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 )=عمع التدكية =عمع األخالؽ( فـــه  التر  مة في علم مقد                                       8108يػلية تحجيث 
 األدياف بأساليب مختمفة تعبخ عغ شػؽ الخوح البذخية إلي التصيخ مغو  الحزاراتضيخت في كل ندعة إندانية ؼ ػ  التر  

 األخالقيالكساؿ عميا مغ الرفاء الخوحي و  يق مدتػياتالجائع إلي تحقسعييا ت و الساديا
 :  نبذة تاريخية *

 : الترػؼ ألقػاؿ عغ متى بجأ ضيػرا تتزارب        
 السترػفيغ " الرالح "صمق عمي أىل التقػى و حيث كمغ ي  فالبعس يخجع نذأة الترػؼ إلى ما قبل اإلسالـ .  
س  رخ تابعي التابعيغ( )عإلي بجاية القخف الثاني اليجخي  البعس يخجع نذأتو. و     السشقصعيغ لمعبادة بػ خػاص الشاس مغ أىل التقػى و  يحيث س 

  عي كل فخيق أف فييع، اد   لخاالسعتدلة.. الذيعة والخػارج و ، و  مع ضيػر الفخؽ اإلسالمية السختمفة مغ أىل الدشة، و اد"ب  الع  اد و ى  "الد      
ب اد وال دى اد لدشةنفخد خػاص أىل ا، ىشالظ ا اا وز ىاد  باد  ع        " الرػفية باسع " والجساعة مغ الع 

  ضيػر تقاليج و  قباؿ عمى الجنيافذا اإل ، اختالط العخب باألعجاـو  )القخف الثاني اليجخي(مع اتداع الفتػحات اإلسالمية في العرخ العباسي .  
 انتداعيا مغ الشقل مغ الثقافات األخخى( ، حخكات التخجسة و  ضيػر السحاىب )في ىحه الفتخة  االحي ازدىخ كثيخ  عخاؼ ججيجة لع يدتصع العمع وحجه أ و     
 بالقجوة الستسثمة في الذيػخ الحيغ أخحوا أنفديع بالدىج و  ، باألدب قبل العمع اا كبيخ  ت دعػات الترػؼ التي أولت اىتسام  ، فطيخ  شبائع الشاس    
 وصفػا ، و  في الدوايا االعتكاؼ، وآثخوا الخمػة و  حياة التخؼ في السجتسعات الججيجة ، فاعتدلػا التقذف الحي كاف عميو الدمف الرالحو     
 ، والػصػؿ إلي درجات  ، بتصييخ القمػب أرادوا الديخ عمي نيجيع في تدكية الشفػسبػؿ السخيجيغ الحيغ لق ا، وشخوش   لمدمػؾقػاعج     
 مقامات..( ابتجعيا شيػخ الرػفيةؿ و اػ )أح    

 السقامات يعتسج عمي اإلشارات ، وأسمػب متسيد وشخيقة مختمفة عغ غيخه وتعخيف خاص بو لألحػاؿ و  لكل شيخ مشيع فكخ خاص ثع أصبح. 
  القخآف والدشة أساس  بعس ىؤالء الذيػخ جعل ا –ي باسسو أصبح لكل شيخ شخيقة ت دس  ، و  مغ العبارات فشذأت الصخؽ السختمفة بجال    
 أنو تفديخ عيغ ج  تأباىا قػاعج المغة العخبية م  ، و  األحاديث ال يحتسميا المفظعزيع ابتجع معاني آليات القخآف و بو  ، ىع قمة، و  لصخيقتو    
 دخل عمي عقيجة اإلسالـ ما ليذ مشيا مثل ، وأ ية وأقػاؿ الفالسفة اإلغخيق والخومافالبعس اآلخخ تأثخ بالثقافات األجشبو ،  باششي لمقخآف    
 اليف عغ نفدو فامتشع عغ الرياـ التكخائس و بعزيع أسقط الف، و  !!( يتحج ببعس مخمػقاتو)أي أف هللا عد وجل يحل و تحاد الحمػؿ واال    

 اس بكخامات مدعػمة ..أنو قج وصل إلي نياية الصخيق بخجاع الش االرالة مجعي  و      
 
  تعريفات: *

 :)اختالؼ( إلى ندبة  الرهفية -
 وليذ صػفي ألف الشدبة مغ صفاء "صفائي" وىحا ال يرح لغة   – فة يترفػف برفاء القمب والذفافيةألف السترػ  ←     . الرفاء

        وأخمرػاالحيغ كانػا يكيسػف بالسدجج الشبػي   فقخاء الرحابي )الفقخ مثل أىل الرفة ترػفة يترفػف بالدىج و سألف ال ←ة ف  . أىل الر  
ف  و  –( لجياد مع الشبياأنفديع لمعبادة و                       ليذ صػفي" و يف  ص  "ة ىحا ال يرح ألف الشدبة مغ ص 

 ىحا ال يرح ألف و  –إقباليع عمي هللا خصػف عمي الرف األوؿ في الرالة وذلظ لعمػ ىستيع و نػا يحاألنيع ك ←     ف  . الر  
 ى"ف  الشدبة مغ صف "ص                    

   ، في "الخسالة  أحج أئسة الترػؼ ، يخي  )أنكخه أبػ القاسع الق ذ  تقذفيع ال الخذغ مغ الرػؼ لدىجىع و دػف إألنيع كانػا ال يمب ←   . الرػؼ 
ي                       مغ يمبذ الرػؼ بحكع   قج ع ق ب عميو بأف ىشاؾ ، و خية في عمع الترػؼ" ألف الرػفية ليدػا وحجىع الحيغ يختجوف الرػؼ( الق ذ 

 إلي هللا  افتقارهالرػفي يمبدو بشية الدىج والتقذف أو ندبة إلي"الرػفة" ألف الرػفي زىجه وورعة و  ادة ، أماالع                 
 التي ال يبالي بيا أحج" كالرػفة " السمقاة عمي األرض و                  

 ( ىػ "السدمسيغ"و انا بو هللا غيخه ألف خيخ اسع لشا ىػ ما سس  مغ صػفية و قيا البعس عمي أنفديع ممحػضة: أنكخ بعس العمساء كل ىحه األسساء التي يصم )            

 
 :  يالرهف -

 يئذ مسا في أيجي الخالئق ، و  ىػ مغ تسدظ بالحقائق.        قاـ بقمبو عمي نفدو  ، و  ىػ مغ قاـ باهلل عمي قمبو.         
ار)يصؤىا البار والفاجخ  ، كل مميحقبيح وال يخخج مشيا إال  عمييا كلح صخ  كاألرض ي  ىػ .          ار  (أي يراحب األبخار والف ج   : يشيل مغ األبخار، وييجي الف ج 
 الخعصى عمسو إال ألىل العمع فقط .. شيء ، وكالسصخ ي دقي كل شيء ، وليذ كالعاِلع الحي ال ي   . ىػ كالدحاب ي طمل كل       

 كتػاء بشار البعج عغ هللا ..!ا فييا ، صابخا عمى االيسارسيا زىج الرػفي يالمذ الحياة وال .        
 
