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  : رجل والرجال قليل
  

 عــن تــاريخ  عــن تــاريخ  عــن تــاريخ  عــن تــاريخ إن كثيــرًا مــن أبنــاء الطريــق ال يعرفــون شــيئًاإن كثيــرًا مــن أبنــاء الطريــق ال يعرفــون شــيئًاإن كثيــرًا مــن أبنــاء الطريــق ال يعرفــون شــيئًاإن كثيــرًا مــن أبنــاء الطريــق ال يعرفــون شــيئًا
        .. .. .. .. ألنهم لم يدركوه ولم يتمتعوا بصحبتهألنهم لم يدركوه ولم يتمتعوا بصحبتهألنهم لم يدركوه ولم يتمتعوا بصحبتهألنهم لم يدركوه ولم يتمتعوا بصحبته.. .. .. .. هذا الرجلهذا الرجلهذا الرجلهذا الرجل

ـــي  ـــك الشخـــصية ف ـــى تل ـــضوء عل ـــي ال ـــذلك أردتُ أن ألق ـــي ل ـــك الشخـــصية ف ـــى تل ـــضوء عل ـــي ال ـــذلك أردتُ أن ألق ـــي ل ـــك الشخـــصية ف ـــى تل ـــضوء عل ـــي ال ـــذلك أردتُ أن ألق ـــي ل ـــك الشخـــصية ف ـــى تل ـــضوء عل ـــي ال ـــذلك أردتُ أن ألق ل
ـــدة عـــن المبالغـــة ـــدة عـــن المبالغـــةصـــورة بعي ـــدة عـــن المبالغـــةصـــورة بعي ـــدة عـــن المبالغـــةصـــورة بعي ـــاك ... ... ... ... صـــورة بعي ـــدرك القـــارئ أن هن ـــاك لي ـــدرك القـــارئ أن هن ـــاك لي ـــدرك القـــارئ أن هن ـــاك لي ـــدرك القـــارئ أن هن لي

رجــــاالً عرفــــوا هللا فعــــرفهم وأحبــــوه فــــأحبهم، فعاشــــوا رجــــاالً عرفــــوا هللا فعــــرفهم وأحبــــوه فــــأحبهم، فعاشــــوا رجــــاالً عرفــــوا هللا فعــــرفهم وأحبــــوه فــــأحبهم، فعاشــــوا رجــــاالً عرفــــوا هللا فعــــرفهم وأحبــــوه فــــأحبهم، فعاشــــوا 
حـــــسانه ورحمتـــــه حـــــسانه ورحمتـــــه حـــــسانه ورحمتـــــه حـــــسانه ورحمتـــــه إإإإفـــــي رحابـــــه، متمتعـــــين بفـــــضله وفـــــي رحابـــــه، متمتعـــــين بفـــــضله وفـــــي رحابـــــه، متمتعـــــين بفـــــضله وفـــــي رحابـــــه، متمتعـــــين بفـــــضله و

        ............ المتقين المتقين المتقين المتقينورضوانه، وذلك جزاءورضوانه، وذلك جزاءورضوانه، وذلك جزاءورضوانه، وذلك جزاء
  .ونعم أجر العالمين

***  
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  اإلهداء
ــشيخ ــتاذي ال ــى أس ــوض : إل ــود مع ــسين محم ح
  . خليفة الشيخ في الطريق

إلــى مــن حمــل الرســالة مــن بعــض شــيخه وأدى 
األمانــة بحمــد اهللا وعنايتــه إلــى مــن طلبــت منــه 

: أقـول مـاذا   : أن يكتب لي كلمـة عـن شـيخه فقـال          
سـعد محمـد    / وماذا أكتب، وقـد كتـب أخـي الـشيخ         

ــتطاعته  ــده واسـ ــدر جهـ ــوطي قـ وإن .. الفرشـ
لــساني ليعجــز عــن التعبيــر وقلمــي عــن      

ــسطير ــول.. الت ــسعني إال أن أق ــل .. وال ي ــو رج ه
ــه    ــى اهللا فقرب ــرب إل ــرف اهللا، وتق ــرف اهللا فع ع
ــصانه اهللا     ــه ف ــار علي ــن اهللا وغ ــان دي اهللا، وص

ــون،  ــيكن المؤمن ــذلك فل ــل  فك ــذا فليعم ــل ه  ولمث
  . العاملون

ــى    ــسير عل ــق أن ن ــي الطري ــائي ف ــواني وأبن ــدمها إلخ ــر وصــية أق وخي
ــه ــان   .. نهج ــده بإيم ــن بع ــالة م ــل الرس ــه، وأن نحم ــق بأخالق وأن نتخل

فقــد كــان ناصــع الــصفحة مــستقيم الخطــة فــي كــل .. وأخــالق وصــدق
مراحل حياتـه التـي كانـت وقفـاً علـى األعمـال الـصالحة وكانـت سلـسلة                   

ن الــسعي الحميــد والكــدح الرشــيد، والعمــل المثمــر والجهــد الموفــق  مــ
فجزاه اهللا عنـا جهـاده خيـر مـا يجـزي بـه المؤمنـون الـصادقون رحمـه                    
اهللا رحمة واسـعة، وأسـكنه فـسيح جناتـه أنـه سـميع الـدعاء وهـو نعـم                    

ــصير،   ــم الن ــولى ونع ــ�ِْ� �ُ ����الم ُ� َ� �ــ �����ــ�ِْ� �ُ  ُ� َ� �ــ �����ــ�ِْ� �ُ  ُ� َ� �ــ �����ــ�ِْ� �ُ  ُ� َ� �ــ �����  ���َ!"#�ــ� �$ ْ%ِ& �ــ� "��� �ــ ����'ُ( ���َ!"#�ــ� �$ ْ%ِ& �ــ� "��� �ــ ����'ُ( ���َ!"#�ــ� �$ ْ%ِ& �ــ� "��� �ــ ����'ُ( ���َ!"#�ــ� �$ ْ%ِ& �ــ� "��� �ــ ����'ُ(   �ــ� �,ــ�+*( ِ- �ــ ��ــ." �َ �$�/  �ــ� �,ــ�+*( ِ- �ــ ��ــ." �َ �$�/  �ــ� �,ــ�+*( ِ- �ــ ��ــ." �َ �$�/  �ــ� �,ــ�+*( ِ- �ــ ��ــ." �َ �$�/
+0��$�'�� �1*َْ2 �),*ِ& ً4�5"�� +0��$�'�� �1*َْ2 �),*ِ& ً4�5"�� +0��$�'�� �1*َْ2 �),*ِ& ً4�5"�� +0��$�'�� �1*َْ2 �),*ِ& ً4�5"�� ����.  

       6#�7�� 8 )��&  
9:';�<�� �5= ��>  



 6
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 �املقدمة�
الحمـد هللا رب العــالمين، بيــده األمــر وهــو علــى كــل شــئ قــدير هــو  
األول واآلخر والظـاهر والبـاطن وهـو بكـل شـئ علـيم ال الـه إال هـو                    

ــصير  ــع والم ــه المرج ــت والي ــى ويمي ــه إال اهللا، . يحي ــهد أن ال ال وأش
اء خلــق الخلــق بقدرتــه وأنــشأهم بحكمتــه، وكتــب علــيهم المــوت والفنــ

ــاء،   ــود والبق ــي الخل ــد ف ــع أح ــئال يطم ��ِــ(? &ِ�, �ل�$ ٍA"9ــ �; BCُــD,�ِ& ?)ِــ���$ ٍA"9ــ �; BCُــD,�ِ& ?)ِــ���$ ٍA"9ــ �; BCُــD,�ِ& ?)ِــ���$ ٍA"9ــ �; BCُــD +Eــ �F"G�/+Eــ �F"G�/+Eــ �F"G�/+Eــ �F"G�ــ�" � �/ �- BCُــD "ــ� �- BCُــD "ــ� �- BCُــD "ــ� �- BCُــD
   ِH��/ ِIJــ َK� /ُ% �ــ( L��  +Eــ "G�/ Mــ َN"O�#�/ ٍP�ــ َQ �ــ �F"�َ(�R   ِH��/ ِIJــ َK� /ُ% �ــ( L��  +Eــ "G�/ Mــ َN"O�#�/ ٍP�ــ َQ �ــ �F"�َ(�R   ِH��/ ِIJــ َK� /ُ% �ــ( L��  +Eــ "G�/ Mــ َN"O�#�/ ٍP�ــ َQ �ــ �F"�َ(�R   ِH��/ ِIJــ َK� /ُ% �ــ( L��  +Eــ "G�/ Mــ َN"O�#�/ ٍP�ــ َQ �ــ �F"�َ(�RِS��ــ� DِْS��ــ� DِْS��ــ� DِْS��ــ� Dْ�.    ــده ــدا عب ــيدنا محم ــهد أن س وأش

دي األمانــة أ بلـغ الرسـالة و   الــذيورسـوله وصـفيه مــن خلقـه وحبيبـه    
ونصح األمـة ثـم لحـق بـالرفيق األعلـى راضـيا مرضـيا ونـودي مـن                   

ــى   ــأل األعل ــل الم ــ  �قب �� �ــ �Fُ!�#َ2 �ــ �ــ # �� �ــ �Fُ!�#َ2 �ــ �ــ # �� �ــ �Fُ!�#َ2 �ــ �ــ # �� �ــ �Fُ!�#َ2 �ــ �#     9ِ(+T"U�ــ َQ ً4�ــ� ِV"��- ً4�ــ� ِV��ــ(ِ   L��  Mــ ــ9 &ِ�َ ِ�ِG" � ُ4ــ ��ِW�57ُْX� +Yْ<��     9ِ(+T"U�ــ َQ ً4�ــ� ِV"��- ً4�ــ� ِV��ــ(ِ   L��  Mــ ــ9 &ِ�َ ِ�ِG" � ُ4ــ ��ِW�57ُْX� +Yْ<��     9ِ(+T"U�ــ َQ ً4�ــ� ِV"��- ً4�ــ� ِV��ــ(ِ   L��  Mــ ــ9 &ِ�َ ِ�ِG" � ُ4ــ ��ِW�57ُْX� +Yْ<��     9ِ(+T"U�ــ َQ ً4�ــ� ِV"��- ً4�ــ� ِV��ــ(ِ   L��  Mــ ــ9 &ِ�َ ِ�ِG" � ُ4ــ ��ِW�57ُْX� +Yْ<��
ــ9 ِ!���G 9ــ ِ(+T"U��/ ZِU�ــ �OِR 9ــ ِQ9ــ ِ!���G 9ــ ِ(+T"U��/ ZِU�ــ �OِR 9ــ ِQ9ــ ِ!���G 9ــ ِ(+T"U��/ ZِU�ــ �OِR 9ــ ِQ9ــ ِ!���G 9ــ ِ(+T"U��/ ZِU�ــ �OِR 9ــ ِQ �"   ــد ــيدنا محم ــى س ــارك عل ــلم وب ــم صــلى وس الله

ـ   وأصـحابه وأحبابـه وأصـفيائه الـذين سـلكوا سـبيله، واتبعـوا              ه  وعلى آل
عـنهم  الذي انـزل معـه أولئـك هـم المفلحـون فرضـي اهللا تعـالى                 النور  

 :أجمعين أما بعد

رجيم، بسم  باهللا من الشيطان الأعوذُ: فيقول اهللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم
�)َ�"Fِ�" ����اهللا الرحمن الرحيم R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2  "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2  "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2  "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2  �P'ُ*��"\�# "�+$ َ��/ �P'ُ*��"\�# "�+$ َ��/ �P'ُ*��"\�# "�+$ َ��/ �P'ُ*��"\�# "�+$ َ��/���� �P'ُN,!�# �'ُ*�َD�/ �'+��-] ��#ِ^,�� �P'ُN,!�# �'ُ*�َD�/ �'+��-] ��#ِ^,�� �P'ُN,!�# �'ُ*�َD�/ �'+��-] ��#ِ^,�� �P'ُN,!�# �'ُ*�َD�/ �'+��-] ��#ِ^,������ +�+Fَ� +�+Fَ� +�+Fَ� +�+Fَ�

َ% ِE,(�� ِ_��5ِ(َ`ِ� َC#ِ�"Oَ� َ� ِa��ِTb� 9ِQ�/ ���ْ*c��� ِa���َd� 9ِQ e��"f+O��َ% ِE,(�� ِ_��5ِ(َ`ِ� َC#ِ�"Oَ� َ� ِa��ِTb� 9ِQ�/ ���ْ*c��� ِa���َd� 9ِQ e��"f+O��َ% ِE,(�� ِ_��5ِ(َ`ِ� َC#ِ�"Oَ� َ� ِa��ِTb� 9ِQ�/ ���ْ*c��� ِa���َd� 9ِQ e��"f+O��َ% ِE,(�� ِ_��5ِ(َ`ِ� َC#ِ�"Oَ� َ� ِa��ِTb� 9ِQ�/ ���ْ*c��� ِa���َd� 9ِQ e��"f+O���ِ���� ُg"'َ<�� �'+$ �)ِ��ِ���� ُg"'َ<�� �'+$ �)ِ��ِ���� ُg"'َ<�� �'+$ �)ِ��ِ���� ُg"'َ<�� �'+$ �)ِ� +� +� +� +�����....))))1((((  
 

 من هو الولي؟: أيها اإلخوة األحباب 

هو الذي جمع إلى اإليمان الكامـل، التقـوى الدائمـة المتـصلة، ومـن               : الولي
ـ         أل إنما سمى الولي ولياً   : هنا قالوا  ييـد   صر والتأ ن اهللا قد تـواله بالمعونـة والن

طاعة اهللا تعالى، فلـم تتخلـل معاصـيه بـين طاعاتـه، وإذا              ألنه قد والى بين     
                                                 

)1( 
�� .64، 63، 62: ا��ت �� ��رة 
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كانت الوالية تعتمد على أمرين، اإليمان الكامل، والتقـوى الدائمـة فقـد تكفـل               
�#"ـ.�                ������ــ� ��ــ� ��ــ� ��ــ� ����:  قـول اهللا تعـالى     إقـرأ : القرآنببيان ذلك في غير أية      َ� +0��#"ـ.�        %َ�ِـ(� ��`ِ!َـ  َ� +0��#"ـ.�        %َ�ِـ(� ��`ِ!َـ  َ� +0��#"ـ.�        %َ�ِـ(� ��`ِ!َـ  َ� +0�%َ�ِـ(� ��`ِ!َـ
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من اآليات وهى كثيرة، وكلها ناطقة بـأن اإليمـان ال يـتم والتقـوى ال تحقـق               
المحافظـة علـى الـشعائر والـسبق        وهما حقيقة الوالية إال بإقامة الفـرائض و       

  ومراقبـة الحـي      ،إلى الخيرات والمواظبة على الطاعـات، والتـزام الحـدود         
 .مور إليهالمعبود، وحسن التوكل عليه والتفويض في كل األ

قـال رسـول اهللا     : ويحدثنا البخاري عن أبى هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال            
ـ     : صلى اهللا عليه وسلم، إن اهللا تعالى قـال         ي وليـا فقـد آذنتـه       مـن عـادى ل

بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بـشئ أحـب إلـى ممـا افترضـته عليـه وال                  
 بالنوافل حتى أحبـه فـإذا أحبتـه كنـت سـمعه الـذي               عبدي يتقرب إلي  يزال  

ـ ي يبطش بهـا ورجلـه ال      لتيسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده ا        ي يمـشى   ت
ث يبـين أن    نـه، فالحـدي   ني ألعطينـه، ولـئن اسـتعاذنى ألعيذ       بها، ولئن سأل  

أولياء اهللا هم الذين يتقربون إليـه بمـا فـرض مـن فـرائض، وشـرع مـن                   

                                                 
�ة - 1�� ). 5، 4، 3، 2، 1( ا��ت �� ��رة ا�
 ). 4، 3، 2( ا��ت �� ��رة ا"�!�ل -2
 ). 19، 18، 17، 16( ا��ت �� ��رة ا�#ار�ت - 3
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واجبات، ويرقون من ذلك إلـى االسـتزادة مـن فعـل النوافـل والمنـدوبات                
لتصفو نفوسهم، وتستنير قلوبهم فمن كان كـذلك قربـه اهللا إليـه وأدنـاه مـن                 

قبـة  حضرته، ورقاه إلى درجـة اإلحـسان فعبـد اهللا علـى الحـضور والمرا              
كأنه يراه فيمتلـئ قلبـه بمعرفـة اهللا ومحبتـه وعظمتـه، وإجاللـه وخوفـه                 

ألنس به والشوق إليه، ومتى امتأل القلب بـذلك محـا منـه كـل مـا                 او وهيبته،
سواه ولم يبق للعبد شئ من نفسه وهـواه، فـال إرادة لـه إال مـا يريـده منـه                 

مره، فـان نطـق     مواله، فحينئذ ال ينطق العبد إال بـذكره، وال يتحـرك إال بـأ             
نطق باهللا، وان سمع سمع باهللا، وان نظر نظـر بـه وان بطـش بطـش بـه،                   

 مـا يرضـى اهللا،      يـصدر عنهـا إال    ال  فال  تنبعث الجـوارح إال بالطاعـة، و        
، هللا تعـالى لهـذا العبـد المقـرب منـه          أن من نتائج محبة ا    : والحديث يبين بعد  

ـ    انه إذا سأل اهللا شيئا أعطاه إياه وإذا استعاذ         ن ن شـئ أعـاذه منـه، وإ        بـه م
 .دعا أجابه، لمنزلته من ربه وكرامته عليه

 اهللا  دإن مـن عبـا    "حمد من حديث عمـر رضـي اهللا عنـه           وفى مسند اإلمام أ   
ـ يغـبطهم األنب . ناسا ما هم أنبياء وال شـهداء       اء والـشهداء بمكـانهم مـن اهللا    ي

ـ                 ى غيـر   تعالى، قالوا يا رسول اهللا من هم، قال هم قوم تحـابوا بـروح اهللا عل
نهـم لعلـى    إم لنـور، و   ا، فـواهللا إن وجـوهه     ل يتعاطونه اأرحام بينهم، وال أمو   

. وال يحزنـون إذا حـزن النـاس       . منابر من نور، وال يخافون إذا خاف النـاس        
��َ $+����ثم تال هذه اآلية / "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2 +$ َ��/ "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2 +$ َ��/ "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2 +$ َ��/ "�ِF"�َ(�R ?["'�T َ� ِE,(�� �A���ِ�"/َ2 �Pِ& َ�َ2  �P'ُ*��"\�# "� �P'ُ*��"\�# "� �P'ُ*��"\�# "� �P'ُ*��"\�# "�����....  

