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 ة(َحقََّهُم و ٌةسيَد)َم الطبعة الثانية
 دار اإلمياى واحلياة
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 مقدمة الطبعة الثانية
 

 .. والشكر هلل على جميع اآلالء ... الحمد هلل على سابغ النعماء
والصبلة والسبلـ على إماـ الرسل واألنبياء سيدنا محمد وآلو األنقياء، 

 وبعد،بعهم بخير إلى يـو العرض والجزاء، وصحابتو األوفياء، وكل من ت
 اإلمام أبوالعسائم اجملدد الصوفىلما نفدت الطبعة األولى من باكورة كتبنا 

فى ىذا  لما لو من أىمية بالغة ؛أشار كثير من األحباب إلى رغبتهم فى إعادة طباعتو
أبرز دعاة الوسطية اإلسبلمية فى يعد من  العزائم  العصر، حيث أف اإلماـ أبا

 :أنو ال عبلج لكل أمراض المجتمعات اإلسبلمية يرى ألنو عصرنا، 
 .إال بنبذ الُفرقة وإزالة الشحناء والبغضاء من القلوب -
 .وتنقية النفوس من األثرة واألنانية وحب الدنيا -

  ... واإلجتماع على شرع اهلل، وىدى رسوؿ اهلل  -

 ة الكريمة:عمبلً باآلية القرآني

                                ((ٖٖٔٓٔٓ  )آؿ عمراف)آؿ عمراف  
كذلك أنو ال سبيل إلى رقى مجتمعاتنا اإلسبلمية وازدىارىا وتقدمها   ويرى 

إال بتربية األفراد التربية اإلسبلمية الحقة التى يكوف الفرد فيها ظاىره شريعة وباطنو 
باطنو صوفى، ظاىره القياـ بأحكاـ الشريعة الظاىرة والتزاـ حقيقة، ظاىره سنى و 

وباطنو مراقبة اهلل  ،بتعاليمها فى كل أموره من عبادات وأخبلؽ ومعامبلت وسلوكيات
واستحضار أوصاؼ حضرتو وعظمتو  ،والرغبة فى رضائو ،والخوؼ من مقامو ،وخشيتو
لى الحق وإلى الطريق يوجهو ويهديو إ ،قلبو حتى يكوف معالم فى أفق ،وكبريائو

 شأنو: المستقيم متاسياً بقولو عز  

                                                            

                                        ((.)التوبة.)التوبة  
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 ،اهلل تعالى فى ذلك، وقمنا بمراجعة الكتاب فى نسختو األصليةفاستخرنا 
وأدخلنا عليو بعض التعديبلت من الحذؼ واإلضافة وتغيير بعض األلفاظ والجمل 
والعبارات، وكذلك توضيح بعض المعانى، وذلك ليكوف أكثر تبلئمًا مع العصر، مع 

 .ترتيب والسياؽمراعاة عدـ اإلخبلؿ بالكتاب األصلى من ناحية التبويب وال
ىنا حيث تمت من مؤخرة الكتاب لعدـ الحاجة إليها  ٔقد حذفنا المبلحقكما 

 . أوراد األخيارطباعتها فى كتاب مستقل ىو: 

                                                                  

        ود(ود()ى)ى  
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم

 مساء الخميسالجميزة 
 ـ ٜٕٓٓمن مايو  ٗٔ، ىػ ٖٓٗٔمن جمادى األولى  ٜٔ

 

 

 : :اجلويسة ، حمافظت الغربيت ، مجهىريت هصر الؼربيتاجلويسة ، حمافظت الغربيت ، مجهىريت هصر الؼربيت  
 : :ٖٜٖٜ٘ٗٓ٘ٔ٘ٗٓ٘ٔ--ٗٗٓٓ--ٕٕٓٓٓٓٓٓ ، ،  ::ٖٖ٘ٗٗٗٙٓ٘ٗٗٗٙٓ--ٗٓٗٓ--ٕٕٓٓٓٓٓٓ  

 : :WWWWWW..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  

 : :ffaawwzzyy@@ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  

ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@yyaahhoooo..ccoomm  

                                                 
1

، ٚاٌٍّسك اٌثأٝ خرُ صالج اٌٍّسك األٚي اٌفرٛزاخ اٌؼض١ِح فٝ اٌصالج ػٍٝ خ١ش اٌثش٠ح ٌإلِاَ أتٝ اٌؼضائُ  

 اٌصثر ٌٗ سضٝ هللا ػٕٗ ٚأسضاٖ.
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 ... على عباده الذين اصطفى مد هلل وكفى، وسبلـٌ الح

النػا و والصبلة والسبلـ علػى كنػز حقيقػة االصػطفا، ورمػز الصػفا والوفػا، سػيدنا وم
 وبعد ...محمد وآلو وصحبو ومن اقتفى، 

وحهػػػػم بمحبػػػػة كنػػػػا نتحػػػػدث مػػػػع بعػػػػض اإلخػػػػواف الصػػػػادقين الػػػػذين تشػػػػبعت ر 
الصػػالحين، وتػػدفعهم دفعػػاً حثيثػػاً إلػػى اإلقتػػداء بهػػم، ومتابعػػة ىػػديهم، ومحاولػػة السػػير 

وأرضػاه، فطلػب منػي   على منهاجهم، فتطرؽ الحديث إلى موالنا اإلماـ أبي العزائم
 .في ذات اهلل هم معرفة شئ ما عن حياة اإلماـ أبي العزائم وجهاده جل  

وجػػػدت أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ كتػػػاب يشػػػمل النػػػواحي  ،ولمػػػا تػػػدبرت فػػػي ىػػػذا األمػػػر
بػػػػل واألحػػػػواؿ التػػػػي يتمتػػػػع بهػػػػا الصػػػػوفية، وخاصػػػػة  ،الروحيػػػػة والتربيػػػػة الصػػػػوفية عنػػػػده
إذ الكتب التي ظهػرت حتػى وقتنػا ىػذا، وتتعلػق ،  المتابعين منهم لئلماـ أبي العزائم

 ىي:رضى اهلل عنو وأرضاه بشخصو الكريم 
محمػد  لفضػيلة الشػي  ٌفسهُ لمىسهمى ً اإلوان أبٓ العزائه كىا قدنكتاب 
وىو كتاب فػاؽ الجػودة، مػن ناحيػة األسػلوب والصػياغة والمعػاني، ولكنػو علي سبلمة، 

 ألنو يصف أحوالو القلبية، ومقاماتو الوىبية.،  يخاطب الخاصة من تبلميذ اإلماـ
 آثهها َ -جّهها َ  -ح اتههُ  -العههزائه أبههٓ والكتػػاب اآلخػػر: ىػػو كتػػاب 

، ولكنو يركز على جهػاد اإلمػاـ وىو كتاب جيدلمنعم شقرؼ المحامي، ؤلستاذ/ عبد ال
العػػػزائم السياسػػػي فػػػي مواجهػػػة اإلنجليػػػز، وفػػػي تعضػػػيد الثػػػورات التػػػي يقػػػـو بهػػػا  أبػػػى

 .المسلموف في كل بقاع األرض، ودوره العظيم، في إحياء الخبلفة اإلسبلمية
علػي نحػو إخػواني  وواجبػاً ،  ولذا، وجدت لزاماً علي نحػو اإلمػاـ أبػي العػزائم

فػي   آؿ العزائم خاصة، والمسػلمين أجمعػين أف أوضػح الػدور العظػيم الػذي قػاـ بػو
تجديػػد أحػػواؿ الصػػوفية، وبيػػاف مػػا أنػػدرس مػػن أخبلقهػػم وسػػلوكهم، ومقامػػاتهم، والػػدور 
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فػي سػبيل نشػر ىػذه المبػادئ السػامية، واألحػواؿ الراقيػة، بػين   الكبير الذي قػاـ بػو
مية، متعرضػػػاً قػػػدر اإلسػػػتطاعة لشػػػئ مػػػن حياتػػػو الخاصػػػة فػػػي بيتػػػو، ربػػػوع األمػػػم اإلسػػػبل

مػن واجبػات  ما علػي   اً ي بعضوحياتو العامة مع أخوانو والمسلمين، وأرجو بذلك أف أوف  
 . نحو إمامي ومرشدي

فأحسسػػت  ،  ىػػذا وقػػد اسػػتلهمت روح سػػيدي ومرشػػدي اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم
وتلكػم الكلمػات، وذلػك مػا دفعنػي إلػى  يملي علي في أذني، ىػذه العبػارات،  كأنو

 .. أف يجعلو شفيعًا لي يـو العرض عليو  المبادرة إلى ىذا العمل، الذي أسأؿ اهلل
 فمػػا كػػاف فيػػو مػػن صػػواب وتوفيػػق، فبفضػػل اهلل أواًل، وببركػػة اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم

 ،ع إلػى وإمداده، وإلهامػو لػذاتي ثانيػاً، ومػا كػاف فيػو مػن سػهو أو تقصػير، ف نمػا يرجػ
 عجلتي، وغفلتي وزللي.

واهلل أسأؿ أف ينفع بو كل من قرأه، أو شارؾ في طبعو أو نشره، وأف يجازي عنػا 
 اإلماـ أبي العزائم خير الجزاء بمغفرة ورضواف وخير في الدنيا واآلخرة.

                                                                

                                                                   

                                                             

  ]البقرة[.]البقرة[.

 كتبه
 حممد أبو زيد فوزي
 غربية -اجلميسة ، دار الصفا

 م6996مو نوفمرب شهة  12املوافق ، يـ6361مو مجاد األوىل  61الصبت 
 وصلى اهلل على شيدنا حممد وعلى آله وصحبه وشلم.
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 فاطر( ٕٖ)

 
 

  ااوََوــــــــــييرِِردِِديََي  ضََضيِِيلََل  وٌزوٌزنُُنكُُك  اَلاَلــــــجََجالرِّالرِّ  نَّنَّإِِإ
  ااــــــــيَويَواِناِنعََعمََم  نِِنى ِمى ِملَّلَّحََحتََت  اٌداٌدرََرــــال ُمال ُمإِِإ

  هِِههُُهدََدعََعقِِقمََم  شُُشرِِرعََعاِلاِلوََو  هِِهوُُواُماُمصََصجِِجأَأَ  ضِِضرِِرى اأَلى اأَلفِِف
  ااــــــــيَويَواِداِدهََه  اهلُلاهلُلوََو  تِِتفََفصََص  هِِهــوُُووُبوُبلُُلقُُق

  هُُهُُــــــهُُهى َوى َوفََفطََطضِِضنُُناِلاِل  رِعرِعشََشلِِل  وُطوُطنُُنالشُّالشُّ  هُُههُُه
  اايَويَورِِرجِِجمََم  اهلِلاهلِل  هِِهصِِصـِـِبب  لِِلصِِصوََواِلاِل  ةُُةيَنيَنفِِفشََش

أبو العسائه 



  {{99}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

  الفصل األّلالفصل األّل

  ىطبُ ّأضستُىطبُ ّأضستُ

  ىطبُىطبُ  

  أضستُ ّنئتُأضستُ ّنئتُ  

  جدِ األعلٙجدِ األعلٙ  

بً  ضٕ  عصائه ما بْ ال بً أ ضٕ  عصائه ما بْ ال أ

  ضلطاٌضلطاٌ

  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 1111}}
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

  ىطبُ ّأضستُىطبُ ّأضستُ: :   الفصل األّلالفصل األّل

  ىطبُىطبُ  

 : إلى العترة الطاىرة من آؿ البيت الكراـ، فهو  ينتسب 
 .حسيني من جهة والده -
 .ة أمووحسني من جه -

 :محمد ماضي أبو العزائم السيدىو  ونسبو كما ىو مثبت في كتبو  -
 :بن السيد/ عبد اهلل المحجوب

بػػػػن السػػػػيد أحمػػػػد، بػػػػن السػػػػيد مصػػػػطفى، بػػػػن السػػػػيد 
إبػػػراىيم، بػػػن السػػػيد صػػػالح، بػػػن السػػػيد ماضػػػي، بػػػن السػػػيد 
درويػػػب، بػػػػن السػػػػيد محمػػػد، بػػػػن السػػػػيد علػػػي، بػػػػن السػػػػيد 

لسػػػيد رمضػػػاف، بػػػن السػػػيد محمػػػد، بػػػن السػػػيد إبػػػراىيم، بػػػن ا
أحمد، بن السيد عبد الحميد، بػن السػيد محمػد، بػن السػيد 
علي، بن السيد حسن، بن السيد زيد، بن السػيد حسػن، بػن 
السيد علي الطويل، بن السيد محمد، بن السيد إبراىيم، بن 
السػػيد محمػػد، بػػن السػػيد عبػػد اهلل العػػوكبلني، بػػن السػػيد أبػػو 

د جعفر الصادؽ، بػن السػيد الحسن موسى الكاظم، بن السي
محمػػػد البػػػاقر، بػػػن السػػػيد علػػػػي زيػػػن العابػػػدين، بػػػن سػػػػيدنا 

ىػذا ، الحسين، بن اإلماـ علػي بػن أبػي طالػب كػـر اهلل وجهػو
 2رضى اهلل تعالى عنو  من جهة أبيو

 من جهة أمو فهي: أما نسبو 
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 اٌطثؼح اٌساد٠ح ػششج ))اإلِاَ ِسّذ ِاضٟ أتٟ اٌؼضائُ((. 109خ ص ١ًٔ ااٌخ١شا 



  {{1111}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

 :السيدة آمنة المهدية
 ابنػػة السػػيد أحمػػد العربػػي الفرجػػاني، بػػن السػػيد علػػي، بػػن
السيد سليماف، بػن السػيد مصػطفى، بػن السػيد زيػن الػدين، بػن 
السيد محمد درويب، بػن السػيد حسػاـ الػدين، بػن السػيد ولػي 
الدين، بن السيد زين الدين، بن السيد شرؼ الدين، بػن السػيد 
شمس الدين، بن السيد محمد الهتاكي، بن السيد عبد العزيػز، 

لح موسػػى جنكػػي بػػن السػػيد عبػػد القػػادر الجيبلنػػي، بػػن أبػػي صػػا
دست، بن السيد عبد اهلل الجيلي، بػن السػيد يحػي الزاىػد، بػن 
السػيد محمػد، بػػن السػيد داود، بػن السػػيد عبػد اهلل، بػن السػػيد 
موسػػى الجػػوف، بػػن السػػيد عبػػد اهلل المحػػض، بػػن السػػيد حسػػن 
المثنى، بن سيدنا اإلماـ الحسن، بن اإلماـ علي بن أبػي طالػب 

  .... 3وكـر اهلل وجهو 

  ستُ ّنئتُستُ ّنئتُأضأض  

 .محمد بن عبد اهلل المحجوب ونبلحظ ىنا أف اسمو 
 فهما كنيتاف تكنى بهما في حياتو. ،أما ماضي وأبو العزائم

  ماضى( : األولىالكنية وترجع( 

 :األمير ماضي بن مقرب من بني ىبلؿ إلى
وىي القبيلة العربية المشهورة، التي كانػت تسػكن فػي بػبلد الحجػاز حتػى تمكػن 

ف مػػػػن إنشػػػػاء الدولػػػػة الفاطميػػػػة، وجعلػػػػوا مصػػػػراً مقػػػػراً لحكمهػػػػم، وكػػػػاف مػػػػن الفػػػػاطميو 
فاطمػة الزىػراء رضػي اهلل تعػالى عنهػا إلػى  تهم، جلب كل من ينتسػب إلػى السػيدةسياس

دولتهم، إلكرامهم وتعويضػهم عمػا شػعروا بػو مػن ظلػم واضػطهاد تحػت حكػم األمػويين 
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 اٌّشخغ اٌغاتك. ١ٔ110ً اٌخ١شاخ ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 1212}}
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

 مصر. والعباسيين، فأرسلوا إلى بني ىبلؿ، واستقدموىم إلى
وتحكػػي الروايػػات التاريخيػػة، أف عػػددىم كػػاف يزيػػد علػػى األربعمائػػة ألػػف، ونظػػراً 

 .لكثرتهم العددية، وجهوىم إلى جنوب الببلد، وأسكنوىم في ببلد الصعيد
ثم حدثت بعض الثورات على الدولة الفاطمية في ببلد المغػرب، فمػا كػاف مػنهم 

ا لنجػػػدتهم، والقضػػػاء علػػػى ىػػػذه إال أف طلبػػػوا مػػػن إخػػػوانهم مػػػن بنػػػي ىػػػبلؿ، أف يهبػػػو 
 .الثورات، خاصة وأنهم كانوا مشهورين بالفروسية والبطولة والفداء والتضحية

القضػاء علػى ىػذه الثػورات، فوافق الػبعض وذىبػوا إلػى بػبلد المغػرب واسػتطاعوا 
القضػػاء علػػى الدولػػة الزناتيػػة، التػػي كانػػت تسػػيطر علػػى تػػونس وجػػزء كبيػػر مػػن  وأشػػهرىا

 .وا ىناؾ في أماكن متفرقةالجزائر، واستقر 
فذىب األمير ماضي بن مقػرب إلػى منطقػة األغػواط، الواقعػة علػى الحػدود اآلف 

 بين الجزائر والمغرب، وأسس عين ماضي واستقر بها ىو وذريتو.
سػػوىاج وقنػػا وأسػػواف،  جػػزء الػػذي تبقػػى فػػي مصػػر فػػي محافظػػاتبينمػػا انتشػػر ال

 األشراؼ اآلف.بوىم ما يسموف 
 ثانية: )أبو العزائم(أما الكنية ال: 

 :فترجع إلى جده األعلى )ماضي بن سلطاف(
ي أبػػي الحسػػن الشػػاذلي والػػذي كػػاف لػػو البػػاع الطويػػل فػػي خدمػػة ومصػػاحبة سػػيد

، اه بهػػذه الكنيػػة نظػػراً لمػػا لمسػػو فيػػو مػػن جػػد واجتهػػاد واخػػبلص فػػي وىػػو الػػذي كن ػػ
 .و ، ومن عزيمة شديدة في العمل على نشر محاسن طريقتطاعة اهلل 

واعتبػػاره لػػو مػػثبلً أعلػػى فػػي  ونظػػراً ألىميػػة دوره فػػي حيػػاة اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم 
 :حياتو الصوفية، نذكر على سبيل التبرؾ، قبساً من سيرتو 



  {{1313}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

 

  جدِ األعلٙجدِ األعلٙ        

  أبْ العصائه ماضٕ بً ضلطاٌأبْ العصائه ماضٕ بً ضلطاٌ
تعػػػرؼ علػػػى سػػػيدي أبػػػي الحسػػػن الشػػػاذلي فػػػي أوائػػػل ظهػػػور دعوتػػػو فػػػي بػػػبلد 

أثنػػاء سػػياحاتو الروحيػػة وتجوالػػو فػػي ىػػذه الػػببلد، ناشػػراً لهديػػو، المغػػرب العربػػي، وذلػػك 
 بعد أف أمر بذلك، وسمع النداء ))يا علي انزؿ اىِد الناس إلينا((.

وقػػػد كػػػاف ذلػػػك الوقػػػت يقػػػيم فػػػي جبػػػل بػػػالقرب مػػػن ))شػػػاذلة(( بتػػػونس اآلف، 
فاسػػتجاب للنػػػداء، ونػػزؿ تنفيػػػذ ألمػػػر اهلل، فتجمػػع عليػػػو خبلئػػػق ال يحصػػوف، كػػػاف مػػػن 

وتفػػرس فيػػو الشػػي  علػػو الهمػػة، وصػػدؽ اإلرادة، ، بيػػنهم الشػػي  ))ماضػػي بػػن سػػلطاف((
 .فأختاره خادماً ذاتياً لو، يطلعو على شئونو الخاصة، ويوكل إليو جبلئل األعماؿ

ومنذ ذلك الوقت، لـز الشػي  ماضػي أسػتاذه أبػي الحسػن الشػاذلي، حتػى رحػل 
رح عنػو حتػى انتقػل إلػى جػوار ربػو، وكػاف معو إلى اإلسكندرية، عندما جاء إليها، ولم يب

 يبلزمو في كل أسفاره، وخاصة سياحاتو في الببلد، ورحبلتو ألداء فريضة الحج.
اب التراجم والسير، لصدؽ روايتو، عندما يكتبوف عن سػيدي ولذا يعوؿ عليو كت  
وقػػائع كثيػػرة مػػع شػػيخو، تػػدؿ علػػى علػػو  ولقػػد كػػاف لػػو  أبػػي الحسػػن الشػػاذلي 

و اإلمػػاـ أبػػو اء سػػريرتو، وصػػدؽ إرادتػػو، وتبػػين المػػنهج العظػػيم الػػذي أتبعػػىمتػػو، وصػػف
نهجػاً قويمػاً،  العػزائم  لمريديو، والذي اختػاره اإلمػاـ أبػوالحسن الشاذلي في تربيتو 

 لتربية أبنائو ومحبيو، كما سنذكر فيما بعد.
درة ىػػذه الوقػػائع التػػي يػػذكرىا ابػػن الصػػباغ فػػي ومػػن ذلػػك علػػى سػػبيل المثػػاؿ، 

وتتػداولها   املفـاخر العليـة ا املـ ار اللـا لية    وينقلها عنػو ابػن عيػاد فػي  األشرار
 كتب الطبقات وتراجم الشاذلية إلى يومنا ىذا:



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 1414}}
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

  قاؿ بن الصباغ ))حدثني الشي  الصالح أبو العزائم ماضي :قاؿ 
 في حقيقة الشي  مع أصحابو فقاؿ: تحدث الشي  

انوا(( قػاؿ: فاعترضػػت علػى ذلػػك فػػي ))أف تكػوف يػػده علػيهم يحفظهػػم حيثمػا كػػ
، فلمػػػا أصػػػبحت أخػػػذتني ضػػػيقة شػػػديدة فػػػي نفسػػػي وقلػػػت: ال يكػػػوف ذلػػػك إال هلل 

نفسػػي، فخرجػػت لخػػارج اإلسػػكندرية، وجلسػػت علػػى سػػاحل البحػػر اليػػـو كلػػو، فلمػػا 
صليت العصػر، زيقػت، يعنػي أدخلػت رأسػي فػي طػوقي، وإذا بيػد تحركنػي، فظننػت أنػو 

 بعض الفقراء يمازحني.
اؿ: فأخرجػػت رأسػػي مػػػن طػػوقي، وإذا بهػػا امػػرأة حسػػػناء عليهػػا لبػػاس حسػػػن، قػػ

 وحلي، فقلت لها: ما تريدين؟
قالت: أنػت. فقلػت: أعػوذ بػاهلل منػك. فقالػت: واهلل مػالي عنػك بػراح؛ فػدافعتها 
عػػن نفػػس، فأخػػذتني فػػى حضػػنها، ولعبػػت بػػي كمػػا يلعػػب الطفػػل بالعصػػفور ومػػا ملكػػت 

فحنػػػت نفسػػػي إليهػػػا، وإذا بيػػػد أخػػػذتني مػػػن ها، مػػػن نفػػػس شػػػيئاً، ورمتنػػػى بػػػين فخػػػذي
ماضػي، مػا ىػذا الػذى تقػع فيػو..؟ ورمػانى عنهػا، ي  يقوؿ لػي: يػا أطواقي، وإذا أنا بالش

فظننت أف الشي  أجتاز بذلك المكػاف، فرفعػت رأسػي، فمػا وجػدت الشػي  وال المػرأة 
.. 

فتعجبػػػػت مػػػػن ذلػػػػك، وعلمػػػػت أنػػػػي أصػػػػبت باعتراضػػػػي عليػػػػو. فاسػػػػتغفرت اهلل، 
يت المغػػرب، وآتيػػت إلػػى البػػاب األخضػػر، وقػػد غلقػػت أبػػواب البلػػد كلهػػا، فلمػػا وصػػل

دنوت منو .. انفتح لي ودخلت المدينو ثم أغلق، وىذا البػاب، ال يفػتح إال بعػد صػبلة 
قػاؿ: سػاحل، ثػم يغلػق إلػى الجمعػة األخػرى، الجمعة، يخرج منػو األميػر والنػاس إلػى ال
 .فقراءوأتيت القلعة، ودخلت بيتى مختفيًاعن ال

فلمػػػا صػػػلى الشػػػي  العشػػػاء اآلخػػػرة، صػػػرؼ النػػػاس، وكػػػاف فػػػي كػػػل ليلػػػة، يعمػػػل 
ميعاداً يأتي إليو الناس من البلداف، يستمعوف كبلمو. قاؿ: ثػم دخػل الخلػوة وقػاؿ: أيػن 

، قػػاؿ: أطلبػػوه فػػى بيتػػو، فػػأتوا إلػػي، فقلػػت لهػػم: إننػػي   ماضػػى..؟ قػػالوا: مارأينػػاه اليػػـو
قػػػاؿ: يػػػت إال بحػػػاؿ عظػػيم، فقػػػاؿ: احملػػوه بيػػػنكم، ذلك، فػػػ ني مػػا أتمػػريض، وكػػػاف كػػ



  {{1515}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

 !! فحملوني إليو، وأدخلونى عليو، وأمرىم باإلنصراؼ
فجلست بين يديو وأنا أبكي، فقاؿ لى: يا ماضي. لما قلػت بػاألمس كػذا وكػذا، 
فاعترضت أنػت علػي، أيػن كانػت يػدي اليػـو منػك لمػا أردت أف تقػع فػي المعصػية؟ .. 

 4شي .... من لم يمكن من ذلك فليس ب
 :قاؿ ابن الصباغ: وحدثنا أيضا قاؿ 
كنػػا بػػدمنهور الػػوحب، فلمػػا صػػلينا العصػػر، أعطػػانى كتابػػاً للشػػي  الفقيػػو فخػػر   

الػػدين الفتػػزي باإلسػػكندرية، برسػػم حاجػػة عرضػػت لػػو، فقلػػت لػػو: يػػا سػػيدى إذا  
 -وىػػذا الموضػػع مسػػيرة يػػـو للفػػارس  - كػػاف غػػداً إف شػػاء اهلل، أى أسػػافر غػػداً 

 الساعة تسافر وتعود إلى بالجواب إف شاء اهلل تعالى.فقاؿ لى: 
كانػػػػػػت عنػػػػػػدى، وخرجػػػػػػت متوجهػػػػػػاً، فوصػػػػػػلت إلػػػػػػى 5قػػػػػػاؿ: فتقلػػػػػػدت نمشػػػػػػة 

اإلسػػػكندرية فػػػي أقػػػرب وقػػػت، وأعطيػػػت الكتػػػاب للشػػػي  ورجعػػػت إليػػػو قبػػػل اصػػػفرار 
الشػػمس. وكنػػت مػػررت بجبػػاؿ الحػػاجر فػػي طريقػػي، فأسػػمع بهػػا دويػػاً وحػػس المشػػي، 

ترضونني في طرؼ النهػار، فأرسػل النمشػة وأبقػى منتظػراً، قػاؿ: فأظن أنهم اللصوص يع
 فما رأيت أحداً.

قػػاؿ: فلمػػا رجعػػت إلػػى الشػػي  وجلسػػت بػػين يديػػو تبسػػم وقػػاؿ لػػي: يػػا ماضػػي، 
 !! تجبز نمشتك تتقي بها اللصوص ..؟ الدوي الذي كنت تسمع دوي المبلئكة
لمبلئكػػػػة، واهلل مػػػا خرجػػػت مػػػن بػػػين يػػػدي حتػػػى تكفػػػل بػػػك ثمػػػانوف ألفػػػاً مػػػن ا

 6يحفظونك من أمر اهلل حتى وصلت إلى اإلسكندرية وعدت إلينا....
 :ًحدثنا الشي  أبو العزائم ماضي رحمو اهلل قاؿ: وقاؿ أيضا  

بعثنػػي الشػػي  مػػن اإلسػػكندرية إلػػى دميػػاط فػػي بعػػض حوائجػػو، وكػػاف عنػػدنا رجػػل 
توجهنػا لبػاب  فلمػافاستأذف الشي ، فأذف لػو فػي السػفر، من أىلها، فأراد السفر معي، 
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 (.45، 44دسج األعشاس التٓ اٌصثاؽ ص ) 
5

 إٌّشح: غطاء ِخطظ. 
6

 (.46، 45دسج األعشاس التٓ اٌصثاؽ ص ) 



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 1616}}
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

بهػػػا خبػػػزاً  اخػػػرج الرجػػػل دراىػػػم ليشػػػتري -بػػػاب مػػػن أبػػػواب اإلسػػػكندرية  -السػػػدرة 
فقلػػت لػو: مػػا نحتػاج إلػػى شػئ. فقػػاؿ لػي: نجػػد دكػاف فػػبلف فػي الصػػحراء .... وأدامػاً، 

 وأشار إلى دكاف حلواني باإلسكندرية. فقلت لو إف شاء اهلل.
بني جػػوع أسػػمع كبلمػػو مػػن اداً، فػػ ذا أصػػاز وكنػػت مهمػػا سػػافرت، ال أحمػػل معػػي 

خلفػػي يقػػوؿ: يػػا ماضػػي: اخػػرج عػػن يمينػػك تجػػد مػػا تأكػػل، وكػػذا إذا عطشػػت، فأجػػد 
 طعاماً طيباً وماء عذباً.

قػػاؿ: فخرجنػػا عػػن اإلسػػكندرية ومشػػينا، وجػػد بنػػا السػػير حتػػى تعػػالى النهػػار بنػػا، 
يػا فقاؿ لي: يا ماضي: اطعمني ف ني قد جعػت. وإذا بكػبلـ الشػي  علػى العػادة يقػوؿ: 

قػػاؿ: فخرجػػت عػػن يمينػػي، يفك، اخػػرج عػػن يمينػػك تجػػد مػػا تطعمػػو، ماضػػي: جػػاع ضػػ
ملينػا، فأكلنػا حتػى ة سكرية مخلطػة بالمسػك ومػاء الػورد، فوجدنا محفلة مملوءة بكناف

فقلػػت لػػو: أيهمػػا أطيػػب .. ىػػذا الطعػػاـ أو مػػا أشػػرت فبكػػى الرجػػل وتعجػػب ممػػا رأى، 
مػا رأيػت مثػل ىػذا قػ. .... ومػا صػنع مثلػو فقػاؿ: واهلل  إليو في دكػاف الحلػواني .... ؟

 في قصر ملك من الملوؾ، وأراد أف يرفع بقيتو فمنعتو، وتركتها على حالها.
ومشػػينا يسػػيراً فعطشػػنا. وإذا بكػػبلـ الشػػي  يقػػوؿ: يػػا ماضػػي اخػػرج عػػن يمينػػك 
تجد المػاء، فوجػدنا عػين مػاء عػذب فػي الرمػل فشػربنا، واضػطجعنا سػاعة، وقمنػا، فمػا 

فقلػػت: ال علػػم لػػي بػػو،  ؟ل: أيػػن المػػاء الػػذي كػػاف ىػػا ىنػػامػػاء، فقػػاؿ الرجػػ وجػػدنا قطػػرة
فقاؿ: واهلل لقد مكن لهذا الشي  تمكيناً عظيماً. واهلل ال رجعػت إلػى أىلػي، حتػى أنػاؿ 

ى فػػي ، ومشػػ..!!  مػػا نػػاؿ ىػػذا الشػػي ، أو أمػػوت فػػي اهلل تعػػالى، فخلػػى فروتػػو عنػػدي
 البرية يقوؿ: اهلل ... اهلل !!!

رت )أىلكػػت( ا قضػػيت سػػفري، ورجعػػت إليػػو قػػاؿ لػػي: يػػا ماضػػي: ود  قػػاؿ: فلمػػ
ة، أطعمتػػػو الكنافػػػة السػػػكرية فػػػي البريػػػ -رتػػػو فقلػػػت لػػػو: أنػػػت الػػػذي ود  ،  ضػػػيفك ..

 7في الذاىبين إلى اهلل تعالى ....  فقاؿ لي: مر  وأسقيتو الماء العذب في الرمل، 
 :وقاؿ: حدثنا الشي  ماضي رحمو اهلل أيضاً قاؿ 
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 (47 - 46دسج األعشاس التٓ اٌصثاؽ ص ) 



  {{1717}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

نة من السػنين عػن إذنػو، فلمػا قضػيت مناسػك الحػج، وأتيػت أطػوؼ حججت س
طػػواؼ الػػوداع، قػػاـ أىػػل مكػػة علػػى مػػن بقػػي فػػي الحػػـر مػػن الحجػػاج فنهبػػوىم، وكانػػت 

إف خرجػت  عندي أمانات للناس، فدخلت في الحجر، ووقفت تحت الميزاب وقلػت:
 بالشي .نهبوني، وإف أقمت أقمت بأمواؿ الناس عندي، فتحيرت في أمري، فناديت 

وإذا بو واقف بباب الندوة، وىو يشير إلي، فبادرت إليو، فولى خارجػاً، فاتبعتػو، 
ولم أقدر علػى اللحػاؽ بػو، والوصػوؿ إليػو، فلػم أزؿ كػذلك حتػى دخلػت الركػب، فلمػا 
دخلت الركب، طلبتو، فلم أجده، فلمػا وصػلت إلػى اإلسػكندرية، أتيػت إليػو، وسػلمت 

يا ماضي: لما أشتد الحاؿ عليػك وناديػت بنػا، أتينػا  عليو، فسألني عن حالي وقاؿ لي:
   8إليك وخلصناؾ مما كنت فيو ...

، فػػػي صػػػحبتو وىػػػذا نػػػذر يسػػػير ممػػػا روى عػػػن الشػػػي  ماضػػػي بػػػن سػػػلطاف 
لسيدي أبي الحسن الشاذلي، وقػد ذكرنػا ذلػك، لعلمنػا بشػدة تعلػق اإلمػاـ أبػي العػزائم 

 بأىلهػا وىػو الػذي كػاف يقػوؿ ألبنائػو  بهذه األحواؿ وبحثو عنها، وطلبو لها، وتأسيو
 دائماً حاثاً لهم على التحلي بها:

 فتشػػػبهوا إف لػػػم تكونػػػوا مػػػثلهم
 

 إف التشػػػػبو بالرجػػػػاؿ فػػػػبلح
ومػػن شػػدة تعلقػػو بػػو تكنػػى بكنيتػػو، وتشػػبو بسػػيرتو، ونسػػب طريقتػػو إلػػى السػػادة  

 .الشاذلية، رضي اهلل تعالى عنهم
 الحسػػن، حتػػى كػػاف  ىػػذا وقػػد ظػػل الشػػي  ماضػػي فػػي محبػػة شػػيخو أبػػي

سفره األخير إلى الحج، ويحكي ذلك: سيدي ماضي بن سػلطاف رحمػو 
 اهلل فيقوؿ:

لمػػا توجػػو رحمػػو اهلل فػػي سػػفرتو التػػي تػػوفى فيهػػا، وكنػػت تزوجػػت امػػرأة مػػن أىػػل 
 اإلسكندرية، وكانت حامبًل، فجعلت تبكي وتقوؿ لي:
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 (.36ٓ ػ١اد ص )اٌّفاخش اٌؼ١ٍح ... الت 



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 1818}}
 

 لفصل األول: نطبه وأضرته ا
 

 تتركني على والدة وتسافر عني.
: ادعها إلػي، فأتيػت بهػا إليػو فلمػا دخلػت بهػا قاؿ: فأخبرت بذلك الشي  فقاؿ

عليػػو، قػػاؿ لهػػا: يػػا أـ عبػػد الػػدائم. أتركػػي لػػي ماضػػي يسػػافر معػػي، وأرجػػو لػػك مػػن اهلل 
 .خيراً، فقالت لو: يا سيدي السمع والطاعة

 .فدعا لها وانصرفت
 9ف مولوداً ذكراً وسمتو ))عبد الدائم((...و فولدت ونحن مسافر 

سػػػن الشػػػاذلي إلػػػى جػػػوار ربػػػو فػػػي ذلػػػك السػػػفر فػػػي وقػػػد انتقػػػل الشػػػي  أبػػػي الح
 يخلفػػػو علػػػى اإلخػػػواف، سػػػيدي أبػػػو))حميثػػػرا(( بػػػالقرب مػػػن قنػػػا، بعػػػد أف أوصػػػى بػػػأف 

 .، فأكمل بهم السفرالعباس المرسي 
 ... وبعد أداء فريضة الحج والعودة إلى اإلسكندرية

 استأذف الشي  ماضي سػيدي أبػي العبػاس فػي الػذىاب إلػى اقلػيم دسػوؽ، لنشػر
 .طريقة شيخو ىناؾ

وقد اختار قرية ))محلة أبو علي(( لقربها من النيل، وألنها كانػت مينػاء ىامػاً فػي 
ذلك الوقت، واستقر بها، وبنػى بهػا زاويػة للطريقػة الشػاذلية، ينشػر فيهػا تعػاليم شػيخو، 

 .وقد توارثها أوالده من بعده، ووسعوىا، وجعلوىا مسجداً كبيراً ، وىديو
 .ى السيد عبد اهلل المحجوب والد اإلماـ أبي العزائمحتى صار األمر إل

والػػذي كػػاف خليفػػة الشػػاذلية علػػى ىػػذا اإلقلػػيم، وأحيػػا الطريقػػة فػػي زاويتػػو، وظػػل 
مجاىػػداً فػػي نشػػر مبادئهػػا وآدابهػػا متجػػوالً فػػي ربػػوع الػػببلد، لزيػػارة الصػػالحين، والتبػػرؾ 

إلػػػى يومنػػػا ىػػػػذا  ، وال يػػػزاؿ ضػػػػريحوبهػػػم، والتعػػػرؼ علػػػى آثػػػػارىم، حتػػػى لقػػػى اهلل 
 أجمعين. بالمسجد الذي أسسو الشي  ماضي بن سلطاف 
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 .222دسج األعشاس ص  



  {{1919}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   هاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلاإل
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الفصل الجاىٙ: أّاّل: مْلدِ 

 ّىػأتُ

    مْلدِمْلدِ  

لمحجػػػوب يػػػزاوؿ التجػػػارة فػػػي الغػػػبلؿ إلػػػى جانػػػب كػػاف والػػػده السػػػيد عبػػػد اهلل ا
عملػػو فػػي الزراعػػة، وكػػاف يجمػػع األرز مػػن الفبلحػػين، ويقػػـو بتوريػػده إلػػى مضػػرب األرز 

يكثػػر مػػن زيػػارة الصػػالحين أحيػػاءاً وأمواتػػاً، وكانػػت زوجتػػو  بمدينػػة رشػػيد، ولمػػا كػػاف 
لحين السػػػيدة/ آمنػػػة المهديػػػة تشػػػاركو نفػػػس ىػػػذا الحػػػب آلؿ بيػػػت رسػػػوؿ اهلل وللصػػػا

أجمعين، فكاف يأخذىا معو كل عاـ مرة إلى مدينة رشيد، حيث يباشػر عملػو، ويمكنهػا 
 من زيارة الصالحين في تلك البلدة.

وكػػاف ميعػػاد الوضػػع يصػػادؼ أيػػاـ ذىػػابهم  ولمػػا حملػػت باإلمػػاـ أبػػي العػػزائم 
أف يصػػرفها عػػن الزيػػارة فػػي ىػػذا العػػاـ لقػػرب أيػػاـ وضػػعها، ولكنهػػا  إلػػى رشػػيد، أراد 

صػػرت وتوسػػلت إليػػو أف يحملهػػا معػػو حتػػى ال تتخلػػف عػػن عادتهػػا، وذلػػك ليقضػػي اهلل أ
 أمراً كاف مقدوراً.

وشاءت إرادة اهلل تعالى تكريم ىذا الولي من لحظة والدتػو، وقػد ذىبػت السػيدة 
آمنػػة المهديػػة لزيػػارة مسػػجد سػػيدي زغلػػوؿ برشػػيد، وىػػو أكبػػر جػػامع بهػػا، ويزيػػد عػػدد 

لستين، وىو المسجد الذي أذف من فوقػو مػؤذف الجهػاد ضػد أعمدتو على الثبلثمائة وا
( ميبلديػػػة ))حملػػػة فريػػػزر(( ويتوسػػػطو ضػػػريح سػػػيدي ٚٓٛٔالحملػػػة اإلنجليزيػػػة عػػػاـ )

، ولمػػا دخلػػت رضػػي اهلل عنهػػا إلػػى ىػػذا الضػػريح المبػػارؾ، إذا بػػ الـ الوضػػع زغلػػوؿ 
ن الضػػريح الشػػديدة تنتابهػػا فجػػأة بػػدوف مقػػدمات، حتػػى أنهػػا لػػم تػػتمكن مػػن الخػػروج مػػ

ولػػو ألي مكػػػاف فػػػي داخػػػل المسػػػجد، فػػػأغلق الخػػػادـ عليهػػػا بػػػاب الضػػػريح، وأسػػػندت 
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ظهرىا إلى المقصورة الكائنة بو وولدت اإلماـ محمػد ماضػي أبػو العػزائم بػدوف ألػم وال 
تعب في الوضع كالعادة المرعية، وكاف ذلك في صػبيحة يػـو االثنػين السػابع والعشػرين 

وثمػػانين مػػن ىجػػرة النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم،  مػػن رجػػب سػػنة ألػػف ومػػائتين وسػػت
والموافػق الثػػاني مػػن شػػهر نػػوفمبر سػػنة ألػػف وثمانمائػػة وتسػػعة وسػػتين ميبلديػػة، فجاءىػػا 
الخػػادـ بقطعػػة مػػن القمػػاش الموجػػود علػػى ظهػػر الضػػريح، فلفتػػو فيهػػا وخرجػػت بػػو فػػي 

 الحاؿ، طفبًل بهيجاً يسر الناظرين.

  ىػأتُىػأتُ  

حجػػوب بتربيػػة أوالده تربيػػة علميػػة، وسػػاعده علػػى وقػػد اىػػتم السػػيد عبػػد اهلل الم
ذلك ثراؤه الواسع، وثقافتو الدينية، وقد اىتم بصفة خاصة بمػن أقبػل مػنهم علػى العلػم 

 وىم: أحمد ومحمد وزينب.
فأحضر الشي  عبػد الػرحمن عبػد الغفػار، لػيحفظهم المتػوف كالعػادة المرعيػة فػي 

وقػػد أتمػػو اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم فػػي ذلػػك الػػزمن، وذلػػك بعػػد حفػػظ القػػرآف الكػػريم كلػػو، 
ثػػبلث سػػنوات، حيػػث ذىػػب إلػػػى الكتػػاب فػػي الرابعػػة مػػػن عمػػره، وأتػػم حفػػظ القػػػرآف 

إلػػى المتػػوف التػػي حفظهػػا  الكػػريم فػػي السػػابعة تقريبػػاً، وقػػد أشػػار اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم 
( ٕٜٔٔعلى الشي  عبد الرحمن عبػد الغفػار فػي مقدمػة كتابػو أصػوؿ الوصػوؿ طبعػة )

 :فقاؿ ميبلدية 
))وقد أتممت حفظ متن أقرب المسالك لمذىب اإلماـ مالك بن أنػس، وقسػم 
العبػػادات مػػن الموطػػأ، ومػػتن السنوسػػية فػػي علػػم التوحيػػد، ومػػن علػػم النحػػو األجروميػػة 
واأللفيػػػة، ومػػػن علػػػم الحػػػديث المختصػػػر لئلمػػػاـ الزبيػػػدي، وذلػػػك علػػػى الشػػػي  عبػػػد 

 الرحمن عبد الغفار((.
ك المتػػوف فػػي فتػػرة وجيػػزة ولمػػا رأى والػػده شػػغفو مػػن حفػػظ تلػػ وقػػد انتهػػى 

الكبيػػر بػػالعلم، اىػػتم بتلقينػػو العلػػـو الدينيػػة، فعهػػد إلػػى الشػػي  محمػػد القفػػاص تػػدريس 
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، وطلػػب مػػػن الشػػػي  محمػػد الخطيػػػب أف يػػػدرس لػػو الفقػػػو، وقػػػاـ علػػم التوحيػػػد لػػػو 
مػة فػي علػم بنفسو بتلقينػو الطريقػة الشػاذلية وأورادىػا وأحزابهػا، ودرس معػو الكتػب الها

التصػػػػوؼ، وخاصػػػػة كتػػػػاب ))إحيػػػػاء علػػػػـو الػػػػدين لئلمػػػػاـ الغزالػػػػي(( وكتػػػػاب ))قػػػػوت 
القلوب(( ألبي طالب المكي، وركز معػو أيضػاً علػى دراسػة السػيرة النبويػة العطػرة، فقػرأ 
معػػو كتػػاب ))الشػػفا فػػي التعريػػف بحقػػوؽ المصػػطفى(( للقاضػػي عيػػاض، وسػػيرة الرسػػوؿ 

 (( البػػػن سػػػعد، وسػػػاعده علػػػى ذلػػػك، المكتبػػػة البػػػن ىشػػػاـ، ))والطبقػػػات الكبػػػرى
الضػػخمة التػػي كػػاف يحػػتفظ بهػػا فػػي بيتػػو، والتػػي تضػػم أمهػػات الكتػػب الدينيػػة واللغويػػة 

 والصوفية في ذلك الوقت.

  مْٔلُ الصْفٔ٘مْٔلُ الصْفٔ٘  

نشػػػأ فػػػي بيئػػػة صػػػوفية، إذ أف  العػػػزائم  هػػػر لنػػػا كمػػػا أوضػػػحنا، أف اإلمػػػاـ أبػػػاظ
لػيم ))دسػوؽ(( ولػيس ىػذا فحسػب، بػل ، كػاف نائػب السػادة الشػاذلية فػي إقوالده 

إنو كاف يميل إلى زيارة الصػالحين أحيػاء وأمواتػاً فػي مختلػف الجهػات، حتػى أنػو أخػذه 
  ،فػػي عػػاـ واحػػد وعنػػده اثنػػى عشػػر سػػنة إلػػى رحلػػة الحػػج، فرافقػػو فػػي ىػػذه الرحلػػة

وبعػػد رجوعهمػػا، أخػػذه فػػي سػػياحة فػػي ربػػوع الػػببلد للتعػػرؼ علػػى الصػػالحين وزيػػارتهم، 
وسعة صدره فػي أنػو رغػم أنػو مػن  لنا مدى ثقافة السيد عبد اهلل المحجوب  ويتضح

أخلص أتباع الطريقة الشػاذلية لػم يمنػع ولػده محمػد مػن األخػذ علػى الطريقػة الرفاعيػة، 
وتلقػػى أورادىػػا وأحزابهػػا مػػن الشػػي  غػػانم الخشػػاب، عكػػس مػػا كػػاف متبعػػاً فػػي ذلػػػك 

بهم، حتى ولػو كػانوا علػى غيػر مػا العصر من تعصب المتصوفة لمشايخهم، وتمسكهم 
 يتطلبو ىذا المقاـ العالي من شروط وأحواؿ.

ويظهػػر أف الػػذي دفػػع السػػيد عبػػد اهلل إلػػى اىتمامػػو بتغذيػػة الميػػوؿ الصػػوفية عنػػد 
ولػػده محمػػد، مػػا توسػػمو فيػػو مػػن الصػػبلح والهدايػػة، ومػػا رآه عليػػو مػػن أحػػواؿ تػػنم علػػى 

ن نفسػػو كمػػا جػػاء فػػي كتػػاب ))نيػػل حكػػى عػػ شػػدة التعلػػق بػػالطريق وأىلػػو حتػػى أنػػو 
 (( فقاؿ:ٓٓٔميبلدية صفحة  ٜٗٚٔالخيرات .. الطبعة الرابعة عشر 
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وسػيدنا علػي  )بينما أنا نائم وأنا لم أشػارؼ العشػرة بعػد، إذ رأيػت رسػوؿ اهلل 
عبد أسود اللػوف قبػيح الخلقػة، تميػز   كـر اهلل وجهو مؤتزرين، وبين يدي رسوؿ اهلل 

بن يديو، وقػاؿ لعلػي: اضػربو يػا علػي، فضػربو سػيدنا  خذه رسوؿ اهلل غيظاً وحنقاً، فأ
 علػػي كػػـر اهلل وجهػػو بالسػػيف ثبلثػػاً، فلػػم يقطػػع رقبتػػو، ثػػم التفػػت إلػػي وأنػػا بجػػواره 

فقػػاؿ: اعػػ. السػػيف لمحمػػد، فأخذتػػو منػػو وضػػربت ىػػذا العبػػد ضػػربة كانػػت القاضػػية، 
 ، وركلو برجلو ثم انصرؼ. فنحاه 

بحت أحػػدث أبػػي بهػػذه الرؤيػػا، فقػػاؿ والػػدي متمػػثبلً قػػوؿ : فأصػػقػػاؿ اإلمػػاـ 
 : سػػػػػػػػػػػػػيدنا يعقػػػػػػػػػػػػػوب                        

                               
رؽ يػدي، فكسػر يوسف[. وأقبل أخي األكبر أحمػد فحدثتػو بهػا، فضػربني علػى مفػ٘]

سػػػاؽ ذراعػػػي، ونػػػاداني والػػػدي أف أصػػػحبو إلػػػى المسػػػجد حسػػػب عادتػػػو، فوجػػػد يػػػدي 
مربوطة إلى عنقي فقاؿ: ألم أقل لػك مػن قبػل ال تقصػص رؤيػاؾ علػى إخوتػك فيكيػدوا 

 10لك كيدا إف الشيطاف لئلنساف عدو مبين( ...
فػي مػن رؤيػا ولػده ىػذه، أف ولػده سػيكوف لػو شػأف  وقد فهػم السػيد عبػد اهلل 

رفعة اإلسبلـ، ألف العبد األسود إشارة إلى الظلمات التػي تنتشػر فػي الكػوف، وتحجػب 
العقػػوؿ واألفئػػدة عػػن االستضػػاءة بنػػور اإليمػػاف واإلسػػبلـ، وعجػػز سػػيدنا علػػي عػػن قتػػل 
العبد فػي الرؤيػا واعطائػو السػيف لئلمػاـ أبػي العػزائم، يعنػي تسػليمو رايػة الفػتح اإللهػي، 

 أبي العزائم في ىذا العصر المظلم.والنور الرباني لئلماـ 
، عبلمػػات وإلػى جانػػب ىػػذه الرؤيػػا وغيرىػػا، فقػػد ظهػػرت علػػى مخايػػل اإلمػػاـ 

 فيقوؿ: ، فكما يحكي عن نفسو صدؽ اإلرادة في طريق اهلل 
)كنت كلما سمعت عن رجل صالح ذىبت إليو لزيارتو، وكلمػا رأيػت مجػذوباً أو 

سػػػػيرة السػػػػلف الصػػػػالح، وقصػػػػص صػػػػاحب حػػػػاؿ تقربػػػػت إليػػػػو، وكنػػػػت أحػػػػب سػػػػماع 
الصػالحين، وداومػت علػى قػراءة كتػػاب ))روض الريػاحين فػي مناقػب الصػالحين لئلمػػاـ 
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 (.101 - 100اٌطثؼح اٌشاتؼح ػشش ص ) -١ًٔ اٌخ١شاخ  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 2424}}
 

 لفصل الثانً: هىلده ونشأته ودراضته ا
 

 11حتى أنني من كثرة ترداده حفظتو عن ظهر قلب( ...  اليافعي 

  الكاٍسٗالكاٍسٗ  ثاىّٔا: دزاضتُ فٙثاىّٔا: دزاضتُ فٙ

  متَٔدمتَٔد  

انتقػػل السػػيد أحمػػد ماضػػي بػػن السػػيد عبػػد اهلل المحجػػوب األكبػػر إلػػى القػػاىرة 
مػػاـ دراسػػتو ىنػػاؾ، وتػػرؾ أخػػاه محمػػد لرعايػػة والػػده ومعاونتػػو فػػي أمػػور معيشػػتو لكبػػر إلت

( ٖٛٛٔسنو، وىناؾ لمع نجمو، فأسػس مػع الشػي  علػي يوسػف مجلػة اآلداب عػاـ )
ميبلدية، وىي مجلة أدبيػة تاريخيػة شػهرية تصػدر فػي كػل شػهر مػرة، ولمػا وجػدا أنهػا ال 

( ميبلديػة وىػي صػحيفة يوميػة ٜٛٛٔعػاـ ) تفي بتطلعاتهمػا، أنشػأ سػوياً جريػدة المؤيػد
كانػت تعػالج أحػواؿ المجتمػع فػي ىػػذا الوقػت، وتػدعو إلػى اليقظػة الفكريػة والسياسػػية 
في وجو االسػتعمار وسياسػاتو التوسػعية، وظػل الحػاؿ كػذلك حتػى توفيػت السػيدة آمنػة 
ا المهدية، فحزف الجميػع لفقػدانها، وإزاء ذلػك، أصػر أحمػد علػى أف ينقػل األسػرة كلهػ
معػػػو إلػػػى القػػػاىرة، وكػػػاف اإلمػػػاـ أبػػػو العػػػزائم فػػػي السادسػػػة عشػػػرة مػػػن عمػػػره فػػػي ذلػػػك 

 الوقت.

  فٙ األشٍس الػسٓففٙ األشٍس الػسٓف  

بعػػد االنتقػػاؿ إلػػى القػػاىرة، تعػػرؼ اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم علػػى كثيػػر مػػن الشخصػػيات 
البػػارزة، التػػػي كانػػػت تجلػػػس فػػي مقػػػر صػػػحيفة المؤيػػػد لتنػػاقب قضػػػايا السػػػاعة، وارتػػػاح 

لشي  حسن الطويل، أستاذ التوحيد باألزىر، فكاف يرافقو في سػيره، بصفة خاصة إلى ا
ويزوره في بيتو، ويجلس معو السػاعات الطػواؿ يتناقشػاف فػي مختلػف القضػايا الدينيػة، 
وقػػػد أشػػػار الشػػػي  حسػػػن الطويػػػل، علػػػى السػػػيد أحمػػػد ماضػػػي أف يلحػػػق أخيػػػو محمػػػد 
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 َ.1912ِمذِح وراب أصٛي اٌٛصٛي ٌإلِاَ أتٟ اٌؼضائُ طثؼح   



  {{2525}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   هاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلاإل
 

 اضته لفصل الثانً: هىلده ونشأته ودرا
 

لػػػك، ودخػػػل اإلمػػػاـ أبػػػو بػػػاألزىر، ليتػػػزود مػػػن علومػػػو الدينيػػػة المختلفػػػة، فوافػػػق علػػػى ذ
العػػػزائم األزىػػػر ألوؿ مػػػرة فػػػي السػػػابعة عشػػػرة مػػػن عمػػػره، وأقبػػػل علػػػى العلػػػم بعزيمػػػة ال 

 تعرؼ الكلل، حتى أنو كاف يحصل ما يحتاج إلى سنوات طويلة في أياـ قليلة.

  فٙ داز العلْوفٙ داز العلْو  

، لحاجػػػة وزارة  وفػػػي تلػػػك اآلونػػػة، أنشػػػأ السػػػيد علػػػي مبػػػارؾ مدرسػػػة دار العلػػػـو
مدرسين أكفاء، ونوع المناىج بها حتى تخرج المدرس الصػالح فػي نظػره  المعارؼ إلى

للقياـ بتربية النشئ، حيث أنو كاف يرى أف العملية التعليمية كلها تتوقػف علػى اسػتعداد 
 .وكفاءة المدرس

، وأف  فأشار السيد أحمد ماضي علػى أخيػو محمػد أف يتقػدـ لمدرسػة دار العلػـو
قػػدمين الختيػػار المقبػػولين فػػي ىػػذه المدرسػػة، ولػػم يسػػتعد لبلمتحػػاف الػػذي يجػػرى للمت

واصػػػل  يكػػػن بقػػػى علػػػى زمػػػن االمتحػػػاف سػػػوى خمسػػػة عشػػػر يومػػػاً، ولكػػػن اإلمػػػاـ 
االسػػػتذكار لػػػيبلً ونهػػػاراً، حتػػػى اسػػػتوعب المػػػواد المقػػػررة لبلمتحػػػاف، ودخػػػل االختبػػػار، 

 واجتازه بمهارة كبيرة حازت اعجاب جميع الممتحنين.
ن دار العلػػـو وانخػػرط فػػي سػػلك التػػدريس فػػي فػػي أوؿ دفعػػة مػػ وقػػد تخػػرج 

( ىجريػػة الموافػػق عػػاـ ٖٔٔٔوزارة المعػػارؼ، حيػػث عػػين مدرسػػاً بمديريػػة المنيػػا عػػاـ )
 ( ميبلدية.ٕٛٛٔ)

أيضػاً علػى تنميػة ميولػو الصػوفية أكثػر وأكثػر، خاصػة  ىذا وقد حرص اإلمػاـ 
وأمواتػػاً، فكػػاف يتػػردد  اً وأف مدينػػة القػػاىرة تعػػج بػػالكثير مػػن أوليػػاء اهلل الصػػالحين أحيػػاء

 .على مزارات آؿ البيت الكراـ، وأولياء اهلل الصالحين
كما كػاف يػزور كػل مػن يسػمع عػن صػبلحو وتقػواه مػن األحيػاء الموجػودين، وقػد 
أستأنس بصفة خاصة بالشي  حسنين الحصػافي صػاحب الطريقػة الحصػافية الشػاذلية، 

منػػو األوراد واألحػػزاب واألدعيػػة والزمػػو فػػي معظػػم أوقاتػػو، وأخػػذ عنػػو الطريػػق، وتلقػػى 



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 2626}}
 

 لفصل الثانً: هىلده ونشأته ودراضته ا
 

 واالستغاثات.
 



  {{2727}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل الثالث: الدػىة إىل اهلل ا
 

 الفصل الجالح

 الدعْٗ إىل اهلل

  فٙ املئافٙ املئا  

  بدء دعْتُبدء دعْتُ  

  قص٘ الػٔخ الصبٔحٙقص٘ الػٔخ الصبٔحٙ  

 



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 2828}}
 

 لفصل الثالث: الدػىة إىل اهلل ا
 

لدعْٗ إىل  لح: ا صل الجا لدعْٗ إىل الف لح: ا صل الجا الف

  اهللاهلل

  فٙ املئافٙ املئا  

العػػزائم مدرسػػاً فػػي مديريػػة المنيػػا، شػػاءت إرادة اهلل أف  بعػػد أف عػػين اإلمػػاـ أبػػو
األكبػر رغػم صػغر سػنو، بعػد أف بػزغ نجمػو فػي عػالم يتوفى السيد أحمػد ماضػي، األخ 

 .الصحافة، حتى سمي )شي  الصحافة اإلسبلمية(
 .فانتقل اإلماـ باألسرة كلها، واستقر بهم في بلدة المطاىرة جنوب المنيا

 .بالدعوة إلى اهلل  وفي ذلك الوقت تلقى األمر من سيدنا رسوؿ اهلل 
 ،( األوؿ )أي ليلػة مػيبلد رسػوؿ اهلل  فرأى في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع

 كثيراً من معاني اآليات القرآنية.وشرح لو في تلك الرؤيا   رسوؿ اهلل رأى 
سػػػماىا )الفتوحػػػات الربانيػػػة والمػػػنح  ولقنػػػو صػػػيغ فػػػي الصػػػبلة علػػػى حضػػػرتو 

 .النبوية في الصبلة على خير البرية(
يلقنػػػو لجميػػػع أف و  ،وأمػػػره أف يػػػدعو بػػػو ،ثػػػم لقنػػػو دعػػػاء الغػػػوث )غػػػوث العصػػػر(

 :المسلمين، وىو 

جب جب   اللهم بامسك  الظيكوم اظميكمجب و كاه ادل ك  ى      اللهم بامسك  الظيكوم اظميكمجب و كاه ادل ك  ى        }}

وبسر أمسائ  احلسنى ما ملمنكا منهكا ومكا ع نظلكمجب أن  ظ ك       وبسر أمسائ  احلسنى ما ملمنكا منهكا ومكا ع نظلكمجب أن  ظ ك       

باالنتقام ممن ظلكمجب وأن  هلك  الفكانرون بالفكانرونجب و و ك       باالنتقام ممن ظلكمجب وأن  هلك  الفكانرون بالفكانرونجب و و ك       

اليكككادل  ل اليكككادل جب وسكككرم ادلسكككلم  مكككن بوكككنهم      اليكككادل  ل اليكككادل جب وسكككرم ادلسكككلم  مكككن بوكككنهم      



  {{2929}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل الثالث: الدػىة إىل اهلل ا
 

  {{رب الظادل  رب الظادل    مسادل  غامن  آم  وامسادل  غامن  آم  وا

  بدء دعْتُبدء دعْتُ  

 .منذ ذلك الحين تبليغ رسالة اهلل، ودعوة الخلق إلى اهلل فبدأ 
 كيف كاف ذلك ؟

يقضػػي معظػػم وقتػػو مػػع الخلػػق، يقػػرأ علػػيهم دروسػػاً فػػي مػػذىب اإلمػػاـ  كػػاف 
 .بالمسجد، ويتكلم معهم في األخبلؽ والتوحيد وغيرىا بعد ذلك مالك 

اده معػو وذىػب إلػى إحػدى القػرى ز بوع، أخػذ ف ذا كاف يـو الخميس من كػل أسػ
أو المدف المجاورة، فيـؤ بيػت اهلل، ويجلػس مػع المصػلين يحػدثهم بمػا يفػتح اهلل عليػو 
مػػن العلػػـو والمعػػارؼ اإللهيػػة فػػي شػػرح اآليػػات القرآنيػػة واألحاديػػث النبويػػة، حتػػى إذا 

 ... آنس منهم الرغبة في العودة إلى منازلهم، صرفهم بلطف
يبيػػت بالمسػػجد، فيحػػي ليلػػو بػػذكر اهلل، حتػػى إذا اقتػػرب الفجػػر، قػػاـ أف  يصػػر  و 

ر لو، ثم يصعد إلى مأذنة المسجد، فيردد بصوتو الندي مػا يلهمػو فتوضأ وصلى ما تيس  
بػػػو، مػػػن المواجيػػػد الروحانيػػػة والقصػػػائد الصػػػوفية، حتػػػى يحػػػين موعػػػد اآلذاف،  اهلل 

يػػت اهلل حتػػى صػػبلة الجمعػػة فيػػؤذف للفجػػر ويصػػلي بالنػػاس جماعػػة، ثػػم يعتكػػف فػػي ب
 فيؤدي الخطبة، وينصرؼ إلى منزلو بالمطاىرة.

 فكػػاف لهػػذا الحػػاؿ دوى كبيػػر وأثػػر عظػػيم فػػي نفػػوس النػػاس حتػػى أف دعوتػػو 
وصلت إلى كل مدف الصعيد، من الجيزة حتى أسواف فػي وقػت قصػير جػداً، ومػا ذلػك 

 . دعوة اهلل إال لصدؽ إرادتو وصفاء يقينو، ومدى اخبلصو وفناءه بكلو في 
وأرضػػاه، كػػاف سػػائراً مػػع بعػػض رفاقػػو بػػالقرب مػػن  وممػػا يػػدؿ علػػى ذلػػك أنػػو 

سمالوط بمحافظة المنيا، وأدركتهم العشاء بالقرب من الػدير الشػهير ىنػاؾ، فػأمر أحػد 
 هيز المكاف والتجهز ألداء الصبلة.أصحابو أف يؤذف، وأمر الباقين بتج



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 3131}}
 

 لفصل الثالث: الدػىة إىل اهلل ا
 

ىبػػاف بػػدافع غريػػب يػػدفعهم إلػػى الخػػروج وأثنػػاء قيػػامهم بػػأداء الصػػبلة، أحػػس الر 
يشػػػرح بعػػػض  لمشػػػاىدة ىػػػذا الشػػػي  المسػػػلم ورفاقػػػو، وبعػػػد انتهػػػاء الصػػػبلة أخػػػذ 

اآليػػات القرآنيػػة التػػي تتحػػدث عػػن سػػيدنا عيسػػى والسػػيدة مػػريم، فمػػا كػػاف مػػنهم إال أف 
أخػػػذوا يقتربػػػوف رويػػػداً رويػػػداً وىػػػم ال يشػػػعروف، حتػػػى انضػػػموا إلػػػى الحلقػػػة المحيطػػػة 

حتػى عرضػوا عليػو استضػافتو فػي الػدير، !!!  وظػل ىػذا المجلػس لسػاعات...  بالشي 
فدخل وقضػى معهػم الليلػة حتػى مطلػع الفجػر، وانتهػت تلػك الليلػة المباركػة ب سػبلمهم 

وقػد  ، وسػمى كبيػرىم: الجنيػد..جميعاً، وتغيير أسمائهم إلى أسماء إسبلمية سماىا 
 معبراً عما حدث لو تلك الليلة: قاؿ في ذلك 

 حبيبػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػرح صػػػػػػػػػػػػػدري
 

 وآنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 وأطلعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 ورقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػير
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعت حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين رىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 
 لػػػػػػػػػػػػدى نظػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػى الزىػػػػػػػػػػػػر

 وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػهودىم حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 

 تمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يقتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداني اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػم للػػػػػػػػػػػػػػػػػدير يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماضػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 صػػػػػػػػػػػػػدر أمػػػػػػػػػػػػػريفػػػػػػػػػػػػػ ني قػػػػػػػػػػػػػد 
 تمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدني 

 
 ومػػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػن الغيػػػػػػػػػػػػر

 وأنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد قربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 بحسػػػػػػػػػػػػػػني حيػػػػػػػػػػػػػػث ال يػػػػػػػػػػػػػػدري
 

  قص٘ الػٔخ الصبٔحٙقص٘ الػٔخ الصبٔحٙ  

وكأنمػػا كػػاف النقػػل ألمػػور ، إلػػى بلػػدة اإلبراىيميػػة بمحافظػػة الشػػرقية انتقػػل ثػػم 
ىنػػػاؾ علػػػى أوؿ  فقػػػد تعػػػرؼ ..  يريػػػدىا اهلل، وأحػػػواؿ يريػػػد أف يبينهػػػا ويظهرىػػػا 

تربيتػو، وشػهد لػو ببلوغػػو مقػاـ الرجػاؿ فػي ىػذه البلػدة، وىػو الشػػي  اإلمػاـ كمػل رجػل أ
عالماً مػن علمػاء األزىػر، إال أنػو رفػض الوظػائف ، وكاف الشي  الصبيحى الصبيحي 

، الحكوميػػة، وأثػػر أف يشػػتغل باألعمػػاؿ الحػػرة، ففػػتح دكانػػاً يبيػػع فيػػو البضػػائع المختلفػػة



  {{3131}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 لفصل الثالث: الدػىة إىل اهلل ا
 

مػػا يػػدعى بعػػض المنتحلػػػين إلػػى ىػػذا العلػػم، مػػػن و مشػػغوالً بعلػػـو الكيميػػػاء،  كػػاف و 
 .تحويل المعادف إلى ذىب

كػػاف بالمسػػجد الكبيػػر بالبلػػدة، و  درسػػاً لئلمػػاـ الشػػي  الصػػبيحى حضػػر وقػػد 
الػدرس إلػى علػم الكيميػاء، وصػناعتها، ودور جػابر ابػن حيػاف ىذا قد ألمح أثناء اإلماـ 

مػن بعػده، فلػم يتمكنػوا مػن فيها، وكيػف أف األصػوؿ التػي اسػتنبطها جػابر خفيػت علػى 
 !! تطبيق قواعده وقوانينو

ففهم الشي  الصبيحي من ذلك، أف اإلماـ يعرؼ أسػرار الكيميػاء التػي اخترعهػا 
جػػابر، وبالتػػالي يعػػرؼ تحويػػل المعػػادف إلػػى ذىػػب، فطلػػب منػػو بعػػد الصػػبلة أف يتلقػػى 

د أف يخرجػو مػن على يديو ىذا العلم، وأظهر اإلماـ الموافقة، والزمو مػدة، والشػي  يريػ
، حتػى حػدث لػو مػا ثنػى ىذا الوىم، بالحكمة الروحانية، ولكنو كاف مصراً علػى مػا أراد

فوجػػد كػػل أصػػناؼ البضػػاعة فػػي ... دكانػػو  عزمػػو عػػن ذلػػك !! دخػػل الشػػي  الصػػبيحى
يػػرى الصػػنف علػػى بػػالطبع ، والمشػػتري وكلمػػا جػػاءه مشػػترى، اً !!! خالصػػ اً نظػػره ذىبػػ

اعطنػي كػذا؟ فيػذىب الشػي  الصػبيحي إلػى الصػنف فيجػده  حالتو الطبيعية، فيقوؿ لػو:
فيقػػػوؿ لػػػو: ىػػػذا  !! ، والمشػػػتري يػػػراه!! ذىبػػػاً. فيقػػػوؿ لػػػو: ىػػػذا الصػػػنف غيػػػر موجػػػود

وال زاؿ !!! فيقػػػوؿ: ال أبيعػػػو لػػػك. ! وقػػػد ذىبػػػت إليػػػوىػػػو ىػػػذا! و ... الصػػػنف موجػػػود 
 حتى وصفو الناس بالجنوف.مستمرًا على ىذا الحاؿ 
لعزائم يأتي إليو ويرده إلى حالتو، ويشػرح لػو كيميػاء الصػالحين وإذا باإلماـ أبي ا

وال زاؿ جب  {جب ومرا بتكه  إن كوموائنا هي  قكوى ا    !وا بين } ويقػوؿ لػو:
 .بو حتى وصل إلى حاؿ كمل األولياء في الصدؽ والصفاء والطهر والنقاء 

مػػػػن ثػػػػم حػػػػدث أف سػػػػرحت وزارة المعػػػػارؼ بايعػػػػاز مػػػػن اإلنجليػػػػز عػػػػدداً كبيػػػػراً 
إلػػى المنيػػا، وكتػػب طالبػػاً  المدرسػػين بحجػػة ضػػغ. المصػػروفات الحكوميػػة، فرجػػع 

الوقػػػت .. ثػػػم واسػػػتقر بهػػا بعػػػض ...  إعػػادة تعيينػػػو، فاسػػػتجابت الػػوزارة، وعػػػين بالمنيػػػا
وفػػي تلػػك األثنػػاء، طلبػػت حكومػػة السػػوداف تعيػػين مدرسػػين انتقػػل إلػػى أسػػواف وادفػػو، 

السػوداف فػي  وعين مدرسػاً بحكومػة...  بذلكواختارتو اللجنة الخاصة  بها، فتقدـ 
 السوداف. بلدة ))سواكن(( بشرؽ



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 3232}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

  الفصل السابعالفصل السابع

  جَادِ يف الطْداٌجَادِ يف الطْداٌ

  يف ضْانًيف ضْانً  

  التبػري باإلضالوالتبػري باإلضالو  

  يف ّادٖ حلفايف ّادٖ حلفا  

  العْدٗ إىل ضْانًالعْدٗ إىل ضْانً  

  



  {{3333}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

جَادِ يف جَادِ يف : : الفصل السابعالفصل السابع

  الطْداٌالطْداٌ

  يف ضْانًيف ضْانً  

تػنقبلً فكػاف يقضػي وقتػو م إلى سواكن، وكػل ىمػو الػدعوة إلػى اهلل  ذىب 
بػين المسػػاجد يقػػرأ علػى النػػاس، صػػحيح البخػاري ويشػػرح أحاديثػػو، ويشػرح لهػػم أيضػػاً 

 .قسم العبادات من الموطأ لئلماـ مالك
وفي بحثو عن الصػالحين، تعػرؼ علػى الشػي  عبػد الػرحيم السػواكني، وكػاف مػن 
أجػػل مشػػاي  الطػػرؽ الصػػوفية فػػي السػػوداف، ولػػو أتبػػاع كثيػػروف منتشػػروف فػػي كػػل أرجػػاء 

 سوداف، وكاف يسكن بجزيرة في النيل بالقرب من سواكن.ال
، ويضػػرب اإلمػػاـ لنػػا مػػثبلً نػػادراً فػػي التفػػاني عػػن الػػنفس فػػي الػػدعوة إلػػى اهلل 

فقد ظل يتقرب من ىذا الرجل، حتػى صػيره خادمػو الػذاتي، يناولػو وضػوءه، ويقضػي لػو 
بػو،   حاجاتو الخاصة، وىو في كل ذلك ال يظهػر أي شػئ مػن مكنػوف مػا خصػو اهلل

 .حتى وثق بو الشي  عبد الرحيم، وثوقاً بليغاً 
ولمػػػا آف األواف لكشػػػف الغطػػػاء وانػػػببلج الحػػػق، وكػػػاف ذلػػػك فػػػي ليلػػػة المولػػػد 
النبوي، وكاف الشي  عبد الرحيم يقػيم حفػبلً ضػخماً بهػذه المناسػبة، يحضػره المريػدوف 

ي عػػاؿ بػػل وجميػػع الطػػرؽ الصػػوفية مػػن شػػتى أنحػػاء السػػوداف، ويجلػػس ىػػو علػػى كرسػػ
 .خاص بو، ولو ثياب مزركشة بكل أصناؼ الزينة، ال يلبسها إال في تلك المناسبة

، وطلػب منػو أف يلقػي كلمػة فػي تلػك المناسػبة، فتقدـ منو اإلماـ أبو العػزائم 
ومػا أف تكلػم اإلمػاـ ، فوافق على الفور العزازه لو، وتقديره لو، لحسػن أدبػو فػي خدمتػو

يػده، حتػى فػوجئ جميػع الحاضػرين بالشػي  عبػد الػرحيم أبو العػزائم وتغنػى بػبعض مواج



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 3434}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

أنػػت الػػذي أبحػػث عنػػك عمػػري كلػػو،   يخلػػع مبلبسػػو، ويصػػرخ بػػأعلى صػػوتو ويقػػوؿ:
 !! ، وينوح على نفسو!! يا ويح عبد الرحيم !!  وتوضئني وال أعرؼ ...

ثػػػم رزقػػػو اهلل الصػػػدؽ والنورانيػػػة أثػػػر خروجػػػو عػػػن جاىػػػو وكبريائػػػو وإخبلصػػػو فػػػي 
 اـ أبػػػي العػػػزائم، حتػػػى أنػػػو أصػػػابو حيػػػاء عظػػػيم، جعلػػػو يجلػػػس دائمػػػاً خػػػارجمتابعػػػة اإلمػػػ

العػػػزائم، وإذا واجهػػػو يػػنكس رأسػػػو فػػػي األرض،  المكػػاف الػػػذي يجلػػس فيػػػو اإلمػػػاـ أبػػو
 . تطيع أف أثبت بصري في وجو موالناوعندما سئل عن ذلك قاؿ: ال أس

 وبلغ بو الحب ألبي العزائم حتى قاؿ في ذلك:
 ت عػػػػن أرضػػػػهاوإذا الجبػػػػاؿ تزحػػػػز 

 
 عػػػن حب نػػػا فػػػي اهلل ال نتحػػػوؿ

 وحػػػػػى السػػػػػماء منػػػػػزؿ ببيوتنػػػػػا 
 

 وحقػػػػػائق اآليػػػػػات عنػػػػػا تنقػػػػػل
 وإذا تجلػػػػػى بالجمػػػػػاؿ حبيبنػػػػػا 

 
 فػي األوليػا فلنػا الطػراز األوؿ

 قػػػل للحسػػػود اخسػػػأ ف نػػػك جاىػػػل 
 

 بجنابنػػػػػػػا يتوسػػػػػػػل المتوسػػػػػػػل
 

  التبػري باإلضالوالتبػري باإلضالو  

التػػي  ، لقربهػػا مػػن المنطقػػػػػةفسػػواكن علػػى سػػواىا مػػن بػػبلد السػػودا وقػػد آثػػر 
تنتشر فيها الوثنية، فكاف أوؿ من عمل على نشر اإلسبلـ في ىذه المنطقة فػي العصػر 
الحػػديث، ليثبػػت للعػػالم كلػػو أف اإلسػػبلـ لػػم ينتشػػر فػػي كػػل أنحػػاء القػػارة األفريقيػػة إال 
بجهود المخلصين من أتبػاع الطػرؽ الصػوفية، وليكػذب دعػوى الػذين يتهمػوف الصػوفية 

فهػػذا أرنولػػد يقػػوؿ فػػي كتابػػو ... لسػػلبية واالنعزاليػػة، والفضػػل مػػا شػػهدت بػػو األعػػداءبا
 الدعوة إلى اإلسبلـ:

)وفػػػػي غػػػػرب أفريقيػػػػا كانػػػػت ىنػػػػاؾ طائفتػػػػاف قائمتػػػػاف بصػػػػفة خاصػػػػة علػػػػى نشػػػػر 
ويتحػػدث أيضػػاً عػػن أثػػر الطريقػػة اإلدريسػػية   12اإلسػػبلـ: ىمػػا: القادريػػة والتيجانيػػة( ...
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 .365اٌذػٛج إٌٝ اإلعالَ أسٌٔٛذ ص  



  {{3535}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

حديثػػػو عػػػن الحركػػػات التػػػي عملػػػت علػػػى نشػػػر اإلسػػػبلـ فػػػي  والميرغانيػػػة فيقػػػوؿ عنػػػد
أحمػد بػن إدريػس،  كػات، حركػة يعػزى قيامهػا إلػى السػيدإفريقيا: )ومن أسػبق تلػك الحر 

ميبلديػة أحػد أتباعػو ويػدعى محمػد عثمػاف األميرغنػي  ٖ٘ٛٔوقد أرسل قبل موتو عػاـ 
 13في رحلة إلى إفريقيا لنشر تعاليم اإلسبلـ( ...

غيرىػػا مػػن الطػػرؽ الصػػوفية األخػػرى التػػي عملػػت علػػى نشػػر وىكػػذا السنوسػػية و 
 .اإلسبلـ ابتغاء رضواف اهلل 
 في ىذا القسم الجنوبي على أمرين: وقد قاـ لب دعوتو 

 .أولهما: احتياج ىذه المنطقة إلى الملح، حيث أنو ال يتوافر بها -
اف ثانياً: رغبة أىلهػا فػي تعػدد الزوجػات، وىػذا ال يتنػافى مػع اإلسػبلـ وإف كػ -

 .يتعارض مع األدياف األخرى

فكلػػف أتباعػػو المخلصػػين بجلػػب الملػػح والػػذىاب بػػو إلػػى الجنػػوب علػػى ىيئػػة 
ػػار وفػػي أثنػػاء ذلػػك، يتبػػادلوف الحػػديث مػػع السػػكاف، ويعرضػػوف علػػيهم بلطػػف ولػػين  تج 

 مبادئ اإلسبلـ السمحة، ووعدىم على ذلك غنى الدنيا وسعادة اآلخرة.
، أثػر كبيػر فػي دخػوؿ سػكاف الجنػوب اإلسػبلـ، وأتباعػو وقد كاف لما قػاـ بػو 

حتػى ذعػر اإلنجليػز مػن ىػذا األمػر، خاصػػة أف المبشػرين الػذين جػاءوا بهػم ومعهػم كػػل 
االمكانيػػات الماديػػة، عجػػزوا أمػػاـ فقػػراء آؿ العػػزائم الصػػادقين، فمػػا كػػاف مػػنهم إال أف 

 قاموا بنقلو إلى وادي حلفا.

