
ااألستاذذ  سيیدد  قططبب  ووعمرر  بهھاء  ااألميیرريي  (سوورريیا)  وومحمدد  محموودد  االصوواافف  (االعررااقق)  
  ووعاللل  االفاسي  

 
 بقلمم:  عبددهه  مصططفى  ددسووقي

 
 

 
مم)٬،  وووواالددهه  ١۱٩۹١۱٥هھھھـ  (١۱٣۳٣۳٦وُولدد  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  في  حلبب  االشهھباء  بسوورريیا  سنة  

هھھھوو  محمدد  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  نائبب  حلبب  في  "مجلسس  االمبعووثانن  االعثماني"٬،  ووأأمهھ  هھھھي  
 .حسنن  ررضا"  ررئيیسس  محكمة  ااالستئنافف  في  حلبب""ساميیة  االجنددليیة"  اابنة  

 
حلبب٬،  ووفيیهھا  أأتممَّ  ددررااستهھ  في  ااآلدداابب    دَدرَرسَس  االمررااحلل  االتعليیميیة  ااألساسيیة  في  مدديینة

وواالفلسفة٬،  ددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االلغة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  "االسوورربوونن"  
  .في  بارريیسس٬،  وواالحقووقق  في  االجامعة  االسوورريیة  في  ددمشقق

 
 عملل  في  االتعليیمم  فتوولى  إإددااررةة  االمعهھدد  االعرربي  ااإلسالمي  في  ددمشقق٬،  ووقالتت  عنهھ  مجلة
(االشهھابب) مم  في  عددددهھھھا  االثالثث:  "سوورريي  منن  ١۱٩۹٤٧۷صددررهھھھا  ااإلمامم  االبنا  عامم  ٬،  وواالتي  أأ

هھھھـ٬،  ووقضى  بعضض  عمررهه  االمبارركك  في  االددررااسة  بفررنسا٬،  ١۱٣۳٢۲٩۹صفووةة  أأبناء  حلبب  وُولِدد  سنة  
مم٬،  ووكانن  نجاحهھ  منقططع  االنظظيیرر٬،  ووااشتغلل  ١۱٩۹٤٠۰ووتخرّرجج  في  "االحقووقق  االسوورريیة"  سنة  

ووجهھ  االحقق  في  غيیرر  بالمحاماةة  مشتررطًطا  على  مووكليیهھ  أأنن  يیتخلى  عنن  ددعاووااهھھھمم  إإذذاا  ظظهھرر  
سس  مرركزًزاا  للددعووةة  ااإلسالميیة   جانبهھا!٬،  ووااشتغلل  بالحرركة  ااإلسالميیة  منذذ  نعوومة  أأظظفاررهه٬،  ووأأسَّ

 ."في  بارريیسس٬،  ووهھھھوو  شاعرر  مططبووعع  وومجاهھھھدد  مؤؤمنن
 

يیعدد  ااألميیرريي  منن  مؤؤسسي  جمعيیة  "دداارر  ااألررقمم  ااإلسالميیة"  في  حلبب٬،  كما  أأسهھمم  في  تأسيیسس  
مم١۱٩۹٥٢۲(  -هھھھـ)١۱٣۳٨۸٤اسي  فيیهھا٬،  عامم  (حرركة  (سوورريیا  االحررةة)٬،  ووكانن  ررئيیسس  االجانبب  االسيی ).  

 
وولقدد  ااختيیرر  ااألميیرريي  ليیكوونن  عضوًواا  في  االمجمع  االعلمي  االعررااقي٬،  ووعضوًواا  في  االمجمع  

االملكي  للبحووثث  ااإلسالميیة  في  ااألررددنن٬،  وولقدد  نظظمم  االشعرر  في  االتاسعة  منن  عمررهه٬،  حتى  إإنن  
 لهھ  االعدديیدد  منن  االددووااوويینن  االشعرريیة  منهھا  دديیوواانن  "أأبب

 

 

". 



