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ABSTRACT 
Poetry is an expression of a poet inspires the readers and listeners. Poetry also 
provides them a better understanding of that the subject. It is an art that alike 
connects the people more deeply and speaks to a wide variety of people in all 
kinds of circumstances. The poet comes with his ideas through his observation, 
experience. He describes all that we read, hear, feel, think or observe with a 
greater precision. Before the advent of Islām, a poet was considered a great pride 
for a tribe. He was a person of supreme importance and his words were the most 
effective of artillery for enemies. The importance of poetry in Islām designates 

through the era of the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص that there were Muslim poets 

defending Islām. The role of poetry in preaching Islām has great importance in 
Islamic history due to its effective expression in every era. This article aims to 
demonstrate the use of poetry as a means of preaching of Islām and effectiveness 
of poetry in propagation of the teachings of Islām.  This paper also highlights the 
relationship of Poetry with Islamic preaching. It mentions the concept of Islamic 
preaching through poetry in the modern era and demonstrates its features and 
characteristics as well. This paper also discusses the objectives of poetry for 
preaching and illustrates some specimens of poetry. 
Keywords: Islamic Poetry, Preaching, Islām, Effective Expression, Artillery for 
Enemies. 
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خُىا هجى الكٗغاء مشل ٖبض هللا بً عواخت، خؿان بً زابذ و٦ٗب بً مال٪ عض ي  ملسو هيلع هللا ىلص٦ما ٧ان في ٖهض الغؾى٫  
محن، مما ؾاٖضهم ٖلى الخٛلب ٖلى ، وبٗشىا الخماؾت في هٟىؽ اآلاؿلملسو هيلع هللا ىلصهللا ٖنهم بني ٢َغل ومضخىا الىبي 

 اٖضائهم، ووكغوا �ؾالم في اهداء اآلاٗمىعة.
وقٗغ الضٖىة ظؼء مً الكٗغ �ؾالمي، ول٩ي هٟهم قٗغ الضٖىة ٖلُىا ان هٟهم الكٗغ االاؾالمي اوًَّل، 

 -ظ٦غ منها والكٗغ بما اهه ظؼء َّل ًخجؼؤ مً الاصب، ٞهىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ للكٗغ ؤو �صب �ؾالمي، ه
  - الٗاآلاُت �صب �ؾالميعابُت  حٍٗغ٠

٤ ال٨خاب والؿّىت"  ."�صب �ؾالمي هى الخٗبحر الٟني الهاصٝ ًٖ الخُاة وال٩ىن و�وؿان ٞو
 خؿب الىٓام �ؾا� ي للغابُت الهاصع ًىم جإؾِؿها.

 هـ( خُض ؤنبذ 9041ول٣ض َغؤ حٗضًل بٗض طل٪ ٖلى هظا الخٍٗغ٠ في وكغة الغابُت الهاصعة ؾىت )
 4".هى الخٗبحر الّٟني الهاصٝ ًٖ الخُاة وال٩ىن و�وؿان في خضوص الخهّىع �ؾالمي لها"

 :حٍٗغ٠ ص. ٖبض الغخمً عؤٞذ باقا
"ان قٗغ الضٖىة �ؾالمُت هى ٧ل قٗغ ؾضاه الٗاَٟت الضًيُت اآلاخإ�جت، ولخمخه اآلاٗاوي 

اخشخام مً �ؾالم ومشله، َّل ٞغ١ في ال٣غآهُت الؿامُت، و٢ىامه جهىع ال٩ىن والخُاة والا
 5طل٪ بحن مضح ؤو هجاء ؤو ٞسغ ؤو عزاء ؤو ون٠".

هٟهم مً هظ الخٗاٍع٠ ان الكٗغ �ؾالمي لِـ الكٗغ الظي ٌٗني بظ٦غ هللا وجدمُضه، ؤو ًخدضر ًٖ 
حر طل٪ ٣ِٞ.اآلاخبرظاث  ٍيخ٣ضقاعب الخمغ و  ىمالظي ًلالٗباصاث وال٣ٟه، ؤو الكٗغ   ٚو

تؾالمي ؤوؾ٘ مً طل٪ ب٨شحر، ٞهى ٞالكٗغ �  لظل٪ ًخدضر ٖنها بسحرها وقغها  ،ٖم٤ُ ٖم٤ الىٟـ البكٍغ
داعب الكغ، ٌٗايض الهالح ويهضي الُالح ،ًضٖى بلى الخحر ، ٞهى الكٗغ الظي ج٣ىم اؾؿه ٖلى �ؾالم، ٍو

دىاو٫ ٧ل ٢ًاًا ال٩ىن والخُاة و�وؿان،  ، مً ي ظمُل وؾاموجًمحن مٗاوي ال٣غآن و الؿىت في زىب قٗغ ٍو
 ؤظل بىاء مجخم٘ بؾالمي ؾلُم مً ظمُ٘ هىاخُه وظىاهبه.

و�مغ باآلاٗغوٝ و الىهي  ،الخ٤ والخُٛحر الظي ًضٖى �وؿان بلى كٗغالهى  ت�ؾالمُالضٖىة  ومً زم، ٞكٗغ
وجُهحرها و�هظًب الىٟـ �وؿاهُت  ووكغ وبًًاح مٟاهُم الضًً الخى٠ُ، والدكبذ ب٣ُمه الٛغاء، ًٖ اآلاى٨غ،

، و�آلاام بما ًضوع مً خىله مً ٢ًاًا، وجبلُٛه الخ٣اث٤، وال٨ك٠ ًٖ الؼوع مً قىاثب اآلااصة والُم٘
في زىب قٗغي ظمُل وؾام، والجم٘ بحن زُاب  اآلاباع٦ت والؿىت ال٨ٍغم وجًمحن مٗاوي ال٣غآن والباَل،

ٓت٣ض ٩ًىن مضخًا ؤو هجاًء ؤو ٞسغًا  ؤو خ٨مٞ�مخاع وزُاب �٢ىاع،   .ًت ومٖى
م والخضًض الكٍغ٠. وزهىناً و   للكٗغ جإزحر  وو٢٘ ٖلى ال٣لىب ما َّل ٩ًىن لٛحره مً ال٨الم بٗض ال٣غآن ال٨ٍغ
ٓت الخؿىت  كمل اآلاٖى  بطا ٧ان الكٗغ ملُئًا بالخ٨م الهاص٢ت والتي جىٟ٘ الىاؽ وجمى٘ مً الغطًلت والؿٟه، َو

به لٟٗل الخحر وجغ٥ ا  لؿِئاث. التي جلحن ٢لب املخاَب وجٚغ
الظي ٧ان ًداعب ،يها الىٓغؤبالكٗغ ٖلى الىٟىؽ ما هغاه في عزاء ٢خُلت بيذ الىًغ بً الخاعر في  ومً ؤزغ

ُضه. ول٨ً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص آلاا عوي له ٢ى٫ ٢خُلت   ضه الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص بال٣خل، وهٟظ ُٞه ٖو  �ؾالم، ٞخٖى
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خٟاصة مً �صب بجمُ٘ ٞىىهه، بطا ٞالبض مً ح�خحر �صب الضٖىة �ؾالمُت الُىم هي ؤخىط ما ج٩ىن بلى الاؾ
لخضمت الضًً ووكغ مٟاهُمه ال٣ُمت، وظٗله ؾبُاًل بلى الخحر وصلُاًل ٖلى الخ٤، إل٣ًاّ �خاؾِـ واؾدشاعة 

٨ك٠ الٍؼ٠.  ضخٌ الباَل ٍو  الهمم، ولُجلى الخ٤، ٍو
 كاع٥ بجامٗت  دمح بً ؾٗىص ٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض هللا بً ببغاهُم اللخُضان ؤؾخاط الضٖىة اآلا

"بن الٗالم بداظت ماؾت بلى الضٖىة �ؾالمُت ؤ٦ثر مً طي ٢بل، وما صمىا هدً اآلاؿلمىن  
وٗخ٣ض ؤن �ؾالم عؾالت ٖاآلاُت؛ ٞال بض ؤن هاصي ؤماهت جبلُٜ صٖىة �ؾالم ب٩ل الىؾاثل، وهىهج 

َ٪ حٗالى  ) ٧ل الُغ١ اآلاكغوٖت التي جد٤٣ مبضؤ الباٙل اآلاازغ في ْل ٢ىله ُٕ ِبَلى َؾِبُِل َعّبِ اْص
 ًُ ْخَؿ

َ
ِتي ِهَي ؤ ِت اْلَخَؿَىِت َوَظاِصْلُهْم ِبالَّ َٓ ِٖ َْى

ْ
 1("ِباْلِخ٨َْمِت َواآلا

 ٞغؾالت �ؾالم عؾالت ٖاآلاُت، وما ًا٦ض طل٪ ٢ىله حٗالى 
حَن" ِ

َ
اآلا َٗ ْل ْعَؾْلَىا٥َ ِبَّلَّ َعْخَمًت ّلِ

َ
 2" َوَما ؤ

ٗالم في ٧ل م٩ان وػمان. وجمخاػ هظه الغؾالت الٗاآلاُت بخٗضص ؤؾالُبها ووؾاثلها ظاءث لخساَب ظمُ٘ قٗىب ال  
 التي جساَب املجخمٗاث مغاُٖت زهىنُاتها وؤوياٖها التي جسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ. 

٤ُ الخ٨ُم في  و�ؾلىب �صبي اآلاازغ هى ؤخض جل٪ �لُاث التي حؿخسضمها الضٖىة وجدٌ ٖليها. ٣ًى٫ جٞى
 صب  ٦خابه ًٞ � 

بحن عظل الًٟ وعظل الضًً؛ طل٪ ؤن الضًً والًٟ، ٦الهما ًط ئ  -في اٖخ٣اصي-"بن هىا٥ نلت 
مً مك٩اة واخضة، هي طل٪ ال٣بـ الٗلىي الظي ًمأل ٢لب �وؿان بالغاخت والهٟاء و�ًمان.. 

ً وبن مهضع الجما٫ في الًٟ هى طل٪ الكٗىع الظي ٌٛمغ �وؿان ٖىض اجهاله باألزغ الٟني.. م
 3اظل هظا، ٧ان َّلبض للًٟ ؤن ٩ًىن مشل الضًً، ٢اثمًا ٖلى ٢ىاٖض �زال١"

ن هظا الهى٠ مً الكٗغ لم ًل٤ الا ٢ضعًا أل  ومً هىا  ٧ان َّلبض لىا ٦باخشحن وؤصباء مؿلمحن ظم٘ هظا الكٗغ،
ت �زغي. ولم ًخىظه بلُه ؤو ٌ ٗخني به الا ال٣لُل مً ٢لُاًل مً الٗىاًت والخىظه التي جل٣اها ب٣ُت الانىاٝ الكٍٗغ

ت ؤصب الضٖىة �ؾالمُت"، اخمض الجضٕ وخؿني  اآلاالٟحن امشا٫ الض٦خىع ٖبض الغخمً عؤٞذ باقا في "مىؾٖى
حرهم مً �صباء والضاعؾحن.  ؤصهم ظغاع في مالٟاتهما املخخلٟت ٚو

لُىا وي٘ هظا الكٗغ بحن ؤًضي ؤبىاثىا، ؤبىاء �مت �ؾالمُت، لُ�هلىا مً مىاهل غجىا مً ًىابُٗه ٖو ه الٗظبت، ٍو
ُٟئىا هاع ُٖكهم مً ؤصبىا �ؾالمي بما ُٞه مً ط٦غ هللا  م  -ؾبداهه وحٗالى-الهاُٞت ٍو ومضًذ هبُه ال٨ٍغ

ٖلُه الهالة والؿالم وؾحرجه الُٗغة، و�زال١ وال٣ُم �ؾالمُت، الؼهض واآلاىاٖظ، الٗباصاث واآلاىاؾباث 
ىن �ؾالمُت، الجهاص و٢هو وعزاء ومض ؼاثمهم، وحٗلى هممهم، ُٞىهٞغ ح ؤبُا٫ �ؾالم، لخ٣ىي هٟىؾهم ٖو

خه وه٣اثه ًٖ الكٗغ الٟاظغبجمال دخ٣غون �صب اآلااظً الخلُ٘.ه وعٖو  ، ٍو
 مف�وم شعر الدعوة �سالمية

دث �وؿان ٖلى اٖخىا١ هظا الضًً بهض١ ٢لبه،  هى الكٗغ الظي ٨ٌٗـ لىا ظمُ٘ ظىاهب الضًً �ؾالمي، ٍو
ض  ؿاهضهم في وكغ �ؾالم وحٗالُمه ال٣ُمت،ٍو ٣ىي بًمانهم، َو تهم ٍو ٘ مٗىاٍو ٞغ  اٞ٘ ًٖ �ؾالم واآلاؿلمحن، ٍو
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خُىا هجى الكٗغاء مشل ٖبض هللا بً عواخت، خؿان بً زابذ و٦ٗب بً مال٪ عض ي  ملسو هيلع هللا ىلص٦ما ٧ان في ٖهض الغؾى٫  
محن، مما ؾاٖضهم ٖلى الخٛلب ٖلى ، وبٗشىا الخماؾت في هٟىؽ اآلاؿلملسو هيلع هللا ىلصهللا ٖنهم بني ٢َغل ومضخىا الىبي 

 اٖضائهم، ووكغوا �ؾالم في اهداء اآلاٗمىعة.
وقٗغ الضٖىة ظؼء مً الكٗغ �ؾالمي، ول٩ي هٟهم قٗغ الضٖىة ٖلُىا ان هٟهم الكٗغ االاؾالمي اوًَّل، 

 -ظ٦غ منها والكٗغ بما اهه ظؼء َّل ًخجؼؤ مً الاصب، ٞهىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ للكٗغ ؤو �صب �ؾالمي، ه
  - الٗاآلاُت �صب �ؾالميعابُت  حٍٗغ٠

٤ ال٨خاب والؿّىت"  ."�صب �ؾالمي هى الخٗبحر الٟني الهاصٝ ًٖ الخُاة وال٩ىن و�وؿان ٞو
 خؿب الىٓام �ؾا� ي للغابُت الهاصع ًىم جإؾِؿها.

 هـ( خُض ؤنبذ 9041ول٣ض َغؤ حٗضًل بٗض طل٪ ٖلى هظا الخٍٗغ٠ في وكغة الغابُت الهاصعة ؾىت )
 4".هى الخٗبحر الّٟني الهاصٝ ًٖ الخُاة وال٩ىن و�وؿان في خضوص الخهّىع �ؾالمي لها"

 :حٍٗغ٠ ص. ٖبض الغخمً عؤٞذ باقا
"ان قٗغ الضٖىة �ؾالمُت هى ٧ل قٗغ ؾضاه الٗاَٟت الضًيُت اآلاخإ�جت، ولخمخه اآلاٗاوي 

اخشخام مً �ؾالم ومشله، َّل ٞغ١ في ال٣غآهُت الؿامُت، و٢ىامه جهىع ال٩ىن والخُاة والا
 5طل٪ بحن مضح ؤو هجاء ؤو ٞسغ ؤو عزاء ؤو ون٠".

هٟهم مً هظ الخٗاٍع٠ ان الكٗغ �ؾالمي لِـ الكٗغ الظي ٌٗني بظ٦غ هللا وجدمُضه، ؤو ًخدضر ًٖ 
حر طل٪ ٣ِٞ.اآلاخبرظاث  ٍيخ٣ضقاعب الخمغ و  ىمالظي ًلالٗباصاث وال٣ٟه، ؤو الكٗغ   ٚو

تؾالمي ؤوؾ٘ مً طل٪ ب٨شحر، ٞهى ٞالكٗغ �  لظل٪ ًخدضر ٖنها بسحرها وقغها  ،ٖم٤ُ ٖم٤ الىٟـ البكٍغ
داعب الكغ، ٌٗايض الهالح ويهضي الُالح ،ًضٖى بلى الخحر ، ٞهى الكٗغ الظي ج٣ىم اؾؿه ٖلى �ؾالم، ٍو

دىاو٫ ٧ل ٢ًاًا ال٩ىن والخُاة و�وؿان،  ، مً ي ظمُل وؾاموجًمحن مٗاوي ال٣غآن و الؿىت في زىب قٗغ ٍو
 ؤظل بىاء مجخم٘ بؾالمي ؾلُم مً ظمُ٘ هىاخُه وظىاهبه.

