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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو املهتدي ومن 
 يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً .

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .
ْسِلُمونا ( .) َيا أا  ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّ اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنواْ ات َُّقواْ اّللها حا ا الَِّذينا آما  ي ُّها

هُ  باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ن ن َّْفٍس وااِحدا ُكم مِه لاقا ا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خا ِثرياً ) َيا أاي ُّها ااًل كا ا رِجا اء واات َُّقوْا اّللها ما ِنسا  وا
انا عالاْيُكْم راِقيباً ( . اما ِإنَّ اّللها كا اءُلونا بِِه وااألاْرحا  الَِّذي تاسا

ْت لِغاٍد واات َُّقوا اّللَّا ِإنَّ اّللَّا خا  ما ا قادَّ ْلتانظُْر ن اْفٌس مَّ ُنوا ات َُّقوا اّللَّا وا ا الَِّذينا آما ُلونا ( )َيا أاي ُّها  ِبرٌي ِباا ت اْعما
 أما بعد

 فاتقوا هللا أيها املسلمون .
 عليه ، ويستضيء به .واعلموا أن من توفيق هللا للعبد أن جيعل له نوراً يف حياته وقلبه يسري 

 ومن رمحة هللا أنه جعل أسباابً تكون سبباً للنور يف الدنيا واآلخرة .
 يسرية على من يسرها هللا عليه .

 
 كثرة املشي لصالة العشاء والفجر .منها : 

 املشائني ابلظلم ابلنور التام يوم القيامة ( .  ) بشر  قال  
 . وهلذا فضل املشي ِإَلا صالة العشاء وصالة الصبح، وعدل بقيام الليل كله

ا قام نصف الليل، ومن صلَّى الصبح يف   كما يف "صحيح مسلم عن عثمان عن النيب    قال )من صلهى العشاء يف مجاعة فكأَّنَّ
 كله(. مجاعة فكأَّنا قام الليل  

قال )أثقل صالة عالاى املنافقني: صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما   ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب 
 ألتومها ولو حبواً(. 

 .  وإَّنا ثقلت هااتن الصالاتن عالاى املنافقني ألنه املنافق ال ينشط للصالة إال إذا رآه الناس 
ِإذاا قا  اَلا يُ رااُءونا النَّاسا واالا ياْذُكُرونا اّللَّا ِإالَّ قاِلياًل(. كما قال تعاَل )وا ِة قااُموا ُكسا  اُموا ِإَلا الصَّالا

 وصالة العشاء والصبح يقعان يف ظلمة، فال ينشط للمشي إليهما إال كل خملٍص يكتفي برؤية هللا عز وجل وحده لعلمه به. 
 

 تقوى هللا واإلميان برسوله .ومنها :  
ُنوا ات َُّقوا اّللَّا واآِمُنوا ِبراُسولِِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفلانْيِ ِمْن رامْحاِتِه واجياْ  ا الَِّذينا آما أاي ُّها ي اْغِفْر لاُكْم وااّللَُّ غاُفوٌر  قال تعاَل ) َيا عاْل لاُكْم نُورًا َتاُْشونا ِبِه وا

 ﴾ راِحيمٌ 
 

 غض البصر عما حرم هللا :ومنها : 
رمحه هللا: غضُّ البصر عن الصورة اليت ُُني عن النظر إليها كاملرأة واألمرد احلسن يورث ذلك ثالث  اإلسالم ابن تيمية قال شيخ 

 فوائد جليلة القدر...



الفائدة الثانية: يورث نور القلب والفراسة...وهللا تعاَل جيزي العبد على عمله ِبا هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه 
يه من جنسه ِبا هو خري منه فيطلق نور بصريته ويفتح عليه ابب العلم واملعرفة والكشوف وحنو ذلك مما ينال ببصرية القلب، هللا عل

ة منافع....الرابع: أنه يكسب القلب نوراً   .  وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا: يف غضِه البصر عده
 

 :عليه وسلمالتمسك مبا جاء به نبينا حممد صلى هللا ومنها : 
 .  من رام النور التام فعليه ابلتمسك ِبا جاء به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم فإن ذلك يزيده نوراً 

ُتْم ُُتُْفونا ِمنا اْلِكتااِب  َيا ل ) قال هللا عز وج  ِثريًا ممَّا ُكن ْ ُ لاُكْم كا اءاُكْم راُسولُناا يُ بانيِه اءاُكْم ِمنا  أاْهلا اْلِكتااِب قاْد جا ِثرٍي قاْد جا ي اْعُفو عاْن كا وا
  ( . اّللَِّ نُوٌر واِكتااٌب ُمِبني

 
 أداء الصالة خبشوع وطمأنينة . ومنها : 

 : الصالة نور .   قال 
ةا )    لصالة نور لإلنسان يف قلبه، تفتح عليه ابب معرفة هللا عز وجل، وابب املعرفة يف أحكام هللا وأفعاله وأمسائه وصفاته  واأاِقِم الصَّالا

 ي ( . ِلذِْكرِ 
 .الصالة نور؛ ألُنا سبب النشراح القلب، وإقباله إَل هللا تعاَل بظاهره وابطنه

واأاِقِم )  الصالة نور ُيستضاء به يف دَيجري الظُّلام، تنري للمسلم الطريق املستقيم، وهتديه إَل الصواب، وتنهاه عن الفحشاء واملنكر
ةا ِإنَّ الصَّ  رالصَّالا اِء وااْلُمْنكا ْحشا ى عاِن اْلفا ها ةا ت ان ْ  ( .  الا

