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عام هجري جديد، عىل عملنا ش�هيد، نس�أل اهلل تعاىل أن جيعله عام خري 
وبركة ورشد عىل مرصنا احلبيبة، وعىل األمة اإلسالمية مجيعًا .

وح�ّق علين�ا أن نب�دأ الع�ام بمراجع�ة النف�وس، وتصحي�ح 
النّيات واملسارات، وجتديد اإليامن، وإحياء اهلمة والعزيمة، ونرش 
الص�الح واإلص�الح، ومكافحة الفس�اد بجميع ص�وره، ويف كل 
أماكن�ه، فمنهج اهلل تعاىل واضح، وقد ف�از من أصلح دربه، واتبع 
عىل بصرية نور ربه، وليس أضل ممن يس�ري يف الظلامت عىل غري هدًى من ربه، 

حيس�ب أن�ه ع�ىل يشء، وهو يف ض�الٍل مب�ن ﴿  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   ﴾. 

إنن�ا ط�الب حقيق�ة ون�ور، واملؤمن يس�تنري باإلي�امن ب�اهلل وبمحبته 
ومعرفت�ه وذك�ره، وقد كان النبي � يس�أل رب�ه النور، ويس�أله أن جيعل ذاته 
ومجلت�ه ن�ورًا، فدين اهلل عز وجل ن�ور، وكتابه نور، ورس�وله �  نور، وداره 

التي أعدها ألوليائه نور، وهو تبارك وتعاىل نور الساموات واألرض،

﴿ ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      ﴾.

عام هجري جديد )1433 هـ(

العشرية والطريقة احملمدية
أمانة الدعوة

جلنة الشباب احملمدي

لبيـك اللهـم لبيـك
والـلــه أكــبـر

وهلل احلــمد
شعارنا وغايتنا

﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ﴾
المحرم  1433 ه� ، ديسمبر 2011 منشرة غير دورية      العدد )3(  



�

العشرية احملمدية / أمانة الدعـوة

شهر اهلل احملرم 
- ش�هر اهلل املحرم هو أول ش�هور الس�نة اهلجرية ، اتفق أهل احلل والعقد يف عهد 
أم�ر املؤمنني عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عىل بدء العام ب�ه، وعىل أن جيعلوا اهلجرة 
هي بداية التأريخ اإلس�المي، واهلجرة كانت فعاًل يف ش�هر ربي�ع األول، إال أنه ملا كان 
ُف الناس من  د )املتوالية( احلرم، وهو ُمنَْصَ ش�هر اهلل املحرم آخر الش�هور الثالثة السرَّ
احل�ج، وقد حدث�ت البيعة الك�رى يف ذي احلجة، وكان أول ه�الل بعدها هو املحرم، 
وفيه بدأ التفكري يف اهلجرة واإلعداد لتنفيذها، والعزم عليها، وانتظار إذن اهلل فيها، لكل 

ذلك بدأت به السنة اهلجرية.

- ويس�تحب صي�ام ش�هر املح�رم كل�ه، أو أكث�ره، فع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه 
ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل � : » أفض�ُل الصي�ام بع�د رمضان ش�هُر اهلل املح�رم ، وأفضُل 
 الص�الة بع�د الفريضة صالُة الليل « أخرجه مس�لم. وعن ع�ي ريض اهلل عنه، قال �: 
» إن كنت صائاًم بعد شهر رمضان فصم املحرم، فإنه شهر اهلل، فيه يوٌم تاب فيه عىل قوم 

ويتوب فيه عىل قوم آخرين « )أخرجه الرتمذي يف جامعه، وقال: حسن غريب(.

- وجيب عىل اإلنس�ان أن حيذر من الظلم فيه ويف بقية األش�هر احلرم، لقوله تعاىل: 
﴿  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋۅ   ﴾، قال قتادة: » إن الظلم يف األشهر احلرم أعظم خطيئًة 
ووزرًا من الظلم فيام س�واها، وإن كان الظلم عىل كل حال عظياًم، ولكن اهلل ُيَعظُِّم من 

أمره ما يشاء «.

-وعارش ش�هر املحرم )يوم عاشوراء( صامه النبي  �، وأمر بصيامه، ويستحب 
صي�ام يوم قبل�ه ويوم بعده، ق�ال احلافظ ابن حج�ر رمحه اهلل: » صيام عاش�وراء ثالث 
مرات�ب: أدناه�ا أن يصام وح�ده. وفوقه: أن يصام التاس�ع والع�ارش. وفوقه:أن يصام 

التاسع واحلادي عرش أي مع العارش«.

- ونح�ن ننته�ز هذه الفرصة لنحث كل مس�لم عىل االهت�امم بالتاريخ اهلجري يف 
حياته اليومية، وجعله أساسًا وأصاًل يف مكاتباته ومراسالته وعقوده وشؤون حياته.
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وَهْينَ�ْم املغ�اين  يف  اهللَ  َس�بََّح 

دا ره�م  ُيَذكِّ ل�و  النّ�اَس  َأْذَك�َر 

ال�ذُّ هب�ا  يس�تبدُّ  ب�اَت  ع�زًة 

َعلِّلون�ا بِذْكِره�ا  َعلِّلون�ا 
َش�دَّ م�ا م�اَت م�ا َوِرْثن�ا، ومتن�ا

ْم املح�رَّ بذك�ر  هات�ٌف  طائ�ٌف 

وَرنَّ�ْم تغنَّ�ٰى  بتارخيِِه�م  ٍع 

ْم ! ٰ وَس�لَّ لُّ عليه�ا الزم�اُن َص�ىلَّ

األَْم�َواِت بضائِ�ُع  واألَم�ايِن 
ُربَّ َم�ْوٍت َيح�لُّ َقْب�َل المماِت

صيحة احلق
يف ذكرى اهلجرة النبويــة

نفث�ات  أبّي�ة يف ص�ورة  رصخ�ة 
ش�عرية، وق�راءة صادق�ة لواق�ع 
أمتنا اإلسالمية والعربية، وعالج 
العرصي�ة،  للمش�كالت  ناج�ع 
ن�رشت ه�ذه القصي�دة لش�يخنا 
اإلمام الرائد يف جريدة اإلخوان، 
ع�دد )الثالث�اء: 13 حم�رم س�نة 
س�نة  أبري�ل   16  - ه��   1354
1935 م(، أي قب�ل )77( س�نة 
تقريب�ًا، ث�م نحن ننرشه�ا اليوم، 
وكأهن�ا ولي�دة الس�اعة، وكأهن�ا 

تصف حالنا اليوم:

لفضيلة األستاذ اإلمام الرائد
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َم�ْت بِن��اه�ا يداه���ا ���ٌة َهدَّ ُأمَّ

داُؤه�ا الُمْصلِح�ون: إْن َسِمَع النّا

وَقْوم�ًا ع��اوٰى  الدَّ هب�ا  آَس�َفْتنا 

بَلْه�ٍو المعال�ي  ي  َتْش�َ�ِ ُأّم�ٌة 

مْت ِعْرَضه�ا، وَحقٌّ عىل الّل�� قدَّ

َك�ْم َرَكنّ�ا إىل تن�ايس احلق��ائ�ْق

َنّتِق�ي بال�كالِم َس�ْطَو الَع�َواِدي

دا إذا  والُح�ُروَب  الَغ�ْزَو  َن�َذُر 

فين�ا إنَّ  ُظنوُنن�ا  َأْخَجَلْتن�ا 

وَبَكْي�ُت الّدم�اَء ل�و كان َدْمِع�ي

املع�ايل الصحيح�ْه وَلَهْتن�ا ع�ن 

األَْر هب�ا  َتِضي�ُق  َكْث�َرًة  َخلِّه�ا 

إهّن�ا ِمْحنَ�ٌة َتِفي�ُض ع�ن الَكْت���

ُج�نَّ ُق�ّواُده��ا: فباعوا َس�ناه�ا

س�واه�ا يف  َكِمْثلِ�ِه  ب�داٍء  ُس 

حيس�بوَن ال�ّدواَء ما َق�ْد ده��اها

الّصف�اِت َبِغي�ِض  إىل  وُم�روٍق 

احلي�اِة يف  وقتُله�ا  َأذاه�ا  ���ِه 

وُحِ��ْلن�ا ع�ىل ال�كالِم الُمنافِ�ْق

بالَخ�َواِرْق ِجراَحن�ا  وُن�داِوي 

َرْت َرحاه�ا َيُعوُذن�ا ُنْط�ُق ناطِْق

للُمْس�عداِت النّائِح�اِت  حاَج�َة 

التُُّره�اِت ِم�َن  هال�كًا  ُمنِْق�ذًا 

حي�ْه ِ َكْث�َرٌة َدْأبُها الَمَخ�اِزي الرصَّ

َقٰى إىٰل الّسماِء الَفِسيح�ْه ُض َفَ�ْ

�ِم َفَتْطَغٰى عىٰل ُحِدوِد الَفِضيح�ْه !
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ُعْمي�ًا َأَجْبن�اُه  َدع�ا  داٍع  ُكلُّ 
ُجنِنّ�ا الُقِف�يَّ  َيْصَف�ِع  إْن  وُه�َو 

