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ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى 

رسالة المنتدى التربوي 

املفاجأج نٍ تكوٌ األخريج 
 

ٚهٛخ  ، ٔرذذ انمظف انًزٕاطم نٛم َٓبس ػهٗ أْهُب فٙ كم يكبٌ ، جبءد انًفبجأح رذذ ْذٚش انطبئشاد انذشثٛخ اإلعشاا         

ٔخبطخ فٙ لهؼخ انجُٕة انظبيذح ، ثى يب نجث انُبط أٌ اعزٕػجٕا انًفبجأح ٔٔلؼذ ثبسدح دهٕح ػهٗ لهٕثٓى كأَّ ٕٚو ػٛذ أٔ 

. أجًم 

جذ فّٛ  سفخ دٕانٙ َظف األٔائم فٙ انثبَٕ٘ ح انؼبيخ فٙ لطبػُب انذجٛت سغى انًجبصس ال ًٚكُُب أٌ َُغٗ رنك انٕٛو انز٘ خشَّ

ٔانًزاثخ انٕٛيٛخ ٔانًزكشسح طجبح يغبء ٔخبطخ فٙ انًُطمخ انذذٔدٚخ ، ٔدسط طالثُب ٔطبنجبرُب فٙ انخٛبو ٔثٍٛ األَمبع ٔفٙ 

كٌٕ طشٚك انُظش ػزًخ انهٛم ٔانظالو ٔفٙ انًذاسط اٜٚهخ نهغمٕط نٛؼهُْٕب نهؼبنى أَُب شؼت نٍ َشكغ نهظهى ، ٔثبإلًٚبٌ ٔانؼهى ٘

. ٔعُٕاطم انؼهى ٔانزؼهٛى ٔعُجُٙ يذاسعُب ٔٔطُُب ثذيبئُب 

ٚضٛئٌٕ ثؼهًٓى ٔرظًًٛٓى ٔرذذٚٓى خٛبو انهجٕء  – دْؤالء انضْٕس ٔانضْشا –ٔال ٚضال إنٗ اٌٜ انكثٛش يٍ طالثُب ٔطبنجبرُب 

َغزمجم ػبيب ً دساعٛب ً جذٚذا ً ، ٔكهُب أيم ٔػضو   ٔيشاكض اإلٕٚاء ثؼذ ، ششدرٓى انذثبثبد ٔانطبئشاد انظَٕٓٛٛخ ، ْٔب َذٍ  يؼٓى

ٔرذذ ٔإطشاس ثأٌ َكٌٕ يثال ً ٚذززٖ نكم شؼٕة انؼبنى فٙ طهت انؼهى دزٗ نٕ ْذيٕا يذاسعُب ، ٔأعشٔا يؼهًُٛب ٔلظفٕا 

. يُبصنُب ، فٓزا كهّ نٍ ٚثُٙ ػضًٚزُب

ألٌ ٚكٌٕ انؼبو انذساعٙ انجذٚذ خطٕحً أخشٖ َذٕ رفٕق  ٔعُؼهُٓب نكم انؼبنى ثأٌ يفبجأح انزفٕق نٍ ركٌٕ األخٛشح ثم عُغؼٗ

. أفضم ٔرمذو أكجش نٛغظ هللا ثُب انكفبس، ٔٚشد كٛذْى إنٗ َذٕسْى

أيب أَزى أٚٓب األْم األدجبة أَب كُزى فهكى انفخش كم انفخش ثأٌ ٚكٌٕ أثُبئكى ثبنؼهى ٔانُجبح لبدح انًغزمجم إٌ أخهظزى رشثٛزٓى 

ٚكٌٕ أيم األيخ َذٕ غذ ٔفجش يششق ٚذًهٌٕ ْى دُٚٓى ٔدَٛبْى، ٔٔطُٓى ثبإلًٚبٌ ٔثبنؼهى، فٓٙ ٔهللا ٔيضجزى انؼهى ثبإلًٚبٌ ٔ

. أيبَخ فهُزك ِ هللا فٛٓب ٔلذ دًهُبْب ٔلجهُب ثٓب

ْزِ انثًشح، فشًشٔا ػٍ عبػذ انجذ ٔاالجزٓبد ،  –ثؼٌٕ هللا ٔسػبٚزّ  –ٔإنٗ يٍ عبسٔا ػهٗ طشٚك األَجٛبء ٔانشعم ٔأثًشٔا 

طشٚك أيبيكى طٕٚهخ ٔانؼبو انذساعٙ فٙ ثذاٚزّ، ٔانشؼت ُٚزظش يُك اإلخالص ٔانزفبَٙ َٔذغجكى جًٛؼبً كزنك ٔال َضكٙ ػهٗ فبل

.  هللا أدذاً ، َٔذػٕ هللا أٌ ٚذزغت جٓذكى ٔإخالطكى فٙ يٛضاٌ دغُبركى ٕٚو انمٛبيخ إَّ ػهٗ كم شٙء لذٚش ٔثبإلجبثخ جذٚش

 

 ٔهللا ٔنٙ انزٕفٛك
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عجاز يف انمرآٌ انكرٍى وجوِ يٍ اإل
اإلعجاز اإلعرابي : الحلقة األولى

جياد يوسؼ العرجا /د
 

الحمد هلل رب العالميف ، الذي اصطفي رسولو الكريـ، ورفع قدره، وجعمو خاتـ األنبياء والمرسميف، والرحمة الميداة إلى كافة 
" تبيانًا لكؿ شيء ، وىدى ورحمة وبشرى لممسمميف " يـ الخمؽ بمساف عربي مبيف، فأنزؿ عميو الذكر الحكيـ بمسانو العربي العظ

، وأتاه جوامع الكمـ، وشرؼ بو لغتيا فحفظيا ومازىا بخصائص بيا ارتفعت وحفظت ، الميـ صؿ وسمـ عميو ، أفضؿ مف عرفو 
الوجود ، وأنبؿ مف تحدث عنو التاريخ،وعمى آلو وصحابتو الذيف أعموا رايتو ، وأعزوا آيتو ، وبعد  

از القرآف معناه أنو كتاب قد أعجز األنس والجف عمي أف يأتوا بشيء مف مثمو في نظمو ولغتو، ودقة معموماتو ، فما مف فإعج
والتحدي األوؿ كاف في نظمو ودقة ضبطو ، ولذلؾ سيكوف حديثنا , زاوية ينظر اانساف منيا إلى القرآف الكريـ إإ ورآه معجزاً 

، التي ستكوف حمقة مف سمسمة حمقات في ااعجاز القرآني ، ولما كانت الزاوية " عرابيااعجاز اا"في الحمقة األولى عف 
األولى التي أبيرت العرب في القرآف الكريـ ىي الجانب المغوي ، فقد أدركوا بحسيـ المغوي الجانب المتميز فيو، وىو لغتو ، فال 

