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مقالة العدد:
األبوة :جذور المفهوم وتجلٌاته
ك ٢األصَ:

اُوٝؽ٤خ

وٍّخ (أة) اٌز ٟرطٍك ػبصح ػٍ ٝاٌٛاٌض ِٓ ٟ٘ ،اٌىٍّبد األطٍ١خ اٌز ٟرٛجض ف ٟوً
اٌٍغبد اٌـبِ١خ ،فِٛ ٟٙجٛصح ف ٟاٌٍغخ ا٢عاِ١خ ف ٟط١غخ "آثب" اٌمغ٠جخ وض١غا ِٓ وٍّخ
"أة" ف ٟاٌٍغخ اٌؼغث١خ ٚوٍّخ "آة" ف ٟاٌٍغخ اٌؼجغ٠خٚ .إْ وبْ ٕ٘بن رؼبعة فٟ
ا٢عاء ثشظٛص أؿجم١خ اٌىٍّخ ف ٟاٌٍغخ ا٢عاِ١خ .وّب أٔٙب لغ٠جخ جضا ِٓ اٌىٍّخ
ا٢شٛع٠خ "أث "ٛاٌز ٟرؼٕ ٟاٌششض اٌظ٠ ٞمغع أ ٚاٌظٍّ٠ ٞه ؿٍطخ اٌمغاعٌٍٚ .ىٍّخ
أ٠ؼب ِؼبٌٔ ٟغ٠ٛخ أسغ ٜف ٟاٌؼجغ٠خ د١ش أْ اٌفؼً "آثب" ٠ؼٌٕ" ٝج ٝعغجخ ِب" .الدع
ف٘ ٟظا اٌـ١بق لغة اٌىٍّخ اٌؼغث١خ "ٌجّ" ِٓ "ٝآث "ٝاٌؼجغ٠خ٠ٚ .ؼغف ٌـبْ اٌؼغة
األة ػٍ ٝأٔٗ اٌٛاٌض أ ٞاٌششض اٌظ ٞأٔجتٌ ،ىٕٗ ٠ظوغ ش١ئب ِّٙب ٘ ٛاٌفؼً "أث"ٝ
٠غث "ٟد١ش لض ٠مبي "ِب ٌٗ أة ٠أث ٖٛأ٠ ٞغظ٠ٚ ٖٚغث."ٗ١
"٠أث "ٛثّؼٕ" ٝعثّّ " "ٝ
اُزٞهاح ٝاُؼٜل اُولْ٣
ٚلض أٌٚذ اٌزٛعاح أّ٘١خ وج١غح جضا ٌّىبٔخ ا٢ثبء ،د١ش وبْ إّ٠بْ
شؼت هللا ٠زأؿؾ ػٍ ٝإّ٠بْ ٘ؤالء "ا٢ثبء" ،إط وبْ هللا ُ٠ضػٝ
"إٌُٗ ا٢ثبء" ِضٍّب ٔمغأ ػبصح ف ٟوزبة اٌزٛعاحِ ،ضً ا٠٢بد اٌزبٌ١خ
ِٓ ؿفغ اٌشغٚط" :صُ لبي أب اٌٗ اث١ه اٌٗ اثغا٘ٚ ُ١اٌٗ اؿذك ٚاٌٗ ٠ؼمٛة.فغطِٛ ٝؿٝ
ٚج ٗٙالٔٗ سبف اْ ٕ٠ظغ اٌ ٝهللا" (ؿفغ اٌشغٚط " ،)8 :5لبي هللا ا٠ؼب ٌّٛؿ٘ ٝىظا
رمٛي ٌجٕ ٟاؿغائ ٖٛٙ٠ ً١اٌٗ آثبئىُ اٌٗ إثغا٘ٚ ُ١اٌٗ اؿذك ٚاٌٗ ٠ؼمٛة أعؿٍٕ ٟإٌ١ىُ٘.ظا
اؿّ ٟإٌ ٝاألثض ٘ٚظا طوغ ٞاٌ ٝصٚع فضٚع(".ؿفغ اٌشغٚط ٘ .)35 :5ىظا ٔغ ٜأْ
االػزغاف ثأّ٘١خ ا٢ثبء وبْ ِـأٌخ أؿبؿ١خ ف ٟاٌض٠بٔخ اٌٛٙ١ص٠خٌ .ىٓ رجضع اإلشبعح ٕ٘ب
إٌ ٝأْ اٌزٛعاح ال رشزؼي صٚع األة فٚ ٟظ١فزٗ اإلٔجبث١خ فمؾ ثً رزؼض ٜطٌه إٌٚ ٝظ١فزٗ
اٌزغث٠ٛخ ٚرجـ١ضٖ ٌٍّضبيِ ٟ٘ٚ ،ـأٌخ دبؿّخ ف ٟرى ٓ٠ٛششظ١خ اٌطفً ٚإال ٌّب أرجغ
وٍّخ آثبء ثأؿّبء إثغا٘ٚ ُ١إؿذبق ٠ٚؼمٛة٘ .ظا األِغ ٠ذ ً١إٌِ ٝؼٕ ٝآسغ ٌّفَٛٙ
األة ف ٟاٌزٛعاح ٚاٌؼٙض اٌمض ُ٠ػٍ ٝاٌؼّ .َٛفٍفع األة وبْ ٠طٍك أ٠ؼب ػٍ ٝاٌّؼٍُ،
ٚاٌّؼٍّ ْٛوبٔٛا غبٌجب أٔج١بءٚ ،وبْ ٘ؤالء ثّٕؼٌخ ا٢ثبء ثبٌٕـجخ ٌجبل ٟاٌشؼت ػٍٝ
اٌؼٌّٚ َٛزالِ١ظُ٘ ثشىً سبص.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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٘ىظا ٔمغأ ف ٟا٠٢خ اٌزبٌ١خ ِٓ ؿفغ اٌٍّٛن األٚي ػٍ ٝؿج ً١اٌّضبيٚ" :اْ عجال ِٓ ثٕٟ
االٔج١بء لبي ٌظبدجٗ.ػٓ اِغ اٌغة اػغثٕ.ٟفبث ٝاٌغجً اْ ٠ؼغثٗ" (اٌٍّٛن األٚي
.)57 :42
اإلٗغٝ َ٤اُؼٜل اُغل٣ل
٠ذبفع ِف َٛٙاألة ف ٟاإلٔجٚ ً١اٌؼٙض اٌجض٠ض ػِّٛب ػٍٔ ٝفؾ ِؼبٔ ٗ١ف ٟاٌزٛعاح
ٚاٌؼٙض اٌمضٔ .ُ٠مغأ ف ٟإٔجٌٛ ً١لب" :وّب وٍُ آثبءٔب.إلثغا٘ٔٚ ُ١ـٍٗ اٌ ٝاألثض" (ٌٛلب :3
١ٌ" .)77ظٕغ عدّخ ِغ آثبئٕب ٠ٚظوغ ػٙضٖ اٌّمضؽ اٌمـُ اٌظ ٞدٍف إلثغا٘ ُ١أثٕ١ب"
(ٌٛلب ٌ .)95 :3ىٓ اٌّؼٕ ٝاٌظ ّٓ١٘ ٞػٍِ ٝف َٛٙاألة ف ٟاإلٔجِ ٛ٘ ً١ؼٕ ٝاألة
اٌـّب ٞٚاٌظ ٞوبْ ؿ١ضٔب ػ١ـ٠ ٝـزشضِٗ ػبصح ِضٍّب ٘ ٛاألِغ ف ٟا٠٢بد اٌزبٌ١خ" :فبٔٗ
اْ غفغرُ ٌٍٕبؽ ػالر٠ ُٙغفغ ٌىُ ا٠ؼب اثٛوُ اٌـّبِ( ".ٞٚز" ،)36 :8 ٝأظغٚا اٌٝ
ؽٛ١ع اٌـّبء.أٙب ال رؼعع ٚال رذظض ٚال رجّغ اٌِ ٝشبػْٚ.اثٛوُ اٌـّب٠ ٞٚمٛرٙب"
(ِز" ،)48 :8 ٝفبْ ٘ظٖ وٍٙب رطٍجٙب االُِ.الْ اثبوُ اٌـّب٠ ٞٚؼٍُ أىُ رذزبج ْٛاٌٝ
٘ظٖ وٍٙب" (ِز.)54 :8 ٝ

