
 ااإلمامم  حسنن  االبنا  وواالشاعرر  عمرر  ااألميیرريي

  
 ااإلمامم  االشهھيیدد  حسنن  االبنا

  
 ررييعمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميی

 
  

 أأحمدد  االجددعع-
 
  

ا   هھ  بم هھ  إإال  أأقنع تمع  إإليی لل  وويیس هھ  ررج ررةة٬،  ال  يیقابل ا  آآس نن  االبن تت  شخصيیة  حس كان
وواا  يیددعوو  إإليیهھ٬،  أأوو  أأثارر  إإعجابهھ  ووااحترراامهھ٬،  يیشهھدد  على  ذذلكك  كتاباتت  اا ووهه  ووآآمن ذذيینن  ااتبع ل

هھ   ى  ااحترراام ع  عل مم  أأجم هھ٬،  كلهھ ددعوواا  بددعووت مم  يی هھ  وول تمعوواا  إإليی ذذيینن  ااس هھ  وواال بددعووت
  ووااإلشاددةة  بأخالقهھ  ووسحرر  بيیانهھ.

دديینن   اء  اال رر  بهھ رر  عم اعرر  االكبيی هھ  االش اددىى  بددعووت هھ  وون ا  ووأأحب لل  االبن نن  قاب وومم
وورريي  ٬،   رر  االس ى  االقطط ا  إإل امم  االبن رر  ااإلم رر  فك اعرر  االكبيی ذذاا  االش لل  هھھھ دد  حم رريي٬،  فق ااألميی

  بهھ  ووعملل  لهھ.ووناددىى  
ى   امم  إإل هھ  لإلم هھ  حب دد  ددفع هھ  فق ى  ووجدداان ة  إإل بقق  االعاططف اعرر  تس رريي  ش ووألنن  ااألميی
ي   هھ  ف امم  االشهھيیدد  ووددعووت ا  باإلم ادد  فيیهھ ي  أأش دد  نشرر  قصيیددتهھ  االت ااإلشاددةة  بهھ  شعرراا  ٬،  ووق

امم   ي  صددررتت  ع لموونن"  االت ة  "االمس نن  مجل اني  م دددد  االث انن  صاحبب  ١۱٩۹٤٨۸االع مم٬،  ووك
ا  االددااع دديیرر  تحرريیررهھھھ ذذهه  اامتيیاززهھھھا  ااإلمامم  االشهھيیدد  ووم تت  هھھھ دد  تووقف ة  سعيیدد  ررمضانن٬،  ووق يی

  االمجلة  عنن  االصددوورر  بمصرر  باستشهھادد  صاحبب  اامتيیاززهھھھا.
ة رريي  االمططبووع نن  ااألميی ي  ددووااوويی وواادد      االقصيیددةة  ال  تجددهھھھا  ف نن  ن دد  م ذذاا  فهھي  تع ٬،  لهھ

نن   ة  م ة  تارريیخيی ة  كووثيیق ا  كامل ا  أأنن  أأثبتهھ بب  هھھھن الميیة  االمعاصررةة٬،  ووأأح ائدد  ااإلس االقص
ة    ووثائقق  االددعووةة  ااإلسالميیة  االمعاصررةة  ٬،  ال  بدد  أأنن ى  كتاب لل  عل نن  يیعم ى  م تعررضض  عل



ررةة   دداادد  االك ى  اامت لل  ااألقططارر  عل ى  ك ا  إإل االتارريیخ  ااألددبي  لهھذذهه  االددعووةة  االتي  أأمتدد  تأثيیررهھھھ
  ااألررضيیة.

  :)]١۱[(يیقوولل  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ووااصفا ً ااإلمامم  االبنا
ي   ررتت  ف وو  أأبص تت  ل   أأن
هھ تت  عقل   أأوو  لمس
هھ معتت  جررس   أأوو  س
ة تت  خلس   أأوو  ررأأيی

 مشفقا ً مستبشررااً  

متهھ    ممِّ  بس وورر  هھھھ   غ
هھ دديي  حكمت وو  يیهھ   ووهھھھ
هھ ددعوو  ددعووت وو  يی   ووهھھھ
هھ الةة  ووقفت ي  ص   ف

 كمم  يیغالبب  عبررتهھ
$           $          $ 
ى تت  عل   أأوو  تأمل
اثرر رريیمم  ع نن  ك   م
أذذىى ابب  ب   وومص

