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 م>817/;/;ىـ =7:9من رجب  <8المعادي 
 ــــــــــــــــــــــــ

 سيرة اإلمام أبي العزائم رضي اهلل عنوقبس من 
اضتمد هلل الذي بنعمتو خصَّنا، وبفضلو  -بسم اهلل الرزتن الرحيم 

أوصلنا إىل نبينا، وجبوده عز وجل عمَّنا بنعمة اإلدياف، وزادىا علينا فجعلنا 
ونسألو عز وجل أف يُدمي علينا ىذه النعم اإلعتية، وأف من أىل القرآف، 

جيعلنا من أىل القرآف يف الدنيا، ومن أىل القرآف ومعية النيب العدناف يف 
الدار اآلخرة أرتعُت، والصبلة والسبلـ على سيدنا ػتمد بن عبد اهلل، سرُّ 

ايتو الوجود النوراين، وسبب اعتداية الربانية، والرمز الذي جعلو سرّّ عن
للخلق، صلى اهلل عليو وعلى آلو الذين ساروا على ُىداه، وأصحابو الذين 
أعانوه على إببلغ رساالت اهلل، وعلى كل من تبعهم على ىذا اعتُدى والنور 

 إىل يـو الدين، وعلينا معهم أرتعُت .. آمُت آمُت يا رب العاظتُت.
أف اهلل عز وجل لو نظرنا يف كتاب رب العاظتُت وىو القرآف الكرمي، ؾتد 

اء واظترسلُت السابقُت، ومل وىو العلي اضتكيم، يذكر لنا لُيذكّْرنا قصص األنبي
بذلك عز وجل، بل ذكَّرنا قبسًا من حكايات الصاضتُت، كالعبد  يكتف

الصاحل الذي كاف مع موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت والسبلـ، 
نطاكية يف ببلد الشاـ ليبلغوا واصتماعة الذين أرسلهم سيدنا عيسى إىل أ

رساالت اهلل، والرجل الذي جعلو اهلل عز وجل سبباً لنجاة سيدنا موسى من 
 فرعوف وقومو، وأىل الكهف، وغَتىم الكثَت.

 العبرة من قصص األنبياء والمرسلين
والصاضتُت؟ مِلَ ذكر اهلل عز وجل لنا قصص األنبياء واظترسلُت واظتقربُت 
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َرٌة الوِل األْلَباِب " ) يوسف( ٔٔٔقاؿ تعاىل:" َلَقْد َكاَف يف َقَصِصِهْم ِعبػْ
عظٌة وذكرى ودروس يتعلموف منها ما يصحّْحوف بو أحواعتم، وما يصلحوف 

السبيل األمثل الذي يسَتوف فيو فيصلوف فيو إىل رضاء اهلل عز و بو أعماعتم، 
 وجل.

حل رضواف اهلل تبارؾ وتعاىل عليهم اا الصوعلى ىذا اظتنواؿ ساؽ سلفن
أرتعُت سَت الصحابة، وزوجات النيب أمهات اظتؤمنُت، والتابعُت، والعلماء 

 العاملُت، واألولياء، والصاضتُت إىل يـو الدين.
قد يقوؿ البعض يكفينا قصص األنبياء واظترسلُت، نقوؿ لو: لو قلنا 

بياء واظترسلُت معصومُت من بذلك فسيتحجَّج أىل العصر، ألف ىؤالء األن
اهلل، ومؤيدين من اهلل، ومل يروا ومل يشهدوا ما ؿتن فيو من ظلمات ىذا 

من  كُت، ولذلك كاف ال بد من ذكر قبسالزماف، وىذا حىت للصحابة اظتبار 
 سَت الصاضتُت اظتعاصرين، حىت تكوف حجة هلل عز وجل على عباده أرتعُت.

أقاـ اهلل عز وجل اضُتجة على اطتلق  وقد قاؿ السادة العلماء األجبلء:
مبا أقاـ فيو األنبياء واظترسلُت، فمن يتعلل يف الدنيا أف ملكو أو وظيفتو أو 
عملو شغلو عن اهلل أو طاعة اهلل، تكوف اضُتجة القائمة عليو بسليماف بن 

مل يأتو أحدًا قبلو وال بعده من العاظتُت،  داود نيب اهلل، فقد آتاه اهلل ملكاً 
 ذلك مل يلتفت عن طاعة اهلل وذكره وشكره طرفة عُت وال أقل. ومع

ومن تعلل باظترض والسقم واألمل، وأنو أصابو مرٌض أقعده فمنعو من 
يف اظترض مدة زمنية أو يف طاعة اهلل جل يف ُعبله، نقوؿ لو: وىل مكثت 

جسدية كنيب اهلل أيوب عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ؟  معاناة
د ابتبله اهلل عز وجل ذتانية عشرة عامًا وقالت لو زوجو: أال تشكو إىل اهلل لق
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عز وجل ما بك لعلو عز وجل ينظر إليك فيشفيك ويعافيك؟ فقاؿ عتا: كم 
ِعشُت صحيح البدف؟ قالت: سبعُت عاماً، فقاؿ: إذا حصَّلُت سبعُت 

 يف مقابل السبعُت أشكو إىل اهلل عز وجل!!، ولذلك قاؿ كما أخرب اهلل
 األنبياء(.ٖٛالقرآف: " َأينّْ َمسٍَِّتَ الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّازِتَُِت " )

ومل  !!كل ىذا مسّّ نبياء يف دعائهم هلل جل يف ُعبله،  وانظر إىل أدب األ
هم صلوات اهلل ، وىذا أدب األنبياء واظترسلُت علياشفٍتأو  ،اكشفو :يقل

 وتسليماتو أرتعُت.
وىذا يشغلو عن اظتنعم  ،ويبحث عن الزواج ،ف شبابو شغلوومن تعلَّل بأ

غريات، وكثرة الفنت اليت يتعرض عتا وخاصة يف 
ُ
اضتناف اظتناف عز وجل لكثرة اظت

ىذا الزماف، نقوؿ لو: ىل تعرَّضَت لفتنة توازي أو تضارع فتنة يوسف 
 ،األبوابغلَّقت فقد نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ؟! الصديق عليو وعلى 

" ، لكنو قاؿ: وقالت: ُىيئُت لك ،وروادتو عن نفسها ،وخلعت مبلبسها
قاؿ يوسف( ٖٕ" ) َمَعاَذ اهلِل ِإنَُّو َرِّبّْ َأْحَسَن َمثْػَواَي ِإنَُّو ال يُػْفِلُح الظَّاِلُموفَ 

 صلى اهلل عليو وسلَّم:
 ٔ{َعلُّْموا َأرِقَّاءَُكْم ُسورََة يُوُسَف } 

و اهلل عز وجل يف اضتراـ فأباه، رزق ُعرض عليو شيءويف األثر: ))إف من 
 .((إيَّاه يف اضتبلؿ

، وكاف يف سبيل ذلك سيكوف لو ملٌك وسلطاف، يوسف فقد رفض
يوسف( ٖٖ" ) َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ؽتَّا َيْدُعوَنٍِت ِإلَْيوِ  " ولكنو قاؿ:

                                                           

 عنو عن أُبي بن كعب رضي اهللالمجيد الوسيط في تفسير القرآن  7
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وردَّ عتا شبأّا بعد ما بلغت من  ،فكانت النتيجة أف أحياىا اهلل عز وجل
بن األف زوجها كاف  ،الكرب عتيا، ليتزوجها يوسف يف اضتبلؿ، وكانت بكراً 

وكاف عنّْينًا حُصوراً ال يأيت النساء، ولكنها ال تستطيع أف تُفصح عن  ،عمها
وبعد أف  ،ألف التقاليد يف أيامها دتنعها من ذلك، فتزوجها يوسف ،ذلك

تزوجها يوسف اشتغلت بطاعة اهلل وعبادة اهلل وزىدت فيما كانت تشتهيو 
يا زُليخة إف اهلل عز وجل  نفسها وىي يف بيت العزيز، حىت قاؿ عتا يوسف:

أمرين أف آتيِك لُيخرج منك ولدين صاضتُت، قالت: سلَّمُت ألمر اهلل عز 
 وجل.

ولو  ،على اطتلق أرتعُت فجعل اهلل عز وجل األنبياء واظترسلُت ُحجَّةً 
 طويل وحسبنا ما أشرنا إليو. وقتاستطردنا يف ىذا اظتقاـ الحتجنا إىل 

رغم ف ،وجعل اهلل عز وجل األولياء والصاضتُت ُحججًا على أىل زماهنم
 ،وتَفشّْي الظبلـ جتد قومًا يأنسوف باهلل ،وكثرة الفساد ،انتشار الفنت

عز وجل عن اضتراـ وعن الذنوب ويتمتعوف مبناجاة اهلل، حفظهم اهلل 
ال يعصوف اهلل ما  ،واآلثاـ، وجعلهم وىم يف الدنيا بيننا كاظتبلئكة الكراـ

أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف، ولكي تكتمل اضُتجَّة على اطتلق مكَّنهم اهلل عز 
أ اهلل عز وجل عتم وجل يف الدنيا من مناصب ومكاسب ومل يغًتُّوا ّٔا، وىي

ىم بواليول أوالداً وبنات، وجعلهم بررًة وأتقياء وأنقياء حىت تكوف  ،توكن توالَّ
 هلل عز وجل اضُتجَّة البالغة.

ُت والعارفُت ومن ُحجج اهلل عز وجل يف ىذا الزماف كثٌَت من الصاضت
فجعل اهلل عز وجل يف ىذا الزماف كما جعل يف كل زماٍف األحياء واظتنتقلُت، 

س من صبلحهم مع حاؿ الزمن الذي أئمًة يُقتدى ّٔديهم، ويتعجَّب النا
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 حىت تكوف هلل عز وجل اضُتجَّة البالغة. ،ىم فيو
والشيخ ػتمد  ،ومن الرجاؿ الذين رأيناىم الدكتور عبد اضتليم ػتمود

وال  ،وأشباىهم وأمثاعتم كثَت، لكنهم ال حيبوف الظهور ،متوِل الشعراوي
 إال وجو اهلل عز وجل.بل يريدوف ف ،وال يسعوف وراء الُسمعة ،يبغوف الُشهرة

قد مكنَّهم اهلل عز وجل، لكن كلما زادوا يف التمكُت زادوا يف التواضع و 
 لرب العاظتُت عز وجل. 

كاف ال يسمع عن صاحٍل يف بد اضتليم ػتمود رزتة اهلل عليو  الدكتور ع
ذىب إليو، حيًَّا كاف أو أي موضٍع يف األرض إال ويتجشم الصعاب وي

ألنو كاف يرى أف ىناؾ حرٌب شعواء على الصاضتُت وأحباب ظتاذا؟ منتقبًل، 
وحيبو  ،ألف ىذا األمر من دين اهلل ،فأراد أف يُثبت بنفسو القدوة ،ضتُتاالص
ويكفي يف ذلك قوؿ  ،وحُيبّْذه سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،اهلل

قـو نظر إىل الالقماف( ٘ٔ" ) اتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَِلَّ  " اهلل جل يف عبله:
وامشي وراءىم،  ،فوصلوا واتصلوا ،وفتح اهلل عليهم الذين أنابوا إىل اهلل،

 حىت تتهٌتَّ مبا هتنوا بو.
وانتقل إىل جوار اهلل يف رحاب  ،عيشة الزاىدينرزتو اهلل ولذلك عاش 

يعيش كاف ف ،ُشقًَّة دتليكحىت الصاضتُت، ومل ديلك من حطاـ الدنيا الفاين 
وجاءتو من   ،ُشقة باإلجيار يف حلمية الزيتوف، مع أنو تبوأ أعلى اظتناصبيف 

كل جهة اظتكاسب، ولكن كانت يده سحَّاء سخَّاء على الفقراء واظتساكُت 
 دائماً.