األثٞح ٝاإلٔ٣بٕ

انظروا الى طيور السماء .انها ال تزرع
وال تحصد وال تجمع الى مخازن .وابوكم
السماوي يقوتها

٠ٚـزشضَ اٌغؿٛي ثٌٛؾ ف ٟعؿبئٍٗ ِف َٛٙاألثٛح ف ٟإؽبع ػاللخ اإلّ٠بْ٘ ِٓٚ ،ظا
إٌّطٍك ٠ؼزجغ إثغا٘ ُ١أثب ٌٍّؤِٕ ٓ١ال ِٓ ٔبد١خ اٌجـض أ ٚإٌـت اٌجـض ،ٞثً ِٓ ٔبد١خ
اإلّ٠بْ أ ٞإٌـت اإلّ٠بٔ ٟاٌظ ٛ٘ ٞإٌـت اٌج٘ٛغ ،ٞد١ش ٠مٛي ف ٟعؿبٌزٗ إٌٝ
ِؤِٕ ٟعِٚب" :فئٔٗ ٌ١ؾ ثبٌٕبِٛؽ وبْ اٌٛػض إلثغا٘ ُ١إٌٔ ٚـٍٗ أْ ٠ىٚ ْٛاعصب ٌٍؼبٌُ
ثً ثجغ اإلّ٠بْ .ألٔٗ إْ وبْ اٌظ ِٓ ٓ٠إٌبِٛؽ ُ٘ ٚعصخ فمض رؼطً اإلّ٠بْ ٚثطً اٌٛػض.
ألْ إٌبِٛؽ ٕ٠شئ غؼجب إط د١ش ٌ١ؾ ٔبِٛؽ ٌ١ؾ أ٠ؼب رؼضٌٙ .ظا ٘ ِٓ ٛاإلّ٠بْ وٟ
٠ى ْٛػٍ ٝؿج ً١إٌؼّخ ٌ١ى ْٛاٌٛػض ٚؽ١ضا ٌجّ١غ إٌـً ٌ١ؾ ٌّٓ ٘ ِٓ ٛإٌبِٛؽ فمؾ
ثً أ٠ؼب ٌّٓ ٘ ِٓ ٛإّ٠بْ إثغا٘ ُ١اٌظ ٛ٘ ٞأة ٌجّ١ؼٕب .وّب ِ٘ ٛىزٛة إٔ ٟلض جؼٍزه
أثب ألُِ وض١غح أِبَ هللا اٌظ ٞأِٓ ثٗ اٌظ٠ ٞذ ٟ١اٌّٛر٠ٚ ٝضػ ٛاألش١بء غ١غ اٌّٛجٛصح
وأٔٙب ِٛجٛصح( ".ع١ِٚخ .)39 -35 :6
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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"فانه ان غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم ايضا
ابوكم السماوي".
"فان هذه كلها تطلبها االمم .الن اباكم السماوي
يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها"
عيسى المسيح

إْ ف ٟاألثٛح ؿغا ػظّ١ب جضا ال ٠ـزىٕ ٗٙإال ِٓ سجغ٘ب ثشىً ِجبشغ وأة ألثٕبء،
أ ِٓ ٚؿبع ػٍ ٝؽغ٠ك أٔج١بء هللا ٚسجغ ِذجخ هللا ٌجٕ ٟاٌجشغ ٚطجغٖ ػٍ ٝلـبٚح
لٍٛثٚ ُٙجذٛصُ٘ ٚسظالٔٚ ،ُٙإطغاعٖ ِغ طٌه ػٍ ٝسالط ُٙثئسالء ٔفـٗ ِٚؼبٔبرٗ
وجشغ ف ٟؿج ً١أْ ٠زظبٌذٛا ِؼٗ .ف١ب ٌٗ ِٓ ؿغ!

ثوِْ األٍزبمٗ :بكه ػجل األٓ٤و

للمزيد من مقاالت األستاذ :نادر عبد األمير
زوروا ركن المقاالت بموقع "عشاق هللا"
www.ushaaqallah.com
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كلمات مو ذهب:
فصلّوا انتم هكذا .ابانا الذي فً السموات .لٌتقدس اسمك.
لٌأت ملكوتك .لتكن مشٌئتك كما فً السماء كذلك على االرض.
عيسى املسيح

َ
اإللَــ َه َكـ َمـا أَ َمــرْ
ــع ِ
أطِ ِ
َ
ك َفــإِ َّنــ ُه
ــع أَ َبـــا َ
َوأطِ ِ

َوا ْم ْ
ـالحــ َذرْ
ك ِب َ
ــؤا َد َ
ــل فُ َ
ك مِـنْ َعـهْـ ِد الصِّـ َغـرْ
َربَّـا َ
اإلمام الصافعي

