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 :اٌرعغ٠ف ٚاٌّفَٙٛ

 اٌٛد١ذ ؼبلًاٌ ٚ٘ٛ اٌشئ١غخ، اٌضذ١٠بد ِٓ ٚ٘ٛ لذ١ِٓ ػٍٝ ٠ّشٟ دٟ وبئٓ ا٦ٔغبْ   

 لبدسا اٌزطٛس، ػبٌٟ دِبغب ا٤سع ػٍٝ اٌذ١ٛأبد ٌجم١خ خ٩فب ٠ّزٍه ٤ٔٗ اٌطج١ؼخ فٟ

 دٍٛي ٚئػطبء اٌزارٟ اٌذاخٍٟ ٚاٌزفى١ش ٚإٌطك اٌٍغخ ٚاعزخذاَ اٌّجشد اٌزفى١ش ػٍٝ

 أؽشاف را ِٕزظجب جغّب ٠ّزٍه ا٦ٔغبْ ئْ ثً فذغت ٘زا ١ٌظ. ٠ٛاجٙٙب اٌزٟ ٌٍّشبوً

 خبط١خ ٟٚ٘ اٌذِبؽ ِغ اٌزبَ ثبٌزٕبعك ٚرؼًّ رذش٠ىٙب ٠غًٙ ٚعف١ٍخ ػ٠ٍٛخ ِفظ١ٍخ

 اٌؼم١ٍخ لذسارٗ رٛظ١ف ٠غزط١غ اٌزٞ اٌجغ١طخ ػٍٝ اٌٛد١ذ اٌذٟ اٌىبئٓ ا٦ٔغبْ ِٓ رجؼً
 .٠ذزبجٙب اٌزٟ اٌذل١مخ ٚغ١ش اٌذل١مخ ا٤دٚاد ٌظٕبػخ ٚاٌجغ١ّخ

     

 

 

 

 

 

 ا٤خ٩ل١خ اٌّؼب١٠ش ِٓ ِٚزٕٛع ٚاعغ ػذد ظٙٛس ػٓ اٌجشش ث١ٓ اٌزفبػً ا٨جزّبػٟ

 .ئٔغبٟٔ ِجزّغ وً أعبط ػ١ٍّب رشىً اٌزٟ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌطمٛط ا٨جزّبػ١خ ٚاٌم١ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.ushaaqallah.com 

 تفرد اإلنسانتفرد اإلنسان

  اٌغٚد١ح

 :مقالة العدد  

 

 

 اجزّبػٟ وبئٓ اٌؼ١ٍب اٌشئ١غ١بد ِؼظُ ِضً ٚا٦ٔغبْ   

 ػٓ ٌٍزؼج١ش اٌزٛاطً ٔظُ اعزخذاَ فٟ ثبسع ٌٚىٕٗ ثطجؼٗ،

 ثزٕظ١ُ ا٦ٔغبْ ٠مَٛ وزٌه. ٚاٌزٕظ١ُ فىبسا٤ ٚرجبدي اٌزاد

 ِزؼبٚٔخ ِجّٛػبد ِغ ثبٌّشبسوخ ِؼمذح اجزّبػ١خ ١٘بوً

  أعفش ٚلذ. ثب٤ُِ ٚأزٙبء اٌؼبئ٩د رأع١ظ ِٓ ثذءا ِٚزٕبفغخ

 ٚرزٚلٗ ٚرمذ٠شٖ اٌجّبٌٟ ثذغٗ ا٦ٔغبْ ٠ز١ّض وزٌه     

 اٌزاد ػٓ ٌٍزؼج١ش اٌذبجخ ف١ٗ ٠جؼش ِب ٚ٘ٛ ٌٍجّبي   

 ِٚٓ. ٚاٌّٛع١مٝ ٚا٤دة اٌفٓ فٟ اٌضمبفٟ ٚا٦ثذاع   

 ػٍٝ ٚاٌزأص١ش اٌفُٙ فٟ سغجزُٙ أ٠ؼب اٌجشش ػٓ اٌّؼشٚف   

 اٌظٛا٘ش ػٓ ٚا٨عزفغبس ٌٍجذش ٚدبجزُٙ اٌج١ئٟ ِذ١طُٙ   

 رؼجطٙب اٌزٟ اٌمٛا١ٔٓ ِٚؼشفخ فّٙٙب ِٚذبٌٚخ اٌطج١ؼ١خ   

 ٥ٌِٛس ثبٌٕظش ا٦ٔغبْ ٠ٚز١ّض. ش٘بٚغ١ ٚا١ٌّضٌٛٛج١ب ٚاٌفٍغفخ اٌؼٍَٛ ظٙشد ٕ٘ب ِٓ

 ِٙبسارٗ ٚرط٠ٛش اٌذل١مخ ا٤دٚاد اخزشاع ئٌٝ ثٗ أدٜ ِّب ٚاٌزجظش اٌفؼٛي ِٓ ثٕٛع

 اٌذٟ اٌىبئٓ ٠ؼزجش ا٦ٔغبْ أْ ٕٔغٝ ٨ٚ  .اٌضمبفٟ اٌزجبدي ؽش٠ك ػٓ ٣ٌخش٠ٓ ٚٔمٍٙب

 ثبسرذاء ٠مَٛ اٌزٞ اٌٛد١ذ اٌذٟ ٚاٌىبئٓ ؽؼبِٗ ٚؽٟٙ ا١ٌٕشاْ ثاشؼبي ٠مَٛ اٌزٞ اٌٛد١ذ
 .أػّبي ِٓ ثٗ ٠مَٛ ِب فؼب١ٌخ ص٠بدح ػٍٝ رغبػذٖ اٌزٟ اٌزم١ٕبد ِٓ ػذ٠ذ ٚاػزّبد ا٩ٌّثظ

 

 

 

 فً الصفحة التالٌةالمزٌد 

 

 



 
 

 

  

 ِؼٕٝ ػٍٝ رذ١ً اٌزٟ اٌجٓ ػىظ اٌظٙٛس، ِؼٕٝ رذًّ اٌؼشة و٩َ فٟ ئٔغبْ ٚوٍّخ   

ٓ  " لٌٛه ِضً اٌخفبء  أٚسد فمذ. إٌغ١بْ: ٘ٛ آخش ِؼٕٝ ٧ٌٔغبْ روشٚا ئُٔٙ صُ". ا١ًٌٍ َج

 ئر ،"فٕغٟ ئ١ٌٗ ػٙذ ٤ٔٗ ئٔغبٔب؛ ا٦ٔغبْ عّٟ ئّٔب: "لٌٛٗ ػجبط اثٓ ػٓ ِٕظٛس اثٓ

 ٚثٙزا". ػضِب ٌٗ ٔجذ ٌُٚ فٕغٟ لجً ِٓ آدَ ئٌٝ ػٙذٔب ٌٚمذ: "اٌظذد ثٙزا اٌمشآْ ٠مٛي

 ٠ؼٕٟ شةاٌؼ و٩َ فٟ ا٦ٔغبْ ِؼٕٝ فاْ ٌزا. إٌغ١بْ ِٓ ِشزك ئٔٗ: اٌىٛف١ْٛ لبي

 ٠ىْٛ أْ ٠جت ِب رذذ٠ذ فٟ ُِٙ، دٚس ٌٙب إٌز١جخ ٘زٖ ِٚؼشفخ. ٚإٌغ١بْ اٌظٙٛس

 عّزٗ اٌظٙٛس ٠ىْٛ أْ ثٗ ف١فزشع ِؼٕبٖ، أطً اٌظٙٛس أْ داَ فّب ػ١ٍٗ، ا٦ٔغبْ

 ِجبدئٗ،:  فٟ ظب٘شا ف١ىْٛ. ٚد١برٗ ٚؽش٠مزٗ، ٔفغٗ،: فٟ اٌّؼٕٝ ٘زا ف١ذمك اٌجبسصح،

. اٌجٓ ٠زٛاسٜ وّب ٠زٛاسٜ، ٨ٚ ٠غزخفٟ، ف٩ ثٗ، ٠إِٓ زٞاٌ ٚد٠ٕٗ ٚأخ٩لٗ، ٚل١ّٗ،

 أٔغذ اٌزٞ اٌىبئٓ فٙٛ اٌٛٔبعخ ٚرؼٕٟ ا٦ٔظ ٟ٘ ئٔغبْ وٍّخ أطً أخش سأٞ ٚفٟ

 ِٓ ٠خٍٛ اٌزٞ اٌّىبْ ٠ؼٕٟ ِٛدش ِٚىبْ اٌٛدشخ أٞ اٌٛدش ٚػىغٙب ثٛجٛدٖ ا٤سع
 .ا٦ٔغبْ

 

