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 جرةة الشودنشأُ

ن اهلجري املاضي ملعهد آل أبي جبارة يف وائلة لقرد العاشر من ايف أواسط العقْ  -  يف األصل -  نشودة قيلتأُ(
هي  - على ما أَذْكُر -أو حنْو ذلك ل األخري : األول والثاني واألخري والذي قب األبياتو .. مبحافظة صعدة

من ق طْلألستاذ سيد قطب رمحه او بسبب نسيان  له ، عةمطْعظم تلك القإنشاء هذه  عة يف ذلك الوقت تَم
  )دها الطالب يف إحدى املناسباتشنات لياألبي 

رهــــجالش لْــــكتل ظُــــران  
   

هــر ــون النضـــ   ذات الغصـــ
     

 ــة ــن حبـ ــت مـ ــف نمـ   كيـ
   

ــجره؟! وكَ ــارت شـ ــف صـ   يـ
     

  ذي أَنشــــأَهامــــن ذا الَّــــ
   

ــره؟! ــةً معمــــ   ١وارِفَــــ
     

ــها  ــرةً أَلْبســــ   وخضــــ
   

 هرــــــونم لَّــــــة٢كَح  
     

ــد ــ قـ ــقَىشـ ــاً وسـ   ق أَرضـ
   

ــة الْ ــدبرهللْفَلْقَــــ   ٣مــــ
     

ها بِشــد ــهومــــ   مِســــ
   

ــ ــرهالْوبِــــ   هواِء يســــ
     

ــ ــذْعها وســــ   اقُهاوجِــــ
   

هــر ــونها والثَّمــــ   غُصــــ
     

ــاظرٍ ــرةٌ لنـــــ   مســـــ
   

هــــــربحمٍ مطــــــاع ٤أو  
     

                                                
  واِرفة ُمعّمرة : كثیرة الظل طویلة العمر . ١
  أْلَبسھا الُخضرة كأنھا ُحّلة ُمِضیئة . ٢
  ِلق لَتخرج منھا َنْبتة الشجرة .الَفْلَقة : البْذرة التي تْنف ٣
  محّبرة : ُمَحسَّنة . ٤
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  ةٌدائق بهِيجــــــحــــــ

  
 هــر ــا منتشــــ   ظاللُهــــ

     
وخ ــارِه ــن نــ ــب مــ   شــ

   
ــا الْ ــررهطاقَتنــــ   محــــ

     
ــاً  ــه مركَبــ ــيد منــ   نشــ

   
 هــكَر ــا ودســـ   ١و حاملًـــ

     
ــا ــا و نفْطُنــــ   و فَحمنــــ

   
هــــرطَمنم ةــــرضــــن خ٢م  

     
  جارِ يفةُ اَألشــــــيــــــادزِ
   

ــرٍ تزِ ــره قُطْــ ــد مطَــ   ٣يــ
     

ى النــــدأَســــلَهفَض بــــات  
   

  ٤ررههــــــوا فَكَــــــإىل الْ
     

  ـمـــن ذا الـــذي أَنشـــأَ هـــ
   

ــ ــنعم الْــ ــوفَّره؟!ذي الـ   مـ
     

  كَنشــــــئها يبعثُنــــــا 
   

 هــر ــاً نخــ ــو عظامــ   ٥ولَــ
     

 ــذَّب ــد معــــ   فَجاحــــ
   

 هــكَر ــن شــ ــائز مــ   وفــ
     

ــه  ــزاؤهم جناتــــ   جــــ
   

  جرهغراســــــهن الشــــــ
     

  ذاك هــــــو اُهللا الــــــذي
   

 ــــــهمعأَن هــــــرمهنم  
     

 ــة ــة بالغــــ ــدره   ذُو حكْمــــ ــدرة مقْتــــ   وقُــــ
                                                

  مجموعة الَمباني الُمكّونة من الخشب . ١
 الفْحم والنْفط في األصل غابات عظیمة اْنَطَمرْت في الماضي السحیق . ٢
  من فوائد كثرة األشجار أیضًا كثرة نزول األمطار فھنالك تناسب بین كمیة وجود الشجر وكمیة المطر . ٣
نھ الغذاء والثمار كذلك فإن من فوائد النباتات واألشجار تكریر الھواء وتجدیده فالمادة الخضراء تأخذ ثاني أكسید الكربون من الجّو أثناء الضوء وتصنع م ٤

  ألرض .وتطلق في ھذه العملیة األكسجین ، فالنبات بفضل اهللا عامل َتَواُزٍن ِلغازات الھواء ومْصَدٌر للغذاء واألكسجین في ا
ْرنا عظامًا َنِخرة  ، والشاكرون كما أنشأ اهللا من َدورة األشجار والنباتات ھذه النَِّعم فَبَعث الحیاة في األرض ، فكذلك یْبعثنا للحیاة من جدید یوم القیامة ولو ِص ٥

  جزاؤھم الجنات التي ِغَراُسھن األشجار .  


