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  االقددسس  منبع  ااإلحساسس  في  االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر
 إإسماعيیلل  إإسماعيیلي  علوويي*

  
للقددسس  مكانة  خاصة  في  قلووبب  االمسلميینن  ووعقوولهھمم  .كما  أأنن  لهھا  ااعتبارراا  خاصا  في  

ووجدداانهھمم  ووخيیالهھمم  ألنهھا  تعني  االسماء  ووتعني  ااألررضض  ووتعني  االتارريیخ  ووتعني  ااالنتصارر  
عنن  هھھھذذاا  في  كثيیرر  منن  قصائددهھھھمم    وواالشمووخخ.ووقدد  عبرر  االشعررااء  االمسلموونن  االمعاصرروونن

.وونرريیدد  في  هھھھذذاا  االمووضووعع  أأنن  نبيینن  أأنن  االقددسس  تمثلل  بحقق  منبع  ااإلحساسس  في  االشعرر  
  االعرربي  ااإلسالمي  االمعاصرر  .فكيیفف  ذذلكك؟

إإلى  أأنهھ  ال  يیمكنن  أأنن  نعررضض  لكلل  االشعرر  ااإلسالمي      ال  بدد  لنا  قبلل  ااإلجابة  أأنن  نشيیرر
فقطط.كما  أأننا  ال  يیمكنن  أأنن  االمعاصرر  في  هھھھذذاا  االبحثث  وولهھذذاا  سنقتصرر  على  بعضض  االنماذذجج  

نتحددثث  عنن  كلل  ما  يیتعلقق  بالقددسس  في  هھھھذذاا  االشعرر  ألنن  االقددسس  مووضووعاتت  كثيیررةة  
ووليیستت  مووضووعا  ووااحدداا.أأليیستت  االقددسس  هھھھي  االمسجدد  ااألقصى  وو  ااألررضض  االمغتصبة؟  
أأليیستت  هھھھي  االمررأأةة  االثكلى  وو  االططفلل  االمذذبووحح  وواالشيیخ  االمقهھوورر؟  أأليیستت  هھھھي  االحجاررةة  وو  

  حبب  ووااإلحساسس  باإلنسانيیة....؟ااالنتصارر  للحقق  ؟  أأليیستت  هھھھي  اال
ليیسس  هھھھنالكك  في  عصررنا  هھھھذذاا  شاعرر  مسلمم  لمم  يیتأثرر  بالقددسس  سووااء  بشكلل      وومنن  هھھھنا  نقوولل

ظظاهھھھرر  أأمم  بشكلل  خفي  ألنن  هھھھذذهه  االمدديینة  ااشتملتت  على  كلل  ما  منن  شأنهھ  أأنن  يیحرركك  
ااإلحساسس  وويیغذذيیهھ  ووسيیكوونن  محوورر  بحثنا  هھھھوو  كيیفف  تجلى  هھھھذذاا  ااإلحساسس  عندد  بعضض  

  انتت  االقددسس  منبعا  لهھ.االشعررااء  االمعاصرريینن.ووكيیفف  ك
  
  ااإلحساسس  باإلحباطط:    -١۱

لغتهھ      إإنن  منن  أأهھھھمم  ما  يیالحظظ  في  هھھھذذاا  االشعرر  أأنهھ  يیتضمنن  إإحساسا  باإلحباطط  وويیتخللل  ذذلكك
ووأأسلووبهھ  ووصووررهه.  فعنددما  يینظظرر  االشاعرر  ووفي  ووااقع  ااألمة  عامة  ووفي  ووااقع  فلسططيینن  

نن  خاصة  ووفي  ووااقع  االقددسس  االمعيیشش  باألخصص  ال  يیملكك  ددفعا  لإلحباطط  االذذيي  يیلمم  بهھ  م
جررااء  ضعفف  االذذيي  ااعترراانا  وومنن  جررااء  ما  يیررااهه  وويیسمعهھ  عنن  مسررىى  ررسوولل  هللا  محمدد  

