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   : كلمة القدس 
  ..  بعض الكالم             

  ) . 2( ..  عن العـروبة و االسالم      
لقد مّیز اهللا الجماعة المسلمة كما مّیز العدید من الجماعات 

یر ـالسابقة أو حتى من غاالخرى سواء من ذوي الرساالت 
الكائنات العاقلة و أطلق علیھا جمیعا كلمة أمة متى توّفر لھا 

                                            .. عامل التمّیز ولیس االمتیاز 
 واحدة أمة أمتكم ھذه إن" : قال ز المسلمین باسالمھم وـمّی

  ) . 92/ االنبیاء " (  بدونـفاع ربكم وأنا
 وال األرض في دابة من وما"  : القفنّوعھم ـالدواب بت و مّیـز 

أن  بعدو ) . 38االنعام ( " أمثالكم أمم إال بجناحیھ یطیر طائر
 أیھا یا"  :جمع اهللا اصحاب الرساالت في امة واحدة اذ قال 

 تعملون بما إني صالحا واعملوا الطیبات من كلوا الرسل
المؤمنون  ( " فاتقون ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم ھذه وإن علیم

لقد و" : المختلفة فقال  االمم برسلھا زـمّی ،)  52 – 51/ 
  ) .  36النحل "(بدوا اهللا ـنا في كل أمة رسوال ان اعـثـبع
ز قائمة الذات یتمّیـلقرآنیة ھي أمة امة االسالم بھذه المعاني او

صبح أي انسان جزءا یف ؤھا بانتمائھم الى االسالم كدین ،أبنا
تھ ـالشھادتین و مھمى كان جنسھ أو لونھ أو لغمنھا متى نطق 

فاء رضي اهللا ثل ھذا الوضع سائدا حتى زمن الخلقد كان مو .. 
نھم ، حیث لم یخطر ببال احد منھم أن یسأل كم یضاف الى ـع

میة من المسلمین طالما ان االنتماء قائم بالدرجة االمة االسال
   ...االولى على االیمان 

، فان و غـیر منكورة اذا كانت ھذه المعاني و المفاھیم واضحة 
على أساس تلك الخلفیة اثارة التناقض بین العـروبة و االسالم 
اذ كیف نقبل باعتبار .. ، یصبح بالدرجة االولى مناقضا للدین 

الجماعة أمة متى توّفـرت لھا عوامل االختالف و التمّیز حـتى 
و ان كانت  امة من الطیر أو من الجن كما ورد في القرآن 

تھا ـبلغ ةزـجماعة المتمّی، وال نقبل ذلك بالنسبة للالكریم 
أو أي أمة من  مة العـربیةكاالأرضھا وتاریخھا و حضارتھا و

     ؟االمم 
نـدما كانت ـروبة ببساطة عالقة انتماء للقبیلة عـد كانت العلق

بفضل  ھي الیوم امة واحدةوبا وقبائل ، وـالبشریة جمعاء شع
فصارت  ..قومیاتعصر ال، ھذا العصرفي االسالم الذي وّحدھا 

وثانیا النھ  ،أوال النھا تحملت رسالتھ  .. أمة االسالم بامتیازبھ 
  ..بل ـلم تكن موجودة من قأوجدھا و

  ددـالع
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  ) .سقراط (  .على العالم أن یخاطب الجاھل مخاطبة الطبیب للمریض  *

           .د جھل ـقـلمت فـمن قال ع  *

  ؟ روبِة تبدو مثَل أرملٍةـما للع *
 

     ؟ ِب التاریِخ أفراُحـتـك في ألیَس

  ) .نزار قباني ( 

 سیرة العظماء   

 مواقف من حیاة أبى حنیفة 
وعندما فحص  "درھم   مائة : "فقالت  " ؟ كم تطلبین: "  البي حنیفة ، فقال لھا   من الحریر ثوبا جاءت امرأة تبیع 

ھو " :  ، فقال لھا أربعمائة وصلتحتى و بقیا على ذلك الحال    .. مائة فزادت  . " ھو خیر من ذلك"  الثوب قال لھا
                                             " ..  مھیقّو منھاتي ": أبو حنیفة  فقال "   ؟ أتھزأ بي " :لھ  فقالت. " ر من ذلكـخی

     ..  مائة قومھ بخمسفجاءت برجل 
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  قصیدة العدد

