
 
 

 شــاعرر  ااإلنســانيیة
 عمـرر  بـهھاء  االدديیـنن  ااألميیـرريي
 بقلمم  ااألستاذذ  االددكتوورر  بكرريي  شيیخ  أأميینن

 
 حلبب  االشهھباء  مسقطط  ررأأسس  ااألميیرريي

قدد  تكوونن  حلبب  االشهھباء  ٬،  على  قوولل  كثيیرر  منن  االمؤؤررخيینن  ٬،  أأقددمم  بلدد  في  االعالمم  ٬،  وولكنن  
 منن  االمؤؤكدد  أأنن  قلعة  حلبب  

 
هھھھي  ااقددمم  قلعة  في  االشررقق  منذذ  االعصرر  االررووماني  إإلى  االيیوومم  .  وويیعجبب  االسيیاحح  كثيیررااً  

حيینن  يیززوورروونهھا  ٬،  وويینتقلوونن  منهھا  إإلى  قلبب  االمدديینة  االقدديیمة  ٬،  وويینددهھھھشوونن  منن  ااألززقة  ٬،  
  . وواالحاررااتت  ٬،  ووااألسووااقق  االمغططاةة  االتي  تشقق  االمدديینة  منن  أأقصاهھھھا  إإلى  أأقصاهھھھا

ووحيینن  يیمرر  االسائحوونن  بمنططقة  "  االسوويیقة  "  يیقفوونن  مليیا ً عندد  جامع  يیسمى  يیـ  "  جامع  
االخيیرر  ٬،  أأوو  جامع  االحاجج  مووسى  ااألميیرريي  "  ووتأخذذ  عقوولهھمم  ززخررفتهھ  ٬،  ووررووعة  هھھھنددستهھ  
٬،  ووشكلل  بنائهھ  ٬،  ووكثيیرر  منهھمم  يیسألل  :  منن  صاحبب  هھھھذذاا  االجامع  االجميیلل  ٬،  وومنن  هھھھوو  االحاجج  

لى  مددىى  االززمانن  ؟  بلل  لماذذاا  سمي  كذذلكك  مووسى  ااألميیرريي  االذذيي  حملل  االجامع  ااسمهھ  ع
 بجامع  االخيیرر  ؟  

 
 االحاجج  مووسى  جدد  ااألسررةة  ااألميیرريیة

 
ووتتساءلل  عنن  االحاجج  مووسى  ااألميیرريي  ٬،  فيیحددثكك  شيیخ  مؤؤررخي  حلبب  ووأأستاذذنا  االجليیلل  
االشيیخ  محمدد  ررااغبب  االططباخخ  ٬،  ررضي  هللا  عنهھ  ٬،  فيیقوولل  :  االحاجج  مووسى  آآغا  ااألميیرريي  

نن  ظظفرر  االبصرريي  االشهھيیرر  نسبهھ  بأميیرر  ززااددهه  هھھھوو  اابنن  حسنن  يینن  أأحمدد  بنن  محمدد  بنن  علي  ب
٬،  ووال  يیعررفف  على  االتحقيیقق  أأوولل  منن  قططنن  منن  أأجددااددهه  في  حلبب  .  ووتفخرر  أأسررةة  ااألميیرريي  

  . بأنهھا  منن  ددووحة  االنبووةة  ٬،  وويیعددوونن  أأنفسهھمم  منن  ااألشرراافف  وواالساددةة
  

ووسببب  تسميیة  أأسررتهھ  بأميیرر  ززااددهه  أأنن  جددهه  ااألعلى  االحاجج  مووسى  ااآلغا  ااألميیرريي  االمتووفى  
نن  أأميیرراا ً كبيیرراا ً منن  سكانن  حلبب  ٬،  ووبنى  فيیهھا  جامعا ً ضخما ً بجوواارر  هھھھـ  كا١۱١۱٧۷٧۷سنة  

االمددررسة  االناررنجيیة  ٬،  وواالتي  كانتت  منن  قبلل  "  محكمة  االشافعيیة"  ووسماهه  "جامع  االخيیرر  "  
٬،  كما  سماهه  االناسس  بجامع  االحاجج  مووسى  أأميیرر  ززااددهه  .  ووكانن  االشيیخ  سعيیدد  االصووررااني  

 متوولي  أأووقافهھ  ٬،  ووبهھاء  بكك  ااألميیرريي  ناظظررهھھھا.
 ااألميیرريي  ممثلل  حلبب  في  االمجلسس  االنيیابي  في  إإستانبوولل  بهھاء  االدديینن

كانن  بهھاء  االدديینن  بكك  ااألميیرريي  ـ  ناظظرر  ووقفف  االجامع  ـ  ررجال ً معررووفا ً بيینن  االناسس  ٬،  
وومحبووبا ُ كلل  االحبب  ٬،  ووقدد  اانتخبووهه  ممثلهھمم  االشررعي  في  االمجلسس  االنيیابي  االعثماني  ٬،  

اانتهھتت  مددةة  االمعررووفف  يیوومذذااكك  بمجلسس  "  االمبعووثانن  "  ٬،  ووكانن  مقررهه  إإستانبوولل.  وولما  