ناااألميیرريي  ووااإلمامم  حسنن  االب  
٬،  ووكانن  يیررىى  تأثَّرر  بهھاء  ااألميیرريي  بفكرر  ااإلمامم  االشهھيیدد  حسنن  االبنا٬،  ووططرريیقتهھ  ااإلصالحيّیة٬،  

أأنهھا  االحرركة  ااإلسالميّیة  االتي  تتوواافرر  فيیهھا  االمووااصفاتت  االمططلووبة  للنهھووضض  باألّمة  ااإلسالميّیة  
االمستقبلل  لهھذذهه  االحرركة  منن  كبووتهھا  ووتحررررهھھھا  منن  رربقة  ااالستعمارر٬،  فكانن  يیقوولل:  إإنن  

ااإلسالميّیة  إإذذاا  تووفَّرر  لهھا  االفهھمم  االصحيیح  لإلسالمم٬،  وواالقيیاددةة  االحكيیمة  االررشيیددةة٬،  وواالعاملوونن  
 .االمخلصوونن

 
في  سوورريیا  مع  "  سوورريیة  االحررةة  "ميیرريي  منن  أأوواائلل  منن  االتحقوواا  بحرركةكانن  ااألستاذذ  بهھاء  ااأل

االفتاحح  أأبوو  غددةة٬،    ااألستاذذ  محمدد  االمبارركك٬،  ووااألستاذذ  االشيیخ  محمدد  االحامدد٬،  وواالشيیخ  عبدد
ووغيیررهھھھمم٬،  ووبذذلل  جهھوودًداا  ططيیِّبة  لددعمم  االحرركة٬،  ووأأسهھمم  في  تووجيیهھ  شبابهھا٬،  ووكانن  ووثيیقق  االصلة  

باإلمامم  االبنا  ووبعددهه  ااألستاذذ  االهھضيیبي٬،  يیكثرر  منن  ززيیاررتهھ  وواالترردددد  عليیهھ  وومشاووررتهھ  في  
 .ااألموورر

 
وويیعوودد  ذذلكك    خاررجج  مصرر٬،ددعووةة  االوويُیعدد  االقطُطرر  االسوورريي  منن  أأوواائلل  ااألقططارر  االتي  نبتتت  فيیهھا  

 :لعددةة  أأسبابب  أأهھھھمهھا
بالططلبة  االسوورريیيینن  االمتووااجدديینن  بمصرر  للددررااسة٬،  ووإإحاططتهھمم  بالررعايیة  وواالتكرريیمم٬،  ااهھھھتمامم   -١۱

 .مصططفى  االسباعي٬،  ووعمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي :وومنن  هھھھؤؤالء  االططلبة
 
 

  



 

 ااإلمامم  االبنا  ووسطط  ااألخوويینن  مصططفى  االسباعي  ووعمرر  بهھاء  ااألميیرريي
 
 

لعلماء  االسوورريیيینن  أأمثالل:  عالمم  دديیرر  االززوورر  محمدد  سعيیدد  االعاررفي  االذذيي  ااستووططنن  لررعايیة   -٢۲
مصرر  بعدد  خررووجهھ  منن  سوورريیا  إإثرر  ثووررتهھ  على  االظظلمم  ووااالحتاللل  االفررنسي٬،  وواالذذيي  صاددرر  

 .أأمالكهھ٬،  ووكتبهھ٬،  ووحكموواا  عليیهھ  بالنفي
مم  ١۱٩۹٣۳٧۷مم٬،  لكنن  كانن  عامم  ١۱٩۹٣۳٥وو    ١۱٩۹٣۳٣۳في  سوورريیا  عامم  سوورريیة  االحررةةاانتشررتت  فكررةة  

صص  للجماعة  في  حلبب  تحتت  ااسمم:  دداارر    ووااتططاعهھھھوو  االعامم  االذذيي  ااس تأسيیسس  أأوولل  مرركزز  مررخَّ
مم٬،  ووكانن  منن  أأبررزز  ١۱٩۹٣۳٧۷في  سوورريیا  كانتت  عامم    حرركةااألررقمم٬،  أأيي  أأنن  االنشأةة  االررسميیة  لل

االمؤؤسسيینن:  ااألستاذذ  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي٬،  ووااألستاذذ  عبدد  االقاددرر  االحسيیني٬،  ووااألستاذذ  أأحمدد  
االووهھھھابب  االططووبجي٬،  ووااألستاذذ  سامي  ااألصيیلل  بنقسلي٬،  ووااألستاذذ  فؤؤاادد  االقططلل٬،  وواالشيیخ  عبدد . 

