مجلة "عشاق هللا"

اإلصدار الحادي عشر

يل أنت  ...ممــــــيز؟






تفرد اإلنساى
ييلني كيلر  ..معجزة اإلنسانية
جرباى خليل جرباى ونشيد اإلنساى
اإلنساى اللامل عهد حمي الديو بو عربي

www.ushaaqallah.com

مجلة "عشاق

جملة اليهبوع
إصدار دوري مو موقع عشاق اهلل

هللا"جمٌع الحقوق محفوظة لموقع عشاق هللا

اإلصدار الحادي عشر

www.ushaaqallah.com

www.ushaaqallah.com
facebook ushaaq allah
Facebook

عشاق هللا"
للمراسلةلموقع"
جمٌع الحقوق محفوظة
أضغط هنا

مقالة العدد

للمرسلة :إضغط هنا

كلمات مو ذيب

تفرد اإلنسان  ..ص 1 -1

مو القلب

ا

أٌات من األنجٌل الشرٌف ،ومن القرأن
الكرٌم ،أحادٌث و أقوال مؤثورة  ..ص 6

رحلة حياة

اإلتباع والتفرد  ..ص 8 -1

قصائد و أشعار

هٌلٌن كٌلر  ..ص 91 -1

عدد و...عربة
حلاية
اإلنسان ..
ص 91
91بقة مع رابط التحمٌل لكل
صالسا
األعداد
نشٌد لكل
صورة الغالف
نفحات صوفية

الحكٌم والبشر  ..ص 91

صفحة اخلتام

اإلنسان الكامل عند محً الدٌن بن عربً
ص 91 -91

من المزمور رقم  .. 931ص 98

صورة الغالف لكل األعداد السابقة
مع رابط التحمٌل لكل عدد
ص 91

إتصل بنا  :أضغط هنا

www.ushaaqallah.com

مقالة العدد:
تفرد اإلنسان
اٌرعغ٠ف ٚاٌّف: َٛٙ

اٌغٚد١ح

أ٦غبْ وبئٓ دّ٠ ٟش ٟػٍ ٝلذِ ِٓ ٛ٘ٚ ٓ١اٌضذ١٠بد اٌشئ١غخ ٛ٘ٚ ،اٌؼبلً اٌٛد١ذ
ف ٟاٌطج١ؼخ ّ٠ ٗٔ٤زٍه خ٩فب ٌجم١خ اٌذٛ١أبد ػٍ ٝا٤سع دِبغب ػبٌ ٟاٌزطٛس ،لبدسا
ػٍ ٝاٌزفى١ش اٌّجشد ٚاعزخذاَ اٌٍغخ ٚإٌطك ٚاٌزفى١ش اٌذاخٍ ٟاٌزارٚ ٟئػطبء دٍٛي
ٌٍّشبوً اٌزٛ٠ ٟاجٙٙب١ٌ .ظ ٘زا فذغت ثً ئْ أ٦غبْ ّ٠زٍه جغّب ِٕزظجب را أؽشاف
ِفظٍ١خ ػٍ٠ٛخ ٚعفٍ١خ ٠غ ًٙرذش٠ىٙب ٚرؼًّ ثبٌزٕبعك اٌزبَ ِغ اٌذِبؽ  ٟ٘ٚخبط١خ
رجؼً ِٓ أ٦غبْ اٌىبئٓ اٌذ ٟاٌٛد١ذ ػٍ ٝاٌجغ١طخ اٌز٠ ٞغزط١غ رٛظ١ف لذسارٗ اٌؼمٍ١خ
ٚاٌجغّ١خ ٌظٕبػخ ا٤دٚاد اٌذل١مخ ٚغ١ش اٌذل١مخ اٌز٠ ٟذزبجٙب.
ٚأ٦غبْ ِضً ِؼظُ اٌشئ١غ١بد اٌؼٍ١ب وبئٓ اجزّبػٟ
ثطجؼٌٗٚ ،ىٕٗ ثبسع ف ٟاعزخذاَ ٔظُ اٌزٛاطً ٌٍزؼج١ش ػٓ
اٌزاد ٚرجبدي ا٤فىبس ٚاٌزٕظ .ُ١وزٌه ٠م َٛأ٦غبْ ثزٕظُ١
٘١بوً اجزّبػ١خ ِؼمذح ثبٌّشبسوخ ِغ ِجّٛػبد ِزؼبٔٚخ
ِٚزٕبفغخ ثذءا ِٓ رأع١ظ اٌؼبئ٩د ٚأزٙبء ثبٚ .ُِ٤لذ أعفش
اٌزفبػً ا٨جزّبػ ٟث ٓ١اٌجشش ػٓ ظٛٙس ػذد ٚاعغ ِٚزٕٛع ِٓ اٌّؼب١٠ش ا٤خ٩ل١خ
ٚاٌم ُ١ا٨جزّبػ١خ ٚاٌطمٛط اٌذ١ٕ٠خ اٌز ٟرشىً ػٍّ١ب أعبط وً ِجزّغ ئٔغبٔ.ٟ
وزٌه ٠زّ١ض أ٦غبْ ثذغٗ اٌجّبٌٚ ٟرمذ٠شٖ ٚرزٚلٗ
ٌٍجّبي ِ ٛ٘ٚب ٠جؼش ف ٗ١اٌذبجخ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌزاد
ٚا٦ثذاع اٌضمبف ٟف ٟاٌفٓ ٚا٤دة ٚاٌّٛع١مِٓٚ .ٝ
اٌّؼشٚف ػٓ اٌجشش أ٠ؼب سغجز ُٙف ٟاٌفٚ ُٙاٌزأص١ش ػٍٝ
ِذ١ط ُٙاٌج١ئٚ ٟدبجزٌٍ ُٙجذش ٚا٨عزفغبس ػٓ اٌظٛا٘ش
اٌطج١ؼ١خ ِٚذبٌٚخ فّٙٙب ِٚؼشفخ اٌمٛأ ٓ١اٌز ٟرؼجطٙب
ِٓ ٕ٘ب ظٙشد اٌؼٍٚ َٛاٌفٍغفخ ٚاٌّ١ضٌٛٛج١ب ٚغ١ش٘ب٠ٚ .زّ١ض أ٦غبْ ثبٌٕظش ٌِٛ٥س
ثٕٛع ِٓ اٌفؼٛي ٚاٌزجظش ِّب أد ٜثٗ ئٌ ٝاخزشاع ا٤دٚاد اٌذل١مخ ٚرط٠ٛش ِٙبسارٗ
ٔٚمٍٙب ٌ٣خش ٓ٠ػٓ ؽش٠ك اٌزجبدي اٌضمبفٕٔ ٨ٚ .ٟغ ٝأْ أ٦غبْ ٠ؼزجش اٌىبئٓ اٌذٟ
اٌٛد١ذ اٌز٠ ٞم َٛثاشؼبي إٌ١شاْ ٚؽ ٟٙؽؼبِٗ ٚاٌىبئٓ اٌذ ٟاٌٛد١ذ اٌز٠ ٞم َٛثبسرذاء
اٌّ٩ثظ ٚاػزّبد ػذ٠ذ ِٓ اٌزمٕ١بد اٌز ٟرغبػذٖ ػٍ ٝص٠بدح فؼبٌ١خ ِب ٠م َٛثٗ ِٓ أػّبي.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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ٚوٍّخ ئٔغبْ ف ٟو َ٩اٌؼشة رذًّ ِؼٕ ٝاٌظٛٙس ،ػىظ اٌجٓ اٌز ٟرذ ً١ػٍِ ٝؼٕٝ
اٌخفبء ِضً لٌٛه " َجٓ اٌٍ ."ً١صُ ئٔ ُٙروشٚا ٌٔ٧غبْ ِؼٕ ٝآخش ٘ :ٛإٌغ١بْ .فمذ أٚسد
اثٓ ِٕظٛس ػٓ اثٓ ػجبط ل" :ٌٗٛئّٔب عّ ٟأ٦غبْ ئٔغبٔب؛  ٗٔ٤ػٙذ ئٌ ٗ١فٕغ ،"ٟئر
٠مٛي اٌمشآْ ثٙزا اٌظذدٌٚ" :مذ ػٙذٔب ئٌ ٝآدَ ِٓ لجً فٕغٔ ٌُٚ ٟجذ ٌٗ ػضِب"ٚ .ثٙزا
لبي اٌىٛف :ْٛ١ئٔٗ ِشزك ِٓ إٌغ١بٌْ .زا فاْ ِؼٕ ٝأ٦غبْ ف ٟو َ٩اٌؼشة ٠ؼٕٟ
اٌظٛٙس ٚإٌغ١بِْٚ .ؼشفخ ٘زٖ إٌز١جخ ٌٙب دٚس ِ ،ُٙف ٟرذذ٠ذ ِب ٠جت أْ ٠ىْٛ
أ٦غبْ ػٍ ،ٗ١فّب داَ أْ اٌظٛٙس أطً ِؼٕبٖ ،ف١فزشع ثٗ أْ ٠ى ْٛاٌظٛٙس عّزٗ
اٌجبسصح ،ف١ذمك ٘زا اٌّؼٕ ٝفٔ :ٟفغٗٚ ،ؽش٠مزٗٚ ،د١برٗ .ف١ى ْٛظب٘شا فِ : ٟجبدئٗ،
ٚلٚ ،ّٗ١أخ٩لٗٚ ،د ٕٗ٠اٌز٠ ٞإِٓ ثٗ ،ف٠ ٩غزخف٠ ٨ٚ ،ٟزٛاس ،ٜوّب ٠زٛاس ٜاٌجٓ.
ٚف ٟسأ ٞأخش أطً وٍّخ ئٔغبْ ٘ ٟأ٦ظ ٚرؼٕ ٟأٌٛبعخ ف ٛٙاٌىبئٓ اٌز ٞأٔغذ
ا٤سع ثٛجٛدٖ ٚػىغٙب اٌٛدش أ ٞاٌٛدشخ ِٚىبْ ِٛدش ٠ؼٕ ٟاٌّىبْ اٌز٠ ٞخٍِٓ ٛ
أ٦غبْ.

