
   
  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي

)١۱٣۳٣۳٧۷/١۱٩۹١۱٨۸    _١۱٤١۱٣۳/١۱٩۹٩۹٣۳  (  
  بقلمم:  محمدد  علي  شاهھھھيینن

    
المي  االمعاصرر٬،   عرر  ااإلس دد  االش ة٬،  عميی انيّیة  االمؤؤمن اعرر  ااإلنس بب٬،  ش اعرر  االمحارريی ش
اررةة   تمم  بالحض ذذ٬،  مهھ المي  ف رر  إإس اجج٬،  وومفك رر  ااإلنت ززمم٬،  غززيی ؤؤمنن  ملت اعرر  م ش

  ااإلسالميّیة.  
ررةة  م ي  أأس أ  ف بب٬،  وونش ة  حل ي  مدديین دد  ف ة  وول اء  االمدديین دد  ووجهھ ووهه  أأح انن  أأب ة٬،  ووك تدديّین

  ووفضالئهھا  .
ع   ي  مررااب لل  ف تووهھھّھجتت  مشاعررهه  االووجدداانيّیة  ووتأّججتت  ووهھھھوو  ططف
ا   كك  م انبثقق  عنن  ذذل وولي٬،  ف وويي  ططف االشهھباء  االجميیلة  بشكلل  عف

        كانن  يیحسبهھ  شعررااً.
قق   ة٬،  وواالتح ة  االثانوويّی هھ  االمررحل دد  إإنهھائ ا  بع ى  فررنس افرر  إإل س

ى  بجامعة  االسوورربوونن  ليیددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االل ادد  إإل ا  ع غة٬،  فلم
ى   وولهھ  عل دد  حص اةة  بع ددرريیسس  وواالمحام تغلل  بالت وورريّیة٬،  ااش س

  شهھاددةة  االحقووقق  منن  االجامعة  االسوورريّیة  بددمشقق  .  
وولل   عاعع  االررس رريیمم٬،  ووإإش ررآآنن  االك ة  االق أّثرراا ً بمددررس ة٬،  مت ة  ووتلقائيّی عرر  بعفوويّی مم  االش نظظ

  ااألميینن  (صص)٬،  ووعظظماء  ااألّمة٬،  وومنن  أأحبب  منن  االشعررااء  .
ة    اامتازز  شعررهه  بالجررأأةة  وواالصررااحة٬، اةة  ااألّم ى  ططغ لل  عل اذّذةة٬،  ووحم وونقدد  ااألووضاعع  االش

ا   ة٬،  كم ا  ااألّم ي  أأصيیبتت  بهھ ززاائمم  االت مم  مسؤؤووليّیة  ااالنتكاساتت  وواالهھ تبدديیهھا٬،  ووحّملهھ وومس
ي٬،   موّو  االررووح الة٬،  وواالس العمقق  ووااألص مم  ب فف٬،  ووااتس ددااني  االمررهھھھ الحسس  االووج ازز  ب اامت
قق  االخالصص  بع دد  ووااهھھھتمم  بقضايیا  أأّمتهھ  وومشكالتهھا٬،  ووكانن  يیررىى  أأنن  ااإلسالمم  ووحددهه  ططرريی

  سقووطط  كلل  االشعاررااتت  ووااأليیدديیوولووجيیاتت  وواالووجووهه  االمستعاررةة  .  
  ووكانن  على  صلة  ططيّیبة  بالررئيیسس  االسوورريي  شكرريي  االقووتلي  .  

امم   تانن  ااإلسالميّیة  ع ة  باكس ي    ١۱٣۳٦٩۹/١۱٩۹٥٠۰عملل  سفيیررااً  لبالددهه  في  ددوول فيیرراا ً ف مم  س ث
  .    ١۱٣۳٧۷٣۳/١۱٩۹٥٤االمملكة  االعرربيّیة  االسعوودديّیة  عامم  

ووعع  ف دد  تطط انن  ق نة  ووك اذذ٬،  س يیشش  ااإلنق اتال ً   ١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸ي  ج بب  مق لل  مططال ٬،  ووحم
ووااتت    شبابباال دددد  االق اددةة  ع ي  تضمنتت  ززيی دداادد٬،  االت ي  بغ ددفعي  ف لل  االم ة  جميی ى  حكووم إإل

يیمم٬،   ي  حرربب  فلسططيینن٬،  ووضررووررةة  االتحرركك  خاررجج  حددوودد  االتقس االعررااقيّیة  االمشارركة  ف
ة  لت ة  االووططنيّی نن  االجبهھ وودد  م اء  االيیهھ دداادد  .  ووإإقص ي  بغ ّكلتت  ف ي  تش ططيینن  االت رر  فلس حرريی

