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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ ٔٗٗٔمجادى اآخر  ٖموافق  ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٛالثالثاء:  

 ادلساوية بعد العشاء ديوان العقائلة ـ إسنا األقصر
 [43-43تفسير سورة النور ]

  {القرآن الكريممن حكم نزول }
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

َناٍت َوَمَثال ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقيَن َوَلَقْد َأنْ َزْلَنا ِإَلْيُكْم َآيَ "  اٍت ُمبَ ي ّْ
َماَواِت َواالْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة  اللُ ( ٖٗ) نُوُر السَّ

ْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْ تُ َها الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرّْيّّ يُوَقُد مِ 
االْمثَاَل  ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللُ  ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اللُ 

 لنور(.)ا (ٖ٘)"  ِللنَّاِس َوالل ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 الذي نزل لنا القرآن تبياناً وىدًى ورْحًة للمؤمنُت.احلمد هلل 
بأفعالو وأخالقو وأعمالو ترمجانًا لقرآن رب العادلُت، اهلل والصالة والسالم على من جعلو 

ن وينام بالقرآن يأكل بالقرآن وديشي بالقرآسيدنا زلمد الذي كان قرآنًا ديشي بُت الناس، 
وعلى آلو أىل صلى اهلل عليو ويتعايش مع من حولو بالقرآن، ويتعامل حىت مع أعدائو بالقرآن، 

القرآن أىل اهلل وخاصتو، والقائمُت بدعوتو والناشرين لشريعتو، والعاملُت بسنتو، وأتباعو بإحساٍن 
 .ُتمكر اجلنة يا أكرم األإىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعُت، يف الدنيا واآلخرة و 

اآليات اليت عندنا يف ىذه الليلة ادلباركة سأتكلم فيها بقدٍر زلدود، ألن الكالم فيها حيتاج 
 إىل أمٍد غَت زلدود.

لنا يف قرآنو  تبارك وتعاىلنزلو اهلل أتبُت لنا معشر ادلؤمنُت ما  آية من ىذه اآلياتأول 
  الكرمي:

 النور(. ٖٗ)" ْم َوَلَقْد َأنْ َزْلَنا ِإَلْيكُ " 
 ىذا الكتاب لكم أنتم، وماذا فيو؟
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 احلكمة األوىل: 
 الوظائف: ىذه وظيفة من  وأحكمة أول 

َناٍت "   النور(.ٖٗ)" َآيَاٍت ُمبَ ي ّْ
واحلق والباطل، والطيب واخلبيث،  آيات توضح لنا احلالل واحلرام يعٍت موضحات،مبينات 

ن نسَت هبا وعليها يف الدنيا، لنحظى برضوانو أ أمرنا وأحكامو اليت شرائع اهلل اليت فرضها علينا،
 اهلل،ليحيا احلياة الطيبة اليت وعدنا هبا  ،بينت كل ما حيتاج إليو ادلؤمن يف دنياهو يف الدار اآلخرة، 

 ليسعد السعادة الُعظمى يوم لقاء مواله.وكل ما حيتاجو يف ُأخراه، 
عمل بو يأخذ الدنيا واآلخرة، من الذي  ولذلك القرآن الكتاب الوحيد الذي إذا اإلنسان

يريد أن حييا يف الدنيا يف حياٍة طيبة؟ حياة طيبة يعٍت ليس فيها ىم وال غم وال نكد وال ُحزن 
ويغنيو  ،هذه احلياة الطيبةفوال معاصي تغضب اهلل، وال ذنوب تثقل كفة السيئات يوم لقاء اهلل، 

 حٍد سواه، وىذه يف كتاب اهلل ـ أين؟ أال حيوجو إىل اهلل ف داهلل بكل ما حيتاجو يف دنياه من عن
 (.النحلٜٚ)" َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن " 

 وماذا يأخذ ىنا؟
 (.النحلٜٚ)" فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَّْبًة " 

ه يراجع نفسو، مما ذكرناألحدىم ولذلك كان أصحاب رسول اهلل األكارم إذا حدث شيئ 
قصرت يف العمل فيما ورد من صحيح سنة  ذارت يف العمل من كتاب اهلل؟ وماويقول: ماذا قصَّ 

