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 صور ميالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم
احلمد هلل الذي أكرمنا هبداه، ومأل قلوبنا حبب حبيبه  - ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

عن  تبارك وتعاىلورضي هللا اله يف ورثته القائمني ابهلل هلل، ومصطفاه، وأشهدان مجاله وكم
موالان اإلمام دمحم ماضي أبو العزائم الذي أكرمنا هللا به يف الدنيا، فأثلج صدوران بعلومه 

ول إىل احلضرة منا وال طَ  يدينا بال َحولالوهبية، وأشرق يف قلوبنا أبنواره السرمدية، وأخذ أب
 .احملمدية

اإلمام أبو لكن عن سيدان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  - واحلمد هلل -السابقني  كل كتب  قرأت
ليس من رأى كمن مسع، ( عشقتك كشفاً ال مساع رواية: )أبمر جديد يقول فيه لهجاء  العزائم
 .عياانً  صلى هللا عليه وسلَّمفه فوصَ 

 كثرية  اً ويتوه أايمصغرية من كلمات اإلمام أيب العزائم  ولذلك يقف اإلنسان منا مع عبارة
من السابقني كما  قلة ألفاظها، ومل يكشف الستار أحدرغم  ال تُعد وال ُُتد ملا فيها من علوم
هذا اإلمام الوارث  لثامكما أماط عنه ال  ا عن أنوار سيد األولني واآلخرينرأينا وقرأان وعلمن

 .هنع هللا يضر وأرضاه
 (الطهور املدار على قلوب األبرار) كثرية يف كتابه  مراتالمه عن احلضرة احملمدية ك  تقرأ

جديدة يف هذا املقام، فاستشففُت شيئًا من الفهوم أحببُت أن  ويف كل مرة ينكشف يل معان
 :أشارككم معي فيه

من السابقني والالحقني يبدأ من  صلى هللا عليه وسلَّمكل من يصف ميالد رسول هللا 
كل ما ظهر فإرهاصات، من فيها ما ع والرضاع و يعين من ساعة احلمل والوضده اَخَلقي، ميال

سمى إرهاصات، لكن املعجزات تظهر تإمنا و  معجزاتسمى من آايت يف هذه الفرتة ال ت
 .تكليفه ابلرسالةعلى النيب بعد 

اآلخرين، ويكفي فيها قول اإلمام البوصريي وهو ال رهاصات مل ُتدث لألولني و هذه اإل
 :صلى هللا عليه وسلَّمسيد القائلني يف هذا الكالم عن حضرة النيب 
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 فاق النبيني يف َخلق ويف ُخلق
 

 ومل يدانوه يف علم وال كرم
 فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

 
 وأنه خري خلق هللا كلهم

وامليالد امليالد القدسي، و أييت لنا ابمليالد احلقي،  وأرضاهلكن فوجئنا بفحل الفحول هنع هللا يضر  
صلى هللا الذي مل يكتب عنه أحٌد من السابقني قلياًل وال كثرياً، ويُعلمنا أن رسول هللا  النوراين

 .تبارك وتعاىلجبمال الواحد األحد  كلها جمملة  له صور ال تُعد وال ُُتد عليه وسلَّم
 صورة اجلمال الذايت

حتفى فيها هللا حببيبه قبل خلق اَخلق، وقبل واجمملة ابجلمال الذايت،  صورةأول الصور، 
ساجدين له قبل خلق املالئكة الراكعني وال تبارك وتعاىلخلق الكائنات، فقد قال هللا 

 (.الزخرف18)" ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّْْحَِن َوَلٌد فََأاَن َأوَُّل اْلَعاِبِديَن " : والعابدين
أنه مييط اللثام عن أسرار القرآن وأنوار وهو اإلمام أبو العزائم لعظمة يف هذا الرجل وا

ال يتكلم ، تبارك وتعاىلالقرآن، ألنه صاحب البيان األعظم للقرآن إهلامًا من حضرة الرْحن 
صلى هللا عليه نة النيب العدانن من سُ و أو دليل، وإمنا معه الدليل من القرآن،  دون سندب

 :مبيناً  صلى هللا عليه وسلَّمويف ذلك يقول  ،وسلَّم
 8{ ُكْنُت َأوََّل النَِّبيِ نَي يف اَْخَْلِق َوآِخَرُهْم يف اْلبَ ْعثِ } 

