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 عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي
  في     ططالبب   ووأأنا   ااألميیرريي٬،   االدديینن   بهھاء   عمرر   ااألستاذذ   على تعررفتت

مجلة  "االشهھابب"  االتي  كانن  يیصددررهھھھا  ااإلمامم  االمررحلة  االثانوويیة  عنن  ططرريیقق  
  سنة     ووذذلكك   ررمضانن٬،   سعيیدد   االمحبووبب   االددااعيیة   وويیدديیررهھھھا   االَبنَّا٬، حسنن

مم٬،  وواالتي  لمم  يیقددرر  أأنن  يیصددرر  منهھا  غيیرر  خمسة  أأعدداادد٬،  ثمم  ااختارر  ١۱٩۹٤٨۸
ووقدد  هللا  صاحبب  اامتيیاززهھھھا  ووررئيیسس  تحرريیررهھھھا  شهھيیدًداا  إإلى  جووااررهه  سبحانهھ.  

ما  أأسمتهھ  "سجلل  االتعاررفف  أأنن  تختمم  كلل  عدددد  ب  سّنتت  االمجلة  سّنة  حسنة:
 ااإلسالمي".  

كانن  سجلل  االتعاررفف  يیحوويي  في  كلل  عدددد  صوورر  مجمووعة  منن  االعلماء  
وواالمفكرريینن  وواالددعاةة  منن  مصرر٬،  وومنن  سائرر  أأقططارر  االعالمم  ااإلسالمي٬،  ووفي  

  مقابلل  كلل  صووررةة:  تعرريیفف  مووجزز  مرركَّزز  بشخصيیة  صاحبب  االصووررةة  ووإإشاررااتت  إإلى  مجملل  سيیررتهھ.  
ططفيّیًا  بيینن  االقررااء  ووهھھھؤؤالء  ااألعالمم  حيینن  يیططلعوونن  على  صووررهھھھمم  أأنن  تووجدد  ررباطًطا  عا  ووهھھھددفف  االمجلة:

  ووسيیررهھھھمم.  
  االسوورريیة     ااإلسالميیة   االشخصيیاتت   منن   بعدددد   بالتعرريیفف   ااإلسالمي   االتعاررفف   سجلل   ُعني ووقدد
  االشيیخ  مصططفى  أأحمدد     االعالمة   وواالفقيیهھ   االددكتوورر  مصططفى  االسباعي٬،   االفقيیهھ   االددااعيیة   مثلل االمررمووقة٬،

  مح   ااألستاذذ   وواالمفكرر   وواالكاتبب   االددووااليیبي٬،  االززررقا٬،   معررووفف   االددكتوورر   االفقيیهھ   وواالسيیاسي   االمبارركك٬، مدد
وواالكاتبب  االددااعيیة  ااألستاذذ  أأحمدد  مظظهھرر  االعظظمة  أأميینن  االتمددنن  ااإلسالمي٬،  وواالعالمة  االشيیخ  محمدد  بهھجتت  

  االبيیططارر.  
صووررةة  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  ووهھھھوو  شابب    ووكانن  منن  االصوورر  االتي  نشررتت  في  االعدددد  االثالثث:

  ة  تحتهھ:  االمحامي  بحلبب٬،  ووووكيیلل  االددعووةة  ااإلسالميیة.  في  مقتبلل  االعمرر٬،  ووكتبتت  االمجل
هھھھـ٬،  ١۱٣۳٢۲٩۹ثمم  ذذكررتت  نبذذةة  عنهھ  في  االصفحة  االمقابلة  فقالتت:  سوورريي  منن  صفووةة  أأبناء  حلبب  وُولدِد  سنة  
  االمبارركك  في  االددررااسة  بفررنسا٬،  ووتخرّرجج  في  "االحقووقق  االسوورريیة"  سنة   مم٬،  ١۱٩۹٤٠۰ووقضى  بعضض  عمررهه

  ووااشتغلل  بالمحاماةة  مشترر   إإذذاا  ووكانن  نجاحهھ  منقططع  االنظظيیرر. طًطا  على  مووكليیهھ  أأنن  يیتخلى  عنن  ددعاووااهھھھمم
  ووااشتغلل  بالحرركة  ااإلسالميیة  منذذ  نعوومة  أأظظفاررهه٬،  ووأأسسس  مرركزًزاا   ظظهھرر  ووجهھ  االحقق  في  غيیرر  جانبهھا!

  للددعووةة  ااإلسالميیة  في  بارريیسس٬،  ووهھھھوو  شاعرر  مططبووعع  وومجاهھھھدد  مؤؤمنن.  
مثلل  هھھھذذهه  االسططوورر  االمووجززةة  االمضيیئة  فتحتت  قلبي  االفتّي  االبكرر  في  ذذلكك  االووقتت  لألميیرريي  صاحبب  اال

وواالمباددئئ٬،  االذذيي  يیتخلى  عنن  قضيیة  مووكلهھ  إإذذاا  تبيینن  لهھ  أأنن  االحقق  مع  خصمهھ٬،  ووال  يیبالي  بما  سيیخسرر  منن  
  مالل  في  مقابلل  تناززلهھ  عنن  االقضيیة.  

  بالشعرر     كنتت  معنيّیًا   فقدد   أأكثرر٬،   لهھ   قلبي   فتح   االمططبووعع"   "االشاعرر   بـ   لهھ   ووصفف  االمجلة   أأنن كما
  مشغووال ً بهھ  في  تلكك  االمررحلة  منن  عمرريي.  

  ميیررييأأوولل  ما  قررأأتت  لأل
أأوولل  -ووأأذذكرر  أأني  في  ذذلكك  االعدددد  نفسهھ  منن  مجلة  "االشهھابب"  ووفي  بابب  "ررووضة  ااألددبب"  قررأأتت  لهھ  

  قررأأتت   بهھ  عهھدد  في  ذذلكك  االووقتت٬،  تحتت  عنوواانن  "خماسيیاتت    -ما   لمم  يیكنن  لنا   ررقررااًقا   عذذًبا   رربانيّیًا شعرًراا
  تعالى  كأنما  تسمع  فيیهھا  ررفيیفف  أأجنحة  االمالئكة  ووكأنما  هھھھي  تررتيیل ة  أأوو  صالةة  ااألميیرريي"  ووفيیهھا  مناجاةة  

      يیقوولل  ااألميیرريي:  مجسددةة  في  شعرر  مؤؤمنن  أأوو  إإيیمانن  شاعرر٬،  
  كلما  أأمعنن  االددجى  ووتحالكك
  !جاللكك شممتت  في  غووررهه  االررهھھھيیبب
  ووتررااءتت  لعيینن  قلبي  برراايیا

 !جمالكك منن  جمالل  آآنستت  فيیهھا



  ووتررااءىى  لمسمع  االعقلل  هھھھمسس
 [١۱]لكك منن  شفاهه  االنجوومم  يیتلوو  االثنا
  ووااعتررااني  توولُّهھ  ووخشووعع
  حيیالكك ووااحتووااني  االشعوورر:  أأني
 ما تمالكت  أأنن  يیخر  كيیاني

 
 [٢۲]يیتمالكك؟ ساجدًداا  عابدًداا٬،  وومنن

  بمووهھھھبتهھ     شاعرر   ااألوولل  شاعرر:   االمقامم   ال  شكك  في   ووهھھھوو   بددأأتت  معررفتي  باألميیرريي  شاعرًراا٬، هھھھكذذاا
  إإن   سائًبا٬،   ليیسس  شاعرًراا   وولكنهھ   لمدديیح  ووشاعرر  بمماررستهھ٬،   آآلة   فليیسس  االشعرر  عنددهه هھ  شاعرر  ذذوو  ررسالة.

