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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ..
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بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلين.
قال تعالى << :وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون>>...
منن منللنه هناآل ا ينك الكريمنك وين

عليننا العمنل يميعنا كنل فن

ميالننه ،فالمنندير فنن مكتبننه يشننرف ويويننه ويراقنن  ،ويحسننن
الظروف الت تساعد على التمدرس ،ويأحنا بيند اليمينح نحنو
األفضنننل واألحسنننن،كاا األسنننتاا فننن قسنننمه والتلمينننا فننن
مدرسته ،والعامل ف معمله واللبين
ملال

فن عيادتنه ،الكنل

بالعمل وخاصك العمل المتقن.

زميل األستاا أناشدك اإلخالص قوال وعمال ،أناشندك
األخننا بينند هنناا الصنناير قبننل الكبيننر برعايتننه وصننقله
وتربيتننه وتعليمنننه ،فذنننم فلنناا ،أكبادننننا  ،وأماننننك فننن
أعناقنا يميعا....
كمننا أللنن

مننن أبننناي التالميننا البننر واإلحسننان الننى

أساتاتكم ،فذن الشنموا التن تحتنره منن أينل أن تنينر
لكم الدرو الوعرة والوصول بكم الى بر األمان.
عليكم أبناي التالميا أن تتسلحوا بسالح العلم والعمنل  ،وأن
تقبلوا على العلم إقبال النحل على الرحيه من أيل صننح الشنذد
والعسل.
وبالمناسنننننننبك أتقننننننندم بالشنننننننكر إلنننننننى أسنننننننرة الميلنننننننك ول سنننننننتااة
صـــــــــــــــــــــــــاول
وهاا عمل يثا

ولكل من ساهم فن إخنرا

هناا المولنود إلنى الننور سنوان منن قرين أو بعيند،

عليه المرن..

وف الختام أوصيكم وصيك وكيح لتلمياآل اإلمام الشافع *رحمه هللا*
شكو ،الى وكيح سون حفظ
وأخبرن

بأن العلم نور

فأرشدن إلى ترك المعاص
ونور هللا ال يذدى

لعاص

وفقكم هللا وسدد خل اكم ودمتم يميعا ف خدمك العباد والبالد والسالم عليكم ورحمك هللا تعالى وبركاته.
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من بين بساتين الحياة .ومن خالل منعلفاتذا..
نلل عليكم من يديد .نحمل لكم من كل بستان زهرة نديك..
وبسمك زهيك .ونظرة بذيك...
نذديذا إلخواننا .ونمنحذم ثمار غرسنا ويميل نتاينا
نحمل مح كل وردة حبنا المتيدد نمزيه بشوقنا وتللعنا لرضاكم..
نحمل مح كل بسمك فرحنا بالفصل الدراس اليديد..
ن حمل مح كل نظرة رغبتنا باللقيا بكم ف الينان...
وعلى ضفاف نذر الكوثر..
• نسير معكم اليوم بخلى واثقك
• ترق آرانكم ودعمكم لنا وإبداعكم معنا..
من خالل ميلتنا والت نأمل أن تحوز على رضاكم واستحسانكم..
مح أولى الصفحا ،نقول لكم مرحبا ً بكم
وإلى أولى زهراتذا..
•
•
بقلم:ماجدة زلماط
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قال هللا تعالى ( قل هل يستوي الاين يعلمون والاين ال يعلمون ).
إن اللموح اإلنسان يستند على رموز كبيرة تظل مفخرة األمم وقدوة األييال والمعلم من أهم هاآل
الرموز حيث يملك القدرة على التأثير اإليياب ف لالبه ينم معارفذم ويثري معلوماتذم وينير
بصايرهم .وكالك المعلم هو اإلنسان الاي يحمل أمانك الرسالك العلميك الشريفك وواضح اللبنا ،األولى
ف حياة األييال فذو بحه حامل الرسالك ومنيز أهدافذا .
المعلم رافد من روافد الثقافك والمـــذارة منه يرتشف اللال

علمذم وهو القادر على إفذامذم

واستبصارهم
يعد المعلم حير الزاويك ف العمليك التعليميك  ،فإاا كنا نعتبر اللال ف التربيك الحديثك هو محور
العمليك التعليميك  ،فإن المعلم النايح هو الاي يدير دفك هاآل العمليك باللره المناسبك الت تحقه
األهداف المخلل لذا.
وال أحد ينكر فضل المعلم ليس فقل ف تربيك عقل اإلنسان  ،وإنما إخرا كل ما ف هاا
العقل من إبداعا ،وابتكارا ،لكى تكون بمثابك مساهمك ف إحداث التاير الاي يؤدي إلى
تقدم الميتمح وتلورآل.
المعلم شمعك تحتره ل تنير لايرها السبيل ،شمس تسلح بنورها على مر العصور سالح
يزهه روح البالل ،ومنينيه يدك حصون الظالم ،هو الدوان المبرئ من سقم الريعيك
والتقذقر ،به ترتق األمم سلم الميد ،إنه نيم يض ن ليل األلبا

والنذى وعماد يشيد بنيان

النفوس القويمك لتحله ف سمان النياح عاليا ً ،وترفرف ف أثوا السعادة والرفعك ،الكم هو
المعلم.نذر يتدفه علان وسحا أُثقل معرفك يخر الوده من خالله نوراً يبدد عتمك األفذام،
ويروي النفوس بعلمه ،فيخر به تلوراً وتقدما ً
ينير بثقافته البصاير.
كل عام وانتم بخير وبارك هللا ف يذودكم
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هو اإلمام المصلح الميدد الشيخ عبد الحميد بن محمد بن المصلفى بن
المك بن باديس القسنلين اليزايري ،رييس يمعيك العلمان المسلمين
باليزاير ،ورايد النذضك الفكريك واإلصالحيك والقدوة الروحيك لحر
التحرير اليزايريك.
وُ لد بقسنلينك سنك3180( :ه ـ 3001م) ،وسل أسرة من أكبر
األسر القسنلينيك مشذورة بالعلم والفضل والثران والياآل ،عريقك ف
التاريخ ،يمتد نسبذا إلى المعز بن باديس الصنذاي  ،فذو ف مقابل
ف أصله األمازيا  ،بل كان يُبدِيه
اعتزازآل بالعروبك واإلسالم لم ي ُْخ ِ
الدين
ويُعْ لِ ُنهُ ،ولعل من دواع االفتخار به قيام سلفه بما يحفظ
َ
ويصون الشريع َك ،فقد كان يدُّآل األول يناضل اإلسماعيلي َك البالني َك،
وب َد ِا الشيعك ف إفريقيا ،فصار َخلَ ًفا له ف مقاومك التقليد والبدا
ِ
والحوادث ،ومحاربك الضالل والشركيَّا .،وقد أتم حفظ القرآن الكريم ف أول مراحل تعلمه بقسنلينك ف السنك الثالثك عشر
من عمرآل ،على يد الشيخ «محمد المداس » وقُدم لصالة التراويح بالناس على صارآل ،وأخا مبادئ العربيك ومبادئ اإلسالم على يد شيخه
« َحمدان لُونِيس » ،وقد أثر فيه القرآن الكريم وهز كيانه ليكرس فيه بعد الك ربح قرن من حياته ف محاولك إرياا األمك اليزايريك إلى
هاا المصدر والنبح الربان بما يحمله من حقيقك توحيديك وهدايك أخالقيك وهو لريه اإلصالح والنذوض الحضاري .وف سنك
(3131ه 3180 -م) التحه الشيخ عبد الحميد بميامح الزيتونك بتونس ،فأخا عن يماعك من كبار علمايذا األيالن ،وف لليعتذم زعيم
النذضك الفكريك واإلصالحيك ف الحاضرة التونسيك العالمك «محمد النخل القيروان » المتوفى سنك3133( :ه 3131 -م) ،والشيخ
محمد اللاهر بن عاشور المتوفى سنك3111( :ه 3111 -م) ،فضالً عن مربين آخرين من المشايخ الاين كان لذم تأثير ف نمو
استعدادآل ،وتعذدوآل بالتوييه والتكوين ،كالبشير صفر ،وسعد العياض السلايف  ،ومحمد بن القاض وغيرهم ،وقد سمح ،له هاآل الفترة
بااللالا على العلوم الحديثك وعلى ما ييري ف البلدان العربيك واإلسالميك من إصالحا ،دينيك وسياسيك ،ف مصر وف الشام وغيرهم،
مما كان لذاا المحيل العلم والبييك االيتماعيك ،والمالزما ،المستمرة لريال العلم واإلصالح األثر البالغ ف تكوين شخصيته ومنذايه
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وبعد تخريه وتأهيله بشذادة التلويح (سنك 3118ه3133-م) عاد من تونس متأهبًا بلموح قويٍّ للتفرغ للتدريس
الممثل ف بدايته بعقد حلقا ،دراسيك باليامح الكبير ،غ ير أن صعوبا ،وايذته ف بدايك نشاله العلم حال ،دون
تحقيه لموحه وآماله ،وبعد لول تأمل رأى من المفيد تزام ًنا مح موسم الحج أن يؤدي الفريضك ماتنمًا الفرصك ف
رحلته المشرقيك لالتصال بيماعك العلمان والمفكرين من مختلف أنحان العالم اإلسالم  ،األمر الاي يسمح له
باالحتكاك المباشر وتبادل الرأي معذم ،والتعرف على مواقح الفكر اإلصالح  ،فضالً عن االلالا على حقيقك
األوضاا االيتماعيك والسياسيك والثقافيك السايدة ف المشره العرب  .وف أثنان توايدآل بالحياز حضر لدروس العلمان
من مختلف البلدان الوافدين إلى هاآل البقاا المقدسك كالشيخ السلف «حسين الذندي» الاي نصحه بالعودة إلى بالدآل
الحتيايذا إلى علمه وفكرآل ،وقد حظ بإلقان دروس بالمسيد النبوي من بعض الشيوخ الاين كانوا يعرفون مستواآل،
وقد تعرف على كثير من شبا العايال ،اليزايريك المذايرة مثل «محمد البشير اإلبرهيم » (المتوفى 3103ه ـ
3191م)  ،وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس ـ رحمه هللا تعالى من التيارا ،الفكريك ومدارس اإلصالح الدين
بالمشره الت ظذر ،ف العالم اإلسالم على يد الشيخ «محمد بن عبد الوها » (المتوفى سنك 3389ه ـ
3113م) ،واإلمام «محمد بن عل الشوكان » (المتوفى سنك 3318ه ـ 3013م) و«محمد رشيد رضا» (المتوفى
سنك 3113ه ـ 3111م)  ،وغيرهم ،وليس الفكر اإلصالح وليد العصر الحديث فحس

