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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :الثَّاِلث ء  زْ الج  

 م26/7/2016ون ان  الثَّمَ ة  وَ سَ امِ ة  الخَ قَ لَ الحَ 

 ْزء  الثانيج  ال-لَبَّيِك يَا فَاِطَمة
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .اهلل ةَ . بقيَّ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ ك يَا َوْجه اهلل َسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 .!!.ةمَ اطِ فَ  ايَ  كِ يبَّ لَ  :عنواننا ،م في الحلقِة الماضيةتقدَّ  الَّذي نفسه   العنوان  هو

َاحلَ َكانَ  َيف َواحلديُث َالسَ لقَ الكالُم َيفَِة َكَُجَ َأَ ابقة َمَِوَ َ،صارىالنَ َوَدَِيهَوالَبَِتَُواِء َقُلتَُجَُن َما َيفَلِة ُه
.!!َ.الـُمقد ستابَكَِستوىَالىَمَُلعَالمةَ هناكَظََُ:قُلتََُ،رةاهَِالطَ َيقةَِالصدَ َالمةَِظَُرتبُطَبَِيماَيَ مةَفَِاحللقةَاملتقدَ 

َكَ مَذَِشريَإىلَماَتقدَ ريعَأَُبشكٍلَسَ  َ:احلديثَرتابطَ يَيَ كره
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َهوَ َهوَ،لدىَاليهودالـُمقد سََالكتابََُ(،العهدَالقدميَكتابَُ)هذا َرٍَفَ أو لَسََِ،لتكوينارَفَ سََِوهذا
اهللََ،شرابعَعاحَالسَ َاإلصحيفَكالمَُوالَ،ميَكتابَالعهدَالقدمنَأسفارََِفرٍَسَِأو ُلََوَ،ةَاخلمسةاَرمنَأسفارَالتَو

َيَ  َوتعاىل َإلبراهيمَ سبحانه َولدهََِستجيُب َفيقَيف ي ثنَ ًا اِ دَّ ثيرًا جِ ه كَ ر  ث   كَ أ  ه وَ ر  ثمِ أ  وَ  باركه  ها أنا أ  -لَوإمساعيل
َكَ رَُثَـ كَ وأَُ-بيرةكَ   ةً مَّ ه أ  ل  جعَ أَ د وَ لِ ًا يَ ئيسَ ر رَ شَ عَ  َه َيُثَاحلدَ،ًاَدَ جثريًا َالَ،وثركَ عنَالهنا مَتقدَ مَُـالَأعيدَالكالم

َ:توقفتَعندهاَيفَاحللقةَاملاضيةال يتَاتَاحملطَ َركمَبأهمَ فقطَأذكَ 

َكَِ - إمساعيُلَهوََوَ،اعيلنَإمسعثَيتحدَ َال ذيتابَالعهدَالقدميَيفَهذاَاملقطعَكانتَيلَوقفة َمع

َ.رملتكاثَِاَكثريَُلاهوََالكوثرََُوَ،لكوثراذلكَهوََ(،اً دَّ يراً جِ ثِ ه كَ ر  ث   كَ أ  )َ:يقةَالطاهرةالصدَ َدَ جَ 

َ َيف َأيضًا َالعَ )وجاء َاجلديدكتاب َالعظيمةَ(،هد َاملرأة َبتلك َيرتبُط َرَُفَسَِيفَ،ما َويفَ،اوحنَ ُيََؤيار
دميها قَ  حتَ تَ  مر  والقَ  سِ مالشَّ ب تحفةٌ لم   مرأةٌ ماء اِ في السَّ  ظيمةٌ عَ  ةٌ هرت آيَ ظَ  مَّ ث  -:اينَعشرصحاحَالثَ اإلَِ

َ.د مَذكرهقإىلَآخِرَماَت-باً وكَ ر كَ شَ من اثني عَ  كليلٌ ها إِ وعلى رأسِ 

َكَ ثَ كَ إمساعيُلَسيََُ:فرَالتكوينفيَسَِفَ  - َجَِرُهَاهلل َواثيندَ ثريًا َكبريةًَمَ هَأَُعلدَويَ لََِيَ ئيساًَرَ ََعشرًا كثريةَوًََة
ََ.!!.ًاَدَ جَِ

َكتابَالعَ رؤياَيوحنَ َفرَِوهناَيفَسَِ - َ،ماءيفَالسَ َظيمةٍَعَ َآيةٍََعنَ:ثَُاإلجنيلَاحلديهدَاجلديدَيفَاَيف
َكوكباًَينَعشمنَاثَرأسهاَإكليلَ حتتَقدميهاَوعلىََمسَوالقمرَُبالشَ َتلتحفََُامرأةَ  َ.!!.ر

  :التفسير تبِ على ك   سريع دعوني أمر   بشكل  

ََ.مساعيلإولدََكاثرةَمنتمَُـثرةَالكرَالكَ لقيَنظرًةَعلىَماَجاءَخبصوِصَذَُِنََ:لً أوَّ 

َهوَ ربكمَعوينَأخدقد سَالـمَُابَالتفسريَالتطبيقيَللكتَ(،الـُمقد سالتفسريَالتطبيقيَللكتابَ)هذا
ََ:متهَِعنَمقدَ 
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َأصحابَِلَ ك28ََََُ:التحرير والنشر لجنة   َمن َأساتذةََِوَ،االختصاصَهم أصحابََوَ،جلامعاتاَمن
ريرَالتحَفلجنةََُ،هرَِشونَ َوبيانهََِووضعهََِأليفهَِتَ:ابهذاَالكتَنَأشرفواَعلىَحتريرَِال ذيهمََ،ةَالعاليةينيَ املراكزَالدَ 

ََ.منَكبارَاألساتذةعضوا28ًَََتتأل فَمنَوالنشر

َاَ:ةلمراجعة الَلهوتيّ ا لجنة َمن َالدكاترةأربعة َأسَ،ألساتذة َاتامن َومناعجلامذة اتَالشخصيَ َت

ََةَاملعروفة.العلميَ 

َ.اتَمعروفةشخصيَ َيضاًَمخسأَ:لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية

َالكتابَبالنتيج َقَ هوََةَهذا َكثرياًَدَتَ كتاب  َعليه َماَذهبناََ،عبوا نَوإىلَاملوطَ(ينفرَالتكَوسَِ)ىلَإإذا
شيئاًََناَالَجندََُفإنَ بَإىلَالتفسرينماَنذهحيَ،ًاَدَ كثريًاَجَََِرهَُكثَ يَُاهللَسَ َعنَإمساعيلَوأنَ َوردَفيهَاحلديثََُال ذي
َت َ  َيتعلَ كرَُذََِقد َاملسألةَقَُُه َهَُل ََ،هبذه َشَ نَ يس َمن َوَ اك َيَ يٍء ََبإمسابطَُت ََراضٍح َوالكثرة َذرَ اعيل َمن َ،يتهَِملتكاثرة

َتفسريَالتطبيقيَ يفَهذاَالألمرَهلذاَاَكرٍَذََِأليَ َفالَوجودَ َ،ةمَ ئَِاألَ َ،همدَُلَِنَسيَ ال ذيوكذلكَاالثناَعشرَالرؤساءَ
ََ.الـُمقد سللكتابَ

َمعروفَ:ماك آرثرلجون  ال م قدَّستفسير الكتاب  َتفسري َقالَ،وهو ي سوّ ث مَّ ي   نومِ -؟ماذا
الكالمََ،ريمنَالتفسَأفضلََُهوملنتَادَيفَيعينَاملوجَوَ،وانتهينا-إسماعيل نسًَل غفيراً  نهائيًا بمنحِ  ةَ القضيَّ 

سَالـُمقدَ لكتابَتفسريَاَهذاَيفَ،ساًلَغفرياًَمينحَإمساعيلَنَ َ:هذافقطَهوََالتفسريََُوَ،املوجودَيفَاملنتَواضح
َ.جلونَماكَآرثر

َالتفسريَ:(ةرعائيّ  قراءةٌ ال م قدَّس  باالكت)إذا ما ذهبنا إلى   كون  إسماعيل يَ -؟ماذاَجاءَيفَهذا
ذاَوه-سباط بني إسرائيلاثنا عشر سبطًا مثل أَ  12أسباط إسماعيل  ،ه  كبيرًا مثل نسل إسحاقسل  نَ 

َإمساعيلَب َفإن  َحبسبَخشالكالمَخالفَاحلقيقة َرئيساًَالنَ صِه صَبشكلَحبسبَالنَ َ،صَسيلدَاثينَعشر
َكأسباطَبينَإسرائيلَ،باشرمَُ َأسباط َالكالمَليسَصحَ،هوَاآلنَجعلها َالَأقولَهذا َ:لكنَأقولَ،يحاًَأنا

أسباط إسماعيل اثنا عشر سبطًا مثل أسباط -قالَ،اًَجدَ َسريَالَتشرُحَلناَاملعاينَبشكٍلَواضحٍَافهذهَالت
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 دَ عِ و   ،في السنة ةً دة مرَّ اب خدمة العسبط   ل  ن ك  ؤم  في   ،عون حول المعبد الواحدهم يجتم ،بني إسرائيل
َقراءةَ الـُمقد سَهذاَماَجاءَيفَالكتابَ-في شعب  واحد ل ينحصر   فالوعد   ،إسحاق دَ كما و عِ   إسماعيل  

َ.رعائية

َاَ،التفاسريَوهوَمنَأشهرَ:ى هنريمتّ  (ال م قدَّسب االتفسير الكامل للكت)ا مَّ أ يَجاءَيفَذلَ ما
َاجمللَ  َاجمللَ هذا َوهو َاألد َ؟لوَ د َصفحة طابَاخل-ليهعَ  لقِ اية القَ ي غَ فأنت  الَّذيا إسماعيل وأمَّ -73!
 ره  ثمّ أ  ثيرة العدد و ته  كريَّ ذ   ستكون  و  بسببك ها أنا أباركه   لك فيه سيجد نعمةً  فقد سمعت  -إلبراهيم

َالشَ -رئيسًا يلد رعش ثنيااية  عددهم كبيرًا للغمن جيرانِه سيكون   ًا بأكثردَّ كثيرًا جِ   ره  كث  أ  و  َ،يءنفس
َاملوجود ََالكالم َالكتاب َمنت َيف َالـُمقد س َوأهو َوأَ أوضح َبَ صرح َمنَ،ي  اسريَتفَأفضلَومنَأشهرَوهذا

ََ.الـُمقد سالكتابَ

هذاََ،عاصررَمَُفسَ مََُوهوَاضليوسفَريَ:(من التكوين إلى الرؤيا)ه نعنوا الَّذيبالنسبة للتفسير 
 ي ألجلِ صل  يم ي  راهإب نجد  -:عيدَوالَمنَبرَإىلَاملوضوعَالَمنَقريبٍَشََِملَيَُأصالًََ،56صفحةََ،و لاجلزءَاأل

َالكالم-َلةاستجاب الصَّ  ب  إسماعيل والرَّ  َبكاملهأقَ،وانتهى َالسطور  جلِ ألي صل  اهيم ي  بر إِ  جد  ن-:ارأ
َالصَ -َلةصَّ ب الا استجب  سماعيل والرَّ إِ  َيعاستجاب َالَاإليفَوَ،عاءالدَ َينالة براهيم جد إنَ -:تايلصحاح

ملفروضَا-ء المؤمنيناآلبا يل  صي   أنْ  نا يصلي ألجل ابنه وكم هو جميلٌ ه   ه  ولكنَّ  ألجل سدومَليتوسَّ 
َ.ةوحيَّ التهم الر  ما ألجل حسيَّ أولدهم ول  ألجلِ -املؤمنون

َكبريةَومَُ َكَُهمَ هذهَجمموعة َ،لقدميقَبالعهدَاعلَ ماَيتَتَُقرأَ،هدينللعَ الـُمقد سَتفسريَالكتابََتبَِةَمن
َكتبَالتف َفهمتمَمن ةَقضيَ َةَخبصوصَِحضواَهناكَتغطيةَ،شيءَالَيوجدَأيَ َ؟هلَفهمتمَشيئاًََ؟ريسماذا

دَليسَالعهبينماََ،قحاىلَإسنتقلَإَالعهدَامنَأنَ الـُمقد سَتابَكبريَاملوجودَيفَالكَِإمساعيلَمعَالتحريفَال
َ.!!.معَإمساعيلهوَاإلمامةََعهدَُفَ،معَإسحاق

َ َإىل َذهبنا َما َبرنابا)وإذا ََ(:إجنيل َيرفضإجنيل َهم َقطعًا َجولكنَ َ،ونهبرنابا َمن َهو َاألناجيلَه لة

ََ.إجنيلَبرناباَالعهدَمعَإمساعيلَوليسَمعَإسحاقَيفَ،ةاملسيحيَ 
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َاملضمونَ َكَِاملوجودَفهذا َجدَ كََبَ رَ هَالرَُكثَـ إمساعيلَسيََُمنَأنَ َ:تابَالعهدَالقدمييف ََوثريًا سيلدََهَُأنَ ًا
َرئيساًَ َإماماًََ،اثينَعشر َأَ ََاثينَعشر َنسيئَشنيم)َ:يلعربَِصَالتورايتَايفَالنَ َهَُشرتَأنَ كما شنيمََ(،ميعسار

َهناكَحقيقةَ،عاكَتضييفهنَ،متيجةَالكالمَهوَالكالوبالنَ َ،جعَناسيَيعينَإمامَونسيئيمَ،اثناَعشرَ:عسار
َ.!!.التفسريَيفَصَوحقيقةَضائعةةَيفَالنَ حقيقةَضائعَ،ضائعة

َكتابَالعهدَاجلديدَوماَيتن ََردناَأنَ َُهوَهوَإذاَماَأواألمرَُ مسَبالشَ َحفَُلتَ تَ ال يتَأةَاملَربَقعلَ ذهبَإىل
َكوكباًَأسَِوعلىََر ََ:هاَإكليل َمنَاثينَعشر

