89

المطلىب التخطيط جيّذا للمرحلت المقبلت

أ .العالمت السيذ علي فضل هللا
مه علماء الذيه في لبنان

المطلىب التخطيط جيّذاً للمرحلت
المقبلت

الحىار

ٌ ٚذ

عّبدخ اٌؼال ِخ اٌ غ١ذػٍ ٟف عً هللا

إٌجف االؽرش
ٚاٌز مٛی ٚ

ػربَ  .َ9999فر

فٟ

ث١رذ اٌؼٍرُ

٘ ٛا ثٓ اٌّش جغ اٌشا دً اٌ غ١ذ

ِذ ّذ د غ ٓ١ف عً هللا (سد ّٗ هللا) ٠ذ ًّ ا جبصح فٟ
اٌذسا عبد اٌذٛص٠ ٚخ  ٚاال ػالَ  ٚاٌذ مٛق ٌٗ ٚ
دساعبد ػذ٠ذح ف ٟاٌّجبالد اٌّزکٛسح ٠ ٚزصذی
ٌشئبعخ جّؼ١خ اٌّجشاد اٌخ١ش٠خ ٚجّؼ١خ اعشح
اٌزآخِٚ ، ٟجٍظ إِبء ِئعغبد عّبدخ اٌّشجغ
اٌشا دً اٌ غ١ذِذّذ د غ ٓ١ف عً هللا (سض) ٚػ عٛ
ِجٍررظ إِرربء االرذرربد اٌؼرربٌٌّ ٟؼٍّرربء
اٌّغررٍّٚ ٓ١ػعرر ٛاٌّجٍررظ اٌّشکررضٌ ٞزجّررغ
رٝ
رظ األػٍر
ر ٛاٌّجٍر
رٍّ ٚ ٓ١ػعر
ربء اٌّغر
اٌؼٍّر
ثرربٌّجّغ اٌؼرربٌّ ٟال٘ررً اٌج١ررذ ٚاٌّجّررغ
اٌؼبٌٌٍّ ٟزمش٠ت ث ٓ١اٌّزا٘ت االعالِ١خ.
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الىحذة والتّقرية
ّمش٠ت اٌّؼبصشح درٛاٌٟ
ّ ػٍ ٝدشوخ اٌز
 رّش
عجؼخ ػ مٛد ٚ ،لذ لبَ ػٍ ّبء و جبس ثذٚس ٘بَ
ّ
ّمش ٠ت ٚاٌ ٛدذح ً٘ .ا عزؽبع ،فٟ
ف ِ ٟجبي اٌز
ّ مٛا أ ِبُٔٙ١
سأ ٠ىُ٘ ،ئالء اٌؼ ظبَ أْ ٠ذم
ٌ ز ٟس عّ٘ٛب ف ٟثذا ٠خ ِ غ١شح
ٚأ ٘ذاف ُٙاّ
ػٍُّٙ؟
ب شّدد ن ددْ ن
ّ نددذ انطليت ددثن اددشقنطبح
ة،نطب حِنكا لثن ذطّاجيان ن
طب مزطى نطإل عال ْ
ّ
ب
خاللن صمٌ ّةن

نطبْت ماءنطبا باسن ِن قش،ن

ب زُن
نيمنطبمش ظٌمنطبؾبْخن ع مذنج ِنطب من
ِّ،نطّ
دْذن
دةن نطبغد
دٌمنسّد
دذنطبمشظد
دالنج ّْد
داينّند
كد
طببشً ششدُن ِن ىزطنطبم صال،نً كاينإ بَنشال بون
طبؾّْخنّبذنطبمصْذنعتْمنًطبؾبْخن عمٌدنؽتحٌتن
ًطبارْشن نطبْتماءنطباباس،نًقذنؽاسكيمن ِن
ر بكنطبمش ظٌمنطبؾ بْخن ع مذنظ غْ نسلنكا ؽفن
طبغ ياء،نطليت

ثنبمْاب صةنطأل ااسنطبخاى ئةن

ْْة،نأًنطب حِن
طب حِنّعمت يانطب غن
ّ
ّ
ّةن ّ نطبؾّ
ّة،ن اا لثنس عابةن
ّعمت يانطبؾ ّْْةن ّ نطب غن
مانّ نذن

ّةن
نأ شلنجْش ّفنطب غن
ّ ش ّ ن
طبح
ّة.ن
طبؾّْْة،نًجْشّفنطبؾّْْةن مانّنذنطبغن

ًبّْ
عالم"نطب حِن
ت نانإرطنقشأ لان"س عابةنطإل
ّ
ب ش ّ نس لزطك،نل ْشفنأىمْبةن
أ فذسىاندطسنطبح
ّةن
طأل عاخنطب حِنكحب يانّت ماءنطبم غتمْ نطب غن
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ًطبؾّْْةن ِنر بكنطبٌ قث،نًطب حِنل ع ن عا شةن
ل يانأ عاخنّتمْبةن
إ بَنقشطءج يانطب ٌْم،نألب
ّةنًطبؾّْْةن
ّنّتماءنطبغن
ذخن ْيانكل
ْم
ب ة،نّحعب
ّة.ن
ّةن ٌمٌّْ
يشّ ةنّتمْ
ً قذن شاءتنطبغْا عةن ِن قشنبحغ تقندطسن
بةن ْذنربكن
ّ ةنطإلعال ْ
طبح
ّ شّ ،نبح ٌمنطبصميٌسب
ّ شّ ن ْ ن
ّ بةن ئ ّادقن حطندطسنطبح
م بادسقنىْ
ل يانقا ثن
طب مزطى نطإل عال ْ
ّة،نًل ع نلْح ذنأّ
ذًسنكبْشنلعحاشون ِنًطقْنانطإلعال ِّ.ن
ّ شّبّْةندًسن
ًس مان كاينب يزهنطبعش كةنطبح
َّشنًج شّ نّنافشىان
كبْشن ِنجٌمْطنًشياتنطبن
ّافْشّب ةن ّ ن
ّسطتنطبح
طبفاشّب ة،ن انأ ْذنطبح قٌ
ة،نًب ابن

ذ
دط ئشقنطبمٌط قِنطإل عال ن
ْ
بةنطبمح ّ
بة،نًظش كةن
بمانطبغْا عْ
ّاس ئة،نًالن عْ
طبَّشًفنطبي
طبحخّ
دابمن
دِنطبْد
دذطدن د
دزطنطال حد
دثنىد
دف،ن نْد
تد
ّةن
طإلعددال ِّ ّ
نطبددزُنًطشددونطبيصمددةنطالعددحاباسب
طبمحعاب فةن ِنطب ٌٍنطب اا شقنطب حِن انصط بثن
جاْذنبإلعالمنًطبمغتمْ .ن
ً أَّّ٘١خ اٌٛدذح اإلعرالَِّ١خ
ٌ مذ ثبد ٚاظذب
َّخ
ِٓ أ جً اٌ ٛصٛي ا ٌ ٝرؤ ع١ظ د عبسح ا عالِ١
ِؼبصررشحِٚ ،ررٓ اٌؽّج١ؼرر ٟأْ رٛاجررٗ ِغرر١شح
ّ
رذذ٠بد رؼشلً
خ
اإلعالِ١
َّمش٠ت ث ٓ١اٌّزا٘ت
اٌز
ّ
َّ
ّ ٘زٖ
مذِٙبِ .ب ٘ ٟأ ُ٘
أ ٚر ٛلف دشوز ٙب ٚر ّ
اٌزذذ٠بد؟ ٚأ ٓ٠اٌذٍٛي ٌزخؽّ ٟاٌّٛأغ؟
ّ
داكلن
دٌّْ ن د نطبمؾد
داكنلد
ينىند
 لْح د
دذنأّ
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ب شّ ن ْ نطبمزطى :ن
ًطألخياسنطبحِنجيذدنطبح
ّ
دٌنطبددزُنلْالْددوندطخددلن
بل:نىد
بددٌُنطألً
طبن
ّ
صحمْ نانطإل عال ِّ،نأُنطبفش قةنطب حِنج عبغثن ِن
ب عثن
بة،نًجاش
أغ ت نّنا فشىانّ تَنقا ّذقنعْا عْ
ًن
ْذّا

ّنَ ْشنب يانّ
ف ْلنأ ّذّنا،نً ششٍنطبح
ب ثن ِنًشذطينطبمغتمْ .ن
َّنجْم
ً،نظح
ً زىبْا

دان
دونّتْند
دانّفشمد
دٌن د
دالِ:نىد
ّد
دٌُنطبر
ّد
ًطبن
طال عحْماسنًطال عحاباسن

نًط قِن ظالن ضسن ب ن

ب دداس ن
لفتددطن ددِنسدّددونإالنإرطنظب نددانطبح
طبمن ؾٌدن ْ ن زطىبنانطبمخحت فة،نً فٌالًنإ بَن
ّامنأ ايندطخ تِّنبتم غتمْ ن
ً ظذقن انج ؾالن فم
ْمان ْنيمنًأ امنطبخاسزنطبمغحابش.ن
ذن دد نجعذّددذنشمتددةن
ًبحع ْددقنربددك،نالن ددب
بقلن ْنيان ْ ائذنطبمغتمْ نًطٓخشن
أًبٌّ اتنّح
بة.ن ْتدددَنطبمغدددحٌٍن
ًمددداّيمنطبغْاعدددْ
طبْ ائذُّ،نّفحشكنطالبحفاتنإبَنطأل ٌسنطٓجْة:ن
ّن
بشك ْضنّ تَنطب منيسنطب شس لِّنطبْ ال ئن
ِ
دنطبح
طب عٌطسُّنطبّ زُنّؤك ذنطظ حشطمنطٓ خشنطبّ زُن قذن
ذٌّقنإ بَن
ّتح ِن ْ نان ِن اشن ؾحشك،نًط بب
ٌطقِنطبّ
ت اءن ْن نانً ْ نطٓخش،نبْظنطبمغتمن
ع غ ،ن لنأُّنإل غاينّم ا نأينّ اٌين ْن نان
ً ْ نونقٌط عمن ؾحشكةن ِنطبم بادانًطب ْم،ن
ّةنّاًّ
ة .ن
ظْدنجتح ِنطألدّاينّتَنطإللغالْ
ين ىزطنطب منيسنطب عٌطسُّن ىٌن
إّ
ل نانلْح ذنأّ
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ِنطبٌط قِن

