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 النور سورة من 35 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا }: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

ُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة َيَكا
، [35النور:] {َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اأَلْمثَاَل ِلمنَّاِس َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ َناٌر ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه 

  .كيف تفيم ىذه اآلية؟
كالم المفسرين من السمف فمن بعدىم في ىذه اآلية كثير، وأقاويميم متنوعة، ويمكن أن أفسرىا بتفسير يقرب إلى 

عز -   ، النور الذي ُينسب إلى اهلل {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }ويجمع كثيرًا مما تفرق في أقواليم،  ،األفيام
 قسمان:  -وجل

النور، ومن أوصافو أيضًا النور، وىذا النوع  -تبارك وتعالى-و ن قبيل الصفة، ولذلك فإن من أسمائاألول: ىو م
عز -  ، وذلك حينما يأتي اهلل [69الزمر:] {اأَلْرُض ِبُنوِر َربَِّيا َوَأْشَرَقتِ }: -جل جاللو-ىو المذكور في قولو 

ل: ىل حينما ُسئ -صمى اهلل عميو وسمم-فيذا النور الذي ىو صفتو، والنبي  ،لفصل الخطاب يوم القيامة -وجل
  .(2)((ى أراهنور أنّ ))، وفي بعض الروايات: (1)((رأيت نوراً ))رأيت ربك؟ قال: 

 ،حجابو النور)): -صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،أىل العمم من فسر ىذا بأن المقصود بو الحجابفمن 
صمى اهلل عميو -، فيكون ذلك الذي رآه النبي (3)((حات وجيو ما انتيى إليو بصره من خمقولو كشفو ألحرقت ُسبُ 

ربو حينما  لم ير   -صمى اهلل عميو وسمم-، فالنبي ((رأيت نوراً ))، أو ((ى أراهنور أنّ ))ىو الحجاب، فقال:  -وسمم
غير  ،-جل جاللو-وىو صفتو  -عز وجل-ُعرج بو إلى السماء، ىذا ىو النوع األول الذي ُينسب إلى اهلل 

  .[69الزمر:] {اأَلْرُض ِبُنوِر َربَِّيا َوَأْشَرَقتِ } ،مخموق، نور ليس بمخموق
عمو وأرزاقو، وىؤالء خمقو، فيذه ه، وىذه ننقول: ىذه أرض اهلل، وىذه سماؤ ما ك ،ىو النور المخموق :والنوع الثاني

، [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }النسبة في ىذه األمور جميعًا ىي نسبة خمق، وليذا قال بعض السمف: 
دبر ىو م -عز وجل-   ر السموات واألرض، وقول من قال بأن اهلل و  بعضيم فسره بالنور المشاىد، أي: من

رات فيذا يرجع إلى ىذا، أي: أن اهلل منور السموات أفالكيا بما فييا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وىذه النيّ 
كب والنجوم ونور الشمس ، فما نراه من نور القمر ونور الكوا[35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }واألرض، 

                                                           

 (.178) برقم ،((نورا رأيت)): قولو وفي ،((أراه أنى نور)): -السالم عميو- قولو في باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 1
 المصدر السابق. - 2
 ألحرق كشفو لو النور حجابو)): قولو وفي ،((ينام ال اهلل إن)): -السالم عميو- قولو في باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 3
 (.179) برقم ،((خمقو من بصره إليو انتيى ما وجيو حاتبُ سُ 



ودبره لحكمة بالغة لتقوم معايش الناس، فيذه إضافة خمق، فاهلل خالق ىذا  -عز وجل-خمقو اهلل  ىذا كمو نورٌ 
، أي: اليادي، وىذا قال [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }النور، وىكذا من السمف من فسره بأمر معنوي، 

سمى الوحي  -عز وجل-بو طوائف كثيرة من السمف، ىادي أىل السموات واألرض، فسمى ىدايتو بالنور، واهلل 
، سماه روحًا؛ ألنو ال حياة لألرواح إال بو، وسماه [52الشورى:] {َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا}بذلك قال: 
المَُّو َوِليُّ }، وسمى اليدى بالنور [52الشورى:] {َوَلِكْن َجَعْمَناُه ُنورًا َنْيِدي ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا}قال: نورًا أيضًا 

