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 إإررااددةة  االصموودد  في  شعرر  ااالميیرريي
"لعلل  منن  أأبررزز  جنايیاتت  االسيیاسة  على  ااألددبب  االبّناء  وواالفنن  االررفيیع  أأنن  ااعتقلتت  ااألستاذذ  

عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  سفيیرًراا  لسوورريیة  في  كررااتشي  ووجددةة  فتررةة  منن  االززمنن  بعدد  أأنن  
أأمضى  جانًبا  منن  االعمرر  االذذيي  ماززاالل  فتيًیا  صاحبهھ.  في  مختلفف  ااألعمالل..  خلفف  مكتبب  

تفررضهھا  ططبيیعة  االعملل  االددبلووماسي  أأنيیقق  ووأأضابيیرر  منسقة  تغصص  بمقررررااتت  ووتقارريیرر  
وواالتخططيیطط  االسيیاسي  االددقيیقق..  ووقليیلوونن  منن  عامة  االشعبب  ووجماهھھھيیرر  االمسلميینن  هھھھمم  االذذيینن  
يیعررفوونن  ااألستاذذ  ااألميیرريي  شاعرًراا  مططبووًعا  ..  ررقيیقق  االلفظظ  في  جززاالة  ..  عميیقق  االفكررةة  

في  ووضووحح  ..  غززيیرر  ااإلنتاجج  في  غيیرر  تبذذلل  أأوو  ااسفافف  ..  مبددًعا  فيیما  يیسيیلل  منن  
أأحاسيیسهھ  االمررفهھة  على  االووررقق  ليیعلنن  عنن  شاعرر  كسبتهھ  ددنيیا  االسيیاسة  مشاعررهه  وو

  ووخسررتهھ  ددنيیا  االقلمم  وواالفكرر  وواالجمالل.."  
  

هھھھكذذاا  ووصفف  ااألدديیبب  ااألستاذذ  يیووسفف  االعظظمم  االشاعرر  االررااحلل  عمرر  بهھاء  االدديینن  
  ااألميیرريي.  

  
  :  لمحة  عنن  حيیاةة  ااألميیرريي

  
االعلوومم  مم  وونشأ  ووأأتمم  ددررااستهھ  في  ااألددبب  وو١۱٩۹٢۲٠۰ااألميیرريي  سوورريي  ااألصلل  وولدد  عامم  

وواالفلسفة  في  حلبب٬،  ووددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االلغة  في  االسوورربوونن  ببارريیسس  وواالحقووقق  في  
  االجامعة  االسوورريیة  بددمشقق..  

  
ماررسس  (ااألميیرريي)  االمحاماةة  في  نقابة  االمحاميینن  بحلبب  ووتررأأسس  االمعهھدد  االعرربي  

ااإلسالمي  بددمشقق  ووررحلل  إإلى  االمغرربب  أأستاذًذاا  لكررسي  ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة  
مم  ززاائرًراا  وومحاضرًراا  في  جامعاتت  ١۱٩۹٥٥لحسنيیة  بالررباطط  عامم  في  دداارر  االحدديیثث  اا

االرريیاضض  ووااإلمامم  محمدد  بنن  سعوودد  ووااألززهھھھرر  وواالجززاائرر  وواالكوويیتت  ووصنعاء  ووعدددد  منن  
  االجامعاتت  ااإلسالميیة  في  باكستانن  ووترركيیا  ووأأنددوونيیسيیا.  

  
ووقدد  كانن  سيیاسيًیا  إإسالميًیا  مخلًصا٬،  شارركك  في  االددفاعع  عنن  (االقددسس)  ووحملل  االسالحح  

مم٬،  ووأأسهھمم  في  تأسيیسس  ١۱٩۹٤٨۸ااإلنقاذذ  خاللل  حرربب  فلسططيینن  عامم  مجاهھھھدًداا  مع  جيیشش  
حرركة  (سوورريیة  االحررةة)  ووكانن  ررئيیًسا  للجانبب  االسيیاسي  فيیهھا٬،  وومثلل  سوورريیة  ووززيیرًراا  

مم٬،  ووددفنن  بالمدديینة  ١۱٩۹٩۹٤ووسفيیرًراا  في  ووززااررةة  االخاررجيیة٬،  ووتووفي  ررحمهھ  هللا  عامم  
  االمنووررةة.  
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    شاعرريیة  ااألميیرريي:

  
ااألميیرريي  شاعرر  منذذ  بووااكيیرر  عمررهه٬،  يیحكي  عنن  نفسهھ  وويیقوولل:  "..بددأأتت  أأقوولل  االشعرر  

)  ووعنن  ١۱ووأأنا  ططفلل  في  االتاسعة  ووأأحررقتت  دديیووااني  ااألوولل  ووأأنا  اابنن  ااثنتي  عشررةة  .."(
شعررهه  قالل  االعقادد:  "ددعاء  يیتكرررر٬،  وويیتجدددد  ووال  يیتغيیرر٬،  يیططالعهھ  االقاررئئ٬،  فيیسعدد  بسحرر  

شاعرريیتهھ  ووااسالميیتهھ  ااإلمامم    )  وويیتحددثث  عنن٢۲االبيیانن  كما  يیسعدد  بصددقق  ااإليیمانن"(
فقالل:  "االشاعرريیة  في    –ررحمهھ  هللا    –االررااحلل  االشيیخ  محمدد  االبشيیرر  ااإلبررااهھھھيیمي  

شاعررنا  ااألميیرريي  قوويیة  مشبووبة  مووهھھھووبة  جيیاشة  تستندد  على  حظظ  منن  االبيیانن  االعرربي  
غيیرر  قليیلل  ووثررووةة  منن  االلغة  محيیططة  بالمعاني  وواانن  اليیمانن  صاحبنا  االووززيیرر  االشاعرر  

يیة  وومحافظظتهھ  على  االشعائرر  ددخال ً كبيیرًراا  في  تكوويینن  شاعرريیتهھ  ووتقووااهه  ووترربيیتهھ  االدديین
  ).  ٣۳ووااضفاء  جاللل  االدديینن  عليیهھا.."(

  
  :  آآثارر  ااألميیرريي  االفكرريیة

  
ووقدد  ووصفهھ  أأكثرر  منن    –محليًیا  ووعالميًیا    –كانن  ااألميیرريي  مثارر  ااهھھھتمامم  ااألووساطط  ااألددبيیة  

ررحمهھ    –ناقدد  ووأأدديیبب  بب(ااقبالل  االعرربب)  ااشاررةة  إإلى  شاعرر  ااإلسالمم  االكبيیرر  محمدد  ااقبالل  
٬،  ووقدد  ووضع  ااألستاذذ  محمدد  قططبب  (ااألميیرريي)  في  كتابهھ  االرراائع  (منهھج  االفنن  –هللا  

ااإلسالمي)  ضمنن  خمسة٬،  أأرربعتهھمم  سكيینة  بنتت  االحسيینن  وواابنن  االرروومي  ووططاغوورر  
وومحمدد  ااقبالل٬،  ووذذكررهه  االشاعرر  االددكتوورر  عبدد  االررحمنن  االعشماوويي  في  كتابهھ  (عالقة  

ااألددباء  ووااالسالميیيینن  االذذيینن  ااألددبب  بشخصيیة  ااألمة)  على  ررأأسس  قائمة  منن  االشعررااء  وو
)  ووكانن  (ااألميیرريي)  حاضرًراا  ٤غررسوواا  في  ترربة  ااألددبب  ااالسالمي  رروواائع  اابددااعاتهھمم(

  في  ددررااساتت  االعدديیدد  منن  االمستشررقيینن  ووتررجمتت  بعضض  قصائددهه  إإلى  عدددد  منن  االلغاتت.  
  

    ااألميیرريي  وواالحرركة  ااإلسالميیة:
  

إلسالميیة  لمم  يیكنن  (ااألميیرريي)  شاعرًراا  ووأأدديیًبا  فحسبب٬،  بلل  كانن  منن  ررمووزز  االحرركة  اا
وورراائدًداا  منن  رروّواادد  االعملل  ااإلسالمي  االمعاصرر٬،  ووكانتت  لهھ  عالقاتهھ  االووااسعة  مع  

ررجاالتت  ااألمة  ووقاددااتهھا  ووكانن  قددووةة  عمليیة  في  إإررساء  أأددبب  االخالفف  بيینن  منن  يیتعاملل  
معهھمم  منن  ااإلسالميیيینن  ووأأشعاررهه  تشهھدد  على  ررحالتهھ  االخاصة  الصالحح  "ذذااتت  بيینن"  