طبّ زُنّؤكّذنطاللف حاضنطإلل غالِّن
ّةنطبّ
ت اءنّتَنطألسكن
ن
طإلعال ِّ،نطبزُنّؤعّظنبشًظْ
ًن
دشنطبددزُنقددذنّختددقن ناخددا
طبمؾددحشكة،نطأل د
ّ
ًنّ ش ن ْ نطبم ؾاّش،نًّؤعّظنبزىنّْةن
ّا
ج قابعْ
طبٌظذق.ن
ذن
دنالن ب

ّ ْاىِن ِنطإل عالمن اّح باسهن
نطبح

أًبٌّّ ً
ة،نًطّح باسنطبؾ بيادجْ نظ ق نطبم غتمن
ج نّتَنربكن
ًدسّو،نإبَنأُن زى نطلحمَ،نًّحشّ
انّحشجّ نبتم غتمن

نظش

ةنبما بونًّش مون

ًد و،نً انإبَنربك...ن
ذن
دنالن ّ

نإب غاءن فشدقنجاف ْشنطبم غتمْ ن

ْندديمنبددبْلن دد نقددا ٌطنطبْالقددةن ْددنيم،ن
ّقن ابم بذأنطب ْامن
ّفا فْلنغ ْشن ماس
ًطّح باسنطبح
بإلعالمنطب ائمنّتَنطبؾّيادجْ ...ن
ِن

ًن
ّ ّا
بةنجنٌ
دنطّح باسنطب مزطى نطإل عال ْ
دط ئشقنطبٌ ظذق،نأُن ىِنطشح يادطتن ِنطإل ىاسن
بدن
ِّّنبإلعالم،نًالنّصٌصنجغفْونأُن زى نبمصش
طبات
طخحال ونّ نطبمزطى نطألخشٍ،نأًنًمْون ِنخالةن
ّاتن ىِن
بدنألّونالنّ ٌلن خقٌ فْ
طأل ّذطءنبم صش
ذن
مرا ةنقنا ّاتنب مزى نس خش..نً بزبك،نالن ب
ذٌّقن
بت ائمْ نّ تَن ؽؤًينطبف اشنطإل عال ِّنًط بب
دنيسن
دثنطبمد
دٌطن حربْد
بة،ن د نأينّ ٌ د
دال ْ
طإلعد
با جون
ذن ِنإّصا ْ
طب عٌطسُّن ِنطأل ب ة،نطّ
ب زُنّم حّ
إ بَن كلن لٌطظِنطبع ْاقنطبْا ب ةن ِنطبغباظةن
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بة.ن
طإلعال ْ
ب ةنًطبمعببةن ْ ن
دنجْض ّضنسًضنطبغّالمنًطبعشّ
ّةن
أجباُنطبمزطى نطبمخحتفة،نًىزهن يم
بةنظناسب
شن

ّ ناهن ْت ماءنطأل ب ةنً ربفْ يانأ
ّ ص نأينُ
طب ْددامن يددان دد ن ٌقددِنطبعددّنًطالبحددضطمن
بة.ن
ًطبمغؤًبْ
دنطبٌ قٌفن

ِن ؽالنظا عمنً شاصمن

ِنً شون

نأج باُنطب مزطى ن

ّ ْ ن
طبمحْقّبْ نًطبمح يش
ّ ّة،نًطبّ
ت صٌءنإ بَنطبم اى ْةنطإلّصا ّْةن
طبمحنٌ
ين ْلن
ِنظّ يم،نظحبَنّفْ ئٌطنإ بَنأ شن ،نألب
ِن

َّشّّ ةن
ل نان قذنل يشضنطبن
طبم ؾاتة،ن ىِنأّ
بةن
ب نانل يشضنطبْ قبْ
نة،نًبان
طب مؤجمشطتنطبْا ب
ّ ياتنطبْا ب ة..نًلم نِن ِن
طاللفْابْبةن ِنطبحٌش
ْلنطبعاالتنطبمغتمْ نطبمخحتفْ ن ِن زطىبيمن
دش ن
دَنسسطءنطبفد
دالُنّتد
ّد
دادطجيمن د نطالى
ًطشحيد
ل يانك ح ن ماللنً
د ّاءنأّ
طأل خشٍ،ن اّ
ربك...ن

انأ ؽبون

عّب٠ٚخ ٌٙرُ دٚس
ّ د٠بٔخ
 اٌؼٍّبء ف ٟوً
ّ
وج ١ش ف ٟرٛػ ١خ األِّ خٚ ،األ ِش ٘ ٛوزٌه فٟ
األِّ خ اإل عالِّ١خ .أ  ِٛ ٛ٘ ٓ٠لغ اٌؼٍ ّبء فٟ
اٌّ غ١شح اٌزمش٠جَّ١خ؟  ً٘ ٚصذ١خ ِب  ٠مبي أْ
ّ
ً صٕبػخ اٌؼٍ ّبء؟ ٚأس ج ٛأْ
اٌفش لخ ٘ ٟأ ٠عب
ّ األدٚاس اٌ ز ٟلبَ
ٔ غّغ ِٓ عّبدزىُ ػٓ أ ُ٘
ّا دً ،اٌ غّ١ذ ِذ ّذ د غ ٓ١ف عً
ث ٙب اٌّش جغ اٌش
هللا(سض) ،1ف ِ ٟجبي رٕ ؾ١ػ اٌذش وخ اٌزمش٠جّ١خ
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اٌّؼبصشح؟
ّذن
 ب ذنكاينبغماظةنطبْال ةنطبمششِ،نطبغدْ
ع مذنظ غْ ن نلن ،ن عاًالتن غحذّمةنإلل ْاػن
ًّضن
ينىزهنطبش
سًضنطإلعالمن ِنلفٌطنطبمغتمْ ،نألب
بلن ئّ اًنّ ٌبيمنًأش غادىم،ن
ب ذقن عححاف
طبمح
ّ نًشيح يان فٌ نطأل ّادُنطبمم غاةن خ نا ن
ًج ْْ
يِنج تكنطأل ّادُن

طأل ب ةنً قْشىا،نبححافّلن
طبحددِنجالّبددثن مامددْيانًّبرددثن عامددشىا،ن
ّؾٌّونفٌسقن غح بتيا.ن
ًطعحب ثن ابح
ين
ً عماظةنطبمش شِنطب غْ
ّذن نلن (سك)،ن ّشٍنأب
ّة،ن
ّة،نً بٌن عذًدىانطبغْا عْ
طبٌ ظذقنطإل عال ْ
ان

ؽشهن مشًسُّنًالصمنب ٌْدقنطبم غتمْ نإ بَن
ّقنً ن ْةنً اا لة،نك ّ ةن
ن قٌ
كالٌطنّت ْون
دشن
دةنطبافد
دِن ٌطشيد
دذقن د
ّد
ّقن ٌظ
دذق،نًك دٌ
ّد
ٌظ
ًطال عحاباسنطب ْابمِّ،نً ىٌن ِن ىزطنطبغِّْ،ن بمن
ّن
ّ ؾاهنطبف اشُ
نجار ْفنطبن
ّن
ّ ْ طنً بمنّ ال
ًطبْم تِّن ِن عبْلنجع ْقنطأل ىذطفنطبا بشٍن
ذمنطبْذ ّذن
ب

نطباحا اتن

ّة،ن
بتٌ ظذقنطإل عال ْ
ًطبم ا التنًطبخ ي نطبممّْضقنطب حِنأغ نثن جشطخن
طبف اشنطبٌ ظذًُّنً خضً لو،نًأعّ غثن انّ ؾبون
ّةنإلل صاصن
طب ٌط ّذنًطب مذط ْكنطألعا عْ
ّة.ن
ّةنطبْابمْ
طبٌظذقنطإلعال ْ

ؾشًُن

دزهن
ينىد
دشنإبد
بَد
دثنطبن
دزط،نًلتفد
دٌلنىد
ل د
دَنأب
طبمغدد بةنشْتددثن دد نعددماظحونّشمددً
ةنبغدديامن
طبمغش مْ ن

ّ زّ ن ان ح ئٌطن
نكِالنطبيبش ْ ،نطب
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ًّينّتَنخنقنىزطنطبمؾشًُن ِن يذه،ن نبؼن
ّقش
ّ قاتنًّ باتن
خال اجيمنًجٌّْم يا،نًً مْيان ٌْ
ك دطءنأ

امن ن ْاينطبٌ ظذقنطبمن ؾٌد،نً ىمن

بَنالن
زبكنّنغاقٌي،نّ نًِّنًّ نغْشنًِّ ندنظح
ل ٌلنّ نشيل

ندنإبَن نضب اتنطبمؾشًُن

طال عحاباسُّنطبعا قذ،نًطبّ زُنّْ ملنّ تَنج صزّشن
طبخال دداتن ددْ نقياّدداتنطألب ددةنً ددزطىبيا،ن
ائ يانّ تَنً مْيا،نًبْب

