
 عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي..  شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة

 دد.  جابرر  قميیحة
٢۲٠۰٠۰٥  -يیووليیوو    -  ١۱٤هھھھـ|    ١۱٤٢۲٦  -جمادد  ثاني   -  
 

كانن  ااإلسالمم  يیجررىى  في  ددمهھ  ووأأعصابهھ٬،  ووَنَفسهھ٬،  فعاشش  شامخ    (ررحمة  هللا  )لقدد  كانن  أأّمة٬،
االررأأسس٬،  أأبّي  االووجدداانن٬،  كرريیمم  االعططاء..  االتقيیُتهھ  ألوولل  مررةة  بإسالمم  آآبادد  في  االثمانيینيیاتت٬،  ووكانن  

لنا  لقاءااتت  بعدد  ذذلكك  في  مكة  االمكررمة٬،  كنا  نلتقي  يیووميًیا  قبلل  ااألصيیلل  وومعنا  االددااعيیة  
  .ااإلسالمي  االكبيیرر  أأحمدد  جمالل  عندد  االرركنن  االيیماني  بالحررمم  االشرريیفف

حمدديیة"٬،  يیوومهھا  تحددثنا  عنن  االظظلمم  وواالظظالميینن  االذذيینن  أأهھھھددااني  دديیوواانهھ  االفاخرر  "نجاووىى  م    
فررضوواا  االحكمم  االعسكرريي  بسجوونهھ  ووقيیووددهه  وومشانقهھ  على  االشعووبب  االعرربيیة٬،  قلتت  لهھ  منن  

غرراائبب  االصددفف  أأنن  (حح.  شش)  االذذيي  كانن  عضوًواا  منن  ثالثة  حكموواا  باإلعدداامم  على  عدددد  منن  
..  بلل  إإنن  خيیررةة  ااإلسالميیيینن  في  االخمسيینيیاتت..  يینززلل  في  فنددقق  (خووقيیرر)  االذذيي  أأنززلل  بهھ.

  .حجررتهھ  لصيیقة  بحجررتنا
فأخررجج  ااألستاذذ  عمرر  نسخة  منن  دديیوواانهھ  "نجاووىى  محمدديیة"٬،  ووكتبب  إإهھھھددااًء  ررقيیًقا  لهھذذاا      

  ..االعسكرريي٬،  ووططلبب  منى  أأنن  أأسلمهھ  إإيیاهه
  .قلتت  لهھ:  وولكنهھ  غيیرر  إإسالمي٬،  ووددمم  ااألبرريیاء  في  عنقهھ

 :قالل

ادد  أأكثرر  منا..  ووقدد  االتقيیتهھ  لذذلكك  أأهھھھدديیهھ  االدديیوواانن٬،  فأمثالل  هھھھؤؤالء  في  حاجة  إإلى  االتووجيیهھ  ووااإلررش
 منن  قبلل  في  مصيیفف  "قررنايیلل"  بلبنانن.

إإنهھ  ددررسس  كبيیرر  تعلمتهھ  منن  االررجلل  االعظظيیمم  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي   .  
 خططووطط  منن  سجلل  حيیاتهھ  

مم)  في  أأسررةة  منن  كرراائمم  ااألسرر  ١۱٩۹١۱٥هھھھـ  (١۱٣۳٣۳٦وُولدد  عمرر  فى  حلبب  االشهھباء  بسوورريیة  سنة  
ائبب  حلبب  في  "مجلسس  االمبعووثانن  االحلبيیة:  فوواالددهه  هھھھوو  محمدد  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  ن

االعثماني"٬،  ووأأمهھ  هھھھي  "ساميیة  االجنددليیة"  اابنة  "حسنن  ررضا"  ررئيیسس  محكمة  ااالستئنافف  في  
  .حلبب

ددررسس  االمررااحلل  االتعليیميیة  ااألساسيیة  في  مدديینة  حلبب٬،  ووفيیهھا  أأتمم  ددررااستهھ  في  ااآلدداابب  
بوونن  وواالفلسفة.  ددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االلغة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  االسوورر

  .في  بارريیسس٬،  وواالحقووقق  في  االجامعة  االسوورريیة  في  ددمشقق
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عملل  في  االتعليیمم  فتوولى  إإددااررةة  االمعهھدد  االعرربي  ااإلسالمي  في  ددمشقق.  أأسهھمم  في  اانططالقة  
  .االعملل  ااإلسالمي  االمعاصرر٬،  ووااتصلل  بكثيیرر  منن  مررااكززهه٬،  ووتوولى  بعضض  مسئووليیاتهھ