َيقولَ:(التفسير التطبيقي)إذا ذهبنا إلى   لّ ظ الَّذيألمين ااهلل  نا شعبَ ه   المرأة  ل مث  ت  -؟فماذا
بني  هلل  القد أفرز  ،شرعلثني يل اأسباط إسرائ ل  مث  ها ت  شر كوكبًا على رأسِ والثنا عَ  ،المسيح ينتظر  

-ودية المخلصةم اليهمري ولود منالمذكور هنا يسوع الم والصبيّ  ،يحومنهم جاء المس هسإسرائيل لنف
ينتظر  لَّ ظ الَّذيألمين ااهلل  عبَ ا شَ هن أة  لمر ا ل  مث  ت  -رتَببينَإسرائيلسَ اَفَُرتَمبرميَوإّنَ سَ فإذاًَاملرأةَهناَماَفَُ

أسباطََ،ئيلائلَبينَإسرابَقينيعَباطأس-يلسرائِ أسباط إِ  ل  مث  ر كوكبًا على رأسها ت  شَ والثنا عَ  ،المسيح
َيعقوبَوأوالدَينيع َأوالداًََأوالد َعالقبائَ،وأحفاداًََيعقوبَأنتجوا َملقبائلَااَ،شرلَاالثنا نَأوالدَإلسرائيلية

َبالسرَوفسَ ُيََأنَ َستطيعونالَيَفاملرأةََُ،بأسباطَبينَإسرائيلَ،همَباألسباطنَعَ عرب َنَيَُال ذييعقوبَ َمرمييَ ها َ،دة
َ.سيحاملدَالسيَ دةَمرميَوالدةَةَالَتلتقيَمعَمواصفاتَالسيَ َمواصفاتَهذهَاملرأألنَ 

َآرثرَ:(ال م قدَّستفسير الكتاب )في َ َماك َيقولَ،جلون  تحت قمر  ال مسبالشَّ  لةٌ تسربم  -؟ماذا
 تها وحالةِ كرامد األ مَّة و لى َمجإ رمز  بالشَّمس يَ  تسربلةٌ م   كونها إنَّ  ،إلكليلا ثني عشر كوكبًا فيرجليها ا

َفسَ -إلى الكنيسة ز  رمِ المرأة تَ  هذهِ  ألنَّ  ،رفعتها َاإَترمزََُ،روهاهكذا  تسربلةً كونها م    وإنَّ -لكنيسةىل
طون عن سيخلصون وييالَّذ وعدعب الكرامتها وحالة رفعتها وإلى شة و مَّ األ   جدِ إلى مَ  مس يرمز  بالشَّ 

 أنَّ  هد إذ بموجب العةِ مَّ األ   باهللها رمزًا إلى عَلقة ورة القمر تحت قدمي تكون ص  مل أنْ حتَ ملكوتًا وي  
ََ.عشرني ة الثمَّ ل أسباط األ  مث  كوكباً ت    الثنا عشرو  العبادةب ة كانت مرتبطةً هلَّ األ



 
 2( لبيك يا فاطمة ج58لحلقة )ا         : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي                          3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 

 

6 
 

َقال َاملرأة َعن َالكالم َ-فعلية مرأةً ليست هذه اِ -يف َيفكَِذََُال ذياملرأة ََُثَ )َ:َالنصَ رت َيةًَآظهرت

بني  ةِ مَّ ة أِل  يَّ تمثيل رةٌ و ل هي صبفعلية  هذه ِامرأةً  ليست-:يقولَ(،مسبالشَ َلتحفةَ مََُماءَامرأةَ يفَالسَ َعظيمةَ 
َجاءَيف-اهلل ها زوجة  أنَّ جازيًا في العهد القديم كر مَ صوَّ تي ت  يل الَّ إسرائ َما الـُمقد سَابَفسريَالكتتَهذا

َ.جلونَماكَأرثر

َقفمَ،وهوَتفسريَأيضاًََ:ةرعائيّ  س قراءةقدَّ ملإذا نذهب إلى الكتاب ا  المرأة   هذهِ -قالَ؟الاذا
 ،ةوءة المسيحانيّ ب  الن   م  تِ ي   ذيالَّ ح مسيابنًا هو ال تلد  -كبَامسَوالكَوالشَ َنةيَبَزينيع-ماءة السَّ نينة بز المزيَّ 
 لثناسل ار  ال باً شر كوكعنا اث ،ي المرأةر عَلمة النقص هو عند قدمالقم ، على المسيحدل  س تَ مالشَّ 

املرأةََهذهَفاصيلَأنَ قرأَالتيَنناَحلكنَ َوَ،ةَاملسيحذَتالمينلَيعسَُالرَ -األسباط الثني عشر عشر في خطّ 

َأملََِصرخَُت ََحاملَ  َحَ َويستمرَ َ،املخاضَمن َيف َالتنيالكالُم َمع ن ذيالَّ سلها ر نَ ائسَ  حارب  ومضى ي-رهبا
لقراءةَيفَاَنستمرَ َذاإَ،اهلَِنَنساملسيحَليسَمَأنَ َينيع-يسوع المسيح هادة  وعندهم شَ  وصايا اهلل ونظيحف

إليهَمنََريَ شَُِأََل ذياالولدََاَبأنَ رَوسَ فكيفَفَ َ!سلهاليسَمنَنَ املسيحََ،وحنايَاينَعشرَمنَرؤياثيفَاإلصحاحَال
َاملسيح َهو يسوع  شهادة   عندهمن يحفظون وصايا اهلل و الَّذيومضى يحارب سائر نسلها -!؟نسلها

َ.،َنكتفيَهبذاعلىَأي َحالٍَ-المسيح

َاجمللَ َ،َهنريمت َـلَ(:التفسير الكامل)إلى نذهب  َهو َيفَ،دَاخلامسوهذا لت مثَّ تَ -640َصفحة
د مس فهي قالشَّ بسربلت من تكين  يسالقدّ  مَّ أة ولدت المسيح وأ  مر كا  :ة اإلسرائيلية فيما يليمَّ األ  

 ك ألنَّ ت رجليها وذلقمر تحال ن لهامَ تِه كَ بأشعَّ  لبست المسيح الَّذي هو شمس البّر ومن ث مَّ أضاءت
ها أسِ ن على ر كمَ ،هاجد رأسو ي   حيث   ءاما هو في السَّم ر األرضية بل علىو األمها ليسا في قلبها ورجاءَ 

ارةَإش-لً و ا عشر رسنثال-ل غَعينَبَـ يك ر زَ- أي تعليم اإلنجيل الَّذي َكَرَز بهِ عشر كوكباً  من اثني إكليل
َاملسيح َتالمذة َ-لد المسيحتَ ض وهي تتألم لِ كمن تتمخَّ -إىل َيرتبط َما َالكاالتفسبهذا الكتابََ،ملري

َ.الـُمقد س
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ا م أيضًا بحسبِ  ءار لعذيم اعلى مر  ذكرها تدلّ  الواردَ أترى المرأة -هناكَتفسريَلآلباءَاليسوعيي
رين في رين المعاصس  ن المفم رٌ د كثيالطقسي واأليقوني يتردَّ  ديمن آباء الكنيسة والتقل  كثيرٌ اعتقده  

َبشكٍلَح-يو  ثانشكل  بولو -رميمَ َيفأةَرَهذهَاملَرفسَ ُتََدونَيفَأنَ األكثريةَيرتدَ -اقتراح مثل هذه المطابقة ت 
س رين ثيٌر من المفكتردَّد  يوني بحسِب ما اعتقده  كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي واأليق-ثانوي

-اتبالك بأنَّ  :ولخر يقم اآلبعضه غير أنَّ  ،انوي ثولو بشكل  َالمعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة
َواجدَبالَيَو-اء بصفتها صورة الكنيسةر د مريم العذصَ قَ -رؤياَيوحناَ،كاتبَالرؤيا َكيان  َلَ ضحَوصريحَيف

َ.هذهَالكتبَعنَهذهَاملرأةَلَ يفَكََُوَلتفاسرياَهذه

َالرَ مرَ  َعليكمَمنَقرأتَُال يتَوايةَتَعلينا َاألئكشفَالُغم ةَيفَمعَر)ا َاملرَولرَ اَ(،ةمَ فة ةَعنَإمامناَيَ واية

َءَصلواتَُهراظراَللزَ ن ََوةَجلنَ اَيفَحيَمشىَآدمَوحواءَ،ىَاهللَعليهَوآلههللَصلَ سولَاَرَعنَآبائهَعنَالعسكريَ 
-ِهَهاِمن ح ْسِن َوجْ  الِجَنان   د َأْشَرَقتقَ ن  ْور  ن ِمنَوِفي أ ذ نَيَها ق  ْرطَا وَعَلى رَأِسَها تَاجَ:عليهاَالمهَُوسَ َاهللَِ

ا بَ ْعل هَ  :قَالَ  ؟رَْأِسَها لَِّذي َعَلىتَّاج اا الَفَما َهذَ -:اجالتَ مةَوسألَعنَاطَِاَفَ أّنَ َوحيَسألَآدمَجربائيلَوأخربهَُ
َ.ا الَحَسن  َوالح َسينَوَلَداهَ  :الَ قَ  ؟هانَيَفما الق ْرطَان اللََّذان في أ ذ   :قَالَ  ،َعِلي  ابن  أَِبي طَاِلب

ََ:الحلقة ذهِ هو في أاضية م من حديث  في الحلقة المما تقدَّ  يخلص  عندنا بعد كل   الَّذي -

َهناَ:لً أوَّ  ريف  َكتجئتَُوقدَكَحت  َفَاسمَُرَ يَحَُادَحَِنشدَاالَيفَنشيالعهدَالقدميَبَِاكمَمبثاٍلَعليهَيف
َ-لغةَاإلجنليزيةأوَيفَالَ(!تايشتههَمَُكلَ )َ:وهيَرتجةَالعربيةالىَاهللَعليهَوآلهَإىلَعبارٍةَوضعوهاَيفَصلَ ُُم م دَ

(all together lovely )-َتقاربانعربيةَمََُالعبارةَالاملضمونَيفَالعبارةَاإلجنليزيةَويفَ،املضموننفس،َ
لهَمنَىَاهللَعليهَوآصلَ َم دٍَُُمَ َسمَِأقربَإىلَاَِ-( all together lovely)-كانتَالعبارةَاإلجنليزيةََوإنَ 

َ.ةباللغةَالعربيَ َ(ياتههَمشتَ لَ كَُ)َارةبع

َُحسينا َمثال َإىل َأشرُت َأّنَ -(Hosanna)-وكذلك َوَ كيف َكَُا َيف َتَُردت َاليهود َكََُوب بَتَُيف
َ َحَُالن صارى َأنَ َ،فترَ وكيف َباألمثلةَوأعتقد َمر  َالشَ َوَالكالم َواملصادر َإعادتَ َوواهد َأريد َالنقطةََ،هال هذه

َ.انيةقطةَالثَ اَالنَ عتَعليهفرَ تَ ال يتَاألوىلََو
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َكتَأخذتََُوَ،َيرتبطَبذكرَفاطمةينللمعاََوحتريفَ ناكَإخفاءَ هَُ فرَسََِدميَمنعهدَالقالَبامثااًلَمن
َ.وثرالكَهوَمضمونََُوَ،اًَثرياًَجدَ كَ ََرهَُكثَ هَويَُرَُثمَِاهللَسيََُالتكوينَماَيرتبطَبإبراهيمَوأنَ 

َكتَوكذاكَماَجاءَيفَسفِرَرؤيا لكَرتبطَبتشرَماَيعثاينَالعهدَاجلديدَيفَاإلصحاحَالَبايوحناَيف
كليلَمنَناكَإهََُ،كليلإرأسهاََوعلىَحتتَقدميهاَمرَُمسَوالقَ لتَبالشَ سربَ يتَتَ تلكَاملرأةَالَ َ،الرؤياَالعظيمة

َكوكباًَ َأَ َيطَُيََُ،اثينَعشر ةَالقضيَ َنَ أَ:حظونالوتََُ،إليهاَإلشارةَُتَات َ ال يتَةَالتفاصيلَإىلَبقيَ َ،املخاضَمل َُهبا
َأَُ َوقرأتَُلَ هَِاألوىل َتَ َت َمن َّناذج َالقدميعليكم َالعهد َكتاب ََ،فاسري َلهَُقيفما ََل َبتفسريمتفسري َهو َ،ا

َرهَليَُسَ ك َوََكهَُكَ فَ أيَيءَرَالشَ سَ فَ َ،التفسريَهوَتوضيحف املوجودَيفَبينماََ،التفسريذاَهوَهَ،هَُرَ وأسراَهَُلَ َمداخَِبي 
َكَُمََِالءًَجَ َوأكثرََُاًَبيانَوَاًَوضوحَأكثرَُهوَتابَالعهدَالقدميََكنتَِم قَتعلَ يَفيماَ،اَعليكمقرأتََُال يتَلتفاسرياَلَ ن

ََ.ةَإمساعيلبقصَ 

َيوحنَ وأمَ  َيرتبطَبرؤيا َما َيتعلَ ا َوما َبَقَهبذهَِا َاملتسربلة َالتهالَ:مسالشَ املرأة الضطرابَافتَواحظتم
َالوضوح َيَُلنَ َاإنَ َُثَ َ،وعدم َال َأنَ ص َإىل ََشري َهي َاملرأة َهذه َأقحمَ إَ،ملسيحاَدَُِلَتسال يت َبعضَُهقحامًا َا

َ،تمرَ يتَالَ التفاصيلَلَمنَخالَواضحةَةيَ القضَ،إىلَوالدةَاملسيحهيَدةَهناَاإلشارةَإىلَالوالَرينَأنَ فسَ مَُـال