يینن   اجج  أأم ي  فلسططيینن  االح ا٬،  ووااتصلل  بمفت ووعايیشش  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة٬،  ووااكتووىى  بناررهھھھ
تت   وورريّیيینن٬،  ووكان دديینن  االس نن  االمجاهھھھ ة  ع انن٬،  نيیاب ي  لبن هھ  ف ي  ب انن  يیلتق يیني٬،  ووك االحس



ائددهه   اءتت  قص عرريّیة٬،  فج ووااررهه  االش ررتت  أأغ وومي٬،  فّج هھ  االيی ططيینيّیة  هھھھاجس يّیة  االفلس االقض
اميیع    االفلسططيینيیة متأججة  بالعووااططفف٬،  حيیثث  سجلل  أأحددااثهھا  وومالحمهھا٬،  على  شكلل  مج

ادد)   ة  االجهھ ا:  (ملحم عرريیة  منهھ ي    ١۱٣۳٨۸٨۸/١۱٩۹٦٨۸ش نن  ووح ٬،  وو(م
ددسس)    ٬١۱٣۳٩۹٤/١۱٩۹٧۷٤،  وو(ملحمة  االنصرر)    ١۱٣۳٩۹٠۰/١۱٩۹٧۷١۱فلسططيینن) ٬،  وو(االززحفف  االمق

  وو(حجاررةة  منن  سّجيیلل)  وو(ااألقصى  ووفتح  االقمة)  وو(االهھززيیمة  وواالفجرر)  .  
رر    تفاعلل  مع  االثووررةة  االجززاائرريّیة٬، ووبناء  باكستانن٬،  وواالمسيیررةة  االمغرربيّیة  االخضررااء٬،  ووعّب

  عنن  االمشاعرر  ااإلنسانيّیة٬،  ووهھھھموومم  االمسلميینن  وواالمعذّذبيینن  .  
ة   ى  ااألنظظم ووكانن  يیددعوو  إإلى  إإسقاطط  االحكووماتت  االمهھززوومة٬،  ووإإلى  ررفع  رراايیة  االثووررةة  عل
ة   يیططررةة  االططبقيّی وورريّیة٬،  ووس ي  س ة  ف ادد  ااإلددااررةة  االحكووميّی اوولل  فس ة  ٬،  وويیتن االمتخاذذل

      ١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸كانن  يیحرّررر  بهھا  سنة      اافتتاحيّیاتت  جرريیددةة  (االمنارر)  االتي  وواالتخلفّف٬،  في
دد   ة  محم ة  ااآلدداابب  بجامع الميّیة  بكليّی اررةة  ااإلس ددرريیسس  االحض رربب  لت ى  االمغ ي  إإل ددع
ي  دداارر   اررااتت  االمعاصررةة٬،  ف االخامسس  في  مدديینة  فاسس٬،  ثمم  أأستاذذااً  لكررسي  ااإلسالمم  وواالتيی

رروويّیيینن  االحدديیثث  االحسنيّیة٬،  ووقسمم  االددررااساتت  ااإلسالميّیة  وواالعليیا  في  ج اطط٬،  وواالق امعة  االررب
  .      ١۱٣۳٨۸٦/١۱٩۹٦٦سنة  

نن   اني٬،  م ارريي  ااإلنس طط  االحض وّولل  االخ ة  تح ا  معررك ة  بأنهھ ة  االحاليّی فف  االمعررك ووص
انن   ي  االززم ة  ف ذذهه  االمعررك اعع  هھھھ الميّیة٬،  ووااّتس ة  ااإلس ى  االرربانيّی ة٬،  إإل امرريّیة  االيیهھوودديّی االس
ى   وواالمكانن  ووااإلنسانن٬،  يیووّضح  لنا  وويیعللل  لنا  سببب  شدّدتهھا  ووضررااووتهھا٬،  فالمقصدد  ااألعل
قق  أأمرر  هللا٬،   ا  تحقيی الل٬،  وولكنهھم وواالهھددفف  ااألسمى  ليیسا  منن  ااألموورر  االيیسيیررةة  االسهھلة  االمن

  ووإإقامتهھ  في  االعالميینن  .  
ووتأّملل  ساحة  االعالمم  ااإلسالمي  بتفاؤؤلل٬،  فلمسس  تحرّركك  ااإلنسانن  االمسلمم  ووتحرّرقهھ  إإلى  أأنن  
ي   وومم  االت يیلة  االعل نن  حص تفيیدد  م هھ٬،  وويیس اتت  دديین نن  معططيی تززيیدد  م هھ٬،  وويیس تعيیدد  مكان يیس

