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 عمرر  ااالميیرريي

 
  رربب  االعالميینن  االلهھمم  صلل  على  سيیددنا  محمددوواالهھ   بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم  االحمدد

 كماالنهھايیة  لكمالكك  ووسلمم  
 

  -مجلة  أأددبيیة  شهھرريیة  تصددرر  عنن  ااتحادد  االكتابب  االعرربب  بددمشقق    -مجلة  االمووقفف  ااألددبي  
  ٢۲٠۰٠۰٧۷آآذذاارر    ٤٣۳١۱االعدددد    

 
مم  ـــ  فوواازز  حجوو  ١۱٩۹٩۹٢۲  -١۱٩۹١۱٦رريي  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميی  

 
  .وولدد  وونشأ  ووأأتمم  ددررااستهھ  االثانوويیة  "في  ااآلدداابب  وواالعلوومم  وواالفلسفة"  في  حلبب *

 
ددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االلغة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  في  جامعة  االسوورربوونن  في   *

  .بارريیسس  وواالحقووقق  في  االجامعة  االسوورريیة  في  ددمشقق
 

ووااألخالقق  وواالتارريیخ  وواالحضاررةة  في  حلبب  ووددمشقق.  ووتوولى  ددررسس  علوومم  ااالجتماعع  وواالنفسس   *
  .إإددااررةة  االمعهھدد  االعرربي  ااإلسالمي  في  ددمشقق

 
ماررسس  االمحاماةة  في  نقابة  االمحاميینن  بحلبب.  ووشارركك  في  بعضض  مؤؤتمررااتت  ااتحادد   *

  .االمحاميینن  االعرربب
 

هھھھـ  ـ  ١۱٣۳٧۷٩۹شارركك  في  االددفاعع  عنن  "االقددسس"  مع  جيیشش  ااإلنقاذذ  خاللل  حرربب  فلسططيینن  عامم  " *
مم١۱٩۹٤٨۸ ".  

 
مثلل  سوورريیة  ووززيیررااً  ووسفيیرراا ً في  باكستانن  وواالسعوودديیة٬،  ووكانن  سفيیرراا ً في  ووززااررةة  االخاررجيیة   *

  .االسوورريیة
 

أأسهھمم  في  تأسيیسس  حرركة  "سوورريیة  االحررةة"٬،  ووكانن  ررئيیسس  االجانبب  االسيیاسي  فيیهھا  عامم   *
هھھھـ١۱٣۳٨۸٤"   ."مم١۱٩۹٥٣۳ -

 
أأهھھھتمم  بقضايیا  االثقافة  وواالسيیاسة  وواالجهھادد  في  أأووططانن  االعررووبة  ووااإلسالمم٬،  ووااشترركك  في   *

عدديیدد  منن  مؤؤتمررااتهھا  وومووااسمهھا٬،  ووااتصلل  بكبارر  علمائهھا  ووررجاالتهھا  وومؤؤسساتهھااال .  
 

هھھھـ  أأستاذذاا ً لكررسي  ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة  في  دداارر  ١۱٣۳٨۸٦ددعي  إإلى  االمغرربب  عامم   *
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٢۲ 
 

االحدديیثث  االحسنيیة  في  االررباطط  "االددررااساتت  االعليیا  للددبلوومم٬،  وواالددكتووررااهه  في  جامعة  االقرروويیيینن  
ررسس  االحضاررةة  ااإلسالميیة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  "ووااستمرر  خمسة  عشرر  عاماً.  كما  دد

  .ااإلنسانيیة  بجامعة  محمدد  االخامسس٬،  ووعلمم  ااالجتماعع  ااإلسالمي  بجامعة  قططرر
 

ددعي  أأستاذذاا ً ززاائرراا ً وومحاضرراا ً في  جامعاتت:  االرريیاضض٬،  ووااإلمامم  محمدد  بنن  مسعوودد٬،   *
وواالملكك  فيیصلل٬،  وواالملكك  عبدد  االعززيیزز  في  االسعوودديیة٬،  ووجامعاتت:  ااألززهھھھرر٬،  وواالجززاائرر٬،  

لكوويیتت٬،  ووصنعاء٬،  وواالجامعة  ااألررددنيیة  في  عمانن٬،  ووجامعاتت  ااإلماررااتت  االعرربيیة٬،  ووعدددد  وواا
  .منن  االجامعاتت  ااإلسالميیة  في  باكستانن٬،  ووترركيیا٬،  ووإإنددوونيیسيیا

 
عضوو  في  رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي  "لكناوو  ـ  االهھندد"٬،  ووفي  أأسررتي  االمجمع  االعلمي   *
لل  االبيیتتاالعررااقي٬،  وواالمجمع  االملكي  لبحووثث  االحضاررةة  ااإلسالميیة  "مؤؤسسة  آآ   .في  ااألررددنن "

 
شاعرر  منذذ  بووااكيیرر  عمررهه.  ططبع  لهھ  أأكثرر  منن  ثالثيینن  دديیوواانا ً ووكتابا ً منن  آآثاررهه.  ووتررجمتت   *
بعضض  قصائددهه  إإلى  لغاتت  بالدد  إإسالميیة  ووأأجنبيیة.  وولدديیهھ  عدددد  كبيیرر  منن  االددووااوويینن  وواالبحووثث  

٢۲١۱وواالمذذكررااتت  االمخططووططة.  ووبلغ  عدددد  االددووااوويینن  االمخططووططة  (   .دديیووااناً   (
 

شعررهه  ووفكررهه  أأططررووحاتت  جامعيیة  عددةة٬،  ووعررفف  في  ااألووساطط  ااألددبيیة  بـ    أألفتت  في  ددررااسة *
  .""شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة

 
  .يیتكلمم  االترركيیة٬،  ووااألوورردديیة٬،  وواالفررنسيیة٬،  وويیلمم  بلغاتت  أأخررىى *

 
مم١۱٩۹٩۹٢۲تووفي  سنة   * .  

 
 دديیوواانن  مع  هللا  

 
ـ    ٥ـ    ١۱كانن  أأوولل  دديیوواانن  صددرر  للشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  في  حلبب  في   هھھھـ.  ١۱٣۳٧۷٩۹

مم  عنن  مططبعة  ااألصيیلل٬،  بططبعة  أأنيیقة  ووووررقق  سماوويي  يیضعكك  في  جوو  ١۱٩۹٥٩۹ـ    ١۱١۱ـ    ١۱
صفحة  منن  االقططع    ٢۲٠۰٠۰االشعرر  االالززوورردديي  االجميیلل  وويیقع  االدديیوواانن  في  ططبعتهھ  ااألوولى  في  

قصيیددةة   :االكبيیرر  وويیحوويي  هھھھذذاا  االدديیوواانن  االجانبب  ااإللهھي  منن  شعرر  ااألميیرريي  ووفي  مقددمتهھ
"  قصيیددةة  في  حيینن  تصدّدررتت  االدديیوواانن  ٦٤"  ووتليیهھا  "١۱االدديیوواانن  "مع  هللا"  االتي  أأخذذتت  ررقمم  "