  

وأنهـم يتحـابون   . ا األولياء بـبعض صـفاتهم وخصائـصهم    والحديث يصف لن  
في اهللا ويجتمعون علـى طاعـة اهللا مـن غيـر أن تكـون بيـنهم أرحـام أو                    

 . ومن غير أن تكون لهم أغراض دنيوية تجمعهم. انساب تربطهم

يـا  : قـال رجـل   : بن عباس رضي اهللا عنهمـا قـال        حديث ا  وروى البزار من  
، أي أنهـم لهـم مـن        الـذين إذا رءوا ذكـر اهللا      : رسول اهللا من أولياء اهللا، قال     

حسن السمت فـي الطاعـة وآثـار الـصالح ومظـاهر التقـوى وعالمـات                
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الخشوع واإلنابة إلى اهللا، ما يذكر الناس بربهم ويحملهـم علـى األسـوة بهـم                
  .واالقتداء بأفعالهم

 .... وبعد      

، وجـاءت بـه األحاديـث فـي بيـان األوليـاء             القرآنفهذا بعض مما نطق به      
تهم وخصائصهم، فمن تحقق بها وكل بها نفـسه فقـد صـار فـي               اوشرح مميز 

زمرتهم وانتظم في سـلكهم، وكـان حقـا علـى اهللا أن يجعلـه مـن أحبابـه                   
 يديـه   وأوليائه ولـيس بـالزم أن يخـرق اهللا لـه العـادات أو يظهـر علـى                 

 .المغيبات، وهللا في خلقة شئون

يعـرف القـارئ الكـريم أن صـاحب         ل.. هذه مقدمة البد من بيانها وتوضيحها     
 الذي نحتفل بذكراه، كان والحمـد اهللا مـن أوليـاء اهللا الـذين أحـبهم                 الذكرى

�ـ� #+7ِـzِ    ���� قـال اهللا فـيهم       هللا وأكرمهم سبحانه بفضله وإحسانه فهو مـن الـذين         ا-�/    ِzـ� #+7ِـ�-�/    ِzـ� #+7ِـ�-�/    ِzـ� #+7ِـ�-�/
         ِA����Fcfــ ���ــ/ �kِN#L�Lnــ ���ــ/ �kLــ� ��Oِــ�� �ــ� ــ�"L- �ِFــ �)َــR +Eــ ــ�� ��),ــ 2َْ*��ــ �ــ^ِ#� � ��,ــzــ �ــ- �ــ( ــ'Wَ�"/ُqَQ َIِــ �����<+ــ/ �Eــ ��Aِ         ��),ــ��Fcfــ ���ــ/ �kِN#L�Lnــ ���ــ/ �kLــ� ��Oِــ�� �ــ� ــ�"L- �ِFــ �)َــR +Eــ ــ�� ��),ــ 2َْ*��ــ �ــ^ِ#� � ��,ــzــ �ــ- �ــ( ــ'Wَ�"/ُqَQ َIِــ �����<+ــ/ �Eــ ��Aِ         ��),ــ��Fcfــ ���ــ/ �kِN#L�Lnــ ���ــ/ �kLــ� ��Oِــ�� �ــ� ــ�"L- �ِFــ �)َــR +Eــ ــ�� ��),ــ 2َْ*��ــ �ــ^ِ#� � ��,ــzــ �ــ- �ــ( ــ'Wَ�"/ُqَQ َIِــ �����<+ــ/ �Eــ ��Aِ         ��),ــ��Fcfــ ���ــ/ �kِN#L�Lnــ ���ــ/ �kLــ� ��Oِــ�� �ــ� ــ�"L- �ِFــ �)َــR +Eــ ــ�� ��),ــ 2َْ*��ــ �ــ^ِ#� � ��,ــzــ �ــ- �ــ( ــ'Wَ�"/ُqَQ َIِــ �����<+ــ/ �Eــ ��),ــ

 ً��N�ِQــ  ��ــ�+�� Wَ�"/ُ2ِــ(��/ �kِ\ِ���nــ���/ ً��N�ِQــ  ��ــ�+�� Wَ�"/ُ2ِــ(��/ �kِ\ِ���nــ���/ ً��N�ِQــ  ��ــ�+�� Wَ�"/ُ2ِــ(��/ �kِ\ِ���nــ���/ ً��N�ِQــ  ��ــ�+�� Wَ�"/ُ2ِــ(��/ �kِ\ِ���nــ���/������ ��)5�ِــ�ً%َ�ِــ(� ��>َــ}Cُْ -ِــ�� ��%َ�ِــ(� ��>َــ}Cُْ -ِــ�� ��%َ�ِــ(� ��>َــ}Cُْ -ِــ�� ��%َ�ِــ(� ��>َــ}Cُْ -ِــ�R ِEــ,(��ِ� Mَــ<َD�/ ِEــ,(ً��)5�ِــR ِEــ,(��ِ� Mَــ<َD�/ ِEــ,(ً��)5�ِــR ِEــ,(��ِ� Mَــ<َD�/ ِEــ,(ً��)5�ِــR ِEــ,(��ِ� Mَــ<َD�/ ِEوأنــا ال أزكيــه     1111    ����),ــ
  .بذلك على اهللا فمعاذ اهللا أن نزكي على اهللا أحدا

        
  ى؟من هو صاحب الذكر

، وإمـام الهـداة العـالمين وتـاج العـارفين،           هو شيخ التقى والعلـم والحجـا      
هللا، المحمود في كل أمـره الـداعي إلـى اهللا علـى بـصيرة العـالم                 العارف با 
 ."أبو الطيب"محمد سليمان سليمان :يلة الشيخ الجليل فض

مصباح مشكاة الطريقـة الخلوتيـة مـالكي المـذهب، مـع بلوغـه الدرجـة                
ب الـرأي   يوبى االصـطبار علـى ابـتالء اهللا واختبـاره صـاح           أاالجتهادية،  

ـ بطالسديد، والعلـم المفيـد       . ب األرواح، ومزيـل األتـراح، قـدوة المـربين    ي
  . المتخلق باألخالق المحمدية واآلداب الشرعية. وزين الخاشعين
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 : ونشأتههمولد
مـن  .  ميالديـة ونـشأ نـشأة مباركـة        1902  سنة  اغطس 15  في ولد بالقاهرة 

متمـسكة بالـدين والخلـق القـويم وأحـس والـده بـشأنه              . أسرة كريمة طيبة  
 .فتعهـده بالتربيـة الدينيـة     . أن يجعله من علمـاء المـسلمين      ودعا اهللا   . العظيم

الـذكاء  وفشب وأنوار الهدايـة تحـيط بـه         .. وحفظ القرآنالكريم في سن مبكرة    
 ميالديـة   1915والفطنة تظهران عليـه، والتحـق بـاألزهر الـشريف سـنة             

 ميالدية بقسم الـوعظ واإلرشـاد وأصـبح علمـا مـن             1931وتخرج منة سنة    
بلغ الرسالة ويؤدى االمانـه وينـشر الطريـق ويهـدى النـاس             أعالم اإلسالم ي  

سـمه،  أإلى الصراط المـستقيم بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وبـذلك ظهـر              
وتألق نجمة وتحققت دعـوة آبيـه واقبـل عليـة المريـدون وازدحـم علـى                 
ــشرهم    ــذرهم ويب ــوفهم وين ــصحهم ويخ ــم وين ــالبون، يعظه ــوارده الط م

عظم النفع بـه وأثمـرت دعوتـه وجهـوده          ويستفتونه ويرد على أسئلتهم حتى      
وتهـذبت  .  الخيرات فكـم تثقفـت بـه عقـول         المباركة بأطيب الثمرات وأعظم   

وخرافـة قـضى    . أخالق وكم سنة أحياهـا وبدعـة أماتهـا        وتقومت به   . نفوس
عليها وكم دعا إلى تشييد مـساجد وكـم نـادي إلقامـة الجمعـة والجماعـات                 

 فـي   اً على الخـصومات وكـان سـبب       وكم قضى .. القرآنوبناء مكاتب لتحفيظ    
ـ         ر ذلـك مـن النفـع العظـيم         إزالة العداوة بين الناس بالصلح والتوفيق إلى غي

 ابتغـاء مرضـاة اهللا وحبـا        يم الذي يعود على اإلسالم والمـسلمين،      والخير العم 
 اهللا أحـسن الجـزاء بقـدر مـا قدمـه مـن              فجزاه.   كلمة اهللا  في اهللا، وإعالء  

�+ـ'�  ����وصـدق اهللا حيـث يقـول    .  سـبيل اهللا جهاد وتضحية فـي �-] ��+ـ'�   &Pِ� ��,ـ^ِ#��-] ��+ـ'�   &Pِ� ��,ـ^ِ#��-] ��+ـ'�   &Pِ� ��,ـ^ِ#��-] ��5ِ)ُـ'�    &Pِ� ��,ـ^ِ#�R��5ِ)ُـ'�  /R��5ِ)ُـ'�  /R��5ِ)ُـ'�  /R�/
mJــ�5�R ����ــ�" 2َ�"ــ�- ��_ِ &ِ*,ــ� �َ *ُــ}Gَ2 +z�ِ"ــ��\ِ���nــ��mJــ�5�R ����ــ�" 2َ�"ــ�- ��_ِ &ِ*,ــ� �َ *ُــ}Gَ2 +z�ِ"ــ��\ِ���nــ��mJــ�5�R ����ــ�" 2َ�"ــ�- ��_ِ &ِ*,ــ� �َ *ُــ}Gَ2 +z�ِ"ــ��\ِ���nــ��mJــ�5�R ����ــ�" 2َ�"ــ�- ��_ِ &ِ*,ــ� �َ *ُــ}Gَ2 +z�ِ"ــ��\ِ���nويقــول ســبحانه �1 ��ــ � �kِ(ِ-�� Gَ2"ــ�+ ����ــ�"�ِ��Qَــkِ(ِ-�� Gَ2"ــ�+ ����ــ�"�ِ��Qَــkِ(ِ-�� Gَ2"ــ�+ ����ــ�"�ِ��Qَــkِ(ِ-�� Gَ2"ــ�+ ����ــ�"�ِ� Q�2َــ

                                                 
1 - * ).30( ��رة ا�-,+ ا�
2 - * ). 69( ��رة ا�.)-��ت ا�

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



 1
1 

ــه  � �ويقــول جــل جالل��َ(+Oــ +> "�+F����F"ــ�ِ#�َ� �ــ ���ِQ �/+ــ� �$��G ����,ــ^ِ#�/���َ(+Oــ +> "�+F����F"ــ�ِ#�َ� �ــ ���ِQ �/+ــ� �$��G ����,ــ^ِ#�/���َ(+Oــ +> "�+F����F"ــ�ِ#�َ� �ــ ���ِQ �/+ــ� �$��G ����,ــ^ِ#�/���َ(+Oــ +> "�+F����F"ــ�ِ#�َ� �ــ ���ِQ �/+ــ� �$��G ����,ــ^ِ#�/  �zــ �5َ� �Eــ,(�� �Pِ&�/ �zــ �5َ� �Eــ,(�� �Pِ&�/ �zــ �5َ� �Eــ,(�� �Pِ&�/ �zــ �5َ� �Eــ,(�� �Pِ&�/ �kِ�� �Xُ\"ــ�ِkِ�� �Xُ\"ــ�ِkِ�� �Xُ\"ــ�ِkِ�        X�����    1111ُ\"ــ�ِ
� &E,(�� Mَ�ِِ� وقال عز وجل�R�U ��5L- ً�"'َ� +���"�َ2 "��-�/ِE,(�� Mَ�ِ& ��R�U ��5L- ً�"'َ� +���"�َ2 "��-�/ِE,(�� Mَ�ِ& ��R�U ��5L- ً�"'َ� +���"�َ2 "��-�/ِE,(�� Mَ�ِ& ��R�U ��5L- ً�"'َ� +���"�َ2 "��-�/ ً�\ِ���� َCِ5�R�/ً�\ِ���� َCِ5�R�/ً�\ِ���� َCِ5�R�/ً�\ِ���� َCِ5�R�/  �kِ5ِ("�ُX� ��ِ- 9ِ�,*ِ& َI�َ��/ �kِ5ِ("�ُX� ��ِ- 9ِ�,*ِ& َI�َ��/ �kِ5ِ("�ُX� ��ِ- 9ِ�,*ِ& َI�َ��/ �kِ5ِ("�ُX� ��ِ- 9ِ�,*ِ& َI�َ��/����    2222  

 

  ؟ الطريقشيخناخذ على يد من أ
رف بـاهللا تعـالى الـشيخ عبـد الجـواد الـدومى             اعلى يد الع  تم سقيه وتربيته    

الذي كان فريد زمانه وأستاذ عصره والذي اخذ الطريـق عـن رجـال سـبقوه                
ـ   .خلصوا هللا في ديـنهم وعقيـدتهم      أ.. باإليمان ى صـدق فـيهم قـول اهللا         حت
�)َ�"ـEِ        �: تعـالى R �Eـ�+/� ��),ـ�$��R ��ـ- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُــX� ��)َ�"ـEِ       -ِـ�R �Eـ�+/� ��),ـ�$��R ��ـ- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُــX� ��)َ�"ـEِ       -ِـ�R �Eـ�+/� ��),ـ�$��R ��ـ- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُــX� ��)َ�"ـEِ       -ِـ�R �Eـ�+/� ��),ـ�$��R ��ـ- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُــX� �وصــدق فــيهم قــول  "�3 -ِـ�

ائفـة صـفوة أوليـاءه      لقـد جعـل اهللا هـذه الط       : صاحب الرسـالة القـشيرية    
وسـالمه  وفضلهم على الكافة من عبـاده بعـد رسـله وأنبيائـه صـلوات اهللا                
 بطوالـع   عليهم وجعل قلوبهم معـادن أسـراره واختـصهم مـن بـين األمـة              

. ن في عمـوم أحـوالهم مـع الحـق بـالحق           ث للخلق والدائرو  اأنواره فهم الغي  
مـا تجلـى لهـم      دورات البشرية ورقاهم إلى محال المـشاهدات ب       كصفاهم من   

هم للقيام بـآداب العبوديـة وأشـهدهم مجـارى أحكـام            قحدية ووف من حقائق األ  
الربوبية فقاموا بأداء ما علـيهم مـن واجبـات التكليـف وتحققـوا بمـا فنـه                  

 سـبحانه وتعـالى     سبحانه لهم من التقليب والتـصريف ثـم رجعـوا إلـى اهللا            
ل مـنهم مـن      ونعت االنكسار ولم يتكلمـوا علـى مـا حـص           بصدق االفتقار، 

علما مـنهم بأنـه جـل وعـال يفعـل مـا             . أو صفا لهم من األحوال    . األعمال
ليـه خلـق وال يتوجـه عليـه         يريد ويختار من يشاء مـن العبيـد ال يحكـم ع           

قـضاء فـصل،    وعذابه حكم بعـدل، وأمـره       . ، ثوابه ابتداء فضل   لمخلوق حق 
  . هـ.أ

 وهـو رسـول     ولترجـع إلـى الملقـن األول      .. حقا أنهم رجال ونعم الرجـال     
والمثـل الكامـل    . وال يزال وسـيظل النمـوذج األسـمى       .. المثل األعلى  �اهللا
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، فهـو األسـوة      المـسلمون  وشمائله وأعماله الـذي يقتـدي بـه       . في تصرفاته 
الحسنة وهو الرسول اإلنسان الجـامع بـين عطـاء الـوحي وقـدرة البـشر،                

 لحينمـص ة للمجاهـدين وال   و قائمـا وقـد    صرفاته مـثالً  ه وخلقه وت  لموسيظل ع 
 فـي غيـره  خـسر الـدنيا واآلخـرة             القوة لتمسوملهماً لألبطال والقادة ومن أ    

 .وذلك هو الخسران المبين

لخلفاء والصحابة علـى نهجـه، متبعـين سـنته ومنفـذين طريقتـه،              وقد سار ا  
نبيـون مـن    لأفضل مـا قلتـه أنـا وا       : �واضعين أمام أعينهم قول رسول اهللا       

 فـسعدوا فـي الـدنيا واآلخـرة ومكـن اهللا لهـم فـي                - ال اله إال اهللا      –قبلي  
وأورثهم مشارق األرض ومغاربهـا ومـا ادخـر لهـم فـي اآلخـرة               . األرض

 .خير وابقي ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

خبار عند أهـل السلـسلة األخيـار مـن المحـدثين أن األمـام               وقد تواترت األ  
ـ  كرم اهللا وجهه لقـن الحـسن البـصري علـى             لياًع صحيح قـال الحـافظ     ال

ومثلـه عـن الـضياء      .  أخـذ عـن علـى       أن البـصري   الـراجح . السيوطي
ثـم لقـن    . المقدسي، ومن المقرر في األصول أن المثبت مقـدم علـى النـافي            

