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هيئة الغذاء والعقوبات
بدأت هيئة الغذاء استعداداتها 

لالنطالق في عملها بشكل رسمي 
في بداية ديسمبر املقبل.

الهيئة التي مت استحداثها مؤخرا 
وأصبحت تبعيتها تعود إلى وزير 

الصحة ومنوط بها عدة أعمال 
منها مراقبة محالت تخزين وبيع 
املواد الغذائية وتصنيعه ووسائل 
نقله والعاملني عليه والتحقق من 
توافر الشروط الصحية وإعطاء 
الرخص الصحية اخلاصة بذلك، 

والتفتيش على املواد الغذائية 
املتداولة للتأكد من صالحيتها، 

كذلك املراقبة والتفتيش على 
أماكن ذبح احليوانات والطيور 

وتنظيم شؤون املسالخ ومحالت 
اجلزارة اخلاصة بها والرقابة 

والتفتيش على شحنات األغذية 
املستوردة والتصريح باإلفراج 

عنها، بعد ثبوت مطابقتها 
للمواصفات املعتمدة وصالحيتها 

لالستهالك اآلدمي مع اتخاذ 
كل التدابير واإلجراءات الالزمة 

لضمان تنفيذ كل القوانني 
واللوائح املتعلقة بسالمة الغذاء 

التي تكفل حماية الغذاء.
هذه اختصاصات عمل الهيئة 

التي ستقوم بتنفيذها من خالل 
فرق عملها التفتيشية في مطلع 

ديسمبر املقبل. 
الهيئة استعانت بخدمات مفتشي 

األغدية في البلدية وكذلك مفتشي 
التجارة والصحة بسبب عزوف 

املوظفني املختصني عن االنخراط 
في هذه الوظيفة ويعود ذلك إلى 
عدم توافر احلوافز التشجيعية 

وغيره من األمور املادية التي 
يسعى لها كل موظف.

نريد من باب التذكير نبني أن 
فساد األغدية لم تستطع البلدية 
أن تسيطر عليه بعدد موظفيها 
فكيف ستستطيع الهيئة بنفس 

هذا اجليش القضاء على الفساد؟ 
الهيئة التي كانت في مخاض 

صعب خالل الفترة املاضية اآلن 
جاءت والدتها متأخرة واستقرت 
على ندب مجموعة من املوظفني 
يعملون في قطاع تفتيش الغذاء 

في البلدية والتجارة وكذلك 
الصحة، وتوزيعهم على جميع 

احملافظات.
ويجب على هيئة الغذاء أن تغربل 

إدارتها بعد تسكينها وتضع 
أصحاب االختصاص في مواقعهم 

قبل أن تبدأ بعملها وتستعني 
باملتقاعدين أصحاب اخلبرة الذين 

يعملون في مجال التفتيش على 
بند أجر مقابل عمل لالستفادة 
من خبراتهم قبل فوات األوان 
بتدريب موظفيهم. كذلك على 

هيئة الغذاء مسؤولية كبيرة اآلن، 
حيث إنها هي من تسمح بتداول 
املادة الغذائية املستوردة، وخير 

شاهد قضية البصل األخيرة ألنه 
من خاللها يتم السماح باإلفراج 
عن أي منتج غذائي بعد فحصه 

وسالمته للتداول.
املسؤولون بالهيئة يجب عليهم 

اإلسراع في إنشاء مختبر 
مستقل لفحص الغذاء وفق أحدث 
الطرق أسوة بالدول األخرى بدال 

من توكيل األمر إلى مختبرات 
الصحة وانتظار وقت طويل 

للحصول على النتائج، كما أن 
املطلوب من الهيئة أيضا توفير 

املخازن ووسائل التبريد اخلاصة 
بحفظ املواد الغذائية الواردة 

للبلد حتى اإلفراج عنها، وهذا 
لألسف حتى اليوم لم نسمع 
عنه وكانت البلدية تعاني من 