  . ھذي دمشق

 .نزار قباني 
 

    وھذي الكأُس والّراُح.. ھذي دمشُق
 

    وبعُض الحبِّ ذّباُح...  إّني أحبُّ
 

    لو شرحتُم جسدي..  الدمشقيُّأنا 
 

    وتفاُح..  ناقیٌدـلساَل منُھ ع
 

    م شراییني بمدیتكمو لو فتحت
 

    دمي أصواَت من راحوا في ُمـتـسمع
 

    تشفي بعَض من عشقوا.. لِبـزراعُة الق
 

    جّراُح - إذا أحببُت- وما لقلبي 
 

    مآذُن الّشاِم تبكي إذ تعانقني
 

    أرواُح..  كاألشجاِر..  و للمآذِن
 
    .. منازلنا في للیاسمیِن حقوٌق

 
    وقّطُة البیِت تغفو حیُث ترتاُح

 
    طاحونُة البنِّ جزٌء من طفولتنا

 
    وعطُر الھیِل فّواُح  فكیَف أنسى

 
    ٌرـمنتظ.. زِّـتـھذا مكاُن أبي المع
 

    ووجُھ فائزٍة حلٌو و لماُح
 

    تيـنا لغـھ .. لبيـنا قـھ..  ھنا جذوري
 

  ؟  العشِق إیضاُح في ھل  فكیَف أوضُح

  طرقة 

  من عـنده سؤال او استفسار في مفتتح ھذه السنة ؟ : سألت المعلمة تالمیذھا في بدایة السنة 

    متى تـأتي العطلة آنستي ؟ : فسالھا احد التالمیذ 



  مقال العدد 
  

  ) . 2(  قـصة  العلمانیـة
 . عصمت سیف الدولة. د

 ازدواج السـلطة 
   
إلى بني إسرائیل تسبقھ وتمھد لھ وتبشر بمجیئھ عشرات النبوءات الواردة ثم جاء السید المسیح علیھ السالم رسوًال  

وأن النبي میخا قد . قالوا ، وكتبوا ، قبل مجيء المسیح ان النبي اشعیاء قد قال ان المسیح سیولد من عذراء . في كتبھم 
وأن النبي زكریا قد قال انھ . ولتھ وان النبي ھوشع قد قال انھ سیلجأ إلى مصر في طف" . بیت لحم " قال بأنھ سیولد في 

وان النبي داود قد قال ان احد تالمیذ المسیح سیخونھ ویسلمھ الى . ید الفصح ـسیدخل القدس یوم األحد السابق على ع
بالرغم . بھم ـوتواترت االناجیل االربعة على أن قد جاء المسیح على ماقال انبیاء بني اسرائیل في كت. الخ . .. اعدائھ 

یل ووقعت بین الیھود وتحت سمعھم وبصرھم ـولم تفلح كل المعجزات التي وردت في األناج. ذلك لم یصدقھ الیھود من 
ناع الیھود ـالخ ، لم تفلح في إق. . .من أول إحیاء الموتى إلى إطعام خمسة آالف من الجوعى من بعض سمكات ولقیمات 

وھو أمر تصدم . مریم الناصري الذي عاش بینھم  و عیسى بنالمسیح ، بأن المسیح ھ رونـالذین عاشوا دھرًا ینتظ
یھ إنكار الیھود للمسیح صاحب كل تلك المعجزات المرئیة والملموسة ، مجردًا من أي ـغرابتھ قارىء االنجیل ، إذ یبدو ف

بن مریم قد ان عیسى : وھو بعد سبب وحید . كان وراءه سبب بسیط . ولكنھ في الحق لم یكن غریبًا . ول ـقـمبرر مع
ولم تكن الیھودیة كما صاغ أحكامھا الكھنة ، وما كان الیھود كما صاغھم . جاء الیھم نبیًا ورسوًال ولم یأت ملكًا أو قائدًا 

رة ـأو كما یقال اآلن فك. الفصل بین النبوة والملك ) رد فكرة ـمج( ول فكرة ـبـیلة ، بقادرین على فھم أو قـالتاریخ قب
 .  "  العلمانیة" رة ـأو فك" والدولة " الفصل بین الدین 