  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم.وولذذاا  يیقوو  لل  حسنن  ااألمررااني  في  قصيیددةة  "االددررهه"  :
  يَیْسطُطـرروونن  على  بابة  االقددسس  ِ:ددررهه

  ووررددةة  منن  ددمم ٍ 
  إإلى  أأنن  يیقوولل:

  هھھھا  أأنتت  يیا  وولدديي  تحتمي  بجناحح  أأبيیكك
  وونحنن  هھھھنا  نحتمي  بكك  منن  عجززنا  االمرر ّ 

  نن  خووفنا  االمستعررم
  وومنن  يیأسنا  االمتططاوولل  ددهھھھرراا ً ططوويیال

  ]١۱[وومنن  سيیفنا  االمنكسرر."
هھھھنالكك  إإذذنن  عجزز  مرر  ووسيیفف  منكسرر  وويیأسس  تططاوولل  حتى  توولدد  ااإلحساسس  باإلحباطط  

هھززيیمة.ووهھھھذذاا  أأمرر  أأبعدد  االشعررااء  عنن  ااإلحساسس  بالفخارر  ووااالعتززاازز  فقالل  عمرر  بهھاء  ووبال
  االدديینن  ااألميیرريي  :

  "على  مرراابع  قـددسس  االمجدد  ٬،باررَكهھا
َبـقق   ووحوْولهھا  هللا ُ ٬،  ووهھھھي  االيیوومَم  في  االررِّ



٢۲ 
 

  مسررىى  االررسوولل  ووأأوولى  االقبلتيیـنن  بهھا
  ووااحرر  قلبــاهه  ماذذاا  للفخارر  َبِقي!  ]٢۲[
  

إإنن  ااإلحساسس  بهھذذاا  ااإلحباطط  ووبالهھززيیمة  لغططررسة  االعددوو  ووظظلمهھ  ووتططاوولهھ  على  االمقددساتت  
منن  جهھة  وولضعفف  االمسلميینن  ووتخاذذلهھمم  ووخالفهھمم  منن  جهھة  أأخررىى  جعلل  االشاعرر  

  لكك  وواالقددسس  يیددنسهھا  ااألشرراارر.كالمررجلل  ال  يیعررفف  ططمأنيینة.ووأأنىىلهھ  ذذ
  

  يیقوولل  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي:
  "فالقددسس  ُ  نارر  محاجرريي  وومشاعرريي

  هھھَھـوْو  لل  يَیُغوولل  هھھھناءتي  ووحمــامم ُ 
  بي  االصالةة ُ ٬،ووقبـلتي   هھھھلل  تططمئننُّ

  ]٣۳[ااألوولـى  يیددنسـهھا  َخـنًى  ووأأثـامُم    "
  وويیقوولل  محمدد  أأيیادد  صالحح  االدديینن  االعكارريي  :

  ]٤[ووال  نوومٌم  وومووططننا  مباحح."                        "  فال  صمتت  ٌ  ووأأررضض  االقددسس  ثكلى
  وويیقوولل  أأحمدد  فررحح  عقيیالنن  :
  ]٥[لووااء  االدديینن  في  االقددسس  االحرراامم."                    أأَنـوْوما  وواالدديیارر  تبيیتت  تبكي

دد  ااألعددااء.  فال  نوومم  ووال  ااستقرراارر  ووال  ررااحة  فالشاعرر  في  قلقق  دداائمم  ما  دداامتت  االقددسس  في  يی
االذذيي  ااستوولى  على      بالل  وواالقددسس  تئنن  ووتشكوو  ووتبكي  وومنن  هھھھنا  توولدد  ااإلحساسس  بالحززنن

  االمشاعرر.
  
