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 او "لمعات"با نگاهي به  "النورسي"امام 

 "رسائل النور"در كتاب 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .والصالة و السالم علي محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين

امام "گيري  سي و چهار سال يعني در سالهاي كنارهطي  "رسائل النور"دانيم كه  مي
اعتباري مدعيان سياست ، به رشته تحرير در  از سياست و بدنبال برمالشدن بي "النورسي

و در هزاران صفحه در چهار ] پيام[اين مجموعه شامل بيش از يكصد و سي رساله . آمد
ما در تنظيم شده كه  "عاتالشعا"و  "اللمعات"،  "المكتوبات"،  "الكلمات": بخش يعني 

ـ انگشت  آمده است 0F1"مالمحمد زاهد"ـ آنگونه كه در شرح حال  "اللعمات"اينجا بر بخش 
هاي بسياري  بسيار جالب را مورد مطالعه قرار دهد جنبه "لمعات"كسي كه اين . گذاريم مي

 .يابد از شخصيت اين مرد بزرگ را درمي

تعال و شيفته و شيدا و مشتاق مناجات با خدا در او مرد عابد و مؤمن و ذوب در خداوند م
انتظار الطاف الهي متجلي در همه چيز و دريافتگر  گر در كتاب خدا و چشم هر لحظه ، تأمل

هاي نور الهي در انديشه شفاف و مفاهيم اعتالبخش روح و جاني است كه آنرا به چنان  پيام
 .كند فسرّي توان درك آنرا پيدا ميآورد كه كمتر م اي به پرواز در مي هاي گسترده افق

كوشند  ميپرتوهاي ايماني و اسرار عرفاني هستند كه در همان هنگام كه ] ها پيام[اين رسائل 
، با تمام  شمار و خارج از اندازه علّي، بال و پر گشايد به آفاق اسماء الهي و كلمات بي

                                 
 .ة ـ بيروتـ از انتشارات داراآلفاق الصحيح۱
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 .آميزد وجودش درمي

آفرينش و حكمت و حاكميت او و تداخل هايي پيرامون جهان هستي و  آنها ، پرسش
آميزي انواع و وحدت عناصر آنها و رهايي و آزادي قدرت الهي و ابعاد  ها و درهم جهان

قيموميت و حاكميت جاللي و جمالي و سرانجام جريان حكمت در جهان هستي است كه 
انين عدل ها و ساري گشتن قو كمترين جايي براي انكار آخرت و لزوم پرده گرفتن از گنج

در ذره ذره و جاي جاي آن ـ از ذرات گونان تا خورشيدهاي جهان هستي ـ در راستاي 
گذارد  كشف حقايق و آشكاري قلم قضا و مشيت و قدرت خداوند باريتعالي ، بجاي نمي

تا بدين ترتيب او با تمام وجود در جهاني از حمد و تسبيح و تهليل و همنوا با تمامي ذرات 
 .مصدا با هركدام از فريادهاي اولياي الهي ، به تسبيح و بندگي بپردازدجهان و ه

اش از سوي  ما با جهان هستي كامالً هماهنگي روبروييم كه حتي شمار روزهاي دستگيري
آن را داده بود ، هماهنگي و  ◌ٴ ستمكاران نيز با شمار شاگردان رسالة النوري كه وعده

 .تناسب دارد

بيند آيه آيه قرآن مجيد را مورد  ترده و وسيعي كه فراروي خويش ميانداز گس او با اين چشم
كوشد تا همه نكات و اشارات و پندها را از نكته نكته آنها شكار  دهد و مي تأمل قرار مي

هاي مطرح شده و اشكالهايي كه ممكن است به ذهن كسي خطور نمايد ،  كند و به شبهه
 .پاسخ دهد

گردد تا داروي  لي ، به خويشتن خويش و به پيروانش باز مياو پس از اين سير و گذار تأم
هاي اخالقي با شمار بيست و پنج قرص و اميدهايي با  آميزي را كه به شكل قرص موفقيت

