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ا عبده  ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
بسمِ اهللا الـرحمن    �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله
 * مالك يوم الدين  *  الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني     *  الرحيم

   عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  أَن يناط الَّذرص تمع
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيآمني (.�ع(   

� ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلاُهللا و
ئك كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَ

  )٢٥٩ :البقرة( �أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
 ويل املؤمنني، � اهللا:  يف هذه اآلية اليت تلوا عليكم�يقول اهللا 

  .ق واليته هلمأداًء حلم من الظلمات إىل النور هخيرجو
 لقد سبق أن تناولت هذه اآلية يف إحدى اخلطب املاضية، غري أن 

صفة من صفات اهللا وهي " الويل"كلمة يان معاين ذلك كان يف معرضِ ب
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اليت هي " النور"تعاىل، أما اليوم فسأتناوهلا يف معرض بيان وتفسري كلمة 
  . صفة من صفات اهللا احلسىن أيضا

 ابن قال ،النور تعاىل اهللا أَمساء يف: " ورد يف القواميس واملعاجم
 :وقيل .الغواية ذو داه ويرشد العماية ذو بنوره يبصر الذي هو :اَألثري

 يسمى لغريه املُظْهِر نفسه يف والظاهر ،ظهور كل به الذي الظاهر هو
 نور اهللا�تعاىل  اهللا قال، � اهللا صفات من والنور :منصور أَبو قال .نوراً

 .واَألرض السموات أَهلِ هادي :تفسريه يف قيل، �واَألرض السموات
 قلب يف داهه نورِ مثلُ أَي ..�مصباح فيها كمشكاة نوره مثل� :وقيل

  )لسان العرب." (مصباح فيها كمشكاة املؤمن
الضوُء املنتشر الذي يعني على اإلبصار، وذلك : النور: "وورد أيضا

ضربان :ويروأُخ يوينمعقول بعني البصرية، : فالدنيوي ضربان. د ضرب
املفردات . (ر العقل ونور القرآنوهو ما انتشر من األمور اإلهلية كنو

  )للراغب اإلصفهاين
وأهل املعاجم يستشهدون على معاين هذه الكلمة ببعض آيات  

قَد جاَءكُم من اِهللا نور وكتاب �القرآن الكرمي، منها قول اهللا تعاىل 
بِنيوقوله تعاىل )١٧ :املائدة(�م ،�ف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجاسِ وي الن

  )١٢٤ :األنعام(�كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها
أي .. ويرى البعض أن اهللا تعاىل قد مسى نفسه نورا ألنه هو املنور

مث . ينور كل شيء، وأن من أمساء اهللا النور ألنه يكثُر من اإلنارة والتنوير
أي أن .. )٣٧:النور(� السماوات واَألرضِاُهللا نور�ذكروا قول اهللا تعاىل 
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اهللا هو الذي به تعرنور ف احلقائق السماوية واألرضية، وهو الذي ي
  .أولياءه ذا النور

اهللا : لقد ضرب اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي هذا املثال لبيان نوره فقال
 آنفًا أن وهذه اآلية من سورة النور، وقد ذكرت. نور السماوات واألرض

كيف ينـزل : اللغويني قد ذكروها تبيانا ملعىن النور، لكن السؤال هنا
  هذا النور على الناس وكيف ينورهم؟

اُهللا نور السماوات واَألرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة � يقول اهللا تعاىل 
ةُ كَأَناججالز ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف نم وقَدي يرد كَبا كَوه

 لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيال غَرو ةيقرال ش ةونتيز كَةاربم ةرجش
تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اُهللا لنورِه من يشاُء ويضرِب اُهللا اَألمثَالَ 

  )٣٧:النور( � بِكُلِّ شيٍء عليمللناسِ واُهللا
كما قلت من قبل، لقد سبق أن بينت تفسري هذه اآلية قبل بضعة 

، وذلك يف سياق �املسيح املوعود على ضوء أقوال سيدنا  أشهر
، لذا لن أخوض يف التفصيل مرة أخرى اليوم، وإمنا أقدم موضوع آخر

 من خالل بيانوضوع لكم ملخص ما بينته من قبل، وبعده سأبني هذا امل
  .� وسيدنا املسيح املوعود �سرية صحابة النيب 

