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. كثٌرا ما تحدث كوارث طبٌعٌة ممٌتة تعصف بحٌاة العشرات وأحٌانا المئات واآلالف
وكثٌرا ما نسمع من أفواه الناجٌن من الموت فً تلك الكوارث أن رحمة هللا ونعمته 

فهل معنى ذلك أن الذٌن هلكوا فً تلك الكوارث خارجون عن رحمة . كانتا سبب نجاتهم
ونعمته؟ وماذا عن المفارقات التً تحدث فً مثل تلك الحوادث أحٌانا حٌن ٌهلك هللا 

 .أشخاص كنا نعتبرهم أبرارا، بٌنما ٌنجو آخرون كنا نعتبرهم أشرارا

حقا، لقد تزاٌد عدد وحجم وقوة الكوارث الطبٌعٌة حولنا من زالزل وفٌضانات 
ٌتساءلون عّما إذا كانت تلك وبراكٌن بشكل ملفت لالنتباه حتى بات الكثٌر من الناس 

ما، َكأْن تكون تحقٌقا لنبوءات السٌد المسٌح  إلهٌةرسالة الكوارث طبٌعٌة أم أن وراءها 
فاذا سمعتم بحروب وقالقل فال  : "من إنجٌل لوقا 19الواردة مثال فً اإلصحاح 

تقوم أمة  ثم قال لهم .ولكن ال ٌكون المنتهى سرٌعا.تجزعوا النه ال بد ان ٌكون هذا أوال
. وتكون زالزل عظٌمة فً أماكن ومجاعات وأوبئة .على أمة ومملكة على مملكة

 " .وتكون مخاوف وعالمات عظٌمة من السماء

ا َذلَِك : "لكن المسٌح خاطب تالمٌذه أٌضا قائال لما سألوه عن ساعة انقضاء الدهر َوأَمَّ

ْعلَُم ِبِهَما أَ  ٌَ اَعُة َفالَ  ْوُم َوِتْلَك السَّ ٌَ َماءِ اْل " َوالَ االِْبُن إالَّ اآلب َحٌد َوالَ اْلَمالَِئَكُة الَِّذٌَن ِفً السَّ

وطلب منهم التركٌز على السهر والصالة بدال من التركٌز على   (31:93 مرقس)

ُكمْ : "معرفة األوقات أِْتً َربُّ ٌَ ِة َساَعٍة  ٌَّ ُكْم الَ َتْعلَُموَن ِفً أَ  (41: 14متى " ).اسهروا إِذاً ألَنَّ

 

 

 

 

 فهل معنى ذلك ، كما أن الكوارث ال تفرق بٌن صالح وطالح، وٌحملون شتى المعتقدات

هل ٌأخذ الصالح بمعصٌة الطالح، وٌضع الجمٌع  هللا غٌر عادل لكً ٌفعل ذلك بالناس؟

  !عصاة وبررة فً سلة واحدة؟ حاشا
 المزيد في الصفحة التالية
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  اإللهًاإللهًالكوارث الطبٌعٌة فً مٌزان العدل الكوارث الطبٌعٌة فً مٌزان العدل 

 

ُكْم الَ "" ُكْم الَ اسهروا إِذاً ألَنَّ اسهروا إِذاً ألَنَّ

أْتًِ  ٌَ ِة َساَعٍة  ٌَّ أْتًِ َتْعلَُموَن فًِ أَ ٌَ ِة َساَعٍة  ٌَّ َتْعلَُموَن فًِ أَ

ُكمْ  ُكمْ َربُّ   ""..َربُّ

  عٌسى المسٌحعٌسى المسٌح

  99;;: : ;;99متى متى 

 

 :مقالة العدد  

 

بالنقمة  إلهًثم هل حقا وراء كل كارثة طبٌعٌة أمر 

على البعض بالموت، وبالنعمة على البعض اآلخر 

بالنجاة؟ فهل كل من ماتوا فً كارثة ما عصاة، وكل 

إن . من لم تصبهم أٌة كارثة أو نجوا من كارثة أبرار

مثل هذا القول مجانب للصواب، ومجانب لما عرفناه 

فالكوارث تضرب أماكن . من صفات هللا تعالى

أقوام ٌنتمون إلى مختلف  متفرقة من األرض، وبها

 الطوائف

 

 

 



 
 

 

  

هناك العدٌد من المواضع فً الكتاب المقدس ٌخبرنا هللا فٌها عن إرساله كوارث على 

لكن ال ٌنبغً أبدا تعمٌم حكم تلك الكوارث الخاصة . الناس عقابا لهم على معاصٌهم

فاهلل تعالى لم ٌكن ٌرسل العقوبات جزافا . على آالف الكوارث التً حدثت عبر التارٌخ

  .إلهًها عقاب حتى نفسر كل كارثة على أن

فهالك قوم لوط مثال كانت له أسباب واضحة، وقصة معروفة جدا ذكرها الكتاب 
وفٌها عبرة كبٌرة لنا فً فهم عدل هللا تعالى، والفصل بٌن أمره . المقدس بتفصٌل دقٌق

فقد أرسل هللا مالئكته إلنقاذ . بعقاب أمة ما وبٌن ما ٌكون من كوارث محض طبٌعٌة
من  91لنقرأ القصة كما وردت فً اإلصحاح . لوط قبل أن ٌهلك الباقٌناألبرار من قوم 

 :سفر التكوٌن
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 

 

بُّ "" بُّ َقالَ الرَّ ْكَوى ِضدَّ َمَظالِِم َسُدوَم َوَعُموَرَة َقْد َكُثَرْت َوَخِطٌَئُتُهْم َقْد »»: : َقالَ الرَّ ْكَوى ِضدَّ َمَظالِِم َسُدوَم َوَعُموَرَة َقْد َكُثَرْت َوَخِطٌَئُتُهْم َقْد ألَنَّ الشَّ ألَنَّ الشَّ

ُهْم َوإاِلَّ َفأَْعلَمُ َعُظَمْت َعُظَمْت  ْكَوى ِضدَّ ُهْم َوإاِلَّ َفأَْعلَمُ ِجّداً أَْنِزلُ ألََرى إِْن َكاَنْت أَْعَمالُُهْم ُمَطابَِقًة لِلشَّ ْكَوى ِضدَّ . . ««ِجّداً أَْنِزلُ ألََرى إِْن َكاَنْت أَْعَمالُُهْم ُمَطابَِقًة لِلشَّ

ب   ًَ إِْبَراِهٌُم َماثاِلً أََماَم الرَّ ُجالَِن ِمْن ُهَناَك َنْحَو َسُدوَم، َوَبقِ ب  َواْنَطلََق الرَّ ًَ إِْبَراِهٌُم َماثاِلً أََماَم الرَّ ُجالَِن ِمْن ُهَناَك َنْحَو َسُدوَم، َوَبقِ َفاْقَتَرَب َفاْقَتَرَب   ..َواْنَطلََق الرَّ

ْلَبارَّ َمَع األَثٌِِم؟ لَْو ُوِجَد فًِ اْلَمِدٌَنِة َخْمُسوَن َباّراً، َفَهلْ ْلَبارَّ َمَع األَثٌِِم؟ لَْو ُوِجَد فًِ اْلَمِدٌَنِة َخْمُسوَن َباّراً، َفَهلْ أَُتْهلُِك اأَُتْهلُِك ا»»: : إِْبَراِهٌُم َوَقالَ إِْبَراِهٌُم َوَقالَ 

ْهَت َعْن أَْن  ُرَها َوالَ َتْصَفُح َعْنَها ِمْن أَْجِل اْلَخْمِسٌَن َباّراً الَِّذٌَن فٌَِها؟ َتَنزَّ ْهَت َعْن أَْن ُتَدم  ُرَها َوالَ َتْصَفُح َعْنَها ِمْن أَْجِل اْلَخْمِسٌَن َباّراً الَِّذٌَن فٌَِها؟ َتَنزَّ ُتَدم 