قصيیددةة  "شعرريي"  االتي  تعططي  فكررةة  عنن  أألوواانن  شعرر  ااألميیرريي  وومذذهھھھبهھ  في  االشعرر  وولذذلكك  
  .غلبتت  عليیهھا  االتقرريیرريیة  كما  سنررىى

 
ووجاءتت  قصائدد  االدديیوواانن  مذذيیلة  بتوواارريیخ  كتابتهھا.  وولووحظظ  حررصص  االشاعرر  على  إإيیرراادد  

قصيیددتي  "شعرريي  االقصائدد  حسبب  تسلسلهھا  االززمني٬،  فجاءتت  مررتبة  تارريیخيیا ً عدداا وو"مع   "



٣۳ 
 

هللا"  ووذذلكك  لتضع  ااألوولى  منذذ  االبدداايیة  مفاتيیح  عالمهھ  االشعرريي  بيینن  يیدديي  االقاررئئ٬،  وولتكوونن  
  .االثانيیة  أأنمووذذجا ً لهھذذاا  ااالتجاهه  في  االشعرر  االذذيي  عررفف  بهھ  االشاعرر

 
ووفي  آآخرر  االدديیوواانن  معجمم  لأللفاظظ  االتي  قدد  يُیشكلل  معناهھھھا  على  بعضض  االقرّرااء٬،  ووووضع  بجوواارر  

صفحة  ووفي  االمقددمة    ١۱٢۲يیوواانن  ُتوّوجج  بمقددمة  ووتعرريیفف  على  اامتدداادد  كلل  كلمة  نجمة  *  وواالدد
يیحكي  لنا  االشاعرر  قصة  ضيیاعع  مخططووططة  االدديیوواانن  في  شكلهھ  ااألوولل  ووهھھھي  االنسخة  االووحيیددةة  
  أأططررووحًة  عنن  ااألددبب   لدديیهھ  حيینن  كانن  مخططووططا٬ً،  بعدد  أأنن  ااستعاررهه  صدديیقق  لقرريیبب  لهھ  يُیعددُّ

٬،  ووأأمضى  عاما ً ووبعضض  عامم  االررووحي  االمعاصرر٬،  مما  ااضططررهه  إإلى  إإعاددةة  كتابتهھ  مررةة  ثانيیة
ووهھھھوو  يیجلسس  في  "قررنايیلل"  في  لبنانن  ليیستعيیدد  ما  كتبهھ  منن  قبلل٬،  ووهھھھكذذاا  وولدد  االدديیوواانن  منن  

جدديیدد٬،  بعدد  أأنن  ذذهھھھبب  منهھ  ما  ذذهھھھبب  ووفاتت  ما  فاتت  ووفي  ذذلكك  يیقوولل:  "فبعثث  االدديیوواانن  ال  في  
ضخامتهھ  يیوومم  قبضض٬،  وولكنن..  كعهھددهه  ووهھھھوو  شابب"  وويیشيیرر  االشاعرر  إإلى  أأنهھ  كانن  بحووززتهھ  عدددد  

اتت  االشعرريیة  إإال  أأنهھ  فضلل  أأنن  تكوونن  االبدداايیة  "مع  هللامنن  االمخططووطط ".  
 

ووهھھھوو  يیعتررفف  بأنن  شعررهه  ليیسس  كلهھ  مع  هللا٬،  ووكانن  يیتهھيیَّبب  ذذلكك  وويیتساءلل:  "فكيیفف  أأقددمم  نفسي  
  ."للناسس  بهھذذاا  ااإلططارر  االسامي

 
ووال  يیفووتنا  أأنن  نعررضض  شيیئا ً مما  قالهھ  ااألميیرريي  في  قصيیددةة  "شعرريي"  عسى  أأنن  نططلع  على  

قلل  أأنن  نعررفف  كيیفف  يینظظرر  إإلى  االشعرر  ووكيیفف  يیتعاملل  معهھمفهھوومهھ  للشعرر  أأوو  على  ااأل :  
 

 أأيیهھا  االقاررئوونن  ررفقا ً بشعرريي  
 إإنن  شعرريي  مشاعرر  منظظوومة  
 إإنهھ  سبحة  إإلى  هللا  عبرر  االنوورر  

 في  جوو  قددسهھ  معصوومة  
 إإنهھ  أأنة  منن  االصددرر  حررىى  

 ووأأسى  منن  حشاشة  مكلوومة  
 إإنهھ  ثووررةة  على  كلل  بغي  

وومة  وواانتصارر  ألمة  مظظل  
 إإنهھ  ووقددةة  االغرريیززةة  في  جسمي  

 ووفيیضض  منن  نززووةة  مكتوومة  
 إإنهھ  نشووةة  بآيي  جمالل  

 في  االسماووااتت  وواالددئى  مررقوومة  
 وولحوونن  مررمووززةة  منن  ووجيیبب  االقلبب  

 أأنشددتهھا  لغى  مفهھوومة  
 ال  أأررااعي  بهھا  هھھھيیاكلل  لفظظ  

 أأوو  أأصووال ً مفررووضة  مررسوومة  



٤ 
 

  :أأيیهھا  االقاررئوونن  شعرريي
 مرراايیا  لسجايیا  صغيیررةة  ووعظظيیمة  

 هھھھوو  ررووحي  أأوو  بعضض  إإشررااقق  ررووحي  
 هھھھوو  نفسي  مجهھوولة  معلوومة  
 هھھھوو  سرّر  االحيیاةة  الحح  لحددسي  
 ووضميیرريي  فصغتهھ  تررنيیمة  
 منن  يیشأ  نقددهه  فال  ضيیرر  لكنن  
 هھھھوو  قلبي  فمنن  يیررىى  تحططيیمهْھ  

 
االنقادد  وويیقرررر  بما  ال  يیحتاجج  ووهھھھكذذاا  نررىى  االشاعرر  بصرريیح  االعباررةة  يیقططع  االططرريیقق  على  االنقدد  وو

إإلى  تعليیقق  أأنن  شعررهه  إإذذاا  أأررددتت  أأنن  تنتقددهه  حططمتهھ  ووقدد  جاء  على  االسجيیة  منن  غيیرر  تنميیقق  
ووتززوويیقق  ووأأظظنن  أأنن  هھھھذذاا  ال  يیمنع  منن  قررااءةة  شعررهه  قررااءةة  ذذووقيیة  مع  مقارربتهھ  نقدديیا ً الستجالء  

  .فنهھ  االشعرريي
 

ا  تكوونن  االكثررةة  على  فالشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  يیتصفف  بغززااررةة  ااإلنتاجج٬،  ووغالبا ً م
سبيیلل  االجووددةة٬،  أأوو  االكمم  على  سبيیلل  االكيیفف٬،  ووهھھھذذاا  االحكمم  ال  يینجوو  منهھ  إإال  منن  ررحمم  رربكك  منن  
  .االشعررااء٬،  حتى  أأنن  أأميیرر  االشعررااء  أأحمدد  شووقي  إإذذاا  غرربلنا  شووقيیاتهھ  ال  يیبقى  منهھا  إإال  االقليیلل

 
سائددةة    وولنبددأأ  بالحدديیثث  عنن  دديیوواانن  "مع  هللا"  ووأأحبب  أأنن  أأنووهه  أأووالً  بألوواانن  االشعرر  االتي  كانتت