 

 

 

 :سٍك اإلٔـاْ تذـة اٌض٠أاخ اٌـّا٠ٚح

صُ لبَ  اٌط١ٓثکبفخ رفبط١ٍٗ ِٓ  جغُ ا٦ٔغبْْ اٌغّب٠ٚخ ثأْ هللا لذ طٕغ رإِٓ ا٦د٠ب

. ف١ٗ ثبػزجبس أْ ا٦ٔغبْ دغت إٌّظٛس اٌذ٠ٕٟ ٠زکْٛ ِٓ اٌجغذ ٚاٌشٚح اٌشٚحثٕفخ 

وزٌه ٚسد روش .عفش اٌزى٠ٛٓٚلذ أوذد اٌزٛساح ػٍٝ رٌه ِٓ خ٩ي لظخ اٌخٍك فٟ 

کبٌظٍظبي ( اٌذّأ اٌّغْٕٛ)ِٓ اٌط١ٓ  (آدَ) اٌخٍك فٟ اٌمشآْ ثأْ هللا لذ خٍك ا٦ٔغبْ

ِٓ اٌؼٍغ ا٤ػٛط  (دٛاء) ٚ کبٌفخبس صُ لبَ ثٕفخ اٌشٚح ف١ٗ، صُ لبَ هللا ثخٍك ا٤ٔضٝأ

ٚرمٛي اٌکزت اٌّمذعخ ا٦ع١ِ٩خ ٚاٌّغ١ذ١خ ٚا١ٌٙٛد٠خ ثأْ أٚي (. ٚ٘زا ِخزٍف ف١ٗ)٢دَ 

، صُ ٌُ ٠ٍزضِب ثزؼ١ٍّبد هللا ثؼذَ ا٤کً ِٓ اٌجٕخکبٔب ٠غکٕبْ ( ءآدَ ٚدٛا)ِخٍٛل١ٓ 

شجشح ِؼ١ٕخ فٟ اٌجٕخ فمبِب ثب٤وً ِٕٙب، ٚثزٌه ٠ىٛٔبْ لذ ػظ١ب أٚاِش هللا فطشدّ٘ب هللا 

 .جضاء ػظ١بّٔٙب هللا ِٓ اٌجٕخ ٚٔض٨ ئٌٝ ا٤سع

 المزٌد فً الصفحة التالٌة
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  الذيالذي  الكائنالكائن  فهوفهو  الوناسةالوناسة  وتعنيوتعني  اإلنساإلنس  هيهي  إنسانإنسان  كلمةكلمة

  ومكانومكان  الوحشةالوحشة  أيأي  الوحشالوحش  وعكسهاوعكسها  بوجودهبوجوده  األرضاألرض  أنستأنست

  ..اإلنساناإلنسان  منمن  يخلويخلو  الذيالذي  المكانالمكان  يعنييعني  موحشموحش
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 فٟ ِغز٠ٛبرٙب أػٍٝ ثٍغذ ٚلذ. جذا ٚاػذخ ّمذعخاٌ اٌىزت فٟ ا٦ٔغبْ ِٚذٛس٠خ   

 ِٓ فّب. ٚغب٠زٗ هللا ٘ذف ٘ٛ ا٦ٔغبْ  أْ ا٦ٔج١ً ٔظٛص أوذد ػٕذِب اٌّغ١ذ١خ

 سعً ِٓ وض١ش ئ١ٌٗ فطٓ ِب ٚ٘زا ا٦ٔغبْ، عٜٛ اٌّغ١ذ١خ فٟ هللا ٌذٜ آخش ٘ذف

 ٚثزي أدجٗ لذ هللا أْ ٠إوذ ثٌٛظ فٙزا. ثؼذ ِٓ اٌّغ١ذ١ْٛ ٚاٌف٩عفخ ٚر٩ِزرٗ اٌّغ١خ

ب ئر اٌّغ١خ، ٤ْ: "سِٚب ِإِٕٟ ئٌٝ اٌشعبٌخ فٟ ٠مٛي د١ش أجٍٗ ِٓ ٔفغٗ  ثَْؼذُ  ُوٕ 

ؼ١ٓ  اٌٛلذ فٟ ِبد ُػَؼفَبَء، ُّ بس ٤جً اٌ َٓ  هللا ٌٚىٓ... اٌفُج  جزٗ ث١َ   ٚٔذٓ ٤ٔٗ ٌٕب، ِذ 

 غبْا٦ٔ رغ١ّخ اٌّغ١خ ٠شفغ وّب(. 8ٚ 6:  5 سٚ..." )٤جٍٕب اٌّغ١خ ِبد خطبح   ثؼذ

ُْ  َأُػٛدُ  ٨َ : "ِغزمجٍٟ أٚ دبػش فُٙ عٛء ٤ٞ رفبد٠ًب طشادخ ٠ٚمٌٛٙب" ػجذا" ١ُى ِّّ  أَُع

ْ   َػج١ِذاً  َؼْجذَ  ٤َ ٌْ ُُ  ٨َ  ا ب ٠َْؼٍَ َِ  ًُ َّ ِّٕٟ َع١ُِّذُٖ  ٠َْؼ ُْ  لَذْ  ٌَِى ١ْزُُى  ّ ُْ  ٤َِّٟٔ َأِدج بءَ  َع ُى زُ ّْ ًِّ  أَْػٍَ ب ثُِى َِ 

ْؼزُُٗ ِّ ْٓ  َع ُُ أَ  ١ٌَْظَ . أَِثٟ ِِ ُز ْٔ ِٟٔٛ ُّ ًْ  اْخزَْشرُ ُْ  أََٔب ثَ ُى ُْ  اْخزَْشرُ ُزُى ّْ أَلَ َزْزَ٘جُٛا َٚ رَأْرُٛا ٌِ ش   َٚ َّ  ِثضَ

 ََ ٠َُذٚ َٚ  ُْ ُشُو َّ ْٟ  صَ َى ٌِ  ُُ ُى ً   ا٢ةُ  ٠ُْؼِط١َ ب ُو َِ  ُْ ِّٟ ؽٍََْجزُ  اٌؼجٛد٠خ(. 55: 55 ٠ٛدٕب.." )ثِبْع

 وإٚط ثذٚسٖ ا٢خش٠ٓ ز٠ك٠ ٚاٌّمٙٛس. اٌمٙش ثز١ٕ٘خ ٠غٍىْٛ اٌز٠ٓ اٌؼج١ذ ئر٨ي ف١ٙب

 ئ٠جبثًب ٠ٕؼىظ ٚ٘زا ٚاٌذش٠خ، ٚاٌضمخ ثب٤ِبْ ف١ٕؼّْٛ اٌجْٕٛ أِب. أ٠ؼب اٌّش٠شح اٌمٙش

 اٌٛاسس ا٦ثٓ ٠ىْٛ أْ ئٌٝ ِذػٛ اٌّغ١ذ١خ فٟ ا٦ٔغبْ. شه دْٚ ِٓ دٌُٛٙ ِٓ ػٍٝ

 وٍٙب ٚ٘زٖ( 4: 5 ِزٝ ،7: 15 سؤ٠ب ،57: 8 س١ِٚخ) ا١ٌٙ٦خ اٌطج١ؼخ فٟ اٌّشبسن

 ٕٔظش ١ٌزٕب ف١ب. اٌخبٌك ٌذٜ خٍمٗ ِٚذٛس٠خ ٚخظٛط١زٗ ا٦ٔغبْ فشادح رج١ٓ ءأش١ب

 .ٚٔؼزجش دٚاخٍٕب ٚفٟ ٔفغٕب ئٌٝ ل٩١ٍ

 ٔاصع عثض األ١ِغ: إعضاص األؿراط    
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  "   "   عشاق هللاعشاق هللا""زوروا ركن المقاالت بموقع زوروا ركن المقاالت بموقع 
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ِزًٌزا ِصْرت   إِذْ  ً   فًِ ع  ن  ٌْ ًما، ع  ر  ا ُمك  أ ن  ْبُتك   ق دْ  و   أُْعِطً. أ ْحب 