ممة مكاف جممة ، فيو ينفرد بأسموبو ولغتو ، ولذلؾ فقد رد تستطيع أف تضع حرفًا مكاف حرؼ ، وإ كممة مكاف كممة ، وإ ج
إ ، واهلل ما ىو بكاىف ، : إنو كاىف ، فقاؿ : الوليد بف المغيرة عمي كفار قريش عندما قالوا عف الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ 

ىو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كمَّو ، وما : فنقوؿ شاعر ، قاؿ : لقد رأينا الكياف ، فما ىو بزمزمة  الكاىف وإ سجعو ، قالوا 
. رجزه وىزجو ، وقريَضُو، ومقبوَضُو ومبسوطة

وليذا ترى البميغ ينقح القصيدة أو الخطبة حوإً  ، ثـ ينظر فييا، ثـ يغير فييا ، وكتاب اهلل سبحانو وتعالى ، لو نزْعَت منو 
. لفظًة ثـ بحثت في لساف العرب عف لفظة أحسف منيا لـ تجد

ذا ؾ اف ااعراب كعمـ يدرس لو أصولو وقواعده ، قد ظير متأخرًا عف عصر نزوؿ القرآف الكريـ، إإ أف ىذا إ يعني أنو كاف وا 
طرا عمييا ونشأوا بيا ،  ُُ مفقودا في لغة التخاطب بيف العرب األقحاح الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ، بؿ كاف سميقًة ليـ في الكالـ ُؼ

اف صورًا مف حركات ااعراب إ يدع معيا مجاًإ لمشؾ في التزامو أحسف قواعد ااعراب فال فالقرآف الكريـ يضع أماـ العي
: يخامر نفَسؾ الشُؾ، وأنت تتمو ىذه اآلية مف سورة فاطر

: وىذه اآلية مف سورة التوبة. 28:فاطر " إنما يخشى اهلَل مف عباده العمماءُ " -
 :وىذه اآلية مف سورة البقرة  3:التوبة " أف اهلل برئ مف المشركيف ورسوُلوُ "  -

ـَ ربُّو بكممات "  - ِذ ابتمي إبراىي  .وىذه اآلية مف سورة النساء. 124: البقرة " وا 

ذا حضر القسمة أولو القربى" - ، وغيرىا، أف ااعراب الذي ىو سميقُة العرب في كالميـ مف أبرز . 8:النساء" وا 
جادة القوؿ بو، ففي مثؿ ىذه اآليات ترى آثر الحركات خصائص لغة القرآف الكريـ الذي قد أبدع في حسف استعما لو وا 

 .ااعرابية واضحًا في الدإلة عمي المعنى السوي، ولوإ ذلؾ لما ُأمف المبس في الوقوع فيما قد يجر إلي الكفر

ف أف يمعنوا النظر، أو وىناؾ أمثمة مف اآليات القرآنية التي اختمؼ النحاة في توجيييا ، نظرًا لخروجيا عف المألوؼ عندىـ ، دو
" واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو واألرحاـ إف اهلل كاف عميكـ رقيبًا " يستطيعوا أف يستخرجوا مف أعماقيا الجواىر والدرر، قاؿ تعالي

ار قرأ جميور السبعة بنصب األرحاـ ، وقرأ حمزة بجرىا وقراءة الجميور بالنصب إ غب: ، قاؿ أبو حياف في تفسيره  1:النساء
ذا نحف أمعنا النظر في  عمييا، أما قراءة حمزة فيي التي اعترض عمييا كثير مف النحاة، وليـ في اختالفيـ كالـ كثير ، وا 
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القرائتيف الصحيحتيف وجدنا أف لكؿ منو مزية في الحث عمي صمة الرحـ التي أكد عمييا في كتابو ، وشدد عمى النكير عمي 
. رمانو مف دخوؿ الجنةقاطعيا ، وىدده بالبعد عنو ، وبح

فمزية قراءة الجميور بنصب األرحاـ عطفاً  عمى لفظة الجاللة ، أف األمر بعدـ القطع قد جاء صريحاً  لما في ذكر لفظ 
.   الجاللة مف تربية الميابة ، وىذا يتناسب مع قساة القموب ، الذيف إ يردعيـ عف قطع األرحاـ إإ مخافة مف اهلل 

، أف األمر بصمتيا قد جاء عف طريؽ ااشارة ، فإذا كانت (بو)عطفًا عمي المجرميف في ( األرحاـ)بجر فمزية قراءة حمزة 
ذا كاف األمر كذلؾ ، فال يميؽ بذي قمب سميـ، أف ينتيؾ  األرحاـ مما يتساءلوف بو، فال شؾ أف ليا حرمة ومنزلة عظيمة ، وا 

. ىذه الحرمة
أسرارًا جمة في مواطف إعرابية متعددة، وقد يكوف في الموضع الواحد أكثر مف  -ؽإضافة إلى ما سب–وقد حوى القرآف الكريـ 

: حكمة أو فائدة، ومف ذلؾ قوؿ اهلل عز وجؿ
. 20: القصص" وجاء رجؿ مف أقصى المدينة يسعى "  -
 .20" يس" وجاء مف أقصى المدينة رجؿ يسعى "  -

مف )، وفي اآلية الثانية، قدـ الجار والمجرور (ف أقصى المدينةـ)عمي الجار والمجرور ( رجؿ)ففي اآلية األولي قدـ الفاعؿ 
؛ وذلؾ ألف المدينة قد بدر منيا سوء المعاممة، فكاف تقديـ الجار والمجرور في الثانية فطنة (رجؿ)عمي الفاعؿ ( أقصي المدينة 

ا مف الرسؿ ما لـ يشاىده ذلؾ الرجؿ أف يمعف السامع تمؾ القرية ، فيو توبيخ ألصحاب القرية الذيف استمعوا عف قرب وشاىدو
. الذي كاف في أقصى المدينة

ف أنت نظرت فيما جاء في القرآف الكريـ مف إعجاز إعرابي تجدىا جميعًا ذات دإإت  والواقع أف ىذا كثير يصعب حصره ، وا 
. قرآنيةجديدة يشُع نوُر حياِة القموِب مف جميع جنباتيا ، فال تممؾ إإ أف تذعف لروعة العبارة اؿ

ىذا ىو الجانب األساسي في إعجاز القرآف الكريـ الذي إ يمسو إإ المطيروف ، وإ يتفيأ ظاللو إإ المقربوف، فبادر إلي تطيير 
نفسؾ وقمبؾ لتحيا في رحاب كتاب اهلل حتى إ تحـر نفسؾ ىداه، واهلل ييدينا سواء السبيؿ ، وسنتحدث في الحمقة القادمة بإذف 

