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 أو دقيقة عناق دقيقة حضن

 6106هبضس  6 :فٖ رطٗسٓ أذجبض الرل٘ذ تبضٗد الٌشط

 ثملن: السوتَض ظوطٗب ذٌزٖ

 

فٖ ٍاحسٓ هي السفطات التٖ لوت ثْب هؤذطًا التم٘ت ثأحس األذَٓ الصٗي 
ٍلىٌِ فٖ الحم٘مٔ أثْطًٖ فٖ لسضتِ ػلى  –ووب ٗمبل  –ثسأٍا هي الظفط 

إزاضٓ هٌعلِ، ّصا األخ ٗؼول فٖ لطبع الزَزٓ فٖ الوؤسسٔ التٖ ٗؼول 
 فْ٘ب، ٍَّ أٗؼًب ٗمَم ثؼول٘ٔ التسضٗت فْ٘ب ٍول هب ٗلعم الؼول ٌّبن.

الشبّس فٖ الوَػَع إى ّصا األخ ًمل تزطثتِ فٖ الزَزٓ إلى هٌعلِ، فمبم 
الزَزٓ ث٘ي أفطاز أسطتِ، ٍالسؤال الوططٍح: ّل ثتطج٘ك الىخ٘ط هي أًظؤ 

ًزح شله أم ال ؟ ّصا الوَػَع ال أضٗس أى أذَع فِ٘ وخ٘طًا فٖ ّصا الومبل، 
 –ٗمَل تزطثٔ ٍاحسٓ هي التزبضة التٖ ػجط ّصا الومبل إال إًٖ أضٗس أى أًمل 

زل٘مٔ "ٍَّ هب سوبُ  ِأًِ ًحذ فٖ تطج٘مْب فٖ هٌعل –حست والهِ 
 ؟ ، فوب ّصُ الفىطٓ"حؼي

 الحؼي ٗؼٌٖ الؼٌبق، فسل٘مٔ حؼي تؼٌٖ زل٘مٔ ػٌبق.

إًٌب ػبزٓ ًؼبًك هي ًطٗس أى ٗسبهحٌب ػلى ذطأ اضتىجٌبُ، "ٗمَل طبحجٖ 
وخ٘طًا هي ٍطأٓ الرطأ ٍٗفتح األثَاة  ٗرفف –ووب َّ هؼطٍف  –فبلؼٌبق 

فتح الظفحبت الزسٗسٓ ن فٖ ، ٍوصله ٗسبّلتزبٍظ ّصُ الرطأ َةٍالمل
أٍالزًب لوزطز الؼٌبق، ل٘س ٍ، ٍلىٌٌب أثسأ ال ًؼبًك ظٍربتٌب األشربصث٘ي 
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، هي أرل الحت، هي أرل التَاطل هي أرل إٔ شٖء ٍإًوب هي أرل الؼٌبق
، لوبشا ال ٗىَى الؼٌبق حمبفٔ ث٘ي أفطاز الوٌعل، سَاء ثسجت ذطأ ٍالوَزٓ

فٔ، ػلى أى ال ٗتزبٍظ ّصا الؼٌبق أٍ حسث أٍ حتى هي غ٘ط ذطأ، هزطز حمب
 "الحؼي زل٘مٔ ٍاحسٓ، لصله أطلمٌب ػلِ٘ زل٘مٔ حؼي.

 سألتِ: ٍّل تؼتمس إى زل٘مٔ حؼي ًبرحٔ ػٌسن فٖ الج٘ت ؟

لبل ٍَّ ٗجتسن: إلى حس وج٘ط، فأًب احتؼي ظٍرتٖ أهبم أٍالزٕ هي غ٘ط 
ٌٖ ٍلس ٗأت٘ ٍّٖ تفؼل شله ث٘ي فتطٓ ٍأذطى، ،ٍهي غ٘ط إٔ سجت تحطد

اثٌٖ ٍأًب أشبّس التلفعَٗى فٖ لحظٔ استطذبء ٍٗحتؼٌٌٖ ٍضثوب ٗمَل 
أٍ  "أحجه ٗب ٍالستٖ"أٍ ٗصّت إلى ٍالستِ ٍٗمَل لْب  "أحجه ٗب ٍالسٕ"

