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 "العمل الصوفي وأخالق الحرية"
 طه عبد الرحمن: الصوفية بوابة الخالص من االستبداد 

 
 د. عبد السالم الطويل

  9332-30-30 إسالم أون الين ـ مدارك : 
 

ألقىىىلمفلر اىىىرمفلرلركىىى مفلىىى الرحمنىىىامرةىىى مفلىىىر"رلممل اىىىريم"ىىىر ممراىىىر م فل رىىى مفل ىىىر  م
 رى"مكى "نين مفلل ك ى"ملىر فحيمفلةق  ى"مك لركى  مكقم7002مى يرمم72وأخالقمفللريى" ميىرامفبحك ى  م

مملمفلس ر"مفلل س "ممس  مإللم"رفل ممنل فمفللي .
فسله مناممل ارتامك سل رفضمنقى  مماةىفملر هىرامفللريى"م ى مفبنارى"موفبيى يرلر ي  مم

فلرا ي"مفلاةرىمفلليةرفلي"،موفل يرقرفنيى"،موفلمرهرحيى"،موفترىلرفاي"،ما رى  ممى مي لرحيى م ري ى م
لمتنىى  ومو  ىىرحمك  ىى محي ن تهىى مفل نيريىى"مفلرلارمىى"مكلسىى ك  مومىىرف يلم ىىرىمأحاىىي"م ف لىى"ممىى

ممش وديملهرىمفلسرق،موسطريمفلرأ مفل  ا،موراالني"مفلق نرن.م
ك ىى مكلىىتمف لىىرلمفل رىى مفل ىىر  ماىىندفيملل ىىالآممىىلمم للىىفمفلرىىه قمفللىى مت ىى ن ممنهىى ميىى  م

رنه مكرى مينسىممممىاممى مأسىر  مفلرل اىرمفبنار"موفبي يرلر ي  ،موترري مم هرامفللري"ما
مكى  رفنيلمفلر ردمفإلنس ن  ،مومنه :

  نرنمفللن س ؛مومقلض  مأنمملمنسى مفللىتمت ى للممىلمن سىامفسىللتمنسىي نمفللىتملىا،ممةىر فم
أنمنلىىىلمفللريىىى"مكليىىىرمنلىىىلمفللىىىاميىىىغد مإلىىىلمنقيضىىىه ؛مليلىىى وفمرىىى امفللىىى خ متىىى خال،مورىىى ام

مفللسلطمنلي ن ،موفلرش حا"مرزو  .
و ىى نرنمفللىىننيم:مومقلضىى  مأنمفل ىىردمتمياىىرنملىىاممىىلمفلر ىىردمفإلنسىى ن مإتممىى ميل ىىفمكىىاممىىلم
أخالقمفل طري،موي مفبخالقمفلل مأكر منامأنه متلسىممكىةالخمخىرفآ،مأولهى مأنماى مفبديى نم
فلسر وي"مكارته ،موث نيهى مأنمفللىتمسىةل ناموت ى للم طىرمفلنى امرليهى ،موث لةهى مأنهى مت ةىرمرىلم

متشر مفإلنس ني"م ر   .م يممارني"
م  نرنمفللن ي :مومقلض  مأنم  حيمفإلنس نمتارنمدوم م  م" ل"مت لتمك لق حيمفإللهي".
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وفنطلتمفلرل اىرممىلمم هىراملللريى"مم ى د مأنم فللريى"ميى مأنميل ةى امفللىتمك خليى حا،موأتم
لىىيممميسىىل ة امفل لىىتم ىى مأىى يرامأومك ننىىت ،ممةىىر فمأنمفلل ةىى مللىىامنررىى ن:مت ةىى مفاىىطرفح 

كرفسىىط"مفل ىىرف و،موإنرىى مك  ىى مسىىن"مفللىىام ىى مملارتىىامفللىى مكرقلضىى ي مت ضىىاماىى مفلر لر ىى  م
لسلط نامفلق يرمكرريه مأومكليرموريه ،موت ة مفخلي ح مليممكرفسط"مفلنرف  ،موإنر ممىلمخىال م
ت ييرمفللامل ة د مأنميطي ر مويرلةلىرفمبمىر مأومأنمي  ىر ،مكليىهمإنىام ى ميى فمفلل ييىرميارىلم

مر مفبم ن"مفلل م"رله مفللتمللسررف موفبحضم نكيلمأنميلرلنه مو"رله مفإلنس ن.م ل
ممممممممممممممم

مويلرتلمرلمي فمفلل يير،مملمو ه"منارمنا،مفلنل  جمفلل لي":
فلل ة ملللتمليممفسل ة دف؛مبنمفللامتميسل ة مرة د موإنر ميل ة يم،م هرمتلرحمال مصريح؛م