اًسا ك   أُن  ض  ُشُعوًبا ِعو  ض   و  ْفِسك   ِعو    .ن 

 التوراة الصريفة  

   . األكبر العالم انطوى وفٌك صغٌر جرم أنك أتحسب

 اإلمام علي           

 

 

 

 أما ، هو ذاته فً ٌكمن السامً اإلنسان إلٌه ٌسعى ما إن

 .اآلخرٌن لدى لما فٌسعى الدنًء

  نفوشيوسكو                    

              
 إديسون  

    .ٌفعل ما كل أصل هو المرء إن
 أرسطو                     

    
 

    ٌغٌر أن ٌمكن اإلنسان أن هو لجٌلً، اكتشاف أعظم إن

  .العقلٌة اتجاهاته ٌغٌر أن استطاع ما إذا حٌاته،
 جيمس وليام                    

العلم توصل لعالج معظم الشرور، ولكنه فشل فً عالج 

 .أسوأ هذه الشرور أال وهو الالمباالة تجاه النفس البشرٌة

 هيلني كيلر                     

 :ات مو ذيبكلم 
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  لتفردلتفرداالتباع وااالتباع وا

وً ِذذصخ ثذػخ ٚوً ثذػخ ػ٩ٌخ "وض١شا ِب اعزٛلفٕٟ اٌذذ٠ش ا٦ع٩ِٟ اٌش١ٙش    

أؽشلذ ِزغبئ٩ ػٓ ِغأٌخ اٌزفشد أٚ اٌفشادح فٟ اٌّجزّغ ف، "ٚوً ػ٩ٌخ فٟ إٌبس

اٌّغٍّخ جّبػخ ٌٚعؾ اِغٍُ و١ف ٌٟ أْ أرفشد أٞ أْ أدمك ر١ّضٞ وفشد . ا٦ع٩ِٟ

 ،٩ف؟ ػٍّب اْ اٌزفشد ٘جخ ئ١ٌٙخ دجب ثٙب هللا ثٕٟ اٌجششفٟ ع١بق ِذىَٛ ثب٨رجبع ٚا٨ئز

. ٨ ٚجٛد ِٓ إٌبد١خ اٌّبد٠خ ٌزّبصً جغذٞ ِطٍك ث١ٓ ِخٍٛق ٚآخش دزٝ أٔٗ ػ١ٍّب

اٌّغأٌخ جذ شبئىخ فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ٚلذ رطشق ئٌٝ رذ١ٍٍٙب ٚٔمذ٘ب ٚرفى١ىٙب 

ٌجبثشٞ، ٚدبِذ أثٛ ِفىشْٚ ِغٍّْٛ أفزار ِضً أد١ٔٚظ، ٚ ِذّذ أسوْٛ، ٚػبثذ ا

ٚوبٔٛا وٍُٙ ٠مبسثْٛ اٌّغأٌخ ِٓ جٙخ اٌزؼبسع اٌضمبفٟ ث١ٓ اٌششق . ص٠ذ، ٚغ١شُ٘

ٌىٓ اٌزٞ ٠ٕجغٟ ا٨ٔزجبٖ ئ١ٌٗ ٘ٛ أْ لٛح ا٦ع٩َ أجٕذ ٚرجزسد فٟ ٔغك . ٚاٌغشة

ِّب أػطٝ ٌٍضمبفخ أٚ ا٨ثزذاع صمبفٟ جّبػٟ ٠ذ٠ٓ وً خشٚط ػٕٗ ثذجخ اٌزفشد 

ِٓ رُ . ؼظٛس ؽبثغ ا٨رجبع ٚا٨ئز٩ف ػٍٝ ج١ّغ اٌّغز٠ٛبدا٦ع١ِ٩خ ػٍٝ ِش اٌ

  .وّزٕفظ ِذزًّ خ٩ي اٌمشْٚ ا٦ع١ِ٩خ ا٤ٌٚٝ ئٌٝ ا٨جزٙبدِبعخ وبٔذ اٌذبجخ 
 

٠عٕٟ تظفح عاِح ِٛاءِح اٌشغ٠عح ٌّمرؼٝ اٌعظغ أٞ ٌفغاصج أٚ واْ ٚاالجرٙاص 

٠عرثغٚٔٗ ِٕٙجا ساطا تاٌّجرّعاخ  اٌّـٍّْٛ عِّٛافىاْ . اسرالف اٌعظغ

ٌىٓ اٌظذ١خ أْ االجرٙاص فٟ إٌظٛص اٌض١ٕ٠ح واْ ؿائضا أ٠ؼا فٝ  .اإلؿال١ِح

أٚعٚتا فٝ اٌعظٛع اٌٛؿطٝ د١ٓ وأد إٌظغج االذثاع١ح اٌجّاع١ح ذـٛص اٌفىغ 

ٚواْ اٌغتؾ ت١ٓ اٌض٠ٓ ٚاٌـٍطح اٌض٠ٛ١ٔح لائّا . اٌّـ١ذٟ لثً اٌثٛعج اإلطالد١ح

ٚف١ّا تعض عظغ  ،٠رُ اٌرشٍض ِٓ طٌه إال تأرٙاء اٌعظٛع اٌٛؿطٕٝ٘ان، ٌُٚ 

 األؿاؽد١ث ذُ عفغ اٌرم١ض تإٌظٛص ٚطاعخ دغ٠ح اٌفىغ ٘ٝ  ،إٌٙؼح

فىاْ ٌٙا  اٌثٛعج اٌض١ٕ٠ح اإلطالد١ح تؼعاِح ِاعذٓ ٌٛثغ خٚاٌّطٍك اٌٛد١ض، ٚأرظغ

 .اٌرأث١غ اٌىث١غ عٍٝ ِجًّ اٌفىغ اٌّـ١ذٟ تعض طٌه

 

 

 : مو القلب

ا٨جزٙبد رذم١مب ٌٍفشادح أٚ اٌزفشد دمب؟ ٨ ٔؼزمذ رٌه ٤ْ اٌفىش  ذ ِغأٌخٌىٓ ً٘ وبٔ   

اٌزٞ ٠ظً ئ١ٌٗ ا٦ٔغبْ ػجش ِغأٌخ ا٨جزٙبد ٠ؼغ فٝ دغجبٔٗ ػذَ ِخبٌفخ إٌض، 

ٚثبٌزبٌٟ فبْ ا٨جزٙبد ِذىَٛ ثذائشح ػ١مخ ٘ٝ دائشح إٌض ٚئِىبٔبد اٌزأ٠ًٚ، ٚ٘زا 

ؼٕبٖ أْ ِب ٠مَٛ ثٗ اٌّجزٙذ ئّٔب ٠ٕٙغ ػٍٝ أعبط ِٓ لبػذح عبثمخ أٚ لٛي أٚ فؼً ِ

 .رُ فٝ ػظش عبثك ٠خزٍف فؼ١ٍب ػٓ اٌؼظش اٌزٜ ٔؼ١شٗ

 فً الصفحة التالٌة المزٌد    
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 لمراسلة  " نادر عبد األمٌر "  أضغط هنا