، وماذا كان يصنع؟ كان صلى هللا عليه وسلَّممن أول من خلقه هللا؟ سيدان رسول هللا 
احملامد ال نستطيع ُتُملها لو مسعناها، ك مد مواله حمحامد يلهمه هبا هللايطوف حول العرش حي

 :اليت حيمد هبا هللا عندما يسجد ُتت العرش ويقول
 َُمَمَّدُ  ايَ : فَ يَ ُقولُ  َساِجًدا، َلهُ  َوَأِخر   هِبَا، َأْْحَُدهُ  ََمَاِمدَ  َويُ ْلِهُميِن  يل  فَ يُ ْؤَذنُ  َريبِ   َعَلى فََأْسَتْأِذنُ } 

  {ُتَشفَّْع  َواْشَفعْ  تُ ْعَط، َوَسلْ  َلَك، ُيْسَمعْ  َوُقلْ  َرْأَسَك، اْرَفعْ 
أو امليالد الذايت حلضرة النيب، وهذا املقام مل يستطع أن يلجه  فكان هذا امليالد القدسي

: سدرة املنتهى، وقال أمني الوحي جربيل، فإن أمني الوحي جربيل يف رحلة املعراج وقف عند
                                                           

 مسند الشاميني للطرباين وأيب نعيم عن أيب هريرة هنع هللا يضر 4
 البخاري ومسلم عن أنس هنع هللا يضر 0
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: أهاهنا يرتك اَخليل خليله؟ فقال: معلوم، قال له مقامنتهى مقامي، وما منا إال إىل هاهنا ا
، وأنت لو تقدمت الخرتقت، الحرتقت –يعين طرف اإلصبع  -أان لو تقدمُت قدر أمنُلة 

ملاذا؟ ألن جربيل نوره ملكويت وال يستطيع أن يرتفع عن امللكوت قدر أمنلة، لكن احلبيب نوره 
 (.احلجر2 )" َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي "  :ذايت

منحاق، وهو القمر الشمس اليت ليس هلا ا اق، وهونور الذايت هو الذي خيرتق كل اآلففال
 .صلى هللا عليه وسلَّمالذي يظهر جلياً يف قلوب العشاق 

 الصورة الروحانية
الصورة الروحانية للحضرة احملمدية، بعد خلق مجيع  سبحانه وتعاىلمث بعد ذلك أظهر هللا 

"  :الربية، فإننا يف اَخلق متساوين يف األرواح عند رب العاملني بعد سيد األنبياء وإمام املرسلني
صوَّر اجلميع، وبعد اَخلق والتصوير " مُثَّ َصوَّْراَنُكْم  : "كلنا مل يستثين أحد" َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم 
" مُثَّ قُ ْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا الَدَم : " ونفخ فيه من روح حبيبه ومصطفاه مخلق جسم آد

 (.األعراف88)
فخلق هللا أول ما خلق أرواح النبيني واملرسلني، وجاء أبُويل العزم منهم أواًل ليحتفوا 

 "نَِّبيِ نَي ِميثَاقَ ُهْم َوِإْذ َأَخْذاَن ِمَن ال"  :بظهور احلبيب، وقال هللا عن ذلك يف أول سورة األحزاب
: " ، مث ذكرهم حبسب الرتتيب الزمينوهذا أوالً  " َوِمْنكَ " : مث بدأ أبفضلهم وأكرمهم وأعظمهم

ُهْم ِميثَاًقا َغِليظًا َوِمْن نُوٍح َوِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ  : مل يُقل (األحزاب7)" َوَأَخْذاَن ِمن ْ
  صلى هللا عليه وسلَّمإذًا امليثاق حلضرة النيب ( منهم) :وإمنا قال ،وأخذان منكم

ُ
واثق له هو وامل

 .ل يف ُعالهمواله ج
حتفاء الثاين والصورة الثانية لسيدان رسول هللا صورة ذاتية وصورة روحانية، ألن هؤالء اال

 :صلى هللا عليه وسلَّمأرواح، وفيها يقول 
  {  النَِّبيِ نَي، َوِإنَّ آَدَم َعَلْيِه السَّاَلم َلُمْنَجِدٌل يف ِطيَنِتهِ اَّللَِّ ََخَاتَُ  دَ نْ ِإين ِ عِ } 