  يف ّادٖ حلفايف ّادٖ حلفا  

النػػػاس ىنػػػاؾ مشػػػتغلين بػػػالمبلىي والخمػػػر،   وفػػػي وادي حلفػػػا، وجػػػد اإلمػػػاـ
ويقضػػوف جػػل وقػػتهم فػػي ىػػذه األشػػياء، وال ينتبهػػوف مػػن شػػدة غػػيهم، وفسػػاد أحػػوالهم، 

،بطريقػة حيػرت النهػى، ضػرب ، يػدعوىم إلػى اهلل لشأف الشريعة وأحكامها فبػدأ 
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 .364ٔفظ اٌّشخغ اٌغاتك ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 3636}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

 .بها المثل األعظم للداعي الصادؽ في كيفية جذب العصاة والنافرين إلى اهلل 
كػاف يػدخل الحانػات والخمػارات ليػدعو أىلهػا إلػى التوبػة واإلقبػاؿ   تى أنو ح

علػػى اهلل، ألنػػو ال يتيسػػر لػػو أف يجػػالس أمثػػاؿ ىػػؤالء إال فػػي المػػواطن والمجػػالس التػػي 
فػػي ىػػذا المجػػاؿ، نػػذكر أنفسػػنا بهػػذه  يرتعػػوف فيهػػا، ومػػن بػػين الوقػػائع الكثيػػرة لػػو 

 الواقعة:
، وا فقػد دخػل  تجػو إلػى منضػدة يجلػػس عليهػا كامػل أفنػػدي الحانػة ذات يػػـو

مدير عاـ السكة الحديد في السوداف، في ذلك الوقت، وكاف يتردد يومياً على الحانػة 
 !!! ويقضي معظم وقتو فيها

وعنػػػدما أخذتػػػو المفاجػػػأة بجلػػػوس اإلمػػػاـ معػػػو علػػػى المنضػػػدة، طلػػػب الخمػػػار، 
 :بالشي  يقوؿ لووطلب منو أف يحضر للشي  قدحاً من القهوة، وإذا بو يفاجأ 
 !! ال، ولكن أحضر لي زجاجة خمر وطبق من الكبد الطري

جرعػػة مػػن  ، أحضػػر مػػا طلػػب، فوضػػع فتعجبػػا معػػاً، وأمػػاـ إصػػرار الشػػي  
الخمػر علػى الكبػػد الطػري، فػ ذا بػػو يػتفحم ويتحػػوؿ إلػى اللػوف األسػػود، فتعجػب كامػػل 

 :أفندي من ىذا المنظر الذي لم يخطر ببالو ق.، فقاؿ لو 
 !! ذا ما يفعلو الخمر بكبدؾ وأنت ال تشعرى

وواصػػل الحػػديث شػػارحاً لػػو مفاسػػد الخمػػر ومضػػارىا، حتػػى أعلػػن توبتػػو، وذىػػب 
 .بو إلى المسجد وصار من كبار أحبابو ومريديو

يتػػػردد علػػػى الحانػػػات حتػػػى عرفػػػو أصػػػحابها، فبمجػػػرد دخولػػػو،  وىكػػػذا ظػػػل 
فيصػلح فػي كػل يػـو نفػراً مػنهم يقدموف لو قدح القهػوة ويتجػاذب الحػديث مػع الػرواد، 

 .، ويوجههم إلى طاعتو وحسن العمل بشريعتوعلى اهلل 
وفػػػي أثنػػػاء ذلػػػك، كػػػاف يتػػػردد إلػػػى أمػػػاكن السػػػماع واللهػػػو أيضػػػاً ومعػػػو نفػػػر مػػػن 
أخوانػػػو، يغنػػػوف األناشػػػيد الدينيػػػة والمواجيػػػد الروحانيػػػة، التػػػي تعلمهػػػم أحكػػػاـ اإلسػػػبلـ 

أىػػل البلػػد جميعػػاً، فصػػاروا يتغنػػوف بهػػا فػػي  شػػرحها، حتػػى ىػػاـ بهػػا وآدابػػو، وتػػولى 
غػػػدوىم ورواحهػػػم ومنػػػازلهم وأمػػػاكن أعمػػػالهم، ثػػػم أقبػػػل بهػػػم بعػػػد ذلػػػك علػػػى أحكػػػاـ 



  {{3737}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

الشػػريعة اإلسػػبلمية وعلومهػػػا شػػرحاً وتفصػػػيبًل، حتػػى شػػرح اهلل صػػػدورىم لئلقبػػاؿ علػػػى 
 أركاف اإلسبلـ والعمل بها.

  العْدٗ إىل ضْانًالعْدٗ إىل ضْانً  

ئػػػػل فػػػػي سػػػػواكن بشػػػػكاوي متعػػػػددة لػػػػئلدارة وفػػػػي تلػػػػك األثنػػػػاء قػػػػاـ شػػػػيوخ القبا
فرجػع ، ، فما كاف مػن اإلدارة إال أف وافقػت علػى مضػضالحكومية مطالبين بعودتو 

 إلى سواكن. 
وقد كاف ظهر في ذلك الوقت دعػوة الماسػونية، وىػي حركػة يهوديػة تمهػد لقيػاـ 

يتحػػػدث عػػػن أىػػػداؼ ىػػػذه الحركػػػة ومبادئهػػػا،  دولػػػة يهوديػػػة فػػػي فلسػػػطين، فأخػػػذ 
وذلػػك أثنػػاء شػػرحو وتفسػػيره ، وايهػػا الخفيػػة التػػي ال تظهرىػػا فػػي االجتماعػػات العلنيػػةون

 .لآليات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل
أنػػػو أشػػػار ذات مػػػرة إلػػػى مرجػػػع ظهػػػر سػػػراً فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة وقػػػد حػػػدث 
 دائسٗ املعازف املاضْىٔ٘( ميبلديػػػة، وىػػػو: ٜٙٓٔاألمريكيػػػة عػػػاـ )

: )أف يكوف كل محفل ماسوني رمزاً لهيكل، وأف يكوف كػل نصو  ليما ي ونقل منها 
عامػػػػل أسػػػػتاذ علػػػػى كرسػػػػيو ممػػػػثبلً لملػػػػك اليهػػػػود، وأف يكػػػػوف كػػػػل ماسػػػػوني تجسػػػػيداً لل

 اليهودي(
السير جرانفيل، وطالبػو بػالمرجع الػذي أشػار إليػو، فأشػار  فتعجب حاكم سواكن

 إلى صدره قائبًل: ىذا ىو المرجع ! اإلماـ بيده
 الحاضروف، وزاد عجبهم عندما قاؿ لهم: فتعجب

أنػػو لػػيس لديػػو نسػػخة مػػن دائػػرة المعػػارؼ، وأف منزلػػو تحػػت أمػػرىم ليتأكػػدوا مػػن 
ثػػػػم قػػػػاؿ للحػػػػاكم ، ألف اهلل ىػػػػو المػػػػؤمن ذلػػػػك وقػػػػاؿ: أف المػػػػؤمن يػػػػرى بنػػػػور اهلل 
فأجػػاب الحػػاكم باإليجػػاب. فقػػاؿ: ففػػيم إذاً  اإلنجليػػزي: أىػػذا المطبػػوع موجػػود أـ ال؟

   14إنني أتكلم معكم بما تقولوف عن أنفسكم ........  جواب؟اإلست
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 .151اإلِاَ أتٛ اٌؼضائُ ٌؼثذ إٌّؼُ شمشف ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 3838}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

  الفصل اخلامظالفصل اخلامظ

  اجلَاد املكدعاجلَاد املكدع

  متَٔدمتَٔد  

  جَادِ اإلجنلٔص يف الطْداٌجَادِ اإلجنلٔص يف الطْداٌ  

  أثسِ يف أٍل الطْداٌأثسِ يف أٍل الطْداٌ  

  جَادِ لإلجنلٔص يف مصسجَادِ لإلجنلٔص يف مصس  

  جَادِ اإلضالمٕجَادِ اإلضالمٕ  

ضالمٕ    نع اإل مساض اجملت ضالمٕ أ نع اإل مساض اجملت أ

  ّعالجَاّعالجَا

  ّضائل حتكٔل اجملد اإلضالمّٕضائل حتكٔل اجملد اإلضالمٕ  



  {{3939}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

  دعدعالفصل اخلامظ: اجلَاد املكالفصل اخلامظ: اجلَاد املك

  متَٔدمتَٔد  

فػػػي ىػػػذا الفصػػػل كمػػػا سػػػنرى، أحػػػواؿ الصػػػوفية الصػػػػادقين،  يجػػػدد اإلمػػػاـ 
  ٘ٔ٘ٔ{{َأْفَضُل الِجَهاِد َكِلَمُة َحَق ِعْنَد ُسْلطَاٍف جائٍِر َأْفَضُل الِجَهاِد َكِلَمُة َحَق ِعْنَد ُسْلطَاٍف جائٍِر } }  :وتنفيذىم الحق قوؿ رسوؿ اهلل 

والحق أف تػاري  الصػوفية العظػاـ يسػجل لهػم أنصػع الصػفحات فػي الجهػاد فػي 
مػػػن الحكػػػاـ، وحػػػث العامػػػة علػػػى عػػػدـ الرضػػػا بػػػالواقع سػػػبيل اهلل، والمجاىػػػدة للظلمػػػة 

 : الرعد[ٔٔ]فى المر، ألف شعارىم قوؿ اهلل 

                                                     

عنػدما توالػت الهػزائم علػى المسػلمين فػي األنػدلس،  فهػا ىػو اإلمػاـ الغزالػي 
ملػػك المغػػرب يستنهضػػو ويقػػوؿ لػػو فػػي عنػػف المػػؤمن الػػذي ال يكتػػب إلػػى ابػػن تشػػفين 

يعرؼ في الحق لومة الئم: ))إما أف تحمػل سػيفك فػي سػبيل اهلل، وإمػا أف تعتػزؿ إمػارة 
، عنػدما تهػاوف وىذا محي الدين بن عربػي ، المسلمين حتى ينهض بحقهم سواؾ((

إلسػػبلـ لػػن يعتػػرؼ إنػػك دنػػئ الهمػػة، وا : ))الملػك الكامػػل فػػي قتػػاؿ الصػػليبيين قػػاؿ لػػو
وىػػػػذا اإلمػػػػاـ أبػػػػو الحسػػػػن  ،16بأمثالػػػك، فػػػػانهض للقتػػػػاؿ، أو نقاتلػػػػك كمػػػػا نقػػػػاتلهم((

الشاذلي رغم فقد بصره، يذىب ىػو وأتباعػو مػع قافلػة النػور، تضػم رجػاالت مػن أعظػم 
الرجاؿ في العلم والدين، العز بن عبد السبلـ، مجػد الػدين القشػيري، محػي الػدين بػن 

خميمػػي، الفقيػػو الكامػػل بػػن القاضػػي صػػدر الػػدين، الفقيػػو عبػػد سػػراقة، مجػػد الػػدين األ
الحكم بن أبي الحوافر، إلى المنصورة فػي ميػداف القتػاؿ، ليحثػوا الجنػد علػى الجهػاد، 
ويعملوا على رفع روحهم المعنوية، حتى تم لهم النصػر، ووقػع لػويس التاسػع أسػيراً فػي 
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 أتٛ داٚد ٚاٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاخح ػٓ أتٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ. و البػيهقي في )الش عب ( من حديث أبػي ُأمامة سٚاٖ 
16

 .14اٌطشق اٌصٛف١ح فٟ ِصش د. ػاِش إٌداس ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 4141}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

ربػػي فػػي عصػػره الزاىػػر، وىػػي بػػل أف أعظػػم دولػػة فػػي بػػبلد المغػػرب الع، دار ابػػن لقمػػاف
دولػػة الموحػػدين، أسسػػها ابػػن تػػومرت الداعيػػة الصػػوفي، وبلػػغ بهػػا غايػػة مجػػدىا تلميػػذه 

 .عبد المؤمن
ولم يقتصر دور الصوفية على جهػاد أعػداء اإلسػبلـ، بػل أنهػم قػادوا الثػورات  ))

علػى  ضد الحكاـ الظالمين، فها ىو الصوفي الكبير اإلماـ الدردير يقود الثػورة الوطنيػة
ميبلديػػة،  ٙٛٚٔىجريػػة عػػاـ  ٕٓٓٔاألمػػراء المماليػػك التػػي اشػػتعل لهيبهػػا فػػي عػػاـ 

والتي أعلنت فيها ألوؿ مرة حقوؽ اإلنساف، قبل الثورة الفرنسية بثبلث سنوات، وكػاف 
مػن نتػائج ىػذه الثػػورة المباركػة، اعتػراؼ المماليػك بػػأف األمػة مصػدر السػلطات، وبعػػدـ 

 17لشعب، واعترافهم الكامل بحرية األمة وكرامتها((فرض ضرائب جديدة إال برأي ا
واألمثلػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ كثيػػػرة وكثيػػػرة، ويكفػػػي أف نسػػػجل ىنػػػا شػػػهادة ألحػػػد 
األقػػػبلـ المنصػػػػفة فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ حيػػػػث يقػػػػوؿ ))يسػػػػجل التػػػػاري  لػػػػبعض الصػػػػوفية 

اء نصػػح الحػػاكم ورده عػػن ظلمػػو فػػي عػػزة مين، مواقػػف ال تنقصػػها الشػػجاعة إيػػز المسػػل
أف توجػػػد، فػػػي مثػػػل ىػػػذا العصػػػر، وقػػػد كػػػاف اتصػػػاؿ أغلػػػب المتصػػػوفة  ، قػػػل  مدىشػػػة

بالقاعػػدة الشػػعبية أوثػػق منػػو بالقمػػة، فكػػانوا أعػػرؼ النػػاس بػػ الـ النػػاس، وأدى بعضػػهم 
دوره اإلشػػتراكي اإلنسػػاني فػػي مجػػاؿ المواسػػاة واإلسػػعاؼ واإلنصػػاؼ واإلرشػػاد، ولػػم 

 18((.... يحجم إال المتصوؼ ذو المزاج المريض

  دِ اإلجنلٔص يف الطْداٌدِ اإلجنلٔص يف الطْداٌجَاجَا  

إلػػػى أـ درمػػػاف، فواصػػػل رسػػػالتو، وشػػػرح حكػػػم ابػػػن عطػػػاء اهلل  انتقػػػل اإلمػػػاـ 
السػػكندري، والموطػػأ لئلمػػاـ مالػػك، بمسػػاجدىا ثػػم حػػدث أف طلبػػت جامعػػة غػػوردوف 

 .، وشغل ىذا المنصببالخرطـو أستاذاً للشريعة بها فتقدـ 
ليػػػز، حيػػػث أخػػػذ يشػػػرح وبػػػدأ منػػػذ تلػػػك اللحظػػػة الجهػػػاد علػػػى أشػػػده مػػػع اإلنج
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 (.167ِىأح اٌرصٛف ِسّذ ػثذ اٌشافؼٟ )ص  
18

 .33اٌرصٛف طش٠ماً ِٚز٘ثاً د. وّاي خؼفش ص  



  {{4141}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

للنػػاس بالمسػػاجد صػػحيح البخػػاري والموطػػأ، ويحػػدثهم فػػي التوحيػػد واألخػػبلؽ، وفػػي 
الػزعيم الػوطني السػوداني  صة طبلبو في الجامعة وفي مقػدمتهمنفس الوقت يشرح لخا

على عبد اللطيف مسػاوئ االسػتعمار، ويطػالبهم بالعمػل المػنظم للقضػاء عليػو وإجبلئػو 
 .عن الببلد

بروحػػػو الشػػػفافة وبصػػػيرتو النافػػػذة بػػػأف ىنػػػاؾ اتصػػػاالت تجػػػري بػػػين   وأحػػػس  
الشريف حسين في مكػة والحػاكم اإلنجليػزي فػي مصػر )مكمػاىوف( فػأعلن أنػو ذاىػب 
إلػػى مكػػة ألداء العمػػرة، وإف كػػاف ىدفػػو الحقيقػػػي ىػػو مقابلػػة الشػػريف حسػػين، وفعػػػبلً 

وعرفػو بالمراسػبلت استطاع مقابلتو، وطلب منو أف يكلمو علػى انفػراد، وأخػذ ينصػحو، 
التػػي تمػػت بينػػو وبػػين اإلنجليػػز، ومػػا دار فيهػػا رغػػم أف أحػػداً لػػم يكػػن يػػدري بهػػا بعػػد، 
وطلػػب منػػو فػػي نهايػػة اللقػػاء أف يتخلػػى عػػن اإلنجليػػز، ويسػػاند إخوانػػو المسػػلمين وأال 

 .يذكر ألحد شيئاً مما دار في ىذا اللقاء
إلمػػػاـ أبػػػي العػػػزائم، ولكػػػن الشػػػريف حسػػػين أخبػػػر اإلنجليػػػز بمػػػا دار بينػػػو وبػػػن ا

لكنػػو رفػػػض كػػػل  ،لجػػػانبهم فأحسػػوا بػػػالخطر نحػػوه، وبػػػدأوا فػػػي محاولػػة اسػػػتقطابو 
وطلػب منػو  -ريجنالػد وينجػت  -ذلك، فطلبػو الحػاكم العػاـ اإلنجليػزي فػي السػوداف 

أف يكتب مبيناً للناس مساوئ الخبلفة اإلسبلمية في تركيا، وما يرغبهم فػي التعػاوف مػع 
: ىم يعملػػوف لتقػػدـ الػػببلد ورفاىيتهػػا، فقػػاؿ لػػو اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم اإلنجليػػز باعتبػػار 

نػي : إذاً كيف تطلب مم؟ قاؿ ل  عَ تػَ أتكتب ضد اإلنجليز؟ قاؿ: كيف ىذا وأنا رجل مُ 
 أف أكتب ضد وطني وأنا ُمَعل م؟

ولػػم ييػػأس الحػػاكم اإلنجليػػزي مػػن رد اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم فتركػػو ينصػػرؼ ثػػم دبػػر 
، دعػا إليػو اإلمػاـ أبػاأقاـ حفبًل بنػادي الضػبمكيدة أخرى، ف العػزائم وكبػار  اط بػالخرطـو

الشخصػػيات اإلسػػبلمية واإلنجليزيػػة بحجػػة التعػػارؼ بػػين المسػػلمين واإلنجليػػز، ولكنػػو 
 و قػػػاؿ: سػػػأجيبكم فػػػي رفػػػض حضػػػور ىػػػذا الحفػػػل، وعنػػػدما سػػػئل عػػػن سػػػبب رفضػػػ

، وكػاف المسجد الجامع،  غاصػاً بالمصػلين، وقػرأ وذىب إلى المسجد الكبير بالخرطـو
 : :    علػػيهم بصػػػوتو النػػدي قػػػوؿ اهلل                                

                                                            



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 4242}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

                                                               
                                                          

                                              [[ٕٕٕٕالمجادالمجاد ،]لة ،]وأخذ يشرحها لة
لهػػػػم بطريقػػػػة أثػػػػارت حمػػػػاس الحاضػػػػرين، حتػػػػى كانػػػػت شػػػػبو مظػػػػاىرة علػػػػى اإلنجليػػػػز 
وأعػػػوانهم، فأثػػػػار ذلػػػػك حنػػػق اإلنجليػػػػز وأقػػػػالوه مػػػػن عملػػػو وردوه إلػػػػى مصػػػػر فػػػػي أوؿ 

 ميبلدية. ٜ٘ٔٔأغسطس 

  أثسِ يف أٍل الطْداٌأثسِ يف أٍل الطْداٌ  

ذب القلػوب إليػو حيػث أنػو جػ ،تػرؾ آثػاراً كبيػرة فػي أىػالي السػوداف غير أنػو 
، وقػد وصػل بػو األمػر إلػى أف بأخبلقو العالية، وصفاتو السامية، خاصة زىػده وورعػو 

الفقػػراء كػػانوا يتعرضػػوف لػػو فػػي اليػػـو الػػذي يقػػبض فيػػو راتبػػو، فيوزعػػو علػػيهم ويرجػػع إلػػى 
 .داره بغير شئ معتمدًا على فضل اهلل 

بينما ىو يتحػدث معهػم، ولما استاء من حولو من ىذا األمر، عاتبوه ذات مرة، و 
إذ بسػػيارة محملػػة بكػػل مػػا يتطلبػػو المنػػزؿ مػػن حاجيػػات، أرسػػلها رجػػل كػػريم مػػن أىػػل 

: ))لقػد أحضػر اهلل لكػم كػل مػا تحتػاجوف إليػو بغيػر نصػب وال تعػب، اليسار، فقاؿ 
 وكأنو يعاملكم معاملة أىل الجنة((

ىػل بيتػو بحدبػو وعطفػو الفقػراء، حتػى كػاف أكثػر مػن مػرة يطلػب مػن أ  وخص  
تجهيز الوالئم الفاخرة بحجة أنو سيزوره بعػد صػبلة الجمعػة نفػر مػن الوجهػاء واألمػراء، 
ثػػم يعػػود إلػػى المنػػزؿ ولػػيس حولػػو إال نفػػر مػػن الفقػػراء، فيشػػمئز أىػػل المنػػزؿ مػػن ذلػػك 

ولمػا ..  الوضع ويقولوف لو: لم تكلفنا وأنت تعلم أنو لن يأتي معػك أحػد مػن الوجهػاء؟
منبهػاً لهػم ومعلمػاً لنػا: أال تػروف؟ ألػيس عنػدكم بصػيرة؟  هم قػاؿ تكرر ىذا األمػر مػن

وىػػذا وأشػػار إلػػى مسػػكين  !،وأشػػار إلػػى فقيػػر ذي أسػػماؿ باليػػة، عنػػد اهلل وجيهػػاً  !ىػػذا
، وىػذا !، وىػذا أميػر العبػاد!! حافي القدمين يلبس المرقعات وجيهاً في الدنيا واآلخػرة

راء مػػا يناسػػب حالػػو ومقامػػو عنػػد اهلل ، وىكػػذا يضػػع لكػػل واحػػد مػػن الفقػػ!أميػػر الزىػػاد
 ، ويتمثل بقوؿ سيدي أبي مدين: 



  {{4343}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

 مػػا لػػػذة العػػيب إال صػػػحبًة الفقػػػرا
 

 ىم السبلطين والسػادات واألمػرا
وقد افتتن الناس بو فػي الخرطػـو بالػذات، نظػراً للعلػـو الوىبيػة التػي أفاضػها اهلل  

  عليو، حتى أنو  فػانبهر  كػاف يتحػدث ذات مػرة فػي المسػجد الكبيػر ، بػالخرطـو
الحاضػػروف، حتػػى قاطعػػو أحػػدىم قػػائبًل: كػػبلـ مػػن ىػػذا يػػا موالنػػا؟ ىػػل ىػػو كػػبلـ سػػيدي 
عبػد القػادر الجيبلنػي؟ فأشػار بيػده إليػو وقػاؿ: انتظػر يػا بنػي، ثػم واصػل الحػديث وأتػى 
ببياف أعجب مما تقدـ، فلم يتمالك الرجل نفسو، وقػاؿ: كػبلـ مػن ىػذا يػا موالنػا؟ ىػل 

ثػم واصػل الحػديث، وعػبل ، محي الدين بن عربي؟ فقاؿ: انتظر يػا بنػي ىو كبلـ سيدي
بالعبارة حتى أسكر الحاضرين، فما كاف من الرجل إال أف وقف منبهراً وقػاؿ: كػبلـ مػن 

بني، سػائبلً لػو: يػا ىذا يا موالنا؟ ىل ىػو كػبلـ سػيدي أبػي الحسػن الشػاذلي؟ فقػاؿ 
ؿ: اهلل قاؿ: ومػن الػذي أعطػى سػيدي من الذي أعطى الشي  عبد القادر الجيبلني؟ قا

محي الدين بن عربي؟ قاؿ: اهلل، قاؿ: ومن الذي أعطى سيدي أبػي الحسػن الشػاذلي؟ 
ي أعطػػػى : الػػػذي أعطػػى الجيبلنػػػي والػػػذي أعطػػػى ابػػن العربػػػي والػػػذقػػاؿ: اهلل، قػػػاؿ 

ففهم الحاضروف أف عطاء اهلل ألحبابػو وأوليائػو ال ينقطػع الشاذلي ىو الذي أعطاني((، 
ال تفنػى وال تبيػػد، وإنمػا ينػػزؿ منهػا علػػى  دامػػت السػموات واألرض، ألف خزائنػػو  مػا

، وحاجػػػػة أىػػػػل تلػػػػك األزمػػػػاف أحبابػػػػو وأوليائػػػػو بقػػػػدر مػػػػا يناسػػػػب عصػػػػورىم وأزمػػػػانهم
    والعصور:                                            [[ٚٗٚٗ]آؿ عمراف]آؿ عمراف. 

سػػوداف رجػػاالً جاىػػدوا فػػي اهلل حػػق جهػػاده، عرفػػوا أنفسػػهم بال وىكػػذا ربػػى 
على أنواره القدسية، وأفاض عليهم من علومػو  فعرفهم اهلل بصفاتو العلية، وأطلعهم 

 الوىبية، وأسراره الحكمية، ما تعجز عنو العبارة، وال تفي بو اإلشارة.

  جَادِ لإلجنلٔص يف مصسجَادِ لإلجنلٔص يف مصس  

داف، أصػدروا قػراراً بعػدـ اشػتغالو فػي وبعد أف أقالو اإلنجليػز مػن عملػو فػي السػو 
 .األعماؿ الحكومية، وقرروا تحديد إقامتو بمديرية المنيا

ينتقػػل فػػي ربػػوع تلػػك المحافظػػة، ناشػػراً لدعوتػػو الدينيػػة، وعػػامبلً علػػى  فأخػػذ 
تربية أحبابو على المثػل اإليمانيػة واألخػبلؽ اإلسػبلمية، حيػث أف الػدعوة الصػوفية عنػد 
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، تتركز فػي إعػداد األفػراد دينيػاً وسػلوكياً وخلقيػاً لحمػل األمانػات  اإلماـ أبي العزائم
بنػػاء اإلنسػػاف ىػػػو  اإلنسػػاف لعمػػارة الكػػوف، ويعتبػػػر  التػػي مػػن أجلهػػا أختػػػار اهلل 

 .حجر الزاوية في أي نهضة أو تقدـ ألي مجتمع من المجتمعات
ر وأصػحابو، يذكر إخوانو دائماً بالحوار الرائع الذي دار بين سيدنا عم  وكاف

عندما دخلوا بيت ماؿ المسلمين بعد أف وزع سػيدنا عمػر كػل مػا فيػو علػى المسػلمين، 
فيػػػو ركعتػػػين، وقػػػاؿ وطلػػػب مػػػن الخػػػازف أف يكنسػػػو ويرشػػػو بالمػػػاء، ثػػػم دخػػػل فصػػػلى 

فقاؿ بعضػهم: أتمنػى أف يمتلػئ بيػت المػاؿ ذىبػاً وفضػة ننفقهػا علػى ألصحابو: تمنوا!، 
، وقػاؿ آخػر: أتمنػى أف يمتلػئ سػبلحاً وعتػاداً يجهػز الجهاد والمجاىدين في سػبيل اهلل

وقػػاؿ آخػػر: أتمنػػى أف يمتلػػئ طعامػػاً وكسػػاء يػػوزع جاىػػدين فػػي إعػػبلء كلمػػة اهلل، بػػو الم
علػػى فقػػراء المسػػلمين حتػػى ال يبقػػى بيػػنهم فقيػػر أو محتػػاج، ثػػم تنبػػو رجػػل مػػنهم وقػػاؿ: 

 :وما تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ فقاؿ 
 ! {وصهيب !وببلؿ !وسلماف! رجااًل مثل المقداد  أتمنى أف يمتلئ }

فالصػػوفية فػػي جوىرىػػا كمػػا جبلىػػا ووضػػحها اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم ىػػي بنػػاء الفػػرد 
علػػى السػػلوؾ الحميػػد والصػػفات النبيلػػة واألخػػبلؽ الفاضػػلة والمعػػامبلت الحسػػنة حتػػى 

وفػي يكوف نموذجػاً يحتػذى بػو فػي نشػر كمػاالت ىػذا الػدين لكػل مػن تقػع عينػو عليػو، 
سػػبيل ذلػػػك يكلػػػف بالمجاىػػدات والرياضػػػات الروحيػػػة والعبػػادات الدينيػػػة وغيرىػػػا مػػػن 

 عوامل تهذيب الفرد وبناء سلوكو.
 ذوي الجػػاه مػػن أخوانػػو ومحبيػػو وىػػم غيػػر أنػػو فػػي تلػػك األثنػػاء اتصػػل نفػػر مػػن

محمػػػود باشػػػا سػػػليماف وحمػػػد باشػػػا الباسػػػل بالسػػػلطات المعنيػػػة، وأفهمػػػوىم أف وجػػػود 
زائم فػػي القػػاىرة يسػػهل لهػػم مأموريػػة متابعتػػو ومراقبػػة حركاتػػو وسػػكناتو، اإلمػػاـ أبػػي العػػ

وبػػين  فسػػمحوا لػػو باالنتقػػاؿ إلػػى القػػاىرة، وىنػػا بػػدأ عهػػد جديػػد فػػي الصػػراع بينػػو 
 المستعمر.

منػػػزالً كبيػػػراً فػػػي عطفػػػة الفريػػػق بشػػػارع الخلػػػيج المصػػػري  حيػػػث ىيػػػأ لػػػو اهلل 
عدة منازؿ، بينها ميداف واسػع، ولػو بػاب  )بورسعيد اآلف(، وكاف ىذا المنزؿ يتكوف من 
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 .كبير يسمح بدخوؿ السيارات الضخمة المحملة بالبضائع إليو
فأنشػػأ اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم مطبعػػة المدينػػة المنػػورة بػػداره، وأسػػس مجلػػة السػػعادة 

بنػػػو السػػػيد األبديػػػة ومجلػػػة الفػػػتح ومجلػػػة المدينػػػة المنػػػورة، وأوكػػػل إدارة المطبعػػػة إلػػػى ا
 وأوكل رئاسة تحرير المجبلت إلى ابنو السػيد محمػد الحسػن العزائم،أحمد ماضي أبو 

وعػن طريػق ىػذه المجػبلت أخػذ ينشػر مقاالتػو التػي تلهػب حماسػػة ماضػي أبػو العػزائم، 
مػػا مهػػد لقيػػاـ ثػػورة الجمػػاىير، وتػػؤلبهم علػػى المسػػتعمرين والمسػػتبدين، وكػػاف ذلػػك م

 .( ـٜٜٔٔ)
دور األكبػػػر فػػػي إثػػػارة الجمػػػاىير ولمػػػا شػػػبت تلػػػك الثػػػورة، كػػػاف ألبػػػي العػػػزائم الػػػ

سػػػعد زغلػػػوؿ ورفاقػػػو مػػػن المنفػػػى، والمطالبػػػة  عمػػػاء وىػػػموتحػػػريكهم للمطالبػػػة بػػػرد الز 
باالسػػػتقبلؿ والحكػػػم الدسػػػتوري المسػػػتقل، وفػػػي سػػػبيل ذلػػػك، سػػػخر مطبعػػػة المدينػػػة 
المنػػػػورة لطباعػػػػة المنشػػػػورات السػػػػرية لزعمػػػػاء الثػػػػورة، وكتػػػػب فضػػػػبلً عػػػػن مقاالتػػػػو فػػػػي 

األسػبوعية فػي تلػك اآلونػة كتػاب ))الجهػاد(( ولمػا منعػت السػلطات الصحف اليوميػة و 
 .إصداره، طبعو ووزعو سراً على المواطنين

ثػػػم لجػػػأ إلػػػى األسػػػلوب الرمػػػزي، فكتػػػب مسػػػرحية ))محكمػػػة الصػػػلح الكبػػػرى(( 
والتي يشير بها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد بباريس، وصػور فيػو الحلفػاء والمجتمعػين 

ش المفترسة، والشػعوب الضػعيفة والمغلوبػة علػى أمرىػا، بأنهػا بأنهم مجموعة من الوحو 
 .ىي الفريسة التي تتقاسمها تلك الوحوش

وكػػاف أبنػػاؤه لهػػم دور ىػػاـ فػػي توصػػيل الرسػػائل والمنشػػورات بػػين أرجػػاء الػػببلد 
طػر، فػداىموا اإلمػاـ فػي داره فجػأة، طواًل وعرضاً، حتى أف اإلنجليز أحسوا بػذلك الخ

فيقػػوؿ: ))بينمػػا أنػػا مهػػتم  السػػيد أحمػػد ماضػػي أبػػي العػػزائم ويحكػػي الموقػػف نجلػػو 
المتضػمن  ػىػ ٖٖٛٔربيػع أوؿ  ٔٔبتنجيز طبػع ملحػق السػعادة األبديػة يػـو الخمػيس 

، ومػا تفضػل اهلل بػو علػى  في ليلػة مولػده حكمة اآليات القرآنية التي أظهرىا اهلل 
رى سػػػطوع أنػػػوار تلػػػك العػػػالم أجمػػػع، وكلنػػػا فػػػي عمػػػل االسػػػتعداد لبلحتفػػػاؿ بليلػػػة ذكػػػ

الشػػمس المحمديػػة بسػػراي سػػيدنا ومرشػػدنا حجػػة اإلسػػبلـ محمػػد ماضػػي أبػػو العػػزائم، 
نشػػاىد أنػػواره  نفعنػػا اهلل بػػو، وكأننػػا لمػػا نحػػن فيػػو مػػن المسػػرات بالحبيػػب المحبػػوب 
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المحمديػػة ونتمثػػل الػػنعم العظمػػى التػػي فػػاز بهػػا المجتمػػع اإلسػػبلمي بػػيمن طالعػػو، وبعػػد 
، وسػػػماع مػػػا أحيػػػا األرواح مػػػن سػػػيادتو فػػػي شػػػرح سػػػيد الوالػػػد صػػػبلة الظهػػػر مػػػع ال

المقامػػات المحمديػػة، سػػارع كػػل منػػا إلػػى تجهيػػز معػػدات االحتفػػاؿ، وإذا بجػػيب جػػرار 
يقوده ضاب. إنجليزي من الضباط العظاـ ومعو أركػاف حػرب وغيػرىم، والجػيب مػدجج 

وصاح الضػاب.  بالسبلح، ثم ىجموا على المنزؿ بعد أف أحاط بعضهم بو من الخارج،
، فأسػػػرعت فصػػيلة مػػػنهم إلػػػى فػػػوؽ  -فػػػي صػػفين  -بالنػػداء العسػػػكري  وأمػػػر بػػػالهجـو

األسػػػطح وأخػػػرى علػػػى األبػػػواب وثالثػػػة إلػػػى الحجػػػرات دوف حيػػػاء وكػػػأف الحػػػرب قػػػد 
أعلنػػت، ومػػا شػػهدت أبصػػارنا ىػػذا المظهػػر إال وتػػذكرنا عنايػػة اهلل بأوليائػػو ورحمتػػو بهػػم، 

ا الحمػد ىاشػاً باشػاً مسػروراً قػائبًل: قولػو  لينػا اإلمػاـ فاطمئنت قلوبنا، ولديها أقبػل ع
وبعػػػد أف فرغػػػوا مػػػن التفتػػػيب كمػػػا يحلػػػو لهػػػم، أخػػػذوا اإلمػػػاـ معهػػػم فأصػػػر أوالده هلل، 

جميعاً على أف يكونوا معو وفي خدمتو، ورض  الضباط لهػذا الطلػب، وأودعونػا جميعػاً 
طات، وصػػوروا لهػػم وتػػدخل بعػػض ذوي النفػػوذ لػػدى السػػل 19ثكنػػات قصػػر النيػػل(( ...

األمر وخطورتػو بػأف لزعمػاء الػدين حرمػة وحصػانة يجػب صػيانتها، فػأفرج عنػو اإلنجليػز 
 !فوراً 

 ٚٔوعاد اإلماـ لنشػاطو واتصػاالتو فػألقى اإلنجليػز القػبض عليػو مػرة أخػرى فػي 
( ميبلديػػة، وفػػي ىػػذه المػػرة، ٜٜٔٔرمضػػاف مػػن نفػػس العػػاـ ويوافػػق ىػػذا العػػاـ عػػاـ )

مػػػاـ شػػاىراً مسدسػػػو، وطلػػػب تفتػػيب الػػػدار جميعهػػا، بحثػػػاً عػػػن دخػػل قائػػػدىم علػػى اإل
يضػع المكاتبػات  مكاتبات سرية بين أبػي العػزائم وبعػض الزعمػاء المسػلمين، وكػاف 

السرية فػي صػندوؽ كبيػر بغرفػة نومػو، وكانػت دىشػة الجميػع عنػدما جلػس اإلمػاـ علػى 
وازدادت  الصػػػندوؽ وقػػػاؿ للقائػػػد: فػػػتب كمػػػا تريػػػد فلػػػيس عنػػػد الشػػػي  شػػػئ يخفيػػػو،

دىشتهم عندما خرجوا جميعاً من الغرفة دوف أف ينتبهوا إلى أف أبا العزائم يجلس علػى 
الصندوؽ، وبجواره الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليو، وأخذوىم إلػى قصػر النيػل مػرة 

 أخرى، ولكن سرعاف ما أفرجوا عنو.
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  جَادِ اإلضالمٕجَادِ اإلضالمٕ  

ف فقػػ.، بػػل أعلنهػػا بجهػػاد المسػػتعمر فػػي مصػػر والسػػودا ولػػم يكتػػف اإلمػػاـ 
فػػي أنحػػاء حربػػاً شػػعواء علػػى المسػػتعمر فػػي كػػل بلػػد إسػػبلمية، فاتصػػل بزعمػػاء اإلسػػبلـ 

راء والرسػائل، وحػثهم علػى النهػوض بمسػئولياتهم الجسػاـ فػي العالم، وتبػادؿ معهػم اآل
 .مواجهة أعداء اهلل وأعداء اإلسبلـ

نػد وكبػار الزعمػاء وكاف أبرز من اتصل بهػم اإلمػاـ فػي ذلػك، جمعيػة العلمػاء باله
وكفايػة  ،وشوكت علػي ،ومحمد إقباؿ ،المسلمين ىناؾ وعلى رأسهم محمد علي جناح

اهلل وغيػػرىم، واتصػػل بزعمػػاء أندونسػػيا، وعلػػى رأسػػهم أحمػػد سػػوكارنو ورفاقػػو، واتصػػل 
بزعمػػػػػػاء المسػػػػػػلمين المجاىػػػػػػدين فػػػػػػي مػػػػػػراكب والجزائػػػػػػر وتػػػػػػونس وليبيػػػػػػا وفلسػػػػػػطين 

معقػبلً يلجػأ إليػو  الػببلد اإلسػبلمية، حتػى كانػت داره  ويوغسبلفيا وألبانيا وغيرىا من
ىػػؤالء الزعمػػػاء عنػػدما يضػػػطرىم المسػػتعمر لمغػػػادرة الػػببلد، وكػػػاف يفسػػح لهػػػم صػػػدور 

 .مجبلتو، لينشروا فيها أفكارىم، ويعبروا فيها عن آرائهم
وىػػػو أوؿ مػػػن حػػػوؿ مػػػؤتمر الحػػػج السػػػنوي إلػػػى مػػػؤتمر عػػػاـ، لبحػػػث مشػػػاكل 

 شػػريعة السػػمحاء مػػن جمػػع ىػػذه الجمػػوع المختلفػػة فػػي مكػػافالمسػػلمين كمػػا تهػػدؼ ال
وقصة ذلػك ترجػع إلػى قيػاـ مصػطفى كامػل أتػاترؾ ب لغػاء الخبلفػة واحد، ووقت واحد، 

( ميبلديػػػة، وإخراجػػػو آلخػػػر الخلفػػػاء ٕٜٗٔمػػػارس عػػػاـ ) ٕاإلسػػػبلمية فػػػي تركيػػػا فػػػي 
ا الخبػػر، ىػػذ العثمػػانيين وىػػو )السػػلطاف عبػػد المجيػػد خػػاف(، ومنػػذ أف سػػمع اإلمػػاـ 

( ميبلديػة ٕٜٗٔمارس عػاـ ) ٕٓلم يهدأ لو باؿ، ولم يرتاح لو خاطر، حتى حدد يـو 
لعمػػل مػػؤتمر للخبلفػػة اإلسػػبلمية فػػي داره، دعػػا إليػػو زعمػػاء المسػػلمين فػػي كافػػة أنحػػاء 

 .األرض، وحضرتو وفود من كافة ىذه البلداف
ص أسػػػباب إلغػػػاء الخبلفػػػة، ووضػػػح رأيػػػو فػػػي أف شػػػخ وبعػػػد أف شػػػرح لهػػػم 

الخليفػػة لػػم يكػػن يمثػػل حقيقػػة ىػػذا المنصػػب، الػػذي يعتبػػر بمثابػػة الػػرأس مػػن الجسػػد 
اإلسػبلمي، منػذ أكثػر مػن مائػػة عػاـ، واعتبػر ىػذا األمػػر فرصػة للمسػلمين، ليعيػدوا لهػػذا 
المنصػػب جبللػػو وقوتػػو، وكػػوف المجتمعػػين جماعػػة الخبلفػػة اإلسػػبلمية فػػي وادي النيػػل، 
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 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

االجتماعػػات والقػػرارات فػػي الصػػحف اليوميػػة  وأصػػدروا قػػراراتهم، وقػػد نشػػرت محاضػػر
 .في تلك اآلونة

وطلب أف يحج ىذا العاـ لبلتصػاؿ والتنسػيق مػع الزعمػاء المسػلمين فػي موسػم 
الحػػج، لكػػن السػػلطات المصػػرية منعتػػو مػػن السػػفر، ألف اإلنجليػػز أوىمػػوا الملػػك فػػؤاد 

عطاىػا الصػفة ذلك ينشئ جماعة مأجورة وألبأنهم سينصبوه خليفة للمسلمين، وجعلوه 
الخبلفػػػػػة  لشػػػػػرعي للحكومػػػػػة المصػػػػػرية فػػػػػي مػػػػػؤتمراتالرسػػػػػمية، واعتبرىػػػػػا الممثػػػػػل ا

 .اإلسبلمية
وحاوؿ الملك فؤاد استقطابو، فأرسل إليو رئيس الػديواف الملكػي يطلػب منػو أف 

ىػػذا العػػرض، وقػػاؿ كلمتػػو الخالػػدة ))بلغػػو يػػا  يقابلػػو فػػي القصػػر الملكػػي، فػػرفض 
لغػػوه ويعطػػوه ـ فػػي أنفسػػهم وأىلػػيهم، ال يسػػتطيعوف أف يبحسػػن أف قومػػاً فقػػدوا اإلسػػبل

كاف ال يؤيػد ترشػيح الملػك فػؤاد لهػذا األمػر ويقػوؿ أنػو ألعوبػة   حيث أنو  لغيرىم((،
فػػي يػػد اإلنجليػػز، كمػػا كػػاف أيضػػاً ال يوافػػق علػػى ترشػػيح الشػػريف حسػػين، لتعاونػػو مػػع 

 .اإلنجليز ضد إخوانو المسلمين في تركيا
( ميبلديػة وخػرج معػو خمسػمائة ٕٜٗٔللحػج فػي عػاـ ) حتى إنو عنػدما ذىػبو 

رجل من خاصة إخوانو، أرسل إليو الشريف حسػين مػدير البػرؽ نائبػاً عنػو السػتقبالو فػي 
بعػػزة المػػؤمن  جػػدة، ويخيػػره فػػي أي القصػػور يحػػب أف يقػػيم فيػػو ليهيئػػو لػػو، فقػػاؿ 
ء، وال يحتػاج فػي الذي ال يخاؼ فػي اهلل لومػة الئػم: )إف أبػا العػزائم رجػل خػديم الفقػرا

إقامتو إلى القصػور( فقػاؿ مػدير البػرؽ: تلػك أوامػر سػيدنا وال قػدرة لنػا علػى مخالفتهػا، 
: )يػػا بنػػي، إف لػػك أف تسػػيد علػػى نفسػػك مػػن تشػػاء، أمػػا أنػػا فػػأقوؿ إننػػي فػػي فقػػاؿ 

ورفػػض فػػي تلػػك الحجػػة مقابلػػة الشػػريف حسػػين، بػػل ، ( أرض ال سػػيد فيهػػا إال اهلل 
العاـ لخيانتو لئلسبلـ والمسػلمين، فكانػت نهايتػو وخروجػو نهائيػاً  أنو دعا عليو في ىذا

 .من ىذه الببلد
وبعػػد أف اسػػتولى الملػػك عبػػد العزيػػز آؿ سػػعود علػػى السػػلطة فػػي بػػبلد الحجػػاز  

وطلػػػب منػػو أف يواصػػػل جهػػػده مػػن أجػػػل العمػػػل ،  أبػػا العػػػزائم كلهػػا، راسػػػل اإلمػػػاـ 
ة مقػر ىػذا المػؤتمر، وأف يكػوف ذلػك واقتػرح أف تكػوف مكػ ،إلحياء الخبلفة اإلسػبلمية
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فػػأجرى اإلمػػاـ  ،( ىجريػػةٖٗٗٔ( ميبلديػػة عػػاـ )ٕٜٙٔأثنػػاء موسػػم الحػػج فػػي عػػاـ )
اتصاالتو بالزعماء المسلمين، وسافر ىو وإخوانو بعد أف خرج مػن بيتػو محرمػاً بػالحج، 
وألتقػػوا فػػي مكػػة المكرمػػة، وتػػم انعقػػاد المػػؤتمر، نتيجػػة لبلتصػػاالت والجهػػود الضػػخمة 

، ولكػػػػن تػػػػدخلت األىػػػػواء النفسػػػػية ومػػػػن ورائهػػػػا المخططػػػػات تػػػػي بػػػػذلها اإلمػػػػاـ ال
اإلسػػتعمارية، فلػػم يصػػل المػػؤتمر إلػػى قػػرار حاسػػم فػػي شػػأف الموضػػوع الػػذي عقػػد مػػن 

عػػن روح المػػؤتمر التػػي  أجلػو، بػػل تحولػػت الجهػػود إلػى مواضػػيع فرعيػػة بعيػػدة كػل البعػػد
 .في نفوس الحاضرين أبو العزائم اإلماـ  بثها

العزائم يطالعنا بنموذج فريد للصػوفي الحػق الػذي يشػارؾ  كذا نجد اإلماـ أباوى
في أحداث وطنو، ويعمل على رفع الظلم عن إخوانو المسػلمين فػي كػل بقعػة مػن بقػاع 
األرض، ويحاوؿ جاىداً أف يجمػع مػا تفػرؽ مػن شػملهم، وأف يحػي معػاليم اإليمػاف فػي 

 ...نفوسهم وقلوبهم
يحة كػػل يػػـو جميػػع الصػػحف اليوميػػة، والمجػػبلت كػػاف يطػػالع صػػب  حتػػى أنػػو 

األسػػبوعية والشػػهرية متلمسػػاً أخبػػار إخوانػػو المسػػلمين فػػي كػػل بقعػػة مػػن بقػػاع األرض، 
ويشػػػاركهم فػػػي آالمهػػػم ويرسػػػل لهػػػم الرسػػػالة تلػػػو الرسػػػالة، ناصػػػحاً لهػػػم ومحػػػذراً مػػػن 

لك قػػوؿ أعػػدائهم وشػػارحاً لهػػم الطريقػػة الحكيمػػة التػػي ينػػالوف بهػػا أغراضػػهم مطبقػػاً بػػذ
ََِّ }}: رسوؿ اهلل  َِٗت َٜ ِِ ِٔ َي ََ ََِّ َِٗت َٜ ِِ ِٔ َي َِٔر ََ َِٔر ِبَأ ِِِبَأ ُٗ ِٓ َِ َِٝض  ًَ ُِنَي َف ُُِصًِ ًِ ِِِي ُٗ ِٓ َِ َِٝض  ًَ ُِنَي َف ُُِصًِ ًِ   }}:  وعامبلً بقولو ، ، 2020{{  ِي

ََا اِظدَتَه٢   ِٔ ِِ ٌُ اِيَذَصد َََج  ِِ ٔٗ ََٚتَعاُطِف  ِِ ٔٗ ُِ ََٚتَراُس  ِِ ِٖ َٛاد َِِٓنَي ِفٞ َت ُُِؤ ٌُ اِي ََا اِظدَتَه٢  َََج ِٔ ِِ ٌُ اِيَذَصد َََج  ِِ ٔٗ ََٚتَعاُطِف  ِِ ٔٗ ُِ ََٚتَراُس  ِِ ِٖ َٛاد َِِٓنَي ِفٞ َت ُُِؤ ٌُ اِي ُ٘    ٰ  ٰ  َََج ِٓد َِ  ُ٘ ِٓد َِ
َِاَع٢ ٌٛ َت َِاَع٢ُعِض ٌٛ َت ِِ  ٰ  ٰ  ُعِض ُ٘ َشا٥ُِر اِيَذَص َِِي ُ٘ َشا٥ُِر اِيَذَص ٢ََُّ  َي َٚاِيُش َٗٔر  ٢ََُِّبايصََّ َٚاِيُش َٗٔر   :ويقوؿ في ذلك ، ، 2121..{{  ٰ  ٰ  ِبايصََّ

 بػػػػػػربكم وطنػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ أفديػػػػػػو
 

 بػػػػالروح والمػػػػاؿ والػػػػرحمن يعليػػػػو
 وكػػل مػػن نػػاوئ اإلسػػبلـ غطرسػػة 

 
 فهػػػػػػو العػػػػػػدو بسػػػػػػيف اهلل أرميػػػػػػو

 والمسػػػػلموف ىػػػػم نفسػػػػي وحػػػػبهم 
 

 فػػرض علػػي بصػػػدؽ القػػوؿ أرويػػػو
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 سٚاٖ اٌساوُ ػٓ اتٓ ِغؼٛد. 
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 سٚاٖ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ. 



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 5151}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

أمساض اجملتنع اإلضالمٕ أمساض اجملتنع اإلضالمٕ   

  ّعالجَاّعالجَا

يده على األمراض التػي  العزائم  ي الماىر، وضع اإلماـ أبوب النطاسوكالطبي
مكنػػػت األعػػػداء مػػػن األمػػػة اإلسػػػبلمية، ومزقػػػت بػػػين مجتمعاتهػػػا، وجعلػػػت األخػػػوة بعػػػد 
األلفػػة يختلفػػوف، وبعػػد العػػزة يػػذلوف، وبعػػد السػػيادة يسػػتعبدوف، وأرجػػع ىػػذا األمػػر إلػػى 

 :سببين
لها علػػى األخػػوة اإلسػػبلمية أولهػػا: التعصػػب للقوميػػات والنزعػػات العرقيػػة وتفضػػي

مما جعل ىذا المجتمعات تعمل على إحياء لغاتها القديمػة وتاريخهػا المنػدثر، وتتخلػى 
 في سبيل ذلك عن إسبلميتها، وذلك كما حدث في تركيا وإيراف وغيرىا.

وىػم: العلمػاء الػذين  ،السبب الثاني: ىو سػيطرة ىػذه الفئػات علػى المجتمعػات
اآلخػرة، والػدعاة الجهػبلء الػذين يتعصػبوف ألفكػارىم وآرائهػم شغلتهم الدنيا عػن الػدار 

رغػػػم مخالفتهػػػا إلجمػػػاع المسػػػلمين، ثػػػم والة السػػػوء الػػػذين يحرصػػػوف علػػػى المناصػػػب 
ويعملوف في سبيل الوصوؿ إليها أو االحتفاظ بها كل ما يجوز وما ال يجػوز مػن المكػر 

إلػى أغراضػهم، ألف  والكيد والدىاء والخداع ويستبيحوف ذلك كلػو فػي سػبيل الوصػوؿ
  وأخيػراً: عبيػد المػادة الػذين م تبرر الوسيلة مهمػا كانػت خبيثػة، الغاية عندى       

              [[ٜٜٔٔ]الحشر]الحشر. 
الػػػػدواء لهػػػػذه األمػػػػراض، فيجعػػػػل األسػػػػاس األوؿ فيػػػػو ىػػػػو مبلحظػػػػة    ويضػػػػع

قر بها فػي نفػوس األفػراد كماالت اإلسبلـ ودراسة اإلسبلـ وأحكاـ اإليماف دراسة يست
والمجتمعات أنو ال مدنيػة حقيقيػة وال سػعادة نفسػية واجتماعيػة إال باإلسػبلـ وكمػا قػاؿ 

  :{{  َٕ ُُٛ ًَ ِٛ َناُْٛا َِٜع ِِ َي ُٗ ١َُِِٜٓ َخٌِٝر َي َُ َٕاِي ُُٛ ًَ ِٛ َناُْٛا َِٜع ِِ َي ُٗ ١َُِِٜٓ َخٌِٝر َي َُ  .33 {{  اِي
لشػػفاء مػػن كػػل تلػػك األسػػقاـ الروحانيػػة بػػالرجوع لمػػا  او  )) :وفػػي ذلػػك يقػػوؿ 

سكاً بالكتاب والسنة، ف ف اهلل الذي خلق الخلػق ىػو أعلػم كاف عليو سلفنا الصالح تم
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 ِرفك ػ١ٍٗ ِٓ زذ٠ث عف١اْ تٓ أتٟ ص١٘ش. 



  {{5151}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

فػ ذا عشػقت  34((بصالحهم ومصالحهم وإنما يسعد آخر ىذه األمة بما سعد بو أولهػا 
أي تمسػكت بػأف يكػوف ىاديهػا  -النفوس ىػذا الػدين لمػا فيػو مػن كمػاالت تعصػبت لػو

مجتمػػػػع الوسػػػائل التػػػػي تحقػػػق ال وقػػػػد وضػػػع ، والمسػػػيطر عليهػػػا فػػػػي كػػػل أحوالهػػػا
 اإلسبلمي ونجملها فيما يلي:

أواًل: أف تكػوف اللغػػة التػػي يػتفهم بهػػا جميػػع المسػػلمين مػع بعضػػهم بعضػػاً أو مػػع 
 غيرىم ىي لغة القرآف والسنة.
 بمعنى أف يكوف العمل بكتاب اهلل وبسنة رسوؿ اهلل. ،ثانياً: أف تقاـ حدود اهلل

اإلسػػبلمية بحيػػث يكػػػوف ثالثػػاً: أف تكػػوف تربيػػة المسػػلمين مؤسسػػة علػػى التربيػػة 
التعلػػيم أواًلَ  مسػػتهدفاً تعلػػيم اإليمػػاف والقػػرآف، ثػػم يكػػوف تعلػػيم الصػػناعات أو الزراعػػة 
أو التجارة أو تعليم فنوف الجهاد وتدبير المدف وسياسػة المجتمعػات كلػو مؤسػس علػى 

ويكػػوف تعلػػيم تلػػك الفنػػوف ألنهػػا وسػػائل إلعػػبلء كلمػػة اإلسػػبلـ وحفػػظ ثغػػوره،  ،الػػدين
 24لخير ألىلو وقوة سلطاف المسلمين(( وجلب ا

ىػػذا وقػػد فصػػل اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم ىػػذه الوسػػائل ببسػػ. كبيػػر وضػػع فيػػو تصػػوره 
للمنػػػاىج والعلػػػـو التػػػي يجػػػب أف تػػػدرس فػػػي المػػػدارس اإلسػػػبلمية الخاصػػػة بالػػػذكور، 
والمناىج والعلـو التي يجب أف تدرس للفتاة المسلمة وذلػك فػي كتابػو اإلسػبلـ نسػب 

 من يرجو المزيد في ىذا الباب.فليراجعو 
وأمػػا الػػداء العضػػاؿ الػػذي أصػػاب المجتمعػػات اإلسػػبلمية فػػي قلبهػػا وىػػو مػػرض 

ب سهاب عند تفسػيره لقػوؿ  "الشفاء من مسض التفسقة "في كتاب التفرقة، فقد شرحو 
   تعػػػػػػػػػػػػػالى: اهلل                                                      

                                                                
                                                                   

  ،]وقد أحدث ىذا الكتاب عند خروجو دوياً كبيراً حتى أنو ]الشورى[،]الشورى ،   قػدـ بسػببو
بػل واجػو المحاكمػة  ،للمحاكمة في محكمة الجنايػات، ولكنػو لػم يسػتكن ولػم يضػعف
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 .34اٌشفاء ِٓ ِشض اٌرفشلح ٌإلِاَ أتٟ اٌؼضائُ ص  
24

 .93اإلعالَ ٔغة ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 5252}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

أف يخلػػص مػػن أذى الحكػػاـ  ،فػػي عػػزة وبػػأس، واسػػتطاع بلباقتػػو وذكػػاءه وأسػػلوبو البػػارع
 وكيد الحاكمين.

  ضالمٕضالمّٕضائل حتكٔل اجملد اإلّضائل حتكٔل اجملد اإل  

وبعد أف وضع أسس تكوين المجتمع اإلسبلمي التي أشرنا إليهػا وضػح الوسػائل 
التػي نسػتطيع بهػا تجديػد المجػد اإلسػبلمي الػذي كػاف لسػلفنا الكػراـ، وسػنوجزىا فيمػا 

 ."اإلسالم وطن"و "اإلسالم نسب"و "اإلسالم دين"في كتبو   يلي وإف كاف قد فصلها
 اإلسبلـ دين: -أوالً 

نظػره ىػػو الػدين الحػػق ألف األديػػاف السػابقة قػػد نسػخت بعػػد بعثتػػو  فاإلسػبلـ فػػي
 وىػػو الػػدين الوحيػػد الػػذي يسػػع البشػػرية كلهػػا أحكامػػاً وتعاليمػػاً صػػالحة لكػػل زمػػاف ،

ونحػػن ال نشػػك أف  )) وفػػي ذلػػك يقػػوؿ:ومناسػػبة لكػػل فػػرد مػػن بنػػي اإلنسػػاف،  ومكػػاف،
مسػػتوفياً لؤلحكػػاـ التػػي  الػػدين الػػذي يجػػب أف يػػؤمن بػػو العػػالم أجمػػع، البػػد وأف يكػػوف

تكػػوف بهػػا سػػعادة اإلنسػػاف  دنيػػا وأخػػرى حقػػاً، فػػ ذا تقػػرر ذلػػك يظهػػر جليػػاً أف اإلسػػبلـ 
 25( ...( ىو الدين الحق، وأف الدين ىو اإلسبلـ

 ثانياً: اإلسبلـ نسب:
  بػػػػين المػػػػؤمنين منبثػػػػق مػػػػن قػػػػوؿ اهلل تعػػػػالى:  فالنسػػػػب حقيقػػػػة عنػػػػده      

               [[ٔٓٔٓجػػجػػالحالح]رات]ألف األخ الحقيقػػي ىػػو مػػن شػػاكل اإلنسػػاف خلقػػاً  ،،رات
وشػػيمة وعمػػبًل، والمشػػاكلة ال تكػػوف إال فػػي مبػػدأ، وال يتحقػػق ذلػػك إال فػػي اإلسػػبلـ، 

فػػي  وىػػذه األخػػوة ىػػي التػػي جعلػػت سػػلماف الفارسػػي مػػن أىػػل آؿ بيػػت رسػػوؿ اهلل 
َُشََش}}قولو  ًَُ ًٌٕ ٌٕا ٍَََََِِّّ  ا ٍَا آ  :  وفي ذلك يقوؿ، 26 {{  تِِتِِٝٝايَبايَب  ا آ

)يظن الناس أف النسب قرابة تدلى إلى األب واألـ والعم والخاؿ، جهػل النػاس )
بحقك أيها األخ الصػالح التقػي، لػيس ىػذا ىػو النسػب، إنمػا النسػب حقيقػة اإلسػبلـ، 
ألف نسػػيبك فػػي الحقيقػػة مػػن شػػاكلك حقيقػػة وخلقػػاً وشػػيمة وعمػػبًل، ولػػو كػػاف أعجميػػاً 

فػي نسػبي  )أدخػل اإلسػبلـ بػبلالً  قولو  لكجة في ذوكنت شريفاً ىاشمياً، وحسبنا ح
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 .17، 16اإلعالَ د٠ٓ ٌإلِاَ أتٟ اٌؼضائُ ص  
26

 اٌىث١ش.سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ  



  {{5353}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              ُد الصَّىفً   ُد الصَّىفً   اإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

 هص: اجلهاد ادلقدش لفصل اخلاا
 

)سلماف منا آؿ البيػت(، فالقرابػة يػا أخػي  وقولو الكفر أبا جهل من نسبي(، وأخرج 
ىػػػي المشػػػاكلة، وال مشػػػاكلة إال فػػػي مبػػػدأ ينػػػتج السػػػعادة، وفػػػي معنػػػى يحبػػػو اهلل تعػػػالى 

إف ، وال يتحقػػػق ذلػػػك إال فػػػي اإلسػػػبلـ، ولػػػيس ابػػػن أمػػػك وأبيػػػك بقريبػػػك ورسػػػولو 
خالفػػػك شػػػكبلً واعتقػػػػاداً وشػػػمائبلً وميػػػواًل، وليسػػػػت القرابػػػة تصػػػح حقيقػػػػة فػػػي الػػػػدنيا 
للمعاونة وفي اآلخرة بالسعادة إال بأخوة اإلسبلـ، وكل قريب وصػديق وحبيػب ولػو مػن 

ىػبلؾ فػي اآلخػرة، سػر  قولػو أب وأـ لم تكن قرابتو لئلسػبلـ، فهػي خسػراف فػي الػدنيا و 
   تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:                                         

 .((]الزخرؼ[]الزخرؼ[
 ثالثاً: اإلسبلـ وطن:

على من يتمسػك بتػراب نشػأ علػى أرضػو، ويجعلػو ىػو الػوطن فيقػوؿ  فيعيب 
الوطن ىو اإلسبلـ ولػيس ىػو أرضػاً خضػراء أو أفقػاً مػن سػماء زرقػاء، بػل ذلػك  ): )لو 

العمػل بػروح اإلسػبلـ يجعػل المسػلمين رجػبلً واحػداً، كػل الوطن ىو اإلسػبلـ، نعػم ألف 
 .27(( فرد منهم عضو لذلك الجسد

 :للجميع فيقوؿ ثم يذكر المسلم بالمجد اإلسبلمي عندما كاف اإلسبلـ وطنٌ 
تذكر أيها األخ المسلم ىذا المجد الذي كنت فيو مػذ كػاف وطنػك اإلسػبلـ،   ))

فػػي وجهػػو فرحػػاً بسػػماع  ـ علػػيكم بػػب  كػػاف الصػػيني يلقػػى المراكشػػي، فػػ ذا قػػاؿ السػػبل
الكلمػػػػة اإلسػػػػبلمية وضػػػػمو إلػػػػى صػػػػدره، وأسػػػػرع بػػػػو إلػػػػى بيتػػػػو، وفػػػػتح لػػػػو عػػػػن خػػػػزائن 
المسػػلمين التػػي فػػي بيتػػو، كانػػت كلمػػة السػػبلـ علػػيكم توجػػب علػػى سػػامعها بػػذؿ المػػاؿ 

ن وبعػد أف بػي   28(..( والنفس في النصرة والتأييد، ما ذلك إال ألف الػوطن كػاف اإلسػبلـ
ن العػزة التػي أضػفاىا بػي   ،بينو وبين أخيو المسػلم بسػبب اإلسػبلـ نالو المسلم من ود  ما 

 : اإلسبلـ على أبنائو فقاؿ 
أنػت أيهػا المسػلم وحقػػك كنػت أسػعد الخلػق طػػراً، مػذ كػاف اإلسػبلـ وطنػػك،   ))

كانت تنحني لك الػرؤوس التػي عليهػا التيجػاف رىبػة مػذ كػاف اإلسػبلـ وطنػك، لػم يكػن 
األميػػر مػػن المسػػلمين، بػػل كػػاف واهلل أيضػػاً لتػػاجر حقيػػر فػػي بػػبلد غيػػر  ذلػػك لخصػػوص
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 .10اإلعالَ ٚطٓ ص  
28

 .13اإلعالَ ٚطٓ ص  



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 5454}}
 

 لفصل اخلاهص: اجلهاد ادلقدش ا
 

علػػػى العامػػػة  وَ ب ػػػإسػػػبلمية، كنػػػت أيهػػػا المسػػػلم إذا انتقلػػػت إلػػػى بػػػبلد غيػػػر إسػػػبلمية، نػُ 
والخاصػػة أف يمسػػكوا ألسػػنتهم، وأف يغضػػوا عنػػك أبصػػارىم، وأف يحتفلػػوا بػػك لتنشػػر 

اإلسػػبلـ، وإنػػك تمثػػل جمػػاؿ عػػنهم الخيػػر فػػي بػػبلدؾ، لػػم يكػػن ذلػػك إال ألف وطنػػك 
اإلسػػبلـ وكمالػػو بالوجػػو األكمػػل، فكنػػت وأنػػت منفػػرد كجػػيب خمػػيس تهتػػز لػػو رؤوس 

 29(( أىل التيجاف
، وىكذا، فصل اإلماـ أبو العزائم ىذه الحقائق الثبلث: الػدين والػوطن والنسػب

ووضػػع لكػػل حقيقػػة مػػن تلػػك الحقػػائق كتابػػاً خاصػػاً بهػػا، يبػػين روح الشػػريعة فيهػػا، حتػػى 
تحقػػػق كػػػل مسػػػلم أف الػػػدين ىػػػو اإلسػػػبلـ، وأف الػػػوطن ىػػػو اإلسػػػبلـ وأف النسػػػب ىػػػو ي

 اإلسػػػبلـ، وأف يسػػػارع إلػػػى الخيػػػر الحقيقػػػي الػػػذي سػػػارع إليػػػو أصػػػحاب رسػػػوؿ اهلل 
وتػابعوىم ب حسػاف، طمعػػاً فػي نيػل العػػزة هلل، والسػعادة فػي الػػدنيا والتمكػين فػػي األرض 

 .المقيم في جوار رسوؿ اهلل بالحق والفوز برضواف اهلل األكبر والنعيم 
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 12اإلعالَ ٚطٓ ص  



  {{5555}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

  الفصل الطادعالفصل الطادع

  ٕٕبِّبِّسََسنُُناِلاِلخُ خُ ِِٔٔالَػالَػ

  َٔدَٔدنِِنتََت  

  ٘٘سَٓعسَٓعاب الػَّاب الػَّبآَدبآَد  بُُبالتأِدالتأِد  

  دُُدٍٍِِالصُّالصُّ  

  َْ َْال   عُُعزََزال

  ٗٗرََراِفاِفاليَّاليَّ  ُُٗٗريرََيصِِصالَبالَب  

ُ٘ باِلَدِلل   ُ٘ باِلَدِللالسَِّحَن   السَِّحَن



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 5656}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

  الفصل الطادع: الػٔخ املسبِّٕالفصل الطادع: الػٔخ املسبِّٕ

  متَٔد متَٔد   

الصػػادقين،  وأرضػػاه وقػػد اندرسػػت أحػػواؿ الصػػوفية نشػػأ اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم 
وظهرت أحواؿ البطالين والمنتفعين ممن جعلوا الطريق وسيلة للحصوؿ علػى شػهواتهم 
، وأغراضػػهم، ولػػم يبػػق إال نػػذر قليػػل حفظػػوا روح التصػػوؼ وأحوالػػو ومواجيػػده وأخبلقػػو

أمػػا األغلبيػػة العظمػػى مػػنهم فقػػد جعلػػوه رسػػوماً وزيػػاً وأكػػبلً وشػػرباً، ونسػػوا الغػػرض الػػذي 
 .السلوؾ إلى ملك الملوؾ من أجلو أسس، وىو 

أف يجػػدد ىػػذه األحػػواؿ التػػي اندرسػػت، ويبػػين ىػػذه المكػػاـر التػػي  فحػػاوؿ 
ىػذه المنػاىج واالتجاىػػات  تػوارت، ويوضػح ىػذه األخػبلؽ التػي أميتػت، وقػد طبػق 

 م  ثُػ كَ ِسػفْ نػَ أ بِ دَ ابْػ} الػذي يقػوؿ:  على ثبلث مراحل عمبلً بحديث سيدنا رسػوؿ اهلل 
وسنوضػح ىػذه المراحػل علػى قػدر  ٖٔ{ثُػم  اأَلقْػػَرَب فَػاأَلقْػَرَب  وقولػو } 30{ وؿُ عُ تػَ  نْ مَ بِ 

 وأرضاه. ضعفنا وتقصيرنا، ال على قد ر كمالو 
البػػد أف يأخػػذ نفسػػو بعػػزائم  أف الشػػي  المربػػي لكػػي يػػؤثر فػػيمن حولػػو يػػرى 

 .األمور، وال ينزؿ إلى الرخص، وإف كاف يفتي بها لغيره
بمػػا يعتقػػد أنػػو الصػػواب، حتػػى إذا قػػاؿ وقػػع القػػوؿ منػػو وأف عليػػو أف يعمػػل أوالً 

 .موقع اإلجابة وأحدث االنفعاؿ السلوكي المطلوب في نفوس السامعين
مذذرةسا اشسيذذ ين  "ككتػػاب   نػػده كثيػػرة نثرىػػا فػػي كتبػػو الصػػوفيةوصػػفات الشػػي  ع

لوب الطهوز اش از على ق"وكتاب  "معازج اشقسبني"وكتاب  "يساب األزواح" " وواشسرتي ين
 بها كما يلي: يو ونبرز أبرز ىذه الصفات ملمحين إلى تحل   ،وغيرىا "األبساز

                                                 
 رواه الشيخاف عن أبي ىريرة والطبراني عن حكيم بن حزاـ  ٖٓ
 َعْن بَػْهِز ْبِن َحِكْيٍم َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد َوالتػ ْرِمِذي   ٖٔ



  {{5757}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

  التأدب بآداب الػسٓع٘التأدب بآداب الػسٓع٘  

بالمجاىػػػدات الفادحػػػة، والعػػػزائم الماضػػػية، حتػػػى يكػػػوف أسػػػوة  أخػػػذ نفسػػػو 
، إمػا بػذكر أو حسنة لمن حولو، فما كاف يضيع نفساً من أنفاسو فػي غيػر طاعػة اهلل 

ألحػواؿ أخوانػو أو ألحػواؿ المسػلمين أجمعػين، أو عبػادة قلبيػة شكر أو درس أو تفقد 
بنتػػو بجػػواره أو إ، كػػاف ال ينػػاـ إال إذا جلسػػت ، حتػػى أنػػو خاصػػة بينػػو وبػػين اهلل 

أحد أبنائو أومحبيػو يتلػوف القػرآف علػى مسػامعو، ويػأمرىم أال يكفػوا عػن ذلػك حتػى إذا 
، ومن العجب أف بعضهم كاف يلحن أحي مػن  اناً في قراءتػو، فينتبػو استغرؽ في النـو

، كػػاف إذا نػػاـ يسػػمع لشػػدة تعلقػػو بػػذكر اهلل  نومػػو ويصػػحح لػػو القػػراءة، بػػل إنػػو 
 .لتردد أنفاسو نغمة شجية، يسمعها من حولو تقوؿ: اهلل ... اهلل

فػػ ذا كػػاف وقػػت السػػحر، اسػػتيقظ مػػن نومػػو وتوضػػأ وصػػلى مػػا شػػاء حتػػى يطلػػع 
قػوؿ: الصػبلة الصػبلة يػا غػراس الجنػة، ثػم يصػلي الفجر، فينػادي علػى أىلػو ومريديػو وي

بهػػم، وبعػػػد انتهػػػاء الصػػػبلة يقػػػوؿ للمتكاسػػػلين الػػػذين فػػػاتتهم الجماعػػػة األولػػػى، موقظػػػاً 
 .وموبخاً: الصبلة الصبلة يا غراس النار

ثم يجلس فػي مصػبله يقػرأ مػع أخوانػو ورد خػتم صػبلة الصػبح، الػذي جمعػو مػن 
، وأدعيػػة األنبيػػاء والمرسػػلين التػػي تحققػػت  األحاديػػث الػػواردة عػػن سػػيدنا رسػػوؿ اهلل

، وبعدىا يقرأوف صيغ الصلوات التي أمده بهػا سػيدنا رسػوؿ وأجيبت في كتاب اهلل 
، ثػػػػم يشػػػػرح لهػػػػم مػػػػا تيسػػػػر مػػػػن آيػػػػات كتػػػػاب اهلل، حتػػػػى إذا بزغػػػػت الشػػػػمس اهلل 

وارتفعػػػت قػػػدر رمػػػح أو يزيػػػد، تنػػػاوؿ معهػػػم طعػػػاـ الفطػػػور وأذف للجميػػػع بالتوجػػػو إلػػػى 
 .ملالع

وىػو فػي جميػع أحوالػو ال يخػرج عػن الشػريعة طرفػة عػين، بػل كػل حركػة وسػكنة 
فػي أواخػر  من حركاتو وسكناتو كانػت مضػبوطة بأحكػاـ الشػرع الشػريف، حتػى أنػو 

ت رجػػبله، فػػأرادوا أف يػػدخلوه دورة الميػػاه، ولػػم ينتبهػػوا إذ أيامػػو، وكػػاف قػػد مػػرض وشػػل  
ضػػػة شػػػديدة وقػػػاؿ وىػػػو يتػػػألم: خالفػػػت ، انتفاأدخلػػػوه مػػػن الجهػػػة اليمنػػػى فػػػانتفض 

 .، العفو يا سيدي يا رسوؿ اهللرسوؿ اهلل 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 5858}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

وقد حضر لديو جماعة من العلماء، فأراد أف يبين لهػم األدب العػالي الػذي ربػى 
عليو أبنائو ومريديو، فأحضر رجػبًل أميػاً، وقػاؿ لػو مػاذا تصػنع إذا وجػدت أف أبػا العػزائم 

الذي تأدب بػ داب شػيخو: لػو خػالف أبػو العػزائم  ؟ فقاؿ التلميذيخالف رسوؿ اهلل 
والتزمػو وقػاؿ لػو: أنػت ولػدي حقػاً، ويقػوؿ  لقرعناه بنعالنػا، فأحتضػنو  رسوؿ اهلل 

 ويقوؿ أيضاً: {، حافظ على السنة ولو بشرت بالجنة: } لهم آمرًا باتباع السنة 
 لسػػػػػػػػػػنتو فاخضػػػػػػػػػػػع وكػػػػػػػػػػن متأدبػػػػػػػػػػػاً 

 
 وحػاذر فحصػن الشػػرع بػاب السػػبلمة

 جمر قف أف أوقفتك تواضعاً على ال 
 

 يكػػػػػن لػػػػػك بػػػػػرداً بػػػػػل سػػػػػبلماً برحمػػػػػة
 

علػػػى المريػػػد، متوقفػػػاً علػػػى مػػػدى اسػػػتجابتو ألوامػػػر  يجعػػػل الحكػػػم بػػػل أنػػػو 
فػي صػفوؼ منػدس الشريعة المطهرة، فيقػوؿ مبينػاً عبلمػة المريػد الصػادؽ مػن الػد عي ال

 الصادقين:
 مػػن فػػارؽ الشػػرع الشػػريف فلػػيس مػػن

 
 رىػػػػػػػػػػػػانيآؿ العػػػػػػػػػػػػزائم فػػػػػػػػػػػػافهمن ب

 
العػزائم  ، كػاف يحػدث عػن جػده الصػالح أبػىوال عجب في ذلك، حيػث أنػو 

 فقاؿ: ماضي ىذه الواقعة التي دارت بينو وبين ولد شيخو أبي الحسن الشاذلي 
كاف للشي  ولد اسػمو علػي، فلقيتػو باإلسػكندرية سػكراناً بػالخمر، فأتيػت بػو )) 

و، فجذبتػو حتػى خػرج بخيػوط رأسػها فػي إلى الدار، وضربتو ضرباً وجيعاً حتى تعلق بأمػ
يده، فصاحت وبكت فدخل عليها الشي  فقػاؿ لهػا: مػا يبكيػك؟ فأخبرتػو بالقصػة ولػم 
تخبػػره بسػػكره، فتغيػػر الشػػي  لػػذلك، فلمػػا دخػػل الزاويػػة قػػاؿ لػػي: يػػا ماضػػي لمػػا فعلػػت  

؟ قلت ألنػي وجدتػو سػكراناً بػالخمر، واهلل لػو تعلػق بػك لجلدتػو الحػد، فقػاؿ كذا وكذا
وتغيػػر وجهػو، ودخػػل الخلػػوة سػػاعة، واسػتدعاني فػػدخلت عليػػو فوجدتػػو  ىكػػذا ىػػو، لػي

ت أف أدعو علػى ولػدي، فقيػل فرحاً مستبشراً، فقاؿ لي دخلت إلى ىذا المكاف وىمم
فلػػم تمػػض إال مػػدة يسػػيرة، !، دعػػو حتػػى ينفػػذ مػػا قدرتػػو عليػػو !علي مالػػك ولػػوليلػػي: يػػا

   32(( ت واليتو حتى خرج في سياحة، وظهر في أرض المغرب وظهر 
أوؿ مػػػا يػػػأتي إليػػػو المريػػػد يوجهػػػو إلػػػى تعلػػػم الشػػػريعة المطهػػػرة  ولهػػػذا كػػػاف 

                                                 
32

 .49دسج األعشاس التٓ اٌصثاؽ ص  



  {{5959}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

طريقنػػا ىػػذا أولػػو علػػم وأوسػػطو عمػػل وآخػػره موىبػػة، ويحػػدد م خػػذ  والعمػػل بهػػا ويقػػوؿ:
 طريقتو في أكثر من موضع في كتبو ويقوؿ:

بعين طريػػق آؿ العػػزائم ىػػو مػػا كػػاف عليػػو السػػلف الصػػالح مػػن الصػػحابة والتػػا ))
جميعػػػػاً، وأساسػػػػو مقػػػػاـ اإلحسػػػػاف بعػػػػد مقػػػػاـ اإلسػػػػبلـ واإليمػػػػاف،  لهػػػػم ب حسػػػػاف 

والسػالك فػي ىػذا الطريػػق يجػب أف يكػوف محصػػبلً مػا البػد لػو منػػو مػن العقيػدة الحقػػة 
والعلػػم بأحكػػاـ العبػػادات والمعػػامبلت واألخػػبلؽ كمػػا ىػػي سػػنة المرشػػدين، فكػػذلك 

يػػػة الطريػػػق، فػػػ ف خػػػديم الفقػػػراء يبتػػػدئ السػػػير فػػػي كػػػل المسػػػاجد والزوايػػػا المعػػػدة لترب
بتعلػػػػيم األحكػػػػاـ الشػػػػرعية واآلداب النبويػػػػة، وتعلػػػػيم المعػػػػامبلت واألخػػػػبلؽ بجميػػػػع 

وكل خػديم فػي بلػد خػالف ) ويقوؿ محذراً لمن يخالف ىذا المنهج: )، 33 (( أنواعها
األسػػػس التػػػي بنػػػى  ويحػػػدد ،  34( ( مػػػنهج المرشػػػد أفسػػػد علػػػى الفقػػػراء أحػػػوالهم

 م خذ ىذه الطريقة: )) تو فيقوؿ:عليها طريق
بعد علػم محكمػو ومتشػابهو وناسػخو ومنسػوخو عمػبلً بػالمحكم تعالى  كتاب اهلل -

وإيمانػػاً بالمتشػػابو بقػػدر االسػػتطاعة وتركػػاً للمنهػػي عنػػو جملػػة واحػػدة إال لضػػرورة 
 .شرعية

بعد العلم بصحة السند فيما يؤدي إلػى علػم اليقػين واألخػذ  أقواؿ رسوؿ اهلل  -
 ند فيما يؤدي إلى فضيلة أو مكرمة.لو بدوف مبلحظة إلى السبأقوا

المبينػة فػي كتػب السػيرة  التي تثبت من طرقها الصحيحة وأحوالو  وأعمالو  -
 .الصحيحة التي يستنير بها المرشد عند مقتضيات ذلك

أجمعػػػين  ىػػػدي الخلفػػػاء الراشػػػدين وأئمػػػة الصػػػحابة المػػػأخوذ مػػػن تػػػراجمهم و  -
 ل ذلك. واألخذ بالعزائم في ك

أعمػاؿ السػلف الصػالح وأئمػة المسػلمين ومواجيػدىم الصػادرة عػن عػين اليقػػين و  -
 وصدؽ التمكين وصفاء الضمير واإلخبلص في المعاملة لرب العالمين.

