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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة و السالم على سيد المرسلين ابا 

 القاسم محمد و اله الطيبين الطاهرين

فأن طرق مرضاة هللا بعدد أنفاس الخالئق وان ما يحدث اليوم من 

ئية تمر بها دول العالم بسبب الوباء المنتشر الذي تم حالة أستثنا

 .91-تسميته أخيراً بكوفيد

وما صدر من توجيهات للمرجعية العليا من االلتزام بالتوصيات 

الصحية و التي تحتم التباعد االجتماعي و الحظر الذاتي المنزلي وما 

هي رافقه من تملل من البعض دعانا ان نوجه هذه الدعوة لهم و التي 

تمثل بعض أفكار للقضاء على ملل حظر التجوال و استغالل الوقت 

بما هو مفيد نبتغي بذلك االجر و الثواب وتجاوز المحنة باقل 

 الخسائر .

كذلك تأتي هذه االفكار بتحسين الحالة النفسية لالنسان و شغله بما هو 

مفيد له ولعائلته.و بصورة عامة فهي قسمين بعنوان واحد وهو 

مهارات الفرد أما عن طريق القراءة و الدعم الروحي بالدعاء تطوير 

وغيره او باالنشغال ببعض االعمال اليدوية البسيطة برفقة العائلة او 

 ممارسة بعض االلعاب الفكرية وأعطينا مثاال لها.

 نسأل هللا سبحانه وتعالى ان يبعد هذه الغمة عن هذه االمة

 أحمد خضير كاظم
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كيف أستطاع كائن صغير اليرى       

بالعين المجردة والحتى بالمجاهر 

العادية ان يقلب حياة كوكب كامل ، بل 

كيف قلب حياة ذلك العمالق 

المتغطرس الذي كان ال يقبل و ال 

يرضى بالتوقف ابداً و لم يتوقف طمعه 

يوماً،  ليجلس وحيداً في قعر داره 

ً من ذلك الفايروس الحقير الذي خائ فا

تفوق على االنسان بتعطشه لرؤية 

 الموت في كل مكان.

جلس العمالق الذي أسمه أنسان في الحجر الذاتي المنزلي وسرح        

بخياله ليفكر ...فمواقع التواصل التي كانت مليئة باالشاعات عن 

عد ت مرض كورونا واحصائيات اصابته فقدت رونقها في عينيه ولم

تجذبه فهي كعجوز فقدت رونق شبابها ولوال الحظر لما تناقل 

 اساطيرها و رسائلها التي يجب ان يرسلها الربعين والخ...

ً بعد يوم. ال          كيف يقتل وقته ؟ حالته النفسية تزداد سوءاً يوما

يستطيع الذهاب الى المقهى مع أصدقائه..ولم يعد بامكانه الذهاب الى 

ياضية .. ولم يتمكن من الذهاب الى عمله، فهو لم يتقن في القاعة الر

 حياته غير طرق كسب المال وجمعه..

عاد لمتعته في عدّ النقود عدة مرات ، وكلما عدّها زادت كآبته      

وهو يرى المال يقل يوماً بعد يوم دون ان يزداد وهو الذي تعلم طوال 

 حياته ان قيمته بزيادة امواله.

ة اسابيع من حظر والتجوال ولم يبقى شبر في المنزل اال و ثالث        

وضع أنفه فيه .. غير ترتيب االغراض... و أصلح بعض االشياء ... 

فكان مضطراً ذات عصرية لترتيب المكتبة التي حوت على بعض 

 كتب قديمة... كان يتأفف الن الكتاب كان أكثر ما يكرهه ...
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ه بالمدرسة و ايام االمتحانات التي كيف ال يكره الكتاب وهو يذكر     

يقول عنها نابليون بونابرت ساحة المعركة وال قاعة امتحان معادال 

كما ينقل قاعة االمتحان بألف معركة.. فليجرب ان ينفض التراب ويعيد 

 الترتيب قليالً لعلها تقتل ساعة من االربع والعشرين ساعة الطوال...

