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مططالعة  ااألعمالل  االكاملة  للشاعرر  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  على  االررغمم  منن  أأنني  لمم  أأْسَتووفِف  
ررحمهھ  هللا  تعالى٬،  وولكنني  عططفا ً على  ما  أأمكنني  ااالططالعع  عليیهھ٬،  ووليیسس  بالقليیلل٬،  ووجددتت  

لدديیهھ  ميیالً  ووااضحا ً إإلى  االتجدديیدد  االووززني؛  وواالكتابِة  على  ما  يُیخالفف  االعررووضض  االخليیلي.  يیتجلّى  
  .االتي  ال  يُیشطّطررهھھھا  االخليیللذذلكك  على  سبيیلل  االمثالل  في  ااستخدداامهھ  مشططووررااتت  االبحوورر  

 :(١۱٢۲٠۰كقوولهھ  منن  مشططوورر  االبسيیطط  (مع  هللا  صص
 

ددااني   ي  ووووج نن  ررووح ا  رربّب  م ووكَك  يی  أأددع
ـي   ي  ووأأشجان بِب  آآالم نن  قل ووكَك  م  أأددع
ـي   المي  ووإإيیمان وورِر  إإس نْن  غ ووكَك  م  أأددع
ـانِن     وواالش ننِّ ا  ذذاا  االَم ووكَك  يی ووكَك  أأددع  أأددع
ووااني     إإخ سسَّ   م ررٍّ فَف  ض تعِجال ً كْش  مس

 
 :(٩۹٧۷يیفف  (مع  هللا  صصووكقوولهھ  منن  مشططوورر  االخف

 
 

ـددوودديي   ـا  ح وْودِديْي  بددنيی   يُی ررٍّ   س  أأييُّ
ـوودديي   ي  سج ي  َتَجلّ تُت  ف ا  هھھِھْم  كلّم
وودديي   ي"  قيی بحانَن  ررب ذْذرُروْو  "س فَف  َت  كيی
ـددوودِد   ـْي  ووررااَء  االس ازُز  ِب فَف  تجت  كيی
ـوودديي   ْي  ووووج موْو  بفطْطرَرِت فَف  تس  كيی
ـوودِد   ـَي  االمعهھ ـمِم  َكوْوِن نن  َمفاهھھھيی  ع

 
  



 
 :(١۱٤٦صصوولهھ  مثلهھا  في  دديیوواانن:  (أأذذاانن  االقررآآنن٬،  

 
ـرّريي   رِريْي  ووس المَّم  َجهھ ْي  ..  ع ا  إإلهھ  يی
رريي   ررآآنَن  فْج هھيیدداا ً وِوزْزرريْي  ..  ووق ا  ش  يی
ـرريي   ـَي  ذِذْك قِق  قلِب ي  َخْف ميیعا ً ف ا  س  يی
ْكرريي   دديْي  ووُش وومِم  َحْم بِب  االهھم  ووبقْل
ـدْدرريي   كَك  َق ي  ُغيیووِب رْرتَت  ف ددَّ تَت  ق  أأن
رريي   ْمتَت  ُعْم ى..  ووقّس ْمتَت  االَجَن  ووَقَس
ـرريي   دَد  أأْم ـددِّ ـنْن  ُمَس ي٬،  فك ا  إإلهھ  يی

رِر  وو رريْي  ِبيُیْس ُح  ُعْس مم٬َّ،  ووااْم ي  االهھ  ااكِفن
 
 

 ٧۷٨۸ووهھھھوو  منن  قالئلل  االشعررااء  االذذيینن  ااستخددموواا  ووززنن  االررملل  مثمنا ً (مع  هللا٬،  صص  
 
 

ميیرريي ْي  ووض ْي  ووررووح ي  نفس اِنْي  ِهللا  ف ا  َمع  يی
ـرِر   ماووااتِت  ااألثيی ووقَق  س ي  ف ْي  ووااررتق ي  ِب  حلّق
وودديي ْي  ووووج وورِر  قلِب ي  َغ ًة  ف ررقي  ووهھھّھاج  أأش