كلمة إنسان هي اإلنس وتعني الوناسة فهو الكائن الذي
أنست األرض بوجوده وعكسها الوحش أي الوحشة ومكان
موحش يعني المكان الذي يخلو من اإلنسان.

سٍك اإلٔـاْ تذـة اٌض٠أاخ اٌـّا٠ٚح :
رإِٓ ا٦د٠ب ْ اٌغّب٠ٚخ ثأْ هللا لذ طٕغ جغُ أ٦غبْ ثکبفخ رفبط ِٓ ٍٗ١اٌط ٓ١صُ لبَ
ثٕفخ اٌشٚح ف ٗ١ثبػزجبس أْ أ٦غبْ دغت إٌّظٛس اٌذ٠ ٟٕ٠زک ِٓ ْٛاٌجغذ ٚاٌشٚح.
ٚلذ أوذد اٌزٛساح ػٍ ٝرٌه ِٓ خ٩ي لظخ اٌخٍك ف ٟعفش اٌزى.ٓ٠ٛوزٌه ٚسد روش
اٌخٍك ف ٟاٌمشآْ ثأْ هللا لذ خٍك أ٦غبْ ( آدَ )ِٓ اٌط( ٓ١اٌذّأ اٌّغٕ )ْٛکبٌظٍظبي
أ  ٚکبٌفخبس صُ لبَ ثٕفخ اٌشٚح ف ،ٗ١صُ لبَ هللا ثخٍك أ٤ض ( ٝدٛاء )ِٓ اٌؼٍغ ا٤ػٛط
٢دَ (٘ٚزا ِخزٍف فٚ .)ٗ١رمٛي اٌکزت اٌّمذعخ ا٦ع١ِ٩خ ٚاٌّغ١ذ١خ ٚاٌٛٙ١د٠خ ثأْ أٚي
ِخٍٛل( ٓ١آدَ ٚدٛاء) کبٔب ٠غکٕبْ اٌجٕخ  ،صُ ٌُ ٍ٠زضِب ثزؼٍّ١بد هللا ثؼذَ ا٤کً ِٓ
شجشح ِؼٕ١خ ف ٟاٌجٕخ فمبِب ثب٤وً ِٕٙبٚ ،ثزٌه ٠ىٔٛبْ لذ ػظ١ب أٚاِش هللا فطشدّ٘ب هللا
ِٓ اٌجٕخ ٔٚض ٨ئٌ ٝا٤سع جضاء ػظ١بّٔٙب هللا.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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ِٚذٛس٠خ أ٦غبْ ف ٟاٌىزت اٌّمذعخ ٚاػذخ جذاٚ .لذ ثٍغذ أػٍِ ٝغز٠ٛبرٙب فٟ
اٌّغ١ذ١خ ػٕذِب أوذد ٔظٛص أ٦ج ً١أْ أ٦غبْ ٘٘ ٛذف هللا ٚغب٠زٗ .فّب ِٓ
٘ذف آخش ٌذ ٜهللا ف ٟاٌّغ١ذ١خ ع ٜٛأ٦غبْ٘ٚ ،زا ِب فطٓ ئٌ ٗ١وض١ش ِٓ سعً
اٌّغ١خ ٚرِ٩زرٗ ٚاٌف٩عفخ اٌّغ١ذ ِٓ ْٛ١ثؼذ .فٙزا ثٌٛظ ٠إوذ أْ هللا لذ أدجٗ ٚثزي
ٔفغٗ ِٓ أجٍٗ د١ش ٠مٛي ف ٟاٌشعبٌخ ئٌِ ٝإِٕ ٟسِٚب ْ٤ " :اٌّغ١خ ،ئر ُوٕ ب ثَ ْؼ ُذ
ػ َؼفَب َءِ ،بد ف ٟاٌٛلذ اٌ ُّؼ٤ ٓ١جً اٌفُجبسٌٚ ...ىٓ هللا ثَِ َٓ١ذجزٗ ٌٕبٔٚ ٗٔ٤ ،ذٓ
ُ
ثؼذ خطبح ِبد اٌّغ١خ ٤جٍٕب( "...س .)8ٚ 6 : 5 ٚوّب ٠شفغ اٌّغ١خ رغّ١خ أ٦غبْ
"ػجذا" ٠ٚمٌٙٛب طشادخ رفبدً٠ب  ٞ٤عٛء ف ُٙدبػش أِ ٚغزمجٍَ َ٨" :ٟأػُُ ٛد أُ َع ُِّّ ١ى ُْ
ػَجِ١ذاً َ
ْ ْ٤اٌ َؼ ْج َذ ْ َ٠ َ٨ؼٍَ ُُ َِب ْ َ٠ؼ َّ ًُ َعُ ِّ١ذُٖ ٌَ ِى ِّٕ ٟلَ ْذ َعّ ْ١زُ ُى ُْ َأ ِدجب َء  َِّٟٔ٤أَ ْػٍَ ّْزُ ُى ُْ ثِ ُى ًِّ َِ ب
اخزَشْ رُ ُّ ِٟٔٛثًَْ أََٔب ْ
ْظ أَ ْٔ ُز ُُ ْ
اخزَشْ رُ ُى ُْ َٚأَلَ ّْ ُز ُى ُْ ٌِز َْزَ٘جُٛا َٚرَأْرُٛا ِثضَ َّش
َع ِّ ْؼزُُٗ ِِ ْٓ أَ ِثَ ١ٌَ .ٟ
ََ٠ٚذُ ََ ٚصَ َّ ُش ُو ُْ ٌِ َى ْْ ٠ُ ٟؼ ِطُ َ١ى ُُ ا٢ةُ ُو ً َِب ؽٍََ ْجزُ ُْ ثِب ْع ِّٛ٠ ( "..ٟدٕب  .)55 :55اٌؼجٛد٠خ
فٙ١ب ئر٨ي اٌؼج١ذ اٌز٠ ٓ٠غٍى ْٛثزٕ٘١خ اٌمٙشٚ .اٌّمٛٙس ٠ز٠ك ا٢خش ٓ٠ثذٚسٖ وإٚط
اٌمٙش اٌّش٠شح أ٠ؼب .أِب اٌجٕ ْٛفٕ١ؼّ ْٛثبِ٤بْ ٚاٌضمخ ٚاٌذش٠خ٘ٚ ،زا ٕ٠ؼىظ ئ٠جبثًب
ػٍ ِٓ ٝد ِٓ ٌُٙٛد ْٚشه .أ٦غبْ ف ٟاٌّغ١ذ١خ ِذػ ٛئٌ ٝأْ ٠ى ْٛا٦ثٓ اٌٛاسس
اٌّشبسن ف ٟاٌطج١ؼخ ا١ٌٙ٦خ (س١ِٚخ  ،57 :8سؤ٠ب ِ ،7 :15ز٘ٚ )4 :5 ٝزٖ وٍٙب
أش١بء رج ٓ١فشادح أ٦غبْ ٚخظٛط١زٗ ِٚذٛس٠خ خٍمٗ ٌذ ٜاٌخبٌك .ف١ب ٌ١زٕب ٕٔظش
لٍ ٩١ئٌٔ ٝفغٕب ٚف ٟدٚاخٍٕب ٔٚؼزجش.

