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 النور في القرآن الكريم

َُْك:ا َبياَ را         } القائل يف كتابه الكريم:  احلمد هلل رب العاملني،  ََرا ْيردا  ََرا الاسراَق  َيمه َمرا 

َيناَزْلَاا ِإليياُك:ا َنوًرا َمِبيًاا وَيشََد َ ا الي إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدَه ال َشيمكي ليَه، وََيشرََد َ س  ، {ِمنا َربُِّك:ا َو

ََ:س َصلِّ وسلِّ:ا وباِرْك علييِه، وعلير  لِلرِه وصرحِبِه، وَمرنا     سيَدنا و نبيساا َمَحّمًدا َعبَده ورسوله، اللَّ

ََ:ا بإحساٍ  إلي  موِم الدِّمِن، وبعد   َتِبَع

فإ  املتأمل يف كتاب اهلل )عز وَل( جيد َنه حتدث عن الاور حدمًثا عظيًمرا، ععراٍ    

 رو نرور احلرب تبرارك وتعراث، حير        و ،نرور ف وَشري َعلر   فتحدث عرن َعظر: و  متعددة، 

اللَّرَه  } ه )عرز وَرل(   يف سورة الاور اليت مسيت بَذا االس: حلدمثَا عن نرور  مقول تعاث

ََرُج             ََا ََرجه الزه ََا َِ ِفرة َ  ٌارَبا ِ  اْلِم ٌارَبا ََرا ِم ِِ َواْلرأيراِ  َمَثرَل َنروِرِه كيِمااركياةه ِفي َنوَر السسرَماَوا

ََا كيواكيب  َد َْ َوليروا  كيأينس ََا َمِضة ِْيسجه َوليا غيياِبيسجه َمكياَد َ ماَت ْيَد ِمنا َشَجَيةه َمَباَركيجه َ ماَتوَنجه ليا َشيا رِّيٌّ َمو

َْ َوَمضارِيَب اللَّرَه اْلأيماَثراَل ِللاسراِق َوال        َاِدي اللََّه ِلَاروِرِه َمرنا َمَارا لَّرَه  لي:ا َتماَسساَه َنار  َنور  َعلي  َنوٍر َم

ْه َعِلري:   ِبُك إث احلرب مَتردو ، وبَرداه مرن حرضة الضر لج        اهلل بارور املؤماو  فر ، {لِّ َشرةا

 .{َوَمنا لي:ا َمجاَعِل اهلُل ليَه نوًرا فيَما ليَه ِمنا َنوٍر}، مقول تعاث  معتٌمو 

وحتدث القيل  الكيم: عرن نرور نبيارا )صرل  اهلل عليره وسرل:( الرذي َرسرله اهلل تعراث          

ْيردا  }باليمحج، واللني، واليفب، وتأليف القلوب، حي  مقرول تعراث    ، قة الااضةْ حيالي

َُْك:ا ِمَن اللَِّه َنور  َوِكَتاب  َمِبني   ََ:ا   * ََا ََ ْارِي َاِدي ِبِه اللََّه َمِن اتسَبَع ِرضاَواَنَه َسَبَل السسرلياِم َوَم َم

َِ:ا ِإلير      َارِدم ِِ ِإلير  الاهروِر ِبِإناِنرِه َوَم ٍه َمسارَتِقي:ٍ  ِمَن الظُُّلَما ََرا   }ومقرول سربحانه    ، {  ِصرَيا َيمه َمرا 

َيراَسْلَااكي َشاِ ًدا َوَمَباًِّيا َوَنِذمًيا  ًَا َمِاًضا* الاسِبةه ِإنسا     .{َوَداِعًيا ِإلي  اللَِّه ِبِإناِنِه َوِسَيا

: كين َحن ْال به صدق، وَمَم دامج، وكتاب رمحج،  لقيل  الكيم: كتاب نور، وكتاباو

فيالَّرِذمَن  } )عرز وَرل(   حير  مقرول    ،ك بره َ رِدَي إث صرياٍ مسرتقي:    ن متسسر ه عدل، وَمب

َُوليِهركي َ رَ: امُلْنِلَحرو َ         َُنارِزَل َمَعرَه  ٌََيوَه َواتسَبَعروا الاهروَر الَّرِذي  ومقرول  ، {لَمَاوا ِبِه َوَعزسَروَه َوَن
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َيماِي}تعاث   َيواَحياَاا ِإليياكي َروًحا ِمنا  َنا َما ُكااَت َتداِري َما اْلِكَتراَب َوليرا اْلِإَاراَ  َوليِكرنا     َوكيَذِلكي 

ٍه َمسارَتِقي:ٍ           َارِدي ِإلير  ِصرَيا َْ ِمرنا ِعَباِدَنرا َوِإنسركي ليَت َاِدي ِبرِه َمرنا َنَارا ومقرول  ، {َََعْلَااَه َنوًرا َن

ة ِفر  َهُلر َثَم ناَمر كي اِقة الاسر ِفر  ِهة ِبر ِار ماا َموًرَنر  َها لير َار ْلَعَََو اَهَاياَيحاأيا فيًتياَم اَ كي ناَم َوَي}سبحانه  

َِِمررُلالظُّ نبياررا )صررل  اهلل عليرره وسررل:(  )وعليرركي بررذكِي اهلِل، ومقررول ، {اََررااِم ٍجاِرَْررِب َسياليرر ا

.)ِْ   وت وِة كتاِبِه؛ فإنسَه نور  لكي يف األرِ ، وِنكي  لكي يف السسما

ومكسربَا  حلرب،  إث ا َامَردم لروب، و مضرةْ الق نرور  اإلاا  َ  الكيم: بني القيل  كما 