طمأنينػػة القلػػب بعػػد العلػػم بكػػل ذلػػك حػػاؿ الػػدخوؿ فػػي العمػػل أو القػػوؿ أو ثػػم  -
الطريقة إذا لػم  بحيث أف السالك في ىذه ألف كل ذلك خالص لوجو اهلل الحاؿ

أو فػػي ىػػدي السػػلف  يسػػتبن لػػو األمػػر فػػي كتػػاب اهلل وال فػػي سػػنة رسػػوؿ اهلل 
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 .36ج ص ١ًٔ اٌخ١شاخ اٌطثؼح اٌساد٠ح ػشش 
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 .١ٔ37ً اٌخ١شاخ اٌطثؼح اٌساد٠ح ػششج ص  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 6161}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

 35(قلبو أنو خير وأنو خالص هلل تعالى(الصالح يلـز أف يتوقف عنو حتى يطمئن 

  الصٍُّدالصٍُّد  

أف مػػػػن يقػػػػـو لػػػػدعوة الخلػػػػق إلػػػػى اهلل البػػػػد أف يكػػػػوف مسػػػػتغنياً  ويؤكػػػػد ىنػػػػا 
ي أحوالو بالسادة األنبياء حيػث يحكػي عػنهم اهلل قػولهم بالخالق عن الخلق، ومتأسياً ف

  ألممهػػػػػػػػػػػػػػػم:                                                         
ويقػوؿ معرفػاً بالشػي  المربػي: شػيخك مػن يعطيػك ال مػن يأخػذ منػك. وقػاؿ  ىػود[ىػود[ٔ٘ٔ٘]]

  فػػػي دعوتػػػو:  ف بهػػػا صػػػدؽ الػػػداعي إلػػػى اهلل لمػػػن سػػػألوه عػػػن العبلمػػػة التػػػي يعرفػػػو 
                         [[ٕٕٔٔ.]يس.]يس  

أروع األمثاؿ في ذلك، فحينما استقر في القػاىرة وقػد فصػلو   وضرب بنفسو
اإلنجليػػػز مػػػن عملػػػو، وداره غاصػػػة بالمريػػػدين واألحبػػػاب الػػػذين يحتػػػاجوف إلػػػى نفقػػػات  

حبيػو وىػو محمػد محمػود سػليماف باشػا، وكػاف يسػمى فػي كبيرة وكثيرة، حتى أف أبرز م
ئػة فػداف ل حجة ووثقها فػي الشػهر العقػاري بماعصره ملك الصعيد لثرائو الواسع، سج  

. وذىب إليو وعرضها عليو وقاؿ: يا سيدي ىذا شػئ يسػير  باسم اإلماـ أبي العزائم
غضػػػباً   ئمتسػػػتعينوف بػػػو علػػػى أمػػػور الػػػدعوة، وحاجػػػات الفقػػػراء، فغضػػػب أبػػػو العػػػزا

شديداً، حتى أف الشرر كاد أف يتطاير من عينيو، وقاؿ لو في حدة: مػن الػذي قػاؿ لػك 
أف أبا العزائم يحب الدنيا؟ انظر، وأشػار إلػى خلفػو فنظػر فػرأى عجبػاً، رأى أكوامػاً مػن 
الػػذىب ال حصػػر لهػػا، فعلػػم أف تلػػك عنايػػة اهلل بأحبػػاب اهلل وأصػػفيائو، حتػػى أنػػو لشػػدة 

لبيت الذي كاف يقطن فيو باسم )آؿ العزائم( في كل أقطػار األرض، سجل ا ، زىده
، ويخرج من الدنيا ولػم يصػب منهػا شػيئاً، ىػذا مػع أف حتى يتأس بسيدنا رسوؿ اهلل 

الضرورات الكثيرة كانت تنتابو المرة تلو المرة، لكنو كػاف بمػا فػي يػد اهلل أوثػق منػو بمػا 
 في يد نفسو.

دىم فػي الػدنيا وإقبػالهم اؿ السلف الصالح في زىػأبو العزائم أحو  وىكذا يجدد
، ويعرفهم بأف الزىػد ال يػتم إال بعػد وجػود الشػئ فػي ذات اليػد، فتكػوف الػدنيا على اهلل

في يد اإلنساف ولكنها خارجػة مػن قلبػو، بمعنػى أنػو ال يفػرح بهػا عنػد الوجػد وال يحػزف 
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 .١ٔ10ً اٌخ١شاخ اٌطثؼح اٌساد٠ح ػششج ص  



  {{6161}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

نػو ال يملػك شػيئاً فهػذا اإلنسػاف ألزىػد عليها عند الفقد، أما الزىد فػي غيػر الوجػد أي 
لػػيس بزىػػد العػػارفين، وإنمػػا زىػػد العػػواـ مػػن النػػاس، ألنػػو إذا حصػػل عليهػػا ربمػػا يتغيػػر 

 حالو.

  الْزعالْزع  

وللواصػػػلين فػػػي تػػػرؾ كثيػػػر مػػػن  ،للسػػػالكين فػػػي تػػػرؾ الشػػػبهات وىػػػو عنػػػده 
 بالكلية. وللمتمكنين في ترؾ ما سوى اهلل  ،المباحات

على ذلك مػن ىػذه  ، وليس أدؿ  قدر األجل  فيو الباع األعظم وال فقد كاف لو 
الحادثػػة الفريػػدة مػػن نوعهػػا: فقػػد دعػػاه صػػالح سػػليم باشػػا فػػي بػػور سػػعيد لتنػػاوؿ الغػػذاء 

، بعػػد محاوالتػػو االعتػػذار واصػػرار الباشػػا ورجػػاؤه عنػػده ىػػو وإخوانػػو، فمػػا كػػاف منػػو 
خػذ معػو رغيفػين وتوسبلتو على التلبية إال أف أمر ابنو المبارؾ السيد أحمػد ماضػي أف يأ

ت بأصػناؼ األطعمػة من الخبز وقطعة من الجبن، ولما استقروا على المائدة، وقد غص ػ
فػػي ذلػك، طلػب مػػن  وأذف الباشػا للحاضػرين بتنػػاوؿ الطعػاـ بعػد اسػتئذانو  ،الشػهية

السػيد أحمػد إخػػراج مػا معػػو مػن الخبػػز والجػبن ووضػعو أمامػػو، فأسػرع الباشػػا إليػو ىلعػػاً 
ىػذا الطعػاـ مػع أف المائػدة حافلػة، وفػي إمكانػو ووسػعو أف يػأتي بمػا  وسألو لماذا يأكػل

بحكمتػػو المعهػػودة: )إف ىػػذا الطعػػاـ  ، فقػػاؿ لػػو يريػػد اسػػتجبلباً لرضػػاء الشػػي  
 .  ويقصد الطبيب األعظم -الطبيب( أمرني بو 

بالتخلق بهذا الخلق الكريم والحاؿ العظيم في نفسػو وإنمػا كػاف  ولم يكتف 
أوالده ومحبيو على ىذا الػورع ويباعػد بيػنهم وبػين الشػبهات والمحرمػات  يدرب ويمرف

قدر مػا يسػتطيع، فهػذا رجػل فػبلح مػن أتباعػو، وكػاف يسػكن فػي منطقػة بػوالؽ، وكانػت 
قبػػػل عمرانهػػػا الحػػػالي منطقػػػة زراعيػػػة، وكػػػاف أىلهػػػا يبيعػػػوف اللػػػبن كػػػل صػػػباح لسػػػكاف 

بػػػاللبن، فيػػػرجعن مسػػػرعات القػػػاىرة، فشػػػكا لػػػو الرجػػػل أف زوجتػػػو تخػػػرج مػػػع جاراتهػػػا 
 .وتتأخر ىي حتى ضحوة النهار، مما جعلو يشك في أمرىا، ويتهمها في سلوكها

، ضػػع غػػداً وعػػرض األمػػر علػػى الشػػي  ليجلػػي لػػو الحقيقػػة، فقػػاؿ لػػو الشػػي  
قػاؿ  قدراً من الماء على اللبن من غير أف تعلمهػا، فنظػر الرجػل إليػو بدىشػة ولكنػو 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 6262}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

لػػم أف ىػػذا لحكمػػة عاليػػة يعلمهػػا الشػػي ، وكانػػت دىشػػتو لػػو: افعػػل مػػا أمرتػػك بػػو، فع
أعظػم عنػدما نفػذ أمػر الشػي ، ووجػد زوجتػػو ترجػع مػع صػويحباتها، فأسػرع إلػى الشػػي  

مػػا يػػدور بخلػػده وقػػاؿ لػػو: يػػا بنػػي إف جاراتػػك تغػػب  وعليػػو إمػػارات الدىشػػة، فقػػرأ 
راـ كثير ىػذه األيػاـ، ولػذا اللبن بالماء، فيقي ض اهلل لهن مااًل حراماً ثمناً لو، والماؿ الح

أمػػا زوجتػػك فؤلنهػػا تراعػػي حػػق اهلل وتتػػأدب بػػ داب سػػيدنا رسػػوؿ اهلل  ،يػػرجعن بسػػرعة
َِا َِا اً للبنهػػا، وذكػػره بػػالقوؿ المػػأثور: } ف نهػػا تتعػػب حتػػى يهػػئ اهلل لهػػا مػػاالً حػػبلالً ثمنػػ

 {. غضب اهلل ع٢ً عبِ رزق٘ َٔ سراّ، فإَا اظتِ غضب٘ عًٝ٘ بارى ي٘ فٝ٘غضب اهلل ع٢ً عبِ رزق٘ َٔ سراّ، فإَا اظتِ غضب٘ عًٝ٘ بارى ي٘ فٝ٘
كل العبادات علػى اإلطػبلؽ سػر و مقاـ الصديقين عنده ألنو أفضل من  والورع ى

َِ ايََّٓأط: }  قولو ِٔ َأِعَب َّ َتُه َِ ايََّٓأطِٔتََّٔل امَلَشأر ِٔ َأِعَب َّ َتُه  36 { ِٔتََّٔل امَلَشأر

  البصريٗ اليافرٗالبصريٗ اليافرٗ  

يػػػرى أف أىػػػم صػػػفة يجػػػب أف تتػػػوفر فػػػي الشػػػي  المربػػػي ىػػػي البصػػػيرة  كػػػاف 
لتسػهل للسػالك قطػع  النافذة، التي تنفذ بشعاعها النػوراني وراء الحػواجز والمسػافات،

العقبػػات والمفػػازات والوصػػوؿ إلػػى أعلػػى الػػدرجات والمقامػػات، ويستشػػف ذلػػك مػػن 
  فػى محكػم التنزيػل  لحبيبػو  قػوؿ اهلل                                 

                        [[ٔٓٛٔٓٛ]يوسف]يوسف. 
 قيػػػين قػػػديماً وحػػػديثاً، فهػػػذا سػػػيدنا الجنيػػػد وىػػػذا ىػػػو نهػػػج الصػػػوفيين الحقي

عنػػدما تلقػػى اإلذف مػػن شػػيخو السػػري باإلرشػػاد وجلػػس فػػي المسػػجد الجػػامع وتجمػػع 
حولو الخبلئق، انػدس فػي وسػطهم نصػراني، وقػد تزيػا بػزي رجػل عربػي، وبػادره قبػل أف 

ٔٔ َفإََّْ  }}يتكلم بالسؤاؿ قائبًل: ما معنػى حػديث:  َِ ُُِؤ ٔٔ َفإََّْاتََُّكٛا ِفَراَش١َ اِي َِ ُُِؤ ِ٘  اتََُّكٛا ِفَراَش١َ اِي ُِٓظُر ِبُٓدٛٔر ايًََّد َٜ ُ٘  ِ٘ ُِٓظُر ِبُٓدٛٔر ايًََّد َٜ ُ٘  
}}

؟ فنظػػر إليػػو ودقػػق النظػػر وأطػػرؽ برأسػػو إلػػى األرض ثػػم رفعهػػا بعػػد برىػػة وقػػاؿ لػػو:  37
وفػػي ذلػػك يقػػوؿ مك يػػا نصػػراني؛ فػػانطق بالشػػهادتين، و قػػد آف اآلف أواف إسػػبلمعنػػاه أن ػػ
: 

                                                 
36

 سٚاٖ أزّذ ٚاٌرشِزٞ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج. 
37

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚاٌرشِزٞ ِٓ زذ٠ث أتٟ أِاِح. 
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 إذا رمػػػػػت أف تػػػػػرأى بعػػػػػين البصػػػػػيرة
 

 فسلم لنا األحواؿ في كل حضػرة
 صػػػػافي تنػػػػاوؿ مدامػػػػةومػػػػن راحنػػػػا ال 

 
 يناولهػػػػا المختػػػػار مػػػػن غيػػػػر راحػػػػة

 فقػػػػػػػػد خصػػػػػػػػني طػػػػػػػػو بفػػػػػػػػيض وداده 
 

وأعلػػػػػػػى بمحػػػػػػػض الفضػػػػػػػل شػػػػػػػأني 
 ورتبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 أنػػا البػػاب فػػرد الوقػػت مػػن غيػػر ريبػػة

 
 أنػػػا سػػػاقي النػػػدماف راح الشػػػهادة

 :ويقوؿ أيضاً  
 أنػػػػػػا الخبيػػػػػػر فسػػػػػػلني عنػػػػػػو أنبيػػػػػػك

 
 وسػػػػػػلمن لػػػػػػي إلػػػػػػى العليػػػػػػا أرقيػػػػػػك

 بة مغػػػػػػـرواخلػػػػػػع سػػػػػػواه وكػػػػػػن صػػػػػػبا 
 

 وبعػػػػػػو نفسػػػػػػك واألمػػػػػػواؿ يعطيػػػػػػك
المثل األعلى في عصره في الشفافية النورانية والبصػيرة الروحانيػة، بػل  وكاف  

أف كػػل حركاتػػو وسػػكناتو تشػػف عػػن ىػػذه البصػػيرة الوضػػاءة، وخاصػػة أمػػاـ المعارضػػين 
انػػاً، والمعانػػدين، فعنػػدما أوعػػز اإلنجليػػز لعلمػػاء األزىػػر أف يتهمػػوه فػػي عقيدتػػو زوراً وبهت

ليتسنى لهم محاكمتو بعد الصاؽ التهم المزعومة بو، تريث عقبلؤىػم وآثػروا أف يرسػلوا 
روا لػذلك عشرة منهم الختباره، وحضػروا األسػئلة التػي تكشػف لهػم حقيقػة أمػره، وتخي ػ

األمر ليلة اإلسراء والمعراج، حتى ينكشف أمره حسب زعمهم لمريديػو وأحبابػو، وكػاف 
وسػػ. السػػرادؽ الػػذي يقػػاـ ألجػػل إحيػػاء ىػػذه المناسػػبة، يوضػػع لػػو كرسػػي خػػاص فػػي 

ن يمينػػػو مػػػن أبنائػػػو المشػػػرفين علػػػى الحفػػػل أف يجهػػػزوا خمسػػػة كراسػػػي عػػػ فطلػػػب 
 وخمسة عن يساره وال يدعوف أحداً يجلس عليها إال ب ذف منو شخصيًاً ً ،.

وعنػػدما بػػدأ االحتفػػاؿ، وسػػ. دىشػػة الحاضػػرين مػػن ىػػذه الكراسػػي الفارغػػة مػػن 
ا بالعشرة علماء يحضػروف، فػأمر باجبلسػهم علػى الكراسػي المعػدة لهػم، الجالسين، إذ

 وبعد ترحيبو بهم، أخذ يجاذبهم أطراؼ الحديث قائبًل:
عنػػػدما كنػػػت بالسػػػوداف، جػػػاء عشػػػرة مػػػن العلمػػػاء كهيئػػػتكم ليمتحنػػػوني فسػػػألني 

وعػػين السػػؤاؿ الػػذي  -األوؿ الػذي عػػن يمينػػي وأشػػار إلػى الػػذي عػػن يمينػػو، عػن كػػذا؟ 
ثػػػم ذكػػػر الثػػػاني بسػػػؤالو وأجػػػاب عليػػػو، وىكػػػذا حتػػػى  -هػػػزه ىػػػذا الشػػػخص حضػػػره وج

 أجػػاب العشػػػرة عػػػن أسػػػئلتهم التػػػي جهزوىػػػا بػػػدوف أف يطلػػػع عليهػػػا أو يتفوىػػػوا بهػػػا ...
 .بصيرة من اهلل ونورانية، وشفافية وإمداداً من سيدنا رسوؿ اهلل 
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م كػػاف يفحػػم المستشػػرقين حػػين يستشػػف ببصػػيرتو النافػػذة أغراضػػه  بػػل أنػػو 
الخبيثة التي تكمن في أسئلتهم، فهذا أحدىم يتوجػو إليػو بالسػؤاؿ قػائبًل: الحػي أفضػل 
أـ الميت؟ فأجابو على الفور بػدوف تريػث مػريم أفضػل أـ إبلػيس؟ فبهػت الػذي كفػر .. 

فكشػػف لهػػم حقيقػػة األمػػر وقػػاؿ: إف ىػػذا يريػػد أف أقػػوؿ ، وتعجػػب الحاضػػروف لوجومػػو
أفضػػل مػػن  ى أف عيسػػى وىػػو فػػي نظرنػػا حػػي  فيصػػل عػػن طريػػق الجػػداؿ إلػػ !لػػو: الحػػي

 ومريم قد ماتت. فأجبتو بأف إبليس حي   ،سيدنا محمد
في تربية مريديو وأحبابو فحدث عنها وال حرج، واألمػر فيهػا  أما عن بصيرتو 

أكثػػر مػػن أف تحويػػو ىػػذه الصػػفحات، وحسػػبنا منهػػا ىػػذا المثػػاؿ الػػذي فػػي تسػػبب فػػي 
 ـ زوجتو الفرنسية، والتي سمت نفسها فاطمة.توبة أخص كتابو كامل أفندي وإسبل

فقػػػد كانػػػت أـ كامػػػل مػػػن الصػػػالحات القانتػػػات، البلتػػػي تهػػػذبن وتػػػربين علػػػى يػػػد 
اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم، وكانػػت تػػذكر البنهػػا فػػي رسػػائلها إليػػو كثيػػراً مػػن النػػوادر واألحاديػػث 

و رجػػل عػػادي، التػي تسػػمعها مػن اإلمػػاـ أبػي العػػزائم، فظػػن ابنهػا لعػػدـ معرفتػو باإلمػػاـ أنػ
وأف ىناؾ عبلقة بينو وبين أمو، فصمم وىو في دراستو للحقوؽ بفرنسػا أف يقتػل اإلمػاـ 
أبا العزائم بعد عودتو إلػى مصػر، وعنػد مجيئػو أظهػر ألمػو اعجابػو بػأبي العػزائم، وطلػب 
منها أف تصحبو ىو وزوجتػو ليسػلما عليػو، وأخفػى المسػدس فػي ثيابػو، وجهػزه للضػرب 

ه اإلمػػاـ قػػاؿ لػػو علػػى البديهػػة: مرحبػػاً يػػا كامػػل أفنػػدي، جئػػت تقتػػل أبػػا فػػوراً، وعنػػدما رآ
 العزائم: وتخفي المسدس في ثيابك؟ اخرج مسدسك ف ف اهلل حائل بينك وبين ذلك.

وتػػػػرجم لزوجتػػػػو الفرنسػػػػية مػػػػا دار  ،وسػػػػلمو لػػػػو ،فػػػذعر الرجػػػػل وأخػػػػرج مسدسػػػػو
قيامػة قػد قامػت، فارتمت على األرض، وأغمى عليها، وفػي تلػك اللحظػات، رأت أف ال

والمبلئكػػة يأخػػذونها ليقػػػذفونها فػػي جهػػػنم، وىػػي تسػػتجير فػػػبل تجػػد مػػػن يػػدفع عنهػػػا، 
اب النػػار، إذا بهػػا تجػػد اإلمػػاـ أبػػا العػػزائم يقػػوؿ لهػػم: خلػػوا عنهػػا، وبينمػػا ىػػي علػػى بػػ

فأمسػػػكت بػػػو ثػػػم أفاقػػػت مػػػن سػػػباتها وىػػػي تصػػػيح يػػػا أبػػػا العػػػزائم .. فأسػػػلمت وحسػػػن 
ثابتػػاً فػػي مجلػػة المدينػػة المنػػورة األسػػبوعية تحػػت عنػػواف إسػػبلمها وصػػارت تكتػػب بابػػاً 

 .))أوربية أسلمت((
اإلمػػػاـ يحػػػدد مهمػػػة الشػػػي  فػػػي تصػػػفية قلػػػوب المريػػػدين، وتهػػػذيب نفوسػػػهم و 
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وصػػفاء أحػػوالهم، فػػ ذا كػػاف ىػػو لػػم يػػتمكن مػػن تلػػك األحػػواؿ ولػػم يسػػتطع أف يهػػذب 
 نفسو فكيف يعطي ذلك لغيره؟ وفاقد الشئ ال يعطيو.

يرة ىػػي سػػبلح العػػارفين عنػػد ورود الشػػبهات وقائػػدىم للوصػػوؿ إلػػى وىػػذه البصػػ
فػػػػي  مػػػػراد اهلل فػػػػي تأويػػػػل اآليػػػػات القرآنيػػػػة، ومعرفػػػػة مػػػػا يقصػػػػده سػػػػيدنا رسػػػػوؿ اهلل 

األحاديث النبوية، وىي التي تحدد األمراض والحجػب والقواطػع التػي تمنػع السػالكين 
وإنمػػػا إمػػػاـ  ))ك: وتحجػػػبهم عػػػن الوصػػػوؿ إلػػػى درجػػػات الروحػػػانيين، ويقػػػوؿ فػػػي ذلػػػ

ثػػو اهلل علػػـو الرسػػالة والنبػػوة، فأقػػاـ داعيػػاً المتقػػين مػػن وصػػل إلػػى جنػػاب القػػدس ثػػم ور  
للحق بالحق داالً على الحق بالحق، مجدداً للسنة، مبيناً لسػيرة السػلف الصػالح، ىػذا 
ىو اإلماـ المقتدى بو، وإذا أظهره اهلل في عصر من العصور وجب علػى كػل طالػب أف 

و أو بمػػن اقتػػدى بػػو أو بمػػن اقتػػدى بمػػن اقتػػدى بػػو، فػػ ف ىػػؤالء فػػي الجنػػة مػػا يقتػػدى بػػ
   38( ..( داموا محافظين على تلك األسرار

ىػذا وبعػض أىػل  ))على كثير من مػدعي الصػوفية فػي عصػره فيقػوؿ:  وينعي 
الطريػق، إذا مػات المرشػػد أو مػات الشػي  المػػأذوف بػالطريق، يسػلموف ألحػػد أوالده أو 

أمػػػر حسػػػن، لػػػو أف مػػػن سػػػلموا لػػػو يكػػػوف علػػػى شػػػئ مػػػن العلػػػم والعمػػػل  أقاربػػػو، وىػػػذا
والحػػاؿ، واجتهػػد فػػي تحصػػيل مػػا بػػو كمػػاؿ نفسػػو ونفػػع غيػػره، وحػػافظ علػػى االقتػػداء 

 بالمرشد محافظة حقيقية في القوؿ والعمل والحاؿ.
أمػػا إذا سػػلموا البػػن المرشػػد، أو ألحػػد أقاربػػو، وكػػاف صػػبياً لػػم يبلػػغ الحلػػم، أو  

ير اسػتقامة، بعيػداً عػن معرفػة الطريػق وأىلػو، فػ نهم بػذلك يكونػوف عرضػوا كبيراً على غ
من اقتدوا بو للهبلؾ وأىلكوا أنفسهم، ألنهم بػذلك يجعلػوه يغتػر بنفسػو، ويتكبػر علػى 
العلم، ويحتقر العلماء، وال يزيده اإلقباؿ عليو، إال غروراً وبعداً عن اهلل، وكػأنهم بػذلك 

م بػػالعلم والعمػػل والحػػاؿ، وىػػم لػػم يحسػػنوا إليػػو فػػي أسػػاءوا إلػػى مرشػػدىم ف نػػو جملهػػ
أوالده وأىلػػو، وكػػاف الواجػػب علػػيهم، أف يجتهػػدوا فػػي تربيػػة ابػػن األسػػتاذ أو مػػن يكػػوف 

لوالػػده، ووارثػػاً  مػػن أىلػػو، تربيػػة حقيقيػػة، علمػػاً وتهػػذيباً وعمػػبلً حتػػى يكػػوف لسػػاف صػػدؽ
ـ مػػن العنػػب زبيبػػاً وإنػػي ألعجػػب مػػن رجػػل ال يرضػى أف يجعػػل الحصػػر لعلومػو وأحوالػػو، 
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ويرضػػى أف يجعػػل الطفػػل الصػػغير المؤىػػل للتربيػػة والتهػػذيب والتعلػػيم، مرشػػداً عظيمػػاً، 
   39( ..( وظن أنو يحسن صنعاً 

بالقوؿ الفصل في ىذا األمر الذي طاؿ فيو الجدؿ والكبلـ بين أبنػاء  ويأتي 
 قوؿ:الطرؽ الصوفية وغيرىم في شأف من يقـو بتربية المريدين بعد شيخهم في

فػػػي كتابػػػو العزيػػػز فػػػي ميػػػراث األرض خاصػػػاً لمخصوصػػػين،  حكػػػمٌ  ))أف اهلل 
في خير الدنيا بما ىػو  وحكم في ميراث السماء أنو فضلو يؤتيو لمن يشاء، فحكم 

   واضح، وحكم فػي ميػراث األنبيػاء والمرسػلين بالفضػل العظػيم بأنػو لمػن يشػاء    
                      [[ٕٕٔٔ]الحديد]40(( .الحديد 

  السمح٘ باخلللالسمح٘ باخللل  

مػن عػين الرحمػة اإللهيػة فكػاف رحمػة مفاضػة لجميػع  خلػق سػيدنا رسػوؿ اهلل 
   قػػػػػػػػػػػوؿ اهلل  سػػػػػػػػػػػر   ،الكائنػػػػػػػػػػػات العلويػػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػػفلية                   

              ]ومن قلبو ، ]األنبياء[]األنبياء روف تفاض الرحمػة علػى قلػوب وارثيػو فيغمػ
الكػػػػوف بضػػػػػروب الرحمػػػػػة المحمديػػػػػة مػػػػػن الشػػػػػفقة والعطػػػػػف والحنػػػػػاف والكػػػػػـر والبػػػػػر 

 .واإلحساف والعفو والصفح والغفراف وغيرىا من أبواب الرحمة التي ال حصر لها
وقػػد كػػاف عػػين أعيػػاف الرحمػػة اإليمانيػػة اإلسػػبلمية فػػي ىػػذا العصػػر، موالنػػا اإلمػػاـ 

وقتػو يػؤنس  يقضػي جػل   فكػاف  ،يػرفقد وسعت رحمتو الصػغير والكب، أبوالعزائم 
أبناء المريدين والمحبين حتى تعلقػوا بػو مػن نعومػة أظفػارىم، وشػعاره الػدائم فػي ذلػك: 

(، حتػػى أنػػو فػػي )عاشػػروا النػػاس معاشػػرة، إف عشػػتم حنػػوا إلػػيكم وإف مػػتم بكػػوا علػػيكم
 .كاف ينسى أبنائو الصلب نظراً النشغالو بأبناء الفقراء  سبيل ذلك

 :اهلل لداللة الخلق على اهلل وعندما أقامو
اختػػار نفػػرًاً  مػػن خاصػػة أصػػحابو يعاونونػػو فػػي أداء ىػػذه الرسػػالة وأتػػى بأسػػرىم، 
وأسػػػكنهم فػػػي داره وتكفػػػل برعػػػايتهم وتربيػػػة أبنػػػائهم واإلشػػػراؼ علػػػى جميػػػع شػػػئونهم، 
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 .65ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّغرششذ٠ٓ ص  
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 .65شج اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّغرششذ٠ٓ ص ِزو 



  {{6767}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

، كػػػػاف يػػػػرى أف سػػػػرياف القػػػػيم اإلسػػػػبلمية وانتشػػػػار ، ألنػػػػو ليتفرغػػػػوا لػػػػدعوة اهلل 
انيػػػة فػػػي المجتمػػػع ىمػػػا العامػػػل األكبػػػر لحفظػػػو مػػػن الضػػػياع والتفكػػػك، المكػػػاـر اإليم

وصونو من الخبلؼ والشػقاؽ والفسػاد، وحفظػو مػن األمػراض القلبيػة كالحقػد والحسػد 
وىذه المهمة ال يقـو بها إال الدعاة إلى اهلل ، والشح والطمع والحرص واألثرة وغيرىما

 ذين يقوؿ فيهم:المخلصين الذين أخلصوا هلل قلباً وقالباً، وال
 عبيػػػػػػػػػػػد أخلصػػػػػػػػػػػوا هلل ذاتػػػػػػػػػػػاً 

 
 وقػػاموا صػػادقين بحسػػن نيػػة

 فلػػػػػػم يشػػػػػػغلهم حػػػػػػظ ووىػػػػػػم 
 

 عن اإلخبلص للذات العليػة
 ومػػن يػػد سػػيد الرسػػل التهػػامي 

 
 سقوا خمػر البشػائر أحمديػة

 :من شدة حدبو وحرصو على مريديو وكاف  
مػػػن نػػػـو يػػػدخل غرفتػػػو الخاصػػػة موىمػػػاً خاصػػػة أصػػػحابو أنػػػو سػػػيناـ، فػػػ ذا تأكػػػد 

الجميػػع، خػػػرج مػػن غرفتػػػو ماشػػياً علػػػى أطػػراؼ أصػػػابعو، يتفقػػد المريػػػدين، فيغطػػي مػػػن  
ويصػػػلح مػػػن نػػػاـ علػػػى غيػػػر ىيئػػػة النػػػـو الطبيعيػػػة، حتػػػى إذا  ،كشػػػف الغطػػػاء عػػػن نفسػػػو

 .اطمئن على الجميع، دخل فاستراح في حجرتو
 :فرط إحساسو ب خوانو وبلغ بو 

ضػر الطعػاـ حتػى يػراه بنفسػو، ويمسػك أنو كاف يأمر مػن يػدعوه إلػى منزلػو أال يح
البركػػػة، فيكثػػػر الخيػػػر  المغرفػػػة ويحركهػػػا فيػػػو بضػػػع مػػػرات، ذاكػػػراً اهلل ملتمسػػػاً منػػػو 

دعوتو إلى بيتو، ولكن يمنعو مػن ذلػك ضػيق ذات  ويفيض، وإذا تفرس في فقير أنو يود  
أحبابػو  اليد، يخبره أنو سيزوره في ميعػاد ويحػدده، ويرسػل قبػل الميعػاد نفػراً مػن خاصػة

ويعطيهم الماؿ، ويكلفهم أف يشتروا أصنافاً مػن المػأكوالت والفواكػو والحلويػات تليػق 
بالوجهػػاء واألغنيػػاء، وال يخبػػروف أحػػداً بهػػذا الصػػنيع، ثػػم يػػذىب ىػػو ورفاقػػو، فينبهػػروف 

ر وأىػل من ضروب الخير وأصناؼ البر، التي يجدونها عند أخػيهم الفقيػر، ويسػر الفقيػ
  :ألحبابو ومريديو قوؿ رسوؿ اهلل  معلماً  ويقوؿ ده سرور، بيتو سروراً ما بع



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 6868}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

ِٔ َدِبٔر اِيَخاِطر   }} َِ  ٌَ َِ اهلُل ِبَع٧ٕ َأِفَض ِٔ َدِبٔر اِيَخاِطر ََا ُعِب َِ  ٌَ َِ اهلُل ِبَع٧ٕ َأِفَض {{ََا ُعِب
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العبػاس المرسػي  محققين والذين يعبر عنهم سيدي أبػووكمثل السادة الصوفية ال
 :فيقوؿ 

يػػأتي والشػػوؽ ال تمنعػػوا أحػػداً مػػن الػػدخوؿ علينػػا بليػػل أوبنهػػار، فػػ ف المريػػد )) 
 .(( يمؤل فؤاده، ف ذا منع فسد حالو وتغير

 .ويمتثل بقوؿ القائل: ))قلوب األحرار ال تحتمل االنتظار((
فقػد حكػى األخ الصػادؽ الشػي  عبػد ، وىكذا أيضاً كػاف اإلمػاـ أبػو العػزائم 

 د سري وكاف كاتباً بمحكمة السويس:الحمي
ة ضػػرورية وترجػػع فػػي نفػػس أنػػو وجػػد سػػيارة متجهػػة إلػػى القػػاىرة لقضػػاء مصػػلح

، فاستأذف في الذىاب معهم ليبل  شوقو بمبلقػاة موالنػا اإلمػاـ، وعنػد حضػوره إلػى  اليـو
دار أبي العزائم، كاف وقت القيلولة، وكاف الشي  مفتاح زيػداف الخػادـ الخػاص لئلمػاـ، 

 .يجلس على باب الغرفة حتى ال يترؾ أحداً يقلق راحة اإلماـ أثناء قيلولتو
ذنو الشي  عبد الحميد سري أف ينظر إلى وجو اإلماـ وىو نائم حتى يمتػع فاستأ

نظره بالنظر في وجهو، ألف النظر فػي وجػو العػالم عبػادة، فػامتنع الشػي  مفتػاح، وبينمػا 
ىػػم كػػذلك إذا بالشػػي  يصػػفق بيديػػو ويسػػتدعي الشػػي  مفتػػاح ويقػػوؿ لػػو: مػػن بالبػػاب؟ 

و، فأدخلو فصافحو ثػم سػألو عػن أحوالػو فيقوؿ لو: عبد الحميد سري. فيقوؿ لو: ادخل
 ثم قاؿ لو مبشراً ومشجعًا على ىذه الهمة: ،وعن أحواؿ رفاقو في السويس

 (.( يا بني نظرة في الوجو خير من ألف شهر ))
وىػػذه الرحمػػة التػػي امػػتؤلت بهػػا جػػوانح ىػػذا القلػػب الكبيػػر وسػػعت جميػػع خلػػق 

 :اهلل حتى قاؿ 
يجػػػذب الكػػػافر والنػػػافر فمػػػا بالػػػك بػػػالمؤمن آؿ العػػػزائم لهػػػم حػػػاؿ مػػػع اهلل  ))
 ((المطيع؟
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 روشٖ اٌغخاٚٞ فٟ اٌّماصذ اٌسغٕح. 



  {{6969}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

ىػػػػذه الرحمػػػػة التػػػػي كػػػػاف يفػػػػتح بهػػػػا أبػػػػواب التوبػػػػة واالقبػػػػاؿ علػػػػى اهلل للعصػػػػاة 
 والمذنبين ويدعوىم إلى اهلل مشجعًا وحاثاً قائبًل:

 من طاعة أورثت عزاً واستكباراً ((رب معصية أورثت ذالً وإنكساراً خير  ))
 أيضاً: ويقوؿ 

الػػػػػػػػػػػػػذنب سػػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػػمعوا ف
 االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب

 

 مػػن ىػػو المعلػػـو فػػي حػػل غيػػاب
 يكسػػر الػػذنب القلػػوب بوقعػػو   

 
 كسػػػػره قػػػػرب إلػػػػى نػػػػور الكتػػػػاب

ىذه الرحمػة وسػعت حتػى الكػافرين لتظهػر لهػم جمػاؿ ىػذا الػدين، فيقبلػوا علػى  
اهلل خاشعين مخبتين، فقد كاف يسكن فوقو امرأة يهوديػة وأوالدىػا، ورفضػت أف تخػرج 

أشد اإليذاء، حتى أنها كانػت تمسػك الهػوف وتػدؽ  في إيذائو  من السكن، وبالغت
 .عليو في الحجرة التي يناـ فيها، في أوقات راحتو حتى ال يناـ

ومػػن كثػػرة تكرارىػػا لهػػذا العمػػل، حػػدث خػػرؽ فػػي السػػقف، فكانػػت تنتظػػر حتػػى 
يلػػبس مبلبسػػو ويتهيػػأ للخػػروج فتلقػػي عليػػو مػػن الخػػرؽ، القػػاذورات التػػي تػػنجس ثيابػػو، 

ٌٔ    }}: مبلطفاً: قاؿ  ايق المريدوف ويثور بعضهم، فيقوؿ لهم ويتض َِ َُدِؤ  ِٔ ِِ َُٜه ٌٔ  َي َِ َُدِؤ  ِٔ ِِ َُٜه َي
ِ٘ َِٜ ُ٘ َداٌر ُِٜؤ ََٚي ١ََِ ِٔالََّ  ّٔ اِيِكَٝا ِٛ ُٕ َِٔي٢ َٜ َِ٘ٚاَل َُٜهٛ َِٜ ُ٘ َداٌر ُِٜؤ ََٚي ١ََِ ِٔالََّ  ّٔ اِيِكَٝا ِٛ ُٕ َِٔي٢ َٜ   4242{{  َٚاَل َُٜهٛ

ثم يأمرىم أف يبػدأوا بهػا دائمػاً بعػد طهػي الطعػاـ، فيعطوىػا مػا يكفيهػا وأوالدىػا، 
حتى أنهػا لمػا رأت ، دىا كسوة من المبلبس كل عاـويطلب منهم أف يشتروا لها وألوال

 .أف صنيعها ال يغير شيئاً، بحثت عن سكن آخر وتركت المنزؿ
وبعػػد ىنيهػػة مػػن الػػزمن، فوجئػػت بػػأبي العػػزائم يػػدؽ عليهػػا البػػاب ويسػػتأذف فػػي 
زيارتها، ويعتذر إليها إف كاف قد بدا منو أو مػن أحػد مػن أوالده شػيئاً أسػاءىا فاضػطرت 

وإزاء ىػػػذه األخػػػبلؽ العاليػػػة، لػػػم تتمالػػػك اليهوديػػػة إال أف تعلػػػن  -ة المنػػػزؿ إلػػػى مغػػػادر 
 .إسبلمها إعجاباً بهذا الخلق النبيل

ويلقن اإلماـ أبناءه في ىذا األمر درساً عملياً عنػدما قػاؿ لػو أحػدىم مػردداً قػوؿ 
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 سٚاٖ أتٛ عؼ١ذ إٌماػ ٚاألصثٙأٟ ٚاتٓ إٌداس ػٓ ػٍٟ وشَ هللا ٚخٙٗ. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 7171}}
 

 لفصل الطادش: الشيخ ادلربًِّ ا
 

 :القائل: )اتق شر من أحسنت إليو( فقاؿ 
 ي:ىذه العبارة غير كاملة، اكملها بما يأت

 .(( اتق شر من أحسنت إليو بدواـ اإلحساف إليو ))
 إذ يقوؿ: وصدؽ 

 لػػػػيس الرقػػػػي إلػػػػى العليػػػػا بأعمػػػػاؿ
 

 وال الوصػػػػػػوؿ بػػػػػػأقواؿ وأحػػػػػػواؿ
 وال بعلػػػػػػػػم بػػػػػػػػو تغػػػػػػػػوى وال أمػػػػػػػػل 

 
 وال جهػػػػػػػػػػاد بأبػػػػػػػػػػداف وأمػػػػػػػػػػواؿ

 لكنػػػػػػػو منػػػػػػػة مػػػػػػػن فضػػػػػػػل واىبػػػػػػػو 
 

 بػػػػػػو تعػػػػػػد جمػػػػػػيبلً بػػػػػػين أبػػػػػػػداؿ
 خلػػػػػػػػق عظػػػػػػػػيم وإيقػػػػػػػػاف ومعرفػػػػػػػػة 

 
 لفضػل واالحسػاف والػواليباهلل ذي ا

 إذا عرفػػػت مقػػػاـ اهلل خفػػػت وفػػػى 
 

خػػػػػػػػوؼ المقػػػػػػػػاـ تنػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػرب 
 بوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 
 ىذا الوصاؿ وىذا القػرب أجمعػو

 
 سػػػػعادة أبػػػػدا فضػػػػبلً بغيػػػػر زواؿ

والحكمػة قػد أفػاض  وبالجملة ف ف صفات الدعاة إلى اهلل والعلماء أىل الخشػية 
 ها:في كثير من كتبو وأىم العزائم  فيها اإلماـ أبو

الطهور املدار على   )و (مذكزة املزشدين واملسرتشدين)و (معارج املقزبني)
آداب السىلو  ىل  ملى    )و (دستور السالكني طزيى  رب العىاملني  )و (قلوب األبزار

 .وغيرىا من الكتب (شزاب األرواح من فضل الكزيم الفتاح)و (امللو 
 ... ونكتفي بهذا القدر رغبة في اإليجاز

 د فعليو بهذه الكتب.من أراد المزيو 
 ...واهلل الموفق والهادي إلى أقـو السبيل

 يدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.وصلى اهلل على س
 

 



  {{7171}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

  الفصل الطابعالفصل الطابع

  اجلَاد األنرباجلَاد األنرب

  متَٔدمتَٔد  

  أّاّل: العلهأّاّل: العله  

  ثاىّٔا: العنل بالعلهثاىّٔا: العنل بالعله  

  تصحٔح الْجَ٘تصحٔح الْجَ٘  --    

  ثالجّا: تصنٔ٘ اليفظثالجّا: تصنٔ٘ اليفظ  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 7272}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

  الفصل الطابع:اجلَاد األنربالفصل الطابع:اجلَاد األنرب

  متَٔدمتَٔد  

أف أروع مػػا قدمػػو اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم مػػن تجديػػد فػػي العصػػر الحػػديث، ىػػو  علػػى
تربية جيل من الصوفية العظاـ، الذين عرفوا اهلل حق معرفتو، وقاموا في لجة ىذا البحػر 
العميق )الدنيا( منارات يهتدي بها الحائروف ويقتدي بهػا السػالكوف، فكػأنهم المعنيػوف 

َُا٤ُ   }}:: بقوؿ رسوؿ اهلل  َُا٤ُ ايُعً َََصاِبُٝح اآلِخَر٠ ايُعً َٚ َُِّْٝا  َََصاِبُٝح اآلِخَر٠ ُشُرُز اي َٚ َُِّْٝا    43 {{ُشُرُز اي
وىػػػو فػػػرد، مدرسػػػة كاملػػػة يترقػػػى فيهػػػا المريػػػد مػػػن أوائػػػل مقامػػػات  فقػػػد كػػػاف 

، وىػػو فػػي ذلػػك  السػػلوؾ، حتػػى يصػػل إلػػى منتهػػى الػػدرجات قربػػا مػػن ملػػك الملػػوؾ 
 .كلو أسبقهم عمبًل بما يقوؿ، وأنهضهم عزيمة لما يطلب، وأقواىم حاالً فيما يأمر

 : ذلك يقوؿ وفي
بعػػػػػػػػض حػػػػػػػػالي يػػػػػػػػدؾ شػػػػػػػػم 
 الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

 وبقػػولي يلػػوح نػػور الجمػػػاؿ
في الحديث على مراتب تهذيب السالكين ومراحل مجاىػدتهم،  وقد أفاض  

وبين المقامات واألحواؿ التي يمروف بها فػي سػيرىم وسػلوكهم، وذلػك فػي معظػم كتبػو 
 (ملسرتشىىدينمىىذكزة املزشىىدين وا)و (معىىارج املقىىزبني) وأىمهػػا فػػي ذلػػك األمػػر:

آداب )و (دستور السالكني طزي  رب العاملني)و (الطهور املدار عل  قلوب األبزار)و
وغيرىػا مػن   (شىزاب األرواح مىن فضىل الكىزيم الفتىاح     )و (السلو  ىل  مل  امللو 

 الكتب التي ال يتسع المجاؿ لذكرىا اآلف.
إلػػػػى للسػػػػالكين وإرشػػػػاده للواصػػػػلين، يحتػػػػاج  والحػػػػديث عػػػػن كيفيػػػػة تربيتػػػػو 

مجلدات كثيػرة لمػا يتصػف بػو مػن تحليػل نفسػي وسػمو روحػي والتسػاع جوانبػو، حيػث 
                                                 

43
 سٚاٖ اتٓ ػذٞ ٚأتٛ ٠ؼٍٟ ػٓ ػٍٟ وشَ هللا ٚخٙٗ. 



  {{7373}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

أف السػػػالكين تختلػػػف مشػػػاربهم وأذواقهػػػم، ولكػػػل مشػػػرب ذوقػػػو ومواجيػػػده ومقاماتػػػو 
وأحوالػػو ومنازالتػػو ومؤانسػػاتو ومبلطفاتػػو، ولكننػػا سػػنجمل مػػا البػػد منػػو، حتػػى ال يخلػػو 

وىػػي ومجاىػػداتهم فػػي المدرسػػة العزميػػة،  ؿىػػذا المختصػػر مػػن إشػػارة إلػػى مراقػػي الرجػػا
 بحسب المراحل اإلجمالية التي يمر بها السالكوف كما يلي:

  أّاّل: العلهأّاّل: العله  

السػػالك فػػي بدايتػػو إلػػى تحصػػيل مػػا البػػد لػػو منػػو مػػن العلػػـو الشػػرعية  فيوجػػو 
 التي تصحح عملو ويقوؿ في ذلك:

ف يجػد فػي ))عمل بػبل علػم ضػبلؿ وعلػم بػبل عمػل وبػاؿ(( ويطلػب مػن المريػد أ
(( ويقػوؿ أصىو  الوصىو   وقد لخصها في مقدمػة كتابػو )) -تحصيل تلك البدايات 
 في ذلك منبهاً ومشجعاً:

 حصػػػػػػػل العلػػػػػػػم بعػػػػػػػـز صػػػػػػػادؽ
 

 ال تكػن فػي العلػم كسػبلناً ملػػوؿ
 حصػػػػػػل العلػػػػػػم بالقػػػػػػدر الػػػػػػذي 

 
 يقتضػػػػػيو الوقػػػػػت ال قػػػػػاؿ يقػػػػػوؿ

صيلو عػن طريػق ومن لم يستطع أف يحصل ىذا العلم بنفسو، كاف يوجهو إلى تح 
السػػماع مػػن العلمػػاء أىػػل الخشػػية، ويوضػػح لػػو أمثػػل الطػػرؽ لتحصػػيل العلػػم مػػن ىػػؤالء 
.))  العلماء فيقوؿ لو في الحكمة ))زؾ نفسك قبل السماع تشرؽ عليك أنوار العلـو

 ويقوؿ أيضاً:

 خػػذ مػػا صػػفا لػػك مػػن نػػور اإلشػػارة كػػن
 

 حػػػػاؿ السػػػػماع قػػػػوي العػػػػـز والػػػػدين
لس العلمػاء أىػل الخشػية ويقػوؿ لػو: كػل كػبلـ يخػرج ويطلب من المريد أف يجػا 

مػػن الفػػم وعليػػو كسػػوة مػػن نػػور القلػػب الػػذي خػػرج منػػو(( بػػل يوضػػح أف تػػأثير ىػػؤالء 
العلمػػاء بحػػالهم وأنػػوار قلػػوبهم، أبلػػغ مػػن تػػأثير أقػػوالهم فػػي نفػػوس السػػامعين فيقػػوؿ: 

 .))تسبق أنوارىم أقوالهم فتجذب القلوب وتطهرىا لسماع العلم الموىوب((
فػػػ ذا انتهػػػى المريػػػد مػػػن تحصػػػيل مػػػا البػػػد لػػػو منػػػو مػػػن علػػػـو الشػػػريعة، نهػػػاه عػػػن 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 7474}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

البحػػث فػػي المطػػوالت والمراجػػع، إال إذا كػػاف مػػؤىبلً للػػدعوة إلػػى اهلل، فػػ ف تحصػػيل 
، ويحصل لو بها مػن العلم بالنسبة للداعي إلى اهلل عبادة خاصة يتقرب بها إلى اهلل 

 يره من العباد والزىاد.القرب واألجر والثواب ما ال يحصل لغ

  ثاىّٔا: العنل بالعلهثاىّٔا: العنل بالعله  

يقػػوؿ ))ال  وىػػذا ىػػو الػػركن األعظػػم عنػػد الصػػوفية قػػديماً وحػػديثاً، حتػػى أنػػو 
وينوه إلى أف العمػل ىػو البػاب الػذي ، يكوف المريد عندنا مريداً حتى يعمل بما علم(( 

فيكػرر دائمػاً علػى يفػتح منػو للمريػد الهبػات اإللهيػة والعلػـو اللدنيػة واأللطػاؼ الخفيػة، 
َٔ عٌُ مبا عًِ ٚرث٘ اهلل عًِ َدا    َٔ عٌُ مبا عًِ ٚرث٘ اهلل عًِ َدا      }} أسماع المريدين، قػوؿ سػيدنا رسػوؿ اهلل 

 وحتى يدفع المريد إلى العمل يقوؿ لو: 44 {{ٜهٔ ٜعًِ ٜهٔ ٜعًِ 
 العلػػػػػػػم يهتػػػػػػػف بالعمػػػػػػػل

 
 فاعمػػػػل تنػػػػل كػػػػل األمػػػػل

ثػػػم يبػػػين لػػػو شػػػئ مػػػن ىػػػذا األمػػػل وىػػػي العلػػػـو التػػػي ال تنػػػاؿ إال بالمجاىػػػدات  
 ت فيقوؿ:والمكابدا

 علػػػػػػػػػػػػػم يقػػػػػػػػػػػػػين بعػػػػػػػػػػػػػده
 

 عػػػين اليقػػػين لمػػػن وصػػػل
 مػػػػػن بعػػػػػد ذا حػػػػػق جلػػػػػي 

 
 كبػػػػػػرى الواليػػػػػػة فاتصػػػػػػل

وتعريػػف  -فيبػػين لػػو أنػػو بعػػد أف انتهػػى مػػن علػػـو الدراسػػة، فأمامػػو علػػـو الوراثػػة  
 ىذه العلـو باختصار شديد كما يلي:

 أما علم اليقين: فهو الخبر الذي يتلقاه المرء عن صادؽ، -
 ن: فهو الخبر الذي يشاىده بعينيو ويراه من مسافة قريبة.وأما عين اليقي -

 وأما حق اليقين: فهو ما كاف عن مجانسة ومخالطة وقرب ىو قرب القرابة. -
و، وشػػأف العلػػم بػػو، فالنػػاس فػػي شػػأن... ،  ونضػػرب لػػذلك مػػثبلً ببيػػت اهلل الحػػراـ

 على ثبلثة أقساـ: 
                                                 

44
 سٚاٖ أتٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌس١ٍح ِٓ زذ٠ث أٔظ. 



  {{7575}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 ،ه صػػادؽأمػػا الػػذي سػػمع عنػػو ممػػن سػػبق لػػو الػػذىاب إليػػو وىػػو عنػػد -
 فهو في علم اليقين. ،فتيقن من صدؽ الخبر لصدؽ المخبر

وأمػػا مػػن سػػافر إلػػى البيػػت ورآه مػػن مشػػارؼ مكػػة ولػػم يصػػل إليػػو بعػػد  -
 فذلك يعلمو ويراه عن عين اليقين.

 وأما الذي وصل إليو وتحققو وطاؼ بو فذلك ما يسمى بحق اليقين. -
، فيجاىد نفسػو علػى عمػ ل الطاعػات والقربػات حتى يتشوؽ إلى نيل تلك العلـو

 .ويفطمها عن الشهوات والمخالفات
ويوضح في نفس الوقت للدعاة والمرشدين السػر الثمػين فػي تثبيػت مػا حصػلوه 

، في عقولهم وأفئدتهم فيقوؿ: )العلم يهتف بالعمل اعمل وإال فارتحل(  .من علـو
وحتػػى ينػػاؿ السػػالك رضػػاء اهلل فػػي علمػػو وعملػػو، يكشػػف النقػػاب عػػن الباعػػث 

ثيػػث الػػذي بسػػببو يتجمػػل األحبػػاب بمواىػػب الكػػريم التػػواب، وىػػو أنهػػم يطلبػػوف الح
، ال العلػػم الػػذي يػػورث الجػػداؿ ويفػػتح أبػػواب العلػػم الػػذي بػػو يػػزدادوف خشػػية هلل 

 :النزاع والخبلفات بين المسلم وغيره أو بين المسلم وإخوانو المسلمين، فيقوؿ 
 العلػػػػم يجعلنػػػػي أخشػػػػى مػػػػن الػػػػرب

 
 عضػػػػػػػػاء والقلػػػػػػػػبأراقػػػػػػػػب اهلل باأل

إف لػػػػم أكػػػػن أخشػػػػى مػػػػن ربػػػػي فمػػػػن  
 جهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 وإف علمػػت علػػـو الكشػػف والغيػػب
 وإف تحصػػػػلت مػػػػن علػػػػم ومػػػػن فقػػػػو 

 
 مثػػػػػػل الجبػػػػػػاؿ الرواسػػػػػػى لػػػػػػم يػػػػػػزؿ
 حجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 العلػػم معػػراج أىػػل الحػػب والحسػػنى

 
 مهػػػواة أىػػػل الجفػػػا والبعػػػد والريػػػب

 
  تصحٔح الْجَ٘:تصحٔح الْجَ٘:  

 .ن الصوفية الصادقينوللقصد والنية عند أبي العزائم شأف عظيم كغيره م
، طػػاىراً مػػن شػػوائب يوجهػػوف أحبػػابهم أف يكػػوف عملهػػم خالصػػاً هلل  فهػػم 

الرياء والعجب والعلة والغرض، وأصػل األصػوؿ فػي ذلػك كلػو عنػدىم أف يكػوف العمػل 
   ابتغػػػاء رضػػػواف اهلل األكبػػػر أو طلبػػػاً لوجهػػػو الكػػػريم عمػػػبلً بقػػػوؿ اهلل      



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 7676}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

                                      [[ٕٕٛٛ]الكهف]الكهف..  

وفػػػي ذلػػػك يػػػذكر أحبابػػػو بػػػأف الجنػػػة كػػػوف كمػػػا أف الػػػدنيا كػػػوف، ومػػػن وراء ذلػػػك 
 فيقوؿ:  مكوف األكواف

قػػػاؿ العػػػارؼ: سػػػبحانك  {، عجبػػػاً لمػػػن رآنػػػي دوف مكونػػػاتي}   قػػػاؿ اهلل ))
 { ((. وف مكوناتيمن اتخذني وسيلة إلى جناتي فقد رآني د} قاؿ:  !،تنزىت

 حالو في ىذا المقاـ ليتأس بو السالكوف ويقتدي بو الواصلوف فيقوؿ:  ويبين
 غيري يميل إلى الجنػاف ويرغػب

 
 وأنػػػػػػا الػػػػػػذي منهػػػػػػا أفػػػػػػر وأىػػػػػػرب

 الكػػل طمعػػاً فػػي الجنػػاف تعبػػدوا 
 

 صلوا وصاموا عن رضاؾ تحجبػوا
نػػػػػار الجحػػػػػيم مػػػػػع الرضػػػػػا ىػػػػػي  
 جنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 أمػػػػػػػػػا النعػػػػػػػػػيم بغيػػػػػػػػػره ال أرغػػػػػػػػػب
ثػػػم يكشػػػف السػػػتار عػػػن حػػػاؿ الواصػػػلين، ومنزلػػػة المتمكنػػػين ليشػػػوؽ إلػػػى ىػػػذه  
 المنازؿ أىل السلوؾ والتلوين فيقوؿ عنهم:
 وجنة الخلد لػو ظهػرت بطلعتهػا

 
 لفارقػػػػت حسػػػػنها بالزىػػػػد ىمػػػػتهم

 فمطلػػب القػػـو مػػوالىم وسػػيدىم 
 

 أحػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػزه تعلمػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػريرتهم
 ىذا المقاـ فيقوؿ: حقيقة الخوؼ الذي يؤرؽ بل ويشغل أصحاب  ويظهر 

 أنػػػػػا ال أخػػػػػاؼ وحقػػػػػو مػػػػػن نػػػػػاره
 

 كػػػػػػبل وال أبغػػػػػػي الجنػػػػػػاف لطيبهػػػػػػا
 فػػػػالقرب منػػػػو جنتػػػػي ومحاسػػػػني 

 
 والبعػػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػاره ولهيبهػػػػػػػػػػػا

أبنػػػػاءه فػػػػي أعمػػػػالهم التػػػػي   وعلػػػػى ىػػػػذا المػػػػنهج يسػػػػوؽ اإلمػػػػاـ أبػػػػو العػػػػزائم 
سػػػػبحانو بالعبػػػػادة وإفػػػػراده  ، فيمػػػػرنهم علػػػػى تفريػػػػد اهلل يتوجهػػػػوف بهػػػػا إلػػػػى اهلل 

فػي العمػل لهػم حتػى يتحققػوا بػالعجز  بالقصد، ثم يكشف لهم عػن معونػات الحػق 
والمسكنة واالضطرار ويعلموف حقيقة أنو لوال معونة اهلل وتوفيػق اهلل مػا صػح لهػم عمػل 

 واحد في ىذه الحياة فيقوؿ:
)ال تفػػرح بالعمػػل إال إذا تحققػػت بػػاإلخبلص فيػػو، وال تفػػرح بػػاإلخبلص إال إذا 



  {{7777}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
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ب صػػػابة الحػػػق فيػػػو، وال تفػػػرح ب صػػػابة الحػػػق إال إذا تحققػػػت بتوفيػػػق اهلل فيػػػو  تحققػػػت
ومعونتػو، وال تفػرح بػالتوفيق إال إذا فرحػت بػاهلل الػذي أقامػك مقػاـ العامػل لذاتػو، حتػػى 

 . 45صرت من عماؿ اهلل( 
إال إذا صػػحح   وىكػذا فػػ ف السػػالك عنػػد أبػػي العػزائم ال يبػػدأ السػػير إلػػى اهلل

    و وقولو ونيتو ومالو وكلػو هللالوجهة فجعل عمل                       
                                                                 

       .]األنعاـ[. ]األنعاـ[  

لطبلبػو ومريديػو فػي  تاذ وىاكم مثااًل واحداً من آالؼ األمثلة في توجيػو األسػ
 :تصحيح الوجهة هلل 
يػػزور الشػػندويلي باشػػا بجزيػػرة شػػندويل بػػالقرب مػػن سػػوىاج، ومعػػو  فقػػد كػػاف 
مػػنهم علػػى غػػرة بنػػت الشػػندويلي باشػػا، فهػػاـ بهػػا عشػػقاً  وه، ورأى واحػػدٌ أحبابػػو ومريػػد

حتػػػى ملكػػػت عليػػػو كػػػل جوانحػػػو، فتغيػػػر حالػػػو واضػػػطرب بالػػػو، وبػػػدت عليػػػو عبلمػػػات 
وكػػاف يختفػػي منػػو ليقينػػو باطبلعػػو  -علػػى ىػػذه الهيئػػة  ؿ والنحافػػة، فلمػػا رآه الػػذبو 

عنػو شػيئَاً ، وطلػب  )ُيْخِف(سألو عػن سػبب تغيػر حالػو فأجابػو ولػم يػدس -على حالتو 
منػػو أف يطلػػب مػػن الباشػػا أف يزوجػػو بابنتػػو، ولمػػا كػػاف الشػػندويلي باشػػا ال يػػؤخر إلمامػػو 

أ مكانػػاً للػػػزواج وأقػػاـ العػػػرس فػػوراً بعػػػد عقػػػد طلبػػاً، فقػػػد اسػػتجاب بسػػػرعة، بػػل إنػػػو ىيػػػ
فسػألو  !القراف، ودخل الرجل بزوجتو، وفي الصباح إذا بو يأتي إلى أبػي العػزائم مػذعوراً 

 ما بك؟
فػأظهر  !قاؿ: لقد ماتت زوجتي، فقاؿ لو: امكث معها فػي حجرتهػا حتػى نأتيػك
مكػػػاف،  الخػػػوؼ كطبيعػػػة الػػػنفس البشػػػرية تخػػػاؼ أف تمكػػػث مػػػع الميػػػت بمفردىػػػا فػػػي

وقاؿ لو: بعد أف رأى حالتها: أليست ىذه محبوبتك؟ التي مػن ،  فذىب معو اإلماـ
ك م  ػأجلهػػا ذبلػػت ونحلػػت وتغيػػر حالػػك؟ أليسػػت ىػػذه التػػي كانػػت شػػغلك الشػػاغل وىػػ

 .ثم قاؿ لو: يا بني ))فتب عن محبوبك((... المبلـز وفكرؾ الدائب؟ 
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 ششاب األسٚاذ. 
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 . وجماالتػو وكماالتػو وىػو اهلللذاتػو  واحدٌ  وكأف اإلنساف ليس لو إال محبوبٌ 
  وكل محبوب آخػر يحبػو اإلنسػاف ف نمػا ىػو لظهػور بعػض صػفات المحبػوب األوؿ

ِٔ      }} قػاؿ ىذا المحبوب، أو نسبتو لػو سػبحانو،  على َِد  ِ٘ ِٔ    َأِسبَّٛا اهلل ملا َِٜػدوٚنِ ِبد َِد  ِ٘ َأِسبَّٛا اهلل ملا َِٜػدوٚنِ ِبد
ٌَ َبِٝيت ِيُشبَّٞ ِٖ ََٚأِسبَّٛا َأ ََٚأِسبَّْٛٞ ِيشبَّ اهلل   ِ٘ ُِ ٌَ َبِٝيت ِيُشبََِّْٞع ِٖ ََٚأِسبَّٛا َأ ََٚأِسبَّْٛٞ ِيشبَّ اهلل   ِ٘ ُِ   46 {{  َِْع

يػوجههم  تقػف ىمػة المريػد عنػد حػد مػا فػي طلػب العلػم، كػاف دائمػاً وكي ال 
قػػد أمػػر حبيبػػو ومصػػطفاه وىػػو الػػذي  إلػػى طلػػب المزيػػد ويقػػوؿ لهػػم: إذا كػػاف اهلل 
  أفاض عليو علـو األولين واآلخرين أف يقػوؿ:                 [[ٔٔٗٔٔٗ]طػو]فمػا بالنػا  طػو

عنػػدما سػػئل مػػن أعلػػم النػػاس يػػا موسػػى؟ وإذا كػػاف سػػيدنا موسػػى نبػػي اهلل وكليمػػو  نحػػن؟
لطلػػب المزيػػد مػػن العلػػـو  أف يتوجػػو إلػػى سػػيدنا الخضػػر  أمػػره اهلل  !،فقػػاؿ أنػػا

التي قاؿ لو فيها الخضر: ))يا موسى أنت على علم علمكو اهلل ال أعلمػو أنػا وأنػا علػى 
صػفور علم علمنيو اهلل ال تعلمػو أنػت ومػا علمػي وعلمػك فػي علػم اهلل إال كمػا يأخػذ الع

 شار إلى عصفور كاف يشرب من البحر.من ىذا اليم(( وأ
السػػالك فػػي طريقنػػا ال يشػػبع مػػن طلػػب العلػػم أبػػداً، بػػل ىػػو ))  :ولػػذا يقػػوؿ 

دونػػو، ومػػن  دائمػػاً عػػالم ومػػتعلم، فهػػو يػػتعلم ممػػن فوقػػو فػػي المكانػػة والعلػػم، ويعلػػم مػػن
 قاؿ أني علمت فقد جهل (( .

ابنو لطلب العلم فػي األزىػر وكانػت اقامتػو  وقد روى أف رجبًل من اإلخواف أرسل
عػػػن فػػػي دار أبػػػي العػػػزائم، فكػػػاف يصػػػافح الشػػػي  قبػػػل خروجػػػو كػػػل صػػػباح، فيسػػػألو 

وبعػػػد أف ..... ومػػػرت السػػنوف ...  اسػػمو؟ ثػػم يسػػػألو عػػن عملػػػو؟ فيقػػوؿ: طالػػػب علػػم
كحالتػػو فأجػػاب: اشػػتغل   انتهػػى مػػن دراسػػتو وتخػػرج، صػػافح الشػػي  كعادتػػو وسػػألو 

 : اآلف قد جهلت. فقاؿعالم، 
وىكػػذا فالسػػالك علػػى معػػارج الكمػػاالت اإللهيػػة ال يصػػل إلػػى مقػػاـ إال بعػػد أف 

كػاف ال نهايػة لعلػـو   ...يكاشف بعلم ىذا المقػاـ، ولمػا كػاف ال نهايػة لكمػاالت اهلل 
أحس بأف مػا يجهلػو أكثػر ممػا علمػو مبليػين  !، بل أف اإلنساف كلما ازداد علماً اهلل 

إذا كاف سالكًاَ  على يد عارؼ ربػاني وحكػيم روحػاني يكاشػفو بحقيقػة ، ىذا !!المرات
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 سٚاٖ اٌرشِزٞ ٚاٌساوُ ٚاٌطثشأٟ تاخرالف طف١ف فٝ اٌٍفظ. ٓ ػٓ اتٓ ػثاط، وّااٌّغرذسن ػٍٝ اٌصس١س١ 



  {{7979}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 .نفسو كاإلماـ أبي العزائم 

  ثالجّا: تصنٔ٘ اليفظثالجّا: تصنٔ٘ اليفظ  

فػػ ذا لمعػػت علػػى المريػػد بػػوادر الصػػفاء، وظهػػرت عليػػو الرغبػػة الملحػػة فػػي نػػواؿ 
الكمػػاالت، والعزيمػػة الصػػلدة فػػي الوصػػوؿ إلػػى المشػػاىدات، وتعلقػػت روحػػو بالمنػػازؿ 

إلػػى مرحلػػة جهػػاد الػػنفس  ، والمقامػػات السػػامية واألخػػبلؽ الراقيػػة، انتقػػل بػػو العاليػػة
 فيقوؿ لو:

 ىػػذب الػػنفس إف رمػػت الوصػػوؿ
 

 غيػػػر ىػػػذا عنػػػدنا عػػػين الفضػػػوؿ
 ىػػػػػذب الػػػػػنفس بتوحيػػػػػد العلػػػػػي 

 
 عػػػن بيػػػاف اآلي مػػػن فػػػرد قػػػػؤوؿ

 سػػػػػػلمن للمرشػػػػػػد الفػػػػػػرد الػػػػػػذي 
 

 يجػػػػذب األرواح عنػػػػو ال تحػػػػوؿ
: ؿ فيها المريد عند اإلماـ أبي العزائم ىي كمػا يقػوؿ ومراتب النفس التي ينز  

وتزكيػػة الػػنفس ىػػي تطهيرىػػا مػػن كثافػػة الجماديػػة ووقػػوؼ النباتيػػة ورعونػػات الحيوانيػػة  ))
  ::وسػػػػعير اإلبليسػػػػية وتشػػػػبيو الملكيػػػػة، فػػػػ ف اإلنسػػػػاف الكامػػػػل وسػػػػ. كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالى

                                               [[ٖٖٔٗٔٗ]البقرة]البقرة  ٗٚٗٚ  )) 
 :48تنقسم إلى سبعة أنواع  فالنفوس عند اإلماـ أبى العزائم

 النفس الجمادية -ٔ

 ةػالنفس النباتي -ٕ

 ةػالنفس الحيواني -ٖ

 يةػالنفس اإلبليس -ٗ

 بعيةػػالنفس الس -٘

 ةػػالنفس الملكوتي -ٙ
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 .111ص  اٌطٙٛس اٌّذاس ػٍٝ لٍٛب األتشاس إلِاَ أتٝ اٌؼضائُ  
48

ٍٕا اٌسذ٠ث ػٓ ٘زٖ إٌفٛط فٝ وراتٕا ) إٌفظ  ، داس اإل٠ّاْ ٚاٌس١اج 2009ٚصفٙا ٚذضو١رٙا( طثؼح أتش٠ً  -ٚلذ فصَّ

 25252140خ 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 8181}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 يةػػػالنفس القدس -ٚ
 .وشهواتهاولكل نفس من ىذه النفوس نوازعها وفطرىا 

 فػػػػ ذا علػػػػم السػػػػالك ىػػػػذه الحقػػػػائق، اسػػػػتطاع مجاىػػػػداتها، ويشػػػػرح اإلمػػػػاـ 
 ب جماؿ تلك الحقائق لمن دخل في مقاـ المجاىدة فيقوؿ:

 جاىػػػػد نفوسػػػػاً فيػػػػك بالشػػػػرع األمػػػػين
 

 واحذر قوى الشيطاف في القلػب كمػين
 غػػػػػػػػػػل وكيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػاكر 

 
 ظلػػػػػم العبػػػػػاد بنيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػل حػػػػػين

 ؾ فخلػػػػػػػػوىػػػػػػػػذا اللعػػػػػػػػين بػػػػػػػػو الهػػػػػػػػبل 
 

 أسرع إلى القرآف في الركن المتػين
 والػػػػػػنفس شػػػػػػهوة مطعػػػػػػم أو مشػػػػػػرب 

 
 أو ملبس فاحػذر بهػا الػداء الػدفين

 إال الضػػػػػػػػػرورة فاإلباحػػػػػػػػػة إف دعػػػػػػػػػت 
 

 فيهػػػا الضػػػرورة فأطلبنهػػػا مػػػن معػػػين
 والػػػػنفس إف تػػػػدعو مساسػػػػا فاحػػػػذرف 

 
 إال الحػػػػػػبلؿ ف نػػػػػػو المػػػػػػاء المعػػػػػػين

 جػػػػػػع اضػػػػػػعفنها واحػػػػػػذرف مػػػػػػن غيهػػػػػػا 
 

 فوف وحاذرف فتك الكمينغض الج
 والػػػػػػػنفس داعيػػػػػػػة الرياسػػػػػػػة فاحػػػػػػػذرف 

 
 فرعونهػػػا تنجػػػو مػػػن الػػػداء الػػػدفين

 وادخػػػػػل حصػػػػػوف الشػػػػػرع قلبػػػػػاً قالبػػػػػاً  
 

 تحيػػػػا سػػػػعيداً فػػػػي شػػػػهود المتقػػػػين
 تلػػػػػػػػك النفػػػػػػػػوس قويػػػػػػػػة فػػػػػػػػي فعلهػػػػػػػػا 

 
 قد تحجب األفراد كم أردت سػجين

 والشػػػػرع عصػػػػمة سػػػػالك يهػػػػدي إلػػػػى 
 

 ينالعػػػػػالم دار الصػػػػػفا رضػػػػػواف رب  
 في الشيب جاىػد كالشػباب وحػافظن 

 
 فػػػػالنفس شػػػػػيطاف يبيػػػػػد السػػػػػالكين

 والجػػػػػػػػأ إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػوالؾ معتصػػػػػػػػماً بػػػػػػػػو 
 

 مستشػػػػػػػػػفعاً باألنبيػػػػػػػػػا والمرسػػػػػػػػػلين
 مػػػػػػػػوالي إنػػػػػػػػي عػػػػػػػػاجز عػػػػػػػػن كبحهػػػػػػػػا 

 
 ىب لي اعتصاماً منك بالشرع األمػين

 ىػػػب لػػػي اتبػػػاع محمػػػد واجػػػذب إلػػػى 
 

 روض الشهود العبد بالعـز المكين
 عبػػػد وامنحنػػػي الرضػػػػاواقبػػػل متػػػاب ال 

 
 والفضل والغفراف من فضل المتػين

 ويحذر المريد من الركوف إلى النفس فيقوؿ: 
))الػػنفس ككػػرة ملسػػاء وضػػعت علػػى قمػػة جبػػل عػػاؿ منحػػدر أملػػس كيػػف يكػػوف 

ربمػػا يغتػػر بحالػػو أو  !ً حػػاؿ نزولهػػا؟(( ليبػػين لنػػا أف السػػالك إذا غفػػل عػػن الػػنفس نفسػػا



  {{8181}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

فالمريػػػد الصػػػادؽ، بػػػل والعػػػارؼ !! ...  ك ىبلكػػػويطمػػػئن إلػػػى مقامػػػو، فيكػػػوف فػػػي ذلػػػ
ال يغفلوف جميعهم عن جهاد أنفسهم لحظة طالما فػيهم  ،بل والفرد المتمكن ،الواصل

األولياء ال يرتػاحوف مػن  لُ كم   ))وإلى ذلك يشير بقولو: !!! نفس يتردد في ىذه الحياة
 (.نيا(جهاد النفس إال مع خروج النفس األخير من روحهم في حياتهم الد

 وموجز تعريف النفس عنده ىي:
 .جملة األوصاؼ التي تشير إليها الحقيقة التي تسمت بها

 :النفس الجماديةف
 .ىي التي تعمل على جمود اإلنساف وتراخيو وكسلو وقعوده عن العمل

 والنفس النباتية:
                             [[ٔٚٔٚ]نػػػوح]ي تعمػػػل يػػػة التػػػذغمىػػػي القػػػوى ال نػػػوح

 .على تغذية أجزاء جسم اإلنساف والمحافظة على نموه
 والنفس الحيوانية:

 في قولو: ألماـ أبو العزائم يجملها 
 وابتهػػاج الحيػػواف أكػػل وشػػرب

 
 ونكػػػػاح وذاؾ قصػػػػد القصػػػػي

 والنفس اإلبليسية: 
والتي تهتم بالنوازع الشريرة في اإلنساف وتغػذيها مػن مكػر وخػداع وحيػل ووقيعػة 

 يشير إليها في قولو:وغيرىا، 
 وابتهػػاج الشػػيطاف حسػػد وكبػػر

 
 بفسػػػػػػػػػػػػػػاد وفرقػػػػػػػػػػػػػػة وبغػػػػػػػػػػػػػػي

 أما النفس السبعية: 
فهػػػي القػػػوة الغضػػػبية فػػػي اإلنسػػػاف مػػػن حميػػػة وشػػػجاعة وتهػػػور وغيرىػػػا، والػػػنفس 

وبػػذؿ وإيثػػار وصػػدؽ ووفػػاء وىلػػم الملكيػػة: ىػػي النػػوازع الطيبػػة فػػي اإلنسػػاف مػػن حيػػاء 
 :ويلمح إليها في قولو جرا، 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 8282}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 اج النفػػػػوس بعػػػػد زكاىػػػػػاوابتهػػػػ
 

 رغبػػػػة الفػػػػوز بالمقػػػػاـ العلػػػػي
ػػػتْ   ػػػَرْت وتزك   ىػػػي نفػػػس إف طُه 

 
 تتهنػػػػػى فػػػػػي حظػػػػػوة بػػػػػالولي

 أما النفس القدسية: 
فهػي مػن أسػػرار الحػق العليػة، وىػػي نفحتػو البهيػة التػػي جملػت الهياكػل اإليمانيػػة 

مػػػػػاالت بالحقػػػػػائق النورانيػػػػػة وجعلتهػػػػػا تشػػػػػتاؽ إلػػػػػى المقامػػػػػات العليػػػػػة وتحػػػػػن إلػػػػػى الج
رب  أولػػي العطيػػػة الػػػذين يقػػػوؿ فػػػي شػػػأنهموالكمػػاالت الوىبيػػػة، وىػػػي خاصػػػة بػػػاألفراد 

    :فػػػػػػى محكػػػػػػم اآليػػػػػػات القرآنيػػػػػػة البريػػػػػػة                                 
                      [[ٔ٘ٔ٘]غافر]غافر. 