إعضاص األؿراطٔ :اصع عثض األِ١غ
للمزيد من مقاالت األستاذ :نادر عبد األمير
زوروا ركن المقاالت بموقع "عشاق هللا"
www. ushaaqallah.com
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كلمات مو ذيب:
إِ ْذ صِ رْ ت ع ِز ً
ٌزا فًِ عٌْنً مُكرمً ا ،وأنا ق ْد أحْ ب ْب ُتك .أُعْ طِ ً
أُناسً ا عِ وضك و ُشعُوبًا عِ وض ن ْفسِ ك.
التوراة الصريفة
أتحسب أنك جرم صغٌر وفٌك انطوى العالم األكبر .
اإلمام علي

إن ما ٌسعى إلٌه اإلنسان السامً ٌكمن فً ذاته هو  ،أما
الدنًء فٌسعى لما لدى اآلخرٌن.
كونفوشيوس

إن المرء هو أصل كل ما ٌفعل.
إديسون

أرسطو

إن أعظم اكتشاف لجٌلً ،هو أن اإلنسان ٌمكن أن ٌغٌر
حٌاته ،إذا ما استطاع أن ٌغٌر اتجاهاته العقلٌة.
وليام جيمس

العلم توصل لعالج معظم الشرور ،ولكنه فشل فً عالج
أسوأ هذه الشرور أال وهو الالمباالة تجاه النفس البشرٌة.
هيلني كيلر
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مو القلب:
االتباع والتفرد
وض١شا ِب اعزٛلفٕ ٟاٌذذ٠ش ا٦ع ِٟ٩اٌش١ٙش "وً ِذذصخ ثذػخ ٚوً ثذػخ ػٌ٩خ
ٚوً ػٌ٩خ ف ٟإٌبس" ،ف أؽشلذ ِزغبئ ٩ػٓ ِغأٌخ اٌزفشد أ ٚاٌفشادح ف ٟاٌّجزّغ
ا٦ع .ِٟ٩و١ف ٌ ٟأْ أرفشد أ ٞأْ أدمك رّ١ض ٞوفشد ِغٍُ ٚعؾ ا ٌجّبػخ اٌّغٍّخ
ف ٟع١بق ِذى َٛثب٨رجبع ٚا٨ئز ٩ف؟ ػٍّب اْ اٌزفشد ٘جخ ئٌ١ٙخ دجب ثٙب هللا ثٕ ٟاٌجشش ،
دز ٝأٔٗ ػٍّ١ب ٚ ٨جٛد ِٓ إٌبد١خ اٌّبد٠خ ٌزّبصً جغذِ ٞطٍك ثِ ٓ١خٍٛق ٚآخش.
اٌّغأٌخ جذ شبئىخ ف ٟاٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ٚلذ رطشق ئٌ ٝرذٍٍٙ١ب ٔٚمذ٘ب ٚرفى١ىٙب
ِفىشِ ْٚغٍّ ْٛأفزار ِضً أد١ٔٚظِ ٚ ،ذّذ أسوٚ ،ْٛػبثذ اٌجبثشٚ ،ٞدبِذ أثٛ
ص٠ذٚ ،غ١شُ٘ٚ .وبٔٛا وٍ٠ ُٙمبسث ْٛاٌّغأٌخ ِٓ جٙخ اٌزؼبسع اٌضمبف ٟث ٓ١اٌششق
ٚاٌغشةٌ .ىٓ اٌزٕ٠ ٞجغ ٟأ٨زجبٖ ئٌ ٛ٘ ٗ١أْ لٛح ا٦ع َ٩أجٕذ ٚرجزسد فٔ ٟغك
صمبف ٟجّبػ٠ ٟذ ٓ٠وً خشٚط ػٕٗ ثذجخ اٌزفشد أ ٚا٨ثزذاع ِّب أػطٌٍ ٝضمبفخ
ا٦ع١ِ٩خ ػٍِ ٝش اٌ ؼظٛس ؽبثغ ا٨رجبع ٚا٨ئز٩ف ػٍ ٝجّ١غ اٌّغز٠ٛبد ِٓ .رُ
وبٔذ اٌذبجخ ِبعخ خ٩ي اٌمش ْٚا٦ع١ِ٩خ ا ٌٝٚ٤ئٌ ٝا٨جزٙبد وّزٕفظ ِذزًّ.
ٚاالجرٙاص واْ ٠عٕ ٟتظفح عاِح ِٛاءِح اٌشغ٠عح ٌّمرؼ ٝاٌعظغ أٌ ٞفغاصج أٚ
اسرالف اٌعظغ .فىاْ اٌّـٍّ ْٛعِّٛا ٠عرثغِٕٙ ٗٔٚجا ساطا تاٌّجرّعاخ
اإلؿالِ١حٌ .ىٓ اٌظذ١خ أْ االجرٙاص ف ٟإٌظٛص اٌض١ٕ٠ح واْ ؿائضا أ٠ؼا فٝ
أٚعٚتا ف ٝاٌعظٛع اٌٛؿط ٝد ٓ١وأد إٌظغج االذثاع١ح اٌجّاع١ح ذـٛص اٌفىغ
اٌّـ١ذ ٟلثً اٌثٛعج اإلطالد١حٚ .واْ اٌغتؾ ت ٓ١اٌضٚ ٓ٠اٌـٍطح اٌضٔ٠ٛ١ح لائّا
ٕ٘ان٠ ٌُٚ ،رُ اٌرشٍض ِٓ طٌه إال تأرٙاء اٌعظٛع اٌٛؿطٚ ،ٝفّ١ا تعض عظغ
إٌٙؼح ،د١ث ذُ عفغ اٌرم١ض تإٌظٛص ٚطاعخ دغ٠ح اٌفىغ ٘ ٝاألؿاؽ
ٚاٌّطٍك اٌٛد١ضٚ ،أرظغخ اٌثٛعج اٌض١ٕ٠ح اإلطالد١ح تؼعاِح ِاعذٓ ٌٛثغ فىاْ ٌٙا
اٌرأث١غ اٌىث١غ عٍِ ٝجًّ اٌفىغ اٌّـ١ذ ٟتعض طٌه.
ٌىٓ ً٘ وبٔذ ِغأٌخ ا٨جزٙبد رذم١مب ٌٍفشادح أ ٚاٌزفشد دمب؟ ٔ ٨ؼزمذ رٌه  ْ٤اٌفىش