 لعشقتت  ررووحهھ

هھ    بب  عططفت لل  خطط   أأهھھھ
هھ وو  عثررت دد  يیمح   ج

هھرر وو  كرربت   ااحح  يیأس
 صاغغ  منهھا  ررحمتهھ

$           $          $ 
متت  إإذذاا وو  ش مم  ل   ث
ا ددااعي  ددع   ووإإذذاا  اال
ى اغي  عل ى  االب   ووعل
وورر   ذذاا  قس تت  هھھھ   قل

 ووهھھھوو  في  االووااقع  شهھمم

هھ    دد  عززمت دد  ج   ج
هھ ادد  هھھھمت   لجهھ
بتهھ قق  غض   أأيي  ح
رربتهھ ي  ض اجج  يیززج   هھھھ

 ثارر  يیحمي  أأمتهھ
$           $          $ 
ي دداادد  ف يیحة  ااألج   ص

دد يینن  االمج فادد    ووأأن ي  ااألص   ف
عبب ووررةة  ش هھ  ص   إإن
المم نن  ااإلس لل  م هھ  جيی   إإن
ررتهھ وو  أأبص تت  ل   أأن

 بشرر  منن  ملكك

يیحتهھ    تت  ص ادد  حاك   ااألحف
هھ   أأووررىى  ثووررت
هھ ززوو  ووثبت بب  يیغ   هھھھ
تهھ ي  نهھض   يیبن
هھ   ددررتت  قددررت   لق

 قدد  تلقى  فططررتهھ
 
 

نن   قق  م امم  االوواائ هھ  اابتس وومم٬،  إإن اظظمم  االهھم تدد  االمحنن  ووتتع ا  يیبتسمم  حيینن  تش فاإلمامم  االبن
  كررووبب  ووجالء  االهھموومم.رربهھ٬،  وومنن  قددررةة  هللا  على  تفرريیج  اال

ى  صغرر  سنة  –ووااإلمامم  االبنا   لل    -عل ذذاا  االعق رراا ً هھھھ ة٬،  أأنضجهھا  مبك ة  بالغ ذذوو  حكم
  االكبيیرر  االذذيي  ووهھھھبهھ  هللا  لهھ  .

ى  ااإلنصاتت   امعيینن  إإل ددفع  االس بال٬ً،  يی وولقدد  ووهھھھبب  هللا  ااإلمامم  االبنا  صووتا ً ساحررااً  متق
  لهھ  ووهھھھوو  يیددعوو  إإلى  ما  آآمنن  بهھ.

هھ  خاشعا ً   ووكانن  االبنا  كثيیرر  االصالةة  كثيیرر  االقيیامم  ٬،  إإذذاا نظظررتت  إإليیهھ  في  صالتهھ  ووجددت
ي   ة  االت ى  االمهھم هھ  عل باكيیا ً ٬،  يیغالبب  االعبررااتت  ووهھھھوو  متفكرر  في  قددررةة  هللا  ٬،ددااعيیا ً أأنن  يیعيین

  لبعثث  أأمة  ااإلسالمم  منن  مررقددهھھھا  .    حملهھا



ي ررتت  ف وو  أأبص تت  ل   أأن
هھ تت  عقل   أأوو  لمس
هھ معتت  جررس   أأوو  س
ة تت  خلس   أأوو  ررأأيی

 مشفقا ً مستبشررااً  

متهھ    مم  بس وورر  هھھھ   غ
هھ دديي  حكمت وو  يیهھ   ووهھھھ

ددع وو  يی هھووهھھھ   وو  ددعووت
هھ الةة  ووقفت ي  ص   ف

 كمم  يیغالبب  عبررتهھ
 

ثمم  إإنن  االبنا  ال  يیشغلهھ  شاغلل  عنن  مووااساةة  ذذوويي  االخططووبب  وواالنووااززلل  ٬،  فهھوو  مع  أأهھھھلل  
وو  إإذذاا  ررأأىى   انبهھمم٬،  ووهھھھ ى  ج فف  إإل ررااتهھمم  وويیق لل  عث ررااتت٬،  يیقيی ذذيینن  تصيیبهھمم  االعث ررمم  اال االك

  مصابا ً (بأذذىى)  ررااحح  يیووااسيیهھ  وويیعملل  على  مددااووااةة  جررااحهھ  وومآسيیهھ.
ى  بهھ ي  تحل ذذهه  االصفاتت  االت ى  هھھھ ددفعهھمم  إإل هھ  ووت قق  ب بب  االخل ي  تحب ي  االت امم  هھھھ ا  ااإلم

