
  

نورانیة الرسول نورانیة الرسول 
ُ ُنورُ (  اهللا كما وصف نفسه:  َماَواتِ  ہللَّ ) )   َواألْرِض  السَّ

 وصف حبيبه وقال فى شأنه:، النور)النور)3535((

  المائدة)المائدة)1515(())    هللاَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِینٌهللاَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِینٌ  مِّنَمِّنَ  قَدْ جَاءَكُمقَدْ جَاءَكُم( ( 

 أن النور : والبعض يقول لى. والكتاب المبين هو كتاب اهللا،من النور؟ رسول اهللا
 يوجد بينهم حرف واو، والواو يعنى ما بعدها غير ما قبلها، -ال  هو الكتاب المبين؟

 هل هم واحد؟ ال، ولو قلنا جاء محمد إبراهيم يبقى هذا ،ولو قلنا جاء محمد وإبراهيم
.  الذى قبلها غير الذى بعدها: أي؛رجل واحد، والواو عندنا فى اللغة تقتضى المغايرة

كان كان { {  –  وهناك أدلة كثيرة -والدليل المحسوس الملموس إن رسول اهللا نور
، فأى شخص فينا يمشى فى ˺ } } إذا مشى ال یُرى لھ ظل إذا مشى ال یُرى لھ ظلصلى اهللا عليه وسلم

الشمس أو األضواء البد أن يكون له ظل، أما الذى ال يوجد له ظل المصابيح فقط، 
صلى اهللا عليه  النبيإذا مشى ال يوجد له ظل، وكان صلى اهللا عليه وسلم   النبيفكان 

إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ { {  :كما يقال فى شأن حضرتهوسلم  - 
 ال يراه إال المقربين من أحبابه، ولكن الجماعة اً كان يخرج كالمه نور. ˻}}ثَنَایَاهُثَنَایَاهُ

 ا قلنا ليس معهم جهاز استقبال، ولذلك قال اهللا له فيهم:كماآلخرين لماذا ال يروه؟ 

  األعراف)األعراف)198198(( )  ) وَتَرَاھُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ وَھُمْ الَ یُبْصِرُونَوَتَرَاھُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ وَھُمْ الَ یُبْصِرُونَ( ( 

.  يوجد داخل هذا الظاهري الذيالرباني  وال يرون النور اإلله،لكن الظاهر يروه
، فما دعا اهللا فى أمٍر إال اً ه مجابؤكان دعاصلى اهللا عليه وسلم   يوحضرة النب

 تبين كيف استجاب اهللا تي هذا المجال اليوأجابه مواله، ويوجد معنا آالف الروايات ف
 ،أحياناً بين ركعتي السنة والفريضة-  مع صالة الصبح اً ه، وكان دائماً ملتزمءله دعا

 كان دائما يقول:-  السنة أو الفريضة يوأحيانا بعد التشهد ف

  ،،وَفِي سَمْعِي نُورًاوَفِي سَمْعِي نُورًا، ،  وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا،،اللَّھُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًااللَّھُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا{ { 

  أخرجھ ابن الجوزي في الوفا بتعریف فضائل المصطفى ˺
  رواه الدارمي والطبراني والترمذي في الشمائل والبیھقي في شعب اإلیمان َعِن اْبِن َعبَّاٍس ˻
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 اللَّھُمَّ  اللَّھُمَّ ،، وَعَنْ یَسَارِي نُورًا وَعَنْ یَسَارِي نُورًا،، وَعَنْ یَمِینِي نُورًا وَعَنْ یَمِینِي نُورًا،،وَفِي لِسَانِي نُورًاوَفِي لِسَانِي نُورًا
  ،، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا،، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا،،وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًاوَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا

 ˼ } } اللَّھُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا اللَّھُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا،،وَمِنْ خَلْفِي نُورًاوَمِنْ خَلْفِي نُورًا
نور صلى اهللا عليه وسلم   النبي ولذلك كان ،يطلب من اهللا أن يجعله كله نور

 والقرآن ،نورصلى اهللا عليه وسلم   النبي والنبي ، نورعز وجل  ، فاهللا عز وجل اهللا 
  أنزله اهللا لنا نور:يالذ

وَلَ؟كِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّھْدِي بِھِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ؟ وَلَ؟كِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّھْدِي بِھِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ؟   مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالَ اإلِْیمَانُمَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالَ اإلِْیمَانُ((  