 : مو القلب

ٚتاٌراٌٝ فئْ اٌّـافح اٌثع١ضج ت١ٓ اٌعظغ٠ٓ ِٓ د١ث اٌؼِٓ ٚصعجح اٌرمضَ      

اٌفىغٜ ٚاٌعٍّٝ ٚاالجرّاعٝ ذجعً اٌم١اؽ ِشٛشا ِٚغٍٛؽا، تاإلػافح إٌٝ أْ 

 أِْٓ طٌه  ٚاألؿٛأ. أٞ ِٛلف ال٠مع ذذد ؽائٍح االجرٙاص ٠عض وفغا ٚػالال

ٝ ِعظّٗ فٝ تاب ٔذظغ اٌرفى١غ االذثاعٝ فاتاب االجرٙاص لض أغٍك، ٚتظٌه 

ٌٍعظٛع  اٌرم١ٍض اٌذغفٝ ٚاٌعٛصج إٌٝ االذىاء عٍٝ اٌفىغ اٌشٌّٟٛ اٌجّاعٟ

 .اٌـاتمح

ٌمض وأد اٌثٛعج اٌض١ٕ٠ح اإلطالد١ح فٟ أٚعٚتا عٛصج إٌٝ إٌّاتع إٌم١ح    

ٌٍّـ١ذ١ح ف١ّا ٠شض ذذم١ك اٌرفغص اإلٔـأٟ وٙثح إ١ٌٙح فٟ اعذثاؽٗ تاٌذغ٠ح 

ٌـ١ض اٌّـ١خ أذد ٌرع١ض االعرثاع إٌٝ ٘ظا اٌرفغص اٌظٞ طٌه أْ عؿاٌح ا. اٌفغص٠ح

٠مٛي . ال ٠ّىٓ أْ ٠رذمك فٟ أٞ إؽاع شٌّٟٛ اؿرثضاصٞ ؿاٌة ٌذغ٠ح االسر١اع

ٚلض صفع (. ذعغفْٛ اٌذك ٚاٌذك ٠ذغعوُ: )اٌـ١ض اٌّـ١خ عٓ ٘ظٖ اٌذم١مح

ِاخ إط   د١اذٗ ثّٕا ٌمٛي اٌذك ٚذذم١ك اٌرفغص، فىاْ ٘ٛ ٔفـٗ عِؼا ٌٍّعاعػح

ثائغا عٍٝ اٌرما١ٌض ٚاٌعاصاخ ٚاألٔظّح االؿرثضاص٠ح، ٚثائغا عٍٝ ِظا٘غ 

ِٕٚاص٠ا تئػاٌح األلٕعح عٓ اٌٛجٖٛ اٌرٟ وأد ذع١ش ذذد دىُ  اٌرض٠ٓ،

ٚاٌـ١ض  ،جأفـاٜٚ ت١ٓ اٌغجً ٚاٌّغ ،اٌشغ٠عح، ٚ٘ضَ اٌذٛاجؼ ت١ٓ اٌثشغ٠ح

ص ِٓ ً فغدرٝ ٠رّىٓ و اإلٔـا١ٔحٚاألؿٛص ٚاألت١غ فٟ اٌىغاِح   ،ٚاٌشاصَ

                        .اورشاف ٚذذم١ك ٚتٕاء ذفغصٖ
 

فٟ ؿث١ً طٌه إٌٝ ذشطٟ اٌعمثاخ ٚوـغ ل١ٛص اٌـ١ض اٌّـ١خ وّا صعأا    

ِٓ أعاص أْ ٠ذفظ )ٚاٌّشاؽغج درٝ تذ١اذٕا د١ث لاي  ،ٚاٌّجاػفح ،اٌعثٛص٠ح

تعاص اٌرفغص تعض ِذٛعٞ ِٓ أ أْ ِع اٌعٍُ( د١اذٗ ٠فمض٘ا ِٚٓ فمض٘ا دفظٙا

إْ ٘ظٖ اٌضعٛج ٌٍّشاؽغج . اٌذ١اج ِرٝ فمضٔاٖ أطثذد اٌذ١اج سا١ٌح ِٓ اٌّعٕٝ

فاٌـ١ض اٌّـ١خ لاي ٌٕا ادٍّٛا ط١ٍثىُ ٚاذثعٟٛٔ . ٌرذم١ك اٌرفغص أؿاؿٟ شغؽ

ٚاالػطٙاص   اٌعمثاخ ٚاٌّعاعػح ٚاٌّماِٚح ٚاٌغفغ  صاع١ا إ٠أا إٌٝ ذشطٟ

ٌىظب ٚاٌّـاِٚاخ عٍٝ ا ِٚٛاجٙح ِجرّع غاعق فٟ اٌرـ٠ٛاخ ِٚثٕٟ

لض ) ِؤِٕٟ غالؽ١ح  ٠مٛي اٌغؿٛي تٌٛؾ أ٠ؼا فٟ اٌغؿاٌح إٌٝ. ٚإٌؼاعاخ

فًٙ ٔذٓ .(11: 6غالؽ١ح ( )فال ذظ١غٚا عث١ضا ٌٍثشغ,اشرغ٠رُ تفض٠ح 

 ِـرعضْٚ ٌٍرفى١غ فٟ األِغ ٚإعاصج االعرثاع ٌرفغصٔا إٌّّٛح ٘ثح ِٓ هللا؟
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  معجزة اإلنسانٌة معجزة اإلنسانٌة .. .. هٌلٌن كٌلر هٌلٌن كٌلر       

   

  ا١ٌٙٛص عٕض   

 

 

 

 

 

    

إٌٝ ؽث١ة ِشرض ٌطٍة إٌظ١ذح فٟ داٌرٙا، فٛجُٙٙ اٌطث١ة تٙا  اط٘ثٚاٌضٞ ١ٍ١٘ٓ 

اٌرٟ وأد  "آْ ؿ١ٌٛفاْ"ٕٚ٘ان ذُ اسر١اع اٌّعٍّح . إٌٝ ِعٙض تغو١ٕؾ ٌفالضٞ اٌثظغ

ّغ٘ا ٌرىْٛ ِعٍّح ١ٍ١٘ٓ ِٚٛجٙرٙا ٌٚرثضأ ِعٙا عاللح اؿرّغخ فٟ اٌعشغ٠ٓ ِٓ ع

 .ؿٕح 94

دظٍد آْ عٍٝ إطْ ِٓ اٌعائٍح ٌٕمً ١ٍ١٘ٓ اٌٟ ت١د طغ١غ فٟ دض٠مح إٌّؼي، ٚلض    

ٌرعٍُّ اٌفراج تطغ٠مح جض٠ضج، ٚتضأخ اٌرٛاطً ِعٙا عٓ ؽغ٠ك وراتح اٌذغٚف فٟ وفٙا 

لض ١ٍ١٘ٓ وأد ٚ تعض ِغٚع عاَ  .ٚذع١ٍّٙا االدـاؽ تاالش١اء عٓ ؽغ٠ك اٌٍّؾ

ذـعّائح وٍّح، ٚاؿرطاعد وظٌه صعاؿح اٌجغغاف١ا تٛاؿطح سغائؾ طٕعد عٍٝ ذعٍّد 

ٚفٟ ؿٓ اٌعاشغج ذعٍّد ١ٍ١٘ٓ لغاءج األتجض٠ح  .أعع اٌذض٠مح وّا صعؿد عٍُ إٌثاخ

 .اٌشاطح تاٌّىفٛف١ٓ ٚأطثخ تئِىأٙا االذظاي تا٢سغ٠ٓ عٓ ؽغ٠مٙا

 

  اٌزب١ٌخٌّض٠ذ فٟ اٌظفذخ ا

 

 

 

 

 :رحلة حياة 

 

 