إل

َن

ًنّ تَن
غْيشط

ًن مقْشىا.ن
ذط
ذسطجيانً غحبّ
ّ
ًن
ذمن عماظحون خاللن عنِنظْا جون ؾشًّا
ب ذن قب
ة،نطب حِن عَْن
كا الًنبتٌ ظذقنطإل عال ْ
ّ
ب

نخالب يان

إ بَنجَي ْشنطبخ يٌهنطبْا ب ةنب يزطنطبم ؾشًُ،ن
ّن غحتض اجو،ن
بعت ْلنأل ىم
ًن ابؾ بشضنًطبح
ّاس ما
ب جونً مْفو.نً قذنك ؾفن عماظحون
ًنألً شونقٌ
ً بْ نا
ّددةن
ّطجْ
ّقدداتنطبز
ّسهنطبٌظددذًُّ،نطبمٌْ
ددِنجقددٌ
ذطختّْةنًطبخاسشّْة،نس الًنأين
ًطبمٌ مٌّْ
ّةنطبّ
ج بادسنقيا ّاتنطأل ب ةنطبٌطّ ْةنإ بَنجع ْقن عبلن
طبٌ ظذقنطبم

ًن ّ ن كلنطب يٌطشظن
ٌ بة،ن ْ ْذط

دةنطبحددِنالنىائددلن دد ن
ّغدداتنطبمٌىٌ د
ًطبحٌش
ّ
ن

ُّن يا،ن ب يزطنطبنبٌُن
إ شطص ىانأًنطب حزس
ذؤً نبتمختقْ نأل شنىزهنطألب ة،نّما ن
طبْملنطبّ
ب زُنّ غَْن
دنطبم خشصنإ بَن ّْ نطبم غحابشنطّ
سّ

ن

خال بونإ بَن قءنّ ٌْينطبم غتمْ ،نبْْ مْيمن ّ ن
اا

ّجيم.ن
ّجيمنًًظذجيمنًّض
نقٌ
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ً

ً،ن
ين عماظحونسكبضندطئ ما
نطبمف ْذنر كشه،نأب

صابظنطب حِن
ً ِن كلنطب مؤجمشطتنًطبنبذًطتنًطبم
ّ
ب ش ّ نًطبٌ ظذق،نّ تَنطب عٌطسن
ّ ذتنب يذفنطبح
ذن دد ن
ك ْمددةنأعاعددْ
بةنًسبْددةن اّتددةنالن ددب
ْ نأ ىشطفن

طّحماد ىانً عْتةنجٌط فلنً جال ن

ّة،ن بابعٌطسن
ندنطإلعال ْ
بة
طبْالقةنطإلعال ْ
يمن ْ ننان
ّ غحيِْنأينّف يمنأ ظذلانطٓ خشنً ّحفّ
ً،نً ذًينطب عٌطسن ب نل غحيِْنطبٌ فٌلنإ بَن
ْ نا
دَن
ّد
دحيِْنأينلحخي
دة،نًالنلغد
ّد
دةنإّصا ْ
أُّنلحْصد
ّةن
ّاسطتنطإلعال ْ
ًطقِنطالل غامنطبعافلن ْ نطبحْ
طبمخحتفة..ن
بزبك،نل صذن عماظحون قذنطلي تقن

نطٓ ّاتن

طب شسلّْةنطبمعفّضقنّ تَنطب عٌطسنًطألظاد ّدن
ّةن
جخزن نأئم
طبحِنجفْذنىزطنطبمْنَ،نًأّنا
ّ
ًنطّ
طبم غتمْ نًىشّ

ًن
ةنّمت يمنًجفا ْشىمنلمٌر شا

ّع حزٍن ِنطعح ؾشطفنل َامنطبْ ملنطٓ ّلنإ بَن
ُ
جع ْقن ؾشًُنطبٌظذق.ن
بنطبمعدداًسن
ً،نطعددحْشكنعددماظحونأىددم
أّنددا
طبخال ْبة،ن عٌطءن ان بونّال قةن ْ تمنطب االمنأًن
دا ً
دائلن
دَنطبمغد
ةنإبد
دو،نإمد
دْشنأًنطبف د
بفغد
طبح
بة،نكمٌ مٌُنطإل ا ةنًطبخال ة،ن
طبخال ْبةنطألعا عْ
ًنٌّط لنطل غامنطبم غتمْ نًطبمْاب صاتن
بْ نا
دشن
َّد
داتنطبن
ًنًشيد
دذدط
دا،ن عد
ّيد
دِنظت
دشقن د
طب افد
ذدقنظٌلن غ بةنطبٌظذق،نً
طبمحّْ

ًن
ًنأ ااسط
ذ ا
ّ
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ًّ
ةنبمؾشًُنجٌظْذنطألّ ةنّتَنأعاطنطب ٌطعمن
ّمتْ
طبم ؾحشكةن ذط ًّ
ة،نً ؾالنالنّص ْلن

نخال اج يان

ّن
ًن ؾالنأعا عِ
ّق يانً مْفيا،ن حش ظا
ًنبحمض
عببا
أينّ اٌينطب شسينأ عاطن ىزهنطبٌ ظذقنطبم ٌ بةن
بق،نك مانأكّذن مشًسقنأينّ ٌمنطبْت ماءن
ًطبمش شٌ
دذًُّنطبم د
ذًسنطبٌظد
اب دّ
ّاٌ لٌطن ىمن

دذلنأين
دنيم،ن د
ٌلن د

ّكنّ تَنطالل غامنًطبفش قةن
نّ عش

لن ابددذّ نً اإلشمدداُنطإلعددال ِّن
عصددسنجنددش
ّ يمن
ب ش ّ ن ْ نطبم غتمْ نأك رشن مانج ش
ً ابح
إبَن ْنيمنطببْل..ن
ّذنّعم لنطبْت ماءنًطبمرّ فْ ن
ين عماظةنطب غْ
إّ
ةنطب حِنّص نأينّ ٌ ٌطن ياندًين
ىزهنطبمغؤًبْ
ّ
ّ
ّ ط،نًأينّْم تٌطندًينك تلنّ تَنإل صاصن ؾشًُن
ّ قات،ن
ن ٌْ

ّةن ي مانطّحش منان
طبٌ ظذقنطإل عال ْ
ين ؾلنجصش ةنالنّْنِن ؾلنطبفاشق،ن لنّتْنان
ألّ
ل نان عاٌ ٌين
ّ نظحَّنل صاضنطبح
أينل صش
ّصش ة،نألّ
يزطنطبخْاسنطبزُنالن ذّلنّنو..ن
ّ
اٌثّٛساد اٌؼشثَّ١خ
 نِب ٔؾب٘ذٖ اٌ َٛ١ف ٟاٌؼربٌُ اٌؼشثر،ٟ
ّ
ػّ ب ٘ ٛػٍ ٗ١إ٘ .ْ٢بن
ُ
ٕ٠جئ ثّغزمجً ِخزٍف ّ
َّ االٔزفب ظبد اٌؼشثَّ١خ ٘ ٟعذبثخ
ِٓ ٠ش ٜأْ
ػبثشح ٚ ،ع٠ ٛش جغ اٌ ؼبٌُ اٌؼش ث ٟا ٌِ ٝب
ّ
ّ ػٓ  ٚػٟ
َّ رؤع ١غٙب ٌُ ٠زُ
وبْ ػٍ  ،ٗ١ألْ
ّح ػبؼفّ١خ راد ػ ١بس
ٚدسا عخ ،ثً جبء ػ مت ٘ض
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ربد
رٍ١خ رشاوّر
رب دصر
ٔٙر
رش ٠ر
رًٚ ،ا٢خر
ثم١ر
رش ٜأّ
ثمبفّ١خ ٚادز جبط غ عت ٠ذ ًّ ربس٠خ ػ مٛد ِٓ
رذٛح
رخ صر
رب ٔز١جر
رٓ ٠ؼزجش٘ر
ربن ِر
َِّٕٓ٘ٚ ،ر
رض
اٌر
ا عالِّ١خ ٔب ظجخٚ ،اْ أجّجز ٙب ٚأ ؽؼٍذ ٔبس ٘ب
ث ؼط اٌؼٛا ؼف .أ  ٛ٘ ٓ٠اٌصّٛاة ٠ب صبدت
اٌ غّبدخً٘ ٚ ،

٘زٖ اٌث ّٛساد رئع ّظ دم ١مخ
ً

ٌّغزمجً ِؾشق؟
ّسنليائِّنّد ن د لن
نطبمباشنإّياءنجقٌ

ّ صون ِنليا ّةن
طبرٌّسطتنطبْش ّْةنًإ بَنأ ّ نجح
ين انّع قلن ىٌن ظشطكن
طبم ياف،نب ا ّنطألك ْذنأّ
ًنإبَن انسعانّتْونظالن
ً،نقْاعا
ذط
لٌِّّنً يم
ّنشّ
ّنبْ ٌدن
طأل ّ ةنطبْش ّْةن نس كٌدنعْا عِّنط عحمش
نطب غنْ ،ن مانّ صشُن ىٌنجْب ْشن ّ ن جٌ ن
نق ٌْدنطأللَ مةن