  خلقق  جمم  ووصددرر  ررحيیبب.  ذذاا    –ررحمهھ  هللا    –ووقع  هھھھنا  أأوو  هھھھناكك٬،  ووكانن  
  

    إإررااددةة  االصموودد  في  شعرر  ااألميیرريي:
  

ووبعدد؛  فإنن  أأجملل  ووأأررووعع  ووأأكررمم  ما  يیسجلل  لألميیرريي  في  هھھھذذهه  االساعاتت  االعصيیبة  منن  
تارريیخ  أأمتنا  االززااحفة  نحوو  االمجدد٬،  أأنن  يینززلل  ااألميیرريي  االميیدداانن  بشعررهه  في  عصرر  كثرر  

غررااء  فيیهھ  االمتآمرروونن  على  كرراامة  ااألمة  ووأأمجادد  االتارريیخ  منن  شعررااء  االجنسس  ووااإل



    وواالشهھووةة.
  

وولعلل  أأبررزز  ما  يیشتفهھ  االناظظرر  منن  شعرر  (ااألميیرريي)  ..  تلكك  ااإلررااددةة  االصلبة  وواالصموودد  
االشامخ  في  مووااجهھة  شدداائدد  االحيیاةة  وومفاتنن  االددنيیا  وومغرريیاتت  االشهھووااتت٬،  على  خالفف  

شعررااء  ااددعوواا  االحددااثة  ززوورراا  ووسقططوواا  عندد  أأوولل  ااختبارر  للصالبة٬،  ووعاشوواا  أأذذلة  
مرروونة  ووووااقعيیة  ااألددبب  ووالفتاتت  االفنن  للفنن.  االشهھووااتت  وواالمغرريیاتت  تحتت  ثيیابب  اال

االحقيیقة  االمرركبة  في  االنفسس  االبشرريیة  أأال  ووهھھھي    –في  ررووعة    –وو(ااألميیرريي)  يیصوورر  
االصررااعع  بيینن  االغرراائزز  ووااألهھھھووااء  االددنيیا٬،  ووبيینن  االمباددئئ  وواالمثلل  االعليیا٬،  وويیختصرر  ذذلكك  

  في  جماليیة  مبددعة٬،  وويیقوولل:  
  

  "في  نفسهھ  ملكك..  يیلفهھ  حلكك  ..  كأنهھ  فلكك  .."  
  

ألميیرريي)  يیصوورر  ااالغررااء  ووهھھھوو  يیستددرركك  ااإلنسانن  عنن  ططرريیقق  االخططيیئة  إإنن  (اا
ووااالنحرراافف٬،  وويیصوورر  ااستجابة  االنفسس  حتى  لنووشكك  أأنن  نقوولل  أأنهھ  ال  قددررةة  للنفسس  

االضعيیفة  على  االمقاوومة٬،  ثمم  يیصوورر  لنا  اانتصارر  االمثلل  وواالمباددئئ  على  نووااززعع  االشرر  
لشيیططانن  وومهھاوويي  االضاللل  تصوويیرًراا  يیجعلنا  نووقنن  أأنن  نفسس  االمؤؤمنن  ال  تهھززمم٬،  ووإإنن  اا

على  االددوواامم  يیجثوو  في  االنهھايیة  عندد  قددمي  االمؤؤمنن  االصاددقق  في  ضررااعة  ذذليیلة  ووتسليیمم  
  مخذذوولل٬،  وويیقوولل  ااألميیرريي:  

  
  ما  فتئ  االشـيیططانن  يیغرريیني  
  وولــمم  يینلل  مني  مأمـــووال  

  تخذذتت  لكي  أأددررأأ  تســوويیلهھ  
  حبال  إإلى  رربي  مووصووال  

  
  

    



  :  ااألميیرريي  وواالشبابب
  

االناهھھھضة  اانهھ  (ال  يیررتدديي  مسووحح  االووعاظظ  إإنن  االذذيي  يیقرربب  (ااألميیرريي)  منن  أأجيیالل  االشبابب  
ليیقفف  فيینا  مووجهھا ً وومررشدًداا  بأسلووبب  ااألمرر  وواالنهھي  االجافف٬،  بلل  إإنهھ  في  شعررهه  يیبددوو  

