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 االمـقددمـة
 

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

يیقوولل  دد.جابرر  قميیحة٬،  لقدد  كانن  أأّمة٬،  كانن  ااإلسالمم  يیجررىى  في  ددمهھ  ووأأعصابهھ٬،  ووَنَفسهھ٬،  فعاشش  
نن٬،  كرريیمم  االعططاء..  االتقيیُتهھ  ألوولل  مررةة  بإسالمم  آآبادد  في  االثمانيینيیاتت٬،  شامخ  االررأأسس٬،  أأبّي  االووجدداا

ووكانن  لنا  لقاءااتت  بعدد  ذذلكك  في  مكة  االمكررمة٬،  كنا  نلتقي  يیووميًیا  قبلل  ااألصيیلل  وومعنا  االددااعيیة  
 .ااإلسالمي  االكبيیرر  أأحمدد  جمالل  عندد  االرركنن  االيیماني  بالحررمم  االشرريیفف

االظظلمم  وواالظظالميینن  االذذيینن    أأهھھھددااني  دديیوواانهھ  االفاخرر  "نجاووىى  محمدديیة"٬،  يیوومهھا  تحددثنا  عنن
فررضوواا  االحكمم  االعسكرريي  بسجوونهھ  ووقيیووددهه  وومشانقهھ  على  االشعووبب  االعرربيیة٬،  قلتت  لهھ  منن  

غرراائبب  االصددفف  أأنن  (حح.  شش)  االذذيي  كانن  عضوًواا  منن  ثالثة  حكموواا  باإلعدداامم  على  عدددد  منن  
خيیررةة  ااإلسالميیيینن  في  االخمسيینيیاتت..  يینززلل  في  فنددقق  (خووقيیرر)  االذذيي  أأنززلل  بهھ...  بلل  إإنن  

جررتناحجررتهھ  لصيیقة  بح . 
فأخررجج  ااألستاذذ  عمرر  نسخة  منن  دديیوواانهھ  "نجاووىى  محمدديیة"٬،  ووكتبب  إإهھھھددااًء  ررقيیًقا  لهھذذاا  

 ..االعسكرريي٬،  ووططلبب  منى  أأنن  أأسلمهھ  إإيیاهه
 .قلتت  لهھ:  وولكنهھ  غيیرر  إإسالمي٬،  ووددمم  ااألبرريیاء  في  عنقهھ

قالل:  لذذلكك  أأهھھھدديیهھ  االدديیوواانن٬،  فأمثالل  هھھھؤؤالء  في  حاجة  إإلى  االتووجيیهھ  ووااإلررشادد  أأكثرر  منا..  ووقدد  
بلل  في  مصيیفف  "قررنايیلل"  بلبنانن.  إإنهھ  ددررسس  كبيیرر  تعلمتهھ  منن  االررجلل  االعظظيیمم  االتقيیتهھ  منن  ق

 .عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االمـووضـووعع
 االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي

(1337/1918 _ 1413/1993)  
 

مم)  في  أأسررةة  منن  كرراائمم  ااألسرر  ١۱٩۹١۱٥هھھھـ  (١۱٣۳٣۳٦وُولدد  عمرر  فى  حلبب  االشهھباء  بسوورريیة  سنة  
بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  نائبب  حلبب  في  "مجلسس  االمبعووثانن  االحلبيیة:  فوواالددهه  هھھھوو  محمدد  

االعثماني"٬،  ووأأمهھ  هھھھي  "ساميیة  االجنددليیة"  اابنة  "حسنن  ررضا"  ررئيیسس  محكمة  ااالستئنافف  في  
 .حلبب

ددررسس  االمررااحلل  االتعليیميیة  ااألساسيیة  في  مدديینة  حلبب٬،  ووفيیهھا  أأتمم  ددررااستهھ  في  ااآلدداابب  
نسانيیة  بجامعة  االسوورربوونن  وواالفلسفة.  ددررسس  ااألددبب  ووفقهھ  االلغة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإل

 .في  بارريیسس٬،  وواالحقووقق  في  االجامعة  االسوورريیة  في  ددمشقق
عملل  في  االتعليیمم  فتوولى  إإددااررةة  االمعهھدد  االعرربي  ااإلسالمي  في  ددمشقق.  أأسهھمم  في  اانططالقة  

 .االعملل  ااإلسالمي  االمعاصرر٬،  ووااتصلل  بكثيیرر  منن  مررااكززهه٬،  ووتوولى  بعضض  مسئووليیاتهھ
هھھھـ  ١۱٣۳٧۷٩۹لل  حرربب  فلسططيینن  عامم  شارركك  في  االددفاعع  عنن  االقددسس  مع  جيیشش  ااإلنقاذذ٬،  خال

مم).  مثَّلل  سوورريیا  ووززيیرًراا٬،  ووسفيیرًراا  في  باكستانن  وواالسعوودديیة٬،  ووكانن  سفيیرًراا  في  ووززااررةة  1948)
 .االخاررجيیة  االسوورريیة

منن  مؤؤسسي  جمعيیة  "دداارر  ااألررقمم  ااإلسالميیة"  في  حلبب٬،  كما  أأسهھمم  في  تأسيیسس  حرركة  
( مم١۱٩۹٥٢۲(  -هه)  ١۱٣۳٨۸٤سوورريیة  االحررةة)٬،  ووكانن  ررئيیسس  االجانبب  االسيیاسي  فيیهھا٬،  عامم  ( ). 

كانن  عضوًواا  في  االمجمع  االعلمي  االعررااقي٬،  ووعضوًواا  في  االمجمع  االملكي  للبحووثث  ااإلسالميیة  
 في  ااألررددنن

ااهھھھتمم  بقضايیا  االثقافة  وواالسيیاسة  وواالجهھادد  في  أأووططانن  االعررووبة  ووااإلسالمم٬،  ووااشترركك  في  االعدديیدد  
 .منن  مؤؤتمررااتهھا  وومووااسمهھا٬،  ووااتصلل  بكبارر  علمائهھا٬،  ووررجاالتهھا٬،  وومؤؤسساتهھا

دداانيّیة  ووتأّججتت  ووهھھھوو  ططفلل  في  مرراابع  االشهھباء  االجميیلة  بشكلل  عفوويي  تووهھھّھجتت  مشاعررهه  االووج
  .ططفوولي٬،  فانبثقق  عنن  ذذلكك  ما  كانن  يیحسبهھ  شعررااً  

سافرر  إإلى  فررنسا  بعدد  إإنهھائهھ  االمررحلة  االثانوويّیة٬،  وواالتحقق  بجامعة  االسوورربوونن  ليیددررسس  ااألددبب  
ةة  ووفقهھ  االلغة٬،  فلما  عادد  إإلى  سوورريّیة٬،  ااشتغلل  بالتددرريیسس  وواالمحاماةة  بعدد  حصوولهھ  على  شهھادد

  . االحقووقق  منن  االجامعة  االسوورريّیة  بددمشقق
نظظمم  االشعرر  بعفوويّیة  ووتلقائيّیة٬،  متأّثرراا ً بمددررسة  االقررآآنن  االكرريیمم٬،  ووإإشعاعع  االررسوولل  ااألميینن  

 . (صص)٬،  ووعظظماء  ااألّمة٬،  وومنن  أأحبب  منن  االشعررااء
هھھھـ  أأستاذًذاا  لكررسي  "ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة١۱٣۳٨۸٦دُدِعَي  إإلى  االمغرربب  عامم   ٬،  في  دداارر  "

الررباطط٬،  ووااستمرر  في  االعملل  خمسة  عشرر  عاًما٬،  كما  ددرّرسس  االحضاررةة  االحدديیثث  االحسنيیة  ب
 .ااإلسالميیة  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  محمدد  االخامسس

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

يیووّضح  لنا  وويیعللل  لنا  سببب  شدّدتهھا  ووضررااووتهھا٬،  فالمقصدد  ااألعلى  وواالهھددفف  ااألسمى  ليیسا  منن  