 )اختالؼ(: ( = علم األخالق التزكية= علم  ) الترهفعلم  -

 لو محالبو ومجارسو وأئستو الحيغ عمع يدتسج أصػلو مغ القخأف والدشة واجتياد العمساء فيسا لع يخد فيو نز ..  . عمع الترػؼ        
 الخ  ..ومرصمح الحجيث وعمع الفخائس  وأركانو كغيخه مغ العمـػ كالفقو والتػحيج والتفديخ شيجوا قػاعجه            

 قباؿ لصاعات والدىج في الجنيا واإلبسجاىجة الشفذ وتشكية القمب واالجتياد في ا ولكغالقخاءة بأو بالجراسة أو اؿ . عمع الترػؼ ال يؤخح بالقيل والق         
 ليذ مغ قبيل كتع العمع لكغ ، غ قخاءة كتبيعيفيع كالميع وال يعخؼ اصصالحاتيع مِ  غ الر الرػفية م  لحا ي حح   صحبة الذيػخ ..و  خةعمى اآلخ            
 ىل شخيقشا .."عمى مغ لع يكغ مغ أ  حخ ـ الشطخ في كتبشاعتخاض ! " .. نحغ قـػ ي  يخ حكيقتو فيقعػف في اإلنكار واالمو عمى غمغ تأوي خػفا            

 لكل مقاـ أدب ، ومغ تحقق بآداب األوقات ولدميا بمغ مبمغ الخجاؿفمكل وقت أدب ، ولكل حاؿ أدب ، و آداب .. . أصمو تخبية و         
 ىػ ذكخ مع اجتساع ، ووجج مع استساع ، وعسل مع اتباع ...       الشفذ مع هللا فيسا أراده هللا )تخؾ( . ىػ استخساؿ        

 يتظ الحق عشظ.. وي حييظ بو .. فأنت قائع في األشياء باهلل ال بشفدظ .. فتكػف حيا باهلل ميتا بشفدظ ..أف ي س ىػ.       
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  )حجيث جبخيل( : عشد الرهفية مفيهم الدين -  
    ػادِ س   الثياب ، شجيج   ياضِ ب   شجيج   ذات يـػ ، إذ شمع عميشا رجل   بيشسا نحغ جمػس عشج رسػؿ هللا  : قاؿ عغ عسخ بغ الخصاب 

 يو ، وقاؿ :ح  خِ ف   يو عمى  كف   ضع  و  يو ، و  ت  كب  ر   و إلى  يتكب  ر   ج  ش  فأس   () الشبي ِ  إلى   جمذ   ى  ، حت   ا أحج  ش  مِ  و  عخف  الدفخ ، وال ي   عميو أثخ   خى  عخ ، ال ي  الذ  
   رػـ  ، وت   الدكاة   ي  ؤتِ وت   الة  الر   كيع  ت  ، و   هللاِ  ػؿ  س  ا ر  ج  س  ح  م   وأف   إال هللا   و  ػ  ال إل أف   ج  تذي  َ   أف   اإلسالـ  " لو ، فقاؿأخبخني عغ اإلسالـ "" يا دمحم    

 أف  " قو ، قاؿ : " أخبخني عغ اإليساف " قاؿج ِ ر  دألو وي  شا لو ي  ب  جِ " ، فع   قت  ج  ، قاؿ : " ص   " بيالس   إليوِ  ت  ع  ص  ت  اس   إفِ  يت  الب   ج  ح  ، وت   زاف  م  ر     
  أف  " اف " ، قاؿد  اإلح   غِ ي ع  نِ خ  بِ " ، قاؿ : " فأخ   ت  ق  ج  ، قاؿ : " ص  " هخ ِ ش  و   هِ يخِ ر خ  بالقج   غ  مِ ؤ  ، وت   خِ اآلخِ  ػـِ الي  و و  مِ س  ر  و و  بِ ت  ك  و   وِ كتِ الئِ وم   باهللِ  تؤمغ     
 ، قاؿ : " فأخبخني" الدائل غ  مِ  بأعمع   وؿ  دؤ  م  ما ا " ة " ، قاؿاع  : " فأخبخني عغ الد  ، قاؿ"خاؾو ي  فإن   تخاه   غ  لع تك   تخاه ، فإف   كأنظ   هللا   ج  تعب     

 يا  " ا ، ثع قاؿمي  فمبث م   ..ثع انصمق   " شيافِ ب  في ال   يتصاولػف   الذاءِ  اء  ع  رِ  الة  الع   خاة  الع   فاة  ى الح  خ  يا ، وأف ت  ت  رب   ة  األم   ج  تمِ  أف   " ا " ، قاؿي  عغ أماراتِ   
 :إلي  جيغ عشج الرػفية.. يشقدع ال  (رواه مدمع  " ( شكعي  مسكع دِ ع  ع ي  أتاك   بخيل  و جِ فإن   " اؿق هللا ورسػلو أعمع " "  قمت  " ؟ ل  ائِ الد   غِ عسخ ، أتجري م    

 اختز بو عمساء الفقو = الفقياء      ←( سالـ أركاف اإل )  يجانب عقم* 
 اختز بو عمساء التػحيج      ←يساف(  أركاف اإل )  * جانب قمبي 

 اختز بو عمساء الترػؼ = الرػفية      ←حداف(       اإل* جانب روحي ) 
 استشباط األحكاـ واألدلة ، وتحميل وتحخيع ما لع يخد فيو نز ، كحلظ حفظ عمساء الترػؼ ح ليع االجتياد في ا بيو . فكسا حفظ عمساء الفقو حجود الذخيعة    

   ح ليع استشباط آداب ومشاىج )ش خؽ( لتخبية السخيجيغ وتيحيب الدالكيغ .. وأ بي وروحيا آداب الذخيعة     
 ج تفدق ، ومغ جسع بيشيسا فقج تحقق .. "ماـ مالظ " مغ ترػؼ ولع يتفقو فقج تدنجؽ ، ومغ تفقو ولع يترػؼ فق. عغ اإل   

                                                         
 الشبي صلي هللا عليو وسلم : -

 ، بأنو بذخ لكشو ليذ كالبذخ ، محبتو شخط في الصخيق لحا يكثخوف مغ: باألخح عشو يقطة ومشاما ، بأنو باب الػصػؿ إلى هللا  يعتقجوف        
 ذكخه ومجحو وسخد سيختو وشسائمو والرالة عميو ..                  
 