  إإنهھ     االهھابططة٬،   االغرراائزز   عنن   للتعبيیرر   أأددااةة   ووال   ووااألعددااء٬،   االخصوومم   لهھجاء   ووال   االكبررااء٬،   أأوو ااألمررااء
  "شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة"  كما  يیحلوو  لهھ  أأنن  يیعبِّرر  عنن  نفسهھ٬،  أأوو  يیعبرر  عنهھ  عاررفووهه  وومنن  يیكتبب  عنهھ.  

  قصيیددةة  (أأبب)
قصيیددةة  "أأبب"  االتي  نشررتهھا  لهھ  مجلة    ئعة  االتي  قررأأتهھا  لهھ  قبلل  أأنن  أألقاهه:وومنن  قصائددهه  االجميیلة  وواالرراا

"االمسلموونن"  االشهھرريیة  االتي  كانن  يیصددررهھھھا  ااألستاذذ  سعيیدد  ررمضانن٬،  ووتصددرر  منن  خاررجج  مصرر٬،  ووهھھھي  
  سعدد     ووقدد   بلبنانن٬،   في  مصيیفف  "قررنابلل"   ووهھھھوو   كتبهھا   االعرربي  االحدديیثث٬،   االشعرر في  االحقق  منن  رروواائع

  اانت   ثمم   االصيیفف٬،   خاللل   ووأأووالددهه   ووبقي  بأسررتهھ   حلبب٬،   إإلى   ووعاددوواا   عنهھ   ااألووالدد   ووررحلل   االعططلة هھتت
االشاعرر  ووحددهه  في  االبيیتت  االذذيي  أأصبح  االيیوومم  مووحًشا  كالقبرر  بعدد  أأنن  كانن  باألمسس  جنة  ووااررفة  االظظاللل٬،  

  بما  فيیهھ  منن  حيیاةة  ووحرركة  ووبرركة  ووسعاددةة.  
      يیقوولل  ااألميیرريي  في  قصيیددتهھ:  

  وواالشََّغبُب؟ أأيینن  االضجيیُج  االعذذبب ُ 

  عبُب؟االل أأيینن  االتَّددااررسُس  شاَبهھ ُ 

  في  تووقُّددهھھھا؟ أأيینن  االططفوولة
مى٬،  في  ااألررضض٬،  وواالكتبب؟ أأيینن  االددُّ

  االتََّشاكسُس  ددوونما  َغرَرضٍض؟ أأيینن
  ما  لهھ  سببب؟ أأيینن  االتشاكي
  وواالتَّضاُحكُك٬،  في أأيینن  االتَّباكي
رربُب؟ ووقتٍت  مًعا٬،   وواالُحزْزنُن  وواالططَّ

  في  مجاووررتي أأيینن  االتسابقق
  أأكلوواا  ووإإنن  شرربوواا؟ شغًفا٬،  إإذذاا

 تيُمجالَس يیتززااحموونن  على
  حيیثما  اانقلبوواا وواالقرربب  منِّي

  بابا"  إإذذاا  فررحوواا" فنشيیددهھھھمم
 بابا"  إإذذاا  غضبوواا" ووووعيیددهھھھمم
  بابا"  إإذذاا  اابتعددوواا" ووهھھھتافهھمم ْ 
  بابا"  إإذذاا  ااقترربوواا" وونجيیُّهھمم ْ 

  مللَء  منززلنا باألمسس  كانوواا
  قدد  ذذهھھھبوواا  -االيیوومم ِ  وويیح-ووااليیوومَم  

  ذذهھھھبوواا٬،  وومسكنهھمم ْ  ذذهھھھبوواا٬،  أأجلل
  شطّطوواا  ووما  َقرُربوواا في  االقلبب٬،  ما

  أأيینما  االتفتتت إإني  أأررااهھھھمم
  سكنوواا٬،  ووقدد  ووثبوواا نفسي٬،  ووقدد



  في   َخَلدديي  تالُعَبهُھمم ْ  ووأأُِحسسُّ
  يینالهھمم  نصبب في  االدداارر٬،  ليیسس
  إإذذاا  ظظفرروواا ووبرريیقق  أأعيینهھمم ْ 
  إإذذاا  ُغلبوواا ووددمووعع  حررقتهھمم ْ 

  منهھمُم  أأثرر ٌ  في  كللِّ  رركنن ٍ 
  لهھمم  َصَخبب ُ  ووبكلل  ززااوويیة ٍ 

  االنَّافذذااتِت٬،  زُزجاجهھا  َحطَطموواا في
  االمددهھھھوونِن٬،  قدد  ثقبوواا في  االحائطط ِ 

  كسرروواا  مززاالجهھ في  االبابب٬،  قدد
  ررسموواا  ووقدد  كتبوواا ووعليیهھ  قدد

حنن٬،   فيیهھ  بعضض  ما  أأكلوواا في  االصَّ
  االحلووىى  االتي  نهھبوواا في  علبة

  تّفاحٍة  قضموواا في  االشَّططرر  منن
  االتي  سكبوواا في  فضلة  االماء

 حيیثما  ااتَّجهھتت ْ  إإنِّي  أأررااهھھھمم
  االَقططا٬،  سرربوواا عيیني٬،  كأسرراابب ِ 

  بلٍل"  نززلووااقررنا" باألمسس  في
  "ضمتهھمُم  "حلبب ُ  ووااليیوومَم  قدد ْ 

  كتَّمُتهُھ  َجَلدًداا ددمعي  االذذيي
ا   تباَكوْواا  عنددما  رركبوواا لمَّ

  ووقدد  نززعوواا حتى  إإذذاا  سارروواا
  قلًبا  بهھمْم  يَیِجبب ُ  منْن  أأضلعي

  كالططفلل  عاططفة ً  أألفيیُتني
  كالغيیثث  يینسكبب ُ  فإذذاا  بهھ

االل  منن  رَرُجلل ٍ  قدد  يَیعجبب ُ    االُعذذَّ
  أأبكِك  فالَعَجبب ُ  يیبكي٬،  وولوو  لمم
  االُبكا  َخوَورر ٌ  هھھھيیهھاتت  ما  كللُّ  