رمفتخليىى حمفلقىى  ممرلىىلم"ريىى"مرىى مل"مومزدو ىى"مكرر ةهىى مياىىرنمبنمفبصىى م ىى ميىى فمفلل ةىى ميىى
فللىىرميىىرممىىلمتميرلاىىامأ مرىى  ،موتميرلىىتممىىلمأمىىر مرىىيا ،مفنطال ىى ممىىلمأنم فللىىرميىىرممىىلم

مفخل حمأنميرلاامفللامك لالي" موترا،متة  مل لت،مفتخلي حممامفللا.
"ىىرفمأوممسىىل ة فمأد مو ىى ميىى فمفلر نىىلميقىىر مفلىى الرحمنىىا:م أنمي يىىرمفإلنسىى نمكىىيلمأنمياىىرنم

رللم"ريلامملمأنميار مرللمأنميارنم"رف ،م  تسل ة دمليمممرتة"موف"ى يموإنرى مدح ى  مأوم
كىى ب"رىمدحاىى  ،م  تسىىل ة دمفلةىى نلميىىرمأصىى مفتسىىل ة دمفلاىى ير،موتلىىزامرلىىلميىى فم"قيقلىى نم

؛م ىالمأ رلهر منامرة مفلر"رلم  مأنمفإلنس نمإم مأنميل ة ملللىت،موإمى مأنميسىل ة  مفل لىت
ياىىى دمي ىىىرسممىىىلمفسىىىل ة دم"لىىىلميلىىىجم ىىى مفسىىىل ة دماىىىنتمأاةىىىرممنىىىا،مولرىىى مخلىىى مفللريىىى  م
فلراىىىى ي"ممىىىىلمحاىىىىلمفلل ةىىىى مو ىىىىلمأنمتاىىىىرنم"ريىىىى  من   ىىىى"؛مبنمفتسىىىىل ة دميال مهىىىى مك ننىىىى م

موأ يرف.
ورلمدتل"مفل ر مفل ر  موأيممخ    امومريزفتا،م" د منامأنا:ما مرر ميلرص مكامإلىلمم

رفسط"موسيل"مم  رصى"،مكليىهمإنمفلى  ميضى  مفلر قرليى"مرلىلمتلقيتمي فمم  رآمك
ي  مفللرايةى"ميىرمفلهى فمأومفلرق ى مفلالى مفلى  ميرمى مإليىا،ممىلممنطلىتمأنمتل يى مفلهى فم

ميشا مك في"متل ي مفلر قرلي".
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وفنسم م ممامكلت،م إنمفل ر مفل ر  ملامملمفلر قرلي"مم مليممللير ممىلمفبررى  ،مارى مأنم
ي" مت  ،مملمو ه"منار ،مأسرلمم قرلي"مك لنارمإللمفسله ف ه متلقيتم"ري"م فلر قرلي"مفل ر 

مفإلنس نمرللمفلر امفبار موكن المفلرس   مس ي مللل لتمك إلحفديمفإللهي".
م

وكهى فمفلر نىىلم ىىإنمفل رىى مفل ىىر  مرنىى منىىامرةى مفلىىر"رلميىىرمفت لهىى دم ىى مفلل ةىى مللىىامك لقىى حم
ارى م- للىفمأرىا  مفتسىل ة د،مويى فمفلل ريىفمفل  ميلرص مكامإللمت ليصمفإلنس نممىلمم

ممةن مرللمفلل ريفمفل  مسةتمأنم" د ملللري".م-يرم ل 
م

مأم مخ   صمفل ر مفل ر  م ق مأ رله م  مفل    صمفلل لي":
فل رىىىى مفل ىىىىر  مررىىىى منرىىىىرك  متميضىىىى يلم ىىىى مفسىىىىلي   مرىىىىرو مفل رىىىى ؛مولىىىى لتمسىىىىر مم-

مل فتاموإنر ملل ر مكا.ص "ةامرر ت،موليممممردمر م ،متميطللمفل ر م
فل رىى مفل ىىر  مررىى متلىىريل ؛مبنىىاميلىى و مأنميىى وحم ىى م ىىريرمفإلنسىى ن،م  قىى مفل ىىر  مم-

مليمما ق مغير ؛مبناميلم و ممنطتمفبسة بمك ض مفتت   مفلرة ررمك  لتمفبسة ب.
فل رىى مفل ىىر  مررىى متاىى مل ميناىىرمإلىىلمفلليىى يم ىى ماليلهىى مو ىىتممناىىرحمتىىرتةطم يىىامفلىى ف مم-

م ،موكة حيه ،موك آلخريلمملم"رله ،موكس  رمفلا  ن  م  مي فمفلر رد.كن سه
فل رىى مفل ىىر  مررىى مفسىىلررفح مليسىى ملىىامنه يىى"،موإنما نىى ملىىامك فيىى"،م ليسىى ملىىاموتيىىريمم-