هذا األمر عندما كان فحص تلك 
األغدية في عهدتها قبل انتقاله 

للهيئة.
القانون أعد العقوبات املناسبة 

لكل من تصرف في بضاعة 
محجوزة قبل اإلفراج عنها 

بغرامات مالية كبيرة، وكذلك 
وقف نشاط وسحب أو إلغاء 
الترخيص والسجن لصاحب 

البضاعة املخالف.
هذه العقوبات حتتاج من هيئة 

الغذاء إلى تطبيقها وعدم التساهل 
مع أي شركة مخالفة ألن 

القانون أجاز لها ذلك، والتساهل 
في تطبيقه سيضع الوزير 

واملسؤولني في الهيئة عرضة 
للمساءلة من قبل النواب ألن 

األمر مرتبط بصحة الناس.
أخيرا... اقترح على مدير عام 
الهيئة أن يجري حركة تدوير 

بني املفتشني الذين مت ندبهم من 
البلدية مثال نقل من كان يعمل 

بالعاصمة إلى الفروانية، ومن كان 
يعمل باجلهراء إلى حولي، خللق 
جو من التنافس بني املوظفني أما 

أن يعملوا مثلما كانوا عليه من 
عمل في البلدية فال طبنا والغدا 

الشر. 
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سعد المعطش 

يحتفل العالم اإلسالمي مبيالد سيد البشرية رسولنا 
محمد بن عبداهلل ژ وحال املسلمني حال فرقة 

وشتات كل يسير على هواه فقد ولد الرسول محمد 
ژ في صباح يوم االثنني الثنتي عشرة خلت من 

شهر ربيع األول عام الفيل سنة 571 ميالديا، عن غيث 
بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول اهلل عام الفيل فنحن 

لدتان وعن حسان بن ثابت قال: واهلل إني لغالم يافع 
ابن سبع سنني او ثمان أعقل كل ما سمعت اذ سمعت 

يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة )احلصن( 
بيثرب يا معشر يهود حتى اذا اجتمعوا إليه قالوا 

ويلك؟ قال طلع الليلة جنم احمد الذي ولد به، وقد 
روي إن إرهاصات وقعت عند ميالده ژ حيث سقطت 
14 شرفة من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها 
املجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد ان 
غاصت وملا ولدته أمه آمنة أرسلت الى جده عبداملطلب 

تبشره بحفيده فجاء به مستبشرا ودخل به الكعبة 
ودعا وشكر اهلل واختار له اسم محمد وهذا االسم لم 

يكن معروفا عند العرب وأول من أرضعته من املراضع 
بعد امه ثويبة موالة أبي لهب  وكانت قد أرضعت 

قبله حمزة بن عبداملطلب وأرضعت بعده ابا سلمة بن 
عبداألسد املخزومي. وكانت العادة عند احلاضرين من 

العرب ان يلتمسوا املراضع ألوالدهم ابتعادا لهم عن 
أمراض احلواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم 

فالتمس عبداملطلب للرسول ژ املرضعات واسترضع 
له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت ابي 

ذؤيب واخوته من الرضاعة عبداهلل بن احلارث وانيسة 
بنت احلارث وحذافة بنت احلارث وهي الشيماء وهذا 

لقب غلب على اسمها وكانت حتصن الرسول ژ وابي 
سفيان بن احلارث ابن عم الرسول ژ.

يقول ژ عن نفسه: انا دعوة أبي ابراهيم وبشرى 
اخي عيسى ورأت امي حني حملت بي انه خرج منها 

نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني 
سعد بن بكر فبينما انا مع اخ لي خلف بيوتنا نرعى 

بهما لنا اذ أتاني رجالن عليهما ثياب بيض بطست من 
ذهب مملوء ثلجا ثم اخذاني فشقا صدري واستخرجا 
قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم 
غسال قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقياه قال احدهما 
لصاحبه زنه بعشرة من امته فوزنني بهم فوزنتهم ثم 

قال زنه مبائة من امته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال 
زنه بألف من امته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه 

عنك فواهلل لو وزنته بأمته كلها لرجح.
وملا بلغ رسولنا ژ ست سنوات توفيت امه آمنه 

بنت وهب باإليواء بني مكة واملدينة وكانت قد قدمت 
به على اخواله من بني عدي بن النجار فماتت وهي 
راجعة به الى مكة ثم كفله جده عبداملطلب وميسح 

على ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، فلما بلغ 
الرسول ثماني سنني توفي جده عبداملطلب فكفله 

عمه ابوطالب وفي يوم كان ابوطالب في ركب متاجرا 
الى الشام فلما تهيأ للرحيل وأجمع املسير تعلق به 
رسولنا ژ فرق قلب ابي طالب وقال: ألخرجن له 