اانساًنا  ككلل  االناسس  لهھ  غرراائززهه  ووميیوولهھ  ووفيیهھ  نقاطط  االضعفف  االمرركبة  في  االنفسس؛  وومنن  
يیقررأأ  جلل  قصائددهه  يیلمسس  أأنهھ  كيیفف  كانن  صاددًقا  في  نقلل  تجارربهھ  إإليینا  بصررااحة  ووبال  

ال  كما  يیفعلل  بعضض  االمتظظاهھھھرريینن  االذذيینن  يیرريیددوونن  أأنن  يیووهھھھموواا  االناسس  بأنهھمم  منن    موواارربة
ططيینة  أأخررىى٬،  ووإإنن  ووسووساتت  االشيیططانن  ووأأحابيیلهھ  ليیسس  لهھا  في  حيیاتهھمم  أأيي  ددوورر  ووال  في  

  )  وولهھ  منن  أأبيیاتت:  ٥سلووكهھمم  أأيي  تأثيیرر(
  

  يیقظظتي  تستغفرر  هللا  
  ووأأحالمي  ذذنــووبب  

  ووأأنا  بيینهھمــا  حــيیــرراانن  
  أأغــــووىى  ووأأتـــووبب  

  
تجدد  (ااألميیرريي)  يیتألمم  منن  مفاتنن  االجمالل  وومغرريیاتت  تستهھوويیهھ  ووتصيیبهھ٬،  فيیلووذذ    ووأأنتت

بجوواارر  رربهھ  وويیعووذذ  بووززررهه٬،  وويیعتررفف  بعجررهه  ووضعفهھ٬،  ووقدد  تلقى  االعلمم  في  بارريیسس  
االخالبة  حيیثث  االفتنة  ووااإلغووااء  ووهھھھوو  شابب  ناشئ  غضض  االشبابب  فحافظظ  على  شررفهھ  

ضررااعة  ثائرر)  وومررووءتهھ  ووعاشش  عاليًیا  ووغيیررهه  في  سقووطط..  وومنن  قصيیددتهھ  االرراائعة  (
  يیقوولل:  

  
  كيیفف  أأنجوو  يیا  خالقي  منن  شبابي  
  ووشبابي  قدد  كادد  يیددني  ددمـــارريي  

  أأنتت  ســــوويیتـــني  ووأألهھمـتت  نفســــي  
  خطّطيیتهھا  منن  االتقــى  وواالفجــــــارر  

  ووأأنا  منهھما  في  حــرربب  لظظـــاهھھھا  في  
  ضلــــووعي  يیشوويي  ووفي  أأفكارريي  
ي  نفســي     لـمم  أأررمم  قـــطط  أأنن  أأددســِّ

  ذذلل  االصغارر  كيیفف  أأررضى  للنفسس  
  وولوو  أأنــي  كـفيیتت  ااغــووااء  عصرريي  

  ووأأحـــابيیــــــلل  خلقهھ  ااألشرراارر  
  ووُحبيیتت  ااختيیـــارر  ووجهھة  أأمـــــــرريي  

  لتســـــاميیتت  ووااســـتقرر  قــرراارريي  
 
 
 



  
    ااألميیرريي  ووصررااعع  االهھددىى  وواالهھووىى:

  
ضدد  االثقلة    –االشاعرر  ااإلنسانن    –ووهھھھذذاا  االصررااعع  االعنيیفف  االذذيي  عاشهھ  ااألميیرريي  

ووررةة  االقاهھھھررةة  وواالتيیهھ  ووااالنحرراافف  لمم  يیخلدد  بهھ  إإلى  االتسليیمم  وواالهھبووطط  وواالقيیدد  وواالضرر
ووااالتكاليیة  ووااددعاء  ضغطط  االووااقع٬،  بلل  حملل  االمسئووليیة  ووسارر  بكلل  إإيیجابيیة؛  يیقوولل  عنهھ  
صدديیقهھ  االززبيیرريي  شاعرر  االيیمنن:  (ظظلتت  مشاعرر  صاحبنا  مشغوولة  بهھذذهه  االحرربب  االخفيیة  