هھ  نحوو  ااستعاددةة  ووصلتت  إإليیهھا  اا لمم٬،  ووتحررك انن  االمس ذذاا  ااإلنس لبشرريیة  ووررأأىى  أأنن  يیقظظة  هھھھ
وو   شخصيیتهھ٬،  ووااستررجاعع  ذذااتيّیتهھ  ووتصميیمهھ  االجاززمم٬،  على  أأنن  يیماررسس  ذذااتهھ  االمسلمة٬،  هھھھ

  نقططة  االتحوّولل  االكبررىى  .  
ووااميیسس   قق  ن ارر  ااألررضض  ووف ي  إإعم وواالحضاررةة  عنددهه  تحقيیقق  غررضض  االووجوودد  االبشرريي  ف

  انن  االخليیفة  .  هللا  بأسمى  شكلل  تتجلى  فيیهھ  إإنسانيّیة  ااإلنس
ارريي٬،   تيیعابب  االحض ي:  ااالس ة  هھھھ رر  أأرربع هھ  عناص لل  ل دد  جع ارريي  فق هھ  االحض ا  االفق أأم
اررةة   ا  االحض ارريي٬،  أأم لووكك  االحض ارريي٬،  وواالس ارريي٬،  ووااإلددررااكك  االحض رر  االحض وواالنظظ
ع  االحضاررةة   ررااززاا٬ً،  لتعاررضهھا  م ًة  ووإإب دداا ً ووتعرريی االغرربيّیة  فقدد  أأتى  عليیهھا  منن  االقووااعدد  نق

مم  ع انيیا٬ً،  بقل ا ً ووإإنس ة  ااإلسالميّیة  جماليی ة  عميیق يّیة٬،  وومعررف ة  االفررنس نن  االلغ تمّكنن  م المم  م
  بالمجتمع  االفررنسي٬،  ووإإحاططة  بمعططيیاتت  االحضاررةة  االغرربيّیة  االمادديّیة  .  

  ووأأّكدد  على  عنصرر  االحوواارر  بيینن  االحضاررااتت  االمعاصررةة  .  



دديینن  أأنن   اجج  اال ووااستمدّد  شعررهه  قيیمتهھ  منن  قيیمة  ااإلنسانن  االمسلمم٬،  ووررأأىى  االناقدد  مصططفى  ت
دددد  االمضاميینن  شعرر  ااألميیرريي  يیمتازز  باررتفاعع  لغت رر٬،  ووبتع ا  ددوونن  تقع هھ  االشعرريّیة  ووتفوّوقهھ

        االشعرريّیة  ووتنوّوعهھا٬،  ووبذذااتيّیة  االووعي٬،  ووذذااتيّیة  ااالنتماء٬،  وواالرروويّیة  ووااالررتجالل  .
فف)   وواانن  ططيی ا  :  (أأل ددووااوويینن  االشعرريّیة  منهھ ة    ١۱٣۳٨۸٥/١۱٩۹٦٥نظظمم  عشررااتت  اال وو(االهھززيیم

رر)   ع  هللا)    ١۱٩۹٦٨۸/  ١۱٣۳٨۸٨۸وواالفج ررااقق)    ١۱٣۳٩۹٢۲/١۱٩۹٧۷٢۲وو(م ووااقق  ووإإش وو(أأش
انن)    ١۱٩۹٧۷٣۳/١۱٣۳٩۹٣۳ ي  االمهھررج نن  ووح وواانن  (م هھ:  دديی ٬،  وو(أأذذاانن    ١۱٣۳٩۹٥/١۱٩۹٧۷٥وول

ررآآنن)   ووعع)    ١۱٤٠۰٥/١۱٩۹٨۸٥االق مووعع  ووددم يّیاتت)  وو(ش ة)  وو(االخماس اووىى  محمدديّی ٬،  وو(نج
      وو(قلبب  وورربب)  .

