندقة قبل الرايض منطقة ثقافة عن مالمح. ىـٕٓٗٔ العرب، الشعراء صوره كما عبدالعزقز ادللك. مٜٜٛٔ عام

 .ٜ٘٘ – ٛ٘٘م، ص ٖٕٔٓ، ٖالسعودقة، الرايض، طعبدهللا بن إدرقس، األعمال الشعرقة الكاملة، مكتبة العبيكان، 
 م،  مادة )ض د د(.ٔٛٛٔبن منظور، لسان العرب، حتقيق: عبدهللا الكبَت ودمحم أزتد حسب هللا وىشام الشاذيل، القاىرة، ادلطبعة ادلَتي، مصر ، ا    (  ٕ)

 م، مادة ) د ض ض(.ٕ٘ٓٓدمحم بن احلسن بن درقد، رتهرة اللغة، بَتوت، دار الكتب العلمية،      ( ٖ)
ىــ( بُت التضاد والتأثَت النفسي يف حدقثو عن ٖٙٛىــ( إىل التضاد عند حدقثو عن التكافؤ، فالتضاد عنده تكافؤ. وقربط الرماين )ٖٖٚقشَت قدامة )    (  ٗ)

ىــ( ٗٛٙ. وللتضاد عند حازم القرطاجٍت)ىــ( فالتضاد ىو اجلمع بُت الضدقنٙ٘ٗىــ( وابن رشيق )ٜٖ٘التضاد على مستوى اللون. أما العسكري )
 ارتباط وادلتلقي ابعتباره، التضاد أحد صيغ األسلوب التعبَتقة.

 .ٖٖٓم، ص ٖٕٓٓالسيد أزتد اذلامشي، جواىر البالغة، حتقيق: الدكتور قوسف الصميلي، بَتوت، ادلكتبة العصرقة،      ( ٘)
 . ٚٗم، ص ٜٚٛٔ، بَتوت، العربية الشعرقة، مؤسسة األْتاث كمال أبو دقب، يف    (  ٙ)
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ا  ا ؾاٖض في ال٨ك٠ ًٖ اهٟٗاالث الظاث وؤخاؾِؿها، ؤمام ٢ًُت ٦بري ؤ٣ًٓذ مكاَٖغ  ُ ا ؤؾلىب
 
ل٩ىهه ج٨ى٩ُ

وؤؾهمذ في ايُغابها، وجل٪ ال٣ًُت مدهىعة في عئٍت الظاث للضَغ واإلاىث ٞجاء ؤؾلىب الخًاص يمً بيُت 

صالالث مدكٗبت ومخىهجت جسغط ًٖ مخى٢٘  مدكاب٨ت لخمل َظا الايُغاب الىٟسخي وبشه لخ٩ىن اللٛت طاث

،  .)0(الخضر بلى ال مخى٢ٗت" ا ًضٞ٘ بىا بلى ؾبر ؤٚىاع قٍٗغ  ُ ا ؤؾلىب ـ ٌك٩ل مشحر  بن الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

ت  . "ٞما الخًاص بال زهُهت جىهج ال٩لمت لخًٟي ٖلى الىو قٍٗغ ٨ٍغ مىمه ٞو ومً زم الى٢ٝى ٖلى عئٍخه َو

ـ هي ٧اآلحي: ؤما مٓاَغ .)3(زالهت"  الخًاص في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

: الخماد اإلاياوي:  اإلابدث ألاٌو

ـ وطل٪ في ٢هُضجه  بن ؤؾلىب الخًاص اإلا٩اوي مً ألاؾالُب البماُٚت التي جٓهغ ٞاٖلُت في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

 "مدىت اإلاٛغب الٗغبي" التي ٣ًى٫ ٞحها:

ٗلىا مىاع الخ٤ في الكغ١ والٛغب؟  ـتؤلم ًيكغوا ؤلاؾمام في ٦ــــل ب٣ـــٗــــــــــ  )2(وَُ

ظا ألاؾلىب ًدمل صاللت  ]الٛغب Xالكغ١ [اؾخسضم الكاٖغ َىا ؤؾلىب الخًاص اإلا٩اوي مً زما٫ لٟٓتي  َو

مَّ ظمُ٘ ألاعى مً الكغ١ بلى الٛغب.  الٗمىم، ؤي ؤن ؤلاؾمام اهدكغ ٖو

 اإلابدث الشاوي: الخماد الضماوي:

ٓهغ الخًاص الؼماوي في ق ٓهغ َظا بك٩ل ظلي في اٗغ ٍو ـ بك٩ل واضر ًخه٠ بالكمى٫ والٗمىم. ٍو بً بصَع