وف"ىىى ي،موإنرىىى ميىىىرم ىىى متةىىى  ممسىىىلرر،مولىىى لتميةىىىر مفلرل اىىىرمأنمفللمىىى دميىىىرم ىىى نرنمت ةىىى م
يى"مرلىلمن سىا،مولىىيمملرمىردمتم يى مفلنيى"؛مولىى فمفل ىر  مفللقيقى ؛مللىرفاممرثى حمفل ةىى ديمفلرو"

ميشا مفل ر مفل ر  منررك  مخ ص .
م

مفل ر مفل ر  
لىيمممىلم ىنممفبررى  مفبخىرى؛م هىرمر مى مإ"يى  محو"ى مم-و تمحؤي"منىا-  ل ر مفل ر  

له م ري  ،مومغسسى"مفل رى مفل ىر  مليسى ممىلم ىنممفلرغسسى  مفبخىرىمفللى متقىرامرلىلم
ينرىى مفلشىننمفلىى نير م ى مفلرناىىرحمفل ىر  ممرصىىر مك لشىننمفبخىىرو متى كيرمفلشىىننمفلى نير ،مك

مفت  تمتمين ت،
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موفل ر مفل ر  ميلساملل  لممالا.
أنمفل رىى مفل ىىر  متميراىىلمأنمياىىرنمملىى متىى خ مأومتسىىلط،مولىى لتم ىىإنمم-أيضىى –ويىىرىم

فلسلط"مفلسي سي"مالر مسى  مإلىلمفلىللامم يىامأ هىز مرليىا،مو ى ميى فمفلسىي قميىرحدمفل ىروقم
فلمريري"مكيلمفللركي"مفلرنني"موفللركي"مفل ر ي"؛م ةينر مترك مفبوللمرللمفلرت ملل ولى"ممىلمخىال م
 يممفلررفنن"،م إنمفلة نيى"متركى مرلىلمفلر  لقى"،مولى لتم  لرل اىرملىمميلىرددم ى مفللنايى مرلىلم
أنمفإلنس نمأ"رسمإللمفلر  لقى"ممىلمفلررفننى"؛مكليىهمإكفم" ىل ملىامفلر  لقى"مفسىللنلمرىلم

مررفنن".فل
و  مي فمفإلنى حمي لةىرمأنمفل رى مفل ىر  ميسىهمم ى مت ليىتمفلسي سى"،موأنمفبصى م ى مفل رى م
فلسي سىى مأنميةنىىلمرلىىلمفلر   لىى"،مارىى مأنمفلسي سىى"مفللىى متمتقىىرمك لنسىىةي"مت ىىةحمدينىى مواىى ي ،م
وأاىىى مأنمتىىى حيلمفل رىىى مفل ىىىر  ميىىىرمتىىى حيلمفل ىىىرف ماىىى مفلشىىىهرف مسىىى ي مإلخىىىالآمفل رىىى م

موفلر ه"مللا.
  مخل اممل ارتامفسل لصمنامرة مفلر"رلمأنمفلرشال"مفبس سىي"مإنرى متارىلم ى منسىة"موم

فب    موا مفبري  مإللمفل ف مفإلنس ني"م  م"يلما نمفبوللمأنمتلممنسةله مإلىلمفللىامت ى للم
مك بص ل"موإللمفإلنس نمك للة ي".

فلىر"رلمرلىلمفللرييىزموت قية مرللمتس ؤت مفلرل ك يلمله  مفلرل اىريمفللنيى"م"ىرآمنىامرةى م
كيلمفلل رفمالمرك"محو"ي"،متميل و ه مإتمملمن   مفلرق م  مفل ر ي"،موكىيلمرلىممفلل ىرفم
فل  متميلن مرىلمفللمركى"مفل ىر ي"م لىيال،مارى م ضى مفسىل ر  مم هىرام فل ة يى" مو فل ة فنيى" م

مللامرللمفل ةردي"ملامت  لل.
"م ى مفلرملرىا؛م"لىلمياىرنمكنى  مفبمى"مكنى  مو   م نلىلمتمنريى مإتمأنمتسىردمفلىرولمفبخال يى

ممرصرص متميه مأك ف .
م-------------------------------

مك "همملرك م  مفل لرامفلسي سي"موفإلرالام
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 "العمل الصوفي وأخالق الحرية"
 

 د. طه عبد الرحمن:
 تاريخ العمل الصوفي هو تاريخ الصراع ضد الشهوات سعيا إلخالص الوجهة لله

م
حيممىىىلمفلطريقىىى"مفلق دحيىىى"مفلةردريشىىىي"مألقىىىلمفلر اىىىرمفلرلركىىى مفلىىى الرحمنىىىامرةىىى مفلر"رىىى نمكرةىىى د

