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السفارة اإليرانية في الکویت استقبلت املعزين بوفاة رفسنجاني

عنايتي :إيران واملنطقة فقدتا صوت ًا داعي ًا للحوار والتعاون

* د.عبدالرحم��ن العوض��ي :الراح��ل
يعتب��ر من القادة االس�لاميين العظام في
هذا العصر
* العوض��ي :الراحل كان رجل إصالح
في بالده ومدرسة لألجيال الحالية
* ل��ودج :أح��د المعتدلي��ن الحريصين
على عالقات جيدة مع الغرب

أكد السفير االيراني لدى الكويت د.علي رضا
عنايت��ي ان اي��ران والمنطق��ة بصف��ة عام��ة فقدت��ا
برحيل الرئيس االسبق أكبر هاشمي رفسنجاني
رج��ل دول��ة بكل ما تحمله الكلم��ة من معان ،الفتا
الى ان الراحل يعتبر احد رموز ايران وشخصياتها
وفقدانه خس��ارة كبيرة ،خاصة ان حياته ش��هدت
نض��اال قب��ل الث��ورة االيراني��ة وس��طع نجم��ه بع��د
انتصاره��ا بمس��ؤوليات ع��دة تواله��ا س��واء عندما
كان رئيس��ا للجمهورية ورئيسا لمجلس الشؤون

االس�لامية ومجلس خبراء القي��ادة ،وكلها مهام
جس��يمة جدا ،حيث اتس��م بالموضوعية والحنكة
السياسية واالهتمام بالحوار.
وأض��اف عنايت��ي خ�لال اس��تقبال الس��فارة
االيراني��ة المعزي��ن بوف��اة رفس��نجاني أم��س ،ان
الراح��ل كان ل��ه الفض��ل ف��ي رس��م وبن��اء هيكل��ة
الجمهوري��ة والعالقات الخارجي��ة االيرانية ،الفتا
ال��ى ان اي��ران فق��دت برحيل��ه مخط��ط هيكليتها،
ولك��ن االم��ل ال ي��زال معق��ودا عل��ى الك��وادر
الموجودة ،مس��تذكرا موقفه عندما كان رئيسا
للجمهوري��ة خ�لال االحت�لال العراق��ي للكوي��ت
واعلن��ت اي��ران بأم��ره تنديده��ا بالع��دوان ودعمت
الش��ريعة وطالب��ت بعودته��ا ال��ى الكوي��ت وفتح��ت
حدوده��ا امام المواطني��ن والمقيمين في الكويت
جراء هذا االحتالل الغاشم.
وذكر ان رفس��نجاني كان صوتا داعيا للحوار
ونحن بحاجة لمثل هذه االصوات التي تدعو الى
الح��وار وتقري��ب وجه��ات النظ��ر وترس��يخ الرؤي��ة
التوافقي��ة التي تبنى على المصالح المش��تركة،
وهن��اك ف��ي دول االقلي��م الكثي��ر م��ن الحكم��اء
ي��رددون نف��س الكالم المبني عل��ى الحوار والعمل
الصادق الذي نطمح اليه ،مش��يرا الى ان سياس��ة
اي��ران تجاه المنطقة مبنية على الحوار والتعاون
والتكاتف ،س��واء في عهد الراحل او في زمن غيره