جالل ووبي  عززمم-إإّني     أأبب ُ   -االررِّ
  مشاعرر     عنن   االتعبيیرر٬،   ووررووعة   االتصوويیرر   قووةة   منن   ااحتووتهھ   لما   االفرريیددةة   االقصيیددةة   هھھھذذهه   هھھھززتني لقدد
ااألبووةة  االحانيیة  ووعووااططفف  االططفوولة  االالهھھھيیة  ووددقائقق  االخلجاتت  االنفسيیة  االتي  قدد  تررااهھھھا  متناقضة  االظظاهھھھرر٬،  

صوورر  حيیة  ررسمهھا  االحررفف  االناططقق  وواالحسس  االصاددقق  وواالشعرر  االرراائقق٬،    منسجمة  االباططنن٬،  ووما  فيیهھا  منن
  االنظظيیرر-االمعبرر     منقططعة   لغة    -بسالسة   في   االعووااططفف٬،   حنايیا   ووأأحنى   االمشاعرر٬،   أأعماقق   أأعمقق عنن

  جززلة  ووجملل  عذذبة  ووعباررااتت  ررشيیقة  ووأأسلووبب  أأخاذذ  متددفقق  كالعذذبب  االززاللل  وواالسحرر  االحاللل.  
ستاذذ  عباسس  االعقادد  كانن  منن  أأشدد  االمعجبيینن  بهھذذهه  ووعررفتت  بعدد  ذذلكك  أأنن  االشاعرر  ووااألدديیبب  االكبيیرر  ااأل

االقصيیددةة٬،  حتى  قالل  عنهھا  في  نددووةة  منن  نددووااتهھ  االمعررووفة٬،  االتي  كانن  يیعقددهھھھا  في  منززلهھ  بمصرر  االجدديیددةة٬،  
  لوو  كانن  لألددبب  االعالمي  دديیوواانن  منن  ١۱٣۳٨۸١۱في  صباحح  كلل  جمعة٬،  ووكانن  ذذلكك  في  ررمضانن     قالل: هھھھـ٬،
  جززء  ووااحدد٬،  لكانتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة  في  ططليیعتهھ!.  

  عرر   "فيیكتوورر  كما   االكبيیرر   االفررنسي   االشاعرر   بقصائدد   ووقووررنتت   االفررنسيیة٬،   إإلى   تررجمتت   أأنهھا فتت
  هھھھووجوو"  في  ااألططفالل.  

  كذذلكك  في  دديیوواانن  "أأبب"  مع     نشررهھھھا   االشاعرر  بعدد  ذذلكك  في  دديیوواانهھ  "أألوواانن  ططيیفف"  كما ووقدد  نشررهھھھا
تسع  قصائدد  أأخررىى  حوولل  ااألبووةة  وواالبنووةة٬،  ووقدد  كتبهھ  بخطط  يیددهه٬،  وونشرر  مصوورًراا  كما  هھھھوو  بخططهھ  االجميیلل٬،  

  وومعاناةة..  صوورر  ووجدداانيیة..    قالل  في  تقدديیمهھا:وو   مكابددةة   لووحاتت  فيیهھا عشرر  قصائدد  منن  ووحي  ااألبووةة..
  متعددددةة  متحوولة٬،  يیعيیشش  أألوواانهھا  ووأأكوواانهھا:  كلل  إإنسانن  أأبب٬،  ووكلل  أأبب  إإنسانن!.



  دديیوواانن  "مع  هللا"  
ووقررأأتت  لألستاذذ  ااألميیرريي  دديیوواانهھ  االرراائع  "مع  هللا"  في  ططبعتهھ  االثانيیة٬،  ووقدد  تفضلل  بإهھھھدداائهھ  إإلّي  في  

  أأستحقهھا:   ال   يیووسفف    عباررااتت  ثناء   االشيیخ   االمؤؤمنن   االكبيیرر   ااألستاذذ   في  هللا  إإلى   صاددقق   إإخاء "هھھھدديیة
االقررضاوويي٬،  مع  االمووددةة  وواالتقدديیرر  وواالددعاء  إإلى  هللا  أأنن  يیجعلنا  دداائًما  معهھ٬،  وويیجمعنا  على  إإعالء  كلمتهھ".  

  هھھھـ.  ١۱٣۳٩۹٩۹بيیررووتت  في  غررةة  شعبانن  سنة  
خ  االهھجرريي  ووحددهه  فكلل  ددووااوويینهھ  ووكلل  كتبهھ  ووكلل  أأنهھ  كانن  يُیِصرّر  على  ااستخدداامم  االتارريی  وومنن  حسناتهھ:

  يینططلقق  منن     إإنهھ   غيیررهه.   ووال  شيء   االهھجرريي٬،   بالتارريیخ   مددوونن   إإصددااررااتهھ:   ووكلل   إإلى  أأصددقائهھ ررسائلهھ
  ااالعتززاازز  باإلسالمم٬،  وومنن  االتمسس  االعززةة  بغيیررهه  أأذذلهھ  هللا.  

ددباء  ووقدد  ررغبب  إإلّي  أأنن  أأكتبب  كلمة  عنن  هھھھذذاا  االدديیوواانن٬،  فهھوو  يیعتدد  وويیعتزز  بهھا.  ليیضمهھا  إإلى  كلماتت  ااأل
وواالكتابب  في  االططبعة  االالحقة٬،  ووووعددتهھ  بتحقيیقق  ذذلكك٬،  ووكنتت  أأررغبب  بالفعلل  أأنن  أأكتبب  كلمة  إإضافيیة  عنن  
دديیوواانن  "مع  هللا"  ووعنن  شعرر  ااألميیرريي  عامة٬،  وولكنن  لمم  يیسعفني  االقددرر  بتحقيیقق  ما  ووعددتت  بهھ  ووررغبتت  
ذذهه  فيیهھ  فعسى  أأنن  يیسامحني  ااألستاذذ  ووقدد  لقي  رربهھ٬،  عليیهھ  ررحمة  هللا  ووررضوواانهھ٬،  ووعسى  أأنن  يیكوونن  في  هھھھ

  االكلمة  بعضض  االووفاء  لهھ.  
  شعرر     إإنهھ   ددااوودد٬،   منن  مززااميیرر   كأنهھا   ووتررنيیماتت  إإلهھيیة كانن  دديیوواانن  "مع  هللا"  صلووااتت  وواابتهھاالتت٬،
يیحلقق  في  آآفاقق  االسماء  وويیغووصص  في  أأعماقق  االنفسس  وويیسيیح  في  جنباتت  االووجوودد٬،  وويیستحضرر  معيیة  هللا  

  في  اال حرر..   االسَّ   في  اابتسامم   في  عزز  ووجلل  في  كلل  مكانن  ووفي  كلل  حيینن  ووفي  كلل  حالل: تماعع  االقمرر..
  في     "مع  هللا"   هھھھوو   في  االخرريیفف  االحززيینن..   االططلقق..   في  االرربيیع   في  ااحتباكك  االنجوومم.. جج  االغيیوومم.. تمووُّ
سجوودد..  في  شرروودد..  في  ووضووحح..  في  غمووضض..  في  نززووةة..  في  نشووةة..  في  حززنن  شدديیدد..  في  جوو  

  سعيیدد..  في  ااألفقق  االمدديیدد..  في  االغوورر  االبعيیدد..  "مع  هللا".  
نهھ  بكلماتت  هھھھي  شعرر  منثوورر٬،  أأوو  نثرر  "مشعوورر"  أأوو  قبساتت  منن  نوورر  تخاططبب  ووقدد  قددمم  االشاعرر  لدديیوواا

  االعقلل  وواالووجدداانن٬،  ووكلل  االكيیانن  في  ااإلنسانن.  
      ووبددأأ  االدديیوواانن  برراائعتهھ  "مع  هللا".  