االمجلسس  ٬،  ووعززمم  بهھاء  االدديینن  بكك  على  االعووددةة  إإلى  ووططنهھ  ٬،  صددررتت  ااإلررااددةة  االسنيیة  أأنن  
محمدد  ررشادد  "  .  ووفي  االووقتت  االمعيینن   "يیعيینن  لهھ  ووقتت  للمثوولل  بيینن  يیدديي  حضررةة  االسلططانن  

تووجهھ  بهھاء  االدديینن  بكك  إإلى  سرراايي  "  بشكيیكك  ططاشش  "  ٬،  ووهھھھناكك  ااستقبلل  منن  ررجالل  االبالطط  
خلل  على  حضررةة  االسلططانن  ٬،  فلقي  منهھ  كمالل  االحفاووةة  االملووكي  أأحسنن  ااستقبالل  ٬،  ثمم  أأدد

ووأأحسنن  ااالستقبالل  ٬،  ووبعدد  أأنن  أأعرربب  االسلططانن  عنن  حبهھ  االجمم  لألمة  االعرربيیة  وواالبالدد  
االعرربيیة  دداارر  بيینهھما  بعضض  االشؤؤوونن  االمتعلقة  بعمرراانن  حلبب٬،  وومنن  جملتهھا  سكة  حدديیدد  

رراا ً منن  بغدداادد٬،  وومررووررهھھھا  بجانبب  حلبب.  ثمم  أأهھھھددااهه  ـ  على  عاددةة  االسالططيینن  وواالملووكك  ـ  كثيی
االهھدداايیا  ٬،  وومنن  جملتهھا  شعررةة  منن  أأثرر  االررسوولل  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم٬،  ووأأقمشة  مززخررفة  

 . عليیهھا  كتاباتت  دديینيیة  لتهھددىى  إإلى  ضرريیح  سيیددنا  يیحيیى  عليیهھ  االصالةة  وواالسالمم
  

ووظظلل  بهھاء  االدديینن  بكك  ررجلل  حلبب  ااألوولل  ٬،  ووززعيیمهھا  االمفددىى  ٬،  ووررجلل  االخيیررااتت  
االررفيیع  ٬،  وواالررجلل  االذذيي  يیضرربب  وواالمبررااتت  ٬،  ووقاضي  حاجاتت  االناسس  ٬،  ووصاحبب  االخلقق  

بهھ  االمثلل  بووررعهھ  ووززهھھھددهه  ووتووااضعهھ  ووتقووااهه  إإلى  أأنن  لقي  ووجهھ  رربهھ  ٬،  ووقدد  خلفف  عدددداا ً منن  
  . " عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي "ااألووالدد  ٬،  كانن  منهھمم  "  عمرر  "  وواالذذيي  يیووقع  دداائما ً باسمم  

 

 ططفوولة  عمرر  ووددررااساتهھ
سة  االفاررووقيیة  "  ٬،  نشأ  عمرر  في  مدديینة  حلبب  ٬،  ووفيیهھا  تلقى  ددررووسهھ  ااألوولى  في  "  االمددرر

ووحفظظ  االقررآآنن  االكرريیمم  عنن  ظظهھرر  قلبب  ٬،  وومنن  مددااررسهھا  ااألخررىى  تلقى  علوومم  ااألددبب  ٬،  
وواالعلوومم  ٬،  وواالفلسفة  ٬،  ووعلمم  ااالجتماعع  ٬،  وواالنفسس  ٬،  ووااألخالقق  ٬،  وواالتارريیخ  ٬،  وواالحضاررةة  ٬،  

ووأأوولع  أأكثرر  ما  أأوولع  بالشعرر  االعرربي  ٬،  ووكانتت  لهھ  هھھھوواايیة  ـ  بعدد  حفظظ  االقررآآنن  االكرريیمم  ـ  
  . االعرربي  في  مختلفف  عصووررهه  حفظظ  رروواائع  االشعرر

ووفي  االجامعة  االسوورريیة  تلقى  االعلوومم  االقانوونيیة  ٬،  ووحملل  "  شهھاددةة  االحقووقق  "  االتي  تخوولهھ  
أأنن  يیكوونن  محاميیا ً ٬،  ووفعالً  عملل  عمرر  في  مهھنة  االمحاماةة  حيینا ً منن  االززمنن  ٬،  ثمم  سافرر  إإلى  
بارريیسس  ررغبة  في  ااستكمالل  تحصيیلهھ  االعلمي  ٬،  فددررسس  ااألددبب  االعرربي  وواالعالمي  ٬،  ووفقهھ  

  . " لغة  ٬،  ووحملل  االشهھاددةة  االعليیا  منن  "  جامعة  االسوورربوونناال
ووعادد  االشابب  إإلى  مدديینتهھ  االحبيیبة  ٬،  وومسقطط  ررأأسهھ٬،  ووكلهھ  حماسس  للعططاء  ٬،  فددرّرسس  في  

حلبب  حيینا ً منن  االززمنن  ٬،  ووال  سيیما  ماددةة  "  حاضرر  االعالمم  ااإلسالمي  "  في  االكليیة  االشررعيیة  
مي  ٬،  ووكانتت  هھھھوواايیتهھ  ٬،  ثمم  اانتقلل  إإلى  االعاصمة  ووتوولى  إإددااررةة  االمعهھدد  االعرربي  ااإلسال

  . ااألوولى  نظظمم  االشعرر  ٬،  وواالتررنمم  بهھ
 

 

 

 