و�مغ باآلاٗغوٝ و الىهي  ،الخ٤ والخُٛحر الظي ًضٖى �وؿان بلى كٗغالهى  ت�ؾالمُالضٖىة  ومً زم، ٞكٗغ
وجُهحرها و�هظًب الىٟـ �وؿاهُت  ووكغ وبًًاح مٟاهُم الضًً الخى٠ُ، والدكبذ ب٣ُمه الٛغاء، ًٖ اآلاى٨غ،

، و�آلاام بما ًضوع مً خىله مً ٢ًاًا، وجبلُٛه الخ٣اث٤، وال٨ك٠ ًٖ الؼوع مً قىاثب اآلااصة والُم٘
في زىب قٗغي ظمُل وؾام، والجم٘ بحن زُاب  اآلاباع٦ت والؿىت ال٨ٍغم وجًمحن مٗاوي ال٣غآن والباَل،

ٓت٣ض ٩ًىن مضخًا ؤو هجاًء ؤو ٞسغًا  ؤو خ٨مٞ�مخاع وزُاب �٢ىاع،   .ًت ومٖى
م والخضًض الكٍغ٠. وزهىناً و   للكٗغ جإزحر  وو٢٘ ٖلى ال٣لىب ما َّل ٩ًىن لٛحره مً ال٨الم بٗض ال٣غآن ال٨ٍغ
ٓت الخؿىت  كمل اآلاٖى  بطا ٧ان الكٗغ ملُئًا بالخ٨م الهاص٢ت والتي جىٟ٘ الىاؽ وجمى٘ مً الغطًلت والؿٟه، َو

به لٟٗل الخحر وجغ٥ ا  لؿِئاث. التي جلحن ٢لب املخاَب وجٚغ
الظي ٧ان ًداعب ،يها الىٓغؤبالكٗغ ٖلى الىٟىؽ ما هغاه في عزاء ٢خُلت بيذ الىًغ بً الخاعر في  ومً ؤزغ

ُضه. ول٨ً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص آلاا عوي له ٢ى٫ ٢خُلت   ضه الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص بال٣خل، وهٟظ ُٞه ٖو  �ؾالم، ٞخٖى
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خٟاصة مً �صب بجمُ٘ ٞىىهه، بطا ٞالبض مً ح�خحر �صب الضٖىة �ؾالمُت الُىم هي ؤخىط ما ج٩ىن بلى الاؾ
لخضمت الضًً ووكغ مٟاهُمه ال٣ُمت، وظٗله ؾبُاًل بلى الخحر وصلُاًل ٖلى الخ٤، إل٣ًاّ �خاؾِـ واؾدشاعة 

٨ك٠ الٍؼ٠.  ضخٌ الباَل ٍو  الهمم، ولُجلى الخ٤، ٍو
 كاع٥ بجامٗت  دمح بً ؾٗىص ٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض هللا بً ببغاهُم اللخُضان ؤؾخاط الضٖىة اآلا

"بن الٗالم بداظت ماؾت بلى الضٖىة �ؾالمُت ؤ٦ثر مً طي ٢بل، وما صمىا هدً اآلاؿلمىن  
وٗخ٣ض ؤن �ؾالم عؾالت ٖاآلاُت؛ ٞال بض ؤن هاصي ؤماهت جبلُٜ صٖىة �ؾالم ب٩ل الىؾاثل، وهىهج 

َ٪ حٗالى  ) ٧ل الُغ١ اآلاكغوٖت التي جد٤٣ مبضؤ الباٙل اآلاازغ في ْل ٢ىله ُٕ ِبَلى َؾِبُِل َعّبِ اْص
 ًُ ْخَؿ

َ
ِتي ِهَي ؤ ِت اْلَخَؿَىِت َوَظاِصْلُهْم ِبالَّ َٓ ِٖ َْى

ْ
 1("ِباْلِخ٨َْمِت َواآلا

 ٞغؾالت �ؾالم عؾالت ٖاآلاُت، وما ًا٦ض طل٪ ٢ىله حٗالى 
حَن" ِ

َ
اآلا َٗ ْل ْعَؾْلَىا٥َ ِبَّلَّ َعْخَمًت ّلِ

َ
 2" َوَما ؤ

ٗالم في ٧ل م٩ان وػمان. وجمخاػ هظه الغؾالت الٗاآلاُت بخٗضص ؤؾالُبها ووؾاثلها ظاءث لخساَب ظمُ٘ قٗىب ال  
 التي جساَب املجخمٗاث مغاُٖت زهىنُاتها وؤوياٖها التي جسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ. 

٤ُ الخ٨ُم في  و�ؾلىب �صبي اآلاازغ هى ؤخض جل٪ �لُاث التي حؿخسضمها الضٖىة وجدٌ ٖليها. ٣ًى٫ جٞى
 صب  ٦خابه ًٞ � 

بحن عظل الًٟ وعظل الضًً؛ طل٪ ؤن الضًً والًٟ، ٦الهما ًط ئ  -في اٖخ٣اصي-"بن هىا٥ نلت 
مً مك٩اة واخضة، هي طل٪ ال٣بـ الٗلىي الظي ًمأل ٢لب �وؿان بالغاخت والهٟاء و�ًمان.. 

ً وبن مهضع الجما٫ في الًٟ هى طل٪ الكٗىع الظي ٌٛمغ �وؿان ٖىض اجهاله باألزغ الٟني.. م
 3اظل هظا، ٧ان َّلبض للًٟ ؤن ٩ًىن مشل الضًً، ٢اثمًا ٖلى ٢ىاٖض �زال١"

ن هظا الهى٠ مً الكٗغ لم ًل٤ الا ٢ضعًا أل  ومً هىا  ٧ان َّلبض لىا ٦باخشحن وؤصباء مؿلمحن ظم٘ هظا الكٗغ،
ت �زغي. ولم ًخىظه بلُه ؤو ٌ ٗخني به الا ال٣لُل مً ٢لُاًل مً الٗىاًت والخىظه التي جل٣اها ب٣ُت الانىاٝ الكٍٗغ

ت ؤصب الضٖىة �ؾالمُت"، اخمض الجضٕ وخؿني  اآلاالٟحن امشا٫ الض٦خىع ٖبض الغخمً عؤٞذ باقا في "مىؾٖى
حرهم مً �صباء والضاعؾحن.  ؤصهم ظغاع في مالٟاتهما املخخلٟت ٚو

لُىا وي٘ هظا الكٗغ بحن ؤًضي ؤبىاثىا، ؤبىاء �مت �ؾالمُت، لُ�هلىا مً مىاهل غجىا مً ًىابُٗه ٖو ه الٗظبت، ٍو
ُٟئىا هاع ُٖكهم مً ؤصبىا �ؾالمي بما ُٞه مً ط٦غ هللا  م  -ؾبداهه وحٗالى-الهاُٞت ٍو ومضًذ هبُه ال٨ٍغ

ٖلُه الهالة والؿالم وؾحرجه الُٗغة، و�زال١ وال٣ُم �ؾالمُت، الؼهض واآلاىاٖظ، الٗباصاث واآلاىاؾباث 
ىن �ؾالمُت، الجهاص و٢هو وعزاء ومض ؼاثمهم، وحٗلى هممهم، ُٞىهٞغ ح ؤبُا٫ �ؾالم، لخ٣ىي هٟىؾهم ٖو

خه وه٣اثه ًٖ الكٗغ الٟاظغبجمال دخ٣غون �صب اآلااظً الخلُ٘.ه وعٖو  ، ٍو
 مف�وم شعر الدعوة �سالمية

دث �وؿان ٖلى اٖخىا١ هظا الضًً بهض١ ٢لبه،  هى الكٗغ الظي ٨ٌٗـ لىا ظمُ٘ ظىاهب الضًً �ؾالمي، ٍو
ض  ؿاهضهم في وكغ �ؾالم وحٗالُمه ال٣ُمت،ٍو ٣ىي بًمانهم، َو تهم ٍو ٘ مٗىاٍو ٞغ  اٞ٘ ًٖ �ؾالم واآلاؿلمحن، ٍو
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 :دصائص شعز السعىة وسماثه الفىية
 ".قٗغ الغباهُت، ٞهى عباوي الٛاًت وعباوي اآلاهضع، ٞمهضعه ال٨خاب والؿىت 
  ٣ًىم ٖلى جهىع �ؾالمي الؿلُم لل٣ًاًا، بُٗض ًٖ الىٓغاث الا٢لُمُت ال٣ًُت والىٗغاث الٗغ٢ُت.قٗغ 
 .قٗغ ؤنُل، مخىاػن، قامل، مخ٩امل وواؾ٘ �ٞا١ 
 ٗغ مؿخ٣ل جام مخُىع، له جمحزه واخشخهِخه.ق 
 .قٗغ ٞٗا٫، مازغ، بًجابي، هاصٝ، خُىي  ومخُىع     
  ؿخإه٠ ت، َو ُّ ت والٟى ُّ قٗغ مخهل ٖبر ال٣غون ولِـ ظضًضَا، ابخضؤ م٘ بٗشت  دمح ملسو هيلع هللا ىلص بسهاثهه �ًماه

 مؿحرجه بلى الُىم.
 خ٣لُض والخبُٗت.قٗغ ظمالي واؾ٘ اآلاًامحن �صبُت ًدغعها مً ال  
 .قٗغ اآلاؿاولُت والالتزام ال٣ٗضي والخل٣ي. وناخبـه مداؾـب ٖلى ٧لمخه بحن ًضي هللا في الضهُا و�زغة 
  ٖالمي ًخٗضي في مؿاخخه الؼماهُت واآلا٩اهُت خضوص ٧ل �صاب �زغي.جبلُغي قٗغ 
  ،ُغجه  وألهه ٌٗالج ٢ًاًاه.قٗغ �وؿان و�وؿاهُت والخُاة، ألهه ًيب٘ مً خ٣ُ٣ت �وؿان ٞو
 .ؾالح مً ؤؾ�خـت �ؾالم و٢ىة ُٖٓمت مً ٢ىاه 
 .قٗغ مىٟخذ بُٗض ًٖ الخ٣ى٢٘ والاوٛال١ والدؿِب والٗبصُت 
 ."8قٗغ ناص١ بك٣ُه الىا٢عي والٟني 

هظا  َّل ٣ًخهغ ٖلى صٖىة الىاؽ ٖلى اٖخىا٢ه مباقغة وصٖىتهم بلى الضزى٫ في ،ؤن الضٖىة بلى ؤي مظهب ٧ان
٣ت الضٖىة ج٩ىن ؤ٦ثر هجاخا بةآلاام وبُان ظمُ٘ هىاحي هظا اآلاظهب، و  مدًت ةصٖى  اآلاظهب دت، ول٨ً ٍَغ نٍغ

مت والكُم الىبُلت التي ًخه٠ بها ؤهل  غى الخال٫ ال٨ٍغ ت، ٖو وما ُٞه مً مداؾً و٢ُم ومىاٞ٘ صًيُت وصهٍُى
ٞاثضة في الٛؼو هظا اآلاظهب، وون٠ البُىَّلث واآلاٗاع٥ والٟخىخاث التي زايها عظاله، وما ُٞه مً 

غ ما ٩ًابضه ؤهل هظا اآلاظهب مً �َّلم و�وظإ، وبزاعة �اخشجان و�خؼان آلاً َّلقى �طي  والاؾدكهاص، وجهٍى
٤ ٚحر مباقغة بلى اٖخىا١ هظا اآلاظهب، واؾلىبا عاجٗا آلاُل اٖضاثه  والهٗىباث في ؾبُله، ٧ل طل٪ ًضٖى بٍُغ

ض خغاعة و٢ىة اًمانهم ومسالُٟه بلُه. ٦ظل٪ ٣ًىي هٟـ اجبإ هظا ا ٍؼ غبُهم بمظهبهم، ٍو كضهم ٍو آلاظهب َو
جهؼهم للٟضاء والىَّلء له، وبظ٫ امىالهم واهٟؿهم في ؾبُله. وما ظمٗخه مً الكٗغ لم ٨ًً ًضٖى بلى �ؾالم  ٍو

ت الخ٣لُضًت مشل الٟسغ، الخماؾت، الغزاء، الهجاء،  غاى الكٍٗغ دت مباقغة، وبهما ؤقخمل ٖلى ٚ� صٖىة نٍغ
غاى. اآلا حرها مً ٚ�  ضح ٚو

 :مىاضيع شعز السعىة
م٨ً جهي٠ُ مىايُ٘ قٗغ الضٖىة ٦ما ًلي  �لهُاث    – �زال١ وال٣ُم و�صاب �ؾالمُت  -اآلاضًذ الىبىي  -ٍو

٢ًاًا �مت  - الٟسغ والخماؾت - الٗلم - ال٣ُٗضة �ؾالمُت - الٗباصاث - الؼهض واآلاىأٖ -الغزاء  - الجهاص
 الهجاء والظم. - اآلاىاؾباث �ؾالمُت - اآلاضح - ت�ؾالمُ

٣خه الخانت، ٞمنهم مً ًدمضه ٖلى وٗمه الُُبت -ؾبداهه وحٗالى-ًظ٦غ الكٗغاء هللا  - �ل�يات -1  ٦اًل بٍُغ
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٤مً نب ًا عا٦با بّن �زُل مّٓىت ّٞ  ذ زامؿت وؤهذ مى
ت ُّ  ما بن جؼا٫ بها الّىجاثب جس٤ٟ ؤبلٜ به مُخا ٞةّن جد

برة مؿٟىخت  ظاصث آلااثدها وؤزغي جسى٤ مّني بلُه ٖو
ًّ الّىًغ بن هاصًخه ذ َّل ًى٤ُ هل ٌؿمٗ ُّ  بل ٠ُ٦ ٌؿم٘ م
 َّللَّ ؤعخام هىا٥ حك٤٣ّ ّْلذ ؾُىٝ بني ؤبُه جىىقه

ت مخٗبا ُّ ض وهى ٖان مىز٤عؾ٠  ٢ؿغا ٣ًاص بلى اآلاى ُّ  اآلا٣
 في ٢ىمها والٟدل ٞدل مٗغ١  ؤمدّمض ولضج٪ زحر هجُبت

ًّ الٟتى وهى اآلاُٛٔ املخى٤ ما ٧ان يّغ٥ لى مىيذ وعّبما  م
 .وؤخ٣ّهم بن ٧ان ٖخ٤ ٌٗخ٤ ٞالّىًغ ؤ٢غب بن جغ٦ذ ٢غابت

 6".(لى ؾمٗذ هظا ٢بل ؤن ؤ٢خله ما ٢خلخه)ٞخإزغ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم، و٢ا٫  
ٞالكٗغ ٌٗخبر مً الىؾاثل الٟٗالت في الخإزحر ٖلى الؿام٘، وبًها٫ اآلاٗخ٣ضاث و�٩ٞاع بهىعة مِؿغة ؾلؿت، 

 زهىنًا في مجا٫ الضٖىة.
 

 :أ�داف شعر الدعوة �سالمية
 

 "واآلاىاظاة، وكغ �ؾالم والضٖىة بلُه ٔ   .وبزغاط الىاؽ مً الٓلماث بلى الىىع، و�عقاص والٖى
  م ال٨ٟغ اآلاىدٝغ وصخٌ ال٣ٗاثض الؼاثٟتو ٖىض الىاؽ، جصخُذ ال٣ُٗضة والخض ٖلى الالتزام ، ج٣ٍى

 .بنالح الىٟىؽ وجؼ٦ُتها، و والاؾخ٣امت
 واملجخم٘ �ؾالمي،  جصخُذ �ٌٗ �زُاء الاظخماُٖت والاهدغاٞاث التي ٢ض ح��يء بلى الضًً الخى٠ُ

 بىاء املجخم٘ اآلاؿلم بما ُٞه مً ؤؾغ  وؤٞغاص.و 
 والخىؾل و�بتها٫ بلُه، ومضح وط٦غ زها٫ زاجم ؤهبُاثه، ٖلُه الهالة والؿالم.الخظ٦حر باهلل  
 .الخٟازغ بال٣ُم و�زال١ �ؾالمُت والخض ٖل�ها 
 خىخاتهم املجُضة. ببغاػ مىا٠٢ الؿل٠ مً اآلاؿلمحن  والخٟازغ بها، وط٦غ بُىَّلتهم الخالضة، ٞو
  ًايُهاص وجى٨ُل في ؾبُل الضٖىةجشبُذ ٢لىب اآلاامىحن وحشجُٗهم ٖلى ما ًال٢ىهه م. 
 ججؿُض خ٣ُ٣ت الهغإ بحن الخحر والكغ، وبْهاع اهخهاع الخحر ٖلى الكغ. 
  ،ضاء �مت �ؾالمُت و الى٢ٝى في وظه الخُاعاث اآلاًاصة التي جيكغها اآلاٗؿ٨غاث �لخاصًت الخهضي ٖأل

ت ،الظًً ًتربهىن بها ت ؤعائهم اآلاىدٞغ  .ومىا٢كت قبههم الًالت وم٣اٖع
 ًٖ ٕمٗخ٣ضاجه، والخض ٖلى الجهاص في ؾبُل هللا. ببغاػ نىث �ؾالم والضٞا 
 ت.، و م الخهـىع �ؾالمي لإلوؿان والخُاة وال٩ىن ٣ًــضج  �ؾهام في ج٣ضًم خلى٫ آلاك٨الث البكٍغ
 اصة الىاؽ و٢ُاصتهم هدىالهغاٍ اآلاؿخ٣ُم، والخُٛحر والهضاًت، والخٗبحر ًٖ الخجاعب الىظضاهُت الظاجُت  ٍع

