
منالكثرييستخدمهمجيلٌتعبريٌ

موقفًاتقفأنبهويُقصدالناس

وبالتايلكانجمالٍأييفوسَطِيًّا

مععالقةٍحُسنعلىحتافظ
.املوقفهذامنهتأخذالذيالشيء

املثلهذاعليهينطبقماوأفضل

تربيتناومنهااليوميسُلوكناهو

أنفعلًاينبغيحيثألوالدنا،

يفالوسطمنالعصاهلممنسك

يفنُغايلفالمعهمتعاملناكيفية

مسلوكياهتجتاهوالتصلُّبِالقسْوة

إىلنتساهلُوالمثالً،وتصرفاهتم،

مننعوالاللَّيِّنةاملستوياتأدىن

والاحلِرمانلدرجةشيءٍأيعنهم

تعودفالشيءٍكلمبنحهمنُفرِطُ

أولديهمقيمةٌهلاوقتهااألشياء
!معىن

السلــــــوكعـــــــــــــناحلــــــديــــــــــــــــــــثويف

،واألخــالقوالتـــــربـــــيةوالتصـــــرفات

النــاسمـــــنكثـــريًاأننـرىلألسف

السياقهذايف

أحدإىلينجذبون

األول،!الطـــرفـــــــني

املغـــــــالـــــــياملتشــــــــدد

الليـــــــــــــــنوالثـــــــــاين،

.املتساهل
-2-البقية صفحة 

!منتصف العصا
!أو أحد القطبني
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/أبريل4العدد 