ااإلسالمي  فقدد    مع  عووااملل  ااالغررااء  وواالفتنة  ووفووررةة  االشبابب  ال  يیصررفهھا  عنهھ  إإال  نشاططهھ
كانن  هھھھذذاا  هھھھوو  االمجالل  االووحيیدد  االذذيي  يیستططيیع  االهھررووبب  إإليیهھ  منن  مررااررةة  هھھھذذاا  االصررااعع٬،  
لذذلكك  يیقوولل  ززمالؤؤهه  االذذيینن  عاصررووهه  في  بارريیسس  ووفي  غيیرر  بارريیسس  بأنن  جهھاددهه  في  

سبيیلل  االقضيیة  ااإلسالميیة  لمم  يیكنن  في  يیوومم  منن  ااأليیامم  كما  كانن  في  فررنسا  ووططنن  
  االمغرريیاتت  وواالمفاتنن  وومنن  أأبيیاتهھ:  

  
  بـــسس  االعمرر  أأووززاارراا  بعدد  عفتهھ  هھھھــلل  أأل

  ووأأعقــــبب  االصبرر  آآثــاما  ووأأووززاارراا؟  
  أأمم  أأمسكك  االددااء  قدد  جالتت  قووااصمهھ  
  حمى  بجسدديي  ااووصاال  ووأأغوواارراا  

  
لقدد  تسامى  (ااألميیرريي)بغرريیززتهھ  ووحوولهھا  إإلى  قووةة  يیناضلل  بهھا  عنن  ااإلسالمم  فحملل  على  

نفسهھ  على  عاتقهھ  عبًئا  ضخًما  منن  أأعباء  االحرركة  ااإلسالميیة٬،  وولكنهھ  في  شعررهه  يیططلقق  
سجيیتهھا  فيیتجلى  فيیهھا  ااأللمم  وواالضيیقق  منن  مررااررةة  هھھھذذاا  االصررااعع  ووفي  صموودد  االمسلمم  

  ووإإصرراارر  االمجاهھھھدد  يیقوولل:  
  

  سأبقى  أأجاهھھھدد  االشرر  عمرريي  
  وولوو  أأني  كالعوودد  في  تيیاررهه  

  قدد  يیمووتت  ااإلنسانن  في  ااصررااررهه  
  وويیعيیشش  ااإلنسانن  في  آآثاررهه  
  رربب  حرر  مكبلل  االيیدد  عانٍن  

  شبب  في  عززمهھ  مرريیرر  أأساررهه  
     هھھھشمم  االكفّف  في  عنادد  ملحٍّ

  ووررمى  االقيیدد  عنهھ  في  إإصررااررهه  
  وومضى  ووااإللهھ  نصبب  مناهه  

  يیتخططى  االررددىى  مللء  ااحتيیاررهه  
  قهھرر  االصعبب  وواانتضى  االعززمم  
  حتى  أأخذذ  االمجدد  عنووةًة  باقتددااررهه  
  كمم  يینالل  االززمانن  منن  أأحررااررهه  
  فخارر  االززمانن  في  أأحررااررهه  



  
    االنصرر  مع  االصبرر:

  
أأشدد  ما  نحتاجج  إإليیهھ  هھھھوو  االصموودد  وواالصبرر٬،  إإننا  في  عصرر  االهھززاائمم  ووااالستددررااكك  هھھھذذاا٬،  

ليیتحققق  ما  نررجووهه  منن  نصرر٬،  فإنن  االمسلمم  يیووقنن  أأنن  االنصرر  مع  االصبرر٬،  ووجهھادد  االنفسس  
يیسبقق  كلل  جهھادد٬،  فإذذاا  لمم  ننتصرر  في  معرركتنا  االصغيیررةة  مع  ذذووااتنا  ووددنيیانا  ووهھھھوواانا  

ووشيیططاننا  فلنن  ننتصرر  يیووًما  على  جهھلنا  ووتأخررنا  ووتخلفنا٬،  وولنن  يیكوونن  لنا  عنددهھھھا  في  
نن  االنهھضة  منهھلل٬،  ووهھھھذذاا  (ااألميیرريي)  يیددعوو  إإلى  االصبرر  وواالصموودد  بلغتهھ  االخاصة٬،  معيی

  فيیقوولل  في  مقططووعتهھ  (ززفررةة):  
  