المبثوث��ْه الَح��ب�ائِ�ُل  َطّوَقْتن�ا 
َف�ت�اٍة ِم�ْن  �ٌل  َتَرجُّ وَعجي�ٌب 

ُن للدِّ جاَه�َد ) املصطف�ى ( ُيَمكِّ

يرضُب )املصطفى( بٰذلكم األَْمَث��
وا َربِّ َفاْش�َهْد: َلَقْد َدَعْونا وصمُّ

الَمَذّل�ْه ِمَه�اَد  ي�ا  ُق:  ْ ال�رشَّ �ا  َأيُّ
َمَجالِي��� وَأْخَجَلْتن�ا  َأْضَحَكْتن�ا 
َث الُجْب�ُن َأْرَضه�ا وَس�ماها َل�وَّ

ه�اِت يل ُمْخلِصًا َيُقوُد إىل الَمْج�
ُق�ه الِفْع��� ه�اِت يل داِعي�ًا ُيَصدِّ

ِسٌّ ُعُيونِ�َك  يف  الَع�اُم:  �ا  َأيُّ
َيِمين�ًا الَقِدي�ِم  ِم�َن  َحَلْفن�ا  َق�ْد 
ف�إذا كاَن م�ا َنخ�اُف: َفَمْرَحٰى !

ِم�ْن ُمصي�ٍب َيصي�ُح أو ُمْفت�اِت
َثب�اِت يف  ُنُفوَس�نا  َفَصَفْعن�ا 

نا عىٰل َتَف�ِ� الُخنُوَث�ْه ! إْن َصَبْ
األُنوَث��ْه لِداِع�ي  َفت�ًى  وَت�َوايف 
ُأْحدوَث��ْه فتوُح�ُه  وُمْل�ٍك  ي�ِن 

��اَل يف الِج�دِّ للرج�اِل الُقص�اِة

! باملعج�زاِت  ُمْس�ِمعون  َلْيَتن�ا 

ْه الُمْس�َتِقلَّ ُش�ُعوُبَك  َأْضَحَكْتن�ا 
�ْه ��ه�ا ِغ�رارًا ع�ىل امل�آيِس ُمطِلَّ
األَِذّل�ْه غ�زَو  النّف�اُق  وَغزاه�ا 

�ِد َأِو الَمْوِت ال ِسَوٰى املوِت : هاِت
ع�اِة ��ُل فإينِّ س�ئمُت كِ�ْذَب الدُّ

ُمِق�رُّ َكُت�وٌم،  ثائِ�ٌر،  ه�ادٌئ، 

ُن�رِصُّ احلي�اِة  َم�َدٰى  وعليه�ا 
! َفَخ�رْيُ   : َن�َودُّ  م�ا  كاَن  وإذا 
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اللّٰ��� َأِذَن  َق�ْد  النّائُم�وَن:  �ا  َأيُّ

�ْؤُم يف الِفج�اِج فماذا َينَْع�ُب الشُّ

َب�ْل َق�َ�ٰ اهللُ إْن َرَجْعُت�ْم لِِدينِ�ْه

تِْلُكُم ) النُّْصُب ( َخيََّبْتُكْم وخاَبْت

وَرَجْعُتم ِمَن ) الُميوَع��ِة ( والّتْقلِ��

فالنّج�اَة، النّج�اَة، َلْيَس َم�َع الَيْو

ْك� ُس�وِل ففي الذِّ واذكروا هجرةَ  الرَّ

َنَفث�ايت! َت�َرٰى  كم�ا  َنَفث�ايت 

بع�ُت َنْفيس، فَه�ْل َمْن ب�اَع ِمْثيل

ش�بايب! َأَع�زَّ  وم�ا  وش�بايب، 

ربِّ م�ا ِخْفُت م�ن َغرانَِقِة الُكْف�

احل�قُّ ولكنّه�ا  آِس�فًا،  ُقْلُته�ا 

آِت ِمنْ�ُه  َنِصيُبُك�م  بِ�رَشٍّ  ��ُه 

عنَدُكم ِمْن ُقوًى لُش�ْؤِم الَغداِة ؟

ع�اَد بالَفْض�ِل َأْم�ُرُه ِم�ْن َمِعينِ�ْه

ْيُب عن َمباِدي َيِقينِ�ْه واْنَمَحٰى الرَّ

�ي�ِد َأْدَنٰى عىٰل ال�َوَرٰى ِمْن َغبينِ�ْه

للنّج���اِة َتْرَقُب��وَن�ُه  َغ�ٌد  ِم 

لأُلب�اِة َع�ٌة  وِشْ ِغ�َذاٌء  ��َرٰى 

إي�ِه يا ع�اُم: ما َتَرٰى يف ِش�كايت ؟

َنْفَس�ُه للِجَه�اِد، والُمْجِهداِت ؟

ش�هايت! ِم�ْن  خالِص�ًا  هللِ  فُه�َو 

يوَخ ( ِمْن ُكلِّ ذايت! �ِر وِخْفُت ) الشُّ

َحَي�ايت! يف  هِبِ�ْم  َتْرِمن�ي  ف�ال 

قايتباي - القاهرة
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لفضيلة اإلمام حممد زكي إبراهيم
رائد العشرية احملمدية رضي اهلل عنه

إىل أبنائ�ه وبناته يف اهلل، بمناس�بة حل�ول العام اهلجري 
الع�ام  ه�ذا  بداي�ة  يف  نرشه�ا  نعي�د  ونح�ن  )1411ه��(، 
)1433 ه��(، ونرجو قراءهتا وإذاع�ة مضموهنا بن األخوة 

واألخوات، ونرجو العمل عىل تنفيذها.

محدًا هلل، وصالًة وسالمًا عىل مصطفاه، وَمْن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه.

) صحيفة )
ه�ذه الصحيف�ة َتْذِكَرة وتكملة ملا س�بق تس�جيله من الوصاي�ا والتوجيهات 

بمطبوعاتنا املختلفة.

إىل الّسادة والسيدات )أبنائي( يف اهلل، و)بنايت( يف اهلل ريض اهلل عنهم مجيعًا.

الّسالم عليكم، والدعاء لكم، واهلل معنا ومعكم : نستغفره ونتوب إليه .
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وبع����د: فبمناس�بة حل�ول الع�ام اهلج�ري اجلدي�د )ع�ام ���4 ه��()�(، 
وال ن�دري َلَع�لرَّ اهلل يدعونا إىل لقائه فيه، فإنرَّه يطي�ب يل أن أبادركم بأبرِك التهاين، 
وأح�بِّ الدع�وات، أن يكت�ب اهلل تع�اىل لنا يف هذا الع�ام جوامع اخل�ري، وفواحته 
وخوامت�ه، وظاه�ره وباطنه، وأن يتوالنا فيه باحلفظ والرعاي�ة، والتوفيق واحلامية، 

والفتح والنور، والركة واملدد.

ُثمَّ )يف اهلل، وباهلل، وعىل اهلل، وهلل( أوصيكم باآليت لوجه اهلل:

)أواًل(
الة( يف وقتها خاشعة مطمئنة. - املحافظة عىل فروض اهلل كلِّها، وبخاصة )الصَّ

- وأوصيكم بأداء )الزكاة(، وكثرة )الصدقات( يف كل املناسبات.

- وأوصيكم ب� )أداء النوافل(، و)قيام الليل( بقدر املستطاع، واملحافظة عىل أوراد 
ل إىل اهلل بصالح أعاملنا، وأدعية نبينا ورسولنا  القرآن، واألذكار الرشعية، والتَّوسُّ
�، وبركات أوراد وأحزاب أشياخنا ريض اهلل عنهم، والتعبد باألسامء احلسنى، 

بعد السبعة األسامء األصول، والستة الفروع.

ْكِر، واالهتامم  - ك�ام أوصيكم باملحافظة عىل حضور جمالس�نا، جمالس العل�م والذِّ
بدوام جتميع إخوانكم يف اهلل، والتعاون معهم عىل الرِّ والتقوى، ودوام مالزمة 
الدع�وة إىل اهلل ب�ُكلِّ األدب والُع�ىل، وُكلِّ احلكمة واملوعظة احلس�نة، وإش�اعة 

)�( ونح�ن إذ نعي�د نرش ه�ذه )الوصايا( يف هذا الع�ام )�433 ه�( نكرر هذه الته�اين والدعوات، 
وندعو إخواننا وأخواتنا يف اهلل إىل العمل هبذه الوصايا اجلامعات. 
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دعوتك�م بني النرَّاس دعوة احلّب والتس�امح والّس�الم والرك�ة، والقيام بكافة 
ين والوطن ومكارم األخالق. حقوق الدِّ

)ثانيًا(
ب الترَّام عن اجلدل واملامراة عمومًا، ومع خصوم  - أوصيكم باالبتعاد اهلادئ املهذرَّ

التصوف احلقِّ واجلاهلني به خصوصًا.

