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 بعض من صفات الحبیب الظاھریة والحقیقة: الموضوع 

                                                                                                 

صلّى وصلة إلي حضرة المصطفي موضع آداب أھل الصفا وصفاتھم الھذه المحاضرة في م كانت
 . صلّى هللا علیھ وسلّمتھ اآلدمیة وحیاتھ الروحیة قبٍس من صفا مع..  هللا علیھ وسلّم

 : بسم هللا الرحمن الرحیم 
سيدنا وموالنا  والصالة والسالم على.. الحمد هللا واهب الفضل العظيم الذى توّلى عباده بخيره وفضله وجوده القديم 

وآله  صّلى اهللا عليه وسّلمداء حياته الروحانية بن عبد اهللا الذي عجز الكل عن إدراك ظّل صورته المحمدية وتاه الجميع ببيمحمد 
 .وصحبه وكل من تبعه بإحساٍن إلي يوم الدين آمين 

إمامنا ومرشدنا السيد محمد ماضي أبو العزائم الذي بين لنا البيان الشافي عن الحبيب الوافي عن ورضي اهللا تبارك وتعالى 
جوانحنا تجعلنا نستحضره صالة قلوبنا ونجماً ساطعاً في صدورنا ومعالم حّية في ببيانه معالم في  صّلى اهللا عليه وسّلمالكافي وجعله 

 .ربي وسالمه عليه في كل نفٍس وفي كل وقٍت وحين 

صّلى اهللا بما ناجا به حّب قلبه الحبيب المصطفى  رضى اهللا عنهواسمحوا لي يا إخوتي أن أناجي موالنا اإلمام إبي العزائم 
 : فأقول له..  عليه وسّلم

ــمن خمر نور جم ــ ــ ــ ــ ـــالك            ومن رحيق وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الكــ

ــــشربت ص ــ ــ ــ ــــوهام أهل كم           همت رفاً فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  الكـ

ـــومبشري قال هي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا        ـ ــقم فالحمي لك س    ـ ــ  الكــــ

ـــفسرت وهو إم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحتى وصلت هن           اميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الكـــ

ــوراً          ـوأصبح القلب ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالقلب قد كان ح ـ ــ ــ ــ  الكـ

ــناديت يا ليت قوم ــ ــ ــي            قد يعلمـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ون بذلكـ

محمندية أو شميمًا عن الحضرة األحمدية كما بينه من الحقيقة الالحقين يا إخوني رزازًا لم يُبين أحٌد من السابقين أو ال
لم يُبين عن قراءة في كتاب وال عن إطالع في صُحٍف وإنما شاهد حضرته في عالم نه ، ألرضى اهللا عنهإمامنا اإلمام أبي العزائم 

 عنفي غيب غيب الحق المضنون، فوصفه وصفاً بعيدا  سّلمصّلى اهللا عليه و الغيب المصون وعاين في سّره المكنون ورآه 

 .األوهام والعقول والظنون  

في روضته وهو في  صّلى اهللا عليه وسّلمقال ُملمعًا عن هذه الحقيقة عندما ذهب إلي زيارة الحبيب المصطفى وقد 
ن وإن كان صّلى اهللا عليه وسّلمو بالحبيب حرم النبوي الشريف وغلّقوا األبواب وتركوه ليخللالم يره خدم .. مسجده المبارك 

 :يغيب عن قلبه طرفة عين وال أقّل الحبيب ال 

ــما غاب عني حبيبي     لكنه كلفن ــ ــ ــ  يــ



                     بعض من صفات الحبیب الظاھریة والحقیقة                       2العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

ــتلك التكاليف رم ــٌز     لما بها شرفنــ  يــ

 :يناجي الحبيب المصطفى ويُخبر أهل الصفا ويقول 

ــحبيبي قد شرح صدري     وآنسني إلي الفج  رـ

ــورقّاني إلي أعل ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  مقام القرب والسير ى   ـ