  ااإلحساسس  بالحززنن-٢۲

كانن  منن  االضرروورريي  أأنن  نجدد  مسحة  منن  االحززنن  في  هھھھذذاا  االشعرر  باعتبارر  أأنن  ذذلكك  أأمرراا  
عجمم  االدداللي  عندد  االشعررااء  يیمتلئ  ططبيیعيیا  يیرراافقق  كلل  إإحساسس  باالنهھززاامم  .وومنن  هھھھنا  فإنن  االم

  بكثيیرر  منن  االعباررااتت  ووااألساليیبب  االتي  تكشفف  عنن  هھھھذذاا  االحززنن  االعميیقق.
  

  فهھذذاا  حسنن  ااألمررااني  يیقوولل:
  يیا  قددسس  ُ

  ]٦[يیا  ووترريي  االحززيینن َ .."
  كما  يیقوولل  :

  ال  شيء  حتى  قيیامم  االساعة  يیقططعهھ                    "  يیا  جيیررةة  االمسجدد  ااألقصى  وولي  سببب
  ]٧۷[فيینا  لظظى  ٬،ووتغشتنــا  قووااررعهھ."                            تررقررقق  االحززنن  في  أأقددااحنا  ٬،ووسررىى

  وويیقوولل  محمدد  علي  االررباوويي  :
  وولدد  ززااررهه  االحززنن  عندد  االددجى  فاشتعلل          "

  اامتططى  فررسا  بحوواافـــــرر  تسكبب  منن  خلفهھا  االجمــرر
  قيیلل  االتقى  بشهھابب  االهھددىى  في  شووااررعع  كابــــوولل  ٬،أأوو  بيینن

  ]٨۸[أأددغالل  بيیررووتت  ٬،قيیلل  تررددىى  ثيیابب  االررددىى  في  رربا  االقددسس.."



٣۳ 
 

ووكثيیررةة  هھھھي  االنصووصص  االشعرريیة  االتي  تعبرر  عنن  هھھھذذاا  االحززنن  ووتبيینن  االمررااررةة  االتي  يیجددهھھھا  
االشعررااء  ووهھھھمم  يینظظرروونن  إإلى  مقددساتهھمم  تنتهھكك  حررمتهھا.ووليیسس  أأمامم  االشاعرر  إإال  أأنن  يیعبرر  

  لمرر  أأمامم  هھھھوولل  االكاررثة  االتي  حلتت  باألمة  جمعاء.عنن  هھھھذذاا  ااإلحساسس  اا
ووهھھھذذاا  االحززنن  آآتت  كذذلكك  منن  معررفة  االشاعرر  بمووااططنن  االددااء  وومكامنن  االهھززيیمة.ووقدد  ووضع  
  االشعررااء  يیددنا  على  ذذلكك.وومنن  بيینن  أأسبابب  هھھھذذاا  ااإلحساسس  بالحززنن  ووااأللمم  يیقوولل  االشاعرر  :

  ]٩۹[أأقصى  أأضاعع  خالفنا  مسررااكا          يیا  أأيیهھا  االُمسررىى  بهھ  للمسجدد  االـ
إإنن  االخالفف  منن  أأسبابب  االهھززيیمة  وواالضيیاعع.ووهھھھوو  عنصرر  يیؤؤررقق  االشاعرر  االمسلمم  االذذيي  
أأددرركك  معنى  ااالتحادد  وواالتآززرر  بيینن  أأفرراادد  ااألمة.وومنن  جملة  ما  يیذذكي  هھھھذذاا  ااإلحساسس  

  نن  كذذلكك  أأنن  كثيیرراا  منن  أأفرراادد  ااألمة  ال  يیعررفوونن  حقيیقة  االقددسس  ووهھھھمم  أأبناء  جلددتنا:بالحزز
  

  يیقوولل  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي:
  ِبهِھمْم  هھھُھـززْمنا  ووما  زِزلنا  ووما  ااتَعـظظتت ْ 

  ُعمي  االنفووسِس  !  أأال  إإنن  االشقي  شِقـي
  كـاهھھِھلهَھ ُ    فيیــا  فحيیعــَة  شعبٍب٬،  مددَّ