 ا حمله وجده مكتوب نفض الكتاب فسقط كتاب قديم وعندم

 مرحبا: يا أيها األرُق 

 فُِرشْت أُنساً لَك الَحدَُق 

 لَك من عينيَّ منطلٌق 

 إذ ُعيوُن الناس تنطِبق 

 لَك زادٌ عندَي القلُق 

 واليراعُ النِّضُو والورُق  

 ورؤًى في حانِة القدَِر 

 ُعتّقْت خمراً لمعتصرِ 

نه الول مرة أحس كأن نعم انه ديوان لمحمد مهدي الجواهري ولك     

الكتاب يخاطبه وكأنه يتحدث مع الكتاب وكأن الكتاب يريده ان يواسيه 

ليخلصه من ألم الوحدة التي رافقت الكتاب لسنوات طويلة أكمل قراءته 

... 

 مرحباً: يا أيُّها السُُّهدُ 

 كم وكم أنجزَت ما تِعدُ 

 خّلِ ُحراساً لمن رقدوا 

 فلنفسي من نفسها َرَصدُ 

 باً: يا جمرةً تِقدُ مرح

 بين موتى، كلُّهْم َجَمدُ 
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 مرحبا يا منقذ الِفكر 

 من نُيوب الخمول والخدرِ 

 ثم نام هادئاً و الكتاب على صدره ...

 لم يغادر المكتبة بعدها، فلقد وجد أنيساً و صديقاً و غذاءاً لروحه...

 فهل حان وقت الرجوع للكتاب ؟؟

عزيزي القارئ يسرنا عبر نافذة مدونات علمية ان نقترح عليك       

قراءة كتاب في أثناء الحظر الذاتي و الرجوع لممارسة تلك الهواية 

التي تركناها ... فهي فرصة اليوم للرجوع الى القراءة ليس لقضاء 

الوقت ولكن للنهوض بعقولنا ونفوسنا...وهذه المجموعة من  الكتب 

نها اثناء الحظر و اعجبتني او مررت بها اثناء سنوات قرأت جزءا م

عمري الماضية ولكنها علقت في ذاكرتي فأحببت ان اشارك عناوينها 

 معكم .

و ليست ملزمة ان اعجبتني ان تعجبكم ولكني احب ان تشاركوني     

 انتم ايضاً عبر فنارات ما تقراؤن هذه االيام .

يضا عن الكتب المنهجية او مالحظة : هذه المجموعة ليست بديال ا

التخصصية االكاديمية لكنها كفيلة ان تجعل لك ثقافة دينية و اجتماعية 

 ال بأس بها.

 

 أحمد خضير كاظم                                                         
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ي ففي الحديث عن النبي  )صلى هللا عليه وآله(: أيها الناس، إنكم       

زمان هدنة، وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، فقد رأيتم الليل 

والنهار والشمس والقمر يبلين كل جديد ويقربن كل بعيد ويأتين بكل 

 موعد ووعيد، فأعدوا الجهاز لبعد المفاز.

فقام المقداد بن ألسود الكندي )رضي هللا عنه( فقال: يا رسول هللا فما  

نها دار بالء وابتالء وانقطاع وفناء، فإذا التبست تأمرنا نعمل ؟ فقال: إ

عليكم األمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع 

وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه 

إلى النار، وهو الدليل يدل على السبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان 

ل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم هللا وتحصيل، هو الفصل ليس بالهز

وباطنه علم هللا تعالى، فظاهره وثيق، وباطنه له تخوم، وعلى تخومه 

تخوم، ال تحصى عجائبه وال تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار 

الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة، فليرع رجل بصره، 

فكر نشب  فإن الت وليبلغ النصفة نظره، ينجو من عطب ويتخلص من

حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير والنور يحسن التخلص ويقل 

 التربص 

اول الكتب التي يرجع اليها االنسان في زمن االبتالءات و الفتن هو     

القرآن الكريم وهو كالم هللا و هو الدليل الى خير سبيل وفيه لطائف 

 قصص االمم السابقة و معالم العقيدة الحقة .
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ففي كتب الدعاء في هذه االوقات أهمية كبرى فهذه اوقات          

اللجوء الى هللا سبحانه وتعالى و القلوب منكسرة و طرق االرض 

عاجزة فيكون اللسان متذلال و العيون دامعة و الجوارح خاشعة .. 

