
أأذذاانن  االفجرراالمخاضاتت  االتارريیخيیة  في  دديیوواانن    

يیررحمهھ  هللا  تعالى  -للشاعرر:  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي    

 دد.  أأميینن  سليیمانن  االستيیتي
 

 

أأنن  يیصبح  ااإلسالمم  هھھھاجًسا  طَطوْودًداا٬،  تددوورر  في  فلكهھ  أأملٌل  تتماووجج  أأشررعتهھ  في  االقلووبب٬،  
ا٬،  ووبهھ  ُتقاسس  أأمووررهھھھا  كلهھا٬،  فما  وواافقهھ  كانن٬،  فهھكذذاا  االحيیاةة  كلهھا٬،  فهھوو  محرركهھا٬،  وومسكنهھ

لوونن٬،  ووُخلِّدد  االشهھددااء٬،  في  ااألووليینن  ووااآلخرريینن٬،  ووتحققق  االنصرر  في  االددنيیا   سادد  ااألووَّ
 .ووااآلخررةة٬،  ووهھھھذذاا  هھھھوو  االمبتغى

  

يیررسمم  لووحتهھ  بهھذذهه   (أأذذاانن  االقررآآنن) وواالشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  في  دديیوواانهھ
مة  وواالتعرريیفف  االرريیشة٬،  وويیتنقلل  بيینن  مشاهھھھددهھھھا  االتي  بلغ تت  سبًعا  ووثالثيینن  قصيیددةًة٬،  بعدد  االمقددِّ

َملل٬،  إإلى  االخفيیفف٬،  وواالبسيیطط٬،  وواالططوويیلل٬،   بالدديیوواانن٬،  على  أأووززاانن  االخليیلل٬،  منن  االررَّ
   ًعا  بذذلكك  أألحانهھ٬،  محافظًظا  على  عموودد  االفكرر  االذذيي  ما  اانفككَّ وواالمتقارربب٬،  ووغيیررهھھھا٬،  ُمنووِّ

 .يیحتضنهھ٬،  وويیفني  أأيیامهھ  في  إإعاددةة  نهھضتهھ  ووررفعتهھ

في  مخاضاتت    هه  بأحددااثٍث  دَدااررتت  ررحاهھھھا  على  ااألمة  َعبرر  أأرربعيینن  سنة٬،ووقدد  رربطط  قصائدد 
تت  ااألذذررعع  إإلى  االماضي  لتمحووهه٬،  أأوو   متالحقة٬،  لعبتت  بالحاضرر  وواالمستقبلل٬،  وومددَّ

هھھھهھ  !تشووِّ

ة٬،  بددأأهھھھا  بلووحة  االتشهھُّدد٬،  ثمم  تتالتت  االمآذذنن   ووجعلل  االفووااصلل  بيینن  قصائددهه  لووحاتٍت  إإسالميیَّ
ة  كرريیمة٬،  في  لووحاتت  شملتت  كثيیرًراا  وواالمساجدد٬،  ووااللووحاتت  االخططيیَّة  آليیاتت  ووكل ماتت  قررآآنيیَّ

ة٬،  االتي  أأررااددهھھھا  االشاعرر٬،  في  هھھھذذهه   منن  االددالالتت  االتي  ساعددتت  على  ررسمم  االلووحة  االشعرريیَّ
 .االفتررةة  منن  حيیاةة  ااألمة

تأكيیدًداا  لحيیاةة  االمسلمم  االتي  يیبددؤؤهھھھا  بالفجرر٬،  تحملهھ  هھھھمتهھ    ووقدد  جعلل  االفجرر  أأوولل  االدديیوواانن٬، 
  ما  يینفعهھ في  حيیاتهھ  ووآآخررتهھ٬،  متسلًِّحا  بططهھاررتهھ٬،  قاصدًداا    وونشاططهھ؛  ليیبني  في  نهھاررهه  كللَّ

ال  يیرريیدد  غيیرر  ِعزز  ااإلسالمم  وواالمسلميینن  -سبحانهھ  ووتعالى    -بعملهھ  كلهھ  ووجهھ  هللا   . 

  

بيینن  آآثارر  قلعة  -كعاددتهھ    -ثمم  ووقفف  مع  االرربيیع  ووقفًة  مررتجلة    ٬،  بقصيیددةة  عنوواانهھا(سمعانن) 
آآثارر  ااألممم  االتي  يینتشرر  على  صفحاتهھا  صررووحح  االتارريیخ٬،  االتي  تحكي   (هللا  أأكبرر)

 :االسابقة٬،  ووااعتبررهھھھا  االشاعرر  ِعظظة  للناسس
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 .(هللا  أأكبرر) إإنهھا  أأعجووبة  عنوواانهھا

 

زًزاا٬،  فهھوو  حيینن  يیصفف  االططبيیعة  ال  يیررىى  ذذررووةة  جمالهھا  إإال   إإنن  للفجرر  في  قلبب  االشاعرر  َحيیِّ
 :في  االفجرر٬،  فيیقوولل

     َسِنيٍّ   ِسررٍّ  يَیْقظَظُة  االَفْجرِر  أأيَيُّ
هْھ   ِنيیَّ فِي  لَُحيْیظَظاتِكِك  ااْلِعذَذاابِب  االسَّ  

ةة  االصباحح٬، فالططيیوورر  تعززفف  أألحانهھا٬،  ووتلقفف  ررززقهھا٬،  وواالهھرّرةة    حيیثث  يیظظهھرر  االجمالل  في  ُغررَّ
هھھھرر٬،  االذذيي  يیغرريي   تحبوو  نحووهھھھا٬،  تشتهھيیهھا٬،  وواالغصوونن  تلمع  بالنددىى٬،  ووتتززيیَّنن  بالززَّ

  -االفررااشاتت٬،  قرربب  شاللل  يیجعلل  ااألررضض  نشووىى٬،  ليیظظهھرر  ووررااء  ذذلكك  كلهھ  إإتقانن  االخلقق  
 :- سبحانهھ

 َخلقََق  هللا ُ لِْلَبرَراايَیا  َسَجايَیا  
هْھ  وَوَبرَرىى  ااْلَفْجرَر  لِْلَجم َ  الِل  َسِجيیَّ  

في  ِمحرراابب  ططبيیعتهھ  االخالَّبة٬،  ووحيینن  اانتقلل  إإلى  جوواارر  االبيیتت  كانن  هھھھذذاا  في  شمالل  االعررااقق٬،  
  للفجرر  في  أأذذنيیهھ  َجررسس  ووددررسس٬،  حيیثث  ااألذذاانن  يینبِّهھ  االغيیانن  وواالنؤؤوومم٬،  حتى  ال   االعتيیقق٬،  ظظللَّ

 :يیضيیع  منهھ  يیوومهھ

يیكِك  فِي  ااإلصِْص    يَیا  أأذََذاانَن  االددِّ
َباحِح  َما  أأَْعذَذبَب  َجرْرَسكْك    

