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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىػ  0347رجب  62موافق  6/5/6106اصتمعة 
 )من سيرة اإلمام أبي العزائم رضي اهلل عنو( 

يف طاعة اهلل يف لنفسك ، فإذا أستخلصَت شرب وال تتزوجاظتالئكة ال تناـ وال تأكل وال ت
  تكوف قد أحسنت، ظتاذا؟ساعة فاليـو والليلة 
 هم يف اللهوومثلاظتصاحل،  وأمشغوؿ فثُلث اليـو والليلة يف النـو ومثلهم يف األكل ألنك 

عز وجل، وكل ذلك ُيسجَّل يف واللعب لكن اظتالئكة ليس عندىم ذلك فوقتهم يف عبادة اهلل 
 .صحيفة العبد يـو القيامة

مرًة  وامر التشغيل يعودأ وف بو وبعد أف يُنهواأمر تشغيل وينزل وفالتدبَت يأخذلكن مالئكة 
 من العلي الكبَت. أمراً آخراً  واثانية ليستلم

 فهالء إشتهم: التدبَت:
َماِء ِإَلى األيَُدب ُِّر األ"  .السجدة(5) "ْرِض ثُمَّ يَ ْعُرُج ِإَلْيوِ ْمَر ِمَن السَّ

 وعروجو يف ىذا اليـو 
ونَ " ا تَ ُعدُّ  .السجدة(5) "ِفي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّ

ػ فالروح  ػ وىنا ربنا يُعرفك منزلة اإلنساف الكامل واألكمل عند حضرة الرزتنلكن الروح 
 اليت قاؿ فيها:الكاملة 

يف  مره على من يشاء من عباده وىي خاصة بك أنت، فإذا كُمل العبديلقي الروح من أ
 :اظتقاـ ألقى اهلل عز وجل عليو روٌح منو

 غافر(.05) "َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  يُ ْلِقي الرُّوَح ِمنْ "
الُعلوية واألرضية أهنا تستطيع أف اهلل من القوة الربانية والصالحيات  ىذه الروح أعطاىا

تُعرج إىل السماوات الُعلى إىل حيث ال حيث يف النفس الواحد ما يُعادؿ عروج غَتىا من 
 اظتالئكة وغَتىم يف ستسُت ألف سنة.

وأفاض عليو من والعبد الذي جتلَّى عليو اهلل بإحسانو، لكي نعرؼ قدر العبد الرباين لك وذ
 حنانو ونعرؼ أف معو قدرات ال يستطيع إحصائها أحٌد من األولُت واآلخرين.
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 كاف يقوؿ:فوأرضاه كاف من رتلة ىؤالء الرجاؿ،  رضي اهلل عنوواإلماـ أبو العزائم  
 ولُ  صدقُت فيما أق ٌد                    إن قلُت أني عب

 ول فأنا الظلوم الجه ي رٌب                   أن قلتُ أو 
 لُ    ٌر      فالبحر شيٌئ قلي                   أو قلُت أني بح

 لُ         فالبدر مني جمي دٌر                      أني بأو قلُت 
 لُ  بو عليو الدليمنو شيٌئ وال شيئ فافهم      

 ف ىو يف ىذا الوقت واقفاً جبوار جبل فقاؿ:وكا
 لُ         إن مال عني يمي ربًا             الكون شرقاً وغ

 :فنظروا فوجدوا اصتبل يهتَّز معو وىو يُردد مييناً يساراً 
 لُ          إن مال عني يمي  ربًا           الكون شرقاً وغ

 ولُ                         ال تح ره حيث شئُت      بهمةٍ         ُأدي
 ولوبنا يكون الوص   اً                فرد الوجود يقين

اإلماـ أبو العزائم الكالـ عنو ال ينتهي، فنحن نأخذ فقط ونركِّز عليو ما ذكرناه باألمس يف 
ذىب إىل وادي حلفا وكيف كاف جيلس يف اطتمارات ليأخذ  وفقد وصلنا إىل أنلُقدوة والدعوة ا

بيت اهلل عز وجل، وليست الدعوة يف اظتساجد، ولكن اطتمارة ويشدىم ويُدخلهم الناس من 
ويتكلم معو مبفرده الدعوة يف اطتمارات، وكاف يأخذىم واحدًا تلو اآلخر فيجلس مع أحدىم 