م��ن الرؤس��اء خاص��ة الرئي��س الحال��ي د.حس��ن
روحان��ي ال��ذي كان م��ن االش��خاص المقربي��ن
للرئي��س رفس��نجاني ،وال��ذي أك��د عل��ى أهمي��ة
العالقات بين ايران وجيرانها.
بدوره ،قال وزير الصحة االسبق د.عبدالرحمن
العوضي ان الراحل يعتبر من القادة االس�لاميين
العظام في هذا العصر بالذات والذي س��بق لي ان
قابلت��ه مرتي��ن ،واصفا اياه بالمتواضع والبس��يط
ج��دا وه��و لي��س فقي��دا الي��ران فحس��ب ب��ل لالمة
االسالمية جمعاء ،وامثال رفسنجاني لن يتكرروا.
واض��اف العوض��ي ان الفقي��د يعتب��ر مدرس��ة
ألبن��اء ه��ذا الجي��ل وم��ن الصع��ب تعويض��ه ،رغ��م
كل م��ا أثي��ر عن وجود ش��وائب في عص��ره ،مبينا
انه كان من رجال االصالح في بلده وهم يعملون
لمصلحة بالدهم حتى وهم خارج الس��لطة ،الفتا
الى ان التاريخ سيذكره دوما.
م��ن جهت��ه ،اع��رب الس��فير البريطان��ي ل��دى
الكويت ماثيو لودج عن تعازيه الحارة بوفاة الرئيس
االيران��ي االس��بق ،مس��تذكرا ان الفقي��د كان من
رج��ال االص�لاح المعتدلي��ن الحريصي��ن عل��ى
عالق��ات جي��دة م��ع الغرب وش��هدت فترة وج��وده في
الحكم تحسنا فعليا بالعالقات ،معتبرا انه من ابرز
الشخصيات في الجمهورية االسالمية االيرانية.
أسامة دياب

مؤسسات النشر تشرف على لجان معرض طهران الدولي للكتاب
ق��ال نائب مدی��ر معرض طه��ران الدولي للكت��اب بدورته
الثالثي��ن ب��أن موض��وع تفوی��ض ادارة لج��ان المع��رض الی
مؤسس��ات النش��ر یعود الی ثالث سنوات مضت ومن المقرر
تنفی��ذ ه��ذا االم��ر خ�لال ال��دورة القادم��ة لمع��رض طهران
الدولي للكتاب.
وق��ال نائ��ب مدیر معرض طهران الدول��ي للكتاب بدورته
الثالثي��ن ،امی��ر مس��عود ش��هرام نی��ا بأنه وتمش��یاً م��ع زیادة
مش��اركة مؤسسات النش��ر في معرض طهران للكتاب فقد
تم تش��كیل قس��م لتنفیذ هذا المهم حیث تم تش��كيل فريق
عم��ل لبحث االمور التي تش��رف علیها الحكومة وكذلك
االعمال التي تعهد للمؤسس��ات الش��عبیة القیام بها خاصة

ان التجربة السابقة أثبتت إیجابیة هذا الطرح.
وأش��ار ش��هرام نیا الی هذا الموضوع وهو تفویض االمور
ال��ی مؤسس��ات النش��ر بص��ورة واقعی��ة وكذل��ك للحد من
االعتماد علی میزانیة الدولة في اقامة مثل هذه المعارض
وه��و م��ا یتطل��ب مش��اركة فعالة م��ن أجل ان ی��دار معرض
طهران للكتاب ذاتیاً.
واض��اف أن��ه ستنش��ر خ�لال االس��ابیع القادم��ة نتائ��ج
الدراس��ات الخاص��ة بمؤسس��ات النش��ر ف��ي إنتخ��اب م��دراء
اللج��ان المختلف��ة ف��ي المجالی��ن التنفی��ذي وتعیی��ن
الوظائ��ف ف��ي جلس��ة تعیی��ن السیاس��ات العام��ة لل��دورة
الثالثين لهذا المعرض.

بح��ث الدكت��ور يوس��ف العثيمي��ن أمين عام منظم��ة التعاون اإلس�لامي وإيرينا بوكوفا
مدي��ر ع��ام منظم��ة األم��م المتح��دة للتربي��ة والعل��م والثقاف��ة «اليونس��كو» تنام��ي ظاه��رة
اإلس�لاموفوبيا .قال��ت المنظمة في بيان له��ا ان الجانبين تبادال خالل االجتماع الذي جرى
ف��ي مق��ر اليونس��كو ف��ي باري��س وجه��ات النظ��ر ح��ول مختل��ف القضاي��ا اإلقليمي��ة والدولية
ذات االهتم��ام المش��ترك وم��ن ضمنه��ا حماي��ة التراث الثقاف��ي في حاالت الص��راع ومكافحة
التطرف والتشدد إضافة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات واألديان من أجل تحقيق االحترام
المتبادل والتعايش السلمي والسلم المستدام.
واتف��ق الجانب��ان عل��ى االس��تمرار ف��ي العم��ل عل��ى القضاي��ا المش��تركة وتعزي��ز التعاون
الثنائي بجانب تحديث اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة التعاون اإلس�لامي واليونس��كو
لسنة .1979

