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أبريل/
نيسان

تصدر عن مدرسة السالمة يف مدينة ماملو  /السويد

منتصف العصا!
أو أحد القطبني!
تعبريٌ مجيلٌ يستخدمه الكثري من
الناس ويُقصد به أن تقف موقفًا
وسَطِيًّا يف أي جمالٍ كان وبالتايل
حتافظ على حُسن عالقةٍ مع
الشيء الذي تأخذ منه هذا املوقف.

**
لطالب مدرسة السالمة وأهاليهم

وأفضل ما ينطبق عليه هذا املثل
هو سُلوكنا اليومي ومنها تربيتنا
ألوالدنا ،حيث ينبغي فعلًا أن
منسك هلم العصا من الوسط يف
كيفية تعاملنا معهم فال نُغايل يف
القسْوة والتصلُّبِ جتاه سلوكياهتم
وتصرفاهتم ،مثالً ،وال نتساهلُ إىل
أدىن املستويات اللَّيِّنة وال مننع
عنهم أي شيءٍ لدرجة احلِرمان وال
نُفرِطُ مبنحهم كل شيءٍ فال تعود
األشياء وقتها هلا قيمةٌ لديهم أو
معىن!

**
غري خمصصة للبيع

ويف احلـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن السلـ ـ ــوك
والتص ـ ــرفات والت ـ ــرب ـ ــية واألخــالق،
لألسف نـرى أن كثـ ـريًا م ـ ــن النــاس
يف هذا السياق
ينجذبون إىل أحد
الط ــرف ـ ـ ــني! األول،
املتشـ ـ ـ ــدد املغ ـ ـ ــال ـ ـ ــي
والث ـ ـ ـ ــاين ،اللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
املتساهل.
البقية صفحة -2-

املعلمة سامية تشارك بعض
الطالبات يف ألعابهن
املعلمة سالي مع بعض تلميذاتها يف
رحلة مدرسية

فصل الربيع:
فصل العصافري تزقزق طربًا  ..فصل األشجار خضراء شاخمة ..
فصل الزهور تعبق بعطرها الفواح  ..فصل الفرح واألمل ..
فاغنموا واستمتعوا  .....فإن هذا لن يطول!

منتصف العصا!
أو أحد القطبني!

املعلمة سالي مع بعض تلميذاتها يف
حديقة الفولكتس بارك

رحالت ترفيهية وزيارات تثقيفية
في خدمة طالب مدرسة السالمة
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وكالمها من وجهة نظرنا
خمطئٌ يف اختياره ألن تربية
األوالد ،سيَّما يف مراحل
الطفولة ،حتتاج منا إىل أن ال
نتخلى عن أحد الطرفني أو
القطبني؛ إذ ينبغي علينا إظهار
الرَّمحة واملودَّة واحلُبِّ والعَطفِ
واحلَنانِ والتَّبُسُّطَ والتَّساهُلَ إىل
آخره من هذه الصفات جتاه
أطفالنا طاملا أهنم ال يتجاوزون
حدودهم يف سلوكهم ،وحيافظون
على املبادئ العامة اليت نُلقِّنُهم
إياها أو يكتسبوهنا من البيئة
احمليطة هبم حنو بقية أفراد
العائلة أو اجملتمع القريب
منهم .وينبغي علينا عدم
التساهل وإظهار نوعٍ من القسوةِ
والشِّدةِ يف إطار املقبول من أجل
تصويبِ تصرُّفاهتم إذا ما بدَرَ
منهم ما خيرجُ عن نِطاق األدبِ
واألخالق احلميدة ولكن كما
ذكرنا ليس لدرجة أن يشعر
الطفل بالظلم واإلضطهاد.
ويف هذا يدخل أيضًا كيفية
املكافأة والعقاب ،وأن نعرف مىت
وأين وملاذا نكافئهم أو نعاقبهم!
هبدفِ أن نُعلمهم كيف ينتهون
عن ارتكاب األخطاءِ وكيف
ميتنعون عن املمارسات اليت ال
نرضى عنها؛ ويف نفس الوقت
نُعوِّد أنفسنا الثَّناء على
تصرفاهتم احلميدة وال مانع
من مكافآتٍ معنويةٍ كانت أم
مادية.
بعض الناس يفرطون يف املكافأة
إما جلهلٍ فيهم أو من كثرة
حُبهم وتَعلُّقهم بأوالدهم أو
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مدرسة السالمة