م7002مىى  مم72مل اىىريم"ىىر ممراىىر م مفل رىى مفل ىىر  موأخىىالقمفللريىى" ميىىرامفبحك ىى  م
كق رىى"مكىى "نين مفلل ك ىى"ملىىر فحيمفلةق  ىى"مك لركىى  ممىىلمفلسىى ر"مفلل سىى "ممسىى  مإلىىلم"ىىرفل ممنل ىىفم

مفللي .م
نىىىىىاممل اىىىىىرتامك سىىىىىل رفضمنقىىىىى  مماةىىىىىفملر هىىىىىرامفللريىىىىى"م ىىىىى مفبنارىىىىى"مفسىىىىىله مفبسىىىىىل كمم

وفبي يرلر ي  مفلرا ي"مفلاةرىمفلليةرفلي"،موفل يرقرفنيى"،موفلمرهرحيى"،موفترىلرفاي"ما رى  ممى م
ي لرحي م ري  مملمتن  ومو  رحمك   محي ن ته مفل نيري"مفلرلارم"مكلس ك  مومىرف يلم ىرىم

موسطريمفلرأ مفل  ا،موراالني"مفلق نرن..أحاي"م ف ل"ممش وديملهرىمفلسرق،م
ك ىى مكلىىتمف لىىرلمفل رىى مفل ىىر  ماىىندفيملل ىىالآممىىلمم للىىفمفلرىىه قمفللىى مت ىى ن ممنهىى ميىى  م
فبنار"موفبي يرلر ي  ،موترري مم هرامفللري"مارنه مكرى مينسىممممىاممى مأسىر  مفلرل اىرم

مكىم م رفنيلمفلر ردمفإلنس ن  :
فللىتمت ى للممىلمن سىامفسىللتمنسىي نمفللىتملىا.ممةىر فمم  نرنمفللن س ؛مومقلض  مأنمملمنسى 

أنمنلىىىلمفللريىىى"مكليىىىرمنلىىىلمفللىىىاميىىىغد مإلىىىلمنقيضىىىه مليلىىى وفمرىىى امفللىىى خ متىىى خال،مورىىى ام
مفللسلطمنلي ن ،موفلرش حا"مرزو  ..

 ىى نرنمفللىىننيم؛مومقلضىى  مأنمفل ىىردمتمياىىرنملىىاممىىلمفلر ىىردمفإلنسىى ن مإتممىى ميل ىىفمكىىاممىىلم
القمفلل مأكر مفبسل كمنامأنه متلسىممكىةالخمخىرفآ؛مأولهى مأنماى مأخالقمفل طري..وي مفبخ

فبديىى نمفلسىىر وي"مكارته ..وث نيهىى مأنمفللىىتمسىىةل ناموت ىى للم طىىرمفلنىى امرليه ..وث لةهىى مأنهىى م
مت ةرمرلم يممارني"متشر مفإلنس ني"م ر   ..

مإللهي"..م  نرنمفللن ي ؛مومقلض  مأنم  حيمفإلنس نمتارنمدوم م  م" ل"مت لتمك لق حيمف
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فنطلىىتمفلرل اىىرممىىلمم هىىراملللريىى"مم ىى د مأنم فللريىى"ميىى مأنميل ةىى امفللىىتمك خليىى حا،موأتم
يسىىل ة امفل لىىتم ىى مأىى يرامأومك ننىىت. ممةىىر فمأنمفلل ةىى مللىىامنىىرريل؛مت ةىى مفاىىطرفح ملىىيمم
كرفسىىط"مفل ىىرف وموإنرىى مك  ىى مسىىن"مفللىىام ىى مملارتىىامفللىى مكرقلضىى ي مت ضىىاماىى مفلر لر ىى  م

 يرمكرريه مأومكليرموريه ..وت ة مفخليى ح ملىيممكرفسىط"مفلنرف ى موإنرى ممىلمخىال ملسلط نامفلق
ت ييرمفللامل ة د مأنميطي ىر مويرلةلىرفمبمىر مأومأنمي  ىر .مكليىهمأنم ى ميى فمفلل ييىرميارىلم

مم لر مفبم ن"مفلل م"رله مفللتمللسررف موفبحضم نكيلمأنميلرلنه مو"رله مفإلنس ن..
م،مملمو ه"منار،منامرة مفلر"رلمفلنل  جمفلل لي":يلرتلمرلمي فمفلل يير

فلل ة ملللتمليممفسل ة دف؛مبنمفللامتميسل ة مرة د موإنر ميل ة يم،م هىرمتلىرحمالى مصىريحم
بنمفبصىى م ىى ميىى فمفلل ةىى ميىىرمفتخليىى حمفلقىى  ممرلىىلم"ريىى"مرىى مل"مومزدو ىى"مكرر ةهىى مياىىرنم
فللىىرميىىرممىىلمتميرلاىىامأ مرىى  موتميرلىىتممىىىلمأمىىر مرىىيا مفنطال ىى ممىىلمأنم فللىىرميىىرممىىىلم

امك لالي" موترام،متة  مل لت،مفتخلي حممامفللا..ممو  مي فمفلر نلميقىر مفخل حمأنميرلاامفلل
فل الرحمنامرة مفلر"رل:م أنمي يرمفإلنس نمكىيلمأنمياىرنم"ىرفمأوممسىل ة فمأد مرلىلم"ريلىام

مملمأنميار مرللمأنميارنم"رف .
مفتسل ة دمليمممرتة"موف" يموإنر مدح   مأومفب"رىمدحا  ..