  االشاعرر  نفسهھ  منن  هھھھذذهه  االهھمساتت  االخططابيیَّة  االووعظظيیَّة  ليیفتح  عيینيیهھ  على  ططبوولل   وويَیسللُّ
٬،  االتي  أأحاططتت  االمؤؤتمرريینن  بأحالمم  ووأأحالمم٬،  فكتبب  ررؤؤيیتهھ  للمووقفف٬،  (بانددوونج) مؤؤتمرر
ة٬،  وواالعالجج  االناجع  لهھا٬،  حيیثث  لمم  يیكنن  للمؤؤتمرريینن   ووااستعررضض  مصائبب  ااألمة  ااإلسالميیَّ

 :أأساسس  عقدديي  يیلتفُّوونن  حوولهھ٬،  فيیقوولل

ااِء  أأَنِّي  ال َ أأرََرىى  لَُكمُم    وَوأأَْعَضلل ُ االددَّ
طْطوَواافُف  يَیْنَحِصرُر   ِمنْن  َكْعَبٍة  َحوْوَلهَھا  االتَّ  

وونن  في  تنفيیذذ  مخططططاتهھمم  بووعي ٍ ُمتززاايیدد  تامم٬،   بيینما  أأعددااء  ااإلسالمم  وواالشررقق  كلهھ  جاددُّ
  يُیغنِّي  على  ليیالهه٬،  وويیططرربب  لماددحيیهھ  بما  ليیسس  فيیهھ٬،  ووإإنن  كانن  بيینهھمم   ووأأهھھھلل  (بانددوونج)  كللٌّ

ززمم  بدديینهھ٬،  فإنهھ  ال  يیملكك  االقرراارر٬،  وويیستمرر  االشاعرر  يینفثث  ززفررااتهھ  ووآآهھھھاتهھ٬،  ليیعلنن  في  ملت
  ااإلسالمم  هھھھوو  االحلل  بقوولل  :ختامم  قصيیددتهھ  أأننَّ

 َمنْن  َسارَر  وَوْفقَق  َنوَوااِميیسِس  ااإلِلهَِھ  َعَنتْت  
لهَُھ  ااْلِجَباهه ُ وَوأأَْملَى  ُحْكَمهُھ  ااْلَقدَدرُر    



ووأألقاهھھھا  في  االتلفززةة  االمغرربيیَّة٬،  في  ذِذْكررىى    مم١۱٩۹٦٦،٬ووااختارر  االشاعرر  قصيیددةة  كتبهھا  سنة  
  -ثووررةة  االملكك  وواالشعبب٬،  ووثبتت  قبلهھا  لووحة  خططبة  آليیة  منن  االقررآآنن  االكرريیمم  يیقوولل  فيیهھا  

ِ  ﴿   :- سبحانهھ  ووتعالى قلُْل  يَیا  ِعَبادِديَي  االَّذِذيینَن  أأَْسرَرفوُواا  َعلَى  أأَْنفُِسهِھمْم  َال  َتْقَنطُطوواا  ِمنْن  رَرْحَمِة  هللاَّ
َ  يَیْغِفرُر  اال   هللاَّ ُنووبَب  َجِميیًعاإإنِنَّ ﴾    ذذُّ [ ]٬،  ووكانتت  أأشعاررهه  في  هھھھذذهه  االمناسبة  ٥٣۳االززمرر:  

٬،  بيیَّنن  فيیهھا  أأنن  جهھادد  ااإلنسانن  في  االحيیاةة  بددأأ  (ططرريیقة  االددووبيیتت) مقططووعاتت  إإحددااهھھھا  على
 :منذذ  االصررااعع  ااألوولل  بيینن  آآددمم  وواالشيیططانن٬،  ووختمهھا  بقوولهھ

ْح   هَھا  ُمْعِجزَزةة ُ االصَّ  إإِنَّ
رَرااِء  وَوهللا ُ َلهُھ  فِي  ااْلُعرْربِب  آآيَیهْھ    

 ُتْنبتُِت  ااألَْمَجادَد  ِباإلسِْس  
ْنيَیا  هھھِھدَداايَیهْھ   المَِم  لِلددُّ  

دد  أأنن  ااإلسالمم  هھھھوو  االحلل٬،  في  قوولهھ(عببء  ااألمانة) ووفي  االمقططووعة  االثانيیة  :٬،  يیؤؤكِّ

 َمنْن  َسارَر  فيِیهِھ  َعلَى  ااْلهُھدَدىى  االرْر  
رَرْحَمنُن  أأوْوالهَه ُ ااْلقيَِیادْد    

َعلَى  ِهللا  ااْلِعَبا  َفاْجَمْع    
  ااْلِعَبادْد   هُھ  رَرببُّ دَد  َفإِنَّ  

 :ووختمهھا  بقوولهھ

ْصرُر  وَوعْع    وَوُخضِض  ااْلوَوَغى  َفالنَّ
َغاةة ُ إإِلَى  َنَفادْد   دُدكَك  وواالططُّ  

  يیددعوو   "عاددااتت  االصالحيینن  عباددةة" :ووتأتي  مقوولة  االفقهھاء ظظاهھھھررةة  في  االشاعرر٬،  فما  يینفككُّ
وويیتساءلل  في  االمووسمم  االثقافي  لووززااررةة  االشبابب  لجعلل  االحيیاةة  إإسالميیَّة٬،  بكلل  جوواانبهھا٬،  

كرر  االحكيیمم٬،  فكلل  ما  ١۱٩۹٦٨۸  -هھھھـ  ١۱٣۳٨۸٨۸وواالرريیاضة٬،   مم  عنن  سببب  عددمم  َبددء  االمناسباتت  بالذذِّ
 :ال  يیبددأأ  باسمم  هللا٬،  فهھوو  أأبترر٬،  فيیقوولل  مررتجالً  

ْكرِر  ااْلَحِكيیمِم    لمَِم  ال َ َنْسَتْفِتُح  ااالْحتَِفالل َ ِبالذذِّ
هَھا  ااْألَْحَبابُب  وَوااْلقرُْرآآنُن  َخيْیرٌر  ال َ يَیُحوورُر   أأيَیُّ  

تعالى  -وويیتلوو  قوولهھ    -:   وَوااْلَعْصرر ِ ﴿     ااْإلِْنَسانَن  لَفِي  ُخْسرٍر   *   االَّذِذيینَن  آآََمُنوواا  وَوَعِملوُواا   *إإنِنَّ إإِالَّ
ْبرر ِ    وَوَتوَوااَصوْواا  ِبالصَّ الَِحاتِت  وَوَتوَوااَصوْواا  ِباْلَحققِّ ﴾    االصَّ [ لهھمم  منن  ]٬،  ثمم  يینشدد  ٣۳  -  ١۱االعصرر:  

االتي  ووضح  فيیهھا  ووحددةة  ااألمة  على   (أأمة  ووااحددةة) مفتتًحا  بقصيیددةة (بناتت  االمغرربب) دديیوواانهھ
 :دديینن  ااإلسالمم٬،  ووختمهھا  بقوولهھ

