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  ١في رحاب النورفي رحاب النور: : الثاني عشرالثاني عشرالمجلس المجلس 
� الذي أهلنا بفضله ومّنه وجوده وكرمه من قبل القبل لتلقى كالم هللا وجعلنا من الـذين ختشـع قلـو�م وتـرتّج  احلمد 

لتلقـى كالمـه، وجعـل  عزوجـل ، والصالة والسـالم علـى مـن اختـاره هللاعزوجل صدورهم و�تّز أعضاؤهم عند مساع كالم هللا
�طيـب هـذه اخلصـال، مث بـّني للخلـق وعاء هلـذا الكمـ  صلى هللا عليه وسلمقلبه ال ،وأيـده وثبتـه؛ ليتخلـق يف ظـاهره و�طنـه 

� وشـفيعنا يف اآلخـرة، عليـه مـن هللا � دمحم إمامنـا يف الـدنيا وسـيد أذكـى الصـلوات  عزوجـل عن إذن من الواحد املتعال؛ سيد
ل بيتـه األطهـار وكـل مـن تبعـه علـى وأمنى الربكـات وهاطـل الفيوضـات وعمـيم األنـوار النـريات اإلهليـات ،وصـحبه الكـرام وآ

� رب العاملني إىل  هذا اهلدى   .يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني 

  القرآن الكریم مأدبة هللالقرآن الكریم مأدبة هللا
� أحباب هللا جلسنا يف ضيافة هللا وقدم هللا  � لنا على لسان أحد األحبة  طعاًما شهًيا للقلوب حمبًبـا  عزوجل احلمد 

  .عزوجل عم الفتاح فتنسى الدنيا ومهومها ومشاكلها وتتجه إىل هللالألرواح؛ تشرب منه كالم املن

                                                             
  م١٩/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم  ٢٧سجد أوالد الشیخ م ١
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  :أطِعَمًة متعددةً  عزوجل والقرآن جعله هللا

�ت اليت تتحدث عن األحكام الشرعي) الفرقان(فمنه  -  .ة اليت تفرق بني احلق والباطلوهي اآل

ن كـــان ســـاهًيا ويقـــوم للتـــذكرة والتنبيـــه  مـــن الغفلـــة والســـهو واملوعظـــة لكـــي ينتبـــه اإلنســـان إ) الـــذكر(ومنـــه  -
 .زوال وأن اآلخرة هي دار املآل إىلجمتهًدا وساعًيا ألنه يعلم علم اليقني أن الدنيا  عزوجلملواله

�ت الـيت تتحــدث عــن القــرب مــن هللا ) النــور(ومنـه  - �ت الــيت اسـتمعنا إليهــا يف هــذه الليلــة فيهــا اآل وهــذه اآل
حاتـه وجتلياتـه الـيت ال اسـتمطار واسـتمداد فيوضـاته وفتو وكيفية نيل قربه ورضاه وكيفية التعلق حبضرته وكيفيـة 

 .منتهى هلا

  .عزوجلكل هذا وأكثر يف كتاب الله

  :صلى هللا عليه وسلمقال رسول الله

بْلُ ا�َِّ ،  إِنَّ إِنَّ   {{ آنَ حَ تَطَعْتُمْ ، إِنَّ ھَذَا الْقُرْ ا اسْ أْدُبَتِھِ مَ نْ مَ أْدُبَةُ ا�َِّ فَاقْبَلُوا مِ آنَ مَ بْلُ ا�َِّ ،ھَذَا الْقُرْ آنَ حَ تَطَعْتُمْ ، إِنَّ ھَذَا الْقُرْ ا اسْ أْدُبَتِھِ مَ نْ مَ أْدُبَةُ ا�َِّ فَاقْبَلُوا مِ آنَ مَ   ھَذَا الْقُرْ
النُّورُ الْمُ  النُّورُ الْمُ وَ فَاءُ النَّاِفعُ وَ الشِّ فَاءُ النَّاِفعُ بِینُ ، وَ الشِّ سَّكَ بِھ  بِینُ ، وَ نْ تَمَ ةٌ لِمَ مَ صْ سَّكَ بِھعِ نْ تَمَ ةٌ لِمَ مَ صْ یغُ   عِ نْ تَبِعَھُ ، ال یَزِ اةٌ لِمَ نَجَ یغُ ، وَ نْ تَبِعَھُ ، ال یَزِ اةٌ لِمَ نَجَ ، وَ

دِّ ، اتْلُوهُ فَ  ةِ الرَّ نْ كَثْرَ لَقُ مِ ال َیخْ ائِبُھُ ، وَ ي عَجَ ال تَنْقَضِ مُ ، وَ جُّ فَیُقَوَّ ال یَعْوَ تَعْتَبَ ، وَ دِّ ، اتْلُوهُ فَ فَیُسْ ةِ الرَّ نْ كَثْرَ لَقُ مِ ال َیخْ ائِبُھُ ، وَ ي عَجَ ال تَنْقَضِ مُ ، وَ جُّ فَیُقَوَّ ال یَعْوَ تَعْتَبَ ، وَ نَّ فَیُسْ نَّ إِ إِ
كُمْ عَ  رُ كُمْ عَ ا�ََّ یَأْجُ رُ نْ أَلِفٌ ا�ََّ یَأْجُ لَكِ فٌ ، وَ رْ ا إِنِّي ال أَقُولُ الم حَ سَنَاتٍ ، أَمَ رَ حَ فٍ عَشْ رْ تِھِ كُلَّ حَ نْ أَلِفٌ لَى تِالوَ لَكِ فٌ ، وَ رْ ا إِنِّي ال أَقُولُ الم حَ سَنَاتٍ ، أَمَ رَ حَ فٍ عَشْ رْ تِھِ كُلَّ حَ لَى تِالوَ

یمٌ  مِ المٌ وَ یمٌ وَ مِ المٌ وَ   ٢٢}}  وَ
�كل مث حتلي   .املأدبة معناها الوليمة الكبرية اليت عليها مجيع األصناف 

�ت القرآنية اليت مسعناها اليوم   .والتحلية بكلمات النور يف اآل

  لكائناتلكائناتأنوار اأنوار ا
اتِ   نُورُ نُورُ   ا�َُّ ا�َُّ     {{ اوَ اتِ السَّمَ اوَ ضِ   السَّمَ األَْرْ ضِ وَ األَْرْ   ))٣٥٣٥النورالنور( (   }}وَ