ُعرض عليو يف تفسَت د متوِل الشعراوي رزتة اهلل عليو والشيخ ػتم
ية ولكنو رضي اهلل القرآف ما ال يُعدُّ من الكويت ومن اإلمارات ومن السعود
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جل جعلُت خواطري يف تفسَت القرآف حسبًة لوجو اهلل عز و  عنو قاؿ:
 .ومل يتقبَّل منها مليماً واحداً لتلفزيوف رتهورية مصر العربية، 

 تفسَته ورتعوه يف كتب وطبعوهأخذوا  نذيإذا علمنا أف ال ونعجب
كل عدّْة ها، ولكنهم رتعوا  طبع، ألف ىذه الكتب ليس ىو من اغتنوا بو

وال   من قليل، مع أنو رضي اهلل عنو مل ينظر عتا مواضيع يف موضوٍع واحدٍ 
 كثَت.

شهدكم أين جعلتها إلنشاء وعندما َحُصل على جائزة اإلمارات قاؿ: أُ 
ورفض أف يأخذ منها مليماً سكنية لطالبات األزىر الشريف،  عمارات

 .واحداً 
ال أقل، فقد حكى وكاف مع ذلك ال ينسى جهاد نفسو طرفة عٍُت و 

بنو عبد الرحيم أنو كاف معو يف ػتاضرة يف جامعة القاىرة يف القاعة الُكربى، ا
أربع وكاف أيامها أياـ ُعنفواف الشيوعية، واستمرت احملاضرة واألسئلة 

أجاب ضجَّت القاعة بالتكبَت، وكاف نصراً ساعات، وكلما سألوه سؤااًل ف
 عظيماً للمؤمنُت واظتسلمُت.

وعند عودتو قاؿ البنو ولسائقو: يا ُبٍتَّ احبث ِل عن مسجد ألين أريد 
فوجده قد خلع بنو لَتاه، افذىب ، وأطاؿ يف اظتسجدقضاء حاجيت، ونزؿ 

فسألو وأخذ ينظف مراحيض اظتسجد،  ،على فرش اظتسجد جلبابو ووضعو
 يئاً أنٍت أصبحُت ش ظنتحسسُت أف نفسي أ فقاؿ لو: أِّب؟ىذا يا  بنو: ماا

 .!فأحببُت أف أُعرفها حقيقتها
 لتعرفوا أف ُحجج اهلل عز وجل باقية إىل يـو الدين: ،فهؤالء ىم الرجاؿ

كاف سيدنا النساء(  ٘ٙٔ" ) لَِئبل َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اهلل ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسلِ  "
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اللهم ال خُتلي األرض من )) اإلماـ عليُّ رضي اهلل عنو وكرَـّ وجهو يقوؿ:
من  ختلوا األرضلئبل  ((إما ظاىراً مشهوراً أو باطناً مستوراً  ،قائٍم لك باضُتجَّة

 .وقائٍم هلل حبجج اهلل وبينات
وظتاذا حيكوف عن حياة  ،وقد يشمئز البعض إذا ذُكر الصاضتُت

وىذا  ،الصاضتُت؟ وقد ذكرنا اضُتجة ىنا ألف ىؤالء معاصرين لنا، وبشٌر مثلنا
بياء واظترسلُت ػتفوظُت ومؤيدين، والصحابة يكفيهم أقوى يف اضتجة، فاألن

لكننا يف ىذه العصور  !أف رسوؿ اهلل كاف فيهم، وماذا يريدوف بعد ذلك؟
 .اضتجة تكوف ؽتن يف ىذه الظلمات

فتكوف ىذه النجـو الباىرات اليت مل تشغلهم الدنيا وال أىواؤىا وال 
ت عندىم أنوار عن وجو اهلل طرفة عُت، بل قوي ظها وال شهواهتاحظو 

ُقْل  " وصارت أنوار السريرة منَتة، وكأهنم معنيُت بقوؿ رب العاظتُت: ،البصَتة
يوسف( ليس ٛٓٔأَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت " ) َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهلِل َعَلى َبِصَتَةٍ 

 كم سنة؟ مفتوحة إىل يـو القيامة.أنت ومن معك،   بل ،وحدؾ
ـ ػتمد ماضي أبو العزائم رضي اهلل عنو وأرضاه، اإلمامن ىؤالء شيخنا 

أُمُّو من ذرية اإلماـ اضتسن، وأبوه من فىو من سبللة آؿ البيت األطهار، 
وأُمو  ،شتو عبد اهللاكاف أبوه فقد  توافٌق رباين بينهما ذرية اإلماـ اضتسُت، و 

 شتها آمنة.ا
ضطهدوىم، فهاجروا إىل اآؿ البيت عندما توىلَّ زماـ اضُتكم بٍت أُمية 

إىل ببلد  ذىبأطراؼ الدولة اإلسبلمية بعيداً عن نفوذ بٍت أُمية، فمنهم من 
إىل تركستاف  ذىبببلد الصُت، ومنهم من  ، ومنهم من ذىب إىلاظتغرب

حيث قاموا يف ىذه األماكن وىذه  ،ضتكمة إعتية ذلك ، وكافوأفغانستاف
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 التاريخ حيوي الكثَت يف ذلك.األسقاع بنشر اإلسبلـ بُت ىذه البقاع، و 
يف تركستاف يف يـو واحد سبعُت ألف يف  ى يديورجل منهم دخل عل

اإلسبلـ!! ىل لو مكثوا يف دمشق أو اظتدينة كاف سيحصل ىذا الفضل؟! 
 لكن حكم يعلمها العليم عز وجل.ال، 

وأسس اظتعز لدين اهلل  ،الدولة الفاطمية، وجاءت إىل مصر تأسستظتا 
الفاطميُت جتذب كل آؿ البيت من كل قاىرة، كانت دولة الفاطمي ال

ويريدوف أف يُعوضوىم ؽتا تعرضوا لو من ظلم وحرماف، فاستقدموا  ،قاعصاأل
من اصتزيرة العربية قبيلة بٍت ىبلؿ، وحتكي كتب التاريخ أف عددىم يف ذاؾ 

 الوقت كاف حواِل أربع مائة ألفاً.
، فأشاروا إليهم أف يذىبوا إىل جنوب مصر ؟أين يسكنوف وعددىم كبَت

 ا وأسواف، وىم األشراؼ ىناؾ اآلف.سوىاج وقن يف ػتافظات
ها الزناتية واحتاجوا شتاوظهرت دولة  ،وحدثت فتنة يف زماهنم يف تونس

إىل القضاء عليها، وبٍت ىبلؿ كانوا مشهورين بالفروسية والشجاعة، فطلبوا 
وبقي من  ،الفتنة، فذىب من ذىبمنهم أف يذىبوا للقضاء على ىذه 

 وهنا يف التاريخ اإلسبلمي اضتديث.بقى، وىي وقائع تارخيية ثابتة جتد
وبعد أف ذىبوا إىل ىناؾ استقروا ّٔا، وكاف من رتلتهم ومن رتلة 

وىو جدُّ اإلماـ أِّب العزائم رضي اهلل  ،شتو ماضي بن ُمقرفرجل اأمرائهم 
وبينو وبُت البحر حواِل  ،زائر واظتغربعنو وأرضاه، ذىب إىل اضتدود بُت اصت

وأسََّس حوعتا بلدة، وشُتيت البلدة  ،مًتاً، وأكرمو اهلل بعُت ماء مائة كيلوسبع
 وىي موجودة إىل وقتنا ىذا. )عُت ماضي(

 أبو الحسن الشاذلي
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ظهر بعد ذلك سيدي أبو اضتسن الشاذِل رضي اهلل عنو وأرضاه، 
يف جبٍل يف شاُذلو يف تونس، إىل أف أتاه وسيدي أبو اضتسن كاف يعبد اهلل 

وشُتَي بالشاذِل بالنسبة للبلدة، وإف   (الناس إلينا ىداانزؿ يا عليُّ ) النداء:
ألف الصاضتُت عتم يف كل كلمة وعبارة إشارة،  ،كاف الصاضتوف عتم رأٌي آخر

ا على هنالشاذ يف عبادتو ويف طاعتو ِل، فهم يُؤولو  الشاذِل يعٍتفقالوا: 
 ما يف قلؤّم من أنوار وأسرار. حسب

وتتلمذ على  ،بن األمَت ماضيافجاءه  على الشاذِل، واجتمع اطتلق
وكاف وقوية فسمَّاه أبو العزائم ماضي،  وكاف ذا مهة كبَتة وعظيمة ،يديو

خادمًا لسيدي أبو اضتسن الشاذِل رضي اهلل عنو وأرضاه، ومن حينها 
 و.وأصبح اطتادـ الذايت ل ،صاَحَبوُ 
وكاف سيدي أبو اضتسن حُيجُّ  ظل معو حىت وصلوا إِل اإلسكندرية، و 

مث  ،وكاف يسافر إىل قنا، مث يذىب من قنا ماشيًا إىل الُقصَتّْ  ،كل عاـ
 يركب السفينة إىل جدة ليؤدي فريضة اضتج إىل بيت اهلل اضتراـ.

مرأًة من اإلسكندرية وزتلت قبل احيكي الشيخ ماضي فيقوؿ: تزوجُت 
 ،ت ذلكفلما أخربهتا بالسفر كرِىَ  ،يخ أبو اضتسن الشاذِل األخَتةرحلة الش

ا مل أجد مفرَّاً وأصرَّت على عدـ تركها وىي مقبلٌة على الوضع، قاؿ: فلمَّ 
فقاؿ الشيخ: يا أـ عبد  ،فأحضرهتا ،ُت الشيخ، فقاؿ الشيخ: أحضرىاأخرب 

 -وعبد الدامي مل يأت بعد  - اتركي ماضي يسافر معنا ىذا العاـالدامي 
ووضعت ولداً  ،سافر الشيخ وسافر معو ماضيفقالت: رضيت ياسيدي، 

 .!وأشتتو عبد الدامي
طلب فأسًا ومقطفاً، ضتسن الشاذِل عندما وصل إىل قنا أبو اوالشيخ 
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فلما سألو ظتاذا: قاؿ لو: يف زُتيثرة سوؼ ترى، فجاءه األجل كما طلب من 
وكما ، وأف يُقبض وىو ساجد، ٍع مل يُعَص اهلل فيو قطاهلل أف يُدفن يف موض

مْ  " :اهللقاؿ  ال يؤخر اهلل عتم طلبًا ألهنم ؽ( ٖٗ" ) عَتُْم َما َيَشاُءوَف ِعْنَد َرِّّْٔ
 .ال يطلبوف شيئاً ألنفسهم وإمنا يطلبوف هلل جل يف ُعبله

 مولد اإلمام أبو العزائم
فاستأذف  ،رحلة اضتجسكندرية بعد أداء رجع الشيخ ماضي إىل اإل

سيدي أبو العباس اظترسي أف يذىب إىل ناحية كفر الشيخ لُيبلّْغ دعوة اهلل 
 ي(أبو عل )ػتلَّةشتو اعز وجل فأذف لو، فظل ديشي حىت استقر يف مكاف 

 لنفسو زاوية فيها لُيقيم فيها غتالس الطريقة الشاذلية. صنعو  ،وسكن فيها
وىو السيد  أبو العزائم أبو اإلماـواستقر فيها ىو أوالده إىل أف جاء 

د األرز إىل مضرب األرز يف وكاف يورّْ  ،عبد اهلل احملجوب، وكاف تاجر غبلؿ
 رشيد.