وواانن  (أأبب)   اططفي  دديی ي  االشعرر  االع ذذيي  قرّرظظهھ    ١۱٣۳٩۹٤/١۱٩۹٧۷٤وونظظمم  ف دديیوواانن  اال وو  اال ووهھھھ
ي  جززء   وواانن  ف تت  االعقادد  في  إإحددىى  نددووااتهھ  فقالل:  لوو  كانن  لألددبب  االعالمي  دديی دد  لكان ووااح

  .١۱٣۳٩۹٨۸/١۱٩۹٧۷٨۸هھھھذذهه  االقصيیددةة  في  ططليیعتهھ  ؛  وودديیوواانن  (أأمي)  
اني٬،   ووجدد  أأنن  مؤؤاامررةة  كسرر  االمووااززيینن  هھھھي  منن  أأخططرر  ما  ووااجهھ  وويیووااجهھ  االووجوودد  ااإلنس
ي   انيیتهھا  ف يیاعع  إإنس ررةة٬،  ووض ة  االمعاص اررةة  االمادديّی اقق  االحض بابب  إإخف ررزز  أأس نن  أأب ووم

  ة  .االمتاهھھھاتت٬،  ووهھھھذذهه  االمؤؤاامررةة  تشملل  كلل  االساحاتت  االفكرريّیة  ووااالجتماعيی ّ 
نظظمم   ا  يی نن  م رر  م ووحوولل  نظظرريّیة  االشعرر  قالل:  أأنا  قدد  ال  أأعططي  شررفف  صنعة  االشعرر  لكثيی
تووىى   نن  مس انن  م ع  باإلنس المم  ال  يیررتف ة  ووووززنن  ألنن  االك نن  قافيی دديیمم  ع لووبب  االق باألس
ى   رر  مووززوونن  إإل ي  بكالمم  غيی دد  أأررتق ة٬،  ووق المم  االعاّم ااإلنسانن  االعادديي٬،  ووال  يیخررجج  منن  ك

هھ  مستووىى  ااإلبددااعع  االفني٬،  لتألقق  جووهھھھررهه٬،  ووصددقق  اانق ددااحهھ  منن  مشاعرر  صاحبهھ٬،  ووتأدديیت
  لررسالة  ااألددبب  .  

  ووتفرّردد  بمقددماتهھ  االنثرريّیة  لكثيیرر  منن  قصائددهه.
 

ة   ذّذةة  وومتع ووكتبب  أأبوو  االحسنن  االنددوويي  في  مقددمتهھ  لرريیاحيینن  االجنة:  ووجددتت  في  شعرركك  ل
نن   الل  ـ  نفحاتت  م وو  ـ  وواالحقق  يیق ووسعاددةة٬،  ما  ال  أأجددهه  في  غيیررهه  منن  االشعرر  االجدديیدد٬،  ووهھھھ

قق    ااإليیمانن٬،  ووقبساتت  منن  نوورر االقررآآنن٬،  ووصددقق  االعاططفة٬،  ووررقّة  االشعوورر٬،  ووتصوّورر  ددقيی
ي   كك٬،  ووف ي  ددعائ كك  ف تت  مع تت  أأنن  كن مم  تمنيی رر٬،  ووك اتت  االفك نفسس  ٬،  ووخلج ووااجسس  اال لهھ

      لحظظاتت  اابتهھاالتكك  ووأأنتت:

 مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرر    مع  هللا  في  سبحاتت  االفكرر

 مع  هللا  في  نبضاتت  االبهھرر    مع  هللا  في  ززفررااتت  االحشا

 مع  هللا  في  االخلجاتت  ااألخرر    ىىمع  هللا  في  ررعشاتت  االهھوو



عررااء   رر  ش ة٬،  ووأأميی انيّیة  االمؤؤمّن اعرر  ااإلنس فة  ش تحقق  ص هھ  يیس هھ:  إإن وومم  نعيی الوواا  يی ووق
رر   الل  أأميی دد  إإقب دد  محم ة٬،  بع ررنن  االعشرريینن  قاططب نن  االق اني  م ااإلسالميّیيینن  في  االنصفف  االث

  االشعررااء  في  االنصفف  ااألوولل  .  
ال عرر  ااإلس لل  خصائصص  االش هھ  ك وواافرر  فيی ذذيي  تت ووذذجي  اال اعرر  االنم هھ  االش هھ  ووأأّن مي٬،  ألّن

اقق   ذذااتت  االبشرريّیة٬،  ووأأعم اقق  اال ي  أأعم الل  ف ررووحح  وواالخيی النفسس  وواال قق  ب ااستططاعع  أأنن  يینططل
اتت٬،  ووااستططاعع  أأنن  يیمززجج   االشخصيّیة  االمسلمة٬،  ووأأعماقق  ذذااتهھ  في  االمناجاتت  وواالررووحانيّی

  االحقيیقة  ااإلسالميّیة  بالجمالل  االووجددااني٬،  ووااالنفعالل  االصاددقق  في  عجيینة  ووااحددةة  .
اررةة  ااإلس ي  االحض ررةة  ف اتت  كثيی هھ  مؤؤلّف رركك  وول ي  االمعت المم  ف ا:  (ااإلس الميّیة  منهھ

