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مقالة العدد:
الحٌاة والموت فً الثقافات واألدٌان
اهتمت جمٌع الثقافات بحقٌقة الحٌاة والموت واعتبرتهما س ّرا خفٌا ال ٌستطٌع إدراكه
أي إنسان نظرا لتجاوزه حدود العقل البشري .فلٌس من ثقافة أو حضارة إال توقفت عند
هذٌن السؤالٌن الجوهرٌن :من أٌن جئنا؟ ،وأٌن نذهب؟ ،وال أحد استطاع االدعاء
بالعثور على الجواب الشافً .لذلك تعددت المعتقدات واألساطٌر القدٌمة بخصوص
ماهٌة الحٌاة والموت ،لكنها فً ؼالبٌتها اتفقت على أن اإلنسان لم ٌوجد تلقائٌا من فراغ،
وأن هناك مُوجدا أي علة أولى أو خالقا ،وشكال آخر من أشكال الوجود بعد الموت.
فالمصرٌون القدماء أولو اهتماما خاصا للموت أكثر مما
أولوه للحٌاة حتى إن جوانب كثٌرة من الحضارة الفرعونٌة
قدماء
من عمران وعلوم وؼٌر ذلك تمحورت حول هذا الحدث .لقد أمن
آمنوا أن الموت لٌس نهاٌة اإلنسان بل معبر إلى حٌاة أخرى
حٌث اعتقدوا أن الروح تتعرض بعد الموت للحساب إذ ٌحاكم المصرٌون أن
المرء على كل ما فعله من أعمال حسنة أ ٚع١ئخٚ.وبْ سئ١ظ الموت لٌس
اٌّؾبوّخ ٘ ٛاإلٌٗ أٚص٠ش٠ظ إٌٗ اٌّٛر .ٝفىبْ ٛ٠مغ لٍت نهاٌة اإلنسان
اٌّ١ذ ف ٟإؽذ ٜوفز١ِ ٝضاْٚ ،رٛمغ ف ٝاٌىفخ األخش ٜس٠ؾخ بل معبر إلى
رّضً اإلٌٙخ "ِبػبد"  Maatإٌٙخ اٌقذق ٚاٌؼذاٌخ .فئْ خفذ
ِٛاص ٕٗ٠أزمً إٌ ٝعٕخ إٌؼٚ ،.ُ١إْ صمٍذ ع١ك إٌ ٝاٌؼزاةٌ .ىٓ حٌاة أخرى
ّ٠ىٓ رغغ ً١صالس ِالؽظبد ثخقٛؿ ػم١ذح اٌّٛد ٚاٌجؼش
ٌذ ٜاٌّقش ٓ١٠اٌمذِبء 4أْ اٌشٚػ رخشط ػٍ ٝؽىً هبئشٚ ،أْ
اٌغضخ ٕ٠جغ ٟأْ رجم ٝعٍّ١خ ِٓ اٌزٍف ؽز ٝرزّىٓ اٌشٚػ ِٓ
اٌؼٛدح إٌٙ١بٚ ،أْ اٌؼبٌُ ا٢خش ال ٠خزٍف ػٓ اٌؾ١بح اٌذٔ١ب.
أما السومرٌون والبابلٌون فكانوا على عكس ذلك .فهم وإن آمنوا بحٌاة بعد الموت إال
أنهم لم ٌعتقدوا فً فكرة الثواب والعقاب والجنة والجحٌم ،بل آمنوا أن عالم ما بعد
الموت هو بالنسبة لجمٌع الموتى مكان ظلمة وخوؾ حٌث الكل سواء .لذلك كان خوفهم
من الموت شدٌدا وإقبالهم على الحٌاة بالمقابل شدٌدا .وملحمة جلجامش السومرٌة تصور
ذلك بوضوح ،حٌث نرى البطل جلجامش مرعوبا من فكرة الموت بعد موت صدٌقه
الذي كان ٌحبه محبة عظٌمة ،لذلك خالل رحلة بحثه عن سر الخلود تخاطبه سٌدوري
فتاة حان اآللهة قائلة" :إلى أٌن تمضً ٌا جلجامش؟ اٌؾ١بح اٌز ٟرجؾش ػٕٙب ٌٓ رغذ٘ب.
اٌّض٠ذ ف ٟاٌقفؾخ اٌزبٌ١خ
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فبٌٙ٢خ ٌّب خٍمذ اٌجؾش ،عؼٍذ اٌّٛد ٌٔ ُٙق١جبًٚ ،ؽجغذ ف ٟأ٠ذٙ٠ب اٌؾ١بح .أِب أٔذ ٠ب
عٍغبِؼ ،فبِأل ثطٕه .افشػ ٌٍ١ه ٙٔٚبسن .اعؼً ِٓ وً  َٛ٠ػ١ذاً .اسلـ ال٘١بً فٟ
اٌٍٚ ً١ف ٟإٌٙبس .اخطش ثض١بة ٔظ١فخ صا٘١خ .اغغً سأعه ٚرؾُّ ثبٌّ١بٖ .دًٌ فغ١شن
اٌّّغه ث١ذنٚ ،اعؼذ صٚعزه ث ٓ١أؽنبٔه٘ٚ .زا ٔق١ت اٌجؾش"
ٔغذ ثبٌٕغجخ ٌٍؾنبسر ٓ١اإلغش٠مجخ ٚاٌشِٚبٔ١خ ا٘زّبِب وج١شا ثبٌؾ١بح ػٍ ٝاألسك
ٚا٘زّبِب ألً ثؾ١بح اإلٔغبْ ثؼذ اٌّٛد  ٌٛٚأٔ ُٙإِٓٛا ثٙزٖ األخ١شح ف ٟأؽىبي ِزؼذدح.
ٍ٠ٚخـ اٌفٍ١غٛف اإلغش٠م ٟعمشاه ِٛلف اإلٔغبْ أٌٛ١بٔٚ ٟأ٠نب اٌشِٚبٔ ٟإٌ ٝؽذ ِب
ِٓ اٌؾ١بح ٚاٌّٛد ثم ٌٗٛػٕذِب ؽىُ ػٍ ٗ١ثبٌّٛد 4ال ٕ٠جغ ٟأل ٞأؽذ أْ ٙ٠بة اٌّٛد،
ألٔٗ إِب أْ ٠ىِٕ ْٛبِب ثال أؽالَ ,أ٠ ٚى ْٛؽ١بح ِب ف ٟػبٌُ آخش"٘ .ىزا ٠فٍغف عمشاه
ػاللخ اإلٔغبْ ثبٌّٛد ٠ٚذػ ٛثطش٠مخ غ١ش ِجبؽشح إٌ ٝاٌزشو١ض ػٍ ٝاٌٛعٛد اٌذٔ.ٞٛ١
د ثؼذ
لٛي آخش ٌغمشاه ٠نٟء ٘زٖ اٌفىشح ٘" 4ٛألٕٔ ٟال أِزٍه أ٠خ ِؼشفخ ػّب ٘ ٛآ ٍ
اٌّٛد ..فئٔب ال أؽؼش أثذاً ثبٌىشا٘١خ ٚاٌخٛف ِٓ ؽٟء .وً ِب أػشفٗ أٔٗ لذ ٠ى ْٛخ١شاً
أ ٚثشوخ" ِٓٚ .صُ ٠فزؼ عمشاه إِىبٔ١خ ٚعٛد ؽ١بح ٔؼ ُ١ثؼذ اٌّٛد د ْٚأْ ٠غضَ ثزٌه.
اٌذ٠بٔبد اٌؾشل١خ وبٌٕٙذٚع١خ ٚاٌجٛد٠خ ٚاٌطب٠ٚخ ا٘زّذ
أ٠نب ثبٌؾ١بح ٚاٌّٛد ٚاٌؾ١بح ِب ثؼذ اٌّٛد ثؾىً ِغب٠ش
رّبِب ،ؽ١ش ال ٠ؤِٓ ِؼزٕم٘ ٛزٖ اٌذ٠بٔبد ثٛعٛد عّٕخ ال ٌنبغً ألي أحد أن
ٚعؾٚ ُ١صٛاة ٚػمبةٚ ،إَّّٔب ٠زؼٍك ِق١ش إٌفظ فٌ ٟهاب الموت ،ألنه إما
إٌٙذٚع١خ ِضال ثّغأٌخ اٌزٕبعخ ،ؽ١ش رٕزمً األسٚاػ ِٓ أن ٌكون مناما بال
عغُ إٌ ٝآخشٚ ،أػّبي اٌفشد اٌز٠ ٟم َٛثٙب ٘ ٟاٌز ٟرؾذِّد أحالم ,أو ٌكون حٌاة
ِق١ش إٌفظ ،فئرا ػًّ اٌخ١ش ٚارّجغ عج ً١اٌفنٍ١خ
ما فً عالم آخر"..
رؾشسد ٔفغٗ ِٓ دٚسح اٌؾ١بح ف ٟاألعغبَ ٚارؾ ّذد ثبٌشٚػ
عغُ
اٌىٍ١خٚ ،إالَّ رجم٘ ٝىزا ِزٕمٍخ ِٓ دٚسح إٌ ٝدٚسح ِٓٚ
سقراط
إٌ ٝآخش .أِب ف ٟاٌجٛر٠خ ف١زُ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزذسط ؽزٝ
ثٍٛؽ "إٌ١شفبٔب" اٌز ٟ٘ ٟؽبٌخ اٌ١مظخ اٌىبٍِخ ٌٍشٚػ اٌزٟ
ٌتم بلوؼها اإلنسان بعد فتره طوٌلة من التأمل العمٌق ،حٌث التوحد مع الروح الكلٌة.
األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ سوضد أ٠نب ػٍِ ٝغأٌخ اٌؾ١بح ٚاٌّٛد ٚاٌؾ١بح ِب ثؼذ اٌّٛد ثؾىً
٠زوش أؽ١بٔب ثبٌّؼزمذاد ٚاٌضمبفبد اٌغبثمخ ٌ ،ىٓ ثبخزالف ع٘ٛش٠ ٞزّضً ف ٟاإلّ٠بْ
ثبٌّٕؾأ اٌغّبٌٍ ٞٚؾ١بحٚ ،ثبٌغٕخ األفٍ١خٚ ،ثبٌخط١ئخ األفٍ١خ وغجت ٌٍطشد ِٓ اٌغٕخ،
ٚثٕضٚي اٌؾش٠ؼخ ػٍ٠ ٝذ ِٛعٚ ،ٝثبٌخالؿ ػٓ هش٠ك اإلّ٠بٌْ .ىٓ ثّٕ١ب اٌٛٙ١د٠خ
بي اٌشَّةُّ
ٚاإلعالَ رشوضاْ ػٍ ٝاٌخالؿ ػجش اٌؾش٠ؼخ ،وّب ٔمشأ ف ٟاٌؼٙذ اٌمذ" 4ُ٠فَمَ َ
ٌِ َُّ ٛع ْٓ َِ 4ٝأَ ْخطَأَ إٌَِ َّ ٟأَ ِْؾُِ ْٓ ِِ ُٖٛوزَبثِ( ".ٟعفش اٌخشٚط ) 98 498
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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بع َٓ١للاَ .ألََُّٔٗ الَ َ ْٕ ُ٠غْ ٝاٌ ِّ ْغ ِى ُٓ١إٌَِ ٝاألَثَ ِذ.
بِ َ٠ٚخُ ،وًُّ األُ َِ ُِ إٌَّ ِ
"اَألَ ْؽ َشا ُس َ٠شْ ِعؼُ َْٛإٌَِْ ٝاٌِ َٙ
َس َعب ُء ْاٌجَبئِ ِغ َٓ١الَ ِ َ٠خ١تُ إٌَِ ٝاٌ َّذْ٘ش( ".اٌّضاِ١ش  )72-71 43اٌخٚ ...وّب ٔمشأ أ٠نب فٟ
بي َر َّس ٍح ؽ ًَّشا َ َ٠شٖ" (عٛسح
اٌمشآْ" 4فَ َّ ْٓ ْ َ٠ؼ ًَّْ ِِ ْضمَب َي َر َّس ٍح َخ ًْ ١شا َ َ٠شْٖ َ٠ ْٓ َِ َٚ ،ؼ ًَّْ ِِ ْضمَ َ
اٌضٌضٌخٚ" ،)2 -1 4اٌز ٓ٠إِٓٛا ٚػٍّٛا اٌقبٌؾبد أٌٚئه أفؾبة اٌغٕخ ُ٘ فٙ١ب
خبٌذ( "ْٚعٛسح اٌجمشح)28 4؛ ٔغذ أْ اٌّغ١ؾ١خ ال رشثو ِغأٌخ اٌخالؿ ثبرجبع اٌؾش٠ؼخ