. مف ااعجاز العممياهلل عف وجوه 
ليؾ المصير ليؾ أنبنا، وا   .  ربنا عميؾ توكمنا وا 
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اكتشاف عالج نهًَاِ انثَضاء يٍ انمرآٌ انكرٍى 
 

محمد سيد الباحث بالمركز القومي لمبحوث التابع لوزارة البحث العممي  عبدالباسط/تمكف العالـ المسمـ المصري األستاذ الدكتور 
براءة اإختراع األوروبية والثانية براءة العربية مف الحصوؿ عمى براء اختراع دوليتيف األولى مف بجميورية مصر والتكنولوجيا 

مف نصوص سورة يوسؼ عميو السالـ  استميمياعيوف لمعالجة المياه البيضاء  اختراع أمريكية وذلؾ بعد أف قاـ بتصنيع قطرة
. مف القرآف الكريـ

لبداية، ذلؾ أنني كنت في فجر أحد األياـ أقرأ في كتاب اهلل عز وجؿ في سورة يوسؼ مف القرآف الكريـ كانت ا: بداية البحث
عميو السالـ فاستوقفتني تمؾ القصة العجيبة وأخذت أتدبر اآليات الكريمات التي تحكي قصة تآمر أخوة يوسؼ عميو السالـ، وما 

صابتو بالمياه البيضاء تداركتو بقميص الشفاء الذي ألقاه كيؼ أف رحمة اهلل  ، ثـآؿ إليو أمر أبيو بعد أف فقده، وذىاب بصره وا 
نفسي ترى ما الذي يمكف أف يكوف في قميص يوسؼ عميو السالـ حتى يحدث  أسأؿ وأخذت. البشير عمى وجيو فارتد بصيرا

ياء اهلل وىو سيدنا أنبعمى يد نبي مف  اابصار عمى ما كاف عميو، ومع إيماني بأف القصة معجزة أجراىا اهلل الشفاء وعودة ىذا
آخر مادي يمكف أف يوصمنا إليو الروحي الذي تفيده القصة مغزى مغزى اؿيوسؼ عميو السالـ إإ أني أدركت أف ىناؾ بجانب 

، وأخذت أبحث حتى  ييد نب مف ت أحداثيا في وقتياالبحث تدليال عمى صدؽ القرآف الكريـ الذي نقؿ إلينا تمؾ القصة كما وقع
 . ذلؾ البحث ىداني اهلل إلى
 : البيضاء بظيور المياه عالقة الحزف

يسبب زيادة ىرموف األدريناليف وىو يعتبر مضاد ليرموف  الحزف ىناؾ عالقة بيف الحزف وبيف ااصابة بالمياه البيضاء حيث أف
بدوره زيادة سكر ي يسبب الذالحزف الشديد أو الفرح الشديد يسبب زيادة مستمرة في ىرموف األدريناليف وبالتالي فإف األنسوليف 

البكاء ولقد وجدنا أوؿ بصيص أمؿ في سورة يوسؼ عميو  مع الدـ، وىو أحد مسببات العتامة، ىذا بااضافة إلى تزامف الحزف
ى عمى يوسؼ وابيضت وتولى عنيـ وقاؿ يا أسؼ)): عميو السالـ في سورة يوسؼ قوؿ اهلل تعالىعف سيدنا السالـ، فقد جاء 

بييـ ألالسالـ بوحي مف ربو أف طمب مف أخوتو أف يذىبوا عميو فعمو سيدنا يوسؼ يوكاف ما (( فيو كظيـ مف الحزفعيناه 
ولما فصمت )): قاؿ تعالىو  ((بقميصي ىذا فألقوه عمى وجيي أبي يأت بصيرا واتوني بأىمكـ أجمعيفاذىبوا ))بقميص الشفاء 

لفي ضاللؾ القديـ، فمما أف جاء البشير ألقاه عمى وجيو  لوا تاهلل إنؾتفندوف قا العير قاؿ أبوىـ إني ألجد ريح يوسؼ لوإ إف
مف ىنا كانت البداية واإىتداء فماذا يمكف أف يكوف في قميص  ((فارتد بصيرا قاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ مف اهلل ما إ تعمموف

في مكونات عرؽ اانساف حيث أخذنا  العرؽ وكاف البحث سيدنا يوسؼ عميو السالـ مف شفاء؟؟ وبعد التفكير لـ نجد سوى
التدريجية  التقميدية وتـ نقعيا في العرؽ فوجدنا أنو تحدث حالة مف الشفافيةبالعممية الجراحية العدسات المستخرجة مف العيوف 

ؿ عبالؼو العرؽ فعالة في ىذه الحالة أـ إحدى ىذه المكونات؟ ىؿ كؿ مكونات: الثاني بيذه العدسات المعتمة ثـ كاف السؤاؿ
مف مركبات البولينا الجوالديف والتي أمكف تحضيرىا كيميائيا وقد وىي مركب  األساسية أمكف التوصؿ إلى إحدى المكونات

مف الحاإت وثبت أيضا 90ورجوع األبصا ر في أكثر مف متطوعًا زواؿ ىذا البياض  250النتائج التي أجريت عمى سجمت 
البياض ويحسف مف اابصار كما يالحظ الناظر إلى ىذا ميا لمدة أسبوعيف يزيؿ بالتجريب أف وضع ىذه القطرة مرتيف يو

. بياض في القرنيةالشخص الذي يعاني مف 
. القطرة تعود األمور إلى ما كانت عميو قبؿ أسبوعيف وجود ىذا البياض في المنطقة السوداء أو العسمية أو الخضراء وعند وضع

بتصنيع الدواء لطرحو في األسواؽ أف تشير عند طرحو في األسواؽ إلى دواء قرآني حتى  وقد اشترطنا عمى الشركة التي ستقوـ
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ويعمؽ األستاذ الدكتور عبدالباسط . في الدنيا وفي اآلخرةوفعاليتو في إسعاد الناس يعمـ العالـ كمو صدؽ ىذا الكتاب المجيد 
القرآف ما ىو شفاء ورحمة وننزؿ مف )): ما قاؿ تعالىالتجربة العممية بعظمة وشموخ القرآف وأنو ؾمف واقع أشعر : قائال

((. لممؤمنيف
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يف ركرى احراق املسجذ األلصي 
 

ـ، أتى عمى منبر المسجد، واشتعمت النار في سطحو 1969/  8/  21أضـر الييود حريقًا في المسجد األقصى بتاريخ 
أيد مجرمة تعمدت الجريمة مع سبؽ ااصرار، وادعت  الجنوبي، وأتت عمى سقؼ ثالثة أروقة وجزء كبير مف ىذا القسـ، بفعؿ