فكيف ال يفزع المؤمن الى رب العزة و ملجأ الهاربين وكيف ال يشهر 

 سالحه في وجه اعتى االعداء وفي الحديث ان الدعاء سالح المؤمن .

وكتب االدعية كثيرة و كتب الشيخ أبن طاووس في االدعية وافية و  

أشهر كتب االدعية مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي وكاد ان ال يخلو 

بيت منه و كذا ضياء الصالحين لمحمد صالح الجواهرجي ومن كتب 

 برة:االدعية المعت

 مفاتيح الجنان / عباس القمي -9

 مصباح المتهجد/ الطوسي -2

 المصباح/ الكفعمي -3

 مهج الدعوات /بن طاووس -4

 البلد االمين / الكفعمي -5

 االدعية و االذكار المجربة / الفيض الكاشاني -6

 الصحيفة المهدية /مرتضى السيستاني -7

 مصابيح الجنان /السيد العباس الحسيني الكاشاني  -8

 جمال االسبوع /أبن طاووس -1
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اء  و سيرة النبي محمد صلوات  هللا و سالمه ففي قراءة سير االنبي      

عليه وعليهم و سيرة ال البيت عليهم السالم و االولياء و الصحابة وما 

تحملت تلك الثلة المؤمنة من ظروف و ابتالءات و امتحانات يعين 

 االنسان على الصبر و التحمل و تجاوز المحنة ..

الدنيا التي لم يخلص  فما هذه االيام اال جزء بسيط من ابتالءات     

منها حبيب هللا و رسوله محمد صلى هللا عليه واله الذي قال ما اوذي 

نبي مثل ما اوذيت وكيف ال تهون االبتالءات جنب االبتالءات العظيمة 

التي مرت على حياة ال البيت عليهم الصالة والسالم واولها وفاة النبي 

ما حدث ايام الطف صلى هللا عليه واله  وما مر على الزهراء و 

وماجرى على االمام الحسين عليه السالم وباقي العترة الطاهرة 

فيتاسى االنسان بال البيت و يصبر نفسه وينال اجرين اجر ما يمر به 

 واجر ذكر مصائب ال البيت.
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وما مر على انبياء هللا و رسله من االبتالءات العظيمة والكبيرة         

ي الصبر على االبتالءات والمرض مثل ومنها ما يضرب به المثل ف

 قصة نبي هللا ايوب عليه السالم..

وكذا ما مر على اولياء هللا وصحابة نبيه هان ما يمر به فهذا ابا ذر     

الذي قال فيه النبي صلى هللا عليه واله )ما أقلت الغبراء وال أظلت 

الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر( يموت وحيدا في صحراء 

 لربذة ومن تلك الكتب: ا

 قصص االنبياء /نعمة هللا الجزائري -9

 الخرائج و الجرائح / الرواندي -2

 سيرة المصطفى / هاشم معروف الحسني  -3

 موجز السيرة النبوية / نبيل الحسني العطار -4

 قصص االنبياء / عبد الوهاب النجار -5

ي ى الحسينحكم ومواعظ من حياة االنبياء عليهم السالم/ مرتض -6

 الميالني

نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم عليه السالم/  -7

 عباس القمي 
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ففي الكتب االخالقية تسلية للفؤاد       