  الشورى)الشورى)5252(( ) )  وَإِنَّكَ لَتَھْدِي إِلَى؟ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍوَإِنَّكَ لَتَھْدِي إِلَى؟ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

ِ   ؟؟  أن الهداية بيد اهللا:؛ آخريئاً اآليات شفي زود اهللا لنا      قُلْ إِنَّ اْلُھَدٰى ُھَدى هللاَّ
َك   ؟؟ولكن جعل فى القرآن هداية، وجعل لحضرة النبي أيضا هداية:  .البقرة)البقرة)120120(( ؟؟ َوإِنَّ

ْسَتقِیمٍ   .الشورى)الشورى)5252(( ؟؟    لََتْھِدي إِلَٰى ِصَراٍط مُّ

نور اإلیمان نور اإلیمان 
 الذي والقرآن نور، من ،نورصلى اهللا عليه وسلم   النبي والرسول ، اهللا نوراً ذإ

 قلبه نور، فُيدرك هذه األنوار ي من عنده فعز وجل ينتفع بهذا النور؟ من وهبه اهللا 
الف ت كلِّ أمر على إخفي عز وجل  واألسرار، ويستجيب هللا ي هذه المعانيويتفقه ف

 ألن اهللا جهَّزه بذلك فجعله من ، كل األدواريالليل والنهار، وعلى اختالف األوامر ف
 .   عز وجل لنبيِّ المصطفى ولكتاب ربِّ العالمين لالمؤهلين لحسن اإلتباع 

 ، ....  جعل لنا نور اإليمان فى قلوبناعز وجل  من فضل اهللا علينا أن اهللا اً إذ
  اتهَكَتَب اإليمان بذ......  من فضله وجوده بعدما وضع النور عز وجل ثم زاد اهللا 

 أو يغيره أو يبدِّله:.... أحد يمحوه لكي ال .... 

  َقُلُوبِھِمُ اإلِْیمَانَقُلُوبِھِمُ اإلِْیمَانَ  فِيفِي  أُولَ؟ئِكَ كَتَبَأُولَ؟ئِكَ كَتَب    ))2222(المجادلة)المجادلة  

 وهل بعد أن كتب ربُّنا !! عز وجل  وقلبك اإليمان؟ اهللا بي قلي كتب فيمن الذ

. رواه البخاري ومسلم وغیرھما عن عبد هللا بن عباس ˼
                                                            



  

إِنَّ ِعَباِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ؟ ؟  ، هل يستطيع الشيطان أن يغيِّر لنا اإليمان؟ ال -اإليمان
من جهة اإليمان، أما سلطانه أن يوسوس لنا فى لحظات  - ))االسراءاالسراء6565(( ؟؟   ُسْلَطانٌ 

عز  أو نتكاسل عن أداء ما كتبه اهللا لنا ، أو نبتعد،السهو والغفلة والنسيان لكي نعصى
.  وجل 

فتح لنا على الدوام العبادات والقربات لكي - من أجل ذلك -  عز وجل واهللا 
 والتى ، وكل السهو والغفالت التى فعلها اإلنسان،يمحو كل اإلساءات وكل السيئات

 أو عن قرين السوء الذى زين له ، أو عن دسائس النفس،فعلها عن وسوسة الشيطان
   أمر من األمور، فدعانا اهللا وقال لنا:

  ِلِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْلِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ  یَدْعُوكُمْیَدْعُوكُمْ  ؟؟  فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِفَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْض  ))1010(إبراھیم)إبراھیم  

ى كتبها اهللا لكي تجدوا مغفرة تولكن تعالوا بين يدى اهللا للخمس فرائض ال
 ، ولكن بيَّنها لنا حضرة النبىُّ وقال لنا عز وجل  وعفو العفو ، وتوبة التواب،الغفور
 فيها:
أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَھْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ مِنْھُ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَھْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ مِنْھُ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، { { 

ھَلْ یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: ال یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ شَيْءٌ، قَالَ: ھَلْ یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: ال یَبْقَى مِنْ دَرَنِھِ شَيْءٌ، قَالَ: 
  ˽ } }فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یَمْحُو هللاَُّ بِھِنَّ الْخَطَایَافَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یَمْحُو هللاَُّ بِھِنَّ الْخَطَایَا

لماذا؟ ألن أصل !!  عز وجل  ناإذا أتينا للقاء اهللا استجابة لنداء اهللا يغفر اهللا ل
  .عز وجل  ألن الذى كتبه هو مقلب القلوب ،اإليمان ثابت ولم يتغير ولم يتحول