كاتبة مسلمة تبتدع طریقة ّ
تحفز األطفال
علی القراءة ومعرفة تعالیم الدین االسالمي

والس��یالن حی��ث تتلق��ی الطلب��ات وترس��ل الكت��ب للزبائ��ن عب��ر
فروعه��ا ف��ي هذه الدول .ویهدف مركز بی��ع الكتب الذي أطلقته
الكاتبة السوریة الی تحفیز األطفال علی القراءة لمعرفة اهلل عز
وج��ل ومعرفة تعالیم الدین االس�لامي الحنیف حیث تعمل زینب
علی تحقیق أهداف المركز من خالل بیعها للكتب اإلسالمیة.
وتق��ول «زین��ب می��ان» وهي كاتبة ومس��تثمرة ف��ي مركز بیع
الكت��ب هذا ذات األصول الس��وریة انها بع��د زیارتها لمعرض نمط
الحی��اة اإلس�لامیة للع��ام  2016للمی�لاد توصل��ت الی فك��رة توزیع
الكتب علی األطفال لتعلیمهم الدین اإلسالمی .ویقدّم المركز
ال��ی جان��ب مهمت��ه الرئیس��یة ف��ي بی��ع الكت��ب ،خدم��ات خیری��ة
ألطفال الالجئین السوریین الذین یعیشون حالیاً في سوریا.

أطلق��ت الكاتب��ة والمبدع��ة م��ن أص��ل س��وري« ،زین��ب می��ان»،
مرك��زاً إلكترونی �اً ف��ي بریطانیا لبیع الكتب اإلس�لامیة الخاصة
باألطف��ال حی��ث تق��وم ببی��ع أفضل م��ا لدیها من كتب إس�لامیة
علی األطفال من خالل موقعها اإللكتروني.
أن «زین��ب می��ان» أطلق��ت مرك��زاً لبیع الكتب اإلس�لامیة عبر
فروع لها في كندا ،وأسترالیا ،ومالیزیا ،وباكستان ،وسنغافورة،
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الجســور التراثــيـة فـي لرســـتان ..تضــرب بجـــذورها فـي شتـــى العصـــور

محافظة لرستان جميلة في جميع أكنافها سواء بطبيعتها
الفري��دة م��ن نوعه��ا وكذل��ك آثاره��ا التراثي��ة األصيل��ة ،وه��ي
تمت��از ع��ن س��ائر نواح��ي الجمهوري��ة اإلس�لامية بتع��دد أنهارها
األم��ر ال��ذي جعل س��كنتها منذ س��الف العص��ور يش��يدون عليها
جس��وراً بأنم��اط معماري��ة متنوع��ة ،وفيه��ا اليوم أكث��ر من 100
جس��ر أث��ري تض��رب بجذورها في حق��ب زمنية عدي��دة فمنها ما
ش��يده الميديون واإلخمينيون والساس��انيون ،ومنها تم تش��ييده
في مختلف العصور اإلسالمية.

الجسور التراثية في محافظة لرستان

ف��ي مدين��ة خ��رم آب��اد مرك��ز محافظ��ة لرس��تان أن الجس��ور
التأريخي��ة ف��ي ه��ذه المحافظ��ة ه��ي عب��ارة ع��ن معال��م تراثي��ة
منقطع��ة النظي��ر وتض��رب بجذوره��ا ف��ي ش��تى العص��ور القديمة
لذلك فإن فن العمارة فيها متنوع وكل واحد منها يعكس ثقافة
معمارية س��ادت في فترة من تأريخ إيران القديم ،حيث اعتمد في
تشييدها على معدات بناء تتناسب مع جغرافيا المنطقة وأحوال
الطق��س وت��م تش��ييدها بمه��ارة خاص��ة رغ��م ع��دم وج��ود وس��ائل
بن��اء متط��ورة قديم �اً لذل��ك بقي��ت قائم��ة عل��ى دعائمه��ا القوية
حت��ى عصرن��ا الراه��ن ،وم��ن أهمه��ا الجس��ور التالي��ة :كش��كان،
كاوميش��ان ،ش��ابوري ،ب��ل آج��ري ،ب��ل دخت��ر ،كله��ر ،شكس��ته.
والس��بب في عظمة هذه الجس��ور التراثية يرجع إلى إتقان بنائها
وتط��ور فن العم��ارة المعتمد في بنائها ،ويقال إنها تحتل المرتبة
الثانية بعد أهرامات مصر الثالثة بصفتها مباني حجرية.