 فربنا يلينو لو ويهديو ويأخذه إىل اظتسجد.باهلل يف الدعاء بُلطٍف ولٍُت ويستعُت 
عة فتقدَّـ وعمل أستاذًا للشريعة ييف اطترطـو أستاذًا للشر  كلية الشريعة  طلبتبعد ذلك 

 .لقائد اإلجنليزي الذي كاف ىناؾ: "جامعة ُغردوف" باسم اوكاف إشتها
بو ربى فيها مبا فتح اهلل عز وجل وعاش هبا وأخذ ُُييي اظتساجد الكُ م نفسها طوراح اطترو 

واطترطـو ُيسموهنا "العاصمة كرمي، اظتسجد الكبَت كاف يشرح فيو تفسَت القرآف الففي عليو، 
.واطترطـو قبلي فيها اطترطـو البحري ألف  اظتثلثة"  وفيها أـ ُدرماف، ثالث بالد يكوِّنوا اطترطـو

م كَ البخاري، واظتسجد الكبَت الثالث كاف يشرح فيو اضتِ فاظتسجد الكبَت كاف يشرح فيو 
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وغَت  ضاعتلعلـو كلها شبو ولألسف كل ىذه ا يدنا أزتد بن عطاء اهلل السكندري ػسل 
ومل ُيافظوا عليو، وىذا أيضًا ضتكمة إعتية يعلمها رب الربية  وجودة ػ فهذا تراٌث أضاعو ناقلوهم

 عز وجل.
وكانت اضترب العاظتية األوىل،  ،ُيكموف مصر والسودافويف ىذا الوقت كاف اإلجنليز 

ت تركيا مع إيطاليا ومع ن، فكاوكانت تركيا واقفة ضد حتالف اإلجنليز والفرنسيُت ومن معهم
 أظتانيا تقريباً فكاف ىؤالء حزب، وىؤالء حزب.
كمو يف بالد اضتجاز وكاف مقر حُ لوكاف حاكمًا فاصتماعة اإلجنليز وصلوا للشريف حسُت 

أو ملوؾ الشريف حسُت والذي من ذريتو ُحكَّاـ األردف اآلف مكة فكاف ُيكمها الشرفاء، 
 .األردف فهم من ذريتو

ضد ب اإلجليز إىل الشريف حسُت فأقنعوه بأف يعمل معهم حتالفًا ويقف معهم فذى
 وضد تركيا.اطتالفة العثمانية 

رضاه يُعطينا وظيفة الداعي اإلسالمي الصحيح يف مثل وأ رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم 
إىل مكايد اظتسلمُت دورًا يف إيقاظ الوعي اإلسالمي وتنبيو لو ىذه األمور، فالبد أف يكوف 

 الكافرين واظتشركُت واألعداء الذين يُريدوف ُضرَّاً لإلسالـ أرتعُت.
ينصح الشريف حسُت، فذىب أف ي داء الُعمرة وىو ينو ىل مكة ألفسافر على أنو ذاىب إ

وقابلو وطلب لقاءه على إنفراد وأوصاه ونصحو أف يقف مع الدولة العثمانية ألهنا دولة مسلمة، 
ا اللقاء ُت وال يستجيب لإلجنليز، ويف هناية اللقاء إتفق معو أف يكوف ىذفال يقف ضد اظتسلم
 سرِّاً ال يعرؼ بو أحد.
إلماـ أيب الشريف حسُت أذاع ما دار بينهما، فبدأ اإلجنليز يضعوف ااإلماـ فومبجرد أف عاد 

 ىم.بل ىو ضد حتت مراقبتهم، فعرفوا أنو ليس معهم رضي اهلل عنوالعزائم 
غريات، ولكن فحاولوا أف ي

ُ
ستقطبوه يف السوداف باعتدايا وباظتالطفات وباطتطابات وباظت

 شوف إال اهلل:خيىؤالء القـو ال 
 .األحزاب(42) "َوَيْخَشْونَُو َوال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإال اهللَ  الَِّذيَن يُ بَ لُِّغوَن ِرَساالِت اهللِ "