ُت  7."واآلاىيٖى
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 :دصائص شعز السعىة وسماثه الفىية
 ".قٗغ الغباهُت، ٞهى عباوي الٛاًت وعباوي اآلاهضع، ٞمهضعه ال٨خاب والؿىت 
  ٣ًىم ٖلى جهىع �ؾالمي الؿلُم لل٣ًاًا، بُٗض ًٖ الىٓغاث الا٢لُمُت ال٣ًُت والىٗغاث الٗغ٢ُت.قٗغ 
 .قٗغ ؤنُل، مخىاػن، قامل، مخ٩امل وواؾ٘ �ٞا١ 
 ٗغ مؿخ٣ل جام مخُىع، له جمحزه واخشخهِخه.ق 
 .قٗغ ٞٗا٫، مازغ، بًجابي، هاصٝ، خُىي  ومخُىع     
  ؿخإه٠ ت، َو ُّ ت والٟى ُّ قٗغ مخهل ٖبر ال٣غون ولِـ ظضًضَا، ابخضؤ م٘ بٗشت  دمح ملسو هيلع هللا ىلص بسهاثهه �ًماه

 مؿحرجه بلى الُىم.
 خ٣لُض والخبُٗت.قٗغ ظمالي واؾ٘ اآلاًامحن �صبُت ًدغعها مً ال  
 .قٗغ اآلاؿاولُت والالتزام ال٣ٗضي والخل٣ي. وناخبـه مداؾـب ٖلى ٧لمخه بحن ًضي هللا في الضهُا و�زغة 
  ٖالمي ًخٗضي في مؿاخخه الؼماهُت واآلا٩اهُت خضوص ٧ل �صاب �زغي.جبلُغي قٗغ 
  ،ُغجه  وألهه ٌٗالج ٢ًاًاه.قٗغ �وؿان و�وؿاهُت والخُاة، ألهه ًيب٘ مً خ٣ُ٣ت �وؿان ٞو
 .ؾالح مً ؤؾ�خـت �ؾالم و٢ىة ُٖٓمت مً ٢ىاه 
 .قٗغ مىٟخذ بُٗض ًٖ الخ٣ى٢٘ والاوٛال١ والدؿِب والٗبصُت 
 ."8قٗغ ناص١ بك٣ُه الىا٢عي والٟني 

هظا  َّل ٣ًخهغ ٖلى صٖىة الىاؽ ٖلى اٖخىا٢ه مباقغة وصٖىتهم بلى الضزى٫ في ،ؤن الضٖىة بلى ؤي مظهب ٧ان
٣ت الضٖىة ج٩ىن ؤ٦ثر هجاخا بةآلاام وبُان ظمُ٘ هىاحي هظا اآلاظهب، و  مدًت ةصٖى  اآلاظهب دت، ول٨ً ٍَغ نٍغ

مت والكُم الىبُلت التي ًخه٠ بها ؤهل  غى الخال٫ ال٨ٍغ ت، ٖو وما ُٞه مً مداؾً و٢ُم ومىاٞ٘ صًيُت وصهٍُى
ٞاثضة في الٛؼو هظا اآلاظهب، وون٠ البُىَّلث واآلاٗاع٥ والٟخىخاث التي زايها عظاله، وما ُٞه مً 

غ ما ٩ًابضه ؤهل هظا اآلاظهب مً �َّلم و�وظإ، وبزاعة �اخشجان و�خؼان آلاً َّلقى �طي  والاؾدكهاص، وجهٍى
٤ ٚحر مباقغة بلى اٖخىا١ هظا اآلاظهب، واؾلىبا عاجٗا آلاُل اٖضاثه  والهٗىباث في ؾبُله، ٧ل طل٪ ًضٖى بٍُغ

ض خغاعة و٢ىة اًمانهم ومسالُٟه بلُه. ٦ظل٪ ٣ًىي هٟـ اجبإ هظا ا ٍؼ غبُهم بمظهبهم، ٍو كضهم ٍو آلاظهب َو
جهؼهم للٟضاء والىَّلء له، وبظ٫ امىالهم واهٟؿهم في ؾبُله. وما ظمٗخه مً الكٗغ لم ٨ًً ًضٖى بلى �ؾالم  ٍو

ت الخ٣لُضًت مشل الٟسغ، الخماؾت، الغزاء، الهجاء،  غاى الكٍٗغ دت مباقغة، وبهما ؤقخمل ٖلى ٚ� صٖىة نٍغ
غاى. اآلا حرها مً ٚ�  ضح ٚو

 :مىاضيع شعز السعىة
م٨ً جهي٠ُ مىايُ٘ قٗغ الضٖىة ٦ما ًلي  �لهُاث    – �زال١ وال٣ُم و�صاب �ؾالمُت  -اآلاضًذ الىبىي  -ٍو

٢ًاًا �مت  - الٟسغ والخماؾت - الٗلم - ال٣ُٗضة �ؾالمُت - الٗباصاث - الؼهض واآلاىأٖ -الغزاء  - الجهاص
 الهجاء والظم. - اآلاىاؾباث �ؾالمُت - اآلاضح - ت�ؾالمُ

٣خه الخانت، ٞمنهم مً ًدمضه ٖلى وٗمه الُُبت -ؾبداهه وحٗالى-ًظ٦غ الكٗغاء هللا  - �ل�يات -1  ٦اًل بٍُغ
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٤مً نب ًا عا٦با بّن �زُل مّٓىت ّٞ  ذ زامؿت وؤهذ مى
ت ُّ  ما بن جؼا٫ بها الّىجاثب جس٤ٟ ؤبلٜ به مُخا ٞةّن جد

برة مؿٟىخت  ظاصث آلااثدها وؤزغي جسى٤ مّني بلُه ٖو
ًّ الّىًغ بن هاصًخه ذ َّل ًى٤ُ هل ٌؿمٗ ُّ  بل ٠ُ٦ ٌؿم٘ م
 َّللَّ ؤعخام هىا٥ حك٤٣ّ ّْلذ ؾُىٝ بني ؤبُه جىىقه

ت مخٗبا ُّ ض وهى ٖان مىز٤عؾ٠  ٢ؿغا ٣ًاص بلى اآلاى ُّ  اآلا٣
 في ٢ىمها والٟدل ٞدل مٗغ١  ؤمدّمض ولضج٪ زحر هجُبت

ًّ الٟتى وهى اآلاُٛٔ املخى٤ ما ٧ان يّغ٥ لى مىيذ وعّبما  م
 .وؤخ٣ّهم بن ٧ان ٖخ٤ ٌٗخ٤ ٞالّىًغ ؤ٢غب بن جغ٦ذ ٢غابت

 6".(لى ؾمٗذ هظا ٢بل ؤن ؤ٢خله ما ٢خلخه)ٞخإزغ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم، و٢ا٫  
ٞالكٗغ ٌٗخبر مً الىؾاثل الٟٗالت في الخإزحر ٖلى الؿام٘، وبًها٫ اآلاٗخ٣ضاث و�٩ٞاع بهىعة مِؿغة ؾلؿت، 

 زهىنًا في مجا٫ الضٖىة.
 

 :أ�داف شعر الدعوة �سالمية
 

 "واآلاىاظاة، وكغ �ؾالم والضٖىة بلُه ٔ   .وبزغاط الىاؽ مً الٓلماث بلى الىىع، و�عقاص والٖى
  م ال٨ٟغ اآلاىدٝغ وصخٌ ال٣ٗاثض الؼاثٟتو ٖىض الىاؽ، جصخُذ ال٣ُٗضة والخض ٖلى الالتزام ، ج٣ٍى

 .بنالح الىٟىؽ وجؼ٦ُتها، و والاؾخ٣امت
 واملجخم٘ �ؾالمي،  جصخُذ �ٌٗ �زُاء الاظخماُٖت والاهدغاٞاث التي ٢ض ح��يء بلى الضًً الخى٠ُ

 بىاء املجخم٘ اآلاؿلم بما ُٞه مً ؤؾغ  وؤٞغاص.و 
 والخىؾل و�بتها٫ بلُه، ومضح وط٦غ زها٫ زاجم ؤهبُاثه، ٖلُه الهالة والؿالم.الخظ٦حر باهلل  
 .الخٟازغ بال٣ُم و�زال١ �ؾالمُت والخض ٖل�ها 
 خىخاتهم املجُضة. ببغاػ مىا٠٢ الؿل٠ مً اآلاؿلمحن  والخٟازغ بها، وط٦غ بُىَّلتهم الخالضة، ٞو
  ًايُهاص وجى٨ُل في ؾبُل الضٖىةجشبُذ ٢لىب اآلاامىحن وحشجُٗهم ٖلى ما ًال٢ىهه م. 
 ججؿُض خ٣ُ٣ت الهغإ بحن الخحر والكغ، وبْهاع اهخهاع الخحر ٖلى الكغ. 
  ،ضاء �مت �ؾالمُت و الى٢ٝى في وظه الخُاعاث اآلاًاصة التي جيكغها اآلاٗؿ٨غاث �لخاصًت الخهضي ٖأل

ت ،الظًً ًتربهىن بها ت ؤعائهم اآلاىدٞغ  .ومىا٢كت قبههم الًالت وم٣اٖع
 ًٖ ٕمٗخ٣ضاجه، والخض ٖلى الجهاص في ؾبُل هللا. ببغاػ نىث �ؾالم والضٞا 
 ت.، و م الخهـىع �ؾالمي لإلوؿان والخُاة وال٩ىن ٣ًــضج  �ؾهام في ج٣ضًم خلى٫ آلاك٨الث البكٍغ
 اصة الىاؽ و٢ُاصتهم هدىالهغاٍ اآلاؿخ٣ُم، والخُٛحر والهضاًت، والخٗبحر ًٖ الخجاعب الىظضاهُت الظاجُت  ٍع

ُت  7."واآلاىيٖى
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َظاِب ُمْىِظعاً  َٗ ْجَخُض  َو ِبُاْل ًَ ْغٍص  َٞ  ِل٩ُّلِ 
ٍت 

َ
َلى َياَلل َٖ ا  َقُض  ٦ُىَّ ا ُالغَّ ىَّ َٖ  ٢َْض َػا٫َ 

ْه٣ََظ 
َ
َمىؤ َٗ ًَ ُاْل صُ  َها ِم َجّضِ ُ  بْنالَُخُه ُاملْ

ٍت  ْوَخُض. َو َظاَءَها ِبِملَّ
َ الَُح ُ�ْ يَها ُالهَّ ِٞ12 

ٟا٫، و٢ض وضح ؾبب بٗشت الغؾى٫   ملسو هيلع هللا ىلصاؾخسضم الكاٖغ في هظه �بُاث لٛت ؾهلت وبؿُُت ٖلى مؿخىي َ�
ت وه٣لها مً الٓلماث بلى الىىع.  وهي به٣اط البكٍغ

 13لويسافع غاسي الجم
ظم الٗاصاث الؿِئت لضي اصخاب الخمالث ٣ُٞى٫  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ الغؾى٫  هجى ٍو  يض الخمالث اآلاكِىت والغؾىم اآلاؿِئت، ٍو

 قبلة العشاق
 باألبىا١    الؿم     جبض  عاخذ      لشلٍت   ؤ٢ى٫   ماطا  ًا ؾُضي 

 وجخغ هٟا١  ػهض٢ٍت   ٦ه٠    زلٌت مً  ٢امت   بالضهمغ٥ الُىم 
 ؤهل وٗا١  اب زؿِؿت ُٞجُب بالجروٍجحٗىي ٦ما حٗىي الظث

 وٗا١  ببٌٗ ؤو   اٞٗا  بٟدُذ    دمح  هىُعقمـ  ًُٟإ هيهاث 
ٍٔ  ٖظعًا  ًا ؾُضي   ط٦غهم اظضا١  مً لُسذ  بن   ٢ض هبا للٟ

 نضا١   وصٞ٘ ٖلىًا   وبضٖىة    بال حي الظ٧ىع  الظ٦غ   ًتزوط
 والٟؿا١  �هظا٫  مجم٘  مً   بها  مٗتٝر  الؼوط خ٣ى١   وله

 لك٣ا١  و٢ٍٗت  و   اليكىػ   ٖىض واظب   ؤخ٤  اصعي  َّل   والخل٘
 14.�وعا١ ٖلى  جصبتها   وصواثغ �خىا٫ جُلب نىعة الؼوظحن

ؾبداهه -ًبحن الكٗغاء ؤهمُت �زال١ وال٣ُم و�صاب ال�� ؤمغها هللا  - �خالق والقيم و�زاب �سالمية -3
اآلاباصت وال٣ىاٖض اآلاىٓمت  ؤؾىة خؿىت لىا في طل٪، ٞىي٘ لىا ملسو هيلع هللا ىلص٧ان الغؾى٫  ان هخدلى بها. ول٣ض -وحٗالى

 ، و٦ُُٟت الخٗامل م٘ الىاؽ بدؿً الؿلى٥.للؿلى٥ �وؿاوي
 15أحمس بن علي اآلاىاعي

 إزراك اآلانى بالتفّكز
ِغ  ْغ ٞةصعا٥ُ اآلانى في الخ٨ُّٟ ِغ   َج٨َّٟ  وؤبهْغ بٗحن ال٣لب ؤي بالخبهُّ

غ لظي قإ ط٦غهُٞا ؤيها الكهُم ا َّٞ ٣ٍل مى  ٞةه٪ طو عؤٍي ٖو
ا ًً ا وؤ٦غْم بأمغ ٞلِـ ٦مشل ال٣ٗل للمغء هاص ًً  ٞإوْٗم به هض

اظغ  ًضاهُه عبُّ الٗغف مّمً ًدّبه  ٍٙ ٞو ه مً ٧ل با جٖز  ٍو
 ٖلى ٞٗلها صامىا وصام لهم ٞسُغ  م٩اعُم ؤزال١ٍ َهَمْتها ظضوصها

ا ل اآلا٩اعم والٞى ْٗ بتها الظ٦غوؤٞٗالهم ُجخ م٩اؾُبهم ٞ
ْ
ص  لى وٍُ

ٌٝ زم ههغ صًاهٍت  ٟا ُه الِبّر  َخُا ٖو ُٗ ُل الِبّرِ ًدب ْٗ  ٦ظل٪ ٞ
ْهلح �بىا نالُح ؤبائهم ًُ   16.ٖلى ما هضي والكغُّ ًْدبٗه الكّغ  ٦ما 
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اُٞت وعػ١، ومنهم مً ًٓهغ في هظا الىٕى مً الكٗغ �ؾالمي ج٣هحره في ؤصاء بٌٗ واظباجه   مً صخت ٖو
، مبتهاًل بلُه في وخضجه، ومخىؾاًل الضًيُت ؤو الضه ظ٦غ ؤزُاثه و٦ثرة طهىبه، ُٞىاجي هللا بهض١ وزٝى ت، ٍو ٍُى

ًا في صٖاثه، ٞالخًٕغ ٩ًىن  مؿخًُٟٗا �له عب الٗاآلاحن ب٩ل الجىاعح، و٧ل ال٨ُان وال٣لب.با٦ًُا زاقًٗا ومخًٖغ
 وخل مكا٧له، ؤو ٌك٩ىه ؾا خاله.  طالبا مىه الخىبت والٟٗى واآلاٟٛغة. والبٌٗ �زغ ًضٖىه ل٣ًاء خاظاجه

 9هىال منهى
 رباه أهت اآلازثجى

ٌِ َطاِجَ٪ َزاِل٣ِي
ُْ َٞ  ًْ ُْؿَخَجاْب  ِم اَء اآلاْ َٖ  َهْبَىا الضُّ

ْؾَغاَعَها
َ
اآلِاًا ؤ َٖ ا  ْؾَخاِع اْلِدَجاْب  ًَ

َ
ًْ َزْل٠ِ ؤ  ِم

َىاِجَىا َٟ َىا َه
َ
ْغ ل ِٟ

ْٚ َظاْب  ا
َ
ْضَعى ؤ ًُ ًْ ِبَطا  ا َم ًَ 

ْهَذ ال٨َغِ 
َ
ى ِباْلِخَؿاْب   ٍُم َوُظىُصهُ ؤ ْدص َ ًُ ـَ  ِْ  َما لَ

َها!
َ
َما ؤ َٞ ٣ِحُر  َٟ َها ال

َ
َراْب   َوؤ ى التُّ

َ
َراِب ِبل ًَ التُّ ِم َٞ 

ُْغَجَجى
ْ
ْهَذ اآلا

َ
اُه ؤ َغاَن َباْب  َعبَّ ْٟ ُٛ َىا ال

َ
َخْذ ل ْٞ  ٞا

ْؼَمَىا َٖ ِؾَ٪ 
ْ
اْب   اْقُضْص ِبَبإ َٗ َىا١َ الّهِ ْٖ

َ
َىُض١َّ ؤ َٞ 

ُمْغ ِبُىىعِ  ْٚ َظاْب  ٥َ ُعوَخَىاا َٗ َم َواْل  َو٢َِىا َظَهىَّ
َ٘ ٢ُُلىِبَىا ْل َعِبُ َٗ ِة َواْل٨َِخاْب   اْظ ُبىَّ  ُؾَجَن الىُّ

ِتي مَّ
ُ
ِلَ٪ ؤ ًْ َٟ ََهاْب  َواْهُهْغ ِب َم اآلاْ ُٓ َٖ  َجاهلِل ٢َْض 

ْحُر َباِبَ٪ َم٣ِْهِضي َٚ َغاْب  َما  ٌُ الؿَّ  َما ُصوَهُه َمْد
َ٪ َوِؾَُلِتي ُْ ي ِبلَ اْب.  ُخّبِ