آآنن  ذذااكك٬،  ووخاصة  في  ااالتجاهه  االدديیني٬،  إإذذ  كانن  االشعرر  االدديیني  في  معظظمهھ  إإما  هھھھوو  أأصددااء  
لشعرر  االززهھھھدد  االذذيي  عررفف  منذذ  عهھدد  أأبي  االعتاهھھھيیة٬،  أأوو  هھھھوو  يیددوورر  في  فلكك  االمدداائح  االنبوويیة  كما  

هھھھوو  االحالل  لددىى  أأحمدد  شووقي  في  نهھج  االبررددةة٬،  أأوو  هھھھوو  إإعاددةة  إإنتاجج  لما  قالهھ  أأعالمم  االشعرر  
بنن  االفاررضض  وواابنن  عرربي  وواالحالجج  وواالسهھرروورردديي٬،  أأوو  هھھھوو  في  أأحسنن  االصووفي  منن  أأمثالل  اا

حاالتهھ  كانن  يیستلهھمم  تعاليیمم  ااإلسالمم  كما  ووررددتت  في  االقررآآنن  ووااألحادديیثث  االنبوويیة٬،  فيیقتبسهھا  
  .على  نحوو  مباشرر  وويیعيیدد  صيیاغتهھا  شعرريیاً  

 
ووال  يیووجدد  نمووذذجج  يیقترربب  منن  االمثالل  آآنذذااكك  إإال  شعرر  محمدد  إإقبالل  االذذيي  أأسسس  لمفهھوومم  جدديیدد  

لدديیني  االمعاصرر٬،  ووأأثرر  شعررهه  في  معظظمم  شعررااء  االمشررقق٬،  إإذذ  كانن  هھھھوو  االنمووذذجج  للشعرر  اا
ااألكثرر  إإقناعا ً في  ذذلكك  االحيینن٬،  ألنهھ  نقلل  االشعرر  االدديیني  نقلة  بعيیددةة  ووأأعادد  صلتهھ  بالحيیاةة٬،  

فكانتت  نقلة  معاصررةة  نابعة  منن  ررؤؤيیة  معاصررةة.  وويیوومم  صددرر  دديیوواانن  "مع  هللا"  في  أأووااخرر  
ة  إإلى  مثلل  هھھھذذاا  االلوونن  منن  االشعرر  أأيي  ذذلكك  االلوونن  االخمسيیناتت  كانتت  االساحة  ااألددبيیة  متعططش

االشعرريي  االذذيي  يیخررجج  منن  االززوواايیا  وواالتكايیا  وواالصوواامع  وويینططلقق  إإلى  آآفاقق  االكوونن  وواالحيیاةة  
وواالووااقع٬،  ليیعيیدد  ااكتشافف  االكوونن  منن  جدديیدد  بررؤؤيیة  إإيیمانيیة٬،  ووهھھھي  ررؤؤيیة  يیمكنن  أأنن  أأصفهھا  بأنهھا  

لى  االكوونن  وومووقع  ااإلنسانن  تنظظرر  بعيینيینن  تحققانن  ذذلكك  االتووااززنن  االمنشوودد٬،  فعيینن  ووااقعيیة  تنظظرر  إإ
فيیهھ٬،  ووعيینن  أأخررىى  تأمليیة  تنظظرر  إإلى  ما  ووررااء  هھھھذذاا  االكوونن٬،  ووتررسلل  نظظررةة  إإلى  االعالمم  ااآلخرر  



٥ 
 

  .االذذيي  هھھھوو  في  االنهھايیة  مآلل  ااإلنسانن  بعدد  اانتقالهھ  منن  هھھھذذهه  االحيیاةة
وويیحوويي  االدديیوواانن  قصائدد  مططوولة  وومقطّطعاتت  ال  تتجاووزز  أأحيیانا ً االبيیتيینن٬،  مثلل  مقططووعة  

أأبيیاتت  مثلل  قصيیددةة  "في  قررنايیلل  ١۱٠۰٩۹ططوولة  فبلغتت  إإحددااهھھھا  "مغززىى"  أأما  االقصائدد  االم ".  
 

وواالجدديیرر  بالذذكرر  أأنن  عنوواانن  االدديیوواانن  مسبووقق  منن  قبلل  بعضض  االكتابب  االذذيینن  أأعجبتهھمم  مثلل  هھھھذذهه  
االتسميیة  فجعلووهھھھا  عنوواانا ً لكتبب  أأددبيیة  ووفكرريیة.  ووأأذذكرر  على  سبيیلل  االمثالل  ااألستاذذ  محمدد  

ززهه  بقوولهھ:  "تسبيیحاتت  قلبب  "إإسماعيیلل  إإبررااهھھھيیمم  االذذيي  أأصددرر  كتابا ً أأددبيیا ً بعنوواانن   مع  هللا"  ووعززَّ
وواابتهھاالتت  محبب  وومشاعرر  تصووفف  في  شعرر  منثوورر"  ووقدد  صددرر  في  مصرر  في  ررمضانن  

هھھھـ  أأيي  قبلل  دديیوواانن  ااألميیرريي  بثماني  سنووااتت٬،  ووااألميیرريي  يیلتقي  مع  محمدد  إإسماعيیلل  ١۱٣۳٧۷١۱
٬،  ووهھھھي  ال  تخررجج  في  االنهھايیة  عنن  االحبب   إإبررااهھھھيیمم  في  تووجهھاتهھ  االررووحيیة٬،  االتي  فيیهھا  مناجاةة  

  .ااإللهھي
 

ووااألستاذذ  محمدد  االغززاالي  أأصددرر  أأيیضا ً كتابا ً بعنوواانن:  "مع  هللا:  ددررااساتت  في  االددعووةة  
وواالددعاةة"  ووصددررتت  ططبعتهھ  ااألوولى  في  االخمسيیناتت  أأما  ططبعتهھ  االثانيیة  فصددررتت  في  عامم  

مم.  ووبعدد  ذذلكك  تكررررتت  مثلل  هھھھذذهه  االتسميیة  في  االسبعيیناتت  لددىى  دد.  أأحمدد  ١۱٩۹٦١۱هھھھـ  ـ    ١۱٣۳٨۸٠۰
مم  ثمم  تالهه  كتابهھ  "مع  هللا  في  ااألررضض"  ١۱٩۹٧۷٦لسماء"  عامم  ذذكي  في  كتابهھ  "مع  هللا  في  اا

ووووررددتت  أأيیضا ً هھھھذذهه  االتسميیة  لددىى  حسنن  أأيیووبب  في  كتابهھ  "مع  هللا  في  صفاتهھ  ووأأسمائهھ  
مم١۱٩۹٧۷٤االحسنى"  عامم   .  