األب ٌخفً أخطاء ابنه ،واالبن ٌخفً أخطاء أبٌه.
كونفوشيوس

ٌزأر األسد و لكنه ال ٌلتهم صغاره.
إديسوى

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
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مو القلب:
دور األب
٣طـ ٠ػبكح اُؾل٣ش ػٖ األٓٓٞخ أًضو ٖٓ اُؾل٣ش ػٖ األثٞح ٌُٖ ،ال شي إٔ
ٌُِٜٔ٤ب أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك ٢ؽ٤بح األكواك ٝاُغٔبػبدٗ ُٖ .زٌِْ اُ ّٞ٤ػٖ األٓٓٞخ اُز٢
ٍ٘لٌو ك ٢اكواك ٓؾٞه ُٜب .ثَ ٍ٘زٌِْ كٛ ٢نا اُؼلك ػٖ األثٞح .أػزول إٔ ٘ٛبى
ٗوصب ك ٢األكث٤بد ٝاُ٘صٞص ٝاُؾٌب٣بد اُقبصخ ثبألة ٝاألثٞح٣ ٞٛٝ ،وعغ ػِٓ ٠ب
أظٖ اُ ٠غج٤ؼخ كٝه األة اُجُٞٞ٤عٝ ٢االعزٔبػ ٢ك ٢األٍوح ،ألٕ آالّ اُؾَٔ
ٝأُقبض ٝاُٞالكح ٝاُؼ٘ب٣خ أُجبشوح ثبألغلبٍ رٌٗ ٖٓ ٕٞص٤ت األّٔٓ ،ب ٣غؼِٜب
أًضو ؽعٞها ك ٢مٓٝ ٖٛق٤بٍ ٝماًوح األغلبًٍٔ ،ب إٔ ؽغْ ؿ٤بة األة ػٖ أُ٘يٍ
ثبُٔوبهٗخ ٓغ اٍزٔواه ؽعٞه األّ َ٣ب ْٛك ٢رِي اُ٘نهح.
ٌُٖ كٝه األة ًبٕ كائٔب ثبُؾ األ٤ٔٛخ ك ٢ؽ٤بح األٍوح ٓ٘ن ػصٞه ٓب هجَ اُزبه٣ـ
اُ ٠ػصو اُؼُٔٞخ اُنٗ ١ؼ٤ش كٝ .ٚ٤أ٤ٔٛز ٢ٛ ٚمارٜب هؿْ رـ٤و األىٓ٘خ ٝاألٌٓ٘خ.
ٝأ٤ٔٓ ْٛياد ٛنا اُلٝه  ٞٛرٞك٤و األٖٓ ُألٍوح ٝاألغلبٍ .كبألغلبٍ ٣ؾِٔ ٕٞؿبُجبً
االٗطجبع ػٖ إٔ آثبء ْٛ ْٛاألهٝ ٟٞاألػِْ ٝاألهله كٓ ٢ؾ٤ػ األٍوح ْٛٝ ،اُنٖ٣
ٞ٣اعٓ ٕٜٞقزِق األؽلاس .كؤكواك األٍوح ِ٣غؤ ٕٝػبكح اُ ٠األة ٣ٝؼزجوٓ ٚٗٝل٘٣بً
ُ ْٜك ٢رٞك٤و أٓ٘ ْٜفصٞصب ك ٢اُؾبالد اُصؼجخ ٝاُظوٝف اُؾَبٍخُٜٝ .نا
اُلٝه ك ٢رٞك٤و األٖٓ أصو ثبهى ػِ ٠رٔبٍي األٍوح  ٞٔٗٝاألغلبٍ ػِ ٠اُقصٞص.
اال أٗ٘ب ال ٗؼ٘٘ٛ ٢ب كوػ األٖٓ أُبك ١االهزصبكً ١زٞك٤و ٗلوبد األٍوح ٓٝب
رؾزبط اُ ٖٓ ٚ٤أُؤًَ ٝأُِجٌ ،ثَ األٖٓ اُ٘لَٝ ٢اُوٝؽ ،٢ك ٜٞاُنٜ٣ ١لِّة ٖٓ
هٝع األكواك ٣ٝؾضّ ْٜػِ ٠اُصجو ٝاالٍزوبٓخُ٣ٝ ،لفَ االغٔئ٘بٕ اُ ٠هِت اُطلَ
ػ٘لٓب ٣ص٤ج ٚهِن ٓب٣ٝ ،غ٤ت ػِ ٠أٍئِز ٚاُٞعٞك٣خ اُز ٢هل رَجت ُ ٚاُليع ًلٌوح
أُٞد ٝأُوض ٝاُش٤قٞفخ ٝاُؼلّ ٝؿ٤وٛبٝ .هل أصجزذ كهاٍبد اعزٔبػ٤خ كٛ ٢نا
أُغبٍ إٔ األغلبٍ اُن ٖ٣ال ٣شؼو ٕٝثبألٖٓ اُ ٠عبٗت آثبئ٘٣ ْٜؾوك ٕٞاعزٔبػ٤ب
٣ٝزصل ٕٞثبُ٘لبم ٝاُقٞف ٝاُصٔذ ٝاُق٘ٞع ٝاٌُآثخ أؽ٤بٗبً ٌٕٞٗٞ٣ٝ ،ػٔٓٞب
أكواكاً ؿ٤و أٍ٣ٞبء.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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مو القلب:
ٝهل ًوّ هللا رؼبُ ٠األثٞح ثؤٕ أكوك ُٜب ؽ٤يا ٛبٓب ك ٢رٞاصِٓ ٚغ ث٘٢
اُجشوٓٝ .ضبٍ ٗجٝ ٚ٤فِ ِٚ٤اثوا ْ٤ٛف٤و ٓضبٍ ػِ ٠األثٞح اُز ٢رو ّٞثلٝهٛب
ف٤و ه٤بّ ٝرـوً ثنٝه أُجبكة اُؼِ٤ب ك ٢األث٘بء ٝرزؼٜلٛب اُ٣ ٠صجؾٞا
هلٝح ػِٓ ٠ضبٍ ا٥ثبء .كبهلل رؼبُ ٞٛ ٠اُ ٚآثبء ٍٞاء ك ٢اُزٞهاح ٝاُؼٜل
اُول" ْ٣روُ ٍٞج٘ ٢اٍوائ ٜٙٞ٣ َ٤اُ ٚآثبئٌْ اُ ٚاثواٝ ْ٤ٛاُ ٚاٍؾن ٝاُٚ
٣ؼوٞة" (فوٝط  )35 :5أ ٝك ٢اُووإٓ "أّ ً٘زْ شٜلاء ام ؽعو ٣ؼوٞة
أُٞد ام هبٍ ُج٘ٓ ٚ٤ب رؼجل ٖٓ ٕٝثؼل ١هبُٞا ٗؼجل اُٜي ٝاُ ٚآثبئي اثواْ٤ٛ
ٝأٍبػٝ َ٤اٍؾبم اُٜب ٝاؽلا ٗٝؾٖ ٍُٞ( "َِٕٞٔٓ ٚهح اُجووح )355
أ ٝك ٢اإلٗغ ًِْ" َ٤آثبءٗب.إلثوا َِٚٗٝ ْ٤ٛاُ ٠األثل" (ُٞهب .)77 :3
ٌُٖ أٍٔ ٠رغَ ُٔل ّٜٞاألثٞح  ٞٛك ٢صٞهرٜب أَُب٣ٝخ أ ١كًٜٗٞ ٢ب
صلخ ٖٓ صلبد هللا اُؼظٔ٤خ .كول ػِْ اَُ٤ل أَُ٤ؼ رالٓ٤نٝ ٙأرجبػ ٚإٔ
٘٣ظوٝا اُ ٠هللا ػِ ٠أٗ ٚأث ْٛٞأَُب ١ٝاُن٣ ١ؼز٘ ٢ثٌَ صـ٤وح ًٝج٤وح
ك ٢ؽ٤برٝ ،ْٜأٗ ٚاُصله اُوإ ّٝاُنٞ٣ ١كو ُ ْٜأُالم ٝاألٖٓ ٝاُطٔؤٗ٘٤خ
ٝاٌَُ٘٤خ ٝاالٍزوواه ،ك٤قبغج ٕٞهللا اما صِٞا هبئِ" ٖ٤أثبٗب اُن ١ك٢
أَُبٝاد ،"...كطٞث ُٖٔ ٠اٍزٞػت ٓـي ٟإٔ  ٌٕٞ٣هللا أثب ُٝ ،ٚغجن
ٓوزع٤بد مُي ػِ ٠ػالهزٓ ٚغ هللا ًبثٖ ثبه ُٝ ،ٚػِ ٠ػالهز ٚثؤث٘بئ ٚك٢
ؽ٘ ٞهللا ٝػطلٝ ٚهؽٔزٝ ٚهكوٝ ٚأ٣عب ك ٢اٍزوبٓزٝ ٚاٗصبك ٚػلُٚ
ٝصوآزٓ .ٚؼبكُخ ال ٣ؤٜ٤ب اال اُجوهح ٝصبكهٞا اَُو٣وح!
هواءح ش٤وخ ُجبهٞٓ ٢اك اُؼلك.
بقلم نادر عبد األمٌر

لمراسلة " نادر عبد األمٌر " أضغط هنا
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رحلة حياة :
أبونا إبراهٌم  ..أبو األنبٌاء
اثواٍ٘( ْ٤ٛخ  )4222-4422هجَ أُ٤الك روو٣جب؛ أٍٔ ٚثبُؼجو٣خ :اثواٛبّ (ٝاُن١
ٍٔ ٢اثوا ٞٛٝ ْ٤ٛشقص٤خ ثبهىح ك ٢اُل٣بٗبد
ٓؼ٘ب ٙاألة اُوك٤غ)ٝ ،ثؼل مُي ٌ
اإلٍالٓ٤خ ٝأَُ٤ؾ٤خ ٝاُٜٞ٤ك٣خٝ .هكد ٍ٤وح ؽ٤بر ٚكٍ ٢لو اُزٌٝ ٖ٣ٞك ٢اُووإٓ
أ٣عب ًٝ .رَٔ ٠اُؼوبئل اُٜٞ٤ك٣خ ٝأَُ٤ؾ٤خ ٝاإلٍالٓ٤خ ثبُل٣بٗبد اإلثوا٤ٔ٤ٛخ ٝهل ٌمًو
كً ٢زبة اُزٞهاح ًٝزت األٗج٤بء ػ٘ل اُٜٞ٤ك ٝأ٣عب ك ٢اُووإٓ اٌُو ْ٣إٔ اثواً ْ٤ٛبٕ
ٌٓجبهًب ٖٓ هللا.
ػ٘ل اُٜٞ٤ك ٝأَُ٤ؾ ٕٞ٤اثوا ٞٛ ْ٤ٛأث ٞث٘ ٢اٍوائ ٖٓ َ٤اث٘ ٚاٍؾبم ،اُن ١هلٓٚ
اثوا ْ٤ٛهلل ًنث٤ؾخ ٌُٖٝ .ػ٘ل أَُِٔ ٕٞرظٜو غبػخ اثوا ْ٤ٛهلل ثزول ٚٔ٣اث٘ٚ
أٍبػُِ َ٤نثؼ.
ك ٢أَُ٤ؾ٤خ اثوآ ٞٛ ْ٤ٛضبٍ ٣ؾزن ٟث ٚك ٢اإلٔ٣بٕٝ .ك ٢اإلٍالّ  ٠َٔ٣اثواْ٤ٛ
ثؤث ٞاألٗج٤بء.