في تحمل المشاق وكذلك القوة لتجاوز 

االزمات والمحن  بعض الكتب 

االخالقية التنسى ليس للبراعة في 

ماخطته االقالم ولكنها ال تنسى ألن 

اصحابها  تخلقوا قبل ان يكتبوا فكانت 

كتاباتهم نابعة من شعورهم الداخلي 

القلوب و فكانت كلماتهم تخرج من 

 التجد مكانا غيرالقلوب فتأسر قلب القارئ ومن تلك الكتب:

 جامع السعادات / محمد مهدي النراقي -9

 االخالق/عبد هللا شبر  -2

نور الحقيقة و نور الحديقة / الحسين بن عبد الصمد الهمداني  -3

 العاملي

 مشكاة االنوار في غرر االخبار/ الطبرسي -4

 المفيد و المستفيد/ زين الدين العاملي منية المريد في آداب -5
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من االمور المهمة ان يعود االنسان قليال للتفكر في اصول عقيدته       

و بعض الشبهات المثارة و الرد عليها ليرسخ أيمانه في هذا الجانب 

 ومن الكتب التي اطلعت عليها وكانت جديرة في بناء عقيدة قوية :

 عقائة االمامية / محمد رضا المظفر -9

 العقائد االسالمية /جعفر السبحاني -2

 حوار بين االلهيين والماديين /د. محمد الصادقي -3

 كمال الدين وتمام النعمة / الصدوق -4

 عقائدنا /د. محمد الصادقي -5

 المراجعات / عبد الحسين شرف الدين -6

 هناك اله /انتوني فلو -7

قد يستغرب بعضهم كيف اجعل كتاب انتوني فلو )هناك اله ( مع الكتب 

العقائدية نعم النه يحكي لك قصة االنتقال من االلحاد الى االيمان وهو 

 جوهر العقيدة.
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هذه المجموعة ال تمل من قراءتها اما للطافة بيانها أو تنوع      

 شموليتها لمواضيع دينية عامة :االحاديث الواردة فيها أو

 تحف العقول عن آل الرسول /الحراني  -9

 علل الشرائع / الصدوق -2

 معاني االخبار/ الصدوق -3

المختار من أخبار االئمة االطهار/علي بن الحسين بن ابي  -4

 الجامع العاملي

 قبسات /حبيب الكاظمي -5

 ومضات/ حبيب الكاظمي -6

 لكاظميمسائل و ردود/ حبيب ا -7

 في مدرسة الشيخ بهجت /لجنة ترجمة ونشر اثار الشيخ بهجت -8

 مرقاة الكمال /محمد هادي النجفي -1

 القصص العرفانية / رضا محمد حدرج -91
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بعض القصص و الروايات ملهمة وبعضها االخر يوثق احداثا        

تاريخية وبعضها يركز لمواضيع أجتماعية وبعضها يسرد لك حقائق 

 علمية باسلوب قصصي شيق.

بعض هذه القصص و الروايات التي اخذتني الى عوالم اخرى عند      

 قراءتها:

 المجموعة القصصية الكاملة / بنت الهدى  -9

 لة  بالقطار/ عبد هللا رح -2

 خلق االعالم / محمد جواد البستاني -3

 القصص العرفانية / رضا محمد حدرج -4

 عالم صوفي/ جوستاين غاردر -5

 الف ليلة وليلة -6
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ال بد لالنسان ان يكون عارفاً باحوال 

التاريخ و االعتبار مما جرى على 

طالع على تجارب االمم السابقة و اال

التاريخ واحواله وابتالءاته وبعضها 

يؤرخ لحدث مهم في التواريخ مثل 

الرحلة العالجية للسيد السيستاني الذي 

 وثق مرحلة مهمة من مراحل تاريخ الشعب العراقي:

 دول االسالم/ الذهبي -9

 االنتفاضات الشيعية / هاشم معروف الحسني -2

 ستاني دام ظله/حامد الخفاف الرحلة العالجية للسيد السي -3

 الثورة العراقية الكبرى / عبد الرزاق الحسني -4

 مكاتيب الرسول/ علي بن حسين علي االحمدي -5
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هذه الكتب تتحدث بصورة عامة عن التاريخ واالجتماع او       