مثل نوره مثل نوره 
 ال يستطيع أن يتجاوزها إلى اإلطار الذى اً  للشيطان حدودعز وجل وجعل اهللا 

 ال يقدر الشيطان أن يدخل ؛ ألنه محفوظ بحفظ الرحمن -وضعه فى قلبك لإليمان
 له؟  وأين يوسوس. ولكن يوسوس له فقط،إلى قلب أى مؤمن

 .الناس)الناس)55((  ؟ ؟ُصُدوِر النَّاسِ  فِي الَِّذي ُیَوْسِوسُ   ؟؟
الوسوسة هنا فى الصدور، ولكن القلب ال يستطيع الشيطان أو أى جان أن 

˽ .  متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة  
                                                            



  

 ألنه من نور حضرة الرحمن ؛يقترب من قلب أهل اإليمان، ألن نور اإليمان يحرقه فوراً 
- اليوم -  وصفه لنا عز وجل  وما وصف النور الذى يوجد فى قلوبنا؟ ربنا . عز وجل 

  :عز وجل  ونعرف قدرنا وقيمتنا عند ملك الملوك ، ونهتم به،لكي نعتز به

  ُوَاألرْضِوَاألرْضِ  السَّمَاوَاتِالسَّمَاوَاتِ  هللاَُّ نُورُهللاَُّ نُور    ))3535(النور)النور  

 أو شيء ، أو روحانية، أو نورانية،أى كائن فى ملك اهللا أو ملكوته فيه شفافية
 يكون ذلك نتيجة قبس النور الذى نزل عليه من عند الملك العالم ،يدل على اإللهام

،فى قلب العبد  ؟ ؟َمَثلُ ُنوِرهِ ؟ ؟ ؟!!  لكن ما شكل نوره فى صدورنا أو فى قلوبنا 
َوتِْلَك اْألَْمَثالُ َنْضِرُبَھا   ؟؟ق، ئ لكي نفهم هذه الحقاهُ  مثٌل ربُّنا ذََكرَ  -المؤمن
 ،مثل نجفة كبيرة فيها مصباح واحد - العنكبوت)العنكبوت)4343((  ؟ ؟ َوَما َیْعقِلَُھا إِالَّ اْلَعالُِمونَ  ۖ◌  لِلنَّاسِ 

 وهذا زجاج شفاف لكن فيه مصباح ،والمصباح من زجاج والنجفة ال يوجد بها نور
 فينوِّر المصباح كلُّه والمشكاة كلُّها.  ،يستمد الكهرباء وإذا استمدها ينوِّر
 وقلبك هو الزجاجة الرقيقة الشفافة الروحانية التى ،فجسمك أنت هو المشكاة

وهو اإليمان اً - أوجدها فيك اهللا جلَّ فى ُعاله، وجعل فى وسط هذا القلب مصباح
 وينير الطريق لإلنسان فى الحياة الدنيا لينال فيها رضا الرحمن، ،الذى ينير هذا الكيان

وإذا اهتدى بهذا اإليمان سيسير ويعرف الحالل من الحرام، ويعرف الطيب من 
 ، يميز به بين الناس؛ ويعرف الحسن من األحسن، من األسوأيء ويعرف الس،الخبيث

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّھُ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّھُ { { : صلى اهللا عليه وسلم   النبيوكما قال رسول اهللا 
. ˾ } }یَنْظُرُ بِنُورِ هللاَِّیَنْظُرُ بِنُورِ هللاَِّ
َوَجَعْلَنا لَُھ ُنوًرا  َكاَن َمْیًتا َفأَْحَیْیَناهُ  أََوَمنْ   ؟؟  عن المؤمنين:عز وجل وقال اهللا 

وهذا هو نور اإليمان يا أحباب، واهللا يعلم أننا فى  .االنعام)االنعام)122122(( ؟؟    َیْمِشي بِِھ فِي النَّاسِ 
ى نحن فيها اآلن ظلمة الليل، فهناك تالدنيا فى ظلمات ال عدَّ لها، غير الظلمات ال

 انتشر فى كل مكان، وظلمات ذيظلمة الكفر موجودة فى األكوان، وظلمة الزور ال
 تعمى اإلنسان تي يستهويها كثير من بنى اإلنسان، وهناك ظلمة الشهوات التيالباطل ال

عن طريق الحق القويم والمنهج المستقيم إذا غلبته الشهوة يضرب بالشريعة عرض 

˾ .  أخرجھ الطبراني وأبو نعیم عن أبي أمامة  
                                                            



  