  فال  عتبب  على  حرر  
  إإذذاا  ما  قلبهھ  أأوّوهه  

  ووبعضض  تأووهه  ااإلنسانن  
  معددوودد  منن  االقووهه  

  وورريیبب  االددهھھھرر  عندد  االصبرر  
  ووااإليیمانن  كالررغووهه  

  ووصبرر  االحرر  مهھما  مرر  
  صبرر  مززجهھ  نشووهه  

    ووإإنن  االمررء  ررووحح  االمررء
  ال  جسمم  ووال  كسووهه  

  
    ااألميیرريي  ..  مع  هللا:

  
وو(ااألميیرريي)  دداائًما  في  غمررةة  صررااعهھ  يیتططلع  إإلى  هللا  في  حررقة  وولهھفة  أأال  يیددعهھ  

قبلل  أأنن  يیكوونن  عنن  هللا  وومع  هللا٬،    –تأددًبا    –يیهھوويي؛  وولمم  يیستططع  ااألميیرريي  نشرر  شعررهه  
فنشرر  أأوولل  ددووااوويینهھ  ووكانن  بعنوواانن  مع  هللا  ووهھھھاهھھھوو  ذذاا  يیناجي  رربهھ  في  مقططووعتهھ  

  ووىى)  بقوولهھ:  (شك
  

  إإني  فتى  وواالصبرر  منن  عاددتهھ  
  لكنن  صبرريي  في  االهھووىى  ال  يینفع  
  فاكشفف  لمضنى  االقلبب  مرر  أأذذااتهھ  
  يیا  منن  إإليیهھ  االمشتكى  وواالمفززعع  

 
 
 
 



  
    عنددما  يیغيیبب  االصموودد:

  
صووررةة  االووااقع  ااإلسالمي  عنددما  يیفاررقهھ  االصموودد٬،    –بحززنن    –وويیررسمم  (ااألميیرريي)  

  االفاجرر  وويیعجزز  االثقة:  فتبررزز  االددنيیا  في  أأرركانهھ٬،  وويینقلبب  االميیززاانن؛  فيیعلوو  
  

  تبلدد  في  االناسس  حسس  االكفاحح  
  وومالوواا  لكسبب  ووعيیشش  ررتيیبب  

  يیكادد  يیززعززعع  منن  هھھھمتي  
  ُسدُدوورر  ااألميینن  ووعززمم  االمرريیبب  

  
وويیخاططبب  (ااألميیرريي)  االمستقبلل  االغائبب٬،  في  لووحة  شعرريیة  رراائعة  أأسماهھھھا  (اافتحي  

  االبابب)..  ووكأنهھ  قدد  ررسمم  للغيیبب  بابا  وواالمسلمم  ططاررقهھ:  
  

  يیووبب  قررعتت  بخافقي٬،  بابب  االغ
  ووقلتت  لهھا:  اافتحي  لفتى  ددؤؤووبب  
  إإذذاا  أأْبططأتُْت٬،  أأوو  أأبططأتِْت  عني  

  توولى  االرركبب٬،  وواانسددتت  ددررووبي  
  

ووال  تهھددأأ  نفسهھ  حتى  يیعلنن  عززمهھ  على  خووضض  االصعابب  مادداامم  هللا  معهھ  في  ططرريیقهھ  
  وومساررهه:  

  
  حقووقق  االعلى  في  جناني  غضابُب  

  تذذوودد  ررقادديي  بووخزز  االحرراابِب  
  تنبهھ  مالمم  يینمم  قطط  منن  ضميیرريي  

  االصعابب    ووتقذذفف  بي  في
  وولستت  أأجانبب  خووضض  االعقابب  ووإإنن  

  هھھھدد  جسمي  خووضض  االعقابب  
  
  

    



مررفووًعا:  "يیأتي    –ررضي  هللا  عنهھ    –ووهھھھنا  نتذذكرر  االحدديیثث  االنبوويي  االشرريیفف  عنن  حذذيیفة  
على  االناسس  ززمانن  ال  يینجوو  فيیهھ  إإال  منن  ددعا  ددعاء  االغرريیقق"٬،  وو(ااألميیرريي)  ال  يیخووضض  

يیكملل  مشووااررهه  في  صررااًعا  مع  نفسهھ  وواالصعابب  إإال  وويیستغيیثث  برربهھ  أأنن  يیسدددد  خططاهه٬،  وو
  مقططووعتهھ  االسابقة  وويیقوولل:  