  ]١۱٠۰[ليَیصَعددوواا  منهھ  ٬،  في  أأبنائهھ  االُعـقُـقِق."
فمعاناةة  االشاعرر  تتضاعفف  ووتززدداادد  عنددما  يیجدد  عمي  االنفووسس  ال  تتعظظ  بما  يیحددثث  لهھذذهه  

  شش.ااألمة.ووهھھھذذهه  منن  أأكبرر  االمحنن  االتي  تووااجهھ  االشعررااء  االمسلميینن  في  ووااقعهھمم  االمعيی
  وو  تقوولل  أأميینة  االرريیني  في  هھھھذذاا  االمضمارر  :

  ]١۱١۱[لكك  هللا  يیا  أأمًة  أأرْرهھھَھـقْتهھا  ****  مخاززيي  َبنيیهھا  وَوُسوودُد  االهھززاائمم ْ 
ال  يیتعظظ  بما  يیحددثث  للقددسس  وولألمة  ووال  يیهھمهھ  شتاتهھا  ووإإذذاا  كانن  هھھھنالكك  منن  االمسلميینن  منن  

ووضعفهھا  فإنن  االعددوو  يیجمع  كلل  قووااهه  لهھززمنا  ووفي  ذذلكك  يیقوولل  االشاعرر  مقاررنا  بيینن  حالنا  
  ووبيینن  حالل  االيیهھوودد:

  هھھھمم  حارربوونا  بررأأيي  ووااحدد  ٍ  عدددد ٌ 
  قلُلٍّ  ٬،وولكنْن  مضاٌء  ثابتت  االنسقق ِ 
  علما٬،  ووددأأبا٬،  ووإإعدداادداا٬،ووتعبئة ً 

  ووباددرروواا  غززوونا  في  مكرِرمستبقق ِ 
  ووهھھُھمُم  أأملل٬،يیمضي  بهھ  عملل ٌ يیحدد

  وونحنُن٬،ووااسوْوءتا  ٬،في  ضلِة  االَحَمقق ِ 
  كثرٌر  ٬،وولكنن  عدديیدٌد  ال  ااعتدداادد  بـهھ
  جمٌع  ؛وولكنن  بدديیدٌد  غيیرُر  ُمتسـقق!
  حاررتت  عقائدُدنا  ٬،ززااغتت  قووااعددنا
  ]١۱٢۲[أأما  االررؤؤووسس  فررأأيٌي  غيیرُر  متفقِق."

  
  ووتقوولل  أأميینة  االمرريیني:

  ]١۱٣۳[أأحادَد  لجررعع  كؤؤووسس  االهھززاائمم."                        "فُـررااددىى  ووصفف  االعددىى  في  ااتساقق
نن  ااألمرر  ال  يیتعلقق  بهھذذاا  االتشتتت  وواالكثررةة  غيیرر  االمجدديیة  ووإإنما  نجدد  بعضض  االحاكميینن  بلل  إإ

  في  اانشغالل  عنن  االمكاررمم  ووعنن  ووااقع  االقددسس  يیقوولل  حسنن  ااألمررااني:
  ووحمائمم  ااألقصى  تئنن  ..



٤ 
 

  ووتشتكي  ظظلمم  االليیالي
  وواالحاكموونن  ..

  االنائموونن
  ]١۱٤[عنن  االمكاررمم  في  اانشغالل"

وومنن  هھھھنا  يیجدد  االشاعرر  نفسهھ  كالططائرر  مهھيیضض  االجناحح  ال  يیقووىى  على  تغيیيیرر  هھھھذذاا  االووااقع  
االمرر  فيینعكسس  ذذلكك  على  نفسيیتهھ  ووشعووررهه  فيیكتبب  لنا  عنن  ااآلالمم  وواالجررااحح  

ألنهھ  يیمثلل      ي  في  أأحضانهھوواالهھوواانن.فيیكوونن  سبيیلهھ  االررجووعع  إإلى  االماضي  فيیررتم
  ااالنتصارر.يیقوولل  ااألميیرريي  :