ي  ليی اءةًة  ف ي  وَوّض ـرريي  ووااْلَبث رريْي  ووأأنيی  لِل  عم
ـددرريي ووقَق  ص وْو  ف ممِّ  تجث الِل  االهَھ ي  لِجب  ووتجلِّ
ـرِر   ممٍّ  مستططيی لُل  هھھَھ ددرريْي  َحْم قَق  ص دد  أأررهھھَھ  فلق
ـززمم ٍ  ـْي  بع ـا ً أأَِعيینيین تْت  دَدّك ا  ُجِعلَ إذذاا  م  ف
ـرِر   احِح  االقدديی ي  س َعقَق  ف بُب  أأنْن  أأُص ا  ال  أأررغ  أأن
ـرر ٌ    كبيی ـدُدهه ُ ررببٌّ نْن  أأقِص دِد  ووَم ُة  االقْص  غايی

القرُْربب ِ  ي  ب ٌة  ُتْنِعُمن ـرِر    َجذْذب   كبيی ـنن  ررببٍّ  م
 
 
 
 
 
 
 
 



ووهھھھوو  منن  نووااددرر  االشعررااء  االذذيینن  كتبوواا  على  االووززنن  االررجززيي:  (مستفعلنن  مستفعلنن  فْعلنن)٬،  
االذذيي  ال  يَیرِردُد  عاددةًة  إإال ّ عُجززاا ً للبحرر  االسرريیع٬،  ووقدد  جاء  بهھ  ااألميیرريي  صددرراا ً ووعجززاا ً (قلبٌب  

 :(٩۹٩۹وورربب٬،  صص
 
 

   ذذنُبكَك  يیا  إإنسانُن  قدْد  يُیْغَفـرْرال  ُتْتبِع  االُخْسرراانَن  باألخَسـرر ْ 
صِص  ااألْمرَر..  فَمنْن  أأجَبرْر؟    ووال  تقلْل:  َجْبرٌر  ٬،  فما  ذذنبْي؟ووَمحِّ

ـووأأىَىناهٍه  عنِن  االفحشاِء  وواالمنكـرر ْ    !هھھھيیهھاتَت  أأنْن  يُیلزِزمَم  بالسُّ
  باألمَثـلِل  باألططهھـرْر    بالعدْدلِل  باإلحسـانِن  أأّمـارٌربالبـررِّ
 فُثبْب٬،  ووُتبْب٬،  وولذُْذ  بررحمـاٍنمنْن  كلّل  ذذْنبٍب  َعفوُوهه ُ أأكبـرْر  

 
 

 :)  مقفّاةة  االصددوورر٬،  مقفّاةَة  ااألعجازز٨۸٨۸وواانن  (مع  هللا٬،  صصوومثلهھا  في  دديی
 
 

ـْح   ررااِقهِھ  أأفَص ي  إإش ـىىوواالفْجرُر  ف ـهِھ  ددااَج ـي  ظُظْلمِت لُل  ف  االليی
ْح   نا  ااألووَض وَو  االّس ا  نح ـاأأسرَرىى  بهھ ـابِب  ِمْعررااج انَن  لأللب  فك
ـْح   ا  تنَض نْن  إإيیماِنهھ ـافالنفسُس  م ارِر  ِمْنهھاج ي  ااألبص رَرقَق  ف  أأش
ـْح   ـهِھ  سّب ي  أأنفاِس ـىىوواالّصدْدرُر  ف ـهِھ  ناَج ي  َخْفَقِت بُب  ف  وواالقل

 
 

وومنن  أأغرربب  (ووأأبددعع)  ما  ووجددتهھ  لألميیرريي  ررحمهھ  هللا  قصيیددةة  فرريیددةة  في  بابهھا٬،  فرريیددةة  في  
معانيیهھا٬،  لمم  يُیَتْح  لي  سووااهھھھا  في  قدديیمم  أأوو  جدديیدد٬،  على  كثررةة  ااطّطالعي  على  مثلل  هھھھذذهه  

ُمَشقَّقا ً منن  االضرربب  االثاني  لبحرر    االمستجددااتت  االووززنيیة٬،  ذذلكك  أأنهھا  تجرريي  على  ووززنن  أأررااههُ  
  :االمنسررحح٬،  بززيیاددةة  سببب  تامم  إإلى  عررووضهھ  ووضرربهھ  هھھھكذذاا

 
ووالتنن   ووالتُت  مفع تفعلنن  مفع ووالتُت  مفعووالتنمس تفعلنن  مفع  مس

 
 

  