 
وواالجدديیرر  بالذذكرر  أأيیضا ً أأنن  االدديیوواانن  تددااوولهھ  االمنشددوونن  االذذيینن  لمم  يیعررفوواا  منن  قبلل  سووىى  

يیترردددد  في  االموواالدد  منن  شعرر  تقليیدديي٬،  فووجددوواا    ااألناشيیدد  االصووفيیة  وواالمووشحاتت  االدديینيیة  ووما
فيیهھ  شيیئا ً جدديیدداا ً وومختلفا ً عّما  كانن  سائدداا ً منن  ااألناشيیدد  وواالمووشحاتت  وواالمدداائح  االنبوويیة٬،  وولعلل  
االمنشدد  محمدد  منذذرر  سررميیني  االمعررووفف  بـ  "أأبوو  االجوودد"  كانن  خيیرر  منن  جعلل  شعرر  ااألميیرريي  

هه  االناسس  وواالمنشدديینن٬،  على  ااأللسنن٬،  ووأأحبب  أأنن  أأضيیفف  أأنن  سيیررووررةة  شعرر  ااألميیرريي  على  أأفوواا
ال  يینبع  فقطط  منن  جددتهھ  االمشارر  إإليیهھا٬،  ووإإنما  لسببب  جووهھھھرريي  يیكمنن  في  شعرر  ااألميیرريي  أأال  
ووهھھھوو:  فيیضض  االغنائيیة  فيیهھ  باإلضافة  إإلى  عفوويیتهھ  ووبساططتهھ  ووحررااررتهھ  وومالمستهھ  لخلجاتت  

  .االنفسس  وومكامنن  االووجدداانن
 

لمنشددوونن  في  وومنن  هھھھذذيینن  االمنططلقيینن  نجح  شعرر  ااألميیرريي  إإنشادداا ً ووغناًء  ووباتت  يیشددوو  بهھ  اا
االمناسباتت  االدديینيیة٬،  ووغيیررهھھھا  منن  االمناسباتت.  وونذذكرر  على  سبيیلل  االمثالل  بعضض  االقصائدد  االتي  
  :نجحتت  في  ااإلنشادد  وواالغناء٬،  لحنا ً ووأأددااًء٬،  مما  جعلهھا  أأكثرر  ررووااجا ً وواانتشارراا٬ً،  وولعلل  أأهھھھمهھا

 
  :مع  هللا"  وو"شعاعع"  وو"في  أأسرر  االحيیاةة"  أأما  ااألوولى  فيیقوولل  فيیهھا"

 



٦ 
 

 
كرْر  مع  هللا  في  سبحاتت  االف  

 مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرْر  
 مع  هللا  في  ررعشاتت  االهھووىى  
 مع  هللا  في  االخلجاتت  ااألخرر  
 مع  هللا  وواالقلبب  في  نشووةة  

 مع  هللا  وواالنفسس  تشكوو  االضجرر  
 مع  هللا  في  سبرر  كنهھ  االووجوودد  
 ووررووحح  االحيیاةة  ووسرر  االقددرر  
 مع  هللا  في  ووحي  قررآآنهھ  

وواالسوورر    مع  هللا  في  آآيیهھ  
 مع  هللا  في  االفيیضض  منن  قددسهھ  

 يینيیرر  بصيیررتنا  وواالبصرر  
 فنبصررهه  جلل  منن  خالقق  
 بأالئهھ  االباررعاتت  االغرررر  
 وونحيیا  بهھ  ثمم  نفنى  بهھ  

 فنحيیا..  وونحيیا...  وونحيیا  االددهھھھرر  
 

ووهھھھي   "ووهھھھكذذاا  فالقصيیددةة  تمضي  على  هھھھذذهه  االووتيیررةة  في  تكرراارر  تلكك  االالززمة  "مع  هللا
بيیتا٬ً،  ووال  تخلوو  منن  تكرراارر  االمعاني    ٥٥تأمالتت  في  االكوونن  وواالحيیاةة٬،  ووقدد  بلغتت  خططررااتت  وو
  .ووااألفكارر

 
أأبيیاتت"  يیقوولل  فيیهھا  ٥أأما  االقصيیددةة  االثانيیة  فهھي  مقططووعة  ال  تتجاووزز  " :  

 
 تأملتت  في  كنهھ  هھھھذذاا  االووجوودد  

 ووغصتت  على  كشفف  أأسررااررهه  
 فجبتت  االووهھھھادد  ووططفتت  االنجوودد  

 ووجلتت  بأجووااء  أأنووااررهه  
 ووفكررتت  في  نحسهھ  وواالسعوودد  

 ووفي  خيّیرريیهھ  ووأأشررااررهه  
 ووإإذذ  كادد  يیعرروو  شعوورريي  االجموودد

 وويیثنيیهھ  عنن  سبرر  أأغووااررهه  
 تألأللي  منن  خفايیا  االخلوودد  

 شعاعع  فصحتت  بإكبارر
 



٧۷ 
 

ووهھھھي  أأيیضا ً قائمة  على  االتأملل  وواالتفكيیرر  وولكنهھا  ال  تغووصص  حقيیقة  إإلى  ااألعماقق  كما  وورردد  
شفف  أأسررااررهه"  فالتأملل  فيیهھا  ووااقعي٬،  ووليیسس  تأمال ً فلسفيیا ً عميیقا٬ً،  ووهھھھي  فيیهھا:  "ووغصتت  على  ك

  .تكتفي  بلفتت  االنظظرر٬،  ووتددعوو  إإلى  االتفكيیرر  لكشفف  أأسرراارر  االحيیاةة٬،  ووهھھھذذاا  حسبهھا
 

  :أأما  االقصيیددةة  االثالثة  فهھي  "في  أأسرر  االحيیاةة"  ووفيیهھا  يیقوولل
 

 ررباهه  قدد  ضج  ااأللمم  
 وواالكوونن  نامم  وولمم  أأنمْم  

 االووااقع  االمضني  االممضّض  
 يیجررني  نحوو  االظظلمْم  

 وومنايي  تررقى  في  االسماء  
 ووتمتططي  االنجمم  ااألشمْم  
 ووعوواالمم  االغيیبب  االبعيیدد
 تلووحح  كالحلمم  ااألصمْم  

 أأنا  لستت  أأددرريي  خلفف  هھھھذذاا  
 االددرربب  ماذذاا  قدد  جثمْم  
 ووووررااء  آآكامم  االغدد  االـ  
 مجهھوولل  أأيّي  أأسى  أألمّْم  
 ووأأنا  ررهھھھيینن  تووحدديي  

هھھھمّم  ووغمّم  أأحيیا  على    
 ووهللا  لووال  هللا  

 وواالططبع  االعيیووفِف  لَِما  يیذذمّم  
 للززمتت  دداارر  تووّحدديي
 حتى  أأسرربلل  بالعددمْم  

****  
 االكوونن  مسررحح  خاططرريي  
 وواالغيیبب  مدّدخرر  االحكمْم  

 ووهللا  لووال  هللا  
 وواالمووررووثث  منن  خيیرر  االشيیمْم  

 لنززحتت  عنن  ددنيیا
  قوواامم  حيیاتهھا  خفرر  االذذممم ْ   

 لكنني  االمأخووذذ  في
 أأسرر  االحيیاةة٬،  ووال  نددمْم  
 قددرر  تحّكمم  في  االررقابب  

 



٨۸ 
 

 ووسهھمم  ددهھھھرر  قدد  نجمْم  
 أأمرر  ااإللهھ  ووحكمهھ  

 ووهللا  أأحكمم  منن  حكمْم  
 سلمتت  للررحمنن  تسليیمم  

 االعززيیزز  إإذذاا  عززمْم  
 ووررضيیتت  حكمم  هللا  

 في  االررووحح  االمضرّرجج  باأللمْم  
 
 