- وعليكم بدوام مراجعة كتبنا مرات بعد مرات، خصوصًا: » أبجدية التصوف، 
وأصول الوصول، وقضايا الوسيلة والقبور، واملرجع، ...«، فهي أركان الدعوة 
عندن�ا، وفيها الرهان القاطع، واحلج�ة البالغة، والرد الُمْلِجم، ألكثر ما يلوكه 
ق�ة واملثرية للخالف  لفّية واملتطرفون وعمالء املذاهب املشبوهة امُلَفرِّ أدعياء السرَّ
والش�غب والقطيعة واالضطراب عىل الفروع اخلالفية التي س�تبقى كذلك إىل 
ي�وم القيامة بحكم طبيعة البرشية، فهم يفس�دون بني األرسة الواحدة، والبلدة 
لفية والتوحيد املظلوم الذي يطوي  نرَّة والسرَّ الواحدة، واجلمع الواحد، باسم السُّ

حتت عباءته أمكر وأعمق السياسات، الذي سوف يظهر خافيها بعد حني.

)ثالثًا(
 - أوصيك�م باالهت�امم بحق�وق ش�هر رمض�ان الكري�م، فنت�وب، ونصطلح فيه 
ع�ىل اهلل، ونصوم صي�ام )اخلاصة( من حفظ اجلوارح عن ُكلِّ املعايص، وصيام 
)خاصة اخلاصة( من حفظ القلب عاّم سوى اهلل، مع االعتصام الكامل بمكارم 
األخ�الق، وكث�رة العطاء، والعطف ع�ىل الفقراء، ومضاعفة العب�ادة، بالقرآن 
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واألذكار وعق�د جمالس العلم، واالس�تعداد لالعتكاف يف العرش األواخر، ولو 
نّ�ة الرشيفة. يومًا واحدًا، واالهتامم بإحياء ليلة القدر وليلة العيد بُكلِّ ما جاءت به السُّ

)رابعًا(
- أوصيكم بعدم نس�يان االستعداد ملشاركة إخوانكم بالقاهرة يف لقائهم السنوي 
املعتاد لصالة ظهر ثاين أيام )عيد الفطر واألضحى( بمس�جد مش�اخينا بقايتباي 
إحي�اًء لذكراهم، ولتبادل التهاين بالعيدين، وش�هود جمل�س العبادة العام فيهام، 
ورب�ط القل�وب باحل�بِّ يف اهلل، وَتَذاُكر ش�ؤون الدعوة وحقوقها كلها عش�رية 

وطريقة، مع التامس الركة وحتصيل املدد بإذن اهلل.

- ُث�مَّ أوصيك�م ُكلَّ الوصيَّ�ة بحفظ حقوق كب�ار اإلخوان والدعاة الق�ادة منَّا، 
كيفام وحيثام كانوا، والتعاون معهم بُكلِّ الوس�ائل العملّية والقولّية، واحلسّية 
واملعنوّية، عىل خدمة الدعوة بش�قيها، وخدمة اإلس�الم والوطن، عىل أساس 
 الكت�اب والس�نة، وعىل أص�ول اآلداب واألخ�الق الصوفية الرفيع�ة، بعيدًا 
عن ُكلِّ أس�باب التط�رف واخلالفات والفتن، عىل أيِّ ل�ون تكون، وعىل اهلل 

قصد السبيل.

)خامسًا(
- أوصيكم بصيام ما استطعتم من أيام شهر )املحرم( احلرام، وبخاصة صيام )يوم 
عاشوراء(، ومذاكرة وقائع اهلجرة واالعتبار هبا، وانتهاز هذه الفرصة للتسامح 

ة بني اإلخوان ومجعهم عىل اهلل، ونرش الدعوة. وجتديد املودرَّ



11

                       / نشرة الشباب احملمدي

- كام أوصيكم باالس�تعداد الس�تقبال أيام )مولد النبيِّ �( بُمدارس�ة س�ريته، 
وتاري�خ دعوته واالقتداء الفعي هبديه وس�نته �، وانته�از هذه الفرصة لنرش 
ين والوطن  الدع�وة وجتديد اهلّمة، ومجع الش�مل، وتقدي�م ُكّل عمل ناف�ع للدِّ

والدعوة إىل اهلل، بعيدًا عن العبث والتهريج واملظاهر التالفة الزائفة.

- وال تنس�وا مش�اركتنا دائ�اًم - إن ش�اء اهلل - ب�� )صالة آخر يوم مجع�ة من ربيع 
األول( معن�ا بمس�جد مش�اخينا بالقاه�رة احتف�االً بخت�ام احتفاالت العش�رية 
والطريق�ة، هبذه الذكرى الرشيفة بني األخوة بامل�دن واألقاليم، وأرجو بإحلاح 
اعتبار هذا التذكري املسبق دعوة أساسية هل�ذا اللقاء السنوي املبارك إْن شاء اهلل، 

فهو يوم عظيم عندنا من أّيام اهلل العظيمة.

)سادسًا(
- أوصيكم يف )ذكرى موالنا اإلمام احلسن( يف ربيع اآلخر، ويف خامس يوٍم من 

شعبان، أن نتفّهم بعمق أخالقه وعباداته وتضحياته لنقتدي به .

- ك�ام أوصيك�م بمثل هذا يف )ذك�رى موالتنا الس�يدة زينب( وبقي�ة أهل البيت 
واألولياء مجيعًا.

- وسيكون مس�جد املشايخ بالقاهرة مس�تعدًا دائاًم لضيافتكم والترك بزيارتكم 
 يف ه�ذه املواس�م م�ن أّيام اهلل، أّي�ام الذكر والعل�م والعمل الصال�ح واللج�وء 
إىل اهلل َعزرَّ وَجّل، بال هتريج وال تظاهر وال تفاخر، وال إضاعة األوقات يف اللهو 
وأن�واع البدع واملنكرات التي يظ�ن بعض النّاس أهنا من العب�ادات والُقُربات 

جهاًل باإلسالم والتصوف.
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)سابعًا(
- أوصيكم بأاّل تنس�وا مش�اركتنا يف احتفالنا الس�نوي ب� » ليلة النصف من ش�هر 
شعبان « من قبل صالة املغرب إىل ما بعد صالة العشاء، تعبدًا وابتهاالً وصلحًا 
دة بإذن اهلل، واألدلة العلمية املحققة  مع اهلل، واعتبار هذه دعوة دائمة مسبقة مؤكرَّ

عىل إحياء هذه الليلة بمؤلفاتنا فراجعوها.

)ثامنًا(
- أوصيكم باحلذر التام من ُكلِّ َمْن يس�تغل العالقة بنا، فيطلب ماالً أو إعانًة 
أو قرضًا أو نحوه باس�م العش�رية أو الطريقة، بل جيب ط�رده وزجره، فليس هذا 
منرَّا وال نحن منه، فليس لنا مندوبون هل�ذه الغاية قط، والتعاون عىل الِرِّ والتقوى 

برشوطه قائٌم بحمد اهلل بني اإلخوان عىل أحسن حال.

)تاسعًا(
رًا ُكّل التحذير  - ُثمرَّ أوصيكم أصدق الوصية )وُأْشِهُد اهللَ املنتقم اجلّبار( ُمحذِّ
م�ن ُكلِّ ح�اّلٍف َمِهنٍي، مّه�اٍز مّش�اٍء بنَِميٍم، منّاٍع للخ�ري ُمْعَتٍد َأثِي�م، خيتلق اإلْفك 
ور ويعم�ل عىل ختريب الدعوة، ويتطاول ع�ىل األرشاف األطهار،  والُبْهت�ان والزُّ
أو تفري�ق الوح�دة، أو متزي�ق الّص�ف، وإيقاد ن�ريان الفتن املجنون�ة باألكاذيب، 
وتش�ويش القل�وب والنفوس، وتش�ويه احلقائق ليه�دم رصح )البيت املحمدّي( 

الصويف الّس�لفي الرّشعي العريق، لوجه الشيطان، وشهوة النفس األثيمة﴿ ۅ  
ۅ  ۉ    ۉ  ې﴾، وأق�ول: » ي�ا قاِهُر، ذا البطش الّش�ديد، أنَت الذي 
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نا ِمْن ُكلِّ َمْن يعمل لتخري�ب دعوة البيت املحمدّي  ال ُيط�اُق انتقامه « فخ�ذ بحقِّ
وتش�كيالته وفروعه يف ُكلِّ مكان، س�واًء كان َذَكرًا أو ُأنثى، وأنت احلكم العدل 

املنتقم اجلبار.