معي ال يفارقني وال أفارقه ابدا فخرج به وكانت 
الشمس شديدة احلرارة فجاءت غمامة تظله من بني 

القوم ثم اقبلوا فنزلوا في ظل شجرة فمالت الشجرة 
بأغصانها على رسولنا حتى استظل حتتها وقد شاهد 
هذه الواقعة راهب يقال له بحيرا وكان عنده علم اهل 

النصرانية قال الشاعر: 
جتلى مولد الهادي فعمت بشائره البوادي القصابا
وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا
وقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد للسماء الشهابا 

أسأل اهلل سبحانه وتعالى في هذه املناسبة العظيمة ان 
يغفر لنا ذنوبنا وذنوب املسلمني واملسلمات وان يرحم 
شهداءنا ويشافي مرضانا ومرضى املسلمني وان تكون 
كلمة املسلمني كلمة رجل واحد وهي ال اله اال اهلل وان 
محمد رسول اهلل وان نرى راية اإلسالم خفاقة عالية 

على املسجد األقصى وان يحفظ اهلل بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها من كل مكروه، اللهم آمني.

أحيانا كثيرة حني نرى منظرا يزعجنا سواء كان 
منظرا مؤملا لشخص أو ملجموعة أو لبلد سواء كانت 

كارثة طبيعية أو بفعل البشر أو مصيبة قد وقعت 
على أحد ما أو أصيب مبرض، فإن الكلمة التي نقولها 
»احلمد اهلل الذي عافانا مما ابتالهم فيه وفضلنا على 

كثير من خلقه تفضيال«.
تلك الكلمة هي اعتراف بنعمة اهلل علينا وقد رددها 

كثير من العقالء حينما صدرت األحكام على املتهمني 
بدخول مجلس األمة، مع علمي التام أن هناك من 

شمت بهم، وحتما بأن هناك من فرح بتلك األحكام 
ألن هناك من سيزاح بحكم القانون عن طريقة 

للوصول لكرسي مجلس األمة، ولكنه صرح ليس حبا 
للمحكومني ولكن هي طريقة للتكسب.

لقد طالب البعض بالعفو العام عن جميع احملكومني 
بقضايا الرأي على حد قولهم، ولكن هناك أمراً يجب 

أن ينتبه له اجلميع مبطلبهم الذي يرددونه، فكلمة 
الرأي العام فضفاضة وتشمل كثيرا من القضايا.

فمن اعتدى على دول اجلوار بالتصريحات وفرحنا 
باألحكام التي صدرت عليه  يعتبر نفسه صاحب رأي، 

حتى ان من شتم صحابة رسول اهلل ژ أو شتم آل 
البيت رضوان اهلل عليهم جميعا فهو يعتبر نفسه 

محكوماً، في قضية رأي فهل يشمله العفو العام الذي 
يطالب به البعض؟!

ال زلت أذكر احلفالت التي يقيمها البعض احتفاال 
بصدور أحكام ضد من يخالفونهم الرأي سواء كانت 
تلك األحكام بالسجن أو الغرامة. لقد ذكرني البعض 

مبثل عراقي ينطبق على وضعهم حيث يقول: »حقنا 
نريد وحق ما ننطي« ويطلق شعبيا على من يعمل 

بذلك املبدأ »العق« فهو يطالب ويزعجك باملطالبة بحقه 
ولكن ال يعطي الناس حقوقهم.

أدام اهلل من يريد احلق على نفسه وعلى اآلخرين، 
وال دام من يريد أن تكون األمور كما يريد وال يراعي 

حقوق اآلخرين. 

مولد سيد
 البشرية

العق

صراحة

رماح

تبدو مجتمعاتنا العربية في تعاملها مع 
االرهاب اجلهادي كمثل الشخص الذي فقد 

محفظته في شارع مظلم فسارع إلى البحث 
عنها في شارع اخر توجد فيه اضاءه! 
فكلما حدثت عملية ارهابية راح القوم 