َ
ًُ ِفي اْلِخُ ِٗ ْم

ُ
ى َوؤ ُٖ ْص

َ
 10ؤ

 .مىجى مً هللا بَّل بلُهوَّل ملجإ وَّل ،ًغظى  الٟٗى وال٨غم مً هللا ؾبداهه وحٗالى في هظه �بُاث ً�خًٕغ الكاٖغ و
ظ٦غ  ملسو هيلع هللا ىلصًمضح الكٗغاء الغؾى٫  - اآلاسًح الىبىي  -2 ك٣ه له، ٞمنهم مً ًمخضخه ٍو ٦اًل بإؾلىبه ومضي خبه ٖو

ُبت في ط٦غي ًىم مىلضه، ومنهم ًظ٦غ ؾحرجه الُٗغة في نىعة ملخمت، والبٌٗ �زغ ًبضؤ زهاله ونٟاجه الُ
 ملسو هيلع هللا ىلصمضخه ٖلى ههج البرصة، زم هغي لىهًا ظضًضًا مً اآلاضًذ الىبىي في الٗهغ الخضًض الا وهى الضٞإ ًٖ الغؾى٫ 

 يض ما ٌكىه ؤٖضاء �ؾالم مً خمالث بهىع واٞالم مؿِئت ًٖ ؾُض ال٩اثىاث.
ظوب ُٞه و٢ض ٨ٖ ـ الكٗغاء هظا ٧له في نىعة قٗغًا عاجًٗا ناصعًا مً ؤٖما١ ال٣لب، ًخمخ٘ ؾامٗه ؤو ٢اعثه ٍو

ض ٢ىله بىٟؿه ول٨ً ٌعجؼ لؿاهه ًٖ ٢ىله وطل٪ آلاا للكاٖغ  ىٛمـ بضازله، قاٖغًا ان الكاٖغ ٣ًى٫ ما ًٍغ ٍو
دت َّل ًمخل٨ها ٧ل اخشخو.   مً ٢ٍغ

 11عالل الفاس ي
ُس  ُسَها ُمَحمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسّيِ

ُض َؾ  ُضَها ُمَدمَّ ُض  ُِّ َُمجَّ
ْ
َىا ُاآلا ُِّ  َهِب

ُهَىا
َ
ْعَؾَلُه ِبل

َ
ُضواْ  ؤ َىّخِ ًُ اِؽ ٧َْي   ِللىَّ

غاً  َجاَءَها ُمَبّكِ ُض  َٞ ِٗ ْؿ ٌُ  ِب٩ُّلِ َزْحٍر 
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َظاِب ُمْىِظعاً  َٗ ْجَخُض  َو ِبُاْل ًَ ْغٍص  َٞ  ِل٩ُّلِ 
ٍت 

َ
َلى َياَلل َٖ ا  َقُض  ٦ُىَّ ا ُالغَّ ىَّ َٖ  ٢َْض َػا٫َ 

ْه٣ََظ 
َ
َمىؤ َٗ ًَ ُاْل صُ  َها ِم َجّضِ ُ  بْنالَُخُه ُاملْ

ٍت  ْوَخُض. َو َظاَءَها ِبِملَّ
َ الَُح ُ�ْ يَها ُالهَّ ِٞ12 

ٟا٫، و٢ض وضح ؾبب بٗشت الغؾى٫   ملسو هيلع هللا ىلصاؾخسضم الكاٖغ في هظه �بُاث لٛت ؾهلت وبؿُُت ٖلى مؿخىي َ�
ت وه٣لها مً الٓلماث بلى الىىع.  وهي به٣اط البكٍغ

 13لويسافع غاسي الجم
ظم الٗاصاث الؿِئت لضي اصخاب الخمالث ٣ُٞى٫  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ الغؾى٫  هجى ٍو  يض الخمالث اآلاكِىت والغؾىم اآلاؿِئت، ٍو

 قبلة العشاق
 باألبىا١    الؿم     جبض  عاخذ      لشلٍت   ؤ٢ى٫   ماطا  ًا ؾُضي 

 وجخغ هٟا١  ػهض٢ٍت   ٦ه٠    زلٌت مً  ٢امت   بالضهمغ٥ الُىم 
 ؤهل وٗا١  اب زؿِؿت ُٞجُب بالجروٍجحٗىي ٦ما حٗىي الظث

 وٗا١  ببٌٗ ؤو   اٞٗا  بٟدُذ    دمح  هىُعقمـ  ًُٟإ هيهاث 
ٍٔ  ٖظعًا  ًا ؾُضي   ط٦غهم اظضا١  مً لُسذ  بن   ٢ض هبا للٟ

 نضا١   وصٞ٘ ٖلىًا   وبضٖىة    بال حي الظ٧ىع  الظ٦غ   ًتزوط
 والٟؿا١  �هظا٫  مجم٘  مً   بها  مٗتٝر  الؼوط خ٣ى١   وله

 لك٣ا١  و٢ٍٗت  و   اليكىػ   ٖىض واظب   ؤخ٤  اصعي  َّل   والخل٘
 14.�وعا١ ٖلى  جصبتها   وصواثغ �خىا٫ جُلب نىعة الؼوظحن

ؾبداهه -ًبحن الكٗغاء ؤهمُت �زال١ وال٣ُم و�صاب ال�� ؤمغها هللا  - �خالق والقيم و�زاب �سالمية -3
اآلاباصت وال٣ىاٖض اآلاىٓمت  ؤؾىة خؿىت لىا في طل٪، ٞىي٘ لىا ملسو هيلع هللا ىلص٧ان الغؾى٫  ان هخدلى بها. ول٣ض -وحٗالى

 ، و٦ُُٟت الخٗامل م٘ الىاؽ بدؿً الؿلى٥.للؿلى٥ �وؿاوي
 15أحمس بن علي اآلاىاعي

 إزراك اآلانى بالتفّكز
ِغ  ْغ ٞةصعا٥ُ اآلانى في الخ٨ُّٟ ِغ   َج٨َّٟ  وؤبهْغ بٗحن ال٣لب ؤي بالخبهُّ

غ لظي قإ ط٦غهُٞا ؤيها الكهُم ا َّٞ ٣ٍل مى  ٞةه٪ طو عؤٍي ٖو
ا ًً ا وؤ٦غْم بأمغ ٞلِـ ٦مشل ال٣ٗل للمغء هاص ًً  ٞإوْٗم به هض

اظغ  ًضاهُه عبُّ الٗغف مّمً ًدّبه  ٍٙ ٞو ه مً ٧ل با جٖز  ٍو
 ٖلى ٞٗلها صامىا وصام لهم ٞسُغ  م٩اعُم ؤزال١ٍ َهَمْتها ظضوصها

ا ل اآلا٩اعم والٞى ْٗ بتها الظ٦غوؤٞٗالهم ُجخ م٩اؾُبهم ٞ
ْ
ص  لى وٍُ

ٌٝ زم ههغ صًاهٍت  ٟا ُه الِبّر  َخُا ٖو ُٗ ُل الِبّرِ ًدب ْٗ  ٦ظل٪ ٞ
ْهلح �بىا نالُح ؤبائهم ًُ   16.ٖلى ما هضي والكغُّ ًْدبٗه الكّغ  ٦ما 
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اُٞت وعػ١، ومنهم مً ًٓهغ في هظا الىٕى مً الكٗغ �ؾالمي ج٣هحره في ؤصاء بٌٗ واظباجه   مً صخت ٖو
، مبتهاًل بلُه في وخضجه، ومخىؾاًل الضًيُت ؤو الضه ظ٦غ ؤزُاثه و٦ثرة طهىبه، ُٞىاجي هللا بهض١ وزٝى ت، ٍو ٍُى

ًا في صٖاثه، ٞالخًٕغ ٩ًىن  مؿخًُٟٗا �له عب الٗاآلاحن ب٩ل الجىاعح، و٧ل ال٨ُان وال٣لب.با٦ًُا زاقًٗا ومخًٖغ
 وخل مكا٧له، ؤو ٌك٩ىه ؾا خاله.  طالبا مىه الخىبت والٟٗى واآلاٟٛغة. والبٌٗ �زغ ًضٖىه ل٣ًاء خاظاجه

 9هىال منهى
 رباه أهت اآلازثجى

ٌِ َطاِجَ٪ َزاِل٣ِي
ُْ َٞ  ًْ ُْؿَخَجاْب  ِم اَء اآلاْ َٖ  َهْبَىا الضُّ

ْؾَغاَعَها
َ
اآلِاًا ؤ َٖ ا  ْؾَخاِع اْلِدَجاْب  ًَ

َ
ًْ َزْل٠ِ ؤ  ِم

َىاِجَىا َٟ َىا َه
َ
ْغ ل ِٟ

ْٚ َظاْب  ا
َ
ْضَعى ؤ ًُ ًْ ِبَطا  ا َم ًَ 

ْهَذ ال٨َغِ 
َ
ى ِباْلِخَؿاْب   ٍُم َوُظىُصهُ ؤ ْدص َ ًُ ـَ  ِْ  َما لَ

َها!
َ
َما ؤ َٞ ٣ِحُر  َٟ َها ال

َ
َراْب   َوؤ ى التُّ

َ
َراِب ِبل ًَ التُّ ِم َٞ 

ُْغَجَجى
ْ
ْهَذ اآلا

َ
اُه ؤ َغاَن َباْب  َعبَّ ْٟ ُٛ َىا ال

َ
َخْذ ل ْٞ  ٞا

ْؼَمَىا َٖ ِؾَ٪ 
ْ
اْب   اْقُضْص ِبَبإ َٗ َىا١َ الّهِ ْٖ

َ
َىُض١َّ ؤ َٞ 

ُمْغ ِبُىىعِ  ْٚ َظاْب  ٥َ ُعوَخَىاا َٗ َم َواْل  َو٢َِىا َظَهىَّ
َ٘ ٢ُُلىِبَىا ْل َعِبُ َٗ ِة َواْل٨َِخاْب   اْظ ُبىَّ  ُؾَجَن الىُّ

ِتي مَّ
ُ
ِلَ٪ ؤ ًْ َٟ ََهاْب  َواْهُهْغ ِب َم اآلاْ ُٓ َٖ  َجاهلِل ٢َْض 

ْحُر َباِبَ٪ َم٣ِْهِضي َٚ َغاْب  َما  ٌُ الؿَّ  َما ُصوَهُه َمْد
َ٪ َوِؾَُلِتي ُْ ي ِبلَ اْب.  ُخّبِ

َ
ًُ ِفي اْلِخُ ِٗ ْم

ُ
ى َوؤ ُٖ ْص

َ
 10ؤ

 .مىجى مً هللا بَّل بلُهوَّل ملجإ وَّل ،ًغظى  الٟٗى وال٨غم مً هللا ؾبداهه وحٗالى في هظه �بُاث ً�خًٕغ الكاٖغ و
ظ٦غ  ملسو هيلع هللا ىلصًمضح الكٗغاء الغؾى٫  - اآلاسًح الىبىي  -2 ك٣ه له، ٞمنهم مً ًمخضخه ٍو ٦اًل بإؾلىبه ومضي خبه ٖو

ُبت في ط٦غي ًىم مىلضه، ومنهم ًظ٦غ ؾحرجه الُٗغة في نىعة ملخمت، والبٌٗ �زغ ًبضؤ زهاله ونٟاجه الُ
 ملسو هيلع هللا ىلصمضخه ٖلى ههج البرصة، زم هغي لىهًا ظضًضًا مً اآلاضًذ الىبىي في الٗهغ الخضًض الا وهى الضٞإ ًٖ الغؾى٫ 

 يض ما ٌكىه ؤٖضاء �ؾالم مً خمالث بهىع واٞالم مؿِئت ًٖ ؾُض ال٩اثىاث.
ظوب ُٞه و٢ض ٨ٖ ـ الكٗغاء هظا ٧له في نىعة قٗغًا عاجًٗا ناصعًا مً ؤٖما١ ال٣لب، ًخمخ٘ ؾامٗه ؤو ٢اعثه ٍو

ض ٢ىله بىٟؿه ول٨ً ٌعجؼ لؿاهه ًٖ ٢ىله وطل٪ آلاا للكاٖغ  ىٛمـ بضازله، قاٖغًا ان الكاٖغ ٣ًى٫ ما ًٍغ ٍو
دت َّل ًمخل٨ها ٧ل اخشخو.   مً ٢ٍغ

 11عالل الفاس ي
ُس  ُسَها ُمَحمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسّيِ

ُض َؾ  ُضَها ُمَدمَّ ُض  ُِّ َُمجَّ
ْ
َىا ُاآلا ُِّ  َهِب

ُهَىا
َ
ْعَؾَلُه ِبل

َ
ُضواْ  ؤ َىّخِ ًُ اِؽ ٧َْي   ِللىَّ

غاً  َجاَءَها ُمَبّكِ ُض  َٞ ِٗ ْؿ ٌُ  ِب٩ُّلِ َزْحٍر 
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ًا 
َ
ضاٞ٘ بالدجاعة ٖاآلا ًُ كتري!!  ٌَٟل  بإ، وَُ ًُ  آلاّا عؤي �٢ص ى 

 هدَى الخلىِص... ٨ٞىَذ ؤهَذ اآلُاْبِدغا!! ىتً قاء ال٣ًاُء، بإْن ٩ًىَن ؾُٟ
َبٌر  ْٗ ُبرا. ّٖلمَخىا ؤّن الّكهاصَة َم ْٗ  23ومَضْصَث ُعوخ٪ ِظْؿَغها ٧ْي ح

ًغسي الكاٖغ الُٟل صعة والظي اؾدكهض بالغنام الههُىوي بٗض مىاظهخه الٗضو بالدجاعة، و٧ان اؾدكهاصه 
٘ الخماؾت لضي الكٗب الٟلؿُُن  ي وم٣اومخه الٗضو الٛانب.وعزاثه ؾببا في ٞع

اآلاؿخسلهت مً  اآلاىأٖ ال٣ُمت،و  الؼهضو  ، الىصحبالخ٨م و�مشا٫ قٗغهظا ًمخاػ  - الشهس واآلاىاعظ -6
ٗخىا الٛغاء ومً ؾ الؿالم، ومً ججاعب الخُاة. والتي جغقض الىاؽ في ٦ُُٟت مٗامالتهم  حرة خبُبىا ٖلُه الهالةقَغ

ت. وججىبهم الى٢ى   ٕ في الخُإ، وجدًهم ٖلى جغ٥ اآلاٗاص ي، وجدبب ٞٗل الخحر وحٗٓهم بظل٪.الضًيُت والضهٍُى
 24آزم �لىري

 وعيمك في السهيا وعيم محسز
ِك٪ ٞيها ِٖل ما ؾِىٟض وُٗم٪ في الضهُا وُٗم مدضص  ٖو

 وحؿعى بإقخاث اآلاني جخجضص بطا ٦ىذ في الضهُا جغوح وحٛخضي
ض ٖلى ٚغة ما لِـ ٖىض٥ جظ٦غ بإن اآلاىث ًُغؤ ٞجإة  مٖى
 25.ؾترخل منها ٖىضها لؿذ ج٣هض صزلذ بلى الضهُا بٛحر بعاصة

 �وؿان بالخجهحز لألزغة في الضهُا صاع الٟىاء و الغخُل منها ًم٨ً في ؤي و٢ذ. ٌٗٔ الكاٖغ في هظه �بُاث 
�ؾالمي  ضًًالب٢امت حٗالُم و حٗالى �وؿان في �عى ب٣هض ٖباصة هللا وجىخُضه زل٤ هللا  - العبازات -7

 اث.مالُت مشل الؼ٧اة والهض٢ؤو وجالوة ال٣غآن، الهىم والدجالهالة و ٖملُت مشل  اثٗباصالو٢ض ج٩ىن الخى٠ُ. 
 26ؤخمض قىقي 

 ِإلى َعَزفاِت 
َغٞاِث اَّلَلِ ًا َزحَر ػاِثٍغ  َٖ َغٞاِث   ِبلى  َٖ َلَُ٪ َؾالُم اَّلَلِ في  َٖ 

ىَم ُجَىّلى ُوظَهَت الَبِِذ هاِيغاً  ٍَ  َمجالي الِبكِغ َوال٣ََؿماِث  َوؾَُم  َو
٤ٍٞ ِبالِدجاِػ َمالِثٌ٪ 

ُ
لى ٧ُّلِ ؤ ُّٝ َجداًا اَّلَلِ َوالَبَر٧اِث   َٖ  َجُؼ

ٌب  ًٌ ُمَغّخِ ّغاِء ُع٦ َٛ ٟاةِ  َوفي ال٨ََٗبِت ال ُٖ  ًِ  ِب٨ََٗبِت ٢ُّهاٍص َوُع٦
ما ظَغ َوالَغَخماِث  َوما َؾ٨ََب اآلاحزاُب ماًء َوِبهَّ