 .ووذذلكك  بتططبيیقق  هھھھذذهه  االززيیاددةة  على  (االصددرر)  وو(االعجزز)  معاً  
 :(٨۸٣۳يیقوولل  فيیهھا  (مع  هللا  صص

 
 

ـى ـرراابِب  ُتْنَم ى  االتُّ مْي  إإل ووااسُس  جس  َح
ـى  ووأأْف ـاِء  أأْسَم م نَن  االسَّ ْي  ِم  قُق  رُرووِح

ـسس ٌ  ـْي  َحْب ـددوودُدهه ُ لِ ا ً ُح تُت  َكوْون  َملَْل
ـى   ـْي  أأْعَم ـنْن  ووررااِء  َكوْوِن أّنني  ع  ك
ـرريي ماِء  تس ى  االس ي  إإل وومِم  ررووح ي  االن  ف
ما   ْي  االجْس ي  ااألررضِض  أأُْلِف حوو  ف يینَن  أأص  ووح
ـى ـذذاا  االُمْعَم ـللُّ  هھھھ ْي  يَیُح ادُد  َحدْدس  يیك

ـهُھ  َفهْھم ـقُق  عن ـْي  يیضيی نّن  عقل  ـا  لك
ـي ـًة  ُتنجيین ـْي  هھھھدداايی بْب  ل   هھھَھ ا  ررببِّ  يی
ـا   ـيٍء  عْلم ـللِّ  ش ي  بك تَت  ررب  أأحطْط

 
 

لكنهھ  لمم  يیستططع  االسيیططررةَة  االتامة  على  هھھھذذاا  االووززنن٬،  فاختلططتت  لدديیهھ  عددةة  إإيیقاعاتت  متقارربة٬،  ندّد  
 .عنهھا  سمعهھ٬،  وواالتي  يیصعبب  على  ااألذذنن  أأنن  تشعرر  بالفررووقق  االددقيیقة  بيینهھا٬،  إإال ّ لمتمررسس

لجائززةة  لِـ(مستفعلنن)  وو(مفعووالتُت)٬،  االحشوويیتيینن٬،  فقدد  جاءتت  فبغضض  االنظظرر  عنن  االززحافاتت  اا
َمْفُعالتنن=  ) :ثالثة  شططوورر؛  (هھھھي:  ااألوولل  وواالثاني  وواالخامسس)  على  االَعررووضض  وواالضرربب

فاعالتنن)  أأيي  بحذذفف  االووااوو  منن  (مفعووالتنن)٬،  فتددااخلل  االووززنن  مع  مقصرر  االبسيیطط:  (مستفعلنن  
 :فاعلنن  مَتْفِعالتنْن)٬،  وومنهھ  قوولل  اابنن  االفرَرسس  االغررناططي

 
 

ـبْب   ـووقُق  أأغلَ ـهُھ  وواالش نْن  أأُغالُِب ا  َم  يی
ـرَربْب   ـمُم  أأق لَهُھ٬،  وواالنْج ي  ووْص  ووأأررتج
بْب     َمطْطلَ للِّ نن  ك ا  ع ض ابَب  االررَّ دَددْدتَت  ب  س

 
 
 

  



ووكانتت  كلمة  (االُمْعَمى)  في  صددرر  االبيیتت  االرراابع  قدد  ُضِبطَطتْت  بفتح  االعيینن  ووتشدديیدد  االميیمم  
طَطهھا  بسكوونن  االعيینن٬،  (ااْلُمَعّمى)٬،  مما  جعلَل  (عررووَضهھ)  على  (مستفعالتنن)!  وولذذلكك  آآثررتُت  ضب

 .(مفعووالتنن)ووفتح  االميیمم  ددوونن  تشدديیدد٬،  لتنسجمَم  مع  ووززننا  االمقترَرحح  
كما  ُضِبططتْت  االيیاء  منن  قوولهھ:  (حددوودُدهه ُ لي  َحْبسٌس)  ووقوولهھ:  (عنن  ووررااء  كووني  أأعمى)  في  

مْفَتَعالتنن)٬،  ووقدد  ضبططُتهھما  )االبيیتت  االثاني  بالفتح٬،  فانتقلل  ووززنن  االعررووضض  وواالضرربب  إإلى  
 .بيیتت  مع  ووززنن  االقصيیددةة  االمقتررححباإلسكانن٬،  ليینسجمم  ووززنن  اال