أحجه ٗب أذٖ أٍ "ٗؼبًك أذبُ أٍ أذتِ التٖ تظغطُ سًٌب أٍ تىجطُ ٍَّ ٗمَل 
وزطز أًِ ٗطغت أٍ ، ّىصا هي غ٘ط همسهبت أٍ تحطد أٍ إٔ سجت ل"ٗب أذتٖ

 ."ٗشؼط أًِ ٗحتبد إلى ػٌبق

الَفَز ٍرست هزوَػٔ هي أػؼبء  ، حسث ٍإىٍػٌسهب ػست إلى الفٌسق
، ٍّن فٖ ّصا الجلس حؼَضُثظسز الصٕ ًحي الوؤتوط الوشبضو٘ي فٖ 

فٖ هسذل الفٌسق ذل٘ط هي الصوَض ٍاإلًبث ٍفٖ هرتلف األػوبض، ربلس٘ي 
فٖ هرتلف  ج ٍزٕٗحسْن ٍٗسٍض ثٌ٘ أٍ فٖ هٌطمٔ االستمجبل

ٍإحٌبء  زػًَٖ فصّجت ٍرلست هؼْن،ٍػٌسهب ضأًٍٖ ، الوَػَػبت
ووب سوؼتْب هي طبحجٖ  "زل٘مٔ حؼي"الحسٗج ططحت ػلْ٘ن فىطٓ 

أْٗب الوتعٍرَى  –ٍثزو٘غ تفبط٘لْب، ٍثؼسّب ططحت سؤالٖ: هي هٌىن 
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ٗطجك هخل ّصُ الفىطٓ ؟ أٍ هي هٌىن ٗطغت فٖ  –هي الصوَض ٍاإلًبث 
 ٘صّب إى سٌحت لِ الفططٔ ثصله ؟تٌف

طجؼًب وبًت اإلربثبت هتفبٍتٔ، فجؼؼْن أثسى إػزبثِ ثبلوَػَع، 
ٍالجؼغ اٙذط شؼط إًٌب ووزتوغ هتحفظ هي الرطأ أى ًخ٘ط هخل ّصا 

ٍلبل أحسّن ثظطٗح  ّصُ الخمبفٔ حتى فٖ هٌبظلٌب،هخل الوَػَع أٍ ًٌشط 
زاػٖ للؼٌبق ث٘ي ول لحظٔ  الؼجبضٓ: ًحي ًحت أظٍارٌب ٍػ٘بلٌب لصله هب فّٖ

 ٍأذطى، هبشا ٗف٘س شله ؟

ٌّب احتزت إحسى الس٘سات ٍلبلت: لصله ٗشؼط ول هي فٖ الوٌعل ثزفبء 
ٍثبلتبلٖ تتعاٗس الوشبول ٍوصله تتعاٗس ًست الطالق فٖ ػبطفٖ، 

 الوزتوؼبت.

تح ثبة الٌمبش، ٍاستوط ٍلن ًظل وبلؼبزٓ إلى ًت٘زٔ، ٍإى لن ٗىي ٍفُ
الَطَل إلى ًت٘زٔ ثمسض هب وٌت أضٗس أى أضهٖ حزط فٖ ثطؤ َّ الْسف 

 هبء.

شغلٌٖ ّصا الوَػَع فتطٓ هي العهي، حن تصوطت أًٖ شات هطٓ لبثلت 
ًَػًب هي السي إحسى السٍل الؼطث٘ٔ الشم٘مٔ، ٍَّ ضرل وج٘ط  هيطسٗك 

هب، ٍأحٌبء الحَاض الصٕ وبى ٗسٍض ثٌٌ٘ب ٍوٌب حَالٖ ػشطٓ أفطاز هي هرتلف 
الزٌس٘بت الؼطث٘ٔ لبل: أًب ال أًبم إال ٍظٍرتٖ فٖ حؼٌٖ، حتى ٍإى وٌب 
هتربطو٘ي أٍ هرتلف٘ي، أٍ هْوب وبًت الظطٍف، سَاء وٌت أًب الوجبزض أٍ 

، حتى ٍإى لن ًىي ّٖ، الوْن ال ًٌبم إال ًٍحي فٖ حؼي ثؼؼٌب الجؼغ
 .ًطغت فٖ الوؼبشطٓ



4 
 

طرل الوَرَز ػٌسًب لبلت إحسى الحبػطات: ًحي ًتوٌى أى ٗشؼط ثٌب ال
ثبلج٘ت، فٖ ثؼغ األٍلبت ال ًطٗس الؼٌبق أٍ الحؼي، ٍإًوب فمط ًطٗس 

 ولؤ ّبزئٔ أٍ حتى تظجح٘ي ػلى ذ٘ط، ًطٗس فمط شؼَض ٍل٘س هشبػط.