َ
َلَُ٪ � َٖ ٞاَى 

َ
 ؤ

ىًا َوَػ  ُُ ٖ
َ
َُيَُ٪ ؤ َٖ ِجغاِث   مَؼُم َججغي َبحَن  َٟ ًَ ال٩َىَزِغ اآلاَٗؿى٫ِ ُمى  ِم

غمىهَ  ٍَ لياَو
َ
هُ َُ َٞ ـَ الَغظَُم  ًَ الَجَمغاِث    بلِ  27".َوقاهَُ٪ هحراهًا ِم

 ٨ٌٗـ ؤخمض قىقي في هظه �بُاث ؾٟغ الدجاػ واآلاسجض الخغام ومىاؾ٪ الدج في نىعة عاجٗت جشحر مكاٖغ
اعة هظه الاما٦ً اآلا٣ضؾت وؤصاء ٍٞغًت الدج.�وؿان وج  به في ٍػ  ٚغ

 28دمحم عيس آل دليفة
 ًا ابن الليل

 بباب هللا ٢ام له زضًما  ٢ُام اللُل خلُت ٧ل بغ 
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ٗل الخحر  ًدٌ الكاٖغ في هظه �بُاث ٖلى الخ٨ٟحر والبهحرة والخدلي بم٩اعم �زال١ ٦ما جدلى بها �ظضاص، ٞو
ىص  � �باء بالهالح ُٟٞه نالح ؤبىائهم و�ظ٥ ًه�� املجخمع و�مت.ٍو

 ًه٠ �زال١ بالىباث ٣ُٞى٫ 17ومعزوف الزصافي
َُذ بماء اآلا٨ُغماث هي �زال١ جىبذ ٧الىباث  بطا ؾ٣ِ

 ٖلى ؾا١ الًُٟلت مشمغاث ج٣ىم بطا حّٗهضها اآلاَُغّبي
ؿا١  ٦ما اّحؿ٣ذ ؤهابِب ال٣ىاة وحؿمى للم٩اعم باّحِ

ٖاث  ُجىٗل مً نمُم املجض عوخاً و   18.بإػهاع لها مَخًّىِ
ضاء، وم٣ابل طل٪ ج٩ىن له الجىت هي  - الجهاز -4 الء ٧لمت هللا وعص ٦ُض ٖ� ًجاهض اآلاؿلم بىٟؿه وماله إٖل

ض هللا ٖباصه. ٢ا٫ حٗالى  " َؿهُ اآلا٣ام الضاثم. وطل٪ ٦ما ٖو ُٟ ه
َ
ُْاِمِىحَن ؤ

ْ
ًَ اآلا َ اْقَتَري ِم نَّ َلُهُم ِبنَّ اَّللَّ

َ
ْمَىاَلُهْم ِبإ

َ
ْم َوؤ

ْىَعاِة َوِ�هِجُِل  ا ِفي الخَّ ِه َخ٣ًّ ُْ َل َٖ ًضا  ْٖ ٣َْخُلىَن َو ٍُ ٣ُْخُلىَن َو َُ َٞ  ِ
٣َاِجُلىَن ِفي َؾِبُِل اَّللَّ ًُ َت  ًَ  اْلَجىَّ ْهِضِه ِم َٗ ْوَفى ِب

َ
ًْ ؤ َواْل٣ُْغآِن َوَم

 ْٗ ٌَ ِظي َبا ٨ُُم الَّ ِٗ ُْ اْؾَخْبِكُغوا ِبَب َٞ  ِ
ُُم اَّللَّ ِٓ َٗ ْىُػ اْل

َٟ   19"،ُخْم ِبِه َوَطِلَ٪ ُهَى اْل
جاهضون هم بؿالخهم ؤَّل وهى  ً و٧لمت الخ٤، ٍو وهغي الكٗغاء ًظ٦غون الجهاص والاؾدكهاص في ؾبُل هللا والَى

كضون الهمم.  ٗىا به ٖؼاثم املجاهضًً، َو  الكٗغ، ٞحٞر
 20عبس العشيش الزهتيس ي

 شعبي اآلاغىار
 بٙؼ النهاع ٞهل حٗىص ال٣ه٣غي  ال٨غي ًا قٗبي اآلاٛىاع صٕ ٖى٪ 

م ؤهىٝ الٓاآلاحن بلى الثري  بن الكٗىب بطا جغاها اؾد٣ُٓذ  ٚع
ان ًض٥ ٖغوقهم  والكٗب ػلؼا٫ بطا ًىما خغي  ٞالكٗب َٞى

 والكٗب بال٣غآن ٣ًخدم الظعي   والكٗب باإلًمان َىص قامش
ذ زباجه ٌ الغيىر بلى اله٣ىع ٦ما جغي  َه الغؾى٫ ؤما ٖٞغ  ٞع

 ظىض �له بضًنهم ؤهل ال٣غي   الخ٣ى الجمٗان في بضع ٖال ًىم
غة بٗضما  21.ٞخذ �له ٖليهم ؤم ال٣غي  صاهذ لهم ؤهل الجٍؼ

 ؤمام ٦ٟاع  ملسو هيلع هللا ىلصالُبِب والؿُاس ي الٟلؿُُني الغهخِس ي قٗبه بالى٢ٝى ؤمام الٗضو ٦ما زبذ الغؾى٫ ًضٖى 
 ىما و٧ان طل٪ ؾبب في �كغ �ؾالم.٢َغل ٞهؼمىا ً

لمائهم، وابُا٫ �مت وقهضائها. و٢امىا  - اءالزث -5 ًغ�ي الكٗغاء ٦باع �خهُا�هم واٖؼائهم، وقُىزهم ٖو
 بغزائهم بإلىان الغزاء الشالر اآلاكهىعة  الىضب، الخإبحن والٗؼاء.

 22الحميس زرزوخ الشبير عبس
 زرة الشهساء

َهغا َْ ّل �
َ
 جِجّل ٖلى الّؼمان.. وج٨ُبرا ول٩ْي  ٖاه٣َذ ظغَخَ٪ ٧ْي َجٓ

غا  الجغُح ؤْظَضُع بالٗىا١.. ألّهُه  ُّ َٗ  بالّضما.. وح
َ
 هىٌع جىّيإ

ّمُه  ًُ ه الثري؟!  ًا ُصّعَة الكهضاء.. ٠ُ٦ ً  نضُع الؼمان؟! و٠ُ٦ ًدٍى
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ًا 
َ
ضاٞ٘ بالدجاعة ٖاآلا ًُ كتري!!  ٌَٟل  بإ، وَُ ًُ  آلاّا عؤي �٢ص ى 

 هدَى الخلىِص... ٨ٞىَذ ؤهَذ اآلُاْبِدغا!! ىتً قاء ال٣ًاُء، بإْن ٩ًىَن ؾُٟ
َبٌر  ْٗ ُبرا. ّٖلمَخىا ؤّن الّكهاصَة َم ْٗ  23ومَضْصَث ُعوخ٪ ِظْؿَغها ٧ْي ح

ًغسي الكاٖغ الُٟل صعة والظي اؾدكهض بالغنام الههُىوي بٗض مىاظهخه الٗضو بالدجاعة، و٧ان اؾدكهاصه 
٘ الخماؾت لضي الكٗب الٟلؿُُن  ي وم٣اومخه الٗضو الٛانب.وعزاثه ؾببا في ٞع

اآلاؿخسلهت مً  اآلاىأٖ ال٣ُمت،و  الؼهضو  ، الىصحبالخ٨م و�مشا٫ قٗغهظا ًمخاػ  - الشهس واآلاىاعظ -6
ٗخىا الٛغاء ومً ؾ الؿالم، ومً ججاعب الخُاة. والتي جغقض الىاؽ في ٦ُُٟت مٗامالتهم  حرة خبُبىا ٖلُه الهالةقَغ

ت. وججىبهم الى٢ى   ٕ في الخُإ، وجدًهم ٖلى جغ٥ اآلاٗاص ي، وجدبب ٞٗل الخحر وحٗٓهم بظل٪.الضًيُت والضهٍُى
 24آزم �لىري

 وعيمك في السهيا وعيم محسز
ِك٪ ٞيها ِٖل ما ؾِىٟض وُٗم٪ في الضهُا وُٗم مدضص  ٖو

 وحؿعى بإقخاث اآلاني جخجضص بطا ٦ىذ في الضهُا جغوح وحٛخضي
ض ٖلى ٚغة ما لِـ ٖىض٥ جظ٦غ بإن اآلاىث ًُغؤ ٞجإة  مٖى
 25.ؾترخل منها ٖىضها لؿذ ج٣هض صزلذ بلى الضهُا بٛحر بعاصة

 �وؿان بالخجهحز لألزغة في الضهُا صاع الٟىاء و الغخُل منها ًم٨ً في ؤي و٢ذ. ٌٗٔ الكاٖغ في هظه �بُاث 
�ؾالمي  ضًًالب٢امت حٗالُم و حٗالى �وؿان في �عى ب٣هض ٖباصة هللا وجىخُضه زل٤ هللا  - العبازات -7

 اث.مالُت مشل الؼ٧اة والهض٢ؤو وجالوة ال٣غآن، الهىم والدجالهالة و ٖملُت مشل  اثٗباصالو٢ض ج٩ىن الخى٠ُ. 
 26ؤخمض قىقي 

 ِإلى َعَزفاِت 
َغٞاِث اَّلَلِ ًا َزحَر ػاِثٍغ  َٖ َغٞاِث   ِبلى  َٖ َلَُ٪ َؾالُم اَّلَلِ في  َٖ 

ىَم ُجَىّلى ُوظَهَت الَبِِذ هاِيغاً  ٍَ  َمجالي الِبكِغ َوال٣ََؿماِث  َوؾَُم  َو
٤ٍٞ ِبالِدجاِػ َمالِثٌ٪ 

ُ
لى ٧ُّلِ ؤ ُّٝ َجداًا اَّلَلِ َوالَبَر٧اِث   َٖ  َجُؼ

ٌب  ًٌ ُمَغّخِ ّغاِء ُع٦ َٛ ٟاةِ  َوفي ال٨ََٗبِت ال ُٖ  ًِ  ِب٨ََٗبِت ٢ُّهاٍص َوُع٦
ما ظَغ َوالَغَخماِث  َوما َؾ٨ََب اآلاحزاُب ماًء َوِبهَّ

َ
َلَُ٪ � َٖ ٞاَى 

َ
 ؤ

ىًا َوَػ  ُُ ٖ
َ
َُيَُ٪ ؤ َٖ ِجغاِث   مَؼُم َججغي َبحَن  َٟ ًَ ال٩َىَزِغ اآلاَٗؿى٫ِ ُمى  ِم

غمىهَ  ٍَ لياَو
َ
هُ َُ َٞ ـَ الَغظَُم  ًَ الَجَمغاِث    بلِ  27".َوقاهَُ٪ هحراهًا ِم

 ٨ٌٗـ ؤخمض قىقي في هظه �بُاث ؾٟغ الدجاػ واآلاسجض الخغام ومىاؾ٪ الدج في نىعة عاجٗت جشحر مكاٖغ
اعة هظه الاما٦ً اآلا٣ضؾت وؤصاء ٍٞغًت الدج.�وؿان وج  به في ٍػ  ٚغ

 28دمحم عيس آل دليفة
 ًا ابن الليل

 بباب هللا ٢ام له زضًما  ٢ُام اللُل خلُت ٧ل بغ 
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ٗل الخحر  ًدٌ الكاٖغ في هظه �بُاث ٖلى الخ٨ٟحر والبهحرة والخدلي بم٩اعم �زال١ ٦ما جدلى بها �ظضاص، ٞو
ىص  � �باء بالهالح ُٟٞه نالح ؤبىائهم و�ظ٥ ًه�� املجخمع و�مت.ٍو

 ًه٠ �زال١ بالىباث ٣ُٞى٫ 17ومعزوف الزصافي
َُذ بماء اآلا٨ُغماث هي �زال١ جىبذ ٧الىباث  بطا ؾ٣ِ

 ٖلى ؾا١ الًُٟلت مشمغاث ج٣ىم بطا حّٗهضها اآلاَُغّبي
ؿا١  ٦ما اّحؿ٣ذ ؤهابِب ال٣ىاة وحؿمى للم٩اعم باّحِ

ٖاث  ُجىٗل مً نمُم املجض عوخاً و   18.بإػهاع لها مَخًّىِ
ضاء، وم٣ابل طل٪ ج٩ىن له الجىت هي  - الجهاز -4 الء ٧لمت هللا وعص ٦ُض ٖ� ًجاهض اآلاؿلم بىٟؿه وماله إٖل

ض هللا ٖباصه. ٢ا٫ حٗالى  " َؿهُ اآلا٣ام الضاثم. وطل٪ ٦ما ٖو ُٟ ه
َ
ُْاِمِىحَن ؤ

ْ
ًَ اآلا َ اْقَتَري ِم نَّ َلُهُم ِبنَّ اَّللَّ

َ
ْمَىاَلُهْم ِبإ

َ
ْم َوؤ

ْىَعاِة َوِ�هِجُِل  ا ِفي الخَّ ِه َخ٣ًّ ُْ َل َٖ ًضا  ْٖ ٣َْخُلىَن َو ٍُ ٣ُْخُلىَن َو َُ َٞ  ِ
٣َاِجُلىَن ِفي َؾِبُِل اَّللَّ ًُ َت  ًَ  اْلَجىَّ ْهِضِه ِم َٗ ْوَفى ِب

َ
ًْ ؤ َواْل٣ُْغآِن َوَم

 ْٗ ٌَ ِظي َبا ٨ُُم الَّ ِٗ ُْ اْؾَخْبِكُغوا ِبَب َٞ  ِ
ُُم اَّللَّ ِٓ َٗ ْىُػ اْل

َٟ   19"،ُخْم ِبِه َوَطِلَ٪ ُهَى اْل
جاهضون هم بؿالخهم ؤَّل وهى  ً و٧لمت الخ٤، ٍو وهغي الكٗغاء ًظ٦غون الجهاص والاؾدكهاص في ؾبُل هللا والَى

كضون الهمم.  ٗىا به ٖؼاثم املجاهضًً، َو  الكٗغ، ٞحٞر
 20عبس العشيش الزهتيس ي

 شعبي اآلاغىار
 بٙؼ النهاع ٞهل حٗىص ال٣ه٣غي  ال٨غي ًا قٗبي اآلاٛىاع صٕ ٖى٪ 

م ؤهىٝ الٓاآلاحن بلى الثري  بن الكٗىب بطا جغاها اؾد٣ُٓذ  ٚع
ان ًض٥ ٖغوقهم  والكٗب ػلؼا٫ بطا ًىما خغي  ٞالكٗب َٞى

 والكٗب بال٣غآن ٣ًخدم الظعي   والكٗب باإلًمان َىص قامش
ذ زباجه ٌ الغيىر بلى اله٣ىع ٦ما جغي  َه الغؾى٫ ؤما ٖٞغ  ٞع

 ظىض �له بضًنهم ؤهل ال٣غي   الخ٣ى الجمٗان في بضع ٖال ًىم
غة بٗضما  21.ٞخذ �له ٖليهم ؤم ال٣غي  صاهذ لهم ؤهل الجٍؼ

 ؤمام ٦ٟاع  ملسو هيلع هللا ىلصالُبِب والؿُاس ي الٟلؿُُني الغهخِس ي قٗبه بالى٢ٝى ؤمام الٗضو ٦ما زبذ الغؾى٫ ًضٖى 
 ىما و٧ان طل٪ ؾبب في �كغ �ؾالم.٢َغل ٞهؼمىا ً

لمائهم، وابُا٫ �مت وقهضائها. و٢امىا  - اءالزث -5 ًغ�ي الكٗغاء ٦باع �خهُا�هم واٖؼائهم، وقُىزهم ٖو
 بغزائهم بإلىان الغزاء الشالر اآلاكهىعة  الىضب، الخإبحن والٗؼاء.