تلػػك النفػػوس بعػد حصػػوف الشػػريعة والطريػق الػػذي بػو يسػػتطيع السػػالك مجاىػدة 
صػػن بهػػا اإلنسػػاف فػػي المطهػػرة والعمػػل بأحكامهػػا ألنهػػا أكمػػل حصػػوف األمػػن التػػي يتح

 في ىذه المنظومة والتي سماىا:  يلخصها اإلماـمقامات الجهاد، 
 :( منظومة السير والسلوؾ وضوابطهما )

 السػػػػػػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػػػػػػير السػػػػػػػػػػػػػػػالك األواب
 

 فػػػػػػػػػػػػوؽ الصػػػػػػػػػػػػراط بصػػػػػػػػػػػػحة اآلداب
 صن الشرع يسػلك نػاظراً في الروض ح 

 
 للحػػػػػػػػػػػػػػػق ال لظػػػػػػػػػػػػػػػواىر األسػػػػػػػػػػػػػػػباب

 حتػػػػػػى يشػػػػػػاىد مشػػػػػػهد التوحيػػػػػػد فػػػػػػي 
 

 عػػػػػػػػػين اليقػػػػػػػػػين بصػػػػػػػػػحبة األحبػػػػػػػػػاب
 بػػػػػػػػػدء الطريػػػػػػػػػق رعايػػػػػػػػػة للغيػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي 

 
 وترحػػػػػػػػػػػاؿ حضػػػػػػػػػػػور غيػػػػػػػػػػػاب حػػػػػػػػػػػل  

 يسػػػػػػقي مدامػػػػػػة غيػػػػػػب قػػػػػػرآف الهػػػػػػدى 
 

 يعطػػػػػػي الواليػػػػػػة بعػػػػػػد رشػػػػػػف شػػػػػػراب
 يفنػػػػػػػػػػى فيشػػػػػػػػػػهد آيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي خلقػػػػػػػػػػػو 

 
 بفيػػػػرى جمػػػػاؿ الوجػػػػو فػػػػي المحػػػػرا

 مػػػػػن بعػػػػػد ذاؾ يراقػػػػػب الغيػػػػػب العلػػػػػي 
 

 بػػػػػػػػػػػػػالنفس واألعضػػػػػػػػػػػػػػاء واأللبػػػػػػػػػػػػػػاب
 وتجػػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػػن فطػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػن فتنػػػػػػػػػػػػة 

 
 مػػػػػػػػن غفػػػػػػػػوة سػػػػػػػػهو وظػػػػػػػػل حجػػػػػػػػاب

 ىػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػهوةٌ  إف الطريػػػػػػػػػػػق مراحػػػػػػػػػػػلٌ  
 

 بػػػػػػػػػػػػػػنص كتػػػػػػػػػػػػػػاب وآمػػػػػػػػػػػػػػاؿٌ  حػػػػػػػػػػػػػػظٌ 
 بػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػمٌ  فػػػػػػػػػػوؽ الرواحػػػػػػػػػػػل ىمػػػػػػػػػػػةٌ  

 
 ينجػػػػػػػو مػػػػػػػن الشػػػػػػػيطاف مػػػػػػػن مرتػػػػػػػاب

 



  {{8383}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 بصػػػػػػػػػػػػػدؽ عزيمػػػػػػػػػػػػػة واقبػػػػػػػػػػػػػاؿٌ  سػػػػػػػػػػػػػيرٌ 
 

 إحيػػػػػػػػاء ليػػػػػػػػل فػػػػػػػػوؽ سػػػػػػػػطح تػػػػػػػػراب
 تفريػػػػػػػػػػػػد ربػػػػػػػػػػػػك بالعبػػػػػػػػػػػػادة مخلصػػػػػػػػػػػػاً  

 
 ترجػػػػػػػػػػػػػوه غفرانػػػػػػػػػػػػػاً وخيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػ ب

 وجوعػػػػػػػػك طهػػػػػػػػرةٌ  والصػػػػػػػػمت معػػػػػػػػراجٌ  
 

 والصػػػػػػػمت رفػػػػػػػرؼ حضػػػػػػػرة التػػػػػػػواب
 والػػػػػػػػػػػػذكر منشػػػػػػػػػػػػور الواليػػػػػػػػػػػػة حجػػػػػػػػػػػػة 

 
 والخػػػوؼ حصػػػن األمػػػن خيػػػر جػػػواب

 أمػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػزاج لواصػػػػػػػػػل 
 

 فامزجهمػػػػػػػا ترقػػػػػػػى إلػػػػػػػى األصػػػػػػػحاب
 ىػػػػػػػػػذا الطريػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػو الوصػػػػػػػػػوؿ لربنػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػ  ره مػػػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػػػبابوالقلػػػػػػػػػػػب طه 

 اشػػػػػػػهد يػػػػػػػد المعطػػػػػػػي تفػػػػػػػز باالجتبػػػػػػػػا 
 

 تُػْعطَػػػػػى مقػػػػػاـ الحػػػػػب فػػػػػي الترحػػػػػاب
 عمػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػذكر اهلل قلبػػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػػهدف 

 
 نػػػػػػػػور الػػػػػػػػولي تػػػػػػػػرى ضػػػػػػػػيا الوىػػػػػػػػاب

 ادخػػػػل حصػػػػوف الشػػػػػرع معتصػػػػماً بهػػػػػا 
 

 أعضػػػػػػػػػػػاءؾ احفظهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػع اآلداب
 ال تصػػػػػػػػػػػطفي إال الحبيػػػػػػػػػػػب محمػػػػػػػػػػػداً  

 
 ْعطَػػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػػم  خيػػػػػػػػػػر متػػػػػػػػػػابتتابعػػػػػػػػػػو ُ 

 اهلل العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي باالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع يحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 وتفػػػػػػػػػػوز بالحسػػػػػػػػػػنى بػػػػػػػػػػنص كتػػػػػػػػػػاب
 

فػػػي ىػػػذه المنظومػػػة الرياضػػػات الروحيػػػة التػػػي يػػػدخلها  وىكػػػذا يػػػوجز اإلمػػػاـ 
 :السالك وال يزاؿ يجتازىا واحدة بعد واحدة وأبرزىا

 .مراقبة اهلل في الغيب والشهادة -
 .ثم التجرد من الشهوات والحظوظ الكاسدة -

 .ثم تحصيل العلم النافع -

 .لصادقةثم العزيمة ا -

 .والصمت -

 .والجوع -

 .والسهر -

 .والذكر  -



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 8484}}
 

 لفصل الطابغ: اجلهاد األكرب ا
 

 وىم أركاف الوالية كما قاؿ القائل:
 بيػػػػػػػػػػت الواليػػػػػػػػػػة قسػػػػػػػػػػمت أركانػػػػػػػػػػو

 
 سػػػػػػػػػػاداتنا فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػن األبػػػػػػػػػػداؿ

 مػػػػػػػػا بػػػػػػػػين صػػػػػػػػمت وسػػػػػػػػهر دائػػػػػػػػم 
 

 والػػػػػذكر والجػػػػػوع العزيػػػػػز الغػػػػػالي
  

وىمػا الخػوؼ  ،ويوضح للسالك الجنػاحين اللػذين يطيػر بهمػا فػي سػماء التفريػد
فيقػػوؿ كمػػا  ،فيعػػرؼ ربػػو بجػػوده وعطفػػو وكرمػػو ،ى يصػػل إلػػى معرفػػة نفسػػوحتػػ ،والرجػػاء

 قاؿ اإلماـ أبو العزائم:
 عرفػػػػػػػت نفسػػػػػػػي أنػػػػػػػي كنػػػػػػػت ال شػػػػػػػئ

 
 فصرت ال شئ في نفسي وفي كلي

 بػػػػػػػػػػػػو تنػػػػػػػػػػػػزه صػػػػػػػػػػػػرت اآلف موجػػػػػػػػػػػػوداً  
 

 بػػػو وجػػػودي وإمػػػدادي بػػػو حػػػولي
 ومػػػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػدـ اهلل جملنػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 فصػػػػرت صػػػػورتو العليػػػػا بػػػػبل نيػػػػل

  
جهػػاد الػػنفس والغايػػة فيػو فػػي كلمػػة واحػػدة  اإلمػػاـ أبػػو العػزائم دد وىكػذا يحػػ

 جمعت فأوعت فيقوؿ:
 ٜٗ)) المجاىدة للمشاىدة ((
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ٍٕا رٌه فٝ وراتٕا ) اٌّدا٘ذج ٌٍصفاء ٚاٌّشا٘ذج( طثؼح ٠ٕا٠ش  ٚلذ   25252140، داس اإل٠ّاْ ٚاٌس١اج خ 2005فصَّ



  {{8585}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

  الفصل الجامًالفصل الجامً

  السٓاض٘ السّحٔ٘السٓاض٘ السّحٔ٘

  متَٔدمتَٔد  

  أّاّل: الكسآٌ الهسٓهأّاّل: الكسآٌ الهسٓه  

هس    ّٔا: الف هس ثاى ّٔا: الف تائج   --ثاى تائج ى ى

  الفهسالفهس

لرنس    جّا: ا لرنس ثال جّا: ا تب   --ثال تب مسا مسا

  أىْاع الرنسأىْاع الرنس  --الرنس الرنس 

  اخللْٗ اخللْٗ   



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 8686}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

  : السٓاض٘ السّحٔ٘: السٓاض٘ السّحٔ٘الفصل الجامًالفصل الجامً

  متَٔدمتَٔد  

ف ذا أراد السالك الوصوؿ إلى األحواؿ العالية والتجمػل بهػا، مػن فراسػة صػادقة 
 ،ومبلطفػػػػات ،ومؤانسػػػات ،وتجليػػػات ،ومشػػػاىدات ،وكشػػػػف ،وفػػػتح ،وإلهػػػاـ بأنواعػػػو

، بػل يقولػوف  !!  أو الرمز إليػو ب شػارة !! ..وغيرىا مما ال يباح ألىلها التصريح بو بعبارة
 :اإلماـ الغزالي  كما يقوؿ

 فكاف ما كاف مما لست أذكػره
 

 فظػػن خيػػراً وال تسػػأؿ عػػن الخبػػر
 وكما يقوؿ اإلماـ أبي العزائم: 

 احفظػػػػػن سػػػػػري فسػػػػػري ال يبػػػػػاح
 

 مػػػػػػن يػػػػػػبح بالسػػػػػػر بعػػػػػػد العلػػػػػػم طػػػػػػاح
 علمنػػػػػػػػا فػػػػػػػػوؽ العقػػػػػػػػوؿ مكانػػػػػػػػػة 

 
 كيػػف ال وىػػو الضػػػيا الغيػػب الصػػػراح

 خصػػػػػػػػػػػنا بالفضػػػػػػػػػػػل فيػػػػػػػػػػػو ربنػػػػػػػػػػػا 
 

 بػػػػػػػػػػػاحكيػػػػػػػػػػػف ي  غػػػػػػػػػػػامضٌ  ذاؾ سػػػػػػػػػػػرٌ 
 والفتى المجذوب بالحػب لػو آيػة 

 
 إف ذاؽ خمػػػػػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػاح

 وىػػػػػو مجػػػػػذوب العنايػػػػػة إف يػػػػػبح 
 

 بالحقػػػػػػائق مػػػػػػا علػػػػػػى الفػػػػػػاني جنػػػػػػاح
مػػػػن تصػػػػفية قلبػػػػو مػػػػن الشػػػػواغل  ،إذا أراد ذلػػػػك فبلبػػػػد لػػػػو بعػػػػد جهػػػػاد نفسػػػػو 

حتػػػى يتأىػػػل لنػػػزوؿ الفيوضػػػات والتجليػػػات الوىبيػػػة، وىػػػي الجنػػػة  ،والصػػػوارؼ الكونيػػػة
)إف هلل جنػة ): لتػي يعجلهػا اهلل ألوليائػو التػي يقػوؿ فيهػا اإلمػاـ أبػو العػزائم العاجلة ا

 .(عاجلة من دخلها ال يحتاج إلى جنة آجلة إال وىي المعرفة باهلل تعالى(
والطريػػػق إلػػػى ذلػػػك ىػػػو ضػػػروب الرياضػػػات الروحيػػػة التػػػي ينػػػزؿ فيهػػػا المرشػػػد 

 .ضاتالسالك بحسب ما تأىل لو من مقامات وما يناسبو من ريا



  {{8787}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

، تكػػاد وقػػد كانػػت الرياضػػات الروحيػػة عنػػد الصػػوفية قبػػل اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم 
ترتكػػز علػػى التقشػػف والزىػػد والبعػػد عػػن التػػنعم، وممارسػػة العبػػادات واألعمػػاؿ الشػػاقة 

 .. حتى تنطوي النفس على الطاعة، وتنجلي مرآة القلب من صدأ الغفلة
 :واًل وفي أحبابو ومريديو ثانياً ر كل ىذه األحواؿ في نفسو أد وغي  جد   لكنو 

ويضػع منظػاراً علػى عينيػو فػي وقػت   ،يلػبس أفخػر المبلبػس ففي نفسو: كػاف 
كػػاف ال يملػػك مثػػل ىػػذا المنظػػار إال نفػػر قليػػل مػػن وجهػػاء مصػػر، وأقتنػػى سػػيارة خاصػػة 
يسػتخدمها فػي تنقبلتػػو فػي زمػن لػػم يكػن يمتلػػك فيػو السػيارة إال كبػػار الباشػوات، وكػػاف 

لو أف يكوف جامعاً لكل القيم الغذائية المفروض توافرىا في وجبة الغػذاء يحرص في أك
 .أو الفطور أو العشاء صحياً وعلمياً 

يػػا بنػػي ال عليػػك أف تلػػبس الثػػوب البهػػي  ))وفػػي تبلميػػذه كػػاف يػػوجههم فيقػػوؿ: 
وتجلػػس وتتػػنعم بػػالفراش الػػوطي،  ،وتشػػرب المشػػرب الػػروي وتتغػػذى بػػالمطعم الشػػهي

ثػم تعػرؼ فضػل اهلل عليػك فػي   ،ء، مػا دمػت تحصػلهم مػن الحػبلؿوتنكح أجمل النسػا
 .(( كل ذلك، وتشكره سبحانو على ما أوالؾ

ومن ىنا نجد أف الرياضات الروحيػة عنػد اإلمػاـ أبػي العػزائم تختلػف كػبلً وبعضػاً 
 عن كثير من مناىج الصوفية المعاصرة لو، وسنلمح إلى بعض منها لنرى كيػف كػاف 

 يو، ويسهل لهم الوصوؿ إلى المطلوب بأيسر جهاد وأقل عناء.يختصر الطريق لمريد

  أّاّل: الكسآٌ الهسٓهأّاّل: الكسآٌ الهسٓه  

والعلػػػـو الوىبيػػػة عنػػػد اإلمػػػاـ أبػػػي  ،فػػػي الفتوحػػػات اإللهيػػػة وىػػػو الػػػركن األعظػػػم
 :العزائم. وفي ىذا يقوؿ 

القػػػػػرآف المجيػػػػػد مػػػػػورد آؿ العػػػػػزائم الػػػػػروي، وروضػػػػػهم الجنػػػػػي، وحوضػػػػػهم  ((
ميػػزاف أحػػوالهم ومرجػػع مقامػػاتهم، يسػػألونو قبػػل العمػػل،  المػػورود، وكػػوثرىم المشػػهود،

فػػ ف أذف سػػارعوا، وإف منػػع تركػػوا واسػػػتغفروا، فهػػو اإلمػػاـ النػػاطق وإف صػػمت، ألنهػػػم 
وإف كػػػاف ... ووجػػػوداً .. ، فتسػػػمعو آذاف قلػػػوبهم حضػػػوراً يسػػػمعونو عػػػن رسػػػوؿ اهلل 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 8888}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 ... التالي لو إنساناً آخر
فأحلوا حبللػو وحرمػوا حرامػو، فلػو أمػرىم  وقفت بهم ىمتهم العلية على القرآف،

بقتػػػػػل أنفسػػػػػهم لقتلوىػػػػػا، أو بمفارقػػػػػة أمػػػػػوالهم وأوالدىػػػػػم لفارقوىػػػػػا، فػػػػػرحين بالسػػػػػمع 
والطاعة، تجلت لهم حقائق القرآف جلية، وانبلجت لهػم أنػواره العليػة ظػاىرة، فلػم تبػق 

 .بهم ىمة إال في القرآف وال رغبة إال فيو
اؿ حػػبهم للمػػتكلم سػػبحانو، كاشػػفهم اهلل تعػػالى أحبػػوا القػػرآف حبػػاً ينبػػئ عػػن كمػػ

أقػػرب إلػيهم مػػن أنفسػهم، وتجلػػى  بمػراده فػػي كبلمػو وبحكمتػػو فػي أحكامػػو، فكػاف 
لهػػم سػػبحانو فػػي كبلمػػو العزيػػز حتػػى كػػاف الرجػػل مػػنهم إذا سػػئل لػػم تعمػػل ىػػذا؟ يقػػوؿ 

حتػى أمرنػي القػرآف، ولػم تتػرؾ ىػذا يقػوؿ نهػاني القػرآف، وإذا طلػب منػو أمػر يقػوؿ: مػو 
أستشير القرآف، فيقرأ القرآف المرة والمرتين، حتى تتضح لو حقيقػة حالػو وسػر قصػده، 
فيسارع إلى التنفيذ إو إلى الترؾ، فالقرآف طهػور الحػب وحلػل القػرب وال يوفػق للعمػل 

)) بالقرآف إال من جذبتو العناية، واقتطعتو المشيئة واختطفتو محبة اهلل السابقة لو
50   

،  لمريديػػو، ونهجػػو  أف يقػػرأ السػػالك مػػا ال يقػػل عػػن جػػزء مػػن القػػرآف كػػل يػػـو
 .)) ليس الشأف أف تحفظ القرآف ولكن الشأف أف يحفظك القرآف:(( ويقوؿ لهم

 أف يبلحظ التالي المعاني اآلتية: فالمهم في التبلوة عنده 
البهجػػػػة بػػػػتبلوة كػػػػبلـ ربػػػػػو، والعػػػػـز األكيػػػػد علػػػػى التباعػػػػػد عمػػػػا نهػػػػى القػػػػػرآف، 

عمػػػل مػػػا أمػػػر بػػػو، وأف يشػػػهد عظمػػػة وجػػػبلؿ وكبريػػػاء وعػػػزة المػػػتكلم  والمسػػػارعة إلػػػى
سػػبحانو ظػػاىرة جليػػة لعيػػوف سػػره، فيكػػوف تاليػػاً لكتػػاب اهلل متلقيػػاً عنػػو سػػبحانو متشػػرفاً 

 .بمعيتو جل جبللو
ال لغػرض آخػر إال ابتغػاء  ... لػو مخلصػاً لوجػو اهلل تعػالىوىو بعػد ذلػك كلػو، يرت  

"ن ىػػػذه اآلداب بالتفصػػػيل فػػػي كتػػػاب: وجػػػو اهلل العظػػػيم، وقػػػد تحػػػدث عػػػ
 فليرجع إليهما من أراد المزيد. "وكتاب  
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 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

  ثاىّٔا: الفهسثاىّٔا: الفهس  

فهػػو عمػػدة السػػالكين، ...  خػػاص  مػػذاؽٌ  وللفكػػر عنػػد اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم 
وشراب الواصلين ورحيق المتمكنين، وال يتحقق للمراد ىذا القرب والػوداد إال بسػلوؾ 

للمػػرادين واألفػػراد، فعنػػدما يصػػفو القلػػب بالمجاىػػدات مػػن  الطريػػق الػػذي يوضػػحو 
منبثػػػة فػػي الكائنػػػات،  الشػػهوات والحظػػوظ والغفػػػبلت، تظهػػر لػػػو أنػػوار رب العبػػاد 

  فيشرب من رحيق                      [[ٖٖ٘٘]النػور]وينػزؿ فػي مقػاـ..  النػور . 
                           [[ٔٔ٘ٔٔ٘ ]البقػػػرة ]فيشػػػهد أسػػػرار الكائنػػػات، ويعلػػػم حكػػػم البقػػػرة

 :الموجودات، وىذا ىو المقاـ األوؿ في ذكر العارفين، وفي ذلك يقوؿ 
الذكر ىو حضور القلب ويقظتػو، وحركػة الفكػر فػي تزكيػة الػنفس أو االعتبػار  ((

أسػػػػرار بػػػػالحوادث أو التأمػػػػل فػػػػي مصػػػػنوعات اهلل تعػػػػالى فػػػػي السػػػػموات واألرض، مػػػػن 
القػػدرة وغػػػوامض الحكمػػػة ومػػػا فػػػيهم مػػػن القػػدرة ومػػػا فػػػي مراتػػػب الوجػػػود مػػػن النسػػػب 

فسػػبحاف البػػديع المبػػدع، الػػذي أبػػدع كػػل شػػئ  ،واالرتباطػػات ممػػا سػػخر لػػو وقػػاـ ألجلػػو
ىذا ىو الروض الزاىر اليانع الذي يطيب فيو ذكػر ، خلقو، وبدأ خلق اإلنساف من طين

 ...الذاكر وفكر الفاكر
باللساف عندىم فهو النطق باالسم المتجلي في اآلثار المشهودة التػي  أما الذكر 

كوشفوا بها بنور المعرفة، فينطق اللساف بهذا االسػم عػن وجػد وذوؽ لمعػاني تجلياتػو، 
ولهػػػم فػػػي كػػػل مشػػػهد اسػػػم يػػػذكر عنػػػد حضػػػور القلػػػب، وقػػػد ينطقػػػوف االسػػػم المحػػػي. 

ني جميػػػػع األسػػػماء فػػػػي الجػػػامع اسػػػم الجبللػػػػة )اهلل( عنػػػد االسػػػػتغراؽ فػػػي شػػػػهود معػػػا
أنفسػػػهم وفػػػي الملػػػك والملكػػػوت، فتطيػػػب الػػػنفس وتزكػػػو وتتجمػػػل بجمػػػاؿ األحػػػواؿ، 

 ،والخشػية ،والولػو، والتألػو ،والشػوؽ ،والحػب ،وتترقى إلى أعلػى المقامػات مػن القػرب
 ))والرىبة، وغير ذلك من مقامات اليقين، وىذا كلو ىو ذكر المجاىدين

51  
إلماـ أبو العزائم ىو ما يسػمى بػالفكر، وىػو عبػادة  وىذا الذكر الذي أشار إليو ا

جميػػػع العبػػػادات بػػػنص حػػػديث سػػػيدنا  ليػػػاء أىػػػل اليقػػػين والتحقيػػػق، وقػػػد بػػػز  كمػػػل األو 
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 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

ويقوؿ فيو اإلماـ أبػو العػزائم  5252{{ال ِعَباَد٠َ َنايتََّفهُّر ال ِعَباَد٠َ َنايتََّفهُّر   }}الذي يقوؿ فيو:  رسوؿ اهلل 
 )) لحظة فكر بيقين خير من عبادة سنين  ((أيضاً 

الحػد   -مهما بلغ مػن صػفاء اإلنسػاف ولطافتػو  -كاف ىذا الفكر ال يتجاوز   إفو 
َٚاَل َتَفهََُّرٚا ِفدٞ    }}: : في قولو الذي حد ه لو سيدنا رسوؿ اهلل   ِ٘ ًََّ َٚاَل َتَفهََُّرٚا ِفدٞ  َتَفهََُّرٚا ِفٞ آاَل٤ِ اي  ِ٘ ًََّ َتَفهََُّرٚا ِفٞ آاَل٤ِ اي

فالفكر فػي آالء اهلل موصػل إلػى السػعادة األبديػة، ألف الفكػرة تػذىب الغفلػة  53 {{  اهللاهلل
لخشية، وما جليت القلوب بمثل األحػزاف وال اسػتنارت بمثػل الفكػر، وتحدث للقلب ا

 عن ذلك نظماً فقاؿ: وقد عبر 
 زج بػػػالفكر فػػػي شػػػئوف المعػػػاني

 
 بيقػػػػػػػػػػػػين محصػػػػػػػػػػػػن باألمػػػػػػػػػػػػاف

 تتجلػػػػػػى مػػػػػػن الشػػػػػػئوف شػػػػػػموس 
 

 مشػػػػػػػػػػرقات بنورىػػػػػػػػػػا الربػػػػػػػػػػاني
 ال تجػػػػاوز تلػػػػك الشػػػػئوف بفكػػػػر 

 
 فالمعػػاني جل ػػػت عػػػن اإلمكػػػاف

 لمرائػػػػيوريػػػػاض التفكيػػػػر تلػػػػك ا 
 

 وىػػػػػو كنػػػػػز مطلسػػػػػم بالمبػػػػػاني
 ودع القلػػػػػػػب للمقلػػػػػػػب يجلػػػػػػػي 

 
 فيػػػو مػػػا شػػػاء مػػػن شػػػهود بيػػػاف

 :إلى أف يقوؿ  
 َعػػػد  عػػػن فكػػػرؾ المقيػػػد وارحػػػل

 
 عػػػن مػػػوازين عقلػػػك اإلنسػػػانى

 وبنػػػػور اليقػػػػين فاسػػػػكن إلػػػػى اهلل 
 

 بصػػػدؽ تفػػػز بػػػالروح والريحػػػاف
 مػػػػػػػػا توىمتػػػػػػػػو بميػػػػػػػػزاف كسػػػػػػػػب 

 
 فهػػػػػو مهػػػػػواة حاطػػػػػب حيػػػػػراف

 ه الػػذات والمعػػاني عػػن الفكػػرنػػز   
 

 وُجػػػػػػػْل فػػػػػػػي سػػػػػػػائر األكػػػػػػػػواف
 َجل ػػػت الػػػذات والمعػػػاني تعالػػػت 

 
 والكػػػوف أي البيػػػاف ىػػػي غيػػػبٌ 

فػ ذا صػػفت حضػػرة الفكػػر بالرياضػػة بالػػذكر، والػػذكر ىنػػا بحسػػب مػػا يلػػوح للفػػرد  
الذاكر، فعندما ينظر اإلنساف إلى السماء يشهد سر الرافػع فيػذكره، وحينمػا يقػع بصػره 
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 سٚاٖ أتٛ اٌش١خ ػٓ أتٟ رس. 
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 سٚاٖ اتٓ ِاخح ٚاٌطثشأٟ ػٓ أتٟ رس. 



  {{9191}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

األرض يػػرى سػػر الباسػػ. فيستحضػػره، ولمػػا ينظػػر إلػػى المػػاء يجػػد فيػػو سػػر الحػػي علػػى 
فيتػذكره وعنػدما يلتفػػت إلػى الجبػػاؿ يتحقػق سػر القػػوي المتػين فيسػػتعظم قدرتػو، وأينمػػا 

ورأى بنور بصيرتو نور البصير في بصػره وسػر  وجهو إلى إنساف، الحظ بعين فكرتوولى 
وغيب المدبر في عقلو، وقدرة القادر فػي  السميع في أذنو وجماؿ المتكلم في لسانو،

 قوتو، فيكوف كما قاؿ اإلماـ أبو العزائم:
 وإف نظرت عيني إلػى أي كػائن

 
 تغيب المبػاني والمعػاني سػواطع

ألف المعػػػػػػاني الشػػػػػػمس والكػػػػػػل  
 أنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

 إذا أشػػرقت فػػالنجم بالشػػمس طػػالع
مليػك العػبلـ وفي ىذا المقاـ ينمو الشوؽ ويلذ الغراـ وتتػأجج لػواعج المحبػة لل 

 فتتنػػور البصػػيرة، وتتجػػوؿ فػػي أفػػق السػػريرة، فتػػرى مػػن غيػػوب الػػرحمن فػػي حيطػػة ،
 وكـر اهلل وجهو: اإلنساف ما يعجز اللساف عن البياف، فيمتثل قوؿ اإلماـ علي 

 أتػػػػػػػػزعم أنػػػػػػػػك جػػػػػػػػـر صػػػػػػػػغير
 

 وفيػػػػك انطػػػػوى العػػػػالم األكبػػػػر
 دواؤؾ فيػػػػػػػػػػك ومػػػػػػػػػػا تبصػػػػػػػػػػر 

 
 وداؤؾ منػػػػػػػػػػػػػػػػػك وال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر

َّ َعًَدد٢     }} ليقػين بقػوؿ سػيد األولػين واآلخػرين فيتحقػق بحػق ا  ُ٘ آَد َّ َعًَدد٢   َخًَدَل ايًََّد ُ٘ آَد َخًَدَل ايًََّد
ِ٘ ُِ٘صَٛرِت تو ، أي كػل إنسػاف علػى صػور أي خلق اهلل كل مظهر من مظاىر آدـ  54{{  ُصَٛرِت
، يعنػػي سػميعاً وبصػػيراً متكلمػاً مػػع التنزيػػو الكامػل بػػين العبديػة وحضػػرة الربوبيػػة، سػبحانو

نػا يخاطػب حقيقتػو بهػذا الخطػاب النبيػل فالرب رب وأف تنزؿ والعبد عبد وإف عبل، وى
 الذي قاؿ فيو اإلماـ أبو العزائم:

 يػػا صػػورة الػػرحمن والنػػور العلػػي
 

 يا سدرة األوصػاؼ والغيػب الجلػي
 فيػػك العػػوالم كلهػػا طويػػت فهػػل 

 
 الػػولي أدركػػت سػػرًا فيػػك مػػن معػػاني

 خفيػػت بػػػذاتك مػػن معػػػاني القػػػدس 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ال يشػػػػػهدف إال لػػػػػذي قلػػػػػب خلػػػػػي
 اف بعػػػد شػػػهودهأأنسػػػت بػػػاألكو  

 
 بتنػػػػػػػػزؿ وسػػػػػػػػجود أمػػػػػػػػبلؾ العلػػػػػػػػى

 أوال سمعت ألسُت عند شهوده 
 

 تػػػػػػػػومى بػػػػػػػػأف القػػػػػػػػدس أوؿ منػػػػػػػػزؿ
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 .٠شج سٚاٖ اٌش١خاْ ٚأزّذ ػٓ أتٟ ٘ش 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 9292}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 فػػػاىجر سػػػكونك للكيػػػاف وبػػػادرف
 

 بػػػػػػػالعـز كػػػػػػػي تسػػػػػػػكن بػػػػػػػوطن أوؿ
 فيػػػك المعػػػاني مشػػػرقات بالػػػذي 

 
 يرقػػػػػػػى بػػػػػػػػو أىػػػػػػػػل الصػػػػػػػػفا بتأىػػػػػػػػل

ولػػى عنػػدما  فػػ ذا أحػػس اإلنسػػاف فػػي قػػرارة نفسػػو تلػػك المعػػاني، تػػذكر أدواره األ 
كاف عدماً، وعندما صار ماءاً مهينػاً، وعنػدما صػار نطفػة فػي قػرار مكػين، ويشػهد عنايػة 
اهلل بو في تلك األدوار ورحمة اهلل بو في تلكم األطوار، ثم يتذكر مفارقتو لهذا الجسػد 

 ،والحسػاب ،والحشػر ،الفاني، وإقبالو على اهلل، وما لو في الػدار اآلخػرة حيػث القيامػة
والجحيم، فيقبػل علػى اهلل بكلػو، وينشػغل بػذكره سػبحانو  ،والنعيم ،والصراط ،افوالميز 

 وإلى ذلك يشير اإلماـ أبو العزائم فيقوؿ:... في كل وقت وآف، 
 أيػػػػػا أيهػػػػػا اإلنسػػػػػاف مػػػػػن طػػػػػين فخػػػػػار

 
 تكونػػػت كػػػي تػػػرأى مظػػػاىر أسػػػرارى

 ومػػػػػػػػػن نطفػػػػػػػػػة أنشػػػػػػػػػأت آيػػػػػػػػػاً جليػػػػػػػػػة 
 

 بمحػػػػػػػػػض الفضػػػػػػػػػل حصػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػرار
 لمػػػػاء فأشػػػػهدفتػػػدبر فأنػػػػت الطػػػػين وا 

 
 جمػػػػالي وإحسػػػػاني وسػػػػرى وأنػػػػوارى

 أكنػػػػػػػػت سػػػػػػػػميعاً أو بصػػػػػػػػيراً وعالمػػػػػػػػاً  
 

 ولكننػػػػػػػػػػػػػػػػي أنعمػػػػػػػػػػػػػػػػت بالمػػػػػػػػػػػػػػػػدرار
 نسػػػػػػػػػيت جمػػػػػػػػػاؿ اهلل فيػػػػػػػػػك تيقظػػػػػػػػػاً  

 
 فمػػػػػػػػن ينسػػػػػػػػو يلقػػػػػػػػى سػػػػػػػػعير النػػػػػػػػار

 أيػػػػػػا طينػػػػػػة الصلصػػػػػػاؿ مػػػػػػن بجمالػػػػػػو 
 

 تحليػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػاألنوار بعػػػػػػػػػػد فخػػػػػػػػػػار
 أتنسى مفػيض الفضػل والجػود والعطػا 

 
 أذكػػػػػػػػػاريوتهجػػػػػػػػػر أورادي وتتػػػػػػػػػرؾ 

 وللػػػػػػػػػدوف والػػػػػػػػػدنيا تميػػػػػػػػػل وترتجػػػػػػػػػي 
 

 نػػػػواؿ الرضػػػػا والعفػػػػو إحسػػػػاف غفػػػػار
 تػػػذكر جميلػػػػي مػػػن )ألسػػػػت( وبعػػػػدىا 

 
 وتػػػػػابع سػػػػػبيلي مخلصػػػػػػاً يػػػػػا سػػػػػػارى

 وال تنسػػػػػى إحسػػػػػاني إليػػػػػك ورحمتػػػػػي 
 

 وكػػػػػػن مخلصػػػػػػاً فػػػػػػي خفيػػػػػػة وجهػػػػػػار
 وال تشػػػػػػػػتغل بسػػػػػػػػواي ترفػػػػػػػػع للعػػػػػػػػبل 

 
 وتحظػػػػػى بفضػػػػػلي صػػػػػحبة األخيػػػػػػار

 ل وفضػػػػلوفػػػػبل يػػػػنس إحسػػػػاف الجميػػػػ 
 

 سػػػػػػػوى مبعػػػػػػػد أو جاىػػػػػػػل وممػػػػػػػارى
   للسػػػػػػػػالك كيػػػػػػػػف يتحقػػػػػػػػق بقػػػػػػػػوؿ اهلل  ويشػػػػػػػػرح                 

                   [[ٔٓٔٔٓٔ،]يونس،]ويلمح إلى شئ مما يدركو السػالك عنػد نظػره  يونس
إلػػى اآلفػػاؽ سػػواء فػػي األجػػراـ السػػماوية مػػن كواكػػب ونجػػـو وسػػيارات، أو فػػي العػػوالم 

ألرضػية مػن بحػػار وأنهػار وحيوانػات وحشػػرات وجمػادات ومعػادف ونباتػػات، وإلػى شػػئ ا



  {{9393}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

أو حقائقػو ، مما يراه في حقائقو الظاىرة كػالعينين واألذنػين واليػدين والػرجلين واللسػاف 
 .... الباطنة كالعقل والروح والقلب والفؤاد والنفس والسر

 : هلل حتى يشتد وجده إلى خالق ىذه األنواع، ويتحقق بقوؿ ا
                                                           

 وذلك في كتػاب  فصلت[،فصلت[،ٖٖ٘٘]]
 ، فمن أراد المزيد في ىذا الباب فعليو بهما.وكتاب 

  ىتائج الفهسىتائج الفهس  

 ...وانبلجت لو أنوار الذكر  ..دخل السالك في رياض الفكرف ذا 
ظهػرت حقيقػػة نفسػو، فعلػػم وتػػيقن ذلػو وضػػعفو وعجػػزه وانكسػاره وغربتػػو، وتلػػك 

 .أكمل جماالت العبيد، التي ينظر إليهم بها وفيها الحميد المجيد
:بػم يتقػرب إليػك المتقربوف؟قػاؿ سػيدنا أبػو يزيػد البسػطامي  فعندما سألو 

 قاؿ وما الذي ليس فيك؟ قاؿ: الذؿ والتواضع والمسكنة ،ليس في  : بما. 
ٜا رب أٜٔ أدِى؟ قاٍ: ٜدا َٛشد٢   ٜا رب أٜٔ أدِى؟ قاٍ: ٜدا َٛشد٢     }}قائبًل:  وعندما سألو سيدنا موسى 

{{جتِْٞ عِٓ املٓهصر٠ قًٛبِٗ َٔ أدًٞ جتِْٞ عِٓ املٓهصر٠ قًٛبِٗ َٔ أدًٞ 
 :وفي ذلك يقوؿ اإلماـ أبو العزائم ، ٘٘
 بأضػػػػػػػػداد الصػػػػػػػػفات أنػػػػػػػػاؿ قربػػػػػػػػي

 
 وأحظػػػػػػػػى مػػػػػػػػن إلهػػػػػػػػي بالوصػػػػػػػػاؿ

 طرقػػت سػػبعين بابػػاً للوصػػوؿ إلػػى اهلل (( : أحمػػد الرفػػاعي  وقػػاؿ سػػيدي 
 ويوضح ذلك اإلماـ أبو العزائم فيقوؿ:،  )) فلم أدخل إال من باب الذؿ

 وجهلػػػػػػي علمػػػػػػو ذلػػػػػػي لػػػػػػو عػػػػػػز  
 

 وىػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػولي بنػػػػػػػػػػػػوره حبلنػػػػػػػػػػػػي
 على لساف الحضرة العلية: ويقوؿ سيدي ابن عطاء اهلل السكندري  
 فحػػػػػػػػػدؽ أعػػػػػػػػػين اإليمػػػػػػػػػاف وانظػػػػػػػػػر

 
 ى األكػػػػػػػػػػػواف تػػػػػػػػػػػؤذف بالنفػػػػػػػػػػػادتػػػػػػػػػػػر 
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 ز١ٍح األ١ٌٚاء ٚاٌض٘ذ إلتٓ زٕثً ٚغ١ش٘ا وث١ش تاخرالفاخ ٚٚسدخ ػٓ داٚٚد ػ١ٍٗ اٌغالَ لش٠ة ِٕٙا. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 9494}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 فمػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػدـ إلػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػدـ مصػػػػػػػػػير
 

 وأنػػػػػػػت إلػػػػػػػػى الفنػػػػػػػا ال شػػػػػػػػك غػػػػػػػػاد
 وىػػػػػػػػا خلعػػػػػػػػي عليػػػػػػػػك فػػػػػػػػبل تزلهػػػػػػػػا 

 
 وصػػػػػػػن وجػػػػػػػو الرجػػػػػػػاء عػػػػػػػن العبػػػػػػػاد

 ببػػػػػػػػػػػػػابي أوقػػػػػػػػػػػػػف اآلمػػػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 وال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتي لحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتنا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاد
 ووصػػػػػػػػػػفك فألزمنػػػػػػػػػػو وكػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػيبلً  

 
 تػػػػػػػػرى منػػػػػػػػي المنػػػػػػػػى طػػػػػػػػوع القيػػػػػػػػاد

 وكػػػػػػػػن عبػػػػػػػػداً لنػػػػػػػػا والعبػػػػػػػػد يرضػػػػػػػػى 
 

 تقضػػػػػػػػى المػػػػػػػػوالي مػػػػػػػػن مػػػػػػػػراد بمػػػػػػػػا
 أأسػػػػػػػتر وصػػػػػػػفك األدنػػػػػػػى بوصػػػػػػػفي 

 
 فتجػػػػػػػػػػػػػػػزى ذاؾ جهػػػػػػػػػػػػػػػبلً بالعنػػػػػػػػػػػػػػػاد

 وىػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػاركتني بالملػػػػػػػػػك حتػػػػػػػػػى 
 

 غػػػػػػػػػػدوت منػػػػػػػػػػازعي والرشػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػاد
 فػػػػػػ ف رمػػػػػػت الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى جنػػػػػػابي 

 
 فهػػػػػػػػذي الػػػػػػػػنفس فاحػػػػػػػػذرىا وعػػػػػػػػاد

 وخػػػػػػض بحػػػػػػر الفنػػػػػػاء عسػػػػػػى ترانػػػػػػا 
 

 وأعػػػػػػػػػػػػػددنا إلػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػـو الميعػػػػػػػػػػػػػاد
 وكػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػتمطراً منػػػػػػػػػػػػػا لتلقػػػػػػػػػػػػػى 

 
 الصػػػػػػنع مػػػػػػػن مػػػػػػولى جػػػػػػػواد جميػػػػػػل

 وال تسػػػػػػػػػتهدى يومػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػوانا 
 

 فمػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػوانا اليػػػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػػػاد
فهػػذا ىػػو الجمػػاؿ الػػذي يجمػػل اهلل أىلػػو بحلػػل الكمػػاؿ اإللهػػي فػػ ذا وقػػف أمػػاـ  

مػػواله جػػاىبًل، جملػػو بعلمػػو، وإذا تػػأدب بػػين يػػدي سػػيده وأظهػػر ضػػعفو، تفضػػل عليػػو 
ن يديػػو وقػػد ماتػػت نفسػػو عػػن شػػػهواتها بقوتػػو، وإذا نػػاداه مضػػطراً لبػػاه، وإذا خضػػع بػػي

 :  وحظوظهػػا وأغراضػػها، أحيػػاه الحيػػاة اإليمانيػػة التػػي يقػػوؿ فيهػػا              
                                         [[ٕٕٕٕٔٔ.]األنعاـ.]األنعاـ 

 :وفي ذلك يقوؿ اإلماـ أبو العزائم 
 اةمػػػػػػػػػن يمػػػػػػػػػت يحيػػػػػػػػػا باقيػػػػػػػػػاً بحيػػػػػػػػػ

 
 وبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعم بالعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 يحيػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػاهلل سػػػػػػػػػػػػػامعاً وبصػػػػػػػػػػػػػيراً  
 

 ىويبقػػػػػػػى بػػػػػػػاهلل فػػػػػػػي مقػػػػػػػاـ التػػػػػػػدان
 عػػػػػػػن دركػػػػػػػو كػػػػػػػل عقػػػػػػػػلٍ  ذاؾ سػػػػػػػرٌ  

 
 بالحػػػػػػػػػػػػػػػػدود واإلمكػػػػػػػػػػػػػػػػاف مبعػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 

فالفكر ىو الذي يجمل المراد بحلة العبودية ومرتبة العبدية وىما أرقى المراتػب  
بهػذا المقػاـ الكػريم  خػص   بها على أىػل الخصوصػية حتػى أنػو  التي يتفضل اهلل 

 ...حبيبو ومصطفاه في أكثر من موضع في كتابو 



  {{9595}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

     فتػػػػػػػارة يثنػػػػػػػي عليػػػػػػػو فيقػػػػػػػوؿ:                                  
   :عليػػػػو فيقػػػػوؿ ومػػػػرة يػػػػذكر فضػػػػلو ،  الكهػػػف[الكهػػػف[ٔٔ]]                      

                                                              
                                  [[ٔٔ]اإلسراء]وآونة يبين اختصاصو واصػطفائو ، ، اإلسراء

  :عنػػػػػػػػػده لنػػػػػػػػػزوؿ كبلمػػػػػػػػػو فيقػػػػػػػػػوؿ                                    
              [[ٔٔ]الفرقاف]الفرقاف..  

فمقػػاـ العبديػػة ىػػو أرقػػى المقامػػات االصػػطفائية، والنػػازلوف بػػو ىػػم أكمػػل النػػاس 
، حيػػث كػػاف يخلػػو بنفسػػو فػػي غػػار حػػراء متفكػػراً شػػهراً كػػل شػػبهاً بسػػيدنا رسػػوؿ اهلل 

 .عاـ، حتى قالت قريب في شأنو: )لقد عشق محمد ربو(
ه العبادة كانت قد اختفت من بين كثير من السالكين حتى أحياىػا وأظهرىػا وىذ

فػػػي نهجػػػو  وجعلهػػػا الػػػركن األعظػػػم فػػػي الوصػػػوؿ إلػػػى اهلل  اإلمػػػاـ أبػػػو العػػػزائم 
 المبارؾ عندما يعرؼ بنفسو فيقوؿ:

 ،والرىبػػػة باطنػػػو ،والػػػذؿ حليتػػػو ،أبػػػو العػػػزائم: الخػػػوؼ قوامػػػو ىمحمػػػد ماضػػػ ))
والثقػػػة   ،والشػػػكر زاده ،والرضػػػا رفيقػػػو ،والصػػػبر أنيسػػػو ،رة رداءهوالحيػػػ ،والرغبػػػة ظػػػاىره

والصػػػدؽ  ،والفقػػػو منهجػػػو ،والتواضػػػع رفعتػػػو ،والتسػػػليم مذىبػػػو ،والفكػػػر طريقػػػو ،كنػػػزه
 ،والشػكر ذكػره ،واهلل سػبحانو معبػوده ،مقصػوده والسػيد  ،واإلخبلص مػراده ،ضالتو

وبػػر الوالػػدين  ،الجنػػة أليفػػو ومػػا يقػػرب إلػػى ،ومػػا يقػػرب إلػػى النػػار عػػدوه ،والػػدعاء عملػػو
والرحمػة بخلػق اهلل  ،وإدخاؿ السرور على عباد اهلل وصولو ،بورهحوصلة الرحم  ،سروره

جلوتػو، يػا مقلػب  والحضػور بقلبػو مػع الحػق  ،والقرآف الكػريم خلوتػو ،تعالى حظوتو
ي ماضػ القلوب واألبصار ثبت قلبو وبلغو مراده، وىكذا فليكن كػل مػاض أو مػن يحػب  

)56. 
وىػػػذه العبػػػارة الرائعػػػة، قػػػد تفضػػػل بشػػػرحها فضػػػيلة العػػػارؼ بػػػاهلل تعػػػالى الشػػػي  

( وبنػػػى  اإلمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمني محمػػػد علػػػي سػػػبلمة فػػػي كتابػػػو )
 عليها ىذا الكتاب، فليرجع إليو من يريد التفصيل.
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 (.9ششاب األسٚاذ ِٓ ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 9696}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

  ثالجّا: الرنسثالجّا: الرنس  

  ذنس األمساء ّالصفات:ذنس األمساء ّالصفات:

غلػػب فيػػو علػػى الصػػوفية ذكػػر األسػػماء  فػػي وقػػت ظهػػر اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم 
الحسػػنى اإللهيػػة فػػي الخلػػوات بأعػػداد معينػػة يحػػددىا المشػػاي ، وينقلػػوف السػػالك مػػن 
اسػػػم إلػػػى اسػػػم علػػػى حسػػػب قواعػػػد معينػػػة وأسػػػماء محػػػددة، تختلػػػف مػػػن طريقػػػة إلػػػى 

 .أخرى
وربما ينتج من ىذه األذكار أحواؿ تجعل السػالكين يخرجػوف عػن المػألوؼ، إمػا 

م بػالواردات التػػي تػرد علػػيهم، أو خػػروجهم عػن حػػد االعتػداؿ فػػي العبػػادة، بشػدة تػػأثرى
  وىػػػػػو الحالػػػػػة الوسػػػػػػ.                         [[ٖٖٔٗٔٗ]البقػػػػػرة]فتػػػػػؤثر ىػػػػػػذه  البقػػػػػرة

، !حػػػافي القػػػدمين أحيانػػػاً  !األحػػػواؿ علػػػى األعضػػػاء، فيخػػػرج اإلنسػػػاف أشػػػعث الػػػرأس
ويميػػل !!، وأحيانػاً يتػرؾ الخلػق !!ي والجبػاؿوأحيانػاً أخػرى يهػيم علػى وجهػو فػػي القفػار 

، وربما يتفوه بعبارات ال تليػق أو ال يفهمهػا العامػة مػن !!إلى العزلة والبعد عن المجتمع
النػػاس، وغيػػر ذلػػك مػػن األمػػور التػػي تبعػػد كثيػػراً عػػن حقيقػػة التصػػوؼ الػػذي كػػاف عليػػو 

 . وأصحابو الكراـ ...سيدنا رسوؿ اهلل 
ائم صيحتو المدوية والتي حددىا فػي ىػذا المبػدأ الكػريم : فأعلن اإلماـ أبو العز 

ر مفػػاىيم الصػػوفية نحػػو الػػذكر )إنمػػا يسػػعد آخػػر ىػػذه األمػػة بمػػا سػػعد بػػو أولهػػا( وغي ػػ
 :  باألسماء اإللهية فقسمها إلى قسمين

 ق.أسماء للتعل   -
 ق.أسماء للتخل  و  -

امع لجميػػع فػػبل يكػػوف إال باالسػػم المفػػرد الػػداؿ علػػى الػػذات والجػػ أمػػا التعلػػق:
وىػو الػذي أمػر اهلل بػو حبيبػو ، األسماء والصفات والجماالت والكماالت اإللهية )اهلل(

      في قولو سبحانو                                      [[ٜٜٔٔ]األنعاـ]وأمػر األنعاـ ،



  {{9797}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

   المػػػػػػػػؤمنين بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو                                          
 ... فهذا االسم ىو الذي يكرره السالك في سيره وسلوكو إلى اهلل  األحزاب[األحزاب[ٔٗٔٗ]]

عنػػػػد النطػػػػق بػػػػو، متأكػػػػداً مػػػػن خػػػػروج  مستحضػػػػراً معانيػػػػو مراقبػػػػاً لعظمػػػػة اهلل 
األلفػػاظ كلهػػا مػػن مخارجهػػا الصػػحيحة عنػػد الػػتلفظ بػػو، ألف سػػبلمة النطػػق أصػػل قبػػوؿ 

 .العمل عند اهلل 
ولػػيس للػػذكر عنػػد اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم عػػدداً مخصوصػػاً، بػػل يطلقػػو ألنػػو ال يليػػق 

ال يعد علينا نعمو السابغة علينا أناء الليػل وأطػراؼ  وىو  على اهلل  عنده أف نعد  
 .النهار

إلى أسماء جماؿ وعػددىا  فيقسمها  ،وأما األسماء اآللهية التسعة والتسعوف
لوىػاب والغفػار ومػا يشػبهها، وأسػماء جػبلؿ وعػددىا تسػعة وىػي مثػل الػرزاؽ ا ؛سػبعوف
وىػػي  ؛وىػػي القهػػار والمنػػتقم والجبػػار وأمثالهػػا، وأسػػماء كمػػاؿ وعػػددىا عشػػرة ،عشػػر
 الواحد األحد وىلم جرا. -الصمد  -الفرد 

للتخلػق بحسػب مقتضػياتها أي أف السػالك يتخلػق  وكل ىذه األسػماء عنػده 
امبلتػػػو للخبلئػػػق أجمعػػػين، ونضػػػرب لػػػذلك مػػػثبلً بهػػػذه األسػػػماء فػػػي سػػػلوكو وعملػػػو ومع

 فنقوؿ:
العفػػو مائػػة ألػػف مػػرة أو يزيػػد ثػػم يسػػئ إليػػك  لػػيس الشػػأف أف تػػذكر اسػػم اهلل 

أخ مسلم فترفض أف تعفو عنو، ولكن التحقق بهذا االسم أف يكوف العبد متأسياً بقولػو 
 {{   ٚإٔ أعفٛ عُٔ ظًُين ٚإٔ أعفٛ عُٔ ظًُين}}

57. 
نسػػاف يتحقػػق بػػو ولػػو ذكػػره مبليػػػين وكػػذا لػػيس ذكػػر اسػػم اهلل الكػػريم يجعػػل اإل

وىػػو ال يفػػتح بيتػػو للضػػيفاف والمحتػػاجين، أمػػا الػػذي يبػػرز كرمػػو ويفػػتح داره  !!المػػرات
ِٜخٌ ايضٝف ٚرزق٘ َع٘، ٚخيرز بوْٛب أٌٖ ايِار ِٜخٌ ايضٝف ٚرزق٘ َع٘، ٚخيرز بوْٛب أٌٖ ايِار   }}:: متحققًا قوؿ رسوؿ اهلل 
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 سٚاٖ اتٓ ِشد٠ٚح ِٓ زذ٠ث أٔظ ٚل١ظ تٓ عؼذ تٓ ػثادج. 
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 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

بأسػرار اسػمو الكػريم، ويجعػل  فهذا ىػو الػذي يكاشػفو اهلل  58 {{فًٝكٝٗا يف ايبشر فًٝكٝٗا يف ايبشر 
 !!لنصيب األكبر من فضل اهلل العظيم المتعلق باسمو سبحانو الكريملو ا

وىكذا يتخلق السالك بكل اسم من ىذه األسماء عنػد مقتضػياتو، فيتخلػق مػثبلً 
بالقهػػار والمنػػتقم والجبػػار عنػػد مبلقاتػػو ألعػػداء اهلل، ويتخلػػق بػػالرحيم واللطيػػف بأخوانػػو 

ويتخلػق بهػذه األسػماء كلهػا بحسػب المؤمنين، ويتخلق بالباس. والودود لذوي رحمو، 
يتفضػػل بمحبتػػو علػػى مػػن تخلػػق بأسػػمائو  ، فػػ ف اهلل مقتضػػياتها حتػػى يحبػػو اهلل 

 وقولػو   5959{{ِٕ اهلل حيب َٔ خًك٘ َٔ نإ ع٢ً خًكد٘  ِٕ اهلل حيب َٔ خًك٘ َٔ نإ ع٢ً خًكد٘    }} الحسػنى سػر قولػو 
ِٕ هلل تصع١ ٚتصعني خًكّا، َٔ ختًل بٛاسِ َٓٗا دخٌ اجل١ٓ ِٕ هلل تصع١ ٚتصعني خًكّا، َٔ ختًل بٛاسِ َٓٗا دخٌ اجل١ٓ   }} فى معنى الحػديث:

: أيف ٚاسِ َٓٗا ٜا رشٍٛ اهلل؟ قاٍ: بٌ فٝو نًٗا ٜا أبا : أيف ٚاسِ َٓٗا ٜا رشٍٛ اهلل؟ قاٍ: بٌ فٝو نًٗا ٜا أبا بهر بهر   فكاٍ شِْٝا أبٛفكاٍ شِْٝا أبٛ  ،،
  {{بهر بهر 

التخلػػػػق باألسػػػػماء الحسػػػػنى اآللهيػػػػة ىػػػػو أكبػػػػر نسػػػػب ينتسػػػػب بػػػػو  ويعتبػػػػر 
اإلنسػػاف، وبسػػببو يتفضػػل اهلل عليػػو بكػػل أنػػواع الكػػـر والجػػود والػػود والعطػػف اآللهػػي، 

 موضحاً ىذا النسب اآللهي: فيقوؿ 
ونسػب بػو تقبػل عليػو، فػ ذا تجمػل بهمػا اإلنسػاف، كػاف نسب بو يقبػل عليػك  ))

مػػػع اهلل وكػػػاف اهلل معػػػو، وصػػػار محبوبػػػاً هلل مػػػراداً لذاتػػػو، وأي شػػػرؼ أعظػػػم وأكمػػػل مػػػن 
 . اتصاؿ نسب العبد باهلل تعالى

النسػػػب الػػػذي يقبػػػل بػػػو عليػػػك، إقبػػػاؿ امػػػداد واحسػػػاف ووداد وامتنػػػاف وشػػػفقة 
وف لػػك عنػػده مػػا تشػػاء، ىػػو تحققػػك ورحمػػة ورأفػػة حتػػى يمنحػػك منػػو مػػا تشػػاء أو يكػػ

فتكػوف عػين ! بحقيقتك وانكشاؼ معانيك لك حتػى ال تػنس مػن أنػت نفسػاً وال طرفػة 
بهػػذا االنكشػػاؼ دائػػم االضػػطرار والتوكػػل عليػػو، والتفػػويض لجنابػػو العلػػي والفقػػر لذاتػػو 
األحديػػػة، فػػػ ذا تحققػػػت النسػػػب الػػػذي ىػػػو حقيقتػػػك، أقبػػػل عليػػػك بمعػػػاني الربوبيػػػة، 

سع اإلحسػاف والعطيػة، فكنػت ممتعػاً بالجنػة العاجلػة التػي يعجلهػا ألوليائػو، وقابلك بوا
                                                 

58
 سٚاٖ اٌذ٠ٍّٟ ػٓ أٔظ ٚاٌذاسلطٕٝ ػٓ ػائشح. 
59

 أٟ.سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ أعاِح تٓ شش٠ه إٌثز 



  {{9999}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 ألنك باتصالك بنسبو العالي استحققت الوالية الخاصة وخصصت بالكرامة والعناية.
لهيػػة فػػي المضػػايق ليػػو سػػبحانو ىػػو التخلػػق بأخبلقػػو اإلوالنسػب الػػذي تقبػػل بػػو ع

أو األخػػبلؽ اإلبليسػػية، عنػػد ذلػػك  التػػي تػػدفعك بقػػوة إلػػى التخلػػق بأخبلقػػك الحيوانيػػة
تجاىػػػد نفسػػػك فػػػي ذات اهلل وتتخلػػػق بخلقػػػو الكػػػريم عنػػػد مقتضػػػى ذلػػػك مقػػػببلً عليػػػو 
سػػبحانو ألنػػو سػػبحانو يحػػب صػػفاتو ويحػػب أخبلقػػو خصوصػػاً إذا ظهػػرت فػػي شػػخص 
يمكنو أف ينفذ مراده السئ وموجب خلقو القبيح بدوف أف يحصل لػو مػن ذلػك مضػرة، 

فػػي ىػػذا المػػوطن رفػػرؼ أعلػػى للػػدخوؿ علػػى حضػػرتو العليػػة  فيكػػوف تخلقػػو بخلػػق ربػػو
ولم يترؽ  مقػر ٌب علػى سػلم أقػرب مػن ىػذا النسػب، فػ ف نفسػاً  ،بدوف حاجب وال مانع

بمقتضػػػاه يكشػػػف عنػػػو جميػػػع  واحػػػداً يتنفسػػػو الرجػػػل متخلقػػػاً بخلػػػق مػػػن أخبلقػػػو 
 60. ))  حتى يتشرؼ بالمواجهة والمشاىدة الحجب

 في بعض مواجيده النظمية فيقوؿ:ويشير إلى ىذا اإلماـ 
 نسػػػػػػػػػػباف نسػػػػػػػػػػب حقيقتػػػػػػػػػػي ومقػػػػػػػػػػامي

 
 ثػػػػػػػػػػػم انتسػػػػػػػػػػػابي للمقػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػامي

 فػػػػػػػػػػػاألوؿ التوفيػػػػػػػػػػػق للعمػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػذي 
 

 ىػػػػػػػو شػػػػػػػػكر نعمػػػػػػػػة موجػػػػػػػػب إكػػػػػػػػراـ
 حلػػػػػػػػػػػٌل بهػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػده متحقػػػػػػػػػػػقٌ  

 
 بالػػػػػػػػػػػػػػػذؿ والتكليػػػػػػػػػػػػػػػػف باإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

 ألقػػػػػػػػػػػػـو بالطاعػػػػػػػػػػػػات مفتقػػػػػػػػػػػػراً إلػػػػػػػػػػػػى 
 

 نيػػػػػػػػػػػل القبػػػػػػػػػػػوؿ بصػػػػػػػػػػػحة اإلحػػػػػػػػػػػراـ
 يػػػػػػػػػػػب تقربػػػػػػػػػػػينسػػػػػػػػػػػب العبػػػػػػػػػػػادة للقر  

 
 لحظيػػػػػػػػػػػػػػػػرة الرضػػػػػػػػػػػػػػػػواف واإلنعػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 وبهػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػوف أنػػػػػػػػػا العبيػػػػػػػػػد لخػػػػػػػػػالقي 
 

 عنػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػبلة لذاتػػػػػػػػػػػػػو وصػػػػػػػػػػػػػياـ
 أمػػػػػػػػػػػػػا انتسػػػػػػػػػػػػػابي للمقػػػػػػػػػػػػػاـ تخلقػػػػػػػػػػػػػي 

 
 بجمالػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػامي بػػػػػػػػػػػنص كػػػػػػػػػػػبلـ

 نسػػػػػِبٌ  بػػػػػو كشػػػػػف الغيػػػػػوب لواصػػػػػل 
 

 وتحقػػػػػػػػػػٌقِ  بالكشػػػػػػػػػػػف ال األوىػػػػػػػػػػػاـ
تسػنح يحث مريديو علػى التخلػق بهػذه األخػبلؽ العليػة فػي كػل فرصػة  وكاف  

لػػػو، بػػػل ويتػػػابعهم فػػػي ذلػػػك مػػػن وراء حجػػػاب، وىػػػو الػػػذي يقػػػوؿ فػػػي حكمتػػػو البالغػػػة 
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 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 .)) ليس بشي  من لم يمدؾ من وراء حجاب ((الجامعة: 
وكػاف قػد حػدث بينػو وبػين أمػو  ،فهذا رجل من خاصػة أصػحابو يريػد أف يصػافحو

ىػذه  ((: ً مصػافحتو ويقػوؿ لػو زاجػراً ومؤدبػا وال يعلم أحػد بػذلك، فيػرفض  ،خبلؼ
عاقػػة وال أسػػلم علػػى يػػد عاقػػة، يػػا بنػػي اذىػػب فاسػػتعطف أمػػك واكسػػب ودىػػا فهػػو  يػػدٌ 

 )) خير لك من ملء السماء واألرض والبحر عبادة هلل 
 وىػػذه واحػػدة مػػن النسػػاء الفضػػليات حرمػػت مػػن نعمػػة الولػػد، فتػػذىب إليػػو 

يػر راضػية لها لتنجب، فيستشف بروحو النورانية أف أـ زوجها غ تسألو أف يدعو اهلل 
عنهػػا، فسػػألها عػػن ذلػػك فتجيبػػو باإليجػػاب، فيقػػوؿ لهػػا: اذىبػػي وارضػػي حماتػػك يهػػب 

 بالولد ببركة ىديو وإرشاده. اهلل لك الولد، فتفعل ويكرمها اهلل 
أخوانو حـر أيضػاً مػن نعمػة بقػاء الولػد، فكػاف كلمػا ولػدت  وىذا رجل من أخص  

: إذا آخػػر خػػبلؼ، فيقػػوؿ لػػو  زوجتػػو طفػػبلً مػػات، وكػػاف يوجػػد بينػػو وبػػين أخ صػػادؽ
و باسػم أخيػك فػبلف، لينبهػو بػأف ترضػية النفػوس ىػي التػي أردت أف يعب لك ولد فسم

 تستجلب الخير من حضرة القدوس.
وىػػػذا سػػػائقو الخػػػاص وكػػػاف مسػػػػيحياً فأكرمػػػو اهلل باإلسػػػبلـ علػػػى يديػػػو وسػػػػماه 

فافيتو ، يكشػػػف لػػػو ببصػػػػيرتو النورانيػػػة وشػػػػصػػػهيب الرومػػػي تيمنػػػػاً بسػػػيدنا صػػػػهيب 
الروحانيػػػة عػػػن سػػػر إسػػػبلمو فيقػػػوؿ لػػػو: يػػػا بنػػػي زر أمػػػك التػػػي أرضػػػعتك لػػػبن اإلسػػػبلـ، 
فيتعجب ألف أمو مسػيحية! ومتمسػكة بػدينها، ثػم يستقصػى األمػر فػ ذا بػو يعلػم أف أمػو 
مرضت وىو طفل صغير، وكانت تسػكن بمدينػة اإلسػماعيلية فأخذتػو جػارة لهػا مسػلمة 

 ذىب إليها وودىا وبرىا ألنها أمو في الرضاعة.وأرضعتو فكاف لبنها سر إسبلمو، ف
مريداً سالكاً تحقق صدقو عنػده إال ويراقػب سػلوكو وأخبلقػو  وىكذا ال يترؾ 

ببصيرتو النافذة، ويوجهو إلػى تصػحيح حالػو وتحسػين خلقػو وإخػبلص قصػده، تػارة فػي 
مػا بينػو الدروس العامػة إف كػاف ال يتحمػل المواجهػة لصػغره فػي مقػاـ التربيػة، وأخػرى في

وبينػو إف كػػاف قػد تأىػػل لهػػذا المقػاـ العػػالي، ويلػوح للجميػػع بأسػػرار الوصػوؿ إلػػى رضػػى 
 حضرة البديع فيقوؿ:
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 ىػػػػػػػي األخػػػػػػػبلؽ أسػػػػػػػرار المعػػػػػػػالي
 

 تفػػػاض علػػػى أولػػػي الهمػػػم العػػػوالي
 تػػػػػػػػػػرى اإلنسػػػػػػػػػػاف إنسػػػػػػػػػػاناً عيانػػػػػػػػػػاً  

 
 وتشػػػػػػػػػػػهده بهػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػور المثػػػػػػػػػػػػاؿ

 يلػػػػػوح عليػػػػػو نػػػػػور الوصػػػػػف يجلػػػػػى 
 

 ِك المػػػوالىكمػػػا يجلػػػى علػػػى اْلَملػػػ
 بػػػػػػػػأخبلؽ المهػػػػػػػػيمن قػػػػػػػػد تحل ػػػػػػػػى 

 
 فحػػػػػػػػػل  مقػػػػػػػػػاـ أعلػػػػػػػػػى بالجمػػػػػػػػػاؿ

 فػػػػػػػػػػػػػذٌؿ للعلػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػو فخػػػػػػػػػػػػػارى 
 

 وفقػػػػػػػػػػػػػػػٌر للغنػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػواؿ
 بأضػػػػػػػداد الصػػػػػػػفات أنػػػػػػػاؿ قربػػػػػػػي 

 
 وأحظػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن إلهػػػػػػػػػي بالوصػػػػػػػػػاؿ

 بػػػػػػػأخبلؽ المػػػػػػػراد وقػػػػػػػد أضػػػػػػػاءت 
 

 بػػػػػػػأفق القلػػػػػػػب شػػػػػػػمس االتصػػػػػػػاؿ
 علػػػػػػػى الخلػػػػػػػق العظػػػػػػػيم بػػػػػػػو رقػػػػػػػى 

 
 ألفػػػػػػػػق شػػػػػػػػروؽ أنػػػػػػػػوار المجػػػػػػػػالى

 
  مساتب الرنسمساتب الرنس  

 الذكر إلى قسمين: ويقسم 
 ذكر اللساف. -ٔ
 ذكر القلب. -ٕ

 ويشير إليهما في قولو:
 الػػػػذكر ذكػػػػػراف ذكػػػػر القلػػػػػب ولسػػػػػاف

 
 ىمػػػػػػا مقامػػػػػػا شػػػػػػهودي دار رضػػػػػػواف

 فػػػػذكر فػػػػؤادي رؤيػػػػة الوجػػػػو ظػػػػاىرَا ً  
 

 وباسػػػػػػم الػػػػػػذي أىػػػػػػواه ذكػػػػػػر لسػػػػػػاف
 ،الػػػػػػػػػػذكر ويقػػػػػػػػػػوؿ أيضػػػػػػػػػػاً: ))ال يصػػػػػػػػػػل أحػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػى اهلل تعػػػػػػػػػػالى إال بػػػػػػػػػػدواـ 

والذكر يكوف باللساف ويكوف بالقلػب، فػذكر اللسػاف بػو يصػل العبػد إلػى اسػتدامة ذكػر 
ف ذا كاف العبد ذاكراً بلسانو وقلبو فهػو الكامػل فػي  ؛القلب، وذكر القلب عليو المعوؿ

   61(( وصفو حاؿ سلوكو

                                                 
61

 (.23ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّغرششذ٠ٓ صفسح ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 112112}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 ذكر اللساف:
 فيبدأ المريد عنده بذكر الورد القولي لليـو والليلة ويشتمل على:

 االستغفار مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل. -ٔ

ي  ه)ال إلُ إال هللا ْحدَ ال شريك لُ لُ الىمك ْلُ الحىهد يحقػوؿ  -ٕ

 ومائة مرة بالليل. ،مائة مرة نهاراً ( ت ب دَ الخ ر ِْٓ عمى كل شئ قديرْيى 

 بهذه الصيغة: الصبلة على النبي  -ٖ

ه صهة  تحهل بّها المّه صمي عمى س دٌا وحىد ْعمى آلُ ْصحبُ ْسهم))

العقد ْتفرج بّا الكرب ْتزيل بّا الضر  ْتّٓي بّها اموهٓ  الاهعابال صهة  

 .ليبلً (( مائة مرة بالنهار ومائة ترض ك ْترض ُ ْترضى بّا عٍا يا  ب العالى ً
فػػ ذا انجلػػى القلػػب وحضػػر مػػع ربػػو كاشػػفو بػػذكر القلػػب وبػػين لػػو مراتبػػو، والتػػي 

سػكنت الػنفس وإذا ذكػرت الػنفس سػكن القلػب  بقولػو: )إذا ذكػر اللسػاف يجملها 
وإذا ذكر القلب سكنت الروح وإذا ذكرت الػروح سػكن السػر وإذا ذكػر السػر سػكنت 

 62نفخة القدس وإذا ذكرت نفخة القدس ذكر اهلل تعالى(( ...
 ذكر القلب:

وذكػػر القلػػب عنػػػده لػػو منػػػازؿ عػػدة بحسػػػب مػػا يلػػػوح للسػػالك مػػػن األنػػوار ومػػػا 
 جماؿ ىذه المنازؿ ىو:مواجهات واألسرار، وإحقائقو من التتحملو 
 ذكر القلب: -ٔ

فػبل  ؛يسيطر على غاشية القلػب وىو استحضار عظمة اهلل استحضاراً يجعلو 
 وىو مقاـ المراقبة. يتنفس اإلنساف نفساً وال يتحرؾ حركة إال وىو يراقب اهلل 

 ذكر السر: -ٕ
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ر واآلثػػار. فأينمػػا وىػػو انكشػػاؼ السػػتار عػػن حقػػائق األسػػرار الخافيػػة فػػي المظػػاى
تقع عين رأسو على أثر من آثػار قػدرة اهلل تشػهد عػين بصػيرتو مػا فيػو مػن أسػرار وحكػم 

 وخواص أودعها فيو اهلل.
 غض عين الحس واشهد بالضػمير

 
 أنػػػػوار القػػػػدير تشػػػػهدف يػػػػا صػػػػب  

 ذكر الروح: -ٖ 

وىػػو شػػهود تجليػػات األسػػماء اإللهيػػة منفعلػػة فػػي جميػػع المظػػاىر الكونيػػة حيػػث 
 كوف كلو يدور ويتحرؾ بسر انفعاؿ ىذه األسماء.أف ال

 ذكر اللطائف البرزخية: -ٗ

وىػػػػػذه اللطػػػػػائف ىػػػػػي الحقػػػػػائق النورانيػػػػػة غيػػػػػر المرئيػػػػػة والكامنػػػػػة فػػػػػي الهياكػػػػػل 
اإلنسػػػانية، فػػػ ذا فنػػػى اإلنسػػػاف عػػػن عػػػوالم األكػػػواف واتصػػػلت روحػػػو بحضػػػرة الػػػرحمن، 

 .الكشف والعيافذكرت اللطائف وذكرىا في المواجهات بحسب ما يلوح لها من 
وتلك المراتب وىذي المنازؿ ال يستطيع السػالك أف ينزلهػا بمفػرده ولكػن البػد 
لػػػو مػػػن مرشػػػد يوجهػػػو ويبلحظػػػو ويحفظػػػو مػػػن الحظػػػوظ الخفيػػػة، والقواطػػػع والحجػػػب 

 النفسانية، حتى تستوي حقائقو النورانية على جودى األماف في لجة األلوىية.

  اخللْٗاخللْٗ  

تغػػػػاير مفهومهػػػا عنػػػػد السػػػػادة الصػػػػوفية،  ائم والخلػػػوة عنػػػػد اإلمػػػػاـ أبػػػي العػػػػز 
فػػالخلوة عنػػد الصػػوفية: بنػػاء محػػاط بالجػػدراف يسػػع إنسػػاناً واحػػداً واقفػػاً أو جالسػػاً أو 
نائماً، يدخل فيها السالك بػ ذف شػيخو، ليتحقػق لػو الصػفاء، ويحػدث لػو الفػتح، وىػذه 

لشػػي  أف قلبػػو ال يجػػب أف يػػدخلها المريػػد إال بعػػد أف يتحقػػق ا الخلػػوة عنػػد اإلمػػاـ 
قػػد خػػبل مػػن الصػػور الكونيػػة، وأف سػػره قػػد صػػفا مػػن الهػػواجس النفسػػية، وإال كػػاف كمػػا 

 :يقوؿ 
 كػػػػم عابػػػػد فػػػػي ظلمػػػػة ال يشػػػػهدف

 
 إال وسػػػػػػػػػػػػػػػػػاوس نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػو بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
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ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف ىػػذه الخلػػوة الموصػػوفة سػػابقاً تجعػػل المريػػد قاصػػراً نفعػػو 
فػػي حػػق مػػن كلفػػو اهلل بػػأمرىم، ولكػػن علػػى نفسػػو وال يتعػػداه إلػػى غيػػره، بػػل ربمػػا قصػػر 

الخلػػوة الحقيقيػػة كمػػا بينهػػا اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم ىػػي خلػػوة القلػػب وطهارتػػو بالكليػػة مػػن 
جميػػػع الشػػػواغل الكونيػػػة، والخلجػػػات والخػػػواطر النفسػػػية وتوجهػػػو وانشػػػغالو بػػػاهلل عػػػز 

والده شأنو، ومن كاف ىذا حالو ال يهمو أف يكوف في عملو بين زمبلئػو أو فػي بيتػو مػع أ
، وحالػو تعبػر عنػو أو حتى في السوؽ يقضي حوائجػو ألنػو ال يشػغلو شػاغل عػن اهلل 

 السيدة رابعة العدوية فتقوؿ:
 ولقػػػد جعلتػػػك فػػػي الفػػػؤاد محػػػدثي

 
 وأبحػػػػت جسػػػػمي مػػػػن أراد جلوسػػػػي

 فالجسػػػػػػم منػػػػػػي للخليػػػػػػل مػػػػػػؤانس 
 

 وحبيػػػػػب قلبػػػػػي فػػػػػي الفػػػػػؤاد أنيسػػػػػي
 :ويقوؿ في ذلك أيضاً اإلماـ أبو العزائم  

 أنا حاضر وحبيب قلبي لم يغب نفسػاً 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػذا الغػػػػػػػػػػػػػػراـ البػػػػػػػػػػػػػػادى
 يػػػا ذكػػػػر لػػػم أؾ غػػػػافبلً عػػػن بغيتػػػػي 

 
 فِلػػػػػػَم الهيػػػػػػاـ وفػػػػػػي الفػػػػػػؤاد مػػػػػػرادى

 فأجػػػػػػابني لػػػػػػم تػػػػػػنس نفسػػػػػػاً إنمػػػػػػػا 
 

 ذكػػػػػػػػػر الحبيػػػػػػػػػب مدامػػػػػػػػػة األفػػػػػػػػػراد
 

  أىْاع الرنسأىْاع الرنس  

األذكػار واألوراد ليػدخل مػن ورد إلػى ورد ومػػن  وحتػى ال يمػل السػالك، نػوّع 
طاعػػة إلػػى قربػػة، فيكػػوف لسػػانو أبػػداً رطبػػاً بػػذكر اهلل وقلبػػو دائمػػاً يستحضػػر عظمتػػو كأنػػو 

 سبحانو وتعالى. يراه
ومػػن تلػػك األنػػواع علػػى سػػبيل المثػػاؿ، غيػػر مػػا ذكرنػػاه سػػابقاً مػػن الفكػػر وتػػبلوة 

 القرآف والورد القولي ما يلي:
 األحزاب: -ٔ

إذا حزبو أي أىمػو أو  والحزب يعني دعاء مخصوص يتوجو بو العبد إلى اهلل 



  {{115115}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 .شغلو أمر فيكشف عنو اهلل ما نزؿ بو بسر ىذا الدعاء
مػػا يزيػػد عػػن الخمسػػمائة حػػزب، وإف كػػاف أغلبهػػا مػػا زاؿ مخطوطػػاً  وقػػد تػػرؾ 

ولػػم يطبػػع حتػػى اآلف إال أنهػػا تمثػػل قمػػة النثػػر الصػػوفي، مػػن حيػػث الصػػياغة والعبػػارات 
 .تحويو من تضرع وابتهاالت إلى جانب ترقيتها للقلوب وإخمادىا للنفوس، بما

حزبػػاً واحػػداً كبيػػاف عملػػي لتوضػػيح مػػا سػػبق أف ذكرنػػاه، وىػػو ىنػػا وسػػنذكر منهػػا 
ليػػردده أحبابػػو مػػع الفتوحػػات الربانيػػة فػػي الصػػبلة علػػى خيػػر  الحػػزب الػػذي اختػػاره 
إلخػػػواف واجتمػػػاعهم مػػػع بعضػػػهم الػػػبعض ويسػػػمى حػػػزب الحصػػػن البريػػػة عنػػػد جلػػػوس ا

 الحصين:
 نحزب الحصن الحصي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                                

                يا جبار يا قهار يا منتقم يا شديد البطب يا حي يا قيـو يا علي يا
      ،،عظيم                                                          

                                                     
                                                             

                            ( مرات ٘اهلل أكبر   )   )                 
                    (٘  يا سبلـ يا حافظ يا قريب يا مجيب يا رءوؼ يا )مرات

حفيظ احفظنا من أىل الشر كلهم ومن شرىم وأرب. على قلوبهم وألسنتهم وأبصارىم 
  (  (  مرات ٖوأسماعهم، واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز )                

                                                        
           .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم 

فػػات ويقيػػو مػػن وىػػذا الحػػزب إذا كػػرره اإلنسػػاف صػػباحاً ومسػػاء يحفظػػو مػػن اآل
 الحسد والسحر ويلبسو تاج الهيبة وحلة العزة.



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 116116}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 الفتوحات الربانية في الصبلة على خير البرية:  -ٕ
وللصػػػػبلة علػػػػى النبػػػػي صػػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلم شػػػػأف عظػػػػيم فػػػػي تهػػػػذيب نفػػػػوس 

 . السالكين وترقيق حالهم عند اإلماـ أبي العزائم
فػي الصػبلة علػى سػيدنا عليػو مػا يزيػد علػى الخمسػمائة فػتح  وقد أفػاض اهلل 

، وتبػػين مقػػداره العظػػيم عنػػد اهلل بعبػػارات تكشػػف عػػن صػػريح مقامػػو  رسػػوؿ اهلل 
  ًوتوضػػح خفػػي كماالتػػو التػػي تجعػػل القلػػوب تتعلػػق بهػػذا الحبيػػب المحبػػوب تعلقػػا

 .ببعض مقاماتو العلية صورياً أو معنوياً حتى يكاشفها اهلل 
أربعػػة  ف فتحػػاً واختػػار اإلمػػاـ خمسػػو  وقػػد طبػػع مػػن ىػػذه الفتوحػػات المباركػػة

منهػػا يتلوىػػا المريػػدوف فػػي جماعػػة فػػي مجالسػػهم التػػي يعقػػدونها لػػذلك وىػػي موجػػودة 
بكتاب نيل الخيرات، ويكفي أف نشير إلى صيغة واحدة من تلك الصيغ لػنعلم قػدر مػا 

وىػو الػذي يخاطبػو  نالو اإلماـ أبو العزائم من حناف وعطف ووداد سيدنا رسػوؿ اهلل 
 ؿ:فيقو 

 عشػػػػػقت ولكػػػػػن بعػػػػػد رأى عيػػػػػوني
 

 فصػػػػح غرامػػػػي ثػػػػم طػػػػاب جنػػػػوني
 تلك الصيغة ىي نهاية الفتح الثاني ويقوؿ فيها: 

وسلم وبارؾ على الرحمة العظمى لجميع العالم، اللهم صػل  وسػلم  ))اللهم صل  
، وأحبنػا واجعلنا من أىل شػفاعتو  واحمنا بحمايتو  وبارؾ عليو، ومتعنا باتباعو 

، وأوصػػػلنا إليػػػو علػػػى بػػػراؽ سػػنتو ونجائػػػب محبتػػػو وابعثنػػػا محفػػػوفين بػػػأنوراه بمحبتػػو 
ملحوظين بعين رأفتو وحنانتو، فائزين بجػواره فػي مقػاـ يغبطنػا عليػو المبلئكػة والمقربػوف 
إنػػك واسػػع المغفػػرة والفضػػل مجيػػب الػػدعاء، إنمػػا أمػػره إذا أراد شػػيئاً أف يقػػوؿ لػػو كػػن 

    ،،فيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف                                   
                                                  ، وصػػػػػلى اهلل علػػػػػى

سػػيدنا محمػػد أجػػود األجػػودين وعلػػى آلػػو وصػػحبو الكػػراـ والتػػابعين لهػػم علػػى الػػدواـ 
 آمين((.