  . ااألموورر  االيیسيیررةة  االسهھلة  االمنالل٬،  وولكنهھما  تحقيیقق  أأمرر  هللا٬،  ووإإقامتهھ  في  االعالميینن
ووتأّملل  ساحة  االعالمم  ااإلسالمي  بتفاؤؤلل٬،  فلمسس  تحرّركك  ااإلنسانن  االمسلمم  ووتحرّرقهھ  إإلى  أأنن  

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

  . ذذااتيّیتهھ  ووتصميیمهھ  االجاززمم٬،  على  أأنن  يیماررسس  ذذااتهھ  االمسلمة٬،  هھھھوو  نقططة  االتحوّولل  االكبررىى
االووجوودد  االبشرريي  في  إإعمارر  ااألررضض  ووفقق  نووااميیسس  هللا  وواالحضاررةة  عنددهه  تحقيیقق  غررضض  

 بأسمى  شكلل  تتجلى  فيیهھ  إإنسانيّیة  ااإلنسانن  االخليیفة
دُدِعَي  أأستاذًذاا  ززاائرًراا  وومحاضرًراا  في  جامعاتت  االرريیاضض٬،  ووااإلمامم  محمدد  بنن  سعوودد  ااإلسالميیة٬،  

وواالملكك  فيیصلل٬،  وواالملكك  عبدد  االعززيیزز  في  االسعوودديیة٬،  ووجامعاتت  ااألززهھھھرر٬،  وواالجززاائرر٬،  
ووصنعاء٬،  ووقططرر٬،  وواالجامعة  ااألررددنيیة  في  عمانن٬،  ووجامعة  ااإلماررااتت  االعرربيیة  في  وواالكوويیتت٬،  

 .االعيینن٬،  ووعدددد  منن  االجامعاتت  ااإلسالميیة  في  باكستانن٬،  ووترركيیا٬،  ووأأنددوونيیسيیا
نططقق  بالشعرر  ووهھھھوو  ططفلل  صغيیرر.  يیتكلمم  االترركيیة  ووااألوورردديیة  وواالفررنسيیة٬،  وويیلمم  بلغاتت  أأخررىى.  

أأخررىى  تنتظظرر  االططبعلهھ  عشررااتت  منن  االددووااوويینن  وواالكتبب  االمططبووعة٬،  ووعشررااتت   . 
اامتازز  شعررهه  بالجررأأةة  وواالصررااحة٬،  وونقدد  ااألووضاعع  االشاذّذةة٬،  ووحملل  على  ططغاةة  ااألّمة  

وومستبدديیهھا٬،  ووحّملهھمم  مسؤؤووليّیة  ااالنتكاساتت  وواالهھززاائمم  االتي  أأصيیبتت  بهھا  ااألّمة٬،  كما  اامتازز  
بالحسس  االووجددااني  االمررهھھھفف٬،  ووااتسمم  بالعمقق  ووااألصالة٬،  وواالسموّو  االررووحي٬،  ووااهھھھتمم  بقضايیا  

التهھا٬،  ووكانن  يیررىى  أأنن  ااإلسالمم  ووحددهه  ططرريیقق  االخالصص  بعدد  سقووطط  كلل  االشعاررااتت  أأّمتهھ  وومشك
  . ووااأليیدديیوولووجيیاتت  وواالووجووهه  االمستعاررةة

تأثرر  بفكرر  ااإلمامم  االشهھيیدد  حسنن  االبنا٬،  ووططرريیقتهھ  ااإلصالحيّیة٬،  وواانتسبب  إإلى  (جماعة  ااإلخوواانن  
االمسلميینن)  ووتوولّى  مناصبب  قيیادديّیة  فيیهھا٬،  ووهھھھي  ال  تززاالل  في  مررحلة  االتأسيیسس٬،  ووااختيیرر  

١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸عضوواا ً في  مكتبب  ااإلررشادد  للجماعة  سنة    . 
ووكانن  يیثني  على  هھھھذذهه  االجماعة  ووعلى  مؤؤّسسهھا٬،  وويیررىى  أأنهھا  االحرركة  ااإلسالميّیة  االتي  تتوواافرر  

فيیهھا  االمووااصفاتت  االمططلووبة  للنهھووضض  باألّمة  ااإلسالميّیة  منن  كبووتهھا٬،  ووتحرّرررهھھھا  منن  رربقة  
 . ااالستعمارر