 الذكر : - 
 (ندبة إلى عمي بغ أبي شالب الصخيقة العمػية) "إلو إال هللا  الثبات " بالشفي واإل أو (ندية إلى أبي بكخ البكخية الصخيقة) مشفخدا "هللا" لفظ الجاللة ىػ تخديج        

 تثسخ  التي كثخة الحكخ تثسخ األحػاؿ يرل أحج إلى هللا إال بالحكخ ، ال فعل مغ أفعالو.. ،أو  صفة مغ صفاتوو أو ئأسسااسع مغ  أي أو         
 القػؿ " غ  مِ  خِ ي  الج   وف  ود   ة  يف  خِ ا و  ع  خ  ز  ت   ظ  فدِ ظ في ن  واذكخ رب  " الخبالمداف أو بالقمب .. أو جساعي ،السقامات ، لو أنػاع : سخا أو جيخا ، فخدي        

       
 زرة :الح   -

 سبػع يشتطع فييا األتباع في ى ليمتي االثشيغ والخسيذ مغ كل أعمى حج لقاءات ألتباع الصخؽ الرػفية السختمفة ت عقج في مداججىع كل         
 بيتو بريغ محجدة .. قج ي راحبيا  وآؿ اد وأذكار معيشة وصالة عمى الشبياح يتع فييا تخديج أور حمقات دائخية يقف في وسصيا السج         
  اإليساءات والتسايل بالخأس والجدج ) أشبو بالخقز !( مغ بعس األتباع كشػع مغ االستغخاؽ واليياـ والسسارسة الػججانية وصفاءبعس        
 دخاليع عمى الجيغ ع بل نػع مغ الكفخ إللجيالة والبج) يشكخ البعس عمى ىحه الصخؽ تمظ اإليساءات والتسايل ويعتبخونو نػع مغ االخوح !       
 ما ليذ مشو !! (       

  
 الفقر واالفتقار : -

 يدألو لكغ ىػ مغ ليذ لو عشج هللا حاجة مغ حاجات الجنيا .. فيػ مع هللا ال ، الفقيخ ليذ مغ ال ماؿ لو وال مغ لو عشج الشاس حاجة فقط        
 ف عمع هللا بحالو ي غشيو عغ سؤالو   . لخضائو بالقزاء والقجرشيئا !! .. وذلظ :  . ليقيشو بأ         

 . ليقيشو بأف " .. مغ شغمو ذكخي عغ مدألتي أعصيتو أفزل ما أعصي الدائميغ "                             
 
 يعة :الب   -

 ى الدجادة الصقا ركبتيو بخكبتي شيخو مخددا خمف مغ شقػس االنزساـ ألي شخيقة صػفية " البيعة" التي يؤدييا السخيج لذيخ الصخيقة عم      
 الذيخ االستغفار والتػبة والصاعة والخضا بسذيختو .. لمبيعة أركاف وشقػس تختمف مغ شخيقة ألخخى ) في الصخيقة الجيالنية لمبيعة أركاف     
 نقال ويقخأ الفاتحة لمشبي وباقي األنبياء والخسل ثع يجمذ الحكخ.. ثع يرمي السخيج ركعتيغ –الصاعة  –التػبة  –االستغفار  –العيج  خسدة :     

 بيغ يجي الذيخ الصقا ركبتيو بخكبتي الذيخ لتمقيشو االستغفار ..(     
 
 الفرق بين األخالق واألدب: -

 ، كطع الغيظ      إلي أخالؽ الشاس ة ، احتساؿ األذى ، الشدوؿا ، الكـخ والدخاء ، الدساحة والبذاشة ، الس جار  اإليثار، التػاضعك : األخالق  *   
 السخاء.. الختخؾ الججؿ و                  

 :  فيشقدع إلي األدبأما *     
 ، ثع مع شيخو ثع مع العمساء ثع مع الشبي  اومغ ىع أفزل مشو عمس   ، مغ إخػاف امع الخمق جسيع   ←   أدب عاـ ▪             
 تعالي ) = أدب الحزخة اإلليية (حانو و مع الحق سب ←أدب خاص  ▪             

 بالعمع ت خزؽ العسل ، باألدب ت خزؽ العمع ، و األدب .. و  ←دراسة عمـػ الذخيعة  ←اإليساف  ←فالتػحيج يؤدي إلي                
 ت خزؽ القخب مغ هللا ..  بالعسل ت خزؽ الحكسة ، وبالحكسة ت خزؽ الدىج ، وبالدىج ت خزؽ حب اآلخخة ، وبح ب اآلخخةو                

 حاديث.. الخ( ثع يشقمو إلي عمع األخالؽ األ،  فقوالتفديخ، ال،  عمـػ الذخيعة )حفظ القخآفي تعميع السخيج في البجاية . مغ ىشا يبجأ الذيخ ف       
بيو و           مقا تمػ اآلخخ في خ   .. في نفذ الػقت يعمسو األدبم قو بأخالقو و ي خ  فيعمسو خ 

 . أما عغ إساءة األدب فيقػلػف:       
  اعمش  مغ أساء األدب الباب ر د إلي سياسة الجواب ، و  إف مغ أساء األدب عمي البداط ر د  إلي الباب ، ومغ أساء األدب عمي  "             

 " ..اا ع ػقب سخ  ا ، ومغ أساء األدب سخ  ع ػقب عمش                 
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 :  األحهال - 
 فإف راعي العبج الحاؿ السػىػبة لو)نفحات( األحػاؿ مػاىب مغ هللا  – اليذ دائس، مغ التحػؿ فيػ يأتي ويشرخؼ و  جسع حاؿ        

 التػكل .. الخ ( –الربخ  –الدىج  –الخضا  –السحاسبة  – أمثمة : التػبة )ه فإف الحاؿ يسكغ أف يربح مقاما يجقػي ج  وراعي األوقات واألنفاس و         
              

 : السقامات -  
   –السػلبة فييا قميمة و اإلخالص في الصاعات ي بالسجاىجة و ؤت  السقامات مغ مكاسب العبج ت   –الثبات ، مغ اإلقامة واالستقخار و  جسع مقاـ        

 ، اة وجيج العبج مقام  ىي حاؿ أوال  ثع تربح بالسػاضبما مغ فزيمة إال و ، و  سابقة حاؿ ج لمسقاـ مغب فاألحػاؿ مبادئ السقامات فال        
 ص خالثع يختقي العبج مغ مقاـ إلي مقاـ أعمي مشو باإل –ثع تربح مقامات  تكػف أحػاال أوالالسخاقبة.. سحاسبة و الفالتػبة والدىج و         
 الخ..  السذاىجةت الفشاء والبقاء و األنذ ثع مقاما، ومقامات الحب والذػؽ و  والخجاءالثبات مثل مقامات الخػؼ و         

 
 :  الكرامة -

 ،  ..ا رزق  وجج عشجىا )ما حجث لمديجة مخيع كمسا دخل عمييا زكخيا السحخاب دوف التحجي بيا ، و  دعاء الشبػةة دوف االدشغ الكػنيىي خخؽ لمعادات و  .     
 (  الخ ..سارية الجبل !  يا ، يخيج بغ ح ز  أ س   عرااب الغار، أصح ، أصحاب الكيف         