ّسن
ظ ْ ِنإ بَنطبعشّ ةنًطبح عش
طب حِنس نثن ىٌّالًن ٌ ن فذًسن ؽٌْ ن ىزهنطأل ّ ة،ن
ً فادستنظشكح يانًظشّح يانًخْاسطج يا،نًسى نثن
قدددْشىانً غدددح بتيانبعغدددا نصّا اجيدددان
ّتن ؾالن ابغن ماا لةن
ًعْا عاجيا،نطب حِنأ مش
ًن
ذًلنً ؽٌْ يا،نًشْتح يانش غذط
ًدًسن ىزهنط بّ
ًنإلسطدج يا،ن
ً،نً ِنأظ غ نطأل ظٌطلن غححبْا
ْ حا
طب حِنىاد لثنطال عحاباس،ن

لنكا لثن

غحصْبً
ةن

داجو،ن
دابعونًعْاعد
دونً قد
دشنبشغباجد
دٌنكبْد
نعد
ّحيانّ تَن ؽٌْ ن
ً عاحثن ّ نإ عشطئْلنً ّذًطلْ
طأل ة،نًط ح ياينكشط ح يا،ن لنى ناكن ن ىزهن
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ّةن
طأللَمددةن دد نجدد شن ْددالًنّتددَنطب نددْ
ّة،نً كاين مرا ةن"طبا نض"،نك مان
طبفت غيْنْ
ٌُّن ِن
ّشنإعشطئْلنّ نخغشطليانبعتْفيانطب ن
جْب
دنِن
دٌُنظغد
دشُنطبمختد
دشئْظنطبمقد
دة،نطبد
طبمني د
باسك.ن
ذن
ًى نانالن ّ

ين
نأينل غص
ّلنأّ

انّع قلن ىٌن

ّةن
ظقْتةنعنٌطتن نطب يش،نعٌطءنبت ٌٍنطإلعال ْ
ينطاللح فاكنّ تَنًط قِنطب يشن
أًنطبمذلّْة،نًأّ
شاءن ِنبع َةنً فٌلن ىزطنطالظح اينإبَنرسًجو،ن
نًط قِن ىزهنطبؾ ٌّْ ن

ّلنطب ْ طن
ع ْدنج عٌ
طبم غتٌ ةنطإلسطدقنًطباشط ة،نإ بَنظا بةن ذٌسقن
طعحشخ قثنطب مٌتن ِن عبْلنل ْلن انظت مثن و،ن
ً نْثن

ً..ن
نجع ْ ون عصسنذبثن يالليانشمْْا

ّونّذلنّتَن غحٌٍن
لنّتَنؽِء،ن ئل
ًىزطنإيندّ
ط بٌِّنطبّ زُن تغ حونقيا ّاتنطأل ّ ةنطبْش ّْة،ن
دحْذطدن
دحٌٍنطالعد
دنيم،نً غد
دبا ن د
ًنطبؾد
ًخقٌف دا
ًن
بتح عذُنًطبح نعْة،نك مان ذطنر بكنًط معا
خاللنطبمٌطش ياتنطب حِنج مثن

ن

ِنأش يضقن ىزهن

ّطء ىان ؽيذطءن
طأللَ مةنطب مّْْة،نًطب حِن ع ونشش
ابمئات..ن
ذن
ًى نانالن ّ

ينطال عحاباسن
نطإلب فاتنإ بَنأّ

ًن
ّمانطأل شّاِّن نو،نّغَْنشاىذط
طبْابمِ،نًالنعْ
إلش ياكن ىزهنطبرٌّسطتن ن خاللندّ مونبترٌّسطتن
دق،نًطالبح فافنّ تَنإل صاصن ىزهنطبرٌّسطتن
طبم ناّ
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دّاءن
نىشّقنسكٌ ونبمٌشحيا،نًطالّ

ّونفاظ ن
ل

ّطسنطبم ياببٌين
طبؾ ّْاسطتنطب حِنس ْ يانطب رٌ
ن
نش ية،نً
ذّم شطىّْة.ن ىزطن
ابعشّّ ةنًطبّ
ّاتنّم ا نأين
ش يةنأ خشٍ،نّْ ْذن لبؼنأ عماءنؽخ قْ
جاٌينأظقنةنىشًطدقنبون ِنطبمشظتةنطبم بتة،ن
ّاتنظاٌ اتنط ببالدن
حٌبَن ىزهنطبؾخ قن
ْ
يذفنأينج ّ
طبرّائشق،نًإ ّادقنجشج ْ نأ ٌسن ىزهنط بذًلن
ْ يا،ن مانّع فٌن قابطنطال عحاباسنّ تَنظ غا ن
ياب نطبؾٌْ ،نًبغشقةنإلصاصطجيانإينطعحياُن
إبَنربكنعبْالً.ن
ّٜ
ّ اٌمرٛ
ً ،أْ
 ن٠ؼش صربدت اٌغرّبدخ جّ١رذا
اٌى جشٙ ٌ ٜب ِ ؽبِغ  ِٚصبٌخ خبصَّخ فِٕ ٟؽمز ٕب
اٌؼشثّ١خ ٚاإل عالِّ١خٚ ،ال  ّ٠ىٓ ٌ ٙب اٌزخٍّٟ
ّ اٌؼٕب صش
ػٕ ٙب ٚ ،لذ ر غزخذَ ٘زٖ اٌ م ٜٛوً
اٌّ غبػذح ػ ٍ ٝرٛلّ ف اٌثّٛساد اٌّؼب صشح أٚ
ّررخ اٌّجرربالد اٌثمبفّ١ررخ
أذشافٙررب فرر ٟوبف
ِب

٘ٛ

غىش٠خ ٚاألِّٕ١خ...
صبد٠خ ٚاٌؼ
ٚااللز
ّ
ّ
األِ خ ٌّٛاجٙخ اٌّئاِشاد؟ ٚأِٛ ٛ٘ ٓ٠لغ
دٚس
ّ

ّ خت اٌفىش ّ٠خ فِٛ ٟاج ٙخ اٌٙج ّخ
اٌؼٍ ّبء ٚإٌ
ظذ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ؟
اٌؾّبٍِخ ّ
ّ
ددةن
ّد
ددٌسطتنطبْش ْ
ّد
ددادقنطبر
ددَنقد
ينّتد
 إب
ّةن
ذّ ،ن غؤًبْ
ًّتمائ يا،نًخقٌ فا
ًنّت ماءنط بّ
ك بشٍن ِنظما ّةنإل صاصطتن ىزهنطبرٌّسطت،ن ّ ن
ىش ّقنجٌّ ْةنطبؾٌّْ نّ تَنأ ىذطفنطال عحاباسن
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ٌمن ىزهنطب ْادطتن حع قْ ن

دةن
دةنًطبحش ٌّد
ّد
ّةنًطبر ا ْ
داظاتنطبغْاع دْ
طبغّد
ّتٌين
ّلنإبْ يانطبمح غت
ًطالقح قادّة،نظ حَنالنّح غت
ذًلنطبا بشٍن
م نصسّ يمنطال عحاباسنًط بّ
ؽٌْ نا..ن

ْ ن

ينط بٌِّن م قابطن ىزهنطبؾ ٌّْ ،نًجٌّ ْةن
إب
ذن
طألّ ةنّتَنىزهنطبمقابط،نالن ب

نأينّاٌين

ن
ن

خاللنجخ يْونّت مِّنًطق ِّْن ٌ مٌِّّنّ تّلن
ّفا فْل،ن
ّح يانًّني تقنإ بَنطبح
طبؾّْاسطتنًّمٌ ْ
ّفا فْلنطب حِنج غحيِْنطأل ّ ةنأينجحْا لن
ىزهنطبح
ِن فشدطج يان ؾالن با ؽش،ن عٌطءن انّحْتّقن
ذًلن
ف نطنعْا عاتنطبن
ّ ي نطب حِنجماس عيانط بّ
طبابددشٍنبرددشًطتنطألّ ددة،نأًن عددشفن غدداسن
ّنطبقدديٌْلِّ،نأًنبصيددةن
طعددحيذط يانبتْددذً
طب بشط سنطبحش ٌ ّةنًطبر ا ْةنطب حِنج قنِن
ّ ٌلنطأل ةنًعتٌكيانً ْح ذطجيا..ن
ًنبتمشظ تةنطبم ب تة،ن
ّخ يْونشّْذط
طبمي تٌ نطبح
كِنالنّ اٌينطبن قشنظا بةنى فشنّ ٌْدن

ْذىان

ذن
طال عحاباسنبإل غاكن ض امنطأل ٌس..نالن ّ

ن

ذًلن
ذُّنّ تَنق يِندط شنعْا عاتنط بّ
طبْ ملنطب صّ
طبابددشٍن دد ن الدلددا،نًطبْددٌدقنإبددَن ندداءن
ذًلنّ تَنأ عاطن
طبْال قاتن ْن يانً ْ ن ىزهنط بّ
قابطنطبؾٌّْ ،نًبْظن قابطنطالعحاباس..نًىزطن
ّع حازنإ بَنج نا شنش يٌدنطأل ّ ةنًقْادطج يا،ن
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ًس مانج ذّمنجنعْاتنشذّذق،نأ الًن ئسعاءنلمون
شذ ّذن نطبع ْاقن ِنطب ْابمنطبْش ِنًطإل عال ِن
لنددم ن دد نخالبددوندًطمنطبعشّددةنًطبغددْادقن
ّن ّذنط بذًلن
بت ؾٌْ ،نًج يٌّشنإ االاج يا،نً كف
طبابشٍنّ نإ االاجيانً قائشىا..ن
ناٌجؼط ٠ذػ ٛاٌ ٝا٠جبد ِٕظِٛبد اعرالِ١خ
ٚػشث١خ "ثمبف١خ ر ػغىش٠خ ر الزصبد٠خ ر عٛق
ِ ؾزشوخٚ ،"...ا ٌ ٝرؤ ع١ظ ار ذبد د ٌٟ ٚا عالِٟ
ِى ّالً ٌّٕظ ّخ اٌ ّئرّش اإل عالِٚ ٟاالر ذبداد
اٌّ ٛجٛدح ػ ٍ ٝاٌ غبدخِ ..غ  ٚجٛد األٔظ ّخ
اٌذبو ّخ فِٕ ٟؽمز ٕب ً٘ ،رش ٜعّبدزىُ أْ
ّ
٘زٖ األِٕ١خ لبثٍخ ٌٍزذمك؟