 ااألميیرريي  في  االسلكك  االددبلووماسي
ووشاء  هللا  أأنن  يینتقلل  ااألميیرريي  االشابب  إإلى  عالمم  االددبلووماسيیة  ٬،  فعيینن  ووززيیرراا ً مفووضا ً ٬،  ثمم  
سفيیرراا ً ٬،  ووقضى  شططرراا ً منن  حيیاتهھ  سفيیرراا ً لبلددهه  في  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ٬،  ووشططرراا ً 

يیبددوو  أأنهھ  ااغتنمم  فررصة  عملهھ  في  االباكستانن  فتعلمم  االلغة  ااألوورردديیة  آآخرر  في  باكستانن  .  وو
 حتى  أأتقنهھا  ٬،  ووااستططاعع  

أأنن  يیتحددثث  بهھا  ٬،  وويیحاضرر  ٬،  وويیخططبب  ٬،  ثمم  هھھھجرر  االددبلووماسيیة  ٬،  أأوو  هھھھجررتهھ  ٬،  ووتفررغغ  
 . لخددمة  االعملل  ااإلسالمي  بقيیة  حيیاتهھ

 
 ااألميیرريي  في  خددمة  ااإلسالمم  وواالمسلميینن

ثاني  ـ  ررحمهھ  هللا  ـ  أأنن  يیستفيیدد  االمغرربب  منن  ووررغبب  االملكك  االمغرربي  االررااحلل  االحسنن  اال
علوومم  هھھھذذاا  االررجلل  االعمالقق  االذذيي  مأل  صيیتهھ  ااآلفاقق  ٬،  ووتحددثتت  بهھ  االددنيیا  ٬،  فاستددعاهه  إإلى  
االمغرربب  ٬،  ووعيینهھ  أأستاذذاا ً لكررسي  "  ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة  "  في  "  دداارر  االحدديیثث  

هه  خمسة  عشرر  عاما ً االحسنيیة  "  بالررباطط  ٬،  ووااستمرر  أأستاذذاا ً في  االددررااساتت  االعليیا  وواالددكتوورراا
  . ٬،  كما  ددرّرسس  ماددةة  "  االحضاررةة  ااإلسالميیة  "  في  جامعة  محمدد  االخامسس

كانن  عمرر  يیتقنن  إإلى  جانبب  لغتهھ  االعرربيیة  :  االلغة  االترركيیة  االتي  تعلمهھا  منن  أأبيیهھ  ووأأمهھ  
ووبيیتهھ  ٬،  وواالفررنسيیة  ٬،  ووااألوورردديیة  ٬،  ووهھھھذذاا  ما  سهھلل  عليیهھ  االتنقلل  في  شتى  بالدد  االعالمم  ٬،  

كثيیرر  منن  ررجالل  االعالمم  منن  شتى  ااألجناسس  ووااللغاتت  ٬،  يیخططبب  أأوو  يیحاضرر  ٬،  وويیلتقي  ب
وويیتفاهھھھمم  معهھمم  ٬،  منن  هھھھنا  نستططيیع  فهھمم  سببب  تعررفهھ  على  معظظمم  حكامم  االعالمم  ااإلسالمي  ٬،  

 ووعلمائهھ  ٬،  ووقاددتهھ  ٬،  ووتكوويینن  ووشائج  دداائمة  ٬،  
  . وومحبة  بيینهھ  ووبيینهھمم

 
٬،  أأوو  يیووما ً بمدديینة  االررباطط   lavoisierلوو  قددرر  لكك  أأنن  تززووررهه  في  منززلهھ  بشاررعع  الفووااززيیيیهھ

في  منتجعهھ  االساحلي  في  االهھررهھھھووررةة  بقرربب  االررباطط  ٬،  أأوو  بمقررهه  بمدديینة  جددةة  في  االمملكة  
االعرربيیة  االسعوودديیة  ٬،  أأوو  في  أأيي  مكانن  يیحلل  فيیهھ  ٬،  لررأأيیتت  شيیئا ً عجبا ً .  فالهھووااتفف  تررنن  في  
مقررهه  حيیثث  كانن  ليیلل  نهھارر  ٬،  هھھھذذاا  هھھھاتفف  منن  جنووبب  إإفرريیقيیة  ٬،  ووهھھھذذاا  منن  توونسس  االخضررااء  

منن  أأنددنووسيیا  ٬،  ووهھھھذذاا  منن  االصوومالل  ٬،  ووذذااكك  منن  مصرر  ٬،  ٬،  ووذذااكك  منن  باكستانن  ٬،  ووهھھھذذاا  
ووهھھھكذذاا  ٬،  فكأنن  االددنيیا  كلهھا  تعررفهھ  ٬،  ووتسالل  عنهھ  ٬،  ووال  تستغني  عنن  سماعع  صووتهھ  ٬،  ووما  

أأشبهھهھ  بعظظماء  االعالمم  االذذيینن  يیملكوونن  قلووبب  االماليیيینن  منن  االبشرر  ٬،  لذذلكك  فهھمم  دداائما ً مع  
  . االناسس  ٬،  جسدداا ً أأوو  ررووحاً  