 وَوَجذْذوَوةة ُ ااْلقرُْرآآنِن  فِي  َعزْزِمهَھا  
َتْصهَھرُر  َغيْیرَر  ااْلَعرَربِب  بِاْلَعرَربِب    



شعرريیَّة  على  مجززووء  االكاملل  االمررفلل٬،  في  أأمسيیة   (االقررآآنن) ووااررتجلل  االشاعرر  قصيیددةة
ة  االططالبب  في ٬،  ثمم  اافتتح  بهھا  أأمسيیة  أأخررىى  في  االجززاائرر  عامم  (تططوواانن) أأقامتهھا  جمعيیَّ

مم٬،  كانن  ااإلسالمم  محووررهھھھا  ووعماددهھھھا١۱٩۹٧۷٠۰  -هھھھـ    ١۱٣۳٩۹٠۰ : 

 َشرْرعٌع  وَوِمْنهَھاجٌج  َحَضا  
رَرااتٌت  َمَنارُر  ااْلَحائِرِريینْن    

 قرُْرآآُنَنا  دُدْسُتوورُرَنا  
  ااْلَعالَِميینْن   َتْنزِزيیلل ُ رَرببِّ  

  منن  حررووفهھ    -وويیقاررنن   بيینن  أأمسس  ااألمة  ووحاضررهھھھا٬،  حيیثث  االيیوومم  -وواالحسررةة  تنددُّ : 

 وَوإإذَِذاا  ااْنَتَمتْت  أأَْجيَیالَُنا  
َفإِلَى  وَوااِشْنطُطنْن  أأوَْو  بِِكيینْن    

دد  هھھھذذاا  االمعنى  في  مقططووعتهھ  :بقوولهھ (هھھھذذهه  أأمتنا) وويیؤؤكِّ

ْكبُب  وَوفِي  أأوَْو    َفاَتهَھا  االررَّ
َصالهَِھا  َحْمُي  ااْلُخطُطووبِب    

 وَوُشُعووبٌب  فِي  ُسُجوونٍن  
 ِمنْن  ُكرُرووبٍب  وَوذُذُنووبِب  

 
 
 
 

في  مقططووعة  أأخررىى  بعنوواانن  وويیررفع  رراايیة  ااإلسالمم  في  قلبهھ  خفَّاقة  معهھ٬، باسمكك  ) 
 :في  مططلعهھا(االلهھمم

 َفْلَتُكنْن  آآيَیاتُت  ذِذْكرِر  االل ْ 
الهَِه  يَیا  أأَْحَبابَِنا    

 فِي  لَِقاِء  ااْلَخيْیرِر  هھھَھذَذاا  
َعهْھدَد  َعزْزمٍم  َبيْیَنَنا    

  َمْسَعا    بِاْسِمكَك  االَّلهُھممَّ
َنا  َفَبارِركْك  َسْعيَیَنا    

ووقدد  ددعتهھ  صبايیا  منن  بناتت  االشهھددااء٬،    كيیفف  نعجبب  منن  شاعرر  يیتلفع  غززلهھ  بآالمم  ااألمة٬،
   سبحانهھ  -يیددررسنن  في  معاهھھھدد  االمغرربب٬،  فهھوو  في  االمططلع  يیسلمم  ااألمرر    -: 

 َقاَمتِت  ااْألَْقدَداارُر  ِمنْن  َغيْیرِر  َكالمَْم  
  ااْألََنامْم  َسلِّمِم  ااْألَْمرَر   إإِلَى  رَرببِّ  



 ووااسلل  بعضض  االهھمم  في  فاططمة  
لل ْ بِاْعتِدَداالٍل  وَوااْبِتَسامْم   وَوَتَغززَّ  

 قُْلتُت  وَوااْلقدُْدسُس  لَهَھا  فِي  أأَْعيُینِي  
ا  دَدهھھَھى  ااْلَبيْیتَت  ااْلَحرَراامْم   طَطْعَنٌة  ِممَّ  

ا  ليیلهھ٬،     فددعاء  منن  قلبب  ررجلل  يیررسمم  خاررططة  ااألمة  ووحرركتهھا  االسيیاسيیَّة  االتي  ال  تعتمددووأأمَّ
االشررعع  منهھاًجا٬،  فيیررااهھھھا  ال  تررىى  االخيیرر٬،  ووال  تحدددد  مكانهھا  في  نفقق  مظظلمم٬،  جعلتت  

 :االمذذااهھھھبب  ااإللحادديیَّة  منهھجهھا٬،  ووعاددىى  منهھج  ااإللهھ  فصاررتت

ٌة  فِي  ااْلَبالِء  زَزْمَجرَرتِت  ااْألهَْه    أأُمَّ
تْت  لََجاَجا   وَواالل ُ فِي  قدُْدِسهَھا  وَولَجَّ  

ا    أأوَْوَثقَق  ااْلُحْكمُم  َقيْیدَدهھھَھا  وَوَترَرضَّ
ْخَفى  َعْنهَھا  وَوأأَْبدَدىى  وَودَدااَجا  هھھَھا  وَوأأَ    
  يَیْفتِكُك  بِاْألسُْس    وَوَبَغى  وَوااْسَتَبددَّ

ُعووبُب  نَِعاَجا   دِد  لَِتْبَقى  لهَُھ  االشُّ  
ُكمُم  ااْألدَْد     َنادَدىى  هھھَھذَذاا  َعدُدووُّ  ُثممَّ

وواا  َعليَْیهِھ  ااْلفَِجاَجا   هھھَھى  َتَعالَوْواا  ُسددُّ  
  فِي  َمْجلِسِس  ااْألمَْم    َسَندِديینُن  ااْلَعدُدووَّ
ْصليِیهِھ  ُخطْطَبًة  وَوااْحتَِجاَجا  نِن  وَون ُ   

تساءلل  االشاعرر  عنن  ااتِّحادد  االمكبليیننوويی  

 وَويْیلَهُھمُم  َما  يُیفيِیدُد  فِي  َحوْوَمِة  ااْلَكرْر  
ليِینَن  ااْندِدَماَجا   بِب  ااْندِدَماجُج  ااْلُمَكبَّ  

حتهھا  حالل  ااألمة٬،  يیعوودد  االشاعرر  ليیسلمم  ااألمرر  ووبعدد  ززفررااتت  االمصددوورر  االملتهھبة٬،   وواالتي  قررَّ
  ،٬ وويیناجيیهھ  بقوولهھكلَّهھ   : 

 يَیا  إإِلَهِھي  لَوْوالكََك  ُكْنتُت  ُسدًدىى  ال َ 
َصْبرَر  ال َ ِشْعرَر  ال َ رَرَجا  ال َ ااْنفِرَرااَجا    