  {{117117}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

ذه الرحمػة فرأيػت منامػاً كتابػاً ضػخماً مكتػوب عليػو وقد تحي ػرت مػرة فػي مبلػغ ىػ
بخ. كبير ))الرحمػة العظمػى لجميػع العػالم(( ثػم تصػفحتو فػ ذا فيػو شػرح واٍؼ لكيفيػة 
إيصاؿ الرحمة المحمدية لكػل العػوالم العلويػة والسػفلية مبوبػة لكػل صػنف علػى حػده، 

عػزائم مػا عبػر فػي ىػذه فكاف شيئاً يبهر العقوؿ ويحير األلباب، فعلمػت أف اإلمػاـ أبػا ال
ػػا شػػاىده مػػن مقامػػات الحقيقػػة المحمديػػة، فهػػو  الصػػيغ الكريمػػة مػػن الصػػلوات إال عم 
يمي. اللثاـ عن أسرارىا ويكشف الحجب عن أنوارىا ويظهػر أسػرار كماالتهػا فػي ىػذه 

أف يقيض لهػا مػن يقػـو باخراجهػا وطبعهػا لينتفػع بهػا  الصيغ المباركة التي نرجو اهلل 
 ف.و جمعالمسلموف أ

مػن تقسػيمو للصػلوات  عند سيدنا رسوؿ اهلل  وليس أدؿ على رفعة مقامو 
 إلى ثبلثة أصناؼ: التي تلقاىا العارفوف من سيدنا رسوؿ اهلل 

 صلوات عددية: -ٔ

وىي الصلوات التػي يهػتم فيهػا صػاحبها بأعػداد مػا حولػو مػن الكائنػات ويػذكرىا 
وإف كاف فػي الحقيقػة  ،ما يذكرأو عدد  في صلواتو، ظاناً أنو يعطى من األجر على قدر

 واحدة مثل ... : ال يأخذ إال أجراً واحداً على كل صيغة ألنها صيغة
وعػدد  ،وعدد قطرات البحػار ،على سيدنا محمد عدد ذرات الرماؿ )اللهم صل  
 ال (.  ..وعدد بذور الثمار  ،أوراؽ األشجار

 صلوات مددية: -ٕ

،  أحبابو من الصالحين عػن طريػق اإللهػاـ وىي التي يمد بها سيدنا رسوؿ اهلل 
كالصػلوات المنسػػوبة لسػيدي عبػػد السػبلـ بػػن بشػيب وسػػيدي أحمػد البػػدوي وسػػيدي 

 .إبراىيم الدسوقي وغيرىم من األقطاب واألنجاب
وقد جمع كل ىذه الصيغ الشي  يوسف النبهػاني فػي كتابػو )

.) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 118118}}
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 

 و )عينية(:صلوات شهودية أ -ٖ

وأصػػػحابو  وىػػػذه تكػػػوف فػػػي مقػػػاـ المواجهػػػات الشػػػديدة لسػػػيدنا رسػػػوؿ اهلل 
ويشاىدوف جماالتو وكماالتو ويفاض علػيهم فػي تلػك الحضػرة مػن عيػوف  يتملوف بو 

ىباتػػو ومػػن ميػػزاب تفضػػبلتو، فيعبػػروف عمػػا يشػػاىدوف، ليشػػوقوا السػػالكين والمحب ػػين، 
 وىذا الحاؿ يعبر عنو اإلماـ فيقوؿ:

 ن خمػػػػػػػػر نػػػػػػػػور جمالػػػػػػػػكمػػػػػػػػ
 

 ومػػػػػػػػػػػػن رحيػػػػػػػػػػػػق وصػػػػػػػػػػػػالك
 شػػػػػػػػػػػػربت صػػػػػػػػػػػػرفاً فهمػػػػػػػػػػػػت 

 
 وىػػػػػػػػػػػػػػاـ أىػػػػػػػػػػػػػػل كمالػػػػػػػػػػػػػػك

 ومبشػػػػػػػػػػػػػػػػرى قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 قػػػػػػم فالحمػػػػػػا لػػػػػػك سػػػػػػالك
 فسػػػػػػػػػػػػػػرت وىػػػػػػػػػػػػػػو إمػػػػػػػػػػػػػػامي 

 
 حتػػػػػػػػػػى وصػػػػػػػػػػلت ىنالػػػػػػػػػػك

 وأصػػػػػػػػػػػػػبح القلػػػػػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػػػػوراً  
 

 والقلػػػػػب قػػػػػد كػػػػػاف حالػػػػػك
 ناديػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػومي 

 
 قػػػػػػػػػػػػػػد يعلمػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػذلك

 ويقوؿ أيضاً: 
 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداني اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 بالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػم للػػػػػػػػػػػػػػػػػدير يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماضػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػ ني قػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػدر أمػػػػػػػػػػػػػػري
 تمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدني 

 
 ومػػػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػن الغيػػػػػػػػػػػػػر

 وأنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد قربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 بحسػػػػػػػػػػػػػػػني حيػػػػػػػػػػػػػػػث ال يػػػػػػػػػػػػػػػدري
 :ومن ذلك نعلم أف الصلوات الممنوحة لئلماـ أبي العزائم  

وتبػين جمػاالت ...!! ومشػاىدات ... تكشف عن أسػرار .... إنما ىي عبارات 
 بهػػا سػػيدنا رسػػوؿ اهلل  لحقيقػػة المحمديػػة واألنػػوار األحمديػػة التػػي خػػصَ وكمػػاالت ا

 .خاصة المحبين والمهيمين والعاشقين لذاتو المحمدية 
 



  {{111919}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل الثاهن: الرياضت الروحيت ا
 





  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 111111}}
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

  الفصل التاضعالفصل التاضع

  أدب الدعْٗ إىل اهللأدب الدعْٗ إىل اهلل

  جتدد الدعْٗ إىل اهللجتدد الدعْٗ إىل اهلل  

  تَرٓب الدعاٗ إىل اهللتَرٓب الدعاٗ إىل اهلل  

  أحْال الدعاٗ السّحاىٔ٘أحْال الدعاٗ السّحاىٔ٘  

آداب ّأّصاف الدعاٗ إىل آداب ّأّصاف الدعاٗ إىل   

  اهللاهلل

  لدعاٗ إىل اهلللدعاٗ إىل اهللأىْاع اأىْاع ا  



  {{111111}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

  جتدد الدعْٗ إىل اهللجتدد الدعْٗ إىل اهلل  

تتجػػدد فػػي كػػل زمػػاف ومكػػاف ألنػػو مػػا مػػن زمػػاف  أف الػػدعوة إلػػى اهلل  يػػرى 
إال وتجػػػد  فيػػػو أحػػػداث لػػػم تكػػػن علػػػى عهػػػد السػػػلف وتظهػػػر فيػػػو شػػػئوف تقتضػػػيها سػػػعة 

 والتغيرات الزمانية والمكانية والعلمية. العمراف
ولمػػا كانػػت تلػػك األحػػداث والشػػئوف البػػد وأف ينظػػر إليهػػا بعػػين الشػػريعة ليثبػػت 
حكمها من حيث الحل والحراـ والنػدب والكراىػة والوجػوب والمنػع، وكػاف البػد لكػل 
زمػػاف مػػن أفػػراد يصػػطفيهم اهلل بنفسػػو فػػيفقههم فػػي دينػػو ويلهمهػػم الصػػواب فػػي القػػوؿ 

و عليهم، فتنطوي النبوة فػي صػدورىم، والعمل، ويقيمهم مقاـ رسلو صلوات اهلل وسبلم
 ... إال أنو ال يوحى إليهم

ولػػذلك نظػػائر فػػي األمػػور المحسوسػػة ف ننػػا لػػو عرضػػنا أمػػراض ىػػذا العصػػر علػػى 
ابػػن سػػينا وابػػن بختيشػػوع وغيرىمػػا مػػن كبػػار األطبػػاء، لجهػػل ىػػذا المػػرض ولمػػا علػػم لػػو 

لطفػػاً بػػالخلق ورحمػػة دواء، فكمػػا أف اهلل سػػبحانو يحػػدث فػػي كػػل زمػػاف أطبػػاء لؤلشػػباح 
بهػػم، فهػػو سػػبحانو أرحػػم الػػراحمين بعبػػاده، فيجػػدد لهػػم رجػػاالً يسػػتنبطوف الحكػػم علػػى  

قػػػوؿ الصػػػادؽ  سػػػر ، كػػػل حػػػدث حػػػدث، أو شػػػأف تجػػػدد، وىػػػم ورثػػػة رسػػػوؿ اهلل 
 :  المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؽ 

 6363  {{ايعًُا٤ ٚرث١ األْبٝا٤ ايعًُا٤ ٚرث١ األْبٝا٤   }}
وراً وىػػػدى، واهلل ومعلػػػـو أف األنبيػػػاء لػػػم يورثػػػوا درىمػػػاً وال دينػػػار، وإنمػػػا ورثػػػوا نػػػ

وإننػا نػرى دوف تحيػز أو عصػبية،  64يختص برحمتو من يشاء واهلل ذو الفضل العظػيم((
وإنمػػػا إحقاقػػػاً للحػػػق، أف اإلمػػػاـ السػػػيد محمػػػد مػػػاض أبػػػو العػػػزائم ىػػػو المجػػػدد لهػػػذا 
العصػػػػػر، ألنػػػػػو جػػػػػدد أحػػػػػواؿ السػػػػػلف الصػػػػػالح فػػػػػي أخبلقهػػػػػم وعقيػػػػػدتهم وعبػػػػػاداتهم 

ن أحػػواؿ األئمػػة السػػابقين سػواء فػػي جهػػاد األعػػداء أو ومعػامبلتهم، وأحيػػا مػػا انػػدرس مػ
فػػػي محاربػػػة الظػػػالمين أو فػػػي تهػػػذيب السػػػالكين، أو فػػػي التبشػػػير باإلسػػػبلـ بػػػين غيػػػر 
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 (.12، 11اٌطٙٛس اٌّذاس ص ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 112112}}
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

 ين أو محاججة ومعارضة المستشرقين.المسلم
جوانبهػا جميػع العلػـو اإلسػبلمية النظريػة  مدرسة كاملة تتشػعب مػن وقد كاف 

هلل عليو من العلـو الوىبيػة واألحػواؿ السػنية، فرضػي اهلل والعملية إلى جانب ما أفاضو ا
 .تعالى عنو وجزاه اهلل عنا وعن المسلمين أجمعين خير الجزاء

موصولة في صػدور الػدعاة الصػادقين مػن خاصػة أتباعػو  ىذا وال تزاؿ دعوتو 
الػػػػذين أشػػػػار إلػػػػيهم فقػػػػاؿ: ))مػػػػن أراد الوصػػػػوؿ فعليػػػػو بعبػػػػد موصػػػػوؿ، وعليػػػػو بحفػػػػظ 

 أوؿ أصػػػػػػل مػػػػػػن األصػػػػػػوؿ األصػػػػػػوؿ، و                    
        [ٚ.))]األنبياء 

 

  تَرٓب الدعاٗ إىل اهلل تَرٓب الدعاٗ إىل اهلل   

فػػي إعػػداد الػػدعاة إلػػى اهلل  العػػزائم  وفػػي سػػبيل ذلػػك كػػاف جهػػاد اإلمػػاـ أبػػى
الجهػػػػاد بالصػػػػفة والكيفيػػػػة التػػػػي وضػػػػحها فيمػػػػا ذكرنػػػػاه، فبعػػػػد أف ينػػػػزلهم فػػػػي منػػػػازؿ 

والرياضات الروحية، يكشف لهم بين اآلونػة واألخػرى الحجػب والقواطػع التػي تعػوقهم 
 فيما يلي: عقبات للسالكين لخصها  عن بلوغ المراد وىي كما بينها 

 الحرص على الدنيا والجاه والرياسة ونظره إلى خصوصيتو. -ٔ
 غرور المريد بعملو وعلمو وبثناء الخلق عليو. -ٕ

 امات وشهرتها بين الناس.ميلو إلى حب الكر  -ٖ

 االنشغاؿ باقباؿ الخلق عليو فيرغب فيما في أيديهم. -ٗ

 االشتغاؿ بالجدؿ مع الخلق ومعاداتهم. -٘

أف يصػػػرؼ المريػػػد وقتػػػو ملتفتػػػاً عػػػن المرشػػػد مشػػػغوالً بمػػػا يبعػػػده عػػػن  -ٙ
 منازؿ القرب ومشاىد الحب.

تمكػػن العػػدو مػػن المريػػد وايهامػػو بأنػػو يػػدافع عػػن الحػػق وعػػن السػػنة،  -ٚ



  {{113113}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

أف عملػػو ىػػذا ىػػو الحػػق، فيعتقػػد فػػي نفسػػو أنػػو خػػدـ المرشػػد ونفعػػو، ولػػواله لػػم  فيػػرى
65يكن لو طريق وينسى نفسو((

 

فػػػي كتابيػػػو شػػػراب  أمػػػا حجػػػب الواصػػػلين وقواطػػػع المنتهػػػين، فقػػػد فصػػػلها 
 األرواح ومذكرة المرشدين والمسترشدين فمن أراد المزيد فعليو بهما.

 فقػػد كػػاف  ة الػػدعاة إلػػى اهلل فػػي تربيػػ ونشػػير ىنػػا إلػػى شػػئ مػػن طريقتػػو 
عليػو ببركتػو،  إذا صحبو السالك وأخلػص فػي صػحبتو وصػدؽ فػي إرادتػو، يمػن اهلل 

فيفػػتح اهلل لػػو بابػػاً مػػن اإللهػػاـ يجعلػػو يعجػػز العلمػػاء بػػل ويػػدىب الحكمػػاء عنػػدما ينطػػق 
    سر قولو سبحانو بالحكمة العالية التي أفيضت على قلبو من اهلل            

                                   [[ٙ٘ٙ٘.]الكهف.]الكهف 
وأخطر ما يحيق بالسػالك فػي ىػذا الوقػت، أف يػرى نفسػو صػاحب ىػذا العطػاء، 
أو يتيو على غيره بالفضل الذي حظى بػو مػن ربػو، أو يػنس حقيقتػو الطينيػة ويطلػب مػن 

يبلحػظ أوالده ليخػرجهم مػن ىػذه   كػافالخلق عطػاءاً أو ينتظػر مػنهم التعظػيم لػو، ف
 العقبات ويجعلهم ال يلتفتوف إلى دنيا أو آخرة أو كرامة أو منزلة فيقوؿ لهم: 

  )َٔ نإ اهلل َرادٙ فُكعِ صِم ٚرا٤ٙ(:)َٔ نإ اهلل َرادٙ فُكعِ صِم ٚرا٤ٙ(:

 ويحذرىم فيقوؿ:

  )َِا نإ يو غري اهلل َراد، فهٝف تبًؼ َٓ٘ َٓازٍ ايكرب ٚايٛداد؟(.)َِا نإ يو غري اهلل َراد، فهٝف تبًؼ َٓ٘ َٓازٍ ايكرب ٚايٛداد؟(.

ىػػػذه القواطػػع والحجػػج أخرجػػػو و بنفسػػو النشػػغال ىتناسػػػ فػػ ذا نسػػى السػػالك أو
 .... وخذوا أمثلة نيرة على ذلك ...: بطريقة أو بأخرى

مرة يؤدب العلماء الذي رأوا ألنفسهم شأناً نتيجػة علمهػم وإقبػاؿ الخلػق علػيهم 
 مع أنو حذرىم من ذلك فقاؿ: 

 فػػػػػػػػ ذا دعػػػػػػػػاىم أف يػػػػػػػػدلوا غيػػػػػػػػرىم
 

 قػػػػػػػػاموا بحػػػػػػػػوؿ منػػػػػػػػو ال بفخػػػػػػػػار
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 .144ِؼاسج اٌّمشت١ٓ ص  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 114114}}
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

 لػػػػػػوبهميػػػػػػدعوف والرىبػػػػػػوت مػػػػػػلء ق
 

بالهػػػػػػػػػػػػدى ىػػػػػػػػػػػػدي المصػػػػػػػػػػػػطفى 
 المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 
 وإذا رأيػػػػػػػػػت الخلػػػػػػػػػق مقبلػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػبل

 
 تػػػػػػػركن ركػػػػػػػوف مقػػػػػػػرب مػػػػػػػن نػػػػػػػار

 فػػػػػالخلق فتنػػػػػػة مػػػػػػن أردت صػػػػػػدوده 
 

 وشػػػػهود أىػػػػل البعػػػػد فػػػػي األدوار
 ... في مدينة منفلوط، وىي بلدة تشتهر بالعلم والعلماءلذلك جادثة وقعت و  

ي  عرفات الجمػاؿ، وأمػره برجل صياد من بلدة برج البرلس، وىو الش فأتى 
أف يلقي الدرس بالمسجد الجامع، ووجو اإلخواف جميعهم، بمػا فػيهم الػدعاة والعلمػاء 

، فػػػػأتى بالعجػػػػب العجػػػػاب حتػػػػى أبهػػػػر الحاضػػػػرين، وأضػػػػمحلت أنفػػػػس !!! السػػػػتماعو
العلماء والدعاة في أعيػنهم، عنػدما رأوا ىػذا األمػي الػذي كػاف ال يقػرأ وال يكتػب، وقػد 

و من العلـو ما لم يقرأوه في كتػاب، أو يسػمعوه مػن عػالم، فػذىبوا وأثنػوا أفاض اهلل علي
 !!! عليو عند الشي 
بشػػػفافيتو النورانيػػػة بػػػأف ىػػػذا الثنػػػاء حػػػرؾ نفسػػػو نحػػػو العجػػػب )أي  وأحػػػس 

اعجاب المرء بنفسو( وىو من أخطر األمراض والعقبات علػى السػالكين، بػل إنػو أكبػر 
 من ىذا العائق في الحاؿ بقولو: فخرجو قاطع عن اللحاؽ بمنازؿ المقربين، 

( وىػذا أمػر لػم يكػن !! )عرفات لقد كاف يشرب الجػوزة ويعلػق فيهػا حلػق ذىػب
، يشػػػػرب يدريػػػػو إال عرفػػػػات فقػػػػد كػػػػاف قبػػػػل أف يتػػػػوب اهلل عليػػػػو علػػػػى يػػػػد اإلمػػػػاـ 

المسكرات مع صديق لو ويتناوبوف الجلوس في منازلهم، وذات مرة، تنػافس مػع زميلػو 
يبقػػى مػػدة أطػػوؿ مػػع الشػػرب المتواصػػل ال يػػؤثر فيػػو الشػػراب وال يسػػكر، علػػى أيهمػػا 

حتى ثمل صديقو وبقى ىػو علػى حالتػو، ولكػي يثبػت  وكانا بمنزؿ صديقو فشرب وعب  
صديقو وىي نائمة وعلقو فػي الجػوزة، لصديقو صحوه، قاـ فخلع الحلق من أذف زوجة 

ذكر بػػدء حقيقتػػو فػػيعلم بهػػذا األمػػر الػػذي يػػدؿ علػػى قػػوة بصػػيرتو، حتػػى يتػػ وذكػػره 
 ... فضل اهلل عليو فبل يغتر وال يعجب بنفسو 

وىػػػػػذا األمػػػػػر أيضػػػػػاً كشػػػػػف لنػػػػػا شػػػػػدة مبلحظػػػػػة العػػػػػارفين لمريػػػػػدىم، وأف ىػػػػػذه 
المبلحظة ليست مػن بػدء سػلوكهم معهػم، بػل أنهػا مػن بدايػة ظهػورىم ووجػودىم، وفػي 

 :ذلك يقوؿ سيدي سهل التستري 
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بربهِ، ٚأربِٝٗ ِٖٚ يف أصالب أبا٥ِٗ َٓو بربهِ، ٚأربِٝٗ ِٖٚ يف أصالب أبا٥ِٗ َٓو ))ِْٞ أعرف أبٓا٥ٞ َٔ ّٜٛ أيصت ))ِْٞ أعرف أبٓا٥ٞ َٔ ّٜٛ أيصت 
  َيو ايّٝٛ((َيو ايّٝٛ((

 مطابقاً لهذه الحقيقة: وقد كاف يقوؿ اإلماـ أبو العزائم  

  )أبٓا٥ٞ يف أصالب أبا٥ِٗ ملا ٜأتٛا بعِ(.)أبٓا٥ٞ يف أصالب أبا٥ِٗ ملا ٜأتٛا بعِ(.

وأحياناً كاف يتدخل تدخبًل مباشراً على بعد، ليخرج السالك من غفوتو، تارة فػي 
.  اليقظة وأحياناً في النـو

فأمػػا ، هو الين علػػى ذلػػك مػػن آالؼ األمثلػػة التػػي يرويهػػا أحبابػػو ومريػػدونضػػرب مثػػ
 في اليقظة فتدؿ عليو ىذه الحادثة:

في بيتو بالقاىرة وىػم يزورونػو أف  فقد طلب أىل ىهيا بمحافظة الشرقية منو 
أف يبحػػث فػػي ثنايػػا  يرسػػل معهػػم واعظػػاً يػػذكرىم، فػػأمر ابنػػو المبػػارؾ السػػيد أحمػػد 

عػن واعػظ يكلفػو بهػذا األمػر، وبعػد جهػد قػاؿ: يػا سػيدي ال يوجػد اإلخواف الحاضرين 
أحػػد علػػى االطػػبلؽ ال مػػن الػػدعاة وال مػػن اإلخػػواف الػػواعظين، فقػػاؿ: مػػن عنػػدؾ مػػن 
اإلخػػواف؟ فقػػاؿ: ال يوجػػد إال الشػػي  عبػػد العلػػيم. )وىػػو تػػاجر بصػػل أمػػي مػػن منطقػػة 

يحتفظ بها في دوالبػو بوالؽ( فقاؿ: أحضره. فأتى بو وخلع عليو جبة كانت لو وعمامة 
 .الخاص، وذوده بالنفقات وأمره أف يتوجو مع إخوانو إلى ىهيا ليذكرىم

عليو من العلـو الوىبية واألسرار العليػة، حتػى أنػو وكػاف يتحػدث  فأفاض اهلل 
ف تتػػربص كػػل منهمػػا بػػاألخرى لعػػداوة افػػي الجػػامع الكبيػػر بههيػػا، وكػػاف بالمسػػجد أسػػرت

ا بما سمعا، فما كاف منهم إال أف قػاموا يعػانق بعضػهم بعضػاً، قديمة بينهما، لكنهما تأثر 
 ...ف على ما فرطوا في أنفسهمو ويصافح بعضهم بعضاً وىم نادم

واستمر ىذا الحاؿ المبهر مع الشي  عبد العليم تاجر البصػل األمػي ثبلثػة أيػاـ، 
سػػو وفػػي اليػػـو الثالػػث، وكػػاف جالسػػاً فػػي غرفتػػو التػػي خصصػػها لػػو اإلخػػواف، تحركػػت نف

فأعجب بنفسو، فوضع العمامة بناحيػة علػى رأسػو مػن شػدة إعجابػو بحالػو وشػأنو، وإذا 
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بو يرى ويتحقق أف ما عنده وما في صدره قد ذىب ولكنو كاف حصيف الػرأي، فعنػدما 
علم أف أمره سينكشف، طلب اإلخواف وأخبرىم بأف الشي  طلبػو والبػد أف يسػافر فػي 

 !!! الحاؿ
للقائو، وأخبره بما وقع فػي نفسػو وأعطػاه درسػاً فػي  وسافر ليجد الشي  مستعداً 

ىػػذا األمػػر حتػػى ال يتبػػع رعونػػات نفسػػو، وال يػػركن إلػػى عجبػػو طرفػػة عػػين وال أقػػل مػػن 
 ذلك وال أكثر.

 وأما مناماً:
معيػػػة الشػػػباف المسػػػلمين اإلمػػػاـ فكمػػػا حػػػدث فػػػي مدينػػػة المنيػػػا عنػػػدما دعػػػت ج

هم بحضػرتو، طلبػوا منػو أف يحػدد لهػم إللقاء محاضرة بها، ولشدة إعجاب العزائم أبا
نو ينيب عنػو الشػي  ميعاد لقاء آخر، فأشار عليهم أنو لن يتمكن في ذلك الوقت، ولك

 .شريف )وىو ترزي عربي بمدينة المنيا(محمد أبو 
وذىػػب الشػػي  أبػػو شػػريف، وألقػػى محاضػػرة فػػي بػػر الوالػػدين أذىلػػت السػػامعين، 

يػد موعػد آخػر لمحاضػرة أخػرى، فضػرب حتى أنهػم لشػدة إعجػابهم بػو طلبػوا منػو تحد
لهػػم موعػػداً دوف أف يسػػتأذف مػػن الشػػي ، وشػػعر فػػي نفسػػو بأنػػو صػػار عالمػػاً جهبػػذاً ال 

فػػي المنػػاـ يؤنبػػو ويزجػػره ويقػػوؿ لػػو: كيػػف تحػػدد  ، وإذا بػػو يػػرى الشػػي  اً يحتػػاج إذنػػ
  يقػوؿ  عاداً بدوف إذف من الشي  واهلل يم                             

                                                           
                                                                

                     [[ٕٕٙٙ]النػػػور]ثػػػم لطمػػػو علػػػى خػػػده فقػػػاـ مػػػن نومػػػو وقػػػد  ،،النػػػور
أصاب وجهو ورقبتو شلل، حتى أنو ال يستطيع أف يحرؾ رقبتو أو يلفت وجهػو، فػأحس 
بجرمو وعرض نفسو على األطبػاء السػتحيائو مػن الػذىاب إلػى الشػي ، ولكػنهم عجػزوا 

 .جميعًا عن تحقيق الشفاء
ذه اإلخواف إلى الشي  وكػاف بمنزلػو فػي المطػاىرة فػي وبعد خمسة عئر يوماً، أخ
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، فوبخو وعنفو ليستيقظ ويتوب من ىفوتو، ثم صفح عنو ولطمو علػى الجهػة  ذلك اليـو
 األخرى لطمة عادت بها رقبتو إلى حالتها الطبيعية.

عػػػػن مبلحظػػػػة الػػػػدعاة والمرشػػػػدين حتػػػػى فػػػػي اخػػػػص   وىكػػػػذا كػػػػاف ال يغفػػػػل
يصػػَاً  لهػػم مػػن عثػػراتهم حتػػى كػػاف يخبػػرىم بخلجػػات شػػئونهم، تهػػذيباً لنفوسػػهم وتخل
 ... وخذوا مثااًل: نفوسهم وأحاديثهم مع غيرىم

فػػي دسػػوؽ نائمػػاً، وإذا بػػو يسػػتيقظ فجػػأة ويقػػوؿ لخادمػػو أئتػػوني بعبػػد   افكػػ
فلمػػا أحضػػروه وامتثػػل  ،قػػاؿ: أعلػػم ،الحػػي، فقػػالوا إنػػو يػػزور سػػيدي إبػػراىيم الدسػػوقي

يػا سػيدي لػي  :شكوني إلى سيدي إبػراىيم الدسػوقي؟ قػاؿتقاؿ لو: لم  ،واقفاً بين يديو
شهراف لم أزر أوالدي في اإلسكندرية واشتقت إليهم، قاؿ: وىل منعتك مػن ذلػك؟ أو 

واذىػػب لتػػرى أوالدؾ، وذو ده بػػالزاد !ذلػػك ورفضػػت أنػػا؟ قػػم السػػاعة  أنػػت قػػد طلبػػت
 والنفقة البلزمين لذلك.

 

  أحْال الدعاٗ السّحاىٔ٘أحْال الدعاٗ السّحاىٔ٘  

ي إلػػى مقامػػات الحقيقػػة، وفتحػػت لعػػين بصػػيرتو أنػػوار الطريقػػة، فػػ ذا وصػػل الػػداع
وجهػػو إلػػى المحافظػػة بشػػدة علػػى أداب الشػػريعة، ألف أكبػػر مػػا يقطػػع السػػالك عػػن اهلل 

 في ىذا المقاـ ىو الحاؿ أو االعتقاد أو القوؿ الذي يخالف أحكاـ الشريعة. 
 : فيقوؿ لهم

عرض احلا٥ط، ٚقٌ يٓفصو عرض احلا٥ط، ٚقٌ يٓفصو )َِا تعارض نعفو َع ايكرإٓ ٚايص١ٓ، فاضرب ب٘ )َِا تعارض نعفو َع ايكرإٓ ٚايص١ٓ، فاضرب ب٘ 
  ضُٔ يٞ ايعص١ُ يف اتباع ايكرإٓ ٚايص١ٓ ٚ  ٜضُٓٗا يٞ يف ايهعف(.ضُٔ يٞ ايعص١ُ يف اتباع ايكرإٓ ٚايص١ٓ ٚ  ٜضُٓٗا يٞ يف ايهعف(.  ِٕ اهلل ِٕ اهلل 

ويحػػذر مػػن تحدثػػو نفسػػو فػػي ىػػذا المقػػاـ بالكرامػػات والرغبػػة فػػي ظهورىػػا علػػى 
يديو لشهوة في نفسو، ولكنها شػهوة خفيػة ال يطلػع عليهػا، بػل وال يتنبػو إليهػا إال كمػل 

 :الواصلين يقوؿ لهم
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)يٝصت ايهرا١َ إٔ تطري يف اهلٛا٤، ألٕ ايطري ٜفعٌ َيو ٚيٝصت ايهرا١َ إٔ )يٝصت ايهرا١َ إٔ تطري يف اهلٛا٤، ألٕ ايطري ٜفعٌ َيو ٚيٝصت ايهرا١َ إٔ   
متعٞ ع٢ً املا٤، ألٕ ايصُو ٜفعٌ َيو ٚيٝصت ايهرا١َ إٔ تط٣ٛ يو األرض متعٞ ع٢ً املا٤، ألٕ ايصُو ٜفعٌ َيو ٚيٝصت ايهرا١َ إٔ تط٣ٛ يو األرض 

  ٜفعٌ َع٘ َيو، ِٚمنا ايهرا١َ: إٔ ٜهرَو اهلل ٜفعٌ َع٘ َيو، ِٚمنا ايهرا١َ: إٔ ٜهرَو اهلل   ألٕ ِبًٝض ٖٚٛ عِٚ اهلل ألٕ ِبًٝض ٖٚٛ عِٚ اهلل 
  باالشتكا١َ، فاالشتكا١َ خري َٔ أيف نرا١َ(.باالشتكا١َ، فاالشتكا١َ خري َٔ أيف نرا١َ(.

تحدثػو نفسػو بأنػو وصػل واتصػل، ومػاداـ قػد وصػل واتصػل فػبل عليػو مػن  أما مػن
ترؾ العبادات الشرعية ألنها في نظره، وسائل للوصوؿ إلى الحقيقػة وىػو يعتقػد أنػو قػد 

 وصل إليها يقوؿ لو:
)َٔ ترى ايصال٠ ٚقاٍ ِْٞ قِ ٚصًت فكٌ ي٘: قِ ٚصًت ٚيهٔ ِىل شكر، )َٔ ترى ايصال٠ ٚقاٍ ِْٞ قِ ٚصًت فكٌ ي٘: قِ ٚصًت ٚيهٔ ِىل شكر، 

أٚ أٚ   ٕ األٚىل بويو شِْٝا رشدٍٛ اهلل  ٕ األٚىل بويو شِْٝا رشدٍٛ اهلل  ألْ٘ يٛ نإ أسِ ٜرفع عٓ٘ ايتهًٝف، يهاألْ٘ يٛ نإ أسِ ٜرفع عٓ٘ ايتهًٝف، يها
اخلًفا٤ ايراظِٜٔ أٚ ايععر٠ املبعرٜٔ باجل١ٓ، ٖٚدؤال٤ ندإ أنُدٌ ايٓداط قٝاَدّا      اخلًفا٤ ايراظِٜٔ أٚ ايععر٠ املبعرٜٔ باجل١ٓ، ٖٚدؤال٤ ندإ أنُدٌ ايٓداط قٝاَدّا      

  باألسهاّ ايعرع١ٝ ٚايعبادات اإلشال١َٝ(باألسهاّ ايعرع١ٝ ٚايعبادات اإلشال١َٝ(
 ويوجو إلى ذلك نظماً فيقوؿ:

 لسػػػػػػػػػػػنتو فاخضػػػػػػػػػػػع وكػػػػػػػػػػػن متأدبػػػػػػػػػػػاً 
 

 وحػػاذر فحصػػن الشػػرع بػػاب السػػبلمة
 عاً على الجمػر قػف إف أوقفتػك تواضػ 

 
 يكػػػػػن لػػػػػك بػػػػػرداً بػػػػػل سػػػػػبلماً برحمػػػػػة

وىكػػػػػذا يوضػػػػػح أف العصػػػػػمة والحفػػػػػظ فػػػػػي المنػػػػػازؿ والمقامػػػػػات ال يكػػػػػوف إال  
 بالمحافظة على أحكاـ وأوامر الشريعة المطهرة.

 الشػػػػرع عصػػػػمة سػػػػالك يهػػػػدي إلػػػػى
 

 رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف رب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمين
  
 ويبين لهم أف األحواؿ تنقسم إلى ثبلثة:

 داب والتعاليم اإللهية.أحواؿ ربانية وىي المحفوظة باآل -ٔ

 أحواؿ طبيعية أو )نفسانية(: -ٕ



  {{119119}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

وىػػػػي التػػػػي توسػػػػوس بهػػػػا الػػػػنفس األمػػػػارة أو تصػػػػورىا لئلنسػػػػاف أوىامػػػػو 
 وخياالتو الفاسدة من أشياء يراىا في نفسو وليس لها وجود في عالم الحقيقة.

 أحواؿ شيطانية: -ٖ

وىػػػػي أحػػػػواؿ األدعيػػػػاء التػػػػي يخػػػػدعوف بهػػػػا النػػػػاس ليصػػػػلوا بهػػػػا إلػػػػى 
 م وأىدافهم الخبيثة.أغراضه

المقامات والمنازؿ التػي يمػر بهػا الواصػل ويشػرح لكػل منزلػة آدابهػا،  ويبين 
ويبين عقباتها حتى يكوف السالك على علم بمػا يعػرض عليػو، وذلػك فػي كتػاب شػراب 
األرواح وكتاب الصػوفية والتصػوؼ وكتػاب مصػطلحات الرجػاؿ، وإف كػاف األخيػرين لػم 

 يطبعا بعد.
 

  الدعاٗ إىل اهللالدعاٗ إىل اهلل  آداب ّأّصافآداب ّأّصاف  

ينبغػػػػي أف يكونػػػػوا عليهػػػػا حتػػػػى  أوصػػػػافاً وآدابػػػػاً للػػػػدعاة إلػػػػى اهلل  وضػػػػع 
 يستطيعوا أف يؤثروا في الناس، فمن جملة ىذه اآلداب التي يتجملوف بها مع الناس: 

 :)أف يكوف الداعي إلى اهلل تعالى -ٔ

 .حكيماً رحيمًا حريصاً على النفوس -
 .معتقدًا عند الناس -

 .اع السنة والكتاب والعمل بهمامشهوراً باتب -

 .متباعدًا عما ينفر القلوب من كل األعماؿ واألخبلؽ واألحواؿ -

 .وأف يكوف متمكنًا من أصوؿ التوحيد -

 .طبيباً حاذقاً بأمراض النفوس ودوائها -

خبيراً بمداراة النػاس، فاىمػاً منزلػة كػل إنسػاف، لػو معرفػة بسػيما النػاس  -



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 121121}}
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

66م ومكنوف أخبلقهم(التي تدؿ على خفى طباعهم وغرائزى
 

ويػػػػرغبهم فػػػػي  ،حتػػػػى يػػػػألفوه ... ويتحمػػػػل أذاىػػػػم ،أف يػػػػألف النػػػػاس -ٕ
 األخبلؽ الكريمة.

 أف يجاىد نفسو ليعمل أوالً بعلمو ثم يدعو الناس إلى ذلك. -ٖ

أال يفػػرؽ بػػين النػػاس بسػػبب الفقػػر أو الغنػػى أو الجػػاه أو النسػػب فػػي  -ٗ
 االقباؿ عليهم والبشاشة لهم.

لػػػػم أف يقػػػػوؿ ال أعلػػػػم، كمػػػػا ال يسػػػػتحي أف ال يسػػػػتحي إذا كػػػػاف ال يع -٘
 يطلب العلم ممن فوقو دوف التعصب لشيخو.

أف يتحصػػن بالحصػػوف الشػػرعية عنػػد دواعيهػػا، وفػػي ذلػػك أمػػور كثيػػرة  -ٙ
 في وصيتو الجامعة حيث يقوؿ إلخوانو وأحبابو: فصلها اإلماـ 

أف )الواجػػػػب علينػػػػا أف نتباعػػػػد عمػػػػا يريبنػػػػا أو يوقعنػػػػا فػػػػي الريبػػػػة عنػػػػد النػػػػاس، بػػػػ
نتحصػػػن بالحصػػػوف الشػػػرعية، فػػػبل نػػػتكلم أمػػػاـ النػػػاس بخصوصػػػياتنا وال بخصوصػػػيات 

 .المرشد
وال نفضػػل طريقتنػػا أو أسػػتاذنا علػػى الطػػرؽ األخػػرى وال علػػى الرجػػاؿ، ألف ذلػػك 

 .يوقع المسلمين في فتنة وشغل في غير الحق
رؾ وأف نحافظ على إخواننا المسلمين من الوقػوع فػي غيبتنػا وظػن السػوء بنػا، بتػ

 األعماؿ التي لو عملناىا ال تضرنا ولكنها تلفت المسلمين إلى ذمنا مثل:
 .أف نترؾ الصبلة في المساجد بالتلذذ بها في الخلوة -
 .ومثل أف نترؾ الكبلـ مع الناس اشتغااًل باألنس باهلل -

 .ومثل أف نترؾ العمل في الدنيا توكبلً على اهلل -
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 .102ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّغرششذ٠ٓ ص  



  {{121121}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

اهلل تعالى واعتقاد أنو لػن يضػره ومثل الخلوة باألجنبيات تحصناً بمراقبة  -
 .ولن يضرىا ذلك، لعلمو بنفسو ومعرفتو بالكبائر المحرمة شرعاً 

 .ف ف ذلك موجب لوقوع الناس في الشر وفساد اعتقادىم في الطريق وأىلو
ومثل ترؾ المبلبس وتكلف لػبس المرقعػات، ممػا يجعػل النػاس يقعػوف فيػو، فػ ف 

حػب اقبػاؿ الخلػق علػى اهلل ودعػوتهم جميعػاً إلػى ذلك مخػالف لطريقتنػا ومبػدأنا ألننػا ن
 .الحق

ومػػن كػػاف ىػػذا طريقػػو وحالػػو، فالواجػػب عليػػو أف يؤلػػف الخلػػق اجمعػػين ال فػػرؽ 
بين المسلم وغيره من المجوسػي واليهػودي والنصػراني، وأف  تػأليفهم يكػوف بالمحافظػة 

السػػػر  فػػػي علػػػى وصػػػايا القػػػرآف الشػػػريف، وكمػػػاؿ االقتػػػداء بسػػػيدنا وموالنػػػا محمػػػد 
   67والعلن، وبأف يخفي مواجيده وأحوالو وأسراره عن العامة حتى يكوف مع الخاصة(

 بذؿ ما في اليد للناس تأليفاً لهم وعدـ التطلع إلى ما في أيديهم. -ٚ

ترؾ الجدؿ مػرة واحػدة إال مػا كػاف لبيػاف حكػم مػن األحكػاـ الشػرعية  -ٛ
 مختلف فيو ويكوف بالتي ىي أحسن.

فػي قولػو  ف بها فػي ذواتهػم وأنفسػهم، فلقػد أجملهػا أما أخبلقهم التي يتحلو 
 واصفاً الدعاة الصادقين إلى اهلل:

)الصػػبر مطيػػتهم، وجمػػاؿ األخػػبلؽ رائػػدىم، والحلػػم سػػفيرىم، والحيػػاء وزيػػرىم، 
والخشػػية مػػن اهلل قػػوامهم، ووجهػػو الكػػريم قبلػػتهم، وفضػػلو ورضػػوانو مبتغػػاىم، سػػرورىم 

التػػي يبػػذلوف ألجلهػػا الػػنفس والنفػػيس، وىػػي كمػػا اقبػػاؿ الخلػػق علػػى اهلل فهػػي تجػػارتهم 
  : وصػػػػػف اهلل تعػػػػػالى            ........  :إلػػػػػى قولػػػػػو:إلػػػػػى قولػػػػػو                        

                                                        
        [[ٖٖٙٙ  --  ٚٙٚٙ  ]الفرقاف]الفرقاف..  
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 .34ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّغرششذ٠ٓ ص  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 122122}}
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

وخلفائػػو  ، فهػػم أبدالػػو ووصػػفهم ب خوانػػو  وقػػد اشػػتاؽ إلػػيهم رسػػوؿ اهلل 
  وخلفػػػاء ربنػػػا قػػػاموا مقػػػاـ الرسػػػل علػػػيهم الصػػػبلة والسػػػبلـ بالرحمػػػة والعاطفػػػة ،

والرأفػػة والحػػرص علػػى المػػؤمنين والزىػػد فيمػػا سػػوى الحػػق، يحببػػوف عبػػاد اهلل فػػي اهلل 
بػين خػوؼ ال يبلػغ درجػة اليػأس وطمػع ال يػؤدي  عنػده ، ويرغبونهم فيما ورسولو 

 .إلى أمن من مكر اهلل
أخلصػػػػوا هلل سػػػػرائرىم، فجمػػػػل اهلل ظػػػػواىرىم وبػػػػواطنهم وأخلصػػػػوا لػػػػو المعاملػػػػة 

 .فأكرمهم سبحانو بالمواجهة والمنازلة
نظػػروا الػػدنيا بعػػين شػػهدت الحػػق فاحتقروىػػا، وسػػكنوا فيهػػا بأبػػداف قلوبهػػا فػػي 

وحشوىا، وأقاموا فيهػا ب مػاؿ غايتهػا األنػس بػاهلل فهجروىػا، فهػم فػي المؤل األعلى فاست
 .الدنيا وليسوا فيها

ظهػر الحػق لهػػم جليػاً فاتخػذوا اهلل وليػػاً، وعلمػوا مػرتبتهم فتولػػوا خػالقهم، علمػػوا 
الناس بأعمالهم قبل أقػوالهم وبػأحوالهم قبػل أعمػالهم، فالرجػل مػنهم واحػد فػي الخلػق 

 .وىو أمة عند اهلل تعالى
ىػػذه ىػػي صػػفات الػػدعاة إلػػى اهلل تعػػالى وأحػػوالهم، فمػػن ظفػػر بواحػػد مػػنهم فقػػد 

 68وصل إلى اهلل تعالى وعرفو سبحانو(
 

  أىْاع الدعاٗ إىل اهللأىْاع الدعاٗ إىل اهلل  

 إلى أربعة أصناؼ ىم: الدعاة إلى اهلل  وقد قسم 
 العلماء باهلل: -ٔ

سػػػبحانو بذاتػػػو  وىػػػم الػػػذي عرفػػػوا حقيقػػػة أنفسػػػهم فكاشػػػفهم اهلل 
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 (.13 - 12( ص )11ٌطثؼح )١ًٔ اٌخ١شاخ ا 



  {{123123}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 لفصل التاضغ: أدب الدػىة إىل اهلل ا
 

 تو.وأسمائو وصفا

 العلماء بأياـ اهلل: -ٕ

  وىػػػػم الػػػػذين فقهػػػػوا قػػػػوؿ اهلل عػػػػز وجػػػػل:                     
فعلمػػوا األيػػػاـ التػػي لهػػػا شػػأف وقػػػدر عنػػػد اهلل، فػػذكروا بهػػػا انفسػػهم حتػػػى النػػػت 
جلودىم وقلوبهم إلى ذكر اهلل وإلى طاعة اهلل، ثم قاموا يذكروف بها غيرىم حتى 

وؾ واألوىػػاـ إلػػى نػػور الطاعػػة والقػػرب مػػن الملػػك يخرجػػونهم مػػن ظلمػػات الشػػك
العػػبلـ، وقػػد فصػػل تلػػك األيػػاـ تلميػػذه النجيػػب الشػػي  محمػػد علػػي سػػبلمة فػػي  

 فليراجعو من يريد االحاطة بتفصيل ذلك. كتابو 

 العلماء بأحكاـ اهلل: -ٖ

وىػػم حملػػة الشػػريعة األمنػػاء الػػذين يحفظػػوف أحكػػاـ اهلل فػػي العبػػادات 
 ويفصلونها للناس بحسب الوقائع والمناسبات.والمعامبلت 

 العلماء بحكمة أحكاـ اهلل: -ٗ

، وىػػػػم الػػػػذين عملػػػػوا باألحكػػػػاـ ليصػػػػلوا بهػػػػا إلػػػػى معرفػػػػة الحػػػػاكم 
 بالحكمة التي من أجلها أوجد وفرض ىذه األحكاـ على عباده. فكاشفهم 

إلػػػى الحكػػػم المختلفػػػة للصػػػبلة والزكػػػاة والمعػػػامبلت فػػػي كتابػػػو  وقػػػد أشػػػار 
( وأشار إلى حكمة أحكاـ الصػياـ فػي كتابػو ))

( وأشار إلى حكمة أحكاـ الحػج فػي كتابػو )
.) 





  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 124124}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  الفصل العاغسالفصل العاغس

  جَْد اإلماو أبٙ العصائه جَْد اإلماو أبٙ العصائه 

  يف إصالح اجملتنع الصْيفيف إصالح اجملتنع الصْيف

  احلاج٘ إىل الطسٓل احلاج٘ إىل الطسٓل   

      حال٘ أٍل الطسٓل يف عصسِحال٘ أٍل الطسٓل يف عصسِ  

  سٓلسٓلجَْدِ إلصالح أٍل الطجَْدِ إلصالح أٍل الط  

  املسحل٘ األّىل:املسحل٘ األّىل:  --    

  بٔاٌ أحْال الطلف الصاحلبٔاٌ أحْال الطلف الصاحل  

  ::الجاىٔ٘الجاىٔ٘املسحل٘ املسحل٘   --    

  بٔاٌ أّصاف أٍل الطسٓل ّأٍدافَه بٔاٌ أّصاف أٍل الطسٓل ّأٍدافَه   



  {{125125}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  ::الجالج٘الجالج٘املسحل٘ املسحل٘   --    

  دعْتُ إىل تْحٔد أٍل الطسٓلدعْتُ إىل تْحٔد أٍل الطسٓل  

  ::السابع٘السابع٘املسحل٘ املسحل٘   --    

  املسغد الدال علٙ اهلل املسغد الدال علٙ اهلل 

  غبَات يف أئن٘ الطسٓلغبَات يف أئن٘ الطسٓل  

  الْلٕ اجملرّب الْلٕ اجملرّب   الػبَ٘ األّىل:الػبَ٘ األّىل:  --  

  الػبَ٘ الجاىٔ٘: أبياء الصاحلني الػبَ٘ الجاىٔ٘: أبياء الصاحلني   --  

  الػبَ٘ الجالج٘: اليطب الػسٓف الػبَ٘ الجالج٘: اليطب الػسٓف   --  

  لػبَ٘ السابع٘: أدعٔاء احلال لػبَ٘ السابع٘: أدعٔاء احلال اا  --  

  ::اخلامط٘اخلامط٘املسحل٘ املسحل٘   --    

    طسٓلطسٓلالالآداب أٍل آداب أٍل 

  آداب أٍل الطسٓلآداب أٍل الطسٓل  

  تتن٘تتن٘  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 126126}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  احلاج٘ إىل الطسٓلاحلاج٘ إىل الطسٓل  

، وإنمػا ي يرى  حتػاج إلػى أف الناس جميعاً ال يحتاجوف إلى سلوؾ طريق القػـو
ذلك أصحاب الهمم العالية من المؤمنين، وأصحاب العزيمة الصادقة مػن المخلصػين، 
والػػػذين تنبعػػػث مػػػن نفوسػػػهم الرغبػػػة الصػػػادقة فػػػي الوصػػػوؿ إلػػػى مػػػا كػػػاف عليػػػو السػػػلف 

 :، وفي ذلك يقوؿ الصالح من أحواؿ ومقامات عند اهلل 
 ولػػػػػػػػػػػيس الكػػػػػػػػػػػل مطلوبػػػػػػػػػػػاً لهػػػػػػػػػػػػذا

 
 ولكػػػن خػػػص لػػػبعض أفػػػراد قليلػػػة

 داِر أىػػػػػػػػػل عصػػػػػػػػػرؾ واجتنػػػػػػػػػبهمفػػػػػػػػػ 
 

 وواصػػػػػلهم علػػػػػى قػػػػػدر الضػػػػػرورة
 فمنكػػػػػػػػػػرىم يسػػػػػػػػػػئ ومػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػلم 

 
 فقربػػػػػػػػػػػػػػػػو وال تػػػػػػػػػػػػػػػػأمن شػػػػػػػػػػػػػػػػروره

ُهُم عػػػػػػػػػػػػين العنايػػػػػػػػػػػػة   ومػػػػػػػػػػػػن طُْلبَػػػػػػػػػػػػتػْ
 

 يػػػػػػػػػروؾ بعػػػػػػػػػين أنػػػػػػػػػوار السػػػػػػػػػريرة
 وىو يقسم مراتب الدين إلى أربعة ىي: 

 اإلسبلـ. -ٔ
 اإليمػاف. -ٕ
 حسػاف.اإل -ٖ
 اف.ػػاإليق -ٗ

 .ىم أىل مقاـ اإلحساف وأىل مقاـ اإليقاف ويرى أف أىل الطريق
أمػا مقامػػات اإلسػػبلـ واإليمػاف فيكفػػي أىلهػػا العمػل بظػػواىر الشػػريعة واالسػػتقامة 

 على الطريقة، لعدـ علو ىمتهم إلى ىذه األحواؿ العالية التي لخصها في قولو:

 الحػػػب مبػػػدأنا والوجػػػو قبلتنػػػا
 

 والمصػػطفى قػػدوتي فػػاعلم مراقينػػا
اف ال يسػػػػػتطيع أف يلػػػػػج ىػػػػػذه المقامػػػػػات، وأف يػػػػػدخل ىػػػػػذه ولمػػػػػا كػػػػػاف اإلنسػػػػػ 

المنػػازالت بمفػػرده، لعػػدـ علمػػو بمزالتهػػا وعقباتهػػا لزمػػو أف يبحػػث علػػى المرشػػد الحػػي 
القػػػائم الػػػذي خبػػػر ىػػػذا الطريػػػق وسػػػلك دروبػػػو ومفازاتػػػو واقػػػتحم صػػػعابو وعقباتػػػو، ورده 



  {{127127}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

 سطي في منظومتو:الحق إلى الخلق ليدعوىم إلى حضرة ذاتو كما قاؿ ابن البنا السرق
 إنمػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػـو مسػػػػػػػػػػػافروف

 
 لحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة اهلل وظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنوف

 فاحتػػػػػاجوا فيػػػػػو إلػػػػػى دليػػػػػل 
 

 عػػػػػػػػػػػػالم بالسػػػػػػػػػػػػير وبالمقيػػػػػػػػػػػػل
 قػػػد سػػػلك الطريػػػق ثػػػم عػػػاد 

 
 ليخبػػػػػػػر القػػػػػػػـو بمػػػػػػػا اسػػػػػػػتفاد

مبينػػاً حاجػػة السػػالكين إلػػى الطريػػق: )يلػػـز لمػػن أراد أف يسػػلك طريػػق  فيقػػوؿ  
أف يبػدأ أوالً بالبحػث عػن  -السعادة والوصػوؿ لتحصل لو النجاة والفوز و  -اهلل تعالى 

، والعالم بتزكيػة النفػوس وتخليصػها الرجل الحي العالم بكتاب اهلل وبسنة رسوؿ اهلل 
مػػن أمراضػػها ورعوناتهػػا، والعػػالم بػػاألخبلؽ المحمديػػة المتجمػػل بهػػا، الممنػػوح الحػػاؿ 

شػػػارب األبػػػرار الػػػذي بػػػو يجػػػرد النفػػػوس مػػػن أوحػػػاؿ التوحيػػػد، العػػػالم بعلػػػـو اليقػػػين وم
ومشاىد المقػربين، العػالم بحقيقػة التوحيػد الخػالص مػن الشػرؾ الخفػي واألخفػى، فػ ذا 
وجد ىذا الرجل، فهو إماـ أىل عصره جميعاً، والواجب عليهم جميعاً أف يتركوا الحػظ 
والهػػوى والعلػػو فػػي األرض والتعصػػب لؤلبػػاء واألجػػداد إقبػػاالً علػػى اهلل تعػػالى، وتحقيػػراً 

بهػػػا العػػػذاب، وكػػػل سػػػيادة تنػػػتج الشػػػقاء، وكػػػل شػػػهرة تػػػؤدي إلػػػى حرمػػػاف لكػػػل لػػػذة يعق
  69الرحمة والغفراف، وكل وظيفة تبعد عن دار الكرامة واإلحساف األبدي(

وىػذا الرجػل ىػو مػػا يسػمى فػي اصػطبلح القػػـو الشػي  أو المربػي أو المرشػػد أو 
فروف آالؼ يسػا ، وقد كاف السلف الصالح الدليل أو الرفيق في السفر إلى اهلل 

يأتي من تػونس إلػى  األمياؿ بحثاً عن ىذا الرجل، فهذا اإلماـ أبو الحسن الشاذلي 
مصػػر بحثػػاً عنػػو، ثػػم إلػػى بػػبلد الشػػاـ وبػػبلد العػػراؽ، وىنػػاؾ أخبػػره الشػػي  أبػػو الفػػتح 
الواسطي أف شيخو في ببلد المغرب وقاؿ لو: )جئت تبحث ىنا عن القطب، والقطػب 

 عندكم(.
لرجػػػاؿ ال يصػػػلوف إلػػػى بغيػػػتهم إال بعػػػد البحػػػث عػػػن الرجػػػل وىكػػػذا نجػػػد كمػػػل ا

رضػػى اهلل  الحػػي الػػذي أقامػػو اهلل لداللػػة الخلػػق علػػى اهلل والػػذي يقػػوؿ فيػػو اإلمػػاـ علػػي
 وكـر اهلل وجهو:تعالى عنو وأرضاه 
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  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 128128}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

)ايًِٗ ال ختٌ األرض َٔ قا٥ِ يو حبذ١ َِا ظاٖرّا َعٗٛرّا َِٚا باطّٓا َصتٛرّا )ايًِٗ ال ختٌ األرض َٔ قا٥ِ يو حبذ١ َِا ظاٖرّا َعٗٛرّا َِٚا باطّٓا َصتٛرّا 
  اىل ٚبٝٓات٘(.اىل ٚبٝٓات٘(.ي٦ال تبطٌ سذر اهلل تعي٦ال تبطٌ سذر اهلل تع

  

  حال٘ أٍل الطسٓل يف عصسِحال٘ أٍل الطسٓل يف عصسِ  

مػن معػالم  ، اندرسػت كثيػرالعػزائم  في العصر الذي ظهر فيو اإلماـ أبػولكنو 
الطريػػق، وأصػػبح النػػاس يشػػتغلوف بػػأمور ال تمػػت إلػػى طريػػق القػػـو بصػػلة، وجعلوىػػا ىػػي 

ن أىػل فمثبًل: جعلوا لكل طريقة زياً خاصاً بها إذا لبسها المريػد صػار مػ، أساس الطريق
 :ىذا الطريق وإف كاف لم يتحقق باطناً بأحواؿ أىلها، ومن ذلك ما يقوؿ 

)ومػػن الػػدعاة الجهػػبلء مػػن يجلسػػوف فػػي وسػػ. العامػػة فيػػذكروف اسػػم ولػػي مػػن 
أوليػػاء اهلل ويبثػػوف عنػػو األقاصػػيص المفيػػدة بأنػػو ينفػػع ويضػػر، وأف مػػن اتبعػػو يكثػػر مالػػو 

أعدائػػو، ويػذكروف لهػػم مػػن الكرامػػات  وولػده، وأف مػػن زار قبػػره تقضػى حوائجػػو ويمػػوت
ما ىو حق وباطل، حتى يرغب الناس فيكػوف الضػرر بػذلك مػن جهتػين: مػن جهػة أنهػم 
يتبعػػوف طريقػػو لعاجػػل فػػاف، فيكونػػوف ممػػن يعبػػدوف اهلل علػػى حػػرؼ، ومػػن جهػػة أخػػرى 
أنهػػم يتبعونػػو لينتفعػػوا بػػو مػػن الجهػػة التػػي ال يمكنػػو أف ينفػػع نفسػػو وال غيػػره منهػػا، ألف 

افع ىػػو اهلل ويحرمػػوف النفػػع مػػن الجهػػة التػػي ينتفػػع منهػػا ألف اهلل أقامػػو سػػبباً للنفػػع النػػ
فيهػػػا، وىػػػي جهػػػة تلقػػػي العلػػػـو وفهػػػم فقػػػو القػػػرآف الكػػػريم وتزكيػػػة الػػػنفس وفهػػػم أسػػػرار 
التوحيد، وكشف حكم األحكاـ أو التجمػل بعلػـو اليقػين ممػا بػو السػعادة األبديػة التػي 

ال كما يذكر العدـ مع الوجود، وقد يحصل ضرر ثالػث ال ال تذكر الدنيا بجانبها بشئ إ
يقػػل عػػن ىػػذين الضػػررين، وىػػو أف يكػػوف الرجػػل الػػذي يػػدعوف إليػػو متوفيػػاً وليسػػت لػػو  
كتػػب علميػػة ينتفػػع بهػػا مػػن يقتػػدي بػػو، فيحصػػل الضػػرر لمػػن اتبعػػو بحرمانػػو مػػن طلػػب 

 70و(الرجل العالم الذي جعلو اهلل نوراً واالنتفاع بعلمو واالقتداء بعمل
ىػػػذه األحػػػواؿ التػػػي ظهػػػرت مػػػن ىػػػؤالء المػػػدعين ووضػػػحها وبينهػػػا،  فػػػانكر 
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  {{129129}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

إحقاقاً للحق وإزىاقاً للباطل، فقد كاف مػرة فػي مدينػة دميػاط، وجػاءه نفػر مػن األدعيػاء 
ومعهم بعض الثعػابين والحيػات وقػالوا لػو: نحػن نمسػك الثعػابين والحيػات فمػاذا تفعػل 

 أنت؟
ثعػػػابين ىػػػديتم بػػػو كػػػم رجػػػل إلػػػى اهلل عػػػز إمسػػػاككم للحيػػػات وال :فقػػػاؿ لهػػػم 

 :فسكتوا. فقاؿ  وجل؟
أمػا أنػا فػأخرج حيػػات الحقػد مػن القلػوب وانػػزع ثعػابين الحسػد مػن األفئػػدة،  ))

وأمسك بعقارب الحظ والشهوة من النفوس وأخرج الناس مػن ىػذه الظلمػات إلػى نػور 
 (( الطاعة في حصوف الشريعة 

لطريق ويجعلوف العلػم أو الطريػق بابػاً مػن على من ينتسبوف للعلم أو ا وأنكر 
أبواب جلب الدنيا، وأنكر أيضاً على من يشغلوف أنفسهم بالمفاضػلة بػين فػبلف وفػبلف 

بجهػػود   أو التعصػػب لشػػخص علػػى آخػػر لحػػظ أو ىػػوى مسػػتكن فػػي نفسػػو، فقػػاـ 
 كثيرة إلصبلح الطريق وأىلو بعد أف نعى عليهم وقاؿ لهم:

أىػل الطريػق محقػرين وأقػوالهم مػردودة، وأحػوالهم )أصػبح اسػم الطريػق مػرذوالً و 
منكرة، وأعمالهم مقبحة عنػد أىػل الغػرة وأىػل الػدنيا، لػم ذلػك؟ وكيػف كػاف ذلػك؟ لػم 
يكن ذلك إال ألف رجااًل اتخذوا الطريق مغنماً ومكسػباً، فزينػوا ظػاىرىم للنػاس لخػراب 

فػػذىبت أنػػوار الطريػػق، سػػرائرىم وبػػاعوا الػػدين بالػػدنيا، وعملػػوا أعمػػاؿ اآلخػػرة بالػػدنيا، 
ومحيػػػػػت أسػػػػػراره وانطمسػػػػػت معالمػػػػػو وجهلػػػػػت أحػػػػػواؿ أىلػػػػػو، وحجبػػػػػت االمػػػػػدادات 
السػػػػماوية، والفيوضػػػػات الربانيػػػػة التػػػػي كانػػػػت تفػػػػاض علػػػػى القلػػػػوب العػػػػامرة بػػػػاليقين، 
واألبداف العاملة بسنة سيد المرسلين، والعقوؿ الجائلة فػي الفكػر فػي آيػات السػموات 

ة فػػػي ملكػػػوت السػػػموات واألرض، واألرواح المواجهػػػة واألراضػػػين، واألنفػػػس السػػػابح
 لقدس الجبروت.

 أما اآلف فأصبحت أجسامهم ببل أرواح.
كل ذلك لبلشتغاؿ بالدنيا عػن اآلخػرة وتػرؾ البحػث عػن الرجػل المرشػد العامػل 
الداؿ على اهلل بقولو وعملو وحالو، كثر الحفاظ والمرشدوف، وقل الراغبوف والطػالبوف، 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 131131}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ال يتجػػػػػاوز حنػػػػػاجرىم يجلسػػػػػوف مجػػػػػالس األنبيػػػػػاء والقلػػػػػوب قلػػػػػوب يقػػػػػرأوف القػػػػػرآف 
 71الشياطين(

على الذين يستخدموف المخدرات في مجالسهم ليفسدوا علػى  وأنكر ايضاً 
النػػاس القػػوى التػػي بهػػا إدراؾ الحكمػػة العاليػػة وكشػػف خػػدعهم التػػي يزخرفونهػػا ألىػػل 

ي أمػػػوالهم، ويلعبػػػوف التسػػػليم ليسػػػتدرجوىم إلػػػى أف يتمكنػػػوا مػػػن قلػػػوبهم فيتصػػػرفوف فػػػ
 .بعقائدىم

واشػػػػتد انكػػػػاره علػػػػى مػػػػن يػػػػأمر تبلميػػػػذه بتػػػػرؾ العلػػػػم والتعلػػػػيم وتػػػػرؾ الوظػػػػائف 
والرواتب، بل وترؾ األعماؿ الشرعية موىماً أف ذلػك يحجػب عػن األنػوار، وأرجػع كػل 
ذلػػك إلػػى جهػػل النػػاس بحالػػة الطريػػق وأىلػػو ومػػا كػػاف عليػػو السػػلف الصػػالح مػػن أحػػواؿ 

 ت، فقاـ يوضح ذلك كلو على ما سنبينو في ما يلي:ومجاىدات ومقاما

  جَْدِ إلصالح أٍل الطسٓلجَْدِ إلصالح أٍل الطسٓل  

 خطتو إلصبلح أحواؿ أىل الطريق على عدة مراحل: وضع 

  املسحل٘ األّىل:املسحل٘ األّىل:  

  بٔاٌ أحْال الطلف الصاحلبٔاٌ أحْال الطلف الصاحل    

 ....يذكرىم في كل واد وفي كل ناد  فقد أخذ 
يػػة وأخػػبلؽ ربانيػػة بمػػا كػػاف عليػػو أىػػل الطريػػق مػػن السػػلف الصػػالح مػػن أحػػواؿ عل

وعلـو وىبية، جعلت لهم المنزلة العظيمة والمكانة الكريمة، ليس عنػد العامػة فقػ. بػل 
 .عند العلماء األجبلء، وحتى عند الحكاـ، ويضرب لهم األمثلة الكثيرة على ذلك

 نذكر منها على سبيل المثاؿ:
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 (.76ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ص ) 



  {{131131}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

س عنػػو كػػاف الرجػػل مػػن أىػػل الطريػػق يمشػػي فيجتمػػع النػػاس عليػػو، فيػػرّدىم النػػا)
بالسػػػياط فػػػبل يرتػػػدوف، ويمػػػػر بعػػػده أميػػػر المػػػؤمنين والنػػػػاس يضػػػربوف النػػػاس بالسػػػػياط 
ليجتمعػوا عليػػو فػبل يجتمعػػوف كػػاف أميػر المػػؤمنين يػزور أىػػل الطريػػق فػي بيػػوتهم فيسػػمع 
مػػنهم القػػوارص مػػن الػػوعظ حتػػى يبكػػي، وفػػي زيػػارة أميػػر المػػؤمنين ىػػاروف لفضػػيل، ومػػا 

نصػور، ومػا كتبػو بعػض الصػحابة ألميػر المػؤمنين عمػر،  واجو بو ابن جريج أبػا جعفػر الم
كل ىذا دليل على أف أىل الطريق كانوا أئمة لؤلمراء، وسادة للخلفاء ألنهػم خػافوا اهلل 
فأخاؼ منهم كل شئ، وأقبلوا على اهلل فأقبػل بقلػوب الخلػق علػيهم، وجملػوا سػرائرىم 

 .هلل، فجمل اهلل عبلنيتهم لعباده
كرامػػاتهم مػػا دونػػو أىػػل التػػاري  عػػنهم، خصوصػػاً مػػن أنػػت تسػػمع مػػن أسػػرارىم و 

ترجمػػػوا ألىػػػل الطريػػػق، واعتنػػػوا ب ثػػػارىم، كػػػانوا إذا جلسػػػوا فػػػي مجلػػػس، الحػػػت أنػػػوار 
الحكمػػة، وظهػػرت أسػػرار المعرفػػػة وامػػتؤلت القلػػوب إيمانػػػاً، وذكػػر اهلل لػػرؤيتهم، وكػػػره 

دي ونصػػػراني النػػػاس الػػػدنيا بمػػػا فيهػػػا، ورغبػػػوا فػػػي اآلخػػػرة ومػػػا فيهػػػا، وكػػػم أسػػػلم يهػػػو 
 ومجوسي عند سماع عباراتهم، وعلم أحوالهم وبياف أخبارىم.

ىكػػذا كػػػاف الطريػػق وكػػػاف أىػػل الطريػػػق، حتػػى بلػػػغ مػػن التعظػػػيم فػػي القلػػػوب أف 
 72الناس كانوا إذا أقسموا يقولوف: وحياة أىل الطريق(

 في كتابو األنوار القدسية حيث يقوؿ:  وىذا ما ذكره أيضاً اإلماـ الشعراني
د أدركنػػا بحمػػد اهلل جملػػة مػػن أشػػياخ الطريػػق أوؿ ىػػذا القػػرف، وكػػانوا علػػى ))وقػػ

قػدـ عظػػيم فػػي العبػػادة والنسػػك والػػورع والخشػػية وكػػف الجػػوارح الظػػاىرة والباطنػػة عػػن 
اآلثػاـ حتػى ال تجػد أحػدىم قػ. يعمػل شػيئاً يكتبػو كاتػب الشػماؿ، وكػاف للطريػق حرمػة 

ويقبلوف بطوف أقدامهم، لمػا يشػهدونو مػن  وىيبة، وكاف األمراء والملوؾ يتبركوف بأىلها
 صفاتهم الحسنة.

وقد رأيت بعيني السلطاف الغوري، وىو يقبل يد سيدي محمد بن عنػاف، ورأيػت 
السلطاف طوماف باي الذي تولى بعده يقبل بطن رجلو، وطلعػت مػرة مػع سػيدي الشػي  
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 (.67، 66ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ص ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 132132}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

حػت إبطػو أبي الحسن الغمري للسلطاف الغوري في شفاعة، فقاـ للشي  وعضػده مػن ت
 73وقاؿ: يا سيدي عززتني في ىذا النهار، فأنا ومملكتي كلها ال تفي حق طريقك((
 :ولو استقرأنا صفحات التاري  لوجدنا تصديقاً لهذا الكبلـ العجب العجاب

فهذا ىشاـ بن عبػد الملػك الخليفػة األمػوي يطػوؼ بالبيػت الحػراـ، فػبل يػتمكن 
د أف ينحػػػػوا النػػػػاس عػػػػن طريقػػػػو فػػػػبل مػػػػن الطػػػػواؼ. إال بمشػػػػقة بالغػػػػة، ويحػػػػاوؿ الجنػػػػ

يسػػػتطيعوف، وبعػػػد انتهائػػػو مػػػن الطػػػواؼ، جلػػػس بػػػالقرب مػػػن البيػػػت يسػػػتريح قلػػػيبلً مػػػن 
التعػػب، وإذا برجػػل يريػػد أف يطػػوؼ، فيخلػػي لػػو النػػاس المطػػاؼ بأكملػػو، بػػل ويتركػػوف 

فيسػأؿ أىػل  كلػو يتمسػحوف بػو ويتبركػوف ب ثػاره،  الحجر ليستلمو بمفرده وىم في ذلػك
مػع  -ـ بن عبد الملك عن ىذا الرجل، فيقولوف من ىذا؟ فيقػوؿ: ال أعرفػو الشاـ ىشا

خوفػػاً علػػيهم أف يقعػػوا فػػي حبػػو، فػػبل يسػػع الفػػرزدؽ الشػػاعر  -أنػػو يعرفػػو معرفػػة جيػػدة 
 المشهور إال أف يقوؿ على البديهة:

 ىػػذا الػػذي تعػػرؼ البطحػػاء وطأتػػو
 

 والبيػػػػػت يعرفػػػػػو والحػػػػػل والحػػػػػـر
 مىػػػػػذا ابػػػػػن خيػػػػػر عبػػػػػاد اهلل كلهػػػػػ 

 
 ىػػػذا التقػػػي النقػػػي الطػػػاىر العلػػػم

 يكػػػػػػػػاد يمسػػػػػػػػكو عرفػػػػػػػػاف راحتػػػػػػػػو 
 

 عنػػد الحطػػيم إذا مػػا جػػاء يسػػتلم
 إذا رأتػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػريب قػػػػػػػػػاؿ قائلهػػػػػػػػػا 

 
 إلػػػػى مكػػػػاـر ىػػػػذا ينتهػػػػي الكػػػػـر

 إف عػػد أىلػػي التقػػي كػػانوا أئمػػتهم 
 

أو قيػػػل مػػػن خيػػػر أىػػػل األرض قيػػػل: 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 
 ىػػػذا ابػػػن فاطمػػػة إف كنػػػت جاىلػػػو

 
 تمػػػػػػػوابجػػػػػػػده أنبيػػػػػػػاء اهلل قػػػػػػػد خ

 مػػػػػن ىػػػػػذا بضػػػػػائره ولػػػػػيس قولػػػػػك 
 

 العػػرب تعػػرؼ مػػن أنكػػرت والعجػػم
 يْغِضػػى حيػػاءاً ويُػْغَضػػى مػػن مهابتػػو 

 
 وال يكلػػػػػػػػػػػم إال حػػػػػػػػػػػين يبتسػػػػػػػػػػػم

 مػػا قػػاؿ: )ال( قػػ. إال فػػي تشػػهده 
 

 لػػػوال التشػػػهد كانػػػت )الؤه( نعػػػم
 أجمعين. وقد كاف ىذا الرجل اإلماـ علي زين العابدين بن اإلماـ الحسين  
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 األٔٛاس اٌمذع١ح ٌٍشؼشأٟ. 



  {{133133}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

يمشػػى فػػي موكبػػو،  ة الخليفػػة المػػأموف تػػرى سػػيدنا موسػػى الكػػاظم وىػػذه عمػػ
وحولػػو مػػا يزيػػد عػػن السػػبعين ألفػػاً، فػػ ذا فػػتح فػػاه بكلمػػة، أسػػرع مػػا يزيػػد علػػى العشػػرة 
آالؼ قلم يسجلونها في حينها، فانبهرت من ىذا الموقف وقالت: ىػذا ىػو الملػك ال 

 ملك ابن أخي !
 عبيػػػػػػػد ولكػػػػػػػن الملػػػػػػػوؾ عبيػػػػػػػدىم

 
 لػو الكػوف خادمػػاً  وعبػدىم أضػحى

ولعػػل قائػػل يقػػوؿ أف ىػػذا قػػد كػػاف فػػي الػػزمن الفاضػػل وقػػد انقضػػى وقتػػو وذىػػب  
 :و في كل زماف ومكاف مصداقًا لقول أمده، فنقوؿ لو: إف ىذا يجدده اهلل 

َََِّتٞ   }} ِٔ ُأ َِ ٍُ طا٥ف١ْ  َََِّتٞ َٚاَل َتَسا ِٔ ُأ َِ ٍُ طا٥ف١ْ  ََٔٚاَل َتَسا ِٖٔرٜ ََٔع٢ًَ اِيَشلَّ َظا ِٖٔرٜ ِِ َست٢ََّ   َع٢ًَ اِيَشلَّ َظا ُٗ ِٔ َخاَيَف ََ  ِِ ُٖ ِِ َست٢ََّ ال َُٜضرَُّ ُٗ ِٔ َخاَيَف ََ  ِِ ُٖ َٞ ال َُٜضرَُّ َٞ َِٜأِت َِٜأِت
َُِر اهلل َتَعاَي٢ َُِر اهلل َتَعاَي٢َأ   7474  {{  َأ

 وإليك مثااًل واحداً حدث في عصرنا الحديث:
فقد دخل الخديوي عباس الثاني ساحة األزىر وحولػو الجنػد، ولكػن طلبػة العلػم 
والعلمػػاء والنػػاس بػػاألزىر، لػػم تأخػػذىم صػػولة الحكػػم، وال رىبػػة السػػلطاف، فظلػػوا فػػي 

، ك، دخػػل الشػػي  محمػػد البهػػي أمػػاكنهم لػػم يتحػػرؾ مػػنهم أحػػد، وفػػي غضػػوف ذلػػ
فانفضػػت الحلػػق، وتجمػػع الطلبػػة والعلمػػاء والنػػاس حػػوؿ الشػػي ، يسػػعوف لتقبيػػل يػػده 
والتماس بركتو، فاغتاظ الخػديوي مػن ىػذا األمػر، وطلػب مػن رئػيس الػديواف أف يػدعوه 
لزيارتو في قصره، وصمم في نفسو أف يػتخلص منػو حقػداً وحسػداً علػى مكانتػو، فػأوعز 

يػػدس لػػو السػػم فػػي قػػدح القهػػوة ففعػػل مػػا أمػػره بػػو، وأتػػى بػػو ووضػػعو أمػػاـ للخػػادـ أف 
الشػػي ، فنظػػر إليػػو الشػػي  ثػػم قػػاؿ للخػػديوي انظػػر: !! وفػػتح فػػاه فػػذعر الخػػديوي مػػن 
ىوؿ مػا رأى، فقػد رأى فػم الشػي  وقػد تحػوؿ إلػى بحػر عظػيم ىػائج األمػواج، فالتفػت 

لبحػػر العظػػيم؟ وشػػربو فلػػم إليػػو الشػػي  وقػػاؿ لػػو بلطػػف: مػػاذا يصػػنع فنجانػػك فػػي ىػػذا ا
فتاب علػى يديػو وبنػى لػو مسػجده فػي طنطػا، وأوقػف عليػو األوقػاؼ وكػاف ،  يؤثر فيو !

 يذىب إليو دائماً لزيارتو والتماس بركتو.
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 .روايات عديدة باختبلفاتللحديث بمعناه سنن أبي داوود، و عن ثوباف ،  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 134134}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

أما عن احتػراـ العلمػاء لهػم وتبجػيلهم لمكػانتهم، فحػدث عػن ذلػك وال حػرج،  
اهلل عنهمػػػا لشػػػيباف ويكفػػػي أف نػػػذكر مػػػا كػػػاف يكنػػػو الشػػػافعي وأحمػػػد بػػػن حنبػػػل رضػػػي 

 .الراعي وما دار بينهما من مساجبلت تسجل بماء الذىب
ويكفيػػك أف تعلػػم أف مػػا كػػاف يعجػػز عنػػو أحمػػد بػػن حنبػػل، كػػاف يرسػػل بػػو ألبػػي 

 .حمزة الصوفي فيجيبو عنو إلهاماً من اهلل 
وىذا العز بن عبد السبلـ سلطاف العلماء، يتحير عندما يسمع كبلـ الشػي  أبػي 

ذلي، ويخػػػرج مػػػن الخيمػػػة مندىشػػػاً ينػػػادي علػػػى النػػػاس ويقػػػوؿ: ىلمػػػوا الحسػػػن الشػػػا
 .فاسمعوا ىذا الحديث ف نو قريب عهد من اهلل 

واألمثلة في ىذا الباب طويلة وكثيػرة، وفػي ىػذا النػذر اليسػير مػا يكفػي صػاحب 
 القلب البصير، والمؤمن يكفيو قليل الحكمة.

 

  املسحل٘ الجاىٔ٘:املسحل٘ الجاىٔ٘:  

  دافَهدافَهبٔاٌ أّصاف أٍل الطسٓل ّأٍبٔاٌ أّصاف أٍل الطسٓل ّأٍ

األوصاؼ التي إذا اتصف بها إنساف صار من أىل الطريػق، وأفػاض  ثم يبين 
 اهلل عليو من إمداداتهم فيقوؿ:

))أىػػػل الطريػػػق: قػػػـو صػػػفت قلػػػوبهم، فلػػػم يحقػػػد أحػػػدىم علػػػى اآلخػػػر ألف كػػػل 
  واحػػػػػد مػػػػػنهم عػػػػػوف لآلخػػػػػر علػػػػػى مقصػػػػػوده، وقػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى                  

         [[ٕٕ]المائدة]وكل واحد منهم مرآة ألخيو، يشهد فيها ما من اهلل بو عليػو مػن  المائدة
المػػنن فيشػػكره، أو مػػا ألػػم بنفسػػو مػػن العيػػوب فيتطهػػر منهػػا، أو مػػن األمػػراض فيتػػداوى 
منهػا، فػػاألخ مػػنهم يحػن إلػػى أخيػػو أكثػػر مػن حنينػػو إلػػى المػػاء البػارد فػػي اليػػـو الصػػائف 

مواىػب وإمػا تخلػص مػن األمػراض والقطيعػة والبعػد، لػم ألف لقاء أخيو: إمػا مزيػد مػن ال
تقع أبصػارىم إال علػى محاسػن إخػوانهم وفضػائل أصػحابهم، الشػتغاؿ كػل واحػد مػنهم 



  {{135135}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

بعيػوب نفسػو عػن عيػوب أخيػو، إذا أغضػبتهم اجتهػدوا فػي أف يرضػوا اهلل فيػك، وسػػعوا 
حسػػنة، فػػي أف يػػداووؾ مػػن فسػػاد أخبلقػػك، ويرغبػػوؾ فػػي ربػػك فهػػم يػػدرأوف السػػيئة بال

وإف أرضػػيتهم اجتهػػدوا فػػي أف يرضػػوا اهلل فيػػك، فػػبل أذيتػػك لهػػم تخػػرجهم عػػن مراقبػػة 
ربهػػم، وال إرضػػائك لهػػم يلفػػتهم عػػن مواجهػػة مػػوالىم سػػبحانو، اجتمعػػت قلػػوبهم وإف 
تفرقػت أبػػدانهم، وت لفػت أرواحهػػم ألنهػا بالسػػت تعارفػػت، قػد بلػػغ بهػم الحػػب فػػي اهلل 

ىػػذه عبلمػػػتهم، تهم عليػػػو المبلئكػػة واألنبيػػػاء، غبطػػ حتػػى مػػنحهم اهلل مػػػن المواىػػب مػػػا
 75وتلك صفاتهم، فأين ىم؟ ومن ىم؟((

 لهم األعماؿ التي يجب أف يتنافسوا فيها فيقوؿ: ثم يوضح 
))اعلموا أف المزاحمة والمنافسػة، إنمػا تكػوف فػي الفػرار مػن الػدنيا إلػى اآلخػرة، 

حانيػة فػي عمػل الخيػر النػافع وفي التخلي عن الرذائل النفسانية للتجمػل بالفضػائل الرو 
لجميػػػع اإلخػػػواف وفػػػي السػػػبق فػػػي عمػػػل القربػػػات والمسػػػارعة إلػػػى المنافسػػػة فػػػي رفعػػػة 
الػػدرجات عنػػد اهلل ال عنػػد الخلػػق، وفػػي احتقػػار نفسػػو ليعظمػػو اهلل، وفػػي الرضػػا بػػالفقر 
ليغنيػػػو اهلل وفػػػي التواضػػػع لعبػػػاد اهلل ليرفعػػػو اهلل، وفػػػي بغػػػض الشػػػهرة والسػػػمعة والرياسػػػة 

اً مػػن القطيعػػة عػػن اهلل، وفػػي اعتقػػاد أف الػػدار الػػدنيا فانيػػة زائلػػة، وفػػي ذلػػك تكػػوف خوفػػ
      المنافسػػة والمزاحمػػة، ينػػافس فػػي ذلػػك أىػػل اهلل الصػػالحوف وأحبػػاب اهلل المقربػػوف ! 