  ااإليیمانن  بددعووتهھ.
ى تت  عل   أأوو  تأمل
اثرر رريیمم  ع نن  ك   م
أذذىى ابب  ب   وومص

 لعشقتت  ررووحهھ

هھ    بب  عططفت لل  خطط   أأهھھھ
هھ وو  عثررت دد  يیمح   ج
هھ وو  كرربت   ررااحح  يیأس

 صاغغ  منهھا  ررحمتهھ
 

تدد  االخططبب٬،  ال   هھھھذذاا  االررجلل  االعابدد٬،  ووهھھھذذاا  االررجلل  االمووااسي  ٬،  أأسدد  إإذذاا  جدد  االجدّد  ووااش
ي    يینامم  على  ضيیمم  ووال هھ  ووف ة  أأُمت ي  حمايی دد  االهھصوورر  ف هھ  ااألس ي  ٬،  إإن ى  بغ يیسكتت  عل
  االددفاعع  عنن  حقووقهھا:

متت  إإذذاا وو  ش مم  ل   ث
ا ددااعي  ددع   ووإإذذاا  اال
ى اغي  عل ى  االب   ووعل
وورر   ذذاا  قس تت  هھھھ   قل

 ووهھھھوو  في  االووااقع  شهھمم

هھ    دد  عززمت دد  ج   ج
هھ ادد  هھھھمت   لجهھ
بتهھ قق  غض   أأيي  ح
رربتهھ ي  ض اجج  يیززج   هھھھ

 ثارر  يیحمي  أأمتهھ
 

ذذاا  االررجلل  إإنن  ددعووةة  ااإلمامم  ما  هھھھي  إإال  ددعووةة  ااألجدداادد  في   ااألحفادد  ٬،  تجسمتت  في  هھھھ
ى   ذذيینن  صفددوواا  حت كك  اال نن  أأوولئ االررباني٬،  ووما  هھھھي  إإال  صددىى  هھھھذذاا  ااألنيینن  االذذيي  يینططلقق  م
ي   ي  شخصهھ....  ف الل  شعبب  تجسمتت  ف هھ  آآم ال  يیهھبوواا  أأوو  يینططلقوواا  ألهھھھدداافهھمم  االنبيیلة٬،  إإن
المم   ي  نهھضة  ااإلس تت  تبن ي  اانططلق ة  االت ذذهه  ااألم نن  هھھھ امال ً م يیال ً ك لل  ج هھ  يیمث هھ٬،  إإن ددعووت

  االمعاصررةة.
 
 
 
 
 



ذذاا  إإن امم  ألددرركتت  أأنن  هھھھ ا  ااإلم ى  بهھ ي  تحل ذذهه  االصفاتت  االت ووعع  هھھھ تت  مجم وو  تمثل كك  ل
ي  نفسهھ   ا  هللا  فططررةة  ف ة  جعلهھ هھ  ووصفاتهھ  صيیاغة  مالئكيی ي  أأخالق ااإلنسانن  قدد  صيیغ  ف

  ووخلقهھ  ووجهھاددهه.
ي دداادد  ف يیحة  ااألج   ص

دد يینن  االمج فادد    ووأأن ي  ااألص   ف
عبب ووررةة  ش هھ  ص   إإن
المم نن  ااإلس لل  م هھ  جيی   إإن
ررتهھ وو  أأبص تت  ل   أأن

 بشرر  منن  ملكك

ادد  حا    يیحتهھااألحف تت  ص   ك
هھ   أأووررىى  ثووررت
هھ ززوو  ووثبت بب  يیغ   هھھھ
تهھ ي  نهھض   يیبن
هھ   ددررتت  قددررت   لق

 قدد  تلقى  فططررتهھ
 

ي  ووصفف   رريي  ف ززهھھھمم  ااألميی دد  ب ررااً  ق إإنن  االذذيینن  أأجهھددوواا  أأنفسهھمم  في  ووصفف  ااإلمامم  نث
ة   مم  ااألم لل  هھھھ ذذيي  حم امم  اال رريي  صفة  ااإلم اعرر  االعبق ااإلمامم  شعرراا٬ً،  ووقدد  أأصابب  هھھھذذاا  االش

  ووررااحح  في  شهھامة  يیدداافع  عنهھا  وويیددفع  بهھا  نحوو  االمجدد.
 