 22الحميس زرزوخ الشبير عبس
 زرة الشهساء

َهغا َْ ّل �
َ
 جِجّل ٖلى الّؼمان.. وج٨ُبرا ول٩ْي  ٖاه٣َذ ظغَخَ٪ ٧ْي َجٓ

غا  الجغُح ؤْظَضُع بالٗىا١.. ألّهُه  ُّ َٗ  بالّضما.. وح
َ
 هىٌع جىّيإ

ّمُه  ًُ ه الثري؟!  ًا ُصّعَة الكهضاء.. ٠ُ٦ ً  نضُع الؼمان؟! و٠ُ٦ ًدٍى

157



 زور الشعز في السعىة �سالمية

655 

ٍم  ّلِ َٗ مَذ ِبال٣ََلِم ال٣ُغوَن �ولى ُؾبداَهَ٪ الَلُهمَّ َزحَر ُم لَّ َٖ 
ُلماِجِه  ُْ ٣َل ِمً  َٗ زَغظَذ َهظا ال

َ
 َوَهَضًَخُه الىىَع اآلُابحَن َؾبُال ؤ

ِم جاَعةً  ّلِ َٗ ِض اآلُا َُ َبَٗخُه ِب
َ
 َنِضَت الَخضًُض َوجاَعًة َمه٣ىَّل َوَ

عَؾلَذ ِبالَخىعاِة مىس ى ُمغِقضًا 
َ
ِم ِ�هجُال  ؤ ّلِ َٗ

َٞ ًَ الَبخى٫ِ   َوِاب
ضاً  َٕ الَبُاِن ُمَدمَّ يبى ًَ َجغَث  َٞ ال َو َؿ٣ى الَخضًَض َوهاَو٫َ الَخجًز َٞ".34 

ىا٢ل ؤمىع ٦شحرة خى٫ الٗلم والجهل وحٗلُم  في هظه ال٣هُضة ًبحن ؤخمض قىقي م٩اهت �ؾخاط والٗلم، و ٍو
مضى ؤهمُت الٗلم وبضوهه َّل جغج٣ي �مم، وبه جؼصهغ الخُاة وجُُب �زغة. لظا ًدٌ �ؾالم ٖلى  البىاث و 

 َلبه واآلا٩ابضة للكغب مً ًىابُٗه ؤًً ما ٧اهذ.
ت في ؤبىاء �مت �ؾالمُت، ل٣ُٟىا في وظه  - الحماسةالفذز و  -11 ًبٗض الكٗغاء الخماؾت وال�جاٖت والخٍُى

سها الخاٞل باإلهخهاعاث والٟخىخاث.   ؤٖضائها، ٦ما ًٟخسغ الكٗغاء باألمت �ؾالمُت و٢ُمها وامجاصها وجاٍع
 35هاشم الزفاعي

 شباب �سالم
 ضوهاوؤزًٗها ظضوص زال مل٨ىا هظه الضهُا ٢غوها

 ٞما وس ى الؼمان وَّل وؿِىا  وؾُغها صخاث٠ مً يُاء 
ا َّلمٗاث  ٚضاة الغوٕ جإبى ؤن جلُىا خملىاها ؾُٞى

ماص ًىما  عؤًذ الهى٫ والٟخذ اآلابِىا بطا زغظذ مً ٚ�
ىا و٦ىا خحن ًغمُىا ؤهاؽ  هاصبهم ؤباة ٢اصٍع
 بُُٛان هضوؽ له الجبِىا و٦ىا خحن ًإزظها ولي

 ٞما وٛط ي ًٖ الٓلم الجٟىها ضي بإؾاجٌُٟ ٢لىبىا باله
 قبابا مسلها خغا ؤمُىا ٦ظل٪ ؤزغج �ؾالم ٢ىمي
لمه ال٨غامت ٠ُ٦ جبنى  ُٞإبى ؤن ٣ًُض ؤو يهىها ٖو
 ٞلم ؤظض اآلانى بَّل ْىىهاً  صٖىوي مً آماوي ٧اطباث
 و٢ىوا بحن ظىبي ال٣ُُىا وهاجىا لي مً �ًمان هىع 
 36".جض ماجل٣ًا م٨ُىاوؤبني امل ؤمض ًضي ٞإهتٕز الغواس ي

لٟسغ والخماؾت هما ؤخض ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي التي حكُض باألمجاص والبُىَّلث و�هخهاعاث وجدغى ٖلى ا
 اٖغُبٗض الكٞ املخاٞٓت ٖلى الٗؼة والكغف و�ٞخساع  بال٨غم وال�جاٖت والهٟاث الخمُضة والًٟاثل.

ت في ؤبىاء �مت �ؾالم  .ُت، ل٣ُٟىا في وظه ؤٖضائهاالخماؾت وال�جاٖت والخٍُى
دؿها ٧ل مؿلم، وطل٪ ل٣ى٫  - قضايا �مة �سالمية -11  ٢ًاًا �مت �ؾالمُت هي ٢ًاًا مكتر٦ت ٌِٗكها ٍو

ٟهم  مشُل الجؿض، ِبطا اقخ٩ى مىه ًٖى  َجَضاَعى له ؾاثُغ  "ملسو هيلع هللا ىلصالغؾى٫   َُ هم وجغاُخمهم وحٗا َمَشُل اآلاامىحن في َجَىاّصِ
َهِغ و  ىالجؿض بالؿَّ  ". الُخّمِ
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 و٢ام ٌؿاب٤ اللُل البهُما بط ظً الٓالم ٖلُه ؤٟٚى
ما بىاٞلت ًُُل بها ٢ُاما  و٢غآن ًغجله ٢ٍى

  الُٗٓماوظض ٌؿبذ هللا مط ى مخهجضا ٧الىجم ٌؿغي 
 وجًغب خىله ؾترا ظؿُما جًً بؿغه ؾىص اللُالي
 وجغض ى ان ٩ًىن لها هضًما جىاظُه اآلاالث٪ في صظاها

 29".واٚىمها وؿُماظنى ��خاع  ُٞا ابً اللُل باع الىجم وا٠ُ٢
ت اآلاىاظاة واٚخىام جمغازه.ًُ  ب الكاٖغ اآلاؿلم في ٖباصة اللُل والخهجض وعٖو  ٚغ

�ًمان با�، وما ًجب له في ًظ٦غ الكٗغاء �قٗاع اآلاخٗل٣ت بال٣ُٗضة �ؾالمُت، و  - ميةالعقيسة �سال  -8
ٗخهؤلىهُخه    .. و�ًمان بمالث٨خه و٦خبه وعؾله والُىم �زغوجىخُضه وقَغ

 30سيس اآلاسدلي
 قسر العقيسة �سالمية

 ياٖذ ٩ٞل خُاٍة بٗضها ٖضم  بن ال٣ُٗضة ؤٌؽ في الخُاة وبن 
 ٞداص ٖنها طوو �قغا٥ ٞانهؼمىا ها اآلاهُٟى في بضء صٖىجههاصي ب

هبٌت مً زُاع الخل٤ بط ؾمٗىا  طا٥ الىضاء ٞلبذ منهم الهمم ٖو
 ؤ٦غم به مىهجًا للىاؽ مٗخهم ٢الىا عيِىا بظا �ؾالم ًدغؾىا

 والٗؼ ُٞه وعٚض الِٗل والىٗم  ُٞه الؿٗاصة والخؿنى آلاٗخبٍر 
ُه الُمً مؼ   و�مً ُٞه ٞىٗم الظزغ ًا ؤمم صهغاً ُٞه الؿىاء ٞو

 ْل ْلٌُل وباإلزالم جدؿم  جل٪ ال٣ُٗضة بالبكغي ؤ٢ضمها 
 لها يُاٌء ٦ىىع الكمـ ًا ؤمم جل٪ ال٣ُٗضة َّل هبغي بها بضَّلً 
يها الٗض٫ والخ٨م.َّل   جل٪ ال٣ُٗضة ما ؤٚلى مٗاآلاها   31ٍعب ٞيها ٞو

ٗخه، طا٦غ ؤزغ هظا ؾُغ ؤالكاٖغ ؤهمُت ال٣ُٗضة �ؾالمُت، و  ًىضح  بُات ًٖ ال٣ُٗضة و�ًمان با� وقَغ
 �ًمان في خُاة اآلاؿلم وآزغجه.

 �ؾالم صًً الٗلم ٞإو٫ آًت هؼلذ مً ال٣غآن، جإمغ بال٣غاءة والتي هي مٟخاح الٗلىم، ٢ا٫ حٗالى  - العلم -9
ِظي َزَل٤َ" َ٪ الَّ  ِباْؾِم َعّبِ

ْ
 32"ا٢َْغؤ

ؿخُُ٘ ٞاٞخخدذ الغؾالت �ؾالمُت  ت اَّللَّ ّٖؼ وظّل، َو بالخض ٖلى َلب الٗلم والخٗلم ألهه بالٗلم ًم٨ً مٗٞغ
ىاثضه، ووضخىا لىا  �وؿان الخٍٟغ٤ الصح مً الخُإ. ول٣ض بّحن لىا الكٗغاء ؤهمُت الٗلم، و٦ُُٟت خهىله، ٞو

 م٣ام الٗلم والٗالم و�ؾخاط.
 33أحمس شىقي

ِه الَتبجيال ِم َوّفِ  ُقم ِللُمَعّلِ
ِه الَخبجُال ٢ُم  ِ

ّٞ ِم َو ّلِ َٗ ٩ىَن َعؾىَّل  ِللُم ًَ ن 
َ
ُم ؤ ّلِ َٗ

 ٧اَص اآلاُ
ظي ًَ الَّ َظلَّ ِم

َ
و ؤ

َ
َٝ ؤ قَغ

َ
ِلمَذ ؤ َٖ

َ
٣ىَّل ؤ ُٖ ؿًا َو ُٟ ه

َ
ُئ ؤ يش ِ ٍُ بني َو ًَ 
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ٍم  ّلِ َٗ مَذ ِبال٣ََلِم ال٣ُغوَن �ولى ُؾبداَهَ٪ الَلُهمَّ َزحَر ُم لَّ َٖ 
ُلماِجِه  ُْ ٣َل ِمً  َٗ زَغظَذ َهظا ال

َ
 َوَهَضًَخُه الىىَع اآلُابحَن َؾبُال ؤ

ِم جاَعةً  ّلِ َٗ ِض اآلُا َُ َبَٗخُه ِب
َ
 َنِضَت الَخضًُض َوجاَعًة َمه٣ىَّل َوَ

عَؾلَذ ِبالَخىعاِة مىس ى ُمغِقضًا 
َ
ِم ِ�هجُال  ؤ ّلِ َٗ

َٞ ًَ الَبخى٫ِ   َوِاب
ضاً  َٕ الَبُاِن ُمَدمَّ يبى ًَ َجغَث  َٞ ال َو َؿ٣ى الَخضًَض َوهاَو٫َ الَخجًز َٞ".34 

ىا٢ل ؤمىع ٦شحرة خى٫ الٗلم والجهل وحٗلُم  في هظه ال٣هُضة ًبحن ؤخمض قىقي م٩اهت �ؾخاط والٗلم، و ٍو
مضى ؤهمُت الٗلم وبضوهه َّل جغج٣ي �مم، وبه جؼصهغ الخُاة وجُُب �زغة. لظا ًدٌ �ؾالم ٖلى  البىاث و 

 َلبه واآلا٩ابضة للكغب مً ًىابُٗه ؤًً ما ٧اهذ.
ت في ؤبىاء �مت �ؾالمُت، ل٣ُٟىا في وظه  - الحماسةالفذز و  -11 ًبٗض الكٗغاء الخماؾت وال�جاٖت والخٍُى

سها الخاٞل باإلهخهاعاث والٟخىخاث.   ؤٖضائها، ٦ما ًٟخسغ الكٗغاء باألمت �ؾالمُت و٢ُمها وامجاصها وجاٍع
 35هاشم الزفاعي

 شباب �سالم
 ضوهاوؤزًٗها ظضوص زال مل٨ىا هظه الضهُا ٢غوها

 ٞما وس ى الؼمان وَّل وؿِىا  وؾُغها صخاث٠ مً يُاء 
ا َّلمٗاث  ٚضاة الغوٕ جإبى ؤن جلُىا خملىاها ؾُٞى

ماص ًىما  عؤًذ الهى٫ والٟخذ اآلابِىا بطا زغظذ مً ٚ�
ىا و٦ىا خحن ًغمُىا ؤهاؽ  هاصبهم ؤباة ٢اصٍع
 بُُٛان هضوؽ له الجبِىا و٦ىا خحن ًإزظها ولي

 ٞما وٛط ي ًٖ الٓلم الجٟىها ضي بإؾاجٌُٟ ٢لىبىا باله
 قبابا مسلها خغا ؤمُىا ٦ظل٪ ؤزغج �ؾالم ٢ىمي
لمه ال٨غامت ٠ُ٦ جبنى  ُٞإبى ؤن ٣ًُض ؤو يهىها ٖو
 ٞلم ؤظض اآلانى بَّل ْىىهاً  صٖىوي مً آماوي ٧اطباث
 و٢ىوا بحن ظىبي ال٣ُُىا وهاجىا لي مً �ًمان هىع 
 36".جض ماجل٣ًا م٨ُىاوؤبني امل ؤمض ًضي ٞإهتٕز الغواس ي

لٟسغ والخماؾت هما ؤخض ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي التي حكُض باألمجاص والبُىَّلث و�هخهاعاث وجدغى ٖلى ا
 اٖغُبٗض الكٞ املخاٞٓت ٖلى الٗؼة والكغف و�ٞخساع  بال٨غم وال�جاٖت والهٟاث الخمُضة والًٟاثل.

ت في ؤبىاء �مت �ؾالم  .ُت، ل٣ُٟىا في وظه ؤٖضائهاالخماؾت وال�جاٖت والخٍُى
دؿها ٧ل مؿلم، وطل٪ ل٣ى٫  - قضايا �مة �سالمية -11  ٢ًاًا �مت �ؾالمُت هي ٢ًاًا مكتر٦ت ٌِٗكها ٍو

ٟهم  مشُل الجؿض، ِبطا اقخ٩ى مىه ًٖى  َجَضاَعى له ؾاثُغ  "ملسو هيلع هللا ىلصالغؾى٫   َُ هم وجغاُخمهم وحٗا َمَشُل اآلاامىحن في َجَىاّصِ
َهِغ و  ىالجؿض بالؿَّ  ". الُخّمِ
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 و٢ام ٌؿاب٤ اللُل البهُما بط ظً الٓالم ٖلُه ؤٟٚى
ما بىاٞلت ًُُل بها ٢ُاما  و٢غآن ًغجله ٢ٍى

  الُٗٓماوظض ٌؿبذ هللا مط ى مخهجضا ٧الىجم ٌؿغي 
 وجًغب خىله ؾترا ظؿُما جًً بؿغه ؾىص اللُالي
 وجغض ى ان ٩ًىن لها هضًما جىاظُه اآلاالث٪ في صظاها

 29".واٚىمها وؿُماظنى ��خاع  ُٞا ابً اللُل باع الىجم وا٠ُ٢
ت اآلاىاظاة واٚخىام جمغازه.ًُ  ب الكاٖغ اآلاؿلم في ٖباصة اللُل والخهجض وعٖو  ٚغ

�ًمان با�، وما ًجب له في ًظ٦غ الكٗغاء �قٗاع اآلاخٗل٣ت بال٣ُٗضة �ؾالمُت، و  - ميةالعقيسة �سال  -8
ٗخهؤلىهُخه    .. و�ًمان بمالث٨خه و٦خبه وعؾله والُىم �زغوجىخُضه وقَغ

 30سيس اآلاسدلي
 قسر العقيسة �سالمية

 ياٖذ ٩ٞل خُاٍة بٗضها ٖضم  بن ال٣ُٗضة ؤٌؽ في الخُاة وبن 
 ٞداص ٖنها طوو �قغا٥ ٞانهؼمىا ها اآلاهُٟى في بضء صٖىجههاصي ب

هبٌت مً زُاع الخل٤ بط ؾمٗىا  طا٥ الىضاء ٞلبذ منهم الهمم ٖو
 ؤ٦غم به مىهجًا للىاؽ مٗخهم ٢الىا عيِىا بظا �ؾالم ًدغؾىا

 والٗؼ ُٞه وعٚض الِٗل والىٗم  ُٞه الؿٗاصة والخؿنى آلاٗخبٍر 
ُه الُمً مؼ   و�مً ُٞه ٞىٗم الظزغ ًا ؤمم صهغاً ُٞه الؿىاء ٞو

 ْل ْلٌُل وباإلزالم جدؿم  جل٪ ال٣ُٗضة بالبكغي ؤ٢ضمها 
 لها يُاٌء ٦ىىع الكمـ ًا ؤمم جل٪ ال٣ُٗضة َّل هبغي بها بضَّلً 
يها الٗض٫ والخ٨م.َّل   جل٪ ال٣ُٗضة ما ؤٚلى مٗاآلاها   31ٍعب ٞيها ٞو

ٗخه، طا٦غ ؤزغ هظا ؾُغ ؤالكاٖغ ؤهمُت ال٣ُٗضة �ؾالمُت، و  ًىضح  بُات ًٖ ال٣ُٗضة و�ًمان با� وقَغ
 �ًمان في خُاة اآلاؿلم وآزغجه.