، فالكفر ظممات واليدى نور، وليذا في سورة النور لما [257البقرة:] {الظُُّمَماِت ِإَلى النُّورِ  الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُيْم ِمنَ 
يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِو َمْوٌج ِمْن }ل أعمال الكافرين وصفتيا وحاليا قال: ث  اهلل م   ذكر َأْو َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ

 {ورًا َفَما َلُو ِمْن ُنورٍ المَُّو َلُو نُ  َفْوِقِو َسَحاٌب ُظُمَماٌت َبْعُضَيا َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَىا َوَمْن َلْم َيْجَعلِ 
لى ما ورد في اآليات [44النور:] ، فيذه أعمال الكفار كما ىو صريح في ىذه اآلية، فنظروا إلى ىذا المعنى وا 

األخرى وقالوا: من عادة القرآن أنو يقابل بين األشياء، بين أىل الجنة وأىل النار، أىل الطاعة وأىل المعصية، 
كظممات فيذا النور الذي ذكره اهلل  اوأني ،فقالوا: لما ذكر أىل الضالل بعده وأعماليمأىل اليدى وأىل الضالل، 

 ىنا ىو بمعنى اليداية. -عز وجل-
، فيمكن أن نجمع بين ىذه األقوال [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }: -عز وجل-حينما يقول اهلل  إذن

ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن }نورىا بالنورين: النور الحسي المشاىد الذي ال ِقوام لحياة الناس إال بو،  -عز وجل-ونقول: اهلل 
 -جل جاللو-، فاهلل [71القصص:] {المَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغْيُر المَِّو َيْأِتيُكْم ِبِضَياءٍ  َجَعَل المَُّو َعَمْيُكمُ 

وىي  {َوَجَعْمَنا المَّْيَل َوالنََّياَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيلِ }وقال:  ،اوأخبر أنو جعل النيار معاشً  الناس قدر معايش
، فجعل [12اإلسراء:] {َوَجَعْمَنا آَيَة النََّياِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًًل ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَسابَ }القمر 

وينطمق الناس في ىذه الحياة لمصالحيم  ،وُتحصل األقوات واألرزاق ،لنبتغي المعايش ؛الشمس مبصرة
، أي: منور ىذه السموات بيذا النور [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }ومنافعيم، فيذا ىو النور الحسي، 
ور السموات واألرض بالنور المعنوي وىو نور الوحي واليدى الذي ال تكون نالمخموق الذي نشاىده، وكذلك ىو م

ة وىي الحياة الكريمة التي يحصل معيا السعادة والفالح في الدنيا واآلخرة إال بالنور اآلخر وىو يليم حياة حقيق
المَُّو }، -جل جاللو- نور الوحي فينقميم من الحياة البييمية إلى الحياة اآلدمية الكريمة التي تعيش عمى ىدى اهلل

 .[35النور:] {ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ 
َمَثُل }"، األصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وليذا قال بعض السمف: [35النور:] {َمَثُل ُنورِهِ }ثم قال: 

، (4)"نور اهلل في قمب العبد المؤمن، مثل [35النور:] {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }، أي: مثل نور اهلل [35النور:] {ُنورِهِ 
 .صمى اهلل عميو وسمم-الوحي، وبعضيم يقول: النبي  ،اإليمان ،اليدى

َكِمْشَكاٍة }، أي: مثل نور المؤمن، [35النور:] {َمَثُل ُنورِهِ }وبعضيم يقول: إن الضمير يرجع إلى غير مذكور، 
، أي: مثل {َمَثُل ُنورِهِ }أنو ال منافاة بينيا، فمن قال:  -أعمم واهلل تعالى-، وىذه األقوال الذي يظير {ِفيَيا ِمْصَباحٌ 

، أي: نور اهلل في قمب {َمَثُل ُنورِهِ  المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }فيو المذكور قبل قميل  -عز وجل-نور اهلل 
                                                           

/ 8) حاتم أبي ابن وتفسير ،(264، 12/264) القرطبي وتفسير ،(6/45) البغوي وتفسير ،(17/344) الطبري تفسير - 4
2594.) 