مجموع محاضرات او مجموع مقاالت متنوعة وهي تشدك من حيث 

المواضيع المطروحة او االسلوب الذي كتبت به ولم يسعني اال ان 

 اكتب مجموعة منها على سبيل المثال ال الحصر:

 المجتمع و التاريخ/ مرتضى مطهري -9

 المدرستين / مرتضى العسكريمعالم  -2

 االمام الصادق كما عرفه الغرب/ د.نور الدين آل علي -3

 االمام الصادق ملهم الكيمياء/ د.محمد يحيى الهاشمي  -4

 البيئة / محمد الشيرازي -5

 النص واالجتهاد/ عبد الحسين شرف الدين -6

 حكم ومواعظ /مرتضى الحسيني الميالني -7

 د جواد مغنية من هنا وهناك / محم -8

 تجارب /محمد جواد مغنية -1

 االسالم يقود الحياة/ محمد باقر الصدر -91

 المدرسة القرانية /محمد باقر الصدر -99
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ال بد لالنسان من التوقف عند        

الكتب الفقهية لمراجعة المسائل المهمة 

و اعادة النظر بين الحين و االخر في 

المسائل الشرعية التي تبين الحالل من 

الحرام للوقوف على االحكام و 

االبتعاد عن الشبهات ومن الكتب العامة التي يمكن للجميع االستفادة 

الكتب االربعة االولى وفق فتاوى سماحة  مما ورد في مضمونها: و

 السيد السيستاني دام ظله

 الوجيز في احكام العبادات -9

 المسائل المنتخبة -2

 فقه المغتربين -3

 منهاج الصالحين  -4

 فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم/ محمد جواد مغنية  -5

 ي فزبدة المسائل للمتفقه والسائل/ السيدعالء الدين الغري -6

 االطروحة الحسينية /السيد عالء الدين الغريفي -7

 القواعد الفقهية/ مشتاق الساعدي/ تقريرات الشيخ السند -8
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صاحب التنمية المتسارعة للتكنولوجيا حاجة ملحة لتنمية        

 القدرات و المهارات الفردية و النفسية فبرز الى الظهور مفهوم التنمية

البشرية وان كان موجودا قبلها لكن اصبح للتنمية البشرية كتبا و 

دورات و رواداً ومن أفضل ما وقعت عليه عيناي و امتعتني قراءته 

 الكتب التالية:

 قواعد السطوة / روبرت كرين -9

 فن التعامل مع الناس/ ديل كارنينجي -2

 دع القلق وابدأ الحياة /ديل كارنينجي -3

 باطن/ د. جوزيف ميرفيقوة عقلك ال -4

 نظرية الفستق /فهد االحمدي -5
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احد أكثر المواضيع المطروحة على طاولة النقاش بين المؤمنين         

 و الملحدين أثارة هي نظرية أصل االنواع لريتشارد دارون.

وما بين الرفض والقبول ضاعت اصول النقد العلمي ... فغالبية ما     

يطرح هو مفاهيم خاطئة او غير مقبولة و كثير منهم يرفض او يقبل 

 النظرية بتسليم بدون االطالع على النظرية او أسسها االربعة ..

ذات يوم أشكل أحدهم بأن المؤمنين يرفضون نظرية التطور واصل 

النها تهدم النظرية الدينية القائلة بان هللا خلق االنسان االنواع لدارون 

االول )أبينا  آدم عليه السالم ( وان هذا الرفض هو غير مبني على 

 اسس علمية ؟؟!!