  مالي  أأررىى  االصخررةة  االشّماء  في  َكَمدد ٍ 
  َتذْذوويي  ووعهْھدديي  بهھا  مررفووعَة  االعُنقِق!
  وومنبرَر  االمسجدد  ااألقصى  يیئـنّن  أأسى

  قدد  كانن  يَیْحبوو  االدّدنى  منن  ططهھررهه  االَغدَدقق ِ 
  ووااليیوومَم  ددّنسهھ  فجـرٌر  أألــمّم  بـــهھ٬،
  منن  بغي  ]١۱٥[شعبب  ِ  االيیهھوودد  االدّدااعرر  االفُُسقِق  

فالشاعرر  ووهھھھوو  يیقاررنن  بيینن  حالل  االقددسس  في  أأيیامم  عززهھھھا  في  االماضي  ووما  آآلتت  إإليیهھ  االيیوومم  
لحاضرر  هھھھوو  يیصيیبهھ  أألمم  ممضض  وويیحسس  أأنن  االماضي  هھھھوو  ززمنن  ااالنتصارر  وواالفخارر  ووأأنن  اا

  ززمنن  االهھززاائمم  ووااالنددحارر.  ووبهھذذاا  يیتضاعفف  ااإلحساسس  باالنهھززاامم  .
فقطط  أأمم  للبكاء  على  ززمنن  وولى  ؟  إإنن      وولكنن  لماذذاا  االررجووعع  إإلى  االماضي  أأ  للذذكررىى

االعووددةة  إإلى  االماضي  مفتاحح  لإلحساسس  باالنتصارر  ألنن  االذذيي  حققق  االعززةة  هھھھمم  االمسلموونن  
لقووةة  ووتجدديیدد  لإلحساسس  باألملل  عنددما  تمسكوواا  بالحقق.  وويیعتبرر  هھھھذذاا  االررجووعع  ااستمدداادداا  ل

  في  االنصرر.يیقوولل  أأمجدد  االططرراابلسي:
  ]١۱٦[ذذكررىى  جددوودد  كنوورر  االشمسس  ُغـرّراانن."                                      لنا  نفووسس  أأَبيّیـاتٌت  ُتهھيیُجهھـا

ووعلى  هھھھذذاا  ااألساسس  نجدد  ذذكرراا  كثيیرراا  لألبططالل  ووللمعارركك  االتي  كانن  االنصرر  فيیهھا  
حليیفنا.وومنن  هھھھنا  ال  نستغرربب  أأنن  نجدد  في  ططيیاتت  هھھھذذاا  االشعرر  إإحساسا  بالنصرر  عندد  ذذكرر  
االماضي.ووال  يیتووقفف  ااألمرر  في  هھھھذذاا  االبابب  بلل  هھھھنالكك  ددوواافع  أأخررىى  تجعلل  االشاعرر  يیحسس  

  باالنتصارر..
  ااإلحساسس  بالنصرر  االقرريیبب:-٣۳

إإحساسس  مهھمم  يیجددرر  بنا  أأنن  نسجلهھ  ووهھھھوو  ااإلحساسس  بالنصرر.فكيیفف  يیكوونن    هھھھنالكك
  ااإلحساسس  بالنصرر  في  عمقق  ااإلحساسس  باإلحباطط  وواالهھززيیمة؟

إإذذاا  كانن  االشعررااء  قدد  عبرروواا  عنن  إإحساسهھمم  باإلحباطط  تجاهه  االصمتت  االررهھھھيیبب  إإززااء  االقددسس  
  ووهھھھي  تعررضض  يیووميیا  للتخرريیبب  فإنهھمم  لمم  يیفقددوواا  ااألملل  في  ااالنتصارر  ووهھھھذذاا  أأمرر  يیتالءمم  مع

  ررؤؤيیة  االمسلمم  االذذيي  ال  يیعررفف  االيیأسس  ووال  يیقنطط  منن  ررحمة  هللا  تعالى.
  