يتحدثون عن التطرف ويشيرون بأصابع 
االتهام إلى اجلماعات الدينية املتطرفة ألنها 

احللقة األضعف واحلديث عنها كالشرب 
من ماء السبيل متاح جلميع الراغبني وذلك 

امر يكشف حجم املسكوت عنه في هذه 
املجتمعات التي يصر افرادها على عدم 

البحث عن احملفظة في الشارع املظلم الذي 
فقدت فيه، والتحدث صراحة عن السبب 

وراء ظهور االرهاب اجلهادي.
> > >

اجلماعات املتطرفة لم تأت من فراغ، ولم 

تخرج من املصباح السحري، وال هي خاليا 
سرية زرعها االعداء حتت جنح الظالم. 
فهذه اجلماعات تعكس افكارا انتشرت 

في مجتمعاتنا وانتجت قيما وسلوكيات 
وجماعات متطرفة انتجت بدورها االرهاب 

اجلهادي. وقد انتشرت االفكار برعاية 
احلكومات العربية وحتت بصرها وبرغبة 

منها. فلم تتسلل األفكار خفية بل دخلت من 
االبواب املشرعة »على عينك يا تاجر« في 

التعليم واالعالم واالقتصاد والتجارة وسائر 
مناشط احلياة العربية منذ ان حبس جمال 

عبدالناصر االخوان املسلمني واطلق افكارهم 
في املجتمع. وأصبح التمسح بالدين شأنا 
من شؤون السياسة. ولعل التذكير بلقب 

»الرئيس املؤمن« يختصر علينا طول الشرح.
> > >

جماعات االسالم السياسي مبختلف جتلياتها 
وعناوينها الفرعية ال متلك اقمارا اصطناعية 

للبث التلفزيوني الفضائي أو اذاعات تبث 
من خاللها برامجها اخلاصة كي تصل إلى 

الناس، وليست لديها مدارس تعلم فيها 
مناهجها اخلاصة، كما ليست لديها سلطة 

على املصارف واملساجد واالدارات واملصالح 
واالحزاب واللوائح والقوانني بعكس 

»احلكومات العربية املتعاقبة« التي متلك 
كل ذلك وبالتالي تتحمل، وحدها، مسؤولية 

هذا الواقع املأزوم عندما تراخت وغفلت 
عن املواجهات الذكية وحسبت ان التحالف 

مع الشياطني يجعلها في مأمن منهم. فبدت 
كذلك املغفل الذي يبارز العدو نهارا ويتحول 

في الليل إلى حداد يصقل للعدو املزيد من 
السيوف! 

اليوم كلماتنا لكم، جاءت سطورها من 
قسم اإلعالم في مكتب الشهيد توضيحا 
للبس الذي ورد في مقال »أمير السالم.. 

وطن السالم«، والذي نشر في هذه الزاوية 
األسبوع املاضي، لتوضيح حقيقة القائمني 
على ابتكار »شقردي«، وهذه هي السطور 

كما وصلتنا:
في مبادرة املشاركة مبعرض الكويت الدولي 
الثاني واألربعني للكتاب، أطلق مكتب الشهيد 

الفيلم الكرتوني »شقردي«، والذي يحكي 
قصة طفل في املرحلة الدراسية يخالطه 
شغف احلياة وفضول املعرفة ليتم سرد 

مالحم وبطوالت الشهداء للجيل احلالي، كما 
ينطلق من عمق شخصية شقردي مسرح 

للعرائس يختص بالتفاعل مع األطفال بدءا 
من مرحلة رياض األطفال حتى يحكي لهم 

مآثر يسهل عليهم استيعابها تخليدا وتكرميا 
لذكرى شهدائنا األبرار. 

ومكتب الشهيد من اجلهات الداعمة للطاقات 
الشبابية والفكر النير، وقد ابتدع فكرة 
وقصة واسم الفيلم الكرتوني ومسرح 

العرائس من خالل فريق عمل مختص داخل 
املكتب، كما متت االستعانة بجهات خارجية 

لتنفيذ العمل املطلوب فقط ال غير، وقد قمتم 
من خالل زاويتكم الكرمية بعنوان »محلك 

سر« في العدد رقم 15015 حتت عنوان »أمير 
السالم.. وطن السالم« بإعطاء د. خلود 

الرشيدي فضل اختراع تلك الشخصية، وإن 

مكتب الشهيد متمثال بفريق العمل يود منكم 
تصحيح هذا اخلطأ حفظا للحقوق ودعما 

جلهود ومبادرات مكتب الشهيد املتواصلة، 
ونحن من هنا نلتزم معكم بطرح كل ما 

هو جديد ويسهم في نشر الوعي والثقافة 
وتعزيزا للوالء الوطني والقيم اإليجابية على 

رسالة وهدف »نحن ال ننسى شهداءنا«.
هكذا جاء الرد، وبدورنا نشكر مكتب الشهيد 

على هذا التوضيح، كما نشيد بجهود 
القائمني عليه لدعم الطاقات الشبابية، وتخليد 

ذكرى شهدائنا األبرار.
٭ مسك اخلتام: كل عام واألمة اإلسالمية 

بألف خير، مبناسبة ذكرى مولد خير 
املرسلني.