 �ؾالم صًً الٗلم ٞإو٫ آًت هؼلذ مً ال٣غآن، جإمغ بال٣غاءة والتي هي مٟخاح الٗلىم، ٢ا٫ حٗالى  - العلم -9
ِظي َزَل٤َ" َ٪ الَّ  ِباْؾِم َعّبِ

ْ
 32"ا٢َْغؤ

ؿخُُ٘ ٞاٞخخدذ الغؾالت �ؾالمُت  ت اَّللَّ ّٖؼ وظّل، َو بالخض ٖلى َلب الٗلم والخٗلم ألهه بالٗلم ًم٨ً مٗٞغ
ىاثضه، ووضخىا لىا  �وؿان الخٍٟغ٤ الصح مً الخُإ. ول٣ض بّحن لىا الكٗغاء ؤهمُت الٗلم، و٦ُُٟت خهىله، ٞو

 م٣ام الٗلم والٗالم و�ؾخاط.
 33أحمس شىقي

ِه الَتبجيال ِم َوّفِ  ُقم ِللُمَعّلِ
ِه الَخبجُال ٢ُم  ِ

ّٞ ِم َو ّلِ َٗ ٩ىَن َعؾىَّل  ِللُم ًَ ن 
َ
ُم ؤ ّلِ َٗ

 ٧اَص اآلاُ
ظي ًَ الَّ َظلَّ ِم

َ
و ؤ

َ
َٝ ؤ قَغ

َ
ِلمَذ ؤ َٖ

َ
٣ىَّل ؤ ُٖ ؿًا َو ُٟ ه

َ
ُئ ؤ يش ِ ٍُ بني َو ًَ 
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 41هسي الزفاعي
 الخلفاء الزاشسون 

 وزاوْي ازىحِن في ٚاِع الجبا٫ِ  ؤبا ب٨ٍغ ؤًا زحَر الغظا٫ِ 
ا٦م مُُٗت طي الجال٫ِ  ٞال جدؼن وزاِلُش٨ُم بلهٌ   ٞتٖر
ا ُّ ىهًا ػ٦ َٖ  ٞلم جبسل بجهٍض ؤو بما٫ِ  ؾالُم هللِا ًا 

مُغ الظي ٢ض ٧ان ٖىهاً  ُٖ ا  ا ؾىضًا ُمِدباًّ طا ِزها٫ِ  ٍو  ٍو
با٫ِ  جدّضي ًىَم هجغِجِه عئوؾاً  ًُ  وهاصي في اآلاٗاِقِغ لم 
اًا ـَ في اللُاليج٣َّٟض  ؤمحُر اآلاامىحَن ؤبى الٖغ  خحن ٖؿٗ

ـِ مً ؤػ٧ى الغظا٫ِ  وطا ٖشماُن طو الىىعًٍ ِخب   ُم الىٟ  ٦ٍغ
 ؤمحُن الُخل٤ِ مدبىُب اآلاشا٫ِ  وناخُب هجغجحِن بال جىاٍن 

 ونّىاُم النهاِع ٖلى الخىالي َخيي  ٢اعُت ال٣غآِن لُالً 
 وعاهُب لُِلها ؤؾُض الِجبا٫ِ  وطا بُُل اآلاٗاِع٥ِ واآلاٗاوي

اِع نٌٗب في الِجزا٫ِ  ُض االشجٗاِن ؾ٠ٌُ ٖليُّ ؾُ ّٟ  ٖلى ال٨
ُ٘ قإٍن  ُ  ٩ٞان مً الصخابِت زم آ٫ِ  وػوٌط للبخى٫ِ ٞع

ًَ طوي الًال٫ِ  وما ٧ان الصخابُت ٚحَر صعٍٕ   ًهضُّ اآلاُٗخضً
 آل٫ مدمٍض في ٧ل خا٫ِ  وما يمغ الصخابُت ٚحر وّصٍ 
 ٫ِ ٖلى الىىِع املجلل بال٨ما ونلى هللُا في �٧ىاِن ظّما

 42.و٢اثضها بلى َبّغِ الىنا٫ِ   عؾى٫ُ هللا هاصًىا لِبّرٍ 
و�جهاف   جمضح الكاٖغة الخلٟاء الغاقضًً وجبحن زهالهم ومدامضهم وجضٖى بظلك بلى �٢خضاء �هم

 بهٟاتهم وؤزال٢هم.
ؾالمُت، مشل اآلاىاؾباث �ؾالمُت هي �ًام اآلاكهىصة ؤو اآلاكهىعة لضي �مت �  -:املناسبات �سالمية -13

ىم بضع ولُلت ال٣ضع.  ت، و�ؾغاء واآلاٗغاط، ومىلض الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم،ٍو الُٗضًً، والهجغة الىبٍى
اعة  ٞظ٦غ الكٗغاء هظه اآلاىاؾباث في ؤقٗاعهم، وبِىىا مضي ؤهمُت هظه �ًام. وهىا٥ مىاؾباث ٖابغة مشل ٍػ

دت ا ٟحن وؾٟغ الدجاػ، ٞخخٟخذ ٢ٍغ  لكٗغاء ؤخُاها ٖىض هظه اآلاىا٠٢.الخغمحن الكٍغ
 43ُٚضاء �ًىبي

 ًا عيُس مزحى
ِغ ًا ُْ ِٟ ُِض ال ِٗ ُضًا ِبِه �ْعواُح َتْهىا  َمْغَحى ِب ِٖ 

ْغَخٌت للُم  َٞ ا  ْؿِلميُهَى   ِن هللُا ؤْهضاُه َوَمىَّ
َها ٌُض في الضُّ ِٖ ْىم  َُ ال ىا  َٞ ْٟ َِ  و�ْعُى َػْهٌى َخُُض 

ًْ ِبِه  ي َم ُا ُهىعًا َوؤْمىا  ُؾْبَداَن َعّبِ ِ
ًّ  َهلَّ ال

ًا َٟ ِض ما َق٤َّ ال ْٗ ًْ َب ا ِم ُُض َصهَّ ِٗ  ُهىُع الِهال٫ِ ال
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ومً ؤهم ال٣ًاًا �مت هي ٢ًُت ٞلؿُحن، والتي جىاولها الٗضًض مً الكٗغاء في قٗغهم ونىعوا الى٨بت 
 باقٗاعهم، بلى خهاع ٚؼة في �ًام اآلاايُت.

 37أحمس البراء �ميري 
 رسالة من غشة

ضُث بالهبِر الجمُِل ظغاحي  وؤيإُث في لُل �س ى ِمهباحي يمَّ
 ج٨ؿى ْالَم الخؼِن باألٞغاِح  ِغ الشجىِن مكاٖالً وجِسظُث مً ُخْم 

ُة الٟخِذ اآلابحِن، جٟائلي اِث و�جغاِح  ؤها ٚؼَّ ؿمى ٖلى �هَّ ٌَ 
ُض هللِا ًدضووي بلى ٓلُّ ٖو ٍؼ مكغ١ٍ بٟالِح  ٍو  ًىٍم ٍٖؼ

ني بُُل الٗضّوِ وبإؾهُ 
َ
 وال٣ه٠ُ في �مؿاِء و�نباِح  ما هال

لَمهْم  ًَّ ٚضع �٢غبحَن ْو هاِح  ل٨  وزُاهَت الجحران والىُّ
ضي  ِٖ َل َظىاحي  ؤصَمْذ ٞااصي زم ٚلَّذ ؾا  وَؿلْذ بجىِذ اللُِل َع

ُتها ًَ ٌٝ في الخهاِع ٢ كٌغ عجا وُّ بجىعَي اآلِالخاِح  َٖ َٚ  وخضي ؤَ
ث نغَزتي ِ ال٣ٟغ صوَّ

ِّ طَنُهم لهُاحي! مً جدِذ ز
ُ
 38".ٞإنمَّ ٢ىمي ؤ

 39عسهان الىحىي 
 كشمير

َذ  َّٟ ى َجل وَّ
َ
ْل٣َى �س ى ؤ ًَ غي  َِ ِل  َزا ٣ُْم و َجَى٣َّ َٞ ٤َ َصٍم!  ْٞ َهبًا و َص

َ
 ل

ُؿىُمها ٌَ ْغ ِبلى "٦ْكمحر" ٠ُ٦َ  ُٓ ل واْه ُض ٢َْىٍم ُظهَّ ُْ  ِقْغ٥ُ الُبٛاة و٦
ها َك٣َّ َٞ الم  ّٓ ْظَض٫  َوَكغوا بها ُحُجَب ال

َ
٣اِة و وزَبٌت ِمً ؤ ْؼم الخُّ َٖ 

لُػهٌغ جَ  ٞاآلاامىىن ٖلى ُعَباها ؤْهُجٌم  َُ الٍم ؤْل
َ
 في ْ

ُ
 ألأل

عي  لى الظُّ َٖ ًَ الٟتيَّ �ْبَؿل َؾ٨َُبىا ٖلى َؾَاخاِتها و  َّ٘ ِم ك َٞ  َصَمَهْم 
بُل ل٩لَّ باٍص ُمْغِمِل  ٩ٞإّهما ِجلَ٪ الِجَبا٫ َمىاثٌغ   َتْهِضي الؿَّ

سي ْظمِل  ٦َْكمحُر "! ًا ُصْهُا الَجما٫ َجدضَّ
َ
اٝ الَجما٫ُ ٖلى ُعبا٥ِ ٞإ

َ
َ 

لى ُطعا ْٗ ٟىَح ها َقَمم الىَّ ِل  ٥ِ ٧إنَّ ًَ مْجِض٥ِ اآلُاَخإزَّ ٌة ِم ؼَّ  ِؽ ٖو
ْؿِغي الّيؿُم ٖلى ُعَبا٥ِ ٧إّهه ِل  ٌَ ٣َُت اآلاُخإمَّ ْٟ  َهْجىي ال٣ُُلىب وَز

ٌع  ًْ َبْحن الظعا مخدضَّ ًْ َؾلَؿِل  و اآلااُء ِم َمًت ِم ْٗ  ص٤َٞ الخُاِة وَو
َٕ بال ِمً َّل جُإس ي "٦كمحر"! صوهِ٪ ٞخُتٌ  ٣ى ُمَدؿْغبِل ٧لَّ ؤعو  خُّ

ما غبَّ َٞ اِة  َٟ ُٛ ْل هىم ال
َ
ُ ًَ ْمشِل. َمْهما 

َ
 40َجْصخى ال٣لىُب ٖلى ِهؼا٫ٍ ؤ

 هظه مً ؤهم ال٣ًاًا التي ٖانغتها وَّلػالذ ؤمخىا �ؾالمُت، ٦خبها وظؿضها الكٗغاء بإهاملهم الٛغاء.
 الشخهُاث الباعػة اءٗغ اآلاضح مً ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي، ومً ؤبغػ ٞىىهه، خُض ًه٠ الك -:اآلاسح -12

سُت ؤو الٗلمُت.   مضح البٌٗ اآلاٗالم الخالضة ؤو �ما٦ً الخاٍع بحن ما ٞيها مً زها٫ ومدامض. ٍو واآلاغمى٢ت، ٍو
 و٢ض َغؤ ٖلى هظا الٛغى بٌٗ الخٛحراث في ٧ل ٖهغ.
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 41هسي الزفاعي
 الخلفاء الزاشسون 

 وزاوْي ازىحِن في ٚاِع الجبا٫ِ  ؤبا ب٨ٍغ ؤًا زحَر الغظا٫ِ 
ا٦م مُُٗت طي الجال٫ِ  ٞال جدؼن وزاِلُش٨ُم بلهٌ   ٞتٖر
ا ُّ ىهًا ػ٦ َٖ  ٞلم جبسل بجهٍض ؤو بما٫ِ  ؾالُم هللِا ًا 

مُغ الظي ٢ض ٧ان ٖىهاً  ُٖ ا  ا ؾىضًا ُمِدباًّ طا ِزها٫ِ  ٍو  ٍو
با٫ِ  جدّضي ًىَم هجغِجِه عئوؾاً  ًُ  وهاصي في اآلاٗاِقِغ لم 
اًا ـَ في اللُاليج٣َّٟض  ؤمحُر اآلاامىحَن ؤبى الٖغ  خحن ٖؿٗ

ـِ مً ؤػ٧ى الغظا٫ِ  وطا ٖشماُن طو الىىعًٍ ِخب   ُم الىٟ  ٦ٍغ
 ؤمحُن الُخل٤ِ مدبىُب اآلاشا٫ِ  وناخُب هجغجحِن بال جىاٍن 

 ونّىاُم النهاِع ٖلى الخىالي َخيي  ٢اعُت ال٣غآِن لُالً 
 وعاهُب لُِلها ؤؾُض الِجبا٫ِ  وطا بُُل اآلاٗاِع٥ِ واآلاٗاوي

اِع نٌٗب في الِجزا٫ِ  ُض االشجٗاِن ؾ٠ٌُ ٖليُّ ؾُ ّٟ  ٖلى ال٨
ُ٘ قإٍن  ُ  ٩ٞان مً الصخابِت زم آ٫ِ  وػوٌط للبخى٫ِ ٞع

ًَ طوي الًال٫ِ  وما ٧ان الصخابُت ٚحَر صعٍٕ   ًهضُّ اآلاُٗخضً
 آل٫ مدمٍض في ٧ل خا٫ِ  وما يمغ الصخابُت ٚحر وّصٍ 
 ٫ِ ٖلى الىىِع املجلل بال٨ما ونلى هللُا في �٧ىاِن ظّما

 42.و٢اثضها بلى َبّغِ الىنا٫ِ   عؾى٫ُ هللا هاصًىا لِبّرٍ 
و�جهاف   جمضح الكاٖغة الخلٟاء الغاقضًً وجبحن زهالهم ومدامضهم وجضٖى بظلك بلى �٢خضاء �هم

 بهٟاتهم وؤزال٢هم.
ؾالمُت، مشل اآلاىاؾباث �ؾالمُت هي �ًام اآلاكهىصة ؤو اآلاكهىعة لضي �مت �  -:املناسبات �سالمية -13

ىم بضع ولُلت ال٣ضع.  ت، و�ؾغاء واآلاٗغاط، ومىلض الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم،ٍو الُٗضًً، والهجغة الىبٍى
اعة  ٞظ٦غ الكٗغاء هظه اآلاىاؾباث في ؤقٗاعهم، وبِىىا مضي ؤهمُت هظه �ًام. وهىا٥ مىاؾباث ٖابغة مشل ٍػ

دت ا ٟحن وؾٟغ الدجاػ، ٞخخٟخذ ٢ٍغ  لكٗغاء ؤخُاها ٖىض هظه اآلاىا٠٢.الخغمحن الكٍغ
 43ُٚضاء �ًىبي

 ًا عيُس مزحى
ِغ ًا ُْ ِٟ ُِض ال ِٗ ُضًا ِبِه �ْعواُح َتْهىا  َمْغَحى ِب ِٖ 

ْغَخٌت للُم  َٞ ا  ْؿِلميُهَى   ِن هللُا ؤْهضاُه َوَمىَّ
َها ٌُض في الضُّ ِٖ ْىم  َُ ال ىا  َٞ ْٟ َِ  و�ْعُى َػْهٌى َخُُض 

ًْ ِبِه  ي َم ُا ُهىعًا َوؤْمىا  ُؾْبَداَن َعّبِ ِ
ًّ  َهلَّ ال

ًا َٟ ِض ما َق٤َّ ال ْٗ ًْ َب ا ِم ُُض َصهَّ ِٗ  ُهىُع الِهال٫ِ ال
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ومً ؤهم ال٣ًاًا �مت هي ٢ًُت ٞلؿُحن، والتي جىاولها الٗضًض مً الكٗغاء في قٗغهم ونىعوا الى٨بت 
 باقٗاعهم، بلى خهاع ٚؼة في �ًام اآلاايُت.