أعود فأوصيكم وأحذركم هبذا يف ُكلِّ مكان وزمان.

)عاشرًا وأخريًا(
- يا أبنائي، ويا بنايت، يف اهلل )ريض اهلل عنكم، وكتب لكم التوفيق والفتح واملدد(:

�- لقد )َوَهَن الَعْظُم ِمنِّي، واْش�َتَعَل الَرْأُس َش�ْيبًا(، وتوالت عيرَّ األمراض 
َعَدَد سنني، ولم َيْبَق إال قوة اإليمان باهلل، فإّنما يسلمني مرض ملرض، وهلل احلمد 
له عيرَّ بتمام الرضا والتس�ليم، مع تفضله  عىل لطفه الكبري والكثري يب، وعىل تفضُّ
ع�يرَّ )مع أمرايض( باس�تمرار اجلهاد وخدمة اإلس�الم والعل�م والتصوف طوق 

نرَّ�ة. جهدي، يف ظِلِّ الكتاب والسُّ

وتفضل�ه ع�يرَّ بانفرادي يف عصي هذا بالدفاع عن س�يِِّدنا رس�ول اهلل �، 
وأهل بيته وأولياء اهلل، وأسأُل اهلل أن جيعَل من بعدي ِمْن أبنائي وبنايت َمْن يتحمل 
ه�ذه املس�ؤولية، وحيمي هذا الثغر الفريد، كام محْيُته يف ش�بايب ومشيبي، ويف قويت 

وضعفي، بفضل اهلل .

2- وهل�ذا ولغ�ريه مم�ا يعلمه اهلل وحده، أعت�ذُر إليكم مجيعًا ع�ن التقصري يف 
زيارتك�م اخلاص�ة والعام�ة، بأنحاء اجلمهوري�ة أو خارجها، مضط�رًا بأمرايض، 
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َقة،  وحية املحقرَّ ومس�ؤوليايت الكثرية، مكتفيًا باللقاء القلبي األكيد، والزيارات الرُّ
والدعاء املوصول، بُكلِّ ما يف علم اهلل ِمْن َخرْيٍ وبركة ورِسٍّ وَفْيٍض وَمَدٍد لُكلِّ َمْن 

َصَدَق األُخّوة، ومل خين َعْهد اهلل، وحفظ قلبه ولسانه لوجه اهلل.

ٌر عند أبنائي وبنايت  وحاين َأْمٌر حمس�وٌس ثاب�ٌت ُمَكررَّ وهذا االرتباط القلبي الرُّ
�لوك احلق، والعالقة الصحيحة باهلل، وسيبقى  يف اهلل ِمْن أهل النور والصفاء والسُّ
نيا وبعد املامت، فليس املوُت َعَدم�ًا، وإنام هو انتقاٌل  كذل�ك بإذن اهلل يف احلي�اة الدُّ

من حاٍل إىل حاٍل أفضل بإذن اهلل ألحبابه.

3- فاطمئن�وا ع�ىل أّن والدكم وال أقول ش�يخكم )فلم أبلغ درجة املش�يخة 
وحية، وس�يكون بإذن اهلل  بع�د( ه�و معكم عىل عيوبه ب�ُكلِّ معنويات�ه القلبية والرُّ
كذل�ك بع�د لقاء اهلل تعاىل، فاألمل َحقٌّ أكيٌد تاٌم يف أن يكرمنا اهلل، فنلحق بمحض 
 الفض�ل، وس�بق الرمح�ة، بأه�ل األرواح املطلق�ة يف ع�امل ال�رزخ، إن ش�اء اهلل، 
فال حيتاج مريُدنا ِمْن َبْعِدنا إىل )والد أو مرشد( إال ما يكوُن بحسب العادة والُعرف 
 اإلداري الظاه�ر، إّنم�ا التص�وُف )إرادٌة ال إدارة(، وه�و )فقٌه وريادة( ال س�لطة 

وال سيادة.

�ا الدع�وة )عش�رية وطريقة( فه�ي أمان�ُة اهلل الدائمة القائم�ة يف أعناق  4- أمَّ
ُكلِّ ف�رد منك�م بحكم عهد اهلل الذي عاهدناه، )فاملس�اجد وامل�دارس والعيادات 
واملشاغل واملجّمعات ووسائل النفع العام، وخدمة اإلنسانية( التي تنتسب اليوم 
إىل الدع�وة باإلضاف�ة إىل اجله�اد العم�ّي، ونرش ه�ذه الدعوة، وتأس�يس الفروع 
 ، والزوايا، والُبيوت والتش�كيالت والبعوث واملؤسس�ات، ومجع اخللق عىل احلقِّ
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ل بمطبوعاتن�ا املختلفة، إن�ام ُكلُّ ذلك هو العه�د واألمانة التي   ع�ىل ما ه�و ُمَفصرَّ
ال ع�ذر معه�ا ملن ختلرَّ�ف عنها، فهي وظيفتنا اإلهلية، ورس�التنا الربانية املقدس�ة، 

ين والوطن واإلنسانية، وهلل احلمد. نخدم هبا الدِّ

5- ولقد تركُت فيكم كتبي ومؤلفايت وتسجياليت يف اهلل، وهي مراجع جديدة 
كلها، وفريدة كلها، وال يزال الدعاة اليوم يقتبس�ون منها، وينس�بونه لألسف إىل 
أنفس�هم، وه�ذا رشف لكم عظيم .. وهل�ذا ُأويص بإعادة وحتقي�ق طباعة ما ينفذ 
الً ب�أول، حترَّى تظل هذه اخلدمة الفريدة مس�تمرة ب�إذن اهلل، وحترَّى تظل  منه�ا أورَّ
نيا واآلخرة،  �امل لُكلِّ خ�ري، يف الدُّ دعوتن�ا الَمَثل األعىل للتصوف الصحيح الشرَّ

سواًء للفرد، أو املجتمع، أو الدولة، أو أهل القبلة مجيعًا.

* يا أبنائي يف اهلل، ويا بنايت يف اهلل:

6- أوصيكم بعد ُكلِّ ذلك بأهيل وبأسة )البيت املحمدي( خصوصًا حرمي 
مُت  )احلاجة املهندسة عفاف حسني( من بعدي، بُكلِّ آمايل وآالمي يف اهلل، وما َقدرَّ
ي  لوجه اهلل، من عمري وجهدي ومايل، وصحتي وآمايل، مما ال يعلمه إال اهلل، فحقِّ
املحترَّم عليكم بعدي رعاية أهل بيتي بملحق املسجد، وإرشاكهم يف ُكلِّ ما يتعلق 

بالدعوة إىل اهلل كّلما كان ذلك ممكنًا.

ا أمانة )قس�م الس�يدات( فه�ي حمفوظة حلرمنا بصفة خاص�ة، وأنا برٌئ يف   أمرَّ
ْعَوة أو ُيؤذي رجاهلا، أو نس�اءها، أو ُيؤذي أهل  الداري�ن، ِم�ْن ُكلِّ َمْن ُي�ؤذي الدرَّ
بيتي، أو ُيؤذي َمْن ينتسُب إىل حمبتي بسبب، وَحْسُبنا اهلل ونِْعَم الوكيل، وهو شديُد 

ْبنَا أّنه يمهل، ولكنه ال هيمل سبحانه. البطش الذي ال ُيطاُق انتقامه، وقد َجررَّ
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* وأخ�ريًا،

نَّة يف رفٍق وسامحٍة وأدٍب  - عليكم يا أبنائي ويا بنايت باالعتصام بالكتاب والسُّ
شامٍل، وتصوٍف سديٍد رشيٍد، وسعِة ُأُفق، وُبْعد نظر وكياسٍة وحكمٍة بالغة، حترَّى 
تكون�وا َمَثاًل إلش�اع�ة املحبة والّس�الم واخل�ري والنور واألم�ل، واليس والركة، 
والعالقة الكريمة باهلل )شيعة وحقيقة وطريقة(، مع اخلدمات املس�تطاعة س�واء 
اإلنس�انية والثقافي�ة واالجتامعي�ة بأنواعه�ا، تعبُّ�دًا وس�ريًا يف موك�ب احلض�ارة 
يني الرفي�ع، والدعوة اخلال�دة .. فالتصوُف ِعْلٌم  م الدِّ اإلس�المية الش�املة والترََّقدُّ

مات ودعائم اإلنسانية الرفيعة. وفقٌه وعبادٌة ودعوٌة وتعميٌم لُكلِّ ُمَقوِّ

وقد َبلَّْغُت واهلل يشهد، وهو سبحانه املوفق املستعان.

والدكم املفتقر إىل اهلل وحده

حترر يف: منتصف ذي احلجة عام ألف وأربعامئة وعرش سنن هجرية.