 -وألهنا من آؿ البيت  -وكانت زوجتو  ،وكاف حُيب زيارة الصاضتُت
 ٕٚوكاف ىذا اليـو  ،إىل رشيد ذىبفالصاضتُت،  ُتصّْر أف ترافقو يف زيارة

وروف يف رشيد ضريح سيدي زغلوؿ، ومسجد سيدي وكانوا يز  ،رجبمن 
، وفيو ثبلذتائة وستُت عموداً، وىو اظتسجد األزىرزغلوؿ حجمو أضعاؼ 

 وضعو  ،َف فيو يف اضتملة الفرنسية عندما دخلوا رشيداظتسجد الذي أُذّْ 
إىل أف  ،على نفسو وعلى أف كل واحد يدخل بيتو ويُغلق ،األىاِل عتم خطة

فُيؤذّْف اظتؤذف فيخرجوف  ،لقوف السبلح وجيلسوا ليسًتحيوايدخل الفرنسيوف ويُ 
ذاف أعليهم ويقتلوىم، وكانت ىزدية فادحة للفرنسيُت يف رشيد بسبب 

 وُخطة اظتؤمنُت يف ىذا اظتكاف اظتبارؾ. ،اظتؤذف
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 ،وىي يف الضريح جاءىا اظتخاض ،دخبل ليزورا ضريح سيدي زغلوؿف
فلم يستطيعوا، فما كاف من خادـ إخراجها ، فحاولوا وال حيتمل التأجيل

فُولد اإلماـ أبو  ،الضريح إال أف تركها وأغلق عليها باب الضريح وتركها
العزائم يف ضريح سيدي زغلوؿ رضي اهلل عنو يف اليـو السابع والعشرين من 

 شهر رجب.
تقل فيو إىل جوار اهلل عز وجل، وىي أقدار ناوىو نفس اليـو الذي 

 .الرعد(ٛ" ) مبِْقَدارٍ وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه "  :القهار ريها مبقدار الواحدجي
لضريح فلفَّت ّٔا وبعد أف ولدت أعطاىا اطتادـ قماشة من على ا

 اظتولود وخرجت.
  بل ذلك؟ ال يوجد غَت اإلماـ علي،ىل ىناؾ من ُولد يف ضريح ق

فجاءىا يا أمي،  :وكاف النيب يقوؿ عتا ،كانت أُمو تطوؼ حوؿ الكعبة
فولدت اإلماـ علّي  ،فأين تذىب؟ أدخلوىا داخل الكعبة ،اظتخاض فجأة

 ، حِكٌم ال يعلمها إال اضتكيم عز وجل.داخل الكعبةرضي اهلل عنو وأرضاه 
وكاف الشيخ عبد اهلل احملجوب نائب السادة الشاذلية يف بلده ويف 

هبلء، وليس من اظتتصوفة اصتُ  ،مكانو، وكاف رجبًل متصوفًا ومتبحرًا يف العلم
اإلماـ وكاف حريصاً على أف يُرِّب أوالده على العلم من البداية، فمنذ أف بلغ 

حىت إذا بلغ سبع سنوات كاف  ،ثبلث سنوات أرسلو إىل الُكتَّابأبو العزائم 
 قد حفظ كتاب اهلل عز وجل.

، ع يف ذاؾ الوقتبن حولو كما كاف الُعرؼ اظتتؽتوأحضر لو علماء 
العلـو اليت يعلموهنا للطبلب قبل عمـو اظتعاىد األزىرية يف ىذا  يعلمونو

ويعلموهنم الفقو، فتعلَّم الفقو على  ،الزماف، فكانوا يعلموهنم َمنت األجرومية
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وكانوا يعلموهنم قبساً من التاريخ إلماـ مالك رضي اهلل عنو وأرضاه، مذىب ا
 .اإلسبلمي

إال اصتامع األزىر،  فلم يكن ىناؾ معاىد ،كل ىذه دروس خصوصية
كانت لذلك  بعد ذلك اظتسجد األزتدي يف طنطا، ومعهد أسيوط، جاء و 

 الًتبية فردية.
كاف أخوه الذي سبقو ترَّبَّ إىل أف وصل إىل سن السابعة عشر عاماً، و 

ودرس علـو  ،ودخل األزىر الشريف ،فجاء مع أخيو ،جاء إىل القاىرةقد 
 األزىر.

 على المحبةتباعهم تربية الصالحين أل
وننظر إىل طبيعة الصاضتُت اظتتقُت اليت نرجوا اهلل أف يكوف عليها أتباع 
الصاضتُت يف ىذا الزماف، الشيخ عبد اهلل احملجوب كاف نائب السادة 
الشاذلية، وزاويتو فيها أحزاب وأوراد وأذكار السادة الشاذلية، لكن ابنو 

، فكنُت كلما شتعُت عن حيكي عن نفسو فيقوؿ: ُحبب إِلَّ زيارة الصاضتُت
وِلٍّ من أولياء اهلل أذىب إليو وأزوره، وكنُت ُأحب شتاع كرامات الصاضتُت 

( روض الرياحُت يف مناقب الصاضتُت)حىت أنٍت من كثرة مطالعة كتاب 
وأخذ  ،وىو رفاعي ،شتو الشيخ غامن اطتشَّابافأحب رجبًل لليافعي حفظتو، 

ألهنم كانوا  ،ومل ينهو عن ذلك ،يؤنّْبو أبوه لمفاألوراد منو وتتلمذ على يديو، 
 يعلموف كما يقوؿ القائل:

 وكلهم من رسوؿ اهلل ملتمسٌ 
 

 رشفًا من البحر أو غرفًا من الدمي
ينبغي  العصبية الو ؟ العصبية اصتاىلية، الذي ضيَّع ىذه األمور اآلف ما 

 .تسبُت للصوفيةنوخاصًَّة بُت السادة اظت ،أف تكوف أبداً 
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ننظر إىل السلف الصاحل ماذا كانوا يصنعوف؟ السلف الصاحل كانوا 
إىل أحدىم يفعلوف أعمااًل تتعجَّب منها القلوب والعقوؿ، فعندما ذىب 

ليتتلمذ  -السيدة زينب  قريب منومقامة موجود  -سيدي أبو السعود 
على يديو، فقاؿ لو: يا بٍتَّ أنت لست تلميذي، أنت تلميذ الشيخ عثماف 

 وظتَّا يأيت من اظتغرب بعد، أُمكث ىنا عندي مستمعاً. ،اظتغرِّب
ويركبوف يف النيل  ،ينزلوف يف اإلسكندريةفكاف الناس يأتوف من اظتغرب و 

، ويف يـو من األياـ الروضة كانت تُعترب اظتيناء ظتصرحىت ينزلوا يف الروضة، و 
فقاؿ لو: فجاءه، قاؿ الشيخ أبو السعود: أين فبلف؟ وبعد صبلة العصر 

 ذىب اآلف إىل الروضة فإف شيخك عثماف اظتغرِّب سيصل إىل الروضة اآلف.ا
ذىب ليستقبل الشيخ، فنزؿ فسنة،  ةكم مضى على ذلك؟ ستس عشر 

خَتًا إذ حفظك الشيخ أبو السعود  اهلل زىقاؿ: جو  ،الشيخ فسلَّم عليو
 طواؿ ىذه اظتدة.

 ،وإكراـ اهلل ،فهؤالء ىم الرجاؿ، وىؤالء ىم الذين يريدوف فضل اهلل
الدنيا أو اظتاؿ أو اظتصاحل فهذا ما يهدـ أحواؿ  الذي يريدوعطاء اهلل، لكن 

ليس و ، !!يحدث لك كذا وكذاستذىب مع الشيخ  لطالبُت، يقوؿ: إذا ملا
 ظتتقُت.ىذا هنج الصاضتُت وال سبيل ا

 مع الشيخ الحصافي
والصاضتُت  ،جاء اإلماـ أبو العزائم إىل القاىرة وبدأ يزور آؿ البيتف

شتو اوكاف ىناؾ رجبًل من ُكمَّل الصاضتُت يف ىذا الوقت، وكاف  ،األحياء
ترَّبَّ على الذي بنو الشيخ عبد الوىاب اضُتصايف االشيخ حسانُت اضُتصايف، و 

وكاف يقرأ الورد وحيافظ على اضتضرة وأصبح نائبًا يقود  ،يديو حسن البنا
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 ولكن قاتل اهلل السياسة والدنيا.اصتماعة، 
، وتتلمذ على بالشيخ حسانُت اضُتصايفاإلماـ أبو العزائم ُأعجب ف
تتلمذ على يدي أبيو، وعلى يد فقد  ،ال يكتفي بواحدكاف فالصاحل  يديو، 

وعلى يد الشيخ حسانُت اضتصايف الشاذِل  ،الشيخ غامن اطتشاب الرفاعي
 رضي اهلل عنو وأرضاه.

وىذا مبدأ الصاضتُت، فسيدي عبد الوىاب الشعراين رضي اهلل عنو 
إذا انتقل شيخك ومل تكمل تربيتك فاحبث عن شيٍخ حيٍّ ) وأرضاه يقوؿ:

 .اهلل حيّّ قيـو ال يصل إليو واصٍل إال حبيٍّ قائمالنظاـ ىكذا، ف (يُتم تربيتك
والربكة،  ،وحتقيق الرجاء ،نزور األضرحة على سبيل إجابة الدعاءؿتن 

والوصوؿ إىل مقاـ ال يكوف  ،الوصوؿ إىل اهللو  ،الفتح اإلعتي الذي يريدلكن 
، بينو وبُت حبيب اهلل ومصطفاه حجاب ماذا حيتاج؟  حيتاج إىل طبيٍب حيٍّ

ألنو  ،عصري حيّّ  طبيبٌ حيتاج إىل ال حيتاج إىل ابن سينا أو الرازي، ولكن 
سيأخذ بيده ويوجهو ويرشده ويظل معو حىت حُيقق لو مناه، وتلك ىي 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.ّٔا نا يت بيَّنها لنا كتاب اهلل، وأوصاالسبيل ال
 في محافظة قنا

وكاف يف ىذا الوقت وزير اظتعارؼ قد أنشأ كلية فانتهى من األزىر، 
وُعُتّْ مدرسًا بعد ذلك يف  ،لتخرّْج مدرسُت، فالتحق ّٔاشتاىا دار العلـو أ

وىنا ننظر يف بلد اشتها اظتطاىرة، وبٌت فيها بيتًا وسكن فيها، ػتافظة اظتنيا، 
الفقو  كاف يقضي وقتو يف دروسماذا كاف برناغتو؟   حاؿ الصاضتُت،إىل 

 واألخبلؽ والعبادات للناس طلباً هلل عز وجل.
 ،من ببلد اهلل وينزؿ إىل بلد ،ًة فيها طعاموويـو اطتميس يأخذ ُصرَّ 
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ويشرح للناس مبا فتح اهلل عز وجل عليو  ،ويصلي اظتغرب ،وجيلس يف اظتسجد
يف  ، ويبيتويرفض أف يبيت عند أحد ،بو حىت بعد حٍُت من بعد العشاء

يصعد وقبل الفجر بساعة  ،بيت اهلل، لكي تكوف خالصًة هلل، ومعو طعامو
فيها  اهلل وىذه التواشيح أعطاه -وكانت العادة ىكذا  -وشّْح ذنة ويُ إىل اظتئ

 .لساف اإلعتاـ، فكاف يُلهمو بقصائد إعتية وقتية
وكل غتلد حواِل  ،بع منها إىل وقتنا ىذا عشر غتلداتوىذه القصائد طُ 

 ، كلها فتوحاٌت إعتية وإعتامات ربانية.!ستس مائة صفحة
كاف يأخذه سبحاً فقد  وكاف اهلل عز وجل يُقيّْض لو من يكتبوف وراءه، 

، فيسمع الكبلـ الذي   ،أشبو بغيبوبة، فإذا انتهى وُردَّ ، إعتياً  قاؿ: أعيدوا عليَّ
يراه مناسبًا للعقوؿ يقوؿ: دعوه، وما يراه تقف عنده العقوؿ  فما ،كتبوه

 حرقوه حىت ال حيدث فتنة.ايقوؿ: 
أنس رضي اهلل كما قاؿ سيدنا و  ،ظتئذنة يُردد القصائدكاف يقف على اف