 :وارضاه وما نحن فيه نتحّدث فيه اآلن، فقال له الحبيب  رضى اهللا عنهإلي أن قال 

ــتمّلي بي وش  اهدني    ومل عندي عن الغيرـ

 وانبئ من يرد قربي     بحني حيث ال يدري

 :  رضى اهللا عنهفقال 

 .. ك كشفاً ال سماع رواية عشقت

أو من اهللا ألنه ال يوجد واحٌد من السابقين  نبالنور الذي وهبه له حبيب اهللا مصطفاه عطاءًا م صّلى اهللا عليه وسّلمفرآه 
 .إال إذا أكحلوا عين بصيرته بنور الكمال والجمال الالحقين يستطيع أن يري حضرة الكمال والجمال 

رضى اهللا إال الظالل وال يشاهد الكمال وال يشاهد الجمال وفي ذلك يقول بعض الصالحين  أما عالم الظالل ال يشاهد
 :م عنه

 إذا تجّلي حبيبي    بأى عيٍن اراه

ــبعينه ال بعين ــ ــ ــ ــ  واهـي    فال يراه سـ

أن نستحضره أو أن  ا ما نستطيعفرأى بالنور الذي وهبه له حبيب اهللا ومصطفاه عطاءًا من اهللا كماالت وجماالت أباح لن
 . صّلى اهللا عليه وسّلمطفاه دية الذي أكرمه به حبيب اهللا ومصفنراه إذا عشنا في مقام العب نحضر

 كيف رأى ؟ في الحلة .. ن يكون عبداً، ألن الحبيب المصطفى عندما رأى أأن يري البد و من يُرد 

 :التي قال فيها 

 ) .. اإلسراء:1( ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه  ﴿

 ..) الفرقان:1( ﴾تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه  ﴿

 .. ) الكهف:1( ﴾اْلَحْمُد هللا الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل لَهُ ِعَوًجا  ﴿

رمدية فيرى الحضرات يون بصيرته السبرية فُتفتح له عُ د أن يري البد وأن يكون عبدًا فيلبس ُحلة العبودية من خير الفمن يُر 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمالجمالية والكمالية بما أفاء عليه خير البرية 

الصلوات التي قرأناها قبل صالة العشاء هذا الجسم ميت فال يرى حياً، ولذلك ؟ يرى حيّاً يا إخواني ميت  لكن هل يوجد
 ؟فكيف نقرأها باللسان في غيبة القلب والجنان تها نصحنا أن ال نقرأها م إلي قراءإلمام أبو العزائهي فرار ومشاهدات، ولما وجهنا ا



                     بعض من صفات الحبیب الظاھریة والحقیقة                       3العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 :بّين الطريقة الُمثلى وقال لنا 

 واستغرق الوقت في كشٍف بال ميلِ        صالة إتصاٍل تحظى بالُحسني صّلى 

ٍن وال شُغٍل وال لبٍس، إقرأ والحضرة أمام عين بصيرتك جلي الفؤاد وطّهر النفس وإقرأ بال ريٍب وال ريإ: صّل صالة إتصال 
ها لكي تتمّتع باألنوار وتحظي بجمال النبي المختار مع الصالحين واألبرار، لكن لو قرأتها باللسان تأخذ فيوإمام نظرة قلبك 

حن ليست للجنات وال لتحصيل ، وأبو العزائم قال لنا عبادتنا ننحن عبادتنا كلنا للمشاهدات حسنات وعبادتنا ليست بالحسنات،
 .الحسنات والمجاهدة في طريق للمشاهدة 

 :مانفسك وما نفسي ؟ نفسي ونفسك يقول فيها اهللا .. وأول المشاهدة من عرف نفسه عرف ربه 

 ) ..الحجرات:7( ﴾ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللا ﴿.. ) التوبة:129(  ﴾لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم  ﴿

 : صّلى اهللا عليه وسّلمولذلك يقول حبيبي وقُرة عيني رسول اهللا 

 :  صّلى اهللا عليه وسّلمويقول ) ن في الغيب لسٌر وإن في السّر ألنا إن في القلب لغيٌب وإ( 

النور التي أفاضها رتقاء فهي نقطة مال وكمال وبهاء وضياء وُعلوًا وإمن جكل ما فيك ) والمؤمنون من نوري هللا أنا من ا( 
 :، وهذا الحديث الذي قال فيه اهللا عزوجّل عليك اهللا من سيد الرسل واألنبياء

