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 النور يف القرآن الكريم أسرار ودالالت   بعنوان:   اجلمعة القادمة   خطبة 
 م2021يناير  22 –هـ 1442 آخر  مجاد 9بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 دالالت لفظ النور في القرآن الكريم العنصر األول:  
 نور وهداية   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول العنصر الثاني: 
 اب النوروسائل اكتسالعنصر الثالث: 

 المـــوضــــــــــوع
احلمد هلل ؛ حنمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  

 أما بعد:أعمالنا؛ وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له؛ وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.   
  الكريم في القرآندالالت لفظ النور العنصر األول: 

ى و لــنٍ يف معــانو معنويــدي وماديــدي عديــدّى كمــا ورد  قــد  النــور     “  لفــ   إن  عباد الله: يف القــرآن الميــرآ يف آثت ك ــّل
وجــا ت كلمــي  ؛ النــور هــو أحــد أاــا  هللا احلســى عــن أنن  حمميــا الميتــاب تســمنٍ  لنــورى   ــً   توجــد ســوّر بمياملهــا يف 
 ك ّل :  ومعانو  ؛ وهلا دالالت اموضعً  سيو وأربعني“النور  يف القرآن يف مخ

ُ  }  قال تعايل:    : بمعنى الهاديمنها :  ارض ا اَّللد مااوااتا وااْض هــاد  مــن " (ى قــال اليــ  : 35: النــور ){ . نــُوُر الســد
عبــا  يف الســماوات واْر ى  هــا بنــوره إي احلــ، يهتــدونى وةــداه مــن حــّل ال ــ لي يعتبــمون. وقــد رو  عــن ابــن 

ارض ا  يقول: هللا سبحانه هاد  أهل السماوات واْر  ُ نُوُر السدمااوااتا وااْض  ." رضي هللا عنهما قوله:  اَّللد
ُّ الدذاينا آماُنواض ُُيضراُجُها منانا }  قال تعاي: : اإليمان النور بمعنى ومنها: ُ وايلا ُورا.. اَّللن :{ . الظُُّلمااتا إايا النـــُّ  )البقــّر

ليريــ، اةنــيى عميــم الظلمــات وهــي   لسبيل احلــ، ودااًل  يف قلوب النا   يميون هلا هادثً وهو الذ  يبع ه هللا  (.275
 أصحاةا التيه واحلّل وال ياع. الميفر اليت تبعث يف قلوب

ل (. قا32 )التوبي:{.دون أن ييفئوا نور هللا أب واههايري} :  تعايمن ذلك قوله  و   :ى اإلسالمبمعنالنور  ومنها:
 الي  : وعى بـ )النور( يف هذا املوضع اإلس م.. ؛ قالالسد : يريدون أن ييفئوا اإلس م بمي مها

َّللدا واراُسولاها واالنُّورا الدذا  أانزالضناا قال تعاي: } :بمعنى القرآن ومنها: النور ُنوا  ا  (.8 :التغابن{. ) اآما
هااا: نااىا ومن نااور بمع هااد  ل ها أا ا } قــال تعــايل:  :ال ــنا ن ردب ٍ  نـُـورو مــنا وا عالــا ما  ـاهــُ راُه لااضاســض ا دض ُ صــا راَّللا اَّللد ن شــا {.  مــا

 . اهلدى: النور: السد  قال ى(22:الزمر)
سالم النبي صلى الله يقصد به ومنها: النور ياه و نا اَّللدا }  مــن ذلــك قولــه تعــاي:  و   :عل ا اُكاض مــا  نــُور  قــادض جــا

 صلٍ هللا عليه وسلاى الذ  أانر هللا به احل،. االي  : يعين بـ )النور( حممدً  ل( قا15)املائدّ:{. واكاتااب  ُمباني  
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والا ميــان جاعالضنــااُه نــُورًا  ــدضدا  } من ذلك قوله تعاي: و  :م في القرآنالنور بمعنى بيان الحالل والحرا ومنها:
يا  للنــا ى يست ــيئون ب ــوئه الــذ  بــني هللا  يــهى (. قــال اليــ  : يعــين ضــ 53  الشورى:  ){ .    ها مان ندشااُ  مانض عابااداانا با 