نيسان2019

املعلمة سامية تشارك بعض 

الطالبات يف ألعابهن

ا يف املعلمة سالي مع بعض تلميذاته

رحلة مدرسية

:فصل الربيع
..  ة فصل األشجار خضراء شاخم.. فصل العصافري تزقزق طرًبا 

..  فصل الفرح واألمل .. فصل الزهور تعبق بعطرها الفواح 

!فإن هذا لن يطول..... فاغنموا واستمتعوا 



-(2)-السويد  /مالمومدرسة السالمة أبريل/نيسان2019/4:   العـدد

نظرناوجهةمنوكالمها

تربيةألناختيارهيفخمطئٌ

مراحليفسيَّمااألوالد،

الأنإىلمناحتتاجالطفولة،

أوالطرفنيأحدعننتخلى

ارإظهعليناينبغيإذالقطبني؛

والعَطفِواحلُبِّواملودَّةالرَّمحة

إىلوالتَّساهُلَوالتَّبُسُّطَواحلَنانِ

جتاهالصفاتهذهمنآخره

يتجاوزونالأهنمطاملاأطفالنا

وحيافظونسلوكهم،يفحدودهم

نُلقِّنُهماليتالعامةاملبادئعلى

البيئةمنيكتسبوهناأوإياها

أفرادبقيةحنوهبماحمليطة

القريباجملتمعأوالعائلة

عدمعليناوينبغي.منهم

القسوةِمننوعٍوإظهارالتساهل

أجلمناملقبولإطاريفوالشِّدةِ

بدَرَماإذاتصرُّفاهتمتصويبِ

األدبِنِطاقعنخيرجُمامنهم

كماولكناحلميدةواألخالق

يشعرأنلدرجةليسذكرنا
.واإلضطهادبالظلمالطفل

كيفيةأيضًايدخلهذاويف

مىتنعرفوأنوالعقاب،املكافأة

!نعاقبهمأونكافئهموملاذاوأين

ينتهونكيفنُعلمهمأنهبدفِ

وكيفاألخطاءِارتكابعن

الاليتاملمارساتعنميتنعون

الوقتنفسويفعنها؛نرضى

علىالثَّناءأنفسنانُعوِّد

مانعوالاحلميدةتصرفاهتم

أمكانتمعنويةٍمكافآتٍمن
.مادية

افأةاملكيفيفرطونالناسبعض

كثرةمنأوفيهمجلهلٍإما

أوبأوالدهموتَعلُّقهمحُبهم

وهنا!اآلخرينمنغريةٍ

معتعاملهميفتوازهنميفقدون

حيسنونيعودونفالأوالدهم

املناسبةواألجواءَاألوقاتَانتقاءَ

عنيتغاضونكأنللمكافأة

اليتأوالدهمتصرفاتبعض

ةواملتابعاملالحقةحينهاتستحق
.والتصويب

هديةًنشتريأنمثلًاأيعقل

إىلاإلساءةمنيُكثرلولدٍ

!أقاربه؟أووالديهأوإخوته

لعلههديةًلهنشتريفنقول

أنهأنفسنايفجنزمَأويرتدعُ

بهيُبتلىماأكثر!سريتدع؟

تساهُلصِغرهميفاألوالد

ألفاظهميفمعهمآبائهم

ارتكابعلىواجلرأةوكلماهتم

احلاالتبعضويف!احلماقات

البكلماتالوالدينأحديتلفَّظ

ألنمنهماتصدرأنينبغي

والديهمنبإذنيهيلتقظالولد

عمايردعهمنجيدملوإن

سوءأومحاقاتٍمنيرتكبه

نفسهقرارةيفسيظنألفاظٍ

األمروأنهكذاالصحيحبأن

وبالتايلاخلطورةهذهيفليس

يفاإلستمرارمنلديهمانعال

طاملاعنهوالدفاعالسلوكهذا
!قبلمنينهرهملأحدًاأن

وصفناكماوسطًاأمةٌحنن

اختياروعليناالكرميرسولنا

شؤونخمتلفيفالوسطية

يتعلقفيماوخاصةحياتنا

اوتربيتنوأخالقِنابسلوكياتنا

.ألوالدنا

!منتصف العصا
!أو أحد القطبني ا يف املعلمة سالي مع بعض تلميذاته

حديقة الفولكتس بارك

رحالت ترفيهية وزيارات تثقيفية
في خدمة طالب مدرسة السالمة

الجهووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووو    وووووووووووووووووووووه  
أب يوووووز  علووووو     ووووو /نيسووووو  

تووووووووووووووووت      وووووووووووووووو  ا  يوووووووووووووووو عا  
ا دعاسووووووووووال    وووووووووو    ا  وووووووووو 

ت وووول تجموووون بوووو   ا ل  اوووو   ام
 بووووووووووو   ا ت  ووووووووووواز ا    وووووووووووو 

ذ ي ب م  ينوووول  ااكتبوووو   بوووو
هكوووووووووووووذا هووووووووووووو  . اا ت ووووووووووووو  

أسوووووووووووووووو     ن وووووووووووووووو   دعسوووووووووووووووول 
ا سووووووووو  ل طووووووووو    ووووووووو ع ت ووووووووو ي  
 سوووووووووت ص ا  ووووووووو     ووووووووو ز 

ذا ام       ط  أذه نهم، هو
م  ووووو  تامل وووووو  امدعسووووول   وووووو ا

  ي ووووووووووووول ا توووووووووووووو    بوووووووووووووو ل     
   ا    ال  ا  اس ل طو   جو

.ا ت  ام



يومين في الهواء الطلق لطالب وطالبات مدرسة السالمة
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مة أنشطة رياضية وترفيهية نظمتها مدرسة السال
لطالبها على مددار يديميف فدن مةطبدة بفلتف تدا      

Bulltofta  وذلك ييم اإلثةيف التاسع والعشدريف
أبريل حيث كان نصيب الطدال   /مف شهر نيسان

مف الصف الخامس حتى التاسدع واشدتملع علدى    
مباريات فن كدر  البددم بديف مختلدف ال در       

.المؤل ة مف الطال 
ب وفن ييم الثالثاء الثالثين مف الشهر، كان نصي

الطال  مف الصف األول حتى الرابع

ومننن اعلعننات الاننه مارسنن ا الإننات  ننان النندا ا لعبنن  ال ننرو  

وه مسننانبإ  مننن مننادا الرياوننيا ت ون نناإا  لننه ا ننوين الو ننال

ه بالرسنننول المفا  ننن ت والأل نننر باع ينننالت وألعنننات ال يمبنننو و ننن

ولعبننننن  تالنننننرلم والمنننننرور منننننن الننننن  لنننننا   دون لمسننننن 

 نناه الا النن  ليننم يرمننه ألنند ألننراد ال رينن  بننال را باا/بولينن ال

ال ريننننن  اعفنننننر وم ي نننننا أن امنننننر منننننن بينننننن ل دون أن امنننننل 

ولنه الن اين   نر . و  ذا من اعلعنات ال نيأل  والمماعن ..ألد ل

.د المع مينليم لعت ال ري  ال ائ  لي ا و. بإول  له البيسبول

يومين في الهواء الطلق لطالب وطالبات مدرسة السالمة
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أممنال مسنرلي  فنال ن نناإا  ال ريايندل منن إنات مننن 

م مفا ف الص وف وال دف من ا امرين الإات م ى األمن

ال فصننيا  وأداا اعدوار المفصصنن  ل ننل دون ف ننل وأن 
يوا  وا ال م ور ب ل ثأل  بالن ل

و ننننا اسنننارال  لصنننيرا لنننبعف الإالبنننا  ولرصننن 
.وذل  فال لارا ال ريايدلIpadلم ا دا اعيباد 

و نا بعف من 

إات الصف اعول

ولد أفذوا " ت"