جسر شابوري أو شكسته
جس��ر ش��ابوري أو م��ا يس��مى بـ«شكس��ته» يق��ع ف��ي الناحي��ة
الجنوبي��ة م��ن مدين��ة خ��رم آب��اد وه��و يرب��ط بي��ن الناحيتي��ن
الش��رقية والغربي��ة للمحافظة ويقع عل��ى الطريق الرابط بينها
وبين محافظة خوزستان.
يبل��غ ط��ول ه��ذا الجس��ر  312م وارتفاع��ه  10,75م وفي��ه 28
طوقاً لم يبق منها س��وى خمس��ة وسائر األطواق دمرتها العوامل
الطبيعي��ة كال��زالزل والس��يول العارم��ة ،وه��و متق��وم عل��ى 27
دعامة والمسافة بين كل دعامتين  7,5م.
ت��م تش��ييد ه��ذا الجس��ر ف��ي العه��د الساس��اني وه��و الجس��ر
الوحي��د ف��ي العالم مش��يد م��ن الحجر بالكامل ،كم��ا أن بعض

السينما

فيلمان ايرانيان في مهرجان «»sofia menar
تأه��ل الفيلم��ان االيراني��ان القصي��ران «المالئك��ة
ميت��ة» (فرش��ته ه��ا مرده ان��د) للمخرجة س��حر خوش
جش��مان و«الطري��ق» (مس��ير) للمخ��رج رضا غلتش��ين
للمش��اركة ف��ي مهرج��ان « »sofia menarالدول��ي
لألف�لام ببلغاري��ا .ويتناف��س الفيلم��ان ف��ي ال��دورة
التاس��عة للمهرج��ان م��ع أف�لام م��ن تركي��ا والمغ��رب
ولبنان وسويسرا وفرنسا والجزائر وقرغيزيا.
ويع��د مهرج��ان « »sofia menarم��ن أهم مهرجانات
منطق��ة البلق��ان وتحض��ر المهرج��ان س��نويا دول م��ن
أفريقا الش��مالية ومنطقة البلقان والش��رق األوس��ط .ويهدف المهرجان الى تعريف البلغاريين
عل��ى ثقاف��ة وتقاليد بلدان المش��اركة في المهرجان الذي س��يقام في الفت��رة مابين الـ 12حتى
الـ 29من يونيو الجاري في العاصمة صوفيا.

مهرجان « »caamfestاالمريكي يستضيف «التردد» االيراني
يس��تضيف مهرج��ان « »caamfestالدول��ي
لألف�لام القصي��رة بأمريكا في دورته ال �ـ ،35الفيلم
االيران��ي القصي��ر «التردد» (فركان��س) للمخرج
عليرضا قاسمي.
ويتناف��س «الت��ردد» ف��ي هذا الح��دث الفني مع
 60فيلما من دول مختلفة.
ويعتبر المهرجان أقدم المهرجانات األميريكية
ويتولى اقامته المركز اإلعالمي المريكي-اآلسيوي بكاليفورنيا.
وس��يقام المهرج��ان ف��ي الفت��رة مابين ال �ـ 6حتى الـ 16م��ن مارس المقبل ف��ي مدينتي
سان فرانسيسكو وأوكالند.