وضعو في قمبو ودلو عميو ، أي: مثل نور المؤمن، نور المؤمن ىذا من الذي {َمَثُل ُنورِهِ }المؤمن، ومن قال: 
إلى المؤمن باعتبار أنو المحل القابل  تووىداه إليو؟ ىو اهلل، فنسبتو إلى اهلل باعتبار أنو ىو الذي قد أوجده، ونسب

ن شئت أن تقول: مثل نور المؤمن في قمبو،  ،، مثل نور اهلل في قمب العبد المؤمن{َمَثُل ُنورِهِ }مو، الذي حصّ  وا 
 {وِنةٍ ِفيَيا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيتُ َكِمْشَكاٍة }
، العمماء في تفسير األمثال، ولعمنا إذا انتيينا من التعميق عمى اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل [35النور:]
  .نتحدث عن األمثال في القرآن، فيذا من ىذه األمثالأن  -عز وجل-

ىذه األمثال التي يسمونيا باألمثال المركبة، من أىل العمم من يفسرىا  ،العمماء في تفسيرىا عمى طريقتين
 ؟، وىي تكافئنقول: ما المراد بالمشكاةال فسر ذلك بالتفصيل،  نالفيقول:  ،يعني في الجممة ،باعتبار التركيب

ماذا في قمب  لمصباح؟ وما المراد بالزجاجة؟ وتكافئ، ما المراد با[35النور:] {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }ماذا؟ 
نما نقول:  ،باعتبار التركيب : ىذا مثل نفسره تفسيرًا إجماليًّا، ال، يقول لك؟إلى آخره ،المؤمن مثل "ال نفككو، وا 

راج أو المصباح وحي في قمب اإلنسان كمثل نور السيذكر مثل نور اليدى وال -تبارك وتعالى-أي: أنو اهلل  "نوره
فكك ىذه فقط، ومن أىل العمم من ي ،ل ىذاوالبياض والصفاء فيذا مث   ،الذي ىو في غاية اإلضاءة والتوقد
كما في  عمى الطريقة األولى، وحينما يفككونيا يختمفون في التفاصيل، ،األمثال، وأكثر أىل العمم عمى األول

َواِعِق  السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم ِمنَ  َأْو َكَصيٍِّب ِمنَ }قولو تعالى مثاًل:  الصَّ
وعيد القرآن وزواجره؟  ما الظممات؟ ما الرعد؟ ىل ىو، ؟يجعمون أصابعيم، ما المراد ب[19البقرة:] {َحَذَر اْلَمْوتِ 

    .؟الظممات ما ىي؟ ىي األمور التي تشتبو عمييم وتمتبس
كالذي يمشي ويتخبط في  ،بيذه المثابة ،ومن أىل العمم من يفسره باإلجمال يقول: ىذا حال ىؤالء مع الوحي

-   تشبيو نور اهلل  حال من االرتباك والخوف، فينا إذا فسرنا المثل باعتبار التركيب فيكون المعنى ما ذكرتُ 
نارتو.بيذا السراج في صفائ -عز وجل شراقو وا    و وبياضو وا 

ذا فسرناه باعتبار التفصيل وفككنا ىذا المثل فيمكن أن يقال  -، مثل نور اهلل {َمَثُل ُنورِهِ } :-واهلل تعالى أعمم-وا 
في الجدار مثل  ة التي تكونأنيا الكوّ ، المشكاة المشيور {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }في قمب المؤمن،  -عز وجل

مسدودة، يوضع فييا السراج ويكون ذلك أدعى إلضاءتو وأكثر في إنارتو،  ،فضي إلى الخارجالنافذة لكن ال ت
وتنعكس عمى المحل، ال يتفرق النور في الخارج وفي إلضاءة أن تجتمع افيي محل يوضع لمسراج من أجل 