غريةٍ من اآلخرين! وهنا
يفقدون توازهنم يف تعاملهم مع
أوالدهم فال يعودون حيسنون
انتقاءَ األوقاتَ واألجواءَ املناسبة
للمكافأة كأن يتغاضون عن
بعض تصرفات أوالدهم اليت
تستحق حينها املالحقة واملتابعة
والتصويب.
أيعقل مثلًا أن نشتري هديةً
لولدٍ يُكثر من اإلساءة إىل
إخوته أو والديه أو أقاربه؟!
فنقول نشتري له هديةً لعله
يرتدعُ أو جنزمَ يف أنفسنا أنه
سريتدع؟! أكثر ما يُبتلى به
األوالد يف صِغرهم تساهُل
آبائهم معهم يف ألفاظهم
وكلماهتم واجلرأة على ارتكاب
احلماقات! ويف بعض احلاالت
يتلفَّظ أحد الوالدين بكلمات ال
ينبغي أن تصدر منهما ألن
الولد يلتقظ بإذنيه من والديه
وإن مل جيد من يردعه عما
يرتكبه من محاقاتٍ أو سوء
ألفاظٍ سيظن يف قرارة نفسه
بأن الصحيح هكذا وأن األمر
ليس يف هذه اخلطورة وبالتايل
ال مانع لديه من اإلستمرار يف
هذا السلوك والدفاع عنه طاملا
أن أحدًا مل ينهره من قبل!
حنن أمةٌ وسطًا كما وصفنا
رسولنا الكرمي وعلينا اختيار
الوسطية يف خمتلف شؤون
حياتنا وخاصة فيما يتعلق
بسلوكياتنا وأخالقِنا وتربيتنا
ألوالدنا.

مالمو/السويد

-(2)-

السالمة
مدرسة السالمة
وطالبات مدرسة
لطالب وطالبات
الطلق لطالب
الهواء الطلق
في الهواء
يومين في
يومين

أنشطة رياضية وترفيهية نظمتها مدرسة السالمة
لطالبها على مددار يديميف فدن مةطبدة بفلتف تدا
 Bulltoftaوذلك ييم اإلثةيف التاسع والعشدريف
مف شهر نيسان /أبريل حيث كان نصيب الطدال
مف الصف الخامس حتى التاسدع واشدتملع علدى
مباريات فن كدر البددم بديف مختلدف ال در
المؤل ة مف الطال .
وفن ييم الثالثاء الثالثين مف الشهر ،كان نصيب
الطال مف الصف األول حتى الرابع

ومننن اعلعننات الاننه مارس ن ا الإننات ننان النندا ا لعب ن ال ننرو
المسننانبإ مننن مننادا الرياوننيا ت ون نناإا لننه ا ننوين الو نوه
بالرسنننول المفا ننن ت والأل نننر باع ينننالت وألعنننات ال يمبنننو و نننه
النننننرلم والمنننننرور منننننن الننننن لنننننا دون لمسننننن ت ولعبننننن
البولي ن /الا النن ليننم يرمننه ألنند ألننراد ال رينن بننال را باا نناه
ال ريننننن اعفنننننر وم ي نننننا أن امنننننر منننننن بينننننن ل دون أن امنننننل
ألد ل..و ذا من اعلعنات ال نيأل والمماعن  .ولنه الن اين نر
بإول له البيسبول .ليم لعت ال ري ال ائ لي ا ود المع مين.
العـدد2019/4 :

نيسان/أبريل

مدرسة السالمة

مالمو/السويد
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و ننننا اسنننارال لصنننيرا لنننبعف الإالبنننا ولرصننن
لم ا دا اعيباد  Ipadوذل فال لارا ال ريايدل.

أممنال مسنرلي فنال ن نناإا ال ريايندل منن إنات مننن
مفا ف الص وف وال دف من ا امرين الإات م ى األمنم
ال فصننيا وأداا اعدوار المفصص ن ل ننل دون ف ننل وأن
يوا وا ال م ور ب ل ثأل بالن ل

و نا بعف من
إات الصف اعول
"ت" ولد أفذوا
م ى مااأل ل
انظيف الم ان
الذي انوا ي عبون
لي له اوي
المدرس
مرالل اصميل
ولم وبناا
وا وين بي من
ال راون من
ومن ن اإا
ال ريايدل وابدو
له الصورا
المع م ندى.
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مالمو/السويد

-(4)-

نف مننن إننات الصننف الرابننن و ننل لننه لديأل ن ال ننول ال بننار
بعن م
ي ننار ون لننه م ننرو اسننم العألننول ال ادئ ن أو الذ ي ن ( Cool
ننرا ل معرلننن والع نننل.
 )Mindsلينننم يننندير الم نننرلون م يننن مفابن ل
و نننا يم ننن ل إننات الأليننال بتممننال الالاليننل باسننافدال الم ننرت
وإبامنننن اع نننن ال الثاثينننن اعبعنننناد وصنننننام المع ننننون لسننننت
مواصن اا ل ال فصنني أو الا ننول لننه اللديألن لننه م من ٍ بوليسنني
( )CSI, Crime Scene Investigationلالنري ثثنار ريمن منا
ما يلصل من الملألألين له اللياا االمايادي .
ا رب مثيرا لإل امال ومماع له ن ل الول لوا ا الإات نا
من ا الص ين الرابن (أ) و (ت).