ُكوُن اْلَبارُّ َكاألَثٌِِم؛ ٌَ ُكوُن اْلَبارُّ َكاألَثٌِِم؛ُتْهلَِك اْلَبارَّ َمَع األَثٌِِم، َف ٌَ اُن األَْرِض ُكل َها الَ . . َحاَشا لَكَ َحاَشا لَكَ   ُتْهلَِك اْلَبارَّ َمَع األَثٌِِم، َف ٌَّ اُن األَْرِض ُكل َها الَ أََد ٌَّ أََد

بُّ « « ٌُْجِري َعْدالً؟ٌُْجِري َعْدالً؟ بُّ َفَقالَ الرَّ نًِ أَْصَفُح »»: : َفَقالَ الرَّ نًِ أَْصَفُح إِْن َوَجْدُت فًِ َسُدوَم َخْمِسٌَن َباّراً َفإِنَّ إِْن َوَجْدُت فًِ َسُدوَم َخْمِسٌَن َباّراً َفإِنَّ

َها أََنا َقْد أََخْذُت فًِ ُمَخاَطَبِة َها أََنا َقْد أََخْذُت فًِ ُمَخاَطَبِة »»: : َفأََجاَب إِْبَراِهٌمُ َفأََجاَب إِْبَراِهٌمُ . . ««َعِن اْلَمَكاِن ُكل ِه ِمْن أَْجلِِهمْ َعِن اْلَمَكاِن ُكل ِه ِمْن أَْجلِِهمْ 

نًِ لَْسُت ِسَوى ُتَراٍب َوَرَمادٍ اا نًِ لَْسُت ِسَوى ُتَراٍب َوَرَمادٍ ْلَمْولَى، َمَع أَنَّ َماَذا لَْو َنَقَص اْلَخْمُسوَن َباّراً َماَذا لَْو َنَقَص اْلَخْمُسوَن َباّراً . . ْلَمْولَى، َمَع أَنَّ

إِْن َوَجْدُت َخْمَسًة إِْن َوَجْدُت َخْمَسًة »»: : َفأََجاَبهُ َفأََجاَبهُ « « َخْمَسًة؟ أََفُتْهلُِك اْلَمِدٌَنَة ُكلََّها ِمْن أَْجِل اْلَخْمَسِة؟َخْمَسًة؟ أََفُتْهلُِك اْلَمِدٌَنَة ُكلََّها ِمْن أَْجِل اْلَخْمَسِة؟

ةً   َفَخاَطَبهُ َفَخاَطَبهُ . . ««َوأَْرَبِعٌَن َباّراً الَ أُْهلُِكَهاَوأَْرَبِعٌَن َباّراً الَ أُْهلُِكَها ٌَ ةً إِْبَراِهٌُم َثانِ ٌَ َوَماَذا لَْو ُوِجَد ُهَناَك أَْرَبُعوَن َوَماَذا لَْو ُوِجَد ُهَناَك أَْرَبُعوَن »»: : إِْبَراِهٌُم َثانِ

الَ الَ »»: : َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ . . ««الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل األَْرَبِعٌنَ الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل األَْرَبِعٌنَ »»: : َفأََجاَبهُ َفأََجاَبهُ . . ««َباّراً َفَقْط؟َباّراً َفَقْط؟

ْغَضِب اْلَمْولَى، َبلْ َدْعنًِ أََتَكلَّمُ  ْغَضِب اْلَمْولَى، َبلْ َدْعنًِ أََتَكلَّمُ ٌَ : : َفأََجاَبهُ َفأََجاَبهُ . . ««اّراً؟اّراً؟َماَذا لَْو ُوِجَد ُهَناَك َثالَُثوَن بَ َماَذا لَْو ُوِجَد ُهَناَك َثالَُثوَن بَ . . ٌَ

َها أََنا َقِد اْسَتْرَسْلُت فًِ اْلَكالَِم َها أََنا َقِد اْسَتْرَسْلُت فًِ اْلَكالَِم »»: : َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ . . ««الَ أُْهلُِكَها إِْن َوَجْدُت َثالَثٌِنَ الَ أُْهلُِكَها إِْن َوَجْدُت َثالَثٌِنَ »»

الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل »»: : َفَقالَ َفَقالَ « « أََماَم اْلَمْولَى، َفَماَذا لَْو َوَجْدَت ُهَناَك ِعْشِرٌَن َباّراً؟أََماَم اْلَمْولَى، َفَماَذا لَْو َوَجْدَت ُهَناَك ِعْشِرٌَن َباّراً؟

ًة أُْخَرى»»: : َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ َوَقالَ إِْبَراِهٌمُ . . ««اْلِعْشِرٌنَ اْلِعْشِرٌنَ  ْغَضِب اْلَمْولَى، َفأََتَكلََّم َمرَّ ٌَ ًة أُْخَرىالَ  ْغَضِب اْلَمْولَى، َفأََتَكلََّم َمرَّ ٌَ َماَذا لَْو َماَذا لَْو : : الَ 

بُّ . . ««ُوِجَد ُهَناَك َعَشَرةٌ؟ُوِجَد ُهَناَك َعَشَرةٌ؟ بُّ َفأََجاَبُه الرَّ َوِعْنَدَما َوِعْنَدَما . . ««الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل اْلَعَشَرةِ الَ أُْهلُِكَها ِمْن أَْجِل اْلَعَشَرةِ »»: : َفأََجاَبُه الرَّ

بُّ ِمْن ُمَحاَدَثِة إِْبَراِهٌَم َمَضى، َوَرجَ  بُّ ِمْن ُمَحاَدَثِة إِْبَراِهٌَم َمَضى، َوَرجَ َفَرَغ الرَّ   ..َع إِْبَراِهٌُم إِلَى َمَكانِهِ َع إِْبَراِهٌُم إِلَى َمَكانِهِ َفَرَغ الرَّ
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إن المتأمل فً القصة ٌدرك أن هللا تعالى ال ٌرسل أبدا الكوارث على األبرٌاء عقابا 

وهو الشًء نفسه الذي ٌنسحب . على ما اقترفه العصاة ألن ذلك مخالف لفكره تعالى

 .على قصة طوفان نوح

جاء البعض الى السٌد تعلٌم السٌد المسٌح ال ٌشذ عن هذه القاعدة الربانٌة أٌضا فحٌن 

 َقَتلَُهْم ِبٌالَُطُس وَخلََط ِدَماَءُهْم ِبِدَماِء َذَباِئِحِهْم َردَّ  أَْخَبُروهُ َعْن أَْهِل اْلَجلٌِل الَِّذٌنَ المسٌح وَ 

ِهْم َقاِئالً  ٌْ ٌٌَِّن َكاُنواأََتُظنُّوَن أَنَّ َهُؤالَِء : "َعلَ َخاِطِئٌَن أَْكَثَر ِمْن أَْهِل اْلَجلٌِِل اْلَباِقٌَن  اْلَجلٌِلِ

! َفَجِمٌُعُكْم َكَذلَِك َتْهلُِكونَ  الَ، َولِكْن إِْن لَْم َتُتوُبوا أَْنُتمْ : اْلَمِصٌَر؟ أَقُوُل لَُكمْ  َحتَّى الََقْوا َهَذا

ةَ  ٌَ َماِن ِهِم اْلُبْرُج ِفً ِسْلَواَم َفَقَتلَُهْم،َعَشَر الَّ  أَْم َتُظنُّوَن أَنَّ الثَّ ٌْ َكاُنوا ُمْذِنِبٌَن أَْكَثَر  ِذٌَن َسَقَط َعلَ

