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احلمد % على فضله وإنعامه، وعلى جوده وإكرامه، وحنن مجيعا بكـل مـا أوتينـا وبكـل 
مـــا فينـــا، ال نعـــادل ذرة أو بعـــض ذرة مـــن ذرات إكرامـــه وإنعامـــه، فلـــه احلمـــد ىف األوىل، ولـــه 

والصـالة والسـالم علـى خـري نعمـة أنعـم 8ـا علينـا . وله احلمد على كل حالاحلمد ىف اآلخرة، 
هللا، وأكمـــل منَّـــة تفضـــل 8ـــا علينـــا هللا، ســـيدG ومـــوالG دمحم بـــن عبـــد هللا، ســـر هـــدايتنا، ونـــور 

ذنوبنـا ىف األهـوال احلشـرية، فلـن ننجـوا إال جبلتنا، واآلخذ Mيدينا مجيعاً من  صالحعنايتنا، و 
صلى هللا عليه وآله وورثتـه، والقـائمني بدعوتـه، إىل . بربكته، ولن Rمن إال بعظيم أمننا ىف معيته

  )أما بعد. (يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمني آمني ]رب العاملني

  فيا إخواىن و] أحباىب aرك هللا عز وجل فيكم أمجعني 

ىن أخ فاضل من بيـنكم أن أحتـدث عـن نـور هللا عـزَّ وجـّل، وهـذا مقـام عميـق، طلب م
يق، ألن ســبيله التحقيــق، والكــالم فيــه ال  ــه أو عنــه إال بــدل أو صــدِّ ال ينبغــى أن يتحــدث في

طيعه البيــان، فــإن البيــان عــاجز ىف ميــداين  ، ولكــن نقــرب احلقيقــة علــى قــدرG، مبــا العــواميســت
هنـــاك نـــور كـــوىن، وهنـــاك نـــور غيـــىب، وهنـــاك نـــور : ر هللا عـــز وجـــليفـــتح بـــه علينـــا ربنـــا، فنـــو 

وهنــاك أنــوار حتتــاج إىل . شــهودى، وهنــاك نــور صــفائى، وهنــاك نــور قدســى، وهنــاك نــور ذاتــى
طيعون وسعة هذه األسرار   .قلوب األبرار، الذين يست

هـى فاألنوار احلسية الكونية، كنور الشمس والقمر والنجوم، والكهرaء واملصابيح، و  
أنوار تدل على أن نور هللا عز وجل معنوى، ال يدركه اإلنسان إال بقلبـه النـوراىن، فـاألمر كمـا 

ال تدركـه األبصـار ولـو حبقـائق النظـر والربهـان، ولكـن تدركـه : (قال اإلمام علىٌّ رضـى هللا عنـه
  ). القلوب aلكشف والنور والعيان
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ه، مبــا أودعــه وأظهــره خللقــه، فقــال عــز واألمــر بتوضــيح أكثــر، ضــرب هللا عــز وجــل املثــل لنــور 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َمثَــُل نـُـورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصــَباحٌ { : شـأنه ُ نـُـوُر السَّ مل ). النــور - ٣٥(  }ا�َّ
فضـرب هللا املثـل لظهـوره 8ـذا املثـال لنـوره، حنـن نـرى ).  َمَثُل نُـورِهِ : (، ولكن قال)نوره: (يقل

ــور املصــب ــه حقيقــة وجــوهر بعضــنا ىف ن طيع أن يــرى حبدقت ــا يســت اح أو الكهــرaء، لكــن َمــْن من
طيع أن نـرى ذا�ـا وحقيقتهـا طيع؟ لكن نرى آ�رهـا، ولكـن ال نسـت . وماهية الكهرaء؟ من يست

نــرى آ�ر قدرتــه، وبــديع إبــداع صــنعته، لكنــه ســبحانه ال  -و% املثــل األعلــى -وكــذلك رىب 
مبــدارك، فــال يوجــد فينــا املــدارك الــىت تــدرك حضــرة الــذات، يــرى ىف ذاتــه لعيوننــا عــن اإلدراك 

طاG هللا 8ا الكماالت طيع أن ندرك ما فينا من املعاىن الغيبية، وهى الىت أع   . ألننا ال نست

طــاG هللا عقــالً ميَّـــزG بــه عــن ســائر الكائنــات، أيــن هــو العقــل؟ ومــا صــورة هــذا  فقــد أع
ل؟ عجز الـورى كلهـم عـن اإلشـارة إليـه، أو التنويـه العقل؟ وىف أى موضع فينا يوجد هذا العق

فـإذا عجـز اإلنسـان عـن معرفـة العقـل، فكيـف . عليه، ألنه غيب ال يدريه إال خالقه عز وجـل
طيع أن نــرى 8ــا؟ فاإلنســان يعــيش بقلــب  يعــرف aلعقــل مــن خلــق العقــل؟ مــا اآللــة الــىت نســت