ثً ثبٌفذاء اٌز ٞلذِٗ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ػٍ ٝاٌقٍ١ت ،ؽ١ش وً ِؤِٓ ثّب فؼٍٗ اٌّغ١ؼ ػٍٝ
اٌقٍ١ت ٠قجؼ ؽش٠ىب ف ٟاٌخالؿ.
فبٌخالؿ ف ٟاٌّغ١ؾ١خ غ١ش ِشرجو ثبٌّٛد ،أ ٚثذٚسح رٕبعخ ،أٔ ٚشفبٔب ثً ٠جذأ ثبٌٕغجخ
ٌٍّغ١ؾ ٓ١١ف ٟاٌؾ١بح اٌذٔ١ب إٔ٘ ٞب ٚا .ْ٢فِ ٛٙغأٌخ أزظبس ثً ِٛمٛع إّ٠بْ ،أ ٞأْ
بس ٌ
ت
١ؼ ،اٌَّ ِزَ ٞؽ َغ َ
اٌخالؿ ٠ؼبػ ثؾىً  ِٟٛ٠ف ٟاٌٛالغُِ " 4جَ َ
ن للاُ أَثَُ ٛسثَِّٕب َ٠غَُ ٛع ْاٌ َّ ِغ ِ
َ
ْ
َّ
د،...اٌ ِزَٚ ٞإِ ْْ ٌَ ُْ
غ
ّ
اٌ
ع
ُٛ
غ
٠
١ش ِح ََ ٌَٚذَٔب صَبَِٔ١خً ٌِ َش َعب ٍء َؽ ٍّ ،ٟثِمَِ١ب َِ ِخ
َ
َ
َسؽْ َّزِ ِٗ ْاٌ َىضِ َ
١ؼ َِِٓ األ ِْ َٛا ِ
ِ
َ ِ
ػ الَ ْٕ ُ٠طَ ُ
ك ثِ ِٗ
ر ََش ُٖ ْٚرُ ِؾجُّ .َُٗٔٛرٌِهَ َٚإِ ْْ ُو ْٕزُ ُْ الَ ر ََش َُٗٔ ْٚاِ ٌ َْ٢ى ْٓ رُ ْؤ ُِِٕ َْٛثِ ِٗ ،فَزَ ْجزَ ِٙغُ َْٛثِفَ َش ٍ
ٛط" ( 7ثطشط ٕ٘ .)3-2 ،7 47ب رغذس اإلؽبسح
َِ َِ ٚغٍ ١ذَٔ ،بئٍِِ َٓ١غَبَ٠خَ إَِّ ٠بِٔ ُى ُْ َخالَ َ
ؿ إٌُّفُ ِ
إٌ ٝفشق ع٘ٛش ٞث ٓ١سعبٌخ اٌّغ١ؼ ٚثبل ٟاٌذ٠بٔبد ٚاٌضمبفبد األخش .ٜفٙزٖ األخ١شح
رؼزجش أْ اٌخالؿ ٘ ٛػِّٛب ؽشوخ ػّٛد٠خ ِٓ األعفً إٌ ٝاألػٍ ٝأ ِٓ ٞاإلٔغبْ إٌٝ
األػٍ ٝثٙذف إسمبء ٘زا األػٍ ٝأ ٚاالٔنّبَ إٌ ،ٗ١أِب اٌخالؿ ثبٌٕغجخ ٌٍّغ١ؾ ٟفٛٙ
ؽشوخ ِٓ األػٍ ٝإٌ ٝاألعفً أ ِٓ ٞللا
المسٌحٌة ال تربط مسألة الخالص باتباع
إٌ ٝاإلٔغبْ أ ٞػط١خ ِغبٔ١خ ِٓ للا
الشرٌعة بل بالفداء الذي قدمه السٌد
ثذافغ ِؾجزٗ اٌؼظّ١خ ٌٙزا اإلٔغبْ وّب
٘ٚ ٛامؼ ف ٟا٠٢بد اٌزبٌ١خ ِٓ اإلٔغ 4ً١المسٌح على الصلٌب ،حٌث كل مؤمن
"ألََُّٔٗ ٘ َى َزا أَؽتَّ للاُ ْاٌؼبٌَُ ؽزَّ ٝث َزي ا ْثَُٕٗ بما فعله المسٌح على الصلٌب ٌصبح
َ َ َ َ َ
َ
شرٌكا فً الخالص.
ه ُوًُّ َِ ْٓ ُْ ٠ؤ ُِِٓ ثِ ِٗ،
ْاٌ َِ ٛؽ١ذََ ٌِ ،ى ْ ٟالَ َ ٍِْٙ َ٠
ثًَْ رَ ُىْ ٌَُٗ ُْٛاٌ َؾَ١بحُ األَثَ ِذَّ٠خُ .ألََُّٔٗ ٌَ ُْ ُ٠شْ ِع ًِ
ْ
َّ
َّ
ـ ثِ ِٗ اٌ َؼبٌَ ُُِ ٌ .زُْ ٠ ٞؤ ُِِٓ ثِ ِٗ الَ َ ُ٠ذاُْ َٚ ،اٌ ِز ٞالَ
للاُ ا ْثَُٕٗ إٌَِْ ٝاٌ َؼبٌَ ُِ ٌِِ َ١ذْ َٓ٠اٌ َؼبٌَ َُ ،ثًَْ ٌِْ َ١خٍُ َ
ُْ ٠ؤ ُِِٓ لَ ْذ ِد ، َٓ٠ألََُّٔٗ ٌَ ُْ ُْ ٠ؤ ِِ ْٓ ثِبع ُِْ اث ِْٓ للاِ ْاٌ َِ ٛؽِ ١ذ".
ٔخقـ ٘زا اٌؼذد ٌّغأٌخ اٌؾ١بح ٚاٌّٛد ٔظشا ألّ٘١خ إٌظشح إٌّٙ١ب ف ٟرٛع ٗ١رفى١شٔب
ٚؽ١برٕب اٌ١ِٛ١خ ٚػاللبرٕب٘ٚ .ذفٕب ٌ١ظ رمذ ُ٠أعٛثخ ػٓ ٘زٖ اٌّغأٌخ ثمذس ِب ٔش٠ذ إصبسح
عؤاي اٌٛعٛد ٚاٌؼذَ ٌذ ٜاٌمبسا اٌىش ُ٠فِ ٟؾبٌٚخ ِٕب ٌزٕؾ١و ِغبس اٌجؾش ػٓ اٌؾم١مخ
اٌز ٞثذأٔبٖ ِٕز أٚي ػذد ِٓ ٘زٖ اٌّغٍخٔ .زّٕ ٝأْ رى ْٛاٌّمبالد ٚاألؽؼبس ٚاٌؾىب٠بد
اٌّزنّٕخ ف٘ ٟزا اٌؼذد ؽبفضا ٌزجبدي ا٢ساء ٚرجبدي ٚعٙبد إٌظش ثٕٕ١ب ٚث ٓ١لشائٕب
األػضاء
بقلم :نادر عبد االمٌر
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كلمات مو ذيب:
أ َنا ه َُو َّ
الط ِر ُ
ب إِالَّ ِبً.
ْس أَ َح ٌد ٌَأْتًِ إِلَى اآل ِ
ٌق َو ْال َح ُّق َو ْال َح ٌَاةُ .لٌَ َ
عيسى املسيح
وحدها الحٌاة التً ٌحٌاها المرء من أجل اآلخرٌن هً حٌاة
ذات قٌمة.
أنشتاين
إحرص على الموت توهب لك الحٌاة.
أبو بكر الصديق
َ
اإل ْن َسانُ لَ ْو َر ِب َح ْال َعالَ َم ُكلَّ ُه َو َخسِ َر َن ْف َسهُ؟
أل َّن ُه َم َاذا ٌَ ْن َتفِعُ ِ
اإلجنيل الشريف
ما إستحق أن ٌولد من عاش لنفسه فقط !!
الزعيم املصري مصطفى كامل
كل شهوة تقهرها هً بمقام إنتصار الحٌاة على الموت.
ميخائيل نعيمة
لنبدأ الحٌاة كل ٌوم من جدٌد  ،كما لو أنها بدأت اآلن.
غوته
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مو القلب:
تأمالت فً ماهٌة الحٌاة
ٌتم تعرٌؾ الحٌاة بٌولوجٌا على أنها طاقة خفٌة تتجلى فً عدد ؼٌر محدود من
األشكال والبنى ،وتضمن النمو العضوي للكائنات الحٌة المختلفة ،أما الموت فٌتم
تعرٌفه بٌولوجٌا أٌضا على أنه االنسحاب الخفً لتلك الطاقة ،مفسحا المجال للتحلل
العضوي واالضمحالل والتالشً والذوبان .وقد احتار العلماء من مختلؾ
تخصصاتهم فً كنه وخفاء وؼموض تلك الطاقة عندما نظروا إلٌها من زاوٌة بشرٌة
وطلبوا تفسٌرا علمٌا مادٌا لها.
إال أن أكثر التفاسٌر إقناعا تبقى هً تلك التً أتت بها الكتب السماوٌة،
حٌث نقرأ فً سفر التكوٌن أن هللا تعالى خلق آدم" ونفخ فً انفه نسمة حٌاة "
(سفر التكوٌن  .) 7 :2وهو المعنى الذي ٌقتبسه القرآن أٌضا فً سورة
الحجر آٌة َ " 29فإِ َذا َس َّو ٌْ ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ت فٌِ ِه ِمنْ رُوحًِ" .ومفاد ذلك هو أن جذوة
األبدٌة المقتبسة من الذات اإللهٌة موجودة فً داخل اإلنسان .لذلك كثٌرا ما
ننظر إلى حٌاتنا الٌومٌة ونستنكر أن ٌكون الهدؾ من وجودنا هو فقط هذا
الوجود البٌولوجً المحض :أكل ،شرب ،تمتع بملذات الحٌاة ،تناسل ،الخ...
ونشعر فً أعماق أعماقنا أن الهدؾ من وجودنا أسمى من ذلك بكثٌر .ربما
لهذا السبب ذهبت كثٌر من الفلسفات والعقائد فً بحثها عن الهدؾ األسمى
للحٌاة إلى النقٌض من ذلك حٌث نادت بالزهد فً نعم الحٌاة المادٌة بل
والعزوؾ عن األكل والشرب إال ما هو ضروري فً حده األدنى لبقاء
الجسم حٌا.
لكن هل الحل حقا هو الذهاب من النقٌض إلى النقٌض؟ أال ٌوجد طرٌق آخر
ٌمارس فٌه اإلنسان وجوده واختٌاراته بشكل أكثر معقولٌة وانسجاما مع طبٌعته
ض َع ُه فًِ َج َّن ِة َع ْد ٍن لِ ٌَعْ َملَ َها َو ٌَحْ َف َظ َها.
البشرٌةٌ .خبرنا الكتاب أن هللا أخذ "آ َد َم َو َو َ
اإلل ُه آ َد َم َقا ِئالا:
َوأَ ْو َ
صى الرَّ بُّ ِ
ٌِع َش َج ِر ْال َج َّن ِة َتأْ ُك ُل أَ ْكالاَ ،وأَمَّا َش َج َرةُ َمعْ ِر َف ِة ْال َخٌ ِْر َوال َّشرِّ َفالَ َتأْ ُك ْل ِم ْن َها،
« ِمنْ َجم ِ
ك ٌَ ْو َم َتأْ ُك ُل ِم ْن َها َم ْو اتا َتم ُ
ُوت" (سفر التكوٌن )51 -51 :3
ألَ َّن َ
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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مو القلب:
لم ٌوص هللا آدم أن ٌزهد فً متع جنة عدن بل أن ٌجربها جمٌعا إال شجرة
واحدة ٌوم ٌأكل منها تنقلب حٌاته إلى موت .إال أن آدم عصى هللا وأكل من
الشجرة المحرمة فانتفت عنه صفة الحٌاة ولو أنه ظل ٌتنفس وٌنمو عضوٌا إلى
حٌن.