  يیقوولل  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي:
  ال  يیأسَس  فالحرربُب  أأقدداارٌر  وودداائررةةٌ  
  ووإإنـهھ  طَطَبقٌق  يیأتـي  على  ططبقق ِ 
  ٌ   مكّبلوونَن  وولكــنْن  في  غـدٍد  نبأ

  يیا  نْجمُم  مزّزقْق  ظظالمم  االليیلل  وواائتلقق ِ 



٥ 
 

  إإلى  أأنن  يیقوولل:
  دُدههوواالنصرُر  بالصبرر  ووااإليیمانن  َمْعق ِ 

  ]١۱٧۷[وواالمجدُد  بالعززمم  وو  ااإلعـدداادد  وواالّسَبقِق.:"
ووإإذذاا  كانتت  هھھھنالكك  عناصرر  قوويیة  ووكثيیررةة  تجذذبب  االشاعرر  إإلى  ااإلحساسس  باإلحباطط  ٬،فإنن  

    يیددفع  نحوو  ااألملل  إإنهھمم  ااألططفالل  بأحجاررهھھھمم  وواالشبابب  بجهھاددهھھھممفي  هھھھذذاا  االووااقع  ما  
وواالشيیووخخ  بهھتافهھمم  ووتكبيیررهھھھمم  وواالنساء  بززغارريیددهھھھنن  وواالمساجدد  بآذذاانهھا  ووغيیرر  ذذلكك  مما  

  يینفثث  قووةة  خاصة  في  كلل  أأبي.
ووهھھھنالكك  أأشعارر  كثيیررةة  جاءتت  في  هھھھذذاا  االخضمم  ال  يیتسع  االمقامم  لذذكررهھھھا  ووكلهھا  أأملل  

رريیبب.  ووهھھھنالكك  ااحساساتت  متعددددةة  تتجلى  في  ووااستشرراافف  للمستقبلل  االززااهھھھرر  وواالنصرر  االق
  كلهھا  هھھھنا.    االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر  ال  يیمكننا  أأنن  نعددددهھھھا

وولكنن  عنددما  نتساءلل  منن  أأيینن  جاء  هھھھذذاا  ااإلحساسس  االعميیقق  باالنتصارر  ررغمم  ووجوودد  هھھھذذاا  
  االووااقع  االمرر  ؟  فلنقررأأ  مع  االشاعرر  حسنن  ااألمررااني:

  ليیستت  االقددسس  قططعة  منن  ترراابب
  ]١۱٨۸[بلل  هھھھي  االووحي  منززلل  تنززيیال."

  وونقررأأ  كذذلكك  ألحمدد  فررحح  عقيیالنن:
  وومساررحح  االعليیاء  ووااألمجادد                            في  قددسنا  تـارريیخنا  ووتــررااثنا

  ]١۱٩۹[مــا  بيینن  أأنددلسس  إإلى  بغدداادد."                          ووحضاررةة  غررااء  َخـْفقق  ُ  لوواائهھا
وومنن  هھھھنا  يیظظهھرر  لنا  جليیا  أأنن  االقددسس  منبع  ااإلحساسس  في  االشعرر  ااإلسالمي  االمعاصرر.  

دد  أأسبابب  ااإلحساسس  بالهھززيیمة  هھھھنالكك  إإحساسس  ألنهھا  منبع  ال  يینضبب  معيینهھ  ووبقددرر  ووجوو
بالنصرر  االقرريیبب  بلل  إإنن  هھھھذذاا  ااإلحساسس  أأقووىى  ووأأمتنن  في  ررؤؤيیة  االشاعرر  ووفي  صوورر  

 شعررهه  وولغتهھ  ووإإيیقاعهھ.
  