                             [[ٕٕٙٙ]المطففين]وليست المنافسة والمزاحمة  المطففين
ا يفنػي مػن المػاؿ، ومػا ال ينفػع مػن الشػهرة والسػيادة ومػا ال يػدـو مػن مػبلذ في جمػع مػ

 76المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن(( 
للصوفية أحوالهم، لتعلوا ىممهم، ويوضػح لهػم أعمػالهم  وىكذا يبين اإلماـ 

ليتمسػػكوا بهػػدى سػػلفهم، ويػػوجههم إلػػى الميػػادين التػػي يجػػب أف ينزلػػوا فيهػػا أنفسػػهم 
متعوا بأحواؿ الصالحين ويحظوا بصفات المتقين، ويكونػوا مػن حػزب اهلل المفلحػين ليت

  الذين قاؿ اهلل فيهم:                                [[ٕٕٙٙ]البقرة]البقرة. 
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 (.59 - 58ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ص ) 
76

 (.66 - 65زوشج اٌّششذ٠ٓ ص )ِ 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 136136}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  املسحل٘ الجالج٘:املسحل٘ الجالج٘:  

  إىل تْحٔد أٍل الطسٓل:إىل تْحٔد أٍل الطسٓل:  تُ تُ دعْدعْ

و طريػػق واحػػد يوصػػل ال توجػػد طػػرؽ وإنمػػا ىػػ ففػػي نظػػر اإلمػػاـ أبػػي العػػزائم 
 .العباد إلى رب العباد

  وىذا مػا وضػحو قػوؿ اهلل عػز وجػل:                               
                                     [[ٖٖٔ٘ٔ٘]األنعػػاـ]وإنمػػا التعػػدد بػػاختبلؼ  األنعػػاـ

بلؼ منػػػػازالتهم، وإف كانػػػػت الغايػػػػة عنػػػػد مشػػػػارب الرجػػػػاؿ وتبػػػػاين مجاىػػػػداتهم، واخػػػػت
  الجميع واحدة                           [[ٕٕٗٗ]النجم]النجم  

 وقد نوه بهذه الحقيقة الفذة في معظم كتبو، نذكر منها على سبيل المثاؿ قولو:
))إف الطريق المستقيم يا إخواني واحػد ال يتعػدد وإف تعػددت أنػواع السػير عليػو 

.ء وتأنياً وإقبااًل، والسالكوف عليو وإف تفاوتػت ىممهػم وتنوعػت عػزائمهم إال سرعة وب
أنهػػػم ال خػػػبلؼ بيػػػنهم، ألنهػػػم كلهػػػم علػػػى اعتقػػػاد واحػػػد ورأي واحػػػد، ومػػػذىب واحػػػد 
سػػارعوا إلػػى وجهػػة واحػػدة، وتعػػاونوا علػػى مقصػػد واحػػد وتنافسػػوا فػػي مػػراد واحػػد، إنمػػا 

أنو توس. وعمل بالقلب والجسم بحالػة الخبلؼ بينهم أف ىذا على الطريق الحق، إال 
وس.، وأخوه معو على الطريق الحق، إال أنو عمل الواجػب البػدني، ووقػف عنػده وذاد 
فػػي عمػػل القلػػوب علػػى الواجػػب القلبػػي، واآلخػػر علػػى الطريػػق الحػػق، إال أنػػو يجاىػػد 
نفسػػػو ليتخلػػػى وأخػػػوه معػػػو إال أنػػػو ينػػػافس ليتحلػػػى، والكػػػل فػػػي حيطػػػة واحػػػدة، وىػػػي 

 بقولو:   التي أشار إليها المدينة 
 78،(( 7777  {{امل١ِٜٓ خري هلِ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ امل١ِٜٓ خري هلِ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ   }}  

بالدعوة القولية فق. في ىػذا المجػاؿ بػل خطػى خطػوات عمليػة  ولم يكتف 
 في ىذا المقاـ أىمها:
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 .ِرفك ػ١ٍٗ ِٓ زذ٠ث عف١اْ تٓ أتٟ ص١٘ش 
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 .58ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ص  



  {{137137}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

أنو دعا مشاي  الطرؽ الصوفية جميعاً في عصره إلػى بيتػو علػى حفػل غػذاء ىيػأه 
ىم جميعاً، باسطهم وآنسهم حتى تناولوا الغػذاء، ثػم لهم، وبعد تلبيتهم الدعوة وحضور 

 وجو الحديث إليهم فيما جمعهم من أجلو وقاؿ لهم:
)يػػػػا إخػػػػواني: لػػػػيس الطريػػػػق لنكػػػػوف فرقػػػػاً مختلفػػػػين وعصػػػػباً متنػػػػافرين، وشػػػػيعاً 
متباغضػػين، قلػػوب علػػى الحػػظ والهػػوى عقػػدت، وبالػػدنيا ومػػا فيهػػا أطمأنػػت، وللشػػهرة 

 قليبًل، قاؿ اهلل تعالى: -وىم كثيروف  -لمسلموف والسمعة طلبت، حتى أصبح ا

                                      [[ٖٖٔٓٔٓ]آؿ عمراف]8:8آؿ عمراف:  

في شرح ىػذه اآليػة الكريمػة، طلػب مػنهم أف يختػاروا واحػد  وبعد أف أفاض 
 .لتومنهم ينصبونو إماماً للطريق ويسلم الجميع لو، ويساعدوه على أداء رسا

 وقاؿ لهم بالحرؼ الواحد:
)الرجل الذي تختارونو، أنا أوؿ من أحمل حذائػو، وحتػى ال تظنػوا أنػي جمعػتكم 
في بيتي لتختاروني، فسأترككم لمدة ساعتين تختػاروف مػن بيػنكم مػن شػئتم( ثػم تػركهم 

 .وصعد إلى حجرتو الخاصة
علػى  ىتعال وبعد المدة المحددة نزؿ فوجدىم وقد كادوا يقتتلوف بل أف بعضهم

فقػػاؿ لهػػم: عػػبلـ اتفقػػتم؟ فقػػالوا اتفقنػػا علػػى أف نظػػل  ،بعػػض بالسػػب والشػػتم وخبلفػػو
 وىنا ىاج شجوه وغص حلقو وقاؿ قصيدتو التي بدايتها:؛ على ما نحن فيو

 مػػػػا اخػػػػتبلؼ الطريػػػػق والقصػػػػد واحػػػػد
 

 والصػػػػػػػػػػػػػػػػراط السػػػػػػػػػػػػػػػػوي للمتواجػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ثم أخذ ينعي عليهم فيقوؿ: 

والخلفػػاء عػػن الطريػػق، وأبنػػاء األشػػراؼ وورثػػة أىػػل )يػػا أيهػػا العلمػػاء والمرشػػدوف 
العلم باهلل والفضل، أنتم األنجم في أفق العامػة، فػ ذا ىػوت تلػك األنجػم، كيػف تكػوف 
حالػػة النػػاس؟ وإذا كسػػفت تلػػك الكواكػػب، فػػبم يهتػػدي النػػاس؟ ىػػبل اقتػػديتم بسػػلفكم 
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  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 138138}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ملككػػم، الصػػالح، فػػزكيتم أنفسػػكم وجاىػػدتموىا حتػػى أطػػاعتكم فملكتموىػػا قبػػل أف ت
فكنتم بدور ىدى كما كاف سلفكم، وأنجم دالالت كمػا كػاف آبػائكم ومشػايخكم ومػن 

 سبقكم وأئمة للمتقين من أىل عصركم وذريتكم.
 يا خلفاء الطريق: أنتم تسيروف مع من معكم إلى أين؟ وتعملوف لمن؟

 ف ف قلتم نحن سائروف إلى اهلل ونعمل هلل، أقوؿ لكم: يا إخواني:
لك عليػو السػائروف إلػى اهلل، معلػـو ال يجهػل، معػروؼ ال ينكػر، الطريق الذي سػ

فهل عليو سلكتم؟ وعلػى جادتػو نهجػتم؟ ومػن الميػل عنػو تحصػنتم؟ إف كػاف ذلػك فلػم 
اإلختبلؼ بينكم؟ ولم الشغل في المنافسة فيما ال ينفػع؟ عجبػاً لكػم !! لػو أنكػم علػى 

نتم، لنػػػزع اهلل مػػػا فػػػي الطريػػػق المسػػػتقيم والػػػنهج القػػػويم سػػػرتم، وبحصػػػوف آمنػػػة تحصػػػ
صدوركم من غل، وألشهدكم من جماؿ آياتو وعجائب قدرتو، وغرائػب حكمتػو، مػا بػو 
تبتهج أنفسكم فتسكن إلػى اهلل، وتطمػئن قلػوبكم فتحػب اهلل، وتلػين أعضػاءكم فتعمػل 

 80لطاعة اهلل((
 يردد تلك الكلمات وأمثالها، ولكن كما قاؿ القائل: ومازاؿ 

 حيػػػاً لقػػػد أسػػػمعت لػػػو ناديػػػت 
 

 ولكػػػػػػػػػػن ال حيػػػػػػػػػػاة لمػػػػػػػػػػن تنػػػػػػػػػػادي
ولكنو مع ذلك كلو لم ييأس من روح اهلل، بل ظل يدعو خلفاء الطريػق بالحكمػة  

والموعظػة الحسػنة، ويطمػع فػي اسػتجابتهم لػداعي الحػق، ومػن أجػل ذلػك كػاف يػػرفض 
تسجيل دعوتو في مشيخة الطرؽ الصوفية ويقوؿ: ماذا نصنع إذا ذدنا الطػرؽ الصػوفية 

كاف اضطر إلى تسجيلها قبػل انتقالػو إلػى الرفيػق األعلػى بعػامين فقػ. نظػراً طريقة؟ وإف  
 لظروؼ ومبلبسات حدثت سنوضحها فيما بعد..

صػػرخة جريئػة بػين صػػفوؼ الصػوفية تػدعو للعػػودة إلػى األحػػواؿ  وىكػذا كػاف 
الشػػػرعية ونبػػػذ الخبلفػػػات واالحػػػن مػػػن القلػػػوب المؤمنػػػة التقيػػػة، فرضػػػى اهلل عنػػػو فػػػي 

 بو بخير في خاصة أخوانو الحاضرين آمين.الذاىبين وأعق
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  {{139139}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  املسحل٘ السابع٘:املسحل٘ السابع٘:  

  املسغد الدال علٙ اهللاملسغد الدال علٙ اهلل      

ولمػػػا كػػػاف األسػػػاس الػػػذي ترتكػػػز عليػػػو الطػػػرؽ الصػػػوفية قاطبػػػة ىػػػو المرشػػػد أو 
الشي ، وىو بمثابة القلب ألىل طريقو، فػ ذا صػلح صػلح جسػد اإلخػواف جميعػاً، وإذا 

أبػػو العػػزائم علػػى ماىيػػة الشػػي  الػػذي  فسػػد فسػػد جسػػد اإلخػػواف كلهػػم، فركػػز اإلمػػاـ
يجػػػب أف يلتػػػف حولػػػػو أىػػػل الطريػػػق، نظػػػػرًاَ  لكثػػػرة األدعيػػػاء والبطػػػػالين فػػػي عصػػػػره، 

، وأشػار إلػى أف الشػي  المتجمػل بهػذه الصػفات ىػو فاستنب. صفاتو من كتاب اهلل 
 الذي يجب على أىل الطريق متابعتو والمسارعة إلى التلقي منو، وىي كما يأتي:

 اـ الطريق:أوصاؼ إم
 :جمعت ىذه األوصاؼ اآلية الكريمة

                                                   
                                                   [[ٔ٘ٔٔ٘ٔ]البقػػػػػػػػػرة]البقػػػػػػػػػرة 

والتػػي دعػػا لػو بهػػا سػػيدنا إبػػراىيم  ي تجمػل بهػػا سػػيدنا رسػوؿ اهلل وىػي األوصػػاؼ التػػ
  فػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػو                                                    

                                             [[ٕٜٕٜٔٔالبقالبق ،]رة ،]وزاده اهلل رة 
  صػػػفة خامسػػػة وىػػػي:                               [[ٔ٘ٔٔ٘ٔ ]البقػػػرة ]فقػػػد دلػػػت البقػػػرة

 وأمره اهلل بتبليغها وىي: ىذه اآلية على العلـو التي بعث بها رسوؿ اهلل 
 علم اآليات: -ٔ

وىػي فػي األكػواف وفػي اإلنسػاف،  ويقصد بو العبلمات الدالػة علػى قػدرة اهلل 
 :  المشػػػار إليهػػػا بقػػػوؿ اهلل                                         

                 [[ٖٖ٘٘]فصلت]أبوذروفي ذلك يقوؿ سيدنا  فصلت  :{{     َ٘تَرَنَٓا رشدٍٛ ايًََّد٘   َتَرَنَٓا رشدٍٛ ايًََّد
ََا َطا٥ٌِر َِٜطرُي ِبَذَٓاَسِٝ ََا َطا٥ٌِر َِٜطرُي ِبَذَٓاَسَِٝٚ ٌَِٚ ًِ ُ٘ ِع ِٓ َِ ََِْا  ِٓ ٌِِ٘ ِال ِع ًِ ُ٘ ِع ِٓ َِ ََِْا  ِٓ   ((عٔ أبٞ َرعٔ أبٞ َر)صشٝح ابٔ سبإ )صشٝح ابٔ سبإ   {{  ِ٘ ِال ِع



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 141141}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

 علم تزكية النفوس: -ٕ

وىػػػو العلػػػم الػػػذي بػػػو تصػػػفو الػػػنفس مػػػن شػػػوائب الريػػػاء وعبلئػػػق الحقػػػد وأدراف 
الحسػػد وبواعػػث الحػػظ والهػػوى، حتػػى تنػػاؿ مقػػاـ اإلخػػبلص، وال تحقػػق العبػػادة الغايػػة 

::    منهػػا إال بعػػد تزكيػػػة الػػنفس وتصػػفيتها لقػػػوؿ اهلل                         
                    [[.]األعلػػى.]وىػػذا ىػػو الطػػور الهػػاـ الػػذي جاىػػد فيػػو رسػػوؿ اهلل  األعلػػى
  ،األصحاب حتى فطرت نفوسهم على الصفاء والوفاء، وذلك لمدة اثنى عشر سػنة

حتػػى تأىلػػت النفػػوس لعبػػادة حضػػرة القػػدوس، فبػػدأ نػػزوؿ العبػػادات بالصػػبلة فػػي العػػاـ 
 ، ثم توالت بعد ذلك بقية العبادات. ني عشر من بعثة رسوؿ اهلل الثا

 علم الكتاب: -ٖ
وىػػػػو علػػػػم األحكػػػػاـ الشػػػػرعية فػػػػي العبػػػػادات والمعػػػػامبلت واألخػػػػبلؽ واألسػػػػر 

 والمجتمعات والسلم والحرب، وىو ما يسمى اآلف بعلم ))الفقو((.
 علم الحكمة: -ٗ

كيمػاً فػي تصػرفاتو، بليغػاً فػي لئلنسػاف فيكػوف ح وىو العلم الػذي يلهمػو اهلل 
غيػػػر الحاسػػػدين  -أحوالػػػو وىيئاتػػػو، مسػػػدداً فػػػي أقوالػػػو وتحركاتػػػو حتػػػى يكػػػاد النػػػاس 

 .ال يروف فيو عيباً في أحوالو وأفعالو -والحاقدين 
وىػذا نتيجػة التوفيػػق، وألنػو عزيػز لػػم يػذكر فػػي القػرآف كلػو إال مػػرة واحػدة وعلػػى 

 عػػالى: فػػي قولػػو ت لسػػاف نبػػي مػػن أنبيػػاء اهلل                               
            [[ٛٛٛٛ،]ىػػػود،]وقػػػد أخبػػػر اهلل  ىػػػود لبػػػر أف صػػػاحب الحكمػػػة قػػػد أعطػػػاه اهلل ا

:    والفضػػل الكبيػػر فػػي قولػػو                                      
                      [[ٕٜٕٜٙٙ.]البقرة.]البقرة  

 العلم اللدني أو الوىبي: -٘

وىػػو مػػا ينػػتج عػػن اإلخػػبلص فػػي تنفيػػذ األعمػػاؿ، والصػػدؽ فػػي المتابعػػة لسػػيدنا 
، حيث يفاض على صاحب ىذا القلب، علـو وىبية وأسرار روحانيػة، لػم رسوؿ اهلل 



  {{141141}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

     ولن تسجل في كتاب، وىي مػن بػاب قػوؿ اهلل                          
    المرموز إليػو بقولػو سػبحانو   أو من كنز فضل اهلل البقرة[ البقرة[ ٕٕٕٕٛٛ]]               

         [[ٙ٘ٙ٘]الكهف]أو فتح وفيض من قوؿ رسوؿ اهلل  الكهف : 

  8181{{  َٔ عٌُ مبا عًِ ٚرث٘ اهلل عًِ َا   ٜهٔ ٜعًَِٔ عٌُ مبا عًِ ٚرث٘ اهلل عًِ َا   ٜهٔ ٜعًِ  }}

 :لعلماء الظاىر امي وىذا العلم ىو الذي يقوؿ فيو سيدي أبو يزيد البسط

))أخومت عًُهِ َٝتّا عٔ َٝت، ْٚأخو عًُٓا عٔ احلٞ ايوٟ ال ميٛت، فٓأخوٙ يف ))أخومت عًُهِ َٝتّا عٔ َٝت، ْٚأخو عًُٓا عٔ احلٞ ايوٟ ال ميٛت، فٓأخوٙ يف 
  أ٣ ٚقت ظ٦ٓا((أ٣ ٚقت ظ٦ٓا((

 وىو ما أشار إليو اإلماـ أبو العزائم في قولو:
 ىػػػػو العلػػػػم ال يجلػػػػي بغيػػػػر الحقػػػػائق

 
 وعلػػػػم بكشػػػػف فيػػػػو قػػػػرب لخػػػػالق

 ومػػػػػػػا العلػػػػػػػم إال مػػػػػػػا يعلمػػػػػػػو العلػػػػػػػي 
 

 ل لصػػػػادؽدليػػػػ 82وآي )يعلمكػػػػم(
 وفػػػػػػػػي أوؿ الػػػػػػػػرحمن نػػػػػػػػور لمهتػػػػػػػػد 

 
 بهػػػػا علػػػػم القػػػػرآف جػػػػذب الموفػػػػق

 ومػا العلػم واألعمػاؿ مػن غيػر خشػػية 
 

 سػػػػوى آلػػػػة صػػػػماء سػػػػؤؿ المنػػػػافق
وىػػذا العلػػم حقػػائق صػػادقة تجػػيب فػػي صػػدور العػػارفين فينقلونهػػا بػػأفواىهم إلػػى  

 :خاصة المحبين كما يقوؿ اإلماـ علي 

  ٙ يف قًٛب أظباِٖٗ ٚأَجاهلِ((ٙ يف قًٛب أظباِٖٗ ٚأَجاهلِ(())حيفظْٛ٘ يف صِٚرِٖ ست٢ ٜٛدعٛ))حيفظْٛ٘ يف صِٚرِٖ ست٢ ٜٛدعٛ

ولمػػا كػػاف العلمػػاء ورثػػة األنبيػػاء وأكمػػل النػػاس وراثػػة، ىػػم أئمػػة الطريػػق، ألنهػػم 
الذين يقوموف بتربية مريديهم وتهذيب سلوكهم وتجميل أخبلقهػم، كػاف البػد لمػن يقػـو 
ىذا المقاـ أف يكوف متجمبًل بعلػـو الرسػالة التػي وضػحناىا، حتػى يكػوف صػورة أكمليػة 

 .للسالكين ويهذب المريدين، وينير للواصلين ويجمل المتمكنين  يضئ
  فيػػو:  ىػػذا ىػػو اإلمػػاـ الػػذي يقػػوؿ اهلل                           
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 .أتٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌس١ٍح ِٓ زذ٠ث أٔظ سٚاٖ 
82

 أشاس إٌٝ لٛي هللا ذؼاٌٝ ))ٚاذمٛا هللا ٠ٚؼٍّىُ هللا((. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 142142}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

        [[ٔٚٔٚ]الكهػف]عليػػو أف يسػعى ليتكمػػل مػػن الكهػف ، ، ومػػن نقػص علمػػاً مػن ىػػذه العلػـو
 :  لقػػوؿ اهلل مرشػػد ربػػاني فػػي ىػػذا العلػػم، وال يتكبػػر فػػي ذلػػك             

          [[ٔٚٙٔٚٙ]يوسف]يوسف..  

ولمػػا كانػػت اآليػػة قػػد وضػػحت أف ىػػذا الرسػػوؿ مػػن أنفػػس أىػػل زمانػػو، فكػػذلك 
البد أف يكوف ىذا المرشد العالم العامل حياً يحي بو اهلل النفوس ألىل زمانو، ومن ىنػا 

 :قاؿ اإلماـ أبو العزائم 

  ِيٝ٘ ٚاصٌ ِال حبٞ قا٥ِ((ِيٝ٘ ٚاصٌ ِال حبٞ قا٥ِ(())اهلل سٞ قّٝٛ ٚال ٜصٌ ))اهلل سٞ قّٝٛ ٚال ٜصٌ 

وليس معنى ذلك إنكار أحواؿ العارفين السابقين، فػ ف مػن ينكػر ذلػك فقػد بػاف 
، ولكػن لمػا كػاف فضػل اهلل واسػع، وعطػاؤه متجػدد، اقتضػت إرادتػو أف  عن طريػق القػـو
يصػػطفى فػػي كػػل زمػػاف، مػػن يؤىلػػو للكشػػف والتبيػػين عػػن أمػػراض النفػػوس فػػي عصػػره، 

 :لناجع لهذه األمراض من القرآف والسنة، ومن ىنا قيلويلهمو بتحضير الدواء ا

  ))يهٌ زَإ دٚي١ ٚرداٍ(())يهٌ زَإ دٚي١ ٚرداٍ((  

عن سيدي أبي الحسػن الشػاذلي وىػو  ولذلك عندما سئل اإلماـ أبو العزائم 
 اإلماـ األعلى ألىل طريقتو وإليو ينتهي نسب الطريقة الروحاني قاؿ:

ٚيٛ بعح أبٛ احلصٔ ٚيٛ بعح أبٛ احلصٔ   ))يٛ بعجت يف عصر أبٞ احلصٔ ايعاَيٞ نٓت تًُٝوّا ي٘،))يٛ بعجت يف عصر أبٞ احلصٔ ايعاَيٞ نٓت تًُٝوّا ي٘،
  ..ايعاَيٞ يف عصرٟ نإ تًُٝوّا يٞ((ايعاَيٞ يف عصرٟ نإ تًُٝوّا يٞ((

وىػػذا ألف النفػػوس ال تتػػأثر إال بالمجالسػػة والمجانسػػة، واإلنسػػاف الػػذي يطلػػب 
الكماالت الدينية، البد أف يجالس ويجػانس مػن رأى فػيهم ىػذه الكمػاالت فػي عصػره 

بػد الوىػاب وقد كاف ىذا دأب الصالحين في كل زماف ومكػاف، وىػذا سػيدي ع وزمانو،
، بعػػد أف انتقػػل شػػيخو الكبيػػر سػػيدي علػػي الخػػواص إلػػى الرفيػػق األعلػػى، الشػػعراني 

والحػػظ لصػػدقو أنػػو لػػم يتكمػػل فػػي طريػػق القػػـو بعػػد، انتقػػل إلػػى صػػحبة سػػيدي محمػػد 
 واألمثلة في ىذا الباب كثيرة وكثيرة.فتكمل على يديو((، ،  الشناوي



  {{143143}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  غبَات يف أئن٘ الطسٓلغبَات يف أئن٘ الطسٓل  

  الػبَ٘ األّىل:الػبَ٘ األّىل:        --

  الْلٕ اجملرّبالْلٕ اجملرّب      

يسػػػػلم ألىػػػػل الجػػػػذب الػػػػذين أفنػػػػاىم الحػػػػب عػػػػن سػػػػوى  فػػػػبعض أىػػػػل الطريػػػػق
المحبػوب، وبلغػت بهػم: الرياضػة والتزكيػة مبلغػاً جعلهػم روحػانيين، حتػى صػاروا بحيػث 
يعملػػوف أعمػػاالً ال تقبلهػػا العقػػوؿ، كتػػرؾ األكػػل زمنػػاً وكػػبغض الػػدنيا ومػػا فيهػػا، وكتحمػػل 

ن أنهػم مرشػدوف، سلموا لهم معتقديصحاري وغير ذلك، فالحر والبرد، وكالفرار إلى ال
 .وتركوا أىل العلم باهلل والمعرفة

وىػػؤالء المنجػػذبوف بكليػػتهم إلػػى الجنػػاب العلػػي، ليسػػوا أئمػػة للمتقػػين وال ىػػداة 
للمسػػػلمين، ولكػػػنهم منحػػػوا الحػػػب والوجػػػد والمعرفػػػة ألنفسػػػهم خاصػػػة، وىػػػم أبػػػداؿ 

 :اؿ في شأنهم سيدي محي الدين بن العربي األنبياء وليسوا أبداالً للرسل، وقد ق

 ال تقتػػدي بمػػػن زالػػػت شػػػريعتو
 

 ولػػػػػػػو جػػػػػػػاؾ باألنبػػػػػػػا عػػػػػػػن اهلل
ولػػذا نبػػو اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم إلػػى ىػػذه الحقيقػػة فػػي أكثػػر مػػن موضػػع خوفػػاً علػػى  

المريػػد مػػن االنحػػراؼ أو الخػػروج عػػن جػػادة الطريػػق باتبػػاعهم واقتػػدائهم بأىػػل الجػػذب 
 : قين، فيقوؿ وىم ليسوا بأئمة للمت

))وإف كثيػػػػراً مػػػػن السػػػػالكين يميلػػػػوف إلػػػػى الػػػػذين اختطفػػػػتهم العنايػػػػة فيقلػػػػدونهم 
فيضػػلوف، ولػػيس المجػػذوب إمامػػاً للمتقػػين وإنمػػا ىػػو رجػػل اختطفتػػو العنايػػة مػػن األزؿ، 

 83ومن اقتدى بالمجذوب في سيره لم ينتفع بحاؿ من األحواؿ((
 :فيقوؿإلى كيفية معاملة ىؤالء المجاذيب  ثم يوجو 

))وإنػػػي ليسػػػرني أف المسػػػلم يعامػػػل ىػػػؤالء معاملػػػة األطفػػػاؿ الرضػػػع، فيػػػرحمهم 
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 (.25ص ) اٌشفاء ِٓ ِشض اٌرفشلح 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 144144}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ويشػػفق علػػيهم إكرامػػاً هلل ورسػػولو، وال يقتػػدى بهػػم، فػػ ف اقتػػداءه بهػػم يصػػير بػػو ىالكػػاً، 
ألف لهػػػم مواجيػػػد ومشػػػاىد ملكوتيػػػة ومكاشػػػفات عػػػن حضػػػرة العػػػزة والجبػػػروت، بهػػػا 

 .ىا غابواسكروا وإليها جذبوا وفيها فنوا وعن سوا
مػػع مػػا ىػػو فيػػو مػػن طمػػس البصػػيرة وفسػػاد السػػريرة  -فمػػن اقتػػدى بهػػم وقلػػدىم 
 84فقد ىلك وأىلك غيره(( -والحجاب عن مشاىد القدس 

ىػذا السػلوؾ المعػوج، وىػو متابعػة أىػل الجػذب بػدوف مراعػاة  ىذا وقد قػـو 
خػػاه ، فعنػدما سػػافر إلػػى السػػوداف تػػرؾ أأحكػاـ الشػػريعة، بػػادئ ذي بػػدء فػػي دعوتػػو 

محمػػود فػػي بلػػدة المطػػاىرة بمحافظػػة المنيػػا نائبػػاً عنػػو وكػػاف ذا أحػػواؿ عاليػػة، حتػػى أنػػو 
يملي قصائده في ببلد السوداف، وينقلها ىو في نفس  بلغ بو الحاؿ أف كاف اإلماـ 

اللحظػػة إلػػى مػػن حولػػو، ونظػػراً لشػػدة مجاىداتػػو بلػػغ بػػو الحػػاؿ إلػػى أف مكػػن فػػي مقػػاـ 
ف قػػػػػدح المػػػػػاء ويسػػػػػألو عمػػػػػا يريػػػػػد أف يتناولػػػػػو مػػػػػن التصػػػػػريف، فكػػػػػاف يعطػػػػػي اإلنسػػػػػا

المشروبات، فيخبره فيقوؿ لو اشػرب فيجػد لػذة الشػراب الػذي يطلبػو وطعمػو فػي ىػذا 
 الماء !! 

إال أف ىػػذه المجاىػػدات الكثيػػرة أثػػرت علػػى قػػواه العقليػػة، فجعلتػػو أمػػاـ النػػاس 
جػاىرة بػالفطر فػي يفعل أشياء تتنػافى مػع روح الشػريعة، كتػرؾ الصػبلة أمػاـ النػاس، والم

 رمضاف.
ولما كاف بعض ضعاؼ النفوس قد افتتنوا بو لمػا رأوه فيػو مػن كرامػات، ودعػاىم 
ىذا إلػى متابعتػو واالقتػداء بػو حتػى فيمػا يخػالف الشػريعة، كتػرؾ الصػبلة، حػاوؿ اإلمػاـ 
أبػػو العػػزائم أف ينبػػو ىػػؤالء تػػارة بػػالرفق واللػػين، ومػػرة بالغلظػػة والشػػدة، حتػػى اسػػتخدـ 

الوسػػػائل الحكيمػػػة الواجػػػب اسػػػتخدامها فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ، ولمػػػا وجػػػد أنهػػػم  معهػػػم كػػػل
مصرين على غػيهم، وىػم فػي ظػاىر األمػر وأمػاـ النػاس ينتسػبوف إلػى دعوتػو، تبػرأ مػنهم 
علػػػى صػػػفحات الصػػػحف الرسػػػمية، وأعلػػػن فػػػي كػػػل الػػػببلد أنػػػو بػػػرئ مػػػن ىػػػؤالء ومػػػن 

وفية فػػػي مشػػػيخة أعمػػػالهم، حتػػػى اضػػػطره ذلػػػك األمػػػر إلػػػى تسػػػجيل دعوتػػػو كطريقػػػة صػػػ
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 (.64ِزوشج اٌّششذ٠ٓ ص ) 



  {{145145}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

كػػاف   الطػػرؽ الصػػوفية، وذلػػك قبػػل انتقالػػو إلػػى الرفيػػق األعلػػى بعػػامين فقػػ.، مػػع أنػػو 
يتضرر عنػدما يػذكر لػو ىػذا األمػر فيمػا سػبق، ويصػر علػى تسػميتها بجماعػة آؿ العػزائم 

 أو الدعوة العزمية.
، العزائم في إماطػة اللثػاـ عػن حقيقػة المجػذوبين وىكذا يتبين لنا دور اإلماـ أبى

 .وتحذير السالكين من متابعتهم، ألنهم ليسوا أئمة مرشدين
يوضػػح أف المجػػذوب الحقيقػػي الصػػادؽ فػػي حالػػو مػػع اهلل البػػد أف  بػػل أنػػو 

يرده اهلل إلى بشريتو في أوقات الصبلة حتى يؤديها، وال يخرج عن الشػريعة طرفػة عػين 
ناً عنػده خلػل فػي مع كماؿ جذبو، أما من يتخطى حواجز الشػريعة، فهػو فػي نظػره إنسػا
 .قواه العقلية، فهو باألحرى معتوه وال يمت إلى الجذب الحقيقي بصلة

فالجػػذب ىػػو تعلػػق القلػػوب بشػػدة بالحبيػػب المحبػػوب، ولمػػا كػػاف المقصػػد ىػػو 
رضاء المحبوب، فكاف أوؿ شئ يفعلو المجػذوب أف ينفػذ مػا طلبػو منػو عػبلـ الغيػوب، 

لػػػوب أو معيػػػوب، ال يجػػػب علػػػى فػػػي كبلمػػػو المكتػػػوب، ومػػػن لػػػم يفعػػػل ذلػػػك فهػػػو مغ
 العقبلء إتباعو أو تقليده ولو أخبرىم بصريح الغيوب. 

  ::الػبَ٘ الجاىٔ٘الػبَ٘ الجاىٔ٘    --

  أبياء الصاحلني:أبياء الصاحلني:    

علػػػى مػػػن يتمسػػػكوف فػػػي إمامػػػة الطريػػػق بػػػابن الشػػػي  ولػػػو كػػػاف لػػػيس  وينعػػػي 
مػػؤىبلً لهػػذا المقػػاـ، حيػػث إنهػػم اخػػتل. عنػػدىم أمػػر الوراثػػة اإللهيػػة بالوراثػػة الشػػرعية، 

علػػوا اإلبػػن الصػػلب، الػػذي تورثػػو الشػػريعة مػػا خلفػػو األب مػػن مقتنيػػات الػػدنيا، ىػػو فج
أف ىذه وراثة الكتاب التي يصػطفي  الوىبية والعلـو اللدنية، ونسوا الذي يرث األحواؿ

    لهػػا مػػن يشػػاء مػػن األحبػػاب، وقػػد وضػػح ذلػػك سػػبحانو فػػي قولػػو  اهلل           
                                                          

                                                   [[ٖٕٖٕ]فاطر]ويقوؿ  فاطر
 : 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 146146}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

إذا مات المرشػد أو مػات الشػي  المػأذوف بػالطريق  -))ىذا وبعض أىل الطريق 
يسػػلموف ألحػػد أوالده أو أقاربػػو، وىػػذا أمػػر حسػػن لػػو أف مػػن سػػلموا لػػو يكػػوف علػػى  -

شػػئ مػػن العلػػم والعمػػل والحػػاؿ، واجتهػػد فػػي تحصػػيل مػػا بػػو كمػػاؿ نفسػػو ونفػػع غيػػره، 
وحػػافظ علػػى االقتػػداء بالمرشػػػد محافظػػة حقيقيػػة فػػي القػػػوؿ والعمػػل والحػػاؿ، أمػػػا إذا 

لػػم يبلػػغ الحلػػم، أو كبيػػراً علػػى غيػػر  سػػلموا البػػن المرشػػد أو ألحػػد أقاربػػو وكػػاف صػػبياً 
اسػػتقامة، بعيػػداً عػػن معرفػػة الطريػػق وأىلػػو، فػػ نهم بػػذلك يكونػػوف عرضػػوا مػػن اقتػػدوا بػػو 
للهبلؾ وأىلكوا أنفسهم، ألنهم بػذلك يجعلػوه يغتػر بنفسػو ويتكبػر علػى العلػم ويحتقػر 

ك أسػػاءوا إلػػى العلمػػاء، وال يزيػػده اإلقبػػاؿ عليػػو إال غػػروراً وبعػػداً عػػن اهلل، وكػػأنهم بػػذل
مرشدىم ف نو جملهػم بػالعلم والعمػل والحػاؿ، وىػم لػم يحسػنوا إليػو فػي أوالده وأىلػو، 
وكػػاف الواجػػب علػػيهم أف يجتهػػدوا فػػي تربيػػة ابػػن األسػػتاذ أو مػػن يكونػػوا مػػن أىلػػو تربيػػة 

 .حقيقية، علمًا وتهذيباً وعمبًل حتى يكوف لساف صدؽ لوالده، وارثاً لعلومو وأحوالو
من رجل ال يرضى أف يجعل الحصـر من العنب زبيبػاً، ويرضػى أف وإني ألعجب 

يجعػػل الطفػػل الصػػغير، المؤىػػل للتربيػػة والتهػػذيب والتعلػػيم مرشػػداً عظيمػػاً، ويظػػن أنػػو 
حكػم فػي كتابػو العزيزفػي ميػراث األرض  : إف اهلل يحسن صنعاً ... إلػى أف قػاؿ 

لمػػن يشػػاء، فحكػػم  خاصػػاً لمخصوصػػين، وحكػػم فػػي ميػػراث السػػماء أنػػو فضػػلو يؤتيػػو
سػػبحانو تعػػالى فػػي خيػػر الػػدنيا بمػػا ىػػو واضػػح، وحكػػم فػػي ميػػراث األنبيػػاء والمرسػػلين 

  والفضػػػػػػػػػػػػل العظػػػػػػػػػػػػيم، بأنػػػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػػػن يشػػػػػػػػػػػػاء:                           
 85((((الحديد[الحديد[ٕٕٔٔ]]

بأحواؿ الصوفية العظػاـ: كالشػي  منصػور البػاز البطػائحي  وقد تأثر في ذلك 
ا أعطػػى الخبلفػػة مػػن بعػػده لولػػد أختػػو سػػيدي أحمػػد الرفػػاعي ، عنػدم  ولػػم يعطهػػا

لولده، حتى ثػارت زوجتػو وألبػت عليػو كبػار اإلخػواف ليطلبػوا منػو أف يػولي ولػده ونتيجػة 
إللحاحهم، أمرىم باحضار االثنين، وطلب من كل منهما، أف يحضر كمػاً مػن حشػائب 

ثقلػػو ليثبػػت مهارتػػو وجدارتػػو، وأبطػػأ األرض، فػػذىب ابنػػو وعػػاد بسػػرعة بكػػم ىائػػل ينػػوء ب
سيدي أحمد الرفاعي، حتى أرسل الشي  في اسػتدعائو، فجػاء ولػيس معػو شػئ، فسػألو 
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  {{147147}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

: كلمػػا ىممػػت بقطػػع نبتػػة الشػػي  أمػػاـ الجميػػع لػػم لػػم تحضػػر مػػا أمرتػػك بػػو؟ فقػػاؿ 
أف أقطعهػػا، فأقػػاـ بػػذلك علػػيهم الحجػػة،  ، فأسػػتحي مػػن اهلل سػػمعتها تػػذكر اهلل 

 .فسلموا لو
مػػع كثػػرة ولػػده، يسػػلم الرايػػة مػػن بعػػده  وىكػػذا الشػػي  أبػػو الحسػػن الشػػاذلي 

لسػػػيدي أبػػػي العبػػػاس المرسػػػي، وىػػػو مػػػع صػػػبلح أبنائػػػو ينتقػػػي لخبلفتػػػو سػػػيدي يػػػاقوت 
 .العرش

األمػر مشػاعاً مػن بعػده،  ولذلك واقتداء بهدي السلف الصػالح، تػرؾ اإلمػاـ 
ت أمر الطريق ولم تعين مػن يقػـو إذا قاؿ لك: لم ترك : ماذا تقوؿ هلل وقد سئل 

 :بو من بعدؾ؟ فقاؿ 

  ((((َع ٚدٛد خٝار األصشاب َع ٚدٛد خٝار األصشاب   أقٍٛ ي٘ فعًت نُا فعٌ رشٍٛ اهلل أقٍٛ ي٘ فعًت نُا فعٌ رشٍٛ اهلل   ))))

فأحيػػا بػػذلك نهػػج السػػلف فػػي أنػػو يخلػػف المرشػػد خيػػار أبنائػػو الروحػػانيين حػػاالً 
وعمػػػبلً وعلمػػػاً ومعرفػػػة، لػػػو لػػػم يتػػػوفر ذلػػػك فػػػي أبنائػػػو الصػػػلب، أمػػػا إذا تػػػوافرت تلػػػك 

 خصوصيات في االبن الصلب فهو خير الخيرين ألنو جمع النسبين.ال

  الػبَ٘ الجالج٘:الػبَ٘ الجالج٘:  --  

  اليطب الػسٓف:اليطب الػسٓف:    

تمسك بعض مشاي  الطرؽ بحقهم فػي قيػادة المريػدين بانتسػابهم إلػى  يرى 
الدوحة النبوية الطاىرة، مع أنهم ليسوا على نهج سػابقيهم، لػيس بشػئ إذا أف مسػئولية 

يكػػوف مػػن يقػػـو بهػػا أكمػػل النػػاس تشػػبهاً بالسػػلف الصػػالح فػػي  إمامػػة الطريػػق تقتػػدي أف
ىػػديهم وسػػلوكهم وسػػمتهم وعلمهػػم، ويػػرد علػػيهم فػػي اسػػتنادىم فػػي ىػػذا األمػػر علػػى 

 :والذي يقوؿ فيو الحديث الوارد عن رسوؿ اهلل 

ِٔ َتِضًَُّٛا   }} ِ٘ َي ِِ ِب ِٕ أَخِوُت ََا ِ  ِِ َٗا ايََّٓاُط َِِّْٔٞ قِ َتَرِنُت ِفُٝه ِٔ َتِضًَُّٛا َٜا َأَُّٜ ِ٘ َي ِِ ِب ِٕ أَخِوُت ََا ِ  ِِ َٗا ايََّٓاُط َِِّْٔٞ قِ َتَرِنُت ِفُٝه َِٚعِتَرِتٞ َٜا َأَُّٜ  ِ٘ َِٚعِتَرِتٞ ِنَتاَب ايًٓ  ِ٘ ِنَتاَب ايًٓ



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 148148}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ِِٝتٞ ٌَ َب ِٖ ِِٝتَٞأ ٌَ َب ِٖ   8686  {{  َأ

فػػي ذكػػره ألىػػل البيػػت فػػي ىػػذا  فيبػػين حقيقػػة مػػا يقصػػده سػػيدنا رسػػوؿ اهلل 
 :فى ذلك قوالً شافياً وافياً   الحديث فيقوؿ

الػػػذين كاشػػػفهم اهلل تعػػػالى بظػػػاىر  ))والمػػػراد بأىػػػل البيػػػت حملػػػة العلػػػم بػػػاهلل 
ملهػػم اهلل بحقيقػػة النسػػب المحمػػدي الروحػػاني القػػرآف وباطنػػو وحػػده ومطلعػػو، ممػػن ج

، وقولػو صػلى اهلل زيػداً  وتبنيػو     8787{{  شًُإ َٓا أٌٖ ايبٝدت شًُإ َٓا أٌٖ ايبٝدت   }}: بدليل قولػو 
  8888{{أدخٌ اإلشالّ بالاّل يف ْصيب أدخٌ اإلشالّ بالاّل يف ْصيب   }}: : عليو وسلم 
حقيقػػة النسػػب الػػذي ينتسػػب إليػػو المتقػػوف ويتفاضػػل بػػو الصػػالحوف  ويبػػين 

 :فيقوؿ عند حديثو عن الفرقة الناجية
أٖددٌ ايكددرإٓ أٖددٌ ايكددرإٓ   }}:  ))فالفرقػػة الناجيػػة ىػػم أىػػل القػػرآف، وىػػم المعنيػػوف بقولػػو 

وىم أىل اهلل الصالحوف الذين اتصل نسبهم بربهم باتصالهم بحبػل اهلل   8989{{أٌٖ اهلل أٌٖ اهلل 
المتين الذي ىو القػرآف المجيػد، ومػن ذاؽ حػبلوة القػرآف وصػل إلػى اهلل بػأقوى سػبب 

مػن صػفات اهلل، ومػن اتصػل بصػفة مػن صػفات  وصبًل ال ينقطع بعده، ف ف القرآف صفة
اهلل تعػػالى، اتصػػل بػػاهلل تعػػالى، ألنػػو بتبلوتػػو لكػػبلـ اهلل مبلحظػػاً أنػػوار المػػتكلم، عػػامبلً 

 بػػػالقرآف، يتصػػػف بػػػالكبلـ واهلل متصػػػف بػػػالكبلـ، وأكمػػػل مػػػا يتقػػػرب بػػػو إلػػػى اهلل 
ه، وأحػب يحب صفاتو ويحب مقتضياتها ظػاىرة فػي عبػد التخلق بأخبلقو، ف ف اهلل 

عبػػػد هلل مػػػن جملػػػو اهلل بمػػػا يحػػػب مػػػن صػػػفاتو سػػػبحانو، وجعلػػػو مظهػػػراً الشػػػراؽ أنػػػوار 
 90(( مقتضياتو

أبنػػاء المشػػاي  وغيػػرىم علػػى المسػػارعة إلػػى االتصػػاؿ  اإلمػػاـ  وىكػػذا يحػػث  
، فعنػدما  بالنسب الروحاني والسر النوراني ألنو ىو الػذي عليػو المعػوؿ فػي طريػق القػـو
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 سنن الترمذيعن جابر بن عبداهلل،  

87
 سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚاٌساوُ ػٓ ػّشٚ تٓ ػٛف. 
88

 (.21اٌفشلح إٌاخ١ح ص ) 
89

 سٚاٖ إٌغائٟ ٚاتٓ ِاخح ٚأزّذ ٚاٌذاسِٟ ٚاٌساوُ ػٓ أٔظ. 
90
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  {{149149}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

شػػيخو الروحانيػػة مػػن حػػب ووجػػد وصػػدؽ وورع وزىػػد واقبػػاؿ يتصػػف المريػػد بصػػفات 
وغيرىػػا، تفػػاض عليػػو الجمػػاالت الوىبيػػة والكمػػاالت المحمديػػة واألنػػوار العرفانيػػة نظػػراً 
لثبػػوت نسػػبو الروحػػاني، واتصػػالو بأصػػلو النػػوراني، وىػػذا ىػػو النسػػب الػػذي يقػػوؿ فيػػو 

ْبٝدا٤ ال ْدٛرخ   ْبٝدا٤ ال ْدٛرخ   حنٔ َعاظدر األ حنٔ َعاظدر األ   }}صلى اهلل عليو وسلم فى معنى الحديث الشػريف: 
 {{درُّٖا ٚال دٜٓارّا، ِٚمنا ْٛرخ عًُّا ْٚٛرّا درُّٖا ٚال دٜٓارّا، ِٚمنا ْٛرخ عًُّا ْٚٛرّا 

ولمػػا كػػاف العلمػػاء ورثػػة األنبيػػاء، فالوراثػػة الحقيقيػػة فػػي ىػػذه المعػػاني والكمػػاالت 
الروحانية ال تكوف لمجػرد األنسػاب الطينيػة، وإنمػا التصػاؿ األرواح النورانيػة، والتشػابو 

 : ة أىل المعية وفي ذلك يقوؿ في الكماالت المحمدية، واالنتظاـ في جمل
 ىذا ىو الشرؼ األعلػى لمػن سػبقت

 
 لػػػػػػػػػػو العنايػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن إحسػػػػػػػػػػاف بارينػػػػػػػػػػا

 
  ::الػبَ٘ السابع٘الػبَ٘ السابع٘    --

  أدعٔاء احلال:أدعٔاء احلال:    

حرباً ال ىوادة فيهػا علػى األدعيػاء الػذين يوىمػوف النػاس أنهػم وصػلوا  ويشن 
ليغػػاً حتػػى يتصػػرفوف إلػػى مقامػػات المعرفػػة، ويػػأمرونهم باتبػػاعهم ويػػؤثروف علػػيهم تػػأثيراً ب

فػيهم كمػػا يحلػو لهػػم، وذلػك لسػػلب أمػوالهم، فيوضػػح ذلػك ضػػارباً مػثبلً حػػدث لػو مػػع 
 أحدىم فيقوؿ:

ومنهم من يأمر تبلميذه بترؾ العلم والتعلم وترؾ الوظائف والرواتب بػل وتػرؾ  ))
األعماؿ الشرعية موىمػاً أف ذلػك يحجػب عػن األنػوار، ونعػم ف نػو يحجػب عػن األنػوار 

ية، وقد رأيت رجبًل في آخر صػعيد مصػر ازدحػم عليػو الطػبلب، ال شػغل لػو إال اإلبليس
؟ فقػػاؿ: إف صػػليت عليػػو شػػرب التبػػغ وسػػألت أحػػد أتباعػػو: لػػم ال تصػػلي علػػى النبػػي 

ذىػػب نػػػوري!! وانصػػػرؼ إلػػػى شػػيخو، فأعطػػػاه عصػػػا طويلػػػة وقػػاؿ امضػػػي بتلػػػك العصػػػا 
واف، ووقػػف أمػػػامي واسػػلب حالػػو، فجػػػاءني وأنػػا جػػػالس مػػع بعػػػض أىػػل العلػػػم فػػي أسػػػ

بالعصػػا وتمػػتم  بكلمػػات، فاسترسػػلت فػػي مػػذاكرتي حتػػى انتهيػػت منهػػا ثػػم نظػػرت إليػػو، 
    ففهمت خبث نفسو فقلػت لػو:                                       



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 151151}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  [[ٛٔٛٔ]اإلسػػػراء]فسػػػقطت العصػػػا مػػػن يػػػده، وجلػػػس علػػػى األرض، ودنػػػا منػػػي، فأسػػػمعتو  اإلسػػػراء
آي القػػػرآف الكػػػريم وشػػػرحت لػػػو معناىػػػا، فتػػػاب إلػػػى اهلل وأقبػػػل عليػػػو سػػػبحانو،  بعػػػض

وأخبرنػػػػي أف شػػػػي  شػػػػيخو بمصػػػػر، وأنهػػػػم يتركػػػػوف األعمػػػػاؿ الشػػػػرعية ليزيػػػػد حػػػػالهم، 
   فتحققػػت قولػػو                                           [[ٚ٘ٚ٘ ]مػػريم ]مػػريم

 92{{  9191{{ًُٞ يًظا  ست٢ َِا أخوٙ   ٜفًت٘ ًُٞ يًظا  ست٢ َِا أخوٙ   ٜفًت٘ ِٕ اهلل يِٕٝ اهلل يٝ  }}:  وقولو 
أحػػػواؿ ىػػػؤالء الػػػذي يشػػػربوف المسػػػكرات بحجػػػة ىدايػػػة  وىكػػػذا يكشػػػف 

العاصين، وىؤالء الذين يجمعػوف بػين النسػاء والرجػاؿ فػي مكػاف واحػد، وىػؤالء الػذين 
 :يطلبوف من مريديهم التسليم للشي  على أي حاؿ كاف، فيقوؿ

ين ومػن لػم يسػبق لهػم تحصػيل العلػم يقتػدوف ))بعض مػن ال بصػيرة لهػم فػي الػد
مهمػا كػاف وعلػى أي  -ببعض أدعياء الطريق فيػدخلوف فػي قلػوبهم أف التسػليم للشػي  

خيػػػر وال يصػػػل السػػػالك إلػػػى اهلل إال بالتسػػػليم للشػػػي ، ثػػػم يعملػػػوف أمػػػاـ  -حػػػاؿ كػػػاف 
المريػػػدين صػػػريح الحػػػراـ، أو يقولػػػوف صػػػريح الكفػػػر، ويػػػأمروف بتػػػرؾ الفػػػرض والسػػػنة، 

ينهػػوف عػػن األعمػػاؿ الشػػرعية، فيسػػلم لهػػم أىػػل الجهالػػة تسػػليم األعمػػى، العتقػػادىم و 
أنهم أىل الحقيقة، وأنهم ارتقوا عن الشريعة، ويضربوف مػثبلً يػدؿ علػى كمػاؿ جهػالتهم 
فيقولػوف: ))إف كػاف شػيخك حمػػار امسػك ذيلػو(( مبالغػة فػػي التسػليم األعمػى وكػم مػػن 

   93فأنساىم ذكر اهلل((فئة من الناس استحوذ عليهم الشيطاف 
بيانػػاً شػػافياً، ال لبػػث بعػػده لكػػل مريػػد يريػػد وجػػو اهلل فػػي اتباعػػو ألىػػل  ويبػػين 
 الطريق ويقوؿ:

))وكيػػف يسػػلم السػػالك طالػػب النجػػاة مػػن ىػػوؿ يػػـو القيامػػة بصػػحبة مػػن يهلكػػو 
؟ وىػػػذا لػػػيس بتسػػػليم وإنمػػػا جهػػػل بػػػالحق وحػػػظ جلػػػي ال بمخالفػػػة سػػػنة رسػػػوؿ اهلل 

، قػػدار مخصػػوص، فػػ ف خػػالف المرشػػد مػػا كػػاف عليػػو رسػػوؿ اهلل خفػػى، وللتسػػليم م
وقػػف عػػن االقتػػداء بػػو حتػػى يسػػتبين لػػو الحػػق فيػػو، أو يسػػألو عػػن مأخػػذه مػػن كتػػاب اهلل 
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  {{151151}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  ، قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى وسػػػػػػنة رسػػػػػػوؿ اهلل                               
 بػػالحق بشػػيراً ونػػذيراً، مبينػػاً لنػػا محػػاب اهلل والعاقػػل ال يقلػػد إال مػػن بعثػػو اهلل القيامػػة[القيامػػة[ٗٔٗٔ]]

وما كاف عليػو األئمػة الهػداة  ومراضيو، والمرشد يبين لنا ما خفى من بياف رسوؿ اهلل 
 94من الصحابة والتابعين((

عنػدما سػأؿ تبلميػذه  مثبًل لؤلئمة السابقين بأبي يزيد البسػطامي  ويضرب 
اؿ: أنػػا محمػػد رسػػوؿ اهلل، يعنػػي ال تنظػػروا إلػػي قػػائبًل: مػػن أنػػا؟ قػػالوا: أنػػت أبػػو يزيػػد. قػػ

بعين العصمة، ولكن انظروا إلي بعػين البصػيرة، فػ ف كنػت علػى مػا كػاف عليػو رسػوؿ اهلل 
 : فاصحبوني، وإف خالفت رسوؿ اهلل فقوموني، ويختم كبلمو قائبًل 

)وىػػذا أسػػاس الطريػػق، فػػ ف الحػػق فػػوؽ الخلػػق، فأقبػػل الحػػق ولػػو مػػن الغريػػب 
غػػػيض الػػػدنئ، وال تقبػػػل الباطػػػل ولػػػو مػػػن الػػػولي العػػػالم الػػػورع الزاىػػػد، وأىػػػل البعيػػػد الب

  95((السلوؾ، يعرفوف الرجاؿ بالحق، وال يعرفوف الحق بالرجاؿ

  املسحل٘ اخلامط٘: املسحل٘ اخلامط٘:   

  آداب أٍل الطسٓل:آداب أٍل الطسٓل:    

ولػػذا وضػػح  ولػػؤلدب عنػػد الصػػوفية شػػأف كبيرفػػي سػػيرىم وسػػلوكهم إلػػى اهلل 
 اإلماـ أبو العزائم أىميتو فقاؿ:

  ((((  ايسّ األدب ِٚال فاْتظر ايعطبايسّ األدب ِٚال فاْتظر ايعطب  ))))  

ولكػػػوف األدب ال يخػػػتص بمرحلػػػة واحػػػدة فقػػػ. مػػػن مراحػػػل الطريػػػق، بػػػل يػػػبلـز 
السػػالك فػػي ىػػذه المنػػازؿ  السػػالك ويلػػـز للواصػػل، وبػػو يتجمػػل المػػتمكن، أوصػػى 

 :فقاؿ

  ((((  سافظ ع٢ً األدب ٚيٛ رقٝت ِىل أع٢ً ايرتبسافظ ع٢ً األدب ٚيٛ رقٝت ِىل أع٢ً ايرتب  ))))
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 (.60دعرٛس اٌغاٌى١ٓ ص ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 152152}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ى فسنوضػػػح جملػػػة مػػػن اآلداب ولمػػػا كػػػاف األدب يختلػػػف مػػػن منزلػػػة إلػػػى أخػػػر 
 الواجب التحلي بها للسالك في خاصة نفسو ومع أخوانو ومع مرشده.

 أدب السالك في نفسو: -ٔ
األدب الواجػػػب علػػػى السػػػالك التحلػػػي بػػػو فػػػي خاصػػػة نفسػػػو  ُيْجمػػػل اإلمػػػاـ 

فيقػػػوؿ: ))مقػػػاـ العبػػػد التقصػػػير(( أي أف السػػػالك يجػػػب أف ينتبػػػو دائمػػػاً إلػػػى نػػػػواحي 
الػػػو وأحوالػػو وأفعالػػػو، ليتجنبهػػػا أو ليصػػححها، أمػػػا األعمػػػاؿ الصػػػالحة القصػػور فػػػي أعم

والفاضلة، فيجب عليو أف ينسػاىا أو يتناسػاىا حتػى يسػلم مػن مػرض العجػب أو الريػاء 
 أو الكبر، ومن ىنا حدد نظر السالك الصحيح فقاؿ:

))السػػػالك ينظػػػر إلػػػى سػػػيئات نفسػػػو وحسػػػنات اآلخػػػرين، ويضػػػع خلػػػف ظهػػػره 
للسػػػيدة عائشػػػة  ات اآلخػػػرين، وىػػذا مػػػا أشػػار إليػػػو رسػػوؿ اهلل حسػػنات نفسػػػو وسػػيئ

ٜا رشٍٛ اهلل َت٢ ٜهٕٛ ايردٌ حمصّٓا؟ ٜا رشٍٛ اهلل َت٢ ٜهٕٛ ايردٌ حمصّٓا؟   }}:فى معنػى الحػديث الشػريف  عندما سألتو
: َِا رأ٣ ْفص٘ َص٦ّٝا، فكايت رض٢ اهلل عٓٗا ٚ َت٢ ٜهٕٛ ايردٌ َص٦ّٝا؟ : َِا رأ٣ ْفص٘ َص٦ّٝا، فكايت رض٢ اهلل عٓٗا ٚ َت٢ ٜهٕٛ ايردٌ َص٦ّٝا؟ فكاٍ فكاٍ 
  {{  : َِا رأ٣ ْفص٘ حمصّٓا: َِا رأ٣ ْفص٘ حمصّٓافكاٍ فكاٍ 

دب بهػػذه اآلداب العاليػػة إال إذا الحػػظ بعػػين فكرتػػو وال يسػػتطيع السػػالك أف يتػػأ
أو بعػػين بصػػيرتو حقيقتػػو األولػػى، وىػػى أنػػو مخلػػوؽ مػػن تػػراب أو مػػن طػػين أو مػػن مػػاء 
مهػػين، ورأى مػػا زاد علػػى ذلػػك مػػن صػػفات وكمػػاالت، إنمػػا ىػػي فػػيض ىبػػات وأسػػرار 

 ،عليػػو، وىػػذا ىػػو األصػػل األوؿ لمػػن أراد الوصػػوؿ إلػػى اهلل  تنػػزالت مػػن الحػػق 
  ))َٔ رأ٣ ْفص٘ فٛم ايرتاب ضٌ((.))َٔ رأ٣ ْفص٘ فٛم ايرتاب ضٌ((.: وفيو يقوؿ 

وىػػػو مػػػا عبػػػر عنػػػو سػػػيدي ابػػػن عطػػػاء اهلل السػػػكندري فػػػي حكمػػػو حيػػػث يقػػػوؿ 
. وفػي ىػذا المقػاـ ))ادفٔ ْفصو يف أرض اخلٍُٛ، تعرم عًٝو أْٛار ايٛصٍٛ(())ادفٔ ْفصو يف أرض اخلٍُٛ، تعرم عًٝو أْٛار ايٛصٍٛ((

 يوجو السالك لنفسو الخطاب الذي أشار إليو اإلماـ أبو العزائم في قولو:
 لمهين من الػذي سػواؾيا أيها الماء ا

 
ومػػػػن الػػػػذي فػػػػي ظلمػػػػة األحشػػػػاء قػػػػد 

 واالؾ
 
 يػػػػػػػػػا نطفػػػػػػػػػة بقرارىػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػورت

 
 مػػػػػػػػػػن ذا الػػػػػػػػػػذي بحنانػػػػػػػػػػو أنشػػػػػػػػػػاؾ

 يػػػػػا صػػػػػورة مػػػػػن حسػػػػػنو قػػػػػد جملػػػػػت 
 

 مػػػػػػػػػػن ذا الػػػػػػػػػػذي بجمالػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػبلؾ
 



  {{153153}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

 ومػػػػن الػػػػذي بألسػػػػت أسػػػػمعك النػػػػدا
 

 ومػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػذي بوصػػػػػػػػػػػػالو نػػػػػػػػػػػػاداؾ
 ومػػػػػػن الػػػػػػذي تعصػػػػػػي ويغفػػػػػػر دائمػػػػػػاً  

 
 نسػػػػػػػػػاؾومػػػػػػػػن الػػػػػػػػػذي تنسػػػػػػػػػى وال ي

 ومػػػػػػػن الػػػػػػػذي يػػػػػػػدنو إليػػػػػػػك بفضػػػػػػػلو 
 

 وإذا سػػػػػػػػػػػػػػػألت جنابػػػػػػػػػػػػػػػو أعطػػػػػػػػػػػػػػػاؾ
 ومػػػػن الػػػػذي عنػػػػد الشػػػػدائد تقصػػػػدف 

 
 ومػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػذي إف تسػػػػػػػػػػألن لبػػػػػػػػػػاؾ

 ومػػػػػن الػػػػػذي شػػػػػق العيػػػػػوف فأبصػػػػػرت 
 

 ومػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػذي بظهػػػػػػػػػػػوره أعػػػػػػػػػػػبلؾ
 ومػػػػػػػػن الػػػػػػػػذي غػػػػػػػػذاؾ مػػػػػػػػن نعمائػػػػػػػػو 

 
 ومػػػػػػػػن الكػػػػػػػػروب جميعهػػػػػػػػا أنجػػػػػػػػاؾ

 ومػػػػػن الػػػػػذي مػػػػػنح الجميػػػػػل بفضػػػػػلو 
 

 يػػػػػػػػػػػاؾومػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػذي بتلطػػػػػػػػػػػف أح
 ومػػػػػػػن المجيػػػػػػػب إذا سػػػػػػػألت جنابػػػػػػػو 

 
 وإذا طلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وداده أعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

 ومػػػػػن الػػػػػذي كشػػػػػف الحجػػػػػاب تػػػػػودداً  
 

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رأت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػواره عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ
 ومػػػػػػػػن الػػػػػػػػذي مػػػػػػػػؤل الفػػػػػػػػؤاد بحبػػػػػػػػو 

 
 وبسػػػػػػػػػػػػره عنػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػفا نػػػػػػػػػػػػاداؾ

 ومػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػذي أوالؾ نػػػػػػػػػور جمالػػػػػػػػػو 
 

 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػذكره وشػػػػػػػػػػػػػػػػػهوده صػػػػػػػػػػػػػػػػػافاؾ
تكػػوف طػػوع أمػػره  وال يػػزاؿ العبػػد يكػػرر علػػى مسػػامع نفسػػو ىػػذه العبػػارت حتػػى 

األخػبلؽ والكمػاالت  سػيراً حثيثػاً، وىنػا يبػين  ورىن إشارتو، فيسير بهػا إلػى اهلل 
 التي يجب أف يتجمل بها السالك فيقوؿ:

))جيب ع٢ً ايصايو يف طرٜكٓا إٔ ٜهٕٛ ناألرض يف ايتٛاضع ٚنايعُض يف ))جيب ع٢ً ايصايو يف طرٜكٓا إٔ ٜهٕٛ ناألرض يف ايتٛاضع ٚنايعُض يف   
  املٓفع١ ٚنايبشر يف ايهرّ ٚنايًٌٝ يف ايصرت((.املٓفع١ ٚنايبشر يف ايهرّ ٚنايًٌٝ يف ايصرت((.

السػػالك فػػي تجملػػو بهػػذه الجمػػاالت البػػد أف يتخلػػى عػػن ىػػذا مػػع مبلحظػػة أف 
 في قولو: الفطر المهمبلت واألخبلؽ السيئات، والتي يشير إليها 

 وإيػػػػػػػػػػاكم وأخػػػػػػػػػػبلؽ إبلػػػػػػػػػػيس إنهػػػػػػػػػػا
 

 لقػػػػػػػد أبعدتػػػػػػػو وىػػػػػػػو طػػػػػػػاووس رامػػػػػػػق
دعػػػػػػػوا الكبػػػػػػػر والحسػػػػػػػد القبيحػػػػػػػين  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادتي

 

 دعػػػػػػػوا طمعػػػػػػػاً فيمػػػػػػػا يػػػػػػػزوؿ وسػػػػػػػابقوا
 وغضػػػػػوا عػػػػػن المكػػػػػروه أعػػػػػين عفػػػػػة 

 
 ودوا ببشػػػػػػػػػر فالسػػػػػػػػػماحة رونػػػػػػػػػقوجػػػػػػػػػ

 وإيػػػػػػػاكم وعػػػػػػػدوكم خبػػػػػػػث طػػػػػػػبعكم 
 

 وطمعػػػػػػػاً وحػػػػػػػب الجػػػػػػػاه فهػػػػػػػو يفػػػػػػػرؽ
 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 154154}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

 لكل سالك في طريقو فيقوؿ: وتجمع ىذه اآلداب النصيحة التي يوجهها 
))أخػػي تباعػػد عػػن أخػػبلؽ إبلػػيس وىػػي الحسػػد والكبػػر والطمػػع وحػػب الشػػهرة 

وإشػاعة الفاحشػة فػي إخوانػك والسمعة وأذية الخلػق والغيبػة والنميمػة والكػذب والػزور 
المػؤمنين، واحػػب لجميػع إخوانػػك مػا تحبػػو لنفسػك، ودع الفسػػاد، وتباعػد عػػن أخػػبلؽ 
البهائم من الحرص والبخل واالنتقػاـ والحيػل والمكػر والخػداع والتملػك والزنػا وشػرب 
الخمػر والتهػاوف بحقػوؽ النػاس، وتخلػػق بػأخبلؽ المبلئكػة لتأديػة المػأمورات، والتباعػػد 

هيػػػات، واحفػػػظ الػػػرأس ومػػػا وعػػػى: مػػػن العينػػػين واألذنػػػين واللسػػػاف واألنػػػف، عػػػن المن
والجسم وما حوى: من اليدين والقلب والبطن والفرج والرجلين، واحكم يػا أخػي إنػك 
مػػن أكػػابر األوليػػاء هلل تعػػالى المحفػػوظين بعػػين عنايتػػو ألف اهلل ال يوفػػق لهػػذه إال صػػفوتو 

 96أدـ الشكر على النعمة تع. المزيد((من أوليائو وىو الموفق الهادي سبحانو و 
أمػػػا أدب السػػػالك فػػػي عباداتػػػو المختلفػػػة وفػػػي معامبلتػػػو وفػػػي جلوسػػػو ومشػػػيو 
وكبلمو ونومو وغيرىا، فهذا يحتاج إلػى شػرح طويػل وقػد نفػرده بكتػاب خػاص إذا يسػر 

 .97اهلل ذلك بمنو وفضلو وكرمو
 أدب السالك مع أخوانو: -ٕ

م يحققوف في زمػنهم وعصػرىم مجتمػع المدينػة والسالكوف عند اإلماـ أبي العزائ
الفاضلة، والذي ظهر ألوؿ مرة في المدينة المنورة عندما كاف ساكنوىا ىػم الػذين قػاؿ 

  اهلل فػػػػػػػيهم:                            [[ٕٜٕٜ،]الفػػػػػػػتح،]وىػػػػػػػم يعيػػػػػػػدوف تلػػػػػػػك  الفػػػػػػػتح
 م ىػػو وصػػف اهلل األحػػواؿ علػػى قػػدر زمػػانهم، والمبػػدأ الػػذي يضػػعونو نصػػب أعيػػنه

    فػػي قولػػو : ألصػػحاب سػػيدنا رسػػوؿ اهلل                 ....  الػػ  وال يكػػوف ذلػػك
عنػػػدما  إال إذا حػػػدثت األخػػػوة اإليمانيػػػة بمعناىػػػا الحقيقػػػي والتػػػي جمػػػع أوصػػػافها 

 وصف اإلخواف فقاؿ:
))واإلخػػػػواف ىػػػػم ىياكػػػػل متعػػػػددة سػػػػرت فػػػػيهم روح واحػػػػدة، كالجسػػػػد الواحػػػػد 

أعضػػاؤه ولكنػػو واحػػد، فػػ ذا تػػألم عضػػو منػػو شػػعر بػػاأللم كػػل الجسػػد، فكػػذلك تعػػددت 
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 ٚلذ ٚضسٕا رٌه ِفصالً فٝ وراتٕا )إٌّٙح اٌصٛفٝ ٚاٌس١اج اٌؼصش٠ح(. 



  {{155155}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

اإلخػػػواف يتػػػألموف جميعػػػاً أللػػػم أحػػػدىم، غنػػػيهم فقيػػػر ألنػػػو يػػػؤثر الفقيػػػر علػػػى نفسػػػو، 
وفقيػػرىم غنػػي لكمػػػاؿ ثقتػػو بربػػػو، صػػفت قلػػوبهم فتجملػػػت ظػػواىرىم، فػػػ ذا رأى األخ 

فػػرح فيػػزداد نػػوراً علػػى نػػوره األخ كأنػػو أشػػرقت عليػػو أنػػوار، فانبسػػ. وانشػػرح وصػػافح و 
 .وحااًل على حالو وعلمًا على علمو

يبػػػذؿ كػػػل أخ ألخيػػػو مػػػا يجػػػد مػػػن وجػػػد أو وجػػػود، فيغػػػذي األخ أخػػػاه بعلمػػػو، 
واآلخر يغذيو بخبزه، فبل يقابل أخ أخاه إال وفتحت أبواب السماء بالبركات، وىطلػت 

وبهم مػن طمػع، ألنػو األرزاؽ والفتوحات، نزع اهلل ما في صدورىم مػن غػل، ومػا فػي قلػ
سػػبحانو ىػػو المحبػػوب لهػػم فػػي أنفسػػهم، ومػػا تقولػػوف فػػي اثنػػين تقػػاببل علػػى شػػوؽ فػػي 

 اهلل، ومحبة في اهلل، وبذؿ في ذات اهلل؟
ىػػذا يبػػذؿ ألخيػػو مػػا بػػو سػػعادتو األبديػػة مػػن علػػم وحػػاؿ وُخلػػق حسػػن، واآلخػػر 

فػػػي  و يبػػػذؿ لػػػو نفػػػيس طعامػػػو وشػػػرابو ومالػػػو، ومػػػا تقولػػػوف فػػػيمن تحقػػػق فػػػيهم قولػػػ
املتشابٕٛ يفَّ ٚاملتباَيٕٛ يفَّ، ٚاملتساٚرٕٚ يفَّ ع٢ً املتشابٕٛ يفَّ ٚاملتباَيٕٛ يفَّ، ٚاملتساٚرٕٚ يفَّ ع٢ً   }}: الحديث القدسي عن اهلل تعالى

ولػيس ىػذا الوصػف   9898{{َٓابر َٔ ْٛر، ٜػبطِٗ املال٥ه١ ٚاألْبٝا٤ يكربِٗ َٔ اهلل َٓابر َٔ ْٛر، ٜػبطِٗ املال٥ه١ ٚاألْبٝا٤ يكربِٗ َٔ اهلل 
العلػػػي موجػػػوداً إال فػػػي الصػػػديقين وأبػػػداؿ الرسػػػل علػػػيهم الصػػػبلة والسػػػبلـ، فكػػػل أخ 

   99من الصديقين ومن أبداؿ الرسل عليهم الصبلة والسبلـ(( يعامل أخوانو بهذا فهو
اآلداب التػػي يتػػأدب بهػػا األخ مػػع أخوانػػو فػػي ىػػذه الحكمػػة الفػػذة  ويجمػػل 

الجامعة حيث يوضح أف األخ إما أكبر منك وإما أصغر منك وإما مساو لك، فأما مػن 
وأمػػا مػػن ، أكبػػر منػػك فتعتقػػد فػػي نفسػػك أنػػو خيػػر منػػك ألنػػو سػػبقك بطاعػػة اهلل ىػػو 

، وأمػا ىو أصغر منك، فتعتقد في نفسػك أنػو خيػر منػك، ألنػك سػبقتو بمعصػية اهلل 
المسػػاو فشػػئ مػػن اثنػػين: إف كػػاف أعلػػم منػػك فتعتقػػد أنػػو خيػػر منػػك، ألنػػو يعلػػم مػػا ال 
تعلم، وللمنزلة الكريمػة التػي أعػدىا اهلل للعلمػاء، وأمػا إف كػاف أقػل منػك علمػاً، فتعتقػد 

نك تحاسػب علػى مػا تعلمتػو، فحسػابو أخػف مػن حسػابك، في نفسك أنو خير منك أل
عبػادات الشػاقة فػي وىكذا قس في كل األمور في الغنى والفقر، والصحة والمرض، وال

                                                 
98

 .صغ١ش، ػٓ ػثادج تٓ اٌصاِدسٚاٖ اٌغ١ٛطٟ فٟ اٌداِغ اٌ 
99

 .49دعرٛس آداب اٌغٍٛن ص  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 156156}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ف ذا تأدب السالك بهذه اآلداب، ف نو كلما جلس مع إخوانو كمػا كػاف النوافل وتركها، 
 : قاؿ 

اً ال مطلوبػػاً، ومجاىػػداً ))جلػػس محصػػبلً ال موصػػبًل، ومكتسػػبًاَ  ال منفقػػاً، وطالبػػ
 ألعدائو فيو ال مغروراً مخدوعاً، ومريضاً يستشفى ال طبيباً يعالج((.

السػػالك أف يعتقػػد اإلحسػػاف فػػي غيػػره والػػنقص فػػي نفسػػو، وأف  وىنػػا ينصػػح 
يغض عيوف البحث عن عيوب إخوانو، ويصم آذاف التنقيػب عػن نقػائص بعضػهم، وفػي 

 ذلك يقوؿ: 
معصػػوماً، وال ملكػػاً نورانيػػاً مجػػرداً عػػن لػػواـز البشػػرية،  ))فػػ ف المريػػد لػػيس رسػػوالً 

وعلػى كػل أخ أف يشػتغل بتطهيػػر نفسػو وتزكيتهػا مػن عيوبهػػا، وأف ينظػر لنفسػو باالنتقػػاد 
أو البحػػث عػػن دسائسػػها ومسػػاويها، وينظػػر لكمػػاالت إخوانػػو ليتكمػػل بهػػا ومحاسػػنهم 

  100ليتجمل بها((
و: ))ف ذا شػهد وجػوده، وظهػرت لػو األخ بخصوصية يقوؿ ل ، ف ذا أكـر اهلل 

خصوصيتو، وجب عليو أف يلـز األعتاب ويتجمػل بػاآلداب، فػ ف مػراد السػالك القبػوؿ 
والغيبة عن الخلق بالحضور مػع اهلل تعػالى، فمػن غيبػو علمػو وحالػو وبيانػو عػن الحضػور 
مػػع الحػػق، فعانػػد أو جػػادؿ أو اصػػطفى لنفسػػو إخوانػػاً، أو ظػػن أنػػو كمػػل فقػػاـ ليكمػػل 

، خلع حلل السلوؾ، وحـر السير إلى ملك الملوؾ، وىػذا ىػو المػرض اإلبليسػي، غيره
ومػػن لػػم يتػػدارؾ نفسػػو فػػي ىػػذا التيػػو بتعػػاطي األدويػػة المػػرة مػػن يػػد المرشػػد أو النصػػوح 
المخلػػص مػػن إخوانػػو، رد عػػن الجنػػاب إلػػى األعتػػاب أو إلػػى رعػػي الػػدواب، نسػػأؿ اهلل 

 101السبلمة((
قاعػدة عظيمػة تجعلهػم  يمػا بيػنهم، فيضػع أما بالنسبة لتفاضل اإلخواف ف -

 :جميعًا يتناسوف ىذا الفضل فيقوؿ للسابق منهم 

  ((((  يٝض ايطرٜل ملٔ شبل، ِٕ ايطرٜل ملٔ صِميٝض ايطرٜل ملٔ شبل، ِٕ ايطرٜل ملٔ صِم  ))))
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 دعرٛس آداب اٌغٍٛن. 



  {{157157}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

 :لبلحق منهملويقوؿ  -

  ((((  َٔ شبكو يف صشب١ املرظِ ٚيٛ بّٝٛ فً٘ فضٌ ايصبل عًٝؤَ شبكو يف صشب١ املرظِ ٚيٛ بّٝٛ فً٘ فضٌ ايصبل عًٝو  ))))

 :ويقوؿ لمن أعطى لساف البياف -

  ((((  األفض١ًٝ، ٚرب صاَت خري َٔ ْاطلاألفض١ًٝ، ٚرب صاَت خري َٔ ْاطل  ايبٝإ خصٛص١ٝ، ال تكتضٞايبٝإ خصٛص١ٝ، ال تكتضٞ  ))))

 :ويقوؿ لغير العلماء  -

  ((.((.  شاع١ َٔ عا  َته٧ ع٢ً أرٜهت٘ خري َٔ عباد٠ شتني ش١ٓشاع١ َٔ عا  َته٧ ع٢ً أرٜهت٘ خري َٔ عباد٠ شتني ش١ٓ  ))))

 :ويقوؿ ألىل المجاىدات -

  ((.((.  دوب١ َٔ دوبات احلل تٛازٟ عٌُ ايجكًنيدوب١ َٔ دوبات احلل تٛازٟ عٌُ ايجكًني  ))))

 :ثم يقوؿ ألىل الجذب -

ٝا٥٘ أال ٜصًٛا ِيٝ٘ ِال ٝا٥٘ أال ٜصًٛا ِيٝ٘ ِال اجلوب١ متٓاٖا نبار األٚيٝا٤، ٚيهٔ اهلل أرتض٢ يهٌُ أٚياجلوب١ متٓاٖا نبار األٚيٝا٤، ٚيهٔ اهلل أرتض٢ يهٌُ أٚي  ))))
  ((.((.  بطرٜل اجملا٠ِٖبطرٜل اجملا٠ِٖ

وىكػػػذا يخػػػرج كػػػل سػػػالك مػػػن الحػػػاؿ الػػػذي وقػػػف عنػػػده، والمقػػػاـ الػػػذي  -
اسػػتكن فيػػو، حتػػى يػػرى الجميػػع أف الفضػػل هلل وللجميػػع، وأف البركػػة والفػػتح لهػػم بسػػر 
االجتماع، وبدواـ االتباع، ويحذر من يػرى نفسػو لخصوصػية ظهػرت لػو فػي عػين نفسػو 

 فيقوؿ:على أخوانو 

  ((.((.  نف٢ باملر٤ ِمثّا إٔ ٜر٣ اخلري يف ْفص٘ ٚايعر يف ِخٛاْ٘نف٢ باملر٤ ِمثّا إٔ ٜر٣ اخلري يف ْفص٘ ٚايعر يف ِخٛاْ٘  ))))

 :وينبو من ظن أنو وصل إلى حاؿ استغنى بو عن اإلخواف بقولو  -

  (( ((   نٌُ األخٛإ يٛ ظٔ أْ٘ اشتػ٢ٓ عٔ ِخٛاْ٘ فكِ ضٌنٌُ األخٛإ يٛ ظٔ أْ٘ اشتػ٢ٓ عٔ ِخٛاْ٘ فكِ ضٌ  ))))

وىكذا يحفظ لمجتمع اإلخواف صحتهم الروحانية بهذه اآلداب الرحمانية، ومػن خػرج 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 158158}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

عن ذلك جعل لو تهذيباً مناسباً إذا قاـ بو ترجع لو صحتو الروحانيػة، حتػى يكػوف منهم 
 : لمجتمع المؤمنين في قولو  الجميع حقيقة المثل الذي ضربو 

َجٌ املؤَٓني يف تٛادِٖ ٚترامحِٗ ٚتعاطفِٗ نُجٌ اجلصِ ايٛاسِ َِا اظته٢ َجٌ املؤَٓني يف تٛادِٖ ٚترامحِٗ ٚتعاطفِٗ نُجٌ اجلصِ ايٛاسِ َِا اظته٢   }}
  102102{{  عضٛ َٓ٘ تِاع٢ ي٘ شا٥ر اجلصِ بايصٗر ٚاحل٢ُعضٛ َٓ٘ تِاع٢ ي٘ شا٥ر اجلصِ بايصٗر ٚاحل٢ُ

 : كما قاؿ   فيكونوف
 أنػػػػػػػػتم أنػػػػػػػػا وأنػػػػػػػػا أنػػػػػػػػتم وال عجػػػػػػػػب

 
 إف كنػػػػػػػػػػػػػػػتم حيػػػػػػػػػػػػػػػث كنػػػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػػػا

 روح ىنػػػػػػػا ىػػػػػػػي بعػػػػػػػض أرواح ىنػػػػػػػاؾ 
 

 وأرواح ىنػػػاؾ ىػػػي الػػػروح المقػػػيم ىنػػػا
 إلى بعض تلك اآلداب فيقوؿ: ويلمح  

 وسػػػػػػػػػػػػتراً لعػػػػػػػػػػػػورات األحبػػػػػػػػػػػػة كلهػػػػػػػػػػػػم
 

 وعفػػػػػػػػواً عػػػػػػػػن الػػػػػػػػزالت فػػػػػػػػالعفو أرفػػػػػػػػق
 تػػػػػػػػػػػوادوا بػػػػػػػػػػػػروح اهلل بػػػػػػػػػػػػاهلل وابػػػػػػػػػػػػذلوا 

 
 بشػػػػػػػػػػػر اللقػػػػػػػػػػػا وتعػػػػػػػػػػػانقوا إلخػػػػػػػػػػػوانكم

 لصػػػػػحبتكم بػػػػػالرفق والحسػػػػػن فابػػػػػذلوا 
 

 ألحبػػػػػػػػػػػابكم عنػػػػػػػػػػػد اللػػػػػػػػػػػزـو وخػػػػػػػػػػػالقوا
 وكفػػػػوا عػػػػن التنفيػػػػر واسػػػػعوا لجمعكػػػػػم 

 
 علػػػػػػػػػػػػى اهلل فالػػػػػػػػػػػػدنيا متػػػػػػػػػػػػاع مفػػػػػػػػػػػػارؽ

أمػػػا آدابهػػػم فػػػي جلوسػػػهم مػػػع بعضػػػهم وفػػػي زيػػػاراتهم وتػػػوادىم وفػػػي سػػػياحاتهم  
فػػي كتػػاب اآلداب إذا يسػػر اهلل وأسػػفارىم وفػػي تعػػاونهم وبػػرىم وغيرىػػا، فهػػذا سنبسػػطو 

 ذلك بجوده ولطفو.
ه على ما كاف سػائداً و ونتيجة ىذه التربية السلوكية العالية فقد خرج طبلبو ومريد

فػػػي صػػػوفية عصػػػره مػػػن التعصػػػب لمشػػػايخهم وتفضػػػيل طػػػريقهم علػػػى غيػػػره، بػػػل كػػػاف 
بعضػػػهم ينهػػػي مريديػػػو عػػػن زيػػػارة غيػػػره مػػػن الصػػػالحين، وعػػػن مطالعػػػة كتػػػب غيػػػره، وإذا 

 :خالف أمره وفعل ذلك، عنفو وزجره وربما طرده، فيقوؿ 
))إف دعػػاة الجهالػػة لطمعهػػم يوقعػػوف العامػػة فػػي بغػػض العلمػػاء واألتقيػػاء والػػدعاة 
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 سٚاٖ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ. 