  
  وولكني  أأررااني  مثلل  االشررااعع  
  االفرريیدد  االعنيیدد  بقلبب  االعبابب  
  أأكافح  ووحدديي  كالمستميیتت  
  فصلل  االخططابب     ووأأترركك  

  
  :  إإررااددةة  االصموودد  ووإإررااددةة  االتغيیيیرر

كانن  هھھھذذاا  هھھھوو  (ااألميیرريي)  في  شعررهه  ووصمووددهه  وواالتجاءهه  لرربهھ٬،  وونحنن  االيیوومم  إإذذ  نووااجهھ  
االحملة  االصليیبيیة  االجدديیددةة  على  عالمنا  ااإلسالمي٬،  ووسيیلل  ااإلعالمم  االمووجهھ  على  ثوواابتنا  

بال  سددوودد٬،  وواافررااززااتت  االعوولمة  تلفف  مجتمعاتنا٬،  ووتبعاتت  االحاضرر٬،  ووتططلعاتت  
ة  صفووفنا  االددااخليیة  باررااددةة  االصموودد  االمستقبلل٬،  في  أأعناقنا..  ال  خيیارر  لنا  سووىى  تقوويی

حيیالل  عادديیاتت  االعصرر٬،  وواالصبرر  على  ووااجباتت  االتغيیيیرر  في  ثقة  بالنصرر  منن  هللا  االعززيیزز  
  االحكيیمم..  ووهھھھذذاا  دديیددنن  (ااألميیرريي)  في  شعررهه:  

  
  نحنن  في  أأمرر  االررسالة  في  ااألهھھھممِّ  

  أأنا  في  صررااططي  ُمصِعدُد  
  وواالناسس  في  مددحي  ووذذمي  

    سأظظلل  مثلل  االحقق  ال  يیعلوو  لُِبطْطلٍل  مددلهھممِّ  
  جلجلة  االقصيیدد  بمسمع  االددهھھھرر  ااألصمم     ووأأصببُّ

  
  ووبعدد:  

  
فإنن  (ااألميیرريي)  ..  ذذلكك  االشاعرر  االشفيیفف٬،  هھھھوو  ذذلكك  االسيیاسي  االووززيیرر  وواالمجاهھھھدد  

قدد  سعى  نحوو  االمعالي٬،  فأصبح    –ووهللا  حسبهھ    –ااألكادديیمي  االسفيیرر؛  فنحسبهھ  
كلمم  للسيیاسيیيینن  قددووةة٬،  ووللشعررااء  نددووةة٬،  ووللشبابب  االحيیاررىى  في  ددووااوويینهھ  حظظووةة؛  فقدد  ت

كثيیرًراا  عنن  ااصططررااعع  االهھددىى  وواالهھووىى٬،  وواالعفة  وواالشهھووةة٬،  لكنهھ  كانن  دداائًما  في  اانتصارر؛  
ووهھھھذذاا  ااألنمووذذجج  هھھھوو  ما  يیشتاقق  إإليیهھ  شبابب  االيیوومم  شووًقا٬،  وويیهھتززوونن  لذذكررهه  ططررًبا..  أأنن  
كانن  قبلهھمم  منن  ررجالل  االحرركة  ااإلسالميیة  ووأأددبائهھا  منن  أأحسس  بمووااجعهھمم  ووخاضض  

  عالهه  ..  أأال  ررحمم  هللا  ااألميیرريي.    صررااعهھمم؛  بلل  منن  أأخمدد  نارر  هھھھووااهه..  وواانتشى  في
----------    

  بددوونن  تارريیخ    –  ١۱٤  –عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي    –)دديیوواانن  أألوواانن  ططيیفف  ١۱(
  هھھھـ  ١۱٣۳٩۹٢۲  –بيیررووتت    –دداارر  االفتح    –  ٢۲٤٠۰  –عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي    –)دديیوواانن  مع  هللا  ٢۲(
  .  ٢۲١۱٩۹  –)االمررجع  االسابقق  ٣۳(
  مططبعة  االعبيیكانن.    –  ١۱٥٠۰  –شماوويي  دد/عبدد  االررحمنن  االع  –)عالقة  ااألددبب  بشخصيیة  ااألمة  ٤(

 