يغَت اهلل حالو يف  ،عنو و ذلاما سها فيو أرسول اهلل؟ فَتاجع نفسو، ودلا يراجع نفسو وينتبو إىل 
 وجيعلو كما قال يف كتابو ادلبُت: الوقت واحلُت،

 (.النحلٜٚ)" َياًة طَيَّْبًة فَ َلُنْحِييَ نَُّو حَ " 
 ويف اآلخرة؟

ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ "   (.النحلٜٚ)"  َوَلَنْجزِيَ ن َّ
يتغاضى عن ادلعايب و مم بالعدل، وعاملنا بالفضل، يعاملنا معاملة عظيمة، عامل كل األُ 

القليل من األعمال الصاحلة اليت  عافاً مضاعفًة، علىويضاعف األجر والثواب أض ،وعن الذنوب
 .سبحانو وتعاىلنعملها بإخالص إىل حضرة عالم الغيوب 
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 وإمسع وافرح بفضل اهلل ـ وىذا الكالم لنا حنن وفينا ـ ماذا يقول عنا ربنا: 
ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَ َتجاَوُز َعْن َسيَّْئاِتِهمْ "   األحقاف(.ٙٔ)"  ُأوَلِئَك الَِّذيَن نَ تَ َقبَُّل َعن ْ
 وبالعدل، حىت ولفيعاملهم أما مجيع األمم اأُلخرى  ىذه ادلعاملة خصوصية لنا حنن فقط،و 

نقَت ـ يعٍت الفتلة مثقال ذرة البد أن حُياسبوا عليها، ولو مظلمة أو ظلم لنفسو أو لغَته حىت ولو 
ضل اهلل علينا الذي أو قطمَت أو غَته ـ سيحاسب عليو، وال مسازلة عليو لنعرف فـ  لنواة البلحة

حيتاج شكر كثَت ال يستطيع رجٌل منا مهما كان قدره وعبادتو أن يُويف بعض الشكر حلضرة 
 .سبحانو وتعاىلالشكور 

 أوضحها مرًة ثانية؟  ىلفهي آيات ُمبينات واضحة، و 
 كل ما حنتاجو يف الدنيا واآلخرة.فقد بُت فيها  

 احلكمة الثانية:
 وماذا أيضاً؟ 

 النور(.ٖٗ)" ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمَثال " 

حدث مع األمم األنبياء السابقُت لكي نعظ هبا ادلـُـغرر هبم يف دنياىم، أتى لنا بأمثلة مما 
وبُت لك يا أخي أنو حدث مع قوم إبراىيم كذا وكذا، ومع قوم نوح كذا، ونرى ىذه األمور 

 ه األحداث مث يقع فيما وقعوا فيو.ونتدبرىا، فال يصح لإلنسان أن يقرأ ىذ
ولكي ننتبو ـ وىذه مُكرمة ُأخرى من اهلل ـ أخربنا مبا وقعت فيو األمم األخرى، وما تسبب 

دلاذا؟  حىت ننتبو فال نقع يف ىذه  زل عليهم،ذلم بو العقاب من اهلل، وبُت العقاب الذي ن
 عظم من ىذا اإلكرام؟ العيوب، وال نقع حتت طائلة ىذا العقاب، فهل ىناك إكراٌم أ

فقال لنا: عاقبت ىؤالء بكذا وىؤالء بكذا وىؤالء بكذا، بعضهم باخلسف وبعضهم 
ادلاء النازل من السماء، وبعضهم بالغرق ورأيتم ىذه بوبعضهم باحلجارة وبعضهم  ،بالنسف

ه ويطلب من أحد تفصيلها لو، حىت ال يقع يف مثل ىذثانية  يقرأىا مرةً األحداث، ومن يراىا 
 .سبحانو وتعاىلاألخطاء، فيتعرض للعقاب كما عاقبهم اهلل 

