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 5 -3ص ..  جذور المفهوم وتجلٌاته: األبوة

Facebook  

  مو القلب

 8 -7 ص .. دور األب

 

 

 رحلة حياة

"عشاق هللا"مجلة   العاشر اإلصدار 

 مقالة العدد

 كلمات مو ذهب

 نفحات صوفية

 
 صفحة اخلتام

 قصائد و أشعار

 حلاية و عربة

http://www.ushaaqallah.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=115939429506
mailto:%20editor@alyanbua.com
http://www.ushaaqallah.com/
http://www.ushaaqallah.com/
mailto:%20editor@alyanbua.com
http://ushaaqallah.com/contactus.phpإتصل%20بنا
mailto:%20editor@alyanbua.com
http://www.facebook.com/groups/202185213163525


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 
 

 

 

 :ك٢ األصَ

األط١ٍخ اٌزٟ رٛجض فٟ وً  ٟ٘ ِٓ اٌىٍّبداٌٛاٌض،  رطٍك ػبصح ػٍٝ اٌزٟ( أة)وٍّخ    

اٌمغ٠جخ وض١غا ِٓ وٍّخ " آثب"فٟٙ ِٛجٛصح فٟ اٌٍغخ ا٢عا١ِخ فٟ ط١غخ اٌٍغبد اٌـب١ِخ، 

ٚإْ وبْ ٕ٘بن رؼبعة فٟ . فٟ اٌٍغخ اٌؼجغ٠خ" آة"فٟ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ٚوٍّخ " أة"

وّب أٔٙب لغ٠جخ جضا ِٓ اٌىٍّخ . ١ِخا٢عاء ثشظٛص أؿجم١خ اٌىٍّخ فٟ اٌٍغخ ا٢عا

ٌٍٚىٍّخ . اٌزٟ رؼٕٟ اٌششض اٌظٞ ٠مغع أٚ اٌظٞ ٠ٍّه ؿٍطخ اٌمغاع" أثٛ"ا٢شٛع٠خ 

الدع  ". ٌجٝ عغجخ ِب"٠ؼٕٝ " آثب"أ٠ؼب ِؼبٟٔ ٌغ٠ٛخ أسغٜ فٟ اٌؼجغ٠خ د١ش أْ اٌفؼً 

اٌؼغة ٠ٚؼغف ٌـبْ . اٌؼجغ٠خ" آثٝ"ِٓ " ٌجّٝ"فٟ ٘ظا اٌـ١بق لغة اٌىٍّخ اٌؼغث١خ 

" أثٝ"األة ػٍٝ أٔٗ اٌٛاٌض أٞ اٌششض اٌظٞ أٔجت، ٌىٕٗ ٠ظوغ ش١ئب ِّٙب ٘ٛ اٌفؼً 

ّٟ " "عثّٝ"ثّؼٕٝ " ٠أثٛ"  ".ٞ ٠غظٖٚ ٠ٚغث١ِٗب ٌٗ أة ٠أثٖٛ أ"د١ش لض ٠مبي " ٠غث

 اُزٞهاح ٝاُؼٜل اُول٣ْ

 د١ش وبْ إ٠ّبْ ،ٚلض أٌٚذ اٌزٛعاح أ١ّ٘خ وج١غح جضا ٌّىبٔخ ا٢ثبء   

 ، إط وبْ هللا ٠ُضػٝ"ا٢ثبء" ٘ؤالء ؾ ػٍٝ إ٠ّبْشؼت هللا ٠زأؿ 

 ا٠٢بد اٌزب١ٌخ  ِضًفٟ وزبة اٌزٛعاح،  ِضٍّب ٔمغأ ػبصح" إٌُٗ ا٢ثبء"

فغطٝ ِٛؿٝ .صُ لبي أب اٌٗ اث١ه اٌٗ اثغا١ُ٘ ٚاٌٗ اؿذك ٚاٌٗ ٠ؼمٛة: "ِٓ ؿفغ اٌشغٚط

ب ٌّٛؿٝ ٘ىظا لبي هللا ا٠ؼ"، (8: 5ؿفغ اٌشغٚط " )ٚجٙٗ الٔٗ سبف اْ ٠ٕظغ اٌٝ هللا

٘ظا .إ١ٌىُ أعؿٍٕٟٚاٌٗ اؿذك ٚاٌٗ ٠ؼمٛة  إثغا١ُ٘اٌٗ  آثبئىُرمٛي ٌجٕٟ اؿغائ١ً ٠ٖٙٛ اٌٗ 

٘ىظا ٔغٜ أْ (. 35: 5ؿفغ اٌشغٚط ").ٚ٘ظا طوغٞ اٌٝ صٚع فضٚع األثض إٌٝاؿّٟ 

ٌىٓ رجضع اإلشبعح ٕ٘ب . فٟ اٌض٠بٔخ ا١ٌٙٛص٠خ خأؿبؿ١ ِـأٌخ١ّ٘خ ا٢ثبء وبْ أاالػزغاف ث

إٌٝ أْ اٌزٛعاح ال رشزؼي صٚع األة فٟ ٚظ١فزٗ اإلٔجبث١خ فمؾ ثً رزؼضٜ طٌه إٌٝ ٚظ١فزٗ 

اٌزغث٠ٛخ ٚرجـ١ضٖ ٌٍّضبي، ٟٚ٘ ِـأٌخ دبؿّخ فٟ رى٠ٛٓ ششظ١خ اٌطفً ٚإال ٌّب أرجغ 

٘ظا األِغ ٠ذ١ً  إٌٝ ِؼٕٝ آسغ ٌّفَٙٛ . وٍّخ آثبء ثأؿّبء إثغا١ُ٘ ٚإؿذبق ٠ٚؼمٛة

فٍفع األة وبْ ٠طٍك أ٠ؼب ػٍٝ اٌّؼٍُ، . األة فٟ اٌزٛعاح ٚاٌؼٙض اٌمض٠ُ ػٍٝ اٌؼَّٛ

ٚاٌّؼٍّْٛ وبٔٛا غبٌجب أٔج١بء، ٚوبْ ٘ؤالء ثّٕؼٌخ ا٢ثبء ثبٌٕـجخ ٌجبلٟ اٌشؼت ػٍٝ 

 . اٌؼَّٛ ٌٚزال١ِظُ٘ ثشىً سبص

 فً الصفحة التالٌةالمزٌد 
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 المفهوم وتجلٌاتهالمفهوم وتجلٌاته  جذورجذور: : األبوةاألبوة

  اُوٝؽ٤خ

 :مقالة العدد  

 

 



 
 

 

  

ٚاْ عجال ِٓ ثٕٟ : "٘ىظا ٔمغأ فٟ ا٠٢خ اٌزب١ٌخ ِٓ ؿفغ اٌٍّٛن األٚي ػٍٝ ؿج١ً اٌّضبي

اٌٍّٛن األٚي " )فبثٝ اٌغجً اْ ٠ؼغثٗ.ػٓ اِغ اٌغة اػغثٕٟ.االٔج١بء لبي ٌظبدجٗ

42 :57) . 

 اإلٗغ٤َ ٝاُؼٜل اُغل٣ل

٠ذبفع ِفَٙٛ األة فٟ اإلٔج١ً ٚاٌؼٙض اٌجض٠ض ػِّٛب ػٍٝ ٔفؾ ِؼب١ٔٗ فٟ اٌزٛعاح    

: 3ٌٛلب " )األثضٚٔـٍٗ اٌٝ  إلثغا١ُ٘.آثبءٔبوّب وٍُ : "ٔمغأ فٟ إٔج١ً ٌٛلب. ٚاٌؼٙض اٌمض٠ُ

" أث١ٕب إلثغا١ُ٘اٌمـُ اٌظٞ دٍف ؽ ٠ٚظوغ ػٙضٖ اٌّمض آثبئٕب١ٌظٕغ عدّخ ِغ " .(77

ّؼٕٝ اٌظٞ ١ّ٘ٓ ػٍٝ ِفَٙٛ األة فٟ اإلٔج١ً ٘ٛ ِؼٕٝ األة ٌىٓ اٌ(. 95: 3ٌٛلب )

فبٔٗ : "اٌـّبٚٞ اٌظٞ وبْ ؿ١ضٔب ػ١ـٝ ٠ـزشضِٗ ػبصح ِضٍّب ٘ٛ األِغ فٟ ا٠٢بد اٌزب١ٌخ

أظغٚا اٌٝ "، (36: 8ِزٝ " ).اْ غفغرُ ٌٍٕبؽ ػالرُٙ ٠غفغ ٌىُ ا٠ؼب اثٛوُ اٌـّبٚٞ

" ٚاثٛوُ اٌـّبٚٞ ٠مٛرٙب.ٌٝ ِشبػْأٙب ال رؼعع ٚال رذظض ٚال رجّغ ا.ؽ١ٛع اٌـّبء

الْ اثبوُ اٌـّبٚٞ ٠ؼٍُ أىُ رذزبجْٛ اٌٝ .فبْ ٘ظٖ وٍٙب رطٍجٙب االُِ"، (48: 8ِزٝ )

 .(54: 8ِزٝ " )٘ظٖ وٍٙب

 

 