  : عزوجل والعلم احلديث يقول كما قال هللا

  .كل شيء تدخل بداخله جتده نورًا 

نور وهـذا الكـالم أثبتـه سـر�ن كـالكهر�ء والكهـر�ء عبـارة عـن فيها أصل الكل الكائنات تتكون من ذرات والذرات 
  .،كل شيء يف الكون نور. عزوجل يف كالم العزيز العليمالعلم؛ لكي نزداد يقيًنا 

  :حنن نرى الظاهر آلن هذه العني عني املظاهر

تظهــر عـني القلــب،عني  ملسو هيلع هللا ىلص لكـن لـو طهــر� البـاطن مبــا أشـار علينـا هللا ومشــينا علـى املــنهج الـذي بينـه لنــا رسـول هللا
  .يرى الكون كله نورًا  ،هذه الكائنات لكائنات املنبّث يفالظاهر تري الكائنات وعني الباطن ترى نور مكون ا

  منھج الصالحین في تزكیة النفسمنھج الصالحین في تزكیة النفس
�خذ الفرد منهم علـى حسـب مـا  رضى هللا عنه سيدي أبو احلسن الشاذيل وأرضاه وهو يف بدايته كمعظم الصاحلني؛ 

                                                             
  المستدرك وسنن البیھقي ٢
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 البـد أن كـل شـيء غـري هللا)التصـفية مـن األغيـار(يقدره العزيز العليم سنني يف جماهـدة نفسـه وتصـفية قلبـه مـن كـل غـري هللا 
�ألسـرار ويشـرق فيـه نـور النـيب املختـار صـلى  خيرجه من هذا القلب يصفيه من األغيار لكي ميأله هللا من األنوار ويتنـزل لـه 

  .عليه وسلمهللا 

كل فرد منهم كان ماشًيا على هذه الشاكلة يف البداية حيّصـل كـالم هللا وحيفظـه وجيـّوده، مث وحيّصـل أحكـام شـرع هللا 
درس سـرية سـيد األولـني واآلخـرين وأصـحابه املبـاركني ومـا تيسـر مـن رجـال هللا الصـاحلني ،وبعـد مـن العلمـاء العـاملني، مث ويـ

ً�؛ ليبني املنهاج والطريق لغـريه فيسـّلم نفسـه إليـه عزوجل هذا جيعل له شيًخا وصل واتصل وأعطاه هللا يسـلم نفسـه بعـد ، إذ
ومـا تيسـر مـن سـري  رضى هللا عنهم وصحبه املباركني ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعلم القرآن ويتعلم الشرع وعرف سرية سيد األولني واآلخرين

  .الصاحلني 

إذا ذهب للشيخ ومل حيصـل هـذه العلـوم فيقـول لـه ادخـل أوال أكمـل هـذه العلـوم وبعـد ذلـك أعطيـك الـورد والعمـل 
  .عزوجل أنوار احلي القيومإىل  واملنهج الذي يوصلك

  .احلني كلهم وحنن ال نعرف إال هذاوهذا منهج الص

علـى سـبيل املثـال حفـظ القـرآن وكـان يف بـالد املغـرب ودرس أحكـام الّشـرع مثـل الفقـه  فالشيخ أبو احلسن الشاذيل
تونس ليتلقي هذه العلـوم إىل  والتفسري والسرية ،ومسع أن هذه الدراسة هلذه العلوم يف تونس أعلى وأرقى فسافر من املغرب

� ه العالمـات مـن كتـاب هللا فبحـث ؛ فمشـى ومعـعزوجـل وبعد أن أكمل هذه العلوم بدأ يبحث عن الشـيخ الـذي يوصـله 
الفــتح الواســطي وكــان مــن كبــار تالميــذ  وأن قابــل أحــد الصــاحلني وهــو ســيدي أبــإىل  عنــه يف ليبيــا ومصــر والشــام والعــراق

رضـى شيخه سـيدي عبـد السـالم بـن مشـيش إىل  فقال له شيخك يف بالد املغرب فذهب ضى هللا عنهسيدي أمحد الرفاعري 
مقامـات خشـية هللا إىل  دة الـنفس وكيفيـة مراقبـة هللا املراقبـة الـيت ترفـع املـرءفتلقـى منـه علـوم املعرفـة وأسـاليب جماهـ هللا عنـه

  .ل هللا وكرب�ء هللا جل يف عالهواخلوف من جال

ً� جتاهـد فيـه نفسـك وتصـفيها حلضـرة الـرمحن: وبعد ذلك قال له إىل  فبـدأ يبحـث فرجـع عزوجـل اجعل لنفسك مكـا
هذه عني املاء أشرُب وأغتسُل و أتوضأُ منها وهـذا الغـار أتعبّـُد فيـه، وكـان تونس فوجد جبًال حتته عني ماء و به مغارة فقال 

  .استمر سبع سنوات على هذا املنوال�كل من حشائش األرض و 

� سـيدي إن  ويف ذات يوم كان ذاهًبا للجبل فتعلق به رجٌل من أهل البلد وكان معه علـى الـدوام فقـال لـه ذات يـوم 
رفــع يــده يف احلـال وجــاء بتفاحــة فقـال خــذ هــذه التفاحــة وفـارقين أنــت ال تصــلح معــي شـفتاي متزقــت مــن أكـل احلشــائش ف

� أريد أن أصل   .فقال له إين تبُت إىل هللا، أ

�ذه الكيفية   .ومثله سيدي أمحد البدوي، ومثله سيدي أمحد الرفاعي، وكل األقطاب الذين تسمع عنهم 

�ت الســبع  �لــروا مث تعلــم علــوم الــدين؛ ومنهــا الفقــه علــى مــذهب ) قــراءاتال( ســيدي أمحــد البــدوي حفــظ القــرآن 
ً� فيه، مث ذهب إىل مكة، وذهب إىل املكان الذي كان يتعبد فيه حضـرة  اإلمام الشافعي ؛ حىت أنه من إتقانه للفقه ألف كتا

مجاعة يف بيت هللا وهو غار حراء، ومكث يعبد هللا يف هذا الغار سبع سنني، ويف هذه الفرتة كانت ال تفوته صالة  ملسو هيلع هللا ىلص النيب
احلرام، وليس معىن أنه يف خلوة يرتك الصالة يف مجاعة ،ال ألنه سيكون إماًمـا يُقتـدى بـه، فـإذا تـرك اجلماعـة تـرك مـن خلفـه 

  .أنين صليت يف اخللوة: اجلماعة وإذا قال أنين صليت يف اخللوة ؛ فرمبا ترك من وراءه الصالة وقال