، ومن لم فمن أصابه ذلك النور ُوفق وإهتدى صّلى اهللا عليه وسّلمان اهللا خلق الخلق في ظلمة ثم رّش عليهم من نوره ( 
 : هرضى اهللا عنإمامنا ولذلك قال ) ُيصبه ذلك النور ضّل وغوى 

مافيك من جمال وكمال .. مالذي يَُحب فيك ؟ مافيك من رسول اهللا ] أحب ما فيك منه فهو المحبوب له ال أنت [ 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمرسل واألنبياء كل هذا ممن ؟ من سيد ال.. ن ضياء وبهاء وم

 ..  )الفتح:17( ﴾اليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن بَِل اهللا يَُمنُّ َعلَْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِ  ﴿: واهللا هو الذي يُمن علينا 

فهذه مثل هذه، ألن اإلمام فرٌع ) آل عمران:164( ﴾ لََقْد َمنَّ اهللا َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوال ِمْن أَنـُْفِسِهمْ  ﴿
 . صّلى اهللا عليه وسّلمصل هو النبي واأل

أنا لن آخذ منها .. حتاج إلي قلوٍب نّيرة وفيها مشاهد وفيها تجليات ولكن تفيها معاني فالصلوات التي نقرأها يا إخواني 
 :وال فيها من المعاني الملكوتية، نقف عند أول بند فيها  معاني قدسية وال المعاني النورانية،

دراك الظّل، والظّل فالكل عجز عن إ] اللهم صلي وسّلم وبارك على من عجز الُكل عن إدراك ظّل صورته المحمدية [ 
 :وربنا قال فيه ..  صّلى اهللا عليه وسّلميعني جسم رسول اهللا 

.. وهي الحقيقة المحمدية .. ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس يعني بالموت، أََلْم تـََر إَِلى رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَلُه َساِكنًا  ﴿
 .. ) الفرقان:45( ﴾يال َعَلْيِه َدلِ .. والروح الكلية 

َنا قـَْبًضا َيِسيًرا  ﴿  )الفرقان:46( ﴾ثُمَّ قـََبْضَناهُ إِلَيـْ

من سّر وبعض العاجزين عن إدراك  ، وبعض الجاهلين يتشّدق بمقامه،صّلى اهللا عليه وسّلمهو ظّل رسول اهللا هذا الظّل 
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أو الصورة المحمدية وهي  صّلى اهللا عليه وسّلمفيها رسول اهللا اهللا عزوجّل يقولون بشريته، والبشرية التي كان  أسرار ما حباه به
 .الظاهرة 

لنور ول سورة آدمية في آدم عليه السالم، كل العوالم العلوية سجدوا له على التمام عزوجّل بنوره في أ لما تجّلى اهللا
نور خير البرية على قدر ما رأوا ال على قدره  كل العوالم العلوية سجدت آلدم لما رأوا.. تم السالم المصطفى عليه أفضل الصالة وأ

 .، فكيف إذا ظهر في صورة الكمال وفي أبهي مقامات الجمال عند إشراق شمسه في الحياة الكونية صّلى اهللا عليه وسّلم

 :الذين وقفوا عند قوله عزوجّل عنها الناس  البشرية يا إخوانا التي يقولأين 

رضاه ألمع إلي سّر من أسرار هذه اآلية ألهل أو  رضى اهللا عنهاإلمام أبو العزائم ) فصلت:6( ﴾ ثْـُلُكمْ ُقْل إِنََّما أَنَا َبَشٌر مِ  ﴿
بماء ّقوا صدره عند مرضعته السيدة حليمة فاستخرجوا قلبه ومألوه شوهم لم ينتبهوا عندما أخذوه وكان عمره أربع سنوات و العناية 
 : إيماناً وحكمة، ثم قالوا زمزم 

، قال متهأزنوه بمائة من : فقالوا فرجحتهم، فوزنوني بعشرٍة من أمتي  هم زنوهبعضــ قال وإسمع إلي خطاب الحبيب  زنوه ــ( 
 ) .دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحها : فقال بعضهم  فرجحتهم، فوزنوني .. زنوه بألٍف من أمته : فقالوا فوزنوني فرجحتهم،  :