تقف ضد اإلجنليز؟ ومل تقف معنا؟ اإلجنليزي يف السوداف وقاؿ لو: ظتاذا فاستدعاه اضتاكم 
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قفق فقاؿ لو: كيف أخوف وطٍت وأنا رجٌل مُ فقاؿ لو اإلماـ: ىل ترضى أف ختوف وطنك إجنلًتا؟  
  م؟خوف وطٍت وأنا ُمعلِّ فقاؿ لو: وكيف أ ومتعلٌم،

فيكف أخوف وطٍت، ولكن أنا ُمعلم فأنت علشاف ُمثقف ومتعلم ال تريد أف ختوف وطنك، 
وذىب ماعًا كبَتًا يف نادي الضباط ودعا اإلماـ أيب العزائم فرض أف ُيضره، فعمل اضتاكم إجت

 إىل اظتسجد الكبَت وأخذ يُفسِّر قوؿ اهلل عز وجل:
ال َتِجُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاهلل َواْليَ ْوِم االِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اهلل َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُىْم "
اَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشيَرتَ ُهْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم االيَماَن َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو َأْو َأبْ نَ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو ُأولَِئَك  َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها االنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهلل َعن ْ
ِلُحونَ ِحْزُب اهلل َأال ْْ  اجملادلة(.66) " ِإنَّ ِحْزَب اهلل ُىُم اْلُم

بأي عمٍل لو فكانت النتيجة أف اإلجنليز أصدروا قرارًا بإقالتو من وظيفتو وعدـ التصريح 
أذف لو بالركوب فيها، وأف حُتدد اصالت حتملو أو توأف ال ُيصرَّح لو بأي وسيلة مو حكومي 

 ىو وأسرتو. ال يُغادرىاأف و يف بلدتو اظتطاىرة يف اظتنيا إقامتو 
كاف يأخذ أموره كلها باهلل، فرأى أف يف ىذا فتٌح، جهاد األولياء والصاضتُت، و إىل فانظروا 

الناس وتعرفهم بدين اهلل عز اليت تُنبِّو  ينزؿ على مسجدىا ويُلقي الدروس فكاف كلما نزؿ ببلدٍ 
 وجل فهي دعوة.

نو أل ا سبحانو وتعاىل ُيسبِّب األسباب للصاضتُتواستقر هبا فربن وصل إىل اظتطاىرةأف إىل 
 وحُت. ال خيتلَّى عنهم يف كل وقتٍ 

كاف رجاًل من كبار أعياف وكاف من الناس الذين اعتقدوا فيو واتبعوه وتربوا على يديو  
ن كبار أىل الصعيد، وكاف وكاف مللوزراء  ػتمود باشا، وكاف قد تقلَّد رئيساً الصعيد واشتو ػتمد 

  غاية األدب.يف رجالً 
عقد وسجلو ُحجَّة يف الشهر العقاري مبائة فداف لإلماـ أيب ظتا حدث ما حدث فعمل 

 العزائم، وقاؿ لو: يا موالنا لتُنفق منهم على األحباب وعلى طريق اهلل عز وجل.
ألف الصاضتُت عندىم عزِّة نفٍس كساىم هبا رب العاظتُت، و فهؤالء ىم اظتريدين الصادقُت، 

فنظر خلف اإلماـ أيب العزائم فوجد خلفي ما ىذا؟ فقاؿ: لو كذا، فقاؿ لو: أُنظر  فقاؿ لو:
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رضي ورفضها البنك القومي كلو، فقاؿ لو: من كاف عنده ىذا فهل يأخذ ىذا؟ خزائن كخزائن  
 وأرضاه. اهلل عنو

وف إال وجو اهلل جل يف ريدألهنم ال ي فهذه أحواؿ الصاضتُت تُعرض عليهم الدنيا فيأبوىا
فبعد ذلك كلَّم اظتسؤلُت وقاؿ عتم: أنتم مل تستطيعوا مراقبة ىذا الرجل وىو يف اظتدينة ػ ُعاله، 

فتكوف اظتراقبة أشدُّ ػ  ،مباشرةً  فاتركوه يذىب للقاىرة فيكوف حتت مراقبتكموىذا ؼترج لطيٌف ػ 
 يفكروف مبا فيو اظتنفعة واظتصلحة لدعوة مشاخيهم. ألهنم كانوا مريدين نُبهاء

