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 القرأن األنجيل الشريف، ومنأيات من       
 6 ص.. الكريم، أحاديث و أقوال مأثورة    ا   

01-01 ص...ٌوسف الصدٌق  

   01 -01قصائد وأشعار  

 61-61ص ...بٌن العدل والغفران 

08ص  10مزمور ...من الزبور  

   16ص ...رسائل القراء و دعاء 

 أضغط هنا:  اإتصل بن

 

 1 -1مفهوم الغفران بٌن اللغة والكتاب ص   

Facebook  

  من القلب

 9 -7 ص ...الغفران والثورة

 

 

 رحلة حياة

   الطيبيوميات 
   10-61ص .. الغفران دائرة ولٌس مثلث

"عشاق هللا"مجلة   السابع اإلصدار 

 مقالة العدد

 كلمات من ذهب

 املقدسةللتب من ا

 

 صفحة اخلتام

 أشعار قصائد و

 حلاية و عربة
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 : ٠ؼشف ٌغبْ اٌؼشة اٌغفشاْ وّب ٠ٍٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اٌشة اٌشة إٌٗ سؽ١ُ ٚسؤٚف، : "فٟ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ ِٚٓ أوضش األلٛاي ػّمب ػٓ اٌغفشاْ

ؽبفظ اإلؽغبْ إٌٝ أٌٛف غبفش اإلصُ ٚاٌّؼص١خ . ثطئ اٌغعت ٚوض١ش اإلؽغبْ ٚاٌٛفبء

" إٌٗ غفٛس ٚؽٕبْ: "وّب ٔمشأ فٟ عفش ٔؾ١ّب( 7ٚ 6: 43عفش اٌخشٚط ." )ٚاٌخط١خ

ٚفٟ (. 9: 9ا١ٔبي د" )ٌٍشة إٌٕٙب اٌّشاؽُ ٚاٌّغفشح: "ٚوّب ٠مٛي دا١ٔبي(. 77: 9ٔؾ١ّب )

ةُّ ": إشؼ١بء َُّ َٔزََؾبَعْظ، ٠َمُُٛي اٌشَّ ٍْظِ . ٍَُ٘ ِض رَْج١َطُّ َوبٌضَّ ِِ ٌْمِْش ُْ َوب ْْ َوبَْٔذ َخطَب٠َبُو ْْ َوبَْٔذ  .إِ إِ

ٛف ِّٞ رَِص١ُش َوبٌصُّ ِٚد َشاَء َوبٌذُّ ّْ  (7: 78عفش إشؼ١بء ) "َؽ

 

 

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌصفؾخ اٌزب١ٌخ
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 اللغة والكتاباللغة والكتابمفهوم الغفران بٌن مفهوم الغفران بٌن 

 

  ..غَفر الشيَء يغفِرهُ َغْفًرا سترهُ غَفر الشيَء يغفِرهُ َغْفًرا سترهُ 

  ..وغفر المتاع في الوعاِء أدخلُه وسترهُ وغفر المتاع في الوعاِء أدخلُه وسترهُ 

اهُ  اهُ وغفر الشيب بالخضاب غطَّ   ..وغفر الشيب بالخضاب غطَّ

ى  ى وغَفر َّللاَّ لُه ذنبُه َغْفًرا وَمْغفَِرًة وُغفُوًرا وُغْفَراًنا وغفِيًرا وَغفِيَرة غطَّ وغَفر َّللاَّ لُه ذنبُه َغْفًرا وَمْغفَِرًة وُغفُوًرا وُغْفَراًنا وغفِيًرا وَغفِيَرة غطَّ

  ..عليه وعفا عنهُ عليه وعفا عنهُ 

  ..ُيصلَح بهِ ُيصلَح بهِ   وَغفِيرتِه أصلحُه بما ينبغي أن وَغفِيرتِه أصلحُه بما ينبغي أن وغَفر األمر بُغْفَرتِه وغَفر األمر بُغْفَرتِه 

  

 
 

. . الرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطئ الغضب وكثير اإلحسان والوفاءالرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطئ الغضب وكثير اإلحسان والوفاء""

  ."."معصية والخطيةمعصية والخطيةحافظ اإلحسان إلى ألوف غافر اإلثم والحافظ اإلحسان إلى ألوف غافر اإلثم وال

  ((77وو  66: : 4343سفر الخروج سفر الخروج ))

 :مقالة العدد  

 

فبألٌٚٝ ِشزمخ ِٓ . ٕٚ٘بن فٟ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ صالس وٍّبد ػجش٠خ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌغفشاْ

أٚ اٌزغط١خ ٚاٌغزش، ٌٚٗ ٔفظ اٌّؼٕٝ رمش٠جب فٟ " اٌىفَّبسح"ثّؼٕٝ " وفش"اٌغزس اٌؼجشٞ 

أٚ اٌصٛاة ٠ىفُشُٖ ) وفَش اٌشَٟء ٠ىفِشُٖ : اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؽ١ش ٔمشأ أ٠عب فٟ ٌغبْ اٌؼشة

، ٚاٌىفبسح .٠ٚمبي وفَش دسػُٗ ثضٍٛة أٞ غطَّبُٖ ٌٚجغُٗ فٛلُٗ  .َوْفًشا ُٚوْفًشا عزشُٖ ( ثبٌعُ

ثّؼٕٝ " ٔغب"ٚاٌىٍّخ اٌضب١ٔخ ِشزمخ ِٓ اٌفؼً . رمزشْ ػبدح فٟ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ ثبٌزث١ؾخ

ٚأّخش، ٚ٘ٛ ٠ش١ش إٌٝ سفغ اٌزٔٛة  سفغ ٚأثؼذ، ٠ٚمبثٍٗ فٟ اٌؼشث١خ فؼً ٔغأ ثّؼٕٝ أثؼذ

 . ٚاٌىٍّخ اٌضبٌضخ ِشزمخ ِٓ فؼً َعٍَؼ ثّؼٕٝ صفؼ ٚأ٠عب أثؼذ. ٚإثؼبد٘ب ػٓ اٌخبغٟء

 



 
 

 

  

إال أْ اٌغفشاْ ِششٚغ ثبٌزٛثخ، فؼٍٝ اإلٔغبْ أْ ٠زٛة ػٓ اٌخطب٠ب إرا أساد أْ ٠غفش 

هللا ٌٗ، فبٌخطبح اٌز٠ٓ ٠زٛثْٛ ٠غفش هللا ٌُٙ خطب٠بُ٘، أِب اٌز٠ٓ ال ٠زٛثْٛ ٠ٚصشْٚ ػٍٝ 

فمذ  ٚأُ٘ أسوبْ اٌزٛثخ ٘ٛ االػزشاف ثبٌزٔٛة .غفشاْ ٌُٙاٌّعٟ فٟ غش٠ك اٌشش فال 

: فٙزا داٚد عأس ٌٍشة صبغشا ِؼزشفب غبٌجب اٌغفشاْ. وبْ االٔج١بء ٠ؼزشفْٛ ٌٍشة ثزٔٛثُٙ

" اػزشف ٌه ثخط١زٟ ٚال اوزُ اصّٟ لٍذ اػزشف ٌٍشة ثزٔجٟ ٚأذ سفؼذ اصبَ خط١زٟ"

هللا ؽغت سؽّزه، ؽغت وضشح اسؽّٕٟ ٠ب "٠مٛي  (51) ٚفٟ اٌّضِٛس (.4: 5ِضِٛس )