صيیددةة  على  خالفف  ما  ذذهھھھبب  إإليیهھ  االشاعرر  في  االقصيیددةة  االماضيیة٬،  فهھوو  ووأأظظنن  أأنن  هھھھذذهه  االق
يیعتررفف  بعدد  أأنن  كانن  في  تأمالتهھ  االسابقة  قدد  ووصلل  إإلى  كشفف  أأسرراارر  االووجوودد  بأنن  عوواالمم  
االغيیبب  االبعيیدد  تلووحح  لـهھ  كالحلمم  ااألصمم٬،  ووهھھھذذاا  االصممم  يیجعلهھ  عاجززاا ً عنن  سماعع  ما  يیصبوو  

ماضي  فيیقوولل:  "لستت  أأددررييإإليیهھ٬،  وويیصررحح  االشاعرر  كما  صررحح  بذذلكك  منن  قبلل  إإيیليیا  أأبوو   ":  
 

 أأنا  لستت  أأددرريي  خلفف  هھھھذذاا  
 االددرربب  ماذذاا  قدد  جثمْم  
 ووووررااء  آآكامم  االغدد  االـ  
 مجهھوولل  أأيي  أأسى  أألمّم  

 
ووهھھھذذهه  االقصيیددةة  هھھھي  في  االحقيیقة  ذذااتيیة٬،  ووفيیهھا  قددرر  ليیسس  بالقليیلل  منن  معاناةة  االشاعرر٬،  ووخاصة  

في  االنهھايیة  تسليیمم  وواانقيیادد  للقضاء    في  مططلعهھا  االذذيي  يیضج  باأللمم  "ررباهه  قدد  ضج  ااأللمم"  ووفيیهھا
وواالقددرر  بعدد  عجززهه  عنن  كلل  محاووالتت  االتططلع  إإلى  عالمم  االغيیبب  ووأأسرراارر  االووجوودد  وومثلل  هھھھذذاا  

  :"نجددهه  أأيیضا ً في  مقططووعة  "َغلَقق
 

 يیا  رربي  أأنتت  االذذيي  أأووجددتت  منن  عددمم  
 ذذااتي٬،  ووأألقيیتني  في  عالمم  االبشرر  

 فلستت  أأعلمم  منن  سرريي  وومنن  قددرريي  
ططيْیتُت  منن  قددرر  ال  بمقدداارر  ما  أأع ُ   

 ووكيیفف  يیعبرر  خلفف  ااألفقق  بي  بصرريي  
 حتى  أأررااكك٬،  ووقدد  أألجمتت  منن  بصرريي  
 ووددوونن  ررؤؤيیاكك  أأحيیا  االعمرر  في  غلقق

 منن  االتظظنِّي٬،  ووقدد  اانساقق  في  ووططرريي  
 
 



٩۹ 
 

 
ووهھھھذذاا  ما  يیجعلل  االدديیوواانن  ليیسس  فقطط  في  ااالتجاهه  االدديیني٬،  ووإإنما  نلمح  ااالتجاهه  االذذااتي  وواالووجددااني  

لدديیوواانن  ذذااتيیة  تلكك  االتي  جعلل  عنوواانهھا  يیشي  بهھذذاا  ااالتجاهه  قبلل  أأنن  يیتبددىى  وولعلل  أأكثرر  قصائدد  اا
  :في  االقصيیددةة.وو  عنوواانهھا:  "عززلة  ااألحرراارر"  ووفيیهھا  يیقوولل

 
 قالوواا  ااعتززلتت  فقلتت:  صنتت  كرراامتي  

 وولززمتت  في  ررهھھھج  االززحامم  إإبائي  
 الءمتت  بيینن  تصررفي  ووسجيیتي  

 ووحفظظتت  حقق  هللا  وواالعليیاء  
صابرراا ً ووذذخررتت  نفسي  للعظظائمم    

 ووططوويیتت  عنن  ذذلل  االصغارر  رردداائي  
 قالوواا:  وومعترركك  االجهھادد؟  فقلتت:  هھھھلل  

 أأضحى  االجهھادد  تهھاتفف  االغووغاء  
 ووتهھافتت  االمتفررجيینن  ووززيینًة  

 ووتدداافعا ً في  االساحح  يیوومم  ررخاء
 قالوواا:  ااعتززلتت؟  فقلتت  عززلة  رراابضض  

 متحفزز  للووثبة  االشماء  
 إإني  ألررجوو  أأنن  أأحاوولل  صاددقا ً 

 في  صووغغ  ذذااتي  منن  تقى  وومضاء  
 ألكوونن  في  االجلى  إإذذاا  االددااعي  ددعا  

 سهھما ً يیصيیبب  مقاتلل  ااألعددااء  
 ما  عززلة  ااألحرراارر  إإال  عززةة  

 وواالصبرر  كلل  االصبرر  في  االألووااء  
 إإنن  االتووحدد  في  االررجالل  إإلى  مددىى  

 شحذذ  لحدد  االهھمة  االقعساء  
 

نجدد  ااالتجاهه  االجمالي  االذذيي  يینططلقق  منن  االووصفف    ووإإضافة  إإلى  ااالتجاهه  االدديیني  وواالذذااتي
ليیصوورر  لنا  االططبيیعة  بططرريیقة  مختلفة  عنن  االتصوويیرر  االتقليیدديي  ووللتددليیلل  على  هھھھذذاا  ااالتجاهه  

ننتقلل  إإلى  قصيیددةة  "في  قررنايیلل"  االتي  تعدد  بحقق  ملحمة  منن  نووعع  خاصص٬،  فهھي  كما  أأشررنا  منن  
أأهھھھمم  قصيیددةة  ليیسس  قبلل  أأططوولل  قصيیددةة  في  االدديیوواانن  ووتكادد  تكوونن  معلّقة  معاصررةة٬،  ووأأظظنن  أأنهھا  

  :ووفيیهھا  يیقوولل .فقطط  في  دديیوواانهھ  ااألوولل  بلل  في  مجملل  ما  كتبهھ  االشاعرر
 
 
 



١۱٠۰ 
 

 يیا  لحسنن  ووررووعة  في  ددبيیبب  االعززمم  
 لمم  يیبقق  ذذاا  حيیاةة  بددااررهه  

 ماجج  منهھ  االوواادديي  بررووحٍح  ُمطِطلٍل  
 منن  كووىى  االفجرر٬،  خافقق  في  إإططاررهه  

 البسس  بهھجة  االصباحح٬،  ووووهھھھج  االماسس  
  وواالددرر٬،  في  ااتضاحح  نهھاررهه  
 فاّتقادد  االنشاطط  في  ساكنيیهھ  
 كاتقادد  االحيیاةة  في  أأططيیاررهه  

 ووررفيیفف  االفررااشش  وواالنحلل  يیحكي  
  في  تسيیاررهه    ددأأبب  االنملل  َجددَّ