٬،  ووسارروواا  بهھمم  خبطط  وويیبقى  أألمهھ  منن  االشيیاططيینن  االذذيینن  ملَّكوواا  مرريیدديیهھمم  قررااررااتت  ااألمة
عشووااء  في  ليیلة  ما  بهھا  قمرر٬،  حتى  ووصلل  بنا  االشاعرر  إإلى  ليیلٍة٬،  ووكأنهھ  يیستضيء  

وويیسامررهه  ليیططيیلل  االددعاء  منتظظرًراا  االفجرر٬،  في  قصيیددةة  جعلل  عنوواانهھاببددررهھھھا٬،   سعي  إإلى  ) :
  على  (االفجرر مع  االذذيي  عززَّ   على  ررؤؤيیة  وومضض  ااألملل  عبرر  االحناددسس٬،  كالددَّ ٬،  ووهھھھوو  يیصررُّ

 :غيیرر  االمقلل٬،  فيیتذذكرر  نكبة  االقددسس  ووأأعوواانن  االشيیاططيینن٬،  فيیقوولل

 وَوأأذَْذُكرُر  ااْلقدُْدسَس  وَوااْألَْقَصى  وَوَنْكَبَتَنا  
لَهُھمْم  إإِْبليِیسُس  ِمنْن  َخوَولِل   وَوَمنْن  َتَخووَّ  



 يَیَكادُد  يَیْحرِرقهُُھمْم  َغيْیظِظي  بَِنارِر  لَظًظى  
َما  أأوَْورَرُثوواا  ااْلُعرْربَب  ِمنْن  ذُذللٍّ  وَوِمنْن  زَزلَلِل    

ددااعع  االذذيي  ال  يیكادد  يیفاررقق  ررؤؤووسس  أأبناء  ااألمة٬،   هھ  إإلى  االصُّ االذذيینن  أأفررغوواا  وويیسلمهھ  هھھھمُّ
  أأن هھأأحمالهھمم  إإال  منن  هھھھموومهھا٬،  ووكللٌّ  يیظظننُّ هھ  االووحيیدد  في  هھھھمِّ : 

دَدااعِع  َنقِيیقٌق  فِي  َمَحاِجرِرهِه    وَولِلصُّ
َخلِل     فِي  دُدْنيَیا  ِمنَن  االددَّ وَوْحدِديي  َمَع  ااْلهَھممِّ  

 َسهِھرْرتُت  وَوااْلُحزْزنُن  ليَْیسَس  ااْليَیأسُْس  يَیْعِصرُرنِي  
دُد  لِي   وَواالَّليْیلل ُ َساجٍج  وَوإإيَِیَمانِي  يُیَسددِّ  

  ووحدَدهه٬،   يُیسيیِّررهه  كيیفف  يیشاء٬،  وولهھ  في  كللِّ  أأمرٍر  حكمة ٌ وودداائًما  ااألمرر  عندد  كللِّ  مسلمٍم   : 

ِ  فِي  َمْكُنوونِن  ِحْكَمِتهِھ       وَوإإنِنَّ
وَوَغيْیبهِِھ  َلَقَضاًء  َغيْیرَر  ُمرْرَتَجلِل    

  

 

مم٬،  فيیقوولل  في  مقددمة  قصيیددتهھ  ١۱٩۹٧۷٣۳هھھھـ  ١۱٣۳٩۹٣۳وويیصلل  االشاعرر  إإلى  حرربب  ررمضانن  
 :((نصرر  منن  هللا

على  كللِّ  حالل  -لقدد  كانن  في  حرربب  ررمضانن   ووحسبهھا  أأنهھا  وونتائجهھا  قددرر  منن  االنصرر٬،   - 
حتت    -ررغمم  ما  كممتت  بهھ    - أأثَّررتت  على  االووضع  االعلمي٬،  فغيیَّررتت  بعضض  مووااززيینهھ٬،  وولووَّ

للحضاررةة  االمادديیَّة  االمعاصررةة٬،  وودُدوَولهھا  االُعظْظمى  االمسيیططررةة٬،  بغدٍد  تشررقق  فيیهھ  على  
ة٬،   ة٬،  ووبددأأتت  مؤؤاامررةة  يینفذذهھھھا  منن  تحكمهھمم  االسامرريیَّ ااإلنسانيیَّة  بشائرر  االسعاددةة  ااإلسالميیَّ

لمادديیَّة  االغوويیَّةووشقاء  اا . 

  

ة٬،     وولهھذذاا  تددااعتت  االمعسكررااتت  االررأأسماليیَّة  ووااالشتررااكيیَّ شررقيیَّة  ووغرربيیَّة٬،  لحجزز  هھھھذذاا  االمددِّ
٬،  ووحققق  لهھا  مكرُرهھھھا  االسيیِّئ  االمتالحقق  كثيیرًراا  مما  ترريیدد٬،  ووال  تززاالل  أأووططانن   قبلل  أأنن  يیشتددَّ

 ُ َمنْن  وَوليََیْنص ُ االعررووبة  ووااإلسالمم  تكابدد  ووططأةة  هھھھذذاا  االمكرر  االلعيینن٬،  وولكنن  إإلى  حيینن؛  ﴿     هللاَّ رَرننَّ
  َعزِزيیزز ٌ  َ  لََقوِوييٌّ   هللاَّ ﴾    يَیْنُصرُرهه ُ إإنِنَّ [ ٤٠۰االحج:   ]. 

  

وواالشاعرر  ووإإنن  كانن  قدد  ااختلسهھ  ططبلل  ااإلعالمم٬،  يیكادد  يیلمسس  االنتائج٬،  وويیحاوولل  جاهھھھدًداا  أأنن  
يیجعلل  منن  أأملهھ  ووإإيیمانهھ  ووططمووحهھ  بلسًما  لشفاء  ااألمة٬،  ووإإيیقاظظهھا٬،  وويیررفضض  أأنن  تكوونن  



متهھا  ااألمة  في  هھھھذذهه  االمعرركة  ددماء  االشهھددااء  ووآآالمم  االثكالى٬،     -ووجررااحاتت  االضحايیا  االتي  قددَّ
 .ثمًنا  لمسررحيیَّة  مأساوويیة٬،  ختمهھا  االووضع  االعرربي  ووااإلسالمي  االذذيي  تبعهھا

  

أأقامتت  االمغرربب  مهھررجاًنا٬،  شارركك  االشاعرر  فيیهھ٬،  ووفي  االذذكررىى  ااأللفيیَّة  البنن  ززيیددوونن٬،  
قصائدد  قدديیمة٬،  كابًحا  ِجماحح  أأززماتت  االذذبحة  االصددرريیَّة٬،  فجمع  خاللل  ساعاتت  مقاططع  منن  

 (أألوواانن  منن  ووحي  االمهھررجانن) رربطط  بيینهھا  بأبيیاتت  اانسابتت  بعفوويیَّة  على  االسجيیَّة٬،  فجاءتت
 :أأكثرر  فيیهھا  منن  نددااء  اابنن  ززيیددوونن٬،  يیبثهھ  نجووااهه٬،  وويیشكوو  لهھ٬،  كقوولهھ (نجاء٬،  ووشكاء) :وومنهھا