فٟ ِض٠ٕح  ١ٔٛ٠1110ٛ  22 فٟ ٌٚضخ ١ٍ١٘ٓ و١ٍغ   

ذٛؿىِٛث١ا فٟ ٚال٠ح أالتاِا تاٌٛال٠اخ اٌّرذضج األِغ٠ى١ح، 

وا٠د أصاِؼ ٚاٌضذٙا ٟ٘ اٌىاترٓ آعثغ و١ٍغ ٚ ٚاٌض٘ا ٘ٛ

 .إٌٝ أٌّا١ٔا عائٍرٙاٚذعٛص اطٛي  .و١ٍغ

ذـعح عشغ درٝ تٍغد وأد ١ٍ١٘ٓ إٔـأح ؽث١ع١ح    

ُأط١ثد تّغع ششظٗ االؽثاء أٔٗ اٌرٙاب تعض٘ا  ،شًٙغا

٘ظا اٌّغع أفمض ١ٍ١٘ٓ . اٌـذا٠ا ٚاٌذّٝ اٌمغِؼ٠ح

ٍغح تىأد ذرٛاطً ِع االسغ٠ٓ ف. ذّاِا اٌـّع ٚاٌثظغ

. اٌرٟ عٍّرٙا إ٠ا٘ا إدضٜ اٌعاِالخ تّٕؼي األؿغجاإلشاعج 

إشاعج  60ٌض٠ٙا  واْاٌـاتعح ١ٍ١٘ٓ عّغ  عٕض تٍٛغ

 .ٙا ِع عائٍرٙات ذرٛاطً

 هٌلٌن كٌلر
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 :رحلة حياة 

 
عغفد ١ٍ١٘ٓ تمظح فراج وأد ٟ٘ أ٠ؼا طّاء ٚتىّاء ٌىٕٙا  1141فٟ ؿٕح    

ذع١ٍّٙا اٌىالَ فىأد اٌمظح ِظضع اٌٙاَ ٌٙا فطٍثد ِٓ ِعٍّرٙا . ذعٍّد اٌىالَ

ذعًّ عئ١ـح ٌّعٙض ٌٍظُ فٟ ( ؿاعج)فأسظذٙا ِعٍّرٙا إٌٝ ِعٍّح لض٠غج ذضعٝ 

عٍٝ ٠ضٞ ١ٍ١٘ٓ  تٛؿطٓ ٚتضأخ اٌّعٍّح اٌجض٠ضج ِّٙح ذع١ٍّٙا اٌىالَ، تٛػع

ٚتضأخ  .ٌىٍّاخ تاٌٍـاْ ٚاٌشفر١ٓافّٙا أثٕاء دض٠ثٙا ٌرذؾ تضلح ؽغ٠مح ذأ١ٌف 

ِفِٙٛاً ٌٍج١ّع فٟ اٌثضا٠ح،  اٌظٞ ذظضعٖ خٌُ ٠ىٓ اٌظ١ٍ١٘ٛٓ ِذاٚالخ إٌطك ٚ

فثضأخ ١ٍ١٘ٓ طغاعٙا ِٓ أجً ذذـ١ٓ إٌطك ٚاٌٍفظ، ٚأسظخ ذجٙض ٔفـٙا تئعاصج 

اٌىٍّاخ ٚاٌجًّ ؽٛاي ؿاعاخ ِـرشضِح أطاتعٙا الٌرماؽ ا٘رؼاػاخ دٕجغج 

ٚذذـٓ ٌفظٙا  .اٌّضعؿح ٚدغوح ٌـأٙا ٚشفر١ٙا ٚذعات١غ ٚجٙٙا أثٕاء اٌذض٠ث

عاِاً تعض عاَ فٟ ِا ٠عض ِٓ أعظُ االٔجاػاخ اٌفغص٠ح فٟ ذاع٠ز  ٚاػصاص ٚػٛداً 

 .ذغ٠ثح ٚذأ١ً٘ اٌّعٛل١ٓ

اٌمغاءج ١ٌؾ تٛاؿطرٙا الدما ذعٍّد ١ٍ١٘ٓ ؽغ٠مح تغا٠ً ٌٍمغاءج فاؿرطاعد    

ٌٚمض . فمؾ تاٌٍغح اإلٔج١ٍؼ٠ح ٌٚىٓ أ٠ؼا تاالٌّا١ٔح ٚاٌالذ١ٕ١ح ٚاٌفغٔـ١ح ٚا١ٌٛٔا١ٔح

 .أ٠ؼاً ٚواْ سطٙا ج١ّالً ِغذثاً أذمٕد ١ٍ١٘ٓ اٌىراتح 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌذشا فٟ ٚوالّ٘ا

 

 

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخ

 

 ١ٍ١٘ٓ و١ٍغ ِع ِعٍّرٙا 

، اٌرٟ أؿرّغخ فٟ "أْ ؿ١ٌٛفاْ"

 ؿٕح 94ععا٠رٙا ٌّضج 
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 :رحلة حياة 

 

 
وبمساعدة معلمتها تمكنت من وبمساعدة معلمتها تمكنت من التحقت هٌلٌن بمعهد كامبردج للفتٌات، التحقت هٌلٌن بمعهد كامبردج للفتٌات،       

إلتحقت إلتحقت ثم ثم   ..عة والعشرٌنعة والعشرٌنفً سن الرابفً سن الرابوهً وهً علوم علوم الالعلى بكالورٌوس على بكالورٌوس الحصول الحصول 

لدراسة العلوم العلٌا فدرست النحو وآداب اللغة اإلنجلٌزٌة، كما لدراسة العلوم العلٌا فدرست النحو وآداب اللغة اإلنجلٌزٌة، كما ( ( رادكلٌفرادكلٌف))كلٌة كلٌة بب

ثم قفزت قفزة هائلة ثم قفزت قفزة هائلة   ..درست اللغة األلمانٌة والفرنسٌة والالتٌنٌة والٌونانٌةدرست اللغة األلمانٌة والفرنسٌة والالتٌنٌة والٌونانٌة

  بحصولها على شهادة الدوكتوراة فً العلوم والدكتوراة فً الفلسفة، بحصولها على شهادة الدوكتوراة فً العلوم والدكتوراة فً الفلسفة، 

  

كٌلر فراحت تنهال علٌها الطلبات اللقاء المحاضرات كٌلر فراحت تنهال علٌها الطلبات اللقاء المحاضرات ذاعت شهرة هٌلٌن ذاعت شهرة هٌلٌن       

  ..وكتابة المقاالت فً الصحف والمجالتوكتابة المقاالت فً الصحف والمجالت

بعد تخرجها من الجامعة عزمت هٌلٌن على تكرٌس كل جهودها للعمل من بعد تخرجها من الجامعة عزمت هٌلٌن على تكرٌس كل جهودها للعمل من       

وفً أوقات فراغها كانت وفً أوقات فراغها كانت   أجل المكفوفٌن، وشاركت فً التعلٌم وكتابة الكتبأجل المكفوفٌن، وشاركت فً التعلٌم وكتابة الكتب

ن تتعلم السباحة والغوص وقٌادة ن تتعلم السباحة والغوص وقٌادة هٌلٌن تخٌط وتطرز وتقرأ كثٌراً، وأمكنها أهٌلٌن تخٌط وتطرز وتقرأ كثٌراً، وأمكنها أ

  ..العربة ذات الحصانٌنالعربة ذات الحصانٌن

  ،،((قصة حٌاتًقصة حٌاتً))وكتاب وكتاب   ((أضواء فً ظالمًأضواء فً ظالمً) ) كتاب كتاب   من مؤلفاتهامن مؤلفاتها

  ::من أشهر عباراتهامن أشهر عباراتها

ٌُفتح آخر، ولكن فً كثٌر من األحٌان ننظر طوٌال       «« ٌُغلق باب السعادة،  ٌُفتح آخر، ولكن فً كثٌر من األحٌان ننظر طوٌال عندما  ٌُغلق باب السعادة،  عندما 

  ..»»إلى األبواب المغلقة بحٌث ال نرى األبواب التً فُتحت لناإلى األبواب المغلقة بحٌث ال نرى األبواب التً فُتحت لنا

وحقا وحقا   ..م عن ثمانٌة وثمانٌن عاماً م عن ثمانٌة وثمانٌن عاماً 91919191عام عام ٌونٌو ٌونٌو   99فً فً وكانت وفاتها وكانت وفاتها       

  ..تستحق أن تكون معجزة اإلنسانٌةتستحق أن تكون معجزة اإلنسانٌة

 

  تابعونا فً الصفحة التالٌة لمعرفة أهم أقوال هٌلٌن كٌلرتابعونا فً الصفحة التالٌة لمعرفة أهم أقوال هٌلٌن كٌلر

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخ 
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 :رحلة حياة 

 

 

 