وإنما يضر

بياورآل ف

أغوار الماض اإلسالم ف عذد «أب العباس تق الدين أحمد بن تيميك» (المتوفى سنك 130ه ـ 3131م) ،و«ابن
قيم اليوزيك» (المتوفى سنك 113ه ـ 3118م) رحمذم هللا يميعًا.
ً
ميدانيا وتلبيه مناهيه
وبعد عودته إلى قسنلينك (سنك 3113ه ـ 3131م) ساهم ف بلورة الفكر اإلصالح
ً
عمليا ،ساعدآل زمالؤآل األفاضل من العلمان الاين َشدُّوا َع ُ
ض َدآل َو َق َّو ْوا زنادآل ،فكان تعاونذم معه ف هاآل المذمك
التربويك
الملقاة على عاته الدعاة إلى هللا تعالى منا فير النذضك داف ًعا ً
قويا وعامالً ف انتشار دعوته سلح نيمه ،وايح صيته،
ومن أمثال هؤالن الاين آزروآل وساندوآل الشيخ العرب ال َّت َب ِّس  ،والشيخ محمد البشير اإلبراهيم  ،والشيخ اللي
العُقب  ،والشيخ مبارك الميل وغيرهم ،كما ساعدآل أي ً
ضا الواقح الاي كان ،تمر به اليزاير بين الحربين العالميتين.
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انتقل ،مح عايلت

من سليف– عين الكبيرة  -وفارق ،أهل

أحس بالاربك و اعلم أنن

وأصدقاي إلى باتنك -أريس – بكثير من الشوه والحنين و كن،

سأيد صعوبك ف التأقلم ولكن ع لى غير ما توقع ،كان الوضح مخالفا تماما ف مؤسست اليديدة

حيث كون ،صدقا ،واندمي ،مح زمالن يدد بكل سذولك وسرعك كما ويد ،ترحيبا واهتماما كبيرين كالاي لقيته من قبل
المدير وكل اللاقم المشرف على المؤسسك حينما أرد ،التعرف عليذا أكثر .وأح أن أعرفكم بذا :
سمي ،بمحمود بن عكشك باقتراح من المنظمك الولنيك ألبنان المياهدين تحتوي على كل ما
يوفر اليو الماليم للدراسك من اقسام  ,ملعم ,ملع

,مكتبك ,مخابر  ,ورشا ،وقسم خاص

باإلعالم ا ل  ...يسذرعلى نياحذا  52عامال و 52أستااا تتكاتف يذودهم من ايل الوصول إلى الذدف
الاي يص ف مصلحك التالميا الاين يبلغ عددهم  026تلمياا منذم  056تلمياا ينتمون إلى النظام
النصف داخل الاي يعد هو ا خر ميزة من ميزاتذا وقد كان هؤالن التالميا يحققون ف كل عام نتايج رايعك
مح شذادة التعليم المتوسل حيث احتلوا المرتبك الثانيك على مستوى الواليك سنك , 5662
الحاديك عشر سنك  5606والسابعك عشر سنك  , 5600كما حقق ،المؤسسك المرتبك الرابعك
ف دورة  5606-5662مح النادي الرياض لكرة اللايرة وكان ،تيرى المسابقا ،الثقافيك
داخل المؤسسك بين مختلف المستويا ،كما تيرى على مستوى الدواير مرة ف كل سنك خاصك المبرميك
من لرف مديريك التربيك.
بقلم سياري شيمان وندى عيساوي
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ثانوية محمد يكن الغسيري

مدرسك ثانويك تقح ف دايرة أريس واليك باتنك ،سمي ،بذاا نسبك إلى المياهد محمد يكن الاسيري لذا نظام داخل ،
و تتميز بصفك الداخل و نصف الداخل

 ،تتكون من عدة مرافه ه  6 :مخابر ،قاعك إعالم آل

 ،ملع متعدد

الرياضا ( : ،كرة اليد  ،كرة اللايرة  ،و كرة السلك )  ،لذا ساحك علويك و أخرى سفليك  ،كما أن لذا مكتبك
ت تلل البلاقك الستالف الكت  ،يويد بذا ملعم للال الداخل و نصف الداخل
أن يكون اللال

 ،لدخوله يي

مزودا ببلاقك الملعم  ،يليه نادي لمختلف الحلويا ،و المشروبا ، ،هاآل الثانويك

مزودة بعيادة لبيك تتوايد بذا اللبيبك مزيان و معذا ممرض  ،لذا ورشك رسم  ،قاعك أساتاة
مكت المراق العام  ،مكت المدير  ،مكت المقتصد  ،وقاعك المراقبين المساعدين
ومكت المخبري  ،و قاعك الحاي
الداخل

 ،باإلضافك إلى هاا يويد مصلى  ،وسكنا ،خاصك للال

تعرف بالمراقد  ،تدير هاآل الثانويك السيدة محرزي  /بوسماحك وهيبك  ،مح المراقبك العامك

عقون ليلى  ،باإلضافك إلى  7مراقبين مساعدين  ،يدرس لالبذا فرعين هما  :األد
آدا

و لاا ، ،و آدا

و ينقسم إلى :

و فلسفك  ،ثم فرا العلوم الاي هو عبارة عن ميموعك

من المواد منذا ( :علوم اقتصاديك  ،علوم تيريبيك  ،علوم ماليك  ،رياضيا ، ،فيزيان  ،وغيرها ) ..

من إعداد :هيثم بن حورية
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يقح متقن الشيخ محمد لمير صالح ف واليك باتنك ببلديك اريس ف ح اول نوفمبر.
انشي ،المؤسسك بموي

قرار وزاري بتاريخ 91.78.6891وتتربح على مساحك قندرها  0186..متنر مربنح مبنينك

واعد بذا  22حيرة للتدريس و  .مخابر الى يان

مخبر لإلعالم االلى ميذزا ومزودا باالنترني. ،كما تضم مكتبنك

وقاعك للملالعك وتحتوي على  112.كتابا مقسمك كا ت (اللاك العربيك.والفرنسيك.وتشمل على
يميح التخصصا ،العلميك).
 يحتوي كالك على مدر يتسح ل 90.كرس ثاب .،وقاعك للرياضك ف لور االنياز.وكالك وحدة الكشف والمتابعك الت توفر الرعايك الصحيك للتالميا ف الوار (التعليم االبتداي .
المتوسل.والثانوي) الى يان هياكل اخرى مثل ”المكات االراديك بعدد 90والملعم والنادي
وقاعك ل ساتاة والتدفيك المركزيك
فتح ،ال مؤسسك ابوابذا للتالميا ف شذر سبتمبر من الموسم الدراس 91..891.7
ف سنك  9116اختيرلذا اسم الشيخ محمد لمير صالح بموي قرار من السيد وال واليك باتنك
انااك .كما تضم المؤسسك الى يومنا هاا 71.تلمياا وتلمياة و26فويا تربويا يتوزعون على
خمس شع “تقن رياض  .علوم تيريبيك .اد وفلسفك .لاا ،اينبيك .تسيير واقتصاد“
يتمتح منذم  076بنظام نصف داخل .يؤلرهم  10استااا الى يان اللاقم االداري وعمال الخدما ،بعدد 66عامل
وفريه قيادي يتشكل من 90فردا .مح العلم ان المسيلين ف شذادة البكالوريا لذاآل السنك بلغ 270مترشحا.

من إعداد:هاجر فرطاس وهيثم فرطاس
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الصحبك السييك عفانا هللا وإياكم منذا ما أشد خلورتذا ،و ان أحار نفس وإياكم من رفقان السون خاصك الاين
يصيدون شبا
االسالم ويحرفون ويبدلون ف سيرة سيد االنام عليه الصالة والسالم .
اخوان ال أحد منا ييذل خاتمك ومصير الشا

الاي يصاح رفاه السون إا تكون نذايته *ااا

لم يذتد* الذالك
حار أحدهم ولدآل من خلورة الصاح السيئ فقال”:يا بن ال تصاح ثالثك ال تصاح عاه الوالدين فقد لعنه هللا
وال تصاح فايرا فيعيدك بفيورآل ،و ال تصاح كاابا فان الكاا

يقر لك البعيد ويبعد عنك القري ”

فشبابنا اليوم ال يأخا بعين االعتبار أهميك الصحبك وال االثار الناتيك عنذا فيصاحبون دون مراعاة األخاله
االيتماعيك ويسخرون من االنسان واالسالم ويحرفون ويبدلون ف سيرة سيد االنام عليه الصالة والسالم .
اخوان الأحد منا ييذل خاتمك ومصير الشا

الاي يصاح رفاه السون إا تكون نذايته

*ااا لم يذتد* الذالك
الملتزم ،فالعنف والظلم المدرس من أسبابه الصحبك السييك حيث
يتعرض الشا للمضايقك واالستذزان
من لرف االخرين وعندما ييد
أيك فرصك للصداقك يصاح أيا كان ،وأيضا عدم مراقبك
االسرة ألوالدها وتوعيتذم يؤدي الى هاآل الصحبك السييك فتؤدي بدورها
الى
ا الدمان على المخدرا ،والتدخين عندما يدعوك هاا الصاح اليذا .
كما يؤدي الى التذاون ف الصالة عندما يستذزئ هاا الصاح
منك ونظرا لخلورة الصديه السيئ وتأثيرآل البالغ على االنسان فانه
البد أن تكون هنالك
قواعد وضوابل ف حياة االنسان يعرف عن
لريقذا صديقه لقوله صلى هللا عليه وسلم ”الريل على
دين خليله ،فلينظر أحدكم من يخالل“
أيذا الشا التخدعنك الشذوة العايلك ،
فال خير ف لاة تعقبذا النار وأخيرا أسال هللا لنا ولكم االستافار اوينا والذدايك اللذم أمين .
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قلوب الغافالت
اليلــ ْل
كان ،بدايك قصت وبــــدايك الخلـ
َ

