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 المال نعمة ونقمة
 أسماء أبو شمسية

المال نعمه ونقمه، فإن أفاد اإلنسان وبني له ولعائلته مستقباًل باهرًاعن طريق                   
الكد والعمل واالجتهاد بالحالل كان نعمة، وإن فتحأمامه أبواب الجشع وأعمى                       
بصيرته فأصبح وحشا شرهًا، همه الوحيد جمع المال باي طريقه، حتى لو كانت                   
على أشالء اآلخرينكان نقمة، نقمة تغطي عينيه بضباب الحرام فال يرى للحالل                    

 طريقًا.
بعد فوات األوان، ليعيد إلى شجرة عمره خضرتها            لكنه قد يستيقظ من جشعه        

 ونضارتها، ولكن هيهات له ذلك فقد شاخت وأصابها الهزال والموات.

 حسن الخلق مفتاح القلوب
 ديمة حسنين

حسن الخلق مفتاح القلوب، يقولون كن حسن المنظر لن تنساك العيون،                       
وأنا أقول كن حسن الخلق لن تنساك القلوب، كن إنسانا حسن الخلق يحترمه                          
الجميع أفضل من أن تكون إنسانًا جميل المظهر بشع الخلق ينفر منه الجمبع،                       
فاإلنسان الذي ال يرفع صوته أثناء الكالم، و يستمع أكثر مما يتكلم، ويفكر قبل                    

 ألنه امتلك مفتاحًا سحريًا يفتح به قلوبهم ويتربع فيها. أن يخرج الكلمة من فمه يحترمه الناس، و يمدحون أخالقه،

 فطالما استعبد االنساَنإحساُن                  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهُم

 الكذب آفة تدمر األفراد والمجتمعات
 عروب تيسير صالح فراح

الكذب آفة تدمر األفراد والمجتمعات، فما أفشل عالقاتك التي تبنيها على                 
الكذب! فالكذب يكّسر جسور الثقة التي بنيتها مع أصدقائك أومعارفك أو حتى                          

: )إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن                  -صلى اهلل عليه وسلم             -عائلتك،  قال        
 الفجور يهدي إلى النار.(

فالكذب لن يسلكك إال إلى طريق النار، ومهما كّذبت لتخفي الحقيقة فلن تنجح،ألن                
الحقيقة ستكشف في يوم من األيام، والكذبة ال تعيش حتى تصبح عجوزًا، فهل                         

 هناك أنقى و أطهر من العالقات التي تبنى على الصدق والمحبة؟

 



 الحرية الحمراء
 أسماء أبو شمسية

 
إن الحريه الحمراء قريبه،ستأتي على يد الشباب الثائر الغيور على وطنه،سيأتي الشباب                
يدقون على األبواب، يزفون عروس الحريه،لكنها ستأتي مضرجة بدماء الشهداء،                            

 معطرة بمسكهم وعنبرهم، ستأتي بثوب زفاق أحمر،فهبوا يا شباب ألن العرس قريب.
 وللحرية الحمراء باب               بكل يد مضرجة يدق