أتعجب من تلك النسوة الالتي يظهرن 
عكس حقيقتهن.. يدعني املثالية في بيت 

ومبدأ وكالم وعمل ومظهر على عكس ما 
يخفني.. رمبا يكون املقصود ضاما لرجل 

وامرأة، فاملنافق املعني في ديننا اإلسالمي 
قصد االثنني معا وحدد موضعهما في أسفل 
درجات النار وهذا خزي لهما في اآلخرة إن 

لم يكن هناك عقاب عاجل دنيوي..
جتلس أمام التلفاز تنتظر برنامجا يرقي بك 

وبفكرك ويعلمك دينك وكتاب محمد ژ 
لذا يجب أن نحسن اختيار املتحدث لكي 
يستفيد املتلقي من علمه ويفيد بفكره.. 
نحسن اختيار الضيف كي يكون قدوة 

لآلخرين.. فاقد الشيء ال يعطيه.. من 
كالمه عكس فعله يفقد البرنامج مصداقيته 
ويخسر البرنامج متابعيه ويسخر من معده 

ومخرجه ومقدمه..

لسنا كلنا منلك العلم الديني الذي بالتالي 
نستطيع التحدث أمام اآلالف عنه.. لذلك 

أهله وناسه.. لكن أن تطل عليك بعض 
النسوة الالتي ندرك جيدا بعدهن عن الدين 
ليتحدثن مبا ليس باإلمكان اقناع أنفسهن 

به أوال ال الغير.. نسوة يعرفهن الغير 
بشر يتطاير منهن.. بأذى أحلق املقربني 

منهن.. بسحر تعاملن به لتفريق األسرة.. 
ملضرة زوج.. لكسر أم.. حلقد متغلغل في 
قلوبهن.. لشر ميارسنه علنا قبل أن يكون 

سرا.. ملظهر كاذب آن فقط للتلفاز.. خليانات 
مخفية وعلنية.. لكذب وخداع ميارسنه في 

حياتهن.. لسفر دون محرم..
ال نستطيع أن نقنع الغير مبا ليس فينا.. 

بتصرفات بعيدة كل البعد عما نقوله 
وندعيه أن نكذب على أنفسنا أوال ثم نأتي 

متلونني لنكذب على الغير..

أليس هذا هو النفاق الذي حذرنا منه 
رسولنا الكرمي؟ أليس هذا هو املنهي عنه في 

ديننا االسالمي؟ أليس هذا الذي هددنا به 
اهلل وأن عقاب اهلل شديد ملن يأتي به؟

إن أردن مثل هؤالء النسوة شهرة أو بلوغ 
هدف مادي ليظهرن متحدثات في أي شيء 
إال الدين.. إال الوفاء.. إال ادعاء مخافة اهلل..
نحن ال نعاتبهن.. نحن نلوم من اختارهن 
للظهور في مثل هذه البرامج وال أتوقع أن 

يكون وجودهن لسد خانة فقط للضيوف.. 
هناك من هن حقا متمسكات بدين.. هناك 
حقا من يقلن نفس ما يعشنه وميارسنه 

في حياتهن مع زوج وأبناء وأقارب.. هناك 
حقا من يخفن اهلل في كل ما يفعلنه مثل 

هؤالء يستحقن الظهور ومثلهن من يقنعن 
املشاهدين لالستماع لهن ومثلهن من يشكر 

املعد واملخرج واملقدم على برنامجهم..

