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ب
املقدمة
هذه كلمة أبني فـيها بعض مناقب أستـاذنا السيد حمـمد ماضى أمام الـسادة الصوفية وإن
كانت مزاياه ال حيصيها كالم.
شمــس تضـىء لعـاشق ومـوال

هتــدى املــريــد إىل سـبيـل كامل

كنـــز ثمـني للــسعــادة والـغنــى

للــــراغـبـني وخـرية األبــــدال

ملن عىل قـدرى أقـول مـوضحـاً

مــا الح ىل من ظـاهـر األحـوال

مـاضـى العــزائم رمحـة وهـدايـة

لـلعـــاملـني مـن الـــوىل الـــواىل

بـرشى ملن فـازوا بـرؤيـة وجهه

ولـتــــابـع ىف القــــول واألعـامل

اهلل حيـفــــظ رسه ويــــصـــــــونـه

ىف آلـه األطهــــار ىف األجـيــــال

اللهم أمدنا بالنفحات العزمية وانرش هذا النور ىف سائر اآلنام.
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مقامات الرجال
مقـامات الرجال كـثرية وأعالها رتبة الـصديقية ،ويليهـا رتبة الفرد اجلـامع بني رس املكانة
ورفيع املقام ،ثم رتبة األبدال للحرضة النبوية ،ثم رتبة األنجاب الذين ثبت اهلل هلم األقدام.
ومن العـارفني من ورث من رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم البيـان فكان نـاطقاً بـاحلكم
اجللية ،ومنهم من تدبر ىف اآليات اإلهلية فتمتع بحبيبه والناس نيام ،ومنهم من ورث النور ىف
سمعه ففقه األرسار القرآنية ،وجتىل له الـرمحن ىف نور الكالم ،ومنهم من اتصل قلبه باحلرضة
املحمـديـة ،فـانفـتحت عني بـصريته وشهـدت مـن التجىل مـا تعجـز عن اإلفهـام ،والـوارث
املحمـدى من ورث كل احلقائق النورانـية ،فرسى املدد املحمـدى ىف مجيع جوارحه فكان ىف
عرصه إمام.
وقـد مجع اهلل املرياث ىف أستاذنا السـيد حممد ماضـى ،إمام السادة العـزمية فكمل تالميذه
ومجلـهم وسقاهم من احلـوض املحمدى صـاىف املدام ،فهنيئـاً ملن رآه فهو كنـز واسع العطية،
وبرشى ملن أحبه مع التشبه واالستسالم.