إينجصاس نطبمنَماتنطإلعال ْةنًطبْش ْدة،ن

ِّنّتَنطالعحمشطسن ِن
طب ٌ ْةنًطإلعال ْة،نالنّؾص
نطبْ ملنطبْش ِنأًنطإل عال ِن
ىزطنطب نٌُن
طبمؾحشك،نإلنان عاشةنإبَنًمِنعْاعاتنقٌ ْةن
ًإعددال ْةنؽددفا ةنًفددادقة،نًأينجاددٌينىددزهن
طبمنٌَ اتن ؽْبْةن ابذس شةنطألً بَ،نًأينج اٌين
داتن
دزهنطبمنَمد
داكِنىد
دمْةنجعد
داتنطبشعد
طبمنَمد
ًن
طب ؾْبْة،نًأينّ اٌينطبْ ملنطبم ؾحشكن ؽفا ا
ً،ن
ًنً صال ْا
ًنًطعحْشط مْا
ً،نً بْظن فٌسّا
ً فادقا
ك مان ىٌن ظالنشا ْةنط بذًلنطبْش ْةنأًن نَ مةن
طبمؤجمشنطإلعال ِ...ن
لعحازن ْالًنإبَنجنا

نّش ِ

ندنّش ِ،ن
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ًجنا

نإعال ِندنإعال ِ،نًّش ِندنإعال ِ،نبا ن

قْغنشذ ّذق،نّ ص نأينجن ؾ ن نَ ماتن ذّ تةن
ً،نقٌط يان
بتمنَماتنطبمحشىتةنطبمٌشٌدقنظابْا
ّة،نًأينج اٌين
قابطنطأل ّ ةنطبْش ّْةنًطإل عال ْ
ّةنّاب ْة،نًإالن عٌفنجْ ْذنطبمنَ ماتن
رطتن فذقْ
طبعابْددةنإشيدداكن عدداًالتنطبنيددٌكنطبْش ددِن
ًطإلعال ِنطبمؾحشك،نًجعٌّتونإبَندّاٌسنشذّذ،ن
دزهن
دذّمنبيد
دذّاٌسنطب د
دونطبد
دثنًشد
دذنأين يد
ْد
ىتة.ن
طبمنَماتنطبْاشضقنًطبمحشّ
ن
الحىار اإلسالمي المسيحي
ندرربٚي اٌىث١ررش ْٚاخزررشاع صررشاع ثررٓ١
ر١ذ١خ)،
رالِ١خ ٚاٌّغر
رشر( ٓ١اإلعر
ربسر ٓ١وج١ر
دعر
ّ ف ِٓ أ جً رش ع١خ ٘زٖ اٌف ىشح ٚ ،لذ
ٚو زت ٚأٌ
عبػذرٗ ث ؼط اٌظّش ، ٚو ٛجٛد ا ٌذ٠ىزبرٛس٠بد
فٟ

ّٚح اٌز ٛعؼّ١خ
ف ٟاٌ ؼبٌُ اإل عالِٚ ،ٟا ٌش
ّ
اٌ غشة اٌغ١ب ع ٚ ،ٟعىٛد ػٍ ّبء ا ٌذ٠بٔزٓ١
"اٌّ غ١ذ١خ ٚاإل عالِ١خ"
اٌذ١ ٕ٠خ ٚاٌّز٘ج ١خ.

ػٓ ث ؼط اٌز جبٚصاد
ِب

٘ ٟدم ١مخ األ ِش،

ٚو ١ف رٕ ظش ْٚا ٌ ٝاٌ ؼ١ؼ اٌّ ؾزشن اإل عالِٟ
ً ف ٟاٌؾّشق اإل عالِٚ ٟاٌ غشة
ٚاٌّ غ١ذٚ ،ٟخص ٛصب
اٌّغ١ذٟ؟


ي ن ؾاتةنطبْابمنطإلعال ِن ِنطبغش نبْغثن
إّ

ؾاتً
ّة،ن عٌطسن
ةندّنّْة،ن لن ىِن ؾاتةنعْا عْ
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ًنأل شلنج ش ّ نطبم غا اتن
طألد ّاين ي تٌ ندطئ ما
ّلن مصمٌّ يانط بذطئشقن
ْ نطبؾٌّْ نطب حِنج ؾا
ِن

ّةنطبٌط عْة..نب ا ّنطبم ؾاتةن ىِن
طإلل غالْ
قادسقنطبغْا عاتنطبغش ّْةن بذًسنطألد ّاي،ن
ذّ ن ابغْا عة،ن ّ نىش ّقنشْ تون
ًإب عا نط بّ
ًن
ّة،نً اب حابِن ا قذط
ًنبال عح البْ
ًن ا قذط
جا ْا
بتفاّتْة..ن
دذه،ن
دش نًظد
دَنطبغد
دشنّتد
دشنالنّ حقد
دزطنطأل د
ىد
األلَ مةنطبغْا عْةنطبْش ْةنًطإل عال ْةن فادستن
طألدّاينًشْتحيانجا ًْ
ً،نً ابحابِنأبغثن
ةنأّنا
اّت ْةن ج ذْشنطإل عالمن ِنطٓ خش،ن ْذنأينأّ يثن
ّئةن ّ نطإل عالم،ن
طليبا ّاتن عْ

دّائ يان
ن خاللنطّ

ّةنأًنجع امن ا عمنطإل عالم..ن
ل يانألَ مةنإ عال ْ
ّ
طبمي تٌ نأل شلنظ قٌلن ظٌطسنأد ّاينظ ْ ِّ،ن ىٌن
جعش ّشنطألد ّاين

نأ عشنعْا عاتنط بذًل،ن عٌطءن

ّستن
ّة،نًإرطن انج عش
ّةن ن يانأًنطإل عال ْ
طبم غْعْ
طألد ّاين نأ عشنطأللَمة،ن غٌفن ب نّاٌينىناكن
داتن
داي،نًطّٓد
داُنطألدّد
دْ نأجبد
دٌىشُّن د
دالفنشد
خد
داين
دٌلنطألدّد
دِنجحع دذخنّ د نأفد
دةنطبحد
ّد
طب شسلْ
ًطبٌظددذقنًّمددانّصمددِنأجبدداُنطبددذّالاتن
طب غماًّةنكر ْشق،نب ا ّنطبمٌ مٌُنّع حازنإ بَن
إسطدقنّت ماءنطألد ّاينً ؽصاّةن ىؤالءن ِن كفن ّذن
طبغْا عةن ّ نطبْ بدن
ً

ْمنطألد ّاينًّ ا ئذىان

الج يا،نً ىزطنّع حازنإ بَنلّْةن فادقةن

ن
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دِن
دَن ند
دةنّتد
دصاّةن ائ د
داي،نًؽد
داءنطألدّد
ّتمد
ّةن
ذخن ا عميا،نً ىزهن غؤًبْ
طبغا عةن
نطبح عّ
ّت يانأ فعا نطب ؾ ين ِن
ذن نأينّحعم
ك بشٍنالن ّ
ىزطنطبمصال.ن
ح
نٕ٘بن خالفبد رظٙرش ػٍر ٝاٌغربدخ ،رربسً
د١ٕ٠خ ،وّب ٘ ٛاٌذبي ث ٓ١األلجبغ ٚاٌّغٍّٓ١
فِ ٟصشٚ ،أ خش ٜؼبئف١خ ،و ّب دصً ف ٟاٌؼشاق
ٚث ؼط ا ٌذٚي اإل عالِ١خ .أ  ٓ٠اٌخ ًٍ؛ ً٘ فٟ
ؼش٠مررخ األداء ،أَ فرر ٟاٌزجٍ١ررم ،أَ ٕ٘رربن
ّشح ر غؼ ٝدائ ّب
ػٕب صش داخٍّ١خ أ ٚخبسجّ١خ ِئث
ً
الخزالق ٘زٖ اٌخالفبد ٚاؽؼبٌٙب؟
ّة،ن
ّةنً زىبْ
ي ن انّعقلن نفشطّاتندّنْ
 نإّ
ّددةن
عددٌطءن ددِن قددشنأًنطبْددشط نأًندًلنّش ْ
ذس شةنطألً بَنلحْ صً
ةن
ًإ عال ْ
ّةنأ خشٍ،ن ىٌن ابّ
ّياتنطعحاباسّةنج يذفنإبَن
بحنفْزنعْاعاتنً خي
ّة،ن يذفن
ّةنًطإلعال ْ
جمضّقنًظذقنطبؾٌّْ نطبْش ْ
ّةن
إمْا يانًإبيائيانّ نسؤّةنطبمقابطنطب ٌ ْ
ّنددانلْحبددشنىددزهن
ّةنطبابددشٍ،نًإل
ًطإلعددال ْ
نعْا عاتنط بذًلن