 ٢هُضجه "ؤم الٗغوبت":

 صاهذ لــــــــــــه ألاظؿـــــــــــــــــــــــاص وألاعواح  مىدذ ألَل ألاعى ؤًٞل مغؾل

ـــــــــــــم م٘ اإلاــضي  ــــــــــــــــــــــــاحللٗاإلاحن، ًُٟٞـــــــــــه سخـــــــــ  ؤَضث يُاء ال ًٍغ

ٗـــــــــــــت ى بها ؤلامؿـــــــــاء وؤلانبــــــــــــــــــاح  (بمدمض) الهاصي لخُــــــــــــغ قَغ  )1(ًَؼ

ٗت ؤلاؾمامُت التي ظاء بها دمحم_ ] ؤلامؿاء Xؤلانباح  [اؾخسضم الكاٖغ ؤؾلىب الخًاص الؼماوي مً زما٫ ٞالكَغ

غة الٗغبُت (ؤم الٗغوبت) في ٧ل و٢ذ ؾىاء  و٢ذ اإلاؿاء ؤو و٢ذ الهباح، وفي طل٪ صاللت ٖلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ى في الجٍؼ _ جَؼ

 ٖمىمُت الاػصَاع وقمىله ٧ل الى٢ذ.

 اإلابدث الشالث: الخماد الخشوي:

ت، وطل٪ في ٢هُضجه "ٖلى ااؾخسضم  ـ ؤؾلىب الخًاص الخغ٧ي بك٩ل ًدمل صالالث اليكاٍ والخٍُى بً بصَع

 باب الشماهحن.." التي ٣ًى٫ ٞحها:

ٌ٘ وؾبٗ اث ؤخُغٞهــــــــــــــــــــحؿ
ّ
 )2(اعِ ــــــا٫ٍ وبصبــــــــــــــــــــــــــــــؤمًُُتها بحن ب٢ب  اــىَن ًا لظ

                                                           

 .ٖٔٔم، ص ٕٗٓٓدمحم خليل اخلالقلة، بنائية اللغة الشعرقة عند اذلذليُت، عامل الكتب احلدقثة، إربد،   ( ٔ)
 .ٖٔٔادلرجع نفسو، ص  (  ٕ)
 .ٖٛعبدهللا بن إدرقس، األعمال الشعرقة الكاملة، ص   ( ٖ)
 .ٜٖٗادلصدر السابق، ص  (  ٗ)
 .ٚٔ٘سابق، ص ادلصدر ال (  ٘)
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ٞهى باؾخسضام َظا ألاؾلىب ] بصباع Xب٢با٫ [بن الكاٖغ اؾخسضم ؤؾلىب الخًاص الخغ٧ي مً زما٫ لٟٓتي 

ب في ججؿُ ا و٠ُ٦ ٢ًاَا في خغ٦ت ووكاٍ بحن ب٢با٫ وبصباع. ًٚغ  ض نىعة الٗمغ اإلامخض حؿ٘ وؾبٗىن ٖام 

 اإلابدث الشابْ: زىائُت الخحر والؽش:

ا  ـ، وهي زىاثُت ج٨ك٠ م٣ضاع  بن زىاثُت الخحر والكغ مً ؤبغػ الشىاثُاث اإلاؿخسضمت في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

ا مً ال٣ل٤ والخىجغ الىٟسخي ٖىضٍ، ومً   طل٪ ما ٢اله في ٢هُضجه " ٞجغ الغبُ٘" التي ٣ًى٫ ٞحها:٦بحر 

ىم ق٣اء  ًىمان بالضهُا: ُٞىم ؾٗــــــــــــــــــاصة ان ما ًمطخي، ٍو  ؾٖغ

 )0(ٞهى ال٣هحر بكـــضة وعزــــــــــــــــاء  ٞاٚىم ػماه٪ باؾه وعزـــــــــــــــاءٍ

قضة [ولٟٓتي  ]عزاء Xباؽ [ولٟٓتي ] ق٣اء Xاصة ؾٗ[اؾخسضم الكاٖغ زىاثُت الخحر والكغ مً زما٫ لٟٓتي 

X ى ما ]عزاء . ٞمهُلر ؾٗاصة وعزاء ًدممان مٗجى الخحر، ومهُلر ق٣اء وباؽ وقضة جدمل مٗجى الكغ. َو

 ٨ٌٗـ خالت الخجغبت التي ٖاقها الكاٖغ والتي ظؿضَا في ٢ل٤ مً ج٣لب ألاًام وجبضلها مً خا٫ بلى خا٫. 