أيضًا ال وىي حكمة اهلل،  ٕ((الصَّْوتِ  َحَسنَ  ِإال نَِبيِّا اللَّوُ  بَػَعثَ  َما)) :عنو
 الصوت، فاألولياء ورثة األنبياء. يوجد وِلّّ وارٌث إال حسن

وإمداد من اضتضرة احملمدية، قاؿ رسوؿ  ،وُحسن الصوت يكوف منحة إعتية
 :ُموَسى أَبَا يَا اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم لسيدنا أبو موسى األشعري:

 ٖ{ َداُودَ  آؿِ  َمَزاِمَتِ  ِمنْ  ِمْزَماًرا أُوتِيتَ  َلَقدْ } 
 وال ،وذكرنا بكبلـ ربنا تعاىَل  :لوعندما يراه سيدنا عمر يقوؿ فكاف 

ألهنا  ، منحو مزمارًا من مزامَت آؿ داوديشبعوا منو، ظتاذا؟ ألف حضرة النيب

                                                           
 تهذيب الكمال للمزي 8
 الصحيحين البخاري ومسلم 9
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 منحة إعتية من اضتضرة احملمدية سر قولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
 ٗاْلَقاِسُم { َوأَنَا اْلُمْعِطي } اللَّوُ 

مث  ،ويُعطي درسًا بعدىا ،ويظلُّ يف اظتسجد حىت ُيصلي صبلة اصتمعة
 وكل رتعة يف مكاٍف آخر. بلدتو، ينصرؼ إىل

سبيل اهلل وال خيافوف لومة الئم،  ىؤالء ىم الرجاؿ الذين جياىدوف يف
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء  " وشعارىم شعار اإلماـ علّي: ِإمنَّ

 اإلنساف(.ٜ" ) َوال ُشُكوًرا
 الدعوة إلى اهلل

الصادقُت على اطتواص، ؿتن ال  بسر ىذا اإلخبلص جيمع اهلل عز وجل
ؿتن نريد الصادقُت  ؟!!،نريد منافقُت، وماذا نفعل ّٔم ولو كانوا ملء الكوف

 ولو كانوا قليبًل.
وبدأ  ،ده اهلل عز وجل بتأييدهوأيَّ  ،فبدأ يتجمَّع حولو رجاٌؿ صادقوف

 بعضهم يصحبو يف ىذه السياحات الروحانية الربانية.
عند  ،شتها شتالوط يف مشاؿ اظتنيااوار بلدة جب يسَتوفوذات يـو كانوا 

رسوؿ اهلل  وىو كاف يقتدي بسيدنا ،العشاءصبلة فوجبت  ،دير يف الصحراء
 صلى اهلل عليو وسلَّم حيث قاؿ:

 َ٘فَصلّْ { الصَّبَلةُ  أَْدرََكْتكَ  } أَيْػَنَما
وبعد الصبلة  ،ّٔم وأمر أحدىم أف يؤذّْف، وصلى ،فقاؿ: ىيا يا أحباب

وكاف من عجيب لطف اهلل أنو كاف من كتاب اهلل، بدأ يشرح يف آيات 

                                                           
 البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنو :
 مسند أحمد وابن خزيمة عن أبي ذر رضي اهلل عنو ;
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بالرىباف يشرح اآليات اليت تتحدث عن السيدة مرمي وسيدنا عيسى، وإذا 
وجيلسوف حولو يستمعوف، وبعدما استمعوا فًتة طلبوا منو  ،خيرجوف من الدير

 مل الدرس، وىذاأف يدخل داخل الدير وُيكمل الدرس، فدخل الدير، وأك
وانتهى بأف كبَت الرىباف أسلم، وأسلم من  ،استمر إىل مطلع الفجرالدرس 

 مث أعتمو اهلل بقصيدة: -تو وقد رأي - معو، وشتى كبَتىم باصتنيد
 حبييب قد شرح صدري

 
 وآنسٍت إىل الفجر

 وأطلعٍت على معٌت 
 

 من اإلحساف والسر
 وناولٍت كئوس الراح 

 
 صرفا من يد البدر

 وأشهدين جتليو 
 

 وأوصلٍت إىل الدير
 ورقاين إىل أعلى 

 
 مقاـ القرب والسر

 شتعت حنُت رىباف 
 

 لدى نظري إىل الزىر
 وعند شهودىم حسٍت 

 
 دتنوا يقتفوا أثري

 فكنت إمامهم ظتا 
 

 دعاين ليلة القدر
 أدرت الراح من يدي 

 
 ودار الشرب من حبري

 وناداين اإلماـ ىيا 
 

 بالبشرأتاؾ الوصل 
 يا ماضي رفقم للدي 

 
 فإين قد صدر أمري

 دتلي ِّب وشاىدين 
 

 ومل عندي عن الغَت
 نبئ من يرد قرِّبأو  

 
 حبسٍت حيث ال يدري

يُلهمهم اهلل عز وجل دعوة اطتلق إىل انظر كيف كاف الرجاؿ الصادقوف  
" الصَّاضِتَُِت  َوُىَو يَػتَػَوىلَّ : " ألف اظترء إذا صدؽ فإف اهلل يتواله ؟!اهلل عز وجل

 األعراؼ(.ٜٙٔ)
وىو كبقية الصاضتُت مل يبدأ الدعوة إىل اهلل إال بعد أف جاءه رسوؿ اهلل 

ولقنَّو صيغًا يف  ،اطتلق إىل اهلل وصلى اهلل عليو وسلَّم منامًا وأمره أف يدعُ 
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الفتوحات الربانية يف )شتَّاىا  ،الصلوات على حضرتو رتعها يف أربع فتوحات
 .(ى خَت الربيةالصلوات عل

 في االبراىيمية شرقية
 ،شرقيةمبحافظة اليف اظتنيا نُقل إىل بلدة اإلبراىيمية  عمل فًتةبعد أف 

ألنو جعل حياتو  ،وأصبحت الدعوة ىي غاية بُغيتو، وىي سرُّ كل حياتو
 خالصًة ظتواله جل يف عبله.

بدأ يُعطي دروسًا يف اظتسجد الكبَت يف اإلبراىيمية، والصاضتُت ف
والعارفُت عتم حاالت ديكن لكثٌَت من اظتريدين أف يتحدثوا عنها على أهنا  

تأييدات  لكنهاكرامات، وىي فعبًل إكرامات، لكنهم مل يطلبوىا ومل يروىا، 
 .من اهلل عز وجل

ىو فيصادؼ أف ىذا الكبلـ  ،يعٍت يبدأ الكبلـ مع إنساف كيف؟
يف  اظتوجود الواقع معو، أو عند ىذا اإلنساف الذي يتحدثاظتوجود الواقع 

ـٌ ػتٌض  ،وال تعمُّد وال حتضَت تعمُّل، وىذه ببل آّموعة أو يف البلدة وإمنا إعتا
 من العلي الكبَت عز وجل.

بإحدى الببلد، وكنت أتكلم عن اظتَتاث الظهر بعد يف درس  تكن
رجل من أىل ىذه البلدة وقاؿ: بعد الدرس طاء اضتقوؽ ألىلها، مث جاء وإع

أريدؾ أف تتكلم عن اظتَتاث وإعطاء ذوي اضتقوؽ حقوقهم، فقلت لو: 
 عن موضوع الدرس!!.سأؿ اضتاضرين ا

يف اإلبراىيمية عن أف  وسو در أحد يتكلم يف كاف اإلماـ أبو العزائم  
وأف جابر بن حيَّاف أخذ أسرار  ،ف بتحضَت الذىبو العرب كانوا مشغول

صناعة الذىب وأسرار الكيمياء من سيدنا جعفر الصادؽ رضي اهلل عنو، 
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 لم يعرؼ أحٌد كيفية حتضَت الذىب.ولكن ىذه األسرار تاىت مع األياـ ف
ولكنو مكث يف  ،زىر أهنى دراسة األزىرمن رجاؿ األ وكاف ىناؾ رجل

وكاف شغلو الشاغل كيف يصنع  ،وفتح دكاناً  ،ومل يعمل يف األزىر بلدتو
ماـ أبو لو أف اإل يئشتو الشيخ الصبيحي رزتة اهلل عليو، فهُ اوكاف  ،الذىب
، فجاءه يريد أف يتعلم كيف يصنع الذىب العزائم ، فأعطاه ؟يعرؼ السرَّ

 ،وصبلة وسبلـ على رسوؿ اهلل ،وكلها ذكر هلل ،وراد ليشتغل ّٔابعض األ
 وطاعة هلل.
بو يعًتيو حاٌؿ يرى بو كل ما يف ػتلو ذىباً،  اوراد إذنشغالو باألاوبعد 

ذىباً، فيقوؿ لو:  الشاي أصبح جد أفيف، ى مثبلً شا عبوةيأتيو أحٌد يطلب 
أمامك، فيقوؿ لو: لن أبيع لك ، فيقوؿ لو الرجل: ىذا ىو ال يوجد عندي

 .!شيئاً 
وقاؿ لو:   ،فظن الناس أف بو جنوٌف، فأمسك بو اإلماـ أبو العزائم وردَّه
ّٔا وتصنع كيمياؤنا تقوى اهلل عز وجل، وليست الكيمياء اليت حُتضّْر 

َويَػْرزُْقُو ِمْن  ِق اهلل جَيَْعْل َلُو ؼَتَْرًجاَوَمْن يَػتَّ  " :اهلل الذىب، والتقوى يقوؿ فيها
 الطبلؽ(.ٖ-ٕ" ) َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

لُيصبحوا  ،ن الكنوزالذين يبحثوف عف، مو ألوالدناوىذا ما ؿتتاج أف نعلّْ 
وف تعب وال عناء، فهذه ىي الكنوز: )من أراد الغٌت فالقناعة أغنياء بد
 تقوى اهلل عز وجل ىي األساس.تكفيو( و 

وبعد  ،دفواوعمل يف  ،فعمل يف أسواف ،ذىب بعد ذلك لدعوة اهلل
فأوعزوا إىل وزارة اظتعارؼ أف  درسُتأف يُقلّْصوا اظتاإلؾتليز  أحبذلك 

 من اظتعلمُت ويكفي الباقي. ضبعيفصلوا 
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 في السودان
 اإلماـ أبو العزائم، فتقدـ ،بعد ذلك طلب السوداف بعثة تعليمية

يف  (سواكن)شتها افأرسلوه إىل بلٍد  ،وذىب إىل السوداف ،وامتحنوه
فانتهز الُفرصة  ،الناس يعبدوف األوثافبعض اصتنوب، وجبوارىا كاف ال يزاؿ 

ويريدوف أف يهدوا ىؤالء الناس إىل دين اهلل  ،احملبُتبعض حولو وبدأ جيمع 
 .!عز وجل، كيف يدخلوف؟ وكاف اظتبشرين موجودين؟

هم اإلمكانيات عوأصبحت حربًا بينهم وبُت اظتبشرين، واظتبشرين كاف م
يف اصتنوب ليس عندىم ملٌح،  ، فالناساظتادية، فدخل ىو بطريقة ُأخرى
 نيسة ليس فيها تعدد، فأوعز إىل أحبابو:وىم حيبوف التعدد يف النساء، والك

جل يف  ، وىو سيغنيكم من فضلودعوة اهلل اتوصّْلو و  ،تتاجروف مع اهللس
يأخذ خَتي الدنيا واآلخرة إف فس ، فطاظتا اإلنساف سيشتغل مع اهللعبله

 اهلل إىل يـو الدين. شاء اهلل، وىذه حقيقة
مع  ايتكلمو جيلسوا لو  ،بو إىل األسواؽ فويذىبو  ،يأخذوف اظتلحفكانوا 

ودخلوا عتم من باب  ،رغَّبوىم يف اإلسبلـيعرضوا بضاعة اإلسبلـ، و ويالناس 
واإلسبلـ يأمر بالتعدد، حىت أف الكنيسة اإلؾتليزية ألوؿ مرٍة  ،تعدُّد الزوجات