لل:  إإنن  االمستقبلل  لهھذذهه  االحرركة  ااإلسالميّیة  إإذذاا  ووكانن  متفائالً  بمستقبلل  هھھھذذهه  االحرركة  حيیثث  يیقوو
  . تووفرّر  لهھا  االفهھمم  االصحيیح  لإلسالمم٬،  وواالقيیاددةة  االحكيیمة  االررشيیددةة٬،  وواالعاملوونن  االمخلصوونن

  . ووكانن  على  صلة  ططيّیبة  بالررئيیسس  االسوورريي  شكرريي  االقووتلي
ثمم  سفيیرراا ً في  االمملكة    ١۱٣۳٦٩۹/١۱٩۹٥٠۰عملل  سفيیرراا ً لبالددهه  في  ددوولة  باكستانن  ااإلسالميّیة  عامم  

١۱٣۳٧۷٣۳/١۱٩۹٥٤بيّیة  االسعوودديّیة  عامم  االعرر  .  
مقاتال ً في  كتيیبة  ااألخوواانن  االمسلميینن    ١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸ووكانن  قدد  تططووعع  في  جيیشش  ااإلنقاذذ٬،  سنة  

االسوورريّیيینن٬،  ووحملل  مططالبب  ااألخوواانن  إإلى  حكوومة  جميیلل  االمددفعي  في  بغدداادد٬،  االتي  تضمنتت  
ززيیاددةة  عدددد  االقووااتت  االعررااقيّیة  االمشارركة  في  حرربب  فلسططيینن٬،  ووضررووررةة  االتحرركك  خاررجج  

دد  االتقسيیمم٬،  ووإإقصاء  االيیهھوودد  منن  االجبهھة  االووططنيّیة  لتحرريیرر  فلسططيینن  االتي  تشّكلتت  في  بغدداادد  حددوو
.  ووعايیشش  االقضيّیة  االفلسططيینيّیة٬،  ووااكتووىى  بناررهھھھا٬،  ووااتصلل  بمفتي  فلسططيینن  االحاجج  أأميینن  
االحسيیني٬،  ووكانن  يیلتقي  بهھ  في  لبنانن٬،  نيیابة  عنن  االمجاهھھھدديینن  االسوورريّیيینن٬،  ووكانتت  االقضيّیة  



فّجررتت  أأغووااررهه  االشعرريّیة٬،  فجاءتت  قصائددهه  االفلسططيینيیة  متأججة  االفلسططيینيّیة  هھھھاجسهھ  االيیوومي٬،  
بالعووااططفف٬،  حيیثث  سجلل  أأحددااثهھا  وومالحمهھا٬،  على  شكلل  مجاميیع  شعرريیة  منهھا:  (ملحمة  

٬،  وو(ملحمة  االنصرر)    ٬١۱٣۳٩۹٠۰/١۱٩۹٧۷١۱،  وو(منن  ووحي  فلسططيینن)  ١۱٣۳٨۸٨۸/١۱٩۹٦٨۸االجهھادد)  
٬،  وو(االززحفف  االمقددسس  ١۱٣۳٩۹٤/١۱٩۹٧۷٤ وو(حجاررةة  منن  سّجيیلل)  وو(ااألقصى  ووفتح  االقمة)   (

االهھززيیمة  وواالفجرروو( ) .  
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  

كووميّیة  في  سوورريّیة٬،  ووسيیططررةة  االططبقيّیة  وواالتخلفّف٬،  في  االمتخاذذلة  ٬،  وويیتناوولل  فسادد  ااإلددااررةة  االح
  ١۱٣۳٦٧۷/١۱٩۹٤٨۸اافتتاحيّیاتت  جرريیددةة  (االمنارر)  االتي  كانن  يیحرّررر  بهھا  سنة    

أأما  االفقهھ  االحضارريي  فقدد  جعلل  لهھ  عناصرر  أأرربعة  هھھھي:  ااالستيیعابب  االحضارريي٬،  وواالنظظرر  
االحضارريي٬،  ووااإلددررااكك  االحضارريي٬،  وواالسلووكك  االحضارريي٬،  أأما  االحضاررةة  االغرربيّیة  فقدد  أأتى  