أن يلس ،بارفتـ حيرا يحاصرن الملــــ ْل

كف على خدي وقد شخص ،من ال َذم المُق ْل

وال َشعر بين أصابع ف كف األخرى انسد ْل

كــان الفراغ مخيما حولـ يراق ف ويـ ْل

أمـــ تياهد إخوت وأبــ تشاغل بالعمــــ ْل

* والكل ييري ف مصالحه وقد غفل األه ْل *

يـــــان الفراغ بحلـــك سودان تنباها الحلــ ْل
مال أراك حزينك ْ ََ َ،ن َيـرُ َعيْنٌ لَ َظى ال ِعلَــــ ْل
ص ْخت أسمح هاتف والقل
وأَ َ

َي ْخف ُِه ف َو َي ْل

وعليه ألـــف عمامك وبذــا َت َخ َفى وا ْن َت َحـــــــ ْل
عندي الدوان لما بكِ فدع التقاعس والكســـ ْل
ُ
وبدأ ،يا أخت أُكلمـــ ُه إاا َما الليل حـَــــــــــ ْل

أفــــــ ْل *
* حتى أتى يو ٌم به نيم اللذارة قــد َ

ه ساعك أو نصفذا إن شي َ،أو حتى أقــ ْل

ومضى بنا حتى أتينــــا وكرآل وبــِــه َدخــــــ ْل

ُ
واهب ،ألحــقه ومـــا أيقن ،أن ف َزلـَــــ ْل

ُ
ُ
وأبصر ،الخبيث وقـد رحــ ْل
ودخل ،يا أخت

ُ
وصر ،أنا الحمــ ْل
وويد ُت ُه ايبا ً يصارعن

وتمكن الاي الخبيث وصار يسم ف شلـــ ْل

* آآل وآآل ثم آآل ما سأفع ُل ماالع َمــــــــــــــ ْل ؟ *

إيـــاكِ أن تقع بذا مذما أرادَ وك ْم بـــــــا ْل

عذر أو ميـــــال ٍ
 ،بذا سـر الخلــــــــ ْل
أفــالم
ٍ

وصديقك الســــون الت ترميكِ ف الوحــــ ْل

يرح العفاف َ
أخ ًيتِ مذما تداوا ما اندمــــــــ ْل

اوراغ خليل بتصرف
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•
•

•

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل ،نحمدآل ونستعينه ونستافرآل ،ونعوا باهلل من شرور أنفسنا ومن سييا ،أعمالنا ،من يذدآل هللا فال مضل له
ومن يضلل فال هادي له ،وأشذد أن ال إله إال هللا وحدآل ال شريك له ،وأشذد أن محمداً عبدآل ورسوله..
أما بعد:
فإن أعظم مظاهر العفاف ف األخ ،المسلمك هو الحيا ؛ فذو ينلوي على كل مفردا ،اللذارة والحيان ..ويشمل
كل معان الفضيلك والنقان ..وهل العفاف إال الحيا !
فليس هو بعادة أملتذا ظروف الحياة ..وال ترا ،يميز الميتمعا ..،وإنما هو عبادة يتقر بذا إلى هللا ..ويبتاى به
ويذه ..ال تذزها عاصفك التيارا ..،وال يزحزحذا صراا الحضارا ،ألنذا يزن من الدين ..يحفظ على المسلمين
عفتذم ..ويحرس فضيلتذم ..ويحم أعراضذم.
َ
َّ
وألن الحيا عبادة وايبك على نسان المسلمين ..فإنذا ال تقبل التايير أو التبدل ألنذا ثبت ،بكلما ،هللاَ { :يا أ ُّي َذا الن ِب ُّ
قُل ِّ َ
ان َّ
هللا ُ َغفُوراً
ِك أَ ْد َنى أَن يُعْ َر ْف َن َف َال ي ُْؤ َاي َْن َو َك َ
ِين َعلَي ِْذنَّ مِن َي َال ِبيبِ ِذنَّ َال َ
ِين ي ُْدن َ
ك َونِ َسان ا ْلم ُْؤ ِمن َ
ك َو َب َناتِ َ
أل ْز َوا ِي َ
ً
رَّ حِيما} [سورة األحزا  ،]11 :وما ثب ،بكلما ،هللا ال يمكن أن يبدل ..ألن كالم هللا اليبدل{ ..ال َ ُم َب ِّد ِل لِ َكلِ َماتِ ِه َوه َُو
ال َّسمِيحُ ا ْل َعلِي ُم} [سورة األنعام :من ا يك ].991
عفك الحيا
حينما ندرك أن الحيا هو رمز العفك واللذارة ..فال بد أننا ندرك أيضا أن الميل عن الحيا هو ميل عن العفك..
وإياان بحلول الفوايح ! فتمام العفك مح تمام الحيا !
َ
ْ
ِّ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ِين َعلي ِْذنَّ مِن
ِين يُدن َ
ك َونِ َسان الم ُْؤ ِمن َ
ك َو َبناتِ َ
وتأمل أخت المسلمك ف قول هللا يل وعالَ { :يا أَ ُّي َذا النبِ ُّ قل ألز َوا ِي َ
ان َّ
هللا ُ َغفُوراً رَّ حِيما ً} [سورة األحزا  ]11 :فف ا يك ما يدل داللك
ك أَ ْد َنى أَن يُعْ َر ْف َن َف َال ي ُْؤ َاي َْن َو َك َ
َي َال ِبيبِ ِذنَّ َالِ َ
واضحك أن العفك تعرف بالحيا  ..وأن المسلمك العفيفك الحييك إنما تعرف بكمال حيابذا ،وكمال تسترها كما شرا
هللا وأمر!
ومعلوم أن المرأة إاا كان ،غايك ف الستر واالنضمام ،لم يقدم عليذا من ف قلبه مرض ،وكف ،عنذا األعين الخاينك
بخالف المتبريك المنتشرة الباالك لويذذا ،فإنذا ملموا بذا.
كيف تخدش عفك الحيا ؟!
أمور كثيرة تذدد ف الحيا تمامه وعفته ،وتاير مالمح لذارته ويماله ونقاؤآل ..وهاآل األمور ه ما ييعل كثيرً ا
من المحيبا ،يتساهلن بالحيا  ..ويدخلن عليه من التلوير ..والتايير ما يذدد العفاف ..ويعرض الحيان والفضيلك
لآلفا !،وأهم هاآل األمور:
ضعف االيمان -
فإن اإليمان باهلل سبحانه ينشئ ف القل مراقبته على كل حال ..فال تيرؤ اليوارح على اإلقدام على مخالفك أمرآل..
أو اقتراف نذيه! وثمرة اإليمان هاآل ه ما يثب ،المسلمك العفيفك على حيابذا كما أمرها هللا سبحانه
مويك الموضك واألزيان -
ومن عوامل هدم العفاف ف لباس األخ ،المسلمك ما ابتلي ،به األسواه ..ورو له الفساه ..وفسد ،به األاواه..
وهو ما يسمونه" :بالموضك واألزيان" فذ ه ٌم فرض نفسه على النسان ..واستدريذن إلى أحضانه ..حتى صرن
يشالن به ف كل وق ،وحين ..ودونه مال ..واليذد ..والعفاف!
دعاة على أبوا يذنم -
وهم قتلك الفضيلك والمتواصلون بسحه العفاف ..قد سخروا أقالمذم ويذودهم لتشويه الحيا  ..وتحرير المرأة ـ
زعموا ـ وهم ينادون ف ميالتذم المشبوهك ..وقنواتذم الذابلك بحريك المرأة ..وكأنذا تعيش حالك االستعباد!
ويصورونذا بيلبابذا وكأنذا ارتكب ،منكرً ا من الفعل وزورً ا !
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ه زهرة من زهور هاآل الحديقك فاح علرها وبلغ شااها األنوف علم وأخاله وأد وعمل وايتذاد ه مثلى ف سنلوكذا
والتزامذا  ،من فضليا ،متوسلتنا أخ ،اليميح وابنك اليمينح ،تتندر علنى مندر العلنم ترتقن علنى سنلمه متفوقنك محصنلك
على الدريا ،العلى
استضفناها فكان ،خفيفك الظل مبدعك مبذرة اليلسك معذا من اروا مايكون
ه اختنا اللالبك الميدة فالمك الزهران قرزة
عرفينا أوال بنفسك:
أنا اللالبك فاطمة الزهراء قرزة من مواليد  9116من أسنرة محترمنك ومحافظنك كايرهنا منن األسنر ا ريسنيك ،كنن ،أزاول
دراسننت بمتوسننلك مسننعود بلعقننون بإشننمول ،قبننل أن أنتقننل مننح أسننرت الننى أريننس وأنتسن لمتوسطططة اليططميد محمططود بططن
عكية.هوايت الرسم وكتابك ال خوالر  ،أكبر أمنيات أن ألبس والدي تا الكرامك يوم القيامك بإتمام حفظ كتطاب عزوينل
 ،وأهم لموحات ف المستقبل أن أصبح طبيبة مختصة ان شان هللا ألخدم الناس وولن الاال .
كيف وجدت متوسطة محمود بن عكية:
بصراحك مؤسسك ف القمك سوان من اليان التعليم أو اال داري والتنظيم ،فذ توفر للتلميا الينو المناسن للتفنوه ،أتمننى
أن تبقى شامخك متليليك الى األبد إن شان هللا .
هل أثر عليك االنتقال من مؤسسة الى اخرى؟؟؟؟
ف البدايك كان ،األمور صعبك بعض الش ن ألنه انتابن شن ن منن الحينرة وقند كنن ،أفكنر فن زميالتن وأسناتات ومصنير
دراست  ،لكن بفضل هللا وعونه كون ،صداقا ،كثيرة وتأقلم ،بسرعك والحمد هلل.
هل لك أن تخبرينا ببرنامجك اليومي؟
ف الحقيقك ليس ل برنامج خاص أحافظ عليه ف أيام الدراسك ولكن ف نذايك األسبوا أحاول اسنتدراك منالم أفذمنه ومنالم
أحفظه ييدا والحمد هلل على كل ش ن.
كيف تتو ّقعين امتحانات اليمادة؟
أنا متفايلك يدا المتحان األهليك واعتقد أنه سيكون كأي امتحان آخنر ولكنن منايميزآل مااقنه الخناص ،اا أن فينه يمنتحن التلمينا
على مادرسه لوال السنك الدراسيك عكس االمتحان الخاص بكل فصنل،وهو بوابنك التلمينا للوصنول النى مرحلنك الثانوي،ممنا
ييعل التلميا يستعد أكثر لذاا االمتحان.
أحيانا أقول ان امتحان االهليك صنع ولكنن اعنود واقنول الشن ن صنع اال يسنرآل هللا تعنالى خاصنك ان كنان سنعيا لللن
العلم..فاللذم ايعلنا من اهل العلم وخاصته...
ما هي كلمتك االخيرة لزمالءك التالميذ؟
أريند أن أقننول أنننه ال أحنند يصننل الننى ح ديقننك النيناح دون أن يمننر بمحلننا ،التعن والينند...وصنناح االرادة القويننك اليليننل
الوقوف ف هاآل المحلا.،فتوكلوا على هللا تعالى وال تنسوا الصنالة والندعان فناهلل لنن يخين كنل منؤمن صناده مخلنص فن
عمله مثابر،بل سييعل له من أمرآل يسرا ويوفقه إلى ما يح ويرضى.
حاورتما بن مزيان اميرة
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قال الشاعر :شبا الييل لإلسالم عودوا ****فأنتم روحه وبكم تسود
وأنتم سر نذضته قديما **** وأنتم فيرآل الزاه اليديد
ان الشبا عص االمك واليه يؤول مصيرها ورقيذا لما يحمله من قدرا ،وقابليك
واستعداديه ييعله اكثر مرونك وتقبال للتلور والتاير ف شتى مياال ،الحياة لما له من
لموحا ،وأمال أفضل لاد مشره .
حيث انذم الييل البنان الاي يسعى سع الساعين على بلوغ الاايا ،وإدراك االمنيا ، ،وان
الشبا بال لموح ،كاليسد بال روح فذو يلمح ليكون أسرة بعدها تتعدد لموحاته لترقى أمته
وميتمعه وأسرته فيرقى هو ...
ً
بينما اليوم  ..فالنظرة للحياة اختلف ،كثيرا  ..وتلور ،مساقا ،الحياة واختلف،
عن سابقتذا  ..لم نعد نرى اال قليال الفالح الاي يشقى ويتع ولم نعد نرى السع
إلسعاد النفس البشريك كما ف السابه  ..الشبا منامس ف الراحك  ..ال هم
له سوى التفكير بركو أفضل السيارا ،وحمل أحدث األيذزة الخلويك ..
ولباس يميل يظذرآل أمام الناس بأيمل حُلك  ..ويحاول ياهداً ليلك يومه أال يتسخ ثوبه أو
يتابر حاانآل ..
إاا كان ،النفوس كبارا *** تعبــ ،ف مرادهــا األيســام
ما أريد الوصول اليه أحبت  ..هو التفكير الياد باللموح  ..وأن نلمح للاال والنفيس
مما يحقه الخير لليميح  ..وأن ال نضح حدا للموحاتنا  ..ونقبح بعدها تح ،مظلك الراحك
َمنْ أراد لنفسه الميد ال بد أن يتع ويعمل ويلمح حتى يحقه ما بنفسه من
آمال ولموحا... ،
هل أنتم ممن يؤيدون اللموح الياد الواسح  ,أم تكتفون بواقح الحياة .؟؟
وهل الحياة تعتبر حير عثرة لتحقيه لموحاتنا وآمالنا ..؟؟
مذما كان ،اإليابك  ..فتحقيقذا هو نوا من أنواا اللموح  ..والبحث عنذا لموح ..
وتلبيقذا لموح  ..فقل يلزمنا الثقك بالنفس والصده معذا حتى نصل لدريك من
الرق والسمو ...
يعلنا هللا وإياكم ممن يلمحون لتحقيه رضاآل ونيل محبته وسكون ينته ...