 وهو بيانه الذ  بني  يهى مما هلا  يه يف العمل به الرشادى ومن النار النجاّ.
عادل نىالنور بمع ومنها: را }  مــن ذلــك قولــه ســبحانه:  و   :ال ارضُ  بانـُـورا راةــناااواأاشــض ْض (. قــال 69:  الزمــر  ).  {  قاتا ا

راد  ْر  عاراصات القيامي. وقال ابن ك ل: أ : أضا ت يوم القياميى إذا  لٍ احلــ،ى احلسن والسد : بعدل رةاى وأ
 . تبارك وتعايى للخ ئ، لفبل الق ا 

واهلــدى والعــدل ... إك. وكــل هــذه الــدالالت واإلميــان هللا والرسول والقــرآن واإلســ م  فالنور يطلق ويراد به :
ل إلــيها واملرســل بــه تدل داللي واضحي علٍ أن هذا الدين احلن ل واملرســا ل واملرســا يف دين النور يف كل أركانه: من املرسا

  خراه .دنياه وأ ؛ وكل هذه اْنوار جمتمعي ت ئ طري، العبد وحياته  يعيش يف النور
 نور وهداية   -صلى الله عليه وسلم  - الرسولالعنصر الثاني: 

ودر وسلا نو   رسول هللا صلٍ هللا عليهإن ال:  عباد الله ر  إبمجاع املسلمنيى بل هو نور اْنــوارى والســران املنــل الــذ  نـــا
النــص صــلٍ أن  بسند حسن؛ روى الي ايننور منذ محله ووالدته وخروجه إي هذه الدنيا ؛  ؛  هوهللا به ُملميه وملميوته  
-قــال  وقــد ".الشــام  ورأت أمــي يف منامهــا أنــه خــرن مــن بــني رجليهــا ســران أضــا ت لــه قبــور ": هللا عليه وســلا قــال
ى وبشــرى عيســٍ ى ورأت أمــي حــني محلــت إ كهنــه خــرن منهــا دعــوّ أإ إبــراهياأان " :عن نفســه -صلٍ هللا عليه وسلا

 واحلاكا وصححه ووا قه الذهص(. ". ) سّل ابن هشامنور أضا ت له قبور ببرى من أر  الشام
 :  لنور يف وصفه صلٍ هللا عليه وسلا كعب بن زهل ويقول  

 ُمَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َمْسُلوُل...........ِإنَّ الرَُّسوَل َلُنوٌر ُيْسَتَضاُء ِبِه 
ومــا كــانوا  يــه مــن هلمــات اةهالــي؛  ؛ –صــلٍ هللا عليــه وســلا  –الفساد املستشر  يف مميي قبــل بع ــي النــص   وحنن نعلا

رضــي هللا  –يبور ذلك سيدان جعفــر بــن أإ طالــب  م؛ هخرجها إي نور اإلس    -صلٍ هللا عليه وسلا    - جا  النص  
نااما وا اضكُــ   -عنــه اصــض لايــنيو نـاعضبـُـُد اْض لا جااها ا أاهــض مــً لــاُك ُكنــنا قـاوض ا الضما تــايا يف كلمتــه الــيت ألقاهــا أمــام النجاشــي قــائً :    أايـنهــا يـض ُل الضما

يُ  اةضاوا  ارضحااما واُنسا ْض شا وانـاقضياُع ا واًل وا اضِتا الضفاوااحا نــاا راســُ ُ إلايـض عايفا  امُينــنا عالــاٍ ذالــاكا حــا ن بـاعــاثا اَّللن ننا ال ــن َياضُكُل الضقاوا ن ما ارا وا
ُه واماضلــاعا مــا  ُه وانـاعضبـُـدا دا قاُه واأاماانـاتاُه واعافاا ــاُه  ــاداعااانا إيا اَّللنا لانـُواحــن دض ننا ى نـاعضراُف ناساباُه واصا ُن واآ ا ما نض ا ُكنــنا نـاعضبـُـُد حنــاض نض ُدونــاها مــا ُؤانا مــا