اِكِنٌَن ِفً أُوُرَشلٌَِم؟ َكذلَِك  الَ، َولِكْن إِْن لَْم َتُتوُبوا أَْنُتْم َفَجِمٌُعُكمْ : أَقُوُل لَُكمْ 5 ِمْن َجِمٌِع السَّ

 "َتْهلُِكونَ 

نكف عن التركٌز على تفسٌر الحوادث واألمور الطبٌعٌة، إن السٌد المسٌح ٌعلمنا أن 

وتضٌٌع الوقت فً الجدل حول ذلك، ونركز عوض ذلك على أنفسنا بالصالة والسهر 

كما أشرنا من قبل، وبالتوبة كما ٌشٌر هنا، وذلك عٌن الحكمة ألن الموت سوف ٌدرك 

 :الجمٌع فً كل األحوال على حد قول الشاعر

 تعددت األسباب والموت واحدُ تعددت األسباب والموت واحدُ     ات بغٌِرهِ ات بغٌِرهِ من لم ٌمت بالسٌف ممن لم ٌمت بالسٌف م
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 .لـناس سـواء ، فإن جاءت المحـن تباٌنــواا

 مو األمثال  

ُكوُن لَُكْم ِضٌٌق، َولِكْن ثِقُوا..  ٌَ  اْلَعالَمَ  أََنا َقْد َغلَْبتُ : فًِ اْلَعالَِم َس
                   

  عيشى املشيح           

 وسرورها ٌأتٌك كاألعٌاد... محن الزمان كثٌرةٌ ال تنقضً 

 الشافعياإلمام            

ْنَتفُِع اإلِْنَساُن لَْو َربَِح  ٌَ ُه َماَذا    اْلَعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ألَنَّ

  اإلجنيل الشريف

 

 اخلـدمواعلم بأن المـرء غٌر  ... اصـبر لكـل مصٌبة وتجلـدِ 

  أبو العتايية

 .ملجأ فً أزمنة الضٌق. وٌكون الرب ملجأ للمنسحق 

 ور ّزبمو ال               

 :ات مو ذهبكلم
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  ::  خلدون وشٌوخهخلدون وشٌوخه  ابنابن  شأةشأةنن    

 

 

 

 

 

 
 

اٌشوػ١خ ػٍٝ ٠ل ٚاٌلٖ  أهٍزمواطٟ، ٚكهً اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ اٌؼٍَٛٔشؤ ثزٌٛٔ فٟ ِؾ١ظ 

ٕ٘بن رشوة ثؼٍَٛ ػظوٖ إٌم١ٍخ  اٌنٞ وبْ ِزجؾوا ف١ّٙب، ٚ كهً أ٠ضب ثغبِغ اٌي٠زٛٔخ ، ٚ

فٍلْٚ ٠وغت فٟ اٌزفوؽ ٌٍؼٍُ ػٍٝ ِٕٛاي ٚاٌلٖ ، ٌىٓ اٌطبػْٛ اٌغبهف  وبْ اثٓ .ٚاٌؼم١ٍخ

عبِغ  َِبه ؽ١برٗ؛ إم ثٛفبح أث١ٗ ٚ ػلك وج١و ِٓ ش١ٛؿغ١و  ?;:8اعزبػ رٌٛٔ ٍٕخ  اٌنٞ

ثؼ١ل مٌه رون  اٌي٠زٛٔخ ٚ٘غوح ػلك ِٓ اٌّزجم١ٓ ُِٕٙ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح إٌٝ اٌّغوة، لوه

ثؤٚكٖ ػٍٝ غواه أعلاكٖ، وّب  اٌؼٍُ ٚ االرغبٖ ٔؾٛ اٌٛظبئف اٌّقي١ٔخ، هغُ أفطبه٘ب، ٌٍم١بَ

اٌن٠ٓ هؽٍٛا إٌٝ رٌٛٔ ثؼلِب أٌُ ثٙب  ٌٌكهً ػٍٝ ِشب١٘و ػٍّبء ػظوٖ، ِٓ ػٍّبء األٔل

اٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ اٌّبٌىٟ، ٚاألطٛي  ِٓ اٌؾٛاكس، فلهً اٌمواءاد ٚػٍَٛ

ٔؾٛ ٚطوف ٚثالغخ ٚأكة، ٚكهً ونٌه ػٍَٛ إٌّطك  ٚاٌزٛؽ١ل، وّب كهً ػٍَٛ اٌٍغخ ِٓ

 .نرٗ ٚش١ٛفٗٚاٌو٠بض١بد، ٚوبْ فٟ ع١ّغ رٍه اٌؼٍَٛ ِضبه إػغبة أٍبر ٚاٌفٍَفخ ٚاٌطج١ؼ١خ

 ِؾّل ثٓ ػجل ا١ٌّّٙٓ اٌؾضوِٟ، ِٚؾّل ثٓ ٍؼلA أثوى ٘ؤالء األٍبرنح ٚاٌّشب٠ـ ِٚٓ

ٚأؽّل  ثٓ ثواي األٔظبهٞ، ِٚؾّل ثٓ اٌشٛاشٟ اٌيهىاٌٟ، ِٚؾّل ثٓ اٌؼوثٟ اٌؾظب٠وٞ،

إثوا١ُ٘  ثٓ اٌمظبه، ِٚؾّل ثٓ عبثو اٌم١َٟ، ِٚؾّل ثٓ ١ٍٍّبْ اٌشظٟ، ِٚؾّل ثٓ

ٚوبْ  .اٌَالَ ٚغ١وٖ ثٓ ٠ٍٛف اٌّبٌمٟ، ٚأؽّل اٌيٚاٚٞ، ِٚؾّل ثٓ ػجلا٢ثٍٟ، ٚػجل هللا 

ػجل ا١ٌّّٙٓ اٌؾضوِٟ، إِبَ  ِؾّل ثAٓ أوضو ٘ؤالء اٌّشب٠ـ رؤص١وا فٟ فىوٖ ٚصمبفزٗ

ا٢ثٍٟ اٌنٞ أفن ػٕٗ ػٍَٛ اٌفٍَفخ  اٌّؾلص١ٓ ٚإٌؾبح فٟ اٌّغوة، ِٚؾّل ثٓ إثوا١ُ٘

                    .ٚإٌّطك ٚاٌطج١ؼخ ٚاٌو٠بض١بد
  في الصفحة التاليةالمزيد              

 

 
 

 :رحلة حياة 

 

 

ى٠ل ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ  ٌٚل ٌٟٚ اٌل٠ٓ أثٛ

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ فبٌل  اٌؾَٓ ثٓ عبثو ثٓ ِؾّل ثٓ إثوا١ُ٘ ثٓ

أٍوح  َ، ف9ٟ::8ِب٠ٛ  <9اٌؾضوِٟ ثزٌٛٔ فٟ( فٍلْٚ)

صُ  أٔل١ٌَخ األطً ِٓ ِل٠ٕخ اشج١ٍ١خ، ٘بعود إٌٝ اٌّغوة،

للِذ إٌٝ رٌٛٔ أصٕبء ثلا٠خ ؽىُ اٌؾفظ١١ٓ، ٚ شغً أفواك٘ب 

 بن خلدونا . هف١ؼخ كافً اٌجالط اٌؾفظٟ ِٕبطت ١ٍب١ٍخ

نبوغ فً قلب الكوارثنبوغ فً قلب الكوارث....بن خلدون بن خلدون اا  
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 :رحلة حياة 