ٌمكننا من خالل ذلك القول أن الحٌاة فً الكتاب المقدس لٌست هً
الحٌاة بمعناها البٌولوجً الصرؾ بل حٌاة الروح التً افتقدت مع هبوط
آدم إلى األرض ،وأن حٌاة الجسد الملوث بالخطٌئة لٌست سوى موت
مؤكد .لذلك ركز اإلنجٌل على مفهوم خطة هللا لخالص بنً البشر من
خالل موت السٌد المسٌح "كلمة هللا" إنقاذا لهم من االستمرار فً
العبودٌة للموت والخطٌئة .كانت تلك مبادرة المحبة والخالص من هللا
تعالى الذي جاء ٌبحث عن اإلنسان لٌعٌده إلى حظٌرته ،كما ٌبحث
الراعً الصالح عن الخروؾ الضال.
فمجًء المسٌح كان لهذه الؽاٌة " جئت لتكون لهم حٌاة "  ،وهو نفسه
قال " :ألنه كما أن اآلب ٌقٌم األموات وٌحًٌ كذلك االبن أٌضا ٌحًٌ
من ٌشاء "
( ٌوحنا  ،) 20 :5وقال أٌضا قبٌل إقامته لعازر من بٌن األموات "انا
هو القٌامة والحٌاة" ( ٌوحنا  ) 25 :00بل ذهب إلى القول بأنه معطً
ص ْوتًَِ ،وأَ َنا أَعْ ِرفُ َها َف َت ْت َب ُعنًِ .وانا أعطٌها
الحٌاة األبدٌة" :خ َِرافًِ َتسْ َم ُع َ
حٌاة أبدٌة ولن تهلك إلى األبد وال ٌخطفها احد من ٌدي " ( ٌوحنا : 01
ٌ .)28 – 27تضح من هنا أن مفهوم الحٌاة األبدٌة ٌنقسم إلى معنٌٌن:
- 0الحٌاة بعد الموت أو القٌامة فً الٌوم األخٌر.
 -2الحٌاة األبدٌة هنا واآلن بواسطة اإلٌمان بالسٌد المسٌح ،وٌفوز
المؤمن بهذه الحٌاة دونما انتظار للموت الجسدي الذي ال ٌعود ذات
أهمٌة بالنسبة له.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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مو القلب:
من هنا تظهر حقٌقة المسٌح فً أنه حٌاة محٌٌة فً كل زمان ومكان،
وأن الذي ٌؤمن بالمسٌح ( معطً الحٌاة ) ال ٌعود ٌنتظر القٌامة والٌوم
األخٌر حتى ٌعٌش الحٌاة األبدٌة .فالسٌد المسٌح ٌُع ّرؾ الحٌاة الحقٌقٌة
وهو ٌكلم هللا على أنها " أن ٌعرفوك أنت اإلله الحقٌقً وحدك وٌسوع
المسٌح الذي أرسلته " ( ٌوحنا .)3 : 51
وهذا ٌعنً أن " الحٌاة األبدٌة "اآلتٌة" تبدأ بالنسبة ألتباع المسٌح فً الحٌاة
الدنٌا هنا واآلن .وهً لٌست حٌاة جامدة ،بل هً حركة دٌنامٌكٌة جوهرها
العالقة المسترجعة مع اإلله الحً" :فً البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند هللا
وكان الكلمة هللا  .فٌه كانت الحٌاة ٌ ( " ...وحنا  ) 0 :0وهً حٌاة تسبػ على
صاحبها الوداعة واالستقامة والصبر واالحتمال والطهر والعفاؾ وؼٌر ذلك
من الصفات الربانٌة ،وذلك بالضبط ما عبر عنه الرسول بولس حٌن قال" :
فكما لبسنا صورة اإلنسان األرضًٌ ،جب أن نلبس أٌضا صورة اإلنسان
السماوي" سٌدنا عٌسى المسٌح (  0كورنثوس )49 :05