  وهو لقـن داود الطـائي، وهـو لقـن معروفـاً             العجمي، الحسن البصري حبيباً  
وهو لقن أبـا القاسـم سـيد الطـائفتين الجنيـد            ي   السقط الكرخى وهو لقن سرياً   
، ثـم لقـن الجنيـد     سائر الطرق المشهورة فـي اإلسـالم    البغدادي وعنه تفرقت  

ممشاد الدنيورى وهو لقن محمد الدنيورى وهـو لقـن القاضـي وجيـه الـدين                
وردى وهـو لقـن قطـب       و لقن أبا الحبيـب الـسهر      البكري وه وهو لقن عمر    

الدين األبهرى وهو لقن محمد النجاشي وهـو لقـن شـهاب الـدين الـشيرازي                
ـ          د الكيالنـى وهـو لقـن       وهو لقن جالل الدين التبريزى وهو لقن إبراهيم الزاه

وهـو  . ، واليه نسبة أهل الطريق وهو لقن بيـر عمـر الخلـوتى            محمد الخلوتى 
 لقن عـز الـدين الخلـوتى وهـو لقـن صـدر الـدين                لقن بيرام الخلوتى وهو   

وهـو لقـن جلبـي    . الخيالي وهو لقن يحيى الـشروانى صـاحب ورد الـستار          
وهو لقن خيـر النوفـادى وهـو لقـن شـعبان            . سلطان المشهور بجلبي خليفة   

. القسطمونى وهو لقن إسماعيل الجـورومى، وهـو المـدفون بـاب الـصغير             
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لحبـشي وهـو لقـن سـيدي علـى          بـالل ا  في بيت المقدس عند مرقد سـيدي        
باللغة التركية واليـه نـسبة طريقتنـا وهـو          ) سود الرأس أى  أ(ه باشى   أفندى قر 

لقن مصطفى افندى ولده وخلفاؤه كما قال كمـال الـصديقى أربعمائـة ونيـف               
أربعون خليفة وهو لقن عبد اللطيف بـن حـسام الـدين الحلبـي وهـو لقـن                  و

 بـن كمـال الـدين البكـري         شمس الطريقة وبرهان الحقيقة الـسيد مـصطفى       
شـيخنا الـشيخ     الصديقى وهو لقن قطب رحاهـا ومقـصد سـرها ونجواهـا،           

 الـصاوي   دير، وهـو لقـن الـشيخ احمـد        الحفناوى وهو لقن الشيخ الدر    محمد  
الدومى وهـو لقـن شـيخنا الـشيخ         وهو لقن الشيخ    . وهو لقن الشيخ المنسفيسى   

علمـاء األزهـر    مـن   . وهو لقن الشيخ حسين محمود معـوض      . محمد سليمان 
 . وشيخ الطريقة الخلوتية

هؤالء هم اإلبطال الذين كتب التاريخ عنهم بمـداد مـن نـور  وخلـد ذكـراهم       
 .على ممر األيام والشهور

ونحن بإذن اهللا تعـالى سـنقوم بطباعـة كتـاب يـضم التعريـف علـى كـل                   
شخصية من تلك الشخصيات السابقة وجزي اهللا آخـى فـضيلة العـالم الجليـل               

قدري على خليل من علماء األزهـر بـسوهاج وهـو ابـن مـن أبنـاء        : الشيخ
ورجائنـا  .. الطريق المشهود له بالبحث العلمي وهـو صـاحب هـذه الفكـرة            

  .يخرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود اهللا كبير وأملنا في اهللا عظيم أن في
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  فضيلة العارف باهللا الشيخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        عبد اجلواد الدوميعبد اجلواد الدوميعبد اجلواد الدوميعبد اجلواد الدومي
من علماء األزهر وشيخ الطريقة اخللوتية من علماء األزهر وشيخ الطريقة اخللوتية من علماء األزهر وشيخ الطريقة اخللوتية من علماء األزهر وشيخ الطريقة اخللوتية 

سابقاسابقاسابقاسابقا((((
ًًًً
 ( ( ( (        

        والذي أخذ عنه شيخنا الطريقوالذي أخذ عنه شيخنا الطريقوالذي أخذ عنه شيخنا الطريقوالذي أخذ عنه شيخنا الطريق
 """"تغمده اهللا برمحتهتغمده اهللا برمحتهتغمده اهللا برمحتهتغمده اهللا برمحته""""
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  شيخنا الشيخ الدومىشيخ  بكلمة موجزة عن كتفولن
 :التعرف به

 بـن محمـود ابـن علـى         أبو محمد عبد الجواد بن محمـد بـن حـسين          : هو
الجامع بـين الـشريعة والحقيقـة، قـدوة         . من علماء األزهر الشريف   . الدومى

بلـدة  " مـة أم دو "ر بالشيخ الدومى نـسبة إلـى        دين واشته يالسالكين ومربى المر  
 وإنمـا أشـتهر نـسبته إليهـا ألنـه      -معروفة في الصعيد من أعمال سـوهاج        

ه حسين بـن محمـود وهـو شـاب          ولد ونشأ بها كوالده وأعمامه وقد نزلها جد       
 .مشهورة بمركز طهطابلده ط يفتوطنها واصله من بنو

 ثالثمائـة   1300مة فـي شـهر شـعبان سـنة           الشيخ الدومى بأم دو    دوكان مول 
بعد أالف من الهجرة وبعد أسبوع من من والدتـه قـدم أسـتاذه عبـد الجـواد                  

عالمـا مـن    وكـان   . ده بمستقبله الزاهر ودعا لـه بخيـر       المنسفيسى، وبشر وال  
يطوف بالبالد ويعظ النـاس وينـشر طريقتـه حيـث           . هر الشريف   زعلماء األ 

 المريدون وأصله مـن بنـي مـزار، عـين           نتفع بعلمه الكثيرون واهتدى بهديه    ا
ثـم  .. ثم نقل إلـى بلـدة منـسفيس ولقـب المنسفيـسى           . واعظا لمديرية المنيا    

العـارف بـاهللا    نقل عواجة قرية بجوار قبلي دشلوط  التي يوجد بهـا ضـريح              
الشيخ إبراهيم أبو العيـون  ودفـن بهـا وتحققـت دعوتـه وفراسـته للـشيخ                  

 حيث فـتح اهللا عليـه وأمـده اهللا بالفيوضـات الرحمانيـة والتجليـات                .الدومى
أصـبح يلقـى     وأعالم اإلسـالم والطريقـة الخلوتيـة        اإللهية وصار علما من     

بـراهيم الزينـى    إسـيدي   بمـسجد   دروس والوعظ واإلرشاد بالمسجد المعروف      
 مـن   29 اهللا فـي     لقـاهرة، وتـوفى رحمـه     زه السبتية بناحية بوالق با    نتإمام م 

 .هجرية1362ذي الحجة سنة 

 .لقاء شيخنا بالشيخ الدومى
وشاءت األقدار أن يلتقي شيخنا بشيخه وهو طالب فـي المرحلـة األولـى مـن                

عليـه  اطمـأن قلبـه عليـه واخـذ         التعليم االزهرى حيث استراحت نفسه إليه و      
وفـر مـن فيوضـات األنـوار        والزمه أكثر حياته فنال بذلك الحـظ األ       . العهد

 اإلذن باإلرشـاد    ه عنه لهداية العبـاد، بعـد أن أعطـا         القدسية وأقامه بعده نائباً   
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ـ ي الـصعيد وكـان وقتهـا واعظـا فـي مد           نشر الطريق في بالد   على  فقام   ة ري
 األعظـم صـلى اهللا    ناهجـا سـبيل المتبـوع       علم  سوهاج والدعوة إلى اهللا على      

ال يـألوا    لجـد واالجتهـاد    سـاعد ا    عن اًعليه وسلم صاحب أعطر سيرة مشمر     
صيحة واإلرشـاد حتـى توافـد الراغبـون علـى رحابـه ووقـف               نجهد في ال  

السائرون يطرقون أبوابه فكان للكل نعـم الوالـد الـرحيم واألسـتاذ المربـى               
بأعبـاء الـدعوة إلـى      الفاضل والطبيب الحاذق الممتاز وبعد انتقال شيخه قـام          

اهللا معتمدا على مواله، فجاب جميع أنحاء الـبالد، قائمـا علـى قـدم الـصدق                 
والسداد لم يترك منبرا إال اعتاله داعيـا  الخلـق إلـى طاعـة مـواله فكـان                   

ـ               ة والـصواب   لسان صدق مبين وهـدى ونـور للمـسلمين أيـده ربـه بالحج
لفـضائل واآلداب   وحـاله با  . أقـوم طريـق   وخير نهـج    والتوفيق وأرشده إلى    

 .والصفات الحسنة واألخالق

وعظـه  ومكث شيخنا في سوهاج خمسة عشرة عاما، نـستمع إلـى دروسـه و             
خوانيـة خلوتيـه فـي المـدن والقـرى          وخطبه ومحاضراته وأسس روضات إ    

وتـصلى وتـسلم علـى      القرآنتذكر اهللا وتسبح بحمـد اهللا ونـستغفر اهللا وتتلـو            
ــق اهللا ــر خل ــه وســالمه ع صــلوات اهللا خي ــي اهللا ،لي  شــعارها الحــب ف

والتضحية في سبيل اهللا وتطهيـر القلـوب مـن األحقـاد ونـشر الخيـر بـين            
  .العباد

  
  : من حسن الطالع

وكان لي حظ اللقاء به وأخذ الطريـق علـى يديـه حـين كانـت طالبـاً فـي                    
م، وأحببتـه   1939األزهرية في معهـد أسـيوط الـديني سـنة           المرحلة األولى   

 الحـب وأشـتاق إلـى رؤيتـه وإن كنـت ال أدرك              وكنت ال أعرف سر هـذا     
معنى هـذا الـشوق وفـي ذات يـوم وكـان يـصلي الجمعـة فـي مـسجد                    
الفرشوطي بسوهاج ويعظ النـاس بعـدها حيـث الجمـوع زاخـرة واإلقبـال               
عليه ال يوصف وبعد أن ينتهي مـن درسـه يـدخل حجـرة المـسجد كعادتـه                  

ـ           صادق ألخيـه ويرحـب     ويستقبله والدي رحمه اهللا اسـتقبال األخ المـؤمن ال
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/ بي وكان إماماً وخطيباً لهذا المـسجد وهـو فـضيلة العـالم الجليـل الـشيخ                
أبـو المجـد    / محمد إبراهيم الفرشوطي، كما كان يوجـد معـه أخـي الـشيخ              

الفرشوطي وقد كان فضيلته يحبه حباً من قبله الطـاهر النقـي حتـى عـرض                
ملهـا المـشاق    عليه أن يكون خليفته في روضـة سـوهاج فاعتـذر لعـدم تح             

جـاد  / وقال له سأختار لك من يقوم بهذه المهمة وقـدم لـه رحمـه اهللا الـشيخ                
هاشم فاستراح قلب الشيخ له وقال نعم االختيار، وطلـب أخـي مـن فـضيلته                
أن يعطي العهد لـي والـدعاء مـن اهللا أن يجعلنـي مـن العلمـاء العـاملين                   

ـ      وق فـي جميـع   وتحققت دعوته وفتح اهللا علي وأتممت دراسـتي ونجحـت بتف
م، 1952مراحل األزهر وأخذت الشهادة العالميـة مـن كليـة الـشريعة سـنة               

م، وذلك فـضل اهللا يؤتيـه مـن يـشاء واهللا ذو             1953مع إجازة التدريس سنة     
  . الفضل العظيم

ومن فضل اهللا عليه أن جعلته طـول هـذه المـدة األسـوة الحـسنة والقـدوة                  
نـة، وتأكـدت المـودة والحـب ودام       الصالحة وتوثقت بيني وبينه العالقـة المتي      

 إذ يقـول األرواح جنـود مجنـدة مـا تعـارف             �االتصال وصدق رسول اهللا     
مـا كـان هللا دام واتـصل ومـا          : (منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وكما قالوا       

، وبهـذا كلـه تفتحـت لـي أبـواب شخـصيته             )كان لغيره انقطـع وانفـصل     
كشفت بعض أسرار عبقريته ولمـست مـا أجتمـع لـه مـن قـوة اإليمـان                  وت

وثبات اليقين والصالح المتين والتقوى الفائقـة والغيـرة الـصادقة واالطـالع             
الواسع والعلم الغزير والمواقف الخالـدة والبطـوالت الرائعـة التـي ال تنـسى          

   .بأي حال من األحوال مع عناية اهللا تحرسه وعين اهللا ترعاه وتؤيده
  

  : أوصافه
 وجيهاً جميل الصورة قـوي البنيـة معتـدل القامـة مـشرق الوجـه                 � كان

أبيض اللون مشرباً بحمرة زادته اللحية الـسوداء فـي شـبابه نـوراً وجمـاالً                
والشيبة البيضاء في تقدم سنه هيبة ووقاراً من رآه أحبـه ومـن أحبـه تقـرب                 

ـ     إذ يقـول إن اهللا تبـارك وتعـالى إذا أحـب عبـداً               �ول اهللا   إليه وصدق رس
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 إن اهللا قد أحـب فالنـاً فأحبـه فيحبـه جبريـل ثـم ينـادي                  �نادى جبريل   
 جبريل في السماء إن اهللا قد أحب فالناً فأحبوه فيحبـه أهـل الـسماء ويوضـع                

   ). رواه البخاري(له القبول في أهل األرض، 
 

 :حياته
سئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عـن خلـق الرسـول قالـت كـان خلقـه                  

قلنـا  : ذنا الراحـل، تغمـده اهللا برحمتـه   القرآن، وإذا سئلنا نحن عن حياة أسـتا       
نفـق مالـه وشـغل بالـه بـه          أفقد فرغ وقته وبذل صـحته و      القرآنكانت حياته   
ره ويعلمه ويعمل به وينشر مبادئـه ويعمـل علـى تحفيظـه وكيـف           يتلوه ويفس 

خيـركم مـن    : �ال وهو خير الواعظين، والذي يقول للناس قـول رسـول اهللا             
 �أفـضل عبـادة امتـى تـالوة القـرآن، وقولـه           : � وقوله   ،وعلمهالقرآنتعلم  

جـدير ببركـة    التي يوم القيامـة شـفيعا ألصـحابه، فكـان           أنه ي أقرءوا القرآنفإ 
اهللا ورضـوان   مـن   أن يحيا حياة طيبـه مباركـة وان يحظـى بفـضل             القرآن

  .وينعم بقبول الرحيم الرحمن
 

 :أخالقه
ليـه هـذه    طـوى ع  د سيرة اى إنسان إال معرفـة مـا تن         ليس المقصود من تردي   

ير علـى نهجـه      حتى تتحفز الهمم إلتباع أثـره والـس         حميدة السيرة من صفات  
 بالدعاء الصالح له واسـتمطار الرحمـات عليـه، ولقـد كـان              وتتحرك األلسنة 

شيخنا رحمه اهللا يتمتع بمجموعة مـن الـصفات الكريمـة واألخـالق العاليـة               
ـ              صفات التـي   التي تجعل منه شخصية جديرة بالدراسة العميقـة فمـن أهـم ال

  .سانلكان يتمتع بها التواضع واإلخالص وعفة ال
 

 :أما التواضع
 ال يتكلفه وال يميل إلي التكلف في شي مـن سـلوكه وإنمـا يعـيش                 فكان طبعاً 

يـصافح  .. خـصال  وأعلى سجيته، وال يحمل نفـسه مـشقة التظـاهر بمـال             
د الفقراء ويجالس الضعفاء ويخالط أهل الـبالد يحمـل متاعـب نفـسه ويـساع              
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كريمـا فـي    .. خادمه ويكون في مهنة أهله وال يحب أن يتميز عـن أصـحابه            
بيته ويحب أن يقوم بخدمـة زائريـه وقاصـديه بنفـسه يكـره المتكبـرين وال                 

، وهـذا    يخاف مـن احـد وال يخـشى إال اهللا          رين وال بيقيم وزنا ألحد من المتج    
ء وجـه اهللا    عمالـه وجهـاده وكفاحـه ابتغـا       اله وأفعاله وأ  قوأما كنا نشاهده في     
  . اهللاءوطمعا في رضا

  
 : أما عفة اللسان

 قابلت إنسانا يدانيه في هذه الصفة فكـان إذا ذكـر إنـسان ذكـر                أننيذكر  أفال  
ا كان ال يحـب أن يـسمع مـن احـد            لو كان مسيئا إليه كم     حتى و  محاسنه فقط   

ـ أ إن قلت     خارجة عن حدود األدب وال أكون مبالغاً       كلمة ي كنـت معـه فـي       نن
حـد النـاس فمـا كـان منـه      روضة فتكلم أحد بكلمة نابية وتناول بها أ مجلس ال 

يـا  : ن تغير وجهه وأعطاه درسا وقـال لـه كأنـه يخاطـب الحاضـرين              أإال  
 عنـدما   �حنا مالنا بالناس خلينا فـي حالنـا وكمـا قـال رسـول اهللا                اآخى و 

مـسك  أ: ، فقـال لـه    جـاة يـا رسـول اهللا      ما الن : سأله عقبة بن عامر وقال له     
رحـم  : عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتـك وفـى حـديث آخـر             

 .اهللا امرءا تكلم فغنم أو سكت فسلم

نسي موقفه من احد اإلخوان عنـدما وشـى إليـه وذكـر أخـا لـه                 كم أنى ال أ   
سـمع  ا.. شايته ولم يصغ لحديثـه وقـال لـه        فأعرض عنه ولم يسمع لو    .. بسوء
غني احد من اصحابى عـن احـد شـيئا فـإني            ال يبل  �ى قول رسول اهللا     يا آخ 