كالم أستاذنا حكمة
إن كالم األستـاذ دواء للقلوب والنفـوس البرشيـة ،قال( :ذرة من أعـامل القلوب خري من
أمثال اجلـبال من عمل األجسـام ،ألن نظر اهلل إىل القلوب وحـركتها اخلفيـة ،ومن وقف عند
حـركات األجسـام فهو جـاهل باألحكـام ،فالقلب الـذى فيه رمحة عىل العـوامل الكونيـة ،هو
الذى ختلق بأخالق اهلل ونال املرام).
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سرية اإلمام
السيد حممد ماضى أبو العزائم ر
نسب سامحة السيد حممد ماضى أبو العزائم:
أما نسبه الرشيـف احلائز لكل مفخرة هبية ،املـتصل بسيد ولد عدنـان ،هو السيد حممد بن
السيـد عبد اهلل ثـمرة الشجـرة النبويـة ،وقد أشتهـر بامضى أبـو العزائم وعـم صيته األكوان،
وأصله من عني ماضى بلـدة باملغرب كام روى ذلك أهل الربهـان ،وعني ماضى منـسوبة جلده
ألنه حفر هبا بئر ًا فكانت حلوة روية ،فتربك هبا الناس وسكنوا حوهلا وكثر هبا العمران.
أما نسبه من جهة أمه فإنه يتصل بالسيد عبد القادر اجليالنى إمام الطريقة القادرية ،فقد
اتصل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من األب واألم فكان الكنز املصان.
مولد سامحة السيد حممد ماضى أبو العزائم:
وملا أراد احلق أن يتجىل عىل أهل هذا العرص بالنفحـات القدسية ،ويفتح كنوز حبيبه طه
سيد ولـد عدنـان ،قدر سبحـانه أن يغيـث النفوس املـتلهفة إىل فهـم احلقائق الـروحية ،ألن
الطـريق قـد اندثـرت معـامله ومل يبق إال اسم طـريق وإخـوان ،وكان الـزمان قـد كثـرت فيه
األمراض القلبية ،وأصـبح كل سالك حريان ،وقد مرضت النفوس فزل قدمها من حب املادة
والعقائد الفلسفية ،وصـار اخللق حيقرون أهل الطريق ملا يشـاهدون من التقصري والنقصان،
فـمنح اهلل أهل الـوقت أعـظم نعمـة وأكرب هـديـة ،وهـى ميالد وراث رسـول اهلل ص منقـذ
احلريان.
وقد كـان ميالده معجزة لرسول اهلل حـيث كان ىف زمان الفتن الظلامنـية ،فقد ظهرت أنوار
السنة
هيمت القلوب وهزمت الشيطان وقد فرح أهل التوحيد ،ومتت هلم املرسات بقدوم جمدد ُ
بالعـمل واللسان ،ال تفـرح بقدوم املادة فهـى كامل للحيوانيـة ،ولكن افرح بمـجىء العارفني
فهم حيـاة القلوب وحصون من النـريان ،ومن عالمة اإليامن الفرح بأولـياء اهلل وخصوصاً من
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جاء بـالفتوحـات اإلهلية ،فـإنه يدلنـا عىل سبيل الـرضا والرضـوان ،وجيب عىل كل مسلم أن
جيـدد ذكرى العـارفني فهم أهل املـزية ،فـإن ذلك يرضـى اهلل ورسوله ويقـوى اإليامن ،وولد
ر ببلدة رشيد ىف حدود الـديار املرصية ،وكان ذلك ىف سنـة ألف ومائتني وست وثامنني من
هجـرة أرشف بنى اإلنسـان ،وكان امليالد ليلـة سبع وعرشين من رجـب املوافق لليلة اإلرساء
البهية ،فكان مبرش ًا بالنور منبها لألذهان.
نشأة السيد أبو العزائم:
نـشأ ر بمحلـة أبو عىل مـركز دسـوق ففاز املفـاخر العليـة ،والعنايـة حتفه ىف كل زمان
ومكان ،وملـا وصل إىل سن الثامنـية حفـظه والده القـرآن واملتون الـدينيـة ،فكان يلـوح عليه
الـفتوح من امللك الـديان ،وكان لـوالده زواية بجـوار منزله إلقـامة الشعـائر الرشعيـة ،فكان
السيـد حممد مـاضى يتعـهدها بـالنظافـة واآلذان ،وكان ىف تلك البلـدة رجل من أهل اجلذب
والوالية اخلصوصية ،وكان يقول للسيد حممد ماضى سيفتح اهلل لك باب املعارف فتكون فريد ًا
ىف الزمـان ،وقد كـان ر حيب كل أهل الـطريق وخـصوصـاً أهل البلـية ،وقـال ر :كلام
رأيت رج ًال مبتىل حنت روحى إليه مهام كان.
وملا حفظ القرآن واملتون تـوجه إىل األزهر الرشيف ليدرس العلوم الـرشعية ،فكان فارساً
سباقاً متفوقاً عىل األقران ،ثم توجه إىل مدرسـة دار العلوم فدرس العلوم الرياضية واملباحث
العقلـية ،فجمع بني املعقـول واملنقول حتـى صار إمام الـزمان ،وقد اخـتصته العنايـة باملعارف
الواسعة واملزايا الوهبية ،فكان ينظر ىف آيات اهلل ويغوص ىف بحار القرآن ،وملا كملت دراسته
طلبتـه وزارة املعارف مـدرساً بـمدرسـة الرشقيـة ،فكـان ذلك ابتـداء رشوق شمـسه ودخول
امليدان ،وكان حريصـاً عىل أنفاسه ىف البكرة والعشية إذا انـتهى من عمله توجه إىل املساجد
لريشد اخللق إىل سبيل الرضوان ،وكانت عـبارته ىف املواعظ حلوة وطلعته هبية ،وله تأثري عىل
النفـوس بنور البيان ،فاجتمع حوله أهل النفوس املـتعطشة إىل فهم احلقائق الربانية ،وذاقوا
من املعارف والدقائق ما مل خيطر عىل األذهان.
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وممن فتح له اهلل الكنوز واملـواهب العزمية ،هـو األستاذ الشـيخ حممد الصبيـحى املشهور
بالعـلم واإليامن .كان ر عـاملاً عـاشقاً لـعلوم الصـوفية ،وكـان يبحث عن األستـاذ العارف
املخصوص بوراثـة طه صفوة الرمحن ،فلام تقابل بـاألستاذ وسمع كالمه وذاق إشاراته العلية،
تأكد أنه ظفر بالضالة املنشودة التـى من دوهنا نعيم اجلنان ،فأقبل بكليته عىل خدمة األستاذ
وضحى بحيثياته الشخصية ،فنال مكانة اغتبطه عليها مجيع اإلخوان.