شمار بيست و شش تقديم نمايد و بدين ترتيب سفر تأمل و تدبر و پرورش و همجوشي با 
 .كند زندگي ادامه پيدا مي

المعارفي بودن اطالعات او  يابد همين دائرة هاي او مي گر انديشه جواي كه جست زيباترين نكته
به وحدت و هاي ديگران و فراخوان  اش با زبانهاي گوناگون و پذيرش انديشه و آشنايي

  )السالم عليهم(و اهل بيت ) ص(خدا اتفاق وعشق و نيزشيدايي نسبت به رسول
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 .است) رضوان اهللا عليهم(و صحابه بزرگوار آنحضرت 

هاي شخصيت او ،  جنبه ◌ٴ به همين دليل و به علت عدم توانايي ما در پرداختن به همه
 :گانه زير انگشت گذاريم  ترجيح داديم كه تا حدودي بر موارد سه

پذيرش فرهنگ خلقها و بويژه ادبيات زبان فارسي كه خود سرشار از عرفان و  :يكم 
 .هاي معنوي است حكمت و تأمل

 .گرايانه و دعوت به اتفاق فراخوان وحدت :دوم 

 .عشق و شيدايي و دلدادگي به پيامبر اكرم و اهل بيت گرامي آنحضرت :سوم 

هاي عرفاني آن، شواهد  و بويژه جنبه) ايراني(اش با فرهنگ فارسي  درخصوص آشنايي
او شاهد مثالهاي زيادي از اشعار . اوست ◌ٴ هاي بسيار گسترده حاكي از شناخت و آگاهي

» ادب محروم باشد از لطف رب بي«: دهد از جمله مثالً اشاره به اين قاعده  ه ميفارسي اراي
كنان لب به  و سخن گفتن وي از امداد الهي در حالت افسردگي كسي كه گريه) 92صفحه (

: گويد كند و مي اش را طلب مي گشايد و از درگاه خداوند مهربان و بخشايشگر ياري دعا مي
» .ناتوانم، االمان گويم، عفو جويم، مدد خواهم ز درگاهت الهيكسم، ضعيفم،  غريبم، بي«
 )359صفحه (

بيند  و نقل كردن وي از سعدي شيرازي فرزانه پارسي گويي كه مردي از اهل سلوك را مي
نشيند زيرا سالك ، خود را و عالم ، خود و ديگران را  كه به ميز و نيمكت درس و مشق مي

ها به  ناد به اين بيت شعر فارسي در پناه آوردن همه آفريدهو است) 437صفحه (دهد نجات مي
 :خداوند متعال 

 زنند هر شي كه الاله اال هو برابر مي

 .دمادم جويند يا حق، سراسر گويند يا حي

و ضرورت فهم و درك عميق آن و عدم  "وحدت وجود" ◌ٴ و بهنگام سخن گفتن از ايده
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ري از آن چشم از زمين به ثريا دوخته شود تا بتواند گي و اينكه بايد با بهره عوامتسليم آن به 
برسد آنجا كه ] موالنا[ "الدين رومي جالل"به اين گفته شاعر و عارف معروف ايراني 

هاي فطرت  هاي همگان را در حكايت گوش بازكن تا از خداي همان گفته«: گويد  مي
 )447صفحه (» .بشنوي

 .ناخت وي از اين زبان و فرهنگ استاين شواهد بيانگر ميزان همجوشي و ش ◌ٴ همه

ـ در عرصه وحدت اسالمي ، روشن است كه قرآن كريم هيچ راه و مسلكي را در اين 2
هاي آنرا  ميان ناپيموده نگذارده و اجماالً همواره به آن فراخوانده و محورها و ابعاد و شالوده

گردانده و ميان آن و  توضيح داده و آنرا بر بنيادهاي عقيدتي و عاطفي و تشريعي استوار
لذاست كه . وحدت جهان هستي و وحدت مسير تاريخي ـ ديني ، پيوند برقرار كرده است