وكاف عندىم خَتاً غَت أغنياء زمننا ىذا، فأغنياء  ػ أيت للقاىرة، فأحد الوجهاءأذنوا لو أف يف
  فال يوفقهم اهلل إلنفاؽ ىذه اظتواؿ يف اطتَتات.زماننا ىذا ألهنم حصلوا على الغٌت من الُسحت 

معوف مشروعًا خَتياً؟ ال يوجد ػ وألف ىؤالء كانوا جي فمن منهم يعمل فال يوجد توفيق عتم،
 أشد اضتالؿ إذا كانت وراثة.ىذا اظتاؿ من حالؿ، والوراثة 
يبٍت مسجداً،  ومن يبٍت مستشفى ومن ،معاىدأو  اً ديني اً معهدفمنهم من كاف يُنشئ 

، يذبح ثالثة او أربعة عجوؿ ويوِّزعهم على الفقراء واظتساكُتومنهم من كاف يف كل موسم 
 ىنا وىنا وىناؾ.ى طالَّب العلم للقرية، كاف كلهم خَتة، ومنهم من كاف يُنفق علف

رئيساً كاف   منهم رجلٌ فأقل من القليل،  ولكنهمموفقُت يف زماننا ىذا وكانوا  أُنٍاسٌ ومنهم 
وكاف قد أنفق على عدٍد ال يُعد وال ُُيد على أبناء لبناف  لبناف وتوَّىف وىو رفيق اضتريري، لوزراء

 على نفقتو الشخصية.حىت حصلوا على أعلى الشهادات اصتامعية 
يُوجهها إىل اطتَت، لكن اآلخرين مساكُت فقد كاف كل نفقاهتم كانت على حسابو ألنو  

من  مواؿ الفقراءوجلبوا أرضًا بقروض أيضًا من أمبالليم من الدولة استولوا على أرض اظتساكُت 
النتيجة أهنم ال انت الدولة وعملوا مشاريع وخرجوا ومل ُيسددوا الديوف اليت عليهم للبنوؾ، فك

 .اطتَتات أبداً  يُوفقوف إلنفاقها يف
ف رجاًل من األعياف كاف قد وصل إىل رتبة فريق يف اصتيش، وكاف عنده سرايا ضخمة فكا

 لدعوتو.وارضاه لتكوف مقرَّاً  رضي اهلل عنوفوىبها لإلماـ أيب العزائم 
 توليساآلف وىذه السرايا بُت شارع غتلس الشعب وشارع بورسعيد واليت فيها البنايات 

اليت جبواره والشارع اظتواجو فهذا نصيب السيد  بل اظتسجد ومقر اظتشيخة اظتشيخة فحسب، اً مقر 
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ونصيب السيد ػتمد اضتسن عملو عمارة ونصيب السيد عبد اهلل عملو عمارة، ؼتتار وعملو  
دخلها العربات النقل ، وكاف تنصيبو عمارة ألهنا كانت مساحة ضخمة احد بٌتعمارة، وكل و 

لوجو اهلل والناس كانوا اف كل العمل من اظتأكوالت واظتطعومات وك ة مبا ُيتاجو اظتسلمُتػُتمَّل
 كلها إلعانة الصاضتُت على إبالغ دعوة اهلل.يف اطتَتات   يسارعوف

من اظتبٍت  و اهلل عز وجل وعمل يف جزءٍ كرمكاف وأماـ أبو العزائم يف ىذا اظتفاستقر اإل
غتلة إشتها  ، فعمل أوالً ويطبع منها ٌكتبو ويطبع غتالتمطبعة أشتاىا: "مطبعة اظتدينة النورة" 

غَت إشتها وشتاىا: غتلة وبعدىا غَتَّ إشتها وشتاىا غتلة: "الفتح" وبعدىا "السعادة األبدية" 
 "اظتدينة اظتنورة".