نا اةــضاواارا واالض  اا واُحســض لايا الــرنحا اماانايا واصــا ْض قا احلضادايثا واأاداا ا ا دض نا واأاماراانا بابا اوضَثا ْض اراما واالــدنماا ا وا ــاااانا احلضاجااراّا واا فن عــانض الضماحــا ميــا
الا الضياتــاياا  لا مــا شا واقـاوضلا الزنورا واأاكــض راانا  عانض الضفاوااحا ًئا ى واأامــا يـض راُك بــاها شــا ُه الا ُنشــض دا راانا أانض نـاعضبـُـدا اَّللنا واحــض نااتا واأامــا واقــاذضفا الضُمحضبــا

ّا واالبنيااما ؛  ـاعادندا  ّا واالزنكاا لبن ا ما   ا  )سّل بن هشام(." .عالايضها أُُمورا اإلضاسض ا
ــيً بعــث نــورً  –صــلٍ هللا عليــه وســلا  – الرســول    كا ــي ؛ لــذلك جــا  وصــفه يف القــرآن  لســران املنــل ؛ للنــا ا وهداي

ا } هنـــاك ســـراجان يف القـــرآن ى ســـران وهـــان ) الشـــمم(   رااًجا واهداجـــً ا ســـا (ى وســـران منـــل  هـــو 13النبـــه: ){ . واجاعالضنـــا
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ُّ إااند  }  قــال تعــاي: –صــلٍ هللا عليــه وســلا     -)حممد( سيد اخللــ، وحبيــب احلــ،   ا النــدصا اها ثا أايُـّهــا لضنااكا شــا ًرا أارضســا ًدا واُمباشــنا
رااًجا ُمنالًا *واناذايًرا   :لسراجنيا  ما الفرق بني . (46؛  45اْحزاب :  ) { .  وادااعاًيا إايا اَّللدا إبااذضناها واسا

 .بشدّ حرارهتا  اأواًل: السران الوهان وهو الشمم  يه ضو  وحراّر تؤذيك صيفً 
 ا وال شتاً . فيه ضو  وليم  يه حراّر تؤذيك صيفً  -صلٍ هللا عليه وسلا  -ان حممد أما السران املنل وهو سيد 

 .ا وال  ارً وأما السران املنل ال يغيب ليً  ؛  ا وييلع  ارً َثنيا: السران الوهان يغيب ليً  
ا السران الوهان إذا ازددت منه قر ً  َثل ا:  ا.ازددت من هللا حب   ى أما السران املنل كلما ازددت منه قر ً ها رنا  أذاك با

 صلٍ هللا عليه وسلا نورًا أضا  هللا به الب د والعباد يف العاجل واآلجل . كانت بع ته   -أيها املسلمون – وهميذا
 وسائل اكتساب النورالعنصر الثالث: 

حلياّ ؛  قد يقول قائل: وكيــف أكتســب النــور   وكيــف أعــيش تعالوا بنا إي عنبران العملي التيبيقي يف ا  عباد الله:
 يف هذه اْنوار يف حياِت ويف آخرِت   أقول و هلل التو ي،: وسائل اكتساب النور ك ّل وعديدّ منها:

ُنوا باراُسو قال تعاي: }    أوًلا: مالزمة التقو  واإليمان: ن ردمحضاتــاها ثا أايُـّهاا الدذاينا آماُنوا اتـدُقوا اَّللدا واآما ا مــا تامُياض كافضلانيض لاها يـُؤض
رض لا  ها وايـاغضفــا ونا بــا اض نــُوراً ناضشــُ ل لدميــُ يا  واَياضعــا ور  ردحــا ُ فافــُ اض وااَّللد ر بــه مــن العمــٍ "  (.28: )احلديــد{ .  ميــُ يعــين: هــدى يـُتـابابــد

.  ) تفسل ابن ك ل ( . " . والنور نشون به علٍ البراط واةهاليى ويغفر لميا.   لها  لنور واملغفّر
يســر   قلبه كلما شــع مــن ذلــك القلــب نــور   ,  ميلما جدد املؤمن اإلميان يف ن آَثر ما يسمين القلب من اإلميانم  والنور