 كيك المثل بعضيم يقول: المشكاة ىي، ىذه المشكاة فييا مصباح، عمى تف{َباحٌ َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمصْ }الداخل، 
  .ىذا ىو المصباح ،، المصباح ما ىو؟ المصباح ىي الفتيمة بالنسبة لمسراج{ِفيَيا ِمْصَباحٌ }الصدر، 

المصباح عمى تفكيك ، وىذا {ِفيَيا ِمْصَباحٌ }ومنيم من يقول: حديدة الفتيمة، وال منافاة؛ ألن ىذا مالزم ليذا، 
، الزجاجة معروفة، قالوا: وىذا أيضًا {اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجةٍ }ىو القمب في المشكاة وىي الصدر،  :المثل يقولون

: الصفاء وىذا قمب المؤمن، والصالبة الزجاج -يعني الزجاجة-ُشبو بالقمب؛ ألنيا تشتمل عمى ثالثة أوصاف 
الرقة؛  ، وفيو[29الفتح:] {َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّارِ }، وىو أيضًا قوي عمى الكافرين ُصمب فقمب المؤمن ال يقبل الشبيات

، فيو الرقة [29الفتح:] {ُرَحَماُء َبْيَنُيمْ }ألن الزجاجة تكون رقيقة من أجل أن يخرج النور منيا، قالوا: وىكذا المؤمن 
، الكوكب الدري ىو الكوكب [35النور:] {الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة }والصالبة والصفاء، 



، {ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ }، من شدة إضاءتو، ثم ذكر مادتو: {َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ }نير شديد البياض، المتأللئ الم
، فالزيتون مبارك، ىذه الشجرة المباركة زيتيا في غاية الصفاء، واجتمع معو أمر آخر {َزْيُتوِنةٍ }ثم فسرىا قال: 
، ىذا وصف لشجرة الزيتون التي يوقد منيا ىذا السراج، الشجرة إذا كانت {ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيَّةٍ }وىو أنو قال: 

ي من النيار؛ ألنيا مغطاة من جية أو أشعة الشمس إال في النصف الثان ،شرقية فإنو ال يأتييا ضوء الشمس
، وترون بيوت الناس اآلن ىذا شرقي الشرقية أو بناء أو غير ىذا فيي في الظل من الناحية ،الشرق بأشجار

ذا كانت غربية فمعنى ذلك أنو   يأتييا إال في الوىذا غربي، وتعرفون معنى ىذا، فيذه ال شرقية وال غربية، وا 
الشمس ويكون ذلك نقصًا في نموىا، وجودة ثمرتيا، وصفاء زيتيا، أما إذا كانت  النصف األول، ما يأتييا شعاع

ة الصفاء والنقاء، الشمس تطرقيا في أول النيار وفي آخر النيار فيي في غاية االعتدال، وزيتيا يكون في غاي
 .؟شدة إشراقو، فكيف إذا أوقد عميو، ل{َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َنارٌ }ضيء فزيتيا يكاد ي

الوحي، يعني: ىو ُيمثل الوحي  ئكافبتفكيك المثل ي، اآلن ىذا الزيت {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز جل-اهلل قال ثم 
، بالنسبة ليذا المثل الزجاجة والمصباح {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز وجل-الذي يكون في قمب المؤمن، ثم قال اهلل 

، فيو في غاية {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }ع نور المصباح والسراج، إلى آخره نور الزيت الذي ُأخذ من ىذه الشجرة نور م
يا من يا ونقائفقمب المؤمن عمى الفطرة في صفائ ،، نور الفطرة{ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }اإلشراق، وبالنسبة لما يقابمو 

وذلك كضوء الشمس مع نور العين،  ،شوائب الشرك ولوثاتو، فإذا جاء معو نور الوحي فيذا ىو اليدى الكامل
ذا وجد نور الشمس ولو في رابعة الظييرة مع  إذا وجد نور العين في مكان مظمم فاإلنسان ال يرى األشياء، وا 

األعمى ال يرى، فإذا اجتمع نور العين مع ضوء الشمس كانت الرؤية  ،انعدام نور العين فإن اإلنسان ال يرى
ال يكفي،  ،، نور الفطرة مع نور الوحي، فالعقل وحده ال ييدي{ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز وجل-تامة، فينا قال اهلل 