رجاء وأمل:

املرجــو االهتمام بقراءة هذه الوصايا مرات ومــرات، وإذاعة مضمونها بني مجيع 

األخوة واألخوات مرات ومرات، مع الدعاء إلخوانكم نقباء وخدم األمانة العامة للدعوة 

بالبيت احملمدي مبصر. وملن شاء إعادة طباعة هذه الوصايا ونشرها فليفعل.
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* أبنائي يف اهلل تعاىل:

* وبنايت يف اهلل تعاىل:

الس���الم عليكم ورحة اهلل وبركاته.

أدعو اهلل يل ولكم بجوامع اخلري وفواحته وخوامته وظواهره وبواطنه، وأسأله 
التوفيق إىل االعتصام بكتابه الكريم، وس�نة نبي�ه العظيم �، وأن جيعلنا من أهل 

لوك والرشد . الفيض واملدد، وأهل الفتح والسُّ

وأذكركم مجيعًا بام يأيت:

)أواًل(
�- املحافظة عىل الفرائض والسنن يف أوقاهتا تامة موصولة باهلل، وأن نحاول 
�ؤال  متام املحافظة عىل اجتامعاتنا وتعبداتنا وأذكارنا، والقيام بواجبنا لبعضنا بالسُّ

والزيارة واملودة واملجاملة.

ي�ن، والُبع�د ع�ن الفت�ن واملش�احنات،  2- نح�اول م�ا اس�تطعنا الفق�ه بالدِّ
والتجم�ل ب�األدب املتني، ومداومة قراءة كتبنا ورس�ائلنا مرة بع�د مرة فإهنا احلق 
، يف مواجه�ة املطرودي�ن والفتان�ني واملس�لوبني واملضلل�ني باس�م التوحيد  الب�نيِّ

نة واإلسالم املظلوم. والسُّ
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)ثانيًا(
اإلخ�الص املطلق، واجلهد والتجديد واالحتياط يف مبارشة أس�باب املعاش 
احل�الل م�ن الوظائف والزراعات واألع�امل احلرة والتج�ارات باعتبار ذلك كله 
عب�ادة موجهة هلل، حترَّ�ى يبارك اهلل يف العائد املايل، وحترَّ�ى حيفظ تعاىل علينا صحة 
األب�دان وصحة اإليامن، وينرش رمحته عىل األبناء واألهل واألزواج، وحترَّى يعود 
ين والوطن، يف حماولة إصالح األحوال، واستعادة  ذلك بالفضل والنهضة عىل الدِّ

جمد اإلسالم.

)ثالثًا(
قد َأَهلرَّ شهر رجب الفرد احلرام، بداية شهور األنوار والنفحات، والتخلص 
، والتعرض  م�ن الذنوب والعيوب، والتعبد املوصول للحبيب املحبوب َعزرَّ وَجلرَّ
وحانية الت�ي بغريها ال تتم  ملوس�م بركات�ه اإلهلي�ة وهباته الرّباني�ة، وفيوضات�ه الرُّ

اإلنسانية.

ويف رجب بدأ احلمل النبوّي الرشيف، وفيه ليلة اإلرساء التي جيب أن نحييها 
لح عىل اهلل. باالجتامع الرشعي واملذاكرة والعبادة، واالعتبار والصُّ

�ُر أبنائي وبنايت  ك�ام نحيي ذكرى موالتنا الس�يدة زينب إن ش�اء اهلل، وهنا ُأَذكِّ
بموس�م )التعبد باألس�امء احلس�نى( كام هو مبني يف رس�الة )التعري�ف بالطريقة( 

وغريها، وأؤكد عليهم يف ذلك ما استطعت.

ويف ليل�ة اخلمي�س الثاين من رجب يلتقي األخ�وة الصاحلون إلحياء )ذكرى 
ش�يخنا اإلمام أيب عليان الّشاذيل(، وبخاّص�ة يف مسجد مشايخ العشرية بالقاهرة، 
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ملزي�د من التع�ارف والتعاط�ف والتآلف والتكات�ف عىل إحي�اء دعوتنا ونرشها 
وجتديد صحوهتا وهنضتها.

)رابعًا(
ر األخوة املحّمديني الّصادقني باملشاركة يف إحياء )ليلة النصف  ومنذ اآلن ُنَذكِّ
من ش�هر شعبان( إن شاء اهلل خصوصًا بمسجد مشايخ العشرية بقايتباي من قبل 
صالة املغرب إىل ما بعد صالة العشاء، تعبدًا وابتهاالً وتذلاًل وتصدقًا ودعاًء هلل، 
كام كان يعمله الّس�لف الّصال�ح، ويف مقدمتهم أئمة التابعني يف القرون الفاضلة، 

بعيدًا عن مغاضب اهلل وبدع النّاس.

وهن�ا ال بد من مراجعة رس�الة » ليلة النصف يف مي�زان اإلنصاف العلمي«، 
وه�ي ضم�ن بح�وث كتابنا »أصول الوص�ول «، رغم أنن�ا كنّا طبعناه�ا من قبل 
منفردة مرات، ووزعناها عىل أوس�ع نطاق، رّدًا عىل القائلني بمنع االحتفال هبذه 
الليل�ة تعصب�ًا رهيبًا وقصورًا علمي�ًا عجيبًا، وهنا ننصح برتك اجلدال، فَمْن ش�اء 

فعل، وَمْن شاء ترك.

)خامسًا( 
إنني أطلب بإحلاح من أبنائي وبنايت يف اهلل أال ينسوين من دعواهتم يف خلواهتم 
وجلواهت�م، فقد طال يب امل�رض، ومنعني األطباء من احلرك�ة والكالم واخلروج 
واملقاب�الت ونحوها، مما أس�اء إيّل، وقد فهمه بع�ض النّاس فهاًم غري صحيح عىل 
اإلطالق، لطول مدة املرض وإرصار األطباء عىل منعي من أّي حترك وأّي كالم، 
هل�ذا أرج�و قبول ُعذري، ش�اكرًا جلميع أبنائى وبنايت الذي�ن يزورونني لوجه اهلل 
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 بح�ق البن�وة، ال للمصالح الش�خصية والتوصيات والش�فاعات الت�ي أصبحُت 
ال أملك شيئًا منها، العتكايف الدائم وُبْعدي الّتام عن اجلامهري.

وأسأل اهلل العفو والرمحة وُحسن اخلامتة بفضله ونعمته.

)سادسًا( 
وأخ�ريًا أك�رر الوصّية ب�ُكلِّ ما س�بق أن َأْوَصْيُت ب�ه )هلل، ويف اهلل، وباهلل( من 
ين والوطن، فهذا هو طريقنا وتصوفنا،  قب�ل ومن بعد، خدمًة للنَّْفِس واألَْهِل والدِّ
كت�اب اهلل وس�نة رس�وله �، بعي�دًا ع�ن الش�بهات واجله�االت واخلزعب�الت 
والش�عوذة والتخريف والفلسفة فهو اإلسالم الشامل للفرد واملجتمع والدولة، يف 
س�امحة وتواضع وأدب ورفق واجتاه مطلق إىل وجه اهلل ذي اجلالل واإلكرام، فإّنام 
ه�و معاملة مع اهلل، وأنٌس به، وحضوٌر معه، وجهاٌد دائٌم دائٌب يف األمر باملعروف 
والنه�ي ع�ن املنك�ر، باحلكمة والكياس�ة، بمفهوم�ه العلمّي املحم�دّي، الذي بدأ 
ب�بي�ة النفس ثم البي�ت ثم املجتمع، وِمْن َثمَّ يمكن أن ت�أيت دولة احلكم برشع اهلل 
لتتوىل إقامة احلدود، وما هلا بعد أن نتوىل مجيعًا تقويم اعوجاج النفوس واإلساف 
ومظاهر االحتجاج، وبناء احلياة عىل أصول اإلسالم املرنة الفسيحة الشاملة املحبة 
الراضي�ة املرضية القائمة عىل فضيلة الس�امحة والفقه والرفق وقدس�ية املعاملة مع 

اهلل.. هذا واهلل املوفق املستعان.
والدكم املفتقر إىل اهلل وحده
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)بيـــــــان(
ح��دًا هلل، وصالة وسالمًا عىل مصطفاه، ومن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه

وبع���د:

اللهم فاشه��د عىل ما نقول بُكلِّ األمانة والصدق والتقوى، ومتام اإلخالص 
ين والوطن. لك وللدِّ

�( نحن بفضل اهلل نحّب ونح�م من أعامقنا مجيع الدعاة املس�لمن العاملن 
لوجه اهلل، سواء كانوا أفرادًا أم مجاعات، املشهور منهم واملستور، والقريب منهم 
والبعيد، فنحن مجيعًا ركاب سفينة واحدة، إْن نجونا فجميعًا أو هلكنا فجميعًا .