 وح والجعذ:اإلابدث الخامغ: زىائُت الش 

ـ لى٣ل ٨ٞغة الٗمىم_ ؤي ٖمىم الغوح  بن زىاثُت الغوح والجؿض مً الشىاثُاث التي اؾخٗان بها ٖبضهللا بً بصَع

ا.. ٧الىجىم ه٣كتها":  والجؿض_ بالخحر. ومشل طل٪ ما ٢اله في ٢هُضجه " ٖكغون ٖام 

ا.. ٧الغبُ٘ هًاعة  )3(ؾٗضث بها ألاعواح وألاظؿـــــــاص  ٖكغون ٖام 

وهي زىاثُت جُٟض اإلاُٗت ؤي ؤن ألاعواح ] ألاظؿاص Xألاعواح [ سضم الكاٖغ زىاثُت ظمُلت مً زما٫ لٟٓتياؾخ

ؼ آ٫ ؾٗىص الؿٗىصًت.  ا التي خ٨م ٞحها اإلال٪ ٞهض بً ٖبض الٍٗؼ ً ٖام  ا ٢ض ؾٗضث ٖلى مضاع الٗكٍغ  ٗ وألاظؿاص م

ا، ٞاإلوؿان لِـ بال عوح وظؿض ٞةن ؾٗاص  ً ى ما ًُٟض الٗمىم ؤً تها جض٫ ٖلى الؿٗاصة الٗامت للكٗب َو

ـ في ٢هُضجه " زُاب بلى بٛضاص": ٣ى٫ ٖبضهللا بً بصَع  الؿٗىصي. ٍو

ـــ٠ وال بلخــــــــــــــــــــاصُ   َظا الٗغا١ُ بمجض صًً مدمـــــــٍض  ًُ ال ٍػ  والضً

ا ُْٟذ بها ألاعواح وألاظؿـــــاصُ   ؤخُا البىاؾُل مً بيُه مماخم 
ُ
 )2(ق

ب مً زما٫ طل٪ في ] ألاظؿاص Xألاعواح [ َىا ٌؿخسضم ؤؾلىب الشىاثُاث مً زما٫ لٟٓتيبن الكاٖغ  ٞهى ًٚغ

ُٟذ ألاعواح 
ُ
بًًاح الىدُجت التي ْهغث ٖلى الىاؽ ٦ىدُجت ٖلى بُىالث ؤَل الٗغا١ والظي هخج ٖجها ؤن ق

ا.  ً ى ما ًُٟض اإلاُٗت والٗمىم ؤً  وألاظؿاص، َو

 الخاجمت:

ـ ٞهى ًٓهغ في قٍٗغ بإق٩ا٫ مسخلٟت، والتي ؤؾهم البدض في صعاؾت ؤؾل ىب الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

جغاوخذ ما بحن الخًاص اإلا٩اوي، والخًاص الؼماوي، والخًاص الخغ٧ي، وزىاثُت الغوح والجؿض. ٦ما لم ٌٟٛل ٖبضهللا 

 ٢ض ٧ىهذ البيُت الىهُت 
 
ظٍ ألاق٩ا٫ ألاؾلىبُت مجخمٗت ـ زىاثُت الخحر والكغ، َو ن َظا الخىٕى وب ٖىضٍ.بً بصَع

ت التي جدمل ال٨شحر مً الضالالث  ـ ٨ًك٠ ًٖ بىِخه اللٍٛى في اؾخسضام ؤؾلىب الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

ا مؿخمضة مً زلُٟخه الش٣اُٞت التي ججؿض عئٍخه للٗالم مً خىله.  ُ ت اهٟٗال ومً زما٫ الٗغى اإلاخ٣ضم  اإلاخىٖى
                                                           

 .٘ٙادلصدر السابق، ص   ( ٔ)
 .ٙٛٗادلصدر السابق، ص   ( ٕ)
 .ٖٓٛادلصدر السابق، ص   ( ٖ)
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ت التي ُبىِذ ٖلى ؤؾلىب ال ـ بازخماٝ ؤق٩اله ٌؿهم _ لؤلبُاث الكٍٗغ خًاص هماخٔ ؤن قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

ؤؾلىب الخًاص_ في ببغاػ ٖالم الكاٖغ الضازلي الباَجي الىٟسخي. ٦ما ٌؿهم ؤؾلىب الخًاص لضي اإلاخل٣ي في زل٤ 

 خالت مً الخىجغ اإلاصخىب باإلاخٗت.
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