 وويیمرر  االنهھارر  في  نَصبب  االسعي  
 وويیبددوو  االمساء  خلفف  ستاررهه  

 في  ااحمرراارر٬،  كخدّد  بيیضاء  رروودد  
 حجبتت  بالشفووفف  منن  جلّناررهه  

 ووكأني  بالشمسس  غاررتت  منن  االوواادديي  
 ووقدد  الحح  ززااهھھھيیا ً في  ِخماررهه  
 ثمم  أألقى  عباءةة  االليیلل  عنهھ  

 فتبددىى  االجمالل  بعدد  ااستتاررهه  
 ثمم  أأضحى  تهھتزّز  في  جانبيیهھ  

 خططررااتت  االحيیاةة٬،  ررغمم  ووقاررهه  
 

يیسس  ووذذلكك  ل "ووبالمناسبة  فإنن  هھھھذذهه  االقصيیددةة  أأعادد  االشاعرر  نشررهھھھا  في  دديیوواانهھ:  "أألوواانن  ططيیفف
ألهھھھميیتهھا  فحسبب  بلل  ألنهھا  لوونن  متميیزز  منن  أألوواانن  االططيیفف  االشعرريي  االذذيي  يینتظظمم  شعرر  

ااألميیرريي.  وواالقصيیددةة  على  جمالهھا  ووفنيیتهھا  االمتميیززةة  إإال  أأنهھا  ال  تخلوو  أأحيیانا ً منن  االهھبووطط  
ااالضططرراارريي  في  بعضض  مقاططعهھا  ووخاصة  ااألخيیرر  منهھا  االذذيي  يیتحددثث  فيیهھ  عنن  نفسهھ.  

ـ  صررااعع  عناصرر    ٢۲ـ  ووصفف  االططبيیعة.    ١۱سامم:  وواالقصيیددةة  يیمكنن  أأنن  نجعلهھا  في  أأرربعة  أأق
ـ  رربطط  االططبيیعة  بذذااتت  االشاعرر  ٤ـ  رربطط  االططبيیعة  بالخالقق    ٣۳االططبيیعة.   .  

 
أأما  ما  في  هھھھذذهه  االقصيیددةة  بالذذااتت  منن  جماليیاتت  تجعلهھا  أأكثرر  فنيیة  منن  غيیررهھھھا  فنووجززهه  بعدد  أأنن  

  :نذذكرر  ما  قالهھ  االشاعرر  في  مقددمتهھا
 

" ووتخيیلل  لصررااعع  بيینن  االشمسس  وواالوواادديي  على    إإنهھا  تصوويیرر  إلططاللة  االفجرر  ووإإشررااقة  االنهھارر٬،
اابتززاازز  االررووعة  وواالجمالل٬،  ساعة  االغررووبب٬،  وواالددهھھھرر  يیشهھدد  هھھھذذاا  االحددثث  االررتيیبب.  ثمم  اانتقالل  إإلى  

  ."آآفاقق  منن  االنجووىى  وواالشكووىى  ووااأللمم  ووااألملل٬،  وواالعززيیمة  االحائررةة  في  االنفسس  االثائررةة
 



١۱١۱ 
 

في  االقصيیددةة  منن  إإنن  أأهھھھمم  ما  يیميیزز  االقصيیددةة  بإيیجازز:  ذذلكك  االخيیالل  االخصبب  االمبددعع  االذذيي  تجلى  
خاللل  االصررااعع  االعنيیفف  االذذيي  أأددااررهه  االشاعرر  بيینن  االشمسس  وواالوواادديي٬،  إإلى  أأنن  يیتحوولل  هھھھذذاا  

االصررااعع  إإلى  ملحمة  منن  نووعع  خاصص٬،  ملحمة  فيیهھا  االتووترر  االددرراامي٬،  وواالتصعيیدد  نحوو  تأززمم  
االحددثث٬،  ووفيیهھا  االتشخيیصص  االذذيي  نقلل  االشمسس  وواالوواادديي  نقلة  فنيیة  ليیجعلل  منهھما  شخصيیتيینن  

االمعرركة  االططاحنة٬،  حيیثث  االغلبة  لألقووىى.  ووهھھھكذذاا  يیتعاملل  االشاعرر    تتصاررعانن  للظظفرر  في  هھھھذذهه
مع  االططبيیعة  االتي  لمم  تعدد  ططبيیعة  صامتة٬،  ووإإنما  تحوولتت  إإلى  ططبيیعة  تضج  بالحرركة  

وواالصووتت  ووكأنهھا  في  ساحة  معرركة  حقيیقيیة  تررااقق  فيیهھا  االددماء  وويیتصاررعع  فيیهھا  االشخووصص.  
اعا ً بأنهھ  حددثث  ووااقعيووكأنكك  أأمامم  حددثث  حقيیقي  تووفررتت  لهھ  كلل  االمقووماتت  ليیصبح  أأكثرر  إإقن .  

 
ووقدد  عررفف  االشعرر  االعرربي  ما  يُیْعرَرفف  بأنسنة  االططبيیعة  ووتشخيیصهھا٬،  ووعررفف  أأيیضا ً ما  يیعررفف  
باالنددماجج  بالططبيیعة٬،  وواالتعبيیرر  منن  خاللهھا٬،  لكنهھ  قلما  عررفف  مثلل  هھھھذذاا  االتصوويیرر  االذذيي  يیجعلل  

منن  االططبيیعة  ساحة  حقيیقيیة  في  حرربب  ضررووسس  بيینن  عناصررهھھھا  االتي  تحوولتت  إإلى  أأبططالل  
  .متصاررعة

 
  .ووهھھھذذاا  هھھھوو  االجدديیدد  لددىى  االشاعرر  في  هھھھذذهه  االقصيیددةة  ووهھھھوو  ما  يیحسبب  لهھ

 
ووما  نوودد  أأنن  نشيیرر  إإليیهھ  في  االنهھايیة  هھھھوو  أأنن  االدديیوواانن  في  ططبعتهھ  االثانيیة  صددرر  بعدد  أأنن  تضاعفف  
حجمهھ  فنافتت  صفحاتهھ  على  ااألرربعمئة٬،  ووذذلكك  بسببب  ما  لحقهھ  منن  آآررااء  ووددررااساتت  حوولل  

ررسائلل  خاصة  ووررددتت  إإلى  االشاعرر  االدديیوواانن  في  ططبعتهھ  ااألوولى  ووااشتملل  على  تقرريیظظاتت  وو
هھھھذذاا  باإلضافة  إإلى  ما  قالتهھ  االصحفف  وواالمجالتت  بعدد  صددوورر  االدديیوواانن  كما  ااحتووىى  على  آآررااء  
مددررسة  جدديیددةة  في  االشعرر   "بعضض  االمستشررقيینن  ووذذهھھھبب  بعضهھمم  إإلى  ااعتبارر  دديیوواانن  "مع  هللا
"  االعرربي  وونكتفي  بذذكرر  ما  قالهھ  عباسس  محموودد  االعقادد  في  االدديیوواانن  إإذذ  قالل:  "دديیوواانكمم  "مع  هللا