بقلم  :نادر عبد األمٌر

لمراسلة " نادر عبد األمٌر " أضؽط هنا
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رحلة حياة :
الحسٌن بن علً
ولد اإلمام الحسٌن بن علً فً الثالث من شعبان فً السنة الرابعة للهجرة (626
م) فً المدٌنة المنورة .وسمّاه الرسول "حسٌنا ا" ،وكان كثٌر المحبّة له ح ّتى قال عنه:
"حسٌن منً وأنا من حسٌن…" .وترعرع فً حجر الرسول ،ولما توفً كان عمر
الحسٌن ّ
ست سنوات .وكانت له فً عهد أبٌه منزلة رفٌعة .ومن أبرز صفاته :العلم،
والكرم ،والنبل؛ والفصاحة ،والشجاعة ،والتواضع ،ومساعدة المساكٌن ،والعفو،
والحلم ،وما إلى ذلك من الصفات البارزة .وكان إلى جانب أبٌه إثناء خالفته وشهد
معه معارك الجمل وص ّفٌن والنهروان.
وبعد استشهاد أبٌه آلت الخالفة إلى أخٌه الحسن بن علً ،فصار الحسٌن جانبه
جندٌا ا مطٌعا ا .وبعد الصلح عاد مع أخٌه وأهل بٌته إلى المدٌنة .وبعد استشهاد اإلمام
الحسن للهجرة أُلقٌت علٌه أعباء اإلمامة ،وخالل تلك الفترة التً استمرت عشر
سنوات وهً المدّة األخٌرة من تسلط معاوٌة على الحكم ،كان من أش ّد المعارضٌن
لسٌاسته وألسالٌب القتل واالعتقال التً ٌمارسها ضد خصومه .وبعث إلٌه بالعدٌد
من الكتب التً ٌع ّنفه فٌها على قتل حجر بن عدي وأصحابه ،وعمرو بن الحمق
الخزاعً ،وهم من أصحاب اإلمام علً علٌه السالم األوفٌاء ،وأخذ ٌعٌب علٌه
الكثٌر من أعماله األُخرى .وفً نفس الوقت بقى الحسٌن بن علً أحد المحاور
البارزة فً وحدة الشٌعة ،وشاخصا ا ٌلفت إلٌه األنظار ،وظلّت السلطة تخشى نفوذ
شخصٌّته.
بعد موت معاوٌة عام  61للهجرة ،كتب ٌزٌد بن معاوٌة إلى والً المدٌنة أن ٌأخذ له
البٌعة من الحسٌن بن علً علٌه السالم .إال ّ أنّ الحسٌن الذي كان على معرفة بفساد
ٌزٌد وقلّة تدبٌره امتنع عن بٌعته ،وانتهج طرٌق المواجهة ضد سلطة ٌزٌد التً كانت
تش ّكل خطر ٌهدد اإلسالم بالزوال ،فهاجر من المدٌنة إلى م ّكة.
وبعد أن أتته كتب أهل الكوفة وشٌعة العراق التً تدعوه للقدوم إلى الكوفة ،أرسل
الحسٌن أوالا ابن عمّه مسلم بن عقٌل ،وبعث الكتب إلى شٌعة الكوفة والبصرة.
المزيد في الصفحة التالية
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رحلة حياة :
ٚثؼذ ؽق ٌٗٛػٍ ٝخجش ِجب٠ؼخ أً٘ اٌىٛفخ ٌّغٍُ ثٓ ػم ً١عبس ٘ ٛف ٟاٌَٛ١
اٌضبِٓ ِٓ ر ٞاٌؾغخ ػبَ ٌٍٙ 06غشح ِٓ ِ ّىخ إٌ ٝاٌؼشاق.
إالّ ّ
أْ رخبري أً٘ اٌىٛفخ ٚاعزؾٙبد ِغٍُ ثٓ ػم ً١لذ لٍت أٚمبع اٌؼشاق،
ٚأفجؼ اٌؾغ ٓ١اٌز ٞعبس إٌ ٝاٌىٛفخ ثشفمخ ػ١بٌٗ ٚأهفبٌٗ ،فِٛ ٟاعٙخ ع١ؼ
اٌىٛفخ ف ٟأسك وشثالء .فجؼذ ع١شُ٘ ِغبفخ لق١شح ثبرغبٖ وشثالء هٍؼذ ػٍُٙ١
لٛح ثم١بدح اٌؾش ثٓ ٠ض٠ذ اٌش٠بؽ ،ٟوبٔذ لذ وٍفذ ثّٕغ اٌؾغ ِٓ ٓ١اٌزٛعٗ إٌٝ
عٙخ أخش٠ٚ ،ٜغزفبد ِٓ ِغش ٜاألؽذاس اٌالؽمخ أْ خطخ ػج١ذ للا ثٓ ص٠بد وبٔذ
رمن ٟثّؾبفشح اٌؾغ ٓ١فٔ ٟمطخ خبسط اٌىٛفخ ثؼذ أْ ٠ى ْٛلذ ِٕغ ِٓ اٌزٛعٗ
إٌِ ٝىبْ آخشٌٚ ،ىٓ د ْٚاٌغّبػ ٌٗ ثبٌٛفٛي إٌ ٝاٌىٛفخ ٔفغٙب ،خٛفبً ِٓ أْ
٠ؤد ٞدخ ٌٗٛاٌّذٕ٠خ إٌ ٝػٛدح االٌزفبف ؽ٘ٚ .ٌٗٛىزا ِغ الزشاة اٌؾغِٓ ٓ١
ِٛلغ وشثالء ،اٌز٠ ٞجؼذ ػٓ اٌىٛفخ ؽٛاٌ ٟصّبٔ ٓ١وِ ٍٛ١زشاًٚ ،فٍذ اٌمٛح
اٌشئ١غ١خ اٌّىٍفخ ثزقف١خ اٌؾغبة ِؼٗ .
وبٔذ اٌمٛح ثم١بدح ػّش ثٓ عؼذ ثٓ أثٚ ٟلبؿٚ ،رزفبٚد اٌشٚا٠بد ف ٟؽغبة
ػذد٘ب ث ٓ١أسثؼخ آالف ٚصالص ٓ١أٌفب ًٚ .وبْ ٚاٌذٖ عؼذ ِٓ إٌّب٘نٌ ٓ١ؼٍ ٟثٓ أثٟ
هبٌتٚ ،لذ سفل ِجب٠ؼزٗ ثبٌخالفخ.
ثذأ اٌمزبي ثبٌّجبسصح اٌز ٟأثٍ ٝفٙ١ب اإلِبَ اٌؾغٚ ٓ١أفؾبثٗ ثال ًء ؽغٕبً ،صُ لبَ
اٌغ١ؼ ثٙغ َٛؽبًِ أعفش ػٓ لزً خّغ ِٓ ٓ١أفؾبة اٌؾغٍ٠ ٌُ ،ٓ١جش اثٓ
عؼذ ثؼذ٘ب أْ أِش اٌغ١ؼ ثبٌىف ػٓ اٌمزبي ،ؽ١ش وبْ ٠طّغ ف ٟاعزغالَ اٌؾغٓ١
ثؼذ أْ لزً ٘زا اٌؼذد ِٓ أفؾبثٗ ٠ ٌُٚجك ِؼٗ ِٓ اٌّمبرٍ ٓ١اٌفؼٍ ٓ١١إال اٌمٍ.ً١
ٌىٓ اٌؾغٚ ٓ١افً اٌمزبي ،اٌز ٞأخز ػٕذئز ؽىً اٌّجبسصح ٚاٌٙغّبد اٌغش٠ؼخ
اٌخبهفخ ِٓ اٌغبٔجٚ ،ٓ١أزٙذ ٘زٖ اٌغٌٛخ ثّمزً ِٓ رجم ِٓ ٝأفؾبثٗ ِ ِٓٚؼٗ
ِٓ ؽجبة أعشرٗٚ ،عبءد اٌغٌٛخ األخ١شح  ٟ٘ٚاألوضش إصبسح ،ؽٚ ٓ١لف اٌؾغٓ١
ِٕفشداً فِٛ ٟاعٙخ اٌغ١ؼ .ػبػ ف ٟاٌغ٠ٛؼبد األخ١شح ِٓ اٌمزبي ،اٌز ٞاعزغشق
أوضش ِٓ ٔقف ٔٙبس اٌؼبؽش ِٓ ِؾشَ ػبَ ٌٍٙ 07غشح ،وبْ اٌؾغ ٓ١لذ أصخٓ
ثبٌغشاػ ٚأدسوٗ اإلػ١بء ٚاٌؼطؼ ،ففمذ اٌمذسح ػٍ ٝاٌؾشوخٌ ،ىٕٗ ثمٚ ٟالفبً ػٍٝ
سعٍ٠ ٗ١مب َٚاٌغمٛه ،فأخز ثؼن٠ ُٙشؽمٗ ِٓ ثؼ١ذ ثبٌغٙبَ ٚاٌؾغبسح ...
اٌّض٠ذ ف ٟاٌقفؾخ اٌزبٌ١خ