هٌلٌن كٌلر   

  ::من أشهر أقوالهامن أشهر أقوالها

  ..  شًءشًء  الال  أوأو  ه،ه،جرئٌجرئٌ  مغامرةمغامرة  تكونتكون  أنأن  امااما  الحٌاةالحٌاة••

••   ..الظاللالظالل  ترىترى  ولنولن  الشمسالشمس  اتجاهاتجاه  فًفً  وجهكوجهك  أبقًأبقً  

••   ..  كافًكافً  لوقتلوقت  بهبه  التصقناالتصقنا  لولو  شئشئ  أيأي  نفعلنفعل  أنأن  نستطٌعنستطٌع  

••   ..  الشًءالشًء  خاللخالل  منمن  ٌكونٌكون  شئشئ  منمن  للخروجللخروج  طرٌقطرٌق  أفضلأفضل  

••   ..  للطٌرانللطٌران  ٌدفعناٌدفعنا  بشًءبشًء  نشعرنشعر  عندماعندما  نزحفنزحف  أنأن  ٌجبٌجب  الال  

••   ..  لٌهلٌهٌٌ  الذيالذي  العصرالعصر  فًفً  مألوفاً مألوفاً   ٌصبحٌصبح  ماما  عصرعصر  فًفً  بدعةبدعة  ٌكونٌكون  ماما  

••   ملكملك  أجدادهأجداده  بٌنبٌن  لٌسلٌس  عبدعبد  ٌوجدٌوجد  والوال  عبد،عبد،  أجدادهأجداده  منمن  ٌكنٌكن  لملم  ملكملك  ٌوجدٌوجد  الال  

  ••     بالزحفبالزحف  ٌرضىٌرضى  أنأن  أبداً أبداً   ٌستطٌعٌستطٌع  الال  االنطالق،االنطالق،  فىفى  تقاومتقاوم  الال  برغبةبرغبة  ٌشعرٌشعر  منمن  

أزهار منٌر: من إعداد  
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  عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال

                                               :قصائد و أشعار

 

 

  شٌد اإلنسان شٌد اإلنسان نن

  جبران خلٌل جبران جبران خلٌل جبران 

ً فؤحٌاكم ثم ٌمٌتكم ثم ٌحٌٌكم ثم الٌه ترجعون"" ً فؤحٌاكم ثم ٌمٌتكم ثم ٌحٌٌكم ثم الٌه ترجعونوكنتم أمواتا   .. .. ""وكنتم أمواتا

                  القرآن الكرٌمالقرآن الكرٌم                    

  

  ..آلخر الدهر ولٌس لكٌانً انقضاءآلخر الدهر ولٌس لكٌانً انقضاء  وسؤكونوسؤكونكنت منذ األزل، وها انا ذا، كنت منذ األزل، وها انا ذا،   أناأنا

النور النور سبحت فً فضاء الالنهاٌة، وطرت فً عالم الخٌال واقتربت من دائرة سبحت فً فضاء الالنهاٌة، وطرت فً عالم الخٌال واقتربت من دائرة 

سمعت تعالٌم كنفوشٌوس وأصغٌت لحكمة سمعت تعالٌم كنفوشٌوس وأصغٌت لحكمة . . نا اآلن سجٌن المادةنا اآلن سجٌن المادةأأاألعلى وها األعلى وها 

الجهل الجهل   أغالبأغالباآلن اآلن   أناأنابراهما وجلست بقرب بوذا تحت شجرة المعرفة وها براهما وجلست بقرب بوذا تحت شجرة المعرفة وها 

  األردناألردنلموسى ، وفً عبر لموسى ، وفً عبر " " ٌهوه ٌهوه " " تجلى تجلى   إذاإذاكنت على الطور كنت على الطور     ..ددوالجحووالجحو

  أناأناعرب وها عرب وها رسول الرسول ال  أقوالأقوالفرأٌت معجزات الناصري، وفً المدٌنة فسمعت فرأٌت معجزات الناصري، وفً المدٌنة فسمعت 

ة بابل ومجد مصر، وعظمة الٌونان ولم  ة بابل ومجد مصر، وعظمة الٌونان ولم أسٌر الحٌرة شاهدت قوَّ   أرىأرى  أزلأزلأسٌر الحٌرة شاهدت قوَّ

جالست سحرة عٌن جالست سحرة عٌن . . الضعف والذلَّ والصغر بادٌة فً جمٌع تلك األعمالالضعف والذلَّ والصغر بادٌة فً جمٌع تلك األعمال

حفظت الحكمة حفظت الحكمة . . فلسطٌن وما برحت انشد الحقٌقةفلسطٌن وما برحت انشد الحقٌقة  وأنبٌاءوأنبٌاءدوَر وكهنة آشور دوَر وكهنة آشور 

سكان جزٌرة سكان جزٌرة   التً نزلت على الهند واستظهرت الشعر المنبثق من قلوبالتً نزلت على الهند واستظهرت الشعر المنبثق من قلوب

المغرب وما زلت المغرب وما زلت   أهلأهلالعرب ووعٌت الموسٌقى المتجسمة من عواطف العرب ووعٌت الموسٌقى المتجسمة من عواطف 

وقاسٌت وقاسٌت   ،،سمع، احتملت قساوة الفاتحٌن الطامعٌنسمع، احتملت قساوة الفاتحٌن الطامعٌنأأ، وأصم ال ، وأصم ال أرىأرىأعمى ال أعمى ال 

  أكافحأكافحوما برحت ذا قوة وما برحت ذا قوة   ،،وعبودٌة األقوٌاء الباغٌنوعبودٌة األقوٌاء الباغٌن  ،،ظلم الحكام المستبدٌنظلم الحكام المستبدٌن

  أعمالأعمالسمع سمع أأوو  ددأشاهأشاهطفل ولسوف طفل ولسوف   وأناوأناشاهدت وسمعت كل ذلك شاهدت وسمعت كل ذلك . . بها األٌامبها األٌام

 . هللاهللا  إلىإلىوابلغ الكمال وارجع وابلغ الكمال وارجع   أشٌخأشٌخالشبٌبة ومآتٌها ولسوف الشبٌبة ومآتٌها ولسوف 

 ذا، وسأكون آلخر الدهر ولٌس لكٌانً انقضاء أنا، وها األزلكنت منذ  أنا

. 
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 : حلاية و عربة 

  والبشروالبشر.. .. الحكٌم الحكٌم  

 .. ٌحٌرنً شًء عن ألسأله الحكٌم الى توجهت

 ؟ تسأل ان ترٌد ماذا عن:  لً ٌقول فسمعته

 ؟؟ البشر فً مدهش شًء اكثر هو ما:  فقلت

 ! البشـر:  فأجابنً

 .... ثانٌة اطفاال لٌعودوا ٌتوقون ثم لٌكبروا ٌسارعون الطفولة من ٌملون

 ... الصحة لٌستٌعٌدوا المال ٌصرفون ثم المال لٌجمعون حتهمص ٌضٌعون

 ... المستقبل وال الحاضر ٌعٌشون فال الحاضر وٌنسون بقلق بالمستقبل ٌفكرون

  ... ابدا ٌعٌشوا لم أنهم لو كما وٌموتون ابدا ٌموتوا لن انهم لو كما ٌعٌشون

 ))  البشر لٌتعلم((

عل ٌستطٌعون ال أنهم لٌتعلّموا عل هو فعله ٌستطٌعون ما ،كل ٌحبهم أحد   ج    ج 

 . محبوبٌن أنفسهم

  اآلخرٌن مع أنفسهم ٌقارنوا أالّ  لٌتعلموا

 قد لكن فقط، دقائق بضع فً ٌحبون لمن عمٌقةً  جروحاً  ٌسّببون قد أنهم لٌتعلموا

 . طوٌلة سنوات   لمداواتهم ٌحتاجون

 . األقل ٌحتاج نم هو بل األكثر، ٌملك من لٌس األغنى اإلنسان أن لٌتعلموا

 ٌظهروا كٌف ٌتعلموا لم ولكنهم جداً  ٌحبونهم أشخاص هناك أن لٌتعلموا

 . شعورهم عن ٌعبروا أو

 مختلف الشًء بشكل   نفس ٌنظرا إلى أن ٌمكن شخصٌن أن لٌتعلموا

 .أٌضاً  أنفسهم ٌسامحوا أن علٌهم لكن اآلخر، أحدهم ٌسامح أن ٌكفً ال أنه لٌتعلموا

 الطٌب سامر: إختارها لكم
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   اإلنسان الكامل عند بن محًٌ الدٌن بن عربًاإلنسان الكامل عند بن محًٌ الدٌن بن عربً