 األثٞح ٝاإل٣ٔبٕ

٠ٚـزشضَ اٌغؿٛي ثٌٛؾ فٟ عؿبئٍٗ ِفَٙٛ األثٛح فٟ إؽبع ػاللخ اإل٠ّبْ، ِٚٓ ٘ظا    

إٌّطٍك ٠ؼزجغ إثغا١ُ٘ أثب ٌٍّؤ١ِٕٓ ال ِٓ ٔبد١خ اٌجـض أٚ إٌـت اٌجـضٞ، ثً ِٓ ٔبد١خ 

اإل٠ّبْ أٞ إٌـت اإل٠ّبٟٔ اٌظٞ ٘ٛ إٌـت اٌجٛ٘غٞ، د١ش ٠مٛي فٟ عؿبٌزٗ إٌٝ 

ٌٍؼبٌُ  ْ ٠ىْٛ ٚاعصب  أٚ ٌٕـٍٗ أثغا١ُ٘ ٛؽ وبْ اٌٛػض إلٔٗ ١ٌؾ ثبٌٕبِئف": ِؤِٕٟ عِٚب

. ٠ّبْ ٚثطً اٌٛػضْ وبْ اٌظ٠ٓ ِٓ إٌبِٛؽ ُ٘ ٚعصخ فمض رؼطً اإلإٔٗ أل .٠ّبْثً ثجغ اإل

٠ّبْ وٟ ٌٙظا ٘ٛ ِٓ اإل .٠ؼب رؼضأط د١ش ١ٌؾ ٔبِٛؽ ١ٌؾ إ ْ إٌبِٛؽ ٠ٕشئ غؼجب  أل

ٌج١ّغ إٌـً ١ٌؾ ٌّٓ ٘ٛ ِٓ إٌبِٛؽ فمؾ  ٠ىْٛ ػٍٝ ؿج١ً إٌؼّخ ١ٌىْٛ اٌٛػض ٚؽ١ضا  

ٟٔ لض جؼٍزه إوّب ٘ٛ ِىزٛة  .ة ٌج١ّؼٕبأثغا١ُ٘ اٌظٞ ٘ٛ إ٠ّبْ إ٠ؼب ٌّٓ ٘ٛ ِٓ أثً 

ش١بء غ١غ اٌّٛجٛصح ِٓ ثٗ اٌظٞ ٠ذ١ٟ اٌّٛرٝ ٠ٚضػٛ األأِبَ هللا اٌظٞ أ ُِ وض١غحأل ثب  أ

 .(39 -35: 6ع١ِٚخ ) ".حٔٙب ِٛجٛصأو

 ةالمزٌد فً الصفحة التالٌ
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انها ال تزرع انها ال تزرع   ..انظروا الى طيور السماءانظروا الى طيور السماء

وابوكم وابوكم   ..وال تحصد وال تجمع الى مخازنوال تحصد وال تجمع الى مخازن

 السماوي يقوتهاالسماوي يقوتها
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إال ِٓ سجغ٘ب ثشىً ِجبشغ وأة ألثٕبء، إْ فٟ األثٛح ؿغا ػظ١ّب جضا ال ٠ـزىٕٙٗ    

أٚ ِٓ ؿبع ػٍٝ ؽغ٠ك أٔج١بء هللا ٚسجغ ِذجخ هللا ٌجٕٟ اٌجشغ ٚطجغٖ ػٍٝ لـبٚح 

لٍٛثُٙ ٚجذٛصُ٘ ٚسظالُٔٙ، ٚإطغاعٖ ِغ طٌه ػٍٝ سالطُٙ ثئسالء ٔفـٗ ِٚؼبٔبرٗ 

 !ف١ب ٌٗ ِٓ ؿغ. وجشغ فٟ ؿج١ً أْ ٠زظبٌذٛا ِؼٗ

 

 األ٤ٓوٗبكه ػجل :   ثوِْ األٍزبم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نادر عبد األمير نادر عبد األمير : : للمزيد من مقاالت األستاذللمزيد من مقاالت األستاذ

  "   "   عشاق هللاعشاق هللا""زوروا ركن المقاالت بموقع زوروا ركن المقاالت بموقع 

wwwwww..uusshhaaaaqqaallllaahh..ccoomm  

فانه ان غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم ايضا فانه ان غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم ايضا ""

  ""..ابوكم السماويابوكم السماوي

  

الن اباكم السماوي الن اباكم السماوي   ..فان هذه كلها تطلبها االممفان هذه كلها تطلبها االمم""

  ""يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلهايعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها

  عيسى المسيحعيسى المسيح
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 .اسمك لٌتقدس. السموات فً الذي ابانا. هكذا انتم فصلّوا

 .االرض على كذلك السماء فً كما مشٌئتك لتكن. ملكوتك لٌأت

   املسيح عيسى

 ِبـالَحــَذرْ  فُــَؤاَدكَ  َواْمــلْ   أََمــرْ  َكـَمـا اإلِلَــهَ  أَِطــعِ 

ــهُ  أََبـــاكَ  َوأَِطــعِ  ـاكَ    َفــإِنَّ ـَغـرْ  َعـْهـدِ  ِمـنْ  َربَّ  الصِّ

 اإلمام الصافعي                   

 

 

 

 .أبٌه أخطاء ٌخفً واالبن ابنه، أخطاء ٌخفً األب

  كونفوشيوس                    

              
 إديسوى  

 .ٌزأر األسد و لكنه ال ٌلتهم صغاره

 مثن بمغاري                      
    

 
 .أب واحد خٌر من عشرة مربٌن* 

 من ال ٌستطٌع أن ٌقوم بواجب األبوة، ال ٌحق له أن* 

 .ٌتزوج و ٌنجب أبناء

 جاى جاك روسو                 

  .ال ٌغفو قلب األب، إال بعد أن تغفو جمٌع القلوب
 ريصيميو                      

 :ات مو ذهبكلم 
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 دور األبدور األب

ال شي إٔ األٓٞٓخ أًضو ٖٓ اُؾل٣ش ػٖ األثٞح، ٌُٖ ػٖ اُؾل٣ش  ػبكح ٣طـ٠   

ُٖ ٗزٌِْ ا٤ُّٞ ػٖ األٓٞٓخ اُز٢ . ٤ٌُِٜٔب أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك٢ ؽ٤بح األكواك ٝاُغٔبػبد