منن  االقووااعدد  نقددااً  ووتعرريیًة  ووإإبررااززاا٬ً،  لتعاررضهھا  مع  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  جماليیا ً   عليیهھا
ووإإنسانيیا٬ً،  بقلمم  عالمم  متمّكنن  منن  االلغة  االفررنسيّیة٬،  وومعررفة  عميیقة  بالمجتمع  االفررنسي٬،  

  . ووإإحاططة  بمعططيیاتت  االحضاررةة  االغرربيّیة  االمادديّیة
  . ووأأّكدد  على  عنصرر  االحوواارر  بيینن  االحضاررااتت  االمعاصررةة

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

 . ووتنوّوعهھا٬،  ووبذذااتيّیة  االووعي٬،  ووذذااتيّیة  ااالنتماء٬،  وواالرروويّیة  ووااالررتجالل
 :منن  ددووااوويینهھ  االشعرريیة

ملحمة    -أأشووااقق  ووإإشررااقق    -منن  ووحى  فلسططيینن    -أأمى    -  أأبب  -أألوواانن  ططيیفف    -مع  هللا  
نجاووىى    -االززحفف  االمقددسس    -رريیاحيینن  االجنة    -قلبب  وورربب    -حجاررةة  منن  سجيیلل    -االنصرر  

أأذذاانن  االفجرر  -محمدديیة   . 
 منن  ووحي  االمهھررجانن  ٬،  ووأأذذاانن  االقررآآنن  ٬،  وونجاووىى  محمدديّیة  وواالخماسيّیاتت  ووشمووعع  ووددمووعع  

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

)ططليیعتهھ  ؛  وودديیوواانن   ١۱٣۳٩۹٨۸/١۱٩۹٧۷٨۸أأمي)   . 
 وومنن  كتبهھ  االمططبووعة

 
 .ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي - 1
 .االمجتمع  ااإلسالمي  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة - 2
لقة  ااألوولى:  في  غارر  حررااءفي  ررحابب  االقررآآنن  (االح - 3 ). 
 .(في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  االثانيیة:  عررووبة  ووإإسالمم - 4
 .(في  ررحابب  االقررآآنن  (االحلقة  االثالثة:  ووسططيیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  ضووء  االفقهھ  االحضارريي - 5
 :وومنن  كتبهھ  االتي  جمعتت  بيینن  االتارريیخ  وواالفكرر  وواالشعرر



 .صفحاتت  وونفحاتت - 1
 .لقاءاانن  في  ططنجة - 2
 

المم  وواالمسلميینن  وواالفكرر  ااإلسالمي  وواالعررووبي  هھھھذذهه  ااألعططيیاتت  االثرريیة  ااشتدد  ووبعدد  أأنن  قددمم  لإلس
عليیهھ  االمررضض٬،  ففاضتت  ررووحهھ  إإلى  باررئهھا  في  مدديینة  االرريیاضض  بالمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  

مم١۱٩۹٩۹٢۲  -هھھھـ  ١۱٤١۱٣۳سنة   . 
ووجدد  أأنن  مؤؤاامررةة  كسرر  االمووااززيینن  هھھھي  منن  أأخططرر  ما  ووااجهھ  وويیووااجهھ  االووجوودد  ااإلنساني٬،  وومنن  

ررةة  االمادديّیة  االمعاصررةة٬،  ووضيیاعع  إإنسانيیتهھا  في  االمتاهھھھاتت٬،  ووهھھھذذهه  أأبررزز  أأسبابب  إإخفاقق  االحضا
 . االمؤؤاامررةة  تشملل  كلل  االساحاتت  االفكرريّیة  ووااالجتماعيّیة

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  

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

 .ووتفرّردد  بمقددماتهھ  االنثرريّیة  لكثيیرر  منن  قصائددهه
 مع  هللا  في  سبحاتت  االفكرر  مع  هللا  في  لمحاتت  االبصرر