 وبالنسبة لنا؟ 
صلى اهلل عليو ، ولذلك حضرة النيب ال أحد يأيت بعدنا، فال أحد يرى عيوبنا وال أخطاءنا
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 األولون فنحن احملمدية؟ األُمة أين يقال ، حياسب من وأول األمم آخر حنن} :يقول وسلَّم 
 اهلل رضي عباس ابن عن ماجة ابن نسنن {اخلالئق قبل ذلم ادلقضى}: رواية وىف{ اآلخرون

 عنهما
ن ـ وال يطلع على مساوئهم اليت تكلمنا عليهم اآلحىت يطلعوا على مساوئ األمم السابقة ـ 

 أحد.
 وإكرام اهلل أيضًا لنا عباده ادلؤمنُت، وحىت وىذا فضل اهلليعٍت لن يرى عيوهبم إال أنا فقط، 

 أنلثة البد او أول مرة، ويسًته ادلرة الثانية، لكن يف الثكو ذنب، يًت أيف خطيئة لو أحدنا وقع 
 ول مرة أبداً يف األمة احملمدية.أمن يفضح أحداً ال وس األشهاد، يفضحو على رئ

جاءوا لو بواحد سارق وضبطوه يسرق، ومادام قد  رضي اهلل عنو وأرضاهسيدنا عمر 
ضي أو احلاكم البد أن يُبطق عليو الشرع ويقام عليو احلد، ضبطوه وىو يسرق وأتوا بو إىل القا

 يا أمَت ادلؤمنُت ىي أول مرة يسرق فيها، قال  فجاءتو أُمو تستطعف سيدنا عمر وقالت: واهلل
كذبِت، إن اهلل ال يفضح عبده من أول مرة، بل يسًته يف ادلرة األوىل والثانية مث يفضحو يف 

  لثة.الثا
ولكن ربنا سًته فيها وىو مسكُت مل يدرك بل ذلك، قن لو سوابق ولذلك من يُفتضح فيكو 

 سًت اهلل فتمادى، وما دام قد دتادى فالبد أن يقف عند حده.
 وىذه أيضاً إكرام من اهلل لألمة احملمدية

 من حكم إنزال كتاب اهلل علينا مجاعة ادلؤمنُت: ةالثالث احلكمة
 ن تكون لنا حنن خاصة:أادلفروض وىي 

 النور(.ٖٗ)" ال ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقيَن َوَمثَ " 
الفضل اإلذلي، ومنهم من يريدون اجلمال الباىي،  نا عظات للمتقُت، فمنهم من يريدونفه

 ومن يريدون أن يكونوا من:
اِبُقونَ "  اِبُقوَن السَّ  )الواقعة(. (ٔٔ)"  ُأوَلِئَك اْلُمَقرَّبُونَ ( ٓٔ) َوالسَّ

 ومن يريدون أن يكونوا من:
ٌد َرُسوُل الل َوالَِّذيَن َمَعوُ "   الفتح(.ٜٕ" ) ُمَحمَّ
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ومن يريد أن يكون وجيهًا يف الدنيا واآلخرة، ومن يُرد أن فيكونوا مع ىؤالء اجلماعة،  
 يكون عند اهلل وجيهاً.
ليو روحو إخيتار ما هتفو  ، وكل واحد مناأتانا هبا لكي نقلب فيها الطيبةىؤالء األصناف 

 هبا ادلتقُت. تبارك وتعاىلمن ىذه ادلقامات العالية، وىذه ادلنازل الراقية اليت خصَّ اهلل 
 يف القرآن يف ىذه اآليات. تبارك وتعاىلليو ربنا إىذه بعض ما أشار 

لكالم اهلل  دوطبعًا أشار يف آيات أخرى مفرقة يف كتاب اهلل إىل خصائص ال تعد وال حت
من األولُت وال اآلخرين يستطيع حصر فضائل القرآن الكرمي الذي ، وال أحد سبحانو وتعاىل

  وصف اهلل.نقف عند ما لكننا رحيم وفضلو علينا أمجعُت، اهلل على الرءوف الأنزلو 
من أعظم اآليات القرآنية، أعلمنا يف أوذلا حىت نعلم بنا إىل آية  تبارك وتعاىلمث انتقل اهلل 