حسيٌ، ػٌسهب ًظل إلى ّصا الحس زػًَب ًسأل ّصا السؤال: هي الوسؤٍل 
أم طأٓ أٍ األطفبل ػي ّصا الزفبء الؼبطفٖ ث٘ي أفطاز األسطٓ، الطرل أم الو

ل الططف االذط ؟ أًب ٌّب ال أضٗس إربثبت فىل ططف سَف ٗحوّالظطٍف 
الوسؤٍل٘ٔ وبهلٔ، ٍلىي لٌزلس هغ أًفسٌب لحظبت، ٍلٌحبٍض أًفسٌب 
ٍثظسق ًٍططح ػلى أًفسٌب ّصا السؤال: هي الوسؤٍل ؟ ٍأوطض ل٘ىَى 

ًت٘زٔ الحَاض ثٌ٘ه ٍث٘ي شاته ثظسق، أًب أػتمس أًه سَف تتَطل إلى 
هؼٌ٘ٔ، ٍول الصٕ أضرَ أًِ ػٌسهب تتَطل إلى الٌت٘زٔ أًٗب هب وبًت حبٍل 
أى تؼغ الحلَل الٌبرؼٔ لىٖ تؼ٘س األلفٔ ث٘ي أفطاز األسطٓ ٍأظضع ثٌ٘ه 

  ؟ ، فْل تستط٘غ"زل٘مٔ حؼي"ٍثٌْ٘ن حمبفٔ 

ى ٍى و٘ف ٗؼجطَال ٗؼطفتش٘ط السضاسبت إلى أى الىخ٘ط هي اٙثبء ٍاألهْبت 
ى أى السالل ٍالؼٌبق هي الووىي أى ٗفسس الطفل، ٍأٍ ٗؼتجط نػي هشبػطّ

 ، ٍالتٖ هٌْب: هسى أّو٘ٔ الؼٌبقإال أى ثؼغ السضاسبت أوست 

أًِ هحجَة ٍهطغَة ثِ فٖ الؼبئلٔ، ول ّصا الطفل  ٗشؼطإى الؼٌبق  .1
 .ا ثبألهي ٍاالستمطاضٗجؼج لسِٗ شؼَضً

هطات فٖ الَ٘م الَاحس وف٘لٔ ثحل ثؼغ الؼمس  إى الؼٌبق أضثؼٔ .2
الٌفس٘ٔ، ٍإشا ػبًمت طفله حوبًٖ هطات فْٖ وف٘لٔ ثأى تزؼل 
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ب، ٍولوب ظاز الؼسز وبى الطفل شا أسبس ًفسٖ لَٕ هٌِ طفالً هجسػً
 .ٍهمبٍم للظسهبت

ٍالتطث٘ت ، الؼٌبق ثبلتمج٘لهي األفؼل فٖ ثؼغ الحبالت أى ًطفك  .3
سبئل تشؼطُ ثأًٌب ٌّب هي أرله، ٍهي ػلى وتف الطفل، ول ّصُ ض

 .اب ٍسؼ٘سًأرل أى تىَى هطتبحً
ػلى اًتظبم ػطثبت الملت ٍاػتسال ػغط الطفل  الؼٌبق ٗسبػسإى  .4

السم، ووب أًِ ٗعٗس الشؼَض ثبإلٗزبث٘ٔ لسِٗ، ٍٗحج ػلى االستطذبء 
 .ٍّسٍء األػظبة

ب، ب ٍػظجً٘احتؼبى الطفل ٍَّ ٗجىٖ ٗسبّن فٖ ًوَُ ػبطفً٘إى  .5
ووب ٗحفع ػلى إفطاظ هبزٓ األًسضٍف٘ي  ،ٗس هي هؼسل ًوَ شوبئٍِٗع

 .التٖ ترفف هي الؼظج٘ٔ ٍالملك الٌفسٖ، ٍاإلحسبس ثبأللن
الىجت الؼبطفٖ الصٕ ٗؼبًِ٘ أطفبل إى الؼٌبق ٗمٖ الطفل هي  .6