، ولكن أمته في النبوة من البدء إلي نهاية النهايات ها إلي آخرها، وأمته ليست في الرسالةتعادل أمته من أولفهذه البشرية 
 : صّلى اهللا عليه وسّلم، هذه هي أمة المصطفى من أول آدم إلي عيسي عليه السالم إلي يوم الزحام

ــالرس ــ ــل من قبل الحبيب محمٍد      نوابه وهو الحبيب الهـ ــ  اديـ

ــيرجون منه نظ يل وغيرهم     موسي وعيسى والخل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رة بودادـ

ــرغبوا يكون ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوبفضله فازوا بكل م وا أمة لمحمٍد     ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  رادــ

 :هل البشرية التي وصفها سيدنا على ويقول فيها 

لكن .. يطيق عرقه، فنحن نأتي بمزيل للعرق وكمٍّ من أنواع من العطور  عرقنا من] يا إبن آدم تُنتك العرقة وتقتلك الشرقة [ 
صّلى بن مالك وكان إذا نام ا وهي أم أنس رضى اهللا عنهكان عند السيدة أم سلمة   صّلى اهللا عليه وسّلمأنظر إلي سيدنا رسول اهللا 

 :ويقلن لها ناديل تيها نسوة من األنصار ومعهن مأ، فكانت تعرق عرقاً غزيراً  اهللا عليه وسّلم

ماهذا يا أم : ( فإستيقظ ذات مرة وقال لها ..  صّلى اهللا عليه وسّلمإمسحي بهذه المناديل عرق رسول اهللا يا أم سليم 
؟ فذهبت ثم  سليهن ماذا يفعلن بهيا أم سليم : يا رسول اهللا نساء األنصار يطلبن مني أن أمسح عرقك فقال : ؟ فقالت سليم 

 ) .ُنصلح به طيبنا وهو أطيب الطيب : رسول اهللا قُلن  يا: رجعت وقالت 

يا رسول اهللا إن إبنتي ُخطبت لرجٍل ويريد الزواج منها وال : وقال نأخذه لكي ُنصلح به عطورنان ولذلك جاء رجل منهم 
ــ زجاجة ــ فأتاه بقارورة فأخذ يسلب من عرقه ويضعه في ليس عندنا شيئًا اآلن، ولكن إئتني بقارورة : أجد ما أجهزها به، فقال 
 ) .وضعها في جراب خذ هذه : القارورة حتى إمتألت وقال 

ثم باع ألهل المدينة وسكان المدينة والزائرين وأهل الجزيرة " بيت المطيبين " ارة وسّماه طفأخذها وفتح بها محّل ع
أين البشرية هنا ؟ من كان يُسّلم عليه كان يظّل ..  صّلى اهللا عليه وسّلمآلخرين أجمعين من زجاجة واحدة من عطر سيد األولين وا
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 .أثر رائحته الشريفة في يده 

ولكن من يشمها .. إلي يوم الدين جودة في األكوان و األشياء موجودة وليس لها إنتهاء بعد إنتهاء جسمه، بل هي مهذه 
لصالة والتسليم على سيد األولين واآلخرين، فال يستطيع أحٌد وصفها وال نعتها ألنه اكثرة اآلن ؟ المحبين والعاكفين والمكرمين من  

بما فيها من ذنوب، وإنما المشام كما قال اهللا عزوجّل عن يعقوب ليس لها شبيه وال مثيل تشمها مشام القلوب وليست األنوف 
 : عليه السالم 

وكان سيدنا يعقوب في بيت المقدس ويوسف كان هنا وشّم  )يوسف:94( ﴾وِن إِنِّي الِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوال َأْن تـَُفنِّدُ  ﴿
صّلى اهللا عليه اق الروحانية إذا حّل فيها خير البرية و ذهذه الرائحة المحمدية تُعطّر األوهل يوسف له رائحة ؟ .. ريح قميص يوسف 

 . وسّلم

" يعطره وهذا الكالم يحتاج إلي  يعندما يأتف حضر ؟ أهل الصفا والوفا يعرفون أن سيدنا رسول اهللا كيولذلك الجماعة 
عليك سيد أهل الجمال األحوال وإنزل منازل الرجال يفيض ستهالك وال كالم للسماع، عش في هذه لإلوليس كالم " ُذق تعرف 
 :ذي يقول فيه وال صّلى اهللا عليه وسّلملسادة الُكّمل من الرجال واألبدال من العطاء والنوال لبعض مايُعطيه والكمال 

