
 مسرحية انشادية بعنوان مسلمون 

 حيث كان الحق والعدل نكوْن   *  مسلمون . مسلمون . مسلمون

 في سبـيل هللا ما أحلى المنون   *  نرتضـي الموت ونأبىأن نـهون 

 وحكمنا باسمه كسرى وقيصر   نـحن باإلسـالم كناخير معشر *

 ونشـرنا في الورى" هللا اكبر "   وزرعنا العـدل في الدنيا فأثـمر*

 تعلمون   ال   كنتم  فاسألوا إن

 مسلمون . مسلمون . مسلمون 

 من حمـى حق فقير ضيعـا ؟    *     سائلـوا التاريخ عنا ما وعى

 من أقام الديـن و الدنيا معا ؟   *      من بنى للعلم صرحا أرفعـا

 المسلمون    :   بسائلوه سيجي

 مسلمون . مسلمون . مسلمون 

 نحن باإلسالم حررنا الشعوب    *     نحن باإليمان أحيـينا القلوب

 وانطـلقنا من شمال أو جنوب   *     نحن بالقـرآن قومنا العيوب

 نـنشر النور ونمحو كل هون 

 مسلمون . مسلمون. مسلمون 

 أنا منك أنت مني أنت بي      *    يا أخي في الهند أو في المغرب

 أمي و أبي   إنه اإلسـالم     *   ال تسل عن عنصري أو نسبي

 اخوة نـحن به مـؤتلـفون 

 مسلمون . مسلمون . مسلمون 

 قم نصل مجد األباةالفاتحين    *     قم نعد عدل الهداة الراشدين

 فلنعدها رحمة للعالمين     *    شقـي الناس بدنيا دون دين



 التقل كيف ؟ فإنـا مسلمون 

 مسلمون . مسلمون . مسلمون

  

  

 لوجة انشادية بعنوان معلمي 

ُكـلِ  َصـبـاحِ   الفـضـُل ُيْذَكـُر ِعـْندَ    

    إْن كان فْضـاًل من َسـنا اإلصـباح
*******  

مـجـاَل لـوْصـِفـهِ ال   وِضـياُء َفـْضـلـك   

    يعـلـو عـن التبيـاِن واإلفـصــاح
*******  

إْن أذكر الفضَل العـظـيَم فإنَّنيِِ    

  أصـف الشمـوَس بلمعة المصباح
*******  

َمْعَلماً   طول المدى سيظـل فضلك   

    شـمــًسـا تُـنـيـر َمعـاِلـَم األرواح

*******  

دائـًمـاأُمـعـلمــي الـشـكـُر مــني    



ـاح  فلـقد نعـْمــُت ِبفضـِلـَك الوضَّ
*******  

وورَده  العـلومِ   لي روَض   َفـتَّْحـتَ ِِ    

ُِ ووهْبَت لي عـْيًنا و ِريَش َجنــاح     

*******  

ةً ِِ  وغرسَت في نفسي مـعـارَف ِعدَّ   

  أْزَهاُرهنَّ بدائع األلواح
*******  

  وأنْرَت لـي درَب الحـيـاِة فلـْم أزلْ 

ـٍة ونـجــــــاح   أعـدو عـلـيـِه ِبهـمَّ
*******  

  نورًا يفيُض على الوجـوِد بـفضـلهِ 

  يـدعـو الـورى ِلـهـدايـٍة وفـــالح
*******  

  يـــا كاشـًفا بالعلِم ُكـلَّ َغَمـاَمـةٍ 

  يـــا هــادي الــُربَــّـاِن والـمـــَــّالح
*******  

ـمـيـِر وعْدَلـهُ يـــا بـاِعـثًـا ُروَح  الضَّ   

  يـــا قـائـمــًا برسـالـِة اإلصـــــالح



*******  

  لو ُكـْنـُت أْمـِلـُك أْمـَر أْزَهـاِر الـُدَنا

  لــجـمــْعــتـها فـوًرا مــن األْدواح
*******  

 ونـَظـْمـتُـها في َباَقـٍة وجـعـلـتها
كــِقـالدٍة و وشــاحِ   لـمـعــلـمـي ،   

  

 