صننورا مي ن الاألإ ن لإننات الصنن ين الفننامل (أ) و (ت) لننه
ملإ الألإارا الرئيسي و ل يناظرون الألإار له رل ٍ دراسي
الى مر اعبلام ال ير له مدين وبن ا ن له الدانمار .

أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة حيث يلهو
وهنا
ٌ
األوالد بعيدان الشجر بعد أن يجمعوها من أماكن
بعيدة ليشكلوا منها هذا الكوخ على طراز هنود
أمريكا .الفكرة التواصل مع الطبيعة بغاباتها الخالبة
والتدرب على التجول فيها واكتشاف محتوياتها.
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قصة العدد
قصـة الدرهـم الـواحــد
يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد
الفقهاء ،فقالت له :لقد مات
أخي ،وترك ستمائة درهم ،ولما
قسموا المال لم يعطوني إال
درهما واح ًدا! فكر الفقيه
ً
لحظات ،ثم قال لها :ربما كان
ألخيك زوجة وأم وابنتان واثنا
أخا .فتعجبت المرأة،
عشر ً
وقالت :نعم ،هو كذلك .فقال:
إن هذا الدرهم حقك ،وهم لم
يظلموك :فلزوجته ثمن ما ترك،
درهما)،
وهو يساوي (75
ً

والبنتيه الثلثين ،وهو يساوى
( 400درهم) ،وألمه سدس
المبلغ ،وهو يساوي (100
درهم) ،ويتبقى ( 25درهما) توزع
على إخوته االثنى عشر وعلى
أخته ،ويأخذ الرجل ضعف ما
تأخذه المرأة ،فلكل أخٍ درهمان،
ويتبقى لألخت  -التي هي أنت
 -درهمٍ واحد.

رجل جاء إلى اإلمام
يُروى أن ًٍ
أبى حنيفة ذات ليلة ،وقال له :يا
إمام! منذ مدةٍ طويلةٍ دفنت م ًٍ
اال
في مكانٍ ما ،ولكني نسيت هذا
المكان ،فهل تساعدني في حلٍ
هذه المشكلة؟ فقال له اإلمام:
ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى
حل .ثم فكر لحظةًٍ
أجد لك ًٍ
فصلٍ حتى
وقال له :إذهبَ ،
يطلع الصبح ،فإنك ستذكر مكان
المال إن شاء اهلل تعالى .فذهب
الرجل ،وأخذ يصلي .وفجأةً،
وبعد وقتٍ قصير ،وأثناء الصلة،

تذكر المكان الذي دفن المال
فيه ،فأسرع وذهب إليه وأحضره.
وفي الصباح جاء الرجل إلى
اإلمام أبى حنيفة ،وأخبره أنه عثر
على المال ،وشكره ،ثم سأله:
كيف عرفت أني سأتذكر مكان
المال؟! فقال اإلمام :ألني
علمت أن الشيطان لن يتركك
تصلي  ،وسيشغلك بتذكر المال
عن صلتك.

كانٍالعالمٍاأللمانيٍالشه ــيرٍأينشتاينٍمساف ًـراٍ
بالقطارٍوذهبٍليأكلٍفيٍصالةٍالطعامٍوعندما
أحضرٍالنادلٍقائمةٍالطعــامٍاكتشفٍأينشــتاينٍ
أنهٍنسيٍنظارتـهٍالخاصـةٍبالقــراءةٍ،فطلـبٍمنٍ
ٍٍهذاٍقائل:
ًٍ
النادلٍقراءةٍقائمةٍالطعامٍفر ّد
كٍتماما!
معذرةًٍياٍسيديٍفأناٍجاهلٍالٍأستطيعٍالقراءةٍمثل
ً
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ذات يوم جاء بعض الناس إلى اإلمام الشافعي ،وطلبوا منه
ا
أن يذكر لهم دليًل على وجود هللا عز وجل .ففكر لحظة ،ثم
قال لهم :الدليل هو ورقة التوت .فتعجب الناس من هذه
ا
اإلجابة ،وتساءلوا :كيف تكون ورقة التوت دليًل على وجود
هللا؟!
ٌ
فقال اإلمام الشافعي" :ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا
ا
أكلها ُ
ُ
ا
النحل أخرج عسًل،
حريرا ،وإذا أكلها
القز أخرج
دود
ِّ
َ
ُ
املسك ذا الرائحة الطيبة..
الظبي أخرج
وإذا أكلها
َ
َّ
َ
َّ
َ
فمن الذي وحد األصل وعدد املخارج؟! "
إنه هللا تعالى  -خالق الكون العظيم!

