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حملل  على  ططغاةة  ااألّمة  وومستبدديیهھا  ووحّملهھمم  مسؤؤووليّیة  ااالنتكاساتت  وواالهھززاائمم  
 االتي  أأصيیبتت  بهھا  ااألمة

(١۱٣۳٣۳٧۷/١۱٩۹١۱٨۸ _ ١۱٤١۱٣۳/١۱٩۹٩۹٣۳) 
 

 
 عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي

 
 

شاعرر  االمحارريیبب٬،  شاعرر  ااإلنسانيّیة  االمؤؤمنة٬،  عميیدد  االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر٬،  شاعرر  
فذذ٬،  مهھتمم  بالحضاررةة  ااإلسالميّیةمؤؤمنن  ملتززمم٬،  غززيیرر  ااإلنتاجج٬،  وومفكرر  إإسالمي   . 

 
 .وولدد  في  مدديینة  حلبب٬،  وونشأ  في  أأسررةة  متدديّینة٬،  ووكانن  أأبووهه  أأحدد  ووجهھاء  االمدديینة  ووفضالئهھا

 
تووهھھّھجتت  مشاعررهه  االووجدداانيّیة  ووتأّججتت  ووهھھھوو  ططفلل  في  مرراابع  االشهھباء  االجميیلة  بشكلل  عفوويي  

 .ططفوولي٬،  فانبثقق  عنن  ذذلكك  ما  كانن  يیحسبهھ  شعررااً  
 

مررحلة  االثانوويّیة٬،  وواالتحقق  بجامعة  االسوورربوونن  ليیددررسس  ااألددبب  سافرر  إإلى  فررنسا  بعدد  إإنهھائهھ  اال
ووفقهھ  االلغة٬،  فلما  عادد  إإلى  سوورريّیة٬،  ااشتغلل  بالتددرريیسس  وواالمحاماةة  بعدد  حصوولهھ  على  شهھاددةة  

 .االحقووقق  منن  االجامعة  االسوورريّیة  بددمشقق
 

نظظمم  االشعرر  بعفوويّیة  ووتلقائيّیة٬،  متأّثرراا ً بمددررسة  االقررآآنن  االكرريیمم٬،  ووإإشعاعع  االررسوولل  ااألميینن  
ء  ااألّمة٬،  وومنن  أأحبب  منن  االشعررااء(صص)٬،  ووعظظما . 

 
اامتازز  شعررهه  بالجررأأةة  وواالصررااحة٬،  وونقدد  ااألووضاعع  االشاذّذةة٬،  ووحملل  على  ططغاةة  ااألّمة  

وومستبدديیهھا٬،  ووحّملهھمم  مسؤؤووليّیة  ااالنتكاساتت  وواالهھززاائمم  االتي  أأصيیبتت  بهھا  ااألّمة٬،  كما  اامتازز  
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٢۲ 
 

يیا  بالحسس  االووجددااني  االمررهھھھفف٬،  ووااتسمم  بالعمقق  ووااألصالة٬،  وواالسموّو  االررووحي٬،  ووااهھھھتمم  بقضا
أأّمتهھ  وومشكالتهھا٬،  ووكانن  يیررىى  أأنن  ااإلسالمم  ووحددهه  ططرريیقق  االخالصص  بعدد  سقووطط  كلل  االشعاررااتت  

 .ووااأليیدديیوولووجيیاتت  وواالووجووهه  االمستعاررةة
١۱٩۹٤٨۸. 

 

 .كانن  على  صلة  ططيّیبة  بالررئيیسس  االسوورريي  شكرريي  االقووتلي
 

ي  االمملكة  ثمم  سفيیرراا ً ف  ١۱٣۳٦٩۹/١۱٩۹٥٠۰عملل  سفيیرراا ً لبالددهه  في  ددوولة  باكستانن  ااإلسالميّیة  عامم  
١۱٣۳٧۷٣۳/١۱٩۹٥٤االعرربيّیة  االسعوودديّیة  عامم   . 