  . أو يحصل على لذته،الحائط لكي ينال شهوته
وما الذى يجعل اإلنسان يتغلب على كل ذلك؟ نور اإليمان الذى جعله فى قلبه 

  -؟؟  َكِمْشَكاةٍ ؟ ؟  فى قلب عبده المؤمن  ؟ ؟َمَثلُ ُنوِرهِ   ؟؟ ، عز وجل حضرة الرحمن 
 وهو اإليمان، وأين المصباح؟-   ؟ ؟فِیَھا ِمْصَباحٌ ؟ ؟   -وهى جسمه

  وهو القلب الشفاف النورانى النقى الصافى،، ؟ ؟ اْلِمْصَباُح فِي ُزَجاَجةٍ ؟ ؟ 
يٌّ   ؟؟ َھا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ ُیوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْیُتوَنٍة ال  ؟ ؟  من أين تأتى؟ ، ؟ ؟ الزُّ

ةٍ  ٍة َوال َغْربِیَّ  النبي )ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، وهى شجرة (النور)النور)3535((  ؟ ؟ َشْرقِیَّ
ةٍ   ؟؟، صلى اهللا عليه وسلم   ٍة َوال َغْربِیَّ  ربنا رمز له فى  -ألن الشرق  ؟ ؟ ال َشْرقِیَّ

إِْذ َقَضْیَنا إِلَٰى ُموَسى  َوَما ُكنَت بَِجانِِب اْلَغْربِيِّ   ؟؟القرآن، والغرب رمز له فى القرآن: 
؟  ؟   ، فالغربية يعنى يهودية أو موسوية، والشرق:القصص)القصص)4444(( ؟؟   َ َاْألَْمرَ 

ا أَْھلَِھا ِمنْ  انَتَبَذتْ    وماذا يعنى الغرب؟ يعنى أن شمس الروح .مریم)مریم)1616((  ؟ ؟ َمَكاًنا َشْرقًِیّ
 والحصول على شهواتها ومناصبها ، فكل همِّه فى الدنيا وجمعها؛ليست مشرقة عليه
لشرق أى أنه مهتم باإلشراقات ويتوجه إلى اهللا  وا مثل اليهود.،وحظوظها وأهوائها

الَ الَ {{صلى اهللا عليه وسلم  :  وقد قال ،بالكلية بالعبادات مثل الرهبان واألحبار
 فى دينه وفى سلوكه عز وجل  ـ ولكن المسلم جعل اهللا ˿}}رَھْبَانِیَّةَ فِي اإلِسْالَمِرَھْبَانِیَّةَ فِي اإلِسْالَمِ

 ألن معه المنهج األكمل الذى نزل به السيد األكمل سيدنا ة؛قوام الدنيا وصالح اآلخر
.  صلى اهللا عليه وسلم   النبيرسول اهللا 

الحفاظ على نور اإلیمان الحفاظ على نور اإلیمان 
 أن ؟ما هو- وكل المطلوب من المؤمن لكي يسير على هذا النور على الدوام 

 وال يجعل دخان الذنوب والمعاصى يسترها ويغطيها ويحجب ،يجعل زجاجته شفافة
 فعليه . ويسير مثل األعمى ال يرى وال يعرف الحق وال الحقيقة؛النور الموجود فيها

قول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   النبي رأعلى الدوام أن يحافظ على هذه الزجاجة، وق
 تعالى فى سورة المطففين:

عَن رَّبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ عَن رَّبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ   كَالَّ إِنَّھُمْكَالَّ إِنَّھُمْ  ((1144))  كَالَّ ؟ بَلْ ؟ رَانَ عَلَى؟ قُلُوبِھِم مَّا كَانُوا یَكْسِبُونَكَالَّ ؟ بَلْ ؟ رَانَ عَلَى؟ قُلُوبِھِم مَّا كَانُوا یَكْسِبُونَ  ؟؟

ْھبَانِیَّةِ "˿ ْمَحِة ، َولَْم أُْبَعْث بِالرَّ   رواه الطبراني عن صدى بن عجالن بلفظ " إِنِّي بُِعْثُت بِاْلَحنِیفِیَِّة السَّ
                                                            



  

  (المطففین).(المطففین). ؟  ؟ ((1515لَّمَحْجُوبُونَ (لَّمَحْجُوبُونَ (

 يكتسبوه من ما والذى يغطى على القلوب ، أى غّطى: ران!!واآلية واضحة
 وفى هذا الوقت تضعف  - فتبدأ تغطى،الذنوب والمعاصى والسيئات والغفالت