www.ushaaqallah.com

رحلة حياة :
فزٙب ٜٚػٍ ٝاٌصؼ١لٚ،ثمِ ٟىجب ً ػٍٚ ٝعِ ٗٙلح غٍ٠ٛخ للّه٘ب اٌوٚاح ثضالس
ٍبػبد ٚاٌغ٠ ِ١زؾبّ ٝاٌلٔ ّٚ ،ِٕٗ ٛثؼل علاي ٚروكك ،ألفغ ثؼط األفواك ٔؾٖٛ
فؤعٙيٚا ػٍٚ ٗ١لطؼٛا هأٍٗٚ ،وبْ ف ٟأٚافو فَّٕ١برٗ ،ثؾ١ش وبٔذ ٚفبرٗ ٍٕخ
ٚ ،َ 086لل ؽًّ اٌوأً ِٚؼٗ هإ ًٚثم١خ اٌمزٍ ٝػٍ ٝاٌوِبػ ٚرٛعٛٙا ثٙب اٌٝ
اٌىٛفخ ثصؾجخ اٌَجب٠ب ِٓ إٌَبء ٚاألغفبيٚ ،رووذ اٌغضش اٌزّ٘ٛ ٟزٙب ؽٛافو
اٌقٚ ،ً١ثؼل صالصخ أ٠بَ ِٓ هؽ ً١اٌغٚ ِ١صٍذ عّبػخ ِٓ ثٕ ٟأٍل اٌّم ٓ١ّ١لوة
ووثالء فلفٕٛا اٌغضشٚ ،لل ألّ١ذ ثؼل ٍمٛغ األِِ ٓ١٠ٛوالل ػٍ ٝلجٛه اٌمزٍ ٝال
رياي ّبفصخ ٍٚػ ِلٕ٠خ ووثالء اٌؾل٠ضخ ثؼل أْ علكد ػلح ِواد ٚصفؾذ
ِآمٔٙب ٚلجبثٙب ثبٌن٘ت .أِب هأً اٌؾَ ٓ١فٕمً ِغ هإ ًٚأصؾبثٗ اٌ ٝكِْك
ٌ١ؼوض ػٍ ٝاٌؾبوُ األِٚ ،ٞٛرقزٍف اٌوٚا٠بد فِ ٟص١وٖ ثؼل مٌه ،ثؼعٙب ٠مٛي
أٔٗ أػ١ل اٌ ٝووثالء ٚكفٓ ِغ اٌغَلٚ ،ثؼعٙب ا٢فو ٠مٛي أٗ كفٓ ف ٟكِْك،
ٚف ٟغوف ِٓ اٌغبِغ األِ ٞٛرم َٛاٌ َٛ١لجخ صغ١وح ٠مبي أْ هأً اٌؾَٓ١
ِلف ْٛفٙ١بٕ٘ٚ .بن هٚا٠خ رف١ل أْ اٌفبغّٔ ٓ١١مٍ ٖٛاٌ ٝاٌمب٘وح ثؼل اٍز١الئ ُٙػٍٝ
كِْكٚ .اٌ٘ ٝنٖ اٌوٚا٠خ َ٠زٕل ْٚف ٟرَّ١خ اٌَّغل اٌىج١و ف ٟاٌمب٘وح اٌملّ٠خ
ٚاٌّؼوٚف ثَّغل ٍ١لٔب اٌؾَ.ٓ١

وقد رثته زوجته الرباب بنت امرئ القٌس بن عدي فً قصٌدة قالت فٌها:

مدفـون
إنَّ الذي كان نوراً ٌستضاء بـه  ...فً كربالء قتٌالً ؼٌر
ِ
سبط النبً جزاك هللا صال ً
وج ِّن ْب َ
الموازٌـن
ت خسران
ِحـة ...ع ّنا ُ
ِ
والدٌن
قد كنت لً جبال صلداً ألوذ بـه  ...وكنت تصحبنا بالرحم
ِ
مسكٌن
من للٌتامى ومن للسائلٌن ومن ٌ ...ؽنً وٌأوي إلٌه كل
ِ
والطٌن
وهللا ال ابتؽً صهراً بصهركم  ...حتى أ ُ َؼ ٌَّب بٌن اللحد
ِ
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قصائد و أشعار:
هللا ُ كاؾ َف َما لًِ دُو َن ُه َكا ِ
ؾ
أبو العتاهية

هللاُ كاؾ َف َما لًِ دُو َن ُه َكاؾِ
اس بالدن ٌَا و َقدْ ؼِ ر ُقوا
ؾ ال َّن ُ
تشر َ
َّ
ب صاحِبِها،
العبٌ ُد لدار َق ْل ُ
ُه ُم َ
حمان منْ شرؾ
الر
حسب الف َتى بت َقى ّ
ُ
ِ
دار! ك ْم قد َرأٌنا فٌكِ مِنْ أ َثر،
ٌا ُ
بأسالفًَ ،
ْأودَ ى ّ
وخلّ َفنً،
الزمانُ ْ
كأ َّن َنا َقدْ تواف ٌْ َنا بأجم ِع َنا
تج ِربة ،
أ ُ َخ ًّ! عِندي مِنَ األ ٌّ ِام ْ

وإس َرافًِ
اعتِدَ ائًِ َعلَى َن ْفسِ ً ْ
َعلَى ْ
فٌِ َها َف ُكل علَى أموا ِج َها طاؾِ
خوؾ َوإٌجاؾِ
ما
عاش ،منها على ْ
َ
وما َعبٌدُكِ ٌ ،ا ُد ْنٌا ،بأشراؾِ
دارس ،عاؾِ
ٌَ َ
نعى ال ُملُو َك إلٌَ َناِ ،
بأسالفً
ؾ ٌُ ْل ِحقُنً ٌَ ْوما ً ْ
سو َ
َو ْ
السافًِ
ج َّ
مدر ُ
فًِ َب ْط ِن َظ ْهر َعلَ ٌْ ِه َ
بارع شاؾِ
فٌِ َما أ ُظن وعِ ْلم ِ

الَ
رح َم ًة لَ ُه ُم
اس إالَّ ْ
تمش فًِ ال َّن ِ
ِ
واقطع ُق َوى ُكل ّ ِح ْقد أ ْنتَ مض ِم ُرهُ
ْ

إنْ َزال ّ ذو َزلّة ْ ،أو إنْ هَفا هاؾِ

الح لهُ،
ص َ
ار َؼ ْب ب َن ْفسِ َك َع ّما ال َ
َو ْ

اس مِنْ ِبرَ ،وإ ْلطاؾِ
َو ْأوسِ ِع ال ّن َ

لح ًة
وإنْ ٌَ ُكنْ أحد ْأوالَ َك صا َ
والَ تك ِّ
إساءتِ ِه
ؾ مسٌئا ً عنْ
َ
ش ْ
سالَ َم َت َها
فتس ّتحقَّ منَ الدن ٌَا َ
حسنَ ال ّ
شؽل َ فً تدبٌر َمن َف َعة
َ

صاؾِ
َوال ُتعا ِم ْل ُه ُم إالّ بإ ْن َ

بأضعاؾِ
فكافِ ِه َف ْوقَ ما ْأولى ْ
القاطع ،الجافً
َوصِ لْ حِبال َ أخٌ َك
ِ
َو َت ْس َتقِل َّ بع ِْرض وافِرَ ،واؾِ
إرجاؾِ
خوض َو ْ
ذوو ْ
راغ ُ
أهل ُ ال َف ِ
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قصائد و أشعار:
من أٌن ٌرجو المرء ُخ ْلدا
أوغوسطينوس عازار
شاعر وفيلسوف من حلب .توفي سنة 0889

من أٌن ٌرجو المر ُء خلداً إذ ٌرى
دفع
كال ٌزول مع الزمان و ٌُ ُ
إن الحٌاة لدى الحقٌقة عهدُها
ٌمضً كلمع البرق أو هو أسر ُع
كل له ٌوم ٌودِّ ع أهلَ ُه
فٌه وداعا ً مطلقا ً وٌودَّ ُع
ال فرق عند الموت بٌن أكابر
وأصاؼر حٌن القضاء ٌُلعلَ ُع
ما هذه الدنٌا لدى عٌنً سوى
سفر إلى أبدٌة ال ترج ُع
إن رمت ٌا صاح السعادة والبقا
تنج ُع
فاسلك سبٌل هللا صدقا ً َ

المزٌد من القصائد واألشعار بموقع عشاق هللا
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حلاية و عربة :
الموت والعبقرٌة فً حٌاة دوستوٌفسكً
ٚعلد ف ٟلصخ ؽ١بح كٍٚز٠ٛفَى ٟرغوثخ ؽم١م١خ
ِئصوح فبٍّؾٛا ٌ ٟأْ أٔمٍٙب ٌىُ.
٘" ٛفٛ١كٚه ِ١قبٍٛ٠ف١زِ كٍٚز٠ٛفَىٚ "ٟاؽل ِٓ
أوجو اٌىزبة اٌو ِٓٚ ًٚأفعً اٌىزبة اٌؼبٌّٚ ،ٓ١١أػّبٌٗ
وبْ ٌٙب أصو ػّ١ك ٚكائُ ػٍ ٝأكة اٌموْ اٌؼْوٓ٠