إٔ ٛ٘بى  ػزولأ. ٍ٘زٌِْ ك٢ ٛنا اُؼلك ػٖ األثٞح ثَ. ٍ٘لٌو ك٢ اكواك ٓؾٞه ُٜب

ٗوصب ك٢ األكث٤بد ٝاُ٘صٞص ٝاُؾٌب٣بد اُقبصخ ثبألة ٝاألثٞح، ٝٛٞ ٣وعغ ػ٠ِ ٓب 

ألٕ آالّ اُؾَٔ  ،ٝاالعزٔبػ٢ ك٢ األٍوح أظٖ ا٠ُ غج٤ؼخ كٝه األة اُج٤ُٞٞع٢

ٓٔب ٣غؼِٜب  ،ٝأُقبض ٝاُٞالكح ٝاُؼ٘ب٣خ أُجبشوح ثبألغلبٍ رٌٕٞ ٖٓ ٗص٤ت األّ

أًضو ؽعٞها ك٢ مٖٛ ٝٓق٤بٍ ٝماًوح األغلبٍ، ًٔب إٔ ؽغْ ؿ٤بة األة ػٖ أُ٘يٍ 

 .األّ ٣َبْٛ ك٢ رِي اُ٘نهح اٍزٔواه ؽعٞه ثبُٔوبهٗخ ٓغ

 
ٌُٖ كٝه األة ًبٕ كائٔب ثبُؾ األ٤ٔٛخ ك٢ ؽ٤بح األٍوح ٓ٘ن ػصٞه ٓب هجَ اُزبه٣ـ    

.  ٝأ٤ٔٛزٚ ٢ٛ مارٜب هؿْ رـ٤و األىٓ٘خ ٝاألٌٓ٘خ. ا٠ُ ػصو اُؼُٞٔخ اُن١ ٗؼ٤ش ك٤ٚ

كبألغلبٍ ٣ؾِٕٔٞ ؿبُجبً . رٞك٤و األٖٓ ُألٍوح ٝاألغلبٍ ٛٞأْٛ ٤ٔٓياد ٛنا اُلٝه ٝ

ثبءْٛ ْٛ األهٟٞ ٝاألػِْ ٝاألهله ك٢ ٓؾ٤ػ األٍوح، ْٝٛ اُن٣ٖ آاالٗطجبع ػٖ إٔ 

ا٠ُ األة ٣ٝؼزجوٝٗٚ ٓل٣٘بً ػبكح ٕٝ ؤكؤكواك األٍوح ٣ِغ .٣ٞاعٜٕٞ ٓقزِق األؽلاس

ُٜٝنا . اُؾَبٍخُْٜ ك٢ رٞك٤و أْٜٓ٘ فصٞصب ك٢ اُؾبالد اُصؼجخ ٝاُظوٝف 

 .اُلٝه ك٢ رٞك٤و األٖٓ أصو ثبهى ػ٠ِ رٔبٍي األٍوح ٝٗٔٞ األغلبٍ ػ٠ِ اُقصٞص

 : مو القلب

زٞك٤و ٗلوبد األٍوح ٝٓب ًال ٗؼ٢٘ ٛ٘ب كوػ األٖٓ أُبك١ االهزصبك١ أٗ٘ب  اال   

ثَ األٖٓ اُ٘ل٢َ ٝاُوٝؽ٢، كٜٞ اُن١ ٣ٜلِّة ٖٓ ، رؾزبط ا٤ُٚ ٖٓ أُؤًَ ٝأُِجٌ

هٝع األكواك ٣ٝؾضّْٜ ػ٠ِ اُصجو ٝاالٍزوبٓخ، ٣ُٝلفَ االغٔئ٘بٕ ا٠ُ هِت اُطلَ 

لٌوح اُليع ً ُٚ جٚ هِن ٓب، ٣ٝغ٤ت ػ٠ِ أٍئِزٚ اُٞعٞك٣خ اُز٢ هل رَجت٤ػ٘لٓب ٣ص

ٝهل أصجزذ كهاٍبد اعزٔبػ٤خ ك٢ ٛنا . أُٞد ٝأُوض ٝاُش٤قٞفخ ٝاُؼلّ ٝؿ٤وٛب

أُغبٍ إٔ األغلبٍ اُن٣ٖ ال ٣شؼوٕٝ ثبألٖٓ ا٠ُ عبٗت آثبئْٜ ٣٘ؾوكٕٞ اعزٔبػ٤ب 

ٝاٌُآثخ أؽ٤بٗبً، ٣ٌٕٝٞٗٞ ػٔٞٓب  ٣ٝزصلٕٞ ثبُ٘لبم ٝاُقٞف ٝاُصٔذ ٝاُق٘ٞع

 .أكواكاً ؿ٤و أ٣ٍٞبء

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

 : مو القلب

ٝهل ًوّ هللا رؼب٠ُ األثٞح ثؤٕ أكوك ُٜب ؽ٤يا ٛبٓب ك٢ رٞاصِٚ ٓغ ث٢٘     

ٝٓضبٍ ٗج٤ٚ ٝف٤ِِٚ اثوا٤ْٛ ف٤و ٓضبٍ ػ٠ِ األثٞح اُز٢ روّٞ ثلٝهٛب . اُجشو

ف٤و ه٤بّ ٝرـوً ثنٝه أُجبكة اُؼ٤ِب ك٢ األث٘بء ٝرزؼٜلٛب ا٠ُ ٣صجؾٞا 

كبهلل رؼب٠ُ ٛٞ اُٚ آثبء ٍٞاء ك٢ اُزٞهاح ٝاُؼٜل . ٓضبٍ ا٥ثبءهلٝح ػ٠ِ 

ُٚ اُٚ اٍؾن ٝاٝ اثوا٤ُْٛٚ ا آثبئٌُْٚ ا٣ٜٞٙ  اٍوائ٤َروٍٞ ُج٢٘ "اُول٣ْ 

ؽعو ٣ؼوٞة  امّ ً٘زْ شٜلاء أ" أٝ ك٢ اُووإٓ( 35: 5فوٝط " )٣ؼوٞة

 وا٤ْٛاثثبئي آُٜي ٝاُٚ ام هبٍ ُج٤٘ٚ ٓب رؼجلٕٝ ٖٓ ثؼل١ هبُٞا ٗؼجل اأُٞد 

( 355ٍٞهح اُجووح " )ٝاؽلا ٝٗؾٖ ُٚ َِٕٓٔٞ اُٜب ٝاٍؾبم ٝأٍبػ٤َ

 .(77: 3ُٞهب " )األثلَِٝٗٚ ا٠ُ  إلثوا٤ْٛ.آثبءٗبًِْ " أٝ ك٢ اإلٗغ٤َ

ٌُٖ أ٠ٍٔ رغَ ُٔلّٜٞ األثٞح ٛٞ ك٢ صٞهرٜب أَُب٣ٝخ أ١ ك٢ ًٜٞٗب    

كول ػِْ ا٤َُل ا٤َُٔؼ رال٤ٓنٙ ٝأرجبػٚ إٔ . صلخ ٖٓ صلبد هللا اُؼظ٤ٔخ

٣٘ظوٝا ا٠ُ هللا ػ٠ِ أٗٚ أثْٞٛ أَُب١ٝ اُن١ ٣ؼز٢٘ ثٌَ صـ٤وح ًٝج٤وح 

٤ٗ٘خ ك٢ ؽ٤برْٜ، ٝأٗٚ اُصله اُوإّٝ اُن١ ٣ٞكو ُْٜ أُالم ٝاألٖٓ ٝاُطٔؤ

أثبٗب اُن١ ك٢ "ٝا٤ٌَُ٘خ ٝاالٍزوواه، ك٤قبغجٕٞ هللا اما صِٞا هبئ٤ِٖ 

، كطٞث٠ ُٖٔ اٍزٞػت ٓـيٟ إٔ ٣ٌٕٞ هللا أثب ُٚ، ٝغجن ..."أَُبٝاد

ٓوزع٤بد مُي ػ٠ِ ػالهزٚ ٓغ هللا ًبثٖ ثبه ُٚ، ٝػ٠ِ ػالهزٚ ثؤث٘بئٚ ك٢ 

ُٚ ؽ٘ٞ هللا ٝػطلٚ ٝهؽٔزٚ ٝهكوٚ ٝأ٣عب ك٢ اٍزوبٓزٚ ٝاٗصبكٚ ػل

 ! ٓؼبكُخ ال ٣و٤ٜٔب اال اُجوهح ٝصبكهٞا اَُو٣وح. ٝصوآزٚ

 .هواءح ش٤وخ ُجبه٢ ٓٞاك اُؼلك

 بقلم نادر عبد األمٌر
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  أبو األنبٌاءأبو األنبٌاء.. .. إبراهٌم إبراهٌم أبونا أبونا 

 ٝاُن١)اثواٛبّ : أٍٔٚ ثبُؼجو٣خ ؛روو٣جب ا٤ُٔالك هجَ (4222-4422 ٍ٘خ) اثوا٤ْٛ   

 اُل٣بٗبد ك٢ ثبهىح ٝٛٞ شقص٤خ اثوا٤ْٛ ٢ٌٍٔ   مُي ، ٝثؼل(اُوك٤غ األة ٓؼ٘بٙ

 اُووإٓ ٝك٢ اُز٣ٌٖٞ ٍلو ك٢ ؽ٤برٚ ٤ٍوح ٝهكد. ٝا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ اإلٍال٤ٓخ

 اإلثوا٤ٔ٤ٛخ ٝهل ٌمًو   ثبُل٣بٗبد ٝاإلٍال٤ٓخ ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ اُؼوبئل ٝر٠َٔ. أ٣عبً 

 ًبٕ اثوا٤ْٛ اٌُو٣ْ إٔ ٝأ٣عب ك٢ اُووإٓ ا٤ُٜٞك ػ٘ل األٗج٤بء ًٝزت اُزٞهاح ًزبة ك٢

جبهًب  .هللا ٖٓ ٌٓ

 هلٓٚ اُن١ اٍؾبم، اث٘ٚ ٖٓ اٍوائ٤َ ث٢٘ أثٞ ٛٞ اثوا٤ْٛ ٝا٤َُٔؾ٤ٕٞ ا٤ُٜٞك ػ٘ل   

 اث٘ٚ ثزول٣ٔٚ هلل اثوا٤ْٛ غبػخ ػ٘ل إَُِٔٔٞ رظٜو ٌُٖٝ. ًنث٤ؾخ هلل اثوا٤ْٛ

 .ُِنثؼ أٍبػ٤َ

اثوا٤ْٛ  ٠َٔ٣ اإلٍالّ ٝك٢. اإل٣ٔبٕ ك٢ ثٚ ٣ؾزنٟ ٓضبٍ ٛٞ اثوا٤ْٛ ا٤َُٔؾ٤خ ك٢

 .األٗج٤بء ثؤثٞ

  ::وسٌرته حسب المفهوم اإلسالمًوسٌرته حسب المفهوم اإلسالمً  مولدهمولده

 ػٔٚ أٗٚ ا٣٥خ رل٤َو ك٢ ه٤َ ٝ( )46:األٗؼبّ) آىه ثٖ اثوا٤ْٛ إٔ اُووإٓ ك٢ ٝهك   

 كػبْٛ ؽ٤ش هٞٓٚ ٓغ هصزٚ اُووإٓ ٣ٝنًو(. هثبٙ اُن١ ٛٞ ألٗٚ أثزبٙ ٝٗبكاٙ أثبٙ ٤ٌُٝ

 ٌُٖ آثبئْٜ، ثل٣ٖ ثزٌَْٜٔ ٓؾزغ٤ٖ كؤثٞا ٝؽلٙ، هللا ٝػجبكح األص٘بّ ػجبكح روى ا٠ُ

 مُي اًزشلٞا ٝػ٘لٓب. ؿ٤بثْٜ أص٘بء األص٘بّ رِي أًجو ثبٍزض٘بء أص٘بْٜٓ ًَو اثوا٤ْٛ

 ٍٝالٓب ثوكاً  اُ٘به ٖٓ عؼِذ -اُووإٓ ك٢ ًٔب- هللا ٓش٤ئخ إٔ اال اُ٘به ك٢ ؽوهٚ هوهٝا

 ك٢( ً٘ؼب٤ٗخ ٓل٣٘خ ٢ٛٝ) أهثغ هو٣خ هوة ٌٍٖٝ كَِط٤ٖ ا٠ُ اثوا٤ْٛ ٛبعو صْ. ػ٤ِٚ

 أٗٚ ٣ؼزول اُن١ اإلثوا٢ٔ٤ٛ اُؾوّ ٝك٤ٜب اُق٤َِ، ٓل٣٘خ ثؼل ك٤ٔب ك٤ٚ ٗشؤد اُن١ أٌُبٕ

 األ٠ُٝ ىٝعزٚ أٓب أٍبػ٤َ، ُٚ ٝأٗغجذ ٛبعو ريٝط ُٔصو مٛت ػ٘لٓب. ك٤ٚ ٓلكٕٞ

 .األٗج٤بء ٖٓ ًٝالٛٔب اٍؾبم، ثؼل ك٤ٔب ُٚ كؤٗغجذ ٍبهح

  ٌّؼ٠ض فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخا

 

 
 

 

 :رحلة حياة 

 



 