مع  هللا  في  نبضاتت  االبهھرر    مع  هللا  في  ززفررااتت  االحشا  
 مع  هللا  في  ررعشاتت  االهھووىى  مع  هللا  في  االخلجاتت  ااألخرر  

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

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

 اابتهھاالتكك  ووأأنتت
كانن  ااألميیرريي  في  االمقامم  ااألوولل  شاعرًراا..  «...  يیقوولل  عنهھ  االددكتوورر  يیووسفف  االقررضاوويي:  

عرر  ذذوو  ررسالة٬،  شاعرًراا  بمووهھھھبتهھ٬،  ووشاعرًراا  بمماررستهھ٬،  وولكنهھ  ليیسس  شاعرًراا  سائًبا٬،  إإنهھ  شا
فليیسس  االشعرر  عنددهه  آآلة  لمدديیح  ااألمررااء  أأوو  االكبررااء٬،  ووال  لهھجاء  االخصوومم  ووااألعددااء٬،  ووال  أأددااةة  

كما  يیحلوو  لهھ  أأنن  يیعبرر  عنن    -للتعبيیرر  عنن  االغرراائزز  االهھابططة٬،  إإنهھ  شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة  
 ."نفسهھ٬،  أأوو  يیعبرر  عنهھ  عاررفووهه٬،  وومنن  يیكتبب  عنهھ

بب  دداائًما  أأنن  يیلقبب  بشاعرر  ووفى  هھھھذذاا  االسيیاقق  نشيیرر  إإلى  أأنن  االشاعرر  كانن  يیح ااإلنسانيیة  "
االمؤؤمنة"٬،  ووهھھھوو  تلقيیبب  بالقيیمة  ال  بالمكانن  كشاعرر  االنيیلل  (حافظظ  إإبررااهھھھيیمم)٬،  ووشاعرر  االقططرريینن  
(خليیلل  مططرراانن)٬،  ووال  بالمكانة  ااألددبيیة:  كأميیرر  االشعررااء  (أأحمدد  شووقي)٬،  فآثرر  لقبب  شاعرر  

ووصفف  ااإلنسانيیة    ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة٬،  ووقدد  يیخططرر  للقاررئئ  سؤؤاالل  ااعتررااضي  مؤؤددااهه:  أأال  يیعتبرر
 !باإليیمانن  تززيّیدداا٬،  أأوو  فضلة  ال  قيیمة  لهھا؟

ووأأعتقدد  أأنن  هھھھذذاا  االتحدديیدد  االووصفي  جاء  ليینفى  أأنن  تكوونن  ااإلنسانيیة  بمفهھوومهھا  االددااررجج٬،  أأوو  
مفهھوومهھا  االذذيي  ال  يیخلوو  منن  االززيیفف  ووااالددعاء...  كاددعاء  االحكوومة  ااألمرريیكيیة  االبووشيیة  بأنن  

ةقووااتهھا  ما  ززاالتت  في  االعررااقق  ألسبابب٬،  ووددوواافع  إإنسانيی . 



فاإلنسانيیة  عندد  ااألميیرريي  ليیسس  لهھا  إإال  االووجهھ  ااإليیماني  االمشررقق٬،  ووهھھھى  إإنسانيیة  بمفهھوومهھا  
االشاملل  االسوويي٬،  ووهھھھى  تارريیخيًیا  تمثلل  نخاعع  دديیننا٬،  ووعمليًیا  اانعكستت  في  منظظوومة  االعالئقق  
االتي  ترربطط  بيینن  االمسلميینن٬،  وواانعكستت  كذذلكك  في  ططبيیعة  تعاملهھمم  مع  االشعووبب  ااألخررىى٬،  

يیقوولل  تعالى:  {ووإإنن  أأحدٌد  منن  االمشرركيینَن  ااستَجارركك  فأجررهه ُ ووكانن  للمشرركيینن  فيیهھا  نصيیبب٬،  
) {حتى  يیسمَع  كالمَم  ِهللا  ثمم  أأبلْغهُھ  مأَمَنهھ ُ  ٦االتووبة:   ). 