  {{159159}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

إلػى الخيػر، فتحصػل الفرقػة، ويقػـو كػل فريػق لمنػاواة اآلخػر، فتتفػرؽ الجماعػة ويسػػارع  
لحػػق، حتػػى يضػػعف كػػل فريػػق إلػػى المتسػػلطين أو األمػػراء فيسػػتعينوف بهػػم علػػى أىػػل ا

 103القائموف بالحق ويختفوف وينتشر الباطل((
على معاشرة جميع العلمػاء ومخالطػة كػل الصػالحين، وقػراءة   ويحض إخوانو 

 كل أصناؼ العلـو وجميع أنواع الكتب ألف اإلسبلـ ينهي عن العصبية فيقوؿ:
يهجػػػروا   أال يعػػػادوا علمػػػاً مػػػن العلػػػـو وأال -))ينبغػػػي إلخواننػػػا أيػػػدىم اهلل تعػػػالى 

كتاباً من الكتب، وأال يتعصػبوا لمػذىب مػن المػذاىب، ألف طريقنػا يسػتغرؽ المػذاىب  
 104كلها ويجمع العلـو جميعها((

، ال يفػػػرؽ بػػػين الصػػػوفية وغيػػػرىم فػػػي ىػػػذا األمػػػر، حتػػػى وصػػػفو كبػػػار بػػل أنػػػو 
أقػرب إلػى  المستشرقين عندما رأوه فػي بػبلد السػوداف ودرسػوا مبػادئ دعوتػو، بأنػو 

الوىابية منو إلى الصوفية فهو يرى أف المسلم ال يتعصب إال لئلسبلـ فق. فػي الدعوة 
مواجهة ما عداه أما مع إخوانو المسلمين، فهي األخوة التي أوجبها اهلل وحققهػا سػيدنا 

 .رسوؿ اهلل 
 األدب مع المرشد: -ٖ

اآلداب الواجبػػة علػػى السػػالكين لؤلئمػػة والمرشػػدين مػػن كتػػاب  وقػػد اسػػتنب. 
، ضػػػارباً بػػػذلك الطقػػػوس والحركػػػات التػػػي انتشػػػرت فػػػي صػػػوفية العصػػػر، والتػػػي اهلل 

جعلػػت النػػاس ينكػػروف علػػى أىػػل الطريػػق نتيجػػة خػػروجهم عػػن حػػد االعتػػداؿ فػػي ىػػذه 
اآلداب، فمػػػػثبلً بعضػػػػػهم يقػػػػػف وال يسػػػػػتطيع أف يجلػػػػػس مػػػػػا داـ فػػػػػي حضػػػػػرة شػػػػػيخو، 

م يخػػرج مػػن وبعضػػهم يضػػع ذقنػػو علػػى صػػدره وال يرفعهػػا إال بػػ ذف مػػن شػػيخو، وبعضػػه
حضرة شيخو بظهره حتى ال يستدبر الشػي ، وغيرىػا مػن األفعػاؿ التػي تتنػافى وسػماحة 

اآلداب المرعيػػة فػػي صػػحبة العػػارفين إلػػى اآلداب التػػي بينهػػا اهلل  اإلسػػبلـ، فػػأرجع 
  في كتابو فيقوؿ: 
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  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 161161}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

))وقد أدب اهلل أوليائػو بهجػرة الكلػيم عليػو الصػبلة والسػبلـ للعبػد العػالم، وبػين 
نا أدب الكليم عليػو الصػبلة والسػبلـ معػو مػع مػا القػاه منػو مػن الجفػوة واالحتقػار فػي ل

  مخاطبتػػػػو بقولػػػػو                                                 
               [[]الكهف]بين لنا  الكهف سػوء أدب موسػى السػامري وبلعػاـ ابػن بػاعوراء 

    الػػػػذي أخبػػػػر اهلل عنػػػػو بقولػػػػو                                            
                              ،]وكػاف مػن خاصػة أصػػحاب  ]األعػراؼ[،]األعػراؼ
 105{{عليو، فبلغ في محبتو مبلغًا ظن فيو مساواتو لو وتفوقو الكليم 

 ألدب الواجب مع المرشد في عبارة واحدة حيث يقوؿ:ا وقد أجمل 

))تكُٝ٘ َكاّ ايٛايِ ايرؤٚف ايرسِٝ، ٚتكّٛ ي٘ مبا ٜكّٛ ب٘ ايٛيِ ايبار ))تكُٝ٘ َكاّ ايٛايِ ايرؤٚف ايرسِٝ، ٚتكّٛ ي٘ مبا ٜكّٛ ب٘ ايٛيِ ايبار 
  106106ايهرِٜ((ايهرِٜ((

فػػي تربيتػػو لمريديػػو، فقػػد حكػػى لػػي الشػػي  عرفػػات الجمػػاؿ  وقػػد طبػػق ذلػػك 
أسػػو علػػى صػػدره، جامعػػاً يديػػو علػػى رحمػػو اهلل تعػػالى: أنػػو كػػاف جالسػػاً متربعػػاً واضػػعاً ر 

 :، فما كاف من اإلماـ أبي العزائم إال أف قاؿ لوفخذيو في حضرتو 
يا عرفات ارفع رأسػك وأرح نفسػك فػي جلسػتك، فأنػا بالنسػبة لػك إمػا أب  (( 

 .أو أخ أكبر، واألب ال يرتاح مع تعب ابنو، واألخ األكبر ال يستريح مع تعب أخيو
ىػػػذا ىػػػو األدب المطلػػػوب مػػػع الشػػػي ، وإنمػػػا األدب  ال تظػػػن أف...  يػػػا بنػػػي:

المطلوب مع الشي  أف تحفػظ لػو باطنػك فػي حضػرتو وتحفػظ ظػاىرؾ عػن الوقػوع فػي 
 ((المعصية في غيبتو

أف أدب السالك مع شيخو ىػو أدب االبػن البػار الػذي وضػحو   وبعد أف بين 
لػػده الػػرؤوؼ الػػرحيم، فػػي معاملػػة االبػػن البػػار لوا كتػػاب اهلل، وبينػػو سػػيدنا رسػػوؿ اهلل 

ينبو بلطف إلى أمور يجب أف يعيها السالك حتى ال يحـر مػن االمػدادات اإللهيػة التػي 
 ترد إليو عن طريق شيخو أبرزىا ما يلي:
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  {{161161}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

أف يكػػوف تطهػػر ظػػاىراً وباطنػػاً ممػػا يخػػالف الشػػرع مػػن كػػل   -ٔ
 الكبائر خلقاً أو عمبًل.

 .أف يتخلق بأخبلؽ الرسالة من الصبر والرضا والتوكل   -ٕ

أف يجعػل ذات المرشػد ىػػي المقصػودة لػػو ال لكرامػة يبتغيهػػا   -ٖ
أو مكانػػة يرجوىػػا أو دنيػػا يصػػيبها أو علػػم ينالػػو أو فقػػو يفهمػػو، ألف أىػػل 

 .خصوصيتو ىم خاصة رسوؿ اهلل 

يلزمو أف يكتم أحواؿ الرجل التي أباحهػا لػو فػي سػر إلهػي أو  -ٗ
لػئبل يقػدح ذلػك  -ماداـ تسمعو منو منفرداً  -ديني أو دنيوي أو أخروي 

 في حفظو ألمانتو.

أف يكػػوف مألوفػػاً لجميػػع المخلوقػػات مػػن الحيوانػػات والنػػاس  -٘
 بما يناسب كل طبقة.

أف يكػػوف بعيػػداً عػػن الشػػبهات ظػػاىراً وباطنػػاً وال يعتمػػد علػػى  -ٙ
حفظػػػو بحالػػػو، وال يقلػػػد الرجػػػل فػػػي أحوالػػػو عنػػػد مقتضػػػيات الجمػػػع ف نػػػو 

 فرض.

خطػػػر علػػػى قلبػػػو إنػػػو مهمػػػا أكرمػػػو اهلل تعػػػالى بخصوصػػػية ال ي -ٚ
أشػبو المرشػػد أو سػػاواه أو اسػتغنى عنػػو، فػػ ف ذلػك دليػػل القطيعػػة عػػن اهلل 
تعالى، وإف كاف الرجاؿ ال يحظػروف علػى فضػل اهلل تعػالى، ولكػن الطريػق 

 ال يسلم فيو إال أىل األدب وفيو سوء األدب عطب.

األدب  ، أف السعادة كل السعادة في طريق اهلل تعالى فػيوىكذا يبين اإلماـ 
 مع المرشد فيقوؿ:

ألنػو  -وإف أنزلك عن مقامػك وحالػك  -أماف ونجاة  -))الوقوؼ عند المرشد 
يريػػد لػػك الوسػػ. لتتمتػػع بشػػهود ربػػك فػػي كػػل شػػئ بوجػػود كػػل شػػئ، وىػػو السػػنة فػػي 

بػػػرده ابػػػن عمػػػر إلػػػى الوسػػػ.، فكػػػن كالميػػػت مػػػع  التربيػػػة، وانظػػػر إلػػػى ذات السػػػيد 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 162162}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

ببصػػػػره أعلػػػػى فػػػػي مراتػػػػب التمكػػػػين مػػػػن كشػػػػفك  المرشػػػػد تحيػػػػا أبػػػػداً، فنظػػػػر المرشػػػػد
حلػة مػن حلػل  -مهما ترقيػت  -ببصيرتك فاحذر أف تقف عند حالك أو كشفك وكن 

 107جمالو، وغصنًا نضراً من أغصاف شجرتو، اتصالو حياتك وانفصالو ىبلكك((
 قبسػػػاً مػػػن اآلداب العاليػػػة فػػػي صػػػحبة الواصػػػلين للمرشػػػد فيقػػػوؿ: ثػػػم يبػػػين 

تبتػػػػو، وجهػػػػر جلػػػػي مكانتػػػػو، ظػػػػاىره ذؿ العبوديػػػػة وخشػػػػوع ))المرشػػػػد سػػػػر غػػػػامض مر 
المشػػػاىدة، وخػػػوؼ اإلطػػػبلؽ واسػػػتكانة المعرفػػػة، كػػػن اشػػػفق عليػػػو مػػػن شػػػفقتك علػػػى 
نفسػػك، وارىػػب لػػو مػػن خوفػػك مػػن النػػار، ومهمػػا ظهػػر لػػك مػػن ذلػػو واحتياجػػو إليػػك 

س واستعانتو بك، فاجعػل ذلػك منزلػة االختبػار، وبدايػة االمتحػاف، وابػذؿ الػنفس والنفػي
وعلػػى ذلػػك  قبػػل اإلشػػارة والػػروح عنػػدىا، وانظػػر إلػػى حػػوادث الصػػديق مػػع السػػيد 

فػػانهج، إذا أخبػػرؾ بخصوصػػية أو رفعػػك بمزيػػة، فػػبل تجعلهػػا شػػاغبلً لػػك عػػن العكػػوؼ 
على ذاتػو، واحتقػر ملػك األرض فػي جانػب خدمػة أعتابػو، ف نػو لػو أنػس بػك مػا أبعػدؾ 

واجباتػػػو، كمػػا فعػػػل موسػػى بهػػػاروف  عنػػو إال إذا أقامػػك مقػػػاـ ذاتػػو فػػػي شػػأف مػػػن شػػئوف
 108لعلي بن أبي طالب في غزوة تبوؾ(( عليهما الصبلة والسبلـ، ورسوؿ اهلل 
اآلداب في ىػذا البػاب إلػى آداب األصػحاب  وىكذا يرد اإلماـ أبي العزائم 

 رضي اهلل تعالى عنهم، فالسالك يتأدب في نفسو بما كاف عليو أصحاب رسػوؿ اهلل 
مػع  ويتجمل مع أخوانو بما كاف يتجمل بػو أصػحاب رسػوؿ اهلل  في خاصة أنفسهم،

مػػػع حفػػػظ  بعضػػػهم ويسػػػلك مػػػع المرشػػػد مػػػا كػػػانوا يسػػػلكونو مػػػع سػػػيدنا رسػػػوؿ اهلل 
ليسػػػت كبقيػػػة  ليسػػػت كسػػػائر الػػػذوات، وىيئتػػػو  المكانػػػة المحمديػػػة، ألف ذاتػػػو 

  109109{{ت٘ ت٘ يعٝخ يف قَٛ٘ نايٓيب يف أَيعٝخ يف قَٛ٘ نايٓيب يف أَ  }}:: الهيئات وإنما المشابهة من باب قولو 
 إذ يقوؿ: وصدؽ 

 وي عجيػػػػػب آخػػػػػػر األزمػػػػػاف عػػػػػػادت
 

 لنػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػواؿ أفػػػػػػػػػػػػراد حسػػػػػػػػػػػػاف
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 سٚاٖ اتٓ ز١اْ ٚاٌذ٠ٍّٟ ػٓ أتٟ سافغ. 



  {{163163}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

  تتن٘:تتن٘:  

شػػيئاً يهػػم أىػػل الطريػػق فػػي سػػيرىم وسػػلوكهم وحػػالهم  وىكػػذا مػػا تػػرؾ اإلمػػاـ 
، ووضػػح لهػػم السػػنة العمليػػة فػػي مػػع ربهػػم، إال وقػػد بػػين لهػػم مأخػػذه مػػن كتػػاب اهلل 

فجػػدد اهلل بػو أحػواؿ الصػػوفية وردىػا إلػػى  ،فعلػو، والمطابقػة لعمػػل سػيدنا رسػوؿ اهلل 
 وأصحابو الكراـ. حقيقتها التي كانت عليها في عصر رسوؿ اهلل 

وأمػػا المقامػػات التػػي ينػػزؿ فيهػػا أىػػل الطريػػق، والمشػػاىدات التػػي يواجهػػوف بهػػا 
واألحػػواؿ التػػي يتجملػػوف بهػػا، فهػػذا أمػػر يحتػػاج إلػػى بسػػ. كبيػػر ويحتػػاج أيضػػاً إلػػى أف 

ىػػذه األحػػواؿ ويصػػل إلػػى تلػػك المقامػػات ليتعػػرؼ عليهػػا ذوقػػاً، إذ  ينػػزؿ اإلنسػػاف فػػي
 ...الكبلـ النظري في ىذا األمر ال يفيد ما لم يصحبو التطبيق العملي

من أىل العلم على السادة الصوفية وذلك ألنهػم قػرأوا  ولذا كثيراً ما يعترض نفرٌ 
نكرتهػػػا عقػػولهم ولػػػم أذواقهػػم ومشػػاىداتهم ولػػػم ينزلػػوا بأنفسػػػهم فيهػػا، ويعايشػػونها، فأ

تتػػػذوقها قلػػػوبهم، لكػػػن علػػػـو الصػػػوفية الحقػػػة وأسػػػرارىا ال ينبغػػػي أخػػػذىا إال مػػػن بػػػاب 
))ذؽ تعرؼ(( ولذا آثرنا أال نتحدث عن المقامات واألحػواؿ التػي يمػر بهػا السػالكوف 

فػػي كتػػاب شػػراب األرواح، وقسػػم   وإف كػػاف أشػػار إليهػػا  -وينتهػػي إليهػػا الواصػػلوف 
اكتفػػػػاء بمػػػػا نبيحػػػػو منهػػػػا للمريػػػػدين فػػػػي  -كتػػػػاب أصػػػػوؿ الوصػػػػوؿ علػػػػـو اليقػػػػين مػػػػن  

 : الجلسات الخاصة بعد صفاء نفوسهم وتهذيب أحوالهم، فاألمر كما قاؿ اإلماـ 

  ))حنٔ قّٛ ْهتِ أشرارْا عٔ ايطايب ست٢ ال ٜهٕٛ ي٘ ظ٠ٛٗ ِال يف احلل(())حنٔ قّٛ ْهتِ أشرارْا عٔ ايطايب ست٢ ال ٜهٕٛ ي٘ ظ٠ٛٗ ِال يف احلل((

 ويقوؿ:
 إف كػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػػوراً 

 
 فالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وأغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 يعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػل غيػػػػػػػػػػػػػػػر تسػػػػػػػػػػػػػػػلى
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً  

 
 حتػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػرت أولػػػػػػػػػػػػػػى

فمػػػن أراد األسػػػرار، فليقتػػػرب مػػػن األخيػػػار، ويواصػػػل جهػػػاد الػػػنفس أنػػػاء الليػػػل  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 164164}}
 

 جهىد أبً الؼسائن فً إصالح اجملتوغ الصىفً الفصل الؼاشر :
 

وأطراؼ النهار، حتى يصفو قلبو مػن األغيػار، ويجمػل بخػالص األنػوار، وىنالػك يكػوف 
 .بيتاً مؤىبًل لتنزؿ األسرار، وكنزاً للهدى واألنوار

على سر األسرار ونور األخيار وآلو وصػحبو وكػل مػن انػتظم فػي عقػد وصلى اهلل 
 لك بمعيتهم يا عزيز يا غفار.معيتو إلى يـو القرار. والحقنا بفض

 

  



  {{165165}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

  الفصل احلادٖ العػسالفصل احلادٖ العػس

  جَْد اإلماو أبٙ العصائهجَْد اإلماو أبٙ العصائه

    العلنٔ٘العلنٔ٘

  اليجس:اليجس:فٙ دلال فٙ دلال     --أّاّل أّاّل 

  التفطريالتفطري  --11  

  العكٔدٗ العكٔدٗ   --22  

  األحهاو ّحهنتَا األحهاو ّحهنتَا   --33  

      ح اإلضالمٔ٘ح اإلضالمٔ٘إحٔاء السّإحٔاء السّ  --44  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 166166}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

  الدعْٗ الصْفٔ٘ الدعْٗ الصْفٔ٘   --55  

  الطريٗ اليبْٓ٘ الطريٗ اليبْٓ٘   --66  

ضتػاثات   --77   ضتػاثات األّزاد ّاال األّزاد ّاال

  ّالصلْات ّالصلْات 

اليظه اليظه فٙ دلال فٙ دلال   ––ثاىّٔا ثاىّٔا 

  الصْيف:الصْيف:

  تعسٓفُ ّنٔفٔ٘ تلكُٔ تعسٓفُ ّنٔفٔ٘ تلكُٔ   

  أغساضُ أغساضُ   

  دْٓاٌ غسّم اإلضالودْٓاٌ غسّم اإلضالو  



  {{167167}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

  جَْدِ العلنٔ٘جَْدِ العلنٔ٘  

المكتبػة العربيػة بمػا يزيػد علػى السػتين كتابػاً فػي  وقد أثرى اإلماـ أبو العػزائم 
تلػػف أنػػػواع المعرفػػػة، باإلضػػػافة إلػػى مقاالتػػػو التػػػي ال حصػػػر لهػػا، والتػػػي نشػػػرت فػػػي مخ

 .(مجبلتو )
إلػػى جانػػب مػػا نشػػر فػػي الصػػحف اليوميػػة والمجػػبلت األسػػبوعية والشػػهرية التػػي  

 كانت تصدر في عصره مثل )المؤيد واألىراـ، والببلغ وغيرىا(.
مػػاً ىػػائبلً مػػن المواجيػػد الصػػوفية والقصػػائد الدينيػػة، ولػػذا نػػرى أف وتػػرؾ أيضػػاً ك

 نقسم الحديث في ىذا الباب إلى شطرين:
 أواًل: النثر.

 ثانياً: النظم الصوفي.

  سسأّاّل: اليجأّاّل: اليج  

، وىػػي تحتػػوي العلػػـو واآلراء التجديديػػة التػػي ويوجػػد بالمؤلفػػات التػػي تركهػػا 
 .وشرحها في ىذه الكتب أوردىا 

 نقسم ىذه الكتب إلى التصنيفات اآلتية: ونستطيع أف

  التفطري:التفطري:  --11  

يلقػػػي دروسػػػاً فػػػي تفسػػػير القػػػرآف كػػػل ليلػػػة بعػػػد صػػػبلة العشػػػاء،  وقػػػد كػػػاف 
ويسجلها تبلميذه كتابة مػن حولػو، وقػد وصػل فػي تفسػيره إلػى الجػزء السػابع عشػر مػن 

مػػع مػػا القػػرآف الكػػريم، غيػػر أف الموجػػود فعػػبلً حتػػى الجػػزء الثالػػث عشػػر، والبػػاقي فقػػد 
 .المخطوطة فقد من كتبو 

نهجػػاً فػػذاً، حيػػث أنػػو   وقػػد سػػمى ىػػذا التفسػػير ))أسػػرار القػػرآف(( ونهػػج فيػػو 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 168168}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

كشف عن جػواىر المعػاني القرآنيػة المنبثػة فػي الكلمػات اإللهيػة والمػرادة مػن خطػاب 
والتػػػػي حػػػػرص المفسػػػػروف أف  -لعبػػػػاده المػػػػؤمنين مبتعػػػػداً عػػػػن العلػػػػـو الفرعيػػػػة  اهلل 

، فمػن كػاف نحويػاً اجتهػد يحشوا بهػا ت فاسػيرىم، حتػى يظهػروا تضػلعهم فػي ىػذه العلػـو
فػػي مػػؤل تفسػػيره بالقواعػػد النحويػػة واالعػػراب، ومػػن كػػاف ببلغيػػاً كػػاف كػػل ىمػػو اظهػػار مػػا 
في اآليات من داللة األلفاظ وببلغتها، ومن كاف ذا فلسػفة خاصػة، دسػها وأسػهب فػي 

 -يخػػرج القػػارئ عػػن المعنػػى المػػراد شػػرحها عنػػد تفسػػيره لآليػػات القرآنيػػة، وكػػل ىػػذا 
حتى ال ينصػرؼ ذىػن السػالك عػن معػاني كػبلـ اهلل، وال يلجػأ إلػى أي مػن ىػذه الفنػوف 
إال إذا كاف المعنى يحتاج إليها لزيادة إيضاح، فيكوف االعػراب مػثبلً البػد مػن توضػيحو 

ف فػػي تفسػػيره، أ لتعلقػػو بػػالمعنى الػػذي تبػػرزه العبػػارات، ألف أىػػم مػػا يحػػرص عليػػو 
يرب. المؤمن بربو عند تبلوتػو لكبلمػو حتػى ينمػو بداخلػو الحػس الروحػاني الػذي يصػور 

فػػي كبلمػػو،  يكشػػف لػػو أو يلهمػػو بمػػراده  بكبلمػػو، وىػػو  لػػو أنػػو ينػػاجي ربػػو 
 :كاشفاً األصل الذي بنى عليو تفسيره   ولذا يقوؿ 

 فػػػي ))لػػػيس الشػػػأف أف تفهػػػم القػػػرآف ولكػػػن الشػػػأف أف تكاشػػػف بمػػػراد اهلل 
القػػرآف، ألف الفهػػم يختلػػف مػػن شػػخص إلػػى شػػخص علػػى حسػػب قػػدرات كػػل الذىنيػػة 

الػػذي مػػن أجلػػو أنػػزؿ كتابػػو واحػػد وإف كػػاف ال يصػػل إلػػى  والعقليػػة، ولكػػن مػػراد اهلل 
 ((.معرفتو إال من استنار قلبو بنور ربو 

يحكم على كل من فسر القرآف برأيو بػدوف بصػيرة بأنػو أخطػأ  وىذا ما جعلو 
 فيقوؿ: ف مراده قد يتعارض مع مراد اهلل القصد، أل

)) لو جمع رجل كل علـو األولين واآلخرين ثم قاؿ في القرآف برأيو بغير بصػيرة 
 من ربو فقد أخطأ ولو اصاب ((

 :  وورثتػػػو فػػػي قولػػػو  لحبيبػػػو  وىػػػذا ىػػػو الػػػنهج الػػػذي وضػػػعو اهلل    
                                                     [[ٔٓٛٔٓٛ]يوسف]ىذا وإف  ، ، يوسف
قػػد تعػػرض لتفسػػير كثيػػر مػػن اآليػػات القرآنيػػة غيػػر مػػا سػػبق وقػػد نشػػرت فػػي  كػػاف 

مجبلتػػو أو فػػي كتبػػو غيػػر أنػػو لػػم يكمػػل سػػورة مػػن غيػػر األجػػزاء السػػبع عشػػرة إال سػػورة 
   قدر((.القدر، فقد فسرىا في رسالة مستقلة سماىا ))تفسير سورة ال



  {{169169}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

  العكٔدٗالعكٔدٗ  --22  

وىػػػػي الكتػػػػب التػػػػي يشػػػػرح فيهػػػػا العقيػػػػدة للمسػػػػلمين، ويػػػػرد فيهػػػػا علػػػػى سػػػػمـو 
 المستشرقين وىي:

 عقيدة النجاة. -ٔ
 وسائل إظهار الحق. -ٕ

 تفصيل النشأة الثانية. -ٖ
 

  األحهاو ّحهنتَااألحهاو ّحهنتَا  --33  

 وىي الكتب التي فصل فيها األحكاـ الشرعية وبين حكمة ىذه األحكاـ وىي:
 ية الرسوؿ.أصوؿ الوصوؿ إلى مع -ٔ
 ىداية السالك إلى علم المناسك. -ٕ

 صياـ أىل المدينة المنورة. -ٖ

 الفتاوي العزمية. -ٗ

  إحٔاء السّح اإلضالمٔ٘إحٔاء السّح اإلضالمٔ٘  --44  

و فػػي كيفيػػة إعػػادة المجػػد وقػػد عنػػى ببػػث ىػػذه الػػروح فػػي كتبػػو التػػي تضػػمنت رأيػػ
 :باإلسبلمي، وذلك في كت

 اإلسبلـ وطن((.)) – ((اإلسبلـ نسب)) -(())اإلسبلـ دين اهلل 
وتحػػػدث عػػػن واجػػػب المسػػػلمين فػػػي تحقيػػػق تلػػػك المثػػػل، حيػػػث فسػػػر  -

 دورىم في الجهاد من أجل تحقيق تلك الغاية في كتابو ))الجهاد((.

وكشػػػػػف عػػػػػن أسػػػػػاليب المسػػػػػتعمرين فػػػػػي الكيػػػػػد للمسػػػػػلمين فػػػػػي كتابػػػػػو  -



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 171171}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

 ))محكمة الصلح الكبرى((.

 ووزع المهاـ على األفراد والجماعات في مرحلة الجهاد في كتابػو ))النػور -
 المبين في علـو اليقين ونيل السعادتين((.

 وعالج تفرؽ المسلمين في كتاب ))الشفاء من مرض التفرقة((. -
 

  الدعْٗ الصْفٔ٘:الدعْٗ الصْفٔ٘:  --55  

وىػػػي الكتػػػب التػػػي تتضػػػمن آداب الطريػػػق ومشػػػارب الرجػػػاؿ ومنػػػازؿ الواصػػػلين 
 ومشاىدات المقربين، والمطبوع منها ىو:

 شراب األرواح من فضل الفتاح. -ٔ
 ين والمسترشدين.مذكرة المرشد -ٕ

 آداب السلوؾ إلى ملك الملوؾ. -ٖ

 دستور السالكين طريق رب العالمين. -ٗ

 معارج المقربين. -٘

 الفرقة الناجية. -ٙ

 من جوامع الكلم. -ٚ

 الطهور المدار على قلوب األبرار. -ٛ

 الجزء الثاني من كتاب أصوؿ الوصوؿ لمعية الرسوؿ. -ٜ

 أما المخطوط منها فهو:
 الصوفية والتصوؼ. -ٔ

 نوف.المضنوف والمك -ٕ



  {{171171}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

 موارد أىل الصفا. -ٖ

 مصطلحات الرجاؿ. -ٗ

 .األلف مرحلة في طريق اهلل  -٘

 دستور آداب آؿ العزائم. -ٙ
 

  الطريٗ اليبْٓ٘:الطريٗ اليبْٓ٘:  --66  

 :وقد طبع منها كتب -

 .بشائر األخيار في مولد المختار   -ٔ

 .النجاة فى سيرة رسوؿ اهلل   -ٕ

 اج الوىاج في اإلسراء والمعراجالسر    -ٖ
 

  األّزاد ّاالضتػاثات ّالصلْات:األّزاد ّاالضتػاثات ّالصلْات:  --  77  

 وىي:
، طبع منهػا ما يزيد على الخمسمائة فتح في الصلوات على رسوؿ اهلل  -ٔ

سبعوف فتحاً باسم )الفتوحػات الربانيػة والمػنح النبويػة فػي الصػبلة علػى خيػر البريػة( وال 
 يزاؿ الباقي مخطوطاً.

مػػا يقتػػرب مػػن خمسػػمائة حػػزب، طبػػع منهػػا مػػا يتعلػػق بشػػهر رمضػػاف باسػػم  -ٕ
ف( وطبػع بعػػض منهػا فػي األوراد اليوميػػة فػي كتػاب )نيػػل )أدعيػة الغفػراف فػي شػػهر القػرآ

 الخيرات بمبلزمة الصلوات( وال يزاؿ الباقي مخطوطاً.

االستغاثات واألدعية بحسػب المناسػبات، وقػد طبػع منهػا مػا يناسػب ليلػة  -ٖ



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 172172}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

النصف من شعباف في كتاب ))مشارؽ أنوار البياف في ليلة النصف من شػعباف(( وطبػع 
ألدعيػػة واالسػػتغاثات الكبػػرى(( والبػػاقي وىػػو الجػػزء األكبػػر ال جػػزء منهػػا فػػي كتػػاب ))ا
 يزاؿ مخطوطاً إلى اآلف.

ىػػػذا وقػػػد فقػػػد كػػػم كبيػػػر مػػػن المخطوطػػػات النػػػادرة، وكانػػػت معبػػػأة ب حكػػػاـ فػػػي 
 صػػػناديق خاصػػػة بهػػػا وذلػػػك عنػػػد نقػػػل أثػػػاث المنػػػزؿ بعػػػد وفػػػاة اإلمػػػاـ أبػػػي العػػػزائم 

 ف:ابطبع ىذه الكتب اآلف جهتإلعادة بناءه بعد تقسيمو على الورثة، ويقـو 

ابنو السيد مختار ماضي أبو العزائم ويتولى طبعهػا ونشػرىا عنػو مكتبػة دار  -ٔ
 الشعب وغيرىا.

 دار المدينة المنورة للطبع والنشر، التابعة للمشيخة العزمية. -ٕ

  ثاىّٔا: اليظه الصْيفثاىّٔا: اليظه الصْيف  

  ُُٔٔكِّكِّلََلنٔفٔ٘ َتنٔفٔ٘ َتتعسٓفُ ّتعسٓفُ ّ  

َّ  }}: :  وىو الذي يقوؿ فيو  َِّ  110110{{١ ١ ََُُهِِهشِِشيََي  رٔٔرعِِعٔ ايعَّٔ ايعَََِِّ  ِ
الغايػػة فػػي جزالػػة األلفػػاظ ورصػػانة األسػػلوب  وقػػد بلػػغ فيػػو اإلمػػاـ أبػػو العػػزائم 

يلقػي ىػذه  وببلغة العبارة مع المعاني المبتكرة التي لم يسبقو إليهػا أحػد، وقػد كػاف 
القصػػائد عنػػدما تنتابػػو حالػػة الولػػو، فيملػػي عليػػو ملػػك اإللهػػاـ ىػػذه المعػػاني الروحانيػػة 

ىػػػذه الحالػػة فػػػي قولػػو معبػػػراً عػػػن  نيػػػة، فيصػػوغها نظمػػػاً، وقػػد وصػػػف واألسػػرار الربا
 :المراحل التي يمر بها الواصل حتى يصل إلى حالة اإللهاـ

))ثػػم بعػػد أف تبػػدو لػػو تلػػك اآليػػات الملكيػػة، تعلػػوه حيػػرة منػػو لػػو، فيظهػػر لػػو منػػو 
خفػػاء مػػا فيػػو، فيغيػػب بػػو عػػن شػػهود مػػا حولػػو وفوقػػو وتحتػػو، ويجػػوؿ فػػي مدينػػة حسػػنو 
وجمالو وكمالو، منزىاً ما يظهر لو منو من غرائب ما يػراه فيػو مػن اآليػات التػي ىػي عػين 

                                                 
110

 سٚاٖ اٌثخاسٞ ػٓ أتٟ تٓ وؼة ٚاٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٟ ػٓ اتٓ ػثاط. 



  {{173173}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

مػػا شػػهد قبػػل فػػي غيػػره، ومػػن األنػػوار التػػي سػػمت وعلػػت، ثػػم يشػػهدىا فػػي جميػػع مػػا 
شهد، حتى يغيب عنو شػمس حقػائق مػا شػهد مػن غيػره، ويعلػوه مػن الدىشػة مػا يجعلػو 

الموجػػب للهيػػاـ، وعنػػدىا يفنػػى عػػن  فػػوؽ طػػور الطػػرب، وتحػػت نػػاموس الشػػوؽ المقلػػق
القيود الناسوتية التػي بهػا توصػل لكشػف الملػك، لظهػور لمعػات أنػوار الملكػوت بعػين 
بصػػيرتو عػػن مشػػكاة المثػػاؿ الحقػػي فػػي كوكػػب التجلػػي األسػػمائي، فػػي صػػورة الزجاجػػة 

غيػر اللطيفة النورانية، ويفنى بعد ىذا الفناء، في رتبة خفاء المرتبػة اإلحسػانية، فتمتلػئ ب
استحضػػار، بػػل بقػػوة مػػا يفػػاض عليػػو مػػن لػػدى األوصػػاؼ الحسػػنى مػػن التنزيػػو االثبػػاتي 
والتشػػبيو السػػلبي، ويبػػوح عنػػد الهيػػاـ بلػػواعج الشػػوؽ حتػػى يكػػاد يتػػرجم مػػن غيػػر إدراؾ 

 111عن الغيب المصوف الظاىر لو بالبصيرة((
 أف يطلػػق عليهػػا يكتبػػوف عنػػو ىػػذه المعػػاني التػػي رفػػض  وهوكػػاف أوالده ومريػػد

اسػػػػم ))الشػػػػعر(( وإنمػػػػا سػػػػماىا ))مواجيػػػػد(( ألنهػػػػا نتيجػػػػة حالػػػػة الوجػػػػد التػػػػي يعانيهػػػػا 
ويعايشػػها، ويكشػػف اللسػػاف عػػن شػػميم منهػػا للمؤىػػل لهػػا، وأجػػاز اطػػبلؽ اسػػم قصػػائد 
عليهػػػا بشػػػرط أف يعػػػرؼ المتقػػػوؿ لتلػػػك الكلمػػػة أنهػػػا ناتجػػػة عػػػن قصػػػود عليػػػة، وىمػػػم 

 سماوية، وقلوب عرشية وأرواح نورانية فيقوؿ:
 يس شػػػعراً مػػػا قلػػػت حػػػاؿ وروديلػػػ
 

بػػػػػل ىػػػػػو الخمػػػػػر يحتسػػػػػى فػػػػػي 
 الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود

 
 راح قػػػػػػػدس قصػػػػػػػائد مػػػػػػػن قصػػػػػػػود

 
 قػػػد أديػػػرت مػػػن حضػػػرة المعبػػػود

 ويقوؿ أيضاً: 
 ترنمػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال لهياكػػػػػػػػػػػػػػػػػل ومبػػػػػػػػػػػػػػػػػاني

 
 ولكػػػػػػػػػػػن لفػػػػػػػػػػػرد واجػػػػػػػػػػػد روحػػػػػػػػػػػاني

 أغػػػػاف إلػػػػى الغيػػػػب المصػػػػوف مشػػػػيرة 
 

 بهػػػا الػػػروح سػػػكرى والجميػػػل عيػػػاف
 أغنػػػػػػي لروحػػػػػػي معربػػػػػػاً عػػػػػػن حقيقتػػػػػػي 

 
 فػػػػػبل يصػػػػػغي لػػػػػي إال فتػػػػػى روحػػػػػاني

وفػػػػػي صػػػػػوري األخفػػػػػى ورسػػػػػمي فػػػػػي  
 الخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ومشػػػػػػػػػهد روحػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػهد ربػػػػػػػػػاني
 أغػػػػػػػاف فمػػػػػػػا للعقػػػػػػػل فيهػػػػػػػا تناسػػػػػػػب 

 
 وال مشػػػػػػػهد للػػػػػػػنفس فيهػػػػػػػا ببرىػػػػػػػاف

 
                                                 

111
 (.177 - 176ششاب األسٚاذ ص ) 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 174174}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

 نومػو، فيقػـو ويملػي مػا ألهمػو اهلل  تأتيػو ىػذه الحالػة حتػى أثنػاء وقد كػاف 
راقبونػو مسػتترين، فػ ذا ىاجػو الحنػين بو، ولما عرؼ خاصة اإلخواف ذلك األمر، كػانوا ي

ال يعػرؼ أمػرىم، كاشػفهم  وأملى مػا ورد، أسػرعوا فػي كتابتػو، ولمػا ظػن بعضػهم أنػو 
 :بحقيقة األمر وأوضح لهم مكنوف السر وقاؿ 

 أنػػػا لػػػو أغنػػػى فػػػي الخفػػػا لتكلمػػػت
 

 ىأحجػػػػار ىػػػػذا البيػػػػت عػػػػن كلمػػػػات
 لكػػػػػػن أشػػػػػػير بفػػػػػػرؽ فػػػػػػرؽ محػػػػػػرؽ 

 
 يػػػػػػػػدري مباديػػػػػػػػو أولػػػػػػػػى الهمػػػػػػػػات

كاف عندما ينتابو ىذا الحاؿ وال يجػد أحػداً كاتبػاً   بل واألعجب من ذلك أنو  
بجواره، ينادي على من بجواره أياً كاف، ويأمره أف يكتب فيمسػك بػالقلم ويكتػب بػأمر 

 ، مع عدـ معرفتو بالقراءة والكتابة قبل ذلك.اهلل 
ه، فيبقػي علػى ولكا كانت ىذه األحواؿ تنتهي، كػاف يسػترجع مػع أحبابػو مػا كتبػو 

 :ما يناسب العقوؿ واألفئدة، ويأمرىم بحرؽ ما تبقى ويقوؿ لهم

  ))َٔ أظٗر َا ال ٜطام أٚقع غريٙ يف ايٓفام((.))َٔ أظٗر َا ال ٜطام أٚقع غريٙ يف ايٓفام((.

 ويقوؿ أيضاً:
 كيػػػػػػف اإلباحػػػػػػة باألسػػػػػػرار فػػػػػػي مػػػػػػؤل

 
 وىػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػريحاً وتيقينػػػػػػػػػاً 

 روحػػػػػي قبيػػػػػل بيػػػػػاني قػػػػػد أجػػػػػود بهػػػػػا 
 

 سػػػػػػػمحاً بهػػػػػػػا وأرى األغيػػػػػػػار تكوينػػػػػػػاً 
 لػػػػى الػػػػدر أف يلقػػػػى بمزبلػػػػةأخشػػػػى ع 

 
 فيػػػػػػػػػزدري وأخػػػػػػػػػوف الحػػػػػػػػػق والػػػػػػػػػدينا

الكثػرة حتػى أنهػا تجػاوزت المػائتي ألػف قصػيدة،   ولما كانت ىذه اإللهامات من 
كػػاف ذلػػك يػػدعو إلػػى حيػػرة وعجػػب كثيػػر مػػن الحاضػػرين، حتػػى أف رجػػبلً مػػنهم وكػػاف 
يسػػػكن فػػػي مدينػػػة السػػػويس، بػػػات ذات ليلػػػة يفكػػػر فػػػي ىػػػذا األمػػػر الغريػػػب والشػػػأف 
العجيػػب، وكيػػف أف ىػػذا الرجػػل يلقػػي القصػػائد المتتاليػػة بغيػػر تفكيػػر سػػبق، وال إعػػداد 

ِٕ َدٔ  ِٕ َدٔ    }} ذىن وال تصور عقل، ومع ذلك تسػمعها كأنهػا المعنيػة بقػوؿ رسػوؿ اهلل  



  {{175175}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

لشدة وقعها وغريب تأثيرىا فػي نفػوس السػامعين، واألعجػب مػن  112112{{ايبٝإ يصشر ايبٝإ يصشر 
وزف الشػعر وقوافيػو، حتػى أف المػػرء ال ىػذا، أنهػا تػأتي علػى أكمػػل مػا يكػوف مػن حيػػث 

 ... يستطيع أف يستبدؿ لفظة منها بغيرىا، لشدة تراب. كلماتها
علػى كرسػي وأمامػو  اً جالسػ  ل في تلك الليلة سػيدنا رسػوؿ اهللفرأى ىذا الرج

سػوؿ ستارة، وأماـ الستارة يجلس اإلماـ أبو العزائم على المنصػة، وكلمػا حػرؾ سػيدنا ر 
نفػس الكلمػة، فكأنػو يبلػغ عنػو، فقػاـ مػن  د اإلمػاـ أبػو العػزائم ة رد  فاه بكلم  اهلل

نومو مسروراً، وانتظر إلى الصباح بفارغ الصبر، ثم أسرع إلى القاىرة ليبشر الشػي  بمػا 
رأى، وعنػػدما دخػػل المنػػزؿ، وجػػد اإلمػػاـ يلقػػي درسػػاً علػػى إخوانػػو، وحينمػػا وقػػع نظػػره 

 على البديهة: عليو، خرج اإلماـ عن درسو وقاؿ فورًا َ 
 لػػػػػػػػػػوال ولػػػػػػػػػػوال ولػػػػػػػػػػوال

 
 وثيػػػػػػػق لمػػػػػػػولى عهػػػػػػػدٌ 

 لكشػػفت عنػػي سػػتاري 
 

 السػػػػػر قػػػػػوالبوبحػػػػػت 
 لكػػػػػػػن وجهػػػػػػػاً جمػػػػػػػيبلً  

 
 لعػػػػػػػين قلبػػػػػػػي تجلػػػػػػػى

 أغيػػػػػػػب عنػػػػػػػي وأملػػػػػػػي 
 

 لمػػػػػػن بسػػػػػػري تحلػػػػػػى
 لسػػػػت المغنػػػػي بقػػػػولي 

 
 إال إذا الفػػػػػػػػرد أملػػػػػػػػى

 
  أغساضُ:أغساضُ:  

 :في ىذه المواجيد  وقد تناوؿ 
ة باإلضػافة إلػى تعبيػره عػن جميػع أحػواؿ الصػوفية كل المواضيع الدينيػة والخلقيػ

سػػػػػواء فػػػػػي جهػػػػػادىم ألنفسػػػػػهم أو فػػػػػي وصػػػػػولهم لمحبػػػػػوبهم أو فػػػػػي مواجهػػػػػاتهم أو 
مؤانسػػػاتهم، حتػػػى أنػػػو لػػػم يتػػػرؾ شػػػاردة وال واردة مػػػن أحػػػواؿ الصػػػوفية والصػػػالحين إال 

 .ووصفها ووضحها وبينها في ىذه المواجيد اإللهية
 القصائد: ونستعرض ىنا رذاذ من عبير تلك

 ففي الصبلة مثبًل يقوؿ:
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 سٚاٖ اٌثخاسٞ ػٓ أتٟ تٓ وؼة ٚاٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٟ ػٓ اتٓ ػثاط. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 176176}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

 أقيم صبلتي إف تجردت عن نفسػى
 

 فػػػػأفنى بهػػػػا عنػػػػي بمشػػػػهده القدسػػػػي
 لػػػػػػػػديها يػػػػػػػػواجهني بوجػػػػػػػػو مقػػػػػػػػدس 

 
 أكػػػػػوف أنػػػػػا عػػػػػرش التنػػػػػزؿ والكرسػػػػػي

 يصػػػػػلي فػػػػػي صػػػػػبلتي ألننػػػػػػي علػػػػػي   
 

 تشػػػبهت بالمختػػػار بالجسػػػم والػػػنفس
 وىا ىو في الذكر يقوؿ: 

 لػػيإذا مػػا ذكػػرت اسػػم الجبللػػة تجلػػى 
 

 حقػػػػػػائق أنػػػػػػػوار مػػػػػػػن المشػػػػػػػهد العػػػػػػػالى
 فاشػػػػػهد حػػػػػاؿ الػػػػػػذكر وجهػػػػػاً مقدسػػػػػػاً  

 
 تعػػػػػػػػػػػػػالى عػػػػػػػػػػػػػن التشػػػػػػػػػػػػػبيو واألمثػػػػػػػػػػػػػاؿ

 لػػػدى الػػػذكر أنػػػوار الجميػػػل تلػػػوح لػػػي 
 

 مواجهػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػذكر والػػػػػػذكر آمػػػػػػالى
 ومما يشوؽ بو القلوب إلى حضرة اهلل قولو: 

 مػػػػػػػػػن إليػػػػػػػػػو حنػػػػػػػػػين أىػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػفاء
 

 وىػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػور يلػػػػػػػػػػػػوح لؤلصػػػػػػػػػػػػفياء
 هر الكػػػػػػػوف نػػػػػػػوراً مػػػػػػػن تجلػػػػػػػى فػػػػػػػأظ 

 
 ؽ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلالءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 مػػػػػن يلبػػػػػي الػػػػػداعي بحػػػػػاؿ اضػػػػػطرار 
 

 مػػػػػػػػػن يغيػػػػػػػػػث المضػػػػػػػػػطر بالنعمػػػػػػػػػاء
 مػػػػػػن ىػػػػػػو الظػػػػػػاىر المجيػػػػػػب تعػػػػػػالى 

 
 يعطػػػػػػػػى فضػػػػػػػػبلً سػػػػػػػػوابغ اإلعطػػػػػػػػاء

 مػػػػػػػػػػػػػن يرانػػػػػػػػػػػػػا وال نػػػػػػػػػػػػػراه فنعصػػػػػػػػػػػػػى 
 

 يغفػػػػػر الػػػػػذنب بعػػػػػد طػػػػػوؿ الجفػػػػػاء
 كػػػػػػػػم عصػػػػػػػػينا وكػػػػػػػػم سػػػػػػػػألنا فلبػػػػػػػػػى 

 
 أبػػػػػػػػػػػدؿ الػػػػػػػػػػػذنب منػػػػػػػػػػػو بالرضػػػػػػػػػػػاء

 ي الهمم لئلقباؿ على سيد العرب والعجم فيقوؿ:ويعل 
 سػػػػػػر الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى الجانػػػػػػب العػػػػػػالي

 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػب النبػػػػػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػػػػػد واآلؿ

 مػػػػن لحظػػػػة فػػػػي الحػػػػب تشػػػػهد وجهػػػػو 
 

 وتفػػػػػػػػوز منػػػػػػػػو بسػػػػػػػػره فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػاؿ
 العلػػػػػػػػـو وتشػػػػػػػػهدف فتتػػػػػػػػرجمن تعطػػػػػػػػى 

 
 بلسػػػػػػػػاف أىػػػػػػػػل القػػػػػػػػرب واألبػػػػػػػػداؿ

 الجمػػػػػػاؿ فػػػػػػبل يػػػػػػراؾ مصػػػػػػدؽ تعطػػػػػػى 
 

 إال ويشػػػػػػػػػػػػػػػهد نػػػػػػػػػػػػػػػوره المتبللػػػػػػػػػػػػػػػػي
 مػػػػػػن أيػػػػػػن ىػػػػػػذا العلػػػػػػم والنػػػػػػور الػػػػػػذي 

 
 أعطيتػػػػػػػو مػػػػػػػن لحظػػػػػػػة فػػػػػػػي الحػػػػػػػاؿ

 



  {{177177}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

 مػػػػػػػن حػػػػػػػب قلبػػػػػػػي للحبيػػػػػػػب محمػػػػػػػد
 

 نلػػػػت المنػػػػى بػػػػل نلػػػػت كػػػػل آمػػػػالي
 ويعرج على رمز آدـ فيكشفو حيث يقوؿ: 

 إذا سػػػػػبقت حسػػػػػناؾ جملػػػػػت التربػػػػػا
 

 يصػػػير لػػػك المصػػػباح نػػػوراً وال شػػػوبا
 
 
 

 لػػػػػػو تسػػػػػػجد األمػػػػػػبلؾ طوعػػػػػػاً وقربػػػػػػة
 

 غيػػػػػػػػبيعلمهػػػػػػػػم أسػػػػػػػػمائو يشػػػػػػػػهد ال
 ومػػػػػػػػا آدـ لػػػػػػػػوال ضػػػػػػػػيا نفخػػػػػػػػة بهػػػػػػػػا 

 
 لقػػػد سػػػخ ر األكػػػواف يجػػػذبها جػػػذبا

 إذا سػػػػػػبقت حسػػػػػػناؾ ترفػػػػػػع سػػػػػػافبلً  
 

 وتجعػػل تػػرب األرض للعػػالم القطػػب
 العالمين فيقوؿ لهم: وتارة يفتح الباب للمذنبين حتى ال يقنطوا من رحمة رب   

 يفػػػػػػػػػػػػػػػرح التػػػػػػػػػػػػػػػواب بالتوبػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػن
 

 عبػػػػػده يعطػػػػػى الرضػػػػػا يػػػػػـو الحسػػػػػاب
 لبػػػػػػػػػػػػػػػػاب بتوبتػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػىيفػػػػػػػػػػػػػػػػتح ا 

 
 مػػػػػػػػن أتػػػػػػػػى متحققػػػػػػػػاً سػػػػػػػػوء العقػػػػػػػػاب

 قػػػػػػػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػػػػػػػب اهلل عبػػػػػػػػػػػػػػػداً تائبػػػػػػػػػػػػػػػاً  
 

 راغبػػػػػػػػػػاً رضػػػػػػػػػػوانو ينسػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػذاب
 مػػػػػػػػػن وريػػػػػػػػػد العبػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػرب فابتهػػػػػػػػػل 

 
 تائبػػػػاً يػػػػا عبػػػػػد واضػػػػرع فػػػػي الرحػػػػػاب

 وبعد التوبة يرغبهم في الجهاد فيقوؿ: 
 يراقػػػػػػب أحكػػػػػػامي ويحفػػػػػػظ شػػػػػػرعتي

 
 فتػػػى سػػػالك يرجػػػو وصػػػاالً لػػػوجهتي

 خلقػػػػػػػي بالػػػػػػػذي قػػػػػػػد شػػػػػػػرعتويعامػػػػػػل  
 

 وبالفضػػل يسػػػتجدي جميػػػل مػػػودتي
 ويعبػػػػػػػدني بالصػػػػػػػدؽ ال يرجػػػػػػػو نعمػػػػػػػة 

 
 من الخلػق بػل يرجػو قبػولي ونعمتػي

 وىػػػػػػػػذا سػػػػػػػػبيل السػػػػػػػػالكين وحػػػػػػػػالهم 
 

 مراقبػػػػػػػػػة األحكػػػػػػػػػاـ رغبػػػػػػػػػة جنتػػػػػػػػػي
مػػػن يعػػػاني مػػػن الوجػػػد والغػػػراـ ويتجػػػو إلػػػى اهلل بخػػػالص الحػػػب والهيػػػاـ  ويصػػػف 

 فيقوؿ:
 ا ىػػػػػػامواأىػػػػػػل المحبػػػػػػة لمػػػػػػا عػػػػػػاينو 

 
 والغافلوف عػن المحبػوب قػد المػوا

 ذكػػػػػروا الحبيػػػػػب فأدنػػػػػاىم وقػػػػػربهم 
 

 وبعػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػربهم كشػػػػػػػػػف وإكػػػػػػػػػراـ
 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 178178}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

 غػػػػػػػػابوا بػػػػػػػػذكرىم طػػػػػػػػابوا بشػػػػػػػػربهم
 

 ومقعػػد الصػػدؽ نػػزؿ فيػػو قػػد قػػاموا
 لػػػػم تلههػػػػم جنػػػػة الفػػػػردوس إذ لهػػػػم 

 
 شػػػػػػػوؽ إلػػػػػػػى ربهػػػػػػػم َولَػػػػػػػٌو وإحػػػػػػػراـ

 قػػػد نولػػػوا مػػػن شػػػراب الػػػود خاِلُصػػػوُ  
 

 ىػل القػرب أعػػبلـرفعػت لهػم بػػين أ
 ومن وصفو للعارفين قولو: 

 العػػػػػػػػػػػػارفوف لهػػػػػػػػػػػػم مقػػػػػػػػػػػػاـ راقػػػػػػػػػػػػي
 

 لػػػػػػػػم يػػػػػػػػدركن بالعقػػػػػػػػل واألحػػػػػػػػداؽ
 شػػػػػػػهدوا جمػػػػػػػاؿ اهلل بػػػػػػػالعين التػػػػػػػي 

 
 وىبػػػػػػت لهػػػػػػػم مػػػػػػن مػػػػػػػنعم خػػػػػػػبلؽ

 أىػػػػػػل الشػػػػػػهود ىػػػػػػم الكػػػػػػراـ أئمػػػػػػة 
 

 قػػػػػػػد جملػػػػػػػوا بالحػػػػػػػب واألخػػػػػػػبلؽ
 أسػػػػػػرارىم وىبػػػػػػت لهػػػػػػم مػػػػػػن ربهػػػػػػم 

 
 والمصػػطفى الهػػادي لروحػػي سػػاقي

 رع مشػػػػػػػربهم ووجػػػػػػػو حبيػػػػػػػبهمالشػػػػػػػ 
 

 فػػي حيثمػػا كالشػػمس فػػي اإلشػػراؽ
وعندما سمع بعض أىل العلم أحد تبلميذه جالساً باألزىر الشريف يػردد إحػدى  

بػل زاد علػى ذلػك، وذىػب مغاضػباً يريػد أف يعاتػب  .. لم يتذوؽ معانيها !ىذه القصائد
اً بهيئتو وملبسػو، فوجده شديد االىتماـ جد الشي  على مثل ىذا الكبلـ، نظر إليو 

 :حتى أف حذائو كاف شديد اللمعاف من شدة عنايتو بو، فقاؿ لو 
 ((.!  ))لو نظفت قلبك كما نظفت حذاءؾ لفهمت مثل ىذا الكبلـ

فاعلم أف المواجيد ال يتذوقها إال أىل الوجػد، فيتغنػوف بهػا ترويحػاً عػن أنفسػهم 
 و على ىذه األحواؿ فيقوؿ:في سيرىم وسلوكهم إلى ربهم، ويوجو الخطاب لمن يلوم

 أال ال تلومػػػػػػػػػػػػا ماضػػػػػػػػػػػػياً إف ماضػػػػػػػػػػػػػيا
 

 لػػػػػػػو مهجػػػػػػػة ذابػػػػػػػت ِبَحػػػػػػػر  المكاويػػػػػػػا
 رأى الحسػػػن صػػػرفاً فػػػي مطػػػالع أفقػػػو 

 
 لروحػػػػػػػي إلػػػػػػػى رَبْػػػػػػػِع الحقيقػػػػػػػة داعيػػػػػػػاً 

 فهامػػػػػػت لػػػػػػػو عشػػػػػػقاً ولمػػػػػػػا تهيمػػػػػػػت 
 

 أبػػػػػػاح الضػػػػػػنا عنػػػػػػي بمػػػػػػا قػػػػػػد عبلنيػػػػػػا
 شػػػػػػهدت جمػػػػػػاالً لػػػػػػو تبػػػػػػدى ألكمػػػػػػو 

 
 رتػػػػػػػػػػػد رائيػػػػػػػػػػػاً َتهػػػػػػػػػػػي م فػػػػػػػػػػػي معنػػػػػػػػػػػاه وأ

 ولػػػػػػو للجبػػػػػػاؿ الشػػػػػػم  أبػػػػػػدى جبللػػػػػػو 
 

 لػػػػدكت لوقػػػػع الخػػػػػوؼ منهػػػػا العواليػػػػػا
 



  {{179179}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي ال :
 

 عػػػػػػػػبلـ تلومػػػػػػػػاني ولػػػػػػػػم تريػػػػػػػػا الػػػػػػػػذي
 

 بصػػػػػػػورة أسػػػػػػػماء الجمػػػػػػػاؿ بػػػػػػػدا لػػػػػػػي
 

  دْٓاٌ غسّم اإلضالو:دْٓاٌ غسّم اإلضالو:  

 .في مواجيده واألمر يطوؿ لو استعرضنا كل األغراض التي تحدث عنها 
م ))شػروؽ اإلسػبلـ(( والػػذي لكػن أغػرب مػا فيهػا ىػو ديوانػػو المطبػوع تحػت اسػ

قػػد وضػػح فيػػو قبسػػاً مػػن الغيػػوب التػػي لػػم تكػػن قػػد ظهػػرت بعػػد، وظهػػرت بعػػده وأبرزىػػا 
نيػػة، مػػع أنػػو قػػد مػػات قبػػل انػػدالعها، وأيضػػا تنبػػؤه بتفكػػك تنبػػؤه بػػالحرب العالميػػة الثا

 ومما قالو فيها:اإلتحاد السوفيتى إلى دوؿ، 
 نجػػػػػػػم غػػػػػػػرب يمحػػػػػػػى وكوكػػػػػػػب شػػػػػػػرؽ

 
 لمواىػػػػػػػػػػػػػبيقتضػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػودة بخيػػػػػػػػػػػػػر ا

 بألمػػػػػػػا113نػػػػػػػار حػػػػػػػرب تشػػػػػػػب منهػػػػػػػا  
 

 تمحػػػػػػػػػق الظػػػػػػػػػالمين مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػاذب
ػػػػػػ   ت الغػػػػػػرب فػػػػػػي شػػػػػػماؿ وأْصػػػػػػلتعم 

 
 بلـ مػػػػػػن كػػػػػػل غاصػػػػػػبفػػػػػػي لظاىػػػػػػا الظ ػػػػػػ

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وروس ونمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 تسػػػػػػػػػػػػعر النػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػالجرئ المحػػػػػػػػػػػػارب
 تصػػػػػػػػػػػػػطلي دولػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػواخر حربػػػػػػػػػػػػػا 

 
 يمحػػػى عنهػػػا فػػػي الشػػػرؽ كػػػل المناصػػػب

 نػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػرب تشػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػنهم علػػػػػػػػػيهم 
 

 ا الظلػػػػػػػػػػػػم والقػػػػػػػػػػػػوى المطالػػػػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػػػػرى
تنبػػػأ بمػػػا يحػػػدث فػػػي روسػػػيا وفػػػي اليابػػػاف اآلف مػػػن علػػػو لشػػػأف اإلسػػػبلـ  بػػػل أنػػػو  

 فيقوؿ:
 يظهػػػػر اإلسػػػػػبلـ فػػػػي روسػػػػػيا وفػػػػػي

 
 أرض يابػػػػػػػاف يعلػػػػػػػو بهػػػػػػػا القػػػػػػػرآف

 ينشػػػػػر اإلسػػػػػبلـ فػػػػػي روسػػػػػيا وفػػػػػي 
 

 أمػػػػػػػػة اليابػػػػػػػػاف بػػػػػػػػاآلي الحسػػػػػػػػاف
 ن ذلك قولو:بما سيحدث ألىل أوروبا نتيجة ظلمهم فم ثم يبشر  

 يػػػػػػػػا أروبػػػػػػػػا جهلػػػػػػػػت ثػػػػػػػػم جهلػػػػػػػػت
 

 أنػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػور رتبػػػػػػػػػػػة األنعػػػػػػػػػػػاـ
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 أٌّا١ٔا. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 181181}}
 

 جهىد اإلهام أبً الؼسائن الؼلويت ػشرفصل احلادي لا :
 

 قػػػػػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػػػػػتم غنػػػػػػػػػػػػاكم فطغيػػػػػػػػػػػػتم
 

 سػػػػػػػػػػػػوؼ ترمػػػػػػػػػػػػوا بصػػػػػػػػػػػػعقة اإلنتقػػػػػػػػػػػػاـ
 قػػػػػػػػد جمعػػػػػػػػتم جيوشػػػػػػػػكم لتزولػػػػػػػػوا 

 
 أبشػػػػػػػػػػػػػػػػروا بالػػػػػػػػػػػػػػػػدمار ذؿ الحمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 بانهيار اإلتحاد السوفيتى وتفككو وىو ما حدث مؤخراً، قاؿ: وفى تبشيره  
 اقػػػػػـو روسػػػػػيا قػػػػػد يصػػػػػبحوف عزينػػػػػ

 
 فرقػػػػػة تسػػػػػلب النفػػػػػوس فػػػػػي األحػػػػػػبلـ

 يقػػػػػػػػػػػذفوف بنػػػػػػػػػػػار بركػػػػػػػػػػػاف مقػػػػػػػػػػػت 
 

 يصػػػػػػػػػػػػبحوف األكػػػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػػد النظػػػػػػػػػػػػاـ
 وفي ىذا تكوف البشرى ألىل اإلسبلـ حيث يقوؿ لهم: 

 لػػديها يضػػئ الشػػرؽ بالشػػمس أشػػرقت
 

 تكػػػػػػػػػػػػػػػػػوف لياليػػػػػػػػػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػػػػػػػػػور نهػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 يجػػػػػػدد منهػػػػػػاج الهػػػػػػدي مػػػػػػن أئمػػػػػػة 

 
 لقػػػػػػػػػد جهلػػػػػػػػػوا قبػػػػػػػػػل انتشػػػػػػػػػار النػػػػػػػػػار

 ويقوؿ أيضاً: 
 الشػػػػػمس فػػػػػي مرابػػػػػع شػػػػػرؽ تشػػػػػرؽ

 
 تترائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أرض حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ

 يمحػػػػػػػػػػق اهلل كػػػػػػػػػػل تيجػػػػػػػػػػاف ظلػػػػػػػػػػم 
 

 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ أرض السػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
 : ىذا وقد طبع من قصائده  

 .ديواف ضياء القلوب فى خمسة مجلدات -ٔ
ىجريػػػة، حيػػػث طبعػػػت علػػػى  ٕٖٗٔوالمواجيػػػد التػػػي أمبلىػػػا فػػػي عػػػاـ  -ٕ

 حساب شهور العاـ.

 
 



  {{181181}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

  الفصل الجاىٕ عػسالفصل الجاىٕ عػس

  ّداعّداعّصٔ٘ ّّصٔ٘ ّ

  ّصٔت٘ إلخْاىُّصٔت٘ إلخْاىُ  

ٍل    صٔت٘ ألّالدِ ّأ ٍل ّ صٔت٘ ألّالدِ ّأ ّ

  بٔتُبٔتُ

  شّجاتُ ّأّالدِشّجاتُ ّأّالدِ  

  خامت٘ خامت٘   



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 182182}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مبطجدِ مبطجدِ   صاز ْاإلماو أبٙ العصائه صاز ْاإلماو أبٙ العصائه مم

  الػعب بالكاٍسٗالػعب بالكاٍسٗ  بػازع دللظبػازع دللظ



  {{183183}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

  الفصل الجاىٕ عػس:الفصل الجاىٕ عػس:

  ّصٔ٘ ّّداعّصٔ٘ ّّداع

  ّصٔت٘ إلخْاىُّصٔت٘ إلخْاىُ  

يجاىػػد فػػي كػػل نفػػس مػػن أنفاسػػو فػػي ذات اهلل تعػػالى، حتػػى لمػػا  وقػػد ظػػل 
ض في آخر أيامو وشلت رجػبله، لػم يصػرفو ذلػك عػن مهػاـ الػدعوة إلػى اهلل أقعده المر 

 فكاف ،  في قوة عزيمتو ومضاء ىمتو وصدؽ إرادتو كأنو أمة من الػدعاة إلػى اهلل
 ،لشدة تأثيره في النفوس والقلوب، ولما أحس بدنو األجل، جمع أحبابو ومريديو ،

ي جمعت كل شئ يهم المريد والواصل ووصاىم بوصايا بالغة تجمعها ىذه القصيدة الت
 ، وسنذكرىا برمتها ألىميتها البالغة وىي:والمتمكن في حالهم مع اهلل 

 بػػػػػػػالحق للحػػػػػػػق صػػػػػػػدقوا فقػػػػػػػةأيػػػػػػػا ر 
 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػا خلػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل هلل وفقػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 أيػػػػػػػا سػػػػػػػادة ذاقػػػػػػػوا رحيقػػػػػػػاً مقدسػػػػػػػاً  

 
 علػػػػى مػػػػنهج الصػػػػديق سػػػػاروا ورافقػػػػوا

 وإخػػػػػػػواف صػػػػػػػدؽ بالعزيمػػػػػػػة بػػػػػػػادروا 
 

 حػػػػق حتػػػػى تحققػػػػوابرشػػػػف المػػػػداـ ال
 ويػػا عصػػبة المختػػار يػػا نجػػدة الهػػدى 

 
 ومػػػن بكمػػػوا فػػػي مػػػنهج الحػػػق رافقػػػوا

 ويػػػػػػػػػػػػا أوليػػػػػػػػػػػػاء اهلل يػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػل وده 
 

 ومػػػػػػػن لهػػػػػػػم المختػػػػػػػار قػػػػػػػد يتشػػػػػػػوؽ
 ومن خصصوا من سػيد الرسػل بالصػفا 

 
 ومػػػػػػػػن ىػػػػػػػػم بحػػػػػػػػار للهػػػػػػػػدى تتػػػػػػػػدفق

 أيػػػػا نخبػػػػة الػػػػرحمن أىػػػػل اختصاصػػػػو 
 

 ومػػػػػػن وجػػػػػػدىم خلػػػػػػق بػػػػػػو ال تخلػػػػػػق
 ا منػػػػو بفضػػػػل ورحمػػػػةومػػػػن خصصػػػػو  

 
 ترمػػػق114ومػػػن ىػػػم شػػػموس لؤلخػػػبلء 

 
                                                 

114
 ذشِك ٠شاسأ٠ٕٚظش إ١ٌٙا. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 184184}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 ومػػن شػػاىدوا اآليػػات فػػي كػػل مظهػػر
 

 عين تسػػػػػػػليم بهػػػػػػػا النػػػػػػػور مشػػػػػػػرؽبػػػػػػػأ
 أيػػػػػػػا رفقتػػػػػػػي يػػػػػػػا خلتػػػػػػػي يػػػػػػػا أحبتػػػػػػػي 

 
 علػػػى العػػػروة الػػػوثقى فسػػػيروا ورافقػػػوا

 إلػػػػػػػيكم إشػػػػػػػاراتي فػػػػػػػذوقوا سػػػػػػػبلفها 
 

 تحػػػػػػػػاببتموا فػػػػػػػػي اهلل بػػػػػػػػاهلل صػػػػػػػػادقوا
 ةأال فاجتماعػػػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػػػالقلوب وألفػػػػػػػػػػػػػ 

 
 واوعونػػػػاً علػػػػى عمػػػػل المكػػػػاـر تلحقػػػػ

 وإيػػػػػػػػػػاكم وأخػػػػػػػػػػبلؽ إبلػػػػػػػػػػيس إنهػػػػػػػػػػا 
 

 لقػػػػػػػد أبعدتػػػػػػػو وىػػػػػػػو طػػػػػػػاووس رامػػػػػػػق
 دعوا الكبر والحسد القبيحػين سػادتى 

 
 طمعػػػػػػاً فيمػػػػػػا يػػػػػػزوؿ وسػػػػػػابقوا ادعػػػػػػو 

 لعػػػػػػػػػػورات األحبػػػػػػػػػػة كلهػػػػػػػػػػم اً وسػػػػػػػػػػتر  
 

 عػػػػػػن الػػػػػػزالت فػػػػػػالعفو أرفػػػػػػق وعفػػػػػػواً 
 وغضػػػػػوا عػػػػػن المكػػػػػروه أعػػػػػين عفػػػػػة 

 
 احة رونػػػػػػػػقوجػػػػػػػػودوا ببشػػػػػػػػر فالسػػػػػػػػم

 وإيػػػػػػػاكم وعػػػػػػػدوكم خبػػػػػػػث طػػػػػػػػبعكم 
 

 الجػػػػػػاه فهػػػػػػو يفػػػػػػرؽ وطمعػػػػػػاً وحػػػػػػب  
 تػػػػػػوادوا بػػػػػػروح اهلل فػػػػػػي اهلل وابػػػػػػذلوا 

 
 إلخػػػػػػػػػوانكم بشػػػػػػػػػر اللقػػػػػػػػػا وتعػػػػػػػػػانقوا

 لصػػػحبتكم بػػػالرفق والحسػػػن فابػػػذلوا 
 

 ألحبػػػػػػػػابكم عنػػػػػػػػد اللػػػػػػػػزـو وخػػػػػػػػالقوا
 وكفػػػوا عػػػن التنفيػػػر واسػػػعوا لجمعكػػػم 

 
 علػػػػػػػػػػى اهلل فالػػػػػػػػػػدنيا متػػػػػػػػػػاع مفػػػػػػػػػػارؽ

 مػػػػػن يكػػػػػن فػػػػػي قلبػػػػػو بعػػػػػض ذرة أال 
 

 مػػػػن الكبػػػػػر واألحقػػػػػاد مػػػػا ىػػػػػو ذائػػػػػق
ػػػػػػ   ر األخػػػػػػبلؽ والػػػػػػنفس زكهػػػػػػاأال طه 

 
 وإال فسػػػػػػػػػهم البعػػػػػػػػػد يرمػػػػػػػػػى فيفتػػػػػػػػػق

 أال يػػػػػا أخػػػػػػي بالػػػػػػذؿ ترقػػػػػػى وتػػػػػػرفعن 
 

 لػػػػػػػػو تتشػػػػػػػػوؽ ىػػػػػػػػد تعطػػػػػػػػي مػػػػػػػػاوبالز 
 ويػػػا صػػػاحبي بالجػػػد والعػػػـز جاىػػػدف 

 
 لتشػػػػػػهد أسػػػػػػراراً بهػػػػػػا الحػػػػػػق مشػػػػػػرؽ

 الهػػػدى ويػػػا أيهػػػا الصػػػديق يػػػا مظهػػػر 
 

 بحالػػك ماضػػى العػػـز يمحػػي المنػػافق
 ويػػػػػا أيهػػػػػا البػػػػػاب الػػػػػذي نػػػػػوره جلػػػػػى 

 
 لػػػػػػزين الخفػػػػػػا وبػػػػػػو أضػػػػػػاء المشػػػػػػارؽ

 ويػػػػػا أيهػػػػػا الفػػػػػاني الػػػػػذي حبػػػػػو محػػػػػا 
 

 معاليمػػػػػو فػػػػػي الحػػػػػق والقلػػػػػب يخفػػػػػق
 لنػػػػػػػا اً ويػػػػػػػا أيهػػػػػػػا المحبػػػػػػػوب مطلوبػػػػػػػ 

 
 عػػػػػن سػػػػػوانا محقػػػػػػق ومػػػػػن ىػػػػػو فػػػػػافٍ 

 ويػػػػػػػا أيهػػػػػػػا الراجػػػػػػػي لوصػػػػػػػل ونظػػػػػػػرة 
 

 اؽ والػػػػػػػػػروح أشػػػػػػػػػوؽفظػػػػػػػػػاىره يشػػػػػػػػػت
 بػػػػػػػاً قر  ويػػػػػػػا بػػػػػػػاذالً مػػػػػػػا فػػػػػػػي يػػػػػػػديك تَ  

 
 لنيػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػا ولطيػػػػػػػػػبهم تستنشػػػػػػػػػق

 ويػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاذالً للػػػػػػػػػنفس بيعػػػػػػػػػاً بهمػػػػػػػػػة 
 

ػػػػػػػػػ  ر مػػػػػػػػػنهم بػػػػػػػػػالقبوؿ وصػػػػػػػػػدقواوُبش 
 تخل ػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػأخبلؽ االلػػػػػػػػػو وحػػػػػػػػػافظن 

 
 علػػى مػػنهج المختػػار فػػي العقػػد تنسػػق

 



  {{185185}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 وكػػػػن ماضػػػػى العػػػػـز الػػػػذي ال يشػػػػوبو
 

 شػػػػػػػػػوائب تػػػػػػػػػدليس وبػػػػػػػػػالحق ينطػػػػػػػػػق
 ع عنػػػػػػك مػػػػػػيبلً للحضػػػػػػيض وزينػػػػػػةود  

 
 بهػػػا اشػػػتغل البلىػػػوف عنػػػو ومػػػا ارتقػػػوا

 وقػػػػػػػػػم داعيػػػػػػػػػاً هلل بالحكمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي 
 

 بهػػػػػػػا قػػػػػػػد حبػػػػػػػاؾ اهلل وىػػػػػػػو الموفػػػػػػػق
 وال تسػػػع فػػػػي التفريػػػػق أجمػػػع بػػػػو لػػػػو 

 
 عليػػػػػو أولػػػػػى التسػػػػػليم إذ أنػػػػػت واثػػػػػق

 فماضػػػػيكموا الراجػػػػي بفضػػػػل محمػػػػد 
 

 إخػػػػػػػػػػوة طػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػراد يوافػػػػػػػػػػق؟
 و لهػم بػومنػ 115فقد صػح )واشػوقاه( 

 
 ي موفػػػػػػػػػػػػػقوا بعػػػػػػػػػػػػػـز فػػػػػػػػػػػػػالملب  فلب ػػػػػػػػػػػػػ

 وىػػػػػػػػا أنػػػػػػػػا واشػػػػػػػػوقاه منػػػػػػػػي لػػػػػػػػو بػػػػػػػػو 
 

 ولػػػػوال اشػػػػتياقي كػػػػادت الػػػػروح تزىػػػػق
 إذا كػػػػػػػػاف منػػػػػػػػو االشػػػػػػػػتياؽ لنػػػػػػػػا بػػػػػػػػو 

 
 فػػػػػػػػػأولى بنػػػػػػػػػا للوجػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػابق

 نا المختػػػار بالشػػػوؽ خلتػػػيفقػػػد خص ػػػ 
 

 فشػػػػػػػػػوقاً لػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػوقاً لػػػػػػػػػو ال يفػػػػػػػػػارؽ
 فهيػػػػا بصػػػػدؽ فػػػػي العػػػػزائم وأنهضػػػػوا 

 
 تػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػو فهػػػػػػػػػػػي أوفػػػػػػػػػػػقلنيػػػػػػػػػػػل إخو 

 فهذا زماف الصدؽ فػي نصػرة الهػدى 
 

 وأيػػػػػػاـ أىػػػػػػل العػػػػػػـز أيػػػػػػن المصػػػػػػدؽ؟
 لسػػػػػػػػنة أحمػػػػػػػػد اأال سػػػػػػػػارعوا أحيػػػػػػػػو  

 
 ففتنػػػػػػة ىػػػػػػذا العصػػػػػػر كالنػػػػػػار تحػػػػػػرؽ

 أال أطفئوىػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػاليقين تجػػػػػػػػػػػػػردوا 
 

 ؽعػػػػن الحػػػػظ واألىػػػػواء فػػػػالحظ مفػػػػر  
 او فظاحػػػػو وجػػػػدوا وجػػػػودوا بػػػػالنفوس  

 
 علػػػػػػػػى السػػػػػػػػنة الغػػػػػػػػراء فػػػػػػػػاهلل خػػػػػػػػالق

 اال أيهػػػػػػػػػا اإلخػػػػػػػػػواف إف خشػػػػػػػػػوعكم 
 

 واخبػػػػػػػػػػػػػػػػاتكم هلل مػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػو رازؽ
 أال بعتمػػػػػػػػػػػػػػػػوا هلل مػػػػػػػػػػػػػػػػاالً وأنفسػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 
 والػػػػذكر ينطػػػػق 116ف اهلل(بمػػػػدلوؿ )إ

 أال حققػػػػػػػوا واستبشػػػػػػػروا يػػػػػػػا أحبتػػػػػػػي 
 

 ببيعػػػػػػػػػػة رضػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػن اهلل تسػػػػػػػػػػبقوا
 وعلمػػػػػػاً بػػػػػػأف الػػػػػػدين حسػػػػػػن عقيػػػػػػدة 

 
 وأنػػػػوار أخػػػػبلؽ بهػػػػا الكشػػػػف يشػػػػرؽ

 برحمػػػػػػةالعػػػػػػرش سػػػػػػيروا  عبػػػػػػادة رب   
 

 تكونػػػػػػػػػوا بهػػػػػػػػػا أبنػػػػػػػػػاء طػػػػػػػػػو تحققػػػػػػػػػوا
 آيػػػػػػػػة117بأنفسػػػػػػػػنا أولػػػػػػػػى بمحكػػػػػػػػم  

 
 وأينػػػػػػػق118فػػػػػػػدتك نفػػػػػػػوس طيبػػػػػػػات 
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:} ٚاشٛلاٖ إلخٛأٟ اٌز٠ٓ ٌّا ٠أذٛا تؼذ، ٌسذ٠ث اٌزٞ سٚاٖ اإلِاَ ِاٌه فٟ اٌّٛطأ ٚاٌزٞ ٠مٛي ف١ٗ ٠ش١ش إٌٝ ا 

 فماي ع١ذٔا ػّش أٌغٕا إخٛأه ٠اسعٛي هللا؟ لاي أٔرُ أصساتٟ، إخٛأٟ لَٛ ٠أذْٛ آخش اٌضِاْ إِٓٛا تٟ ٌُٚ ٠شٟٚٔ {.
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 اٌرٛتح(111 )ُٙ ٚأِٛاٌُٙ تأْ ٌُٙ اٌدٕحإْ هللا اشرشٜ ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ أٔفغ٠ :ش١ش إٌٝ لٛي هللا  
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 األزضاب(6 .)إٌثٟ أٌٚٝ تاٌّؤ١ِٕٓ ِٓ أٔفغ٠ :ُٙش١ش إٌٝ لٛي هللا  
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 األ٠ٕك: اٌدّاي اٌغش٠ؼح. 