 
    ::  خلدونخلدون  بشٌوخ ابنبشٌوخ ابنوباء الطاعون ٌعصف وباء الطاعون ٌعصف 

ٚػظف [ َ?;:8= ٘ـ@;<] ٚػٕلِب ؽلس ٚثبء اٌطبػْٛ اٌنٞ أزشو ػبَ 

 ثّؼظُ أٔؾبء اٌؼبٌُ شولًب ٚغوثًب، وبْ ٌٙنا اٌؾبكس أصو وج١و فٟ ؽ١بح اثٓ

فٍلْٚ؛ فمل لضٝ ػٍٝ أث٠ٛٗ وّب لضٝ ػٍٝ وض١و ِٓ ش١ٛفٗ اٌن٠ٓ وبْ ٠زٍمٝ 

 اٌؼٍُ فٟ رٌٛٔ، أِب ِٓ ٔغب ُِٕٙ فمل ٘بعو إٌٝ اٌّغوة األلظٝ ٍٕخ  ػُٕٙ

  .فٍُ ٠ؼل ٕ٘بن أؽل ٠زٍمٝ ػٕٗ اٌؼٍُ أٚ ٠زبثغ ِؼٗ كهاٍزٗ[ 1349َ =٘ـ7><] 

إٌٝ اٌٛظبئف اٌؼبِخ، ٚثلأ ٠ٍَه اٌطو٠ك اٌنٞ ٍٍىٗ أعلاكٖ ِٓ لجً،  فبرغٗ

ٌزوضٟ طّٛؽٗ، ثٛظ١فخ وزبث١خ فٟ ثالط ثٕٟ ِو٠ٓ، ٌٚىٕٙب ٌُ رىٓ  ٚاٌزؾك

ا فٟ ِغٍَٗ اٌؼٍّٟ  ٚػ١ٕٗ اٌٍَطبْ ًٛ أثٛ ػٕبْ ـ ٍِه اٌّغوة األلظٝ ـ ػض

٠ؼبٚك اٌلهً ػٍٝ أػالِٙب ِٓ اٌؼٍّبء ٚاألكثبء اٌن٠ٓ ٔيؽٛا  ثفبً، فؤر١ؼ ٌٗ أْ

فٍلْٚ ٚظ١فخ  ، رٌٛٝ اث7ٓ>:8ٚ ٍٕخ  ٚاألٔلٌٌ ٚثالك اٌّغوة إ١ٌٙب ِٓ رٌٛٔ

 9>:8ربفواو١ٓ ٍٕخ  ٌّٚب ٍمظ اثٓ .و١ٓوبرت ِواٍالد اٌٛى٠و ِؾّل ثٓ ربفوا

. فٍلْٚ رٌٛٔ ٚ هؽً إٌٝ ثَىوح ثبٌغيائو ، ِٕٚٙب أزمً إٌٝ لَٕط١ٕخ رون اثٓ

فٟ ٔفٌ إٌَخ ٘بعو ٚ. هعغ إٌٝ ِل٠ٕخ رٌٛٔ، ٚ ٕ٘بن ريٚط  ;>:8ٚفٟ ٍٕخ

ثَوػخ ألِظ فٟ ثالط اٌٍَطبْ اٌّو٠ٕٟ أثٝ ػٕبْ اٌنٞ أطجؼ  إٌٝ فبً، ٚ

فٍلْٚ فٟ ِٕظجٗ لواثخ ػب١ِٓ ٚ ٔظف  ٚ ظً اثٓ. اٌقبص ٠شغً ِٕظت وبرجٗ

ثغب٠خ، فؤِو ثبٌمجض ػ١ٍٗ ٚ ٍغٕٗ ٍٕخ  إٌٝ أْ ارّٙٗ اٌٍَطبْ ثبٌزآِو ِغ أ١ِو

ػفب ػٕٗ اٌٍَطبْ ٚأػبكٖ إٌٝ  ، ٚ ظً فٟ ٍغٕٗ لواثخ ٍٕز١ٓ، صُ <>:8

ٚ فٟ ِل٠ٕخ فبً . األهثغ ٍٕٛاد ٚظ١فزٗ األٌٚٝ، اٌزٟ ثمٟ ٠شغٍٙب ِب ٠ٕب٘ي ػٓ

اٌغوة اإلٍالِٟ ىاك رفمٙب فٟ  اٌزٟ وبٔذ رّضً آٔنان ػبطّخ اٌؼٍُ ثؤلظٝ

اٌمو١٠ٚٓ، ٚىاكد ِؼوفزٗ  اٌَّبئً اٌشوػ١خ ثفؼً ِقبٌطزٗ ٌش١ٛؿ عبِغ

ٚفٟ ٘نٖ اٌفزوح وزت . األ١ِوٞ ثلٚافً ػبٌُ ا١ٌَبٍخ ثفؼً ِٛلؼٗ كافً اٌجالط

 .َِٛكح ِملِخ وزبثٗ اٌؼجو

ٔلٌٌ ٚ اٌزؾك ثؾبش١خ اٌٍَطبْ ِؾّل فٍلْٚ إٌٝ األ هؽً اثٓ :=:8ٍٕٚخ 

غؤبطخ، فىبْ َِزشبهٖ األه٠ت ، ثؾ١ش أغلق ػ١ٍٗ  ثٓ ٠ٍٛف ثٓ األؽّو أ١ِو

ِب ث١ّٕٙب، فغبكه األٔلٌٌ إٌٝ ثغب٠خ ثبٌغيائو ٍٕخ  اٌؼطب٠ب ، صُ رٛرود اٌؼاللخ

إصو مٌه أزمً إٌٝ ثَىوح . لظ١وح ِٕظت اٌؾغبثخ ، ٕٚ٘بن رٌٛٝ ٌفزوح >=:8

١ٍٕٓ ثؼ١لا ػٓ ػبٌُ اٌجالطبد اٌٍَطب١ٔخ،  ئو، ٚ ثمٟ ثٙب فٌّثغٕٛة اٌغيا

 . اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ ػبوفب ػٍٝ ِطبٌؼخ وزت اٌفمٗ ٚ وزت
  

 المزٌد فً الصفحة التالٌة
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ٚ ٌّب اٍزمو . هعغ إٌٝ ِل٠ٕخ رٌٛٔ ػبطّخ اٌؾفظ١١ٓ ?<:8ٍٕخ  ٚفٟ

ػ١ٍٗ طٍجخ اٌؼٍُ ، فؤصبه مٌه ؽف١ظخ ثؼض ش١ٛؿ عبِغ  ثبٌؾبضوح أٙبي

فٍلْٚ أعٛاء اٌَؼب٠خ اٌزٟ وبٔذ  اثٓ ووٖ. ػوفخ اثٓ اٌي٠زٛٔخ، ػٍٝ هأٍُٙ

فموه اٌٙغوح إٌٝ ِظو ٍٕخ  شجبثٗ فٟ ِٕطمخ اٌّغوة اٌؼوثٟ،رالؽمٗ ِٕن 

ٕ٘بن . ثبشو اٌزله٠ٌ ثبألى٘و أ٠بَ ؽىُ اٌٍّه اٌظب٘و ثولٛق، ٚ ثبٌمب٘وح 9?:8

ػ١ٓ فٟ  ;?:8فٟ ٍٕخ  ماع ط١زٗ وفم١ٗ ِبٌىٟ ِزجؾو فٟ ػٍَٛ اٌل٠ٓ، ٚ

اٌجؾوٞ اٌنٞ وبْ  ٚ فٟ رٍه إٌَخ غوق اٌّووت. ِٕظت لبضٟ لضبح ِبٌى١خ

أفطو ؽلس أصو  ً ىٚعزٗ ٚ أثٕبئٗ اٌمبك١ِٓ ِٓ رٌٛٔ ، فىبْ مٌه اٌّظبة٠م

  . ف١ٗ، هغُ وضوح اٌّظبئت اٌزٟ أٌّذ ثٗ ٍبثمب

 المزيد في الصفحة التالية

 