ة هھ      ووما  لبثث  ااإلمامم  بعدد  هھھھذذهه  االقصيیددةة  االرراائع ددتت  إإليی ي  ووصفهھ  أأنن  ااستشهھدد٬،  اامت ف
أثيیررهه  ٬،   تت  ت ا  أأووقف ا  م تت  نبضهھ٬،  وولكنهھ هھ  ررصاصاتت  أأووقف ى  قلب يیدد  االبغي  فأررسلتت  إإل
الل   ررووحح  ررج ذذهه  اال لل  هھھھ فهھيیهھاتت  ٬،  لقدد  أأططلقق  االبنا  ررووحح  ااإلسالمم  في  ووجدداانن  أأمتهھ  ٬،  فحم

  ا.مضوواا  بهھا  صعدداا٬،  ووال  بدد  لهھذذهه  االررووحح  أأنن  تبلغ  مددااهھھھ
 

كانن  ووقع  ااستشهھادد  االبنا  على  ااألميیرريي  أأليیما٬،  فصاغغ  هھھھذذاا  ااأللمم  في  قصيیددةة  نشررتهھا  
ززةة   ا  أأيیضا ً قصيیددةة  عززيی ة  ألنهھ ا  أأووالً  كامل جرريیددةة  االشهھابب  االسوورريیة٬،  أأحبب  أأنن  أأووررددهھھھ
ي   ووررةة  ف تت  منش ا ً ليیس ي  أأيیض عرر  ووااألددبب  ٬،  ووهھھھ اقق  االش ة  لعش ددهھھھا  معررووض ا  تج قلم

  ددووااوويینن  االشاعرر  االمططبووعة:
  )]٢۲[(ررثاء

اءهه هھ  أأبن نن  حوول وواا  م   كبل
ة ي  خس ة  ف ررددووهه  خلس   ج
  ووذذئابب  االبغي  حامتت٬،  وونضى
هھ نن  ذذاات ي  م اهھھھيیرر  االت   وواالجم
تت   وورر  وواانططلق ي  خ تت  ف   حووقل
هھ وونن  ل انوواا  يیقوول ى  ك   ووااألل
مم ددتت  أأووجهھهھ ذذلووهه  ووب   خ
نا نهھمم  أألس اغوونن  م ررىى  االب   ووش

 سبوواا  فنددااً    في  بيیووتت  هللا

ددااقق      يینن  أأش ووهه  ب ووررم
اعي   ااألف
ززااعع رردد٬،  للن وو  ف اددوواا٬،  ووهھھھ   ووتن
ررااعع يیفف  االق هھ  س ذذلل  حوول لل  ن   ك
اعع ا  ددوونن  اانقطط دد  لهھ ذذلل  االررف   ب
ررااعع ادد  ووص الي  بجهھ   ال  تب
األمرر  االمططاعع   ملقا٬،  قدد  جئتت  ب
رر   نن  غيی ووددااء  م ال  س ي  االم ف
اعع   قن
الل  ددااعع ا  للم ا  ددع ذذلووهھھھا  م   ب

 خيیرر  ددااعع  للهھددىى  فيیهھا  ووررااعع
  صاررهه  ووترركووهه  ووحيیدداا  ٬،ووأأططلقوواا  خلفهھ  أأفاعيیهھمم.هھھھكذذاا  فعلوواا  ٬،  كبلوواا  أأن



ووصووررةة  ثانيیة:  جررددووهه  منن  كلل  حمايیة٬،  ووقدد  ووصفف  ااألميیرريي  هھھھذذاا  االفعلل  بالخسة٬،  
  ووناززعووهه!    ثمم  تناددوواا  ٬،  ناددىى  بعضهھمم  بعضا٬ً،  هھھھيیا  ناززلووهه

يیووفهھمم   ررعوواا  س دد  ش هھ  ووق اموواا  حوول ذذئابب  ح رر  اال ؤؤالء  االبش ة:  هھھھ ووررةة  ثالث ووص
  ووأأغمددووهھھھا  في  قلبب  ااإلمامم!