 .معتوه، وما لبثت أف أطمقت سراحو( سنة 28)أف مرتكب الجريمة دينيس مايكؿ وليـ « إسرائيؿ»سمطات 

والواقع أف السمطات ااسرائيمية دّبرت الجريمة، إذ قطعت المياه عف منطقة الحـر فور ظيور الحريؽ، وحاولت منع المواطنيف 
 .ب وسيارات ااطفاء التي ىرعت مف البمديات العربية لمقياـ بإطفائو، ولكنيـ اندفعوا وأطفؤوا الحريؽالعر

ـ حوؿ المسجد وتحتو، وتحت الحـر 1967مستمرة مند عاـ  -بأمر مف ىذه السمطات   -وفضاًل عف ذلؾ فإف أعماؿ الحفريات
رغـ استنكار العالميف ااسالمي والعربي، والمؤتمر العاـ الشريؼ والمساجد والمدارس وبيوت السكاف العرب ىناؾ، عمى 

 .لميونسكو
 أرَسَؿ األقصى ِخطابًا فيو لوـٌ واشِتياؽْ 

 قاَؿ لي َوْىَو يعاني
 :ِمْف َىواٍف إ ُيطاؽْ 
 َحدِِّث األّمَة عّني

 َبمِِّغ األّمَة أّني
 عيَؿ صبري بيف أسٍر واحِتراؽْ 
 َىَتَؾ الُعْيُر الييوديُّ خشوعي

 ُرواٍؽ لُرواؽْ  ِمفْ 
 أشَعموا ساحاتَي األخرى ُفُجورا

 وصفيرًا وَدَنايا وُسفورا
 دنَّسوا ُركنْي وِمحرابي الطَّيورا

 ُأعاني –اليوـَ –فأنا 
 بؿ ُأعاني منُذ دىرٍ 

ـَ القيِر أسيرا  َأَل
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احلركح اإلساليَح واَتخاتاخ اجملانس احملهَح 
فؤاد النحاؿ . د

 

جراءات العممية الرسمية في الشروع إنتخابات الييئات المحمية الفمسطينية بتشكيؿ لجنة في ىذا الوقت الذي بدأت فيو اا
ـ 4/9/2004المركزية برئاسة وزارة الحكـ المحمي والتي يكمفيا القانوف بإصدار ااجراءات الالزمة حيث تحدد يـو  تاإنتخابا

ـ وفي الوقت الذي أعمنت فيو الحركة 7/10/2004ب وحتى موعداً  لبدء التسجيؿ السكاني ليصبح ليـ حؽ الترشيح واإنتخا
والمواطف فإننا أماـ وضع يحتـ عمينا بياف أىمية  فااسالمية دخوليا في ىذه اإنتخابات لمتنافس مف أجؿ األفضؿ لموط

. اإنتخابات  لمييئات المحمية   
الييئات المحمية ومجالسيا التي مر عمى تعيينيا ما إف اإنتخابات حاجة وضرورة موضوعية لمعالجة الواقع المر الذي تعيشو 

يقارب العشر سنوات وبدوف إجماع وطني بؿ ومف لوف مجتمعي واحد وىذه المجالس التي تعاني مف خمؿ وقصور ومعالـ 
ئاتيـ ضعؼ قاتمة أدت لفقداف ثقة مواطنييـ بيـ وبمصداقيتيـ األمر الذي انعكس عمى عدـ قياـ المواطنيف بوجباتيـ تجاه ىي

صالح ما تـ  إفساده وبكؿ ثقة واحتراـ  المحمية ومف ىنا يأتي واجب الحركة ااسالمية بأف تخوض التنافس مف أجؿ األفضؿ وا 
 .

ونقوؿ أيضاً  إف اإنتخابات لمييئات المحمية ليا أىمية وقيمة كبرى ألنيا شكؿ مف أشكاؿ السيادة التي تناضؿ ونقاـو مف أجميا 
ئيمي وعمى أي جزء مف وطننا الحبيب وىي أيضاً  معمـ مف معالـ الحرية واإستقالؿ الذي نستحقو بيف ضد اإحتالؿ ااسرا

شعوب العالـ رغـ المعاناة والظمـ وىي استكماؿ لواجب التضحيات التي نقدميا دفاعاً  عف الوطف والمواطف الفمسطيني الصامد 
. عمى أرضو المتجذر فييا 

ننا بيذه المشاركة وعمى ؽ اعدة النزاىة والحرية الكاممة في ممارسة ىذا الحؽ إنما نرسخ عمالً  يؤسس اإصالح الشريؼ وا 
والحقيقي ونعزز تجربتنا الديمقراطية الفمسطينية والغائبة عنا منذ عقود مف الزمف حيث نشارؾ في ىذه المرحمة في اإنتخابات 

إنتخابات السياسية بعد أف تتوحد الرؤية الفمسطينية مف لممجالس المحمية إلى حيف وضع األسس الصحيحة لممشاركة في ا
. خالؿ القيادة الموحدة التي ترسـ سياستنا المشتركة تجاه قضيتنا في مواجية اإحتالؿ 

ننا في الحركة ااسالمية ونحف ندرؾ أف اإنتخابات بعموميا ىي النمط الحضاري لتنظيـ المجتمع فإنيا في المجالس المحمية  وا 
ية تنظيـ الخدمات الضرورية وتطويرىا وىي تجسد الحؽ في أف تكوف المؤسسات النحمية المنتخبة مرادفاً  لممؤسسات ليا أىـ

الرسمية والمنتخبة  أيضاً  وباإنتخابات في الييئات المحمية نحافظ عمى استمرار الخدمات المجتمعية أداًء وتطويراً وىي إحدى 
عمى سالمة المجتمع وتوحده بأف تكوف خطوات العممية اإنتخابية عمى درجة عالية مف آليات التنظيـ المجتمعي الذي يحافظ 

النزاىة والشفافية والحيادية عمى الرغـ مف بعض األخطاء التي مورست بتشكيؿ المجنة المركزية لالنتخابات وبمرسـو رئاسي 
يؿ ىيئة مشرفة عمى العممية اإنتخابية إف لـ تكف ولكنيا خمت تماماً  مف حيادية أعضائيا ونطالب باستدراؾ ىذا األمر بتشؾ

. حيادية فمتشارؾ كؿ القوى والفصائؿ والمجتمع المدني اثبات النزاىة والشفافية 
ومف ىنا نتوجو إلى مواطنينا بضرورة المشاركة وااسراع بالتسجيؿ في المراكز المخصصة لذلؾ حتى تمارسوا حقكـ كامالً  في  