وقـد صار الصبيحى منجذباً هلل بالكليـة ،حينام نظر له األستاذ فأرشقت عليه األنوار ،كان
كبـري السـن جليل القـدر ال يـرى ىف إخـوانـه أقل منه مع مـواهبه العـلميـة ،غـرق ىف بحـار
التـوحيد فـتجىل له املبدىء املـعيد فطهـره من األغيار ،وقـد خصه األستاذ بـرتبة املحبـوبية،
وأباح له من العلوم غوامض األرسار.
وقـد كتـب له األستـاذ جـوابـاً يقـول فيه :يـا صـبيحـى ...أعلم أن القـرآن جنـة املعـارف
الشهودية ،وقد أنبع اهلل فيه أربعة أهنار...
النهر األول :املاء ...وهو أحكام الرشيعة الظاهرية.
النـهر الثانـى :اللبن ...وهو التـدبر ىف آيات اهلل ومـا فيها مـن احلكم املطويـة ،فهو غذاء
القلوب التى فازت برضاء الغفار.
النهـر الثالث :اخلمر ...وهو شهود التجليات اإلهلية ،وهو غذاء األرواح التى فازت برفع
الستار.
النهر الرابع :العسل ...وهو مقام أهل التمكني الذين ختـصصوا بالنفخة القدسية ،فكانوا
أقـطاباً عليها املـدار ،فأعطى لكل إنسـان ما يناسبه بـاحلكمة اإلهلية ،فـالقرآن رمحة للمقرص
والبار.
وقـد كان لـلشيخ الـصبيحـى أحوال وكـرامات علـية ،ألن رس األسـتاذ يـظهر ىف تالمـيذه
األخيار ،وقد آخـى بينى وبينه األستـاذ ووضع يدى ىف يده وهى سـنة نبوية ،ودعـا لنا باخلري
فشاهدنا ىف دعائه األنوار.
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مجاالت الرجل وكامالته
أما مجاالت الـرجل وكامالته فال حتصى بالعـبارة القولية ،وكيف حيـرص اللسان مرياث سيد
املـرسلني ،ورث مـن الرسـول ص العقيـدة التـوحيـدية ،فكـان إذا تكلم ىف الـتوحـيد هـامت
األرواح وصعقت األشباح وطاب األنني ،ورث مـن رسول اهلل ص األخالق فكان يرشحها
ببيانه ويؤيـدها بحاله وأعامله اجللية ،فكان يؤثـر اإلخوان بلطفه ورمحته ويتواضع للمساكني،
ورث العبادات فكـانت حركـاهتا كلهـا مرضيـة ،حتى يتحـري اإلنسان من قـوة صربه وجهاده
فيحـكم بأنه برش ىف الصـورة وىف العبادات من املالئكـة املقربني ،ورث املعاملـة فكان يعامل
اإلخـوان بالنصيحة األبوية ،يتعهدهم ويفرح بـزيارهتم كأهنم أعطوه الكنز الثمني ،كان له مع
كل فرد من اإلخوان معاملة عىل قدر وسعته الفطرية ،كان خياطب كل إنسان عىل قدر عقله
ويـنزل له عىل قـدر فهمه حتـى صار حمبـوباً لـألميني واملتعلـمني ،كان يـؤلف العاصـى باللني
ويكـشف له عن وسعة كـرم اهلل ىف الربية ،فيـصبح بربكته من التـائبني ،كان يـؤلف املسيحيني
ويرحب هبم ويذكر هلم أن النبى أوصى أمته باإلحسان إىل األمة املسيحية ،ويرشح هلم مجال
اإلسـالم حتى ختـالط قـلوهبم بـشاشـة الديـن ،ولقد رأيـت سيدة فـرنسيـة أسلمـت عىل يديه
ونـالت املراتب الـنورانية ،وصـارت حتيى الليـل وتكثر من الصـالة عىل رسول اهلل ص حتى
اغتبطها كبار املريدين.
إن اهلل تعاىل مجل األستاذ ظاهر ًا وباطناً بـاحللل النورانية ،فقد أعطاه صورة جمملة ختطف
القلـوب بباهر اجلـامل ،من رآه أحبه ألن اهلل ألقى عليه حمبـة منه هبية ،ومن نظـر إليه أهابه ملا
لديه من اجلالل ،إذا حدثك رأيت الدرر الغـالية التى تؤثر عىل اللـطائف القلبية ،وتشهد من
معـاملتـه أخالقاً جتـذبك إىل الـوصال ،إذا رأى أحـد ًا من احلـارضين ركـن ظهره إىل حـائط
املـكان ،قـال له :تـباعـد عنهـا ففـى طيـها رطـوبات مـؤذية ،وإن شـعر بـالسـعال مـن أحد
احلـارضين دعاه وقـربه وأسعفه بدواء الـسعال ،ويتـعهده ىف سائـر األحوال ،ويتـوجه بنفسه
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لـرياه ويصف له الـدواء املنـاسب حلـالته الـصحيـة ويكـرر السـؤال ،يتعهـد الفـقراء بـاملودة
الروحـانية واملادية ،وينادى أين فالن؟ ويقربه منه ويقول :التواضع للفقراء من أعظم معارج
الرجال.
ولقد كـان يوماً عنـده كامل باشـا جالل يسمع النصـائح الدينيـة ،فدخل عليه رجل فقري
يلـوح عليه سيام الكامل ،فقـال األستاذ :يا كـامل باشا وسـع ألخيك فهذا ممن هلم الـدولة يوم
املواقف احلرشية ،وقام األستاذ وعظمه حتى التفت إليه األنظار بالسؤال.
ومما يـذكر وهييم القلوب ىف مكارم األستـاذ ومالحظاته للدقائق اخلفيـة ،أننى كنت جالساً
بني يديه ىف الـدرس وبجانبـى ولده السـيد أمحد واألسـتاذ يرشح مقـامات القـرب والوصال،
فقال األسـتاذ :يا سيـد أمحد ُقم حرض كـذا وهى حاجـة خصوصيـة ،فقام السيـد أمحد وصار
األستاذ يبني مقام املـحبوبية ،فقال ىل :إنى أمـرت السيد أمحد بالقـيام ألنى خشيت أن أميزه
بنظرة أبـوية ،فيعاتـبنى رسول اهلل ممـد الرجال ،ألنه يلـزم للداعى أن تكـون دعوته جمردة من
العواطف خالـصة هلل بالكلية ،يستوى اإلبن واألخ والقـريب والبعيد بحسب كل حال ،ولقد
كان األستـاذ يبحث عن الضيـوف بنفسه ويتعهـد املسرتيح ىف نومه بـدقة خفية ،فـكان ينزل
وقت السحر متخفياً ويشاهد بنفسه ذات اليمني وذات الشامل.
ولقـد كنت عنـده ىف ليلـة من ليـاىل مولـد خري الـربية ،وكـان عدد اإلخـوان كثري ًا وكـانت
عىل بـيده الرشيـفة وقال:
الرطـوبة قويـة ،فنزل ر وأيقـظ اخلدام وأحرض الـغطاء ووضعه َّ
هؤالء ضيوف رسول اهلل نقدمهم عىل األهل والعيال.