اٌز٠ ٞظً ئٌ ٗ١أ٦غبْ ػجش ِغأٌخ ا٨جزٙبد ٠ؼغ ف ٝدغجبٔٗ ػذَ ِخبٌفخ إٌض،
ٚثبٌزبٌ ٟفبْ ا٨جزٙبد ِذى َٛثذائشح ػ١مخ ٘ ٝدائشح إٌض ٚئِىبٔبد اٌزأ٘ٚ ،ً٠ٚزا
ِ ؼٕبٖ أْ ِب ٠م َٛثٗ اٌّجزٙذ ئّٔب ٕٙ٠غ ػٍ ٝأعبط ِٓ لبػذح عبثمخ أ ٚلٛي أ ٚفؼً
رُ ف ٝػظش عبثك ٠خزٍف فؼٍ١ب ػٓ اٌؼظش اٌزٔ ٜؼ١شٗ .
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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مو القلب:
ٚتاٌراٌ ٝفئْ اٌّـافح اٌثع١ضج ت ٓ١اٌعظغ ِٓ ٓ٠د١ث اٌؼِٓ ٚصعجح اٌرمضَ
اٌفىغٚ ٜاٌعٍّٚ ٝاالجرّاع ٝذجعً اٌم١اؽ ِشٛشا ِٚغٍٛؽا ،تاإلػافح إٌ ٝأْ
أِٛ ٞلف ال٠مع ذذد ؽائٍح االجرٙاص ٠عض وفغا ٚػالالٚ .األؿٛأ ِٓ طٌه أْ
تاب االجرٙاص لض أغٍكٚ ،تظٌه ا ٔذظغ اٌرفى١غ االذثاع ٝفِ ٝعظّٗ ف ٝتاب
اٌرمٍ١ض اٌذغفٚ ٝاٌعٛصج إٌ ٝاالذىاء عٍ ٝاٌفىغ اٌشّ ٌٟٛاٌجّاعٌٍ ٟعظٛع
اٌـاتمح.
ٌمض وأد اٌثٛعج اٌض١ٕ٠ح اإلطالد١ح ف ٟأٚعٚتا عٛصج إٌ ٝإٌّاتع إٌم١ح
ٌٍّـ١ذ١ح فّ١ا ٠شض ذذم١ك اٌرفغص اإلٔـأ ٟوٙثح إٌ١ٙح ف ٟاعذثاؽٗ تاٌذغ٠ح
اٌفغص٠ح .طٌه أْ عؿاٌح ا ٌـ١ض اٌّـ١خ أذد ٌرع١ض االعرثاع إٌ٘ ٝظا اٌرفغص اٌظٞ
ال ّ٠ىٓ أْ ٠رذمك ف ٟأ ٞإؽاع شّ ٌٟٛاؿرثضاص ٞؿاٌة ٌذغ٠ح االسر١اع٠ .مٛي
اٌـ١ض اٌّـ١خ عٓ ٘ظٖ اٌذم١مح( :ذعغف ْٛاٌذك ٚاٌذك ٠ذغعوُ)ٚ .لض صفع
د١اذٗ ثّٕا ٌمٛي اٌذك ٚذذم١ك اٌرفغص ،فىاْ ٘ٔ ٛفـٗ عِؼا ٌٍّعاعػح إط ِاخ
ثائغا عٍ ٝاٌرماٌ١ض ٚاٌعاصاخ ٚاألٔظّح االؿرثضاص٠حٚ ،ثائغا عٍِ ٝظا٘غ
اٌرضِٕٚ ،ٓ٠اص٠ا تئػاٌح األلٕعح عٓ اٌٛج ٖٛاٌر ٟوأد ذع١ش ذذد دىُ
اٌشغ٠عح٘ٚ ،ضَ اٌذٛاجؼ ت ٓ١اٌثشغ٠ح ،فـا ٜٚت ٓ١اٌغجً ٚاٌّغأجٚ ،اٌـ١ض
ٚاٌشاصَٚ ،األؿٛص ٚاألت١غ ف ٟاٌىغاِح اإلٔـأ١ح در٠ ٝرّىٓ و ً فغص ِٓ
اورشاف ٚذذم١ك ٚتٕاء ذفغصٖ.
وّا صعأا اٌـ١ض اٌّـ١خ ف ٟؿث ً١طٌه إٌ ٝذشط ٟاٌعمثاخ ٚوـغ لٛ١ص
اٌعثٛص٠حٚ ،اٌّجاػفحٚ ،اٌّشاؽغج در ٝتذ١اذٕا د١ث لاي (ِٓ أعاص أْ ٠ذفظ
د١اذٗ ٠فمض٘ا  ِٓٚفمض٘ا دفظٙا) ِع اٌعٍُ أْ اٌرفغص تعض ِذٛع ِٓ ٞأتعاص
اٌذ١اج ِر ٝفمضٔاٖ أطثذد اٌذ١اج ساٌ١ح ِٓ اٌّعٕ .ٝإْ ٘ظٖ اٌضعٛج ٌٍّشاؽغج
شغؽ أؿاؿٌ ٟرذم١ك اٌرفغص .فاٌـ١ض اٌّـ١خ لاي ٌٕا ادٍّٛا طٍ١ثىُ ٚاذثعٟٔٛ
صاع١ا إ٠أا إٌ ٝذشط ٟاٌعمثاخ ٚاٌّعاعػح ٚاٌّماِٚح ٚاٌغفغ ٚاالػطٙاص
ِٛٚاجٙح ِجرّع غاعق ف ٟاٌرـ٠ٛاخ ِٚثٕ ٟعٍ ٝاٌىظب ٚاٌّـاِٚاخ
ٚإٌؼاعاخ٠ .مٛي اٌغؿٛي تٌٛؾ أ٠ؼا ف ٟاٌغؿاٌح إٌِ ٝؤِٕ ٟغالؽ١ح ( لض
اشرغ٠رُ تفض٠ح ,فال ذظ١غٚا عث١ضا ٌٍثشغ ) (غالؽ١ح .)11 : 6فٔ ًٙذٓ
ِـرعضٌٍ ْٚرفى١غ ف ٟاألِغ ٚإعاصج االعرثاع ٌرفغصٔا إٌّّٛح ٘ثح ِٓ هللا؟
نادر عبد األمٌر
لمراسلة " نادر عبد األمٌر " أضغطبقلمهنا
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رحلة حياة :
هٌلٌن كٌلر  ..معجزة اإلنسانٌة

عٕض اٌٛٙ١ص

ٌٚضخ ٘ ٓ١ٍ١وٍ١غ ف 1110 ٛ١ٔٛ٠ 22 ٟفِ ٟضٕ٠ح
ذٛؿىِٛث١ا فٚ ٟال٠ح أالتاِا تاٌٛال٠اخ اٌّرذضج األِغ٠ى١ح،
ٚاٌض٘ا ٘ ٛاٌىاترٓ آعثغ وٍ١غ ٚٚاٌضذٙا ٘ ٟوا٠د أصاِؼ
وٍ١غٚ .ذعٛص اطٛي عائٍرٙا إٌ ٝأٌّأ١ا.