 يَیا  ْبنَن  زَزيْیدُدوونٍن  يَیا  أأَِخي  َعْبرَر  َعْشرٍر  
ِمنْن  قرُُروونٍن  وَوُجلُّهھا  َألْوَوااْء    

 أأيَْینَن  فِرْردَدوْوُسكَك  االَّذِذيي  َكانَن  ُنوورًراا  
وَودُدَنى  ااْلَغرْربِب  َحوْولهَُھ  ظَظْلَماْء    

هھھھيیاء٬،   ووااهھھھي  االددَّ قتت  شملل  ثمم  يینادديیهھ  وويیخبررهه  بالددَّ وواالخالفاتت  على  االعررووشش٬،  االتي  فررَّ
ة٬،  ووما  ززررعع  االشيیططانن  تحتهھا  منن   خالء٬،  ووررفعتت  شعارر  االقووميیَّ ددتت  االددُّ ااألمة٬،  ووسووَّ

عوواا  شعووبهھمم٬،  ووسحقوواا  فحوولهھمم٬،  ووأأعانوواا  أأعددااءهھھھمم  شعاررااتت٬،  تنابذذ  شررعة   هللا٬،  فضيیَّ
تهھمم٬،  ووأأسلموواا  لليیهھوودد  أأقصاهھھھمم٬،  فيیقوولل  :على  أأُمَّ

 يَیا  ْبنَن  زَزيْیدُدوونٍن  وَوااْلقرُُروونُن  َتوَواالتَْت  
وَوااهھھِھي  وَوُكلُّهَھا  دَدهھھْھيَیاْء   وَواالددَّ  

 :وويیختمهھا  بقوولهھ

ا  فِلَْسطِطي     َضيْیرٍر  َتِضيیُع  ِمنَّ  أأييُّ
اُمن َ  َعَماْء  نُن  ليَِیْبَقى  ُحكَّ ا  االززُّ  

ة  االنبررااتت٬،     االشاعرر  في  مهھررجانن  اابنن  ززيیددوونن  يیلوونن  آآهھھھاتهھ  ووهھھھمساتهھ  االخططابيیَّ وويیستمررُّ
 :يیبددأأ  بقوولهھ (حرربب  ررمضانن) يینفثهھا  في  نددااءااتهھ  البنن  ززيیددوونن٬،  ووفي  قصيیددتهھ

كَك  ااْليَیوْومَم  ِعْندِديي    يَیا  ْبنَن  زَزيْیدُدوونٍن  بِررُّ
أأنَْن  َتِخذْذَنا  ذِذْكرَرااكَك  وَوااْلَمهْھرَرَجاَنا    

 ِمْنَبرًراا  ُترْرِسلل ُ ااْإلهھھَِھاَباتِت  ِمْنهُھ  
أأوََوَما  ُكْنتَت  فِي  ااْلوَوَغى  ِمْعوَوااَنا    

 يَیا  ْبنَن  زَزيْیدُدوونٍن  َغْفَلُة  ااْلُعرْربِب  طَطاَلتْت  
وَوَتَتاَلتْت  وَوأأَْصَبَحتْت  إإدِْدَماَنا    

فصاحح  كأنهھ  منن  ووقددةة  ااأللمم    حقًّا  لقدد  ووضع  االشاعرر  يیددهه  على  االجررحح  االذذيي  أأددمى  قلبهھ٬،
ذذ٬،  وويی اهه٬،  ووليیسس  بعدد  هھھھذذاا  إإددماننيیتلذذَّ تغنَّ ! 



  

ة٬، االتي    وويیضع  االشاعرر  نفسهھ  في  مسيیررةة  االمغرربب  االخضررااء  نحوو  االصحررااء  االغرربيیَّ
هھمم  تحتت  رراايیة  ملكك   دًداا  هھھھذذهه  االمسيیررةة  إإلى  أأهھھھلهھا  لضمِّ مكثتت  فيیهھا  إإسبانيیا  قررووًنا٬،  مؤؤيیِّ

 :االمغرربب٬،  فيیقوولل

 َشهِھدَد  هللا ُ ال َ وَوَفاَء  وَوال َ دَديْي  
ىى  َبلل ْ ِخْلَقة ً  وَوِكيَیاَنا    ًنا  يُیؤَؤددَّ  

 

 

إإذذاا  كانتت  في  سبيیلل  هللا٬،  وويیختمهھا  باستعددااددهه  لخووضض  االحرربب  مع  ُجْندد  االمملكة  االمغرربيیَّة٬،  
 :فيیقوولل

رَرتْت  فِي  َسبيِیلل  االل ْ   َفإذَِذاا  ااْلَحرْربُب  قدُدِّ
الهِه  ُخْضَنا  ِغَمارَرهھھَھا  بِدِدَماَنا    

  ووفي  مقططووعة  بعنوواانن االمخددررااتت٬،  يَیِصفُف  ااإلنسانن  االغرربي  االذذيي  نخررتهھ   (ددووررةة  االددهھھھرر)
بأنهھ  إإما  أأنن  يیكوونن  في  قمة  االتقنيیة٬،  أأوو  مع  االحيیوواانيیَّة  االبهھيیميیَّة٬،  متعاليًیا  بكفررهه  ووكبرريیائهھ  

 :على  هللا٬،  فيیقوولل

 وَوَتَعالَى  َعلَى  ااإلَِلهِھ  َتَعالَى  
اَنا   يیَّ فِي  ُغرُروورٍر  وَوَكاَبرَر  االددَّ  

  

ليیعوودد  لهھا  يیعاهھھھدد  اابنن  ززيیددوونن  على  االعملل  في  صفووفف  ااألمة؛   (عهھدد  وومجدد)ووفي  قصيیددةة  
 :مجددهھھھا٬،  فيیررتفع  ااألذذاانن  ثانيیة  منن  فووقق  مآذذنن  قررططبة  االززهھھھررااء٬،  فيیقوولل

 يَیا  ْبنَن  زَزيْیدُدوونٍن  َبيْیَنَنا  ااْلَعهْھدُد  وَوااْلَمْج  
دُد  َسيَیْجلوُو  هھھُھَتافَُنا  ااآلذَذااَنا    

 َموْوِعدٌد  ُمْبرَرمٌم  إإذَِذاا  َماتَت  َعْنهُھ  
َشيْیُخَنا  ااْلَقرْرمُم  فيِیهِھ  يَیْنُموو  َفَتاَنا    

جهھا  بعنوواانن  شعرريیَّة  صاخبة٬،ووتأتي  خططبة   بناهھھھا  على  االمتقارربب٬،  ووتووَّ ٬،  (ددعووةة  للهھددىى) 
   ثمم  يیصوولل  بيینن  آآهھھھاتت  ااألمة    -سبحانهھ    -يیعلنن  االشاعرر  منن  مططلعهھا  تسليیمم  ااألمرر  كلهھ  