فقلت لماذا ال أقرأ كتاب أصل االنواع اقتنيت الكتاب و بسرعة في 

 ؟الجمعة التالية أخذت الكتاب الناقش صديقي الملحد في بنود النظرية

فقلت له ان البنود االربعة للنظرية ممكن تفنيدها وان النظرية ما زالت 

محال نقاش في االوساط العلمية عالوة على انها ال تتعارض مع 

النصوص الدينية في كون أن االنسان االول هو آدم .. فبدأت النقاش 

بان كان البقاء لالقوى فلماذا تبقى النملة و ينقرض الديناصور؟ 

اجابته الخرج له بأشكال أخر .. تفاجأت بان صديقي الملحد   وبانتظار

ال يعرف بنود النظرية ولم يقرأ كتاب أصل االنواع !! والى االن ما 

 زال يعتبرها دليل قوي لبطالن االديان دون ان يقرأها..

و بغض النظر عن ما اتبناه حول النظرية والذي هو قابل للتغير       

لمية الحديثة وبما ال يتعارض مع النصوص وفق معطيات االدلة الع

 العلمية اسال كل من يقرأ كلماتي لماذا ال تقرأ كتاب أصل االنواع؟
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في احد االيام عندما دخلت احد         

المكتبات وقع نظري على كتاب قديم 

كان أسمه زهر الربيع للعالمة نعمة هللا 

 منالجزائري فتصفحت الكتاب وكان 

عادتي ان ابدأ بالمقدمة فوجدته رحمه 

هللا قد صرح عن سبب تاليفه الكتاب 

بانه عند فراغه من تاليف كتاب مقامات النجاة و كتاب مسكن الشجون 

في احكام الفرار من الطاعون انه نظر في قول الصادق المصدق ان 

االرواح تكل كما تكل االبدان فابتغوا لها ظرائف الحكم وهكذا ساق 

اديث في نفس المعنى قال ) فاردت ان اصنع كتاباً مختصراً يرّوح اح

الخاطر عند المأل و يشحذ االذهان عند عروض الكالل متضمناً 

للظرائف الرقيقة و الطرائف االنيقة و االشعار الفائقة و االخبار 

الغريبة و االثار العجيبة كربيع االبرار للزمخشري و الكشكول 

فسي اقرأ و أضحك و أقلب الصفحات حتى للبهائي(. حتى وجدت ن

أنتصف الليل و أراد صاحب المكتبة ان يغلق فاشتريت الكتاب وعدت 

 و أكملته في ليلة كاملة.
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لم تمتاز انامل المرحوم السيد محمد الشيرازي رحمه هللا بغزارة       

ى بالغة اللغة و وضوح المعنالتاليف فقط بل امتازت بنسج العبارة و 

كما تمتاز كتابات المرحوم السيد بانها موجزة ومختصرة وغير مملة 

فلذا ال يمكن لي ان اعرج على اهم الكتب في حياتي دون ان اذكر 

مؤلفاته و دورها في بناء شخصيتي الثقافية و الدينية في عمر مبكر 

لى مؤلفاته ونصح االخوة بقراءتها خالل هذه الفترة و االطالع ع

المهمة و الموسوعية فقد شملت كتاباته الدينية و الفقهية و التاريخية و 

االجتماعية و االقتصادية وعلوم البيئة وغيرها ومن  مؤلفات سلطان 

 المؤلفين السيد محمد الشيرازي مما اذكره في مكتبتي:

 االمة الواحدة -9

 تحديد النسل فكرة غربية -2

 خدمة الناس وتقوى هللا -3

 العدالة االسالمية -4

 االرتباط باهلل وجهاد النفس -5

 الراي العام وسبل توجيهه -6

 حقائق من تاريخ العلماء -7

 مقاالت /هيئة محمد االمين -8

 لكي ال تتنازعوا -1

 العقل يرى هذه االشياء -91

 عيد الغدير أعظم االعياد في االسالم -99

بلغت مؤلفات السيد محمد الشيرازي قدس سره حدود الف وخمسمئة 

 كتاب.
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بعض الموسوعات المهمة  تبني        

لالنسان ثقافة كبيرة وملهمة في نفس 

الوقت ومن الموسوعات التي حفلت 

بها مكتبتي الشخصية ولها أهمية 

كبيرة في االطالع على كثير من 

 الحقائق والمفاهيم :