اِبرِينا )  الصالة نور يستعني هبا صاحبها على سلوك طريق اهلدى  عا الصَّ ِة ِإنَّ اّللَّا ما ُنوا اْستاِعيُنوا اِبلصَّْْبِ واالصَّالا ا الَِّذينا آما  ( .  َيا أاي ُّها
 ؛ وهلذا جتد أكثر الناس نورًا يف الوجوه أكثرهم صالة، الصالة نور ُيشرِق على الوجه، فيكسوه هباء وجالاًل 

 
 العفة : ومنها : 

اوااِت وااأْلاْرض   )قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا: سورة النور: مُسِهيت هبذا االسم لقوله تعاَل  ما وإذا أتملت السورة  (  اّللَُّ نُوُر السَّ
ا لاُه ِمْن نُورٍ  ه )وجدت ذكر النور فيها، وأن هللا نور السموات واألرض، وقوله جل جالل ُ لاُه نُورًا فاما ْن َلْا جياْعاِل اّللَّ ما تبني لك أن (  وا

 ب . العفة من أسباب نور القل
 

 احلسنات والطاعات :ومنها : 
 .  إن للحسنة نوراً يف القلبقال ابن عباس : 

 .سئل احلسن البصري ما ابل من يقومون الليل وجوههم مضيئة قال: قوم خلوا ابلرمحن فكساهم نورا من نوره
 .  ويظهر أثر نور القلب يف: حمبة هللا عز وجل، وتعظيمه، وإجالله، وكثرة ذكره، ويف االمتناع عن املعاصي، ويف كثرة الطاعات."

 ش . ور الذي يكون يف القلب هو الذي مينع العبد من ارتكاب الفواحقال العالمة السعدي رمحه هللا: وهذا الن 
 .عل من أكثر األعمال أتثريا يف نضارة الوجه ونوره قيام الليل وقراءة القرآن ول

ُجوِد (  أصحاب النيب  اً واصف -قال تعاَل   اُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أاثاِر السُّ  . )ِسيما
اُهْم يف ُوُجوِهِهْم ( يعين : السمت احلسن   يقول احلافظ ابن كثري رمحه هللا   .قال علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس : ) ِسيما



 .  وقال السدي : الصالة حتسن وجوههم
  وقال بعض السلف : من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار

ات وجهه ، وفالتاات لسانه وقال أمري املؤمنني عثمان : حا فا   .ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا على صا
 

 .  تبليغ حديث رسول هللا  ومنها : 
ْعُت النَِّبَّ  ْسُعوٍد قاالا مسِا ا            ناضَّرا اّللَُّ امْ  )ي اُقوُل   عن عاْبِد اّللَِّ ْبِن ما ما لَّغاُه كا ْيئاً ف اب ا عا ِمنَّا شا لٍَّغ أاْوعا راأً مسِا عا ف اُربَّ ُمب ا ا مسِا مع (  ى ِمْن سا

 رواه الرتمذي .  
: ) ناضَّرا هللاُ امرأً مسع منا حديثا    ما من أحد يطلب احلديث إال ويف وجهه نضرة ؛ لقول النيب  : سفيان بن عيينة رمحه هللا قال 

 . فبلَّغه ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية
ان
لث
 ا
بة

ط
خ

ال
 



 الثانية  اخلطبة 
 

 احلمد هلل رب العاملني   والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 أما بعد 
 

 فاتقوا هللا أيها املسلون . 
 .  واعلموا أنه يسن لإلنسان أن يدعو هللا أن يرزقه النور اقتداء ابلنيب 

 فمن أسباب حتصيل النور دعاء هللا بذلك . 
ا ، قاالا   ُهما ُ عان ْ انا  )..... عاِن اْبِن عابَّاٍس ، راِضيا اّللَّ رِي نُورًا وايف مساِْعي نُورًا  واكا ي اُقوُل يف ُدعاائِِه اللَُّهمَّ اْجعاْل يف ق اْليب نُورًا وايف باصا

ارِي نُو  عاْن ياسا ِييِن نُورًا وا عاْن ميا ْلِفي نُورًا وااْجعاْل ِل نُورًا وا اِمي نُورًا واخا ف اْوِقي نُورًا واحتاْيِت نُورًا واأاما  ( متفق عليه .رًا وا
 واملسلم يقول هذا الدعاء يف كل وقت . 

 وخاصة يف قيام هللا ويف السجود .
 وكذلك يف األدعية اليت تقال قبل السالم . 

 
 الكرمي . هذا وصلوا على النيب 

 
لِهُموا تاْسِليمً كما أمركم هللا بذلك يف قوله تعاَل )  سا لُّوا عالاْيِه وا ُنوا صا ا الَِّذينا آما لُّونا عالاى النَّيبِه َيا أاي ُّها تاُه ُيصا الِئكا ما  ( .  اِإنَّ اّللَّا وا

 
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حممد

 
 وعلى آله وصحبه أمجعني . 

 
 ا نوراً ويف مسعنا نورا ويف بصران نوراً . اللهم أجعلنا يف قوبن

 اللهم اهدان وسددان .
 

 اللهم إان نسألك فعل اخلريات وترك املنكرات .
 

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا األحياء منهم واألموات . 
 

 ---------------- 
 ------- 