أصى مفتسىل ة دمفلاى ير..مويلىزامرلىلميى فم"قيقلىيلمأ رلهرى منىامرةى مفتسل ة دمفلة نلميىرمم
فلر"ر نم ى مأنمفإلنسى نمإمى مأنميل ةى ملللىت،موإمى مأنميسىل ة  مفل لىت؛م ىالمياى دمي ىرسممىلم

مفسل ة دم"للميلجم  مفسل ة دمأانتممنا..
لرىى مخلىى مفللريىى  مفلراىى ي"ممىىلمحاىىلمفلل ةىى مو ىىلمأنمتاىىرنم"ريىى  من   ىى"مبنمفتسىىل ة دم

مال مه مك نن موأ يرف..مي
ورىىلمدتلىى"مفل رىى مفل ىىر  موأيىىممخ    ىىامومريزفتىىا،م"ىى د مفبسىىل كمنىىامكارنىىاماىى مررىى ممم

يلرص مكامإللمتلقيتمي فمم  ىرآمكرفسىط"موسىيل"مم  رصى"،مكليىهمأنمفلى  ميضى  م
فلر قرليىى"مرلىىلميىى  مفللرايةىى"ميىىرمفلهىى فمأومفلرق ىى مفلالىى مفلىى  ميرمىى مإليىىا،ممىىلممنطلىىتمأنم

م فميشا مك في"متل ي مفلر قرلي"..تل ي مفله
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وفنسم م ممىامكلىت،م ىإنمفل رى مفل ىر  ملىاممىلمفلر قرليى"ممى ملىيمملليىر ممىلمفبررى  .مارى مم
أنم فلر قرلي"مفل ر ي" مت ى ،ممىلمو هى"مناىر ،مأسىرلمم قرليى"مكى لنارمإلىلمفسىله ف ه متلقيىتم

مفديمفإللهي"..م"ري"مفإلنس نمرللمفلر امفبار موكن المفلرس   مس ي مللل لتمك إلحم
وكه فمفلر نلم إنمفل رى مفل ىر  مرنى منىامرةى مفلر"رى نميىرمفت لهى دم ى مفلل ةى مللىامك لقى حم
فلى  ميلرصىى مكىامإلىىلمت لىىيصمفإلنسى نممىىلمم للىفمأرىىا  مفتسىىل ة د..مويى فمفلل ريىىفمارىى م

ميرم ل ممةن مرللمفلل ريفمفل  مسةتمأنم" د ملللري"..
م  مفل    صمفلل لي":مأم مخ   صمفل ر مفل ر  م ق مأ رله 

فل رى مفل ىر  مررىى منرىرك  متميضى يلم ىى مفسىلي   مرىرو مفل رىى ؛مولى لتمسىر مصىى "ةام
مرر تموليممممردمر م ..تميطللمفل ر مل فتاموإنر ملل ر مكا..

ررىى متلىىريل ؛ميلىىر مبنىىاميىى وحم ىى م ىىريرمفإلنسىى ن..  ق مفل ىىر  ملىىيمما قىى مغيىىر ؛مبنىىام
مت   مفلرة ررمك  لتمفبسة ب..يلم و ممنطتمفبسة بمك ض مفت

ررىى متاىى مل ميناىىرمإلىىلمفلليىى يم ىى ماليلهىى مو ىىتممناىىرحمتىىرتةطم يىىامفلىى ف مكن سىىه ،موكة حيهىى ،م
موفآلخريلمملم"رله ،موكس  رمفلا  ن  م  مي فمفلر رد..
مرر مفسلررفح ؛مليس ملامنه ي"موإنما ن ملامك في"..

لتميةىىر مفلرل اىىرمأنمفللمىى دميىىرمليسىى ملىىاموثيىىريموف"ىى يموإنرىى ميىىرم ىى متةىى  ممسىىلرر..ول 
 ىى نرنمت ةىى مفل ىىر  مفللقيق ..للىىرفاممرثىى حمفل ةىى ديمفلرو"يىى"مرلىىلمن سىىامولىىيمملرمىىردمتم يىى م

مفلني"..م
ميشا مفل ر مفل ر  منررك  مخ ص ..