  فعلل  االجماهھھھيیرر  االتي  بذذلل  ااإلمامم  نفسهھ  في  سبيیلهھا:  ووماذذاا  كانتت  ررددةة
هھ نن  ذذاات ي  م اهھھھيیرر  االت   وواالجم

 وواانططلقتت      حووقلتت  في  خوورر
ا  ددوونن      دد  لهھ ذذلل  االررف ب

اعع   اانقطط
 ال  تبالي  بجهھادد  ووصررااعع

 
اهھھھيیرر  غضبتهھا  ألنن  االسيیووفف   دد  االجم مم  تب مم  ل ة  غاضبب٬،  نع رريي  نفث نن  ااألميی ذذهه  م هھھھ

ي  كانتت  مشررعة  لإلططاحة  بأيي   اهھھھيیرر  االت ذذهه  االجم نن  هھھھ ررأأسس  يیررتفع  صووتهھ  محتجا٬ً،  وولك
  بذذلل  ااإلمامم  نفسهھ  لهھا  قدد  أأخلصتت  لهھ  ووأأقبلتت  على  ددعووتهھ.

األمرر     تت  ب دد  جئ امم:  ق وونن  لإلم انوواا  يیقوول ذذيینن  ك ى)  اال ؤؤالء  (ااأللُ لل  هھھھ اذذاا  فع مم  م ث
  االمططاعع؟!

هھ وونن  ل انوواا  يیقوول ى  ك   ووااألل
مم ددتت  أأووجهھهھ ذذلووهه  ووب   خ
نا نهھمم  أألس اغوونن  م ررىى  االب   ووش

 فنددااً    في  بيیووتت  هللا  سبوواا

األمرر      تت  ب دد  جئ ا٬،  ق ملق
اعع   االمطط
رر   نن  غيی ووددااء  م ال  س ي  االم ف
اعع   قن
الل  ددااعع ا  للم ا  ددع ذذلووهھھھا  م   ب

 خيیرر  ددااعع  للهھددىى  فيیهھا  ووررااعع
 

ذذلوواا   ووددااء٬،  فب تهھمم  االس نن  حقيیق امم  ع وونن  ااإلم انوواا  يیتملق ذذيینن  ك ددوونن  اال فف  االحاق ووكش
رروواا   دد  أأنن  أأم مم  االحق ى  ووصلل  بهھ امم  حت أأموواالهھمم  لشررااء  ااأللسنن  االتي  اانططلقتت  تسبب  ااإلم

  هھمم  بسبب  ااإلمامم  على  منابرر  االررسوولل  في  بيیووتت  هللا.أأتباع
ا   هھ  كم تت  عليی ا  ووقف دد  م فف  عن لستت  أأددرريي  لماذذاا  يینتابني  شعوورر  بأنن  االقصيیددةة  لمم  تق
هھھھي  منشووررةة  في  صحيیفة  االشهھابب  االسوورريیة  ٬،  ووأأنن  لهھا  أأبيیاتا ً تكملل  االمشاهھھھدد  االناقصة٬،  

  وولعلل  ثووررةة  ااألميیرريي  قدد  جمحتت  بهھ  إإلى  أأبيیاتت  ررأأتت  االمجلة  أأنن  ال  تنشررهھھھا.
  عوورر  قدد  تكشفف  عنن  حقيیقتهھ  مذذكررااتت  ااألميیرريي  لوو  نشررتت.  هھھھذذاا  ش

$           $          $  
ررمم   ي  االهھ نفهھ  ف رر٬،  ووإإذذاا  أأررددتت  أأنن  تص اعرر  كبيی رريي  ش دديینن  ااألميی اء  اال رر  بهھ عم
وو   االشعرريي  ااإلسالمي  ووضعتهھ  على  قمتهھ٬،  ووهھھھوو  لهھ  منن  ااسمهھ  نصيیبب  ٬،  بلل  أأنصبة٬،  فهھ

  ووعندد  االددااررسيینن  غيیرريي٬،  أأميیرر  االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر.    عندديي
ررهه  ددوونن   ددتت  نث عرر  إإال  ووج ي  االش هھ  ف تت  منززلت ا  كان اعرر  مهھم رراا ً لش ررأأتت  نث ا  ق ووم

نثررااً  يیسموو  بنثررهه  إإلى  آآفاقق      منن  ااألميیرريي  ٬،  فإنهھ  حتى  ووهھھھوو  يیكتبب    شعررهه٬،  إإال  ما  كانن
ررأأتت إذذاا  ق عرر٬،  ف عرراا      االش بب  ش اثرر  يیكت ذذاا  ن تت  :هھھھ ررهه  قل نث

.                                                                                                                                                                  