اإنتخاب والترشيح وتكونوا عوناً ألصحاب األمانة والضمائر الحية التي تسير عمى راحتكـ وخدمتكـ مف أجؿ النيوض 
والمحسوبية فييئاتكـ المحمية ممؾ لكـ ولكـ الحؽ في اختيار األفضؿ ادارتيا  بمؤسساتنا المحمية التي عانت مف الفوضى

. وتطويرىا ومعاً  وسوياً  لمبناء وااصالح والتطوير
وكمنا أمؿ بالوصوؿ إلى عممية انتخابية نزيية وشريفة تضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب  
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وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف 
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انشثاب  تألالو
 

انُصح يف اهلل واجة 
يا مف تناـ والنيار طويؿ، وتسير الميؿ بال تسبيح وإ تيميؿ، وقبؿ الفجر بقميؿ تطفئ القناديؿ، وتغمض العينييف وتبدأ في 

. الرحيؿ عف ىذه الدنيا المعينة
وأغضبت أخاؾ، وصديقؾ لذلؾ لقد خالفت قوؿ الجميؿ، ولـ تعمؿ بالسنة وإ التنزيؿ، فصالة الفجر في المسجد هلل تشكوؾ، 

وأباؾ، وطالما إلييا يا أخي الحبيب قد دعوؾ؟ 
أما وقد آف اآلواف لمصمح مع الرحمف والكيد لمشيطاف وطمب الجناف، والخوؼ مف النيراف؟؟ 

"  ويؿ لممصميف، الذيف ىـ عف صالتيـ ساىوف"
اهلل والتذكير مف غير تكمؼ وإ تبذير، فالنصح في اهلل نعمـ أف فيؾ يا أخي الكريـ الخير الكثير، ولكف ىذا مف باب النصح في 

واجب، وغض الطرؼ والسكوت مف فعؿ األراذؿ، فال خير في خٍؿ يكتـ عف أخيو الحقيقة ويبخؿ عميو بالعمـ والنصيحة ويتكمـ 
. معو بمغة غير صريحة

أخوكـ المحب إليكـ الخير الكثير 
والعبد الفقير هلل 

أبو أنس 
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ا األحثاب َصَحح إىل  طالتٍ
إ يشؾ عاقؿ منصؼ ما لمعمـ مف أىمية  في صقؿ شخصية المسمـ وتيذيبيا ، إ سيما إف أخمص النية وشمر عف ساعد 

اليمة واارادة ، فالمكاـر إ تناؿ إإ بالمكاره ولف يحوز المفاخر مف رضي بالصؼ اآلخر وعمى قدر المشقة يكوف الجزاء، لذا 
لى أف ياخذ أىبتو ويعد عدتو ليتحصؿ عمى العمـ الكافي والثقافة الشاممة التي تعينو عمى ينبغى لكؿ حريص عمى نيؿ المعا

مواجية صروؼ الدىر وخوض معركة الحياة بنفس واثقة وعزيمة صمبة ، مف ىنا كاف مف الواجب عمينا في ىذه الظروؼ 
إنسانية إ يبنى إإ عمى أكتاؼ العمماء  الصعبة التى نمر بيامع قدوـ العاـ الدراسي الجديد أف نعي أف قياـ أى حضارة

المخمصيف والعامميف المجدديف ، فكف أييا الحبيب صاحب ىمة وانزؿ إلى ميداف التنافس وليكف لؾ فيو سبؽ كأنؾ طميعة 
. جيش

. واعمـ بانؾ لف تناؿ جسيمة                       حتى تجشـ نفسؾ األىواإ         
: يرؾ وليكف رائدؾ في مس        
. لوإ المشقة ساد الناس كميـ                       الجود يفقر وااقداـ قتاؿ        

شمر عف ساعد الجد والمثابرة واحرص عمى تحصيؿ العمـ دوف فتور أو تواف ، واعمـ أف األمة / لذا أييا الطالب  الكريـ  
ياؾ أف تمتفت إلى بحاجة إلى ىمة العمماء وجمد األتقياء ، فكف أمؿ األمة البسا ـ الذي ترقبو ، وليكف ىمؾ عمى قدر ما أىمؾ وا 

العواـ يرفعوف ألوية الجيؿ عمى قارعة الطريؽ وقؿ  
. إ تممني يا عاذلي                 فإف لي مع الفجر مواثيؽ وعيد                                       

 منير/  أخوكـ
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دعوج خاصح جذا ً 
ار طويؿ، وتسير الميؿ بال تسبيح وإ تيميؿ، وقبؿ الفجر بقميؿ تطفئ القناديؿ، وتغمض العينييف وتبدأ في يا مف تناـ والنو

. الرحيؿ عف ىذه الدنيا المعينة
لقد خالفت قوؿ الجميؿ، ولـ تعمؿ بالسنة وإ التنزيؿ، فصالة الفجر في المسجد هلل تشكوؾ، وأغضبت أخاؾ، وصديقؾ لذلؾ 

يا أخي الحبيب قد دعوؾ؟  وأباؾ، وطالما إلييا
أما وقد آف اآلواف لمصمح مع الرحمف والكيد لمشيطاف وطمب الجناف، والخوؼ مف النيراف؟؟ 

"  ويؿ لممصميف، الذيف ىـ عف صالتيـ ساىوف"
في اهلل نعمـ أف فيؾ يا أخي الكريـ الخير الكثير، ولكف ىذا مف باب النصح في اهلل والتذكير مف غير تكمؼ وإ تبذير، فالنصح 

واجب، وغض الطرؼ والسكوت مف فعؿ األراذؿ، فال خير في خٍؿ يكتـ عف أخيو الحقيقة ويبخؿ عميو بالعمـ والنصيحة ويتكمـ 
. معو بمغة غير صريحة

أخوكـ المحب إليكـ الخير الكثير 
والعبد الفقير هلل 

 أبو أنس
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ًْسح يف أرٌ انشثاب 
" وإ تقربوا الزنى " 

حطـ فؤادي وأثار حقيظتي وغيرتي عمى ىؤإء الشباب المغيب والمخدوع باانحالؿ وكانت ىذه القصة في  قبؿ أياـ رأيت منظراً 
أحد المراكز التي تعمـ اانترنت في محافظتنا المنكوبة رفح عندما غض المسئولوف ىناؾ الطرؼ لبعض الشباب الصغار وبدءوا 

. أف اهلل مطمع عمييـ ومعاقبيـ في الدنيا واآلخرة في تصفح المواقع ااباحية والجنسية اليابطة متناسيف 
وقد تناسى ىذا المير بأف أموالو التي يكسبيا مف ىذه األفعاؿ المزرية ىي حراـ وجسده وجسد أىمو سينبت مف حراـ وستكوف 