 
حرركة  مم  أأُسِّسس  في  حلبب  أأوولل  مرركزز  مررخصص  ل١۱٩۹٣۳٧۷هھھھ/  ١۱٣۳٥٦يیقوولل  ااألميیرريي:  "في  عامم  

؛  ررغمم  تضيیيیقق  ااالستعمارر  االفررنسي  االغاشمم٬،  ووبددأأتت  منذذ  ذذلكك  االووقتت  "سوورريیة  االحررةة"
في  مصرر  شباببااالتصاالتت  االووثيیقة  مع  اال . 

 
منن  ماررسس    ٢۲٣۳هھھھـ  االموواافقق  ١۱٣۳٦٧۷منن  جمادد  ااألوولل    ١۱٣۳ووعنددما  ززاارر  ااإلمامم  االبنا  سوورريیا  في  

ووكووكبة  منن  إإخوواانن  مم٬،  كانن  في  ااستقبالهھ  في  فنددقق  أأوورريیانن  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ١۱٩۹٤٨۸
 .سوورريیا

 
االمسلميینن؛  حيیثث  كانن  منن  ااألسماء  االتي    شباببااختيیرر  ااألميیرريي  في  أأوولل  هھھھيیئة  تأسيیسيیة  لل

ووررددتت  منن  خاررجج  مصرر  ااسمهھ  وواالددكتوورر  مصططفى  االسباعي٬،  عبدد  االلططيیفف  أأبوو  قووررةة٬،  
 .محمدد  محموودد  االصوواافف٬،  عبدد  االعززيیزز  االعلي٬،  االشيیخ  محموودد  خليیفة٬،  االحاجج  ططاهھھھرر  االددجاني

 
مم٬،  بكلل  ططاقتهھ  ووجهھددهه  حتى  اانتهھتت  االحرربب  بالمهھززلة  ١۱٩۹٤٨۸فلسططيینن  عامم  شارركك  في  حرربب  

 .االمعررووفة
 

 
وومنن  االمووااقفف  االتي  يیذذكررهھھھا  مع  ااإلمامم  االبنا  أأنهھ  كانن  في  ززيیاررةة  لمصرر  في  صحبة  وواالددهه٬،  
فهھ  باإلمامم  االبنا٬،  فاصططحبهھ  للمرركزز  االعامم  لإلخوواانن  االمسلميینن٬،   ووحررصص  عمرر  أأنن  يیعررِّ

هھمم  بشددهه٬،  ووفي  االيیوومم  االثاني  ووأأثناء  ااستقاللل  ااألميیرريي  ووتقابال  مع  ااإلمامم  االشهھيیدد  االذذيي  ررحبب  ب
كك  بقليیلل  منن  محططة  مصرر  ووجدداا  ااإلمامم  االبنا  يیأتي  مسررًعا   وووواالددهه  االقططارر٬،  ووقبلل  االتحررُّ



حامال ً باقة  منن  االززهھھھوورر٬،  ليیقددمهھا  لوواالدد  بهھاء  ااألميیرريي  وويیووددعهھ؛  مما  ترركك  هھھھذذاا  االمووقفف  أأثرًراا  
 .بليیًغا  في  نفسس  االوواالدد  ووااالبنن

 
هھھھوو  وواالددكتوورر  تووفيیقق  االشاوويي  ووعصامم  االعططارر  في  سجنن  بيیررووتت٬،  مم  ١۱٩۹٦٥ااعُتقلل  عامم  

 بعددما  حاوولل  عبدد  االناصرر  خططفف  االشاوويي  في  االصنددووقق  االططائرر  فلمم  يیفلح

. 