سأفزه، اِؼ ِؼبصٟ اغغٍٕٟ وض١شا ِٓ إصّٟ ِٚٓ خط١زٟ غٙشٟٔ ألٟٔ ػبسف ثّؼبصٟ 

ٚخط١ئزٟ أِبِٟ، دائّب إ١ٌه ٚؽذن أخطأد، ٚاٌشش لذاَ ػ١ٕ١ه صٕؼذ ٌىٟ رزجشس فٟ 

اعزش ٚعٙه ... فٟ لعبئه ٘بأٔزا ثبإلصُ صٛسد ٚثبٌخط١خ ؽجٍذ ثٟ اِٟ غٍتألٛاٌه ٚر

ٚث١ّٕب أٔب أرىٍُ ٚأصٍٟ ٚأػزشف "ٚدا١ٔبي فٟ صٍٛارٗ ". ػٓ خطب٠بٞ ٚاِؼ وً اصبِٟ

 "ثخط١زٟ ٚخط١خ شؼجٟ إعشائ١ً ٚأغشػ رعشػٟ أِبَ اٌشة اٌٟٙ ػٓ عجً لذط إٌٟٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 

 

وإن لم وإن لم . . فإنه إن غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوىفإنه إن غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى

  تغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم أبوكم أيضا زالتكمتغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم أبوكم أيضا زالتكم

 عيسى المسيحعيسى المسيح

أِب اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ ف١ز١ّض ثإصبسح االٔزجبٖ إٌٝ ِغأٌخ 

غ١ذ غفشاْ اإلٔغبْ ألخ١ٗ اإلٔغبْ، ؽ١ش ٠مٛي اٌ

وّب " اغفشٚا ٠غفش ٌىُ" 47: 6  فٟ ٌٛلب اٌّغ١ؼ

ٚاغفش : "٠مٛي فٟ اٌصالح اٌشثب١ٔخ اٌزٟ ٌمٕٙب رال١ِزٖ 

فإٔٗ  )...(ٌٕب رٔٛثٕب وّب ٔغفش ٔؾٓ أ٠عبً ٌٍّزٔج١ٓ إ١ٌٕب 

إْ غفشرُ ٌٍٕبط صالرُٙ ٠غفش ٌىُ أ٠عب أثٛوُ 

ٚإْ ٌُ رغفشٚا ٌٍٕبط صالرُٙ ال ٠غفش ٌىُ . اٌغّبٜٚ

(. 75، 73، 71: 6 ِزٝ" )أثٛوُ أ٠عب صالرىُ

د١ًٌ ػٍٝ رٛثزٕب  رغبٕ٘بفغفشاْ رغبٚصاد ا٢خش٠ٓ 

٘ٛ اٌزشجٗ ثبٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ٕ٘ب ٚاٌّمصذ . إٌصٛػ

عٛاء فٟ ؽضٗ ػٍٝ اٌغفشاْ أٚ فٟ رغغ١ذٖ ٌّفَٙٛ 

اٌغفشاْ رغغ١ذا ٍِّٛعب ٌُ ٠غجك ٌٗ ٔظ١ش فٟ اٌزبس٠خ 

وٛسٔضٛط " )وّب غفش اٌّغ١ؼ ٌىُ ٘ىزا أٔزُ أ٠عبً "

4 :74.)  
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٠شرجػ فٟ ثبٌص١ٍت فٟ وض١ش ِٓ اٌّٛاظغ، وّب فٟ فٟ أعّٝ دسعبد رغ١ٍٗ اٌغفشاْ ٚ

: 7أفغظ " )اٌزٞ ف١ٗ ٌٕب اٌفذاء ثذِٗ غفشاْ اٌخطب٠ب: "اٌشعبٌخ إٌٝ اٌى١ٕغخ فٟ أفغظ

رٌه أْ . فال ٔغزط١غ اٌفصً ث١ٓ اٌّغ١ؼ ٚث١ٓ اٌؼًّ اٌزٞ لبَ ثٗ ػٍٝ اٌص١ٍت( 77

ِٓ أعً "اٌزٞ أعٍُ ٔفغٗ اٌّغ١ؼ اثٓ هللا  اٌغفشاْ اٌؾك ثٙزا اٌّؼٕٝ ٘ٛ اٌغفشاْ ػٍٝ ٠ذ

ِٓ "ال ِغبي ٌّؼشفخ اٌّغ١ؼ ِٕفصالً ػٓ اٌص١ٍت، ألْ ِٛرٗ إّٔب وبْ ثؾ١ش " خطب٠بٔب،

رىّٓ فٟ اٌشثػ ث١ٓ اٌغفشاْ ِٚٛد  إّٔب وٍٗ" اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ"ٌٚت سعبٌخ " أعً اٌخط١ئخ،

  .اٌّغ١ؼ وفبسح ػٓ خطب٠ب اٌجشش

 نادر عبد االمٌر :بقلم
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الغفران مشروط بالتوبة، فعلى اإلنسان أن الغفران مشروط بالتوبة، فعلى اإلنسان أن 

يتوب عن الخطايا إذا أراد أن يغفر َّللا له، يتوب عن الخطايا إذا أراد أن يغفر َّللا له، 

فالخطاة الذين يتوبون يغفر َّللا لهم خطاياهم، فالخطاة الذين يتوبون يغفر َّللا لهم خطاياهم، 

أما الذين ال يتوبون ويصرون على المضي أما الذين ال يتوبون ويصرون على المضي 

  في طريق الشر فال غفران لهمفي طريق الشر فال غفران لهم
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  إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة علٌه

  لي ابن أبي طالبع 

ْغفِْر لَُكمْ   ٌَ الَتِِهْم،  ُه إِْن َغَفْرُتْم لِلنَّاِس زَّ َماِوي   َفإِنَّ ًضا أَُبوُكُم السَّ ٌْ  ..أَ

  اإلجنيل الشريف

 

 

 

 

 .وال تلق إال بالتً هً أحسن..  فعاشر بإنصاف وسامح من اعتدى

 الشافعي

ُكمْ . َتِدٌُنوا َفالَ ُتَداُنواَوالَ  ٌْ ٌُْقَضى َعلَ ِاْغفُِروا . الَ َتْقُضوا َعلَى أََحٍد َفالَ 

 .ٌُْغَفْر لَُكمْ 

 عيسى املسيح

 إذا سمعت الكلمة تؤذٌك ، فطأطئ لها حتى تتخطاك

  عنر بن اخلطاب

 
لكن الحكٌم  ،الساذج ٌسامح وٌنسى ،الغبً ال ٌسامح وال ٌنسى

  ٌسامح وال ٌنسى

 من األمثال

 :ذهبات من كلم

 

 ال أحب كلمة التسامح لكننً ال أجد كلمة أفضل منها

 غاندي
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  الغفران والثورةالغفران والثورة