لجنة تحكيم مهرجان « »Annecyتضم مخرجة ايرانية
أعلن��ت مخرج��ة أف�لام االنيميش��ن االيراني��ة مري��م كش��كولي ني��ا ع��ن انضمامها ال��ى لجنة
تحكيم مهرجان « »Annecyالدولي ألفالم االنيميشن بفرنسا.
وقالت كش��كولي نيا أن أمين المهرجان مارس��يل جين وجه لها دعوة للمش��اركة في تحكيم
المهرج��ان وأعلن��ت اس��تعدادها لذلك .وأضافت كش��كولي نيا أن المهرجان س��يقام في الفترة
مابين الـ 12حتى الـ 17من يناير المقبل بفرنسا.
وقال��ت كش��كولي ني��ا أن المهرج��ان يعتبر أهم المهرجان��ات العالمية في مجال االنيميش��ن
وس��بق أن ش��اركت هي فيه بأعمالها ثالث مرات حتى اآلن .يذكر أن المخرجة كش��كولي نيا
مواليد عام  1967بمدينة شيراز االيرانية (جنوب غرب) وحاصلة على ماجستير في االنيميشن
وأخرج��ت العدي��د م��ن أف�لام االنيميش��ن حت��ى اآلن .وأه��م أعم��ال المخرجة هو انيميش��ن «في
بيتنا» الذي شارك في  26مهرجانا وحصل على  11جائزة حتى اآلن.

االيراني «السيانيد» يُعرض في مدينة مونترال الكندية

إقامة الدورة الثانية من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفني في ايران «التعاون اإلسالمي» و«اليونسكو» تبحثان تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا
س��وف تقام مس��ابقة القرآن الدولية للمكفوفين في العالم االس�لامي بنسختها الثانية شهر ابريل
 /نيس��ان ع��ام  2017للمي�لاد وذل��ك بالتزامن مع تنظيم الدورة الـ 34من مس��ابقة القرآن الدولية في
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة .وس��وف تعق��د ه��ذه ال��دورة من المس��ابقة ف��ي فرعي حف��ظ القرآن
الكري��م وقرائت��ه ،وه��ذا عل��ى الرغ��م أن ال��دورة األول��ى م��ن ه��ذه المس��ابقة أقيم��ت الع��ام الماضي في
ف��رع حف��ظ الق��رآن كام ً
ال فحس��ب .ويش��ار ال��ى أن المرحل��ة التمهيدية المرش��حة الختي��ار ممثلي
الجمهورية االسالمية االيرانية في هذه المسابقة ستعقد  25يناير  /كانون الثاني الجاري بحضور
ع��دد م��ن الق��راء والحفظة المكفوفين من أنح��اء البالد في مبنى النبي األعظ��م(ص) بمقر منظمة
الرعاية االجتماعية بالعاصمة االيرانية طهران .وس��يقوم  6محكمين بتقييم المتس��ابقين في هذه
المرحل��ة ف��ي مختل��ف األقس��ام كالتجوي��د ،والتنغيم ،والص��وت ،والوقف واالبتداء ،وج��ودة الحفظ
والمخضرم القرآني االيراني «عباس سليمي» يرأس لجنة التحكيم.
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جوانبه المعمارية فريدة من نوعها وال نظير لها في العالم.

جسر كاوميشان

جس��ر كاوميش��ان ه��و أح��د الجس��ور التراثي��ة األخ��رى ف��ي
محافظ��ة لرس��تان ،ويق��ع عل��ى مس��افة  30ك��م ع��ن مدين��ة ب��ل
دختر وعلى نهر «سيمره» الشهير إلى جانب المناطق المحاذية
لمحافظة إيالم .يمتاز هذا الجسر بسعة مساحة مدخليه بحيث
يمك��ن اعتباره أوس��ع جس��ر تراثي في العالم من ه��ذه الناحية إذ
إن ع��رض كل مدخ��ل يبل��غ  33,70م ،ويبل��غ طوله  175م وعرض
ممره الوسطي يبلغ  8,20م وبقي منه ستة أطواق فقط بينما تم
تخريب البقية بواسطة العوامل الطبيعية.