ميتد إىل أم فقط،  �هذا النور عند شخص النيب ينتهي مثال هل  
 بينت لكم من قبل، أن املثال خيص النيب مما قد يظن البعض املستقبل أيضا؟

 حميط بكل شيء يف العامل، فأول ما �ال شك أن نور اهللا .  وحده�
 كل ، فثبت أن�اُهللا نور السماوات واَألرضِ�:  اهللا تعاىل هنا هوأعلنه

 وبعونه تعاىل، أما بدونه �شيء ينال أو ميكن أن ينال الفيض من نوره 
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 . بقوته الذاتية أو علمه أو بعقله�بنوره ظى تعاىل فال أحد يستطيع أن حي
  . خمتلفةبأساليبأ له هذا النور  أن يهب ألحد نوره هي�إذا أراد اهللا 

  ؟ هو نور وملاذاا نور�اهللا يكون كيف : هنا ينشأ التساؤل 
 �كان أن اهللا تعاىل هو خالق السماوات واألرض، وإذا : واجلواب 

 �ح  روحانيا وماديا كما صرايهب هلا نورالذي خلقها فهو هو من قد 
منها  يف مواضع عدة من القرآن الكرمي بأنه هو خالق السماوات واألرض،

فهو .. )٤ :يونس(�اُهللا الَّذي خلَق السماوات واَألرض� :قوله تعاىل
إذنْ، اُهللا تعاىل هو . خلَقَهما وكلَّ ما فيهما، مث سخرها لإلنسانالذي 

يتراءى لكل عني باصرة يف كل مكان، ويف كل الذي النور احلقيقي 
عميت عينه روح، ويف كل جسم، ويف كل شيء، غري أن الذي قد 

 هو �فيوقن أن اهللا ؤمن هذا النور، أما املرؤية ى قدر علال يف الروحانية
الكون وغريه من األكوان اليت اكتشفها اإلنسان أم ذا هخالق النور وقيوم 

 ولكي ميكّن اُهللا تعاىل اإلنسانَ من إدراك هذا النور إدراكا .مل يكتشفها
يهم نورا من السماء، فينشرونه ، فينـزل علصحيحا يبعث أنبياَءه ورسله

والنور الذي ينـزل من السماء وينتشر عن طريق األنبياء قد . يف العامل
قبل فترة - وكما قلت من قبل، لقد بينت لكم . ضرب مثلُه يف هذه اآلية

 كيف جتلى هذا النور يف - �من الزمن يف معرض بيان سرية النيب 
ل نور اهللا بعد أن أصبح  أعلى وأرفع مثال لنـزو�، فصار �شخصه 

 ذاك النور يف العامل، ومل ينشره يف �، مث نشر �مظْهرا لصفات اهللا 
  .حياته فحسب، بل ال يزال هذا االنتشار مستمرا حىت اليوم بدون انقطاع
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لقد أردف . � واآلن أشرح لكم مرة أخرى مثل هذا النور بالنيب 
مبثال ليفهم الناس حقيقةَ  �اَألرض السماوات ونوراُهللا � قولَه �اهللا 

أي مكان مرتفع يوضع فيه .. �مثَلُ نورِه كمشكاة�:  فقال�نوره 
 ويوجد يف املشكاة -�واملراد من املشكاة هنا هو صدر النيب .. سراج

 – واملصباح يف زجاجة - �أي وحي اهللا الذي نزل على النيب –مصباح 
ونقية من كل درن ووسخ،  صافية � وزجاجة قلبه -�أي يف قلبه 

سيدنا املسيح املوعود لقد قال . وتلمع مثل كوكب ينشر األضواء كثريا
 الذي نوره الداخلي أيضا �املراد من الزجاجة هو قلب النيب : �

  .يتراءى منهمرا كاملاء على القالب اخلارجي
إن هذا املصباح مضاٌء بزيت شجرة مباركة :  مث يقول اهللا تعاىل

 الذي هو جامع �واملراد من الشجرة هنا هو شخص النيب . زيتونة
 �للكماالت والربكات كلها، وسيبقى هكذا إىل األبد، وذلك أن النيب 

  . هو وحده سمي إنسانا كامال ولن يخلق مثلُه إىل يوم القيامة
إن عدم كون هذه الشجرة : �وقد قال سيدنا املسيح املوعود 

  . تعاليم اإلسالم اليت ال إفراط فيها وال تفريطشرقيةً أو غربيةً إشارةٌ إىل
 فهي ال متيل إىل االشتراكية أو الشيوعية وال إىل الرأمسالية، بل هي 