  رسالة إلى شباب الثورة العربٌةرسالة إلى شباب الثورة العربٌة

ثً ال ٠غزم١ُ . ال رىْٛ اٌضٛساد ع١بع١خ أٚ الزصبد٠خ أٚ اعزّبػ١خ ٚؽغت

فبٌضٛسح ظذ . ٚرصجؼ عذ٠شح ثٙزا االعُ ؽزٝ رىْٛ صٛسح أخالل١خٙب ٚشأٔٙب ٚظؼ

اٌظٍُ ٚاٌمّغ ٚاٌؼٕف ٚاٌفغبد ال رصجؼ صٛسح ؽمب ؽزٝ رغزط١غ االظطالع ثشفبء 

ٌُ ٠زٕبٖ إٌٝ ػٍُ ٌىٓ . إٌبط ِٓ اٌششٚس اٌزٟ الزشفٙب إٌظبَ اٌزٞ ٔٙعذ ظذٖ

اٌضٛسح اٌؾم١م١خ . أؽذ أْ االٔزمبَ ٚسد اٌصبع صبػ١ٓ وبْ ٠ِٛب ِب عج١ال ٌٍشفبء

اٌشؼج١خ اٌشبٍِخ إٌبعؾخ ٟ٘ اٌزٟ رجذأ ػٙذا عذ٠ذا ثىً ِب فٟ وٍّخ اٌغذح ِٓ 

  .أٞ أْ اٌجذا٠خ اٌغذ٠ذح ٟ٘ لطغ عزسٞ ِغ اٌّبظٟ. ِؼٕٝ

ٗأٗه اىطشٝق فٜ ٕزٓ اىَغٞشح ٕ٘ اىغفشاُ ٗاىزغبٍؼ ٗاىزظبىؼ فَٞب ثِٞ 

ؽَْٞب رنِ اىنشإٞخ ألؽذ، "ّ٘غش  أّل رق٘ه مبرشِٝ ٝ. عَٞغ ٍنّ٘بد اىشؼت

فبّل رظجؼ ٍشرجطبً ثزىل اىشخض أٗ ريل اىؾبىخ ثشاثؾ ٗعذاّٜ أق٘ٙ ٍِ 

اىظيت، ٗاىغفشاُ ٕ٘ اى٘عٞيخ اى٘ؽٞذح ىيفنبك ٍِ ٕزا اىشاثؾ، ٗرؾشٝش 

 62ٗاىق٘ىخ ٕٜ رْ٘ٝغ ػيٚ اىؼجبسح اىزٜ قبىٖب اىغٞذ اىَغٞؼ فٜ ٍزٚ ." اىزاد

ٍِ ٝؤخز : "ػيٞٔ ٕٗت أطؾبثٔ ىيذفبع ػْٔ ؽِٞ عبء اىؾشط ىٞقجؼ٘ا

 ."ثبىغٞف، ثبىغٞف ٖٝيل

 

 : من القلب

أخطش ِب رزؼشض ٌٗ اٌعؾ١ّخ عٛاء وبٔذ فشدا أَ شؼجب ثىبٍِٗ ال ٠مزصش  إْ

فمػ ػٍٝ ِؼبٔبح ٚآالَ اٌغغذ اٌزٟ وبثذ٘ب األفشاد ػٍٝ ٠ذ اٌغالد، ثً ٠ّزذ أعبعبً 

ٍّٟ  اٌزٟ اٌشٚػإٌٝ  ٠شٛثٙب أ٠عب اٌزشٖٛ ٚ٘ٛ ِب ٠مٛد اٌعؾب٠ب إٌٝ أؾشاٍف ٔفغ

 . ٚسٚؽٟ خط١ش ٠زغٍٝ فٟ رّضٍٙب ٚرمّصٙب ش١ئبً فش١ئبً ٌشخص١خ اٌغالد ٚأخاللٗ

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

 : من القلب

فٜ ريل اىؼالقخ غٞش اىَز٘اصّخ ثِٞ ػؾٍٞخ ال رَيل ع٘ٙ اىزؾَو  

ٗاىظجش ٗعالٍد َٝزيل مو آىٞبد اىقَغ ٗاىزؼزٝت، ٗٝؾشمٔ ؽقذ ػبسً 

، ٝزؾ٘ه  ّٛ ِّٜ ٗثشثش َْٝؾٔ ؽبقخً ؽٞ٘اّّٞخ ىزؼزٝت عغذ اىؼؾٞخ ثؼٍْف ثذائ

فبرا ؽذصذ ص٘سح . ؽقٍذ مبٍِ ْٝزظش فقؾ ىؾظخ االّزقبًطجش اىؼؾٞخ اىٚ 

ٗرغٞشد اىَ٘اقغ، ٗاّفزؼ ثبة اىغغِ ٗأطجؾذ اىؼؾٞخ ؽشح ٗاىغالد 

عغْٞب، رزغٞش ػبدح األدٗاس ٗرؤخز اىؼؾٞخ ثٞذٕب ع٘ؽ اىغالد ٗعيطزٔ، 

فززٝق اىغالد ٍشاسح ٍب أراقٖب ٍِ  ،زؾ٘ه اّزقبٍبٞٗٝزذفق خضاُ اىؾقذ ى

ػْذٍب ٝؾذس رىل ٗٝنُ٘ ٕ٘  .ة اىجشثشٛ اىَٖغٍٜٖبّخ ثْفظ األعي٘

اىَآه األخٞش ىيض٘سح رنف ػِ أُ رنُ٘ ص٘سح، ٗرظجؼ ٍغشد ؽيقخ ربفٖخ 

 .فٜ دٗسح ربسٝخٞخ سرٞجخ ٝزجبده فٖٞب اىغالد ٗاىؼؾٞخ األدٗاس

 بقلم نادر عبد األمٌر

 

mailto:%20editor@alyanbua.com
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 : من القلب

 أق٘اه فٜ اىغفشاُ

اً أعٖو ٍِ ٍغبٍؾخ : "ٗىٌٞ ثيٞل ّٗ  ."طذٝق أُ رغبٍؼ ػذ

 ."ٍغئٗىٞخ اىزغبٍؼ رقغ ػيٚ ٍِ ىذٌٖٝ أفق أٗعغ: "ع٘سط اىٞ٘د

ػظَخ اىشعبه رقبط ثَذٙ اعزؼذادٌٕ ىيؼف٘ ٗاىزغبٍؼ ػِ اىزِٝ : "ر٘ىٞز٘ٛ

 ".أعبءٗا اىٌٖٞ

 

 ".أؽذٌٕ ىْفغل... فٜ عؼٞل ىالّزقبً أؽفش قجشِٝ" :دٗط ٕ٘سرُ٘

 ".اىخطؤ ٍِ اإلّغبُ، ٗاىَغفشح ٍِ هللا: "أىنغْذس ث٘ة

 ."اىَغفشح ٕذٝخ غبىٞخ سغٌ أّٖب ال رنيف شٞئب: "ثزٜ عَٞش

ػْذٍب ٝؤخز اىَشء ثضؤسٓ ٝزغبٗٙ ٍغ ػذٗٓ، ىنْٔ ؽِٞ : "فشاّغٞظ ثٞنُ٘

 ."ٝغبٍؾٔ ٝنِ ٕ٘ األفؼو

 ."اغفش ألػذائل دائَبً، فال شٜء ٝؼبٝقٌٖ أمضش ٍِ رىل: "أٗعنبس ٗاٝيذ

 ."اىغفشاُ شَٞخ اىشغؼبُ: "أّذٝشا غبّذٛ

 ."اُ ػشفْب اىؾقبئق عٞنُ٘ ثبٍنبّْب غفشاُ ٍؼظٌ األشٞبء: "غشإبً غشِٝ

اىغَٞغ ٝق٘ه اُ اىغفشاُ فنشح ػظَٞخ ؽزٚ ٝنُ٘ ىذٌٖٝ ٍب : "عٜ اط ى٘ٝظ

 ."ٝغفشّٗٔ

 ".اىؼف٘ ٍِ شٌٞ اىنشاً"ٍضو ػشثٜ 

 ."عبٍؼ أػذاءك، ىنِ ال رْغٚ أعَبءٌٕ: "عُ٘ مْٞذٛ

 ."ُ اىَبػٜ ثبىنبٍواىزغبٍؼ اىَطيق ال ٝغزيضً ّغٞب: "ّٞيغُ٘ ٍبّذٝال

   ارا قبثيذ اإلعبءح ثبإلعبءح فَزٚ رْزٖٜ اإلعبءح: غبّذٛ 

ػظَخ اىشعبه رقبط ثَذٙ اعزؼذادٌٕ ىيؼف٘ ٗاىزغبٍؼ ػِ اىزِٝ  :ر٘ىغز٘ٛ

   أعبإٗا اىٌٖٞ
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  علٌه السالمعلٌه السالم  ٌوسف الصدٌقٌوسف الصدٌق