اللهم مجلنا بجامل إمام السادة العزمية وأمدنا بمدده ىف سائر األحوال.
منح اهلل األستاذ بـإمدادات مؤيدة بروح قدسية ،كان إذا دخل عليه الفيلسوف يتكلم معه
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بالفلسفة حتى يقر له بأنه فيلسوف اإلسالم.
وإذا دخل عليه فقيه أو من يامرس العلـوم العقلية خياطبه من جنـس كالمه حتى يندهش
من فصاحة الكالم.
وبني السبيل حتى يعتقد أنه ماهر بني
وإذا دخل عليه سياسى تناقش معه باألدلة القويةَ ،
األنام ،وإذا دخل عليه صـوىف تكلم معه ىف معارج الـرجال باألدلـة القرآنية ،حـتى يؤمن أنه
عارف متمكن وهو خري إمام.
ويكلم العـامى بلسانـه والسودانى بلغته وهكـذا كل طبقة باصطالحـاهتا الكالمية ،فكنت
ترى ىف جمالسه الغرائب والعجائب من اخلاص والعام ،وكان عنده مرتجم يفهم الكالم باللغة
اإلنجليـزية ،فكـان كل طبقـة يصل إليهـا نصيـبها عـىل التامم ،ومن حكـمته العليـة أنه أخذ
الطـريق عن كل الرجـال ىف عرصه وأجازوه هبـا وشهدوا له بـالتقوى والـقبول التـام ،فعنده
اإلجـازة الشـاذليـة والرفـاعيـة واألمحديـة ،وطريق الـغزاىل حجـة اإلسالم ،فال يـصل عليه
صاحب طـريق إال ويقول له :أنت أخى ىف الطـريق وحبيبى ألنك حتب الصـوفية ،حتى صار
الكل حيبونـه ويقدمون له كل إكـرام ،وقد كان يقـول :جيب عىل الشيخ أن يكـون ملام ً بجميع
طـرائق الصـوفيـة ،فالـذى عرف طـريقاً واحـد ًا مل يسلـك معه إال القليل مـن األنام ألن كل
إنـسان له استعداده وفطرة خصوصية ،ينـاسبه طريق خاص من طرق السادة الكرام ،والكل
يستمدون من سيد اخللق واجلميع ىف يقظة واخلالئق نيام.
اللهم أمدنا بنفحات السادة العزمية ،حتى نكون ىف شوق إىل اهلل وغرام.
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يوم من حياة اإلمام أبى العزائم
ومن العجائب أن األستاذ كان ينزل قبل الفجـر للصالة فيصىل السنن ىف مجاعة عمومية،
ثم تقام الصالة ويصـىل الصبح ىف أول الوقت مع اخلشـوع وحضور األرواح ،ثم خيتم الصالة
باألذكار فترشق األنوار اإلهلية ،ومن حرض فاز صدره باالنرشاح ،فإن أرشقت الشمس أمر
بإحضـار الطعام وأكل مع اإلخـوان بالسـوية ،ويتعهـد اجلميع وحيييهم بـالكلامت املالح ،ثم
يأمـر بإحضـار القلم والقـرطاس فـيمىل ما يـناسب الـوقت من األدويـة العلميـة ،فيكتب ىف
التفسـري ثم ىف احلالـة احلارضة وقـصده اإلصالح ،ثـم يكتب الربيـد إىل األقطـار اإلسالمية
مزودة بـالنـصائح يـدعوا فـيها إىل الـرابطـة وهى أسـاس النجـاح ،ثم يصىل صالة الـضحى
ويسرتيح وبجـانبه من يـتلو له ىف املـصحف اآليات القـرآنية ،أو أحـاديث سيـد املرسلني أو
كالم الـصاحلني أهل الـسامح ،فإذا جـاء الظهر صىل الـسنن القبـلية ،ثم ُتقـام الصالة ويصىل
والسنـة البعدية واإلخـوان ىف انرشاح ،ثم ختتم الـصالة ويدخل حجرته اخلـصوصية،
الفرض ُ
فينصح السيـدات بإقامـة الصالة وطاعة الـزوج فإن نتيجـة ذلك الرضا واألفـراح ،فإذا جاء
وقت العرص صىل بـاإلخوان السنة القبلـية ،ثم يصىل العرص وخيتم الـصالة وجيلس كالكعبة
التى تطـوف حوهلا األرواح ،ويدعو بـاملصحف الرشيف فيتلو اآليـات ويرشح الغامض منها
ويبني األرسار اخلفية حتى كأننا باحلرم وىف كل قلب مصباح.
وكـان يـؤكـد عىل اإلخـوان ىف املـداومـة عىل قـراءة القـرآن مع اآلداب الـكليـة ،ويقـول:
استحرضوا أنكـم تسمعون مـنى القرآن أو تقـرؤونه عىل فاالستحضـار هو املفتـاح .ثم يأمر
بإحضار العشاء فيجلس مع اإلخوان وهم حوله ىف املرسات القلبية ،وينادى :أحرضوا فالناً
وفالناً ويـمكث حتـى حيرض الكل بكل ارتـياح ،ثم يـصىل املغرب والـسنة ىف مجـاعة كـلية،
وخيـتم الصالة ويأمـر بقراءة الصلـوات التى طيـبها قد فـاح ،ثم يصىل العشـاء وخيتم الصالة
ويبقى الـوتر خللـوته الفرديـة ثم يبدأ الـدرس ببيان األحكـام واألحاديث الصحـاح ،ثم يقوم
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بالـذكر ىف نـشاط ومهـة كلية ويقـول ىف الذكـر ما يفيـضه مواله من كـنوز الفتـاح ،ثم يدخل
اخللوة ويـدعوا أهل الفهم واألذواق اخلصـوصية ،ويمىل مـا يتجىل له من املعانـى التى يعجز
الرشاح ،فإذا ذهب نصف الليل دخل منزله اخلاص لصالة الوتر ومناجاة الذات
عن وصفها ُ
العلية ،وال يزال ىف شوقه وغرامه إىل طلوع الصباح.
اللهم اجعلنا من املحبوبني ألهل احلرضة العلية ،الفائزين بالنجاح والفالح.