  

www.ushaaqallah.com 

 

 :رحلة حياة 

 
 هإ٣ب ٝألٕ أٍبػ٤َ، اث٘ٚ ٣نثؼ أٗٚ أُ٘بّ ك٢ هأٟ اثوا٤ْٛ إٔ اُووإٓ ٣ٝنًو   

 اال هللا ٖٓ ًبٕ كٔب األٓو ٛنا ر٘ل٤ن ك٢ ٝاث٘ٚ اثوا٤ْٛ ٣زوكك ُْ ٝؽ٤ب رؼزجو األٗج٤بء

 ػ٤ل ك٢ األظبؽ٢ رول٣ْ َٓ٘ي إٔ إَُِٔٔٞ ٣ٝؼزجو ػظ٤ْ، ثٌجش اكزلاٙ إٔ

 ٤ٍلٓو أٗٚ اثوا٤ْٛ هللا أفجو كول ُنُي ثبإلظبكخ. اُوصخ ٛنٙ ٖٓ َٓزٔل األظؾ٠

 ػ٠ِ اُجؼط ثؼعْٜ ٣شزٜٕٞ ًبٗٞا اُوعبٍ ٖٓ أِٜٛب أًضو ألٕ - ُٞغ هّٞ ٓلٕ

 .اَُ٘بء

  ::إبراهٌم فً العهد القدٌمإبراهٌم فً العهد القدٌم

ػ     ك٢ ٢ٛ اٌُِلا٤ٗخ ٝاٝه اٌُِلا٤٤ٖٗ، ثالك اٝه ٖٓ عبء أثٞ اثواّ، ٛٞ( اّىه) ربه 

كخ ٍٞه٣ب شوم شٔبٍ روغ ا٥ٕ) اُٜ٘و٣ٖ ث٤ٖ ٓب ثالك ٖٓ اُشٔبٍ ؼ و   اهاهاد ٓغ ٌٓ

ُل   هل اثواّ إ ؽ٤ش اُزو٤ِل ٓغ ٣زلن ٝٛنا (.ٝاُوٛب  اٝه٤ًش هوة أٝ اُوٛب ك٢ ٌٝ

 ػجلٝا اُن٣ٖ اُ٘بً ػ٠ِ اٌُِلا٤٤ٖٗ اٍْ ٣طِن(. اٌُِلا٤ٗخ اٝه ظٖٔ ٓ٘بغن ٢ٛٝ)

 اثواّ ثوبء ٖٓ ه٤ِِخ ٓلح ٝثؼل(. ا٤ُّٞ رو٤ًٚ ٓل٣٘خ)  ؽوإ ا٠ُ اثواّ ٛبعو .ا٥ُٜخ

 أهض ا٠ُ ٣زجؼٞٗٚ ٝاُن٣ٖ ُٞغ اف٤ٚ ٝاثٖ (ٍبهح)ٍبها١ ٓغ ثؼلٛب ٛبعو ٛ٘بى،

 . ً٘ؼبٕ

  

 

 

 

 

 

 

 اُؾشب ك٢ ًٝالٛٔب

 

 

 

. اإل٣ٔبٕ ك٢ ثٚ ٣ؾزنٟ ٓضبٍ ٛٞ اثوا٤ْٛ ا٤َُٔؾ٤خ ك٢

 .األٗج٤بء اثوا٤ْٛ ثؤثٞ ٠َٔ٣ اإلٍالّ ٝك٢

 

 ثبُل٣بٗبد ٝاإلٍال٤ٓخ ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ اُؼوبئل ر٠َٔ

 اإلثوا٤ٔ٤ٛخ

 اٌّؼ٠ض فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخ
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 :رحلة حياة 

 

 

  : : دعوة هللا إلبرامدعوة هللا إلبرام

ب    َوَقالَ َوَقالَ        ب  الرَّ تِ   َوِمنْ َوِمنْ   َعِشٌَرتِكَ َعِشٌَرتِكَ   َوِمنْ َوِمنْ   أَْرِضكَ أَْرِضكَ   ِمنْ ِمنْ   اْذَهبْ اْذَهبْ »»: : ألَْبَرامَ ألَْبَرامَ   الرَّ ٌْ تِ َب ٌْ   إَِلىإَِلى  أَبٌِكَ أَبٌِكَ   َب

ة    َفأَْجَعلَكَ َفأَْجَعلَكَ     ..أُِرٌكَ أُِرٌكَ   الَّتًِالَّتًِ  األَْرِض األَْرِض  ة  أُمَّ مَ   َوأَُباِرَككَ َوأَُباِرَككَ   َعِظٌَمة  َعِظٌَمة    أُمَّ مَ َوأَُعظِّ     ..َبَرَكة  َبَرَكة    َوَتُكونَ َوَتُكونَ   اْسَمَك،اْسَمَك،  َوأَُعظِّ

: : 2121تكوٌن تكوٌن ))  ..««األَْرِض األَْرِض   َقَبائِلِ َقَبائِلِ   َجِمٌعُ َجِمٌعُ   فٌِكَ فٌِكَ   َوَتَتَباَركُ َوَتَتَباَركُ . . أَْلَعُنهُ أَْلَعُنهُ   َوالَِعَنكَ َوالَِعَنكَ   ُمَباِرِكٌَك،ُمَباِرِكٌَك،  َوأَُباِركُ َوأَُباِركُ 

  بوعدبوعد  ابرامابرام  أطفال لكن وثقأطفال لكن وثق  بدونبدون  ابرامابرام  كانكان  ذلك الوقتذلك الوقت  حتىحتى  بأنهبأنه  العلمالعلم  معمع  (.(.33--22

    ..لهله  هللاهللا

بِّ   َمْذَبحا  َمْذَبحا    ُهَناكَ ُهَناكَ   أَْبَرامُ أَْبَرامُ   َفَبَنىَفَبَنى""     بِّ لِلرَّ ًَّ   اْلَجَبلِ اْلَجَبلِ   إِلَىإِلَى  ُهَناكَ ُهَناكَ   ِمنْ ِمنْ   َواْنَتَقلَ َواْنَتَقلَ . . لَهُ لَهُ   َظَهرَ َظَهرَ   الَِّذيالَِّذي  لِلرَّ ًَّ َشْرقِ   َشْرقِ

تِ  ٌْ تِ َب ٌْ ثُ   إٌِل  إٌِل    َب ٌْ ثُ َح ٌْ اَمهُ   َنَصبَ َنَصبَ   َح ٌَ اَمهُ ِخ ٌَ نَ   َماَما  ِخ ٌْ نَ َب ٌْ تِ   َب ٌْ تِ َب ٌْ دَ   َشْرقا  َشْرقا    َوَعايَ َوَعايَ   َغْربا  َغْربا    إٌِل  إٌِل    َب ٌَّ دَ َوَش ٌَّ   َمْذَبحا  َمْذَبحا    ُهَناكَ ُهَناكَ   َوَش

بِّ  بِّ لِلرَّ   (.(.2121  التكوٌنالتكوٌن  سفرسفر))  اْلَجُنوباْلَجُنوب  َنْحوَ َنْحوَ   اْرتَِحالَهُ اْرتَِحالَهُ   أَْبَرامُ أَْبَرامُ   َتاَبعَ َتاَبعَ   ُثمَّ ُثمَّ . . بِاْسِمهِ بِاْسِمهِ   َوَدَعاَوَدَعا  لِلرَّ

نَ   نَِزاع  نَِزاع    هناك، َنَشبَ هناك، َنَشبَ   بقائهمبقائهم  منمن  فترةفترة  وبعدوبعد       ٌْ نَ َب ٌْ   َمَواِشًَمَواِشً  َوُرَعاةِ َوُرَعاةِ   أَْبَرامَ أَْبَرامَ   َمَواِشًَمَواِشً  ُرَعاةِ ُرَعاةِ   َب

، ،لُوط  ٌ ونَ   فٌِهِ فٌِهِ   َكانَ َكانَ   الَِّذيالَِّذي  اْلَوْقتِ اْلَوْقتِ   فًِفًِ  لُوط  ٌ ونَ اْلَكْنَعانِ ٌ ونَ   اْلَكْنَعانِ ٌ ونَ َواْلفِِرزِّ   َفَقالَ َفَقالَ . . األَْرِض األَْرِض   ِفًِفً  ٌُقٌُِمونَ ٌُقٌُِمونَ   َواْلفِِرزِّ

  ففَضلَ ففَضلَ   أوال ،أوال ،  ارضهارضه  اختٌاراختٌار  للوطللوط  وأعطىوأعطى  ٌفترقواٌفترقوا  أنأن  ٌجبٌجب  بأنهمبأنهم  لِلُوط  لِلُوط    أَْبَرامُ أَْبَرامُ 

ُهولَ  ُهولَ الس  اَنة    بَِهابَِها  َوإَِذاَوإَِذا  األُْرُدنِّ األُْرُدنِّ   بَِنْهرِ بَِنْهرِ   اْلُمِحٌَطةَ اْلُمِحٌَطةَ   الس  ٌَّ اَنة  َر ٌَّ   وعدوعد  ابرامابرام  استلماستلم  أنأن  وبعدوبعد  ُكل َها،ُكل َها،  َر

اَمهُ   نصبنصب  ٌهوة،ٌهوة،  منمن  اخراخر ٌَ اَمهُ ِخ ٌَ دَ   َوُهَناكَ َوُهَناكَ   َحْبُرونَ َحْبُرونَ   فًِفًِ  َمْمَراَمْمَرا  َسْهلِ َسْهلِ   فًِفًِ  ِخ ٌَّ دَ َش ٌَّ بِّ   َش بِّ لِلرَّ   لِلرَّ