  السیاحة في الملكوتالسیاحة في الملكوت
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يف طلب العلم ورؤيـة األحبـاب، وهـذه أجرهـا عـال وقـدرها كبـري، وهـذه كلهـا سـياحة يف ها ياحة ولكنحنن حاليا يف س
لكن هناك سياحة يف عامل العلو، وهذه ال حتتاج سفًرا أو حترًّكا من هنا وهناك، فيكون العبد يف مكانه وروحـه تسـرح .األرض

� رسـول هللا: أو مـا مصـدره؟ نقـول لـه يف ملكوت هللا وهو جالس، فإذا سأل سائل من أين هذا الكـالم؟  إن أصـحاب سـيد
�م ال يبيــت يف بيتــه أو يف املدينــة، ولكــن يبيــت يف امللكــوت األعلــى، أرواحهــم ســارحة يف امللكــوت   ملسو هيلع هللا ىلص ــبهم إذا  كــان أغل

  :األعلى

ینَ   {{ الَّذِ ینَ وَ الَّذِ مْ   َیِبیتُونَ َیِبیتُونَ   وَ بِّھِ مْ لِرَ بِّھِ دًا  لِرَ دًاُسجَّ ا  ُسجَّ ِقیَامً اوَ ِقیَامً   ))الفرقانالفرقان٦٤٦٤((  }}  وَ

يب يف شــيء ينــادي بــه علــى الصــالة، وقــال هلــم مــا العمــل؟ وكــان عنــدما يصــلي الفجــر ولــذلك عنــدما استشــارهم النــ
� عبـد هللا بـن وهـذا ممـا رأوه يف امللكـوت، فجـاء  ؟مـن مـنكم الليلـة رأى رؤ�؟ ليفسـرها هلـم: يلتفت هلم ويقـول أحـدهم سـيد

  :وقالزيد

أَنَا  ِبيِبي  طَافَ طَافَ { {  أَنَاوَ لٌ   نَائِمٌ نَائِمٌ   وَ جُ لٌ رَ جُ لُ   رَ مِ لُ یَحْ مِ هِ   ِفيِفي  نَاقُوسًانَاقُوسًا  یَحْ هِ یَدِ دَ   یَایَا  فَقُلْتفَقُلْت  یَدِ دَ عَبْ   فَقَالَ فَقَالَ   النَّاقُوسَ النَّاقُوسَ   أَتَبِیعُ أَتَبِیعُ   ا�َِّ ا�َِّ   عَبْ
ا مَ اوَ مَ َنعُ   وَ َنعُ تَصْ ال  قَالَ قَالَ   الصَّالةِ الصَّالةِ   إلَىإلَى  ِبھِ ِبھِ   نَدْعُونَدْعُو  فَقُلْتفَقُلْت  ِبھِ ِبھِ   تَصْ الأَوَ ا  عَلَىعَلَى  أَدُلُّكأَدُلُّك  أَوَ امَ یْرٌ   ھُوَ ھُوَ   مَ یْرٌ خَ نْ   خَ نْ مِ   بَلَىبَلَى  فَقُلْتفَقُلْت  ذَلِكَ ذَلِكَ   مِ
بَرُ   ا�َُّ ا�َُّ   تَقُولُ تَقُولُ   فَقَالَ فَقَالَ  بَرُ أَكْ بَرُ   ا�َُّ ا�َُّ   أَكْ بَرُ أَكْ رِ   إلَىإلَى  أَكْ رِ آخِ رَ   مَّ مَّ ثُ ثُ   األَذَانِ األَذَانِ   آخِ تَأْخَ رَ اسْ تَأْخَ نِّي  اسْ نِّيعَ یدٍ   غَیْرَ غَیْرَ   عَ یدٍ بَعِ تَقُولُ   قَالَ قَالَ   ثُمَّ ثُمَّ   بَعِ تَقُولُ وَ ت  إذَاإذَا  وَ تقُمْ   قُمْ
بَرُ   ا�َُّ ا�َُّ   الصَّالةِ الصَّالةِ   إلَىإلَى بَرُ أَكْ بَرُ   ا�َُّ ا�َُّ   أَكْ بَرُ أَكْ رِ   إلَىإلَى  أَكْ رِ آخِ ةِ   آخِ قَامَ ةِ اإلِ قَامَ ا  اإلِ افََلمَّ ت  فََلمَّ َبحْ تأَصْ َبحْ تُھُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ النَِّبيَّ   أَتَیْتأَتَیْت  أَصْ بَرْ تُھُ فَأَخْ بَرْ ا  فَأَخْ اِبمَ أَیْت  ِبمَ أَیْترَ   رَ

ا  فَقَالَ فَقَالَ  اإنَّھَ یَا  إنَّھَ ؤْ یَارُ ؤْ عَ   قُمْ قُمْ   ا�َُّ ا�َُّ   شَاءَ شَاءَ   إنْ إنْ   حَقٍّ حَقٍّ   رُ عَ مَ ا  عَلَیْھِ عَلَیْھِ   فَأَلْقِ فَأَلْقِ   بِاللٍ بِاللٍ   مَ امَ أَیْت  مَ أَیْترَ ذِّنْ   رَ ذِّنْ فَلْیُؤَ تًا  أَنْدَىأَنْدَى  فَإِنَّھُ فَإِنَّھُ   ِبھِ ِبھِ   فَلْیُؤَ وْ تًاصَ وْ   صَ
نْك نْكمِ ت  مِ تفَقُمْ عَ   فَقُمْ عَ مَ عَلْتُ   بِاللٍ بِاللٍ   مَ عَلْتُ َفجَ لَیْھِ   أُلْقِیھِ أُلْقِیھِ   َفجَ لَیْھِ عَ ذِّنُ   عَ ذِّنُ فَیُؤَ عَ   ِبھِ ِبھِ   فَیُؤَ عَ فَسَمِ رُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   فَسَمِ رُ عُمَ طَّابِ   بْنُ بْنُ   عُمَ طَّابِ الْخَ ھُوَ   الْخَ ھُوَ وَ   بَیْتِھِ بَیْتِھِ   ِفيِفي  وَ

جَ  رَ جَ َفخَ رَ رُّ   َفخَ رُّ َیجُ هُ  َیجُ دَاءَ هُرِ دَاءَ اَلَّذِي  یَقُولُ یَقُولُ   رِ يوَ اَلَّذِ سُولَ   یَایَا  بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ   بَعَثَكبَعَثَك  وَ سُولَ رَ أَیْت  لَقَدْ لَقَدْ   ا�َِّ ا�َِّ   رَ أَیْترَ ثْلَ   رَ ثْلَ مِ ا  مِ امَ أَى  مَ أَىرَ صلى صلى   فَقَالَ فَقَالَ   رَ
دُ   فَلِلَّھِ فَلِلَّھِ   هللا علیھ وسلمهللا علیھ وسلم مْ دُ الْحَ مْ     ٣٣}}الْحَ