َالنصوصَاألصليَ  َكانتَعَِمعَأن  َاألناجيلَقطعاًَال ذيَ،ربيةة َهذه َكتبوا َاألهَن َهيَمنَيسوعمناجيلَذه َ،ا

أيََ،ةديفيَ ألناجيلَالتجمنَاَدَ عُيََهَُنَ يسوعَلكَليناكَإجنهَ،أبداًََ،لعيسىَونَالَيعتقدونَبوجودَإجنيلٍَاملسيحيَ 
زَيانَالَتَُيكمسيةَيفَالفاترَ ةَالينيَ لدَ سةَاؤسَ املَ،هبَقَ يدزونَالتصوَ يَُوالََبهََِانَ زونَاإلميوَ والَيََُ،املكذوبةَوَةااملفرَت

باَأوَغريَعَإجنيلَبرناماحلالََماَهوَكَ،فةحرَ مَُـهوَمنَجلةَاألناجيلَالفَ،قواَبإجنيلَيسوعصدَ ُيََألتباعهاَأنَ 
َكَ َ،ذلك َاألناجيل َأصحاهبَُتَ فهذه َبها َتَُال ذيا َمت ََ:إليهمَبَُنسَ ن َإَ،إجنيل َ،ذاوهكَ،اقَويلَلإجنَ،رقسمجنيل

َكتبَ َو َالرؤيا َيوحنَ هذه َهوََصاحبَهذهََِ،اها َاملقَ َ،تبهاكَ ََال ذيالرؤيا َالدَ ملؤسَ اونَيفَسيحيَ طعًا مسيةَالرَ َي ةنيسة
هَالرؤياَهيَوهذَ،اويَ مسَاَوحيَ وأّنَ َ،سؤالءَبواسطةَروحَالقدَُتَعلىَهيَ ملَِاَأَُهذهَاألناجيلَإّنَ َيعتقدونَبأنَ 

ََ.يحَيسوعَاملسنهَُعثهمَدَ حَ َذيالَ َهذاَاألفقَاملرتبطَبروحَالُقُدسَفسَِيفَنَ،يفَنفسَهذاَاألفقَالوحياينَ 
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َحالٍَ معََ،صو ر دَيفَالنَ َال ذيَملضمونيفَغايةَالُبعدَعنَاَهيُهَمنَتفاسريَكرَُمَذَِفماَتقدَ َ،علىَأي 

َكانتَِعربيَ  َكماَقُلت َهذهَالنصوص اََ!وىلَمراحلهاَاأليفلتحريفَلضتَرَ وتعَ،ةُث َحتو لتَإىلَاليونانيَ َ،ةأن  رمب 
َ،اللىَأي َحعَ،ذلكَبعدَوُصح ح تَ،البعضَيرفضَهذاَالكالمَولكنَهناكَالبعضَأيضاًَيقبُلَهذاَالكالم

َااليونانيَ َُث َحتو لتَمنَاللغةَِ َوصلتَإىلَاللغة َإىلَلغاتَأخرىَحت  َالََزَكلَ ََومعَ،ةلعربيَ ة اكَالتَهنهذا
اَعليكمَقرأتَُيتَالَ َوايةَُلرَ عنهاَاَثتدَ حتال يتَهاَاملرأةَفسَُهذهَاملرأةَهيَنَ َنَ اتَواضحةَتشريَإىلَأعالماتَومِسَ

َ.عليهَاهللََِةَُيَرمحابنَعيسىَاألربلَ َلعليَ َ(ةمَ ئَِاألَ ةَيفَمعرفةَمَ شفَالغَُكتابَكَ )َمن

ََ؟ما هي الخَلصة   

َللحقائقهناكَطَ َ:الخَلصة   َواضحَ،مس  َأنَ َ،هناكَحتريف  َكالَأريد َاملوضوعَيفَهذاَثرياًََأذهب

َوسَ َمسَُطَ فَ  َيف َالشَ احلقائق َاليَبكثرََُأيعيَ طنا َعند َاحلقائق َطمس َمن ََوكثري ََوَرىصاالنَ هود َعندحت 
َطمسَ َ.!!.واصبالنَ  َبسبَهناك َبيننا َفيما َالنَ َبَِللحقائقَموجود َمَِكَ ََ،ةيعيَ الشَ َاحةلسَ يبَلاصاالخرتاق نَم

عنَأذهانََلِغيَوأُبِعدِمسَوأَُطََُميرآنَالكَرهمَللقَُهمَوكمَمنَتفسريَِمَوأدعيتَِأهلَالبيتَوكمَمنَزياراتََِحديثَِ
َ َتام ًا َإبعادًا عتناقَالعلماءَاَِةَلكثرةَوشدَ ةََوملسألاهذهََلاَوتدَكثرةَِبلَلََِ،جالقذاراتَعلمَالرَ َبَِسَ حِبَ الش يعة

َالرَ  َعلم َلقذارات َالنَ واملراجع َهَُجال َأصاًل َاطَ اصيب َال َتلالم َعلى َهلم َاألع َدحاكم َأنَ اعتبابيث نَل ذياَر
فهمَلذلكََهامنَمراجعتََِنَفائدةًَدَويَالَفهمَ،ةيعيَ الشَ َةَِالعلميَ َاحةَِعنَالسَ َاألحاديثَ َسبقوهمَقدَنفواَهذهَِ

َعنهاَيفَديثَُاَسيأيتَاحللقةَوإّنَ احلَةَيفَهذهالقضيَ َثَعنَهذهَِأحتدَ َأنَ َريدَُالَأََُ،العًاَحوهلاونَاطَ كلالَمي
َ.احللقاتَالقادمة

  .!!.صرانيفاطمة في الوسط اليهودي وفي الوسط النَّ  َلمة  ظ   

  .!!.فاطمة في الوسط العربي الجاهلي َلمةظ   

  .!!.اصبيَلمة فاطمة في الوسط النَّ ظ   

َ .!!.يعيّ في الوسط الش   فاطمة وظَلمة 
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َعنَجانٍبَوعنَوَحديثَ قةَهمَيفَاحللقةَاملاضيةَوهذهَاحللماَتقدَ َ،هذاَسيأيتَاحلديُثَعنهَلَ كَُ
َأَ،صراينالمةَفاطمةَيفَالوسطَاليهوديَوالنَ إشاراٍتَمنَظَُ َاملاضحللقَيفَافتَُسلَ وكما َإنَ ة خاطبَأَالَينية

هاًَليسَموجَ َامجَُنهذاَالرَبَ،يزهرائيَ َللهَ هذاَالربنامجَموجَ َ،عليهمَالَأحتجَ َوَصارىَيفَهذاَالربنامجنَ اليهودَوال
َ َ.ةفاطمهيََمهينَِعلىَدَمةَ ي َقَ الَذينَيدونَأنَ يَللَ هرائيَ للزَ إن هَموج هَفقطَ،َيعةلكلَالشَ حت 

 قع على أرض الوا اك قضيٌَّة واقعيٌَّة موجودةٌ هن 

  .؟!.التحريف د  شت إليها يَ هي األخرى أيضاً مَ 

َ،ينَ صراوالنَ َوديَ قعَاليهَالواثَيفوأناَأحتدَ َ،توهَ ر فتَوشَُاياَمنَعقائدَصحيحةَحَُبقَهوماَبأيديناَ
َديينَيَكهنا َالرَ َ،صراينيفَالوسطَاليهوديَوالنَ َرمز  َعيينَمعَرمزَالدَ هذا َالنَ لكَ،ميًىَعالَ َولىَمستوف  اسَن 

َالرَ ونَالطَ ضَ يغَ  وهوَماًََاَدَ جََِواضحٍََبشكلٍََىصاَرنَ ودَوالُهَموجود َيفَحياةَاليهمعَأنَ َ،يينمزَالدَ رفَعنَهذا
َفاطمة-Fatimah Hand)َ:ُيس م ى َديينيَمَ وهوََ(،فاطمةَفَ كَ أوَََي ُد يفََوَليهوديَ َيفَالوسطَاعروفَ رمز 

َالنَ  َالتسميةَاينَ َرصالوسط َالدَ املؤسَ َأنَ َصحيحَ َ،هبذه َاليهودينيَ سة َحرَ ة َية َيفأمَ َ،وانالعنَذاهفت الوسطََا
العنوانَلكنَيفََفتَهذارَ حيةَاليهودَي ةنيسةَالدَ ملؤسَ َاومعَأنَ َ،علىَحالهَوانَُيَالعنَُقَِب ََوفَرَ لمَيَُفَاملسيحي

َ.اطمةفَ َكفَ ََ(Fatimah Hand)َ:هوَالعنواناملوجودََالعنوانََُعيبَاليهوديَ الوسطَالشَ 

َحياتمليَ عَمَلكمَواقعاًَرتجَُِتََرَميكنَأنَ وَ هذهَالصَ َوَ،وراًَعرضَبيَأيديكمَصَُأ َمنَداخلَايَ ًا جملتمعًَا

ََ:هناكَجمموعاتَمنَالصورَ،واجملتمعَاملسيحيَ َاليهوديَ 

َاألوىلاجمل َأثريَ صََُ:موعة َاملتاحفور َمن َوبالضَ َ،ة َالصور َهذه َبط َوحتَُآلثهي َيفََاتفيَ ار موجودة

نَمذهَصورَوجزءَهَ:ملثالبيلَاسثارَاملوجودةَعلىَفص لَعنَهذهَاآلوعنديَهناَتقريرَمََُ،تحٍفَيفَإسرائيلمَ 
َإسرائيل َمتاحف َيف َاملوجودة َاآلثار َهذه َعن َمفص ل َصََُ،تقرير َاَ؟يءٍَشَأليَ َرَ وَ هذه َالدَ لرَ هلذا َ:ين َيمز

(Fatimah Hand!!) 
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Fatimah Hand،  َاخلَ هوََ: ختصركل م  بشهذا الرمز َباألصابع َيَ كفي ابَصحإىلَأَزرممسة
ََ،الكساءَاخلمسة َيفَاملعتقدَاليهوديََوحت  وهيََ،اينصَرهوديَوالنَ وسطَالييفَالَ!.!.صراينيفَاملعتقدَالنَ حت 

َ.كمَالصورسأعرضَلاينََوصَروالنَ معَاليهوديَاًَيفَجيعَجنباتَاجملتدَ نتشاراًَواسعاًَجَِِاََنتشرَُتَ 

األولى من  جموعةمنا الا عليو ضر عي أن "روم الكنترول"ولى اطلب من األعزاء في المجموعة األ 
 .رلنا الصو  عرضوارجاًء ا ،ف في متاحف إسرائيلحَ ثار وت  ة آلالصور األثريّ 

َ

َ.فاطمةَكفَ أيَََ(Fatimah Hand)َبـىَسمَ تَُال يتَهذهََهيَلكفَ َتالحظونَهذهَالصور

َ

َعبارةَعنَوهيةَسرائيليفَاإلاتَومنَجلةَاألثرياتَاملوجودةَيفَاملتاححفيَ منَجلةَالتََُأيضاًََهذهَو
َتَُ َالقالدةَ،سلبَ قالدة َيلبسونَهذه َمنََ؟ملاذا َاملراد َأوَحَِإّنَ َ(؟Fatimah Hand)ما َتعويذة َلدفعَِا َجاب
َ،جاحَيفَاحلياةابَالنَ فتِحَأبَوَولَِللتفاؤلََِوفسَعلىَالنَ َفاظَِلحَِولََِ،الربكةَزولَِونََُاخلريََِسبَِكَ ولََِشرارَِواألَ َاألضرارَِ

َ.ةمَاليوميَ تَِيايفَحََِيينَ الدَ َزَ مالرَ َيستعملونَهذاوَ الن صارىََوَلَاليهودَُألجلِهَيتفاءَ َال ذيببَهذاَهوَالسَ 

َإ َاَ،ىلَالصورنعود َالبداية َمن َاألوىلَوضعَررجاًء َالصورة َلنا َالَ،ا َالثانصوَربعدها َالثَ َ،يةة الثةَالصورة
َ:أيضاًَ

َ:دهابعل يتَارةَالصَو.ةيحفَاإلسرائيلثارَوالتحفياتَاملوجودةَيفَاملتاهذاَأيضاًَمنَجلةَاآل

َنوعَرمبَ  َهذا َكفَ (Fatimah Hand)حظونَوتالَ،قَفيهَالشموععلَ ُتََال ذيالشمعدانَمنَاَتالحظونَأيضًا
َ.ائيلاملوجودَيفَمتاحفَإسَرَواألثريَ َفيَ حَ التََُذاَالتصميمفاطمةَبشكلَواضحَيفَه

َكانتَهناكَصورَأخرىَمنَاألثريَ َ،بعدهاَأيضاًَال يتَالصورةَ َ:اتإذا

َ
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َ

ذيَيرمزَفَالَ هذاَالكَ،فاطمةَكفَ ََ(Fatimah Hand)َ:هذهَالصورَهيَحتتَهذاَالعنوانَكلَ 
َ.إىلَأصحابَالكساءَاخلمسة

  ؟يها اليهودسم  ماذا ي   

َمخسةسمَ البعضَيَُ ََوَ،ةسمخَ(Fatimah Hand)يسميََ،يها َيفَللغاكتبَبحيَتَُحت  َاإلجنليزية ة
َألجنبيةااتَالكلمَ،لفظَباخلاءللعارفيَباللغةَاإلجنليزيةَتَُ(KH) و َ(KH)َ:ـاحلرفاملسيحيةَتبدأَبَاءاألجَو