 

٘بعو إٌٝ رٍَّبْ ١ٌشغً  7<:8ٚ فٟ ٍٕخ 

أثٟ ؽّٛ ِٓ ثٕٟ ػجل  ِٕظت ؽبعت األ١ِو

اٌٛاكٞ، ٌىٓ ثفؼً اٌؾوة ِب ث١ٓ ثٕٟ ػجل 

اٌّو١ٕ٠ٓ ؽىبَ فبً لوه اٌوعٛع ِٓ  اٌٛاكٞ ٚ

 عل٠ل إٌٝ ثَىوح، ٚ فٟ اٌطو٠ك أٍو ِٓ طوف

أػٛاْ اٌّو١ٕ٠ٓ، ٚ ١ٌٕمن ٔفَٗ لجً ثؤْ ٠قٍغ 

أػلائٗ  ث١ؼزٗ ألثٟ ؽّٛ ٚ االشزغبي ِغ

فٟ ِل٠ٕخ فبً اوزٜٛ أ٠ضب ثلٍبئٌ . اٌّو١ٕ٠ٓ

٠ٕظ ِٓ ِؾجَٗ إال ثفؼً  ٌُاٌجالط ، ٚ ٍغٓ ، ٚ 

رلفً طل٠مٗ أ١ِو ِواوش، ٌىٕٗ ثمٟ ٕ٘بن ٚ 

فٟ . اٌزله٠ٌ فٟ عبِغ اٌمو١٠ٚٓ  اٌزؾك ثٍَه

 غبكه فبً إٌٝ لٍؼخ ثٕٟ ٍالِخ فٟ ;<:8ٍٕخ 

اٌغيائو، ٚ ثٙب لضٝ لواثخ أهثغ ٍٕٛاد 

 أظوف فالٌٙب إٌٝ رؾو٠و وزبة اٌّملِخ

اٌش١ٙو، ٚشوع فٟ رظ١ٕف وزبثٗ اٌؼجو، صُ 

 .رٛاه٠ـ األُِ مؾٗ ثؼل مٌه ٚ٘نثٗ، ٚأٌؾك ثٗٔ

 

 

 

 

 

 
 

تمثال البن خلدون فً ساحة 

 اإلستقالل فً تونس
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    ::خلدون فً مصرخلدون فً مصر  ابنابن

فٍلْٚ اٌؼٛكح إٌٝ رٌٛٔ فىزت إٌٝ أثٟ ؽّٛ ٠َزؤمٔٗ ٠ٚوعٛ طفؾٗ، فؤمْ  ٚأهاك اثٓ

 اٌٍَطبْ، فؼبك إٌٝ َِمظ هأٍٗ، ٚظً ػبوفًب ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌلهاٍخ ؽزٝ أرُ رٕم١ؼ ٌٗ

فٍلْٚ أْ ٠يط ثٗ اٌٍَطبْ إٌٝ ١ِلاْ ا١ٌَبٍخ اٌنٞ ٍئّٗ  وزبثٗ ٚرٙن٠جٗ، ٚفشٟ اثٓ

فؼيَ ػٍٝ ِغبكهح رٌٛٔ، ٚٚعل فٟ هؽٍخ اٌؾظ مه٠ؼخ ِٕبٍجخ  ٕٗ،ٚلوه االثزؼبك ػ

فٍلْٚ إٌٝ  اثٓ ٚطً .اٌٍَطبْ ١ٌقٍٟ ٍج١ٍٗ، ٠ٚؤمْ ٌٗ فٟ اٌوؽ١ً ٠زًٍٛ ثٙب إٌٝ

شًٙوا ١ٌَزؼل  فؤلبَ ثٙب[ 9َ?:8ِٓ ك٠َّجو  ?= ٘ـ;?<غوح شٛاي ]اإلٍىٕله٠خ فٟ 

فؤفنرٗ رٍه اٌّل٠ٕخ اٌَبؽوح  ٌوؽٍخ اٌَفو إٌٝ ِىخ، صُ لظل ـ ثؼل مٌه ـ إٌٝ اٌمب٘وح ،