عرض الفيلم السينمائي االيراني «السيانيد» للمخرج بهروز شعيبي ،الول مرة في محافظة
«كيبك» ومدينة مونترال الكنديتين حيث القى اقباال واسعا من قبل الجمهور الكندي.
وبحس��ب االنب��اء ال��واردة ف��ان ثان��ي اعم��ال المخ��رج ش��عيبي «الس��يانيد» ال��ذي ع��رض ف��ي
دور الس��ينما االيراني��ة ايض��ا ،ع��رض ي��وم االح��د المنص��رم( ( 8يناي��ر) ف��ي صال��ة �Dollar Cine
 maالس��ينمائية ف��ي مونت��رال الكندي��ة .وكان الفيل��م قد عرض ف��ي مهرجان فجر الس��ينمائي
الماض��ي بدورت��ه ال �ـ  ،۳۴وعل��ى خ�لاف رأي النق��اد والس��ينمائيين ،ن��ال اعجاب �اً كبي��راً من قبل
الجمهور ،كذلك شارك الفيلم في مهرجان النقاد والكتاب السينمائيين مؤخراً وحصل على
عدة جوائز منه .ويعد «السيانيد» الذي تدور قصته حول حقبة من حياة الشهيد واقفي ،الفيلم
الس��ينمائي الطويل الثاني للمخرج ش��عيبي بعد فيلمه «الدهليز» في مجال الس��ينما ويتناول
قضايا بوليسية وقد صور في طهران وعدد من المدن االيرانية.

باحث :املسيح (ع) ذكر  33مرة في القرآن بعدد سنني عمره
ق��ال الباح��ث وخبي��ر اآلث��ار الدكت��ور
عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراس��ات
األثرية والنشر العلمي بسيناء ،إن السيد المسيح
علي��ه الس�لام له مكان��ة كبيرة في اإلس�لام حيث
ذك��ر ف��ي الق��رآن الكريم في  33آي��ة تضمنتها 13
س��ورة ،وق��د ذك��ر أن عم��ر الس��يد المس��يح حي��ن
توف��اه اهلل  33عام��ا ،وذكره في الق��رآن الكريم 33
مرة يؤكد أن عمره كان  33عاماً حين توفاه اهلل
وقد ذكر الس��يد المس��يح(ع) بلفظ المسيح تارة
وهو لقب له وبلفظ عيسى وهو اسمه العلمي وهو
بالعبرية (يشوع) أي المخلص إشارة إلى أنه سبب
لتخلي��ص كثيري��ن م��ن آثامه��م وضاللهم كما
ذكر بكنيته (ابن مريم) تارة أخرى.
وأشار ريحان إلى أنه قد ذكر السيد المسيح(ع)
في القرآن الكريم في س��ورة البقرة ثالث آيات وآل
عم��ران خم��س آي��ات والنس��اء أربع آي��ات والمائدة
تس��ع آي��ات واألنع��ام آي��ة واح��دة
والتوب��ة آيتي��ن ومريم آي��ة واحدة
والمؤمن��ون آي��ة واألح��زاب آي��ة
والش��ورى آي��ة والزخ��رف آيتي��ن
والحدي��د آية والص��ف آيتين وقد
اصطفى سبحانه وتعالى السيدة
مري��م عل��ى نس��اء العالمي��ن ف��ي
س��ورة آل عم��ران آي��ة « 42وَإِ ْذ
َقا َل��ت ا ْل َم َلئ َك � ُة َي��ا َم ْر َي � ُم إ َّن ََّ
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َع َل��ىٰ ِن َس��ا ِء ا ْل َعا َل ِمي� َ�ن» كم��ا
ذك��رت الس��يدة مري��م  11م��رة
بالقرآن الكريم في س��ورة آل عمران وس��ورة باس��م
الس��يدة مري��م وهي س��ورة مريم وس��ورة المؤمنون
وسورة الزخرف وسورة التحريم وسورة النساء.
وأض��اف :ف��ي اآلي��ة  50ف��ي س��ورة المؤمن��ون
َج َع ْل َنا اب َ
ْن َم ْر َي َم َوأُ َّم ُه آ َي ًة وَآ َو ْي َن ُ
اه َما إِ َلىٰ َر ْب َو ٍة
(و َ
َ
فس��ر البع��ض المقصود بالربوة
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َ
ِ
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ذات ق��رار ومعي��ن هي أرض مصر التي لجأت إليها
العائل��ة المقدس��ة وه��ي أرض بها نب��ات وربي ومن
المع��روف أن العائل��ة المقدس��ة اس��تراحت بع��د
عبوره��ا س��يناء وصح��راء مص��ر تحت ظل ش��جرة
بحديق��ة البلس��م الت��ي أنش��أتها كليوبات��را
الس��ابعة ( 30 – 69ق.م) بموق��ع المطري��ة حالي��ا
وق��د ج��اءت العائل��ة المقدس��ة مص��ر بع��د إنش��اء
حديقة كليوباترا بخمس��ين عاماً وتعتبر شجرة
المطرية هي الشجرة الوحيدة الباقية من حدائق
البلس��م وق��د جل��ب أنطوني��و أش��جار البلس��م م��ن
منطق��ة أريحا لتزرع في مص��ر من أجل محبوبته