ووآآالمهھا٬،  وويیبيیِّنن  ززيیغ  االذذيینن  يیسووسوونهھا  على  غيیرر  شررعة  هللا٬،  ووما  أأووصلووهھھھا  إإليیهھ  منن  
  أأمامم  ااأل ااء  االوَوهھھَھنن  وواالضيیاعع٬،  ثمم  إإنهھ  ال  حللَّ مة  غيیرر  االعووددةة  إإلى  دديینن  هللا  ووشرريیعتهھ  االَغررَّ



االتي  ااررتضاهھھھا  لهھمم٬،  وواالتي  ستجعلهھمم  أأسيیادد  االعالميینن٬،  يینشرروونن  االسالمم٬،  وويینقُّوونن  ااألررضض  
 :منن  خبثهھا٬،  فيیقوولل  في  ختامهھا

ِ  فِي  لَْمَحٍة    وَوأأُْقِسمُم  بِا
إإذَِذاا  َما  َملَْكَنا  لَهَھا  َمالَهَھا    

المَم   َنامَم  ُنِشيیُع  االسَّ  َسَنرْرَقى  االسَّ
وَوَنْنفِي  َعنِن  ااألرَْرضِض  أأوَْوَحاَلهَھا    

 إإذَِذاا  َصدَدقَق  ااْلَعزْزمُم  دَداالتَْت  لََنا  االل ْ 
 ُ أأوَْوَحى  لَهَھا   َعوَواالمُِم  َفا  

لل  االشاعرر  مووقفهھ  منن  مؤؤتمرر  نززعع  االسالحح٬، قة  ال    كما  يیسجِّ ووأأنن  االخططبب  االجميیلة  االمنمَّ
تجدديي  مع  االحقق  شيیًئا٬،  ووااألمنن  االحقيیقي  في  نززعع  االشرروورر  منن  االصددوورر  االتي  تعبثث  بكلل  

 االخبثث  ووااللؤؤمم

رُروو    َفاألَْمنُن  فِي  َنزْزعِع  االشُّ
دُدوورِر  وَوال َ وَوِسيیَلهْھ   رِر  ِمنَن  االصُّ  

ُجووعُع  إإِلَى  ااْلهُھدَدىى    إإِالَّ  االررُّ
رَرسَسَ◌مم  ااإلِلهَُھ  لََنا  َسِبيیلهَْھ    

ة٬، سس٬،  يیلقي    وويیستمررئئ  االشاعرر  نهھج  االخططبة  االشعرريیَّ ووفي  ووقفة  االخططيیبب  االمتمررِّ
(االقددرر  ووسعي  االبشرر) مووعظظتهھ خالقق  عظظيیمم٬،    -سبحانهھ  ووتعالى    -٬،  يیبددؤؤهھھھا  بتمجيیدد  هللا  

ى  فقدد   ى  فقدد  أأفلح٬،  وومنن  ددسَّ ووااهھھھبب  للعقلل٬،  االذذيي  يیختارر  صاحبهھ  بهھ  خيیاررهه٬،  فمنن  ززكَّ
 :خابب٬،  وويیتابع  ووعظظهھ  ُمْعلًنا

ااألَْبَصارِر  هھھَھذِذيي  ِعْبرَرةة ُ ااْلُمْعَتبِرريینْن  يَیا  ذَذوِويي    
هْھِج  ااْلُمهِھيینْن   هَه  هللا ُ َعنِن  ااإلِْلزَزاامِم  بِالنَّ نززَّ  

  اْاليَیقيِینْن    َقدَدرُر  هللاِ  َقَضاُء  هللاِ  فِي  ااْلَحققِّ
ليَْیسَس  لِِإلْنَسانِن  إإِالَّ  َما  َسَعى  دُدْنيیِا  وَودِديینْن    

 :وويیختمهھا  بقوولهھ

وَوااْلُمؤْؤِمِنيینن ْ   هھھَھذِذهِه  ذِذْكرَرىى  َعَسى  َتْنَفُعنِي  

إإالَّ  جعلهھا    منن  عناصرراالخططبة  شاررددةة  ووال  ووااررددةة٬،  -يیررحمهھ  هللا    -وولعمرريي  ما  ترركك  
هھ  االووعظظ  (منن  أأجبرر) مووززوونة  مقفاةة٬،  وومثلهھا  مقططووعة ٬،  ووعلى  ذذااتت  االسبيیلل٬،  يیووجِّ

  في  َبثث  االووعي  في  أأجيیالل   للمؤؤمنيینن٬،  لكنهھ  ال  يینسى  بقيیة  االناسس٬،  وويیجتهھدد  أأيیَّما  ااجتهھاددٍّ
على  االتميیيیزز  في  حيیاتهھمم٬،  بيینن  معسكرر  االمؤؤمنيینن  وومعسكرر  ااألعددااء٬،    ااألمة٬،  ليیساعددهھھھمم

االذذيي  يیحاوولل  جاهھھھدًداا  االتعميیة؛  ليیصلل  إإلى  ضرربب  االمسلميینن  في  أأعرراافهھمم٬،  ووأأعررااضهھمم٬،  
 :(حمدد٬،  ووشكووىى٬،  ووفكرر) ووفي  عباددااتهھمم  وومعتقددااتهھمم٬،  ووثوواابتهھمم٬،  ووإإذذاللهھمم٬،  ووفي  قصيیددةة



 لَمْم  يَیْكفِهِھمْم  َما  فِي  فِلَنعْسطِطيینَن  ِمنْن  
هھھَھوْولٍل  وَووَويْیلٍل  وَوَنَكالٍل  وَوَصابْب    

رُروواا  لِْبَنانَن  فِي  فِْتَنٍة    َفَفجَّ
َعادَدتْت  رُرَباهه ُ بِلَظَظاهھھَھا  يَیَبابْب    

لكنن  مع  كلل  االشكووىى  ال  يینسى  االشاعرر  أأنهھ  يیناجي  ررّبًا  ررحيیًما٬،  ال  يیخيیبب  لمنن  ددعاهه  
 :االررجاء

 وَوِمللُْء  َشْكوَواايَي  رَرَجاٌء  وَوِفي  
َعزْزِمي  ااْلتَِجاٌء  وَوَمَضائِي  ااْنتَِسابْب    

ِ  َمنْن   ِ  لِْألرَْرَحمِم  ااألَْكرَرمِم  
إإذَِذاا  دَدَعاهه ُ َعابِدُدووهه ُ أأََجابْب    

ففي  قصيیددتهھوويیتططاوولل  عهھدد  االهھموومم  على  االشاعرر٬،   ال  يیجدد  أأمامهھ  سووىى   (أأذذاانن  االنصرر) 
منن  مررحلة  في  كللِّ  حيینن٬،  ووهھھھوو  يیررىى  بالء  االمسلميینن  يیستعرر    -سبحانهھ    -االلجووء  إإلى  هللا  