ووكنتت  في  بحثي  االمخططووطط  عنن  (بحرر  االمنسررحح)٬،  قدد  كشفتُت  عنن  عدددد  منن  االقصائدد  على  
 .االضرربب  (مفعووالنْن)  أأررجوو  أأنن  تررىى  االنوورر  قرريیباً  

 االرريیاضض  -دد.عمرر  خلووفف
 

 :ووااستخددمم  ااألميیرريي  االقالبب  االررجززيي
 

وولنن   تفعلنن  مفع تفعلنن  مس تفعلنن  مفعوولنمس تفعلنن  مس  مس
 

 :يیلل٬،  غيیرر  خليیلي٬،  مثلل  لهھ  أأبوو  االحسنن  االعررووضي  بقوولل  االشاعررووهھھھوو  قالبب  جم
 
 

ـدّداا   هھ  فاشت وولِل  ل ي  االق ـدّدااوولِْنتُت  ف ـأىى  ووّص هُھ  فن ووتُت  من  دَدَن
دّداا   ارَر  ِج دّد  ص ا  اامت ـهُھمزْزحا٬ً،  فلّم   من دِدييِّ ي  االَب ذذاا  ف انَن  هھھھ  ووك
ـدداا   ـهُھ  ُبْع القرْربِب  من ا ً ب لٍل  هھھھْجررااًُمجاززيی ازَزىى  بوَوص ا  ج ئسَس  م  لِب

 
 
 
 

تلبيیساً)  )ألووززاانن  االخليیليیة  االتي  حددددهھھھا  االخليیلل  فقدد  ااعتبررهه  االعررووضي  وونظظرراا ً لخررووجهھ  على  اا
منن  االشاعرر  على  االناسس  (!)٬،  ألنهھ  كما  يیظظنن  كانن  يیجبب  أأنن  تكوونن  جميیع  شططووررهه  مقفّاةة٬،  

 .لتكوونن  منن  مشططوورر  االسرريیع
 :ووذذكررهه  االشنترريیني  في  شووااذذ  االررجزز٬،  ووااستشهھدد  لهھ  بقوولل  االشاعرر

 
ي  وِورْردد ِ  ا  ف ا  هھھھموودُدووماؤؤهھھھ هٌھ  أأعالُمهھ دُد  َمهھاِم  هِه  بعيی

 
 :وولمم  أأجدد  لهھ  منن  االشووااهھھھدد  االصحيیحة  سووىى  بيیتت  فرريیدد٬،  أأووررددهه  االجاحظظ  مثاالً  على  االتنافرر

 
 ووقبرُر  حرربٍب  بمكانٍن  قفـرٍرووليیسس  قرربَب  قبرر  حرْربٍب  قبرر ُ 



 .ووقدد  ززاادد  ااستخدداامهھ  لددىى  االمعاصرريینن  كنززاارر  قباني٬،  ووأأبي  سلمى٬،  ووااألميیرريي٬،  ووغيیررهھھھمم
في  االصددوورر  ووأأخررىى  في  ااألعجازز)  (مع  هللا  يیقوولل  عمرر  االبهھاء  ااألميیرريي  (ملتززما ً قافيیة  

٩۹٠۰): 
 
 

ـنِن   ـكُك  االررحـم ـمْم  َمالئ لَل  بـدْدرِرتحفهّھ هھدْدتَت  أأهھھھ لْل  ش دْدرُر  هھھھ ا  ب  يی
ـانِن   ـرِرقُق  باإليیم ـمْم  ُتش نا  وواالطّطهْھـرِرقلووُبهھ نَن  االّس بٍب  م ي  مووك  ف
ـانِن   ـدِد  االدّديّی ـمْم  باألَح ـمُم  بالنـْصـرِرَفناؤُؤهھھھ ـلَل  هھھھاماتهھ  كلّ

ـرِرلِ   ووتَت  ددوونَن  صْب َتِبقوونَن  االم ـانِن  يیس ـنْن  أأرَرجِج  االِجن  يَینشقوواا  م
ـررآآنِن   ـنَن  االق   م ـيٌّ رِرووَمَثلٌل  ح لّل  عْص دًدىى  لُك مْم  هھھُھ رِر٬،  هھھھ  وواالعْص

 
 

 .(٩۹٦-٩۹٥وولهھ  مثلهھا  (صص  
 
 