مفل ر مفل ر  مليممملم نممفبرر  مفبخرى؛م هرمر م مإ"ي  محو" مله م ري  ..
لرغسسى  مفبخىرىمفللى متقىرامرلىلمتى كيرمفلشىننممغسس"مفل ر مفل ر  مليس مملم ىنممفم

فلىىى نير ..كينر مفلشىىىننمفلىىى نير م ىىى مفلرناىىىرحمفل ىىىر  ممرصىىىر مك لشىىىننمفبخىىىرو مفت ىىى تمتم
مين ت..م

مفل ر مفل ر  ميلساملل  لممالا..
فل رىى مفل ىىىر  متميراىىلمأنمياىىىرنمملىىى متىى خ مأومتسىىىلط..ول لتم ىىإنمفلسىىىلط"مفلسي سىىىي"مم

تمأ هىز مرليىا..مو ى ميى فمفلسىي قميىرحدمفبسىل كمنىامفل ىروقمالر مسى  مإلىلمفلىللامم يىامإ
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فلمريري"مكيلمفللركي"مفلرنني"موفللركي"مفل ر ي"؛م ةينر مترك مفبوللمرللمفلرت ملل ولى"ممىلمخىال م
 يممفلررفنن"،م إنمفلة ني"مترك مرللمفلر  لق"..مول لتم  لرل اىرملىمميلىرددم ى مفللنايى مرلىلم

لقى"ممىلمفلررفننى"؛مكليىهمإكفم" ىل ملىامفلر  لقى"مفسىللنلمرىلمأنمفإلنس نمأ"رسمإللمفلر  
مفلررفنن"..م

و ى ميى فمفإلنى حمي لةىرمفلرل اىرمأنمفل رىى مفل ىر  ميسىهمم ى مت ليىتمفلسي سى"،موأنمفبصىى م
  مفل ر مفلسي س مأنميةنلمرللمفلر   ل"..مار مأنمفلسي س"مفلل متمتقرمك لنسةي"مت ةحمدين م

موا ي ..
ميرمت حيلمفل رف ما مفلشهرف مس ي مإلخالآمفل ر موفلر ه"مللا..ت حيلمفل ر مفل ر  م

و  مخل اممل ارتامفسل لصمنامرة مفلر"رلمأنمفلرشال"مفبس سىي"مإنرى متارىلم ى منسىة"م
فب    موا مفبري  مإللمفل ف مفإلنس ني"م  م"يلما نمفبوللمأنمتلممنسةله مإلىلمفللىامت ى للم

مك بص ل"موإللمفإلنس نمك للة ي"..
ت قية مرللمتس ؤت مفلرل ك يلمله  مفلرل اريمفللني"م"رآمفبسل كمنامرة مفلر"ر نمرلىلموم

فللرييىىزمكىىىيلمفلل ىىرفمالمركىىى"محو"يىى"متميلىىى و ه مإتممىىلمنىىى   مفلرق مىى  مفل ىىىر ي"موكىىيلمرلىىىمم
فلل ىىرفمفلىى  متميلنىى مرىىلمفللمركىى"مفل ىىر ي"م لىىيال..مارىى م ضىى مفسىىل ر  مم هىىرام فل ة يىى" م

مامرللمفل ةردي"ملامت  لل..و فل ة فني" ملل
م للرىى ممل اىىرتامكقرلىىا:م نلىىلمتمنريىى مإتمأنمتسىىردمفلىىرولمفبخال يىى"م ىى مفلرملرىىا..م"لىىلم

ميارنمكن  مفبم"مكن  ممرصرص متمينه مأك ف.. 
م
مم

مت ليق  مفلقرف م
مم71:47م7002-06-03فل  دقمفل ةر ن /فلةرف ي م

 مفل الرحنىىىامرةىىى فلر"رلممىىىلمأحضمفللىىىامتليىىى"منيةىىى"موأرىىىرفقم"ىىى حيمنز هىىى مإلىىىلمر لرنىىى مفلمليىىى
مفلرفس "/فلةرف ي 

ونقر مإنمترايزمفللركي"مفل ر ي"مرلىلمملةى"مفللىاموملةى"محسىرلامصىللمفللىامرليىاموسىلم،موفلسى  م
 ىىىى مسىىىىةي مري لىىىىاموم لر  تىىىىا...مإنميىىىى  مفآل ىىىى قمفلر نريىىىى"موفلسىىىىلراي"موفبك ىىىى دمفلرو"يىىىى"مفللىىىى م
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ته ،متىىىىر رملنىىى مدر مىىىى"م ريىىىى"م ىىى مر ىىىىرن مفلرىىىى د مترسىىى ه موترازيىىىى مفللركيىىى"مفل ىىىىر ي"م ىىىى متالمىىى 
فلهرم مإلر ديمفلنارم  ماةيرمملمت ر  تن موسلرا تن مفلل  ةي"مسرف ملألررفقمأومفلطرف فمأوم
فلر يةي  ،موي ررن مإللمفلقةىر مكى آلخرمو ىردف،مكى مفترلقى دم ى ماىروحيمو ىرد ماراهىرممىلم

