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ولكن أمجل  ،وال مثل نور القمر !!ولكن أزهى وأزكى ،الشمسنور مثل ليس  صلى هللا عليه وسلم نور رسول هللا
  .ستمده من أمساء هللا وصفاتهااين ربَّ  ورٌ فهو نُ  !!وأزهى

نور  ،ور له فيها ظاهر، ترى نور الشمسوالنُّ  ،فالعني ىف الرأس ترى املظاهر !!نستمد هذا النور؟ كيف
   ما الدليل؟ .ور الكهرباء، لكن ال ترى األنوار املعنويةن ،القمر

: ماديولكن ال يرى بشكل  ،فهو أساسًا نور ال أحد، وما اإلميان؟ !!من يراه؟! !أين اإلميان ىف قلوبنا؟
  .)الشورى٥٢( )مُّْسَتِقيمٍ ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط  َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نـَّْهِدي بِِه َمْن نََّشاءُ (

يوجد البعض من مجاعة يرون هذا  املوجود يف الصدور؟ اينّ الذي يرى هذا النور الربَّ  نْ لكن مَ  ورٌ فاإلميان نُ 
عن الطرباين وابن عدي واخلطيب وأبو نعيم رواه ( )نه ينظر بنور هللاإفراسة املؤمن ف واقُ اتـَّ (  :وهؤالء الذين نقول فيهم ،النور

  ). " إن l عباداً يعرفون الناس بالتوسم" : بلفظ أنس رضي هللا عنه ي عن الطرباين وابن جرير الطرب وروى . رضي هللا عنه مةأيب أما

وليس النور العادي املادي الذي نعرفه، ولكنه النور املعنوى أي نور هللا سبحانه وتعاىل املتواجد ىف القلب، 
ويعرف الذي ىف السر والذي لذي يرى به ما غاب عنا، يرى الذي ىف القلب، أى أنه ينظر بنور اإلميان، هذا النور ا

  .خمفي ىف الصدر ومستكن فيه
ويكلمهم ويسأهلم، وأحيانًا تأتيه دعوة ويريد أن يعرف مدى ) ىف جملس العلم(يرى املالئكة احمليطني بنا 

أطلعه عليهما فريامها  عزَّ وجلَّ  صحتها ويسأل املرافقني له، هل هذا الرجل صادق يف كالمه أم ال؟ ألن هللا
َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا ا�َُّ مثَُّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوَال حتَْ  ����: ويكلمهما

حنن خدم  ،ن البشرى لكم وطوع أمركمو  مستعدون لطلبكم ومنتظر حنن بأمر هللا، )فصلت٣٠( ���� الَِّيت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ 
نـَْيا َوِيف اْآلِخَرةِ  ����لكم ىف الدنيا وخدم لكم ىف اآلخرة    . )فصلت٣١( ����َحنُْن َأْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

من   رفاً وننتظر ح ،ورهن إشارتكم ،واخلدم املنفذين ألمركم ،مبعىن أنصاركم واملساعدين لكم :كمؤ أوليا
   .أمرهم بذلكعزَّ وجلَّ ألن هللا  ،كلماتكم لنسارع ىف تنفيذ رغباتكم

ما بداخل قلوب الناس وىف أريد دليل على أن هؤالء اجلماعة يعرفون : فينظر احد الناس هلذه األمور ويقول
الرجل  وهذا ،جالس ىف جملسه ودخل عليه رجل :����نفوسهم، فنقول ونسوق إليه قصة سيدنا عثمان بن عفان 

يستطيع أحد أن يعرف عن  !!وهل هناك أحد يعرف من العني ماذا نظرت؟ .وهو ىف طريقه نظر إىل امرأة فأعجبته
   !!وما هى مهنته؟ !!؟وما رأى من قبل !!؟طريق العني جنسية الرجل

ينيه أما يستحى أحدكم أن يدخل علىَّ ويف ع(: ����لكن هؤالء هلم القدرة على املعرفة، فقال سيدنا عثمان 
ال ولكن فراسة : ����فقال سيدنا عثمان بن عفان  !!بعد رسول هللا يا أمري املؤمنني؟ يٌ حْ وَ أَ : فقال الرجل  ،)أثر الزنا

الطرباين وابن عدي رواه ( }عزَّ وجلَّ اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا {: ����املؤمن أما مسعت من رسول هللا 