وأد ٘ ٓ١ٍ١إٔـأح ؽث١ع١ح در ٝتٍغد ذـعح عشغ
شً ٙغا ،تعض٘ا ُأط١ثد تّغع ششظٗ االؽثاء أٔٗ اٌرٙاب
اٌـذا٠ا ٚاٌذّ ٝاٌمغِؼ٠ح٘ .ظا اٌّغع أفمض ٘ٓ١ٍ١
اٌـّع ٚاٌثظغ ذّاِا .فىأد ذرٛاطً ِع االسغ ٓ٠تٍغح
اإلشاعج اٌر ٟعٍّرٙا إ٠ا٘ا إدض ٜاٌعاِالخ تّٕؼي األؿغج.
هٌلٌن كٌلر
عٕض تٍٛغ ٘ ٓ١ٍ١عّغ اٌـاتعح واْ ٌضٙ٠ا  60إشاعج
ذرٛاطً تٙا ِع عائٍرٙا.
ٚاٌض ٓ١ٍ١٘ ٞط٘ثا تٙا إٌ ٝؽث١ة ِشرض ٌطٍة إٌظ١ذح ف ٟداٌرٙا ،فٛج ُٙٙاٌطث١ة
إٌِ ٝعٙض تغوٕ١ؾ ٌفالض ٞاٌثظغٕ٘ٚ .ان ذُ اسر١اع اٌّعٍّح "آْ ؿ١ٌٛفاْ" اٌر ٟوأد
ف ٟاٌعشغ ِٓ ٓ٠ع ّغ٘ا ٌرىِ ْٛعٍّح ِ٘ٛٚ ٓ١ٍ١جٙرٙا ٌٚرثضأ ِعٙا عاللح اؿرّغخ
 94ؿٕح.
ٚلض دظٍد آْ عٍ ٝإطْ ِٓ اٌعائٍح ٌٕمً ٘ ٓ١ٍ١اٌ ٟت١د طغ١غ ف ٟدض٠مح إٌّؼي،
ٌرعٍُّ اٌفراج تطغ٠مح جض٠ضجٚ ،تضأخ اٌرٛاطً ِعٙا عٓ ؽغ٠ك وراتح اٌذغٚف ف ٟوفٙا
ٚذعٍّٙ١ا االدـاؽ تاالش١اء عٓ ؽغ٠ك اٌٍّؾ ٚ .تعض ِغٚع عاَ وأد ٘ ٓ١ٍ١لض
ذعٍّد ذـعّائح وٍّحٚ ،اؿرطاعد وظٌه صعاؿح اٌجغغاف١ا تٛاؿطح سغائؾ طٕعد عٍٝ
أعع اٌذض٠مح وّا صعؿد عٍُ إٌثاخٚ .ف ٟؿٓ اٌعاشغج ذعٍّد ٘ ٓ١ٍ١لغاءج األتجض٠ح
اٌشاطح تاٌّىفٛفٚ ٓ١أطثخ تئِىأٙا االذظاي تا٢سغ ٓ٠عٓ ؽغ٠مٙا.
اٌّض٠ذ ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
ف ٟؿٕح  1141عغفد ٘ ٓ١ٍ١تمظح فراج وأد ٘ ٟأ٠ؼا طّاء ٚتىّاء ٌىٕٙا
ذعٍّد اٌىالَ .فىأد اٌمظح ِظضع اٌٙاَ ٌٙا فطٍثد ِٓ ِعٍّرٙا ذعٍّٙ١ا اٌىالَ
فأسظذٙا ِعٍّرٙا إٌِ ٝعٍّح لض٠غج ذضع( ٝؿاعج) ذعًّ عئ١ـح ٌّعٙض ٌٍظُ فٟ
تٛؿطٓ ٚتضأخ اٌّعٍّح اٌجض٠ضج ِّٙح ذعٍّٙ١ا اٌىالَ ،تٛػع ٠ض ٓ١ٍ١٘ ٞعٍٝ
فّٙا أثٕاء دض٠ثٙا ٌرذؾ تضلح ؽغ٠مح ذأٌ١ف ا ٌىٍّاخ تاٌٍـاْ ٚاٌشفرٚ .ٓ١تضأخ
ِ٘ ٓ١ٍ١ذاٚالخ إٌطك ٠ ٌُٚىٓ اٌظٛخ اٌظ ٞذظضعٖ ِفِٛٙا ً ٌٍجّ١ع ف ٟاٌثضا٠ح،
فثضأخ ٘ ٓ١ٍ١طغاعٙا ِٓ أجً ذذـ ٓ١إٌطك ٚاٌٍفظٚ ،أسظخ ذجٙض ٔفـٙا تئعاصج
اٌىٍّاخ ٚاٌجًّ ؽٛاي ؿاعاخ ِـرشضِح أطاتعٙا الٌرماؽ ا٘رؼاػاخ دٕجغج
اٌّضعؿح ٚدغوح ٌـأٙا ٚشفرٙ١ا ٚذعات١غ ٚجٙٙا أثٕاء اٌذض٠ثٚ .ذذـٓ ٌفظٙا
ٚاػصاص ٚػٛدا ً عاِا ً تعض عاَ فِ ٟا ٠عض ِٓ أعظُ االٔجاػاخ اٌفغص٠ح ف ٟذاع٠ز
ذغ٠ثح ٚذأ٘ ً١اٌّعٛل.ٓ١
الدما ذعٍّد ٘ ٓ١ٍ١ؽغ٠مح تغاٌٍ ً٠مغاءج فاؿرطاعد تٛاؿطرٙا اٌمغاءج ٌ١ؾ
فمؾ تاٌٍغح اإلٔجٍ١ؼ٠ح ٌٚىٓ أ٠ؼا تاالٌّأ١ح ٚاٌالذ١ٕ١ح ٚاٌفغٔـ١ح ٚأٌٛ١أ١حٌٚ .مض
أذمٕد ٘ ٓ١ٍ١اٌىراتح أ٠ؼا ً ٚواْ سطٙا جّ١الً ِغذثا ً.