من انتقاء :خمري جمال
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اليبــــــــــــــاب
مثننل الننورود المتفتحننك الت ن يم ن عبقذننا كننل أريننان
تنننرقص فرحنننا بقننندوم الربينننح  ،انذنننم الشنننبا الننناين
ويتحرقننون شننوقا لمعرفننك أسننرارآل مفعمننون بالنشننال

البسننننتان ،مثننننل العصننننافير الماننننردة التنننن
عقننننننول ذم نيننننننرة يكتشننننننفون العننننننالم ،
والحيويننك  ،كالشننموا تنيننر در

االمنك وتنبن مسنتقبلذا  ،وتسننعى ياهندة لترقيتذنا ،فيننا
مصابيح األمك اشتعلوا وانيروا بالعلم الدرو المظلمك
يننا شننبا االمننك ابنننوا سننورا حصننينا لمقاومننك الشنندايد
وارفعوا رايك الميد عاليا  ،واعزوا بلدكم وكننوا كاليند
الواحنندة وكاليسننم الواحنند ااا اصنني فيننه عضننو
تداع ،له ساير االعضان بالسذر
اقبلننوا علننى الحينناة اقبننال النحننل والليننر فف ن بكورهننا
الرزه والرفعك
مثقفنننك وقلنننو

قابلوا الحياة بصدور فارهك وزنود عامرة وارادة فوالاينك وعقنول

مؤمنك  ،الل ريه أمامكم لويلك ستتعثرون تارة وستفرحون تارا ،فشدوا الرحال واحملوا عزم اليبال
أنتم معول االمك وبصيص أملذا ورياؤها المنتظر .المعوا ف سنمان أحالمذنا وحققنوا المنتظنر ..رابلنوا فن ولننكم
فالحياة له بدونكم...
بقلم  :بن عوانة مروة
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أقوال الييخ البيير اإلبراهيمي عن اليباب
 يننننا شننننبا اإلسننننالم ! وصنننننيَّت إلننننيكم أن ت َّتصننننلوا بنننناهلل عمن ً
ننننال،
وتنننند ُّي ًنا ،وبتنننناريخ أينننندادكم حفظا،وباإلسننننالم ِّ
الال ًعننننا ،وبنننن دا
ً
ننننتعماال ،ولنننننااتكم فننننن ال َّشنننننبيبك
ديننننننكم تخلُّ ًقا،وبننننن دا لانننننتكم اسن
اعتننننان واهتماما،وبنننإخوانكم فننن اإلسنننالم فنننإنْ فعلنننتم ُحن ْ
ننن
ننز ُت ْم من َ
َّ
الحنننظ اليليننن َل ،ومنننن ثنننوا هللا األينننر اليزينننل ،وفنننان،
الحيننناة
عليكم الدُّنيا بظلِّذا
 العقل أحسن األشيان توزيعا بين الناس
 أح ن الفتننى ينف ن الفننواحش سننمعه كننأن بننه عننن كننل فاحشننك وقننرا
وأهنننننننننننننننننننوى مننننننننننننننننننننه منننننننننننننننننننا يذنننننننننننننننننننوى المتنبننننننننننننننننننن
سننننميدا أرينننن كصنننندر السنننننمذري
وأهننننوى مننننن الفتيننننان كنننننل
ٍ
المقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوَّ م
خلننن ،تحتنننه العنننيس الفنننالة وخاللننن ،بنننه الخينننل كبنننا ،الخمنننيس
العرمرم
المراهقك اخلر منعلف يمر به الشبا واكبر منزله يمكن أن تزل فيه قدمه
 أتمثله متساميا إلى معال الحياة ،عربيد الشبا ف للبذا ،لاغيا عن القيود العايقك دونذا،
يامحنننا عنننن األعننننك الكابحنننك فننن ميننندانذا  ،متقننند ال عزمنننا ، ،تكننناد تحتننندم يوانبنننه منننن اكنننان القلننن  ،وشنننذامك الفنننؤاد ،
ونشال اليوارح.


أتمثلننننه مقننننداما علننننى العظننننايم فنننن غيننننر تذننننور  ،محيامننننا عننننن الصننننااير فنننن غيننننر يننننبن ،مقنننندرا موضننننح الريننننل قبننننل
الخلنننو ،يننناعال أول الفكنننر آخنننر العمنننل أتمثلنننه واسنننح الوينننود  ،ال تقنننف أمامنننه الحننندود ،ينننرى كنننل عربننن أخنننا لنننه أخنننوة
الدم ،وكل مسلم أخا له أخوة الدين ،وكل بشر أخا له أخوة اإلنسانيك ،ثم يعل لكل أخوة حقذا فضال وعدال



أتمثلنننه حلنننف عمنننل ال حلينننف بلالنننك ،وحلنننس معمنننل ال حلنننس مقذنننى ،وبلنننل أعمنننال ال ماضنننغ أقنننوال ،ومرتننناد حقيقنننك ال
رايد خيال  .أتمثله مقبال على العلم والمعرفك والنفح  ،إقبال النحل على األزهار والثمار

من انتقاء :يزة خولة
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احتضن ،يوم الثالثان السابح من شذر ديسمبر وتقريبا على الساعك الثانيك
الثقافيننننننننننننننك التننننننننننننننن

بعننند الننننزوال متوسننننلك الشنننذيد محمننننود بننننن عكشنننك فعاليننننا ،المسننننابقك
ايري ،بمناسبك أحداث  99ديسمبر......

القرعنننننننك النننننننى اختينننننننار

بنننننين االقسنننننام النذايينننننك للمرحلنننننك المتوسنننننليك حينننننث أنتذننننن،
ثالثك
اقسننننام لتتبننننارى حننننول اللقنننن وهنننن :القسننننم الثننننان ،القسننننم الثالننننث و
الخامس .وقد
افتتحنننن ،المسنننننابقك بترتيننننل آينننننا ،منننننن القننننرآن الكنننننريم،وبمقلعين منننننن
النشيد الولن
،كانننن ،علنننى اشننندها وكنننان يظذنننر النننك فننن االيابنننا ،المتداولنننك بنننين
المتسابقين ،والحزم
والمناقشنننك اللننناين ابنننداهما كنننل متسنننابه ويفصنننل بنننين سنننؤالين علنننى
االغل واألكثر
كوكبنننننك منننننن االنشنننننلك الترفيذينننننك لزينننننادة عنننننزم وتنشنننننيل همنننننم

المتسابقين كان ،امارا،

الفرحك تبدوا على مالمح وويوآل االساتاة والتالميا بعد احراز عالما ،ييدة وهاا
زادهم تحفيزا ،كان ،األيوان حماسيك رايعك تخللتذا المنافسك الشريفك والفايدة
الممتعك مح لحظا ،من الترفيه والمتعك،وقد انتذ ،المسابقك بفوز القسم الثالث
بمعدل واحد وسبعين نقلك ،غير أن الفايز الحقيق كان االخاله والعلم والفايدة

بقلم:بوهراوة بسمة
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دعاء قبل الحفظ:
اللذم ال سذل إال ما يعلته سذال فأن ،إن شي ،يعل ،الصع سذال.
اللذم إن أسألك فذم النبيين وحفظ المرسلين والماليكك المقربين.
اللذننننم ايعننننل ألسنننننتنا عننننامرة بنننناكرك وقلوبنننننا بخشننننيتك وأسننننرارنا بلاعتننننك يننننا أرحننننم
الراحمين.