  .تعاليم وسطى، تبني حقوق اإلنسان وترسي األمن والسالم يف العامل
منه  فاملراد �يكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه نار� أما قوله تعاىل 

، � هو العقلُ اللطيف النوراين حملمد �عند سيدنا املسيح املوعود 
 الفاضلة اليت صارت جزءا ال يتجزأ من فطرته �وكذلك مجيع أخالقه 

 فمعناه أن اهللا تعاىل حني أنزل نوره �نور علَى نورٍ�أما قوله تعاىل . �
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 هذه  املتصف جبميع� على هذا اإلنسان الكامل -  أي نور الوحي -
  . الصفات احلسنة، تولَّد يف العامل الروحاين نور ال مثيل له

 هلذه اآلية �هذا ملخص التفسري الذي بينه سيدنا املسيح املوعود 
  .وقد سبق أن بينته لكم

 ويف �اآلن يكمن النور احلقيقي يف الشريعة اليت نزلت على النيب 
القدمية بعد جميء هذا أسوته احلسنة فقط، إذ قد نسخت مجيع الشرائع 

 الذي صار نورا على نور، فاآلن إن تعليمه ونوره �اإلنسان الكامل 
  .وحده قادر على أن مينح أحدا نور اهللا تعاىل

.. � هذه املكانة السامية للنيب �لقد بني سيدنا املسيح املوعود 
  : يف موضع آخر حيث قال.. أي كونه إنسانا كامال

 الذي وهب لإلنسان، أعين لإلنسان الكامل، إن ذلك النور األجلى"
مل يكن ذلك النور يف املالئكة، وال النجوم، وال القمر، وال الشمس، ومل 
يكن يف حبار األرض وال أارِها، وال يف اللَّعلِ، وال الياقوت، وال الزمرد، 
وال املاس، وال اللؤلؤ؛ باختصار، مل يكن ذلك النور يف أي شيء من 

السماء، وإمنا كان يف إنسان كامل، ذلك اإلنسان الذي كان األرض أو 
أمتَّ وأكملَ وأعلى وأرفع فرد من نوع البشر، وهو سيدنا وموالنا، سيد 

فقد وهب ذاك النور لذلك . �األنبياء، سيد األحياء حممد املصطفى 
اإلنسان الكامل، كما وهب جلميع املصطبغني بصبغته حبسب مراتبهم، 

أما األمانة فاملراد منها مجيع قوى . صبغوا بصبغته نوعا ماأي الذين ت
 واحلب واخلوف واحلواس والروح والقلب اإلنسان الكامل، والعقلُ والعلم
والعزةُ والعظمةُ ومجيع النعم الروحانية واجلسمانية اليت يهبها اهللا تعاىل 
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 �كلها إىل اهللا لإلنسان الكامل، حيث يعيد اإلنسانُ الكامل هذه األمانة 
نَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألمانات إِلَى ا �عمالً بقوله تعاىل

هله يف سبيل اهللا .. )٦٠:النساء(�اأَهوكان ....  متفانيا فيه�فينذر نفس
 �سيدنا وموالنا وهادينا النيب األمي الصادق املصدوق حممد املصطفى 

 - مرآة -آئينه (." بشكل أعلى وأكمل وأمتهو احلائز على هذا املقام 
        ) ١٦٢- ١٦٠ ص٥ اخلزائن الروحانية، جملد كماالت اإلسالم،

، مث جعل صحابته � هذه املكانةَ من نور اهللا �فقد اكتسب النيب 
 �ولذلك شبه النيب . أيضا يتخلقون ذه األخالق مقتبسني من هذا النور

أيهم اقتديتم ظفرمت بالنور واهتديتم إىل الصراط صحابته بالنجوم، فقال ب
لقد كان العرب أميني، ولكن بسبب النور الذي . �املؤدي إىل اهللا 

 صاروا مثاالً رائعا للعالقة املتينة باهللا تعاىل والتخلقِ �اكتسبوا منه 
: لقد نالوا نصيبا من نور اهللا تعاىل حىت وصفهم. باألخالق السامية

فصاروا هداةً ملن بعدهم إىل طرق .. )٢٤:اادلة(�عنهمرضي اُهللا �
    . منرية

  : � عن الصحابة الكرام �يقول املسيح املوعود 
 كان �والنور الذي وجد فيه . �كانوا فانني يف حب رسول اهللا "