2( أساس دعوتنا هو ربانية القرآن والسنة، عىل مفهوم مجهور علامء املسلمني 
املحققني من قبل ومن بعد، فرس�التنا ِعْلٌم وعمل، وحمبٌة وسالم، ويرٌس وسامحة، 
وتعاط�ٌف وتآل�ٌف، وخل�ٌق وعب�ادٌة، وتق�دٌم وحض�ارٌة، وتعاون تام م�ع الداعن 
الراش�دين إىل اهلل، ب�ال إفراط وال تفريط، وال غلو وال اس�تعالء، أف�رادًا كانوا أو 
مجاع�ات، خلدمة كل متفق عليه بيننا، مع الع�ذر والتناصح باألدب واحلكمة فيام 
نختلف فيه، والتنزه عن الُخصومة والعداء والعصبية، علمًا بأن املتفق عىل خدمته 
بني املس�لمني أضع�اف أضعاف املختلف فيه، وهذه اخلدم�ة بمفهومها العام وما 
يتعل�ق هبا، ال تدع وقتًا للخصومة عىل اخلالف يف األحكام الفرعية، التي س�وف 
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تظ�ّل كذلك إىل يوم القيامة، بحك�م اختالف املدارك والتحصيل والرتبية والبيئة، 
والصح�ة وامل�رض، والطبائع واملي�ول، ومقتضيات األزمن�ة واألمكنة، وتقلبات 

التخلف واحلضارة.

3( نعوذ باهلل أن نحتقر غرينا من املس�لمن أو نباغضه أو نلعنه أو نمكر به أو 
نشق عليه أو نستحل دمه أو عرضه أو ماله، وإْن خالفنا.

فإنام نأمر باملعروف وننهى عن املنكر )باللس�ان والقلب معًا( يف يرس وس�امحة 
وحكم�ة وس�عة أفق، ف�ال نرمي ف�ردًا وال مجاعة بالكف�ر أو ال�رشك أو الزندقة أو 
اإلحل�اد، إال ع�ن بين�ٍة كمثل ضوء الش�مس، بال خ�الف وال تأوي�ل وال حتويل، 
وهن�ا يكون حق التغيري باليد لويل األمر وحده، وإال عّمت الفوىض وضاع الدين 

والوطن مجيعًا.

أّم�ا التغيري بالقلب فمعناه البعد التام عن املنكر وأهله، وهذا يقتيض املقاطعة 
الس�لمية احلكيمة، وعدم التعاون، ونبذ املخالف حتى يفيء إىل أمر اهلل، عىل نحو 

ما جاء يف قصة الثالثة الذين خلفوا، فهو إنكار عمي بالغ األثر.

4( نحن نس�امل مجيع األحزاب السياس�ية، ولكننا ال نرتب�ط أو نختلط هبا، إال 
بمق�دار م�ا يعود ع�ىل دين اهلل من املصلح�ة العامة واخلاصة، م�ع احتفاظ كل منّا 

بكيانه ومنهجه واستقالل دعوته يف دائرة املحبة والسالم، واألمن واإليامن.

5( ونح�ن نؤم�ن باحلرية التامة يف حدود شع اهلل، ونؤمن بالش�ورى عىل أي 
ص�ورة يش�ملها دي�ن اهلل، ونؤمن ب�رضورة حتكيم الرشيع�ة حتاًم، ول�و من طريق 



�3

                       / نشرة الشباب احملمدي

الت�درج الفعيل والتط�ور اجلاد، ونؤمن برضورة جتمع املس�لمن حتت راية واحدة 
عىل أّي ص�ورة مرشوعة.

ولكنن�ا ال نؤم�ن أب�دًا بالتطرف، وال اإلره�اب، وال العم�ل يف الظ�الم، وال 
العصبي�ة والفت�ن،  التخل�ف، وال  املجازف�ات، وال اجلم�ود، وال  الطف�رة، وال 
ف�إّن ال�رش ال يدفع برشٍّ من�ه، كام أننا ال نؤم�ن بمجرد الش�عارات والكلامت، وال 
املظاهر والدعايات، فإهنا جت�ارة البلهاء واملزورين والعمالء، واملصابن بالغيبوبة 

واألوهام.

6( ونحن نعتقد )الربانية اإلسالمية( ونامرسها، وندعوا هلا بكل طاقاتنا، عىل 
أهن�ا خلق وعبادة، وتقّدم وحض�ارة، وعلم وعمل للدارين مع�ًا، فهي )التزكية( 

الت�ي َمنَّ اهلل هب�ا عىل املؤمنن ﴿  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  
 ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ   ﴾، وق�د ب�رش اهلل أهله�ا بالفالح 
﴿   ی  جئ  حئ  مئ    ﴾، و﴿   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ      ﴾، فه�ي التق�وى بتكامله�ا الق�ويل 
والعم�ي، وه�ي )التبتل( الذي حثَّ عليه كت�اب اهلل ﴿   ڇ  ڇ    ڇ      ﴾، وهي 
التي اصطلح املس�لمون عىل تس�ميتها ب� )التصوف( الراش�د واملستنري والواعي، 
وهو الواجب عىل كل مس�لم يطلب الكامل والتس�امي، والقي�ام بحق خالفة اهلل 

عىل األرض، فمن فاته هذا اجلانب فقد فاته اخلري الكثري الكبري.

ث�ّم إّن�ه ال عالقة لنا قط بام قد يقع فيه بعض املنتس�بن للتصوف من خمالفات 
قولية أو عملية، مما يراه النّاس يف زمننا هذا فيحسبونه تصوفًا، وما هو إال الّتخلف 

والّتصّلف والتحّيف، وتشويه احلقائق الصوفية.
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7( أّم�ا م�ا ُينس�ب إىل الصوفّية من األف�كار الفلس�فية عىل اخت�الف مراتبها 
وصوره�ا فق�د أصبح�ت الي�وم م�ن احلفري�ات التارخيي�ة الت�ي ال يلتمس�ها إال 

املتخصصون عىل ندرهتم ملجرد التسجيل والتوثيق والبيان.

وموقفنا من رجال هذا التصوف عدل ملتزم، فام كان من كالمهم ماضيًا عىل 
وج�ٍه من وج�وه املعرفة اإلس�المية الواضحة فعلن�اه، وما كان غ�ري ذلك حاولنا 
تأويل�ه احتياط�ًا وحتس�بًا، ف�إن مل يقب�ل التأويل فوضنا أم�ره هلل وح�ده، واعتذرنا 
وأحس�نا الظ�ّن بأهل الش�هادتني، بام هلم من س�وابق أو لواح�ق أو حقائق، وأهل 
 العل�م والع�دل يأخ�ذون يف االعتب�ار أّن احلق واح�د، ولكن الطرق إلي�ه متعددة 

﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں    ﴾، ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ       ﴾.

وإذا كانت احلدود تدفع بالشبهات، فام بالنا بمثل هذه املواقف البالغة العمق 
والتشابه والدقة ؟! شيئًا من اإلنصاف أهيا النّاس.

ُثّم إّن مؤاخذة الس�لف بذنب اخللف )إْن صحرَّ أن هناك ذنبًا( حكٌم ليس من 
دين اهلل، وال من العدل، وال من العقل، وال من )التوحيد(، وال من )السنة(، إنام 

هو التقليد العصبي واحلقد والغل عىل الذين آمنوا !!

: ملاذا نق�ف عند نفٍر معنّي من الصوفية، ون�رتك اآلخرين األكرمني الذين  ُث�مرَّ
شهد هلم كبار سلف املتمسلفني ؟!

8( ونحن نرى أن املس�لم امللتزم يف مصنعه ومعمله وخمتبه، ومكتبه ومتجره 
ين يف رفٍق وأدب، فإّنام هو عابد،  ووظيفت�ه ما دام يقصد وجه اهلل، ويتحرى فقه الدِّ
وه�و ص�ويف، وله أج�ره بقدر ما ينف�ع النّاس وخيدم اإلس�الم واملس�لمن، وجيدد 
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�نة( بقدر ما م�ارس منها، فُكّل  حضارة اإلس�الم وس�يادته، ُثّم هو من )أهل السُّ
نة ما دام يؤدِّي منها ما استطاع، فليس هذا اللقب خمصوصًا  مسلم هو من أهل السُّ
أب�دًا بطائف�ٍة دون أخرى من أهل القبلة، وال هو موق�وف عىل صورٍة أو مظهٍر أو 

كيفية بعينها، كام يظن أو يشيع بعض خلق اهلل.