أخرجت تشريعًا حِبلّْ التعدد  -وىي واقعة موجودة ومرصودة  -يف تارخيها 
ىذا الكبلـ مناٍؼ وجدوا أنو ال فائدة، مع أف السوداف ظتَّا  ألىل جنوب

 عتم.
أحب يف نفس ز وجل أىل اصتنوب على أيدي ىؤالء، و فأكـر اهلل ع

 كلهمالوقت أنو ُيطهّْر الصوفية من اطتزعببلت اليت فيها، والسوداف بلٌد  
 صوفية، وما أكثر اطتزعببلت بُت ىؤالء الصوفية.
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 جهاده في الدعوة إلى اهلل
كاف يسكنها يف وقتو يُعترب أكرب   الذيو  ،ىناؾ جزيرة وجبوار سواكن

، فذىب شتو الشيخ عبد الرحيم السواكٍتاوكاف  ،شيخ يف ىذه اظتنطقة
ب وأخذ يتقرَّ  -وانظر إىل جهاد الصاضتُت  -على أنو زائر اإلماـ أبو العزائم 

وىو الذي يأيت لو  ،وىو الذي يُوضئوإليو إىل أف صار خادمو الذايت، 
 الشراب ليناؿ اضتظوة عنده.و  طعاـبال

وانًا على حواِل مائة ويف يـو اظتولد النبوي كاف يعمل ىذا الرجل صُ 
وثوبًا ُمزركشًا بكل األلواف، ويأتيو  ،وتاجاً  ،لو كرسيًا عالياً  فويصنعو  ،فداف

الناس من كل أؿتاء السوداف ليحضروا ىذا اظتولد، وكاف لو مكانة خاصة، 
روفوف، فقاؿ لو أذنَت ِل أف أقوؿ كلمة يف اظتيك :زائماإلماـ أبو الع فقاؿ لو

فأمسك باظتيكروفوف وبدأ بالكبلـ، وكاف عندما يتكلم لو: تفضَّل ال مانع، 
أشتاىا مواجيد ومل ُيسميها قصائد، ، فهو ويتغٌتَّ باظتواجيد ،يتغٌتَّ بكبلـ اهلل

 يعٍت مواجيد عن وجد.( راح قدٍس قصائٌد من قصودي) وقاؿ فيها:
وقاؿ لو: أأنَت الذي صرخ الشيخ عبد الرحيم السواكٍت،  أثناء الكبلـو 

وخلع ما  !!وتعمل نفسك خادمًا ِل وتُوضئٍت؟ ،ن سنةيعشر  منذأحبُث عنو 
 ، وىذا كاف فيو إصبلحوتبع أِّب العزائم - وىذا ىو الصدؽ مع اهلل -عليو 

التصوؼ الذي و واظتنهج اظتستقيم،  ،لكل من حولو ليمشي على النهج القومي
 ال خيرج عن الشرع اضتكيم، فإذا وعَي الرأس فسُيصلح الكل بعد ذلك.

ع أف عبد الرحيم بعد ذلك كاف ال يستطي أف الشيخ أهنم قالواحىت 
أبو العزائم ألنو ال يطيق أف ينظر يف وجهو من اإلماـ جيلس يف غتلٍس فيو 

 وأنشد فيو قصائد وقاؿ فيها:اضتياء، 
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 ت عن أرضهاوإذا اصتباؿ تزحزح
 

 عن حب ماضي العـز ال نتحوَّؿُ 
 وحُي السػماِء ُمنزٌَّؿ يف بيوتنا 

 
 وحقائق اآليات عنا تُنقلُ 

 وإذا جتلي باصتماؿ حبيبنا 
 

 يف األوليا فلنا اظتقاـ األوؿ
 قل للحسود اخسأ فإنك جاىلٌ  

 
 جبنابنا يتوسَّل اظتتوسلُ 

ووادي حلفا كانت مشهورة مث نقلوه إىل وادي حلفا مشاؿ السوداف،  
 باطتمر واظتسكرات واظتبلىي، واظتساجد خالية، فماذا يصنع أبو العزائم؟

ذىب للخمارة ألوؿ مرة، وكاف ىناؾ مدير عاـ للسكة اضتديد يف السوداف 
فأشار إىل اصترسوف وقاؿ لو:  ،وكاف اشتو كماؿ، وجلس على الًتابيزة جبواره

ية، نوىات معها كبدة  ،ىات ستر ،ىات شاي للشيخ، فقاؿ لو الشيخ: ال
تفحمَّت، فقاؿ ففصبَّ اطتمر على الكبدة فجاء لو باطتمر وجاء بالكبدة، 

نظر كيف تصنع بنفسك؟ وأخذه من اطتمارة إىل اظتسجد، فمشى على الو: 
 حىت أف أصحاب اطتمَّارات عرفوه. ىذا اظتنواؿ،

فالدعوة إىل اهلل ؟! فوجياىدو  فانظروا كيف كاف الدعاة إىل اهلل يكابدو 
 ،، ألف من يف اظتساجد مهديُت، ولكن من جيلسوف يف الُغرزحتتاج إىل ذلك

إليهم  أف يذىبواصتالسوف يف اظتبلىي حيتاجوف  ،واصتالسوف يف اظتقاىي
 اضتكمة واظتوعظة اضتسنة.، ولكن باللُت و مهنويدعو الدعاة 

اهلل سيضربوه أو يطردوه، لكن  ،لكن لو قاؿ عتم: كلكم داخلُت جهنَّم
اْذَىَبا ِإىَل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى فَػُقوال َلُو قَػْوال لَيػًّْنا َلَعلَُّو "  قاؿ ظتوسى وىاروف:

 طو(.ٗٗ-ٖٗ" ) يَػَتذَكَُّر َأْو خَيَْشى
أحد تبلميذه ذىب أبو العزائم أبناءه ىذا اظتنهج، ولذلك اإلماـ علَّم 

لُيحيي لياِل شهر رمضاف، وكانت مدينة  إىل بورسعيد يف شهر رمضاف
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بورسعيد وإىل وقتنا ىذا تشتهر باظتقاىي، وجيلسوف فيها إىل الفجر، فوجد 
األحباب ىناؾ قد عملوا لو جدواًل باظتساجد، فقاؿ عتم: وماذا أصنع 

 ويأيت معي واحٌد فقط. ،باظتساجد؟ أنا أريد جدواًل باظتقاىي يف البلدة
 ،س وجبواره رفيقو ويتحدث معو بصوٍت عاؿٍ يذىب للمقهى وجيلفكاف 

وبعد ذلك  ،وغَته، واآلخر يقًتب ليسمع ،فمن كاف جبواره يتقرَّب ليسمع
ومينو والكل يسمع، فيصعد على الًتابيزة ديوقفوا اللعب بالطاولة وال

ويظل معهم على ىذا اضتاؿ حىت يقوؿ عتم: أدركوا  ،والكل يسمع ،ويتكلم
 .السحور

كذا حىت يأخذىم وى،واليـو الثاين يف مقهى آخر  ،اظتقهىاليـو يف ىذا 
 إىل اهلل عز وجل.

ليشدُّوىم  ،يذىبوف للناس اظتساكُت يف أماكنهم ،فهذا جهاد الصاضتُت
لرب العاظتُت عز وجل، لكننا لو انتظرنا حىت يدخلوا اظتساجد، فمىت يأتوف 

حىت من يأيت إىل اظتسجد اآلف فبل يأيت إال عندما يُقاؿ: قد  !اظتساجد؟
ال  !يـو اصتمعة، فماذا شتع؟ ، حىت يفقامت الصبلة قد قامت الصبلة

 .شيء
فإذا قامت األوقاؼ بعمل دروس يف اظتساجد فبل جتد من جيلس يف 
اظتسجد لسماع الدرس، وماذا ؿتتاج؟ أف نذىب إليهم لنشدُّىم إىل اهلل عز 

فإذا صدقت النية وأخلصنا الطوية فإف اهلل عز وجل سُيحقق لنا وجل، 
من حتقيق مناه، ويكفيو شرفًا وفخرًا قوؿ حبيب اهلل اهلل سُيمكّْنو و األمنية، 

 ومصطفاه:
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رٌ  َواِحٌد، َرُجلٌ  ِبكَ  يُػْهَدى } أَلَفْ   ٙ{ النػََّعمِ  زُتْرِ  ِمنْ  َلكَ  َخيػْ

قَػْوال ؽتَّْن َدَعا ِإىَل اهلل َوَعِمَل  َوَمْن َأْحَسنُ  " ىل يوجد أحٌد من ىؤالء:
 فصلت(ٖٖ" ) َصاضتًِا َوَقاَؿ ِإنٍَِّت ِمَن اْلُمْسِلِمُتَ 

بعد ذلك طلبت كلية الشريعة يف اطترطـو أستاذًا للشريعة فتقدَّـ وعمل 
سم القائد اإلؾتليزي الذي  اب (جامعة ُغردوف)أستاذًا للشريعة وكاف إشتها 

 كاف ىناؾ.
اظتساجد الُكربى فيها مبا فتح ب ، وأخذ حُيييوعاش ّٔا لخرطـول فذىب

ألف فيها اطترطـو  ،اهلل عز وجل بو عليو، واطترطـو ُيسموهنا العاصمة اظتثلثة
يف أحد يف اظتسجد الكبَت فكاف وفيها أـ ُدرماف،  ،قبليالواطترطـو  ،البحري

 صحيح هايشرح في ويف بلد آخرتفسَت القرآف الكرمي، يقـو ب ىذه البلداف
البخاري، واظتسجد الكبَت الثالث كاف يشرح فيو اضِتَكم لسيدنا أزتد بن 

 .عطاء اهلل السكندري
فهذا تراٌث وجودة، ولؤلسف كل ىذه العلـو شبو ضاعت وغَت م

ومل حيافظوا عليو، وىذا أيضًا ضتكمة إعتية يعلمها رب الربية  ،أضاعو ناقلوه
 عز وجل.

 ىموقفو من الحرب العالمية األول
ويف ىذا الوقت كاف اإلؾتليز حيكموف مصر والسوداف، وكانت اضترب 
العاظتية األوىل، وكانت تركيا ضد حتالف اإلؾتليز والفرنسيُت ومن معهم، 

اإلؾتليز وصلوا للشريف حسُت وكاف و  ،وأظتانياكانت تركيا مع إيطاليا و 
كاف حيكمها الشرفاء، ، و وكاف مقر ُحكمو يف مكة ،حاكمًا لببلد اضتجاز

                                                           
 البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو >
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 .اآلفالشريف حسُت من ذريتو ملوؾ األردف و 
ضد  يتحالف معهمأقنعوه بأف و ليز إىل الشريف حسُت ؾتفذىب اإل

 اطتبلفة العثمانية وضد تركيا.
وأرضاه يُعطينا وظيفة الداعي  رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم و 

يقاظ ايف  لو دور بد أف يكوف اإلسبلمي الصحيح يف مثل ىذه األمور، فبل
الوعي اإلسبلمي وتنبيو اظتسلمُت إىل مكايد الكافرين واظتشركُت واألعداء 

 الذين يُريدوف ُضرَّاً لئلسبلـ أرتعُت.
وىو ينوي أف ينصح  ،فسافر على أنو ذاىب إىل مكة ألداء الُعمرة
نفراد وأوصاه ونصحو أف االشريف حسُت، فذىب وقابلو وطلب لقاءه على 

وال  ،ال يقف ضد اظتسلمُتو يقف مع الدولة العثمانية ألهنا دولة مسلمة، 
تفق معو أف يكوف ىذا اللقاء سرًّْا ال ايستجيب لئلؾتليز، ويف هناية اللقاء 

 يعرؼ بو أحد.
، فبدأ اإلؾتليز الشريف حسُت ما دار بينهماأذاع اإلماـ ومبجرد أف عاد 

ضدىم عرفوا أنو و حتت مراقبتهم،  رضي اهلل عنوالعزائم  أبويضعوف اإلماـ 
 ليس معهم.و 

