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بسم هللا الرحمن الرحيم  ,الذي علم بالقلم ,علم
اإلنسان ما لم يعلم  ,والصالة والسالم على النبي
الكريم الذي أرسله هللا مبشرا ونذيرا.
نبدأ هذا العدد بموضوعات شيقة ومعلومات
مفيدة .

اللجنة اإلعالمية :

أ .غالية شاهين
النائبة ومنسقة الدورية :
مها العتيبي
أعضاء التحرير :
فريق اللغة العربية

الحكمة

في قلب كل شتاء ربيع يختلج,
ووراء باب كل ليل صباح يبتسم
فريق الضاد

أدعية وآيــــات ....

إن صالة الوتر فضلها عظيم ,وأعظم ما يدل على ذلك هو
أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن يدعها في حضر وال سفر,
وهذا دليل واضح على أهميتها.
أجمع العلماء على أن وقت الوتر ال يدخل إال بعد العشاء,
وأنه يمتد إلى الفجر فعن أبي بصرة رضي هللا عنه :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ":إن هللا زادكم صالة
فصلوها بين العشاء والفجر" رواه أحمد.
األفضل تأخير فعلها إلى آخر الليل وذلك لمن وثق
باستيقاظه لحديث جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
عليه وسلم " :من خاف أن ال يقوم آخر الليل  ,فليوتر
أوله ,ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ,فإن صالة
آخر الليل مشهودة  ,وذلك أفضل "
أخرجه مسلم.
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ية التعاون بني األفراد 💛

معات 💛

حث االسالم على التعاون بين الناس ألنّه أساس النجاح في ك ّل األمور
فكلما كان الناس متعاونين كلما كان هذا المجتمع راقياً ,وتبدو أهمية
التعاون جلية في قوله تعالى ":وتعاونوا غلى البر والتقوى وال تعاونوا
على اإلثم والعدون" ومن المهم التذكير بأهمية التعاون على كل ما هو
خير واالبتعاد عن الشر فالشر يولد العنف والعداوة ولو أن الدول
العربية تتعاون فيما بينها ألصبحت أكبر قوة في العالم تقف في وجه
أي خطر قد يهددها ,ولهذا فإن التعاون مهم في جميع المجاالت المهنية
واالجتماعية حتى يصبح لدينا مجتمع متماسك ناجح في جميع
المجاالتّ .
إن من أهميّة التعاون بين األفراد والمجتمعات تفعيل دور
العمل التط ّوعي فكلّما شجعنا الشباب على األعمال التطوعيّة كلما زاد
حب العمل والتعاون على الخير وبناء مجتمع سليم قادر على مواجهة
أي تحديات من أي نوع قد يمر بها ومن أمثلة ذلك أن يت ّم عمل يوم
تطوّ عي لتنظيف البلدة ,أو زراعة األشجار ,أو أي عمل آخر يتم فيه
العمل على أساس التعاون ,ومن األمثلة األخرى على التعاون تعاون
األسرة والمدرسة في تربية األبناء بحيث يكون دور كلّ منهما ٌمك ِّمالً
لآلخر فيما يٌعرف بالتضامن أيضاً .ورغم أهمية التعاون إال ّ
أن ليس
جميع أفراد المجتمع قادرين على التعاون إ ّما لكبر السن أو بسبب
المرض أو غيره من األسباب ومن الممكن أن يتعاون بعض أفراد
المجتمع ولكن ضمن إمكانيات مح ّددة فلك ّل إنسان طاقة وقدرة معينة
يستطيع تحملها وأي مجتمع يخلو من التعاون بين أفراده فهو مجتمع
مف ّكك ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة .

ثبت علميا أن لأللوان تأثيراً على الحالة النفسية والمزاجية
لإلنسان ,لذلك سيكون من المفيد وقبل اختيار طالء لجدران
منزلك معرفة التأثير الذي ستخلقه على مدى البعيد
األمحر
لون الحب والدفء ,يبعث على الطاقة والنشاط ويساعد على
التخلص من الكسل والخمول واإلحساس الدائم باإلعياء او
الميل للنوم ,وهو يحسن الحالة المزاجية .سيكون استخدامه في
الغرف المشتركة فكرة جيدة مثل غرفة المعيشة ,أو في
الحمامات
 الربتقايللون يبعث على النشاط والحيوية ويشعر الفرد بالحماس
واإلبداع والسعادة .لذلك فإن استخدامه في غرف االطفال
إلبقائهم في حالة من النشاط والحيوية ,أو في غرفة الطعام
سيكون فكرة جيدة
األزرق

-

لون مهدئ ,يقلل من معدل نبضات القلب يهديء الحواس
ويجلب الهدوء للعقل والجسم ,كما أنه يخلق إحساساً بالقوة
واالستقرار النفسي والمعنوي .وهل هناك مكان أفضل لهذا
اللون من غرف النوم!
األصفر
لون مبهج ,ولكنه لون خطر إذا استخدم بكثرة أو بشكل مبالغ
فيه ,فهو قد يطور من مشاعر الغضب ويجعل الناس يفقدون
السيطرة على أعصابهم ,لذلك يفضل دمجه مع ألوان فاتحة
تخفف من حدته.

من أصداء السالم :
**حرف ( ب ) :
*بقدونس :نبتة عطرية أصلها يوناني من مقدونيا  ,ويسمى أيضا
( الكرفس الرومي )  ,يحتوي على عدة فيتامينات مثل
( أ  ,ب) كما يحتوي على مقادير عالية من فيتامين ( ج ),أما
المعادن فهو غني بالكالسيوم و الفسفور و البوتاسيوم .
من فوائده أنه منق للجسم و فاتح للشهية  ,قاض على ديدان
المعدة و األمعاء  ,و من أهم العالجات الضطراب الطمث ,
ويعالج الجروح و الرضوض ويساعد في نمو األطفال .
*بلح  :ثمرة ذات تاريخ طويل  ,إذ وجدت منقوشة على المعابد
الفرعونية  ,ووجدت صورة شجرة النخيل على نقود يهودية
قديمة  .يحتوي على فيتامينات ( أ ,ب  , 1ب ,2ج ,د ) ,
ويحتوي على معادن الكالسيوم و البوتاسيوم و الحديد و الكبريت







:االخضر 5-

أقامت المدارس برنامج استقبال الطالبات في  4/7بعنوان فرحة نجاح
الثاني تم
السادس عشر
للمرحلةالى
األولمبياد يرمز
اختباروالحياة,
الطبيعة
ربيع لون
من هو
االخضر
في اللون
المتوسطة
الخير ويجلب الهدوء النفسي واالنتعاش .وتستطيع
في يوم األربعاء الموافق السابع عشر من ربيع الثاني تم اختبار
استخدامه في كل مكان
األولمبياد للمرحلة الثانوية
في  5/1قدمت الممرضة دالل القاسم محاضرة للمرحلة الثانوية
:البنفسجي 6-
بعنوان ( الصحة والجمال)
وفي الثاني من شهر جمادى األولى تم اللقاء بممثلة جمعية سند لتوعية
لون  .ملكي ويرمز الى الفخامة,
ورسالةهو
البنفسجي
الجمعية
اللونبرؤية
الطالبات

يقاوم االنفعال والعصبية ,ولكن ال ينصح به
للشخصيات الحزينة  ,أو الذين لديهم استعداد
..لإلصابة باالكتئاب واإلحباط

*بن  :يزرع في المناطق االستوائية وفي الجزء

:االسود 7-
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اللون االسود يعكس الحداد والحزن من جانب ,والقوة
والسلطة من جانب اخر ,وهو يعطي شعور بالهيبة
والرهبة .في الديكور المنزلي سيكون من المفيد دمجه

المعاجم اللغوية
قالت العصفورة :
صباحا ثم جاءه مشت ٍر
كان أحد الصالحين إذا باع من دكانه
ً
قال  " :اذهب لجاري فإنه لم يبع منذ الصباح "
جمال النفس تجد بصماته في كل ما حوله !

