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--------------------------  
  وجلَّ فيكم أمجعني بارك هللا عزَّ : وأحبايب إخواين

ورمبــا ال  ،عــزَّ وجــلَّ  هــى احلكمــة العاليــة ىف الــدعوة إىل هللا رضــي هللا عنــهإنَّ أهــم مــا أخــذناه مــن صــحبة الصــاحلني 
وسأضــرب لكــم أمثلــة مــن دعــوة شــيخى وأســتاذى العــارف بــاA تعــاىل  .تتضــح لــك أبعــاد هــذه احلكمــة إال بعــد حــني

  .وأرضاه رضي هللا عنهفضيلة الشيخ حممد على سالمه 
ىف منزلـه ىف ههيــا مبحافظــة الشـرقية مبصــر، وإذا برجــل  رضـي هللا عنــهعنـد فضــيلته  كنــت يومــاً   :علـى ســبيل املثـال

 ،كــان علــى درايــة كاملــة بالفقــه علــي املــذاهب األربعــة  هللا عنـهرضــي يـأتى مبســألة ىف الطــالق، وأنــا علــى يقــني أن الشــيخ 
مـن قبــل وزارة األوقـاف، ووجـد أهــل  عنـدما جــاء هنـا إىل طفنـيس بالصــعيد موفـداً  -والشـىيء بالشــىيء يـذكر  -ألنـه 

هـل فـىت أودراسته اليت أخذها كانت على املذهب الشافعي، أحضر كتب املالكية ودرسها لكـي يُ  ،هذه البالد مالكية
ويطلب من ابنته أن تذهب إىل شيخ اجلامع الكبري ىف ههيـا ! لكن فوجئت به يكتب املسألة ،البلدة ويؤمهم مبذهبهم

  كيف؟   !!!ومل أدرك سرَّ هذا إال قريباً !! وتأتى باإلجابة -! أى ىف املركز -
 :توقفت، ومن يأتيين أقـول لـهىف املنطقة اليت أقطنها يأتيين الناس كذلك ىف فتاوى الطالق، ومنذ عامني تقريباً 

   ملاذا؟ !!عليك بلجنة اإلفتاء
 ،ضــعها ىف رقبــة عــامل((  :هم كمــا يقــول املثــلؤ ومبــد ،ذلــك ألين وجــدت النــاس يكــذبون وال يقولــون احلقيقــة

فقـد وجــدت أنـه مـن األســلم !! ، وبــالطبع فـإن العـامل يفــيت علـى العـرض، ومبـا أن النــاس يكـذبون))واخـرج منهـا سـامل 
  الناس إىل جلان الفتوى باألوقاف، واملساجد الكربى توجيه 

فمــثالً مســجد ســيدي أمحــد البــدوي، بــه جلنــة فتــوى معقــودة باســتمرار مــن ثالثــة علمــاء، وتعــرض املســألة علــى 
ــتهم ويفتــون فيهــا ــا الــدعاة  .ثالث ــارك هللا فــيهم  -وقــد ذكــرت هــذا املوضــوع خصيصــاً حــىت ال يســارع إخوانن ىف  -ب

  !!!واملرياث! خاصة ىف الطالق !!مسألة اإلفتاء
فالناس ىف هذا الزمان ال يعرضون القضية بأمانـة، وكـل واحـد مـنهم يعـرض مسـألته مـن الزاويـة الـيت يضمــن �ـا 

فيقول أن هـذا .. والطرف اآلخر يعرف القضية بأبعادها  –وبعد ذلك يقول أن الشيخ فالن حكم ىل !! أن حتكم له
أردت أن تفــىت ىف وإذا كنــت عاملــاً و !! رف أن الطــرف األول عــرض احلقيقــة مبتــورةوال يعــ !!أو جاهــل !!الشــيخ ظــامل
  . هم إىل جلنة الفتوىهفال بد من حضور الطرفني، واألسلم من ذلك أن توجِّ ، قضية طالق

                                                 
، وختـرج مـن كليـة أصـول الـدين بـاألزهر الشـريف، عمـل بالعديـد مـن الوظـائف مبجـال الـدعوة بـوزارة ٢٠/١١/١٩٢٨ولد العارف باA الشـيخ حممـد علـى سـالمة ىف  ١