إلى غيـر ذلـك مـن المواقـف التـي           .. نا سليم الصدر  أحب أن اخرج إليهم وأ    
للـسان وطهـارة القلـب وسـالمة الـصدر      اتدل داللة واضـحة علـى عفـة     

فـي الـرد علـى مـن أخبـرة أن            موقفة   وأن أنس ال أنس   .. موالتسامح والحل 
 رسـول اهللا    قائال له فيـا آخـى لقـد أوذي        ..  بلسانه ويسبك  فالنا وفالنا يتناولك  

وكـذاب فمـا   .. وكـاهن .. وشـاعر .. سـاحر .. بأكثر من هذا فصبر وقالوا   �
، ومـا أجمـل قـول       نهم ال يعلمـون   للهم أهد قومي فإ   ا..  إال أن قال   �كان منه   
  :  هذا المقامالقائل في
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ــل  ــسفيه بك   فأكره أن أكـون لـه مجيبـا        يخــاطبني ال
  كعــود زاده اإلحــراق طيبــا   يزيد سفاهة وأزيد حلمـا    

  : وما أروع ما يقوله األخر
ــال   ــسفيه ف ــق ال   فخير من أجابتـه الـسكوت      إذا نط

 الـسفيه فظـن     سكتََُ عـن  
  أنــــــــــــــي

عييــت عــن الجــواب ومــا  
  وجنبت الـسفاهة مـا بقيـت       ولكنــى اكتــسيت بثــوب 

    
 عزيز النفس

يراهـا الطريـق     اإليمـان واليقـين و     العزة عنصراً من عناصـر     فقد كان يرى  
يـذهب  ، وكان يقول مجد بغير عـزة مجـد زائـف كالزبـد              المعبدة إلى المجد  

��ِ),ـEِ ���ِـ��a+   � :جفـاء وصـدق اهللا حيـث يقـول    /  +a�ِـ���� ِEـ,(ِ��/  +a�ِـ���� ِEـ,(ِ��/  +a�ِـ���� ِEـ,(ِ��/  ِEِ�'ـ+>��ِ��/ ِEِ�'ـ+>��ِ��/ ِEِ�'ـ+>��ِ��/ ِEِ�'ـ+>��ِ��/  �kِ�ِ-"p5+ـ(ِْ��/ �kِ�ِ-"p5+ـ(ِْ��/ �kِ�ِ-"p5+ـ(ِْ��/ �kِ�ِ-"p5+ـ(ِْ�� ويقـول  """"���� /

5ِ���ً����سبحانه وتعالى �G +a��ِ��� ِE,(ِ(َQ �a��ِ��� +�#ِ�+# �P�َD ��- ً���ِ5�G +a��ِ��� ِE,(ِ(َQ �a��ِ��� +�#ِ�+# �P�َD ��- ً���ِ5�G +a��ِ��� ِE,(ِ(َQ �a��ِ��� +�#ِ�+# �P�َD ��- ً���ِ5�G +a��ِ��� ِE,(ِ(َQ �a��ِ��� +�#ِ�+# �P�َD ��- ����....  
 

 :قويا إذا خطب
 فجر معانية من قلبـه وتنبـع مـن نفـسه          جريئا ال يخشى في الحق لومه الئم تت       

ومن هنا نلمس حرارة اإليمان في أسـلوبه وتـرى حماسـة المـؤمن الـصادق           
��ُـE+    ����: اته، استمع إليه حـين يقـول عـن القـرآن        في كلماته وعبار  �0? 2ُ�"`5ِ�ـ1" [#���ُـD    +Eِ!َـ�0? 2ُ�"`5ِ�ـ1" [#���ُـD    +Eِ!َـ�0? 2ُ�"`5ِ�ـ1" [#���ُـD    +Eِ!َـ�0? 2ُ�"`5ِ�ـ1" [#�Dِ!َـ

   ٍ~ِOــ �T ٍــ�� ِ`�� "P+ــ� �,ــ� ِ- "1َ(Lnــ ُQ �ــ� ُ�   ٍ~ِOــ �T ٍــ�� ِ`�� "P+ــ� �,ــ� ِ- "1َ(Lnــ ُQ �ــ� ُ�   ٍ~ِOــ �T ٍــ�� ِ`�� "P+ــ� �,ــ� ِ- "1َ(Lnــ ُQ �ــ� ُ�   ٍ~ِOــ �T ٍــ�� ِ`�� "P+ــ� �,ــ� ِ- "1َ(Lnــ ُQ �ــ� ــ�?  ����     1111....�����ُ #ِ��R ?0�ــ َ!ِ`َ� +Eــ ,*ِ&�ــ�?   / #ِ��R ?0�ــ َ!ِ`َ� +Eــ ,*ِ&�ــ�?   / #ِ��R ?0�ــ َ!ِ`َ� +Eــ ,*ِ&�ــ�?   / #ِ��R ?0�ــ َ!ِ`َ� +Eــ ,*ِ&�/ �����# َ��# َ��# َ��# َ�     ِEــ ِ<(ْ�T "ــ� ِ- َ��/ ِEــ "#���ــ�"�ِ # �ــ�" � ِ- ُCــ ِ:��O�� ِEــ �ِ�qْ     ِEــ ِ<(ْ�T "ــ� ِ- َ��/ ِEــ "#���ــ�"�ِ # �ــ�" � ِ- ُCــ ِ:��O�� ِEــ �ِ�qْ     ِEــ ِ<(ْ�T "ــ� ِ- َ��/ ِEــ "#���ــ�"�ِ # �ــ�" � ِ- ُCــ ِ:��O�� ِEــ �ِ�qْ     ِEــ ِ<(ْ�T "ــ� ِ- َ��/ ِEــ "#���ــ�"�ِ # �ــ�" � ِ- ُCــ ِ:��O�� ِEــ �ِ�qْ
ــ��ٍ ��5ِ�ــ�ٍ    ِ`�ــ�" � L- ٌCــ #ِ��ــ��ٍ ��5ِ�ــ�ٍ   �َ ِ`�ــ�" � L- ٌCــ #ِ��ــ��ٍ ��5ِ�ــ�ٍ   �َ ِ`�ــ�" � L- ٌCــ #ِ��ــ��ٍ ��5ِ�ــ�ٍ   �َ ِ`�ــ�" � L- ٌCــ #ِ��َ�� 2 ،����      �kِN,!5+ــ(ْl� emــ� +$ ِEــ �ِQ ��#"ــ.  َ� +0�ــ َ!ِ`�� �ــ( ِ�َ%      �kِN,!5+ــ(ْl� emــ� +$ ِEــ �ِQ ��#"ــ.  َ� +0�ــ َ!ِ`�� �ــ( ِ�َ%      �kِN,!5+ــ(ْl� emــ� +$ ِEــ �ِQ ��#"ــ.  َ� +0�ــ َ!ِ`�� �ــ( ِ�َ%      �kِN,!5+ــ(ْl� emــ� +$ ِEــ �ِQ ��#"ــ.  َ� +0�ــ َ!ِ`�� �ــ( �o�َْ�"ــ.ِ   ����%َ�ِِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ^ِ#� �o�َْ�"ــ.ِ   ��,ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ^ِ#� �o�َْ�"ــ.ِ   ��,ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ^ِ#� �o�َْ�"ــ.ِ   ��,ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ^ِ#� ,��

   �P'ــ ُNِ<�+# "�+$�ــ ���َْg�  �ــ �5ِ-�/ �aJ�nــ �� �P'ــ +5�ِN+#�/   �P'ــ ُNِ<�+# "�+$�ــ ���َْg�  �ــ �5ِ-�/ �aJ�nــ �� �P'ــ +5�ِN+#�/   �P'ــ ُNِ<�+# "�+$�ــ ���َْg�  �ــ �5ِ-�/ �aJ�nــ �� �P'ــ +5�ِN+#�/   �P'ــ ُNِ<�+# "�+$�ــ ���َْg�  �ــ �5ِ-�/ �aJ�nــ �� �P'ــ +5�ِN+#�ــ�"     ����/ +$ ِa��ِTb�ــ ِ��/ �ــ( ِ("Oَ� ــ� ِ- َIِــ� *ُ2 �ــ �-�/ �ــ( "�َ� ِ& َIِــ� *ُ2 �ــ �5ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ�"     /���,ــ^ِ#� +$ ِa��ِTb�ــ ِ��/ �ــ( ِ("Oَ� ــ� ِ- َIِــ� *ُ2 �ــ �-�/ �ــ( "�َ� ِ& َIِــ� *ُ2 �ــ �5ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ�"     /���,ــ^ِ#� +$ ِa��ِTb�ــ ِ��/ �ــ( ِ("Oَ� ــ� ِ- َIِــ� *ُ2 �ــ �-�/ �ــ( "�َ� ِ& َIِــ� *ُ2 �ــ �5ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# �ــ�"     /���,ــ^ِ#� +$ ِa��ِTb�ــ ِ��/ �ــ( ِ("Oَ� ــ� ِ- َIِــ� *ُ2 �ــ �-�/ �ــ( "�َ� ِ& َIِــ� *ُ2 �ــ �5ِ� �P'ــ +�ِ-"p+# ����,ــ^ِ#�/    
 �P'+�ِ�'+# �P'+�ِ�'+# �P'+�ِ�'+# �P'+�ِ�'+#�����P'+\ِ(ْ<ُX� +�+$ �)ِWَ�/ُ2�/ "�ِFL��  �L- em�+$ Mَ(�R �)ِWَ�/ُ2�P'+\ِ(ْ<ُX� +�+$ �)ِWَ�/ُ2�/ "�ِFL��  �L- em�+$ Mَ(�R �)ِWَ�/ُ2�P'+\ِ(ْ<ُX� +�+$ �)ِWَ�/ُ2�/ "�ِFL��  �L- em�+$ Mَ(�R �)ِWَ�/ُ2�P'+\ِ(ْ<ُX� +�+$ �)ِWَ�/ُ2�/ "�ِFL��  �L- em�+$ Mَ(�R �)ِWَ�/ُ2��������    3333.... 

                                                 
 .  ��رة ه�د ا�* ا"و�7- 1
2 - * ).42، 41( ��رة 1234 ا�
3 - *�ة �� /�� ). 4، 1( ��رة ا�

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



 2
1 

لـى جـدتها     الخالـدة التـي ال تب      �جزة رسول اهللا    أية اهللا الدائمة ومع   : القرآن
 كتـاب اهللا الـذي هزمـت صـولة          :القـرآن .. األيام وال تضعف قوتها األعوام    

لـسنة المفتـرين ولـم      أحقه باطـل المعارضـين وتقطعـت دون النيـل منـه             
ألمـم  تزعزعه عواصـف الفـتن وأعاصـير الـشدائد التـي تعاقبـت علـى ا         

�    ����. ة بل هو كمـا هـو منـذ أنزلـه اهللا    اإلسالمي�Dْl̂ �ـ� ��ـ��     &ِ*,ـ� *َ\"ـ�+ *َ��ْ��Dْl̂ �ـ� ��ـ��     &ِ*,ـ� *َ\"ـ�+ *َ��ْ��Dْl̂ �ـ� ��ـ��     &ِ*,ـ� *َ\"ـ�+ *َ��ْ��Dْl̂ �ـ� ��ـ��      &ِ*,ـ� *َ\"ـ�+ *َ��ْ�P'ُِQ��ـ\َ� +Eَـ� ��&ِ*,ـ/    �P'ُِQ��ـ\َ� +Eَـ� ��&ِ*,ـ/    �P'ُِQ��ـ\َ� +Eَـ� ��&ِ*,ـ/    �P'ُِQ��ـ\َ� +Eَـ� ��&ِ*,ـ/���� 

 كتاب الوجود الذي ال تفنى فوائده وال تنقـضي عجائبـه بحـر خـضم                :القرآن
إلـى إن يـرث اهللا األرض ومـن         ، يغترف منه كـل وارد عليـه         ومحيط اطم 

 الذي حرر العقول البشرية مـن أصـفاد الجمـود والـرق              هو :القرآن.. عليها
ر مـا فيهـا مـن       ها إلى مطالعة صـحف الكائنـات وتـدب        وحفز النفوس وساق  

طن التفكير مرشدا لهـا إلـى مكـامن العظمـة           االصنع البديع آخذا بيدها إلى مو     
ُـ�+/� -�ـ�%َ� Qِـ9        ���� وتوثق عالقتهـا بربهـا جـل وعلـى           نبه من غفلتها  والعبرة لتت *� ِCِـ9        �ُـQ �َ%�ُـ�+/� -�ـ*� ِCِـ9        �ُـQ �َ%�ُـ�+/� -�ـ*� ِCِـ9        �ُـQ �َ%�ُـ�+/� -�ـ*� ِCُـ�
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السماء وإال كان أسرع للزوال، وأقربهـا لالضـمحالل وذلـك المـستفاد مـن               
 ومن خطبـة الجمعـة مـن األزهـر الـشريف            ،اعتصموا بحبل اهللا  و":قول اهللا   

ـ 1375 رجـب سـنة      26فـي   (يطالب فيها األفراد والجماعات واألمـم        ، )هـ
إن مـن واجبنـا اآلن أفـرادا وجماعـات          : الشعوب باليقظة الدائمـة فيقـول     و

اً ولكل منا مـصالحه التـي تـرتبط بـه حياتـه وتتوقـف علـى                 وأمما وشعوب 
ب األعـين وقبلـة     جبنا أن نجعل التوجيـه االلهـى نـص        نجاحها سعادته من وا   

ئه فـي مختلـف الـشئون واألحـوال         ونسير علـى ضـو    بهديه  األفئدة نهتدي   
ـ        ن ب فنض ا إال لمـن نطمـئن إلـى دينـه          ثقتنا على من ال يـستحقها وال نمنحه

وخلقه وإخالصه بل علينا بعد ذلك أن نديم اليقظة ونـوالى الرقابـة فـي غيـر                  
الوضـع وتحـول    ى إذا ما بدرت بـادرة تنبـئ بتغيـر           حتما إسراف وال تهور     

االتجاه كان في إمكاننـا أن نتـدارك األمـر قبـل أن تفلـت الفرصـة وتحـل                
النكبة  ونعض بنان الندم حيث  ال ينفـع النـدم  وال يفيـد، بقـول اهللا تعـالى                     

�ـ� ��,ـ^ِ#��       ����: في كتابه الكـريم   Fc#َ2 ��ـ#         ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#         ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#         ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#                          "�B!ِـ��R ��ـ- �/cU�/ ً���ـO�T "�ُ`َ*'ُ�qْـ��+ـ'� �َ �َ!,�ِـ^ُ/� �7َِ�*َـL- ً4ـ� U+/*ِ`ُـ�" �َ #�-]                         "�B!ِـ��R ��ـ- �/cU�/ ً���ـO�T "�ُ`َ*'ُ�qْـ��+ـ'� �َ �َ!,�ِـ^ُ/� �7َِ�*َـL- ً4ـ� U+/*ِ`ُـ�" �َ #�-]                         "�B!ِـ��R ��ـ- �/cU�/ ً���ـO�T "�ُ`َ*'ُ�qْـ��+ـ'� �َ �َ!,�ِـ^ُ/� �7َِ�*َـL- ً4ـ� U+/*ِ`ُـ�" �َ #�-]                         "�B!ِـ��R ��ـ- �/cU�/ ً���ـO�T "�ُ`َ*'ُ�qْـ��+ـ'� �َ �َ!,�ِـ^ُ/� �7َِ�*َـL- ً4ـ� U+/*ِ`ُـ�" �َ #�-] 
   �P'ــ ُ(ِN"�َ� "�ُ!ــ�ُD Pِ& ِ_�ــ �#b� +ــ� ُ`َ� �ــ �����ــ�" � ــ�+ �َ �ODَْ2 "�+$+ /+ــ� ــ9 �+ ِ<ْ�ُ� �ــ �-�/ "�ِFِ$��ــ�" Qَْ2ــ' ِ- +A�ــ}َ ْo�O�� ِ_�ــ�" ��ــ� َ�   �P'ــ ُ(ِN"�َ� "�ُ!ــ�ُD Pِ& ِ_�ــ �#b� +ــ� ُ`َ� �ــ �����ــ�" � ــ�+ �َ �ODَْ2 "�+$+ /+ــ� ــ9 �+ ِ<ْ�ُ� �ــ �-�/ "�ِFِ$��ــ�" Qَْ2ــ' ِ- +A�ــ}َ ْo�O�� ِ_�ــ�" ��ــ� َ�   �P'ــ ُ(ِN"�َ� "�ُ!ــ�ُD Pِ& ِ_�ــ �#b� +ــ� ُ`َ� �ــ �����ــ�" � ــ�+ �َ �ODَْ2 "�+$+ /+ــ� ــ9 �+ ِ<ْ�ُ� �ــ �-�/ "�ِFِ$��ــ�" Qَْ2ــ' ِ- +A�ــ}َ ْo�O�� ِ_�ــ�" ��ــ� َ�   �P'ــ ُ(ِN"�َ� "�ُ!ــ�ُD Pِ& ِ_�ــ �#b� +ــ� ُ`َ� �ــ �����ــ�" � ــ�+ �َ �ODَْ2 "�+$+ /+ــ� ــ9 �+ ِ<ْ�ُ� �ــ �-�/ "�ِFِ$��ــ�" Qَْ2ــ' ِ- +A�ــ}َ ْo�O�� ِ_�ــ�" ��ــ� ــ!ُ�" �����َ *َ2 �ــ �ــ!ُ�"  $ *َ2 �ــ �ــ!ُ�"  $ *َ2 �ــ �ــ!ُ�"  $ *َ2 �ــ �$ 