بأقالمهن

ُ
ك الدراسيّة وبينَ الحيا ِة العمليّة
صل بَينَ َحياتِ َ
الوقت ُم ِهم ألنّهُ هُ َو الفا ِ

َهدْي نبينا ..صالح أمتنا
بقلم :نوير الهاجري

ك وكنتَ َحريصا ً على استغال ِل
وال َع َمل ,فإذا ُكنتَ ُمجتهداً فِي درا َستِ َ
ك  -كانت حياتك ال ُمستقبليّة أسهَ ُل وبَعي َدةً عَن التعقيد ,إذن دعينا نضع
وقتِ َ

إنه مما يجول في ُمجتن فؤادي ,وأصول عَقدي ,واعتقادي ..أن ال رشاد
لهذه األُمـة دون التمسك بسنة القدوة! القدوة األولى ,والم ِعلـم األول ,فهو
القائد والزوج ,والصديق ,والمجـاهد ,وه َّو الذي أُوتي مجامع الكلم ,هو
الذي لن يتكرر ,ولن يحول الزمن بمثله ,وإن حاولّ ..
فإن من صنف نبينا
محمد ,واحد فقط ..لن يكرره الزمان ولن يعيده ,حتى وإن جاهد على ذلك
من جاهد ,فـذاك المطلب بعيـد إن كان المـراد األصل ,ولكنُّه قريب إن
كان المـراد االقتداء.إن العواطف اإليمانية الدينّية ,التي ترافقها مشاعرنا
ال ُمشتاقة للحبيب ال ُمصطفى ,فتجول بِها باحثة في ُكتب السيرة واألخبار
حول قديم الزمان ,فيخيّل لبصر قلوبنا منظر تلك القرية التي س ّماها تعالى
بأم القُرى ,فتراهُ خارجا ً ِمنها مخذوالً مكسوراً ,ومن ثـ َّم إلى المدينة
المنورة معززاً منصوراً فتتحقق النصرة ,وتق ّر عين الحبيب باألنصار,
فيشتد أزره بهم ,وتعلو همته معهم ..ويبدأ بحنكته و ِعطفه ورحمته ,فيؤلف
بينهم وبين المـهاجرين حتى باتوا كأسرة واحدة ,هم األبناء ,وهو األب
ّ
الطـالب وهو معلمهم .فتنطلق من هُناك,
لهم ,ب ّل مدرسة واحدة فه ّم
ُ
مسيرة المدرسة المحمدية العـطرة الزكيّة الواعظة ,التي تربي قبل أن
تعلم ,وتعطي قبل أن تأخذ .تمنح بشتى أنواع السبل والطرق ال ُمتـاحة فكان
حبيبنا -صلى هللا عليه وسلم -تتبدل مواعظه وتعاليمه بتبدل المواقف
واألوضاع ال ُمحيطة بما يالئمها ,فكان بأبي هو وأمي يراعي شتى
التغيرات ,والتبدالت والتطورات التي كانت تعج بأنفسُ صحابته وأحوالهم
الدينية والدنيوية.

النقاط ال ُمه ّمة التي تساعدك على إدراك أله ّميّة الوقت بالنسب ِة لك
وطريق ِة استغال ِل ُك ّل فراغ.
* تحدي ُد نَ َم ِط الحياةَ :جميعُنا نَمتَلِك ( )24ساعة فَقَط فِي اليوم أي ()168
ساعة فِي األسبوع وال أ َح َد أكثر ِمن اآلخر ,فال تَ َد ُعي الظروف تَتَ َح ّكم
نهج حيا ٍة,
بِحياتك بَل تح ّكمي أنت بها ,إذن عَلي ِ
ضع َم ِ
ك أن تقو َمي بِ َو ِ
ك أن تعيشي على النمط الذي ترينه مناسباً,
َونَ َمط ُمعيّن تُجبرين نَف َس َ
ك راضيا ً عنهُ
وليس شرطا ً أن تكوني محبّة له ول ِكن يجب أن يكون عَقلُ َ
بعيداً َع ِن الهوى.
فالمزاجيّة إذا َد َخلَت في نَ َمط حيا ِة الطالبة تد ّمرها وخصيصا ً فِي
ت الدراسة بالنسب ِة
ال َمر َحلَ ِة الثانوية ,فيجب أن تتطرّقي إلى
وضع أولويّا ِ
ِ
ك فِي ال َمراتِب األولى ,وتخصّصي جزءاً ِمن وقتك في اليوم للدراسة و
لَ ِ
ت أن تعي َشي
جزءاً آخر للراحة وللتفكير و جزءاً آخر للعب ,فإذا استطع ِ
ت على نفسك وعلى رغباتِك
على النمط الذي ترينه ُمنا ِسبا ً لَك فقد انتَصر ِ
وستحقّقين نتائج إيجابيّة.