  سفرسفر  فًفً. . وعمورةوعمورة  سدومسدوم  مدٌنتًمدٌنتً  دماردمار  نرىنرى  لوطلوط  تأرٌختأرٌخ  فًفً  الحقاَ الحقاَ . . ""َمْذَبحا  َمْذَبحا  

  المدٌنةالمدٌنة" "   سدومسدوم  ال ٌدمرال ٌدمر  بأنبأن  هللاهللا  إلىإلى  ٌتوسلٌتوسل  ابرامابرام  انان  نرىنرى  2121  اصحاحاصحاح  التكوٌنالتكوٌن

  َوَجدَ َوَجدَ   إذاإذا  المدٌنةالمدٌنة  تدمٌرتدمٌر  عدمعدم  علىعلى  هللاهللا  فوافقفوافق  ،،""فٌهافٌها  ٌعٌشٌعٌش  لوطلوط  اخوهاخوه  ابنابن  كانكان  التًالتً

  ..2525  حتىحتى  أوأو  1515  أوأو  3535  أوأو  5050  أوأو  صالحصالح  شخصشخص  0505

. . مصرمصر  إلىإلى  الذهابالذهاب  قررقرر  فٌها،فٌها،  ابرامابرام  كانكان  التًالتً  البالدالبالد  فًفً  مجاعةمجاعة  حصولحصول  وبعدوبعد      

  اختهاخته  بأنهابأنها  ادعىادعى  لذلكلذلك  لجمالها،لجمالها،  المصرٌٌنالمصرٌٌن  منمن  ((سارةسارة))سارايساراي  علىعلى  قلقاقلقا  وألنه كانوألنه كان

  الفرعون،الفرعون،  منمن  ٌخلصهمٌخلصهم  لملم  هذاهذا  ابرامابرام  بأدعاءبأدعاء  ولكنولكن. . سالمتهماسالمتهما  علىعلى  ٌحافظٌحافظ  لكًلكً

 بٌتبٌت  بلىبلى  هللاهللا  ولكنولكن. . والخدموالخدم  بالعجولبالعجول  ابرامابرام  واغدقواغدق  بٌتهبٌته  إلىإلى  سارايساراي  استدعىاستدعى  حٌثحٌث

  ..مصرمصر  أرضأرض  وسارايوساراي  ابرامابرام  فغادرفغادر  عظٌمعظٌم  ببالءببالء  فرعونفرعون
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  ٌثقٌثق  ابرامابرام  كانكان  الدمشقً حٌثالدمشقً حٌث  ألٌعازرألٌعازر  خادمهخادمه  هوهو  البرامالبرام  الوحٌدالوحٌد  الورٌثالورٌث  كانكان      

  العادة وقتها،العادة وقتها،  وحسبوحسب  العائلةالعائلة  شؤونشؤون  مدٌرمدٌر  كانكان  ولعلهولعله  خدامه،خدامه،  سائرسائر  منمن  أكثرأكثر  بهبه

  أنأن  ومعومع. . لهله  وارثاوارثا  خدامهخدامه  أكبرأكبر  فسٌصبحفسٌصبح  ابن،ابن،  لهله  ٌكونٌكون  أنأن  بدونبدون  أبرامأبرام  ماتمات  لولو

  لحفظلحفظ  صلبهصلبه  منمن  ابنابن  لهله  سٌكونسٌكون  بأنبأن  وعدهوعده  هللاهللا  أنأن  إالإال  خادمه،خادمه،  ٌحبٌحب  كانكان  أبرامأبرام

  (.(.2020::11  اصحاحاصحاح  التكوٌنالتكوٌن  سفرسفر))  العائلةالعائلة  سلسلةسلسلة

هاجر هاجر   المصرٌةالمصرٌة  جارٌتهاجارٌتها  ابرامابرام  بأعطاءبأعطاء  العادةالعادة  بحسببحسب( ( سارةسارة))  سارايساراي  وقامتوقامت      

  البرامالبرام  األكبراألكبر  االبناالبن  فأنجب منها إسماعٌل وهوفأنجب منها إسماعٌل وهو( ( 2121  التكوٌنالتكوٌن  سفرسفر))  له  له    كزوجةكزوجة

  إسماعٌلإسماعٌل  والدةوالدة  بعدبعد  ابرامابرام  هللاهللا  حٌث عاهدحٌث عاهد. . بهبه  هللاهللا  وعدهوعده  الذيالذي  االبناالبن  ٌكنٌكن  لملم  ،ولكنه،ولكنه

تَ "": : للِ للِ   إِْبَراِهٌمُ إِْبَراِهٌمُ   َوَقالَ َوَقالَ   " "  ٌْ تَ لَ ٌْ ِعٌشُ   إِْسَماِعٌلَ إِْسَماِعٌلَ   لَ ِعٌشُ ٌَ   اْمَرأَُتكَ اْمَرأَُتكَ   َساَرةُ َساَرةُ   َبلْ َبلْ "": : هللاُ هللاُ   َفَقالَ َفَقالَ   ..""أََماَمكَ أََماَمكَ   ٌَ

ا  َلكَ َلكَ   َتلِدُ َتلِدُ  ااْبن  ا  َمَعهُ َمَعهُ   َعْهِديَعْهِدي  َوأُقٌِمُ َوأُقٌِمُ . . إِْسَحاقَ إِْسَحاقَ   اْسَمهُ اْسَمهُ   َوَتْدُعوَوَتْدُعو  اْبن  اَعْهد  ا  َعْهد   ٌّ اأََبِد  ٌّ   ..""َبْعِدهِ َبْعِدهِ   ِمنْ ِمنْ   لَِنْسلِهِ لَِنْسلِهِ   أََبِد

ا   اَوأَمَّ ُرهُ   َوأُْثِمُرهُ َوأُْثِمُرهُ   أَُباِرُكهُ أَُباِرُكهُ   أََناأََنا  َهاَها. . ِفٌهِ ِفٌهِ   لَكَ لَكَ   َسِمْعتُ َسِمْعتُ   َفَقدْ َفَقدْ   إِْسَماِعٌلُ إِْسَماِعٌلُ   َوأَمَّ ُرهُ َوأَُكثِّ ا  َوأَُكثِّ اَكثٌِر  ا  َكثٌِر  اِجّد  ًْ . . ِجّد  ًْ ِاْثَن   ِاْثَن

ا  َعَشرَ َعَشرَ  اَرئٌِس  لُِد،  َرئٌِس  لُِد،ٌَ ة    َوأَْجَعلُهُ َوأَْجَعلُهُ   ٌَ ة  أُمَّ   َتلُِدهُ َتلُِدهُ   الَِّذيالَِّذي  إِْسَحاقَ إِْسَحاقَ   َمعَ َمعَ   أُقٌُِمهُ أُقٌُِمهُ   َعْهِديَعْهِدي  َولِكنْ َولِكنْ   ..َكبٌَِرة  َكبٌَِرة    أُمَّ

َنةِ   فًِفًِ  اْلَوْقتِ اْلَوْقتِ   هَذاهَذا  فًِفًِ  َساَرةُ َساَرةُ   لَكَ لَكَ  َنةِ السَّ ةِ   السَّ ٌَ ةِ اآلتِ ٌَ   هاجرهاجر  تدخلت سارة وأ بعدتتدخلت سارة وأ بعدت  وبعدهاوبعدها  ". ". اآلتِ

  (.(.1212  اصحاحاصحاح  التكوٌنالتكوٌن  سفرسفر))  إبراهٌمإبراهٌم  منمن  دائمةدائمة  بصورةبصورة  وإسماعٌلوإسماعٌل

  كعهد،كعهد،  الوقتالوقت  نفسنفس  فًفً  سارةسارة  إلىإلى  وسارايوساراي  إبراهٌمإبراهٌم  إلىإلى  ابرامابرام  اسماسم  تبدلتبدل  وقدوقد      

  ..والمسلمٌنوالمسلمٌن  والمسٌحٌٌنوالمسٌحٌٌن  الٌهودالٌهود  عندعند  اآلناآلن  إلىإلى  مستخدمانمستخدمان  االسماناالسمان  وهذانوهذان

  فًفً  كضحٌةكضحٌة  ابنهابنه  ٌقدمٌقدم  بأنبأن  إبراهٌمإبراهٌم  منمن  هللاهللا  طلبطلب  اسحق،اسحق،  والدةوالدة  منمن  وقتوقت  وبعدوبعد      

  الربالرب  منمن  مالكمالك  لهله  ظهرظهر  وبعدهاوبعدها  هللاهللا  امرامر  بطاعةبطاعة  إبراهٌمإبراهٌم  عجلعجل  وقدوقد. . الم رٌاالم رٌا  أرضأرض

  وكافأوكافأ. . المحرقةالمحرقة  مكانمكان  فًفً  وجدهوجده  كبشاَ كبشاَ   بدلهبدله  واعطاهواعطاه  كضحٌةكضحٌة  ابنهابنه  تقدٌمتقدٌم  منمن  ومنعهومنعه

  ثمثم( ( 1111  اصحاحاصحاح  التكونالتكون  سفرسفر))  نسلهنسله  بتكثٌربتكثٌر  بوعدهبوعده  طاعتهطاعته  بسبببسبب  إبراهٌمإبراهٌم  هللاهللا

  ..سبعسبع  بئربئر  إلىإلى  إبراهٌمإبراهٌم  رجعرجع
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 صؼٞثخ أُوبغغ أًضو ٖٓ ٛٞ ًعؾ٤خ اث٘ٚ ثزول٣ْ اثوا٤ْٛ آزؾبٕ ٣ٌٝؼل      