 نشاططهھ
عع  في  جيیشش  ااإلنقاذذ٬،  سنة   إإلى    شبابب٬،  ووحملل  مططالبب  اال  مم  مقاتالً  ١۱٩۹٤٨۸هھھھـ/  ١۱٣۳٦٧۷تططووَّ

االتي  تضمنتت  ززيیاددةة  عدددد  االقووااتت  االعررااقيّیة  االمشارركة  في    حكوومة  جميیلل  االمددفعي  في  بغدداادد؛
حرربب  فلسططيینن٬،  ووضررووررةة  االتحرركك  خاررجج  حددوودد  االتقسيیمم٬،  ووإإقصاء  االيیهھوودد  منن  االجبهھة  
االووططنيّیة  لتحرريیرر  فلسططيینن  االتي  تشّكلتت  في  بغدداادد٬،  ووعايیشش  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة٬،  ووااكتووىى  

بهھ  في  لبنانن٬،  نيیابة  عنن    بناررهھھھا٬،  ووااتصلل  بمفتي  فلسططيینن  االحاجج  أأميینن  االحسيیني٬،  ووكانن  يیلتقي
االمجاهھھھدديینن  االسوورريّیيینن٬،  ووكانتت  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة  هھھھاجسهھ  االيیوومي٬،  فّجررتت  أأغووااررهه  

االشعرريّیة٬،  فجاءتت  قصائددهه  االفلسططيینيیة  متأججة  بالعووااططفف؛  حيیثث  سجلل  أأحددااثهھا  وومالحمهھا  
مم٬،  وو(منن  ووحي  ١۱٩۹٦٨۸هھھھـ/١۱٣۳٨۸٨۸على  شكلل  مجاميیع  شعرريیة  منهھا:  (ملحمة  االجهھادد)  

مم٬،  وو(االززحفف  االمقددسس١۱٩۹٧۷٤هھھھـ/  ١۱٣۳٩۹٤مم٬،  وو(ملحمة  االنصرر)  ١۱٩۹٧۷١۱هھھھـ/١۱٣۳٩۹٠۰فلسططيینن) ) 
  .(وو(حجاررةة  منن  سّجيیلل)  وو(ااألقصى  ووفتح  االقمة)  وو(االهھززيیمة  وواالفجرر

 
تفاعلل  مع  االثووررةة  االجززاائرريّیة٬،  ووبناء  باكستانن٬،  وواالمسيیررةة  االمغرربيّیة  االخضررااء٬،  ووعّبرر  عنن  

  .االمشاعرر  ااإلنسانيّیة٬،  ووهھھھموومم  االمسلميینن  وواالمعذّذبيینن
 
 

 

 

 

 

عي  وواالصوواافف  وواالددووااليیبي  وواالمباررككااألميیرريي  وواالسبا  
 

ووكانن  يیددعوو  إإلى  إإسقاطط  االحكووماتت  االمهھززوومة٬،  ووإإلى  ررفع  رراايیة  االثووررةة  على  ااألنظظمة  
االمتخاذذلة٬،  وويیتناوولل  فسادد  ااإلددااررةة  االحكووميّیة  في  سوورريّیة٬،  ووسيیططررةة  االططبقيّیة  وواالتخلفّف٬،  في  



مم١۱٩۹٤٨۸هھھھـ/  ١۱٣۳٦٧۷االتي  كانن  يیحرّررر  بهھا  سنة   (االمنارر) اافتتاحيّیاتت  جرريیددةة . 
 

دُدعي  إإلى  االمغرربب  لتددرريیسس  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  بكليّیة  ااآلدداابب  بجامعة  محمدد  االخامسس  في  
مدديینة  فاسس٬،  ثمم  أأستاذًذاا  لكررسي  ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة٬،  في  دداارر  االحدديیثث  االحسنيّیة٬،  

هھھھـ/  ١۱٣۳٨۸٦ووقسمم  االددررااساتت  ااإلسالميّیة  وواالعليیا  في  جامعة  االررباطط٬،  وواالقرروويّیيینن  سنة  
مم١۱٩۹٦٦ . 

سي  "ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة"  في  دداارر  االحدديیثث  االحسنيیة  بالررباطط٬،  ليیعملل  أأستاذًذاا  لكرر
سس  االحضاررةة  ااإلسالميیة  في   ووقسمم  االددررااساتت  ااإلسالميیة  االعليیا  في  جامعة  االقرروويیيینن٬،  كما  ددررَّ

 .كليیة  ااآلدداابب  بجامعة  محمدد  االخامسس  في  فاسس
 

اا  في  مم٬،  ثمم  سفيیرر ً ١۱٩۹٥٠۰هھھھـ/  ١۱٣۳٦٩۹عملل  سفيیرًراا  لبالددهه  في  ددوولة  باكستانن  ااإلسالميّیة  عامم  
مم١۱٩۹٥٤هھھھـ/  ١۱٣۳٧۷٣۳االمملكة  االعرربيّیة  االسعوودديّیة  عامم   .  