 
ووعايیشش  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة٬،  مقاتالً    ١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸ووكانن  قدد  تططووعع  في  جيیشش  ااإلنقاذذ٬،  سنة  

ووااكتووىى  بناررهھھھا٬،  ووااتصلل  بمفتي  فلسططيینن  االحاجج  أأميینن  االحسيیني٬،  ووكانن  يیلتقي  بهھ  في  لبنانن٬،  
جسهھ  االيیوومي٬،  فّجررتت  نيیابة  عنن  االمجاهھھھدديینن  االسوورريّیيینن٬،  ووكانتت  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة  هھھھا

أأغووااررهه  االشعرريّیة٬،  فجاءتت  قصائددهه  االفلسططيینيیة  متأججة  بالعووااططفف٬،  حيیثث  سجلل  أأحددااثهھا  
٬،  وو(منن    ١۱٣۳٨۸٨۸/١۱٩۹٦٨۸وومالحمهھا٬،  على  شكلل  مجاميیع  شعرريیة  منهھا:  (ملحمة  االجهھادد)  

٬،  وو(االززحفف  االمقددسس  ٬١۱٣۳٩۹٤/١۱٩۹٧۷٤،  وو(ملحمة  االنصرر)    ١۱٣۳٩۹٠۰/١۱٩۹٧۷١۱ووحي  فلسططيینن) ) 
تح  االقمة)  وو(االهھززيیمة  وواالفجرروو(حجاررةة  منن  سّجيیلل)  وو(ااألقصى  ووف ). 

 
تفاعلل  مع  االثووررةة  االجززاائرريّیة٬،  ووبناء  باكستانن٬،  وواالمسيیررةة  االمغرربيّیة  االخضررااء٬،  ووعّبرر  عنن  

 .االمشاعرر  ااإلنسانيّیة٬،  ووهھھھموومم  االمسلميینن  وواالمعذّذبيینن
 

ووكانن  يیددعوو  إإلى  إإسقاطط  االحكووماتت  االمهھززوومة٬،  ووإإلى  ررفع  رراايیة  االثووررةة  على  ااألنظظمة  
إلددااررةة  االحكووميّیة  في  سوورريّیة٬،  ووسيیططررةة  االططبقيّیة  وواالتخلفّف٬،  في  االمتخاذذلة  ٬،  وويیتناوولل  فسادد  اا

١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸اافتتاحيّیاتت  جرريیددةة  (االمنارر)  االتي  كانن  يیحرّررر  بهھا  سنة    
 

ددعي  إإلى  االمغرربب  لتددرريیسس  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  بكليّیة  ااآلدداابب  بجامعة  محمدد  االخامسس  في  
االحدديیثث  االحسنيّیة٬،    مدديینة  فاسس٬،  ثمم  أأستاذذاا ً لكررسي  ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة٬،  في  دداارر

١۱٣۳٨۸٦/١۱٩۹٦٦ووقسمم  االددررااساتت  ااإلسالميّیة  وواالعليیا  في  جامعة  االررباطط٬،  وواالقرروويّیيینن  سنة   . 
 
 



٣۳ 
 

ووصفف  االمعرركة  االحاليّیة  بأنهھا  معرركة  تحوّولل  االخطط  االحضارريي  ااإلنساني٬،  منن  االسامرريّیة  
االيیهھوودديّیة٬،  إإلى  االرربانيّیة  ااإلسالميّیة٬،  ووااّتساعع  هھھھذذهه  االمعرركة  في  االززمانن  وواالمكانن  ووااإلنسانن٬،  

ووّضح  لنا  وويیعللل  لنا  سببب  شدّدتهھا  ووضررااووتهھا٬،  فالمقصدد  ااألعلى  وواالهھددفف  ااألسمى  ليیسا  منن  يی
 .ااألموورر  االيیسيیررةة  االسهھلة  االمنالل٬،  وولكنهھما  تحقيیقق  أأمرر  هللا٬،  ووإإقامتهھ  في  االعالميینن

 
ووتأّملل  ساحة  االعالمم  ااإلسالمي  بتفاؤؤلل٬،  فلمسس  تحرّركك  ااإلنسانن  االمسلمم  ووتحرّرقهھ  إإلى  أأنن  

عططيیاتت  دديینهھ٬،  وويیستفيیدد  منن  حصيیلة  االعلوومم  االتي  ووصلتت  إإليیهھا  يیستعيیدد  مكانهھ٬،  وويیستززيیدد  منن  م
االبشرريیة  ووررأأىى  أأنن  يیقظظة  هھھھذذاا  ااإلنسانن  االمسلمم٬،  ووتحرركهھ  نحوو  ااستعاددةة  شخصيیتهھ٬،  ووااستررجاعع  