 :إإلى  مررحلة  أأخططرر٬،  حتى  غدداا  االبالء  يیخففف  بعضهھ  بعًضا

دُد  َضارِرًعا  رُرْحَماكَك  رَربِّي    أأرَُرددِّ
َبالُء  ااْلُمْسلِميینَن  َغدَداا  َخطِطيیرَراا    

  ُمقيِیمٌم   هُھ  هھھَھممٌّ  إإِلَهِھي  إإِنَّ
إإذَِذاا  َما  نِْمتُت  يَیزْزأأرَُر  بِي  زَزئيِیرَراا    

ووإإنن  كثررتت  ددوونن  يیأسٍس٬،    -سبحانهھ    -ووكلما  كثررتت  االهھموومم  ززاادد  االتجاء  االشاعرر  إإلى  هللا  
ااآلالمم٬،  ووااتضحتت  صووررةة  ااألعددااء  بكلهھمم  ووكليیلهھمم٬،  ووتبعثررتت  صفووفف  االمسلميینن٬،  ووليیسس  

 :لألمرر  منن  مخررجج  إإال  أأنن  يیكوونن  فررجج  منن  هللا٬،  وواالتجاء  إإليیهھ

 َتَكاَثرَرتِت  ااْلُعدَدااةة ُ وَوَنْحنُن  َفوْوَضى  
لَْستَت  بَِنا  َبِصيیرَراا  َفأَْنِجدْدَنا  أأَ    

 !بلى

 

(يیا  هللا) ووفي  قنووتت  شعرريي  بعنوواانن ووحمددهه٬،  وواالثناء    -سبحانهھ    -٬،  يیبددأأ  االشاعرر  بتمجيیددهه  
هھ٬،  ووما  يیكابدد  منن  االألووااء  االتي  يیجدد  لهھا  عالًجا  إإال  أأنن   عليیهھ  بما  هھھھوو  أأهھھھلهھ٬،  ثمم  يیعررضض  هھھھمَّ

فيیقوولل  لهھ  -سبحانهھ   - يیستجيیرر  بهھ : 

جْج  ُكرُرووبَب  ااْلُمؤْؤِمنيِینَن  وَوُكنْن  لَهُھمْم    َفررِّ
هَھمْم  وَوااْكِشفْف  بُِجوودِدكَك  ُعْسرَرهھھَھا   يَیا  رَربَّ  

  ُصفوُوَفهُھمْم   دْد  َمَساِعيَیهَھمْم  وَورُرصصَّ  َسددِّ



وَوااْجَعلل ْ َمالَئَِكَة  ااْلهِھدَداايَیِة  أأزَْزرَرهھھَھا    

  ااألمة  إإلى  دديینهھا  ووقررآآنهھا٬، وويیشررحح  صددررهھھھا  لتتددبرر  آآيیاتهھ٬،    وويیبتهھلل  إإلى  هللا  أأنن  يیررددَّ
مهھا٬،  فتسوودد  ووتبني  حضاررةة  االبشرريیَّة٬،  ووتنشرر  االعددلل  بدديینكك  وونوورركك٬،  وويیستمرر   ووتحكِّ
هه  ووجهھررهه٬،  ووليیلهھ  وونهھاررهه؛  كي  يیحققق   االشاعرر  في  قنووتهھ  ليیكوونن  الززمة  حيیاتهھ٬،  في  سررِّ
  وواالفتنة٬،  ووأأنن  يیأخذذ  أأعددااءهھھھمم  أأخذذ   أأملهھ  في  تفرريیج  هھھھموومم  االمسلميینن٬،  وونجاتهھمم  منن  االشررِّ

قتددرٍر٬،  وويیؤؤيیددهھھھمم  بنصرر  كنصرر  بددررعززيیزٍز  م . 

  

االقصيیددةة  االتي  أألقاهھھھا  في  االحفلل   (أأذذاانن  االقررآآنن) حتى  إإذذاا  ووصلل  االشاعرر  إإلى  أأممِّ  االدديیوواانن
مم٬،  تحتت  ١۱٩۹٧۷٩۹  -هھھھـ  ١۱٣۳٩۹٩۹االختامي  للنددووةة  االعالميیَّة  لإلسررااء  وواالمعررااجج  في  عمانن  سنة  

مم  في  هھھھذذهه  االقصيیددةة  االتي  قارربتت مائة    شعارر  (ااإلسالمم  وواالتحدديیاتت  االمعاصررةة)٬،  ووقدد  قددَّ
بيیتت٬،  تحليیالً  وواافيًیا  ألووضاعع  ااألمة٬،  ووأأملهھ  في  خررووجهھا  منن  مصائبهھا٬،  جامًعا  بيینن  عبررةة  

االتارريیخ٬،  ووووعي  االحاضرر٬،  ووأأملل  االمستقبلل٬،  ووااقًفا  عندد  مآسي  االمسلميینن  في  االقددسس  
ووفلسططيینن٬،  وولبنانن  ووااليیمنن٬،  ووبالدد  االمسلميینن  كلهھا٬،  ووما  صنعتهھ  بهھا  االقيیاددااتت  االقووميیَّة  

وواالضالالتت٬،  ووأأنهھ  ليیسس  منن  حللٍّ  لكللِّ  ذذلكك  سووىى  ااإلسالمم٬،    ااالشتررااكيیَّة  منن  االددووااهھھھي
 :االذذيي  بددأأتت  إإررهھھھاصاتهھ  تحيیي  ااآلمالل  في  االنفووسس

هُھ  ااإلِْسالمُم  دِديینٌن  َمْبرَرمٌم    إإِنَّ
ليَْیسَس  يَیرْرَضى  هللا ُ َعْنهُھ  َبدَدال َ   

 زَزْحفهُُھ  ِمنْن  أأَْمِسهِھ  فِي  يَیوْوِمهِھ  
ىى  يَیْصَنُع  ااْلُمْسَتْقَبال   َقدْد  َتَحددَّ  

ووترركوواا  االشعاررااتت  االباططلة٬،  ووتمسكوواا  بقررآآنهھمم٬،  فإنن  هللا  االمسلموونن  إإلى  دديینهھمم٬،    فإذذاا  ررجع
جج  هھھھمهھمم٬،  وويینصررهھھھمم٬،  وولنن  يیجعلل  هللا  للكافرريینن  على  االمؤؤمنيینن  سبيیال٬ً،    -سبحانهھ    - سيیفررِّ

 :ووعنددهھھھا

 َسَنرَرىى  ااْلقدُْدسَس  فِي  ااألَْقَصى  َغدًداا  
َعلَمُم  ااإلِْسالمَِم  َخفَّاًقا  َعال    

  لهھ  االغررقق  ووااستمررأأهه٬،   حتى  لمم  يینج  االعيیدد  ووكأنن  االشاعرر  حيینن  غررقق  في  هھھھموومم  ااألمة  لذذَّ
  نفسهھ  لمم   عنددهه  منن  نفثث  االهھموومم٬،  ووإإنن  تكاثررتت  عليیهھ  تهھاني  االصحبب  ووااإلخوواانن٬،  ووكأننَّ
تعدد  تجدد  للفررحح  مكاًنا٬،  ووفي  لبنانن  ما  فيیهھ٬،  وومصائبب  ااألمة  َتترَرىى٬،  ووررؤؤووسس  قاددتهھا  