 

 
  :وومنن  مؤؤلفاتهھ

 
  .ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي - ١۱

  .االمجتمع  ااإلسالمي  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة - ٢۲
  .(في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  ااألوولى:  في  غارر  حررااء - ٣۳
  .(في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  االثانيیة:  عررووبة  ووإإسالمم - ٤

ابب  االقررآآنن  (االحلقة  االثالثة:  ووسططيیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  ضووء  االفقهھ  االحضاررييفي  ررح - ٥ . 
  .لقاءاانن  في  ططنجة -٦
 .صفحاتت  وونفحاتت -٧۷

 

 

 

 
 االشاعرر  االحررُّ  

اامتازز  شعررهه  بالجررأأةة  وواالصررااحة٬،  وونقدد  ااألووضاعع  االشاذّذةة٬،  ووحملل  على  ططغاةة  ااألّمة؛  حتى  
مم  وو(االهھززيیمة  ١۱٩۹٦٥هھھھـ/  ١۱٣۳٨۸٥إإنهھ  نظظمم  عشررااتت  االددووااوويینن  االشعرريّیة  منهھا:  (أألوواانن  ططيیفف)  

مم  وو(أأشووااقق  ووإإشررااقق)  ١۱٩۹٧۷٢۲هھھھـ/  ١۱٣۳٩۹٢۲مم  وو(مع  هللا)  ١۱٩۹٦٨۸هھھھـ/  ١۱٣۳٨۸٨۸وواالفجرر)  



هھھھـ١۱٣۳٩۹٣۳ / ١۱٩۹٧۷٣۳ مم٬،  وو(أأذذاانن  ١۱٩۹٧۷٥هھھھـ/  ١۱٣۳٩۹٥مم  وولهھ:  دديیوواانن  (منن  ووحي  االمهھررجانن)  
هھھھـ١۱٤٠۰٥االقررآآنن)   مم٬،  وو(نجاووىى  محمدديّیة)  وو(االخماسيّیاتت)  وو(شمووعع  ووددمووعع)  ١۱٩۹٨۸٥ /

 .(وو(قلبب  وورربب
 

١۱٣۳٩۹٤ (وونظظمم  في  االشعرر  االعاططفي  دديیوواانن  (أأبب مم  ووهھھھوو  االدديیوواانن  االذذيي  قرّرظظهھ  االعقادد  ١۱٩۹٧۷٤هھھھـ/
في  إإحددىى  نددووااتهھ  فقالل:  لوو  كانن  لألددبب  االعالمي  دديیوواانن  في  جززء  ووااحدد  لكانتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة  

)في  ططليیعتهھ؛  وودديیوواانن   مم١۱٩۹٧۷٨۸هھھھـ/  ١۱٣۳٩۹٨۸أأمي)   . 
 

 :وومنن  شعررهه
 

 :قالل  عنن  ااإلمامم  االبنا
 

 كبلوواا  منن  حوولهھ  أأبناءهه  ررمووهه  بيینن  أأشددااقق  ااألفاعي
ة  ووتناددوواا٬،  ووهھھھوو  فرردد٬،  للنززااععجررددووهه  خلسة  في  خس  

 ووذذئابب  االبغي  حامتت٬،  وونضى  كلل  نذذلل  حوولهھ  سيیفف  االقررااعع
فدد  لهھا  ددوونن  اانقططاعع  وواالجماهھھھيیرر  االتي  منن  ذذااتهھ  بذذلل  االررِّ
 حووقلتت  في  خوورر  وواانططلقتت  ال  تبالي  بجهھادد  ووصررااعع
 ووااأللى  كانوواا  يیقوولوونن  لهھ  ملًقا:  قدد  جئتت  باألمرر  االمططاعع

قناععخذذلووهه  ووبددتت  أأووجهھهھمم  في  االمال  سووددااء  منن  غيیرر    
 ووشررىى  االباغوونن  منهھمم  أألسنا  بذذلووهھھھا  ما  ددعي  للمالل  ددااعع
 في  بيیووتت  هللا  سبوواا  فندداا  خيیرر  ددااعٍع  للهھددىى  فيیهھا  ووررااعع