  اال يتحجوف بيو  اشيالرػفية في شخيقيع إلي هللا فال يتحجثػف عيحجث لبعس  قج ا عارضلكشيعشج الرػفية و  الكخامة ليدت ىجف  ا.      
 ..!! ياتيدتحي مغ الكخامة كسا تدتحي السخأة مغ حيزالحق  الرػفي .     
  بل ىي فزل مغ هللا يؤتيو مغ يذاء ..!! العبادة د فياالجتيا وأكثخة الصاعات ي ذتخط لحجوثيا  الكخامة ال .     
 أو دليال عمى صجقو وفزمو وليذ أفزميتو !صاحبيا  يقيغ . ضيػر الكخامة ليذ دليال عمى أفزمية صاحبيا ألنيا قج تكػف لتقػية     
 ال : . لشرخة ديغ هللا أماـ كافخ أو م عانج أو          . لجمب مرمحة ..كخامة إإضيار ال. يسشع الرػفية      

 ا ..) قج يكػف وليا بال كخامة واضحة ..( ي  لِ شي عجـ كػف الرػفي و  عي عجـ ضيػر الكخامة ال.      
م ق محمـػ –رية عرسة عغ السعاصي بالتػبة الفػ  –كفاية مؤنة  –دعػة م دتجابة  – أشكاليا : أمخ خارؽ .       مق محسػد  تبجيل خ   بخ 

 (الكخامات التػفيق لمصاعات .. ) مغ أعطع                 
 

              _ الكذف : 
 وخمػة وذكخ..  لسا يأخحوف بو أنفديع مغ م جاىجةتجركو الحػاس نتيجة  .  نػر يحجث لمدالكيغ في شخيقيع الى هللا يكذف ليع بو هللا ما ال      

 ..الخ "م ذاىجات"أو قمبا وي دسى  "م عايشات ", أو رؤية وي دسى" م خاشبات  "أو سساعا وي دسى ، " م كاشفات ".  قج يكػف : عمسا وي دسى       
 
 : والهلي والعالمالذيخ بين  الفرق  -

 عغ شيخو حتى ترل سمدمة التمقي الى أخح الصخيقة تأثيخ الخوحي الحي يأتي بػاسصة الذيخ الحيبج في الرػفية مغ ال . ال ← . الذيخ    
   شيخ لو فذيخو الذيصاف .. " (" .. مغ الالشبى )                    

 .. سخ الذيخ في م راحبتو ألنو يكذف معادف الشاس وي عامميع وفقا لحلظ .                
 تتصمب أمخيغ:مختبة السذيخة .                 

 عمع  باألدب والخمق و  سمظا ، تػلتو السذايخ و ا صادق  بج أف يكػف أصال مخيج   فال ←جايتو أف يدمظ الصخيق مغ ب*     
 قخانو حتى يرل إلي مختبة السذيخة الدمػؾ درجة فاقت أالجراسة والسجاىجة و        

  خبخ ي   ) ايقو ىػ رأس  عغ شخ إما عغ شخيق شيخو أو  : امشام   بتمقي ىحا األمخ عغ الشبي ←أف يؤذف لو مغ هللا بالسذيخة *     
 : مع مخاعاة ،ربح لو مخيجيغ ي  ذف لو بأف يكذف عغ نفدو و حيشئح يكػف قج ا  (  ؤكج لو ما رآه ي  بذخه و ي  يشئو و بيا شيخو لي           

  .. !  مسة السخيجيغ عمي نػر الذيخحتى ال تؤثخ ض   ..أال تصغي جمػتو عمي خمػتو  _
  فيػ أمانة في ، كػف ابتالء قج يتبار مغ هللا قج يكػف نعسة و خيج اخكل معجـ الدعي إلي السخيجيغ ..  _
 أو عغ شخيق شيػخو  اساء السخيجيغ مشام  غ بأسبم  قج ي  الفؤاد .. بعزيع ل الدسع والبرخ و عشق الذيخ مث   
 . !!.ؼ درجة السخيج قبل أف يأتي إليو أي أنو يعخ    

 حب السخيج الذيخ وي قم جه في أخالقو باستسخارجاية الصخيق يأخح الذيخ السخيج بالحشػ والميغ حتى ي  في ب .. يؤدبوالذيخ يخبي السخيج و  .         
 يفقيػف بيا "  ليع قمػب الأـ م جالدتو وصحبتو فيشفتح قمبو = مػضع التعمع "            
 تطيخ لو الجنيا عمى حكيقتيا فيجتشبيا وتبجو لو اآلخخة بحدشيا فيصمبيا . ثع يبجأ الذيخ في تعميع السخيج العمـػ الذخعية.. وبالعمع يدتشيخ قمبو و         
 رجات فػؽ رتبتيع كاالعتقاد رفعع إلي دء الرادقػف يشكخوف عمي أحبائيع ومخيجييع اإلفخاط في حبيع و األوليا: الذيػخ و  ممحػضة                  

 غيب أو يتػسمػف إلييع بالشحور.. الخالشفع أو يعمسػف اليسمكػف الزخ و  بأنيع                                  
 

  " ي بفشائو ، أما الذيخ بال أتباع  كالػردة بال أشػاؾلكشو يفش  مسو معو و " العالع بال أتباع كالذجخة بال ثسار، عِ ي جر س العمع لمس خيج ..  .  ← م. العال  
 !!( ال لمسخيجعصي عمسو إي   )الذيخ الالسؤمغ والكافخ ،لفاجخ ي عصيو لمبار وا ، ، أو كتابة أو قخاءة ..الخ ( ) = ي ؤخح مشو مذافية سخ العالع في عمسو .             

 ( اف " حجة " ففيسشاىا سميسفي القخآف مخة وا كمسة " الفيع" جاءت ←أرقى مغ العمع الفيع  ) )القمب(ولو باشغ = الفيع   ،)العقل( لو ضاىخ = التعمع  العمع.              
 اتفاؽ ضاىخه مع باششو ..!! بحدب نقاء قمبو = مجى الشاس في فيسيع لمعمع متفاوتػف كل   .             
ن ا عمسا "ا ليام، ي عصى لألنبياء وحيا ، ولألولياء إ . العمع المجني : عمع بال سبب أو استجالؿ بشز               كسا كاف لمخزخ " وعم سش اه  مغ لج 

 " " حجثشي قمبي عغ ربي !  " اإللياـ وحي األولياء " ،                            
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 ي هللا حفطو عمى شاعتو وعبادتو وحخاستو عمي الجواـ ،اإلقباؿ عمي هللا ، أو مغ تػل ِ ت و مػاالتو في الصاعاإما مغ  ←  . الهلي     
 ، مختبة الػالية تتصمب جشاحيغ : الحكخ والدىجأو غيخ مؤيج  ضاىخة  بكخامات اقج يكػف مؤيجو            