مولده وسٌرته حسب المفهوم اإلسالمً:
ٝهك ك ٢اُووإٓ إٔ اثوا ْ٤ٛثٖ آىه (األٗؼبّ ٝ( )46:ه َ٤ك ٢رلَ٤و ا٣٥خ أٗ ٚػٔٚ
 ٌ٤ُٝأثبٗٝ ٙبكا ٙأثزب ٙألٗ ٞٛ ٚاُن ١هثب٣ٝ .)ٙنًو اُووإٓ هصزٓ ٚغ ه ٚٓٞؽ٤ش كػبْٛ
اُ ٠روى ػجبكح األص٘بّ ٝػجبكح هللا ٝؽل ،ٙكؤثٞا ٓؾزغ ٖ٤ثزٌَٔ ْٜثل ٖ٣آثبئٌُٖ ،ْٜ
اثواًَ ْ٤ٛو أص٘بٓ ْٜثبٍزض٘بء أًجو رِي األص٘بّ أص٘بء ؿ٤بثٝ .ْٜػ٘لٓب اًزشلٞا مُي
هوهٝا ؽوه ٚك ٢اُ٘به اال إٔ ٓش٤ئخ هللا ًٔ-ب ك ٢اُووإٓ -عؼِذ ٖٓ اُ٘به ثوكاً ٍٝالٓب
ػِ .ٚ٤صْ ٛبعو اثوا ْ٤ٛاُ ٠كَِط ٌٍٖٝ ٖ٤هوة هو٣خ أهثغ (ٓ ٢ٛٝل٘٣خ ً٘ؼبٗ٤خ) ك٢
أٌُبٕ اُنٗ ١شؤد ك ٚ٤كٔ٤ب ثؼل ٓل٘٣خ اُقِٝ ،َ٤كٜ٤ب اُؾوّ اإلثوا ٢ٔ٤ٛاُن٣ ١ؼزول أٗٚ
ٓلك ٕٞك .ٚ٤ػ٘لٓب مٛت ُٔصو ريٝط ٛبعو ٝأٗغجذ ُ ٚأٍبػ ،َ٤أٓب ىٝعز ٚاأل٠ُٝ
ٍبهح كؤٗغجذ ُ ٚكٔ٤ب ثؼل اٍؾبمًٝ ،الٔٛب ٖٓ األٗج٤بء.
اٌّؼ٠ض ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
٣ٝنًو اُووإٓ إٔ اثوا ْ٤ٛهأ ٟك ٢أُ٘بّ أٗ٣ ٚنثؼ اث٘ ٚأٍبػٝ ،َ٤ألٕ هإ٣ب
األٗج٤بء رؼزجو ٝؽ٤ب ُْ ٣زوكك اثواٝ ْ٤ٛاث٘ ٚك ٢ر٘ل٤ن ٛنا األٓو كٔب ًبٕ ٖٓ هللا اال
إٔ اكزلا ٙثٌجش ػظ٣ٝ ،ْ٤ؼزجو أَُِٔ ٕٞإٔ َٓ٘ي رول ْ٣األظبؽ ٢ك ٢ػ٤ل
األظؾَٓ ٠زٔل ٖٓ ٛن ٙاُوصخ .ثبإلظبكخ ُنُي كول أفجو هللا اثوا ْ٤ٛأٗ٤ٍ ٚلٓو
ٓلٕ هُٞ ّٞغ  -ألٕ أًضو أِٜٛب ٖٓ اُوعبٍ ًبٗٞا ٣شز ٕٜٞثؼع ْٜاُجؼط ػِ٠
اَُ٘بء.

إبراهٌم فً العهد القدٌم:
ربهػ (اّىه)  ٞٛأث ٞاثواّ ،عبء ٖٓ اٝه ثالك اٌُِلاٗٝ ،ٖ٤٤اٝه اٌُِلاٗ٤خ  ٢ٛك٢
اُشٔبٍ ٖٓ ثالك ٓب ث ٖ٤اُٜ٘و( ٖ٣ا ٕ٥روغ شٔبٍ شوم ٍٞه٣ب ٌٓؼوكخ ٓغ اهاهاد
ٝاُوٛب)ٛٝ .نا ٣زلن ٓغ اُزوِ٤ل ؽ٤ش إ اثواّ هل ٌُٝل ك ٢اُوٛب أ ٝهوة اٝهً٤ش
(٘ٓ ٢ٛٝبغن ظٖٔ اٝه اٌُِلاٗ٤خ)٣ .طِن اٍْ اٌُِلاٗ ٖ٤٤ػِ ٠اُ٘بً اُن ٖ٣ػجلٝا
اُٜ٥خٛ .بعو اثواّ اُ ٠ؽوإ ( ٓل٘٣خ روً ٚ٤اُٝ .)ّٞ٤ثؼل ٓلح هِِ٤خ ٖٓ ثوبء اثواّ
٘ٛبىٛ ،بعو ثؼلٛب ٓغ ٍبهاٍ(١بهح) ٝاثٖ افُٞ ٚ٤غ ٝاُن٣ ٖ٣زجؼ ٚٗٞاُ ٠أهض
ً٘ؼبٕ.

ك ٢أَُ٤ؾ٤خ اثوآ ٞٛ ْ٤ٛضبٍ ٣ؾزن ٟث ٚك ٢اإلٔ٣بٕ.
ٝك ٢اإلٍالّ  ٠َٔ٣اثوا ْ٤ٛثؤث ٞاألٗج٤بء.
رَٔ ٠اُؼوبئل اُٜٞ٤ك٣خ ٝأَُ٤ؾ٤خ ٝاإلٍالٓ٤خ ثبُل٣بٗبد
اإلثوا٤ٔ٤ٛخ
ًٝالٔٛب ك ٢اُؾشب