٘ ٓ١ٍ١وٍ١غ ِع ِعٍّرٙا
"أْ ؿ١ٌٛفاْ" ،اٌر ٟأؿرّغخ فٟ
ععا٠رٙا ٌّضج  94ؿٕح
ٚوالّ٘ا ف ٟاٌذشا
اٌّض٠ذ ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
التحقت هٌلٌن بمعهد كامبردج للفتٌات ،وبمساعدة معلمتها تمكنت من
الحصول على بكالورٌوس العلوم وهً فً سن الرابعة والعشرٌن .ثم إلتحقت
بكلٌة (رادكلٌف) لدراسة العلوم العلٌا فدرست النحو وآداب اللغة اإلنجلٌزٌة ،كما
درست اللغة األلمانٌة والفرنسٌة والالتٌنٌة والٌونانٌة .ثم قفزت قفزة هائلة
بحصولها على شهادة الدوكتوراة فً العلوم والدكتوراة فً الفلسفة،
ذاعت شهرة هٌلٌن كٌلر فراحت تنهال علٌها الطلبات اللقاء المحاضرات
وكتابة المقاالت فً الصحف والمجالت.
بعد تخرجها من الجامعة عزمت هٌلٌن على تكرٌس كل جهودها للعمل من
أجل المكفوفٌن ،وشاركت فً التعلٌم وكتابة الكتب وفً أوقات فراغها كانت
هٌلٌن تخٌط وتطرز وتقرأ كثٌراً ،وأمكنها أ ن تتعلم السباحة والغوص وقٌادة
العربة ذات الحصانٌن.
من مؤلفاتها كتاب ( أضواء فً ظالمً) وكتاب ( قصة حٌاتً) ،
من أشهر عباراتها:
»عندما ٌُغلق باب السعادةٌُ ،فتح آخر ،ولكن فً كثٌر من األحٌان ننظر طوٌال
إلى األبواب المغلقة بحٌث ال نرى األبواب التً فُتحت لنا«.
وكانت وفاتها فً ٌ 9ونٌو عام 9191م عن ثمانٌة وثمانٌن عاما ً .وحقا
تستحق أن تكون معجزة اإلنسانٌة.
تابعونا فً الصفحة التالٌة لمعرفة أهم أقوال هٌلٌن كٌلر
اٌّض٠ذ ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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رحلة حياة :
هٌلٌن كٌلر

من أشهر أقوالها:
•الحٌاة اما أن تكون مغامرة جرئٌه ،أو ال شًء .
•أبقً وجهك فً اتجاه الشمس ولن ترى الظالل.
•نستطٌع أن نفعل أي شئ لو التصقنا به لوقت كافً.
•أفضل طرٌق للخروج من شئ ٌكون من خالل الشًء.
•ال ٌجب أن نزحف عندما نشعر بشًء ٌدفعنا للطٌران.
•ما ٌكون بدعة فً عصر ما ٌصبح مألوفا ً فً العصر الذي ٌلٌه.
•ال ٌوجد ملك لم ٌكن من أجداده عبد ،وال ٌوجد عبد لٌس بٌن أجداده ملك
• من ٌشعر برغبة ال تقاوم فى االنطالق ،ال ٌستطٌع أبد ًا أن ٌرضى بالزحف

من إعداد :أزهار منٌر
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قصائد و أشعار:
نشٌد اإلنسان
جبران خلٌل جبران
"وكنتم أمواتا ً فؤحٌاكم ثم ٌمٌتكم ثم ٌحٌٌكم ثم الٌه ترجعون"..
القرآن الكرٌم
أنا كنت منذ األزل ،وها انا ذا ،وسؤكون آلخر الدهر ولٌس لكٌانً انقضاء.
سبحت فً فضاء الالنهاٌة ،وطرت فً عالم الخٌال واقتربت من دائرة النور
األعلى وها أنا اآلن سجٌن المادة .سمعت تعالٌم كنفوشٌوس وأصغٌت لحكمة
براهما وجلست بقرب بوذا تحت شجرة المعرفة وها أنا اآلن أغالب الجهل
والجحود .كنت على الطور إذا تجلى " ٌهوه " لموسى  ،وفً عبر األردن
فرأٌت معجزات الناصري ،وفً المدٌنة فسمعت أقوال رسول العرب وها أنا
أسٌر الحٌرة شاهدت َّقوة بابل ومجد مصر ،وعظمة الٌونان ولم أزل أرى
الضعف والذ َّل والصغر بادٌة فً جمٌع تلك األعمال .جالست سحرة عٌن
دور وكهنة آشور وأنبٌاء فلسطٌن وما برحت انشد الحقٌقة .حفظت الحكمة
َ
التً نزلت على الهند واستظهرت الشعر المنبثق من قلوب سكان جزٌرة
العرب ووعٌت الموسٌقى المتجسمة من عواطف أهل المغرب وما زلت
أعمى ال أرى ،وأصم ال أسمع ،احتملت قساوة الفاتحٌن الطامعٌن ،وقاسٌت
ظلم الحكام المستبدٌن ،وعبودٌة األقوٌاء الباغٌن ،وما برحت ذا قوة أكافح
بها األٌام .شاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل ولسوف أشاهد وأسمع أعمال
الشبٌبة ومآتٌها ولسوف أشٌخ وابلغ الكمال وارجع إلى هللا.
أنا كنت منذ األزل ،وها أنا ذا ،وسأكون آلخر الدهر ولٌس لكٌانً انقضاء
.