� يف امللكـوت األعلـى، و اه األصحاب ، تلقصالةاألذان الذي نسمعه يف كل ف صـلى  رسـول هللاملـا مل يكـن عنـد سـيد
لــو كــان هنــاك جمموعــة  ، يعلمنــا أن األمانــة تقتضــى هكــذا ،!دى صــو�ً أمر بــالًال أن يــؤذن ألنــه أنــجماملــة فــ هللا عليــه وســلم

صـلى هللا  يريدون أن يؤذنوا؛ خنتار األفضـل لكـي جيمـل األذان بصـوته الـذي حبـاه بـه هللا هـذا الـذي أوجبـه علينـا رسـول هللا
� رسـول : فقـال كـل واحـد مـنهمفقـط مـن رأى نفـس الـرؤ�، بـل أتـى آخـرون  رضى هللا عنه، ومل يكن عمر عليه وسلم وهللا 

�ألذان؟ ؟ رأى األذان يف امللكــوت األعلــىهم د رأيــت مثــل مــا رأى، فكــّم مــنهللا لقــ ، الصــحابةإذاً مــن الــذي تلقــى الــوحي 
  .ملسو هيلع هللا ىلص وأقرهم على ذلك النيب

  الطریق إلى هللالطریق إلى هللا
ثُ   {{: فَـَقـاَل لَـُه ذات يـوم  رضـى هللا عنـه يسأل أصحابه كل يوم كيف أصبحت ،فسأل حارثـه ملسو هيلع هللا ىلص فكان ثُ یَ�ا حَ�ارِ یَ�ا حَ�ارِ

؟ تَ بَحْ ؟كَیْفَ أَصْ تَ بَحْ ق�اأَ أَ : : قَالَ قَالَ   كَیْفَ أَصْ نًا حَ مِ ؤْ تُ مُ بَحْ ق�اصْ نًا حَ مِ ؤْ تُ مُ بَحْ ا تَقُولُ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقَالَ قَالَ ، ، صْ ا تَقُولُ انْظُرْ مَ قِیقَ�ةً،   ،،انْظُرْ مَ ءٍ حَ قِیقَ�ةً، إِنَّ لِكُ�لِّ شَ�يْ ءٍ حَ إِنَّ لِكُ�لِّ شَ�يْ
؟ قَالَ  قِیقَتُكَ ا حَ ؟ قَالَ فَمَ قِیقَتُكَ ا حَ تُ لَیْلِ�يعَ عَ   أَلَسْتُ قَدْ أَلَسْتُ قَدْ : : فَمَ رْ أَسْ�ھَ ي، وَ أَظْمَ�أْتُ نَھَ�ارِ ي، وَ فَتِ الدُّنْیَا عَنْ نَفْسِ تُ لَیْلِ�يزَ رْ أَسْ�ھَ ي، وَ أَظْمَ�أْتُ نَھَ�ارِ ي، وَ فَتِ الدُّنْیَا عَنْ نَفْسِ ، ، زَ

أَنِّي أَنْظُ  أَنِّي أَنْظُ كَ اكَ زً بِّي بَارِ شِ رَ ارُ إِلَى عَرْ زً بِّي بَارِ شِ رَ أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى أَھْ�لِ ا  ،،رُ إِلَى عَرْ كَ أَنِّي أَنْظُ�رُ إِلَ�ى أَھْ�لِ اوَ كَ ونَ فِیھَ�اوَ رُ اوَ نَّ�ةِ یَتَ�زَ ونَ فِیھَ�الْجَ رُ اوَ نَّ�ةِ یَتَ�زَ كَ�أَنِّي لْجَ كَ�أَنِّي ، وَ ، وَ
ا  أَنْظُرُ إِلَى أَھْلِ أَنْظُرُ إِلَى أَھْلِ  نَ فِیھَ اغَوْ االنَّارِ یَتَضَ نَ فِیھَ اغَوْ ثُ : :   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ ، قَالَ ))َيِصـيُحونَ َيِصـيُحونَ ((  النَّارِ یَتَضَ ثُ یَ�ا حَ�ارِ مْ   !!یَ�ا حَ�ارِ فْ�تَ ، فَ�الْزَ مْ عَرَ فْ�تَ ، فَ�الْزَ ثَ�الثَ ثَ�الثَ   --عَرَ

                                                             
د أَبِو رواه ٣ نَادٍ  دَاوُ یحٍ  بِإِسْ یْدِ  بْنِ  ا�َِّ  عَبْدِ  عَنْ  صَحِ بِّھِ  عَبْدِ  بْنِ  زَ   رَ
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اتٍ  رَّ اتٍ مَ رَّ ر هللا باإلیمان ق  --مَ ر هللا باإلیمان قثم ألتفت إلى أصحابھ وقال عبد نوّ   .٤}}  لبھلبھثم ألتفت إلى أصحابھ وقال عبد نوّ
  سألين البارحة أحد األحباب ما الطريق إىل هللا؟ واجلواب يف احلديث

ال يستطيع رجل أن يضع قدمـه يف طريـق هللا وهـو مل يزهـد يف الـدنيا علـى ) الزهد(أول شيء عزفت نفسي عن الدنيا 
واخلضــوع ومعــه دوام مــنهج حبيــب هللا ومصــطفاه، هــذا هــو األســاس ،وبعــد الزهــد يبــدأ العمــل؛ ألن العمــل معــه اخلشــوع 

�ــاري، مــع العمــل يتفضــل هللاعزوجــل اإلقبــال علــى هللا عليــه مبقــام اليقــني ومقــام  عزوجــل ، فيبــدأ أســهرت ليلــى وأظمــأت 
�ذن من هللا  عزوجل اإلحسان ومقام القرب من هللا ويعبد هللا كأنه يراه مث تنكشف احلجب فيطلع على كل شيء بعني قلبه 

  .  جل يف عاله 

  مقام الكمالمقام الكمال
احلســن الشــاذيل وهــو يف البدايــة يقــول كنــت ســائًرا يف الصــحراء فأخــذين حصــر البــول فنظــرت فــإذا كــل  ســيدي أبــو

� رب احجبين عن هذا املشهد فنوديت � : ذرات الرمال حويل نور، فاحرتت أيتبول على نور؟ فقلت  لو سألتنا بكل أنبيـاء
�لعينـني فهـذا املقـام األعظـم ،عـني ف: ورسلنا أن حنجبك ما حجبناك، ولكن سلنا أن نعينك ونقويك، قـال قـواين هللا فرأيـت 