فٍلْٚ ٚلؼٙب فٟ ٔفَٗ  ٚطف اثٓ ثىً ِب ف١ٙب ِٓ ِظب٘و اٌؾضبهح ٚاٌؼّواْ، ٚلل

اٌؼبٌُ، ِٚؾشو األُِ، ٚووٍٟ اٌٍّه،  فوأ٠ذ ؽضوح اٌل١ٔب، ٚثَزبAْ ٚطفب هائًؼب، فمبي

اٌقٛأه ٚاٌّلاهً ثآفبلٗ، ٚرضٟء اٌجلٚه  رٍٛػ اٌمظٛه ٚاألٚا٠ٚٓ فٟ عٖٛ، ٚري٘و

ثؾو ا١ًٌٕ ٔٙو اٌغٕخ، ِٚلفغ ١ِبٖ اٌَّبء،  ٛاوت ِٓ ػٍّبئٗ، ٚلل ِضً ثشبطئٚاٌى

إ١ٌُٙ اٌضّواد ٚاٌق١واد صغخ، ِٚوهد فٟ ٍىه  ٠َم١ُٙ إًٌٙ ٚاٌؼًٍ ١ٍؾٗ، ٠ٚؾ١ٟ

  .…ٚأٍٛالٙب ريعو ثبٌٕؼُ اٌّل٠ٕخ رغض ثيؽبَ اٌّبهح،

   ::خلدونخلدون  حفاوة المصرٌٌن بابنحفاوة المصرٌٌن بابن

 ِٓ أً٘ اٌمب٘وح ٚػٍّبئٙب، ٚاٌزف ؽٌٛٗ طالة فٍلْٚ اٌؾفبٚح ٚاٌزىو٠ُ اثٓ ٌٚمل ٌمٟ

فٍلْٚ ِٓ األى٘و ِلهٍخ ٠ٍزمٟ ف١ٙب ثزال١ِنٖ  اثٓ اٌؼٍُ ٠ٍْٕٙٛ ِٓ ػٍّٗ، فبرقن

ِٚو٠ل٠ٗ، ٚلل رٍمٝ ػٕٗ ػلك وج١و ِٓ األػالَ ٚاٌؼٍّبء، ُِٕٙ رمٟ اٌل٠ٓ اٌّمو٠يٞ، 

ٍٍطبْ ِظو ـ  فٍلْٚ رمل٠و ٚاؽزواَ اٌظب٘و ثولٛق ـ ٌٚمٟ اثٓ .ؽغو اٌؼَمالٟٔ ٚاثٓ

اٌّبٌىٟ ثّلهٍخ اٌمّظ١خ، وّب ٚالٖ ِٕظت لبضٟ لضبح  اٌنٞ ػ١ٕٗ ٌزله٠ٌ اٌفمٗ

فٍلْٚ ًٍٚؼب فٟ إطالػ ِب ٌؾك  اثٓ ٌٚمجٗ ٌٟٚ اٌل٠ٓ فٍُ ٠لفو اٌّبٌى١خ، ٚفٍغ ػ١ٍٗ

ٚلل أثلٜ طواِخ ٚػلال شٙل ٌٗ ثّٙب  ثبٌمضبء ـ فٟ مٌه اٌؼٙل ـ ِٓ فَبك ٚاضطواة،

 .اٌَّبٚاح، ِزٛف١ًب ٌٍللخ، ػبىفًب ػٓ اٌّؾبثبح بْ ؽو٠ًظب ػٍٝوض١و ِٓ اٌّؤهف١ٓ، ٚو

ٚلل عٍت ٌٗ مٌه ػلاء اٌىض١و٠ٓ فضال ػٓ ؽَبكٖ اٌن٠ٓ أصبهرُٙ ؽظٛرٗ ِٚىبٔزٗ ٌلٜ 

فٍلْٚ ِمبِٚخ ٌَؼٟ اٌَبػ١ٓ ضلٖ،  اٌٍَطبْ، ٚإلجبي طالة اٌؼٍُ ػ١ٍٗ، ٌُٚ ٠جل اثٓ

، ٚأٚالكٖ ٚأِٛاٌٗ ؽ١ّٕب غولذ ىٚعزٗ فمل ى٘لد ٔفَٗ فٟ إٌّبطت فبطخ ثؼل أْ فمل

ِظو ثبٌموة ِٕبإلٍىٕله٠خ، ٚلجً أْ ٠ظٍٛا  ثُٙ اٌَف١ٕخ اٌزٟ ألٍزُٙ ِٓ رٌٛٔ إٌٝ

  .إ١ٌٙب ثَّبفخ لظ١وح

 المزٌد فً الصفحة التالٌة
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فٟ ِظو لواثخ أهثغ ٚػشو٠ٓ ػبِب ٌُ ٠غبكه٘ب إال ٍٕخ فٍلْٚ  ألبَ اثٓ

ٌٍشبَ ثوفمخ  77;8ٌي٠بهح اٌملً ، ٚ ٍٕخ  @@:8ٍٕخ  ٌٍؾظ ، ٚ <?:8

فوط ٌٍلفبع ػٕٙب ضل ىؽف اٌّغٛي ثم١بكح  اٌٍَطبْ إٌبطو فوط اٌنٞ

فٍلْٚ ػٍٝ  ػٛكرٗ إٌٝ ِظو أعجو اثٓ ثؼل ٘ي٠ّخ إٌبطو فوط ٚ. ر١ّٛهٌٕه 

 ع١ٍَب ٌز١ّٛهٌٕه، اٌنٞ هغُ فضبػزٗ إال أٔٗ لله موبء اثٓاٌجمبء فٟ اٌشبَ 

ٌّب ضغو ِٓ عٛ اٌّؼبهن ٚ ِٓ غوثزٗ كافً ثالط . فٍلْٚ ٚ ٍؼخ ػٍّٗ

فٍلْٚ ر١ّٛهٌٕه ٌٍؼٛكح إٌٝ ِظو ػٍٝ أٍبً أٔٗ ما٘ت  ِغٌٟٛ، اٍزؤمْ اثٓ

٠َزغٕٟ ػٕٙب، ٌىٕٗ فٟ لواه ٔفَٗ وبْ ِموها ػلَ اٌوعٛع،  ٌغٍت وزجٗ اٌزٟ ال

ػٛكرٗ إٌٝ ِظو ٔمؼ وزجٗ ٚأرّٙب، صُ ٚافزٗ ا١ٌّٕخ فٟ هِضبْ  ٚ ثؼل. ٌٗ فؤمْ

ؽ١ٕئن لبضٟ لضبح اٌّبٌى١خ ف١ٙب، ٚ كفٓ فٟ اٌمب٘وح ثّمبثو  ، ٚوبْ =7;8ػبَ 

  .إٌظو اٌظٛف١خ فبهط ثبة
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  الوقوف فً وجه الشدائدالوقوف فً وجه الشدائد

  الشيخ إسماعيل الزمزميالشيخ إسماعيل الزمزمي

 عقد النوائب والشدائدْ  ...  رهـبذك لّ ـحمن تُ  ٌا

 وإلٌه أمر الخلق عائدْ ...  ىتكَ شْ من إلٌه المُ  ٌا

 دْ ادِ ضَ عن مُ  هَ زّ صمٌد تنَ ...  ـوم ٌـاٌّ ـق ً ٌاـح ٌا

 وأنت فً الملكوت واحدْ ...  أنت الرقٌب على العباد

ًَّ به وأنت عَ ...  بما ابتلٌــتُ أنت العلٌم   شاهدْ  ل

 طاردْ قد أصبحت قلبً تُ ...  إن الهموم جٌوشها

 العوائدْ  نُ سْ من له حُ  ٌا...  ربتًبحولك كُ  جْ ر  ـفَ 

 اندْ عَ على الزمن المُ  هِ بِ ...  تعانُ سْ ٌُ  كَ طفِ لُ  ً  فِ خَ فَ 

 ساعدْ والمسهل والمُ ...  ــبُ ب  سَ ر والمَ سّ ٌَ أنت المُ 

 دْ ٌا إلهً ال تباعِ ...  جا قرٌـبا  رَ لنا فَ  إْجَعلْ 

 ابدْ ى أكَ وَ لْ البَ  نَ ا مِ مَّ مِ ...  ـًنِ افِ عَ ذا الجـالل وَ  ٌـا

 دْ انِ عَ واغتال المُ ...  رب قد ضاقت بً األحــوال ٌا

 دْـ قاصِ  اهُ بّ رَ  قد جئت ٌا ... هـذي ٌدي وبشدتـً

 

 

                                               :قصائد و أشعار

 

 عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال
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  لعله خٌر لعله خٌر 
  حكاٌة فً الصبر على االبتالءحكاٌة فً الصبر على االبتالء

 وبْ ألؽل اٌٍّٛن ٚى٠و ؽى١ُ ٚوبْ اٌٍّه ٠موثٗ ِٕٗ ٠ٚظطؾجٗ ِؼٗ فٟ وً ِىبْ،

 .ف١ٙلأ اٌٍّه" ٌؼٍٗ ف١و"اٌٛى٠و ٚوبْ وٍّب أطبة اٌٍّه ِب ٠ىلهٖ لبي ٌٗ 

فغضت اٌٍّه " ٌؼٍٗ ف١و"ٌىٓ فٟ إؽلٜ اٌّواد لطغ إطجغ اٌٍّه فمبي اٌٛى٠و  

 … ٚأِو ثؾجٌ اٌٛى٠و! شل٠لاً ٚلبي ِب اٌق١و فٟ مٌه؟ غضجبً 

 .، ِٚىش فٟ اٌَغٓ فزوح ط٠ٍٛخ"ٌؼٍٗ ف١و"فمبي اٌٛى٠و اٌؾى١ُ 

 

٠ؼجلْٚ  زؼمت فو٠َزٗ، فّو ػٍٝ لَٛٚفٟ ٠َٛ فوط اٌٍّه ٌٍظ١ل ٚاثزؼل ػٓ اٌؾواً ١ٌ

أْ أطجؼٗ  ٌٚىُٕٙ اوزشفٛا. فٍّب هأٖٚ لجضٛا ػ١ٍٗ ١ٌملِٖٛ لوثبٔبً ٌٍظُٕ. طّٕب

ِمطٛع، ٚال ٠ظؼ رمل٠ُ لوثبْ ثئطجغ ِمطٛع ٌٍظُٕ فؤفوعٛا ػٕٗ ٚرووٖٛ ٠ّضٟ إٌٝ 

 ..ؽبي ٍج١ٍٗ

٠ضو، ٚرنوو  غ ٚالأطٍك اٌٍّه فوؽبً ثؼل أْ أٔمنٖ هللا ِٓ اٌنثؼ رؾذ للَ رّضبي ال ٠ٕف