 .ذذااتيّیتهھ  ووتصميیمهھ  االجاززمم٬،  على  أأنن  يیماررسس  ذذااتهھ  االمسلمة٬،  هھھھوو  نقططة  االتحوّولل  االكبررىى
 

ضض  ووفقق  نووااميیسس  هللا  وواالحضاررةة  عنددهه  تحقيیقق  غررضض  االووجوودد  االبشرريي  في  إإعمارر  ااألرر
 .بأسمى  شكلل  تتجلى  فيیهھ  إإنسانيّیة  ااإلنسانن  االخليیفة

 
أأما  االفقهھ  االحضارريي  فقدد  جعلل  لهھ  عناصرر  أأرربعة  هھھھي:  ااالستيیعابب  االحضارريي٬،  وواالنظظرر  

االحضارريي٬،  ووااإلددررااكك  االحضارريي٬،  وواالسلووكك  االحضارريي٬،  أأما  االحضاررةة  االغرربيّیة  فقدد  أأتى  
هھا  مع  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  جماليیا ً عليیهھا  منن  االقووااعدد  نقددااً  ووتعرريیًة  ووإإبررااززاا٬ً،  لتعاررض

ووإإنسانيیا٬ً،  بقلمم  عالمم  متمّكنن  منن  االلغة  االفررنسيّیة٬،  وومعررفة  عميیقة  بالمجتمع  االفررنسي٬،  
 .ووإإحاططة  بمعططيیاتت  االحضاررةة  االغرربيّیة  االمادديّیة

 
 .ووأأّكدد  على  عنصرر  االحوواارر  بيینن  االحضاررااتت  االمعاصررةة

مصططفى  تاجج  االدديینن  أأنن  شعرر  ووااستمدّد  شعررهه  قيیمتهھ  منن  قيیمة  ااإلنسانن  االمسلمم٬،  ووررأأىى  االناقدد  
ااألميیرريي  يیمتازز  باررتفاعع  لغتهھ  االشعرريّیة  ووتفوّوقهھا  ددوونن  تقعرر٬،  ووبتعدددد  االمضاميینن  االشعرريّیة  

 .ووتنوّوعهھا٬،  ووبذذااتيّیة  االووعي٬،  ووذذااتيّیة  ااالنتماء٬،  وواالرروويّیة  ووااالررتجالل
 

وو(االهھززيیمة  وواالفجرر)    ١۱٣۳٨۸٥/١۱٩۹٦٥نظظمم  عشررااتت  االددووااوويینن  االشعرريّیة  منهھا  :  (أألوواانن  ططيیفف)  
وولهھ  ١۱٣۳٩۹٣۳/١۱٩۹٧۷٣۳وو(أأشووااقق  ووإإشررااقق)    ١۱٣۳٩۹٢۲/١۱٩۹٧۷٢۲مع  هللا)  وو(  ١۱٩۹٦٨۸/  ١۱٣۳٨۸٨۸ : 

٬،    ٬١۱٤٠۰٥/١۱٩۹٨۸٥،  وو(أأذذاانن  االقررآآنن)    ١۱٣۳٩۹٥/١۱٩۹٧۷٥دديیوواانن  (منن  ووحي  االمهھررجانن)  
 .(وو(نجاووىى  محمدديّیة)  وو(االخماسيّیاتت)  وو(شمووعع  ووددمووعع)  وو(قلبب  وورربب

 
 



٤ 
 

ووهھھھوو  االدديیوواانن  االذذيي  قرّرظظهھ  االعقادد  في    ١۱٣۳٩۹٤/١۱٩۹٧۷٤وونظظمم  في  االشعرر  االعاططفي  دديیوواانن  (أأبب)  
تهھ  فقالل:  لوو  كانن  لألددبب  االعالمي  دديیوواانن  في  جززء  ووااحدد  لكانتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة  في  إإحددىى  نددوواا

١۱٣۳٩۹٨۸/١۱٩۹٧۷٨۸ططليیعتهھ  ؛  وودديیوواانن  (أأمي)   . 
 