المزٌد من القصائد واألشعار بموقع عشاق هللا
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حلاية و عربة :
الحكٌم  ..والبشر
توجهت الى الحكٌم ألسأله عن شًء ٌحٌرنً..
فسمعته ٌقول لً  :عن ماذا ترٌد ان تسأل ؟
فقلت  :ما هو اكثر شًء مدهش فً البشر ؟؟
فأجابنً  :البشـر !
ٌملون من الطفولة ٌسارعون لٌكبروا ثم ٌتوقون لٌعودوا اطفاال ثانٌة....
ٌضٌعون صحتهم لٌجمعون المال ثم ٌصرفون المال لٌستٌعٌدوا الصحة...
ٌفكرون بالمستقبل بقلق وٌنسون الحاضر فال ٌعٌشون الحاضر وال المستقبل...
ٌعٌشون كما لو انهم لن ٌموتوا ابدا وٌموتون كما لو أنهم لم ٌعٌشوا ابدا ...
))لٌتعلم البشر((
لٌتعلّموا أنهم ال ٌستطٌعون جعل أحد ٌحبهم ،كل ما ٌستطٌعون فعله هو جعل
أنفسهم محبوبٌن.
لٌتعلموا أال ّ ٌقارنوا أنفسهم مع اآلخرٌن
ً
لٌتعلموا أنهم قد ٌسبّبون جروحا ً
عمٌقة لمن ٌحبون فً بضع دقائق فقط ،لكن قد
ٌحتاجون لمداواتهم سنوات طوٌلة.
لٌتعلموا أن اإلنسان األغنى لٌس من ٌملك األكثر ،بل هو من ٌحتاج األقل.
لٌتعلموا أن هناك أشخاص ٌحبونهم جد ًا ولكنهم لم ٌتعلموا كٌف ٌظهروا
أو ٌعبروا عن شعورهم.
لٌتعلموا أن شخصٌن ٌمكن أن ٌنظرا إلى نفس الشًء بشكل مختلف
لٌتعلموا أنه ال ٌكفً أن ٌسامح أحدهم اآلخر ،لكن علٌهم أن ٌسامحوا أنفسهم أٌضا ً.
إختارها لكم :سامر الطٌب
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نفحات صوفية:
اإلنسان الكامل عند بن محًٌ الدٌن بن عربً
اسرفغ اثٓ ػشث ٟثّف َٛٙأ٦غبْ اٌىبًِ ِٓ اٌّغز ٜٛا٨جزّبػٚ ٟاٌفشدٞ
ئٌ ٝاٌّغز ٜٛاٌىٚ ،ٟٔٛوأٔٗ سأ ٜأْ رذذ٠ذ ٘زا أ٦غبْ ثّب ٘ ٛاجزّبػ ٟأٚ
فشد ٞئّٔب ٘ ٛرمض ،ٌٗ ُ٠فجؼً ِٕٗ را ِشوض٠خ و١ٔٛخٚ .لذ أصش اثٓ ػشث ٟفّٓ١
جبء ثؼذٖ ِٓ اٌّزظٛفخ ،ػٍ٘ ٝزا اٌظؼ١ذ ٚػٍ ٝأطؼذح أخشٌٚ ،ٜؼً
اٌج ِٓ ٟٔ٩١أُ٘ اٌمبئٍ ٓ١ثّب لبٌٗ اثٓ ػشث ٟفّ١ب ٠خضُّ أ٦غبْ اٌىبًِ.
٠مشِّ س اٌش١خ ا٤وجش أْ اٌؼبٌُ ُخ ٍِك ِٓ أجً غب٠خ ِذذدح ٟ٘ٚ ،أ٦غبْ
اٌىبًِ .ف ٛٙاٌؼٍخ إٌظش٠خ فٚ ٟجٛد ٘زا اٌؼبٌُ ٛ٘ٚ ،اٌغب٠خ إٌٙبئ١خ ِٕٗ٠ .مٛي
اثٓ ػشث ٟف ٟرٌه:
أ٠ؼا اإلٔـاْ
ٌّا واْ اٌّمظٛص ِٓ اٌعاٌُ اإلٔـاْ اٌىاًِ واْ ِٓ اٌعاٌُ ً
اٌذٛ١اْ اٌّشثٗ ٌإلٔـاْ اٌىاًِ ف ٟإٌشأج اٌطث١ع١حٚ .وأد اٌذمائك اٌرٟ
جّعٙا هللا ف ٟاإلٔـاْ ِرثضِّصج ف ٟاٌعاٌُ.
ف ٛٙاٌّؼبدي اٌّٛػٛػٌٍ ٟؼبٌُ ِب٘١خً ٚرشو١جًب ،د١ش جّغ اٌذمبئك وٍٙب فٟ
رارٗ ،فىًُّ ِب رفشق ف٘ ٟزا اٌؼبٌُ اجزّغ ف ٟأ٦غبْ اٌىبًِ .غ١ش أْ ٌٗ أفؼٍ١خً
ػٍ ٝاٌؼبٌُ  ٨رىّٓ ف ٟو ٗٔٛاٌغب٠خ إٌٙبئ١خ ِٓ اٌخٍك فذغت ،ثً رىّٓ أ٠ؼً ب
ف ٟوِ ٗٔٛخزظش اٌذ ِّك .ئٔٗ اٌذ ُّك ٚاٌخٍ ُ
ك ِؼًب ِٓٚ .رٌه جبءد رؼج١شاد اثٓ
ػشث ٟاٌّزؼذدح ٚاٌّؼجِّشح ػٓ ٘زا اٌّؼِٕ ِٓ ،ٝضً :اٌّخزظش اٌشش٠ف،
ٚاٌىٍّخ اٌجبِؼخٚ ،إٌغخخ اٌىبٍِخ ...ئٌخ٠ .مٛي:
فاٌعاٌُ ِشرظغ اٌذكِّٚ ،اإلٔـاْ اٌىاًِ ِشرظغ اٌعاٌُ ٚاٌذكِّ  .فٔ ٛٙماٚج
اٌّشرظغ .أعٕ ٟاإلٔـاْ اٌىاًِٚ ،أِا اإلٔـاْ اٌذٛ١اْ فئٔٗ ِشرظغ
اٌعاٌُ.
اٌّض٠ذ ف ٟاٌظفذخ اٌزبٌ١خ
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نفحات صوفية:
ُشفَ ثٗ أ٠ؼً ب .فٍٖ٨ٛ
ٚئرا وبْ اٌؼبٌُ لذ ُٚجذ ثبٔ٦غبْ اٌىبًِ ،فاْ اٌذك لذ ػ ِ
ُشف هللا .ئر ئْ اٌّؼشفخ ثبهلل رمزؼ ٟئِىبٔ١خ سٚدبٔ١خ ِزّ١ضح ٠ ٨غزط١ؼٙب
ٌّب ػ ِ
ئ ٨أ٦غبْ اٌىبًِ:
أدة أْ ْ ُ٠ع َغف ٌُ ٠ىٓ أْ ٠عغفٗ إال ِٓ ٘ ٛعٍ ٝطٛعذِٗٚ .ا
فئْ هللا ٌ َّّا َّ
أٚجض هللا عٍ ٝطٛعذٗ أدضًا إال اإلٔـاْ اٌىاًِ.
ِ ٛ٘ٚب ٠جؼٍٗ را ِشوض٠خ و١ٔٛخ رِّّ١ضٖ ِٓ عٛاٖ .ف ٛٙظًُّ هللا ٔٚبئجٗ د١ش:
ك ٌـأَٗ ٚجَّ ١ع لٛاٖ.
٠ى ْٛاٌذ ُّ