كلمــا زادت هلمتــه والــيت تســر  وكلما تناقص اإلميان وت شٍ مــن القلــب    لٍ املني، واةوارَّلل والتعام ت,بعد ذلك ع
ن مد ـالـُـُه يفا } : قــال تعــاي ؛وارَّلل علٍ املني، واة  اأي ً  ي بــاها يفا النــدا ا كامــا نــااُه واجاعالضنــاا لــاُه نــُوراً مياضشــا يـض يـا انا مايضتــاً  اهاحض ن كــا أاوا مــا

هاا كاذالاكا زُينانا لالضمياا ا  نـض اارانو منا  .( 122: اْنعام{. ) راينا ماا كاانُواض يـاعضماُلونا الظُُّلمااتا لايضما ِبا
صاال  : المداومةثانًيا:  ريص علــٍ ن ــاّر بدنــهى قــد بــنيد صــلٍ هللا عليــه وســلا أند الرجــل احلــ   على الوضوء وال

عاُث علٍ حاله تلك يوم القياميى  عن أإ هريرّا قال اعُت النصد صلٍ هللا عليه    حلفاظ علٍ وضوئه؛  ووضا ّ وجهه يـُبـض
 .  " أن ُيييلا ُفردتُه  لضيفعل لنيا من آَثرا الوضو اى  منا استياع منمُياإند أُميت يُدعونا يوما القياميا ُفر ا حُمجد   "  وسلا يقول:
ؤمننيا . "    عن أإا ُهريرّا :و   )البخار (. أند رسولا هللاا صلدٍ هللاُ عليها وسلداا أتٍ املق ّا  قال : الس ُم عليمُياض دارا قــومو مــُ

رأينا إخوانانا قالوا : أولسناا إخواناك ث رسولا هللاا   قال أنتاض أصحاإ . وإانى إنض شا  هللاُى بمياض الحقونا . وددُت أان قدض 
 وإخوانُنا الذين ملض َيتوا بعُد .  قالوا : كيفا تعرُف منض مل َيتا بعُد من أمتكا ث رسولا هللاا    قــال أرأيــتا لــو أند رجــً  لــهُ 

ُه   قــالوا : بلــٍ . ث رســولا هللاا هن قــال  ــر اض َيتــونا فــًرا خيــل  فــرَّ حمجدلــي  . بــني ههــرا  خيــلو دهــاو ةــاض . أال يعــر  ف خيلــا
 ) مسلا ( . . " حُمجدلنيا منا الوضو ا . وأان  راُطهاض علٍ احلو ا 

؛ لذلك اٍ وضو ً  –صلٍ هللا عليه وسلا  – بني   من الوضا ّ. اأن الوضو  نور ووضا ّ للعبد يف الدنيا واآلخّر
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كلمــا خــرن إي البــ ّ يــدعو هللا أن يرزقــه هــذا النــور   –صــلٍ هللا عليــه وســلا  –كــان   وكــذلك البــ ّ نــور ؛ وهلــذا
صا نـُـورًا  يقــول :"  لض يفا قـالــض عــا اد اجض اينا نـُـورًا؛ اللدهــُ ي نــُورًا  ؛ وايفا لاســا لض يفا ااضعــا عــا را  نـُـورًا ؛ وااجض لض يفا بابــا عــا نض ؛ وااجض لض مــا عــا وااجض
ا؛  خالضفاي نُورًا   قاي نــُورًا؛  ماي نــُورًا  وامانض أامــا وض نض  ـــا عــالض مــا نض ْــاضيتا نــُورًا ؛  وااجض ينا نــُورًا ؛ وامــا اد أاعضيــا " . ) مســلا ( . ويلخــص  اللدهــُ
هــذا النــور قيــل: إنــه معنــو ى و . ) مســلا ( .  "  البــ ّ نــورذلــك كلــه  يقــول: " و   -صلٍ هللا عليه وسلا   –الرسول  

ــدنيامــن املعاصــيى وهدايتــه إي مبنعــه لبــاحبه ى ويف  طريــ، البــوابى وقيــل: إنــه حســي يظهــر علــٍ وجــه املبــلي يف ال
وأما قوله صلٍ هللا عليه وسلا: والب ّ نور.  معناه أ ــا  "النوو :اإلمام وحسي مًعاى قال  اآلخّر أيً اى ولعله معنو 