 
 

 :"وويیقوولل  في  قصيیددةة  "قالوواا  االعررووبة
 

 قالوواا  االعررووبة  قلنا  إإنهھا  ررحمم  وومووططنن  وومررووءااتت  ووووجدداانن
 أأما  االعقيیددةة  وواالهھدديي  االمنيیرر  لنا  ددرربب  االحيیاةة  فإسالمٌم  ووقررآآنن

سماحتهھا  ووعدد  لهھا  االفذذ  أأجناسس  ووأألوواانن  ووشررعة  قدد  تآختت  في  
 

 :"وويیقوولل  في  قصيیددتهھ  "أأبب
 

َغبُب؟  أأيینن  االتَّددااررسُس  شاَبهُھ  االلعبُب؟  أأيینن  االضجيیُج  االعذذبُب  وواالشَّ
مى٬،  في  ااألررضض٬،  وواالكتبب؟  أأيینن  االططفوولة  في  تووقُّددهھھھا؟  أأيینن  االددُّ

َشاكسُس  ددوونما  َغرَرضٍض؟  أأيینن  االتشاكي  ما  لهھ  سببب؟  أأيینن  االتَّ
رربُب؟  أأيینن  االتَّباكي  وواالتَّضاُحكُك٬، في  ووقتٍت  مًعا٬،  وواالُحزْزنُن  وواالططَّ  



 أأيینن  االتسابقق  في  مجاووررتي  شغًفا٬،  إإذذاا  أأكلوواا  ووإإنن  شرربوواا؟
 
 
 

 قالوواا  عنهھ
 

 حسنن  االهھضيیبي  ووبهھاء  ااألميیرريي
 

كتبب  أأبوو  االحسنن  االنددوويي  في  مقددمتهھ  لرريیاحيینن  االجنة  يیصفف  ااألميیرريي  بقوولهھ:  ووجددتت  في  
  -وواالحقق  يُیقالل  -االجدديیدد٬،  ووهھھھووشعرركك  لذّذةة  وومتعة  ووسعاددةة  ما  ال  أأجددهه  في  غيیررهه  منن  االشعرر  

نفحاتت  منن  ااإليیمانن٬،  ووقبساتت  منن  نوورر  االقررآآنن٬،  ووصددقق  االعاططفة٬،  ووررقّة  االشعوورر٬،  ووتصوّورر  
ددقيیقق  لهھووااجسس  االنفسس٬،  ووخلجاتت  االفكرر٬،  ووكمم  تمنيیتت  أأنن  كنتت  معكك  في  ددعائكك٬،  ووفي  

 .لحظظاتت  اابتهھاالتكك
 

سالميّیيینن  في  ووقالل  يیوومم  نعيیهھ:  إإنهھ  يیستحقق  صفة  شاعرر  ااإلنسانيّیة  االمؤؤمّنة٬،  ووأأميیرر  شعررااء  ااإل
االنصفف  االثاني  منن  االقررنن  االعشرريینن  قاططبة٬،  بعدد  محمدد  إإقبالل  أأميیرر  االشعررااء  في  االنصفف  

 .ااألوولل
 

ووكتبب  في  سيیررتهھ  محمدد  علي  االهھاشمي:  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااألبوّوةة  االحانيیة٬،  
 .وواالنبووةة  االبارّرةة٬،  وواالفنن  ااألصيیلل

 
االعدددد  نفسهھ  منن  مجلة  أأذذكرر  أأنني  في  ذذلكك   :وويیقوولل  االعالمة  االشيیخ  يیووسفف  االقررضاوويي

شعرًراا  رربانيّیًا  عذذًبا    -أأوولل  ما  قررأأتت  -(االشهھابب)٬،  ووفي  بابب  "ررووضة  ااألددبب"  قررأأتت  لهھ
ررقررااًقا٬،  لمم  يیكنن  لنا  بهھ  عهھدد  في  ذذلكك  االووقتت٬،  تحتت  عنوواانن  "خماسيیاتت  ااألميیرريي"٬،  ووفيیهھا  
  تعالى٬،  كأنما  تسمع  فيیهھا  ررفيیفف  أأجنحة  االمالئكة٬،  ووكأنما  هھھھي  تررتيیلة  أأوو  صالةة   مناجاةة  

ي  شعرر  مؤؤمنن  أأوو  إإيیمانن  شاعررمجسددةة  ف . 
 