َبالنَ  َكانت َإذا َلإلجنليز َكسبة َاخلاء َفيها َأو َاخلاء َحبرف َحَريتبدأ َيكتبون َاخلف َف َيف َاإلجنليَزااء َ:ةيللغة
(KH،)َو(KHَ َخاء( َاملَ،تعين َالوسط َويف َاليهودي َالوسط َاَِيف َيكتبون َحينما َسيحي َعنوانأمسًا َلو ـَا
(Fatimah Hand،)ََمشهمع ََرَوروف َمخسة َصَُوسَ َ(،KH)عندهم َلكم َذلكأعرض َعلى َاللغةَيفَ،ورًا

ََ:ةربيَ العَِ َالشَ َ،محشةَيقولونَ،مخسةبدل َالوسط َكلَ يف َيف َاليهودي َالعاأحنَعيب ونَُيسمَ َملاء
(FatimahHand)َ َصحابَهمَأَوَسةاَمخهيمَ سالبعضَيََُ،سةيعينَمخَ َ،ةربيَ باللغةَالعََِمحشةَ،شةوّناَمحَ يسم

َ.ةعربيَ فحمشةَتعينَمخسةَباللغةَالَ،محشةهيَََاليهوديميةَالذائعةَبوالتسَ،الكساء

َاألفرشةَبلََيفَينةَوحت َوالزَ َيَ لَِيفَاحلَُ ةَلقضيَ اَهذهَدرانشَعلىَاجلَُقَوالنَ َووبايلَينةَأجهزةَامليفَزَِحت 
ََ.صواَذلكنرتنتَوتتفحَ َتدخلواَعلىَاإلأنَ َنكمكميَ،جداًَعةَئشا

رجاًء  ،لجدراناعلى و ة النقوش على األفرشو  والزينة يّ لِ من صور الح   لكم مجموعةً  سأعرض   
 :انيةثَّ عرضوا لنا المجموعة الا

َ

َ:وراءهَال ذينذهبَإىلََ(،Fatimah Hand)ـَنَبزيَ تالحظونَهذاَخاتَمَُ

َ
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َ:وبعدهاَ،أيضاًََ(Fatimah Hand)الدةَوهذهَعبارةَعنَق

َ

َ.وهذهَأيضاًَعبارةَعنَقالدة

َ

َ.دةَقالولكنَهذهََِ،نَهباَاأليديزيَ أيضاًَعبارةَعنَقالدةَأوَزينةَتََُوهذه

َ

َ.ارىالن صاءَعندَاليهودََوسننَهباَالتتزيَ ال يتَأيضاًَمنَاحلليَوالزينةََوهذه

َ

َ(.Fatimah Hand)درَوهذهَقالدةَعلىَالصَ 

َجََِو َواسعًا َانتشارًا َتنتشر َالرموز َهذه َالسيندَ باملناسبة َعندَجنوم ََوًا َالرَ عندَجنَُما ََووم عندَرجالَياضة
َكلَ َ،بسةموجودةَعلىَاأللَ،موجودةَيفَالسياراتَ،األعمال َكلَ مَوَ،اتبَاملكيفَ،مكانَموجودةَيف َجودةَيف

همَوجدَعنديهَالَحظةَأنَ لتسميةَمعَمالاَونهَهبذهمزَويسمَ هذاَالرَ َ(Fatimah Hand)َتدواَمكانَميكنَأنَ 
َمعىنَلكلمةََيفَاملصطلحات يني ةَأي  اَابنةَالن يبَ َ(Fatimah)الد  هذاََلَُوأقَوَ،قاًَالَيوجدَإطالَ،َُُم م دغريَأّن 

َ( Fatimah)َ:مةلنصرانيةَلكلقافةَاالثَ َاليهوديةَويفقافةَمعىنَيفَالثَ َالَيوجدَأيَ َ.!!.وحتقيقَتابعةٍَعنَعلٍمَومَُ
ةَيانوالدَ َةي َديانةَاليهَولدَ اقافيةَيفَلثَ املصادرَاَيعَ جَعتَُأناَتتبَ َ،معىنَآخرَالَيوجدَأيَ َ،ُُم م دَيبَ النَ َاَابنةَُغريَأّنَ 

نةَاَابّنَ صرانيةَغريَأالنَ َوَةيداليهَوَقافةيفَالثَ ََ(Fatimah)معىنَلكلمةََالَيوجدَأيَ ووصلُتَإىلَأن هََ،ةاملسيحيَ 
َ.!!.مىَاهللَعليهَوآلهَوسلَ صلَ ُُم م دََيبَ النَ 

َ:أكِملواَلناَرجاءًََينةليَوالزَ نعودَإىلَصورَاحلَُ

َ
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َ:هابعدال يتََ،سادةَوَعلىََ(Fatimah Hand)هذاَهناَنقشَ

َ.الوسائدعلىَكذلكَ،ََوعلىَسريرَنومتالحظونَالنقوشَواضحةَ

ََ،نةعتربَهذاَإهايَةيعربقافةَاللثَ اَرقيةَيفاَيفَثقافتناَالشَ نعالَوالنعالَأيضًاَموجودَعليهَرمبَ هذاَََََََ يفَولكن 
َوحت ََ،كَإهانةونَذلعدَ الَيَ همََوتَِسةَعلىَأحذيهمَيضعونَالعالماتَاملقدَ فمنَاإلهانةَليسَاَذهمَهثقافتَِ

َ،تحتهِ  منو  همن فوقِ  عايتهِ ه بر فظَ حي نيطلب من اهلل أ ساننإلا أنَّ َ:ماَمعناهَدعيةاألَنقرأَيففإن ناََنَُحنَ 
َ:أنَيقولَإىل-بالنوافل إليَّ  رَّبقتيل زال عبدي )-:بداًَعَ َاهللَإذاَأحبَ َإنَ اديثَاألحَكذلكَيفَََنقرأحننََُو
َثقافاتَلكنَ،(سَعى ِبَهالَّتي يَ اَله وَك ْنت  رِجْ -اهللَيقولَعنَعبدهَِ-اهَ ى بِ سعَ يَ الَّتي ه لَ جْ رِ  ت  نْ ك  وَ  يفََ،هذه

َالشرقيَ  َشيءالثقافة ََوَ،ة َالقاالثَ يف َشيءغربيَ فة َصورةَ َ،آخرَة َعلَهذالنَ َأعيدوا َباألَرلبَ ُيََيال ذا َوعليهَس جل
(Fatimah Hand)َ َاعرضوهاَرةَاألخرىَرجاءًَالصَوََ،همحبسبَثقافتَِكَللحفظَوالترب:َ

َ.منَاملوبايلَفيالحظونَوقدَوضعَالنقشةَعلىَاجلانبَاخللهذاَموبايلَتََََََ

َ.وهذاَموبايلَآخرَأيضاًَََََََ

َ.وتموهذهَتنتشرَيفَبيَ،وهذهَالنقشةَجداريةَعلىَاجلدارَتالحظونَهذهَنقشةََََََ

َكانَهناكَصور َ:أخرىَإذا

َََََََ َةعيَ ألظافرَالصناالىَهذهَظرَعتهمَالنَ قتالحظونَلوَدقَ َ،تلبسهاَالنساءال يتَعلىَاألظافرَالصناعيةَحت 
َ(.Fatimah Hand)نَهذهَالنقشةَستجدَو

َ.(Fatimah Hand)كلَمتَبشمَ ةَصَُرَيصغالموعةَمنَاملناضدَالبالستيكيةَُتالحظونَهذهَهناَجمََََََ

َ.يبَأوَاملاءوهذاَقدح َلشربَالقهوةَأوَلشربَاحللََََََ

َكيكةَصنعتَبشكلَوهذهََََََََِ َ(.Fatimah Hand)كيكةَهذه

َ
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َخََُوهذهَِ       َيفَأفريقيا َكثريًا َتنتشر َالبابَوهذه َيفَبالمطرقة رَائاملغربَاجلَزَينيعَ،غربَالعريبدَاملصوصًا
َألفريقيَ اَوسطَاملسيحيَ ويفَالَين َسَُالدولَاألفريقيةَاألخرىَيفَالوسطَاملسلمَالَيفَاَوحت َينتاتونسَويفَموري

َ.لرموزاَتنتشرَهذه

َ.هذهَأيضاًَعلىَاألبوابَوََََََ
َ.هَأيضاًَنقوشَعلىَاألبوابوهذََََََ
مَأوَتوَالوشاَيسمىَبالتامَ(تاتو)لَنقشَعلىَرجلهَهذاَالنقشَجَُرَ هذهَساقَلََِ،جلهذاَنقشَعلىَرَََََََِ
َالرَ َ(Fatimah Hand)َالتاتو َخصوصًا َكثريًا َينقشوّنا َهينقشونََياضيونالرَ َ،ياضيونوهذه مَبداّنَِأعلىَذِه

َ.للتربكَهبا
َ:لناةَالصورةَاعرضوهاَبقيَ 

َ.القدمَىلعهذهَأيضاًَنقشَآخرَََََََ
َ(.Fatimah Hand)َ،هذهَنقوشَأخرىَأيضاًَََََََ

َاةَإذقوشَيهوديَ نَهذهََِ،خريةورةَاألهاَالصَ َوضأعَرَ،ترضَِعَُال يتَويوجدَالكثريَوالكثريَوهذهَالنقوشَ
َ.النقوشَاضحةَعلىَهذهََِوَةي رَبَِتَعَِاكتابََهناكَ،َالنقوشةَعلىَهذهَِي رَبَِاتَعَِظرَستجدونَكتابقونَالنَ دقَ اَتَُم

َفاطمةَصلواتََََُ(Fatimah Hand)َيينَ مزَالدَ فهذاَالرَ  يعرفونََ،عرفونيَوهمَعليهاَوسالمهََُاهللََِكف 
َكفَ هََُهذاَالكفَ َأنَ  هَيعرفونَهذَ(،يسحََُ،نسَ حَ َ،مةفاطَ،عليَ َ،ُُم م د)َ:لرموزَاخلمسةاَوهذهَ،فاطمةَو

ََ.ةينيَ قافةَالدَ الثَ لعواَعلىَنَاطَ ال ذيَ،ةالقضيَ 

همَيعَرأمَ  فعَالشرورَلدَهَُوهمَيستعملونَ،ُُم م دَفاطمةَبنتََُ،فاطمةَكفَ هوََونَهذاَالكفَفاَعموماًَ
ََ.وجللبَاخلريَوالسعادة

َمنَاحلَُاآلنَعليكمَجمموعةَمنَاألثريَ َعرضتَُ َوالَليَ اتَوجمموعة َألفرشةَوعلىشَعلىَانقَووالزينة
َ.انَوعلىَاجلسماجلدَر
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منََ،ساءمنَالنَ َوَلاجعروفيَمنَالرَ بعضَاألشخاصَاملَ،خرىَمنَالصورأَاآلنَإىلَجمموعةنذهبَ
َ.مبداّنَِعونَهذهَالعالماتَعلىَأضهمَوهمَيلسينماَومنَغريَِاَجنومَِ

 :ألشخاصا صور :لثةوعة الثاعرضوا لنا المجما 

َ

َكبريةَويبدوَأّنَ مثالَهذهَا دةَّناذجَمنَعملَعلىَتشتَاَتالحظونَقدَلبستَقالدةياَمنَأفريقمرأة
(Fatimah Hand،)َايمنَإفريقَهذه.َ

َ.صورةَهذهَاملرأةَ،اَمنَإفريقيايضاًَيبدوَأّنَ وهذهَأََََََََ

سواقَاألَتباعَيفهيََوَ(Fatimah Hand)هذهَالعالمةَالذيَيرتديهََ"التيشريت"وهذاَقدَوضعَعلىَََََََََ
َ.بشكلَواضح

َفِعَاألضرارَولدفعَالشرَ لدَأيضاًََ(Fatimah Hand)مريكيَوقدَلبسََأغين َمََُ،َمعروفغين َمََُهذاَوََََََََ
َ.َجداًَاعتقاداًَقوياَ تقدونَهباَعيأيَالغربي ونَوهمَ

َلَورَحَوهذهَاألغاينَتدَوَ،وعةَأغاينجملمc.dَأقراصَالصورةَاألخريةَهيَصورةَشخصَيملَبيدهَََََََََ
َ.يشريَإىلَهذهَالواقعةَيوتيناَفيدسيأَوَ،الخمسة

َ:يفَعرضَالصورَنستمرَ 

ال يتَهاََوبعدَ ال يتَلصورةَاَ(،Fatimah Hand)وهيَتلبسََ(مادونا)َامسهايةَمشهورةَمعروفةَهذهَمغنَ ََََََََ

َكانتَهناكَصََُ،هابعدَ  َ:األشخاصَرَيفَجمموعةَِوَ إذا

َ

َ
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َكتَ  مَمعَكلَ وَتَ ثَأحتدَ أيََ(Talk to The Hamsa )َ:"َالذيَترتديهالتيشريت"تَعلىَبَ وهذهَقد
َ.(Fatimah Hand)معَرمزََ،الخمسة

َ َكانتَهناكَصورة َملَتكنَننتقلَإىلَاجململإذا َإذا َلنا َالعَوألشخاصَأعرضوها أوَباألحرىََالثةثَ ة
ََ.ةعبارَ اجملموعةَال

 Fatimah)ل معروف عنوانه جب ،صورة لجبل في دولة مالي فيهاور من الص   المجموعة الرَّابعة 

Hand)    صارى نَّ ع بين اليهود والئاالشَّ  ينيمز الد  ه شكل الرَّ بشكل هذا الجبل يش فاطمة ألنَّ  كف
(Fatimah Hand) عرضوا لنا صور ا ،يقصدها السيَّاح في دولة ماليالَّتي  ةحيّ اوهو من المناطق السي

 :هذا الجبل

َ:بعدهاال يتَالصورةَ

َ:بعدهاال يتَ

َ:هابعدال يتَ

َوكأّنَ تالحظونَهذهَالصَوَ،واضحةَتظهرَصورةَالكفَ ََََََََ ذلكَلَ(Fatimah Hand)اَرةَواضحةَجدًا
َاجلبل َهذا َتَ َ(Fatimah Hand)َبـَمسي َبي َديني ًا َربطًا َأربط َأن  َأريد َال َأنا َاجلبل َاالعتوبسمية قادَي