به. وقيل معناه: إنــه يميــون  ننع من املعاصيى وتنهٍ عن الفحشا  واملنميرى وهتد  إي البوابى كما أن النور يست ا 
أجرهــا نــورًا لبــاحبها يــوم القيامــيى وقيــل: ْ ــا ســبب إلشــراق أنــوار املعــارفى وانشــراَّلل القلــبى وممياشــفات احلقــائ،؛ 

و طنهى وقد قال هللا تعاي: واستعينوا  لب  والب ّ. وقيل معناه: إ ا  ى وإقباله إي هللا تعاي بظاهرهلفراغ القلب  يها
ا علــٍتميــون نــو   هـــ.أ .. "  وجهــه البهــا ى ِبــ ف مــن مل يبــل رًا هــاهًرا علــٍ وجهــه يــوم القيامــيى ويميــون يف الــدنيا أي ــً

 ) شرَّلل النوو  علٍ مسلا ( .
لاماينا ؛ لتميون لك نــورًا يف اآلخــّر ؛  الظُّلااا  حا   علٍ الب ّ وال سيما يف   اســض ْض ّا ا ُ  ؛عــانض بـُرايــضدا لدٍ اَّللد نا صــا ها عــانض النــدصا عالايــض

دا  :"واسالداا قاالا  رض الضماشدائانيا يفا الظُّلااا إايا الضماسااجا ما الضقاياامايا  ؛ باشنا لنُّورا التدامنا يـاوض  (.أبو داود والرتمذ  وابن ماجي" . )  ا
 ؛العــاماعلا أن قلبك ُمســودَّ مــن ك ــّر املعاصــي طــوال    :ار من الحسنات والبعد عن السيئاتاإلكثثالًثا: 

نض  ّا ؛ عــا را نض أاإا ُهرايـــض ْن كــل ذنــب ارتميبتــه نميــت نميتــي ســودا  يف القلــب حــ  اســود وأهلــا وعــ ه البــديد والــران ؛  عــا
ياها خايايئاًي ُنمياتاتض يفا قـالضباها ُنميض  :   إاند الضعابضدا إاذاا أاخض ُ عالايضها واسالداا قاالا دااُ  ؛  ا راُسولا اَّللدا صالدٍ اَّللد تـاغضفارا تاي  ساوض زاعا وااســض راذاا ُهوا نـــا

ُ ؛} كــا د  را اَّللد وا الــرداُن الــدذا  ذاكــا با ُسقالا قـالضُبُه ؛ واإانض عاادا زايدا  ايهاا حــا د تـاعضلـُـوا قـالضبــاُه واهــُ انُوا  واَتا ا كــا بــالض راانا عالــاٍ قـُلـُـوةاااض مــا
ُبونا { ) أمحد وأبو داود واحلاكا والرتمذ  وقال: هذا سا  حديث حسن صحيح (. ياميض

إن للحسني ضياً  يف الوجه ى ونــورًا يف القلــب ى وســعًي يف الــرزق ى وقــوًّ يف البــدن  "ا أمجل مقولي عبد هللا بن عبا : وم
ا يف الــرزق ى  ى وحمبًي يف قلوب اخلل، ى وإن للسيئي سواًدا يف الوجه ى وهلمًي يف الق  والقلب ى ووهًنا يف البدن ى ونقبــً

 ) الدا  والدوا  البن القيا ( .  القلب يُنودُر  لياعي ويسودُّ  ملعبيي. . " لوب اخلل،وبغ ًي يف ق
 عليميا مب زمي اإلميان والتقوى؛ واحلفاظ علٍ الوضو  والب ّ؛ وك ّر احلســنات والبعــد عــن الســيئات؛ واتبــاع اْوامــر 

 وا من النور اْخرو  عند هللا يوم القيامي.واجتناب النواهي؛ لتعيشوا يف نور هللا يف احلياّ الدنيا؛ وتقتبس 
 !! الكريم ؛ وأن يمتعنا بنور اآلخر  والنظر إلى وجهه احياتنا كلها نوًرنسأل الله أن يجعل 

                           وأقم الصال ،،،،                           الدعاء،،،،                                
 ةعو  اإلسالميكتبه : خادم الد 
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