ْره، وفيــه التســليم وفيــه اإلميــان، ىف أى ســليم، أودعــه فيــه اخلــالق الكــرمي، فيــه احلُــبُّ وفيــه الُكــ
طيع اإلنسـان  طيع أن ندركه ىف األكوان؟ ال يست موضع نراه ىف األبدان؟ أو ىف أى موضع نست

محن { . ولـــو طـــال بـــه الزمـــان، أن يـــدرى شـــيئا ولـــو قلـــيالً عـــن القلـــب الـــذى إحتصـــنا بـــه الـــر
ــــن اْلِعْلــــِم ِإالَّ قَِلــــيالً َوَيْســــأَُلوَنَك َعــــِن الــــرُّوِح قُــــِل الــــرُّوُح ِمــــْن َأْمــــِر َريبِّ   -٨٥(}  َوَمــــا ُأوتِيــــُتم مِّ

  ).اإلسراء

وكيــف يــدرك هــذا القلــب أنــوار األلوهيـــة !! فكيــف حيــوى هــذا القلــب معــاىن الـــرب؟
هـذا أمـر حمـال إال إذا !! وأسرار احلضرة القدسية، وغريها من املعاىن اإلهليـة أو املعـاىن الغيبيـة؟

a طاء والنوالتفضل هللا عز وجل على رجل   .لع
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سئل اإلمـام مالـك رضـى هللا عنـه وأرضـاه، كيـف رأى رسـول هللا ربـه؟ فقـال رضـى هللا  
عن حسه ونفسه، وبَِقَى بربِّه، فرأى ما فيه مـن هللا مجـال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -غاب دمحم رسول هللا : (عنه

  .ملسو هيلع هللا ىلص -هللا، ىف غيبه دمحم رسول هللا 

  ىب Mى عني أراه          بعينه ال بعيىن فما يراه سواهإذا جتلى حبي

طيع أن نــدرك  بعــض  -علــى قــدرG  -فـاألنوار احلســية ذكــرى وتقريــب للحقيقــة، لنســت
األنوار الذاتية اإلهلية واألنوار املعنوية، نور العقل، ونور القلـب، ونـور الـروح، نـور السـّر، نـور 

طيع أن نـدرك  اخلفى، ونور األخفى، الىت هى فينا مواقع علـى  -تقرب احلقيقـة لنـا، حـىت نسـت
 Gرينا عز وجل -قدرaأنوار خالقنا و.  

طع  -وهو نور آمني الوحى جربيل عليه السالم  -إذا كان أفضل نور ملكوتى  مل يسـت
مـن األنـوار القدسـية، فمـا aلنـا حنـن بـذنوبنا  -ولـو بشعشـعان  -أن يتجاوز السدرة، ليحظى 

طبيعتنا    !! وكثافة أجسامنا؟وعيوبنا، وب

طيع إدراك النــور الــذاتى، ولكــن مــن فضــل هللا علينــا أننــا بعــد  فــالنور امللكــوتى ال يســت
النقاء والصـفاء، يكرمنـا هللا عـز وجـل مـن عنـده aجلمـال والبهـاء، الـذى نشـرف بـه علـى هـذا 

مــام ومــن يــرى قبســاً أو ملعــاً مــن هــذه األضــواء يقــول كمــا قــال اإل. الكمــال واجلمــال والبهــاء
  :الغزاىل رضى هللا عنه

  فكان ما كان مما لسُت أذكره         فُظنَّ خرياً وال نسأل عن اخلرب

، أو ِعـــْد ] بــىن مــن واحـــد إىل  ٢=١+١: ولــو جــاء ابــن ىل ىف ســنة أوىل إبتــدائى وأقــول لــه
 :] والــدى أG أريــد أن أتعلــم اللوغارمتــات والــداالت، مــاذا أقــول لــه؟ أقــول لــه: عشــرة، فقــال

  .أنت ال زلت صغرياً ] بىن
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طـاG ىف قلوبنـا، وىف صـدورG، مـن نـور اإلميـان،   هو نفس األمر، فإن هللا عـز وجـل أع
طيع أن نـدرك بـه ىف مقـام املعـاىن والعيـان  مـن  -علـى قـدر مـا لنـا عنـد هللا عـز وجـل  -ما نست

طاقة والوسـعة والقـوة ىف مقامـات اإلميـان، وكلمـا زاد اإلميـان ىف القلـوب، وكلمـا صـدر النـور  ال
ىف الصدور، زاد مددG ىف عامل اإلشراق والنور، فتدرك ما كان وما خفى، مبا تفضـل بـه عليـك 
هللا من النور، الذى ميدك به ىف فؤادك، وحـىت نعلـم هـذه احلقيقـة، قـال هللا عـز وجـل لنـا مبينـا 