دعاء بعد الحفظ:
اللذننم إننن أسننتودعك مننا حفظنن ،ومننا قننرأ ،ومننا فذمنن ،ومننا تعلمنن ،فننردآل إلنن عننند حننايت إليننه انننك علننى كننل شنن ن
قدير
دعاء التوجه إلى االمتحان:

اللذم إن توكل ،عليك وسلم ،أمري إليك ال مليأ وال منيى منك إال إليك

دعاء دخول اللجنة:
ربنننن أدخلننننن منننندخل صننننده وأخريننننن مخننننر صننننده وأيعننننل لنننن مننننن لنننندنك سننننللانا
نصيرا.

دعاء عند بداية اإلجابة:
ربننن اشنننرح لننن صننندري ويسنننر لننن أمنننري
هللا الفننناتح،اللذم ال سنننذل إال منننا يعلتنننه سنننذال
أرحم الراحمين).

وأحلنننل عقننندة منننن لسنننان يفقذنننوا قنننول (بسنننم
وأننننن ،إن شنننني ،يعلنننن ،الصننننع سننننذال يننننا

دعاء تعسر اإلجابة:
ال النننه اال أنننن ،سنننبحانك إنننن كنننن ،منننن الظنننالمين ينننا حننن ينننا قينننوم برحمتنننك أسنننتايث إن يمسنننن
الضر وأن ،أرحم الراحمين

دعاء النسيان:
اللذم يا يامح الناس ف يوم ال ري فيه ايمح بين وبين صالت ...واإلكثار من االستافار

دعاء نماية اإلجابة:
الحمد هلل الاي هدانا لذاا وما كنا لنذتدي لوال أن هدانا هللا.
من انتقاء :إيمان بن دادة
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ايلس اليلسك الصنحيك بحنث ال تحنس بالتعن
وأال يتسر إليك التع

بنألم فن عيننك أو فن يسنمك

والنوم.ابدأ بقرانة

العناوين ثم اقرأ الموضوا إيماليا ثم تفصيليا منح التعنرف علنى أهنم أيزاينه
ووضح خل أو عالمك تحتذا.
القران األولى تكون سريعك لإلمام بالمقصود من الدرس يتبعذنا قنرانة الحفنظ
بالتكرار.
قسم الموضوعا ،اللويلنك إلنى أينزان متكاملنك حينث ال يمكنن منااكرتذا فن
يلسك واحدة.
ايعننل فتننرة للراحننك بننين كننل مننادة وأخننرى للتننرويح ولتعل ن لننااكرتك فتننرة
التنظيم الت تساعد على التاكر
واسترياا المعلوما.،
امنح وقتا أكبر للمواد الت ترى أنذا صعبك بالنسبك لك.
هناك موضوعا ،ال يكف فذمذا ولكن من الضروري حفظذا كالقرآن والمحفوظا.،
اتبح التسميح الاات بعد الفذم واالستيعا فذو يساعد على تثبي ،المعلوما ،ويعالج الشرود....

من انتقاء:حياة زاوش
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إياك ان تكون عدو ًا إلبليس ف العالنيك ،و صديقا ً له ف السر.
ال يارنك أربعك :إكرام الملوك ،وضحك العدو ،وتملُّـه النسان ،و حـرُّ الشتان.
كتمان األسرار يدل على يواهر الريال ،و كما انه ال خير ف آنيك التمسك ما فيذا ،فال خير ف إنسان ال يكتم سراً.
ال تتخيل كل الناس ماليكك فتنذار أحالمك…..والتيعل ثقتك فى الناس عميان ؛ ألنك
ستبكى يوما على فرل ساايتك.
ُ
ااا كن ،ترى السرا حقيقك فالتيمن به حتى يتضح لك عكس الك  ,فمن
يدري ربما هنالك حقيقك ايمل من المان .
قال االمام الشافع رحمه هللا:
لسانك التاكر به عورا ،امرئ
ال يستليح أح ٌد ركو ظذرك  ..إال إاا كن ،منحنياً.
عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان.
ال تيادل األحمه  ..فقد يخلئ الناس ف التفريه بينكما .
يار ْ
 ،عليه شيخوخته
من يار على صباآل َ ..
ال يكن عزك بالدينار وال بالمال بل باهلل سبحانه وبالرسول
والمؤمنين.
شكرً
قدرَ،
ا للقدرة عليه
على عدوك  ..فايعل العفو عنه
إاا
يوم العدل على الظالم  ..أشد من يوم اليور على المظلوم
لظالم بالبقان ..فقد أح أن يُعصى هللا .
من دعا
ٍ
دقيقك االلم ساعك وساعك اللاة دقيقك
ايلس اليلسك الصحيك بحث ال تحس بالتع بألم ف عينك أو ف يسمك
والنوم.
وأال يتسر إليك التع
ابدأ بقرانة العناوين ثم اقرأ الموضوا إيماليا ثم تفصيليا مح التعرف على أهم أيزايه ووضح خل أو
عالمك تحتذا.
القران األولى تكون سريعك لإلمام بالمقصود من الدرس يتبعذا قرانة الحفظ بالتكرار.
قسم الموضوعا ،اللويلك إلى أيزان متكاملك حيث ال يمكن مااكرتذا ف يلسك واحدة.
ايعل فترة للراحك بين كل مادة وأخرى للترويح ولتعل لااكرتك فترة التنظيم الت تساعد على التاكر
واسترياا المعلوما.،
امنح وقتا أكبر للمواد الت ترى أنذا صعبك بالنسبك لك
هناك موضوعا ،ال يكف فذمذا ولكن من الضروري حفظذا كالقرآن والمحفوظا.،
اتبح التسميح الاات بعد الفذم واالستيعا فذو يساعد على تثبي ،المعلوما ،ويعالج الشرود....
من انتقاء :عبير زلماط
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االعجاز العلمي في الذباب من خالل اية كريمة
•

السالم عليكم ورحمك هللا وبركاته

•

تفسير قوله تعالى )) وإن يسلبذم الابا شييا ال يستنقاوآل منه ((
و اإلعياز العلم ف هاآل ا يك
بسم هللا الرحمن الرحيم قال تعالى" يا أيذا الناس ضر مثل فاستمعوا له إن الاين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ابابا ولو
ايتمعوا له وإن يسلبذم الابا شييا ال يستنقاوآل منه ضعف اللال والمللو " الريان تفسير هاآل ا يك تفسيرا علميا مح بيان
اإلعياز العلم فيذا .
السالم عليكم ورحمك هللا وبركاته

•

تفسير قوله تعالى )) وإن يسلبذم الابا شييا ال يستنقاوآل منه ((
و اإلعياز العلم ف هاآل ا يك
بسم هللا الرحمن الرحيم قال تعالى"يا أيذا الناس ضر مثل فاستمعوا له إن الاين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ابابا ولو
ايتمعوا له وإن يسلبذم الابا شييا ال يستنقاوآل منه ضعف اللال والمللو " الريان تفسير هاآل ا يك تفسيرا علميا مح بيان
اإلعياز العلم فيذا .
الفتوى :

•

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد :فإن الخاله يل ،قدرته يضر للناس مثال عظيما ف
هاآل ا يك،
هللا لَنْ َي ْخلُقُوا ُا َبابا ً َولَ ِو ايْ َت َمعُوا لَ ُه َوإِنْ
ون َّ ِ
ِين َت ْدع َ
وه قوله سبحانه َ :يا أَ ُّي َذا ال َّناسُ ض ُِر َ َم َث ٌل َفاسْ َت ِمعُوا لَ ُه إِنَّ الَّا َ
ُون مِنْ ُد ِ
ُف َّ
َيسْ لُ ْب ُذ ُم ُّ
اللالِ ُ َوا ْل َم ْللُو ُ [الحج]. 30:
ضع َ
الا َبا ُ َشيْيا ً ال َيسْ َت ْنق ُِاوآلُ ِم ْن ُه َ
وهاا للتنبيه على ضعف المخلوقا ،المدعوة والمتوسل بذا من دون هللا عز ويل،
حيث ال يستليعون فرادى وال يماعك أن يخلقوا كاينا حيا وإن كان صايرا ضعيفا مثل الابا ،
فضال عما هو أكبر منه كالفيل واليمل،
بل إنذم أضعف من الك وأحقر،
حيث ال يستليعون تخليص ما يسلبذم الابا من أشيان.
ويأت العلم اليوم ويكشف هاآل الحقيقك فيقول :
إن الابابك تمتلك خاصيك تحليل اللعام خار يسمذا .
فالابابك تمد فمذا من أسفل رأسذا ألخا اللعام،
مكونك بالك أنبوبا المتصاص اللعام،
وتفرز إنزيما ليمكنذا من تحليل اللعام وتحويله إلى مادة سايلك لمساعدتذا على امتصاصه خالل األنبو .
وهاا يعن أنه لو فُرض أخا الابابك واستخرا ما ببالنذا أو فمذا،
فإنه لن يكون نفس ما أخاته ،بل هو ش ن آخر ومركبا ،أخرى متحللك.
وبذاا تظل الحقيقك القرآنيك ناصعك دالك على إعياز هاا القرآن،
فما أخاآل الابا ال يمكن ألحد استنقااآل منه على نفس هييته،
بل متايرا متحلال .
وهللا أعلم .
سبحان الخاله المبدا...
وف كل شئ له آيك تدل على أنه الواحد
كان ،هاآل االيك الكريمك سببا ف اسالم بروفيسور امريك .
من انتقاء األستاذ :عالوي سليمان
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•

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:ثالثك اصوا ،يحبذا هللا :صو ،الديك ،صو ،الاي يقرأ القرآن ،صو ،المستافرين
باالسحار.

•

عليك بصحبك من ياكرك باهلل رؤيته  ،وتقح هييته على بالنك ويزيد ف عملك منلقه،ويزهدك ف الدنيا عمله ،يعضك بلسان
فعله وال يعضك بلسان قوله.

•

النايح يرضى عنه ربه بااليمان وأهله باأللفك والناس باألخاله والميتمح بالنفح.