یون ، وھم طائفة الفقھاء ـفأرسل الیھ الفّریس. ریبة ـوكان البد من اختبار السید المسیح لكشف موقفھ من تلك الفكرة الغ
یامعلم : قائلین " روه ـرودّسیین ، وھم طائفة من الیھود عمالء االمبراطوریة الرومانیة ، لیختبـمن الیھود ، بعض الھی

أیجوز أن . ل لنا ماذا تظن ـنظر إلى وجوه الناس فقـ، نحن نعلم انك صادق وتعّلم طریق اهللا بالحق والتبالي بأحد ألنك الت
دموا لھ ـقـف. لماذا تجربونني یامراؤون أروني معاملة الجزیة : ثھم وقال ـتعطي الجزیة لقیصر أم ال ؟ فعلم یسوع خب

" هللا هللا  اموا إذًا مالقیصر لقیصر وـأعط: " فقال لھم . ر ـلقیص: ه الصورة والكتابة فقالوا لھ لمن ھذ: فقال لھم . دینارًا 
 .  )  17:  21متى ( 

ت ـردة ، بل صیغـوھي لم تولد فكرة مج. ل البشري ـقـبتلك الكلمات المقدسة مسیحیًا ، ولدت فكرة ازدواج السلطة في الع
قولیتھما ذاتھما ، وال من ـوھما أمر ونظام الیستمدان قوتھما الملزمة من مع .أمرًا ونظامًا للحیاة في مجتمع حي 

ال ، بل ھما أمر ونظام . یر آثمین ـمالءمتھما لحاجة من وضعا لھم یتبعونھما إن شاءوا ویتركونھما إن أرادوا غ
وھكذا لم یكن نظام الفصل . تعالیمھ االیمان بالمسیح وقدسیة : یستمدان قوتھما الملزمة من مصدر االلزام في الدین كلھ 

فرض دیني  -أي العلمانیة  - أو العلمانیة نزعة خارج الدین او موقفًا منكرًا لھ أو مضادًا ، بل ھي " والدولة " بین الدین 
 .  وركن من أركان الدیانة المسیحیة

بل یقوم على ھذا المبدأ وعلى تطبیقاتھ  "أعطوا إذًا ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا : " وھو ركن الیقوم على مجرد القول 
ذلك أن الفصل بین ما لقیصر وما هللا ، قد تم فصًال مابین الدین والدنیا ، ووضع السید . المتكررة في آیات االنجیل 

قال عن المال . المسیح المؤمنین بھ في موقف خیار حاسم بین ملكوت السماء وبین زینة الحیاة الدنیا من المال والبنین 
التقدرون . ر اآلخر ـر وإما أن یالزم واحدًا ویحتقـالّنھ إما أن یبغض واحدًا ویحب اآلخ. الیقدر أحد أن یخدم سیدین : " 

. نوا أني جئت أللقي سالمًا على األرض ـالتظ: " ن البنین ـوقال ع)  24آیة  6اصحاح : متى " ( أن تخدموا اهللا والمال 
وأعداء االنسان . إني جئت ألفرق االنسان ضّد أبیھ واألبنة ضد أمھا والكّنة ضد حماتھا ف. ماجئت أللقي سالمًا بل سیفًا 

ني ومن الیأخذ صلیبھ ـني ومن أحب ابنًا أو ابنًة اكثر مني فال یستحقـمن أحب أبًا أو أمًا اكثر مني فال یستحق. أھل بیتھ 
ھذین النصین فصل العالقات الدنیویة األسریة  واضح من) .  37 - 34آیة  10: ى مّت" ( ني ـني فال یستحقـویتبع

وھو فصل . واالقتصادیة عن العالقة الدینیة بعد أن كان نص من قبلھما قد فصل بینھما وبین العالقات السیاسیة 
 الیقدر أحد أن: " وصیغة القول . ني منع الجمع بین الدین وبین كل تلك العالقات ـز بما یعـیـللتناقض ولیس فصًال للتمی

 .  واضحة الداللة في تقریر االستحالة المسیحیة للجمع بین الدین والدنیا" یخدم سیدین 
فھو اسلوب قاطع الداللة على . ومن تطبیقات المبدأ ذاتھ أسلوب اختیار السید المسیح لتالمیذه أو أسلوب اّتباعھم لھ 

. ترك شواغل الدنیا ألخذ المركز الدیني . األخذ  تھ في كل مرة الترك من أجلـكانت صیغ. منع الجمع بین الدین والدنیا 
ر الجلیل رأى أخوین سمعان الذي یقال لھ بطرس واندراوس أخاه ـند بحـوإذ كان یسوع ماشیًا ع" قص االنجیل انھ 