كليوبات��را وذك��ر المؤرخ��ون أن ش��جرة مري��م
األصلية التي اس��تراحت عندها العائلة المقدسة
س��قطت ع��ام 1656م والش��جرة الحالي��ة نبتت من
جذور الشجرة األصلية وتعود لعام 1672م.
وتاب��ع :كما ذكرت معجزات الس��يد المس��يح
الطبية في القرآن الكريم في س��ورة آل عمران آية
( 49أَ ِّن��ي َق� ْ�د ِج ْئ ُت ُك��م ِبآ َي ٍة مِّن َّر ِّب ُك ْم أَ ِّن��ي أَ ْخ ُل ُق َل ُكم
ين َك َه ْي َئ ِة َّ
ِّن ِّ
الط ْي ِر َف َأن ُف ُخ ِفي ِه َف َي ُكو ُن َط ْيراً
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ُ
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َ
ص َوأ ْح ِيي ال َم ْوتى
الل َوأ ْب� ِ�رئ األك َمه وَاأل ْب َر َ
ِب��إِ ْذ ِن َِّ
َّخ � ُرو َن ِفي
الل َوأُ َن ِّب ُئ ُك��م ِب َم��ا َت ْأ ُك ُل��و َن َومَا َتد ِ
ِب��إِ ْذ ِن ِ
ُب ُيو ِت ُك ْم) واألكمه هو األعمى أو األعش��ى أو الذي
يول��د أعم��ى والبرص بي��اض يصي��ب الجلد ومنه
البه��اق .واتجه��ت معظ��م الكنائ��س ف��ي العال��م
ناحية الشرق حيث يطلق على العنصر المعماري
المبن��ى باتج��اه الش��رق بالكنائ��س (ش��رقية
الكنيس��ة) وه��و العنص��ر األساس��ي ف��ي العم��ارة

الكنس��ية وق��د ذكر في إنجيل مت��ى ( 27 :24ألنة
كم��ا أن الب��رق يخ��رج م��ن المش��ارق ويظه��ر إلي
المغ��ارب هك��ذا يك��ونأيض �اً مجيء ابن اإلنس��ان)
أي مج��ئ الس��يد المس��يح(ع) م��ن الش��رق كم��ا
ج��اء ف��ي إنجي��ل مت��ى وذك��ر ف��ي الق��رآن الكريم
ف��ي س��ورة مري��م آي��ة  17 ،16اتج��اه الس��يدة مري��م
الع��ذراء إل��ى الش��رق حي��ن جاءته��ا البش��ارة بنبى
اب َم ْر َي َم إِ ِذ ا ْن َت َب َذ ْت
اهلل عيسى(ع) (وَا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِك َت ِ
ِم ْن أَ ْه ِلهَا َم َكاناً َش ْر ِق ّياً َف َّات َخ َذ ْت ِم ْن دُو ِن ِه ْم ِح َجاباً
وح َن��ا َف َت َم َّث� َ�ل َل َه��ا ب َ
َش��راً َس� ِ�و ّياً)
َف َأ ْر َس � ْل َنا إِ َل ْي َه��ا ُر َ
وق��د أم��ر س��بحانه وتعال��ى كل المس��لمين ف��ي
س��ورة البق��رة آي��ة  4 ،3بأن أول قواع��د اإليمان هي
اإليم��ان ب��اهلل س��بحانه وتعال��ى واإليم��ان بالقرآن
الكري��م واإليم��ان ب��كل الرس��ل قب��ل محم��د علي��ه
الصالة والس�لام (و َّ
ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب َما أُ ْن ِز َل إِ َل ْي َ
َال ِذ َ
ك
ْ
َومَا أُ ْن ِز َل ِم ْن َق ْب ِل َ
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ك و َِبال ِخ َر ِة ُه ْم يُو ِقنون) ومنهم
نبي اهلل عيسى(ع) بالطبع.