ورفاقو، لثوار سعد زغلوؿ  02يف ثورة  ي اليت كانت تطبع اظتنشورات السريةوىذه اظتطبعة ى
ال يوجد من ظلم سكاف األرض  معلى اإلجنليز أينما ذىبوا وأينما ولُّوا ألهن اً حربكانت ألهنا  
 بريطانيا وأىل بريطانيا.من أكثر 

ا؟ من ىذه فكانت اظتملكة اليت ال تغيب عنها الشمس، وكل ىذه الثروات من أين أخذوى
 وىذه البالد.الشعوب 

القذايف كاف كالمو صادؽ يف ىذه اصتزئية فكاف يقوؿ: حنن نريد أف يردُّوا لنا ىذه الثروات 
على أكتاؼ من؟ على الثروات اليت اليت أخذوىا منا، وىذه حقيقة فقد قامت أوروبا كلها 

هم حىت الربتغاؿ وأسبانيا  كلهم أجنلًتا وفرنسا وأظتانيا وغَتىم، كلأخذوىا من ىذه الشعوب،  
لى ثرواهتم مواد خاـ عكلهم قاموا على أكتاؼ ىذه البالد، فذىبوا إىل ىذه البالد واستولوا 

 .وصنَّعوىا وأصبح عتم سوقاً جتارياً 
، غلى األسعارغتانًا ويبيعوهنا عتم بأا عتم بأغلى األسعار، فيأخذوف اظتواد اطتاـ هنمث يبعيو 

 وعبد الناصر أمَّم بعضها.عندنا، اموا بإنشاء مصانع واظتغامرين منهم ىم من ق
فاعتقلوه وأخذوه فكانت حربًا ال ىوادة فيها على اإلجنليز، فاإلجنليز أحسُّوا هبذا األمر 

لكي ليضعوه يف قصر النيل فأصرَّ أحبابو أف يذىبوا معو، فلم يستطيعوا منعهم فذىبوا معو، فلما 
 ألحباب اطتارجيُت وىم رجاؿ السياسة، وقالوا عتم: ا وكلمهم بعضأف األمر كذلك وجدوا 

عليكم فاضطروا لإلفراج نتم اآلف ستدفعوف الناس لثورة ، والدين لو ُحرمتو وأىذا رجٌل ديٍت
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 عنو. 
لو إتصاؿ بكل ػ سبحاف اهلل ػ وأرضاه  رضي اهلل عنوكاف يف ىذا الوقت اإلماـ أبو العزائم 

َت غيف ذلك الوقت  كاتبات ومل يكنعن طريق مامل، اجملاىدين اظتسلمُت يف كل أحناء الع
، كستاف، فكاف يف باكستاف شوكت على وحسن الندوي وغَتىماظتكاتبات فأرسل إىل اعتند وبا 

 فكاف على صلة هبم.
أيضا و وعبد القادر اصتزائري نا الذين يقوموف بالثورة يف اظتغرب عبد الكرمي الفطيم نوإخوا

 سيا أزتد سوكارنوا وغَته على صلة بو.إندوني القائمُت بالثورة يف
الذين يسافروف إلجنلًتا و  يف اعتندنا نوأحيانًا إخواويلتقوا بو، ليزوروه سرًا إليو  وكانوا يأتوف

وىم يف السفينة ليتحدث معهم ويكلمهم ألنو رجل الدين، هبم إليهم سراً وقابلهم والتقى ذىب 
كاف   وىذه اظتكاتباتة، ألهنا مسائل وطنية يتخلى عن دوره يف الوطنيأف رجل الدين لوليس 

 .خاٌص بو جيمعها عنده يف غرفتو اطتاصة يف صندوؽ
ىارتوا بيتو ليبحثوا عن ىذه ا، ظتا أحسَّ اإلجنليز هبذه اظتوضوعات من اظتنشورات وغَتىو 

، ألنو كاف لو كرسيًا يف حجرتو وجبواره الصندوؽػ وأنظر إىل تأييد اهلل للصاضتُت ػ اظتنشورات 
 ، وقاؿ عتم: فتشوا كما تريدوف وىو جيلس على الصندوؽ.فجلس على الصندوؽ

 يف الصندوؽ فانصرفوا:كاف ففتشوا فلم جيدوا شيئاً ألف كل الوراؽ  
 اضتج(.31) "َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اهللَ  َوَليَ ْنُصَرنَّ اهللُ "

وألغى مدارس فألغى األذاف  لدين اأف كماؿ أتاتورؾ أساء إىليف تركيا وبعد ذلك حدث 
وألغى أجازة اصتمعة وجعلها يـو األحد، وقاؿ: نريد أف نعيد تركيا إىل النظاـ ف الكرمي، القرآ