 
 ااألميیرريي  يینززفف  بالشعرر

ي  أأمرر  هھھھذذاا  ااإلنسانن  أأنهھ  يینززفف  دداائما ً بالشعرر  ٬،  تررااهه  يیسبكك  كالمهھ  أأوو  سالمهھ  ٬،  االعجيیبب  ف
وومعظظمم  محاضررااتهھ  ٬،  ووأأكثرر  حدديیثهھ  بالكالمم  االمووززوونن  االمقفى  ٬،  وولوو  قددرر  لكك  أأنن  تجمع  

  . هھھھذذاا  االددرر  االذذيي  يیلقيیهھ  على  مسامعكك  لتكوّونن  بيینن  يیدديیكك  دديیوواانن  كاملل
ما  ٬،  هھھھما  محمدد  حسنن  فقي  لمم  أأرر  في  حيیاتي  ررجالً  يینززفف  شعرراا ً سووىى  ااثنيینن  ال  ثالثث  لهھ

االشاعرر  االسعوودديي  االعمالقق  ٬،  وواابنن  مكة  االمكررمة  ٬،  ووعمرر  بهھاء  ااألميیرريي  اابنن  حلبب  
االشهھباء  .  كلل  منن  االررجليینن  لهھ  عشررااتت  االددووااوويینن  ٬،  ووشعررهه  في  شتى  ااألغررااضض  



االمتعاررفف  عليیهھا  .  ووإإذذاا  كانن  هھھھناكك  فررقق  بيینن  االررجليینن  فالفقي  دداائمم  االتأملل  وواالتفكرر  في  
وواالمووتت  ٬،  وواالماضي  وواالحاضرر  وواالغدد  االمجهھوولل  ٬،  ثمم  تأتي    االمقامم  ااألوولل  في  االحيیاةة

االمووضووعاتت  ااألخررىى  االتي  يیشترركك  فيیهھا  مع  االشعررااء  ااآلخرريینن  .  أأما  ااألميیرريي  فمعظظمم  
 شعررهه  في  االتبتلل  ٬،  وواالتضررعع  ٬،  وواالتذذللل  

إإلى  هللا  تعالى  ٬،  ووكلل  ما  يیتصلل  بالتسبيیح  وواالتقدديیسس  ٬،  وومؤؤااخاةة  ااإلنسانن  ألخيیهھ  ااإلنسانن  
 عمالقانن  منن  ااألتقيیاء  ٬،  ااألنقيیاء  ٬،  وواالشعررااء  االذذيینن  تباهھھھي  بهھمم  االددنيیا.  وويیبقى  االشاعرراانن  اال

.  
 

 منن  ددووااوويینهھ  االشعرريیة

 
مع  هللا  ـ  ملحمة  االجهھادد  ـ  أألوواانن  ططيیفف  ـ  االهھززيیمة  ..  وواالفجرر  ـ  ااألقصى  ..  ووفتح  ..  
وواالقمة  ـ  منن  ووحي  فلسططيینن  ـ  أأشووااقق  ..  ووإإشررااقق  ـ  أأمــي  ـ  نجاووىى  محمدديیة  ـ  ررمادد  

ة  ـ  بووااكيیرر  ـ  نبووةة  ..  ووبنووةة  ـ  إإشـررااقق  ـ  قلبب  ..  وورربب  ـ  غرربة  ..  االفؤؤاادد  ـ  أأصددااء  االططفوول
ووغرربب  ـ  جمالل  ..ووهھھھووىى  ـ  ررووحح  مباحح  ـ  ززووررقق  ـ  أأفانيینن  ـ  خماسيیاتت  ـ  عووااططفف  ..  

ووعووااصفف  ـ  حباتت  عنبب  ـ  ثنائيیاتت  ـ  في  بالدديي  ـ  شمووعع  ..ووددمووعع  ـ  في  معاررجج  ااألجلل  
  . ـ  صررااعع  ـ  أأبب  ـ  ررجالل  ..ووأأشباهه  ـ  أأنفاسس  منن  فاسس  ـ  بناتت  االمغرربب  ـ  أألحانن  االعززلة

 
 كتبهھ  االعلميیة  وومحاضررااتهھ

 
نستططيیع  بكلل  سهھوولة  ووتأكيیدد  أأنن  نقوولل  :  كلل  جامعاتت  االووططنن  االعرربي  منن  شررقهھ  إإلى  

 غرربهھ  ٬،  وومنن  شمالهھ  إإلى  جنووبهھ  ٬،  شهھددتت  عمرر  يیحاضرر  فيیهھا  ٬،  
أأوو  يیددررسس  .  وومنن  حسنن  االحظظ  أأنن  معظظمم  محاضررااتهھ  سجلتت  على  أأشررططة  ٬،  ووكثيیرر  منهھا  

  . هھي  ميیسررةة  للمررااجعيینن  ٬،  وواالددااررسيینن  ٬،  وواالمتعمقيیننططبع  في  كتبب  مستقلة  ٬،  لذذلكك  ف
 منن  مؤؤلفاتهھ  االنثرريیة

في  االفقهھ  االحضارريي  ـ  االخصائصص  االحضارريیة  في  ااإلسالمم  ـ  االحوواارر  في  منهھجيیة  االبحثث  
االمقاررنن  ـ  االدديینن  في  ااإلسالمم  ..ددستوورر  ال  ططقووسس  ـ  االشخصيیة  االمستقلة  للحضاررةة  