       َCــ ِ-�َ*َw� +�ُ`"ــ� َ(�R �'B{ــ �R �"'ــ َ(�T �َ%ِ&�/ �ــ ���-] �'ُ��ــ َ� "�ُD'ــ ُNَ� �َ%ِ&�/ ِEــl(ُD ِ0�ــ َ!ِ`�ْ�ِ� �P'ــ +�ِ-"pُ��ــ'*َ`ُ�" / cOِ\+# َ��/ "�+Fَ*'ــ cOِ\ُ� ِA�"/ُ2       َCــ ِ-�َ*َw� +�ُ`"ــ� َ(�R �'B{ــ �R �"'ــ َ(�T �َ%ِ&�/ �ــ ���-] �'ُ��ــ َ� "�ُD'ــ ُNَ� �َ%ِ&�/ ِEــl(ُD ِ0�ــ َ!ِ`�ْ�ِ� �P'ــ +�ِ-"pُ��ــ'*َ`ُ�" / cOِ\+# َ��/ "�+Fَ*'ــ cOِ\ُ� ِA�"/ُ2       َCــ ِ-�َ*َw� +�ُ`"ــ� َ(�R �'B{ــ �R �"'ــ َ(�T �َ%ِ&�/ �ــ ���-] �'ُ��ــ َ� "�ُD'ــ ُNَ� �َ%ِ&�/ ِEــl(ُD ِ0�ــ َ!ِ`�ْ�ِ� �P'ــ +�ِ-"pُ��ــ'*َ`ُ�" / cOِ\+# َ��/ "�+Fَ*'ــ cOِ\ُ� ِA�"/ُ2       َCــ ِ-�َ*َw� +�ُ`"ــ� َ(�R �'B{ــ �R �"'ــ َ(�T �َ%ِ&�/ �ــ ���-] �'ُ��ــ َ� "�ُD'ــ ُNَ� �َ%ِ&�/ ِEــl(ُD ِ0�ــ َ!ِ`�ْ�ِ� �P'ــ +�ِ-"pُ��ــ'*َ`ُ�" / cOِ\+# َ��/ "�+Fَ*'ــ cOِ\ُ� ِA�"/ُ2
ــ^َ�_ِ      ــ��? �ِ ِ(�R �Eــ ,(�� �Pِ& "�ُ`ِــ�" َoِ� �'ــ ُ�'+- Cْــ ــ�"�ِ �ُ َo�� �ــ� ــ^َ�_ِ     -ِ ــ��? �ِ ِ(�R �Eــ ,(�� �Pِ& "�ُ`ِــ�" َoِ� �'ــ ُ�'+- Cْــ ــ�"�ِ �ُ َo�� �ــ� ــ^َ�_ِ     -ِ ــ��? �ِ ِ(�R �Eــ ,(�� �Pِ& "�ُ`ِــ�" َoِ� �'ــ ُ�'+- Cْــ ــ�"�ِ �ُ َo�� �ــ� ــ^َ�_ِ     -ِ ــ��? �ِ ِ(�R �Eــ ,(�� �Pِ& "�ُ`ِــ�" َoِ� �'ــ ُ�'+- Cْــ ــ�"�ِ �ُ َo�� �ــ� ِ- ِ /+�cnــ ��  ِ /+�cnــ ��  ِ /+�cnــ ��  ِ /+�cnــ �� ����    "�ُ`"Oِnــ ُ� Pِ&�/ "�+$"p+�ــ َ� ٌ4���ــ� �ــ�"`ُ�" � ��"5َ� Pِ&     "�ُ`"Oِnــ ُ� Pِ&�/ "�+$"p+�ــ َ� ٌ4���ــ� �ــ�"`ُ�" � ��"5َ� Pِ&     "�ُ`"Oِnــ ُ� Pِ&�/ "�+$"p+�ــ َ� ٌ4���ــ� �ــ�"`ُ�" � ��"5َ� Pِ&     "�ُ`"Oِnــ ُ� Pِ&�/ "�+$"p+�ــ َ� ٌ4���ــ� �ــ�"`ُ�" � ��"5َ� Pِ& 

  �Eــ,(�� �Pِ& ً�W"ــ� �ــ�+$+�" ; "�َD "�ُDc�ُ{ــ �ــ'� �َ # ُN,!َ��/ �/+�ِO"nــ َ� Pِ&�/ �ــ �Fِ� �'ــ +���ْ<�# ٌ4َWLــ� �>  �Eــ,(�� �Pِ& ً�W"ــ� �ــ�+$+�" ; "�َD "�ُDc�ُ{ــ �ــ'� �َ # ُN,!َ��/ �/+�ِO"nــ َ� Pِ&�/ �ــ �Fِ� �'ــ +���ْ<�# ٌ4َWLــ� �>  �Eــ,(�� �Pِ& ً�W"ــ� �ــ�+$+�" ; "�َD "�ُDc�ُ{ــ �ــ'� �َ # ُN,!َ��/ �/+�ِO"nــ َ� Pِ&�/ �ــ �Fِ� �'ــ +���ْ<�# ٌ4َWLــ� �>  �Eــ,(�� �Pِ& ً�W"ــ� �ــ�+$+�" ; "�َD "�ُDc�ُ{ــ �ــ'� �َ # ُN,!َ��/ �/+�ِO"nــ َ� Pِ&�/ �ــ �Fِ� �'ــ +���ْ<�# ٌ4َWLــ� �ــ��ٌ < ِ\+- �P'ــ ُ(�5"��# �ــ �ــ��ٌ  �5ِ ِ\+- �P'ــ ُ(�5"��# �ــ �ــ��ٌ  �5ِ ِ\+- �P'ــ ُ(�5"��# �ــ �ــ��ٌ  �5ِ ِ\+- �P'ــ ُ(�5"��# �ــ �ــدق اهللا ���� �5ِ  ص
 .العظيم

����   �z"5��ـ�� MَـN�َْ2 "/َ2 ?.ـ(َْ� +Eَ� �P�َD ��5ِ� e��Dِْ^َ� �)ِ�َ% 9ِQ �Pِ&    �z"5��ـ�� MَـN�َْ2 "/َ2 ?.ـ(َْ� +Eَ� �P�َD ��5ِ� e��Dِْ^َ� �)ِ�َ% 9ِQ �Pِ&    �z"5��ـ�� MَـN�َْ2 "/َ2 ?.ـ(َْ� +Eَ� �P�َD ��5ِ� e��Dِْ^َ� �)ِ�َ% 9ِQ �Pِ&    �z"5��ـ�� MَـN�َْ2 "/َ2 ?.ـ(َْ� +Eَ� �P�َD ��5ِ� e��Dِْ^َ� �)ِ�َ% 9ِQ �Pِ&    ?��ِFـ�; ��$+ـ'/  ?��ِFـ�; ��$+ـ'/  ?��ِFـ�; ��$+ـ'/  ?��ِFـ�; � جريئـة يـرد فيهـا    وله وقفـة " ����/�$+ـ'

 : لتصوف فيقولن يهاجمون الصوفية واعلى هؤالء الذي

، رياضـة روحيـة دينيـة     : تشرف باالنتساب إليها فهـي    نطريق الصوفية التي    "
الغرض منها تربية الـنفس وتهـذيبها وتعويـدها مكـارم األخـالق، وشـريف               
األحاســيس وحفزهــا إلــى التأســي فــي الظــاهر والبــاطن بــسلف األمــة 

 . وصالحيها أهل القرون المشهود لهم بالخير
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ـ              ن طريق الصوفية ل   إ   رف م تكن بدعا في الدين، وال دخيلـة عليـه  كمـا يه
 .ن الحادث فيها إنما هي التسمية فقطبذلك األفاكون الذين ال يستحيون وأ

 الصوفية إنما هـو القيـام بواجبـات العبوديـة وحقـوق الربوبيـة         إن هدف   
على الوجه األكمل توصال إلـى التحقـق بمقـام اإلحـسان الـذي يقـول فيـه                  

اإلحسان أن تعبـد اهللا كأنـك تـراه فـان لـم تكـن تـراه فأنـه         (: �الرسول  
وانه األكرم هدف أنهـم لـم يخرجـوا فـي جهـادهم، ومـا اختطـوه                  ،)يراك

ألنفسهم عن الشريعة وإنهم إنما صدروا فـي ذلـك كلـه عـن المـأثور عـن                  
 قوال وفعال وحاال، وما نقل عـن الـصحابة والـسلف رضـوان اهللا               � الرسول

قربـات التـي التزموهـا فـي حيـاتهم          يهم من ألوان المجاهدات وصنوف ال     عل
 .ودونت عنهم بعد وفاتهم

حوط مـن   األخـذ بـاأل   التصوف هـو    : دير الدر فمن ذلك قول شيخ مشايخنا      
ـ      المأمورات واجتناب المنهيات و    ، ن المباحـات  االقتصار علـى الـضروري م

الطـرق  : ومن ذلك ما نقل عن شيخ الطائفة الجنيـد بـن محمـد حيـث يقـول             
 وغيـر ذلـك     �ثـر الرسـول     أكلها مسدودة على الخلق إال على مـن اقتفـى           

يـه  فكثير جدا يطول بنا الحديث لو ذهبنا نسرده ومن ثـم نكتفـي بمـا ذكـر ف                 
إن اولـئكم   : أن نقـول  يقتنع، على أن اإلنـصاف  يقتـضينا         المقنع لمن أراد أن     

تعـدوا المظـاهر      الذين يزعمون االنتساب إلى الطرق بينمـا صـلتهم بهـا ال           
الجوفاء من أزياء خاصة وطبول رنانـة وأعـالم خفاقـة وحركـات مزريـة                

ـ وأصوات مبهمة يسمونها ذكر وليست من الذكر فـي شـئ بح            ث يحرصـون   ي
ه فـال يحلـون حـالال وال يحرمـون حرامـا وال             على ذلك ويمهلون ما عـدا     

وال يرعون له عهـداً وال يحفظـون لدينـه حرمـة، أن أولـئكم               يؤدون هللا حقا    
 في الواقع إال طالب قوت وهم دخالء علـى الطريـق بـل إنهـم نكبتهـا              اليسو

ـ      الجهـالء بهـا وهـى    ا سـخط  الكبرى ومصيبتها العظمى التـي جلبـت عليه
  يتبرأ بين يدي اهللا مـن أولـئكم ا ألدعيـاء هـم              ، وإن أول من   البريئة المطهرة 

 وتـاهللا أنهـم لمنكـر       ،شيوخهم الذين يزعمون االنتساب إليهم كما سمعت أنفـا        
  .هـ. ه على من بسط اهللا يده بالقوة  أتجب إزالت
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  :الصدق والكذب: ومن جرأته إذا تكلم فيقول عن  
لمـاء وزينـة    الصدق شيمة األنبياء والمرسلين وحليـة الحكمـاء وخـصلة الع          "

 الـصدق   .. والكذب خصلة اللؤماء وصفة الجهـالء وديـدن الغـافلين          ..األدباء
من أهم العناصر التي تقوم عليهـا حيـاة المجتمعـات ورقـى األمـم إذ البـد                  
لألمم من أن يتفاهم أفرادها ويتعاون أبناؤهـا علـى قـضاء حاجـاتهم وبلـوغ                

 ،ش متـضامنين  مآربهم والنـاس إنمـا يعيـشون مجتمعـين ويتمتعـون بـالعي            
 والصدق رسول األمان فـإذا قتلـوه بالكـذب ضـاع الحـق              ،واللسان ترجمان 

 الحـذر مـن      وغشيت شمس الحقيقة بـسحاب بـاطلهم فأخـذ كـلٌ           ،فيما بينهم 
 ،أخيه وإذ ذاك ينعدم التعاون ويختل نظام اإلعمال وفـى ذلـك الهـالك المبـين               

قفـي أثـره فـي      لذلك أمر اهللا بالصدق ونهى عن الكذب في كتابـه الكـريم و            
لثـام عـن قبـيح الثـاني         األول وكـشف ال    رذلك الرسول األمين بما أعلى منا     

�      ����قال تعالى Eُـ'� ��),ـN,�� �'ـ+��-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#      �Eُـ'� ��),ـN,�� �'ـ+��-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#      �Eُـ'� ��),ـN,�� �'ـ+��-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#      �Eُـ'� ��),ـN,�� �'ـ+��-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#    �kِ�ِU��nـ�� �zـ��Dُ'*ُـ'� -/   �kِ�ِU��nـ�� �zـ��Dُ'*ُـ'� -/   �kِ�ِU��nـ�� �zـ��Dُ'*ُـ'� -/   �kِ�ِU��nـ�� �zـ� وقـال فـي ذم الكـذب    ����1111/�Dُ'*ُـ'� -

����         Eـ,(�� ِ_��ـ#�ِ� �P'+�ِ-"p+# َ� ��#ِ^,�� �0ِ^َ`�� Zِ�َ!ْ<�# ��5,*ِ&         Eـ,(�� ِ_��ـ#�ِ� �P'+�ِ-"p+# َ� ��#ِ^,�� �0ِ^َ`�� Zِ�َ!ْ<�# ��5,*ِ&         Eـ,(�� ِ_��ـ#�ِ� �P'+�ِ-"p+# َ� ��#ِ^,�� �0ِ^َ`�� Zِ�َ!ْ<�# ��5,*ِ&         Eـ,(�� ِ_��ـ#�ِ� �P'+�ِ-"p+# َ� ��#ِ^,�� �0ِ^َ`�� Zِ�َ!ْ<�# ��علـيكم بالـصدق فـأن الـصدق        "(�وقـال   ����5,*ِ&2222
يهدى إلى البر وان البر يهدى إلى الجنـة وان الرجـل ليـصدق حتـى يكتـب                  
عند اهللا صديقا وان الكذب يهـدى إلـى الفجـور وان الرجـل ليكـذب حتـى                  

يبـك فـان     مـا ال ير    بك إلـى  يدع ما ير  (وفى حديث آخر    ) يكتب عند اهللا كذابا   
ومعنـى الجـزء األخيـر مـن الحـديث أن           : 3)الصدق طمأنينة والكذب ريبـة    

الصادق مطمئن القلب ثابـت الجنـان ال يخـاف لومـا وال عتبـا وال يخـشى                  
فضيحة بخالف الكاذب فان الـشك يأكـل قلبـه ووساوسـه ال تدعـه براحـة                 
مخافة انكشاف كذبه وانفضاح أمره تغدو به كلمـة وتـروح بـه أخـرى وقـد                 

ك يقـول اإلمـام علـى        ولـذل  .ت ما نفاه لو غولط فيما قـال       نسى ما حكاه ويثب   
 هـو أن يظهـر      :ومـن كالمـه فـي النفـاق       . الكذب كالسراب : كرم اهللا وجهه  

ن خـص فـي صـدر اإلسـالم بمـن           ، وهذا الوصف وإ   اإلنسان غير ما يبطن   

                                                 
1 - * . 119 ��رة ا�C�ب* ا�
2 - * . 105 ��رة ا�)DE ا�
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اإليمان ويخفى الكفر أال انه من حيـث أصـل اشـتقاقه يعـم كـل مـن                  يظهر  
كمن يظهر الصداقة ويـبطن العـداء، ويقـول عـن           يظهر بمظهر ينافى حقيقته     

 هو أن يمدح شخص آخـر بمـا ال يعتقـد فيـه بقـصد إدخـال                  :الملق والتملق 
  .ـه.السرور عليه وإرجاء منفعة ينتظرها منه، أ 

إلى غير ذلك كثير وكثير لو أردنا أن نحـصى كـل صـفاته فانـه يحتـاج                    
  .منا إلى مجلد كبير

 

 : قيام الليل

ـ سـاعات الـصفو ف    في   جوانب يتميز بها     كان له مع اهللا       ضرع إليـه فـي     ي
، فقـد رايتـه يقـوم فـي         خلو به حين يخلو كل حبيب بحبيبـه       يمواكب النور و  

ة الليل يتوضأ ويصلى ويتهجد يناجى ربه ويـذكر ويـستغفر حتـى مطلـع               هدأ
هلموا إلـى الـصالة، الـصالة خيـر مـن           : الفجر ثم ينادى على إخوانه قائال     

يتوضـأون ويركعـون ويـسجدون ثـم        و من النوم فيقومـون      النوم الصالة خير  
 مـن  ثـم يقـرأ كـل مـنهم مـا تيـسر      .. ثم يختمون الصالة  .. لى بهم إمام  يص

إلـى  كـُل   ثم يـصلون الـضحى ثـم ينـصرف          .. ثم يستريحون قليال  .. القرآن
هـذا هـو معنـى قـول        .. وقلت في نفسي يا سبحان اهللا     .. وهكذا.. عمله وهكذا 
� ����اهللا عز وجلP'+��v"F�# ��- ِC"�,(�� ��L- mJ�ِ(َ� �'ُ*�َD �P'+��v"F�# ��- ِC"�,(�� ��L- mJ�ِ(َ� �'ُ*�َD �P'+��v"F�# ��- ِC"�,(�� ��L- mJ�ِ(َ� �'ُ*�َD �P'+��v"F�# ��- ِC"�,(�� ��L- mJ�ِ(َ� �'ُ*�َD�����P/+�ِ<ْoَ!"��# "�+$ ِ ��\">َw�ِ��/ �P/+�ِ<ْoَ!"��# "�+$ ِ ��\">َw�ِ��/ �P/+�ِ<ْoَ!"��# "�+$ ِ ��\">َw�ِ��/ �P/+�ِ<ْoَ!"��# "�+$ ِ ��\">َw�ِ��/ ::::1�  