َاملصطلحَ،الفاطميَ  سطََولاويفََيَ اليهودَاملعتقدَيفَالوسطَشيوعَهذاَ،ولكنَهذاَيكشفَعنَشيوعَهذا

ََاجلبلَرجاءاًََيدواَلناَصورعأَ،املسيحيَ  َ.منهادَاملشاهدونَيتأكَ حت 

َ.هذهَالصورةَتالحظونَواضحة

َ Fatimah Hand :ناكَصورةَأخرىَأيضاًَواضحةه

َ
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َلتفاصيعلىََلعواتطَ َوتَنكنكمَأنَتدخلواَعلىَاالنرَتميَ(Fatimah Hand)فهذاَاجلبلَيفَمايلَامسُهَ
َ.املعلوماتَعنَهذاَاجلبلَ

 نال او ضعر ا ،اعمإلى هذه المطمجموعة مطاعم وبعض الفيديوات نذهب  :المجموعة الخامسة 
 :ر رجاءً وَ الص  

َهناَيبدوَُملَلبيعَاألثاثَوُتالحظونََََََََ إذاََ،َواجهةَاحملليفموجودةََ(Fatimah Hand)َ:صورةهذا
َالعَُ َاللوحة َإىل َنظرت َصورة َتالحظون َاللوحة َمن َاألزرق َالوسط ََ(Fatimah Hand)ليا َلبيعَََلَ ُميف كبري

َ.األثاث

َ(Fatimah Hand)َينيدَ مزَالالرَ َمَفيهاَهذاسَِةَرَُباعَيفَاحملالتَلوحاتَفنيَ وهذهَالصورَواللوحاتَتََََََََُ

َ.يةَأخرىمليستَهلاَتسَوَ(Fatimah Hand)وّناَهبذهَالتسميةَوهمَيسمَ 

َاملطعمَََََََ ََ،تالحظونَ،هذا َاملطعم َبوَ هذا َعلى َوتالحظون َإسرائيل َيف َهناك َاملطعم  Fatimah)ابة

Hand)َََو اًَولكنََتبدواَيلَالصورةَقريبةَجدَ الَ،كماَأعتقدَيفَالواجهةَََ( Israeli restaurantبَ)َومكتحت 
َعنَبَُأرىَيفَالشَ  َلرَ مطعمَيفَإسرائيلَوتالحظونَاَ( Israeli restaurant)َعداشة َ(Fatimah Hand)مز

َ:بعدهاال يتَنذهبَإىلَالصورةََ،ابةةَاملطعمَيفَالبوَ واجهَعلىَموجود

موجودةَداخلََ(Fatimah Hand)رموزَهذهَصورةَمنَداخلَاملطعمَنفسَاملطعمَوتالحظونَأيضًاََََََََ
َ.َواضحلٍَكشاملطعمَب

َكانَهناكَصورَأخرىال يتَنذهبَإىلَ َ:اَلناأعرضوهَأوَفيديواتَرجاءًََبعدهاَإذا

َستالحظونَ،ألغنيةC.Dَيشرتيََيبدوَيريدَأنَ َ،شخصَيأيتَيشرتيَمنَالسوبرَماركتَهذاَفيديو
َإىلَالكتاب َتالحظونَمكتوبَعلىََ(KH)مكتوبَمخسةََةوانتبهوا ََإذا َثانيةَمرَ َ،(KH)حرفC.Dََالـ ة

َ:C.Dالـَعلىََةانتبهواَللكتابَرجاءًََ،هذاَاملقطعَمنَالفيديوَعرضواَلناا

َ
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اََ،ِغنائيةَفرقةَ(Fatimah Hand)اَاسمَالفرقةَرقةَإمَ فََِيبدوَهذهََِ،ضوهَلناَرعناكَفيديوَآخرَاهَُ أوَأّن 
حظَهذاَاملقطعَمنَالنَ،(Fatima َHand OF)لوسطَاملسيحيَاَةَيفرََوهناكَأغنيةَمعروفةَمشهَ،تغينَأغنية

إذاَقَالفرقةَفَوَاملوجودةَةالكتابَاّنَ إَووتَحننَنعرضَالفيديوَالَألجلَالصَ َ،الفرقةَةَفوقواَالكتابالفيديوَواقرأ
َ.موجودَيفَالكتابةَ Fatimaاسمَونَواضحتقرأ

َ

وهيََ،سيحيَ واملَيَ يهودنَحياةَاجملتمعَالمَةفاذجَمنَصورَخمتلفةَيفَجوانبَخمتلّنَالحظتمَهذهَِ
َواضحةظَ  َخاصَ َ،اهرة َبرناجمًا َليس َالربنامج َأَ،وعضاملَوَذاهبَاًَوقطعًا َعللكَضهََُرعما َهو َاألمثم َسبيل لةَى

مَسلوهمَأنتَ،حةقةَواضحلقيقةَحقياَتالحظونَهذهَ!ونَإىلَفاطمةويلجأَ!فاطمةبمَيتمونَهََُ،والنماذج

َالرَ  َهوهذا َما َالرَ َ:نَلكمَوولسيقَ؟مز َبنتَهوَمزَهذا َفاطمة َوآلعىَاهللَلَ صُُم م دَرمز َوسلَ ليه هَوهذَ،مه

همََوسَاصَالنَ تفحَ يأنَانَلإلنسَكنَُميَوَ،بشكلَواسعَواجملتمعَاملسيحيَ َموجودةَيفَاجملتمعَاليهوديَ موزَالرَ 
اًََمزهذاَالرَ َليجدَأنَ َعَريسريونَيفَالشا َكثريةَجد  َ،متََُِمال َيفَ،متَِاَسياَريفَ،ن اسىَالعلَ،موجودًاَيفَأماكن

َدكاكينَِ ََ،هميف َمواطنَ َ،همفنادقَِيف َاملَ،ًاَدَ جََِكثريةٍَََيف َإىل َدخلتم َإذا َصفَ تكتبات واَحتصفَ َوَ،لكتباحوا
َالرَ َ،اإلعالنات َهذا َواضحاًَستجدون َدَ َوَ،مز َالتلفقَ لو َشاشات َيف َللمَُسنَ البَونيَزقتم َ،يياضيَ الرَ َوَ،يغنَ بة

َالشَ َوَ،لياملمثَ َو َالسَ خصيَ بعض َأيديهََِ،ياسيةات َيف ََرستجَ،مستجدون َساعَمبادون تجدونَيفَسَ،متَِايف
َكثريةَاطمَوَويفَ،ىَاملالبسوضعَعلل يتَتَُايفَامليدالياتََ،يفَالقالئدَ،يفَاألقراطَ،ساءهاَالنَ تلبسَُال يتَليَاحلَُ ن
َكََُايلبعلىَأجهزةَاملَوَ،ًاَعلىَاحلقائبصخصَوَ،علىَاحلقائبَ،ًاَدَ جَِ ىَعلَ،المَأيضاًَلىَاألقعَ،كانمَلَ ويف

نَخمتلفةَاضعَومواطَمَوتيجةَيفبالنَ َ،(Fatimah Hand)َمنقوشَعليهاَاعةأرضيةَالسَ َ،هناكَساعاتَ،املكاتب
َ.اسمنَحياةَالنَ 

بَعليهَتَِكَُقدَََوَ،بيديَال ذيفَاألسودَالصغريَملغلَ اَتالحظونَهذاَ،بيديَال ذيغريَفَالصَ هذاَاملغلَ 
بصناعةَاجملوهراتََعىن َتَُال يتَشهرَالشركاتَكةَمنَأرَهذهَشَ،ةَمعروفةهوديَ كةَيرَهذهَالشركةَشَ،َشركةهناَاسمَُ

كانَ،امَاملذابحَمذابحَاليهودَيفَأملانياأيَ َ،امَهتلرمنَأملانياَأيَ َرَ فَـ َ،ملاينَ أَيهوديَ هوََهاَأساساًَسمؤسَ َ،اقيةالرَ 
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منتشرةَيفََوفروُعهاةَمعروفةَشركةَعامليَ هيَاآلنََ،اكسَشركةَهنعةَعشرَذهبَإىلَالربازيلَوأسَ ابعمرهَيفَالسَ 
كةَشرََفهذهََِ،يفَأورباَوَ،قيةيفَريفَبعضَالدولَاألَوَ،يفَأسياَوَ،يةكيفَالوالياتَاملتحدةَاألمريَوَ،أمريكاَاجلنوبية

َأهلَالبيتَيب َُمَُِحُدَإخوانناَمنَأ ََ؟نَأناَحصلتَعليهفَمنَأيهذاَاملغلَ َ،اتَرهمعروفةَبصناعةَاجملَوَ،يهودية
أكثرََ،Kingsburyََامسهاَفةَيفَلندنوََرعةَمنطقةَسكنيَ مَ َ؟كيفَحصلَعليهََ،فهبذاَاملغلَ َجاءينَال ذيهوَ

َالعَِكَ سَُ َمن َاملسلمي َومن َاهلنود َمن َاللَ راقيَ اّنا َمن َالعربي ََ،بنانييَمن َمدرسةKingsburyََمنطقة فيها

َبعضَالعوائلَاليهوديَ َةيهوديَ  ََ،ةويقطنها َاليهود َمنَمظَال ذيأحد َعليه َيبدو َهره هَنَبدينَِمتديَ َ،نتديَ مَُأن ه
َيَََُ،يهوديَ ال َنذرَالَأدريَ،اسعطيَللنَ كانَهو َالدَ طقسَمنَطقوسََِ،يءشَ َأيَ َيبدوَعليه كانَهوَََ،ةينيَ ه

َالن ظرَعنَدينهََِ،شخصَأليَ َ،ةَيفَالطريقملارَ اسَايعطيَللنَ  َيفَالش ارعَ،بغض  قلتَهذهََ،أيَشخصَمير 
َأيضاًََفيهاَوَ،منَخمتلفَالدياناتَومنَاملسيحييََوَمنَالسيخَومنَاهلندوسََ،وداَالكثريَمنَاهلناملنطقةَفيه

َمنَالشَ  ََويعة َالثَ َ،منَخمتلفَالدياناتَومنَالسنة َيقولونَمدينة َكما َلندن لرجلَاَهذاَ،تَاملختلفةاقافهنا

يبدوََ،اناًَجمَ َسافاتَعلىَالنَ ملغلَ اَعَهذهكانَيوزَ ََ،يفَلندنKingsburyَيفَمنطقةََعَرالشاَنَيفاليهوديَاملتديَ 

َنَ  َآخرعليه َاملغل فَماذاَ،ةي َنيالدَ َمنَطقوسهََِذرَأوَشيء َكثرياًََ؟يُوجدَيفَهذا َقدَدفعَمااًل َأن ه يفََويبدو
ماذاَيوجدََ،منالغاليةَالثَ َكسسواراتااَلاتَوصناعةََرهعةَاجملَواصنيفََفةَوألنَهذهَالشركةَشركةَمعَرَ،صناعتهَِ

َ،ةقتَعليهاَميداليَ لَ وداءَعَُكارتونةَسَ فَيوجدَفيهََهذاَهوَاملغلَ َ،يئانفَشَ َهذاَاملغلَ يفَيوجدَ؟يفَهذاَاملغلف
َتَُ َكالقُتََكنَأنَ املالبسَأوَميََُقَعلىعلَ ميدالية َوَُداللبس َما َإذا َامليدالَ،تَفيهاَسلسلةعَ ضَِة َ؟ةيماَهيَهذه
َامل َيهذه ََوَهيدالية َلنَ اَسومَداخلرَمبشكلَجنمة سَللحفظَوألجلَحتصيلَلبَ فتََُ(،Fatimah Hand)جمة

انًاَيفَاسَجمَ يعطيهاَللنَ َوعهاَوزَ نَيوكانَهذاَالرجلَاليهوديَاملتديَ َ،العيَواحلسدَوالضررةَولدفعَاخلريَواملنفع
َالر جلَاليهوديَناظرَإىلَهذهَاملناسبةَأوَالَاملناسبةَالَأدريَ،عرَاشَ لا امَوالدةَكانتَيفَأيَ علىَماَأتذكرَََ،أن 

اَالر جلَالَيَ،عليهاَاهللَوسالمهََُهراءَصلواتَُالزَ  فاطمةَوالدةََاَالرجلَالَيعرفَأنَ رمبَ َ،أناَأقولَ،علمَبذلكرمب 
َكانتَيفَأجَ،هذهَاألي امَهيَيفَالز هراءَ يفََ،اهللَوسالمهَعليهاَامَوالدةَفاطمةَصلواتَُأيَ َاءَولكنَبالض بط

َالرَ يَ تلكمَاأل َكانَهذا ََعَرجلَاليهوديَيفَالشاام َالقالئدَتَامليداليَ اَعَهذهيوزَ َ،Kingsburyيفَمنطقة أو
ََ.اناًَاسَجمَ علىَالنَ 
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باللغةََوَ،ةَاإلجنليزيةغباللَ،غاتةَلَُوبعدَ تعريفَُكتي بَََ(تلَِليف)اجلزءَالثاينَاملوجودَيفَهذاَاملغلفَهوَ
مكتوبَيفََ،غةَالعربيةًاَإىلَاللمرتجَ َمكهَعليطعَاإلجنليزيَأقرأقاملَ،وباللغةَاليابانيةَ،باللغةَاألملانيةَوَ،الفرنسية
َك َالعَََِ،(The Hamsaَ)َ:قطعمَ َلَ بداية َقلتَباللغة َيقولونَمحشةربيَ كما بعضَاألحيانَيكتبونَمخسةََ،ة

(KH)َ(َلكنَاملكتوبَهناThe Hamsaَيعينَاخلمسة)،َهوَهناَيقول-The Hamsa meaning five in 