اٌّؼ٠ض ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
دعوة هللا إلبرام:
ت أَ ِبٌ َك إِ َلى
ٌرتِ َك َومِنْ َب ٌْ ِ
َب مِنْ أَ ْرضِ َك َومِنْ َعشِ َ
الرب ألَ ْب َرا َمْ « :اذه ْ
َو َقال َ َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
اس َمكََ ،و َت ُكونَ َب َر َكة.
األَ ْر ِ
ار َك َك َوأ َع ِّظ َم ْ
ض الَّتًِ أ ِرٌ َكَ .فأ ْج َعلَ َك أ َّمة َعظِ ٌ َمة َوأ َب ِ
ض»( .تكوٌن :21
ار ُك فٌِ َك َجمٌِ ُع َق َبائ ِِل األَ ْر ِ
اركٌِكََ ،والَ ِع َن َك أَ ْل َع ُن ُهَ .و َت َت َب َ
ار ُك ُم َب ِ
َوأ ُ َب ِ
 .)3-2مع العلم بأنه حتى ذلك الوقت كان ابرام بدون أطفال لكن وثق ابرام بوعد
هللا له.
َ
ْ
ِلر ِّب الَّذِي َظ َه َر لَ ُهَ .وا ْن َت َقل َ مِنْ ُه َنا َك إِلَى ا ْل َج َب ِل َ
َ
َ
ش ْرق ًَِّ
ل
حا
ب
ذ
م
ك
ا
ن
ه
م
ا
ر
ب
أ
ى
" َف َب َن ْ َ ُ ُ
َّ
َ َ
ت إٌِل َح ٌْ ُ
ش ْرقا َو َ
اي َ
شٌَّدَ ُه َنا َك َم ْذ َبحا
ص َب ِخ ٌَا َم ُه َما َبٌْنَ َب ٌْ ِ
َب ٌْ ِ
ت إٌِل َغ ْربا َو َع َ
ث َن َ
ارت َِحالَ ُه َن ْح َو ا ْل َج ُنوب (سفر التكوٌن .)21
اس ِم ِهُ .ث َّم َتا َب َع أَ ْب َرا ُم ْ
ِلر ِّب َو َد َعا ِب ْ
ل َّ
وبعد فترة من بقائهم هناكَ ،ن َ
ش َب ن َِزاع َبٌْنَ ُر َعا ِة َم َواشِ ً أَ ْب َرا َم َو ُر َعا ِة َم َواشِ ً
َ
لُوط ،فًِ ا ْل َو ْق ِ
ت الَّذِي َكانَ فٌِ ِه ا ْل َك ْن َعانٌِونَ َوا ْلف ِِر ِّزٌونَ ٌُقٌِمُونَ فًِ األ ْر ِ
ضَ .ف َقالَ
أَ ْب َرا ُم لِلُوط بأنهم ٌجب أن ٌفترقوا وأعطى للوط اختٌار ارضه أوال،
َ
ففضلَ
الس ُهول َ ا ْل ُمحٌِ َط َة ِب َن ْه ِر األ ُ ْردُنِّ َوإِ َذا ِب َها َر ٌَّا َنة ُكل َها ،وبعد أن استلم ابرام وعد
س ْه ِل َم ْم َرا فًِ َح ْبرُونَ َو ُه َنا َك َ
ِلر ِّب
شٌَّدَ ل َّ
اخر من ٌهوة ،نصب ِخ ٌَا َم ُه فًِ َ
َم ْذ َبحا" .الحقا َ فً تأرٌخ لوط نرى دمار مدٌنتً سدوم وعمورة .فً سفر
التكوٌن اصحاح  21نرى ان ابرام ٌتوسل إلى هللا بأن ال ٌدمر سدوم " المدٌنة
التً كان ابن اخوه لوط ٌعٌش فٌها" ،فوافق هللا على عدم تدمٌر المدٌنة إذا َو َجدَ
 05شخص صالح أو  50أو  35أو  15أو حتى .25
وبعد حصول مجاعة فً البالد التً كان ابرام فٌها ،قرر الذهاب إلى مصر.
وألنه كان قلقا على ساراي(سارة) من المصرٌٌن لجمالها ،لذلك ادعى بأنها اخته
لكً ٌحافظ على سالمتهما .ولكن بأدعاء ابرام هذا لم ٌخلصهم من الفرعون،
حٌث استدعى ساراي إلى بٌته واغدق ابرام بالعجول والخدم .ولكن هللا بلى بٌت
فرعون ببالء عظٌم فغادر ابرام وساراي أرض مصر.
اٌّؼ٠ض ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
كان الورٌث الوحٌد البرام هو خادمه ألٌعازر الدمشقً حٌث كان ابرام ٌثق
به أكثر من سائر خدامه ،ولعله كان مدٌر شؤون العائلة وحسب العادة وقتها،
لو مات أبرام بدون أن ٌكون له ابن ،فسٌصبح أكبر خدامه وارثا له .ومع أن
أبرام كان ٌحب خادمه ،إال أن هللا وعده بأن سٌكون له ابن من صلبه لحفظ
سلسلة العائلة (سفر التكوٌن اصحاح .)1:20
وقامت ساراي (سارة) بحسب العادة بأعطاء ابرام جارٌتها المصرٌة هاجر
كزوجة له (سفر التكوٌن  )21فأنجب منها إسماعٌل وهو االبن األكبر البرام
،ولكنه لم ٌكن االبن الذي وعده هللا به .حٌث عاهد هللا ابرام بعد والدة إسماعٌل
امم َرأَ ُت َك
" َو َقال َ إِ ْب َراهٌِ ُم ِ
لل" :لَ ٌْتَ إِ ْس َماعٌِ
ارةُ ا ْ
س َ
ٌِش أَ َما َم َك"َ .ف َقال َ هللاَُ " :بلْ َ
اعٌِل َ ٌَع ُ
اس َم ُه إِ ْس َحاقَ َ .وأُقٌِ ُم َع ْهدِي َم َع ُه َع ْهدا أَ َب ِد ٌّا لِ َن ْسلِ ِه مِنْ َب ْع ِد ِه".
َتلِ ُد َل َك ا ْبنا َو َتدْ ُعو ْ
ار ُك ُه َوأ ُ ْث ِم ُرهُ َوأ ُ َك ِّث ُرهُ َكثٌِرا ِجدّ اِ .ا ْث َن ًْ
َوأَ َّما إِ ْس َماعٌِل ُ َف َقدْ َ
سم ِْعتُ لَ َك فٌِ ِه .هَا أَ َنا أ ُ َب ِ
َع َ
ٌرة َ .ولكِنْ َع ْهدِي أُقٌِ ُم ُه َم َع إِ ْس َحاقَ الَّذِي َتلِ ُدهُ
ش َر َرئٌِسا ٌَلِدَُ ،وأَ ْج َعل ُ ُه أ ُ َّمة َكبِ َ
ْ
َ
س َن ِة اآلتِ ٌَ ِة" .وبعدها تدخلت سارة وأبعدت هاجر
ارةُ فًِ هذا ا ْل َوق ِ
ت فًِ ال َّ
س َ
لَ َك َ
وإسماعٌل بصورة دائمة من إبراهٌم (سفر التكوٌن اصحاح .)12
وقد تبدل اسم ابرام إلى إبراهٌم وساراي إلى سارة فً نفس الوقت كعهد،
وهذان االسمان مستخدمان إلى اآلن عند الٌهود والمسٌحٌٌن والمسلمٌن.
وبعد وقت من والدة اسحق ،طلب هللا من إبراهٌم بأن ٌقدم ابنه كضحٌة فً
أرض المرٌا .وقد عجل إبراهٌم بطاعة امر هللا وبعدها ظهر له مالك من الرب
ومنعه من تقدٌم ابنه كضحٌة واعطاه بدله كبشا َ وجده فً مكان المحرقة .وكافأ
هللا إبراهٌم بسبب طاعته بوعده بتكثٌر نسله (سفر التكون اصحاح  )11ثم
رجع إبراهٌم إلى بئر سبع.
اٌّؼ٠ض ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
ٌ٣ٝؼل آزؾبٕ اثوا ْ٤ٛثزول ْ٣اثً٘ ٚعؾ٤خ  ٖٓ ٞٛأًضو أُوبغغ صؼٞثخ
ٝرؾل ١ك ٢اٌُزبة أُولً .ؽ٤ش ٣وبٍ إٔ اٍؾن ًبٕ اثٖ اُقبَٓخ ٝاُؼشو ٖ٣أٝ
ٍجؼخ ٝصالصٍ٘ ٕٞخ ػ٘ل ٝهذ اُزعؾ٤خ .كًِ ٢زب اُؾبُز ٖ٤اٍؾن  ٞٛهعَ ٗبظظ
َ٣زط٤غ ٓوبٓٝخ أث ٚ٤اٌُج٤و ثبَُٖ (ؽ٤ش ًبٕ اثوا ْ٤ٛآب  347أٍ٘ 354 ٝخ) ٖٓ
إٔ ٣وثط.ٚ
ٓبرذ ٍبهح  ٢ٛٝغبػ٘خ ثبَُٖ ٝهل كٌك٘ذ كٓ ٢ـبهح أٌُلِ٤خ ك ٢هو٣خ ؽجوٕٝ
ٝرلػ ٠اُقِٝ َ٤رٞعل ك ٢كَِط٘ٛٝ ٖ٤بى كٌكٖ اثوا ْ٤ٛأ٣عبً .ثؼل ػلح هوٕٝ
أصجؼ ٛنا أٌُبٕ ٌٓبٕ ُِؾظ ٝهل ث٘ ٠أََُِٔٓ ٕٞغلاً ٘ٛبى.
٣ؼزجو اثوا ْ٤ٛأث ٞاُشؼت اُٜٞ٤كً ،١جطو٣وً ْٜاأل ٞٛٝ ،ٍٝأث ٞاٍؾن أثٞ
٣ؼوٞة ،اصَ اُوجبئَ االص٘ ٢ػشو ٖٓ .أعَ إ ٣صجؼ اثوا ْ٤ٛأث ٞاُشؼت ،افزجوٙ
هللاً ،بٕ اػظٜٔب  ٞٛرعؾ٤ز ٚثبث٘ ٚاٍؾن .هللا ٝػل أهض اٍوائ َ٤ألٝالك
اثواٛٝ ،ْ٤ٛنا االكػبء األٜٞ٤ُِ ٍٝك ثؾو ْٜك ٢اٍوائ .َ٤اُٜٞ٤ك٣خ رعغ صلخ ٌَُ
ثطو٣وى .صلخ اثواً ْ٤ٛبٗذ اُؼطقُٝ .نُي ،اُٜٞ٤ك٣خ رؼزجو اُؼطق ًؤٗ ٚصلخ
ٜٞ٣ك٣خ ٓزٞاهصخ.
اػلاك :أىٛبه ٓ٘٤و
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قصائد و أشعار:

/

قصٌدة إلى أبً
الشيخ الشاعر مصطفى قاسم عباس
ــــعر ٌوما ً ما وال األدبــــا
ب ال ّش
لم تكت ِ
َ
ُ
َ
ســــــــــهرت اللٌالـــــــــً تقرأ ال ُك ُتبا
وما
ولم تكنْ من ذوي األمــــوال تجمعُهــا
َ
والٌاقـــوت والذهبـــــا
ِـــــز ال ُّدرَّ
لــــــم تكن ِ
َ
لكــــــــنْ
كنزت لنا مجداً نعٌــــشُ بـــه
هللا َمن للخٌــــــــــــر قد َوهبـــــــــا
فنحم ُد َ
ضـ َّم قافٌتً
أضحــــى
فؤادي سِ ـــــفراً َ
َ
ودم ُع عٌنـــً على األوراق قد سُـــــــــكِبـا
الشـــــــعر عِ رفانا ً بفضلك ٌـا
ســـأنظم
َ
َ
صــبا
َمن عش ْـ
دهرك تجنً اله َّم وال ّن َ
ـــــــت َ
فٌك منطلِـقا ً
سأنظم الشــــــــــعر مدحا ً َ
واألفــــــــــالك وال ّشـــــــهُبـا
البدر
ٌجاوز
َ
َ
غاض حِبري بأرض ال ّ
شعر,والهفً !
إن
َ
ما غاض نب ُع الوفا فً القلب أو نضبــــــــا
قالوا  :تغالً ف َمن تعنً بشـــــعرك ذا؟
ْ
فقلت  :أعنـــــــــً أبــً ,أنعِــــــ ْم بذاك أبا
َ
الفجر ٌسعى فً الصباح وال
سابق
كم
َ
ٌعو ُد إال وضو ُء الشــــــمــــــس قد حُجبـــا
تقول أمً  :صغا ُر البٌــــــت قد رقدوا
تعبــــا؟
ولم ٌَ َر ْوك  ,أ ُنمضــــــً
عمرنــــا َ
َ

المزٌد فً الصفحة التالٌة
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قصائد و أشعار:
ٌجٌب  :إنً سأســــــعى دائمــــا ً ألرى
ٌوما َ صغـــاريْ بدوراً تزدهــــــً أدبــــــا
ومٌـــض أبً
شــعري الٌو َم إال من
ما
َ
ِ
ُ
لواله مــــــا كان هذا الشــــــــــــع ُر قد كتبا
َ
فأنت أو ُل من للعلــــم أرشـــــــدنـــــً
ُ
كنـــت فً حلبـا
حمص طفــالً ولمّا
فً
َ
فً الشام فً مصر طٌف منك فً خلدي
طربــــــا
أرنو إلٌه ,فقلبــــــً ٌنتـــــشــــً َ
ولــــــم تكـــــن أبتً فً المال ذا نسب
لكنْ
بخٌــــــــر نكــــونُ الســـــاد َة ال ّنجُ َبـــــا
ِ
اإلنســــــــان منزلةً
فالما ُل لن ٌُعــــل ًَِ
َ
إنْ لم ٌكـــــنْ بالمـــــزاٌا ٌرتقــً السّــــــحُبا
َ
ســـــــــبت أبــــــً للخٌر فً كرم
لقد ُن
ْ
منبع النبــــــــــــــــل فل َتهْنأ بذا نســـــــــبا
ٌا َ
نصحْ تنا ما أُحٌلى ال ّنصْ
ـــــــــح ٌا أبتً
َ
ٌ
مدرســــــــــة فً النصــــــح ال َع َجبـا
فأنت
حماك ربً من الحُ سَّـــــــــــــاد ٌا أبتً
َ
ارتقٌت ,وكـــم من حاســـــــ ٍد َغضبــــــا
قد
ً
َ
فاحفظ لنا ربَّنا دٌنــــــــــــا ندٌـــــنُ به
والعــــربا
الدهــــــــر
ل
َ
قد شرَّ ف العُج َم طو َ
ِ
واحفظ لنا والدي واأل َّم ٌا ســـــــــــندي
ً
وجبـــــــا
وإخوتـــــــً وأناســــــا حبّــــــهُم َ

إختارها لكم :سامر الطٌب

المزٌد من القصائد واألشعار بموقع عشاق هللا
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حلاية و عربة :
ساعة من وقتك كأي زبون ٌا أبً!
صسً اٌطفً ػٍٚ ٝاٌضٖ اٌظ ٞأٔٙىٗ اٌؼًّ  ..فّٓ اٌظجبح إٌ ٝاٌّـبء ٠ ٛ٘ٚزبثغ
ِشبع٠ؼٗ ِٚمبٚالرٗ ،فٍ١ؾ ػٕضٖ ٚلذ ٌٍّىٛس ف ٟاٌج١ذ إال ٌألوً أ ٚإٌ ،َٛصُ صاع
٘ظا اٌذٛاع.
 اٌطفً ٌّ :بطا ٠ب أث ٌُ ٟرؼض رٍؼت ِؼٚ ٟرذى ٌٟ ٟلظظب ،فمض اشزمذ ٌمظظهٚاٌٍؼت ِؼه......فّب عأ٠ه أْ رٍؼت ِؼ ٟاٌ َٛ١لٍ١ال ٚرمٛي ٌ ٟلظخ ؟
 األة ٠ :ب ٌٚض٠ ٌُ ،ٞؼض ػٕضٚ ٞلذ ٌٍّؼت ،ػٕض ِٓ ٞاألػّبي اٌىض١غ ٚٚلز ٟصّ.ٓ١ اٌطـفً  :أػطٕ ٟفمؾ ؿبػخ ِٓ ٚلزه فأٔب ِشزبق ٌه ٠ب أث.ٟ األة ٠ :ب ٌٚض ٞاٌذج١ت ،أٔب أػًّ ٚأوضح ِٓ أجٍىُٚ ،اٌـبػخ اٌز ٟرغ٠ضٔ ٟأْألؼٙ١ب ِؼه أؿزط١غ أْ أوـت فٙ١ب ِب ال ٠مً ػٓ  322جٕ ٗ١فٍ١ؾ ٌضٚ ٞلذ
ألػ١ؼٗ ِؼه١٘ .ب اط٘ت ٚاٌؼت ِغ أِهٚ .رّؼ ٟاأل٠بَ
٠ٚؼصاص أشغبي األةٚ .ف ٟإدض ٜاٌٍ١بٌ ٟعأ ٜاٌطفً ثبة
ِىزت أثِ ٗ١فزٛدب فضسً ػٍ .ٗ١اٌطفً :أػطٕ٠ ٟب أثٟ
سّـخ جٕٙ١بد.
األة ٌّ :بطا ؟...فأٔب أػط١ه وً  َٛ٠فـذخ  7جٕٙ١بد ِبطا
رظٕغ ثٙب ؟١٘.ب أغغة ػٓ ٚج ٌٓ ٟٙأػط١ه ا ْ٢ش١ئب.
ط٘ت االثٓ  ٛ٘ٚدؼٚ... ٓ٠جٍؾ األة ٠فىغ فِ ٟب فؼٍٗ ِغ اثٕٗ ،صُ لغع أْ ٠ظ٘ت
إٌ ٝغغفزٗ ٌى٠ ٟغاػ٠ٚ ٗ١ؼط ٗ١اٌـشّـخ جٕٙ١بد ....فغح اٌطفً ثٙظٖ اٌجٕٙ١بد
فغدب ػظّ١ب د١ش رٛجٗ إٌ ٝؿغ٠غٖ ٚعفغ ٚؿبصرٗ ٚجّغ إٌمٛص اٌز ٟرذزٙب ٚثضأ
٠ؼض٘ب ٠ٚغرجٙب ....ػٕض٘ب رـبءي األة ف ٟص٘شخ لبئال  :و١ف رـإٌٔٚ ٟػٕضن وً ٘ظٖ
إٌمٛص ؟
اٌطفً  :وٕذ أجّغ ِب رؼطٌٍ ٟٕ١فـذخ٠ ٌُٚ ،جك إال سّـخ جٕٙ١بد ٌزىزًّ 322
جٕٚ ...ٗ١ا ْ٢سظ ٠ب أث٘ ٟظٖ اٌّبئخ جٕٚ ٗ١أػطٕ ٟؿبػخ ِٓ ٚلزه وأ ٞػث!!!!!! ْٛ
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نفحات صوفية:
مفهوم الشٌخ/األب عند الصوفٌة
اػلاك ٗبكه ػجل األٓ٤و:

ٌُ ٠زىٍُ اٌّزظٛفخ وض١غا إال ٔبصعا ػٓ األثٛح ثشىً ِجبشغ ِضً رفغ٠ك اٌطغ٠مخ
اٌمبصع٠خ اٌىـٕؼأ١خ ث ٓ١األة اٌط ٟٕ١اٌظ ٛ٘ ٞاٌٛاٌض اٌجـضٚ ،ٞاألة اٌذم١مٟ
اٌظ ٛ٘ ٞفٔ ٟظغُ٘ اٌش١ز اٌظ ٞثزجٌٍّٕ ٗ١غ٠ض أ ٞاٌزٍّ١ظ ٠ظجخ أثب عٚد١ب ٌٗ،
ٚرى ْٛأثٛرٗ ٘ظٖ ألٚ ٜٛأدك ِٓ األثٛح اٌط١ٕ١خ اٌجـض٠خ.
ٚلض ػجغ أدض شٛ١ر اٌظٛف١خ ػٓ ػاللخ األثٛح اٌزٟ
وبٔذ رجّؼٗ ثش١شٗ س١غ رؼج١غ ،د١ش طوغ أْ ش١شٗ
لبي ٌٗٚ" :هللا ٠ب ٌٚضِ ،ٞب إْ ؿّؼزه رٕبص ٟٕ٠سبعط
اٌؼا٠ٚخ إال ٚشؼغد أْ اٌؼٍُ (اٌّؼغفخ) ٠ذؼغٟٔ
ِضٍّب ٠ذؼغ اٌذٍ١ت طضع اٌّغاح د ٓ١ؿّبع طغار
١ٌٚض٘ب"
٠مٛي أث ٛدبِض اٌغؼاٌ ٟعدّٗ هللا رؼبٌ:ٝ
 ...فىظٌه اٌّغ٠ض ٠ذزبط إٌ ٝش١ز ٚأؿزبط ٠مزض ٞثٗ ال ِذبٌخٙ١ٌ ،ض ٗ٠إٌ ٝؿٛاء
اٌـج ،ً١فئْ ؿج ً١اٌض ٓ٠غبِغٚ ،ؿجً اٌش١طبْ وض١غح ظب٘غح ،فّٓ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ
ظ ُُ اٌّغ٠ض ،ثؼض رمض ُ٠اٌشغٚؽ
ش١ز ٙ٠ض ٗ٠لبصٖ اٌش١طبْ إٌ ٝؽغلٗ ال ِذبٌخ...فّؼزَ َ
اٌّظوٛعح ،ش١شٗ ،فٍ١زّـه ثٗ رّـه األػّ ٝػٍ ٝشبؽئ إٌٙغ ثبٌمبئض ،ثذ١ش
٠ف ّٛع أِغٖ إٌ ٗ١ثبٌىٍ١خٚ ،ال ٠شبٌفٗ فٚ ٟعصٖ ٚال طضعٖٚ ،ال ُ٠جم ٟفِ ٟزبثؼزٗ
ش١ئب ٚال ٠ظع١ٌٚ ،ؼٍُ أْ ٔفؼٗ ف ٟسطأ ش١شٗ ٌٛ -أسطأ -أوضغِٓ ٔفؼٗ ف ٟطٛاة
ظ ِّٗ (أ :ٞش١شٗ)
ظُٚ ،جت ػٍِ ٝؼزَ َ
ٔفـٗ ٌ ٛأطبة ،فئطا ٚجض ِضً ٘ظا اٌّؼزَ َ
أْ ٠ذّ٠ٚ ٗ١ؼظّٗ ثذظٓ دظ...ٓ١
٠ٚمٛي اٌمش١غ:ٞ
..صُ ٠جت ػٍ ٝاٌّغ٠ض أْ ٠زأصة ثش١ز ،فئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أؿزبط ال ٠فٍخ أثضا٘ ،ظا أثٛ
٠ؼ٠ض ٠مٛي٠ ٌُ ِٓ :ىٓ ٌٗ أؿزبط فئِبِٗ اٌش١طبْٚ ،ؿّؼذ األؿزبط أثب ػٍ ٟاٌضلبق
٠مٛي :اٌشجغح إطا ٔجزذ ثٕفـٙب ِٓ غ١غ غبعؽ ،فئٔٙب رٛعق ٌىٓ ال رضّغ ،وظٌه
اٌّغ٠ض إطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أؿزبط ٠أسظ ِٕٗ ؽغ٠مزٗ ٔفـب فٕفـب ف ٛٙػبثض ٘ٛاٖٚ ،ال ٠جض
ٔفبطا.
اٌّؼ٠ض ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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نفحات صوفية:
٣ٝو ٍٞاثٖ ػوث ٢ك ٢أ ٍٝاُجبة اُٞاؽل ٝاُضٔبٗٝ ٖ٤أُبئخ ٖٓ اُلزٞؽبد أٌُ٤خ:
ٓب ُؽوٓخ اُش٤ـ اال ؽوٓخ هللا
 ْٛاألكالَّء ٝاُووث ٠رئ٣لْٛ
ًبألٗج٤بء روا ْٛكٓ ٢ؾبهثْٜ
كبٕ ثلا ٓ٘ ْٜؽبٍ رُْٜٜٞ

كوْ ثٜب أكثب ً هلل ثبهلل
ػِ ٠اُلالُخ رؤ٤٣لاً ػِ ٠هللا
ال َ٣ؤُ ٖٓ ٕٞهللا ٍ ٟٞهللا
ػٖ اُشو٣ؼخ كبروًٓ ْٜغ هللا