ااإلسالميیة  ـ  قضيیة  االعررووبة  بيینن  االقووميیة  ووااإلسالمم  ـ  في  رريیاضض  إإقبالل  ـ  أأثرر  االررسالة  
مبعثررةة  ..  منن  االمذذكررااتت  ..  وواالذذااكررةة  ـ  االمحمدديیة  في  االحضاررةة  ااإلنسانيیة  ـ  صفحاتت  

 ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي  ـ  االمجتمع  ااإلسالمي  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة  ـ  
في  ررحابب  االقررآآنن  ـ  أألوواانن  منن  ووحي  االمهھررجانن  ـ  صفحاتت  ..وونفحاتت  ـ  لقاءاانن  في  

 ططنجة  ـ  قصتي  مع  االشعرر  ـ  ووسططيیة  ااإلسالمم  ووأأميیتهھ  
 المم  ووأأززمة  االحضاررةة  في  ضووء  االفقهھ  االحضارريي  ـ  أأمم  االكتابب  ـ  ااإلس

  . ااإلنسانيیة  االمعاصررةة
 

 



 
 شخصيیة  ااألميیرريي  ووأأخالقهھ

وولدد  عمرر  في  بيیتت  عزز  ووجاهه  ووفخارر  ٬،  فأبووهه  صدديیقق  االسلططانن  ووحبيیبهھ  ٬،  ووممثلل  االشعبب  
وواالناططقق  باسمهھ  ٬،  وواالمدداافع  عنن  قضايیاهه  في  كلل  ميیدداانن  ٬،  ووجددهه  ززعيیمم  االناسس  ٬،  ووقاضي  

أأسررةة  آآلل  ااألميیرريي  ٬،  تنحددرر    االحاجاتت  ٬،  وومحبب  االصغيیرر  وواالكبيیرر  .  ووأأمم  عمرر  كذذلكك  منن
  . منن  منابتت  االعزز  وواالعنفوواانن

ترربى  عمرر  في  بيیتت  يیقصددهه  االناسس  منن  كلل  حددبب  ووصووبب  ٬،  فالقاصددوونن  هھھھمم  قصادد  خيیرر  
ووعوونن  ٬،  أأوو  ضيیووفف  ووأأصددقاء  ٬،  أأوو  علماء  ووززعماء  ٬،  أأوو  ررجالل  دديینن  ووتقووىى  ..  ووكأنن  

 ااألسررةة  يینططبقق  عليیهھا  بيیتت  جرريیرر  االشاعرر  في  عبدد  
  : االملكك  بنن  مرروواانن

 يیرر  منن  رركبب  االمططايیا  **  ووأأنددىى  االعالميینن  بططوونن  ررااححأألستمم  خ
 

وومنن  خاللل  االمقددمة  االتارريیخيیة  ألسررةة  ااألميیرريي  االتي  سررددناهھھھا  باختصارر  في  مقددمة  
االمقالل  أأددرركنا  أأنن  عمرر  عاشش  في  جوو  فيیهھ  االررفاهھھھيیة  ٬،  وواالسعة  ٬،  وواالخيیرر  االعميیمم  ٬،  لمم  

  . يیعررفف  االفقرر  ٬،  ووال  االحاجة  ٬،  ووال  االشح  ٬،  ووال  ااألنانيیة  االشنعاء
معظظمم  االذذيینن  عررفوواا  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  االعالمم  االشاعرر  ٬،  فووصفووهه  بصفاتت  ٬،    سألتت

أأظظنن  أأنهھا  تشبهھ  صفاتت  صحابة  ررسوولل  هللا  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  أأنفسهھمم  ٬،  أأوو  تقرربب  منن  
  . صفاتهھمم

  تعالى  ٬،  ووباإليیمانن  االعميیقق   ووصفووهه  بالتدديینن  االصاددقق  ٬،  ووبالتقووىى  ٬،  ووبالخشووعع  االدداائمم  
سالمم  ٬،  ووكررمهھ  ٬،  ووكرراامتهھ  ٬،  وومررووءتهھ  ٬،  ووكرررروواا  ٬،  ووبالررجلل  االذذيي  يیمثلل  عززةة  ااإل

ووصفهھ  بكلمة  "  قاضي  االحاجاتت  "  ٬،  ووقالل  أأحددهھھھمم  :  لوو  قصددهه  أأحدد  بحاجة  ٬،  وولوو  كانتت  
  . عندد  االملكك  ٬،  لتووجهھ  إإلى  االملكك  ٬،  ووسألهھ  قضاء  حاجة  االمستغيیثث

وومنن  صفاتهھ  االمتميیززةة  أأنهھ  كانن  يیططبقق  االحدديیثث  االنبوويي  االشرريیفف  أأنن  ررسوولل  هللا  صلى  هللا  
:  "  كانن  يیقبلل  االهھدديیة  وويیثيیبب  عليیهھا  "  .  لقدد  كانن  ااألميیرريي  يیقبلل  هھھھدديیة  أأصحابهھ    عليیهھ  ووسلمم

٬،  وولكنهھ  سررعانن  ما  يیهھدديیهھمم  مثلهھا  ٬،  أأوو  خيیـرراا ً منهھا  .  ووأأكثرر  منن  هھھھذذاا  فقدد  كانتت  لهھ  
 . صفاتت  االمتحضرريینن  في  أأررقى  ااألممم