أٝ  ٝاُؼشو٣ٖ اُقبَٓخ ًبٕ اثٖ ؽ٤ش ٣وبٍ إٔ اٍؾن. أُولً اٌُزبة ك٢ ٝرؾل١

 ٗبظظ هعَ ٛٞ اٍؾن اُؾبُز٤ٖ ًِزب ك٢. اُزعؾ٤خ ٝهذ ػ٘ل ٍجؼخ ٝصالصٕٞ ٍ٘خ

 ٖٓ( ٍ٘خ 354 أٝ 347 آب اثوا٤ْٛ ًبٕ ؽ٤ش) ثبَُٖ اٌُج٤و أث٤ٚ ٓوبٝٓخ ٣َزط٤غ

 .٣وثطٚ إٔ

ؽجوٕٝ  هو٣خ ك٢ أٌُل٤ِخ ٓـبهح ك٢ ٌكك٘ذ ٝهل ثبَُٖ غبػ٘خ ٢ٛٝ ٍبهح ٓبرذ    

 هوٕٝ ػلح ثؼل. أ٣عبً  اثوا٤ْٛ ٌككٖ ٝٛ٘بى كَِط٤ٖ ك٢ ٝرٞعل اُق٤َِ ٝرلػ٠

 . ٛ٘بى َٓغلاً  إَُِٔٔٞ ث٠٘ ٝهل ُِؾظ ٌٓبٕ أٌُبٕ أصجؼ ٛنا

 أثٞ اٍؾن أثٞ ٝٛٞ األٍٝ، ًجطو٣وًْٜ ا٤ُٜٞك١، اُشؼت أثٞ اثوا٤ْٛ ٣ؼزجو   

 افزجوٙ اُشؼت، أثٞ اثوا٤ْٛ ٣صجؼ إ أعَ ٖٓ. ػشو االص٢٘ اُوجبئَ اصَ ٣ؼوٞة،

 ألٝالك اٍوائ٤َ أهض ٝػل هللا. اٍؾن ثبث٘ٚ رعؾ٤زٚ ًبٕ اػظٜٔب ٛٞ هللا،

 ٌَُ صلخ رعغ ا٤ُٜٞك٣خ. اٍوائ٤َ ك٢ ثؾوْٜ ٤ُِٜٞك األٍٝ االكػبء ٝٛنا اثوا٤ْٛ،

 صلخ ًؤٗٚ اُؼطق رؼزجو ا٤ُٜٞك٣خ ُٝنُي،. اُؼطق ًبٗذ اثوا٤ْٛ صلخ. ثطو٣وى

 .ٓزٞاهصخ ٣ٜٞك٣خ

                       

 أىٛبه ٤٘ٓو: اػلاك       
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  قصٌدة إلى أبً قصٌدة إلى أبً 

  الشيخ الشاعر مصطفى قاسم عباس الشيخ الشاعر مصطفى قاسم عباس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               :أشعارقصائد و 

 

  لم تكتِب الّشــــعَر ٌوماً ما وال األدبــــا
 وما ســــــــــهرَت اللٌالـــــــــً تقرأُ الُكُتبا  

  تكْن من ذوي األمــــوال تجمُعهــاولم 
رَّ والٌاقـــوَت والذهبـــــا    لــــــم تكِنـــــِز الدُّ

  لكــــــــْن كنزَت لنا مجداً نعٌــــُش بـــه
 فنحمُد هللاَ َمن للخٌــــــــــــر قد َوهبـــــــــا  

   أضحــــى فؤادَي ِســـــفراً َضـمَّ قافٌتً
 ى األوراق قد ُســـــــــِكبـاودمُع عٌنـــً عل  

  ســـأنظم الشـــــــعَر ِعرفاناً بفضلك ٌـا
ـْـــــــَت دهَرك تجنً الهمَّ والّنَصــبا    َمن عش

   سأنظم الشــــــــــعر مدحاً فٌَك منطلِـقاً 
 ٌجاوز البدَر واألفــــــــــالَك والّشـــــــُهبـا  

   !والهفً,إن غاَض ِحبري بأرض الّشعر
 ما غاض نبُع الوفا فً القلب أو نضبــــــــا  

   تغالً فَمن تعنً بشـــــعرك ذا؟: قالوا 
 أْنِعــــــْم بذاك أبا,أعنـــــــــً أبــً : فقلت   

   كم سابَق الفجَر ٌسعى فً الصباح وال
 ٌعوُد إال وضوُء الشــــــمــــــس قد ُحجبـــا  

   رقدوا صغاُر البٌــــــت قد: تقول أمً 
َرْوك    ٌَ  أُنمضــــــً عمَرنــــا تَعبــــا؟, ولم 

 

 فً الصفحة التالٌة مزٌد ال
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  عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال

                                               :قصائد و أشعار

 
   إنً سأســــــعى دائمــــاً ألرى: ٌجٌب 

 صغـــارْي بدوراً تزدهــــــً أدبــــــاٌوماَ   
   ما شــعرَي الٌوَم إال من ومٌـــِض أبً

 لواله مــــــا كان هذا الشــــــــــــعُر قد ُكتبا  
   فأنَت أوُل من للعلــــم أرشـــــــدنـــــً

 فً حمَص طفــالً ولّما كنـــُت فً حلبـا  
  فً الشام فً مصر طٌف منك فً خلدي

 فقلبــــــً ٌنتـــــشــــً طَربــــــا, نو إلٌهأر  
   ولــــــم تكـــــن أبتً فً المال ذا نسب

 لكْن بخٌــــــــِر نكــــوُن الســـــادَة الّنُجَبـــــا  
ًَ اإلنســــــــاَن منزلةً  ٌُعــــلِ    فالماُل لن 

 إْن لم ٌكـــــْن بالمـــــزاٌا ٌرتقــً الّســــــُحبا  
   د ُنســـــــــبَت أبــــــً للخٌر فً كرملق
 ٌا منبَع النبــــــــــــــــل فْلَتْهنأ بذا نســـــــــبا  

   نصْحتنا ما أُحٌلى الّنْصـــــــــَح ٌا أبتً
 فأنت مدرســــــــــٌة فً النصــــــح ال َعَجبـا  

ـــــــــــــاد ٌا أبتً    حماك ربً من الُحسَّ
 وكـــم من حاســـــــٍد َغضبــــــا, قد ارتقٌتَ   

نا دٌنــــــــــــاً َندٌـــــُن به    فاحفظ لنا ربَّ
ف الُعجَم طوَل الدهــــــــِر والَعــــربا    قد شرَّ

   واحفظ لنا والدي واألمَّ ٌا ســـــــــــندي
 وإخوتـــــــً وأناســــــاً حّبــــــُهم وَجبـــــــا  

 سامر الطٌب :إختارها لكم 
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  ! ! ساعة من وقتك كأي زبون ٌا أبًساعة من وقتك كأي زبون ٌا أبً