حملإلنسى نم سىل"مفلليى يمكنرىا  مما يرمفلر"رى"مفإللهيى"مفللى متملى م ى مريى  مو"قى  تمتلىي
وأنرىىى  موألىىىرفنممل ىىى ديم ىىى ممم ليهىىى مومرف يهىىى ،مملر"ىىى يم ىىى مينةررهىىى موم ىىىةه .م ل ىىى دمأكوفقم
فل ىىر ي"مومرف يىى يمموخ رصىىي"متمركىى"ماىى مرىى حفممىىنهمموتنىىر موثىىرف ممىى مأسىى ر مرنهىى متلىىتم

ري "ماى مفللم حبمملمم  حفمومى ف   ،ممىامنهلهى ممىلمن ىممكلى حمفلقىررنموفلسىن"مفلنةريى"مفلشى
كلتميغا موسامفل ض مفإللهى مفلى  متميلمىر،مويشىه مرلىلمح" كى"مفلر ر ى"مفإللهيى"مفللى متم
" موتمس " مله .م   مت  للم  مال كامفل زيز:م   ملرما نمفلةلرمم فدفملالرى  محكى ملن ى م

مفلةلرم ة مأنمتن  مالر  محك مولرم ان مكرةلامم دف .
فموفلرل ىىر "مونقىىر ملهىىمم:إنمفلل ىىرفمتي نىى مونشىىيرم ىى مفبخيىىرمإلىىلملرىىلمي ىى حضمفلل ىىرم

فتن ىىزف مرىىلمفلليىى يم،موأنمفلزيىى مرنىى مفل ىىر ي"ميىىرم يىى م لةىى م،متياىىرنم يىىاملل ةىى مت لىىتمكليىىرم
مىرت م ىى م اللىىام،مومىىلمأ ى مترسىىيلميىى  مفلرةىى ديموفلقىىيممفل لقيى"مفلرك نيىى"م ىى من ىىرامفلنىى ام

حامفل ر ي"موفلزوفي مفل لري"مفلرلركي"مفليرا،متك مبي مفتخل  آم  مي فمفل لمولر حف مفلر ف
فلنهىىىىرضممىىىىلم  يىىىى مكل لىىىىيمموت لىىىىمميىىىى فمفل ىىىىلم،وفلقيىىىى امكىىىى وحيممفلريىىىى د مإلنقىىىى كمفبمىىىى"ممىىىىلم
مسىىىىىلنق   مفتنلىىىىىال موفلرمىىىىىرنم..بنمفلل ىىىىىرفمفلرلركىىىىى ملىىىىىامخ رصىىىىىي  مم لل ىىىىى"مرىىىىىلم
بمفلل ىىرفمفلرشىىر  م؛مكليىىهم رىىامكىىيلمفللمريىى ممىىلمفللاىىرألمفلقلةيىى"موكىىيلمفبخىى مك بسىىة 

فل نيريىى"م،مارىىى م رىىامكىىىيلممم يىى يمفلىىىن ممو هىى دمفبرىىى ف م،مويةقىىلمفلهىىى فمفبس سىى ممىىىلم
ت نةلىىى"مم-فللركيىىى"مفل ىىىر ي"م ىىى مر ىىىرمفلرىىى ديمفل ىىىر  ميىىىرمكنىىى  مر  ىىىي"ممسىىىلر"مملرف نىىى"مسىىىري"

تىىىرف نمكىىىيلممط لىىىلمفلىىى يلموفلىىى ني موكىىىيلمرىىى لممفلليىىىلمورىىى لممفلشىىىه دي،مورلىىىلميىىى فمم-مر رتىىى"
فل ىلمأنمفلل ىرفميىرملىلمفلى يلمو ىرير موللرلىام،مومىلملىممي  نقىاممفبس امفرلةرماةىرف ميى ف

مرر امو"ةام،متة رم  م رفمكلضامو"ق  م؟
م
مم10:51م7002-05-30فللسيلمأكرمخ لىىىىىى مم
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كسىىممفللىىامفلىىر"رلمفلىىر"يمم/مأ ىى دمد/نىىاموأ ىى د،مإتمأنمرةىى حيموحد م ىى ممق مىى"مفلرقىى  مك ىى دم
 مأكىىر مفبسىىل كمنىىامأنهىى متلسىىممكىىةالخمخىىرفآ؛مفللىى يهمرىىلمفبخىىالقمكقرلىىا: ..فبخالقمفللىى

مأوله مأنما مفبدي نمفلسر وي"مكارته [
مىىىىىىىىىىىىىىى

ومق رد مديلمفبنةيى  مرلىيهممفلسىالا،مويىرمفلى  متيقةى مفللىامغيىر ،موفلل ى دموفللنىر ماى نم ى م
مفلرسىىى   موفللشىىىري   مولىىىممياىىىلم ىىى م فلىىى يلم[مو إنمفلىىى يلمرنىىى مفللىىىامفإلسىىىالام[،مارىىى مأخةىىىر