ــدعوة إىل هللا ســنة  ــات مــن ١٩٨٥األوقــاف حــىت كــان مــديرا عامــاً ألوقــاف حمافظــة بورســعيد، وأســس مجعيــة ال بالقــاهرة، ولفضــيلته حــواىل الثالثــني مؤلفــا إســالمياً واملئ
انتقـل إىل رمحـة هللا مبكـة املكرمـة أثنـاء تأديـة عبد املنعم النمر وزيـر األوقـاف األسـبق، وقـد .ستجابة لطلب د‘التسجيالت الصوتية، وسجَّل القرآن الكرمي بصوته الرخيم 

 هـ ودفن مبقربة املعال مبكة املكرمة، عن عمر ثالثة وستون عاماً قضـاها كلهـا ىف طاعـة هللا ونشـر دينـه ىف ربـوع العـامل اإلسـالمى وتربيـة١٤١١م ، ١٩٩١شعائر حج عام 
  ،"الشيخ حممد على سالمة سرية وسريرة" جع لكتابنا الصادقني ىف طريق رب العاملني، ومن يريد املزيد عن فضيلته فلري 
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 رضـي هللا عنـهوقد كان سيدنا اإلمام مالـك  !!تكون أنت الغامن السامل !!فليكن! قد يقولون عندها أنك غري عـامل
ـــاقى ،ســـأل املائــة مســـألة فـــال جييــب إال عـــن مسألتيـــنيُ   ،،}}مـــن قـــال ال أدرى فقـــد أجــابمـــن قـــال ال أدرى فقـــد أجــاب{{ ،ال أدرى :ويقـــول ىف الب

  .رضي هللا عنهقد تعلمناها مـن هؤالء الدعـاة  !!!وهـذه حكمـة عاليـة
الصـاحلني اخـرتت أن واحلمد A ىف بالدنا جمموعة كبرية من الدعاة، أكثرهم جمتهدون، ومبا تعلمتـه مـن أسـيادنا 

فأنــا أحيــل هــذه الفتــاوى إىل حلــان الفتــوى املتخصصــة، ومــا كــان ميشــى  ،أكــون مــن املقلــدين، وال شــأن ىل باالجتهــاد
وذلك ألىن نظرت إىل ما كـان عليـه الشـيخ فوجدتـه ! لوال أبدِّ ! فأنا على دربه أمشى ال أغريِّ  رضي هللا عنهعليه الشيخ 

  !!!!بعد ذلك؟ األمتَّ واألكمل، فبماذا أجئ
وكـــان كـــل درس ىف  –الـــس  مُ تِ فقـــد كـــان مـــثالً َخيْـــ - رضـــي هللا عنـــهىف فقـــه الـــدعوة عنـــه  -وخـــذوا مثـــاالً ثانيـــاً 

وبعـد ذلـك يقـرأ الفاحتـة ألهـل البلـدة، وبعـد  ،بقـراءة الفاحتـة للحاضـرين، ومعهـا دعـاء –املسجد يعترب جملساً مستقًال 
احلاضـرين مـن  ومشـاخيكم، وذلـك ألن لكـلِّ  وسـكان هـذه البلدة،ومشـاخينا ،حلنيالفاحتـة لرجـال هللا الصـا :ذلك يقول

وهـو موالنـا اإلمـام  -شـيخه  الصوفية شيخه، بذلك يكونـوا كلهـم مشـرتكني ىف هـذه الفاحتـة، وبعـد ذلـك عنـدما خيـصُّ 
مث بعد ذلك يقرأ الفاحتة لوالدينا ووالـديكم وأمواتنـا  .ألننا ذكرنا كل املشايخ ،ال تتغري نفوس احلاضرين - أبو العزائم

مث بعــد ذلــك يقــرأ الفاحتــة لكــل مــن لــه حاجــة، مث بعــدها الفاحتــة اخلامتــة لســيد ! وأمــواتكم وأمــوات املســلمني أمجعــني
  . بعد هذا اخلتام صلى هللا عليه وسلماألولني واآلخرين 