  مع  هللا  في  سبحاتت  االفكرر

  مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرر

  مضمنن  االكررىى مع  هللا  في
  اامتدداادد  االسهھرر مع  هللا  عندد

  وواالقلبب  في  نشووةة مع  هللا
  وواالنفسس  تشكوو  االضجرر مع  هللا

  أأمسي  االمنقضي مع  هللا  في
  غدديي  االمنتظظرر مع  هللا  في
  عنفوواانن  االصبا مع  هللا  في
  االضعفف  عندد  االكبرر مع  هللا  في
  حيیاتي٬،  ووفيیهھا مع  هللا  قبلل

  سكنى  االحفرر ووما  بعددهھھھا  عندد
  االجدد  منن  أأمررنا مع  هللا  في
  جلساتت  االسمرر مع  هللا  في

  أأهھھھلل  االتقى مع  هللا  في  حبب
  ذذكررهه  منن  قدد  فجرر مع  هللا  في
  بدداا  وواانتشرر مع  هللا  فيیما
  اانططووىى  ووااستترر مع  هللا  فيیما



إإلى  آآخرر  ما  ذذكررهه  منن  أألوواانن  وومجاالتت  معيیتهھ  في  هللا٬،  ووهھھھي  معيیة  مألتت  االمكانن  وواالززمانن  وواالحسس  
  وواالفكرر  وواالضميیرر  وواالووجدداانن.  

  يی   بما   هللا"   "مع   دديیوواانن   وواالمفكرروونن   وواالددعاةة   وواالشعررااء   ااألددباء   ااستقبلل   تررحيیبب  ووقدد   منن   بهھ ليیقق
ووتنوويیهھ  ووثناء٬،  حررصص  االشاعرر  ووحررصص  االناشرر  على  أأنن  يیسجلهھ  أأوو  يیسجلل  لبابهھ  في  ملحقق  كبيیرر  مع  

  االدديیوواانن  نفسهھ.  
دديیوواانكمم  "مع  هللا"    ووحسبنا  منن  هھھھؤؤالء  ما  كتبهھ  ااألستاذذ  االعقّادد  إإلى  شاعررنا  منن  ررسالة  يیقوولل  لهھ  فيیهھا:

  بسحرر  اال   االقاررئئ  فيیسعدد   يیططالعهھا   ووقدد  آآيیاتت  منن  االتررتيیلل  وواالصالةة٬،   بصددقق  ااإليیمانن..   يیسعدد بيیانن  كما
قررأأتت  ططائفة  صالحة  منن  قصائددهه٬،  ووسأقررأأ  بقيیتهھا٬،  ووأأعيیدد  قررااءةة  ما  قررأأتهھ؛  ألنهھ  ددعاء  يیتكرررر  وويیتجدددد  

     ووإإنهھ   االناسس٬،   ثناء   عنن   يیغنيیكمم   هللا  عليیهھ   منن   ووثوواابكمم   يیتغيیرر٬،   هھھھذذاا-ووال   ووعملل    -على   مووفوورر لثناء
-٤ليیكمم  سالمم  هللا  ووررضوواانن  هللا.  ددااررجج  في  مشكوورر٬،  فتقبلوواا  مني  شكررهه  ووااغتنموواا  منن  هللا  أأجررهه٬،  ووع

  مم.  ١۱٩۹٦٠۰-٢۲
  أأنتقي     وولكني   خيیارر٬،   منن   خيیارر   فكلهھا   بعضض  قصائددهه   االدديیوواانن   هھھھذذاا   منن   أأتخيیرر   أأنن   أأستططيیع ال

إإحددااهھھھما  كنتت  قدد  قررأأتهھا  في  مجلة  "االمسلموونن"  االتي  كانتت  تنشرر  بيینن  االحيینن  وواالحيینن  بعًضا    خماسيیتيینن:
      إإليیهھا٬،  فكانن  منهھ  هھھھذذهه  االقصيیددةة  عنن  "االكعبة"  يیقوولل:  مما  تنتقيیهھ  منن  قصائدد  االشاعرر  أأوو  مما  يیررسلل  بهھ  

  االشّماء  في  مذذهھھھبي االكعبة
  بأحجاررهھھھا قيیمتهھا  ليیستت
  خالقهھا  ليیسس  في وواالقرربب  منن
  بأستاررهھھھا تشبثث  االمررء
  في  جمعهھا قددسيیة  االكعبة
  أأقططاررهھھھا أأمتنا  منن  كلل
  أأمجاددهھھھا ووأأنهھا  محوورر
  أأنووااررهھھھا ووأأنهھا  مصددرر
  في  قلبهھ ووكعبة  االمؤؤمنن
  في  ددااررهھھھا كانن  يیططووفف  أأنى

هھھھـ.  يیعني:  أأنهھ  كتبهھا  بجوواارر  ١۱٣۳٧۷٣۳ررمضانن    ١۱مكة  االمكررمة    ووهھھھي  في  االدديیوواانن  ووقدد  كتبب  تحتهھا:
  وونفحاتت     وواالززمانن   االمكانن   برركاتت   عليیهھ   فاجتمع   ررمضانن٬،   شهھرر   ظظاللل   ووفي   االحرراامم   االبيیتت االكعبة

  ااإليیمانن  وواالقررآآنن.  
      ووااألخررىى:  خماسيیة  "سبحانن  رربي  ااألعلى"  ووفيیهھا  يیقوولل:  

  سرر  يیوودديي   بددنيیا  حددوودديي أأييٌّ
  تجلّي  سجوودديي كلما  هھھھمتت  في

  سبحانن  رربي)  قيیوودديي) كيیفف  تذذرروو
  ووررااء  االسددوودد كيیفف  تجتازز  بي

  بفططررتي  ووووجوودديي كيیفف  تسموو
  كووني  االمعهھوودد عنن  مفاهھھھيیمم
  بططيینتي  ووجموودديي كيیفف  تررقى
  عالمم  منن  خلوودد في  سماووااتت
 منن  االمعبوودد أأتررااهھھھا  ررووًحا

 
  !لعيینن  شهھوودديي قدد  جلتت  ذذااتهھا

  
  هھھھـ.  ١۱٣۳٧۷١۱منن  ررمضانن  سنة    ٢۲٤كررااتشي    ووكتبب  تحتهھا:ووهھھھي  في  االدديیوواانن.  