اٌىبًِ ِٓ اٌّغزٜٛ ا٨جزّبػٟ ٚاٌفشدٞ  ثّفَٙٛ ا٦ٔغبْاسرفغ اثٓ ػشثٟ    

أْ رذذ٠ذ ٘زا ا٦ٔغبْ ثّب ٘ٛ اجزّبػٟ أٚ ئٌٝ اٌّغزٜٛ اٌىٟٛٔ، ٚوأٔٗ سأٜ 

ٚلذ أص ش اثٓ ػشثٟ ف١ّٓ . فشدٞ ئّٔب ٘ٛ رمض٠ُ ٌٗ، فجؼً ِٕٗ را ِشوض٠خ و١ٔٛخ

جبء ثؼذٖ ِٓ اٌّزظٛفخ، ػٍٝ ٘زا اٌظؼ١ذ ٚػٍٝ أطؼذح أخشٜ، ٌٚؼً 

 .اٌج٩١ٟٔ ِٓ أُ٘ اٌمبئ١ٍٓ ثّب لبٌٗ اثٓ ػشثٟ ف١ّب ٠خضُّ ا٦ٔغبْ اٌىبًِ

س اٌش١خ    ا٤وجش أْ اٌؼبٌُ ُخٍِك ِٓ أجً غب٠خ ِذذ دح، ٟٚ٘ ا٦ٔغبْ  ٠مشِّ

٠مٛي . فٙٛ اٌؼٍ خ إٌظش٠خ فٟ ٚجٛد ٘زا اٌؼبٌُ، ٚ٘ٛ اٌغب٠خ إٌٙبئ١خ ِٕٗ. اٌىبًِ

 :اثٓ ػشثٟ فٟ رٌه

 

 
 

فٙٛ اٌّؼبدي اٌّٛػٛػٟ ٌٍؼبٌُ ِب١٘خً ٚرشو١جًب، د١ش جّغ اٌذمبئك وٍٙب فٟ    

ق فٟ ٘زا  ًُّ ِب رفش  غ١ش أْ ٌٗ أفؼ١ٍخً . اٌؼبٌُ اجزّغ فٟ ا٦ٔغبْ اٌىبًِرارٗ، فى

ػٍٝ اٌؼبٌُ ٨ رىّٓ فٟ وٛٔٗ اٌغب٠خ إٌٙبئ١خ ِٓ اٌخٍك فذغت، ثً رىّٓ أ٠ًؼب 

ِٚٓ رٌه جبءد رؼج١شاد اثٓ . ئٔٗ اٌذكُّ ٚاٌخٍُك ًِؼب. فٟ وٛٔٗ ِخزظش اٌذكِّ 

، اٌّخزظش اٌشش٠ف: ػشثٟ اٌّزؼذدح ٚاٌّؼجِّشح ػٓ ٘زا اٌّؼٕٝ، ِٓ ِضً

  :٠مٛي. ئٌخ... ٚاٌىٍّخ اٌجبِؼخ، ٚإٌغخخ اٌىبٍِخ

 

 

     

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخ

 : نفحات صوفية

 

ٌّا واْ اٌّمظٛص ِٓ اٌعاٌُ اإلٔـاْ اٌىاًِ واْ ِٓ اٌعاٌُ أ٠ًؼا اإلٔـاْ 

ٚوأد اٌذمائك اٌرٟ . اٌذ١ٛاْ اٌّشثٗ ٌإلٔـاْ اٌىاًِ فٟ إٌشأج اٌطث١ع١ح

 .جّعٙا هللا فٟ اإلٔـاْ ِرثضِّصج فٟ اٌعاٌُ

 

، ٚاإلٔ فٙٛ ٔماٚج . ـاْ اٌىاًِ ِشرظغ اٌعاٌُ ٚاٌذكِّ فاٌعاٌُ ِشرظغ اٌذكِّ

أعٕٟ اإلٔـاْ اٌىاًِ، ٚأِا اإلٔـاْ اٌذ١ٛاْ فئٔٗ ِشرظغ . اٌّشرظغ

 .اٌعاٌُ
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جذ ثب٦ٔغبْ اٌىبًِ، فاْ اٌذك  لذ ُػِشَف ثٗ أ٠ًؼب    ُٚ ف٨ٍٖٛ . ٚئرا وبْ اٌؼبٌُ لذ 

ٙب ئر ئْ اٌّؼشفخ ث. ٌّب ُػِشف هللا بهلل رمزؼٟ ئِىب١ٔخ سٚدب١ٔخ ِز١ّضح ٨ ٠غزط١ؼ

 :ئ٨ ا٦ٔغبْ اٌىبًِ

 

 

 

ًُّ هللا ٚٔبئجٗ د١ش. ٚ٘ٛ ِب ٠جؼٍٗ را ِشوض٠خ و١ٔٛخ ر١ِّّضٖ ِٓ عٛاٖ     :فٙٛ ظ

 .٠ىْٛ اٌذكُّ ٌـأَٗ ٚج١َّع لٛاٖ

ٌٚٙزا ٨ غشاثخ فٟ أْ ٠ىْٛ ػٍ خ ثمبء اٌؼبٌُ ٚاعزّشاس٠زٗ، فؼ٩ً ػٓ    

 .جٛدٖ إٌظش٠خ ٚغب٠زٗ إٌٙبئ١خأٔٗ ػٍ خ ٚ

 

 

٠ّٚزبص ا٦ٔغبْ اٌىبًِ أ٠ًؼب ثظفزٗ اٌٛدذا١ٔخ، د١ش ئْ وً شٟء فٟ اٌؼبٌُ    

٤ٔٗ ٠مَٛ ِمبَ اٌجّبػخ، . ف٩ دبجخ ثٗ ئٌٝ غ١شٖ. ِإٌ ف ِٓ صٚج١ٓ ئ٨ ٘ٛ

٠ٕٚجغٟ ا٦شبسح فٟ ٘زا . ػٍٝ د١ٓ أْ اٌجّبػخ، ثً اٌىْٛ وٍٗ، ٨ ٠مَٛ ئ٨ ثٗ

ض اٌىّبي ا٦ٔغبٟٔ اٌّطٍك ثبٌشجً دْٚ اٌّجبي، ئٌ ٝ أْ اثٓ ػشثٟ ٨ ٠خظِّ

 :اٌّشأح، ثً اٌّشأح، ػٕذٖ، ٠ّىٕٙب أْ رظً ئٌٝ ٘زٖ اٌشرجخ، شأٔٙب شأْ اٌشجً
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ا أدةَّ أْ ٠ُْعَغف ٌُ ٠ىٓ أْ ٠عغفٗ إال ِٓ ٘ٛ عٍٝ طٛعذٗ َّّ ِٚا . فئْ هللا ٌ

 .أٚجض هللا عٍٝ طٛعذٗ أدًضا إال اإلٔـاْ اٌىاًِ

 

ـه هللا تٗ ٚجَٛص اٌـّاء أْ  ّْ ض اٌـّاء اٌظٞ ٠ُ ُّ اعٍُ أْ اإلٔـاْ اٌىاًِ ُع

خ  ذمع عٍٝ األعع، فئطا َٛ َ٘ ػاي اإلٔـاْ اٌىاًِ ٚأرمً إٌٝ اٌثغػر 

 .اٌـّاء

 

ًُّ ِا ٠ظخُّ أْ ٠ٕاٌٗ اٌغجً ِٓ اٌّماِاخ ٚاٌّغاذة ٚاٌظفاخ ٠ّىٓ أْ  و

 .شاء هللا ِٓ إٌـاء، وّا واْ ٌّٓ شاء هللا ِٓ اٌغجاي ٠ىْٛ ٌّٓ
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 .ِٚضً ٘زا اٌطشح ٨ ٍٔذظٗ ئ٨ ػٕذ اٌش١خ ا٤وجش