وجمالســنا  ال منشــى علــى هــذا الــنهج ىف كــل أحوالنــاإذاً ملــاذا  هــل هنــاك مــن شــئ مل يشــمله الشــيخ بالــدعاء؟
رتضــيناه اأمــا املــنهج الــذى  .أمــا إخــواىن اــددون اتهــدون فلهــم اخليــار! ع هــذا املــنهجِبــوأنــا كمقلــد أتَّ  !!!!؟وبالدنــا

ــه وســلمألنــه مــن وارث رســول هللا  ،واخرتنــاه فهــو املــنهج األكمــل وكــان مــن أكمــل النــاس وأعلــم النــاس  ،صــلى هللا علي
  .حباجات الناس ىف هذه احلياة

 ،كل مـا كـان عليـه الشـيخ عنـدما يتفكـر فيـه الواحـد ويتـدبر جيـد أنـه لـيس عـن هـوى -وىف احلقيقة  -وهكذا 
  .عزَّ وجلَّ  وحنن لنا اإلهلام من هللا ،له الوحي صلى هللا عليه وسلمفرسول هللا !! وإمنا كان عن إهلام من هللا

م كمـا ويقتـدي ِ�ـ! نفسـه وهـواه عليـه أن يطـرد حـظَّ  ،فالداعى علـى بصـرية الـذى يريـد أن يقتـدي بأهـل اإلهلـام
  .ينبغي لريزق باإلهلام كما رزقهم هللا

جتـد أن الفـتح  - ويريـد الواحـد مـنهم أن يـأتى بشـيء جديـد مـن نفسـه -ولذلك فإن إخواننـا الـذين جيتهـدون 
ــداً  ــه أب ــَن   �������� :مــن هللا وإمنـــا باالصــطفاء ،ألن الفــتح لــيس باجلهــاد وال باالجتهــاد ،يقــف أمامــه فــال يأتي ُ َيْصــطَِفي ِم َّFا

يــٌع َبِصــريٌ  َ مسَِ َّFوالصاحلـــون مــن عــزَّ وجــلَّ  مـــن الــذى يصــطفى هـــنا ؟ هللا، )احلــج٧٥( ��������اْلَمَالِئَكــِة ُرُســًال َوِمــَن النَّــاِس ِإنَّ ا ،
و مـن هـويزكـوه  ولـذلك مـن يرشـحونه ،،))الشورىالشورى  ٢٢٢٢((  ��������َهلُم مَّا َيَشاُؤوَن ِعنَد َر�ِِّْم   �������� :همعباد هللا هلم جانـب عند ربِّـ 
  .يصدر له قرار االصطفاء 

عـىن، وكـل  وأرضاه رضي هللا عنهوىف احلقيقة فإن كل اخلري الذى أنا فيه من بركة شيخى الشيخ حممد على سالمة 
  ).).  ادِ ادِ رَ رَ مُ مُ   لِّ لِّ كُ كُ وا بِ وا بِ ازُ ازُ فَ فَ   هِ هِ بِّ بِّ حُ حُ بِ بِ فَ فَ ( (   ين ويعلم اجلميع ذلكعليه وال أستطيع شكره عليه أنه كان حيبُّ  عزَّ وجلَّ  ما أمحد هللا

ألن الكتــب  ،ولــيس مــن الكتــب ،فهــذه الطريقــة احلكيمــة يــا إخــواين هــى الــيت جيــب أن نأخــذها مــن الصــاحلني
ولــيس ! !!وأنـت موصــول بأنــوار الرسـول !!اـالسىف  ولوك كيـف تصـول وجتــُمــأمــا هـؤالء فـإ½م يعلِّ !! وترتكـكتقـول 
  .عزَّ وجلَّ  فكلها إهلامات من هللا ،وال خبواطـر النفس، بالفـكر
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فهـي نفـس القاعـدة ، فـالفواتح ! !ولذلك عندما ميشى الواحد على الـنهج وعلـى اخلطـى، رمبـا يتعجـب الـبعض
فهــل جهــزت هــذا الــدعاء أو !! لكــن الــدعاء الــذى جيــئ هنــا خبــالف الــدعاء الــذى جيــئ هنــاك!! الــىت تقــرأ كمــا هــى