•

ثالثك أخلان يي تركذا:ضياا الوق، ،التكلم فيما ال يعن ،االهتمام بتوافه االمور.

•

من خله النايح التفاؤل وعدم اليأس والقدرة على تفادي االخلان والخرو من االزما ،وتحويل الخساير الى أرباح.
لسانك ال تاكر به عورا ،إمرئ
فكلك عورا ،وللناس ألسن
وعينك إن أبد ،إليك مساونا
فصنذا وقل يا عين للناس أعين
وعامل بمعروف وسامح من إعتدى
وعاشر ولكن بالت ه أحسن

•

قننننال رسننننول هللا صننننلى هللا عليننننه وسننننلم:ثالثننننك اصننننوا ،يحبذننننا هللا :صننننو ،الننننديك ،صننننو ،النننناي يقننننرأ القننننرآن ،صننننو،
المستافرين باالسحار.

من انتقاء األستاذة :صاولي صليحة
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زهرات الحياة
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 )6تالوة القرنان بتدبر
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 )9.علم ينتفح به
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األستاذ العالمة الرحالة الديبلوماسي محمد يكن الغسيري
احد اقلا اليذاد ،العلم ،وديبلوماس محنك ،حمل قضيك مقدسك إبان ثورة التحرير فكان اول من عرف بالثورة
اليزايريك المظفرة للولن العرب والك من خالل تنقالته المستمرة ف كل انحان الولن العر

وحمل كالك قضيك

الول ن بعد االستقالل فكان سفيرا ف العديد من دول المشره العرب و قد لق احتراما من ملوك و رؤسان الدول
العربيك منقلح النظير
و لد محمد بن احمد يكن الاسيري ف عرش اوالد منصور بقريك كاف لعروس باسيرة و اليك باتنك سنك 0202
ألتحه بزاويك الشيخ أحمد بن الصاده بوالد ميمون لتعلم القرآن وحفظ القرآن وهو لفل سنك 0253
انتقل إلى بسكرة أين درس الفقه و اللاك بزاويك الشيخ محمد الصاير اليوادي ثم مدرسك اإلخان للشيخ خيرالدين
...0252
أشتال بالتدريس بمدرسك التربيك و التعليم بقسنلينك سنك – 0203
تول إدارة بعض مدارس يمعيك العلمان ثم ع ضوا ف لينك التعليم العال ليمعيك العلمان المكلفك بالمناهج و
االشراف على سير المدارس الحرةكما اسند ،اليه مذمك التفتيش العام لتلك المدارس
و كت العديد من المقاال ،ف الميال ،و اليرايد و قد كان ناشلا كشفيا بقسنلينك و ف هاا االلار قام بزيارة إلى
كل من فرنسا عام  0220ثم الى مصر سنك

0220

ف  8ماي  0292تم اعتقاله و سين حتى صدر ف حقه العفو فس  53مارس 0290
ف سنك  0229أوفدته اليمعيك إلى المار

و نزل ضيفا عل حز االستقالل و اللح على األوضاا هناك

ثم ف سنك  0220التحه بيبذك التحرير و الت اسند ،له مذمك تمثيلذا بدمشه أين لع دورا كبيرا ف التعريف
بالقضيك اليزايريك
و بعد االستقالل عين سفيرا بسوريا ثم بالسعوديك ثم بعد الك ف الكوي ،بق سفيرا الى أن وافته المنيك يوم
1974/07/24

بقلم فافي بلقاسم عبد الرؤوف
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نبذة عن حياة العالمة محمد لمير صالحي
هو محمد لمير صالح بن الحا

المك بن احمد امزيان بن محمد الصالح ولد بالدشرة الحمران بلديك سنك , 9129

نشأ بين احضان والدين اوي علم و صالح  ,دخل مدرسك القرآن الكريم الت انشاها ايدادآل حينما بلغ سن التمدرس
و الت قام ،على اساس تعليم القرآن الكريم و الدروس العلميك .
تعلم القرآن بين اشقايه و ييرانه ف الدشرة الحمران و ف سنك  9109حفظه عن ظذر قل و عمرآل  9.سنوا, ،
التحه باليامح االخضر ليتابح الدروس العلميك لدى الشيخ بن باديس من عام  9100الى  910.و خالل هاآل الفترة
كان ،له اعمال يليلك حير ،االستعمار :
اسس حركك اصالحيك باريس على نذج فكرآل  ...و تخليل بن باديس الاي كان يزود تالمياآل بنشر العلم و االصالحعند ريوعذم الى مقر سكناهم ف العلل .
اسس ناد ببلديك اريس يلق فيه المحاضرا ،مح انه يسكن خار اريس .ف سنك  9101عزم ان يلتحه بيامح الزيتونك بتونس ليستكمل معلوماته لكن الحر العالميك حل ،دون الك .التزم مسيد الدشرة الحمران ليعلم الكبار و الصاار و امام خلي

يوم اليمعك بعدما استخلفه ابوآل فيه بعدما راى

قدراته الخلابيك .
ف سنك  9166للبته يماعك من المصلحين من سكان اريس ان ينتقل اليذم ليفتح مدرسك لتعليم االوالد هناك  .بين
عام  9101و  9116كان االستعمار يشدد الرقابك على اعضان الحركك الولنيك لكنه لم يتخل عن ادان مذامه اثنان
اندالا الثورة فكان من المرضى الاين اعفوا من االلتحاه بالمياهدين و ف تلك الفترة سين عدة مرا ،و عا

و

هو مريض .
و ف سنك  9111ابعد الى سين اليرف و بوسوي ثم ااويرة و افر عنه عام  916.عين قاضيا بمحكمك باتنك عام
 9111و ف سنك  9160عين بالمكت السياس باريس و ف  9166عين مفتشا للشؤون الدينيك لثالث و اليا ،من
الشره اليزايري { باتنك عنابك قسنلينك } كما عضوا بالميلس االسالم االعلى كما اسس معاهدا اسالميك بباتنك و
دوايرها و يعود الفضل اليه ف انقاا الشبا الملرودين من المدارس توف رحمه هللا و عمرآل  66سنك ودفن
بمسقل راسه بمقبرة الدشرة الحمران
رحمذم هللا
بقلم :هيثم بن حورية و فافي بلقاسم عبد الرؤوف
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يـــا أم ..
يا زهرة ف يوف قد نبت ، ،أعرف كم تعب ِ ،من أيل  ،وكم صرخ َك ألم ٍ سببتذا لكِ
 ،أعرف أننـ عش ،ف أحشايك ِ  ..أكب ُر  ..وأكبرُ ..وأعرف أنك الزلت تروين
بحنانكِ ..
البصر  ،يا لاة النظر ..يا نبض ..
يا درة
ِ
لكم ضمتن عيناكِ ،و احتوتن يمناكِ  ..وكم أهدي ،القٌب َل من شذد شفتاكِ ..
،
 ،من يسد ٍ ،وكم أرق ِ
ألرقد ملن أيفان  ...وأرسم حلو أحالم  ..وكم أتعب ِ
ُ
فرح ،ال أنسى
دمح ألهنأ وأعيش ف أمن ِ  ،ويوم
من يف ٍن  ..وكم ارف ِ
 ،من ٍ
الع ْو ِد يا أم ...
صده بسماتك و تااضيك عن آالمك  ..ويوم أروح ال أدري لريه َ
فلن أنس خوف نبضاتك ..ويوم أكون ف نظرك  ..تضمين إلى صدرك  ..واسمح
العمر ..
صو ،أنفاسك  ..وألتف على أغصانك  ..أعيش نشوة
ِ
وإيمان .
بحسن البر وباإلحسان رب أوصان  ..ويمعه بتوحي ٍد
ِ

استاذي الفاضل
مر ليفك كنسيــــــــــــــــم يداع الــــــــــــويدان
فألفي ،شمعك اليذـــــل من ياور الكيــــان
غصن حبك يا أستااي ال هو قايم و ال هو منحرف
فيك شــــــــــــــــــوه يوازي لذفك اللقـــان
يا ياحـدا للعلم اســـــــــــأل عـــــــــــــالما
فرياضيـــــــات كالمان للبســـــــــــــتان
يا وتر الحياة و ضلعذا القايم
حبك ف قلوبنا حير األساس لرفعك األولان
شمعك تنلف و دمعك تختف
و العمـــــــــــــــــــــر بك يبتــــــــــــــــدي
ان المسايل لو تشابك حلذا
فال بد من صبر و علم مح ايمان
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خاطرة الى استاذة العلوم
حياة العلوم والتفنن والتعلم  ،مح عراف الدنيا وقران العليا
وكشف أسرار الحياة من االختراا مح أستاات

العلوم حل االمور

حياة االنسان مح العلوم اللبيعيك والحياة معنى النبا ،ف ميال خضر البستان
وكشف أسرار مابين االرض والسمان ،تلك المخلوقا ،العييبك اا ،االنواا العديدة
واأللوان الرايعك وسل حق ول ساحرة من االزهار الباسمك  ،تلك النيوم الالمعك مح
أمر الليل ياهدة تشح الكون ضاحكك ،تلك خلول من السمان نازلك كريا،
بيضان
ساقلك مح الرياح الذاييك وسل مدينك شبه ضايعك وسل البيو ،مخبأة
وإاا برز ،لؤلؤة النذار تحرك ،االنذار ياريك ومض ،الى اخر الدنيا مودعك تلك هلوسك لالبك للعلوم والحياة
بقلم  :مريي ابتسام
فلسطين يا موطن االتحاد
يا بالد الثوار واليذاد
فأبناؤها إلى الشام رواد
و عازمون على نيل المراد
فـــــــيقاومــــون بال عتاد
فلسلين يا بالد الثوار
فلسلين يا أرض األحرار
لقد قام شعبك لنفض الابار
وهو عازم على االستمرار
ليكف ألسن العبد الثرثار
الاي وصف يذاد شعبذا بالعار
فلسلين تضر أمام العر ف وضح النذار
والكل يشاهد ويقول هاا من األقدار
فقلو امتنا باردة وال تمدهم حتى بااللمينان
وما يقاسونه ف حياتذم ظاهر ل عيان
الت ترى ف عيونذم الصبر والسلوان
وتلمح ف عدوانذم زمذرير العنفوان
فمن يستلح بمساعدة صايرة إن كان باإلمكان
لنقدر صبرهم ونقف لذم وقفك الشيعان
فذلموا يا امك العر نحرر قدسنا من يرايم العدوان
فإن لم تستليعوا فاتركوها ف حمى الرحمن
بقلم:زروالي بيرى
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star
A star in my sky
As a star in the sea
And a queen when I see
An angel in the space
And flower in a place
The evidence in my present
A kindle in my past
The hope of the future
And my coffin when I dead