كھما ركا شباـتـلـلوقت ف. فاجعلكما صّیادي الناس  ھلّم ورائي: فقال لھما . یلقیان شبكة في البحر فإنھما كانا صیادین 
یھما یصلحان ـثم اجتاز من ھناك فرأى اخوین آخرین یعقوب بن زبدي ویوحنا أخاه في السفینة مع زبدي اب. وتبعاه 

وفیما یسوع مجتاز من ھناك رأي ) "  22 - 18:  4متى " ( ت تركا السفینة وأباھما وتبعاه ـلوقـلـشباكھما فدعاھما ف



                 إن العنایة) .  9:  9ى مّت(  " فقام وتبعھ . اتبعني : فقال لھ  إنسانًا جالسًا عند مكان الجبایة اسمھ مّتى
ترن بالّترك الفوري للعمل ھو إبراز لحّدیة الفصل بین الّدین والدنیا ومنع أّي شك في ـبإبراز االستجابة الفوریة لألمر المق

ولوال . من موقع العمل الدنیوي إلى موقع العمل الدیني أنھ الیمكن الجمع بینھما ولو لفترة زمانیة قد یقتضیھا االنتقال 
قدسیة المبدأ لما كان ثمة مایحول دون أن یكون بطرس واندراوس ویعقوب ویوحنا ومّتى تالمیذ للسید المسیح وعاملین 

 .  بالصید أو بغیره
.  تجسید ھذا الفصل في ممارستھا قام الفصل بین السلطة الدینیة والسلطة الدنیویة إذن على مستوى العقیدة ولم یبق إّال

أما سلطة قیصر فقد كان یمارسھا قیصر وأعوانھ ، فمن ذا الذي یمارس السلطة الدینیة ؟ إنھم تالمذة السید المسیح 
لم یخترھم لیعلمھم أو لیخّصھم بالعلم دون العامة من الناس ، فقد كان علیھ السالم یعّلم الكافة . الذین اختارھم لیتبعوه 

ولكنھ اختارھم لیمنحھم ، وحدھم دون الباقین ، ماكان یتمتع بھ ھو من قوة . عى إلیھم حیث یكونون بدون تخصیص ویس
روحیة ، ولیخولھم سلطة الدین ، ولیجعل منھم رسًال ، ولتكون لھم وحدھم الكلمات األخیرة في كل شؤون الدین ، 

دعا تالمیذه االثنى عشر وأعطاھم سلطانًا على " د المسیح قد یقص االنجیل أن السی. ولتكون طاعتھم عنوان االیمان بھ 
من یقبلكم یقبلني : " ثم أعلن لھم وللكافة )  1:  10متى "( أرواح نجسة حتى یطردوھا ویشفوا كل مرض وكل ضعف 

ستي وأنا أقول لك انت یابطرس وعلى ھذه الصخرة ابني كنی). "  40:  10متى " ( ومن یقبلني یقبل الذي ارسلني 
فكل ماتربطھ على األرض یكون مربوطًا في . وأعطیك مفاتیح ملكوت السماوات . وأبواب الجحیم لن تقوى علیھا 

 .  ) 20 - 18:  16متى " ( السماوات ، وكل ما تحّلھ على األرض یكون محلوًال في السماوات 
ویستحق ھذا التعبیر األخیر انتباھا " . لدین رجال ا" اذن مجرد مسیحیین بل كانوا ) وخلفاؤھم ( لم یكن تالمیذ المسیح 

ذلك ألنھ یطلق في مرسل الحدیث في مجتمعنا العربي المسلم على الذین ینسب الیھم أو ینسبون إلى انفسھم . خاصا 
وھم یحظون على ھذا . معرفة أوسع أو أعمق أو أكثر تخصصا بعلوم العبادات والفقھ والمعامالت في الشریعة االسالمیة 

جھ بقدر من التوقیر الذي یستحقھ العلماء المتخصصون ، وبقدر من الثقة التي یوحي بھا كل من اشتھر بأنھ عالم الو
ثم إنھم قد استحقوا احترام التاریخ كلما تولوا الدفاع عن االسالم بالحجة ضد . فیما أحاط بھ علمًا ، أو تخصص فیھ 