الـذى يلهــم بـه الواحـد هنــاك ملـن هنــا، والـدعاء  الـذى يلهــم بـه الواحـد هنــا مناسـبٌ  بــل إن الـدعاء!! أبـداً  !!؟حضـرته
ملـن هنــاك، وهكـذا ألنـه إهلــام مـن هللا بربكــة حبيـب هللا ومصـطفاه، وبربكــة رضـا الرجـل الــوارث الـذى صــحبناه  مناسـبٌ 

  .وأرضاه رضي هللا عنه
وعنـدما يـأتى ولــد مـن أوالدنــا طالـب بالفرقــة األوىل ىف اجلامعـة ويريـد أن يــزاحم الـدكاترة واألســاتذة فهـل ينفــع 

 نـــك مازلــت ىف الفرقــة األوىل؟ وحــىت إذا إنتهــي مــن اجلامعـــةإف! علــى األقـــلأال تنتظــر حــىت تأخــذ الــدكتوراه !!  ذلــك؟
وكـل مـن سـبقك ولـو بيـوم  ،إذاً البـد وأن تعـرف أن املقـام حمفـوظ ،هـل يصح أن يزاحـم األسـاتذة؟ ال !!ومازال معيداً 

  .أن تراعى ذلك، وهذا فضل هللا والبد ،فله فضل السبق عليك!! صدق ىف صحبة الشيخ
ال يكـون، ومـن زاحـم ليحـل ال يكـون، ومـن زاحـم ليحـل   ،،مـن زاحـم ليكـونمـن زاحـم ليكـون{ { : وقـد قـالوا !!واك تريد أن متشى ويكون لك كينونةلكنك �

  ..}}ل األعلى ل األعلى فذلك ىف احملِ فذلك ىف احملِ   ،،ىف القلبىف القلب
إن الـداعى علـى غـري بصـرية عنـدما حيـب أن يـأتى بالغريـب  :ىف درس عال وغال رضي هللا عنهمنا الشيخ وقد علَّ 

والكثـري مـن إخواننـا الـدعاة يفعلـون !! بهر الناس كمـا يظـنُّ ويأيت منها ليُ ! يذهب إىل كتب الرقائق الصفراء! إىل الناس
إذا إذا { {   ::وقـد قـال لنـا الشـيخ ىف ذلـك!! إسـرائيلياتو !! ا أحاديـث غـري صـحيحةوبالطبع فكثري من الكتب �ِ  – ذلك

وكنــت موصـــوالً فســـيأتى لــك اإلهلــام ىف  ،تـــك طيبـــةوإذا كانــت نيَّ  ..}}حــدثتم العلمــاء فحــدثوا باألحاديــث الصــحيحة حــدثتم العلمــاء فحــدثوا باألحاديــث الصــحيحة 
  فسريزقك فيه مبعاىن جديدة ، حىت ولـو ىف حديـث شـائع ومعـروف ومتفـق عليـه ،املعـاىن

!! وك ىف صـحتها وترويهـا؟ ال فما الذى جيعلك تتجشم الصعاب وتأتى باألحاديث الضعيفة والروايات املشـك
نـا للتلقـى مـن تُ و ِمهَّ لُـعْ تَـ لْ ولكـن فَـ  !!فبعد حتصيل العلم الالزم للداعى، فإن علينا أال نفتش ىف كتـب السـابقني فحسـب

  !والبحر املديد! قلوب الصاحلني، وهذا هـو اجلديد
والكثـري منهـا يلـزم تغيريهـا فلـم تعـد ! !السـابقني مـن معلومـات قـد تكـون عفـا عليهـا الـزمن بِ تُـألن كثرياً مما بكُ 

 !!!لكــن مــا ينــزل علــى قلــوب الصــاحلني فهــو أحــدث تكنولوجيــا علميــة قرآنيــة مناســبة هلــذا الزمــان!! مطابقــة للعصــر
  .فاملفروض عليك أن تأخذها من رجاهلا وتنقلها
ويســتعظم أن ! رب؟ ويســتكهــل أعيـــد هــذا الكـالم مــرة أخـرى :ويقـــول! لكـن بعــض إخواننـا الــدعاة تغلبــه نفســه