حين يقوم بعض اآلباء واألمـهات بتـزيـين أبنائهم بالفضيلة
اإذا ُّ
يحق لهم أن يقولوا :هؤالء أبناؤنا .وليس من املًلئم
لآلباء واألمهات الذين يهملون تربية أبنائهم القيام بمثل
هذا اإلدعاء .ولكن ماذا نقول إذن لآلباء الذين يدفعون
أبناءهم إلى طريق الشر والرذيلة ويبعدونهم عن املستوى
الًلئق باإلنسان؟!

تحـ ــدى أحـ ــد امل حـ ــدين -الـ ــذين ال يؤمنـ ــون بـ ــاه  -علمـ ــاء
املس ـ ــلمين ـ ــي أح ـ ــد ال ـ ــبًلد ،فاخت ـ ــاروا أذك ـ ــاهم لي ـ ـ د علي ـ ــه،
وح ــددوا ل ــذلك موع ـ اـدا .و ــي املوع ــد املح ــدد ترق ــب الجميـ ـ
وص ــول الع ــالم ،لكن ــه ت ـ خر .فق ــال امل ح ـ ُـد ل حا ــرين :لق ــد
ه ــرا ع ــاملكم وخ ــام ،ألن ــه عل ــم أن ــب نت ــر علي ــه ،وأث ـت
لكـ ــم أن الكـ ــون لـ ــيس لـ ــه إلـ ــه! وأثنـ ــاء كًلمـ ــه حضـ ــر العـ ــالم
املسلم واعتذر عن ت خره ،تم قال:
ا
وأنـ ــا ـ ــي الطريـ ــق إلـ ــى هنـ ــا ،لـ ــم أجـ ــد قاربـ ــا أع ـ ـ بـ ــه ال هـ ــر،
وانتظ ــرت عل ــى الش ــاطت ،وفا ـ أ وه ــرت ــي ال ه ــر أل ــوا مـ ـن
ـرعة ونظ نـام حصـ أصـبحت
الخشب ،وتامعت مـ بعضـها بس ن
ا
قاربــا ،ثــم اقا ـ ا القــارا مهــي ،فركبتــه وج ــت إلــيكم .فقــال
امل حـ ـ ُـد :إن هـ ــذا الرجـ ــل مانـ ــون ،فكيـ ــف يتام ـ ـ ُ الخشـ ــب
وي ــبر ا
قارب ــا دون أن ي ــنعه أح ــد ،وكي ــف يتح ــر ب ــدون
وجــود مــن يحركــه؟! فت ســم العــالم ،وقــال :فمــاذا تقــول عــن
نفســك وأنــت تقــول :إن هــذا الكــون العظــيم الكبيـ بــًل إلــه؟!
َ
ُفبهت امل حد!
مدرسة السالمة

مالمو/السويد
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Svenska/

Lättskriven /

Nr. 4/2019

Dagen avslutades med brännbollsturnering där
det vinnande laget fick möta personalen.

Det var två trevliga dagar med utomhusaktiviteter och fina naturupplevelser. Vi hade
tur- även om vädret var mulet så regnade det
inte.

Under två dagar hade Al-Salamahskolan
friluftsaktiviteter i Bulltofta
rekreationsområde. Skolan var uppdelad i
två grupper; år 5-9 njöt av naturen med
många aktiviteter under den första dagen.
Alla deltog i fotbollsturneringen där de
vinnande lagen spelade mot personalen.

Den andra dagen var det år 1-4
som hade många olika
aktiviteter. Det fanns flera
stationer där eleverna
tillsammans med vuxna fick
prova på olika utmaningar.
-(7)-

السويد/مالمو

مدرسة السالمة

أبريل/نيسان

2019/4 :العـدد

بقلم األ تاذ:

محمد آغا

خري األمور أوسطها
•
•
•
•
•

عش مع أهلك وسطًا بني الشدّة واللني.
•
عش مع الناس وسطًا بني العزلة واالنقباض.
•
عش مع إخوتك وسطًا بني اجلدّ واهلزل.
•
عش مع تالميذك وسطًا بني الوقار واالنبساط• .
عش مع أوالدك وسطًا بني القسوة والرمحة.
• عش مع ربك وسطًا بني اخلوف والرجاء.

عش مع احلاكمني الصاحلني وسطًا بني الرتدد واالنقطاع.
عش مع بطنك وسطًا بني الشبع واجلوع.
عش مع جسمك وسطًا بني التعب والراحة.
عش مع نفسك وسطًا بني املنع والعطاء.

تكن من السعداء