الرأس ترى الرمال وعني القلب ترى النور يف هذه الرمال، عني الرأس تري اخللـق وعـني القلـب تـرى األرواح السـاكنة داخـل 
ول اإلمـام أبـو اخللق عني الرأس تري الظاهر وعني القلب ترى النور البـاطن الـذي جعلـه هللا يف هـذه األشـياء،وهذا الـذي يقـ

  :فيه رضى هللا عنهالعزائم 

  ون�����������������ال الس�����������������رّ وارت�����������������احون�����������������ال الس�����������������رّ وارت�����������������اح  فن�����������ي م�����������ن ش�����������اھد المجل�����������ىفن�����������ي م�����������ن ش�����������اھد المجل�����������ى

  رأى األش�����������������������باح أرواحً�����������������������ارأى األش�����������������������باح أرواحً�����������������������ا  وغن����������������ى بالحق����������������ائق م����������������نوغن����������������ى بالحق����������������ائق م����������������ن

  .ال يرى األشباح  إنه يرى األنوار اليت يف األشباح

  يف هذه احلقيقة يف مشاهده  رضى هللا عنه يقول األمام أبو العزائم 

  اني س�����واطعاني س�����واطعتغی�����ب المب�����اني والمع�����تغی�����ب المب�����اني والمع�����  وإن نظ�����رت عین�����ي إل�����ى أي ك�����ائنوإن نظ�����رت عین�����ي إل�����ى أي ك�����ائن

  .املعاين اليت داخل هذه املباين  ىاملباين ولكن ير  ىال ير 

  نور هللا المكنوننور هللا المكنون
اتِ   نُورُ نُورُ   ا�َُّ ا�َُّ   {{ اوَ اتِ السَّمَ اوَ ضِ   السَّمَ األَْرْ ضِ وَ األَْرْ   ))النورالنور٣٥٣٥((  }}  وَ

� أحبــاب ال نســتطيع أن نبــيح فيــه إال بقــدر حمــدود حبســب مــا تتحملــه أوعيــة قلــوب احلاضــرين والســامعني  ونــور هللا 
�ت نــور كـــوين يوجــد ... وحنــن كلنــا نـــراه؛ نــور الشــمس ونـــور القمــر ونــور املصـــابيح، وهــذا يــراه الكـــافر واملشــرك واحليـــوا

هـؤالء  عزوجـل لكن يوجد نور أخر خصكم به هللا وهو نور اهلداية ونور اإلميان ونور التقى وَحـَرَم هللا !!!واحلشرات والطيور
  : منه وقال لنا

مَن  {{ نوَ مَ َعلِ   لَّمْ لَّمْ   وَ َعلِ َیجْ ا  لَھُ لَھُ   ا�َُّ ا�َُّ   َیجْ انُورً ا  نُورً افَمَ ن  لَھُ لَھُ   فَمَ نمِ   ))٤٠٤٠النورالنور((  }}    نُّورٍ نُّورٍ   مِ

� وكل العلماء واحلكماء والفالسفة لو اجتمعوا على أن يغريِّوا هذا النور ال يستطيعون   :أنت وأ
                                                             

 رواه الطبراني والبیھقي ٤
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دِي  الَ الَ   ِإنَّكَ ِإنَّكَ     {{   يتَھْ دِ َببْتَ   مَنْ مَنْ   تَھْ َببْتَ أَحْ نَّ   أَحْ َلكِ نَّ وَ َلكِ دِي  ا�ََّ ا�ََّ   وَ دِيَیھْ نمَن  َیھْ ُھوَ   یَشَاءیَشَاء  مَ ُھوَ وَ َلمُ   وَ َلمُ أَعْ ینَ   أَعْ تَدِ ھْ ینَ بِالْمُ تَدِ ھْ     ))٥٦٥٦القصصالقصص((  }}  بِالْمُ

� ه   .اخللق مجيًعا قبل خلق آدم  عزوجل ذا النور ؟ عندما خلق هللامىت أخذ

�ه فيقول ملسو هيلع هللا ىلص خيرب� احلبيب   : ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا الفضل لنا لنشكر هللا على عطا

كَ النُّورُ اھْتَدَى ،   {{ ابَھُ ذَلِ نْ أَصَ هِ ، فَمَ نْ نُورِ مْ مِ أَلْقَى عَلَیْھِ ةٍ وَ لْمَ لْقَھُ فِي ظُ لَقَ خَ كَ النُّورُ اھْتَدَى ، إِنَّ ا�ََّ خَ ابَھُ ذَلِ نْ أَصَ هِ ، فَمَ نْ نُورِ مْ مِ أَلْقَى عَلَیْھِ ةٍ وَ لْمَ لْقَھُ فِي ظُ لَقَ خَ إِنَّ ا�ََّ خَ
نْ أَخْ  مَ نْ أَخْ وَ مَ ذَلِكَ أَقُولُ وَ لَّ فَلِ أَهُ ضَ ذَلِكَ أَقُولُ طَ لَّ فَلِ أَهُ ضَ لْمِ ا�َِّ : : طَ فَّ الْقَلَمُ عَلَى عِ لْمِ ا�َِّ جَ فَّ الْقَلَمُ عَلَى عِ   ٥٥}}  عزوجلعزوجلجَ

أكرمنـا بـه هللا قبـل اخللـق؛ قبـل خلـق الـدنيا، قبـل إجيـاد األرض والسـماوات،  عزوجـل أي أن هذا النور فضل من هللا
  .قبل إجياد كل الكائنات

  النور الذاتي والنور الصفاتيالنور الذاتي والنور الصفاتي
منه نور ذاتـه ونـور صـفاته؛ نـور أوصـاف هللا  عزوجل نور هللا عزوجل نا من نورهفخلقنا مث رش علي عزوجل أكرمنا هللا

  .الغفار نور الباسط نور اللطيف، هذه تسمي نور األوصاف اإلهلية 

�م مـن نـور الصـفات !!! من نـوره الـذايت ملسو هيلع هللا ىلص حبيبه عزوجل خلق هللا وخلـق املالئكـة مـع علـو مقـدارهم وارتفـاع درجـا
  ...!!! )نور امللكوت(اإلهلية 