المم)   ي  ااإلس ارريّیة  ف ائصص  االحض ارريي)  وو(االخص هھ  االحض ي  االفق ارريي)  وو(ف االحض
هھ   ي  االفق هھ  ف المم  ووأأمت ططيّیة  ااإلس ارريي)  وو(ووس هھ  االحض ووء  االفق ي  ض المم  ف وو(ااإلس

  االحضارريي)  .  
ى   لل  إإل ا٬،  وونق ووفي  بهھ دد٬،  فت كك  فهھ نقلل  منن  االمغرربب  إإلى  االرريیاضض  للعالجج  على  نفقة  االمل

  ةة٬،  فددفنن  بالبقيیع  .  االمدديینة  االمنوورر
وّوةة   اعرر  ااألب رريي  ش دديینن  ااألميی اء  اال رر  بهھ ي  االهھاشمي  (عم دد  عل ي  سيیررتهھ  محم ووكتبب  ف
رر   االحانيیة٬،  وواالنبووةة  االبارّرةة٬،  وواالفنن  ااألصيیلل)  ووززيینبب  بيیررهه  جيیكلي  (االمررأأةة  في  شعرر  عم
اللل   نن  خ رريي  م عرر  ااألميی ي  ش ررااتت  ف ووططشش  (نظظ ررحمنن  ح دد  اال رريي)  ووعب اء  ااألميی بهھ

هھ  ووشعررهه)  دديیوواانهھ:  أألوواانن  ططيیفف)  ووخالدد  سعوودد  اال رريي  ـ  حيیات اء  ااألميی رر  بهھ ي  (عم حليیب
.          
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ة  االفيیصلل  عع٢۲جددعع  ووجرراارر  .  (  ٢۲٢۲٣۳صص  ٢۲)  شعررااء  االددعووةة  ااإلسالميیة  جج١۱( رريي  .  (  ١۱٨۸)  مجل ع  ااألميی اء  م ة  ٣۳لق )  االمجل
ة  عع٤مقالل  االشيیتي  .  (  ١۱٢۲االعرربيیة  عع لموونن  االددووليی الل  االمشهھددااني  .  ٥صص  ٢۲٤٣۳)  االمس يینن  االحسيیني  ٥(                مق اجج  أأم )  االح

مم  جرراارر  .  (  ١۱٩۹رراائدد  جهھادد  ووبططلل  قضيیة  صص امم  جج٦حسني  أأددهھھھ ة  ع ي  مائ   ١۱٨۸١۱وو  ٧۷٠۰صص  ٢۲)  تططوورر  االصحافة  االسوورريیة  ف
دد  االجددعع  .  (  ١۱٧۷٦)  ددووااوويینن  االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر  صص٧۷جووززيیفف  االيیاسس  .  ( ة  عع  ٨۸أأحم لموونن  االددووليی ة  االمس   ١۱٤)  مجل

اددرر  ااإلددرريیسي.  .  حوواا١۱٤٠۰٢۲/١۱٩۹٨۸٢۲سس دد  االق رريي  ٬،  لعب دديینن  ااألميی اء  اال رر  صرريیح  حوولل  ووااقعنا  االمعاصرر  مع  االمفكرر  عمرر  بهھ
اجج    ١۱٤١۱٣۳/١۱٩۹٩۹٣۳ذذوو  االقعددةة    ١۱٧۷سس    ١۱٩۹٧۷)  مجلة  االفيیصلل  عع  ٩۹( رريي  ووشعررهه  ٬،  لمصططفى  ت مقالل:  نظظررااتت  في  فكرر  ااألميی

لسعيیدد  ساجدد  االكررووااني.      مقالل:  فصلل  منن  عالمم  ااألميیرريي  ١۱٤١۱٥رربيیع  ثاني    ٤عع    ١۱)  مجلة  ااألددبب  ااإلسالمي  مم١۱٠۰االدديینن  .  (
ة  عع  ١۱١۱( ة  االعرربيی وواالل    ١۱٢۲سس    ١۱٢۲٩۹)  االمجل رراانن  ١۱٤٠۰٨۸ش ع    ١۱٩۹٨۸٨۸/  حززيی وواارر  م ي  ح رريي  ف اء  ااألميی رر  بهھ اعرر  عم ٬،  االش

دد  هللا    ١۱٧۷١۱)  منن  أأعالمم  االحرركة  وواالددعووةة  ااإلسالميّیة  االمعاصررةة  صص  ١۱٢۲االمجلة  االعرربيیة  ٬،  حاووررهه:  سميیرر  خووجة  بكة  .  ( عب
  االعقيیلل

 