هاي مردم  انگشت گذارده و توده] وحدت[پيشوايان و مصلحان مكتبي برآن  ◌ٴ بينيم همه مي
 .اند هاي عملي براي رسيدن به آن مطرح كرده و مسؤوالن را به تحقق آن فراخوانده و شيوه

و پس از او .) م1861( "سلطان عبدالعزيز" ◌ٴ دانيم كه فراخوان به وحدت در دوره مي
جامعه اسالمي انگشت نهاد و آغازگر آن نيز  ◌ٴ ـ كه بر ايده "سلطان عبدالحميد دوم"

ي آن زمان را به كشورهاي عربي و بويژه  تأسيس خط آهن حجاز بود تا بدين ترتيب تركيه
پيوند دهد و حتي ] جهان اسالم[به عنوان سمبل وحدت  "همدينه منور"و  "مكه مكرمه"

كرد مسلماً اعتقادي ديني به  اگر در اين طرح يك سري اهداف سياسي را هم دنبال مي
 .اينكار نيز در ميان بود

سيد "طلبان دورانهاي اخير از جمله مرحوم  شود كه اصالح در اين راستا خاطرنشان مي
شاعر محمد "و مرحوم  "شيخ محمد عبده"و مرحوم  "الدين اسدآبادي افغاني جمال
و علماي نجف اشرف و علماي انقالب مشروطه ايران تا رهبر انقالب اسالمي  "عاكف
همگي ... و  "امام سيد محمدباقر صدر"و رهبر انقالب اسالمي عراق  "امام خميني"ايران 

در  "النورسي"كه  در اين رابطه گفتني است. اند گرا و دعوتگران به وحدت بوده وحدت
از دمشق بازديدي بعمل آورد و طي خطبه شامي خود به وحدت فراخواند و . م1991سال 
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به توضيح داليل اين فراخوان و موانع موجود در اين راه و راههاي چيرگي برآنها پرداخت 
ماندگي و الئيسم برشمرد و به نظر او راه برتر و  و وحدت را تنها درمان درد تفرقه و عقب

هاي الحادي غربي ـ كه همواره  فرادادن به آموزه آميز و عدم گوش بهتر ، راه ميانه و اعتدال
هاي داخل  افكن هستند ـ و نيز طي كردن راه دگرگوني هاي تفرقه گرايي بدنبال احياي ملي

مسلمانان، اعضاي  ◌ٴ او معتقد بود كه همه. فردي و اجتماعي در سرتاسر جهان اسالم است
. م1909در آوريل سال  "اتحاد محمدي"گيري  انجمن يا جمعيت واحدي هستند و با شكل

 .بسيار قدرتمندي در تأييد آن ايراد كرد ◌ٴ ، خطابه "اياصوفيه"و اعالم تشكيل آن در مسجد 

توان او را از پيشگامان وحدت نيز تلقي كرد همچنانكه گشودگي او  از اينجاست كه مي
راهي براي  ◌ٴ بمثابه "تقريب"اش ، او را از پيشگامان  روي به ديگر مذاهب و ميانه نسبت

 .دهد وحدت اسالمي، قرار مي

گرايان را اعم از اينكه سني باشند يا شيعه، مورد انتقاد قرار  بينيم او افراط از اينروست كه مي
ند و برآنست كه ك او از وهابيون و خوارج اهل سنت و علويان شيعه انتقاد مي. دهد مي

بردار واقعي از افراط گرايي طرفين ، خط الحادي است كه ـ به رغم وجود صدها پيوند  بهره
كه جملگي فرمان به برادري و اتحاد ] مسلمانان[هاي مختلف  مقدس و روحاني ميان بخش

 )39صفحه . (كوشد دهند ـ همواره در جهت ايجاد اختالف و درگيري مي مي

از . گامهاي عملي در جهت تحقق وحدت نيز برداشت) اهللا عليه رحمة(و قابل توجه اينكه ا
انگشت گذارد و به بازيابي روح  "حج"جمله، بر احياي شعائر اسالمي و مهمترين آنها 