آآيیاتت  منن  االتررتيیلل  وواالصالةة  يیططالعهھا  االقاررئئ  فيیسعدد  بسحرر  االبيیانن٬،  كما  يیسعدد  بصددقق  
ااإليیمانن٬،  ووقدد  قررأأتت  ططائفة  صالحة  منن  قصائددهه٬،  ووسأقررأأ  بقيیتهھا٬،  ووأأعيیدد  قررااءةة  ما  قررأأتهھ  ألنهھ  
ددعاء  يیتكرررر٬،  وويیتجدددد  ووال  يیتغيیرر٬،  ووثوواابكمم  منن  هللا  عليیهھ٬،  يیغنيیكمم  عنن  ثناء  االناسس٬،  ووإإنهھ  على  

وورر٬،  ووعملل  مشكوورر٬،  فتقبلوواا  مني  شكررهه٬،  ووااغنموواا  منن  هللا  أأجررهه...  ووعليیكمم  هھھھذذاا  االثناء  مووف
  ."سالمم  هللا  ووررضوواانن  هللا

 
ووهھھھذذاا  االررأأيي  ططبع  على  االغالفف  االخاررجي  االثاني  للدديیوواانن  أأما  ما  قالهھ  االددكتوورر  أأسعدد  علي:  
"هھھھذذاا  عمرر  مظظهھرراا ً ووططوويیة٬،  شاعرر  حسّس  ووذذووقق٬،ووشاعرر  ررووحح  ووتووقق٬،  يیططووفف  بقاررئهھ  على  

منن  االحسنن  وواالفتنة  وواالصبا  وواالحبب  ثمم  يیقذذفف  بهھ  إإلى  فووقق٬،  يیسلمهھ    أأجنحة  صووررهه٬،  عوواالمم
لبررقق  يینفذذ  بررووحهھ  إإلى  خبايیا  ااألعالي٬،  حيیثث  ااألجملل٬،  ووااألصفى  ووااألكملل.  ووهھھھنا  تجددرر  

ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  االشاعرر  تفووقق  مررةة  ووقصرر  أأخررىى.  تفووقق  كما  ررأأيینا  على  شعررااء  االجمالل  
ووفيیيینن  االذذيي  ااستغررقهھمم  االحسي٬،  وولكنهھ  تأخرر  عنن  شعررااء  االجمالل  االررووحي٬،  أأوولئكك  االص

االذذووقق  االجمالي  فنسوواا  مادديیتهھمم٬،  ووااستغررقتهھمم  ذذااتت  االجمالل  االعلوويي  كابنن  االفاررضض  ووجاللل  



١۱٢۲ 
 

  ."االدديینن  االرروومي  ووسووااهھھھما
 

  :ددووااوويینهھ  االمططبووعة
 

ـ  دداارر  االفتح  ـ    ٢۲صفحة  قططع  كبيیرر  طط    ٢۲٠۰٠۰مم  ـ  ١۱٩۹٥٩۹هھھھـ    ١۱٣۳٧۷٩۹ـ  مططبعة  ااألصيیلل  ـ  حلبب    ١۱مع  هللا  ـ  شعرر  ـ  طط    ـ ١۱
/  صفحاتت  قططع  كبيیرر٤٠۰٨۸ـ  /١۱٩۹٧۷٢۲هھھھـ    ١۱٣۳٩۹٢۲بيیررووتت   .  

 
صفحة  ٢۲٠۰٠۰ووأألحقتت  بهھ  آآررااء  ووددررااساتت  حوولل  دديیوواانن  "مع  هللا"  عنن  ططبعتهھ  ااألوولى  بلغتت   .  

 
/  صص٤٨۸٢۲مم  /١۱٩۹٦٦ـ  أألوواانن  ططيیفف  ـ  االمكتبب  ااإلسالمي  ـ  بيیررووتت   ٢۲ .  

 
صص  ٣۳٢۲مم  ـ  ١۱٩۹٦٨۸هھھھـ  ١۱٣۳٨۸٨۸ـ  دداارر  االبيیانن  ـ  االكوويیتت  ١۱ـ  االهھززيیمة  وواالفجرر  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  طط   ٣۳ .  

 
صص٧۷٦مم  ـ  ١۱٩۹٨۸٦هھھھـ  ١۱٣۳٨۸٨۸دداارر  االبيیانن  ـ  االكوويیتت  ـ    ١۱ـ  ملحمة  االجهھادد  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  طط   ٤ .  

 
ـ  ااألقصى  ووفتح  وواالقمة  في  ذذكررىى  ااإلسررااء  وواالمعررااجج  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  االدداارر  االبيیضاء   ٥

مم١۱٩۹٧۷٠۰هھھھـ/١۱٣۳٩۹٠۰ .  
 

صص  ٦٣۳مم  ـ  ١۱٩۹٧۷٣۳هھھھـ  ١۱٩۹٣۳٩۹يیرريي  ـ  دداارر  االقررآآنن  االكرريیمم  ـ  بيیررووتت  ـ  أأشووااقق  ووإإشررااقق  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألم ٦ .  
 

ـ  أألوواانن  منن  ووحي  االمهھررجانن  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  ووززااررةة  االددوولة  االمكلفة  بالشؤؤوونن  االثقافيیة  ـ  االمغرربب  ـ   ٧۷
صص  ١۱٦مم  ـ  ١۱٩۹٥٧۷ .  

 
صص٧۷٥هھھھـ  ـ  ١۱٣۳٩۹٤ـ  ملحمة  االنصرر  ـ  شعرر  ـ  دداارر  االقررآآنن  االكرريیمم  ـ  بيیررووتت   ٨۸ .  

 
صص  ٣۳١۱٨۸مم  ـ  ١۱٩۹٧۷٨۸هھھھـ  ١۱٣۳٩۹٨۸عرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  دداارر  االفتح  ـ  بيیررووتت  ـ  أأمي  ـ  ش ٩۹ .  

 
٢۲٠۰صص    ١۱٢۲٧۷ـ  أأبب  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  دداارر  االقررآآنن  االكرريیمم  ـ  بيیررووتت  دد.تت   ١۱٠۰ .  

 
ـ  صفحاتت  وونفحاتت  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  مؤؤسسة  االززمنن  للعالقاتت  وواالنشرر  وواالتررجمة  ـ  عمانن   ١۱١۱

صص  ١۱٢۲٧۷مم  ـ  ١۱٩۹٨۸٥ـ    هھھھـ١۱٤٠۰٥ .  
 

هھھھـ  ـ  ١۱٤٠۰٥ـ  أأذذاانن  االقررآآنن  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  مؤؤسسة  ااألمة  للعالقاتت  وواالنشرر  وواالتررجمة  ـ  عمانن   ١۱٢۲
صص  ١۱٩۹٠۰مم.  ١۱٩۹٨۸٥ .  

 
مم١۱٩۹٨۸٦ـ  لقاءاانن  في  ططنجة  ـ  تارريیخ  ووفكرر  ووشعرر  ـ  االدداارر  االبيیضاء   ١۱٣۳ .  

 
صص٢۲٤١۱مم  ـ  ١۱٩۹٨۸٧۷هھھھـ  ـ  ١۱٤٠۰٧۷االقبلة  ـ  جددةة    ـ  نجاووىى  محمدديیة  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  دداارر ١۱٤ .  

 
ـ    ١۱دداارر  االثقافة  ـ  االددووحة  ـ  قططرر  ـ  طط    ١۱ـ  حجاررةة  منن  سجيیلل  ـ  شعرر  ووفكرر  ووسيیاسة  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  طط   ١۱٥

صص  ١۱٦٠۰مم  ـ  ١۱٩۹٨۸٩۹هھھھـ  ـ  ١۱٤٠۰٩۹ .  
 