يِلمَم مَوصَّلمم13فلقررنمفلاريمم  مر يمسرحممنه مفآلي"م ملمسرحيمفلشرحىم}َررََ مَلُاْممِمَلمفل ِ 
يَلمَوَتم َن مِكِامِإكْىرَفِييَممَوُمرَسلمَوِريَسلمَأْنمأَِ يُررفمفل ِ  َن مإِلَْيَتمَوَم مَوصَّيىْ تَىلَىَ رَُّ رفممِكِامنُرً" مَوفلَِّ  مَأْوَ"يىْ

*م ى  مفللىامت ى للمرىلم1بنةي  مأنهمممسلررنمأ ممطي رنمبمىرمفللىام/مِ يِا{و   مرللملس نمف
*و ى  مسىةل نامرىلمفكىرفييمم7[مىم21نرلم  [م:}َوأُِمْرُ مَأْنمَأُارَنمِمىَلمفْلُرْسىِلِريَل{م فلنرى :م

مفْلَ ىى َلِريَل{م فلةقىىري:م مرسىىلمم*ورىىل3[.ىىى131  [:م}ِإْكم َىى َ ملَىىُامَحكأىىُامَأْسىىِلْمم َىى َ مَأْسىىَلْرُ ملِىىَربِ 
مفْلَ ى َلِريَل{م فلةقىري:م *مورىلمريسىلم4[.ىىم131  [:م}ِإْكم َ َ مَلُامَحكأُامَأْسِلْمم َ َ مَأْسىَلْرُ ملِىَربِ 

  [}َوِإْكمَأْوَ"ْيىىىُ مإِلَىىىلمفْلَلىىىَرفحِي ِيَلمَأْنمرِمنُىىىرفمكِىىى مَوِكَرُسىىىرِل م َىىى ُلرفمرَمنَّىىى مَوفْرىىىَهْ مكِنَنىَّنَىىى مُمْسىىىِلُررَن{م
 مكلىىتم ىى ويمفل ىى لليلم ىى مفبولىىيلموفآلخىىريلمكقرلىىامصىىللمفللىىامرليىىام[موأاىى111 فلر  ىى ي:م

وسلمم:)إن مم  ررمفبنةي  مدينن موف" ،موفبنةيى  مإخىريمل ال .آ.فلة  ح .وفللىامولى مفللر يىتم
موفلس فدم،ك حامفللام هردمفل الرحمون امك لراموفلسالامرليامموح"ر"مفللا

م
مم08:01م7002-05-30فل الرحمرة مفلرلي مأ"ر مأ"ر مم

إنممراىىىر مفلل ىىىرفمفلىىى  منر"لرىىىر مرىىىيامأسىىى  ن مومن لرىىى مكلةىىى مرىىىلممراىىىر ميشىىى  م
 ضىىرل مفلةقىى   موملاىىلمأرىىارممىىلممنةىىرامميىى فمفلسىىي يمفللىى مواىى  مت ليقىى ممل  ىى مومرىى  ي م
رلمي فمفلررار مومس سريه مملم هل مص "ة"مفلقلممفل ية مفل الرحمنرف مفلزفا مومأنللم

ر مرلمفلل رفمأومف ممرار مرخىرمأح ىرمنشىر مومخ رصى مملم"ضرفتاممفنما نمله ممرا
مومأن م رأ م ريامت ليق ته مفلرنهمي"مفلل مت لصمك سلربمخ آمومرارف

م
مم14:00م7002-05-72نرف مفلزفا مم
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إنمفلل ىىىىرفمأخىىىىالق،م رىىىىلم فدمرليىىىىتم ىىىى مفبخىىىىالقم فدمرليىىىىتم ىىىى مفلل ىىىىرفمومفلل ىىىىرفم
طهيريىى ممىىلمفبغيىى حموفبداىى ح،موتلليلهىى مأخىىالقموأكوفقموأرىىرفق،ميىى ررمإلىىلمتزايىى"مفلن ىىراموت

كىى بنرفحموفبسىىرفحمللللقىىتمك لرلةىى"مفإلتييىى"مفللىى متم ىى مصىى "ةه ميناىىرمك ىىيلمفلراىى موفلر"رىى"م
وفل طىىفموفلرىىرديم يرفرىىلم ىى مأ   لىىامو"را تىىاممشىى ررمفآلخىىريلموم ىى للهمموم"قىىر هممسىىرف مم

فل  قموفإلخىالآم ى ما نرفمملمأي مفلر ا مأومفلل ارمأومفلرسلقة .مار متم لاميللرىم
 أرر لامفلا يري"موفلة نني"،موك لل ل متارنمأرر لامل .هم ر ما نمللامدفاموفت  .

This file was downloaded from QuranicThought.com