يقظة ىف استغراق
ومـن العجائب أن األستـاذ يكون مـستغرقـاً ىف املشاهـد القدسيـة وهو ثابـت حارض قواه
فرتاه يسـألك عن الـتجارة ويـرشدك إىل املـصالح الـتجاريـة ،ويسـألك عن أوالدك وأهلك
ويـرشدك إىل ما تـتمناه ،وكـان بعد صالة الرتاويح يـصىل باإلخوان صـالة التسابـيح املروية،
وهو ىف غاية النـشاط واإلقبال والشـوق إىل اهلل ،ومن املواهب التى امـتاز هبا األستاذ أنه ال
يرضى أن يتكلم أحد ىف جملسه ىف أحد بأى كيفية ولو كان من أشد خصومه ىف احلياة.

طريقة اإلمام أبى العزائم وكالمه
أما طـريقة الـسيد ر فهـى عىل الكتـاب والسـنة وأئمـة السلف ىف منـاهجهم العلـمية،
واألخذ بالعزائـم ىف سائر األعامل ،وأما كالمه فـإنه عجيب هتتز له اللطـائف القلبية ،ويبعث
النور فتأنس به األرواح ،قال ر ىف حكمه املروية :حممد ماضى برىء ممن يفرق بني مسلم
ومسلم لسبب ىف النفوس واألشـباح ،أعتقد أن كل مسلم خري منـى ولو ارتكب الكبائر غري
الرشك برب الربية ،ألن اهلل قد اختاره لإلسالم لرس بينه وبينه ال يعلمه إال الفتاح.
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ومـن نصـائحه قـال :رغبـوا األمـة ىف فـضل اهلل واسع العـطيـة ،وذكـروهـم نعم اهلل الـذى
صورهـم ىف األحشاء ،فالعـارف من يوسع لألمة بـاب الصلح وال يشدد ىف نصـائحه الوعظية،
وإذا خال بنفسه شدد عليها وسقاها من الدواء.

