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  ولد الهدى                                        

 راءـبـكـق الـشّ ــعــتـا يــا ومـنهـا تهوى العال              مـالق مـاألخ هـن لـيا م

 1ـيء بـنـوره اآلنـاءــضــــم دنيـا لـقـامـت وحـدهـا              ديـنـا تــهـفـلو لم ن

 ّن وي ولـع الـكـرماء  ــرى بهـــغــي                لـائـمـيم شـزانتك في الخلق الـعـظ

 2ل األنـواءـت ما ال تـفعـلـــعـــبلغت بالجودي المدى               وف فإذا سخوت  

 الءــــهــجـال يـسـتهـين بعفوك الوإذا عــفـــــوت فـقــادرا ومـقـّدرا               

 اءــــمـّرحـذان في الّدنيا هما الـه               وإذا رحـمـت فـــــــــأنـت أّم وأب

 لــوب بـكـاءـالـّندّي وللق 3تـعـرو              ذا خـطـبـت فـللمـنـابــــــر هـّزة وإ

 اء الخصوم  من الّسماء قضاءــج               وإذا قضيت فال ارتياب، فـكأّنـمــا

 وك ظـمــاءـلوالم 4ياصـرـأّن الـق               وإذا حـمـيـت الـمــاء لم يورد ولو

 ـدونــكـ اآلبــاء  ـــوإذا ابـتـنـيـت فـ                ِعـشرة فخـيـر زوج 5وإذا بـنيـت

 اءـطـا                في بردك األصحاب والخلرأى الوفاء مجّسم تبحوإذا ص

 وإذا أخـذت الـعـهـد، أو أعـطـيته                فـجـمـيـع عـهـدك ذّمـة ووفــــاء

 .وعلّق عليها : حلّل هذه األبيات تحليال أدبّياالّسؤال 
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 نشاءاإل:        ّثانيالموضوع ال

 هذا االنقسام إلى ازدياد فأّدى، العّباسّية إلى دويالت يحكم كاّل منها ملٌِك أو أمير انقسمت الّدولة

  الّشعر قّوة وشهرة وذيوعا وانتشارا.

   الّسؤال : تحّدث عن هذه المقولة مستعينا بما درسته. 

 لّتلخيصا:        ّثالثالموضوع ال

الّرشوة قديمة قدم اإلنسان، فهي موجودة ما دام أّن هناك قوّيا وضعيفا، غنّيا وفقيرا. فهي      

 ا ، هي مما يعطيه الّشخص للحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ؛ وبعبارة أخرى

 ى إلبطال حّق وإثبات باطل.ي عط  

فراد والمجتمعات والّدول؛ فهي وهي ممارسة قبيحة وفعل سّيء، ألّن خطرها كبير على األ    

 تتضّمن أخطارا كبيرة تهّدد وحدة المجتمع.

فإذا انتشرت في مجتمع ما، فإّنها تهدم دعائمه وتؤّدي إلى فساده ودماره وانهياره. وقد حّرمت 

م إلسالالّرساالت الّسماوّية والّشرائع كاّفة الّرشوة بكّل أشكالها وأنواعها ومظاهرها، واعتبرها ا

 كل المال بالباطل.أألّنها  نوب ؛من كبائر الذّ 

ضعف الّسلطة الّسياسّية، وخاّصة في األنظمة الّتي ال تتمّتع بقْدر من الّديموقراطّية  ومن أسبابها

  لّية والحزبّية، وعالقات القرابة.والّنزاهة، وضعف الوعي االجتماعّي واالنتماءات القب

ة، ال بّد من تحقيق مبدإ العدالة والّديموقراطّية وتكافؤ الفرص بين ولمحاربة ظاهرة الّرشو      

أفراد المجتمع، وإصدار قرارات تمنع الّرشوة بكّل أشكالها ؛ وكذلك وضع رجل مناسب في 

مع مراعاة أخالقه وسيرته وسلوكه والّرقابة الفّعالة والمستمّرة على الموّظفين،  المكان المناسب

دي وظروف المعيشة للمواطنين، وتوجيه نصائح وإرشادات للّتحذير وتحسين الوضع االقتصا

من خطورة الّرشوة ومفاسدها عن طريق الّندوات والمحاضرات واستخدام وسائل اإلعالم لنشر 

  ثقافة الّنزاهة والعّفة واإلخالص في العمل.
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 ة ــلـئــــاألس
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