هھھھـ  ١۱٣۳٧۷٩۹شارركك  في  االددفاعع  عنن  االقددسس  مع  جيیشش  ااإلنقاذذ٬،  خاللل  حرربب  فلسططيینن  عامم  
مم١۱٩۹٤٨۸( مثَّلل  سوورريیا  ووززيیرًراا٬،  ووسفيیرًراا  في  باكستانن  وواالسعوودديیة٬،  ووكانن  سفيیرًراا  في  ووززااررةة   .(

  .االخاررجيیة  االسوورريیة
منن  مؤؤسسي  جمعيیة  "دداارر  ااألررقمم  ااإلسالميیة"  في  حلبب٬،  كما  أأسهھمم  في  تأسيیسس  حرركة  
( مم١۱٩۹٥٢۲(  -هه)  ١۱٣۳٨۸٤سوورريیة  االحررةة)٬،  ووكانن  ررئيیسس  االجانبب  االسيیاسي  فيیهھا٬،  عامم  ( ).  

االمجمع  االعلمي  االعررااقي٬،  ووعضوًواا  في  االمجمع  االملكي  للبحووثث  ااإلسالميیة    كانن  عضوًواا  في
  .في  ااألررددنن

ااهھھھتمم  بقضايیا  االثقافة  وواالسيیاسة  وواالجهھادد  في  أأووططانن  االعررووبة  ووااإلسالمم٬،  ووااشترركك  في  االعدديیدد  
  .منن  مؤؤتمررااتهھا  وومووااسمهھا٬،  ووااتصلل  بكبارر  علمائهھا٬،  ووررجاالتهھا٬،  وومؤؤسساتهھا

تاذًذاا  لكررسي  "ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة"٬،  في  دداارر  هھھھـ  أأس١۱٣۳٨۸٦دُدِعَي  إإلى  االمغرربب  عامم  
االحدديیثث  االحسنيیة  بالررباطط٬،  ووااستمرر  في  االعملل  خمسة  عشرر  عاًما٬،  كما  ددرّرسس  االحضاررةة  

  .ااإلسالميیة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  محمدد  االخامسس
ااإلسالميیة٬،  دُدِعَي  أأستاذًذاا  ززاائرًراا  وومحاضرًراا  في  جامعاتت  االرريیاضض٬،  ووااإلمامم  محمدد  بنن  سعوودد  

وواالملكك  فيیصلل٬،  وواالملكك  عبدد  االعززيیزز  في  االسعوودديیة٬،  ووجامعاتت  ااألززهھھھرر٬،  وواالجززاائرر٬،  
وواالكوويیتت٬،  ووصنعاء٬،  ووقططرر٬،  وواالجامعة  ااألررددنيیة  في  عمانن٬،  ووجامعة  ااإلماررااتت  االعرربيیة  في  

  .االعيینن٬،  ووعدددد  منن  االجامعاتت  ااإلسالميیة  في  باكستانن٬،  ووترركيیا٬،  ووأأنددوونيیسيیا
االترركيیة  ووااألوورردديیة  وواالفررنسيیة٬،  وويیلمم  بلغاتت  أأخررىى.  نططقق  بالشعرر  ووهھھھوو  ططفلل  صغيیرر.  يیتكلمم  

  .لهھ  عشررااتت  منن  االددووااوويینن  وواالكتبب  االمططبووعة٬،  ووعشررااتت  أأخررىى  تنتظظرر  االططبع
  :منن  ددووااوويینهھ  االشعرريیة

ملحمة    -أأشووااقق  ووإإشررااقق    -منن  ووحى  فلسططيینن    -أأمى    -أأبب    -أألوواانن  ططيیفف    -مع  هللا  
نجاووىى    -االمقددسس  االززحفف    -رريیاحيینن  االجنة    -قلبب  وورربب    -حجاررةة  منن  سجيیلل    -االنصرر  
أأذذاانن  االفجرر  -محمدديیة    

 

 

 



.  
  :وومنن  كتبهھ  االمططبووعة
  .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
لحلقة  االثالثة:  ووسططيیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  ضووء  االفقهھ  االحضاررييفي  ررحابب  االقررآآنن  (اا - ٥ ).  
  :وومنن  كتبهھ  االتي  جمعتت  بيینن  االتارريیخ  وواالفكرر  وواالشعرر
  .صفحاتت  وونفحاتت - ١۱
  .لقاءاانن  في  ططنجة - ٢۲

ووبعدد  أأنن  قددمم  لإلسالمم  وواالمسلميینن  وواالفكرر  ااإلسالمي  وواالعررووبي  هھھھذذهه  ااألعططيیاتت  االثرريیة  ااشتدد  
ئهھا  في  مدديینة  االرريیاضض  بالمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  عليیهھ  االمررضض٬،  ففاضتت  ررووحهھ  إإلى  بارر