يف عامل امللكوت الذي هو منه عند سدرة املنتهى مع رسـول هللا فقـال  عليه السالم ندما ذهب أمني املالئكةلذلك ع
� لــو تقـدمت ملــاذا؟ )إصـبع(قيــد أمنلــة ال أســتطيع أن أتقــدم ولـو : لـه   -نــور الــذايتال يتحمــل ال -احرتقـت قيــد أمنلــة قــال أ

  !وأنت لو تقدمت اخرتقت

  وقف�������ت ذات المالئك�������ةوقف�������ت ذات المالئك�������ة  م�������ا دون�������ھم�������ا دون�������ھ  ف�����ذاتك الن�����ور نال�����ت م�����ن لطافتھ�����اف�����ذاتك الن�����ور نال�����ت م�����ن لطافتھ�����ا

� جربيل   !!!!وقف عند هذا املقام لو مشى أحرتق  عليه السالم سيد

� رســول هللا  بربكتــه مــن نــوره صــلوات ريب وتســليماته عليــه حنــن ِمــن نــور  عزوجــل وجعلنــا هللا .نــوره ذايت ملسو هيلع هللا ىلصأمــا ســيد
  ولذلك هللا يذكر� دائما يف القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

لَمُوا  {{ اعْ لَمُواوَ اعْ سُولَ   ِفیكُمْ ِفیكُمْ   أَنَّ أَنَّ   وَ سُولَ رَ   ))الحجراتالحجرات٧٧((  }}ا�َّ ا�َّ   رَ

  فيكم احلقائق الباطنية اليت هي من نور رسول هللا

ِفیكُمْ   {{   ِفیكُمْ وَ سُولُھُ   وَ سُولُھُ رَ   ))آل عمرانآل عمران١٠١٠١١((  }}  رَ

  فضائل النورفضائل النور
�طننــا وهــو النــور الــذي نقبــل بــه علــى هللا وبــه  فــالنور الــذي رش علينــا ربنــا مــن نــور حبيــب هللا ومصــطفاه وجعلــه يف 

� رسـول هللاتلإىل  وبـه نسـارع هنسـتجيب لسـماع كالمـ �لعمـل الصـاحل إذا عملنـاه وبـه  ملسو هيلع هللا ىلص بيـة مـا يطالبنـا بـه سـيد وبـه نفـرح 
  حنزن إذا قصر� يف طاعة هللا ونلوم أنفسنا ونوخبها إذا وقعنا يف معصية تغضب هللا ملاذا؟

  :ألن هذا النور فينا  
                                                             

   .ماالجامع الصحیح عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھ -سنن الترمذي ٥
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ینَ   ِإنَّ ِإنَّ   {{ ینَ الَّذِ سَّھُمْ   إِذَاإِذَا  اتَّقَواْ اتَّقَواْ   الَّذِ سَّھُمْ مَ نَ   طَائِفٌ طَائِفٌ   مَ نَ مِّ واْ   الشَّیْطَانِ الشَّیْطَانِ   مِّ واْ تَذَكَّرُ ونَ   ُھمُھم  فَإِذَافَإِذَا  تَذَكَّرُ رُ بْصِ ونَ مُّ رُ بْصِ     ))األعرافاألعراف٢٠١٢٠١((  }}مُّ

� أحبــاب هــو الــذي ينــزل لنـا مــن عنــد حضــرة هللا مــا حنتاجــه إليـه يف الــدنيا واآلخــرة لنكــون يف الــدنيا مــن  هـذا النــور 
  !املفلحني ويف اآلخرة من السعداء والفائزين

  كيف؟

  .هو الذي يلهمنا

�ئًما أو �؟ إنـه ذلـك النـور الـذي  ما الذي جيعل الفرد منا إن كان  جالًسا أو ماشًيا يتذكر أنه عليه الصالة ومل يؤدهـا 
  .بداخله يتلقى إهلاًما من هللا لكي ال يقع يف معصية هللا ألن هللا حيب عباده التوابني واملتطهرين فيذّكرك

مىت ستظل علـى هـذه احلالـة؟ إىل : لو أن أحًدا وقع يف ذنب وغفل عن هللا واستغرق فرتة؛ فالنور الذي بداخله ينبهه
�؟   فإذا أيت املوت فماذا تقول 

�َِّ   َعَلىَعَلى  َذِلكَ َذِلكَ   َوَماَوَما  {{   �َِّ ا   ))إبراھیمإبراھیم٢٠٢٠((  }}  ِبَعزِيزٍ ِبَعزِيزٍ   ا

  .جع وتب إىل هللا واندم إىل هللاهيا ار 

� قال هلا هـل لـو تبـت لتـاب هللا �ب هللا  عزوجـل أحد اجلالسني مع السيدة رابعة العدوية  علـي؟ فقالـت لـه بـل لـو 
  !!عليك لتبت

�َّ   ِإنَّ ِإنَّ   ِليَـُتوبُواْ ِليَـُتوبُواْ   َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ   َ�بَ َ�بَ   مثَُّ مثَُّ أمل تقرأ قول هللا  �َّ ا   ))التوبةالتوبة١١٨١١٨(( }}  الرَِّحيمُ الرَِّحيمُ   التـَّوَّابُ التـَّوَّابُ   ُهوَ ُهوَ   ا

�لتوبة؟ ومن الذي وفقهم هلا؟ ومن الـذي حبـبهم للـدخول فيهـا؟ هللا فكـل هـذه اإلهلامـات  عزوجـل من الذي أهلمهم 
ىل بيت هللا احلرام وتريد أن تـزوره؟ إنـه ذلـك النـور الـذي بـداخلك هـو الـذي يتلقـي �يت من هذا النور ما الذي جيعلك حتن إ

  ))الشمسالشمس(( }}  ))٨٨((  َوتـَْقَواَهاَوتـَْقَواَها  ُفُجورََهاُفُجورََها  َفَأْهلََمَهاَفَأْهلََمَها ))٧٧((  َسوَّاَهاَسوَّاَها  َوَماَوَما  َونـَْفسٍ َونـَْفسٍ   {{ عزوجل اإلهلام من هللا

�لتقوى وعمل األتقياء والصاحلني والسعداء هللا   عزوجل فمن الذي يلهمك 

  مشاھد الذات العلیةمشاھد الذات العلیة
اتِ   نُورُ نُورُ   ا�َُّ ا�َُّ   {{ اوَ اتِ السَّمَ اوَ ضِ   السَّمَ األَْرْ ضِ وَ األَْرْ   ))٣٥٣٥النورالنور( (   }}  وَ

 � � أحبــاب هللا ورســوله الــذي نســتطيع أن ننظــر إليــه  نســتطيع أن نتملــى بــه نســتطيع أن نشــاهد ضــياء ســيد نـور هللا 
  !!،،،، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