كالمه ىف تفسري القرآن
فقـد حل مـشكالت كـثرية تعجـز عنهـا العقـالء ،فرتسم مـثله خطـى الـرسل فـاقتـداؤك
باألنبياء فيه راحة لنفسك الزكية.

كالمه ىف احلديث
أال وإن لألستاذ فتوحات ىف فهم اآليات واألحاديث النبوية تدل عىل أنه خمطوب العناية
مأمـون عىل األرسار ،قـال ىف معنـى قول رسـول اهلل ص( :رجعنـا من اجلـهاد األصـغر إىل
اجلهاد األكرب جهاد النفس).
قـال ر :اجلهـاد األصغـر بالـسيف واملـدفع يفـتح علينـا البالد ويـوسع امللـك واملالـية،
واجلهاد األكرب يفتح كنوز السامء وغيوب امللكوت وأرسار الغفار ،فمن فتح له كنز قلبه يرى
الدنـيا ضـيقة مهـام اتسعت مـساحـتها األرضـية ،ويـرى انرشاحـاً وفالحاً ورفعـة وتتجىل له
األرسار ىف األقدار.
وقـال ر :إن الرس ىف وصول السالك إىل مراتب الـصديقية ،هو األدب مع األستاذ ومع
رسـول اهلل ومع مواله فـاألدب مع املرشـد هو األسـاس املوصل إىل املـراتب العليـة ،ومن مل
يتأدب مع املرشد سقط من عني اهلل.
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معارج األولياء
قال ر  :لألولياء معارج توصلهم إىل املراتب العلية:
أوهلـا :أن يكـون ىف حرضة اهلل كـالطفل ال يعـارضه ىف رشع وال قضـاء ،ويكـون مع اخللق
رج ًال واقفـاً عىل احلدود الـرشعية ،يعـطى لكل شخـص رتبته ىف الوجـود كام هى عـادة أولياء
اهلل ،وعند ذلك يأمنه اهلل عىل أرساره اخلفية ويدفع عنه األعداء وحيفظه من نفسه وهواه.
املعراج الثانى :وهو أعىل من األول عند أهل العطية ،أن يشهد نفسه كاجلنني ىف بطن أمه
يصوره املصور ويـتواله ،وعند ذلك يكـاشفه اهلل بأنوار أسامئه القـدسية ،فيشـاهد أنوار احلق
احلى القيوم الذى أحياه ،ويشاهد دفاع اهلل عنـه وهو ىف ظلمة احلشا وعنايته الكلية ،فيطرق
رأسه دائام ً خوفاً من جالل ُعاله.
املعـراج الثالـث :أن يشهد نفـسه تراباً بـبطون العنـارص األرضية ،فيـشهده اهلل أنوار رسه
اجلامع الذى مجع حقائقه وقواه ،ويشاهـد معانى لطفه وكرمه حيث أنبته من األرض كشجرة
نبـاتية ،وصاغه بيديه وجعله مملوء بـالثامر التى هى من واسع عطايـاه ،فاإلنسان شجرة ثامرها
هلل املنزه عـن اخلواطر الـومهية ،فـمتى أكل العبـد من تلك الثامر خـرج من جنة رضـاه ،ففى
اإلنسـان مجال وسمع وبرص وروح نـورانية ،فـانسبهـا هلل وال تنسبهـا لنفسـك إن كنت ختافه
وختشاه.

كرُ eِ cلن َس^ ُن أَنَّا َخلاَقcنَ^ ُه مِن قاَ cلُ وَلاَ  cيَكُ
املعـراج الـرابع :أن تقـرأ( :أَو اََل يَ cذ ُ

َشيًEcا) مـــريم ،67

فريجع للعدم الـرصف ،وعند ذلك يفتح اهلل له الكـنز الغاىل فيـنال غناه ،وبـاالختصار من مل
يأخذ عن العارفني مـات وهو مرص عىل الكبائر النفسية ،مهام تعلم من العلوم الظاهرة وصار
عظيم اجلاه.
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إن تــرد أن يكــون ربك راضــى