تفسير الميزان : وهو تفسيرالقرآن  للسيد محمد حسين  -9

 الطباطبائي 

موسوعة االمام المهدي عجل هللا فرجه للسيد محمد محمد  -2

 صادق الصدر

 ما وراء الفقه للسيد محمد محمد صادق الصدر -3

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة لشيخ المحدثين  -4

 محمد بن الحسن الحر العاملي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واالدب للشيخ عبد الحسين  -5

 احمد االميني النجفي

 شرح نهج البالغة البن ابي الحديد -6

شرح نهج البالغة بعنوان نفحات الوالية ناصر مكارم  -7

 الشيرازي بمساعدة مجموعة من الفضالء

حظر  ءأتمنى ان تكونوا أستمتعتم في رحلتنا مع الكتب والمكتبات أثنا

 التجوال ولنا لقاء اخر قريب ان شاء هللا.

نسال هللا سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الغمة عن هذه االمة وان يعجل 

 بشفاء المرضى .
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أثناء حظر التجوال هناك وقت كاف 

ل الوقت في الدخول لعشرات الستغال

الدورات االلكترونية عبر النت و 

المفتوحة لتطوير المهارات و زيادة 

قافة التخصصية و فة و الثالمعر

 .العامة

وقد فتح حظر التجوال في العالم و ضرورة التباعد االجتماعي أفاقاً 

كبيرة في هذا المضمار و قد طرحت الجامعات و المعاهد التدريبية 

 ف من الدورات و الورش االلكترونية .االال

يمكن الدخول الى دورات لتطوير اللغة ، او تطوير مهارات البرمجة 

 وتعلم برمجيات الحاسبة.

كما هناك دورات كثيرة في مضمار التنمية البشرية  او المهارات 

 القيادية.

لذا فالمجال مفتوح وسوف لن ندرج قوائم للدورات الن مجرد بحث 

بسيط على محرك البحث كوكل كفيل بان يطرح امام القارئ االالف 

 من الدورات.

 

 

 

 

 

 

 



23 
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حظر التجوال ليس سيئا على أي   

حال من األحوال، فهو إجازة 

إجبارية للرجوع إلى الحياة األسرية 

بعد والعائلة والجلوس مع االوالد.   

لف سراب حياة حافة بالجري خ

المادة و االعمال التي أبعدت الناس 

 عن عوائلها وعن بعض قيمها االخالقية.

سوف لن يمنحك الطمأنينة والراحة والفرح مثالً اللعب مع االطفال ف

 ً  . والسرور فحسب بل سيمنحك االجر والثواب ايضا

 ففي روايات عديدة منها 

 ه.فليتصاب لرسول هللا )صلى هللا عليه وآله(: من كان عنده صبي 

 عنه )صلى هللا عليه وآله(: من كان له صبي فليتصاب له. -

 اإلمام علي )عليه السالم(: من كان له ولد صبا. -

: دخلت على النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( أنه قال جابرعن  -

 والحسن والحسين )عليهما السالم( على ظهره وهو يجثو لهما ويقول:

 العدالن أنتما. نعم الجمل جملكما، ونعم

 معولعل واحدة من أهم المقترحات لقضاء الوقت أثناء حظر التجوال 

هو  األعمال اليدوية و إعادة تدوير بعض األغراض والحاجات العائلة 

وجمع العائلة حول رب االسرة وعمل بعض  القديمة وإعادة استعمالها

رصاً و ح من هذه االفكار سينشط عقول الناشئة و يجعلهم أكثر تدبيراً 

 و أستعداداً لعصر ما بعد كورونا.

وممكن أن نقترح عليكم بعض أنواع تلك األعمال اليدوية وبإمكانكم  

 مشاركتنا افكاركم.
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و الصاروخ الورقي اكثر عندما كنا صغاراً كانت لعبة الزورق 

االلعاب شهرة، و الزالت تجذب االطفال.  ان سهولة توفر الورق 

 المستعمل و سهولة عمل تلك االلعاب تجعل منها ذات شهرة كبيرة .