سواء النور الظاىر، أو النور الذي يف  ده ىو منوِّر السماوات واألراضُت،ُت بأن اهلل وحعلم اليق
و نور ادللكوت، أي نور خيطر على ذىنك، أو ال يصل إليو أ، أو نور اجلنان القلوب باطن،

 أصلو من أين؟عقلك 
َماَواِت "   النور(.ٖ٘)" اللُ نُوُر السَّ

مر والنجوم، ىذه كلها من الذي نورىا؟ اهلل رب إن كان من النور احلسي كالشمس والق
و الوحي الرباين، فهذا نور أنزلو اهلل على األنبياء وادلرسلُت أالرساالت اإلذلية من العادلُت، أو كان 

لَتقيها بو إىل حضرة عالم الغيوب،  أوتلج وب، وهتتدي بو إىل معرفة االعيوب،لتستنَت بو القل
 .سبحانو وتعاىلذلا من حضرات الغيوب  ما خصَّصووُيشهدىا  ويُعليها

كل ىذا ممتٌد من السموات واألرض وما بينهما وما فيهما ظاىرًا وباطناً، من أين؟ من اهلل 
 .سبحانو وتعاىل

 وضرب مثاًل هبذا النور:
وىذا ادلثل حيتاج إىل تأويلو  ،ـ حىت يوضح احلقيقة، ألن احلقيقة صعبة الفهمَمَثُل نُورِِه 

 بو نبينا يف ىذه الليلة.وقاٍت طويلة، وحنن سنكتفي ببعضو على قدرنا ومبا يسمح أ ىلإوتفسَته 
ن تقول: أن نور اهلل ىو سيدنا رسول اهلل، وقد صدقت ألن اهلل أيضرب مثاًل بنور اهلل، إما 

 قال يف حضرة:



6 

 ادلائدة(.٘ٔ)"  َقْد َجاءَُكْم ِمَن الل نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبينٌ "  
 لى حضرة النيب.ثل ىكذا، فيتفصَّل عادليكون عندما ف

 أو تقول: النور ىنا ىو القرآن الكرمي، والقرآن أيضاً نور:
 الشورى(.ٕ٘" ) يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًاَما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال الِ " 

  لقرآن.قرآن كلو فستفصلو كلو على افالنيب نور والقرآن نور، فإذا ضربت ادلثل على ال
 نك تقول:أوإما 

يضًا نور أنور اإلديان الذي وضعو اهلل يف قلوب أىل اذلدى واإلسالم واإليقان، وىذا 
 وموجود معنا كلنا، سيدي أبو احلسن الشاذيل يقول:

ما بُت السماء واألرض، فما بالكم بادلؤمن  ]لو ُكشف عن نور ادلؤمن العاصي، دلأل
 ادلطيع[.

ور اإلديان، الذي يف قلوب ادلؤمنُت، وىذا أيضًا نور، ولكن كل مسلم فيو نور، وىو ن
 التفصيل يكون على حسب ادلؤمن.

يت باحلقيقة الُعظمى صِّل النور عليو، وطبعًا أنا مل آمن تريد أن توقف عنده النور، فستفف
ألن اهلل نور، وأن تفصيل النور على رب العادلُت ال يقدر قدره إىل أرحم الراْحُت، فكيف 

 لو؟ تفصِّ 
وىو كذلك، فمثل نوره الذي خصو اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمفإذا كان النور ىو رسول اهلل 

 بو. تبارك وتعاىل
ادلشكاة ىي فتحة يف احلائط ومسدودة من اخللف، وكنا نعملها زمان يف بيوتنا ـ َكِمْشَكاٍة 

الدار مشًتك بينهم وبُت حىت نضع فيها اللمبة وكنا نسميها الطاقة، وكان يعملوىا عندما يكون 
مشًتك،  لناحية اأُلخرى ألن اجلداراجلَتان، وكانوا يعملوىا يف اجلدار من ناحية ويف اجلدار من ا

 فكل واحد يبٍت وحده فقط. فلم تعد شركة اآلن يف اجلدران،
ر فالنو دلاذا؟ ألن ادلصباح إذا ُوضع فيها يكون أقوى لإلضاءة، فكانوا يضعوا ادلصباح فيها، 

 ويضيئ أسطع وأهبى يف ادلكان كلو. ،يكون رلمعاً 
  النور(.ٖ٘" ) َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاةٍ " فــ 
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، وادلصباح ، فيها مصباحصلى اهلل عليو وسلَّموادلشكاة ىنا ىي صدر سيدنا رسول اهلل  
 الذي ىو قلب سيدنا رسول اهلل.