وتعــاىف مـن ســائــر األمــراض

فــتــمـــسـك هبـــــدى وارث طه

شـمس حق أبـو العـزائم مـاضى

ومتــــــثــل كــــــاملــه وجتــــــمــل

من معــانيه تـلق خري املـراضـى

كالم األستاذ
واعلم أن كالم األستـاذ بحر واسع حـوى كل ما حيـتاج إليـه طالب احلقـائق اإلنسـانية،
ففيه احلكم التـى تغذى األرواح بمعنـاها املُفاض من الفـتاح ،وفيه الدرر التـى تنور العقول
فتدرك الدقائق اخلفية ،وفيه األدوية التـى تزكى النفوس وتنشط األشباح ،وفيه الكالم املبني
للسري والسلوك وعقبات الطريق التـى خيافها الصوفية ،وىف كالمه ما يبني آيات اهلل وجتليات
فـالق اإلصبـاح ،وىف كالمه مـا يذكـر بأيـام اهلل واملواقـف األخرويـة ،وفيـه ما يـرشح أطوار
اإلنسان بدأ وختامً ،وما أودع فيه من الصالح واإلصالح ،فكالم الرجل جمموعة شاملة كلية،
فيها لكل حقيقـة ما يناسبها مـن الدواء أو الغذاء أو اإلصالح ،فأعط كل إنـسان ما يناسبه
بقدر مـواهبه الفـطريـة ،وال تتـكلم مع أهل العقـول بكـالم أهل األرواح ،فسعـادة األمة أن
يكون تالميذ الرجل حكامء هلم فراسة ذوقية ،حتى يمكنهم أن ُيسعدوا األمة هبذا الراح ،وقد
قال ىل( :يا ولـدى ال ُي ِضع الرجال إال طـيش التالميذ وتـرك حمافظتهـم عىل كامالته العلمية،
فـقد يمـدحوه فـوق عقل السـامع فينفـر ويصري خصـام ً حام ًال للـسالح ،وقد يـقرأون الكالم
اخلاص بالروح عـند أهل العقول فتقع املـنازعات القويـة ،وقد يتخلقون بـأخالق شاذة تنفر
من معـارشهتم قلـوب أهل الصـالح ،وقد قـال اإلمام الـشافـعى :إن اإلمـام اللـيث أفقه من
اإلمـام مالك ىف مواهبـه اإلهلية ،ولكن تالميـذ اإلمام الليث أضـاعوه وفرطـوا ىف علمه وهو ىف
العامل مصـباح ،فيا آل العـزائم قد أعطـانا اهلل مائـدة تتسع جلمـيع طبقات النفـوس البرشية،
فسـريوا عىل قدر الـعقول واتـركوا املـبالغـة ىف األستـاذ وتواضعـوا حتـى تنهـضوا بـالعامل إىل
النجاح.
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من كالمه ىف الوحدة اإلسالمية
ومن قوله ر:
قـال ص( :املسلمـون كاجلسـد الواحـد) ،ىف الرابـطة واملصـالح االجتامعيـة ،فكل العامل
اإلسـالمى كـاألعضـاء تسـاعد اجلـسد ىف الـغدو والـرواح ،فمـنهم من هـو بمـنزلـة الروح
النورانيـة ،ومنهم مـن هو بمنـزلة الـعقل ىف اإلصالح ،ومنهم من هـو بمنزلـة العني النظـرية،
ومنهم من هو بمنـزلة السمع املتلقى األحاديث الصحاح ،ومنهم من هو بمنزلة اليد أو القدم
والكل له منفعة عمـومية ،ولكن الفـرق بني األعضاء واسع يعـرفه الرشاح فالظفـر له منفعة،
والعني هلا منفعة ،وشتان ما لكل من املزية فانزل كل إنسان ىف رتبته لتحيى ىف ارتياح.
قال ص( :انـزلوا النـاس منازهلم) ،يعـنى بالعـدل بني الربية فـاعمل بسنـة طه تدخل ىف
زمرة أهل الفالح ،واعلم أن إحسانك إلخوانك هو إحـسان لنفسك إن كانت نفسك نورانية
وإساءتك إىل إخوانك إساءة لنـفسك ف ُكن من أهل السامح ولو أنعم اهلل عىل أخيك فاعتربه
عضـو ًا فيك وصلت إلـيه العطيـة فأفـرح به وكن ىف هبجـة وانرشاح ،وإن رأيت أخـاً أذنب أو
مـرض فـاشهـد أنه عضــو ىف جسـدك حلقت به الـبليـة ،واطلـب له من اهلل العفـو والـرضـى
والفالح.
اللهم نفعنا بنصائح األستاذ النورانية ،حتى يروق لنا الرشاب ىف األقداح.
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منهج األستاذ ىف الدعوة
إن اهلل وهب لألستاذ عيناً ىف رأسه يشهد هبا اآلثار الكونية وعيناً ىف قلبه يشهد هبا أحوال
الربزخ وما فيه من األرسار ،وأعطـاه عيناً ىف روحه يشهد هبا الغـيوب الساموية وعيناً ىف رسه
يـشهد هبـا وجه ربه ويـتنعم بـاألنوار ،فـالعارف عـيونه كـثرية وأرساره خفيـه يطلعه اهلل عىل
أرسار الغيوب لكثرة العبادة واألذكار ،فتتجىل لقلبه اآلخرة فيفر إليها من القواطع الدنيوية
ويتجىل له مجال اهلل فيفر من اجلنة إىل ربه الستار.
قال األستاذ:
غـريى يميل إىل اجلنـان ويرغب

وأنــا الــذى مـنهــا أفــر وأهــرب

الكـل طمعــاً ىف اجلنــان تعبـدوا

وأنــا الـقتـيل بحـبه ال تعـجبــوا

قـال األستـاذ الـسيـد حممـد مـاضـى :حـال رجل صـادق ىف ألف رجل مـن أهل النفـوس

البرشية ،خري من ألف عامل يعظون رج ًال بظواهر كالمهم ومل تظهر منهم األرسار.