منن  ذذلكك  مثال ً :  يیقددمم  للبيیتت  االذذيي  يیستضيیفـهھ  عندد  ددخوولهھ  باقة  منن  ززهھھھرر  ٬،  أأوو  ززجاجة  منن  
أأوو  كتابا ً قيیما ً ٬،  أأوو  ناددرراا ً ٬،  أأوو  ثووبا ً فاخرراا ً نددرر  مثيیلهھ  ..  ووال  يیددرريي  أأحدد  أأنن  معظظمم    عططرر  ٬،

أأموواالل  ااألسررةة  ووأأمالكهھا  قدد  نفددتت  مع  االززمنن  ٬،  وولمم  يیبقق  عنددهه  منهھا  إإال  االشيء  االناددرر  
  . وواالقليیلل

فف  االمررحوومَم  االشيیخ  محمدد   ووتميیزز  ااألميیرريي  بالعززةة  ووااألنفة  ٬،  وويیحكوونن  مررةة  أأنهھ  عررَّ
انن  ووقتهھا  ررئيیسس  "  رراابططة  االعالمم  ااإلسالمي  "  وومنن  كبارر  ااألثرريیاء  سرروورر  االصبانن  ٬،  ووك

وواالكررماء  ..  بالبشيیرر  ااإلبررااهھھھيیمي  االجززاائرريي  ٬،  ووهھھھوو  وواالدد  ااألخضرر  ااإلبررااهھھھيیمي  ـ  االررجلل  
  في  االقاهھھھررةة  ٬،  ووفي  شاررعع   االددبلووماسي  االعالمي  االمشهھوورر  ـ  فأهھھھددىى  االصبانُن  إلبررااهھھھيیميَّ

ألثاثث  ٬،  ووررتبب  لهھ  ددخال ً يیليیقق  بكبارر  االعررووبة  بالتحدديیدد  ٬،  ددااررةة  فخمة  ٬،  مؤؤثثة  بأفخرر  اا
ااألمررااء  .  ووأأرراادد  االصبانن  أأنن  يیهھدديي  ااألميیرريي  ددااررةة  مثلل  ما  أأهھھھددىى  ااإلبررااهھھھيیمي  ٬،  فشكررهه  

رر  قاددرر  على  أأنن  يیااألميیرريي  ٬،  ووااعتذذرر  منهھ  أأشدد  ااعتذذاارر  .  ووكأنن  ااألميیرريي  شعرر  بأنهھ  غ



  . يیثيیبب  االشيیخ  االصبانن  على  هھھھدديیتهھ  بمثلهھا  ٬،  فكانن  ذذلكك  ااالعتذذاارر  االكبيیرر
 

 يي  مع  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  خووجةااألميیرر
 

وويیعررفف  االجميیع  أأنن  ااألستاذذ  ااألميیرريي  كثيیرراا ً ما  يیززوورر  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  ٬،  وولهھ  
فيیهھا  آآالفف  ااألصددقاء  ٬،  منن  مختلفف  االططبقاتت  وواالجنسيیاتت  .  ووحيینن  يیصلل  االمملكة  ٬،  
وويیصلل  إإلى  مدديینة  جددةة  ٬،  يیستقبلهھ  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  خووجة  ٬،  وويیررحبب  بهھ  أأكررمم  

لح  عليیهھ  أأنن  يینززلل  ضيیفا ً في  إإحددىى  عماررااتهھ  االرراافهھة  االكثيیررةة  االمفررووشة  ٬،  االتررحيیبب  ٬،  وويی
فيیقبلل  ااألميیرريي  ااالستضافة  ٬،  ووغالبا ً ما  يیختارر  االشقة  االووااقعة  بجانبب  فنددقق  هھھھيیلتوونن  بجددةة  

 . االمحررووسة
 وويیعررفف  ااألميیرريي  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  بأنهھ  ررجلل  ٬،  غمررهه  هللا  ٬،  

االنعمم  وواالثررووةة  فووقق  حسابب  سبحانهھ  ووتعالى  ٬،  بكررمهھ  ووفضلهھ  ٬،  ووأأفاضض  عليیهھ  منن  
  . االحاسبيینن  ٬،  ووعدد  االعادديینن

وويیعررفف  ااألميیرريي  أأنن  هھھھذذاا  االررجلل  يیتلذذذذ  بالكررمم  وواالعططاء  ووااإلنفاقق  ٬،  وويیبسطط  يیدديیهھ  في  
 االليیلل  وواالنهھارر  لكلل  صدديیقق  ووحبيیبب  ٬،  ووذذيي  حاجة  ٬،

  . وواالقاصي  ٬،  وواالددااني
  وويیعررفف  أأنن  للشيیخ  عبدد  االمقصوودد  سهھررةة  أأسبووعيیة  ٬،  في  منززلهھ  االعامرر  ٬،  مساء  كلل  يیوومم

ااثنيینن  ٬،  يیحضررهھھھا  االعلماء  ٬،  ووااألددباء  ٬،  وواالشعررااء  ٬،  وواالصحفيیوونن  ٬،  وواالكتابب  ٬،  
ووضيیووفف  ال  يیعددوونن  ووال  يیحصوونن  ٬،  يیسمرروونن  ٬،  وويیتناشددوونن  ااألشعارر  ٬،  وويیتناقشوونن  في  
أأموورر  كثيیررةة  ٬،  منهھا  ااألموورر  االعلميیة  ٬،  وومنهھا  االفنيیة  ٬،  وومنهھا  غيیرر  ذذلكك  ٬،  ووفي  كلل  أأسبووعع  