ػجبهح ٚى٠وٖ،  فىبْ أٚي ِب فؼً فٛه ٚطٌٛٗ اٌمظو أْ أِو اٌؾواً أْ ٠ؤرٛا ثٛى٠وٖ 

اٌَغٓ، ٚاػزنه ٌٗ ػّب طٕؼٗ ِؼٗ، ٚلبي أٔٗ أكهن ؽ١ٕئن اٌق١و فٟ لطغ إطجؼٗ،  ِٓ

 .هللا رؼبٌٝ ػٍٝ مٌه ٚؽّل

 فّب اٌق١و فٟ مٌه؟" ٌؼٍٗ ف١و"ػٕلِب أِود ثَغٕه لٍذ A ٌٚىٕٗ ٍؤٌٗ

ٌَظبَؽجَٗ فٝ اٌظ١ل فىبْ ١ٍملَ لوثبٔبً ثلالً ِٓ .. عبثٗ اٌٛى٠و أٔٗ ٌٛ ٌُ ٠َغٕٗفؤ

 .فىبْ فٟ طٕغ هللا وً اٌق١و… اٌٍّه
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 : حلاية و عربة 

 

ا للخٌر للذٌن ٌحبون هللا"" ا للخٌر للذٌن ٌحبون هللاكل األشٌاء تعمل مع  " " كل األشٌاء تعمل مع 
  بولسبولس  حواريحواريالال          
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    مناجاة إلهٌةمناجاة إلهٌة
  ((00110011--06210621))أبو عطاء هللا السكندري أبو عطاء هللا السكندري 

 .لهً أنا الفقٌر فً غناي فكٌف ال أكون فقٌرا  فً فقريإ

 .إلهً أنا الجاهل فً عملً فكٌف ال أكون جهوال  فً جهلً 

وسرعة حلول مقادٌرك منعا  عبادك العارفٌن بك عن  إلهً إن اختالف تدبٌرك
 .السكون إلى عطاء والٌأس منك فً بالء

 .إلهً منً ما ٌلٌق بلؤمً ومنك ما ٌلٌق بكرمك

إلهً وصفت نفسك باللطف والرأفة بً قبل وجود ضعفً أفتمنعنً منهما بعد 
 . )...(وجود ضعفً

ما هو محال أن ٌصل ها أنا أتوسل إلٌك بفقري إلٌك، وكٌف أتوسل إلٌك ب
أم كٌف أترجم لك بمقالً . أم كٌف أشكو إلٌك حالً وهو ال ٌخفً علٌك. إلٌك

أم كٌف ال . أم كٌف تخٌب آمالً وهً قد وفدت إلٌك. وهو منك برز إلٌك
 .تحسن أحوالً وبك قامت إلٌك

ما  هًإلهً ما ألطفك بً مع عظٌم جهلً وما أرحمك بً مع قبٌح فعلً، إل
 .أقربك منً وما أبعدنً عنك

إلهً ما أرافك بً فما الذي ٌحجبنً عنك، إلهً قد علمت باختالف اآلثار 
تعرف إلى فً كل شئ حتى ال أجهلك فً توتنقالت األطوار أن مرادك منً أن 

 .شئ

إلهً كلما أخرسنً لؤمً أنطقنً كرمك وكلما آٌستنً أوصافً أطمعتنً 
 .منتك

اآلثار فاجعلنً إلٌها بكسوة األنوار وهداٌة  إلهً أمرت بالرجوع إلى
االستبصار حتى أرجع إلٌك منها كما دخلت إلٌك منها مصون السر عن النظر 

 .إلٌها ومرفوع الهمة عن االعتماد علٌها إنك على كل شئ قدٌر

  المزيد في الصفحة التالية      

 

                                                     :نفحات صوفية
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منك أطلب الوصول . وهذا حالً ال ٌخفً علٌك. إلهً ها ذلً ظاهر بٌن ٌدٌك
إلٌك وبك أستدل علٌك، فاهدنً بنورك إلٌك وأقلنً بصدق العبودٌة من ٌدٌك، 

 .إلٌه علمنً من علمك المخزون وصنً بسر اسمك المصون

 .أهل القرب واسلك بً مسالك أهل الجذبإلهً حققنً بحقائق 

إلهً اغننً بتدبٌرك عن تدبٌري وباختٌارك لً عن اختٌاري وأوقفنً على 
 .مراكز اضطراري 

إلهً أخرجنً من ذل نفسً، وطهرنً من شكى وشركى قبل حلول رمسً، 
بك انتصر فانصرنً وعلٌك أتوكل فال تكلنً وإٌاك أسأل فال تخٌبنً وفً 

 .حرمنً ولجنابك أنتسب فال تبعدنً وببابك أقف فال تطردنًفضلك أرغب فال ت

 .إلهً اطلبنً برحمتك حتى أصل إلٌك واجذبنً بمننك حتى أقبل علٌك

إلهً إن رجائً ال ٌنقطع عنك وأن عصٌتك كما أن خوفً ال ٌزٌلنً وإن 
 .أطعتك 

 .وقد أوقفنً علمً بكرمك علٌك. إلهً قد دفعتنً العوالم إلٌك

وأنت أملً، أم كٌف أهان وعلٌك متكلً، إلٌه كٌف أستعز  كٌف أخٌب إلهً
الذلة أركزتنً أم كٌف ال أستعز وإلٌك نسبتنً، أم كٌف ال أفتقر  وأنت فً

ٌا )...( الفقر أقمتنً أم كٌف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنٌتنً  وأنت الذي فً
بهائه ٌا من تجلى بكمال , عزه عن أن تدركه األبصار من احتجب فً سرادقات

كٌف تخفى وأنت الظاهر أم كٌف تغٌب وأنت الرقٌب  , فتحققت عظمته األسرار

 .الحاضر

 
 

 

 

  

 

                                                     :نفحات صوفية
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 :تأمالت

 هو األخٌر؟هو األخٌر؟كان كان هل هل ......التسونامً الٌابانًالتسونامً الٌابانً

 
صدمت وهالنً ما حدث فً الٌابان وتابعت كما تابع المالٌٌن حجم أذكر أننً 

الدمار و الخراب وأعداد القتلى والمفقودٌن باأللوف الذٌن خلفهم وراؤه التسونامً 
 . الرهٌب

وسمعنا أقوال كثٌر ة منها أنه غضب من هللا سبحانه وتعالى و من قال هو من 
  , ...عالمات الساعة و أقوال أخرى كثٌرة 

 
 ".غضب من هللا تعالى"فً ما قٌل إنه دعنا هنا نتأمل 

  
إذا كان هذا غضب فهل تظن أن الٌابانٌٌن هم أكثر شعوب العالم إثارة لغضب هللا؟ 
وإذا كانت هذه الظواهر هً إعالن غضب هللا على البشرٌة وطرٌقته سبحانه فً 

 .ما بقً أحدالتعامل مع شرورنا ومساوئنا لكنا هلكنا جمٌعا ومن زمن بعٌد، و
 

فً المناخ، و بجو جمٌل  باستقرارإننا تمتعنا على مر عصور طوٌلة .. هناك  سؤال
 هللا كان راض عنا حٌنها؟ أنو معتدل فهل هذا معناه 

 
ٌستخدم هللا الكوارث الطبٌعٌة أحٌانا  كعقاب للشر واألشرار و لكن لٌست ، إخوتً 

مخلوق هو قابل للتغٌٌر، و هذه هً سنه الحٌاة، إما ان  ًءكل شكل كارثة عقاب، ف
طبٌعٌة وضعها  قوانٌنٌتغٌر لألفضل او لألسوأ حسبما نوجهه، الكون ٌتحرك بفعل 

التً  القوانٌنواألرض تتحرك بفعل هذه . هللا سبحانه بحساب و الكل ٌعمل بها
صادم فالعواصف والفٌضانات المدمرة هً نتٌجة لتسبب  ًءتحكمها، ولكل ش

والسونامً ٌسببه . فً حٌن أن الزالزل تنتج عن احتكاك أرضً. نظامٌن جوٌٌن
وال ٌعلم أحد اإل هللا ماذا سٌحدث بعد هذا .زلزال ٌحدث تحت سطح الماء