ُيمثل ىذا المعنى بيذه الطريقة التي  -تبارك وتعالى-والفطرة وحدىا تحتاج إلى الوحي من أجل تكميميا، فاهلل 
    .سمعتم

سمعو نور وبصره نور المراد بو المؤمن، فمن قال: ، من أىل العمم {ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه َمْن َيَشاءُ }
فإن ىذا النور إذا وجد في قمب  ،نافي ما ذكرتوىو ال ي ،وفي قمبو نور وطريقو نور، وىذا المعنى صحيح

 وليذا ؛المؤمن نور الفطرة ونور الوحي فإن ذلك يبعث عمى إشراق في وجيو، فإن القمب إذا استنار استنار الوجو
فإن  ،فيو نور، ىؤالء وجوىيم فييا نور، وىذا شيء مشاىد ،يرمن ،يقال: فالن وجيو مشرق، فالن وجيو نّير

وفمتات لسانو، فإذا أظمم القمب  ،د سريرة إال أظيرىا عمى صفحة وجيوآة لمقمب، وليذا قالوا: ما أسر أحالوجو مر 
اإلنسان أحيانًا من الكمد والغيظ  أظمم الوجو، حتى في األمور العارضة، وأقصد باألمور العارضة ما ينتاب

ويراه وجيو ظمم فيو، يعني من شدة ما يجد في قمب ،اسود وجيو، وجو فالن أسود :ل أو الحزن الشديد فيقالوالغ
أو المعصية أو نحو ذلك،  ،وذلك إذا أظمم القمب بالكفر ،-نسأل اهلل العافية-لو وقد يكون ذلك الزمًا  ،الناس

مميون إنسان وأتيت بواحد من ىؤالء المبتدعة أصحاب ب أتيتولذلك تعرف غالبًا أىل البدع من وجوىيم، لو 
ىكذا أصحاب من وجيو، و  ،كذا ىذاأن وأنت تمشي في الطريق تعرف  ،البدع الكبيرة لعرفتو من بين الماليين

أشرق بقدر ما في قموبيم من الظممة، وكمما أشرق القمب  ،المعاصي تظمم وجوىيم بقدر ما عندىم من اإلساءة
نك لتكاد أن تعرف حال اإلنسان وعممو الباطن الخفي من وجيو، وقد تعرف ما يعرض لو أحيانًا من  الوجو، وا 



رجل  -رضي اهلل عنو-وليذا دخل عمى عثمان في الخموات مما يظير عمى وجيو،  اإلساءة والذنوب ولو كانت
صمى اهلل -بعد رسول اهلل  حيٌ و  أ   :الرجل مّي، فقاليعصي أحدكم ويدخل ع": -رضي اهلل عنو-فقال لو عثمان 

قمب إذا أشرق ، فالشاىد أن ما ذكره بعض السمف صحيح أن ال(5)"فقال: ال، ولكنيا فراسة المؤمن ،؟!-عميو وسمم
، وكالمو ا، وطريقو نورً ا، وبصره نورً اشرق العمل فيكون سمع اإلنسان نورً أشرق الوجو، وي -عز وجل-بنور اهلل 

، وليذا تجد بعض أىل العمم عمى كالمو نورًا، ويوفق إلى الحق وينتفع الناس بقولو، وىكذا اإلنسان الذي انورً 
ورة: في نفس الس -عز وجل-، وليذا قال اهلل بخالف اآلخر  يصدر منو إال طيب،ال -عز وجل-ىداه اهلل 

فسرىا بالنساء والرجال إنما لم ي -رحمو اهلل-، ابن جرير [26النور:] {اْلَخِبيثَاُت ِلْمَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْمَخِبيثَاتِ }
الناس، واألقوال واألعمال الطيبة األقوال الخبيثة لمخبيثين من الناس، واألعمال الخبيثة لمخبيثين من "فسرىا قال: 

واهلل تعالى  ،فكل ذلك صحيح ،نافي قول من قال بأنيم الرجال والنساء، وىذا المعنى ال ي(6)"لمطيبين من الناس
 أعمم.