 النور(.ٖ٘" )اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة " 
اليت مألتو من باطنو ومن ظاىره وُمفاضة عليو من رب الربية والنورانية  وىي الشفافية

يظهر، وما كان يف ها ي شيئاً، فما كان بباطنفجة فال ختُ ، ولذلك كأنو زجاسبحانو وتعاىل
 فكلو ظاىر. ظاىرىا يظهر،

 النور(.ٖ٘" ) َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرّْيّّ " 
لكواكب الالمعة اليت تنَت الكون كلو، كوكب من اهنا كوكب يف السماء، أىذه الزجاجة ك

 دري يعٍت كوكب المع.
 النور(.ٖ٘" ) يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكةٍ " 

وقَّد، وكل قراءة ذلا معٌت، وقد، وفيها تَ وقد، وفيها تُ يوقد ـ وىذه فيها قراءات كثَتة، ففيها يُ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمفال توجد قراءة إال وذلا معٌت ومغٌت من عند اهلل ورسولو 

 النور(.ٖ٘" ) يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكةٍ " 
 وىذه الشجرة ىي شجرة ال إلو إال اهلل زلمٌد رسول اهلل. 

 النور(.ٖ٘" ) ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ " 
 ال شرقية: يعٍت ال ىي جاءت يف بداية الوجود. 

لية ال تنمحي وال تتغَت وال تتبدل أبدًا يف أي حاٍل وال غربية يعٍت يف هناية الوجود، وإمنا أز 
  من األحوال.

 ىذه الشجرة:
 النور(. ٖ٘" ) َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَارٌ " 

أن اإلنسان ألن ادلعتاد يعٍت بدون أن نوقده بالنار سيضيئ، والنار ىنا إشارة إىل اجلهاد، 
  ، إال بعد قدٍر من اجلهاد.األنوارالحيصل على قدر من 

لكن احلضرة احملمدية لصفائها وعلوُّ قدرىا، حتصل على ادلقامات اإلذلية يف كل حلظٍة من 
حانية يف السماوات و اللحظات، وتوقد كل القلوب حبب احلبيب احملبوب، وتضيئ كل العوامل الر 
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ألن اهلل عز وجل تواله  ويف األرض ويف كل زمان ومكان، بغَت جهاد يعٍت بغَت تعب وال عناء، 
 ورعاه برعايتو، وْحل عنو كل األعباء اليت فيها مشقة على حضرتو. بواليتو،

 ا:قال يف القرآن عهنماذا 
 الشرح(.ٗ)" ( ٔ)َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك " 

 وىل ىو طلب؟ ال فموسى طلب فقال:
 طو(.ٕ٘)" قَاَل َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري " 

 طلب، لكن ىذا من غَت 
َورَفَ ْعَنا ( ٖ)الَِّذي َأنْ َقَض َظْهَرَك ( ٕ)َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك ( ٔ)َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك " 

 )الشرح(.( ٗ)"  َلَك ِذْكَركَ 
صلى اهلل عليو فرسولنا حبيب اهلل  ألنو إذا كان موسى كليم اهلل، ىذا بدون طلب،وكل 

 .وسلَّم
 النور(.ٖ٘" ) ِدي اللُ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ هْ " 

فأصبح ظاىره نور، ألنو يعمل بشرع اهلل يف ظاىره، وباطنو نور ألن حقائق اهلل تنجلي يف 
 نوٌر على نور ولذلك قال: ،قلبو يف كل حملة بغَت حساب، ظاىره نور وباطنو نور