 : )أحايث ضعيفة( مخاتب األولياء ..            
 ثع ..الخ( , أبػ الحدغ الذمحلي )عبج القادر الجيالني , أحسج الخفاعي , أحسج البجوي , ابخالبع الجسػقي * الق صب الغ ػث = الحي بو ت غاث البالد والعباد            
 ثع( )= الحافطػف لجيات األرضثع             * األربعة األوتاد يخيغ لمقصب( = كالػز )ماماف * اإل            
 وىع بالذاـ  )= الداعػف في قزاء حػائج الشاس* األربعػف األبجاؿ  ثععة( ع الدبلألقالي )= الحافطػف باء * الدبعة الش ج              

 ثع( غ أىل الذاـ بيع العحاب.." األبجاؿ بالذاـ وىع أربعػف رجال كمسا مات رجل أبجؿ هللا مكانو رجال ي دقى بيع الغيث وي شترخ عمى األعجاء وي رخؼ ع.. "             
 ) = األولياء الرالحػف مغ السؤمشيغ (* الثالثسائة والتدعػف          ثع) = مطاىخ ألسساء هللا الحدشى (  التدعة والتدعػف  *              

 (فيدخع إلى التػبة واالستغفار.. لحفظ هللا لو وحسايتوعمى الحنب إف حرل مشو  يرخ ليذ معرػما مغ الحنػب كاألنبياء ولكشو ال الػلي  ممحػضة :  )          
 

 ة :له  _ الخ  
 ، بقمب حاضخ خاشعهللا  يشذغل بحكخمغ ىسـػ الحياة اليػمية و  معيشة كي يتفخغ قمبو . ىي انقصاع السخيج عغ البذخ واألعساؿ الجنيػية لفتخة    

 ـ لو القػت الحالؿ اليديخ..ليا مغ ي قج  في أماكغ معيشة ت دسى "خمػات" أو"زوايا" ي ػكل لو خال      
 فكخ في خمق هللا ..= يتفخغ فييا السخيج لحكخ هللا , بأي صيغة , وتالوة القخآف , وم حاسبة الشفذ , والت  * خمػة عامة . أنػاعيا :     

 مى صمةعمقغ السخيج فييا ذكخا م عيشا ويكػف شخاؼ شيخ ي  = ي قرج بيا الػصػؿ الى مخاتب اإلحداف , تكػف تحت إخمػة خاصة *                 
 قاءدائسة بو ليدبل عشو الذكػؾ واليػاجذ .. تكخار الحكخ بمفظ معيغ يؤدي الى سقػط أثخ الحكخ مغ المداف وب                                 

 معشاه فقط فى القمب !! ..ى صػرتو مغ القمب ويبقى صػرتو في القمب , ثع ت سح                                   
 ة :د  _ الس جاى  
 ي ..م ِ ثع التج   يم ِ ح  ي ثع التم ِ بالتخ   تبجأ          

 خالؽ الحميسة وحب الجنيا وحب الذيػات . التخمي = عغ األ              
 وآؿ بيتو  . التحمي = باألخالؽ الحسيجة واستشارة القمب والشفذ بشػر الشبي                

 ب التي كانت تحجب القمب عشيا. التجمي = ألنػار هللا التي تجخل القمب بعج محػ الح ج                
 
 من إشارات الرهفية: -

 ،  ألىل القمػب ←، السكاشفة  تكػف ألىل العمع ←، السحاضخة  = الحاؿ ي  ، الخِ  ، الذخ= العمع = اإليساف الحوؽ  .        
 لخال يخخج زفيخ إال بحكخ.. ابحكخ و ذ= ال يجخل شييق إال ف  ، الش   ( أرباب األرواح )= خ  ألىل الدِ  ←السذاىجة           
 غ قخاءة كتبيع , ليذ مغ قبيل كتع العمع , لكغ خػفا مغ تأويموشاراتيع مِ يعخؼ اصصالحاتيع وإ يفيع كالميع وال غ الالرػفية م  ر حح  ي   . لحا        

حبتيع حتى يتعخفػا عمى إػف مغ يخيج الفيع عشيع جع  وي , نكار واالعتخاضي اإلعمى غيخ حكيقتو فيقعػف ف            شاراتيع ومرصالحاتيعإلى ص 
 لى قخاءة كتبيع " نحغ قـػ ي حخ ـ الشطخ في كتبشا عمى مغ لع يكغ مغ أىل شخيقشا .."إال           

                          
 * أشير الطرق الرهفية في مرر :

 شخؽ شييخة : 6تتفخع مغ  مميػف صػفي 01مرخ يتبعيا حػالي صػفية في  شخيقة 77حػالي  ىشاؾ     
 ( ي  تِ ػ  م  ) دمحم أحسج الخ  ة ي  تِ ػ  م  الصخيقة الخ   *   (ي  أحسج الخفاعِ  )ة ي  اعِ ف  الصخيقة الخِ  * مجفػف في ششصا(    - ي  وِ البج   أحسج )الديجة وي  ج  الصخيقة الب   *           

 سرخ(                                ب عمى ساحل البحخ األحسخ مجفػف  - ي  لِ اذ  )أبػ الحدغ الذ  ة ي  لِ اذ  الذ  يقة الصخ  *           (  ييالنِ عبج القادر الجِ )ة( ي  نِ يال  )الجِ ة ي  رِ الصخيقة القادِ  *           
        .. شخؽ أخخى :   بجسػؽ(  مجفػف  - ي  ػقِ س  بخاليع الج  ) إامية( خى  )الب  ة ي  ػقِ س  الصخيقة الج   *            

 )بياء الجيغ شاه نقذبشج (     ة ي  جِ ش  ب  ذ  ق  الش   . الصخيقة   )جالؿ الجيغ الخومي(ة ي  ػِ ل  ػ  . الصخيقة الس     دمحم ماضي أبػ العدابع () ة ي  مِ د  . الصخيقة الع             
 دمحم حدغ الياشسي األميخ( )عمي  ة ي  عِ ة الذافِ ي  ة الخفاعِ ي  ػنِ . الصخيقة الش   (عخبي= الذيخ األكبخبغ )محي الجيغ ة ي  خِ ب  . الصخيقة األك             

   (      ماـ باالزىخإ -الجعفخي  ) صالح عسخ ةي  خِ ف  ع  . الصخيقة الج            ماـ الخائج()دمحم إبخاليع زكي= اإلة الذاذلية ي  جِ س  ح  ة الس  بخ  ذِ . الع             
 الة غيخ مرخييغ لكغ معطسيع استقخوا بسرخ :عجد كبيخ مغ مؤسدي الصخؽ الرػفية بسرخ كانػا رح   -: يالحظ                  

 الخمػتي ) القجس(  .. –الذاذلي )السغخب(  –يخاف( إالجيالني )  -الخفاعي)العخاؽ(  –الديج البجوي )السغخب(                
 " !! لرػفية " .. هلل شخائق بعجد أنفاس الخالئق .._ يقػؿ ا                   
 _ لمصخؽ الرػفية شارات وألػاف محجدة يخفعػنيا فى أعالميع ويمبدػنيا في عسائسيع :                   