فال  عجبب  أأنن  يیكوونن  لألميیرريي  في  قلبب  كلل  منن  عررفهھ  مكانن  ررحيیبب٬،  يیقوولل  االددكتوورر  
ًبا  لططالبهھ  ووططالباتهھ٬،  لما  يیحملهھ  بيینن  جنبيیهھ  منن  ررقة   االقررضاوويي:  "...  ووقدد  كانن  االررجلل  محبَّ
ططبع٬،  ووددماثة  خلقق٬،  ووسعة  أأفقق٬،  ووتجرربة  ووااسعة  في  االحيیاةة٬،  ووما  يیحملهھ  في  جعبتهھ  منن  

 ."ططرراائفف  أأددبيیة٬،  وونووااددرر  ااجتماعيیة  ووسيیاسيیة
هھھھـ٬،  ووعلى  مددىى  خمسة  عشرر  عاًما٬،  كانن  يیقوومم  ١۱٣۳٨۸٦عررفنا  أأنن  ااألميیرريي  اابتددااء  منن  سنة  

كما    بتددرريیسس  ماددةة  "ااإلسالمم  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة"  في  دداارر  االحدديیثث  االحسنيیة  بالررباطط٬،
سس  "االحضاررةة  ااإلسالميیة"  في  كليیة  ااآلدداابب  وواالعلوومم  ااإلنسانيیة  بجامعة  محمدد  االخامسس  .ددررَّ

ووكانن  يیقوومم  بتددرريیسس  هھھھذذهه  االماددةة  في  االجامعاتت  االعرربيیة  ووااإلسالميیة  االتي  يُیددعى  إإليیهھا  أأستاذًذاا  
ززاائرًراا.  ووكانن  دداائًما  يیددعوو  إإلى  فكررتهھ  في  (االفقهھ  االحضارريي)  االذذيي  يیفتقرر  إإليیهھ  االمسلموونن  في  

عصرر٬،  بجوواارر  االفقهھ  االتقليیدديي  االذذيي  يُیْعَنى  بمعررفة  ااألحكامم  االشررعيیة  االمستنَبططة  منن  هھھھذذاا  اال
أأددلتهھا  االتفصيیليیة٬،  ووهھھھذذاا  االفقهھ  االتقليیدديي  هھھھوو  االذذيي  ُتْعَنى  بهھ  كليیاتت  االشرريیعة  وواالحقووقق٬،  ووتقوومم  

 .عليیهھ  مجامع  االفقهھ  ااإلسالمي  االمعررووفة
تنظظيیرًراا    -هھا  ووأأبعاددهھھھا  ووقدد  تبنَّى  (ررحمهھ  هللا)  هھھھذذهه  االماددةة  ووقامم  بتددرريیسهھا٬،  ووعررضض  خططووطط

في  االكتبب  االتي  أأصددررهھھھا٬،  ووذذكررنا  بعضهھا  آآنًفا٬،  ووفى  هھھھذذهه  االططررووحاتت  نررااهه  يیؤؤمنن    -ووتططبيیًقا  
إإيیماًنا  ووثيیًقا  بأنن  االمسلميینن  قددموواا  للعالمم  عططاء  حضارريًیا  في  شتى  االمجاالتت٬،  علميًیا  ووأأددبيًیا  

بلل  هھھھوو  قدديیرر  على    ووفلسفيًیا  ووااجتماعيًیا  ووفنيًیا٬،  ووهھھھذذاا  االعططاء  لمم  يیفقدد  قددررتهھ٬،  ووعووااملل  خلووددهه٬،
االحلوولل  محلل  االمعططيیاتت  االحضارريیة  االغرربيیة٬،  ووكلل  ما  يیحتاجهھ  إإيیمانن  أأهھھھلهھ  بهھ  منن  ناحيیة٬،  
وواالعملل  على  تجدديیددهه٬،  ووإإبررااززهه  في  االثووبب  االذذيي  يیناسبب  االعصرر٬،  مع  تررسيیخ  االثوواابتت٬،  