م ى مااأل ل 

انظيف الم ان 

ن الذي  انوا ي عبو

لي  له  اوي  
المدرس 

مرالل اصميل 

ولم وبناا 

وا وين بي  من

ال راون من 

ومن ن اإا  

بدو ال ريايدل وا

له الصورا 
.المع م  ندى
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لننه ( ت)و ( أ)صننورا  مي نن  الاألإنن  لإننات الصنن ين الفننامل 

راسي  ملإ  الألإارا  الرئيسي  و ل يناظرون الألإار له رل ٍ  د
.الى مر   اعبلام ال  ير له مدين   وبن ا ن له الدانمار 

  بعننفم مننن إننات الصننف الرابننن و ننل لننه لديألنن  ال ننول ال بننار
 Cool)ي ننار ون لننه م ننرو  اسننم  العألننول ال ادئنن  أو الذ ينن  

Minds )ا ل معرلننن  والع ننن . للينننم يننندير الم نننرلون م يننن  مفابنننرل

ت و نننا  يم ننن ل إننات الأليننال بتممننال الالاليننل باسننافدال الم  ننر

وإبامنننن  اع نننن ال الثاثينننن  اعبعنننناد وصنننننام  المع ننننون لسننننت 

يسنني  مواصنن اا ل ال فصنني  أو الا ننول لننه اللديألنن  لننه م مننٍ  بول
(CSI, Crime Scene Investigation ) لالنري ثثنار  ريمن  منا

. ما يلصل من الملألألين له اللياا االمايادي 

 نا  ا رب  مثيرا لإل امال ومماع  له ن ل الول  لوا ا الإات
(.ت)و ( أ)من  ا الص ين الرابن 

هو وهنا أوقاٌت ممتعة في أحضان الطبيعة حيث يل
األوالد بعيدان الشجر بعد أن يجمعوها من أماكن 
بعيدة ليشكلوا منها هذا الكوخ على طراز هنود 

خالبة الفكرة التواصل مع الطبيعة بغاباتها ال. أمريكا
.والتدرب على التجول فيها واكتشاف محتوياتها
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قصة العدد
قصـة الدرهـم الـواحــد

أحدإلىجاءتامرأةأنيحكى
تمالقد:لهفقالتالفقهاء،

اولمدرهم،ستمائةوتركأخي،
إاليعطونيلمالمالقسموا
الفقيهفكر!واحًدادرهًما

كانربما:لهاقالثملحظات،
ناواثوابنتانوأمزوجةألخيك

المرأة،فتعجبت.أًخاعشر
:فقال.كذلكهونعم،:وقالت

لموهمحقك،الدرهمهذاإن
رك،تماثمنفلزوجته:يظلموك

،(درهًما75)يساويوهو

ساوىيوهوالثلثين،والبنتيه
سدسوألمه،(درهم400)

100)يساويوهوالمبلغ،
توزع(درهما25)ويتبقى،(درهم
لىوععشراالثنىإخوتهعلى

ماضعفالرجلويأخذأخته،
مان،درهأخٍ فلكلالمرأة،تأخذه
أنتهيالتي-لألختويتبقى

.واحددرهمٍ -

اإلمامإلىجاءرجًلٍأنيُروى
يا:هلوقالليلة،ذاتحنيفةأبى
ااًلٍمدفنتطويلةٍ مدةٍ منذ!إمام
ذاهنسيتولكنيما،مكانٍ في

لٍ حفيتساعدنيفهلالمكان،
:اإلماملهفقالالمشكلة؟هذه
تىحالفقيه؛عملمنهذاليس
لحظةًٍفكرثم.حًلٍلكأجد
ىحتفَصلٍ إذهب،:لهوقال
مكانرستذكفإنكالصبح،يطلع
هبفذ.تعالىاهللشاءإنالمال

وفجأًة،.يصليوأخذالرجل،
الصلة،وأثناءقصير ،وقتٍ وبعد

المالدفنالذيالمكانتذكر
.ضرهوأحإليهوذهبفأسرعفيه،
إلىالرجلجاءالصباحوفي

عثرهأنوأخبرهحنيفة،أبىاإلمام
:سألهثموشكره،المال،على

نمكاسأتذكرأنيعرفتكيف
ألني:اإلمامفقال!المال؟
يترككلنالشيطانأنعلمت
المالبتذكروسيشغلك،تصلي

.صلتكعن

كانٍالعالمٍاأللمانيٍالشهـــيرٍأينشتاينٍمسافـًراٍ
بالقطارٍوذهبٍليأكلٍفيٍصالةٍالطعامٍوعندما
أحضرٍالنادلٍقائمةٍالطعــامٍاكتشفٍأينشــتاينٍ
أنهٍنسيٍنظارتـهٍالخاصـةٍبالقــراءة،ٍفطلـبٍمنٍ