مم١۱٩۹٩۹٢۲  -هھھھـ  ١۱٤١۱٣۳سنة   .  
 االشاعرر  االمفكرر  االددااعيیة    

كانن  ااألميیرريي  في  االمقامم  ااألوولل  شاعرًراا«...  يیقوولل  عنهھ  االددكتوورر  يیووسفف  االقررضاوويي:       .. 
شاعرًراا  بمووهھھھبتهھ٬،  ووشاعرًراا  بمماررستهھ٬،  وولكنهھ  ليیسس  شاعرًراا  سائًبا٬،  إإنهھ  شاعرر  ذذوو  ررسالة٬،  

عرر  عنددهه  آآلة  لمدديیح  ااألمررااء  أأوو  االكبررااء٬،  ووال  لهھجاء  االخصوومم  ووااألعددااء٬،  ووال  أأددااةة  فليیسس  االش
كما  يیحلوو  لهھ  أأنن  يیعبرر  عنن    -للتعبيیرر  عنن  االغرراائزز  االهھابططة٬،  إإنهھ  شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة  

  ."نفسهھ٬،  أأوو  يیعبرر  عنهھ  عاررفووهه٬،  وومنن  يیكتبب  عنهھ
بشاعرر  "ااإلنسانيیة  ووفى  هھھھذذاا  االسيیاقق  نشيیرر  إإلى  أأنن  االشاعرر  كانن  يیحبب  دداائًما  أأنن  يیلقبب     

االمؤؤمنة"٬،  ووهھھھوو  تلقيیبب  بالقيیمة  ال  بالمكانن  كشاعرر  االنيیلل  (حافظظ  إإبررااهھھھيیمم)٬،  ووشاعرر  االقططرريینن  
٬،  فآثرر  لقبب  شاعرر  ((خليیلل  مططرراانن)٬،  ووال  بالمكانة  ااألددبيیة:  كأميیرر  االشعررااء  (أأحمدد  شووقي

ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة٬،  ووقدد  يیخططرر  للقاررئئ  سؤؤاالل  ااعتررااضي  مؤؤددااهه:  أأال  يیعتبرر  ووصفف  ااإلنسانيیة  
إليیمانن  تززيّیدداا٬،  أأوو  فضلة  ال  قيیمة  لهھا؟با !  

ووأأعتقدد  أأنن  هھھھذذاا  االتحدديیدد  االووصفي  جاء  ليینفى  أأنن  تكوونن  ااإلنسانيیة  بمفهھوومهھا  االددااررجج٬،  أأوو  
مفهھوومهھا  االذذيي  ال  يیخلوو  منن  االززيیفف  ووااالددعاء...  كاددعاء  االحكوومة  ااألمرريیكيیة  االبووشيیة  بأنن  

  .قووااتهھا  ما  ززاالتت  في  االعررااقق  ألسبابب٬،  ووددوواافع  إإنسانيیة
يیة  عندد  ااألميیرريي  ليیسس  لهھا  إإال  االووجهھ  ااإليیماني  االمشررقق٬،  ووهھھھى  إإنسانيیة  بمفهھوومهھا  فاإلنسان    

االشاملل  االسوويي٬،  ووهھھھى  تارريیخيًیا  تمثلل  نخاعع  دديیننا٬،  ووعمليًیا  اانعكستت  في  منظظوومة  االعالئقق  
االتي  ترربطط  بيینن  االمسلميینن٬،  وواانعكستت  كذذلكك  في  ططبيیعة  تعاملهھمم  مع  االشعووبب  ااألخررىى٬،  



{ووإإنن  أأحدٌد  منن  االمشرركيینَن  ااستَجارركك  فأجررهه ُ   ووكانن  للمشرركيینن  فيیهھا  نصيیبب٬،  يیقوولل  تعالى:
٦حتى  يیسمَع  كالمَم  ِهللا  ثمم  أأبلْغهُھ  مأَمَنهُھ}  (االتووبة:   ).  