 .. ) اهللا المعطي وأنا القاسم ( 

وكيف نصل إلي هذا العطاء ؟ ) اإلسراء:20( ﴾ُكال نُِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َمْحظُورًا  ﴿
فكيف نصل إلي هذه الجزئية يا .. والالحقين  والمعاصريننسأل إمام العارفين وقبله الواصلين وقدوة أهل التمكين من السابقين 

 موالنا أبا العزائم ؟ 

 : رضى اهللا عنهقال 

 النور محظوٌر على أهل الهوى          والحظ بادر نعطك األقداح

 وقال .. ] ألهل الحظ والهوى  الكن ال يُوجد دو .. تجد الدوا عندهم جاهزاً على الفور خّلص نفسك من الحظ والهوى [ 

ومن كان هواه في  ،هواه في وظيفةكان من  ] .. قوٌم نكتم أسرارنا عن الطالب حتى ال يكون له شهوة إال في الحق  نحن[ 
وإن كان ليس في قلبه وال في طلبه إال اهللا وحبيب اهللا  ــ خليه فيما هو فيه ــ في الدنياوهواه ومن كان هواه في عمارة  ،درجة

وأرضاه في كل  رضى اهللا عنههناه فهذا هو الذي سيتمتع بالشراب العالي من إمام الوارثين  يا.. ومصطفاه، نقول له مبروك عليك 
 .وقٍت وحين 

ــتاج البها ألبس ــ ــوبالص وني     ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فا وعدونيـ

 :وأهل التمكين عودوه على ذلك  في البداية اليزالون في البداية، وهؤالء

ــومن رحيق المع  قد أسكروني والقرب اني    ـ

ــعاينت في القلب ن ــ ــ ــ ــ ــ ـــوراً     ُيضيئ لما ســ ــ ــ ــ ــــ  قونيـ

ــحاولت خلع ع ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ونِ ــفي حب نور العي ذاري    ـ
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ــياسادتي فارحم والموت في الحب سهٌل     ــ ــ  ونيـــ

ــــُمّنوا بكشف حج ــ ــ ــ ــ ـــ  لونيــاٍب     وفي الحما أدخــ

ــمن كنوديت  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــقد فزتموا  فاطلب  ل واٍد   ـ  ونيـ

الظّل الوحيد الذي ليس له وهل يوجد يا إخواني ظالً من غير ظليل ؟ أى ظلٍّ في عالم الدنيا البد وأن يكون له ظليل، لكن 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمظٌل هو ظّل الحبيب 

صّلى اهللا عليه لنور هل له ظٌل ؟ ليس له ظالً، ولذلك سيدنا أنس يقول مارُؤى لماذا ؟ ا.. كان إذا مشي ال يُرى له ظًال 
 .مع قمر إال كان نوره أبهى من نور القمر  صّلى اهللا عليه وسّلممع شمس إال وكان نوره أزهى من نور الشمس، وما رُؤى  وسّلم

والموضوع كله با ختصار كما قال اإلمام .. باح مع مصباح إال وكان نوره أضوأ من نور المص صّلى اهللا عليه وسّلمومارؤي 
 :وأرضاه  رضى اهللا عنه

 ٌر في صورة آدميةو وأبرزته يد العناية كوناً      وهو ن

يوجد واحد هل نور في صورة آدمية وال تقل بشرية أبدًا ألن األوصاف البشرية ليست فيه، وهى التي موجودة عند الناس، 
 من كان خلفه كما قال هو ؟ ن يرى يستطيع أبشرية المالبس اليلبس 

أنت عملت  : عندما كان يقف في الصالة بعد الصالة يقول لمن خلفه ) .. إني أرى من خلفي كما أرى من في األمام ( 
 ..وهؤالء على قدرهم إني أرى من خلفي كما أرى من في األمام : كيف رأيتنا ؟ فيقول : كذا وأنت عملت كذا، فيقولون له 

إنه يرى من خلفه أى من قبل القبل، وكل من أمامه إلى مابعد البعد والحساب، ولذلك عرف .. ال : لزمان وقال جاء إمام ا
 صّلى اهللا عليه وسّلماهللا التي حبا بها حبيبه ومصطفاه لماذا يا إخوانا ؟ إنه نوٌر من اهللا وعناية من مافات وعرف ماهو آت، تكلم عنه 

. 