ف ٟػبَ ْٔ 9881و اٌىبرت اٌو ٍٟٚفٛ١كٚه
كٍٚز١فَى ٟأ ٌٝٚهٚا٠برٗ "اٌَّىٚ ،"ٓ١ثّغوك
ْٔو اٌوٚا٠خ أصجؼ اٌْبة م ٚاألػٛاَ األهثؼخ
ٚاٌؼْو ٓ٠ؽل٠ش اٌّغزّغ اٌو ٍٟٚثؤوٍّٗٚ ،فوض
كٍٚز٠ٛفَىٟ
اٍّٗ ػٍٍ ٝبؽخ األكةٚ ،رجٛأ ِىبًٔب ثبه ًىا فٟ
صلاهح اٌّْٙل اٌضمبف ٟفٍِٛ ٟى.ٛ
ٌىٓ اٌْبة ٌُ ٠ىٓ ثؼ ُل لل ِأل فياْ ٚػ ٗ١ثبٌٕعظ اٌىبف ٟوَ٠ ٟزضّو ٘نا إٌغبػ
ثبٌْىً األِضًٚ ،اْ ٘ ٟاال فزوح لص١وح اال ٚأغوف اٌِ ٝؾ١ػ اٌَ١بٍخٚ ،صبه
ؽبظ ًوا ثمٛح ف ٟاٌّْٙل االّزواوٚ ،ٟوبْ ِِٓ أّل اٌّئّ٠لٌ ٓ٠زؾو٠و اٌفالؽٓ١
ْ٠ٚغغ ػٍ ٝل١بَ صٛهاد ٌٍفالؽ.ٓ١
اٌٍّّٛو ٓ١الطبػ ً١ب،
ّ
ػعٛا ِٓ ىِالئٗ فٟ
ٚف ٟاثو 9881 ً٠رُ اٌمجط ػٍ ٝكٍٚز١فَىِٚ ٟؼٗ 32
ً
اٌزٕظٚ ،ُ١الز١لٚا اٌ ٝاٌَغٓ ٌٍّؾبوّخ.
ِىش األك٠ت اٌْبة ف ٟاٌَغٓ صّبٔ١خ أّٙو لجً أْ ٛ٠لظ ٖٛماد صجبػ وَّ٠ ٟغ
ِ َِٓ ٚؼٗ األؽىبَ اٌصبكهح ظلُ٘ٚ ،ألْ األؽىبَ فِِ ٟضً ٘نٖ اٌمعب٠ب ال رزغبٚى
األّٙو فمل ثلا ٌ ُٙأْ اٌّؾٕخ ٍزٕغٍ ٟلو٠جب.
ِٕصخ
ؽٍّ ُ٘ٛف١ٍ ٟبهح اٌ ٝاؽلٍ ٜبؽبد ٍِٛىٚٚ ،ٛعلٚا فِٕ ٟزصف اٌَبؽخ
ّ
ٌ١وٚا رٕف١ن اٌؾىُ!
اػلاَ ِغطبح ثمّبُ أٍٛكٚ ،ؽٌٙٛب ا٢الف عبءٚا
ْ
ٌُ ُ٠صلِّق كٍٚز١فَى ٟػ ِِٓ ً٘ ،ٗ١ٕ١اٌّؼمٛي أْ ٠زُ رٕف١ن ُؽىُ اإلػلاَ فٚ ٗ١فَِٓ ٟ
ِؼٗ؟ أٗ أِو ٌُ ٠قطو أثلا ػٍ ٝم٘ٓ أوضوُ٘ رْبإِب!
المزيد في الصفحة التالية
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حلاية و عربة :
ٚثؼل ٌؾظبد ِِٓ االٔزظبه اٌضم ،ً١عبء اٌعبثػ ٌ١زٍ ٛاٌؾىُ ػٍ" :ُٙ١وً
اٌّزِ ٓ١ّٙلأ ْٛثبٌَؼٌ ٟإلغبؽخ ثبٌٕظبَ اٌمٚ ،ِٟٛلل ُؽ ِىُ ػٍ ُٙ١ثبإلػلاَ هِ١ب
ثبٌوصبٓ".
ف ُّ١اٌصّذ ػٍ ٝكٍٚز١فَىٚ ٟىِالئٗ ،اٌٍ ُٙاال صٛد ٔؾ١ت ثؼع ُ٘ٚ ،ُٙغ١و
ِصلّل ٓ١أْ ٔٙب٠ز ُٙلل كٔذ ثٙنٖ اٌَوػخ اٌغٕ١ٔٛخ.
أُػط ٟاٌَغٕبء ألٕؼخٚ ،رملََّ أؽل اٌىٕٙخ و٠ ٟموأ ػٍ ُٙ١اٌْؼبئو األف١وحٚٚ ،لف
ٚصٛث٘ٛب
اٌوعبي ثؼلِب أٍلٌذ األغط١خ ػٍٚ ٝعٚ ،ُٙ٘ٛهفغ اٌغٕٛك ثٕبكلُٙ
ّ
ٔؾٚ ،ُ٘ٛلجً أْ ُ٠ؼط ٝاألِو ثزٕف١ن اٌؾىُٚ ،صٍذ ػوثخ َِوػخ اٌ ٝاٌَبؽخ،
ٚروعً ِٕٙب هعً ٠ؾًّ ِغٍفبٚ ،اٌن ٞؽ ٜٛؽى ًّب ٔٙبئً١ب ثزقف١ف اٌؼمٛثخ ،ثمعبء
أهثغ ٍٕٛاد ِِٓ األّغبي اٌْبلخ فٍ ٟغ١ٍ ْٛجو٠ب٠ ،زجؼٙب فزوح فلِخ فٟ
اٌغ.ِ١
ٚوبٔذ ٘نٖ اٌٍؾظخ ٘ ٟاٌجلا٠خ اٌؾم١م١خ ألٍطٛهح كٍٚز١فَى ٟاألك٠ت اٌن ٞصٕغ
ً
َ٠ٚغً ٘نٖ اٌٍؾظبد ف ٟاٌوٍبٌخ اٌز ٟثؼضٙب اٌ ٝأف٠ ٗ١مٛي
ربه٠قب أكثً١ب ِجً ٙوا،
ّ
فٙ١ب" :ؽ ٓ١أٔظو اٌٌّ ٝبظ ،ٟاٌ ٝإٌَٛاد اٌز ٟأظؼزٙب ػجضب ٚفطؤٕ٠ ،يف لٍجٟ
أٌ ًّب ،اٌؾ١بح ٘جخ ..وً كل١مخ فٙ١ب ّ٠ىٓ أْ رى ْٛؽ١بح أثل٠خ ِِٓ اٌَؼبكح! فمػ ٌٛ
٠ؼوف األؽ١بء ٘نا ،اٍ ْ٢ززغّ١و ؽ١بر ،ٟاٍ ْ٢ؤثلأ ِٓ عل٠ل".
لع ٝاٌوعً فزوح اٌؼمٛثخٚ ..ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ َِّٛؽب ٌٗ ثبٌىزبثخ ف ٟاٌَغٓ فمل
وج١واٚ ،ثؼل
وبْ ٠ؾزفظ ف ٟمٕ٘ٗ ثؤؽلاس هٚا٠برٗ ،صبه كافؼٗ ٌٍؼًّ ٚاإلٔزبط
ً
٠وٛ٘ٚ ٗٔٚ
وبٔٛا
فوٚعٗ هأ ٜاٌؼبٌُ اثلاػبد كٍٚز١فَى ،ٟؽز ٝأْ أصللبءٖ
ْ
 ّْٟ٠ف ٟاٌْبهع ِزّزّب ً ثؾٛاهاد أثطبٌٗ ،غبهلًب وٍ١خ ف ٟؽجىبد لصصٗ
وبْ ٠غعت ِّٓ ٠زؾلّس ثْفمخ أ ٚرؼبغف ػٓ أ٠بَ ٍغٕٗ ،ثً وبْ ْ٠ؼو
ثبِزٕبْ ػظٌ ُ١زٍه اٌزغوثخ ،فٍٛال مٌه اٌّٙ ِٓ َٛ١و كَّ٠جو ٌ 9881عبػذ
ؽ١برٗٚ ،اٌ ٝأْ ِبد اٌوعً ف 9889 ٟربثغ وزبثبرٗ فٍ ٟوػخ عٕ١ٔٛخِ ،ئٌفًب
أػظُ اٌو٠ٚبد ال ف ٟربه٠ـ األكة اٌو ٍٟٚفؾَت ،ثً ٚربه٠ـ األكة ػبِخٌٚ ،ؼً
َِٓ لوأ هٚا٠برٗ "اٌغوّ٠خ ٚاٌؼمبة"" ،اإلفٛح وواِبىٚف"" ،األثٍٗ" ٍ١لهن
مٌه.
اٌّض٠ذ ف ٟاٌقفؾخ اٌزبٌ١خ
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حلاية و عربة :
ٍئً ػٓ ّؼبهٖ ف ٟاٌؾ١بح
أرٛلّف ٕ٘ب ػٕل وٍّخ كٍٚز١فَى ٟاٌز ٟلبٌٙب ػٕلِب ُ
فمبي" :ؽبٚي أْ رٕغي ألصِ ٝب ّ٠ىٕه أغبىٖ ف ٟألصو ٚلذ ِّىٓ".
أٗ اٌّٛد ثؾعٛهٖ اٌطبغ ٟاٌّق١ف ٘ ٛاٌن ٞصبؽ ِؼبٌُ اٌؼجمو٠خ ٌل٘ ٜنا اٌوعً!
()...
٘نٖ وبٔذ غو٠مخ كٍٚز١فَىٌٍ ٟؾ١بح ،أْ ٠ؤفن هّفخ ِِٓ فٕغبْ اٌّٛد اٌن ٞوبْ
لو٠جًب ِِٓ رغ ّوػٗ وبِال.
٠ ٌُٚىٓ اٌوعً أ ّٚي َِٓ ٌٌّ رٍه اٌمٛح اٌَؾو٠خ ٌنوو اٌّٛد ،فٍمل ه ٞٚػٓ
أؽلُ٘ٚ ،وبْ ٍَِّب ّل٠ل اٌصالػ ،أٔٗ وبْ ٕ٠بَ ف ٟؽفوح صٕؼٙب فٍ ٟبؽخ ِٕيٌٗ
ُ٠ٚطفئ ِصجبؽَٗ٠ٚ ،زْؼو أٔٗ لل أٌم ٟثٗ ف ٟاٌمجو٠ٚ ،صوؿ َِزٕغلا" :هة
اهعؼٌ ْٛؼٍ ٟأػًّ صبٌؾب فّ١ب رووذ" ،ثؼل٘ب ٠م َٛاٌوعً ٚف ٟلٍجٗ ُؽت ٌٍؾ١بح
ٚاٌؼًّ ٚاإلٔزبط ُ٠ ٛ٘ٚوكّك٘" :ب لل ػُلد فؤهٔب ؽم١مخ كػٛان".
ِؼظّٕب ٙ٠وة ِٓ اٌّٛدٔ ،ظّٓ أْ ا٢فو ٓ٠فمػ ُ٘ اٌنٍ١ٍ ٓ٠م ٝث ُٙف ٟاٌمجوُ٘ ،
ٚؽلُ٘ اٌنٍ ٓ٠ززؾًٍ أعَبكُُ٘٠ٚ ،صجؾ ْٛرواثًب ٚػظب ًِب.
ٔٙوة ِِٓ ؽم١مخ أْ أ٠بِٕب ِؼلٚكحٚ ،أْ اٌّٛد ِزؼٍّك ثؤللإِب ِٕٗ ٌ١ٌٚ ،أٞ
ِٙوة..
أٗ ػٍ ٝػزجخ اٌلاهٌ ،ىٓ ٚلغ أللاِٗ ف ٟغب٠خ اٌقفخ٠ ،لفً ك ْٚاٍزئناْ١ٌ ،ؤفن
ِٕه وً ّٟء..
ألَُ أٔٙب اٌؾم١مخٚ ..أٔه ٌَذ ثآفو اٌواؽٍ ..ٓ١فٍ ًٙزؾزبط ٌّٕصخ اػلاَ وزٍه
اٌز ٟهآ٘ب كٍٚز١فَىٟ؟!ّ! أَ أه ثبٌنوبء ٚاٌٛػ ٟاٌن٠ ٞلفؼه ألْ رئِٓ أْ اٌّٛد
ال ٠ؾزبط ٌزٍه إٌّصخ أٌ ٚغ١و٘ب..
رؾون ثَوػخ ..فمل رى٘ ْٛنٖ ٘ ٟفطٛره األف١وح..
اػًّ ٠ب صل٠م ٟثىً غبلزهّ ..
فبعؼٍٙب األهٚعٚ ،األعًّٚ ،األوًّ..
ٔمٍٙب ٌىُ
ٍبِو اٌط١ت
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نفحات