فّٓ اٌظجبح إٌٝ اٌّـبء ٚ٘ٛ ٠زبثغ .. أٔٙىٗ اٌؼًّ سً اٌطفً ػٍٝ ٚاٌضٖ اٌظٞ ص   

، صُ صاع ف١ٍؾ ػٕضٖ ٚلذ ٌٍّىٛس فٟ اٌج١ذ إال ٌألوً أٚ إٌَٛ ،ِشبع٠ؼٗ ِٚمبٚالرٗ

 .٘ظا اٌذٛاع

فمض اشزمذ ٌمظظه  ب،ٌٟ لظظ ذىٌّٟبطا ٠ب أثٟ ٌُ رؼض رٍؼت ِؼٟ ٚر: اٌطفً  -

 مٛي ٌٟ لظخ ؟فّب عأ٠ه أْ رٍؼت ِؼٟ ا١ٌَٛ ل١ٍال ٚر......ٚاٌٍؼت ِؼه

 .ػٕضٞ ِٓ األػّبي اٌىض١غ ٚٚلزٟ ص١ّٓ، ٌُ ٠ؼض ػٕضٞ ٚلذ ٌٍّؼت ،٠ب ٌٚضٞ: األة  -

 . أػطٕٟ فمؾ ؿبػخ ِٓ ٚلزه فأٔب ِشزبق ٌه ٠ب أثٟ: اٌطـفً  -

ٚاٌـبػخ اٌزٟ رغ٠ضٟٔ أْ ، أٔب أػًّ ٚأوضح ِٓ أجٍىُ ،٠ب ٌٚضٞ اٌذج١ت: األة  -

ج١ٕٗ ف١ٍؾ ٌضٞ ٚلذ  ٠322مً ػٓ ألؼ١ٙب ِؼه أؿزط١غ أْ أوـت ف١ٙب ِب ال 

 رّؼٟ األ٠بَ ٚ. ١٘ب اط٘ت ٚاٌؼت ِغ أِه .ألػ١ؼٗ ِؼه

 اٌطفً ثبة عأٜ ا١ٌٍبٌٟإدضٜ   ٚفٟ .٠ٚؼصاص أشغبي األة

 أػطٕٟ ٠ب أثٟ : اٌطفً .ػ١ٍٗفضسً  بِفزٛد  أث١ٗ ِىزت 

 .سّـخ ج١ٕٙبد

  ِبطا  ج١ٕٙبد 7فـذخ   فأٔب أػط١ه وً ٠َٛ...ٌّبطا ؟: األة 

 .ٚجٟٙ ٌٓ أػط١ه ا٢ْ ش١ئب    ١٘ب أغغة ػٓ.ثٙب ؟رظٕغ 

لغع أْ ٠ظ٘ت  ، صُٚجٍؾ األة ٠فىغ فٟ ِب فؼٍٗ ِغ اثٕٗ...ط٘ت االثٓ ٚ٘ٛ دؼ٠ٓ 

فغح اٌطفً ثٙظٖ اٌج١ٕٙبد ....إٌٝ غغفزٗ ٌىٟ ٠غاػ١ٗ ٠ٚؼط١ٗ اٌـشّـخ ج١ٕٙبد 

فغدب ػظ١ّب د١ش رٛجٗ إٌٝ ؿغ٠غٖ ٚعفغ ٚؿبصرٗ ٚجّغ إٌمٛص اٌزٟ رذزٙب ٚثضأ 

و١ف رـإٌٟٔ ٚػٕضن وً ٘ظٖ : ػٕض٘ب رـبءي األة فٟ ص٘شخ لبئال  ....٠غرجٙب ٠ؼض٘ب ٚ

 إٌمٛص ؟

 322ج١ٕٙبد ٌزىزًّ  خٌُٚ ٠جك إال سّـ ،ِب رؼط١ٕٟ ٌٍفـذخوٕذ أجّغ : اٌطفً 

 !!!!!! وأٞ ػثْٛ ٚلزه ْ سظ ٠ب أثٟ ٘ظٖ اٌّبئخ ج١ٕٗ ٚأػطٕٟ ؿبػخ ِٓٚا٢... ج١ٕٗ
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   األب عند الصوفٌةاألب عند الصوفٌة//مفهوم الشٌخمفهوم الشٌخ

 :اػلاك ٗبكه ػجل األ٤ٓو

اٌطغ٠مخ رفغ٠ك ٌُ ٠زىٍُ اٌّزظٛفخ وض١غا إال ٔبصعا ػٓ األثٛح ثشىً ِجبشغ ِضً    

اٌمبصع٠خ اٌىـٕؼا١ٔخ ث١ٓ األة اٌط١ٕٟ اٌظٞ ٘ٛ اٌٛاٌض اٌجـضٞ، ٚاألة اٌذم١مٟ 

اٌظٞ ٘ٛ فٟ ٔظغُ٘ اٌش١ز اٌظٞ ثزج١ٕٗ ٌٍّغ٠ض أٞ اٌز١ٍّظ ٠ظجخ أثب عٚد١ب ٌٗ، 

 .ط١ٕ١خ اٌجـض٠خٚرىْٛ أثٛرٗ ٘ظٖ ألٜٛ ٚأدك ِٓ األثٛح اٌ

 

 

 

 

 :٠مٛي أثٛ دبِض اٌغؼاٌٟ عدّٗ هللا رؼبٌٝ    

فىظٌه اٌّغ٠ض ٠ذزبط إٌٝ ش١ز ٚأؿزبط ٠مزضٞ ثٗ ال ِذبٌخ، ١ٌٙض٠ٗ إٌٝ ؿٛاء ...   

اٌـج١ً، فئْ ؿج١ً اٌض٠ٓ غبِغ، ٚؿجً اٌش١طبْ وض١غح ظب٘غح، فّٓ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ 

ُُ اٌّغ٠ض، ثؼض رمض٠ُ اٌشغٚؽ فّؼزَظَ ...ش١ز ٠ٙض٠ٗ لبصٖ اٌش١طبْ إٌٝ ؽغلٗ ال ِذبٌخ
اٌّظوٛعح، ش١شٗ، ف١ٍزّـه ثٗ رّـه األػّٝ ػٍٝ شبؽئ إٌٙغ ثبٌمبئض، ثذ١ش 

ع أِغٖ إ١ٌٗ ثبٌى١ٍخ، ٚال ٠شبٌفٗ فٟ ٚعصٖ ٚال طضعٖ، ٚال ٠ُجمٟ فٟ ِزبثؼزٗ  ّٛ ٠ف

أوضغِٓ ٔفؼٗ فٟ طٛاة  -ٌٛ أسطأ -ش١ئب  ٚال ٠ظع، ١ٌٚؼٍُ أْ ٔفؼٗ فٟ سطأ ش١شٗ

ٗ  ٔفـٗ ٌٛ أطبة، ِّ ( ش١شٗ: أٞ)فئطا ٚجض ِضً ٘ظا اٌّؼزََظُ، ٚجت ػٍٝ ِؼزََظ

 ...  أْ ٠ذ١ّٗ ٠ٚؼظّٗ ثذظٓ دظ١ٓ

 :٠ٚمٛي اٌمش١غٞ   

صُ ٠جت ػٍٝ اٌّغ٠ض أْ ٠زأصة ثش١ز، فئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أؿزبط ال ٠فٍخ أثضا ، ٘ظا أثٛ ..   

اٌضلبق ِٓ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أؿزبط فئِبِٗ اٌش١طبْ، ٚؿّؼذ األؿزبط أثب ػٍٟ : ٠ؼ٠ض ٠مٛي

اٌشجغح إطا ٔجزذ ثٕفـٙب ِٓ غ١غ غبعؽ، فئٔٙب رٛعق ٌىٓ ال رضّغ، وظٌه : ٠مٛي

اٌّغ٠ض إطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أؿزبط ٠أسظ ِٕٗ ؽغ٠مزٗ ٔفـب  فٕفـب  فٙٛ ػبثض ٘ٛاٖ، ٚال ٠جض 

   .ٔفبطا  

 اٌّؼ٠ض فٟ اٌظفذخ اٌزب١ٌخ

 : نفحات صوفية

 

 

اٌزٟ األثٛح اٌظٛف١خ ػٓ ػاللخ  أدض ش١ٛر ػجغلض ٚ   

أْ ش١شٗ  د١ش طوغ س١غ رؼج١غ، وبٔذ رجّؼٗ ثش١شٗ

ٚهللا ٠ب ٌٚضٞ، ِب إْ ؿّؼزه رٕبص٠ٕٟ سبعط ": لبي ٌٗ

٠ذؼغٟٔ  (اٌّؼغفخ) اٌؼٍُ أْ اٌؼا٠ٚخ إال ٚشؼغد

ِضٍّب ٠ذؼغ اٌذ١ٍت طضع اٌّغاح د١ٓ ؿّبع طغار 

    "١ٌٚض٘ب
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 :٣ٝوٍٞ اثٖ ػوث٢ ك٢ أٍٝ اُجبة اُٞاؽل ٝاُضٔب٤ٖٗ ٝأُبئخ ٖٓ اُلزٞؽبد ا٤ٌُٔخ

 

 

 

 

 .  ال أظٖ إٔ اُوبهة ثؾبعخ ا٠ُ شوػ ُٜنٙ األث٤بد، ٝرج٤بٕ ٓب ك٤ٜب -

 :ًٝبٕ ػجل اُوبكه اُغ٤ال٢ٗ ٣وٍٞ

 ٖٓ ُْ ٣ؼزول ك٢ ش٤قٚ أٌُبٍ ال ٣لِؼ أثلاً 

 :اُٞٛبة اُشؼوا٣ٝ٢ٗوٍٞ ػجل 

كبٕ ُْ ٣ز٤َو ُِٔو٣ل صالح اُغٔؼخ ػ٘ل أٍزبمٙ، ك٤ِزق٤ِٚ ػ٘لٙ ك٢ أ١ َٓغل ...

  .ص٠ِ ك٤ٚ

كٌٔب إٔ هللا رؼب٠ُ ال ٣ـلو إٔ ٣شوى ثٚ، كٌنُي ٓؾجخ األش٤بؿ : ...٣ٝوٍٞ ػ٢ِ ٝكب

 .ال رَبٓؼ إٔ ٣شوى ثٜب

 :ًٝبٕ أ٣عبً ٣وٍٞ

ػبّ، أعبثٚ ؽ٤بً ًبٕ اُش٤ـ أٝ  اما صلم أُو٣ل ٓغ ش٤قٚ ٝٗبكاٙ ٖٓ ٤َٓوح أُق

 .٤ٓزبً 

 :ًٝبٕ أ٣عبً ٣وٍٞ

أُو٣ل اُصبكم ٓغ ش٤قٚ ًب٤ُٔذ ٓغ ٓـَِٚ، ال ًالّ ٝال ؽوًخ، ٝال ٣وله ٣٘طن 

ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ٖٓ ٤ٛجزٚ، ٝال ٣لفَ ٝال ٣قوط، ٝال ٣قبُػ أؽلاً، ٝال ٣شزـَ ثؼِْ ٝال 

 . هوإٓ ٝال مًو اال ثبمٗٚ

 (:بة األهثؼخ أُّله٤ًٖأؽل األهط)٣ٝوٍٞ اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ 

إٔ ٣ؾنه ٖٓ رؤ٣َٝ ًالّ ش٤قٚ ػٖ ظبٛوٙ اما ( ُِٔو٣ل: أ١)ًٝنُي ٣٘جـ٢ ُٚ ...