 37أحمس البراء �ميري 
 رسالة من غشة

ضُث بالهبِر الجمُِل ظغاحي  وؤيإُث في لُل �س ى ِمهباحي يمَّ
 ج٨ؿى ْالَم الخؼِن باألٞغاِح  ِغ الشجىِن مكاٖالً وجِسظُث مً ُخْم 

ُة الٟخِذ اآلابحِن، جٟائلي اِث و�جغاِح  ؤها ٚؼَّ ؿمى ٖلى �هَّ ٌَ 
ُض هللِا ًدضووي بلى ٓلُّ ٖو ٍؼ مكغ١ٍ بٟالِح  ٍو  ًىٍم ٍٖؼ

ني بُُل الٗضّوِ وبإؾهُ 
َ
 وال٣ه٠ُ في �مؿاِء و�نباِح  ما هال

لَمهْم  ًَّ ٚضع �٢غبحَن ْو هاِح  ل٨  وزُاهَت الجحران والىُّ
ضي  ِٖ َل َظىاحي  ؤصَمْذ ٞااصي زم ٚلَّذ ؾا  وَؿلْذ بجىِذ اللُِل َع

ُتها ًَ ٌٝ في الخهاِع ٢ كٌغ عجا وُّ بجىعَي اآلِالخاِح  َٖ َٚ  وخضي ؤَ
ث نغَزتي ِ ال٣ٟغ صوَّ

ِّ طَنُهم لهُاحي! مً جدِذ ز
ُ
 38".ٞإنمَّ ٢ىمي ؤ

 39عسهان الىحىي 
 كشمير

َذ  َّٟ ى َجل وَّ
َ
ْل٣َى �س ى ؤ ًَ غي  َِ ِل  َزا ٣ُْم و َجَى٣َّ َٞ ٤َ َصٍم!  ْٞ َهبًا و َص

َ
 ل

ُؿىُمها ٌَ ْغ ِبلى "٦ْكمحر" ٠ُ٦َ  ُٓ ل واْه ُض ٢َْىٍم ُظهَّ ُْ  ِقْغ٥ُ الُبٛاة و٦
ها َك٣َّ َٞ الم  ّٓ ْظَض٫  َوَكغوا بها ُحُجَب ال

َ
٣اِة و وزَبٌت ِمً ؤ ْؼم الخُّ َٖ 

لُػهٌغ جَ  ٞاآلاامىىن ٖلى ُعَباها ؤْهُجٌم  َُ الٍم ؤْل
َ
 في ْ

ُ
 ألأل

عي  لى الظُّ َٖ ًَ الٟتيَّ �ْبَؿل َؾ٨َُبىا ٖلى َؾَاخاِتها و  َّ٘ ِم ك َٞ  َصَمَهْم 
بُل ل٩لَّ باٍص ُمْغِمِل  ٩ٞإّهما ِجلَ٪ الِجَبا٫ َمىاثٌغ   َتْهِضي الؿَّ

سي ْظمِل  ٦َْكمحُر "! ًا ُصْهُا الَجما٫ َجدضَّ
َ
اٝ الَجما٫ُ ٖلى ُعبا٥ِ ٞإ

َ
َ 

لى ُطعا ْٗ ٟىَح ها َقَمم الىَّ ِل  ٥ِ ٧إنَّ ًَ مْجِض٥ِ اآلُاَخإزَّ ٌة ِم ؼَّ  ِؽ ٖو
ْؿِغي الّيؿُم ٖلى ُعَبا٥ِ ٧إّهه ِل  ٌَ ٣َُت اآلاُخإمَّ ْٟ  َهْجىي ال٣ُُلىب وَز

ٌع  ًْ َبْحن الظعا مخدضَّ ًْ َؾلَؿِل  و اآلااُء ِم َمًت ِم ْٗ  ص٤َٞ الخُاِة وَو
َٕ بال ِمً َّل جُإس ي "٦كمحر"! صوهِ٪ ٞخُتٌ  ٣ى ُمَدؿْغبِل ٧لَّ ؤعو  خُّ

ما غبَّ َٞ اِة  َٟ ُٛ ْل هىم ال
َ
ُ ًَ ْمشِل. َمْهما 

َ
 40َجْصخى ال٣لىُب ٖلى ِهؼا٫ٍ ؤ

 هظه مً ؤهم ال٣ًاًا التي ٖانغتها وَّلػالذ ؤمخىا �ؾالمُت، ٦خبها وظؿضها الكٗغاء بإهاملهم الٛغاء.
 الشخهُاث الباعػة اءٗغ اآلاضح مً ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي، ومً ؤبغػ ٞىىهه، خُض ًه٠ الك -:اآلاسح -12

سُت ؤو الٗلمُت.   مضح البٌٗ اآلاٗالم الخالضة ؤو �ما٦ً الخاٍع بحن ما ٞيها مً زها٫ ومدامض. ٍو واآلاغمى٢ت، ٍو
 و٢ض َغؤ ٖلى هظا الٛغى بٌٗ الخٛحراث في ٧ل ٖهغ.
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اِثٌذ  َٞ ٌم  َنى َقْهٌغ ٦ٍَغ ْٛ اِم َم َُّ ُُض للهُّ ِٗ  وال
َت �ْؾالِم في َٖ غاُح َمْشَنى ًا عْو ْٞ َ

ْىٍم ِبِه � ًَ 
ُا ًْ َظضَّ في َقْهِغ الّهِ َىَم باإلْهَجاِػ يَ  َم َُ  ْهىاِم..ال

ًِ َطا ً  ِباهلِل ٢ُْغًبا َا٫َ ُؾ٨ْنى  واآلاُْؿَخِسحُر الّضِ
ٍر  ىَبى ِل٣َْلٍب َهّحِ ا َُ ًْ ُلاُلِا ال٣ُْغآِن َؾىَّ  ِم

ُغهُ  ُْ ٤ٍُ َقْهٌض ٢َ َل �ًاِث ُمْؼها  َوالّغِ  بْن عجَّ
ْجلى ِبىا ًَ ما   في َسْجَضٍة هلِل ُخْؿَنى  ُهىُع الؿَّ

ْم واْهِضها ي َج٨َغَّ ًَ �ْخؿاِن ِػْصهاِػصْ  عّبِ  44.ها ِم
جخدضر الكاٖغة في هظه �بُاث ًٖ ُٖض الُٟغ وهى ًىم الجاثؼة للمؿلمحن بٗض نُامهم قهغ عمًان والخٗبض 

 . اث مً ُٞه ب٩ل زكٕى وزًٕى هظه �قٗاع التي جظ٦غها باآلاىاؾباث �ؾالمُت، وما في هظه �ًام والظ٦ٍغ
ب �وؿان بل ت، جدبب وجٚغ  ى صًً الُٟغة.ملخاث صٍٖى

الهجاء مً ٞىىن الكٗغ الٗغبي، ومً ؤبغػ ؤٚغايه، وهى يض اآلاضح و٢ضًمًا ٢ضم اآلاضح،  -:الهجاء والذم -14
بحن الغطاثل في بٌٗ الشخهُاث  ت، ٍو خٍغ ٤ السُّ طًلت ؤو �هما٫ البكغّي ًٖ ٍَغ خُض يهاظم الكاٖغ الغَّ

 اآلاكهىعة، ؤو ٌؿلب ما ٞيها مً ًٞاثل.
جخدضر ًٖ ظمُ٘ الىىاحي  ، والتيفي �قٗاع الؿاب٣ت ىان وؤهىإ قٗغ الضٖىة �ؾالمُته٨ظا قاهضها ؤل

هدى صًيىا الخى٠ُ  جشحر ٖىا٠َ �وؿان وجمُل وجلحن ٢لبهو �ؾالمُت وجدُط بالجىاهب الهامت لإلؾالم، 
به ُٞه، ٩ُٞىن  اصثه و٢ُمه وؾُلت مً وؾاثل الضٖىة بلى اٖخىاق �ؾالم والدكبذ بمب بظل٪ الكٗغ وجٚغ

ان للكٗغ �ؾالمي الجىصة الٟىُت، والتي ًغي مٗٓم مسالٟحن ٨ٞغة �صب �ؾالمي ججغصه منها، ٦ما  �وؿاهُت.
ٟخ٣ض الجاهب الٟني. دبحن لىا مً باٖخ٣اصهم اهه ٌٛلب ٖلُه الجاهب ال٨ٟغي ٍو زهاثو قٗغ الضٖىة  ٍو

باوي اآلاهضع، ٞمهضعه ال٨خاب والؿىت. ٞةهىا هغي بٗض وؾماجه الٟىُت بإهه قٗغ الغباهُت، ٞهى عباوي الٛاًت وع 
م والخضًض الىبىي  اث قٗغ الضٖىة، بن ا٩ٞاع ومٗاوي هظه الاقٗاع مؿخىخإة مً ال٣غآن ال٨ٍغ مغاظٗت مىيٖى
ش �ؾالمي وآَّلم وظغاح �مت  ٠، باإلياٞت بلى طل٪ هجض مٗاهًا مإزىطة مً الؿحرة اآلاُهغة، والخاٍع الكٍغ

 �ؾالمُت.
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.
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ال�ي."اآلاٟهىم الى٣ضي للكٗغ�ؾالمي اآلاٗانغ"،ص.ٖبضهللا خمضي."٢ًُت الك�ل في الكٗغ�ؾالمي اآلاٗانغ"، اآلاؿىغاث و��ٗاص"،  ص. دمحٍو

ش"،ص.ٖبضال٣ضوؽ ؤبى نالح.ٖبضالخلُم الكىعب و"الكٗغ�ؾالمي"،ص.ؾُض  جي."٢ًُت �صب �ؾالمي"،و"�صب �ؾالمي مؿحرة وجاٍع
،  الؿٗىصًت)لله٠ الشالض الشاهىي،الٟهل الضعاس ي الشاوي، ،�زب العزبي٦خاب   .ء(2003وػاعة اآلاٗاٝع

ل)کىیذ   -https://uqu.edu.sa/page/ar/205232 (Accessed on 15-10 .  79م،376الٗضص(،ء1997مجلت الى�ي �ؾالمي،ابٍغ
2014) 

 ؤًًًا. 8
ت ل٣بذ الكاٖغة بـ "قاٖغة الهُٗض". 9  قاٖغة وؤصًبت مهٍغ

10 http://www.alukah.net/literature_language/0/41367 (Accessed on 23-11-2018) 
 .ٟحر و وػیغ مٛغبیوؾ ٢اض ىقاٖغ و  11

12   http://awabbelhaj.arabblogs.com/archive/2007/3/178094.html (Accessed on 15-10-2014) 
 قاٖغ ومهىضؽ ٞلؿُُني. 13

14  http://www.h-alali.org/z_open.php?id=49240360-df50-11df-8700-df635067132c (Accessed on 

 15-10-2014) 
  قاٖغ مً �ماعاث ولض في عؤؽ الخُمت. 15

16 http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=746 (Accessed on 15-10-2014) 
ًى في مجلـ الىىاب. 17  قاٖغ ٖغاقي ؤؾخاط ٖو
)اليسخت  و٫ الانضاع� (،ؾؿت  دمح بً عاقض آ٫ م٨خىما م )الاماعاث "،العزبي مىسىعة الشعز" (الكاٖغ،الٗهغالخضًض)ٖغا١ نٟدت 18

 .ء2009 (�ل٨تروهُت
 .111:9 ال٣غٓان الکغیم 19
بِب وؾُاس ي ٞلؿُُني 20  .قاٖغ َو
ؼ الغهخِس ي 21  .15(،مء2005،،)ٞلؿُحن م٨خبت آٞا١،الىاقغ مىخضي ؤمجاص الش٣افيحسًث الىفس صًىان،ٖبض الٍٗؼ
 قاٖغ و٧اجب وؤؾخاط ظؼاثغي. 22
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اِثٌذ  َٞ ٌم  َنى َقْهٌغ ٦ٍَغ ْٛ اِم َم َُّ ُُض للهُّ ِٗ  وال
َت �ْؾالِم في َٖ غاُح َمْشَنى ًا عْو ْٞ َ

ْىٍم ِبِه � ًَ 
ُا ًْ َظضَّ في َقْهِغ الّهِ َىَم باإلْهَجاِػ يَ  َم َُ  ْهىاِم..ال

ًِ َطا ً  ِباهلِل ٢ُْغًبا َا٫َ ُؾ٨ْنى  واآلاُْؿَخِسحُر الّضِ
ٍر  ىَبى ِل٣َْلٍب َهّحِ ا َُ ًْ ُلاُلِا ال٣ُْغآِن َؾىَّ  ِم

ُغهُ  ُْ ٤ٍُ َقْهٌض ٢َ َل �ًاِث ُمْؼها  َوالّغِ  بْن عجَّ
ْجلى ِبىا ًَ ما   في َسْجَضٍة هلِل ُخْؿَنى  ُهىُع الؿَّ

ْم واْهِضها ي َج٨َغَّ ًَ �ْخؿاِن ِػْصهاِػصْ  عّبِ  44.ها ِم
جخدضر الكاٖغة في هظه �بُاث ًٖ ُٖض الُٟغ وهى ًىم الجاثؼة للمؿلمحن بٗض نُامهم قهغ عمًان والخٗبض 

 . اث مً ُٞه ب٩ل زكٕى وزًٕى هظه �قٗاع التي جظ٦غها باآلاىاؾباث �ؾالمُت، وما في هظه �ًام والظ٦ٍغ
ب �وؿان بل ت، جدبب وجٚغ  ى صًً الُٟغة.ملخاث صٍٖى

الهجاء مً ٞىىن الكٗغ الٗغبي، ومً ؤبغػ ؤٚغايه، وهى يض اآلاضح و٢ضًمًا ٢ضم اآلاضح،  -:الهجاء والذم -14
بحن الغطاثل في بٌٗ الشخهُاث  ت، ٍو خٍغ ٤ السُّ طًلت ؤو �هما٫ البكغّي ًٖ ٍَغ خُض يهاظم الكاٖغ الغَّ

 اآلاكهىعة، ؤو ٌؿلب ما ٞيها مً ًٞاثل.
جخدضر ًٖ ظمُ٘ الىىاحي  ، والتيفي �قٗاع الؿاب٣ت ىان وؤهىإ قٗغ الضٖىة �ؾالمُته٨ظا قاهضها ؤل

هدى صًيىا الخى٠ُ  جشحر ٖىا٠َ �وؿان وجمُل وجلحن ٢لبهو �ؾالمُت وجدُط بالجىاهب الهامت لإلؾالم، 
به ُٞه، ٩ُٞىن  اصثه و٢ُمه وؾُلت مً وؾاثل الضٖىة بلى اٖخىاق �ؾالم والدكبذ بمب بظل٪ الكٗغ وجٚغ

ان للكٗغ �ؾالمي الجىصة الٟىُت، والتي ًغي مٗٓم مسالٟحن ٨ٞغة �صب �ؾالمي ججغصه منها، ٦ما  �وؿاهُت.
ٟخ٣ض الجاهب الٟني. دبحن لىا مً باٖخ٣اصهم اهه ٌٛلب ٖلُه الجاهب ال٨ٟغي ٍو زهاثو قٗغ الضٖىة  ٍو

باوي اآلاهضع، ٞمهضعه ال٨خاب والؿىت. ٞةهىا هغي بٗض وؾماجه الٟىُت بإهه قٗغ الغباهُت، ٞهى عباوي الٛاًت وع 
م والخضًض الىبىي  اث قٗغ الضٖىة، بن ا٩ٞاع ومٗاوي هظه الاقٗاع مؿخىخإة مً ال٣غآن ال٨ٍغ مغاظٗت مىيٖى
ش �ؾالمي وآَّلم وظغاح �مت  ٠، باإلياٞت بلى طل٪ هجض مٗاهًا مإزىطة مً الؿحرة اآلاُهغة، والخاٍع الكٍغ

 �ؾالمُت.
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ABSTRACT 
Ḥadīth is a primary source of law, knowledge and basic commandments in 

both beliefs and practices in Islām. Experts in ḥadīth Sciences (Muḥaddithīn) 

have rendered remarkable services in preservation and compilation of Āḥādīth. 

Compilation of ḥadīth was accomplished in the second Islamic century. In the 

same period, Imāms began to verify the validity of Āḥadīth. Imāms of the six 

most authentic collections of ḥadīth (Ṣiḥaḥ Ṣittah) took this science to its 

climax. In the present era, Sheikh Nāṣir Al-Dīn Albānī has resumed this 

process following the Imāms of ḥadīth Literature. His critique has received 

both appreciation and deprecation from the critics. This paper is intended to 

seek a critical study of Albanī`s approach in evaluation of ḥadīth. 

Keywords: Ḥadiīth Scholars, Preservation, Compilation, Authentic 

Collections, Sheikh Nāṣir Al-Dīn Albānī.  
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ؼالبابُحن لالبضإ الكٗغي،الجؼء الشاوي السرة ىان الشهيس دمحمزً،الخمُض صعصور الؼبحر ٖبض 23  (،ء2001)الکىیذ  ماؾؿت ظاثؼة ٖبض الٍٗؼ
 .449م

ا. 24  قاٖغ مً هُجحًر
ى، 25  .8،)هیجغیا صعاؾت جدلُلُت،ظامٗت بلىعن(،مقصيسة الشهس للشير آزم عبس هللا �لىريزلُل هللا  دمح ٖشمان بىصٞو
 قاٖغ مهغي ل٣ب بإمحرالكٗغاء. 26
 .98،م(ء1998،الجؼء�و٫ ،صاعالٗىصة ،)بحروث الشىقياتقىقی، اخمض 27
 قاٖغ مً الجؼاثغ. 28
 .287(،مء2010صاعالهضي،ٖحن ملُلت،  ،)الجؼاثغزًىان دمحم العيس آل دليفةاخمض قىقی، 29
الم ظلُل وقاٖغؾٗىصي. 30  قُش ٖو
ض اآلاضزلي،الخُاة في ْل ال٣ُٗضة �ؾالمُت، 31  .7مء(،2004صاعاآلانهاط،  مهغ ) ٍػ
 .1:97 ال٣غٓان الکغیم 32
 قاٖغ مهغي ل٣ب بإمحرالكٗغاء. 33
 .180م(،ء1998،صاعالٗىصة،الجؼء�و٫  )بحروث ،الشىقياتاخمض قىقی، 34
 قاٖغ مً مهغ. 35

اعی، 36   .283م(،ء1985،م٨خبت اآلاىاع،الؼع٢اءالُبٗت الشاهُت  �عصن )،زًىان هاشم الزفاعي املجمىعة الكاملةھاقم ٞع
 الؿىعي ٖمغ بهاء الضًً �محري.هىابً الكاٖغ  37

38  http://www.alukah.net/web/baraa/11371/75822 (Accessed on 23-11-2018) 
 قاٖغ ؾٗىصي مً ؤنل ٞلؿُُني. 39
 .171مء(،2003،الىدىي لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت �ولىصاع )،م�حمة �سالم من فلسط�ن إ�� لقاء املؤمن�نٖضهان الىدىي، 40
ذ. 41  قاٖغة مً ال٩ٍى
 .27م،(ء2013ًىلُى،17،�عبٗاء12434 الٗضصکىیذ )،صحيفة الزأي 42
ذ. 43  قاٖغة مً ال٩ٍى

44 http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26001 (Accessed on 15-10-2014) 
 قاٖغ وؤؾخاط ظامعي مً الؿٗىصًت. 45

46 http://islamselect.net/mat/85021 (Accessed on 15-10-2014) 
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