 النور(.ٖ٘" ) يَ ْهِدي اللُ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ " 
 .تبارك وتعاىلي يهدي ذلذا النور احملمدي من؟ اهلل الذ

   ومل ضرب ادلثل؟ 
 النور(.ٖ٘)" َوَيْضِرُب اللُ االْمثَاَل ِللنَّاِس " 

حىت نستطيع أن نفهم ىذه احلقائق، ألنو ال يوجد أحد يفهم احلقائق بدون ضرب 
و يف العلوم الوىبية أ ،ليةلموا يف احلقائق العكولذلك جتد حىت كالم العارفُت عندما يتاألمثال، 
كأنو يتكلم أمامهم فرنساوي أو طلياين، ،  اً أمثال، وإال من جيلس لن يفهم شيئيضرب البد أن 

، ومل يأتوا هبذه األمثلة؟ للتوضيح، توضيح ىذه ادلعاين العالية، وىذه ليلثَت وال قفلن يعرفوا ال ك
 البيانات الراقية:



9 

 النور(.ٖ٘" ) نَّاِس َوالل ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ َوَيْضِرُب اللُ االْمثَاَل ِلل"  
ىذا طبعًا وجو، وىذا الوجو األعظم الذي إستمسك بو الصاحلون، وأئمة ادلفسرين 

 .صلى اهلل عليو وسلَّموالصحابة ادلباركُت، أن النور يف ىذه اآلية يُقصد بو نور رسول اهلل 

اإلديان يف قلب عبده ادلؤمن، كمشكاة ل وقال: مثل نوره يعٍت نور األئمة تنزَّ  ضلكن بع
 وىو اإلديان وىو الذي يضيئ وينور لإلنسان: ،حا وادلشكاة اليت ىي الصدر، وادلشكاة فيها مصب

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا "   ـ األنعام( ٕٕٔ" )َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ
  وليس يف اآلخرة، ولكنو ىنا: 

 األنعام( ـ ٕٕٔ" ) اسِ َيْمِشي ِبِو ِفي النَّ " 
ادلصباح موجود يف القلب النوراين الذي ركبو اهلل عز وجل للمؤمنُت وادلؤمنات، ألن كل 

 واحد يف الوجود من الكائنات أو اإلنس لو قلب، وىي جزئية مهمة تعرفوهنا لتشكروا اهلل:
 ق(.ٖٚ):  ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو قَ ْلبٌ " 

وليس قلب الدم، من الذي لو قلب يعقل عن اهلل؟ حنن فقط لب يعقل عن اهلل، من لو ق
 لكن ىل يوجد كافر يعقل عن اهلل، ولذلك ربنا قال لو: ال تشغل نفسك هبم:

 النمل(.ِٓٛإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى )
ب، ال ولكن قال: ىؤالء موتى القلو وىل سيدنا رسول اهلل سيذىب للمقابر ويدعو ادلوتى؟ 

لكنهم موتى القلوب، فليس ذلم وراكبُت مرسيدس وراكبُت غَته وغَته،  ،الذين يذىبون وجييئون
 .سبحانو وتعاىلقلوب تعقل عن اهلل وال عن رسولو وال عن كتابو 

"  ِبَهاَلُهْم قُ ُلوٌب ال يَ ْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ال يُ ْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم َآَذاٌن ال َيْسَمُعوَن " 
 األعراف(.ٜٚٔ)

سبحانو ن اهلل جعل لك قلباً حيمل عطاياه أوتزيد يف شكر اهلل فأنت تفرح  كالم ربنا،وىذا  
 اهلل لك من بنود العطايا اإلذلية،وما يعطيو  ديان ونور اإلحسان ونور اإليقان،، نور اإلوتعاىل

النور الذي أعطاه لك اهلل منًة من ومن بنود احلقائق الربانية اليت ال تستطيع أن تدركها إال هبذا 
 عنده ال بعمٍل عملتو، وال بشيٍئ قدمتو، ولكن فضاًل من اهلل عز وجل.

َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل الل َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َىَداُكْم " 
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 احلجرات(.ٚٔ)" ِلاليَماِن  
إليكم اإلديان وزبنو يف قلوبكم؟ ومن الذي كرَّه إليكم الكفر والفسوق  ي حببذمن ال

 والعصيان؟ ىل أنت بشطرتك ومهارتك؟ وىل يوجد واحد منا أشطر من إبليس؟ 
، لكن أنت بفضل اهلل وبإكرام اهلل وبتوفيق اهلل، جعل اهلل فيك سبحانو وتعاىلحاشا هلل 

 ال يعلمو إال اهلل؟ ليس ىذا؟ وأين اآلخر؟  أيضاً يعقل عن اهلل،  قلباً نورانياً شفافاً 
ىذا ادلصباح يف زجاجة القلب كما قلنا، والزجاجة عندما يلمع فيها نور اإلديان، ويرتقي 

 ألىل السماوات الُعلى.صاحبها يف مقام اإلحسان تلمع وتنَت 
 يسألون: السما ليس فيها مشس وال فيها قمر وال فيها كهرباء، فما الذي ينورىا؟ 

 قالوا: قلوب العارفُت الكائنُت يف األرض ىي اليت يستنَتون هبا يف السماوات الُعلى.
 وي عجيٌب صارت األرض مسا     والسما قد ُسخرت باجململ

 ن نلت الُعلى     باحلبيب زلمٍد وبآلو باألمثلأيها األرض مب
ولكن ألىل عالُت  فهم ادلصابيح اليت تُنّور عامل ادللكوت األعلى، فيكون كالكوكب الدري،

وأىل عليُت والكروبيُت، يرون أنوار ىؤالء الصاحلُت وديشون على ضوئها لَتضوا رب العادلُت 
 .تبارك وتعاىل

 وأيضاً ىؤالء اجلماعة سيكونوا نور القيامة، فالقيامة ليس فيها مشس، ألن الشمس ُتكور:
َرتْ "  ْمُس ُكوّْ  )التكوير(.( ٕ)"  َرتْ َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكدَ ( ٔ) ِإَذا الشَّ

 ويُلقى هبا يف جهنم، وكيف يرى الناس؟
 النور(.ٓٗ)"  َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللُ " 

 :قال صلى اهلل عليو وسلَّم أن رسول  سعد بن سهل عن مسلم روى
 األفق يف الغائر ريالد الكوكب تًتاءون كما فوقهم من الغرف أىل ليًتاءون اجلنة أىل إن)

 يبلغها ال األنبياء منازل تلك: اهلل رسول يا قالوا. بينهم ما لتفاضل ادلغرب أو ادلشرق من
 (. ادلرسلُت وصدقوا باهلل آمنوا رجال بيده، نفسي والذي بلى: قال غَتىم؟،

ولذلك عندما يدعو أىل ادلوقف، فلم يُقل يوم سيكونوا ماشيُت على نور ىؤالء الرجال، 
عوا كل أناٍس بنبيهم، أو برسوذلم ألهنم سيكونوا كثَتين جداً، ولكن قال: يوم ندعو كل أناس ند
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 بإمامهم، فإمامهم ىو الذي يضيئ ذلم، وىم ديشون على نوره. 
 :فقد ورد يف األثرواجلنة كذلك 

رجال يكون أحدىم يف اجلنة كالكوكب الدري يف أفق السماء، ينظر  )إن من أمة زلمد
 م يف اجلنان، كما ينظرون إىل النجوم يف السماء اآلن(.الناس إليه

 فسيكونوا كما ربنا قال:
 النور(.ٖ٘)" َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرّْيّّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة " 

، وحنن فيها ليس مثل رسول اهلل، وىي شجرة التوحيد وىي: ال إلو إال اهلل زلمد رسول اهلل
ىل الشرق الذين يتجهون إىل اهلل بالكلية أبية، ألن اهلل نادى على فنحن ال شرقية وال غر 

 بالرىبانية والعبادة:
 مرمي(.ٙٔ)"  ِإِذ انْ َتَبَذْت ِمْن َأْىِلَها َمَكانًا َشْرِقيِّا" 