                                                           
 مسند أمحد وابن حبان عن العرابض بن سارية هنع هللا يضر 3
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يف  كتملفاإلنسان طني جُممٌل ابلروح إذا ا ، ؟ الوهل يوجد إنسان ليس طينًا وليس روحاً 
وعند خروجه من الدنيا، لكن بني املاء والطني  الدنيا، وكان روحًا بغري طني قبل خلق اَخلق

اً مواجهاً لذات مواله، يعلمه هللا علوم صلى هللا عليه وسلَّمماذا تعين؟ يعين مل يكن آدم، وكان 
من  ذه العبادة سواه، ومل يدانيه أحدومل يشاركه يف ه خصَّه هبا، ويعبد هللا عبادة انفرد هبا

: تبارك وتعاىلمقام القرب من مواله  يف هذا املقام؛وال اجلن  اآلخرين وال املالئكةال األولني و 
 (.النجم81-2" )فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى ( 2)َفَكاَن َقاَب قَ ْوَسنْيِ أَْو أَْدََن " 

يل العزم من النبيني، مث أظهرها هللا جلميع األنبياء و ظهرت الصورة الروحانية أواًل ألُ 
 :؟ قالالنبيوناي رسول هللا كم : هنع هللا يضران أبو ذرٍ  واملرسلني، قال سيد

  { َنيب ٍ  أَْلفَ  َوِعْشُرونَ  َوَأْربَ َعةٌ  أَْلفٍ  ِماَئةُ  }
ُهْم : " املذكور منهم يف القرآن مخسة وعشرين، لكن هللا قال ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ِمن ْ

ذُكروا   ، والذينتبارك وتعاىليف كتاب هللا كلهم كروا  ذ يُ  مل( غافر71" )َمْن ملَْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك 
من  (مرَي8 )" َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإبْ َراِهيَم "  :من هللا إىل حبيب هللا ومصطفاه مرأبكانوا 

َواذُْكْر يف " ( مرَي18" ) ُموَسى َواذُْكْر يف اْلِكَتابِ : سيدان رسول هللاوأيمر  ،الذي يتكلم؟ هللا
الذي أمره أنه يذكر  هللا (مرَي15" ) ِإْدرِيسَ  َواذُْكْر يف اْلِكَتابِ ( " مرَي 1" ) ِإمْسَاِعيلَ  اْلِكَتابِ 

تبارك يف تقرهبم إىل هللا تفيدها ، ألن هؤالء هلم مواقف ُتتاج إليها األمة لتفهمها و هؤالء
 .وتعاىل

َوِإْذ " : نورانية، وقال حلبيبه خري الربية النبيني واملرسلني وهم أرواح سبحانه وتعاىلمجع هللا 
ٌق لِ َما َمَعُكْم  ِميثَاَق النَِّبيِ نْيَ َأَخَذ اَّلل ُ  ُتُكم مِ ن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُثَّ َجاءُكْم َرُسوٌل م َصدِ  َلَما آتَ ي ْ

ِإْصرِي َقاُلوْا أَقْ َرْراَن َقاَل َفاْشَهُدوْا َوَأانَْ َمَعُكم  لَتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َولََتنُصرُنَُّه َقاَل أَأَقْ َرْرُتْ َوَأَخْذُتْ َعَلى َذِلُكمْ 
 (آل عمران18" ) مِ َن الشَّاِهِدينَ 

سم ميع األمساء والصفات، مل يُقل ابسم الرب ولكن ابابإلسم اجلامع جل (َوِإْذ َأَخَذ اَّلل ُ )
                                                           

 عن أيب ذر هنع هللا يضر احلاكم يف املستدرك والطربي 1
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 . ماليةسم اجلامع جلميع األمساء والصفات اجلمالية واجلاللية والكوهو االهللا 
 .امليثاق يعين العهد( َوِإْذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق النَِّبيِ نيَ )
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ) لم يُقل نيب، انظر إىل لطف العبارة، ف "َلَما َآتَ ي ْ
مُثَّ ): يف حق النبيني واملرسلنيهللا يقول فرسول املرسلني والنبيني، يعين هو ( رسول)ولكن 

فوضعنا يف هذه ( التوبة1 8" )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل " : ويقول لنا حنن كلنا( َجاءَُكْم َرُسولٌ 
 .املنزلة العالية، فأصبحت األمة وأفراد األمة يف منزلة النبيني واملرسلني بنص كالم رب العاملني

ٌق ِلمَ مُثَّ َجاءَُكْم رَ )  .يعين ال شيء يُرفع إال إذا وافق عليه( ا َمَعُكمْ ُسوٌل ُمَصدِ 
 قبول توبة التائبني