 بيس    . الذاذلية : األصفخاألحسجية : األحسخ     . البخىامية : األ. الخفاعية : األسػد     . القادرية : األخزخ    .                        
 نقابة األشخاؼ –االتحاد العاـ لتجسع آؿ البيت  –لمصخؽ الرػفية  السجمذ األعمى :   في مرخأشيخ الييئات الرػفية  -                   
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 : وائل الرهفيةأ *
 بتجريديا لمسخيجيغ   وييتسػف )عمـػ الجراسة(  فقو.. إلخال، و  األحاديث، و  القخآف عمـػ الذخيعة مغ عمـػ أساسا عمي كانػا يعتسجوف . 
 السقاماتيا قبل الخػض في مدائل األحػاؿ و مخاقبة التداميع بو   

 اتياميع  ذ عمي السذيخة و )فمع تكغ نيتيع التشافالدىج في الجنيا األخالؽ الفاضمة وحدغ الرحبة و . كانػا شجيجي االىتساـ باألدب و 
 دبيغ إلييع مغ األنرخاؼ لصخؽ أخخي وإال لحق بيع كحا وكحا..(تحخيع السشت، و  بعسالبعزيع   

 كانػا أبعج ما ، و  يتعففػف عغ ماؿ مخيجييع حتي تكػف أيجييع ىي العميا، و  ال يتكدبػف بجيشيع، و  . كميع كانػا يأكمػف مغ عسل أيجييع
 يتخاقز بيا في حمقات الحكخ.. إلخ(ا لمثعابيغ واألفاعي و أحجىع كاف معاىج  )فمع ندسع أف ضيار الكخامات الطيػر وتسمق الحكاـ وإالجاه وحب يكػف عغ   

 الخأو مدكيع مدابح بأعجاد خاصة..  اتالسخقع. عجـ التداميع بدي معيغ أو لػف خاص أو لبذ 
  الخ..  اصإبخاليع الخػ  ، و  حدغ البرخي ، وال بغ أدىع إبخاليع، و  . لع يكغ ليع شخؽ خاصة بأسسائيع كبذخ الحافي

 اختالشا بيغ الخجاؿ والشداء أو او فالف ولع يكغ ليع ذكخ الجفػؼ والسداميخ، ولع نجج في أحػاليع رقر  . كسا لع يكغ ليع احتفاالت بسػلج فالف أ
 السخيجوف بال وعي أو فيع.. . لع يكغ ليع أوراد بعيشيا أو أذكار خاصة أو أدعية بمغة غيخ عخبية يخددىا

 
 .. ني  خ  ذ الق  أ وي –سمساف الفارسي  –الجرداء  أبػ ←مغ الرحابة .   ع :. أشيخى

 .. ً  خِ ش  شوف انك  ع  ي   –وٌخ ذ  ساثعخ انع   -ٍم ثٍ ِعٍبض  ض  انف   –دهى أثشاهٍى ثٍ إ –انذضٍ انجصشي  ←مغ التابعيغ  .                   
ذ  ←يٍ تبثعً انتبثعٍٍ .                          ٍُ ت   –ثِشش انذبفً  –انج  ًِ  – ً  طبيِ ض  أثى انٍزٌذ انج   – شي  ص هم انت ض    – شي  ص  رو انُىٌ ان

     –( ٍشٌخ"نشصبنخ انم ش  ) صبدت " ا عجذ انكشٌى انم ش ٍشي   –( ) صبدت " انذكى انعطبئٍخ" ي  سِ ُذ  ك  ض  اثٍ عطبء هللا ان                            
 ضش ثٍ انفبسِ ً  ع   – ً  ويِ جالل انذٌٍ انش   –"انفتىدبد انًكٍخ"(  )صبدتثً ش  ع  انذٌٍ ثٍ  ًٍِ ذ  ي   - ج  انذال   –عجذ انمبدس انجٍالًَ   

 ، دٍبء عهىو انذٌٍ "( ) صبدت " إ انًز  , دمحم أثى دبيذ انغ  )صبدت "سٌبض انصبنذٍٍ"(  ي  وِ يبو انُى  اإل ←يٍ انعهًبء .                  
 .. )= صهطبٌ انعهًبء(ثٍ عجذ انضالو  ز  انعِ                                        

 عًش انًختبسصالح انذٌٍ األٌىثً ، دمحم انفبتخ ، عجذ انمبدس انجزائشي  ،  ←يٍ انمبدح .                   

 انتً تصذد نجٍىط انتتبس وانذًالد انصهٍجٍخ عهى يصش وانشبو ىط انًؤيُخفً تأصٍش انجٍ كبٌ نهكثٍش يٍ انطشق انصىفٍخ دوس كجٍشيهذىظخ :     

 ية :راء الدلف قي الرهفآ* 
 ق ، ومغ جسع بيشيسا فقج تحقق .. "ؼ ولع يتفقو فقج تدنجؽ ، ومغ تفقو ولع يترػؼ فقج تفد  " مغ ترػ   مام مالك :اإل.   
ب ِ  : الذافعيمام اإل.     ,  ف , واالقتجاء بصخيق أىل الترػؼ .."كمف , وعذخة الخمق بالتمص  ثالث : تخؾ الت مغ دنياكع لى  ب إ" .. ح 

 تذغميا بالحق شغمتظ بالباشل.. ذا لعإف لع تقصعو قصعظ .. نفدظ إصحبت الرػفية فمع استفج مشيع سػى ثالث : الػقت كالديف "                      
 العجـ عرسة .."                      

 بكثخة العمعشا نيع زادوا عميتيع قائال " .. إبيع أوصاه برحبر ابشو "عبج هللا " مغ الرػفية , فمسا صححح  في البجاية كاف ي   :بن حشبل امام . اإل  
 ؿ :نيع يدتسعػف ويتػاججوف .. قافمسا قيل لو إ أعمع أقػاما أفزل مشيع " اليسة .." , " ال وخذية هللا والدىج وعمػ  والسخاقبة                       

 " دعػىع يفخحػا مع هللا ساعة .. !! "                      
 يجييع أكبخ دليل عمى ق خبيع مغ هللا ورضاه عشيع , ولػ كافأ" حجوث الكخامات وخػارؽ العادات عمى : مصاف العمساء( )س بن عبد الدالم . العز    

 خضي هللا ألجخى الكخامات عمى أيجي أىل العمع ولػ لع يعسمػا !! .."عسل ي   العمع بغيخ                                           
 : ثالثة أقداـ الرػفية:  ابن تيسيو.   