 يصدرها القلب تيال-  وتقل اإلشارات النورانية ، تأتى للقلبتيالرساالت اإللهية ال
َكالَّ  (14) ؟ ؟  ؛وال يسير وهو حيران فى الدنيا،  ويسير اإلنسان كما أمر ربنا؛لألعضاء

ُھمْ  ِھْم َیْوَمئٍِذ لََّمْحُجوُبونَ  إِنَّ بِّ  ، وال توفيق وال تأييد،ال يأتى لهم إلهام وال نورانية،  ؟ ؟َعن رَّ
 ألن ؛ عز وجل إذا استغاث أو دعا اهللا   وال فيه إجابة وال إغاثة،وال تعضيد وال تعزيز

  فحضرة النبى لما قرأ اآلية قال:.الخط مقطوع بينه وبين اهللا
 إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِیئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِھِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا ھُوَ نَزَعَ  إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِیئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِھِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا ھُوَ نَزَعَ {{

وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُھُ ، وَإِنْ عَادَ زِیدَ فِیھَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَھُ وَھُوَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُھُ ، وَإِنْ عَادَ زِیدَ فِیھَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَھُ وَھُوَ 
  ::الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ هللاَُّالرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ هللاَُّ

     كَالَّ ؟ بَلْ ؟ رَانَ عَلَى؟ قُلُوبِھِم كَالَّ ؟ بَلْ ؟ رَانَ عَلَى؟ قُلُوبِھِم{{̀

̀

  

!! سوَّد الزجاجة الشفافةتف
 لو جئنا بأى مصباح وطلوناه طالًءا أسودًا، هل نرى نورها؟

 إذا أذنب العبد ذنبا كان نكتة ـ ليست نقطة ولكنه قال: !! نفس الحكاية،ال
اك الران أى يزداد الغطاء.  ذنكتة ونكته أى أثر يترك أثرا ـ فإذا توالت الذنوب ف

فإذا سار اإلنسان فى دنياه فى عمى عن حضرة اهللا وعن المنهج الصحيح الذى 
!!! ارتضاه له اهللا، وعن الطريق القويم الذى سار عليه سيدنا رسول اهللا

!! يتخبط فمرة ُيصيب وثالث مرات ُيخطئ، فيتخبط هنا وهناكإنه ف
 لماذا؟

 لكي ، عز وجل  قلبه -ى جعلها فى تألنه لم يستخدم بكفاءة اآللة الربانية ال
 الشمس !! لكن اإليمان ينير القلوب،الشمس تنور األرض تنير لنا كل حياتنا الكونية،

حھ، والنسائي وابن ماجھ وابن حبان في صحیحھ، والحاكم عن أبي ھریرة ̀  روى الترمذي، وصحَّ
  

                                                            



  

 واإليمان يضىء القلوب ويوضح لنا كيفية ،تنير األرض ونعرف نسير ونعرف الطريق
عرف ما الذى ي و،ر دائماً بنور اهللايسياإلنسان فتجعل  ،المسير إلى اللطيف الخبير

 فيهم:اهللا  يقول ين مثل الجماعة الذكون وسي، هنادثيح

  یونس)یونس)99((   ؟ ؟؟؟  بِإِیمَانِھِمْبِإِیمَانِھِمْ  یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمیَھْدِیھِمْ رَبُّھُم  إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  ؟؟  

. يهديهم عن طريق اإليمان
 ؛ وهو الكشاف الذى يكشف به كل األمور،فاإليمان هو الميزان الذى يسير به

وأي شخص ُيشاوره فى رأى فُيلهمه اهللا بالصواب، وأى شخص يحاول أن يأخذه إلى 
!  الم يمشى معه أهلطريق فسيكتشف بنور اهللا فيعرف 

 كون سي؟!! فى الدنيا ما شكلهكونوالذى يسير بهذه الكيفية يا أحباب سي
  يقول فيهم اهللا:ينشكله مثل الجماعة الذ

   َإِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا هللاَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَالَئِكَةُ أَالَّ تَخَافُوا وَالَ إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا هللاَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَالَئِكَةُ أَالَّ تَخَافُوا وَال

  فصلت)فصلت)  ))3030  وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَوَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ  تَحْزَنُواتَحْزَنُوا