. النار أولى بيـ والعياذ باهلل 
التائو الضائع واعمنوىا حممة شعواء عمى ىذا الفساد فإلى كؿ مف ييمو األمر مف الدعاة والوعاظ أف احمموا ىـ ىؤإء الشباب 

واإنحالؿ وأقوؿ ألصحاب مقاىي اإنترنت أف اتقوا اهلل في أبناء شعبكـ  وإ تأكموا حراما وإ تنفذوا مخططات الييود بفتح 
. محالتكـ أماكف لمفجور واإنحالؿ والمحرمات 

 الميـ ىؿ بمغت الميـ فاشيد
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ترتوً رؤٍح يف عًم املُتذى ال
مف المعمـو لدينا أف قياـ النيضات وتأسيس الحضارات إ يقـو إإ ببناء مؤسسات ريادية تأخذ عمى عاتقيا نشر المعرفة اليادفة 

 والتربية الواعية ، وإ نبالغ إذا قمنا بأف مشروع المنتدى التربوي التابع لمتجمع الوطني لمفكر والثقافة رافد ميـ مف روافد التوعية
رة التي تسعى إلى صياغة العقؿ المسمـ صياغة ايجابية تبنى وإ تيدـ ، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ األنشطة المختمفة التي المستبص

يتبناىا المنتدى مف محاضرات ، وندوات ، و ورشات عمؿ ودورات تربوية ، ومخيمات تثقيفية التي لـ تكف عمى المستوى 
يصوغ كؿ ىذه الخبرات  ، ويوصميا إلى النخبة مف أبناء شعبنا لالرتقاء بيـ  المطموب في السابؽ فجاء المنتدى كمشروع ريادي

ووضعيـ عمى الدرجة المطموبة مف الوعي والفيـ الكامؿ لمستجدات واقعيـ وأساسيات فكرىـ وثقافتيـ وإ يسعنا ىنا إإ أف نتقدـ 
.  لتقدـ ، وبارؾ اهلل جيدكـ وأجزؿ مثوبتكـ بوافر شكرنا وجزيؿ امتناننا لكؿ القائميف عمى ىذا المشروع ومزيدًا مف ا

أخوكـ 
 منير الغوطي
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فخر انصُاعح انوطَُح 
 

 ةنيض مف نومو مسرعًا وترؾ غرفة نومو اإيطالي

 التركي وأستحـ بالصابوف المبناني الحماـ إلىوذىب 

 لبس ثوبو الكوري مف القطف المصري ثـ ةفانيمتو المصنوع ةلبس بسرع

 جنوب افريقيا تو السويسريو وخاتمو الذي أتاه ىديو مفينسى لبس ساع أفوكاد 

 شماغو اإنجميزيوتناوؿ 

 متبخترًا عمى السجاد اإيراني حتى وصؿ الى غرفو الطعاـ ثـ مشى

 ثـ ناولتو زوجتو كوب شاي سيالني التي أشتراىا مف بمجيكا

 لقمو صغيره مف الجبنو وضع فيو مكعبي سكر مف السكر السوداني ثـ أخذ

 ػ...نماركيو الموضوعو عمى طبؽ الصيني الدا

 الروسيو فنجاف قيوه ممزوج بالزعفراف اإسباني طمب مف زوجتو

 الجالبيو المغربيو قامت زوجتو الروسيو وىي تمبس

 المشيوره واتت لو بالقيوه المصنوعو مف البف الحبشي

 ثـ وضعت عمييا قمياًل مف الييؿ الكيني... إيفضؿ البف البرازيمي فيو

 طمب سائقو اإندونوسي ليخرج لو سيارتو اإلمانيو مف الجراش ي ىذه المحظوؼ

 اليوـ فسوؼ يقودىا بنفسو

 قاـ مسرعًا وفتح التمفزيوف الياباني و اداره عمى القناه الينديو

 واقفًا بسرعو حتى كاد اف يممس برأسو الثريا الباكستانيو ثـ ىب

 اليندي الفاخرالغداء اليـو مف الرز  طمب مف الخادمو عمؿ

 الممزوج بالتوابؿ اإفريقيو

 الحمص السوري والتبولو المبنانيو وطرشي مصري واف تضع معو

 وزيت زيتوف يوناني

 المصنوع مف الخشب الماليزي وقبؿ اف يشرع بالعمؿ ذىب الى مكتبو

 التايمندي اتت لو زوجتو بالبخور

 وقالت لو انتبو عمى نظارتؾ الفرنسيو مف حراره البخور

 وممفاتو ووضعيا في حقيبتو السويسريو لممـ اوراقو

 بدأل مف السياره اإلمانيو ثـ خرج مف المنزؿ وركب السياره اإمريكيو

 محاضرة عف شخصيًا عف ثـ انطمؽ مسرعًا ليمحؽ محاضرة سوؼ يمقييا ىو
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 ال شيء آخر
ىداية شمعوف 

1 
تيذب .. مطار ديسمبر تتألؽ رغـ لييب الصيؼ المتصاعدكأ.. كموف الصباح تعبث بقطرات الندى عمى جسدىا الصغير

تسحر نظرتيا لب العصافير تقترب مف .. الفجر بعينييا تتجمى أنفاس..تنفض عنيا نـو سويعات الظالـ .وريقاتيا الناعسة 
نضارة ... حيؼتمتؼ عباءتيا الميترئة لتضـ جسدىا الف..تممحيا تضـ شاليا لتخفي وجييا .. تغرد كطيؼ مالئكي .. وريقاتيا

تضـ سرة إلى .. صوت قدمييا وتعثر الرمؿ يخترؽ وجو الحياة.. الحزف يتربع في محياىا تقترب أكثر..الصبح إ تموح بوجييا 
تضـ ساعدييا اكثر  .. تميؿ برأسيا تحدؽ في الالشىء..تمتفت لموردة اليانعة تقؼ شاحبة أماميا ... قمبيا تمتمس دفئا منيا
..  لتعود في سويعات الظالـ منيكة لصغارىا.. ة الطعاـ بيف يدييا فاكثر فمنذ رحؿ وسر

2 
طفؿ .. ممؾ ليا باقات السعادة في خيمتيـ المرقعة سنتيف مرتا والحب يضـ أنفاسيما..ليمة عرس أسطورية .. زىرة يانعة اقتطفيا

لمح .. رصاصة دوت في عينيو.. كمـو سنتيف اخرييف ورحؿ ذات يـو ـ.. سنتيف مرتا والبيت الجميؿ غدا حمما ..يعقبو طفؿ 
عادت دونو ..سنتيف فقدت خيمتيا وعادت بوجعيا ..لـ يجد وقتا ليعمف موتو ..البندقية لكف لـ يممح خيط الدـ الذي رقع جبيتو 