اء  ٬،  أأوو  شاعرر  منن  االشعررااء  ٬،  أأوو  عالمم  منن  يیحتفلل  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  بأدديیبب  منن  ااألددب
االعلماء  ٬،  أأوو  شخصيیة  منن  االشخصيیاتت  االمررمووقة  في  هھھھذذهه  االحيیاةة  ٬،  ووال  فررقق  في  أأنن  

 يیكوونن  هھھھذذاا  االمحتفى  بهھ  سعوودديیا ً ٬،  أأوو  غيیرر  
سعوودديي  ٬،  فالكلل  عنددهه  سووااسيیة  كأسنانن  االمشطط  ٬،  ووكلهھمم  إإخووةة  ووأأحبة  ٬،  ٬،  ووفي  نهھايیة  

ررجلل  االمكررمم  لووحة  مخمليیة  ٬،  كأنهھا  تشبهھ  ااالحتفالل  يیقددمم  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  لهھذذاا  اال
كسووةة  االكعبة  االمشررفة  ططررزز  عليیهھا  ااسمم  االمحتفى  بهھ  ٬،  وولقبهھ  ٬،  ووتارريیخ  هھھھذذهه  االليیلة  

االمبارركة  .  ثمم  يینتقلل  االحاضرروونن  جميیعا ً إإلى  مائددةة  منن  أأفخرر  االموواائدد  ٬،  ووأأكثررهھھھا  تنوويیعا ً 
با ً في  االططعامم  ٬،  ووبذذخا ً ٬،  فيیأكلوونن  وويیشرربوونن  ٬،  ووصاحبب  االبيیتت  يیمأل  االمجلسس  تررحيی

 . ووتكرريیما ً ووبشاشة
أأجلل  !  يیعررفف  ااألميیرريي  كلل  هھھھذذاا  ٬،  ووأأكثرر  منن  هھھھذذاا  ٬،  إإنهھ  يیعررفف  هھھھذذاا  االررجلل  االناددرر  االمثالل  
٬،  وولكنهھ  في  االووقتت  ذذااتهھ  يیرريیدد  أأنن  يیأخذذ  وويیعططي  ٬،  ال  أأنن  يیأخذذ  دداائما ً ٬،  ددوونن  أأنن  يیعططي  ٬،  

  .. وولوو  قليیال ً ٬،  أأوو  ررمززاا ً ٬،  أأوو  هھھھدديیة
ئقة  االماليیة  االتي  يیعيیشش  فيیهھا  ٬،  لكنن  االشيیخ  عبدد  االمقصوودد  يیعررفف  عاددتهھ  ٬،  وويیعررفف  االضا

فيیررفضض  هھھھدديیتهھ  ٬،  ال  تعاليیا ً ٬،  ووال  كبرريیاء  ٬،  ووال  ااستصغارراا ً ٬،  ووإإنما  هھھھي  ررحمة  ٬،  وومحبة  
٬،  ووحنانن  ٬،  ووااحترراامم  لهھذذاا  االررجلل  االعظظيیمم  االذذيي  قلبتت  لهھ  االحيیاةة  ظظهھرر  االمجنن  ٬،  ووحقهھا  أأنن  

جهھ  ٬،  ووتجعلهھ  سيیدد  االساددااتت  ٬،  كما  يیؤؤمنن  بأنن  هھھھذذاا  ااإلنسانن  هھھھوو  االتقي  ٬،  وواالنق ي  ٬،  ووهھھھوو  تتووِّ
االمكررمم  عندد  هللا  ٬،  وواالمؤؤمنيینن  ٬،  وواالعاررفيینن  .  وويیبقى  االجدداالل  بيینهھما  على  ططوولل  االمددىى  ٬،  

  . ووال  يیصالنن  إإلى  حلل  .  ووجاء  االمووتت  فسكتت  ااألميیرريي  إإلى  ااألبدد



 
 " منن  رروواائع  شعرر  ااألميیرريي  قصيیددةة  "  أأبب

 
ااصططافف  االشاعرر  مع  أأسررتهھ  في  أأحدد  االمصايیفف  االلبنانيیة  "  قرُْرنايِیلل"  ٬،  وولما  ااقترربب  

اافتتاحح  االمددااررسس  ترركتت  ااألسررةة  االمصيیفف  ٬،  ووعاددتت  إإلى  حلبب  ٬،  ووبقي  االشاعرر  مووعدد  
بعددهھھھا  أأيیاما ً ووحددهه  ٬،  يینظظرر  إإلى  آآثاررهھھھمم  ٬،  ووتأبى  عليیهھ  نفسهھ  أأنن  يیمسحهھا  أأوو  يیززيیلهھا  منن  
مكانهھا  ٬،  بلل  على  االعكسس  ٬،  إإنهھ  ررااحح  يیتقرّرااهھھھا  بيیدديیهھ  ٬،  وويیمسح  عليیهھا  بعيینيیهھ  ٬،  وويیضعهھا  

قدد  أأووحى  إإليیهھ  ذذلكك  بهھذذهه  االقصيیددةة  االرراائعة  على  قلبهھ  ٬،  وويیمززجهھا  بددمووعهھ  االفيیاضة  .  وول
  : االخالددةة