اليت نسـتطيع أن نـرى  ن مجيع كائناته ليس معنا اآللةعيف ذاته ال يستطيع أن يراه أحد ولو عال  عزوجل لكن نور هللا
�   !! عزوجل �ا النور الذايت 

� رســول هللا مثـال مــن يسـتطيع أن يــرى إرسـال التلفزيــون بــدون . ملسو هيلع هللا ىلص لكـن نــرى النـور الــذي أظهـره هللا يف ذات ســيد
�ـــا جهـــاز اســـتقبال فنـــور  شاشـــة، اإلرســـال موجـــود يف الفضـــاء لكـــن هـــل أحـــد يســـتطيع أن يـــراه بـــدون شاشـــة، والشاشـــة 

علـى وأجـل ال يـرى يف ذاتـه ألن أنـوار هللا ال تراهـا العيـون إال يـوم الـدين ويف هـذه احلالـة جيعـل لنـا كيفيـه وهللا أ  عزوجـلالله
، الذي رأي يف هذه الدنيا قبًسا من هذا الضياء هـو واحـد فقـط عزوجل خاصة من عنده وفضله وجوده فنرى به أنوار ذاته

  .ملسو هيلع هللا ىلص وهو إمام الرسل واألنبياء
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� مالك أبن أنـس صـا  مـات دمحم: " ربـه؟  قـال ملسو هيلع هللا ىلص كيـف رأى دمحم(سـألوه  رضـى هللا عـنهم حب املـذهبولذلك سيد
  "وُأِخَذ عن حسه ونفسه وبقى مبا فيه من نور ربه فرأى ما فيه من هللا  حضرة هللا يف غيبِة حممٍد رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

  لكن أنت ماذا معك لكي تري هذا النور أنت ميت هل ميت يرى حًيا؟ ال  

  يقول أحد الصاحلني 

  ب���������������������أي ع���������������������ین أراهب���������������������أي ع���������������������ین أراه  یب����������������������يیب����������������������يإذا تجل����������������������ى حبإذا تجل����������������������ى حب

  فم��������������ا ی��������������راه س��������������واهفم��������������ا ی��������������راه س��������������واه  بعین������������������������ھ ال بعین������������������������يبعین������������������������ھ ال بعین������������������������ي

  :مىت يرى اإلنسان؟ إذا دخل يف

رُ بِھِ   {{ ي یُبْصِ هُ الَّذِ رَ بَصَ عُ بِھِ ، وَ مَ عَھُ الَّذِي یَسْ رُ بِھِ كُنْتُ سَمْ ي یُبْصِ هُ الَّذِ رَ بَصَ عُ بِھِ ، وَ مَ عَھُ الَّذِي یَسْ   ٦٦}}  كُنْتُ سَمْ
حملـه مـن بّدل هللا أوصافه وصفاته وأعطاه هللا منًحـا عليـا مـن عنـده فيبصـر مبـا تفضـل بـه عليـه ربـه مـا اسـتطاع أن يت

صـلى هللا  ، لكن حنن نريد أن نرى نور هللا فأين نراه؟ يف الشاشة اليت أظهرهـا ربنـا لنـا؛ يف شاشـة رسـول هللاعزوجل مجال هللا
  ولذلك قال هللا يف اآلية  عليه وسلم

ثَلُ   {{ ثَلُ مَ هِ   مَ هِ نُورِ   ))النورالنور٣٥٣٥((  }}      نُورِ

  ليس حقيقة هذا النور ألن النور ليس كمثله شبيه هذا مثل لتقريب احلقيقة لكن حقيقة أنوار هللا

  ب���������������أنوار تعال���������������ت معنوی���������������ةب���������������أنوار تعال���������������ت معنوی���������������ة  ب�����������ال ك�����������مٍّ وال كی�����������ف ولك�����������نب�����������ال ك�����������مٍّ وال كی�����������ف ولك�����������ن

أنوار ذاتية إهلية ال يدركها أحد من الربية حىت ولو كان من أهل اخلصوصية إال إذا اجتباه مواله وأعطاه من عنـده مـا 
  !عزوجل به يتجلى له فرياه فنور هللا

  أين نراه؟

 لكــي نـرى مجــال هللا وكمـال هللا واألخــالق الــيت علـى قــدر�؛ ألنــه الشاشـة الــيت أعطاهـا لنــا هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف نـور رســول هللا
  .حيبها هللا واألعمال اليت تستوجب رضا هللا 

  :فنحن مطالبون أن نقف عند هذا الرجل ونتملى فيه مث نعمل كما كان يعمل على قدر� لندخل يف قول هللا

سُولِ   فِيفِي  َلكُمْ َلكُمْ   كَانَ كَانَ   قَدْ قَدْ لَ لَ   {{   سُولِ رَ ةٌ   ا�َِّ ا�َِّ   رَ وَ ةٌ أُسْ وَ سَنَةٌ   أُسْ سَنَةٌ حَ نلِّمَن  حَ و  كَانَ كَانَ   لِّمَ جُ وَیرْ جُ مَ   ا�ََّ ا�ََّ   َیرْ الَْیوْ مَ وَ الَْیوْ رَ   وَ خِ رَ اآلْ خِ ذَكَرَ   اآلْ ذَكَرَ وَ ا  ا�ََّ ا�ََّ   وَ اكَِثیرً   ))األحزاباألحزاب٢١٢١((  }}  كَِثیرً

�وصـافه النورانيـة ورسـالته البهيـة موجـود يف كـل الوجـود  مل يقل يف دمحم ألن حممًدا انتقل إىل جوار هللا لكن رسـول هللا 
  .إىل يوم الدين

� أحباب نلقي عليه السالم يف الصالة نقول عليك أيها النـيب، أيوجـد أحـد يقـول السـالم علـى النـيب؟ السالم : كلنا 
  :ملسو هيلع هللا ىلص ال، نقول السالم عليك البد أن  يكون هو يراين ويسمعين ويرد علي السالم، ولذلك يقول

لَیْھِ السَّالمَ { {  دَّ عَ تَّى أَرُ ي حَ وحِ دَّ ا�َُّ عَلَيَّ رُ لَيَّ ، إِال رَ مُ عَ لِّ دٍ یُسَ نْ أَحَ ا مِ لَیْھِ السَّالمَ مَ دَّ عَ تَّى أَرُ ي حَ وحِ دَّ ا�َُّ عَلَيَّ رُ لَيَّ ، إِال رَ مُ عَ لِّ دٍ یُسَ نْ أَحَ ا مِ   ٧٧}}  مَ
  وأين هي روحه؟