إىل من يهود الدنيا، وقد وصل األورويب والعلمانية وأشاع التربُّج وأشاع اطتمر وكاف أصلو يهودي 
اضتميد آخر  خَت وىو السلطاف عبدوطرد السلطاف األيف اصتيش واستغل سلطتو،  رُتبٍ 

  السالطُت العثمانيُت.
إال أنو رفض أف يُعطي لليهود ألنو كاف سلطاناً ضعيفاً ػ ػ  ومع ضعف السلطاف عبد اضتميد

فكانت النتيجة وعدًا بوطن قومٍي عتم يف فلسطُت، وحاولوا معو وأغروه باألمواؿ وغَتىا فرفض 
 رؾ ليستولوا على فلسطُت.أتاتو كماؿ سلطوا ىذا الرجل وىو   أف
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 ،كثر من مائة سنةينادي: يا رتاعة حنن الدولة اإلسالمية ألفاإلماـ أبو العزائم بدأ  
كما ينبغي يف منصبو، ىيبًة  صحيح أف منصب اطتالفة فقد ىيبتو ومل يعد للخليفة الذي يؤدي و 

 .لنجمِّع اظتسلمُتولكن يكفي أنو كاف جامعاً للمسلمُت، فنريد أف نعيد اطتالفة مرًة ثانية 
 نت اطتليفة : ىذه فرصة ألف تكوف ألو حولو قالوا شتع هبذا الكالـ اظتلك فؤاد فمن كاف

ىذا اظتوضوع، فأرسل أف يتكلم مع اإلماـ أبو العزائم يف فأراد  وخاصة أف الدعوة من مصر،
 ؾ، فرفض فسألو ظتاذا؟ فقاؿ: رئيس ديوانو اظتلكي، وقاؿ لو: أف اظتلك يريد

 قوماً فقدوا اإلسالـ يف أنفسهم وأىليهم كيف يعطونو لغَتىم؟[.]إف 
، وذىب إىل ى اظتنهج اإلسالميلال ميشي عهو نفسو فوما لو وما لإلخالفة اإلسالمية؟ 

الذين كاف على صلة هبم بأف ىؤالء ىم القادة وعمل مؤدتراً ماء العامل اإلسالمي اضتج ورأس زع
 عاماً للخالفة اإلسالمية.

لك عبد العزيز آؿ سعود وأراد أف يكوف ىو اطتليفة، فلما رأى اإلماـ أبو العزائم فجاء اظت
نسحب من اظتوضوع وتفرَّغ بعد الذاتية إواألىواء  فيها األغراض الشخصية تأف األمور دخل

 .صلى اهلل عليو وسلَّمذلك لدعوة اهلل عز وجل ورسولو 
لدعوة اليت ركَّز فيها على اليقظة لبعد ذلك يضع سياحاتو يف كتبو ويف غتالَّتو  وبدأ
رقة اليت قيقة الدين وإىل اصتمع وإىل الفُ ضتراد أف ينبههم ية، ألف اظتسلمُت كانوا غافلُت فأاإلسالم

من  فبدأ يف ىذا اجملاؿ وكاف اهلل عز وجل يؤيده يف ذلك وكاف وغَته وغَته،سببها اإلستعمار 
إال إذا وضع اإلسالـ لن يكوف لو شأٌف جيب يف ىذا الباب أنو كاف يرى أف ضمن األعا

الدين وأف اإلسالـ ىو الوطن وأف ىو أف اإلسالـ  اظتسلموف ىذه اظتبادئ الثالثة حتت أعينهم
 اإلسالـ ىو النسب.

فُيملي ىذا  لثالثة ُكتَّاب،واحٍد  يف وقتٍ تعجب إذا علمت أنو أملى ىذه الثالثة كتٍب 
ويرجع مرًة ثانية لألوؿ، لنعرؼ أف ىذا شراٌب ث صفحة، صفحة ومُيلي للثاين صفحة ومُيلي للثال

 من عند الكرمي الوىاب عز وجل.
رقة بُت اظتسلمُت، فوضع عتا كتاباً ىي الفُ  آفة اآلفات اليت كانت يف ىذا الزمن ويف كل زماف