ووجدد  أأنن  مؤؤاامررةة  كسرر  االمووااززيینن  هھھھي  منن  أأخططرر  ما  ووااجهھ  وويیووااجهھ  االووجوودد  ااإلنساني٬،  وومنن  
أأبررزز  أأسبابب  إإخفاقق  االحضاررةة  االمادديّیة  االمعاصررةة٬،  ووضيیاعع  إإنسانيیتهھا  في  االمتاهھھھاتت٬،  ووهھھھذذهه  

لمؤؤاامررةة  تشملل  كلل  االساحاتت  االفكرريّیة  ووااالجتماعيّیةاا . 
 

ووحوولل  نظظرريّیة  االشعرر  قالل:  أأنا  قدد  ال  أأعططي  شررفف  صنعة  االشعرر  لكثيیرر  منن  ما  يینظظمم  
باألسلووبب  االقدديیمم  عنن  قافيیة  ووووززنن  ألنن  االكالمم  ال  يیررتفع  باإلنسانن  منن  مستووىى  ااإلنسانن  

ى  مستووىى  ااإلبددااعع  االعادديي٬،  ووال  يیخررجج  منن  كالمم  االعاّمة٬،  ووقدد  أأررتقي  بكالمم  غيیرر  مووززوونن  إإل
 .االفني٬،  لتألقق  جووهھھھررهه٬،  ووصددقق  اانقددااحهھ  منن  مشاعرر  صاحبهھ٬،  ووتأدديیتهھ  لررسالة  ااألددبب

 
 .ووتفرّردد  بمقددماتهھ  االنثرريّیة  لكثيیرر  منن  قصائددهه

ووكتبب  أأبوو  االحسنن  االنددوويي  في  مقددمتهھ  لرريیاحيینن  االجنة:  ووجددتت  في  شعرركك  لذّذةة  وومتعة  
قق  يیقالل  ـ  نفحاتت  منن  ووسعاددةة٬،  ما  ال  أأجددهه  في  غيیررهه  منن  االشعرر  االجدديیدد٬،  ووهھھھوو  ـ  وواالح

ااإليیمانن٬،  ووقبساتت  منن  نوورر  االقررآآنن٬،  ووصددقق  االعاططفة٬،  ووررقّة  االشعوورر٬،  ووتصوّورر  ددقيیقق  
لهھووااجسس  االنفسس  ٬،  ووخلجاتت  االفكرر٬،  ووكمم  تمنيیتت  أأنن  كنتت  معكك  في  ددعائكك٬،  ووفي  لحظظاتت  

 :اابتهھاالتكك  ووأأنتت
 

 مع  هللا  في  سبحاتت  االفكرر  مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرر
 

نبضاتت  االبهھرر  مع  هللا  في  ززفررااتت  االحشا  مع  هللا  في  
 

 مع  هللا  في  ررعشاتت  االهھووىى  مع  هللا  في  االخلجاتت  ااألخرر
 
 

ووقالوواا  يیوومم  نعيیهھ:  إإنهھ  يیستحقق  صفة  شاعرر  ااإلنسانيّیة  االمؤؤمّنة٬،  ووأأميیرر  شعررااء  ااإلسالميّیيینن  
في  االنصفف  االثاني  منن  االقررنن  االعشرريینن  قاططبة٬،  بعدد  محمدد  إإقبالل  أأميیرر  االشعررااء  في  االنصفف  

 .ااألوولل



٥ 
 

 
تتوواافرر  فيیهھ  كلل  خصائصص  االشعرر  ااإلسالمي٬،  ألّنهھ  ااستططاعع  أأنن  ووأأّنهھ  االشاعرر  االنمووذذجي  االذذيي  

يینططلقق  بالنفسس  وواالررووحح  وواالخيیالل  في  أأعماقق  االذذااتت  االبشرريّیة٬،  ووأأعماقق  االشخصيّیة  االمسلمة٬،  
ووأأعماقق  ذذااتهھ  في  االمناجاتت  وواالررووحانيّیاتت٬،  ووااستططاعع  أأنن  يیمززجج  االحقيیقة  ااإلسالميّیة  بالجمالل  