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم ٦
 مسند احمد بن حنبل وسنن البیھقي ٧
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�ذن له برد السالم فهو يرد طوال الليل والنهار فهذا ما يسمى جبمع اجلمـع   � روحه متعلقة جبمال هللا وكمال هللا فا
، وأهـل عزوجـل وفرق الفرق يف مجِع مجٍع دائم مع حضرة هللا ويف فرِق فرٍق ألنه يرد التحية على مجيـع عبـاد هللا يف دنيـا هللا

  .احلجب فريونه ويسمعونهاخلصوصية عندما يلقوا السالم تنكشف 

ً� يبني فيه املنح، اليت تتحملها العقول، مـن الـيت أعطاهـا لـه هللا   رضى هللا عنه سيدي عبد الوهاب الشعراين كتب كتا
  :، منن من هللا فيقول)املنن الكربى ( مساه 

ومما منّ هللا بھ عليَّ أنى ما جلست مرة في الصالة وقلت السالم علیك أیھا النبي ومما منّ هللا بھ عليَّ أنى ما جلست مرة في الصالة وقلت السالم علیك أیھا النبي " " 
كاتھ إال ورأیتھ أمامي وسمعتھ وھو یقول وعلیك السالم یا عبد كاتھ إال ورأیتھ أمامي وسمعتھ وھو یقول وعلیك السالم یا عبد ورحمة هللا وبرورحمة هللا وبر

  " ." .الوھاب الوھاب 

؛ ألن هـذه وظيفـة  ملسو هيلع هللا ىلص فماذا حدث لنا حىت ال نسمع؟ لو أن  اخلط موصول؛ نـرى ونسـمع الـرد مـن حضـرة الرسـول
�ا هللا   .يه وجعلها له يف هذه الدنيا؛ نسلم عليه ويرد هو السالم صلوات رىب وتسليماته عل عزوجل كونية أمره 

  النور في مشاھد الصالحینالنور في مشاھد الصالحین
� أحباب الذي حنن مدعوون للتعلق به يف الدنيا هو نور رسول هللا ونور كتاب هللا ألن كتاب هللا نور    إذاً نور هللا 

ن  {{ َلكِ نوَ َلكِ عَلْنَاهُ  وَ عَلْنَاهُجَ ا  جَ انُورً دِي  نُورً ينَّھْ دِ نْ   نَّشَاءنَّشَاء  مَنْ مَنْ   بِھِ بِھِ   نَّھْ نْ مِ نَا  مِ بَادِ نَاعِ بَادِ   ))الشورىالشورى٥٢٥٢((}}  عِ

� رسـول كتاب هللا نور وكتاب هللا احلي  � أحبـاب ؟هـو سـيد فيما بني النـاس الـذي ينفـذ كتـاب هللا املسـطور مـن هـو 
�زل رسائل ملسو هيلع هللا ىلص هللا   ، القرآن كتاب هللا املسطور واحلبيب كتاب هللا املنظور ألن كتاب هللا املسطور 

واْ   {{ أَقِیمُ واْ وَ أَقِیمُ الَةَ   وَ الَةَ الصَّ آتُواْ   الصَّ آتُواْ وَ كَاةَ   وَ كَاةَ الزَّ كَعُواْ   الزَّ ارْ كَعُواْ وَ ارْ ینَ   مَعَ مَعَ   وَ عِ اكِ ینَ الرَّ عِ اكِ   ))البقرةالبقرة٤٣٤٣((  }}  الرَّ

   :يقول ملسو هيلع هللا ىلص نظوركيف نصلى؟ ننظر كتاب هللا امل

لِّي{ {  ونِي أُصَ أَیْتُمُ ا رَ لُّوا كَمَ صَ لِّيوَ ونِي أُصَ أَیْتُمُ ا رَ لُّوا كَمَ صَ   ٨٨}}  وَ
  :كتاب هللا املسطور يقول

}}   ِِّ� �ِِّ وَ جُّ   النَّاسِ النَّاسِ   عََلىعََلى  وَ جُّ حِ تَطَاعَ   مَنِ مَنِ   الْبَیْتِ الْبَیْتِ   حِ تَطَاعَ اسْ   ))آل عمرانآل عمران٩٧٩٧((  }}  سَبِیالً سَبِیالً   إَِلیْھِ إَِلیْھِ   اسْ

  :كيف حنّج ننظر  كتاب هللا املنظور يقول

نِّ { {  كَكُمْ ، فَإِ نَاسِ ذُوا عَنِّي مَ تَأْخُ نِّ لِ كَكُمْ ، فَإِ نَاسِ ذُوا عَنِّي مَ تَأْخُ هِ لِ تِي ھَذِ جَّ جُّ بَعْدَ حَ ي لَعَلِّي ال أَحُ هِ ي ال أَدْرِ تِي ھَذِ جَّ جُّ بَعْدَ حَ ي لَعَلِّي ال أَحُ   ٩٩}}  ي ال أَدْرِ
�ــا اخللــق هــي أفعــال وســلوكيات وأحــوال النــيب  كتــاب هللا املســطور هــو القــرآن وترمجــة القــرآن العمليــة الــيت ينتفــع 

�ن   .، هذا نور وهذا نور ملسو هيلع هللا ىلص العد

  :عزوجل ولذلك قال فيهما هللا

دِي  نُورٍ نُورٍ   عََلىعََلى  نُّورٌ نُّورٌ   {{ يَیھْ دِ هِ   ا�َُّ ا�َُّ   َیھْ هِ لِنُورِ   ))النورالنور٣٥٣٥((  }}  یَشَاءیَشَاء  مَنمَن  لِنُورِ

                                                             
 البخاري ومسلم وغیرھما ٨
 رواه مسلم والترمذي ٩



@@في رحاب النور@@))١٠١٠((:                                                :                                                ٨٨٨٨كتاب كتاب                                                                       

  م١٩/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم  ٢٧خ سجد أوالد الشیم ١

  :عزوجل نسأل هللا

  ... أن ينّور قلوبنا وأن ينور أبصار� وأن ينور أمساعنا

وأن جيعل لنا نورًا من بني أيدينا ونور من خلفنا ونورًا عـن أمياننـا ونـور عـن مشائلنـا ونـورًا مـن فوقنـا ونـورًا مـن حتتنـا وأن 
  القبور وجيعلنا حنن نورًا يف النشور وجيمعنا مع أهل النور حول احلبيب املصطفىجيعلنا كلنا نورًا وأن جيعل لنا نورًا يف 

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   .وصلى هللا على سيد
 