فحاولوا أف يستقطبوه يف السوداف باعتدايا وباظتبلطفات وباطتطابات 
غريات، ولكن ىؤالء القـو ال خي

ُ
الَِّذيَن يُػبَػلُّْغوَف رَِساالِت  "شوف إال اهلل: وباظت
 األحزاب(.ٜٖ) " ا ِإال اهللَ َوخَيَْشْونَُو َوال خَيَْشْوَف َأَحدً  اهللِ 

فاستدعاه اضتاكم اإلؾتليزي يف السوداف وقاؿ لو: ظتاذا تقف ضد 
ؾتلًتا؟ فقاؿ لو: كيف ااإلؾتليز؟ فقاؿ لو اإلماـ: ىل ترضى أف ختوف وطنك 

ومتعلٌم، فقاؿ لو: وكيف أخوف وطٍت وأنا  ثقفأخوف وطٍت وأنا رجٌل مُ 
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 !!.ُمعلّْم؟
 ودعا اإلماـ أبو ،يف نادي الضباط كبَتجتماع  بعمل ااضتاكم  قاـف
ض أف حيضره، وذىب إىل اظتسجد الكبَت وأخذ يُفسّْر قوؿ اهلل ففر  ،العزائم

ِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اهلل ال جتَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاهلل َواْليَػْوـِ اآل " عز وجل:
ْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم َأْو َعِشَتَتَػُهْم أُولَِئَك َكَتَب َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُىْم َأْو أَبْػَناَءىُ 

يف قُػُلؤُِِّم االديَاَف َوأَيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها االنْػَهاُر 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو أُولَِئَك ِحْزُب اهلل َأال إِ  فَّ ِحْزَب اهلل َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهلل َعنػْ

 آّادلة(.ٕٕ) " ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
وعدـ  ،فكانت النتيجة أف اإلؾتليز أصدروا قرارًا بإقالتو من وظيفتو

أي وسيلة استخداـ وأف ال ُيصرَّح لو ب ،التصريح لو بأي عمٍل حكومي
د إقامتو يف بلدتو أو تأذف لو بالركوب فيها، وأف حُتدَّ  ،مواصبلت حتملو

 وأف ال يُغادرىا ىو وأسرتو. ،يف اظتنيااظتطاىرة 
فانظروا إىل جهاد األولياء والصاضتُت، وكاف يأخذ أموره كلها باهلل، 

ويُلقي  ،فرأى أف يف ىذا فتٌح، فكاف كلما نزؿ ببلٍد ينزؿ على مسجدىا
 فهم بدين اهلل عز وجل.الدروس اليت تُنبّْو الناس وتعرّْ 

سبحانو وتعاىل ُيسبّْب  واهلل ،اواستقر ّٔ ،إىل أف وصل إىل اظتطاىرة
 لَّى عنهم يف كل وقٍت وحُت.نو ال يتخأل ،األسباب للصاضتُت

وكاف من الذين اعتقدوا فيو واتبعوه وتربوا على يديو رجبًل من كبار 
وكاف  ،لوزراءئاسة اشتو ػتمد ػتمود باشا، وكاف قد تقلَّد ر ا أعياف الصعيد

 ،ا حدث ما حدثظتَّ يف غاية األدب،  من كبار أىل الصعيد، وكاف رجبلً 
لو ُحجَّة يف الشهر العقاري مبائة فداف لئلماـ أِّب عمل عقد وسجَّ قاـ ب
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عز العزائم، وقاؿ لو: يا موالنا لُتنفق منهم على األحباب وعلى طريق اهلل 
ف، وألف الصاضتُت عندىم عزّْة نفٍس  و ف الصادقو فهؤالء ىم اظتريدوجل، 

، فقاؿ لو: ما ىذا؟ فقاؿ: لو كذا، فقاؿ لو: أُنظر كساىم ّٔا رب العاظتُت
فنظر خلف اإلماـ أِّب العزائم فوجد خزائن كخزائن البنك القومي   ،خلفي
 رضي اهلل عنوورفضها  !قاؿ: من كاف عنده ىذا فهل يأخذ ىذا؟مث كلو، 

 وأرضاه.
تُعرض عليهم الدنيا فيأبوىا ألهنم ال يريدوف  ،فهذه أحواؿ الصاضتُت

 .إال وجو اهلل جل يف ُعبله
تستطيعوا  نلُت وقاؿ عتم: أنتم لػتمد ػتمود باشا اظتسئو بعد ذلك كلَّم 
فاتركوه  -وىذا ؼترج لطيٌف  -وىو يف اظتدينة جيدُا إال مراقبة ىذا الرجل 

ألهنم  ، راقبة أشدُّ يذىب للقاىرة فيكوف حتت مراقبتكم مباشرًة، فتكوف اظت
 كانوا مريدين نُبهاء يفكروف مبا فيو اظتنفعة واظتصلحة لدعوة مشاخيهم.

 والوجهاء يف ىذا الوقت كاف عندىم خَتفأذنوا لو أف يأيت للقاىرة، 
غَت أغنياء زمننا ىذا، فأغنياء زماننا ىذا ألهنم حصلوا على الغٌت من 

 ؿ يف اطتَتات. مواالُسحت فبل يوفقهم اهلل إلنفاؽ ىذه األ
أشد وىو وراثة أو وألف ىؤالء كانوا جيمعوف ىذا اظتاؿ من حبلؿ، 

يبٍت  هم من، ومنأكثرفمنهم من كاف يُنشئ معهدًا دينيًا أو ، اضتبلؿ
من يبٍت مسجداً، ومنهم من كاف يف كل موسم يذبح منهم و  ،مستشفى

من كاف يُنفق  مو أربعة عجوؿ ويوّْزعهم على الفقراء واظتساكُت، ومنهأثبلثة 
ومنهم أُنٍاٌس يف زماننا ىذا وا كلهم خَتة، فكان على طبلَّب العلم ...

ولكنهم أقل من القليل، فمنهم رجٌل كاف رئيسًا لوزراء لبناف وىو رفيق 
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قد أنفق على عدٍد ال يُعد وال حُيد على أبناء لبناف حىت حصلوا ف اضتريري،
 الشخصية.على أعلى الشهادات اصتامعية على نفقتو 

فقد استولوا على أرض اظتساكُت مببلليم من  ،لكن اآلخرين مساكُت
وعملوا  ،وجلبوا أرضًا بقروض أيضًا من أمواؿ الفقراء من الدولة ،الدولة

مشاريع وخرجوا ومل ُيسددوا الديوف اليت عليهم للبنوؾ، فكانت النتيجة أهنم 
 ال يُوفقوف إلنفاقها يف اطتَتات أبداً.

 في القاىرة
فكاف رجبًل من األعياف قد وصل إىل رتبة فريق يف اصتيش، وكاف عنده 

رضاه لتكوف مقرَّاً أو  رضي اهلل عنوسرايا ضخمة فوىبها لئلماـ أِّب العزائم 
 لدعوتو.

اآلف واليت فيها  ،وىذه السرايا بُت شارع غتلس الشعب وشارع بورسعيد
ألهنا كانت مساحة  وبعض العمارات لورثة اإلماـ، ،ومقر اظتشيخة ،مسجده

عربات النقل ػُتمَّلة مبا حيتاجو اظتسلمُت من دخلها ت تضخمة، وكان
والناس كانوا يسارعوف  ،وكاف كل العمل لوجو اهلل ،اظتأكوالت واظتطعومات

 يف اطتَتات كلها إلعانة الصاضتُت على إببلغ دعوة اهلل.
ز وجل وعمل وأكرمو اهلل ع ،فاستقر اإلماـ أبو العزائم يف ىذا اظتكاف

، تبويطبع منها كُ  (نورةمطبعة اظتدينة اظت) من اظتبٍت مطبعة أشتاىا يف جزءٍ 
شتها وشتاىا اوبعدىا غَتَّ  (السعادة األبدية)شتها اغتبلتو، فعمل أواًل غتلة و 

 .(اظتدينة اظتنورة)شتها وشتاىا: غتلة اوبعدىا غَت  (الفتح)غتلة 
 ٜٜٔٔوىذه اظتطبعة ىي اليت كانت تطبع اظتنشورات السرية يف ثورة 
وأينما  ،لثوار سعد زغلوؿ ورفاقو، ألهنا كانت حربًا على اإلؾتليز أينما ذىبوا
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 ال يوجد من ظلم سكاف األرض أكثر من بريطانيا وأىل بريطانيا. ، ألنوولُّوا
روات فكانت اظتملكة اليت ال تغيب عنها الشمس، وكل ىذه الث

 أخذوىا من ىذه الشعوب وىذه الببلد.
القذايف كاف كبلمو صادؽ يف ىذه اصتزئية فكاف يقوؿ: ؿتن نريد أف 

فقد قامت أوروبا   ،يردُّوا لنا ىذه الثروات اليت أخذوىا منا، وىذه حقيقة
ؾتلًتا إإف كاف كلها على أكتاؼ الثروات اليت أخذوىا من ىذه الشعوب، 

، حىت الربتغاؿ وأسبانيا قاموا على أكتاؼ ىذه الببلد، وفرنسا وأظتانيا وغَتىم
 ،اهنعو صنّْ يمواد خاـ و يأخذوهنا  ،فذىبوا إىل ىذه الببلد واستولوا على ثرواهتم

مث يبعيوهنا عتم بأغلى األسعار، واظتغامرين منهم ىم ، وأصبح عتم سوقًا جتارياً 
 من قاموا بإنشاء مصانع عندنا، وعبد الناصر أمَّم بعضها.

 ،اإلؾتليز أحسُّوا ّٔذا األمرو فكانت حربًا ال ىوادة فيها على اإلؾتليز، 
فأصرَّ أحبابو أف يذىبوا معو،  ،يضعوه يف قصر النيللكي فاعتقلوه وأخذوه 

وكلمهم  ،فلم يستطيعوا منعهم فذىبوا معو، فلما وجدوا أف األمر كذلك
، ىذا رجل دينسياسة، وقالوا عتم: بعض األحباب اطتارجيُت وىم رجاؿ ال

فاضطروا لئلفراج  ،وأنتم اآلف ستدفعوف الناس لثورة عليكم ،والدين لو ُحرمتو
 عنو.

 -وأرضاه  رضي اهلل عنوكاف يف ىذا الوقت اإلماـ أبو العزائم 
تصاؿ بكل آّاىدين اظتسلمُت يف كل أؿتاء العامل، عن الو  -سبحاف اهلل و 

فأرسل إىل اعتند  ، اظتكاتباتومل يكن يف ذلك الوقت غَت ،كاتباتاظتطريق 
، سن الندوي وغَتىمأبو اضتو  ،وباكستاف، فكاف يف باكستاف شوكت على

وعبد القادر  ،طاِّبوإخواننا الذين يقوموف بالثورة يف اظتغرب عبد الكرمي اطت
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وكاف  ،وأيضا القائمُت بالثورة يف إندونيسيا أزتد سوكارنوا وغَته ،اصتزائري
 .على صلة ّٔم رتيعاً 

 ،وكانوا يأتوف إليو سرًا ليزوروه ويلتقوا بو، وأحيانًا إخواننا يف اعتند
والذين يسافروف إلؾتلًتا ذىب إليهم سرًا وقابلهم والتقى ّٔم وىم يف 

ألنو رجل الدين، وليس لرجل الدين أف  ،السفينة ليتحدث معهم ويكلمهم
 .يتخلى عن دوره يف الوطنية، ألهنا مسائل وطنية

ات كاف جيمعها عنده يف غرفتو اطتاصة يف صندوؽ خاٌص وىذه اظتكاتب
ا بيتو وظتا أحسَّ اإلؾتليز ّٔذه اظتوضوعات من اظتنشورات وغَتىا، ىارتو ، بو

كاف لو  ليبحثوا عن ىذه اظتنشورات، وانظر إىل تأييد اهلل للصاضتُت، فقد  
كرسيًا يف حجرتو وجبواره الصندوؽ، فجلس على الصندوؽ، وقاؿ عتم: 

ففتشوا فلم جيدوا شيئاً ، وىو جيلس على الصندوؽ، كما تريدوففتشوا  
 اضتج(.ٓٗ) " َلَقِويّّ َعزِيزٌ  َمْن يَػْنُصرُُه ِإفَّ اهللَ  َولَيَػْنُصَرفَّ اهللُ  "وانصرفوا: 

 الخالفة اإلسالمية
فألغى  ،وبعد ذلك حدث يف تركيا أف كماؿ أتاتورؾ أساء إىل الدين

وألغى مدارس القرآف الكرمي، وألغى أجازة اصتمعة وجعلها يـو  ،األذاف
وأشاع  ،األحد، وقاؿ: نريد أف نعيد تركيا إىل النظاـ األوروِّب والعلمانية

ا، وقد وصل إىل وكاف أصلو يهودي من يهود الدمن ،وأشاع اطتمر ،التربُّج
آخر  وىو رُتٍب يف اصتيش واستغل سلطتو، وطرد السلطاف عبد اضتميد

 السبلطُت العثمانيُت.
أف يُعطي لليهود وعداً ومع ضعف السلطاف عبد اضتميد إال أنو رفض 

 ،عتم يف فلسطُت، وحاولوا معو وأغروه باألمواؿ وغَتىا فرفض بوطن قومي
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طوا ىذا الرجل وىو كماؿ أتاتورؾ ليستولوا على فكانت النتيجة أف سلَّ 
 فلسطُت.