ينـزل على قلب الصحابة عرب تلك القناة، فكان يقضي على ما يصد عن 
: ورد يف احلديث. م تمأل نورا بدالً من الظلمةاهللا تعاىل، فكانت صدروه

  ." اهللا اهللا يف أصحايب، أي ليس يف صدور أصحايب إال اهللا
واهللا الذي هو نور السماوات واألرض مل يقطع سلسلة نوره بعد 

نبعا ، بل صار نور النيب الذي استمده من نور اهللا � وأصحابه �النيب 
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ة اإلسالم هي الشريعة الوحيدة جاريا للفيوض الدائمة، وصارت شريع
فقد أرسل اهللا تعاىل يف هذا الزمن املسيح . سارية املفعول إىل يوم القيامة

 مع هذا النور الذي هو -� نتيجة تفانيه يف حب النيب -  �املوعود 
. نور الروحانية النازلة من السماء، لكي نقتبس منه ونرسخه يف قلوبنا

  : ه عن نفس�يقول املسيح املوعود 
ال أستطيع أن أقول أي عمل من أعمايل كان سببا يف نزول هذا "

الفضل اإلهلي علي، إال إنين أشعر أن يف طبعي اجنذابا إىل اهللا تعاىل بالوفاء 
  ." واإلخالص ال ميكن أن حيول دونه شيء

لقد حدث مرة أين رأيت يف املنام شخصا صاحلا : "�مث يقول 
دد الصيام املسنون لدى األنبياء لتلقِّي األنوار مجيالً كبري السن، فذكر ع

، �السماوية، وأشار علي أن أعمل ذه السنة املتبعة لدى أهل بيت النيب 
  ."فرأيت من املناسب أن ألتزم بالصيام إىل فترة معينة

 أن يصوم لفترة من الزمن خفيةً �وبعد هذه الرؤيا قرر حضرته 
ذا الغرض إىل غرفة خاصة بالرجال يف فانتقل هل. دون أن يعرف به أحد

البيت، فكان يطلب الطعام أيضا يف الغرفة نفسها، غري أنه كان يوزع 
  ."اجلزء األكرب منه على األيتام، مكتفيا بقدر ضئيل جدا منه

  :التجارب اليت مر ا يف أثناء ذلك الصيام فقال�  وقد ذكر 
 الصيام تلك ومن العجائب اليت حظيت ا خالل هذا النوع من"

  العديد من األنبياء الكرامفقد قابلت..  تشرفت ااملكاشفات اللطيفة اليت
وقد . بعض كبار األولياء والصلحاء املسلمني الذين خلوا من قبلو

 وعلي ان احلسنتهيف رفقو حبالة اليقظة التامة �شاهدت رسول اهللا 
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ة على الروحانير انو األرأيتفقد  وعالوة على ذلك،...... .�وفاطمة 
، ألخضر واألمحرا ألوان خمتلفة كوجه التمثيل على صورة أعمدة ذات

. من اجلمال وقوة التأثري ما يعجز اإلنسان عن وصفهوكانت تتراءى 
اليت كانت -  املتصاعدة حنو السماء  تلك األعمدة النورانية كلوكانت

تصاال تتصل بقليب ا -بعضها ناصعة البياض وبعضها خضراء وأخرى محراء
 عندكنت  حىت إين، قلبال حبيث كانت تبعث السرور إىلخاصا 

 أي  معمشاهدا أشعر بقليب ينتشي بنشوة خاصة ال سبيل ملقارنة لذا
وكنت أتصور أن تلك األعمدة الروحانية هي تعبري عن احلب . شيء آخر

 من القلب قد تصاعد نورا ويعين ذلك أن.. املتبادل بني اهللا واإلنسان
 شكل عمود من أخذا التقياوحينما .. ا آخر قد نـزل من الفوقونور
  ".نور

 مل يكن �واحلق أن هذا املقام ونزول النور الرباين على حضرته 
  : يف موضع آخر�، حيث يقول �إال نتيجة طاعته الكاملة للنيب 

تلقيت مرة إهلاما بأن هناك خصاما يف املأل األعلى، مبعىن أن املشيئة  "
يف هياج إلحياء الدين من جديد، ولكن مل ينكشف على املأل اإلهلية 