رريیيینن امم      ووحتى  أأددللل  على  صددقق  ما  أأقوولل  أأوورردد  هھھھنا  نصيینن  نث ا  ااإلم يیصفف  فيیهھم
ررأأ   االبنا٬،  ااألوولل  يیصفف  فيیهھ  حقيیقة  ااإلمامم٬،  وويیررسمم  لهھ  صووررةة  متكاملة٬،  فتشعرر  ووأأنتت  تق
امم   هھھھذذاا  االووصفف  كانكك  تشاهھھھدد  ااإلمامم  ووتجالسهھ٬،  وواالثاني  يیتحددثث  فيیهھ  ااألميیرريي  عنن  ااإلم

  سبيیلهھا.كددااعيیة  يیعشقق  ددعووتهھ  وويیتفاني  في  
 

                                                    :)]٣۳[(يیقوولل  ااألميیرريي  ووااصفا ً ااإلمامم  االبنا  كأنكك  تررااهه
ة٬،      "سمعتت  عنهھ  كثيیرراا٬ً،  ووررأأيیتت ة  رراائع هھ  صوورراا ً المع ووبب  محبيی ا  قل ي  مرراايی لهھ  ف
ي  جسمهھ  فتررااءىى  لعقلي  عمالقق  هھھھددىى  وو ا ً ف ي  عمالق ررأأيي  ووحكمة  ٬،ووتخيیلتهھ  أأمامم  عيین

تت   ا  ظظنن هھ٬،  م ا  ررأأيیت أأيیضا ً جباررااً  في  قسماتهھ  ووسماتهھ  ٬،وولما  ررأأيیتهھ  بيینن  صحبهھ٬،  أأوولل  م
ع   اقا ً م ي  ٬،  منس ا  ٬،ووررحبب  ب أأنهھ  هھھھوو٬،  ثمم  قددمتت  إإليیهھ  فتلقانى  في  بشاشة٬،  ال  تكلفف  فيیهھ

  فططررةة  ررحبة.
رربب   انن  أأق هھ  لمم  أأجدد  لهھ  في  مشاهھھھددتي٬،  صووررتهھ  في  مخيیلتي.....  ك ى  االقصرر  من إإل

ي   اء٬،  ووف ي  صررااحتهھ  إإب ررووتت  ٬،  ف ى  االجب هھ  إإل ة  من ى  االووددااع ى  إإل وولل  ٬،ووأأددن ى  االطط إإل
ة   هھ  إإال  تقططيیب جررأأتهھ  إإغضاء  ٬،  ال  يیكادد  يیططالع  االناظظرر  إإليیهھ  منن  االحززمم  االذذيي  سمعتت  عن

  بيینن  االحاجبيینن  تصغرر  معهھا  عيینن  ووتكبرر  عيینن٬،  كلما  تحددثث  في  أأمرر  هھھھامم.
اً,    ززررتهھ  في  بيیتهھ٬،  فووجددتهھ  ززااهھھھددااً  بسيیططا٬ً،  ووأأكلتت رراا ً كرريیم في  مائددتهھ٬،  فووجددتهھ  فقيی

رر   ووااططنن  االررااحة  ووال  أأكث ي  م ا ً ف ا ً ووإإيیناس ووصحبتهھ  في  أأسفاررهه  ٬،  فلمم  أأرر  أأكثرر  منهھ  أأنس
  منهھ  فناء  في  االعملل  ٬،  ووقتت  االعملل.

هھ   ا  ااشتددتت  عليی ا٬ً،  كلم ددااً  مررهھھھق ا ً مستمرراا٬ً،  ووجهھ وولززمتت  حيیاتهھ  أأيیاما٬ً،  فووجددتهھا  ددأأب
ع ي  االس ا ً ف دد  اانهھماك دداا  أأش هھ٬،  فب ة  ررووح ليیمم  ٬،  ززااددتت  بشاش ي  االتس ا ً ف رر  إإمعان ى٬،  ووأأكث

  ووأأقووىى  تآلفا ً باالستبشارر  .
  ما  ررأأيیتهھ  مررةة  إإال  ززددتت  لهھ  إإكبارراا ً ووبهھ  تعلقا ً ووعليیهھ  إإشفافا ً ووفيیهھ  أأمالً.