Arabic-(Hamsa)،َمكتوباملوجودَتَهوَيفَنفسَالليفلََِ،سةَبالعريبَمخينيع:-The Hamsa meaning 

five in Arabic-َاملرادَمن(Hamsa)َمخسةَباللغةَمنهََمرادَ،َاليهودييينَ العنوانَالشائعَيفَالوسطَالدَ َاذه
الكنرتولََرجاءًََعرضواَلنااَ،تَأعرضَعليكمَالصوريفَهذاَالليفلَِمكتوبَهوَماَقبلَأنَأقرأَعليكمََ،العربية
َ:فصورَهذاَاملغلَ َرجاءًََعرضواَلنارومَا

َ.كةلشرَاوَاسمَهتَوهذاَوالليفلََِيوجدَفيهَامليداليةَال ذيفَاملغلَ صورةََذهَهيهَََََََََ

 Fatimah)ـمةَيفَداخلهاَرمزَلالنجَجنمةَوهذههناَتالحظونََهذهَصورةَامليداليةَ،يداليةهذهَاملَوَََََََََ

Hand)َ ََتـُعَ َوَالدةسَبشكلَقلبَ ُتََميكنَأن َ.درىَالصَ لعوضعَُتََةَعلىَاملالبسميداليَ كقََلَ مُيكنَأن 

َ:بعدهاال يتَالصورةَ

 Fatimah)تَموجودَصورةَوُتالحظونَأيضًاَعلىَالليفلََِ،تولليلفلََِةاليَ يدفَوللمللمغلَ َهذهَصورةََََََََ

Hand.)َ

َ.يفلتَوهوَمنشورلهذاَالَ،الليفلتَوهوَمنشورََََََََ
َ،رجاءاًََيإلجنليَزاَاملقطع

َ:كمَترجتهعليَيَسأقرأذيزيَالَ لهذاَهوَاملقطعَاإلجنََََََََ

الكف  الَّذي يرمز للرقم خمسة هو و  ،ناها َخمسٌة باللغة العربيةمعو (The Hamsaَ)َ:مكتوب
 ،ريرةة المفاتيح لطرد العين الش  ل مع ميداليّ حمَ س حول العنق أو ت  لبَ ق على الحائط أو ت  علَّ ت   ةٌ ذيتعو 

َيعتقد-األمرأوَّل ظهرت في البَلد العربية  األمر أوَّل ظهرت في البَلد العربية -هذهَقدميةَ،هوَهكذا
أْن  ها تستطيعن يعتقدون أنّ الَّذيبل المسلمين من قِ  سةٌ قدَّ وهي م  م َحمَّد  بيّ إلى فاطمة ابنة النَّ  وهي ترمز  
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الشرق األوسط وبالتدريج  ل اليهود فيبَ التعويذة من قِ  هم من الحظ  السيء وقد تمَّ ِاقتباس هذهِ تحميَ 
َكالمهَُ-من كل  األصولقبولها واستعمالها من قبل اليهود  تمّ  َهو َكالميَ،هذا َهو َما َمنََ،هذا وهذه

َ.Kingsburyَ:يفَمنطقةَعهاَيهوديَييوزَ َعَرالشا

َ.نذهبَإىلَفاصلَوبعدَالفاصِلَأعوُدَإليكم

(Fatimah Hand)-َعنوا َالعنوان َهذا َفاطمة َالثَ ََشائعَ نَ كف  َيف َالشَ اليهَوَقافةجدًا َويفَعدية بية
َبأن َأصلَهذهََِقالَ،ارعيفَالشَ َعَِز َوََُذيالَ تَعليكمَقبلَقليلَيفَهذاَالليفلََِهَُماَقرأتََُ،عبيةقافِةَاملسيحيةَالشَ الثَ 

َالعربيةَومنَاملسلميالقضيَ  َأبعدَمنَذلكلكنَالقضيَ َ،ةَخرجَمنَالبالد نَولكنَقبلَأَلٍَايكمَمبثآتسَ!!ة
ََ؟مزلرَ اَاذي ةَاليهوديةَمنَهنيةَالدَ سموقفَاملؤسَ ماَهوَأتساءُلََآتيكمَمبثالٍَ

  :مزة من هذا الرَّ ة اليهوديّ يَّ نيالد   ةِ سموقف المؤسَّ  

َامسَ  َأنَ َ،هحر فت َيقولونلَ كَََُساالنَ َمع ََوَ!والحظتمَ(،Fatimah Hand)َ:هم َاملؤسَ حت  ةَسنفس
ََ:لكن همَقالواَ(،Fatimah Hand)هوََمزهذاَالرَ َفَأنَ رَعي ةَتنيالدَ  ََ(،Maryam hand)َ:مسهَُمزَاَِذاَالرَ هبأن 

َ!!وسىَهيَشقيقةَمَُبأن َمرميَوقالوا

حننَناَسبةَلبالنَ َ،ملناَهبَنَ الَشأامسهاَمرميََوهمَيقولونََ،موسىَماَهوَمبرمياسمَشقيقةََ:الًَوَ الغريبَأ
َ.مرميَليسَوَ(كلثم)مَشقيقةَموسىَهيَاسبأن ََنقول

َكتبهمَ(رميمَ )تدرونَماذاَيعطونَمعىًنَلكلمةَأَ:قافة اليهوديةالثَّ ف اآلخر في ريحالت كلمةَمرميَََ؟يف
َكتبهمَالعَِ َناَهذامعَثقافتََِ؟نامعَثقافتََِالكالمَمنطقيَ َهلَهذاَ!صيانالعََِوَ،املعصيةَربيةَيقولونَمرميَتعينيف

ََوَ.!!.ًاَي َقطالكالمَليسَمن عىنََيكونَمَ َناَالَميكنَأنَ قافتَِمعَثَ،هميلَبثقافتََِهمَلكنَالَشأنَ معَثقافتَِحت 
سعَمنَالوقتَتَ كانَهناكَمََََُهذهَاحللقةَإنَ يفَاوسأصلَإىلَهذهَالنقطةَرمبَ َ،كلمةَمرميَالعصيانَأوَاملعصية

َكلمةََ،أوَيفَاحللقةَالقادمة َاملرادَمنَمعىن َهذابأَةَيقولونينيَ الدَ َةساملؤسَ أيَمَلكنَهََُ(؟مرمي)ما مزَلرَ اَن 
وماَعالقةَهذاََ،يبةَموسىَالنَ قَهيَشقيومرميَ،(Maryam hand)هوََ(Fatimah Hand)َفَواملعَرَينَ يالدَ 
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عالقةََوالَتوجدَأيَ،الَاسمَشقيقةَموسىَمرميَ؟عالقتهاخلمسةَماَهذهَالرموزَاَ؟موسىََمبرميَشقيقةَِالكفَ 
الَتوجدَعالقةََوَ!ةعالقةَدينيَ الَتوجدََوَ!يةخيتوجدَعالقةَتأَرالََ.!!.َشقيقةَموسىبيَالرقمَمخسةَوبيَمرمي

ََ!عقائدية

ََهذاَ:سبة لفاطمةبينما رقم خمسة بالن   َطول َعلى َمعها َيتواجد َاالرقم َالوالعخلط َيالعائلَعقى
َالعقنيفَالبََُ،يفَالواقعَالعقائديَ،واالجتماعي َالفكرية َية َيفَنَُكَهبسَ نتمال يتَائدية يفَبدايةََوَ،الكونَشوءَِا

ََ.هاائَِنحوأَهاائَِحنلَيفَأهاَوالتوغَ أناَلستَبصددَذكرََِيتاألخرىَالَ صيلَوسائرَالتفاَ،قلاخل

َكَُالنَ َ،تحريفالوهوَةَينيَ ساتَالدَ هذاَهوَعملَاملؤسَ  تالحظونََ(،Fatimah Hand)همَيقولونَلَ اس

 The Hamsa meaning five)َ:باالجنليزيةَهذهَالعبارةَعهاَهبذهَالطريقةَويكتبيوزَ َعَريفَالشاَهذاَيهوديَ 

in Arabic،)َ َارعَوموجودةَيفَالشَ َاليهوديَ َعرَالشَ اَةَموجودةَيفهذهَثقافةَشعبيَ َ،ثَعنَفاطمةيبدأَيتحدَ َُث

َ.!!.املسيحيَ 

  :مصادر عديدة في المكتبة العربيةت في رَ كِ ناك قضيٌة ذ  هو  

1402َالطبعةَالرابعةَسنةََ(،زوييندَالقإبراهيمَاملوحَ ُمح م دَـاسَلرَ كَُ)ثواَعنهاَهذاَنَحتدَ ال ذيلةَمنَجَُ
َقضيَ قلَفَِن ََ،للهجرة الث اني والثَّ ة البذرة النجفية في عدديها الثَّ شرت مجلَّ نَ -جفيةةَالبذرةَالنَ ةَعنَجملَ يِه

وازيَسنةَُيََهَُنَ ألَ،ميالدي1965َيعينََ،هجري1385َ-هجري 1385بتأريخ شوال ذي القعدة عام 
جماً ر تسة بحثًا م  ء المقدَّ في كربَل سَلميةاإل الخيرية   الجمعية نشرته  ا مَّ نقًَل عَ -1965َ،هجري1385َ
َكََُالَأريدَأنَ -باكستانوالَّذي نشرته  دار  المعارف اإلسَلمية بَلهور  (اإيلي) باعن كت يفََ،شيءٍََلَ أقرأ

َوهمَيَُ َعثروا َوحفريَ َبونَيفَمناطقَتشتملَعلىَآثارنقَ روسيا َقدقدمية َهوعلىَهذَ،ًاَدَ ميةَجَِاتَعلىَخشبة
َكتابات َكََُوهذهََِ،اخلشبة َ(،Fatimah Hand)َ:بطَهيَنقشةقشةَبالضَ هذهَالنَ َوَ،بتَعلىَنقشةتَِالكتابات

َكتاباتَبلغاتَقدميةَ(،Fatimah Hand)َ:شبةَقدميةَوعليهاَنقشةخَ  َكماَيقولَنقالًَِـَعالَ،وعليها مَبريطاين
َعلىَهذهََِبَوايبَماكسَترجمَالكالمَاملوجودَاملكتَ،إليهاَارشأال يتَاجملالتَوالكتبََ:ملصادراَعنَهذه
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لكالمَأقرأَاَترجمَهذاَ،أستاذَاأللسنَالقدميةَيفَجامعةَمانشسرتَوَ،القدميةلماءَاللغاتَاخلشبةَوهوَمنَعَُ

َ:هَُرجَ لكمَماَتَ 

Oh my god my helper keep my hand with mercy and with your Holy 
Bodies Mohammad, Elea, Shabbar،Shabbir, Fatima، They all are biggest.     

َا َهم َالكبار َهم َألجلَِلََِخَُملاوالع-The world Established For Them-:ادةسَ لهؤالء همَق
َووَُشأِنَ،أنشئ-Established-:ألجلهمَنِشئأََُو َالعامل َالجَِئ َآخر َإىل َألجلهم َاملَ،كالمد َوجودةاملضمون

هذهَاخلشبةََحواَأنَ وسَرجَ ثارَالَرءَاآللماعََُونَعنهاَأنَ لكماَنقلَالناقال يتََخلشبةَالقدميةََواَاملكتوبَعلىَهذه
َ:ناَوأشارَإىلَاملصادرهََُوحَكماَهوَمكتوبَ قاياَسفينةَنَُمنَبَِهيَ

َ.1953نوفمربََادرةَيفَموسكوةَصَ جملَ  -
َ.1953/َديسمربَ/28ََ،أسبوعيةweeklyَبريطانيةََةهذهَجملَ َ(Mirrorةَ)لَ وجم -
َ.1954مارسَ/َ/31اهلدىَالقاهرةَجملةَ -
َ.1954ينايرَ/َ،طبعَلندنَ( Star Of Britain)جملةَ -
َ.1954ينايرَ//23َ(Sun Light Manchester)جملةَ -

دَفيوجَ َ(Mirror)َـنسبةَلكنَبالولَ،ملَنعثرَعلىَهذهَاجملالتأن ناََحبثناَحوهلاَواحلقيقةَهذهَاجملالتَ
ََ،1986اَسنةَقيقةَأنحَ،تفاصيلالَهذهََِوملعلوماتَاَهذهعلىَملَنعثرََوالبحثََوت َ َ،هاَعلىَاالنرتنتأرشيفَُ

َبالذ اتيُدر سَيفَأحدَاجلامعاتََكانَعنديَصديق َيفَموسكو كَالوقتَيفَذلَبهََِلتَُصواتَ َ،يفَروسيا
َأيَ َلعتَُحيَاطَ َ،تابعَهذهَالقضيةُيََمنهَأنَوطلبتَُ َ،ىلَشيءييتَملَيصلَإـڤالسوَحتادامَاالعليهاَيفَوقتها

َهذهَاخلشبةَموجودةَيفَمتحفَموسكوَتَاملنشورةامحبسبَاملعلَوَو عثرَعلىَمَيَ تحفَفلرَاملوزاَوذهبَ،أن 
َ.1986هذاَالكالمَسنةََ،شيء

َتيَأهلَالبيب َضالءَمنَُمَُبأحدَاألساتذةَالفََُصلتَُشهرَرمضانَاملنصرمَاتَ َ،هرَرمضانَالفائتيفَشَ 
نظيمََ:األستاذَالفاضلوهوََ،يعيَ شََِرآنَمبذاقٍَترجةَروسيةَللقَُأو لَمنَوضعَأو لَوهوََ،يفَروسياَيفَموسكو
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معَزوجتِهَوتابعَيلَاملوضوعََ،منهَأنَيتابعَهذاَاملوضوعَشهرَرمضانَوطلبتََُيفَأي امَبهََِتَُلاتصَ،زينَلوف
َاملثقَ الفاضل َاإلَ،فةة َعلى َاملوضوع َتابعوا َاملواطن َيف َنرتنت ََاألماكنويف َأنَ نهكميال يت َإىلََم َفيها يصلوا