دد جديـد مـن احلميـد ايـد فلـن يأتيـك مـ!! فـابقى كمـا أنـت حديـدإذاً  !ويريد أن يكـون دكتـوراً ويـأتى باجلديـد! يعيد
!! ويرضـى عنـه الـدكتور املشـرف الرشـيد!! بد وأن يعيدفال، !إال إذا كان أوالً معيد!! ألنه ال يكون هناك دكتور، أبـداً 

  .عد ذلك منهج جديد من احلميد ايد لكى يسجل رسالته ويصبح له ب
  ىف خطبة اجلمعةىف خطبة اجلمعة  رضي هللا عنهرضي هللا عنهمن هدى الشيخ سالمة من هدى الشيخ سالمة 

يتحــرى أن تكــون  رضــي هللا عنــهيف خطبــة اجلمعــة، فقــد كــان  رضــي هللا عنــهوال أنســى أن أشــري إىل هــدى شــيخنا 
  َينَّ َينَّ املهـم يـا بـُـاملهـم يـا بـُـ{ { : يقـول ىف ذلـكو  حىت ال يشّتت السامعني، ،خطبة اجلمعة ذات موضوع واحد، ال خيرج عنه اخلطيب

  .}}واستوعبوه ليعملوا به واستوعبوه ليعملوا به   ،،أن خيرج الناس من املسجد وقد عرفوا موضوعاً حمدداً من أمور دينهمأن خيرج الناس من املسجد وقد عرفوا موضوعاً حمدداً من أمور دينهم
مـن املوضـوعات العامـة الـيت  - أو يف دروس املسـاجد ،علـى املنـرب -وكان يتحرَّى دائماً أن تكـون موضـوعاته 

  .خلالفية أو اإلشارة إليها، وكذا ما يثري الفنت واملشاكل بني الناسحيتاجها كل مسلم، ويبتعد عن ذكر األمور ا
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ـــة بلغـــة ســـهلة وواضـــحة  ـــل  -تناســـب مســـتوى احلاضـــرين  -وكـــان يلقـــى اخلطب لتصـــل مباشـــرة إىل قلـــو�م قب
وأنـا  عنـهرضـي هللا ة، وقد كان مـن غرائـب هـذا أّين كنـت أتابعـه ة أو قصرية خملَّ أمساعهم، مع احلرص أال تكون طويلة مملَّ 

إال نادراً جداً، ومع ذلك خنـرج وقـد اسـتوعبنا  !!فكان ال يزيد على سبع عشرة دقيقة يف كل خطبة !!ممسك بساعيت
  ..}}خري من أن يرتكونا زاهدين خري من أن يرتكونا زاهدين   ،،ألن نرتك الناس راغبنيألن نرتك الناس راغبني{ {   ::املوضوع من مجيع نواحيه، وكان يقول لنا دائماً يف ذلك

حيرص على التبشري يف كل خطبه ودروسه، وال مييل إىل الَتشديد والتعسري، ويفتح للنـاس  رضي هللا عنـهكما كان 
  .أبواب رمحة هللا تعاىل الواسعة، وميزج ذلك بتخويف ال يقنطهم من رمحة هللا تعاىل

لـو حـىت و ! شـديد األدب يف احلـديث عـن العلمـاء مجيعـاً، فـال جيـرِّح أحـداً مـن املعاصـرين رضـي هللا عنـهكما كان 
أمـا السـابقني فيرتضـى عـنهم  .ر الصـواب بطريقـة حكيمـةومـع ذلـك يقـرِّ  ،ويـربر لـه موقفـه ،أخطأ بل يلتمس لـه العـذر

  .أمجعني
  ألحـدٍ ألحـدٍ   بُّ بُّ حنـن ال حنُِـحنـن ال حنُِـ{ { : مفهمـا وشـارحاً  - ويقـول لنـا! رها مث يلقيهـاهأو يسـتظ! وكان ال يؤيد من حيفظ اخلطـب