  :)]٤[(وويیقوولل  ااألميیرريي  متحددثا ً عنن  االبنا  كددااعيیة
ي  "شاهھھھ ى  ااألصووااتت  ٬،  ووالحح  ل ددتهھ  يیتكلمم  بيینن  أأفرراادد٬،  فلمم  أأجدد  صووتهھ  يیتططاوولل  عل

أأميیلل  إإلى  ااإلصغاء  منهھ  إإلى  إإبددااء  ااآلررااء  ٬،  فإذذاا  ددخلل  االحدديیثث  ططوورر  االمررااء  ٬،  صمتت  
ى   ى  إإذذاا  اانتهھ فقة  ٬،  حت فاقق  وواالش يینن  ااإلش وو  ب امم  ٬،  هھھھ ي  اابتس لل  ف ررااضض  ٬،  أأوو  أأقب ي  إإع ف

  ااألمرر  إإلى  ززبددتهھ٬،  كانتت  كلمتهھ  هھھھي  االفاصلة  .
غيیتت  إإل انهھ٬،  ووأأص كتت  لس اوولل  أأنن  يیس هھ  يیح ي  أأن لل  إإل ألهه  فخيی بب  م وو  يیخاطط هھ  ووهھھھ يی

هھ   هھ٬،  ووكأن نن  أأمام ي  م نن  االنظظرر  ف انن  يیمع وويینططقق  قلبهھ  ٬،بلل  ووكلل  جووااررحهھ  ٬،ووإإذذ  ذذااكك  ك
بب   بب  فقل يیحددقق  في  أأفقق  بعيیدد  فيینبعثث  منن  عيیوونهھ  شبهھ  نوورر  ووهھھھاجج  ٬،  يیتصلل  شعاعا ً بقل

أثيیررهه دديیهھ    فقلبب  ووإإذذاا  بالمأل  تحتت  ت وولهھمم  يیهھ هھ  عق لموواا  إإليی دد  أأس قق  ٬،  ق ووبهھمم  االمططل ا٬،  ووقل
التهھ   اء  ررس اء  ٬،  أأعب نن  أأعب ررىى  م ا  يی ا  م ووااهھھھلهھمم  ٬،  يیحملهھ ووااعددهھھھمم  ووك ا٬،  ووس قق  فيیهھ يیخف
ي   ووررسالتهھمم  ٬،  ووسمعتهھ  يیخاططبب  االجماهھھھيیرر  فووجددتهھ  االططبب  االخبيیرر٬،  يیبددأأ  وويیبددوو  معهھمم  ف

  ٬،  ووااحدداا ً منهھمم  محددثا ً أأكثرر  منهھ  خططيیباً.    أأكثرر  ااألحيیانن
هھ  ٬،  فتت ا  فكررت انن  بيیسرر٬،  يیكثرر  منن  سووقق  االتشابيیهھ  ووااألمثالل  ٬،  يیبسطط  بهھ ا  ااألذذهھھھ لقفهھ

هھ   يیظظنن  أأحددهھھھمم  أأن ى  ل ووقدد  يیعالج  في  ثنايیا  حدديیثهھ  شئوونا ً منن  صميیمم  حيیاةة  االمستمعيینن  حت
هھ   وواا  إإليی دد  رركن كووشفف  بخوويیصة  مشكلتهھ٬،  ووأأخذذ  يیصفف  لهھ  االددووااء  فإذذاا  آآنسس  أأنن  االقوومم  ق



قق٬،   لل  بصيیحاتت  االح ة  ووجلج اتت  خططابيی اددررهھھھمم  بإهھھھاب هھ  ووب ي  مووعظظت يیهھمم  ف تدد  عل ٬،  ااش
ددفاقق  ٬،  االمررص هھ  اال لل  حدديیث ارر  ٬،  تتخل هھ٬،  ددوونن  ااختيی هھمم  من آىى  هللا٬،  فيیضعوونن  أأنفس ع  ب

  مووضع  االررعيیة  منن  االررااعى.
 

  ووهھھھكذذاا  ٬،  يیبلغ  منهھمم  لددعووتهھ  ما  يیرريیدد  وويینتهھي  غيیرر  مملوولل  ٬،  محبووبا ً مررهھھھووباً.
ي  ااآلذذاانن   ائغ  ف نغمم  االس رريي  اال فف  يیس كيی
ررهه   نش
دديي   ي  االهھ ؤؤمنن  يیززج هھ  االم نن  قلب ذذاا  م هھھھك
ووهه   ددع
هھ ي  ددعووت انن  ف اقق  باإليیم رر  ااألعم   ززااخ