نحطاط ففتحا في جدار الحصانة الدینیة ثغرات تسربت منھا مناھضیھ خاصة في مراحل تاریخیة سادھا الجھل واال
، یطلق على " رجل دین " ولقد كان األزھر قلعة ذاك الدفاع على مدى قرون ، فأصبح لقب . الدعوات المناھضة 

مجاملة ، على الذین " رجل دین " ولقد یطلق العامة لقب . المتخرجین من ذلك المعھد العظیم أو المنتسبین إلیھ 
ألنھ ) الجبة والعمامة ( جودون قراءة القرآن أو الذین مایزالون محتفظین ألنفسھم بذلك الزي الذي كان یلبسھ الكافة ی

رجال الدین " ولكن . الزي الغالب لطلبة وخریجي الجامعات التي كانت للكافة ، ثم أصبحت مقصورة على العلوم الدینیة 
المسلم ، الیستمدون من علمھم أو تاریخھم أو زیھم سلطات أو حقوقا أو أولئك ، كما نسمیھم في مجتمعنا العربي " 

ولیس ثمة أكثر بالغة في التعبیر عن ھذا . امتیازات على غیرھم من المسلمین ، ال في شؤون الدین والفي شؤون الدنیا 
والدعوة إلى الخیر لیس في االسالم سلطة دینیة سوى الموعظة الحسنة : " مما قالھ االمام محمد عبده حین قال 

ناول بھا ـین یقرع بھا أنف اعالھم كما خوّلھا ألعالھم یتـوھي سلطة خّولھا اهللا ألدنى المسلم. ر ـیر من الشـنفـوالت
 .  " أدناھم

انھم خلفاء الرسل المتفرغون ألداء وظائف الرسالة ، الذین . في المسیحیة " رجال الدین " لیس ھكذا داللة تعبیر 
مجتمع خاص بھم ، مغلق علیھم ، الیقبل فیھ أّي فرد إال على درجات من الطقوس واالختبارات تنتھي ینتمون إلى 

وتتدرج عالقاتھ الرئاسیة طبقات فوق . والینتسب إلیھ من خارجھ أحد ولو كان عبقري العلم بالدین المسیحي . بقبولھ 
ثم إن لھم على الناس سلطانًا التستقیم حیاة الناس . " القدیسین " طبقات فوقھم قمم من الرجال قد یبلغ بعضھم مراتب 

" . بالتعمید " فال یصبح المسیحي مسیحیًا بمولده ، والیكفي ایمانھ ، بل ینتمي إلى دینھ على أیدیھم . بغیر طاعتھ 
سلطة  -ھم أو كانت ل -ثم إن لھم . والینفصل زوجان إال بقرار منھم . والینعقد زواج بین مسیحیین إال إذا عقدوه ھم 

وكانت لھم . التشریع للناس كافة في أوروبا حتى القرن السادس عشر ، أي قبل عودة أوروبا إلى القانون الروماني 
التي " محاكم التفتیش " ولقد كانت . سلطة القضاء ألنھم ھم األولیاء على تفسیر وتطبیق ومراقبة تنفیذ أحكام الدین 

محاكم )  1216 - 1160( ن ، وبلغت شأو شراستھا على عھد البابا إنوسنت الثالث ذھبت مثًال في تاریخ التعذیب المجنو
وكان لرجال الدین حق التربیة والتعلیم بحكم . رجال الدین التي تحكم بما یفتون وھم فیھا المحققون والمدعون والقضاة 

ن في عصور لم تكن التربیة أو التعلیم مما انھم كانوا القلة المتعلمة الذین تدخل في وظائفھم مھمة ھدایة الجھلة واالمیی
السلطان . باختصار ، رجال الدین في المسیحیة نفر لھم على الناس سلطان . یستحق اھتمام االباطرة والملوك واألمراء 

فكل ما تربطھ على األرض یكون مربوطًا في السموات وكل : " الذي صاغھ السید المسیح في قولھ لبطرس الرسول 
 .  فھم المرجع فیما ھو مباح للناس وماھو محرم علیھم في حیاتھم" . ى األرض یكون محلوًال في السماوات ماتحلھ عل

أالیكون من " المفترض " أعلم الناس بالدیانة المسیحیة وأكثر ورعًا أم لم یكونوا " رجال الدین " كل ھذا سواء كان  
أال یفترض في كل ذي مھنة العلم بمھنتھ ؟ ولكن ھذا . إال عالم بالدین أو على قدر متمیز من العلم بھ " رجال الدین " 