ـــَماَواِت َواْألَْرضِ {: هـــذه املقامـــات، فقـــال عـــن ذاتـــه ُ نُـــوُر السَّ ، وقـــال عـــن )النـــور - ٣٥(}  ا�َّ
َن ا�ِّ نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبٌني  {:حبيبه صلوات هللا وسالمه عليه   . )املائدة-١٥(} َقْد َجاءُكم مِّ

قـد . (نكـرة، ألنـه يظهـر لكـلٍّ علـى قـدره، ال علـى قـدر صـاحب النـور ملسو هيلع هللا ىلص) نور(وجاء بكلمة 
علــى قــدركم، وعلــى قــدر صــفاء قلــوبكم، وعلــى قــدر وســعة أرواحكــم، ) جــاءكم مــن هللا نــور

طاء الذى صـرف لكـم مـن خـزائن فضـل ربكـم  فرمبـا نكـون كمـا  -عـز وجـل  -وعلى قدر الع
طفى ملسو هيلع هللا ىلص يتجلـى لنـا عيـاGً، منـا مـن يـرى حقيقتـه، ومنـا مـن يـرى قبسـاً  حنن اآلن واحلبيب املصـ

طفــه شــعاع منــه ىف ســريرته، والكــل يــرى  مــن ضــياء حضــرته، ومنــا مــن ميــر علــى خميلتــه، ومنــا خي
} َوَأْبِصـْرُهْم َفَسـْوَف يـُْبِصـُروَن { : على قدر ما يسمح له خري الورى ملسو هيلع هللا ىلص، ألن هللا قال له فينـا

  .در ما تتحمل أفئد�م، ووسعة قلو8مكيف يكشف هلم ملسو هيلع هللا ىلص؟ على ق  ).الصافات -١٧٥(

ىف  - مل جيتمـع بـه ظـاهراً  ،كـان ىف بـالد الـيمن  ملسو هيلع هللا ىلص ىف زمانـه ورمبا أنتم تذكرون أن رجالً 
حــىت  ،فيمــا مل يتمتــع مــن حولــه مــن أهــل املظــاهر نــه متتــع بــه مــن أنــوار البــاطنمــع أ -الظــاهر

وكـان تبشـري  .وهـو النهايـة الغايـة، صـلوه هـوحوظنوا أن مـا رأوه و  ،متعجبوا منه عند سؤاله هل
ذا الرجـل ليعـرفهم أ¸ـم ىف 8ـ ملسو هيلع هللا ىلصجـاء  ،بدايـةالحىت يعرفهم أ¸ـم ىف  ،ه عن مقامهئاإمياحلبيب و 
   .وا اىل مقام النها]تومل يصل البدا]ت

  



   عـزَّ وجلّ  هللانور                 فوزى دمحم أبو زید                                        /فضیلة الشیخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٢٠٠١-٤-٣٠ الموافق ھـ١٤٢٢صفر ٦سھرة االثنین باألقصر   السعدي عمران/ أدیوان 

-5 -

غـا]ت ومنتهـى ال ةىل غايـإوصـلوا  ولـو ،البدا]ت ةفكل الناس ىف مقام احلبيب ىف بداي
طيع واصـف  !!؟اىنصـمدهللا السـر و  !!؟هللا الـذاتى فما aلكم بنـور، النها]ت هـذا أمـر ال يسـت
طيع  منــاإو  ،أن يصـفه طهــر و  ، تفضــل هللا علـيهم ذاإ – هــل القلـوبأيسـت بنــور  ،عيــوبمـن ال وات
نــور عــالم  ئقبعــض حقــا ،هللا فــيهم مــن النــور املوجـود نَّ ن يــدركوا مبـا َمــأ - موهــوب همـن عنــد
  .عز وجل - الغيوب

كيـف ( :وأرضـاه رضـى هللا عنـهاإلمـام أبـو العـزائم  ،لكن حنن كمـا قـال سـيدى وإمـامى
طني أنوار رب العاملني طني). يدرك ال    ؟ماذا ىفَّ  ،هذا هو ال

طِّ حيِْ أG وَ  نيٌ أطِ    نيعيا أG تى وهَ حيِْ أG وَ  ورٌ أنُ       ني ى وأين هو ال

 ،واهب أهـل اخلصوصـيةمأن يهب لنا ، نسأل هللا ىل خصوصيةإهذه أمور غيبية حتتاج 
 هوجيعلنا من أهل جماليـ ،حىت يكاشفنا عياM Gنواره الذاتية زية،وأن يتفضل علينا مجيعا 8ذه امل

  .وجماالته الوهبية ،ةMنواره القدسي وأبداً  وميتعنا دائماً  ،الذاتية

  وصلى هللا على سيدG دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

***************  
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