يیمم   ذذااتت  حك رر  اال هھمنك ي  ووجهھت يیرر  ف   االس
ة هھ  خافيی ى  عليی ال  تخف بب  أأررووااحح٬،  ف   طط
 باسطط  االصددرر  بعيیدد  االغوورر  شهھمم  ددااعيیة

 
دد   ا  ق امم  ٬،  ووأأن ررااثث  ااإلم هھھھاتانن  االقصيیددتانن  ٬،ووهھھھاتانن  االقططعتانن  االنثرريیتانن  جززء  منن  ت
ااططلعتت  على  االتررااثث  االذذيي  نشرر  لإلمامم  االبنا٬،  فلمم  أأجدد  فيیما  نشرر  ااهھھھتماما ً بالشعرر  االذذيي  

  بليیغ  يیستحقق  ااالعتناء  بهھ.قيیلل  في  ااإلمامم....  ووهھھھوو  غززيیرر  وو
أأقوولل:  ااططلعتت  على  ما  نشرر  منن  تررااثث  ااإلمامم  االبنا٬،  وولمم  أأجدد  ذذكرراا ً للتررااثث  ااألددبي  
امم   امم٬،  وولإلم ا  ااإلم ي  ووقفهھ ة  االت فف  ااألددبيی رراا ً للمووااق دد  ذذك مم  أأج امم  وول ي  ااإلم لل  ف ذذيي  قيی اال
ي  أأصددررهھھھا   عرر  االت نن  االش ضض  ددووااوويی ة  ووبع بب  ااألددبيی بعضض  االكت ددماتت  ل هھ  هللا  مق ررحم

          يیاتهھ.شعررااء  االددعووةة  في  ح
 

ددعووةة  ااإلسالميیة   ا  االمووسوومم  "شعررااء  اال ا ً كتابن يینن  عام لل  ثالث صحيیح  أأننا  كتبنا  قب
ع   لل  م دد  االمق كك  جهھ انن  ذذل في  االعصرر  االحدديیثث"  في  عشررةة  أأجززااء  صغيیررةة  االحجمم٬،  ووك
دديیثا ً  ا  شررعنا  ح ذذااكك  ٬،  إإال  أأنن ع  شح  االمصاددرر  آآن دديینا  ووم نددررةة  االماددةة  االمتووفررةة  بيینن  أأيی

دد  وو نن  جدديی دد  في  إإعاددةة  صيیاغة  االكتابب  م وواافررتت  االمصاددرر٬،  ووق اددةة  ووت وواافررتت  االم دد  ت ق
ددرر  أأنن  يیصددرر   نن  االمق ة  للصددوورر  ٬،  ووم ي  ططرريیق صددرر  منهھ  مجلدداانن٬،  وواالمجلدد  االثالثث  ف

فحاتت ررااووحح  ص دداا٬ً،  تت يینن  مجل ي  ثالث ابب  ف مائة      االكت ة  ووخمس يینن  أأرربعمائ دد  ب االمجل
  صفحة  منن  االقططع  االكبيیرر.

ي الميیة  ااألددب ددعووةة  ااإلس ررااثث  اال ا  ووت ررااثث  االبن ا  أأررىى  أأنن  ت كك  فأن ع  ذذل الززاالل    ووم
  االجهھدد  ٬،  وواالمززيیدد  منن  االعنايیة  ٬،وواالمززيیدد  منن  االددررااسة.    بحاجة  إإلى  االمززيیدد  منن

                                
  االعدددد  االثاني.  –مجلة  االمسلموونن    –)  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي    [١۱](
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  .١۱٧۷٠۰صص    مم١۱٩۹٩۹٩۹
)span<[٢۲]  )  مم.١۱٩۹٥٥كانوونن  أأوولل    ٤هھھھـ  ١۱٣۳٧۷٥رربيیع  ثانن    ١۱٨۸)  ٬،  ٣۳٠۰)  جرريیددةة  االشهھابب  االسوورريیة  االعدددد  
  )  مجلة  "االمسلموونن"  االعددوواانن  االثاني  وواالثالثث  .  [٣۳](

  .١۱٧۷٢۲-١۱٧۷١۱نقنقال  عنن  "مووسووعة  االشهھددااء"  تأليیفف  عبدد  االحليیمم  االكناني  صص  
  .  ٦٣۳)  مجلة  "االمسلموونن"  االعدددد    [٤](

  .١۱٧۷٣۳-١۱٧۷٢۲شهھددااء"  تأليیفف  عبدد  االحليیمم  االكناني  صص  نقال ً عنن  "مووسووعة  اال