ااألعددااء  ببغيیهھمم  يیعششوونن٬،  ووال  منجاةة  منن  تررضخ  في  االمذذالتت٬،  ووأأبناؤؤهھھھا  يیضجوونن٬،  وو
٬،  ووإإلى  هللا  االمشتكى  :كللِّ  ذذلكك  إإلى  با

 إإِلَى  هللاِ  ال َ َمْنَجاةَة  إإِالَّ  بِرَرْجَعٍة  
إإِلَى  هللاِ  فِي  ااألَْعَماقِق  َتْسرِريي  وَوَترْرَسُخ    



ةًة   ِ  ِعززَّ  َعَسى  أأنَْن  يَیُعوودَد  ااْلِعيیدُد  بِا
ا  وَويی َ  ْنَسُخ  وَوَنْصرًراا٬،  وَويَیْمِحي  ااْلَعارَر  َعنَّ  

  ووبيیددهه   حيینن  يیحاوورر  االشاعرر  االمووااططنيینن  االمارركسيیيینن  في    -سبحانهھ    -وويیبقى  ااألمرر  كلهھ  
  على  أأنن  االحللَّ  هھھھوو  ااإلسالمم  في  كللِّ  أأررضٍض  االمغرربب٬،   ووال  يیتخلَّى  عنن  ثوواابتهھ٬،  فإنهھ  يیصررُّ

  االشاعرر   ووصلهھا  ااألذذاانن:  في  االمغرربب٬،  في  االرريیاضض٬،  ووحلبب٬،  ووددمشقق٬،  ووحيیثما  حللَّ
خافًقا  مألتهھ  االشرريیعة  االسمحة  حملل  معهھ٬،  ووبيینن  جنبيیهھ : 

 أأََنا  فِي  ااْمتِدَداادَدااتِت  ااألذََذاا  
  فِي  َنَسبِي  رَرَباحْح   نِن  َكأنَنَّ  

 َبيْینَن  ااْلَمَشارِرقِق  وَوااْلَمَغا  
يَیاحْح   رِربِب  َخافقٌِق  َخْفقَق  االررِّ  

 َقدْد  يَیرْرَتِمي  ِجْسِمي  َضًنى  
الحَْح   وَوااْلَعزْزمُم  ال َ يَیرْرِمي  االسِّ  

  ِفْكرُر  االشاعرر  يیتماووجج  صاخًبا  في  ااررتفاعاتت  متووااتررةة  تططاوولل  االعنانن٬،   ووُتشررعع  ووهھھھكذذاا  ظظللَّ
دد  منهھا٬،  ووتتابع     بالمووااني  لتززووددهھھھا  ووتتززووَّ رراايیاتهھا  االخفَّاقة  لتبحرر  إإلى  شاططئ  االنصرر٬،  تمررُّ

  أأستارر  االمتاهھھھاتت  أأنن  تخفيیهھ٬،  أأوو  تعميیهھ٬،  أأوو  تقططع   إإبحاررهھھھا  إإلى  هھھھددفٍف  لمم  تستططع  كللُّ
ااإلسالمم  دديیًنا  ووشررعة٬،  وومنهھاًجا  ووددستوورًراا٬،  ووحيیاةًة  ااررتضاهھھھا  لنا  منن  االسبيیلل  نحووهه٬،  إإنهھ  

هھا   خلقنا٬،  وومنن  يیبتغي  غيیررهھھھا٬،  فلنن  يیقبلل  منهھ٬،  ووهھھھوو  في  ااآلخررةة  منن  االخاسرريینن  بعدد  أأنن  أأتمَّ
ووبلغناهھھھا  ررسوولل  هللا  -سبحانهھ    -هللا   فإذذاا  كانن  هھھھذذاا  االدديیوواانن  هھھھوو    -صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم   – 

يیسس  جدديیدًداا  أأنن  يیقوولل  االددااررسوونن  لهھ:  إإنن  صاحبهھااألثرر  االعشرريینن  االذذيي  نشرر  للشاعرر٬،  فل  
قدد  ملكك  ناصيیة  االلغة٬،  يیقلبهھا  كيیفف  يیشاء٬،    -يیررحمهھ  هللا   - (عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي)

وويیتخيیَّرر  منن  أألفاظظهھا  ما  يیررووقهھ٬،  ووأأنهھ  قدد  أأمسكك  جمررةة  االشعرر  ووأأددمنهھا  حتى  عززفف  آآهھھھاتهھ  
بتفعيیالتهھا  ووجررااحاتهھ  ووآآالمهھ  ووآآمالهھ  على  أألحانهھا٬،  فددنددنن  على  بحووررهھھھا  االمجززووءةة٬،  

االررااقصة٬،  لكنن  ررقصة  االذذبيیح٬،  ووعززفف  على  أأووتارر  االططوويیلل  وواالررملل  ليیظظهھرر  على  
صررااخخ  ططبوولهھما  نددااءااتت  االخططبب  االشعرريیَّة٬،  وواالمووااعظظ  بمعانيیهھا  االمباشررةة٬،  ووصووررهھھھا  

 .االجميیلة  االقرريیبة  االمنالل٬،  االيیسيیررةة  ااإلددررااكك

  

اء  ووصلل  بهھ  إإلى  ذذووبانن  ووعالميیَّة٬،  وواانتم  ووقدد  ااتَّكأ  االشاعرر  في  كللِّ  ذذلكك  على  ثقافة  دديینيیَّة٬،
االنفسس  في  ااألمة٬،  ووظظهھوورر  ااألمة  في  قلبب  االشاعرر  وونفسهھ  ليیعبِّرر  عنن  آآالمهھا  ووآآمالهھا٬،  

ووال  يینضوويي٬،  أأوو  يینحازز٬،  أأوو    -سبحانهھ    -تعبيیرًراا  ملتززًما٬،  ال  يیخررجج  منن  دداائررةة  ما  أأحللَّ  هللا  
مم   معاذذ  هللا  -يیميیلل  إإلى  ما  حررَّ . 

  



رر  فنَّهھ  لخددمة  هھھھذذاا  االدديینن    االذذييووهھھھوو  بهھذذاا  يیررسمم  صووررةة  االشاعرر  ااإلسالمي  االحقق٬،   َسخَّ
ووأأهھھھلهھ٬،  ووجعلل  حيیاتهھ  كلهھا  خالصة  لووجهھهھ  االكرريیمم٬،  نسألل  هللا  لهھ  االررحمة٬،  ووأأنن  يیجمعنا  بهھ  

 .في  ِعلِّيیيینن٬،  إإنهھ  سميیع  قرريیبب  مجيیبب

 
 :رراابطط  االمووضووعع
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