.. سنتيف وباتت السرة المرقعة أنفاسيا الثكمى ... وىي وردة صغيرة عاكستيا الريح.. واألفواه الصغيرة تصرخ مف كؿ حدب 
 .. باتت سر الموت بعينييا 

3 
وطفؿ مدلؿ يعبث بشعرىا ... كوردة بيضاء مألى بالتجاعيد تالمست يداىما... بعد عشرات السنيف ... كحمـ تمثؿ أماميا 

.. لـ يعد صغيرا بات وجو األب الغائب .. صغيرىا يتراجع ... صرخت متى تاتي لتكمؿ حممنا.. التقط بصورتو وجو صغيرىا..
...  ليتو كاف ىنا... ـ اعد اجدىالكني ؿ.. وقالت منذ عشرات السنيف انتظرتيا.. رتيا حيف حدقت بباقة الورد التي جمبيا ىدات ثو

4 
سويعات وسقط عكازىا وقبؿ اف .. انباتيـ انو ات بعد موتيا فال تفتحوا الصندوؽ..حفرت صندوقا مف ألميا وألقت كؿ الذكريات 

.. مرت أياـ العزاء وفي خموة مف الوجع تقدموا لفتح الصندوؽ .. إ تفتحوا الصندوؽ.. ييوى شدت عمى يد ابنتيا صائحة
يذوب في ثنايا .. صورتو تمأل الصندوؽ رائحة ورد عتيؽ.. لـ تنصت ليا انامؿ احدىـ ..صاحت الكبرى قالت انو ات لفتحو 

....  وإ شىء آخر..خيط رفيع ضـ الورد .. الصورة 
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انرتتوً واحح املُتذى 
: أخطاء شائعح 

الصواب  الخطأ الشائع  
. ىذه األرنب. ىذا األرنب -
ىؿ أنت متيقف؟ ىؿ أنت متأكد؟ -
. أكد أف. أكد بأف-
. أمارة الشئإمارة الشئ -
. في أحد المستشفيات. في إحدى المستشفيات-
. ىذه بئر عميؽ. ىذا بئر عميؽ-
منامة . بجامة أو بيجامة -
( البارحة ىي الميمة التي مضت)لقيتو أمس ظيرًا . ة ظيراً لقيتو البارح-
. نجاحؾ ُمبارؾنجاحؾ مبروؾ -
( البرىة  المدة الطويمة مف الزماف)ُمدة قصيرة. برىة قصيرة-
. بشيش الوجو/ باشُّ . بشوش الوجو-
. شاحب الموف. باىت الموف-
. ضوء باىر. ضوء مبير -
باعو طويؿ باعو طويمٌة -
شراب  لج شراب مث-
. أنت بمنزلة أبي. أنت بمثابة أبي-

ٌ وأوصافّ اأمساء األنو
أوصافو أسماء األلوف 

السوداء المشربة حمرة الصداء 
أقؿ مف الصداء حمرة الدىاء  

شديد الحمرة أحمر قاني 
شديد الحمرة أحمر قاتـ 
الخالص مف كؿ لوف الناصع 

الذي يخالط حمرتو سواد أحمر لكع 
أشقر أحمر سمغد 
الشديد حمرة الذي يتقشر وجيو وأنفو مف أحمر أسمغ 

الحمرة 
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ْم ٍعهى 
  انظر يؿ ابي ىذا الرجؿ إ يوجد في رأسو شعر: لطفؿا

  أسكت لئال يسمعؾ: األب 

 أتظف أنو يعمـ: الطفؿ متسائال 
 

أشعب 
اذىبوا عند فالف فاف عنده و : كاذبا ؿ ليـاماـ محمو يعمؿ فجاءتو صبية يسخروف منو و لما جف جنونو منيـ قا أشعبمرة كاف 

 و لـ يرجعوا اليو لحؽ بيـ فذىب الصبية بسرعة و عندما تاخروا ليمة
 

في التعريض 
يا أبا فراس ما أنت بالذي : فقاؿ خالد( ولـ يكف جميالً )رأى الفرزدؽ الشاعر ( وكاف واليًا عمى البصرة)روي أف خالد بف صفواف 

يا أبت استأجره إف خير مف استأجرت )وإ أنت بالذي قالت الفتاة ألبييا : ، فقاؿ لو الفرزدؽ(أيدييف لما رأينو أكبرنو وقطعف)
 (. القوي األميف

 
 فكاىة

رجُؿ يكثُر الطعاـ عمى العشاء، فإذا ناـ غّط غطيطًا ىائاًل، وشخر شخيرًا متواصاًل، فيقمؽ زوجتُو، فتوقظو ليغير ضجعتو،  أف
ما أنا غططُت وشخرُت، بؿ أنِت، فتصمُت، وتصبُر عمى مصيبتيا حتى : "يغضب ويجادليا قائالً  ويريحيا مف غطيطو، فكاف
فجاءتو ذات . فعمدت أخيرًا إلى حيمٍة تحّجو بيا، وتقنعُو عساه أف يقمؿ مف نيمتو، وإ يغط في نومو. عيؿ صبرىا وفارقيا جمدىا

 لصوت؟أتعمـ ما ىذا ا: يوـ، وبيدىا الفونوغراؼ، وأدارتو وقالت

. ىديُر البعير، بؿ نييُؽ الحمير، إ بؿ قباُع الخنػزير، بؿ مواُء السنانير، بؿ طنيف الزنابير: فقاؿ
قولي لي ما ىو، وأريحيني، مف ىذه : فقاؿ. حتى ضاؽ صدره" إ: "وكاف كمما أدارت مرًة، غير حكمُو في الصوت، وىي تقوؿ

. ةاألصوات المنكرة التي تمأل الجسـ رعدًة وقشعرير
فقد وضعت الفونوغراؼ فوؽ . ىذه أصوات شخيرؾ التي صبرُت عمييا األعواـ، ولـ تصبر عمييا أنت لحظًة مف الزماف: قالت

فإذا أيقظتؾ بعد اآلف، فاترؾ الِحجاَج والجداؿ، وارث لحالتي، وأطمب الى اهلل أف . رأسؾ وأنت نائـٌ، فدّونت ما أنت سامع
 ".النيمُة عمى العشاء، ومجادلة النساء: اثناف إ ُبّد مف تركيما: "ثـ أطرؽ ُىنييًة وقاؿفسكت خجاًل، . يصبرني عمى مصيبتي