 .ووتددرريیسس  االماددةة  في  كلل  االجامعاتت  ااإلسالميیة  وواالعرربيیة٬،  منن  ناحيیة  أأخررىى
جلددتنا٬،  وويیتكلموونن  لساننا٬،  يینكرروونن  قيیمة  االحضاررةة  وومنن  َعَجبٍب  أأنن  نجدد  أأناًسا  منن  

ااإلسالميیة٬،  وويیددعوونن  إإلى  أأنن  نفتح  عقوولنا  ووقلووبنا  ووبالددنا  لكلل  ما  هھھھوو  غرربي٬،  ووال  كذذلكك  
االُعدُدوولل  منن  ُكتَّابب  االغرربب  وومفكرريي  ااألدديیانن  ااألخررىى  فاأللمانيیة  "ززيیغرريیدد  هھھھوونكهھ"  تؤؤكدد  أأنن  

ضلل  تررجماتهھمم  للمخططووططاتت  أأووررووبا  تعررفتت  بووااسططة  االعرربب  على  أأهھھھمم  آآثارر  االقدداامى٬،  ووبف
االيیوونانيیة٬،  ووتعليیقاتهھمم  عليیهھا٬،  ووبفضلل  آآثاررهھھھمم  االفكرريیة  االخاصة  أأددخلتت  إإلى  االعالمم  االجررماني  

 "..ررووحح  االتفكيیرر  االعلمي  وواالبحثث  االعلمي
 
 
 

 
 



 
 
 

 االخـاتمـة
 
 

 
ووقالوواا  يیوومم  نعيیهھ:  إإنهھ  يیستحقق  صفة  شاعرر  ااإلنسانيّیة  االمؤؤمّنة٬،  ووأأميیرر  شعررااء  ااإلسالميّیيینن  

نن  االقررنن  االعشرريینن  قاططبة٬،  بعدد  محمدد  إإقبالل  أأميیرر  االشعررااء  في  االنصفف  في  االنصفف  االثاني  م
 ااألوولل  

ووأأّنهھ  االشاعرر  االنمووذذجي  االذذيي  تتوواافرر  فيیهھ  كلل  خصائصص  االشعرر  ااإلسالمي٬،  ألّنهھ  ااستططاعع  أأنن  
يینططلقق  بالنفسس  وواالررووحح  وواالخيیالل  في  أأعماقق  االذذااتت  االبشرريّیة٬،  ووأأعماقق  االشخصيّیة  االمسلمة٬،  

يّیاتت٬،  ووااستططاعع  أأنن  يیمززجج  االحقيیقة  ااإلسالميّیة  بالجمالل  ووأأعماقق  ذذااتهھ  في  االمناجاتت  وواالررووحان
 . االووجددااني٬،  ووااالنفعالل  االصاددقق  في  عجيینة  ووااحددةة

وولهھ  مؤؤلّفاتت  كثيیررةة  في  االحضاررةة  ااإلسالميّیة  منهھا:  (ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي)  
وو(في  االفقهھ  االحضارريي)  وو(االخصائصص  االحضارريّیة  في  ااإلسالمم)  وو(ااإلسالمم  في  ضووء  االفقهھ  

ططيّیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  االفقهھ  االحضارريياالحضارريي)  وو(ووس ) .  
نقلل  منن  االمغرربب  إإلى  االرريیاضض  للعالجج  على  نفقة  االملكك  فهھدد٬،  فتووفي  بهھا٬،  وونقلل  إإلى  االمدديینة  

  . االمنووررةة٬،  فددفنن  بالبقيیع
ووكتبب  في  سيیررتهھ  محمدد  علي  االهھاشمي  (عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااألبوّوةة  االحانيیة٬،  

نبب  بيیررهه  جيیكلي  (االمررأأةة  في  شعرر  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي)  وواالنبووةة  االبارّرةة٬،  وواالفنن  ااألصيیلل)  ووززيی
أألوواانن  ططيیفف)  ووخالدد   :ووعبدد  االررحمنن  حووططشش  (نظظررااتت  في  شعرر  ااألميیرريي  منن  خاللل  دديیوواانهھ

 . (سعوودد  االحليیبي  (عمرر  بهھاء  ااألميیرريي  ـ  حيیاتهھ  ووشعررهه
 

 :االمصددرر
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