فعلى مدى تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة ، ومنذ أن دخلتھا . ة طویلة االفتراض لم یكن متحققا في مراحل تاریخی
في أواخر القرن الرابع ، كان األباطرة ھم " الرسمي " المسیحیة على ید االمبراطور قسطنطین األكبر ثم أصبحت دینھا 

الجتماعات ، ویرأسون ، وھم الذین یدعون رجال الدین إلى ا) رؤساء الكنیسة الشرقیة ( الذین یختارون البطاركة 



                           ندـمجالسھم ، ویشتركون في المناقشات ، ویدلون بأصواتھم ، ویكون رأي االمبراطور مرجحًا ع
م خطر لالمبراطور ھرقل أن  638في عام . تساوي األصوات ، حتى لو كان موضوع المناقشة موضوعا الھوتیا صرفا 

أثارت " تقریر عن االیمان " ال الدین حول طبیعة السید المسیح فألف ونشر رسالة بعنوان یحسم الخالف القائم بین رج
فتنة مرّوعة عمت االمبراطوریة ، ولم تنج منھا اال الكنیسة القبطیة مما حمل االمبراطور كونستانس على اصدار أمر 

ر لرجال الدین وتعیینھم وقراراتھ في المھم أن اختیار االمبراطو) .  648عام ( بالكف عن المناقشة في الموضوع 
الشؤون الدینیة لم تكن بعیدة دائما عن أھواء األباطرة واھدافھم السیاسیة التي لم تكن تتفق ، في كثیر من الحاالت ، مع 

) الكاثولیكیة ( ولم یكن األمر في االمبراطوریة الرومانیة الغربیة . مایفترض في رجال الدین من علم وتقوى واستقامة 
ثم بعده على مدى قرون كان االمبراطور ھو الذي یعّین رجال الدین ) م  800عام ( ففي عھد شارلمان . أفضل من ھذا 

ویراقبھم ویتخذ من بینھم مستشارین تابعین لھ تبعیة مباشرة فكان ممكنا في ظل تلك التبعیة أن یتولى رجال محدودو 
ولما شاع ذلك . یة رئاسیة من خالل عالقاتھم السیاسیة باالمبراطور وبطانتھ مراكز دین -والمدنیة ایضا  -الثقافة الدینیة 

، ضعف االیمان الدیني وانحطت القیم الخلقیة لدى رجال الدین ، مما أدى بالبابا غیغوري السابع إلى االحتجاج حتى 
ن یكونوا رجاًال على دین ، بعیدین أ" لرجال الدین " وھي ثورة انتھت بنفي البابا الذي أراد . الثورة على ھنري الرابع 

  .  عما یشك في علمھم وال یتفق مع روح المسیحیة ، وال مع سلطانھم على أرواح المسیحیین
أن حاملھ اكثر علما بالدین من غیره ، أو اكثر التزاما  - بالضرورة  - في المسیحیة الیعني " رجال الدین " اذن فلقب 

وھذا یعني أن علمھم لم یكن ھو مصدر قوة سلطانھم ، بل كان . ان كل ذلك مفترضابأحكام الدین من اآلخرین ، وإن ك
 .  لسلطانھم مصدر قوة آخر سنعرفھ

العابد " الراھب " في المسیحیة ، أن نتحرر من القیاس على " رجال الدین " وقد یكون مفیدًا ، الكمال فكرتنا عن داللة 
الذین نتحدث عنھم رھبانا " رجال الدین " لم یكن . یات مادیة وغیر مادیة الزاھد المنعزل عن الدنیا وما فیھا من مغر

ولقد كانوا یأكلون ویشربون ویلبسون ویسكنون أفضل مما . وال مترھبین بل كانوا موظفین ، وفي مقابل أجور أیضا 
وكانوا یعقدون . فنانین كان متاحا للعامة من الناس ، وكانوا یقیمون الكنائس الشامخة ویستأجرون لتزیینھا أعظم ال

یجندون الجند ویعّدون  -في مرحلة تاریخیة طویلة  -االجتماعات وینتقلون بین المدن والممالك ویكتبون وینشرون ثم 
وكان البد لكل ذلك من مصادر تمویل كافیة . الجیوش ویدفعون اثمان عتادھا وخیلھا وسفنھا ورواتب جندھا الكثیف 