وكنت أرى األسـتاذ خياطب الـناس بلغة بـسيطة عـادية فأرى كـأن روحاً رست ىف قواهم
فانرشحت صدورهم وتنوعت أخالقهم وحنـوا إىل الطاعة واألذكار ،ولقد كان لألستاذ أمثلة
قريبـة تريح القلوب راحـة كلية وذلك من عالمـات املرياث التام وعلـو املقام ،قال ر :إن
اإلنـسان إذا أعـطى وجهـه للشمـس كان ظله تـابعاً حلـركته الـشخصيـة ،وإذا أعطـى ظهره
للشمس كان ظله سابقاً له ىف األمام فإن وجهت قلبك إىل اهلل كان رزقك وعمرك مثل الظل
وراءك ىف التبعيـة ،وإن وجهت قلبـك إىل األكوان أعرض عـنك احلنان وحجـبك ظل الكون
عن الواحـد العالم ،فتوجه إىل اهلل جتد كل شـىء ساعياً خلفك ُمـسخر ًا لك باحلكـمة العلية،
إن عملت هبذا املثل فأنت العارف اهلامم.
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وقال ر :لو ألقيت للفراخ قمحاً ومعـه درر ًا جوهرية اللتقطوا القمح وتركوا الدرر حتت
األقدام ،كذلك بعض النفـوس ال يقدرون احلقائق جلهلهم بمعانيهـا العلية ،فال تضع املعانى
العالية إال عند أهل األفهام.
وقال :إذا وجد اإلنسـان جوهرة ىف مزبلة طـأطأ رأسه وأخذها واعتـربها عطية ،كذلك إذا
وجد اإلنسان حكمة عند أى خملوق أخذها ولو كان دونه ىف املقام.
وقال ر :إن طريق الوصـول أُسس عىل حديث مروى عـن خري الربية ،سأل رسول هلل
ص السيـدة عائشـة فقال هلـا :متى يكـون الرجل حمـسناً يعـنى مشـاهد ًا للحـرضة العلية؟،
فقـالت :إذا رآى نفسه مسـيئاً يا سـيد الرسل الكـرام ،فقال هلا :ومتـى يكون الرجـل مسيئاً؟،
قالت :إذا رآى نفـسه حمسناً ىف مـساعيه الكليـة ،فقال :صدقت يـا بنت الصديـق فقد عرفت
بـاب السالم) .فـاإلحسان الـذى حيصل من العبـد إنام هو بـتوفيق اهلل وهـدايته اإلحسـانية،
فيجب عليه أن يشكـر اهلل عىل ذلك وهو غافر اآلثام فالـذين شهدوا اإلحسان ألنفسهم هم
املسيئون ىف نظر احلقيقة واقعون ىف أوهام.
قال األستاذ :ال تفـرح بالعمل إال إذا حتققت بـاإلخالص فيه من كل دسيسـة نفسية ،وال
تفـرح باإلخـالص إال إذا حتققت بقبـول اهلل فيه عـىل الدوام ،وال تفـرح بقبـول اهلل فيه حـتى
تـفرح بـاهلل الذى أقـامك عـام ًال له بـرشف العبـودية ،إذا عـرفت ذلك رفـعت لك بني الـعوامل
أعالم.
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وفاة األستاذ
دعـا الرب الكريم األستاذ إىل حرضة القدسية ،فلبى بشوق وهيام وغرام ،وكان آخر كلمة
قاهلا األستاذ وهى بالسند مروية تدل عىل متكنه ىف املكانة واملقام:
موالى أنـت وليى والـوكيل فكن

عونـاً لنا يـرسن يا سيـدى سؤىل

كونـوا مع اهلل ىف أدواركم فعـسى

أن متنحـوا فضله بـاحلول والـطول

ولقد أنتقل األستـاذ إىل رمحة اهلل الواسعـة ونفسه راضيـة مرضيـة وذلك سنة  1356هـ ىف
يوم  28رجب عىل التـامم ،فيكون عمـره املبارك سبعـون عاماً قمـرية مأل فيـها طباق األرض
علامً ،وطوايا القلوب باألرسار واحلكم واألحكام.

اخلامتة
كـان األستاذ من أكـمل املتأدبني مع اهلل ورسـوله وأهل املقامـات العلية ،وأنـه هو اخلائف
مـن اهلل املُراقب لعـظمة ذى اجلالل واإلكـرام ،وأنه هو من أكـرب نعم اهلل وأعظم هـدية ،وأنه
نفحـة من رسول اهلل لإلسالم ،فـابحثوا عن أقـواله فهى كـالكواكب الـدرية ،واحفظـوها من
اجلهال فإهنم عن احلقائق نيام.
* * *
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