  
 :مواظبته على حضور جمالس الذكر 

للقـاء بإخوانـه ليلـة االثنـين وليلـة          اعلـى   كل الحرص     كان حريصاً  لقد  
وال يتخلـف  الـصلوات والمنظومـة وإقامـة الـذكر         الجمعة في المسجد لقراءة     

ال عن المجلس مهما كانت تبعاته ومسئولياته ويحـذر إخوانـه مـن التقـصير إ              
شـعر بالراحـة القلبيـة      أ عدم الحضور وكـم كنـت        لضرورة قصوى تستدعي  

خـتم المجلـس بمـا يتيـسر مـن          أجلـس بجـواره وأ     النفسي عندما    والسرور

                                                 
1 - * .18- 17 ��رة ا�Kار�ت /
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 مـةً قـصيرةً بالحكمـِة والموعظـِة الحـسنةِ          كل القرآن الكريم بصوتي ثم يلقي    
  . رى تنفع المؤمنين والذك ومرشداً ومربياًاً ومذكر وموجهاًناصحاً

 

 .ءنظافته يف كل شي
ـ       ،في ملبسه في مأكله فـي مـشربه فـي نومـه              ي  رأى أحـد اإلخـوان ف

؟ إن ديننـا    خـي مـا هـذا     يـا أ  : ح إليها نفسه فقال له    صوره لم تعجبه لم تستر    
 ، على النظافة وقد أمرنـا اهللا أن نأخـذ زينتنـا عنـد كـل مـسجد                 نظيف بني 

 والحمـد   ، يغتسل ويتطيـب ويمـشط شـعره       نظيفا وجميالً  �وكان رسول اهللا    
 والنظيـف يحبـه     ،ب المهلهلـة وال بالمنـاظر المؤذيـة       هللا طريقتنا ليست بالثيا   

  .اهللا ويحبه رسول اهللا والناس أجمعون
  

 :كرمه يف بيته
فـتح  بفما من إنسان يطرق بابه لزيارته أو للـسؤال عنـه إال قـام مـسرعا           

يتـه  وكـان محافظـا علـى أهـل ب        .. فرحا مسرورا ..  به مهلال  الباب ومرحباً 
 زرتـه مـع الزائـرين فـأردت أن اسـتأذنه            ..كل المحافظة مهما كان الطارق    

فقـد ورد أن عمـر بـن        .. جلـس ما بيده وأقدمه للحاضرين فقال ال، إ      في أخذ   
أتاه ضيف في ليله وكـان يكتـب فكـاد الـسراج يطفـأ فقـال                 �عبد العزيز   

 لـيس مـن كـرم الرجـل أن        : قـال عمـر   . الضيف أقوم للمصباح فأصـلحه    
 � نامهـا فقـام  هـي أول نومـة  : فأنبه الغالم، قال عمـر : ستخدم ضيفه قالي

،  أنـت بنفـسك يـا أميـر المـؤمنين         قمـتَ  : فقال الضيف  ، المصباح زيتا  مألو
وخيـر  ..  ورجعت وأنا عمـر مـا نقـص منـى شـيئا             ذهبت وأنا عمر   :فقال

  قـال  ،فـي الحـث علـى التواضـع        � ومن كالمه    ،الناس من كان متواضعا   
�       ����: تعالىkِــ�ِ-"p+5(ِْ� ��ـ(�����G "ِـ�<"T��/        �kِــ�ِ-"p+5(ِْ� ��ـ(�����G "ِـ�<"T��/        �kِــ�ِ-"p+5(ِْ� ��ـ(�����G "ِـ�<"T��/        �kِــ�ِ-"p+5(ِْ� ��ـ(�����G "ِـ�<"T��أمـر   �ومعلـوم أن أمـر رسـول اهللا          ����1 /
إن اهللا أوحـى إلـى أن تواضـعوا حتـى ال            (:  وفى الحـديث الـشريف     ،ألمته

ومـا   (: وفـى حـديث أخـر      2)يفخر احد على احد وال يبغى احد علـى احـد          
                                                 

1 -�=E�ا  : */8 
2 -G2'� Fروا  . 
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. 2علـيهم إذا مـر علـى صـبيان سـلم           � وكـان    ،1)تواضع احد هللا إال رفعه    
ولعل في الحديث وأمثاله عظة بالغة لمـن إذا واتتـه الـدنيا بـبعض زخرفهـا                 

 فـي النـاس جميعـا اللهـم إال مـن كـان             من الجاه والعظمة طاح      اًئ شي نحوم
 منه وعاملهم بما يترفـع أن يعامـل بـه العجمـاوات وكأنـه مـن                 عظم جاهاً أ

وال قـوة    جنس أو قرابـة فـال حـول          عالم آخر ال تربطه وإياهم أية صلة من       
 وما أجمل المتواضـعين الـذين هـم فـي الحقيقـة             إال باهللا ما أحسن التواضع    

ملوك غير متوجين اسـتولوا علـى عـروش القلـوب بـسعة الـصدر ولـين                 
ـ الجانب وبسط الوجه، وحلو الحـديث، نظم       ا اهللا فـي سـلكهم ومنحنـا مـن          ن

  .ـ ه.المثوبة ما منحهم آمين أ

وغيـر هـذا كثيـر وكثيـر ولـو أردنـا أن              .. من أخالقه  هذه بعض صور    
فهـو مدرسـة فـي      .. نحصى كل ما في شخصيته لمـا وسـعنا هـذا المكـان            

ولذلك ربى جـيال قويـا فـي دينـه،          ...  ونموذج يقتدى به  .. التربية واألخالق 
. .. وأداء رسـالته   قويـاً فـي القيـام بواجبـه       قويا في عقيدته قويا فـي خلقـه         

�   ?a� � ��Fْ(ُ� ,� ٌIِـ�vِ� "�ِFـ ���َ  Gِـ/     ِEْـ�ِ ��),ـDِ% � �R ?zـ ��ـ"�   ِaJ�nـ�� ِS��'"-ـ�ً �َ!Nََ),ـ.+ Qِ�ـN�� ِEُ)ُـ'0+        /�&ِ�َـ# �P'ُQ���َـ# ِa��&ِ#!َـ���� ِA�Dَـ/ 

+ ��n"�َw��/3�.   
 

 . ظاته ونصائحهمن ع

إذا أردت (:  أن يوصـيه ويعظـه     نه قـال لرجـل سـأله       أ � عن النبي    روي  
  وفـى    )أمر فتدبر عاقبته فأن كان رشدا فأمضه وأن كـان غيـاً فانتـه عنـه               

الكيس من دان نفسه وعمـل لمـا بعـد المـوت والعـاجز مـن                (: حديث آخر 
 :، ودان نفـسه    العاقـل  :والكـيس  )4ى على اهللا األمـاني    اتبع نفسه هواها وتمن   

حاسبوا أنفـسكم قبـل أن تحاسـبوا وزنوهـا قبـل           �حاسبها، ومن كالم عمر     
أن توزنوا فان رأى شيئا مما ذكر أو آنس تقصيرا فـي واجـب فليـنح عليهـا                  

                                                 
1 -G2'� Fروا  . 
 .  رواF ا��I;Jن- 2
 38، 37:  ��رة ا�)�ر- 3
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ـ           لشديدة وليأخذها بما يراه قارعاً    بالالئمة ا   ي لهـا عـن العـودة ثانيـة وال يعط
ر وصـغائر األمـور     لو قل فمعظم النار من مستـصغر الـشر        وهوادة في شي    

 .تجر إلى عظائمها

 ومـن   ،وكثيرا ما كان ينصح أبناءه وتالميـذه وإخوانـه بـصحبة األخيـار              
ـ         صحبة األ : �كالمه   ر والكمـال وتحبـب     خيـار تـدفع اإلنـسان إلـى الخي

 بسبب ما غرس فيها مـن االنـدفاع إلـى التقليـد والمحاكـاة            الفضيلة إلى نفسه  
الطيـب دعايـة إلـى الخيـر        ر النفـسية ومـسلكه      تأمل يرى أن حالة الخيّ    موال

كبـر دليـل علـى      أ فيها لسان الحال بأبلغ مما يدعو إليه المقـال و          صامتة يقوم 
نراه من األشخاص الذين يعيشون فـي أوسـاط طيبـه ويحيـون               ما قوة تأثيرها 

نبئنـي عمـن   " :في أجواء مـآلى بالفـضيلة ولـذلك يقـول بعـض الحكمـاء           
أن جنتـك ونـارك أثـران مـن         : ، وقـال الغزالـي    "تصاحب أنبئك من أنـت    

ـ        : �، ومن كالم عمر     متعاشره ـ ي أك عليك بـإخوان الـصدق تعـيش ف  ،افهمن
المرء علـى ديـن خليلـه فلينظـر أحـدكم مـن       �: "ويكفينا قول رسول اهللا 

  .للايخ
طالع على سير السابقين مـن األخيـار ورؤيـة مـا كـان لهـم مـن             األ: ثانيا

 ىاآلثار الحميدة واالستماع إلى مالهم مـن حـسن األحدوثـة وجميـل الـذكر              
ـ      ألن حياة هوال   وحي إليـه بتقليـدهم واالقتـداء       ء األفاضل تتمثل أمام القارئ وت

  .بهم
يـة واألحاديـث النبويـة واألمثـال والحكـم          القرآنالنظر فـي اآليـات      : ثالثا 

ن لها في النفوس أثـرا ال ينكـر مـن حيـث مـا               إالواردة في مكارم األخالق ف    
ـ      ر، وأسـاليب تحـذ    العبراشتملت عليه من ألوان العظات و      رب  مـن اشـر وتق

 . من الخير

ـ            : رابعا اب سترقية المدارك وتهذيب الوجـدان النفـسي بقـدر المـستطاع باكت
العلوم والمعارف ألن ذلك يدفع إلـى حـسن تقـدير االمـوار والنظـر إليهـا                 
نظرا يتفق وقيمتها االجتماعية ويعينه على أن يقف مـن نفـسه موقفـا حازمـا                
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 يـرى فيـه تحقيـق       في كل أمر متنبها إليها كـل التنبـه سـالكا كـل طريـق              
   .مقصوده

 : ألبنائه يف الطريقهومن وصايا
جعلهـا  أ: وراد ففيها الخير كلـه قـائال لهـم        المحافظة على قراءة الصلوات واأل    

قبـل عليهـا إقبـال المـشوقين وردد     ا األخ جليس وحدتك وأنيس خلوتـك وأ   أيه
تـضاعف بـذلك أجـرك وتـزك        يالصلوات والدعوات بتذلل وتضرع وحنـين       

 قلبـك، وتعـل     - بنـور اهللا تعـالى       -سك وتتمزق حجبك ويـشرق    من قريب نف  
 أحـرص أثنـاء الـتالوة علـى أن تخلـي          بين أحباب اهللا المصطفين مكانتك و     

 بكـل حواسـك ومـشاعرك مـع         من الشواغل الدنيوية قلبك وأن تكون حاضراً      
 ذهنك بتدبير ما تتلوه ومتابعـة معانيـه ومراميـه وإشـعار قلبـك               ربك شاغالً 

ذا ذكر ربك وناجيته بأسمائه وصفاته فـاذكره بلفـظ قـويم سـليم              بما يقتضيه فإ  
يم وإذا مـا دعوتـه فادعـه بنبـرات يـشيع فيهـا              وقلب يملؤه اإلجالل والتعظ   

ضرع إليـه بقلـب مفعـم بالخـضوع واالفتقـار وإذا مـا              التذلل واالنكسار وأ  
 فأشـعر قلبـك الحـب لـه         ه وصحبه  وعلى ال  �صليت على نبيك سيدنا محمد      

 �والتعلق الكامل به والـشوق الـشديد إليـه وتخيـل ذاتـه الكريمـة وكأنـه                  
 األخ يـسهل عليـك سـيرك        بـذلك أيهـا   .. أمامك تناجيه وتصلى وتسلم عليـه     

ملك، وتدرك من هذا النبع الفياض مـا تبتغيـه ويتحقـق لـك مـن                ويدنو منك أ  
نهله العذب ما ترتجيه، أمـا أن تكـون تالوتـك تـالوة الغـافلين ودعواتـك                 م

، وترديــد القــوافي ن الالعبــين ال تعــدو حركــات اللــساندعــوات الالهــي
ر واألوزان فان ذلك مما يباعد بينك وبين أملك ويعـوق سـير روحـك ويـؤخ               

ـ       – سـبحانه وتعـالى    –صفاء قلبك ونفسك، وتعالى الحق     ن  أن يقبـل الـدعاء م
، لـى التوفيـق هـو حـسبنا ونعـم الوكيـل           ، واهللا و  ٍه، وفؤاد العٍب الهٍ   قلب سا 

 �ونسأله أن يمدنا من مدد أشياخنا وأن يعطـف علينـا قلـب حبيبـه محمـد                  
علـى ألـه    ، وصلى اهللا على سيدنا محمد النبـي األمـي و          والحمد هللا أوالً وأخراً   

  . وصحبه وسلم تسليما كثيراً
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 : املختارة �من حكمه 

 أسـمعها منـه فـي درس أو         لقد كنت حريصا علـى تـدوين كـل حكمـة            
  : واكتفى بذكر بعض منها.. أو خطبةمحاضرة 

 

 :اديث النبوية الشريفةمن األح
 مـن إذا رضـي لـم        :كن فيه فقد اسـتكمل اإليمـان       الخير ثالث خصال، فمن   "

، وإذا   وإذا غـضب لـم يخرجـه غـضبه عـن الحـق             ،اطلرضاه في ب  يدخله  
  .قدر عفا

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز مـن اتبـع نفـسه هواهـا                 "
 ".وتمنى على اهللا األماني

من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكـذبهم ووعـدهم فلـم يخلفهـم فهـو                 "
 لمـن شـغله     ىطـوب ،  تـه ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته ووجبـت أخو       

 . "عيبه عن عيوب الناس

 إن مـتم معهـا      خالطوا النـاس مخالطـةً    :  كرم اهللا وجهه   يومن حكم اإلمام عل   
 . بكوا عليكم وان عشتم حنوا إليكم

ـ ، وال صدر العاقل صندوق سره      والمـسامحة خبـاء     حبالـة المـودة،      شاشةب
 ، هلـك   مـن اسـتبد برأبـه      ، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليـه        ،العيوب

 . من شاور الرجال شاركها في عقولهاو

 . ابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذرهإذا رأيت ربك سبحانه يت: يا ابن ادم

 من لم يكن له حيـاء وال سـخاء فلمـوت أولـى بـه                ،بالء اإلنسان من اللسان   
 . الحياة من كنوز اإليمان الصبر على المصائب

عليك بإخوان الـصدق تعـيش فـي أكنـافهم          : � ومن حكمة لعمر بن الخطاب    
 .فأنهم زينة في الرخاء وعدة في البالء

 فـان   ، ال تغرنك بشاشة امرئ حتـى تعلـم مـا وراءهـا            :ومن الحكم الوجدانية  
 الـدنيا خادعـة إن      ،دقائق الناس فـي صـدورهم وخـداعهم فـي وجـوههم           

 .  لحظة أشقتنا لحظاتأضحكتنا ساعة أبكتنا ساعات، وان أسعدتنا
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 ، أبعـدهم عـن العلمـاء وشـر العلمـاء أقـربهم مـن األمـر                اءإن شر األمر  
فاشـتراها بـاآلخرة ومـا الحيـاة الـدنيا إال متـاع              وأضلهم من غرته الـدنيا    

 . الغرور

 ، مـشاورة ناصـح     فـيهن،   ثالث ال يعدم المرء الرشـد      :ومن حكم المأمون    
وان ثـالث طبقـات، طبقـة كالغـذاء         اإلخ.  والتحبب إلى الناس   ،ومداراة حاسد 

 وطبقـة كالـداء ال يحتـاج        ،ال يستغنى عنه، وطبقه كالدواء يحتاج إليه أحيانـا        
 . إليه أبدا

:  خير العباد من يجتمـع فيـه خمـس خـصال           :�ومن حكم جعفر الصادق     
 ابتلـى صـبر     شـكر وإذا  إذا أحسن استبشر وإذا أسـاء اسـتغفر وإذا أعطـى            

  . وإذا ظُلم عفا
 

 :واعظا عاما إىل القاهرة �نقله 
 شـاءت إرادة اهللا أن      -تعنـا برؤيتـه     وهكذا بعد أن شـرفنا بـصحبته وتم         

ينقل واعظا عاما إلى القاهرة وتلك سنة اهللا فـي خلقـه ولـن تجـد لـسنة اهللا                   
ـ      تبديال ولم يقف نشاطه وجهاده و      ه وإخوانـه بـل     كفاحه ولم ينقطع عـن مريدي

 جهـده فـي الـدعوة وأخـذ يطـوف           ، وبـذل أقـصى    واصل عمله ليل نهار   
ي ليجتمـع بأحبابـه ويغـذيهم       ، ويزور كل يوم بلدا يسهر فيهـا الليـال         ويطوف

..  قضى فيهـا وقتـا طـويال مـن عمـره           وخاصة مدينة سوهاج التي   .. بعلمه
رغـم تقدمـه فـي الـسن خفيـف          كمـا كـان     .. وكان وفيا بعهده بارا بوعده    

 حتـى أشـفق كثيـر مـن         ،كيف ال وتلك سـمة المجاهـد      الحركة سهل التنقل    
أصدقائه عليه فكان يجيبهم بنظرة من نظراته والقويـة الـصادقة وكأنـه يقـول               

كـان  إذا كان السلطان للروح فدعوها تصنع في الجـسم مـا تـشاء فمـا                : لهم
 ،درتـه إن يكـف عـن إنتاجـه        وما كان في ق    ،قدرته أن يستجيب لما طلب منه     