فال  عجبب  أأنن  يیكوونن  لألميیرريي  في  قلبب  كلل  منن  عررفهھ  مكانن  ررحيیبب٬،  يیقوولل  االددكتوورر  
ًبا  لططالبهھ  ووططالباتهھ٬،  لما  يیحملهھ  بيینن  جنبيیهھ  منن  ررقة   ..." :االقررضاوويي ووقدد  كانن  االررجلل  محبَّ

خلقق٬،  ووسعة  أأفقق٬،  ووتجرربة  ووااسعة  في  االحيیاةة٬،  ووما  يیحملهھ  في  جعبتهھ  منن    ططبع٬،  ووددماثة
  ."ططرراائفف  أأددبيیة٬،  وونووااددرر  ااجتماعيیة  ووسيیاسيیة

 االفقهھ  االحضارريي    
     

هھھھـ٬،  ووعلى  مددىى  خمسة  عشرر  عاًما٬،  كانن  يیقوومم  ١۱٣۳٨۸٦عررفنا  أأنن  ااألميیرريي  اابتددااء  منن  سنة  
نيیة  بالررباطط٬،  كما  بتددرريیسس  ماددةة  "ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة"  في  دداارر  االحدديیثث  االحس

سس  "االحضاررةة  ااإلسالميیة"  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  محمدد  االخامسس   .ددررَّ
ووكانن  يیقوومم  بتددرريیسس  هھھھذذهه  االماددةة  في  االجامعاتت  االعرربيیة  ووااإلسالميیة  االتي  يُیددعى  إإليیهھا  أأستاذًذاا  

موونن  في  ززاائرًراا.  ووكانن  دداائًما  يیددعوو  إإلى  فكررتهھ  في  (االفقهھ  االحضارريي)  االذذيي  يیفتقرر  إإليیهھ  االمسل
هھھھذذاا  االعصرر٬،  بجوواارر  االفقهھ  االتقليیدديي  االذذيي  يُیْعَنى  بمعررفة  ااألحكامم  االشررعيیة  االمستنَبططة  منن  

أأددلتهھا  االتفصيیليیة٬،  ووهھھھذذاا  االفقهھ  االتقليیدديي  هھھھوو  االذذيي  ُتْعَنى  بهھ  كليیاتت  االشرريیعة  وواالحقووقق٬،  ووتقوومم  
  .عليیهھ  مجامع  االفقهھ  ااإلسالمي  االمعررووفة

تددرريیسهھا٬،  ووعررضض  خططووططهھا  ووأأبعاددهھھھاووقدد  تبنَّى  (ررحمهھ  هللا)  هھھھذذهه  االماددةة  ووقامم  ب      - 
في  االكتبب  االتي  أأصددررهھھھا٬،  ووذذكررنا  بعضهھا  آآنًفا٬،  ووفى  هھھھذذهه  االططررووحاتت    -تنظظيیرًراا  ووتططبيیًقا  

نررااهه  يیؤؤمنن  إإيیماًنا  ووثيیًقا  بأنن  االمسلميینن  قددموواا  للعالمم  عططاء  حضارريًیا  في  شتى  االمجاالتت٬،  
قددررتهھ٬،  ووعووااملل  خلووددهه٬،  بلل  علميًیا  ووأأددبيًیا  ووفلسفيًیا  ووااجتماعيًیا  ووفنيًیا٬،  ووهھھھذذاا  االعططاء  لمم  يیفقدد  

هھھھوو  قدديیرر  على  االحلوولل  محلل  االمعططيیاتت  االحضارريیة  االغرربيیة٬،  ووكلل  ما  يیحتاجهھ  إإيیمانن  أأهھھھلهھ  بهھ  
منن  ناحيیة٬،  وواالعملل  على  تجدديیددهه٬،  ووإإبررااززهه  في  االثووبب  االذذيي  يیناسبب  االعصرر٬،  مع  تررسيیخ  

  .االثوواابتت٬،  ووتددرريیسس  االماددةة  في  كلل  االجامعاتت  ااإلسالميیة  وواالعرربيیة٬،  منن  ناحيیة  أأخررىى
َعَجبٍب  أأنن  نجدد  أأناًسا  منن  جلددتنا٬،  وويیتكلموونن  لساننا٬،  يینكرروونن  قيیمة  االحضاررةة    وومنن    

ااإلسالميیة٬،  وويیددعوونن  إإلى  أأنن  نفتح  عقوولنا  ووقلووبنا  ووبالددنا  لكلل  ما  هھھھوو  غرربي٬،  ووال  كذذلكك  
االُعدُدوولل  منن  ُكتَّابب  االغرربب  وومفكرريي  ااألدديیانن  ااألخررىى  فاأللمانيیة  "ززيیغرريیدد  هھھھوونكهھ"  تؤؤكدد  أأنن  

على  أأهھھھمم  آآثارر  االقدداامى٬،  ووبفضلل  تررجماتهھمم  للمخططووططاتت  أأووررووبا  تعررفتت  بووااسططة  االعرربب  
االيیوونانيیة٬،  ووتعليیقاتهھمم  عليیهھا٬،  ووبفضلل  آآثاررهھھھمم  االفكرريیة  االخاصة  أأددخلتت  إإلى  االعالمم  االجررماني  

 "..ررووحح  االتفكيیرر  االعلمي  وواالبحثث  االعلمي