ًنالنّح صضأن
طبقّشطّاتن شضءط
ًن
طبا بشٍنطب حِنً شذتن ِنً ظذقنطأل ةنجاسّخ ْا
ًنّتْ يا،نًالنصط بثنجغح ؾْشن ىزطن
ًنكب ْشط
خ يشط
طبخ يشنّ نذنأُّن عاً بةنبحٌظ ْذن ىزهنطأل ّ ةنأًن
بصمِنىاقاجيانًإ االاجيان ِن ؾشًّاتنًىنْةن
ًّش ْةنًإعال ْةنًطظذقنأًن ؾحشكة..ن
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ينطب ؾٌْ نًطألد ّاينًطب مزطى نّا ؽثن ىٌّالًن
إّ
ِنطب ْابمنطإل عال ِّنإ بَنشا ل ن ْ نيانط ببْل،ن
ً بمن لشن رلن ىزطنطالل غامنّع قلن يزطنطب ؾالن
ّةن
ُّن ِن ّذدن نط بذًلنطبْش ّْةنًطإل عال ْ
طب مشً
ِنجاسّخنانطإلعال ِّ...ن
ب ابنى ناكن لٌّْ ن

نطبٌْط

لنطبم غاّذقن

بددٌُن دد ن
طبحددِنجغدديلنجنفْددزن رددلنىددزطنطبن
ّةن دد نقبددلن
ذًبْ
طبمخي
بيدداتنطبّ
بددةنطالعددحاباسب
طأللَ مةنطب حِنج غَْنإ بَنصسُنطبؾ ّ ا ن ْ ن
أ ناءنطبٌى نطبٌطظذنًطألّ ةنطبٌطظذق،نكِنجصذن
ّمن
اءنط بحعا

ب يانطبعصّةن ِنط عحخذطمنطبْ نفنإل
ًطبغّْيشقنّ تَنط ببالد،نًإلٍ ياسنطبؾٌّْ ن مَ يشن
طب افددشنًغْددشنطب ددادسقنّتددَن يددمندّنيددان
ً قابعيا..ن
ّاف ْشن
ّنًطبح
ًطبْا لنطٓ خشن ىٌنلض ّاتنطبغ تٌ
ةنخ قبً
ًّ
ِّن ىزطنطبنٌُّن
ةنج ؾص
ّلنأس مْ
طب حِنج ؾا

ن

ذّنِّنًطب مزىبِّن
ّطءنطبح
طبغْا عات،ن شش
ّ قنْفنط بّ
أل ناءنطبٌى نًطألّ ةنطبٌطظذق...ن
ًن ْذنطلْ حا ن ىزهنطب ؾٌْ ن
طبمي تٌ ،نخقٌ فا
نأ عشنطأللَ مة،نأينج غحاملنّمت ْةنطاللْ حا ن
ّاف ْش،نً ىزطين
ّنًطبح
ّنأ لٌطُنطبغ تٌ
ش لن كل
ّةنًطبيبّْْْةن
ذ ةنطبمٌ مٌّْ
طب ؾشىاينى مانطبم ّ
نطبقّشطّاتنطبذّنّْةنًطبمزىبّْة،ن
بت خشًزن
ذُنط بٌطّْ ن نّت ماءن
ً ىزطن ّحم
ّن ن خاللنج قّ
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ً رّفددْ نّمحتاددٌينطب ددذسقنّتددَنطبْمددلن
ن

ًطبحّ ذْشن ِنطالشح ماُنطبْش ِّنًطإل عال ِّ،نً
ّا ةن ْ نأجباُنطألدّاين
خاللنظٌطسطتنفادقةنًؽن
ف
ّةن ْ مان
ّةنًطب مزطى نطإل عال ْ
ّةنًطبم غْعْ
طإل عال ْ
ْنيا..ن
نأ ىٌطءن

ّدًطن
ًإرطنط عحياُن ىؤالءنأينّح صش
ّ ك ْذن عٌفن
طبغْا عةنًطبم قتعةنًطبحْقّ ،ن بابح
ً،نعح غيمن الن ؽكّن ِن
ذط
ل قلنإ بَنل حائسن يمّةن شّ
إس عاءنّال قاتنىبّْْْة،ن لنظمْم ْةن ْ نأج باُن
طألد ّاينطب غماًّةنًأج باُنطب مزطى ،نً ىزطن ان
ًن ِنإغ ناءنجصش ةن
ًنً يمّا
ّا
ًنأعا عْ
ّلندطّ ما
عْ ؾا
ًن
ذًل،نً عْاٌين ال ْا
طال عح اللنطبصذ ّذنب يزهنط بّ
ًن
أك ْذط

ذًلنطبا بشٍنطب حِن
نإ ىال نأ ّادُنط بّ

ج غَْنإ بَنطبْ بدن ٌ ظذقن ؽٌْ نا،نإ بَنأُّند ّ ن
طلحمٌطنأًنإبَنأُن زى نطلحغبٌط...ن


اٌّٙذ٠ٚخ فىشح ٚدم١مخ ررئِٓ ثٙرب ورً
ّ

األد ٠بْ ٚاٌ ّزا٘ت ٌٚ ،ىٓ

ٌّ ػ ٍ ٝؼش٠م زٗ
وً

ً اٌرر ٝرشاثررٗ اٌررذٟٕ٠
ّررخٚ ،اعررزٕبدا
اٌخبص
ٚاٌّررز٘ج٘ .ٟررً ثبِىبٕٔررب أْ ٔجؼررً فىررشح
ً إللب ِخ ِجز ّغ صبٌخ  ٠مَٛ
اٌّٙذ٠ ٚخ رّ١ ٙذا
ػٍ ٝاٌؼذي ٚاإلٔصب


ٚاٌم ُ١اإلٔغبٔ١خ.؟

دشقن
دالمنأًن اد
دِنطإلعد
دةن د
دشقنطبميذًّد
ن اد

ّـن ِنطبذّالاتنطألخشٍ،نىِن اشقن عٌسّ ةن
طبمخت
داِّن
دالنطالشحمد
دَنطبامد
داينإبد
دشقنطألدّد
دِنلَد
د
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ًطإلل غالِ،نًجي تِن رابِّنإ بَن لٌُنطأللَ مةن
طبْاد بةنطب حِنجي مطنإبْ يان ىزهنطألد ّاي،نً ىِن
ِنطبْمقنجْبْشنً ْلنإّماين

ينىزهنطألدّاين
ّ

عٌفنج غحاملنلمٌرش يانطبع ناسُنطإلب يِن

ِن

ليا ّةنطبم ياف،نً عٌفنجش عِنقْم يانطبْاد بةن
ّةن
ْ نطبب ؾش،نًجْ ْذنل قا نطبع ْاقنطإلل غالْ
نخ ْشنً عبّةنً عْادقن

إ بَن انأسطدهن نب يان

ذلْانق بلنطٓ خشق،نً ىٌنإّ ماين ابٌ ّذن
ِنط بّ
ينطألسكنعددٌفنّشذيددانّبددادن ن
طإلبيددِّن دد ّ
ًن
طبقّابعٌي،ن يمانجمادٍن ْيانطبمفغذًينخشط ا
ًد

ينطبم يذُّن
اسط
ً،نًأّ

ؾالنخاؿّ،نىٌن

ِنطألد ّاي،نًطإل عالمن

ًنًّذالًن ْذن
نعْمألنطألسكنقغيا

ً...ن
ًنًشٌسط
أين تئثنٍتما
ل نان لؤ
ابح
ب ك ْذ،نإب

ن

بونّم ا نأينل ذمن
ل

بةنًًطقْْبة،ن ع ْدن
ىزهنطبف اشقن يشّ ةن ٌ مٌّْ
ّياّاتنطبغّْْذقنبتبؾشّة،نًىٌن
لش ونطأل شن ابن
ٌنجحيتِّنإب ْونطألد ّاينطب غماًّةنًطب مزطى ن
أ ش
ذن عٌطء،ن تْظنى ناكن
طبٌ مْْ
ّةنّ تَن ظّ
طبب ؾشن

نالنّش غ نأينّحمنَّنأًنّ

ن نِن
لن

ين

ّنطبغّددالمن
ّغددٌدنطبْددذلنظددذًدنطألسكنًأينّْددم
ينغا ّةن اشقنطبميذًّ ةن
طب اٌي،نً اب حابِ،ن ئّ
ىِنجع ْقنىزطنطبنٌُن

نطأل

نطببؾشُّنًطبشقِّن
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طإلل غالِنًطب ح ّبقنطبع ناسُّ،نً ىزطن انّن ؾذهن
دشقن
دِن اد
ّقن د
دةنطب دٌ
ّلنل يد
دانّؾدا
دشنً د
طببؾد
طبميذًّةن ؾالنأعاعِ..ن
ً ٌ ىُ
ؽىشا

٠ب

صبدت اٌ غّبدخ ػ ٍ ٝارب دخ

اٌفش صخ ٌالعز ؾبسح ثبف ىبسوُ ٚاسائ ىُ س فذا
ً
ٌٍثمبفخ االعالِ١خ  ٚرٍج١خ ٌشغجخ اج١بٌٕب.
ن
الهىامش:
ٌّ -1ذخ ِٛجضح ِٓ د١بح اٌّشجغ اٌذٟٕ٠
آ٠خ هللا اٌؼظّ ٝاٌغ١ذ ِذّذ دغ ٓ١فعً هللا (سض)