  ااإليیماني     ااالتجاهه   هھھھذذاا   في   تمضي   ووكلهھا   ااألميیرريي٬،   شعرر   منن   ااألخررىى   االنماذذجج   نجدد ووهھھھكذذاا
  االررقررااقق٬،  تعلوو  باإلنسانن  ددررجاتت  بددلل  أأنن  تهھبطط  بهھ  ددرركاتت.  



  االشعرر  ااإلنساني  
     االذذيي  تتجلى  -بجوواارر  االشعرر  االررباني-وولهھ فيیهھ  عووااططفف    سبحاتت  وونفحاتت  في  االشعرر  ااإلنساني٬،

ااإلنسانن  منن  حيیثث  هھھھوو  إإنسانن  وومنن  حيیثث  هھھھوو  أأبب  كما  في  دديیوواانن  "أأبب"٬،  وومنن  حيیثث  هھھھوو  اابنن  كما  دديیوواانن  
  "أأمي"٬،  وومنن  حيیثث  هھھھوو  إإنسانن  ذذوو  قلبب  كما  في  دديیوواانن  "أألوواانن  ططيیفف".  

      وومنن  جميیلل  شعررهه  في  دديیوواانن  "أأبب":  
  !!..االددررووبب مالكك  يیا  قلبي..  على

  !!تبحثث..  عنن  كلل  حشا  منكووبب
  !...يیبيتصنع  منن  أأناتهھ  ووج

  !االقلووبب؟ هھھھلل  أأنتت  يیا  قلبي..  أأبوو
  وومنن  أأبيیاتهھ  االمؤؤثررةة  في  دديیوواانن  "أأبب":  

  هھھھـمّم..  ووهھھھـمم..  ذذوو  ررنيینن!              وويیذذوودد  عنن  عبي  االكررىى
  رر٬،  ووبعدد..  تاسعهھمم  جنيینن!                هھھھـمّم  االثمانيیة  االـصغا

هھھھلهھ  وومنن  االمشاعرر  ااإلنسانيیة  االتي  تحسهھا  ووتلمسهھا  في  شعرر  ااألميیرريي:  االشعوورر  بالغرربة  عنن  بلددهه  ووأأ
  وووولددهه  سنيینن  ططالتت٬،  فهھوو  في  االغرربب  ووهھھھمم  في  االشررقق.  

  يیقوولل  في  إإحددىى  قصائددهه:  
  أأنا  في  اامتددااددااتت  ااألذذاانـــــــ  كانن  فـي  نسبي  ررباحح  

  أأنا  في  االررباطط  ووفي  االرريیاضـــ  ووليیسس  عنن  حلبي  بررااحح!  
  وووولددهه٬،  ووهھھھوو  في     االفططرر  عليیهھ  ووهھھھوو  في  غرربتهھ  عنن  بلددهه   عيیدد   ااألبيیاتت٬،  ووقدد  هھھھللَّ   معي  هھھھذذهه ووااقررأأ

    :بعثث  إإلى  أأووالددهه  بهھذذهه  ااألبيیاتت؛  لتنووبب  عنن  تحيیة  االعيیدد  .جهھاددهه.

  يیا  فررعع  االقلبب  ووررااء  االبحارر

  في  االقلبب  نوورر  منن  هھھھووااكمم  وونارر

  االعيیدد٬،  في  غرربتي ذذكررتكمم  في

  وواالعببء  مضنن٬،  ووهھھھموومي  كبارر

  ووضج  االهھووىى فأظظلمم  االقلبب٬،

  كيیاني  ووثارر في  كلل  ذذررااتت
  في  حبنــا ثمم  ذذكررتت  هللا
  لنا  خيیرر  جارر اافتررااقنا٬،  ووهھھھوو
  ووااططمأنن  االررضا تهھشش  ررووحي٬،

  إإيیماني٬،  ووقلبي  ااستنارر في  غوورر
ووبجوواارر  االشعرر  ااإليیماني٬،  وواالشعرر  ااإلنساني  لألميیرريي٬،  نجدد  االشعرر  االجهھادديي٬،  ووكلهھ  أأوو  جلهھ  يیصبّب  
في  قضيیة  ااألمة  االمرركززيیة  وواالمحوورريیة٬،  ووهھھھي  قضيیة  ااألقصى  قضيیة  أأررضض  ااإلسررااء  وواالمعررااجج  قضيیة  

  ددووااوويینن  في  ذذلكك  مث   ملحمة  االجهھادد٬،  ووملحمة  االنصرر  "شعرر  منن  ووحي  فلسططيینن٬،  ووقدد  أأصددرر  عددةة لل:
هھھھـ"٬،  وومنن  ووحي  فلسططيینن  "شعرر  ووفكرر"٬،  ووحجاررةة  منن  سجيیلل..  ١۱٣۳٩۹٣۳معرركة  االعاشرر  منن  ررمضانن  

ووقدد  صددرر  بعدد  اانتفاضة  أأططفالل  االحجاررةة٬،  ااالنتفاضة  ااألوولى  االتي  اانططلقتت  أأوولل  ما  اانططلقتت  منن  مساجدد  
  غززةة٬،  ووأأططلقق  عليیهھا  في  أأوولل  ااألمرر  ااسمم  "ثووررةة  االمساجدد"!.

 



 
  ووقفة  مع  شعرر  ااألميیرريي  

  فإنن  ااألميیرريي     االمسنوونن٬،   إإلى  ااألررضض  وويینززعع  إإلى  االططيینن  وواالحمأ   كانن  بعضض  االشعررااء  يیخلدد ووإإذذاا
  يیحلقق  بشعررهه  على  أأجنحة  مالئكيیة  إإلى  آآفاقق  علوويیة.  

ووإإذذاا  كانن  منهھمم  منن  ااستغررقهھ  االحسس  ووسجنهھ  االجسدد  في  قفصهھ٬،  فإنن  ااألميیرريي  قدد  سما  بشعررهه  إإلى  
ووتحرررر  منن  قبضة  االجسدد  االحدديیدديیة٬،  بفضلل  ما  منحهھ  هللا  تعالى  منن  فررددووسس  االررووحح  ووسماء  االرربانيیة٬،  

  ررحيیقق  ااإليیمانن  ووفيیضض  االررووحح  االمشررقق  بنوورر  االيیقيینن.  
  في  لغة     "االحبب  ااإللهھي"   شعرر   ووأأحيیا   "إإقبالهھمم"٬،   للهھنوودد   كما   جعلل  ااألميیرريي  للعرربب  "إإقباالً" لقدد

ووضميیرًراا٬،  ووال  تخاططبب  جززلة  عذذبة  معاصررةة٬،  تخاططبب  االكيینوونة  ااإلنسانيیة  كلهھا:  عقال ً ووررووًحا  ووعاططفة  
"ااإلنسانن  االجسدد"  ووحددهه٬،  كما  يیفعلل  بعضض  االشعررااء  االمعاصرريینن٬،  االذذيینن  ااختصرروواا  ااإلنسانن  في  االمررأأةة  

  ووااختصرروواا  االمررأأةة  في  االجسدد٬،  ووااختصرروواا  االحيیاةة  في  ااقتناصص  االلذذااتت  ووااتباعع  االشهھووااتت.  
  كانن  أأحبب  ااألووصافف  ووااأللقابب  إإلى  شاعررنا:   فهھوو  لهھذذاا شاعرر    لقبب  "شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة".