*  ناقدد  وو  أأدديیبب  منن  االمغرربب  
  

  ٧۷٢۲مم  .صص  ٢۲٠۰٠۰٢۲هھھھـ/  ١۱٤٢۲٣۳.  ١۱حسنن  ااألمررااني  "شررقق  االقددسس  ..غرربب  يیافا"  منشووررااتت  جمعيیة  منتددىى  االحوواارر  .  طط]١۱[
شعرر  ووفكرر  مؤؤسسة  االشررقق  للعالقاتت    صفحاتت  وونفحاتت  خووااططرر..ووذذكرريیاتت  ..ووتجليیاتت  "بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي    عمرر  ]٢۲[

  ٦٠۰مم.  صص١۱٩۹٨۸٤هھھھـ  ١۱٤٠۰٤.  ١۱االعامة  للنشرر  وواالتررجمة.طط
  ٦١۱نفسهھ  صص    ]٣۳[
  هھھھـ  ١۱٤١۱١۱.  ١۱محمدد  صالحح  االدديینن  االعكارريي  "  صددىى  ااألعماقق  "دداارر  االخاني  للنشرر  وواالتووززيیع  .االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  .طط  ]٤[
  ٧۷٠۰أأحمدد  فررحح  عقيیالنن  "جررحح  ااإلباء  "  منشووررااتت  نادديي  االمدديینة  االمنووررةة.دداارر  ااألصفهھاني  للططباعة  بجددةة.  بددنن  تارريیخ  صص    ]٥[
  ٢۲٥حسنن  ااألمررااني"شررقق  االقددسس  ..غرربب  يیافا"  صص    ]٦[
  ١۱٩۹٤مم  .صص  ٢۲٠۰٠۰١۱هھھھـ  ١۱٤٢۲٢۲.  ٣۳٥-٣۳٤حسنن  ااألمررااني  اانظظرر  مجلة  االمشكاةة  دديیوواانن  ااالنتفاضة  االعدددد    ]٧۷[
  ٤٥.  صص  ١۱٩۹٨۸٩۹ووجددةة  .  –شكاةة  .االمططبعة  االمرركززيیة  محمدد  علي  االررباوويي  "  االوولدد  االمرر  (شعرر)  منشووررااتت  االم  ]٨۸[
  :  ٤٨۸مم  صص  ١۱٩۹٩۹٤هھھھـ  /  ١۱٫١۱٤١۱٥صابرر  عبدد  االدداايیمم  في  مدداائنن  االفجرر:دداارر  االبشيیرر  للنشرر  وواالتووززيیع  طط  ]٩۹[
  ٦١۱عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي"صفحاتت  وونفحاتت  ..."  صص    ]١۱٠۰[
      مم١۱٩۹٩۹٧۷هھھھـ  ١۱٤١۱٨۸.  ١۱أأميینة  االمرريیني  "وورروودد  منن  ززناتة  فتاةة  االمحيیطط  "  دداارر  االسلمي  االحدديیثة  للططباعة  وواالنشرر  وواالتووززيیع.طط  ]١۱١۱[
  ٦٦-٦٥عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  "صفحاتت  وونفحاتت.."  االصفحتانن    ]١۱٢۲[
  ٦٠۰أأميینة  االمرريیني  "وورروودد  منن  ززناتة"  صص    ]١۱٣۳[
  ٤٠۰حسنن  ااألمررااني  "شررقق  االقددسس  ..غرربب  يیافا"  صص    ]١۱٤[
  ٦٤عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  "  صفحاتت  وونفحاتت  .."  صص    ]١۱٥[
  ١۱٩۹٨۸٥٨۸  هھھھـ  /١۱٤٠۰٥ووسس  أأبوو  صالح  .دد.  محمدد  ررجبب  االبيیوومي.االرريیاضض  اانظظرر  شعرر  االجهھادد  في  االعصرر  االحدديیثث.دد.عبدد  االقدد  ]١۱٦[

  ٤٠۰٣۳صص  
  ٦٧۷عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي"  صفحاتت  وونفحاتت  .."  صص    ]١۱٧۷[
  ٢۲٠۰حسنن  ااألمررااني  شررقق  االقددسس  ..غرربب  يیافا  صص    ]١۱٨۸[
  ٩۹٥أأحمدد  فررحح  عقيیالنن  :"جررحح  ااإلباء"  صص    ]١۱٩۹[
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