صوفية:

الموت كسبٌل إلستحقاق الحٌاة
ِ١ض اٌقٛف١خ اٌّغٍّ ْٛثِٛ ٓ١رٓ١؛ اٌّٛد االظطواه ٚ ٞاٌّٛد اإلهاك.ٞ
فبألٚي ِشرجو ثبألعً اٌّؾذد ٌإلٔغبْ ف ٟاٌٍٛػ اٌّؾفٛظ ,ال دخً فٌ ٗ١إلسادح ,لذ
٠جبغذ اإلٔغبْ ف ٟأ٠خ ٌؾظخ وّب عبء ف ٟإٌـ اٌمشآٔٚ" ٟال رذسٔ ٞفظ ثأ ٞأسك
رّٛد" .أِباٌّٛد اٌضبٔ ٟف ٛٙاٌّٛد اإلساد ٛ٘ٚ ,ٞعٍٛن ٍ٠غأ إٌ ٗ١اٌقٛفٟ
العزؾمبق اٌؾ١بح ,أغغبِب ِغ ِف ِٗٛٙاٌخبؿ ٌٍؾ١بح.
ف٘ ٟزا اٌّٛد اإلسادٍ٠ ٞغأ اٌقٛف ٟإٌ ٝاالٔفقبي ػٓ اٌؼبَ ٌجٍٛؽ اٌخبؿ .فىّب
ٌُ ٠شك اٌقٛف١خ ثؾ١بح اٌؼبِخ ,ألٔٙب ظٍذ ِمزشٔخ ثّؾبغً ١ّ٘ٚخ ٚثؾغت
افطٕؼٙب اإلٔغبْ ٚاػزمٍزٗ ثزن١١ك ؽ١برٗ ,فئٔ ُٙعٍىٛا هش٠ك األعشاس عؼ١ب ٚساء
ؽ١بح اٌّؼٕٚ .ٝثٍٛؽ ٘زٖ اٌؾ١بح ثّب ٘ ٟأفقبي ال ٠زؾمك ػٕذُ٘ إال ثبٌّٛدٚ .لذ
ِ١ضٚا ف ٟاٌّٛد اإلساد ,ٞاٌز ٞاػزجشِ ٖٚغٍه ٘زٖ اٌؾ١بح اٌخبفخ ,ث١ِ ٓ١زبد أسثغ,
ٚٚعّٛا وً ٚاؽذح ِٓ ٘زٗ اٌّ١زبد ثٍ ِٓ ْٛاألٌٛاْ٘ٚ .ىزا رؾذصٛاٚ ,فك ِب خجشٖٚ
رغشثخ ,ػٓ ِٛد أث١لِٛٚ ,د أخنشِٛٚ ,د أعٛد ِٛٚد أؽّش.
أ .الموت األبٌض  :وهو االنفصال عن سلطة العادة ,فإٌقاع الحٌاة مبنً ,لدى
العامة ,على التكرار ,وهو ما ٌخلق التعود على الشًء .وٌنجم عن التعود كسل
جسدي وروحً .كما تنجم عنه أفكار تتحول إلى سلطة تؽدو مع الزمن أوهاما
ٌصعب االنفصال عنها .لذلك تصبح العادة أشبه باعتقال رمزي ٌكبل القدرة على
التجدد .ولما كان االنفصال عنها صعبا ,فإنه اعتبر موتا .ومن ثم كان الصوفً
حرٌصا على خرق العادة وتجدٌد هذا الخرق .فقد قال ابن عربً فً "رسالة ال
ٌعول علٌه"( :خرق العادة إذا لم ٌتحول عادة ال ٌعول علٌه).
ب .الموت األخضر :وهو عندهم لباس المرقعات الذي عرؾ بالخرقة .فلباس
الخرقة مقام صوفً ٌمثل مرحلة من مراحل الموت اإلرادي .ولباس الخرقة لٌس
إال سلوكا تربوٌا موجها للمرٌدٌن ,لذلك ٌتعٌن تجاوز ظاهره لفهم باطنه .فاللباس
هنا هو التحلً باألخالق الفاضلة وبما ٌمكن الصوفً من ضمان خضرة دائمة ,أي
تجدد مستمر .وعندما ٌرتدي المرٌد الخرقة فلكً ٌرث أحوال شٌخه .وواضح أن
الخرقة مجرد ظاهر لباطن أخفى.
المزيد في الصفحة التالية
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نفحات صوفية:
ج .الموت األسود  :و٠مقذ ثٗ اٌقٛف١خ رؾًّ األر .ٜفّٓ اٌّؼٍ َٛأْ اإلٔغبْ ِغجٛي
ػٍ ٝؽت ِٓ ٠ؾغٓ إٌٚ ٗ١االهّئٕبْ ٌّٓ ّ٠ذؽٗٚ ,أٔٗ ٕ٠ضػظ ٌّٓ ٠غٟء إٌٚ .ٗ١لذ
أفقً اٌقٛف١خ ػٓ رٌه ألٔٗ ٠م َٛػٍ ٝإسمبء اٌغّبػخ ٚلجٛي أ٘ٚبِٙب ٚاٌذفبع ػٕٙب.
فٍى٠ ٟى ْٛاٌّشء ِؾجٛثب ٌذ ٜاٌؼبِخ ػٍِٛ ٗ١افمزٙب ٚاٌمٛي ثشأٙ٠بٌّٚ .ب وبْ اٌطش٠ك
اٌقٛف ٟثؾضب ػٓ ِؼبْ رجذٌٍ ٚؼبِخ غش٠جخ ثً ِٚغزمجؾخ ,فئْ ػٍ ٝاٌقٛف ٟأْ ّٛ٠د
٘زا اٌّٛد األعٛد ثمجٛي رغش٠ؼ اٌؼبِخ ٚاٌفمٙبء ٌ١زأر ٌٗ ٝاعزؾمبق ٘زا اٌطش٠ك .فمذ
وفّش اٌفمٙبء ٚاٌؼبِخ اٌقٛف١خ ٚؽبسثٚ .ُ٘ٛاٌززار اٌؾالط ثبٌقٍت اٌز ٞرؼشك ٌٗ
ثزذث١ش ِٓ اٌفمٙبء ِ٘ٛ ٛد أعٛد.
د .الموت األحمر ِ ٛ٘ٚ :خبٌفخ إٌفظ ف ٟأغشامٙب١ٌٚ .ظ أؽك ػٍ ٝاإلٔغبْ ِٓ
ِخبٌفخ ٔفغٗ .فٙزٖ اٌّخبٌفخ رٙز٠ت ٌٙب ٚإػبدح ثٕبء ٌّٛ١الرٙب ٚرٛعٙبرٙبٚ .رٌه ثبٌغفش
ثؼ١ذا فٙ١بٚ .ثٙزٖ اٌّخبٌفخ أ٠نب ٠زُ اٌزؼشف ػٍ ٝإٌفظ ثّب ٘ ٟػبٌُ ال ِؾذٚدٌٙ .زا
ر٘ت اٌقٛف١خ إٌ ٝأْ ِؼشفخ اٌؼبٌُ  ٚاٌخبٌك ال رغزم ُ١ثذِ ْٚؼشفخ إٌفظِ ٛ٘ٚ .ب
رأ ِٓ ٌٖٛٚاٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف" ِٓ ػشف ٔفغٗ ػشف سثٗ".
إْ اٌّؾزشن ف٘ ٟزٖ اٌّ١زبد اٌز ٟػٍٙ١ب ٠م َٛاٌّٛد اإلساد ٞاٌقٛف ٛ٘ ٟاالٔفقبي.
رٌه أْ اٌّٛد ٘ ٛػِّٛب فشاق  ٚأفقبي ٌٙ .زا وبٔذ اٌؾ١بحٌ ,ذ ٜاٌقٛف١خ ,رزأعظ
ػٍ ٝاٌّٛد ثٗ ٠ؾّ ْٛرّ١ضُ٘ ػٓ اٌؼبِخ .فبٌؾ١بح اٌخبفخ ال رم َٛإال ػٍِٛ ٝد
ٕ٠فقً ف ٗ١اٌقٛف ٟػٓ ؽ١بح اٌؼبِخ.