 مغالدشة ، ومشيع قـػ سعػا إلي الدىج الحكيقي وصفاء الشفذ فسشيع مغ أصاب ولع يخخج عغ إشار الكتاب و  ←صػفية الحقائق  -   
 .. نتخؾ أمخه هلل، و نتجشب مغ أخصا و  ، فعميشا أف نأخح مسغ أصاب صػابو الباشل مغ غيخ عسج أخصأ فػقع في                          

 ا ، نخاىع عمي أبػاب السداجج وال عسل ليع وشبع   لدىج وىع في الحكيقة يخيجوف بصش ا وأكالقـػ اد عػا الفقخ وا ←صػفية األرزاؽ  -   
 .. ليدت الفقخ!حكيقة الدىج في التخؾ و  ىج مع أفم ج عيغ الد                          

 ما أخحوا مغ الترػؼ إال رسسو ..الجاه والخياسة و  في ايتكمسػف بمداف الدىج ويعتقجوف أنيع أعمع الشاس شسع   ←  صػفية الخسع  - 
 : ( جسع قمب الرػفي إلى عقل الفيمدػؼ ).. الذيخ "دمحم عبده " . 

 نو لع يػجج في أمة مغ األمع ما ي زاىي الرػفية في عمع األخالؽ وتخبية إفي ديشي فدببيا الترػؼ .. و  " .. كل ما أنا فيو مغ نعسة          
 ألع  بالرػفية ىػ تحامل الفقياء عمييع وأخح األمخاء بقػؿ الفقياء   الشفػس .. وإنو بزعف ىحه الصبقة وزواليا فقجنا الجيغ .. وإف سبب ما           
 وا إلى أسخار ورمػز ف يمجؤ ػف ويقتمػف .. مسا اضصخ الرػفية أف يطيخوا بغيخ مطيخىع الحكيقي وأخوف وىؤالء ي عحبأولئظ ي كف ِ فييع ، ف           
 كاف يطيخ مشيع فقط ، وىػ ليذ مغ الترػؼ ، ولع يعخفػا مغ .. ثع قاـ أ ناس ي قمجونيع فيسا زادت حقل الترػؼ غسػضا وبمبمة            
 ػر الرػفية الرحيحة إال القميل .. وىكحا كاف الب عج عغ الترػؼ رويجا رويجا حتى انقخضت ىحه الصبقة انقخاضا تاما إال قميال .."أم           

 إلى تحػليع دىة مسا أتباع الصخؽ الرػفية لتحقيق مرالح مذتخكأممحػضة : في واقعشا الحجيث زاد الصيغ بمة غػاية السدتعسخيغ والحكاـ السدتبجيغ لمكثيخ مغ    
 صػؿ الترػؼ نفدو .. !! إلييا بل وأصػؿ الصخؽ التي يشتدبػف أتحػال  كبيخا عغ               

 قصابعسار الفخندي قخابة عذخيغ عاما والحي كاف مغ أتباع "عبج القادر الجدائخي " الحي قاد نزاؿ الذعب الجدائخي ضج االستأ) دعػة                
 (نيا إرادة هللا ..! الفخندي وفخندة الجدائخ زاعسيغ أ ي الجيغ بغ عخبي" إلى االستدالـ لدياسة االستعساريترػؼ ومغ مخيجي" محال                 

 
 
 
 
 
 : شطحات الرهفية *

 : األفعاؿ جاء مغتصخؼ بعس الرػفية في األقػاؿ و         
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 خش= تصجخ اإلشبسح إنى وادذ هً عٍٍ اإلشبسح إنى اَوادذا و ذجىة  نٍصٍشوا شٍئب) = ثٍٍ انًذت وانًثبالتذبد   - ←دعاء العذق اإلليي ا.        

 فٍه هى هللا ، = انكىٌ ويبنهٍخ هً انذمٍمخ اإل هً إال يظبهش نذمٍمخ وادذح ال هللا ، وكم انًخهىلبد يبإنٍش هُبن يىجىد                                                        

 ودذح انىجىد !(  اتذبد انالهىد ثبنُبصىد =  =  وهللا هى انكىٌ !                                                        

جخ إال هللا .. " !! ًَ .."أعظى شب يب" صجذبًَ ..  ، أَب انذك .." .. "                                                           ، " .. يب فً انج 

  أجداد يرصفييا مغ مخمػقاتو ..!( أف هللا يحل في=  )انذهىل و  -                                 
 .. يحل فيو شيء وال يحل في أحج سػاه  م شده الو  يتحج بذيء جساع الواحج باإل يجػز عمى هللا ألنو سبحانو وتعالى ىحا ال.   رد الرػفية :        

 ىس عهى انصىلٍخ .. لكٍف تكىٌ انصُعخ هً انصبَع .. ؟؟. هزا كالو يذص                  
 ثجبد وجىد انذك صجذبَه فمط .. يجبنغخ فً انتىدٍذ!إ. االتذبد نفع ٌمىل ثه ثعط انصىفٍخ  ٌ شاد ثه يذى أَفضهى ثبنفُبء فً هللا و                             

 العػاـ ىجفيا تدكية الشفذ  ىي عبادات صالة وصياـ وزكاة وحج ..(مغ  )يع أف العبادات العتقاد بعز الفخائسة الشفذ بتخؾ التكاليف و تدكي.        
 .. والتخمق بأخالقو وتصييخ السجتسع ، أما ىع فميع عبادات خاصة ىجفيا ربط القمب باهلل والفشاء فيو والتمقي عشو مباشخة أو عغ الشبي

اؿ ..إرد الرػفية : مغ ادعى ب -              كغ فيكػف ..!! يءحتى يقػؿ الرػفي لمذ  سقاط التكاليف فيػ دج 
 نفديع بجعػى .. وإسقاط المـػ عغ أ، وارتكاب السعاصي  مات كالخسخ والسدكخات ، والدنا ، واختالط الخجاؿ بالشداءخ  ح  باحة بعزيع لمس  إ.        

 أو ألف هللا قج أحل ليع ما حخ مو عمى غيخىع..!!!!  ا "؟ لقػلو تعالى " لػ شاء هللا ما أشخكشف الحق قج كتبيا عمييع أ         
 " .. غمق بسا يفتحشي ويغمقشيأفتح وأ  .. ذا ح خكتأنا كالباب ال أتحخؾ إال إ..  "         
يق وقج يقػلو زنج" .. تدتخي" عمى ىؤالء : رد "سيل ال                 فيػ  وط الالئسة عشسقاإل يق !! والعبخة بالشية ، فإذا كانتىحا القػؿ قج يقػلو صج 

  فيو  بعجؿ هللافنفدو  في ، وما أصابو مغ شخ  ي ؤتيو مغ يذاء"  فزل هللاهللا " ذلظ  مغ ا بحنبو فتاب وأناب فبفزلف كاف م قخ  زنجيق ، وإ         
                                                  نداف يتقمب بيغ الفزل والعجؿ .."فاإل ،رب ظ بطال ـ لمعبيج"  وما"          