ٌٙٚزا  ٨غشاثخ ف ٟأْ ٠ى ْٛػٍخ ثمبء اٌؼبٌُ ٚاعزّشاس٠زٗ ،فؼ ً٩ػٓ
أٔٗ ػٍخ  ٚجٛدٖ إٌظش٠خ ٚغب٠زٗ إٌٙبئ١خ.
اعٍُ أْ اإلٔـاْ اٌىاًِ ُع ُّض اٌـّاء اٌظّْ ُ٠ ٞـه هللا تٗ ٚجَ ٛص اٌـّاء أْ
ذمع عٍ ٝاألعع ،فئطا ػاي اإلٔـاْ اٌىاًِ ٚأرمً إٌ ٝاٌثغػر ٘ ََٛخ
اٌـّاء.
ّ٠ٚزبص أ٦غبْ اٌىبًِ أ٠ؼً ب ثظفزٗ اٌٛدذأ١خ ،د١ش ئْ وً شٟء ف ٟاٌؼبٌُ
ِإٌف ِٓ صٚج ٓ١ئ .ٛ٘ ٨ف ٩دبجخ ثٗ ئٌ ٝغ١شٖ٠ ٗٔ٤ .مِ َٛمبَ اٌجّبػخ،
ػٍ ٝد ٓ١أْ اٌجّبػخ ،ثً اٌى ْٛوٍٗ٠ ٨ ،م َٛئ ٨ثٕٗ٠ٚ .جغ ٟا٦شبسح ف٘ ٟزا
اٌّجبي ،ئٌ  ٝأْ اثٓ ػشث٠ ٨ ٟخظِّ ض اٌىّبي أ٦غبٔ ٟاٌّطٍك ثبٌشجً دْٚ
اٌّشأح ،ثً اٌّشأح ،ػٕذّٖ٠ ،ىٕٙب أْ رظً ئٌ٘ ٝزٖ اٌشرجخ ،شأٔٙب شأْ اٌشجً:
٠ظخ أْ ٕ٠اٌٗ اٌغجً ِٓ اٌّماِاخ ٚاٌّغاذة ٚاٌظفاخ ّ٠ىٓ أْ
و ًُّ ِا
ُّ
٠ى ٌّٓ ْٛشاء هللا ِٓ إٌـاء ،وّا واْ ٌّٓ شاء هللا ِٓ اٌغجاي.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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نفحات صوفية:
ِٚضً ٘زا اٌطشح ٍٔ ٨ذظٗ ئ ٨ػٕذ اٌش١خ ا٤وجش.
ٚثزٌه ،فاْ اثٓ ػشث ٟلذ ٔظش ئٌ ٝأ٦غبْ اٌىبًِ ِٓ ص٩س ٚجٙبد،
 :ٟ٘ٚجٙخ اٌى١بْ اٌٛجٛد ،ٞد١ش ئٔٗ اٌجبٔت ا ِٓ ٌٟٙ٦أ٦غبْ ،أٚ
اٌجبٔت أ٦غبٔ ِٓ ٟهللا؛ ٚرىّٓ اٌجٙخ اٌضبٔ١خ ف ٟو ٗٔٛاٌظٍخ ث ٓ١هللا
ٚاٌؼبٌُ؛ أِب اٌضبٌضخ فزىّٓ ف ٟإٌظش ئٌ ِٓ ٗ١جٙخ اٌّؼشفخ ،د١ش ٠ذسن
أ٦غبْ اٌىبًِ ئٔغبٔ١زٗ اٌ جبِؼخ ٌٍظفبد ا١ٌٙ٦خٌٍٚ ،ظفبد اٌىٍ١خ ٌٍؼبٌُ،
٠ٚذسن و٘ ْٛزٖ أ٦غبٔ١خ ِ٘ ٟشوض اٌؼبٌُ ٚأطًُ اٌٛجٛد ٚاٌؼبٌُ اٌظغ١ش
اٌزِّ ٞ
ٍ٠خض ُِّىٕبد اٌؼبٌُ ا٤وجش.
ئْ اٌفشق ث ٓ١أ٦غبْ اٌٛالؼٚ ٟأ٦غبْ ا٤عطٛس ،ٞأ ٚثزؼج١ش اثٓ
ػشث ٟث ٓ١أ٦غبْ اٌذٛ١أٚ ٟأ٦غبْ اٌىبًِ١ٌ ،ظ فشلًب ف ٟإٌٛػ١خ ،ثً
٘ ٛفشق ف ٟوّ١خ اٌىّب٨د اٌزٕ٠ ٟبٌٙب وً ِّٕٙب .فؼٍ ٝد٠ ٓ١ظً اٌضبٟٔ
ئٌ ًْ١َٔ ٝاٌىّبي أ٦غبٔ ٟاٌّطٍك ِشزّ ً٩ػٍ ٝاٌىّب٨د ا٤خش ٜوبفخ،
٠زشاٚح اٚ٤ي ث ٓ١اٌىّبي اٌّبدٚ ٞاٌىّبي اٌّؼٕ ،ٞٛإٔ٠ ٞذظش ف ٟدذٚد
اٌىّبي اٌّم١ذ .غ١ش أْ ئِىبٔ١خ ثٍٛؽ اٌىّبي اٌّطٍك لبئّخ ف ٟأ٦غبْ
اٌذٛ١اِّْ .ب ٠ؼٕ ٟأْ اثٓ ػشث٠ ٟفزشع أْ وً ئٔغبْ ّ٠ىٕٗ أْ ٠ىْٛ
وبِ ِٓ ،ً٩د١ش اِ٦ىبٔ١خ.
ترظغف عٓ ؿعض اٌض ٓ٠وٍ١ةِ/عاتغ
للمزيد من المقاالت عن الصوفية
زوروا "نفحات صوفية" ...بموقع "عشاق هللا"
www. ushaaqallah.com
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صفحة اخلتام:
من المزمور رقم 931
ٌا َرب َق ِد ْ
اخ َت َب ْر َتنًِ َو َع َر ْف َتنًِ .
أَنْتَ َع َر ْفتَ ُجل ُوسِ ً َوقِ ٌَامًَِ .ف ِه ْمتَ فِ ْك ِري مِنْ َب ِع ٌد .
َم ْسلَكًِ َو َم ْر َبضِ ً َذ َّر ٌْتَ َو ُكل َّ ُط ُرقًِ َع َر ْفتَ .
ْ
سانًِ إِالَّ َو َأنْتَ ٌَ ا َرب َع َرف َت َها ُكلَّ َها .
س َكلِ َمة فًِ لِ َ
ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
اص ْر َتنًِ َو َج َع ْلتَ َعلَ ًَّ ٌَ َد َك .
مِنْ َخ ْلف َومِنْ ُقدَّام َح َ
َع ِجٌ َبة َه ِذ ِه ا ْل َم ْع ِر َف ُة َف ْوقًِْ .ار َت َف َع ْت الَ َأ ْس َتطِ ٌ ُع َه ا .
ب؟
ب مِنْ ُرو ِح َك َومِنْ َو ْج ِه َك أٌَْنَ َأهْ ُر ُ
أٌَْنَ أَ ْذهَ ُ
ت َفأ َ ْنتَ ُه َنا َك َوإِنْ َف َر ْ
او ٌَ ِة َف َها أَ ْنتَ .
س َم َاوا ِ
ص عِ دْ تُ إِلَى ال َّ
إِنْ َ
شتُ فًِ ا ْل َه ِ
َ
َ
ْ
س َك ْنتُ فًِ أق اصِ ً ا ْل َب ْح ِر
احً ِ الص ْب ِح َو َ
إِنْ أَ َخذتُ َج َن َ
َف ُه َنا َك أَ ٌْضا ً َت ْهدٌِنًِ ٌَ ُد َك َو ُت ْمسِ ُكنًِ ٌَمٌِ ُن َك .
َفقُ ْلتُ ِ (( :إ َّن َما الظ ْل َم ُة َت ْغ َ
ضً ُء َح ْولًِ !
شانًِ))َ .فاللَّ ٌْل ُ ٌُ ِ
َ
ْ
ْ
َّ
ور .
ار ٌُضِ ً ُءَ .كالظل َم ِة َه َكذا الن ُ
الظ ْل َم ُة أَ ٌْضا ً الَ ُت ْظلِ ُم لَ َد ٌْ َك َوالل ٌْل ُ ِمثل َ ال َّن َه ِ
س ْج َتنًِ فًِ َب ْط ِن أ ُ ِّمً .
ألَ َّن َك أَنْتَ ا ْق َت َن ٌْتَ ُك ْل ٌَ َت ًََّ .ن َ
َ
ف َذلِ َك ٌَقٌِنا ً .
ًِ أ ْع َمال ُ َك َو َن ْفسِ ً َت ْع ِر ُ
أَ ْح َم ُد َك مِنْ أَ ْج ِل أَ ِّنً َق ِد ا ْم َت ْزتُ َع َجبا ًَ .ع ِجٌ َبة ه َ
اق َ
ض.
لَ ْم َت ْخ َت ِ
األ ْر ِ
ف َع ْن َك عِ َظامًِ حٌِ َن َما ُ
صن ِْعتُ فًِ ا ْل َخ َفاءِ َو ُرقِ ْمتُ فًِ أَ ْع َم ِ
ص َّو َر ْت إ ِ ْذ لَ ْم ٌَ ُكنْ َواحِد ِم ْن َه ا .
ضائًِ َوفًِ سِ ْف ِر َك ُكل َها ُكتِ َبتْ ٌَ ْو َم َت َ
َرأَتْ َع ٌْ َنا َك أَ ْع َ
َ
ار َك ٌَا هللا ُ ِع ْندِي! َما أ ْك َث َر ُج ْملَ َت َها !
َما أَ ْك َر َم أَ ْف َك َ
اس َت ٌْ َق ْظتُ َوأَ َنا َب ْع ُد َم َع َك.
الر ْم ِلْ .
إِنْ أ ُ ْحصِ َه ا َف ِه ًَ أَ ْك َث ُر مِنَ َّ
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