  ااإليیمانن  ووشاعرر  ااإلنسانن.  
  نهھج     آآخرر  غيیرر   االفاررضض  نهھًجا   لكنن  البنن   االفاررضض..   بيینن  ااألميیرريي  وواابنن   قاررنن  بعضض  االنّقادد لقدد
ااألميیرريي٬،  ووهھھھوو  أأنهھ  يیستخددمم  لغة  االغززلل  االصرريیح  ووقامووسس  االعشاقق٬،  وويینززلهھا  على  االذذااتت  ااإللهھيیة٬،  ووهھھھذذاا  

ررااتت  إإلى  "ووحددةة  االووجوودد"  كما  قدد  يیجيیززهه  َمنن  يیجيیززهه  وويیررفضهھ  منن  يیررفضهھ٬،  كما  أأنن  شعررهه  يیططفح  بإشا
  ااألميیرريي  فهھوو  يیسلكك  إإلى  هللا  ططرريیقق  االتأملل  في  االنفسس  ووفي  ااآلفاقق     أأما   االشهھيیررةة..   في  "تائيیتهھ" نررااهه

  وواالتجاووبب  مع  االووجوودد  االمسّبح  بحمدد  هللا  سبحانهھ.  
  ااألميیرريي     أأنن  شعرر   االشعررااء-على   منن   يیحلقق    -كغيیررهه   أأحيیاًنا   فهھوو   في  مستووىى  ووااحدد٬، ليیسس  كلهھ

  بعيیدًداا  ووال  يیلحقق  بغباررهه  أأحدد..  ووأأحيیاًنا  يینززلل  عنن  هھھھذذاا  ااألفقق  االررفيیع.    وويیعلوو  فيیسبقق  سبًقا
ووهھھھذذاا  ططبيیعي  عندد  كلل  االشعررااء٬،  فمنن  االشعررااء  منن  يیبددعع  وويیتفووقق  في  قصيیددةة  ووااحددةة  ثمم  ال  تجدد  لهھ  
  االووااحددةة     عاليًیا٬،  وومنهھمم  ااألميیرريي.  ووحتى  االقصيیددةة   في  مستووااهھھھا٬،  وومنهھمم  منن  يیكوونن  أأكثرر  شعررهه شعرًراا

منن  بعضض٬،  حتى  إإنن  االعرربب  تعوّوددوواا  أأنن  يیقوولوواا  عنن  بيیتت  معيینن  منن  قصيیددةة  تكوونن  بعضض  أأبيیاتهھا  أأميیزز  
  تألقق  ووعال:  إإنهھ  بيیتت  االقصيیدد!.

  بدداايیاتت  لقائي  باألميیرريي  
مم  حيینن  ددعاهه  ااألستاذذ  محمدد  االبهھي  االمدديیرر  ١۱٩۹٦٠۰أأما  أأوولل  ما  عررفتت  ااألميیرريي  ووجهًھا  لووجهھ  كانن  سنة  

     بالمووسمم   باألززهھھھرر  إللقاء  محاضررةة   االثقافة  ااإلسالميیة   االشيیخ  االعامم  إلددااررةة   في  قاعة االثقافي  لألززهھھھرر٬،
رر  قاعة  االشيیخ  محمدد  عبددهه٬،  االتي   محمدد  عبددهه٬،  ووكانن  االددكتوورر  االبهھّي  قدد  سنّن  هھھھذذهه  االسنة  االحسنة٬،  ووعمَّ
كانتت  شبهھ  مهھجووررةة٬،  ووحفلتت  االمووااسمم  بعدددد  منن  ررجالل  االعلمم  وواالفكرر  ووااألددبب  وواالددعووةة  منن  مصرر  وومنن  

  غيیررهھھھا  منن  أأقططارر  االعررووبة  ووااإلسالمم.  
     االددكتوورر   إإليَّ   ال  ووووكلل   مهھمة   في   مسافرًراا   كانن   فقدد   ااألميیرريي٬،   ااألستاذذ   بتقدديیمم   أأقوومم   أأنن االبهھي

  يیليیقق  بهھ٬،  كما  علقتت   أأتذذكررهھھھا.  ووكانن  مووضووعع  االمحاضررةة  عنن  "االعررووبة  ووااإلسالمم"٬،  ووقدد  قددمتهھ  بما
على  محاضررتهھ  بما  يیناسبب  االمقامم٬،  وولمم  يیكنن  ااألستاذذ  ااألميیرريي  يیعررفني  وولكنهھ  فووجئ  بتقدديیمي  ووتعقيیبي  

  باهھھھهھ٬،  ووصافحني  بحررااررةة  وومووددةة.  على  محاضررتهھ  فشدد  اانت
  قلتهھ  في  االتعقيیبب:   ووددقة    ووأأذذكرر  مما   منن  تحليیقق  االشاعرر٬،   مززيیًجا   االمحاضررةة   في  هھھھذذهه   ووجددنا إإننا

االقانووني٬،  ووحصافة  االددبلووماسي٬،  ووعمقق  االباحثث٬،  ووحررااررةة  االددااعيیة٬،  تتالحمم  جنًبا  إإلى  جنبب.  فأعجبتهھ  
  قانوو   فهھوو   االمحاضرر  ووصفاتهھ؛   االعباررااتت  االتي  لخصتت  كلل  فضائلل   ووباحثث  هھھھذذهه   ووشاعرر ني  ووسفيیرر

  ووددااعيیة  حّقًا.  
وومنذذ  ذذلكك  االيیوومم  اانعقددتت  بيیني  ووبيینن  ااألميیرريي  مووددةة  صافيیة  ووأأخووةة  عميیقة  لمم  تززددهھھھا  ااأليیامم  إإال  قووةة٬،  

  ووإإنن  كنتت  ال  أألقاهه  إإال  في  مناسباتت  معيینة.
 



 
  لقاءااتت  في  بيیررووتت  

اذًذاا  مم  ووطُطلبب  هھھھوو  بعدد  ذذلكك  إإلى  االمغرربب؛  ليیعملل  أأست١۱٩۹٦١۱ووحيینن  أأُعررتت  منن  مصرر  إإلى  قططرر  سنة  
  االددررااساتت     ووقسمم   بالررباطط٬،   االحسنيیة   االحدديیثث   دداارر   في   االمعاصررةة"   وواالتيیاررااتت   "ااإلسالمم لكررسي
ااإلسالميیة  االعليیا  في  جامعة  االقرروويیيینن٬،  كما  ددررسس  االحضاررةة  ااإلسالميیة  في  كليیة  ااآلدداابب  بجامعة  محمدد  

كنتت  أأذذهھھھبب  في  ااإلجاززااتت  مم٬،  ١۱٩۹٦٥سنة    االخامسس  في  فاسس٬،  وولكنن  كثيیرًراا  ما  كنا  نجتمع  في  بيیررووتت٬،
االسنوويیة  غالًبا  إإلى  لبنانن٬،  نستمتع  بجبالهھا  وومصايیفهھا  االجميیلة  ووحرريیة  االحرركة  فيیهھا٬،  ووكانتت  هھھھذذهه  فررصة  

  نلتقي  بكثيیرر  منن  ااإلخووةة  االسوورريیيیننأللتقي  بالشاعرر  االكبيیرر٬،   مثلل  ااألستاذذ  عصامم  االعططارر  حفظظهھ    ووكنا
  هللا٬،  وواالشيیخ  عبدد  االفتاحح  أأبي  غددةة  ررحمهھ  هللا٬،  ووااألستاذذ  محمدد  االمبارركك  ررحمهھ  هللا.