ن مجمع الجراثيم والميكروبات والفطريات كلها موجودة في الفم، لكن هذا ريق المصطفى الجماعة األطباء قالوا لنا أ
 .حدِّث فيه وال حرج إذا وضع على الماء الِملح األجاج سار عزباً 

ن يُجمع الُسم وال يؤذى إذا ُوضع على موضع لدغة ثعبان وُوضع في الُسم.. ماذا فعل بالماء الملح حتى ُيصبح عزبًا ؟ 
 .الذي لدغه الثعبان كما حدث للصديق البدن 

رضى اهللا العين وأذن لها بالشفاء يضع من ريقه على العين ُتشفى في الحال مثل ما عمل مع سيدنا اإلمام علّى إذا مرضت 
ة بذيئة اللسان يا رسول اهللا إن فالن: نه يُهّذب المعاني فيُعالج وليس يعالج المعاني فقط فقد جاءته إمرأة تقول له أرضاه حتى أو  عنه

ا إئتوني بها، فجاءته وهو يأكل فمضغ قطعة من القديد المجفف بأسنانه ثم أعطاها له( ولم تتحدث بكالٍم عِدٍل أبداً، قال لهم 
 ) .لم تستطع أن تتكلم بكالم بذيئ بعدها وقال ُكليها فمضغتها بأسنانها ف

ستطيع أن نُوّفي هذا الميدان ألن هذا ميدان طويل من بشرية وال ن.. فال يعالج األجسام فقط ولكن يعالج المعاني أيضًا 
وأنتم تعرفون أن بوله كان شفاًء لما شربته السيدة أم أيمن وكان إذا نام يضع في الشتاء في الليالي  صّلى اهللا عليه وسّلمالبشير النذير 

فجاءت السيدة .. الكمال في كل شيئ جو البارد ألنه تحت سريره وعاء، فإذا قام في الليل يتبّول فيه حتى ال يخرج إلي الالباردة 
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 ) .إذاً ال تمّسك النار أبداً : أين الماء ؟ قالت شربته يا رسول اهللا، قال : ( وشربته، قال أم أيمن 

 . )إذاً ال تشتكي وجعاً في بطنك أبداً ( وفي رواية 

قال غيّبه فغيب الدم ثم رجع، فن صبيًا صغيرًا وقال له عبد اهللا بن الزبير وكاولما جاء الحّجام وأخذ من دمه ونادى على 
 ..ن ال تمسك النار أبداً ذإ: قال : نعم : لعلك شربته ؟ قال : قال في أى موضع ؟ : قال .. نعم : ؟ قال غيبته أ

ثابت وصفه حتى في بشريته فوق الفوق ويكفي أن سيدنا حّسان بن  صّلى اهللا عليه وسّلمفهو ماهذه البشرية يا إخوانا ؟ 
 :وقال فيه 

 كمل منك لم تلد النساءمنك لم تر قط عيني    وأوأجمل 

ــُخلقت مب ــ ــ ــ  اءـكأنك قد ُخلقت كما تش ل عيٍب   ــّرءاً من كــ

فأعطى اهللا عزوجّل كل رسوٍل أكتفي بإشارة واحدة منه أختم بها حديثي خوفًا من اإلطالة والسآمة ــ فأما صوره الروحانية ــ 
اهللا عزوجّل إسماً سيدنا إبراهيم أعطاه .. ُسل اهللا إسمًا من أسمئه الُحسنى وبعضهم أكرمه اهللا بإسمين من أسمائه الُحسنى من رُ 

 :واحداً 

 :فأعطاه اهللا إسم الحليم وسيدنا داود أعطاه اهللا عزوجّل وهو إسم صابر ) التوبة:114( ﴾ِإنَّ إِبـَْراِهيَم الوَّاٌه َحِليٌم  ﴿