 . التسونامً

ولكون الكوارث الطبٌعٌة ترغم الناس علً تقٌٌم أولوٌاتهم فً الحٌاة و التفكر 
ٌأخذنا الى التأمل فً المقولة الثانٌة وهً هل هذه هذا .  بالنهاٌة الحتمٌة لكل بشر

 .األحداث هً من  عالمات الساعة؟

  المزيد في الصفحة التالية
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 :تأمالت

 
إخوتً كلنا نتوقع إن الساعة حانت وباتت قرٌبة، و إن لم تكن، فساعة كل منا 

فدعونا .  هً بنهاٌة األجل وهً مهما بعدت قرٌبة، وال ٌعلمها اإل هللا سبحانه
و لننسى هول التسونامً الرهٌب المخٌف وقسوته و نتذكر مالك . نكون مستعدٌن

ح  كطوق نجاة لكل من ٌلجأ الٌه و الملك  ورحمته وهو من دعانا إلى بابه المفتو
ونبحث عن طوق نجاة حقٌقً ،  اهتماماتنانعٌد ترتٌب أوراقنا وهٌا . ٌحتمً به

وأمل ورجاء حقٌقً فً ٌوم ٌنتهً فٌه كل زٌف وتَجُمل، و كل تبعٌة دٌنٌة و 
 .تدٌن خاٍل من عالقة حقٌقٌة بٌن اإلنسان وربه

تح عٌنك لتبحث عن هللا حولك و ، ال تفالوقت لم ٌفت بعد، طالما نحن أحٌاء
.. إغمض عٌنك عن العالم عن األحتٌاجات . لكن إغمض عٌنك وإبحث عنه داخلك
الذي فً ٌده كل شئ وٌعلم كل إدعوه فهو . فاإلحتٌاج الحقٌقً هو إلى واحد فقط

 .شئ وعلى كل شئ قدٌر
 

 سامر الطٌب        

  إضغط هناللمراسلة 
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 لقرأة الكتب المقدسة أضغط هنا

  ٧٧ٕٕرقم رقم   مزمورمزمور: : من الّزبورمن الّزبور

ْن أَْرَتِعُب؟ [ ٔ] اتًِ، ِممَّ ٌَ ْن أََخاُف؟ هللاُ ِحْصُن َح [ ٕ]هللاُ ُنوِري َوَنَجاِتً، ِممَّ

ًَّ أَْعَدائًِ َوُخُصوِمً،  ْهُجُم َعلَ ٌَ أُْكلُوا لَْحِمً، ِحٌَن  ٌَ ًَّ األَْشَراُر لِ أِْتً َعلَ ٌَ ِحٌَن 

ْسقُُطونَ  ٌَ ْعُثرُوَن َو ٌش، ال[ ٖ. ]ٌَ ٌْ ي َج َخاُف َقْلبًِإِِن اْصَطفَّ ِضد  ٌَ إْن َنَشَبْت .  

ا ًَّ َحْرٌب، أَْبَقى ِفً َذلِك ُمْطَمئِن   . َعَل

اِم [ ٗ] ٌَّ ا، َوَهذا ُهَو ُمْلَتَمِسً، أَْن أُِقٌَم ِفً َداِرِه ُكلَّ أَ ا َواِحد  َطلَْبُت ِمَن هللاِ أَْمر 

لَ ِفً َجَمالِِه، َوأَْطلَُب َوْجَهُه فًِ بَ  ًْ أََتأَمَّ اتًِ، لَِك ٌَ تِهِ َح ْوِم [ ٘. ]ٌْ ٌَ ُه فًِ  ألَنَّ

َمتِهِ  ٌْ ُئنًِ َداِخلَ َخ ٌَُخب  ْحِمٌنًِ ِفً َداِرِه، َو ٌَ ر   رَفُعنًِ، . الشَّ ٌَ ٍة  ٌَ َعلَى َصْخَرٍة َعالِ

ٌُِحٌُطوَن ِبً[ ٙ] ُم لَُه اْلَقَرابٌَِن فًِ . َفَتْرَتفُِع َرْأِسً َعلَى أَْعَداِئً الَِّذٌَن  أَُقد 

َمتِِه بُِهتَ  ٌْ  . أَُغن ً َوأَْعِزُف للِ . اِف اْلَفَرحِ َخ

ا َرب  ِحٌَن أَْدُعوَك، اْرَحْمنًِ َواْسَتِجْب لًِ[ ٧] ٌَ أَْنَت [ ٨. ]ِاْسَمْع َصْوِتً 

ا َرب  أَْطلُُب َوْجَهكَ : "لَِذلَِك َقالَ َقْلِبً َلكَ !" اْطلُُبوا َوْجِهً: "قُْلتَ  ال [ ٩." ]ٌَ

، َوال ُتْبِعْدِنً َعْنكَ ال تَ . َتْحُجْب َوْجَهَك َعن ً ًَّ ال . أَْنَت ُمِعٌنًِ. ْغَضْب َعَل

ٌَا هللاُ  ً، [ ٓٔ. ]َتْرفُْضِنً َوال َتْتُرْكنًِ، أَْنَت ُمْنِقِذي  َحتَّى َوإِْن َتَرَكنًِ أَِبً َوأُم 

ْرَعاِنً ٌَ َراِط اْلُمْسَتقِ [ ٔٔ. ]َفاللُ  ٌِم َعل ْمِنً ٌا رب  َطِرٌَقَك، اْهِدنًِ إِلَى الص 

ًَّ ُشُهوُد [ ٕٔ. ]أِلَنَّ لًِ أَْعَداء   ُه َقاَم َعَل ال ُتَسل ْمِنً إِلَى إَِراَدِة ُخُصوِمً، ألَنَّ

ُدوَنِنً بِاْلُعْنفِ  ٌَُهد  ً  [ ٖٔ. ]ُزوٍر  . لَِكن ً أَِثُق ِبأَن ً َسأََرى إِْحَساَن هللاِ َوأََنا َح

ْع َوا[ ٗٔ] َك، َتَقوَّ َوَتَشجَّ  .ْنَتِظْر َربَّكَ اْنَتِظْر َربَّ

 "الكتاب الشرٌف"من النسخة العربٌة 
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بخوفً مما ٌحدث و ماهو أتً، أنك أنت العلٌم ،  إلٌكاللهم أنً التجئ : دعاء
غافر الذنوب، أتوب الٌك، واحتمً بك ٌا ذو القدرة و السلطان، علمنً أن أرفع 

 .   برحمتك فً ٌوم ال ظل فٌه غٌر ظلك اشملنًعٌنً إلٌك ،و 
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، و نحن أسعدنا تلقً رسائلكم و " هبة الحٌاة عدد "وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق 

  :وهنا بعض التعلٌقات. نشكر كل من راسلنا

Rawaa Dadou 

 .اللهم اوي اسالك حبك و حب مه احبك و حب عمل يقزبىي لحبك

 

Nawel Talebi 

 تىيز حياته بالزحمة والىىرمه يعشق هللا 

 

Facebook User82 May 

اللهم اوً اسالك باسمك الذي دان له كل شًء وبزحمتك التً وسعت كل 

 شًء وبعظمتك التً تىاضع لها كل شًء

 

Aridj Alward82 May 

 قلىبىا بحبك وحب مه احبكاللهم املؤ 

 

 

 

 :مو الرسائل 

   

 

فرٌق عمل عشاق هللا ، ٌسعدنا تلقى  تحٌاتتقبلوا : عزاء خوة األاإل

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

  مجلة عشاق هللا  :من فضلك إضغط هنا مشاركات
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