Writing by: Yousra Zerouali
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متوسطتي
هناك ف آخر مد البصر مرفه ما  ،مكان ليس بمكان ،روضك غنان تناظر السمان،بينذا وبين دار الشبا در
وخلوا ،،أسوارها عاليك،رخاميك صفران تلل وتحيينا من فوقذا أشيار باسقك الى العال تنادينا ،مخضرة مستبشرة ينقلذا
النسيم العليل تارة هنا وتارة هناك ،تتوسلذا بوابك تتسح كل قاصديذا ه من فالا تعلمنا الصالبك ،تعلوها لوحك نقش،
بخل سميك وباه وزبريد بلسان عرب يقول مرحبا ايذا العابرون ،حرف متأنه متأله يتالال حبه ف الفؤاد بداللته
القيمك الثمينك ،وما ان تضح قدمك على تلك الروضك حتى يستقبلك ببشاشك الكرمان حراسذا األمنان..تليذا فال تحس نفسك
اال من االمران...تلك روضت الزاهيك متوسلك بن عكشك الااليك.
بقلم :يمالل وسيلة
أستاذتي الفاضلة :أحبب ،فيك كل ش ن،دخولك القسم بالفرحك واالبتسامك ومالمح اليد والرغبك ف العمل وتوصيل
الرسالك  ،أحبب ،صبرك لعدم انتباهنا للدرس ف بعض االحيان  ،أحببتك أكثر حين تقدمين الدرس كأنك تسردين
ق صيصك مشوقك،كره ،خرويك من القسم حينذا تتركين فراغا قاتال ف قلوبنا  ،فكيف سأتحمل فراقك ل بد .
بقلم ليلى بلدي –أحبك أستاذتي
كاد المعلم ان يكون رسوال
أيذا التلميا من رباك وعلمك؟
ألس ،خيل من نفسك؟
أال تحترم أباك الثان وبيتك الثان وأمك الثانيك
أال تفكر ف من أخريك من ظلما ،الوهم الى النور
ومن أخريك من الحزن الى السرور
ورفح رايتك مح الليور ف أعلى القصور
انظر لتلك الشيرة اا ،الاصون النضرة
كيف نم ،من حبك وكيف صار ،شيرة
والى الشمس فيذا ضيان وبذا حرارة منتشرة
وانظر لليل من اويد فيه القمر
وانظر للمرن وقل من شه فيه البصر
وانظر لتلك المخلوقك العييبك المتناهيك الصار
كيف شكل ،تح ،االرض منزلك كبرى
كل هاا صنح الر خاله استااك الاي يفقذك يوم الشتان حل بك
كدر
ضمك اليه ونشر معلوماته النيرة فانتشر ،منه حرارة من افكار
متيارة
فكيف التستح من ربك ومن اي الاي كاد ان يكون رسوال
بقلم  :ابتسام مريي
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قصة ذكرى
ف ركن من اركان بلدي الحبيبك تعيش احدى البنا ،تعيسك أسيرة وسل معارك لويلك شديدة ،اكرى اسمذا والصمود شعارها واأللم
واالنين غنايذا لاكرى قصص وروايا ،حملتذا تلك الااكرة حزينك ،تحكيذا والدموا ملئ عينيذا.
اكرى اا 96 ،ربيعا تعمل ف الحقل مح عدة من الفالحين لتعيل أسرتذا (اخويذاو يديذا) تستيقظ كل صباح على تباشير الصبح
األولى فتستلم إنانا صايرا تمالآل مانا فتتوظا وتصل وه تؤدد بعض االغان الشعبيك وعل خالف كل االيام فاا ،صباح سمع،
دوي الرصاص على مقربك من يبال االوراس فاخا ،تروح وتي ن ف االك الكوخ الصاير ودقا ،قلبذا تتسارا بين الحين
واالخر من شدة الخوف ولكن يدتذا سرعان ما لمانتذا ان هاا ماهو اال اشتباك بين عناصر الدرك الفرنس وبعض المياهدين ف
اليبل لكن اكرى لم تلمين تماما النذ ا كان ،تفكر فيذم تفكر ف حياتذم كيف يعيشون ف اليبل وسل الحرمان والفقر واليذاد ف
البردورفع ،يديذا الى السمان وقال: ،
رب وخالق يامن انار ل درب *****احم ل ارض واسعد ل قلب
ونذظ ،توقض اخواتذا وتعد لذما الفلور لتنلله بعدها الى الحقل لقضان يومذا مح المنيل وحبا ،السنابل وكان االك اليوم أخر
يوم من الصيف واخر يوم من موسم الحصاد  ،ف المسان ريع ،الفتاة تأن من االلم وقد ارهقذا التع تكاد تنام واقفك فتيمح حولذا
أخويذا يحيونذا ويقبلونذا وه بصوتذا الشاي تاازلذم وبلمستذا الحنونك تمسح عليذم أعد ،اليدة لعام العشان ويلس االخوة واليد
حول المايدة وفيأة سمعوالرقا ،مخيفك على البا وقف اليد العيوز ليرى من بالبا فويد عناصر الشرلك الفرنسيك وعالما،
الاض باديك على محيا قايدهم وبسرعك امر باعتقال العيوز وتفتيش البي ،دخل الشرلك وقلبو البي ،راسا على عق لكن دون
يدوى واا لم ييدوا عند العيوز شييا رحل الينود ويلس ،االسرة الى االرض وبدا ،اليدة بالنحي وترقرق ،دموا من عين
اكرى خوفا على يدها خوفا من ان يعابه أوليك الاين اليملكون أدنى رحمك ف قلوبذم وبحار شديد وخفك اقترب ،الفتاة من يدتذا
وسألتذا مالاي ييري قال ،اليدة أنا ويدك لنا فترة ليس ،بلويلك ونحن نعمل مح المياهدين
اكرى :اان هاا هو سب اعتقال يدي أترى كيف علموا
اليدة :ليس المذم من أخبرهم أو كيف عرفوا المذم كيف سنخريه
اكرى :أنا لدي فكرة رايعك يايدت
اليدة  :وماه ؟ اكرى :اقترب من وسأخبرك
ان ،تعلمين أن يوم غد هو عيد ال قدسين وهاا لحسن حظنا حيث سيحتفل اليميح ليلك غد به ومأكد أن السيون لن تكتظ بالحرس
حيث سيبقى ف السين حوال  6حراس ومأكد أيضا أنذم سيكونون تح ،تأثير الخمر وأنا ف هاآل الليلك بالضبل سأاه إلى
المياهدين واخبرهم بما حدث ليدي وهم سيفكرون ف لريقك لتخليصه وأن ا سأعرض عليذم خلت وسناه إلى السين ونقتحمه
ونخلص يدي وستكون لذم ايضا غنيمك حيث سييدون هناك غنيمك حيث سييدون هناك أسلحك وقنابل وبذاا نكون ضربنا
عصفورين بحير واحد
 حضر ،اكرى نفسذا للخرو والشياعك والنخوة يامرانذا وانللق ،ودعوا ،اليدة ال تكاد تفارقذا مش ،لمدة لويلك عبر لريهاليبل الاي يؤدي الى ثكنك المياهدين لما وصل ،تقدم ،من قايدهم الاي يدعى محمد وهو شا وسيم ف  21من عمرآل اخبرته
بما حدث وعرض ،عليه خلتذا وانلله هو رفاقه من المياهدين وخلصوا اليد ويمعوا األسلحك وعادوا والفرحك باديك عليذم
اعي القايد باكرى ب الفتاة اليميلك اعي ايضا باكايذا وعرض عليذا العمل معذم وبسرعك وافق ،الن ها ستحقه بذاا حلما من
احالمذا  ،ظل ،اكرى تعمل مح المياهدين تنقل لذم االخبار من القريك تعد لذم اللعام  ،تخيل لذم المالبس واحيانا كان ،تبقى هنالك
لتساعدهم ف مداواة اليرحى وال ننسى انذا ك ان ،تعد لذم الخلل الحربيك كما تعلم ،استخدام السالح،هكاا كان ،الفتاة اا ،الذمك
العاليك ،اال ان بلا 29 ،من عمرها  .اا ،يوم اا ه بالمعسكر اتى اليذا القايد محمد وبدآ بالتحدث اليذا اال ان قادتذما الراف
الحديث ان لل منذا الزوا لكنذا لعفتذا وخيلذا غادر ،مسرعك نحو بيتذا وه ال تنفك تفكر فيه ،وعلم ،ق قرارة نفسذا انذا
تبادله نفس شعورآل لكنذا ال تستليح ان تبوح له بالك  ،ف صباح اليوم التال اهب ،اكرى الى المعسكر فقابلذا محمد ابتسم ،له
ابتسامك حزن ففذمذا قلبه دون ان ينله لسانذا ،دخل الى مكتبه وسال ،الدمعك على خدها ااا بيد حنونك تمسح عنه تلك الدمعك فعلم
أنذا اكرى دن ان يلتف ،ورايه ما ان هم ،اكرى بالكالم حتى سمح دوي الرصاص وانفيار القنابل هرول اليميح إلى حمل
السالح ومقاتلك العدو ما ان انتذ ،المعركك حتى هم القايد بالبحث عن رفيقك روحه فويذا تتخبل ف الدمان وكان ،اخر كلمك قالتذا
ان نلق ،بالشذادتين وقال ،له "احبك" هنا يا اعزاي انتذ ،حياة اكرى انتذ ،معذا المأساة والمعاناة اكرى الفتاة اليافعك العفيفك
فضل ،ان ال تقاتل ف اليبال فتحقه حلمذا وحلم ،ان تمو ،شذيدة فحققه لذا المولى عز ويل اكرى ليبك القل مات ،للترك لن
وصمك امرأة حلم ،وحقق ،ونال.،
بقلم :زلماط ماجدة
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هل تعلم أن الدلفين ياله عين واحدة عندما ينام
هل تعلم أن الفيل يبك عندما يكون حزين
هل تعلم أن النسور ال تمو ،و لكنذا تنتحر بسب المرض
هل تعلم أن معدل خفقا ،القل