اعة ؿتن الدولة اإلسبلمية ألكثر اإلماـ أبو العزائم ينادي: يا رتبدأ ف
من مائة سنة، وصحيح أف منصب اطتبلفة فقد ىيبتو ومل يعد للخليفة الذي 
يؤدي ىيبًة كما ينبغي يف منصبو، ولكن يكفي أنو كاف جامعًا للمسلمُت، 

 فنريد أف نعيد اطتبلفة مرًة ثانية لنجمّْع اظتسلمُت.
الوا لو: ىذه فرصة ألف حولو ق والذين ،شتع ّٔذا الكبلـ اظتلك فؤاد

وخاصة أف الدعوة من مصر، فأراد أف يتكلم مع اإلماـ  ،تكوف أنت اطتليفة
أبو العزائم يف ىذا اظتوضوع، فأرسل رئيس ديوانو اظتلكي، وقاؿ لو: أف اظتلك 

فسألو ظتاذا؟ فقاؿ: إف قومًا فقدوا اإلسبلـ يف أنفسهم  ،يريدؾ، فرفض
خبلفة اإلسبلمية؟ فهو نفسو ال لو وما لل ! ماوأىليهم كيف يعطونو لغَتىم؟

 .ديشي على اظتنهج اإلسبلمي
ورأس زعماء العامل اإلسبلمي الذين كاف على صلة  ،وذىب إىل اضتج

 وعمل مؤدتراً عاماً للخبلفة اإلسبلمية. ،ف ىؤالء ىم القادةأل ،ّٔم
فجاء اظتلك عبد العزيز آؿ سعود وأراد أف يكوف ىو اطتليفة، فلما رأى 
اإلماـ أبو العزائم أف األمور دخلت فيها األغراض الشخصية واألىواء 

وتفرَّغ بعد ذلك لدعوة اهلل عز وجل ورسولو  ىذا األمرنسحب من ا ،الذاتية
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

 دعوتو
وبدأ بعد ذلك يضع سياحاتو يف كتبو ويف غتبلَّتو للدعوة اليت ركَّز فيها 

فأراد أف ينبههم ضتقيقة  ،اظتسلمُت كانوا غافلُتعلى اليقظة اإلسبلمية، ألف 
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 رقة اليت سببها اإلستعمار وغَته.وإىل الفُ  ،وإىل اصتمع ،الدين
وكاف من ضمن  ،وكاف اهلل عز وجل يؤيده يف ذلك ،فبدأ يف ىذا آّاؿ

األعاجيب يف ىذا الباب أنو كاف يرى أف اإلسبلـ لن يكوف لو شأٌف إال إذا 
 ،أف اإلسبلـ ىو الدين ،ظتبادئ الثبلثة حتت أعينهموضع اظتسلموف ىذه ا
 وأف اإلسبلـ ىو النسب. ،وأف اإلسبلـ ىو الوطن

آفة اآلفات اليت كانت يف ىذا الزمن ويف كل زماف ىي الُفرقة بُت 
ألف سبب اظتشاكل   (الشفاء من داء التفرقة)اظتسلمُت، فوضع عتا كتاباً شتَّاه: 

كلها الُفرقة، فقالوا لو: يا موالنا نريد أف ندخل يف الطُرؽ الصوفية، فقاؿ 
 " فهي طريقة واحدة إىل اهلل: !عتم: ىل تريد يا بٍت أف نزيد الطُرؽ طريقة؟

 " َعْن َسِبيِلوِ َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم 
 (.رتعية آؿ العزائم)فسجلها كجمعية وأشتاىا: األنعاـ( ٖ٘ٔ)

وكاف أمراً  ،حدثقد أمٌر  ، وىذا بسببلتسجيل الطريقة ولكنو اضطر
شتو ػتمود، وكاف قد إغريباً، فكاف لئلماـ أِّب العزائم أخًا أصغر منو وكاف 

اصتذب إىل أف  وكاف يف اظتطاىرة، فوصل بو حاؿ ،ُجذب إىل اهلل عز وجل
اإلماـ أبو العزائم وىو يف السوداف كاف دُيلي القصيدة، فُيمليها ػتمود على 

 .!!إخوانو يف الوقت واضتاؿ
فُأخذ ومل يدري بالدنيا من  ،وويف حالة اصتذب ىذه حدث لو حالة ولَ 

اظتظاىر، فيأيت شهر رمضاف فُيفطر، وال ُيصلي عند وقت بحولو وال 
 أكثر من مرة، وببل فائدة.أبو العزائم أف ينصحو  الصبلة، فحاوؿ اإلماـ

، ألهنم يُيسروف عتم واظتصيبة أف الناس دييلوف إىل متابعة ىذه األصناؼ
ويريد أف يدخل   يريد أف ُيصلي وال يصـو وال شيء من ذلك،فبل األمر،
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ذات مرة قاؿ و وىي مصيبة كبَتة، فوجد حولو ىؤالء،  ،اصتنة بغَت حساب
 !.أأتركهم مؤمنُت وأرجع أجدىم كافرين؟لو: يا ػتمود 

ىل أف ُيسجل ىذه الطريقة إ ضطرا ،فلما زاد األمر ومل جيد فائدة
 ،لها قبل وفاتو بسنتُت، لُيعلن الرباءة من أفعاؿ ىؤالءولذلك سجَّ الصوفية، 

ػتمود كاف يقوؿ:  ، وألفألهنم كانوا منتسبُت إليو، يعٍت تابعُت ألِّب العزائم
 م أساءوا إىل الدين وأساءوا إىل اهلل عز وجل.وألهنأنا أخوه، 

ىذا، وديشوف على الباطل ومازاؿ منهم بقية ىناؾ يف اظتطاىرة إىل وقتنا 
قد صنعوا لو  فرأيتهمد ذىبت إىل ىناؾ ذات مرة، ولؤلسف فق إىل اآلف،

وعندىم عقيدة أف ػتمود ىذا سُيبعث يف آخر الزماف، ضرحيًا كبَتًا جداً، 
 هدي اظتنتظر.يعٍت كمثل اظت

فتاجر يف  ،فأرسل عتم رجبًل كاف فقَتاً اهلل، الباطل ديُدُّه  !!وسبحاف اهلل
فضحكوا عليو فبٌت عتم ىذه  ،اغتٌت غناءًا زائد عن اضتدو  ،اضتديد اطتُردة

اليت وضعها يف الضريح ذتنها  -النجفة  -وكانت الثُريَّة  ،كبَت جداً الالضريح 
 قت من أمريكا.ستة مبليُت دوالر يف ىذا الو 

ُقْل ال َيْسَتِوي اطْتَِبيُث  " يف القرآف: اهللألف الباطل يُغري كما قاؿ 
ولذلك أتباعو يزيدوف، اظتائدة( ٓٓٔ) " َوالطَّيُّْب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة اطْتَِبيثِ 

 .ظتاذا؟ ألف ذلك يعجب الناس
شاذِل أبًا عن فهذا الذي جعلو سجَّل الطريقة العزمية الشاذلية، ألنو 

نُت اضُتصايف الطريقة الشاذلية، وإف كاف اس، وأيضًا أخذ عن الشيخ حجد
وصلواٍت خاصة بو فهي خصوصية من اضتضرة  ،اهلل خصَّو بأوراٍد خاصة بو

 ولكنها يف األصل طريقة شاذلية. ،احملمدية
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 دوره الصوفي
يف آّاؿ اإلماـ أبو العزائم رضي اهلل عنو وأرضاه كاف لو الدور العظيم 

الصويف، ألنو جاء يف عصر كاف يسيطر على الصوفية اطتزعببلت واطترافات 
أصبح واطتدع، واظتشايخ جعلوا الطرؽ وسيلة لبلسًتزاؽ، واظتريدين واألوىاـ 

ما يصلهم أنو ما داـ أحب الشيخ فبلف فقد ضمن اصتنة، حىت ولو ترؾ 
 .(!!الصبلة والصياـ، فكانوا يقولوف )ِحب وناـ

ولذلك قمت بعمل كتاب عن اإلماـ أِّب العزائم، وىو أوؿ كتاب 
شامل عن اإلماـ أِّب العزائم، وكاف أوؿ كتاب ِل، وكاف فيو تأييد من اهلل 

كنت حىت األماكن اليت أذكرىا يف السوداف وغَته كاف   هلل عز وجل، واضتمد
دد الصويف( ألف ، وشتيتو )اإلماـ أبو العزائم آّ!يريٍت اهلل إياىا يف عامل اظتناـ

كلمة غتدد كلمة شاملة، وال يستطيع أحد أف جيدد يف كل شيء، فهناؾ 
 من جيدد يف السياسة، ومن جيدد يف القانوف، وكاف ىو جتديده األمشل يف

 آّاؿ الصويف.
 ويف سبيل ىذا التجديد قاـ بعمل دعوى لكل مشايخ الطرؽ يف عصره،

الطعاـ، وبعد أف انتهوا وقابلهم وجهز عتم أفخر وصنع عتم وليمة عظيمة، 
ِصَراِطي  َوَأفَّ َىػَذابكل ترحاب قاؿ عتم: ِل كلمة واحدة، قاؿ اهلل تعاىل: " 

، فبل يوجد طرؽ عند اهلل، والطريق واحد األنعاـ(ٖ٘ٔ" )ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه 
وأنا أريدكم أف تتفقوا على واحد منكم، ونتنازؿ لو عن اظتشيخة كلنا، 

أنٍت رتعتكم ألكوف أنا شيخ  احىت ال تقولو ىو شيخ الطريق، و  ويكوف
أنا سأكوف خادـ ، و شيخاً  اظتشايخ، فسأترككم ساعتُت لتختاروا أحدكم

 .حذاءه
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يتشاجروف  فاظتشايخاظتريدين وقالوا لو: أدرؾ  ه بعضوبعد فًتة جاء
، ألف !!تفقتم؟ فقالوا: اتفقنا على أف ال نتفقاباألحذية، فسأعتم: ىل 

الشيخ و اظتشيخة فيها أَّّٔة، ف !!ىذه اظتكاسب؟ وففكيف يًتك ،ألمور دنيويةا
 !.ىذه اظتشيخة؟ وففِلَم يًتك ،والشيخ جاء ،راح

ألنو كاف يريد أف جيمع مشل  ،عمل ما عليوفاإلماـ أبو العزائم 
تنقية لاظتسلمُت على اطتبلفة اإلسبلمية، ورتع الصوفية على إماـ واحد 

 من مهاتراهتا.الطُرؽ الصوفية 
وأيت لنا باظتنهج الصويف اظتخالف لسائر الطُرؽ  ،فركَّز على األحباب

تعترب الطرؽ األخرى كانت يف ىذا الوقت وال تزاؿ إىل وقتنا ىذا فاألخرى، 
ظهره وؼتربه، وإذا كاف وغَت مهتم مب ،الرجل صوفيًا إذا كاف مبتذاًل يف ملبسو

هذا عندىم صويٌف عظيم ويطلبوف عندما يأكل يسيل لعابو على مبلبسو، ف
 منو الدعاء. 