هاي  نيز در راستاي تهيه زمينه "امام خميني"سازنده و اصيل آن فراخواند؛ اقدامي كه 
 .بر آن تأكيد فرمودگسترش خيزش اسالمي و تعميق آن فراوان 

به  عمران آل ◌ٴ و با استمداد از قرآن كريم كه در آياتي چند از جمله آيات شريفه زير از سوره
فَبِما رحمةٍ منَ «: درمان حالت رواني مؤمنان پس از شكست در جنگ احد پرداخته است 

واْ منْ حولك فَاعف عنْهم واستَغْفرْ لَهم اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّ
عمران ـ  سوره آل(» وشَاوِرهم في األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتَوكِّلينَ
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 شدى و اگر تندخو و] و پرمهر[رحمت الهى با آنان نرمخو ] بركت[پس به ) (159آيه 
شدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش  سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى

با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن زيرا ] ها[بخواه و در كار
بر اصل شورا تأكيد كرد و  "النورسي"مرحوم ) دارد كنندگان را دوست مى خداوند توكل

ناي زندگي عمومي خود به بازگشت و استناد به اين اصل براي بازيابي نقش امت در ب
 .فراخواند

، شواهد بيانگر همين نكته و در حقيقت )السالم عليهم(ـ و در مورد عشق وي به اهل بيت 3
كرد كه امام  شيدايي و شيفتگي او نسبت به ايشان است؛ او همواره و مكرراً خاطرنشان مي

 ).53و52و51صفحات (د است پنجمين خليفه راش) السالم عليه(حسن 

در موارد متعدد و روايات مسلّمي آنانرا به عنوان ) ص(حق آل عبا كه پيامبرخدا ◌ٴ و درباره
با نظر ) عليه الصالة و السالم(پيامبراكرم «:گويد  تطهير برشمرده است، مي ◌ٴ مصداق آيه

و چهل  بيند كه پس از سي هاي آينده چنين مي نبوت مأنوس با علم غيب و ديدن صحنه
. هاي مهمي در ميان صحابه و تابعين واقع و بر اثر آن خونها ريخته خواهد شد سال فتنه

گانه زير  هاي سه ديد كه همان شخصيت ها مي هاي برجسته را در اين فتنه برترين شخصيت
پنج تن آل (عباي اويند و آن چهارتن را همراه خود در آن عبا پوشش داد و به ايشان عنوان 

پاكي و بيگناهي علي در نگاه امت و عزّت بخشيدن به  ◌ٴ شيد و اينكارش بمثابهبخ) عبا
حسين و درود گفتن و شادباش به حسن و اعالم شرف و سودمندي بزرگ آن براي امت 
اسالمي ـ كه با صلح خود، آن فتنه را از ميان برداشت ـ و اعالم طهارت و پاكي خاندان 

... يعني اين عنوان واال و  "اهل بيت"عنوان فاطمه و شرافت و سزاواري ايشان به 
 )152صفحه ( ».بود

با سنت پيامبران در ] از سوي پيامبر[و در پاسخ به كساني كه معتقدند طلب مودت خويشان 
عدم درخواست مزد بر انجام رسالت خويش منافات دارد زيرا درخواست سود و منفعت از 

با نظر مأنوس با غيب خود ) ص(يامبر اكرمشود، برآنست كه پ سوي خويشاوندان مطرح مي
بيند كه اهل بيت وي در جهان اسالم بسان درختي نوراني در خواهند شد و  چنين مي
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كساني از اهل بيت وظيفه هدايت و ارشاد در درس كماالت انساني در تمامي طبقات جهان 
رسيد كه دعاي كنند، بر اكثريت مطلق خروج خواهند كرد و به اين كشف  اسالم را ادا مي

اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت «:امت در حق آل بيت در تشهد يعني 
نيز پذيرفته خواهد بود و به » .علي ابراهيم و آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

گران و نوربخشايان در امت ابراهيم پيامبراني از خاندان  عبارت ديگر همچنانكه هدايت
نيز چنان ) عليه الصالة و السالم(اكثريت مطلق ايشان از نسل او بودند آنحضرت ابراهيم و 

البيت محمدي به لحاظ انجام وظايف بزرگ اسالمي خود و در بيشتر  ديده بود كه اقطاب آل
اسراييل در امت محمدي خواهند بود و لذا  آن چون پيامبران بنيهاي  ها و طريقت مسلك

لك الَّذي يبشِّرُ اللَّه عباده الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات قُل لَّا ذَ«:  فرمان يافت كه بگويد
اللَّه غَفُور أَسأَلُكُم علَيه أَجرًا إِلَّا الْمودةَ في الْقُرْبى ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسنًا إِنَّ 

است كه خدا بندگان خود را كه ايمان ] پاداشى[اين همان ) (23ـسوره الشوري (» شَكُور
پاداشى از ] رسالت[مژده داده است بگو به ازاى آن ] بدان[اند  آورده و كارهاى شايسته كرده

و [شما خواستار نيستم مگر دوستى در باره خويشاوندان و هر كس نيكى به جاى آورد 
و ) م افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس استبراى او در ثواب آن خواهي] طاعتى اندوزد

در روايات مكرّر تأييدي بر همين ) اهللا تعالي عليه و سلّم صلي(فرمايشات آن حضرت 
ام كه اگر به آنها چنگ زنيد نجات  من در ميان شما دو چيز را بجاي گذارده«:حقيقت است 
 » .يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيتم: خواهيد يافت 

اهل بندان به آن از هرجهت،  پر ارج سنت و پاسدار و حافظ و پاي ◌ٴ و سرچشمه زيرا منبع
، اعالم بيت هستند و به دليل همين راز است كه اين حقيقت حديثي با عنوان كتاب و سنت

 )32صفحه. (گشته است

از جمله زيباترين مواردي كه از وي نقل شده و پيروانش را بدان توصيه كرده است، 
است كه بيشتر بر محور  "جوشن كبير"و اهميت دادن به دعايي با عنوان انگشت گذاردن 

ياد كرده  "لمعة" ◌ٴ پنجم از سي نكته ◌ٴ بخش نكته معرفت خداست و آنرا به عنوان پايان
 )569صفحه . (است



۹ 
 

كنند  اين دعا را فراوان قرائت مي) السالم عليهم(در اين باره گفتني است كه پيروان اهل بيت 
 . ام اهل سنت آنرا نيافته ولي در منابع

يكي از علماي شيعه در  "شيخ الكفعمي"در منابع شيعه رواياتي آمده از جمله آنچه كه 
از پدرش امام حسين از پدرش  "العابدين امام زين"به نقل از  "المصباح"كتاب خود 

آورده كه حضرت جبرئيل ) ص(به نقل از رسول خدا) السالم عليهم(حضرت علي
سنگيني بر وي ) جوشن(هاي آن حضرت و در حاليكه سپر  در يكي از غزوه) مالسال عليه(

قرار داشته و آن حضرت را خسته كرده بود، جبرييل از وي خواسته بود كه آنرا درآورد و 
اين دعا را بخواند كه امانش خواهد داد و فضايل ديگري نيز براي آن نقل كرده است؛ اين 

داراي يكصد فصل و در هر فصل ده نام از اسماء الهي  دعا مشتمل بر اسم اعظم خداست و
سبحانك يا الاله اال انت، الغوث الغوث الغوث «:دعا در هر فصل عبارت  ◌ٴ است و خواننده

را بايد تكرار كرد و دعاي شريف و بسيار پرشكوهي است كه » ، خلّصنا من النار يا رب
 .دآور اندازهاي وااليي به پرواز درمي انسان را در چشم

 