قدم طلب يد أن يتوب إىل هللا من أي ذنب، ماذا يفعل؟ ييُر  أن منفنا حنن ولذلك عرَّ 
بد  ال ،إىل هللا، هل ستقدم طلب يف وقت السحر؟ أو يف الكعبة املشرفة؟ أو على عرفات؟ ال

أيكفي  " َفاْستَ ْغَفُروا هللا  َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوكَ "  :وأن يُرفع من سيد السادات
بد من  ال( النساء 5)" َلَوَجُدوا هللا تَ وَّااًب َرِحيًما  َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَُّسولُ " وماذا أيضاً؟ هذا؟ ال، 

األمساء و سم الرحيم، اسم العفو و اسم التواب و ا، هنا جيدوا صلى هللا عليه وسلَّمتزكية الرسول 
 .اجلمالية اَخاصة ابلتوبة للمسيئني من األمة احملمدية

كما فعل أبوك آدم  ماذا أفعل؟، املدينة املنورةونفرض أنين ال أستطيع أن أذهب إىل 
 :ملسو هيلع هللا ىلص قال ،عندما وقع يف اَخطيئة

عز  اَّللَُّ  فَ َقالَ  يل، َغَفْرتَ  َلَما َُمَمَّدٍ  حِبَق ِ  َأْسأَُلكَ  َرب ِ  ايَ : َقالَ  اَخَِْطيَئَة، آَدمُ  اقْ تَ َرفَ  َلمَّا} 
 َونَ َفْختَ  بَِيِدكَ  َخَلْقَتيِن  َلمَّا َرب ِ  ايَ  ألَنَّكَ : َقالَ  َأْخُلْقُه؟ َوملَْ  َُمَمًَّدا َعَرْفتَ  وََكْيفَ ! آَدمُ  ايَ  :وجل

، َرُسولُ  َُمَمَّدٌ  اَّللَُّ  ِإال ِإَلهَ  ال: َمْكُتوابً  اْلَعْرشِ  قَ َوائِمِ  َعَلى فَ َرأَْيتُ  َرْأِسي َرفَ َعتُ  ُروِحكِ  ِمنْ  يفَّ   اَّللَِّ
 آَدُم، ايَ  َصَدْقتَ : عز وجل اَّللَُّ  فَ َقالَ  ِإلَْيَك، اَْخَْلقِ  َأَحبَّ  ِإال امسِْكَ  ِإىَل  ُتِضفْ  ملَْ  أَنَّكَ  فَ َعِلْمتُ 

 1{َخَلْقُتَك  َما َُمَمَّدٌ  َوَلْوال َلَك، َغَفْرتُ  فَ َقدْ  حِبَقِ هِ  َسأَْلَتيِن  َوِإذْ  ِإيَلَّ  اَْخَْلقِ  أُلِحب   ِإنَّهُ 
                                                           

 دالئل النبوة للبيهقي عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر 5
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 :جداً، كما قال اإلمام أبو العزائم على لسان احلضرة احملمدية طريق سهل افهذ
 فروحي مل تغب والروح نور

 
 تواجه من ُأحب بنور نوري

يتوسل إىل هللا بسيدان رسول هللا يغفر عندما نور رسول هللا ميأل الكون أبمجعه، فاإلنسان  
 .ويسرت له العيب له الذنبهللا 

الرجل الذي ُكفَّ بصره نعم، فوهل هذا الكالم حدث يف أصحاب النيب يف حياة النيب؟ 
 :له النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالف وذهب يشكو حاله حلضرة النيب

، َرُسولَ  ايَ : فَ َقالَ  َأَوَتْصربُ؟ }  فَ تَ َوضَّْأ، اْلِميَضَأةَ  اْئتِ : فَ َقالَ  َعَليَّ، َشقَّ  َوَقدْ  قَاِئٌد، يل  لَْيسَ  اَّللَِّ
، َوَصل ِ   أَتَ َوجَّهُ  ِإين ِ  َُمَمَُّد، ايَ  الرَّْْحَِة، َنيب ِ  بَِنِبيِ كَ  ِإلَْيكَ  َوأَتَ َوجَّهُ  َأْسأَُلكَ  ِإين ِ  اللَُّهمَّ : ُقلِ  مُثَّ  رَْكَعتَ نْيِ