أو مقطعة فهذا رجٌل غتذوب ولو كرامات  ،وإذا كانت مبلبسو متسخة
عظيمة عند عبلـ الغيوب، وال يزاؿ الناس عندىم ىذه العقيدة إىل وقتنا 

 ىذا.
الدنيا   ترؾجل ىذا ر يقولوف لزوجتو: لزوجتو وأوالده،  وإذا كاف تاركاً 

 ديدحوف فيو مع أف الدين يذُّـ فيو.، و ع اهللم يسَتو  ،كلها
 ،تزوجوا أرتل النساء))وقاؿ لنا:  ،فطهَّر التصوؼ من ىذا الكبلـ كلو

على أف  ،شربوا أىنأ الشراباو  ،وكلوا ألذَّ الطعاـ ،والبسوا أفخر الثياب
ُتضيّْق  مَ فلِ  ((يكوف ذلك من حبلؿ، وأف تشكر اهلل بعد ذلك على نعمو

ُقْل َمْن َحرَّـَ زِيَنَة اهلل الَّيِت َأْخرََج  " !ا حرَـّ ذلك علينا؟نفسك؟ وىل ديننعلى 
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ما داـ الرزؽ طيبًا وحبلاًل أحلَّو األعراؼ( ٕٖ" ) لِِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرّْْزؽِ 
 مو أنت.اهلل فلم حُترّْ 

 رزتة اهلل عليو يقوؿػتمد علي سبلمة اظترووشُت كاف الشيخ ىؤالء 
، أو ديشي ُعرياناً يا بٍت ليسوا مبجاذيب، فمن ديشي حافياً  : ىؤالءفيهم

يفعل  نالقوة العقلية سويَّة فل كانتُقواىم العقلية فيها نقٌص، ألنو لو  فهؤالء 
ولكن نقتدي بالرجل الكامل العامل  ،ؿتن ال نقتدي ّٔمو  وىم ؼتابيلذلك، 

 العامل الذي ديشي على شرع اهلل جل يف ُعبله.
وأرضاه  رضي اهلل عنوب للشيخ أِّب اضتسن الشاذِل فواحد منهم ذى

تًتكهم ُيربُّْدوف لك اظتاء؟ واظتفروض أف تشرب اظتاء ساخناً؟  ملَِ وقاؿ لو: 
فقاؿ لو: يا أخي أنا إذا شربُت اظتاء البارد أزتد اهلل بكل جوارحي، وإذا 

، وأنا ُمتضرٌر لذلك، ة نفسٍ ذاذشربُت اظتاء الساخن أقوؿ: اضتمد هلل بك
أـ أقوؿ: اضتمد هلل وأنا متضايق  ،فأيهما أحسن؟ أزتد اهلل بكل اصتوارح

  !وُمتضرر؟
فسيدنا أبو اضتسن الشاذِل كاف يلبس أفخر  ،ىؤالء أساطُت الصاضتُتو 
 ، وىذا بعد مرحلة اصتهاد األوىل لنفسو.ويأكل أحسن الطعاـ ،الثياب
وأرضاه، فأوؿ  رضي اهلل عنوكاف على ىذه الوتَتة اإلماـ أبو العزائم و 
قتٌت السيارات يف عصره كاف ىو من رتلتهم، وىذه السيارات كانت امن 

كانت ، فآخرإىل  موقف سياراتأف يتنقل من  فبداًل منإلببلغ دعوة اهلل، 
الذين يدعوف ألنو يضرب القدوة لآلخرين  ،السيارة تُعينو على الدعوة

 للتقشف والزىد. 
ألف  اظتكيف،أنا ال أركب القطار يقوؿ:  ،بُت بعض إخوانناحىت وىذا 
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ال و ال أركب إال قطار الدرجة الثالثة، وؿتاوؿ أف نفهمهم ، و ذلك إسراؼ
 .وىذا ىو الزىد ،لو أف ىذا ىو التصوؼ ئويُهي، فائدة

ويف  ،وىو أف يزىد اإلنساف يف غَت اهلل ،الزىد عندنا ىو زىٌد قليبٌ لكن 
 أي خاطر ال يقربو إىل مواله، ولكن إذا أعطاه اهلل النعمة:

 ٚ{ َعْبِدهِ  َعَلى نِْعَمِتوِ  أَثَػرُ  يَػَرى َأفْ  حيُِبَّ  اللَّوَ  ِإفَّ  }
، وعُتَّ عتا فكاف ىو من أوؿ الناس الذين جلبوا السيارات يف مصر

الرومي، وذات ، وشتَّاه ُصهيب نصراين وأسلم على يديو سائقاً، والسائق كاف
 ر أُمك اليت أرضعتك لنب اإلسبلـ.من اظترات قاؿ لو: يا ُصهيب زُ  مرة

من اليت أرضعتٍت وأنا صغَت؟ قالت  :وسأعتا ،وذىب إىل أُمو ،فتحَتَّ 
وكاف لنا جارة  ،لو: يا بٍت عندما ولدُتك ُأِصبُت مبرٍض فلم ينزؿ اللنب

ي جعلو ُيسلم، وؿتن مسلمة فهي اليت أخذتك وأرضعتك، فعرَّفو السر الذ
 نستهُت ّٔذه األمور.

 رضي اهلل عنواظتشهور بالزىد والورع سيدنا اإلماـ اضتسن البصري 
صلى اهلل عليو  و كانت خادمة عند السيدة أُـ سلمة زوجة النيبأُمُّ وأرضاه 

 ،، والسيدة أـ سلمة كانت قد جتاوزت الثمانُت، وأمو كانت تعملوسلم
فنزَّؿ لنب بعد  ،دة أـ سلمة أف هتدئو فتعطيو ثديهاوالولد يبكي فتحاوؿ السي

الثمانُت، فقالوا: الرضعات اليت رضعها من أُـ سلمة ىي اليت أعطتو الفقو 
 .والورع والدين الذي اشتهر بو بُت الناس، لتعرفوا أثر رضاعة لنب األـ

ظتاذا؟ لدعوة اهلل  ،ومعو السيارة ،فكاف اإلماـ أبو العزائم معو السائق
الشمسية، فكاف اإلماـ أبو العزائم  النظاراتخًتعوا أف اأوؿ ما و وجل، عز 

                                                           
 جامع الترمذي عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما =



38 
 

فِلَم أترؾ األشياء  ،، لنعرؼ أف ىذا ليس من الزىد والورعواحدةعنده 
وحرارة  ،دتنع أذى الشمسفالنظارة  ؟!العصرية ماداـ ِل فيها مصلحة

اليت ليس ِل األشياء اليت حرمَّها اإلسبلـ ىي لكن فما اظتانع فيها،  ،الشمس
 فيها منفعة أو يقع عليَّ بسببها ضرٌر.

أمنعها؟ ومشى على ىذا  مها؟ وملَِ ُأحرّْ  مَ لكن ما داـ فيها منفعة ِل فلِ 
يف تربية اظتريدين، فرَّبَّ اظتريدين على  رضي اهلل عنواألساس اإلماـ أبو العزائم 
وىو أف أُعطي كل ذي حٍق حقو، فُتعطي  ،اظتنهج الصحيح اإلسبلمي

وتُعطي لربك  ،وتُعطي ألوالدؾ حقهم، وتُعطي لعملك حقو ،وجتك حقهاز 
 .وللوالدين حقهما، ولذوي األرحاـ حقوقهم ،حقو، وصتَتانك حقوقهم

ولذلك  ،ؿتن ىموأكمل الناس قيامًا باضتقوؽ وليس عندىم عقوؽ 
عندما أجد أخًا من األحباب عنده عقوؽ أعجب منو، ألف الدين عندنا 

 أكمل ما فيو ىو القياـ باضتقوؽ ألصحاب اضتقوؽ.
 " َوِإىَل َربَّْك َفاْرَغبْ  َفِإَذا فَػَرْغَت َفاْنَصبْ  " فإذا أهنيت ىذه األمور:

 سيدنا رسوؿ اهلل كافالشرح( لكنك تعمل وال هتتم بزوجك، مع أف ٛ-ٚ)
يستأذف من زوجتو يف أف يقـو الليل، ظتاذا؟ ألف عتا حق فهي ليلتها، والدين 

 ىكذا، وعندما كلمها باألسلوب اللطيف الطيب صَرحَّت لو.
كمل أعماؿ اظتؤمن اليت تُقربو إىل اضتقوؽ، وأ فاإلسبلـ ىو القياـ بكل

صلى اهلل نها لنا رسوؿ اهلل وبيَّ  ،اهلل ىو القياـ باضتقوؽ اليت أوجبها علينا اهلل
 .عليو وسلَّم

فهذه اضتقوؽ عندما نقـو ّٔا فقد وصلنا إىل اظتراد، وماذا عن 
ىذه مثل ىذه األمور؟ و  ،آّاىدات يف الصبلة والصياـ واضتج وتكراره
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ين  العارفوف، وىل العابد ؿتنشتهم العابدوف، لكننا اوىؤالء  ،عبادات
َجنَّاُت  "م اصتنة: عت فالعابدوف آخر شيء ناؾ فرٌؽ كبَت،ىكالعارفُت؟ ال، 
وىو عتم فوؽ اصتنة،  الرعد( أما العارفوف فأوؿ شيءٖٕ" ) َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها
 التوبة(.ٕٚ) " َأْكبَػرُ  َوِرْضَواٌف ِمَن اهللِ  "مقاـ الرضواف: 

بد أف  فمقاـ العابدين غَت مقاـ العارفُت، فبل ،أرأيتم الفرؽ بُت اإلثنُت
 بُت اإلثنُت.مُنيّْز 

وأساسو األوؿ  ،فهذا منهج اإلماـ أِّب العزائم الذي ؿتن سائروف عليو
 العلم مث العمل.

ببل   جياىد يف تصحيح اظتفاىيم اإلسبلمية ونشر دعوة اهلل  وظل 
فانتقػل إىل جػوار ربػو يف ليلػة اإلسػراء واظتعػراج  ،كلل أو ملل، حىت وافتو منيتو

وىػػي نفػػس الليلػػػة الػػىت ولػػػد فيهػػا، وكػػاف ذلػػػك يف يػػـو السػػػابع والعشػػرين مػػػن 
ـ، عػن عمػر ينػاىز ٖٜٚٔىػ اظتوافق السادس من أكتػوبر ٖٙ٘ٔشهر رجب 

ببيتػػػو ويف موضػػػع  ، وقػػػد دفػػػن قضػػػاىا كلهػػػا يف طاعػػػة اهلل  ،سػػػنة ٓٚ
وحتػوؿ ىػذا اظتكػاف  ،اصػة الػىت وصػى ّٔػا يف ذلػكخلوتو بناء علػى الوصػية اطت

 بربكتو إىل مسجد كبَت يشع منو النور واظتعرفة واعتدى إىل رتيع اظتسلمُت
وأن يُؤتينا حكمة  ،نسأل اهلل عز وجل أن يجملنا بجمال العلماء

وأن يفتح علينا بما فتح بو على الُعرفاء، وأن يجعلنا من  ،الُحكماء
 ادوا من فقههم أن يكونوا أنبياءء ُعلماء فُقهاء كالذين ورثوا مقام ُحلما

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


