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 «... وَ قَدْ لُذتُ بِکَ رٌیوَ اِنَّ مَنْ اِعْتَصَمَ بِکَ لَمُسْتَج رٌیاِنَّ مَن اِنْتَهَجَ بِکْ لَمُسْتَن یاِله...  »

و من به  افتیشد، و هر که به توپناه آورد پناه  یروشن و نوران افت،یمعبود من! هر که به  بارگاه  تو راه » ... 

 ...« درگاه تو، پناه آوردم

 

 ،سرچشمه نور خداوند 

 هر چه تمام تر به آن اشاره شده است: ییبایاست، چنانچه در قرآن به ز نینور آسمان ها و زم خداوند،

زُجاجَةٍالزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ  یمِصْباحٌ الْمِصْباحُ ف هایاللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ اأْلَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ ف »

وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ  ءُیضیُ تُهایْ زَ کادُیَةٍیَّوَ ال َغرْبِ ةٍیَّال شَرْقِ تُونَةٍیْزَ مُبارَکَةٍمِنْ شَجَرَةٍ  وقَدُیُ یُّدُرِّ

نور خداوند، ؛ مٌیعَل ءٍیْاللّهُ اأْلَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَ ضْرِبُیَ وَ شاءُیَاللّهُ لِنُورِهِ مَنْ  یهْدِیَنُورٍ  یعَل

پر فروغ باشد، آن چراغ در  یاست که در آن چراغ یاست، مَثَل نور خدا همانند چراغدان نیها و زم مانآس

شودکه  یافروخته م یچراغ با روغن نیستاره فروزان، ا کیشفاف ودرخشنده همچون  یحباب رد،یقرار گ یحباب

صاف و خالص است که  نانش آن چروغن ،یاست و نه غرب یگرفته شده که نه شرق یتونیاز درخت پربرکت ز

و خدا هر کس را بخواهد بهنور خود  ،یاست برفراز نور یاست بدون تماس باآتش، شعله ور شود، نور کینزد

 (35 ، آیه)نور« دانا است. یزیزند، و خداوند به هرچ یمردم مثل ها م یکند، و خدا برا یم تیهدا

 

را روشن کند، هر چه  ریآن باشد که غ ،یقیآمده است: نور حق نیرابطه چن نیدر ا یبدیدر کشف االسرار م و

 »است که نیا «اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ اأْلَرْضِ »یپس بدان که معنا...  ندیرا روشن نکند، آنرا نور نگو یریغ

 و تمام انوار ازاوست و قوام همه بدو است. استها است و منور ارواح  نی، روشن کننده آسمان ها و زم«اللّه

 (562، ص 6کشف االسرار و عدة االبرار، ج )

 

 چه سود نایناب دهیدو عالم پر زنور و د هرتابد ز ذرات جهان            یرخسار تو م مهر

 یریاس

 

از نور ببرد، جز  یکسب کند، و بهره ا یاست، هر که بخواهد نور نیکه خداوند، نور آسمان ها و زم حال

 : دیفرما ینخواهد رساند و چنانچه قرآن م یاو را به نور یخداوند، کس
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 «نخواهدبود یاو نور یقرار ندهد، برا ینور شیآنکه خداوند، برا؛  فَما لَهُ مِنْ نُورٍ رًااللّهُ لَهُ نُو جْعَلِیَوَ مَنْ لَمْ  »

 (40 ، آیه)نور

 

 به رهم چراغ دارد تیآنکه شمع رو مگر     دنیبه کجا توان رس ابانیظلمت و ب شب

 حافظ

 

 :دیفرما یم نیاشاره کرده و چن تیاز نور و نوران یبرخوردار یاز راه ها یکیبه  دیدر سوره حد نیهمچن

نُورًا تَمْشُونَ بِهِ  جْعَلْلَکُمْیَمِنْ رَحْمَتِهِ وَ  نِ یْکِفْلَ وءْتِکُمْیُآمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ  نَیالَّذ هَایُّأَ  ای »

 مانیو به رسولش ا دیکن شهیپ یاله ی! تقوادیآورده ا مانیکه ا یکسان یا؛ مٌیوَ اللّهُ غَفُورٌ رَح مْلَکُ غْفِرْیَوَ 

و گناهان شما را ببخشد و  دیقرار دهد که با آنراه برو یشما نور یبه شما بخشد و برا یتا رحمت فراوان دیآور

خواهد  بیخواهد شد و از نور، نص ینوران دیپو یتنها آنکه راه خداوند را م ،یخداوند آمرزنده و مهربان است. بار

که ره به سر چشمه نور برده است، چنان، خود، غرق نور خواهد شد که به گفته حافظ  یبرد. آن سعادتمند

 (28 ، آیهدی)حد «دادپرتو خواهد  د،یبه صد خورش» ،یرازیش

 

 رسد صد پرتو دیفروغ تو به خورش ازبه فلک        حایپاک و مجرد چو مس یرو گر

 