 وعن ا،نورً  سمعي وفي ا،نورً  بصري وفي ا،نورً  قمبي في اجعل الميم))وتعرفون في الدعاء حينما يخرج اإلنسان: 
، ويقول: (7)((انورً  لي واجعل ،انورً  وخمفي ،انورً  وأمامي ،انورً  وتحتي ا،نورً  وفوقي ا،نورً  يساري وعن ا،نورً  يميني

، فكل ذلك يحصل لممؤمن، ثم بعد ذلك إذا جاء (9)((انورً وفي عظامي ))، وحتى قال: (8)((انورً الميم اعطني ))
َيْسَعى ُنوُرُىْم َبْيَن َأْيِديِيْم } ،دظير ذلك النور عيانًا ُيشاى   -بعد أن أضاءت بصيرتو في الدنيا-في اآلخرة 

من اليدى  عمى قدر ما عنده ، فيذا النور يكون ليم في اآلخرة ويجتازون بو الصراط كل  [12الحديد:] {َوِبَأْيَماِنِيمْ 
، ىو [17البقرة:] {َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًاَمَثُمُيْم }س، وليذا قال: عند المنافقين؛ ألنو ُمقتب   في الدنيا، ولذلك ينطفئ

وأحرزت  ،ىمعاره، ففرحوا بالدنيا وُحقنت دماؤ السين والتاء لمطمب، طمبو من غيره، است "استوقد"عنده نار، ما 
إضاءتو ذىبت  ا"استوقد نارً "طاميا، فإذا جاء اآلخرة ىذا النور المستعار عاعيا وحوأخذوا أشياء من لُ  ،أمواليم

، فميس ؟ألم نكن معكم :انظرونا نقتبس من نوركم، ويقولون ليم :نورىم، فيقولون لممؤمنين وبقي اإلحراق، فينطفئ
   .فال يكون عندىم نور في اآلخرةنور حقيقي في الدنيا،  معندى

بيره ليذا الكون وتد -سبحانو وتعالى-فيو اليادي وىو النور وبإنارتو  ،أن اهلل نور السموات واألرض :والمقصود
ت بو وصحّ  ،بذلك فأشرقت قموبٌ  ،وىدى من شاء من عباده إلى اإليمان ،جعل ىذه األفالك النيرات والكواكب

                                                           

ياك نعبد إياك منازل بين السالكين ومدارج ،(14/44) القرطبي تفسير: انظر - 5  في النضرة والرياض ،(2/455) نستعين وا 
 (.2/327) لمسبكي الكبرى الشافعية وطبقات ،(3/41) الطبري الدين محبل العشرة، مناقب

 (.17/238) الطبري تفسيرانظر:  - 6
 باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب ومسمم، ،(6316) برقم بالميل، انتبو إذا الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - 7

 (.663) برقم وقيامو، الميل صالة في الدعاء
 (.663) برقم وقيامو، الميل صالة في الدعاء باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب مسمم،أخرجو  - 8
 الصالة، إلى الميل من قام إذا يقول ما جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الدعوات أبواب الترمذي، أخرجو - 9

 برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،((عظامي في اونورً  دمي، في اونورً  لحمي، في اونورً  بشري، في اونورً )): ولفظو ،(3419) برقم
 (.1194) برقم الجامع، ضعيف في األلباني وضعفو ،(1119)



المَُّو ُيْضِمْمُو  إِ َمْن َيشَ }وبقي أقوام في الظممات  ،وعرف ىؤالء الحق من الباطل ،واستضاءت بو بصائر ،أعمال
   .[39األنعام:] {َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْمُو َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ياكم عمى صراط مستقيم -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ، ، وفي سمعنا نوراً وأن يجعل في قموبنا نوراً  ،أن يجعمنا وا 
 ومن خمفنا، وأن يجعل لنا نورًا. ،اأيدينا نورً ا، ومن بين ا، وعن شمالنا نورً ا، وعن يميننا نورً وفي بصرنا نورً 

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
 