ومن المؤمنین ملوك وأمراء ونبالء واقطاعیون أسخیاء في . المصادر بتبرعات المؤمنین وبدأت . ومستقرة الكفایة 
ثم امتدت المصادر تبعا لما قرره رجال الدین . التبرع لمن یملك حق االباحة والتحریم ویزدادون سخاء لو كانوا منافقین 

" الروحیة " الزمًا وكافیًا ألداء خدماتھم  من انھم اصحاب حق في أن یحصلوا من األموال والعقارات على ما یقّدرونھ
وحمایة الدین من الھرطقة ، واستطاعوا فعًال أن یكونوا أوسع الناس ملكیة لألراضي وأغناھم أمواال وأن یحصنوا 

أمالكھم ورعایاھم ضد أیة ضرائب أو مكوس مما تتقاضاه السلطة المدنیة ، بل وأن یمتلكوا الممالك ذاتھا ثم یردوھا إلى 
لملوك اقطاعیات من عندھم مقابل إتاوات باھظة ، كما فعلوا مع فریدریك الثاني ملك ایطالیا ، ومع بدرو الثاني ملك ا

بعد أن أجبره رجال الدین على التنازل عن ارض " جان عدیم االرض " أراغون ، ومع ملك انكلترا الذي استحق لقب 
 .  انكلترا كلھا للبابا

في المسیحیة لم " رجال الدین " نستطیع أن نعرف أّن ) الناس واألرض والسلطة ( مجتمعة في اطار العناصر السابقة 
یكونوا إال العنصر البشري من مؤسسة ھائلة ذات سلطة ومال تشملھم وتوظفھم في مباشرة سلطات دینیة وتشریعیة 

عة وأمواًال منقولة وعقارات وقضائیة واداریة ومالیة وعسكریة ، وتحفظ بھم لنفسھا وتستثمر مناطق جغرافیة شاس
تلك . كل ذلك تحت قیادة مركزیة واحدة تتبعھا أجھزة مختلفة الوظائف یؤدیھا رجال الدین . ثابتة تمتلكھا ملكیة خاصة 

وكما أن الكنیسة بھذا المعنى لیست ھي مكان العبادة المعروف ، بل ھي المؤسسة التي " . الكنیسة " المؤسسة ھي 
لیسوا ھم العلماء بالدین المعروفین ، بل ھم رجال الكنیسة المؤسسة التي " رجال الدین " فإن " ین رجال الد" یتبعھا 

اعطوا مالقیصر لقیصر وما هللا هللا : " ھكذا تجسد في الواقع االجتماعي مبدأ . یستمدون من قوة سلطانھا قوة سلطانھم 
اي الفصل بین " . دولة للدولة وماللكنیسة للكنیسة اعطوا مالل" الذي أوصى بھ السید المسیح علیھ السالم فھو " 

 . " العلمانیة" وھو المدلول الصحیح لمبدأ " الدولة " نشاط الكنیسة وبین نشاط 
  

  
  
  
    

                                                                                                            



  ع الغالفضومو

 ..استرجاع المواقع االستراتیجیة خطوة مھّمة على طریق الحسم و التحریر  : التطّورات في سوریا ⊳
استرجاع الجیش العربي السوري سیطرتھ على مدینة القصیر بمثابة النصر المرحلي ین ان ـر العدید من المراقبـتبـعی

على العاصمة دمشق ، و تأمین لیل الضغط ـناحیة تقنة من اھمیة من ھ ھذه المدیـتسیالھام في ھذه المرحلة نظرا لما تك
لعزلة على المناطق االخرى في حمص و تح الطریق لفك اـعلى المعارضة و فالحدود السوریة اللبنانیة و قطع االمدادات 

                                                                                ...حلب و بقیة المناطق التي یتسلل منھا االرھابیون 
احتل الجیش الصھیوني  .. القوةیرـة ال یسترد بغما أخذ بالقّو :في ذكرى تحریر الجنوب اللبناني  ⊳

اضافة الى السیطـرة ..  في شمال فلسطین  تامین المستوطناتللقضاء على المقاومة و 1978الجنوب البناني منذ سنة 
    على منابع المیاه و بث الفتن و االنقسامات  داخل المجتمع اللبناني بین مؤید و معارض للتواجد الفلسطیني المسلح 