حبثناَيفَأرشيفَالـََحننََُوَ،الَأدريَ؟كيفَصارتََ؟ارتأينَصَ،وصلواَإىلَأي ِةَمعلومةاحلقيقةَماََوَمعلومات
(Mirrorَ َحبَ،ًاَئشيَانماَوجدف( َقامَاألستاذَزينَلوفَََاإلمكانَسبَِوحبثنا لمَنعثرَعلىَفَيفَالبحثكما

َهذهلكنَ َ،شيء َبشكلَاَينَأعرضَلكمَاآلنَصورة َنََُقرييبتَ خلشبة َال ذياسَرَ لكَُاَرتَيفَهذاشَِحبسبَما
َكَُشَِأوَنََُ(،المَيفَسفينةَنوحأهلَالبيتَعليهمَالسَ )َ:هنَُعنوا َ،نرتنترتَعلىَاإلشَِأوَنََُ،أخرىَتبٍَرتَيف

َتدخلواَعلىَاإل طَأوَالصورةَواَلناَاملخطَ عرضرجاًءَاَ،هلذهَاخلشبةَاًَورسومَطاتٍَطَ خمََُنرتنتَلت جدوامُيكنكمَأن 
َ:للخشبة

َ.ذهَاخلشبةهعلىََ(Fatimah Hand)تقريبياًَوتالحظونَصورةَأوَنقشََهذهَصورةَاخلشبةَََََََََ
َ:الصورةَالثانية

اَبعيدةَهذهََََََََ َت َ ال يتَخلشبةَنَهذهَاعقريبَالفكرةَتَلتمِسَمةَباليدَرََُوسصورةَأقربَمَرَالصورةَاألوىلَرمب 
ََ.العثورَعليها

َكانَموجهذاَالَأنَ َيناملعلوماتَفهذاَيعإذاَص د قتَهذهَ منذَُنقش رضُتَقبلَعَ َوقدَ،وحنمانََزَوداًَ

َ.َالبعيدحلدَ اىلَذلكَإدميةَقاَليستَلكنَيبدوَأّنَ َ،اتَيفَاملتاحفَاإلسرائيليةقليلَجمموعةَمنَاآلثاريَ 

َكَ،ةيعيَ قافتناَالشَ يفَثَ َوَ،ةسينيَ أيضًاَيفَثقافتناَاحلََُحننَُ َههناك شريَهَأيضًاَيَُتَ يفَرمزيَوقتِهَيوَيفَحقفي
َ:اءًَرجَلصوراَلناَعرضوااَ(عليهَوسالمهََُاهللََِلواتَُاسَصالعبَ َكفَ )َ:ميهذهَاملضاَسَِنفَىلإ

َ.ارمبَ َ،يفَباكستانودَموجمزَلرَ اَهذاَويبدوَأنَ َ،هَُربتَُوتلكَقََِاسالعبَ َهذاَهوَكفَ َََََََََ

َ.اسَأيضاًَالعبَ َهذاَهوَكفَ َََََََََ

َ.نفسَاملعىنموزَتشريَإىلَهذهَالرَ َََََََََ

َ
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َ

َ.عليهَالمهَُوسَهللََِااسَصلواتَُيَأيبَالفضلَالعبَ فَ رمزَإىلَكَ هاَتَ لَ هذهَالصورَوالنقوشَكََُو

َحةَأنَ شاهدَصورةَواضمَُـدَالعنَصارتَهَُأعتقدَأنَ َ،َأيبَالفضلَالعباسفَ كَ ََشريَإىلَداللةَُِأََقبلَأنَ َو
َمزَالرَ ََهذا

َ(Fatimah Hand)ََ َالوسَ َنتشرَ مََُيينَيدََِمزَ رَ هو َاليهوديَ يف َاملَط َالوسط َمنََمالحظتََُوَ،سيحيَ ويف ذلك
َ.هاَعليكمعرضتَُال يتَقَئاخاللَالصورَوالوث

َأناَالَ،رَالروسءَاآلثالماعََُعثرَعليهاال يتَاخلشبةََوماتَحولَهذهَِإذاَصدقتَاملعلَ:والنقطةَاألخرى
ََ،ةيَ عطياتَحقيقمََُأمتلكَُ َصدقتَولكن  َيعينَأنَ إذا َاملعلوماتَفهذا َالرَ هذَهذه َكانَا َكلَ ممز َيف َوجودًا

َلنوحريَأعطامسةَمسامخبنزلَجربائيلََأنَ سفينةَنوحَبشأنََتناَيفَروايانَُحنَوَ،ابقةياناتَالسَ الدَ  َوهذهَ،ها
مسةَاخلاملسامريََوحَهذهَِرقَنطوقدََ،عليهَأجعيَوسالمهََُاهللََِاءَاخلمسةَصلواتَُأمساملسامريَاخلمسةَهيَب

اهللََمَصلواتَُهلةَناوينَرمزيَ سةَهيَعماخلَمرياسهذهَاملَ،وفاننجاتهَيفَالطََُلَِكانتَسبباًَرمزياَ ال يتَََوَفينتهَِيفَس
َكانَمعَ،عليهمَأجعيَمهَُوسال َباطناًَاَوعليي َكانَسَ َ،ألنبياء َوعليي َنَوَجنايفببًا حَيفَاملعىنَواضَذاهَ،حة
َالَشأنَ َ،دعتقَ مَُـذاَالهاياتَوََركَيفَشكَ تَُدناَعنةَي َنيسةَالدَ اَاملؤسَ رمبَ َ،ةيعيَ الشَ ناَنَبديهياِتَعقائدَِمناََورواياتَِ

َباملؤسَ  َالدَ يل َهوَََ،الشيعي ةَةي َنيسة َاملؤسَ فحاهُلا َي َنيالدَ َةسكحال َالة َايهودي ة َ:ملصطلحاَهذاَفترَ حَ ل يت
(Fatimah Hand)ََإىل(Maryam hand،)َيَوهذهَالقضي ةَموجودة ةَهلاَمؤس سَني ةَوكلَ يفَاملؤس ساتَالد 

َقواعدَُذوقَُ َوهلا َشأنَ َهاها َباملؤسَ َوال َالرَ ينيَ لدَ اَساتلنا َنأخذهَُنينَُدََِ،مسيةة َآلََِا إذاَََ،مباشرَبنحوٍََم دٍَُُمَ َمن
َالدَ كانتَاملؤسَ  َتَوينيَ سة َخالفتهمَفالَشأَوَ،فهيَعلىَالرأسفقهمَاة َهبَنَ إذا هاَنفسَعنَسئولةَ مهيََ،النا

َكلَ َوَ،هحَُوضَ ُهَوتَُنَُبيـَ ُتََال ذيعنََومسئولةَ  ي ةَنيةَالدَ ساملؤسَ َنَ الحظتمَأَ،ةينيَ لدَ اساتَاملؤسَ َهذاَاألمرَيريَيف
رميَالَلغرضَمضعتَمعىًنَالسمَبعدَذلكَوَ (َوMaryam hand)إىلََ(Fatimah Hand)َ:فتوديةَحرَ هيال

َ:لواافقَ،سوعي ََأوَ،تَعيسىدلَول يتَامرميََاَلإلساءةَإىلوإّنَ َ،اَشقيقةَموسىعواَأّنَ ادَ ال يتَاإلساءةَإىلَمرميَ
َ!!مرميَتعينَاملعصيةَوتعينَالعصيانَأنَ ب
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َأعتقدَ اَتمونَهبينَجهةَمَ،المةَفاطمةظَُمظاهرَومصاديقَلَِهيَوهذهََ،الصورةَصارتَواضحةأن 
هونَمعىنَهذاَشوَ ُيََحاًَُثَ اَاصطالعطوّنويََُ!ونَمضموّناغريَ اَويَُتمونَهبَِيَ َ!بهمتَُهاَمنَكَُكرَ ذفونَذَِيَ منَجهةََو

َ.!!.لىَطولَاخلطعَويةَعلىَقدٍمَوساقَةَجاَرهذهَالقضيَ َوَ!االصطالح

َ،عليهَوسالمهََُاهللََِتَُلواصاسَعبَ َأقفَهناَعندَأيبَالفضلَالجاءَذكُرَأيبَالفضلَالعباسَوأريدَأنَ 

َالوفاِءَوكَ كَ هوََُهَفَ وكَ  َاإلخالصف  ََ.!!.ف 

  ؟زرمِ عنًى يَ مَ  الكف  إلى أي   

لىَعناكَتأكيدَسَهَُأليَ؟انحنَقالَملسةَُأالَيََُ،أيضاًَيرمزَإىلَاحلنانَوالكفَ َ،يرمزَإىلَالعطاءَالكفَ 
َفَ الكفَ،العبادَلىَرؤوسعهَضعَيدَ وإذاَقامَالقائمََوَ،عينَالربكةي ََالكفَ إذًاََ؟سَاليتامىَوَؤسحَعلىََرّنَ َأنَ 
َوالبذلويََُ،شريَإىلَاحلنانويََُ،شريَإىلَالربكةيَُ َإَِافَ َكفَ وََ،شريَإىلَالعطاء َتَُّنَ طمة َىلشريَإُتََ،شريَإىلَذلكا

َاملَ،شريَإىلَاخلريُتََوَ،َالبذلىلشريَإُتََوَ،شريَإىلَالعطاءُتََوَ،الربكة َكفَ بَوَ هََُوَ عىنَهَُوهذا َيف اِسَالعبَ َنفسِه
َ.عليهَوسالمهََُاهللََِصلواتَُ

َكفَالعبَ َ:كثيرينة قد تخفى على  همَّ م   ةٌ قضيَّ  َفاطمةهَُوحقيقتَُاِسَمضمونَُأن  َكف   Fatimah)َ،هَُهو

Hand،)َََُكَ َاسَِالعبَ َكفَ ََ،هَُنفسََُ،هَُنفس َصلواتََُفَ هو َوعليهَفاطمة َعليها َوسالمه َلكمَأوضَ َوَ،اهلل ح
َ:املطلب

َالبيتحَِ َأهل َوأحاديث َرواياِت َيف َنقرُأ ََ،ي َهو َالزَ )هذا ى حيَ يَ  نِ ابْ م َحمَّد ن عَ -(ياراتكامل
َاهللََِصلواتََُاإلمامَاهلاديَ َينيع-ريّ كَ سْ العَ  نِ سَ ي الحَ بِ ى أَ لَ عَ  لت  خَ دَ  :القَ  ،يالرَّ  لِ هْ أَ  عضِ ن بَ عَ  ،ارطَّ العَ 

يقالََ،ازيَ رَ َرجلَ َ،يَ هوَمنَأهلَالَرَال ذييسألَهذاَالرجلََاإلمامَاهلاديَ -؟تنْ ك    نَ يْ أَ  :الَ قَ ف َ -عليهَوسالمهَُ

 نَ بْ اِ  ينَ سَ الح   ت  رْ ز  -اديَ ازيَيقولَلإلمامَاهلهذاَالرَ -يّ لِ عَ  نَ بْ اِ  ينَ سَ الح   ت  رْ ز   :ت  لْ ق  ف َ -َإىلَالريَ نسبةًََرازيَ 
َاهلاديَ -القَ ف َ َ،يّ لِ عَ  َالعظيمَاحلَ -يمظِ العَ  دِ بْ عَ  رَ ب ْ ق َ  تَ رْ ز   وْ ك لَ نَّ ا إِ مَ أَ -:إمامنا َأَما ِإنَّك َلْو -ينسَ يعينَعبد

َر َعْبِد الَعِظيم َ-ينسَ الح   ارَ ن زَ مَ كَ   تَ نْ ك  م لَ ك  دَ نْ عِ َز ْرَت قَ ب ْ َفزيارة َاحلَ السي د َالعظيم َسَ عبد كزيارةَهيََين
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َيناُلَثوابَ َهَُينَفإنَ سَ عبدَالعظيمَاحلَ السي دَيَويزورَسَ زورَاحلَُي ََالَيستطيعَأنَ َال ذيَأنَ هوَاملرادََوَ،سياحلَُ
َكزيسَ تكونَزيارةَعبدَالعظيمَاحلَ َكنَأنَ َالَميَُوإال ََ،يسَ احلََُزيارةَِ َألنَ َ،الَميكنَذلكَ،يَ هََِيَ يَهَِسَ ةَاحلَُرَاين

مبنزلةَعبدَهيَعبدَالعظيمَاحلسينَالسي دَارةَيزََوَ،يسَ احلََُمبنزلةَِهيََيَِسَ احلََُيارةَُِزَفَ َ،زورمَ ـيارةَمنزلتهاَمبنزلةَالالزَ 
بَعلىَزيارةَكالثوابَاملرتتَ هوَََينظيمَاحلسعبدَالعالسي دَبَعلىَزيارةَرتتَ مَُـلكنَالثوابَالَ،العظيمَاحلسين

 بَتجَ نْ م  الْ  طِ بْ الس   نَ ا ابْ يَ َعَليَك  م  ََل السَّ )-عبدَالعظيمَاحلسينَالسي دَزيارةَيفَ،اطبهَيفَزيارتهَِنََُنَُحنَ َ،يسَ احلَُ
-(ىجَ تَ رْ ي    اءِ دَ هْ د الش  ي  سَ  ةِ ارَ يَ زِ  اب  وَ ث َ  هِ تِ ارَ يَ زِ ن بِ ا مَ يَ  يكَ لَ عَ  م  ََل السَّ -سنوالدَاإلمامَاحلَ فهوَمنَأ-ال م ْجَتَبى