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 186186}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 فػػػػػػدا سػػػػػػنة المختػػػػػػار مػػػػػػاالً وأنفسػػػػػػػاً 
 

 ينػػػػػػافق 119لنحفظهػػػػػػا مػػػػػػن كػػػػػػل غػػػػػػر  
 كػػػػػػػػافر  ة مػػػػػػػػنكم علػػػػػػػػى كػػػػػػػػل  أال عػػػػػػػػز   

 
 سػػػػػػػعى منكػػػػػػػراً للحػػػػػػػق يرجػػػػػػػو يفػػػػػػػرؽ

 مػػػػػػػػػػؤمن وكونػػػػػػػػػػوا أذالء علػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػل   
 

 ليجمػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػالتوفيق ىػػػػػػػػػػذا المفػػػػػػػػػػرؽ
 أال خلصػػػوا األرواح مػػػن سػػػجن نأيهػػػا 

 
 وا لتزكيػػػػػػػػة النفػػػػػػػػوس وسػػػػػػػػابقواوجػػػػػػػػد  

 أال جاىػػػػػػػدوا تلػػػػػػػك النفػػػػػػػوس بهمػػػػػػػة 
 

 تفػػػػػػوزوا برضػػػػػػواف مػػػػػػن النػػػػػػار تعتقػػػػػػوا
 أال اسػػػػػػػػػػػػػعدوني باجتمػػػػػػػػػػػػػاع وألفػػػػػػػػػػػػػة 

 
 علػػػػى مػػػػنهج المختػػػػار فػػػػالنور مشػػػػرؽ

 وال تيأسػػػػػػوا مػػػػػػن رحمػػػػػػة اهلل إخػػػػػػوتي 
 

 ومػػػػػػػػن نصػػػػػػػػره فػػػػػػػػاهلل بالعبػػػػػػػػد يرفػػػػػػػػق
 ختػػػػػػار سػػػػػػيروا بهمػػػػػػةعلػػػػػػى سػػػػػػنة الم 

 
 عسػػػػػػػػػػػػى اهلل يحيينػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػو ويوفػػػػػػػػػػػػق

 عسػػػػػاه بحػػػػػوؿ منػػػػػو يمنحنػػػػػا الهػػػػػدى 
 

 ي بنػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػرارىا ويحقػػػػػػػػػػػػقحيػػػػػػػػػػػػوي
 ويمحػػػو بنػػػا األلحػػػاد والبغػػػي والجفػػػا 

 
 لتشػػرؽ شػػمس الػػدين والشػػرؽ يشػػرؽ

 اهلل بغضػػػػػػػو أال فابغضػػػػػػػوا مػػػػػػػن أكػػػػػػػد   
 

 اهلل والحػػػػػػػػظ فػػػػػػػػارقوا وا بحػػػػػػػػب  أحب ػػػػػػػػ
 نػػػػػػاأال فػػػػػػاحفظوا األركػػػػػػاف أركػػػػػػاف دين 

 
 تصػػػػػػػدقوا صػػػػػػػبلة صػػػػػػػياماً ثػػػػػػػم حػػػػػػػج  

 أديمػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػذكر اهلل فالػػػػػػػػػذكر نػػػػػػػػػوره 
 

 ألىػػػل الهػػػدى والغػػػي ال شػػػك فػػػارقوا
 تػػػػػػػػػػوادوا بػػػػػػػػػػروح اهلل فيػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػزاوروا 

 
 اهلل فيػػػػػػػػػػو توفقػػػػػػػػػػوا تحػػػػػػػػػػابوا بحػػػػػػػػػػب  

 أال عظمػػػػػػػػػػوا لشػػػػػػػػػػعائر اهلل تعظمػػػػػػػػػػوا 
 

 بهػػػػػا وتسػػػػػودوا فػػػػػي القيامػػػػػة تسػػػػػبقوا
 وإنػػػػػي عبػػػػػد خاضػػػػػع أرتجػػػػػي الرضػػػػػا 

 
 اهلل فػػػػي العقػػػػد أنسػػػػقوأرجػػػػو بفضػػػػل 

 بعقػػػػػػد المعيػػػػػػػة آخػػػػػػر الفػػػػػػػتح بينػػػػػػػت 
 

 أتحقػػػػػػػق 120أوصػػػػػػػاؼ أىليهػػػػػػػا بهػػػػػػػا 
 ظلػػػػػـو لنفسػػػػػي بػػػػػل جهػػػػػوؿ وغافػػػػػل 

 
 ولكننػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي اهلل بػػػػػػػػػػػالعفو واثػػػػػػػػػػػق

 إلهػػػػػػػي بفضػػػػػػػل منػػػػػػػك عفػػػػػػػواً وتوبػػػػػػػة 
 

 بهػػػػػػػا تمحػػػػػػػو أوزاري وفضػػػػػػػبلً أوفػػػػػػػق
 ومقصػػػػػػػػػػػرٌ  إلهػػػػػػػػػػػي إلهػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػذنبٌ  

 
 فػػػػػػي الضػػػػػػبللة غػػػػػػارؽ فقيػػػػػػرٌ  غريػػػػػػبٌ 

 إلهػػػػػػي بنظػػػػػػػرة ل علػػػػػػى مػػػػػػاضٍ تفضػػػػػػ 
 

 يغػػدؽ121بػػأعين إحسػػاف بهػػا الفضػػل 
 توسػػػػػػػػػلت بالمختػػػػػػػػػػار طػػػػػػػػػػو وحزبػػػػػػػػػػو 

 
 وأنصػػػػػػػػػػػاره مػػػػػػػػػػػن للهدايػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػابقوا
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 غش أٜ ِخادع. 
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 اٌفرر(. 29إٌٝ آخش ا٠٢ح ) ِسّذ سعٛي هللا ٚاٌز٠ٓ ِؼٗ ...  ٠ :ش١ش إٌٝ لٛي هللا  
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 ْ ٚإٌٛازٟ.٠غذق أٜ ٠ؼُ خ١ّغ األسوا 



  {{187187}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 ب يػػػػػػػػػػات فرقػػػػػػػػػػاف ووصػػػػػػػػػػف حنانػػػػػػػػػػة
 

 أفػػػض منػػػك بحػػػر الجػػػود لػػػي يتػػػدفق
 وجػػػد لػػػي وإخػػػواني وأىلػػػي جمػػػيعهم 

 
 بمحػػػػػػض العطايػػػػػػا والهبػػػػػػات تسػػػػػػػابق

 إلهػػػػػػي علػػػػػػى طػػػػػػو الحبيػػػػػػب محمػػػػػػد 
 

 رؽأفػػػض غيػػػث إحسػػػاف بػػػو القلػػػب يشػػػ
 وآؿ وأصػػػػػػػػػػػػػػػػحاب كػػػػػػػػػػػػػػػػراـ أئمػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 المختػػػار بالحػػػاؿ صػػػدقوا اومػػػن تػػػابعو 

 
  ّصٔتُ ألّالدِ ّأٍل بٔتُّصٔتُ ألّالدِ ّأٍل بٔتُ  

ثػػػم دعػػػا أوالده وآؿ بيتػػػو جميعػػػاً ووصػػػاىم بوصػػػية جامعػػػة تعتبػػػر مػػػثبلً فريػػػداً فػػػي 
وصػػايا الصػػالحين لػػذويهم، ونظػػراً لمػػا تمػػتؤل بػػو مػػن عظػػات وعبػػر، فسػػنذكرىا بأكملهػػا 

كتػاب اإلسػبلـ نسػب، ولكػن لػيس كػل أحػد قػد تيسػر وإف كانت قد طبعت في مػؤخرة  
 لو اإلطبلع على الكتاب، وىذا ما دعانا إلى تسجيلها ىنا وىي:

 :))أي إخوتي وأبنائي وأرحامي
إني يسرني سروركم، ويحزننػي حػزنكم، أجػد فػي نفػس ىػذا الوجػد بمجػرد العلػم 

روح السػارية بداعي كل نوع قبل شهود مسببو، فكيف بشهود ذلك؟ ما ذلك إال ألف ال
فػػػي تلػػػك األجسػػػاـ المختلفػػػة متصػػػلة وإف تباعػػػدت األجسػػػاـ، واالتصػػػاؿ الروحػػػاني ال 
يستلـز اتصاؿ األشباح مثاؿ ذلك ما يراه اإلنساف في نومو ألخيو، فيحصل ما يراه مػن 
الخيػػػرات وغيرىػػػا، وارتسػػػاـ الصػػػور فػػػي المػػػرآة مػػػن غيػػػر اتصػػػاؿ جسػػػم المػػػرآة بجسػػػم 

إف تعػػػددت األجسػػػاـ كػػػنفس واحػػػدة. يتػػػألم أحػػػدنا بػػػألم المصػػػور، فكػػػأني أنػػػا وأنػػػتم. و 
اآلخر ويفرح بفرحو. فأنا يا أخواني يسرني ويفرحني أف تكونوا مجملين بالعافية فػائزين 

 بنيل الخير الحقيقي الذي بو يدـو لي بكم الفرح والهناء في الدنيا واآلخرة.
. وقػػد لو وطريػػق ىػػذا الخيػػر الحقيقػػي محصػػور فيمػػا أمػػر اهلل تعػػالى بػػو ورسػػو 

قررت لكم ذلك في كتاب ))النػور المبػين(( عنػد قػولي: ))باإلسػبلـ نيػل السػعادتين((. 
فكونوا على ثقة يا إخػوتي وأوالدي وعشػيرتي أف كػل لػذة ينالهػا المػرء بمعصػية اهلل ىػي 
عذاب أليم في الدنيا واآلخرة، وكل حظ ينالو اإلنساف بمعصية اهلل ىو شقاء في الػدنيا 

ست لذة تفنى وتوجب العذاب األليم بلذة يتلذذ بها إنساف عاقػل، وكيػف واآلخرة، ولي



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 188188}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

يكوف ذلك من إنساف يعتقد إنو مسئوؿ أماـ اهلل عن كل صغيرة وكبيػرة؟ ثقػوا يػا إخػوتي 
، وبوسػعة أرزاقكػم، وبػالعزة مػن بمعونة اهلل مػا دمػت محػافظين علػى سػنن رسػوؿ اهلل 

ين فػػي األرض بػػػالحق، مػػا دمػػػتم تعملػػػوف اهلل لكػػم وبػػػالغنى عػػن شػػػرار الخلػػق، وبػػػالتمك
بكتاب اهلل، وتجاىدوف أنفسكم في ذات اهلل. بل أبشروا برضواف اهلل األكبر، وبالنعيم 
األبػػػدي فػػػي الفػػػردوس األعلػػػى، ألنكػػػم يػػػا إخػػػوتي باتبػػػاعكم للسػػػنة وعملكػػػم بالكتػػػاب 

 .تكونوف أشبو بأصحاب رسوؿ اهلل 
  قاؿ اهلل تعالى:                                             

                                [[ٕٕٔٔ.]األحزاب.]األحزاب  

، ونحػػن كنػػتم مػػع أىػػل معيػػة رسػػوؿ اهلل   ومتػى أشػػبهتم أصػػحاب رسػػوؿ اهلل 
الى فػػػي القػػػرف الرابػػػع عشػػػر مػػػن ىجرتػػػو عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ، بػػػل ويجملكػػػم اهلل تعػػػ

، بقولػػو فػػي الحػػديث الطويػػل بروايػػة اإلمػػاـ بالصػػفات التػػي أشػػتاؽ إليهػػا رسػػوؿ اهلل 
: ))واشػػوقاه إلخػػواني(( يػػا أوالدي: احفظػػوا اهلل يحفظكػػم، احفظػػوا مالػػك بػػن أنػػس 

 اهلل تجدوه أمامكم، كونوا مع اهلل تروا اهلل معكم.    
  يػػا أبنػػائي: يقػػوؿ اهلل تعػػالى:                                         

                                             [[ٕٕٔٔ]الطور]الطور  

فابغضوا المعاصػي يػا أبنػائي ألف اهلل حرمهػا وتوعػد عليهػا بالنػار، وألف المعاصػي 
ـ مجػداً أسسػو أئمػة الهػدى مػن أبائنػا في ذاتهػا تنفػر منهػا النفػوس الكريمػة، وألنهػا تهػد

العلمػػاء العػػاملين، وألنهػػا تػػذىب وجاىػػة اإلنسػػاف ومنزلتػػو العاليػػة بػػين النػػاس، وتجعلػػو 
محتقراً ذليبًل، وألنها تسػبب العػداوة بػين النػاس والخصػومات، وألنهػا تسػبب األمػراض 

ركوا يػا أوالدي في األبداف، وتوجب الخزي والندـ في الدنيا، والعقوبػة يػـو القيامػة، فػات
المعصية، ف ف لذة تؤدي إلى كل تلك الببليا جديرة أف تفػروا منهػا، ولػو كػاف فػي تركهػا 

 آالـ عاجلة.
 يا أبنائي:

صػػلة األرحػػاـ تطيػػل األعمػػار، وترضػػي الػػرحمن، وتكثػػر األنصػػار وتجعػػل الرجػػل 



  {{189189}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

، وصػػػػلة الػػػػرحم صػػػػلة سػػػػيداً عظيمػػػػاً فػػػػي عشػػػػيرتو، وىػػػػي مػػػػن صػػػػفات رسػػػػوؿ اهلل 
ىػػذا فضػػبلً عمػػا يشػػعر بػػو المػػرء المسػػلم مػػن الشػػفقة والرحمػػة والعاطفػػة  ، 122للػػرحيم

علػػػى أقاربػػػو، فلػػػو لػػػم تكػػػن صػػػلة الػػػرحم شػػػرعاً وعقػػػبًل، لكانػػػت فطػػػرة وسػػػجية، وقػػػاطع 
الػرحم، كأنػػو يقػوؿ: أنػػا لسػت إنسػػاناً، ولكنػي وحػػب، ألف اإلنسػاف ولػػو ابػن زنػػا يعطػػف 

 على أبناء أمو وأقاربها ويتعصب لها.
 :يا أبنائي 

اكرموا جيرانكم يدـ لكم الصفاء والهناء، وتزد نعمكم. ألف إكراـ الجػار يرضػي 
. ويجعل لػك جػارؾ خادمػاً يطيعػك، يلبيػك إف ناديتػو. اهلل تعالى. ويرضي رسوؿ اهلل 

. والغػريم المطالػب. وال غنػى  ويسرؾ إف قابلتو. ف ف أنت لػم تكرمػو كػاف كػالهم المػبلـز
اً وحشاً مفترساً مطلقػاً مػن القيػود قريبػاً مػن بابػو. وإف لك عنو. والعاقل ال يجعل لو سبع

عجػػػزت عػػػن إكرامػػػو وتأليفػػػو. فتػػػب إلػػػى اهلل واسػػػألو المعونػػػة. وافػػػرض أف جػػػارؾ بعيػػػد 
 عنك. فبل تذكره إال بخير. وانس إساءتو يهده اهلل أو يريحك منو.  

 يا أبنائي:
، ولكػن علػيكم احترسوا من الناس بسوء الظن، وال تظهػروا سػوء الظػن لعبػاد اهلل

بمداراتهم، فحسنوا نواياكم فػي قلػوبكم وصػونوا أعراضػكم فػي بيػوتكم، وأمػوالكم فػي 
خزائنكم، حتى إذا ظفرتم بواحد من أىل األسػرار فجربػوه واختبػروه، ثػم كاشػفوه بقػدر 
معلـو وأنتم على حيطة منو. ف ذا وجدتم رجبلً أميناً يمكنو أف يحفظ مالكم ويعمػل فيػو 

 فعوا، فأعطوه بقدر معلـو مع الحيطة منو.لينتفع وتنت
  أما األعراض يا أبنائي، ف ف اهلل تعالى حكػم فيهػا فقػاؿ:                 

                   ( والعمػل بكتػاب اهلل بػو الفػوز برضػواف  النػور[النػور[ٖٖٔٔ، ،   ٖٖٓٓ]أوؿ اآليات )]أوؿ اآليات
 فكيف يكوف صديقاً لغيره؟  فسو،لدنيا واآلخرة، والجاىل عدو ناهلل وبو السعادة في ا

، وخيػركم مػن أوصيكم يا أبنائي بأف يحب كل واحد منكم ألخيو ما يحبػو لنفسػو
                                                 

122
لاي إْ هللا ١ٌؼّش تاٌمَٛ اٌذ٠اس ٠ٚثّش ٌُٙ األِٛاي ِٚا ٔظش إ١ٌُٙ ِٕز خٍمُٙ  أْ إٌثٟ  سٚٞ ػٓ اتٓ ػثاط  

 تغضاً ٌُٙ ٚل١ً و١ف رٌه ٠ا سعٛي هللا لاي تصٍرُٙ أسزاُِٙ. سٚاٖ اٌطثشأٟ.



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 191191}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 ثم بنفسو. بدأ بأخيو فيما يحب
تعلموا يا أبناء العلم تكن لكم الدنيا واآلخػرة، فػ ف كػاف آبػاؤكم مػن أئمػة الهػدى 

إف كانػػت أعيػػانهم حفظػػتم ذكػػرىم، وأبقيػػتم صػػورىم مرسػػومة علػػى صػػفحات القلػػوب، و 
في القبور، وحفظتم تراثهم ومجدىم، وصرتم كػالجوىرة النفيسػة المسػتخرجة مػن كنػوز 
أنفس الجواىر، ويعظمكم الناس لنسػبكم، ويجلػونكم لعلمكػم، العلػم يػا أبنػائي حقيقػة 
صػػعب المرتقػػى، ولكنػػو كرسػػي مػػن جلػػس عليػػو سػػاد فػػي الػػدنيا، وكػػاف فػػي مقعػػد صػػدؽ 

 امة. عند مليك مقتدر يـو القي
وليسػت بيػنهم أرحػاـ يتواصػلوف  مثنياً على أصحاب رسوؿ اهلل  قاؿ اهلل تعالى

 بها وإنما ىي أخوة اإلسبلـ:
                                         [[ٜٜ]الحشػػػػػػػر]فيجػػػػػػػب ، الحشػػػػػػػر

 اـ.قياماً بأخوة اإلسبلـ وأخوة األرح كم يا أبنائي أف تتشبهوا بالكراـعلي
 يا أبنائي:

أعطػػػػوا حػػػػب قلػػػػوبكم لػػػػؤلخ التقػػػػي األمػػػػين المػػػػوالي، واجعلػػػػوا مزيػػػػده بالػػػػدعاء 
الصػػالح، والبشاشػػة فػػي وجهػػو، والمسػػارعة إلػػى خيػػره، وأعطػػوا طبلقػػة الوجػػو وحػػػبلوة 
اللفظ لمن تخشوف شره، أو تخافوف جهالتو، ليكفيكم اهلل شروره، فسعوا النػاس كلهػم 

 نة خير.بأخبلقكم، حتى يكونوا لكم ألس
 يا أبنائي:

المؤمن عظيم معظم عند الناس ما لػم يعمػل معصػية، فػ ف وقػع فػي معصػية خفيػة 
أغضب اهلل عليػو، وأعػوذ بػاهلل يػا أوالدي مػن غضػب اهلل ومػن اختفػى مػن النػاس ليعمػل 

 معصية كاف من المنافقين، ألف ذلك من أقبح صفات المنافقين.
   قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى                                         

  [[ٔٓٛٔٓٛ،]النساء،]ومن عمػل معصػية أمػاـ النػاس، أثػار عليػو لئػاـ النػاس، فيػذؿ بعػد العػز،  النساء
ويستوجب غضب اهلل وسخ. الناس. فيا أبنائي: أعاذكم اهلل من المعصية، إذا دعػتكم 



  {{191191}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

كفػػة الميػػزاف، وغضػػب اهلل الػػنفس الخبيثػػة إلػػى مػػا يغضػػب اهلل، فضػػعوا قػػدر لػػذتكم فػػي  
 وسخ. الناس والعذاب يـو القيامة في الكفة الثانية ثم اختاروا ألنفسكم.

أنا على يقين من أف ابني الذي آمن بيـو الحساب، وصدؽ بالقرآف، وأحػب أف 
يشابو والده، يغضب إذا خطرت المعصػية علػى قلبػو فضػبلً عػن أف يهػم بهػا، اسػأؿ اهلل 

  ::مػػػن الشػػػيطاف الػػػرجيم ويجعلنػػػي ممػػػن قػػػاؿ سػػػبحانو فػػػيهم أف يعيػػػذني وذريتػػػي وأىلػػػي
                                                        [[ٕٕٔٔ:وقاؿ فيهم ]وقاؿ فيهم:الطور ]الطور  
                       [[ٚٓٚٓ]الزخرؼ]الزخرؼ  

، أو أوالد العلمػػػاء تكػػػوف الصػػػغيرة مػػػنهم  اعتقػػػدوا يػػػا أبنػػػائي أف أبنػػػاء الصػػػالحين
كبيػػػرة، والكبيػػػرة مػػػنهم كفػػػر، ألنهػػػم محػػػل نظػػػر العامػػػة، فقػػػد يقتػػػدي بهػػػم الجهػػػبلء، 
العتقادىم أنهم أبناء الصالحين، وينكػر علػيهم العلمػاء، فيكونػوف بػبلء علػى الجػاىلين 

االنكػػار، القتػػدائهم بهػػم فػػي معصػػية اهلل، وبػػبلء علػػى العلمػػاء الشػػتغالهم بػػالرد علػػيهم و 
وذلك كلو ألنهم أبناء الصالحين، ومن لم يشبو أباه فقد ظلم أمو ورماىػا بالزنػا، ووصػم 
نفسػػو بأنػػو ابػػن زنػػا، أعيػػذكم بػػاهلل يػػا أبنػػائي مػػن الشػػيطاف الػػرجيم، وأعيػػذ ذريػػتكم مػػن 

 الشيطاف الرجيم.
احفظوا يا أبنػائي أرحػامكم، وصػلوىم وإف قطعػوكم، واحسػنوا إلػيهم وإف أسػاءوا 

، ألنهػػا أرحػػامكم، ال م، فػػ ف الصػػلة واجبػػة علػػيكم بحكػػم اهلل وبسػػنة رسػػوؿ اهلل إلػػيك
ألنكػػم يػػا أبنػػائي 123ألنهػػم أحسػػنوا إلػػيكم، فهػػم وإف أسػػاءوا ال تسػػق. حقػػوقهم علػػيكم

لو أنكم قطعتم أرحامكم بسػبب إسػاءتهم إلػيكم تكونػوف قػد حكمػتم بغيػر مػا أنػزؿ اهلل 
                                              ]صػػػػػػػلوا  ،،]المائػػػػػػػدة[]المائػػػػػػػدة

أرحػػامكم صػػػلة هلل ورسػػولو، فػػػ ف الػػذي ال يصػػػل مػػػن أرحامػػو إال مػػػن أحسػػن إليػػػو لػػػيس 
بواصل، ولكنو مكافئ، وإنما الواصل لرحمو، بل والقائم بما فرضػو اهلل عليػو مػن وصػل 

ءوا إليػػو، غيػػر نػػاظر إلػػى عملهػػم، أرحامػػو هلل تعػػالى ولػػو قطعػػوه، وأحسػػن إلػػيهم وإف أسػػا
 .ف ف نظر إلى عملهم حكم عليهم بما حكموا بو عليو كاف من األخسرين أعماالً 
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 ّٗ ٚصٍٙا(  سٚاٖ اٌثخاسٞ.: )١ٌظ اٌٛاصً تاٌّىافئ ٌٚىٓ اٌٛاصً اٌزٞ إرا لطؼد سزلاي سعٛي هللا  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 192192}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 يا أبنائي:
رغبنػػا فػػي اإلحسػػاف إلػػى مػػن أسػػاء إلينػػا مػػن األباعػػد، وفػػي صػػلة مػػن  إف النبػػي 

قطعنا منهم، وفي إكراـ جارنا الغريػب ولػو أىاننػا، وجعػل ذلػك مػن مقامػات اإلحسػاف، 
وجعػػل مػػن فعػػل ذلػػػك مػػن أعبػػد النػػػاس، فكيػػف يكػػوف الحػػاؿ فػػػي الجػػار القريػػب. يػػػا 
أبنائي: كل من تشبو بقـو الحق بهم أو صار منهم أو معهم، فاقرأوا يا أبنائي سػير أئمػة 

 الهدى، واذكروا طرائق المتقين، وجاىدوا أنفسكم أف تتشبهوا بهم تماـ التشبو.
 يا أبنائي:

سػلم ألقاربػو، ىػل تكػوف فػي قلبػو ألجنبػي؟ إف مػن إذا نزعت الرحمػة مػن قلػب م
 نزع اهلل الرحمة من قلبو لشقى.

 يا أبنائي:
إف الرجػل تكػوف لػػو الزوجػة، والزوجػة تػػبغض أقػارب الرجػل ألنهػػم يشػاركونها فػػي 
نعمتػػو، وىػػم يبغضػػونها ألنهػػا اسػػتقلت بنعمػػة قػػريبهم، وتصػػرفت فػػي مالػػو إال مػػن حفػػظ 

فقػػد تخلػػو بػو، وتػػرميهم بالبهتػػاف، فيقػـو الرجػػل بقطػػع اهلل، والمػرأة ألصػػق بقلػػب الرجػل 
أرحامو، ويحارب أقاربو، ويػؤذي مػن أمػره اهلل باإلحسػاف إلػيهم، فتكػوف المػرأة فػي مثػل 
ىػػذا أشػػػر مػػػن الشػػػيطاف، وأضػػػر مػػػن النػػػار، وإذا قػػػدـ الرجػػػل لشػػػهوتو البهيميػػػة، المػػػرأة 

 بل أقل. األجنبية على أرحاـ لو أمر اهلل بصلتهم ف نو يكوف كالبهيم،
 يا أبنائي:

اتقػػوا اهلل فػػي جيػػرانكم، غضػػوا أبصػػاركم عػػن عػػوراتهم، شػػاركوىم فيمػػا أنعػػم اهلل 
علػػيكم، فػػ نهم يبصػػروف ويسػػمعوف، واسػػتديموا نعػػم اهلل علػػيكم بقليػػل تبذلونػػو لهػػم مػػن 

 نعمة اهلل عليكم يكوف لكم مزيداً في الدنيا ورضواف من اهلل في اآلخرة.
فػي بيتػك إال أشػركتو فيػو، وإذا بلػغ بػك الحػرص مبلغػاً  ال تجعل جارؾ يرى شيئاً 

جعلك تكره أف تشرؾ جارؾ فيما أنعم اهلل بو عليك فاخف ذلك عنػو وعػن أبنائػو، فػ ف 
الجار كالقريب يطمػع فػي جػاره ويرجػو منػو مػا ال يرجػوه مػن غيػره، حتػى إذا شػم جػارؾ 



  {{193193}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 دخاف قدرؾ فاعطو منو.
بنتػػو بشػػهوة عمػػداً لمػػن الكبػػائر إجػػار أو اعلمػػوا يػػا أبنػػائي أف نظػػرة إلػػى زوجػػة ال

التي توبػق، ألف لػو حقػوؽ كحقػوؽ القرابػة، وكشػف سػتر اهلل عػن الجػار مػن الموبقػات، 
فاتقوا اهلل في جيرانكم، ف ف لهم عليكم حقوقاً، التساىل في حق منها موجػب لغضػب 

 أف نقـو بحقوقهم ثم نتفضل عليهم.  اهلل تعالى، وقد أمرنا رسوؿ اهلل
 ئي:أبنا

، فػػ ف  إيػػاكم أف يحػػب   أحػػدكم نفسػػو فيطمػػع فػػي قليػػل يفنػػى، ويحػػـر كثيػػراً يػػدـو
نفسػػو، فطمػػع فػػي الػػدنيا ونػػافس فيهػػا إخوتػػو، فقػػد فػػتح علػػى نفسػػو  أحػػدكم إذا أحػػب  

 أبواب شر:
األوؿ: بغػػػض أقاربػػػو الػػػذين ىػػػم أولػػػى النػػػاس بػػػو، ومتػػػى كػػػره أقاربػػػو قػػػرب أىػػػل 

ف على قطيعػة األرحػاـ وأحػبهم، واسػتعملهم فػي الجهالة من شياطين اإلنس الذين يعينو 
 إساءة أقاربو، فينفق مالو في غضب اهلل على شياطين اإلنس وفي إساءة أقاربو.

الثػػػػاني: يبغضػػػػو عقػػػػبلء النػػػػاس ألنهػػػػم بمعاداتػػػػو ألقاربػػػػو يعتقػػػػدوف فيػػػػو الجهالػػػػة، 
 ومخالفة السنة، ومعصية اهلل، وييئسوف منو ألنو يصير عندىم ال خير فيو.

ث: يفػػرؽ الجماعػػة، فػػ ف كػػل واحػػد مػػن أقاربػػو لػػو شػػيعة يشػػايعونو، وأحبػػاب الثالػػ
ينصػػرونو، فػػ ذا أحػػب الرجػػل نفسػػو ابتلػػى بعػػداوة تلػػك الشػػيع المختلفػػة، فكثػػر ىمػػو، 
وقلت راحتو واشتغل عن اهلل واشتدت الخصومة عليو، فبذؿ ما في يػده مػن المػاؿ فػي 

ي زواؿ النعمػػة، وفقػػداف اللػػذة، خػػبلص نفسػػو وأذيػػة أقاربػػو، فكػػاف حبػػو لنفسػػو سػػبباً فػػ
 وحرماف الراحة.
 فيا أبنائي:

األخ خير من ماؿ كثير، وإيثار األخ على المػاؿ سػبب السػعادة الكبػرى والخيػر 
الحقيقػػػي، ألنػػػك إذا آثػػػرت أخػػػاؾ علػػػى نفسػػػك بالمػػػاؿ أو بالرياسػػػة أو بالجػػػاه صػػػيرت 

الجػاه، منشػرح  أخاؾ لك كمملوؾ لك مطيع، وصرت عزيزاً عظيماً، كثير المػاؿ عظػيم
 الصدر، آمنًا على نفسك.



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 191944}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 يا أبنائي:
الجاىل حقاً من يػبغض أخػاه ألجػل المػاؿ أو الجػاه، وأجهػل منػو مػن يسػعى فػي 
أذيػػة أخيػػو لينػػاؿ مػػاالً أو جاىػػاً، ومػػن عمػػل ذلػػك أضػػاع الجػػاه والمػػاؿ مػػن نفسػػو ومػػن 

ألف مػاؿ  أخيو. وأنت يا ولدي إذا كاف لك أخ غني أو ذو جاه فأنت الغنػي ذو الجػاه،
أخيك مالك، وجاه أخيك جاىػك، والواجػب عليػك أف تسػارع فػي زيػادة مالػو أو تأييػد 

 جاىو، ألنك شريكو في كل شئ، إال إذا عاداؾ لشيطاف الهوى والحظ.
أعػػوذ بػػاهلل مػػن طمػػع يزيػػل الخيػػر، ومػػن حسػػد يوقػػع فػػي نػػار جهػػنم. وإنػػي واهلل 

أكػوف فػػي نعمػة وسػػيادة مػػاداـ  ليسػرني أف يكػػوف جػاري الغريػػب فػي نعمػػة وسػيادة، فأنػػا
 جاري سيداً منعمًا عليو، فكيف بأخي أو عمي أو خالي أو ابن أخي أو أحد أقاربي؟

 يا أبنائي:
  : :  تعػالىاهلل أعلم حيث يجعل نعمتو، كما أنو أعلػم حيػث يجعػل رسػالتو، قػاؿ اهلل

                                                               
             [[ٔٓٚٔٓٚ.]يونس.]يونس  

ف ذا أنعم على اهلل على واحػد مػنكم بنعمػة وسػعة فػي رزقػو، أو سػيادة فػي قومػو، 
أو حكمػػة أو جمػػع لػػك تلػػك الػػنعم، فاعتقػػدوا أف ذلػػك فضػػل مػػن اهلل علػػيكم جميعػػاً، 

وأف تعضدوه، ف ف ذلمك يكػوف تعظيمػاً  واجتهدوا جميعاً أف تعظموا من أنعم اهلل عليو،
 هلل ومزيد فضل لكم جميعاً.

وعلػػػى مػػػن أنعػػػم اهلل عليػػػو أف يعتقػػػد أنػػػو إنمػػػا أقامػػػو اهلل مقػػػاـ كػػػل أفػػػراد العائلػػػة، 
ورزقهم جميعاً في ذاتو، فعليو أف يجعل نفسو كواحد من أفػراد العائلػة يحػب لصػغيرىم 

 علػى نعمتػو عليػو، فيكػوف بػذلك فػي ما يحب لنفسو، حتى يكوف خادماً لهم شاكراً اهلل
نعمة اهلل، ومزيد من فضلو العظػيم ومزيػد مػن حبػو سػبحانو، ومواجهاتػو الربانيػة، وتكػوف 
النعمػػػة عليػػػو معراجػػػاً للقػػػرب مػػػن حضػػػرة القػػػدس األعلػػػى، ويكػػػـر اهلل أوالده مػػػن بعػػػده 

  : : إكرامػػػػػػػػاً لػػػػػػػػو، قػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػالى                                      
                                                          



  {{195195}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

                                 [[ٕٕٛٛ.]الكهف.]الكهف  

لهػم رسػوالً مػن أولػي  فانظر يا بني كيف أكـر اهلل األبناء إكراماً لوالدىم، فأرسػل
، ونبياً أو ولياً من كمل األولياء، يرفعاف الجدار، ليحفظ الكنز للولدين.  العـز

ىػذه نهايػة اإلكػراـ مػػن اهلل للميػت فػي األحيػاء، فػػاحرص يػا ولػدي علػى أف تنػػاؿ 
 إكراـ اهلل في حياتك وإكراـ اهلل ألوالدؾ بعد مماتك إكراماً لك.

 يا ولدي:
لمحمديػػػػػػة، وعقيػػػػػػدتك الحقػػػػػػة ومعاملتػػػػػػك الجميلػػػػػػة، ورث أبنػػػػػػاءؾ أخبلقػػػػػػك ا

وعبادتػػك هلل الصػػحيحة، التػػي تشػػكر بهػػا ربػػك سػػبحانو. ورثهػػم الرحمػػة علػػى األرحػػاـ، 
والرأفة باأليتػاـ واإلحسػاف إلػى الجيػراف. ورثهػم حسػن التوكػل علػى اهلل، والثقػة بمػا فػي 

فػػو عمػػن ظلمهػػم يػػد اهلل، وحسػػن الظػػن بػػاهلل ورثهػػم اإلحسػػاف إلػػى مػػن أسػػاء إلػػيهم، والع
 والصلة لمن قطعهم.

 يا ولدي:
ىذه وصيتي التي أسألك بحقػوؽ أبػوتي عليػك أف تحػافظ عليهػا لتكػوف معػي إف 

 شاء اهلل تعالى يـو القيامة، إذا تفضل اهلل علينا بمغفرتو وعفوه في دار النعيم.
 يا بني:

ال تغضب وإف أغضبك غيرؾ، ف نك إذا غضبت جهلت مػن أنػت، فػ ذا جهلػت 
نػػت عملػػت أعمػػاؿ الشػػياطين، وفعلػػت أفعػػاؿ الخاسػػرين الهػػالكين وإذا أغضػػبك مػػن أ

غيػػػرؾ ولػػػم تغضػػػب، ودبػػػرت بعقلػػػك ورويتػػػك، جعلػػػت النػػػاس أنصػػػاراً لػػػك علػػػى مػػػن 
حلػػيم ال  أغضػػبك وكػػاف اهلل تعػػالى معػػك، ألنػػك تخلقػػت بخلػػق مػػن أخبلقػػو، ألنػػو 
اهلل يػا بنػي معػو  يعجل بالعقوبة على من عصاه، وصػبور وغفػور وتػواب وعفػو، ومػن كػاف

فهل تعلم نفس ما يتفضل بو عليو سبحانو من الخير الحقيقي، ومػا يمنحػو سػبحانو مػن 
 الفضل العظيم؟
مػػداراة النػػاس بػالفكر والتػػدبير والضػػمير ال باليػػد واللسػاف، ومػػا تػػرؾ مػػن  يػا بنػػي:



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 196196}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

الحماقػػة شػػػيئاً مػػػن قػػػاؿ لعػػػدوه: إنػػػي أكرىػػك أو أنػػػت عػػػدوي ف نػػػو يسػػػل. علػػػى نفسػػػو 
    كػػػػاف فػػػػي حصػػػػوف الحفػػػػظ منػػػػو، لػػػػوال تلػػػػك الكلمػػػػة، يقػػػػوؿ اهلل تعػػػػالى:  شػػػػيطاناً    

                                                                  
                     [[ٖٖٗٗ]فصلت]ال ولػد . وال تحزف قلب زوجػة لػك وال خػادـ و فصلت

وال دابػػة إال فػػي مقػػاـ أدب علػػى ذنػػب موجػػب، وفػػي غيػػر ذلػػك انصػػح نصػػيحة رحػػيم 
عطػػوؼ حكػػيم. واهلل تعػػالى يعيننػػي وإيػػاكم يػػا أقػػاربي وأوالدي، علػػى مػػا بػػو ننػػاؿ رضػػاه 
األكبػر، مػػن العقيػدة والعبػػادة والعمػػل والحػاؿ واألخػػبلؽ، ويجعلنػػا مػن العػػاملين بالسػػنة 

، وممػػػن يػػػأمروف بػػػالمعروؼ وينهػػػوف عػػػن وؿ اهلل والكتػػػاب، المجػػػددين لمنػػػاىج رسػػػ
 المنكر((

لحياتػػػو الػػػدنيا، فغصػػػت  الجميػػػع بقػػػرب مفارقتػػػو  وبعػػػد ىػػػذه الوصػػػايا أحػػػس  
 :العيوف بالدموع، فنظر إليهم وقاؿ لهم متمثبًل قوؿ اإلماـ الغزالي 

 اً تَػػػػػػػػػػػػػيرونػػػػػػػػػػػػػي مي   قػػػػػػػػػػػػػل إلخػػػػػػػػػػػػػوافٍ 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس واهلل بالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وىػػػػػػػػػػػذا قفصػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػا عصػػػػػػػػػػػفورٌ  

 
 منػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػى دار الهنػػػػػػػػػػػػا تُ طػػػػػػػػػػػػر 

 وُ تػػػػػػػػػػػاً إن ػػػػػػػػػػػموْ  ال تظنػػػػػػػػػػػوا المػػػػػػػػػػػوتَ  
 

 وىػػػػػػػػػػو غايػػػػػػػػػػات المنػػػػػػػػػػى لحيػػػػػػػػػػاةٌ 
 فمػػػػػػػا ىجمػػػػػػػة المػػػػػػػوتِ  مْ كُ عْ رُ ال تَػػػػػػػػ 

 
 مػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو إال نقلػػػػػػػػػػةٌ 

ىػذه القصػيدة التػي  وأخذ يسليهم بالعظػات والمبلحظػات وكػاف آخػر كبلمػو  
 يقوؿ فيها:

 مػػػػػػوالي أسػػػػػػرع بػػػػػػي إلػػػػػػى الوجػػػػػػو
 

 واألىػػػػػػػػلإنػػػػػػػػي فنيػػػػػػػػت عػػػػػػػػن األوالد 
 وزج بػػي فػػي ريػػاض القػػدس مشػػرقة 

 
 أنػػػػػػػوار وجهػػػػػػػك بػػػػػػػالغفراف والوصػػػػػػػل

 إنػػػػػي فنيػػػػػت عػػػػػن الػػػػػدنيا والزمهػػػػػا 
 

 وعػػػػػػػػػن بنػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن األوالد واألىػػػػػػػػػل
 والػػػػػػػػدار دار غػػػػػػػػرور كلهػػػػػػػػا ألػػػػػػػػمٌ  

 
 فػػاغفر لػػي يػػا واسػػع الفضػػل قػػد تبػػتُ 

 علػػى أىلػػي علػػى ولػػدي منػػي سػػبلـٌ  
 

 أسػػػػػػػػتودع اهلل مػػػػػػػػن أبقيػػػػػػػػت بالفعػػػػػػػػل
 ة بنتػػػػػػػيهدي ػػػػػػػمختػػػػػػػار ريحػػػػػػػانتي م 

 
 أرجػػػػػو لػػػػػو ولهػػػػػا مػػػػػن فضػػػػػلو الكلػػػػػي

 كػػػػذا مػػػػن مرضػػػػوني أرتجػػػػي لهػػػػم 
 

 خيػػػراً عميمػػػاً وحسػػػنى واىػػػب الطػػػوؿ
 



  {{197197}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 منػػػػػػػي علػػػػػػػيهم سػػػػػػػبلـ اهلل أسػػػػػػػألو
 

 أف يعطػػيهم خيػػرىم فػػي الفعػػل والقػػوؿ
 مػػػوالي أنػػػت ولػػػي والوكيػػػل فكػػػن 

 
 عونػػػػاً لهػػػػم يسػػػػرف يػػػػا سػػػػيدي سػػػػؤلي

 كونػػوا مػػع اهلل فػػي أدواركػػم فعسػػى 
 

 ا فضػػػػػلو بػػػػػالحوؿ والطػػػػػوؿأف تمنحػػػػػو 
إلى جوار ربو في ليلػة اإلسػراء والمعػراج،  وشاءت إرادة اهلل أف يكوف انتقالو  

وىي نفس الليلة التي ولد فيهػا، وكػاف ذلػك فػي يػـو السػابع والعشػرين مػن شػهر رجػب 
سػػنة ألػػف وثبلثمائػػة وسػػت وخمسػػين مػػن الهجػػرة النبويػػة الشػػريفة والموافػػق الثالػػث مػػن 

لف وتسعمائة وسبع وثبلثين ميبلدية، عن عمر ينػاىز سػبعين سػنة، قضػاىا  أكتوبر سنة أ
 .كلها في طاعة اهلل 
ببيتو بناء علػى الوصػية الخاصػة التػي وصػى بهػا فػي ذلػك، وتحػوؿ  وقد دفن 

لمعرفػػػة والهػػػدى إلػػػى جميػػػع ىػػػذا المكػػػاف ببركتػػػو إلػػػى مسػػػجد كبيػػػر يشػػػع منػػػو النػػػور وا
 المسلمين:
                                                      

                                        [[ٕٖٕٖ.]األحزاب.]األحزاب  

  شّجاتُ ّأّالدِشّجاتُ ّأّالدِ  

 بالسيدة منتهى طلبة وأنجب منها أوالده: وقد تزوج 
 ٜٖٓٔربيػػػػع األوؿ  ٕٓ السػػػػيد أحمػػػػد ماضػػػػي أبػػػػو العػػػػزائم وقػػػػد تػػػػوفي فػػػػي  -

 ودفن بالمقصورة بجوار والده. ،ميبلدية ٜٓٚٔمايو  ٕٙىجرية الموافق 
 .ىجرية ٖٛٛٔوالسيد محمد الحسن ماضي أبو العزائم وقد توفي عاـ    -

 .ىجرية ٜٖٚٔوالسيد عبد اهلل ماضي أبو العزائم وقد توفي عاـ    -

 .جريةى ٜٖٓٔوالسيدة فتحية ماضي أبو العزائم وقد توفيت عاـ    -
ولمػػا توفيػػت السػػيدة منتهػػى زوجتػػو األولػػى تػػزوج بالسػػيدة لبيبػػة محمػػود سػػبلمة 

أىل اإلماـ إليػو وأقػربهن مػن قلبػو، وقػد توفيػت أثنػاء  العطيفي، وكانت رحمها اهلل أحب  



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 198198}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

 :والدتها البنها شفيع، وبعد وفاتها تزوج بالسيدة عزيزة السماحي وأنجب منها
 .مالسيد مختار ماضي أبو العزائ   
 والسيدة مهدية ماضي أبو العزائم. -

وقد رباىم جميعاً على طاعػة اهلل وحسػن عبادتػو، وغػرس فػيهم حػب الجهػاد فػي 
سػػبيلو والعمػػل علػػى إعػػبلء شػػأف ديػػنهم فوفػػوا جميعػػاً بمػػا عاىػػدوا اهلل عليػػو، فرضػػى اهلل 
عػػػنهم أجمعػػػػين وأخلفهػػػػم فػػػي أوالدىػػػػم بخيػػػػر فػػػػي الغػػػابرين، وسػػػػبلـ علػػػػى آؿ ياسػػػػين 

 هلل رب العالمين. والحمد

  خامت٘خامت٘  

قد وفق اهلل وأعاف على ىذا العمل الذي ال يبلئم جبللة قػدر اإلمػاـ أبػي العػزائم 
 وال يحػػػػي. كػػػػل اإلحاطػػػػة ب ثػػػػاره العلميػػػػة، فضػػػػبلً عػػػػن أحوالػػػػو الربانيػػػػة ومشػػػػاىده ،

 :القدسية، فهو كما قاؿ 
 أنػػػػػػػػػػا طلسػػػػػػػػػػم ال يػػػػػػػػػػدرني إال أنػػػػػػػػػػا

 
 خػػػػػػػاؼ وأوصػػػػػػػافى لػػػػػػػذاتي باديػػػػػػػة

 قربو فيقوؿ: ويصف حاؿ 
 أنػػػػػا غػػػػػارؽ فػػػػػي بحػػػػػر نػػػػػور مطلػػػػػق

 
 ال بػػػػػػػػػػػػػر يحصػػػػػػػػػػػػػرني وال مػػػػػػػػػػػػػبلح

 د عػػػػن سػػػػوىمػػػػن راـ يعرفنػػػػي تجػػػػر   
 

 نػػػػػػػػػػػص الشػػػػػػػػػػػريعة إف أراد فػػػػػػػػػػػبلح
النػػػػور محظػػػػور علػػػػى أىػػػػل الهػػػػوى  
 والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ

 

 نعطػػػػػػػك األقػػػػػػػداح والحػػػػػػػظ بػػػػػػػادر
وقد أدرؾ ىذه الحقيقة الدكتور مصػطفى محمػود عنػدما قػرأ بعػض آثػاره العلميػة  

 وقاؿ فيو عن اإلماـ أبي العزائم: تابو وكتب عنو ك



  {{199199}}يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                              ىفً   ىفً   الصَّالصَّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اإلهاُماإلهاُم
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

العػػزائم  زنػػا ال علػػى قػػدر موالنػػا اإلمػػاـ أبػػىوعجومػػا كتبنػػاه ىنػػا علػػى قػػدر ضػػعفنا 
 ونلمح إلى أف ما ذكرناه في ىذا الكتاب من حكايات غير المذكورة في المراجػع ،

 العلمية التي أثبتناىا ف نما تلقيناىا سماعاً، إما من أىلها الذين حدثت معهم:
 .كالشي  عبد الحميد سري )القاىرة(  -
 .والشي  عرفات الجماؿ  -
 .الشي  أحمد الجماؿو   -
 .كفر الشي (  -والشي  علي عطية )برج البرلس   -
 .والشي  محمد أبو شريف  -
 والشي  الجنيد )المنيا(.  -

 و سمعناىا ممن عاصروا اإلماـ في حياتو وىم:
 .محافظة كفر الشي ( -الشي  قطب زيد )القن مركز سيدي سالم  -
 .والشي  محمد شحاتو  -
 ر مسعود )كفر الشي (.والشي  عبد القاد -
 والشي  محمد عامر )بني سويف(. -
 والشي  عبد السبلـ شتا )القاىرة(. -
 أو ممن تربوا على مائدة اإلماـ أبو العزائم منذ نعومة أظفارىم خاصة منهم: -
 السيد عز الدين ماضي أبو العزائم حفيد اإلماـ. -
 .والشي  طاىر محمد مخاريطو لساف حاؿ اإلماـ -
وإليػػو رضػػى اهلل عنو،ضػػيلة العػػارؼ بػػاهلل تعػػالى الشػػي  محمػػد علػػي سػػبلمة وف  -

يرجع الفضل في معظم الحكايات التي أوردناىا في ىذا الكتاب خاصػة منهػا مػا يتعلػق 
مػػنهم  بالسػػوداف حيػػث أنػػو قػػد زار اإلخػػواف السػػودانيين وسػػمع مػػن المعاصػػرين لئلمػػاـ

 ىذه الحكايات ونقلها إلينا .



  يديدىَزىَزأبُأبُ  وَّدوَّدحََحزي ُهزي ُهىْْىفَفَ  لألضتاذلألضتاذ                                                          ىفً   ىفً   الصُّالصُّ  دُدُدِّدِّجََجائن ادلائن ادلسََسى الَؼى الَؼأبُأبُ  اُماُماإلَهاإلَه{ { 211211}}
 

 وصيٌَّت ووداع  ػشرفصل الثانً ال :
 

كمػػا قػػاؿ العمػػاد األصػػفهاني ))إنػػي رأيػػت أنػػو ال يكتػػب أحػػداً  وفػػي الختػػاـ نقػػوؿ  
كتابػػػاً فػػػي يومػػػو إال وقػػػاؿ فػػػي غػػػده: لػػػو غيػػػر ىػػػذا لكػػػاف أحسػػػن، ولػػػو زيػػػد ىػػػذا لكػػػاف 
يستحسػػن، ولػػو قػػدـ ىػػذا لكػػاف أفضػػل، ولػػو تػػرؾ ىػػذا لكػػاف أجمػػل، وىػػذا مػػن أعظػػم 

 العبر وىو دليل على استيبلء النقص على جملة البشر((.
حينما راجػع كتابػو ))األـ(( سػبعين مػرة  ما قاؿ اإلماـ الشافعي ونقوؿ أيضاً ك

وفػػي كػػل مػػرة يكتشػػف فيػػو أخطػػاء جديػػدة فقػػاؿ فػػي النهايػػة ))أبػػى اهلل أف يجعػػل كتابػػاً 
خالياً من األخطاء إال كتابو الكريم(( فمػن قػرأ ىػذا الكتػاب ووجػد فيػو عيبػاً أو خطػأ أو 

 عفو والغفراف.لو ال خلبًل فليستغفر لكاتبو ويسأؿ اهلل 

 فػػػػػػػ ف تجػػػػػػػد عيبػػػػػػػاً فسػػػػػػػد الخلػػػػػػػبل
 

 فجػػػػل مػػػػن لػػػػيس فيػػػػو عيػػػػب وخػػػػبل
  وليػػردد قولػػو سػػبحانو  وإف وجػػد فيػػو توفيقػػاً وفضػػبلً فلينسػػبو إلػػى اهلل      

                         [[ٖٖ٘٘.]النحل.]النحل  

 أف يوفق إخواني الصالحين الذين قاموا بطباعة ىػذا الكتػاب ىذا وأدعو اهلل 
السكينة والرضػا ويػبلغهم  ونشره للمسلمين حسبو لوجو اهلل الكريم وأف يرزقهم اهلل 

مقامػػات الواصػػلين ومنػػازؿ العػػارفين ويجمعنػػا وإيػػاىم علػػى سػػيد األولػػين واآلخػػرين فػػي 
 معيتو الدائمة في الدنيا وتحت لواء شفاعتو يـو الدين.

لػة الجمعػة الثالػث عشػر وىػذا أواف الفػراغ مػن كتابػة ىػذا الكتػاب المبػارؾ فػي لي
 ميبلدية. ٜٜٔٔديسمبر  ٜٔىجرية الموافق  ٕٔٗٔمن شهر جمادي اآلخرة 

                                      

 والحمد هلل أواًل وآخراً وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 مت حبمد اهلل تعاىل وحسن توفيقه
وتعاىل الشكر واملنة فله سبحانه



  {{211211}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

 املراجع
 .القرآف الكريم 

 .كتب الصحاح في األحاديث الشريفة ومراجعو 

 .)مؤلفات اإلماـ أبي العزائم )المطبوعة 

 .)مواجيد اإلماـ أبي العزائم )مخطوطة 

 ،الشي  محمد علي سبلمة. اإلماـ أبو العزائم كما قدـ نفسو للمسلمين 

 ،الشي  محمد علي سبلمة. أياـ اهلل 

 الشي  محمد علي سبلمة. فتوحات في الصبلة على خير البرية،رح الش 

  آثاره( لؤلستاذ/ عبد المنعم شػقرؼ  -جهاده  -اإلماـ محمد ماضي أبي العزائم )حياتو- 
 جمعية أولوا العـز الدينية بالقاىرة.

  عبد المنعم شقرؼ )مكتبة الكليات األزىرية(. -أبو العزائم وأثره في التصوؼ اإلسبلمي 

  دار الشعب. -لئلماـ الغزالي  -إحياء علـو الدين 

  مكتبة الجندي. -اإلماـ الغزالي  -معارج القدس في مدارج معرفة النفس 

  بيروت. -طبعة دار صادر  -محي الدين بن عربي  -الفتوحات المكية 

 طبعة السعادة.األصفهاني ية األولياء،حل ، 

 ر المعارؼ.طبعة دا -مصطفى محمود  لسر األعظم للدكتورا 

  الحلبي. -البن عجيبة  -الفتوحات اإللهية في شرح المباحث األصلية 

 الحلبي. -البن عجيبة  شرح الحكم العطائية 

  محمد عيد الشافعي )دار الناشر العربي(. -مكانة التصوؼ والصوفية في اإلسبلـ 

  دار المعارؼ. -د. عامر النجار  -الطرؽ الصوفية في مصر 

 دار الكتب الجامعية. -د. كماؿ جعفر  -جربة ومذىباً التصوؼ طريقاً وت 

  دار الفكر العربي. -الطبقات الكبرى لئلماـ الشعراني 

  لئلماـ الشعراني )دار جوامع الكلم(. -األنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 

  طبعة السعادة. البن الصباغ، -درة األسرار 

  الحلبي. -ن عياد اب -المفاخر العلية في الم ثر الشاذلية 

  النبهاني. -سعادة الدارين في الصبلة على سيد الكونيين 

 الحلبي. النبهاني، –كرامات األولياء   جامع 

  بيروت. -دار صادر  -أبي طالب المكي  -قوت القلوب 

  دار الكتب الحديثة. -تحقيق د. عبد الحليم محمود  -الرسالة القشيرية 

  النهضة المصرية. -أرنولد سير توماس  -الدعوة إلى اإلسبلـ 

 .وغيرىا من المراجع 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 212212}}
 

   اخلامتت
 

 
 نبرا عن  اشؤلف األستاذ

 ىزيدحمود أبفىزي 
 

  :الغربية  -مركز السنطة  -ـ ، الجميزة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔتاري  ومحل الميبلد 
 ـٜٓٚٔالمؤىل: ليسانس كلية دار العلـو ، جامعة القاىرة . 
.العمل: مدير عاـ بمديرية طنطا التعليمية 
 : بجمهوريػػػػة مصػػػػر  اهلليعمػػػػل رئيسػػػػا للجمعيػػػػة العامػػػػة للػػػػدعوة إل ػػػػ -ٔالنشػػػػاط
حػػدائق المعػػادى  ٘ٓٔ ارعشػػ ٗٔٔى ومقرىػػا الرئيسػػ ٕٕٗوالمشػػهرة بػػرقم ، العربيػػة
 الجمهورية.ولها فروع فى جميع أنحاء ، بالقاىرة
األقطػار العربيػة واإلسػبلمية وغيرىػػا؛  ، وفػىةالجمهوريػػأرجػاء يتجػوؿ فػى جميػع  -ٕ

بالحكمػػػػة والموعظػػػػة  ثػػػػل واألخػػػػبلؽ اإليمانيػػػػةوإحيػػػػاء المُ  ،لنشػػػػر الػػػػدعوة اإلسػػػػبلمية
 .الحسنة
 . بلـسباإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد اإل -ٖ
والتسػػػػجيبلت الصػػػػوتية و الوسػػػػائ. المتعػػػػددة للمحاضػػػػرات والػػػػدروس علػػػػى  -ٗ

 وأيضا من خبلؿ موقعو على شبكة اإلنترنت: -٘قراص المدمجة.، الشرائ. و األ
WWW.Fawzyabuzeid.com 

 وتوػدع : 
والعمػل علػى جمػع الصػف  يدعو إلى نبذ التعصػب والخبلفػات بػين المسػلمين -ٔ

واألثػػػرة  والػػػتخلص مػػػن األحقػػػاد واألحسػػػاد، اإلسػػػبلمية اإلخػػػوةوإحيػػػاء روح  اإلسػػػبلمى
 .لنفسواألنانية وغيرىا من أمراض ا

يحػػرص علػػى تربيػػة أحبابػػو علػػى التربيػػة الروحيػػة الصػػافية بعػػد تهػػذيب نفوسػػهم  -ٕ
 . وتصفية قلوبهم

وإحيػاء  ،عػن روح الػدين ةممػا شػابو مػن مظػاىر بعيػد التصػوؼيعمل على تنقية  -ٖ
 . وأصحابو الكراـ، ؿ اهلل السلوكى المبنى على القرآف وعمل رسو  صوؼالت

   ىدفو: 
ونشػػر األخػػبلؽ اإلسػػبلمية وترسػػي  ، بلمى ببعػػث الػػروح اإليمانيػػةاإلسػػإعػػادة المجػػد 
 سلمعلى سيدنا محمد على آلو و صحبو و . وصلى اهلل المبادئ القرآنية



  {{213213}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

   قائمة مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيدقائمة مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد 
  أوال : من أعبلـ الصوفيةأوال : من أعبلـ الصوفية

 الشي  محمد على سبلمة سيرة -ٕ ط(ٕاإلماـ أبو العزائم المجدد الصوفى) -ٔ
 .وسريرة

 شي  اإٌلسبلـ السيد إبراىيم الدسوقى -ٗالمربى الربانى السيد أحمد البدوى  -ٖ
 ثانيا : الدين والحياة :

 ٕ، ج ،ٔنفحات من نور القرآف ج -ٚ،ٙ ط(ٕزاد الحاج و المعتمر ) -٘
 نور الجواب على أسئلة الشباب،  -ٜمائدة المسلم بين الدين و العلم،  -ٛ

 ط( )ترجم لؤلندونسية(،ٙمفاتح الفرج ) -ٔٔباب، فتاوى جامعة للش -ٓٔ
 تربية القرآف لجيل اإليماف، )ترجم لئلنجليزية واألندونسية(، -ٕٔ
كيف يحب ك اهلل ) تحت   -ٗٔإصبلح األفراد و المجتمعات فى اإلسبلـ  -ٖٔ

كونوا قرآنا يمشى بين الناس )تحت الترجمة -٘ٔالترجمة لؤلندونيسية(، 
 لؤلندونيسية (،

قضايا الشباب  -ٛٔفتاوى جامعة للنساء،  -ٚٔالمؤمنات القانتات،  -ٙٔ
 المعاصر

 الخطب اإللهامية : المجلد األوؿ : المناسبات
: شهر  ٖج -ٕٔ: اإلسراء و المعراج، ٕج -ٕٓ: المولد النبوى، ٔج -ٜٔ

: الحج و  ٘ج -ٖٕ: شهر رمضاف و عيد الفطر، ٗج-ٕٕشعباف و ليلة الغفراف، 
 : الهجرة و يـو عاشوراء. ٙج -ٕٗ عيد األضحى، 

 ثالثا : الحقيقة المحمدية :
 الرحمة المهداة. -ٕٙطبعات(. ٖحديث الحقائق عن قدر سيد الخبلئق ) -ٕ٘
 (،ٕإشراقات اإلسراء )ج -ٕٛط(، ٕ)ٔج-إشراقات اإلسراء -ٕٚ
)  واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسوؿ  -ٖٓالكماالت المحمدية  -ٜٕ



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 214214}}
 

   اخلامتت
 

 زية وجارى نشره بالموقع بعد تطويره وتحديثو(.ترجم لئلنجلي
 رابعا : الطريق إلى اهلل :

 طريق الصديقين إلى رضواف رب العالمين ) ترجم لؤلندونسية(، -ٖٔ
عبلمات التوفيق  -ٖٗالمجاىدة للصفاء و المشاىدة،  -ٖٖأذكار األبرار،  -ٕٖ

طريق  -ٖٚمراقى الصالحين،  -ٖٙرسالة الصالحين،  -ٖ٘ألىل التحقيق، 
 كيف تكوف داعياً على بصيرة.  -ٖٛالمحبوبين و أذواقهم، 

 خامسا : دراسات صوفية معاصرة :
أبواب القرب و  -ٔٗالصفاء واألصفياء،  -ٓٗالصوفية و الحياة المعاصرة،  -ٜٖ

 ط( )ترجم لئلنجليزية(ٕالصوفية فى القرآف والسنة ) -ٕٗ منازؿ التقريب
 اءػػػة واألوليػػػالوالي -ٗٗرية  المنهج الصوفى والحياة العص -ٖٗ
 س وصفها وتزكيتها.ػػفنال -ٚٗالفتح العرفانى،  -ٙٗموازين الصادقين،  -٘ٗ

  سادساً: سلسلة شػفاء الصدورسادساً: سلسلة شػفاء الصدور
أوراد األخيار  -ٓ٘ط(، ٕأذكار األبرار ) -ٜٗط(، ٕمختصر مفاتح الفرج ) -ٛٗ

ر المؤمن عند ائػػػػبش -ٕ٘عبلج الرزاؽ لعلل األرزاؽ   -ٔ٘) تخريج وشرح (.
 مختصر زاد الحاج والمعتمر -ٗ٘.العبد الصالح وموسىأسرار  -ٖ٘الموت، 
  : تحت الطبع للمؤلف :: تحت الطبع للمؤلف :سابعاً سابعاً 

  إسم الكتابإسم الكتاب        السلسةالسلسة
  السود أبو احلسن الشاذىلالسود أبو احلسن الشاذىل  الشوخ الفام الشوخ الفام   من أمالم ال كككككككككككككككونوة :من أمالم ال كككككككككككككككونوة :  --ٔٔ

  النقّيالنقّيحقائق الت وف حقائق الت وف   ::  دراسات صككككونوة مظاصرةدراسات صككككونوة مظاصرة  --22

  سكككككككككككككككواحة الظارن سكككككككككككككككواحة الظارن   : :           --33

  ال لوات اإلهلاموَّكككككككككككككككككةال لوات اإلهلاموَّكككككككككككككككككة  ::  احلقوقة احملمدوكككككككككككةاحلقوقة احملمدوكككككككككككة  --44

  ((22) ط) ط  طريق الصديقين إلى رضواف رب العالمينطريق الصديقين إلى رضواف رب العالمين    ::  ق إىل ا ق إىل ا ككككككككككككككككككككككككككككككككال روال رو  --66

  احلفم اإلهلاموَّةاحلفم اإلهلاموَّة  ::          --77

: اجمللداظول: : اجمللداظول:    اإلهلاموة   اإلهلاموةاخلاخل  الدون واحلوكككككككككككككككككككككككاة :الدون واحلوكككككككككككككككككككككككاة :  --88

  جبإ ت ادوة(جبإ ت ادوة(22ادلناسبات )طادلناسبات )ط



  {{215215}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

  ال هرستال هرست

 صفحة الموضوع
  ٕٕ  جدوؿ ترقيم الفهرسة للحفظجدوؿ ترقيم الفهرسة للحفظ

  ٖٖ  صورة: اإلماـ المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم صورة: اإلماـ المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم 
  ٗٗ  مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية
  ٙٙ  مقدمة الطبعة األولىمقدمة الطبعة األولى

  ٜٜ  الفصل األوؿالفصل األوؿ
    نسبو وأسرتونسبو وأسرتو

  ٓٔٓٔ  نسبونسبو
  ٔٔٔٔ  أسرتو وكنيتوأسرتو وكنيتو
 ٖٔ أبو العزائم ماضي بن سلطاف: جده األعلى

  ٜٜٔٔ  الفصل الثانىالفصل الثانى
    ونشأتو ودراستوونشأتو ودراستو  ه ه ددمولمول

  ٕٕٓٓ  واًل: مولده ونشأتوواًل: مولده ونشأتوأأ
  ٕٕٓٓ  مولدهمولده
  ٕٕٔٔ  نشأتونشأتو

  ٕٕٕٕ  ميولو الصوفيةميولو الصوفية
  ٕٕٗٗ  ثانياً: دراستو فى القاىرةثانياً: دراستو فى القاىرة

  ٕٕٗٗ  تمهيدتمهيد
  ٕٕٗٗ  فى األزىر الشريففى األزىر الشريف

  ٕٕ٘٘  فى دار العلـوفى دار العلـو
 ٕٙ الفصل الثالث
  هللالدعوة إلى ا

  ٕٕٚٚ  فى المنيافى المنيا



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 216216}}
 

   اخلامتت
 

  ٕٕٛٛ  بدء دعوتوبدء دعوتو
  ٜٕٜٕ  قصة الشي  الصبيحىقصة الشي  الصبيحى

  ٖٖٔٔ  الفصل الرابعالفصل الرابع
    جهاده في السودافجهاده في السوداف

  ٕٖٕٖ  في سواكنفي سواكن
  ٖٖٖٖ  التبشير باإلسبلـالتبشير باإلسبلـ
  ٖٖٗٗ  في وادي حلفافي وادي حلفا

  ٖٖٙٙ  العودة إلى سواكنالعودة إلى سواكن
  ٖٖٚٚ  الفصل الخامسالفصل الخامس
    الجهاد المقدسالجهاد المقدس

  ٖٖٛٛ  تمهيدتمهيد
  ٜٖٜٖ  جهاده اإلنجليز في السودافجهاده اإلنجليز في السوداف

  ٔٗٔٗ  أثره في أىل السودافأثره في أىل السوداف
  ٕٕٗٗ  جهاده لئلنجليز في مصرجهاده لئلنجليز في مصر

  ٘ٗ٘ٗ  جهاده اإلسبلميجهاده اإلسبلمي
  ٛٗٛٗ  أمراض المجتمع اإلسبلمي وعبلجهاأمراض المجتمع اإلسبلمي وعبلجها

  ٓ٘ٓ٘  وسائل تحقيق المجد اإلسبلميوسائل تحقيق المجد اإلسبلمي
  ٖٖ٘٘  الفصل السادسالفصل السادس
    الَشْي ُ اْلُمَرب يالَشْي ُ اْلُمَرب ي

  ٗ٘ٗ٘  َتْمهيدَتْمهيد
  ٘٘٘٘  التأْدُب ب َداب الش ريَعةالتأْدُب ب َداب الش ريَعة

  ٛ٘ٛ٘  دُ دُ ػػػػالز ىْ الز ىْ 
  ٜٜ٘٘  َورَعُ َورَعُ ػػػػػػالال

  ٓٓٙٙ  الَبِصيَرُة الن اِفَذةالَبِصيَرُة الن اِفَذة



  {{217217}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

  ٗٙٗٙ  ُة باْلَخْلقُة باْلَخْلقػػالر ْحمَ الر ْحمَ 
  ٜٜٙٙ  الفصل السابعالفصل السابع
    الجهاد األكبرالجهاد األكبر

  ٓٚٓٚ  تمهيدتمهيد
  ٔٚٔٚ  أواًل: العلمأواًل: العلم

  ٕٕٚٚ  ثانياً: العمل بالعلمثانياً: العمل بالعلم
  ٖٖٚٚ  تصحيح الوجهةتصحيح الوجهة  --

  ٚٚٚٚ  ثالثاً: تزكية النفسثالثاً: تزكية النفس
  ٖٖٛٛ  الفصل الثامنالفصل الثامن
    الرياضة الروحيةالرياضة الروحية

  ٗٛٗٛ  تمهيدتمهيد
  ٘ٛ٘ٛ  أواًل: القرآف الكريمأواًل: القرآف الكريم

  ٚٛٚٛ  ثانياً: الفكرثانياً: الفكر
  ٜٜٔٔ  ررنتائج الفكنتائج الفك
  ٜٜٗٗ  ثالثاً: الذكرثالثاً: الذكر

  ٜٜٗٗ  ذكر األسماء والصفات:ذكر األسماء والصفات:
  ٜٜٜٜ  مراتب الذكرمراتب الذكر

  ٔٓٔٔٓٔ  الخلوةالخلوة
  ٕٕٓٔٓٔ  أنواع الذكرأنواع الذكر

  ٚٓٔٚٓٔ  الفصل التاسعالفصل التاسع
    أدب الدعوة إلى اهللأدب الدعوة إلى اهلل

  ٛٓٔٛٓٔ  تجدد الدعوة إلى اهللتجدد الدعوة إلى اهلل
  ٜٜٓٔٓٔ  تهذيب الدعاة إلى اهللتهذيب الدعاة إلى اهلل
  ٗٔٔٗٔٔ  أحواؿ الدعاة الروحانيةأحواؿ الدعاة الروحانية



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 218218}}
 

   اخلامتت
 

  ٙٔٔٙٔٔ  آداب وأوصاؼ الدعاة إلى اهللآداب وأوصاؼ الدعاة إلى اهلل
  ٜٜٔٔٔٔ  دعاة إلى اهللدعاة إلى اهللأنواع الأنواع ال

  ٕٕٔٔٔٔ  الفصل العاشرالفصل العاشر
في إصبلح المجتمع في إصبلح المجتمع   جهود اإلماـ أبى العزائم جهود اإلماـ أبى العزائم 

  الصوفيالصوفي
  

  ٖٕٖٕٔٔ  الحاجة إلى الطريق الحاجة إلى الطريق 
  ٕٕ٘ٔ٘ٔ  حالة أىل الطريق في عصره حالة أىل الطريق في عصره 
  ٕٕٚٔٚٔ  جهوده إلصبلح أىل الطريقجهوده إلصبلح أىل الطريق

  ٕٕٚٔٚٔ  بياف أحواؿ السلف الصالحبياف أحواؿ السلف الصالح  المرحلة األولى:المرحلة األولى:  --
  ٖٖٔٔٔٔ  ريق وأىدافهمريق وأىدافهمالمرحلة الثانية: بياف أوصاؼ أىل الطالمرحلة الثانية: بياف أوصاؼ أىل الط  --
  ٖٖٖٖٔٔ  المرحلة الثالثة: دعوتو إلى توحيد أىل الطريقالمرحلة الثالثة: دعوتو إلى توحيد أىل الطريق  --
  ٖٖٙٔٙٔ  المرحلة الرابعة: المرشد الداؿ على اهللالمرحلة الرابعة: المرشد الداؿ على اهلل  --

  ٓٗٔٓٗٔ  شبهات في أئمة الطريقشبهات في أئمة الطريق
  ٓٗٔٓٗٔ  الشبهة األولى: الولي المجذوب الشبهة األولى: الولي المجذوب   --
  ٕٕٗٔٗٔ  الشبهة الثانية: أبناء الصالحين الشبهة الثانية: أبناء الصالحين   --
  ٗٗٔٗٗٔ  الشبهة الثالثة: النسب الشريف الشبهة الثالثة: النسب الشريف   --
  ٙٗٔٙٗٔ  الشبهة الرابعة: أدعياء الحاؿ الشبهة الرابعة: أدعياء الحاؿ   --
  ٛٗٔٛٗٔ  المرحلة الخامسة: آداب أىل الطريقالمرحلة الخامسة: آداب أىل الطريق  --
 ٛٗٔ أدب السالك مع نفسو -ٔ
 ٔ٘ٔ أدب السالك مع إخوانو -ٕ
  ٙ٘ٔٙ٘ٔ  األدب مع المرشداألدب مع المرشد  --ٖٖ

  ٜٜ٘ٔ٘ٔ  تتمةتتمة
  ٔٙٔٔٙٔ  الفصل الحادي العشرالفصل الحادي العشر

    جهود اإلماـ أبى العزائم العلمية جهود اإلماـ أبى العزائم العلمية 



  {{219219}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

  ٖٖٙٔٙٔ  فى مجاؿ النثرفى مجاؿ النثر  --أواًل أواًل 
  ٖٖٙٔٙٔ  لتفسيرلتفسيراا  --ٔٔ
  ٘ٙٔ٘ٙٔ  العقيدة العقيدة   --ٕٕ
  ٘ٙٔ٘ٙٔ  األحكاـ وحكمتها األحكاـ وحكمتها   --ٖٖ
  ٘ٙٔ٘ٙٔ  إحياء الروح اإلسبلمية إحياء الروح اإلسبلمية   --ٗٗ
  ٙٙٔٙٙٔ  الدعوة الصوفية الدعوة الصوفية   --٘٘
  ٚٙٔٚٙٔ  السيرة النبوية السيرة النبوية   --ٙٙ
  ٚٙٔٚٙٔ  األوراد واالستغاثات والصلوات األوراد واالستغاثات والصلوات   --ٚٚ

  ٛٙٔٛٙٔ  كيفية تلقيوكيفية تلقيو،  ،  تعريفوتعريفو  النظم الصوفي:النظم الصوفي:  ––ثانياً ثانياً 
  ٔٚٔٔٚٔ  أغراضو أغراضو 

  ٘ٚٔ٘ٚٔ  ديواف شروؽ اإلسبلـديواف شروؽ اإلسبلـ
  ٚٚٔٚٚٔ  الفصل الثانى عشرالفصل الثانى عشر
    وصية ووداعوصية ووداع

  ٛٚٔٛٚٔ  مزار اإلماـ أبى العزائم بمسجده بشارع مجلس الشعبمزار اإلماـ أبى العزائم بمسجده بشارع مجلس الشعبصورة: صورة: 
  ٜٜٚٔٚٔ  وصيتة إلخوانووصيتة إلخوانو

  ٖٖٛٔٛٔ  وصيتة ألوالده وأىل بيتووصيتة ألوالده وأىل بيتو
  ٖٜٖٜٔٔ  زوجاتو وأوالدهزوجاتو وأوالده

  ٜٜٗٔٗٔ  خاتمةخاتمة
  ٜٜٚٔٚٔ  المراجعالمراجع

  ٜٜٛٔٛٔ  التعريف بالمؤلف األستاذ فوزى محمد أبوزيدالتعريف بالمؤلف األستاذ فوزى محمد أبوزيد
  ٜٜٜٜٔٔ  ى أبوزيدى أبوزيدبياف بمؤلفات األستاذ فوز بياف بمؤلفات األستاذ فوز 

  ٕٕٔٓٔٓ  فهرستفهرست
  ٕٕٙٓٙٓ  سجل المكتبات ودور النشرسجل المكتبات ودور النشر

  ٕٕٛٓٛٓ  من صور اإلماـ أبى العزائم مع إخوانو ومريديومن صور اإلماـ أبى العزائم مع إخوانو ومريديو



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 211211}}
 

   اخلامتت
 

 للحصوؿ على مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد

 القاهرة رقم اهلاتف إسم املكتبة
 ش جوهر القائد، األزهر 227 36:23635 اجمللد العريب

 م الغالم، ميدان احلسني،سوق أ 36:12629 مكتبة اجلندي
 ش الشيخ رحيان، عابدين 63 38:69326 دار املقطم

 طلعت حرب أمام سينما مرتو 51 36851614 دار األمحدي للنشر
 الشيخ صاحل اجلعفر، الدراسة 28 :369:913 جوامع الكلم

جبوار ميدان السيدة نفيسة  : 36215552 نفيسة العلم
 املسجد

 ش شريف  3عمارة اللواء  34:45238 املكتب املصري احلديث
 ش التحرير، ميدان الدقي :21 44461144 دار اإلنسان
 ميدان طلعت حرب  7 36867532 مكتبة مدبوىل

 ، ش النصر مدينة نصر3111طيبة  35126713 مدبوىل مدينة نصر
 ش عدىل جوار السنرتال : 5::34:21 النهضة املصرية

 ش دحجازي، خلف نادي الرتسانة 7 :4455:24 هال للنشر والتوزيع
 ميدان األزهر، أمام الباب العباسي 1296311957 املكتبة الفاطمية

 األزهر -ش جوهر القائد 239 369:9364 أم القرى
 ش الصنادقية باألزهر : 36:45993 األدبية احلديثة
 ش د.أمحد أمني، مصر اجلديدة32 ::375557 الروضة الشريفة
 ش نور الدين –الزقازيق  1663437131 مكتبة عبادة

 اإلســـــــكندرية  
 حمطة الرمل، أمام مطعم جاد 123571:193 كشك سونا

معرض الكتاب 
 حمطة الرمل، صفية زغلول 12123437:9 السكندرى

كشك حممد 
شارع النىب دانيال، حمطـة  77 1225225411 سعيد موسى

 مصر
 ل، حمطة مصرش النىب دانيا 5 14-:4:3965 مكتبة الصياد



  {{211211}}يديدوَّد أُبىَزوَّد أُبىَزحََحزي ُهزي ُهىْْىلألضتاذ َفلألضتاذ َف                                                              صَّىفً   صَّىفً   ُد الُد الاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ
 

   اخلامتت
 

 املشريأمحد إمساعيل، سيدى جابر 34 14-:657364 مكتبة سيبويه
 األقـــــــــــــاليم  

عبداحلافظ  كشك
الزقازيق، جبوار مدرسة عبد العزيز  -------- حممد عبداحلافظ

 على
 شارع نور الدين –الزقازيق  166-3437131 مكتبة عبادة
 لسيد البدوىطنطا أمام ا 151-4445762 مكتبة تاج

ش سعيد مع شارع  :طنطا،  151-44345:6 مكتبة قربة
 أمام كلية التجارة -املعتصم 

 احلاج أمحد غزاىل بربرى -فايد -------- مكتبة اإلميان
شارع الشهداء، احلاج  -السويس --------- كشك الصحافة

 حسن حممد خريى
أوالد عبدالفتاح 

عرايب، أمام ش امحد  -سوهاج ::34386-1:4- السمان
 التكوين املهىن

أمام مسجد سيدي عبد  -قنا  127:629727 كشك أبو احلسن
 الرحيم القناوى

دار األمحدي 
 للنشر

-179 
3458913 

املنيا، أبراج اجلامعة، أمام الشبان 
 املسلمني

أيضاً بدور األىراـ والجمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والدور 
شر ومن المكتبات الكبرى األخرى بالقاىرة والجيزة القومية للتوزيع والن

 واألسكندرية والمحافظات.
ويمكن اإلطبلع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة 

والفهرست على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على اإلنترنت 
www.askzad.com 

 كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع.
 ======= متَّ حبمد ا  و ونوقه ================== متَّ حبمد ا  و ونوقه =====================



  أُبىَزيدأُبىَزيد  لألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّدلألضتاذ َفْىزي ُهَحوَّد                                                      ُد الصُّىفً     ُد الصُّىفً     اإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّاإلَهاُم أُبى الَؼَسائن ادلَجدِّ{ { 212212}}
 

   اخلامتت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فى وشط إخوانه مو صور اإلمام أبى العسائم 