 ويطلق على فن طي الورق االوريغامي  

 

 نتشارك معكم بعض االفكار لالوريغامي لعملها في المنزل ...
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 :بطريق من الورق 
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 وجه كلب جميل:

 

ً وجه فأرة   :أيضا
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 فأرة من ورق:

 

 نجمة البحر:
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 حوت أزرق:

 

 عمل ديناصور من الورق:
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 و أخيراً هل يمكنك عمل هذه األشياء:

 

 

ممكن ان نطلق عملية اعادة التدوير 

ببساطة ممكن ان نطلقها  على أي 

استخدامه من جديد او اعادة االستفادة من المواد شيء قديم يمكن اعادة 

 الغير صالحة لالستعمال و التي قد يعدها البعض نفايات.

و تضم الكثير من المواد المستعملة يومياً ولها اهمية بيئية كونها تقلل 

 من أستنزاف الموارد الطبيعية.
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مالذي ممكن ان قد ال تخطر على بال 

 تفعله بعلبة بالستيكية فائضة .

فان بدأت الخطوة االولى سيكون 

بأمكانك المضي في الرحلة و االبداع 

 في اعادة تدوير العلب البالستيكية .
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 من الممكن االستفادة من طبقة البيض بصورة ال نهائية . 
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 و أخيراً هل يمكنك عمل هذه األسياء من طبقة البيض:
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 عمل المجسمات من طبقة البيض 

باالمكان فرم او تقطيع طبقة البيض و غمسها بالماء ثم اضافة القليل 

من غراء الخشب وخلطها جيداً و تشكيل مجسمات او اشكال وتركها 

 لتتصلب ثم تلون او تترك حسب الرغبة.
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مذهلة تلك الزينة الجميلة التي يمكن 

 عملها من مصابيح قديمة في المنزل.
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ال تقتصر أعادة تدوير المالبس القديمة على تحويلها لمقاسات أصغر 

او تغيير موديلها بل تمتد أيضاً الى تحويرها لتفيد المنزل  في مختلف 

 االستعماالت.
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صدق مقالة ال ترم ما قد تحتاجه حرفياً على ما يسمى بفن الخردة بعد ت

هذه الجولة الرائعة اثناء حظر التجوال ربما اصبحت عندك الرغبة ان 

 مضمار فن الخردة.تطور مهارتك في االعمال اليدوية و ان تخوض 
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و أخيراً فمن الممكن االبداع في عمل 

أِكال زينة مختلفة الطارات الصور و 

المرايا من المحار.
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و أخيراً بأمكانك عمل حرف أسم من تحب و اهدائه حرف جميل من 

 المحار:
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فكرية لطيفة يمكن لرب االسرة في المنزل عمل البطاقات و لعبة 

 .اتباع تعليمات اللعبة 
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هناك العديد من االلعاب تجدونها في مواقع فنارات علمية او كما 

وقات سعيدة مع أالمهم ان تجعلوا من حظر التجوال على النت 

 .االسرة
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 ..فنارات علمية تتحدى الحظر . حلة رنتمنى ان تكونوا أستمتعتم في 

 نسال هللا ان يدفع عنكم شر الوباء .

 أحمد خضير كاظم                                                          

 

 فنارات علمية •

أخبار ومقاالت متنوعة علمية وثقافية تسعى لتقديم المعرفة  •

 للجميع للمتابعة والتواصل

 موقع القناة على التيليكرام •

• https://t.me/fnarat 

 فنارات علمية على اليوتيوب •

 https://www.youtube.com/channel/UCMKhBu

M_mDCi9ZOpmpqC3-A 

 موقع مدونة فنارات علمية •

 https://kitabat.blog/light_house/contents/view/

list?id=89 

 موقع على تويتر •

• https://twitter.com/uxt9Ppw7bxXdiE8?s=09 

 الموقع على الفيس بوك  •

• https://www.facebook.comعلمية-/فنارات-

993118131416826/ 