 . اعتداؿ الشاس وستخ أحػاليع وأعساليع عغ الخالئق وىع في شخيقيع إلى هللا
 يترخؼ بعمع وحكسة ، يزع الخمق مقاميع ويزع هللا مقامو .. !! يجب أف ي طيخه يشبغي أف يدتخه ولو ما رد الرػفية : الرػفي الحق لو ما  

شة فقط بل باتثبت بال . العقيجة عشج بعزيع ال  وربط القمب بالشبىة القمب ي هللا وانجالء مخآ ولياء والفشاء فإللياـ والكذف لألقخآف والد 
 .. !!الحي يدتسجوف مشو العمـػ مباشخة   

 لمقخآف = تفديخ اإلشارة = لكل حخؼ في القخآف معشى ال يصمع عميو إال الػلي !!الباششي  . التفديخ
 ، وادعاء اوآخخ باششي اضاىخي اتفديخ   عمى أف لكل شيءمغ أعسجة الرػفية ودليال اوجعميا عسػدالقخآف . تأويميع لقرة " الخزخ" في 

 الكثيخ مشيع لقاء الخزخ واألخح عشو  ..!  
 توات واالرض والعخش والكخسي وكل الكائشاافخاط في حب الشبي وتعطيسو ..) البعس يعتقج أف الشبي ىػ قبة الكػف ..؟! ، وأف الدساإل. 
مقت مغ نػره ..؟! وأنو أوؿ مػجػد .. ؟! والسدتػي عمى العخش .. ؟!!     ( خ 

شة اوأوراد اىع أذكار ؤ . ادعا  .. وصالة عمى الشبي لع تخد في القخآف أو الد 
 . عبادة هللا بالدساع والغشاء واألشعار والخقز ودؽ الصبػؿ ) العبادة بالخقز وسساع األغاني بجعة ييػدية !(

 ضاىخا وباششا ، واالعتقاد بأف ليعليية لرفات البذخية ويتحمى بالرفات اإلػلي عشج بعس الرػفية مغ أنو ي دمب مغ جسيع ا. حكيقة ال
  ( شخؾ الخبػبية؟! )نداؿ السخض والذفاء مشو وحفظ العالع مغ الجمار إعمى  القجرة         

 لييا أويصمبيا بل ىجفو وشمبو الفشاءيجػز لمػلي أف يدعى إ ة العشج بعس الرػفية شمب الجشة واالستعاذة مغ الشار مشقرة عطيس. 
شة !خػفا مغ الشار بل ألنو يدتحق أف ي عبج..(  شسعا في جشتو وال اليعبج هللا =  )..في هللا      عبادة سامية ولكشيا م خالفة لمكتاب والد 

 يالية لخفع مشدلتيع فى نفػس األتباع ، وادعاء بعزيع القجرةبخاز كخاماتيع وخػارقيع واختالؽ القرز الخإ. اإلفخاط في حب الذيػخ و 
 ..!! خػارؽ عمى تدخيخ الجغ لفعل ىحه ال   

 ىع أف مغ زىج في الجنبا أربعيغ يػما صادقا مخمرا مغ قمبو ضيخت لو كخامات !!ؤ . ادعا
 قامة السػالج ..إ. تقجيذ األمػات وبشاء األضخحة والذػاىج عمى القبػر و 

 شيي عغ السشكخ !!بالسعخوؼ وال مخـ االعتخاض" .. فيو مخالفة لأل"عج, عقيجة 
 ىحا إنكار مرجره العمع والججؿ ..  ػاي أنفديع ال يعجدوا أف يقػلم دك  نكار أىل العمع لذصحات الرػفية وم ج عي العذق اإلليي و عشج إ. 

 الججؿ عسل الشفذ..!، و  فالعمع حجاب         
 قجرلكغ ال ي ←مفيػمة لقائميا تذػير في الخياؿ ، أو العقل و  لجشػف في ←غيخ مفيػمة لقائميا  ىي إما:، و  ػمةبكمسات غيخ مفيالتفػه . 
 .. !  عمي تفييسيا لغيخه لقمة عمسو   

 كم علي الطرق الرهفية:الح   *
 يجب تذجيعياة و محسػد ←شخيعة إف كانت ممتدمة بالجيغ عقيجة و  -       

 تحػيميا إلي شاقاتالسػعطة الحدشة لويجب تقػيسيا بالحكسة و محمػمة  ←خيعة شإف انحخفت عغ الجيغ عقيجة و  -
 ،  بيغ السخيجيغ بعزيع البعس، و  السخيجيغبقػة الخباط الخوحي بيغ الذيػخ و ذلظ ألنيا تستاز و  متيا ،أتفيج نفديا و     

 حي أثخه الكبيخ في نذخ الجعػة اإلسالمية قج كاف ليحا الخباط الخو ، و  ىػ أمخ نفتقجه في السؤسدات التعميسية األخخى و     
 الذيخ عصية صقخ( ←أحكاـ فتاوى و )مقاومة االستعسار برخؼ الشطخ عسا أخح عمي بعزيا مغ سمبيات يسكغ أف تعالج و     
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 : عليو لو وما الترهف ما
 ديخ الخاشئ لمجيغ تارة أخخى * الترػؼ ي عيج لمجيغ البخيق الخوحي السشجثخ بفعل تصػر الحياة السجنية تارة ، والتف

 تشفج إلى القمب والخوح * الترػؼ ي شكخ اعتبار الجيغ مجخد شقػس وأوامخ ونػاىي جافة ال
 دياف العالسية الدساوية مشيا وغيخ الدساويةخ عمـػ الجيغ التي يمتقي فبيا اإلسالـ مع غيخه مغ األ* الترػؼ أكث

 " الحمػؿ واالتحاد ؼ باششي غخؽ في فمدفات "تخ ىػ  ما مقمػب  .. ومشوشفػس ، وشب لما ىػ عمع لألخالؽ ، وتخبية لم مشوالترػؼ  *
 لالستعسار واالستبجاد وروبا .. ومشيع عسالءأفخيكيا وأ سالـ فييغ والتتار واالستعسار ونذخوا اإل* مغ الرػفية مجاىجوف ، حاربػا الرميبي  

 ، .. هلل  والكساؿالسقامات واألحػاؿ لمفشاء في صفات الجالؿ والجساؿ * مغ الرػفية أصحاب مجاىجات روحية ، سعػا عمى شخيق 
 ..لمفشاء في دواويغ الحكاـ السدتبجيغ وكثخة األتباع شخيق األمػاؿومشيع أىل دنيا ، يدعػف عمى    

 األذقاف في البجع والخخافات .. ى* مغ الرػفية أىل شخع وعقل وحكسة .. ومشيع غارقػف إل
 سالـ لغيخىع كسا ترػروه ، وىع في ىحا مجتيجوف .. مغ أخصأ فمو أجخ ومغ أصاب فمو أجخاف ..ة يقجمػف اإل* الرػفية الحق

 فيجب التسييد بيغ الصيب والخبيث ، والرالح والصالح في الترػؼ والرػفية ..                      