  .}}، ولكن يفهم احملتوى مث يعربِّ عنه بأسلوبه ، ولكن يفهم احملتوى مث يعربِّ عنه بأسلوبه صِّ صِّ من إخواننا أن حيفظ اخلطب مث يكررها بالنَّ من إخواننا أن حيفظ اخلطب مث يكررها بالنَّ 
  .فنعم املريب رضي هللا عنه كان لنا، فجزاه هللا عنَّا خري اجلزاء مبغفرة ورضوان وخري يف الدنيا واآلخرة

  األناة والرغبة ىف عدم الظهوراألناة والرغبة ىف عدم الظهور
وقبل أن أختم هذه النسـمات املباركـات عـن دلـك الشـيخ العـارف الـوارث كـأمنوذج ىف طريـق الـدعوة املباركـة، 

ومــا أكثــر احلكــم الــيت  - رضــي هللا عنــهاحلكــم الــيت تعلمناهــا مــن شــيخنا الشــيخ حممــد علــى ســالمة أذكــر بأنــه مــن أهــم 
: وقد كـان يقـول ىل ،،ىف عالهىف عاله  جلَّ جلَّ مع القيام بأعباء دعوة هللا مع القيام بأعباء دعوة هللا   ،،األناة والرغبة ىف عدم الظهوراألناة والرغبة ىف عدم الظهور :تعلمناها منه ىف هذه احلياة

وذلك هو اجلزء األساسي للداعي، فإذا كـان الـدعي . }}وال أريد أن يعرفين أحدوال أريد أن يعرفين أحد  ،،أعملأعمل  ::أنت كاجلندى اهول، قلأنت كاجلندى اهول، قل{{
، وال يريـد وعلى الـداعي أن يكـون عملـه خالصـاً لوجـه هللا!!  فأنواره ىف أفول ،فحىت لو كانت له أنوار! الظهور حيبُّ 
 رضـي هللا عنـه، ولـذا كـان عـن نفسـه وال يتحـدث ثُ فال حيـدِّ  ،ىف عاله جلَّ من مواله  عنه شيئاً قليالً أو كثرياً إالَّ  فَ رِ عْ أن يَـ 

  .}}!!ال لشيخكال لشيخك! ! يابىن اعمل وال يهمك معرفة شيخك أنك تعمل، ألنك تعمل Aيابىن اعمل وال يهمك معرفة شيخك أنك تعمل، ألنك تعمل A{ {  :وكان كثريا ما يقول
إنـك ( :عليــنا أن نقـول لـه!! أنـا كــذا وكــذا :الداعى أو املنسوب للدعوة وقـال، إذا جـاء !ولذلك لديـنا عالمـة

  !!؟إذاً عمـن تتكلـم  !!))مـن قـال أنا فقـد نـأىمـن قـال أنا فقـد نـأى! ال تنفع
أو الصاحلني مـن عبـاد هللا، أمــا أن أتكلـم عــن نفسـى فمـا ..  صلى هللا عليه وسلمأو عن رسوله  ..تتكلم عن هللا 

رضـي هللا وقــد قــال األمـام أبـو العـزائم  !!!وىن خــادماً علـى أعتــا�م فياهــناىنُـم لو عيـَّ فإ½َّ الذى معى حىت أفـعل ذلك؟ 
  :ىف ذلك  عنه

  ِىت ِىت انَ انَ كَ كَ مَ مَ   مْ مْ هَ هَ افْـ افْـ فَ فَ   ابِ ابِ األعتَ األعتَ   مُ مُ ادَ ادَ ا خَ ا خَ أنَ أنَ   ِىت ِىت حَ حَ رْ رْ ا فَـ ا فَـ يَ يَ   دٍ دٍ مَّ مَّ ل حمَُ ل حمَُ عْ عْ نَـ نَـ   تُ تُ لْ لْ قبـَّ قبـَّ 
مـن خـالل كالمـه عـن  ال عـن نفسـه! فعليـه أن يـتكلم عـن شـيخه وحسـب! وحىت لـو تكلـم الـداعي عـن شـيخه