  ااألميیرريي  في  قططرر  
مم  ووكلفتت  بررئاسة  قسمم  ١۱٩۹٧۷٣۳سنة    -نووااةة  لجامعة  قططرر-بناتت  ووحيینن  أأنشئتت  كليیتا  االترربيیة  للبنيینن  وواال

ااألستاذذ  االددكتوورر  محمدد  إإبررااهھھھيیمم  كاظظمم  االذذيي  كانن    االددررااساتت  ااإلسالميیة٬،  ووكانن  عميیدد  االكليیة  أأوو  االكليیتيینن:
  ززاائرًراا؛     أأستاذًذاا   ااألميیرريي   نددعوو   أأنن   عليیهھ   ااقتررحتت   لي٬،   صدديیًقا   كانن   كما   ااألميیرريي٬،   لألستاذذ صدديیًقا

مقرررر  نططررحهھ  عليیهھمم٬،  ووهھھھوو:  "االمجتمع  ااإلسالمي"  ووكانتت  مددةة  االززيیاررةة    ليیحاضرر  ططالبنا  ووططالباتنا  في
  عاددةة  شهھرريینن٬،  فكانتت  هھھھذذهه  فررصة  للتالقي  ووتووثيیقق  ااألووااصرر  بيیننا.  

ووقدد  كانن  االررجلل  محبًبا  لططالبهھ  ووططالباتهھ٬،  لما  يیحملهھ  بيینن  جنبيیهھ  منن  ررقة  ططبع  ووددماثة  خلقق  ووسعة  
  اائفف  أأددبيیة  وونووااددرر  ااجتماعيیة  ووسيیاسيیة.  أأفقق  ووتجرربة  ووااسعة  في  االحيیاةة.  ووما  يیحملهھ  في  جعبتهھ  منن  ططرر

ووفي  هھھھذذهه  االمحاضررااتت  شررعع  يیددعوو  إإلى  فكررتهھ  حوولل  "االفقهھ  االحضارريي"  االذذيي  يیفتقرر  إإليیهھ  االمسلموونن  
  االمستنبططة  منن  أأددلتهھا     االشررعيیة   االتقليیدديي  االذذيي  يیعنى  بمعررفة  ااألحكامم   بجوواارر  االفقهھ   االعصرر٬، في  هھھھذذاا

  وواالحقووقق٬،   االشرريیعة   كليیاتت   بهھ   تعنى   االذذيي   ووهھھھوو   ااإلسالمي    االتفصيیليیة٬،   االفقهھ   مجامع   عليیهھ ووتقوومم
  االمعررووفة.  

  هھھھنا:   تذذكرر   االلططائفف  االتي   حفظظهھ    وومنن   سهھالً   ررقمهھ   ووكانن   االمنززلل٬،   في   بهھاتفي   مررةة   ااتصلل أأنهھ
  يیتصلوونن  بي  في  االنهھارر  وواالليیلل٬،  وواالصباحح  وواالمساء٬،  ووهھھھوو  ( )٬،  ووقدد  ٢۲٢۲٥٢۲٢۲االناسس٬،  حتى  إإنهھمم  كانوواا

  عليیهھا  هھھھذذهه  االشططررااتت:  يیجددني٬،  فأملى  ررددتت  عليیهھ  اابنتي  االصغررىى٬،  ووسألل  عني  فلمم  
  وويیا  خليیال ً ما  لهھ  منن  ثانن            يیا  خمسة  تحفهھا  االمثاني
  ووكلما  ووااصلتهھ  جفانـي!          يیبعدد  عني  ووهھھھوو  مني  دداانن

  أأنن     أأستططيیع   ووهھھھلل   لهھ:   ووقلتت   فططلبتهھ   عليیهھا٬،   أأمالهه   ما   اابنتي   لي   ذذكررتت   االبيیتت   إإلى   عددتت فلما
  أأجفووكك؟  ووهھھھلل  يیجفوو  االخليیلل  خليیلهھ؟.

  لقاءااتت  في  مؤؤتمررااتت  وونددووااتت  
  االرريیاضض  ووبع   في   وولقاءااتت  خاصة   في  مؤؤتمررااتت  وونددووااتت  عامة٬،   ووتكرراارًراا   مرراارًراا   االتقيینا   ذذلكك دد

وومكة  االمكررمة  وواالمدديینة  االمنووررةة  ووجددةة  ووعّمانن  ووااإلماررااتت  وواالكوويیتت  وواالمغرربب  وواالجززاائرر٬،  ووغيیررهھھھا.  
ووإإنن  كانن  هھھھوو  قدد  ااختارر  االمغرربب  مقاًما  لهھ٬،  ووأأنسس  بأهھھھلهھ  ووأأنسوواا  بهھ٬،  حتى  إإننا  كثيیرًراا  ما  ررأأيیناهه  بالززيي  

لمغرربي  االتقليیدديي٬،  وورربما  ظظنن  منن  لمم  يیعررفهھ  أأنهھ  مغرربي  قّح..  ووإإنن  كانن  ال  يیززاالل  يیحنن  إإلى  حلبب  مررتع  اا
  صباهه  ووشبابهھ٬،  وومجمع  أأَُلفائهھ  ووأأحبائهھ٬،  وويیذذكررهھھھا  في  شعررهه  كلما  جاءتت  مناسبة.  

  االقددسي  ررئيیسس     ناظظمم   ااألستاذذ   بلدديیُّهھ  ووصدديیقهھ   إإليیهھا انن  ددعانا   غددااء  في  عمَّ   على  مائددةة   االتقيینا ووقدد
  االغززاالي٬،  ررحمم  هللا  جمهھوورريیة     ااألستاذذ  مصططفى  االززررقا٬،  وواالشيیخ  محمدد سوورريیة  ااألسبقق٬،  ووكانن  معنا
  االجميیع.  

ووكثيیرًراا  ما  كانن  يیحددثنا  ااألميیرريي  عنن  ذذكرريیاتهھ  االغززيیررةة  وواالحافلة  بالمووااقفف  في  االبالدد  االتي  ززااررهھھھا٬،  
  وواالبالدد  االتي  عملل  فيیهھا  سفيیرًراا  لسوورريیا٬،  مثلل  االباكستانن٬،  وواالمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة.  