  ). ي هللا عنهرض أيب أمامةعن واخلطيب وأبو نعيم 

عن نزول املرء إىل . تراه أعني القلوب بعد عالجها وطهار�ا وصفائها حلضرة عالم الغيوب ����نور النيب 
ما حوله تنزل ستارة احلس امللكوتى تسرت على الدنيا وتكون عينه حادة ترى املالئكة مجيعاً، عندما يبدأ يتعرف 

 -ستارة امللكى، املطلوب أن املرء يرعى عينه وحياول أن يزيل ما  ا من الذنوب ودخان العيوب واحلظ واهلوى 
ْم يـَْوَمِئٍذ َكالَّ ِإنـَُّهْم َعن رَّ ِِّ ،   َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِ ِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ ����وهى الىت متنعها عن الرؤية، 

  .)املطففني١٤،١٥( ����لََّمْحُجوبُونَ 
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لعني ما القطرة الىت توضع  .كثرة الذنوب واألثام واحلظوظ والشهوات  !!!ما الذي حيجبنا عن الرؤية؟
 ،دم على الذنبدموع النَّ  !!ما الذي يغسل عني القلب؟ .ها األول بالندم واإلستغفارسَّ يتم مَ  !!القلوب لتتفتح؟

  .عزَّ وجلَّ قصري ىف طاعة العلى القدير ودموع الت
رضوان هللا عليهم أمجعني كان الواحد منهم طول الليل ىف  ����أصحاب رسول هللا  !!حنن مجيعًا مقصرين

َكانُوا َقِليًال مَِّن اللَّْيِل َما ����، )الذاريات١٨( ����واملستغفرين باألسحار���� !!أنفسهم بالتقصري نستغفار ويتهمو ا
ىف الليل، شبابنا ىف سهر دائم ، كانوا ال ينامون إال حلظات )آل عمران١٨( ���� ْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ َوبِا، يـَْهَجُعونَ 

  !!أنفسهم بالتقصري نمع املسلسالت واملباريات، لكنهم طوال ليلهم ىف استغفار ومع ذلك يتهمو 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي {: ����انظروا إىل الرجل الذي قال فيه 

ألن له تقوى والفيض  ،ه أكثر منهمملا إخوته أخذوه ليكيدوا له مكيدة ألن أبوهم حيبُّ  ،كلهم كرماء  (). }إبراهيم
مكتوب ىف  !!نا سبحانه وتعاىل عاتبهربُّ  .أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلني: ، فقال هلم����الذي وهبه املوىل 

 !!الذئب أكله، فلماذا مل يقم بقطع القميص؟: فقال هلم !! أحد يستطيع أن يكيد لهوال ،ديوان النبوة باحلفظ
: ، فقال هلم)وهم ىف غفلة من هذا(ومل تظهر فيه قطع بأسنان الذئب،  ،القميص سليم وال يوجد أى قطع فيه

هللا أنت تعلم  ِيبَّ يا نَ : مل أكلت يوسف يا ذئب؟ قال الذئب: سنذهب إىل الذئب، وقال سيدنا يعقوب إىل الذئب
   !!م علينا أجساد األنبياءأن هللا قد حرَّ 

ونسي أن هللا سبحانه  ،عليه من الذئب تابًا له على أنه أعلن أنه خائفٌ لكنه عرف أن هللا قد أخذه منه ع
َناُه ِمَن احلُْ  ����يبكي على هذا الذنب،  وظلَّ  !!وتعاىل يتواله حبفظه وكفالته وعنايته  ���� ْزِن فـَُهَو َكِظيمٌ َوابـَْيضَّْت َعيـْ

  .وهو ىف املقام العاىلحزناً على ماذا؟ على الذنب الذي فعله، ألن حسنات األبرار سيئات املقربني،  ،)يوسف٨٤(
 ،يُتعب النظر وكما أن أقل شيءٍ  ،قل شيء بالنسبة ألصحاب البصرية يعكر السريرة، البصرية كالبصرأ

  .ة والسريرة أل¯ا شفافة ونورانيةولو قليل يؤثر على البصري  شيءٍ  يُّ فكذلك أ
غسلها أبعدما  ،����غسل عني السريرة والبصرية بدموع الندم والتوبة واحلنني إىل هللا أغسل عني القلب، أ

وما جالؤها : إن القلوب لتصدأ كما يصدأ احلديد، قيل{: ����ستغفار والتوبة والندم أجلوها بذكر هللا، قال باال
وهذا الذكر ليس حبلقة الذكر وهو مشغول بغري هللا، مشغول باألعمال  (). }���� ذكر هللا: يا رسول هللا؟ قال

  .الدنيوية واحلظوظ
  وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