ويريــد أن يرجــع مــرة أخــرى للســري  !!وىف هــذه احلالــة فإنــه مســكني! !فهــو إن فعــل ذلــك فإنــه يريــد الظهــور –شــيخه 
  ، فماذا جيب على الداعي ؟عزَّ وجلَّ  والسلوك إىل ملك امللوك

، وأدب رســول هللا وأخالقــه للموحــدين بــاA، ومجــال هللا ومجــال هللا للمــؤمنني بــاA ظهــر كمــالجيــب عليــه أن يُ 
Aم املـــؤمنني عـــن مجـــال هللا فهـــو يكلِّــ .وظيفـــة الـــداعىوهـــذه هــى  –ليـــدخلوا ىف ديـــن هللا ! ديــن هللا لغـــري املـــؤمنني بــا
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ؤمنني ومـع غـري املـ .ح هلم ما غاب عنهم من شــرع هللاليعشقوا هللا، أو عن حبيب هللا لكي يتخلقوا بأخالقه، أو يوضِّ 
إذا رأيــت الرجــل يشــطح { :رضــي هللا عنــهيكلمهــم عــن مجــال هــذا الــدين لكــي يــدخلوا فيــه،  ولــذلك قــال أبــو العــزائم 

  }تهىف مقام عبوديَّ  نقصٍ  نْ فاعلم أن ذلك مِ  ،تهىف أسرار مزيَّ  هُ لسانُ 
  ،،وبـهوبـه  ،،وإليـهوإليـه  ،،منـهمنـه(( :فــال يصـح الوصــول إال إذ قلــت ،ومـازال ىف الرتبيــة ،أى ليس له مقام ىف مقامـات الرجــال

 ))  أنانيـــةأنانيـــة( ( ألنـــه بـــذلك تكـــون لـــك !!  ) ىب(  وال ، ) عنـــدى( وال ، ) ىل ( وال ،) مـــىن(  :فـــال جيــــوز أن تقــــول ..))ولـــهولـــه
  .، عزَّ وجلَّ  الربية تشارك �ا ربَّ 

، ومـنهم ))النازعـاتالنازعـات٢٤٢٤) () (َأنــَا رَبُُّكــُم اَألْعــَلى((: : للوقد حذرنا الصاحلون ممـن قـالوا ذلـك ىف القـرآن، فمـنهم مـن قـا
  ..!!!!))القصصالقصص٧٨٧٨) () (ُأوتِيتُـُه عـََلى ِعـْلٍم ِعنـِديُأوتِيتُـُه عـََلى ِعـْلٍم ِعنـِدي((: : قالقال، ومنهم من ))الزخرفالزخرف٥١٥١) () (أَلَيـَْس ِيل ُمـْلُك ِمْصرَ (: من قــال

عليـك أن  !!؟إذاً فمـاذا تقــول  !!))عنـديعنـدي((وال وال ! ! ))ىلىل((وال وال ! ! ))أنـاأنـا((ال ال   : وقد حـذر الصاحلون من قول هذه األلفاظ
لُـَوِين َأَأْشـُكُر َأْم َأْكُفـرُ  ( :أو، ، ))آل عمرانآل عمران١٠٩١٠٩) () (َوFِِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض  (: تقول ) )  َهـَذا ِمـن َفْضـِل َريبِّ لَِيبـْ

  ))خللـق هللاخللـق هللا  اخلـري علـى يـديَّ اخلـري علـى يـديَّ   عـزَّ وجـلَّ أجـرى هللا أجـرى هللا   ضـعيفٌ ضـعيفٌ   دٌ دٌ ْبـْبـوأنـا عَ وأنـا عَ   ،،وإىل هللاوإىل هللا  ،،ومـن هللاومـن هللا  ،،وAوA  ،،هـذا بـاAهـذا بـاA((  ::، أو، أو))النمـلالنمـل٤٠٤٠((
  .ىف عاله جلَّ مبواله  إالَّ  دٍ بْ ال حول وال قوة ألي عَ  !!!؟فماذا معي!! !! 

  

  وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا وسلم على سيدنا حممد
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