 ، طوع أمرهن ويكونو،تى له معونة من المالئكةأ من اإلنس ستاً إذا لم يجد أعوان
  !!كلَّ حالله   ويُيسِّر اهللا ، ويسهل اهللا له كل أمر!!ويقولون له: نحن رهن إشارتك

 وهو ؛وهذا السالح الفعال الذى فعله سيدنا رسول اهللا فى أصحابه المباركين
! السالح الفعال الذى سار به الصالحون إلى يوم الدين

ن األحباب من األتقياء وأهل ووهو السالح الفعال الذى يجرِّب به الصالح
 فينهض اإلنسان ال ُيخشى ، لكي يسيروا دائماً فى الدنيا بنور اهللا؛الخشية أجمعين

 وفى رعاية ، ألنه فى حفظ اهللا، فال تخشى عليه شرًّا قطّ ،عليه طالما يسير بنور اهللا
.  ومعه إمداد اهللا، ومعه معونة اهللا، وفى ستر اهللا، وفى كنف اهللا،اهللا

 قال اهللا تعالى فى كتاب اهللا:

    َّ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  إِنَّإِن    128128(النحل(النحل.(.(  

 ...  وإلهامه وعلمه وحلمه،معهم بلطفه وتوفيقه وتأييده



  

 ....  وبّر اهللا، وخير اهللا،ومعهم بكل كنوز فضل اهللا
  يقول له اهللا:!! هناه فى هذه الحياة والذى معه اهللا يا

     ؟ ؟أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةًأَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً  ذَكَرٍذَكَرٍ  مِنْمِنْ  عَمِلَ صَالِحًاعَمِلَ صَالِحًا  مَنْمَنْ  ؟؟

  تى له وال ينقص من أجره فى اآلخرة شيء:أكل الذى يريده فى الدنيا سي

النحل).  النحل).  9797(( ؟  ؟   وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَوَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  ؟؟

الشكر على نعمة اإلیمان الشكر على نعمة اإلیمان 
 وبقي معه هذا النور الذى يسير به شكراً ، بهذه الكرامةعز وجل إذا أكرمه اهللا 

  مثله ومعه:كونوا فالبد أن يحاول أن يأخذ بأيدى عباد اهللا لكي ي،على هذه النعمة

  ِ؟؟  یَشَاءُیَشَاءُ  مَنمَن  یَھْدِي هللاَُّ لِنُورِهِیَھْدِي هللاَُّ لِنُورِه    ))3535(النور)النور  

:  هللا على عطاء اهللا اً ففرض عليه شكر
 ،يدلهم على الطريق القويم، وأن أن يحاول أن يأخذ بأيدى اآلخرين -

 وهو منهج رسول اهللا وصحبه ؛والمنهج المستقيم الذى سار عليه
الكرام والتابعين والصالحين من أهل اهللا أجمعين فى الدنيا إلى يوم 

  الدين.
. إذا هو اكتفى بنفسه فقد قصَّر فى الشكر

 ألن اإلنسان مطالب بالشكر، والشكر هو باب المزيد:

  ))إبراھیمإبراھیم77(( ؟  ؟ لَئِن شَكَرْتُمْ ألََزِیدَنَّكُمْلَئِن شَكَرْتُمْ ألََزِیدَنَّكُمْ     ؟ ؟

هم ولكن باللطف والمودة ييدأيأخذ بف ؛يبصِّر َمْن حولهأن فالبد أن يحاول  .
 والحكمة:

  ُسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  إِلَى؟إِلَى؟  ادْعُادْع    ))125125النحلالنحل((  

:  عز وجل أسأل اهللا 



  

أن يرزقنا وإخواننا البصيرة النورانية، وأن يجعل قلوبنا تقية نقية، وأن يتغشانا فيها 
النورانيَّة، وأن يرزقنا صلى اهللا عليه وسلم   النبيبأنواره البهيَّة، ووجه طلعة حضرة النبىِّ 

 وتجليًّا ربانيًّا، وأن يأخذ بأيدينا على الدوام، وال يتركنا ،فيه علماً إلهاميًّا ونوراً قدسيًّا
 ، وأن يجعلنا من الذين إذا أذنبوا استغفروا،إلى أنفسنا وال إلى غيره طرفة عين وال أقل

 على عطاياه.  عز وجل  وإذا عملوا صالحاً شكروا اهللا ،وإذا أحسنوا استبشروا
على آله وصحبه وسلم  وصلى اهللا على سيدنا محمد و



  

 