ُعْثَماُن بن  نَ ْفِسي، قَالَ  يف  َوَشفِ ْعيِن  يفَّ  َشفِ ْعهُ  اللَُّهمَّ  َبَصرِي، َعنْ  يل  ُيَجلِ يف َ  َريبِ   ِإىَل  ِبكَ 
 5{َضَرر  ِبهِ  َيُكنْ  ملَْ  َكَأنْ  الرَُّجلُ  َدَخلَ  َحّتَّ  احلَِْديثُ  بَِنا طَالَ  تَ َفرَّقْ َنا، َما فَ َواَّللَِّ : حنيف

 :ويف رواية أخرى
 يف  َريبِ   ِإىَل  ِبكَ  تَ َوجَّْهتُ  ِإين ِ  الرَّْْحَِة، َنيب ِ  َُمَمَّدٍ  بَِنِبيِ َك، ِإلَْيكَ  َوأَتَ َوجَّهُ  َأْسأَُلكَ  ِإين ِ  اللَُّهمَّ } 

 7{يفَّ  َفَشفِ ْعهُ  اللَُّهمَّ  يلَ، لِتُ ْقَضى َهِذهِ  َحاَجيِت 
نقول ف، الذي قال للرجلألن حضرة النيب هو  حدثهذا  :قد يقولونبعض املنكرين 

 :ُحنَ ْيٍف هنع هللا يضر عثمان بن َعنْ : مهل
 ال ُعْثَمانُ  وََكانَ  َحاَجِتِه، يف  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  َعفَّانَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ِإىَل  خَيَْتِلفُ  َكانَ  َرُجال َأنَّ } 

 ُعْثَمانُ  َلهُ  فَ َقالَ  َذِلَك، ِإلَْيهِ  َفَشَكى ُحنَ ْيفٍ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  فَ َلِقيَ  َحاَجِتِه، يف  يَ ْنظُرُ  َوال ِإلَْيهِ  يَ ْلَتِفتُ 
، َفَصل ِ  اْلَمْسِجدَ  اْئتِ  مُثَّ  فَ تَ َوضَّْأ، اْلِميَضَأةَ  اْئتِ : ُحنَ ْيفٍ  ْبنُ   َأْسأَُلكَ  ِإين ِ  اللَُّهمَّ : ُقلِ  مُثَّ  رَْكَعتَ نْيِ

 يل  فَ تَ ْقِضي َريبِ   ِإىَل  ِبكَ  أَتَ َوجَّهُ  ِإين ِ  َُمَمَُّد، ايَ  الرَّْْحَِة، َنيب ِ  ملسو هيلع هللا ىلص َُمَمَّدٍ  بَِنِبيِ كَ  ِإلَْيكَ  َوأَتَ َوجَّهُ 
 ُعْثَمانَ  اَببَ  أََتى مُثَّ  َذِلَك، َوَصَنعَ  الرَُّجلُ  َفاْنطََلقَ  َأْرَفَع، َحّتَّ  رُحْ  مُثَّ  َحاَجَتَك، َواذُْكرْ  َحاَجيِت،

                                                           
 دالئل النبوة للبيهقي والدعاء للطرباين عن عثمان بن حنيف هنع هللا يضر 6
 جامع الرتمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف هنع هللا يضر  
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 َعَلى َمَعهُ  فََأْجَلَسهُ  ُعْثَماَن، َعَلى فََأْدَخَلهُ  بَِيِدهِ  فََأَخذَ  اْلبَ وَّاُب، َفَجاءَ  َعْنُه، اَّللَُّ  َرِضيَ  َعفَّانَ  ْبنَ 
 1{ َحاَجةٍ  ِمنْ  َلكَ  َكاَنتْ  َما اْنظُرْ : فَ َقالَ  الطِ ْنِفَسِة،

 .صلى هللا عليه وسلَّمفاستجاب هللا عز وجل له، ألنه تشفع إليه برسول هللا 
وهذا نص صريح أبن كل األنبياء إمامهم ورسوهلم الذي ينبغي أن يؤمنوا به  (لَتُ ْؤِمُننَّ ِبهِ )

 .صلى هللا عليه وسلَّمهو رسول هللا 
 نصرة األنبياء للنيب

أي توضحوا صفاته وأخالقه وتشريعاته هو وأصحابه ألممهم، وإذا ظهر وأنتم  (َولََتنُصرُنَّهُ )
 .صلى هللا عليه وسلَّموتناصروه  يف الدنيا ينبغي عليكم أن تؤمنوا به وتسلموا له