ٚالدرٗ ٔٚؾؤرٗ
ّا دً ،عّبدخ آ ٠خ هللا اٌؼظ ّ ٝاٌ غ١ذ ِذ ّذ
ٌ ٚذ اٌّش جغ اٌش
ّجرف األؽرش عرٕخ ٘ 9591جش٠رخ،
دغ ٓ١فعً هللا(سض) ف ٟإٌ
ٚاٌّٛافمخ ٌغرٕخ ١ِ 9959الد٠رخ .اثزرذأ ثؽٍرت اٌؼٍرُ
ً ،د ١ث وبْ ٠ج ٍم ِٓ اٌؼ ّش
ّ ِج ىشح جذا
ا ٌذ ٟٕ٠ف ٟعٓ
آ ٔزان اٌزب عؼخ؛  ٚوبْ ٠زذغّظ ِٓ ٔف غٗ أّٔ ٗ ٌٓ  ٠ىْٛ
ً ،فشاح ٠زٛا صً ِغ األف ىبس ٚاٌَّٛ ٙ
ً رمٍ ١ذ٠ب
ػبٌ ّب
ٌ ز ٟأ ؾغٍذ ث ٙب األِّ خ اٌؼشثّ١خ ٚاإل عالِّ١خ
اٌثمبفّ١خ اّ
ً ٌٚ ،ؼً
ّ ٘زٖ األ جٛاء ٔ ،ظُ اٌؾّؼش ِج ىشا
آ ٔزان ٚ ،ف ٟظً
ّ
ّ اٌؼبؽشح،
ؽؼش٠خ ٌٗ خبظٙب ػٕذِب وبْ ف ٟعٓ
ّي رجشثخ
أٚ
ّ
ح جبء فٙ١ب:
ٌف لص١ذً
ار أّ
فّٓ وبْ فٔ ٟظُ اٌمش٠ط ِفبخشا
ً
ففخررررشٞ
ً ثبٌؼٍٚ ٝاٌفعبئً
ّا
ؼش
ّي األ عبرزح اٌّ ز ٓ٠رزٍ ّز ػ ٍ ٝأ ٠ذٚ ،ُٙ٠ا ٌذٖ
 ٚوبْ أٚ
اٌّمذط اٌغّ١ذ ػجذ اٌشإ ٚفعً هللا(لذٖ) ،ثُ
اٌّغفٛس ٌٗ
ّ
ػ ٍ ٝاٌ ؾ١خ ِجز ج ٝإٌٍىشا ٔٚ .ٟأز مً ث ؼذ ر ٌه ا ٌٝ
٠غّ ٝثبٌجذث اٌخبسج.
دساعخ ِب
ّ
 ٚوبْ رزٍ ّز ف ٟر ٍه اٌّشد ٍخ ػ ٍ٠ ٝذ ِشاجؼ ٙب ،أِ ثبي
ررُ
رر ٛاٌمبعر
ررّ١ذ أثر
ررش اٌغر
ررذ ٟٕ٠اٌىج١ر
ررغ اٌر
اٌّشجر
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اٌخٛئ (ٟلذٖ)ٚ ،اٌ غّ١ذ ِذ غٓ اٌذ ىٚ ،ُ١اٌ غّ١ذ ِذ ّٛد
اٌؾب٘شٚدٚ ،ٞاٌؾ١خ دغ ٓ١اٌذٍّ( ٟسظ ٟهللا ػٕ٘ٚ ،)ُٙئالء
ّجف األؽش ،
ً ِٓ اٌؾخصّ١بد اٌؼٍّّ١خ اٌىج١شح ف ٟإٌ
جّ١ؼب
ّج ػٍ ٝأ٠ذ ُٙ٠اٌىث١ش ِٓ اٌؼٍّبء األفبظً.
ٚاٌز ٟرخش

أعبرزرٗ

َّ اٌغِّ١ذ رٍمَّ ٝدسٚعٗ اٌؼبٌ١خ (اٌجذث اٌخبسج)
لذ ػشفذ أْ
ّجف ِٚشاجؼٙب آٔزان؛ :ُ٘ٚ
ػٍ٠ ٝذ اٌىجبس ِٓ ػٍّبء إٌ
 9ر اٌغّ١ذ أث ٛاٌمبعُ اٌخٛئ(ٟلرذٖ) 2 ،ر اٌغر١ذ ِذغرٓ
اٌذى(ُ١لذٖ)،
 5ر اٌغّ١ذ ِذّٛد اٌؾرب٘شٚد( ٞلرذٖ) 1 ،ر اٌؾر١خ دغرٓ١
اٌذٍ(ٟلذٖ) ،
 9ر اٌّررال صررذسا اٌمفمرربص ،ٞاٌّؼررش ٚثبٌؾرر١خ صررذسا
ّإ ٚفعررً
اٌجرربدوٛث 6 ،ٟر ٚاٌررذٖ اٌغررّ١ذ ػجررذ اٌررش
ػّٗ اٌغ١ذ ِذّذ عؼ١ذ فعً هللا(لذٖ)؛
هللا(لذٖ) 7،ر ّ

دشوزٗ األدثّ١خ ٚاٌؼٍّّ١خ

ر ؼب ْٚاٌ غّ١ذ ِغ اٌؾّ١ٙذ اٌّغ فٛس ٌٗ اٌ غّ١ذ ِذ ّذ ِ ٙذٞ
اٌذى ،ُ١اثٓ اٌّشجغ اٌذ ٟٕ٠اٌغّ١ذ ِذغٓ اٌذى(ُ١لذٖ)،
ً ثب عُ" :األدة" ٚ ،وبْ اٌ غّ١ذ ف ٟعٓ
ً خؽّ١خ
فؤ صذسا ِجٍّخ
ّ
اٌؼبؽررشح أ ٚاٌذبد٠ررخ ػؾررشح؛ ػٕررذِب أصررذسد جّبػررخ
اٌؼٍّبء ف ٟإٌجف األؽرش ِجٍرخ "األظرٛاء" عرٕخ 9581
٘جش٠خ؛ ِ ٟ٘ٚجٍخ ثمبف١خ اعالِ١خ ٍِزضِخ ،وبْ عّبدزٗ
أ دذ اٌّ ؾشف ٓ١ػٍٙ ١ب ٚ ،وبْ ٠ى زت االفززبد ١خ اٌثبٔ ١خ
ثؼ ٕٛاْ "وٍّز ٕب" ٚ ،لذ جّ ؼذ فّ ١ب ث ؼذ ف ٟو زبة ر ذذ
اعُ "لعب٠بٔب ػٍ ٝظٛء اإلعالَ"ٚ ،وبْ ٠ىزت االفززبد١خ
األ ٌٝ ٚاٌ ؾ١ٙذ اٌ غؼ١ذ اٌ غ١ذ ِذ ّذ ثبلش اٌ صذس ،ر ذذ
ػٕٛاْ "سعبٌزٕب" .

ػٛدرٗ اٌٌ ٝجٕبْ
ثؼذ أْ ٔ ًٙاٌغّ١ذ ِٓ إٌّبً٘ اٌؼزثخ ٚإٌّبثغ اٌصبف١خ
ػ ٍ٠ ٝذ أ عبرزح إٌ جف ٔ ،ذ ٛاثٕ زٚ ٓ١ػ ؾش ٓ٠عٕخ ،د ١ث
أٔ ٝٙدساعزٗ عٕخ ٘ 9589جش٠خ ،ػبد اٌٌ ٝجٕبْ ثؼرذ أْ
وبْ لذ صاسٖ ف ٟعٕخ (١ِ9995الد٠خ)ٚ ،صبد دٕٙ١ب روشٜ
ّوشٜ
ّذ ِذ غٓ األ ِ ،ٓ١ف ؾبسن ف ٟا ٌز
أسث ؼ ٚ ٓ١فبح اٌ غ١
ّٙب ٌُ رىٓ لص١ذح
ثمص١ذح سث ٝفٙ١ب اٌؼالِّخ األٌِ ،ٓ١ىٕ
ّجٕبَّٔ١خ آٔزان
ّذف اٌٍ
رمٍ١ذ٠خ ،د١ث لبٌذ ػٕٙب اٌص
سثبء
َّ
أٙب أثبسد اٌّؾبػش...
َّ

ّؾبغ االجزّبػٌٍ ٟغّ١ذ
إٌ

ّ ز ٞدأة ػٍِٕ ٗ١ز ػٛدرٗ ِٓ
ً اٌ ٝإٌؾبغ اٌؼٍّ ٟاٌ
اظبفخ
ّ
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ّرربط
ّررض اٌغررّ١ذ ا٘زّبِررٗ ػٍرر ٝإٌ
ّجررف األؽررش  ،سو
إٌ
ا
رٛد
جٙر
رزي
ٚثر
ِ،ُٙ
رٛ
ّ٘ٚر
رُ
آالِٙر
ربػ
فؼر
رؼف،ٓ١
اٌّغزعر
ً
ً ٌّؼبٌجخ ِؾبوٍ ُٙفِ ٟخزٍف اٌّجبالد ..فصت
اعزثٕبئّ١خ
ّ
ا٘زّبِٗ اٌىج١شٚ ،ثّؼٔٛخ اٌخّ١ش ،ٓ٠ػٍ ٝرؤع١ظ ِؾبس٠غ
ٚثٕبء ِئعّغبد رذزعٓ األ٠زبَ ٚأثٕبء اٌؾّٙذاء ٚاٌفمشاء
ٚاٌّؼبل.ٓ١