   

 

َغبُب  **  أأيینن  االتددااررسُس  شاَبهُھ  االلعبب ُ   أأيینن  االضجيیُج  االعذْذبُب  وواالشَّ
مى  في  ااألررضض  وواالكتبب  أأيینن  االططفوولُة  في  تووقدِدهھھھا  **  أأيینن  االددُّ
 أأيینن  االّتشاُكسُس  ددوونما  غررضٍض  **  أأيینن  االتباكي  ٬،  ما  لهھ  سببب

 معا ً ٬،  وواالحززنن  وواالططرربب  أأيینن  االّتباكي  وواالتضاحكك  في  **  ووقتت ٍ 
 أأيینن  االتسابقُق  في  مجاووررتي  **  شغفا ً ٬،  إإذذاا  أأكلوواا  ٬،  ووإإنن  شرربوواا

 يیتززااحموونن  على  مجالستي  **  وواالقرربِب  مني  حيیثما  اانقلبوواا
 يیتووجهھوونن  بَسوْوقِق  فططررتهھمم  **  نحوويي  ٬،  إإذذاا  ررغبوواا  ووإإنن  ررهھھھبوواا
 فنشيیددهھھھمم  "بابا  "  إإذذاا  فررحوواا  **  ووووعيیددهھھھمم  "بابا  "  إإذذاا  غضبوواا

 ذذاا  اابتعددوواا  **  ووَنِجيیُّهھمم  "بابا  "  إإذذاا  ااقترربووااووهھھھتافهھمم  "  بابا  "  إإ
 باألمسِس  كانوواا  مللَء  منززلنا  **  ووااليیوومم  ٬،  وويیح  االيیوومم  ٬،  قدد  ذذهھھھبوواا

 ووكأنما  االصمتُت  االذذيي  هھھھبططتْت  **  أأثقالهھ  في  االدداارر  إإذْذ  ذذهھھھبوواا
 إإغفاءةة ُ االمحموومم  ٬،  هھھھدْدأأتهھا  **  فيیهھا  يیشيیع  االهھمم  وواالتعبب  
اا  ٬،  ووما  ذذهھھھبوواا  ٬،  أأجلل  ذذهھھھبوواا  وومسكنهھمم  **  في  االقلبب  ٬،  ما  شططوو

 قرربوواا
 إإني  أأررااهھھھمم  حيیثما  االتفتتت  **  نفسي  ٬،  ووقدد  سكنوواا  ٬،  ووقدد  ووثبوواا
  في  خلَدديي  تالعبهھمم  **  في  االدداارر  ٬،  ليیسس  يینالهھمم  نصبب  ووأأحسسُّ

 ووَبرريیقَق  أأعيینهھمم  إإذذاا  ظظفرروواا  **  ووددمووعَع  حررقتهھمم  إإذذاا  ُغلبوواا
 في  كلل  رركنٍن  منهھمُم  أأثرٌر  **  ووبكلل  ززااوويیة  لهھمم  صخبب

 لحائطط  االمددهھھھوونن  قدد  ثقبوواافي  االنافذذااتِت  ٬،  ززجاُجهھا  حطَطموواا  **  في  اا
 في  االبابِب  ٬،  قدد  كَسرروواا  َمززاالجهھ  **  ووعليیهھ  قدد  ررسموواا  ٬،  ووقدد  كتبوواا
 في  االصحنن٬،  فيیهھ  بعضُض  ما  أأكلوواا  **  في  علبة  االحلووىى  االتي  نهھبوواا

 في  االشطْطرر  منن  تفاحة  قضموواا  **  في  فضلة  االماء  االتي  سكبوواا
 إإني  أأررااهھھھمم  حيیثما  ااتجهھتت  **  عيیني  كأسرراابب  االقططا  ٬،  سرربوواا

 رْرنايِیلٍل  نززلوواا  **  ووااليیوومم  قدد  ضمتهھمم  حلببباألمسس  في  قُ  
 ددمعي  االذذيي  كتَّمتهھ  َجلَدداا ً **  لما  تباكوواا  عنددما  رركبوواا

 حتى  إإذذاا  سارروواا  ووقدد  نززعوواا  **  منن  أأضلعي  قلبا ً بهھمم  يیجبب
 أألفيیُتني  كالططفلل  عاططفًة  **  فإذذاا  بهھ  كالغيیثث  يینسكبب

 



 قدد  يیعجبب  االعذذاالل  منن  ررجلل  **  يیبكي  ٬،  وولوو  لمم  أأبكك  فالعجبب
 َخوَورٌر  **  إإني  ٬،  ووبي  عززمم  االررجالل  أأبُب    هھھھيیهھاتت  .  ما  كلل  االبكا

   

 
ررحمم  هللا  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ٬،  فلقدد  أأحبب  االناسس  جميیعا ً ٬،  ووقضى  حيیاتهھ  كلهھا  

يیسعى  في  مصالحهھمم  ٬،  وولمم  يیستررحح  إإال  حيینن  أأررااحح  ررأأسهھ  االمتعبب  على  ثررىى  االبقيیع  ٬،  في  
ي  االعقدد  ااألخيیرر  جوواارر  االمحبووبب  االكبيیرر  ٬،  جددهه  محمدد  بنن  عبدد  هللا  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم  ف

  . منن  االقررنن  االعشرريینن
 