ػغٞجخ ٕٜ قظخ عٞذّب ٝ٘عف ٍِ ٝقشإٔب ٗ ٝزَؼِ فٜ رفبطٞيٖب ٝذسك مٌ ػبّٚ 

ىقذ ُغذس . عٞذّب ٝ٘عف فٜ ؽٞبرٔ، فيٌ رغزقش عفْٞخ ؽٞبرٔ ػيٚ ٍشعٚ ٗاؽذ اال أخٞشاً 

ثٔ ٍِ اىَقشثِٞ ٍِٗ اىجؼٞذِٝ ؽزٚ ّغزطٞغ اىق٘ه أّ ىٌ ٝغذ ٍِ ْٝظفٔ اإل هللا 

 .عبصآ ػيٚ طجشٓ ٗ رؾَئ ٗ رق٘آ عجؾبّٔ، ٕ٘ ٍِ سأٙ ؽبىٔ ٗ

ٗفٜ سؽيخ ؽٞبح ٝ٘عف اىظذٝق طفخ عَٞيخ سثَب ىٌ ٝؼيْٖب طشاؽخ ٗىنْٖب مبّذ  

، " اىؼف٘" ٕزٓ اىظفخ ٕٜ . ٍ٘ع٘دح ٍٗئصشح ٗ ٗى٘الٕب ٍب ٗطو اىٜ ٍب ٗطو اىٞٔ

فقذ ػفب ٗعبٍؼ ٍِ أعبءٗا اىٞٔ ٗى٘ال أّٔ سٍٚ اإلعبءاد اىَززبىٞخ خيف ظٖشٓ، 

ىنْٔ . ٔ، ٗىنبُ اّزٖض مو فشطخ ىْٞزقٌٗعبٍؼ ٍِ آرٗٓ، ىنبُ اىنشٓ ٗ اىجغغ أمال قيج

ثْغٞبُ اإلعبءح ٗطفبء اىقيت ٗؽشػ اىجغؼخ ؽبفع ػيٚ خظبىخ اىغَٞيخ ٗػالقزٔ 

 .ثبهلل اىزٚ ػظَزٔ ٍِ اى٘ق٘ع فٜ اىشصٝيخ ٗ اّدخشد ىٔ خٞش اىغضاء

  ::رحلة حٌاة ٌوسف الصدٌق رحلة حٌاة ٌوسف الصدٌق 

 11سقٌ ٕ٘ ٝ٘عف ثِ ٝؼق٘ة ثِ اعؾق اثِ اثشإٌٞ ػيٌٖٞ اىغالً ، رشرٞجٔ األؿ 

 . 16ىٔ أؿ ٗاؽذ شقٞق ٍِ ّفظ األً ٕٗ٘ ثْٞبٍِٞ سقٌ . أؿ 16ٍِ ثِٞ 

مبُ ٝ٘عف ٍؾج٘ثب ألثٞٔ أمضش ٍِ مو أخ٘رٔ ألّٔ اثِ شٞخ٘خزٔ فظْغ ىٔ قَٞظب 

ٍيّ٘ب، ٍَب أصبس ؽقذ اخ٘رٔ ػيٞٔ، ٗاصداد ٕزا اىؾقذ أمضش ػْذٍب ثذأ ٝ٘عف ٕٗ٘ غالً 

األؽالً أّٔ سأٙ أؽذ ػشش م٘مجبً ٗاىشَظ طغٞش ٝشٙ أؽالٍب ٗ ٝشٖٗٝب ىٌٖ ٗأؽذ ٕزٓ 

ٗاىقَش ٝغغذُٗ ىٔ، فقبه ىٔ أخ٘رٔ ػيل رظٞش ػيْٞب ٍينب أٗ أػظٌ ٍْب شؤّب فْؤرٚ 

 ٗاصداد ؽقذٌٕ .  ّٗغغذ ىل

ٗفٜ أؽذ األٝبً مبُ أخ٘رٔ ٝشػُ٘ اىَ٘اشٜ فٜ ٍنبُ ثؼٞذ ،فؤسعئ أث٘ٓ ىٞطَئِ 

ٗػْذٍب أقجو اىٌٖٞ ّضػ٘ا ػْٔ . ٗػْذٍب سآٓ اخ٘رٔ قبدً رؤٍشٗا ػيٞٔ ىقزئ. ػيٌٖٞ

ٗ ثَْٞب ٌٕ عبىغُ٘ ؽ٘ه اىجئش . قَٞظٔ ٗسٍ٘ا ٝ٘عف فٜ ثئش ٍبء عبف ىَٞ٘د فٖٞب

ٗاخزٗا قَٞظٔ ٗىطخ٘ٓ .  أرذ قبفيخ ٍزغٖخ ىَظش فؤخشع٘ٓ ٍِ اىجئشٗثبػ٘ٓ ىٌٖ مؼجذ

 .ثذً رٞظ ٗ أػط٘ٓ ألثٌٖٞ ٍذػِٞ أُ ٗؽشب فزل ثٞ٘عف ٗقزئ

 

 

  خاٌّض٠ذ فٟ اٌصفؾخ اٌزب١ٌ

 

 
 

 :رحلة حياة 

 

إخوة ٌوسف أخذوه من حضن أبٌه و رموه بٌدٌهم فً بئر لٌموت، ثم أخرجوه 

 .فغفر ٌوسف إلخوته ...لٌبٌعوه كعبد بعد أن كان اإلبن المدلل
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 :رحلة حياة 

 
فٜ ٍظش ثبػزٔ اىقبفيخ اىٚ خظٜ فشػُ٘ فؼَو فٜ ثٞزٔ ٗمبُ أٍْٞب ٍخيظب فٜ 

ٕٗٗجٔ هللا اىْغبػ  ٗسػٚ ػْٔ عٞذٓ فزشك ىٔ اداسح اىجٞذ . مو ػَئ

فَب ىجضذ صٗعخ عٞذٓ أُ . ٗ مبُ ٝ٘عف ٗعٌٞ اى٘عٔ عَٞو اىٖٞئخ. ىَشزشٝبدٗا

ساٗدرٔ ػِ ّفغٔ فشفغ أُ ٝغبسٖٝب ٗ ٝخطئ اىٚ هللا ٗ ىنْٖب ىٌ رٞؤط ثو 

اعزَشد ريؼ ػيٞٔ ؽزٚ أٍغنذ ثض٘ثٔ راد ٍشح فَب مبُ ٍْٔ اال اُ ٕشة ٍْٖب 

ذٍذ اىشداء مذىٞو ٗ أٍب اىغٞذح فَِ غٞظٖب ٍْٔ اعزخ. سامؼب فُْضع ػْٔ اىشداء

ٗ مبّذ اىْزٞغخ أُ سٍٜ . ػذٓ أّ ٕ٘ ٍِ ؽبٗه اُ ٝؼزذٛ ػيٚ ششف عٞذٓ

 .ٝ٘عف فٜ اىغغِ مَغشً

 

 

 

ٗفٜ اىغغِ مبُ ٝ٘عف مَب مبُ دائَب، ٍؾجب ىينو ٝؼَو ثنو اؽزٖبد ٗطجش 

ٗاخالص ٗمبُ هللا ٍؼٔ فؤطجؼ ىٔ ٍنبّٔ ٍزَٞضح فٜ اىغغِ، ؽزٚ ؽبص سػٚ 

ٗمبُ ٍِ ثِٞ اىَغغِّ٘ٞ خجبص ٗعبقٜ . اىَغغِّ٘ٞسئٞظ اىغغِ ف٘الٓ أٍش 

اىَيل ٗفٜ راد ىٞيخ ؽيٌ مو ٍَْٖب ؽيٌ ٗىٌ ٝفَٖب ٍؼْٚ اىؾيٌ أٗ رفغٞشٓ ٗػْذٍب 

قظب اىؾيٌ ػيٚ ٝ٘عف ٗعذا ػْذٓ رفغٞشا ٗقذ ؽذس ىَٖب مَب فغشٓ ٝ٘عف ار 

ٗثشغٌ أُ ٝ٘عف . ثؼذ صالس أٝبً ػفب فشػُ٘ ػِ اىغبقٜ ٗ أٍش ثقزو اىخجبص

اىغبقٜ أُ ٝزمشٓ ػْذٍب ٝخشط اال أُ اىغبقٜ ّغٜ ٝ٘عف ٗظو فٜ أٗطٚ 

 .اىغغِ ػبٍِٞ ثؼذ ٕزا اىؾذس

 