 .االووجددااني٬،  ووااالنفعالل  االصاددقق  في  عجيینة  ووااحددةة
 
لهھ  مؤؤلّفاتت  كثيیررةة  في  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  منهھا:  (ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي)  وو

وو(في  االفقهھ  االحضارريي)  وو(االخصائصص  االحضارريّیة  في  ااإلسالمم)  وو(ااإلسالمم  في  ضووء  االفقهھ  
 .(االحضارريي)  وو(ووسططيّیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  االفقهھ  االحضارريي

 
في  بهھا٬،  وونقلل  إإلى  االمدديینة  نقلل  منن  االمغرربب  إإلى  االرريیاضض  للعالجج  على  نفقة  االملكك  فهھدد٬،  فتوو

 .االمنووررةة٬،  فددفنن  بالبقيیع
 

ووكتبب  في  سيیررتهھ  محمدد  علي  االهھاشمي  (عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااألبوّوةة  االحانيیة٬،  
وواالنبووةة  االبارّرةة٬،  وواالفنن  ااألصيیلل)  ووززيینبب  بيیررهه  جيیكلي  (االمررأأةة  في  شعرر  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي)  

وواانهھووعبدد  االررحمنن  حووططشش  (نظظررااتت  في  شعرر  ااألميیرريي  منن  خاللل  دديی أألوواانن  ططيیفف)  ووخالدد   :
 .(سعوودد  االحليیبي  (عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  ـ  حيیاتهھ  ووشعررهه

___________________________________ 
  ١۱٢۲)  االمجلة  االعرربيیة  عع٣۳لقاء  مع  ااألميیرريي.  (  ١۱٨۸)  مجلة  االفيیصلل  عع٢۲جددعع  ووجرراارر.  (  ٢۲٢۲٣۳صص  ٢۲شعررااء  االددعووةة  ااإلسالميیة  جج (١۱)

الل  االمشهھدداانيمق  ٥صص  ٢۲٤٣۳)  االمسلموونن  االددووليیة  عع٤مقالل  االشيیتي.  (   ١۱٩۹االحاجج  أأميینن  االحسيیني  رراائدد  جهھادد  ووبططلل  قضيیة  صص (٥) .
)  ددووااوويینن  االشعرر  ٧۷جووززيیفف  االيیاسس.  (  ١۱٨۸١۱وو  ٧۷٠۰صص  ٢۲)  تططوورر  االصحافة  االسوورريیة  في  مائة  عامم  جج٦حسني  أأددهھھھمم  جرراارر.  (

٨۸أأحمدد  االجددعع.  (  ١۱٧۷٦ااإلسالمي  االمعاصرر  صص .  حوواارر  صرريیح  حوولل  ووااقعنا  ١۱٤٠۰٢۲/١۱٩۹٨۸٢۲سس  ١۱٤مجلة  االمسلموونن  االددووليیة  عع   (
)  مجلة  االفيیصلل  عع  ٩۹معاصرر  مع  االمفكرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ٬،  لعبدد  االقاددرر  ااإلددرريیسي.  (اال ذذوو  االقعددةة    ١۱٧۷سس   ١۱٩۹٧۷

رربيیع  ثاني    ٤عع    ١۱)  مجلة  ااألددبب  ااإلسالمي  مم١۱٠۰مقالل:  نظظررااتت  في  فكرر  ااألميیرريي  ووشعررهه  ٬،  لمصططفى  تاجج  االدديینن.  (  ١۱٩۹٩۹٣۳/١۱٤١۱٣۳
شوواالل    ١۱٢۲سس    ١۱٢۲٩۹)  االمجلة  االعرربيیة  عع  ١۱١۱(  مقالل:  فصلل  منن  عالمم  ااألميیرريي  لسعيیدد  ساجدد  االكررووااني.  ١۱٤١۱٥ حززيیرراانن   /١۱٤٠۰٨۸

)  منن  أأعالمم  االحرركة  وواالددعووةة  ٬١۱٢۲،  االشاعرر  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  في  حوواارر  مع  االمجلة  االعرربيیة  ٬،  حاووررهه:  سميیرر  خووجة  بكة.  (  ١۱٩۹٨۸٨۸
 .عبدد  هللا  االعقيیلل ١۱٧۷١۱ااإلسالميّیة  االمعاصررةة  صص  
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