ورأيت يف هذه . األعلى بعد من هو ذلك احمليي، ولذلك هم يف خصام
األثناء يف املنام أن الناس يبحثون عن محيٍ، فجاء أحدهم أمامي وقال 

وكان مراده من قوله هذا أن ". هذا رجلٌ حيب رسول اهللا: "مشريا إيلَّ
، وأن هذا الشرط �ط لتولِّي هذا املنصب هو حب الرسول أعظم شر

  ."متحقق يف هذا الشخص
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إذن، فقد أنزل اهللا تعاىل يف هذا العصر نوره على املسيح املوعود 
وأقامه يف هذا العصر لنشر ذلك النور الذي أنزله اهللا تعاىل على ، �
ب هذا احلب ، فبسب�والسبب وراء ذلك هو حبه العظيم للنيب . �النيب 

 الذي هو �أحبه اهللا تعاىل فجعله مرآةً تعكس نور سيده حممد املصطفى 
نور اهللا احمليط بالسماوات واألرض، والذي من شأنه أن حيدث ثورة 

 أنوار ومعارف �وقد كشف اهللا تعاىل على املسيح املوعود . روحانية
م الناس  املطهر، ليعلّ�الوحي الذي نزل على قلب سيدنا رسول اهللا 

مل يكن . �التفسري احلقيقي للتعليم الذي أتى به احملب الصادق للنيب 
 راغبا يف شهرة دنيوية قط، ولكن عندما يريد اهللا �املسيح املوعود 

تعاىل إنزال نوره على من يريد فإنه يذيع صيته أيضا يف الدنيا حىت يتمكن 
  . من نشر نور اهللا يف العامل

منه خرجت، واصطفاك من : "�إىل حضرته ومما أوحى اهللا تعاىل 
أيها ..... أنت وقار اهللا، لن خيذلك اهللا... أنت نور العالَم... الدنيا كلها

ص : التذكرة." (الناس، قد جاءكم نور من اهللا، فال تكونوا من املنكرين
  )م٢٠٠٤ طبعة ٢٥٨

فبسبب فطرته .  هذا النور�فاهللا تعاىل لقد أنزل على حضرته 
مث إن النور الذي سال على .  نشأت صلة متينة بينه وبني اهللا تعاىلالنقية

 عاما قلب املسيح املوعود ١٤٠٠ كاملاء مل ميأل به اهللا بعد �صحابة النيب 
 بل قد وفقه -  وبربكة قوته القدسية � نتيجة حبه للنيب - فقط �

  .لنقل هذا النور إىل اآلخرين أيضا
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 مل أمتن قط أن أُدعى مسيحا .كان يكفيين أن يرضى اهللا عين" 
لقد كنت يف .... �موعودا، أو أن أُعد أفضل من املسيح بن مرمي 

هو الذي . زاوية اخلمول، ومل يكن أحد يعرفين، ومل أُرِد أن يعرفين أحد
لقد أردت أن أعيش مستورا . أخرجين من زاوية اخلمول رغما عين

 صيتك يف كل العامل بالعزة سأذيع: وأموت مستورا، ولكنه تعاىل قال
  ).١٥٣ ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية جملد ." (والشرف

فمن سنة اهللا تعاىل أنه إذا زين أحدا بنوره جعل هذا األمر معروفا يف 
فما دام الضوء الذي يصنعه اإلنسان يظهر وينتشر، فكيف . العالَم كله

 تعاىل نوره لعباده اخلواص ؟ عندما يهب اهللا�إذن ميكن إخفاء نور اهللا 
 فمعناه - حميط بالسماوات واألرض � وهو الذي قد أعلن أن نوره -

أن النور الذي أنزله من السماء على عباده بفضله اخلاص سوف يصبح 
مصدر نفع عام للناس أيضا، لذا فلو متسكوا بأهداب عباده اهللا اخلواص 

 أكانت قلوم كمشكاة هؤالء ألضاء هذا النور قلوبهم أيضا، فسواء
صغرية أو زجاجة صغرية، إال أن الذين يتصلون بعباد اهللا اخلواص هؤالء 

عندما يرتل . سيوفَّقون لالقتباس من هذا النور وإليصاله إىل اآلخرين أيضا
نور اهللا على املؤمن فإنه ينتفع به أوالً مث ينفع به اآلخرين، شريطة أن 