 

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌصفؾخ اٌزب١ٌخ

كان ٌوسف عبدا ولكنه لم ٌرضخ للخطٌة ولم ٌساوم أو ٌفكر فً نتائج 
 .رفضه إلغراءات سٌدته ولكنه هرب منها لٌصبح مصٌره السجون

 .فغفر ٌوسف ونسى ماحدث وتطلع لألمام 
 

كٌف نسٌت أنه من بث فٌك . !!حتى أنت ٌا ساقً الملك نسٌت ٌوسف

؟ الطمأنٌنة، أنه أول من بشرك بإنفراج أزمتك و خروجك من السجن 

 وغفر ٌوسف ونسى ماحدث من ساقً الملك
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 :رحلة حياة 

 

 

ٗؽذس راد ىٞيخ أُ ؽيٌ اىَيل ؽيَب ٗسأٙ ّفغٔ ٗاقفب ثغبّت اىْٖش ٗسأٙ 

ٗسأٙ . عجغ ثقشاد عَبُ خبسعبد ٍِ اىْٖش رجؼزِٖ عجغ ثقشاد ٕضٝالد

ٗػْذٍب ّبً صبّٞخ  .ففضع ٍِ ٍّ٘ٔ. ِ اىجقشاد اىغَبُزاىجقشاد اىٖضٝالد ٗقذ أمي

فبرا ثٔ ٝؾيٌ ثغجغ عْبثو قَؼ خؼشاء ٍَزيئبد ؽج٘ة ٗعجغ عْبثو ٝبثغبد 

 .  ٗؽذس مَب فٜ اىؾيٌ اىغبثق ٗاثزيؼذ اىغْبثو اىٞبثغخ  اىغْبثو اىََزيئخ

اّضػظ فشػُ٘ عذا ٍِ ٕزِٝ اىؾيَِٞ ٗ ثؾش ػِ رفغٞش ىَٖب فيٌ ٝغذ ػْذ 

رزمش عبقٜ اىَيل ٝ٘عف ٗ قض ػيٚ فقؾ ْٕٗب . اىغؾشح ٗال اىنْٖخ اىَظشِٝٞ

فشػُ٘ ٍب ؽذس ٍؼٌٖ فٜ اىغغِ ٗمٞف فغش ؽئَ فؤسعو اىَيل ىٞغزذػٜ 

 .ٝ٘عف

 

 

 

 

 
 

 

ىجيذ عزذخو فٜ عجغ ٗقف ٝ٘عف أٍبً اىَيل ٗفغش ىٔ اىؾيَِٞ ٗ ٍؼْبَٕب ٗأُ ا

ّٗظؼ ٝ٘عف اىَيل أُ ٝخزبس . عِْٞ سخبء  ٝؼقجٖب عجغ عِْٞ ع٘ع شذٝذ

. اّغبّب ؽنَٞب ىٞذثش اىجالد ٗٝذخش فٜ أٝبً اىشخبء ٍب ٝغذ اىغ٘ع فٜ أٝبً اىغفبف

ٗطبس .  فيٌ ٝغذ اىَيل أفؼو ٗال أؽنٌ ٍِ ٝ٘عف ىٞ٘ىٞٔ أٍ٘س اىجالد ٗاىؼجبد

يلٝ٘عف اىشعو اىضبّٜ فٜ ٍظش ٗأىجغ َُ ٗ أداس ٝ٘عف ٍظش . ٔ اىَيل خبرٌ اى

ٗػجش ثٖب أصٍخ عِْٞ اىغ٘ع، ؽزٚ أُ اىَغبػخ ؽبىذ مو اىجيذاُ اىَغبٗسح 

ؽزٚ أخ٘رٔ أر٘ا اىٞٔ . ىَظش ٗأرٚ اىٞٔ عنبُ اىجالد اىَغبٗسح ٝطيج٘ا ٍْٔ ؽؼبٍب

ٍِ أسػٌٖ ىٞطيج٘ا ؽؼبٍب ىٌٖ ٗألٗالدٌٕ ٍِ ػْذٓ ٗػْذٍب سأٗٓ عغذٗا ػْذٓ 

 .ْٕٗب رزمش ٍب سأٙ فٜ ؽئَ ؽَْٞب مبُ غالٍب.ؼشف٘ٓٗىنٌْٖ ىٌ ٝ

 اٌّض٠ذ فٟ اٌصفؾخ اٌزب١ٌخ

 إنفرج كربك .. إسرع..قم ٌا ٌوسف 

 هللا سٌجازٌك على طاعتك له سبحانه، 

 .  عن كل إساءة وجهت لك بدون حق وبدون ذنب إقترفته

 وهللا سٌجازٌك عن كل ألم ومرارة شعرت بها من القرٌبٌن ومن البعٌدٌن 

 . طرحتها من قلبك حتى ال تشغلك عن حب هللا وطاعته

 الملك ٌطلبك..أسرع أسرع 
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ٗ رؾبٝو ٝ٘عف ػيٚ اخ٘رٔ ىٞؾؼشٗا ىٔ أخ٘ٓ ثْٞبٍِٞ ىٞشآ ٗػْذٍب 

فبٍزألٗا سػجب . أؽؼشٗٓ ىٔ ىٌ ٝزَبىل ّفغٔ ٗأػيِ ىٌٖ أّٔ أخٌٕ٘ ٝ٘عف

أٍب ٕ٘ فطيت ٌٍْٖ أُ ٝشعؼ٘ا ٗ ٝؾؼشٗا أثبٌٕ ٗرٌٖٗٝ . ٗخبف٘ا ٍِ اّزقبٍٔ

ٗقذ مبُ، ٗاعزَغ شَو اىؼبئيخ . ىٞؼٞش٘ا فٜ ٍظش فَب صاىذ اىَغبػخ ٍغزَشح

 .ٍِ عذٝذ ٗىنِ ٕزٓ اىَشح ػٞ٘فب ٍنشٍِٞ ػيٚ ششف ٝ٘عف اىظذٝق

فٜ اىؾقٞقخ اُ اىَنبّخ اىزٜ أخزٕب ٝ٘عف فٜ أسع ٍظش ٍٗغٜء اخ٘رٔ اىٞٔ 

نْٔ ىٌ مبّذ فشطخ ؽقٞقٞخ ىٔ ىْٞزقٌ ػِ مو ٍب قبعبٓ ٗػبّبٓ ٍِ ره ثغججٌٖ ٗ ى

 . ٝفؼو رىل ثو فؼو اىؼنظ رَبٍب

 

 

 

، ىٞٔا رشٙ ى٘ ىٌ ٝنِ ٝ٘عف ثٖزٓ اىشخظٞخ اىَغبٍؾخ ىنو اعبءح ٗمو ٍغئ

 ٕو مبُ ٗطو اىٚ ٍب ٗطو اىٞٔ؟

 :  ٌوسف لم ٌعاتب أخوته وال ألمح لما فعلوه به بل قال لهم

بعتمونً إلى هنا، ال تخافوا منى فال تتأسفوا اآلن، وال ٌصعب علٌكم أنكم 

 .ألن هللا أرسلنً أمامكم حفاظا على حٌاتكم
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                                               :قصائد و أشعار

 

 عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال

  

 