 
 :مف أقواليف

تنصحو ( عميو السالـ)أـ سميماف 
أف أـ سميماف عميو السالـ كانت مف العابدات الصالحات كما روي عف جابر ( 24ص  2ج)ذكر ابف كثير في البداية والنياية 

يا بني إ تكثر النـو بالميؿ فإف كثرة النـو بالميؿ : قالت أـ سميماف بف داود عمييما السالـ: ]عميو وسمـ قاؿعف النبي صمى اهلل 
( .  رواه ابف ماجو[ )تدع العبد فقيرًا يوـ القيامة
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الحـز 
، وأحـز منو، وعاجز: الرجاؿ ثالثة . حاـز

ًا، ولـ تعَي بو حيمتو ومكيدتو التي يرجو بيا المخرج منو، وأحـز فالحاـز مف إذا نزؿ بو األمر لـ يدىش لو، ولـ يذىب قمبو شعاع
مف ىذا المقداـ ذو العدة الذي يعرؼ اإبتالء قبؿ وقوعو فيعظمو إعظامًا، ويحتاؿ لو حيمة حتى كأنو قد لزمو فيحسـ الداء قبؿ 

 .لؾأف يبتمي بو، ويدفع األمر قبؿ وقوعو، وأما العاجز فيو في تردد وتمف وتواف حتى يو
 
 

كالو احلكًاء يف املوعظح 
( الصبر) 

ليو يمجأ الجازع وقاؿ إف : يقوؿ عند التعزية  –رضي اهلل عنو  –كاف عمي بف أبي طالب  عميكـ بالصبر فإف بو يأخذ الحاـز وا 
ف جزعت جرى عميؾ القدر وأنت موزور  . صبرت جرى عميؾ القدر وأنت مأجور وا 

بخؿ الحطيئة  
يا راعي الغنـ ما عندؾ فأومأ إليو : اً  بالحطيئة وىو يرعى غنماً  لو وفي يده عصا فقاؿ الضيؼ  يروى أف رجالً  نزؿ ضيؼ

: إني ضيؼ فقاؿ الحطيئة : فقاؿ الرجؿ  –أي عصا بيا عقد مف شجر العضاة  –الحطيئة بعصاه وقاؿ عجراء مف سمـ 
لمضيفاف أعددتيا  
كالـ في األدب 
أي جعؿ أنفو في –مف أدب ولده صغيراً  سر بو كبيراً  ويقاؿ مف أدب ولده أرغـ حاسده : قاؿ بعض الحكماء : قاؿ أبو العباس 
ف كاف  –الرغاـ أي التراب  ف كاف خامالً  وساد وا  ف كاف قبؿ وضيعاً  وبعد صيتو وا  وقيؿ مف كثر أدبو كثر شرفو وا 

ف كاف فقيراً   . غريباً وكثرت الحاجة إليو وا 
. نس في الوحدة وجماؿ في المحفؿ وسبب في طمب الحاجة {في السفر وـ وقيؿ عميكـ باألدب فإ نو صاحب
ما خير ما ُيْرَزُقُو العبد ؟ قاؿ عقؿ يعيش بو ، قاؿ فإف عدمو ؟ قاؿ فأدب  –وأراد اختباره  –وقاؿ بعض المموؾ لبعض وزرائو 

 .يتحمى بو ، قاؿ فإف عدمو ؟ قاؿ فصاعقة تحرقو فتريح منو العباد والبالد 

إلى األفعاؿ إ األقواؿ  الحاجة
ى يزيد بف أبي سفياف رْبعاً مف أرباع الشاـ ، فرقى المنبر فأرتج عميو فاستأنؼ فارتج  –رضي اهلل عنو  –يروى أـ أبا بكر  َُ وًؿ

. ؿ عميو فقطع الخطبة ، فقاؿ سيجعؿ اهلل بعد عسر يسراً  وبعد عي بياناً  ، وأنتـ إلى أمير فعَّاؿ أحوج منكـ إلى أمير قوَّا
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اضحك يعُا 
يثىن  

ْم انجُطبل يفشد أو يثُٗ ؟  : عأل انًذسط رهًٛزاً 

 . يفشد يٍ أػهٗ ، ٔيثُٗ يٍ أعفم : أجبة انزهًٛز 

 

االثُني  
يب ْٕ انٕٛو ، انغجذ أو األدذ ؟  : جذب 

.  ثم االثٍُٛ : انشجم 

 ! ػجٛت االثٍُٛ يؼبً : جذب 

 

حافظ   
:  عًغ جذب طشلبً ػهٗ انجبة ، فمبل  

يٍ انطبسق ؟  -

.  أَب دبفظ -

 . أعًؼُب يب دفظذ .. إرٌ -

 

انهص 
:  كبٌ أدذ انًذبيٍٛ ٚزشافغ ػٍ يٕكهّ انًزٓى ثذًبعخ ، يؤكذاً أَّ ثش٘ء ، فمبطؼّ انمبضٙ لبئالً 

.  نكٍ انًزٓى اػزشف ثجشًٚزّ ٚب أعزبر -

:  لبل انًذبيٙ 

! ٔرُظذق ْزا انهض انًذزبل ٚب عٛذ٘ ؟.. أركزثُٙ أَب -

ٌ روائع انشعر و
انشافعٌ وانعاشك 

 :ثهغُٙ أٌ سجال جبء انشبفؼٙ ثشلؼخ فٛٓب: سٔ٘ ٚبلٕد انذًٕ٘ فمبل

 

  انًفزــٙ انًكـٙ يـٍ آل ْبشـى عــم

                              ُٔ  ؟ثبنفزٗ يبرا ٚظُغُ  جذٌد إرا اشزـذ 

 ...رذزّ فكزت انشبفؼٙ

 ٔجـــذِ ٚــذأ٘ ْــٕاِ ثــى ٚكزـــى

 ٔٚظجــش فـــٙ كــم األيـٕس ٔٚخضـــغ                           

 :طبدجٓب ثى رْت ثٓب ثى جبءِ ٔلذ كزت رذذ ثٛزّ ْزا انجٛذ فأخزْب

 ٔانٕٖٓ لبرم انفزٗ فكٛف ٚذأ٘

 ٔفـــٙ كـــم ٚـــٕو غظــــخ ٚزجـــشع                         

 : فكزت انشبفؼٙ

 ِأطبة فئٌ ْٕ نـى ٚظجــش ػهــٗ يـــب

 عٕٖ انًٕد اَفغ شٙءفهٛــظ نــّ                             

حكًح يٍ انشعر 
  حكوف سروراً ضوالناس حولؾ ي             باكياً  ولدتؾ أمؾ يا ابف آدـ

 في يـو موتؾ ضاحكا مسرور             بكواً  إذاتكوف  أففاحفظ لنفسؾ 

 