وللموضوع بقية يف العدد القادم بإذن اهلل تعاىل

الغرور هو الرمل
المتحرك الذي يبتلع
النجاح
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مدراء يعشقهم الجميع ....
يداك أوكتا وفوك نفخ

المدير الناجح يقود إدارته لكل نجاح وبيده تحقيق
أهدافها وتطوير كوادرها وعليه يُعول الكثير من

يقال أن رجالً كان في جزيرة من جزر البحر فأراد أن يعبر
على قربة قد نفخ فيها فلم يحسن إحكامها .حتى إذا توغل في
البحر خرج منها الهواء فغرق ,حتى إذا أوشك على الموت
استغاث برجل ,فقال الرجل له :يداك أوكتا وفوك نفخ
يضرب لمن يجني على نفسه الشر
َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ
رجع بِخفي حنين

اإلنجازات والتقدم والرقي ..
وبطبيعة عملهم ينقسمون إلى ثالثة أقسام :الديمقراطي
الفوضوي ,الدكتاتوري ..
ُ
التقطت لكم صورة من عدة زوايا يمارسها
اليوم
المدراء

الحيرة ,فأراد أعرابي أن
أصلُه أن ُحنَينا ً كان إسكافيا من أهل ِ
يشتري منه ُخفَّين ,وساومه فاختلفا حتى غضب حنين ..فأراد
ٌ
حنين أح َد
أن يغيظ األعرابي ..فلما ارت ََح َل األعرابي أخذ
خفيه وطَ َرحه في الطريق ثم ألقى اآلخر في موضع آخر فلما
م َّر األعرابي بأحدهما قال " :ما أشبه هذا ْال َّ
خف بخف حنين!
ولو كان معه اآلخر ألخذته" ,ومضى .فلما انتهى إلى اآلخر
ٌ
حنين يراقبه .فلما رجع
األول .وقد َكمنَ له
نَ ِد َم على تركه
َ
ٌ
حنين راحلته وما عليها وذهب
األعرابي ليأخذ األول ,سرق
ان فقال له قومه  :ماذا !بها
وأقبل األعرابي وليس معه إال ال ُخفَّ ِ
".جئت به من سفرك ؟ فقال " :جئتكم بِ ُخفَّ ْي ُحنَين"
فذهبت مثالً  ,يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع
بالخيبة

حينما نُح ِّكم العقل ونؤمن بالنظام نُقّر بمخالفتها,
وعندما تغلب العاطفة وتتداخل المشاعر واإلنسانية
نحترم من يمارسها ..
قبل أيام كنتَ في زيار ٍة لمدير دائر ٍة حكومية في حوالي
الساعة العاشرة والنصف صباحا وبينما أنا هناك دخل
أحد الموظفين وس ّجل حض َوره ,فت َّعجب ُ
ت من تأخره
وسألت عنه المدير وأخبرني بأنه على هذا الحال دائما
,وبادرته قائال ماذا صنعتَ له فقال( لو أطبّ ُ
ق في حقه
النظام سيتم فصله وأتسبب في قطع رزقه ولديه أسرة)
..
(مدير دائرة حكومية يتستر على إهمال موظف إليمانه
بأن لديه ظروف صعبة !!!).

مدير مدرسة يتستر على معلم مقصر ويتساهل معه
ألن والدته مريضة ودائما هو برفقتها .

مدير مستوصف يغطي غياب موظف إداري ألنه يعاني
من مشاكل نفسية .
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