ّؾبغ اٌفىشٚ ّٞاٌغ١بعٟ
إٌ
ّ

أ فزخ عّبدخ اٌ غِّ١ذ ػ ٍ ٝثمب فخ اٌؼ صشٚ ،س عُ ٌؾخ صّ١زٗ
ّخ رفش
ِالِخ خبص
ّد ثٙب ػٓ ألشأٗ ،فىبْ صبدت ػمً دٛاسّٞ
ّ جبسة
ِٕ فزخ رؤعَّظ ػ ٍ ٝلب ػذح فىش ّ٠خ غّٕ١خ؛  ٚصمٍزٗ اٌز
ّ ػخِ ،ب جؼٍٗ ٠ذسن ِٕٚز اٌجذا٠خ ،أّّ٘١خ رمذُ٠
اٌّزٕٛ
ّساد
اٌؽ ّشح اإل عالِٚ ،ٟثبٌصّٛسح اٌ ز ٟرزٕب عت ٚاٌز ؽٛ
ّ
اٌفىش ّ٠خ ٚاٌزٕظّ١ّ١خ اٌ ز ٠ ٟؾٙذ٘ب اٌٛا لغٚ ،خص ٛصب
ً
ٌذ ٟٕ٠دٚسٖ ف ٟاٌ زؤث١ش ٚ ،صبسد
ّجٍ ١م ا
ث ؼذِب ف مذ اٌز
ّ ّ
رٟ
رزمؽبة األعبعر
رذس االعر
رشِ ٜصر
ربساد األخر
ربس ٚاٌزّ١ر
األفىر
ٌٍؾج١جخ اإلعالِّ١خ.
ّف ،فجؼً ِٓ اٌّغجذ
ٚأؾغً عّبدزٗ ثّذبسثخ اٌجٚ ًٙاٌزخٍ
ّي ِغجذٖ ف ٟثئش اٌؼجذ،
ً ٌىً ػًّ جبد؛ د١ث رذٛ
ِٕؽٍمب
 ِٓ ٚثُ ف ٟدبسح دش ٠ه ،ا ٌِ ٝذس عخ رٕ ؾش اٌّؼش فخ
ٚاأل خالقٚ ،ر غزٕفش اٌٚ ُّ ٙاٌؽّب لبد ِٓ ،خ ؽت اٌجّ ؼخ،
َّع ٔ ؾبؼٗ ػ ٍ ٝاٌجبِ ؼبد
ّف غ١شٚٚ ،ص
ا ٌ ٝدسٚط األ خالق ٚاٌز
ب
١
ِشث
١خ،
اٌثمبف
زذ٠بد
ٚإٌّ
٠خ
ٚاٌّئعّ غبد اٌزشثٛ
ّ ً
ً ٚ .ف٘ ٟزا اٌغّج ،ً١عخّش اِىبٔب رٗ
ً  ِٚذبٚسا
ّ ّب
ِٚؼٍ
ٌزؼّ ُ١اٌٛػٔٚ ٟؾش اٌثّمبفخ اإلعالِّ١خ.
َّ اػبدح اإلعالَ
ٌمذ دًّ عّبدزٗ ر ِٛ ِٓٚلؼٗ اٌّشجؼ ٟر ُ٘
ّ
ا ٌ ٝاٌذ ١بح ،ف ؾبسن ف ٟا ؼبس ٘زا اٌزٛجّٗ ف ٟرؤ ع١ظ
اٌذش وخ اإل عالِّ١خ ف ٟاٌ ؼشاق ،ا ٌ ٝجب ٔت اٌ ؾ١ٙذ اٌ غ١ذ
ً ٌٛالدح دشوخ
ِذّذ ثبلش اٌصذس(لذٖ)ٚ ،وبٔب ٠خؽّؽبْ ِؼب
ا عالِّ١خ ف ٟاٌٛا لغ اإل عالِ ٟاٌ ؾ١ؼ ٚ .ٟلذ سوّض ج ٛٙدٖ
ّ
ّ
فّ ١ب ث ؼذ ر ٌهٕ ِٚ ،ز أٚا خش اٌ غجؼٕ١بد ،إلٔ جبح رجش ثخ
ً؛
ّا
ً ِ غزّش
اٌجّٛٙس َّ٠خ اإل عالَِّ١خ ف ٟا ٠شاْٚ ،دػّ ٙب دػ ّب
ٌذفبع ػٓ األؼش ٚدخ اإل عالِّ١خ فٟ
ا ظبفخ
ً ا ٌ ٝأّٔ ٗ رّٛ
ٌ ٝا ّ
ً ٚوبرجب
ً ِٚذبظشا
ً ِٚذبٚسا
ِّ اٌّذبفً ٚإٌّبثش ،خؽ١جب
وً
ً
ً اٌ ٝجٙبد اٌّذزٍّ ٓ١اٌصّٙبٕ٠خِ ،ب ألٍك اٌمٜٛ
ٚداػ١ب
اٌّؼبد ٠خٚ ،دفؼ ٙب ا ٌ ٝاٌم ١بَ ثبٌؼذ ٠ذ ِٓ ِ ذبٚالد
اغز ١بي ٔفَّزرٙب أج ٙضح ا عزخجبساد ِذٍّ١خ ٚالٍَّ١ّ١خ
ٌ ز ٟلب ِذ ث ٙب
ٚدَّ١ٌٚخ؛  ٚلذ وبْ أوثش ٘ب دِ ّ٠ٛخ
ً ،ر ٍه اّ
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ِذ٠ش٘ب
اٌّ خبثشاد اٌّشوض ّ٠خ األِ١شوّ١خ ،د غت اػ زشا
آ ٔزان "١ ٌٚبَ وب ٠غٚ ،"ٟا ٌزٚ ٞسد ا عّٗ ف ٟو زبة
ّ رفج١ش عّ١بسح ِفخّخخ
ّشارٗ اٌؾ١ٙش "اٌذجبة" ،د١ث رُ
ِزو
ّٜ
أثٕبء ٚصٛي عّبدزٗ إٌِ ٝرضٌٗ ف ٟثئش اٌؼجذِ ،ب أد
ً ِٚبئز ٟجش٠خٚ ،لذ
اٌ ٝعمٛغ ِب ٠مشة ِٓ ثّبٔ ٓ١ؽ١ٙذا
ٔجب ِٙٛ٠ب(سٖ) ثؤػجٛثخ...
أدسن عّبدخ اٌ غّ١ذٕ ِٚ ،ز  ٚلذ ِج ىش ،األّّ٘١خ اٌّشوض ّ٠خ
ّغجخ اٌ ٝاٌٛظغ اإلعالِ ٟاٌؼبَ،
ٌٍمعّ١خ اٌفٍغؽّ١ٕ١خ ثبٌٕ
ّ
ً ٌ غض ٚثالد
ِمذ ِخ
ٚاػز جش اٌ غض ٚاٌصٌّ ٟٔٛ١ٙفٍ غؽٓ١
ّ
ّ
ّ جشط اإل ٔزاس
ّ ػٓ دق
اٌ ؼشة ٚاٌّ غٍّ ٠ ٌُ ٛ٘ ٚ ،ٓ١ىً
ً ث ؾجبػخ ج ٙبد
ٌز غز١مظ األِّ خ ٚر غزٕفش ّّ٘ ٙبِ ،ذز عٕب
اٌّمبٚ ،ٓ١ِٚال عّّ١ب جٙبد اٌّمبِٚخ اإلعالِّ١خ ف ٟجٕٛة
ً ػٓ دمٛق
ظذ اٌغضٚ ٚاالدزالي اٌصِّٚ ،ٟٔٛ١ٙذافؼب
ٌجٕبْ ّ
ّ
اٌفٍغؽ ٓ١ّ١ٕ١فٚ ٟؼٕ ُٙفٍغؽ...ٓ١
اٌّزؼذد اٌجٛأت ػٍٝ
َّؾبغ
ٚلذ دشؿ عّبدزٗ ػٍ ٝرشو١ض إٌ
ّ
لب ػذح صٍجخٕ ٘ٚ ،ب أ صجّذ ج ٛٙدٖ ػ ٍ ٝث ٕبء اٌّئعَّ غبد
رظ
رخ ،فؤعّر
ٚاٌذٛص٠ٚر
رخ
ربٌّ١خ ٚاإلػالِّ١ر
ّعر
رخ ٚاٌش
ّؼٍّ١ّ١ر
اٌز
ّ
رخ
رخ ٚاٌّّ١ٕٙر
ٚاٌذّ١ٕ٠ر
رخ
ر
اٌؼٍّ١
ط
رذاس
ر
اٌّ
رٓ
ر
ِ
رذ
ر
اٌؼذ٠
ّ
ّ
اٌذّ١ٕ٠خ فٟ
ً ا ٌ ٝػذد ِٓ اٌ ذٛصاد
ٚاٌؼجبد ّ٠خ ،ا ظبفخ
ّ
ٌجٕبْ ٚاٌؾبَ.
ِئٌفبرٗ اٌّخزٍفخ ٔٚزبجٗ اٌفمٟٙ
َّ
ّ
ٌ فبد
اٌّئ
ي:
األٚ
غُ
اٌم
غّٓ١؛
ل
ٌٝ
ا
رٗ
فب
ِئٌ
غُ١
رم
ىٓ
ّ٠
َّ
ّ
ّ
رٟ
رخ٘ٚ ،ر
ّر
ربد اٌخبص
ٌفر
رُ اٌثّر
رخٚ ،اٌمغر
اٌؼبِر
ربٔ :ٟاٌّئّ
ّ
ٌ فبد اٌفمَّ١ٙخ ٚاالعزذالٌّ١خ ،اٌز ٟوبْ ٍ٠مٙ١ب ػٍٝ
اٌّئّ
ّ البِ زٗ ،ف ٟدبسح دش ٠ه،
ؼالة اٌؼ ٍُ ف ٟث ١شٚد ف ِ ٟذً
ً ف ٟاٌ غ١ذح
 ٚف ٟاٌؾّبَ ف ٟدٛصح اٌّشر ع(ٝع) أ ٠عب
صٕ٠ت(ع).