ئٌٝ ا٦ٔغبْ اٌىبًِ ِٓ ص٩س ٚجٙبد، ٚثزٌه، فاْ اثٓ ػشثٟ لذ ٔظش 

جٙخ اٌى١بْ اٌٛجٛدٞ، د١ش ئٔٗ اٌجبٔت ا٦ٌٟٙ ِٓ ا٦ٔغبْ، أٚ : ٟٚ٘

اٌجبٔت ا٦ٔغبٟٔ ِٓ هللا؛ ٚرىّٓ اٌجٙخ اٌضب١ٔخ فٟ وٛٔٗ اٌظٍخ ث١ٓ هللا 

ٚاٌؼبٌُ؛ أِب اٌضبٌضخ فزىّٓ فٟ إٌظش ئ١ٌٗ ِٓ جٙخ اٌّؼشفخ، د١ش ٠ذسن 

جبِؼخ ٌٍظفبد ا١ٌٙ٦خ، ٌٍٚظفبد اٌى١ٍخ ٌٍؼبٌُ، ا٦ٔغبْ اٌىبًِ ئٔغب١ٔزٗ اٌ

ًُ اٌٛجٛد ٚاٌؼبٌُ اٌظغ١ش  ٠ٚذسن وْٛ ٘زٖ ا٦ٔغب١ٔخ ٟ٘ ِشوض اٌؼبٌُ ٚأط

ُِّىٕبد اٌؼبٌُ ا٤وجش  .اٌزٞ ٠ٍخِّض 

ئْ اٌفشق ث١ٓ ا٦ٔغبْ اٌٛالؼٟ ٚا٦ٔغبْ ا٤عطٛسٞ، أٚ ثزؼج١ش اثٓ    

١ظ فشلًب فٟ إٌٛػ١خ، ثً ػشثٟ ث١ٓ ا٦ٔغبْ اٌذ١ٛأٟ ٚا٦ٔغبْ اٌىبًِ، ٌ

فؼٍٝ د١ٓ ٠ظً اٌضبٟٔ . ٘ٛ فشق فٟ و١ّخ اٌىّب٨د اٌزٟ ٠ٕبٌٙب وً ِّٕٙب

ئٌٝ ١ًَْٔ اٌىّبي ا٦ٔغبٟٔ اٌّطٍك ِشز٩ًّ ػٍٝ اٌىّب٨د ا٤خشٜ وبفخ، 

٠زشاٚح ا٤ٚي ث١ٓ اٌىّبي اٌّبدٞ ٚاٌىّبي اٌّؼٕٛٞ، أٞ ٠ٕذظش فٟ دذٚد 

ٛؽ اٌىّبي اٌّطٍك لبئّخ  فٟ ا٦ٔغبْ غ١ش أْ ئِىب١ٔخ ثٍ. اٌىّبي اٌّم١ ذ

ِّب ٠ؼٕٟ أْ اثٓ ػشثٟ ٠فزشع أْ وً ئٔغبْ ٠ّىٕٗ أْ ٠ىْٛ . اٌذ١ٛاْ

 .وب٩ًِ، ِٓ د١ش ا٦ِىب١ٔخ

 ِعاتغ/ترظغف عٓ ؿعض اٌض٠ٓ و١ٍة

  

 : نفحات صوفية

 

  للمزيد من المقاالت عن الصوفية للمزيد من المقاالت عن الصوفية 

  "   "   عشاق هللاعشاق هللا""بموقع بموقع "...  "...  نفحات صوفيةنفحات صوفية""زوروا زوروا 

wwwwww..uusshhaaaaqqaallllaahh..ccoomm  



 

  

 931من المزمور رقم 

  .َوَعَرْفَتنًِ اْخَتَبْرَتنًِ َقدِ  َرب   ٌا 
ا ُجلُوِسً َعَرْفتَ  أَْنتَ   ٌَ   .َبِعٌد   ِمنْ  فِْكِري َفِهْمتَ . ِمًَوقِ
تَ  َوَمْرَبِضً َمْسلَِكً  ٌْ   .َعَرْفتَ  ُطُرِقً َوُكلَّ  َذرَّ
هُ   سَ  ألَنَّ ٌْ ا َوَأْنتَ  إاِلَّ  لَِسانًِ فًِ َكلَِمة   لَ   .ُكلََّها َعَرْفَتَها َرب   ٌَ
ام   َوِمنْ  َخْلف   ِمنْ   ًَّ  َوَجَعْلتَ  َحاَصْرَتنًِ ُقدَّ َدكَ  َعلَ ٌَ.  
  .َأْسَتِطٌُعَها الَ  اْرَتَفَعتْ . َفْوقًِ اْلَمْعِرَفةُ  َهِذهِ  َعِجٌَبة   
نَ   ٌْ نَ  َوْجِهكَ  َوِمنْ  ُروِحكَ  ِمنْ  أَْذَهبُ  أَ ٌْ   َأْهُرُب؟ أَ
َماَواتِ  إِلَى َصِعْدتُ  إِنْ   ةِ  فًِ َفَرْشتُ  َوإِنْ  ُهَناكَ  َفأَْنتَ  السَّ ٌَ   .أَْنتَ  َفَها اْلَهاِو
ْبحِ  اَحًِ َجنَ  أََخْذتُ  إِنْ     اْلَبْحرِ  أََقاِصً ِفً َوَسَكْنتُ  الص 
ضاً  َفهَُناكَ   ٌْ ُدكَ  َتْهِدٌنًِ أَ ِمٌُنكَ  َوُتْمِسُكنًِ ٌَ ٌَ.  
َما: ))َفقُْلتُ   ْلَمةُ  إِنَّ لُ ((. َتْغَشانًِ الظ  ٌْ   !َحْولًِ ٌُِضًءُ  َفاللَّ
ْلَمةُ   ضاً  الظ  ٌْ كَ  ُتْظلِمُ  الَ  أَ ٌْ لُ  لََد ٌْ َهارِ ال ِمْثلَ  َواللَّ ْلَمةِ . ٌُِضًءُ  نَّ ورُ  َهَكَذا َكالظ    .الن 
كَ   تَ  أَْنتَ  ألَنَّ ٌْ ًَّ  اْقَتَن َت ٌَ ً َبْطنِ  فًِ َنَسْجَتنًِ. ُكْل   .أُمِّ
ًَ  َعِجٌَبة  . َعَجباً  اْمَتْزتُ  َقدِ  أَنًِّ أَْجلِ  ِمنْ  أَْحَمُدكَ   قٌِناً  َذلِكَ  َتْعِرفُ  َوَنْفِسً أَْعَمالُكَ  ِه ٌَ.  
  .اأَلْرِض  أَْعَماقِ  فًِ َوُرقِْمتُ  اْلَخَفاءِ  فًِ ُصنِْعتُ  ِحٌَنَما ِعَظاِمً َعْنكَ  فِ َتْختَ  لَمْ  
َناكَ  َرأَتْ   ٌْ ْومَ  ُكتَِبتْ  ُكل َها ِسْفِركَ  َوفًِ أَْعَضائًِ َع َرتْ  ٌَ ُكنْ  لَمْ  إِذْ  َتَصوَّ   .ِمْنَها َواِحد   ٌَ
ا أَْفَكاَركَ  أَْكَرمَ  َما    !ُجْملََتَها َثرَ أَكْ  َما! ِعْنِدي هللاُ  ٌَ
ًَ  أُْحِصَها إِنْ   ْكَثرُ  َفِه ْملِ  ِمنَ  أَ َقْظتُ . الرَّ ٌْ  .َمَعكَ  َبْعدُ  َوأََنا اْسَت

قى فرٌق عمل عشاق هللا ، ٌسعدنا تل تحٌاتتقبلوا : عزاء خوة األاإل

سئلة او أقتراحات او إأي إذا كان لدٌكم على هذا العدد ، و تعلٌقاتكم 
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