9( وعىل هذا املفهوم الواسع السمح الشامل فنحن بحمد اهلل نؤدٍّي بالفعل يف 
أكثر من منطقة أو بلدة، خدمات دينية واجتامعية وصحّية وشبابية وثقافية وتأهيلية 
وإنسانية متعددة، حسبام يقتضيه الزمان واملكان، حتى ال يكون التدين أو التصوف 
معطاًل من أثره احليايت يف اجلامهري، وها هي مؤسساتنا تدّل علينا، دون دعاوى وال 
دعايات، وال بذاءات وال فتن، وال مشاكل وال حتامل، وال تفريق لصفوف األمة، 
وال اهت�ام للنّاس بالرشك والبدعة، وال اس�تحالل لدمائهم وأعراضهم وأمواهلم، 
ألهن�م ال ينتم�ون إىل مذهب خاص أو عاملة بالذات، أو تبعية لدولة معينة، تغلف 
ين، لتستقطب بعض االنتهازيني، أو احلمقى واملغفلني، أو اجلاهلني  السياس�ة بالدِّ

بام وراء املظهر مما ال يقبله عقل وال خلق وال دين.

إّن هذه اجلامعات بام تفس�د به عقول الش�باب فيعتق�دون أن كل من خالفهم 
كافر حالل الدم والعرض واملال، جيب أن تتقي اهلل، فقد كش�ف الناس حقيقتها، 
وعلم النّاس خدعتها، وعرف الكل من أين يأتيها أسباب البذاءات التي تسفه هبا 
عىل النّاس، وخترب هبا األفكار والبيوت والدولة، مدعية أهنا من اجلهود الذاتية ، 
وإنام هي اجليوب التي تأيت بعد موسم احلج والعمرة منفوخة مألى باملدد احلرام، 

الذي ينخدع به الذين ال يعلمون.
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بسم اهلل وبحمده، والصالة والسالم عىل النبي وآله

)تذكري(
إىل مجيع إخواننا يف اهلل تعاىل: أفرادًا ومجاعات بجميع النواحي واجلهات

السالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،

وبع���د: فقد جعل اهلل تعاىل لكل يشء سببًا، وكل األشياء ظاهرها وباطنها، الديني 
منها والدنيوي، مجيعًا بيد اهلل، وأسباهبا معلقة بني طريف سخطه ورضاه، فمن أرىض رّبه 
تيست له األسباب، وتفتحت أمامه األبواب، ومن أغضبه أحاطت به بالياه، ومل ينقذه 

أحد من يد اهلل، ال املال وال الولد، وال الظهري وال السند، وال الشيطان وما وعد.

وإن م�ن أعظ�م أس�باب رىض اهلل أو س�خطه، حفظ عه�د اهلل أو نقض�ه، فقد قال 
تع�اىل: ﴿  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ﴾، ﴿   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 
﴾، ﴿   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ۅ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ    ﴾.. إلخ.

ك�ام قال تعاىل: ﴿  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴾..إلخ.

وق�د ربطنا اهلل تعاىل مجيعًا برباط عهده، عىل كتابه وس�نة نبي�ه �، وتالقت أيدينا 
عىل قوله تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ﴾ فالعه�د أمان�ة يف رقابن�ا إىل ه�ول املحرش، يوم الف�زع األكر، ومهام 
أغوانا شيطان، أو أنسانا إنسان، فاجلزاء عىل نقض العهد أو التقصري فيه واقع، ما له يف 

الدارين من دافع ﴿  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ    ﴾.
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وقانا اهلل وإّياكم سوء اخلامتة، وسوء الظن باهلل، وسوء املنقلب، وفتنة السلب بعد 
العطاء.

أي�ا اإلخ�وان: أذيعوا ه�ذا ب�ني إخوانك�م، واق�رءوه، وتدب�روه، فالدنيا عرض 
روه�م بوجوب مالزمة الطاعة، ومواصل�ة حلق العلم والذكر،  زائ�ل ومتاع قليل، ذكِّ
روهم  وعمل الر، فذلك من عهد اهلل عليهم، وهو س�ائلهم عنه، وحماسبهم عليه، وذكِّ
ب�أن لفقراء إخواهنم املحس�وبني عىل ال�دار العامة حقًا رشعيًا حتمي�ًا، يف زكاة أمواهلم 
وزروعه�م وجتارهتم وغريها، ثم فيام فاض عن حاجتهم من أرزاقهم، ال عار منه، وال 
عي�ب في�ه، بل ه�و فخار مهام قل أو كثر، واهلل س�ائلهم عن ذلك، وحماس�بهم عليه، ال 
يغني عنهم من اهلل يف ذلك فلس�فة وال تعامل وال جتاهل، وال وسوس�ة نفس، وال تزيني 

شيطان أو إنسان.

ُثمرَّ ذكروهم بوجوب انتهاز مواس�م النفحات اإلهلية، واالشرتاك العمي يف إحياء 
ذكرى مولد ووفاة موالنا اإلمام القطب )سيدي أيب عليان الشاذيل( بالقاهرة )�(.

وجددوا معاملتكم هلل، وصلتكم به، وبثوا دعوتكم، ﴿  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ﴾، وكفى ما مىض، فاهلل يقول: ﴿  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ    ﴾.

أيا اإلخوان: ما كان هلل دام واتصل، فاطردوا الكس�ل والبخل عىل اهلل، وازجروا 
 ،﴾ ڃڃ     ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ﴿ الذي�ن  واجل�ن  اإلن�س  ش�ياطني 
 واألج�ل قريب، والق�در عجي�ب، ﴿  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ   ﴾، 

﴿  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

ی   ﴾. والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته.

)�( ويف إحياء ذكرى شيخنا اإلمام الرائد وبقية ذكريات املشايخ وأهل اهلل تعاىل ومواسم اخلري .
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أبنائي وبنايت يف اهلل مجيعًا:

السالم عليكم مجيعًا ورحة اهلل وبركاته.

وكل ع�ام وأنت�م بُكلِّ خ�ري، وبُكلِّ توفي�ق إىل ما حيبه اهلل ويرض�اه، وأهنئكم 

بموسم رمضان الكريم، وأسأُل اهلل أن جيعل لكم نصيبًا موفورًا ممّا أعده فيه ألحبابه 

وطالبه من سعادة الدارين، وبركة احلياتن، وبلوغ اآلمال، وصالح األعامل، ومدد 

احلال واملآل.

�( وأوصيك�م وأويص نف�يس بتقوى اهلل، ومكارم األخ�الق، واملحافظة عىل 

الطاع�ات، والبعد ع�ن املوبقات، وأن نعد ل�كل ذنب توبة، ال�رس بالرس، والعلن 

بالعل�ن، وأن نجع�ل العل�م وال�رشع واألدب وإرادة وج�ه اهلل، قبلتن�ا يف كل قول 

وفكر وعمل، وبخاصة يف هذا الشهر العظيم.

2( وأوصيك�م بإخراج زكاة امل�ال وزكاة الفطر والكفارات والفدية واإلكثار 

من الصدقات، واملحافظة عىل ال�اويح والتسابيح، ومالزمة األوراد وصالة الليل، 

وقراءة القرآن، ومداومة الذكر واإلقبال عىل اهلل بكنه اهلّمة.

3( وي�سين أن أدعوك�م حبًا يف اهلل إىل إفطار الفقراء الس�نوي من طعام ثريد 

الفق�راء ع�ىل طريقة الفق�راء بصالة مغ�رب يوم األربع�اء الس�ابع والعرشين من 
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رمضان يوم نزول القرآن، يف مس�جد مش�اخينا بقايتباي التامس�ًا لل�ركات وطلبًا 
للشفاء والعافية، ووسيلة إىل اهلل يف قضاء احلاجات، وتعاونًا عىل الر والتقوى.

4( كام يسين أن أبرشكم باستمرار اإلفطار اليومي والسحور بفضل اهلل، من 
أول رمضان إىل آخره، بمسجد شيخنا الشيخ العدوي )مسجد العشرية املحمدية( 
بمي�دان موالنا اإلمام احلس�ني ريض اهلل عنه، م�ع توزيع )األكس�ية والعيديات( 

بالطريقة اإلسالمية التي حتفظ كرامة اإلنسان.

5( وأرجو أن ال تنسوا اللقاء السنوي الرشيف بصالة ظهر ثاين أيام العيدين 
)الفط�ر واألضحى( يف مس�جد مش�اخينا بقايتباي، لتبادل الته�اين وتأكيد املحبة، 
واملش�اركة يف جملس العبادة العام، وتوس�يع دائرة التعارف والتآلف والتعاطف، 
وزي�ارة مش�اهد أه�ل البيت وأولي�اء اهلل، ك�ام نذكركم مرات وم�رات ب� )صالة 
اجلمعة( وحضور درس األربعاء بمس�جد مشاخينا أس�بوعيًا تقربًا إىل اهلل، وقيامًا 

بحق مشاخينا يف اهلل، ومعاملة مع اهلل عّز وجّل.

وأخريًا أكرر دعائي وثنائي، وأحب رجائي لكم مجيعًا )رجاالً ونساًء وشبابًا 
وأطفاالً( مبرشًا بفضل اهلل ونعمته، وفيض اهلل ورحته.

والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته.
املفتقر إىل اهلل وحده، والدكم
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اجعل لنفسك جملسًا مع احلق

قال بعض تالميذ موالنا اإلمام الرائد:
كنُت يف زيارة لألس�تاذ احلبيب الس�يد عي اجلفري حفظ�ه اهلل، يف منزله، مع رفقة 
طيبة، وما اس�تقر بنا املجلس إال وعطرته س�رية س�يدي اإلمام املريب الش�يخ حممد زكي 

ثنا به األخ احلبيب اجلفري: إبراهيم ريض اهلل عنه وأرضاه .. فكان مما حدرَّ
إنه يف إحدى زياراته لس�يدي اإلمام حممد زك�ي إبراهيم تأخر عن إخوانه، وانفرد 

بالشيخ، وأرّس إليه أن أوصني فإين قد شغلُت بالناس وابتليت هبم.
قال: فقال يل الشيخ اإلمام الرائد رمحه اهلل:

يا ولدي، اجعل لك مع اهلل تعاىل يف كل ليلة جملسًا، ولو مخس دقائق، تعبد اهلل تعاىل 
فيه�ا بذكر أو فكر، فلعل األنس باهلل تعاىل يأخ�ذك فتصبح هذه الدقائق اخلمس: مخس 

ساعات .. )أو كام قال(.
فوقعت هذه الكلامت من نفيس منذ س�معتها من احلبيب اجلفري حفظه اهلل موقعًا 
عظياًم، وما زلُت أجاهد نفيس يف املحافظة عىل هذا )الِورد( العظيم،  أسأل اهلل تعاىل أن 

يوفقني واألحباب للعمل هبا، فإهنا وصية عظيمة. 

تهنئة بنجاح مؤمتر )التصوف منهج أصيل لإلصالح(

يتوجه الش�باب املحمدي وأسة نرشة )أهل الصفة( بأس�مى آيات التهاين إىل 
سامحة الس�يد حممد عصام الدين والسيد الدكتور حممد مهنا، ومجيع أبناء العشرية 
والطريقة، بالنجاح الباهر ملؤمتر العشرية املحمدية الصويف الدويل األول: )التصوف 
منهج أصيل لإلصالح(، والذي انعقد يف الف�ة من 26 إىل 28 ش�وال 1432 ه�، 
املوافق 24 إىل 26 سبتمب 2011م، بمركز مؤمترات األزهر، والذي ما زال صداه 

الباهر ي�دد يف أروقة أهل العلم ووسائل اإلعالم.
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 أيها الُمريد.. هذه بداية الطريق  

ُل يشٍء َيْبَدأ به الُمريُد يف طريق اهلل: - أوَّ

تصحي�ُح الترَّوب�ة إىل اهلل تعاىل ِمن مجي�ع الذنوب، وإْن كان َعلي�ه يشٌء ِمن امَلظامِل 
ألح�ٍد ِمن اخلَل�ق َفلُيب�ادر بِأدائها إىل أرباهب�ا إن أمكن، 
وإال فَيطُل�ب اإلح�الل منهم، ف�إّن الذي تك�ون ذّم�ته 

ُمرهَتنة بِحقوق اخلَلق ال ُيمكنه الّسرُي إىل احلّق.

- وَشط ِصّحة الّتوبة:

ِص�دق النّدم عىل الذنوب مَع ِصّحة الَعزم عىل َتْرك الَعْود إليها ُمّدة الُعمر، وَمن 
تاَب َعن يشٍء ِمن الذنوب وهو ُمصٌّ عليه أو عازٌم عىل الَعْود إليه فال توبة له.

َوليُكن امُلريد عىل الدوام يف غايٍة ِمن االعرتاف بالَتقصري عن القياِم بام جيُب عليه 
ِمن حقِّ ربِّه، ومتى حِزَن عىل تْقصريه وانَكس َقلبه ِمن أجله فلَيع�لم أنرَّ اهلل عنَدُه 

إذ يقول ُسبحانه: أنا ِعنَد الُمنَكِسرِة ُقُلوهبم ِمن أجيل.

- اجتنب الذنوب فإهنا السم القاتل:

وعلى الُمريد أن َيحَتِرز ِمن أصَغر الذنوب فضاًل عن أكبرها أشّد ِمن اِحتراِزِه ِمن 
�م القاتِل، ويكون خوُفه لو اْرتكَب شيئًا منها أعظم من َخوفه لو أكَل  َتناوِل السُّ
م في األجسام، والقلُب  م، وذلَك ألّن المعاصي تعمل في  القلوب عَمل السُّ السُّ

أعزُّ على الُمؤمن ِمن ِجسمه، بل رأس ماِل الُمريد ِحفُظ قلبه وعماَرتُه.

والِجس�ُم غرٌض لآلف�اِت، وعّما قري�ٍب ُيتَل�ُف بِالموِت، وليس ف�ي ذهابِه إال 
ني�ا النرَّ�ِكدة النرَّ�ِغصة، وأّما القلُب إن تِل�ف فقد تِلفت اآلِخرة فإنه ال  ُمفارق�ُة الدُّ

ينجو ِمن سخِط الله ويفوُز بِِرضوانه وَثوابه إال َمن أتى اهلل بقلٍب سليٍم.
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حديث شريف

عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 
عنه، قال: س�معُت رُس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ب�ِالن�ِّياِت،  يقول: » إن�ّم�ا األع�امُل 
وإن�ِّم�ا لُِكلِّ اِمِرٍئ م�ا ن�َوى، ف�َمن 
وَرُس�ولِه  اهلل  إىل  ِهجَرت�ُ�ُه  كان�َ�ت 
وَم�ن  وَرس�ولِه  اهلل  إىل  ف�َهجرت�ُ�ه 
كان�ت ِهجَرت�ُه إىل ُدني�ا ي�ُصيُبها أو 
ام�رأٍة ي�َنكُِحه�ا ف�َهجرت�َ�ه  إىل م�ا 

هاَجَر إليه «. متفق عليه.

َأخَبر ملسو هيلع هللا ىلص أن�رَّه ال عمَل إال عن ن�ّية، 
وأنرَّ اإلنس�ان بحس�ِب ما نوى ي�ُثاب 
وي�ُج�زى، إن خي�رًا فخير، وإن ش�ّرًا 
 ف�ش�ر، فمن حسنت نّي�تُه حسن عمله 
ال محال�ة، وم�ن َخُبثت نِ�ّيت�ه َخ�ُبَث 
عمل�ه ال محالة، وإن كان في الصورة 
الّصالح�ات  يعم�ل  كال�ذي  ط�ّيب�ًا 

تصن�ّعًا للمخلوقين.

تهنئة بالعام اهلجري )1433 هـ(

ي�رس ش�باب العش�رية املحمدي�ة 
نرشهت�م  م�ن  الع�دد  ه�ذا  ين�رش  أن 
املبارك�ة )أهل الصف�ة(، مواكبًا لبداية 
الع�ام اهلج�ري اجلدي�د )1433 ه�(، 
م�ن بن يديه أس�مى آيات التهاين  مقدِّ
والتبي�كات لألمة اإلس�المية مجيعًا، 
وألبن�اء العش�رية املحمدي�ة والطريقة 
الش�اذلية املحمدي�ة خاص�ة، س�ائلن 
اهلل تع�اىل أن يعيد املج�د والعزة لألمة 
اإلس�المية، وأن جيعله عام خري وبركة 

ويمن وإيامن وأمان ورخاء وسعادة.

أخي الشاب احملمدي .. شاركنا
1( بادر بتسجيل امسك يف أمانة الدعوة لتصلك مطبوعات الشباب احملمدي .

�( شارك إخوانك يف أنشطتهم الدعوية، ولقاءاتهم األسبوعية، ورحالتهم .
3( تابع الدعوة وأنشطتها على شبكة االنرتنت .



أمانة الدعوة
اهليئة القائمة بالنشاط الروحي والديين والثقايف

يقوم عليها صفوة من أهل العلم واخلري والربكة

من أهم مبادئنا:

* وظيفتنا ختريج القادة ، ال حشد اجلماهري.

* ال جمال بيننا لغري العلم والعمل واألخالق.
* ال اعتبار عندنا إطالقًا: للقلة والكثرة، والفقر والغين، واملنصب 

واجلاه والسلطان.

* من خالف عنا فليس منا، وإن انتسب إلينا، ومسؤوليته يف كل 
ما يأتيه عليه ال علينا.

* الدعوة ملٌك ملن خيدمها، فاخلدمة على الوجه الصحيح اخلالص 
لوجه اهلل، مع األدب وااللتزام هي مقياس االنتساب.

* اجلماعة من كان على احلق ولو كنت وحدك.
اخللق  وحسن  الظن،  وحسن  العبادة،  حسن  صحبتنا:  أساس   * 

)الطاعة هلل جتمعنا واملعصية تفرقنا(.

* املداومة على الطاعات سرًا وعالنية.
* شعارنا: لبيك اللهم لبيك واهلل أكرب