 يعٍت تفرغت للعبادة، وأىل الغرب الذين إىتموا بالتشريعات:
نَ "  اِىِدينَ ا ِإَلى ُموَسى األَوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيّْ ِإْذ َقَضي ْ "  ْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّ

 القصص(.ٗٗ)
 فهي ال موسوية وال عيسوية، ولكن الوسطية احملمدية:

 النور(.ٖ٘" )ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ " 
    النور(.ٖ٘" ) َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَارٌ " 

يكون الفضل اهلل الرجال الذين ذلم قدٌر ونصيٌب يف عطاءات اهلل،  يعٍت عندما يهدي هبم
وإن أمرك باجلهاد لتأخذ باألسباب، فإذا حصَّلت قبسًا من ، األعظم يف ىذه العطاءات ذلم

ولكن نظرًة منهم بالوداد ترفع اإلنسان من األكوان  ،إال أن اجلهاد ال يفي بادلراداألنوار باجلهاد، 
 .نانإىل أعلى رضوات اجل
ن أبو بكر أفضلنا، فبعضهم قال ىو إعندما قالوا وأرضاه،  رضي اهلل عنوسيدنا أبو بكر 

أكثرنا يف قيام الليل، وأنا سأزيد شوية يف قيام الليل، والبعض قال: ىو أكثرنا صيامًا وأنا سأزيد 
يو وسلَّم: فقال ذلم النيب صلى اهلل علوكل واحد نشط يف باب أبواب العبادة، شوية يف الصيام، 

 ماذا تقولون؟



12 

 الترمذي رواه (.وو بكر بكثَت صالة وال بكثَت صيام، ولكن بشيٍئ وقر يف قلب)ما فضلكم أب 

 "احلسنة ادلقاصد" يف السَّخاويو " األسفار ْحل عن ادلغٍت" يف العراقيو  " النوادر"  في الحكيم
وزعها سيد األولُت ي ،اليقُت الذي أعطاه لو، ألن اليقُت منحة من رب العادلُتوىو 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمواآلخرين 

حبة اليت جتعل اإلنسان يصل إىل مقام اإلحسان أو إىل مقام ألعبادة اليت عندكم يا ا ما
 اليقُت؟ وىل توجد عبادة تضمن حىت تدخل هبا اجلنة؟ أين ىي؟ 

 صحيحو يف البخاري رواه )لن يدخل أحدكم اجلنة بعملو(.
و شفاعة أوشفاعتو،  صلى اهلل عليو وسلَّمفضل اهلل وحببيب اهلل ومبا ندخل اجلنة؟ ب

الصاحلُت الكمل من أمتو، ففيو شفاعة رسول اهلل، وفيو شفاعة الكمل من الصاحلُت من عباد 
 اهلل، لكن أين العمل الذي نعملو؟

 فالعمل عندما يُوزن مبيزان اإلخالص فقط، فمن ذا الذي ينجو؟ 
 ىؤالء اجلماعة أصبحوا كما قال اهلل: ربنا:قال كما كنا  فإذاً  

 ظاىرىم نور وباطنهم نور:   نُوٌر َعَلى نُوٍر "
"  ْمثَاَل ِللنَّاِس َوالل ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ ْن َيَشاُء َوَيْضِرُب الُل األيَ ْهِدي الُل لُِنورِِه مَ " 

 النور(.ٖ٘)

وراً من فوقنا، ونوراً من حتتنا، ونوراً عن اللهم إجعل لنا نوراً يف أمساعنا، ونوراً يف أبصارنا، ون
أدياننا، ونورًا عن مشائلنا، ونورا يف قلوبنا، واجعلنا كلنا نورًا ـ نورًا أعظم نور، وأمجعنا على النور 

نفسًا واحداً  حفظ علينا ىذا النور حىت ال خيبوعلى الدوام، وأ صلى اهلل عليو وسلَّماألعظم 
 نة بسالم، وجوار احلبيب ادلصطفى وآلو األعالم. على مدى األيام، حىت ندخل اجل

 وصلى الل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 

 