  ااألمة  وواا   سفيیرر   كانن   بلل   لسوورريیا٬،   سفيیرر   مجرردد   يیكنن   لمم   أأنهھ   يیعلموونن   ااألميیرريي   يیعررفوونن لذذيینن
  ااإلسالميیة٬،  أأوو  قلل:  كانن  سفيیرر  ااإلسالمم٬،  االذذيي  يیحملل  هھھھموومم  ددعووتهھ٬،  ووآآالمم  أأمتهھ٬،  ووآآمالل  صحووتهھ.



  مًعا  في  االجززاائرر  
  في  االجززاائرر  سنة     مًعا   أأعررتت  منن  قططرر  إإلى  جامعة  ااألميیرر    ١۱٩۹٩۹٠۰  -مم  ١۱٩۹٨۸٩۹ووقدد  االتقيینا حيینما

دد  االقاددرر  للعلوومم  ااإلسالميیة٬،  ووإإلى  ووززااررةة  االشؤؤوونن  االدديینيیة  بالعاصمة٬،  ووكانن  هھھھوو  في  ززيیاررةة  خاصة  عب
  للجززاائرر  في  ذذلكك  االووقتت.  

  ألميیررييمذذكررااتت  اا
  ووتجارربب     كانن  لهھ  مووااقفف  عددةة٬،   فقدد   للنشرر٬،   ااألميیرريي  أأنن  يیهھيیئ  مذذكررااتهھ   ططالبتت  ااألستاذذ ووططالما
  ووااألمررااء     وواالررؤؤساء   بالملووكك   لقاءااتت   منن   االمهھمة٬،   االشخصيیاتت   منن   بكثيیرر   جمة   وولقاءااتت شتى٬،
  وواالووززررااء٬،  ووكبارر  االددعاةة  وواالمجاهھھھدديینن  منن  االخليیج  إإلى  االمحيیطط٬،  بلل  منن  االمحيیطط  إإلى  االمحيیطط٬،  أأعتقدد  أأنن
فيیهھا  ددررووًسا  ووعبرًراا٬،  فقدد  كانن  "ررجلل  عالقاتت"  منن  االططرراازز  ااألوولل٬،  كأنما  خلقق  ليیكوونن  سفيیرًراا.  ووكانن  
يیحسنن  االحدديیثث  مع  االززعماء  وواالكبررااء٬،  كما  يیحسنهھ  مع  عامة  االناسس٬،  ووكانن  في  بعضض  ااألحيیانن  يیتحمسس  

اافاهه  لذذلكك٬،  ووفي  أأحيیانن  أأخررىى  تخمدد  االجذذووةة٬،  ووتفترر  االهھمة٬،  ثمم  ااشتدد  عليیهھ  االمررضض٬،  فناء  بهھ  االجسدد٬،  وووو
  ااألجلل  االمحتوومم  في  االرريیاضض٬،  وولقي  رربهھ  ررااضيًیا  مررضيّیًا٬،  إإنن  شاء  هللا  تعالى.

  االكتاباتت  االنثرريیة  لألميیرريي  
  االمحاضررااتت     منن   عدددد   فلهھ   االشعرريیة٬،   ددووااوويینهھ   عليیهھا   غططتت   نثرريیة   كتاباتت   ااألميیرريي وولألستاذذ

كاررهه  في  وواالررسائلل  وواالكتبب  االصغيیررةة  في  االحجمم٬،  االتي  كتبهھا  في  مناسباتت  شتى٬،  ووأأووددعهھا  ررؤؤيیتهھ  ووأأف
  إإصالحح  أأمة  االعرربب  ووااإلسالمم٬،  وواالررقي  بهھا.  

  االغائبب  عنن     االفقهھ   ووهھھھوو  منن   االحضارريي"   "االفقهھ   سماهه   على  ما   ااألخيیررةة ووكانن  يیرركِّزز  في  سنووااتهھ
  معالمهھ     لنا   يیبيینن   لمم   ووإإنن   عليیهھ٬،   وواالترركيیزز   إإليیهھ٬،   االددعووةة   في   ووأأحسنن   ااألميیرريي   أأنصفف   ووقدد ااألمة٬،

معررفة  وواالحضاررةة"  إإلقاء  شعاعع  على  هھھھذذهه  االمعالمم  وومالمحهھ.  ووقدد  حاوولتت  في  كتابي  "االسنة  مصددرًراا  لل
  ووفقهھ     االمووااززناتت٬،   ووفقهھ   االمقاصدد٬،   ووفقهھ   االسننن٬،   فقهھ   ااألخررىى:   االفقهھ   أألوواانن   مع   االمنشوودد٬،   االفقهھ لهھذذاا

  ااألوولوويیاتت٬،  ووفقهھ  ااالختالفف٬،  ووفقهھ  االووااقع.  
  في  أأقططارر  شتى  في     ووتالميیذذ   تددعوو  لهھ٬،   ووذذرريیة  صالحة   نافًعا٬،   ووعلًما   ططيیًبا٬،   ذذكرًراا ووترركك  ووررااءهه
  االكبيیرر     منهھا   ددووااوويینن٬،   في  عددةة   تمثلل   يیتحددثث  عنهھ٬،   عذذًبا   ووشعرًراا   عليیهھ٬،   تتررحمم االمغرربب  وواالمشررقق٬،

  وومنهھا  االصغيیرر٬،  أأعظظمهھا:  دديیوواانهھ  "مع  هللا".  
  ووقدد  ترركك  منن  ااآلثارر  االنثرريیة:  

  ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي.    -
  االمجتمع  ااإلسالمي  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة.    -
  في  غارر  حررااء).    في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  ااألوولى:  -
  في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  االثانيیة:  عررووبة  ووإإسالمم).    -

  كما  ذذكرر  في  بعضض  كتبهھ  أأنن  لدديیهھ  آآثارًراا  مخططووططة٬،  منهھا  ددووااوويینن  شعرريیة٬،  وومنهھا  بحووثث  وومذذكررااتت:  
  في  االفقهھ  االحضارريي.    -
  االخصائصص  االحضارريیة  في  ااإلسالمم.    -
  صفحاتت  للتارريیخ  ـ  منن  االذذااكررةة  وواالمذذكررااتت.    -
  لمغرربب.  أأحادديیثث  في  اا  -
  حوواارر  عنن  فلسططيینن.    -

-االبررااء  ووإإخووتهھ  أأنن  يیعددووهھھھا  للنشرر٬،  عسى  أأنن  يیجدد  فيیهھا  االقررااء    نررجوو  منن  ااالبنن  ااألكبرر  لألميیرريي:
  ما  يینفعهھمم.    -ووسيیجددوونن  إإنن  شاء  هللا

ررحمم  هللا  ااألميیرريي  ووغفرر  لهھ٬،  ووأأسكنهھ  االفررددووسس  ااألعلى٬،  ووجززااهه  عنن  دديینهھ  ووأأمتهھ  خيیرر  ما  يیجززيي  
    االعامليینن  االصاددقيینن.

  