َاملعىنكيفَصارَ َالكالمَوَ َ؟هذا َالكالمَوَ َ،دةَاملعصومةيفَزيارةَالسيَ َد َرَ وهذا رةَالقاسمَابنَاَيفَزيد َرَ وهذا
َالكاظماإل َكزيكيفَصارتَزيارتَُ،سينعنَعبدَالعظيمَاحلَ َالكالمََُ،دَ ر َو َوَ َ،د َر َو َوَ َ،مام هةَمنَجََِيَِسَ احلََُرةَِاه

َسينَالعظيمَاحلَ َنزلٍةَلعبدَِمَ َأيَ َ؟اثواهبَِ ََ!؟هَهكذاتكونَزيارتَُحت 

َكزياحلقيقُةَأن َزيارتَ  انتمىَإىلََ،يسَ بَإىلَاحلَُسَ نتَ اَهَُنَ أليهَعلَاهللَوسالمهََُيَصلواتَُسَ احلََُةَِرَاُهَصارت
َيفَىن َجودهَفَ َوَ،ىن َسينَفَ احلَلعظيماَعبدَالسي دَ،يسَ َيفَاحلَُىن َوفيةَهوَقدَفَ لصَ اَكماَيأيتَيفَعباراتََ،يسَُاحلَُ

اهللَعليهََاتَُصلَوَمَاحلسينَ عظيدَالنَعبلكَ،الَميكنَذلكَ،يسَ َيفَاحلَُىن َوجودهَفَ َالَأقولَبأنَ َ،يسَ احلََُاءَِنفَِ

ََ.!!.يسَ احلََُناءَِيفَفََِىن َفَ 

َ:َلكمَهذاَاملعىنَمبثالبَُقرَ أَُ

َقََِلنفرتضَأنَ  ندناَفعَ،دتهدةَفجمَ مَ َاجملعَيفضَِوَُانَوَ مَ عصريَرََُ،مانطعةَجامدةَمنَعصريَالرَ عندنا
اهاَيفَألقينأوََ،بحراَيفَالألقيناهالقطعةََوَأخذناَهذهََِ،انمَ منَعصريَالرَ بلَمنَاملاءََتقطعةَثلٍجَولكنَليس

َكانَ،رّنَ  َالقطعةَومهما َكانَاءَالبحكانَمكنَبإملَ،ىَيفَماءَالبحرهاَسيتالشَ جمَُحَ َستذوبَهذه رَإذا
نَإذاَاآلَ،تَيفَالبحرنَ هاَفَـ ولكنَ َنامَ لرَ لَاءًََزانَالَزالتَأجمَ الرَ َاءَُفأجَزَ،هايفرزَأجزاءَ َفرزَأنالَعلىَدرةًَقََُكلميت

َ.صةهاَستبقىَمتشخَ َالبحرَلكنَ يفتَنَ فَـ َانمَ الرَ َفأجزاءََُ،هَإىلَالبحرنتوجَ انَسمَ هَإىلَأجزاءَالرَ نتوجَ َأردناَأنَ 

َ،ةإهليَ َاحلسيَذاتَ َ،يسَ ناءاًَيفَاحلَُليسَفََِ،يسَ احلََُناءَِفَََِيفىن َينَفَ سَ عبدَالعظيمَاحلَ َبأنَ َمنَهناَقلت

ََيفَهذهتفىن ََلغتَأنَ هماَبَ اتَمَ الَتستطيعَالكائنَ،هاَوليسَفيهانائَِناءَيفَفَِيكونَالفَ َ،هاناءَيفَفيضَِيكونَالفَ 
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َمََُدَ ناكَحَ هََُ،لنَتستطيعَذلكَ،لنَتستطيعَ،سةاتَاملقدَ لذَ ا كماَََ(.!!.قترَ ت َ حْ ة َل لَ م  نْ أَ  ت  وْ ن َ و دَ لَ )َ:عي 
ِفناِءَتَيفَنَ فَـ َاتَ َذالعظيمَاحلسينَعبدََُ،منَالوجودَشيءَ َيلَاَبقيمَ ل ََ،الحرتقتَ،لَخلاتَاألنبياءقالَجربائي

َكثوابَزيارةَسينعبدَالعظيمَاحلَ َيَفصارتَزيارةَُسَ احلَُ هذاََ،عليهَاهللَوسالمهََُتَُهداءَصلوادَالشَ سيَ َثواهبا
َحب َلَتوضيحٍََىلإَاجةٍَاملطلب َالربنامج َولكن َخمَُأكثر َالتفاصيلصَ يس َهذه َيف َللبحث َهبإّنَ َ،صًا َجئت اَذا

َ.مثاالًَ

َفَـ َأمَ َو َانَ البني َيف َالفاطميت َ.لفناء َللحنانََِمَ وأ.!! َصورة  َبَ َواحملالبني َوالرَ َوة َوالطَ العاطفة هرَأفة

اّناَحناناًَحنَراوصَ،ةميَ هاَفاطتَُمحَ ر ََالفاطميَصارتتَيفَالفناءَنَ وحيَفَـ َ،ناءَالفاطميتَيفَالفَِنَ فَـ َ!محةوالرَ 
َعََُاذوهَ،اًَفاطميَ  َوخَُصارتَُاملعىن َظَ الصتَُُه َالفَ هَ ُه َأيب َيف َالعباسرت َالفضلأبَ،ضل َخََُو َهو َ،هاالصتَُالعباس

َ؟ىتلَ َينأَنانَُوهذاَاحلَ(،اسبَّ الع)َ:مسهَُِاََال ذيهذاَالكائنََ،رَيفَهذاَالكائنهَ حناّناَظَ َ،الصةَهذاَاحلنانخَُ
َكانتَاألكَُإَ.!!.يهكفَ ََىَيفلَ تَ؟ىةَوهذاَالوفاءَأينَتلَ حملبَ اَلعاطفةَوهذهاَهذاَاحلنانَوهذه رمزَللعطاءَت ََفَ ذا

َفهوَأعطىَوأعطىَ َكَ حت  ًةَقضيَ َةليستَالقضيَ َ،ًاَدَ جَِعميقةََداللةَ،يَفيهَداللةَعميقةفَ الكَ َطعَُقَ َ،يهفَ أعطى
َالقضيَ َكريةًَسع َقضيَ وليست َيقطعََُةَُة َبدنََِسيٍف َمن َتَ،لقاتَِمََُأعضاًء َعلواقعيَ َرمزيةَ َرجةَ هذه َأرضَة ى

َنَ ألَ.!!.يهفَ كَ ََحت َىَأعطَ،ءأعطىَمصدرَاإلعطاءَورمزَاإلعطاَوأعطىَوأعطىَُثَ أعطىََاسَُالعبَ َ،الطفوف
َقَُبكفَ يُعطيَاإلنسانَ َكما َللعطاءرَ هيََفَ الكَ فَ،لتَُيه َاسَُبَ فالعَ،للرمحةَرمزَ َ،ةللربكَمزَ َرَ،للحنانَرمزَ َ،مز 

َأعطىََ،اإلعطاءَأيضاًََأعطىَمصادرَ َأعطىَوأعطىَوأعطىَُثَ  َاسَِعبَ عندَالَبقَ ي ََملَ،ئاًَشيَبقَِملَيََُويديهَحت 
َشيء َ َ.شيءَلَ ىَكَُأعطَ فقدَهَعطيَ يَُحت 

َكَ يفَزيارةَالشَ َ(،سةاحيةَاملقدَ زيارةَالنَ )يفََوَ -؟عليهَاهللَوسالمهََُصلواتََُاسَِعلىَالعبَ َمَُسلَ يفَنَُهداء
-ياقِ وَ لْ  اه  ي لَ ادِ ه الفَ سِ مْ أَ  نْ مِ  هِ دِ غَ لِ  ذِ ه اآلخِ سِ فْ ن ْ بِ  اه  خَ ي أَ اسِ وَ م  ين الْ نِ مِ ؤْ م  الْ  يرِ مِ أَ  نِ بْ اِ  اسِ بَّ ى العَ لَ عَ  م  ََل السَّ 

َكَُهوَالفاديَيََُ،هوَفادي اقيَوَ َهَُولكنَ عطيَديَيَُاالفَ،فهوَفاديَ،ويفَنفسَالوقتَهوَواقيَ،شيءَلَ عطي
َأنَ َطيعَُتيسالَاَاَمذوهَ.!!.ليبوَالسَ ححوَاإليايبَوبالنَ اسَأعطىَبالنَ العبَ َ،مانعَو حوَطاءَبالنَ عَ َ،هفعلَ ي ََأحد 

َبالنَ  َوعطاء َالسَ حاإليايب َيََُ،اديفَ،ليبو َالفادي َعطاءَ َوعطي َالَوَ،واقيَوَ!إيايبَهذا َمينع َعطاءَ َواقي َهذا
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أعطىَهوَقدَعندهَشيءَفََيبقَ لكَملَ بعدَذَ -ياقِ وَ الْ  ه  ي لَ ادِ الفَ -قد مهاَاسجيعَأشكالَالعطاءَالعبَ َ!سليبَ 
َ.َشيءلَ كَُ

َكَُ كانَونزلَعلىَئلةَذهبَإىلَمالعاَهَُرايامَتَ نَاخلَِمََِ،عليهَهَُوسالمَاهللََِيَصلواتَُسَ احلََُ،بَاملقاتلتَُيف
ماَوجاءَهَُلمحَ َ.؟!.هَُل َاِشَوَ َاسلعبَ اَيَ لَميَ مح َ َهَُإنَ َ؟ملاذاَ،ذهبَإىلَمكانَآخرَونزلَعلىَاألرضث ََ،رضاأل
يامةَتأيتَمَالقَِهراءَيفَيَوزَ الَأنَ بَنَُحنَ أليسَنعتقدََ،العطاءَزَُمَرهذاَهوََ،عنهماَالرتابَي مَميسحَُخمَُـماَإىلَالهبَِ
َمغطَ ملَطَ حتَ  َفيهماذَ،بقَإىلَاهللالطَ َمَُقدَ ملنديلَوتَُاَىَمبنديلَوترفعبقًا َأيبَالفضلَفَ كَ ََ؟ا ََ!اسلعبَ اا هيَهذِه
َيَُسَ كانَاحلَُيتََالَ َفَ ألكَُايَهَهذهَ،يسَ احلََُِيَوآلَِسَ والعاطفةَوالوفاءَللحََُلتَاحلنانَواحلنوَ مثَ ال يتََفَ ألكَُا

َفَ كَُاألَ َهذهََِ،سكريَعَ ين َعقَيتفرَ َوليَدَشَ يتبدَ َوذهبتَ َإذاَخرجتَ بأن هََقالَلهَُاحلسيَأليسََ،مَهباصَِعتَ يَ 
ََ،بقلطَ اَيَيفَذلكفَ ولذلكَفاطمةَستأيتَهبذينَالكَ َ،فاطمةَفَ كَ ََضاميَ ملَمَ حتَ  موقٍفََوأيَ َ؟بٍقَهوطأي 

َكَ قدَ بحانهَوتعاىلَوتَُسََُضرَاهللَِاطمةَيفَُمَ فَ َفَُقَِت ََ؟هو َحنَ ِلََاسلعبَ ضلَايَأيبَالففَ م ل نا ك  )َ:دَدائماًَردَ نَنَُذا
َ.!!.(وفف  ط  ال يثَ ا لَ يَ  ةِ يعَ طِ القَ  كَ يْ فَّ كَ لِ دي ي  نا سَ ر  دْ ا قَ مَ اٌء وَ دَ فِ 

َكفَ َ(،Fatimah Hand)َفمن َكَ َمن َإىل َالفَ فَ فاطمة َأيب َالعبَ ي َصلواتَُضل َوسالمهََُاهللَاس
َبَ َ.!!.عليه َوَ َهرَِيَطَُما َبَ فاطمة َوما َورأفتها َالعبَ يَوَ رمحتها َفاء َونقفاصَ وَ اِس َالفَ بَ العَ َ،الهَِجَ َوَ ائهَِئِه اطميَُق

َ.اًَفاطميَ َاءًَاًَوهب َ زهرائيَ َوراًَنَ،وراًَُنََتألألَُي ََيَُاِشَ رَاهلَ مَ القَ َ،ييعَ طَِيَالقَ فَ فوُحَمنَالكَ يَ 

 ..عايتهِ ي رِ م فِ ك  ترك  أَ 

َوَ فتحَحَ َأيَأنَ ودَ انَبَِكَ  لكن  اَسأتركهَذلصًاَقَ قصًاَمنتيبقىَنامهَفَيكفيَإلتاقتَالربنامجَقدَالديثاًَ
الَزلناَيفََ،يفَالربتغاليتَالَ Fatimahََلكنَ َوَ،Fatimahَ:ثكمَعنحدَ ُأََبايلَأنَ كانَيفَََ،َيومَغدإىلَحلقةَِ

َ.وعديثيَعنَهذاَاملوضحَ َداًَسيكونَُغَ َ؟اليفَالربتغال يتFatimahَََمسعتمَعنَ،الن صارىأجواءَاليهودََو

 ..أَْترك ك م ِفي رَِعايَِة الَقَمر
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يَنا َعَلى يَنا َوم َتاِبعِ م َشاِهدِ  ا َوو ج وهِ ج وِهنَ ْن و  عَ ْكِشف الَكْرَب إالح َسين يَا َكاِشَف الَكْرِب َعْن َوْجِه َأِخيَك 
 ..الح َسيننْ تَ ْرِنت ِبَحق  َأِخيَك اإل

 ..ميَّزم   ال عي  يالش   لصَّوت  ا. .ةائيَّ ضَ الفَ  ر  مَ القَ . .ةي الشَّاشَ هِ  اشة  والشَّ . .وعدمَ و الْ ه   د  وعِ مَ  ال

 ..تعالى داً إْن شاء اهلل  م لتقانا غَ 

 ..ماِن اهللفي أَ . .يعاً مِ اء جَ عَ م الد  ك  ل  أَ سْ أَ 
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