 أعزغفش هللا ٍِ عشٛ ٍِٗ ػيْٜ 

 ذ خ  ف  أعزغفش هللا ٍِ سٗؽٜ اىزٜ ُّ 

 أعزغفش هللا ٍِ ػقيٜ ارا اخزيفذ 

 أعزغفش هللا ٍِ فنشٛ ٍٗب عشؽذ 

 أعزغفش هللا ٍِ ٝقظزٜ مغجذ 

 أعزغفش هللا ٍَب ثبششرٔ ٝذٛ 

 أعزغفش هللا ٍِ س ْعٍو ٍٗب ثطشذ 

 أعزغفش هللا ٍَب قذ سأٙ ثظشٛ 

 أعزغفش هللا ٍِ مفٚ ٍٗب ٗػؼذ 

 أعزغفش هللا ٍَب قذ شََذ ىٔ 

 ٍِ غؼجٜ أعزغفش هللا ٍِ عخطٜ ٗ

 أعزغفش هللا ٍَب قذ دسٝذ ٍٗب 

 أعزغفش هللا ٍِ مو األٍ٘س ٍِٗ 

 أعزغفش هللا ٍِ مو اىزّ٘ة ٍِٗ 

 أعزغفش هللا ٍَب مْذ ٍئرَْبً 

 أعزغفش هللا ٍِ ظيَٜ ىغٞشٛ فٜ 

 أعزغفش هللا ٍِ ثشٛ ى٘اىذرٜ 

 أعزغفش هللا ٍِ رشمٜ ؽق٘قَٖب 

 أعزغفش هللا ٍِ رمشٛ ع٘اٙ ثَب 

 أعزغفش هللا ٍَب قذ رخٞو ىٜ 

 أعزغفش هللا ٍِ ػؼفٜ ٍِٗ ٍشػٜ 
 

 أعزغفش هللا ٍِ ّفغٜ ٍِٗ ثذّٜ

  ِ  ػِ أٍش خبىقٖب فٜ عغَٜ اىٕ٘

ٜ  ثٔ اىَؼبّٜ ٍِٗ فَٖٜ ٍِٗ ف طْ 

ِ   خ٘اؽشٛ فٞٔ ٍِ ثبدٍ   ٍٗنزَ

  ِ ع   ٘ ّٜ عشٙ فٜ اىًْ٘ ٗاى  ٍٗب ػي

  ِ غ   ٍِ مو شٜء قجٞؼ اىفؼو أٗ ؽ 

 ٗاىشش رذّْٜٞ ٗرجؼذّٜفٜ اىخٞش 

ْذ أُرّٜ ػ   ٗ  فٜ ؽ٘ه ػَشٛ ٍَٗب قذ 

  ِ  ػيٞٔ ٍِ ّبػٌ فٜ اىيَظ أٗ خش

  ِ  ٍ  ٍِ اىشٗائؼ فٜ اىخؼشاء ٗاىذ 

 ٍِٗ سػبٛ ٗاشفبقٜ ٍِٗ ُعجُْٜ

 ىٌ أدس ٍِ خجش فٜ اىْبط ٝؼغجْٜ

 عَٞغ ٍب ىٜ ٍِ اىؾبعبد فٜ صٍْٜ

  ِ  مو اىجالٝب ٗمو اىشش ٗاىفز

ِ  ػيٞٔ ثِٞ اى٘سٙ أٗ غٞش ٍئ  َ  ر 

 ؽق ٍِٗ أؽذ فٜ اىْبط ٝظيَْٜ

  ِ  ٗٗاىذٛ ؽٞش ىٌ أخذً ٗىٌ أُػ 

  ِ  ٗؽبىَب ٍَْٖب ُغّزُٝذ ثبىيج 

  ُ زض  ٍُ  فٞٔ ٍٗب ىٞظ فٞٔ غٞش  
 ٍٗب ارَٖذ ثٔ شخظبً ٍِ اىظُِْ 

  ِ ؾ   َ  ٍِٗ رقيت أؽ٘اىٜ ػيٚ اى
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  عفوك أعظمعفوك أعظم

  أبو نواسأبو نواس

ظَُذ رّ٘ثٜ مضشحً   ٌُ  ٝب سةِّ اُ ػ   فيقذ ػيَُذ ثؤُ ػف٘ك أػظ

   ِ ًُ    اُ مبُ ال ٝشع٘ك اال ٍؾغ  فجَِ ٝي٘ر ٗ ٝغزغٞش اىَغش

ٌُ  اّٜ دػ٘د مَب أٍشد  رؼشػب   فبرا سددد  ٝذٛ فَِ را ٝشؽ

 ::وقال أٌضأوقال أٌضأ
  ٜ ٖ الً  ا ى ط  إ  ْٗ   ى ْغُذ ى ْيف ْشد 

ٌ  ٗ  ال     ْٞ ؾ  يٜ  اىَّْبس  اْىغ  ٛ ػ   ٘  ا ْق

ث ٜ   ْ٘ ٗ  اْغف ْش ُرُّ ث خً  ْ٘ ٖ ْت ىٜ  ر   ف 

    ٌ ْٞ ّْت  اْىؼ ظ  بف ُش اىز  َّل  غ   ف بّ 

    ٌ ْٝ ش  يخً اْىن   ٍ ؼب ٍُ ْيْٜ   َِّ  ٗ  ػ 

    ٌ ْٝ  ٘ ْٖظ اْىق  يٜ  اىَّْ  ٗ  ص جِّْزْٜ  ػ 

به      ٍ اد  اىشِّ ْضُو ا ْػذ   ٍ ثٜ   ْ٘  ُرُّ

   ْ٘ ٖ ْت ىٜ  ر  اله  ف  ااْىغ   ث خً ٝ ب ر 

   ًٍ ْ٘ ش ٛ ّ بق ض  فٜ  ُموِّ ٝ  َْ  ٗ  ُػ

بى ٜ    َ ْٞف  اْؽز  د  م  اء  ّْجٜ  ص   ٗ  ر 

ٜ ٰار بك   ٖ ٜ ػْجُذك  اْىؼ بط   ا ى

بك     ٗ  ق ْذ د ػ  ة   ْ٘ ُّ ا ث بىزُّ ق ًشّ ٍُ 

و     ْٕ ّْذ  ى زاك  ا  ٗ  ا  ُْ ر ْغف ْش   ا 

٘اك     ِْ ّ ْشُع٘ ع   َ ُْ ر ْزُشْد ف   ٗ   ا
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  العدل والغفرانالعدل والغفران

  قصة من التراث اإلسالمًقصة من التراث اإلسالمً

ارٚ شبثّبُ اىٚ اىخيٞفخ ػَش ثِ اىخطبة ٗمبُ فٜ اىَغيظ َٕٗب ٝق٘داُ سعالً ٍِ 

 اىجبدٝخ فؤٗقف٘ٓ أٍبٍٔ

 ٍب ٕزا : قبه ػَش 

 أثبّب ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ ، ٕزا قزو: قبى٘ا  

 أقزيذ أثبٌٕ ؟ : قبه

  ! ّؼٌ قزيزٔ: قبه 

 مٞف قزيزٔ  ؟ : قبه  

ؽغشاً، ٗقغ ػيٚ  دخو ثغَئ فٜ أسػٜ، فضعشرٔ، فيٌ ْٝضعش، فؤسعيذ ػيٞٔ : قبه  

 ...سأعٔ فَبد

  (أٛ اإلػذاً)  .... اىقظبص: قبه ػَش  

  

أُ  ألسع أعؤىل ثبىزٛ قبٍذ ثٔ اىغَبٗاد ٗا: ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ : قبه اىشعو ف