:النادلٍقراءةٍقائمةٍالطعامٍفرّدٍٍهذاٍقائًلٍ

!كٍتماًمامعذرًةٍياٍسيديٍفأناٍجاهل ٍالٍأستطيعٍالقراءةٍمثل

وطلبوا منه ذات يوم جاء بعض الناس إلى اإلمام الشافعي،
 على وجود هللا عز 

ا
ففكر لحظة، ثم .وجلأن يذكر لهم دليًل

فتعجب الناس من هذه . الدليل هو ورقة التوت: قال لهم
 على:  اإلجابة، وتساءلوا

ا
وجود كيف تكون ورقة التوت دليًل

! هللا؟
ذا ورقة التوت طعمها واحٌد؛ لكن إ: "فقال اإلمام الشافعي

ا، وإذا أكلها النحُل أخرج ِّ أخرج حريرا
، أكلها دوُد القز 

ا
عسًل

..  وإذا أكلها الظبُي أخرج املسَك ذا الرائحة الطيبة
َد املخارج؟ َد األصَل وعدَّ ! "فمن الذي وحَّ

!  خالق الكون العظيم-إنه هللا تعالى 

الفضيلة حين يقوم بعض اآلباء واألمـهات بتـزيـين أبنائهم ب
ا يحقُّ لهم أن يقولوا

ا
ملًلئم وليس من ا. هؤالء أبناؤنا: إذ

ام بمثل لآلباء واألمهات الذين يهملون تربية أبنائهم القي
ولكن ماذا نقول إذن لآلباء الذين يدفعون . هذا اإلدعاء

ستوى أبناءهم إلى طريق الشر والرذيلة ويبعدونهم عن امل
!الًلئق باإلنسان؟

علمــــــاء -الــــــذين ال يؤمنــــــون بــــــاه-تحـــــدى أحــــــد امل حــــــدين
، املســــــلمين  ــــــي أحــــــد الــــــبًلد، فاختــــــاروا أذكــــــاهم ليــــــ د عليـــــــه

ا و ــــي املوعــــد املحــــدد ترقــــب الجميــــ  . وحــــددوا لــــذلك موعــــدا
قــــد ل: فقــــال امل حــــُد ل حا ــــرين. وصــــول العــــالم، لكنــــه تــــ خر

ت هـــرا عـــاملكم وخـــام، ألنـــه علـــم أنـــب   نت ـــر عليـــه، وأث ـــ
وأثنـــــاء كًلمـــــه حضـــــر العـــــالم ! لكـــــم أن الكـــــون لـــــيس لـــــه إلـــــه

:املسلم واعتذر عن ت خره، تم قال
ــــــا أع ــــــ  بــــــه ال هــــــر، وأنــــــا  ــــــي الطريــــــق إلــــــى هنــــــا، لــــــم أجــــــد قاربا

ن وانتظــــرت علــــى الشــــاطت، وفاــــ أ وهــــرت  ــــي ال هــــر ألــــوا  مــــ
بحت الخشب، وتامعت مـ  بعضـها بسـرعةن ونظـامن حصـ  أصـ

ــا، ثــم  اقاـــ ا القــارا مهـــي، فركبتــه وج ـــت إلــيكم فقـــال . قاربا
إن هــــــذا الرجــــــل مانــــــون، فكيــــــف يتامــــــُ  الخشــــــب : امل حـــــُد 

ــــا دون أن ي ـــــنعه أحــــد، وكيـــــف يتحــــر  بـــــدو  ن وي ــــبر قاربا

فمــاذا تقــول عــن: فت ســم العــالم، وقــال! وجــود مــن يحركــه؟
!  لــه؟إن هــذا الكــون العظــيم الكبيــ  بــًل إ: نفســك وأنــت تقــول 

 امل حد
َ

!فُبهت



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.
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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.

Det var två trevliga dagar med utomhus-

aktiviteter och fina naturupplevelser. Vi hade 

tur- även om vädret var mulet så regnade det 

inte.

Dagen avslutades med brännbollsturnering där 

det vinnande laget fick möta personalen.



:  بقلم األ تاذ

محمد آغا

.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•

خري األمور أوسطها

.اععش مع احلاكمني الصاحلني وسطًا بني الرتدد واالنقط•
.عش مع بطنك وسطًا بني الشبع واجلوع•
.عش مع جسمك وسطًا بني التعب والراحة•
.عش مع نفسك وسطًا بني املنع والعطاء•
.عش مع ربك وسطًا بني اخلوف والرجاء•

السعداءمنتكن