ِِ ِإلي  الاهرورِ }حي  مقول تعاث  الطمأنياج،  ََ:ا ِمَن الظُُّلَما ََ ْاِي  ،{اللََّه َوِلةه الَِّذمَن لَمَاوا َم

ََرا الَّرِذمَن لَمَاروا    } سبحانه   مقول، حي  يف الدنيا واآلخية للمؤماني نور ال منارَْ:و َيمه َما 

يا ليُكر:ا  اتسُقوا اللََّه َولِمَاوا ِبَيَسوِلِه َمؤاِتُك:ا ِكْنليياِن ِمنا َرحاَمِتِه َوَمجاَعلا ليُك:ا َنوًرا َتماَاروَ  ِبرِه َوَمفاِنر   

ِِ َمسار     }، ومقرول تعراث    {َواللََّه غيُنرور  َرِحري:    َع  َنروَرَ :ا َبرياَن   َمرواَم َترَيا اْلَمرؤاِمِانَي َواْلَمؤاِمَارا

ََرا َنِلركي َ روَ          ََراَر َخاِلرِدمَن ِفي ََرا اْلأينا ِ  َتجارِيي ِمرنا َتحاِت ََاسرا َِ:ا َبااَياُكَ: اْلَيواَم  َِ:ا َوِبأيماَماِن  َيماِدم

ْارِزي اللَّرَه الاسِبرةس َوالَّرِذمَن لَمَاروا َمَعرَه َنرو        }ومقول )عز وَرل(   ، {اْلنيواَ  اْلَعِظيَ: َرَ :ا َمرواَم ال َم

َيتاِمر:ا ليَارا َنوَرَنرا َواْغِنريا ليَارا ِإنسركي َعلير  ُكرلِّ            َِ:ا َمُقوُلروَ  َربسَارا  َِ:ا َوِبأيماَماِن َيماِدم ْه  َمساَع  َبياَن  َشرةا

 : عل  ْردر َعمرا،:، فمراَ: مرن     و  نوَرؤَت  َم)رضة اهلل عاه( ابن مسعودمقول و، {ْيِدمي 

ن نروره علر    ا َمر وره كاليَل القائ:، وَدنرا : نرورً  مؤت  نوره كالاْلج، وماَ: من مؤت  ن

 .وموْد َخيا ،فيطنأ مية ،إبَام رَله

والٌ ة نور، إنا َحسن املؤمن َداْ ا، وعاد َثي ا عل  سلوكه، حي  مقول تعاث  

ََ   ِإ س} ٌَّلياةي َتاا ِْ َعِنال ََ، ومقول نبياا )صل  اهلل عليه وسل:(  ){َواْلَماكيِي اْلنيحاَاا  وَرالطُّ

 َنياَب أُلماَو َت آلِ ماَت هلِل َدمااحليَو اهلِل اَ َحباَس، َواَ يَزامِل أُلماَت هلِل َدمااحلي، َواِ َااإِل َيْطَش

َِْمالسس ٌسِ رااأليَو ا ٌس، َوور َن  ُة، وال ٌس، َوا  َ ياَب ُجْيَدال ْ َيِض َيباال ، ومقول )صل  اهلل عليه (ا

 .(َوَنَجاًة َمواَم اْلِقَياَمِج ،َوَبياَ اًنا ،ََا كياَنتا ليَه َنوًراَمنا َحافيظي َعليياوسل:(  )
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**** 

احلمد هلل رب العاملني، والٌ ة والس م عل  خامت األنبياْ وامليسلني، سيدنا حممد 

 )صل  اهلل عليه وسل: (، وعل  لله وصحبه َمجعني.

َِ:ا }   والاَادة يف سبيل اهلل نور ، حي  مقول احلب سبحانه وتعاث َْ ِعاَد َربِّ َََدا َوالاه

َاررَيَ :ا َوَنرروَرَ :ا   َي ََرر:ا  َْ  ررو نرروَر املررؤِمِن َمرروَم الِقيامررج؛ فبرر    و،  {لي ه ووَررالَيضه ه تبررالَوضررو

ا احملرافظ عليره بارداْ الاسريف مروم      ارادَ َم، ومروم تبريض وَروه وتسرود وَروه      ،رطيافاألو

َُالقيامج، مقول نبياا )صل  اهلل عليه وسل:(  ) مسيت َمداَعواَ  َموَم الِقياَمِج ُغيًّا َمَحجسِلنَي ِمن إ س 

ِْ مبُلررَ   َ ياررَح ِنِمؤاامُلرر َنِمرر ُلررَ  احِلليررُجباَتومقررول )صررل  اهلل عليرره وسررل:(  ) (، لثرراِر الَوَضررو

َْ  .(الوضو

ا،دامج والاجاة يف سبيل لتكو  لاا التمسك بأنوار القيل  الكيم: فما َحوَاا إث      

َيناَزْلَاا} تعاث  خية، حي  مقولالدنيا واآل نبياا ، ومقول {فآِمَاوا باهلِل َوَرَسوِلِه َوالاهوِر الَِّذي 

ََدوَ  َ ا ال إلَه إلَّا اهلُل وَنِّة رسوَل  َليس ،وَبِايوا ،)صلَّ  اهلُل عليه وسلَّ:(  )َبِايوا تا

فتمسسكوا  ،ورطَيُفه بأمدمك: ،ِد اهلِلرطَيُفه بي ،ْالوا  َنع:، ْال  )فإ س  ذا القيلَ  سَبب  ،اهلِل؟(

 .ولن تَِلكوا بعَده َبًدا( ،فإنسك: لنا تِضلُّوا ،به

 يوم القيامة ا لناأبصارنا، واجعله شفيع   رجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونوااللهم 