 .أٓوٙ ثؤٓو، ثَ ٣جبكه ا٠ُ كؼَ مُي ٖٓ ؿ٤و رؤ٣َٝ
 في الصفحة التالية المزيد            

 : نفحات صوفية
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 كوْ ثٜب أكثبً هلل ثبهلل ٓب ُؽوٓخ اُش٤ـ اال ؽوٓخ هللا

 ػ٠ِ اُلالُخ رؤ٤٣لاً ػ٠ِ هللا  رئ٣لْْٛٛ األكالَّء ٝاُووث٠ 

 ال ٣َؤُٕٞ ٖٓ هللا ٍٟٞ هللا ًبألٗج٤بء رواْٛ ك٢ ٓؾبهثْٜ 

 ػٖ اُشو٣ؼخ كبروًْٜ ٓغ هللا  كبٕ ثلا ْٜٓ٘ ؽبٍ رُْٜٜٞ 
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 :٣وٍٞ ٣ٍٞق اُؼغ٢ٔٝ

ْٖ أكة أُو٣ل إٔ ٣وق ػ٘ل ًالّ ش٤قٚ   ٝال ٣زؤُٝٚ، ٤ُٝلؼَِٓ

 .ٓب أٓوٙ ثٚ ش٤قٚ ٝإ ظٜو إٔ ش٤قٚ أفطؤ

 :٣ٝوٍٞ ػ٢ِ ا٤ُشوغ٢

 ا٣بًْ إٔ رئُٝٞا ًال٢ٓ، كبٕ ًال٢ٓ صو٣ؼ ال ٣ئٍٝ، كبٍٔؼٞا

 .ٓب أهٍٞ ٌُْ 

 :٣ٝوٍٞ اُؼبهف ٍواط اُل٣ٖ اُوكبػ٢ اُص٤بك١، ٣ٝشبهًٚ أثٞ اُٜلٟ اُص٤بك١

ٖ آكاة أُو٣ل اُالىٓخ... ِٓ ش٤قٚ، ٝٓواػبرٚ ك٢ اُـ٤جخ  ؽلع هِت: أٝالً : ٝ

ٝاُزٞاظغ ُٚ ُٝنه٣زٚ ٝأهبهثٚ، ٝصجٞد اُولّ ػ٠ِ فلٓزٚ، ٝأٝآوٙ ...ٝاُؾعٞه

ب ٝعيئ٤ِّٜب، ٝهثػ اُوِت ثٚ، ٝاٍزؾعبه شقصٚ ك٢ هِجٚ ك٢ ع٤ٔغ أُٜٔبد،  َّٜ٤ًِِّ

 "ٝاٍزٔلاك ٛٔزٚ، ٝاُل٘بء ك٤ٚ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓالىٓبً ُٚ ال ٣لزو ػ٘ٚ غوكخ ػ٤ٖ

 :ُشؼوا٢ٗ أ٣عبً ٣ٝوٍٞ اإلٓبّ ا 

ٝأعٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٖٓ شوغ اُؾت ُش٤قٚ، إٔ ٣صْ أم٤ٗٚ ػٖ ٍٔبع ًالّ أؽل ك٢ ...

اُطو٣ن ؿ٤و ش٤قٚ، كال ٣وجَ ػنٍ ػبمٍ، ؽز٠ ُٞ هبّ أَٛ ٓصو ًِْٜ ك٢ صؼ٤ل 

ٝاؽل ُْ ٣ولهٝا ػ٠ِ إٔ ٣٘لوٝٙ ٖٓ ش٤قٚ، ُٝٞ ؿبة ػ٘ٚ اُطؼبّ ٝاُشواة أ٣بٓبً 

 .الٍزـ٠٘ ػٜ٘ب

 :٣ٝوٍٞ اثٖ ػغ٤جخ

أْٜٗ اما هوثٞا أُ٘يٍ هكؼٞا أصٞارْٜ ثب٤ُِِٜخ : ُِوّٞ ك٢ ُوبء أُشب٣ـ آكاة، ٜٓ٘ب

ٜٝٓ٘ب روج٤َ ٣ل اُش٤ـ صْ هعِٚ، ...ٝاُنًو، كال ٣يإُٞ ًنُي ؽز٠ ٣صِٞا ا٠ُ اُيا٣ٝخ

ٜٝٓ٘ب عٍِْٜٞ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ...إ عود ثنُي ػبكح اُلوواء، كٜٞ ٖٓ أؽَٖ اُزؼظ٤ْ

٤ٖ أصٞارْٜ، ٗب٤ًَٖ هءٍْٜٝ، ؿبظ٤ٖ ػ٠ِ ٗؼذ ا٤ٌَُ٘خ ٝاُٞهبه، فبكع

 .أثصبهْٛ، كال ٣ٌِٔٞٗٚ ؽز٠ ٣جلأْٛ ثبٌُالّ

 :٣ٝوٍٞ ػ٢ِ ا٤ُشوغ٢

و هللا ٝٓؾجخ اُش٤ـ ًْ   .اُطو٣ن ك٢ ِم

  في الصفحة التالية المزيد

 : نفحات صوفية
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 :٣ٝوٍٞ ػجل أُغ٤ل ٓؾٔل اُقب٢ٗ اُ٘وشج٘ل١

ٝؽلع ...األؿ أُئٖٓ إٔ اُواثطخ ػجبهح ػٖ هثػ اُوِت ثبُش٤ـ اٌُبَٓاػِْ أ٣ٜب 

صٞهرٚ ثبُق٤بٍ، ُٝٞ ػ٘ل ؿ٤جزٚ أٝ ثؼل ٝكبرٚ، ُٜٝب صٞه، أٜٛٞٗب إٔ ٣زصٞه 

أُو٣ل صٞهح ش٤قٚ اٌُبَٓ ث٤ٖ ػ٤٘٤ٚ، صْ ٣زٞعٚ ا٠ُ هٝؽب٤ٗزٚ ك٢ رِي اُصٞهح، 

ٌٝٛنا ٣لاّٝ ...أصو اُغنةٝال ٣ياٍ ٓزٞعٜبً ا٤ُٜب ث٤ٌِزٚ ؽز٠ ٣ؾصَ ُٚ اُـ٤جخ أٝ 

كزوث٤ٚ هٝؽب٤ٗخ ...ػ٠ِ اُواثطخ ؽز٠ ٣ل٠٘ ػٖ مارٚ ٝصلبرٚ ك٢ صٞهح اُش٤ـ

اُش٤ـ ثؼل مُي ا٠ُ إٔ رٞصِٚ ا٠ُ هللا رؼب٠ُ، ُٝٞ ًبٕ أؽلٛٔب ك٢ أُشوم ٝا٥فو 

 .ك٢ أُـوة، كجبُواثطخ ٣َزل٤ط األؽ٤بء ٖٓ األٓٞاد أُزصوك٤ٖ

   

 (:ؽلع هِٞة أُشب٣ـ ٝروى اُقالف ػ٤ِْٜ)جبة ٣ٝٞهك اُوش٤و١ ا٣بٙ، ك٢ ٗلٌ اُ

 

 :٣ٝوٍٞ شٜبة اُل٣ٖ اَُٜوٝهك١ اُجـلاك١

ٖ األكة ٓغ اُش٤ـ إٔ أُو٣ل اما ًبٕ ُٚ ًالّ ٓغ اُش٤ـ ك٢ ش٢ء ٖٓ أٓو ك٣٘ٚ ..  ِٓ ٝ

أٝ أٓو ك٤ٗبٙ، ال ٣َزؼغَ اإلهلاّ ػ٠ِ ٌٓبُٔخ اُش٤ـ ٝاُٜغّٞ ػ٤ِٚ، ؽز٠ ٣زج٤ٖ ُٚ 

ٖٓ ؽبٍ اُش٤ـ أٗٚ َٓزؼل ُٚ، َُٝٔبع ًالٓٚ ٝهُٞٚ ٓزلوؽ، كٌٔب إٔ ُِلػبء أٝهبربً 

خ هللا رؼب٠ُ كِِوٍٞ ٓغ اُش٤ـ أ٣عبً آكاة ٝشوٝغ ألٗٚ ٝآكاثبً ٝشوٝغبً، ألٗٚ ٓقبغج

 . ٖٓ ٓؼبِٓخ هللا رؼب٠ُ

 

 

 
  للمزيد من المقاالت عن الصوفية للمزيد من المقاالت عن الصوفية 

  ""نفحات صوفيةنفحات صوفية""زوروا زوروا 

  "   "   عشاق هللاعشاق هللا""بموقع بموقع     

wwwwww..uusshhaaaaqqaallllaahh..ccoomm  

 : نفحات صوفية

 



  

وأدعوك أن تباركه وتغدق علٌه من رحمتك . أشكرك ٌا هللا من أجل أبً

 . كما رحمنً ورعانً صغٌرا

 أمٌن   

، و نحن أسعدنا "ابن جسرا للمصالحة"وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق 

 . وهنا بعض التعلٌقات. تلقً رسائلكم و نشكر كل من راسلنا

 سبخًبز 20عاراف اوشوش االصداف
 جزاكى هللا كم انخيز

Asmaa Abou Bakr 02 سبخًبز 
أشكزكى.. انطهارة ين أجًم يا قزاث عن   

 سبتمبر 19 النعامي سمكة محمد 

 هذا اعجبني

 عهى وأشكزكى انًجهت هذه أحصفح يزة ألول.. عهيكى انسالو

 .شكزاااااااا يعكى انخىاصم وأحببج انجبار انعًم هذا

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

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

  مجلة عشاق هللا  :فضلك إضغط هنا

 

www.ushaaqallah.com 

 

 :مو الرسائل 

   

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002650639030
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002650639030
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002965261823
mailto:%20editor@alyanbua.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالخٌر جمٌعا بمناسبة عٌد األضحى المبارك أعادة هللا علٌنا 

  :ٌسعدنا ان نقدم لكم كتاب جدٌد

  ""ىىعيد األضحعيد األضح""كتاب كتاب 
  ة إسالمية يف القصة التوراتيةة إسالمية يف القصة التوراتيةاءاءقرقر

 "؟لماذا ال ٌحتفل معنا المسٌحٌون بهذا العٌد وهو فً كتابهم"

 

 

 ة الكتاب وأٌضا اإلستماع إلٌهاءٌمكنكم قر

 

  

  :إنتظرونا مع كتاب جدٌد من

  موقع عشاق هللا 
  