ع٘ف رقزيْٜ  ثؤّل  رزشمْٜ ىٞيخ، ألرٕت اىٚ صٗعزٜ ٗأؽفبىٜ فٜ اىجبدٝخ ، فؤُخج ُشٌٕ 

 .ىٌٖ ػبئو اال هللا صٌ أّب ، صٌ أػ٘د اىٞل ، ٗهللا ىٞظ

؟ اىجبدٝخ،ٍِ ٝنفيل أُ رزٕت اىٚ : قبه ػَش َّٜ  صٌ رؼ٘د اى

ٗال قجٞيزٔ ٗال  ٗال داسٓ  خَٞزٔ،ٗال  اعَٔ،فغنذ اىْبط عَٞؼب ً، اٌّٖ ال ٝؼشفُ٘  

ٗال  أسع، ٕٜٗ مفبىخ ىٞغذ ػيٚ ػششح دّبّٞش، ٗال ػيٚ  ٝنفيّ٘ٔ،فنٞف  ٍْضىٔ،

فغنذ اىظؾبثخ ، ٗػَش ... اّٖب مفبىخ ػيٚ اىشقجخ أُ رُقطغ ثبىغٞف ّبقخ،ػيٚ 

زؤصش ، ألّٔ  ٗقغ فٜ ؽٞشح، ٕو ُٝقذً فٞقزو ٕزا اىشعو، ٗأؽفبىٔ َٝ٘رُ٘ ع٘ػبً  ٍُ

فٞزٕت ثال مفبىخ، فٞؼٞغ دً اىَقز٘ه، ٗعنذ اىْبط، ّّٗنظ ػَش  ْٕبك أٗ ٝزشمٔ

 أرؼف٘اُ ػْٔ؟ : سأعٔ ، ٗاىزفذ اىٚ اىشبثِٞ  

 

  ..اىَئٍِْٞ ال، ٍِ قزو أثبّب ال ثذ أُ ُٝقزو ٝب أٍٞش: قبال  

  !!ٍِ ٝنفو ٕزا أٖٝب اىْبط ؟ :ػَشقبه  

ّٛ ثشٞجزٔ ٗصٕذٓ ، ٗطذقٔ ،ٗقبه    :فقبً أث٘ رس اىغفبس

 ٍٞش اىَئٍِْٞ ، أّب أمفئٝب أ 

  !ٗى٘ مبُ قبرال: ٕ٘ ق ْزو ، قبه : قبه ػَش  
 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌصفؾخ اٌزب١ٌخ
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 أرؼشفٔ ؟ : قبه

 مٞف رنفئ؟  :قبه أػشفٔ،ٍب : قبه 

َبد اىَئٍِْٞ، فؼيَذ أّٔ ال ٝنزة، : قبه    .هللا ٗعٞؤرٜ اّشبءسأٝذ فٞٔ ع 

  !ٝب أثب رّس ، أرظِ أّٔ ى٘ رؤخش ثؼذ صالس أّٜ ربسمل: قبه ػَش  

  .... هللا اىَغزؼبُ ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ: قبه 

أؽفبىٔ ٗإٔئ،  فزٕت اىشعو، ٗأػطبٓ ػَش صالس ىٞبه ٍ، ُٖٝٞئ فٖٞب ّفغٔ، ُٗٝ٘دع  

 .... صٌ ٝؤرٜ، ىٞقزض ٍْٔ ألّٔ قزو ْٗٝظش فٜ أٍشٌٕ ثؼذٓ،

: فٜ اىَذْٝخ ّبدٙ  ٗثؼذ صالس ىٞبٍه ىٌ ْٝظ ػَش اىَ٘ػذ، ٝ ُؼّذ األٝبً ػذاً، ٗفٜ اىؼظش 

ٗعيظ أٍبً ػَش، قبه  رس  اىظالح عبٍؼخ ، فغبء اىشبثبُ ، ٗاعزَغ اىْبط، ٗأرٚ أث٘ 

 !ٍب أدسٛ ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ: أِٝ اىشعو ؟ قبه : ػَش

اىظؾبثخ  غٞش ػبدرٖب، ٗعنذ ٗريفَّذ أث٘ رس اىٚ اىشَظ، ٗمؤّٖب رَش عشٝؼخ ػيٚ 

 .ٗاعَِٞ

 

 .ٍؼٔ  ٍِٗمجّش  قجو اىغشٗة ثيؾظبد، ارا ثبىشعو ٝؤرٜ، فنجّش ػَش،ىنِ  

 ٍٗب ػشفْب ٍنبّل أٖٝب اىشعو أٍب اّل ى٘ ثقٞذ فٜ ثبدٝزل، ٍب شؼشّب ثل : فقبه ػَش  

!!  

َّٜ ٍِ اىزٛ ٝؼيٌ اىغشَّ : قبه  َّٜ ٍْل ٗىنِ ػي !! ٗأخفٚ  ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ، ٗهللا ٍب ػي

اىطٞش ال ٍبء ٗال شغش فٜ اىجبدٝخ   ٕب أّب ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ، رشمذ أؽفبىٜ مفشاؿ

  ..،ٗعئُذ ألُقزو

 ٍبرا رشٝبُ؟ : ف٘قف ػَش ٗقبه ىيشبثِٞ 

 .ػفّ٘ب ػْٔ ٝب أٍٞش اىَئٍِْٞ: قبال َٕٗب ٝجنٞبُ فقبً اىشبثبُ ٗ 

 .... هللا أمجش، ٗدٍ٘ػٔ رغٞو ػيٚ ىؾٞزٔ: قبه ػَش  
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  ""١٥١٥""مزمور رقم مزمور رقم : : من الزبورمن الزبور

 ٌُ ب َسِؽ١ ًّ َّٟ ألَََّٔه َدائِ َؼبِص َِ ُؼ  ِْ ، اُ ٌْ ب َّ ِٕٟ ألَََّٔه َسْؽ ّْ َُّ اْسَؽ ُ ٍِْٕٟ  [ٕ]. اٌٍَّٙ اِْغِغ

ْٓ َخِط١ئَزِٟ غَِّْٙشِٟٔ ِِ َٚ  ،ٟ ِّ ًِّ إِْص ْٓ ُو ال أَْلِذُس  [ٖ]. ِِ َٚ  ، َّٟ َؼبِص َِ أََٔب َػبِسٌف 

َْٔغٝ َخِط١ئَزِٟ ْْ أَ ْؽَذَن،  [ٗ]. أَ َٚ َْٔذ  إِِّٟٔ أَْخطَأُْد فِٟ َؽمَِّه، فِٟ َؽمَِّه أَ

َٛ َششٌّ فِٟ َٔظَِشنَ  ب ُ٘ َِ ٍُْذ  فََؼ َْٔذ َصبِدٌق فِٟ. َٚ أَ َػبِدٌي فِٟ  َٚ َٚ َه،  ِِ َوال

هَ  ِّ ٟ َخبِغئًب [٘]. ُؽْى ِِّ ٌََذْرِٕٟ أُ َٚ َٚ ْزِٔجًب،  ُِ ١َْٔب  ِٖ اٌذُّ َْٔذ  [ٙ]. أََٔب ِعْئُذ إٌَِٝ َِ٘ز أَ

بِق َْٔفِغٟ َّ خَ فِٟ أَْػ َّ ٌِْؾْى ِٕٟ ا ّْ ٍِْت، َػٍِّ ٌْمَ بَٔخَ فِٟ ا َِ  . رُِؾتُّ األَ

َٓ اٌغَّْؼزَِش فَ  [٧] ِِ ٍخ  َِ ٍْظِ غَِّْٙشِٟٔ ثُِؾْض َٓ اٌضَّ ِِ ٍِْٕٟ فَأَْث١َطَّ أَْوضََش  . أَْغَُٙش، اِْغِغ

َُ اٌَّزِٟ َعَؾْمزََٙب [٨] ٌِْؼظَب َِٙظ ا فََشًؽب، فَزَْجزَ َٚ ْؼِٕٟ ُعُشًٚسا  ِّ ْي  [٩]. أَْع ِّٛ َؽ

ٟ ِِ ًَّ آصَب َغْؼ ُو ِْ ا َٚ ْٓ ُرُٔٛثِٟ،   . َٔظََشَن َػ

َظغْ  [ٓٔ] َٚ ًِ٘شا،  ٍْجًب غَب َّٟ لَ َُّ اْخٍُْك فِ ُ ١َٕخً  اٌٍَّٙ ِِ َّٟ ُسًٚؽب َعِذ٠َذحً أَ ال  [ٔٔ]. فِ