لذا عليكم أن تسعوا للتأسي .. قيقييكون املؤمن حائزا على النور احل
بأسوة أحب خلقِ اهللا تعاىل يف العبادات واألخالق والعادات للفوز ذا 

فإذا جعل املرء هذا األمر نصب عينه . النور واالستفادة منه أكثر ما ميكن
 حبسب أوامر اهللا �وحاول التأسي باألسوة النبوية احلسنة وأطاع النيب 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي �:  قائال�لى لسانه تعاىل حيث قال ع
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هكذا أحب . ، انتفع من هذا النور حتما)٣٢ :آل عمران (�يحبِبكُم اُهللا
 وهذا هو احلب الذي أظهره .  واستناروا بنور اهللا تعاىل�الصحابةُ النيب

 املوعود ر بصورة حقيقية، فصار  يف هذا العص� جتاه النيب �املسيح
  . حمبوبا عند اهللا ونال شرف نشر النور يف هذا العصر

 يف العصر الراهن فال بد له �فإذا كان أحد يدعي حب اهللا ورسوله 
 �وهذا ما يأمر به اهللا .  أيضا�من توطيد صلته باملسيح املوعود 

ة يف هذا العصر إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي الوحيد. �ورسوله 
اليت تتمتع باخلالفة بربكة هذه السلسلة من العالقات، وتستفيد أيضا من 

وال يزال سيدنا . النور الروحاين الذي ينـزله اهللا تعاىل بواسطة األنبياء
ولقد .  هو األسوة احلسنة والنموذج األمثل يف هذا الصدد�رسول اهللا 

ة احملب الصادق للنيب أحيا اهللا تعاىل هذه األسوةَ ثانيةً يف هذا العصر بواسط
، وقد أناط اآلن مجيع أنواع التقدم الروحاين والسالم املادي بالتمسك �

 �، ألنه هو الذي قد عمل بأمر النيب �بشخص املسيح املوعود 
املوجه إليه أن ينور الناس بنور اهللا، داعيا إياهم إىل هذا النور باحلب 

ا حقوق اهللا، ومرسيا األمن والسالم يف العاملوالصلح والوئام، ومؤدي  .  
أي عند ".. يضع احلرب" عن املسيح املنتظَر أنه �لقد قال النيب 

وهكذا بوضع احلروب سوف تنتشر رسالة األمن . جميئه ستلغى احلروب
والسالم، وستظل اخلالفة الدائمة تنشر هذا النور بإذن اهللا يف ضوء هذا 

  . �التعليم اإلسالمي وتوجيهات النيب 
) �اخلليفة الثاين للمسيح املوعود  (	قد ذكر املصلح املوعود ل

ال بد من ثالثة أشياء النتشار : هذا األمر لدى تفسريه للنور فقال ما مفاده
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إذا . اخلالفة: النبوة، وثالثها: األلوهية، وثانيها: هذا النور يف العامل، أوهلا
ال فإن نطاق هذا ظل املؤمنون ثابتني على اإلميان ومهتمني بصاحل األعم

  . النور سيتوسع أكثر فأكثر باستمرار
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالستفادة من نور اهللا تعاىل دائما وأال 

هذه .. إخوتنا املسلمون مجيعا.. ولو أدركت األمة املسلمة. نحرم منه أبدا
احلقيقة ملا جتاسر غري املسلمني يف الغرب على إثارة االعتراضات ضد 

إن القوة يف الوحدة، وألجل إقامة الوحدة بني . الم بني الفينة والفينةاإلس
  .  يف هذا الزمن�املسلمني قد بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود 

قبل بضعة أيام أثريت ضجة يف سويسرا ضد مآذن املساجد، واهللا 
أعلم كيف وملاذا تؤذيهم املآذن، إذ توجد منارات على كنائسهم أيضا، 

يظنون أن هدم مآذن املساجد تنهي تصرفات اإلرهابيني إذا كان أم أم 
هناك إرهابيون؟ على أية حال، إن هذه الضجة أيضا حلقة من سلسلة 

ويبدو أن وراءها مؤامرة خطرية، وهذه جمرد بداية . عدائهم لإلسالم
ندعو اهللا تعاىل أن ينقذ اإلسالم واملسلمني . وستتبعها مطالبام األخرى

علينا أن ندعو اهللا تعاىل دائما أن خييب مجيع آمال أعداء . رهممن شرو
   .آمني. اإلسالم ومؤامرام
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