 
وويیضيیفف:  وواالذذيینن  يیعررفوونن  ااألميیرريي  يیعلموونن  أأنهھ  لمم  يیكنن  مجرردد  سفيیرر  لسوورريیا٬،  بلل  كانن  

سفيیرر  ااألمة  ااإلسالميیة٬،  أأوو  قلل:  كانن  سفيیرر  ااإلسالمم٬،  االذذيي  يیحملل  هھھھموومم  ددعووتهھ٬،  ووآآالمم  أأمتهھ٬،  
 .ووآآمالل  صحووتهھ

 ووفاتهھ



كانن  يیقيیمم  في  ُتووفي  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  بعدد  مررضض  عضالل  أأصابهھ٬،  عنددما  
االمغرربب٬،  ثمم  ُنقلل  بمكررمة  ملكيیة  منن  االملكك  فهھدد  بنن  عبدد  االعززيیزز  للعالجج  في  االسعوودديیة؛  حيیثث  

أأبرريیلل    ٢۲٦هھھھـ  االموواافقق  ١۱٤١۱٢۲منن  شوواالل  سنة    ٢۲٢۲مكثث  شهھرريینن  حتى  تووفاهه  هللا  مساء  ااألحدد  
)٬،  وودُدفنن  في  االمدديینة  االمنووررةة٧۷٣۳مم  عنن  عمرر  ناهھھھزز  االـ(١۱٩۹٩۹٢۲ . 

 
 .. وومنن  االمووااقفف  االتي  مررتت  عليیهھ

 
شابب  مارركسي  في  االصفف  فقالل  لالستاذذ  عمررووقفف    .. 

 : ماررأأيیكك  يیا  ااستاذذ  في  قوولل  بشارر  بنن  برردد
 

 اابليیسس  خيیرر  منن  اابيیكمم  آآددمم=  فتبيینوواا  يیا  معشرر  ااالشرراارر
 اابليیسس  منن  نارر  ووآآددمم  ططيینة  =  وواالططيینن  ال  يیسموواا  سموو  االنارر

 
 ووكانن  ذذلكك  ووسطط  قاعة  االددررااسة  ٬،  قصدد  بهھا  ذذلكك  االططالبب  ااحررااجج  ااالستاذذ  ٬،

ستاذذ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااالميیررييفاررتجلل  شاعررنا  ااال  
 

 اابليیسس  منن  نارر  ووآآددمم  ططيینة  =  وواالنارر  ال  تسموو  سموو  االططيینن
 ! فالنارر  تفني  ذذااتهھا  وومحيیططهھا  =  وواالططيینن  لألنباتت  وواالتكوويینن

 
 

 

 

 

 
----------- 

 
 :للمززيیدد *

 .عبدد  هللا  االعقيیلل:  منن  أأعالمم  االددعووةة  وواالحرركة  ااإلسالميیة  االمعاصررةة٬،  دداارر  االتووززيیع  وواالنشرر  ااإلسالميیة -١۱



 
 .جمعة  أأميینن  عبدد  االعززيیزز٬،  أأووررااقق  منن  تارريیخ  ااإلخوواانن  االمسلميینن٬،  دداارر  االتووززيیع  وواالنشرر  ااإلسالميیة -٢۲

 
 .مقالة  للددكتوورر  يیووسفف  االقررضاوويي  على  مووقعهھ -٣۳

 
مم١۱٩۹٩۹٨۸عباسس  االسيیسي:  حكايیاتت  عنن  ااإلخوواانن٬،  االجززء  االثاني٬،  دداارر  االتووززيیع  وواالنشرر  ااإلسالميیة٬،   -٤ . 

 
دد  إإلى  ااالستشهھادد٬،  االفتح  لإلعالمم  االعرربي٬،  بددوونن  تارريیخ٬،  ززيینبب  أأبوو  غنيیمة:  حسنن  االبنا  منن  االميیال -٥

٢۲١۱٧۷صـ . 
 

مم١۱٩۹٥٤هھھھـ/  فبرراايیرر  ١۱٣۳٧۷٣۳مجلة  "االمسلموونن":  جماددىى  ااآلخررةة   -٦ . 