قٌِل للشافعً رحمه هللا:
مالك تكثر من إمساك العصا وأنت لست بضعٌؾ ؟
قال  :ألتذكر أنً مسافر
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تأمالت يف اجلًاد:
النفس األ ّمارة على صلٌب ٌومً
ٕ٘بن ف ٟاإلٍالَ وّب ف ٟاٌَّ١ؾ١خ أصً كالٌّ ٟبًِ ٌَّؤٌخ عٙبك إٌفٌ ٠غل
ِوعؼ١زٗ ف ٟاٌؼل٠ل ِٓ إٌص ٓٛاٌل١ٕ٠خ ٍٛاء اإلٍالِ١خ أ ٚاٌَّ١ؾ١خ٘ٚ .نا
اٌغٙبك ٘ٛٔ ٛع ِٓ رله٠ت إٌفٌ ػٍ ٝاٌصّٛك أِبَ ِقزٍف اٌْٛٙاد ٚأٍجبة
اٌغٛا٠خ ٚاإلغواء .أٗ ّىً ِٓ أّىبي صٍت إٌفٌ األِبهح ثبٌَٛء أ ٞاألِبهح
ثبالٔغواف أِبَ اٌوغجبد اٌلٔ٠ٛ١خ اٌؼبثوح٘ .ىنا ّ٠ىٓ اٌمٛي أْ عٙبك إٌفٌ ٘نا ٘ٛ
ٔٛع ِٓ اٌّٛد اٌ ِٟٛ١ػٍٔ ٝيٚاد إٌفٌ ٚاٌغَلِٛ ٛ٘ٚ ،د ف ٗ١اٌىض١و ِٓ األٌُ
أ٠عب ألْ اٌؼيٚف ػٓ إٌيٚاد ٚاٌْٛٙاد ٌ ٌ١ثبألِو اٌ ّٓ١ٙفصٛصب ف ٟػصؤب
اٌؾل٠ش اٌن ٞوضود ف ٗ١اٌّال٘ٚ ٟاٌّغو٠بد ِٚقزٍف أّىبي اٌؼجٛك٠خ ٌٍغَل.
بالنسبة للجانب اإلسالمً نجد أهم مرجع هو حدٌث نبً اإلسالم عند عودته من
ؼزوة تبوك و الذي أثبته السٌوطً فً الجامع الصؽٌر كما ٌلً" :قدمتم خٌر
مقدم ،وقدمتم من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر :مجاهدة العبد هواه" و هو
حدٌث ٌعلً من ِشأن المفهوم الشامل للجهاد الذي هو جهاد النفس أي مقاومة
وصلب شهواتها الدنٌئة .ومقاصد هذا الحدٌث فً العدٌد من اآلٌات القرآنٌة التً
تتحدث عن جنوح النفس إلى ارتكاب أفعال السوء مثل اآلٌة  38من سورة
ٌوسؾ التً تقول" :وما أبرئ نفسً ،إنّ النفس ألمارة بالسوء" و اآلٌة  77من
سورة ٌس التً تقولَ " :أولَ ْم ٌَ َر اإلنسان أنا َّ خلقناه من نطفة فإذا هو خصٌم ُمبٌن"
و اآلٌة  77من سورة األحزاب التً تقول" :إنا َّ عرضنا األمانة على السماوات
واألرض والجبال ،فأبٌن أن ٌحملها ،وأشفقن منها ،وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما ً
جهوالً" ومن تم وجب جهادها أي بذل ما فً الوسع من جهد لكبح جماح الشر
فٌها و ردها عن سبٌل الخطاٌا بواسطة اتباع ما أمر هللا به و تجنب ما نهى عنه و
الدأب على ذلك عمال بما جاء فً القرآن" :فاتقوا هللا ما استطعتم واسمعوا
وأطٌعوا وأنفقوا خٌراً ألنفسكم ،ومن ٌوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" (سورة
التؽابن  )61و فً مكان آخر "وجاهدوا فً هللا حقَّ جهاده" ( سورة الحج)77
المزيد في الصفحة التالية

www.ushaaqallah.com

تأمالت يف اجلًاد:
أما بالنسبة للجانب المسٌحً فإلنجٌل الشرٌؾ نفسه ال ٌختلؾ فً تنصٌصه على
هذا المفهوم الشامل للجهاد بمعنى جهاد النفس .فالصلٌب من أخطر الرموز التً عرفها
اإلنسان عبر تارٌخه و أكثرها جذرٌة فً التعبٌر عن هذا المفهوم ,ذلك أن قول السٌد
المسٌح" :إن أراد أحد أن ٌسٌر ورائً ،فلٌنكر نفسه وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً .فأي من
أراد أن ٌخلص نفسه ٌخسرها ،ولكن من ٌخسر نفسه ألجلً فإنه ٌجدها"(متى:16 ،
 )42-42هو قول واضح ال ؼبار علٌه فً الحث على مجاهدة النفس ,و شل مٌكانٌزمات
الخطٌئة و الشر فٌها لتصبح جدٌرة بالوالدة الجدٌدة التً بشر بها .كما أن مفهوم
اإلنسان الجدٌد الذي تحدث عنه بولس فً الرسالة إلى مؤمنً روما حٌن ٌقول مشٌرا
إلى السٌد المسٌح" :فما دمنا قد اتحدنا به فً ما ٌشبه موته ،فإننا سنتحد به أٌضا ً فً
صلب معه لكً ٌبطل جسد الخطٌئة فال
قٌامته .فنحن نعلم هذا :أن اإلنسان العتٌق فٌنا قد ُ
نبقى عبٌداً للخطٌئة فً ما بعد" (رومٌة  )6?2:6هو أٌضا واضح فً ارتباطه بمفهوم
جهاد النفس ,إذ أن صلب اإلنسان العتٌق ٌعنً قتل النوازع األ ّمارة بالسوء فً النفس ,و
حملها على تجنب ما ٌؽضب هللا تعالى و العمل على اكتساب الصفات الربانٌة التً
ترضٌه ,و من ثم فسح المجال أمام والدة اإلنسان الجدٌد المتحرر من سلطة كل خطٌئة.
وقد بلػ العدٌد من القدٌسٌن المسٌحٌٌن و الزهاد و المتصوفة المسلمٌن شأوا بعٌدا
فً مجاهدة النفس عن طرٌق مجموعة من الممارسات الزهدٌة و الرٌاضات الروحٌة من
سهر وصالة و صوم و خلوات و صمت و سٌاحة فً األرض و ؼٌر ذلك .و فً سٌر
هؤالء نماذج ودروس و عبر ٌمكن أن ٌستأنس بها اإلنسان المعاصر فً إؼناء حٌاته
الروحٌة ٌوما بٌوم ,والعمل على تطوٌع نفسه حتى تصبح قادرة على مساٌرة النمو الذي
تطمح إلٌه روحه ألن "الروح نشٌط ،أما الجسد فضعٌؾ" كما قال السٌد المسٌح .و هذا
أبلػ تعبٌر عن قصور النفس المتمثلة هنا فً الجسد الضعٌؾ ,و حثها ضمنٌا على تجاوز
هذا الضعؾ .على أن هذا التجاوز كما رأٌنا ال ٌمكن أن ٌتأتى إال بتبنً مفهوم جهاد
النفس كمبدأ محوري فً بناء الحٌاة الروحٌة لدى كل مؤمن.

بقلم نادر عبد األمٌر

www.ushaaqallah.com

مو الرسائل:
وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق "عدد الحرٌة"  ،و نحن أسعدنا تلقً رسائلكم و
نشكر كل من راسلنا .وهنا بعض التعلٌقات.

ٔجغ اٌمٛافٟ
الحريه اهم شيي في الوجود
Husam Alamiral
رووووووووووووووووووووووعه
Ëzël Äl-ğhräizy
راااااااااااااااااااااااااااااااائع بمعنى الكمله
Facebook User
الموقع فعال شو زين وهللا

أشكرك ٌاهلل ٌ ..ا واهب الحٌاة .أشكرك ألن كل ٌوم جدٌد هو فرصة لً
ألعرفك و أقترب إلٌك  ،فالقرب منك هو الجنة على األرض.

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 إضؽط هنا :مجلة عشاق هللا