( مُثَّ َجاءَُكْم َرُسولٌ ) :قالهللا ولذلك األنبياء طلبوا جتديد البيعة بعد الرسالة، ألن 
، وأمسك فوففجمعهم هللا يف بيت املقدس يف رحلة اإلسراء واملعراج وُصف وا يف سبعة ص

ى هبم؟ ال هبم أنت اإلمام هلم، كيف صلَّ  صل ِ تقدم ف: يل بيده الشريفة وقال لهاألمني جرب 
 . نشغل ابلنا وفكران هبذا األمرشأن لنا بذلك وال

ى على ملة صلَّ أو ، قد يكون دعا وهم أمن وا عليهفالصالة يف اللغة معناها الدعاء، ف
كما   صلى هللا عليه وسلَّمفكان  تشغل نفسك هبذا األمر، املهم أنه اإلمام هلم، ، فالإبراهيم

 :خماطباً حلضرته هنع هللا يضراإلمام أبو العزائم  قال
 صليت متوجهًا هلل معتصماً 

 
 نور املفاضلة حّت بدا

 أنت اي سر الوجود وال أبوهم 
 

 فخر وسرهُم قبل املعاينة
إال  قوذات هللا عز وجل ال يراها أحٌد على اإلطال، هو أبوهم وهو سرهم قبل أن يعاينوه 

، ولكن تُرى يف أفق مبني، فكان هو األفق املبني الذي جتلى وسلَّم صلى هللا عليهرسول هللا 
عليه رب العاملني أبوصافه النورانية وأمسائه وصفاته اإلهلية فكانت شاشة القرب لألنبياء 

 (.َفاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ ) :واملرسلني، وقال هلم رهبم
                                                           

 والدعاء للطرباين عن عثمان بن حنيف هنع هللا يضردالئل النبوة للبيهقي   
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 الصورة النورانية
مث بعد ذلك ظهرت الصورة النورانية اليت أخذ هللا فيها البيعة على املالئكة أمجعني، بعد 

 (البقرة  " ) اْسُجُدوْا آلَدمَ "  :تبارك وتعاىلأن أظهر مجاله ونوره يف ظهر آدم، وقال هلم هللا 
ينة وليس كسجودان الذي يف الصالة، فمن رأى طينة آدم مزينة بز  السجود هنا يعين التعظيمو 

متنع عن السجود حلضرة هللا، يرى الزينة ارسول هللا سجد هلل، ومن رأى الطني كإبليس ومل 
 :هنع هللا يضرويف ذلك يقول الرجل الصاحل سيدي علي وفا 

 طلعة نورهلو أبصر الشيطان 
 

 يف وجه آدم كان أول من سجد
 مجاله نورالنمروز  رأىلو  وأ 

 
 دعنا معبد اجلليل مع اَخليل و 

 فال يُرى لَّ هللا جَ  مجاللكن  
 

 دصمإال بتخصيٍص من هللا ال
" : أخالقه اليت قال فيها رب الربيةصورة ، مث الصورة املعنوية، وهي مث الصورة الدنيوية،  

فأنت والعظيم هو هللا،  مضاف والعظيم مضاف إليه ُخلقِ ( القلم )" َعِظيٍم  َوِإنََّك َلَعلى ُخُلقِ 
 .سبحانه وتعاىلعلى أخالق هللا 

جنانية، صور ال تُعد للحضرة  ةصور  هناكو  ،صورة حشرية هناكو  ،صورة برزخية هناكو 
ن فيها عصارة فإ يد أن يكشف الستار عنها يذهب للمواجيد العزميةيُر  والذياحملمدية، 

القرآن، وفيها األسرار اليت ال تلوح إال ألهل العيان، وفيها البيان ألهل البيان الذين أيخذون 
 .البيان عيان

من الذين ال يغيب  أسأل هللا تعاىل أن يشرق يف قلوبنا أبنوار حضرته الذاتية، وأن جيعلنا
وال أقل، وأن يكرمنا من حبار جوده وفضله، وأن جيعلنا من أهل كمال  عنهم طرفة عني

وصله، وأن جيعلنا يف الدنيا نتمتع جبمال َُمياه، ويف اآلخرة حنظى جبواره ونتملى ابلنظر يف 
 .وجه هللا، ويف اجلنة نكون من أهل جواره أمجعني

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ₆ادم وعلى آله وصحبه وسلَّم