ٌْمُذُّٚطَ  َّٕٟ ُسَٚؽَه ا ِِ ِْٕضْع  ال رَ َٚ ْؾَعِشَن،  َِ  ْٓ ِِ ْٓ  [ٕٔ]. رَْطُشْدِٟٔ  ِِ ْؽِٕٟ  فَشِّ

ِٟٔ ثُِشٍٚػ َساِظ١َخٍ  ِّٛ لَ َٚ ١ْزَِٕٟ،  ٌُْؼَصبحَ غُُشلََه،  [ٖٔ]. َعِذ٠ٍذ ثِأَََّٔه َٔغَّ َُ ا فَأَُػٍِّ

ٌُْخطَبحُ   . إ١ٌَِْهَ  ف١ََْشِعَغ ا

َٟ ٌَِغبِٟٔ  [ٗٔ] ، ف١ََُغِّٕ َِ ْٓ َعْفِه اٌذَّ ِِ ْٔمِْزِٟٔ  ْٕمِِزٞ، أَ ُِ ب اإِلٌَُٗ  ، أ٠َُّٙ َُّ ُ اٌٍَّٙ

َذنَ  [٘ٔ]. ثَِصالِؽهَ  ّْ ٟ َؽ ِّ َٓ فَ ، ف١َُْؼٍِ َّٟ ٠َب َسةُّ ألَََّٔه ال  [ٙٔ]. اِْفزَْؼ َشفَزَ

ال َٚ َٙب،  ُِ ُْٕذ أُلَذِّ إاِل فَُى َٚ ٍْ ٠ُْؾَشقُ رَُغشُّ ثَِعِؾ١ٍَّخ،  ًِ  [٧ٔ].  رَْشَظٝ ثِمُْشثَب ثَ

َْٕىِغَشحُ  ُّ ٌْ ُٚػ ا َٟ اٌشُّ ِ٘ ِؾ١َّخُ اٌَّزِٟ ٠َْطٍُجَُٙب هللاُ  َْٕغِؾُك . اٌعَّ ُّ ٌْ ا َٚ َٕىِغُش  ُّ ٌْ ٍُْت ا ٌْمَ ا

 . ال ٠َْؾزَمُِشُٖ هللاُ 

َْٕٙب [٨ٔ] اْسَض َػ َٚ ٌْمُْذِط  ْٓ إٌَِٝ ا اَسَ٘ب. أَْؽِغ َٛ ِٓ أَْع ََ َظَؾب٠َب فَُٕمَذِّ  [٩ٔ]. اِْث
زِهَ  َٕصَّ َِ ص١َِشأًب َػٍَٝ  َٚ  َٓ لَشاث١ِ َٚ  . الئِمَخً رَُغشُّ ثَِٙب، 

 "اٌىزبة اٌشش٠ف"ؽغت اٌزشعّخ اٌؼشث١خ 

 

                                                     :من اللتب املقدسة

 

 لقرأة الكتب المقدسة أضغط هنا

http://ushaaqallah.com/holy_books/index.php
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 :يوميات الطيب

    !!!!!!!!دائرة ولٌس مثلثدائرة ولٌس مثلث.. .. الغفران الغفران 

ضحك صدٌقً بصوت عال عندما قلت له بتلقائٌة إن الغفران هو دائرة، ولم 

 ٌكتف بالضحك بل تهكم علً قائال ولماذا دائرة ولٌس مستطٌل أو مثلثا مثال؟؟

تمالكت نفسً وعدت أوضح له معنى الدائرة الذي أقصده وهو الٌكف عن 

تظاهرت بالتسامح والغفران و أكملت حدٌثً قائال إن وكتمت غٌظً و ..الضحك

اإلنسان ٌملك فً نفسه قوة عظٌمة وهً القدرة على العفو و النسٌان والتماس 

األعذار فلو إستغلها بقلب صاف ونٌة طٌبة ٌكون قد نجا بنفسه من الوقوع فً 

 فخ التفكٌر فً اإلنتقام والضٌق والغٌظ، وهً قادرة كلها أن تحول حٌاة أي

 .إنسان إلى شقاء وبؤس ولٌس اإلنسان فقط بل من حوله أٌضا

فلو تشاجرت مع زوجتك ذات ٌوم ألنها تباطأت فً تلبٌة طلب ولم تلتمس لها 

 ستخرج أنت و تغلق الباب بعنف.. عذرا فقد حكمت على ٌومك و ٌومها بالكأبة 

هً وستكون أفعالك و تصرفاتك بذات العنف مع كل من تقابله، أما وراءك، 

أنت .. فستظل تصرخ فً األوالد طٌلة الٌوم و تتشاجر حتى مع أدوات المطبخ 

أما هً فتنتظرك بفارغ الصبر ..تتوقع أن تعود البٌت تجدها منهارة نادمة

 .لتنتقم

ستكون انت أول المستفٌدٌن .. هً دائرة لو بدأتها بالتسامح و التماس العذر

ٌت واألوالد والعمل وكل ما تقابله فً إذ سٌسود التفاهم و السالم الب. ال آخرهم

 . ٌومك

أما المثلث فألنه ذو زواٌا تمكنه من أن ٌخفً بعض الضٌق من هنا ومن 

 . هناك وٌوما بعد ٌوم وبتراكم الضٌق ٌنفجر المثلث

  في الصفحة التالية المزيد
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 :يوميات الطيب

فال تسمح ألي شئ أن ٌعكر صفو حٌاتك وقد ٌكلفك الكثٌر فالحٌاة أجمل 

العفو " وتذكر إن مقوله .." أوهذا قال.. هذا فعل"من أن نقضٌها فً وأبسط 

 .هً دلٌل قوة ولٌست دلٌل ضعف" عند المقدرة

 ولكن ما رأٌك فً المستطٌل؟؟ .. هنا قال صدٌقً نعم اقتنعت أنها دائرة ال مثلث

ولكنً . لم أستطع تحمل أكثر من ذلك، إنتصبت واقفا، توجهت للباب، وخرجت

 ."الباب بعنف ورائًأغلق "لم 

 باسم الطٌب/ بقلم 

 

 

 

 

كلمات 
صغٌرة ولكن 
تاثٌرها كبٌر

سامحنً

أعذرنً

  ال
تؤاخذنً

أنا أسف



 

لتكن مشٌئتك على . لتأت مملكتك. أبانا الذي فً السماء، لٌتقدس اسمك

واغفر لنا . ارزقنا الٌوم ما ٌكفٌنا من خبز. األرض كما هً فً السماء

وال تدخلنا فً محنة، بل أنقذنا  .ذنوبنا، كما نسامح نحن المذنبٌن إلٌنا

.آمٌن. ألن لك الملك والقوة والجالل إلى األبد. من الشرٌر  
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، و نحن أسعدنا تلقً " الكوارث الطبٌعٌة " وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق 

 . وهنا بعض التعلٌقات. رسائلكم و نشكر كل من راسلنا

Osama Sead21 يونيو 

 انا سعيد بدخولى
 

 يونيو 19أخفي همومي بإبتسامة

 هال باعز اصحاب
 

 يونيو 18مصطفي شندي

 هللا نور السماوات واالرض
 

 يونيو 18اشرف شيكو

ُث بَِمْجِد  َماَواُت ُتَحّدِ  هللِا، َواْلَفلَُك ُيْخبُِر بَِعَمِل يََدْيهِ السَّ

 

 

 :من الرسائل 

   

 

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

من  سئلة او مشاركاتأقتراحات او إأي إذا كان لدٌكم على هذا العدد ، و

  عشاق هللامجلة   :فضلك إضغط هنا
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