الشَاضع؛ ثسجت االًفظبل ػي أهْبتْن، ٍالصٕ ٗؼطػْن لإلطبثٔ 
 .ثأهطاع الملت ذالل هطحلٔ الجلَؽ

 ثبلٌسجٔ لألطفبل، ٍلىي هبشا ػي األظٍاد ؟ ّصا

أحجت ػسز هي السضاسبت الؼلو٘ٔ أى للؼٌبق فَائس وج٘طٓ، ذبطٔ ث٘ي  .1
العٍر٘ي، فَْ ٗسبػس ػلى تؼعٗع الشؼَض ثبلطاحٔ ٍالطوأًٌ٘ٔ 

 ٍاألهي، ٍَّ هب ٗسفغ الزسن للترلض هي االوتئبة ٍالتَتط.
 –٘ي إلى الج٘ت أحس العٍرالؼٌبق ػٌس لسٍم ٗفؼل زائوًب أى ٗىَى  .2

ثسطٔ الَرِ ٍحلَ الىالم أٍ ػٌس الَزاع  هغ –سَاء هي الؼول أٍ غ٘طُ 
 .بهغ السػبء ثأى ٗزتوؼب لطٗجً
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، ٍشله ألًَِّ ٗمطة ث٘ي العٍر٘ي ٗسبػس الؼٌبق ػلى ًزبح الؼاللبت .3
ذتظبطٖ الؼاللبت االشرظ٘ي لجؼؼْوب لْصا ٌٗظح وخ٘ط هي 

 ٍر٘ٔ ثبلؼٌبق لحلالعٍر٘ٔ العٍر٘ي الَالؼ٘ي فٖ هشىالت ظ
 .هشىالتْوب

ٗؼول الؼٌبق ػلى التؼعٗع هي الطغجٔ ثبلؼطبء ٍالترلض هي  .4
األًبً٘ٔ، ٍهي ذالل الوؼبًمٔ العٍر٘ٔ تجسأ ػول٘ٔ الؼطبء ث٘ي 
الخٌبئٖ، إش إًْوب ٗتجبزالى الشؼَض ثبلسؼبزٓ ٍاألهبى فٖ الَلت 
ًفسِ هي زٍى إٔ همبثل هبزٕ، ٍّصُ األحبس٘س الووتعرٔ تسفغ 

 .ػظبة إلى االضتربءاأل
لؼٌبق ٗؼول ػلى التؼعٗع هي طحٔ الزْبظ  أحجتت السضاسبت أى .5

الوٌبػٖ، ٍشله إلفطاظ الزسن الَْضهًَبت التٖ تسبػس ػلى طحٔ 
 .ٍسالهٔ الزْبظ الوٌبػٖ

األثحبث إلى أى الؼٌبق ٗسبػس ػلى الٌَم ٗشىل أفؼل ثؼغ تش٘ط  .6
الزسن الصٕ فَْ لس ٗرفغ هي هستَى َّضهَى الىَضت٘عٍى فٖ 

ٗتن إفطاظُ ثسجت التَتط ٍالتؼت ٍاًرفبع هستَى ّصا الْطهَى 
 .فٖ الزسن ٗسبػس ػلى الٌَم ثشىل أفؼل

ب ثبلسؼبزٓ، ٍشله لعٗبزٓ ًسجٔ ب ضائؼًالؼٌبق ٗؼطٖ إحسبسًٍ .7
 .الس٘طٍتًَ٘ي فٖ السم

الشؼَض ثبلرَف ٍالملك لس ٌٗتْٖ ثوزطز ػٌبق ٍلمس ٍرس أى  .8
 .الؼٌبق ػلى الزسن شرض هب ٍشله ًت٘زٔ لتأح٘ط
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إًٌب زٍل هحبفظٔ ٍأى ّصا ال ٗل٘ك "أهب ثبلٌسجٔ للصٗي ٗؼبًَى هي هشىلٔ 
، فئًٌب ًَز أى ًصوطّن أى ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن وبى ٗؼبًك "ثٌب

َٗه٘ٔ، ٍوبى ٗؼبًك شجِ ظٍربتِ ٍٗمجلْي هي غ٘ط هوبضسٔ ٍثظَضٓ 
ثِ ٍَّ هؼلوٌب ٍذ٘ط الحسي ٍالحس٘ي ضػى هلل ػٌْوب، لوبشا ال ًتأسى 

 الجشط ؟ 

 

 