يصل الى  72خفقك ف الدقيقك أو  602.خفقك

ف الساعك أو  07.602..ف السنك
هل تعلم أن األان اليسرى أضعف سمعا ً من األان اليمنى
هل تعلم أن السلحفاآل والابابك واألفعى ال تمتلك حاسك السمح
هل تعلم أن اليسم يحتمل حرارة حتى  92.دريك ميويك
هل تعلم أن أول من وضح صورة على العملك هو اإلسكندر المقدون ؟
هل تعلم أن نابليون بونابر ،كان يقض وق ،فراغه ف حل األلااز
هل تعلم أن أول من وضح صورة على العملك هو اإلسكندر المقدون ؟
هل تعلم أن نابليون بونابر ،كان يقض وق ،فراغه ف
حل األلااز
هل تعلم أن أول معركك بحريك إسالميك ه  -اا ،الصواري  -الت وقع ،ف البحر المتوسل بين المسلمين و
البيزنليين ف عذد عثمان بن عفان سنك 06هـ و انتصر فيذا المسلمون
هل تعلم أن المعلقا ،سمي ،بذاا االسم ألنذا تعله على يدران الكعبك
هل تعلم أن غصن الزيتون يرمز إلى السالم
هل تعلم أن مخترا ا لك الحاسبك هو بليز باسكال الفرنس سنك  97.1م
هل تعلم أن ما يحدثه  .867ل تر من البترول من انفيار يعادل ما يحدثه وزن  .861كغ من الدينامي،
هل تعلم أن وزن اللن من الحديد بعد أن يصدأ تماما يصبح ثالثك ألنان
هل تعلم أن العالم الرياض إسحاه نيوتن قد ابتكر المتواليك العدديك وهو ف الصف الثالث االبتداي
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الريك اليسرى أصار من من اليمنى،فيكون القل أخف حمال،وتكون الكبد مستقرة المعلقك ،
والمعدة ياثمك فوقذا بكل راحك،يسذل االفراغ مابداخل المعدة من لعام بعد هضمه.
النوم على الشه األيمن من أروا االيرانا ،اللبيك الت تسذل وظيفك لرحذا
الفرازاتذا المخاليك.
توسد اليد اليمنى مح اليان االيمن للدماغ يؤدي الى احداث سلسلك من الابابا،
يتم من خاللذا تفريغ الدماغ من الشحنا ،الزايدة والضارة ،مما يؤدي الى
االسترحان المناس

لنوم مثال  ،وهاا ما أثبتته بعض الدراسا.،

العدس ماكور ف القرآن الكريم ومن فوايدآل أنه :يسكن الحرارة،يزيل بقايا
الحمى ،منقوعه يسكن السعال ،وأوياا الصدر،دقيقه مح العسل مفيد
ف عال أمراض الكلى  ،قشرآل يكافح االمساك.
أثب ،علميا ان صالة الفير ف وقتذا تعمل على تنشيل الخاليا وتكبح انقسامذا غير
المرغو

وتحم اليسم من اصابته بالسرلان واالزما ،القلبيك وتنظم حركك الدورة

الدمويك وتنظم عمل الذرمونا،
الريك اليسرى أصار من من اليمنى،فيكون القل أخف حمال،وتكون الكبد مستقرة المعلقك
 ،والمعدة ياثمك فوقذا بكل راحك،يسذل االفراغ مابداخل المعدة من لعام بعد هضمه.
النوم على الشه األيمن من أروا االيرانا ،اللبيك الت تسذل وظيفك لرحذا الفرازاتذا
المخاليك.
توسد اليد اليمنى مح اليان االيمن للدماغ يؤدي الى احداث سلسلك من الابابا ،يتم من
خاللذا تفريغ الدماغ من الشحنا ،الزايدة والضارة ،مما يؤدي الى االسترحان المناس
لنوم مثال  ،وهاا ما أثبتته بعض الدراسا،

من انتقاء  :أيمن عيساوي وحسام بليلي
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انلالقا من حديث المصلفى صلى هللا عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر هللا  ..وتثمينا ً
ليذود األخوة واألخوا ،يسرن بل ويشرفن أن أتقدم بأسمى آيا ،الشكر وأعلر كلما،
اإلعيا

والتقدير إلى يميح األعضان ف هاآل هاآل الميلك الرايعك على يذودهم الرايعك :

وظذر ،إبداعا ،األخوة واألخوا ،مما يعل الميلك أحلى حله وأبذى منظر ولم يكن هناك فره
بين المحاور فكان النشال يعم يميح المحاور بال استثنان وحرص اليميح على المشاركك فعم،
مشاعر األخوة والتعاون وظذر ،روح التنافس الشريف واضحك يليك لاا نقول لذم شكرا على
ماتبالونه
الى من كان ،اشراقتذم مضييك ....الى ينابيح الحكمك .....الى شعلك المعرفك أينما حلوا
وارتحلوا...هنييا لكم العلان أينما ويدتم ....هنييا لنا بكم....هنييا لنا بعيدنا االغر....
وف ليئ تذنن لكم أره الكلما ،وأعا التحيا ،تنصر ورودها ميلك ..شموس االصيل من
االوراس تسلح.
ليميح متصفح ميلتنا الاران نتمنى ان نرقى بكم ونلقى بما بالناآل رضاكم ..
يتقدك لاقم الميلك بعبار ،الشكر والعرفان الى لاقم متوسلك ميمود بن عكشك وعلى راسذم
مديرها السيد بليازي عبد هللا على ماقدمه من تسذيال ،ونصايح وتوييذا ،ودعم مادي ومعنوي
لليميح نقول قول الشاعر:
أقدم أستااي على نفس والدي وان
فااك مرب الروح والروح يوهر

نالن من والدي الفضل والشرف
وهاا مرب اليسم واليسم كالصدف
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ضاه احد االساتاة من لالبه فذو كلما لل منه كتابك موضوا إنشان....كتبه غير أنه يبدأ ف منتصفه بالتحدث عن اليمل
!!!!وهكاا إلى النذايك...
فعندما لل منه كتابك موضوا عن الصناعا ،االلكترونيك كت مثالً(الصناعا ،االلكترونيك مزدهرة ف بلدنا يداً على عكس البدو
الاين اليعملون بالصناعك إال أنذم يملكون يماال ًواليمل حيوان صبور يداً يستليح تحمل العلش وهو ).....
و هكاا كل مرة...
وأعشابذا
واا ،مرة لل منه كتابك موضوا عن اللبيعك فكت اللبيعك يميلك يداً بزهورها
الخضران الت يأكل منذا الحيوانا ،ومن تلك الحيوانا ،اليمل واليمل حيوان
صبور يداً يستليح تحمل العلش )......
شكا التلميا أستااآل إلى المدير (لكثرة ما كان يوبخه)فكت ف الشكوى إلى
حضرة المدير المحترم :إن قد صبر ،على أستااي صبر اليمال
واليمل حيوان صبور يداً يستليح تحمل العلش وهو)...
• سأل األستاا لالبه:هل الثعل يبيض أم يلد؟
قال اللال  :الثعل مكار يا أستاا  ..أتوقح منه كل ش ن..
• األول :هل تعرف (بيتذوفن)  ...الثان  :وهل أعرف (هوفن)
حتى أعرف بيته!!!!
• األم:هل معلمتك مسرورة منك؟
االبن:لبعا ً يا أم فأنا الوحيد الاي تقول له :ستبقى مع ف
العام القادم.. ...
لل معلم اللاك العربيك من التالميا ان يكتبوا موضوعا إنشاييا ف
وصف مباراة كرآل القدم،فاخا اليميح يكتبون إال واحد،وعندما حان
موعد التسليم سارا الى كتابه يمله واحدآل و تقول:هلل الملر و تأيل،
المباراة
لل معلم اللاك العربيك من التالميا ان يكتبوا موضوعا إنشاييا ف وصف
مباراة كرآل القدم،فاخا اليميح يكتبون إال واحد،وعندما حان موعد التسليم
سارا الى كتابه يمله واحدآل و تقول:هلل الملر و تأيل ،المباراة
سأل المعلم تلمياا اسمه حمو وهو يشير لعلم اليزاير :عرف ألوان العلم .
التلميا :ال أعرف .المعلم :األحمر هو يدك األخضر هو أبوك األبيض هو إخوتك.
أعاد المعلم السؤال لتلميا آخر (عرف ألوان العلم)
التلميا :ه عايلك حمــو

من انتقاء  :بودر يروق
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اللَّم َّم ْ
صال َِحا ِ
آجالَ َنا،
الس َعا َد ِة َ
ت أَ ْع َمالَ َنا َو ِب َّ
اختِ ْم ِبال َّ
َو َبلِّ ْغ َنا ِم َّما ي ْرضِ ـي َك آ َمالَ َنا.
ِص َمة أَ ْم ِرنا ،
صل ِْح لنا دِيننا الَّذِي ه َو ع ْ
اللَّم َّم أَ ْ
صل ِْح لنا
صل ِْح لنا د ْن َيانا الَّتِي ِفي َما َم َعايناَ ،وأَ ْ
َوأَ ْ
الح َيا َة ِز َيادَ ًة لنا
اج َع ِل َ
آخ َِرتِنا الَّتِي فِي َما َم َعادنا َو ْ
اح ًة لنا مِنْ كل ِّ َ
اج َع ِل ال َم ْو َ
ير.
ت َر َ
فِي كل ِّ َخ ْي ٍرَ ،و ْ
اج َعلْ َخ ْي َر عم ِرنا أَ َواخ َِرهَ ،و َخ ْي َر َع َملنا
اللَّم َّم ْ
َخ َواتِ َمهَ ،و َخ ْي َر أَ َّيامنا َي ْو َم لِ َقا َك.
الم
اح َف ْظنِا بِ ْ
الم َقائِمين َو ْ
اللَّم َّم أحفظنا بِ ْ
اإلس ِ
اإلس ِ
الم َراقِدينَ ،وال ت ْ
يم ْ
ِت ِبنا
َقاعِ دينَ ،و ْ
اح َف ْظنِا ِباإلِ ْس ِ
َعد َّواً َوال َحاسِ َداً
ورس ْولِ َك
اللم َّم صل ِّ وسلِّ ْم
وبار ْك علَى َع ْب ِد َك َ
ِ
مح َّمد وعلى
رب العالمين.
آله وصحبه أجمعين..والح ْمد هلل ِّ
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