 بـك ونتـزود مـن    أل اهللا أن يبقيك طـويال حتـى ننتفـع         نس :قلت له ذات مرة   
الحمد هللا قد عملنا ما علينا وزيادة ثـم اتجـه إلـى القبلـة               :  فقال مبتسما  ،فضلك

وكأنـه كـان    ورفع يديه إلى السماء وأخذ يناجى ربه بمـا ال يعلمـه أال وهـو                
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أن ابـتاله مـواله     ح ويجاهـد إلـى      وهكـذا ظـل يكـاف     .. يحس دون األجـل   
 جزع بل ضاعف جهـده، وتمـسك بالجـد والـورع            ومافما اشتكى   : بالمرض
بعـد صـالة    ..  للحـى القيـوم    حتى وافاه قدر اهللا المحتوم وهو ساجد      .. والصبر

 يوليـو سـنة     9هــ الموافـق     1379 محرم   2ربعاء الموافق   العشاء من يوم األ   
ـ     روحـه    فصعدت   م،1959 اضـية مرضـية تزفهـا      ا ر الطـاهرة إلـى بارئه

والحنان بالحان أهل الحب والقـرب وتقرؤهـا سـالم اإلبـرار            مالئكة الرحمة   
، ودفـن مـع شـيخه       يها تحية المتقين في جنـات النعـيم       في دار القرار، وتحي   

العارف باهللا الشيخ عبد الجود الدومى في ضريحه فـي حـي اإلمـام الـشافعي                
، فاللهم هيئ لـه فـي مقاعـد الـصديقين منـزالً وفـي دار                شارع الحمام  �

 ومحبيـه ومريديـه الـصبر، ووفقنـا لنـنهج نهجـه             الكرامة موطناً وألهم أهله   
 واسـقنا شـربة مـن صـافى شـراب أهـل             ،وحقق لنا طهر النفوس وصفوها    

ابـك واقفـين وإنـا      ا لجاللك خاضعين وعلـى أعت     مودتك ومحبتك فأننا يا موالن    
  . ن إليه راجعونهللا وا

 

 :ذرية طيبة
 إذ �  وصـدق رسـول اهللا   ، ذرية صالحة هـي امتـداد لـه         له لقد وهب اهللا    

ث، صـدقة جاريـة، أو علـم        أذا مات ابن ادم انقطع عمله إال مـن ثـال          "يقول  
 جمعـت هـذه الـثالث       والحمـد هللا لقـد    "  لـه  ينتفع به، أو ولد صـالح يـدعو       

 انتفـع بـه النـاس       ه تراثـا خالـداً    والعلم النافع الذي تركتَ   .. لصدقات جارية فا
وهاهم أوالدك الحقيقيـون وأبنـاؤك البـررة ال يفتـأون يـذكرونك بـدعواتهم               
ويزورونك بخطواتهم ولقد صحبتهم مرارا إلى قبـرك فـإذا بـى أتنـسم مـن                

 فـنم فـي جـوار اهللا      ..  وإذا بى أحس بالراحـة عنـدك       –رضتك رائحة الجنة    
وجـزآك اهللا خيـر مـا يجـزى بـه المؤمنـون الـصادقون               .. أمنا مطمئنـا  

  . المجاهدون
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 : حجه لبيت اهللا احلرام وحبه للنبي عليه الصالة والسالم

حج بيت اهللا الحرام واستلم الحجر األسـود وسـعى بـين الـصفا والمـروة                  
وقـام بالوجبـات خيـر قيـام ووقـف      . لى عند المقام وأدي المناسك كلهـا  وص

  . ليه الصالة والسالم وأزكى السالمعرفات وزار روضة النبي عب
  

 : خليفته من بعده

 مـن علمـاء     �هو فضيلة العارف باهللا الـشيخ حـسين محمـود معـوض             
 فحمـل الرسـالة مـن       ، جمـاً   حباً ريف، وكان يحبه الشيخ رحمه اهللا     األزهر الش 

ومـن آثـاره الطيبـة      . نتـشر الطريـق فـى عهـده       بعده وسار على نهجه وا    
.. اسـم شـيخه الراحـل     وسـماه ب   �الخالدة أن بني مسجدا بعد اإلمام الشافعي        

يجتمع فيه أبناؤه وإخوانـه وأحبابـه يـصلون ويـستغفرون ويـذكرون ربهـم               
مـن إخواننـا    و..  المتعددة مـن شـيخنا الـشيخ حـسين         وهنا توالت الراويات  

الطيبين الذين نثق بهم بما تشير بنقل جثمانه الطـاهر إلـى مـسجده فاسـتخار                
شيخنا ربه وطلب منه أن يهديه إلى الصواب فـشرح اهللا صـدره ووفـق فـي                 

  . ختاره اهللا له ليكون مقره األخيرنقل جثمانه إلى المسجد الذي ا
 

  :�إحياء ذكراه 
 يحيى شـيخنا ذكـراه حيـث يجتمـع اإلخـوان مـن مختلـف                وهذا المكان   

ــبالد ــة .. ال ــوههم الفرح ــو وج ــذكر اهللاويتعل ــة ب ــا جميل ــشون أيام .. عي
 علـى وتـوزع الـصدقات       ، والصالة والسالم على خير خلـق اهللا       ،الستغفاروا

ويتلـى  .. على الفقراء والمساكين وتلقى العظات فـي هـذه الـساحة المباركـة            
 وخـوف وخـشية ورهبـة هللا الحـي القيـوم            في اقبـال  ..  عز وجل  كتاب اهللا 

   .الذي ال تأخذه سنة وال نوم
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 :  ومقتطفات منها�تهاكتاب

كبـرى  كثيرا في جميع الموضـوعات المختلفـة وأمـد القـراء فـي               �كتب  
الكريم تفـسيرا مـستنيرا وبعـرض األحاديـث         القرآن  م بتفسير   مجالت اإلسال ال

  سـهلٍ   وبخاصة العبـادات فـي أسـلوبٍ        وبالفقه اإلسالمي  النبوية عرضا وافياً  
هب وبالخطــب المنبريــة التــي أســدت للخطبــاء وجمهــور ا للمــذموضــٍح

المصلين أيادي بيضاء وبالفتاوى والرد على األسـئلة التـي تـرد مـن أنحـاء                
مية إلى غير ذلك مـن مقـاالت فـي األدب واالجتمـاع والـسيرة               البالد اإلسال 

الوفـاء مـن   : عـن الوفـاء بالوعـد والخلـف بـه      ومما كتب النبوية والتاريخ   
اشرف الخالل بها يمتاز الكامل مـن النـاقص والـشريف مـن الوضـيع بهـا            

 ، بـه واثنـي علـى المتحققـين بـه           أمـر اهللا   ،تقوى األواصر وتعظم الروابط   
�+ـ'� Q"/َ2ُـ'�          �: قـال تعـالى      ،نا يتلى إلى أن تقوم الـساعة      وانزل فيهم قرا  �-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��+ـ'� Q"/َ2ُـ'�          #�ـ�-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��+ـ'� Q"/َ2ُـ'�          #�ـ�-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��+ـ'� Q"/َ2ُـ'�          #�ـ�-] ��ـ� ��,ـ^ِ#�Fc#َ2 ��ـ#

 ِU'ُN+��ْ��Q"/َ2ُـ'� �ِ  /�Q"/َ2ُـ'� �ِ  /�Q"/َ2ُـ'� �ِ  /�Q"/َ2ُـ'� �ِ ����: وقـال     ����1111�ِـ�ْ��+U'ُNِ �ِـ�ْ��+U'ُNِ �ِـ�ْ��+U'ُNِ �ِـ/    "�Bـ���$��R �َ%ِ& ِEـ�ِ ��),ـ"F��   "�Bـ���$��R �َ%ِ& ِEـ�ِ ��),ـ"F��   "�Bـ���$��R �َ%ِ& ِEـ�ِ ��),ـ"F��   "�Bـ���$��R �َ%ِ& ِEـ�ِ ��),ـ"F��ـ�      ����وقـال  �2 �- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُـX� ��ـ�       -ِـ�- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُـX� ��ـ�       -ِـ�- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُـX� ��ـ�       -ِـ�- �'ُ���ـ�� ٌI��ـGِ  �kِ�ِ-"pُـX� � -ِـ�
  ِE"�َ(�R �E,(�� �/+��$��R  ِE"�َ(�R �E,(�� �/+��$��R  ِE"�َ(�R �E,(�� �/+��$��R  ِE"�َ(�R �E,(�� �/+��$��R����3      أمـا مقابلـه وهـو الخلـف         ،، والصدق في اآلية معناه الوفـاء 

ـ        يـسجل علـى صـاحبه االحتقـار         ة،فهو مضيعة ألمواده وأداة التنافر والتفرق
.. ويجعلـه دائمـا موضـع الظنـة والـشبهة          ويفقده ثقة الناس     ،والمهانة والذلة 

 قـال  العقبـى،    ائها السخط والخـذالن فـي      نتائجه في الدنيا ومن ور      بعض تلك
�               ����تعالىP'ُـ(��ْ<َ� َ� ��ـ�� ��),ـNَ� Pَ2 ِEُ'�ُـ'� -�ـِR ً��Nْ!ـ- ��+OَD                �P'ُـ(��ْ<َ� َ� ��ـ�� ��),ـNَ� Pَ2 ِEُ'�ُـ'� -�ـِR ً��Nْ!ـ- ��+OَD                �P'ُـ(��ْ<َ� َ� ��ـ�� ��),ـNَ� Pَ2 ِEُ'�ُـ'� -�ـِR ً��Nْ!ـ- ��+OَD                �P'ُـ(��ْ<َ� َ� ��ـ�� ��),ـNَ� Pَ2 ِEُ'�ُـ'� -�ـِR ً��Nْ!ـ- ��+OَD ����  4    إذا :آيـة المنـافق ثـالث      "� وقـال 

   .5"ب وإذا وعد اخلف وإذا أتمن خانحدث كذ
اإلنسان معـرض فـي هـذه الحيـاة إلـى الـشدائد             : ومما كتبه عن الصبر     

والمصائب والنوازل التي تهاجم الشخص في مالـه أو أهلـه أو نفـسه أو مـا                 
إلى ذلك فإذا لم يعتضد اإلنسان فيها بالصبر ويأخـذ نفـسه بـالعبر والموعظـة                

عـد للـصابرين مـن جزيـل األجـر وعظـيم            أزمها التحمل مذكرا لها بما      ويل
                                                 

 .  ��رة ا�@�KNة ا�* ا"و�7- 1
2 - * . 91 ��رة ا�)DE ا�
 . 0632اب ا�*  ��رة ا"- 3
4 - * . 3 ��رة ا�3+ ا�
5 -G2'ري و��I� .  رواF ا�
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المثوبة وانه ال فائدة من الحزن وان المصائب تبـدو كبيـرة ثـم تـصغر ومـا                  
 قـال   .شابه ذلك استعصى حزنه وقوى هلعه وكانـت نتيجتـه أسـوء النتـائج             

� ���� تعــالى�#ِ�ِ���nــ�� ِ�Lfــ���/ ��#ِ�ِ���nــ�� ِ�Lfــ���/ ��#ِ�ِ���nــ�� ِ�Lfــ���/ ��#ِ�ِ���nــ�� ِ�Lfــ���/���� �P'ــ+�ِG��  ِEــ "�َ�ِ& ��&ِ*,ــ/ ِEــ,(ِ� �ــ��ُ'� &ِ*,ــ َ� ٌ4�O�ِnــc- �+F!ْ���ــ ��َ2 �َ%ِ& ��  ��,ــ^ِ#�P'ــ+�ِG��  ِEــ "�َ�ِ& ��&ِ*,ــ/ ِEــ,(ِ� �ــ��ُ'� &ِ*,ــ َ� ٌ4�O�ِnــc- �+F!ْ���ــ ��َ2 �َ%ِ& ��  ��,ــ^ِ#�P'ــ+�ِG��  ِEــ "�َ�ِ& ��&ِ*,ــ/ ِEــ,(ِ� �ــ��ُ'� &ِ*,ــ َ� ٌ4�O�ِnــc- �+F!ْ���ــ ��َ2 �َ%ِ& ��  ��,ــ^ِ#�P'ــ+�ِG��  ِEــ "�َ�ِ& ��&ِ*,ــ/ ِEــ,(ِ� �ــ��ُ'� &ِ*,ــ َ� ٌ4�O�ِnــc- �+F!ْ���ــ ��َ2 �َ%ِ& �ــ�"Fِ�" ���� ��,ــ^ِ#� َ(�R �ــ�"Wَ�"/ُ2  "�ِFِــ( َ(�R �ــ�"Wَ�"/ُ2  "�ِFِــ( َ(�R �ــ�"Wَ�"/ُ2  "�ِFِــ( َ(�R � Wَ�"/ُ2ِــ(
5�ـ4ٌ  ��ـ)َ'��_? -Lـ�  ��FLِـ�"   ��ـ)َ'��_? -Lـ�  ��FLِـ�"   ��ـ)َ'��_? -Lـ�  ��FLِـ�"   ��ـ)َ'��_? -Lـ�  ��FLِـ�"   "�� �5�ـ4ٌ /"�� �5�ـ4ٌ /"�� �5�ـ4ٌ /"�� �/    �P/+َـ�!"FُX� +ـ�+$ ��Wَ�"/ُ2ِـ(/   �P/+َـ�!"FُX� +ـ�+$ ��Wَ�"/ُ2ِـ(/   �P/+َـ�!"FُX� +ـ�+$ ��Wَ�"/ُ2ِـ(/   �P/+َـ�!"FُX� +ـ�+$ �� Gَ2"ـ��$+�     ����: وقـال تعـالى  :����1/�Wَ�"/ُ2ِـ(P/+�ِ���nـ�� M,Q�5�ـ� #+ـ',*ِ&      �+$�� Gَ2"ـ�P/+�ِ���nـ�� M,Q�5�ـ� #+ـ',*ِ&      �+$�� Gَ2"ـ�P/+�ِ���nـ�� M,Q�5�ـ� #+ـ',*ِ&      �+$�� Gَ2"ـ�P/+�ِ���nـ�� M,Q�5�ـ� #+ـ',*ِ& 

   ٍ0���oِ�   ٍ0َ�"ـ�ِ �ِـ���oِ�   ٍ0َ�"ـ�ِ �ِـ���oِ�   ٍ0َ�"ـ�ِ �ِـ��مـا يـصيب المـسلم مـن نـصب وال           "وفى الحـديث الـشريف      ����oِ�2َ�"ـ�ِ �ِـ�
وأذى وال غـم حتـى الـشوكة يـشاكها إال كفـر             وال  وصب وال هم وال حزن      

   .3"هاهللا بها من خطايا
 

 :  عن الرب بالوالدين�ه ومما كتب

مؤكـدا فهـو لـألم أوكـد،        بر الوالدين وان كـان واجبـا وجوبـا           علم أن إ  
تاعـب والـشدائد التـي ال    وحقها أعظم من حق األب لعظيم ما قاسـته مـن الم   

 جـاء   . تم نمو األبـن وال سـلم مـن اآلفـات            رعايتها ما  الحد ولو تخفى على أ  
س بحـسن   مـن أحـق النـا     " :فقـال يـا رسـول اهللا       �رجل إلى رسول اهللا     

 : قـال  أمـك، : ، قـال  ثم مـن  : ، قال أمك:  قال ثم من : أمك، قال : الصحابتي، ق 
اإلحسان إلـيهم فـي الحيـاة فقـط بـل            وال يتم حق اآلباء ب     4"أبوك:  قال ،ثم من 
تمامه الدعاء لهمـا بعـد المـوت واالسـتغفار وإنفـاذ عهـدهما وإكـرام                من  

بـى أسـيد مالـك بـن      وعـن أ .صديقيهما وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما 
رجـل مـن بنـي       إذ جـاء     �بينما نحن جلوس عند رسول اهللا       " :قال �ربيعة  

 من بـر أبـوي أبرهمـا بـه بعـد             علي شيء  يا رسول اهللا هل بقى    : سلمه قال 
 وإنفـاذ عهـدهما مـن       ،سـتغفار لهمـا   واال الصالة عليهما، نعم،  : موتهما، فقال 

 . 5ال توصل إال بهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ،بعدهما

ومـن أراد المزيـد فليرجـع       ..  مـؤلفي   يطـول  كتفى بهذا القدر حتـى ال     وأ  
  . بحمد اهللا وتوفيقهإلى مؤلفاته وتراثه الخالد الذي جمعنا

                                                 
�ة- 1�� . 157 – 155:  ��رة ا�
2 - � . 10:  ��رة ا��0
3 -G2'ري و��I�L صP;E رواF ا�K6  . 
 .  رواF ا��I;Jن- 4
5 -*@6��ة وا�!R@�,@� ب��ء �AK�ا S2;,@� هA ةT3�أب� داود، وا Fروا  . 
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 : وتراثه اخلالد� مؤلفاته
ير الفاتحـة وآيـة الكرسـي       إتحاف المـؤمنين بتفـس    "له كتاب مطبوع سماه       

 وقمنا بتوفيق اهللا بجمع تراثه العلمـي بـإذن مـن اسـتأذنا الـشيخ               "وسورة يس 
واإلحكـام، والخطـب    الفتـاوى   "حسين محمود معوض وقام مـشكورا بطبـع         
ن يوفقـه لطبـع      وأرجـو اهللا أ    "المنبرية، واإلسالم والمسلمون، والخلق العظـيم     

والـسنة، والـدين واألسـر اإلسـالمية،        القرآن  ، ومن هدى    اإلسراء والمعراج "
الجـزء األول مـن     " كما قام مـشكورا بطبـع        "والمعجزات ومكانتها من الرسل   