 ال أظٖ إٔ اُوبهة ثؾبعخ اُ ٠شوػ ُٜن ٙاألث٤بدٝ ،رج٤بٕ ٓب كٜ٤ب.ًٝبٕ ػجل اُوبكه اُغ٤الٗ٣ ٢و:ٍٞ
ٖٓ ُْ ٣ؼزول ك ٢ش٤ق ٚأٌُبٍ ال ٣لِؼ أثلاً
٣ٝو ٍٞػجل اُٛٞبة اُشؼواٗ:٢
 ...كبٕ ُْ ٣زَ٤و ُِٔو٣ل صالح اُغٔؼخ ػ٘ل أٍزبم ،ٙكِ٤زق ِٚ٤ػ٘ل ٙك ٢أَٓ ١غل
صِ ٠ك.ٚ٤
٣ٝو ٍٞػِٝ ٢كب ... :كٌٔب إٔ هللا رؼبُ ٠ال ٣ـلو إٔ ٣شوى ث ،ٚكٌنُي ٓؾجخ األش٤بؿ
ال رَبٓؼ إٔ ٣شوى ثٜب.
ًٝبٕ أ٣عب ً ٣و:ٍٞ
ً
اما صلم أُو٣ل ٓغ ش٤قٗٝ ٚبكا٤َٓ ٖٓ ٙوح أُق ػبّ ،أعبث ٚؽ٤ب ًبٕ اُش٤ـ أٝ
ٓ٤زب ً.
ًٝبٕ أ٣عب ً ٣و:ٍٞ
أُو٣ل اُصبكم ٓغ ش٤قً ٚبُٔ٤ذ ٓغ ٓـَِ ،ٚال ًالّ ٝال ؽوًخٝ ،ال ٣وله ٘٣طن
ث٣ ٖ٤ل٤ٛ ٖٓ ٚ٣جزٝ ،ٚال ٣لفَ ٝال ٣قوطٝ ،ال ٣قبُػ أؽلاًٝ ،ال ٣شزـَ ثؼِْ ٝال
هوإٓ ٝال مًو اال ثبمٗ.ٚ
٣ٝو ٍٞاثوا ْ٤ٛاُلٍٞه( ٢أؽل األهطبة األهثؼخ أُلّهً:)ٖ٤
ًٝ...نُي ٘٣جـ( ُٚ ٢أُِٔ :١و٣ل) إٔ ٣ؾنه ٖٓ رؤً َ٣ٝالّ ش٤ق ٚػٖ ظبٛو ٙاما
أٓو ٙثؤٓو ،ثَ ٣جبكه اُ ٠كؼَ مُي ٖٓ ؿ٤و رؤ.َ٣ٝ
المزيد في الصفحة التالية
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نفحات صوفية:
٣ٝوٍٞ٣ ٍٞق اُؼغٔ:٢
ِْٖٓ أكة أُو٣ل إٔ ٣وق ػ٘ل ًالّ ش٤قٝ ٚال ٣زؤ٤ُٝ ،ُٚٝلؼَ
ٓب أٓو ٙث ٚش٤قٝ ٚإ ظٜو إٔ ش٤ق ٚأفطؤ.
٣ٝو ٍٞػِ ٢اُ٤شوغ:٢
ا٣بًْ إٔ رئُٞٝا ًالٓ ،٢كبٕ ًالٓ ٢صو٣ؼ ال ٣ئ ،ٍٝكبٍٔؼٞا
ٓب أه.ٌُْ ٍٞ
٣ٝو ٍٞاُؼبهف ٍواط اُل ٖ٣اُوكبػ ٢اُص٤بك٣ٝ ،١شبهً ٚأث ٞاُٜل ٟاُص٤بك:١
 ِٖٓ ٝ...آكاة أُو٣ل اُالىٓخ :أٝالً :ؽلع هِت ش٤قٓٝ ،ٚواػبر ٚك ٢اُـ٤جخ
ٝاُؾعٞهٝ...اُزٞاظغ ُُٝ ٚنه٣زٝ ٚأهبهثٝ ،ٚصجٞد اُولّ ػِ ٠فلٓزٝ ،ٚأٝآوٙ
ًَِِّّٜ٤ب ٝعيئ ِّٜ٤بٝ ،هثػ اُوِت ثٝ ،ٚاٍزؾعبه شقص ٚك ٢هِج ٚك ٢عٔ٤غ أُٜٔبد،
ٝاٍزٔلاك ٔٛزٝ ،ٚاُل٘بء كٝ ،ٚ٤إٔ ٓ ٌٕٞ٣الىٓب ً ُ ٚال ٣لزو ػ٘ ٚغوكخ ػ"ٖ٤
٣ٝو ٍٞاإلٓبّ اُشؼواٗ ٢أ٣عب ً:
ٝ ...أعٔؼٞا ػِ ٠إٔ ٖٓ شوغ اُؾت ُش٤ق ،ٚإٔ ٣صْ أمٗ ٚ٤ػٖ ٍٔبع ًالّ أؽل ك٢
اُطو٣ن ؿ٤و ش٤ق ،ٚكال ٣وجَ ػنٍ ػبمٍ ،ؽز ُٞ ٠هبّ أٓ َٛصو ًِ ْٜك ٢صؼ٤ل
ٝاؽل ُْ ٣ولهٝا ػِ ٠إٔ ٘٣لو ٖٓ ٙٝش٤ق ُٞٝ ،ٚؿبة ػ٘ ٚاُطؼبّ ٝاُشواة أ٣بٓب ً
الٍزـ٘ ٠ػٜ٘ب.
٣ٝو ٍٞاثٖ ػغ٤جخ:
ُِو ّٞكُ ٢وبء أُشب٣ـ آكاةٜ٘ٓ ،ب :أٗ ْٜاما هوثٞا أُ٘يٍ هكؼٞا أصٞار ْٜثبُِِ٤ٜخ
ٝاُنًو ،كال ٣ياًُ ٕٞنُي ؽز٣ ٠صِٞا اُ ٠اُيا٣ٝخٜ٘ٓٝ...ب روج٣ َ٤ل اُش٤ـ صْ هعِ،ٚ
إ عود ثنُي ػبكح اُلوواء ،ك ٖٓ ٜٞأؽَٖ اُزؼظٜ٘ٓٝ...ْ٤ب عِ ٍْٜٞث٣ ٖ٤لٚ٣
ػِٗ ٠ؼذ اٌَُ٘٤خ ٝاُٞهبه ،فبكع ٖ٤أصٞارٗ ،ْٜبًَ ٖ٤هء ،ٍْٜٝؿبظٖ٤
أثصبه ،ْٛكال  ٌِٚٗٞٔ٣ؽز٣ ٠جلأ ْٛثبٌُالّ.
٣ٝو ٍٞػِ ٢اُ٤شوغ:٢
اُطو٣ن كِ ٢م ًْو هللا ٓٝؾجخ اُش٤ـ.
المزيد في الصفحة التالية
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نفحات صوفية:
٣ٝو ٍٞػجل أُغ٤ل ٓؾٔل اُقبٗ ٢اُ٘وشج٘ل:١
اػِْ أٜ٣ب األؿ أُئٖٓ إٔ اُواثطخ ػجبهح ػٖ هثػ اُوِت ثبُش٤ـ اٌُبَٓٝ...ؽلع
صٞهر ٚثبُق٤بٍ ُٞٝ ،ػ٘ل ؿ٤جز ٚأ ٝثؼل ٝكبرُٜٝ ،ٚب صٞه ،أٜٗٞٛب إٔ ٣زصٞه
أُو٣ل صٞهح ش٤ق ٚاٌُبَٓ ث ٖ٤ػ ،ٚ٤٘٤صْ ٣زٞع ٚاُ ٠هٝؽبٗ٤ز ٚك ٢رِي اُصٞهح،
ٝال ٣ياٍ ٓزٞعٜب ً اُٜ٤ب ثٌِ٤ز ٚؽز٣ ٠ؾصَ ُ ٚاُـ٤جخ أ ٝأصو اُغنةٌٛٝ...نا ٣لاّٝ
ػِ ٠اُواثطخ ؽز٣ ٠ل٘ ٠ػٖ مارٝ ٚصلبر ٚك ٢صٞهح اُش٤ـ...كزوث ٚ٤هٝؽبٗ٤خ
اُش٤ـ ثؼل مُي اُ ٠إٔ رٞصِ ٚاُ ٠هللا رؼبًُ ُٞٝ ،٠بٕ أؽلٔٛب ك ٢أُشوم ٝا٥فو
ك ٢أُـوة ،كجبُواثطخ َ٣زل٤ط األؽ٤بء ٖٓ األٓٞاد أُزصوك.ٖ٤
ٞ٣ٝهك اُوش٤و ١ا٣ب ،ٙكٗ ٢لٌ اُجبة (ؽلع هِٞة أُشب٣ـ ٝروى اُقالف ػِ:)ْٜ٤
٣ٝو ٍٞشٜبة اُل ٖ٣اَُٜوٝهك ١اُجـلاك:١
 ِٖٓ ٝ ..األكة ٓغ اُش٤ـ إٔ أُو٣ل اما ًبٕ ًُ ٚالّ ٓغ اُش٤ـ ك ٢ش٢ء ٖٓ أٓو كٚ٘٣
أ ٝأٓو كٗ٤ب ،ٙال َ٣زؼغَ اإلهلاّ ػٌِٓ ٠بُٔخ اُش٤ـ ٝاُٜغ ّٞػِ ،ٚ٤ؽز٣ ٠زجُٚ ٖ٤
ٖٓ ؽبٍ اُش٤ـ أَٗٓ ٚزؼل َُُٔٝ ،ٚبع ًالٓٝ ٚهٓ ُٚٞزلوؽ ،كٌٔب إٔ ُِلػبء أٝهبرب ً
ٝآكاثب ً ٝشوٝغبً ،ألٗٓ ٚقبغجخ هللا رؼبُ ٠كِِوٓ ٍٞغ اُش٤ـ أ٣عب ً آكاة ٝشوٝغ ألٗٚ
ٖٓ ٓؼبِٓخ هللا رؼبُ.٠

للمزيد من المقاالت عن الصوفية
زوروا "نفحات صوفية"
بموقع "عشاق هللا"
www.ushaaqallah.com
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مو الرسائل:
وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق "ابن جسرا للمصالحة" ،و نحن أسعدنا
تلقً رسائلكم و نشكر كل من راسلنا .وهنا بعض التعلٌقات.

عاراف اوشوش االصداف 20سبخًبز
جزاكى هللا كم انخيز

 02 Asmaa Abou Bakrسبخًبز
ين أجًم يا قزاث عن انطهارة  ..أشكزكى
محمد سمكة النعامي  19سبتمبر
اعجبني هذا
انسالو عهيكى ..ألول يزة أحصفح هذه انًجهت وأشكزكى عهى
هذا انعًم انجبار وأحببج انخىاصم يعكى شكزاااااااا.

أشكرك ٌا هللا من أجل أبً .وأدعوك أن تباركه وتغدق علٌه من رحمتك
كما رحمنً ورعانً صغٌرا.
أمٌن

اإلخوة األعزاء  :تقبلوا تحٌات فرٌق عمل عشاق هللا ٌ ،سعدنا تلقى تعلٌقاتكم
على هذا العدد  ،وإذا كان لدٌكم أي إقتراحات او أسئلة او مشاركات من
فضلك إضغط هنا :مجلة عشاق هللا

إنتظرونا مع كتاب جدٌد من:
موقع عشاق هللا

بمناسبة عٌد األضحى المبارك أعادة هللا علٌنا جمٌعا بالخٌر
ٌسعدنا ان نقدم لكم كتاب جدٌد:

كتاب "عيد األضحى"
قراءة إسالمية يف القصة التوراتية
"لماذا ال ٌحتفل معنا المسٌحٌون بهذا العٌد وهو فً كتابهم؟"

ٌمكنكم قراءة الكتاب وأٌضا اإلستماع إلٌه