و قد تمكن العدو الصھیوني مبكرا من اقامة شریط حدودي عازل وزرع ملیشیات لبنانیة .. الفصائل اللبنانیة المقاومة و
و قد شھدت تلك السنوات العدید من الصراعات العنیفة و الحـروب الداخلیة التي تخللتھا  ..  معھ  ة و متعاونةعمیل

التي وصلت خاللھا القوات الصھیوینة الى العاصمة بیروت مرتكبة ابشع  1982موجات الغزو الصھیوني أبرزھا سنة 
ال بعد انسحاب المقاومة و خروجھا الى الدول المجازر بتواطئ من القوات اللبنانیة في ما ُعرف بمجازر صبرا و شاتی

الواقع فان عقودا طویلة من المقاومة و استنزاف قوات العدو وخاصة في اواخر التسعینات جعلتھ یقرر و .. العربیة 
ضربات المقاومة في لخسائر الجسیمة التي لحقتھ من ، بسبب ا 2000ماي سنة  25في االنسحاب دون مفاوضات 

ما أخذ : كان ذلك نصرا حقیقیا جسد حقیقة المقولة الخالدة التي اطلقھا الزعیم الراحل جمال عبد الناصر  قدو .. الجنوب 
   ...رد بغیر القوة ـبالقوة ال یست

 تعلیق  صورة و

   
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 !! ..لم تنقلھ قـناة الجزیرة على طریقـتھم الخاصة  رضاويـزة للقـبال أطفال غـقـاست



  حل الكلمات المتقاطعة           /// حل الـلعـبة                                           
  :المثلثات العشرة ھي  *

                              BCF, FHJ, GIJ, DEG 
                               BDI, CEH 
                              AIF, AGH 
                               ACD, BEJ 
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  الدین و الحیاة                               

  ..مقاصد الشریعة 
 قـیـق المصلحة العامةـقوم على تحنا تـنـالواردة في دیاھي وـنـاللذلك فان جمیع االوامر و ..أجمل ما في االسالم مقاصده 
 .  و لم تكـن غایة في حد ذاتھا 

و تحریم الزنا .. قل و حمایة المجتمع ـنجد تحریم الخمر مثال للحفاظ على سالمة العو المحرمات ففي مجال النواھي 
و تحریم القتل للحفاظ .. السرقة للمحافظة على االموال و الممتلكات الخاصة و العامة للمحافظة على االنساب ، و تحریم 

  ... اء و منع استغالل االنسان لالنسان ، الخریة ، و تحریم الربا لحمایة الضعفعلى النفس البش

داة للنھي عن الفحشاء و االوامر و المندوبات التي شجع علیھا الشرع أو فـرضھا نجد الصالة عبادة هللا و آأما في مجال 
و التقوى لخشیة اهللا  ..ذان تتحقق بھما  منافع كثیر للمجتمع ، و الصوم  للعبادة و التحسیس بمعاناة اآلخرین لالمنكر ال

 طاعةكما نجد التأكید سواء في القرآن او في السنة النبویة على  .. تحقیقا للمصلحة العامة  ھ القویمو اتباع سبیل
ن ـ، و حسن الظن بالناس و تقدیم المساعدة لھم ، و الكف ع) صلة الرحم ( االقارب جار والمعاملة وحسن ن ـاالبوی

نا على حسن اآلداب ونبل ـكما حثراضھم و اموالھم ، ـس علیھم أو قذفھم أو التعدي على حرماتھم و أعتجّسھم أو التاذای
یقا للمصلحة ـن بل تحقـو كل تلك المقاصد لیست من أجل الدی...  الخفو عـند المقدرة ـاالخالق واالیثار والتسامح و الع

       وبتلك الصورة التي تحددت بھا مقاصد الشریعة یكون الجزاء على االعمال عـند اهللا  ..ن العالمین ـني عـاهللا غف..  العامة
                          .واهللا أعلم ... 

  1  2  3  4  5  6  7  
  ح    س  د  ق  ل  ا  1
  ك  ا  س  م  ا    ا  2
  م  ھـ    ع  ن  م    3
    ل  ھـ    و  ض  ع  4
  ج    ن  و  ن  ج  م  5
  ل  ا  و  ش    ع  ا  6
  د  ا  د  م  ا    ن  7