 : الشكور وسيدنا نوح أعطاه اهللا عزوجّل إسم ) ص:44( ﴾َوَجْدنَاهُ َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَّهُ َأوَّاٌب ِإنَّا  ﴿

 : وسيدنا موسى أعطاه اهللا عزوجّل إسم الكريم  )اإلسراء:3( ﴾ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَّهُ َكاَن َعْبًدا َشُكورًا  ﴿

 : وأعطاه اهللا عزوجّل إسم القوى ) الدخان:17( ﴾َكرِيٌم   َوَجاَءُهْم َرُسولٌ  ﴿

َر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ ا ﴿  . )القصص:26( ﴾ِميُن ألِإنَّ َخيـْ

 :بال إستثناء أما رسول اهللا أعطاه اهللا عزوجّل كل أسمائه الُحسنى 

والعظيم هو اهللا يعني أنت لعلى ُخلٍق عظيم .. إليه  فُخلق مضاف وعظيم ُمضاف) القلم:4( ﴾َوإِنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ﴿
نبياء اهللا على جميع ًرسل اهللا وأفجمع اهللا له كل أسماء الجمال وكل أسماء الكمال التي تفضل بها .. خالق من اهللا عزوجّل أعلى 

 .وأصفياء اهللا عزوجّل 

 : صّلى اهللا عليه وسّلملقول الحبيب الصديق قد خلع اهللا عليه تسع وتسعين إسماً وإذا كان سيدنا أبو بكر 

بل : أفي واحدة منها يا رسول اهللا ؟ قال : من تخلق بواحٍد منها دخل الجنة، فقال أبو بكر  إن هللا تسع وتسعين ُخلقاً ( 
ومالم منها علمناها  مابخلع اهللا عزوجّل عليه أسمائه التوقيفية والتوفيقية  صّلى اهللا عليه وسّلمسيدنا رسول اهللا ) فيك كلها يا أبا بكر 

 :نعلمها 

وكل أسمائه الُحسنى جمعها اهللا عزوجّل في حبيبه ) بأسمائك الُحسنى مالعلمنا منها وما لم نعلم اللهم إنّي أسألك ( 
 وصاف اهللالمرآة والشاشة التي ظهرت فيها أ صّلى اهللا عليه وسّلمالمصطفى ألن اهللا عزوجّل كان كنزًا مخفيًا ال يُعرف، فجعله 

 .وكمالت اهللا وأسماء اهللا عزوجّل 
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 :نم أسماء اهللا أم رأى آدم أن يُنبأ من هذه الشاشة للمالئكة بما يتجملون 

ُهْم بَِأْسَمائِِهْم  ﴿ ال  ،يعني األسماء التي يستطيعون أن يتحملونها من أسماء ربهم عزوجلّ ) البقرة:33( ﴾قَاَل يَا َآَدُم أَنِْبئـْ
لكن اهللا عزوجّل تجلى بكل .. ال يذنبون، وال إسم العفو وال إسم التواب وال إسم الرحيم م الغفور ألنهم يستطيعون أن يتحملوا إس

 . صّلى اهللا عليه وسّلمأسمائه التي يريد أن يظهرها لعباده في شاشة حبيبه ومصطفاه 

السابقين أمته باألسماء التي تليق خبر كل نبي من السابقين وأخبر كل نبي من ء اهللا وأوسعهم تحمله من أسمانبأ آدم بما 
 : بهم من جمال اهللا وكمال اهللا وكل ذلك من حبيب اهللا ومصطفاه ألنه سٌر من أسمائه وصفاته 

 ) .يس( ﴾ )2(َواْلُقْرَآِن اْلَحِكيِم ) 1(يس  ﴿

 :  رضى اهللا عنهلقد قال موالنا اإلمام أبو العزائم 

 .يس يعني يا أسماء اهللا وصفاته 

 . صلوات اهللا وسالمه عليهي على حبيبه بأنه سّر جميع بأسمائه وصفاته دّل ينااهللا عزوج
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 

 القاھرة ــ مسجد اإلمام أبي العزائم ــ شارع مجلس الشعب: المــــــكان 

 ـھ 1425موافق الثامن من ربیع األول  28/4/2004األربعاء : التاریـــــخ 

 