صص  ١۱٦٦مم    ١۱٩۹٨۸٩۹هھھھـ/١۱٤٠۰٩۹دداارر  االضيیاء  ـ  عمانن    ١۱ـ  االززحفف  االمقددسس  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  طط   ١۱٦ .  
 

مم١۱٩۹٩۹٠۰هھھھـ/١۱٤١۱٠۰ـ  قلبب  وورربب  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  دداارر  االقلمم  ـ  ددمشقق  ـ  االدداارر  االشاميیة  ـ  بيیررووتت   ١۱٧۷ .  



١۱٣۳ 
 

 
صص  ٢۲٨۸٤مم  ـ  ١۱٩۹٩۹٠۰هھھھـ  ـ  ١۱٤١۱٠۰دداارر  االقلمم  ـ  االكوويیتت  ـ  ررمضانن    ١۱ـ  إإشررااقق  ـ  شعرر  ـ  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  طط   ١۱٨۸ .  

 
مم١۱٩۹٩۹٧۷هھھھـ  ـ  ١۱٤١۱٨۸ـ    ٢۲رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي  ـ  طط  ـ  رريیاحيینن  االجنة  ـ  شعرر  في  االططفوولة  ووااألططفالل  ـ   ١۱٩۹ .  

 
  .ـ  منن  ووحي  فلسططيینن  ـ  "شعرر  ووفكرر"  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي ٢۲٠۰

 
  :االمررااجع

 
عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااألبووةة  االحانيیة  وواالبنووةة  االباررةة  ـ  محمدد  علي  االهھاشمي  ـ  دداارر  االبشائرر  ااإلسالميیة  ـ   *

صص  ١۱٢۲٠۰مم  ـ  ١۱٤٠۰٦/١۱٩۹٨۸٦بيیررووتت   .  
 

ـ    ٦٦هھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااإلسالمم  في  ررحلتهھ  مع  هللا  ـ  محمدد  فهھمي  االحمدداانن  ـ  االمجلة  االعرربيیة  ـ  االعدددد  عمرر  ب *
ـ    ٨۸٦مم  صص  ١۱/٥/١۱٩۹٨۸٣۳هھھھـ  ـ  ١۱٤٠۰٣۳/٧۷/١۱" ٨۸٨۸".  

 
هھھھـ  ـ  ٥/٩۹/١۱٤٠۰٧۷ـ    ٤٠۰٤عع    ٩۹لقاء  مع  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  عبدد  هللا  مووسى  االططيیرر  ـ  مجلة  االشررقق  ـ  سس   *

٣۳٥  ـ  ٣۳٢۲مم  ـ  صص  ٤/١۱٩۹٨۸٧۷/٢۲ .  
 

٢۲٤٤هھھھـ/صص  ١۱/٤/١۱٤٠۰٨۸منن  ااألددباء  ااإلسالميیيینن:  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  االمحرررر٬،  ااألددبب  ااإلسالمي   * .  
 

هھھھـ  ١۱/٦/١۱٤٠۰٧۷  ٦عع    ١۱٢۲ااألميیرريي  وواالشعرر  ااإلسالمي  وواالصحووةة  ـ  عبدد  االحليیمم  االبسيیووني  ـ  منارر  ااإلسالمم  ـ  سس   *
٩۹٥ـ    ٨۸٦مم  "صص  ١۱٩۹٨۸٧۷/١۱/١۱ .  

 
  ٢۲٢۲هھھھـ  ـ  ١۱٤١۱٠۰محررمم    ٢۲١۱ـ    ٩۹٢۲٩۹ـ  عع    ٢۲٠۰بوو  علي  حسنن  ـ  االمجتمع٬،  سس  حجاررةة  منن  سجيیلل:  دديیوواانن  جدديیدد  لألميیرريي  ـ  أأ *

مم١۱٩۹٨۸٩۹أأغسططسس  ـ   .  
 

هھھھـ  ـ  ١۱/٥/١۱٤٠۰٧۷  ١۱١۱٢۲شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  محمدد  االووززاانن  ـ  االمجلة  االعرربيیة  ـ  عع   *
٧۷٢۲ـ    ٧۷٠۰"صص    ١۱٩۹٨۸٧۷/١۱/١۱ .  

 
هھھھـ  ـ  ١۱/٦/١۱٣۳٩۹٩۹"  ٬٥،  ٤عع    ٣۳ـ  االمجلة  االعرربيیة  ـ  سس  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  عبدد  االحليیمم  خلددوونن  االكناني   *

١۱٦٢۲ـ    ١۱٦١۱مم"  صص  ٥/١۱٩۹٧۷٩۹/١۱ .  
 

مم"  ١۱/٢۲/١۱٩۹٨۸٨۸هھھھـ  ـ    ١۱/٦/١۱٤٠۰٨۸  ٬١۱٢۲٥،  عع  ١۱١۱االططفوولة  بيینن  ااألميیرريي  وواالبددوويي  ـ  مصططفى  حمززةة٬،  االمجلة  االعرربيیة٬،  سس   *
٧۷٤ـ    ٧۷٢۲صص   .  

 
* " مم.  ١۱٩۹٨۸٨۸ميیة  ـ  جددةة  ـ  االرريیاضض  ـ  سفاررةة  جمهھوورريیة  باكستانن  ااإلسال  ١۱إإقبالل  وواالززبيیرريي"  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  طط  

صفحة  ٣۳٦ .  
 

هھھھـ  ١۱٤٠۰٩۹ـ    ١۱منن  االشعرر  ااإلسالمي  االحدديیثث  ـ  مختاررااتت  منن  شعررااء  رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي  ـ  دداارر  االبشيیرر  ـ  عّمانن  ـ  طط   *
مم١۱٩۹٨۸٩۹ـ   .  

 
مم٢۲٠۰٠۰٢۲منن  أأددباء  حلبب  في  االقررنن  االعشرريینن  ـ  أأحمدد  ددووغانن  ـ  دداارر  االثرريیا  للنشرر  ـ  حلبب   * .  

 
ـ  تشرريینن  االثاني    ١۱٨۸ء  االدديینن  ااألميیرريي  ـ  أأجررىى  االلقاء:  محمدد  قرراانيیا  ـ  مجلة  االفيیصلل  ـ  االعدددد  لقاء  مع  االشاعرر  عمرر  بهھا *

مم  ـ  ذذوو  االحجة  ١۱٩۹٧۷٨۸(نووفمبرر)  ـ     .هھھھـ١۱٣۳٩۹٨۸



١۱٤ 
 

 
هھھھـ  ـ  ٢۲٩۹/٦/١۱٤١۱٩۹عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي..  حيیاتهھ  ووشعررهه  (ررسالة  ددكتووررااهه)  ـ  خالدد  بنن  سعوودد  االحليیبي  ـ  نووقشتت  في   *

مامم  محمدد  بنن  سعوودد  ااإلسالميیة  بالرريیاضضفي  كليیة  االلغة  االعرربيیة  ـ  جامعة  ااإل . 