 وأرجـو اهللا أن     "بـد الجـواد الـدومى      للعارف باهللا الـشيخ ع     الفتاوى واألحكام 
يلة شـيخنا   يوفقه لطبع الجـزء الثـاني، وطبـع الجـزء األول والثـاني لفـض              

 . ، خليفة شيخنا في الطريقالشيخ حسين محمود معوض

رس الحـديث الـشريف     العجمي دمنهـوري خليفـة مـد      : وألستاذنا الدكتور   
ن المخلـصين    بالقاهرة وابـن مـن أبنـاء الطريـق العـاملي           بكلية أصول الدين  

نبـذه  : محمـد سـليمان سـليمان سـماه    :  لفضيلة شـيخنا الراحـل  هكتاب جمع 
وال عجـب فـي أن      : وآدابه والذي يقول فـي مقدمتـه      القرآن  مفيدة من أخالق    

 دا إليها فقـد دبجتهـا براعـة أسـتاذ          يكون المطالع لهذه الرسالة حفيا بها مشدو      
اسـتنارت بمعرفـة اهللا     جليل وعالم عظيم نبيل، رسخ في ميدان العلـم قدمـه و           

ر اهللا والتـذكير بـه قلبـه        صيرته وذكت بالمجاهدة في اهللا نفسه، واطمأن بـذك        ب
 وأكـرم منزلـه   حمد سليمان سـليمان طيـب اهللا ثـراه   م: ذنا أبو الطيب انه استا 
الذي عرفه ميـدان الـوعظ واإلرشـاد خطيبـا ومحاضـرا وكاتبـا              .. ومثواه

نتظـر النـاس علـى اخـتالف        ومدرسا ومفتيا وواعظـا وموجهـا وفقيهـا، ي        
ـ            دة تـأثيره   طبقاتهم وثقافتهم دروسه ومحاضراته ومقاالتـه لقـوة روحـه وش

   .ـه. وأخذه بجامع القلوب، أ
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 : تشجيعه للمبتدئني يف عامل التأليف

ـ     أذكر أن أ      فـي   أبـو كريـشة وكـان مدرسـاً       يخي الشيخ إبراهيم سليم عل
بغيـة  "تاجـه ويـسمى     معهد بلصفورة الـديني بـسوهاج قـدم لـه بـاكورة إن            

ليراجعـه ويكتـب لـه كلمـة يـضعها فـي            " في سيرة إمام المرسلين      الطالبين
 . فرد عليه بأسلوبه الجميل، وعباراته الحلوة قائال: أخر مؤلفه

ــل اهللا   " �ــ�� �
 ��ــ�	� ��ــ���� ــضل رس ــى أف ــسالم عل ــصالة وال ــد هللا وال الحم
.. م ورحمـة اهللا   الـسالم علـيك   إبـراهيم سـليم،     : عزيزي المحتـرم الفاضـل    

  ..وبعد

الـذي   " الطالبين في سـيرة إمـام المرسـلين        بغية"فقد تصفحت مؤلفك القيم       
 ميـدان التـأليف، فراقنـي منـه         هو باكورة إنتاجك الفكري وأول جولة لك في       

ة التعبيـر،    حـسن التـصوير، وسـهول      واء تمثال فـي   فيته من رونق ور   ما أض 
بحـاث الواسـعة بمـا ال       األة األسـلوب واختـصار      وجميل التبويب مع سالس   

 . ، أو يقلل من قيمتهايخل بجوهرها

قط الالمعـة فـي هـذه الـسيرة الذهبيـة           نسي اختصاصك النُ  فال أ نس  وإن أ   
ـ   صبمزيد عناية وعظيم رعاية وحر     ع بمـا تنطـوي عليـه مـن         ك على التنوي

 بـالنبي   ، خليـق بالـشعوب اإلسـالمية التأسـي        ، وأخالق كريمة  مبادئ فاضلة 
ن أرادت أن تسترد مجدها الذاهب وتحتـل مكانتهـا الالئقـة بأمـة              الكريم فيها إ  

أن التوفيـق قـد     : لها من التاريخ المجيد ما لها ولست أعدو الحقيقـة إذا قلـت            
صاحبك والسداد قد حالفك في مجهودك هذا العظـيم ولـو سـبق مؤلفـك هـذا                 

ـ            أ عليـه، فكيـف وهـو البـاكورة         بأشقاء له من قبل لكنـت جـديرا بـأن تهن
، ومن ثم فتقبل منى خالص التهنئة المـشفوعة بأطيـب التمنيـات تقبـل               األولى

 :اهللا منك عملك هذا ونفع به انه سميع قريب

  محمد سليمان سليمان 
 

  الواعظ العام مبركز سوهاج
  



 3
8 

 

 : مكتبته اإلسالمية

، فـي   ومراجـع نـادرة   "   ترك مكتبة إسالمية عظيمة فيهـا كتـب قيمـة             
إليها العلماء واألدبـاء وينتفـع بهـا المـسلمون          مختلف العلوم والفنون، يرجع     

.. �حـسين محمـود معـوض     : يشرف عليها فضيلة شيخنا الـشيخ     .. واألبناء
رحم اهللا شيخنا بقدر ما ألقى من عظـات وخطـب ومـا نـشر مـن تفـسير                   

ـ       من نصح وإرشاد وما قام الليل وص       وحديث وأذاع  ى مـع   ام النهـار ومـا لب
�       ����اهللا تعـالى  قـول   خـتم بـه     ن ، وخير ما  الملبين وذكر مع الذاكرين   P'ُـ(!ْ�# ��        &Pِ� ��,ـ^ِ#�P'ُـ(!ْ�# ��        &Pِ� ��,ـ^ِ#�P'ُـ(!ْ�# ��        &Pِ� ��,ـ^ِ#�P'ُـ(!ْ�# � &Pِ� ��,ـ^ِ#�

    �ــ'  ــ� �Oَ+ـ �ma �,ـ �ــ �ـvِ� �P'ـــ+G"��ــ4ً # ِ��ـ*J�R�/ sِـــ��> "�+$�ــ �ـ��َْg�  �ــ �Nَ<*َ2ُـــ'� -5ِ�ـ/ �aJ�nـــ�� �'+-�ــ �2َ�َـ/ ِEــ 0� ��),ـ�ــ' �    Dِ!َـــ ــ� �Oَ+ـ �ma �,ـ �ــ �ـvِ� �P'ـــ+G"��ــ4ً # ِ��ـ*J�R�/ sِـــ��> "�+$�ــ �ـ��َْg�  �ــ �Nَ<*َ2ُـــ'� -5ِ�ـ/ �aJ�nـــ�� �'+-�ــ �2َ�َـ/ ِEــ 0� ��),ـ�ــ' �    Dِ!َـــ ــ� �Oَ+ـ �ma �,ـ �ــ �ـvِ� �P'ـــ+G"��ــ4ً # ِ��ـ*J�R�/ sِـــ��> "�+$�ــ �ـ��َْg�  �ــ �Nَ<*َ2ُـــ'� -5ِ�ـ/ �aJ�nـــ�� �'+-�ــ �2َ�َـ/ ِEــ 0� ��),ـ�ــ' �    Dِ!َـــ ــ� �Oَ+ـ �ma �,ـ �ــ �ـvِ� �P'ـــ+G"��ــ4ً # ِ��ـ*J�R�/ sِـــ��> "�+$�ــ �ـ��َْg�  �ــ �Nَ<*َ2ُـــ'� -5ِ�ـ/ �aJ�nـــ�� �'+-�ــ �2َ�َـ/ ِEــ 0� ��),ـ��D����ِ ِ ِ ِ ���� "�+Fِ!َـــ�lQ�ــ' �F+�" �+ـ�lQ�ــ' �F+�" �+ـ�lQ�ــ' �F+�" �+ـ�lQ�ــ' �+ـ
 'ُ`�; ? 'ُ<َ� +E,*ِ& ِEِ(ْ{َQ �L- �+$��#ِ��#�/ "�+$� '+Gُ2 'ُ`�; ? 'ُ<َ� +E,*ِ& ِEِ(ْ{َQ �L- �+$��#ِ��#�/ "�+$� '+Gُ2 'ُ`�; ? 'ُ<َ� +E,*ِ& ِEِ(ْ{َQ �L- �+$��#ِ��#�/ "�+$� '+Gُ2 'ُ`�; ? 'ُ<َ� +E,*ِ& ِEِ(ْ{َQ �L- �+$��#ِ��#�/ "�+$� '+Gُ2 ٌ�1�"    . اهللا العظيمصدق"  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
1�V�4 29،30 ��رة 

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



 3
9 

  كلمة قصرية ختامية
  

لقـي عمـر    : قـال . أخرج السلفي في المختار من الطيوريات عن الـشعبي        
، ركبـاً فـي سـفر فـيهم ابـن مـسعود، فـأمر رجـالً  أن         �بن الخطاب 

أقلبنا من الفج العميـق نريـد البيـت العتيـق،           : من أين القوم، قالوا   : يناديهم
ـ    : فقال عمر  ر رجـالً أن ينـاديهم أي القـرآن أعظـم،           إن فيهم لعالماً، وأم

� &ِ�, $+ـ'� �dَـc�َN�� c9ـ'S+         ����    فأجابه عبد اهللا  Eَ�ِ& َ� +E,(��         +S'ـc�َN�� c9َـd� �� &ِ�, $+ـ'Eَ�ِ& َ� +E,(��         +S'ـc�َN�� c9َـd� �� &ِ�, $+ـ'Eَ�ِ& َ� +E,(��         +S'ـc�َN�� c9َـd� �� &ِ�, $+ـ'Eَ�ِ& َ� +E,(������     "       فقال نادهم أي القـرآن أحكـم، فقـال

ْ���ـ�"Iِ  ����: ابــن مــسعود�ِ� +�+-qْـ�# �Eــ,(�� �Pِ&   ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eــ,(�� �Pِ&   ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eــ,(�� �Pِ&   ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eــ,(�� �Pِ&   ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/   Mـ��"�ُN�� Zِ% ِA��&ِ#!َـ/  Mـ��"�ُN�� Zِ% ِA��&ِ#!َـ/  Mـ��"�ُN�� Zِ% ِA��&ِ#!َـ/  Mـ��"�ُN�� Zِ% ِA� فقــال نــادهم أي ���� /�&ِ#!َـ

��"ـ��ً #�ـ���+     ����: القرآن أجمـع، فقـال  T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q ����      +���ـ�# sـ���; ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"���ـ� #-�/     +���ـ�# sـ���; ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"���ـ� #-�/     +���ـ�# sـ���; ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"���ـ� #-�/     +���ـ�# sـ���; ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"���ـ� #-�/����    

5�ـCْ <+ـ'v+# ً�A"ـ�� �ِـEِ           ����آن أخوف، فقال    أي القر : فقاله نادهم "���ـ� #-            ِEِـ� �5�ـCْ <+ـ'v+# ً�A"ـ�"���ـ� #-            ِEِـ� �5�ـCْ <+ـ'v+# ً�A"ـ�"���ـ� #-            ِEِـ� �5�ـCْ <+ـ'v+# ً�A"ـ�"�� أي:  فقـال نـادهم    ���� -�ـ� #

�)َـM 2َ*>ُـ�Fِِ�"              ����: القرآن أرجى، فقال  R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�               "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�               "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�               "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cْأفـيكم  : فقـال     ����اآليـة ..  �ُـ

وأخـرج  . أخرجه عبد الرزاق فـي تفـسيره بنحـوه        . نعم: ابن مسعود، قالوا  
�ـqْ-+�+    ����أعـدل آيـة فـي القـرآن         : ابن مسعود قال  عبد الرزاق أيضاً عن     # �Eـ,(�� �Pِ&     +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&     +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&     +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ& 

ِI"����ْ�ِ�ِI"����ْ�ِ�ِI"����ْ�ِ�ِI"����ْ�ِ�  ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����"ـ��ً #�ـ���+     ���� وأحكـم آيـة   ����   /��Hِ�"ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q ����   Cْـ�5"���ـ� #-�/  Cْـ�5"���ـ� #-�/  Cْـ�5"���ـ� #-�/  Cْـ�5"���ـ� #-�/ ٍa� َ% َI�  -N�َِْـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ

 +���ـ�# s���; +���ـ�# s���; +���ـ�# s���; +���ـ�# s���إن أجمـع آيـة فـي القـرآن     :  قالوأخرج الحاكم عنه�  إلى آخرها.. ;

�ـqْ-+�+ �ِ ���� : للخير والشر# �E,(�� �Pِ&  ِ� +�+-qْـ�# �E,(�� �Pِ&  ِ� +�+-qْـ�# �E,(�� �Pِ&  ِ� +�+-qْـ�# �E,(�� �Pِ&  ِI"ـ����ْ� ِI"ـ����ْ� ِI"ـ����ْ� ِI"ـ����ْ�  ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP��وأخـرج الطبرانـي عنـه قـال     ����    /��Hِ�"ـ�

� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ��Qُ'�            ����ما في القرآن آية أعظم من آية فـي سـورة الغـرف              ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�             �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�             �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�             �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ� 
  Mَ(�R  Mَ(�R  Mَ(�R  Mَ(�Rوما في القرآن آية أكثر تفويـضاً مـن آيـة فـي سـورة               �اآلية.. َأنفُِسِهم 

�\"!َـ�ِ.+  #�\"!َـ�ِ.+  #�\"!َـ�ِ.+  #�\"!َـ�ِ.+ ����    النساء الصغرى#        +E+O"�ـ�� ��)َـM ��),ـFَQ ِE+ـ'R Cْـ,D�'َ!��ـ� #-�/      +E+O"�ـ�� ��)َـM ��),ـFَQ ِE+ـ'R Cْـ,D�'َ!��ـ� #-�/      +E+O"�ـ�� ��)َـM ��),ـFَQ ِE+ـ'R Cْـ,D�'َ!��ـ� #-�/      +E+O"�ـ�� ��)َـM ��),ـFَQ ِE+ـ'R Cْـ,D�'َ!��ـ� #-�وأخـرج أبـو ذر   . اآليـة     ����/

ريق بن يعمر عـن أبـن عمـر عـن بـن             الهروي في فضائل القرآن من ط     
��),ـE+ �َ   ��),ـE+ �َ   ��),ـE+ �َ   ��),ـE+ �َ   ����إن أعظم آيـة فـي القـرآن         : " يقول �مسعود قال سمعت رسول اهللا      

+S'c�َN�� c9َd� �'+$ ,�ِ& �Eَ�ِ&+S'c�َN�� c9َd� �'+$ ,�ِ& �Eَ�ِ&+S'c�َN�� c9َd� �'+$ ,�ِ& �Eَ�ِ&+S'c�َN�� c9َd� �'+$ ,�ِ& �Eَ�ِ&����      فـي القـرآن  وأعدل آيـة ����   ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&    ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&    ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&    ِI"ـ����ْ�ِ� +�+-qْـ�# �Eـ,(�� �Pِ&   ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP����Hِ�"ـ�/ ِP��إلـى  ..  /��Hِ�"ـ�
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��"ـ��ً #�ـ���+      وأخوف آية فـي القـرآن  � آخرهاT ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q     +����"ـ��ً #�ـ�T ٍa� َ% َI�5�ـN�ِْ- Cَْـ"��5َ�ـ� #Q ����  ـ�-��ـ /-��ـ /-��ـ /-�/ Cْـ�5"��# � Cْـ�5"��# � Cْـ�5"��# � Cْـ�5"��# � ٍa� َ% َI�  -N�َِْـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ� َ% َI�N�ِْ-  ٍaَـ

   +���ـ�# sـ���;   +���ـ�# sـ���;   +���ـ�# sـ���;   +���ـ�# sـ����7ُـ'� -ِـ�             ����وأرجى آية فـي القـرآن          ����;�ْNَ� َ� "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cْ7ُـ'� -ِـ�             �ُـ��ْNَ� َ� "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cْ7ُـ'� -ِـ�             �ُـ��ْNَ� َ� "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cْ7ُـ'� -ِـ�             �ُـ��ْNَ� َ� "�ِFِ�2َ*>ُـ Mَـ(�R �'ُQ�� ��,ـ^ِ#�� 2َ<"ـ�ZِU��ـOِR ��ـ# Cُْـ�
 ِE,(�� ِ4�5"��  ِE,(�� ِ4�5"��  ِE,(�� ِ4�5"��  ِE,(�� ِ4�  . �إلى آخرها ��"5
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  الفهرس
  

 املوضوع رقم املوضوع رقم

 قيامه بالليل  20 المقدمة  1

 21 من هو الولي  2
مواظبته على حضور مجلس 

 الذكر 

 نظافته في كل شيء  22 من هو صاحب الذكرى؟ 3

 كرمه في بيته  23 على يد من أخذ شيخنا الطريق  4

 من عظاته ونصائحه  24 رسولنا الملقن األول  5

 من وصاياه  25 ذكر رجال السادة الخلوتية  6

 حكمه المختارة  26 التعريف بالشيخ الدومي وشيخه  7

 نقله واعظاً عاماً إلى القاهرة   27 لقاء شيخنا بالشيخ الدومي  8

 ابتالؤه بالمرض وصبره  28 شيخنا في سوهاج  9

 وفاته  29 من حسن الطالع 10

 ذريته  30 ه ونشاته مولد 11

 حجه لبيت اهللا الحرام  31 اوصافه  12

 خليفته من بعده  32 حياته  13

 نقل جثمانه الطاهر  33 أخالقه  14

 إحياء ذكراه  34 تواضعه  15

 كتاباته ومقتطفات منها  35 عفة لسانه  16

 مؤلفاته وتراثه الخالد  36 عزة نفسه  17

 37 قوته إذا خطب  18
ه للمبتدئيين في عالم تشجيع

 التأليف  

 مكتبه اإلسالمية  38 بعض من كلماته  19

 كلمة قصيرة ختامية  39  
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