ف الشفاء من داء التفرقة" ألف سبب اظتشاكل كلها الُفرقة، فقالوا لو: يا موالنا نريد أشتَّاه: "
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 ؟ فهي طريقة واحدةنزيد الطُرؽ طريقةأف يا بٍت تريد ىل ؿ عتم: ، فقاندخل يف الطُرؽ الصوفية 
 إىل اهلل:

رََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ " َْ ُبَل فَ تَ   "َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ
 األنعاـ(.054)

فمن أضطروا لتسجيل الطريقة أمٌر حدث آؿ العزائم" فسجلها كجمعية وأشتاىا: "رتعية 
وكاف قد ُجذب إىل ، فكاف لإلماـ أيب العزائم أخًا أصغر منو وكاف اشتو ػتمود، وكاف أمرًا غريباً 

إىل أف اإلماـ أبو العزائم وىو يف السوداف   اهلل عز وجل وكاف يف اظتطاىرة، فوصل بو حاؿ اصتذب
 خوانو يف الوقت واضتاؿ.مود على إفُيمليها ػت ،لي القصيدةميُ كاف 

وال اظتظاىر، ومل يدري بالدنيا من حولو فُأخذ   حالة اصتذب ىذه حدث لو حالة ولوويف
، فحاوؿ اإلماـ أبو العزائم أف ينصحو عند وقت الصالة ال ُيصلي، و فيأيت شهر رمضاف فُيفطر

 مرة وإثنُت وثالثة، فال فائدة. 
سروف عتم اضتكاية فال يريد أف يِّ والذين يػُ  متابعة ىذه األصناؼواظتصيبة أف الناس مييلوف إىل 

 بغَت حساب وىي مصيبة كبَتة، فوجد حولو وال شيئ ويريد أف يدخل اصتنةُيصلي وال يصـو 
 ؟ وأرجع أجدىم كافرينأتركهم مؤمنُت أفذات مرة قاؿ لو: يا ػتمود ىؤالء، 

أف ُيسجل ىذه إىل ة وىذا ما إضطره فلما زاد األمر ومل جيد فائدىؤالء كفار يا بٍت ػ 
ػ ولذلك سجلها قبل وفاتو بسنتُت، سجَّلها لُيعلن الرباءة من أفعاؿ ىؤالء ألهنم  الطريقة الصوفية

ألهنم أساءوا إىل و ػ كاف يقوؿ: أنا أخوه ػتمود  ألنو و يب العزائم أل ُتبعايعٍت تكانوا منتسبُت إليو، 
 ساءوا إىل اهلل عز وجل.الدين وأ

ػ ولألسف وميشوف على الباطل إىل اآلف اؿ منهم بقية ىناؾ يف اظتطاىرة إىل وقتنا ىذا، وماز 
جداً وعندىم عقيدة  كبَتاً جداً جداً   فرأيتهم قد صنعوا لو ضرُياً ػ ت مرة قد ذىبت إىل ىناؾ ذاف

 .أف ػتمود ىذا سُيبعث يف آخر الزماف، يعٍت كمثل اظتهدي اظتنتظر
ديد اطتُردة فاغتٌت ميُدُّه فأرسل عتم رجاًل كاف فقَتًا فتاجر يف اضتوسبحاف اهلل الباطل ربنا 

ة ػ النجفة ػ وكانت الثُريَّ فبٌت عتم ىذه الضريح بناءًا كبَت جدًا فضحكوا عليو  غناءًا زائد عن اضتد
 من أمريكا. دوالر يف ىذا الوقت ماليُتنها ستة كاف ذت  وضعها يف الضريحاليت 
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 اؿ ربنا يف القرآف:ألف الباطل يُغري كما ق 
 اظتائدة(.011) "ُقْل ال َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ َرُة اْلَخِبيثِ "

 .سبحاف اهللػ ولذلك أتباعو يزيدوف، ظتاذا؟ ألف ذلك يعجب الناس 
عن فهذا الذي جعلو سجَّل الطريقة العزمية الشاذلية، ألنو شاذيل أبًا عن جد وأيضًا أخذ 

الشيخ حاسنُت اضُتصايف الطريقة الشاذلية، وإف كاف اهلل خصَّو بأوراٍد خاصة بو وصلواٍت خاصة 
 .يف األصل طريقة شاذليةبو فهي خصوصية من اضتضرة احملمدية ولكنها 

 وصلى الو على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
     

    
   
 
               
        
             

   
            
      
    
 

 