إن االستقامة مطلب إسالمي بحت لقوله 
تعالى )إمنا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 

واستغفروه( )سورة فصلت:آية6(، وهي 
طموح الكثير من اآلباء واألمهات أن ينشئوا 

أبناءهم على االستقامة، واالستقامة سلوك 
مكتسب ومتعلم من قبل الوالدين وهداية 

من رب عزيز قدير )اقرأ مقال األسبوع 
املاضي للمزيد من الفهم حول هذا املوضوع( 

وال تتحقق االستقامة إال من خالل التربية 
اإلسالمية البحتة، إال أن البعض من الناس 

اليوم من يرى أن التربية اإلسالمية قيد على 
حرية األبناء، فيترك لهم حرية االلتزام بالدين 

في ظل التنشئة الغربية والثقافة املتلونة، 
وأعرف االستقامة على أنها االلتزام الكامل 

بالدين ظاهره وباطنه وترك ما ينهى عنه الدين 
وما يغضب اهلل عز وجل مع التحلي باملبادئ 

واألخالقيات اإلسالمية السامية وأبرزها 
اإلخالص واإلحسان والرفق واحلياء في 

ظل صحة نفسية تتمثل في االتزان والهدوء 
واالستقرار النفسي.

فمن األمور التي تعني على استقامة األبناء:
أوال، حل مشكلة وقت الفراغ: إن الفراغ بحد 

ذاته يشكل خطرا كبيرا يهدد حياة األبناء 
ومستقبلهم، فاألبناء الذكور من مسؤولية 

اآلباء في حل مشكلة الفراغ - واإلناث من 
مسؤولية األمهات في حل مشكلة الفراغ أيضا، 
وميكن حل مشكلة الفراغ بتنظيم وقت أبنائنا 

وتيسيره على نظام صحي اجتماعي، فعلى 
سبيل املثال االشتراكات في األندية الرياضية 

أو العلمية أو الفنية لها أثر كبير على بناء 
نفسية األبناء بشكل كبير، حيث ميكنهم  

إثبات الوجود وزيادة الثقة بالنفس وتوسيع 
دائرة العالقات االجتماعية وزيادة اخلبرة 

واملعلومات وتوسيع املعارف العلمية وزيادة 
في الذكاء االجتماعي والعاطفي، وجميع ما 

سبق مقدمات لتعلم االستقامة واإلقدام عليها.
ثانيا، احلث على الصالة: يقول اهلل عز وجل 

)وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها  ال نسألك 
رزقا  نحن نرزقك  والعاقبة للتقوى( )سورة 
طه:132(، ويقول عز وجل )اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن 

الفحشاء واملنكر ولذكر اهلل أكبر واهلل يعلم ما 
تصنعون( )سورة العنكبوت:45(، إن تنشئة 

األبناء على أهمية الصالة ومكانتها في حياتنا 
لها انعكاسات كبيرة وعظيمة في استقامتهم، 
كما تعليمهم ثقافة الصالة جتعلهم أكثر حذرا 

من ارتكاب املعاصي والنواهي.
ثالثاـ االحتواء العاطفي: مما ال شك فيه فإن 

أبناءنا مجبلون على أخطاء كثيرة وكبيرة لقلة 
فهمهم للحياة، وعندما يخطئ أبناؤنا يجب 
علينا احتواؤهم عاطفيا والرفق في معاجلة 
األمور أو احلكم عليها، فمن أكبر األسباب 

وأعظمها النحراف الشباب اليوم هو فقدانهم 
لالحتواء العاطفي.

رابعاـ ضبط االنفعاالت: الكثير منا يعمل 
حتت ضغوط حياتية ونفسية جمة، ولكن 

يبقى االنفعال الزائد والصراخ املستمر واللوم 
والعتاب والتوبيخ اللفظي وراء عقوق األبناء 
لوالديهم، فال جدوى من تلقني القيمة إذا كان 

حتت تأثير الصراخ والغضب والقسوة.
واعلم عزيزي القارئ أنه ال ميكن أن يتعلم 

اإلنسان دون أن يخطئ ولكن يجب أن يكون 
من ورائه ما يحتوي أخطاءه ويوعيه، وال 
ميكن تعلم االستقامة إال في بيئة تساعد 

على ذلك، بيئة أسرية يكسيها األمن واألمان 
واالستقرار والعفو والرفق واالتزان العاطفي 

واالنفعالي واإلحسان الكبير في األفعال 
واألقوال والقدوة احلسنة، وجميع ما سبق ال 
يحدث إال بعد فضل من اهلل وهدايته، فعليك 

بخالص الدعاء ألبنائك وأسرتك واحلرص على 
تعليمهم اخلصال اإلسالمية احلسنة، تكون 

االستقامة بإذن اهلل.
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